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சென்னை உயர்நீதிமன்றப் பிரதம நீதிபதி, 
மேதகு. மு. மு. இஸ்மாயீல் அவர்களின்-- 

vein We bee கா     
  

சமீப காலத்தில் தமிழ் மொழியில் பெரும் புரட்சி செய்த 
வர்களில் தலையானவார் காலம் சென்ற கவிச்சக்ரவர்த்தி 
சுப்ரமணிய பாரதியார் அவார். ஒரு கவிஞனைப் பற்றி ue 

மாதிரியாக எண்ணுபவர்கள் உண்டு. ஆனால், எந்தக் 

கவிஞனையும் தன்னுடைய படைப்பின் மூலமாக அமரத்துவம் 
பெறவேண்டுமானால் அவனுடைய படைப்பினுடைய கருவூலம் 

பிரபஞ்சத்தினுடைய பரந்த நன்மையாக இருக்க வேண்டும். 
ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதயினத்தினுடையவோ அல்லது ஒரு 
குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பினுடையவோ தன்மையை மாத்திரமோ 

கருத்தில் கொண்டு, இலக்கியமோ, கவிதையோ படைக்கும் 
எவனும் அமரத்துவம் பெற்றுவிட முடியாது. அந்த முறையில் 

பார்க்கும்பொழுது கவிச்சக்ரவர்த்தி சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

இமரத்துவம் பெற்றவர். காரணம் என்னவென்றால், 
அவருடைய படைப்பு எந்தக் குறுகிய நோக்கத்தோடும். 

ல்லது குறுகிய குறிக்கோளுக்காகவும் படைக்கப்பட்டத, 
We. இக்கால மக்கள் பெரும்பாலும் சுப்பிரமணிய பாரதி- 

பாரை ஒரு *தேசீயகவி* என்றுதான் கருதுகிறார்கள். அதுவும் 
உ. இந்தப் பரம்பரையினருக்குத் தெரியுமா என்பது சந்தேகத் 

நிற்குரியதுதான், ஆனால், இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கு 
ஓின்னர், இந்தியாவின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கு
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கொண்டவர்கள் சுப்ரமணிய பாரதியாரின், தேசீய உணர்ச்சி 
களை உலுக்கும் கவிதைகளை மேடையின்மீது பாடிக் கேட்பவர் 

களுடைய உள்ளத்தையும் உணர்ச்சியையும் உருக்கிப் பரவசப் 

படுத்தினார்கள். அந்தப் பரவசத்தின் காரணமாக அவர் 
களிடையே ஒரு வேசமும், வீரமும், வெறியுங்கூட உண்டாயிற்று, 
ஆனால், சுப்ரமணிய பாரதியாரை ஒரு தேசீய கவி என்று 
மாத்திரம் நாம் கூறுவோமேயானால், அவரை முழுமையாகப் 
புரிந்து கொண்டவர்களாக ஆகமாட்டோம். உண்மையில் 
காந்திஜியைப் போல அவரும் அரசியலுக்கு வந்தது தம்முடைய 
பரந்த குறிக்கோளின் ஒரு பகுதியை நிறைவேற்றிக் கொள் 
வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்ததனாலேயே. காந்திஜி தென்னாப் 
பிரிக்காவில் நடத்திய போராட்டம் நிறவெறியை ஓழிப்பதற் 
காகத்தான். இந்த நிறவெறிப் போராட்டத்திற்குக்கூட ஏதோ 
இந்தியார்கள் கருப்பர்கள் என்ற காரணத்தினால் வெள்ளையர்கள் 
அவர்களைக் கேவலமாக எண்ணினார்கள், நடத்தினார்கள் என்பத 
மாத்திரம் காரணமாகாது. இறைவனால் படைக்கப்பட்ட 
மனிதர்கள் அனைவரும் அந்த இறைவனுடைய மக்கள் என் 
முறையிலே சமமானவர்கள்; அந்தச் சமத்துவம் நிறத்தினலோ 
மொழியினாலோ, மதத்தினாலோ,, தேச எல்லையினாலோ அழிந்து 
படக்கூடாது என்ற அடிப்படைதான் அந்தப் போராட்டச் 
இற்குக் காரணம், அந்தப் போராட்டத்தின் ஒரு அங்கமாகலே 
இந்திய விடுதலைப் போராட்டமும் பின்னர் அவருக் 
அமைந்தது. அதுபோலவே பாரதியரும் முதலில் ஒரு சமூக 
சர்திருத்தவாதியாகவே எண்ணவும், பேசவும், எழுதவு! 
தொடங்கினார். அந்தச் சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் ஒரு பகுதி் 
இந்திய சுதந்திரத்திற்காகப் போராடியதாகும். அப்படி 

அவர் படைத்த தேசீய கவிதைகளும் ஒரு இலட்சிய சமுதாய 
தைச் சிருஷ்டிக்க அவர் விரும்பியதின் ஒரு எதிரொலியாக 
அமைந்தன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 

இந்த அடிப்படையை திரு. பெரியசாமித் தூரன் அவர்ச; 
பாரதியாரும் சமூகமும்” என்ற இந்த. நூலில் தெளிவா 
விளக்குகிறார்கள்.. பாரதியாருடைய கவிதைகளையும், வசன



v 

களையும் பல தலைப்புக்களில் தொகுத்து, அவற்றிற்கு முன் 
தன்னுடைய குறிப்பையும், கருத்துக்களையும் கொடுத்துப் 
பாரதியார் சமூகச் சீர்திருத்தவாதியாகவே தமது எழுத்துப் 

பணியைத் தொடங்கினார் என்று தூரன் அவர்கள் நிரூபிக்க 
முயல்கிறார்கள். பாரதியாருடைய படைப்புக்களை முழுமையாக 

ஏம், ஆழ்ந்தும் படித்தவர்கள் தாரன் அவர்களுடைய இந்தக் 
கருத்திற்கு இணங்கவே செய்வார்கள். மேலெழுந்தவாரியாக 
இவருடைய தேசீயப் பாடல்களைப் படித்தவர்களும்கூட இந்தக் 
த்ருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவேசெய்வார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. 

உதாரணமாக, நாம் அனைவரும் பாரதியாருடைய பாப்பாப் 

பாட்டினை நன்றாக அறிவோம். அந்தப் பாப்பாப் பாட்டிலும் 

கூட அவருடைய சமூகச் சீர்திருத்த நோக்கமே வெளியாகிறது 
என்பதைச் சற்று உற்றுக் கவனித்தால் விளங்கும். இதற்கு 
உதாரணம், 

“சாதிகள் இல்லையடி. பாப்பா--குலத் 
தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்; 

நீதி, உயர்ந்த மதி, கல்வி---அன்பு 
நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்.”* 

என்ற ஒன்றே போதும். அது போலவே ₹முரசு' என்ற பாடல் 

தொகுதியிலும், அடியிற்கண்ட பாடல்கள், இந்த நோக்கத்தை 

எடுத்துக் காட்டப் போதுமானவை. 

“சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி--அதில் 
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார், 

நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார்---அங்கு 
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.” 

சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்; அன்பு 
தன்னில் செழித்திடும் வையம்; 

ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்;-- தொழில் 
ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம்,”
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பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்--புவி 
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்? 

௰ண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்---நல்ல் 
மாத ரறிவைக் கெடுத்தார்”” 

இந்த நோக்கில் தான் பாரதியாருடைய பாடல்களையும் 
வசனங்களையும் தூரன் அவர்கள் ஆராய்கிறார்கள். பெரும் 

பாலோருக்குக் தெரியாத பல விஷயங்கள் இந்த நூலில் இடம் 
பெற்றிருக்கின்றன. அவ்வப்போழமுது பாரதியாரைப் பற்றி 

வெளிவந்த நூல்களில் இவை காணப்படுவது உண்மைதான் 

இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்திலிருந்து இவற்றைத் 
தொகுத்து இப்பொழுது தூரன் அவர்கள் நமக்கு வழங்கு 
கிறார்கள். இவற்றைப் படித்து சுமார் 60,70 அண்டுகளுக்கு 
முன்னால் பாரதியார் எழுதியது நம்முடைய இன்றைய 
சமுதாயத்தின் நிலைக்கும்கூடப் பொருந்தும் என்பதை உணரும் 
பொழுது ஆச்சரியமே யுண்டாகும். ஆனால் எந்த உண்மைச் 
கவிஞனும் ஒரு தீர்க்கதரிசியே என்பதை உணரும்பொழுது 
இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவுமில்லை என்பது தானாகவே 
புலப்படும். உலக வாழ்க்கையின் பயனைப்பற்றியும், மனிதன் 
எதற்காகப் பிறந்தான் என்பதைப் பற்றியும் பேசுகின்ற 
பாரதியார், ஐப்பான் நாட்டினுடைய தொழிற் கல்வியைப் 
பற்றியும், இந்திய நாட்டிற்குத் தேவையான தேூயக் கல்வியைப் 
பற்றியும் எழுதத் தயங்கவில்லை. இப்படியெல்லாம் இவர் 
எழுதியிருப்பதைப் படிக்கும்பொழுதுதான் இன்று வாழ்வதைப் 
போல வாழ்கின்ற காலம் ஒன்று வரும் என்று முன்கூட்டியே 
எதிர்பார்த்து, அதற்காக அவர் நம்மை எச்சரித்து வழிகாட்டி 
யிருக்கிறார் என்று சொல்லவே தோன்றும். உண்மையில் 
பாரதியாருடைய கருத்திலும், எழுத்திலும் அகப்படாத 
சமுதாய வாழ்க்கையின் அம்சம் எதுவுமேயில்லை என்று 
சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு, அவருடைய வசனமும், கவிதையும் 
எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்தியவையாக அமைந்திருக்கின்றன
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பாரதியாருடைய படைப்புக்களை இந்தக் கோணத் 
திலிருந்து நாம் படி.ப்பதற்கு பெரியசாமிக் தூரன் அவர்கள் 
பேருதவி செய்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். 
ஆரம்பக் காலத்திலிருந்தே பாரதியாரின் படைப்புக்களில் 
தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர்கள் தாரன் 
அவர்கள். பாரதியாருடைய படைப்புக்கள் அனைத்தையும் 
படித்து, அவற்றைப் பலவாராகத் தொகுத்து வெளியிட்டிருப்ப 
துடன், அவற்றைப் பற்றித் தம்முடைய குறிப்பையும், கருத்துக் 
களையும் அவ்வப்பொழுது வெளியிடவே செய் இருக்கிறார்கள். 
அத்தகைய பணியினுடைய ஒரு பகுதியாக இந்நூல் அமைந் 
திருக்கின்றது. தம் உடல்நிலை முழுமையான நலத்துடன் 
இல்லாதவிடத்துங்கூடத் தம்முடைய கவனத்தை இத்துறையில் 
அவர்கள் செலுத்தினார்கள் என்பதே, பாரதியாரிடத்தில் 
அவர்களுக்கு எத்தகைய ஈடுபாடு இருக்கிறது என்பதை 
உலகுக்கு உணர்த்தப் போதுமானது. அவர்களுடைய இந்த 
நூலை தமிழுலகம் பெரிதும் வரவேற்கும் என்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்லை. ஆகவே, தமிழ் மக்கள் இதைப் படித்துப் பலன் 
பெற்று சமூகச் சீர்திருத்தத்திற்காக பாரதியார் வெளியிட்ட 
கருத்துக்களை ஆழ்ந்து கூர்ந்து கவனித்து, அவை நிரந்தரமான 

, பலனைத் தரக்கூடியவை என்பதை உணர்ந்து, வெறுமனே 
பாரதியாரைப் புகழ்வதோடு நின்றுவிடாமல், அவருடைய 
கருத்துக்களைத் தங்களுடைய வாழ்க்கையில், அனுபவத்தில் 
கொண்டுவர முயல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கறேன். 
அப்படியே வேண்டிக்கொள்ளவும் செய்கிறேன். 

சென்னை, 
24-7-1980 மு. மு. இஸ்மாயீல்



Gf) GBH OBE OF IF 
“ஜாதி நூறு சொல்லுவாய் போ போ போ” 

பாரதியாருடைய இடிக்குரல் முழங்குகிறது. எளிய சொற் 
களைக் சையாண்டு.எவ்வளவு வலிமையுடையதாகக் கூறலாம் 
என்பதற்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு. , போ போ போ என்ற 
சொற்களிலே இடியைப்போலக் கார்ஜிக்கிறார் . பாரதியார், 

உள்ளத்தில் ஒளியுண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளியுண்டாகும் 
என்பதற்குச் சான்று பகார்வதைப் போல இந்தச் சொற்கள் 
அமைந்திருக்கின்றன. 

பாரதியார் முதலில் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாகத்தான் 
தமது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். *சக்கரவர்த்தினி* என்ற 
திங்கள் இதழ் இதற்குச் சான்று பகரும், 

ஆனால், மிக விரைவிலே அரசியல்வாதியாகவும் பரிண 

மித்து விட்டார் பாரதியார். “இந்தியா” வார இதழ் இதற்கு 
நல்ல சான்று. இந்தியா வார இதழைக் கண்டு பிரிட்டிஷ் 
அரசாங்கமே நடுங்கிற்று. அதன் நெருப்பு மழையைத் தாங்க 
மாட்டாமல், இந்தியா வார இதழை எப்படியாவது தடை 
செய்ய வேண்டும் என்று பல பெருமுயற்சிகள் செய்தார்கள். 

  

பாரதியார் பாண்டிச்சேரிக்குத் தப்பி ஒடுவதென்றும், 
அங்கிருந்துகொண்டே தமது அரசியல் கொள்கைகளைப் பரப்பிச் த் 
தமிழ் நாட்டைத் தட்டியெழுப்புவதென்றும், பாரதியாரின் 
குறிப்பிட்ட சில அன்பர்களால் தீர்மானம் ஆயிற்று. 

பாண்டிச்சேரிக்கு சென்றதும்கூடத் தமது இந்தியா வார 

இதழைத் தொடர்ந்து நடத். த உதவ வில்லையாயினும் ஒருவகை 
யில் நன்மை பயந்தது. அங்குதான் வீரவிளக்கான வ. வே. ௪. 
ஐயர் அவர்களையும், மஹான் அரவிந்தரையும் சந்திக்கும் 
வாய்ப்புக் கிடைத்தது. மேலும், பிரெஞ்சு நாடாகிய பாண்டிச் 
சேரியிலே பல முற்போக்கான எண்ணங்களைத் தருவதற்கும் 
அது உதவிற்று என்று கூறலாம். பிரெஞ்சு நாடு என்றுமே 
முற்போக்கு உடையது. சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம்
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என்று முதன் முதலில் முழங்கியதும் பிரெஞ்சு நாடேயாகும். 

ஆகவே, அந்த எண்ணங்களை நிதானமாக நின்று ஆலோசிக்கப் 

பாண்டிச்சேரி வாசம் வழிவகுத்தது என்று கூறலாம். 

ஆனால் பாரதியாரின் மதிநுட்பமே இதற்கு முதற்காரண 

மாக இருந்தது என்றும் தண்ணமாகக் கூறலாம். பாண்டிச்சேரி 

றில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே பெண்விடுதலை, சமூகசர்திருத் 

தம் என்ற முற்போக்குக் கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்ததாகச் 

சொல்ல முடியாது. 1905 அம் ஆண்டு நடந்த காசி காங்கி 

ரஸுக்கு பாரதியார் செல்லுகின்றார். அப்பொழுது சகோதரி 

நிவேதிதை அன்னையைச் சந்திக்கும் வாய்ப்புக் கடைக்கின்றது. 

சகோ தரி நிவேதிதா தேவி ஓர் உணர்ச்சிமிக்க மேல்நாட்டு 

மாதராவார். அவர் தமது குருவாக சுவாமி விவேகானந்தரை 

ஏற்றுக்கொண்டு சேவை புரிந்தவர். 

பாரதியாரிடம் “உனக்கு திருமணமாகிவிட்டதா?” என்று 

கேட்கிறார் சகோதரி நிவேதிதா. 

பாரதியார் தமக்குத் திருமணமாகிவிட்டதென்றும், ஒரு 

குழந்தையும் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கின்றார். 

பிறகு ஏன் காங்கிரஸுக்கு மனைவியை அழைத்து வரவில்லை 

யென்று திவேதிதை கடிந்து கொள்கிறார், இந்த நாட்டிலே 
பாதிப்பேர் பெண்கள் அறியாமையில் மூழ்கிக்கிடக்க உனக்கு 

ஸ்வராஜ்யம் வந்துவிடுமா? முதலில். அவர்கள் முன்னேற்றத் 

தையே நாடு; இந்த நாடு அப்பொழுதுதான் விமோசனம் 

அடையும் என்று அவேசம் வந்தவர் போல அந்த மாது பேசு 

கின்றார். பாரதியாரின் வாழ்க்கை அன்னை நிவேதிதை சந்திப் 

புக்குப் பிறகு முற்றிலும் மாறிவிட்டது என்று சொல்லலாம். 

அவருடைய சந்திப்பிற்கு எவ்வளவு மதிப்பு வைத்திருந்தார் 

என்பது, அன்னை நிவேதிகைக்குத் தமது முதல் இரண்டு நூல் 

களையும் அர்ப்பணம் செய்ததிலிருந்தே கண்டுகொள்ளலாம். 

.... எந்த ஆண்டில் பாரதியார் தமது முற்போக்கான சமூக 

[திருத்தங்களை வெளியிடுகின்றார் என்பதைக் கவனிக்கும் 
பாது, தான் அவர் பெருமை நன்கு வெளியாகும். 1914, 1915-60 

நமத . புண்களின் நிலைமை எவ்வாறு இருந்தது. என்று சற்றுச்
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சிந்தித்துப் பாருங்கள். பாரதியார் அக்காலப் பெண்களின் 
நிலைமையைப்பற்றி பாரதி நினைவுகள் என்ற திருமதி யதுகிரி 
அம்மாள் அவர்கள் தமது நூலிலே சுவையாக எழுதியிருக் 
கின்றார். பெண்கள் கூட்டமொன்றில் பேசியதாகச் சுதேசமித் 

திரனில் வெளிவருகின்றது. உடனே திருவல்லிக்கேணியில் 
பூகம்பம் ஏற்பட்டுவிட்டதாம்! பெண்களாவது பேசவாவது? 

அப்படிப் பேசினாலும், அதைப் பத்திரிகைகளில் வெளியிட 
லாமா என்று பெண்களின் கூட்டத்தில் ஒரே அதிர்ச்சியாம்! 
திருமதி யதுகிரியம்மாளின் பாட்டியாரும், இன்னும் சில பெண் 

களும் சேர்ந்துகொண்டு, உடனே பாண்டிச்சேரிக்குப் புறப்பட்டு 
விட்டார்கள். எப்படிப் பேசலாம் என்பதை ஓரே முழக்கமாக 
முழக்கிவிட்டு, இனிமேல் பேசுவதில்லை என்ற உத்தரவாதத்தை 
பெற்றுக்கொண்டுதான் திரும்பினார்களாம். அதன் பிறகுதான் 
இருவல்லிக்கேணியில் தலைகாட்ட முடிந்ததாம்! பெண்கள் 
கல்லூரிக்குச் சென்று படிக்க விரும்பிய காலத்திலும் அதே 
எதிர்ப்புத்தானாம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான், 

ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையென் 
றெண்ணி யிருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார் 
வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப் போமென்ற 
விந்தைமனிதர் தலைகவிழ்ந்தார் 

என்றும், 
பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் 
பாரினில் பெண்கள் ௩டத்த வந்தோம் 
எட்டுமறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் 
இளப்பில்லை காணென்று கும்மியடி. 

என்றும் துணிந்து பாடுகின்றார். 

பாண்டிச்சேரியில் திரு. கனகலிங்கத்திற்குப் பூணூல் 
போட்ட செய்கையும் நாம் அறிவோம். எல்லாருக்கும் பூணூல் 
போட்டுவிட்டால் ஜாதி வேறுபாடே அற்றுப் போகும் என்பது 
பாரதியார் கருத்து. 

ஹரிஜனங்களை நாம் மிகமிகத் தாழ்த்திவிட்டோம், அதன் 
பலன்களைத்தான் இன்று அனுபவித்து * வருகின்றோம் என்பது 

பாரதியாருடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. இதுபற்றி,
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பஞ்சகோண கோட்டை என்ற ஒரு சிறு கதையும் எழுதி 
விளக்குகின்றார். 

அதாவது பஞ்சகோண கோட்டை என்று ஒரு கோட்டை 
இருந்ததாம். அந்தக் கோட்டைக்கு நாற்புறமும் கல்லால் 
எடுத்த வலிமையான கோட்டைச் சுவர் உண்டு. ஆனால் அதன் 
ஐந்தாவது கோணமாகிய கோட்டை அப்படிக் கற்சுவரால் 
எழுப்பப்படவில்லை, அது மண் சுவரால் ஆனது, பகைவர் 
எதிர்த்து வந்தபோது நான்கு புறமும் கற்சுவரால் எழுப்பப் 
பட்டிருந்ததால் அதை ஒன்றும் அசைக்க முடியவில்லை. அனால் 
ஐந்தாவது கோட்டைச் சுவர் மண்ணால் கட்டப்பட்டதென்று 
எப்படியோ பகைவன் ஒருவன் அறிந்தகொண்டான். பகைவர் 
மண் சுவரைத் தாக்கினர். கோட்டை வீழ்ச்சியுற்றது. நாம் 
அடிமைப்பட்டதற்கு அதுவே முக்கிய காரணம் என்று அந்தக் 

கதையால் எழுதியுள்ளார். அந்த மண்சுவர்தான் பஞ்சமர். 
அவரை ஆதரிக்காவிட்டால், நமது நாடுவிடுதலை பெழுது என்ற 
கருத்தில் பாரதியார் அந்தச் சிறு கதையை எழுதியுள்ளார். 

தொழில் செய்ய வேண்டும் சோம்பலாக இருக்கக்கூடாது 
என்று பாரதியார் பலவிடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார். ₹இரும் 
பைக் காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே, யந்திரங்கள் வகுத்திடுவீரே” என்ற 
கவிதையில் அது 'நன்கு வெளிப்படுகிறது. 

“எந்தத் தொழிலும் இழிவில்லை. சோம்பல்தான் இழிவு 
தரும்? என்பது பாரதி வாக்கு. 7917-ம் அண்டு அக்டோபர் 
26-ந் தேதி எழுதிய 'உள்ளருத்த விளக்கம்” என்ற கட்டுரையில் 
“கை” என்பதற்குத் தெலுங்கில் செய்? என்று பெயர். ௧,௪ 
மாறுதல் இயல்பு. *கை” என்ற சொல்லுக்கே *செய்” என்று 
பொருள். தொழில் செய்யாமல் இருக்கும் கையை நெருப்பிலே 
வை, கரியாவது கிடைக்கும் என்றர்த்தம் என்ூருர். 
இதிலிருந்து தொழிலின் உயர்வை எவ்வாறு மதிக்கிறார் 
பாரதியார் என்பதை அறியலாம். 

கண்ணன் பாட்டு மிகப் புகழ்பெற்றது. கண்ணனைக் தந்ைத 
யாகவும், தாயாகவும், காதலனாகவும், காதலியாகவும் என்று 
இப்படிப்பட்ட பலவகை வடிவிலே வைத்துப் பாரதியார் பாடி, 
யிருக்கின்றார்,
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“கண்ணன் என் தந்ைத” என்ற கவிதையிலே, 

துறந்த நடைகளுடையான்;--உங்கள் 
சூனியப் பொய்ச் சாத்திரங்கள் கண்டு நகைப்பான் 

என்ற வரிகள், நமது கவனத்துக்குரியனவாகும். 

இடையிலே நமக்கு நேர்ந்துவிட்டதை எண்ணி அவர் 
இவ்வாறு பாடுகின்றார். பொய்ச் சாத்திரங்கள் மலிந்து 
விட்டன என்றும், அவற்றைச் சீர்திருத்துவது அவசியம் 
என்றும் பாரதியார் கூறுகின்றார். 

மேலவர் கீழவரென்றே-- வெறும் 
வேடத்திற் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம் 
போலிச் சுவடியை யெல்லாம்--இன்று 

, பொசுக்கி விட்டா லெவர்க்கும் நன்மை யுண்டென்பான் 

என்று, அதே கவிதையில் பாரதியார் பாடுகின்றார். 

1976-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 9-ந் தேதி விதி” என்று 
ஒரு கருத்துச் செறிவு மிக்க கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருக்கின்றார். 

அதிலே விதியை மூன்று வகையாகப் பிரித்து வைத் 

துள்ளார். அவையாவன: தெய்வ விதி, சாஸ்திர விதி, நாட்டு 
விதி என்பனவாம். 

இந்த மூன்றிலே, தெய்வ விதியை மாற்ற முடியாது 
என்றும், *சாஸ்திரம் மனிதனால் எழுதப்பட்டது; ஆதலால் 
இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை. தெய்வ விதிகளைக் கூடியவரை 

பின்பற்றியே சாஸ்திரங்களை எழுத முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள். 
ஆனால் காலதேச வர்த்தமானங்கள் மாறுபடுகின்றன. 

தெய்வ விதிகளைப் பற்றிய புதிய விதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
அப்பொழுது சாஸ்திர விதிகளை மாற்றுதல் அவசியமாகிறது. 

என்றும் “நாட்டு விதி*” என்பது அர்த்த, நீதி சாஸ்திரங்களின் 

விதி. இதனைத் தற்காலத்தோர் அரசியல் விதியென்று சொல்லு 
இருர்கள். அதுவும் சாஸ்திர விதியோடு சேர்ந்ததுதான். 
ஆனால் ம்ற்ற இலக்கணம் முதலிய சாஸ்திரங்களின் விதிகளைக் 

காட்டிலும் அரசியல் விதிகள் மிகவும் விரைவுடன் மாறுபடுவ 
தால் இதனைத்' தனியாக ஒரு பகுதியாக்கும்படி, நேரிட்டது. 
எனவே, தெய்வ விதிக்குப் பரிபூரணமாசு உட்பட்டு சாஸ்திர
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விதிகளையும் நாட்டு விதிகளையும் மேன்மேலும் புத்திசாலித்தன 
மாகச் சீர்திருத்திக் கொண்டு வந்தால் மனுஷ்ய ஜாதிக்கு Gould 
முண்டாகும்”' என்றும் கூறுகின்ருர். 

பாரதியார் தொழிலாளர் நலன்களையும் மிகப்பரிவுடனும் 
அனுதாபத்துடனும் நோக்குகிறார். இதைத் தொழிலாளர் 
என்ற பகுதியிலே காணலாம். அவர் கூறுகின்ற முக்கயெமான 
எண்ணங்களாவன: **தகொழிலாளரிடம் பொது ஜனங்களும் 
முதலாளிகளும், மிகுந்த மதிப்புச் செலுத்தும்படி ஏற்பாடு 
செய்வதே இந்த வேலையில் முதற்படியாம். **தம்முடைய 
கார்யத்தைச் செய்ய வேண்டியதே தொழிலாளியின் ஆத்மா 
வுக்கு ஈசனால் விதிக்கப்பட்ட புருஷார்த்தம்'* என்று முதலாளி 
களில் பலர் நினைக்கிறார்கள். யந்திரங்களைப் போலவே இவர்கள் 
மனிதரையும் மதிக்கிறுர்கள்.. பொதுவாக ஏழைகளிடம் 
செல்வருக்கு உள்ள அவமதிப்பு அளவிடும் தரம் அன்று. 
இவ்விதமான எண்ணம் நம்முடைய தேசத்திலும் செல்வா 
களிடத்தும் மிகுதியாக காணப்படுகின்றது. இவ்வெண்ண த்தை 
உடனே மாற்றித் தொழிலாளிகளையும் மற்ற ஏழைகளையும் நாம் 
ஸாதாரண மனிதராக நடத்த வேண்டும்” என்று தெளி 
வாகக் கூறுகின்றார். 

இந்த இடத்திலே செல்வார்கள் கடமை என்ன என்பது 
பற்றி புதிய உயிர்: என்ற கட்டுரையிலே (17 மார்ச்சு 7976) 
மிசு அழுத்தமாகக் கூறியுள்ளார். நமது நாட்டுச் செல்வர்கள் 
இவ்விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். உன் சொத்தை 
எல்லாருக்கும் பங்கிட்டுக் கொடுத்து விட்டு, நீ ஏழையாக 
வேண்டுமென்று நான் சொல்லவில்லை. கைகத்தொழில்களும் 
வியாபாரங்களும் ஏற்படுத்தி அக்கம் பக்கத்தாரிடம் சரியான 
படி. வேலை வாங்கிக்கொண்டு சரியானபடி. கூலி கொடு உனக்கும் 

நல்ல லாபம் கிடைக்கும். கூலி குறையக் கொடுக்கும் முதலாளி 

லக்ஷ்மி தேவியைக் காலால் உகைக்கிறான். அவன் மகன் 
தரித்திரத்திலும் நோயிலும் வருந்துவான். ஸகல ஜனங்களுக்கும் 
வயிறு நிறைய உணவு கிடைக்காத ஊரில் வாழும் செல்வர் 
ளெல்லாம் திருடர். அங்கே குருக்களெல்லாம் பொய்யார்
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பண்டி.தரெல்லாம் மூடர். மேன்மை நிலை பெற வேண்டுமானால் 
கைத்தொழில்கள் பெருகும்படி, செய்யவேண்டும். சாத்யமில்லை 
யென்று சொல்லி ஏங்குவதிலே பயனில்லை. எப்படியேனும் 
எப்படியேனும் செல்வத்தை வளர்க்க வேண்டும். 

_. வெள்ளிப் பனிவரையின் மீதுலவுவோம்” என்று ஓர் அற்புத 

மான கவிதை பாதியார் எழுதியிருக்கின்றார். பாரதேசத்தின் 

ஒருமைப்பாட்டு உணர்ச்சியை இங்கே மிக வலியுறுத்திக் 

கூறுகின்றார். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு; நம்மில் ஒற்றுமை 

நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்பதை வேதவாக்காகக் 

கொள்ள வேண்டும். அதுதான் பாரதத்தை உய்விக்கும் தாரக 

மந்திரம். இதை உரை நடையிலும் எப்படி வலியுறுத்தியிருக் 

இருர் என்று பாருங்கள்: 

“நமது வேதம், நமது சாஸ்திரம், நமது ஜனக்கட்டு நமது 

பாஷைகள், நமது கவிதை, நமது சிற்பம், நமது சங்கதம் 

நமது நாட்டியம், நமது தொழில் முறைகள், 
நமது கோபுரங்கள், நமது மண்டபங்கள், நமது குடிசைகள்-- 

இவையனைத்துக்கும் பெபொதுப் பெயர் :ஆர்யஸம்பத்து”. 

காளிதாசன் செய்த சாகுந்தல நாடகம், ஹிந்திபாை ஷயிலே 

துளசிதாஸர் செய்திருக்கும் ராமாயணம், கம்பராமாயணம் 

சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள், ஆண்டாள் திருமொழி--இவை 

யனைத்துக்கும் பொதுப்பெயராவது ஆர்ய ஸம்பத்து. தஞ்சாவூர் 

கோயில், இருமலை நாய்க்கர் மஹால், தியாகையர் கிர்த்தனங்கள் 

எல்லோராவிலுள்ள குகைக் கோயில், ஆக்ராவிலுள்ள 

தாஜ்மஹால், சரபசாஸ்திரியின் புல்லாங்குழல் இவையனைத் 

துக்கும் பொதுப் பெயர் ஆர்ய ஸம்பத்து. எனவே ஆர்ய 

ஸம்பத்தாவது ஹிந்துஸ்தானத்தின் நாகரிகம். 

பாரத மக்களையெல்லாம் ஒரே ஜாதியாகப் பிணைத்து 

விட்டால் இந்த ஒருமைப்பாடு கை கூடிவிடும். ஆனால் இதற்கும் 

சாதக்குழப்பங்கள் என்று பெரிதும் விக்னமாகத் தோன்றிப் 

பேரிடைஞ்சல்கள் விளைவிக்கின்றன. பாரதியார் எ தர்பார்த்தது 

போலப் பாரததேசத்து மக்கள் எல்லோரும் ஒரேஜாதி என்றாகி 

விட்டால் மிக நல்லது. ஆனால் இங்குள்ள நிலைமையில் இவ்வாறு
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புரட்சிகரமான மாறுதல்களை எதிர்பார்ப்பது முடியாது. ஜாதி 
என்ற ஒரு எண்ணம் எவ்வாறு ஆழமாகவோ ஊன்றியிருக் 
கின்றது என்பதைக் &ழ்வரும் பாரதியாரின் : வாக்கிலே அறிய 
லாம். ஜாதிக்குழப்பம் என்ற கட்டுரையில் அவர் கூறுகின்றார் : 
ஒரு யானையைக் கொடுமையாக அடித்ததை பாரதியார் 
கவனிக்கிறார். ஏன் அப்படி அடிக்கிறாய் என்று கேட்டதற்கு 
அவன் கூறுகின்றான். “இந்த யானை &ழ்ஜாதி யானை, யானைகளில் 
ப்ரம்ம, க்ஷத்திரிய, “வைசிய, சூத்திரர் என நான்கு முக்கிய 
ஜாதிகளுண்டு. ஓவ்வொரு ஜாதியிலும் களை வகுப்புக்களிருக் 
கின்றன. அவற்றுள் இது சூத்திர ஜாதியைச் சேர்ந்த யானை, 
மனிதர்களில் சூத்திரர்களுக்குள் ஈழுவர் என்ற ஜாதியர் இருக் 
கிறார்களே, அதே மாதிரி இந்த யானை வீரன் வகுப்பைச் சேர்ந் 
த்து..... ”? இங்ஙனம் அந்த மாவுத்தன் நீண்ட கதை சொன்னான். 

நான் இந்த விஷயத்தை இங்கு எடுத்துச் சொல்லியதின் 
நோக்கம் யாதெனில், நம்மவர்கள் மனத்தில் இந்த ஜாதிக் 
கொள்கை எத்தனை ஆழமாகப் பதிந்திருக்க றது என்பதை 
உணர்த்தும் பொருட்டேயாம். யானையை எடுத்தால், அதில் 
ப்ரம்ம, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர். குதிரையிலும் அப்படியே! 
வானத்திலுள்ள கிரஹங்களிலும் அதே மாதிரிபரம்ம க்ஷத்திரிய 
முதலிய ஜாதி பேதங்கள் இரத்தினங்களிலும் அப்படியே! 

இங்கனம் ஜாதிக் கொள்கை வேருன்றிக் கிடக்கும் 
நாட்டில், மனுஷ்ய ஸ்வதந்திரம், ஸஹோதரத்வம் என்னுங் 
கொள்கைகளை நிலை நிறுத்துவதென்றால் அது ஸாதாரண 
வேலையா? கொஞ்ச ஜாதியா? அவற்றில் உட்பிரிவுகள் 
கொஞ்சமா? பறை பதினெட்டாம்! நுளை நூற்றெட்டாம்! 
அதாவது பறையர்களுக்குள்ளே 78 பகுதிகளும் நுளையர்களில் 
108 பகுதிகளும் இருக்கின்றனவாம். மேலும், பறையன், பள்ளன் 
சக்கிலியன் எல்லோரும் வெவ்வேறு ஜாதிகள், ஒன்றுக்கொன்று 
பத்திபோஜனம் கிடையாது. பெண் கொடுக்கல் வாங்கல் இடை 
யாது, கேலி; கேலி, பெருங்கேலி. 

இந்த மனநிலையில்தான். பாரதியாரின் அரிய நண்ப 
ராகிய குவளையூர் கிருஷ்ணமாசாரியார் என்பவர், ஒரு சமயம்
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கேட்டாராம்; “ஐயா, பாரதியாரே! உங்கள் கொள்கைகள், 
கருத்துக்கள் எல்லாம் எனக்குத் திருப்திகரமாக இருக்கின்றன. 
தாங்கள் சொல்வதை நான் ஒப்புக்கொள்வதும், நரன் சொல் 

வதைத் தாங்கள் ஒப்புக் கொள்வதும் நமக்குள் இயல்பாக 
இருக்கிறது. ஜனங்களில் பலர் நாம் தப்பிதமான கொள்கை 
களை வைத்திருப்பதாகச் சொல்கிறார்களே அதற்கென்ன செல் 
கிறீர்கள்?” என்று கேட்டாராம். 

அதற்கு பாரதியார், **நாம் இப்பொழுது சொல்வனவற்றை 
யெல்லாம் நானூறு வருஷங்கள் கழித்து உலகம் lind 
கொள்ளும். நாம் இன்னும் நானூறு வருஷங்களுக்குப் 
பின்னாலே தோன்ற வேண்டியவர்கள்? முன்னாலேயே தோன்றி 
விட்டோம். அதற்கென்ன செய்வது?'* என்று பதிலளித்தாராம் 
பாரதியார். 

விடுதலை கிடைத்தவுடன், சமூக€ர்த்திருத்தங்களெல்லாம் 
உடனே நடைபெற்று விடும் என்று நானும் எதிர்பார்த்து 
ஏமாந்தேன். இதை நினைக்கும் போது “தமிழ் மக்களின் மேல் 
எனக்கு அடங்காத கோபம் உண்டாகிறது. 

ஆனால், தமிழ் “மக்கள் விவேகமும் சிறந்த மதிநுட்பமும் 
வாய்ந்தவர்கள். அவர்களின் மேல் எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை 
உண்டு. பாரதியார் சொல்லியது போல நார்னூறு அண்டுகள் 
காத்திருக்க வேண்டாம். ஓரு நாற்பது ஆண்டுகளிலே சமூக 
சார்திருத்தங்களுள் எல்லாம், துருப்பிடித்தனவற்றை வீசி 
யெறிந்து விட்டு நல்லதைக் கைக் கொள்வார்கள் என்று 
நிச்சயமாக நம்புகிறேன். 

“தமிழா தெய்வத்தை நம்பு. பயப்படாதே. உனக்கு நல்ல 
காலம் வருகின்றது” என்ற பாரதியார் வாக்கை வேதவாக் 
காகக் கொள்வோம். ஆயிரம் ஆண்டுகளாகப் பயன ற்றுப்போன 
கொள்கைகளை தைரியமாக உதறித்தள்ளுவோம். பயனுள்ள 
வற்றை கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்வோமாக். வாழ்க 
கதுமிழன்; வாழிய வாழிய/ 

ம. ப. பெரியசாமித். தூரன்
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பாரதியாரும் சமூகமும் 
  

பாரதியார், சமூக சீர்திருத்தம் பற்றி 
எழுதிய சில கவிதைகள் 

*குறிப்பு : பாரதியார் சமூக சீர்திருத்த வாதியாசவே 
தமது எழுத்துப் பணியைத் தொடங்குகிறார். அனால் மிக 
விரைவிலே,அவர் விடுதலைப் போராட்டதீதிற்கு பிரம்மாஸ் 
திரம் போன்ற வலிமையையும் நெஞ்சுறுதியையும் தரக் 
கூடிய தேசீயப் பாடல்களை எழுதும் ஆற்றல்மிக்க சவிஞ 
ராகவும், உரைநடை எழுத்தாளராசவும், பேச்சாளராக 
வும் மலர்கிறார். அவ்வாறு மலர்ந்த போதும் ௪மூக 
சர்திருதீதத்தைப் பற்றிக் கவிதையும் கட்டுரையும் எழுதிக் 
சொண்டுதானிருந்தார். இந்தப் பணி பாரதியாரது இறுதி 
மூச்ச உள்ள வரை நடைபெற்றதை இந்த நூலின் 
வாயிலாக அறியலாம். 

இநீத நூல் வரிசையிலே சில கவிதைகளை அவற்றின் 
பொருத்தம் நோக்கி ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் 
சேர்க்க வேண்டியதைதி தவிர்க்க முடியவில்லை. உரை 

  

  

*குறிப்பு என்று வருவதெல்லாம், தொகுப்பாசிரியர் 
சிந்தனைகளும் விளக்கங்களும் ஆகும்; பாரதியார் எழுதியவை 
வில்ல,
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நடைப் பகுதியிலும் இதே நிலதான். ஏதாவது ஒரு 
கோணத்தில் பார்க்கின்றபோது அதற்கு ஏற்ற சவிதை 

உரைநடைப் பகுதிகளை ஓரே நூலில் கொடுப்பதுதான், 

படிப்போருக்குப் பாரதியாரின் சிந்தனைகளை அறிந்து 

கொள்ளப் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். காந்தியடிகளின் 

ஓந்தனைகளை மாணவருக்கு”, பெண்களுக்கு” என்ற தலைப்பு 
சளில் தனித்தனி நூலாக வெளியிட்டபோதும், இப்படிப் 

பட்ட அடிப்படை நோக்கத்தைக் சொண்டே வெளி 

யிட்டார்கள்.  அம்நமுறையே இங்கும் பின்பற்றப் 

படுவதை வாசகர்கள் எளிதில் உணரலாம். 

ஆனால், கூடுமானவரை ஒரு சவிதை அல்லது கட்டுரை 

யைப் பல இடங்கவில் சேர்ப்பதைத் தவிர்த்திருக்கிறேன்- 

ஒரு சிலவற்றின் முக்கியத்தை எண்ணிப் பார்த்து 

அவற்றை மட்டும் இரண்டாம் முறையாசவும் வெளியிட 

வேண்டியதாயிற்று. அவற்றை விட்டால் அந்தத் துறை 

குறையுடையதாகவே காட்சியளிக்கும். 

பாரதியார் உள்ளம் மிகப்பல பட்டைகள் தீட்டப் 

பெற்ற வைரமணி போன்றது. எந்தக் கோணத்திலிருந்து 

பார்த்தாலும், அதில் ஒரு தனிப்பட்ட ஓளி அற்புதமாக 
வெளிப்படுவதைக் காணலாம். சங்கீதம் முதலிய கலைகள், 

தமிழகம், பாரததேசம், உலகம் இவற்றைப் பற்றி 

உரமூட்டக்கூடிய தெள்ளிய சிந்தனைகள், பெண் விடுதல் 

போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள், சமூக சீரிதிருத்தம், 

இவ்வாறு எத்தனை எத்தனை கோணங்களுக்கு பாரதியாரின் 

பரந்த உள்ளம் ஒளிகொடுத்திருக்கிறது! 

இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து நோக்கும் போத 

தான் மஹாசவித்வம் என்ற மேதை உள்ளம் வியக்கத்தக்க 

தரிசனம் தருகின்றது.
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இவ்வரிசையில் முதல் நான்கு நூல்களுக்கு விரிவான 
முசவுரை மட்டும் எழுதினேன். ஆனால் பலரீ விரும்பிக் 
சட்டுக்கொண்டவாறு இவ்வரிசை ஐந்தாம் நூலிலிருந்து 
ஒவ்வொரு சுவிதை அல்லது சட்டுரைக்கும் குறிப்பாக 
என்னுடைய கருத்தையும், ஆய்வுரை அல்லது ஏற்ற வேறு 

ரல் செய்திகளையும் எழுதி வெளியிடுகின்றேன். இப் புதிய 

முறையையே இந்நாலிலும் இனிவருகின்ற நூல்களிலும் 

பின்பற்றுவேன். எனது எண்ணங்களை ஆங்காங்குக் கூறு 
வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாசவும் இம்முறை அமைநீதுள்ளதை 

நான் பெரிதும் விரும்புகின்றேன். 

வாசகர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். குறிப்பு 

ஆங்காங்சே இருப்பதால் முன்னுரையைப் படிக்கவேண்டிய 
தில்லை யென்று தயவுசெய்து எண்ணாதீர்கள். அதிலும்இந்த 
வரிசைபற்றிய சில முக்கியமான தகவல்களும், ௪மூக் 
சீர்திருத்தம் பற்றிய பாரதியாரின் முடிவான சிந்தனைத் 

தொகுப்பும் இருக்கின்றன. அசவே எதையும் ஒதுக்க 

வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஓவ்வொரு 

பாரதி நாலுக்கும் முன்னுரையோடு அணிந்துரை 
பிருப்பதையும் காணலாம். அறிஞர் பலரின் சீரிய சிந்தனை 
களும் அதில் இடம் பெற்றுள்ளன. 

எனது தாய்நாட்டின் முன்னாட் பெருமையும் 

இந்நாட் சிறுமையும் 

[குறிப்பு 2 இப்பாடல் 77 எப்ரல் 7906-இல் ௬தத௪ 
மித்திரனில் வெளியாயிற்று. “இன்னும் வரும்” என்று இப் 
ஈரடலின் இறுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திரு. எஸ். ஜி. 

நரராமாநுஜலு நாயுடு அவர்களும், தமது பத்திரிசையாகிய 
Wiser போதினியில், **சென்று போன நாட்கள்”?
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என்ற தலைப்பின்8ழ் பாரதியாரைப்பற்றிச் சிலகுறிப்பு௪ 
தொடர்ச்சியாக எழுதி வந்தபோது, **பாரரதியாரி மேே 
சண்ட மகுடமிட்டுதீ தொடர்ச்சியாகப் பாடல்கள் எழுத் 
தொடங்கினார்”” என்று கூறியிருக்கிறார். இதுதான் பாற. 
ure மித்திரனில் எழுதிய முதற்பாடல் என்றும், இ, 
பாரதியாருடைய கவிதைத் தொகுப்பில் சேரிக்கப்ப! 

வில்லை என்றும் அவரே குறிப்பிட்டிருக்கிறாரி. 

ஆனால் இது மிதீதிரனில் வெளியான முதற் பாட 
அன்று என்பதை எனது நூலாகிய பாரதி தமிழில் எடுத்து 
காட்டியுள்ளேன். இப்பாடலுக்கு முன்பே 75 செப்டம்ப 
1905இல் **வங்க வாழ்தீதுக் சவிகள்'” என்ற தலைப்பி 
ஒரு சவிதை மித்திரனில் வெளியாகியள்ளது. இதே போ 
வேறு நான்கு கவிதைகளும் 1906 ஏப்ரல் 17ககு முன்ே 
மித்திரனில் வந்திருக்கின்றது. அவையரவன? 

(2) 28-18-1905 பங்கிம் சந்திர ௪ட்டரீஜியின் வந்ே 

மாதர கீதத்தின் முதல் மொழிபெயர்ப்பு. இது முதலீ 
சக்கரவர்த்தினி என்ற மாதஇதழில்' நவம்பரில் வெளியாகி 
பிறகு 28-12-1905 இல் மித்திரனில் வந்திருக்கிறது. 

(2) 89-1-1906-- வேல்ஸ் இளவரசருக்கு, பர! 
கண்டத் தாய் நல்வரவு கூறுதல்” என்ற அஆூரியப்பா 

(3) 24-2-1906— *வந்தே மாதரம்” என்ற கவி 
இது வந்தே மாதரம் என்போம் என்று தொடங்கும் புசி 
பெற்ற பாடல் அன்று, **அரியம் என்ற பெரும் பெய 
கொண்ட” என்று தொடங்கும் வேறொரு ஈரடலாகு॥ 
வந்தே மாதரம் என்ற மந்திரத்தின் பெருமைனி 
விளக்குவது இது. இரண்டு பகுதியாக வெளிவந்தத 
இரண்டாம் பகுதி 27-1-1906-டல்,
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(4) 84.8.7006 என்னே கெரடுமை:” என்ற 
தலைப்பில் வெளியானது, இரண்டு ரஜபுத்திரார்கள் செய்த 
அற்புதமான துப்பாக்கி வித்தைசளைப் பாராட்டி. எழுதிய 
சவிதை, முன் காலத்தில் அர்ஜுனன் காட்டிய வில் 
திறமையெல்லாம் மறந்து போய், இன்று, 

வீமன் திறலு மவற்கிளைய 
விஜயன் இறலும் விளங்கிநின்ற 

சேம மணிப்பூந் தடநாட்டில் 
சிறிய புழுக்கள் தோன்றி வெறுங் 

காம நுசர்தல் இரந்துண்ணல் 

சடையாம் வாழ்க்சை வாழ்ந்து பினர் 
ஈமம் புகுதல் இவை புரிவாரி 

என்னே கொடுமை ஈங்கிதுவே 
என்று மகாக்வி அங்கலாய்க்கிறார். துப்பாக்கி வி GO GEC 
பார்த்ததும் உள்ளத்திலே இந்த எண்ணங்கள் எழுந்தன 
வரம், 

தாய் நாட்டின் பழம் பெருமையையும் இன்றைய 
சிறுமையையும் 77-4-7906-இல் சவிதையாச வடித்துள் 
ளார். அகவே இப்பாடல் ஐந்தாவதாச மித்திரனில் வெளி 
வந்ததாகும். வங்க வாழ்தீதுக் கவியே சுதேசமித்திரனில் 
வெளியான முதற் பாடலாகக் காண்கிறது. **தனிமை 
இரக்கம்” போன்ற சவிதைகள் முன்பே வெளியாகி 
யிருந்தாலும், மித்திரனில் வெளிவந்தவற்றையே இங்கு 
தான் குறிப்பிடுகிறேன். அந்த ஆராய்ச்சி இங்கு வேண்டு 
வதில்லை. 

இரு. இராமா நுலலு நாயுடு அவரிகள், தொடர்சீசியாக 

இந்த மகுடமிட்டு எழுதினார் என்று குறிப்பிட்டிரு நீதாலும், 
இப்பகுதி தவிர வேறொன்றும் எனக்குக் சண்டுபிடிக்க இயல 
வில்லை,



2. கண்ணிகள் 
11-4-1906 

புன்னகையு மின்னிசையும் எங்கொளித்துப் போயினவோ 
இன்னலொடு கண்ணீ ரிருப்பாகி விட்டனவே! 

அணெலாம் பெண்ணாய் அரிவையரெ லாம் விலங்காய் 

மாணெலாம் பாழாகி மங்கிவிட்ட இந்நாடே! 

ஆரியர்கள் வாழ்ந்துவரும் அற்புதநா டென்பது போய்ப் 

பூரியாசள் வாமும் புலைத்தேச மாயினதே! 
வீமாதி வீரர் விளிந்தெங்கு போயினரோ! 
ஏமாறி நிற்கு மிழிஞர்களிங் குள்ளாரே! 

வேத வுபநிடத மெய்நூல்க ளெல்லாம்போய் 

பேதைக் சதைகள் பிதற்றுவரிந் நாட்டினிலே! 

அதி மறைக்தம் அரிவையரீகள் சொன்னது போய் 

வீதி பெருக்கும் வில்யடிமை யாகனைரே! 

செந்தேனும் பாலும் தெவிட்டிநின்ற நாட்டினிலே 

வந்தே இீப்பஞ்ச மரபரகி விட்டதுவே! 
மாமுனிவர் தோன்றி மணமுயர்ந்த நாட்டினிலே 

சாமுகரும் பொய்யடிமைகீ கள்வர்களும் சூழ்ந்தனரே! 

பொன்னு மணியுமிகப் பொங்கிநின்ற விநீநாட்டில் 

அன்னமின்றி நாளு மழிவாரீச ளெத்தனைபேர்! 

குறிப்பு 1 சமூக சீர்திருத்தம் கூறவந்த பாரதியார் 

இன்று: உயிரோடு இருக்கனேண்டும். வரீட்ஸ் வொர்; 

என்ற ஆங்கிலக் சவிஞன், மில்ட்டன் என்ற மசாசவியை 

பற்றி ஒரு சானெட் எழுதியுள்ளார். அதிலே, மில்ட்ட& 
விளித்து, “நீஇநீதச் சமயம் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் 

என்று :விரும்புகிறார். அதையே . நானும் விரும்புகிறேல் 

விடுதலை பெற்ற இன்றைய இந்திய நாட்டிலும், காமுகரு
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பொய்யடிமைக் கள்வர்களும் மலிந்திருப்பதையும், இப் 

பொல்லா இழிவுணரீச்சிகளைத் தங்கள் எழுத்து மூலமும், 

பொழுது போக்கு என்ற நொண்டிச் சாக்கு மூலமும் 

வளர்க்க முயலுவதையும் சண்டால், அவர் உள்ளம் 

எவ்வாறு பெரங்கி எழுமோ அறியேன். இடியின் மாபெருங் 

கரஜனையோடு இப்போக்கை அவரீ சாடுவார் என்பது 

மட்டும் திண்ணம், 

3. வந்தே மாதரம் 

தோயுமானவர்ீ ஆனந்தக் களிப்பு மெட்டு) 

7907 ஆம் அண்டு, 

குறிப்பு: பாரதியார் முதன் மூதலாச நாூல்வடிவத்திலே 
வெளியிட்ட மூன்று பாடல்சளில் இதுவும் ஒன்று. 

தாயுமானவரின் அனந்தக் களிப்பு இவரைக் சவர்ந்துள்ள து. 

“அதுசிவன் பெற்று விட்டான்”, '*தாயின் மணிக்கொடி 

பாரீர்” என்பனபோன்ற பாடல்கள் இந்த மெட்டிலேயே 
அமைந்துள்ளன. அனால் சங்கர சங்கர சம்பு என்ற சந்த 

முள்ள தாயுமானவர் பாடலுக்கும் இதற்கும் எதீதுணை 

வேறு பாடு! தாயுமானவர் பாடல் ஒரு வசையிலே 
சிறந்தது என்பதை மறுக்க முடியாது. பாரதியார் அந்த 

எலிய ஆனந்தக் களிப்பின் சந்தத்தையே எடுத்துக் 

சொண்டு, வேறு வசையான உணர்ச்சிகள் தெறிக்கும்படி 
பாசப் பாடுகின்றார். *₹முப்பது கோடியும் வாழ்வோம். 

இிபில், முப்பது கோடி முழுமையும் வீழ்வோம்” என்பன 
8பரன்ற வரிகள் சிங்கதீதின் கர்ஜனையோடு ஒலிக்கின்றன. 

உலச இன்பங்களை வெறுத்து ஓதுக்கிச் சிவானந்தப் 

பற்றை அருளும் மோனகுருவைப் பற்றிப் புகழ்ந்து
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பேசிய தாயுமானவ, ஆனந்தக் களிப்புசீ சந்ததிதையே 
கொண்டு, உலக வாழ்வு இன்பம் 'பெற வழிகாட்டிர 

பாரதியாரின் திறனை என்னென்று சொல்வது! 

அகவேதரான், தேசபக்த சகாமணியாகிய ஸ்ரீமால் 
எஸ். ஸ்ரீநிவாச ஐயங்சார், பாரதியாருடைய பாட்டைப் 
பற்றிப் பேச வந்த போது, **அதிவேகமாகப் பறக்கும் 

திறத்தரலும், இறகுகளின் வர்ண வனப்பினாலும், உள்ளம் 

உருக்கும் பாட்டின் இனிமையாலும் செருக்குற்ற ஒரு 

பறவைக்கு இவர் பரட்டை ஒப்பிடலாம்'” என்று வியந்து 

போற்றுகிறார். 

பங்கிம் சந்தீரபாபு இயற்றிய புகழ்பெற்ற வந்தே மாதர 
கீகுத்திற்கு 1905-இல் பாரதியார் மொழி பெயர்ப்பாக ஒரு 
பாரடல் இயற்றினார். அது இசையோடு பாடுவதற்கு ஏற்ற 

தாரக இல்லையென்று அதே அண்டில் சந்ததீதுடன் கூடிய 
புதிய மொழி பெயர்ப்பும் செய்ஒிருரி. ஆனந்த மடம் என்ற 
தமது நாவலில் பங்கின் பாபுவின் கதம் முதலில் வெவி 
யானபோது அதில் ஏழுகோடி என்று வங்க மக்களையே 
குறிக்கின்றது. ஆனால் ஏழுசோடியை அன்று சண்ட மக்கள 
தொகையின் படி. முப்பதுசோடி என்று இந்தியா முழு 
வதையும் குறிப்பதாக மாற்றியிருக்கிறார். 

இரண்டு மொழிபெயர்ப்புகளும் பாடுவதற்கு எளிமை 
யாச டுல்லை என்று கருதித்தான் போலும், **வநீதே மாதர 
மென்பேரம்”” என்ற இப் பாடலைத் தம் சொந்த முறையில் 

இயற்றித் தமிழுக்குப் பெருமை சேர்தீதுள்ளார். முப்பது 

கோடியும் வாழ்வோம் என்னும் போது முப்பது 

என்பதில் மலைபோன்ற அழுத்தம் விழுந்திருக்கிறது. ஜாதி 
௪மயம் முதலியவற்றால் பிரிக்க முடியாத வலிமையும் 

இதில் தொனிக்கின்றது. ஒளிபெற்ற கவிதைகளில் இது 

ஒன்றாகும்.
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விடுதலை இயக்க காலத்தில் இப்பாடல் ஒலிக்காத 
அரசியல் கூட்டம் இல்லை யென்றே கூறவேண்டும் , 

முதன்முதலில் வெளியான டப்பாடலில் கீழ்க்கண்ட 

சரணமும் சேர்ந்திருந்தது. 

தேவி நம் பாரத பூமி--எங்கள் 

இமைகள் யாவையுந் தீர்த்தருள் செய்வாள் 

அவியுடல் பொருள் மூன்றும்--அநீத 

அன்னைபொற்் ருளினுக் கரிப்பிதமாக்கு. (வந்தே) 

797௦இல் பரலி--நெல்லையப்பர் வெளியிட்ட 

‘ore Ou cree” இச் சரணம் இடம் பெறவில்லை. 

முதற்பதிப்பில் காணப்பெறராத :**புல்லடிமைத் தொழில் 
பேணி” என்று, ஆராவது சரணமாகக் காண்கிறது: 

பாரதியாரே இந்த மாறுதல்களைச் செய்தாரா என்பதை 

ஆராய்ந்து முடிவு செய்ய வேண்டும். 

பாரத தேசத்தில் பிறந்தவர் அனைவரும் ஒன்று 
என்பதையும், ஒற்றுமையே வாழ்வுதரும் என்பதையும் 
இப் பாடல் பெரிதும் வலியுறுத்துகின்றது. 

பல்லவி 

வந்தே மாதர மென்போம்--ஏங்கள் 

மாநிலத் தாயை வணங்குது மென்போம். (வந்தே) 

சரணங்கள் 

1. ஜாதி மதங்களைப் பாரோம்--உயர் 
ஜன்.மமித் தே௪த்தி லெய்தின ராயின் 

வேதிய ராயினும் ஓன்றே--அன்் றி 
வேறு குலதீதின ராயினு மொன்றே. (வந்தே)



14 

ஈனப் பறையறகளேனும்--அவரீ 
எம்முடன் வாழ்ந்திங் கஇருப்பவ ரன்றோ? 

€னத்த ராய்விடு வாரோ?--பிற 

தேசத்தர் போற்பல தீங்கிழைப் பாரோ? 

(வந்தே) 

ஆயிர முண்டிங்கு ஜாதி--எனில் 
அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி2--ஓரி 

தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர்--தம்முட் 

சண்டை செய்தாலும் சகோதர ரன்்ோ? 

(வநீதே) 

ஒன்று பட்டாலுண்டு வாழ்வே-_-நம்மில் 

ஒற்றுமை நீங்கி லனைவரிக்கும் தாழ்வே 

நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும்--இந்த 
ஞானம் வந்தாற்பின் நமக்செது வேண்டும்? 

(வந்தே) 

எப்பதம் வாய்த்திடு மேனும்--நம்.மில் 

யாவர்க்கு மந்த நில் பொதுவாகும்; 

முப்பது கோடியும் வாழ்வோம்--வீழில் 
முப்பது கோடி முமுமையும் வீழ்வோம். 

(வந்தே) 
புல்லடிமைதீ தொழில் பேணிப்--பண்டு 

போயின நாட்களுக் கினி மனம்நாணிதீ 
தொல்லை யிகழ்ச்சிகள் தீர--இந்ததீ 

தொண்டு நிலைமையைத் தூவென்று தள்ளி, 

(வந்தே)



4. நடிப்புச் சுதேசிகள் 

குறிப்பு 2 இப்பாடல் 1907 வாக்கில் எழுதப் 
பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் கூடி வாய்கிழியப் பேடவிட்டுப் 
பிறகு நாட்டத்திற் கொள்ளாதவர்களுக்கு நல்ல சூடு 
கொடுக்கிறார். இன்றும் இந்த நிலை மாறவில்லை. மாறியிருந் 
தால் நாடு எவ்வளவேஈ ஓங்கி வளர்ந்திருக்கும். வந்தே 
மாதரம் என்று முழங்குவதால் மட்டும் எல்லரம் பலித்து 
விடாது. மேடையேறிப் பேசுவதில் ஒரு பங்கையாவது 
செய்கையில் நடத்திக் காண்பிக்க முழுமனதுடனும், 
ஆர்வத்துடனும் முன்வரவேண்டும். ஆசார திருத்த மஹா 
சபை என்ற சட்டுரையிலும், சுமார் 78 அண்டுகளுக்குப் 
பிறகு பாரதியார் இதே கருத்தை வெளியிடுகின்ருரி 
என்பதை நோக்க வேண்டும். பழித்துக் கூறியாவது 
மக்களைத் திருத்த முடியுமா என்று, சவிஞருடைய 
உள்ளதீதில் கொழுந்து விடும் அசையை இப்பாடலில் 
சாண்கிறோம். 

பழித்தறிவுறுத்தல் 

கிளிக் கண்ணிகள் 

1... நெஞ்சி லுரமு மின்றி 
நேரீமைத் திரமு மின்றி 
வஞ்சனை சொல்வா ரடீ--இளியே 
வாய்சீ சொல்லில் வீறறடீ. 

2. கூட்டதீதிற் கூடி நின்று 
கூவிப் பிதற்ற லன்றி 
நாட்டதீதிற் சொள்ளாரடீ--இளியே 
நாளில் மறப் பாரடீ,



4. 

36 

சொந்த அரசும் புவிச் 

சுசங்களும் மாண்புகளும் 
அந்தகரிக் குண்டாகுமோ 2-இளியே 
அலிகளுக் கின்ப முண்டோ 2 

சண்சக ளீரண் டிருநீதும் 

சாணுத் திறமை யற்ற 
பெண்களின் கூட்டமடீ---கஇளியே 
பேகிப் பய னென்னடீ,2 

யந்திர சாலை யென்பரி 

எங்கள் துணிச ளென்பர் 

மந்திரத்தாலே யெங்கும் கிளிய 
மாங்கனி வீழ்வதுண்டோ? 

உப்பென்றும் சீனி யென்றும் 

உள்நாட்டுச் சேலை யென்றும் 
செப்பித் திரிவாரடீ--கிளியே 

செய்வ தறியாரடீ., 

தேவியர் மான மென்றும் 
தெய்வத்தின் பக்தி யென்றும் 
நாவினாற் சொல்வதல்லால்--களியே 

நம்பூத லற்றாரடீ. 

மாதரைக் கற்பழித்து 
வன்சண்மை பிறர் செய்யப் 

பேதைகள் போலுயிரைக்- களியே 
பேணி யிருந்தாரடீ.. 

தேவி கோயிலிற் சென்று 
இமை பிறார்கள் செய்ய 

அவி பெரிதென் றெண்ணிக்--கஇளியே 
அஞ்சிக் கிடந்தாரடீ.
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அசிசமும் பேடிமையும் 
அடிமைச் சிறுமதியும் 

உச்சதீதிம் சொண்டாரடீ--இளியே 
ஊமைச் சனங்களமடீ. 

ஊக்கமும் உளவலியும் 
உண்மையிம் பற்றுமில்லா 
மாக்களுக் சோரீ சணமும்--இளியே 
வாழத் தகுதியுண்டோ? 

மானம் சிறிதென் றெண்ணி 
வாழ்வு பெரிதென் றெண்ணும் 
எனரீக் குலசந்தனில்- களியே 
இருக்ச நிலைமை யுண்டோ? 

கிந்தையிற் கள்விரும்,பிசி 
சிவ ஏவ வென்பதுபோல் 
வந்தே மாதர மென்பி--கஇ ளவியே 
மனதி லதனைக் சொள்ளார். 

பழமை பழமை யென்று 
பாரவனை பேசலன் றிப் 
பழமை யிருந்தநிலை--இளியே 
பாமர ரேதறிவார்2 

நாட்டி லவமதிப்பும் 
நாணின்றி யிழிசெல்வத் 
தேட்டில் விருப்புங்கொண்டே--இளி0, 
சிறுமை யடை வாரடீ. 

சொந்தச் சசோதரர்கள் 
துன்பத்துற் சாதல் எண்டும் 
சிந்தை யிரங்காரடீ- களியே 
செம்மை மறந்தாரடீ.
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77. பஞ்சதீதும் தோய்சளிலும் 

பார.தர் புழுக்கள் போல் 
துஞ்சதக்தம் சண்ணாற் சண்டும்--இளியே 
சோம்பிக் கிடப்பார். 

78. தாயைக் கொல்லும் பஞ்சத்தைத் 

தடுக்க முயற்சி யுருர் 
வாயைத் திறந்து சும்மா--கஇளியே 

வந்தே மாதர மென்பார். 

5. தொண்டு செய்யும் அடிமை 

குறிப்பு : ஸ்வராஜ்யம் வேண்டுமென்ற பாரத 
வாஸிக்கு, ஆங்கிலேய உத்தியோசஸ்தன் கூறுவதாக இப் 
பாடல் அமைந்துள்ளது. நந்தனார் சரித்திரக் £ர்த் தனையில் 
வந்துள்ள பாடல்கள் பாரதியாரின் உள்ளத்தைப் பெரிதும் 
சவர்ந்திருக்கிறது. மேலும், அக்காலத்தில் இப்பாடல்கள் 
சதாகாலட்சேபம் செய்பவர்களால் அடிக்கடி பாடப் 
பட்டிருக்க வேண்டும். 

இப்பாடல்களின் வர்ணமெட்டைப் பயன்படுத்தினால் 
மக்கள் மனதில் நன்கு பதியும் என்ற நோக்கமும் 

சவிஞருக்கு இருந்திருக்கவேண்டும். அதனால்தான் **ஓய் 
திலகரே நம்ம ஜாதிக்கடுக்குமோ'”, **அன்னியர் தமக் 
கடிமையல்லவே,” '*நாரமென்ன செய்வோம் துணைவரே” 
மூதலான பாடல்களை நந்தனார் கர்தீதனைப் பாடல்களின் 
வர்ணமெட்டில் இயற்றியிருக்கிருர். 

எளிய சொல், எளிய சந்தம், எளிய வர்ணமெட்டு-- 
இவற்றைக் சையாண்டு புதிய சவிதைசள் படைக்ச 
வேண்டும் என்று விரும்பிய சவிஞர், தாமே அனந்தக்
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எலிப்பு, நொண்டிச் சிந்து, காவடிச்சிந்து முதலிய யாப்பு 
முறைகளுள் மிகச்சிறந்த பாடல்கள் இயற்றியுள்ளார். 

மாடு தின்னும் புல்யா---உனக்கு மார்கழித் 
இருநாளோ”” என்ற நந்தனார் &ர்த்தனை வர்ண மெட்டில் 

இப்பாடலை பாரதியார் உருவாக்கியுள்ளார். ஆனால், 

அந்தப் பாடலுக்கும் இதற்கும் உணர்ச்சி வேகத்திலே 
மிசப்பெரிய வேறுபாடு காணப்படுவதை எளிதில் உணரிந்து 
கொள்ளலாம். அடிமை, அடிமை என்று மீண்டும் மீண்டும் 
ஐருவது நமக்குச் சவுக்கடி. கொடுப்பதுபோல இருக்கிறது. 
உள்ளத்திலே சம்மட்டி சொண்டு அடிப்பது போலவும் 
உணர்ச்சி ஏற்படுகிற து. 

“நெஞ்சில் உரமுமின் றி,” என்று தொடங்கும் இளிக் 
ஈண்ணிகள் ஒரு வசையில் பாரத மக்களைப் பழித்து 
சிறிவுறுத்துகிறது என்றால், இது இடிபோல இடித்து 
அறிவுறுத்துகிறது, அன்னியன் வாயிலாக எனக் 
கப்றலாம். 

தொண்டு செய்யும் அடிமை!--உனக்குசி 

௬தந்திர நினவோடா? 
பண்டுசண்ட துண்டோ?--அதற்குப் 

பாத்திர மாவாயோ? (தொண்டு) 

ஜாதிச் சண்டை போச்சோ?-- உங்கள் 
௪மயச் சண்டை போச்சோ? 

நீதி;சொல்ல வந்தரய்!--சண்முன் 
நிற்கொணாது போடா! (தொண்டு) 

அச்சம் நீங்கனாயோ2--அழிமை! 
அண்மை தாங்கினாயோ?2 

பிச்சைவாங்கூப் பிழைக்கும்-- ஆசை 

பேணுத லொழித்தாயோ? (தொண்டு)
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4. சப்ப லேறுவாயோ!- அடிமை! 
கடலைத் தாண்டுவாயோ? 

குப்பை விரும்பும் நாய்க்கே---அழுமை! 

கொற்றக் தவிசுமுண்டோ? (தொண்டு 

9. ஒற்றுமை பயின்றாயோ2?--அ௮அழிமை! 

உடம்பில் வலிமையுண்டோ? 
வெற்றுரை பேசரதே!.- அடிமை! 

வீரியம் அறிவாயோ? (தொண்டு 

6. சேர்ந்து வாழுவீரோ--உங்கள் 2 

சிறுமைக் குணங்கள் போச்சே? 
சேரர்ந்து வீழ்தல்போச்சேர---உங்கள் 

சோரம்பரைத் துடை தீதீரோ? (தொண்டூ 

7. வெள்ளை நிறத்தைக் சண்டால்--பதறி 

வெருவலை ஓழிதீ்தாயோ? 

உள்ளது சொல்வேன்கேள்--சுதந்திரம் | 
உனக்கில்லை மறந்திடடா! (தொண்டூ 

8. நாடு காப்பதற்கே--உனக்கு 

ஞானம் சிறிதுமுண்டேோ 2 
வீடுசாக்சப் போடா! -அழமை! 

வேலைசெய்யப் போடா! (தொண்டு 

9. சேனை நடதீதுவாயோ!--தொமும்புகள் 

செய்திட விரும்பாயேர2 
ஈனமான தொழிலே--உங்களுக்கு 

இசைவதாகும் போடா! (தொண்டு



6. முரசு 

குறிப்பு 2: முரசும், பாப்பாப் பாட்டும் சூரியன் 
உந்திரன் போலே. இரண்டும் இரண்டு விலைமதிக்க 

முடியாத மாணிக்கங்கள். பாப்பாப் பாட்டைக் 
குழந்தைப் பருவத்திலேயே பாலோடு புகட்டி விட 
வண்டும். இளமைப் பருவத்திலே ஒவ்வொரு ஆணும், 

இவ்வொரு பெண்ணும் கற்று மனதில் பதிய வைத்துக் 
இசொாள்ள வேண்டிய கவிதை முரசு, 

   

    

   
இவை இரண்டுமே வாழ்க்கையை அமைத்துக் 

காள்வதற்குப் போதும். சம்பராமாயணம், திருக்குறள் 
வையும் சேர்ந்துவிட்டால் முழு அண்மகனாச, முழுப் 

பண்மணியாக வாழ வழிகாட்டும். வேறென்ன 
வண் டும்? 

பாரதியாரின் பாடல்களைப் புரிந்து சொள்ளுவது 

ளிது. இக்காலத்துக்கு வேண்டிய மனப்பாங்கை உண் 
ாக்கிக் சொள்ள அவை உதவும். 

மூரசு என்ற சவிதையில் பல வசையரன உயா் 
ண்ணங்களை வடித்துக் கொடுக்கிறார். அதனால்தான் 

தை எந்தத் தொகுப்பிலும் விட முடியாதிருக்கின்றது. 
ங்கு சமூக சீர்திருத்தம் பற்றிய கருத்துக்களை மனதில் 
காண்டு அதற்குச் சார்பான சில பகுதிகள் மட்டும் தரப் 
டுகின்றது. 

வற்றி எட்டுத் இக்கும் எட்டக் கொட்டு முரசே! 
கதம் என்றும் வாழ்சஎன்று கொட்டு முரசே! 

நற்றி யொற்றைக் சண்ணமேனோடே நிரீத்தனம் செய்தாள் 
தீத சக்தி வாழ்க ஏன்று சொட்டு முரசே! 

பூ, ௪௭௮3
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ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன்---எனக் 

குண்மை தெரிந்தது சொல்வேன்; 
சீருக் செல்லாம் முதலாகும்--ஒரு 

தெய்வம் துணைசெய்ய வேண்டும். 

வேத மறிந்தவன் பார்ப்பான் ,--பல 

வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான்; 

நீதி நிலைதவ ராமல்--தண்ட 
தேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன். 

பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி--பிறார் 

பட்டினி தர்ப்பவன் செட்டி) 
தொண்டரென் ரறோர்வகுப் பில்லை,--தொழில் 

சோம்பலைப் போல்டமி வில்லை. 

நாலு வகுப்பும்இங் கொன்றே,--இந்த 
நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால், 

வேலை தவறிச் சிதைந்தே--செத்து 

வீழ்ந்திடும் மானிடச் சாது. 

ஓற்றைக் குடும்பந் தனிலே--பொருள் 
ஓங்க வளரீப்பவன் தந்ைத; 

மற்றைக் சருமங்கள் செய்தே--மனை 

வாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை? 

ஏவல்கள் செய்பவர் மக்கள்;--இவரீ 

யாவரும் ஓர்குலம் அன்றோ? 
மேவி அனைவரும் ஒன்னாய்--நல்ல 

வீடு நடத்துதல் கண்டோம். 

சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி---அதில் 

தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார், 

நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார்--அங்கு 
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.
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சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்;--அன்பு 

தன்னில் செழமித்திடும் வையம்; 

ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்; தொழில் 

ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம். 

பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைதீதான்--புவி 
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்? 

மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர்--நல்ல 

மாத ரறிவைக் கெடுத்தார். 

10. கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக்--குத்திக் 

சாட்சி கெடுத்திட லாமோ? 

பெண்க ளறிவை வளரித்தால்--வையம் 

பேதமை யற்றிடுங் காணீர். 

7. புதுமைப் பெண் பாடல்கள் 
1914—15 

குறிப்பு : இப் பாடல்களை எழுதி வெளியிட்ட தேதி 
திட்டமாகக் சாண மேலும் ஆராய்ச்சி செய்யவேண்டும். 
பாரதியாரி எழுத்திலே இவ்வாறு கால வரிசை சண்டு 
பிடிப்பது மிக் அவசியம். அப்பொழுதுதான் சவிஞருடைய 
எழுத்து, எண்ண முதிர்ச்சிசளை நன்கு சண்டு இறனாய்வு 
செய்ய இயலும். பாரதி தமிழ் என்ற தலைப்பிலே நான் 
வெளியிட்டுள்ள பாரதியார் சவிதைகள்,௪ல தகள், சுட்டுரை 
8ள் முதலியவை வெளிவந்த தேதியை, 1927--இல் அரிதில் 
முயன்று தேடிக் தொகுத்து வைத்துள்ளதை, அந்நூலைப் 
படி. தீத பலரும் அறிவார்கள். இன்னும் பல சவிதைகள் 
வெளியான தேதிகளை அக்காலத்தில் நான் மிசவும் அருமை 
பாசப் பேணிவந்த பாரதி பிரசுராலயத்தார் வெளியிட்ட



வ்கி 

பாரதி சவிதைகள் என்ற பெருந் தொகுப்பில் குறித்த 
வைத்திருந்தேன். அந்த நூலை யாரோ எடுத்து? 
சென்றவரி திருப்பித் தரவே இல்லை. எவ்வளவோ வி& 
மதிக்க முடியாத தனத்தை இழந்து விட்டேனே என்ற 
இன்றும் நான் வருந்துவதை யார் அறிவார்கள்? 

இக் கவிதைகளை எழுதிய கரலத்தை உத்தேசமாசகலே 
தந்துள்ளேன். ஆனால் பாரதியார் பெண்ணுரிமை, பென 
விடுதலை பற்றி, 1906 ஆம் ஆண்டிலே அவர் சக்கரவர்த்தின 
என்ற மாசிகசைக்கு ஆசிரியராக இருந்த சாலத்திலேயே 
முற்போக்கான எண்ணங்களைக் தெளிவாசக் கொண்டிரு] 
கதுரர் என்பதில் ஐயமில்லை. 

பழங்கால மனிதராக மண்டயம் ஸ்ரீநிவாசாசாரியா! 
தோற்றமளித்தார். பெண் விடுதலை பற்றியும் அவர் இவிர 
வாதியாக இருக்கவில்லை. அவருடைய அதரவிலே 
பாரதியார் இந்தியா வார இதழை நடத்தினாலும், தமத 
சொந்த எண்ணங்களை, அன்று பெரும்பாலும் ஏற்றுக் 

கொள்ளப்படாத கருத்துக்களைப் பாரதியார் வெளியிடத் 
தயங்கவில்லை. ஆசார்யார் அவர்களும் பாரரதியரருடைய 
எண்ணங்களுக்கு மிகவும் மதிப்புக் கொடுத்து வந்திருக் 

இருர் என்பதை அறியும் போது, அவர் எவ்வள 
பெரியவர் என்பது நன்கு விளங்குகிறது. 

”அண்களோடு பெண்களும் சறிநிசரி சமானமாக 
வாழ்வோம்” என்ற பாரதியாருடைய ஆசை இன்றும் 
முற்றிலும் நிறை வேறவில்லை என்பது சிந்தனைக் குரியது 
ஆண்களெல்லாம் மேல்நாட்டு நாகரிகத்திலே மயங்கெ 
கடந்த காலத்தில் நமது பண்பாட்டைக் காப்பாற்றிய 
வார்கள் நமது பெண்மணிகளே ஆவர். அவர்களுக்கு 
இன்னும் சம நியாயம் வழங்கப் படாமலிருப்பது கண்டனத் 

திற்குரியது.
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இந்த நாட்டு இளம் விதஸவசளின் சண்ணீர்தான் 
நாட்டை அடிமைப் படுத்தியது. இது உங்களுக்குத் 
தெரியவில்லையா?” என்று பெருந்துறவியாகிய வாமி 

விவேசாநந்தரே இடித்துக் கூறுகிறார். ஆணுக்கு அறுபது 
வயதானாலும் மனைவி இறந்துவிட்டால் வேறு மணம் 
செய்து கொள்கிறான். இருபது வயது இளம் விதவைக்கு 
இவ்வுரிமை கிடையாது. இப்படி எத்தனையோ நமது 
சமூகத்திலே குறைபாடுகள். அணுக்கு ஒரு நீதி; பெண் 

ணுக்கு ஒரு நீதி என்பது மறைந்து மண்ணாக வேண்டும். 
அன்றுதான் பாரத அன்னையின் துயரம் மறையும். 

இப்பாடல்கள் பாரதியும் பெண்ணுரிமையும் என்ற 

எனது ஐநீதாவது நூலில் வந்திருந்தாலும், இவற்றின் 
முக்கியத்தை உணர்ந்து இங்கும் தரப்படுகின்றன. 

இப்பாடல்கள் பெண்விடுதலைக்கு மஹாசவி வழங்கிய 
மாக்ன சார்ட்டா உரிமைச் சாசன மாகும். 

பெண்கள் விடுதலைக் கும்மி 
1914—15 

காப்பு 

பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மஇழ்ச்சிகள் 
பேசிக் சளிப்பொடு நாம் பாடக் 

சண்சளிலே யொளி போல வுயிரில் 

சலந்தொலிர் தெய்வநற் காப்பாமே. 

. கும்மியடி தமிழ் நாடு முழுதுங் 
குலுங்கிெடக் கைகொட்டிக் கும்மியடி. 
நம்மைப் பிடித்த பிசாசுகள் போயின 

நன்மை எண்டோ மென்று கும்மியடி. (கும்மி)
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ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையென் 

றெண்ணி யிருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார் 

வீட்க்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப்போ மென்ற 

விந்தை மனிதர் தலை சவிழ்ந்தார். (கும்மி 

மாட்டை யடித்து வ௫க்கிக் தொழுவினில் 

மாட்டும் வழக்கத்தைக் கொண்டு வந்தே 

வீட்டினி லெம்மிடங் காட்ட வந்தாரதை 

வெட்டி விட்டோ மென்று கும்மியடி. (கும்மி 

நல்ல விலைகொண்டு நாயை விற்பாரந்த 
நாயிடம் யோசனை சேட்ப துண்டோ? 

சொல்லக் துணிவின்றி நம்மையு மந்நிலை 

கூட்டி வைத்தார் பழி கூட்டி விட்டார். (கும்ப 

சற்பு நில்யென்று சொல்லவந் தாரீரு 

சக்மிக்கு ம£து பொதுவில் வைப்போம் 
வற்புறுத்தப் பெண்ணைக் கட்டிக்கொடுக்கும் 
வழக்கத்தைத் தள்ளி மிதித்திடுவோம். (கும்ம் 

பட்டங்க'ளாள்வதுஞ் சட்டங்கள் செய்வதும் 

பாரினீற் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் 

எட்டு மறிவினி லாணுக்கிங்கே பெண் 

இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி, (கும்மீ 

வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் 

வேண்டி வந்தோ மென்று கும்மியடி. 
சாதம் படைக்கவுஞ் செய்திடுவோந் தெய்வச் 

சாதி படைக்கவுஞ் செய்திடுவோம். (கும்! 

காத லொருவனைக் சைப்பிடித்தே யவன் 

காரியம் யாவினுங் கைகொடுத்து 
மாதர றங்கள் பழமையைக் காட்டிலும் 

மாட்சி பெறச்செய்து வாழ்வமடி. (கும்
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புதுமைப் பெண் 
1914—15 

போற்றி போற்றியோ ராயிரம் போற்றி! நின் 
பொன்ன டிக்குப்பல் லாயிரம் போற்றி சாண்! 
சேற்றிலே புதிதாக முளைத்ததோர் 
செய்ய தாமரைக் தேமலர் போலொளி 

தோற்றி நின்றனை பாரத நாட்டிலே 
துன்ப நீக்குஞ் சுதந்திர பேரிசை 

சாற்றி வந்தனை மாதரசே யெங்கள் 

சாதி செய்த தவப்பயன் வாழீ நீ! 

மாதரீக் குண்டு சுதந்திர மென்றுநின் 
வண்மலரீத்திரு வாயின் மொழிந்தசொல் 
நாதந் தானது நாரதர் வீணையேர2 
நம்.பிரான் சண்ணன் வேய்ங்கும லின்பமோ? 
வேதம் பொன்னுருக் சன்னிகை யாகியே 
மேன்மை செய்தெமைக் சாத்திடச் சொல்வதோ? 
சாதல் மூதீதல் கெடுக்கு மமிழ்தமோ2 

தையல் வாழ்கபல் லாண்டுபல் லாண்டிங்கே! 

அறிவு சொண்ட மனித வுயிர்களை 

அடிமை யாக்க முயல்பவர் பித்தராம் 

நெறிகள் யாவினு மேம்பட்டு மானிடர் 
நேர்மை சொண்டுயர் தேவர்ச ளாதற்சே 
சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்தடி. மைசீசுருள் 

தயி லிட்டுப் பொசுக்கிட வேண்டுமாம் 

நறிய பொன்மலர் மென்சிறு வாயினால் 
நங்கை கூறு நவீனங்கள் கேட்டிரோ!
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ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் 
அறிவி லோங்கியிவ் வையந் தழைக்குமாம் 

பூணு நல்லறதீ தோடிங்கு பெண்ணுருப் 
போந்து நிற்பது தாய்சிவ சக்தியரம் 

நாணு மச்சமும் நரய்கட்கு வேண்டுமாம் 

ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் 

பேணு நற்குடிப் பெண்ணின் குணங்களாம் 

பெண்மைதீ தெய்வத்தின் பேச்சுகள் சேட்டிரோ! 

நிலத்தின் தன்மை பயிர்க்குள தாகுமாம் 

நீசத் தொண்டு மடமையுங் சொண்டதாய் 
தலத்தில் மாண்புயரீ மக்களைப் பெற்றிடல் 
சாலவே யரி தாவதொர் செய்தியாம் 
குலத்து மாதரிக்குக் சற்பியல் பாகுமாம் 

கொடுமை செய்து மறிவை யழித்துமந் 

நலத்தைக் காக்க விரும்புதல் இமையாம் 

நங்கை கூறும் வியப்புகள் சேட்டிரோ! 

புதுமைப் பெண்ணிவள் சொற்களுஞ் செய்கையும் 
பொய்மை சொண்ட கலிக்குப் புதிதன்றிச் 
சதுமறைப்படி. மாந்த ரிருந்த நாள் 

தன்னிலே பொதுவான வழக்க மாம் 

மதுரத் தேதமொழி மங்கைய ர௬ண்மைதேர் 
மாரதவப் பெரி யோருட ஸஜனெொ-ப்புற்றே 
முதுமைக் காலத்தில் வேதங்கள் பேசிய 
முறைமை மாறிடக் கேடு விளைந்ததாம். 

நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்சொண்ட பாரிவையும் 
நிலத்தில் யார்க்கு மஞ்சாத நெறிகளும் 

தமிரிநீத ஞானச் செருக்கு மிருப்பதால் 
செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம்
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அமிழ்ந்து பேரிரு ளாமறி யாமையில் 
அவல மெய்திக் கலையின் றி வாழ்வதை 

உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணற மாகுமாம் 

உலச சன்னி யுரைப்பது சேட்டிரோ:! 

உலச வாழ்க்கையி னுட்பங்கள் தேரவும் 
ஓது பற்பல நூல்வகை கற்சவும் 

இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் 

யாவுஞ் சென்று புதுமை கொணரிந்திங்கே 

திலக வாணுத லாரீநங்கள் பாரத 
கேசமோங்க உழைத்திடல் வேண்டுமாம் 

விலகி வீட்டிலோர் பொந்தில் வளர்வதை 
வீரப் பெண்கள் விரைவி லொமிப்பராம். 

சாத்திரங்கள் பல பல கற்பராம் 

௪வுரியங்கள் பல பல செய்வரரம் 

மூத்த பொய்கள் யாவு மழிப்பராம் 
மூடக் கட்டுக்கள் யாவுந் தகரிப்பராம் 

காத்து மானிடர் செய்சை யனைத்தையும் 
சடவுளர்க் கனிதாகச் எமைப்ப ராம் 
ஏதுதி யாண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் 
இளைய நங்கையி னெண்ணங்கள் கேட்டிரோ:! 

போற்றி, போற்று, ஐயஜய போரற்றியிப் 
புதுமைப் பெண்ணொவி வாமிபல் லாண்டிங்கே 
மாற்றி வையம் புதுமை யுறச்செய்து 

மனிதர் தம்மை யமரரீச ளாக்கவே 

ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி யன்னைநல் 
லருவினா லொரு சன்னிசை யாகியே 
தேற்றி யுண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் 
செல்வம் யாவினு மேற்செல்வு மெய்தினோம்.
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பெண்மை 
22-9-19 16869 

பெஸ் மை வாழ்சென்று கூத்துடு வோமடா 

பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடு வோமடா 

குண்மை இன்பநற் புண்ணியஞ் சேர்ந்தன 

தாயின் பேரும் ஸதியென்ற நாமமும். 

அன்பு வாழ்சென் றமைதியி லாடுவோம் 

ஆசைக் காதலைக் கைகொட்டி வாழ்த்துவோம் 
துன்பந் கரிவது பெண்மையி னாலடா 

சூரப் பிள்ளைகள் தாயென்று போற்றுவோம். 

வலிமை சேர்ப்பது தாய்முலைப் பாலடா 
மானஞ் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள் 
கலி யழிப்பது பெண்க ளறமடா 

கைகள் கோத்துக் களித்துநின் டடுவோம். 

பெண் ணறத்தினை யாண்மக்கள் வீரந்தான் 
பேணு மாயிற் பிறகொரு தாழ்வில்லை; 
சண்ணைக் காக்கு மிரண்டிமை போலவே 
காத லின்பதீதைக் சாத்துடு வோமடா. 

௪க்தி யென்ற மதுவையுண் போமடா 

தாளங் கொட்டித் தஇசைச ளதிரவே 
ஒத்தி யல்வதொர் பாட்டுங் குழல்களும் 

உளர் வியக்கக் களித்துநின் ருடுவோம். 

உயிரைக் காக்கும் உயிரினைசி சேர்த்திடும் 

உயிரினுக் குயிரா யின்ப மாடும் 
உயிரி னும்மிந்தப் பெண்மை யினிதடா 
ஊது கொம்புகள், ஆடு சலிகொண்டபே,
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“போற்றி தாய்” என்று தோள்கொட்டி யாடுவீரி 
புகழ்ச்சி கூறுவீர் காதற் கிஸிகட்சே 

நூற்றிரண்டு மலைகளைச் சரடுவோம் 

.நுண்ணிடைப் பெண்ணாாருத்தி பணியிலே. 

“போற்றி” தாய் என்று காளங்கள் கொட்டடா 
“போற்றி தாய்” என்று பொற்கும லூதடா 
காற்றி லேறியவ் விண்ணையுஞ் சாடுவோம் 

சாதற் பெண்கள் கடைக்கண் பணியிலே, 

அன்ன மூட்டிய தெய்வமணிக் சையின் 
அணை காட்டில் அனலை விழுங்குவோம் 

சன்னத் தேமுத்தங் கொண்டு களிப்பினும் 
சையைத் தள்ளும் பொற்சைகளைப் பாடுவோம். 

8. விடுதலை 

குறிப்பு: பெண் விடுதலைப் பாடல்களை மஹாகவி 
பெண்களுக்கு வழங்கிய மாக்னகார்ட்டா என்று கூறினேன் : 
இது பெண்களுக்கும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் அவர் 
மனமார வழங்கிய உரிமைச் சாசனம் என் பதில் 
தடையேது? 

எல்லாரும் சரிநிகர் சமானமாக இந் நாட்டிலே 
வாழ்வோம் என்று விடுதலை சங்கநாதம் முழக்குஇருர். 
உண்மையான விடுதலையும் அந்த நல்ல நாளிலேதான் 
சைவரப்பெறும் என்று தொனிக்கும்படியாக, இப் பாடல் 
அற்புதமாக அமைந்திருக்கிறது. 

பாரத ஸமுதாயம், பாரத ஐனங்களின் தற்கால 
நிலமை, நிகழ்கின்ற ஹிந்துஸ்தானமும் வருகின்ற
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ஹிந்துஸ்தானமும் என்ற மூன்று சவிதை ரதீனங்க9 
முன்பே இந்தப் பாரதிவரிசையில் எடுதீதாளப் பெற்றிறு 
கின்றன. ஆதலால் இங்கு அவற்றைப்பற்றி நிண 
படுதீதுவதோடு அமைகின்றேன். 

விடுதலை என்ற சவிதையும் முன்பே வந்துள்ள 
என்றாலும், அதை இந்நூலிலும் சேர்சக்ச வேண்டும் என் 
என் :ஆசையைதீ தடுக்க முடியவில்லை. இது போலே 
பெண் விடுதலையைப் பற்றிய பாடல்களுமாம். 

சிலவற்றை நம் மக்களுக்கு அடிக்கடி நினைவு படுத் 
வேண்டியுள்ளது. மலைப்பாம்பைப் பேந்றி மஹாச; 
கூறியதும் மனத்தில் கொள்ளவேண்டியதொளன்ர 
என்ன செய்வது? சவிஞர் ஒரே தாவில் பாய்ந்து சசரத்ை 
எட்டிப் பிடித்து விடுகிறார். நாம் நத்தைவேகத்தில் ௨ 
கிரோம். 

விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை! 

1.  பறையருக்கு மிங்கு இயர் 

புலையருக்கும் விடுதலை! 
பரவரோடு குறவருக்கு 

மறவருக்கும் விடுதலை; 
திறமைகொண்ட இமையற்ற 

தொழில் புரிந்து யாவரும் 

தேர்ந்தசல்வி ஞானமெய்தி 
வாழ்வ மிந்த நாட்டிலே, (விடுதலை 

2... ஏமையென்றும் அடிமையென்றும் 
எவனுமில்லை ஜாதியில் 

இழிவுகொண்ட மனிதரென்ப 
திந்தியாவில் இல்லையே;
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வாழி சல்வி செல்வ மெய்தி 
மனமகிழ்ந்து கூடியே 

மனீதரியாரு மொரு நிகர் 

ஸமானமாக வாழ்வமே. (விடுதலை) 

மாதர் தம்மை யிழிவுசெய்யு 
மடமையைக் கொளுத்துவோம்; 

வையவாழ்வு தன்னிலெந்த 

வசையினும் நமக்குளே 
தாதரென்ற நிலைமை மாறி 

அண்களொடு பெண்களும் 
ஸரிநிசர் ஸமானமாக 

வரழ்வமிந்த நாட்டிலே, (விடுதலை) 

9. புதிய கோணங்கி 
(அதாவது குடுகுடுப்பைக்காரன் ) 

[குறிப்பு அ: ஸ்வசரிதையும் பிறபாடல்களும் என்ற 
தாகுப்பில் இப் பாடல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 

தைக் சொத்து என்ற நூலில், புதிய சோணங்கி ஒரு 
தை போரல்வே உரைநடையும் பாடல் வரிகளுமாக 

ரமைநீதுள்ளன. இதுவே முதலில் வந்தது. பிறகு பாடலை 

ட்டும் தொடர்ச்சியாகச் சேர்த்து வெளியிட்டுள்ளனர். 

திய கோணங்கி என்ற கதையே பாடலுக்கு விளக்கமும் 

சரீந்து, கவை கொடுப்பதை எளிதில் உணரலாம். 

வேதபுரதீதாருக்குச் சொல்லிய நல்ல குறி தமிழ் 
ஈட்டிற்கும்,பாரதத்திற்குமே சொல்லிய நல்ல குறியாகும். 

]துவே பாரதியாரின் ஆசையுமாகும்.
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படித்தவன் சூதும் பாபமும் செய்யக் கூடாத 

சாத்திரம்வளருது; சாதி குறையுது. நேத்திரம் திறக்குத 
நியாயம் தெரியுது. வேறென்ன வேண்டும்? 

வேத:ரத்தில் ஒரு புது மாதிரிக் குடுகுடுப்பைக்கார% 

புறப்பட்டிருக்கிறான். உடுக்கைத்: தட்டுவதிலே முப்ப 

தைந்து தாள பேதங்களும், அவற்றிலே பல விந்நியாச 

களும் காட்டுகிறான். தாள விஷயத்திலே மஹா கெட்டி 

காரன். உடம்பு மேலே துணி மூட்டை சுமந்து கொண், 

போவதில்லை, நல்ல வெள்ளை வேஷ்டி. உடுதீதி, வெள்ளை 

சட்டை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். தலையிலே சிவப்பு 

துணியால் வளைந்து வளைந்து பெரிய பாசை சட்டியிரு 

கருன். பாசையைப் பார்த்தால் நெல் லூர் அரிசி மூட்டை 
யிலே பாதி மூட்டையைப் போலிருக்கிறது. நெற்றியி 

பெரிய குங்குமப் பொட்டு, மீசையும் கரு தாவுமாச மிகவு 

விரிந்த பெரிய முகத்துக்கும் அவனுடைய சிவப்பு நிறத்த 

கும் அந்தக் குங்குமப்பொட்டு நன்றாசப் பொருந்தியிரு 

Hogs. அள் நெட்டை; தடியன், காலிலே ஹைதராபா 
ஜோடு மாட்டியிருக்கிறான். நேற்றுக் காலையிலே, அவ 
நம்முடைய வீதி வழியாச வந்தான். உடுக்கையி 

தாள விஸ்தாரம் நடக்கிறது. பெரிய மிருதங்கக்கார6 

வேலை செய்வது போலச் செய்கிறான்,நல்ல கெட்டிக்காரல் 

அவன் சொன்னான் : -- 

** குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு; 
நல்ல கரலம் வருகுது; நல்ல காலம் வருகுது; 

ஜாதிகள் சேருது; சண்டைகள் தொலையுது; 

சொல்லடி, சொல்லடி, ௫க்தி மாகாளி, 

வேதுபுரத்தாருக்கு நல்ல குறி சொல்லு; 
தரித்திரம் போகுது, செல்வம் வருகுது; 
படிப்பு வளருது, பாவம் தொல்ையுது?
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படிச்சவன் சூதும் பாவமும் பண்ணினால் 

போவான், போவான்? ஐயோவென்று போவான்; 
வேத புரத்திலே வியாபாரம் பெருகுது; 

தொழில் பெருகுது; தொழிலாளி வாழ்வான்? 

சாத்திரம் வளருது; சூத்திரந் தெரியுது; 
மந்திரம் பெருகுது; தந்திரம் வளருது; 
மந்திரமெல்லாம் வளருது; வளரு து! 

குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு, 
சொல்லடி, சொல்லடீ, மலையாள பகவதி. 

அந்தரி, வீரி, சண்டிகை, சூலி; 

குடுகுடு குடுகுடு” 

இப்படி. அவன் சொல்லிக்கொண்டு போவதை நான் 
ெதீதையிலிருந்து கேட்டன். இதென்னடா புதுமை 

பாக இருக்கிறதென்று அச்சரியத்துடன் அவனை நிற்கச் 
சொன்னேன். நின்றான். கழே இறங்கிப் போய், அவனை 

ஸமீபதீதில் அழைத்து, “எந்து ஊரர்'” என்று கேட்டேன். 

சாமி, குடுகுடுக்காரனுக்கு ஊர து, நாடேது? எங்கேயோ 

பிறந்தேன். எங்கேயோ வளர்ந்தேன். எங்கெல்லரமேர 

ஈதீதிக்கொண்டு வருகிறேன்”” என்றான். அப்போது நான் 
சொன்னேன் : -- 

“உன்னைப் பார்த்தால் புதுமையாக்க் தெரிகிறது. 

சாதாரணக் கோணங்கிகளைப் போலில்லை. உன்னுடைய 

பூர்வோத்தரங்களைக் கூடிய வரையில் ஸவிஸ்தாரமாகச் 
சொல்லு. உனக்கு நேர்த்தியான சரிகை வேஷ்டி. கொடுக் 

கிறேன்”? என்றேன். அப்போது குடுகுடுக்காரன் சொல்லு 

கிறான்: “சாமி, நான் பிறந்த இடந் தெரியாது. என் 
னுடைய தாயார் முகம் தெரியாது. என்னுடைய தகப்பனா 

ஈக்கு இதுவே தொழில். அவர் தெற்குப் பக்சத்தைசி 
சேர்ந்தவர். “ஒன்பது கம்பளத்தார்' என்ற ஜாதி. எனக்குப்
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பத்து வயதாக இருக்கும் போது தஞ்சாவூருக்கு ore 
தசப்பனாரி என்னை அழைத்துக் கொண்டு போனார். அங்ே 
வைசூரி சுண்டு செத்துப்போய் விட்டார். பிறகு pre 

இதே தொழிலில் ஜீவனம் செய்து கொண்டு பலதேசங்க6 

சற்றி ஹைதராபாத்ீதுக்குப் போரய்சி சேர்ந்தேன் 

அப்போது எனக்கு வயது இருபதிருக்கும். qa 

ஜான்ஸன் என்ற துரை வந்திருந்தான். நல்ல மனுஷ்யன் 

அவன் ஒரு கம்பெனி ஏனளெண்டு'. இந்தியாவிலிருநீ 

தூசிகள், நட்டுவர், சழைக் கூத்தாடிகள், செப்பி] 

வித்தைக்காரர், ஜாலக்காரர் முதலிய பல தொழிலா 

களைச் சம்பளம் கொடுத்துக் கூட்டிக்கொண்டு போய் 

வெள்ளைக்காரர் தேசங்களிலே, பல இடங்களில் கூடார 

மடித்து வேடிக்கை சாண்பிப்பது அந்தக் சம்பெனியாரில் 
தொழில். விதிவசத்தினால் நான் அந்த ஜான்ஸன் துரை 
கம்பெனியிலே சேர்ந்தேன். இங்கிலாந்து, பிரான்ள் 

முதலிய ஐரோப்பிய தேசங்கவிலே ஸஞ்சாரம் செய்திரு! 
கிறேன். அமெரிக்காவுக்குப் போயிருக்கிறேன். இரண்ட 

வருஷங்களுக்கு முன்பு சண்டை தொடங்கிெனபோதி 

மேற்படி 'சம்பெனி” கலைந்து போய்விட்டது. எங்களு? 

கெல்லாம் பணம் கொடுத்து இந்தியாவுக்கு அனுப்ப 
விட்டார்கள். உயிருள்ளவரை போஜனத்துக்குப் போதும் 
படியான பணம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன். ஆனா லும் 

பூர்வீகத் தொழிலைக் சைவிடுவது ஞாயமில்லை என்ற 

நினைத்து, இங்கு வந்த பின்னும் பல ஊர்களில் சற்றி 

இதே தொழில் செய்து வருகிறன். 

ஐரோப்பா முதலிய தேசங்களில் கற்றின காலத்தில் 

மற்றக் கூத்தாடிகளைப் போல வீண்பொமுது போக்காரம6 

அவ்விடத்துப் பாஷைகளைக் கொஞ்சம் படித்து வந்தேன் 
எனக்கு இங்கிலீஷ் நன்றாகத் தெரியும். வேறு சில பாரலை 
களும் தெரியும், அநேக புஸ்தகங்கள் வாசித்திருக்கிறேல்
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ங்கு வந்து பார்க்கையிலே, அவ்விடத்து ஜனங்களைக் 
'ட்டிலும் இங்குள்ளவர்கள், பல விஷயங்களிலே குறைவு 

.டிருக்கிருர்கள். 

நம்முடைய பரம்பரைத் தொழில் வைதீதுக் 
காண்டே ஊருராசப் போய், இங்குள்ள ஜனங்களுக்குக் 

Lp. We oor நியாயங்கள் சொல்லிக்கொண்டு வரலா 

மன்று புறப்பட்டிருக்கிறேன். இதுதான் என்னுடைய 

ருத்தாந்தம்”” என்றான். 

ஒரு ஐரிசை வேஷ்டி, எடுத்துக் கொடுக்கப் போனேன். 
பான தீபாவளிக்கு வாங்கின து; நல்ல வேஷ்டி. 

‘anf வேண்டியதில்லை” என்று சொல்லிவிட்டு, 
ருவன் மறுபடி உடுக்கை யடித்துக்கொண்டு போய் 
ட்டான். போகும்போதே சொல்லுகிறான் :-- 

“குடு குடு, குடு குடு, குடு குடு, குடு குடு 
சாமிமார்க் கெல்லாம் தைரியம் வளருது, 

தொப்பை ரருங்குது; குறுகுறுப்பு விளையுது, 

எட்டு லட்சுமியும் ஏறி வளருது, 

பயந் தொலையுது, பாவந் தொல்யுது 

சாத்திரம் வளருது, சாதி குறையுது, 
நேத்திரம் இறக்குது, நியாயந் தெரியுது, 
பழைய பயித்தியம் படீலென்று தெளியுது, 

வீரம் வருகுது, மேன்மை கிடைக்குது, 
சொல்லடீ. சக்தி, மலையாள பகவதி, 

தர்மம் பெருகுது, தர்மம் பெருகுது,” 

ன்று சொல்லிக் சொண்டே போனான். அவன் முதுகுப் 
மத்தை நோக்கி, தெய்வத்தை நினைத்து, ஒரு கும்பிடு 
பாரட்டேன். 

LUT. சரி



10. ஓம் சக்தி 

[குறிப்பு அன்பை அடிப்படையாசக்கொண்டு 
மானிட ஜாதி: இயங்கினால், உலசத்தில் ஏற்படு 
இன்ற பல தொல்லைகள் மறைந்து போகும் 

என்பதைப் பாரதியார் பல இடங்களில், கவிதை 
களிலும், உரைநடை. இலக்கியத்திலும் வற் 

புறுத்தியிருக்கிறார். ஆனால், இந்த அன்பு வெறும் 
வாய்ப்பேச்சோடு நின்றுவிடக்கூடாது; செயலிலே 
சாண்பிக்கப்பட வேண்டும். கொள்கைக்கும் 

செய்சைக்கும் உள்ள தூரம் மிச அதிகமாச 

இருக்கிறது என்று அவர் வருந்துகிறார். மேடை, 
யேறிப் பேசும்போது ஆச்சரியப்படும்படியாச 
இருக்கும்: செய்சையிலே அந்தப் பேச்சு 
அப்படியே நின்றுபோகும். இதுதான் மனித 

இனத்தைப் பிடித்துள்ள சாபக்கேடு, புத்த 

ருடைய அன்பு மதத்தைப் பற்றிப் பேசச் 

சொன்னால் அற்புதமாகப் பலர் பேசுவார்கள். 

அவர்களுடைய வாழ்க்சைநெறி இந்தப்பேச்சுக்கு 

முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். 

“எத்தனையோ சட்டுப்பாடுகள், நியமங் 

சளுக்கு நாம் உட்பட்டு நடக்கிறோம். ஒரு புதிய 

நியமக்தை ஏன் சைக்கொள்ளக் கூடாது?” என்று 

பாரதியார் சேட்டஇிருர். 

செல்வர்கள். தம்முடைய செல்வத்தை 
எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டியதில்லை. 
அதைப் பயன்படுத்திச் சொல்வத்தை மேலும் 

பெருக்கிப் பலருக்குப் பயன்படும்படி செய்ய
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ேவண்டும் என்று மற்றொரு கட்டுரையில அவர் 

கூறியிருப்பதையும் சவனிக்க வேண்டும். | 

இனிமேல் யாரேனும் ஒரு மஹான் வந்து, மனுஷ் 

பனைச் சாகாமல், நூராண்டேனும் பயமில்லாது வாழக் 

gig. மரு ந்தும் உபாயமும் உலகத்துக்குக் காண்பிகீசலாம். 

ழனுஷ்யன் பாபத்தை விட்டால் அமரத் தன்மையை 

அடையலாம். ₹பாபத்திற்கு மரணம் ௪ம்பளம்” என்று 

ெஸ்துவ வேதம் சொல்லுகிறது. பாபத்தை நீக்கி மனிதர் 

ழரணத்தை வெல்லக்கூடிய காலம் வரலாம். 

அனால், இப்போதுள்ள நிலைமையில், மனிதன் இந்த 

மலசத்தில் வாழ்வது சதமில்லை. *இன்றைக்கிருப்பாரை 

ஏளைக்இருப்பார் என்று எண்ணவோ திடமில்லையே” 

யன்று தாயுமானவரி சொன்னார். 

எங்கிருந்தோ வந்து இவ்வுலகத்தில் சில நாள் வாழ் 

ரோம். செத்தபிறகு நம்முடைய கதி என்ன ஆகுமோ? 

டவளுக்குத்தான் தெரியும். மூன்றே முக்கால் நாழிகை 

பிர்வாழ்வது சந்தோஷத்துடன் இருந்துவிட்டு போரசக் 

டாதா? அடடா, இந்த பூமியில் மனித உயிருக்கு 

தந்தனை கஷ்டம், எத்தனை பயம், எத்தனை இடையூறு, 

$தனை கொலை, எத்தனை துரோசம், எத்தனை பொய், 

ந்தனை கொடுமை, எதீதனை அறியாயம். ஐயோ பாவம்! 

அடா மனிதர்களே; எத்தனையோ சாஸ்திரங்களுக்கும், 

இனைகளுக்கும், கட்டுப்பாடுகளுக்கும், நம் மணிதர்ி 

பட்டிருக்கவில்லையா? ஒரு பூதுக் கட்டுப்பாடு செய்.து 

ரள்வோமே. அந்தக் கட்டுப்பாடு யாதெனில்: 

நவர்க்கொருவர் மனதாலும் தீங்கு நினைப்பதில்லை. 

வரிக்கொருவர் பயப்படல் இல்லை? , மாணீடரே, இந்த 

தம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது பிழைக்கும் வரி.
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தெருவில் நடக்கும்போதே முன்பின் தெரியாத மனி 
கூட ஒருவர்க்கொருவர் கோபம் அல்லது அவமதி 

அல்லது பயத்தோடு பார்த்துக் கொள்கிருர்க 
மனிதனுக்கு மனிதன் இயற்கையில் விரோதம் எள் 
நிலையில் உங்களுடைய மூடத்தனமான மனுஷ்ய நாகரீ 

வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது. இதை மாற்றி, அன்பை மூ 
தார மாக்கவேண்டும். 

முதலாவது, சிலருக்கு சோறு மிதமிஞ்சியிருக்க ப 

இன்னசி சோறில்லாமல் மடியும் கொடுமையை தூர்தி 

விட வேண்டும். இது இலக்கம் ஒன்று. பூமியின்மீதுள் 
நன்செய், புன்செய், தோப்பு, துறவு, சுரங்கம், நதி, ௮௬ 

குப்பை, செத்தை, தரை- கடவுளுடைய சொத்தில் நா 
வேலி கட்டக்கூடிய பாசகத்தையெல்லாம்--சிலரி தா 
ளுக்குச் சொந்தமென்று வேலி கட்டிக் கொண்டன 

பலருக்கு ஆசாசமே உடைமை. வாயு ஆகாரம். இதர் 

மருந்து என்னவென்ரால் “எல்லோரும் சமானம், அண்ண 

கும்பிபோல் என்ற புத்தி உண்டாய் ஏழைகள் வயி 
பிக்காமல் செல்வர்கள் சாப்பாற்ற வேண்டும். 

அது முடியாவிட்டால், ஐரோப்பாவில் * சேரஷலிஸ்ட 
கட்சியார் சொல்வது போல நிலத்தை ஸகலருக்கு 
பொதுவென்று ராஜ்யவிதி ஏற்பாடு செய்துகொள் 
வேண்டும். 

மனிதர் அத்தனை பேருக்கும் போதுமான ஆகார 

பூமிதேவி கொடுக்கும். பூமிதேவியின் பயனை நே 
சையாளத் தெரியாமல், பொராமையாலும், அறியா 
யாலும், தாறுமாறாக விழல்படுத்தி சோறுதேடும் இட 

தில் சோறு தேடாமல், ஒருவர்க்கொருவர் கொல்ல al 
தேடி, பலரி வயிறுவாடச் சிலர் வயிறு ஜீரிண சக்திய
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wie Cura, மனிதர் பரிதாபசரமாகக் காக்சையிலும் 
)டைப்பட்ட வாழ்வு வாழ்ந்து வீணே ந௫த்துப் 

பரகிரோம். “ஏழைகள் வருந்தினால் நமக்கென்ன?” என்று 

)னைப்பவர் பரம மூடர். பலர் செளகரியப் படும்வரை 

லர் செளகரியம் அடைதல் இந்த உலகத்தில் சாத்திய 
ரில்லை. பொருளாளி நல்ல உடுப்புக்களை அணிந்து 
காண்டு தெருவில் உலரவப் போவதையும், அவனுடைய 

|ன்னத்தில் ௪தை உப்பியிருப்பதையும், அவனுடைய 
[வலாட்களின் தொசையும் சிறுமையும், மேற்படு, 

ிபாருளாளி பிறரை அவமரியாதை செய்வதையும் கண்டு 
டயங்கிப்போய் அவன் பரமானந்த நிலையிலிருப்பதாக 

ழை நினைக்கிறான். அது தவறு. அவன் மனதில் ஒளிந்து 
டந்து அவன் உயிருக்கு நரகசவேதனை செய்யும் துயரங் 
ளை ஏமை அறியமாட்டான். ஓரு வகுப்பின் மனம் 
ற்றொரு வகுப்புக்குக் தெரியாமலும், ஒருவனுடைய 

ள்ளம் மற்றொருவனுக்குக் தெரிய இடமில்லாமலும், 

னுஷ்ய நாகரீசம் அவ்வளவு மூடத்தனமான நிலைக்கு 

நீது சேர்ந்திருக்கிறது. 

வறுமையின் பயன் 

ஏழையின் அழுக்குத் துணியையும், அமழுக்குடம்பை 

ம், இரைக்காத முகத்தையும் பார்த்து பொருளாளியின் 
மந்தைகள் மேற்படி ஏமை தமது மனுஷ்ய பதவிக்குது 

£ழ்ந்த பன்றி, நாய், மாடு வகுப்பைச் சேர்ந்தவன் என்று 

னைக்கிறார்கள். ஐரோப்பாவில் ஏழைக்கும் பொருளா 

க்கும் விரோதம் முற்றிப்போய், உள்நாட்டுச் சண்டை 
ள் நேரிட்டும், அப்படி. நேரிடாதபடி தடுக்கவேண்டு 
மன்ற நே.ரக்சத்துடன் ஜனங்களை ஒன்று சேரிக்கும்
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பொருட்டாச வெளிநாடுகளின் மீது சில ராஜாக்கஏ 

போர் தொடங்க, சண்டங்களில் போரீ பரவியும், பூம 

Lob தூள் தூளாகறது. கிழக்குத் தேசங்களிலும் 

யுத்தமில்லாமல் சமாதானத்துடன் இருக்கும் இட 

களிலும்--திருஷ்டாந்தமாக நமது தமிழ் நாட்டுப் பறைய 

கூட--சண் விழித்துத் தாங்கள் மனிதர் என்பதை 

தெரிந்துகொண்டு மற்ற ஜாதியாருக்கு தாங்கள் Flore 

மென்று சபை கூட்டித் தீர்மானம் செய்கிறார்கள். மந்தி 

மாண்டேகுவிடம் முறையிட்டாரிகள். சிழக்குத் தேசு 

சுளில் உமாதரன எல்லைகளிலேகூட ஏழைகள் சண் திறந்; 

பொருளாளிகளை எரிக்கக் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். 

சுருங்கக் கூறுமிடத்து, சோற்றுக்காக மனிதர் ஒருவர் 

கொருவர் செய்து கொள்ளும் அநியாயம் நா! 

களும் பன்றிகளும் தமது ஜாதிக்குள்ளே செய்யு 

வழக்கமில்லை என்பது உலகப் பிரசித்தமான விஷயப் 

ஆங்கலை பாஷையில் Lord Byron caro மசா கவி ஓ 

சமயத்தில் மனிதரை *நாய்களே' என்று கூறினார். பிற6 

உண்மையில் மணிதரைக்காட்டிலும் நாய் ஜாதி மே 

பட்டதாகையால், மனிதரை நாய்களே என்று சொல்லி 

திலிருந்து நாய் ஜாதிக்கு அவமரியாதை செய்வதா 

ஏற்படுமாசையால், அதை மாற்றி te மனிதரே' என் 

கூப்பிட்டார். 

தீர்ப்பு 

அன்புதான் இதற்செல்லாம் தீர்ப்பு. எல்லா மன 

ருக்கும், ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும், குழந்தைக்கு 
வெள்ளைக்கும், மஞ்சளுக்கும், செம்புக்கும், கருநிற
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நத்ரோவருக்கும் சகலருக்கும் உள்ளே பரமாத்மா பரம 

moycoau நாராயணனே அந்தர்யாமியாக நின்று 

வெளித் தொழில்களை நிகழ்த்துகறான். ஆதலால் 
நானிடரே, சகோதர உணர்ச்சியே தீர்ப்பு, சகோதர 

நணர்ச்சியைப்பற்றி சவிதைகள் பாடுவதும் நீதிநூல்கள் 

புதழ்வதும் வர்த்தமான பத்திரிசைகள் கர்ஜனை 

செய்வதும் இவ்வுலசத்தில் சாதாரணமாக இருக்கிறது. 

உடையில், எந்தக் சண்டத்திலும் எந்த மூலையிலும் 

அந்த முயற்சி சாணப்படவில்லை,. அது நடைக்கு 

வரவேண்டும். க்ண்ணில்லாதவன் வான  சரஸ்துரம் 

படிக்சமுடியாது. இன்பமோ அன்புலகத்தைச் சேர்ந்த 

ப்தார்தீதம். ஆதலால் அன்பில்லாவிடின் இன்பமில்லை. 

ரின்பத்தைதீ தேடித்தேடி, எங்கும் எப்பொழுதும் 

ரதனிலும் காணாமல் வருந்துகிற மானிடரே, கேளுங்கள். 

அன்புண்டானால் இன்பமுண்டு என்பதை புத்த 

பகவான் சண்டுபிடித்துச் சொன்னார். அந்த யுக்தியின் 

மகிமையை நேரே மனிதர் தெரிந்துகொள்ளாமல், அவர் 

ஈட்டிய பயனை அடையாமலே யிருந்து வருகிஞூர்கள். 
ழன்பு கொள்கையில் இருந்தால் போதாது; செய்கையில் 
நிருக்கவேண்டும். உன்னிடம் ஒருகோடி. ரூபாய் இருந்தால் 

Bsr நன்மைகாசக் கொடுத்துவிட்டு நீ ஏமையாகிவிடக் 

நணிவாயானால், நீ உன் தேசத்தின்மீது அன்புடைய 

பசைக் சருதப்படுவாய். உன்னுடைய குழந்தையின் 

।/யிரைக் சாக்கும் பொருட்டாகப் புலியின் வாயில் நீ 

பாய் முதலாவது சையிடத் துணிவாயானால், நீ குழந்தை 

படம் அன்புடையவனாசக் கருதப்படுவாய். பறையனுகீ 

ஈம் போஜனம் செய்வித்து பக்கத்தில் வைதீதுக்கொண்டு 

ஈப்பிட்டால், நீ மனுஷ்யனிடம் அன்புடையவனாக 

॥ளங்குவாய்,



11. மிளகாய்ப்பழச் சாமியார் 

(குறிப்பு: இது சதைக் கொதீது என்ற 
நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, பாண்டிச்சேரியில் 
பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரி இதை 
எமுதியிருக்கிறாரி. சதைக் சொத்தில் உள்ள 
சதைசள் எல்லாவற்றிலும் பாரதியாரின் 
தன்னிணைப்பு அதேசமாகச இருப்பதைக் காண 

லாம். சிறுகதை என்ற துறை சவிஞர்ீ சாலத்தில் 
தமிழில் நன்கு வளர்ந்தோங்க வில்லையரயினும், 

இக்கதைகள் சுவையானவை; தனிப்போக்கு 
உடையவை என்பதில் ஐயமில்லை. 

மக்களுடைய மடமை, மூடபக்தி, பெண் 

களின் நிலமை, ஜாதி சமயச் சண்டைகள் 
போன்றவற்றைக் சதைகளின் வாயிலாக எடுத் 

துக்காட்டி,அவற்றை மாற்றப் பாரதியார் முயற்சி 

செய்கிருர். 

மிளகாய்ப் பழச்சரமியார், சவிஞருடைய 
உள்ளத்திலிருந்த பெண்கள் விடுதலைபற்றிய 

சிந்தனைகளையே எடுத்துரைப்பதாகக் காண்கிறது. 

பெண்கள் முன்னேற்றம்பற்றி 1905--9ஆம் 

அண்டில் சிறிதுகாலம் சக்கரவர்த்தினி என்ற 
மாசிசைக்கு பாரதியார் அசிரியராகச இருந்த 

காலத்திலேயே சொண்டிருந்த எண்ணங்களே 

இதில் வெளியாகின்றன. தெதொடக்கத்திலேயே 
பெண்களை உயர்த்தவேண்டும் என்று, திட்ட 

வட்டமான கொள்சை உடையவரீ என்பது 

பெரிதும் சவனிக்கற்பாலது. ]
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இந்த நெசவுத் தொழிலாளர் அத்தனை பேரும் 
அங்காளியம்மனுடைய அவதாரமென்பதாக ஒரு ஸ்திரீயை 

வணங்குகிறார்சள். அந்த ஸ்திரீ HOT? நாற்பத்தைந்து 
வயதுடையவள், சரீரத்தில் நல்ல பலமும், வீரர பராக் 

ரெமங்களும் உடையவள். இவளுடைய புருஷன் இறந்து 

போய் இருபத்தைந்து வருஷங்களாயின, — 

இவள் காவி வஸ்திரமும் ௪டை முடியும் தரிக்கிறாள் 
இவளுடைய முசம் முதிர்ந்த, பெரிய, வலிய, உறுதியான 
ஆண் முகம்போல இருக்கிறது. அத்துடன் பெண்ணொவி 
சலந்திருக்கிறது. இவளுடைய சண்கள் பெரிய மான் 

விழிகளைப் போல் இருக்கின்றன. 

இவள் ஒரு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கட்டிக் 
சொண்டிருக்கிறாள். கோயில் கட்டிடம் பெரும்பாலும் 

முடிந்து போய்விட்டது. இன்னும் சிகரம் மாத்திரநீ 

தான் வைகீசவில்லை. 

இவள் தன் வீட்டுக்குள் ஒரு வேல் வைத்துப் பூஜை 
பண்ணுகிறுள். அதன் பக்கத்தில் இரவும் பசலும் 
அவியாத வாடா விளக்கு எரிகிறது. 

கோயிலும் இவள் வீட்டுக்கு ஸமீபத்திலேதான் சட்டி, 

uring. இவளுடைய வீடு வேதபுரத்துக்கும் முத்துப் 
பேட்டைக்கும் இடையே ரஸ்தாவின் நடுமத்தியில் ௬மை 

தாங்கிக்கு ஸமீபத்தில் இருக்கிறது. 

திருக்சார்த்திசையன்று, பிரதி வருஷமும் அடியார்கள் 

சேர்ந்து இவளுக்கு மிளகாய்ப் பழத்தை அரைத்து உடம் 

பல்லாம் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்விக்கிறார்கள். 

அதனாலேதான் இவளுக்கு **மிளகாய்ப்பழச் சாமியார்” 

என்ற நாமம் ஏற்பட்டது,
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நீரன் இந்த மிளசாய்ப்பழச் சாமியாருடைய கோயி 
லுக்குப் பலமுறை போய் வேலைக் கும்பிட்டிருக்கிறேன் 

இன்று காலை இந்த ஸ்திரீ என்னைப் பார்க்கும் பொருட்டு 

வந்தாள். வநீது கும்பிட்டாள். 

எதன் பொருட்டு கும்பிடுகிறீர்?”” என்று சேட்டேன் 

.... **எனக்குத் தங்களால் ஓரு உதவியாச வேண்டும்! 

என்றாள். 

“என்ன உதவி?” என்று கேட்டேன். 

“பெண் விடுதலை முயற்சியில் எனக்குத் தங்களால் 

இயன்ற ஸசாயம் செய்யவேண்டும்” என்றாள்: 

செய்கிறேன்” என்று வாக்குக் கொடுத்தேன். 

அப்போது அந்த மிளசாய்ப்பழச் சாமியார் பின் 

வருமாறு உபந்யாஸம் புரிந்தாள். 

*ஹா, ஹா, பொறுத்துப் பொறுத்துப் பொறுத்துப் 
பொறுத்துப் போதுமடா போதுமடா, போதும்! 

உலகத்திலே நியாயக் சாலம் திரும்புவதாம். 

ருஷியாவிலே சொடுங்கோல் சிதறிப் போய் விட்ட 

தாம். 

ஐரோப்பாவிலே ஏழைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் 
நியாயம் வேண்டுமென்று சத்துகிறாரிகளாரம். 

உலக முழுமைக்கும் நான் சொல்லுகிறேன். 

அண் பெண்ணுக்கு நடத்தும் அநியாயம் சொல்லு 
சடங்காது. அதை ஏட்டில் எழுதியவர் இல்லை. அதை 

மன்றிலே பேசியவர் யாருமில்லை.
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பறையனுக்குப் பார்ப்பானும், கறுப்பு மனுஷனுக்கு 

வெள்ளை மனுஷனும் நியாயம் செய்யவேண்டும் என்று 

சொல்லுகிறீர்கள். 

பெண்ணுக்கு அண் நியாயம் செய்வது அதை 

யெல்லாம்விட முக்கியமென்று நான் சொல்லுகிறேன். 

எவனும் தனது சொந்த ஸ்திரீயை அலக்ஷ்யம் 

பண்ணுகிறான். தெருவிலே வண்டி தள்ளி நாலணா 

சொண்டு வருவது மேல்தொழில் என்றும், அந்த நாரலணா 
வைக்கொண்டு நாலு வயிற்றை நிரப்பி வீடு காப்பது 

தாழ்ந்த தொழிலென்றும் நினைக்கிறான். பெண்கள் 
உண்மையாச உழைத்து ஜீவிக்கிறார்கள். ஆண் மக்கள் 

பிழைப்புக்காசச் செய்யும் தொழில்களில் பெரும்பாலும் 

பொய், சூது,சளவு, ஏமாற்று, வெளிமயக்கு, வீண் சத்தம், 

படாடோபம், துரோகம், கொல், யுத்தம்! 

இந்தத் தொழில்கள் உயர்வென்றும் சோற்றுக்குதீ 
துணி தோய்த்துக் ' கோயில் செய்து கும்பிட்டு வீடு 
பெருக்கிக் குழந்தைகளைக் சாப்பாற்றும் தொழில் தாழ் 

வென்றும் அண் மக்கள் நினைக்கிறார்கள். 

வியபிசாரிக்குக் தண்டனை இஹலோச நரகம். 

ஆண் மக்கள் வியபிசாரம் பண்ணுவதற்கு சரியான 
தண்டனையைக் சாணோம். 

பர ஸ்திரீகளை இச்சிக்கும் புரஷர்சளின் தொகைக்கு 
எல்லை யில்லை யென்று நான் சற்றே மறைவிடமாகசி 

செரல்லுகிறேன். அனால் அவர்கள் பத்தினிசளை நேரே 

அவர்சள் நோக்ச யோக்யதையில்லாமல் இருக்கிறார்கள். 

... நூமண்டலத்தின் துக்கம் ஆரம்பமாகிறது. ஆணும் 

ரபண்ணும் ஸமானம். பெண் சக்தி, அண்...பெண் 

ணுக்கு ஆண் தலை குனியவேண்டும். பெண்ணை ஆண்
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அடித்து நசுக்கக்கூடாது. இந்த நியாயத்தை உலசதீதரி 
நிறுத்துவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்யவேண்டும். உங் 

ளுக்குப் பராசக்தி நீண்ட ஆயுளும் இஷ்ட காம்யசித்திகளு 

தருவாள்!” என்று, அந்த மிளசாய்ப்பழச் சாமியா 
சொன்னாள். சரியென்று சொல்லி நரன் அந்த தேவிக்கு 

வந்தனம் செய்தேன். அவள் விடை பெற்றுக்கொண்ட 

சென்ருள். 

12. மூட பக்தி 

[குறிப்பு : பாரதியாரி இரண்டாம் முறை 
யாக சுதேசமித்திரனில் உதவி ஆசிரியராச 

அமர்ந்து பணிபுரிந்து சொண்டிருக்கிறாரி. 

பாண்டிச்சேரியிலிருந்து தமிழ் நாட்டுக்கு வந்து, 

கடயத்தில் சிறிது சாலம் தங்கியிருந்து, பிறகு 

தான் சென்னைக்கு வந்து மிதீதிரனில் பணிபுரி 

கின்றார். அவர் அக்காலத்தில் திருவல்லிக்கேணி 

தெளிசங்சப் பெருமாள் கோயில் தெதருவில் 
குடியிருக்கிறார். அருகிலே மற்றொரு வீதியில் 

மண்டயம் ஸ்ரீநிவாசாசாரியாரி தமது இல்லத் 

இல் வத்து வருகிருர். 

ஒருநாள் காலை முகக்ஷவரம் செய்துகொள்ளு 

வதற்காக பாரதியார் ஸரீநிவாசாசரரியரின் 

இல்லத்திற்கு வந்து தமது வேலையைத் தொடங் 

குகிழர். 

ஸ்ரீமதி யதுகிரி அம்மாள் வேடிக்கையாக 
ஈமரமா, உங்கள் வீட்டில் க்ஷவரம் செய்து 

கொள்ள இடமில்லையா?" என்று கேட்டிருர்.
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பாரதியார் சொல்லுஇருர்; **இடமிருக் 

கிறது. ஆனால் இந்த நாள் க்ஷவரம் செய்து 
கொள்ளச் சரியான நாளல்ல என்று மனைவி 

செல்லம்மா சொன்னாள்: அதனால் இங்கே 

வந்தேன்”” என்கிறார். 

இந்தச் செய்தியை ::பாரதி நினைவுகள்” 

என்ற தமது நூலில், யதுகிரிஅம்மாள் அவர்களே 

எழுதியுள்ளார்கள். ருவையான நூல் அது. : 

இவ்வாருகப் பல மூட நம்பிக்கைகளை பாரதி 

யாரி இக் சட்டுரையிலே சாடுூகிருர். 

ஆங்லைம் படிப்பதால் மட்டும் இவ்வித 

மான மூடநம்பிக்கைகள் மறையும் என்று சவிஞரா் 

நம்பவில்லை. தாம் ஆங்கிலக் கல்வி கற்றதால் 

உண்டான பயனைப்பற்றி, 'செலவு தந்தைக் 
கோராயிரம் சென்றது; தஇதெனக்குப் பல்லாயிரம் 

நேர்ந்தன”? என்று கூறுகிருர். 

அங்கிலக் கல்வியால் பயன் உண்டு என்ப 

தைப் பாரதியார் மறுக்கவில்லை. கல்விமுறை 

கற்றவற்றின்படி. நடக்சக்கூடிய தைரீயத்தைக் 

கொடுக்கவில்லை என்பதே அவருடைய குற்றச் 

சாரட்டு. 

பந்தி போஜனம் என்ற காரணத்தைப் 
பெரிதுபடுத்த வேண்டியதில்லை. அனால் ஆங்கிலக் 
கல்வி பல குருட்டு நம்பிக்கைகளை அகற்றுவதற்கு 

வேண்டிய துணிச்சலைக் கொடுக்கவில்லை; இன்றும் 
கூடக் கொடுக்கவில்லை என்பதையே கருத 

வேண்டும்.]
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நம்முடைம: ஜனங்களுக்கிடையே இந்த நிமிஷம்வரை 

நடைபெறும் மூட பக்திகளுக்குக் சணக்கு வழக்சே இடை 

யாது. இதனால் நம்மவர்களின் காரியங்களுக்கும் விவசாரந 
களுக்கும் ஏற்படும் விக்கினங்களுக்கு எல்லை இல்லை. 

இந்த மூட பக்திசலிலே மிசவும் தொல்லையால 

அம்சம் யாதெனில், எல்லாச்செய்திகளுக்கும் நாள், நக்ஷக் 

திரம், லக்னம் முதலிய பார்த்தல். க்ஷவரம் பண்ணி 
கொள்ளவேண்டுமென்றால், அதற்குக்கூட நம்மவர் torent 
பொருத்தம், பக்ஷப் பொருத்தம், திதிப் பொருத்தம், நாட் 
பொருத்தம் இத்தனையும் பார்த்தாச வேண்டியிருக்கிறது, 
கவரத்துக்குக்கூட இப்படியென்றால், இனிக் சலியாணந௩ 
கள், சடங்குகள், வியாபாரங்கள் , யாத்திரைகள், விவசாய 
ஆரம்பங்கள் முதலிய முக்கிய கார்யங்கள் பல்லாயிற த்தின் 
விஷயத்திலே நம்மவர் மேற்படி, பொருத்தங்கள் பரரீப் 
பதில் செலவிடும் கால விரயத்துக்கும் பொருள் விரயத் 

துக்கும் வரம்பே கிடையாது. சகுனம் பார்க்கும் வழக்க 
மும் கார்யங்களுக்குப் பெருந் தடையாக வந்து 

மூண்டிருக்கிறது. இதில் நேரும் அழிவுகளும், அவற்றால் 
பொருள் அழிவுகளும் எவ்வளவு உண்டா இன்றன 

என்பதை நம்மவர் சவனிப்பத கிடையாது. சகுனம் 

பாரிப்பதனால் கார்ய நஷ்டம் மாத்திரம் உண்டாகிறது. 
நாட்பொருதீதம் முதலியன பார்க்குமிடத்தே, கார்ய 

நஷ்டம் மட்டுமன்றி, மேற்படி லக்னம் முதலியன 
பாரித்துச் சொல்லும் சோதிடருக்கு வேறு பணம் 

செலவாகிறது. 

“சாலம் பணவிலை உடையது” என்ற குறிப்புடைய் 

இங்கிலீஷ் பழமொழி ஒன்று இருக்கறது. இந்த 
சமாசாரம் நம்்மவருக்குக் தெரிவதே கடையாது. பொழுது 

வீணே கழிக்கப்படுமாயின், அதனால் பண லரபம்
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ஓடையாமற் போகும். இன்று செய்யக்கூடிய கா! 15605 

தாளைக்குசி செய்லாமென்று தாமஸப்படுத்தி வைட்..: தனால், 

அந்தக்சார்யம் பலமான சேதமடைந்து போகும். எதையும் 
தோன்றிய மாத் திரத்திேலே சூட்டோடு செய்யும்போது, 

அதில் வெற்றி பெரும்பாலும் நிச்சயமாகக் கிடைக்கும். 

அதைத் தூங்கப் போட்டுவிட்ட பிறகு செய்யப்போனால், 

அதில் ஆரம்பத்தில் இருந்த ரஸம் குறைந்து போகும். 

அதற்குத் தக்சபடி. பயனும் குறை வெய்தும். 

“இத்தசைய மூட பக்திசளெல்லாம் *படிப்பில்லாமை 

யால் ஏற்பட்டிருக்கின்றன” என்றும், ₹ஜனங்களுக்குப் 
படிப்புக் சகற்றுக்கொடுதீதால் இவை அழிந்து போய்விடும்”” 

என்றும் இங்கிலீஷ் படிப்பாளிகள் சொல்லக் சேள்விப் 

பட்டிருக்கிறேன். நானும் ஒருவாறு அது மெய்யென்றே 

நம்புகிறேன். ஆனால், அதற்குத் தற்காலத்தில் நமது 
தேசத்துப் படசாலைகளில் பயிற்றுவிக்கப்படும் இங்கிலீஷ் 
படிப்பு, சுத்தமாகப் பிரயோஜனமில்லை என்பது ஸ்பஷ்ட 

மாச விளங்குகிறது. சென்ற நூறு வருஷங்களாக இந் 

நாட்டில் இங்கிலீஷ் படிப்பு நடந்துவருகிறது. ஆயிரக் 
சணக்கான படசாலைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றுள் 

லகக்கணக்கான- கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் படித்துத் 

தேறியிருக்கிருர்சகள். இவர்கள் மூடபக்திகளை எல்லாம் 
விட்டு விலகி நிற்கிறார்களா? இல்லை. நமது தேசத்தில் 
நுப்பத்துமூன்று கோடி. ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். 

இத்தனை ஐனங்களுக்கும் ஒருவர் மிச்சமில்லாமல் உயர்தரக் 
சல்வி சற்றுக் கொடுத்த பின்புதான் மேற்கூறிய சாமான்ய 
மட பக்திகள் விலக வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை. 
ஏற்கனவே, இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்துக் தேறி 

யவர்கள் இந்த விஷயத்தில் தமது மனசீசாகூமிப்பழ, 

2யாகீ்யமாச நடந்து வந்திருப்பார்களானால், மற்றவர்
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கஸிலும் பெரும்பாலோரீ நடை திருந்தியிருப்பார்கள 
இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கவில் நம். மவர் இங்கிலங 
படித்தவரின் நடையைப் பின்பற்றித் தங்கள் புரா ௧௮ 

வழக்கங்களை மாற்றிக் கொண்டிருக்கக் காண்குரோம். ௮% 

போலவே இந்த விஷயத்திலும் நடந்திருக்கும் 
ஆனால், இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்திற்குப் போயி 

தேறினவர்களிடம் மனசாகரிப்படியும் தன் அறிவுப் பயிறு 

யின் விசாலத்திற்குத் தகுந்தபடியும் நடக்கும் யோக்யை 

மிக.மிசக் குறைவாச இருக்கிறது. இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூட, 

சளில் எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள்--நிஐ சாஸ்திரங்கள் 
பொய் சாஸ்திரங்கள் இரண்டுங் சலந்தன--எத் தனையே 

விதச் சாஸ்திரங்கள் பயிற்றுஒிருர்கள். 

ஆனால் ஸ்வதந்துரம், அண்மை நேர்மை, உண்மை 

வீர்யம் -இவை அத்தனை ஜாக்கிரதையாகக் கற்றுக்சொப் 

பதில்லை. அதிலும் ஓருவன் தன் மனமறிந்த உண்ணி 

யின்படி. ஓழுக வேண்டுமென்றும், அங்ஙனம் ஒழுகு 
இருத்தல் மிகவும் அவமானமும் பாவமுமாகும் என்று 

கற்றுக்கொடுக்கும் வழக்கமே இல்லை. இந்த விஷய! 

தைக்கூட வாய்ப்பாடமாய்ப் படிப்பிதீதுக் கொடுக்கிறு! 
BT. ஆனால் ஓழுக்கப் பயிற்சி இல்லை. புஸ்தகத்துக்கு॥ 

வாய்ப்பேச்சுக்கும் செய்சைக்கும் இடையே லக்ஷ்ப 

யோசனை தூரமாக நடப்பவர்களுக்கு தீருஷ்டாந்த! 

காட்டப் புகுமிடத்தே, நமது நாட்டில் இங்கிலீஷ் பள்ளி! 
கூடங்களில் தேறிவரும் மனிகரைப்போல் இத்தனை சிறநீ] 

த்ருஷ்டாந்தம் வேறெங்கும் கிடைப்பது மிகவும் துர்ஸி 
மென்று தோன்கிறது. 

“கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு 
சொல் வேறுடையார் தொடர்பு” 

என்று திருவள்ளுவர் பாடியிருக்கிறார்.



யமி 

இதன் பொருள்: வாய்ப்பேச்சு ஒரு மாதிரியாசவும் 
சய்சை வேறொரு மாதிரியாசவும் உடையோரின் உறவு 

னவிலும் கொள்ளுதல் இது - என்பதேயாகும். பி. ஏ., 
ம். ஏ. பரீஷைசள் தேறி, வக்க&ல்களாசவும், ours 

யாயராசவும், என்ஜினீயர்சளாசவும், பிற உதீதியோ 

ஸ்தராகவும் வாழும் கணக்கில்லரத ஐயர், ஐயங்கார், 
ள்ளை முதவியவர்சளில் எவறரரவது ஒருவர், தம் வீட்டுக் 

ல்யாணத்துக்கு லகீனம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை 
ன்று நிறுத்தியிருப்பாரா? “பெண் பிள்ளைகளின் உபத்திர 
தீதால் இவ்விதமான மூடபக்திகளுக்குக் சட்டுப்பட்டு 
ரமும்படி நேரிடுகிறது”” என்று சிலா முறையிடுகிறூர்கள். 
பண்பிள்ளைகளுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய 
டத்தில் கொடுக்க வேண்டும். மூடத்தனமான, புத்தி 
ரன்கள் கண்டு நகைக்கும்படியான செய்சைகள் செய்ய 
வண்டுமென்று ஸ்திரீகள் பலனின்றிப் பிதற்றுமிடத்தே 

(வரீகளுடைய சொற்படி நடப்பது முற்றிலும் தவறு. 
மலும் அது உண்மை யான காரணமன்று, போலிக் 
ரரணம். நம்மவர் இத்தசைய சாதாரண மூடபக்திசளை 
ட்டு விலசத் துணியாமலிருப்பதன் உண்மையரன 
ரரணம், *வைதிகரும் பாமரரும் நம்மை ஒருவேளை பந்தி 
பாஜனதீதுக்கு அழைக்காமல் விலகிவிடுவார்சள்” என்பது 
ஈன், இங்கிலீஷ் படித்த மேற்குலத்து இந்துக்கள் ௪ணக் 
லாத மூட பக்திகளைக் சை விலங்குகளாசவும், கழுத து 
லங்குகளாகவும் பூட்டிக்கொண்டு SBS ளிப்பதன் 
லைமைக் காரணம் மேற்படி பந்தி போஜனத்தைப் 
றிய பயந்தான். அதைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை. 
நீத மெய்யான காரணத்தை மறைத்துவிட்டு ov SMF 

ரின்மீது வீண்பழி சுமத்தும் இந்த வீரர்கள் மற்றும் 
5தனையோ விவகாரங்களில் தம்மினத்து மாதரை 
லையடிமைகள் போலவும், விலங்குகள் போலவும் நடத்தும் 

ர. ஏ எத
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விஷயம் நாம் அறியாததன்று. எண்ணில்லாத பொருஷ் 
நஷ்டமும் கரல நஷ்டமும் அந்தக் காரணத்தின் இகழ்ஷூ 

யும் உலசத்து அறிஞரின் நகையரடலும் ஸத॥ 

தெய்வத்தின் பசைமையும் சிறிதென்று கொண்டீர்! பந்ர 
போஜன ஸ்வகுந்திரம் பெரிதென்று கொண்டீ 

தைரியமாக நீங்கள் உண்மை என்று உணர்ந்தபடி 

நடவுங்கள். பந்தி போஜனம் சிறிது சாலத்துக்குத் தாஷ 

உங்களுக்குக் கிடைக்காதிருக்கும். பிறகு உங்கள் கூட்ட; 

தொகை அதிகமாகும். ஸத்யபதம் முதலிய பல காரண; 

சளால் மேற்படி பந்தி போஜனமும் உங்களுக்கு ஸித்தியா, 

விடும். தைர்யமாக வேலை செய்யுங்கள்! 

13, பெண் விடுதலைக்குத் தமிழ்ப்பெண்கள் 

செய்யத்தக்கது யாது? 

[குறிப்பு 2 பாரதியார் ஒரு புரட்சிசரமான 
போராட்டத்தைக் தம் மூத்தமகள் திருமதி 

தங்கம்மாவின் வாயிலாகத் தமிழ்ப் பெண்களுக்கு 
உபதேசிக்கிறார். காந்தி அடிகள் சாத்விசப் 
போராட்டத்தை அரசியல் உரிமைக்காக WS 

காலத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில்குடி.யேறியிருந்த 

இந்தியர்களின் முன் வைக்கிருரி, இதுவே அந் 

நாளில் ஒரு புதுமை. 

அப் போராட்டத்தைப்பற்றி கூர்ந்து வாசித் 
தறிந்த பாரதியாருக்கு அதன் வலிமை புலனா 
கின்றது. அதேவிதமான சாத்விசப் போராட்டத் 

தைத் தங்கள் ஞாயமான உரிமையைப் பெறப் 

பெண்களுக்கு எடுத்தியம்புகிறார். பரிபூர்ன
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ஸமத்துவம் இல்லாவிட்டால் அண்சளோடு 

சேர்ந்து வாழமாட்டோம் என்று கூறுங்கள் 

என்கிறார் பாரதியார். 

இப்படிப்பட்ட சாத்விக எதிர்ப்பே பெண் 

களுக்கு விடுதலை பெற்றுத்தரும் என்று கவிஞா் 

எண்ணிக் துணிகின்றருர். 

அஹிம்சைப் போராட்டத்தின் பெபரு 

வலிமையை உணர்ந்த பாரதியார் காந்திஅடிகளை 

“மஹாத்மா நீ வாழ்க வரழ்க” என்று பின்னாவில் 

வாழ்த்துக் கூறுகிறார். இப்படிப்பட்ட போராட் 

டத்தின் பெருமையையும் அவர் காந்தி பஞ்சகத் 
இலே நன்கு லிளக்குகிறார். | 

| புதுச்சேரியில் ஸ்ரீ ௪. சுப்பிரமணிய பாரதியின் குமாரி 

மீ தங்கம்மாவால் ஒரு பெண்கள் கூட்டத்தில் படிக்கப் 

பெற்றது. | 

ஆறிலும் சாவு: நூறிலும் சாவு; ஆணுக்கு மட்டுமன்று 
பெண்ணுக்கு மப்படியே. 

அதலால் உயிருள்ளவரை இன்பத்துடன் வாழ 

விரும்புதல் மனுஷ்ய ஜீவனுடைய கடமை. இன்பத்துக்கு 

முதல் அவசியம் விடுதலை. அடிமைகளுக்கு இன்பம் 

கிடையாது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஹிந்து தேசத்தார் 

படுங் கஷ்டங்களைக் குறித்து, 7896ம் வருஷத்தில் கல்சத்தா 

வில் கூடிய பன்னிரண்டாயிரம் ஜன௫௪பைக் (காங்கிரஸ்) 

கூட்டத்தில் செய்யப்பட்ட தீர்மானமொன்றை ஆதரித்துப் 

பபசுசையில் வித்வான் ஸ்ரீ. ஜி. பரமேச்வரன் பிள்ளை பின் 

ங்ருமாறு கூறினர்: 

“மிகவும் உழைப்பாளிகளாகிய ஹிந்து தேசத்தார் 

சந்த நாட்டில் பரம்பரை முறியடிமைசளாக வாழும்படி,
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நேர்ந்திருக்கிறது. அங்கு நம்மவர். உத்திரவுச் சட்டில்லாமஏ 
யாத்திரை செய்யக்கூடாது. இரவு வேளையில் வெளிமே 

சஞ்சரிக்கக்கூடாது. நகரங்களுக்கு நடுவே குடியிருக்க3 
கூடாது. ஓதுக்கமாக நமக்சென்று சட்டப்பட்டிருக்கும் சேரி 

களில் வக்க வேண்டும். ரயில் வண்டியில் மூன்றாவது 
வகுப்பிலேதான் ஏ றலாம்; முதலிரண்டு வகுப்.ு,களில் ஏற 

கூடாது. நம்மை ட்ராம் வண்டியிலிருந்து துரத்துகிறார்கள் 

ஒற்றையடிப் பாதையினின்றும் கீமம தள்ளுகிருர்கள். 

ஹோட்டல்களில் நுழையக் கூடாதென்கிறார்கள். பொது 

ரஸ்தாக்களில் நடக்கக் கூடாதென்று தடுக்கிறார்கள் 

நம்மைக் கண்டால் காறி உமிழ்கிறார்கள். '*ஹுஸ்'” என்ற 

௪தக்காரம் பண்ணுகிறார்கள். நம்மை வைகிழுர்கள் 

சபிக்கிறார்கள். மனுஷ்ய ஐந்துக்களினால் சகிக்கக்கூடாத 
இன்னும் எத்தனையோ அவமானங்களுக்கு நம்மை 

உட்படுத்துகிறார்கள். அசையால் நம்மவர் இந்த நாட்டு 

லேயே இருந்து பஞ்சத்திலும் கொள்ளை நோயிலும் அழுர் 

திட்டாலும் பெரிதில்லை. நமது ஸ்வதந்திரங்களை வெல் 

நாடுகளில் அன்னியர் கரலின்க$மே போட்டு மிதிக்காதபர 

ராஜாங்கத்தாரால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியாவிட்டால் 

நம்மவர் வேற்று நாடுகளுக்கு குடியேறிப் போகாம? 

இங்கிருந்து மடிதலே நன்று” என்றார். என்ன கொடுமை 

யான நிலை பார்த்தீர்களா? 

ஆனால், சகோதரிகளே, தென் ஆப்பிரிக்கரவி? 
மாத்திரமே இவ்விதமான கொடுமைகள் நடக்கின்ற 

என்று நினைத்து விடா ர்கள்! 

சகோதரிகளே! ஒளவையார் பிறந்தது தமிழ்நாட்டி௰ 
மதுரை மீனாக்ஷியும், அல்லி அரசாணியும், நேற்று மங்கி 

மாளும் அரசுபுரிந்த தமிழ் நாட்டிலே நம்முடைய நிலைனி 

தென்னாப்பீரிக்காவீல் ஹிந்து சேசக் Fr OF B(OH GHL Ws If Cor oe
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யைக் காட்டிலும் கேடு கெட்டிருக்கிறதா? இல்லையா? உங்க 

ஞடைய அனுபவத்திலிருந்து நீங்களே யோசனை பண்ணிசி 

சொல்லுங்கள். 

நாமும் ஸ்வேசீசைப்படி வெளியே சஞ்சரிக்கக் கூடாது. 

நம்மைச் சேரிசளில் அடைக்காமல் சிறைகளில் அடைதீது 

வைக்ச முயற்சி செய்கிறார்கள். றயில் வண்டிகளில் 

நமக்சென்று தனிப்பகுதி ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிளுர் 

கள். நம்மைக் சண்டாலும் அண்மக்கள் நிஷ்சாரணமாய் 

சீறி விழுகிருர்கள்; காறி உமிழ்கிரறார்கள்? வைூருர்கள்; 

அடிக்கிறார்கள். நாம் நமதிஷ்டப்படி பிறருடன் பேசக் 

கூடாதென்று தடை செய்கிறுர்கள். மிருகங்களை விற்பது 
போல், நம்மை விலைக்கு விற்கிறார்கள். தம்முடைய நூரல் 

சளிலும் ஸம்பாஷணைகளிலும் ஒயாமல் நம்மைதீ தூற்றிக் 

கொண்டிருக்கிரார்கள். வழக்கத்தால் நாம் இத்தனை பாடுக் 

கும் ஒருவாறு ஜீவன் மிஞ்சி யிருக்கிறோமெனினும், இந்த 
நிலை மிச இழிவானதென்பதிலும், கூடிய சீக்கிரத்துல் 

மாற்றித் தீரவேண்டிய தென்பதிலும் சந்தேகமில்லை, 

இகற்கு மருந்தென்ன? 

தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஹிந்து தே௫த்துக் கூலி 
யாட்களுக்கு ஸ்ரீமான் மோஹ்னதாஸ் சரம்சந்த் காந்தி 

எந்த வழி காட்டினாரோ, அதுவே நமக்கும் வழி. தென் 

அப்பிரிக்காவில் வெள்ளையரை ஹிந்துக்கள் ஆயுதபலத்தால் 

எதிர்க்கவில்லை. கைத்துப்பாக்கி வெடிகுண்டு முதலிய 

வற்றை உபயோகிக்க விரும்பின சில இளைஞரைக்கூட அது 

செய்யலாசாதென்று மஹாதீமா காந்தி தடுத்துவிட்டார். 
“அநியரயத்தை அநியாயத்தால் எதிர்த்தலென்பது 

அவசியமில்லை. அதர்மத்தை அதர்மத்தால்தான் கொல்ற 

வேண்டு? மன்ப அவசியமன்று, நாம் அநியாயத்தை
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நியாயத்தால் எதிர்ப்போம்; அதர்மத்தை தரீமதீதால் 

ஒழிப்போம்” என்று காந்தி சொன்னார். | 

௪கோதரிகளே, நாம் விடுதலை பெறுவதற்கும் இதுவே 

உபாயம். நமக்கு அநீதி செய்யும் அண் மக்சளுடனே நாம் 

அன்புத்தளைகளால் சட்டுண்டிருக்கிறோம். நமக்கு அவர்கள் 

அண்ணன்  தம்பிசளாசவும், மாமன் மைதீதுனராசவும், 

தந்ைத பாட்டனாராசகவும், கணவர் சாதலராசவும் வாய்தீ 

இருக்கின்றனர். இவர்களே நமக்குப் பசைவராசவும் 

மூண்டிருக்சையிலே, இவர்களை எதிர்த்துப் போரீ செய்ய 

வேண்டுமென்பதை நினைக்கும்போது, என்னுடைய மனம், 

குருக்ஷூத்திரதீதில் போர் தொடங்கியபோது அர்ஜுன 

னுடைய மனது திகைத்தது போலே திசைக்கிறது. ஆண் 

மக்களை நாம் ஆயுதங்களால் எதிரீத்தல் நினைக்கத்தகாத 

காரியம். அது பற்றியே, சாத்விக எதிர்ப்பினால் இவரா 

களுக்கு நல்ல புத்தி வரும்படி செய்ய வேண்டுமென்று! 

நான் சொல்லுகிறேன். 

“அடிமைப்பட்டு வாழமாட்டோம்!.  ஸமதீவமாக 

நடத்தினலைன்றி உங்களுடன் சேர்ந்திருக்க விரும் 

போம்” என்று அவரீசளிடம் வெளிப்படையாசவும் 

தெளிவாகவும் சொல்லிவிட்டு, அதனின்றும் அவர்கள் 

கோபத்தால் நமக்கு விதிக்சக்கூடிய தண்டனைகளையெல் 

லாம் தெய்வத்தை நம்பிப் பல்லைக் சடிதீதுக்கொண்டு 

பொறுப்பதே உபாயம். இந்த சாத்வீக எதிரீப்பு முறையை 

நாம் அனுசரிக்கத் தொடங்க வேண்டுமாயின், அதற்கு 

௫ந்தக் சாலமே சரியான சாலம். அந்த வருஷமே சரியான 

வருஷம். இந்த மாஸ?ம நல்ல மாஸம். இன்றே நல்ல நாள் 

இந்த முகூர்த்தமே தகுந்த முகூரிதீதம். 

சசோதரிகளே! இப்போது பூமண்டலமெங்கும் 

விடுதலைப் பெருங்காற்று வீசுகிறது.- சொடுங்்சோலரசரி
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eetgorGar செொடியவனாய் ஹிரண்யனைப்போல் 
ரோப்பாவின் கிழக்சே பெரும் பகுதியையும் ஆசியாவின் 

படக்சே பெரும் பகுதியையும் அண்ட ஸார் சக்ரவர்த்தி, 

இப்போது ஸைபீரியாவில் சிறைபட்டுக் கிடக்கிறான். 
பாரத நாட்டைக் சாப்பதிலே எனக்குத் துணைபுரிய 

வாருங்கள்” என்று ஆங்கிலேயன் ஹிந்துக்களைக் கூப்பிடு 

றான். விடுதலைக்காற்று, *வீரி, வீர்” என்று வேசமாச 

வீசுகிறது. 

ஒரு ஸ்திரீயானவள் இந்த ஸாதீவிச எதிர்ப்பு முறையை 

அனுசரிக்க விரும்பினால், தனது சணவனிடம் சொல்லத் 

தக்சது யாதெனில்:-- 

₹*நரன் எல்லா வசைசகளிலும் உனக்குசி சமமாச 

வாழ்வதில் உனக்குச் சம்மதமுண்டானால் உன்னுடன் 
வாழ்வேன். இல்லாவிட்டால், இன்று இராத்திரி சமையல் 

செய்யமாட்டேன். எனக்கு வேண்டியதைப் பண்ணித் 

தின்று கொண்டிருப்பேன். உனக்குச் சோறு போட 

மாட்டேன். நீ அடித்து வெளியே தள்ளினால் ரஸ்தாவில் 
கிடந்து சாவேன். இந்த வீடு என்னுடையது. இதைவிட்டு 
வெளியேறவும் மாட்டேன்” என்று சண்டிப்பாகச் சொல்லி 
விடவும் வேண்டும். இங்ஙனம் கூறும் இர்மான 

வார்த்தையை, இந்திரிய இன்பங்களை விரும்பியேனும், 
நகை, துணி முதலிய வீண் டம்பங்களை இச்சிதீதேேனும், 

நிலையற்ற உயிர் வாழ்வைப் பெரிதாகப் பாராட்டியேனும் 

மாற்றக்கூடாது. சிறிது சிறிதாக, படிப்படியாக ஞாயதீதை 
ஏற்படுத்திக் சொள்வோம்' என்னும் கோழை நிதானக் 

சட்சியாரின் மூடதீதனத்தை நாம் சைக்கொள்ளக்கூடாது. 
நமக்கு ஞாயம் வேண்டும், அதுவும் இந்த க்ஷணத்தில் 

வேண்டும்,
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இங்ஙனம், *பறிபூர்ண ஸமத்வ மில்லாத இடத்தி 
ஆண் மக்களுடன் நாரம் வாழமாட்டோம்” என்று செர்ஜி 

துனால், நமக்கு நம்முடைய புருஷர்சளாலும் புரு 

சமூகத்தாராலும் ஏற்படக்கூடிய கொடுமை 
எத்தனையோயாயினும், எத்தன்மை யுடையனவாயினு 

அவற்றால் நமக்கு மரணமே நேரிடினும், நாம் அஞ் 

கூடாது. ஸஹேரதரிகளே! ஆறிலும் சாவு; நூறிலும் ௪௱ 

தர்மத்துக்காக மடிகிறவர்களும் மடியத்தான் செய்கி 
கள்; ஸாமான்ய ஜனங்களும் மடியத்தான் செய்கிறார்க 
ஆதலால், ஸஹோ தரிகளே, பெண் விடுதலைக்காக இர் 

கணத்திலேயே தார்ம யுத்தம் தொடங்குங்கள். நர் 

வெற்றி பெறுவோம். நமக்கு மஹாசக்தி துணை செய்வா6 

வந்தே மாதரம். 

14. புனர் ஜன்மம் 

[குறிப்பு 2: இக்சட்டுரையே பேசுகிறது. வேறு 
விளக்கம் தேவையில்லை. பாரதியாச் நேர்மை 

யற்றவர்களை வன்மையாசக் கண்டிக்கிறார். 

பாம்பு, நாய் என்று சொல்லவும் தயங்கவில்லை. | 

பாப புண்ணியங்களுக்கு இணங்க மானிடரி௦ 
சரிமத்தினுடைய பலனாக அடுதீத ஜன்மத்தில் உயர்ற; 

பிறப்பேனும் தாழ்ந்த பிறப்பேனும் கடைக்கும் என்ப; 

நமது தேசத்துப் பொதுநம்பிக்கை. பாவம் செய்யு! 

ரவனை, ‘bh அடுத்த ஜன்மம் மிருசகமாசப் பிறப்பாய 

என்றால் அவனுடைய மனம் பதைக்கிறது: அனால், இத்: 

ஜன்மத்திலேயே மனிதர்கள் தாம் மிருசங்கமாப் போலிரு 
பதைக் சவனிப்பது கிடையாது. ஒவ்வெரு நிமிஷத்திர 

யம் ஒருவன் நினைக்கும் நினைப்புகளும் செய்யும் செய்னை
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'ஞம் அவன் பலவிதப் பிறவிசளை அடைவதற்குக் காரண 

௫ின்றன. இந்த உலகத்திலேயே, இப்பொழுதே, ஒரே 

ரீரத்திலுள்ள ஒருவன் ஆயிரம் பிறவிகள் பிறந்து 

டிரான். “ஓவ்வொரு க்ஷணமும் ஒவ்வொருவனும் பிறந்து 

so பிறந்து மடிகன்றான்? ஓவ்வொரு க்ஷ்ணமும் ஓவ் 

வாருவனும் பிறந்து பிறந்து மாய்கிறான்” என்று கூறத் 

கும். மிருசங்களைப் போன்ற மனிதர்சமா நாம் பாரிதீத 

இல்லையா? நம்மை நாம் சவனிக்குமிடத்து, : எத்தனை 

பிதமான மிருகங்களா யிருந்திருக்கிறோம் என்பது ©) கதரியும். 
வஞ்சனையாலும், சூத்திரத்தாலும், சமயத்திற் கேற்பப் 

லவிதக் கபடங்கள் செய்து ஜீவிப்பவன் நரிதானே? ஊக்க 
ல்லாமல் ஏதேனுமொன்றை நினைத்துக்கொண்டு மனஞ் 

சார்ந்து தலைகவிழ்ந்து உட்கார்ந்திருப்பவன் தேவாங்கு. 

மறைந்திருந்து பிறருக்குத் இங்கு செய்பவன் பாம்பு, 
தாமதத்திலும், புசழிலும் விருப்பமில்லாமல், அற்ப் 

சகத்திலே மூழ்கிக் கிடப்பவன் பன்றி. சுயாகூனத்திலே 

இச்சையில்லாமல் பிறார்களுக்குப் பிரியமாக நடந்துகொண்டு 

வர்கள் சொடுத்ததை வாங்கி வயிறு வளர்ப்பவன் நாய் 

ஈண்ட விஷயங்களிலெல்லாம் திடீர், திடீர் என்று கோப 

மடைகிறவன் வேட்டைநாய். காங்கிரஸ் சயையிலேயும் 
சரிந்து சொண்டு, ஆங்கிலேய அதிகாரிகளுக்கும் 

ஹிதமாக நடக்க வேண்டுமென்ற விருப்பமுடைய 

மேத்தா” கட்சியைச் சேர்ந்தவன் வெளவால். அறிவுதீ 

திணிவால் பெரும் பொருள்களைத்-தேர்ந்து கொள்ளாமல், 
மின்னோர் சாஸ்திரங்களைத் இரும்பத் திரும்ப வாயினால் 
சரீல்லிக் கொண்டிருப்பவன் கிளிப்பிள்ளை. பிறர் தன்னை 

£வ்வளவு அவமஇப்பாச நடத்தியபோதிலும் அவன் 

சிக்ரெமத்தை நிறுத்த முடியாமல் தனது மந்த 
குணத்தால் பொறுத்துக் கொண்டிருப்பவன் கழுதை. 

மீண் மினுக்கு மினுக்கி பம்பம் பாராட்டுகிறவன் வான்
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கோழி. கல்வியறிவில்லாதவனை மிருகக் கூட்டத்திலேயுட 
சேர்க்கலாகா து, அவன் துண். தான் சிரமப்படாம$£ 

பிறர்சொத்தை அபகரித்து உண்ணுபவன் சமுகு. ஒர் நவீஏ 

உண்மை வரும் போது, அதை ஆவலோடு அங்கீகரித்து, 

கொள்ளாமல் வெறுப்படைகிறவன் (வெளிச்சத்தை 

கொண்டு அஞ்சும்) ஆந்த. 

ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சத்தியமே பேசித் தர்மதிை 

ஆசரித்துப் பரமார்த்தத்தை அறிய முயலுகிறவே 
மணனிதனென்றும் தேவனைன்றும் சொல்வ தற்குரியவஷ 

வான். மிருக ஜன்மங்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் க்ஷண] 

தேறும் நீக்க முயலவேண்டும். 

15. உலக வாழ்க்கையின் பயன் 

[குறிப்பு 2 நீதி, ஸமாதானம், ஸமதீதுவம், 
அன்பு இவற்றாலேயே தீராத தைர்யமும், இராத 

இன்பமும் நிலைபெறும் என்பதை எத்தனை 

உத்திகளைக் கொண்டு விளக்குகிருர் பாருங்கள்.] 

உலச வாழ்க்சையில் மானிடராலும் மற்ற oui 

சளாலும் விரும்பப்படும் மிசச்சிறந்த பயன் யாச 

எப்போதும் நீங்காத, எப்போதும் மாறாத, எப்போது 

குறையாத இன்பமெய்தி வாழ்தல். 

இவ்வசையான இன்பத்தை எய்தும் பொரு 
டாசவே மானிடர் கல்வி கற்பதும், பொருள் சே! 

பதும், தவங்கள் செய்தலும், அரசாள்வதும், ௬௭ 
செய்தலும், கொலை செய்வதும், பேசுதலும் ச 

தலும், ஆடுதலும், பாடுதலும், அழுதலும், உழு.கலம்
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meh தொழிலும் செய்கிறார்கள், மனிதரி மட்டுமே 

றன் மற்ற எல்லா உயிர்சளும் தாம் செய்யும் எல்லாதீ 

ஜனுிநில்களையும் மேற்கூறிய ஒரே நோக்கத்தோடுதான் 

செய்கின்றன. 

  

ஆயினும், இதுவரை மேற்படி நிதீயானந்த நிலையை 

ந்த உயிரும் எய்தவில்லையென்பது தெளிவு, உலகதீதில் 

arses முடியாத துக்கம் நிறைந்திருப்பதே, புதீதரீ 

னீடதாசக் கூறப்படும் நான்கு உண்மைகளில், மூதலா 

பது. இங்ஙனம் நீராத துன்பம் இருப் சதற்குக் காரணம் 

வ்வோர் உயிரும் தன்னையேனும் பிற உயிர்களையேனும் 

ர்தீதும் சருதியும் ஒயாமல் அருவருப்பும் பயமும் அடை 

றன வாதலேயாம். 

இங்ஙனம் ஒவ்வொரு உயிர்க்கும் தன்னிடதீதும் பிற 

பிர்சளிடத்தும் பொருள்சலிடத்தும் இராத சகிப்பின்மை 
பயமும், வெறுப்பும், சவலையும் ஏற்படுவதற்குக் 

ரணம், அநாதி காலந்தொட்டு ஜீவர்களுக்குள்ளே 

ழ்ந்துவரும் ஓயாத போராட்டத்தால் ஏற்பட்ட பழக்கநீ 

மிர வேறோன்றுமில்லை. 

எல்லா வஸ்துக்களும் எல்லாக் குணங்களும் ஓன்றென் 

ர் வேதாந்த ஞானதீதால் இந்த அஞ்ஞானப் பழக்க த்தை 

சவேண்டும். மேற்படி ஞானம், உலகம் தோன்றிய கால 

லாக, எத்தனையோ பண்டிதார்சளின் மனத்திலும் 

களின் மனத்திலும் உதித்திருக்கிறது; எத்தனையோ 

7டிக்கணக்கான பாமரர் மனத்துள் அவை அமழுதீ 

றல், வாயினால் பிதற்றிக்கொண்டு வந்திருக்கிறாரீகள்- 

ஆயினும், பண்டிதர்களுக்கும் பாமரர்களுக்கும் 

HOS அந்த ஞானத்தை நித்ய அநுூபவத்தில் கொண்டு 

முடியாதபடி, பழைய அஞ்ஞானம் தடுக்கிறது.
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' அஞ்ஞானத்தை வென்றால், தீராத இன்பநிலையெ 
வாழலாம்” என்று சாஸ்திரம், யுக்தி, ௮ நுபவம்---(0 

பிரமாணங்களாலும் விளங்குகிறது, எனினும், 
அஞ்ஞானப் பிசாசையும் அதன் குட்டிகளாகிய sm 
குரோதம், மோஹம், லோபம், மதம், மாத்ஸர்யம் ஸி 
ஆறு யமதாதர்களையும் வெல்ல மனிதனுடைய சித 

இடங்கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறது. நாயைக் க 

பாட்டி நல்ல உணவளித்து நடு வீட்டில் வைத்தால், 

மறுபடியும் அசுதீத உணவை விரும்பி வாலைக் குழைக 

கொண்டு ஓடத்தான் செய்கிறது. எத்தனை புதிய இள 
களைக் காட்டியபோதிலும், மனம் அவற்றில் நிலைபெரறா! 

மீண்டும் ஏதேனும் ஒரு துன்பக் குழியிலே சண்ட 
திறந்துகொண்டு போய் விழுந்து ததீதஸிக்கத் தொட 

கிறது. 

மனம் கலங்கிய மாத்திரத்தில் புத்தி சல 
போய்விடுகிறது. ஆகையால், புத்தியை நம்பி எவ 

மனத்தைக் கலங்க விடாதிருக்கக் கடவன். மனத் 
சலங்கவிடாமல் பயிற்சி செய்வதே எல்லாவித மே 

களிலும் சிறந்த யோகமாகும். மனம் தவறி ஒரு து 

குழியில் போய் விழுங்காலத்தில், புத்தி சும்மா பார் 

சொண்டு நிற்கிறது. ஒரு வேளை புத்தி தடுத்தபோதி 
அதை மனம் கவனிப்பதில்லை. புத்தியை மீறி உழலும் 

மனத்துக்கு இருக்கிறது. 

அதலால், மனம் துன்பத்தில் நமுவி விழத்தெர 

கும்போது, அதை உறுதி அல்லது தைர்யம் ௭ 
சடிவாளத்தால் பிடிதீது நிறுத்திப் பழகுவதே சரிய 

யோசப் பயிற்சியாம். இந்தப் பயிற்சி ஏற்படு? 

கொள்ளுமாறு சிலர் உலகத்தைவிட்டு நீங்கித் தனிய 
களிலிருந்து சண்ணை மூடிக்கொண்டு பழகுகிருர்கள்.
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ஈஉமூச்சைப் பல இடங்களில் சட்டியும் அவயவங்களைப் 

வாறு இருப்பியும் பழகுகிறார்கள்? தனியே இருந்து ஜபம் 

ரணிப் பார்க்கிறார்கள். 

இதிலெல்லாம் இது வேகாது. உலகத்தாருடன் கூடி, 

லா வகைகளிலும் மற்ற உலகத்தாரைப் போலவே 

ராழில் செய்துகொண்டு உலக விவகாரங்களை நடத்திய 
சணமாகவே சஞ்சலத்துக்கு இடங்கொடாதபடி. தன் 

ஈத்தைக் கட்டக்கூடிய திறமையே பயன் தரக்கூடியது. 

ற. மூயற்செளெல்லாம் வீண். 

நீதி, ஸமாதானம், ஸமத்துவம், அன்பு இவற்றாலேயே 

ங்வுலகத்தில் தீராத தைரியமும், அதனாலே தீராத 
்பமும் எய்தலாம். வேறு வழியில்லை. 

16. உழைப்பு 

[குறிப்பு:ண உழைழப்பைை வலியுறுத்துகிற 
மற்றோரு கட்டுரை. பாட்டுப்பாடிக் கொண்டு 

நிலத்தை உழு, அழுதுகொண்டு உமுதால் 

உழவுக்குக் செடுதி, உனக்கும் இன்பமில்லை. 
உழைப்பு எப்போதும் உண்டு என்கிறுூர் 

பாரதியார். ] 

ராமகிருஷ்ணர் *நீயுண்டு, நீயுண்டு, நீ யுண்டு, 
ஈனீல்லை, நானில்லை, நானில்லை” என்று ஐபம் பண்ணிஞர்: 
/வர் சோம்பேறியா? அஹா! ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந் 
'ரை உண்டாக்கினார். விவேகானந்தரோ புதிய பாரத 
கீசத்தை உண்டாக்கினவர்களிலே மூதல் வகுப்பைச் 
சார்ந்தவர்.
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“உழைப்பு எப்போதும் உண்டு. தெய்வமே சரணெக் 

றிருப்போர் உள்ள த்திலே தாபமில்லாமல் உழைப்பாரிகள் 

ஆனபடியால், அவர்களுடைய செய்கைக்கு வலியை 

அதிசம், வேசம் அதிகம், உயர்வு அதிசம், அழகு அதிகம் 

பயன் அதிகம்” என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். 

உறைப்பு எப்போதுமுண்டு. தெய்வத்தின் தலையிட 

சுமையைப் போட்டுவிட்டு, நாம் சவலை, பயம் எல்) 

இரண்டு நாய்களுக்கும் உள்ளத்தை இரையாக்காமட் 

ஸந்தோஷமாசப் பாட்டுப் பாடிக்கொண்டு Id Sans 

உழுவது நல்லது. அழுதுகொண்டே உழுதால் உழவுக்கு 

கெடுதி; மனத்துக்கு ஸந்தோஷமில்லை; மடத்தன்மைதவு, 

வேறரன்றுமில்லை. 

உழைப்பு எப்போதும் உண்டு. இதிலே நான் என், 
பாரத்தை நீக்கிவிட்டு உழைத்தால், வேலை கறுகிறுவெள்ர 
வேகமாகவும் பிழையில்லாமலும் நடக்கும். தன்னை 

தூக்கித் தலையிலே வைத்துக் கொண்டு வேலைசெய்தா! 

வேலை குழம்பும். 

தன்னை மறந்து, வித்தையின் இன்பத்திலே தன் புத்! 
முழுவதையும் செலுத்தி ஆடும் தாசி நன்றாக அடுவாள் 
நாம் அழகோ அழூல்லையோ? வகுப்பு சரியாயிருக்கிறதே 
இல்லையோ? நெற்றிப் பொட்டு நேரே விழுந்திருக்கிறதே 

என்னவோ? பாதி ஆட்டதீதில் முன்னொரு முறை வயிற் 
வலி வந்ததுபோல் வந்துவிடுமோ என்னமோ?” என்று த 
சித்தம் குழம்பிப்போயிருந்தால், ஆட்டம் நேரே வராத 

தன்னை மறற்து ௫சல உலகனையும் 

மன்னி நிதங்காக்கு மகாசக்தி--அன்னை 

அவளே துணையென்' றமைவெய்தி நெஞ்சம் 

இவளா திருத்தல் சகம்.
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நெஞ்சிற் கவலை நிதமும் பயிராக்கி 
அஞ்சி உயிர்வாழ்தல் அறியாமமை--தஞ்சனெ 
வையமெலரங் காக்கு மகாசக்தி நல்லருளை 

ஐயமறப் பற்றல் அறிவு. 

வையசத்துக் கில்லை மனமே நினக்கு நலம் 

செய்யக் சருதியிவை செப்புவேன்--பொய்யில்லை 

எல்லா.மளிக்கும் இறை நமையுங் காக்குமெனும் 

சொல்லால் அழியும் துயர். 

எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாம் 

விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீனை யெலாம்--பண்ணியதோரர் 

சக்தியே நம்மைச் சமைத்தது காண் நூறாண்டு 

பக்தியுடன் வாரமும் படிக்கு. 

17. வாசக ஞானம் 

[குறிப்பு: உண் மையெயன்று ஏதாவது 
ஒன்றை நமது அறிவைக் சொண்டு நன்கு 
ஆராய்ந்து தெளிதல் வேண்டும். பிறகு அதை 

நடைமுறையிற் கொண்டுவர வேண்டும். 

இதற்குத் துணிச்சல் வேண்டும். இந்தத் துணிச் 
௪ல் இல்லாதபோது அறிவினால் எவ்விதமான 
பயனும் இல்லாமற் போய்விடுகிறது. 

அனால் அறிவைல் கொண்டு தெளிந்த பல 

வற்றை நடைமுறையில் எவ்வாறு மக்கள் சைக் 

கொள்ளத் தவறி விடுகிருர்சள் என்பதை 
இக்கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டுகறார். பெண் 
கள் உரிமை, ஜாதி வேறுபாடுகள் என்று பல 

வற்றில் நாம் ௮ றிவுபூர்வமாக ஏற்றுக் சொண்ட
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வற்றைச் செய்சைகளிலே நடத்திக் சாட்டத் 

தவறிவிடுகிமராம் என்பதைப் பாரதியார் நன்கு 
எடுத்துக் காட்டுகிறார். 

இந்தச் சந்தரீப்பத்தில் பாரதியாரும் பெண் 
ணுரிமையும் என்ற எனது முந்திய நூலில் 

குறித்துள்ளவற்றை நினைவு கூர்தல் நல்லது. 
புதுமைப் பெண், பெண்கள் விடுதலைக் கும்மி 

முதலிய சவிதைகளையும் நினைவு கூர்க. 

தைர்யத்தோடு கோடிக்கணக்கில் ஒரு புது 

நெறி நாட்டுவோம் என்று பாரதியார் அழைக் 

கருர். தைரியம், அன்பு இவையே தாரச மந்திர 

மாகக் கொள்வோம்; கலி அழிந்துவிடும் என்று 
முழங்குகிறார் பாரதியார்.] 

வியாபாரம், கைத்தொழில், ராஜாங்கச் சீர்திருத்த 
ஜன சமூகத் திருத்தம் முதலிய லெளக௫கச விவகரரங்க 
எல்லாவற்றிலும், மனிதர் ஏறக்குறைய எல்லர திட்டங்க; 

யும் உணர்ந்து முடிதீதுவிட்டனர். ஒரு துறை அல்லது ஒ 
இலாக்காவைப் பற்றிய ஸுூக்ஷ்ம தந்திரங்களை மற்றொ 
துறையிற் பயிற்சி கொண்டோர் ௮ இியாதிருக்கலா! 

ஆனால், அந்தந்த நெறியிற் தக்ச பயிற்சி சொண்ட புத் 
மான்களுக்கு அதனை யதனைப் பற்றிய நுட்பங்கள் முழு 
யும் ஏறக்குறைய நன்ருசத் தெரியும். 

பொதுவாகக் கூறுமிடத்தே, மனித ஜாதியார் அறி 

சம்பந்தப்பட்டமட்டில் மஹா ஸ௩க்்மமான பர் 
ஸதீயங்களை யெல்லாம் கண்டுபிடித்து முடித்துவிட்டனி 

ஆனால் அறிவுக்குத் தெரிந்ததை மனம் மறவாதே பயிறி 
செய்ய வலிமையற்றதாய் நிற்கிறது, அறிவு சத்தமறி
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பின்னரும், சித்தகுத்தி ஏற்பட வ நியில்லாமல் இருக்கிறது. 

எனவே, அறிவினால் எட்டிய உண்மைகளை மனிதரீ 

ஒழுக்கத்திலே நடத்திக் சாட்டுதல் பெருங்கஷ்டமாச முடிந் 

இருக்கிறது. ஆத்மஞான த்தின் சம்பந்தமாக சவனிக்கு 

MN FIG, இந்த உண்மையைத் தாயுமானவர், 

“வாசக ஞானத்தினால் வருமோ ஸுகம் பாழ்த்த 
பூசலென்று போமோ புகலாய் பராபரமே”” 

என்ற சண்ணியில் வெளியிட்டிருக்கிறார். 

இதன் பொருள், 'வெறுமே வாக்களவாக ஏற்பட் 

டிருக்கும் ஞானத்தினால் ஆன ந்தமெய்த முடியவில்லையே? 

ஈன் செய்வோம்? பாழ்பட்ட மனம் ஓயாமல் பூசலிட்டுக் 

டுசாண்டிருக்கிறதே2? இந்தப் பூசல் எப்போது தீரும்? 
சடவுளே, நீ அதனைத் தெரிவிப்பாய்'' என்பதாம் இத 

உண்மையை உலகநீதி விஷயத்தில் ஏற்கும்படி, 

திருவள்ளுவர், 

“சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் 

சொல்லிய வண்ணம் செயல்”* 

என்ற குறளால் உணர்த்துகிரூர். 

இதன் பொருள் “வாயினால் ஒரு தர்மத்தை எடுத்துச் 
சொல்லுதல் யாவர்க்கும் சுலபமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. 
னால், அந்தச் சொல்லின்படி. நடத்தல் மிசவும் துரீலபம்”” 

என்பது. 

திருஷ்டாந்தமாக, *ஆண்களும் பெண்களும் ஸமான 

ன ஆத்ம இயல்பும் ஆத்மகுணங்களும் உடையோராத 

£ல், பெண்களை எவ்வகையிலும் இழிந்தவராகக் கருதுதல் 

மை” என்ற கொள்கை ஐரோப்பாவிற் படிப்பாலிகளுக் 
ள்ளே மிகவும் ஸாதாரணமாகப் பரவியிருக்கிறது 

பா. ௪... 
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ஆயினும், பெண்சளுக்கு வாக்குச்சீட்டு ஸ்வதந்திரம் 

வேண்டும் என்று கேட்டால், அதை பெரும்பான்மையான 

ஐரோப்பிய ராஜதந்திரிகளும் பண்டிதர்களும் er His sy 

பேசுவதுடன், அங்ஙனம் எதிர்ப்பதற்குப் பல போலு 

நியாயங்களையும் காட்டவும் துணிகிருர்கள். 

விஷ்ணுபக்தி யுடையோர் எந்தக் குலத்தோர 
ஆயினும் எல்லா வசையிலும் ஸமானமாகப் போற்று 
வதற்குரியர் என்பது ஸ்ரீ ராமானுஜாசார்யருடைய பரமசித் 

தாந்தம்”” என்பதை நன்குணர் நீத தற்காலதீது வைஷ்ணவர் 
கள், பிராமண சூத்ர பேதங்களை மற்ற வகுப்பினரைக் 

காட்டிலும் அதிசமாகப் பாராட்டுவது மாத்திரமன்றி 

இன்னும் வடசலை தெதன்சலைச் சண்டைசகளைக் கூட 
விடாமல் வீண்சச்சரவுசளில் ஈடுபட்டு உழல்கின்றுர்கள். 

“எல்லாச் சரீரங்களிலும் நானே ஜீவனாக இருக்கிறேன் 
என்று சண்ணன் €தையால் உணர்த்திய உண்மையையும் 
“எல்லா உயிர்களினிடத்தும் தன்னையும் தன்னிடத்தே 

எல்லா உயிர்களையும் காண்பவனே காட்சியுடையவன் 
என்று சண்ணபிரான் அதே €தையிற் சொல்லிய Gand 

சையையும், வேதோபறநிஷத்துக்களின் முடிவான தீர்மானம் 
என்று தெரிந்த ஹிந்துக்கள், உலகத்திலுள்ள மற்றெல்லர் 

ஜனங்களைக் காட்டிலும், ஜூதிவேற்றுமை பாராட்டுவதி6 
அதிகக் கொடுமை செலுத்துகிறார்கள். 

“இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன் கொலோ 
வன்சொல் வழங்கு வது”? 

என்ற குறளின்படி, “இனிய சொற்கள் Merce 
னின்றும் நன்மைகள் விளைவது கண்டும், மானிட 
ஒருவர்க் 'கொருவரி கொடுஞ் சொற்கள் வழங்குவது 

மடைமை” என்பது உலசத்தில் சரதாரண அனுப்
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:யவரீகளுக்செல்லாம் தெரியும். அங்ஙனம் தெரிந்தும் 
உ ளடி்ஞ்சொற்களும் கோபச்செயல்களும் நீங்கியவரிகலை 

ஜகததிற் தேடிப் பார்திதாலும் சாண்பது அரிதாக 
இருக்கிறது. 

மரணம் பாவத்தின் கூலி” என்று கஇருஸ்தவவேதம் 

நூர்ல்வது எல்லாக் இருஸ்தவார்களுக்கும் தெரியும். அப்படி. 

மநந்தும், பாவத்தை அறவேயொழித்த கிருஸ்தவர்கள் 
ரையும் கரணவில்லை. *நாமெல்லோரும் பாவிகள்” 

gods பல்லவிபோலே சொல்லிக்கொண்டு சாலங் 

நத்துகிறார்கள். 

இதென்ன கொடுமை! இதென்ன கொடுமை! 

தன்ன கொடுமை! ஸாதாரணமாச வியாபாரம் 

வசாயம் முதலிய காரியங்களிலேகூட மனிதர் நிச்சய 

உ லாபங் கிடைக்கும் என்று தெரிந்த வழிகளை 

   
[5 டி தற்சென்ன நிவாரணம் செய்வோம்? ை situs தான் 

தந்து. தற்கால அஸெளகர்யங்களையும் சஷ்ட நஷ்டங்களை 

(பொருட்படுத்தாமல் மனிதர் உண்மையென்று 

ர ட தை நட துதி த் தீர்த்துவிட வேண்டும். அங்ஙனம்
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வாருங்கள், மக்களே! வாருங்கள், அண்ணன் 

மார்களே! ஒருவரிருவர் நேர்மைவழியில் செல்ல 
வதில் பல இடர்கள் ஏற்படுகின்றன. அதனால் நே 
வழியிற் செல்ல விரும்புவோர்க் செல்லரம் அதை 
ஏற்படுகிறது. வாருங்கள், உலசத்திர! கூட்டங்கூட்ட 

தேர்மை வழியிற் புகுவோம். 

அண் பெண் ஸமத்வமே தார்மமென்று தெரிகி 

அப்படியானால், வாருங்கள், மாதார்சமா லக்ஷக்கண 

விடுதலை செய்வோம். ஜாதி பேதங்கள் பிரயோ 

இல்லை என்று தெரிந்ததா? நிறவேற்றுமைகளும் 

வேற்றுமைகளும். உபயோகம் இல்லாதன 

தெரிந்ததா? நல்லது, வாருங்கள் கேோரடிக்கணக் 

ஸமத்வ நெறியிலே பாய்ந்து விடுவோம். us 

சட்டுகளை லகூக்கணக்கான மக்கள் கூடி நின்று த 
போம். 

“அன்பே இன்பம் தரும், பசைமை அழிக்கும், ௭ 

தெரிந்தோமோ? நல்லது, எழுங்கள். கோடிக்கணக 

மானிடர் எங்கும், எப்போதும், எல்லா உயிர்களிடதீ9 
அன்பு செலுத்தத் தொடங்குவோம். கலியை அழிப்0! 
ஸத்யத்தை நாட்டுவோம். 

16. தொழிலாளர் 

[குறிப்பு : பாரதியார் மஹாசவியாச மட்டூ 

விளங்கவில்லை. சமூகப் பிரச்சினைகள், அரசியல் 

பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள், தொழில் பிரச்சிகி 

ast முதலிய பல துறைகளிலும் தெளிவாக
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எண்ணங்கள் சொரண்டிருந்தார். அதற்கு இக் 

கட்டுரையும் ஓர் எடுத்துக் சாட்டு. 

எவ்வாறு மேல் நாட்டில் தொழிலாளர் 
பற்றிய பிரச்சினைகள் எழுந்தன, ஏன் எழுந்தன, 
அவற்றை எவ்வாறு தீர்க்க முயல்கின்றனார் 

என்றெல்லாம் இக்கட்டுரையில் நன்கு விளக்கி 
யுள்ளார். 

தொழில் வளம் பெருகிவரும் நமது நாட்டி 
லும் தொழிலாளர்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் 
செய்து கொடுக்க வேண்டும், அவ்வாறு செய்வ 

தால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படும் என்பன 

வற்றை மேல் நாட்டைச் சான்றாகக் சாட்டி 

எழுதியிருக்கிறார். அங்கு உண்டான தொழிலாளி 
முதலாளி இவர்களுக்கிடையே மூண்ட பசைமை 
உணர்ச்சசளைத் தொடக்கத்திலேயே களையவும் 
வழி சொல்கின்ருர். 

தொழிலாளியின் கடமை யாது என்று 

எடுத்தோதுகின்ற அதே மூச்சில் தொழிலாளி 
களின் விஷயத்தில் நாம் உயர்ந்த மதிப்புச் 

செலுத்தவேண்டும் என்று திட்டமாசத் தெரி 
வித் துவிடுகிருர். ] 

தொழிலுக்கும் செல்வத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் 

கைத்தொழிலாலே செல்வம் விளைகிறது. அறிவுத் 
மாழமிலால் அது சகரிக்கப்படுகிற து. கைத்தொழில் 
£ல்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அறிவுத்தொழில் கைத் 
காழிலை நடத்துகிறது. புத்தியில்லாத மூடர்கள் சக்கர 
?தீதிகளாசவும், ராஜாக்களாசவும், பெரிய நில ஸ்வான்
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கீளாசவும், முதலாளிகளாசவும் இருந்து பெருஞ் செஷ்ன 
சளைக் கையாளுதல் சாண்கிறோமே! எனவே, அறிக 
திறமையாலும், அறிவு முயற்சியாலும் பெருஞ்செல்வ 
தரட்டப்படுகிறதென்று செசொல்லுதல் எங்கள 
பொருந்தும்?” என்று கேட்பீர்சளாயின், அதற்கு உத்து 

சொல்லுகிறேன். 

பல இடங்களில் இப்போது மூடர்களிடம் செல்வமிபூ 
பது காண்கிரோமாயினும் , இவர்களுக்கு இந்தச் செல்வு 
ஏற்படுக்திக்கொடுத்த இவார்களுடைய முன்னோர்சலு 
அநேகர் அல்லது ஒருவனாயினும் மிகுந்த புத்திசாலியாயு 
அந்த புத்தியைக்கொண்டு சோம்பலின்றி விடாமுயு் 
யுடன் உழைப்பவனாசவும் இருந்திருக்கவேண்டும். புதி 

மாத்திரம். இருந்தால் போதாது; அதைக்கொண்டு சோம 
லில்லாமல் விடாமுயற்சியுடன் உழைக்கவும் வேண்டு 
அப்போதுதான் செல்வம்சேர இடமுண்டாகும். **வெறு] 
மிருகபலத்தால் ராஜாக்கள் ஸைந்யங்களின் மிகுதி காரு 

மாகப் பிற நாடுகளைக் கொள்ளையிட்டு அளவிறந்த பூமிப் 

செல்வங்களும் சேர்த்ததாசச் சரித்திரங்களில் படி.தீதிர 
கிறரோமே. அப்படியிருக்சையில், புத்தி நுட்பத்தா 
செல்வம் சேர்வதாகச் சொல்லுதல் தகுமோ?” என் 
கேட்பீர்களானால், அதற்கு விடை கூறுகிறேன். யுத்; 
மிருகத்தொழிலாச இருந்தபோதிலும், நல்லோரிசள। 

எவ்வகையாலும் வெறுக்கத்தக்க இமிதொழிலாக இ 
தாலும், அதற்கு மிருசபலம் மாத்திரம் இருந்தால் போ 

என்று நினைப்பது தவறு. யு.தீத -சாஸ்இரம் என்பது 
பெரிய சாஸ்திரம். அதில் மிருச பலம் கருவி;அறிவு கரத்? 
ஸாதாரணக் கொள்ளைக் கூட்டங்களிலேகூடத் தலைவ 
இருப்பவன் சிறந்த புத்தி .நுட்பமுடையவனாச இருத் 
இன்றியமையாதது. எத்தனையோவிதமான அறிவுப்பயி 
சள் ஆதிகால முதலாகவே யுத்தத்துக்கு அவசியமாக
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௩டிருக்கின்றன. அதிலும், தற்கால யுத்தங்களோ பல பல 

mans மிகச் சிறந்த அறிவுக் தேர்ச்சி கொண்ட 
றண்டிதர்களாலே நடத்தப்படுகின்றன. 

வியாபாரம், சைத்தொழில் முதலிய ஸமாதான நெறி 

சளில் செல்வம் சேர்ப்பதற்கு மிக உயரிந்த புத்தி நுட்பம் 

எக்காலதீதிலும் இன்றியமையாததாச நிகழ்ந்து வந்திருக் 

றது. இக் காலத்தில் இவை புத்தித் தறமையில்லாமல் 
போனால் ஒரு க்ஷணங்கூ_க் தரித்து நிற்கமாட்டா. 

இந்தச் செய்தியை உணர்ந்தே ஆதிகால முதல் அறிவு 

பியிற்சியுடைய வகுப்பினர் கைத்தொழிலாளிகளுக்குக் 

ஈல்வி ஏற்படாதபடியாக வேலை செய்துகொண்டு வந்திருக் 
திரார்கள். “எழுத்துத் தெரிந்த சூத்திரனை மிகவும் தொலை 
பில் விலக்கிவிட வேண்டும்”” என்ற விநோத விதியொன்று 
ம்னுஸ்ம்ருதியிலே காணப்படுகிறது, நம்முடைய தேசத்தில் 
மட்டுமேயன்று, உலகமுமுமையிலும், எல்லா நாடுகளிலும் 

சைத்தொழிலாளருக்கு கல்விப் பயிற்சி உண்டாகாத 

ஐஉண்ணமாசவே ஐனக்கட்டுகள் நடைபெற்று வந்திருக் 
கின்றன. 

ஆனால், இந்த சூழ்சீசியை மீறி, எல்லா நாடுகளிலும், 
முக்கியமாக, நமது பாரததேசத்தில், சைத்தொழில் புரியும் 

கூட்டங்களைச் சேர்ந்தோரில் பற்பலர் கல்வித் தேரீச்சி 

படைந்து வந்திருக்கிறார்சகள். அனால், இங்ஙனம் சல்விப் 
யிற்சி வாய்ந்தோர் பெரும்பாலும் தம்முடைய பரம்பரைத் 

சதாழில்களில் இறங்காமல், சத்த இலக்கியப் பயிற்சி 
லேயே வாழ்நாள் சழிப்பாராயினர். 

  

எனினும், சென்ற ஒரிரண்டு நூற்றாண்டுக்குள்ளே 

ரமராப்பாவில், எல்லா வகுப்பினருக்கும் கல்வி பயிற்றும் 

மறைமை தொடங்கி வந்திருக்கிறது. இந்த ஸரீவ.ஐனக் 
ல்வியென்னும் சொள்கை ஐரோப்பாவிலிருந்து உலகத்தின்
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பிறபகுதிகளிலும் தாவிவிட்டது. இக்கொள்கையை. நமத 
நாட்டில் நிறைவேற்றிவிட வேண்டுமென்று பீட் 

புண்ணியவான்கள் (பெருமுயற்சி செய்துவருகிறார்கள் 
இங்ஙனம் எல்லா வகுப்புக்களையுஞ் சேர்ந்த எல்லா மணி: 
பிடையேயும் கல்வியும் அதன் விளைவுகளாகிய பலவளை 
பட்ட அறிவுப் பயிற்சிகளும் பரவிவிடுமானால், அதனின் றுப 

சைத்தொமழிலாளிகள் சல்விப்பயனைக் சாவியங்கள் இயற்ர 
வதிலும் படிப்பதிலும் மாத்திரமே செலவிடும் வழக்க! 
மாறிப்போய், அவரவர் தத் தமக்கு உரிய தொழில்களிலு! 
சல்வியறிவைப்பயன்படுத்தத் தொடங்குவார்கள். இதினி௰ 
றும் இதுவரை உலகத்தில் கைத்தொழிலாளர் பரம et 
களாக இருந்துவரும் நிலைமை நீங்கி மேன்மேலும் சை 
தொழிலாளருக்குள்ளே செல்வம் வளர்ச்சி பெ ற்று வு 

ஹேதுவுண்டாகும். 

இப்போது நமது நாட்டில் அங்கங்கே பல தொழி, 
சங்கங்கள் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இ 
சங்கத்தார்சள் சம்பள ஏற்றத்துக்கும் வேலை நேரத்தை 

குறைப்பதற்கும் வேண்டிய யத்தனங்கள் பல மெய் 

கொண்டு வருகிருர்கள். இந்தப் பிரயத்தனங்களெல்லந் 

முற்றிலும் நியாயமே. இதில் ஐயமில்லை. 

ஆனால், இசீ சங்கத்தார்கள் மேற்கூறிய வழிகளி 
முயற்சி செய்வதுடன் தமது காரியங்களை நிறுத்திவிடாம் 
அங்கங்கே பள்ளிக்கூடங்கள் ஆயிரக்கணக்காக ஏற்படுகி4 

அவற்றில் தம்முடைய மக்களுக்கு நிறைந்த சல்வியூக 

வதற்குரிய முயற்சிகள் செய்யவேண்டும். மேலும், பி 

பள்ளிக்கூடங்கள் மாத்திரமேயன்றி இராப்பள்ளிக்கூடி 
களும்; ஏற்படுத்தி அவற்றில் தொழிலாளிகள்--எல்லீ 
பிராயத்தினரும்--சென்று படிப்பதற்குரிய காரியங்க 
நடத்த வேண்டும்,
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அறிவே வலிமை. சல்வியே செல்வத்தின் தாய். 
ஈரஸ்வதியும் லக்ஷ்மியும் மாமியும் மருமகளும் போல்வர் 

ன்றும், சல்வியுள்ள இடத்தில் செல்வமும் செல்வமுள்ள 

இடத்தில் கல்வியும் ஏற்படுதல் மிசவும் அரிது என்றும் 

மது நாட்டில் பரம மூடத்தனமான கொள்சையொன்று 
ரவி நிற்கிறது. வெறுமே வார்ணனைசளும், கற்பனைகளும் 

மைத்து, யாருக்கும் எளிதில் புலப்படாத வலிய நடையில் 
ாவியங்கள் எழுதுவதிலே படித்த படிப்பையெல்லாம் 
ரசலவிடுவோருக்கு அதிசசி செல்வம் சேர மாரிக்கமில்லை 
சியன்பது ப்ரத்யக்ஷம். இந்த அனுபவத்தை ஆதாரமாசக் 
ிசாண்டே மேற்படி. கொள்கை அதிகாலத்தில் உற்பத்தி 
பாயிற்று. அனால், அது இக் காலத்துக்குப் பொருந்தாது. 
ராவியங்களைக்கூட எளிய நடையில் எழுதினால் அச்சுத் 
தொழிலும் பொதுஜனக் சல்வியும் பரவிவரும் இக்காலத் 

நில் ஆசிரியர்களுக்கு ஏராளமான லாபம் கிடைக்கும். 

சாவியங்கள் எழுதுவதற்கு மாத்திரம் படிக்காமல், பலவசை 
வியாபாரங்களுக்கும், தொழில்களுக்கும் வேண்டிய படிப்பு 

கள் படித்து, அவற்றை ஊக்கத்துடன் சையாளுவோருக்கு 

ம்ன்மேலும் செல்வம் பெருகும். அதலால், தொழிலாஸி 

களே, ஈல்விப்பயிற்ச செய்யுங்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் 
மக்களுக்கும் கல்வியறிவு மிகுவதற்குள்ள வழி செய்யுங்கள். 

தொழிலாளருக்குச் சில வார்த்தை 

சென்ற செவ்வாய்க்கிழமையன்று **௬தேசமித்திரன்”” 

தலையங்கத்தில் தொழிலாளர் இயக்கத்தைப்பற்றி மிக 

நர்த்தயான வ்யாஸமொன்று எழுதப்பட்டிருந்ரது. 

. அதன் ஆரியர் அதேவிஷயத்தைக் குறித்து இன்னும் 

தொடர்ச்யொகப் பல வயாஸங்கள் எழுதுவதாகத் 

ிதரிவித் திருப்பது தொழில் விஷயத்தில் சிரத்தையுடைய



78 

என்' போன்றாருக்செல்லாம் மிச ம௫ழ்ச்சி தரதீதக்கதொட 

செய்தியாம். 

தொழிலாளிகள் என்போர் சரீரதீதால் உழைத்த 
வேலைசெய்கிறவார்சளே என்று சிலருக்கு எண்ணமிந' 

கலாம். அது தப்பு. சரீரத்தாலாசகட்டும், புதீதியாஷ் 
சட்டும், மூதலாளிக்குட்பட்டு வேலை செய்கிறவர்க6 

எல்லாருமே தொழிலாளிகள் என்று அந்த வ்யாள[ 
எழுதியவர் சொல்லுகிறார். இது நம்முடைய தேசத்தார் 
முக்கியமாகக் சவனிக்கவேண்டிய௰ய விஷயம். ஏனெனிழ் 
நம்மவருடைய மனதில் இந்த விஷயம் பதிவு பெறுத 

மிசவும் சிரமம். 
குமாஸ்தாக்கள், உபாதீதியாயர்கள் முதலியவர்களு 

தொழிலாளிகளே என்று அந்த வ்யாஸ மெழுதியவ் 
சொல்லுகிறார். எனவே, என்போன்ற நூலாசிரியர்களு 
தொழிலாளிகளே. முதலாளிகூட, அள் நியமித்த 
வேலையை மேற்பார்த்தல், வியாபார சம்பந்தமா 

சணக்குசளை கவனித்தல் முதலிய செய்சைகளா 

தொழிலாளி அகிறான். 

முதலாளி, தொழிலாளி என்னும் இந்தக் சக்ஷிபேத0 

நமது நாட்டுக்குப் புதிது. நூலாசிரியரும் வீதி பெருக் 

வோரும் ஓரினமாசச் சேர்ந்து, வைசியருக்கு விரோதமாச 
போராடுதல் நமது தேசத்தில் நேற்றுவரை நினைக்கொணா 

தோர் செய்தியாக இருந்தது; இன்று ஸாத்யமாகிவிட்டச 
இது ஐரோப்பிய தொழில் முறைமைகளும் கொள்கைகளு 

நம்முடைய தேசத்தில் பரவுவதால் ஏற்படும் இன் றியலி 

யாத விளைவாகும். 

நம்முடைய தேசத்தில் நெடுங்காலமாக நடைபெற் 

வரும் அனுஷ்டானப்படி. நூலாசிரியரும் உபாத்தியாயர 
தலைமை வர்ணம். அரசர் அதற்கடு த.தபடி. முதலாளித்
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எனப்படும் வைசியர் மூன்றாம் ஜாதி. சரீர (லதீதால் 

மாத்திரமே செய்தற்குரிய தொழில்களைச் செய்வோர் 

நான்சாம் வர்ணம். மற்ற தேசங்களில் நமது நடட்டைப் 

போல் இந்த வகுப்புக்குக் குறிப்பிட்ட நாமங்களஞும் விதி 
சளும் இல்லையெனினும், உலக முழுமையிலும் ஒருவாறு 
இந்த “சாதுர் வர்ண்யம்” (அதாவது, நான்கு வார்ணங்க 

ளென்ற வகுப்பு) நெடுங்காலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு 

வந்திருக்கிறது. சில இடங்களில் மாத்திரம் குருக்களைக் 

சாட்டிலும் அரசார் உயர்ந்த வகுப்பினராசக் 

சருதப்பட்டனர்; சில நாடுகளில் அரசரே .குருக்களாசவு 

மிருந்தனா். மற்றப்படி, உலசமுழமுமையிலும் குருக்களும், 

சாஸ்திரிகளும் தலைமைப் பகுதியாசவும், அறசர், வணிகர், 
சைத்தொழில் செய்வோர் என்பார் முறையே தனித்த 
பகுதிகளாசவுமே சருதப்பட்டு வந்தனர். 

அனால், சென்ற இரண்டு நாற்றாண்டுகளாச ஐரோப் 

பாவில் ஸகல ஜனங்களும் ஸமானமென்றும், ஆதலால் 
பிறப்புப் பற்றியேனும், உடைமை பற்றியேனும், தொழில் 
பற்றியேனும் மனுதருக்குள்ளே எவ்வித மேன்மை. தாழ்வு 
சளேனும் உணவு உடை முதலிய அவசியப் பொருள்களின் 

அனுபவத்தில் ேவேற்றுமைசேளேனும் பாராட்டக் 

கூடாதென்றும் ஒரு புதிய சொள்சை தலைப்பட்டு நடந்து 
வருகிறது. சென்ற சில வருஷங்களாச இக்கொள்கை 
அந்தக் சண்டத்தில் மிகவும் வலிமையுடையதாய்விட்டது, 
ரம்ப முதலாசவே இக்கொள்சை ஐரோப்பாவில் தொழி 
லாளருக்குள்ளே அதிசம் செல்வாக்குப் பெற்றுவந்தது. 

நூலாிிரியரா்சளும், உபாத்தியாயர்களும், மாஸம் 1000 

ரூபாய் வாங்கும் குமாஸ்தாக்களும், மாஸம் 8000 ரூபாய் 
ஸம்பாதிக்கும் பத்திராதிபரிகளும், இவர்களைப் போன்ற 

பிறரும் தொழிலாளலிகளுடன் சேரித்து சணக்கிடுவதற்குரியு
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ரென்ற கொள்சை ஐரோப்பாவிலேயே ஆரம்ப முதல் 

கிடையாது. : இது சமீப காலத்திலே நேர்ந்ததொரு புதிய 
கொள்கை. ஆதியில், தொழிலாளரின் வளர்ச்சி ஐரோப் 

பாவில் வேரூன்றியது முக்கியமாச யந்திரசாலைகளின் 

ஸ்தாபனத்தினாலேயாம். அதற்கு முன்னர், அங்குள்ள 
தொழிலாளர் பெரும்பாலும் ஜமீன்தார்களிடமும் 

எண்ணற்ற சிறு சிறு தொழிற்கூடங்கள் வைத்து வேலை 

செய்த தொழிலாளரிடமும், சிறு சிறு மூதலாளிகளிட முமே 

வேலை செய்து' கொண்டிருந்தனர் தத்தம் வீட்டிலேயே 

தறி முதலியன வைத்து தாமே முதலாளிகளாசவும் தொழி 
லாளிகளாகவும் வேலை செய்தோர் பலர். டஇப்படியிருகி 

சையிலே, துணி நெெய்யவும், இரும்பு தறிக்கவும் 

மரமறுக்கவும் , எண்ணெயாட்டவும், பாத்திரங்கள் 
செய்யவும், முக்கியமான தொழில்களுக்செல்லாம் யந்திரங் 
கள் ஏற்பட்டன. அதாவது, மணித சக்தியால் செய்த 

கெண்டு வந்த காரியங்கள் நீராவியின் சக்தியாலும் 
மின்சார சக்தியாலும் செய்யப்படலாயின. நீராவியும் 

மின்சாரமுமோ அபார வலிமைகொண்ட பூக சக்திகள் 
அவற்றின் திறமைக்கு வரம்பே கிடையாது. ஆயி, 

மனிதர் சேர்ந்து ஆயிரம் நாட்களிலே செய்தற்குரிம் 

தொழிலை இந்த இயந்திரங்கள் ஒரு தினத்தில் செய்த 
முடிக்கத் தொடங்கின. எனவே, பெருஞ் செல்வமுமை 

யோர் தம்முள்ளே கூட்டுகள் கூட்டிக்கொண்டு யந்திர 

களை ஏராளமாசத் தயார் செய்து அவற்றின் மூலமா 

நெசவு முதலிய தொழில்களைசி செய்யத் தலைப்பட்டனரீ 
இதனால் ஏக காலத்தில் பதினாயிரம் லக்ஷக்கணக்கால 
தொழிலாளருக்குத் தொழிலில்லாமற் போய் பட்டில் 
கிடக்க நேர்ந்தது. இதுதான் ஐரேோப்பாவிலே தொய் 

லாளர் சுக்ஷி வேரூன்றி பலப்படத் தொடங்கிய 
காரணம்,
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அதற்கு முன்பு தனித்தனி ஜமீன்தார்சவிடத்திலும் 
சிறு சிறு முதலாளிகவிடத்திலும் வேலை செய்த தொழிலாளி 

சள் தத்தமக்கு நேரும் குறைகளை தத்தம் இடத்துக்கும் 

ஸ்திதிக்கும் தக்சபடி, கெஞ்சியும் முணுமுணுத்தும் சில 
ஸமயங்களில் சிறு கலசங்கள் நடத்தியும் தீர்த்துக் 

சொண்டார்கள். 19-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலே 

தான் யந்திரங்களின் சத்தியால் தொழில் செய்யும் 
முறைமை _மிகுதியுற்றது. அப்போதுதான் அங்குள்ள 

தொழிலாளிசள் முதலாளிகளுக்கெதுிராசக் கிளர்ச்சி 
நடத்தும் வழக்கத்தை கசைக்கொள்ளலாரயினர். நாட்பட 

நாட்பட, யந்திரங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துணி 

முதலியன. ஐரரரப்பாவினின்று ஆசியா முதலிய இதர 

சண்டத்து ஜனங்களினிடையே அதிகமாக விற்சப்பட 
லாயின. இங்கிலாந்து முதலிய தேசத்தார் தம் நாடு 

களுக்கு வேண்டிய துணிகள் முதலியனவேயன் றி உலக 

முழுமையிலும் கொண்டு விற்கவேண்டுமென்ற நோக்கத் 

துடன் தாம் புதுமையாய்க் சண்டுபிடித்த பூதசக்திகளாகிய 

நீராவியையும், மின்சாரத்தையும் கெண்டு வேலை செய் 
வாராயினர், இதனால் உலகத்துச் செல்வம் மேன்மேலும் 

ஐரோப்பாவிற்குச்செல்ல இடமுண்டாயிற்று. அதினின்றும் 
ஆரம்பத்திலே பல தொழிலாளிகள் வேலையிழந்து அங்கு 

பட்டினி கடக்க நேர்ந்த துன்பத்துக்குத் தக்ச நிவாரண 

முண்டாய் அந்த நிவர்த்தி மேன்மேலும் மிகுதுப்பட்டு 

வந்தது. 

அதற்கு முன் இருந்த ஜன ஸமூச வரம்புகளும் 
நியதிகளும் சிதறிப் போய்விட்டனவே யெனினும், பெரும் 

பாலும் தொழிற் கூட்டத்தாருக்கு வேலை கிடைத்து 
விட்டது, ஆசியாவிலும் பிற சண்டங்சவிலும் லகம் 

கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஐரோப்பியத் துணி 

முதலியன ஏற்றுமதியாகத் தலைப்பட்டதினின்றும்
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ஐரோப்பிய தொழிற் கூட்டத்தாரிடையே தொழிலற்ற 
வராய் வருந்திய ஜனங்களின் தொசை மேன்மேலும் 

குறையலாயிற்று. எனினும், தொழிலாளிகளுக்கும் 

முதலாளிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ககஷி பேதங்கள் 

இரவில்லை? அவை மிகுதிப்பட்டுக் சொண்டே வந்தன, 

இதற்குக் சாரணம் அங்கு தொழிலாளருக்குள்ளே சங்க 
சக்தி அபாரமாச அதிகப்பட்டுவிட்டது. ஓவ்வொரு 

அலையிலும் பதினாயிரம் லக்ஷ்க்கணக்கான தொழிலாளிகள் 
வேலை செய்களர். இவர்களுக்குள்ளே பலர் சல்வி கற்றோர் 

ஆயினர். 

இதனிடையே மேற்கூறப்பட்ட ஸமதீதுவக் சொள்சை 

அதரவது, குற்றங்களுக்கு தண்டனை விதிப்பதில், செல்வருக் 
கும் எளியோருக்கும், மேற்குலத்தாருக்கும் £8ழ்க்குலத்தா 

ருக்கும், சட்டம் ஸமானமாக வேலை செய்ய வேண்டுமென் 
றும், உணவு முதலிய ஸெளகரியங்களிலும் லெள$£க 

மரியாதைகளிலும் மானுடருக்குள்ளே எக்காரணம்பற்றி. 

யேனும் யாதொரு வேற்றுமையும் நடைபெறக்கூடாதென் 

றும், உலகத்தில் எல்லாமனிதரும் எல்லா வகைகளிலும் 
ஸமானமாவாரென்றும் ப்ரான்ஸ்தேசத்தில் பதினெட்டாம் 
நூற்றாண்டில் எழுச்சிபெற்று நாட்பட நாட்பட ஐரோப்பா 

முழுதிலும் வியாபித்துக்கொண்டு வந்ததொரு கொள்கை 
தொழிலாளரிடையே மிகுதியாகப் பரவலாயிற்று. அதன் 
மேல் இத்தொழிலாளர் *₹நாம் பாடுபட்டு உற்பதீதி 

செய்யும் பொருள்களை விற்று இந்த முதலாளிகள் இத் தனை 
பணம் ஸம்பாதிக்கிறார்கள். நாமோ பெரும்பரலும் 

குடியிருக்கக் குடிசைகளும் சாக்சடைகளும் தின்பதற்குப் 
பழைய ரொட்டியும் பழைய மீனுமாசவாழ்ந்து வருகிறோம், 

இவர்சள் மாளிகசைசளில் வாழ்ந்து குபேரஸம்பதீதை 

அனுபவிக்கிறாரீகள். இது ஸமத்துவக் கொள்கைக்கு 
முற்றிலும் விரோதமானது. இவரிகள் முதல் போட்டார்
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சளேயெனில், நாம் பாடுபட்டோம். எல்லோருக்கு!! . ஏபம் 

ஜமானமாசவே யிருக்க வேண்டும்” என்று விரும்பல, esr. 

எனினும், திடீரென்று, ஸமபாசம் சேட்கத் துணியாமலும் 

நித்னை பெறுதல் ஸாத்யமில்லையென்று நிச்சயமாகத் 

தெரிந்தபடியாலும் சிறிதுசிறிதாக கூலி உயரீவுக்குக் கலசம் 

பண்ணிக்கொண்டு வந்தார்கள். 

வாஸத்திற்கு ஸெளகரியமான வீடுகள் எட்டிக் 

சொடுக்க வேண்டுமென்றார்கள். தொழிலாளிகள் கிழவ 
சான இடத்திலும் நோயாளிகளான இடத்திலும் இனாம் 

சம்பளம் சொடுக்கவேண்டு மென்றார்கள். தங்களுக்கும் 

தம்முடைய மக்களுக்கும் படிப்புச் சொல்லி வைப்பதற்குரிய 

சாதனங்கள் செய்யவேண்டுமென்றார்சள். மெ தரழில் 

நநரக்க்த்தைக் குறைக்க வேண்டுமென்றார்கள். படிப்படி, 
பாசடுவ்வேண்டுதல்களை முதலாளிகள் தெரிந்துகொண்டே 
வநதிருக்கிறார்கள். எனினும் இத்தகைய போராட்டங் 
சவில் இன்றுவரை தொழிலாளிகளே வெற்றியடைந்து 

சொண்டுவருகிறார்கள். இதற்குரிய காரணங்கள் பல. 
வற்றைக் குறித்து பிந்திய பகுதிகளில் விஸ்தாரமாக 

ஈமுதுகிறேன். 

தொழிலாளர் பெருமை 

ஐரோப்பிய நாடுகளில் தொழிலாளிகளுக்கும் முதலாளி 

க்கும் இடையே ஏற்பட்ட வேற்றுமைகள் இப்போது 
கவும் முற்றிப் போய்விட்டன. இந்நிலையில் அவ்விரண்டு 
ியாருக்குமூுள்ள மனஸ்தாபங்களை யெல்லாம் தீர்த்து 

!வர்சவில் ஒரு திறத்தாரால் மற்றொரு திறத்தாருக்கு 

ளையும். பரஸ்பரமான கஷ்ட நஷ்டங்களைப் போக்கு அவர் 

ரக்குள்ளே ஸமாதானமும் ஒற்றுமை யுணர்வும் 
மப்டுத்துதல் மிசவும் சிரமமான காரியம். இஃது வெறுமே.
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சாதாரண மனித யத்தனத்தால் நிறைவேறக் கூடியதா& 

தோன்றவில்லை. உலகத்தில் இதுவரையில்லாத பீஜ 

தெய்வீச சக்திகள் கொண்ட அவதார புருஷா 

தோன்றினால் அவர்களே ஐரோப்பாவில் மூண்டிருக்ட 

இந்தப் பெரிய விபத்துக்கு ஸமாதான வழிகளிலே நிவரிந 

செய்யக்கூடும். (“சென்ற இரண்டு நூற்றாண்டுகல 

ஐரோப்பியத் தொழிலாளர் சிறிது சிறிதாக சம்பாதித்த 
சொண்டு வந்திருக்கும் உரிமைசளுடனே அவர்கள் திருப் 

கொண்டு இருக்கவேண்டும். இதுவரை அவார்களுச் 

இடைத்திருக்கும் உரிமைகளே மிகவும் அதிகம். இவற்ண 

கூட இன்னும் குறைத்தால் நல்லது. இப்படியிருக 

தொழிலாளர் இன்னும் அதிகமான உரிமைகள் கேட்பதந் 
நாம் கொஞ்சமேனும் செவி சரய்க்கக்கூடாது'” என் 
பெரும்பான்மையான முதலாளிகள் நினைக்கிருர்க 

தொழிலாளரோ, அங்கு ராஜாங்க அதிகாரத்தை தம் 

வ௫சமாகச் செய்து கொண்டாலன்றி, அதாவது, தங்சி 
இஷ்டப்படி. சட்டம் போட்டு, முதலாளிகளினுஞை 

பணத்தை தங்கள் இஷ்டப்படி விநியோகிக்கக்கூடு 
நிலைமை ஏற்பட்டாலன்றி, தங்களுக்கு முதலரளிசளி 

மிருந்து நியாயம் கிடைக்க இடமில்லை என்று நினைக்கிற 

சள். 

எனவே, இங்கிலாந்து முதலிய தேசங்களிலுளி 
தொழிலாளிகள் பார்லிமெண்ட் சபையில் தாம் ஆதிக்சி 

பெற்று, அதன் மூலமாக தம்முடைய கட்சியாரே மற்3 

களாகும்படியான நிலைமையை ஏற்பாடு செய்துகொளனி! 

இவ்வழியாலே ராஜ்யாதிசாரத்தையும் தம்முடையதாசி 

செய்து கொள்ளும்படி. மும்முரமான முயற்சிகள் செமி 

வருகின்றனர். ஆனால், : மேற்படி சதேேசங்கஸ் 
ராஜ்யாதிகாரம் இப்போது பெரும்பாலும் மு தலாவிகளு* 

சார்பாக இருப்பதால், அந்த முதலானிகள் தம்ம
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இயன்ற வழிசளிலெல்லாம் தொழிலாவிகளைத்: தலை தூக்க 
ஊடாமல் அமுத்திவிட முயற்சி. செய்து வருகிருர்கள். 

ஐதனால் அவ்விரு திறத்தாருக்குள்ளே ௫மாதானமும் 

RG5aS தன்மையும் ஏற்படுவதற்கு வழியில்லாமல், 
நாளுக்கு நாள் மனஸ்தாரபங்களும் அவநம்பிக்சையும் வயிற் 

ிறரிச்சல்சளும் மிகுதிபட்டுக் கொண்டுதான் வருகின்றன. 

இந்தியாவில் இந்த விபரீதமான நிலைமை ஏற்பட 
ழீவண்டுமென்பது நம்முடைய விருப்பமன்று, ஐரோப் 

பாவில் ஆரம்ப முதலாகவே தொழிலாளரும் முதலாளி 
சளும் தொழிலின் பெருமையையும் அவசியத்தன்மை 

யையும் நன்கு சருதியிருப்பார்களாயின், இப்போது 
அங்கே இவ்வளவு பயங்கரமான நிலைமை ஏற்பட்டிராது. 

ஈனவே, இந்தியாவில் முதல் முதலாச தொழிலாளர் 

இளர்ச்சி தோன்றியிருக்கும் இந்தச் சமயத்திலே, நம் 

முடைய ஐனத்தலைவர்கள், முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் 

என்று இருஇிறத்தாரையும் ஆதரவுடன். கலந்து புத்தி 
ரிசால்லி, மனஸ்தாபங்களை ஏறவொட்டாதபடி முளை 
பிலேயே இகள்ளிவிட முயற்சி செய்ய வேண்டும். 
தொழிலாள்ரை முதலாளிகள் இகழ்ச்சியுடன் கருதி 

சடத்துவதை உடனே நிறுத்துவதற்குரிய உபாயங்கள் 
டுசய்யவேண்டும். தொழிலின் மஹிமையையும் இன்றி 
கமையாத் தன்மையையும் எல்லா ஜனங்களும் அறியுமாறு 
ரிசய்ய வேண்டும். 

| அரம்பத்திலேயே நாம் இதற்குத் தகுந்த ஏற்பாடுகள் 
ய்யாவிடின், நாளடைவில் ருஷ்யாவிலுள்ள குழப்பங் 

ளெல்லாம் . இங்கு வந்து சேர ஹேது உண்டாய்விடும். 

ரஷ்யாவில் சமீபத்திலே அடுக்கடுக்காக நிகழ்ந்துவரும் 
*ல புரட்செளின் காரணத்தால் அவ்விடத்து சைனியங் 

பா. ச.--6€
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களில் பெரும்பகுதியார் தொழிற் கட்சியையும் அபேத 
சொள்சைசளையும் சார்ந்தோராய்விட்டனார். இதினின்றும 
அங்கு ராஜ்யாதிசாரம் தொழிற்சட்சிக்குக் கிடைத 

விட்டது. தேசத்து நிதி யனைத்தையும் சகல ஜனங்களுக்குடி 

பொதுவாகச் செய்து, எல்லாரும் தொழில் செய்த 

ஜீவிக்கும்படி விதித்திருக்கிறார்கள். தேசத்துப் பிறந். த ஸாஜ 
ஜனங்களுக்கும் தேசத்து செல்வம் பொது என்பது உண்டை 
யாய்விடின், ஏழைகள் செல்வர் என்ற வேற்றுமையிஞை 
உண்டாகும் இமைகள் இல்லாமற் போகும்படி. ஸசலருடு 
தொழில் செய்துதான் ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற வி 

வழங்குமானால், தேசத்துத் தொழில் மிகவும் அபிவிருத 
யடைந்து ஜனங்களின் க்ஷமமும் சுகங்களும் மேன்மேல் 

மிகுதியுறும். 

எனவே, ரஷ்யாவிலுள்ள அபேதவாதிகளுடை. 
கொள்கைகள் அவ்வளவு இங்குடையன வல்ல, ஆனால் 
அவற்றை வழக்கப்படுத்தும் பொருட்டு அவர்கள் நாட்டு 

ஏற்படுத்தியிருக்கும் தீராச் சண்டையும் அல்லலுமே தங்! 

குருவனவாம். ரஷ்யக் கொள்கைகள் இப்போது அனுஷ்மு। 

கப்படும் ரஷ்ய முறைகளின்படி. உலகத்தில் ஸ்தாபன! 

பெற்று வெற்றிபெற வேண்டுமானால், அதற்குள்ளே 

முக்காற் பங்கு ஜனம் கொலையுண்டு மடிந்து போவார்கள் 
வெளிநாட்டுப் போர் அத்தனை பெரிய விபத்து அன்று 

நாட்டுக்குள்ளேயே செல்வர்சளும் ஏழைகளும் ஒருவலி 
ஒருவர் வெடி. குண்டுகளாலும், துப்பாக்கிகளாலும், பீரங்! 

களாலும், தூக்குமரங்களாலும் கொல்லத் தொடங்குவா 

களாயின் அது தீராத தொல்லையாய் விடுமன்றோ? 

இந்தியாவில் இந்த நிலைமை நேரிடாத :வண்ண்? 
ஜனத் தலைவர்கள் [இப்போதே இவிரமாசவும் பலமாக! 
வேலை செய்யத் தொடங்கவேண்டும். தொழிலாளரிம
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மாது ஜனங்களும் முதலாளிகளும் மிகுந்த மதிப்புச் 
தீதும்படி ஏற்பாடு செய்வதே இந்த வேலையில் முதற் 

ஈடியாம். “தம்முடைய கார்யத்தைசி செய்யவேண்டியதே 

நநாழிலாளியின் அத்மாவுக்கு ஈசனால் விதிக்கப்பட்ட 

ஸரஷார்த்தம்” என்று முதலாளிகளில் பலர் நினைக்கிறார்கள். 

நுந்திரங்களைப் போலவே இவர்கள் மனிதரையும் மதிக்கிரர் 

ait. பொதுவாக, ஏழைகளிடம் செல்வருக்கு உள்ள அவ 

BRUL அளவிடும் தரம் அன்று. இவ்விதமான எண்ணம் 

நமூடைய தேசத்திலும் செல்வர்களிடத்து மிகுதியாகக் 
காணப்படுகின்றது. இவ் வெண்ணதீதை உடனே மாற்றி 
தொழிலாளிகளையும் மற்ற ஏழைகளையும் நாம் ஸாதாரண 

மனிதராக நடத்தவேண்டும் அதிலும், தொழிலாளிகளின் 

வீஷயத்தில் நாம் உயரீந்த மதுப்புசி செலுத்தவேண்டும். 

Malls மதிப்பினால் நாம் தொழிலாளிகளின் விஷயத்தில் 
ரஈன்னென்ன கடமைகள் செலுத்த நேரும் என்பதை 
பின்னெரு வியா௫த்திற் பேசுகிறேன். 

17. ஹிந்துக்களின் கூட்டம் 

[குறிப்பு 2: இந்தச் ௬வையான சட்டுரை 
முக்கியமாக ஹிந்துக்களால் அழ்ந்து ALDSsH 

குரியது. இது ஏதோ கிறிஸ்து சமயத்தவர்களுக்கு 

விரோதமாச எழுதியது என்று எண்ணுவது 

பிழை. கிறிஸ்துவைப்பற்றிக் சவிதையிலும், வேறு 
கட்டுரைகளிலும் உயர்வாகப் பாரதியார் எழுதி 

யுள்ளார் என்பது வெளிப்படை. மேற்கோள் 
சளாக பைபிளிலிருந்தும் பல பொருத்தமான 

இடங்களில் எடுதீதுக் காட்டி, யுள்ளார். ₹*நானே 

கதவு” என்று இயேசுநாதர் கூறியுள்ளதையும் 

இவர் ஆண்டுள்ளார்.
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மதம் மாற்றும் செயலையே பாரதியார் 
ஓப்புக் கொள்ளவில்லை. அவ்வாறு மதம் மாற்றும் 

முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுமானால், 
ஹிந்துக்களும் மதம் மாற்றலாம் என்றும் கூறி 

யிருக்கிறார். 

இக்சட்டுரை ஹிந்துக்களையே இடிதீதுகி 
காண்பிக்கிறது. மலைப்பாம்பைப்போல் உறங்கிக் 

கிடக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிருர். 

ஹிந்து மதத்திற்கு ஆணி வேராக இருந்து 
வரும் மடங்களும், அகீனங்களும் மக்களை ஓன்று 

சேர்க்கும் முயற்சியில் சவனம் செலுத்தத் தவறி 

விட்டன என்பது கவிஞரின் தீர்ப்பு. ] 

இந்தியா முழுதிலுமுள்ள ஹிந்துக்களின் அனுக 
தற்குப் பாடுபட்டு வரும் “*அசண்ட பாரத ஹிந்து ,சல் 

யின் காரியதரிசியான ஸ்ரீ ரத்னசாழு என்பவர், C som Sl 
பட்டணத்திலிருந்து “ஹிந்து” பத்திரிகைக்கு எழுதிய! 
கும் விகிதமொன்றில் பின்வருமாறு சொல்லுஇருர்:-- 

“இந்த மாதம் முதல் தேதி, சென்னைத் தலைஸண் 

பாதிரி எல்.லூரில் ஆணும் பெண்ணும் குழந்தைகளும் 

ஏறக்குறைய முந்நூறு பேரைக் கிறிஸ்து மதத்தில் சேரீதீ2 
சொண்டார் என்று தெரிகிறது. இந்த விஷயம் நு 
நாட்டில் பல இடங்களில் அடிக்கடி. நடந்து வருகிறது. நி 

ஹிந்து மதத்தில் அபிமான முடையவர்களுக்செல்லி 

மிகுந்த வருத்தத்தை விளைவிக்கத் தக்கது.” 

ஆம்; ஹிந்துக்கள் வருத்தப்படத்தக்க Oru Pat 
அது. ஹிந் துக்களுடைய ஜனத்தொகை நாளுக்குறி 
குறைவுபட்டு வருகிறது. கவிதையிலுள்ள மலைப்பரமீ 

போல, வாலில் நெருப்புப் பிடித்தெரியும்போது தூநிர
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ழச்சம் இனி ஹிந்துக்களுக்கு வேண்டாம். விழியுங்கள்? 

ws தொகை குறையும்போது பார்த்துக்கொண்டே 

ம்மா இருப்போர் விழித்திருக்கும்போதே தூங்குகிறாரிகள். 

வர்சள் சண்ணிருந்தும் குருடர். 

பஞ்சமர்சளின் விஷயமாக அசண்ட பாரத ஹிந்து 
பையின்.காரியதரிசி ஸ்ரீ ரத்னசாமு என்பவருக்கு ஸ்ரீ காசி 
றிந்து சபையின் தலைவராகிய வைதிசமணி ஸ்ரீமான் 
கவன் தாஸர் எழுதி.பிருக்கும் கடிதத்தில் ஒரு நல்ல 
யாசனை சொல்லுகிறார்? *பறையார்களுடைய கண்டா 

2மயை உடனே நீக்கி விடவேண்டும். சாசி, நவத்வீபம், 

1ருந்தாவனம் என்ற ஸ்தலங்களிலுள்ள பண்டிதர்களும் 

ங்சரமடத்தார்சளும் மற்றுமுள்ள மடாதிபதிகள் முதலிய 

ரர்களும் இவ்விஷயமாசக உடனே உத்தரவு கொடுக்க 

வண்டும்...” 

பஞ்சமருடன் பந்தி போஜனம் செய்யவேண்டு 

மன்ராவது, சம்பந்தங்கள் செய்யவேண்டு மென்றாவது, 
1மற்படி ரத்னசாமு முதலிய தரி.மிஷ்டரிகள் விரும்பவில்லை. 
மிந்துக்களுக்குள். இதர வகுப்பினர் பந்தி போஜனம், 
'ம்பந்தங்கள் இல்லாதிருக்கும் வரை,பஞ்சமரும் அப்படியே 
8ரக்சலாமென்று ஸ்ரீ ரத்னசாமு சொல்லுஇருர். ஆனால் 
euler சேரிசளிலே கிறிஸ்துவப் பாதிரிகள் பள்விகீ 
உங்கள் முதலியன வைப்பதுபோல் நமது குருக்கள் ஏன் 

*சய்யவில்லை?' அவரிசளுக்கு ஹிந்து மதோபதேசம் செய்யும் 
மை யாரைச் சேர்ந்தது? அதற்கு மேற்படி மடாதி 
'திகள் ஏன் ஆளனுப்பவில்லை? ஹிந்து தாரமத்தின் 
ஈஹிமையை நன்றாக அறிந்தோர் இஹலோக வாழ்க்கை 
1ல் எத்தனை கொடூரமான சஷ்ட நிஷ்டூரங்கள் நேரிட்டா 

றும் இந்து தர்மத்தைக் சைவிடமாட்டார்கள். உலகத்தில் 

ற்றதா௫ிய வறுமையானது நமது தேசத்தை வந்து
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பிடித்துக் கொண்ட கால முதலாக, நமது நாட்ட 
பரியாலும் அதனாலேற்படும் நோய்களாலும் லக்ஷக்கணு 

சாச அசால மரணத்துக் கிரையாகி வருகிறார்கள். ப 

துன்பம் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருந்தாலும், Si 

வகுப்பினருள் அதிகமாகப் பாதிக்கிறது. நாட்டில் பஞ்வு 
நேரிட்டால் பஞ்சமர் முதலிய தாழ்ந்த வகுப்பிவு 

அதிகமாசச் சாகிறார்கள். பறையரும் புலையரும், பள்ளரு॥ 

சக்கிலியரும் நம்மைப்போல ஹிந்துக்களென்பதையு 

விபூதி நாமம் போட்டுக்கொண்டு நமது தெய்வங்களை0 

வணங்குவோ ரென்பதையும், மடாதிபதி, புரோஹித்। 
குருக்கள் முதலியவர்கள் சற்றே மறந்து போய் விட்டதாக 
தோன்றுகிறது. 

*அங்கமெ லாங் குறைந்தழுகு தொழு நோயராய் 

ஆ வுரித்துத் தின்றுழலும் புலையரேனும் 
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்பராயின் 

அவர் கண்டீர் யாம் வணங்குங் கடவுளாரே”” 

என்ற வாக்கைக் தமிழ் வேதமாகக் கொண்டாடுவே 

அதன் பொருளைத் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. 

“ஓக்கத் தொழுகிற்றி ராயின் கலியுகம் ஒன்றுமில்ம 

என்ற திருவாய்மொழிக் கருத்தை அநேகர் அறியா 

கின்றார்கள். ஹிந்துக்களுக்கு்ள்ேளே இன்னும் ஜா 

வகுப்புக்கள் மிகுதிப்பட்டாலும் பெரியதில்லை. அது 

நாம் தொல்லைப் படுவோமே யன்றி அழிந்து போரய்லி 

மாட்டோம். ஹிந்துக்களுக்குள் இன்னும் வறுமை மிகு] 

ஈட்டாலும் பெரிதில்லை. அதனால் தரீம தேவதைய் 

சண்கள் புண்படும்; இருந்தலும் நமக்கு ஸர்வ pi 

ஏற்படாது. ஹிந்து தர்மத்தை கவனியாமல், அரத் 
யாச இருப்போமானால் நமது கூட்டம் நிச்சயமாக அழி! 

போகும்; அதில் சந்தேசமில்லை.
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ஹிந்து மதம் ஒன்று; சைவம் வைஷ்ணவம் முதலிய 

ஜறு சமயங்களும் அதன் உட்பிரிவுகள். இதை தேசத்து 
ஈனங்களில் பெரும்பாலோர் நன்றாச ஞாபகத்தில் வைத்துக் 
சாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், குருக்கள், மடாதிசாரிகள் 
ழதலிய சிலர் மறந்து போயிருப்பதாகத் தெரிகிறது. 

*திரமென்று தந்தம் மதத்தையே தாமதச் 
செய்கை கொடுமுறை அறிவரார்2 
ஆறு சமயங்கடொறும் வேறு Camel 
வினையாடும் உனையா வரறிவார்?”? 

என்று தாயுமானவர் சொல்லியது பாரத தேசத்து 
சா ஜனங்களுக்கன்று. மஹாஜனங்கள் இவ்வுண்மையை 
னருகத் தெரிந்து நடக்கிறார்கள். பிரம்ம, க்ஷத்ரிய, 

வசிய, சூத்ர--என்ற நான்கு பிரிவிலும் பெரும்பகுதி 
யார் எல்லாத் தெய்வங்களையும் ஒன்றுபோலவே வணங்கு 
ர்கள், வேதரிஷிக்ளைப்போலே. 

அனால் சைவ வைஷ்ணவ மடங்களிலும் பெளராணிகர் 

உட்டதீதிலும் பரஸ்பரமாகிய மதசண்டனைகள் சொஞ்சம் 
டந்து வருகின்றன. அதை உடனே நிறுத்தவேண்டும். 

ls துக்கள் யார்? 

வேதத்தை நம்புவோரீ. 

ருதீரன், நாராயணன், குமாரன் முதலிய தேவர்கள் 

விகளால் ஒன்றாசக் கருதி வணங்சப் பெற்றோர். ஓரே 
15ப்வத்தை இங்ஙனம் பல பெயரா கூறி வணங்கியதாசக 
நத ரிஷிசளே சொல்லி யிருக்கிறார்கள். 

லல் காலம் 

ஹிந்து மதம் ஒன்று. அசவே, வைஷ்ணவ ௪மயாசாரி 

7, சைவ சமயாசாரியார், சங்கர மடத்தார் முதலியு



92 

குருக்களெல்லாரும் தமது பிரதிநிதிகள் மூலமாக ஒன்று கூ 
யோசனை செய்து, ஹிந்துக்களுடைய ஐஜனதீதொசை கு 

யாமல் பாதுகாப்பதற்கு வழி செய்யவேண்டும். *பிற மத 
சளிலிருந்து ஜனங்களை நமது கூட்டத்தில் சேரிதீதுக்கொ: 
வதற்கு வழிகளென்ன”. என்பதைப்பற்றி யோசனை செய் 
வேண்டும். தெய்வம் ஹிந்துக்கள் மீது கடைக்க 

செலுத்தி விட்டது: நாம் கும்பிடும் சிலைசளெல்லா 

வெறும் சல்லும் செம்புமல்ல. மனிதர்களாலே சீர்படுத் 

முடியாதபடி அத்தனை செட்ட நிலைமையில் ஹ்ிிந்துக்க 
வீழ்ந்த சமயத்தில், மேற்படி. தெய்வங்கள் சாப்பாற்ற 
கருதி முற்பட்டு நிற்கின்றன. நமக்குள்ளே மஹா ஞா: 

களும், சித்த புருஷர்களும் அவதரித்து விளங்குகிறார்க௦ 

ஹிந்துக்களுக்கு நல்ல காலம் பிறந்து விட்டது. இத: 
எல்லோரும் தெரிந்து நடக்க வேண்டும். 

ஜாதிப் பிரிவு 

காச்மீர ராஜ்யத்திலே ஹிந்து ராஜா: ஆனால் ஹிந் 
குடிகளைக் காட்டிலும் முகம்மதியக் குடிகள் அதிகம். If 

ராஜ்யத்து ஹிந்துக்களிலே ஒரு விசேஷம் என்னவென்று 

அவர்சளத்தனைபேரும் பிராம்மணர்; வேறு ஜாதியே கின 
யாது. இமயமலைக் கருகேயுள்ள காஸ்கராஜில்வாவில் பிற! 
மணரைக் காட்டிலும் க்ஷத்திரிய ஜாதியாருக்கு மதி! 

அதிகம். க்ஷத்திரியன் உயரிந்த ஜாதி; பிராமணன் தணி! 

ஜாதி. இருநெல்வேலி ஜில்லாவில் *கம்பள த்து நாயகர்” 

ஜாதியைச் சேர்ந்த சில ஜமீன்தார்கள் இருந்தாரீக 

இவர்கள் கலியாணத்திலே தாலி கட்டும்பொழுது பிற 

மணன் வரக்கூடாது. அவர்கள் ஜாதி புரோகிதர்கள் வ] 
சலியாணத்திலே முக்கியச் ௪டங்கு நடதீத வேண்டு 

அப்போது அரண்மனைக்கு சமீபத்திலே ஒரு பிராம்மண 

வந்தால் அதுவே அபசகுனம். அடித்துத் துரத்தி விடுவ
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£ள். “ஜாதி பேத வினோதங்கள்” என்று யாரேனும் புஸ் தசம் 

ஈழுதினால் நிறைய விலையாகும். சர்க்கார் அச்சிடும் (ஜன 

ஈங்கியை) புஸ்தகத்திலும், வட இந்தியா ஜாதிகளைப் பற்றி 

ிநஸ்பீல்டு (7723/72/8) என்ற ஆசிரியர் எழுதியிருக்கும் 
புத்தகத்திலும், பத்திரிசைசளிலும் அனுபவத்திலும் 

நெரியக்கூடிய செய்திகளை யெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்து நல்ல 

தமிழ்ப் புஸ்தகம் போடலாம்; நிறைய லாபம் இடைக்கும். 
இந்த மாதிரியான புஸ்தசம் எழுதுவதற்கு வேண்டிய 
9சளசரியங்கள் எனக்கு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் வேறு 

பாரேனும் இந்தத் தொழில் செய்தால் நான் பத்துப் 

புஸ்தகம் விலைக்கு வாங்கிக் கொள்வேன். 

ஆசாரச் சீர்திருத்தம் 

இன்று காலையில் நான் நம்முடைய ஸ்நேகிதராகிய 

இடிப்பள்ளிக்கூடம் பிரமராய வாத்தியாரைக் சண்டு, 

புரோகிதர் வந்தால் என் வீட்டுக்கு ஆவணி அவிட்டம் 
பண்ணுவிக்கும் பொருட்டு அனுப்பும்படி. சொன்னேன் 
பிர்மராயர் சொன்னார்:-- **பெரிய வாத்தியாருடைய 

தங்கைக்கு உடம்பு சரியில்லை. மிசவும் ஆபத்தான நிலைமை 
பில் இருப்பதாசக் கேள்விப்பட்டேன். என்ன செய்யலாம்? 

ஐயோ பாவம்? இழவி; அந்த அனி பெஸன்ட். வயது 
இவளுக்கு மிருக்கும். அதனாலே அந்த வாதீதியார் 
இன்றைக்கு உபாகரிமம் பண்ணிவைக்கக் சேரவிலுக்கு 

வருவதே சந்தேசம், அவருடைய மருமசன் குமார சாஸ்திரி 
வருவான். நான் கோரவிலுக்குத்தான் போவேன். 
ராமராயரி உங்களைப்போல் உபாகர்ம உபநயன விஷயங் 

Sur வீட்டுக்குள்ளே ரஹஸ்யமாச நடத்தி வருகிறராராசை 

பால், அந்தக் குமார சாஸ்திரி என் வீட்டுப் பக்சமாக 

ருவான். நான் உங்கள் வீட்டுக்கு உடனே அனுப்பு 
கிறேன்” என்று சொன்னார்.
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Brox gout :— “Ad gZcren sveurs? இந்த ப்ராட் 
மண ஸமூஹத்தில் வருஷந் தவறாமல் இன்றைக்கு ஆவஷ் 

யவிட்டமா நாளை அவணியவிட்டமா என்று சண்டைய 

நியதமாசவே நடந்துகொண்டு வருகிறதே, சார 
மென்ன?” என்று சேட்டேன். அவர் சொன்னார்;--*1*1இந்த& 
களிலே பத்தாயிரதீதில் ஒன்பதாயிரதீதுத் தொளாயிரத்து 
தொண்ணாற்றொன்பது Cur அபண்டிதர்கள். பஞ்சாங்கமே 
முழுதும் தப்பிதம். உத்தராயண தகஷிணாயணக் சணக்கல் 

௪௮ நாள் தப்பிதம் போட்டிருக்கிறான், இருபத்திரண்டுக்கும் 
இருபத்து மூன்றுக்கும் நடுவிலே, அதாவது, பஞ்சாங்சம் 

பிரயோஜனமில்லை. நம்முடைய வருஷ மாஸந் தேதியெல 
லாம் தப்பிதம். இதைக் சவனிக்சக நாதனைக் சாணோம், 
ஆவணியவிட்டசி சண்டை நிர்த்தூளிப்படுகிறது. அஹேர 
அபண்டிதா'”” என்றார். **பதீதிரிகைகளிலே நடக்கிறதே 

அதைகீ தவிர இந்த உள்ளூர்ப் பண்டிதர்களுக்குள்ளே 

வேறே *லடாயி*சகள் உண்டோ?'' என்று சேட்டேன். 

“அதை என்ன சொல்வேன், போம்! அத்வைக 

சமாஜமே :மிசவும் தீவைத ஸ்இஇயில் இருக்கிறது. ௨௪8 
குமாஸ்தா முதீதுஸாமி அய்யர் வியாழக்கிழமைதாள் 

பூணூல் போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமென்ற சகஷி. மணிலா 
கொட்டை : மஹாதேவ அய்யர் வெள்ளிக்கிழமை sah, 
வெங்காயக் சடை வெங்கு அய்யர் தெரியுமோ உமக்கு! 

அவருக்கு முத்துஸாமி அய்யரே திதி, நக்ஷத்திரம் எல்லாம்! 
யாராவது நம்மிடம் வந்து இன்றைக்குத் இதி என்ள 

வென்று சேட்டால், நாம் பஞ்சாங்கத்தைப் பார்த்த 
சொல்லுகிறேன் என்று சொல்வோேமோ, மாட்டோமோ 

அந்த இடத்தில், அவர் முத்து ஸுமியைப் பாரரீதீது வந்து 

சொல்லுகிறேன் என்பார். : அவரிகூட இந்தத். தடை 

ஸர்க்கார். ரஜா ஆவணியவிட்டதீதுக்காக வெள்ளிகீகிழல் 
தான் விடுகிறார்கள் என்பதையும், அவருடைய மாப்பிள் ம்
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வா்ச்சார் உத்தியோகத்தில் இருப்பதாலும், அவருக்கு 

வியாழக்கிழமை ரஜா கிடையாதாசையாலும், வெள்ளிக் 

தழமையன்று உபாகர்மம் நடத்தினால்தான் மாப்பிள்ளையும் 

தானும் சேர்ந்து நடத்தமுடியும் என்பதையும் உத்தேசித்து, 

இந்த நிலைமையில் முத்துஸாமி அய்யரைக் காட்டிலும், 

கம்பகோணமே ப்ரமாணம் என்பதாகத் தீரீமானஞ் 

செய்துவிட்டார். ௬ுஷவியாவிலே குழப்பம் எப்படி, இருக்கிறது 

ல்வாமி?”” என்று பிரமராயர் முடித்தார். **அது எக்சேடும் 

செட்டுப் போகிறது; மேலே உபாசரீம விஷயத்தைசி 

சொல்லும்” என்றேன். 

இந்த சமயத்தில் கோயில் தர்மகரீதீதா வீரப்ப முதலி 

யாரும் அங்கே வந்து சேர்ந்தார். வந்தவர், என்னை தோக்கி 

இன்று சோவிலில் பிராமண அட்டஹாஸம் அதிகமாக 
நடக்கும். நீங்கள் சேரவிலிலே பூணூல் போட்டுக் கொள்ளு 

எறீர்களா; வீட்டிலேதானா?'” என்று கேட்டார். **வீட்டில்”” 

என்றேன். கோயிலும் வீடும் ஒன்றுதானே?” என்று 

பிரமராயரி ஸூக்ஷ்மார்தீதமாகக் கேட்டார். *அம்”” என் 

டீறன். வீரப்ப முதலியார் பேசத் தொடங்கினார்: “பூணூலை 

எடுத்துப் போடுங்கள்; இந்தியா முழுவதும் ஒரே ஜாதி, 
ஒரே உடுப்பு, ஒரே ஆசாரம் என்று செய்து விடவேண்டும்; 

அதுவரை பிராம்மண சபை, அப்ராம்மண சபை, ரெட்டி 

சபை, வன்னியர் ௪பை, முதலியார் சபை--இந்த இழவெல் 

லாம் தீராது. ஓரே கூட்டம் என்று பேசு. பூணூலென்ன 
ணோலென்ன. வீண் சதை!” என்றார். பிரமராயர் சமா 

தானப்படுதீதப்போனார். வீரப்பமுதலியார் சொல்லுகிருர்: 

எல்லாம் தெரியும் தெரியும். யாரோ ஒரு ராஜாவாம்; 

வன் பூணூலை ஒரு தட்டிலும் பொன்னை ஒரு தட்டிலும் 

வைத்து நிறுத்துப் . பார்தீதானாம்; பூணூல் &ழே 
இமுத்ததாம்;' பொன் மேலே போய்விட்டதாம். இ? தல் 

றம் மூட்டை, சரி சமானமாக். ஐரோப்பியுர்சளைப் போலே
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நடப்போம். ஐப்பானிலே அப்படித்தான். ஜா 

வித்யாசத்தை முதலாவது நீக்கிவிட்டுத்தான் மறுவே: 

பார்க்கத் தொடங்கினார்கள். ஜப்பானியரைப்போ 

இருப்போம்” என்றார். 

“ஹிந்துக்களைப்போலவே இருப்போம்'” என்று நா 
சொன்னேன். 

“எப்போதும் பிரிவும் சண்டையும் இருக்கவேண் 

மென்பது உம்முடைய சக்மியோ?”” என்று வீரப்ப முத 
யார் கேட்டார். “வேண்டியவர்கள் எல்லாம் பூறூ 
பேட்டுக்கொள்ளலாம். அது யாகத்துக்கு வெளிய! 

யாளமாச அந்தக் காலத்தில் ஏற்பட்டது. இஷ்டமா, 
ஹிந்துக்கள் எல்லாரும் பூணூல் போட்டுக்கொள்ளலாப 
மற்றவர்கள் சரி சமானமாக இருக்கலாம். பூணூல் இரு 

தாலும் ஒன்றுபோலே, இல்லாவிட்டாலும் ஓன்றுபோ௫ே 
ஹிந்துக்களெல்லாம் ஓரே குடும்பம். அன்பு சகாப்பரற்றுப் 

அன்பே தாரகம்” என்றேன். *அன்பே சிவம்” என் 

பிரமராயரி சொன்னார். இவ்வளவுடன் சாலை ௪ 

கலைந்தது. 

18. பஞ்சமர் 

[குறிப்பு 2 பஞ்சமர், ஜாதிக் குழப்பம், ஜாதி 

பேத விரோதங்கள், பிராமணன் யார் என்ற 

நான்கு கட்டுரைகளையும் சோர்த்துப் பார்க்க 

வேண்டும். இவை அழ்ந்த சிந்தனையைத் தூண்டு 
இன்றன. எல்லாரும் நன்கு மனதில் பதியவைத்து 

கொள்ளத் தக்கவை. ஆகவே இவற்றைச் சேர்த்து 
ஒருங்கே தருகின்றேன்:
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ஜாதியைப்பற்றிய பாரதியாரி அருதீது 
மேலும் தனிச்சிறப்பு. வாய்ந்தது. Bur இக் 

கட்டுரைகளுக்கு மேலே ஒரு படி. செல்லுகின்றார்: 

ஒரு படி என்பதுகூடத் தவறு. அதுவே சகரப்படி. 

அதற்கு மேலே படியில்லை. 

காலக் சண்ணாடி. என்ற தலைப்பில்,1921 மார்ச் 

15 ஆம் தேதி எழுதிய மித்திரன் சட்டுரையிலே 

அவர் கூறுவதாவது: :*₹நான் ஜாதி பேதத்துக்கு 
நண்பனல்லேன். இந்தியார்களெல்லாரும், அல்லது 

ஹிந்துக்களெல்லாரும் ஓ ஜாதியென்ற 

ஸாதாரண இங்கிலீஷ் படிப்பாளிகளின் 

கொள்கையை நான் அனுஸரிக்கவில்லை. உலகத்து 

மனிதர்கள் எல்லாரும் ஓரே ஜாதி **வஸுதைவ 

குடும்பம்'” என்ற பரீத்ருஹரியின் கொள்சையை 

தழுவியுள்ளேன். மனித -ஜாதியும் மற்ற ஐந்து 
ஸமூஹங்களும் ஓரே குடும்பமென்ற (0) டார்வின் 

என்னும் ஆங்கில சாஸ்த்ரியின் கருத்தைப் 
பின்பற்றுகிறேன். எல்லா ஜீவர்களும் 

கடவுளுடைய அம்சமென்ற பகவத்கீதையின் 
பரமோபதேசத்தைக் கடைப்பிடித்து நிற்கிறேன். 

ஒரு பிராமணனை, ஒரு ஆங்கிலேயனை, ஒரு 

ஆட்டைக் கொல்லுதல் அல்லது அடிப்பதால் 

எய்தும் பாவம் ஓரே மாதிரி, உபசரிப்பதால் 
அல்லது வணங்குவதால் எய்தும் புண்யமும் ஓரே 

தன்மையுடையது. இஃதென் உண்மையான, 

யான் ஒழுக்கப்படுத்தி வருகிற சொள்சகை.”” 

இதைவிட சொல்லுவதற்கு வேறு என்ன 

இருக்கிறது? **சாக்கை குருவியெங்கள் ஜாதி-- 
நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்'” என்று 

ஐயபேரிசை கொட்டிய மஹாகவி அல்லவா!]
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லண்டனிலிருந்து மந்திரி மாண்டேகு வருவதற் 
முந்தி நமது தேசத்து பஞ்சமரை யெல்லாம் ஒன், 

சேர்த்து விடுதலைக் சகூரியில் சேர்க்சவேண்டும் என்று 9 

சர்திருத்தக்காரர் சொல்லுகிறார்கள். மிஸ்டர் மாண்டே, 

வந்தாலும் சரி, வராவிட்டாலும் சரி, நமது நாட்டு 

பறையரை உயர்நீத நிலைமைக்குக் கொண்டுவருவது நு 

முடைய கடமை. 

பறையருக்செல்லாம் நல்ல சோறு, நல்ல படிப் 

முதலிய செளக்கியங்களும் மற்ற மனுஷ்ய உரிமைகளு 

ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தல் நம்முடைய கடமை. சென்& 

பட்டணத்தில் நாயார் சக்ஷிக் கூட்ட மொன்றில் பறையை 

விட்டு இரண்டு மூன்று பார்ப்பனரை அடிக்கும்படி. தூரண்। 

யதாசப் பத்திரிகைகளில் வாசித்தோம். றாஜாங்க விஷ 

மான கொள்சைகளில் அபிப்பிராய பேதமிருந்தால், இல 

ஜாதி பேதச் சண்டையுடன் முடிச்சுப்போட்டு அடி.பிடிவன 

சொண்டு வருவோர் இந்த தேசத்தில் ஹிந்து தர்மத்த; 
சக்தியை அறியாதவர்கள். இது நிற்க. அடுத்த நவம்பு 
மாதம் பட்டண த்தில் பறையரை உயர் தீதவேண்டுமென்கி 

நோக்கத்துடன் மகா சங்கம் நடத்தப் போவதாகக் கே; 

விப்பட்டு மிகவும் சந்தோஷமடைந்தேன். முற்காலத்தி 

நந்தனார் தோன்றுியதுபோலவே, இப்போது மேற்படிய, 

குலத்தில் ஸஹஜாநந்தரீ என்ற ஸந்யாஸி ஒருவர் நல் 

பக்தராயும் ஸ்வஜனாபிமானம் உடையவராசவும் தோன், 

யிருக்கிறார். அவருடைய முயற்சிகளை முன்னுக்கு 

கொண்டுவரும்படி. உதவி செய்ய விரும்புவோர் குத்திபி 

ஸ்ரீ. சேசவப் பிள்ளை திவான் பக.தூருக்கு எழுதி விவரங்க; 

தெரிந்துகொள்ளலாம். மேற்படி ஸஹஜாதநந்தர் fig 

பர.த்திற்கு அருசே ஒரு சராமத்தில் பறைப் பிள்ளைகளுக்கீ] 

ஒரு பள்ளிக்கூடம் பேரட்டிருக்கிறார். அந்தப் பள்ளிக்கூட 

மே மாதம்: திறக்கப்பட்டது. இப்போதைக்கு We
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_டிடம்; கூரை வேய்ந்தஇிருக்கிறார்கள். அதில் நானூறு 

ள்ளைகள் வரை ஏற்கெனவே சென்று படிக்கிறார்கள். 

தியஸாபிகல் சங்கத்தார் சில பஞ்சம பாடசாலைகளை 

ற்படுத்தி அந்தஜாதியாரறை மேன்மைப்படுத்தும் 

பாருட்டு மிகுந்த சிரத்தையுடன் உழைத்து வருகிறார்கள் . 

மதி அனிபெஸண்டுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்டிருக் 

ம் அன்பும் உத்ஸாஹமும் மெச்சத் தகுந்தன. 

பசவன் என்ற பிராமணனுக்கும் ஆதி என்ற பறைசி 

க்கும் ஒளவை, திருவள்ளுவர், சபிலர், பரணரி, உப்பை, 

றுவை, வள்ளி என்ற குழந்தைகள் பிறந்து உபய குலதீ 

தகும் நீங்காத கீர்த்தி ஏற்படுத்தியதை இக்காலத்திலும் 

றையா் மறந்துபோசவில்லை. சிறிது காலத்துக்கு முன்பு 

ர கிழசி சாம்பான் என்னிடம் வந்து, !*முப்போது நீரில் 

முகக் குளித்தால் மூனிவர்சளாவாரோ? எப்போதும் இன் 

ததிலிருப்பவரன்றோ இரு பிறப்பாளராவார்?”” என்ற 

தீதுவராயர் வாக்கைச் சொல்லிப் பறையென்பது ஹிந்து 

ர்மத்தில் கோயிற் பேரிசை யென்றும், அதைக் கொட்டு 

வான் பறையன் என்றும், பறை யென்பது சக்தியின் 

ய்யரென்றும், அவளே ஆதியென்றும், சிவனே பசவன் 

(னறு பிராமண ரூபங்கொண்டு அவளுடன் வாழ்ந்தா 

1னன்றும், பறையா் மேன்மைப்பட்டால் பார்ப்பாரீ, 

வளாளர், முதலியார், செட்டியார் முதலிய இதர ஜாதி 

ஈரம் மேன்மையடைவாரிகள் என்றும் பலவித நீதிகளைச் 

சான்னான். அதே கருத்துடையவராய் ஹிந்துக்களுடைய 

ரடிதலையிலும் மேம்பாட்டிலும் மிகுந்த நாட்டத்துடன் 

ழதீதுவரும் ஸ்ரீ. நீதிபதி மணி அய்யரும், வைத்தியரீ 

ீசண்டராயரும், சுதேசமித்திரன் ரங்கசாமி அய்யங் 

பாரும் பறையர் குலத்தைக் சைதூக்கி விடுவதில் தம்மால்
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இயன்ற வரை உதவி செய்வதைக் சண்டு நான் மிசஸ் 

மகிழ்ச்சியடைகிறேன். 

“ஊராரரி பிள்ளையை corto. வளர்த்தால் தன் பிள் 

தானே வளரும்.” 

வந்தேமா தரம். 

ஜாதிக் குழப்பம் 

இந்தியாவில் விசேஷக் சஷ்டங்கள் இரண்டு. பணமிர 

லாதது ஓன்று; ஜாதிக் குழப்பம் இரண்டாவது, பணீ£ 

சஷ்டமாவது வயிற்றுக்குப் போதிய ஆஹாரமில்லர$ 

கொடுமை, இந்ததீ துன்பத்துக்கு முக்கியமான நிவரீகீ8 

யாதென்றால் நமது தே௫த்தில் விளைந்து, உணவுக்குப் பயலீ 

படக்கூடிய தான்யங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி யான் 

மல் தடுத்துவிடவேண்டும். இங்கிலாந்து முதலிய 88 

தேசங்களில் சாலையில் எழுந்தால் ஆஹாரத்துக்கு மீ 

தென் அமெரிக்காவிலிருந்து வரும்படியாக இருக்கும் 

வெண்ணெய் அஸ்டிரேலியாவிலிருந்து வரும்படியாச இழு 

கும். இந்நாட்டினரின் நிலைமை அப்படியில்லை, இங்க 

பூமி நம்முடைய ஜனங்களுக்செல்லாம் போதிய அஹார்! 

கொடுக்கிறது. ஆகலால், ஏற்கெனவே பேரதிய ௮௭9 

பணம் குவித்து வைதீதிருந்தாலன் றி உணவுக்கு வழி கி 

யாது என்ற நிலைமை நம்முடைய தேச SD DAA 

உணவுத் தான்யங்களின் ஏற்றுமதியை எந்த நிமிஷ தீ58 

நிறுத்தி விடுகராுமோ, அந்த நிமிஷம் முதல் நம்முடைய 
ஜனங்களுக்குத் தட்டில்லாமல் யதேஷ்டமான ஆஹாமீ 

கஇடைத்துக்கொண்டு வரும். இந்த விஷயத்தில் ௩ 

மடைய வேண்டினால் நம்முடைய வியாபாரிசள் வெறுநூ 

தம்முடைய வயிறு நிரப்புவது மாத்திரம் குறியான 

கொள்ளாமல், தமக்கும் லாபம் வரும்படியாகவும் பொதி
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TMB GAG கஷ்டம் ஏற்படாம லும் செய்தற்குரிய 

ரயாபாரமுறைகளைக் சைக்கொள்ளும்படி அவர்களை 

[ற்புறுத்த வேண்டும். இங்ஙனம் நம்முடைய நாட்டிலேயே 

ஏன்யங்களை நிறுத்திக்கொண்டு, அந்தந்த ஊரில் மிக 

7ளவியோராக இருப்போரிடம் தக்க வேலைகள் வாங்கிக் 

சொண்டு அவர்களுக்கு உணவு வேண்டியமட்டும் கொடுத்து 
பர ஏற்பாடு செய்தல் மிசவும் எளிது. 

பூரி (ஐசந்நாதம்) பிரதேசங்களில் மிசவும் கொடிய 

2/ஞ்சம் இந்த க்ஷணத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. நம் 
நாட்டில் ராஜாக்களும், சாஸ்திரிகளும், பெரிய மிராகதார் 
ரளும், ஸாஹுகாரர்களும், வியாபாரிகளும், வக்கீல்களும், 

பரிய பெரிய உத்யோசஸ்தார்களும், வயிறு கொழுக்க, 

பிலாப்புடைக்க, அஜீரிணமுண்டாகும்படி. ஆஹாரங்களை தீ 
தம்முள் தஇணித்துக்கொண்டிருக்கையிலே, உலகத்தில் 
வேறெந்த நாட்டிலும் இல்லாதபடி இந்தியாவில் மட்டும், 

தீராத மாறாத பஞ்சம் தோன்றி ஜனங்களை அழிக்கிற 
கொடுமையைத் தீர்க்க வழி தேடவேண்டிய யோ௫னை 
அவர்களுடைய புதீதிக்குச் சற்றேனும் புலப்படா தருப்பை 

எண்ணுந்தோறும் எண்ணுந்தோறும் எனக்கு மிகுந்த 

வருத்த முண்டாகிறது. இத்தனை கஷ்டத்துக்கிடையே 

ஜாதிக்கொடுமை ஒருபுறத்தே தொல்லைப்படுத்துகிறது. 

பெரும்பாலும் தாழ்ந்த ஜாதியார்களே அதி ஏழை 

களாக இருக்கிறார்களென்பது மறுக்கமுடியாத விஷயம். 

கழைப்பும் அவர்சகளுக்குத்தான் அதிகம். அதிச உழைப்பு 

தட த்திவரும் வகுப்பினருக்குள்ளே அதிக வலுவு ஏற்படும் 

எத உலக முமழுதிலுமிருக்கிறது. எனினும், நம்முடைய 

Gay தீதைப்போல் இத்துனை மோசமான நிலமை 

சவேறெங்குமில்லை. 
aay. F.— 7
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இந்த ரில் (சடையத்தில்) ஒரு செல்வர் வீட் 

விசேஷமொன்றுக்காக சங்கரநயினார் கோயிலிலிருந்; 
சோவில் யானையை டங்கு சொண்டு வந்திருக்கிரார்கள் 
அது ஆண் யானை; 78 வயதுள்ள குட்டி. அது மிசவு 
துஷ்ட யானயென்று பெயா் சேட்டிருப்பதால், ௮, 
இவ்வூரில் அனேக ஜனங்கள் திரள்திரளாசச் சென், 
பார்க்கிறார்கள். இன்று காலை நானும் என் நண்பரொருவ( 
மாச இந்த யானையைப் பார்க்கச் சென்றோம். அந் 
யானையைப் பற்றிய முக்கிய விசேஷம் யாதெனில், இதற்( 
மாவுத்தரீகளாக இரண்டு பிராமணப் பிள்ளைகளும், சை 
ஓதுவார் (குருக்கள்) வம்சத்தைச் .சேர்ந்த ஒருவரும் வே? 

பார்க்கிறார்கள். ஸாதாரணமாக, மாவுதீதரி Cart 
செய்ய மஹம்மதியார்களும் ஹிந்துகீசளில் தணிந்த ஜாதிய 
ரமே ஏற்படுவது வழக்கம். இந்த யானைக்கு பிராமள 

மாவுத்தர் கிடைத்திருக்கிறார்கள். 

மேற்படி. பிராமண மாவுத்தரில் ஒருவனிடம் நா 
இந்த யானையின் குணங்களைப் பற்றிப் பேசிக்சொண்டிர 

தேன். நான் நதிக்குப் போய்க்கொண்டிருக்கையில் அவ 

அந்த யானையை நிஷ்கருணையாச அடி. தீதுக்கொண்டிருக் 

நான் பார்த்தேனாதலால், அதை அவனுக்கு நினைப் 
மூட்டி “மிருகங்களை அன்பினால் பழக்கவேண்டும், சுருளை 

யில்லாமல் அடித்துப் பழக்குவது சரியில்லை”” என்றேன் 

நான் இந்த வார்த்தை சொன்னதுதான் தாமஸம், அவ 
மிகவும் நீளமாகத் தன் சாஸ்திரக் சட்டுகளையெல்லா 

அவிழ்த்து விரிக்கத் தொடங்கிவிட்டான். அந்த மாவுத்த 
சொல்லுகிறான்: 1இந்த யானை &ழ் ஜாதி யானை; யாக 

களில் ப்ரம்ம, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர் என நானி 
முக்கிய ஜாதிகளுண்டு. ஓவ்வொரு ஜாதியிலும் இளை வடு 
புகீகளிருக்கின்றன. அவற்றுள் இது சூத்திற , ஜாதியை 

சோர்ந்த யானை. மனிதர்களில் சூத்திரர்களுக்குள்0
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ஹூவர் என்ற ஜாதியார் இருக்கிறார்களே, அதே மாதிரி 

இந்த யானை “வீரன்” வகுப்பைச் சேர்ந்தது...” 

இங்ஙனம் அந்த மாவுத்தன் நீண்ட சதை சொன்னான். 

நான் இந்த விஷயத்தை இங்கு எடுத்துச் சொல்லிய 

ஐன் நோக்கம் யாதெனில், நம்மவர்கள் மனதில் இந்த 

றரதிக்கொள்கை எத்தனை ஆழமாகப் பதிந்திருக்கிறது 

என்பதை உணர்த்தும் பொருட்டேயாம். யானையை எடுத் 

நால், அதில் ப்ரம்ம, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்! 

ததிரையி லும் அப்படியே! வானத்திலுள்ள கிரஹங்களிலும் 

ஏதே மாதிரி ப்ரம்ம க்ஷத்திரிய முதலிய ஜாதி பேதங்கள் | 

ரத் தினங்களிலும் அப்படியே! 

இங்ஙனம் ஜாதிக்கொள்கசை வேரூன் இக் கிடக்கும் 

ட்டில், மனுஷ்ய ஸ்வதந்திரம், ஸமத்வம், ஸஹோதரத் 
ப்மாஎன்னுங் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துவசிதன்றால் அது 

மாதாரண வேலையா? கொஞ்ச ஜாதியா? அவற்றில் உட் 

பிரிவிகள் கொஞ்சமா? பறை பதினெட்டாம்! நுளை நூற் 

ரம்ட்டாம்! அதாவது பறையர்களுக்குள்ளே 18 பகுதி 

பஞம் நுளையரீகளில் 708 பகுதிகளும் இருக்கின்றனவாம்: 

மலும், பறையன், பள்ளன், எக்கிலியன் எல்லோரும் 

ஙீவ்வேறு ஜாதிகள்; ஒன்றுக்கொன்று பந்தி போஜனம் 

ரடையாது. பெண் கொடுக்கல், வாங்கல் கிடையாது. 

ud: சேலி: பெருங்கேலி. இங்ஙனம் ஏற்செனவே 

மிந்துகிடக்கும் பிரிவுகள் போதாவென்று புதிய புதிய 

மூவ்சகள் நாள்தோறும் ஏற்பட்டு வருகின்றன. சர் 

ரஈக்தம் வேண்டுமென்ற நல்ல நோக்கமுடையவர்களிலே 

லர்; செய்கை நெறியுணராமல் புதிய வகுப்புக்கள் 

மறடுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். கடையதீது வேளாளரில் 

HA Gay 119.55 Govt தாங்கள் '* திராவிடப் பிராமணர்” 

ற் பெயர் வைத்துக்கொண்டு பரம்பரையாக வந்த
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எபின்ளா”ப் பட்டத்தை நீக்கு ஈரரயர்”” பட்டம் சூட் 

சொண்டிருக்கிறார்கள்.  திருஷ்டாந்தமாக ஒருவரு3 

“அண்டியாப் பிள்ளை!” என்ற பெயரீ இருந்தால், அ 

அதை ஸர்க்காரி மூலமாக **ஆண்டியப்ப ராயர்” என் 

மாற்றி அப்படியே ஸகல விவகாரங்களும் நடத்துகிற 

இந்த திராவிடப் பிராமணரின் பட்டம் எப்படி, நேரிட்ட 

என்பதைக் சண்டுபிடிக்க வழியில்லை. 

இங்ஙனமே சல தினங்களின் முன்பு வள்ளுவர்க 

தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் ஒரு கூட்டங் கூடித் தூங்க 

உயார்ந்த ஜாதியாரென்றும், மற்றப்பை றயர்களைத் தொட 

கூடாதென்றும், அவர்களுக்குப் பஞ்சாங்கம் முதலிய 

சொல்லக் கூடாதென்றும், அவ்வாறு செய்யும் வள்ளு 

களைக் கட்டுப்படுத்த வேணடுமென்றும் துண்டுப் ப.த்.திரில 

act போட்டிருந்தார்களாம். இதைக் கண்டு மன 

பொறுக்காமல், வள்ளுவக் குலத்தைசீ சேர்ந்த ஸ்ரீமா 

வி.எல்.பெருமாள் நாயனார் என்பவர் **வள்ளுவர் பறைய! 

பஞ்சமரே”” என்பதை மிகவும் தெளிவாக . ௬ஐ-ப்படுத 

சென்ற வியாழக்கிழமை (ஜூன் மீ”3-ம்தேதி) சுதேசமிதீத 

னில் ரஸமான வியாஸமொன்று எழுதியிருப்பதைக் கண் 

என் மனம் சால மகிழ்ச்சி யெய்துற்று. 

ஆனால், அதே வியாஸத்தில், நாயனார் நான் 

வகுப்பாகிய வேளாளர் குலத்திலிருந்து பறையர் பிரி.ந8 

ரென்று சொல்லுவது பொருத்தமில்லாத வரர்த்தை. இ5 

எந்த . ஆதாரத்தில் இங்ஙனம் சொல்லுகிறார் என்பி 

விளங்கவில்லை. வெறும் ஜாதி விரோதத்தாலேதங் 

இங்ஙனம் சொல்லுகிறாரென்று தோன்றுகிறது. வீ 

பகைமைகளால் நன்மை ஏற்படாது. 

எல்லா வகுப்பு மக்களுக்கும் சரியானபடி, படிய 

சொல்லிக் கொடுத்தால், எல்லோரும் ஸமமான அஆற்வு
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யாராய் விடுவார்கள், மாம்ஸ போஜனம் செய்யும் வகுப் 
ன்ரி' அதை நிறுத்திவிட வேண்டும். பிறகு ஸ்வாமி 

ரிவேசாநந்தர் சொல்லியபடி, எல்லாரையும் ஒரேயடியாக 
ரோமணராக்கி விடலாம். Sih ஜூதியாறை நல்ல ஸம்ஸ் 
ாரங்களால் பிராமண?களரக்கிவிட முடியுமென்பதற்கு 
நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்களில் தக்ச அதாரங்களிருக் 
ன்றன. அந்தப்படி இந்தியா முழுதையும் பிரரமண 
$தச௪மாக செய்துவிட்டால் நல்லதென்பது என்னுடைய 
அபிப்பிராயம், எந்த ஜரதியாசக யிருந்தாலும் சரி, அவன் 

மாம்ஸ பகஷ்ணத்தை நிறுத்தும்படி செய்து, அவனுக்கு ஒரு 
பூணூல் போட்டு, கசரயத்திரி மந்திரம் கற்பித்துக் கொடுத்து 

விடவேண்டும். பிறகு, அவன் பிராமணனாகவே கருதப்பட 

வேண்டும். இதுதான் விவேகாநந்தர் சொல்லிய உபாயம். 
கூடியவரை நல்ல உபாயமும் கூட. அனால், மேல் வகுப் 

பினர் தம்முடைய உயர்வை மறந்து 8ழ் வகுப்பினருடன் 
லத்தல் இதனிலும் சிறந்த உபாயமாகும். 

ஜாதிபேத விநோதங்கள் 

இந்தியாவின் மற்றப் பகுதிகலாக் காட்டிலும் நமது 
சென்னை மாசாணத்தில்தான் ஜாதிபேதத்தைப் பற்றிய 
மனஸ்தாபங்கள் இப்போது அதிசமாக முளைத்திருக்கின்றன 
வென்பது அநீத மனஸ்தாபங்கள் ராஜரீக விவகாரங்களஸி 

விங்கூடப் புகுந்து தேச விடுதலையாகிய பரம தர்மத்துக்கே 
97 இடுக்கணாகக் கூடிய நிலமை இம்மாகாணத்தில் மாதி 
திரமே சாணப்படுவதினின்றும் நன்கு விளங்கும். ஆயினும் 

இதுபற்றி ௬தேசாபிமானிகள் அதிசமாகப் பயப்பட வேண் 

Ru Bed Zo, ஏனென்றால், முதலாவது, உலச முமுதிலும் 

புதிதாகத் தோன்றிச் சென்ற சில வருஷங்களாசப் புயற் 

திறைப்போல் தொழில் செய்துவரும் தெய்விசமான 
படு தலைக் இளரீசீசியின் சக்தியால் இந்தியாவின் மக்கள்
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முப்பது சோடிப் பேரும் எங்களுக்கு ஸ்வராஜ்யம் வேண்று 

தில்லை யென்று ஹடம் (பண்ணியபோதிலும் இந்தியாவு& 
சட்டாயமாச ஸ்வராஜ்யம் வந்து தீரவே செய்யு] 
மனிதர் எண்ணத்தை மீறியும் கால சக்தி வேலை செய் 
துண்டு. அப்படிப்பட்ட காலம் “இப்போது உலகமெங்கு 
தோன்றியிருக்கிறது. மேலும் இந்த சமயத்தில் இந்திய 

விலும் ஜனங்களிற் பெரும்பகுதி ஸ்வராஜ்ய தாகத்து 
ஈடுபட்டுத்தான் கிடக்கிறார்கள். எனவே, எந்த வகையா 

யோசித்த போதிலும், இந்தச் சென்னை மாகாணதீது ஜா 
பேதக் கிளர்ச்சியினால் இந்தியாவின் விடுதலைக்குத் தாமஸ 
ஏற்படுமென்று நினைக்க ஹேது இல்லை. 

தவிரவும், இந்த (பிராமணரல்லாதார் கிளர்ச்சி” am 

சதியில் தானே மங்கி அழிந்து விடுமென்று நிச்சயிப்பத 
கும் போதிய காரணங்களிருக்கின்றன. முதலாவது, இத 
உண்மையில்லை. உண்மையாசவே இந்தியாவில் ஜா 
பேதங்கள் இல்லாமல் செய்துவிட வேண்டுமென்ற ஐக்க 

புத்தியுடையோரில் "மிக மிகச் சிலரே இந்தக் இளர்ச்சிய 

சேர்ந்திருக்கிறார்கள். பெரும்பாலும் சரிக்கார் அதிகார 

களையும், ஜில்லாபோர்டு, முனிசிபாலிட்டி, சட்டசல 
முதலியவற்றில் கெளரவ ஸ்தானங்களையும் தாமே அடை 

வேண்டுமென்ற அவலுடையவர்களே இக்கிளர்ச்சியி 
தலைவராச வேலை செய்து வருகிருர்கள். திருஷ்டாந்தமா 

பிராமணருக்கு அநேகமாக அடுத்தபடி. தென்; இந்தியாவி 

பல இடங்களிலே சைவவேளாரளர் என்ற வகுப்பினரு& 
ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த வகுப்புக்குக் கீழே பஞ்௪மார் வல 

சுமார் இரண்டாயிரம் சாதி வகுப்புக்களிருக்கின்றன. ௮4 

சளுக்கு மேலே . பிராமணராகய ஒரு வகுப்பின்! 

இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் நம்முடைய சைவ வேளர 

ருள்ளே “அல்லாதார்” இெர்ச்சியைசீ சேர்ந்திருப்பவு 

கூடத் தமக்கு மேற்படியிலுள்ள பிராமணர் பிரி
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தணமுடையோரென்றும், மற்ற வகுப்பினருடன் 
மசர்ந்துண்டு மணம்புரிந்து வாழமறுக்கிறாரென்றும் நிந்திக் 
இரரீசளே யல்லாது, தமக்குக் கீழேயுள்ள இரண்டாயிரத்து 

ல்லரை ஜாதியர்களுடனும் தாம் சேர்ந்துண்டு மணம் 
புரிந்து வாழுமாறு யாதொரு பிரயத்தனமும் செய்யாதிருக் 
திரார்கள். “பிராமண ரல்லாதார்' என்றொரு வகுப்பு 
இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது. ஒன்றோடொன்று 

சம்பந்தம், பந்தி போஜனம் செய்துகொள்ள வமக்கப் 

பநித்தாத ஆயிரக்சணக்கான வகுப்புகள் இந்துக்களுக் 

தள்ளே நெடுங்காலமாக இருந்து வருகின்றன. இவற்றுள் 
நீராமணர் ஒரு வகுப்பினர். இங்ஙனம் வகுப்புகளாரசப் 

பீரிந்திரு. த்தல் குற்றமாயின் அக் குற்றம் பிராமணரை 
மாத்திரமே சாரீந்ததாகாது, எல்லா வகுப்பினரையும் 
சாரும். பிராமணரும் மற்ற வகுப்பினரைப் போலவே இந்த 

முறைமையால் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். பிராமணருக் 
தள்ளேயே பரஸ்பரம் சம்பந்தம், சமபந்தி போலனம் 

செய்து கொள்ளாத பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன. 
“பிராமண ரல்லாதார்” என்ற வகுப்பே கிடையாது. 

இதுவே பொய், எனவே, இந்தக் களர்ச்சியின் மூலமே 

பொய்யாக இருப்பதுகொண்டு இதனை உண்மையில்லாத 
சளர்ச்சி என்கிறேன். உண்மையாகவே, இந்தியாவில் 
நாதி பேதங்களில்லாமல் சமத்துவக்கொள்கை வெற்றி 
படைய வேண்டுமென்றால், அதற்கு ஸ்வராஜ்ய ஸ். தாபனமே 

சரியான உபாயம், ஸ்வராஜ்யம் கிடைத்தால் சட்டசபை 

telco எல்லா ஜாதி மேதாவிகளும் சலந்திருப்பார்சகளாத. 
உர்ல் அந்த சபைகளின் மூலமாக இந்தியாவில் முதலாவது 
ராஜரீச வாழ்வில் சமத்துவக் கொள்கையை நிறுத்திவிட 
லாம், பிறகு சமூசவாழ்விலும் அக்கொள்கை தானே பரவி 

விடும். இதைவிட்டுப் பொய்யும் புலையுமாச, திராவிடர் 
ன்றும் ஆரியரென்றுமுள்ள பழைய சொற்களுக்குப்
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புதிய அபாண்டமான அரீத்தங்கள் கற்பி கீதுக்கொண்டு 

வீண் சண்டைகள் வளர்ப்பதனால் ஹிந்து சமூக்திதுக்கே 

கெடுதி விளையக்கூடும். எந்த வகுப்புக்கும் அனுகூலம் 

ஏற்படாது. 

பிராமணன் யார்? 

ஓர் உபறிஷத்தின் கருத்து 
அஷ்டாதச அஉபறிஷத்துக்களிலே வஜ்ரஸுூசிை 

என்பதொன்று. “வஜ்ர ஸூ” என்றால் வயிர ஊசி என்பத 
பொருள். இவ்வுபதிஷதம் **பிராமணன் யார்?” என்பதை! 

குறித்து மிகவும் நேர்த்தியாக விவரித்திருக்கின்றது. 

₹ நான் பிராமணன், நீ சூத்திரன்”? என்று சண்டை 
போடும் குணமுடையவா்களுக்செல்லாம் இவ் வேத நூ 

துக்க மருந்தாகும். அன்னிய ராஜாங்க த் காரிடம் ஒருவ 

போலீஸ் வேவுதொழில் பார்க்கிறான். அவன் ஒரு பூணூலை 
போட்டுக்கொண்டு, ஏதேனும் ஓரு நேரத்தில், Gorm 

போன் பெட்டி தியாகையர் கீர்த்தனைகள் சொல்வ துபோ6 

பொருள் தெரியாத சில மந்திரங்களைச் சொல்லிவிட்டு 

ஐயரி ஐயங்கார் அல்லது ராயர் என்று பெயரீ வைத்து 

சொண்டு, :: நான் பிராமணன், நான் தண்ணீர் குடிப்பகை 

கூட மற்ற வர்ணத்தவன் பார்க்கலாகாது'” என்று சல 

பேககிறான். மற்றொருவன் தாசில்தார் வேலை பாரிக்கிறா 

பஞ்சத்தினால் ஜனங்கள் சோறின்றி மடியும்போது, அற் 
தாசில்தார் தனது சம்பளம் அதிசப்படும்பொருட்டு 

“பஞ்சமே கிடையாது, சரியானபடி இர்வை வசூல் செய் 

லாம்” என்று :ரிப்போட்டு' எழுதி விடுகிறான். ஆறிலொ 
சடமைக்குமேல் ராஜாங்கத்கார் தீர்வை கேட்பதே குற்ற! 

பஞ்ச நாளில் அதுகூடக் கேட்பது பெருங் குற்றம், அட 
னம் இரிவை வாங்கிக் கொடுக்கும் தொழிலிலே இருப்பவ 

ஹிந்து குரிமதீதுக்கு விரோதி, அதற்குமப்பால், உள!
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பஞசத்தை இல்லை யென்றெழுதி' ஜனதீதுரோசம் செய்யும் 
தாசில்தாருக்கு என்ன பெயர். சொல்வதென்று :நமக்குதீ 

தெரியவில்லை. இப்படிப்பட்ட தாசில்தார் தனக்கு “சாஸ்திரி 

யார்” என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு, '“நான் கெளதம 

ரிஷியின் சந்ததியிலே பிறந்தேன்” என்பதாகப் பெருமை 

பாராட்டிக் கொள்ளுகிறான். இப்படியே, வைசியத்தொழில் 

சூத்திரத் தொழில் என்ற' கெளரவத் -தொழில்கள் 

செய்வோரும் இவற்றிற்குப் புறம்பான புலைத்தொழில்கள் 

செய்வோருமாகிய பல போலிப் பார்ப்பார் தங்களுக்கு 
இயற்சையாகவுள்ள பெருமையை மறந்துவிட்டுப் பொய்ப் 

பெருமையைக் கொண்டாடி, வருகிருர்கள். 

நாட்டிலே இவ்விஷயமான விவாதங்களும் போராட் 
டங்களும் அதிகரிக்கின்றன. இத்தருணத்தில் நமது வேதம் 

இவ்விவகாரத்தைப்பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் கொடுக் 

Bog என்பது அராயத்தக்க பொருளாகும். 

வஜ்ரஸுூசி உபநிஷத்து பின்வருமாறு :-- 

ஞானமற்றவர்களுக்குத் தூரஷணமாசவும், ஞானகி 

சண்ணுடையவருக்குப் பூஷணமாசவும் விளங்குவதும் 
அஞ்ஞானத்தை உடைப்பதுமாகிய ''வஜ்ரஸுசி'” என்ற 

சாஸ்திரதீதைக் கூறுகிறேன்: 

பிரம்ம, க்ஷதீதிரிய, வைசிய, சூத்திரர்” என்று நான்கு 
வர்ணங்கள் உண்டு, அவற்றிலே, பிராமணன் பிரதான 
மானவன் என்று வேத வசனத்தைத் தழுவி ஸ்மிருதி 
களரலும் சொல்லப்படுகிறது. அதில் பிராமணன் யாரென் 
பது பரிசோதிக்கத்தக்கதாகும். ஒருவன் தன்னைப் பிரா 

மணன் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிறான். அங்ஙனம் பிரா 
மணன் என்பது அவனுடைய ஜீவனையா? தேகத்தையா? 

பிரப்பையா? ௮ Wien asus? செய்கையையா? தாம 

ணேத்தையா? அவனுடைய ஜீவனே பிராமணனென்றால்
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அஃதன்று, முன் இறந்தனவும், இனி வருவன 
இப்போதுள்ளனவும் ஆகிய உடல்களிலெல்லாம் ஜீவன் ஒழு 
ரூபமுடையதாயிருக்கீன்றது. ஒருவனுக்கே செய்த் 
வசத்தால் பலவித உடல்கள் உண்டாகும்போது, எல்ல 
உடல்களிலும் ஜீவன் ஒரே ரூபமுடையதாசக்தான் இருக 

கின்றது. ஆசையால், (அவனுடைய) ஜீவன் பிராமணனா 
மாட்டாது. ஆயின், (அவனது) தேஹம் பிராமணனெனி& 
அதுமன்று. சண்டாளன் வரையுள்ள எல்லா மனிதா 
களுக்கும் பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்ட உடலும் ஓரே 
அமைப்புடையதாகத் தானிருக்கிறது. மூப்பு, மரணம் 
இயல்கள், இயலின்மைகள்--இவையனைத்தும் எல்லி 
உடல்களிலும் சமமாகக் சாணப்படுகன்றன. மேலும் 
பிராமணன் வெள்ளை நிறமுடையவன், க்ஷத்திரியன் செ] 
நிறமுடையவன், வைசியன் மஞ்சள் நிறமுடையவன், சூர 
திரன் கருமை நிறமுடையன் என்பதாக ஓரி நியமத்தையுப் 
காணவில்லை. இன்னும், உடல் பார்ப்பானாயின், த௫ப்பல் 
முதலியவர்களை இறந்தபின் கொளுத்தும் மகன் முதலியவு| 
களுக்குப் பிரமஹத்தி தோஷம் உண்டாகும். அதலால் 
(அவனுடைய) தேஹம் பிராமணனாக மாட்டாது. ஆயில் 

பிறப்புப்பற்றி பிராமணன் என்று கொள்வோமென்றால் 

அதுவுமன்று. WSL பிறவியற்ற ஓந்துக்களிடமிரு ந் துகூட 
பல ரிஷிகள் பிறந்ததாகக் சதைகளுண்டு,. ரிஷ்யூருங்கர் 

மானிலிருந்தும், ஜாம்பூகர்: நரியிலிருந்தும், வால்மீச! 

புற்றிலிருந்தும், செளதமரி முயல் முதுகிலிருந்தும் பிறந்த 
தாசக் சதை கேட்டிருக்கிறோம். அது போக, வஸிஷ்டர 

ஊர்வசி வயிற்றில் பிறந்தவர்; வியாசர் மீன் வலைச்சியில் 
வயிற்றில் பிறந்தவர்; அசஸ்தியர் சல௫௪த்திே 
பிறந்ததாகச் சொல்லுவார்கள். முன்னாளில் ஞான த்தர 
பெருமையடைந்தவர்களாகிய பல ரிஷிகளின் பிறவி வ! 
தெரியாமலேயே இருக்கிற து. ஆகையால், பிராமணத்துவு
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நுறப்புப் பற்றியதன்று. ஆயின், அறிவினால் பிராமணன் 
ட்னக் கொள்வோமென்றால், அதுவுமன்று. க்ஷத்திரியர் 
முதலிய மற்ற வார்ணத்தவர்களிற்கூட அநேகர் உண்மை 

Asis அறிவாளிசளா யிருக்கிறார்கள். ஆதலால், அறிவு 

ஈற்றி ஒருவன் பிராமணன் ஆசமாட்டான். ஆயின், செய்சை 

வற்றி ஒருவனைப் பிராமணனாசக் கொள்வோமெனில் 

இதுவுமன்று, பிராரப்தம், சஞ்சிதம், ஆகாமியம் என்ற 
மூவசைச் செயல்களும், ஒரேவிதமான இயற்கையுடையன 

வாசவே காணப்படுகின்றன. முன் செயல்களால் தாண்டப் 

ட்டு, ஜஐனங்களெல்லோரும் பின் செயல்கள் செய்கிறுூர்கள். 
தலால், செய்சை பற்றி ஒருவன் பிராமணனாய்விட 

மாட்டான். பின் தர்மஞ் செய்வோனைப் பிராமணனாககி 
சொள்வோமென்றால், க்ஷத்திரியன் மூதலிய நான்கு 

வருணத்தவரும் தர்மஞ் செய்கிறார்கள். ஆதலரல், ஒருவன் 

தருமச் செய்கையைப் பற்றியே பிராமணனாக விட்மாட் 

டான். அப்படியானால் யார்தான் பிராமணன்?ளஎவனொருவன் 

இரண்டற்றதும், பிறவி, குணம், தொழில் என்பவை 

இல்லாததும், உள்ளும் புற ழம் ஆசாசம்போலக் சலந்திருப் 

பதும், அளவிடக்கூடாததும், அனுபவத்தால் உணரதீ 

தக்கதுமாகிய இறுதிப் பொருளை, நேருக்கு நேராகத் 

தெரிந்து சாமம், ராசம் முதலிய குற்றங்களில்லாதவனாய், 

பாபம், மாற்சரியம், விருப்பம், ஆசை, மோகம் முதலியவை 

நீங்கினவனாய், இடம்பம் அகங்காரம் முதலியவை பொருந் 

தாத - நெஞ்சமுடையவனாய் இருக்கின்றானோ, இங்ஙனம் 

கூறப்பட்ட இலக்கணமுடையவனே பிராமணனென்பது 

ஈருதி, ஸ்மிருதி, புராண, இதிகாச்மென்பவற்றின் 

ஒபிப்பிராயமாகும். மற்றப்படி ஒருவனுக்கு பிராமணதி 

துவம் சித்தியாகாது என்பது உபநிஷத்து. 

பிராமணராக வேண்டுவோர் மேற்கூறப்பட்ட நிலைமை 

மைப் பெற முயற்சி செய்யக் சடவரி. க்ஷத்தியர், வைசி
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யர், சூத்திரர் முதலிய மற்ற லெளகிக வர்ணங்களுக்குமி! 
இதுபோலவே தக்கவாறு லக்ஷணங்கள் அமைத்துக் 

கொள்க. அவ்வவ் விலக்கணங்கள் பொருந்தியவர்களே 
அவ்வவ் வருணத்தினரென்று மதிக்கதீதக்கவர்கள், அந்த 

இலக்கணங்கள் இல்லாதவார்கள் அவற்றையடைய முயற் 

செய்யவேண்டும். போலீஸ் வேவுத்தொழில் செய்பவன் 

பிராமணன் ஆகமாட்டான். குமாஸ்தா வேலை செய்பவன், 

க்ஷகுதிரியன் அகமாட்டான். சோம்பேறியாக முன்னோர் 

வைத்துவிட்டுப்போன பொருளை யழித்துத் தின்பவன் 

வைசியன் ஆகமாட்டான். கைத்தொழில்களை யெல்லரம் 
இறக்கக் கொடுத்துவிட்டுச் சோற்றுக்குக் சஷ்டமடைவோர்ீ 

சூத்திரர் ஆகமாட்டார்கள். இவரிகளெல்லாம் மேம்பரி 
டுடைய ஆரிய வார்ணங்கள் நான்கிற்கும் புறம்பாகிய நீசக் 
கூட்டத்தார். நமது தேசம் முன்போலக் கீர்த்திக்கு வற் 

வேண்டுமானால், உண்மையான வகுப்புகள் ஏற்படவேண் 

டும். பொய் வகுப்புகளும் போலிப்பெருமைகளும் ந௫ிக்ச 
வேண்டும். இது நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்களின் 

கருத்து. 

19. நகரம் 

| குறிப்பு: பாரதியார் பல துறைகளிலே, முக்கிய 
மாசக் சவிதைத் துறையிலே என்னென்ன புதுசி 
சோதனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன என்பதை 
உன்னிப்பாகக் கவனித்து வத்திருக்கிறார் என் 
பதற்கு இக்கட்டுரை ஓர் எடுத்துக் சாட்டு, வசன 
சவிதை பிரான்ஸ் நாட்டிலும், மற்ற ஐரோப்பிய 
நாடுகளிலும் இவிரமாசக் சையாளப்பட்டது. 
அமெரிக்காவில் வால்ட் விட்மான் இந்த முயற்சி 
யலே சிறந்த வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
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வேதங்களில் பல இடங்கள் வசன. சவிதை 
சளாகவே இருக்கின்றன. 

இவற்றையெல்லாம் சண்டறிந்த பாரதியார் 
தூரமும் இம் முயற்சியிலே ஈடுபடுகிறார். புதிய 
யாப்பு முறையில் அவரி சானெட் என்ற 14வரிப் 

பாடலையும் தமது இலக்கிய முயற்சியின் 

தொடக்க சாலத்திலேயே எழுதியுள்ளார். 
தனிமை இரக்கம், யான், ௪ந்திரிசை என்ற மூன்று 
பாடல்களும் இதற்குச் சான்றாக நமக்குக் கடைத் 

திருக்கின்றன. 

பின்னால் மக்களுக்கு எளிதாச உணர்த்துவ 

தற்காக ஆநந்தக் களிப்பு, நந்தனார் கீர்த்தனை 
மெட்டுகள், நொண்டிச்சிந்து முதலிய தமிழ் 

மக்களுக்குக் பழகீசமான யாப்பு முறைகளைக் 

சையாள்கின்றார். பிறகு புதிய கீர்த்தனை முறை 

களையும் படைக்கிருர். 
அனால் புதிய யாப்பு வகையான வ௫௪ன 

சவிதையையும் அவர் சோதனை செய்யாமல் 

விடவில்லை. இதிலும் அவர் நல்ல வெற்றி பெற் 

றுள்ளார் என்பதை அவருடைய வசனசவிகதை 
களின் வாயிலாக அறியலாம். புதுமரபுக்சவிதை 

களை: எழுதுகின்ற இக்காலக் சவிஞர்களும் பாரதி 
யாரையே தமது முன்னோடியாசக் கருதுகின்றணர். 

ஒரு லட்சிய நகரத்தை வால்ட்விட்மான் 

கற்பனை செய்கிருர். அது. பாரதியாருக்குப் 
பிடித்தமான, மிசப் பிடி.த்தமான ஒன்று என்று 
கூறத்தேவையில்லை ஆகவே அதைப் பற்றி இக் 

கட்டுரையிலே சரூருக்கமாசக் குறிப்பிடுகின்றார்.] 
வால்ட் விட்மான் என்பவரி சமீபகாலத்தில் வாழ்ந்த 

மெரிக்கா (யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ்) தே௫த்துக் சவி,
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இவருடைய பாட்டில் ஒரு புதுமை என்னவென்றால், அது 

வசன நடை போலேதான் இருக்கும். எதுகை, மோனை, 
தளை ஒன்றுமே கிடையாது. எதுகை மோனை. யில்லாத 

சவிதைதான் உலசத்திலே பெரிய பரஷைசகளில் பெரும் 

பகுதியரகும். அனால், தளையும் சந்தமும் இல்லாத சவிதை 

வழக்கமில்லை. வால்ட் விட்மான், “சவிதையை பொருளில் 

காட்டவேண்டுமே யல்லாது சொல்ல க்கில் சாட்டுவது 

பிரயோஜனமில்லை” யென்று சருது, ஆம்ந்த ஓசை மாத் தரம் 

உடையவாய், மற்றப்படி வ௫னமாகவே எழுதி விட்டார். 

இவரை ஐரேரப்பியா், காளிதாஸன், கம்பன், ஷேக்ஸ்பியர், 

மில்டன், தான்தே, கெத்தே முதலிய மசகாகவிசளுக்கு 

ஸமான பதவி யுடையவராச மதிக்கிறார்கள். 

குடியாட்சி, ஜனாதிசாரம் என்ற கொள்சைக்கு மந்திப 

ரிஷிசளில் ஒருவராக இந்த வால்ட் விட்மானை ஐரோப்பிய 
ஜாதியார் நினைக்கிறார்கள் . 

எல்லா மனிதர்களும், அணும் பெண்ணும் குழந்தை 

களும் எல்லாரும் ஸமானம் என்ற ஸதீயதீதை பறையடித்த 

மஹான்சளில் இவரீ தலைமையானவர். 
ஸர்வ ஐகதீதும் ஒரே சக்தியை உயிராக உடையது 

ஆதலால், எல்லாம் ஒன்று. ஆதலால் பயத்தைவிடு 
பிறருக்குத் தீங்கு செய்யாதே. மற்றப்படி. யெல்லாம் உன் 
சொந்த இஷ்டப்படி. நடந்துகொள். எல்லாரும் ஸமானம் 

யாருக்கும் பயப்படாதே. சடவுள் ஒருவருக்கே பயப்பட 
வேண்டும். மனிதர் கடவுளைத் தவிர வேரறன்றுக்கும் 
பயப்படக்கூடாது. இதுதான் அவருடைய மதத்தின் 
முக்கியமான கொள்கை, *எல்லாரும் பரஸ்பரம் அன்பு 

செய்யுங்கள்” என்ற .கிறிஸ்துவின் போகதுனையை அவரி 

சவிதையாகச பல வகைகளில் சொல்லியிருக்கிறார. இந்த 
மஹான் ஒரு நகரம் கற்பனை பண்ணுகிறார். அந்த நகரத் 

தில் ஆணும் பெண்ணும் சபதத்தில் துஞ்சாரி. அங்கே
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நமையில்லை, ஆண்டையுமில்லை. அங்கே, ஸ்தானிகர் 
மின் முடிவற்ற செருக்கை பொதுஜனம் உடனே சினந்து 

திரிக்கிறது. அங்சே, நகரத்தான் தலை, நகரத்தான் 

ரமாணம்; அவனுடைய சம்பளக்காரரே பிரஸிடெண்டு, 

மயர், கவர்னர் எல்லாரும். அங்கே குழந்தைகள் தமக்குத் 

£மே பதி செய்து கொள்ளவும், தம்மைத் தாமே காத்துக் 
சாள்ளவும் பயிற்சி பெறுகிறார்கள். அங்கே, பெண்கள் 

திசளில் ஆண்களைப் போலவே கூட்டங்கூடி ஊர்வலம் 

ருகிரார்கள். அங்கே, பொதுக் கட்டிடங்களில் பெண்கள் 

புண்களுக்கு நிகரான இடம் பெறுகிறார்கள். 

இவ்வாறு வால்ட் விட்மான் சற்பனை பண்ணின 

சரத்தை சண் முன்னே பார்க்ச வேண்டும் என்ற நோக்கத் 

டன் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இப்போது 
ட பல ராஜ்ய தந்திரிகளும் மந்திரிகளும் சாஸ்திரிகளும் 
யற்சி செய்து கொண்டு வருகிருர்கள். 

பணக்காரன், ஏமை; உத்தியோகஸ்தன், கூலிக்காரன்? 
டி, படை; அண், பெண்; மூத்தது, இளையது--எல்லாரும் 
ருவருக் கொருவர் வஞ்சனை, துரோகம், அநியாயம், 

காள்ளை, கர்வம், ஹிம்ஸை, அவமதிப்பு, கொலை முதலிய 

மைகள் செய்யாமல், பரஸ்பரம் அன்புடனும் மதிப் 

டனும் நடந்து, எல்லாருக்கும் விடுதலையும் ஸமத்வமும் 

ள்ளதாகிய நகரம் கண்முன்னே தோன்றுவதை 

ரும்பாத மனிதனும் உண்டோ? 

20. விசாரணை 

[குறிப்பு : தண்டனை கொடுப்பது பற்றிய 
கருத்துக்கள் புரட்சிகரமாக இன்று மாறியிருக் 
கின்றன. குற்றம் செய்பவர்கள் ஏன் அவ்வாறு 

செய்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து ஏற்ற பரிசாரம்
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செய்வதே மேல் என்று மதிப்பதை நாம் இன்று 
அறிவோம். கைதிகளை அன்புடன் நடத்துதல்) 

சிறைச்சாலையில் பல சீர்திருத்தம். செய்தல் 

என்றெல்லாம் சாதாரணமாக இக்காலத்தில் 
பேசப்படுகிறது. திறந்தவெளிச் சிறை, பயனுள்ள 

தொழில் கற்பித்தல்.இவற்றைப் பல இடங்களிலே 

பரிசோதனை செய்து பலனையும் கண்டுள்ளார்கள். 

துரக்குத் தண்டனையையே ஓழித்து விடவேண் 
டும் என்று பேசப்படுகிறது. 

பாரதியார் இவற்றைப் பற்றியெல்லாம் 

நுணுகி ஆய்நீது அக்காலத்திலேயே முற்போக் 

கான எண்ணங்களை வழங்கியுள்ளார். பெண் 

களுக்கு வாக்குரிமை வேண்டும் என்றும் 

தெளிவாக எழுதியுள்ளாரி. 

மிகப் பல துறைசளிலே இவ்வாறான சீர் 

திருத்தமும், முற்போக்குமான சிந்தனைகளை 
அவரி கொண்டிருந்தார் என்பது அவருடைய 
மேதையையும், பரந்த உள்ளத்தையும் காட்டு 

கின்றது. பகைவனுக்கருள்வாய் என்று பாடிய 

சவிஞரல்லவர 2 | 

கைதி விஷயம் 

கைதிகளை அன்புடன் நடத்த வேண்டும். ௮: 

களும் மனிதர் தானே? ஏன் குற்றம் செய்தார்சளெல் 

கோபிக்கிறாுயா? ஏதோ தெரியாமல் செய்திருப்பார்ச 

தெளிந்த புத்தியிருந்தால் நடந்திருக்குமா? நல்ல ஸஹ 
ஸத்திலே பழக்கப்படுத்தியிருந்தால் இந்த நிலைக்கு இப 
திருப்பார்களா? ஜன சமூஹத்திலே சிலரை நாக 

நிலைமைக்குக் கீழே அமிழ்த்துவைத்த குறை யர
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சரர்ந்தது? இப்போதுகூட சிறுபிள்ளைகள் குற்றம் செய்தால் 

சடர தண்டனை விதிப்பதில்லை. *திருதீதக்கூட' த்திலே 

போடுகிறார்கள். அமெரிக்கா முதலிய நாகரீக தேசங்களில், 

கைதிகளுக்கு நாள்தோறும் அதிச ஸெளகரீயங்களும் 
கூமையும் இரக்கமும் காட்டி வருகிருர்கள். பழைய 

சாலத்தில் இங்கிலாந்திலும் :நமது தேசத்திலும் பெரும் 
பாலும் எல்லாத் தேசங்களிலும் சொற்பக் குற்றங்களுக் 

கெல்லாம் மிகவும் க்ரூர தண்டனை விதித்து வந்தார்கள். 
இலேசான களவுக்கு ஒருவன் சையை வெட்டிவிடுவார்கள். 
இக்காலதீதில் எந்த தேசத்திலும் அப்படி நிஷ்டூரமான 

தண்டனை கிடையாது. விசேஷமாக, ராஜ்ய சம்பந்தமான 

குற்றங்கள் செய்து சிறைப்படுவோரை இங்கிலாந்து 

முதலிய தேசங்களில் ஸாமான்யக் கசைதிசலா போல் 
நடத்துவதில்லை. பலவிதமான குற்றங்களுக்குத் தண்டனை 

குறைந்து வருகிறது. மேலும் புராதன ராஜ்யங்களிலே மதத் 

திருத்தம் ராஜ்யத் தருத்தம் முதலியவற்றை விரும்புதல் 
தற்றம் என்று நீதிக்காரர் பாவித்திருக்கும் பல தருஷ்டாந் 
தங்கள் உண்டு. இப்போது அப்படியில்லை. பெரும்பான்மை 
யான தேசங்களில் மேற்சண்ட இருத்தக்காரருக்கு 

ராஜ்யஸம்மானமும் உயர்ந்த பதவிகளும் கிடைக்கும். 

ஆனால், இக்காலத்திலே கூட சிலதேசங்களில் ராஜ்யத் 
திருத்தம், மதத்திருத்தம் முதலியவற்றை நீதிக்காரரி 

குற்றமென்று சொல்லாவிட்டாலும், சற்றே சினந்த முகத் 

துடன் நோக்குகிரார்கள். இப்படி நடப்போரி நீதி 
சாஸ்திரத்தின் அதார வலிமைகளை நன்றாகத் தெரிந்து 
கொள்ளவில்லை. 

தண்டனையின் கருத்து 

குற்றஞ் செய்த மனிதனைச் சீர்திருத்தி இனிமேல் 

அவன் அக்குற்றஞ் செய்யாதபடி அறிவிலும் ஒழுக்கத் 
பா. ச.
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தலும் மேம்பட வழி செய்யவேண்டும். இந்தக் கருத்து ஓ 

தண்டனை செய்வோரையே தர்ம தேவதை க்ஷமிக்கலாறு 

பழிக்குப் பழி வாங்கிவிட வேண்டும் என்ற சருத்துப்மு 

தண்டனை செய்கிற அதிகாரம் “மனிதனுக்கே இடையா் 

ஏழையைப் பணக்காரனாக்கினால் பிறகு தருடமாட்டான் 

பேராசைக்காரனைக் கொஞ்சம் ஏழையாக்கினால்பிறகு இருடூ 

மாட்டான். மூடனுக்குப் படிப்புச் சொல்லிக்கொடுத்தாஜ் 

இந்திரியங்களைக் சட்டியாள முடியாதவனை விரதங்களி0 

போட்டால், உயரிந்த பதவியிலிருப்போரீ எப்பொழுதுமு 

நியாயத்தையே செய்து சாட்டினால், பிறகு களவு இராத 

“பள்ளிக்கூடங்கள், தொழிற்சாலைகளை அதிசப்படுத் 

இனால், சிறைச்சாலைகள் குறையும் என்பதை அநேக நீதி 
சாஸ்திரக்காரர் தெரிந்து சொல்லுகிறார்கள். வாத்தியார் 

சளின் தொகை அதிகப்பட்டால் போலீஸ் ஸேவகரிள் 
தொரசை 'குறையும். நியாயமான அதிகாரத்தின் 8ழ் 

பள்ளிக்கூடமும் வாத்தியாரும் மிகுதிப்படும்; போலீள் 
ஸேவகமும் சிறைச்சாலையும் குறையும். 

க்ஷமை 

பொதுவாக அநேகரிடத்தில் ஒரு துர்கீகுணமிருச 

கிறது. தான் ஒரு குற்றஞ் செய்தால், அதைச் சுண்டை 

காய் போலவும், அதே குற்றத்தை மற்றவன் செய்தால் 

அதைப் பூசனிக்காய் போலவும் நினைக்கிறார்கள். மா மியா! 

உடைத்தால் மண்சகலம்; மருமகள் உடைத்தால் வெள் 

சலம். மனிதனுக்கு, உண்மையாகவே புத்தித் தெளிவ 

யோக்யதையும் தொடங்கும்போது, பிறர் கு ற்றங்கலை 

க்ஷமிக்கவேண்டுமென்ற எண்ணமுண்டாகறது. மூடி 

தான் செய்த குற்றத்தை மறந்து விடுகிறான்; அல்லதி 
[பிறருக்குத் தெரியாமல் மல றக்இறான்? அல்லது, பெரய்
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காணங்கள் சொல்லி அது குற்றமில்லை என்று ர௬ுஜாப் 

த்த முயற்சி செய்கிறான். குற்றத்திற்குக் காரணம் அறி 
சமை: அதை நீக்கும் வழி ஸத்ஸங்கமும் தைர்யமும். 
int குற்றங்களை க்ஷமிக்கும் குணம் குற்றமில்லாதவரீ 

எடத்திலேதான் காணப்படும். குற்றம் செய்வோரி 
ரல்பரம் மிகுந்த எரிச்சலோடிருப்பார்கள். ஒரு தொழிலைசி 

மீர்ந்தவர்சளுக்குள்ளே பொறாமை யுண்டாவது ஸஹஜந் 

ர்னே! 

நீதி 
நீதி என்பது பொது ஒழுக்கம். ஒரு கிராமத்தில் 

ைவனுக்கு வேறு நியாயம் எளியவனுக்கு வேறு 

மாயமாக இருந்தால், அங்குள்ள நீதிக்காரரை உடனே 

ஏற்றவேண்டும். இல்லாவிட்டால், கிராமம் விரைவில் 

ஸிந்துவிடும். ஜனங்கள் குற்றஞ் செய்யாமல் நீதிக்காரரி 
ராத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீதிக்காரர் குற்றஞ் செய் 

நாமல் ஜனங்கள் பரரர்தீதுக் கொள்ள வேண்டும். நீதிக் 

notice இரண்டு பெரிய பிரிவு உண்டு; நியாயஸ்தலங் 

1ளிலிருந்து நீதியைப் பரிபாலனம் செய்வோரி ஒரு பகுதி, 

நி (சட்ட) சபைகளிலிருந்து நீதிகள் ஏற்படுதீதுவோர் 
/ற்றொரு பகுதி; இவ்விருதிறத்தாரும் கோணல் வழியிலே 

றங்காமல் அடக்க வேண்டிய பொறுப்பு பொது 
னஙகளைச் சேர்ந்துது. 

வாக்குச் சீட்டு 

பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, ஐப்பான், அமெரிக்கா-- 

நச தேசங்களில் சட்டங்கள் செய்யும் ஸபைக்கு 
நஸைபை* என்று பெயரிட்டு, ஸபைக்காரரி (மெம்பர்) 
வவொருவரையும் பொது ஜனங்கள் வாக்குச்சீட்டுப் 

மூட்டு நியமனம் $செய்யும் வழக்கம் பலவாறாக நடை
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பெற்றுவருகிறதுடி ஜனஸபயையார் நியாயமில்லாத சட்ட 

கள் செய்தல், அடுத்த தடவை ஜனங்கள் தம்மை தள் 

விடுவார்கள் என்ற பயம் இருக்கவேண்டும், ஐ 
களுடைய அதுசாரத்திற்குட்படாத ௪ட்டஸபையாரி மன 
பேரனபடியெல்லாம் சட்டம் போடுவார்கள். அதி 
பல விபரீதங்கள் ஏற்படும். வாக்குச்சீட்டு (வோ! 

விஷயத்தில் பலவித அனுஷ்டானங்கள் இருக்கன்ற6 
இங்கிலாந்திலே வாக்குச் சீட்டுப்போடும் உரிமை இலர் 
கில்லை. பிரான்ஸ் தேசத்திலே எல்லாரும் சட்டுப்போடலா। 
அமெரிக்காவிலே பல ஜில்லாக்களிலே பெண்ச 
ஜனஸபைக்குசி சீட்டுப் போடுகிறார்கள். இந்த முறைல 
தேசமுமுமைக்கும் பொதுவாக்கி, ராஜ்யத்தில் அணைய 
பெண்ணையும் நிகராக்கி விடவேண்டும் என்று அந் 
நாட்டிலே மிஸ்டர் ஹியூஸ், மிஸ்டர் வில்ஸன் போன் 
பெரிய செல்வாக்குடைய தந்திரிசள் விரும்புகிருர்கு 
கூடிய சீக்கிரத்தில் அமெரிக்காவில் எல்லா நாடுகளில் 
பெண்சீட்டு வழக்கமாய் விடும் என்று தோன்றுகிற 
வாக்குச் சீட்டே புருஷலக்ஷணமென்று மேற்கு தேச௫த்தா 
சொல்லிக்கொண்டு வந்தார்கள். இப்போது பெண்ணுக்கடூ 
கூட அந்து உரிமை இல்லாவிட்டால் இழிவு என்] 
தர்மானம் செய்துவருகிரரிகள். 

21. தராசும் காந்தியடிகளும் 

[குறிப்பு : காந்தியடிகள் தமது ஆமதாபாத் 
ஸதீயாக்கரஹ் அடிரமத்தில் ே த. ஸேவைப் 
பயிற்சிக்காக அங்குள்ளவர்களுக்கு 11 விதிகள் 
ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். அதைப்பற் இிஓய். எம்.ஸி,எ” 
வாலிப சங்கத்தில் அவர் பேரியதைப்பற் OS
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தராசு விமர்சிக்கிறது. தராசுக் கடை என்பது பல 
விஷயங்களைக் குறிதீது பாரதியார் தமது _கருதீ 
தைக் கூறுவதற்குக் சையாண்ட உத்தியாகும். 

1908ஆம் அண்டில் தெதன்னாப்பிரிக்காவில் 
காந்தியடிசள் தொடங்கிய சதீயாக்ரஹத்தைப் 
பாரதியார் கூர்ந்து கவனித்து வந்துள்ளார். 
அதைப்பற்றிப் புகழ்ச்சியாசவும் தமது இந்தியா 
வார இதழில் எழுதியுள்ளார். பிற்காலத்தில் 
சாந்தி பஞ்சசம் என்ற கவிதையில், காந்தியை 
மஹாத்மா என்றும் தேச விடுதலைக்கு உகந்த 
உன்னதமான வழி சண்டுபிடித்தவரென்றும் 
புகழ்ந்துள்ளார். 

அனால் தமக்கு எது சரியல்ல என்று படுகிறதே 
அதைப் பாரதியார் வெளியிடத் தயங்குவதில்லை. 
அடிதீ்தவனைத் திருப்பி அடிக்கக்கூடாது என்று 
சொல்லுவது பிழை என்று கூறிவிடுஇருர். 

“பசைவனுக்கருள்வாய்” என்று பாடியவரும் 
நமது கவிஞரே. **துஷ்டனைக்கூட நீ தண்டனை 
செய்துகொள். எனக்கு அதிலே ஸந்தேரஷமில்லை”' 
என்று சுத்தக் கடலில் 1915 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 
2 ஆம் தேதியன்று எழுதியிருக்கிறார்.] 

தராசு சொல்லலாயிற்று :-- 

“ஸ்ரீமான் சாந்தி நல்ல மனுவர். 

“அவர் சொல்லுகிற ஸதீய விரதம், அஹிம்ஸை, 
உடமை, மறுதீதல், பயமின்மை இந்த நான்கும் உத்தம 
தரீமங்கள்--இவற்றை எல்லோரும் இயன்றவரை பழச 
வேண்டும். ஆனால் ஓருவன் என்னை அடிக்கும்போது நான் 

ene திருப்பி அடிக்சக் கூடாதென்று சொல்லுதல் 
ழை.
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“சுதேசியம், ஜாதிஸமத்வம், தேசபாரஷைப் பயிந் 
தெய்வ பக்தி இந்த நான்கையும் இன்றைக்சே பழ$ 
சாதனை செய்துகொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நடி 
கேசம் அழிந்துபோய் விடும். 

“நாக்கைக் கட்டுதல், பிரமசரியம் இவையிரண்டை 
செல்வர்கள் இடையிடையே அனுஷ்டித்தால் அவர்களுக் 
நன்மையுண்டாகும். ஏழைகளுக்கு இந்த உபதேசம் அவ$£ 
மில்லை. அவர்களுக்கு நாக்சை ஏற்செனவே சட்டித்தா 
வைத்திருக்கிறது. பிரமசரியத்தை ஜாதி முழுமைகக 
ஸ்ரீகாந்தி தர்மமென்று உபதேசம் செய்யவில்லை, ௮ 
வேலை செய்தால் தேசத்தில் சீக்கிறம் மனி தரில்லாப 
போய்விடும். 

“காந்தி பதினொரு விரதம் சொன்னார். நா 
பன்னிரண்டாவது விரதமொன்று சொல்லுகிகிறேன். அ 
யாதெனில் :--எப்பாடு பட்டும் பொருள் தேடு; இவ்வுல; 
திலே உயர்ந்த நிலை பெறு; இப்பன்னிரண்டாவ 
விரதத்தை தேச முழுதும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.” 

22. தராசு சொல்லும் அரிய உண்மை 

[குறிப்பு 2: பாரமாரித்திசம் வேறு: லெளகிசம் 
வறு: அன்மீகத்திற்குப் பெரியோர் சொன்ன 

உண்ளஎமகள் இல்லற வாழ்க்கைக்குப் பொரு ந்தா. 
எல்லாம் மாயை; எல்லாம் பொய் என்பதை 

இல்லறத்தான் கூறக்கூடாது. *தங்க விக்ரஹம் 
போலே பெண்டாட்டி எதிரிலே நிற்கிறாள். அவள் 

பொய்யா? நடு வீட்டில் இதை உச்சரிக்கலாமா?' 

என்று பாரதியார் கேட்கிறார். நிற்பதுவே,
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நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்கள் எலாம் 
சொற்பனந்தானா?”” என்று உலசத்தை நோக்கி 
வினவுதல் என்ற இவருடைய கவிதை, இதே 
சருதீதை வலியுறுத்துவதைக் சவனிக்க வேண்டும். 

இப்பகுதி தராசு என்ற பாரதியார் 
நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

“இந்த உலகத்து மேன்மைகளெல்லாம் அநித்யம், 
சையால் நமக்கு வேண்டியதில்லை. செல்வத்தையும் 
நீதியையும் தேடி. முயற்சி செய்பவன் அஞ்ஞானத்தில் 
ழந்திக் உடக்கிறான். நாம் அத்மலாபதீதை விரும்பி 
பவுலகத்தை வெறு க்துதீ கள்ளிவிட வேண்டும்”” என்பது 
'மூறை. 

மடங்களிலேயும், கசாலக்ஷபங்களிலும், பஜனைக் 

டங்களிலும்,புராணப் படனங்களிலும்,மதப்பிரஸங்கங் 
லும், பிச்சைக்காரர் கூட்டத்திலும், வயது முதிர்ந் 
ரர் சம்பாஷணைகளிலும், எங்கே திரும்பினாலும், நமது 
ட்டில் இந்த “வாய் வேதாந்தம்”” மலிந்து கடக்கிறது. 

“உலசம் பொய்; அது மாயை; அது பந்தம்; அது 
பம்; அது விபத்து; அதை விட்டுத் தீரவேண்டும்." 
த வார்தீதைதான் எங்கே பார்த்தாலும் அடிபடுகிறது. 
தேசத்திலே படி.த்தவர்கள், அறிவுடையோர், சாஸ் இரகீ 

ரர் எல்லோரும் ஒரே மொத்தமாக இப்படிக் கூசிசலிட் 
ல், அங்கே லெளகிக காரியங்கள் வளரிந்தேறுமா? மனம் 
TED வாழ்கீசையன்றோ? 

பூர்வமதாசார்யர் *பாரமார்த்தச'மாசசி சொல்லிப் 
ரன வாரிதீதைகளை நாம் ஒயாமல் லெளகிகத்திலே ' 
TUS கொண்டிருப்பது சரியா? வெகுஜன வரக்கு 
து தேசத்தில் பலித்துப்போய் விடாதோ? இகலோசம்
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துன்பமென்று நம்பினால், அது துன்பமாசகதீ தான் முடியும் 

இத்த உலகம் இன்பம், இதிலுள்ள தொழில், வியாபாரம் 

படிப்பு, சேள்வி, வீடு, மனைவி, மக்கள் எல்லாவ ற்றிலுப 

ஈசன் அளவிறந்த இன்பத்தைக் கொட்டி வைத்திருக்கிறான் 

விதிப்படி நடப்போர் இந்த ஸுகங்களை நன்றாக அனுபவீ£ 

கிறார்கள். ஈசனுடைய விதி தவறும் கூட்டதீதார் துன் 

மடைகிருரிகள். 

23. உடம்பு 

[ குறிப்பு: ஒல்லியான உடம்பு; ஷர்ட், கோட் 
என்று போட்டுக் கொண்டு பாரதியாரீ தெம்பாக 

நடந்தாலும், கொஞ்சம் தள்ளினால் விழுந்து 
விடுவார். 

‘orm படுதீதுக் சொண்டது. உடலை 
வை ரம் போல உறுதி உடையதாகவும், பக்ஷிகளைப் 
போல லாசவமுடையதாசவும், சிங்கத்தைப் 

போல் .வலிமையுடையதாசவும் செய்யவேணும் , 

உடல் வசப்படாவிட்டால் இந்த உலகத்திலே 

வாழ்க்கை பெருந்துன்பந்தான். , உடம்பே 

எழுந்துட்காரு, உடம்பு எழுந்து விட்டது. முதுகு 

கூனுகிறது. அந்த வழக்கத்தைத் தொலைத்து 
விட. வேண்டும்'” என்று சித்தக்கடலிலே 1915 

ஜூலை 7ஆம் தேதி பாரதியார் எழுதுகிறார். 

“மகனே” உடல் வெற்றி சொள். அது எப் 

பொழுதும் நீ சொன்னபடி கேட்க வேண்டும். 
அது சொன்னபடி நீ கேட்கலாகாது. அது மிருகம், 

நீ தேவன்; அது யந்திரம், நீ யந்திரி'” என்றும் 
தொடர்ந்து எழுதுகிறார். உடலினை உறுதி செய்
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என்று பாடிய பாரதியார்...பாவம்! நினைத்தால் 
சண் சலங்குகிகிறது. 

இக்கட்டுரையில் உடம்பை உறுது செய் 
வதற்கு அவர் வழி சொல்லுகிறார். **பிள்ளைகளை 

இஷ்டப்படி. நீஞ்சுதல், மரமேறுதல், பந்தாட்டம் 

முதலிய விளையாட்டுக்கலிலே போசவொட்டாத 
படி, தடுக்கும் பெற்றோர் தாமறியாமலே மக்களுக் 

குத் இங்குசெய்கிரார்கள்.”” என்று எச்சரிக்கருரி, 

இங்கு பாரதியார் நமது இளமைப் பருவத் 
தையே நினைத்து எழுதுகிறார் என்று தோன்று 
கிறது. அவர் தமது ஸ்வ சரிதையில் எழுதுூருர்: 

*அண்டோர் பத்தினில் ஆடியும் ஓடியும் 
அறுகுட்டையின் நீச்சினும் பேச்சினும் 

ஈண்டு பன்மரத் தேறியிறங்கியும் 

என்னெ டொத்த சிறியர் இருப்பரால் 
வேண்டுதந்தை விதிப்பினுக் கஞ்சியான் 

வீது யாட்டங்க ளேதினுங் கூடிலேன் 

தூண்டு நூற்கணத் தோடு தனியனாய்த் 
தோழமை பிறிதின்றி வருந்தினேன்”? 

இவ்வாறு வருந்திப் பாடுகிறுர். 

ஆனால் பட்டினத்தடிகளைப் போலத் “தந்ைத 
யாகிய பாதகனே” என்று சொல்லவில்லை. 

இளமையில் உடம்பை உறுதி செய்யாது 
விட்டு விட்டதை நினைந்து ஏக்கத்தோடு பாடு 

கரூர். 

இக்கட்டுரையும் இளைஞரீகளுக்கும், பெற் 
ரோர்சளுக்கும் (நல்ல எச்சரிக்கையாக அமைநீ 
துள்ளது.]
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உடம்பை வலிமை செய்வதற்கு மன வலிமை 

பேண்டும். 

சஸரத் முதலிய பழக்கங்களில் உடம்பு பலமேறுவதற்கு 
மனவுறுதியும் ஆசையுமே முக்கிய காரணங்களாக வேலை 

செய்கின்றன. 

ராமமூர்தீதி முதலிய நமது நாட்டு பலவான்களும் 
ஸாண்டோ முதலிய அன்னிய நாட்டு பலவான்களும் இவ 

விஷயதீதை மிசவும் வற்புறுத்திப் பேசியிருக்கிறார்கள் 

சையிலே தண்டு முதலியவற்றை எடுதீதுச் சுழற்றுடி 
போது, வீமசேனனை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று 
எங்களூரிலே ஒரு பஹல்வான் சொல்லுவார். பிராணாயமம் 

மத்தை மாத்திரமேயன்றி *தியானம்” மு.தலிய யோக்முறை, 

களையும் ராமமூர்த்தி பெருந்துணை யென்று Gere aS mh 

ஸாண்டோ தமது “டம்பெல்ஸ்” என்று சொல்லப்படும் 

இரும்புக்குண்டுகளை வைத்துப் பழகுவோரி வெறுமே 

சைகளில் குண்டுகளைத் தூக்கி அசைத்தால் பிரயோஜன 

மில்லை என்பதை மிகவும் தெளிவாச எழுதியிருக்கிறார். 

குண்டைப் பிடித்து உறுதியுடன் முன்னே நீட்டிய 
சையை மடக்கும்போது, உமது மனோபலம் முழுதையும் 

சைத்தசைகளிலே செலுதீதி மெதுவாக மடக்க வேண்டும் 
சவனத்தை மற்றொரு பொருளிலே செலுத்தினால் தை 

சளுக்கு சரியான வலிமை யேறாதென்று சொல்லுகிருரி. 

உடம்பு நாடிகளுக்கு வசப்பட்டது. நாடிகள் மனதில் 
வ௫மாகும். ஆசையால், உடம்பிலுள்ள நோய்களை; 
இர்தீது வலிமை யேற்றுவதற்கு, மனவுறுதி, நம்பிக்கை 
உத்ஸாகம் முதலிய குணங்கள் பிரதானமாகக் கொள்ளி 

SO,
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உணவு 

இந்திரப்ரஸ்த நகரத்தின் சடைசி க்ஷத்திரிய அரசனான 

ரருதிவிராஜனுடைய ஸேனாதிபதிகளிலே ௪ mr மிண் டராய் 
என்று ஒருவன் இருந்தான். வடபக்கத்து முஹம்மதிய 
இரசரீக்கெல்லாம் அவன் பெயரைக் கேட்டமாத்திரத்தில் 

நடுக்க முண்டாகும்படி. அவன் அத்தனை வீரமும் யுத்தத் 
துறமையும் கொண்டு விளங்கினான். அவனுடைய சரீர 

வலிமையை அக்காலத்தில் பாரததேச மூமழுதிலும் நிகரற்ற 

தாசக் கொண்டாடினார்கள். அவனுக்குசி சாமுண்டி, உபா 

லனையுண்டு. விரதங்கள், கண்விழிப்புக்கள், தியானங்கள், 

வயாயாமங்கள் இவற்றிலேயே தன து காலமுழுதும் 

நழித்தான். அவன் உணவு கொள்ளும்போது, வீமனைப் 
டீபால் அளவில்லாத பசியுடன் உண்பான் என்று சந்தகவி 
மருதிவிராஜ் ராஸோ” என்னும் தமது காவியத்திலே எழுதி 
WEA? வீமனுடைய பெயர்களில் *வ்ருகோதரன்” 
என்பதொன்று. அதாவது, ஓநாய் வயிறுடையவன் 

என்றர்த்தம். இது அவனுக்கிருந்த நோர்த்தியான பரியைக் 
ஈரதிச் சொல்லியது. இக்காலத்திலே குறைவாச உண்ணு 

கல் நாகரீசமென்று நம்மவரிகளிலே சிலரீ நினைக்கிறார்கள். 

பெருந்தூனிக்காரன் என்றால் அவமதிப்புண்டாகிறது. 

எரார்த்தத்திலே சோறு தின்று முடிந்தவுடன் எழுந்திருக்க 
முடியாமல் சஷ்டப்படும் சில பிராமணாரித்தக்காரார்களைப் 

Sire, சரியான பலமில்லாமல் உடம்பைக் கொழகொழ 
மிவன்று வைத்துக்கொண்டு, நாக்கு ருசியை மாத்திரம் 
ஈதிப் பெருந்தீனி தின்பவனைக் சண்டால் அவமதிப் 
உண்டாவது இயற்கையேயாம். ங்கம் புலிகளைப் போல 
ஊசல் வலிமையும் அதற்குத் தகுந்த இனியும் உடையவனைக் 

கணடால் யாருக்கும் அவமதிப்பு உண்டாகாது; சாதாரண 
மாகப் பயம் உண்டாகும், நானாவிதமான விலையுயர்ந்த
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உணவுப்பொருள்சளைத் தன்றால்தான் உடம்பிலே பலம் 

வருமென்று இலர் நினைக்கிறார்கள். இது தவறு. காற 

ஸாரங்களும் வாஸனைகளும் உண்டாக்கி ர௬யை அதிசப் 
படுத்தும் வஸ்துக்கள் தேசபலத்திற்கு அவசியமில்லை. 
கேப்பைக்களி சம்பஞ்சோறு இவற்றால் பலமுண்டா 
வதுபோல், பதிர்பேணியினும், லட்டுவிலும், வெங்காய 
ஸாம்பாரிலும் உண்டாகாது. 

பசி 

சரீரத்தை வியர்க்ச வியர்க்க உழைத்தால் நல்ல ப 
யுண்டாகும். நல்ல ப௫ூியாயிருக்கும்போது சேப்பைக 

சளியை வேண்டுமளவு தின்று சத்த ஜலத்தைக் குடித்தால் 
போதும். விரைவிலே பலம் சேர்ந்துவிடும். பிள்ளைகளை 
இஷ்டப்படி. நீஞ்சுதல், மரமேறுதல், பந்தாட்டம் முதலிய 

விளயாட்டுக்களிலே போசவொட்டாதபடி. தடுக்கும் 

பெற்றோர் தாமறியாமலே மக்களுக்குத் தீங்கு செய்கி 
(RIT Ba. 

வயது 

மேலும் சரீர வுழைப்பும் விளையாட்டுக்களும் மிகவும் 
வாலிபப் பருவத்திலே யிருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரந் 
தான் பொருந்துமென்று ஒரு தப்பெண்ணம் சிலரிடமீ 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. மனிதனுக்கு இயற்கை வயது நரா 

ஆசையால் ஐம்பது வயதாகும்வரை ஒருவன் : இளை 
இர்ந்தவனுகமாட்டான். பிஞ்சிலேம்ய உடம்பை நாசப்படுதீ 

இனால் சீர்கெட்டுக் குலைந்துபோய் இருபது வயதாகுமுவீ 

இழதீ்தன்மை வந்துவிடும். எனிலும், இயற்சை விதிப்பம 
ஐம்பது வயதுவரை இளமை நிற்குமாசையால், அதிதி 
குள்ளே *செயற்சைக் கழத்தன்மை” பெற்றோர் தமதுட்மு 
பைத் திருத்தி நல்லநிலைமைக்குக் கொண்டுவர முய
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செய்யலாம். ஐரோப்பாவிலே ஐம்பது வயதுக்காரர் 
ஆடியோடி. விளையாடுவதும், பந்தடி.ப்பதும், கூட்டங் கூடிக் 

குதிப்பதும் சாதாரணமாகப் பார்க்கலாம். நமது நாட்டுக் 
சல்வியாளர் லர் முப்பது வயதிற்கு முன்னமே தம்மைக் 
இழவர்களாச பாவனை செய்து கொண்டு, ஜீவக்ளை 

யில்லாமல் ஸஞ்சரிக்கிறார்கள். 

பெரியமனுஷத் தன்மை 

இன்னு மொரு டுதால்லை. பெரியமனுஷத் 
தன்மைக்கும் சரீரவுழைப்புக்கும் விரோதம் என்று நம்ம 

வரிசஸில் சிலரின் மனதில் எந்தப் பிசாசோ எழுதி வைத்து 

விட்டது. ஆசையால், சொற்பப் பணமுடையவன் கூட, 
கதுனக்கு ஜலம் கொண்டுகொடுக்க ஓராளும், குளிப்பாட்ட 
ஓராளும், தலை துவட்ட ஓராளும் வைத்துக்கொண்டு, 

பாயோடே உடைக்கும் கழவியைப்போல் நடந்து கொள்ளு 
கிரன். மாதம் முப்பது ரூபாய் சம்பளம் வந்தரல் போதும். 
வீட்டிலே அவன் பெரிய நவாப்; சைகாலை அசைக்க 

மாட்டான். மேல் மாடத்திலே போய் ஒரு புஸ்தகம் 
அல்லது மேல் வேஷ்டி. எடுதீதுக்கொண்டு வரவேண்டு 

மானால் அவன் போச மாட்டான்; பந்துக்களை ஏவுவான் , 
வயதிலே சிறியவராக யிருந்தால் அவர்களை விலையடிமை 
போலே நடத்துவான். அற்பக்காரியங்களுக்செல்லாம் 
ஒருவரை யொருவர் வேலையேவி வதைக்கும் தொல்லை நமக் 
குள்ளே மிசவும் அதிசம். 

முடிவுரை 
எவனும் உடம்பை உழைப்பினாலும், அசைவினாலும் 

ஈறுகறுப் பாச வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மனதை 
உத்ஸாக நிலையில் வைத்துக்கொண்டால் உடம்பிலே தவிர 
மண்டாகும். உடம்பைத் தீவிரமாசச் செய்துகொண்
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டால் மனது உத்ஸாகதீதுடனிருக்கும். மனத் தளர்ச்சிக்கு 
இடம் கொடுக்கலாகசாது,. சவலை மனிதனை அரித்துக் 
கொன்றுவிடும். பயத்தை உள்ளே வளர்ப்பவன் பாம்பை 
வளர்க்கிறான். 

இயன் றவரை இந்திரிய . இன்பங்கள் கூடாது என்று 
நான் சொல்லவில்லை. அவை பரமாத்மாவினால் நியமிக் 
சப்பட்டன. றாமன், இருஷ்ணன் முதலிய அவதார 
புருஷாீகள் உலக இன்பங்களை நீக்கித் துறவு கொள்ள 
வில்லை. ஆனால், இந்திரிய சுசங்களுக்கு வசப்பட்டுப் 
போகலாகாது. அதனால் தேசபலம் அழிந்து மேற்படி 
இந்திரிய சுகங்களை நீடித்து அனுபவிக்க வழியில்லாமற் 
போய்விடும். அறிவுதான் ராஜா; மனமும், இந்திரியங்களும் 
உடம்பும் அறிவுக்கடங்கி வாழவேண்டும்; இல்லாவிட்டால் 
அவற்றுக்2க செடுதியுண்டாகும்,. 

எனவே, மனவுறுதி, ஸந்தோஷம், உலகை நடத்தும் 
சக்தி நமக்கு நன்மை செய்யுமென்ற நம்பிக்கை, சரீர 
வுமைப்பு முதலிய நற்குணங்களைக் சைக்சொண்டு 
ஊக்கத்தை வமக்கப்படுத் தவேண்டும். 

உடம்பிலே நோயில்லாமல் வலிமையுடன் இங்கே 
நூற்றாண்டு வாழலாம். 

24. உலக வாழ்க்கையின் பயன் 

[குறிப்பு : உலக வாழ்க்கையிலே எல்லா உயிர் 
களும் தேடுவது: இன்பம். இந்த இன்பத்தை 
எவ்வாறு எய்தலாம் என்று இக்சட்டுரையிலே 
வழி சொல்லுகிருர்.
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தெய்வத்தை நம்பி அதனிடம் பாரத்தைப் 

போட்டுவிட்டுத் தொழில் செய்வதே இன்பம் 

எய்துவதற்கு ஏற்ற வழி என்றார் கவிஞர். 

தன்னை மறந்து தொழிலிலே, சகரீமத்திலே ஈடுபட 

வேண்டும். இதுவே கீதாசாரியன் சாட்டிய பாதை. 

ஸ்வதந்திரம், ஸமத்துவம், ஸசோதரதீவம் 

என்ற லட்சியங்களைக் சொண்டு இந்தியா வார 

இதழ் நடைபெற்று வந்தது. **நீதி, ஸமாதானம், 

ஸமத்துவம், அன்பு இவற்றாலேயே இவ்வுலச தீதில் 

தீராத தைர்யமும், அதனாலே தீராத இன்பமும் 

எய்தலாம். வேறு வழியில்லை” என்று பாரதியார் 

நன்கு எடுதீதுக் காட்டுகிறார். ] 

உலச வாழ்க்கையில் மானிடராலும் மற்ற உயிர்சளா 

லும் விரும்பப்படும் மிகச்சிறந்த பயன் யாது? எப்போதும் 

மாறாத, எப்போதும் குறையாத இன்பமெய்தி வாழ்தல்: 

இவ் வகையான இன்பத்தை எய்தும் பொருட்டாகவே 

மானிடர் சல்வி கற்பதும், பொருள் சேர்ப்பதும், தவங்கள் 

செய்தலும், அரசாள்வதும், களவு செய்தலும், கொலை 

செய்வதும், பேசுதலும், சிரித்தலும், ஆடுதலும், பாடு 

தலும், அழுதலும், உழுதலும்--எல்லாதீ தொழிலும் செய் 

ராரீகள். மனிதர் மட்டுமேயன்றி மற்ற எல்லா உயிர் 

ளும், தாம் செய்யும் எல்லாத் தொழில்களையும் மேற் 

உறிய ஒரே நோக்சத்தோடுதான் செய்கின்றன. 

ஆயினும், இதுவரை மேற்படி. நித்யானந்த நிலையை 

ரந்த உயிரும் எப்தவில்லையென்பது தெளிவு. உலகதீதில் 

விரிக்ச முடியாத துக்கம் நிறைந்திருப்பதே, பு.த்.தர் கண்ட 

காசக் கூறப்படும் நான்கு உண்மைகளில் முதலாவது: 

நங்ஙனம் தீராத துன்பம் இருப்பதற்குக் காரணம், 

உவவோர் உயிரும் தன்னையேனும் பிற ௨யிர்களையேனும்
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பார்தீதும் கருதியும் ஓயாமல் அருவருப்பும் பயமும் அடை, 
கின்றனவாதலே யாம். 

இங்ஙனம் ஓவ்வொரு உயிரிக்கும் தன்னிடதீதும் பிற 
உயிர்களிடதீதும் பொருள்சளிடத்தும் இராத பீ 

பின்மையும், பயமும், வெறுப்பும் கவலையும் ஏற்படுவதற்குக் 
காரணம், அநாதி காலந்தொட்டு ஜீவர்களுக்குள்ளே 
நிகழ்ந்துவரும் ஓயாத போராட்டத்தால் ஏற்பட்ட பழக்கந் 

தவிர வேறொன்றுமில்லை, 

எல்லா வஸ்துக்களும், எல்லாக் குணங்களும் ஒன்றென. 

னும் வேதாந்த ஞானத்தால் இந்த அஞ்ஞானப் 
பழக்கத்தை நீக்கவேண்டும். மேற்படி, ஞானம், உலகம் 

தோன் றிய காலமுதலாக, எத்தனையோ பண்டிதர்களின் 

மனத்திலும் கவிகளின் மனத்திலும் உதித்திருக்கிறது 
எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பாமரர் மனத்திலும் 

உதுத்திருக்கிறது; எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பாமார்' 

மனதீதுள் அவற்றை அமுதீதாமல், வாயினால் பிகுற்றிக்' 

கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். 

ஆயினும் பண்டி. தார்களுக்கும் பாரமரர்களுக்கும் 

ஒருங்கே அந்த ஞானத்தை நித்ய அநுபவத்தில் சொண்டு 
வர முடியாதபடி, பழைய அஞ்ஞானம் தடுக்கிறது. 

“அஞ்ஞானத்தை வென்றால், தீராத இன்பநி௰ 
யெய்தி வாழலாம்” என்று சாஸ்திரம், யுக்தி, அநுபவம்: 

மூன்று பிரமாணங்களாலும் விளங்குகிறது. எனினும் 
அந்த அஞ்ஞானப் பிசாசையும் அதன் குட்டிகளரகிய 
காமம், குரோதம், மோஹம், லோபம், மதம், மாத்ஸர்யம 

என்ற ஆறு யமதூதர்களையும் வெல்ல மணனிதனுமை 
சித்தம் இடங்கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறது. நாரை 
குளிப்பாட்டி, நல்ல உணவளித்து நடுவீட்டில் வைத்தா 
அது மறுபடியும் அசுத்த உணவை விரும்பி வாகு
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குழைதீதுக்கொண்டு. ஓடத்தான் செய்கிறது. எத்தனை 
]திய இன்பங்களைக் காட்டியபோதிலும், மனம் அவற்றில் 
நிலைபெருமல், மீண்டும் ஏதேனும் ஒரு துன்பக்குழியிலே 

சண்ணைத் இறந்துகொண்டு போய்விழுந்து தத்தலிக்கதீ 

தொடங்குகிறது. 

மனம் கலங்கிய மாத்திரத்தில் புத்தி சலங்கிப்போய் 

விடுகிறது. ஆசையால், புத்தியை நம்பி எவனும் மனத்தைகி 
கலங்கவிடாதிருக்கக் கடவன். மனத்தைக் கலங்க விடா 
மல் பயிற்சிசெய்வதே எல்லாவித யோகங்கவிலும் சிறந்த 

யோகமாகும். மனம் தவறி ஒரு துன்பக் குழியில் போய் 
விமுங்காலத்தில், புத்தி சும்மா பாரரிதீதுக்கொண்டு 

நிற்கிறது. ஒரு வேளை புத்தி தடுத்தபோதிலும், அதை 
மனம் கவனிப்பதில்லை. புத்தியை மீறி உழலும் ௪க்தி 

மனத்துக்கு இருக்கிறது. 
அதலால், மனம் துன்பத்தில் நமுவி விழத்தொடங் 

ம்போது, அதை உறுதி அல்லது தைர்யம் என்ற 

8டிவாளத்தால் பிடித்து நிறுத்திப் பழகுவதே சரியான 

யோகப் பயிற்சியாம். இந்தப் பயிற்சி ஏற்படுத் திக்கொள்ளு 
மாறு சிலர் உலசத்தைவிட்டு நீங்கித் தனியிடங்களிலிருந்து 
கண்ணை மூடிக்கொண்டு பழகுகிறார்கள். வேறு சிலர் 
முச்சைப் பல இடங்களில் கட்டியும், அவயவங்களப் 

பலவாறு திருப்பியும் பழகுகிறார்கள்; தனியே இருந்து ஜபம் 
பண்ணிப் பார்க்கிறார்கள். 

இதிலெல்லாம் இது வேகாது. உலசத்தாருடன் கூடி, 
£ல்லா வசைகளிலும் மற்ற உலகத்தாரைப் போலவே 

தொழில் செய்துகொண்டு, உலச விவகாரங்களை நடத்திய 

வண்ணமாகவே, சஞ்சலத்துக்கு இடங்கொடாதபடி தன் 
ஊன த்தைக் சட்டக்கூடிய திறமையே பயன்தரக் கூடியது. 
மற்ற முயற்சிகளெல்லாம் வீண். 

பர, ச எடு
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நீதி, ஸமாதானம், ஸமதீதுவம், அன்பு இவற்றுலேடு 

இவ்வுலகத்தில் தீராத தைரியமும், அதனாலே இரவ 

இன்பமும் எய்தலாம். வேறு வழியில்லை. 

உழைப்பு 

ராமகிருஷ்ணர் (5 யுண்டு, நீயுண்டு, நீயுண்டு 
நானில்லை, நானில்லை, நானில்லை' என்று ஜபம் பண்ணினூ 
அவர் சோம்பேறியா? அஹா! ரா மகிருஷ்ணர் விவேகாவு] 

தரை உண்டாக்கினார். விவேசானந்தரோ புதிய பாரு 
தேசத்தை உண்டாக்கினவார்களிலே முதல் வகுப்யூ 

சேர்ந்தவர். 

“உழைப்பு” எப்போதும் உண்டு. “தெய்வமே 
ணென் நிருப்போர்* உள்ளதீதிலே தாபமில்லாமல் உழி 

பார்கள். அனபடியால், அவர்சளுடைய செய்சைக்ச 
வலிமை அதிகம், வேகம் அதிகம், உயர்வு அதிகம், அம்ச 
அதிகம், பயன் அதிகம் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும் 

உழைப்பு எப்போதுமுண்டு. தெய்வத்தின் தலையீடு 

சுமையைப் போட்டுவிட்டு, நாம் சவலை, பயம் என்] 

இரண்டு நாய்களுக்கும் உள்ளத்தை இரையாக்காம 

ஸந்தோஷமாகப் பாட்டுப் .பாடிக்கொண்டு நிலக்க 

கெடுதி; மனத்துக்கு ஸந்தோஷமில்லை; மடத்தனளன் 
தவிர வேறொன்றுமில்லை. 

உழைப்பு எப்போதும் உண்டு. இதிலே. நான் seta 

பாரத்தை நீக்கிவிட்டு உழைத்தால், வேலை கிரி 

வென்று வேகமாகவும் பிழையில்லாமலும் USSR 
தன்னைத் தூக்கத் தலையிலே வைத்துக்கொண்டு: 

செய்தால் வேலை குழம்பும், 
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தன்னை மறந்து, வித்தையின் இன்பத்திலே தன் புதீதி 

வதையும் செலுத்தி ஆடும் தாசி நன்றாக ஆடுவாள். 

அழகில்லையோ? வகுப்பு சரியாயிருக்கிறதோ 

லயோ? நெற்றிப் பொட்டு நேரே விழுந்திருக்கிறதோ 

சஈவோ? பாதி ஆட்டத்தில் முன்னொருமுறை வயிற்று 

வந்ததுபோல் வந்துவிடுமோ என்னவோ?” என்று தன் 

5ம் குழம்பிப் போயிருந்தால் ஆட்டம் நேரே வராது. 

தன்னை மறந்து ௪சல உலகினையும் 
மன்னி நிதங்காக்கு மகாசக்தி--அன்னை 

அவளே துணையென் றமைவெய்தி நெஞ்சம் 
துவளா திருத்தல் சுகம். 

நெஞ்சிற் சவலை நிதமும் பயிராக்கி 

அஞ்சிஉயிர் வாழ்தல் அறியாமை--தஞ்சமென 

வையமெலாங் காக்கு மசா௫க்தி நல்லருளை 

ஐயமறப் பற்றல் அறிவு. 

வையசகத்துக் கில்லை மனமே நினக்குநலம் 

மசய்யக் கருதியிவை செப்புவேன்--பொய்யில்லை 
எல்லா மளிக்கும் இறைநமையுங் காக்குமெனும் 

சொல்லால் அழியும் துயர். 

எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாம் 

விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீனையெலாம்--பண்ணியதோர் 
ஈக்தியே நம்மைச் சமைத்ததுசாண் நாரறுண்டு 

பக்தியுடன் வாழும் படிக்கு.



25. அமிர்தம் தேடுதல் 

[குறிப்பு: ஏதாவது Qr உன்னதமான 
குறிக்கோளை வைத்துக்கொண்டு அதை அடைய 
ஒயாது முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதற்கிடையே 

“தகம் நித்தியமில்லை; என்று வேண்டுமானாலும் 
அழியும்” என்ற எண்ணமே கூடாது. பிறப்பு 

ஏற்பட்டபோததே இறப்பும் உண்டு என்பது 

தெரிந்த உண்மை, இதை நினைத்துக்கொண்டு 

நாளைக் கழிக்கிறவன் வேடிக்கை மனிதனாக 
வீழ்கின்றான். உடம்பை எல்லா வசையாலும் 

உறுதி செய்துகொண்டு உன் குறிக்கோளுக்காகப் 
பாடுபடு. இதுவே முடிவில் இன்பம் பயக்கும். 
இதுவே அமுதமுமாகும் crore Np? கவிஞர்.] 

*காக்க நின்னருட் காட்சியல்லாலொரு போக்குமில்லை”” 
தாயுமானவ 

பல வருஷங்கவின் முன்பே தெரு வழியாச 

பிச்சைக்காரன் பாடிக்கொண்டு வந்தான். 

₹தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு--அது 
சுழிமாறிப் போனாலும் போச்சு” 

இந்தப் பாட்டைக் கேட்டவுடனே எனக்கு நீண் 

யோசனை உண்டாய்விட்டது. என்னடா இது! இந்த ௨௨ 

இத்தனை சந்தேகமாக இருக்கும்போது இவ்வுலகத் 

நாம் என்ன பெருஞ்செய்கை தொடங்கி நிறைவே 

  

அறிவே நமது வடிவமாக அமைத்திருக்கிறான், ௮௧ 

இன்பத்தை விரும்புகிறது. அளவில்லாத அழகும் இன்ப்கே 

கொண்ட உலகமொன்று நம்மோடு இருக்கிறது. எப்போண
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இவ்வுலசம் இன்பம், இந்த உலசம் சவலையற்றதாகும்/ 
இதிலே அணுவிலும் அணுவொச்கும் சிறியபூமண்டலததின் 
மீதுதான் நம்மால் ஸஞ்சரிக்க முடிகிறது. இதுபோல் 
கணக்கில்லாத மண்டலங்கள் வானவெளியிலே சுழல்கின் 
றன... அவற்றின் இயல்பையும் நாம் அறிவினாலே 
காண்கிறோம். அவற்றிலே ஒரு பகுதியின் வடிவங்களைக் 
சண்ணாலே தூரத்திலிருந்தே பார்க்கிறோம். இவ்வளவில் 
எங்சே பார்த்தாலும் ஒரே அழகுமயமாச இருக்கிறது. நமது 

பீமண்டலத்திற்கு வான்முழுதும் ஒரு மேற்கட்டிபோலதீ 
தோன்றுகிறது. இடையெல்லாம் ஒரே தெளிவான வெளி; 
ஸூர்யன் செய்கிற ஆயிரவிதமான ஒளியினங்கள், மலை, 
ETO), நதி, கடல்--அழகு, 

தவிரவும், எகைத் தொட்டாலும் இன்பமும் துன்ப 
மும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனால் நாம் அறிவினாலே 
பொருள்களின் துன்பதிதைதீ தள்ளி இன்பத்தை எடுத்துக் 
சொள்ளலாம். தண்ணீர், குலித்தால் இன்பம்: குடித்தால் 
இன்பம். இ, குளிர் சாய்ந்தால் இன்பம்; பார்தீதாலே 
இன்பம். மண், இதன் விளைவுகளிலே பெரும்பான்மை 
இன்பம்; இதன் தாங்குதல் இன்பம், காற்று, இதைத் 
தீண்டினால் இன்பம்; மூச்சிலே கொண்டால் இன்பம். உயிர் 
“ரூடனே பழகினால் இன்பம்; மனிதரின் உறவிலே அன்பு 
இருந்தால் இன்பக் கட்டி. பின்னும் இவ்வுலகத்தில், 
மமணணுதல் இன்பம், உழைத்தல் இன்பம், உறங்கல் 
இன்பம்; ஆடுதல் இன்பம்; சற்றல், சேட்டல், பாடுதல், 
எண்ணுதல், ௮ இிதல்--எல்லாம் இன்பந்தான். 

துன்பத்தை நீக்குதல் விரைவிலே ஈடேறவில்லை 
ஆனல் இவ்வின்பங்களெல்லாம் துன்பங்களு௪னே 

வந்திருக்கின்றன. துன்பங்களை அறிவினால் வெட்டி எறிந்து 
iG இன்பங்களை மாத்திரம் சுவைகொள்ள வேண்டு
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மென்று ஜீவன் விரும்புகிறது. துன்பங்களை வெட்டி, எறி 
திறமைகொண்ட அறிவும் உறுதியும் வேண்டுமானால்,- 

எளிதில் முடிகிற சகாரியமாகதக் தோன்றவில்லை. பெ 

பெரிய சஷ்டங்கள் பட்ட பிறகுதான், சிறிய உண்மை 

புலப்படுகின்றன. நம்மைச் சுற்றி இன்பக்கோட்டை, 

கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆசை ஒவ்வொருவ£ 

கும் இருக்கிறது. மஹத்தான அறிவு வேண்டும். அழிய 
நெஞ்சுறுதி வேண்டும். கல்விகள் வேண்டும். SSB, 
வேண்டும். செல்வங்கள் வேண்டும். சூழ்ந்திருக்கும் ஊர 

தேசத்தார் உலகத்தார் எல்லாரும் இன்பத்துடன் வார 

படி, நாம் செய்ய வேண்டும். நல்லாசைகள் tf 
பெரிதாச வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த அசை 
நிறைவேற வேண்டுமானால், பலமான அடிப்படை போ! 

மெல்ல மெல்லக் சட்டிக்கொண்டு வரவேண்டும். ர 

கொண்ட இன்பங்களை விரைவிலே உண்டாக்குதல் சாதி) 
மில்லை. ஏழையாக இருப்பவன் பெரிய செல்வவா। 
வேண்டுமானால், பல வருஷங்கள் அகன்றன. சல்வியில் 
தவர் கற்றுத் தேறப் பல வருஷங்கள் அகன்றன. உல் 
தொழில்சளிலே தேர்ச்சி அடைய வேண்டுமானால் அதற் 

சாலம் வேண்டும். அத்ம ஞானம் பெறுவதற்குக் சா 

பேண்டும். 'பொறுத்தவன் பூமியாள்வான்.'” *புதர 

காரியம் சிதறும். இடையே குறுக்கிடும் மரணம்.” இங்கம் 

இன்பங்களஸின் தேட்டதீ்தில் நம்மால் இயன்ற வரை 
இடைவிடாமல் முயற்சி செய்துகொண்டு நாம் சாலகீ! 

பக்குவத்துக்காசக் காதீதிருக்கும்படி நேரிடுகிறது. இ! 
டையே, மேற்படி பிச்சைக்காரன் பாட்டு வாஸ்தவம் 

விட்டால் என்ன செய்வது? தூங்கையிலே வாங்குகிறல், 
அது சுழிமாறிப் போனாலும் போச். என்ன ஹிம்லை ¥ 
நூறு வயதுண்டு என்பதேேனும் நல்ல நிச்சயமாக இருநத 

குற்றமில்லை. நூறு வருஷங்களில் எவ்வளவேர. சா



139 

ததுவிடலாம். *அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயமில்லை? என்று 
ததுவிட்டால் எதைக் கொண்டாடுவது? இது சட்டி, 
ரது. எப்படியேனும், கேசத்தை உறுதிசெய்து கொள்ள 
ண்டும். நமது காரியம் முடிந்தபிறகுதான் சாவோம். 

வரை நாம் சாக் மாட்டோம். நம் இச்சைகள், நம் 

டய தர்மங்கள் நிறைவேறும்வரை நமக்கு மரணமில்லை. 

26, மனிதன் வேலை செய்யப் பிறந்தான் 

5, ஜனவரி 7907. 

[குறிப்பு : சோம்பல் மிகக் கெடுதி பாப்பா” 
ஏன்று குழந்தைக்சே உபதேசம் செய்கிருர் பாரதி 

யாரி. சோம்பலைப் பல இடங்களில் அவர் 

சண்டித்து எழுதியுள்ளார். ஏதாவது பயனுள்ள 
செயல் செய்துகொண்டே இருக்க வேண்டும் 
என்பது அவர் மதம். உழவுக்கும் “தொழிலுக்கும் 
வந்தனை செய்வோம்--வீணில் உண்டு சளித்திருப் 

போரை நிந்தனை செய்வோம்” என்பது அவர் 

வாக்கு. 

“எப்போதும் பாடுபடு. எப்போதும் உமைத் 

துக்கொண்டிரு. உழைப்பிலே சசமிருக்கிறது. 
வறுமை, நோவு முதலிய குட்டிப் பேய்சளெல் 
லாம். உழைப்பைக் சண்டவுடன் ஓடிப் போய் 
விடும்.” இவ்வாறு சித்தக் சடல் என்று பாரதி 
யார் குறித்துவைத்துள்ள நாட்குறிப்புப் போன்ற 

பகுதியிலே தமக்குத்தாமே சொல்லிக் கொள் 

தரார், .
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சோம்பலைப் போல் இழிவில்லை என்றும், 
கைத்தொழில் போற்று என்றும், அரும்பும் 

வேரீவை உதிர்தீதுப் புவிமேல் ஆயிரந்தொழில் 

செய்திடுவீரே என்றும் பாடிய கவிஞரல்லவா? 

செல்வார்களாயினும் அவர்களும் தொழில் 
செய்ய வேண்டும்; மேலும் மேலும் பொருள் 
ஈட்டி மற்றவர்களுக்கு வழங்கவேண்டும் என்பது 

அவர் சருத்து. 

எல்லாரும் உழைக்கவே பிறந்தவர்கள் என்று 
இக் சட்டுரையிலே பாரதியாரீ தெளிவாகக் கூறு 
கிறார். உள்ளருத்த விளக்கம் என்று அவர் 1917 
அக்டோபர் 26 அம் தேதி எழுதிய மற்றொரு 
சட்டுரையிலே இக் கருத்து மேலும் தெளிவு 

படுகிறது. அவர் கூறுவது, ‘ons’ என்பதற்குத் 
தெலுங்கிலே ஈ₹செய்* என்று பெயரி. ௧,௪ 
மாறுதல் இயல்பு. கை? என்ற சொல்லுக்கே செய் 
என்று பொருள். தொழில் செய்யாமல் இருக்கும் 
கையை நெருப்பிலே வை; சரியாவது கடைக்கும் 
என்றா்தீதம். இவ்வரறு அழுத்தம் திருத்தமாக 
அவர் கூறியுள்ளார்.] 

“சும்மா இருப்பது சகம்” என்று சிலர் யாச 
வேலையும் செய்யாமல் பிறர் சோற்றையுண்டு சகாலந்த6 

கின்றனார். நம்மவருள் ஒருவன் சம்பாரஇத்தால் ஓன் 
போர்கள் வீட்டில் உட்சார்ந்து சாப்பிடுவது வழக்கப் 
இருக்கிறது. இதுதான் நமது தேசம் தரித்துரத்தைய! 
வதற்கு முக்கிய காரணம். ஒவ்வொரு மனிதனும் 2.68 
பதற்காசவே பிறந்திருக்கிறான். உழைப்:9ல்லாசி சே 
உப்பில்லாச் சோறு என்று நாம் அடிக்கடி சேட்டிருக்கி 
சட்டாடுவதும், :இராப்பசலாகத் துரங்குவதும்,



சக்க 

்சவதும் உழைப்பாகாது. கனக்கும், தன் குடும்பத்திற்கும் 
தான் பிறந்த தேசத்திற்கும், மற்றவர்சளுக்கும் உபயோக 
மான தொழிலைச் செய்வதே உழைப்பாகும். வேலை 

செய்யாமல் ஒருவனிடம் பணம் பெறுவது பிச்சையே 
யாகும். ஏற்பது இகழ்ச்சி என்று ஒளைவை கூறியிருக்கிறாள். 
பிச்சை எடுப்பவன் தனது மான அபிமானத்தை விட்டு 

விடுகிறான். புத்திசாலியோ யாசகம் செய்ய இசையான். 
சண், கால், சை முதலிய அவயவங்கள் ஹீனமானால் 
பிச்சையெடுப்பது நியாயமாகும், அவயவங்கள் நல்ல 

ஸ்திதியில் இருக்கும்போது அசந்தவன் ' போல் வேஷம் 
போட்டுக்கொண்டு இரந்துண்பது மானக்கேடு. சென்னை 

திருச்சி போன்ற சிலவிடங்களில் சோம்பேறிசளென்று 
ஒருவசைப் பிச்சைக்காரர்கள் உண்டு. இவர்கள் எந்த 
வீட்டில் கல்யாணமானாலும் எச்சிலிலைக்குத் தயாராய்க் 
காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த சோம்பேறிகள் கூட, 
திருவிழாக்களில் தீவட்டி பிடித்துச் சம்பாதிக்கின்றனர். 

இந்தச் சோம்பேறிசகளைவிட' சேடுசெட்ட சோம்பேறி 
களாய் நமது தேசத்தில் எத்தனையோ பணக்காரர்களும் 

மிராசுதார் ஜமீன்தார்சளும் இருப்பதைப் பலவிடத்தும் 

காணலாம். .வெளிநாடுசளில் சோம்பேறிகள் என்று 

பெயரி வைத்துக்கொள்ளாமலே சாரியம் செய்யாமல் 
ஈரலம் கழிக்கும் முதல்தர சேரம்பேறிகள் வெகு பேர் 

இருக்கின்றனர். இவர்களால் ௮(£நக குடும்பங்கள் அழிந்து 
போகின்றன. தசப்பன் பாட்டன் இரமப்பட்டுத் தேடிய 
பணத்தைத் தாராளமாய் செலவுசெய்யும் மனிதனுக்குப் 
பெருமையில்லை. தானே தேடி, தானே செலவழிப்பவனே 

“௩ததமன். எதேஷ்டமாக திரவியமிருப்பதால் வேலை 
“எதுக்குச் செய்ய வேண்டுமென்று இலர் கூறுவர். வேலை 

செய்வதாவது சேவலம், ஸம்பாத்தியத்தை உத்தேசித்து 

மட்டுமல்ல. பல ஜனங்களுக்கு உபயோகமான git



142 

arhugngé செய்யலாம். காரியம் செய்யாதவனை யாரு 
விரும்பார்கள். எவன் வேலையின்றித் தூங்குகிற 

அவனைக் சாண்பது செடுதல்; இண்டுவது தீது. ஒங்வொ 
வனும் தனக்சேற்பட்ட வேலையை உற்சாகத்துடன் செய் 

முடிக்க வேண்டும். இதனால், நமக்கேற்பட்ட வேலை? 

நாம் செய்யாமலிருந்தால் ஸ்தா சலித்துக் சொண்டிருக்கு 

மனது சும்மாவிராது. ஏதேனும் பாவச் செயல்களை 

செய்ய யோசிக்கும். துஷ்ட காரியங்களில் பிரவேக்கு। 
அதலின் ஒவ்வொருவனும் தன் சடமையை செய் 

வேண்டியது.அவசியம். அக்கடமைகளில் பலவற்றுள் ஜன 

தே௫௪த்திற் குழைப்பதை முதன்மையான கடமையாக 
கொள்ள வேண்டியது எல்லாவற்றிலும் முக்கியம். 

நன்றி: பாரதி தரிசனம், இரண்டாம் பாக 

27. ரத்ன மாலை 

1914—15 

[குறிப்பு : விடா முயற்சி செய்; தொழில் 
செய்துகொண்டே இரு; உடம்பைப் பல வழி 

சளிலும் பேணிக் காத்துக் கொள்வதில் எப் 

போதும் விழிப்போடிரு”- இந்த மூன்றையும் 
சொல்வதில் பாரதியார் சலிப்படைவதே இல்லை. 
பல நாட்டு அறிஞர்கள் கூறியுள்ள நல்லகருத்தை 
யெல்லாம் போல் maya? (Paul Richard) erorp 
பிரான்ஸ் நாட்டு அறிஞர் **ஆரிய'” என்னும் 

அரவிந்தருடைய : பத்திரிசையில் தொகுத்த 
எழுதியதை பாரதியார் தமிழில் மொழி 

பெயர்த்துத் தருகிருர்.
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சாரியதீதைச் செய்யலாம். சாரியம் செய்யாதவனை யாரு 
விரும்பாரிகள். எவன் வேலையின்றிதீ தூங்குகிரு 

அவனைக் சாண்பது செடுதல்; இண்டுவது கீது. ஒங்வொ 
வனும் தனக்சேற்பட்ட வேலையை உற்சாகத்துடன் செய் 

முடிக்க வேண்டும். இதனால், நமக்கேற்பட்ட Cada? 
நாம் செய்யாமலிருந்தால் ஸதா சலித்துக் கொண்டிருக்கு 
மனது சும்மாவிராது. ஏதேனும் பாவச் செயல்களை 
செய்ய யோசிக்கும். துஷ்ட காரியங்களில் பிரவேக்கு। 
அதலின் ஒவ்வொருவனும் தன் சடமையை செய் 

வேண்டியது.அவசியம். அக்கடமைகளில் பலவற்றுள் ஜன 

தே௫௪த்திற் குழைப்பதை முதன்மையான கடமையாக 
கொள்ள வேண்டியது எல்லாவற்றிலும் முக்கியம். 

நன்றி: பாரதி தரிசனம், இரண்டாம் பாக 

27. ரத்ன மாலை 

1914—15 

[குறிப்பு : விடா முயற்சி செய்; தொழில் 
செய்துகொண்டே இரு; உடம்பைப் பல வழி 

சளிலும் பேணிக் காத்துக் கொள்வதில் எப் 

போதும் விழிப்போடிரு”- இந்த மூன்றையும் 
சொல்வதில் பாரதியார் சலிப்படைவதே இல்லை. 
பல நாட்டு அறிஞர்கள் கூறியுள்ள நல்லகருத்தை 
யெல்லாம் போல் Maga? (Paul Richard) ererp 

பிரான்ஸ் நாட்டு அறிஞர் **அரிய'” என்னும் 

அரவிந்தருடைய : பத்திரிசையில் தொகுத்து 
எழுதியதை பாரதியார் தமிழில் மொழி 

பெயர்த்துத் தருகிருர்.
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எப்போதும் ஏறிச் செல்லவேண்டும்; அதுவே (பரிது 
(Leon Sit.) 

விருப்பமும் நம் பிக்சையும் தூண்டுமிடத்து மனிதன் 

உயிருக்கு அஞ்சிப் பின் வாங்கலாகாது. பாதையில் ஒரு 
கஷணங்கூடசி சேரம் பி யிருக்கலாகாது. தாமதம் 

செய்பவன் பாதையினின்றும் வலிந்து புறத்தே தள்ளப் 
படுவான். (பரீத்.உத்தின்-அத்தர்.) 

உண்மையை நாடி உழைப்பவன், இடையே ௫௮ 
விசேஷ சித்திகள் பெற்றவுடன் தடைப்பட்டு நில்லாமல், 
அதற்கு அப்பாலும் முயற்சி செய்தால் கடைசியாக நித்திய 
ஞானமாகிய செல்வத்தைப் பெறுவான். (ராமகிருஷ்ண 
பரமஹம்ஸர்.) 

நான் என்னை உணர்ந் தவனாக& கருதவில்லை. ஆனால் 
ஒரு சாரியம் செய்கிறேன். கடந்து பேரனவற்றை 
யெல்லாம் மறந்து, முன்னே நிற்பவற்றை நாடுகிறேன் 
பரிச பெறும் பொருட்டுக் குறியை நோக்கி விரைகன்றேன்; 
( பைபில் : பிலிப்பியர். ) 

விடா முயற்சியும் உறுதியும் உடையவருக்கு எதுவும் 

அரிதில்லை. (லுன்--யூ) 
பெறுதற் சரியவற்றைப் பெறவேண்டி அறிஞன் 

விடாமுயற்சியைக் சைக்கொள்ளுகறான். (வஓ--த்ஸே] 

ஊக்கத்துடன் தேடுகிறவன் சாண்பான். (wal 
உல்லார.] 

சிலர் கல்வி பழகமாட்டார். சிலர் பழகியும் தேறி 

மாட்டார். சிலர் கேள்வி Cacia மாட்டார். சில 

சேட்டும் விடைப்பொருள் தெரிந்துகொள்ள மாட்டா 

இவர்களெல்லாம் மனஞ் சோர்ந்து போக வேண்டாம் 
சிலர் எதையும் தெளிவுறக் காணழாட்டார். fe
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தெளிந்தும் சலங்குவார், இவர்கள் மனஞ்சேரர 
வேண்டாம். சிலர் அப்யாஸம் செய்வதில்லை. இலர் செய் 

தாலும் உறுதி யடைவதில்லை. இவர்கள் மனஞ் சோர 
வேண்டாம். விடாமுயற்சி ஒன்றிருந்தாற் போதும்; பிறன் 

ஏரடியிற் செய்வதை இவர்கள் நூறடியிற் செய்வார்கள். 

பிறன் பத்தடியிற் செய்வதை இவர்கள் ஆயிரம் அடியிற் 
செய்துவிடுவார்கள். இந்த விடாமுயற்சி விதிப்படி 

நடப்பவன் எத்தனை மூடனாயினும் மேதாவியாய் விடுவான்; 
எத்தனை பலஹீனனாயினும் வலிமை பெற்று விடுவான். 
(சன்யூஷியஸ், ) 

காலத்தாலும் பொறுமையாலும் முசுக்கட்டை இலை 
பட்டாய் விடுகிறது. (பாரசீசப் பமமொரமி.) 

உடம்பைப் போல உணர்வும் தான் ஏற்படுத்திக் 
கொள்ள விரும்பும் வழக்கத்தைப் பழக்கத்தினால் அடை 

கிறது. (ஸொக்ராதெஸ்.) 

ஆத்ம சுத்தியாகத் தொழிலைச் செய்யுங்கள். அதில் 
விழிப் போடிருங்கள். விடாமுயற்சி செய்யுங்கள். 
சிந்தனையோடிருங்கள். உங்கள் விடுதலையிலே கருத்தைச் 
செலுத்துங்கள். (மஹா பரி நிர்வாண ஸுூத்தம்.) 

சடைசிவரை எவன் பொறுத்திருப்பானேோ அவன் 

சாக்கப்படுவான். (பைபில் : மத்தேயு.) 

விடாமுயற்சியாலே ஆத்ம வுடைமை பெறுவீர், 
(பைபில் : லூக்.) 

... சிறுக விதைத்தவன் சிறுக அறுப்பான். பெருக 
விதைத்தவன் பெருச அறுப்பான். (பைபில் : கொரிந்தி 
யார்.)
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தேவ யாத்திரை செய்வோன் எப்போதும் அதைரியுபு 
படலாசாது. இஷ்டதேவதையின் அழகை ஓரு லஷ 
வருஷம் பாடுபட்டுங் காணாவிடின் அப்போதும் அதைரியபு 
படலாசாது. (பஹா உல்லா.) 

எந்த நாளும் அதைரியப்படாமல் இருப்பவனே 

பெருமை யடைந்து நித்தியானந்தத்தை உண்ணுடிரு, 
(மஹாபாரதம்) 

நியாயமுள்ள மனிதன் ஏழுதரம் விழுந்தும் மறுபடி 
எழுகிறான். (பைபில் : பழமொழி.) 

நித்யப் பொருளைக் காணும் பொருட்டாக நீ செய்யும் 
முதன் முயற்சி பயன்படாவிட்டால், அதனால் தைரியத்தை 
இழந்து விடாதே, விடாமுயற்சி செய்ய தெய்வத்தின் 
அருள் பெருவாய். (ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்) 

உடம்பைப் பேணுதல் 

சீனே குசதீது ஞானி *யாககத்ஸ்உங்-.தீஸே” என்பவர் 
சொல்கிழுர் .:--*மண்ணுலசத்தையும், வானுலக த்தையும் 
சேர்த்ததோர் விம்பம்; அதன் பெயர் உடம்பு. ௮ குனைத் 
தெய்வம் உன் வசம் கொடுத்திருக்கிறது. உன் சாவலிலே 

யகப்பட்டிருக்கும் மண்ணை விண்ணுூடன் இசைத்து 

(ஸம்மேளப்படுத்தி) நடத்துவதே உயிர் வாழ்க்சையென்ற 

சொல்லப்படும்.”” 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் சொல்லுகிருர்:--**உயிரும் 
உடம்பும் உள்ளே குணம், வெளியே குறி! 

*எபிக்தெதுஸ்” என்ற கிரேக்ச ஞானி சொல்லுகிராரீ:- 
அதம சக்தியால் ஆத்மாவுக்கு விளையும் பயன் சரீரசக்நி 

யால் உடலுக்கு உண்டாகும்.”



147 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்: தர்மிஷ்டர் உடம் 
ய போற்ற வேண்டும். அது ஆத்மாவின் சோரயில். 

ரததியப் பொருள் அதனுள்ளே விளங்குகிறது.” 

ஸ்வாமி விவேகானந்தர்:-'*வலிமையுற, நோயின்றி 
ாடம்பைக் சாத்தல் அவசியம். உடம்பு மிசச் சிறந்த 

ரவி. அதனிலும் சிறந்தகருவி உன்னிடமில்லை. ஆதலால், 

ர்தை வலிதாக, தநோயற்றதாக வைத்துக்கொள். உனது 
பம்பு எல்கைப்போல் வலியதென்று பாவனை செய்து 

சொள். மெலிந்தோருக்கு விடுதலை யில்லை. மெலிவை 

)யல்லாம் துரத்திவிடு, உடம்பு வலிதென்று அதனிடம் 
சால். அறிவு வலிதென்று அறிவினிடம் சொல்லு: 
ன்னிடதீதிலே நீ எல்லையற்ற இடமும் நம்பிகீசையும் 

1சாண்டிரு.”” 

*மஹாலக்சம்” என்ற பெளத்த நூல் சொல்லுகிறது : 

உடன் பிறந்தோரே! இரண்டுவித மிசைய மில்லா 

9ருப்போனே விடுதலை பெறுவான். எப்போதும் காமாதி 

ரின்பங்களை நாடுதல் ஒரு மிகை; இஃதிழிந்தது, சிறுமை, 
ரருசக்தன்மை; ஆபத்து. இந்த வழியிலே பாமரர் 
)சல்லுகிறார்கள். மற்றொரு மிகையாவது உடம்பை 

ரதமிஞ்சிய விரத முதலியவற்றால் வருந்தச் செய்தல். 

ிது துன்பம்; இது வீண். புத்த பசவான் கூறியது, மேற் 

£றிய சந்துகளிரண்டினும் வேறான வழி; அது அறிவைத் 
ரறப்பது; தெளிவு தருவது; விடுதலைக்கும் ஞானத்துக்கும் 
ிறைவுக்கும் வழி காட்டுவது.” 

Gura ஸுூத்ரங்களின் ஆிரியராகிய பதஞ்ஜலி 
சால்லுகிறார்:--வ லி மை கசளி'மல .மதியை நிறுத்தி 
ரமயமம் (அழ்ந்த தியானம்) செய்தால் யானையின் பலம் 
ூலியன சை கூடும்,”
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sup =upOorp:—“sulgisradcCgG சித்தி 
மெழுதலரம்?”” [கருத்து:--வெயர்வை சிந்தும்படி, நாள் 
கோறும் உடலை உழைக்கவேண்டும். நன்றாகப் பசித்த 

பிறகு போஜனம் செய்யவேண்டும். மனதிலே ௪ந்தேோரஷம் 

வேண்டும். இவற்றாலே ஒருவன் உடம்பைக் காதத 

ஓழிய, தர்மம் நடக்காது. | 

தாக்கம் 

்*விரைந்துகேட்ச; மெல்லச் சொல்லுச.'” (பைபில்; 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் :--பிறர் குணதேரஷந் 
சைப் பற்றித் தர்க்கிப்பதிலே பொழுது செலவிடுவோன்! 

பொழுதை வீணே சழிக்கிறான். தன்னைப் பற்றிச் இந்தனை 
செய்தாற் பயனுண்டு. ஈசனைப் பற்றிச் சிந்தனை செய்தாற் 
பயனுண்டு. பிறரைப் பற்றி யோடித்தால் வீண்,” 

“ஹெர்மஸ்' என்ற புராதன மிசிர (எடப்து) தேசக்கு 
ஞானி: மசனே,  விவாசத்திலே நேரங் கழித்த 
நிமலுடனே போராடுவதற்கு நிகராரகும்.'” 

“ஸொக்ராதெஸ்' என்ற கிரேக்க ஞாணி:--**அ put 

தார் பேச்சை நிறுத்தினாற் சலச மில்லை.” 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர்:--1வா தாடுவதனால் பிர 
தனது பிழைகளை அறிந்து கொள்ளும்படி செய்யமுடி.யாகு 
தெய்வத்தின் திருவருள் ஏற்படும்போது, அவனவக 

பிழைகளை அவனவன் தெரிந்து கொள்ளுவான்.” 

திருவள்ளுவர்: 

“யாகாவா ராயினும் நாகாக்க”? 

“சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லுக”



28. ஐப்பான் தொழிற்கல்வி 

12 பிப்ரவரி 1916 

[குறிப்பு : '*சென்றிடுவீர் எட்டுத் இக்கும்; 
சலைச் செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு 
சேர்ப்பீர்” என்று, தமிழ்த்தாய் தன்மக்களை 
நோக்கிக் கூறுவதாகப் பாரதியார் எழுதியுள்ள து 
அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். 

இந்திய நாட்டுப் பெண்கள், வெளிநாடு 
களுக்குச் சென்று புகழ்பெற்றுத் திரும்பவேண்டும் 
என்று, சவிஞர் அசைப்படுகி௫ரி. 

ஆசிய நாடுகளிலே, அனைவருடைய கருத்தை 

யும் கவரிந்தது ஜப்பான் ஆகும். அந்த 
நாட்டினர் மேல் நாடுகளுக்குச் சென்று, பல 
கலைகளையும் கற்றுத் தேரிந்து, பின் தமது 

நாட்டிற்குத் திரும்பி வந்து, தமதுநரட்டை மேலை 
நாடுகள் போலத் தொழில்வளம் சிறந்ததாகச் 
செய்யத் தீவிரமாக முனைந்துனார். உலகமே 
வியக்கும் வசையில் ஜப்பான் முன்னேற்றம் 
அடைந்து ஓங்கி நிற்கின்றது. பல தொழில்களில் 
மேலைநாடுகளையும் அது மிஞ்சியுள்ளது. 

ஆகவே ஐப்பானுக்கு பாரதநாட்டு இளைஞர் 
கள் சென்று பயிற்சிபெற்று வரவேண்டும் என்று 
பாரதியார் விரும்புகின்றார். இதே விருப்பத்தை 
சுவரமி விவேகாநந்தரும் இதரிஷதுள்வார். 
நமது நாடு இவ்வாறு சென்று முன்னேறுவதற் 
கரன வழிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது 
அவசரத்திலும் அவசரம் என்று, சவிஞர் இக் 
கட்டுரைப் பகுதியில் கூறுகின்ருர்.] 
Ue Fi —-I0
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தெளிந்த அறிவும் இடைவிடாத மூயற்சியுட் 

இருந்தால் சக்தியுண்டாகும். தெளிந்த அறிவென்பது 

இரண்டு வசைப்படும்--ஆத்ம ஞானம், லெளகிக ஞானம் 
என. ஆத்ம ஞானத்தில் நமது ஜாதி சிறந்தது. லெளூச 
ஞானத்தில் நம்மைக்காட்டிலும் வேறு பல தேசத்தார் 

மேன்மை யடைந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தேசங் 

களில் ஜப்பான் ஒன்று. புத்தகங்களாலும், பத்திரிகை 
களாலும், யாத்திரைகளாலும் நாம் ஜப்பான் விஷயங்களை 
நன்ருகத் கெரிந்து கொள்ளுதல் பயன்படும். கூடியவரை 

பிள்ளைகளை ஐப்பானுக்கு அனுப்பிப் பலவிதமான தொழில் 

சளும் சாஸ்திரங்களும் கற்றுக் கொண்டு வரும்படி 

செய்வதே பிரதான உபரயமாகும். தொழமிறசல்வியிலும் 

லெளகச சாஸ்திரப் பயிற்சியிலும் நாம் மற்ற ஜாதியாருக்கு 
ஸமானமாச முயலுதல் அவசரத்திலும் அவசரம். 

29. ஹிந்து மகம்மதிய ஒற்றுமை 

8 மார்ச் 1910 

[குறிப்பு : இத் தேதியில் சுதேசமித்திரனில் 
வெளியான *“பல'” என்ற கட்டுரையில், இது"ஒரு 

பகுதியாகும். இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் பரஸ் 

பரம் அன்பு பூண்டு வாழமமவண்டும் என்பதைப் 

பாரதியார் பல இடங்களில் வற்புறுத்திக் 

கூறுவதை நாம் காண்கிறோம். சிவாஜி தன் 

சைன்யத்தை நோக்கி உரைப்பதாக வரும் வீர 

வுணர்ச்சிமிக்க பாடலில், மகமதியருக்கு விரோத 

மாச வந்துள்ள வரிகளுக்கு, அவரே 1906 நவம்பர் 

17 ஆம் தேதி, இந்தியா வாரஇதழில் எழுதியுள்ள 
விளக்கத்தை ஆழ்ந்து நோக்கவேண்டும்.
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*இற்தச் செய்யுளிலே நமது மகமதிய 

ர்ஹோத்ரர்களுக்கு விரோதமாக சில வசனங்கள் 
ஹஐ்யோகிக்க நேர்ந்திருப்பது பற்றி விசனமடை 

ba Ch. இக்காலத்து மசமதியர்கள் பாரத 

ஏமியின் சொந்தப் புத்திரர்களென்பதையும், 

ஹிந்துக்களும் மகமதியர்களும் ஒரு தாய் வயிற்றுக் 

நழந்தைகள் போல நடந்துகொள்ள வேண்டும் 

ரஊபதையும் பலமுறை வற்புறுத்தியிருக்கிறோம். 

ன்ற போதிலும், சிவாஜி மஹாராஜா காலத்தில் 

மிந்துக்களுக்கும், முகமதியா்களுக்கும் விரோத 

நீருந்தபடி. யால், அவார்களைப்பற்றுி மஹாராஜா 

வாஜி சில கோபமான வார்த்தைகள் சொல்லி 
ரரப்பது வியப்பாக மாட்டாது. மரை செய்யுளில் 

மதியார்களைப்பற்றி வந்திருக்கும் பிரஸ்தாபங் 

வில் வீர ரஸத்தை மட்டும் கவனிக்கவேண்டுமே 

யல்லாமல், மசமதிய நண்பார்கள் தமது விஷயத். 

ரல் உதாஸீனம் இருப்பதாக நினைக்கக் கூடாது 

ன்று கேட்டுக் சொள்கிறோம்.” “இந்த விளக்கம் 

பரதியார் சரு த்தை நன்கு காட்டுகிறது. 

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் 

ஈனற பாடலிலும், 

இந்திரன் வச்சிரம் ஓர்பால்..-அதில் 
எங்கள் துருக்கர் இளம்பிறை ஓர்பால் 

ஈன்ற வரும் வரிகளில், *எங்கள் துருக்கர்” என்ற 
ஈ5ப: பிரயோசகத்தையும் ஊன்றிக் சவனிக்க 
BIGHT (HL. 

இர்துக்களும் இஸ்லாமியரும் சேர்ந்து வாம 
உணடும் என்று சவிஞர் வற்புறுத்துகிறார்.
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இல்லாவிட்டால் நாடு துண்டாடப்படும் 
னன்பதை அவருடைய நுண்ணிய உள்ளுணரி 

கூறியிருக்க வேண்டும். 

இன்று, நாட்டில் பிரிவினை ஏற்பட்டது 

மறுக்க முடியாத வரலாராகப் போய் விட்டது 

இனி இதை மாற்ற முடியாது. 

ஆனால், இன்றைய தந்திர பாரததீதில் 
வாழும் கோடிக்கணக்கான இந்துக்களுப 

இஸ்லாமியரும், சென்று போன நிகழ்ச்சிகள் 

மறந்து, ஒரு தாய் வயிற்றுக் குழந்தைகள் போ 
வாழவேண்டும். இதுவே சவிஞருக்கு நாப 

செய்யக்கூடிய நன்றியாகும். 

20-60-1920 அன்று பாரதியார் பொட்ட 

பூதூரிலே “இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் மஹிமை 

என்ற தலைப்பில் நிசழ்த்திய சொற்பொழிவி௦ 
சாரத்தையும் நினைவுகூர்தல் தகும்.] 

இந்த விஷயத்தைப் பற்றி ஓங்கோல் என்றி 
வக்கீல் வேலை பார்க்கும் ஸ்ரீ நாராயணசரஸ்கிறி என 

“ஹிந்து” பத்திரிசைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருச் 
ஹிந்து--மகம்மதியருக்கி௮டைய பரஸ்பர மதிப்பும் ௮ 
அதிகப்படும்படி செய்வதற்கு அவர் சில வழிகள் கந 

Hap. 

அவற்றுள் முக்கியமானவை பின் வருமாறு ; 

1. ஹிந்துக்களிலே சிலர் மஹம்மதிய வேத 

ரங்களைப் படித்து அவற்றிலே தோர்ச்ச பெறவேண்டு 

9. அங்ஙனமே, மஹம்மதியர்களில் சிலர் 

இிருதம் படித்த, ஹிந்துக்கஞசுடைய வேத சாஸ்திர 

அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
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ஹிந்துக்களுடைய மனத்திலே மஹம்மதியரீ 
தசத்தார்' என்பதும், இஷ்ட தேவதை வேருச 
இதைப்பற்றி: அவர்களை மிலேச்சரென்று நினைப்பது 

பிழையென்பதும் நன்றாச ஞாபசமிருக்க வேண்டும், 

மஹம்மதியரும் அங்ஙனமே ஹிந்துக்களை காபிர் 

£வாஸிசள்) என்று நினைப்பது பெரிய தவறென்று 
(துகொள்ள வேண்டும். 

விவாகம் முதலிய சோபன காலங்களில் ஹிந்துக் 
)ஹம்மதியரையும், மஹம்மதியர் ஹிந்துக்களையும் 

தீது உபசாரங்கள் செய்து தனியாக விருந்துகள் 
5: வைக்க வேண்டும். ஹிந்துக்களுக்குள்ளே ஜாதிக் 
BT. இருப்பதைப்பற்றி மஹம்மதியர் அருவருப்புல் 

ர்ளக் கூடாது. 

8ங்ஙனம் ஸ்ரீ நாராயண சாஸ்திரி சொல்வதை 
லுள்ள ஹிந்து மஹம்மதியத் தலைவர்கள் கவனிதீது 

ந்த,இடங்கவிலேயே இயன்றவரை இரு திறத்தாருக் 
எயும் ஸஹோதர உணர்ச்சி மேன்மேலும் பெருகி 
நற்கு 'வேலை செய்தால் தேசத்திற்கு அளவிறந்த 
மயுண்டாகும். 

30. புதிய உயிர் 

77 மார்ச் 7976 

(குறிப்பு : தெெய்வபக்தி உண்மையாச 

ரக்குமானால் ஒருவனுக்கு நிச்சயமாக தைர்யம் 
ற்பட வேண்டும். இதுவே தெய்வபக்திக்குச் 

றத அடையாளம். தெய்வபக்தி சொண்டிருந்த 
பொசுவாரமிசள் “நாம் யார்க்கும் குடியல்லேரம்;
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நமனை யஞ்சோம்” என்று பாடுகின்றார். வேறு பஜ 

அடியார்களும் இவரைப் போலவே பாடியுள்ளதை 
நாம் அறிவோம். ஆகவே, தெய்வ பக்திக்கு 

உரைகல் பயமின்மை, 

நோயில்லாத உடம்பு வேண்டும் என்பதை 

யும் பாரதியார் பல இடங்களிலே வற்புறுத்திக் 

கூறுவதை நாம் பாரிக்கிறோம். *உடலினை உறு 
செய்* என்பது கவிஞருடைய புதிய ஆத்திசூடி 

“வலிமையற்ற தோளினாய் போ போ: போ என்றும் 

பாரதியார் சீறுகின்றார். 

பஞ்சத்தால் வாடுகின்ற மக்கள் பிணியால் 
உழல்வதைக் சண்டு அவர் மிசவும் வருந்துகிறார். 
கும்மையே இந்த நாடு உறுதியற்ற உடம்புடைய 
வராசச் செய்துவிட்டது. அனால், அதற்காக அவர் 

யாரையும் நொந்து கொள்ளவில்லை. 

1975 ஜுலை 2ஆம் தேஇயில் அவரி எழுதிய 
“AGES SL.” குறிப்பைப் பாருங்கள். இத 

அவருடைய நாட்குறிப்பாசக் கொள்ளத்தக்கது 
கொடர்ந்து எழுதவில்லை யென்றாலும் கிடைத் 

அளவுக்கு பாரதியாருடைய உள்ளப்போக்ை 
நன்கு புலப்படுத்துகிறது. அவர் சொல்லுகிறார் 

“புகையிலை வழக்கம் தொலைந்துவிட்டது 

பராசக்தியின் அருளால், இனிக் *சஸரத்' வழக்க! 

ஏற்படவேணும், பராசக்தியின் அருளால். தோ 

விம்மி வயிரம் போலாக வேணும். நெஞ் 

விரிந்து, தரண்டு, வலிமையுடையதாக வேணும் 

இரத்தம் மாசு தீர்ந்து, நோயின்றி நன்றாக ஓர 
உடலை நன்கு காத்துக்கொண்டிருக்க வேணும்- 

பராசக்தியின் அருளால்,” இப்படிப்பட்ட பக்
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யில்லாவிட் டால், தேங்காய்க்கும் சர்க்கரைப் 

பொங்கலுக்கும் வீண் செலவு என்று கவிஞர் 
நகைச்சுவையோடு தெரிவிக்கிறார். 

இந்தக் சட்டுரையில்கான் செல்வார்களுடைய 

கடமையைத் தெளிவாகக் கூறுகின்றார். செல்வத் 
தைப் பகிர்ந்து கொடுத்துவிட்டு ஏமையாகிவிட 

வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை. செல்வத் 

தைக்கொண்டு தொ !நிலைப்பெருக்கி அனவருக்கும் 

சோறு போடும்படி அவர் பணிக்கிறார். அப்படிசி 

செய்யாத செல்வர் இரடர்கள் என்கிருர். அந்த 

சஊளரில் வ௫க்கும் குருச்ச ளெல்லாம் பொய்யா; 

அறிஞூரல்லாம் மூடர் என்று பச்சையாகவே 

எழுதி விடுக நர். 

செல்வார்கள் டிரஸ்டிசளைப்போல வாழ்ந்து 

மற்றவர்களுக்கு அச்செல்வத்தால் விளையும் 

பயனை அடையும்படி செய்ய வேண்டும் என்ற 

காந்தியடிகளின் சருக்தை இந்த இடத்தில் 

நினைவுபடுத்திக்சொள்ள வேண்டும்.] 

'“இவ்வு சத்தில் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய வலிமை 
சளையெல்லாம் நான் எனக்கு உண்டாக்கக் கொள்வேன். 
மனி குனுக்கு வசப்படக்கூடிய செல்வங்களையெல்லாம் 

எனக்கு வசமாக்கிக் சொள்வேன். மனிதனுக்கு விளையக் 

வீடிய அறிவுகளையெல்லாம் என்னிடம் விளைவித்துக் 
கொள்வேன். மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்களை 

யெல்லாம் நான் தேடியனுபவிப்பேன்; mio எத்தி 
ரிபறுவேன்.”' 

என்று மனத்திலே ஒரு நிச்சயம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள 
வண்டும். மாக்ஷிமை பெறுவதற்குத் தீராத விருப்பமும் 
நிணிவு$ம வழி. வேறு வழியில்லை. ஒருவன் தெய்வ பக்தி
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யுள்ளவனாச யிருந்தாலும் அல்லது நாஸ்திசனாக . இருந்தி 

லும் இந்த வழியை அனுசரிக்கலாம். நாஸ்திகன். அறிய௫ 

சடவது யாதெனில், 

“இவ்வுலகம் நமது தாய்' என்பது. 

“உலகம் என்னிடம் பசைமையுடைய வஸ்துவில்லை 

உலசவனத்தில் நான் ஒரு மலர்... உலகம் என் அறிவுக்கு 

வசப்படவதை அனுபவத்திலே சண்டிருக்கிறேள் 

உலகம் என்னிடம் அன்பு பூண்டது” இந்தச் செய்தியை 

ஸாமான்ய மதியுடைய எவனும் தன் உள்ளத்திலே பதியச். 

செய்துகொள்ளு தல் சிரமமில்லை. உலகம் நமக்குப் பிரச 

கூலமாக இருந்தால், இங்கே மூன்று க்ஷணங்கள் கூட் 

உயிருடன் வாழமுடியாது; **அனால், உலகம் நமக்கு நோய் 

உண்டாக்குகிறதே. இறுதியில் நம்மைக் சொன்று 

விடுகிறதே; இதை நம்மிடம் அன்பு பூண்டதாசக எங்ஙனம் 

சொல்லலாம்?” என்று சிலர் ஆக்ஷபிக்கலாம். 

உலகம் நம்முடைய தாய். அது நமக்குத் துன்பங்கள் 

விளைவிக்கும்போது நமக்குப் பாடங்கள் கற்றுக் சொடுக& 

கிறது. மூடக்குழந்தையைத் தாய் அடிப்பதுபோலவும் 
கட்டிபுறப்பட்ட சதையை ரணவைத்தியன் அறுத்தெறிவது 

போலவும், உலசம் நம்மைத் துன்பப்படுத்துகிறது. பெட௫த 

துன்பமடைந்து அதனால் பரிசுத்த நிலைபெற்ற மேதாவிசள் 
எல்லோரும் இவ்வுண்மையைக் எண்டு கூறியிருக்கிறார்சள்! 
திருஷ்டாந்தமாக, ஏழைதீ்தனம் பெரிய துன்பங்களிமல 
ஓன்றென்பது மனித ஜாதியின் பொது அநுபவம். எனிலுமி 

இதைக்குறித்து விக்டர் ஹ்யூகோ என்ற பிரான்ஸ் தேசதீகி 

ஞானி யொருவரி பேசும்போது, **வறுமைத் தீயிலே 

ஸ்தீதில்லாத ம.ரிதர் அழிந்து போகிறார்கள். ஸத்துடைய 
வார்கள் பத்தரை மாற்றுத் தங்கம்போல் தேறிச் goood 

மாண்பு பெறுகிருர்கள்”” என்று குறிப்பிடுகிறூர்.
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CGarulGe செத்தவன் போசு, அதிலிருந்து நன்றாகதீ 

$தறியெழுந்தவன் அறிவிருந்தால் முன்னைக்காட்டிலும் 
தான் அதிக சுகநிலையில் இருப்பதை உணர்ந்துகொள்வான். 

வெளிட்படையாகத் தோன்றும். நோய்க்குறிகள் எல்லாம் 

உடலுக்குள் இருக்கும் விஷத்தை வெளியேற்றிச் சுகந்தரும் 
பொருட்டாக இயற்கையால் செய்யப்படும் உபாயங்களே 

பாகுமென்று சிறந்த வைத்தியார்கள் : சொல்லியிருக் 

நிரார்கள். 

ஸும்க்ம ஞானத்திலே நாட்டமில்லாத ஐரோப்பிய 

ஸயன்ஸ்'காரார்கூட, அடியிலே பூச்சி நிலையிலிருந்து உயிர் 

மேன்மேலும் படிப்படியாக ஏறி மனிதநிலை பெற்றிருப்பதை 

$நாக்கும்போது உயிர்களை மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் 

ஈன்பதே இயற்கையின் உட்கருத்தென்பது தெளிவாகிற 

தன்று சொல்லுகிறார்கள். ஜந்துக்கள் செய்யும் போராட் 

டங்களும், அவைபடும் துன்பங்களும் அவற்றின் உயரீவுக் 

சாக்வே ஏற்படுத்தப் படுகின்றன என்பதையும்.அங்கோரரம்: 

செய்து கொள்கிறார்கள். இங்ஙனம் நம்மை உயர்வுறச் 
செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கமுடைய இயற்சைக்கு 
ராமும் அறிவுத் துணிவினாலே உதவி புரிவோமானால், 

9/வ்வுயார்வு விரைவிலே சைகூடும். 

வீணாச அஞ்சுவதிலே பயனில்லை. இவ்வுலகம் நம்மிடம் 
ஈரணையுடையது என்பதை நாஸ்துகரும் ஒப்புக்கொள்ள 

வேண்டும். ஒப்புக்கொண்டால் அவர்களுக்கு நல்லது. 

தெய்வ பக்தியுடையோர் 

. இனி, தெய்வ பக்தி யிருப்பதாச வாயினாலே சொல்லிக் 

சொண்டு . வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கோயிலுக்கு 
சிபிஷேகம் பண்ணி வைப்பவர்களிலேயும், பெரும்பான்மை 

யார் உண்மையான பக்தி கொண்டவரில்லை, தெய்வபக்தி
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உண்மையா பொய்யா என்பதை அறிந்துசொள்ள 
சுல1மான வழியிருக்கிறது. இராத தைரியம் இருக்கிறதா 

இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். எதற்குடு 

அஞ்சாக தைரியமே உண்மையான தெய்வ பக்திக்கு 
லக்ஷணம். அஃதில்லா 5 பக்தி தேங்காய்க்கும் சர்க்கரைப் 
பொங்கலுக்கும் வீண் செலவு. 

தெய்வம் உண்டா? 

தெய்வம் உண்டென்று நீ நம்புகிறாயா? உண்டானால் 

அது சர்வ சக்தியுடையது. அது என்னைப் படைத்தது, 

நானாக என்னை உண்டாக்கிக் கொள்ளவில்லை அது என்னைக் 
காக்கின்றது. எனது செய்சையாலே நான் உயிர் பிறக்க 
வில்லை. அதையே :சரணடைவேன். இனி எதற்கும் பய 

மில்லை. அதை நான் பரிபூர்ணமாசகச் சரணடைந்தால் 

அதன் சக்திகளெல்லாம் என்னிடத்தில தோன்றும் 
“மேருவைச் சார்ந்த காக்கையும் பொன்னிறமடையும், 

அதனால் அமரத்தன்மை பெறுவேன். இவ்விதமாக ஒருவன் 
மனத்தை உறுஇு செய்துகொண்ட பிறகு, அவ்வுறுதிக்கு 

இணங்கும்படி தன் செய்கைகளை யெல்லாம் மாற்றிக் 

கொள்ள வேண்டும். 

அடிப்படை 

முதலாவது, நோய் தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

தோயுள்ள உடம்பு பயனில்லை. தோயை ஒருவன் gg 

மனோ பலத்தாலே நீக்கிவிடலாம். நல்ல காற்று, நல்ல நீர 

ஓளி, வெயில், இவற்றிலே உடம்பு பழகவேண்டும். நாள் 

தோறும் ஏதேனும் ஓர் சாரியத்திலே உடல் வெயர்க்கும்பட் 

உமைக்க வேண்டும். இது புதிய உயிர் கட்டுவதற்கு its 

பீடை
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உணவு 

இரண்டாவது, நல்ல உணவ கேடி. உண்ண வேண்டும். 
சுத்தமாகவும் ருசியாகவும் வயிறு நிறைய உணவு கொள்ள 

வேண்டும். “மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும்.” நமது 
ேதசத்து ஜனங்களுக்கு உணவைக் குறைக்கும்படி உபதேசஞ் 

செய்தல் அவசியமில்லை. உணவு மிகுதியால் நோய்ப்படும் 

கூட்டத்தார் நமது தே௫சத்திலில்லை. உணவுக் குறைதான் 

இங்கே யிருக்கும் ஸங்கடம். ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்ஸர் என்ற 

ஆங்கில சாஸ்இுரி கல்வியைப் பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக் 

கிறார். அதிலே குழந்தைகளுக்கு ஊண் மிகுதியால் 

உண்டாகும் நோய்களைக் காட்டிலும் ஊண்குறைவால் 

உண்டாகும் நோய்களே மிகவும் கொடியன என்று சொல்லு 

கிறார் ஊண்மிகுதிக்கு இயற்கையிலே மாற்றுண்டு. ஊண் 

குறைவுக்கு மரணதந்தான் மாற்று. “உண்டவன் உரஞ்: 

செய்வான்." பரிசுத்தமான உணவுகளை நிறைய உண்ணு கல் 

வேண்டும் இனிய பழங்கள் நாள்தோறும் உண்ணத்தக்கன : 

உணவுக்குப் பணம் எந்த உ௨பாயத்தாலேனும் தேடிக் 

செொரள்ள வேண்டும். தேதேகத்துிமல உழைப்பும் 

மனத்திலே தைரியமும் இருந்தால் பணந்தேடுவது 

சஷ்._மில்லை. சோம்பேறியாக ஒருவன் நிறையப் பணத்தை 

குவித்து வைத்துக்கொண்டு அக்சம்பக்கத்து ஜனங்கள் 

பட்டினி இடந்து சாவதைப் பார்த்துக் சொண்டிருப்பது 

பிசவும் கொடிய பாவம். 

செல்வர் கடமை 

நமது நாட்டுச் செல்வர்கள் இவ்விஷயத்தைக் 

சவனிக்கவேண்டும். உன் சொத்தை எல்லோருக்கும் 

பங்கிட்டுக் கொடுத்துவிட்டு, நீ ஏழையாக் வேண்டுமென்று 

நான் சொல்லவில்லை. சைத்தொழில்சகளும் வியாபாரங் 
களும் ஏற்படுத்தி ௮க்கம் பக்கத்தாரிடம் சரியானபடு.
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வேலை வாங்கிக்கொண்டு சரியானபடி கூலி சொடு 

உனக்கும் நல்ல லாபம் கடைக்கும். கூலி குறையக் கொடுக் 

கும் முதலாளி லக்்மிதேவியைக் காலால் உகைக்கிறான். 

அவன். மான் தரித்திரத்திலும் நோயிலும் வருந்துவான். 

ஸகல ஜனங்களுக்கும் வயிறு நிறைய உணவு கிடைக்காத 

ஊரில் வாழும் செல்வார்களெல்லாம் திருடர். அங்கே 

குருக்களெல்லாம் பொய்யர். பண்டிதரெல்லாம் மூடர். 

மேன்மை நிலைபெற வேண்டுமானால் கைத்தொழில்கள் 
பெருகும்படி. செய்ய வேண்டும். சாத்தியமில்லையென்று 

சொல்லி ஏங்குவதிலே பயனில்லை. எப்படியேனும், எப்படி, 

யேனும், எப்படியேனும் செல்வத்தை வளரிக்க வேண்டும். 

91. வருங்காலம் 

17 ஜுலை 7916 

[குறிப்பு பாரதியாருக்குத்தான் எத்தனை 
அசை/.கணற்றுத் தவளைகளைப்போல் வாழாமல், 

வெளிநாடுகள் பலவற்றிற்கும் செல்லவேண்டும். 

உயரிந்த கல்வி கற்று உலசமே வியக்கும்படியான 

யோசனைகளைச் சொல்ல வேண்டும். சைத்தொழில் 

அயிரம் ஆயிரமாகப் பெருகவேண்டும். கப்ப 

லேறிப் போங்கள், புறப்படுங்கள், புறப்படுங்கள் 

என்று தூண்டுகிறார் சவிஞரீ. 

இன்று நாம் என்ன பார்க்கிமீறாம். பலரி 
வெளிநாடுகளுக்குச் செல்கிறார்கள். மெச்சிப் 
புகழும்படி தோர்ச்சி பெறுகிறார்கள். ஆனால்... 
ஆனால் அந்த நாட்டிலே தங்கி விடுகிறார்கள்,
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வ௫௪திகள் இல்லை, கலப்படமற்ற: உணவுப் 

பொருள் இடைக்காது. குடிநீர்கூட இந்த 

நாட்டில் நல்ல வகையில் கிடைப்பது அருமை, 

மெய்தான். 

இவற்றையெல்லாம் போக்குவதற்காகதீ 

தானே முதலில் எண்ணி வெளிநாடு சென் நீர்கள்? 
தாய்நாட்டின்மீது அத்தனை பக்தியில்லையா? 

உங்கள் சுகம், உங்கள் இன்பம்-- அவைதான் 

பெரிதாக உள்ளனவர? 

இப்படிக் கேட்கும் நிலையில் நாம் இருக் 

இரோம். இந்த அவல நிலையை மரற்ற வழி 

யில்லையா? இதற்கொரு மருந்தில்லையா? நாட்டுத் 

கதுலைவர்கள் பார்த்துக்கொண்டு வாளா இருக்கிறார் 

கள். இன்று பாரதியார் உயிரோடிருந்தால் அவர் 

நெஞ்சம் என்ன பாடுபடுமோ।!| 

உலகம் எவ்வாறு இவிரமாக மாறிக்கொண்டு வருகிற 

தென்பதை தமிழ்நாட்டார் ஆழ்ந்து சவணிக்க வேண்டும். 
ஓவ்வொருவரும் சிற்சில விவகாரங்கவில் மனத்தைப் பதிய 

வைத்துக்கொண்டு வெளியுலகத்தின் மாறுதல்களிலே புத்தி 

செலுத்தாமல், அற்ப விருப்பங்களிலும், அற்பசி செய்கை 

களிலும் நாளை யெல்லாம் கழியவிட்டுக் கிணற்றுத் தவளை 

களைப்போல் வாழ்வதிலே பயனில்லை. 

வா்த்தகஞ் செய்வோர் கோடிக்கணக்கான பணப் 

பழக்கம் ஏற்படும்படி, பெரிய வர்தீ குகங்கள் செய்ய வழி 

தேடவேண்டும். படிப்பவர் அபாரமான சாஸ்திரங்களையும் 

பல தேசத்துக் கல்விகளையும் கற்றுத்தர வேண்டும். ராஜ்ய 

விவகாரங்களில் புத்தி செலுத்துவோர் உலச சரித்திரத்தை 

நன்றாகத் தெரிந்துகொண்டு, மற்ற ராஜ தநீ திறிகளும் 

மந்திரிகளும் சண்டு வியக்கும்படியான பெரிய ஸஜெெரியு
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யோசனைகள் செய்து நிறைவேற்றிப் புகழ்பெற வேண்டும் 

கைத் தொழில்களின் விஷயத்திலே நாம் இப் பாது சாட்டி 

வரும் சோர்வும் அசிரத்தையும் மிகவும் அருவருப்புக்கு 
இடந் தருகின்றன. 

திருஷ்டாந்தமாக, நேர்த்தியான சித்திரங்களும் 

வர்ணங்களும் சேர்த்துப் பட்டிலும் பஞ்சிலும் அழகான 

ஆடைகள் செய்யவல்ல தொழிலாளிகள் நமது நாட்டில் 

இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்குப் படிப்பில்லை; வெளியுலக நிலை 
தெரியாது. கையிலே முதற் பணமுமில்லை. நம்முள்ளே 

கல்வியும் செல்வமும் உடையோர் கூடி ஆராய்ச்சிகள் 
செய்து, வெளிநாடுகளில் ஆவலுடன் வாங்கக்கூடிய மாதிரி 

சள் எவை என்பகைக் சண்டுபிடிதீ்து, அவற்றை நமது 

தகொழிலாளிகளைக் கொண்டு செய்வித்தால் மிகுந்த லாப 

முண்டாகும். 

இரும்புத்தொழில் உலகத்திலே வலிமையும் செல் 

வமுங் கொடுப்பது. . எல்லாவிதமான சைத்தொழில்களும் 
தற்காலத்தில் இரம்பு யந்திரங்களாலே செய்யப்படுகின் 

றன. ஆதலால், நமது தே௪த்துக் கொல்லருக்கு நாம் பல 

விதங்களிலே அறிவுவிருத்தியும் ஜீவன சஸெளகர்யங்களும் 

ஏற்பாடு செய்துகொடுத்து இடத்துக்கிடம் இயன்றவரை 
இரும்புத் தொழில்களை வளர்க்க வேண்டும். 

இனி, வர்ணப்படம், தையல் வேலை...மைத் தொழில் 
முதலிய சித்திர வேலைகளில் நமது ஜனங்களின் அறிவு 

மிகவும் சிறந்தது. கொஞ்சம் சிரமப்பட்டால், இந்தத் 

தொழில்களை மறுபடி உயார்ந்ந நிலைமைக்குக் கொண்டு 

வந்துவிடலாம். சிறிது காலத்துக்கு முன்பு சீனத்திலிருந்தும் 

ஐப்பானிலிரு ந்தும் பல சித்திர வேலைகளைக் கொண்டுபோய் 

அமெரிக்காவில் காட்டியபோது, அங்கே அவற்றிற்கு 

மிகுந்த புசழ்ச்சியும் பிரியமும் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
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இதை நாமேன் செய்யக்கூடாது? 

வெளி நாட்டுக்குக் கப்பலேறிப் போங்கள், புறப் 

ங்கள், புறப்படுங்கள். தொழிலாளஸிகளே, வியாபாரி 

ளே, வித்வான்௧ளே, புத்திமான்களே, எப்படியேனும் 

பாத்திரைச் செலவுக்குப் பணம் தயார் செய்துமிகொண்டு 

ன்னிய தேசங்களைப் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள். நமது 

நாமில்களுக்கும், கலைகளுக்கும், யோசனைகளுக்கும் வெளி 

ஈடுகளில் ஏராளமான உதவி கிடைக்கும். சந்தேகப்பட 

வண்டாம். 

பரோடாவிலிருந்து இநாயத்கான் என்ற சங்கத 

தவான் சல வருஷங்களுக்கு முன்பு தென்ஜில்லாக்களில் 
ரத்திரை செய்துவந்தது நம்மிமல சிலருக்கு ஞாபசமிருக் 

லாம். இங்கே அவர் சாதாரணமாச இருந்தார். பின்னிட்டு 

பவர் பல தேசங்களிஃல சஞ்சாரம் செய்து, பிரான்ஸ் 

[ரதசத்திலேபோய் நல்ல கீர்த்தியடைந்திருக்கிறார். அங்கே 

ல பெரிய வித்வான்களும் பிரபுக்களும் அவருடைய 

தாழிலை அற்புதத்திலும் அற்புதம் என்று கொண்டாடு 

ஈர்கள். சங்கத ஞானமூடைய தமிழ்ப் பிள்ளைகள் , 

தலாவது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொண்டு பிறகு 

ராப்பிய சங்கீதத்தின் மூலாதாரங்களைத் தெரிந்து 

ஈள்ளவேண்டும், இது மிசவும் சுலபமான காரியம். 

மிழருடைய அறிவுக்கு எந்தவித்தையும் சுலபம். இந்ததீ 

FA கொஞ்சமிருந்தால், பிறகு நமது சங்கீதத்தை 

/ராப்பியர் அனுபவிக்கும்படி செய்தல் எளிதாகும். 

பபால், ஐரோப்பாவுக்கும் அூமெரிக்காவுக்கும் 2பாய் நமது 

மீதுத்தின் உயர்வை அவர்களுக்குக் காட்டினால் மிகுந்த 

ந்தியும் செல்வமும் பெறலாம். 

எவ்விதமான யோஜனை, எவ்விதமான தொழில், எவ் 

ர்மரன ஆசை, எதையும் சொண்டு பிறதேசங்களுக்குப்
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போக வேண்டும். ஐரோப்பாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு! 

யாத்திரை செய்யப் போதுமான திரவியமில்லா தவர்கள் 

ஜப்பானுக்குப் போகலாம். வெளியுலகம் நம்மை எதி! 

பார்த்துக் சொண்டிருக்கிறது. நமது வரவுக்குக் காத்திரு 

Ang. Bogs) மேன்மைக்கு வசப்பட ஆவல் கொண்டிரு 

கிறது. வெளியுலகத்தில் நாம் சென்று மேம்பாடு பெற் 

லொழிய, இங்கே நமக்கு மேன்மை பிறக்க வழியில் 

ஆதலால், தமிழ்ப் பிள்ளைகளே, வெளி நாடுகளுக்குப்போ! 

உங்களுடைய அறிவுச் எறப்பினாலும், மன வறுதியினாலும் 

பலவிதமான உயர்வுகள் பெற்றுப் புகமுடனும், செல்வ 

துடனும், வீர்யத்துடனும், ஒலியுடனும் திரும்பிவாருங்கள் 

உங்களுக்கு மஹாசக்தி துணை செய்க. 

32. மாலை 

75 செப்டம்பர் 1916 

[குறிப்பு: ஒரு காலத்திலே பல துறைகளில் நாம் 

சிறந்திருக்கலாம். அதையே எண்ணிக்கொண்டு 

இன்று அத்துறைகளில் மேலோங்காது நிற்பது 

பெருந் தவறு. பழைய இறப்புக்கள் நம்மால் 

இன்றும் முடியும் என்பதைக் காட்டுவதற்குச் 

சான்றாக இருக்கலாமே ஓழிய, அதையே எண்ணி 
மகிழ்ந்து திருப்தியடைவது பிழை. எந்த சாஸ் 

திரமும் ஓரிடதீதில் வந்து நின்று விடுவதில்லை: 
என்று நிற்கிறோமோ அன்றே வீழ்ச்சி தொடங்கு 
கிறது. அகவே அசலைக்கு முடிவில்லை, இது 
விஞ்ஞானத்திற்கும் பொருந்தும்; அழகுக் கலைகள் 
முதலியவற்றுக்கும் பொருந்தும். மொழி 

வளர்ச்சிக்கும் பொருந்தும்,
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சங்கத் தமிழை எண்ணி வியந்துகொண்டே 

அதனின்றும் விலகாதவரிகள் இன்றும் இருக் 

கிறார்கள். அதை மறந்துவிடக் கூடாது. அது 

நமக்குப் புதிய முயற்சிக்கு ஊக்கம் தருவதாக 

அமைய வேண்டும். 

ஹிந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஒருவரை 

யொருவர் நன்கு அறிந்துகொள்ளசி சுருக்கமாகப் 

பாரதி ஒரு வழி சாண்பிக்கிறார். அதற்காகவே 

இந்த மாலை ஆயிரங் சோடி பெறும். அது 

போலவே கிறிஸ்தவம், பெளத்தம் முதலிய மற்ற 

மதக்கலப்பும் வேண்டும். சாநீதியடிகள் கூறுகிறார்: 

“எல்லாச் சாளரங்களையும் திறந்து வைப்போம். 

பல திசைகவிலிருந்தும் ஞானக் காற்று உள்ளே 

புசவிடுவோம் .பாரதப் பண்பாடு மட்டும் அசை 

யாமல் இருந்து அவற் ற ஏற்றுக் 
சொள்ளட்டும்.””) ' 

நமக்கு முடியாத காரியத்தைக் சைவிடலகாது. 

ம்மைக் சாட்டிலும் திறமையுள்ள ஒருவன் கையிலே 

சாடுத்து, அவன் கீழே சிற்றாளாயிருந்து தொழில் பழகிக் 

கோண்டு, பிறகு நாமாகச் செய்யவேண்டும். இதை 

ராட்டுக்கேோட்ைடைச் செட்டிகளும் சவனிக்கலாம்; 
ஈங்கரஸ் சபையாரும் கவனிக்கலாம். 

ஒரு தரம் ஒரு வழக்கம் ஏற்பட்டுப் போனால் பிறகு 

)தை மாற்ற முடியாது. ஆதலால் புதிய வழக்கத்தைதீ 
நாடங்குவோர் பின் வரக்கூடிய பலாபலன்களைதீ 

யோசனை செய்தபிறகு தொடங்க வேண்டும். 

இது அநேசமாக் எல்லா மனிதருக்கும் நினைப்பூட்ட 
ஈண்டிய விஷயம். மாறுதல் இயற்கை, நல்லபடியாக 
ஈறிக்கொண்டு போதல் புத்திமான்களுக்கு லக்ஷணம். 

பா.௪.- 13
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மஹம்மதிய புஸ்தசசாலைகள், வாசச சாலைகள், 

சல்விச் சங்கங்கள் முதலியவற்றிலே ஹிந்து பண்டித 

களும், ஹிந்துக்களின் கல்விக்கூடங்களிலே முஹம்மஇயூ 
வித்வான் ளும் வந்து உபந்யாஸங்கள் செய்யும் காட்டு 8 
நாளாக நமது தேசத்தில் அதிகப்பட்டு வருகிறது. நமத 

ஜனங்களுக்குக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சண் திறக்கிறது, 
எல்லா வித்தைகளும் சலந்தால்தான், கேசத்தினுடைய 

ஞானம் பரிமளிக்கும். **ஒரு குழம்புக்குள்ளே இரண்டு 

“தான்'' போட்டாளாம்; 'தான் தெரியாதா, குழம்பு த்தாள்; 

ஒன்று எசத்திரிக்காய், ஒன்று உருளைக்கிழங்கு! இதே 

கத்திரிக்காய் உருளைக் கிழங்கைத் தின்றுவிட்டதாம்! 

என்றொரு பச்சைக் குழந்தைக் சதையுண்டு. கலந்தாக் 

பொது இன்பம், ஓன்றை ஒன்று கடித்தால் இரண்டுக்கும் 

நாசம். 

முஹம்மதிய சாஸ்திரங்களைக் கற்று கொண்டாகந் 

ஹிந்துக்களுக்கு அறிவ விசாலப்படும். 

* * * 

ஒரு விரதமெடுத்தால் என்ன வந்தாலும் அல 

சலைச்கக்கூடாது. அரம்பத்தில் கலைந்து கலைந்துதாள் 

போகும். திரும்பத் திரும்ப நேராக்கிக்கொள்ள வேண்டும் 

நமது தேசத்திலே (ஸயின்ஸ்) சாஸ்திரப் படிப்பு வளரும்பு 

செய்யவேண்டும் என்று சில பண்டிதர்கள் அபேக்ஷிக்கிறு 
கள். இதற்கு மற்ற ஐனங்களிடமிருந்து தக்க உபபலி 

கிடைக்கவில்லை. இருந்தாலும் இந்தே நரக்க தல 
மறந்து விடலாகாது. ஊதுகிறபோது ஊதினால் விழ 
போது விடியும். சாஸ்திரப் படிப்பு முக்கியம். ௮ 

தான் நன்மையெல்லாம் உண்டாகிறது. ஸயின்ஸ் மன 

ஜாதியை உயர்த்திவிடும். அது இஹத்துக்கு மாத 
மூமயன்றி பரத்துக்கும் ஸாதனம் ஆகும். காசிக்கு
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தற்கே காட்டுகிற மனிதன் சைலாயத்திற்கு நேர்வழி 
எட்டுவானோ? 

ஸ் ஜ் ஜ் 

நமது பூர்விகர் ஸயின்ஸ் தேர்ச்சியிலே நிகரில்லாகி 

ரிளங்கினார்கள். அந்தக் காலத்து லெளக&ச சாஸ்திரம் 

மக்குத் தெரிந்தமாதிரி வேறு யாருக்குந் தெரியாது. 
p54 காலத்து ஸங்கதிகான் நமக்குக் கொஞ்சம் இழுப்பு. 

33. தொழில் 

5 மார்ச் 7977 

[குறிப்பு 2: “யாதானும் தொழில் புரிவோம்; 
யாதும் அவள் தொழிலாம்'? என்று பாடிய 
கவிஞர், “கொழில் செய், தொழில் செய்'” என்று 

வற்புறுத்திக் கூறுவதில் சலிப்படைவதே இல்லை. 

இக் சட்டுரையிலே தொழிலின் உயர்வைப் 
பற்றிப் பல புகழ்பெற்ற உலக அறிஞர்கள் கூறி 

யுள்ளவற்றை மொழிபெயர்த்துத் தருவதோடு 
அவற்றை விளக்கியும் எழுதியுள்ளார். எவ்வகை 
யிலேனும் சோம்பலை உதறித் தள்ளிவிட்டுப் பல 

தொழில்கள் செய்து நாட்டை உயர்த்த 
வேண்டும் என்பது அவருடைய பேராசை, 

உலகத்திலே தொழிலிலே முன்னேற்றங் 
சண்ட ஐப்பானிய மக்களின் ஆர்வத்தையும், 

சடமை உணரிச்சியையும், நரடு முன்னணியில் 

நிற்கவேண்டும் என்ற துடிப்பையும் நாம் சொண்் 

டால், எவ்வளவோ நன்மையுண்டு, அந் நாட்டிலே
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ஊசதியங் கருதிப் போராடும் தொழிலாளிகளும், 

கோஷமிட்டுத் தமது எண்ணத்தை வெளிப் 

படுத்திவிட்டுத் தொமிற்சாலைக்குள்ளே சென்று 
கடமை உணர்ச்சியோடு தொழில் செய்வார் 
களாம். இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் மிசவும் 

சேதமடைந்த ஐப்பான், இன்று தொழிலில் 

முதலிடத்தைப் பெற முனைந்திருப்பதற்கு 
மக்களின் உணர்ச்சியே காரணமாகும் என்பதில் 

ஐயமுண்டோ?] 

(வசனத் திரட்டு--** ஆர்ய பத்திரிகை ) 

7. மனுதரிம சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது: -தொழி 

லாளியின் கை தெரழில் செய்யும்போது பரிசுத்த 
மாகிறது. 

2. ச-பிங் என்ற சீன ஞானி:--தர்மிஷ்டச 
எப்போதும் முயற்சியோடிருப்பான். 

8. (நபி) ஸுூலேமன் என்ற யூத ஞானி: சோம்பேரி 
யின் மன விருப்பம் அவனையே சொல்லுகிற 

4. தோல்ஸ்தோய் என்ற ரஷிய ஞானி: தொழி 

எத்தனை அசுசியாக இருந்தாலும், அதைச் 

வதில் அவமரனமில்லை. சோம்பலொன்றுத்[* 

அவமானம். 

உத்தம ஸூக்தம் என்ற பெளத்த நூல் சொல்லு - 
கிறது: சோம்பல் ஒரு குற்றம். தொழிள்* 

வாழ்தல் ஒரு மலம்.
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6. தோரோ என்ற அமெரிக்க ஆூரியர்:-- உடம்பை 
சேோரம்பலுக்கும் சொகுசுக்கும் இரையாக்கி வைதி 
திருப்பவனை ஞானியாசக் கொள்ளலாகாது: 

அகிமாவுக்கு உடம்பே முதலாவது சடன். 

7... காரீலைல் என்ற ஆங்கிலேய ஆ௫ரியர்:--சந்தேசம், 
விசனம், மனச்சோர்வு, சகோபம், ஏக்கம் இந்தப் 
பிசாசுகளெல்லாம் மனிதனை அடிக்கும் பொருட்டு 

பதுங்கி நிற்கின்றன. அவன் சோரம்பலுக்கிடங் 

கொடுக்கும்போது இவையெல்லாம் அவனை வந்து 

தாக்குகின்றன. இவிரமாச உடம்பை உழைப்பதே 

இந்தப் பிசாசுகள் அடிக்காமல் தன்னைக் காத்துக் 

கொள்ளுவதற்கு நிச்சயமான வழி. தொழிலைக் 
கைக்சொண்டால், .பிறகு எந்தப் பிசாசும் பக்கதீ 

தில் நெருங்காது. மிஞ்சி வந்தால், தூரத்திலிருந்து 
உறுமும். அவ்வளவுதான். 

8. மோந்தாஞ் என்ற ப்ரான்ஸ் GC ge FSi} 

பண்டிதர்: சோம்பல் நரக வேகதுனைசளில் 

ஒன்றாசக் சணக்கிட வேண்டும். அதைச் சிலர் 
சொர்க்ச இன்பங்களில் ஒன்ராச நினைக்கிறார்கள். 

9. நபி ஸுலேமான்:--சோம்பேறியே எறும்பி 
னிடம் போ. அதன் நெறிகளைப் பார். உனக்குப் 

பு.தீதி வரும். 

[| 

விளக்கம்--காளிதாஸன் 

மேலே மொழிபெயர்ததிருக்கிற வசனங்களில் 
0 ழமிலில்லாதவருக்கு ஆத்ம ஞானமில்லை யென்று 

காரோ (6) சொல்லுகிறார். ஆத்மாவுக்கு முதலாவது
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சிஷ்யன் சரீரமென்பது அவர் கொள்கை, ஆத்ம ஞாஷி 

சோம்பேறியாக இருக்கமாட்டானென்கிற இவர 

கொள்கை பசவத்ததையின் கருத்துக்கு இணங்கியதே 

யாகும். தொழிலின்றி இருப்பவனுக்கு விடுதலையில்லை, 

ஞானமில்லை, பக்இயில்லை. அவனுக்குச் சோறு கிடையாது, 

தண்டசீசோறு இன்று தொழில் செய்யாதிருப்பவஷ் 

கொழுத்து நோய்சொண்டு சாவான். இந்த விஷயங்கள் 

பகவத் சதையில் மிகத்தெளிவாகச் சொல்லப்படுகின்ற, 

கார்லைல் (7) என்ற ஆங்கிலேய ஆசிரியர், தொழிலின்றி 

இருப்பவனைச் சந்தேகம் முதலிய பிசாசுகள் வந்து தாக்கு 

மென்று சொல்லிய வார்த்தை பொது அநுபவதீதிலே 

காணத்தக்கது. சந்தேகம், பயம் முதலிய பிசாசுகள் வந்து 

தாக்காமலிருக்கும் பொருட்டாகவும், அங்ஙனம் தாக்கும் 

போது அவற்றை மடிக்கும் பொருட்டாகவும், தொழி 

லென்ற மருந்தைக் சடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். 

பூஜை, கல்வி, போதனை முதலியனவும் சரீர உழைப்புப் 

போலவே கவலையை நீக்கி உடம்பைப் பேணும். உண்மை 

யாகச் செய்யப்படும் பூஜையும், உபதேசமும் எல்லாத் 

தொழில்களைக் காட்டிலும் சிறந்தன. பொய்ப் பூஜையும், 

சாசைப் பெரிதாக நினைத்துச் செய்யும் ஞானோபதேசமும் 

மிசவும் இழிந்த தொழில்களாகும். பல இடங்களி6 

வியாபாரிக்குள்ள மதிப்புப் பூசாரிக்கும் குருக்களுக்கும் 

இல்லாதிருக்கக் காண்கிறோம். இவர்களுக்கு மதிப்புக் குறை 

வுண்டாகும் காரணம் உண்மைக் குறைவுதவிர வேரறன்றி 

மில்லை. அறிவை நல்ல வழிகளில் உழைப்பவனுடைய 

உடம்பு முயற்சியில்லாமல் சோம்பிப் படுத்திருக்க நியாய 

மில்லை. சோம்பேறியின் விருப்பங்கள் சவலைசளாக மாறி 

இன்றன. சையினால் உழைக்காமல் மனத்த? 

விரும்புவோன் தன்னைத்தானே . தின்றுகொள்கிருள்
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சாம்பேறியின் மனத்தைக் சவலைகள் சூறையாடுவது 

நூல், அவனுடம்பை வியாஇசள் சூறையாடுகின்றன. 

ழங்ற்சியினாலே செல்வம் வருமென்றும் முயற்சியில்லா 

GLUT வறுமை வருமென்றும் திருவள்ளுவர் சொல்லு 

றார்: முயற்சியில்லா தவருக்கு நோய் வரும், பந்தங்கள் 

ரம்; அவர்கள் மோந்தாஞ் ஆரியர் (8) சொல்வதுபோல் 

$வ்வுலகத்திலேயே நரச வாகனைப்படுவார்கள். அகசையால் 

ழிந்துக்களாகிய நாம் முயற்சியைக் கைவிடாமல் நடத்த 

வண்டும். முயற்சி உண்டானால் உடம்பில வலிமையுண்டு, 
ப ள்ளத்திலே மூழ்ச்சியுண்டு, சல்வியுண்டு, செல்வமுண்டு, 
ண்ட வயதும் புகழும் இன்பங்களுமுண்டு. முயற்சியிருந் 

ஏல் பயமில்லை, முயற்சியுண்டானால் வெற்றியுண்டுஃ. 

ரயற்சி உடையவனுக்கு விடுதலை கைகூடும். 

94. பொழுது போக்கு 

[குறிப்பு :-இத் தலைப்பிட்டுப் பாரதியார் 
சுதேசமித்திரனுக்கு அனுப்பிய சகட்டுறை 

28 மார்ச்சு 1917-இல் வெளியாகியுள்ளது. அதில் 

வால் நட்சத்திரம் தோன்றுவதால் பூமி தாளாக 
விடும் என்று அன்று கொண்டிருந்த நம்பிக்கை 
யைத் தசர்க்தெறிகின்றார் சவிஞர்,. சூரிய 

கிரஹணம் ஏற்படுவகால் என்னென்னவோ 

இன்னல்கள் விளையும் என்று இக்காலத்தில் கூட 
மககள் நம்புகிறார்கள் என்பதை, 1980 பிப்ரவரி 

16 தேதியன்று பார்த்தோம். 

“சாதாரண வருஷத்துக் தாமசேது” என்று 

பாரதியார் ஒரு சவிதையே இயற்றியுள்ளார்,
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ஆனால் அது 1910-இல் நிகழ்ந்தது. இங்கு 
குறிப்பிடப்படுவது 1917-ல் ஏற்பட்டது. 

சாதாரண அண்டில் தோன்றியது 75 ஆண்டு 

களுக்கு ஒரு மூறை வானவெளியில் தோன்றுவது. 

அதற்கு ஹால் தூமகேது என்று பெயர்: 

ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை அல்லது பழக்கம் 

ஆழமாகப் பதிந்துவிட்டால், அது தவறு என்று 

தெரிந்தபோதும் மாற்றுவது எவ்வளவு கடினம் 

என்பதை இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்திலும் 

சாண் கிறோம். ] 

ஸ்ந்தோஷராயர் : ஏப்ரல் மாதம் 82-ந் தேதி ஒர 

வால் நக்ஷத்திரம் எரி நக்ஷத்திரம் ஒன்றைத் தன் வாயில் 

சவ்விக்கொண்டு வந்அ பூமியின்மேல் மோதப்போவதாச் 

வும் அதனால் இந்த பூமண்டலம் தூள் தூளாக நொறுங்கி 

விடப் போவதாகவும் சொல்லுகிறார்களே? அது வாஸ்தவ 

மாக இருக்குமா? 

காளிதாஸன் ) பொய்க் சதை 

wi: உமக்செப்படித் தெரியும்? அமெரிக்கா தேசதீ 

தல் யாரோ ஒரு பெரிய வஈ௱ன சாஸ்திரப் பண்டிதர 

சொல்லியிருக்கருராமே? அது பொய்யென்று நீர் எப்படிச் 

சண்ட? 

காளி: பொய்க் கதஜைதான். எனக்கு நிச்சயமாகத் 

தெரியும். ஏப்ரல் மாதம் 23-ம் தேதி நீர் என்னீடம் abs 

சேரும். அப்போது காரணங்கள் சொல்லுகிறேன். 

ஸநீ : பூமி தூளாய்ப் போனபிறகு நான் உம்மிடம் 

வந்து சேட்பதெப்படி? நீர் விடை சொல்வ:9தப்படி?
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காளி : இந்த பூமியில் இன்னும் நாமே நெடு நாளி 

லிருந்து பலவித நியாயங்கள் நடந்து நிறைவேறுவதைப் 

பார்க்கப் போகிறோம். பூமியில் நல்லயுகம் தோன்றப் 

போகிறது. மனிதஜாதி முழுமைக்கும் விடுதலையுண்டாகப் 

போகிறது. நீரீ சொல்லிய ரஷிய ராஜ்யப் புரட்சியானது? 

இனி வரப்போகிற நற்காலத்தின் முன்னடையாளங்களில் 

ஒன்று. பூமி தூளாகாது. மனிதர் ஒருவருக்கொருவர் 

செய்யும் அநீதி தூளாகும். 

35. கடற்பாலத்தில் வர்ணாஸ்ரம சபை 

7 ஏப்ரல் 7077 

[குறிப்பு : ஏதோ இயல்பாகப் பேசுவது 
போலத் தொடங்க, பாரதியார் தமக்குப் பிடித்த 

மான  கொள்சைகளை நுழைத்து விடுவார் 
என்பதற்கு, இக் சஈட்டுரையும் ஓர் எடுத்துக் 

காட்டு, அன்பே பிரதானம் என்பறைச் சொல்லு 

வதில் அவர் சலிப்பதே இல்லை. கலியுககுதிலே ஒரு 

குட்டிக் கிருதயுசம் தோன்றும் என்று அவர் 

நம்பினார். அப்படித் தோன்றுவதற்கு அன்பு 

அடிப்படையாக அமைய வேண்டும் என்பது 

அவர் சருத்து. தொழில் எதைச் செய்தாலும் 

அதைக் கொண்டு ஜாதி வேறுபாடுகள் இருக்கக் 
கூடாது; எல்லாத் தொழிலும் சமமான தகுதி 

யுடையவை என்று, சவிஞர் இக் கட்டுரையிலும் 
குறிப்பிடுகிறார். 

*செம்படவன் மசன் சாஸ்திரக் தேர்ச்சி 

பெற்று விட்டால் அவனுக்கு என் பெண்ண
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விவாசம் செய்து கொடுப்பேன்”' என்று சேஷய்யங் 
காரைச் சொல்ல வைக்கிறார். என்ன உதீஸாசம்! 

எத்தனை எகிர்பார்ப்பு!]| 

வஸந்த காலத்தில் ஒரு நாள் காலையில் இளவெயில் 

அடிக்கும் நேரத்தில் வேதபுரத்திலுள்ள கடற்பாலத்திஷ் 
சடைசியில், நடுக் கடலின்மீது, ஒரு செம்படவஜ் 
உட்கார்ந்து மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தான். அங்கே 

நானும், எனது நண்பர் சக்ரவர்த்தி சேஷய்யங்காரும் சரீர 

சுகத்திற்காக நடைபழகப் போனோம். அங்கு புதிதாகச் 

செய்துவைக்கப் பட்டிருந்த ராஜாங்கக் தோணிகளின் 

நிழலிலே போய் சிறிதுநேரம் உட்சார்ந்து ஆயாஸம் 

இர்த்துக் கொள்ளலாமென்று சேஷய்யங்கார் சொன்னார், 

அந்த நிழலிலேபோய் உட்கார்ந்தோம். என் கையில் ல 

வர்த்தமானப் பத்திரிகைகள் கொண்டு போயிருந்தேன், 

அவற்றை யெடுத்து வாசித்துக் கொண்டிருநீதேன். 
சேஷய்யங்காருக்குப் போது போசவில்லை. அவர் அந்த மீன் 

பிடிக்கும் செம்படவனிடத்திலே போய்ப் பேச்சுக் கொடுத் 

தார். அவனோ:மீன் சரியாகக் கிடைக்க வில்லை யென்ற 

கோபத்திலிருந்தான். சிறிது நேரம் கழிந்தபிறகு ௪ஷய் 

யங்கார் என்னை நோக்கி, வீட்டுக்குக் இளம்பலாம்; புறப் 

படும்”? என்றார். 

நான் சொன்னேன் 2-- 

“ஸ்வாமி, நான் காலையில் காபி குடி.தீதுவிட்டு த்தாள் 

வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டேன். எனக்கு இங்கே சிறிது 

நேரம் தனியே யிருப்பதில் பிரிய முண்டாகிறது. நீர் 

அவஸரமானால் வீட்டுக்குப்போம். நான் கொஞ்சம் இங்கே 

இருந்துவிட்டு வருகிறேன்”? என்றேன். 

அப்போது சேஷய்யங்காரி புன்சிரிப்புடனே, ‘pre 

ஆஹாரமில்லாமல் வெளியே புறப்படும் வழக்கம் ert
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போதுமே கிடையாது. எனக்கும் பசியில்லை. ஆதலால், 

நானும் இங்கேயே உம்மோடு சிறிது நேரம் பொழுது 

போக்கத் தயாராக இருக்கிறேன். இந்த இடத்தில் ஒரு 

சபை கூடிப் பேசினால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். என்ன 

செய்யலாம்? அந்தச் செம்படவன் பேச வரமாட்டான். 

அவன் மீன் கிடைக்கவில்லை யென்று என் மேலே கோபிதி 

துக் கொள்ளுகிறான். நீரோ பத்திரிசையிலுள்ள அண்டப் 

புளுகுகளையெல்லாம், வேத வுண்மை போலே கருதி, மஹா 

சிரத்தையுடன், நுழைந்து நுழைந்து வாசித்துக் கொண் 

டருக்கிறீர். விடுங்காணும்! பத்திரிசையை அப்பாலே 

போடும். காற்று மிகவும் ரஸமாக வீசுகிறது. எனக்கு இந்த 

இடத்தை விட்டுப் போக மனதாகவில்லை. ஏதாவது பேசி 

செடும்:” என்று சொன்னார். 

விதியே சேஷய்யங்கார் ரூபமாக வந்து நம்மைப் 

பச்சுக்கிமுக்கிற தென்பதை நான் தெரிந்து கொண்டு, 

பீன்வருமாறு சொல்லலானேன் :-- 

“ஸ்வாமீ, என்னால் வஞ்சனையில்லை. சபை 

பாடுவோம். அதைப்பற்றி யாதொரு ஆக்ஷ்பமுமில்லை. 

தனால் உபந்யாஸ மெல்லாம் நீர் தான் செய்ய வேண்டும். 

ரர் உபந்யாஸி, நான்தான் சபைக் கூட்டம். நடத்தும்” 

esr Moor. 

அதற்கு சேஷய்யங்கார் சொல்கிருர் :-- 

நான் உபந்யாஸ கர்த்தா; நீர் அக்ராஸனாதிபதி; 

நந்தச் செம்படவன்தான் ௪பை”' என்றார். 

அப்போது, சற்று தூாரதீதிலேயிருந்த அந்தசி செம்பட 

॥ன் சொல்லுகிறான் :-- 

*சாமிமாரே, நீங்கள் வந்தாலும் வந்தீர்கள், எனக்கு 

மன்று மீன் கூட முழு மீனாசக் கிடைக்கவில்லை.”
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சேஷய்யங்கார் இதைக் சேட்டவுடனே சால் ரூபாயை 
அவன் சகையிலே கொண்டு போய்க்கொடுத்து, அவனை 
யழைதீது வந்து நாங்களிருந்த நிழலிலே உட்காரும்படி 
செய்தார். இவருடைய படாடோபத்தைக் சண்டு ஆரம் 
பத்திலே அவன் சொஞ்சம் பயந்தான். பிறகு அவர் 
சொன்னபடி கேட்டால் காசு கிடைக்குமென்று தெரிந்து 
சொண்டு, அவன் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தான், 

சேஷய்யங்கார் உபந்யாஸிக்கலானார் :-- 

“நாலு. ஜாதிதான் உண்டு. பிரம, க்ஷதிதிரிய, 
வைசிய, சூத்ரர். படித்தவன் பிராமணன்? வீரன் க்ஷ த்திரி 
யன்; தந்திரசாலி வைசியன்; தொழிலாளி சூத்திரன். இது 

எந்த தேசத்திலும் உண்டு, எந்தக் காலத்திலும் உண்டு, 

இதை மாற்றவே முடியாது.” 

செம்படவன் :-- மெய்தான் சாமி) மெய்தரன் சாமி” 
என்றான். 

சேஷய்யங்கார் — !*டஇந்தச் செம்படவன் wad 

படிதீது சாஸ்திரத் தோர்ச்சி யடைந்து பிரமஞானியாய் 

விட்டால், அவனுக்கு என் பெண்ணை விவரசம் செய்து 

கொடுப்பேன். அதில் தேரஷமில்லை” என்றார். 

செம்படவன் நடுங்கிப் போனான். ஐயங்காருக்கு புத்தி 

ஸ்வாதீன மில்லை யென்று நினைக்கத் தொடங்கினான். 

சேஷய்யங்கார் மொழிகிருர்:-- “அனால் குலத்தையும் 

ஒப்புக் கொள்ளத்தான் வேண்டும், குலத்தளவே யாகும் 

குணம் என்று பெரியோர் சொல்லியிருக்கிருரீகள்: 
அம்பட்டனுடைய குழந்தை சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் 

போதே ஒருவரும் சொல்லிக்சொடுக்காமல் தரனாசவே 
சிரைக்கக& சற்றுக்கொள்ளுகிறது. கம்பன் வீட்டுக் கட்டுதி 
குறியும் கவிபாடும்; ராஜா வீட்டுப் பிள்ள இயற்கை
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யாசவே சைன்யம் வகுத்து விளயாடிப் பழகுகிறது. 

தொட்டிற் பழக்கம் ௬டுகாடு ' மட்டும். அகுலால் பிறவி 
ஒருவனுடைய குணத்தையும் தொழிலையும் நிர்ணயிக்கத் 

தான் செய்கிறது. ஆதலால் இப்போதுள்ள ஜாதிப் பிரிவை 
அதிசமாக மாற்றக்கூட வேண்டியதில்லை, எக்குடிப் 

பிறப்பினும் யாவரே யாயினும் அக்குடியிற் சற்றோரே மேல் 
வருக என்று சொல்லி பிராமணப் பதவியிலே சேர்க்க 

வேண்டும் : இதற்கிடையே திருஷ்டி. தோஷம் புத்திசாலித் 

தனமில்லை,. அதை உடனே நிறுத்திப் போடவேண்டும். 

'தண்டாத ஜாதி” என்கிற பேச்சே கூடாது. அது வெறும் 

பயித்தியம். நந்தன்' சிலையை அறுபத்து மூன்று நாயன் 

மாருக்கு நடுவிலே வைத்து குருக்கள் மணியடித்துக் 

கும்பிடவில்லயா? ஜாதியாவது குலமாவது! இவை 

யெல்லரம் லெளகிகம். இதனாலே மனுஷ்ய ஸமக்வத்ீதுக்குக் 

குறைவு நேரிடக்கூடாது. ராம்தாஸ், கபீர்தாஸ், அவர்கள் 
சொன்னதெல்லாம் பொய்யா?” 

இவ்வாறு சேஷய்யங்கார் நெடுந்தூரம் சொன்னார். 
போகப் போக அவருடைய பிரசங்கத்தில் நான் கொஞ்சம் 

கவனக் குறைவாக இருக்கும்படி. நேரிட்டது. ஏனென்றால் 
இவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே எங்கள் பக்கத்தில் 
ஒரு கிழவன் வந்து நின்றான். அவனுக்கு சுமார் அறுபது 

வயதிருக்கும் போலே தோன்றிற்று. அனால் திடசாத்திற 

முடையவன். அவன் சேஷய்யங்காருடைய பிரசங்கத்தை 

மிகவும் ஜாக்கிரதையாகக் கேட்டுக்கொண்டு வந்தான். 
சேஷய்யங்கார் சொல்லும் வார்த்தைகளிலே ஒன் றிரண்டை 
சேட்டுப் புன்சிரிப்புச் சரித்தான். ஒரிரண்டு வார்த்தைகள் 
அவன் முகத்திலே கோபக் குறி விலவிதீதன. நான் 

அவனைக் சையினால் சமிக்கை காட்டி என்னருகே வரும்படி, 
சொன்னேன். ஸமீபத்தில் வந்தான். **நீ என்ன ஜாதி?”
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என்று கேட்டேன். பறையன்” என்றான். இதைக் கேட்ட 
வுடன் சக்ரவர்த்தி சேஷய்யங்கார் திரும்பிப் பார்த்தார், 

II 

சக்ரவர்த்தி ஷேய்யங்கார் கழச் சாம்பானை உட்காரச் 

சொன்னார். அவன் உட்கார்ந்தான். **நான் சொல்லியு 

வார்த்தைகளை நீ மிசவும் கவனத்துடன் சேட்டுக் கொண் 

டிருந்தாயே, நீ யார்? உன் பெயர் என்ன?” என்று 

சேஷய்யங்காரர் சொன்னார். 

அப்போது கிழச்சாம்பான் சொல்லுகிறான்:-- 

“சாமிசளே, நான் பஞ்சம ஜாதி. என் பெயர் 
லக்ஷ்மணன். பிராம்மணரே எங்களுக்கு குரு. முன்பொரு 

மாட்டுக் கொட்டசையில் எங்கள் தரயாகிய அதியை 
பகவன் என்ற பிராம்மணன் மனைவியாகச் செய்து 

கொண்டான். பிராம்மண ஜாதி எங்களுக்குத் தகப்பன் 

முறை. இக்காலத்தில் பலர் எங்களுக்கு உபசாரம் பண்ண 

வருகிறார்கள். எல்லா மனிதரும் சரிசமான மென்றும் 

மனிதருக்குள் எவ்விதமான பேதமும் கடையாதன்றும் 

பலர் செல்லுகிறார்கள். எல்லாம் வாய்ப் பேச்சாசத் 
தானிருக்கிறது. நடத்தையில் ஒன்றையும் காணவில்லை, 

ஹிந்து மதத்தில் எங்களுடைய நிலைமை தாழ்ந்திருக்கிற 
தென்றும், கிறிஸ்து மதத்தில் சேர்ந்தால் எங்களுடைய 

நிலைமை மேன்மைப்படுமென்றும் சொல்லிக் கிறிஸ்தவப் 

பாதிரிகள் எங்களிலே சிலரைக் கிறிஸ்து மதத்தில் சேர்த் 
தார்கள். : அதில் யாதொரு பயனையும் காணவில்லை, 
நூற்றிலொருவனுக்குப் பத்துப் பதினைந்து ரூபாய் சம்பளத் 

தில் ஒரு வேலை கிடைக்கிறது. மற்றவர்களெல்லாரும் துரை 

மாரிடதீதில் சமையல் வேலை பண்ணுதல், பயிரிடுதல்,
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தப்பை வாருதல் முதலிய பழைய தொழில்களைத்தான் 

செய்து வருகிருர்கள். எனக்கு முன்னோருடைய மதமே 

பெரிது. கிறிஸ்தவர்களுட௪ன் எங்களுக்குக் கொடுக்கல், 

வாங்கல், சம்பந்தம், சாப்பாடு ஒன்றுமே கடையாது. 
என்ன சஷ்டமிருந்தாலும் நாங்கள் ஹிந்து மதத்தை 
விடமாட்டோம். உங்களைப் போலே எல்லாப் பாரீப்பாரும் 

எங்களிடம் அன்பு பாராட்டினால், பிறகு எங்களுக்கு 

யாதொரு குறையுமில்லை. தொழில் ஏதாயிருந்தாலும் 

குற்றமில்லை. ஓரே தேசத்தில் பிறந்து, ஒரே மதத்தைச் 
சேர்ந்து, ஒ?ர கூட்டமாக இருக்கும் ஹிந்துக்கள் ஒருவருச் 

கொருவர் அன்போடிருக்க வேண்டாமா? எங்கள் ஜாதிக் 
தாரருக்குச் சோறும் துணியும் நேரே கிடைத்து வருகிறதா 

என்பதைக்கூட மற்ற ஹிந்துக்கள் கவனியாமலிருப்பது 

நியாயமா? எந்தத் தொழில் செய்து பிழைத்தாலும் 

தெய்வ பக்தி இருந்தால் இஹத்தில் மேன்மையும் 
பரத்திலே மோகமும் உண்டு. திருவள்ளுவர் எங்கள் 

கலத்தில் வளர்ந்தார்.” 

இங்ஙனம் அவன் பேசிக்கொண்டு போகையில் 

சக்கரவர்த்தி சேஷய்யங்கார் அவனை நோக்க, உனக்கு 

வயதென்ன?'” என்று கேட்டார். 

“நீங்களே சொல்லுங்கள். எனக்கு வயதெவ்வளவிருக் 
£லாம்2”” என்று கிழச்சாம்பான் திருப்பிக் சேட்டான். 

““அறுபதிருக்கும்2”” என்றார் அய்யங்கார். 

“என்னைப் பார்த்தவர்களெல்லாம் ஐம்பதறுபது 

வயதென்று தான் மதிக்கிறார்கள். ஆனால் எனக்கு 

rors பிராயமாய் விட்டது. இந்தப் பாலம் கட்டின 

போது எனக்குத் தெரியும். அந்தக் சாலத்தில் நான் 
இருவது வயதுப் பிள்ளை. நானும் இதில் வேலை செய்தேன். 
நித்தம் மூன்றணாக் கூலி'* என்று கிழவன் சொன்னான்.
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“இப்போது உனக்கு ஜீவனம் சுகமாக நடநீது 

வருகிறதா?'” என்று அய்யங்கார் கேட்டார். 

சுகசந்தான் சாமி. இரண்டு பெண்ணும் ஒரு பிள்ளையும் 

கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். இரண்டு பெண்ணையும் 

சரியான இடத்தில் சட்டிக்கொடுத்து விட்டேன். மகன் 

பயிர்த்தொழில் செய்கிறான். நான் மாட்டு வண்டி வைதீ 

திருக்கிறேன். சகடலோரர்துக்குக் கிடங்குகளிலிருநீது சரக் 

கேற்றி வந்தால் வியாபாரிகள் கூலி கொடுப்பார்கள். அதில் 

எனக்குக் கூடியவரை சரியான வரும்படி, கிடைத்து 

வருகிறது. இப்போது சண்டையினால் மணிலாக்கொட்டை 

ஏற்றுமதி குறைந்திருக்கிறது. அ தனால் .எனக்கு வரும்படி 
யில்லாமலிருக்கிறது. இருந்தாலும், கடவுள் கிருபையால் 

போஜனத்துக்குக் கஷ்டமில்லை” என்று கிழச்சாம்பான் 

சொன்னான். 

“இவ்வளவு படிப்பு நீ எங்கே படித்தாய்?” என்று நான் 
அந்தக் Dips சாம்பானீடம் கேட்டேன். அதற்குக் கழச் 

௪ரம்பான் சொல்லுகிருன்:-- 

என்னுடைய பிதாவுக்கு வாத்தியார் வேலை, Hart 

துமிழிலே மேலான படிப்புள்ளவர். நானும் இரு க்குறள் 

முதலிய சாஸ்திரங்கள் படித்திருக்கிறேன். படி.ப்.பிலே 

என்ன பயனுண்டு, சாமி? பெரியோர்சகளுடைய சேர்க்சை 

யால் தெய்வபக்தி ஏற்பட்டது. அதையே ஊன்றுகோலாசக் 

சொண்டு பிழைத்து வருகிறேன்” என்றான். 

அப்போது சேஷய்யங்கார் அவனை நோக்க: 

“O55 தேசதீது ஜாதிக்கட்டு அநியாயமென்று 

உனக்குத் தோன்றவில்லையா? தெருவுக்குள் உங்களவரீ 

வரக்கூடாதென்று மற்ற ஜாதிக்காரர் ஏற்பாடு செய் 

திருப்பது பற் றி உனக்கு வருத்த முண்டாகவில்லையா?
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உன் மனம் அதை நினைத்து நினைத்துக் சொ திக்கவில்லையர”?? 

என்று கேட்டார். 

அதற்குக் இழச் சாம்பான்: 

“இல்லை, சாமீ; என் மனம் அதிலே கொதிப்படைய 

வில்லை. மனிதருடைய இஷ்டப்படி. இந்த உலகம் நடப்ப 

தாக மூடர் நினைக்கிறார்கள். நீங்கள் சொல்லிய அநியாயம் 

என் எண்ணுக்குத் தெரியத்தான் செய்கிறது. அதிலே 

வருத்தமில்லை. விதிப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. அநியாயம் 

உலச முமுதையும் ரசூழ்ந்திருக்கிறது. சீக்கிரம் அழிந்து 

போய்விடும். உலகத்தில் அநியாயம் குறைவுபடும்போது 

எங்கள் ஜாதிக்கும் நியாயம் கிடைக்கும். அதைப்பற்றி 

எனக்குக் கொஞ்சமேனும் பயமில்லை. எந்த அநியாயமும் 

உலகத்தில் நீடித்து நிற்காது. ராவணாதிகள் இப்போதிருக் 

8ருர்சகளா? அவர்கள் காலத்தில் என்ன அநியாயம் 

நடந்தது! பிராமணர்சளுடைய wT sons அழிக்க 

வில்லையா? மனிதார்களைப் பிடித்துப் பிடித்துத் தின்ன 

கேட்டீர்களா சாமிமாரே? என் தகப்பனார் இறந்து 
போய் இப்போது நாற்பது வருஷமாகிறது. அவர் 

கதொண்ணூற்றிரண்டு வயஇருந்தார். சாகும் வரையில் 

பச்ச வார்த்தை தள்ளாடவில்லை. உறுதியாகவே யிருந் 

தார். அவர் செத்துப் போவகுற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு 

முன்னே ஒரு நாள் பாதி ராத்திரியில் என்னை எழுப்பிப் 

கேகத்தில் உட்கார வைத்துக்கொண்டு பல செய்திகள் 

சான்னார். அதில் ஒரு வார்த்தை இப்போது எனக்கு 

ஷாபகம் வருகிறது. கேட்டீர்களா, சாமிமாரே? என் 

£சப்பனார் சொன்னார் 2: “அடே, லஷ்மணா, நான் எப்போது 

சத்துப் போவேனோ தெரியாது. ஆனால் என்னுடைய 
9௫ எனக்குச் சொல்விவைத்த அச்சரமியமொன்றை உ. 

LIT. ச 32
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குசி சொல்லிவிட்டுப் போகிறேன். கலியுகம் ஐயாயிரம் 

வருஷத்துக்குப் பிறகு ஒரு புதுயுகம் பிறக்கும். அதுதான் 
கலியுகத்துக்குள்ளே கிருதயுசம். அப்போது இந்த 

உலகமே மாறும். அநியாயங்களெல்லாம் நெறுங்டுத 

தவிடுபொடியாகி விடும். நாலு குலம் மறுபடியேற்படும், 

அந்த நாலு குலத்தாரும் வெவ்வேறு தொழில் செய்து 
பிழைத்தாலும், ஒருவருக்கொருவர் அநியாயம் செய்பு 

மாட்டார்கள்; துரோகம் செய்யமாட்டார்கள். அன்பே 

தெய்வமென்று தெரிந்து கொள்ளுவார்கள். orgs 

தால் குழந்தையும் தாயும் ஸமானம்; ஏழையும் செல்வனும் 

ஸமானம்; படிக்தவனும் படியாதவனும் ஸமானம்; அஜ் 

பிருந்தால் மனிதனும் தெய்வமும் ஸமானம்; அன்பு 

பூமியிலே மேலோங்கி நிற்கும். அப்போது மாதம் மூன்று 
மழை நேரே பெய்யும். பஞ்சம் என்ற வார்த்தையே 

இராது. தெற்கு தேசத்தில் பிராமண குலத்தில் கபில 
முனிவரும் அகப்பேய்ச் சித்தரும் இரும்பி அவதாரம் செய் 
வார்சள். அவர்கள் ஊரூராகப் போய் ஜனங்களுக்கு 

தர்மத்தைச் சொல்லி ஜாதி வழக்சை யெல்லாம் தீர்த்த 

வைப்பார்கள். அப்போது தர்மம் நிலை பெற்று நிற்கும், நீ 

இருக்கும்போதே இந்தப் புதிய யுகம் ஆரம்பமாய்விடும் 
உன் கண்ணாலே பார்ப்பாய்” என்று என் ELI 

சொன்னார்.” 

இங்ஙனம் அந்தக் கிழச் சாம்பான் சொல்லி முடி 

தான். பிறகு நேரமாய் விட்டபடியால் சபையைக் கலைத் 

விடலாமென்று நான் சொன்னேன். சேஷய்யங்சர 
அந்தக் இழச்சாம்பானைப் பல வார்த்தைகள் சொல்லி 
புகழ்ந்தார். பிறகு அவ்விருவரும் தனியாசப் Gul 

ஏதோ பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்பால் சேஷம் 

சார் செம்படவன் கையில் இன்னும் சாரல் ரப 

கொடுத்து, “என்னால் உனக்கு நஷ்டமேற்பட்டதற்குசி



ற்ப் Gur wiad. 

g OI HME Cle க்குவோம். புபற்காநி 

gib திரும்பி வீட நிழல்கிடையாது. 

- வார்த்தைகூட. வந்து சேர்நீ 

துக்குள் இர்க்கமா. ட் 

தரர், இடையிடை ? 

(ல்லிய வார்தக்தைசவி. 

Lgl. 

பஹிந்து தேசமே! உன்ட 

னென்று புகழ்வேன்?” என்ட 

நறிப்பு:--இக் கட்டுரையின் இர. ,17-4-1977ல் 
யானது. 

36, பிங்கள வருஷம் 

| குறிப்பு: இக்கட்டுரை 1977-78 ௮ம் அண்டிற் 

நச் சரியான தமிழ்ப் புத்தாண்டைப் பற்றியது, 

தல் உலகயுதீதம் முடிவுபெறாத காலம். பாரதி 
பர், பாண்டிச்சேரியிலேயே வாசம் செய்கிரூர். 

பிங்கள அண்டில், பின்னும் கொஞ்சம் 

ஓடம் என்று கூறுகிறான். ஒருவன். அனால், 
சாதஇடத்தில் நம்பிக்சையில்லாத பாரதியார், லெ 
TGP act உண்மையான ஆராய்ச்சி செய்து 
9ன்களைச் சரியாகச் சொல்லக்கூடியவா் என்று 
piel தீது, அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதிடரின் 
(gare இந்த ஆண்டின் பலன்களைப் பற்றி 

ம்கு த் தெம்பும் நம்பிக்சையும் உண்டாகுமாறு
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விவரிக்கிறார். அது தெய்வ வாக்கு என்றும் கூறு 

திரார். 

வரப் போவதை யெல்லாம் நுட்பமாக 

ஊ௫த்துச் சொல்லும் ஆற்றல் பெற்றவர் பாரதி 
யார். 7909ஆம் அண்டிலேயே '*ஆநந்த சுதநீ 

இரம் அடைந்து விட்டோம்'” என்று பாடியவ 

ரல்லவர? 

புதிய கோணங்கி வரயிலாக ஜாதிகள் 

சூறையுது என்றெல்லாம் பாடியவர். இங்கேயும் 

்“ஜாதிபேதம் குறையும்” என்றெல்லாம் சொல்லத் 

தயங்கவில்ஃ. உலக யுத்தம் முடிந்தபிறகு நமது 

தேசத்திமகுப் பல நன்மைகள் உண்டாகும் 

என்று கலஞர் நம்புகிறார். ஓரனவு அதுவும் 

பொய்க்கவ.லலை. | 

மவதபுரத்துக்கு வடக்கே இரண்டு கல் துரத்தி 

சித்தாந்தசாமி மகேோரவில் எல் ரு கோயில் இருக்கிற 

HH Ly Gs ஒரு மடம். அந்து மடத்தில் பல வ௫08 

களுக்கு முன்பு Fd Qi hii wb ஏன்று டரதேசி ஒட 

இருந்தார். அவருடைய ஸமாதியிலேதான் அறி 

கோயில் கட்டியிருக்கறது. கோயில் மூலஸ் தானதி! 

கெத்ரேயுள்ள மண்டபத்தில், நாளது சித்திரை மரீ 

பதினோராந்தேநி இங்கட்டிமமமை கால் ஒன்பது 

நேரத்துக்கு முன்றாகவே, நானும் என்னுடன் நாரா! 

சாமி என்றோரடு பிராமஸப் பிள்ளாயும் வந்து உட் 

தோம். பகல் முழுதும் ஊருச்கு வெளியே தனியிடத் 

போயிருந்து உல்லாசமாகப் பொழுது கழிக்க Gaim 

மென்ற நோக்கத்துடன் வந்தோம். எப்போதும் aug? 

எப்படி யென்ழுல், மடுவில் ஸ்நாலம் செய்துள்
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ந்தோப்புக்களில் பொமுது பேரக்குவோம், புயற்காற் 

தீத பிறகு மாந்தோப்புகளில் உட்கார நிமல்கிடையாது. 

$லால் மேற்படி. கோயில் மண்டபத்துக்கு வந்து சேர்நீ 
ரீம். கோயிலைச் சூழ நான்கு புறத்திலும் சண்ணுக் 
ட்டினவரை தென்னை மரங்கள் விழுந்து கிடந்தன. பல 

ஈந்து நின்றன. yuh காற்று சென்ற வருஷம் 
ரீத்திகை மாதத்தில் அடித்தது. ஐந்தாறு மாதங்களா 

இன்னும் ஓடிந்து கடக்கும் மரங்களை யெடுத்து 

தேனும் பயன்படுத்த வ)நி தெரி.பாமல் ஜனங்கள் 

ற்றை அப்படியே போட்டு வைத்திருக்கிரூர்கள். 

கப் பார்த்துவிட்டு என்னேடிருந்த நாராயணசாமி 

£ல்லுகிறான்:_- 

'“மீக்ட்டீரா, சாளிதாஸரே, இந்த ஹிந்து ஜனங்களைப் 
£ல சேரம்பேறிகள் மூன்று லோசத்திலுமில்லை. இந்த 
களை வெட்டி யெடுத்துக்கொண்டு போய், எப்படி. 

றும் உபயோசப்படுதீதக் கூடாதா? விழுந்தால் 

ந்தது, கிடந்தால் கடந்தது; ஏனென்று சேட்பவரீ 
ரியாவில் இல்லை. பாமர தேசமையா! பாமர தேசம்!” 

(ரன். நான் அங்கே தனிமையையும் மெளனத்தையும் 

ண்டி. வந்தவன் ஆனபடியினால் அவனை நோக்கி :-- 

ராயணா, ஹீிந்துக்சள் எப்படியேனும் போகட்டும். 
யிடம்; இங்கு மனுஷ்ய வாசனை கிடையாது; எவ்வித 

ஈ தொந்தரவும் இல்லை மடத்துப் பரதேசிகள் கூடப் 

சக்குக் கஇளம்பி பிருக்கிறார்கள். பகல் பன்னிரண்டு 

க்குத்தான் இரும்பி வருவார்கள். சவரவா என்று 
துத் தூங்கு” என்றேன். அவனும் அப்படியே சரி 

று சொல்லி மேல் உத்துிரீயத்தை விரித்துப் படுத் 

், உடனே தூங்கிப் போய்விட்டான். என் சையில் 

8பரம்பரர ப்றபாவம்”” என்ற வைஷ்ணங நூலொன்று 
ண்டு வந்திருந்தேன். ௪ட்டைத் துணிகளை யெல்லாம்
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சமற்றிக் தலைக்குயரமாக வைத்துக்கொண்டு நாலு 

படுக்கை போட்டேன். அந்தப் புஸ்தகத்தில் ்*ப்ரவேசமு 

என்ற முகவுரையில் பாதி வாசிக்கும்போத எனக்கு 

நல்ல தூக்கம் வந்தது. ஜில்ஜில்லென்று காற்று சுற்ர 
சுற்றி யடித்தது. சண் சொக்கிச் சொக்கத் கரங்க 

விழித்து விழித்துக் தூங்கி பின்பு சடைசியாக எழு 
போது பகல் பதினோரு மணியாய்விட்டது. எழுந்தவுட 

கோயிற் கிணற்றில் ஐல மிறைத்து ஸ்நானம் பண்ண்வே 

அந்தக் கிணற்று ஜலம் மிசவும் ருசியுள்ளது. நன்று 
தெளிந்தது. ஸ்நாநத்தினுடைய இன்பம் வர்ஷ 
முடியாது. பிறகு வேதபுரத்திலிருந்து ஒருவன் ஆஹா 
கொண்டு வந்தான். சாப்பிட்டுத் தாம்பூலம் போட 

கொண்டிருந்தோம். அப்போது கோயிலுக்கெதிரேய 

அல்லிக்குளத்தில் நாலைந்துபோர் வந்து குளித்துக் கெ 
டிருந்தார்கள். “நேர்த்தியான கிணற்று ஐல மிருக 
போது, அதை இறைத்துக் குளிக்காமல், அழுக்குக் 

திலே குளிக்கிற மூடர்களைப் பார்த்தீரா?” என்று நாரா 

சாமி முணு முணுகு்தான். அந்த நால்வருடைய பெய 
லாம் நான் விசாரிக்கவில்லை. அவர்கள் அப்போது பி! 
வருஷதீதுப் பலாபலன்சளைப் பற்றி வார்த்தைய 

சொண்டிருந்தனர். அவர்களுடைய ஸம்பாஷணையைடு 
எழுத வேண்டுமாதலால், அவர்களுக்கு, நெட்டை 

கடடையன், சொறியன், கரியன் என்ற கற்பனைப் 

கள் கொடுக்கிறேன். 
சொறியன் சொல்லுகிறான்:-- புது வருஷ 

பஞ்சாங்கம் கேட்டீரிகளா? இந்த வருஷ மெப்படி? 

சளுக்கு நல்லதா கெட்டதா? 
கரியன்:-- நள வருஷத்திலே நாய் படும் 

பிங்கள வருஷத்தில் பின்னுங் கொஞ்சம் கஷ்டம். 
களுக்கு சுகமேது?
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கட்டையன் :--நேற்று பூமியிலே ஒரு நக்ஷத்திரம் 

நீது மோது, பூமி தூள் தாளாகச் சிதறிப் போகுமென்று 

9௫ மாஸ காலமாக எங்கசே பார்த்தாலும் ஒரே பேச்சாரய்கீ 

டெந்தது. ஒன்றும் நடக்கவில்லை, பொய் யென்றேன் . 

நெட்டையன்:--அட போடா! தூள் தூளாசப் 

பாகுமென்று நம்ம தமிழ்ச் சோசியன் சொல்லவில்லை, 

மைப் புளுகு! 
சட்டையன்:- தமிழ்ச் சோசியனுக்கு இப்படிப் 

பரிய பொய் சொல்லத் கெரியாது. அவன் புளுகுகிற 

நிதம் வேறே! 

நெட்டையன்:-- அடே போடா! தமிழினிலே ஒருத்தன் 

ரண்டு பேர் நிஜம் சொல்லுற சோகியனும் உண்டு. 

னால் நிஜம் பேசற சோசியனுக்கு ஊரிலே அதிக 
நிப்புக் கிடையாது. 

கட்டையன் :_- சோசிய சாஸ்தாமே பொய் யென் 
றன். அவர்கள் இவ்வாறு பேசிக்கொண்டிருக்கையில் 
wre corer) ஒருபுறம் கிளம்பிவிட்டான். அவன் 

சால்லுகிறான் : 

“ஏன் காரலிதாஸரே, அமெரிக்சாவில் பெரிய பெரிய 

பன்ஸ்கார சாஸ்திரிகள் சண்டுபிடித்துச் சொன்னது 
டப் பொய்யாகி விட்டதே! இது பெரிய ஆச்சர்யம்! பூமி 

ராகா விட்டாலும் ஒரு பூசம்பமாவது நடக்குமென்று 

ன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். நேற்று ராத்திரி 

1ம தெருவில் அநேகர் தூங்கவேயில்லை. குழந்தை குட்டி 
£ யெல்லாம் விமிக்கவைத்துக் சொண்டு கவலைப்பட்டுக் 

ண்டிருநீ்தார்கள். ஸயன்ஸ் பண்டிதர்கூடச் சல 

யங்களில் பொய் சொல்லத்தான் செய்கிறார்சள்”' 

முன்.
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நான் குளத்டுல் குலித்தவரிசளுடைய சம்பாஷணை 
யில் சவனம் செலுத்தினேன். 

நெட்டையன் சொல்லுகிறான்: வேதபுரத்திலே. 
வெங்காயக் கடைக்குப் பக்கத்து வீட்டிலே பெரியண்ண 

வாத்தியார் இருக்கிறாரே, தெரியுமா? அவரி சோரியம் 
தப்பவே செய்யாது. அவரி எங்கள் தாத்தா செத்துப் 

போன நாள், மணி எல்லாம் துல்யமாகச் சொன்னார். 
பூமி வெடிக்காதென்றும், அது மைப் புளுசென்றும், 
அகை நம்பக்கூடாதென்றும் அவர் என்னிடம் பத்து 
நாளுக்கு முந்திய சொன்னார். பெரியண்ண வாத்தியார் 
நாளது பிங்கள வருஷ்த்துக்குச் சொல்லிய பலன்களை 
யெல்லாம் அப்படியே செல்லுகிறேன், சவனமாசக் 
சேளுங்கள் . 

பிங்கள வருஷத்தில் நல்ல மழை பெய்யும், நாடு 
செழிக்கும், நாட்டுத் தானியம் வெளியே போகா து. ஏழை 
களுக்குச் சோறு கொஞ்சம் அதிசமாசகக் கிடைக்கும். பசு 
முதலிய நல்ல ஜந்துக்கள் விருத்தியாகும். துஷ்ட ஐந்துச் 
aor எல்லாம் செத்துப் போகும். தேள், பரம்பு, 
நட்டுவாய்க்காலி முதலியவற்றின் பீடை குறையும்; பிணி 
குறையும்; துர்மரணமும், அசால மரணமும் குறையும் 
வெளித் தேசங்களில் சண்டை நடக்கும்; நம்முடை 
தேசத்தில் சண்டை நடக்காமலே பல மாறுதல் ஏற்படும்: 

ஜாதி பேதம் குறையும், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் 
படிப்பு விருத்தியாகும்; ஜனங்களுக்குள்ளே தைரியமும் 
பலமும், வீரியமும், தெய்வ பக்தியும் அதிகப்படும்; நம் 
முடைய தேசம் மேன்மையடையும் என்று பெரியண்ணீ 
வாத்தியார் சொன்னதாக நெட்டையன் சொன்னான். 

நாராயணசாமி, கவனி” என்றேன்.
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“ராமர ஜனங்களுடைய வார்த்தை” என்று நாராயண 
ஸாமி சொன்னான். 

**தெய்வ வாக்கு” என்று நான் சொன்னேன். 

பிறகு சிறிது நேரம் அந்தக் சோயிலில் சுசமாசப் 
பாட்டிலும் பேச்சிலும் பொழுது கழித்துவிட்டு வீட்டுக் 
குத் திரும்பி வந்து விட்டோம். 

37. மலையாளம் 

73 ஜுலை 1977 

[குறிப்பு: ராசவ சாஸ்திரியின் கதை 
என்பது இந்தத் தேதியில் வெளி வந்துள்ளது. 

இவரை வைதீதே மலையாளம் (1), மலையாளம் 
(2), நம்பூரிகளும் இயரும், மலையாளத்துக் சதை 

என்று மேலும் நான்கு சஈட்டுரைகள் பாரதியார் 

எழுதியுள் ளார். 

இயர் எனப்படும் வகுப்பினரை எவ்வாறு 

முன்னேற்றம் அடைய முயற்சி நடைபெற்றது, 

அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த நாராயண 

குரு என்ற மகானைப் பற்றிய விவரம் ஆகிய 

வற்றை மட்டும், இந்தக் கட்டுரைகளிலிருந்து 

எடுத்து இங்கு தரப்படுகின்றது. 

இழிந்தவர் என்பவர் யாரும் இல்லை. அவ் 

வாறு நினைத்துக்கொள்வதுதான் இழிவு. 

ஸ்ரீநாராயண குரு மிகுந்த தீரத்துடன் 
பலபணிகள் செய்தார். அவற்றின் விளைவாகப்
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பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை டுக் 

கட்டுரைப் பகுதி காட்டுகிறது. 

மற்றவார்களுக்கும் முன் மாதிரியாக இந்த 
முயற்சி அமைந்துள்ள து.] 

“நூறு கஜமுள்ள ஒரு பாலத்தின் இந்த ஓரத்தை ஒரு 
இயன் தொட்டால், அந்த ஓரத்திலுள்ள நம்பூரி பிராமண 
னுக்குக் இண்டல் வந்து விடுகிறதாம்; மூட நம்பிக்கை 

அங்கே மிகவும் அதிகம்” என்று பிரமராய அய்யர் மறுபடி 

வற்புறுத்திச் சொன்னார். 

அப்போது ராசவ சாஸ்திரி:--**அதெெல்லாம் பண்டைக் 

காலத்தில், இப்போது மலையாளத்து நாயார்களும் 

தஇயார்களும் பழைய வழக்கங்களை மாற்றுவதுற்குப் பெரிய 

முயற்சிகள் செய்து வருகிறார்கள்.” 

“ஆமாம், ஐயா, நான் கூடக் சேள்விப்பட்டேன், 
இயார்சளுக்கு சிவாலயங்கள் சட்டிக்கொடுத்து அவர்சளை 
மற்ற ஹிந்துக்களைப் போலே செய்து நல்ல நிலைமைக்குக் 

கொண்டுவரவேண்டுமென்று ஸ்ரீ நாராயண ஸ்வாமி என்ற 

ஸந்நியாஸி ஒருவர் பாடுபடுகிறதாசவும், படிப்பு, ஒற்றுமை 

முதலிய நற்குணங்களில் தோர்ச்சி பெறும் பொருட்டு 
மலையாள முழுவதும் பல இடங்களில் இயர் ஸமாஜங்கள் 
ஏற்பட்டிருக்கிறதாசவும் பத்திரிகைகளில் வாசித்திருக் 
கிறேன். அந்த நாராயண ஸ்வாமியின் வரலாறு என்ன! 
கொஞ்சம் சொல்லும்” என்று வேதவல்லியம்மை 

கேட்டாள். 

ராசவ சாஸ்திரி சொல்லுகிறார்; 

ரீ. நாராயணஸ்வாமி என்பவர் இயர் ஜாதியில் 

பிறந்து பெரிய யோடியாய் மலையிலே தவஞ்செய்தி 

சொண்டிருந்தார். அப்போது பல தீயர் அவரிடம் போய் 

ஸ்வாமி, தங்களை மலையாளத்து மகாராஜாகூட மிகவு!
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கெளரவப் படுத்தும்படி. அத்தனை மேன்மையான நிலைமை 

யிலே இருக்கிறீர்கள். நாங்கள் உங்களுடைய குலத்தைச் 
சேர்ந்தவர்கள். எங்களை இதர ஜாதியார் மிசவும் தாழ்ந்த 

நிலைமையிலே வைத்திருக்கிறார்கள். கோயிலுக்குப் போனால் 

மற்ற ஜாதியார் எங்கமா வெளிப்புறத்திலே நிறுத்துகிறார் 
கள்.நேரே ஸ்வாமி தர்௫னம் பண்ண வழியில்லை. எங்களுக்கு 

ஒர புகல் செரல்லக்கூடாதா?” என்று சேட்டார்கள். 

அப்போது நாராயணஸ்வாமி செொரல்கிறுர் :-- 

“மகளீர், ஸகோதரார்களே! சோயில் கட்டுவதற்கு 

நம்பூரிப் பிராம்ணர் தயவு வேண்டியதில்லை. கல்வேலை 
தெரிந்த சல்தச்சர் நாட்டில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார் 

சள். பணம் கொடுக்கால் கோயில் கட்டிக்கொடுப்பார்கள். 

ஆதலால், நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் வருத்தப்பட 

வேண்டாம். பணம் சேர்த்துக்கொண்டு வாருங்கள். 
எத்தனை கோயில் வேண்டுமானாலும் சட்டலாம். நான் 

ப்ரதிஷ்டை. பண்ணிக் கொடுக்கிறேன்” என்றார். இதைக் 

சேட்டவடனே யார்கள் தமக்குள்ளிருந்த பணக்காரரிடம் 

தொசை சேர்க்கத் தொடங்கினார்கள். கால்க்கிரமத்தில் 

பெரிய தொகை சோர்ந்தது. இப்போது பல இடங்களில் 

மேற்படி ஸ்ரீ. நாராயண ஸ்வாமி அலய ப்ரதிஷ்டை 

செய்திருக்கிறார்?” என்று சாஸ்திரி சொன்னார். 

“இவர் கோயில்கள் கட்டினதைப்பற்றி இதர 
ஜாதியார். வருத்தப்படவில்லையா2'* என்று வேதவல்லி 

யம்மை சேட்டாள். 

“அம், அவார்சளுக்குக் கோபம்தான். ஒருநாள் 

இநீத நாராயணஸ்வாமி ரயில் யாதீதிரை செய்சையில் 

இவர் ஏறியிருந்த வண்டியில் ஒரு நம்பூரி பிராமணர் வந்து 

சேர்ந்தார். அந்த நம்பூரி இவரை நோக்கி இடது சைச்
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சிறு Ard §lysOarcrG, “QuuQpgosrar?” என்று 

கேட்டார். 

“என் பெயர் நாணு என்று ஜனங்கள் சொல்லு 

வார்கள்” என்று நாராயண ஸ்வாமி சொன்னார். 

*“தயார்சளுக்கு கோயில் சட்டிக்கொடுக்கும் ஸந்யாஸி 

நீர்தானே?” என்று நம்பூரி கேட்டார். 

“அம்” என்று ஸ்வாமி சொன்னார். *பிராமணரி 

பிரதிஷ்டை செய்து பூலிக்கவேண்டிய தெய்வத்தை நீர் 

பிரதிஷ்டை செய்யும்படி. உமக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத் 
துரர்கள்2”” என்று நம்பூரி கேட்டார். 

அதற்கு நாராயணஸ்வாமி :--“பிரரமணர்களுடைய 

சிவனை நான் பிரதிஷ்டை செய்யவில்லை. நான் பிரதிஷ்டை 

செய்தது தீயர்களுடைய சிவன். டுதில் தாங்கள் வருத்தப் 

படவேண்டாம். தங்களுடைய சிவன் வழிக்கே நாங்கள் 

வரவில்லை” என்றுச். 

* 3 aK 

நான் கேட்டேன், ''சாஸ்திரியாரே, அந்து இயர் 

ஸமாஜத்தின் பெயரென்ன?” 

சாஸ்-- “பரி நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம்” 

“மயாசம் என்றால் ௪பை என்று அர்த்தமா?” 

சாஸ்-....'“அம்”” 

“அந்த சபை ௮ங்கே, மலையாளத்தில் அதிசமாய்ப் 

பரவி யிருக்கிறகதோ”” என்று நான் கேட்டேன். 

சாஸ்-*அம். அதில் ஸ்திர்களினுடைய யோசம் என்ற 

பகுதி ஓன்.றிருக்கிறது.”' 
“ஓஹோ [1 புருஷர் ஸமாஜத்தைப்பற்றி முதலாவது 

பேசுவோம்”. என்றேன்.
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ராசவ சாஸ்திரி தொடங்கினார். ராசவ சாஸ்திரி 
சொல்லியது என்னவென்ளுல் : 

மேற்படி ஸ்ரீ நாராயண தாரம பரிபாலன யோகத்துக்கு 
வட மலயாளத்தில், சண்ணஜார், மாஹி, சோரழிக்கூடு 
முதலிய இடங்களிலும், தென் மலையாளத்தில்; திருவனந்த 
புரம், கொல்லம் முதலிய இடங்களிலும்; கொரச்சி 
ராஜ்யத்திலும், மங்கஞரிலும், மலையாள தேசம் முழுதிலு 

முள்ள முக்கிய ஸ்தலங்கள் எல்லாவம்றிலும் களைச் 
சபைகள் ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. சென்னைப் 

பட்டணத்தில் ஒரு கலை இருக்கிறது. இந்த வருஷத்துப் 
பெருங்கூட்டம் சில மாதங்களின் மூனபு திருவரங்கூரில் 
உள்ள ஆலுவாய் என்ற ஊரிலே நடந்ருது. அப்போது 
பாலக்காட்டிலுள்ள விக்டோரியா காலேஜ் முதல் 
வாத்தியாராகிய ஸ்ரீமான் பி. சங்குண்ணி அக்றாஸனம் 
வஹித்தார். இப்போது அவர் செய்த பிரசங்கத்தில் ல 
குறிப்பான வார்த்தைகள் சொன்னார். அவையாவன :-- 

₹நரம் பயப்படக்கூடாது. மமை் தளரக்கூடாது. மேற் 

குலத்தார் நம்மை எத்தனை விதங்களில் எதுர்த்தபோதிலும் 

நாம் அவர்களைக் கவனியாமல் ருந்து விட2வண்டும். 

எனக்குப் பாலக்காட்டில் அடிக்கடி சகையெழுத்துச் 

சரியில்லாத மொட்டைக் சடிதங்கள் வந்து கொண்டிருந் 

தன. அந்தக் கடிதங்களில் நான் காலேஜ் வாத்தியராய் 

வேலையில் இருக்கக்கூடாதென்றும், அது பிராமணர் 

செய்ய வேண்டிய தொழில் என்றும், எனது முன்னோர் 

செய்த தொழில்களாகிய உழவு, விறகு வெட்டுதல், பனை 
யேறுதல் முதலியனவுமே நான் செய்யத்தக்க தொழில் 
களென்றும் பாலக்காட்டுப் பிராமணர் செரல்லுவதாகத் 

தெரிகிறது. இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாம் 

சவனியாததுபோலே இருந்து விடவேண்டும். நரம் &ழ்
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ஜாதி என்ற நினைப்பே கூடாது. எவன் தன்னை எப்படி, 
நினைத்துக்கொள்கிறானோ. அவன் அப்படியே ஆய் 
விடுகிறான். நாம் மேல் ஜாதியாரை வெல்லவேண்டு 

மானால் மேன்மைக் குணங்கள் பழகக் கொள்ளவேண்டும். 

படிப்பினால் மேன்மை யடையலாம்.'”' இங்ஙனம் ஸ்ரீமான் 

சங்குண்ணி இயருக்கு நல்ல நல்ல உபதேசங்கள் செய்தார். 

38. செல்வம் 

[குறிப்பு : பாரதியாரின் சமூச சீர்த்திருத்தக் 
கொள்கைகளைத் தொகுத்துக் கூறும் இந்நூலில், 

அவர் செல்வத்தைப்பற்றி எழுதிய கட்டுரை 
யைச் சேர்க்சாவிட்டால், இந்நூல் நிறைவு பெற்ற 

தாசாது. ஆனால் இரண்டு பகுதியாச வெளியான 

இக் கட்டுரை *பாரதியும் உலகமும்” என்ற எனது 

நான்சாவது நூல் வரிசையில் முன்பே வெளி 

வந்துள்ளது. எனினும் 1977 நவம்பர் 28--இல் 

வெளியான முதற்பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதி 
இங்கு தருகின்றேன். முழுமையாக எனது பாரதி 
நான்காம் நூலில் சண்டு கொள்க. இந்நூல் 

மிசவும் விரிவாகிவிடும் என்று எண்ணியே 

இவ்வாறு செய்கின்றேன். 

சோரஷலிஸக் கசொள்சையைப் பாரதியார் 
Quis > ஆதரிக்கிறார் என்றாலும், இக் கட்டுரை 

யின் இரண்டாம் பகுதியில் அவர் எழுதியுள் 
ளதை ஆழ்ந்து சிந்திக்ச வேண்டும். 

அவரீ எழுதுகிறார் : “இந்த ஸித்தாந்தம் 
பரிபூரண ஐயமடைநீது மனிதருக்குள்ளே
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ஸசஜஐ தார்மமாச ஏற்பட்ட பிறகுதான், மானிடரி 

உண்மையான நாகரீகம் உடையோராரவர். 

இவ்வாறு எழுதிய மஹாகவி இக் கொள்கை 

யை நிலை நாட்டும் வழியைப் பற்றித்தான் மிகத் 

தெளிவாக ஓர் எச்சரிக்கை விடுக்கிறார். அவர் 

கூறுகிறார் : “கொலை கொலையை வளர்க்குமே 

ஒழிய அதை நீக்க வல்லதாகரது. அநியரயம் 

அநியாயத்தை விருத்தி பண்ணுமே யொரழியக் 
குறைக்காது. பாபத்தைப் புண்ணியத்தாலே 

தான் வெல்லவேண்டும். பாபத்தைப் பாபத்தால் 

வெல்லுவோம் என்பது அறியாதவர் கொள்ளை, 

அதார்மதீதை தார்மக்கால் வெல்ல வேண்டும்; 

இமையை நன்மையாலே தான் வெல்ல முடியும். 

கொலையையும் கொள்ளையையும் அன்பினாலும் 

ஈகையாலும்தான் மாற்ற முடியும். இதுதான் 

சடைசிவரை சைகூடி வரக்கூடிய மருந்து. மற்றது 

போலி மருந்து. சிறிதுகாலத்திற்கு நோயை 

அடக்கிவைக்கும். பிறகு, அந்நோய் முன்னைக் 

காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு அதக வலிமை 

யுடையதாய் ஓங்கிவிடும். ஒரு கொலையாளிக் 
கூட்டம் இன்று தன்னிடமுள்ள சேனா பலத் 

தாலும் ஆயுத பலத்தாலும் மற்றொரு கொலை 

ures Mie FO GF அடக்கிவிடக்கூடும். 

இதனாலே தோற்ற கூட்டம் நாளைக்கு பலம் 

அதிகப்பட்டு முந்திய கூட்டத்தை வென்றுவிடும். 

பிறகு, இதைப் பழிவாங்க முயன்று, மற்றது பல 

வித வேலைகள் செய்து பலமடைந்து இந்தக் 

கூட்டத்தை அழிக்கும். இது மறுபடி தலைதூக்கி 
அதை அடக்கும். இங்ஙனம் தலைமுறை தலை 

முறையாக இவ்விரண்டு கூட்டங்களும் ஒன்றுக்
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சொன்று தமை செய்துசொண்டே வரும். 
இதற்கு ஓய்வே கிடையாது. தரீமத்தாலும் 

கருணையாலும் எய்தப்படும் வெற்றியே நிலை 

பெற்று நிற்கவல்லதாகும். இதனை அறியாதார் 

உலச சரித்திரத்தையும் இயற்கையின் விதிகளை 

யும் அறியாதார் அவரி.” 

வன்முறையைப் பாரதியார் ஏற்கவில்லை 
என்பதை அறிந்ததும் சிலருக்கு நிம்மதி ஏற்படக் 

கூடும். ஆதலால் அவரி கூறியுள்ள எண்ணங்களை 

மெதுவாகப் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற 

நினைப்பு வரும். இது பெருந்தவறு. சாதகமானதை 

வரவேற்றுவிட்டு மற்றதைப்பற்றி நினையாமல் 

இருப்பது பாதகம். | 

இங்கிலீஷ் நாகரீகம் நமது தேசத்தில் நுழையதீ 

தொடங்கியதிலிருந்து, இங்கும் சில மூடர் பிச்சைக்காரரை 

வேட்டையாடுவது புதீதுக்கூர்மைக்கு அடையாளமென்று 
நினைக்கிறார்கள். பிச்சைக்காரன் வந்தால், “ஏண்டா தட் 

போலிருக்கிறா?ய; பிச்சைகேட்ச ஏன் வந்தாய்? உழைத்தி 
ஜீவனம் பண்ணு” என்று வைது துரத்துவார்கள். 

“உழைத்து ஜீவனம் பண்ணு”” என்று வாயினால் சொல்லி 

விடுதல் எளிது. உழைக்கக் தயாராக இருந்தாலும், வேலை 

யகப்படாமல் எத்தனை லகஷலக்ஷம்பேர் சஷ்டப்படுகிரர்கள் 

என்ற விஷயம் மேற்படி. நாகரீக வேட்டை நாய்களுக்குதீ 

தெரியாது. 

சோம்பேறியாக இருப்பது குற்றந்தான். பிச்சைக்கு 

வருவோரில் பலர் மிகவும் கெட்ட சோம்பேறிகள் என்பதும் 

உண்மைதான். இதையெல்லாம் நான் மறுக்கவில்2% 
ஆனாலும், பிச்சையென்று கேட்டவனுக்கு ஒரு பிடி அரிசி
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போடுவதே மேன்மை; வைது துரத்துதல் கீழ்மை, இதில் 
சநீதேக்மில்லை. 

சோம்பேறி! பிசி சைச்காரன் மாத்திரம் தானா 
சோம்பேறி? பணம் வைத்துக்கொண்டு வயிறு நிறைய 
தின்று தின்று யாதொரு தொழிலும் செய்யாமல் தூங்கு 
வோரை நாம் €ரிதிருத்திவிட்டு, அதன் பிறகு ஏழைச் 
சோம்பேறிகளை சீர்திருத்தப் போவது விசேஷம். 
பொருமையும், தன் வயிறு நிரப்பிப் பிற வயிற்றை சகவனியா 

திருத்தலும், திருட்டும் கொள்ளையும் அதிகாரமுடையவர் 
சளும் பணக்காரர்களும் அதிசமாசச் செய்கிருரிகள். 
ஏமைகள் செய்யும் அநியாயம் குறைவு. செல்வர் செய்யும் 

அநியாயம் அதிகம். இதைக் கருதியே ப்ரூதோம் என்ற 
பிரஞ்சு தேசத்து வித்துவான், **உடைமையாவது களவு” 
என்றார். 

ஏழைகளே இல்லாமற் செய்வது உசிதம். ஒரு வயிற்று 
ஜீவனத்துக்கு வழியில்லாமல் யாருமே இருக்கலாகாது. 
அறிவுடையவர்கள் இப்போது பெரும்பாலும் அந்த 

அறிவை ஏழைகளை நருக்குவதிலும் கொள்ளையிடுவதிலும் 

உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஐரோப்பிய யந்திரத் தொழிற் 
சாலைகள் ஏற்பட்டதிலிருந்து ஏழைகளுக்கு முன்னைக் 
சாட்டிலும் அதிகத் துன்பம் ஏற்பட்டு இருக்கின்றனவே 
யன்றி, ஏழைகளின் கஷ்டம் குறையவில்லை. 

ஏழைகளைக் சவனியாமல் இருப்பது பெரிய ஆபத்தாக 

முடியும். கிறிஸ்துவ வேதத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் 
ஆதியாகமத்தில் முதல் மனிதனாகிய ஆதாம் என்பவனுக் 
கம், அவனுடைய பத்தினியாகிய ஏவாளுக்கும் இரண்டு 

புத்திரர் பிறந்ததாசச் சொல்லப்படுகிறது. மூத்த குமாரன் 
பெயரீ காயீன். இளையவன் பெயர் ஆபேல். சாயீன் 

UT. #.—-18
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ஆபேலிடம் விரோதமாய் ஆபேலைக் கொன்றுவிட்டாஞும் 

அப்போது .கடவுள் காயீனை நோக்கி--4*உன் சகோதர 
னாகிய ஆபேல் எங்கசே?”” என்று சேட்டாராம். அதற்குக் 

காயீன் **எனக்குக் தெரியாது.  ௪கோதகுரனுக்கு நான் காவ 

லாளியோ?”' என்றானாம். 

அதுபோல, உலகத்துக்குச் செல்வார் ஸகல ஜனங்களுக் 

கும் பொதுவாகிய பூமியை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட் 

டெடுத்துக் கொண்டு பெரும் பகுதியார் சோரறின்றி 

மாளும்படி, விடுகிறார்கள். *ஏழைகளைக் காப்..பாற்ற 
வேண்டாமா?” என்று கேட்டால், *அவர்சளுடைய கரீமத் 

தினுல் அவர்கள் ஏழையாயிருக்கிரார்கள். 4 5G 

நாங்களா பொறுப்பு? நாங்களென்ன ஏழைகளுக்குக் 

சாவலாளிகளா?' என்று சேட்கிறார்கள். உலகம் மாறுகிறது, 

ஏழைகளுக்கு நியாயம் செய்யவேண்டும். ஓவ்வொரு 

இராமத்திலும் பொருளாளிகள் ஒரு சபை கூடி, அந்தக் 

இராமத்திலுள்ள ஏமைகளின் சஷ்டங்களை நிவர்த்தி 

செய்ய யோசனைகள் பண்ணி நிறைவேற்ற வேண்டும், 

அன்பினால் உலசத்தின் துயரங்களை எளிதாக மாற்றிவிட 

லாம். அங்ஙனம் செய்யாமல் அஜாக்கிரதையாக இருந்தால் 

ஐரோப்பாவைப்போல் இங்கும், ஏழை செல்வர் என்ற 

பிரிவு பலமடைந்து, விரோதம் முற்றி, அங்கு ஐனக்சட்டு 

சிதறும் நிலைமையிலிருப்பது போல், இங்கும் ஜன சமூஹம் 

சிதறி, மஹத்தான விபத்துக்கள் நேரிட இடமுண்டாகும் 

பொருளாளிகள் இடைவிடாத உழைப்பையும் 

அன்பையும், ஸமத்துவ நினைப்பையும் சைக்கொண்டாவ்ு 

உலகத்தில் அநியாயமாக உத்பாதங்கள் நேரிட்டு ௨௭௪ 

மழியாமல் காப்பாற்ற முடியும். பறாசக்தி மனுள்ே 

ஜாதியை அன்பிலும் ஸமத்துவத்திலும் சேர்த்து நம 

செய்ச.



39. தேசீயக் கல்வி 

| குறிப்பு 2: இக்சட்டுரை லந்து பகுதிசளாக 
7920 மே மாதம் 74, 78, 20, 87, 88 என்ற தேதி 

sald, சுதேசமித்திரனில் வெளியாகியுள்ளது. 

இவற்றைக் தொகுத்து ஓரே சட்டுரையாச 

சமூகம் என்ற பகுதியில் பாரதி பிரசுராலயகீ 
STP வெளியிட்டுள்ளார்கள். ஸ்ரீமான் ஜினராஜ 
தாஸரின் சருத்தையும், வேறு சில பகுதிகளையும் 

இக் கட்டுரையின் இரண்டாம் பாகமாசவும் 

தந்துள்ளார்கள். இதில் ஓரு சிலவற்றைப் 
பொருந்தாத முறையிலும் பதுிப்பித்துள்ளனா். 

ஒரு பகுதியை மட்டும் நீக்கிவிட்டு, அப்படியே 

இங்கு சேர்த்துள்ளேன். 

ஆனால், சுதேசமித்திரனில் வெளியானதை 

விட, இதில் சற்று விரிவாகவே இருக்கிறது. 

மூதசீயக்கல்வி (2) என்ற பகுதியும் புதிதாகசி 

சேர்ந்துள்ளது. என்ன காரணம் பற்றி இதைசி 

சேர்த்தார்கள் என்பதை அறிய வழியில்லை. 

பாரதியார் புதுச்சேரியை விட்டு மீண்டும் 
அன்றைய தமிழகத்திற்கு வந்துவிட்டார். அனால் 

1920ஆம் அண்டு நவம்பர் மாத மத்தியில்தான் 

மித்திரனில் இரண்டாம் முறையாகச் சேர்ந்தார் 

என்று ஊஹிக்க முடிகிறது. தேதி திட்டமாகதீ 
தெரியவில்லை. 

தேசீயக்சகல்வி என்ற கட்டுரையோ மே 

மாதத்தில் வெளியாகியுள்ளது. அது சமயம் 
ஈாரதியார் எடயதீதிலிுந்துகொண்டு பலவிச
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முயற்சிகள் செய்கின்றார். தமது நூல்களை வெஸி 
யிடுவதற்குப் பெரியதொரு திட்டம் வகுக்கிறுர். 

அமிர்தம் என்ற பெயரில் ஒரு பத்திரிகை நடதீத 

வும் விரும்புகிறார். அனால் அவருக்குப் பொருள் 

உதவி செய்ய மக்கள் முன்வரவில்லை என்பது 

வருந்ததீதக்கது. 

ஆனால், பாரதியார் தமது எழுத்துப் பணியை 

நிறுத்தவில்லை; சோர்வடையவில்லை. 

இந்த நேரத்தில் எழுதியதே இக்கட்டுரை 
என்று சருதலாம். 

இக் கட்டுரை சிந்தித்தற்குரியது. தேசீயக் 
கல்வி எவ்வரறு அமைய வேண்டும் என்று 

பாரதியார் விரும்பினார் என்பதை இதில் அறி 
கிரோம். 

முதலாவது தேசீயக் சல்வீயென்றால் அது 

தாய் மொழியில் அமையவேண்டும். அப்படி 

யில்லாவிட்டால் அது தேசீயக் சல்வியாச. 

மாட்டாது. 

ஸ்லேட், பென்சில் என்பவற்றிற்குக்கூடத் 

தமிழ்ச் சொற்களைப் பயன்படுத்தவேண்டும் 

என்பது அவர் எண்ணம். இக்காலத்தில் 

உருவாடப் பழக்கத்திற்கு வந்துள்ள சகலைச்சொற் 

கள் அன்று இருந்திருநீதால் நிச்சயம் அவற்றையே 

சையாண்டிருப்பார் என்பதில் ஐயமில்லை. 

ஆசிரியருக்குக் குறைந்தது 340 ரூபாய் 

சம்பளம் என்று அவரி கூறுவது அக்காலத்துிற்குப் 

பொருந்தியதேயன்றி, எக் காலத்திற்கும் அவரி 

சம்பளம் நிர்ணயம் செய்யவில்லை.
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இஸ்லாமியரிகளும், கிறிஸ்துவர்களும் இக் 
சல்வித் திட்டத்தை முழுமனதுடன் ஆதரிக்க 
வேண்டும் என்று பாரரதியார் விழைகின்றார். 

அவர்களுக்குத் தனியாக அவரவர் மதம் போதிக் 

கப்படும் என்று உறுதி கூறுகிறார். இதில் எவ்வித 
மான குழப்பமும் உண்டாச நியாயமில்லை. அவர் 

எழுதியுள்ளதைக் சவனியுங்கள்--முக்கியமான 
குறிப்பு:--ஹிந்துக்களல்லாகு பிள்ளைகள் இப் 

பாடசாலைகளில் சேர்ந்தால், அவரவர் மதக் 

கொள்கைகளை அன்னியமகு தூஷணையின் றி 

பெருந்தன்மையாகக் கற்றுக் கொடுப்பதற்குரியன 

செய்யவேண்டும். 

இவ்வாறு கூறியிருந்தாலும், மற்ற FLOWS 

தவர்களுக்குத் தேசீயப் பாடத்திட்டதில் ஹிந்து 
௪மயத்திற்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளதாசதக் தோன்றும். 

இதை அடிப்படையாசக்கொண்டு பலருக்கும் 
ஏற்றவாறு பாடத்திட்டதை உருவாக்க முடியும், 
பாரதியார் வழங்கியுள்ள தே£€யக் சல்வித்திட்டம் 
ஆழ்ந்து கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது. இந்தியப் 

பண்பாட்டை நன்குணர வமழிசெய்வது,. தேசீய 

ஒருமைப்பாட்டை உண்டாக்கவல்லது, '“மீதசீயகி 

சல்வி சற்றுக் கொடுக்காத தேசத்தை தே௫ 

மென்று சொல்லுதல் தகாது. அது மனிதப் 

பிசாசுகள் கூடி வாமும் விஸ்தாரமான சுடுகாடே 

யாம்” எவ்வளவு அழுத்தமாகப் பாரதியார் 
கூறியுள்ளார் பார்த்கீரிகளா! 

இவருடைய சல்விதீதிட்டம் மாற்றதீதிற் 

குரியதேயாகும். யாரும் என்றைக்கும் பொருந்திய
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திட்டத்தை வகுக்க முடியாது. இத்திட்டத்தின் 
அடிப்படை நோக்கமே முக்கியம். எளிய தமிழிஷ் 

சொல்லித் தரவேண்டும், இயன்ற இடத்தி 

லெல்லாம் தமிழ்ப்பெயர்களை வழங்கவேண்டும், 

என்றும் அவர் கூறியுள்ளதை நன்கு மனதீதிற் 

கொள்ளவேண்டும். அன்று பாரதியாருக்குக் 

கிடைத்த சொற்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளதையும் 

நோக்க வேண்டும். ] 

தேசீயக் கல்வி (1) 

தேசமென்பது குடிசளின் தொகுதி. இது கொண்டே 
நமது முன்னோர் குடிக்கட்டுகளினின்று விலகி நிற்போரைப் 
பரதேசிகள் என்றனர் போலும். 

குடும்பக் கல்வி 

தேசக் சல்விக்குகீ குடும்பக் சல்வியே Gaul. 

வீட்டுப் பழக்சந்தான் நாட்டிலும் தோன்றும் 

வீட்டில் யோக்கியன் நாட்டிலும் யோக்யன்? வீட்டி 
பொறுமையுடையவன் நாட்டிலும் பெறுமையுடையவனல் 

மனைவியின் பெருளைத் திருட மனந்துணிந்தோன் கோயி) 

பணத்தைக் சையாடக் கூசமாட்டான். தான் பெற் 

குழந்தைகளுக்கிடையே பக்ஷபாதஞ் செய்பவன் ஊரி 

நியாயாதிபதியாச நியமனம் பெறத்தக்சவன் அசமா! 
டான். குடும்பம் நாகரீசமடையாவிட்டால், தேச 

நாகரீகமடையாது. குடும்பத்தில் விடுதலை இராவிடி 

தேசத்தில் விடுதலை இராது. 

ஒரு குடும்பத்தார் கூடிக் துன்பமில்லாமல் வாழ்வல 
காட்டுமிருசங்களும் பிற மனிதரும் தடுக்காத வண்ணம் 

அ தஇயில்.மனிதர் காட்டை. அழித்து வீடுகட்டினார்கள். 

வீடுகள் கூடி, ஊர் ஆயிற்று.
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வீடு என்ற சொல்லுக்கு விடுதலை என்பது பொருள், 
வளியில் எத்தனையோ அச்சங்களுக்கு ஹேதுக்கள் ௪ 1. 

அவ்விதமான அச்சங்கள் இல்லாமல் விடுதலைப்பட்டு 

வாழதீ தகுந்த இடத்துக்கு வீடு என்ற பெயர் கொடுத் 
தனர் போலும், *விடத்தக்கது வீடு” என்ற பிற்கால _ரை 
ஒப்பத்தக்கதன்று. “விடத்தக்கது வீடு” என்பது கற்றோர் 

துணிபாயின், 95 கற்றோர் வீட்டில் குடியிருப்பது 
ரயாக்கியதையன்று; அவர்கள் காட்டில் சென்று வாழ்தல் 
தகும். குழந்தைகள் வீட்டையே அரணாசக் கருதுகிருர்கள். 

ங்திரீகளும் அப்படியே செய்கருர்கள். இடைவயதிலுள்ள 
ஆண் மக்கள் பெரும்பாலும் வீட்டைக்காட்டிலும் வெளி 

டங்களில் அதிக இன்பம் சாண்டிரர்கள். இந்த 
றிஷயத்தில், குழந்தைகள், ஸ்திரீகள் முதலியோர்சளின் 
சொள்சையை ஆண்மக்கள் பின்பற்றுதல் தகும் என்று 
நம்புகிறேன். “வீட்டிலிருந்து வெளியே ஓடிப்போய், 
மீட்டாருடன் கலகம் பண்ணிக்சொண்டு வாழ்வதே மேல் 

ரன்று கருதும் மக்களின் கூட்டங்களே பெரிய படைகளாய் 
டலசத்தில் பெரிய போர்களை நிசழ்த்தி, எண்ணற்ற 
நின்பங்களுகீகு இடமாசச் செய்கின்றன. வீடு துயரிடம் 

தவதற்குக் காரணம் விடுதலையும் அன்பும் இல்லாமையே. 
மீட்டில் அண்ணன் தம்பிசளையும் தாய் தந்தையரையும் 
ககர தங்கைகளையும் பெண்டு பிள்ளைகளையும் அடிமைப் 

டுத்தி ஆளச் ௪திசெய்யும் ஜனங்களின் கூட்டங்களே, 
$த௪ங்களையும் அடக்கி அடிமையாக்கி அளசி சதி செய் 

ன்றன. 

வீடு துன்பமாக இருப்பதின் மூலகாரணம் சணவனுக் 
நம் மனைவிக்கும் மனப் பொருத்தமில்லாமை. ஸ்திரி புருஷ 
8மராத.தீதால் உண்டாகும் துன்பங்களே வீட்டுத் துன்பங் 
£ீளுக்செல்லாம் ஆதாரம்.
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கொடுங்கோன்மை தவறு என்றும், சொடுங்கோன்மை 

இழைத்தால் அதற்குமேல் கொடுங்கோன்மை அவசியம் 
விளையும் என்றும், அவனவன் வீட்டிலிருப்போரைக 

கொல்லாமல் ஒற்றுமையுடனும் அன்புடனும் வாரழ்வானா 

யின், உலகத்தில் கொடுங்கோன்மையும் போரும் விளையச் 
காரணமில்லையென்றும் நான் கருதுகிறேன். குடும்ப வாழ்க் 

கையே மற்றெல்லா வாழ்க்சைகளிலும் சிறந்தது. இதனால் 

அன்ரோ இருவள்ளுவரும், 

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் 
நல்லாற்றின் நின்ற துணை 

என்றாரி, 

காதல் விடுதலை வேண்டுமென்று கூறும் சகஷரியென்று 
ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் சிற்சில பண்டித 

பண்டிதைகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. அது நியாயம் 

என்பதற்கு அந்தக் கக்மியார் காட்டும் அகுரரங்கள் பலி 

முதலாவது, பூமண்டல முமழுதில் சென்றகால நிசகழ்கரல் 

அனுபவங்களை ப்ரமாணமாசக் காட்டுகிறார்கள். அதாவது 

பூமண்டலத்தின் சரித்திரத்தில் வ்யபிசாரம் ஜனவழக்கதீ 

தில் தள்ளப்படாமலும் ஏக பத்நீவ்றதம் பாதிவ்றரத்யம் 

என்ற இரண்டுவித குர்மங்களும் பெரும்பாலும் 

ஆகார்சங்களாசவும் நடைபெற்று வருகின்றனவென்றும் 

அக்னி ஸாக்ஷி வைத்து “உனக்கு நான் உண்மை, எனக்கு 
நீ உண்மை” என்று ஸத்யம் பண்ணிக் கொடுப்பதும், 

மோதிரங்கள் மாற்றுவதும், ௮ம்மி மிதிப்பதும், அருந்ததி 
காட்டுவதும் முதலிய சடங்குகளெல்லாம் அனுபவத்தில் 

ஸஹிக்கத்தக்க அல்லது ஸஹிக்கத்தகாத பந்தங்களாகவே 

முடிகின்றனவென்றும், ஆதலால் அவற்றை இஷ்டப்படீ 

அப்போதப்போது மாற்றிக்கொள்ளு தலே நியாயமென் றும் 

இல்லாவிட்டால் மனுஷ்ய ஸ்வநந்திரமாகிய மூலா gga
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கொள்கைக்கசே ஹானி உண்டாகிறதென்றும், ஆதலால், 

விவாகம் சாச்வத பந்தம்” என்று வைத்தல் பிழை 
யென்றும் மேற்படி சக்ஷியார் சொல்லுகிறார்கள். மேலும், 

ஜரோப்பாச் சட்டத்திலும் மகமதியச் சட்டத்திலும் ஸ்திரீ 

புருஷர் தனது விவாசத்தை ரத்து செய்து கொள்ளலாம் 

என்ற நியாயம் ஏற்பட்டிருத்தல், தமது கொள்கையை 

மனுஷ்ய நீதி ஏற்செனவே அங்கோரஞ் செய்துசொண்டு 

விட்டது என்பதற்கு ஒரு பலமான திருஷ்டாந்தம் என்று 

மேற்படி விடுதலைக் காதல் (Free Love) சகஷியார் 

சொல்லுகிறார்கள். 

ஆனால், தேூியக் கல்வியைக் குறித்து ஆராய்ச்சி 

செய்கிற நாம் மேற்படி. விடுதலைக் காதற்கொள்சையை 

அங்கீகாரம் செய்தல் ஸாத்யமில்லை. ஏனென்றால், 

தேசமாவது குடும்பங்களின் தொகுதியென முன்னரே 

காட்டியுள்ளோம். குடும்பங்களில்லாவிட்டால் தேசம் 

இல்லை. தேசம் இல்லாவிடிலோ, தேசீயக்கல்வியைப் 

பற்றிப் பேச இடமில்லை. விடுதலைக் சாதலாகிய கொள் 

சைக்கும் மனை வாழ்க்சைக்கும் பொருந்தாது, மனை 
வாழ்க்கை ஒருவனும் ஒருத்தியும் நீடித்து ஒன்றாக வாழா 

விட்டால் தகர்ந்துபோய்விடும், இன்று வேறு மனைவி, 

நாளை வேறு மனைவி என்றால், குழந்தைகளின் நிலைமை 

என்னாகும்? குழந்தைகளை நாம் எப்படி ஸம்ரக்ஷ்ணை 

பண்ண முடியும்? ஆதலால், குழந்தைகளுடைய 

ஸம்ரஷூ்ணாயை நாடி. ஏசபத்றீவ்ரதம் சரியான அனுஷ் 

பானம் என்று முன்னோரால் ஸ் தாபிக்கப்பட்டது. 

தமிழ் நாட்டில் தேசீயக் கல்வி யென்பதாக ஒன்று 

தொடங்கி, அதில் தமிழ் பரஷையை ப்ரதானமாக 

சாட்டாமல், பெரும்பான்மைக் கல்வி இங்கிலீஷ் மூலமாக 

1ம், தமிழ் ஒருவித உப பாஷையாசவும் ஏற்படுத்தினால்,
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அது *தேசீயம்* என்ற பதத்தின் பொருளுக்கு முமுதுட் 

விரோதமாக முடியுமென்பதில் ஐயமில்லை. தேசு 

பாஷையே ப்ரதானம் என்பது தேசீயக்கல்வியின் ஆதாரக் 
கொள்கை; இதை மறந்துவிடக்கூடாது. தேச பாஷையை 

விருத்தி செய்யும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்படுஇத 

இந்த முயற்சிக்கு நாம் தமிழ் நாட்டிலிருந்து பரிபூர்ண 
ஸஹாயதீதை எதிர்பார்க்க வேண்டுமானால், இந்த 

முயற்சிக்குத் தமிழ் பாஷையே முதற் கருவியாக ஏற்படுத் 
தப்படும் என்பதைத் தம்பட்டம் அறைவிக்க வேண்டும் 

இங்கனம் தமிழ் ப்ரதானம் என்று நான் சொல்லுவ தால், 

டாக்டர் நாயரைத் தலைமையாகக் கொண்ட திராவிடச் 
சககியார் என்ற போலிப் பெயர் புனைந்த தேதேச விரோதி 

களுக்கு நான் சார்பாக, ஆர்யபாஷா விரோதம் பூண்டு 

பேசுகிறேன் என்று நினைதீதுவிடலாகாது. தமிழ் நாட்டிவே 

தமிழ் சறந்திடுக. பாரத தேசமுழுதிலும் எப்போதும் 
போலவே வடமொழி வாழ்க. இன்னும் நாம் பாரத 
தேசத்தின் ஐக்கியத்தைப் பரிபூர்ணமாகச் செய்யுமாது 

நாடு முழுவதிலும் வடமொழிப் பயிற்சி மேன்மேலும் 
ஓங்குக. எனினும், தமிழ் நாட்டில் தமிழ்மொழி தலைமை 

பெற்றுத் தழைத்திடுக . 

ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடம் 

உங்களுடைய இராமத்தில் ஒரு பாடசாலை ஏற்படு/ 

துங்கள். அல்லது, பெரிய கிராமமாக இருந்தால் இரண் 

மூன்று வீதிகளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் வீதமாக எத்த 

பள்ளிக்கூடங்கள். ஸாதீயமோ அதிதனை ஸ்தாபன! 

செய்யுங்கள். ஆரம்பத்தில், மூன்று உபாதீதியாயரீச 

வைத்துக்கொண்டு ஆரம்பித்தால் போதும். இவர்களுக்கு 
சம்பளம் தலைக்கு மாஸம் ஒன்றுக்கு 80 ரூபாய்க்கு 
குறையாமல் ஏற்படுத்தவேண்டும், உபாத்தியாயர்
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9. ஏ, எம்.ஏ. பட்டதாரிசளாக இருக்கவேண்டிய 
தவசியமில்லை. மெட்றிகுலேஷன் பரீக்ை தேறினவரீ 

On TS இருந்தால் போதும். மெட்றிகுலேஷன் 

ரீஷைக்குப் போய் தவறினவார்கள் கிடைத்தால் மிசவும் 

நல்லது. இந்த உபாத்தியாயர்களுக்கு தேச பாஷையில் 

நல்ல் ஞானம் இருக்க வேண்டும். திருஷ்டாந்தமாக, 

நங்ஙனம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படும் தேசீயப் பாடசாலை 
வில் உபாத்தியாயராக வருவோர் திருக்குறள், நாலடியார் 

முதலிய நூல்சளிலாவது தகுந்த பழக்கம் உடையவர் 
ஈளாச டருக்கவேண்டும். சிறந்த ஸ்வதேசாபிமானமும், 

ஸ்வதர்மாபிமானமும், எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் கருணை 

|ம் உடைய உபாதீதியாயார்களைத் தெரிந்தெடுத்தல் நன்று. 

அங்ஙனம் தேசபக்தி முதலிய உயர்ந்த குணங்கள் 

ரற்செனவே அமைந்திராத உபாரத்தியாயர்கள் கிடைத்த 
போதிலும், பாடசாலை ஏற்படுத்தும் தலைவர்கள் அந்த 
பாதீதியாயர்சளுக்கு அந்தக் குணங்களைப் புகட்டுவதற் 

நரிய ஏற்பாடுகள் செய்யவேண்டும். ஆரோக்கியமுந் 
ிடசரீரமூுமூடைய உ௨பாத்தியாயர்களைத் தெரிந்தெடுப்பது 

நன்று. 

பாடங்கள் 

(அ) எழுத்து, படிப்பு, கணக்கு. 

(ஆ) இலேசான சரித்திரப் பாடங்கள். 

CO sara சரித்திரம், புராண கால சரித்திரங்கள் , 

பளத்த காலத்துச் சரித்திரம், ராஜபுதனத்தின் சரித்திரம் 
வை மிகவும் சிரத்தையுடன் சற்பிக்கப்படவேண்டும்- 
ள்ளிக்கூடம் ஏற்படுத்தப்போகிற கிராமம் அல்லது 

டடணம் எந்த மாகாணத்தில் அல்லது எந்த ராஷ்ட் 

தீதில் இருக்கிறதோ, அந்த மாகாணத்தின் சரித்திரம்
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விசேஷமாசப் பயிற்றுவிக்கப் படவேண்டும். [இங்கு நான் 

மாகாணம் அல்லது ராஷ்ட்ரம் என வகுத்திருப்பது சென்னை 
மாகாணம், பம்பாய் மாசாணம் முதலிய தற்காலப் 

பகுதிகளைக் குறிப்பதன்று; பாஷைப் பிரிவுகளுக்கு 

இசைந்தவாறு வகுக்கப்படும் தமிழ்நாடு, தெலுங்குநாடு, 
மலையாள நாடு முதலிய இயற்சைப் பகுதிகளைக் குறிப்பது.) 

இந்தச் சரித்திரங்கஷளில் மஹா கீர்தீதிபெற்று விளங்கும் 

பருவங்களை உபாரத்தியாயர்கள் மிசவும் உக்ஸாகத்துடனும், 
ஆவேசத்துடனும், பக்தி சிரத்தைகளுடனும் கற்பிக்கும்படி. 

ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். அதுபால்யப் பிராயத்தில் 
மனதில் பதிக்கப்படும் சித்திரங்களே எக்காலமும் நீடித்து 
நிற்கும் இயல்புடையன. ஆதலால், பள்ளிப் பிள்ளைகளுக்கு 

ஆரம்ப வகுப்பிலேயே நம்முடைய புராதன சரித்திரத்தின் 
அற்புதமான பகுதிகளை பூட்டி, அசோசன், விக்ரமாதித்யன் 

ராமன், லக்மணன், தார்மபுத்திரன், அர்ஜுனன் இவர்களி 
டமிருந்த சிறந்த குணங்களையும், அவற்றால் அவர்களுக்கும் 

அவர்களுடைய குடிகளுக்கும் ஏற்பட்ட மஹிமைசகளையும் 

பிள்ளைகளின் மனதில் பதியும்படி. செய்வது, அந்தப் 
பிள்ளைகளின் இயல்பைச் சீர்திருத்தி மேன்மைப் படுத்து 
வதற்கு நல்ல ஸாதனமாகும். 

தேச பாரஷையின் மூலமாகவே இந்தச் சரித்திரப் 
படிப்பு மட்டுமேயன்றி மற்றெல்லாப் பாடங்களும் கற்பிக்கப் 

படவேண்டுமென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். தேச 

பாஷையின் மூலமாகப் பயிற்றப்படாத கல்விக்கு தேசீயக் 

சல்வி என்ற பெயா் செலுத்துதல் இறிதளவும் 
பொருந்தாது போய்விடுமன் ரோ? இது நிற்க, 

ஹிந்து தேச சரித்திரம் மாத்திரமே யல்லாது 
ஸெனகர்யப்பட்டால் இயன்றவரை அராபிய, பாரஸீசீ
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ஐரிஷ், போலிஷ், ரஷிய, ஏடப்திய, இங்கிலீஷ், ப்ரெஞ்சு, 
அமெரிக்க, இத்தாலிய, இிரேக்க, ஜப்பானிய, துருக்க 
தேசங்கள் முதலியவற்றின் சரித்திரங்களிலும் சல முக்கிய 
மான சகைகளும் திருஷ்டாந்தங்களும் பயிற்றிக் கொடுக்க 
ஏற்பாடு செய்தால் நல்லது. 

(இ) பூமி சாஸ்திரம் 

ஆரம்ப பூகோளமும், அண்ட சாஸ்த்றமும், NB HO SU 
பற்றியும், ஸுர்ய மண்டலத்தைப் பற்றியும், , அதைச் 
சூழ்ந்தோடும் கிரகங்களைப் பற்றியும், நக்ஷத்திரங்களைப் 
பற்றியும், இவற்றின் சலனங்களைப் பற்றியும் பிள்ளைகளுக்கு 
இயன்றவரை தக்க ஞானம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க 
வேண்டும். பூமிப் படங்கள், சோளங்கள், வர்ணப் 
படங்கள் முதலிய சருவிகளை ஏராளமாக உபயோசப்படுத்த 
வேண்டும். ஐந்து சண்டங்கள், அவற்றிலுள்ள முக்கிய 
தேசங்கள், அந்தத் தேசங்களின் ஜனத்தொகை, மதம், 
ராஜ்ய நிலை, வியாபாரப் பயிற்சி, முக்கியமான விளை 
பொருள்கள், முக்கியமான சைத்தொழில்கள் இவற்றைக் 
குறித்து பிள்ளாகளுக்குத் தெளிந்த ஞானம் ஏற்படுத்த 
வேண்டும். முக்கியமான துறைமுகப் பட்டணங்களைப் 
பற்றியும் அவற்றில் நடைபெறும் வியாபாரங்களைக் குறித் 
தும் தெளிந்த விவரங்கள் தெரியவேண்டும். மேலும், 
இந்தியர்களாகிய நம்மவர் வெளித்தேசங்களில் எங்செங்கசே 
அதிகமாசசி சென்று குடியேறியிருக்கிறார்சள் என்ற 
விஷயம் பிள்காகளுக்குத் தெரிவதுடன், அங்கு நம்மவர் 
படிப்பு, தொழில், அந்தஸ்து முதலிய அம்சங்களில் எந்த 
நிலையிலே இருக்கிறார்கள் என்பதும் தெளிவாகத் தெரிய 
வேண்டும். மேலும் உலகத்திலுள்ள பல சேசங்களின் 
நாகரிக வளர்ச்சியைக் குறித்து, பிள்ளைகள் தக்க ஞானம் 
பெறவேண்டும்.
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பாரத பூமி சாஸ்த்ரம், இந்தியாவிலுள்ள மாகாணங் 
கள், அவற்றுள் அங்குள்ள தேச பாஷைசஸின் 
வேற்றுமைக்குக் தகுந்தபடி இயற்சையைதீ தழுவி ஏற் 

படுத்தக்கூடிய பகுதிகள்--இவை விசேஷ சிரத்தையுடன் 

கற்பிக்கப் படவேண்டும். வெளி மாச ஈரணங்களைக் 

குறித்துப் பின்வரும் அம்சங்களில் இயன்றவரை விஸ்தார 

மான ஞானமுண்டாக்க வேண்டும்: அதாவது, பாரத பூமி 
சாஸ்தீரத்தில், மற்ற மாகாணங்களில் வசிக்கும் ஜனங்கள், 

அங்கு வழங்கும் முக்கிய பாரவைகள், முக்கியமான ஜாப் 

பீரிவுகள், தேச முழுமையும் வகுப்புக்கள் ஒன்றுபோலிருக் 

கும் தன்மை, மத ஓற்றுமை, பாஷைகளின் நெருக்கம், வேத 

புராண இதிஹாஸங்கள் முதலிய நூல்சள் பொதுமைப்பட 

வழங்குதல், இவற்றிலுள்ள புராதன ஓழுக்க ஆசாரங்களின் 

பொதுமை, புண்ணிய ஷேத்திரங்கள், அவற்றின் தற்கால 
நிலை, இந்தியாவிலுள்ள பெரிய மலைகள், நதிகள் 

இந்தியாவின் விளைபொருள்கள், அளவற்ற செல்வம், 

ஆஹார பேதங்கள், தற்காலத்தில் இந்நாட்டில் வந்து 
குடியேறியிருக்கும் பஞ்சம் தொத்து நோய்கள் இவற்றில் 

காரணங்கள், ஜல வஸதிக் குறைவு, வெளி நாடுகளுக்கு 
ஜனங்கள் குடியேறிப்போதல்--இந்த அம்சங்களைக் குறித்து 

மாணாக்கருக்குத் தெளிவான ஞானம் ஏற்படுதீதப்பட 

வேண்டும். 

பாரத தேசத்தின் அற்புதமான சிற்பத் தொழில்கள் 

கோயில்கள், இவற்றைப்பற்றி மாணாக்கருக்குத் தெரிவிக்க 

வேண்டும். 

உங்கள் சொந்த ராஷ்ட்ரம் அல்லது மாகரணதிீதில் 

பூமி சாஸ்திரம். 

இது கற்றுக்கொடுப்பதில், ஜனப்பாகுபாடுகன்! 

பற்றிப் பேசுமிடத்து, ஹிந்துக்கள் மசம்மதியர்கள் என்
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ரெண்டு பிரிவுகளே பிரதானம் என்பதையும், இவரிகளில் 
தம்மதியரிகளிலே பெரும்பாலார் ஹிந்துக்களின் 
(ந்ததியில் தோன்றியவர்கள் என்பதையும், அங்ஙனமன் றி 

வளி நாட்டோரின் சந்ததியாரும் இப்போது முற்றிலும் 
வதேசிகளாச மாறிவிட்டனர் என்பதையும், மாணாக் 

ர்கள் நன்றாக உணரும்படி செய்யவேண்டும். மேலும், 

மி சாஸ்திரப் பயிற்சியில் விளைபொருள் முதலியவற்றை 
ருஷ்டாந்தங்களின் மூலமாகத் தெளிவுபடுத்துவதுடன், 

யன்றவரை பிள்ளைகளை யாத்திரைக்கு அழைத்துச் 

சன்று பிற இடங்களை நேருக்கு நேராகக் காண்பித்தல் 

ன்று. பூமிப் படங்கள், சோளங்கள் முதலியவற்றி 

லல்லாம் பெயர்கள் தேச பாஷையிலேயே எழுதப் 
ட்டிருக்க வேண்டும். 

(ஈ) மதப் படிப்பு 

நான்கு வேதங்கள், ஆறு தார்சனங்கள், உபநிஷத் 

க்சள், புராணங்கள், இதிஹாஸங்கள், பகவத்கீதை, 

$தர் பாடல்கள், சித்தர் நால்கள்--இவற்றை ஆதார 

ரசக்கொண்டது ஹிந்து மதம். ஸிந்து மதத்தில் 

மாகள் இருந்தபோதிலும், அக் களைகள் சிலசமயங்களில் 

றியாமையால் ஒன்றை யொன்று தூஷணை செய்து 

சாண்டபோ திலும், ஹிந்துமதம் ஒன்றுதான்; பிரிக்க 
டியாது. வெவ்வேறு வ்யாக்யானங்கள் வெவ்வேறு 

நிசாரிகளைக் கருதிச் செய்யப்பட்டன. பிற்கரலத்தில் 
9 குப்பைகள் நம்முடைய ஞான ஊற்றாகிய புராணங்கள் 

தலியவற்றிலே கலந்துவிட்டன. மத தீவேஷங்கள், 

வைசிய மூட பக்திகள் முதலியனவே அந்தக் குப்பை 
ராம், அதலால், தேசீயப் பள்ளிக்கூடதீது மாணாக்கரீ 

நக்கு உபாத்தியாயர் தத்தம் இஷட தெய்வங்கவினிடம் 

mw பக்தி செலுத்தி வழிபாடு செய்து வரவேண்டும்
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என்று கற்பிப்பதுடன், இதர தெய்வங்களைப் பழித்தல், 
பகசைதீதல் என்ற மூடச் செயல்களை கட்டோடு விட்டு 
விடும்படி போதிக்கவேண்டும். ‘gab ws விப்ராஈ 
பஹுதர வதந்தி (கடவுள் ஒருவரே, அவரை ரிஷிகள் பல 

பெயர்களால் அழைழக்கின்றனரர்) என்ற ரிக்வேத 

உண்மையை மாணாக்கரின் உள்ளத்தில் அழப் பதியுமாறு 
செய்யவேண்டும். மேலும், சண்ணபிரான் எல்லார் 
உடம்புகளிலும் நானே உயிராச நிற்கிறேன்” என்று தை 
யில் கூறியபடி, ௭, எறும்பு, புழு, பூச்சி, யானை, புலி, கரடி, 

தேள், பாம்பு, மனிதர்--எல்லா உயிர்களும் பரமாத்மா 
வின் அம்சங்களே என்பதை நன்சறிந்து, அவற்றை 

மனமொழி மெய்களால் எவ்வசையிலும் துன்புறுத்தாமல், 
இயன்ற .வழிகலிலெல்லாம் அவற்றிற்கு நன்மையை 

செய்துவர வேண்டும்” என்பது ஹிந்துமதத்தின் மூல 
தர்மம் என்பதை மாணாக்கர்கள் நன்றாக உணரிந்து 
கொள்ளும்படி செய்யவேண்டும். மாம்ஸ பேரஜனம் 
மனிதன் உடல் இறைச்சியைத் இன்பதுபோலாகும் 
என்றும், மற்றவர்களைப் பசைத்தலும் அவர்களைக 
கொல்வதுபோலே யாகும் என்றும் ஹிந்து மதம் சற்பிச் 
கிறது. “எல்லாம் பிரம்ம மயம்”, “ஸர்வம் விஷ்ணுமயம். 

ஜகத்” என்ற வசனங்களால் உலச முழுதும் கடவுளில் 
வடிவமே என்று ஹிந்து மதம் போதிக்கிறது. *இங்ஙனம் 
எல்லாம் சடவுள்மயம் என்றுணர்ந்தவன் உலசத்தில் 
எதற்கும் பயப்படமாட்டான், எங்கும் பயப்பட மாட்டாள். 
எக் காலத்திலும் மாருத அனந்தத்துடன் தேவர்களைப் 
போல் இவ்வுலகில் BE) வாழ்வான்” என்பது ஹிந்தி 
மதத்தின் கொள்கை. இந்த விஷயங்களெல்லாம் மாணாச் 

கருக்கு தெளிவாக விளங்கும்படி. செய்வது உபாத்தி 

யாயர்களின் உடமை. மத விஷயமான போராரட்டங்கக 
எல்லாம் சாஸ்தீர விரோதம்: ஆதலால், பரம மூடத்தன
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துக்கு லக்ஷணம், ஆசாரங்களை எல்லாம் அறிவுடன் 

அனுஷ்டிக்கவேண்டும். ஆனால், ஸமயக் கொள்கைக்கும் 
ஆசார நடைக்கும் இராத ஸம்பந்தம் கிடையாது. 

ஸமயக் கொள்கை எக்காலத்திலும் மாறாதது. ஆசாரங் 

கள் கரலத்துக்குக் சாலம் மாறுபடும் இயல்புடையன. 

ஸ்ரீராமாயண மஹாபாரதங்களைப்பற்றி பிரஸ்தாபம் 

நடதீதுகையிலே, நான் ஏற்கனவே சரித்திரப் பகுஇயிந் 

கூறியபடி, இதிஹாஸ புராணங்களில் உள்ள வீரர், 
ஞானிகள் முதலியோரின் குணங்களை நாம் பின்பற்றி 
நடக்க முயலவேண்டும். உண்மை, நேர்மை, வீர்யம், பக்தி 

முதலிய வேதரிஷிகளின் குணங்களையும், ஸ்வதே௪ பக்த, 
ஸ்வஜனாபிமானம், ஸர்வ ஜீவ தயை முதலிய புராதன 

வீரர்சளின் குணங்களையும் பிள்ளைகளுக்கு நன்றாக 

உணரித்தவேண்டும். சி.பி சக்கரவர்த்தி புறாவைக் காப் 

பாற்றும்பொருட்டாக தன் சதையை அறுத்துக் கொடுத்த 

சதை முதலியவற்றின் உண்மைப் பொரு விளக்கக் 

சாட்டி, மாணாக்கர்களுக்கு ஜீவகாருண்ணியமே எல்லா 

தரீமங்களிலும் மேலானது என்பதை விளக்கவேண்டும். 

ஏமைகளுக்கு உதவி புரிதல், கம் ஜாதியாரை உயர்த்தி 
விடுதல் முதலியனவே ஜன ஸமூஹக் சடமைசளில் மேம் 

பட்டன என்பகைக் கற்பிக்க வேண்டும். 

(௨) ராஜ்ய சாஸ்திரம் 

ஓனங்களுக்குள்ளே ஸமாதானத்தைப் பாதுகாப்பதும், 

வெளி நாடுகளிலிருந்து படை எடுதீது வருவோரைக் 
தடுப்பதும் மரத்திரமே ராஜாங்கத்தின் காரியங்கள் என்று 

நினைதீதுவிடக்கூடாது. ஜனங்களுக்குள்ளே செல்வமும், 
உணவு, வாஸம் முதலிய ஸெளகர்யங்களும், சல்வியும், 

தெய்வ பக்தியும், ஆரோக்கியமும், நல்லொழுக்கமும், 
Lire & —I14.
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பொது சந்தோஷமும் மேன்மேலும் விருத்தியடைவதந் 

குரிய உபாயங்களை இடை விடாமல் அனுஷ்டித்துக் 

கொண்டிருப்பதே ராஜாங்கத்தின் கடமையாவது. 

குடிகள் ராஜாங்கத்தைத் தம்முடைய நன்மைக்காகவே 

சமைக்கப்பட்ட கருவியென்று நன்ருகத் தெரிந்துகொள்ள, 

வேண்டும். குடிசளுடைய இஷ்டப்படியே ராஜ்யம் நடத்தப் 

படவேண்டும். தர்வை விதித்தல், தீர்வைப் பணத்தை 

பலதுறைகளிலே வினீியோ௫ூத்தல், புதுச்சட்டங்கள் சமைத் 

குல், பழைய சட்டங்களை அழித்தல் முதலிய ராஜாங்சக் 
காரியங்களெல்லாம் குடிகளால் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநி 
களவின் இஷ்டப்படியே நடத்தவேண்டும். 

குடிகளின் நன்மைக்காகவே அரசு ஏற்பட்டிருப்பதால், 

அந்த அரசியலைச் சீர்திருத்தும் விஷயத்தில் குடிக 
ளெல்லாரும் தத்தமக்கு இஷ்டமான அபிப்பிராயங்களை 

வெளியிடும் உரிமை இவர்களுக்கு உண்டு. இந்த விஷய 
சளையெல்லாம் உபாரத்தியாயார்கள் மாணாக்கர்களுக்கு 

கற்பிக்குமிடத்தே, இப்போது பூமண்டலத்தில் இய 

பெறும் முக்கியமான ராஜாங்கங்கள் எவ்வளவு தூரம் 
மேற்கண்ட சடமைகளைச் செலுத்து வருகின்றன என்பசை 

யும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். 

மேலும், உலகத்து ராஜாங்கங்களில் சுவேச்சாரர ஜ்யப 

ஜனப்பிரதிநிதியாட்சி, குடியரசு முதலியன எவையெ் 

பதையும், எந்த நாடுகளில் மேற்படி, முறைகள் எங்நனடு 

மிசரமாகி நடைபெறுகின்றன என்பதையும் எடுத்து! 

சாட்டவேண்டும். 

மேலும், உலகத்து கிராம பரிபாலனம், கிராம சுத்தீ 

வைத்தியம் முதலியவற்றில் குடிகளனைவரும் மிகுந் 

தரத்தை காட்ட வேண்டுமாதலால், மாணாக்கர்களுக் 
இவற்றின் விவரங்கள் நன்றாக போதிக்சப்படவேண்டு:
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கோயிற் பரிபாலனமும், அங்ஙனமே ஏமைகளுக்கு வீடு 

ட்டிக் கொடுப்பதும், தொழில் ஏற்படுத்திக் கொடுத்து 
ணவு தருவறும் ராஜாங்கத்தாரின். கடமை என்பது 

ட்டுமன்றி, கிராமத்து ஜனங்கள் அத்தனை பெருக்கும் 

பாதுக கடமையாகும். 

(ஊ) பொருள் நூல் 

பொருள் நூலைப்பற்றிய அரம்பக்ி சகருத்துக்களை 
ரணாக்கார்களுக்கு போதுிக்குமிடையே, Fiona allay 
ந்தை முக்கியமாகக் சவனிக்கவேண்டும். ஜனங்களிடம் 

ர்வை எத்தனைக்செத்தனை குறைவாக வசூல் செய்யப் 
ரிகிறதோ,, அங்ஙனம் குறைவாக வாங்கும் தஇர்வையி 

நந்து பொது நன்மைக்குரிய காரியங்கள் எத்தனைக் 

1த்தனை மிகுதியாக நடை பெறுகின்றனவோ, அத்தனைக் 

$தனை அந்த ராஜாங்கம் நீடிதீது நிற்கும்; அந்த 
எங்கள் க்ஷேமமாக வாழ்ந்திருப்பார்கள். வியாபார 
யத்தில், கூட்டு வியாபாரத்தால் விளையும் நன்மைகளை 

(ணாக்சர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டவேண்டும். மிசவும் 

"லஸமான இடத்தில் விலைக்கு வாங்கி, மிசவும் லாபகர 

னள சந்தையில் கொண்டுபோய் விற்கவேண்டும் என்ற 
மய வியாபாரக் கொள்கையை எப்போதும் பிரமாண 
ஈக் கொள்ளக் கூடாது. விளைபொருளும் செய்பொருளும் 
ரசிக்கிடக்கும் தேசத்தில் விலைக்கு வாங்கி, அவை 

ண்டியிருக்குமிடத்தில் கொண்டுபோய் விற்கவேண்டும் 
பதே வியாபாரத்தில் பிரமாணமான கெொரள்சையாகும். 

வியாபாரத்தில் கூட்டு வியாபாரம் எங்ஙனம் Hop 

தா அதுபோலவே சைத்தொழிலிலும் கூட்டுத் 
ரழிலே சிறப்பு வாய்ந்ததாம். முதலாளி யொருவன்் கழே 

தொழிலாலவிகள் கூடி நடத்தும் தொழிலைக் காட்டிலும்
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தொழிலாளிகள் பலர் கூடிச்செய்யும் தொழிலே அதிச 
நன்மையைத் தருவதாகும். 

செல்வம் ஒரு நாட்டில் சிலருக்கு வசப்பட்டதாய் பலர் 

ஏழைகளாக இருக்கும்படி செய்யும் வியாபார முறைகளைச் 
காட்டிலும், சாத்தியப்பட்டவரை அநேகரிடம் பொருள் 

விரவியிருக்கும்படி. செய்யும் வியாபார முறைகள் (3மன்மை 

யாக பாராட்டத்தக்கனவாம். 

(௭) ஸயன்ஸ் அல்லது பெளதிக சாஸ்திரம் 

ஐரோப்பிய ஸயன்ஸின் ஆரம்ப உண்மைசகனைத் தக்க 

கருவிகள் மூலமாசவும் பரீக்ைகள் மூலமாசவும் பிள்ளை 

களுக்கு கற்பித்துக்கொடுத்தல் மிசவும் அவசியமாகும், 

பிள்ளைசளுக்கு தாங்களே 'ஸயன்ஸ்' சோதனைகள் செய்து 

பாரிக்கும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவேண்டும்; 

வியாபார விஷயங்களுக்கு ரஸாயன சாஸ்திரம் மிசவும் 
பிரதானமாகையால், ரஸாயனப் பயிற்சியிலே அதி 

சிரத்தை காண்பிக்க வேண்டும். சண்ணுக்குத் தெரியாத 
நுட்பமான பூச்சிகள் தண்ணீர் மூலமாசவும், மண்மூல 
மாகவும் பரவி நோய்களைப் பரப்புகின்றன என்ற விஷயம் 
ஐரோப்பிய “ஸயன்ஸ்' மூலமாக சண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப் 

பதில் ஒரு சிறிது உண்மை இருப்பது மெய்யேயாயினும், 

மனம் சந்தோஷமாசவும் ரத்தம் சுத்தமாசவும் இருப்பவை 

அந்தப் பூச்சிகள் ஓன்றும் செய்யமாட்டா என்பலற் 
ஐரோப்பியப் பாடசாலைகளில் அழுத்திச் சொல்லவில்?? 

அதனால், மேற்படி. சாஸ்திரத்தை நம்புவோர் வாழ்நாரீளீ 

முழுதும் ஸந்தோஷமாய் இராமல் இராகு நறக our pecs 

வாழ்கிறார்கள். ஆதலால், நமது தேசீய ஆரம்பப் பர 

சாலையில் மேற்படி புச்சிகளைப்பற்றின பயம் மா | 

சருக்குச் சிறிதேனும் இல்லாமல் செய்துவிட வேண்டும்



217 

உலகமே காற்றாலும், மண்ணாலும், நீராலும் சமைநீ 

திருக்கிறது. இந்த மூன்று பூதங்களை விட்டு விலகி வாழ 
பாராலும் இயலாது. இந்த மூன்றின் வழியாகவும் எந்த 
?நரமும் ஒருவனுக்கு பயங்கரமான நோய்கள் வந்துவிடக் 
கூடும் என்ற மஹு proses கொள்சையை நவீன 

றரோப்பிய சாஸ்திரிகள் தாம்நம்பி ஓயாமல் பயநீதுபயந்து 

மடிவது போதாதென்று, அந்த மூடக்கொள்சையை நமது 

தேசத்தின் இளஞ்சிறுவார் மனதில் அழுத்தமாகப் பதியும் 

ப செய்துவிட்டார்கள். சிறு பிராயத்தில் ஏற்படும் 
அபிப்பிராயங்கள் மிசவும் வலிமை உடையன, அசைக்க 

முடியாதன, மறக்கமுடியாதன; எனவே, நமது நாட்டிலும் 

இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்த பிள்ளைகள் சாகு 
மட்டும் இந்தப் பெரும்பயத்துக்கு அளாய் இராத கவலை 

சொண்டு மடிகிருர்கள். பூச்சிகளால் மனிதர் சாவதில்லை; 
நோரய்களாலும் சாவதில்லை; கவலையாலும் பயத்தாலும் 
சாகிறார்கள். இந்த உண்மை நமது தே£யப் பள்ளிக் 

கூடத்துப் பிள்ளைசவின் மனதில் நன்றாச அமுநீதும்படி 
செய்யவேண்டும். 

பெளதிச சாஸ்த்ரங்கள் கற்றுக் சொடுப்பதில், மிகவும் 
தெளிவரன எளிய தமிழ் நடையில் பிள்ளைக்கு மிகவும் 
ஐுலபமாக விளங்கும்படி. சொல்லிக்சொடுக்க வேண்டும். 

இயன்ற இடத்திலெல்லாம் பதார்த்தங்களுக்குத் த.ழ்ப் 
பெயர்களையே உபயோகப்படுத்த வேண்டும், திருஷ்டாந்த 

மாக, **ஆக்ஸிஜன்””, ஹைட்ரஜன்”, முதலிய பதார்த் 

தங்களுக்கு ஏற்செனவே தமிழ் நாட்டில் வழங்கப்பட் 

பருக்கும் பிரரணவாயு, ஜலவாயு என்ற நாரமங்களையே 

வழங்கவேண்டும். தமிழ்சீ சொற்கள் அசப்படாவிட்டால் 
மஸ்கிருத பதங்களை வழங்கலாம். பதார்தீதங்களுக்கு 

மட்டுமேயன்றிக் இரியைகளுக்கும் அவஸ்தைகளுக்கும் 
'நிலைமைகளுக்கும்) தமிழ் சமஸ்கிருத மொழிகளையே வழங்
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குதல் பொருந்தும். இந்த இரண்டு பாஷைகளிலும் 

பெயர்கள் அசப்படாத இடத்தில் இங்கிலிஷ் பதங்களையே 

உபயோசகப்படுத்தலாம். ஆனால், குணங்கள், செயல்கள், 
நிலைமைகள்--இவற்றுக்கு இங்கிலீஷ் பதங்களை ஒருபோதும் 

வழங்கக் கூடாது. பதார்த்தங்களின் பபெயர்களை 

மாத்திரமே இங்கிலீஷில் சொல்லலாம், வேறு வகையால் 
உணர்த்த இயலாவிடின். 

நுட்பமான விவரங்கள் கற்றுக்கொடுப்பதற்குத் 

தகுந்த பாட புஸ்தகங்கள் தமிழில் இன்னும் ஏற்பட 

வில்லையாகலால், ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத்தில், உபாத்து 

யாயர்சள் இங்கிலீஷ் புஸ்தசங்களைத் துணையாக வைத்து 

கொண்டு, அவற்றிலுள்ள பொதுப்படையான அம்சங்களை 

மாத்திரம் இயன்றவரை தேசபாஷையில் மொழி 

பெயர்த்துப் பிள்ளைகளுக்குச் சிறிது சிறிது கற்பித்தால் 

போதும். 

இருஷ்டாந்தமாக, ரஸாயன சாஸ்திரம் சற்பிக்கு 

மிடத்ேத:-- 

(௮) உலகத்தில் சாணப்படும் வஸ்துக்களெல்லாம் 

எழுபதே சொச்சம் மூலப்பொருள்களாலும், அவற்றில் 

பலவகைப்பட்ட சேர்க்சைகளாலும் சமைந்திருக்கின்றன 

(இருஷ்டாந்தங்களும் , சோதனைகளும் காட்டுக.) 

(அ) அந்த மூல பதாரீத்தங்களில், பென், வெள்ளி 

செம்பு, கந்தகம் இவைபோல வழக்கத்திலுள்ள பொரு 

கள் இவை; க்ரோமியம், இத்தானியம், பூரேணியம் இரை 

போல ஸாதாரண வழக்கத்தி லசப்படாதன இவை 

சனரூபமுடையன இவை, திரவரூபமுடையன இவை 

வாயுரூபமூடையன இவை, இவற்றுள் முக்கியமான மு 

பதார்த்தங்களின் குணங்கள் முதலியவற்றை எடுத்தி 

காட்டுக,
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(இ9 ரஸாயன சேர்க்கை, பிரிவு இவற்றின் இயல்புகள் 
(பரீக்கைளின் மூலமாக விளக்குக): இவற்றின் விதிகள். 

(ு) ரேடியம், ஹெலியம் முதலிய புதிதாகக் கண்டு 

பிடிக்சப்பட்ட மூல பதார்தீதங்களின் அற்புத குணங்கள். 

(௨) பரமாணுக்கள், அணுக்கள், அணுக்கணங்கள்-- 
இவற்றின் இயல்பு. குணங்கள், செய்கைகள் முதலியன. 

இவைபோன்ற பொது அம்சங்களைப்பற்றிய முக்கிய 

மான செய்திகளை, ஸரதாரண -ஸம்பாவஷவணை நடையில் 

உபாதீதியாயர்கள் வீட்டில் எழுதிக்கொண்டு வந்து 
பிள்ளைசளுக்கு வாசித்துக் காட்டி அவர்களை எழுதி 
வைத்துக்கொள்ளும்படி செய்யவேண்டும். 

இயற்சைநூல் (பிஸிக்ஸ்), ரஸாயனம் (கெமிஸ்ட்மி), 

சரீர சாஸ்த்ரம், ஐந்து சாஸ்த்ரம், செடிநூல் (தாவர 

சாஸ்த்ரம்) --இவையே முக்கியமாக போதிக்க வேண்டி, 

யனவாம். 

(ஏ) கைத்தொழில், விவஸாயம், தோட்டப் பயிற்சி, 
வியாபாரம் 

இயன்றவரை மாணாக்கர்கள் எல்லாருக்கும், விசேஷ 

மாசத் தொழிலாளிகளின் பிள்ளைகளுக்கு, நெசவு முதலிய 

முக்கியமான சைத்தொழில்களிலும், நன்செய் புன்செய்ப் 

பயிர்க்தொழில்களிலும், பூ, சனி சாய், இழங்குகள் விளை 

விக்கும் தோட்டத் தொழில்களிலும், சிறு வியாபாரங் 
சளிலும் தகுந்த ஞானமும் அனுபவமும் ஏற்படும்படி. 

செய்தல் நன்று. இதற்கு, மேற்கூறிய மூன்று உபாதீதியா 
யர்சகளைத்தவிர, தொழிலாளிகள், வியாபாரிகள், விவசாயி 
சளிலே சற்றுப் படிப்புத் தெரிந்தவர்களும் தக்சு லெளகி
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சப் பயிற்சி யுடைவர்சளுமான அனுபவஸ்தரா்சகளைகீ 

கொண்டு ஆரம்பப்பயிற்சி ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல் மிசவும் 

நன்மை தரக்கூடிய விஷயமாகும். 

(ஐ) சரீரப் பயிற்சி 

தோட்டத்தொழில்கள், கணறுகளில் ஜலமிறைகீதல் 

முதலியவற்றால் ஏற்படும் சரீரப் பயிற்சியே மிசவும் விசேஷ 

மாகும். பிள்ளைகளுக்குக் காலையில் தாமே ஜலமிறைத்து 

ஸ்நானம் செய்தல், தத்தம் வேஷ்டி துணிகளை தீ தோய்தீதல் 

முதலிய அவசியமான கார்யங்களில் ஏற்படும் சரீரப் 

பயிற்சியும் நன்றேயாம். இவற்றைத் தவிர, ஓட்டம், 

கிளித்தட்டு, சடுகுடு முதலிய நாட்டு விளையாட்டுகளும், 

காற்பந்து (17௦௦0 68/4) முதலிய ஐரோப்பிய விளையாட்டு 

களும், பிள்ளைகளுடைய படிப்பில் பிரதான அம்சங்களாசச் 

கருதப்பட வேண்டும். குஸ்தி, சஸரத், கரேலா முதலிய 

Cou பயிற்சிகளும் இயன்றவரை அனுவ்டிக்சப்படலாம். 

ஐரோப்பிய முறைப்படி பிள்ளைகளைக் கூட்டமாகக் கூட்டி, 

சபாத்து (ட்ரில்) பழக்குவித்தல் இன்றியமையாத அம்ச 

மாகும். ஸெளசர்யப்பட்டால் இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங் 

சளில் சாயிற்றுவிக்கும் மரக்குதிரை, ஸமக் கட்டைகள் 

(parallel bars), ஒற்றைக் கட்டை (horizontal bar) 

முதலிய பழக்கங்களும் செய்விக்கலரம். படிப்பைக் 

காட்டிலும் விளையாட்டுக்களில் பிள்ளைகள் அதிக சிரத்தை 

எடுக்கும்படி, செய்ய வேண்டும். *சுவரில்லாமல் இதீதிர 

மெழுத முடியாது.” பிள்ளைகளுக்கு சரீரபலம் ஏற்படுதி 

குமல் வெறுமே படிப்பு மாத்திரம் கொடுப்பதால், அவர் 

களுக்கு நாளுக்குநாள் ஆரோக்யம் குறைந்து, அவர்சள் 

படி.த்த படிப்பெல்லாம் விழலாகி, அவர்கள் தீராத துக்கதீ 

துக்கும் அற்பாயுகசுக்கும் இரையாகும்படி, நேரிடும்.
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(ஒ) யாத்திரை (எக்ஸ்கர்ஷன் ) 

பிள்ளகளை உபாத்தியாயரார்கள் பக்கத்தூர்களிலும் 
தமதாரிலும் நடக்கும் உற்சவங்கள் திருவிழாக்கள் முதலிய 

வற்றுக்கு அழைத்துசி சென்று, மேற்படி. விழாக்களின் உட் 
பொருளைக் கற்பித்துக் கொடுத்தல் நன்று. திருவிழாவுக்கு 

வந்திருக்கும் பலவசை ஜனங்களின் நடையுடை பாவனை 

சளைப் பற்றிய ஞானம் உண்டாகும்படி, செய்யவேண்டும். 

வனபோஜனத்துக்கு அழைத்துசி செல்லவேண்டும். அங்கு 

பிள்ளைகள் தமக்குள் நட்பும், அன்பும், பரஸ்பர ஸம்பா 

ஷணையில் மகிழ்ச்சியும் எய்தும்படி ஏற்பாடு செய்ய 

வேண்டும். மலைகள் சடலோரங்களுக்கு அழைத்துசி 

சென்று, இயற்கையின் அழகுகளையும் அற்புதங்களையும், 
பிள்ளைகள் உணர்ந்து மகிழும்படி, செய்யவேண்டும். பல 

விதமான செடி, கொடிகள், மரங்கள், லோஹங்கள், 
சல்வகைகள் முதலியவற்றின் இயல்பைத் தெரிவிக்க 

வேண்டும் 

பொதுக் குறிப்புகள் 

மேலே சாட்டிய முறைமைப்படி, தேசீயப் பள்ளிக்கூடம் 

நடத்துவதற்கு அத்கப் பணம் செலவாகாது. மாஸம் 

நூறு ரூபாய் இருந்தால் போதும். இந்தத் தொகையை 

ஒவ்வொரு இராரமத்திலுள்ள ஜனங்களும் தமக்குள்ளே 
ந்தா வசூலிதீதுச் சேர்க்கவேண்டும். செல்வர்கள் அதிகத் 
தொசையும், மற்றவர்கள் தத் தமக்கு இயன்றளவு An 

தொசைகளும் கொடுக்கும்படி. செய்யலாம். 100 ரூபாய் 

வசூல் சேய்ய முடியாத கிராமங்களில் 50 ரூபரய் வசூலித்து 

“பாத்தியாயர் மூவருக்கும் தலைக்கு மாஸசி சம்பளம் 12 

Guru கொடுத்து, மிச்சக்ண தொசையை பூகேோரளக் 

ருவிகள், '“ஸயன்ஸ்'” அசருவிகள், விவசரயக் சருவிசள் 

ஏிதலியன வாங்குவதில் உபயோசப்படுத்தலாம். 100
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ரூபாய் வரூலிக்கக்கூடிய கிராமங்களில் உபாத்தியாயர் 
மூவருக்கும், தலைக்கு 20 ரூபாய் வீதம் சம்பளம் ரூபாய 
அறுபது போக, மிச்சத் தொசையை மேற்படி, சருவிகள் 
முதலியன வாங்குவதில் உபயோசப்படுக்தலாம். மேற்படி 
கருவிசள் எப்போதும் வாங்கும்படி. நேரிடாது. முதல் 
இரண்டு வருஷங்களுக்கு மாத்திரம் மாஸந்தோறும் மிஞ்சுந் 
தொகையை இங்ஙனம் கருவிகள் வாங்குவதிலும் புஸ்தகங் 
கள் வாங்குவதிலும் செலவிட்டால்போதும். அப்பால்மாலந் 
தோறும் மிஞ்சுகிற பணத்தைப் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கம 
நிதியாக ஓரு யோக்கியமான ஸ்ரீமானிடம் வட்டிக்குப் 
போட்டுவர ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். இவ்வாறன்றி ஆரம் 

பத்திலேயே சருவிகள் முதலியன வாங்குவதற்குப் பிரத்யேக 
மான நிதி சேகரித்து அவற்றை வாங்கிக் கொண்டு 
விட்டால் பிறகு தொடக்க முதலாகவே மிச்சப் பணங்களை 
வட்டிக்குக் கொடுத்துவிடலாம். 

மாசம் நாற்பது ரூபாய் வீதம் மிச்சப் பணங்களை 
க்ஷேமநிதியாசச் சேர்த்துவந்தால் பதினைந்து வருஷங் 
சளுக்குள்ளே தகுந்த தெொதொகையாய்விடும். பிறகு மாள 
வளூலை நிறுத்திவிட்டுப் பள்ளிக்கூடத்தை அதன் சொந்த 
நிதியைக்கொண்டே நடத்திவரலாம். தவிரவும், அப்போதப் 
போது அரிசிக் தண்டல்,சலியாண காலங்களில் ஸம்பாவனை 
விசேஷ நன்கொடைகள் முதலியவற்றாலும் பள்ளிக 

கூடதீது நிதியைப் போஷணை செய்து வரலாம். 
எல்லாவிதமான தானங்களைக் சாட்டிலும் வித்ய! 

தானமே மிகவும் உயர்ந்தது என்று ஹிந்து சாஸ் கரங்கள் 

சொல்லுகின்றன. மற்ற மத நூல்களும் இதனையே 
வற்புறுத்துகன்றன. அதலால் ஈகையிலும் பரோபகார/ 

திலும் கீர்த்திபெற்றதாகிய நமது நாட்டில், இதீதசை! 
பள்ளிக்கூடமொன்றை மாஸ வரூல்சகளாலும், நூற்ற 

க்ணக்காசவும், ஆயிரக் கணக்காசவும் அல்லது சிறு சிரி
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தொசைகளாசவும் சேசரிக்சப்படும் விசேஷ நன்சொடை 
களாலும் போஷித்தல் சிரமமான காரியம் அன்று, இது 
மிசவும் எளிதான காரியம். 

இந்தப் பள்ளிக்கூடங்களை ஒரு சில மனிதரின் ப்ரத்யேச 

உடைமையாசக் கருதாமல், கோயில், மடம், ஊருணி 
முதலியன போல் கிராமத்தாரனைவருக்கும் பொது 

உடைமையாகக் கருதி நடத்த வேண்டும். பொது 

ஜனங்களால் சீட்டுப் போட்டுத் தெரிந்தெடுக்கப் படு 

வோரும், .ஐந்து வருஷங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றப்பட 

வேண்டியவருமாகிய பத்து கனவான்களை ஒரு நிர்வாக 
லபையாகச் சமைத்து, அந்த ஸபையின் :முலமாகப் பாட 

சாலையின் விவகாரங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த 
நிர்வாச ஸபையாரைக் தெரிந்தெடுப்பதில் கிராமத்து 
ஜனங்கவில் ஒருவரி தவிராமல் அத்தனை பேருக்கும் £ட்டுப் 

போடும் அதிகாரம் ஏற்படுக்க வேண்டும். 

இத்தகைய சல்வி கற்பதில் பிள்ளைகளிடம் அரையணாக் 
கூச் சம்பளம் வசூலிக்கக் கூடாது. தம்முடைய பிள்ளை 
களுக்குச் சம்பளங்கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையிலிருந்து, 

அங்ஙனம் சம்பளங்கொடுக்க விரும்புவோரிடம் அத் 

மிதாசைசகளை நன்கொடையாசப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்: 

மேலும், மிகவும் ஏழைகளான பிள்ளைகளுக்குப் பள்ளிக் 

கூடத்திலிருந்தேதே இயன்றவரை புஸ்தகங்களும், வஸ்த்ரங் 

களும், இயன்றவிடத்தே அஹாரச் செலவும் கொடுக்க 

ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். 

அண்மக்சளுக்கு மட்டுமின்றி, இயன்றவரை பத்து 
வயதுமட்டுமேனும் பெண்குழந்தைசளும் வந்து சல்வி 
8ற்ச ஏற்பாடு செய்யலாம். அங்ஙனம் செய்தல் மிசவும் 

ுவசியமாசவே கருதத் தகும். அனால், ஜனங்கள் 
அறியாமையால் இங்ஙனம் பெண்குமந்தைகளும் அண்
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குழந்தைகளும் சேர்ந்து படிக்கும் விஷயத்தில் ஆக்ஷ்ூபம் 
சொல்லக்கூடிய கராமங்கவில், இதை வற்புறுத்தாமல், 
முதலில் ஆஅண்பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமாவது தேசீயக் 
சல்வி பயிற்ற ஏற்பாடு செய்யலாம். பெண்குழந்தைகளுக்கு 
இதே மாதிரியாக உபாத்திச்சிமார் மூலமாசக் கல்வி 
பயிற்றக்கூடிய இடங்களில் அதனையும் செய்யலாம். 

பாடசாலை வைப்பதற்குத்தக்க இடங்கள் செல்வர் 

சளால் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இது 
ஸெளனசர்யப்படாத இடங்களில் கோயில்கள், மடங்கள் 
முதலிய பொது ஸ்தலங்களிலே பாடசாலை நடத்தலாம்; 

அதிசப் பணச்செலவின்றி ஸெளகசர்யமும், நல்ல 

காற்றோட்டமும் ஒளிப்பெருக்சகமுமுடைய கூறைறக் 

கட்டிடங்கள் கட்டி அவற்றில் பாடசாலை நடத்தினால் 
போதும். இடம் பெரியதாக இருக்கவேண்டிய அவசிய 
மில்லை. ஏராளமான பணஞ் செலவுசெய்து கட்டிடங்கள் 

கட்டவேண்டிய அவசியமுமில்லை. ஸாதாரண ஸெளசர்யங் 

கள் பொருந்திய இடங்களில் சல்வி நன்றாகக் கற்பித்தால் 
அதுவே போதும் 

இங்ஙனம் ஆரம்பப்பாடசாலைகளில் படித்துத் தேறும் 

பிள்ளசள் அந்த அளவிலே ஏதேனும் தொழில் அல்லது 

வியாபாரதீதுறையில் புகுந்து தக்ச ஸம்பாதீயம் செய்யகீ 
தகுதியடையோராய் விடுவார்கள். அங்ஙனமின்றி, நாட்டி 
லுள்ள பல உயர்தரப் பாடசாலைகளில் அவர்கள் சேர்ந்து 
மேற்படிப்பு படிக்க விரும்பினாலும் அதற்கு இப் பள்ளிச் 

கூடங்கள் தக்க ஸாதனங்களேயாகும். மேலும் அவ்வித 
மான ஆரம்பப் பரடசாலைகள் நன்கு நடந்து வெற்றி 

பெற்றுவிடுமாயின், அப்பால் இதே கொள்சைசளை 
அதாரமாகக் சொண்ட மேல்தர தேசீயப் பாடசாலைகள் 

ஏற்படுத்தக் கூடிய இடங்களில் அங்ஙனம் செய்யலாம்.
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முக்கியமான குறிப்பு:--ஹிந்துக்களல்லாத பிள்ளைகள் 
இப்பாடசாலைசவில் சேர்ந்தால் அவரவர் மதக்கொள்கை 
களை அன்னியமத தூஷணையின்றி பெருந்தன்மையாசக் 
சற்றுக்கொடுப்பதற்குரிய வமிகள் செய்யவேண்டும். 

பூடிவூரை 

தேசத்தின் வாழ்வுக்கும் மேன்மைக்கும் தே£யக் சல்வி 
இன்றியமையாதது. தேசீயக் சல்வி கற்றுக் கொடுக்காத 
தேசத்தை தேசமென்று சொல்லுதல் தகாது. அது மனிதப் 
பிசாசுகள் கூடி வாழும் விஸ்கரரமரன சுடுகசாரடேயரம். 
இந்த விஷயத்தை ரவீந்தரநாத் தாகூர், அனி பெஸண்ட், 
நீதிபதி மணி அய்யர் முதலிய ஞானிகள் அங்கீகரித்தும், 
நம் நாட்டில் தேசீயக்கல்வியைப் பரப்புகற்குரிய விரமான 
முயற்சிகள் செய்கின்றனர். ஆதலால், இதில் சிறிதேனும் 
௮சிரத்தை பாராட்டாமல், நமது தேச முழுதும், 
ஓவ்வொரு கிராமத்திலும் மேற்கூறியபடி பாடசாலைகள் 
வைகீச முயலுதல் நம்முடைய ஜனங்களின் முதற் கடமை 
யாம், 

தேசீயக் கல்வி (2) 

ஸ்ரீமான் ஜினராஜ தாஸரின் கருத்து 

*சல்வியைப் பற்றிய மூலக்கொள்சைகள் எல்லா நாடு 
சளுக்கும் பொது, அனால், அந்தக் சொள்கைகளை 
வெவ்வேறு தேசங்களில் பிரயோசப் படுத்தும் போது 
இடத்தின் குணங்களுக்கும் ஜனங்களின் குணங்களுக்கும் 
தக்கபடி, கல்வி வழியும் வெவ்வேருப்ப் பிரிந்து தேசியமாக 
விடுகிறது. இங்கிலாந்தின் கல்வி முறையில் பலவகை 
விளையாட்டுகளும் சரீரப்பயிற்சி முறைகளும் சட்டாயமாச 
சற்பட்டிருக்கின்றன. இத்தாலியில் அவை புறக்சணிக்சப்
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படுகின்றன. அங்கு சற்பனா சக்தியும், சிற்பம் முதலியு 

கலைகளும் தலைமையாகக் கொண்ட கல்வியே பயிற்றப் 
படுகிறது. இதன் காரணம், இங்கிலாந்தில் பயிர் விஃவு 

குறைவு; ஆதலால், அநேக ஜனங்கள் வெளித்தேசங்களில் 

குடியேறி ஜீவனம் செய்தல் அவசியமாகிறது; அகுற்குரிய 
குணங்களை ஆங்கிலக் சல்வி முக்கியமாகக் கருதுகிறது, 
அமெரிக்காவில், ஜனாதிகாரமே மேலான ராஜ்ய தர்ம 

மென்றும், எத்தனை பெரிய ஏமையும் எத்தனை பெரிய 

செல்வனும் தம்முள் ஸமமேயன்றி அவர்களில் ஏற்றத் 

தாழ்வு கடையாதென்றும், பிறரைச் சார்ந்து நிற்காமல் 

தன்மதிப்புடன் பிமைக்கத்தகுந்த கூலி தரும் எவ்விதமான 

கைத்தொழிலிலும் அவமானத்துக்கு இடமில்லையென்றும் 

பாடசாலைகளில் முக்கிய போதனையாசக் கற்பிக்கிரூர்கள். 

இந்தியாவில் மாத்திரம் ௬ுதேசியக் கல்வி இல்லை. இந் 

நாட்டுக் சல்வி முழுதும் பிரிட்டிஷ் குணமுடையதாச 

இருக்கிறது. ஒரு வாரத்தில் இரண்டு மூன்று மணிநேரம் 
ஹிந்துதேச சரித்திரமும் தேசபாஷைகளும் கற்றுக்கொடுக் 

தால் போதாது. அதினின்றும் சுதேசீய ஞானம் 

ஏற்படாது. சென்னையில் *பிரெஸிடென்ஸி காலலைஜ்' என்று 

சொல்லப்படும் மாகாணக் சலாசாலையின் கட்டடம் நமது 

தேசமுறையைக் தழுவியநன்று, பழைய இத்தாலி வழி 

யொன்றை அனுளரித்தது. இங்கிலாந்தில் க்அஸ்போர்ட் 
சேம்பிரிட்ல் ஸங்கங்களின் கட்டிடம் இத்தாலி முறையிலா 

கட்டியிருக்கிறார்கள்? அதுபோலவே, பாரததேச௪ முறைமைப் 

படி. கட்டிய கட்டிடங்களில் கற்றுக்கொடுக்காத சல்வீ 

இங்கு ௬ுதேசீயக் சல்வி என்று சொல்லத்தகுந்த யோக்யதை 

பெருது.” 

இது ஜினராஜதாஸர் சில தினங்களின் முன்பு 
சென்னைப் பத்திரிகைகளில் பிரசுரம் செய்திருக்கும் ஒரு 

வ்யாஸத்தின் ஸாரமாம். இதில் கடைசி அம்சம் மிகவும்
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சவனிக்கதீ தகுந்தது. நமது தேசத்து முறைமைப்படி, 
கட்டிய கட்டிடத்திலேயன் றிப் பிறநாட்டு முறை பற்றிக் 

கட்டிய மனைகளிலேகூட தேசீயக்கல்வி பயிற்றுதல் ஸாத்ய 

மில்லையானால், ஒஹோ, பாவை விஷயத்தை என்னென்று 

சொல்வோம்! தமிழ் நாட்டில் தே£யக்கல்வி கற்பிக்க 
வேண்டுமானால், அதற்குத் தமிழே தனிக் கருவியாக 

ஏற்படுத்த வேண்டுமென்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமா? 

தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் 

குமிழ் நாட்டு ஸ்த்ரீகளையும் சேர்த்துக்கொண்டு, 

அவர்களுடைய யோசனைகளையுந் தழுவி, நடத்தாவிடின் 
அக் சல்வி ௬தேசீயம் ஆகமாட்டாது. தமிழ்க் கல்விக்கும் 
தமிழ்க் கலைகளுக்கும் தொழில்களுக்கும் தமிழ் ஸ்த்ரீகளே 

விளக்குசளாவர். தமிழ்க் கோயில், தமிழரசு, தமிழ்க் 
கவிதை, தமிழ்த் தகொமில் முதலியவற்றுக்செல்லாம் 

துணையாகவும் தூண்டுதலாசவும் நிற்பது குமிழ் 

மாதரன்றோ? இப்போது ஸ்ரீமகி அனிபெஸண்ட் தம்முடன் 

திலகர் ரவீந்தீரநாதர் முதலிய மஹான்கள் பலரையும் 

சேர்த்துக்கொண்டு மீளவும் எழுப்பியிருக்கும் தேசீயக் 

சல்வி முயற்சியில் ஏற்கெனவே நீதிபதி ஸதாசிவ அய்யர், 

பத்தினி ஸ்ரீமதி மங்களாம்பாள் முதலிய ஒரிரண்டு ஹிந்து 

ஸ்த்ரீகள் ஸர்வகலாஸங்கத்தின் ஆட்சிமண்டலத்தில் சேர்க் 

ஈப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், இது போதாது. தேசியக் 

சல்வியின் தமிழ்நாட்டுக் களையென ஒரு களை ஏற்பட 
வேண்டும். அதன் ஆட்சிமண்டலத்தில் பாதி தொசைக்குக் 

நதறையாமல் தமிழ் ஸ்தீரீசள் கலந்திருக்க வேண்டும். ஒரு 

பெரிய ஸர்வ கலா ஸங்கதீதின் ஆட்சிமண்டலத்தில் கலந்து 
தொழில் செய்யத்தக்க சல்விப் பயிற்டயும் லெளிக 
நானமும் உடைய ஸ்த்ரீகள் இப்போது தமிழ் நாட்டில் 
பலரி இலர் என ஆக்கஷேபங் கூறுதல் பொருந்தாது. தமிழ்
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நாடு முமுதுந் தேடிப்பார்த்தால் ஸ்ரீமதி மங்களாம்பாளைப் 

போல இன்னும் பத்து ஸ்த்ரீகள் அசப்படமாட்டார்கள் 

என்று நினைக்க ஹேதுவில்லை. எதற்கும் மேற்படி ஆட்சி 
மண்டலம் சமைதீது, அதில் பத்துப் பெண்களைக் கூட்டி, 

நடத்தவேண்டிய காரியங்களைப் பச்சைத் தமிழில் 
அவார்களிடம் கூறினால், அதினின்றும் அவர்கள் பயன்படத் 

தக்க பல உதவி யோசனைசனையும், அண்மக்கள் புத்திக்குப் 

புலப்பட வழியில்லாத புது ஞானங்களையும் சமைத்துக் 

கொடுப்பார்சள் என்பதில் ஸந்ததேஹமில்லை. முன்பு தமிழ் 

நாட்டை மங்கம்மா அளவில்லையோ? ஓளவையார் உலக 

முழுவதும் கண்டு வியக்கத்தக்க நீதி நூல்கள் ௪மைக்க 

வில்லையோ? 

மீர்ஜா ஸமி உல்லா பேக் 

முன்பு முகம்மதிய ஸர்வ சலா ஸங்கம் ஸ்தாபிக்க 

வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் எழுந்த முயற்சியில் 

தலைவார்களில் ஒருவராச உழைத்த மீர்ஜா ஸமி உல்லா பேகீழ 
“ஜாதி மத பேதங்களால் சிதைந்து போயிருப்பதால், 
பாரத தேசத்தார் மேலே எழமாட்டார்களென்று பிறர் 

கூறும் அவலச்சொல்லை நீங்கள் கேட்காதிருக்க வேண்டினால், 

மேலும் ஸ்வராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுடையோராக உங்களைசி 

காட்டிக்கொள்ள விரும்பினால், தேசீயக் சல்விக்குத் துணை 

செய்யுங்கள். இந்தத் தருணம் தவறினால், இனிஃவேறு 

குருணம் இப்படி, வாய்க்காது” என்கிறார். தேசீயக் கல்வி 

யும் ஸ்வராஜ்.ப றம் தம்முள்ளே பிரிவு செய்யத் தாதன் 

என்றும், இவ்விரஃ.டினுள் ஒன்றன் அவசியத்தை 

அங்கோரம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் அரித்த 

கோஷ் சொல்லியதும் மேற்படி ஸமி உல்லா சொல்வதும் 
பொருத்தமாகவே காணப்படுகின்றன. எந்த வினைக்கும் 

காலம் ஒத்து நின்ருலொழிய அதை நிறைவேற்றுதீச
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மனிதனுக்கு ஸாத்தியமில்லை. விதியின் வலிமை சாலவும் 
பெறிது. ஆனால் விதி இப்போது தே£யசக்சல்வி 
முயற்சிக்கு அநுகூலமான காலத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத் 
திருக்கிறது என்ற செய்தியை மீர்ஜா ஸமி உல்லர நம் 
நாட்டாருக்கு நினைப்பூட்டுஇருரி. 

“காளயுக்தி' என்பது சாலயுக்தி; அதாவது காலப் 

பொருத்தும். காலம் இந்த வர்ஷத் தொடக்கத்தில் எந்தப் 
பெருஞ் செயலுக்கும் மிகவும் பொருத்தமாகத் தோன்று 
கிறது. 

பகவத் கதையில் துரிக்காஸ்துதி முதலிய 
சில அம்சங்கள் சேர்ந்தும், ஹம்ஸ யோகி என்பவரின் 
'கதார ரஹஸ்யம்” என்னும் உரைநூலில் கூறப்பட்டதைக் 
தழுவி 1/8 அத்யாயக் கணக்கை 24 அத்யாயமாக மாற்றியும் , 
சென்னை சுத்த தர்ம மண்டலத்தார் ஒரு புதிய பதிப்புப் 
போட்டிருக்கிரூர்கள். 

இதற்கு நீதி நிபுண மணி அய்யர் ஒரு முகவுரை எழுதி 
யிருக்கிறார். அந்த முகவுரையில் சக்தி தர்மத்தை மிசவும் 
உயர்த்திக் கொண்டாடுகிறுர். 

இப்படிப்பட்ட மணி அய்யரும் அனி பெஸண்ட் 
அம்மையும் கலந்து நடத்தும் தேசீயக்கல்வி முயற்9ியில் 
பெண்களின் ஆதிக்சம் மேன்மேலும் ஓங்கி வளரும் 
என்பது செல்லாமலே விளங்கும். 

மேற்பதிப்பின் முதல் ஏட்டின் முதுகுப் புறத்தின் 
தலைப்பில் “ஓம் நம: ஸ்ரீ பரமார்ஷிப்யோ யோரப்ய: 
(யோடுிகளாகிய தலைமை முனிவரைப் போற்றுகிறோம் ஓம்) 
என்று அச்சிட்டு, அடியில், 

“ஸ்ரீம்; ங்ரைம்; ஸ்ரைம்; ஓம்--தாரஸ”* : 

என்ற மந்திரங்கள் பொறிக்சப்பட்டிருக்கின்றன. 
பா, சபத
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இம் மந்திரங்களின் பொருள் யாதெனில்-- 

ஸ்ரீம்--லஷ்மியை 

(ஸ்ரீ திரு.என்றவை ஒரு மொழியின் வடி.வங்கள்) 

ஸ்ரைம்--அச்ரயிக்கி$றன், சார்ந்து நிற்கிறேன்; 

அ தலால், 

ஸாரைம்--அசைகிறேன், 

ஓம்--ப்ரணவப்--ப்ர-- நவம்--மேன்மேலும் புஇியநிலை; 

எப்போதும் கணந்தோறும் புதிய புதிய உயிருடன் 
என்றும் அழியாத அமிர்த நிலை பெற்று விளங்குவேன். 

தாஸ:--அடியேன். 

இப் பொருளுடைய மந்திரங்களை தூர்க்காஸ்துதி 
சோர்ந்த கதைப் பதுப்புடன் ஆரம்பத்தில் போட்டது 

மிசவும் பொருத்த முடைய செய்கையேயாம். 

மஹா சக்தியே தாய் அல்லது மனைவி வடிவத்தில் 
மனிதன் உயிருக்குத் துணைபுரிகிறாள். அருலால் பெண்ணை 

அச்ரயித்த வாழ்க்கையே தேவவாழ்க்கை, “வந்தே 

மாதரம்”” என்பதும், ஓம் ஸ்ரீம்” என்பனவும் நம்முடைய 

தேசக் சல்விச் சாலைகளின் வாயிற்கதவுகளிலும் சொடி 

களிலும் பொறிக்கத்தக்க மந்திரங்களாம். 

மேலும் அந்த பதிப்பின் மூன்றாம் ஏட்டின் முதுகுட 
புறத்தைத் திருப்பினால், அதில், நான்கு குதிரைகள் பூட்டி௰ 
தேரைக் சண்ணன் நடத்து, அதில் அர்ஜுனன் வீற்றிருட 

பதைப்போல் சித்திரம் வரையப்பட்டிருக்கறது; இஃது ஆன் 

மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் நட்புச் செலுத்த வேண்டி௰ 

நெறியைக் காட்டுவது.
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அண்மக்கள் இருவர் பரஸ்பரம் எங்கனம் பா௨ ௭ 

செய்ய வேண்டும்? நர நாராயணரைப்போலே, 5 

உனது மித்திரனைக் சண்ணஞனாகவும், உன்னைப் பா FS 

கைவும், அவன் உன்னைக் சண்ணனாசவும், தன்னைப் பா.. த 

ஒகவும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நெறி மே ப்படி 

ழந்திரங்களாலும் சித்திரத்தாலும் குறிக்கப்படுவது. 

இந்த நெறி தே௫ியக் கல்விச் சாலைகளில் கற்பி ரம் 

றிஷயங்களுள் ஒன்றாகக் கற்பிக்கப்படவேண்டும். 

ஹிந்து முஹம்மதீய ஸமரஸம் 

தேசியக் சல்வியில் முஹம்மதியர் எத்தனைக்கெத்தனை 

சரீந்துழைக்கிறார்களோ, அத்தனைக் கத்தனை ௮ம் முயற்சி 

நகப் பயன் அடையும். மத பேதங்களை வ்யாஜமாசக் 

ராட்டி ஹிந்து முஹம்மதியர் ராஜரீக முதலிய பொது 

பிஷயங்களிலும் கூடியுழைக்காமல் தடுக்கவேண்டும் என்று 

ஐங்கிலோ-இந்திய பத்திராதிபர் முதலிய பொதுச் 

ரத்துருக்கள் செய்த தய முயற்சகெளெல்லாம் விழலாய் 

பிட்டன. மஹான் முஹம்மது ஆலி, அவர் அண்ணன் 

ரஷளகத் அலி, ஸேட் யாகுப் ஹுஸேன், பெரிய ஜின்னா, 

உஹமதாபாத் ராஜா முதலிய மேலோர்களின் ப்ரயதீனத் 

கால் ஹிந்து முஹம்மதியர் அண்ணன் கம்பிகளென்பது 

தன் அமெரிக்காக் கண்டத்தாருக்குக்கூட ஸம்சயம் 

ஏற்பட இடமில்லாமல் பசுமரத்தில் அடிக்கப்பட்ட ஆணி 

பால் நிலைநிறுத்தப்பட்டு விட்டது. 

மேலும் இந்தியாவிலுள்ள முஸல்மான்களில் பலர் 

ஹிந்து ஒந்ததியார். அவர்சளுடைய நெஞ்சில் ஹிந்து 

சத்தம் புடைக்கிறது. இங்ஙன மில்லரமல் வெறும் 

ுட்டாணிய அராபிய பாரஸீச மொகலாய ஸந்ததியாச 

ருப்போரும் இந்த தேசத்தில் ஆயிர வருஷங்களுக்கு
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மேலாச வாழ்வதால், ஸிந்து ஜாதியராகவே கருதத் 
தக்கவர் அவர். எங்ஙனமெனில், ஜப்பானில் பிறந்தவன் 

ஐப்பானியன்; சீனத்தில் பிறந்தவன் சீனன். 

ஹிந்து தேசத்தில் பிறந்தவன் ஹிந்து; இதர தேசங்களில் 
தேச எல்லையே ஜாதி எல்லையாகக் சாணப்படுகிறது 

இந்த நாட்டிலும் அதே மாதிரி ஏன் செய்யக்கூடாது? 

இந்தியா, இந்து, ஹிந்து மூன்றும் ஒரே சொல்லின் 

திரிபுகள். இந்தியாவில் பிறந்தவன் இந்திய ஜாதி அல்லது 
ஹிந்துஜாதி. 

(2) கிறிஸ்தவர். 

தேசீயக் சல்வி முயற்சிகளில் சேரக்கூடாதென்று ஒரு, 

சில மூடப் பாதிரிகள் சொல்லக்கூடும். அலகை ஸிந்துக் 

கிறிஸ்தவர் சவனிக்கக்கூடாது. தேசீயக் கல்வியில், 
ரிக்வேதமும், குரானும், பைபிலும் ஸமானம். கிறிஸ்து, 

கிருஷ்ணன் என்பன பர்யாய நாமங்கள். வங்காளத்தில் 

ஹிந்துக்கள் கிருஷ்ண தாஸ பாலன் என்று சொல்வதற்குக் 

கிறிஸ்தோதாஸ் பால் என்று சொல்கிறுர்கள். 

(3) மனுஷ்யத்தன்மை. 

ஆங்கிலேயர், பிராமணர், அஸ்திரேலியாவில் முந்தி 

வேட்டைகளில் அழிக்கப்பட்ட புதா்ச்சாதியார் (1247 

எல்லாரும் பொதுவில் மனிதர் ஆதாம் ஏவாவழியில் 

பிறந்தவர்கள்” என்று கூறி, முஹம்மதியக் கிறிஸ் தன 

வேதங்கள் *மனிதர் எல்லோரும் ஒன்று என்பதை 

உணர்த்துகின்றன. மஹாபாரதத்தில், மனிதர் தேவீ, 

புட்கள், பாம்புகள் எல்லோருமே காச்யப ப்ரா ஜப தியினீ 

மக்களாதலால் ஓரே குலத்தார் என்று சொல்லப்பட்டி௫ 

கிறது.
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வேதாந்த சாஸ்தீரமேஈ, பிராமணர், நரயரீ, முதலை, 

சரடி, வெங்காயப்பூண்டு முதலிய ஸகல ஜீவன்களும் 
பரமாதீமாவின் அம்சங்களே யன்றி வேறல்ல என்று பல 

நூற்றாண்டுகளாகப் பறையறைநீதுகொண்டு வருகிறது. 

ஆதலால், தேசீயக்கல்வி முயற்சியில் ஐூதிமத வர்ண 
பேதங்களை கவனிக்கக் கூடாதென்று அரவிந்த கோஷ், 
திலக், அனி பெஸண்ட் முதலியவர்கள் சொல்லுவதை 
இந்த நாட்டில் எந்த ஜாதியாரும், எந்த மதஸ்தரும், 

எந்த நிறத்தையுடை பவரும் மறுக்க மாட்டார்களென்று 
நம்புகிறேன். 

கிராமப் பள்ளிக்கூடங்கள் 

அனாவசியமாக தண்டதீதிற்கெல்லாம் தமிழர் 

பணத்தை வாரி இறைக்கிறார்கள் *கான்பரென்ஸ்” என்றும் 

மீட்டிங் என்றும் கூட்டங்கள் கூடி விடிய விடிய 

வார்த்தை சொல்லுகிறார்கள். இராமங்கள் தோறும் 
தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கள் போடுவதற்கு UIT) HIT 

வழியும் செய்யாமல் இருக்கிறார்களே! படிப்பில்லாத 
ஜனங்கள் மிருகங்களுக்குச் சமானமென்று இருவள்ளுவர் 

பச்சைக் தமிழிலே சொல்லுகிறுர். நமக்குள் எத்தனை யோ 

புத்தமொன்கள் இருந்தும், நம்மி2ல முக்காற்பங்குக்கு 
மேலே மிருசங்களாச இருக்கும் அவமானத்தைதீ தீர்க்க 

ஒரு வழி பிறந்சவில்லையே! ஏன்? எதனாலே? சாரணந்தான் 
என்ன? 

a ௫ ௫ 

“காள யுக்தி” 

காளயுக்தி என்பது சால யுக்தி; அதாவது, காலத்தின் 

பெரருத்தம்; காலம் இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் 
எந்தப் பெருஞ் செயல்களுக்கும் மிகவும் பொருத்தமாசசி 

சமைந்திருக்கிறது.,
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தேசீயக் சல்வி, மனுஷ்ய ஜாதியின் விடுதலை, 
இவ்விரண்டு பெருங் காரியங்களைத் தொடங்குவதற்கும் 

இப்போது சாலம் மிகவும் பொருத்தமாக வாய்த்திருக் 

கிறது. 

இவற்றுள் மனுஷ்யஜாதியின் விடுதலை நிறைவேற 

வேண்டுமாயின், அதற்கு பாரத தேசத்தில் விடுதலை இன்ற 
யமையாத மூலாதாரமாகும். 

இங்ஙனம் பாரத தேசம் விடுதலை பெறவேண்டுமாயின் 

அதற்கு தேசீயக் சல்வியே அகாரம். 

அ... ஒன 

மேலே காட்டிய குறியின் பொருள் யாது? 

தமிழ் நாட்டில் தேசீயக் கல்வி நடைபெற வேண்டு 

மாயின் அதற்கு அகர முதல் னகரப் புள்ளி இறுதியாக 

எல்லா வ்யவஹாரங்களும் தமிழ் பாஷையில் நடத்த 

வேண்டும் என்பது பொருள். 

ஆரம்ப விளம்பரம் தமிழில் ப்ரசுரம் செய்ய வேண்டும் 

பாடசாலைகள் ஸ்தாபிக்கப் பட்டால், அங்கு நூல்க 

ளெல்லாம் தமிழ் மொழி வாயிலாசக் சற்பிக்கப் படுவது 
மன்றிப் பலசை, குச்சி எல்லாவற்றுக்கும் தமிழிலே பெயர் 

சொல்லவேண்டும்: “ஸ்லைட்,” **பென்ஸில்”” என்று 
சொல்லக்கூடாது. 

40. ஆசார திருத்த மஹாசபை 

[குறிப்பு : இந்த மஹாசபை 7920ம் ஆண்டு 

ஜூன் 88-இல் தொடங்குகிறது. எனவே, இக் 
கட்டுரை அகற்குசீ சில நாள் முன்பு எழுதப் 

பட்டிருக்க வேண்டும். அக்காலத்தில் புதுவையை
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விட்டுத் திரும்பிக் கடயத்தில் சொஞ்சகாலம் 
தங்கியிருந்து மீண்டும் பாரதியார் சுதேசமித்திர 
தில் உதவி ஆ௫ரியராசப் பணி ஏற்றுக்கொண்டு 
சென்னையில் வாழ்ந்தார் என்பதை நினைவில் 
கொள்ள வேண்டும். 

சமூக சீர்திருத்தத்தில் தாம் முதன்முதல் 
சுதேசமித்திரனில் நியமனம் பெற்ற காலத்தில் 

எவ்வளவு ஆர்வம் இருந்ததோ, அதிற் சிறிதளவும் 
குறையாமல் பாரதியார் தமது இறுதி நாள் வரை 
யிலும் இருந்தார் என்பது சவனிக்கத்தக்கது. 

இந்த ஆசார சீர்திருத்த மஹா சபை இதற்கு 
முன்பே இருபத்திரண்டு அண்டுசள் நடை 
பெற்றிருக்கிறது. இவ்வளவு நீண்ட காலத்திலும், 
இது நடை முறையில் என்ன சாதித்திருக்கிறது 
என்று சவிஞர் கேட்இரர். அசார சீர் 
திருத்த மெல்லாம் நம்மவர்களே செய்யக் கூடி 
யது. இதற்கு அரசாங்கத்தின் தயவு தேவை 
யில்லை, 

ஆகவே, இந்தச் சபை நன்கு வேலை செய்வ 
துற்குச் சில வழிசளை பாரதியார் கூறுஇன்றார். 
முதலாவது சொந்த பாஷையில் மஹாநாடு 
நடைபெற வேண்டும். பேசுவோர் தமது 
வாழ்க்சையில், தமது இல்லத்திலே or ong 
யெல்லாம் சாரதித்திருக்கிரார் என்பதைதக் 
சண்டறிந்து பத்திரிசைகளில் பவெவளியிட 
வேண்டும். “தாம் பேசும் கொள்சையின் படி 
நடப்பவரா என்பதை நிச்சயித்து அறிந்து 
சொள்ள வேண்டும்” என்பது அவர் கூறும் 
உப்ரயம்,
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இது ஏதடா பெரிய வம்பாய் முடியும் 

போலிருக்கிறதே! இன்று மேடை ஏறி அரசியல் 

பற்றியும், பிறவற்றைப் பற்றியும் சச்சேரி செய்ப 
வர்களுக்செல்லாம் வேட்டு வைக்கிரறாரே? இந்த 

அளவுகோல் பலபேரைப் பேச்ீசற்றுப் போகச் 

செய்து விடுமே? '“கூட்டதீதிற் கூடி நின்று கூவிப் 

பிதற்றலன்றி நாட்டத்திற் கொள்ளாரடி.” 

என்பது பாரதி வாக்கு. 

இருந்தாலும், பெருந்திரளாக மக்கள் இந்த 

மஹாசபைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றும், 

பெண்கள் நிறையப் பங்கெடுத்துக் கொண்டு 

குங்கள் முன்னேற்றத்தைக் தாமே சவனித்து 

கொள்ளவேண்டும் என்றும் பாரதியார் மக்களை த் 

துரண்டுகிறார். மக்களின் மனப்பான்மை எண்டு 
பாரதியார் சோரர்வோ, ஏமாற்றமோ இறுதி 
வரையில் அடையவில்லை ] 

இப்போது நடைபெறும் 1980-ம் வருஷம் ஜூன் 
மாஸம் 22-ம் தேதியன்று தொடங்கி, அன்றைக்கும், 

அடுத்த இரண்டு மூன்று தினங்களும், திருநெல்வேலியில் 
*மாசாண ஆஅசாரத் திருத்த மஹாஸபை”” நடைபெறும் 

என்று தெரிகிறது. 27-ந் தேதியன்று மாசாணத்து ராஜரீக. 
மஹா ஸபை திருநெல்வேலியில் கூடுகிறது. அதை 

அனுசரித்து, அதே பந்தரில் ஆசார ஸபையும் நடக்கும். — 

22-5 தேதி முதல், இரண்டு மூன்று நாள் கூடி, அங்கு, 
நம் மாகசாணதீது அசாரத் திருத்தக்காரார் வழக்சப்படு 
விவாதங்கள் நடத்தி மாமூலைத் தழுவிச் சில இர்மானங்கள், 

செய்து முடித்துப் பின்பு சலைந்து விடுவார்கள். 

எனக்குக் இடைத்திருக்கும் அழைப்புக் கடிதத்தைப் 

பாரிக்குமிடத்தே இந்த ஃழுஷம் ந_ப்பது இரபத்திரண்.
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டாவது வருஷக் கூட்டமென்று விளங்குகிறது. சென்ற 

இருபத்திரண்டு வருடங்களாக இம்மாகாணத்திலுள்ள 

அசாரத் திருத்தக் கூட்டத்தார் வெறு?ம ஸபைகள் கூடித் 

தீர்மானங்கள் செய்திருப்பதே யன்றி உறுதியான வேலை 

என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிய வழியில்லை, 

ராஜரீச மஹா ஸபையில் செய்யப்படும் தீர்மானங்கள் 

சார்யத்துக்கு வராவிட்டால், '*அதற்கு நாம் என்ன 

செய்யலாம்? அதிகாரிகள் பார்த்து வரங்கொடுத்தால் 

தானே யுண்டு நாம் சேட்ச மாத்திரமே தகுதியுடையோர். 

நம்முடைய விருப்பங்கள் நிறைவேற வேண்டுமாயின், 

அதற்கு அதிகாரிகளின் தயவு வேண்டும்; அல்லது, 
இங்கிலீஷ் பாரிலிமெண்டின் தயவு வேண்டும். அவை நிறை 
வேருமலிருப்பது பற்றி நம்மீது குறை கூறுதல் பொருந் 

தாது'” என்று சாரம்குப் போக்குச் சொல்ல இடமிருக்கிறது. 

ஆஅசாரத் திருத்த மஹா சபையின் விஷயமோ அப்படி, 
யில்லை. இதில் நம்மவர்கள் செய்யும் கர்மானங்கமா நிறை 

வேற்ற வேண்டியவர்சளும் நம்மவரே யன்றி பிறரில்லை. 

அதிகாரிகளின் தயவு வேண்டியதில்லை. இங்கிலீஷ் பார்லி 

மெண்டின் கருணையும் அவசியமில்லை. இதில் நாமே வரங் 
சேட்டு, நாமே வரங் கொடுக்கவேண்டும். இப்படியிருந்தும் 
இந்த அசாரத் திருத்தக் கூட்டத்தாரின் முயற்சிகள் 
ராஜ்யத் இரத்தக் கூட்டத்தாரின் பிரயத்தனங்களைக் 

காட்டிலுங் கூடக் குறைவான பயன் எய்தியிருப்பதை 

?2நாக்கும்போது மிசவும் வருத்தமுண்டாகிறது. 

இந்த தேசத்து ஜனத்தலைவர்கள் மனிதர்களா? 
அல்லது வெறும் தோல் பொம்மைகள் தானா? இவர்கள் 
மனித ஹருதயத்தின் அவலையும், மனித அறிவின் நிச்சயத் 
தையும், அவற்றின் பெருமைக்குத்ி தக்கபடி மதிப் பிழி
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இிருர்களா? அல்லது வெறும் புசையொத்த பதார்த்தங் 
களாகக் சணிக்கிறுர்களா? 

மேற்படி அசாரதீ இருத்த சபைசளிலே அறிவுடைய 

மனிதர் பலர், ஜனத்தலைவர்களும், உத்தியோச பதவிகளில் 

உயர்ந்தோரும், பிரபுக்களும், &ீர்த்தி/பெற்ற பண்டிதர் 

களும், சாஸ்திரிகளும், நீதி நிபுணர்களும் கூடி. அறிவுடன் 
வாதங்கள் நடத்தி, அறிவுடன் சில இர்மானங்கள் செய்து 

முடிக்கிறார்கள். அப்பால், அத் தஇர்மானங்களை தமது 

சொந்த ஓழுக்கத்திலும் தேச ஜனங்களின் நடையிலும் 

செய்கைகளாச மாற்றுவதற்குரிய முயற்சிசள் ஒன்றுமே 

நடப்பதில்லை. எனவே, மனித அறிவை இவர்கள் களைந்து 

போடும் குப்பைக்கு நிகராசவே மதிக்கிறார்சள் என்று 
தோன்றுகிறது. மேலும், அந்தத் இர்மானங்கள் நிறைவேறு 

வதினின்றும் தேசத்து ஜனங்களுக்கு நன்மை விளையும் 
என்ற உண்மையான நம்பிக்சையுடனேயே அவை பிரேரே 

பணை செய்யப் படுகின்றன. இந்த விஷயத்தில் ஏராளமான 

கால விரயமும் பொருட் செலவும் ஏற்படுகின்றன. 

இவ்வளவுக்கும் முடிவாக யாதொரு பயனும் விளையக் 

காணோமென்றால், : இந்த அசாரத் திருத்தக்காரரின் 

சக்தியைக் குறித்து நாம் என்ன சொல்லலாம். இவ் வருஷ 

மேனும், இவ்விஷயத்தில் தகுந்த சீர்திருத்தம் ஏற்படு 
மென்று நம்புகிறேன். முதலாவது விஷயம், ஆசாரத்திருத்த 

மஹா சபையில் பேசுவோராவது, “உண்மையிலேயே தாம் 
பேசும் கொள்கையின்படி நடப்பவரா' என்பதை நிச்ச 

யிதீது அறிந்துகொள்ள வேண்டும். மஹா சபைக்குப் பிரதி 
நிதிசளாக வந்திருப்போர் அத்தனைபேரிலும் பெரும் பகுதி 
யார் “இப்பபாது உடனே தத்தம் குடும்ப வாழ்க்கையில் 
என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை நிறைவேற்றத் தயாராக 
இருக்கிறார்கள்” என்பசைக் சண்டு பிடித்துப் பத்திரிகை 
களில் வெளியிட வேண்டும்,
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நமது மாசாண முழுமையிலும் அசாரத் திருத்த 
விஷயத்தில் சரத்தை யுடையோர் எல்லோரும் இந்த 

மாதம் திருநெநல்வேலிக் கூட்டத்துக்கு அவசியம் வந்து சேர 

முயற்சி செய்யவேண்டும். இந்தக் கூட்டத்தை யொட்டி, 
மாதர்களின் சபையொன்று நடக்கப்போகிற தாகையால், 

கல்வி சற்ற மாதர்களெல்லோரும் அவசியம் வந்திருந்து, 

தமக்கு வேண்டிய சீர்திருத்தங்களை உறுஇப்படுத்.த ஏற்பாடு 
செய்ய வேண்டும். *தாயும் பிள்ளையுமானாலும் வாயும் 

வயிறும் வேறு.” அவரவருக்கு வேண்டிய விஷயங்களைக் 

குறித்து அவரவர் பாடு பட்டாலொழியக் காரியம் 
நடக்காது. மேலும், நம் நாட்டு ஆண்மக்கள் தமது 

நிலமையை உயார்த்திக் கொள்ளக்கூடிய ௬லபமான 

உபாயங்களைக்கூடக் சையாளத் திறமை யற்றோராசக் 

காணப்படுகிருர்களாதலால், நம்முடைய ஸ்த்ரீகளை 

மேன்மைப் படுத்துதற்குரிய காரியங்களை முற்றிலும் இந்த 

அண்மக்கள் வசத்திலே விட்டுவிடாமல், மாதர்கள் தாமே 

முற்பட்டு த் தமக்கு வேண்டிய சர்த்திருத்தங்களைத் தேடிக் 
கொள்வதே நன்றாகும். அன்னிய தேசங்களில் விடுதலைக் 

சாக உழைக்கும் ஸ்திரீகள் பெரும்பாலும் அண்மக்களின் 

உதவியை அதிகமாக நாடாமல் தமது மேம்பாட்டுக்குரிய 

வேலைகளைத் தாங்களே சேய்து வருவதை நம் தேசத்து 
ஸ்திரீகள் நன்கு சவனிக்கவேண்டும். 

தமிழ் நாட்டு மக்களே! ஆரம்ப முதல் சமீப சாலம் 

வரை ஆசாரத் திருக்கத் தலைவர்கள் பெரும் பாலும் 

தேசாபிமானம், ஸ்வபாஷாபிமானம், ஆர்ய நாகரீகத்தில் 
அனுதாபம், இம்மூன்றும் இல்லாதவர்களாக இருந்து வந்த 

படியால், பொதுஜனங்கள் இவர்களுடைய வார்த்தையைக் 
8வனிக்க இடமில்லாமல் போய்விட்டது. எனிலும், அவர் 
ளுடைய கொள்கைசகளிற் பல மிசவும் உத்தமமான 

ரிகாள்கைகள் என்பதில் ஐயமில்லை,



£40 

“எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்பினும் 

அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு.”” 

தேசாபிமானம் முதலிய உத்தம குணங்கள் இல்லா 

விடினும், இந்த முயற்சி தொடங்கியவர்கள் உலசப்பொது 

நீதிகளை நன்குணர்ந்தோர். யாவராலே தொடங்கப்பட்ட 

தாயினும், இப்போது இம்முயற்சி தேச ஜனங்களின் 

பொதுக் கார்யமாக பரிணமித்து விட்டது. எனவே, 

இவ்வருஷத்து மஹா ஸபையில் தமிழ் மக்கள் பெருநீ 

திரளாக எய்தி நின்று, ஸபையின் விவகாரங்கள் பெரும் 

பாலும் தமிழிலேயே நடக்கும்படியாகவும், இர்மானங்கள் 

பின்பு தேச ஒழுக்கத்தில் காரியப்படும் வண்ணமாசவும் 

வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்யக்கடவர். எதற்கும் பிரதி 

நிதிகள் நல்ல பெருங்கூட்டமாக வந்தால்தான் நல்ல 

பயன் ஏற்படும். ஜெர்மன் பாஷையில் '“கூட்டம்'” என் 

பதற்கும் '“உத்ஸாஹம்'” என்பவற்கும் ஓரே பதம் வழங்கப் 

படுகிறது. பெருங்கூட்டம் சேரீந்தால் ஆங்கு உத்ஸாஹம் 

இயல்பாகவே பெருகும் என்பது குறிப்பு, 

பொது ஜன உத்ஸாஹூம ஸகல கார்யங்களுக்கும் 

உறுதியான பலமாகும். எனவே, நமது தேச 

முன்னேற்த்தின் பரம ஸாதனங்களில் ஓன்றாகிய இநீத 

ஆசாரத் திருத்த மஹா சபையின் விஷயத்தில் நம்மவரீ, 

ஆண் பெண் அனைவரும், தம்மால் இயன்ற வசைகளி 

லெல்லாம் உதவி புரிந்து மிசவும் அதிசமாச உத்ஸாசம் 

காட்டுவார்கள் என்று நம்புகின்றேன். 

41, நாற்குலம் 

[குறிப்பு: இத்த நிமிஷத்திலே இந்த தேசத் 
இல் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் ஓரே ஜாதி என்று 

பாரதியார் வேறொரு இடத்திலே கூறியிருக்கிறார்,



24] 

தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஜாதிதானுண்டு. அதன் 
பெயர் தமிழ் ஜாதி என்றும், நெல்லையப்பருக்கு 

எழுதிய கடிதத்தில் அவர் சொல்லியிருப்பதையும் 
கவனிக்க வேண்டும். 

“நான்கு வருணங்கள் இருக்கலாம். அனால் 

அந்த வருணங்களில் பேதம் (இருக்கக் கூடாது.” 

என்று திலகர் கூறியதை இக் சகட்டுரையிலே 

தெளிவுபடுத்துகிரார். 

பறை பதினெட்டு நுல் நூற்றெட்டு 

இங்கேயும் எத்தனையோ உட்பிரிவுகள், அவா் 
சளுக்குள் உயர்வு தாழ்வு! இப்படியே மற்ற 

செட்டி, பிள்ளை, சவுண்டன் இவர்களுக்குள்ளும் 

பல்வேறு பிரிவுகள். ஐயங்கார் என்றால் வடசலை 

தென்கலை! இவற்றிலெல்லாம் பருப்பு வேகாது, 

ஓரே அடியாச எல்லாக் குலங்களுக்கும் முழுக்குப் 

போட்டு விடுவதுதான் சகடை. த்தேறுவதற்கு ஓரே 

வழி. 

இந்தியர்கள் ஒரே ஜாதி; அது பாரத ஜாதி. 
ஒருவன் இந்துவாக இருக்கலாம். தம்பி வேறு 

சமயத்தைப் பின்பற்றுபவனுச இருக்கலாம். 

ஆனல் அவர்கள் ஓரே ஜாதி அதில் வேறு 
பாடிருக்சக்கூடாது. 

ஆயிரம் பிளவுகள்: இருப்பதைக் காட்டிலும் 

நாற்குலம் என்றாவது தொழில் முறையிலே 
நான்காகப் பிரிப்பதை முதலில் ஏற்றுக்கொள் 

வோம் என்று பாரதியார் ஓர் இடைக்கால 
நிவாரணமாச இதைக் கூறுகிறுர்.
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இப்படிப் பிரிவினை செய்வதிலும் 

எத்தனையோ தொல்லைகள் இருக்கின்றன. ஒரே 

வழி. அதுதான் பாரத ஜாதி என்று அமைப்பதே 

ஆகும். 
இன்னும் பரந்து முறையில் பார்த்தால் 

பாரத ஜாதி என்பதும் தவறு. மானிட இனம் 

ஒரே ஜாதி, அதுவே குறிக்கோளாசக் கொள்ளத் 
குக்கது. 

இவ்வுலகம் ஒன்று, 

அண், பெண், மனிதர், தேவர். 

பாரதியார் வச௫னகவிதையில் கூறும் இந்தக் குறிக் 

கோளை அடைய முயல்வோம். மற்றவை தாமா 

கவே வரும்.] 

சாதூர் வர்ண்யம் 

சென்ற *கரங்கிரஸ்் ஜனஸபை *லக்நெள' நகரத்தில் 

கூடிக் சலைந்த பிறகு, ஸ்ரீமான் லோகமான்ய பால கங்காதர 

Hoar தமது இஷ்டர்களுடன் கசான்பூருக்கு வந்தார் 

அங்கு ராமலீலை நாடசவெளியில் பதினையாயிரம் ஜனங்கள் 

சேர்ந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்று கூடி அவரை ஸ்வராஜ்ய 

போதனை செய்யும்படி வேண்டினார்கள். ஸ்வராஜ்ய 

பேச்சுக்கிடையே அவர் ஜாதிக்கட்டை முறித்துசி 
சொல்லிய சில வார்த்தைகளை இங்கு மொழிபெயர்த்துக் 

காட்டுகிறேன். 

திலகர் சொன்னார் :-- பழைய காலத்து நான்கு 
வரீணப் பிரிவுக்கும் இப்போதுள்ள ஜாதி வேற்றுமைக்கும் 

பேதமிருக்கிறது, திருஷ்டாந்தமாக, இப்போது ஒரே 

பந்தியில் இருந்துண்ண விரும்பாதிருத்தல் சாதிப் பிரிவுக்கு
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லக்ஷணம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். பழைய சாலத்து 
விஷயம் இப்படி.யில்லை. 

“நான்கு வர்ணங்கள் பிறப்பினலேயல்ல, குலத்தாலும் 

தொழிலாலும் உண்டாயின” என்று தை சொல்லுகிறது. 
அதன்படி பார்த்தால் இப்போது நமக்குள் க்ஷத்திரியர்; 
எங்கசேயிருக்கிறாரிகள்? நம்மைக் காப்போர் ஆங்கிலேயர்கள்? 

ஹிந்துக்களுள் க்ஷத்திரியரைக் காணோம். இந்தக் கான்பூர் 

பெரிய வியாபார ஸ்தலம். ஆனால், இங்குள்ள வைசியர் 
பிற தேசத்து வி.பாபாரிசளின் வசத்தில் நிற்கிருர்கள். 
செல்வத்தலைமை நமக்கில்லை; இப்போதுள்ள பிராமணர் 

தாமே தேசத்தின் மூளையென்று செல்லுகிறார்கள். அனால் 

இந்த மூளை மண்ணடைந்து போய், நாம் வெளியிலிருந்து 
அதிக மூளை இறக்குமதி செய்யும்படி. நேரிட்டிருக்கிறது. 

“நான்கு வர்ணகத்தாருக்குரிய நால்வகசைத் தொழில் 

ளும் ஹிந்துக்களல்லாத பிறர் நியமனப்படி நடக்கின்றன. 
நாமெல்லோரும் தொண்டர் நிலையிலே இருக்கிறோம். 
தசம் கெட்ட ஸ்திதியிலே இருக்கிறது. உங்களுடம்பில் 

ராமண ரத்தம் ஒடிவதாசவும் ஷத்திரிய ரத்தம் ஓடுவதாக 

பும் நீங்கள் வாயினால் 2சால்லலாம். ஆனால், உங்களுடைய 

மாழ்க்கை அப்படியில்லை.” 

இவ்வாறு திலகர் சொல்லியதிலிருந்து நமது தேசத் 

ிற்கு மிகுந்த நன்மை யுண்டாசக் கூடும். ஏனென்றுல், 
lur தேச முழுவதிலும் ௬தேசியக் சட்சியாருக்குத் 

;லைவராச இருப்பது மாத்திரமேயன்றி, மஹாராஷ்டிரத்து 
ஈவதீசப் பிராமணர்களின் தலைவராகவும் விளங்குகிரூர். 
8வத சாஸ்திர ஆராய்ச்சியில் உயர்ந்த &ர்த்திபெற்றவர். 
9நடுங்காலமாச இடைவிடாது செய்துவரும் ஆராய்ச்சி 
நீனாலும், உயர்ந்த மேதையினாலும், நமது பூர்வீசமான 
ராதி தர்மத்தின் உட்கருத்தை நன்றாகக் தெரிந்துகொண்டு
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நமது தற்காலப் பிரிவுகளைக் சண்டிக்கிறார். புராதன 
துர்மமே பின்பற்றத்தக்கது. ஹிந்துக்களாகிய நாமெல் 
லோரும் இவருடைய உபதேசப்படி நடந்தால் நன்மை 

யுண்டாகும். இப்போதுள்ள ஜாதி விரோதங்களும் 
தாழ்வுகளும் நீங்கி எல்லோருக்கும் மேன்மையுண்டாகும்: 

ஏனென்றால், எல்லரச் செய்கையும் ஈசனுடைய 

செய்கை. சோம்பர் ஓன்றுதான் இழிவு; அதுதான் 
சண்டாளத்தனம். எந்தத் தொழிலையும் நேரே செய் 
வோர் மேன்மக்கள். 

ஒருவன் தான் பிராமணனாக வேண்டும் என்று 
கருதினால், அவன் உண்மை ஆரரய்ச்சியே முதற்காரியமாசக் 
கொண்டு வாழக்கடவான். கூத்திரிய பதவி வேண்டு 
மானால், தன்னுயிர்க்கிரங்காமல் மன்னுயிரைக் காப்பதே 

விரதமாசக் கொண்டு வாழக்கடவான். இங்ஙனமே மற்ற 

வையும் சகொள்ளுக. குணத்தாலும் தெொழிலரலும் 
ஏற்படுகிற மேன்மையைக் எண்டு யாரும் பழிகூற 

இடமில்லை. குணத்திலும் தொழிலிலும் சடைப்பட்ட 
ஒருவன் பிறப்பைக் சாரணமாச வைத்துக்கொண்டு, '*நான் 

மற்றவரைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவன்”? என்று சொல்லும் 

போது, மற்றவருக்குக் கோபம் உண்டாகிறது. 

“செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 
செயற்கரிய செய்கலா தார்”? 

என்று, தாம் வள்ளுவர் மரபில் பிறந்தாலும் நமதி 

முன் னோரால் பிரமதேவனுடைய அவதாரமென்று 
போற்றப்பட்ட இருவள்ளுவ நாயனார் சொல்லுகிறார் 

ஒருவன் குணகர்மங்களால் பிரரமணனாக இருப்பரனாகில்) 
அவனுக்கு நாட்டில் முதலாவது மதிப்புண்டாதல் பொதி 

வாசக எல்லாத்தேசங்களிலும் இயற்சையாக நடந்துவரும் 
நெறி. ஏனென்றால் எல்லா தொழில்களுக்கும் சாஸ் தாமே
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நேத்திரம், சரீர: இன்பங்களைத் தேடுவதே முதற் சாரிய 

மாசக் சொண்ட மனிதர் மிகுந்து போயிருக்கும் இவ்வுலகத் 

தில், சிலர் அந்தப் படியைக் கடந்து மேல் ஏறிப்போய் 

உண்மை தேடுவதே முதற் காரியமென்றும், மற்ற 

தெல்லாம் அதற்குப் பிறகுதான் என்றும் உணர்ந்து நடப் 

பாராயின், அவரே தலை மக்கள். மற்ற வருணத்து நெறி 

களையும் இப்படியே வகுத்தறிந்து கொள்ளுதல் எளிது. 

42. பறையர் 

[குறிப்பு 2: நாற்குலம் என்பதற்கு எழுதிய 

குறிப்பே இதற்கும் பொருந்தும். அகவே தனிக் 

குறிப்பு எழுதவில்லை.] 
“பறையர் என்பது மரியாதை உள்ள பதம் இல்லை” 

ஈன்று கருதி, இக்காலத்தில் லர் பஞ்சமர்” என்ற சொல்லை 
௮இக௪மாக வழங்குகிருர்கள். நானும் சில சமயங்களில் 
1ஞ்சமர் என்ற சொல்லை வழங்குவது உண்டு, அனால் 

பறையர் என்பதே மேற்படி. ஜாதியாருக்குத் தமிழ்நாட்டில் 
ரியற்கையாக ஏற்பட்ட பெயர். பறை என்பது பேரிசை, 
பூர்வ சாலதீதில் நமது ராஜக்கள் போர்செய்யப் போகும் 
போது ஐயபேரிசை கொட்டிச் செல்லும் உத்தமமான 

பதாழிலை இந்த ஜாதியார் செய்துவந்தபடியால் இவரீ 

ளுக்கு இப்பெயர் வழங்குவதாயிற்று. “இது குற்றமுள்ள 
1தமில்லை' யென்பதற்கு ௬ஐு வேண்டுமானால், மேற்படி, 

௩டடத்தாரால் சென்னையில் நடத்தப்படும் ச௪பைக்கு 
பறையர் மஹாசபை”” என்று பெயர் வைதிதிப்பதைக் 

ஈண்க. அவர்களை மிருசங்களைப் போல் நடத்துவது 

1ற்றமே யொழிய பறையர் என்று சொல்லுவது குற்ற 

ல்லை. 
Lite £.—16
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என்னடா இது! ஹிந்து தரிமத்தின் பஹிரங்ச விரோதி 
கள் பறையரைக் கொண்டு பிராமணரை அடிக்கும்படி, 

செய்யும்வரை சென்னைப் பட்டணத்து ிந்துக்கள் 
பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்! அடே! பார்ப்பானைத் 

தவிர மற்ற ஜாதியாரெல்லாம் பறையனை அவமதிப்பாகத் 
தான் நடத்துகிறார்கள். எல்லாரையும் அடிக்க பறையரால் 

முடியுமா? பறையருக்கு அனுகூலம் மற்ற ஜாதியார் செய்யத் 

தொடங்கவில்லையா? எதற்கும் ஹிந்துமத விரோதிகளின் 

பேச்சைக் சேட்கலாமா? நந்தனாரையும், திருப்பாணாழ் 

வாரையும் .மற்ற ஹிந்துக்கள் கும்பிடவில்லையா? பறை 

யருக்கு நியாயம் செலுத்தவேண்டியது நம்முடைய முதற் 

கடமை. அவர்களுக்கு முதலாவது வேண்டியது சோறு, 

சென்னைப் பட்டணத்து :பட்லா்'களைப் பற்றிப் பேச்சில்லை. 
இராமங்களிலுள்ள பண்ணைப் பறையர்சளைப் பற்றிப் 
பேச்சு. அவர்களையெல்லாம் ஓன்று திரட்டு. உடனே விபூதி 

நாமத்தைப் பூசு. பள்ளிக்கூடம் வைத்துக் கொடு. கிணறு 

வெட்டிக் கொடு. இரண்டு வேளை ஸ்நாநம் பண்ணச் 

சொல்லு. அவர்களோடு சமத்துவம் கொண்டாடு, நான் 

நெடுங்காலமாக சொல்லி வருகிறேன். அவர்களை எல்லாம். 

உடனே ஒன்று சேர்த்து ஹிந்து தர்மத்தை நிலைக்கச். 
செய்யுங்கள். நம்முடைய பலத்தை சிதற விடாதேயுங்கள். 
மடாதிபதிகளே! நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிகளே! இந்த 

விஷயத்தில் பணத்தை வாரிச் செலவிடுங்கள். இது நல்ல 

பயன் தரக்கூடிய கைங்கர்யம். தெய்வத்தின் கருணைக்குப் 

பாத்திர மாக்கும் கைங்கர்யம். 

' பறையரை*, பரை” (அதாவது ஆதிசக்தி முத்துமாரி) 
யின் மக்களென்றும் பொருள் சொல்வதுண்டு. நமகீடூ 
மண்ணுமுது நெல்லறுத்துக் கொடுக்கிற ஜாதியாரை நாம் 

நேரே நடத்த வேண்டாமா? அது சரிதான். இனிமே 

பறையன் சை நீட்டாமல் இருப்பதற்கு வழி தேம்ச 
கொள்ளுங்கள். சென்னைப் பட்டணத்திலே நாலு cro
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கள் ஹிந்து மதத்தை உல்லங்கனம் செய்த GC gy, 

நாட்டிலுள்ள பறையர் எல்லாரும் உண்மையான HHS 

Bor என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. எனக் ம் ஓரு 

வள்ளுவப் பையனுக்கும் ஸ்நஹம். அவனுடைய: காயில் 

அம்மன்மீது நான் பாட்டுக் கட்டிக் கொடுத்தேன் அவன் 

அடிக்கடி. எங்கள் வீட்டுக்கு வருவதுண்டு. அவல் காதீதவ 

ராயசாமி விஷயமாசச் சில பாட்டுக்கள் 0. ஈஎன்னான். 

சாத்தவராயன் வேதத்திலேயே சொல்லிய காற்ற. (வாயு)கி 

சடவுளே யன்றி வேறில்லையென்று அந்தப் பாட்டுக் 

களினாலேயே தெரிந்து சொண்டேன். முத்துமா.! என்ற 

பராசக்தியுடைய பிள்ளைதான் காத்தவராயன். பறையர் 

சளும் நம்மைப் போலவே வைதிக தேவர்களைப் பூஜிக்கிறார் 

சள். மற்றொன்று சொல்லுகிறேன்: 

அங்க மெலாங் குறைந்தமுகு தொழு நோயராய் 

ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலையரேனும் 
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்பராயின் 
அவர் கண்டீர் யாம் வணங்கும் கடவுளாரே.”' 

பறையர் ஹிந்துக்கள். அவர்களைக் சை தூக்கிவிட்டு 

மேல் நிலைக்குக் கொண்டு வருதல் நம்முடைய தொழில். 

43, “தீண்டாமை'' என்ற பாதகம் 
74 பிப்ரவரி 1921 

[குறிப்பு: இக் குறிப்:) தீப்பொறிகள் என்ற 

கட்டுரையின் ஒரு பகுதியாச மேலே குறிப்பிட்ட 
தேதியில் வெளிவந்துள்ளது. வில்லர் ஸமாஜம், 
ஸ்ரீமான் படேலின் ப்ரஸங்கம், மெளலானா 

வெளசத் அலியின் பேச்ச, காநீதிக் குல்லா என் 

பவை இக்கட்டுரையில் உள்ள மற்றப் பகுதிகள். 

இந் நூலின்தலைப்புக்குப் பொருத்தமான பகு தியை
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மட்டும் இங்கு எடுத்துத் தருகிறேன். பாரதி தமிழ் 
என்ற எனது நூலில் கால வரிசைப்படி. இக் 
கட்டுரை சேரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டது. 

தஇண்டாமை என்ற சொடுமை நமது 

நாட்டிலிருந்து அகற்றப்படா விட்டால் நமக்கு 

ஸ்வராஜ்யம் வராது என்று காந்தியடிகள் 
எழுதிய சருத்தைப் பற்றி பாரதியார் தமது 

எண்ணத்தைத் தெரிவிக்கிறுர். தஇண்டாமை 

என்ற அநீதி ஒழியவேண்டும் என்று இவர் பல 
இடங்களில் கவிதைகளிலும், உரைநடைக் 

சட்டுரைகளிலும் அமுத்தமாக்க்ி கூறி 

யிருக்கிறார். 'பறையருக்கும் இங்கு Sw 

புலையருக்கும் விடுதலை” என்ற சவிதை வரிகளை 

யார்தான் மறக்க முடியும்? இந்நூலில் இதே 

கருத்தை வலியுறுத்தும் பல இடங்களை வாசகர் 

கள் சவனிக்கலாம். 

ஆனால் தஇண்டாமை  ஓழிந்தால்தான் 
ஸ்வராஜ்யம் கிடைக்கும் என்ற BH SOS 

பாரதியார் எற்றுக்கொள்ளவில்லை. தஇண்டாமை 

இந் நாட்டிலே இன்றும் இருக்கவே செய்கிறது; 

ஆனால் தந்திரம் நாம் அடைந்து விட்டோம். 

அனால் இக் கொடுமை மறையும் போதுதான் 
உண்மையான சுதந்திரம் நாம் பெற்றவர் 

சளாவோம் என்பது சாந்தியடிகளுக்கும் நம் 

சவிஞருக்கும் ஒப்பமுடிந்த ஓர் உண்மை என்பது 

வெளிப்படை. இந்து சமூகதீதில் இது ஒரு பெருங் 

களங்கமாச இருக்கிறது என்பதில் யாருக்கும் 

ஐயமில்லை. அநீதிகள் உள்ளவரை பலவளை
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சளிலே துன்பப்பட நேரும் என்பது எத்தனை 

இர்க்ச தரிசனமான வார்த்தை. ] 
தேசபக்தி என்பது நம்மவருக்கு அநீநியரால் நேரும் 

தண்டாமைகளை மாத்திரம் ஓ.ரிக்கும் இயல்புடையதன்று. 

நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளும் அநீதிகளையும் நீக்கு 
மியல்புடையது, எனவே தேசபக்த சிகாமணியாகிய 
மஹாத்மா காந்தி நாம் இன்னும் ஒன்பது மாஸங்களுக் 

குள்ளே ஸ்வராஜ்யம் பெற்றுவிடுவோமென்று சொல்லிய 

போதிலும், அதற்கொரு முக்கியமான நிபந்தனை 
சொல்வதை நரம் கவனிக்க வேண்டும். 

தம்முடைய யெளவன இந்தியா பத்திரிகையில் 

மஹாத்மா பின்வருமாறெழுதுகிறார்:- **சில வகுப்பினரை த் 

கண்டாதவராசக் கருதும் பாவத்தை ஸிந்துக்கள் 

அசற்றிலைன்றி ஸ்வராஜ்யம் ஒருவருஷத்திலும் வராது: 

நூறு வருஷங்களிலும் வராது: ஹிந்து மதத்தின் மீது 
படிந்திருக்கும் இந்தக் களங்கத்தை நீக்குதல் ஸ்வராஜ்யம் 

பெறுதற் சவசியமாகுமென்ற தீரிமானத்தைக் காங்கரஸ் 
ஸபையார் நிறைவேற்றியது நன்றேயாம்...மேலும் இந்தத் 

ண்டாமை என்பது மதக் கொள்கைகளால் அனுமதி 

செய்யப்பட்டதன்று. இது சாத்தானுடைய தந்திரங்களில் 
ஒன்று” என்கிரூர். 

அடிக்கடி “காந்தி & ஜேய்”” என்று ஆரவாரம் செய்யும் 
நம்மவர்கள் இந்த அம்சத்தில் மஹாத்மா சொல்லி 
பிருக்கும் வார்த்தையைக் சவனிப்பார்களென்று 

நம்புகிறேன். நம்முடைய ஸமூஹ வாழ்வில் அநீதிகள் 

இருக்கும்வரை நமக்கு ஸ்வராஜ்யம் ஸித்தியாகா தென்ற 
கொள்சையை நான் அங்கேரிக்கவில்லை, ஆனால், **வினை 
பிதைப்பவன் வினையறுப்பான்””. நம்மவருக்குள் பரஸ்பர 

ஏநீதியுள்ளவரை தேசத்தில் ஸமாதானமிராது. நரம் 

லவகசைகளிலே துன்பப்பட நேரும்,
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43. ஸ்ரீமான் ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரியார் 
[குறிப்பு 2: பாரதியார் உடனே சமூசம் சீர் 

திருந்த வேண்டும் என்ற பேராவல் சொண் 
டவர். பரபரப்பு மிகுந்தவர். யாராவது ஒருவர் 

சமூச சீர்திருத்தமாகத் துணிச்சலோடு ஒரு 

செய்கை செய்து விட்டால், அவரை மிச 

மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்பார். 

பெண்கள் ருதுவான பிறகே மணம் செய்து 

கொள்ள வேண்டும் என்பது பாரதியார் 
கொள்கை, எப்பொழுது ஒரு கருத்து நன்மை 

யாசத் தோன்றுகிறதோ அதைப் பின்பற்றவும் 

செய்வார். பாவம் திருமதி செல்லம்மா பாரதிக்கு 

இது பிடிப்பதில்லை. (ருதுவான பிறகு மணம் 
செய்து கொடுப்பதே நல்லது” என்ற பாரதியார் 

தமது மகள் தங்கம்மா பாரதியைப்பற்றி, அவள் 
ருதுவாகியுள்ளாள் என்று வெளிப்படையாசப் 
பேச ஆரம்பித்து விட்டார். இது அவர் மனைவி 

யாருக்கு மிசவும் சங்கடமாக இருந்தது. அப் 

பொமுது ஸ்ரீமான் ஸ்ரீநிவாச சாஸ்தியார்௮அவர்கள் 
ருதுவான பிறகு திருமணம் செய்ய வேண்டும் 
என்று வெளிப்படையாகக் கூறவே, அதனை 

மகிழ்ச்சியோடு பாரதியார் வரவேற்று ஒரு தனிக் 
கட்டுரையும் எழுதிவிட்டார். இக்கட்டுரை சுதேச 
மித்திரனில் 7976-ம் அண்டு ஜூலை மாதம் 
£-ம்தேதி வெளியாகி உள்ளது.] 

சுதேச மித்திரன் பத்திராதிபர் அவர்களுக்கு: 
சென்னைப் பட்டணத்தில் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரியார் 
தமது பெண்ணை ருதுவான பிறகு விவாசம் செய்து 
கொடுத்த செய்தி எனக்கு சந்தோஷம் தருகிறது,
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நமது ஜன ஸமூகத்தில் மாறுதல்கள் நடக்க 

வேண்டும்.மாறுதலே உயிர்த்திறமையின் முதற்குறியாகும். 
மேன்மேலும் செளகரியத்தை விரும்பித் தானாசவே 

புதிய புதிய மாறுதல்கள் செய்து சொள்ளாகு 

ஐந்துவை இயற்சைத்தெய்வம் வலியவந்து கீழ்நிலமைக்கு 

மாற்றுகிறது. Urn gor அசாரங்களில் நல்லதைக் 

சடைப்பிடித்துக் கெெட்டைத நீக்கிவிட வேண்டும். 

பழமை என்ற ஓரே காரணத்தால் எல்லாம் நல்லாய் 

விடாது. 

மேலும், விவாச சமயத்தில் சொல்லப்படும் சில வேத 
மந்திரங்களைக் சொண்டே, பிராமணர்கூட ருதுவான 
பிறகுதான் பெண்களுக்கு மணம் செய்வித்கார்கள் என்று 

ஸ்ரீமான் ஸ்ரீநிவாச சாஸ்திரியார், தாம் அவ்விஷயத்தைப் 
பற்றி ஏற்கெனவே புதீதகமொன்றில் ருஜாப்படுத்தி 

யிருக்கிறார். அசவே குழந்தைக் கலியாணம் வேதோக்தம 
மென்றும் தெய்வக்கட்டள என்றும் இவர் நம்பவில்லை, 
இடைக்காலத்தில் நம் ஜாதியார் அறிவும், தைரியமும், 

சக்தியும் இழந்துவிட்ட பிறகு வந்து நுழைந்த அசம்பா 
விது வழக்கங்களில் இது வொன்றென்பது ஸ்ரீநிவாச 

சாஸ்திரியாரின் கொள்கை. இந்தக் கொள்கையை நமது 
நாட்டில் எத்தனையோ ஜனங்கள் மனகிற்குள்ளே 
அங்கீகாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்ஙனம் 

ஒப்புக்கொண்ட பிறகும் புதிய சீர்திருத்தத்தை நடை 

முறையிலே கொண்டு வருவகுற்குத் தைரியமில்லை. 

பொதுவாக இங்கிலீஷ் படித்தவார்களிலே பலரும், 

இங்கிலீஷ் படிக்காவிட்டாலும் விஷயங்களைத் தாமாசவே 
யோசனை செய்து பார்க்கும் வழக்கமுடைய வேறு பலரும், 

நமது ஐனக்கட்டிலே எத்தனையோ குற்றங் குறைகள் 

இருப்பதாச ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறுர்கள். 
அனால், அவனவனுக்கு நியாயமாகத் தெரிந்ததை
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அவனவன் தனது அனுஷ்டானத்தில் காட்டும் முறைமை 

நமது நாட்டில் நன்றாக ஏற்படவில்லை, தர்மத்துக்காகதீ 

தூரங்கள் ஸங்கடப்படுவதிலே பெரும்பாலோருக்கு ஸம்மத 

மில்லை. அதுவும் இங்கிலீஷ் படித்த கூட்டத்தாரில் 

மனோதைரிய முடையவர்சகளின் தொகை மிகவும் சொற்ப 

மென்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம். உள்ளும் புறமும் 

ஒன்று போல நடக்க வேண்டும். படித்த விதீவான்கள் 

வஞ்சகநடை நடந்தால் அந்தத் தேசம் சூன்யமாகிவிடும். 

மனே தைரிமில்லாவிட்டால் பயனுடைய செய்கை 

எதுவுமம செய்ய முடியாது. 

விதி வசத்தால் நமது ஜனங்களுக்கு இந்த 
கஷணத்திலே பலவிஷயங்களிலும் வழிகாட்டக்கூடிய 

திறமை இங்கிலீஷ் படித்த சிலரிடத்திலேதான் காணப் 

படுகிறது. அதற்குக் சாரணம், பூமண்டலத்தின் சாஸ்திரங் 

களும் நவீன யோசனைகளும் நமது பரஷையில் மொழி 
பெயர்க்கப்படாமல் இருப்பதொன்று; நம்மவர் அன்ய 

தேசங்களில் யாத்திரை செய்து தற்கால அனுபவங்கள் 

திரட்டிக் சொண்டு வராமலிருப்பது இரண்டு; நமக்குள் 

வந்து புகுந்திருக்கும் கேரரமான வறுமை மூன்றாவது. 

எனவே, இந்தக் கூட்டத்தாரில் சிலர் கொஞ்சம் 

துணிவாசகச் செய்கைகள் செய்வதைக் காணும் போது, 

ஆரம்பத்தில் சொல்லியபடி எனக்கு ஸந்தோஷமுண்டா 

இறது. இப்படி. நம்மவர் எல்லா விஷயங்களிலும் நியாயதி 

தைத் துணிவுடன் செய்து சாட்டி நாட்டில் புதிய உயிரை 

நிலை நிறுத்தும்படி. தேவரி கருணை செய்ச,. 
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