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FOREWORD: 
wane 

These are days when vernacular composition 

is apt to be neglected in spite of a demand for 

making the vernaculars the media of instruction 

in schools and colleges, and examples are not want- 

ing of men with high academic honours that 

cannot write an essay or give a short address in 

their mother-tongue. This book of essays on 

various subjects, though written not with a view 

to meet the requirements of any particular Univer- 

sity Examination, contains much matter for thought 

and reflection and models of style fur imitation, and 

therefore may be profitably placed in the hands of 

University students of all grades. 

I have gone through some of the essays and 

am convinced that the author has exhibifed his 
deep insight into human nature and remarkable 

powers of employing figures of speech aptly and 

forcibly. The subjects are dealt with in a masterly 

manner and in a style chaste and dignified. 
I am sure a perusal of these essays will make 

a man wise and thoughtful besides equipping him 

with much useful knowledge and information. 

IT can therefore heartily commend the book to the 

attention of the Tamil public. 

8-5-1917. 5. K. DEVASIKHAMANIT, 
Headmaster, 8. P. G. High School, 

TRICHINOPOLY. 
a min 

 



TRANSLATOR’S PREFACE. 

mm DOUG A 

Just a year ago, when the Author of these 

Essays read out to me a few of them, his origina- 

ity and critical acumen in the treatment of them 

convinced me that he is destined to stmke out a 

new path altogether in the writing of Essays in 

Vernaculars. His object, as is discernible from his 

work, is to make the reader think and weigh the 

different aspects of the subject he has to deal with. 

Having a Socratic mind, the Author is imbued with 

a strong desire to hunt after and discover, with the 

aid of Nature, the hidden truth wherever it may ,be 

found. His method of verification from Nature— 

the source of all wisdom—wherever distorted 

human actions cannot show the truth, is truly 

Baconian. 

Tan) quite sure that even a superficial reader 

of the Author’s work will soon be well-armed 

to successfully meet any contested point as regards 

man’s principles of hfe and conduct in this world. 

It is only these merits in the Author and his 

work that made me think for a while of the useful- 

ness to the Tamils of a translation of such a master- 

ly and original work, And I have therefore 

ventured to undertake it for the benefit of my
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Tamil brethren even though I am the least 

qualified for it. 

As a lay reader of Tamil without any preten- 

sions to be called a Pandit, I can Jay small claim 

to classic style and pure diction. But every attempt 

has been made to render the Translation as faith- 

ful, simple and intelligible as possible, even at the 

sacrifice of purity of diction and terseness of style. 

If this humble attempt of mune is half as 

useful to the Tamils as the Author’s Malayalam 

original is to the Malayalam Vublic, the time and 

trouble I spent over it will not be in vain. 

Iam much indebted to Mr, இ, K. Devasikha- 

mani, the Headmaster of the 8. 12, @. High 

School, Trichinopoly, and a staunch patron of 

Tamil learning and Vernaculars in general, for his 

kind, suggestive and instructive remarks and 

encouragement. 

That there may be slips in this Translation is 

likely enough. All corrections and suggestions 

will be thankfully received. 

J. VENKATACHALAPATHI, p. a., 

Ist Marca 1917,
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தங்குணங்களையும், தம்மைச் சார்ந்தவைகளின் 

குணங்களையும் ஒருவர்காமே பெருமையாய் வெளி 

யிடு சல் தற்புகழ்ச்சியென்னும் பெருங் குற்றமாகை 

யால், இக்.நாலில் சொற்ப குணங்களேதேனுமுள 

தேல் அவையெடுத்துரையா விட, இதனஞாைம்பக் 
திலு க்கே௫ிக்கலாயிற்று, 

ஆனால் *அநந்த வீத்தேயபாகீரதி? யென்னு 
மிக் நூலின் முகத்து ஒருரையில்லாக்காலஃதைப் 

பத்திச் தவருனவெண்ணம் வர இடமுளதா தலால், 

அதைப் போக்குவான் விளக்கலவரியம். ஒன்றை 

விளக்கவேண்டிவரும்போழ்து அதன் குணங்களை 

யெடுத்துரை ததலின்றியமையாதாதலால், _ அஃது 

தற்புகழ்ச்சியென்னுங் குற்றத்தின் பாற்படாதென் 

Ap ஆன்மோர் சம்மதத்தை யொட்டியே 2) 6 50 Gop 

பற்றியோர் சிறிது இங்கு இயம்புவேன். 

மனிதர் அறியவேண்டிய விஷயங்கள் எண் 
ணிறக்ததாயிருகக, சொற்ப விஷயங்களைமட்டும் 
விரிவின்றிச் சுருக்கமாய் இக்.நாலின்கண்ணெழுதி, 

*மனிகரறியக்தக்க பல விஷயங்களின் வெள்ளப் 
பெருக்கு? என்று பொருள்படும், * அந்த விஞ் 
ஜேய பாதி?” ஏன்ற பெயரை யதற்குக் கொடுத்த 

கெள்ளளவுந்தகாதென ஈண்பர் பலருக்குந்தோன் 
றக கூடியதே.
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அனால் உலகத்திலுள்ளவெல்லா விஷயங்களும், 

அளவிறந்த சக்திகளின் இருப்பிடமாகிய பிரகிருதி 

(இயற்கை) யின் ஒவ்வோர் சக்தியைச் சார்ந்தே 

நிலைபெறுகின்றன. இ௫்நாலிலெடுத்துரைக்கப்பட்ட 

விஷயங்களெல்லாம் அவ்வவ்விஷயங்களுக்கு மூலா 

காரமான பிரகிருகிசக்கிகளைக் கெளியச் செய்து 

காரிய காரணங்களோடு கூடியவையாயும், உதா 

சணம் வேண்டியவிடங்களில் பிரகிருதி புதா.ரணங்க 

சோடு விவரிக்கப்பட்டுமுளதகால், பொதுவாய் இயற் 

கைச் சக்இகளையும், அவைகளைச் சார்ந்துள்ள 

பல விஷயங்களையும் இக தாலைப் பட.ப்பவர், பிற 

ருதவியின்றிக்காமே அறியக் கூடுமாதலினிப் பெய 

ரிடலாயிற்று. 

மேலும், கணிததநாலின் சில முறைகளையும், 

வழிகளையும் அறிக்க மாணவர், பலவேறு கணக்கு 

களைத் காமே செய்யச் சக்தியடைவதுபோல், இக் 

நூலின் விஷயப் போக்குகளையும், அவைகளை விளக் 

கக் காட்டப்பட்டுள்ள அ தா.ரங்களையும், உதாரரணங் 

களையும் உய்க்துணரும் வித்தியார்த்திகளுக்குப் பல 

வேறு விஷயங்களின் ஞானம் தாம ஏறபடுமாத 

லால், அகேக விஷயங்களின் ஞான வெள்ளப் பெருக் 

சென்று பொருள்படும், “*௮௩ந5த விஞ்ஜெய பாக 

cE”? என்னுமிப்பெயரிர் நூலுக்குப் பொருத்தமா 

மாணாக்கர்செவியென்னும் வயல்வாய், இந்தாலி 

னுட்பொருளென்னும் நீர் ஆரியர் வாக்கென்
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னும் ஏற்றக்கால் பாய்ச்சப் பெறின், அறிவென் 

னும் பைங்கூழ் செழிக்தோங்குமாதலால், மாணவர் 

காமே ஆராய்ந்து விஷயங்களைப்பற்றி யெழுதுஞ் 

சக்தியடைவாரன்பதற்குப் பொருக்தமான இக் 

தாலின் பெயரே தக்க சான்முகும். 

கடல் நீரை உவர் நீக்கி, உண்ணீராக்கிக, கைம் 

மாறு கருதாது உலகிங்குகவும் உயர்குணத்தெழி 

லியை உவமை கொண்டுற்றவர், உத்தம வித்துவச் 

சிரோமணிகளாகலால், இிற்றறிஞனான என்னா 

லியற்றப்பட்ட விந் நாலென்னு மூவர் நீரில் மலிம்_து 

கிடக்கும் குற்றங்களனைத்தையுங் களைந்து உண்ணீ 

சரக்க, அன்போடு திருத்தங்களை அடியேனுக்கு 
நல்குமாறு ௮ன்னோரைப் பரிவுடன் வேண்டுகின் 

றனன். 

கிளிகளின் வாயினின்றும் கற்பாறைகளினிடை 

யில் வீழ்ந்த ஐர் விதை, சூரிய வெப்பத்தால் இந்து 

அழிவதுபோல், பூர்வீக மகான்களின் நாக்கினின்றும் 

அாப்பாககியக்கால் கல்லென்னுமென் ஹிருதயத் 

இல் வீழ்க்த இந்நாலின் விஷயங்களாகிய வித்து, 

மூசாத்து வளர வழியின்றி வறுமையின் கொடுமை 

யாலழியுங்காலத்து, திருச்சி, எஸ், பி, ஜி, உயாதர 

வித்தியாசாலையின் சமஸ்கிருக பண்டிதர் 

மகா-ர-ஈஃஸ்ரீ 1. இராமசாமி ஐயர் அவர்கள் என் 

னும் பெருங்காற்முல், அவ்வித்தியாசாலையின் 

தலைமை உபாத்தியாயரான மகர-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 8. ]6, 

தேவசிகாமணி அவர்கள் பி.௭. எல். டி. என்னும்
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செழிப்பும் நீர்சுரசப்புழுள்ள ஈற்புலத்திற் சேர்க்கப் 

பட்டு, அதே விதக்தியாசாலையினாசிரியருளொரு 

வசாகிய மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ ர. வெங்கடாசலபதி அவர் 

கள் பி.எ. என்பவர் விவசாயத்தால் பயிராக்கப் 

பட்டு பலன் கொடுத்துள்ளது. ஆதலின், பிரதியுப 

காரம் எதிர்பாராமல், பிறருக்கு ஈன்மை செய்யும் 

சுபாவமியற்கையாயமையப்பெற்ற இக்குணக் குன்று 

களின் நன்றியை யெப்பிறப்பிலும் மறவா இருக்கக் 

கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

இனி இவ்வித்துக்கு, காற்று, புலம், விவசாய 

மென்னுக் துணைக்கருவிகள் செவ்வனே வமைக் 

அளதேனும், இன்றியமையாத மேகத்தினுதவியின் 

றியே, இஃது இவ்விதம் முளைக்து பயிரானது, புலத் 

தன் ௮ருமையான வளப்பத்தைக் தெரிவிக்கின்ற 

தன்மோ? 

மேலும், இவ்வித்து தானெதி்பார்த்திருக்க 

கார்மேகம், அதனியல்பாகிய கிலைக்தோரிடம்கில் 

லாமையைக் காட்டித் தன்னை வஞ்சித்தாலும், பூசா 

சத் இனுதவியால் வளர்க்து இவ்விதம் பயனை யீந்து 

விளப்குகின்ற து. 

பி. ௭. நாணுசாஸ்தீரி.
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பொருள் வணக்கம். 

கைவல். 

அறுசீர்கமில் நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

1. குலவுபெரு மாழியோ கரைசாரு, 

மரமூதல் கொண்ட வெப்பம், 

சுலவுபெரு இரைக்கசக்கா லோட்டியுயி 

சளித்தருளுக், தோன்று மின்பம், 

கிலவுபெரு கருணைகிறை பசப்பிரம்ம 

மாங்கடலே, கோந்து கேட்கும், 

குலவுபெரு வளமருளி, வெப்பகற்றிக, 

காத்தருள்வாய், குணதக்தி னோர்ந்தே, 

2.  சடமான கடல்புவியில் கேளாமல் 

CT DG தழைக்கு மாறு, 
தடமாரு மலைக்கையால வெப்பகற்றி 

யுயிரளிக்கும் தன்மை யுண்டே, 

இடமான க்கான கருணைநகிறை 

கடலாய இறைவ வுன்னை த் 

திடமாக வேண்டுமென் குறையகலு, 

நிறைவுவரும், கேோர்ந்தேன் கானே. 

, , 
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அநநத விஞ்ஜேய பாதரத, 

அழ வவ வலா 

1. சுவாதந்தீரியம் (சுதந்தீரம்.) 

Independence. 

நிச்சயமான விஷயஞானகத்திலிருந்து மனது 

வேறுகாரணங்களால் சலியாமலிருக்கல் சுவாதந் 

தீரியமாகும். 

விவேகம் பூரணமாகும் பருவமான யெளவனக் 

இற்குமுன் கல்விப்பயிறசி, மகபோகம், அரசாட்சி 

நியமம், உலகப்பழக்கம் முதலியவைகளால் தம்மன 

நட்பத்திற்குத் தக்கபடி ஒவ்வொருவரும் இன்னவை 

குணமென்றும், இன்னவை குற்றமென் ந, ஒரு 

வாறு நிசசயங்கொண்டிருப்பது சகஜம். இம்மனோ 

நிச்சயத்திற்கு ஒத்து, காரிய சந்தர்ப்பங்களில், 

அவைகளைச் செய்பவர் சுவாதக்திரியமுள்ளவன் 

றும், ௮அங்கனமன்றி ' மனங்குழைந்து தம் நிச்சயத் 

இற்கு விரோதமான மார்க்கத்தில் சென்று காரியத் 

தைச் செய்பவர் சுவாதந்இிரியமில்லாதவரொன்றும் 

சொல்லப்படுவர். 

மனிதருக்கு சுகத்திற்குக் காசணமான விஷயங் 

களில் இச்சையுண்டாகிறது இயற்கை, இக்கன்மை 

யான விஷயங்களில் சிலவற்றைத்தேடி அடையும் 

காலத்து, தம்மனோகிச்சயத்திற்கு ஓத்தவிதிகளை
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விலக்கவாவது, விலக்குகளை விதியெனக் கொள்ள 

வாவ, அடைய விரும்பிய சுகத்தைவிடவாவது 

கேரிடும். சுவாதக்திரியம் குறைந்தவன் இக்நிலை 

மையில், சுகத்திலாசைமீறி, விஷயங்களுக்கு அடி 

மையாய், மனவறுதியிழந்து, முரணான மார்க்கத் 

இல் செல்லத் தலைப்படுகிமுன். சுவாதந்திரியம் 

நிறைந்தவனோ, தன் நிச்சயங்களுக்கு விரோதமா 

யுன்ளதென்று அவ்விஷயங்களை ௮சட்டைசெய்து, 

துக்கம் சிறிதுங்கொள்ளாது, மனது சமாதானமுற் 

றிருக்கிறான். இதுவுமன்றி, சுவதக்தஇசன் மனவுறுதி 

யுள்ளவலும் சுகபூரணனுமாகிருன். பருஷத் தன்மை 

நிறைவதற்குக் காரணங்களாயுள்ள சர்தோஷம், 

இருப்தி, சத்தியம், உகாரகுணம் முதலிய பெருங் 

குணங்கள் நாளடைவில் விருத்தியாகி ௮வனிடச் 

இல் நிலைகிற்கும். 

அ௮ஸ்லவதந்இரனோே, தன் துர்கடத்தையினின் 

றும் இயற்கையால் உண்டாகக்கக்க துன்பங்களை 

யும், ராஜ தண்டனையையும், ஜனங்கள் வன் கண் 

கொள்ளும் ௮றுவெறுப்பின் காரணமாயுண்டாகும் 

துக்கங்களையும் அனுபவிக்ககேரிடும், இஃ்தோடு, 

தன் மனோ நிர்ணயத்தை யிழக்தும், துர்கடத்தை 

யைக் கைக்கொண்டும், ௮டைய விரும்பிய சுகமும் 

பெரும்பான்மையடைவதுமில்லை. மேலும் அதோ 

கதிக்குட்செலுத்தும், அதிருப்தி, அசத்தியம், 

இனத்தன்மை, சக்தேகம், பயம்முூதலிய நீக்கவேண் 

டிய இக்குணக்கள் அவனிடமிருந்து தர் கணமும் 

ஒழிவதில்லை,
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இது நிற்க, உலகத்தில் இப்பொழுது பலர் 

கியாயக்கோட்டமான மார்க்கத்இலிருஈதுகொண்டு, 

இடைத்த சுகம் எவ்வளவு ௮ற்பமாயினும் எள்ளளவு 

மொழிக்கத் இறமற்றவராயிருக்கின்றனர். இங்கன 

மிருஈ்தும், மனக்இட்பம் பூரித்தவர அடையக்கூடிய 

சுவாதந்திரியத்தில் பேசாசையுள்ளவராய், புத்தி 

யில்லாமல்தான் தோன்றிக்கன்மையாகிய மிருக 

சுபாவத்தை தவறுதலாய் சுவாதந்திரியமென்று 

கைப்பற்றுகிரார்கள். 

இனி, தான்தோன்றிக்கன்மையின் சொரு 

ub யாதெனில், காரிய சந்தர்ப்பங்களில் தமக்குத் 

கோன்றிய காரியங்களை தகுதியோ அல்லவோ 

வென்றும், பிற்காலத்தில் ௮வைகளினின்றும் விளை 

யத்தக்க கன்மை தீமைகளைக் கவனியாதும், தமக்குத் 

தோன்றியவாறே காரியங்களைச் செய். அவைக 

ளின் பயனாய். துக்கமனுபவிப்பதேயாம். 

மேலும் இத சுபாவம் மிருக சுபாவமேயாகும். 

ஏனெனில் மிருகங்கள், சன் மை இமைகளையும், மேல் 

சம்பவிக்கும் சுகதுக்கங்களையுங் கவனியாது, பகுத் 

கறிவில்லாக் காரணத்தால் கஷ்டத்திற்குள்ளாகும். 

இதுகாதறு மியம்பியதினின்றும் சுவாகக்இரியத் 

இன் எதிர்ப்பகமாயுள்ளது, தான்தோன்றித்தன் 

“மையென காம் அறியலாம். அஸ்வாதந்திரியமோ, 

சுவா கந்திரியத்இின் சூனியமேயொழிய தான் 

தோன்றித் தன்மைபோல் மிருக சுபாவமாகா_து, 

ஆகையால், தன்னை மனிதனெனப் Gor 

சொல்ல விரும்புபவன், சுவாதந்இரியமின்னதென்



4, 

த் தெளிவாய் அ௮றிக்து, தான்தான்றித்தன்மை 

யினின்றும் வேறு பிரித்து, பெளருஷத்திற்குக் 
காரணமாகிய அதை அதிக நுட்பமாய்க கவனித்து 

ஆசரிக்கவேண்டும். 
  

2. சாபல்யம்.--1“1011611655. 

மனிதன் சுகமடைவகற்கும் துக்கம் நீக்குவகம் 

கும் சிற்சில சாகனங்களிலும் காரியங்களிலும் விருப் 

பழமூள்ளவனாயிருத்தல் இயற்கை, 

இவ்விசமான இச்சை யாதொரு தகோஷத்துற்: 

குங் காரணமாயில்லாமல், மனதிற்கு உள்ளடங்கி 

யிருக்கும் நிலைமையில் ஆக்கிரகம் எனப்படும். 

YOU ஓரு சாதனச்தில் ௮லலஅ காரியத்தில் 

இச்சையுண்டாகும்பொழுது, ௮து தனக்கு BGS) 

யோ தகாசகோவென்றும், சிறக்ககோ சாழ்க்கதோ 

வென்றும், இலேசில் பெறக்கூடியதோ கஷ்டத்தால் 

சாதிக்கக்கூடியகோ அல்லது எவ்வகையிலும் கைம்: 

பற்ற முடியாககோவென்றும், ஒருவேளை கிடைக் 

கக்கூடியதானாலும் பிரயோஜனக்திற்குக் தக்க தேக. 

சிரமத்தாலோ, அல்லது ௮இக சிரமத்காலோ 

வென்றும், ௮வ்விஷயத்திலிருக்தும் பிற்காலத்தில் 

துன்பங்கள் விராயுமோவென்தும், கருதத்தக்க மன 

இன் விவேக சக்திகளை வேசோடறுக்.து, விரும்பிய 

விஷயத்தில் கள்ளிவிடு மோங்கியவாக்கிரகத்இற்கு. 

சாபல்யம் என்று பெயர். மனஇற்கு உள்ளடங்கி 

யிருக்கும் ஆக்பொகமோ இன்றியமையாக கா.சணங்க.
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ளால் கசியாயமான வழியிலுண்டாவதால் மனதின் 

பகுத்தறிவை மாள்விக்கிறதில்லை. மேலும், சாபல் 

பம், காமடைய ருகரல்லாக விஷயங்களை காடச் 

செய்து அவைகட்குட்படுக்தி சாமவையெய்துமாறு 

நம்மை வாஇத்துக் தூண்டுதலால், ௮ம்மனோகிலை 

மையில் எடுத்த காரியம் தொலைவதுடன் இராத 

துக்கமும் விளையும். 

ஆக்கிரகத்திற்கும் சாபல்யத்திற்குமுள்ள வித் 

.தியாசம் செவ்வனே வறிவான், இனியோர் தஇருஷ் 

டாரதம் எடுத்தாளுவோம் :-- 

நிலத்தில் வாழும் ஜக்.துக்களில் மிகப்பெரியதும் 

அ .இகவாகாரமுட்கொள்ளத்தக்கதுமானது யானை 

யல்லவா? இவ்வானைகளில் ப௫ியுள்ள இரண்டை 

யோரிடத்திற் கொணர்க்து கிறுத்தியவைகட்குப் 

போதுமான உணவை யவைகளின் ஈடுவணிருத்து 

வோம். அங்ஙனம் நிகழ்வது உற்று கொக்கின் 

அ திசயிக்கக்தக்கதாயிருக்கும், அ௮ப்பெருங்கரிகள்: 

ஒன்றோடொன்று ஆகாரத்தின் விஷயமாய் போரா 

டாததோடு கோபக்குறிகளும் காண்பியாது அவ் 

வுணவை யிச்சையுடனும் கோக்குவதில்லை. பாகன் 

அவ்வாகாரத்தை யுருட்டி யேந்தி வாயினுட் செலு 

,க்துமுன் ௮வன் கை யுதட்டில படத்தான் வாயைத் 

'இறச்கும், ௮ங்கனம் செய்வது பார்ப்போர்க்கு ஆகா 

சத்தில் அவைகட்கு ௮வசியமில்லையோ எனவும், 

பாகன் கட்டாயத்திற்காக எடுத்துக்கொள்வது 

போலவும் தோன்றும். மேலுமிவை இரண்டில்
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ஒன்றிற்கு மட்டும் உணவளித்து மற்றொன்றிற்கு 

அளிக்காது விட்டாலும் உணவு பெற்றதின்னதென் 

௮ம், பெருத்து இன்னதென்றும், அவைகளின் 

முகக்குறிகளால் அறிக் துகொள்வதுமசாத்தியம். 

இவ்விதம் கான், மனிதர் புத்தியில் ஆக்கிரக: 

மொஜழுங்கி நிற்கும். 

இதா கிற்க, பத்து யானைகளுக்குப் போது 

மான சோற்றை யோசிடத்திற் சேமித்து, இரண்டு 

நாய்களை ௮தன் பக்கம் விடுவோம். அச்சோறு 

இருநூறு காய்களுக்குங்கண்டு மிஞ்சுமானாலும்? 

இவ்விரண்டு காய்களின் சேட்டைகளைச் சற்று கவ 

னித் தப் பார்ப்போம். தூரத்திம் கண்ட வளவிலே. 

இவையி.ரண்டிற்கும் வழியிலேயே கடும் போர் 

தொடரக்கிவிடும். யுத்தக்திற்குக் காரணமான 

சோறு குறைந்த வளவாயிருக்கால் அவைகளின் 

யுத்த கோஷத்தைக் கேட்டு மற்மொரு நாய், 

யுத்த மத்தியிலேயே அச்சோற்றைக் கவாந்தும் 

போய்விடும். உணவிழத்தலுடனும் அங்கபங்ககத் 

துடலும், இரத்தப்பெருக்கோடும் அகத யுத்தம் 

மூடியும். அதலால் சாபல்யங் காரணமாய் உண் 

டாகும் அவிவேகத்தால் காரியகாசமும் அங்கபம்: 

காதி அக்கமும் நேருமன்மே? மேலும் சாபல்யத் 

தால் உண்டாகும் தோஷமிவ்வளவுகானோ? இல்லை, 

இல்லை. வேறொரு காயுமில்லாத விடக் தும் எஜ 

மானன் கொடுக்குமுணவை, ஒரு காயாவது சுகத் 

அடன் அ௮னுபவிப்பதுமில்லை. ஏகார்தகமாய் உண



7 

வளிக்கப்பட்ட மாயும் சாபல்யத் இன் மிகுதியால் சத் 

அதருசங்கையடைந்து யாதொரு சுகானுபவமுமில்லா 

மல் ௮வதியவதியாய் கொடுக்சவுணவை ஒரு கணப் 

பொழுதில் விழுங்கிவிடும், சாபல்யத்இன் நிமித் 

தீம் தன் வசமுள்ள வாகாரத்தையும் F530 57 

டனுபவிக்கவும் நேறிடுவதில்லை. இந்த அற்பப் 

பிராணிக்கு துக்கமதிகறிக்கக் காரணம், இதற்கு, 

சிறந்த உணவு மதல் சகலப் பிராணிகளும் வெறுக 

கத்தக்க பொருளிறுதியாகவுள்ள எல்லாப் பதார்த் 

தங்களிலு மள்ள சாபல்யக்தான். 

இனி சபலரிடத்திற் பிமாமொள்ஞும் 2 9a 

அப்பைக் கவனிப்பது அவசியம், எல்லாவுயிர்களி 

டத்தும் சமதிருஷ்டியாயுள்ள தெய்வமும் இக்கா 

யின் சாபல்யகதின்கண் வெறுப்புற்றதகோவென்று 

தோன்றும்படி சகல ஜீவ ஜாலங்களுக்குமத்தி 

யாவசியமம், இலகுவில் இடைக்கக கூடியதுமான 

பொருள்களில்கூட இப்பிராணி, கஷ்டத்தின்பால் 

படுத்தப்பட்டுள்ள து. எனெனில், ஈதிபெருகி, 

வெள்ளப்பெருக்கெடுத்தாலும் நாய் குடிப்பது நக் 

இத்தானே என்று சொல்லும்படி அதன் சாப 

ல்யமென்னும் இக்குணத்திற்கேற்ற கண்டனையோ 

வென்று தோன்றும்படியும Ihe saps gs 

வாயைக் தெய்வமிதற்களித்திருக்கிறது. விருப்பு 

வெறுப்பற்ற தெய்வத்திற்கே சாபல்யத்தின்௧ண் 

இவ்வளவு வெறுப்புண்டானால், இலேகில் வெறுப் 

புக் கொள்ளத்தக்க மனிகர், சபலரை எங்கனம். 

வெறுக்கா இருப்பர்,
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YET LS விஷயத்தில் மட்டும் சாபல்யமுள்ள 

சுணங்கன்௧தி இவ்வாறிருக்க, பஞ்சேந்தஇரியங்க 

ளின் மூலமாய் ௮கேக விஷயங்களிலாவசியம் கொள் 

ளத்தக்க மனிசன் சபலனானால் எவ்வளவு கஷ்டகத் 

இல் சிக்குவான் என்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ? 
ஒருவிதமான நரகத்திலும் சபலனனுபவிக்கும் 

துக்கத்தில் _நாற்றிலொரு கூழமூவது இருக்குமென் 

பது துணியத் சக்கதல்ல. 

இனி சபலனுக்கு சன்வசத்திற் கஇடைக்திறுக் 

கும் சுகசாதனங்களிலுள்ள பற்றுக்குத்கான், 

லோபம் என்று பெயர், பொருளை யீட்டுவதிலும் 

ஈட்டினதேட்டைப் பாதுகாப்பதிலும், காசம் வந்த 

காலத்து காயககிலேசமுறுவதற்கும், பிரதிபலம்? 

அப்பொருளிருக்கும் வரை யதையனுபவிப்பதன் 

ஜோ? உலோபியோ, பொருள் சுருங்குமென்ற காச 

ணச்சாலப்பொருளை அனுபவிப்பதுமில்லை, சபல 

மான நாயாவது கிடைத்த பொருளை சுகத்தோடு 

நுகராவிட்டாலும் நுகர்ச்சியென்ற ரீதியையாவது 

அடைந்துள்ளது. அ௮கர்கோ! உலோபிக்கு அதுவு 

மில்லை. மேலும் உலகத்தில் மற்று எவரும் ௮னு 

பவிக்காத அதஇிகோ. ரமான துக்கக்தை எப்பொழுது 

மனுபவிக்கிறான். ௮னு யாதெனில், அவன் Get 

சுகத்திற் கொள்ளும் ௮சூயையே. 

அளுயையென்றுல் பிறர் சுகத்தால் தன் சுகம் 

நசிப்பதுபோல் வியசனிப்பது, உலகத்தில் தன் 

ஏதிலான் அபகரித்து - னுபவிக்கும்
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பக்ஷத்தில், அவன் சுசத்தில் தூக்கமுண்டாவ.து 

சரதாரண மணிதற்கு இயற்கை, இவரினும் சற்று 

அதிகமான சாபல்யமுடையவர், தாம் சிசமித்து 

அடைய விரும்பிய பொருளைப் பிறர் அிரமித்து 

அடைந்தால் வியச௪னங்கொள்ளுவர். இவர், இவ் 

Agi வியச௪னங்கொள்ளுவதற்குக் காரணமுண்டு. 

யாதெனில், தாம் சிரமஞ் செய்திருப்பதால் அது 

தம்முடையதென்கிற அபிமானமவர்க்குண்டாகலாம். 

சபலனோ, உலகத்தில் யாருக்காவது எவ்வித 

சுகம் வந்தாலும் ௮து தன்னுடைய சுகம் நசித்தது 

போல் கினைத்து எப்பொழுதும் துககிப்பான். 

ஏனெனில் சபலனுக்கு காயைப்போல் தனக்கு சாத் 

இயமும் அசாத்தியமுமானவற்றிலும், சாரமும் ௮சா 

சமுமானவற்றிலும், ஒரேவிதமான அுஇயாக்கிரக 

மூண்டு. ஆகையால்தான், உலகத்திலுள்ள எதேனு 

மொரு சுகம் எவருக்காவது நேர்ந்தால் து தன் 

சுகம் நசித்ததுபோல் அளூயையின் கிமித்தம் துக் 

BSS 07 oF . 

Frucudeen sai 6g Corgy chs Dbl & 

கத்தையும் நிவர்த்திக்கலாம். அச்சாபல்யம் எல் 

லாவித துக்கங்களின் தொடருக்குக் காரணமாயுள்ள 

தென்பதை எல்லோரும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். 

(DT le aN UH Paid 

டாக்டர் உ வே. சாமி தையர் 
நூல் நிலையம், 

As on an - 600098,
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அ. பிரமசரியம்.--வேர்றகரு, 

மானிடருள் தொன்று தொட்டு, பிரமசாரி, 

இருகஸ்தன் என்ற இரண்டு வகுப்புகள் வழங்கிவரு 

கின்றன. அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட நியமத் 

அடன், கற்காலத்தில் ஒரு பிரமசாரியாவது, கிரு 

கஸ். கனாவ., இருப்பதாகக் காணப்படவில்லை. 

விவாகமில்லாதவன் விவாகமானவன் என்கிற ருக் 

கத்தில் மாத்திரமே அப்பதங்கள் தற்காலத்தில் 

உபயோகிக்கப்பட்டு வருவதுபோல், காடும் ௮வை 

களை அப்பொருள்களிலேயே இங்கு வழங்குக 

Cop wo. 

உலகக்திற் பாசதந்திரியம் துக்கத்திற்குக் கார 

ணமாயும், சுவாதக்இரியம் சுகக்திற்குக் காரணமாயு 

மிருக்கிறகால், எல்லோரும் முன்னதை நீக்கி பின் 

னதை யடைய த/வித வாக்கிரகங்கொள்வதியற்கை, 

இவ்வாக்கிரகக்தின் காரணமாய், தகாமெண்ணிய 

வற்றை “யடைய தேகப்பிரயாசையிற்றலைப்படுகி 

ரூர்கள. 

மனிதனுக்கு அகேகவிஷயங்களி லாவசியமிரும் 

பதே அவன் சுவாதந்தரியத்தினின்றும் நீங்கி, 

பாரதந்திரியக்திற் படுவதற்குகத் தக்க காரண 

மாகும். 

விஷ/பங்களில் வசியம் சுருங்கச்சுருங்க சுவா 

தந் இரியம் தலையெடுக்கும். விஷய அவசியம் சுர 

ங்கவேண்டி,, பின்வருங் காரணங்களாழ் £€ழ் கூறும் 

மார்க்கங்களை மனிதர் சிலர் தழுவுகின்றனர்.
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விவாகம் கொடங்கி மரணம்வரை மனைவி மக்க: 

ஞடைய உயிர் பாதுகாப்பு ஈம்மைச் சாருகின்ற த. 

அதினால் விஷயங்களினாவசியமும் அதிக பாரதக் 

தஇிரியமுமுண்டாகிறது. காம் விவாக மில்லாமலிருக் 

தால் ஈம் தேச சம்ரட்சணைக்கு வேண்டிய விஷ. 

யங்கள்கான் அவசியம். ஆதலால் பாசதக்திரியம் 

சுருங்கவும், சுவாதக்இரியம் பெருகவும், நாம் விவாக. 

மற்று பிரமசரியத்திலிருக்கவேண்டுமென்று சிலர் 

எண்ணுகின்றனர். இததான் சுவாதந்திரியச் இற்கு. 

இவர்கள் கண்டுபிடித்த வழி. இஸ்து யுக்இக்குப் 

பொருத்தமாயிருக்கெ.து. ஆனால் இது சாத்தியமோ 

வென்றும், சாத்தியமானால் வே.று இமைகள் வருவ 

தற்குக் காரணமாயிருககுமோவெனவும் காம் யோசி 

க்கவேண்டும். | 
நாமொரு விஓயதச்தை அ௮னுபவியாதமாத்திரத். 

இல் மவ்விஷயவிச்சை நம்மைவிட்டுப் போவ 

தில்லை. ஹர் ஸ்திரீயை ஈம்மெகிரில் காண்போ 

மானால் இந்திரியங்கள் மனதைக் கவர்ந்து விஷயத் 

திற்குட்படுக் இவிடும். மாதர் ஈீம்மெதிரில் படா 

வண்ணம் ஜனசூன்யமானவிடத்தில் வாசம செய் 

வோமென்ருலும், விஷயத்திலீடுபடாமலிருக்கமூடி. 

யா. ஏனெனில், மனதிற்கு இக்இரியங்களின் சமீ 

பத்திலுள்ள விஷயங்களில்மட்டும் செல்லும்படி 

யான சுபாவம் ஒன்றேயல்ல, அதற்கு மற்ரொரு 

சுபாவமுமூண்டு. யாதெனில், ௮௮ ஒவ்வோர் ap 

யங்களிலும் அக்கிரகுமடைந்து, தூரத்திலிருந் 

சாலும் ௮வ்விஷயங்களை சட. இ இரியங்களுடன்
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போய்ச் சேருவதுமுண்டு, இங்ஙனம் மனது தாத் 

இலுள்ள விஷயங்களிலும் சிஈஇத்துருகிப் பிரவாச் 

இப்பதால் விவாகமில்லாகதினாலோ, மாதர் வாடை 

(பகற்றுவகாலோ, பெண்ணின்பவாவசியம் கம்மை 

விட்டொழிவதில்லை. ஏகாங்கியாயிருந்தும், அடைய 

விரும்பிய சுவாதந்இரியமும் பெறுவதில்லை; எந்த 

விலயச்தையும் உண்மையில் ஜெயிச்காலொழிய 

அவ்விஷயங்களில் மனதிற்கு சுவாதக்திரியம் வரு 

வதேயில்லை, சத்துருவைக் கண்டொளிந்தவன் 

அவனை ஜயித்தவனாவானா? தற்காலத்தில் மறை 

௩.து தப்பினாுனவேயொழிய பிற்காலத்தில் அவன்கண் 

ணுள்ள பயமவனைவிட்டகலவில்லை. மேலும், சத 

அருவைக்சொன்ருலும் ஜெயித்தவனாகான். ஏனெ 

னில் வேது சத்துருக்கள் அவனுக்கு விரோதமாகக 

கிளம்பலாம், | 

இனி உண்மையான ஜெயம் யாதெனில், ஒரு 

விஷயம் முழுபலத்துடன் எவ்விதமாக வருத்தினா 

லும், சற்றேனும் அதனாற்றீமை யடையாவண்ணம் 

காமிருந்தால்தான் ௮தையுண்மையில் ஜெயிககவரா 

வோம். அவ்விதமின்றி, மனதிற்கு ஆவசியமான 

விஷயத்தையனுபவியாது, தூரத்தில் விலக்கி வைத் 

கால் அதன் ஆவலயேம் காளடைவில் படிப்படியாய் 

விருத்தியடைந்து, தடுக்கும்படியான சக்தி குன்றி, 

தைரியமிழக்து பித்துப்பிடித்தவன்போல் அ௮வ்விஷூ 

பத்தில் விழ நேரிடும். அவ்விதம் விழும் மனது, 

மரணம்வரை அவ்விஷயத்திற்கடிமையாய் அதி 

னின்று முய்யவோர் வழிகாணப் பெறுவதில்லை.
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விஷய ஜெயத்திற்கு ஆரம்பித்து இவ்விகம் விஷயத் 
இற்கடிமையாவது வாசியோ? இதுவும் தவிர, 

மணம்புரிதல் கேவலம் மிருகதுல்யமாகாது. ஜீவன் 

உற்பத்இக்காக பிரகிருதியால் பாரியாபக்தமேற்படு 

தீதப்பட்டுள்ளகால் அதைத் தடுக்கவுநூடியாது. 

மற்ற எவ்வகையின்ப வாஞ்சையை ஜயித்தவனுக் 

கும் இப்பெண்ணாசையை ஜெயிப்பது அரிதாகும். 

ஏனெனில், பஞ்சேந்திரியங்களில் ர் இந்திரியம், 

தான் திருப்தியடையுங்காலத்தில் மற்ஜோர் இந்திரி 

யம் தனக்குப் பிரீதியான விஷயத்தில் மனதைக் 

கவாஈ்து செல்வது இயற்கை, அனால் கலவியின்பத் 

இல் அப்படியில்லை. ஆகலால் பாரியை சர்வேக் 

இரியங்களின் திருப்திக்குக் காரணமாகும். 

இதுகிற்க, கனிக்கனியே ஒவ்வொரு பொறி 

களுக்கும் அடிமையாகக் கூடிய மனிதன்; எங்ஙனே, 

பஞ்சேக்திரியங்களுக்கும் இருப்தியண்டாககத்தக்க 

பாரியையை நிவர்த்திக்க முடியும். சுவாதந்திரியத் 

இனிமித்தம் தள்ளிவைக்கிவேண்டிய தவசியமானா. 

லும் ௮.௮ முடியக்கூடிய சாயில்லையே | 

இனி ஒன்றையழிக்காமலும், தள்ளாமலும், 

ஜெயிப்பது, ஜலபயதை யொழிப்பதை யொத்த 

ருக்கின்றது. எங்ஙனேயெனின், வெள்ளக்திற்குப் 

பயர்து கரையிலேயே கிற்கின்றவன், தற்சமயம் 

வெள்ளத்தின் பயம் நீங்கியவனானாலும், பிற்காலத் 

இல் வெள்ளத்தின் காரணமாய் இறப்பதற்கிட 

மிருப்பதரல் ஜலபயம் நீக்கினவனாகான், ஆனால்
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(வெகு ஜாக்கிரதையாய், . பிறர் சகாயத்துடன் 

முதலில் சொற்ப ஜலத்திலிறங்கி நீந்தப் பழகின.வ 

னுக்கு ௮காதமான நீரிலிறங்கினாலும் ஜலபயமிலலை. 

எனெனில், வெள்ளத்தினடுவிலும் ௮கன் சக்தியால் 

யாதொரு குறைவுமவனடைவதில்லை. 

இதுபோலவே சாத்தியமற்றதும் உண்மையில் 

பயத்துக்குக் காரணமாயிருப்பதும், தவறுதலாய் 

ெயமென வெண்ணப்படுவதுமான விவாகவிலக்கி 

னால் சுவாதக்திரியமடைய முடியாது, 

மனதிற்கவசியமான விஷயத்தைத் தடுத்து 

வறுத்துவதாலுண்டாகும் இமை யொருபொமுதும் 

.ந௫ிக்கத்தக்ககல்ல. அங்ஙனம் தடுத்து நிறுத்த 

முயல்வது, மலைச் சிகரத்தினின்று மிறங்கு 

'மொருவன், பட.ப்படியாய்த் தாழச்செல்லாது, 

உச்சியினின்றுங் கீழ் குதிக்குஞ் செயலையொத்ததது. 

என்னே, இவ்வளவு யோசனை இவ்விஷயத்.இன் 

கண்டி 

இயற்கையிலுள்ள ஆண்டன்மை சற்றேனுக் 

குறையாதிருக்குமானால் ௮கேக பாரியைகளையும் 

இரசாச்சியங்களையும் இரட்சிப்பது இலேசாகவிருக் 

கும். அவ்வாண்டன்மையிலலா சவிடதது உலகத் 

இல் எல்லாப் பதார்த் தங்களுக்கும் சழ்ப்பட்டவோ 

யாலோம். . இகச்கிலைமையில் சுவாதந்திரியத்தில் 

மோகங்கொள்ளுவனு, காட்டிலெரிக்த நிலவுபோல 

வும் சாம்பரிற்பெய்க நீர்போலவம் நிவ் Ga Curr var 

மாகும்,



உடி ந அபிவ ப்விர்காசா பரக 

UV ANAT UR, YADRAS-at. 

இனி புருவச் தன்மை ஈம்மில் பூரணமாக 

வேண்டுமானால், புத்தி பூரணமாகவேண்டும், பூத்தி 

பூசணத்தைப்பற்றி ஞானத்தின் &ழ் காண்க. 

ஆதலால் புத்தி பூரணத்தால் ஞான பூசணமும், 

அதற்கேற்றவாறு பெளருஷமும், அதற்கேற்றவாறு 

சுவாதந்திரியமும் வருவகல்லாமற் கேவலம் சித்றின் 

பங்களை விலக்குவகால் வருவதல்ல, இத்தியாதி 

காரணங்களாற் பிரமசரியம் நம்மைச் சுவாதக்இரி 

பத்திற் சேர்ப்பிப்பதரிது. 

  

4. afom.—Pride. 

இப்புவியிலுனள்ள மானிடரனைவரினும் எல்லா 

நிலைமையிலும், தான் எண்ணிறந்சகவளவு மேன்மை 

யுள்ளவனென் து மனப்பூர்வமாகக் கர௬.இக்கொள் 

ளும் சுபாவக்தகான் கர்வம். 

இறுமாப்புக்கொண்டவன் தன்னை ஈசுவ.ரனுக் 

கொப்பாகவும், பிறரை மிருகங்களுக் இடாசவும், - 

கினைத்துத்கான் காரியங்கவிற் பிரவேடப்பான். 

கர்வியின் மனப்போக்கு, பைத்தியக்காரன் மனப் 

போக்கையொக்திருக்குமென்றால், முதலிற் சிலர் 

கம்பா. சானாலும், பைத்தியக்காரனைவிட, கர்வி பன் 

மடங்கு துக்கத்தை விளைவிக்கக்கூடிய Hs slang 

இயையுடையவனென எல்லாரும் இறுதியிலொக் 

துக்கோள்ளாமற்றீராது, 

ஏனெனில் காவி, தான் எக்காலத்திலும், 

யாவற்றிலும், எவரிலும், மேம்பட்டவனென உலகம்
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கோஷிக்கும்மாறு வீறுபேசி, காரியங்களின் சாத் 

தஇியாசாத்தியங்களும், பிற்காலத்திய குணதோஷூங் 

களும் சிந்கியாமலவைகளை யாசம்பிப்பான். இம் 

மாதிரியே பைத்தியச்காரனும் குணதோஷங்களைக் 

கவனியாது, காரியங்களைச் செய்வானாதலால் கர் 

வியை, பைத்இயக்காரனுக்கொல்வானென எக்கனே 

சொல்லமுடியும். உற்றுகோக்கில், ௮வனினுமதிக 

கஷ்டத்திற்கு உட்பட்டவனே. 

ஏனெனில், பித்தனுடைய காரியங்களினின் gy 

முண்டாகுந் இங்குகளை, ஜனங்கள் அவனது அறி 

வின்மையெனப் பொறுத்து மன்னிப்பார்கள். காவி 

யின் காரியங்களோ, அ௮ங்ஙனமலலாது அகம்பாவத் 

இன் கா.ரணமாயுண்டானதென்று ஜனங்கள் எண்ணு 

வதால், ஒவ்வொருநாளும் அவனுக்குச் சத்.துருக்க 

ளதிகமாகிக் கொண்டிருப்பார்கள். கஷ்டங்களும் 

பெருகும். இதுதான் கர்விக்கும், பித்தனுக்கு 

முள்ள வேற்றுமை. இங்கனே காவம் வளருக் 

கோறும் அ௮வலுக்செல்லோரும் விரோதிகளாய் 

மூடிவர். | 

இனி, கர்வி தோத்திரப் பிரியன் ; அதாவது, 

தான் பிறனாக் துதிப்பவன் என்ற பொருளிலல்ல* 

ஏனெனில், பிறரோடு பேசினாலே தன் கெளரவம். 

குறையுமென்று நினைப்பவன் எங்கனம் அுதிப்பான். 

ஆதலால் பிறா தன்னைத் துதஇப்பதிம் பிரியமூள்ளவ 
னென்று பொருள்படுமெனக் கூறவும் வேண்டுமோ? 

மேலும் கர்வி புச்தியீனனாதலா லிவனிடத்தி 

லில்லாக பல நற்குணங்களுமிருப்பதாக ஈயவஞ்ச
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கர் சொல்லிக் தோக்இரம் பண்ணினால் இலே? 

லவர்களை கம்பிவிடுவான். பாம வஞ்சக தங்க 

ளிஷ்டக்கதைச் சாஇப்பதற்கு. இவனது கர்வ தூரக் 

குணத்தைப் பொறுத்து மித்திரர்போல் ஈடிப்பர். 

சற்சனங்களாகிய புக்இமான்கள் இவனிடக்திலிஷ்ட 

முூன்ளவர்களாயிருக்க விரும்புவார்களா 7* இவனது 

கர்வ துர்ககுணக்தசை எவ்வாறு அவர் சகஇிப்பார். 

ஒருவேளை யவரிடும்பை கூர்க்து இவனிடம் வர 

நேரிட்டால், தன் கெளரவம் காட்ட அவர் வருகை 

யறியாதவன்போல் ஈடிப்பான். வந்தவருக்கு முன் 

னினும் பன்மடங்கு அவன் கண் வெறுப்புண்டாக், 

அவனை விட்டகன்றுற் போதுமெனம் தோன்றி 

விடும். 

ஆதலாலன்னியருக்கு இததக்தைச் செய்யும்படி 

யான குணக்குன்றுகளென விள ங்கும் சாதுக்களி 

லொருவரோனும் இவனுக்கு மித்திரராக சந்தர்ப்ப 

மில்லை. 

கர்விக்கு அறிவுண்டாகு மார்க்கங்கஞ்ஞ் சொற் 

பம். ஏனெனில் அ௮ன்னியருபதேசக்இனின்று மிவ 

னறிவைச் தேடிக்கொள்வது மிகவுமசாத்இயமா 

கும். தனக்கொரு விஷயத்திலறிவில்லையென்றும், 

கன்னைவிட அறிவிற்றோக்க மற்மொருவன் உப 

தேசத்தால் அறியவேண்டியிருக்கிதென்ற வெண் 

ணம் ௮வன் கெளசவக்தஇற்கு முற்றும் முரணானதன் 

ஜோ! இனியன்னியருபகேசமிவ்வாது நீங்க, ௮வன் 

ஞானமடைதற்குள்ள மற்ரோர் வழி, சுயபுத்தியால் 

யோசித்து காரியத்தின். தத்துவக்தை றிந்து 

அ * ப
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கொள்ளலல்லவா ? ௮ச்தோ ! இவ்வழியும் அசாத் 

இயமாகவே முடிகின்றது. ஏனெனில், ஒவ்வொரு 

காரியங்கள் செய்யும்பொழுதெல்லாம், காரியத் 

இல் எவ்விதம் பிசவர்ததிக்தால் தன் பெருமை 

பெருகுமென்றெண்ணி, தன் கர்வக்திற்கேற்மவாறு 

யோ௫ப்ட£2 தயல்லாமல், விஷயங்களின் உண்மை 

யான குண தோஷ வாராய்ச்சியை ௮வன் செய்வதே 

யில்லை. 

ஞான சூன்யலும், காடோறும் சத்துருக்ககாத் 

தேடிக்கொள்ளுகிறவனும், சுயகயக்கா.ரரை கம்பின 

வனுமான மனிதன் சதா அுக்கக்கடலில் அமிழ்ககவ 

னுவானேயல்லது சுகம் பெறுவதேது? 

மேற்சொன்னவையினின்றும் காமறியம்பாலது 

யாதெனின்: காவி பித்தனுடைய மனத்தன்மை 

யுடையவனென்றும், உலகத்திற் பலா அவன் 

விரோதிகளெனவும், சாதுக்கள் அவன் பந்துக்க 

ளாகாளொனவும், சுயநயக்காரரே ௮வன் மித்திர. ராவ 

சானவும், பிறருபதேசத்தைப் பின்பற்றும் சுபாவ 

மற்றவனெனவும், இறுமாப்பின் காரணமாய் சொந்த. 

யோசனை ய.வனுக்கிலலையெனவும், பொருள்கிலை யா 

சாய்ச்சிக்கும் ௮வன் மனஇற்கும் வெகு௮.ரமெனவு 

மிவையேயாம். 

ஆதலால் இப்பே்ப்பட்டவனுக்கு உலகத்தில் 

சுகம் எங்ஙனே கிடைக்கும், 

TEE
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5. மடி (சோம்பல்.)--1,82110255. 

ஒருவன் சுகானுபவசக்காப்பங்களை எவ்வளவு 

பரிபூசணமாயடைநக்திருந்தாலும் மனத்தின் க்ஷய 

ரோகமாகிய மடி, அவன் மனதில் குடிபுகுந்தால் 

அவன் சற்றேனும் சுகமடைவதேயிலலை. மேலும் 

அவன் நீங்காத துக்கத்தையும் அடைவான், 

மடியின் விஷயத்தில தவ்வொருவரும் ௮இ 

ஜாக்கரதையாபிருக்கவேண்டும். ஏனெனில் ஸ்தூல 

தேகத்திலுண்டாகும் க்யசோகக்தை சிகிச்சை 

தெரிந்த எல்லா வைத்தியரும் நீக்குவதரிதெனப் 

பின் வாங்கா கிற்க, சூக்குமதேகமான மனதைப் 

பாதிக்கும் மனோ சாஜயக்ூமாவை (சஷயசோகத்கதை) 

எவ்விதம் தடுக்கமூடியும். அகலாலகனின்று மூய் 

யும் மார்க்கம், அதை வாராது தடுப்பதுதான். 

மடியின் சொருபம் யாதெனின் ம்ணிதருக்குச் 

AvP விஷயங்களில் நியாயமான இச்சையுண்டா 

கும்பொழுது, ௮கை சாதிப்பான்வேண்டி நமது 

சேகமும், ஐம்புலன்களும், மனதும் கேச விதக் 

தில் சரமஞ்செய்யவேண்டியவவ௫யம் வருமன்ஜோ $ 

காரியசித்திக்கு வேண்டிய சிரமத்கைச் £265 £68) 

யில்லாததால் சிரமத்தை விலக்கும்பொருடடு, காரி 

பத்தினின்றும் பின்வாங்கும் சுபாவம்தகான் மடி 

'யெனப்படும். 

மெய்வருத்தம், பசி, தூக்கம், செவ்வியின் அரு 

மையாகிய இவைகளின்கண் பயமாகிற மடி பீடிச்சு 

மனிதனுக்கு யாதானுமோர் காரிய ஆவசியம் கேரும்
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பொழுது ௮வன் மனதில், மடிக்கும் அக்காரியத்தி 

லிருக்கு மிச்சைக்கும் யுத்தமுண்டாகும், இதில் 

வாதகமென்னவென்முல்,--மடிக்கு மெய் வருத்தம் 

கூடாதென்றும், அக்காரியவிச்சைக்கு எடுத்த காரி 

யம் சித்திக்கவேண்டுமென்றும் நிற்கும். லஸ்யம், 

கொடக்கத்தில் இச்சையைக்தடுக்க அவ்வளவு பல 

மில்லாமையால், மெய்வருக்கக்தைக் குறைத்து காரி 

யத்தைச் சாதிக்க மூயலும். எவ்வாறெனின், காரியக் 

தைச் சாஇக்க நியாயமாய் அடையக்கூடிய மெய் 

வருத்தங்களைச் சுருக்கும்படி, தக்இ.ரம், களவு, ௪௫ 

முதலியவற்றை மடியுபயோகிக்கக் தொடங்கும். 

ஆரம்பத்திலேயே மடி. இத்தாவழக்கங்ககா மனதி 

லண்டாக்குகின்றது. இவ்விதம் மர. வள.ச, வளர, 

தீன் பலத்தால் மெய்வருக்தக்தை முழுதுக்தள்ளி, 

மூன் கூறிய தூர்ககுணங்களையும் விருகதிசெய்து, 

மன இனிச்சையைக் கெடுத்து, அதை யெடுத்த காரி' 

யத்தினின்றுக் இருப்பிவிடுகிற.து. 

மனது மடிக்கடங்காத பலமான இச்சையைக் 

கொண்டால், கன் பலத்தால் மனசைக் இருப்ப 

இயலாதென்று கண்டு தக்இரமாய் அம்மனதை அத: 

னிச்சையினின்று௩் இருப்பிவிடுகின் றது. 

மடியின் தந்திரமாவது யாதெனின், அவ்வம். 

மனத்தின் சுபாவத்திற்குக் தக்கபடி ஒவ்வோர் 

குழப்பத்தை யுண்டாக்கி இச்சை எவ்வளவு பலமா 

யிருந்தாலும், மனதை அதனின்றும் இருப்பி மெய்: 

வருத்தத்தை நீக்கும்.
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உசா ரணமாக இச்சைகொண்ட மனது, தருமத் 

Bo நிலையுள்ளசெனக்கொள்வோம். அப்பொழுது 

எடுக்க காரியம் அதர்மமாயில்லாமலிருக்தாலும், 

அ.தர்மமோ வென்று சந்தேகத்தையுண்டாக்கி (மடி) 

மனதை  அவ்விச்சையினின்றும் திருப்பிவிடும். 

அஃது கர்வ சுபாவருள்ளதானால், அவ்வற்ப வில 

யத்திற்காக அவ்வளவு கஷ்டம் தாம் கொள்ளுவது 

தம் அந்தஸ்கிற்குக் ககாதென்றும், வேறு சமயக் 

Bo இவ்விஷயத்தை வெகு இலேசாய்ச் சாதிக்க 

லாமெனவுக தோற்றுவிக்கும். பய சுபாவமுள்ளதா 

£ாுலோ, எடுக்க காரியத்தினின்றும் பிற்காலத்தில் 

பெருங்கேடு உண்டாகுமென்று வெருட்டும். Fh 

தேக சுபாவருள்ள தானால், கஷ்டப்பட்டுங் காரியம் 

அத் தஇக்குமென்ற நிச்சயமில்லையெனவும் SARL Cop 

டங்கள் மாத்தாமே யனுபவிக்க நேரிடுமெனவும் 

தோற்றுவித்து, மனதைப் பின்னடைவிக்கும். 

இங்கனம் மனத்தின் வேகச்சதைக் தேக்கும் 

யக்ஷமா (க்ஷயசோகம்) வால் பீடிக்கப்பட்டவன் 

சுபாவத்திற்கேற்றபடி. மடி, தக்இ.ர சக்தியால் குழப் 

பத்தை யுண்டாக்கி, மனதை அவசியமாய்ச் செய்ய 

மேேண்டிய காரியத்தினின்றும் நீக்கி, இராத துயரக் 

கடலிலமிழ் க.இவிடும். 

மடியினால் காரியம் கெடினும் மெய்வருக்தமா 

கிலு மில்லையாமோ வென்முல், அதுவுமசாத்தி 

(பா... ஏனெனில், அகேகதடவைகளில் ஆலஸ்யம் 

அடைந்த மனது, முதலில் காரியக்தைவிட்டு, 

அச்சமயநர் தவறினால் காரியம் தவறுமென்கிற ௪ம
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யத்தில் அக்காரிய பலனை யிழக்க வாற்றாமையால் 

அ௮.இக சசமத்துடன் அ௮க்காரியத்தைக் தொடங்கும். 

இவ்வாறு செய்தும் தகுந்கவேளை தவறினதால்: 

பட்ட கஷ்ட மெஞ்சுமேவொழிய காரியம் கைகூ. 

டாது. 

ஸ். தூாலதேகக்தை வாஇக்கக் கூடிய யக்ஷ்மா 

(கூயசோகம்) வானது எல்லா ௮வயவ சக்திகளை 

யும் கிர்ரூலமாக்கி தேகக்கைச் சொற்பகாலக்தில்: 

சவமாக்கும். மனோ சாஜயக்ஷமாவாகிய ஆலஸ்ய 

மோ, புத்தியையு மிந்திரியங்களையும் காளடைவில் 

பலமற்றதாக்கி ஜீவனைமாத்திரம் அழிக்காமல் உயி' 

சோடுற்ற பிணமாக்கிவிடும். 

மேலும் தூலகேக யக்ஷமாவான௫ சீக்கிரத்தி 

அயிர் துறக்கச்செய்வதாற் பிறருக்கு அவனால் ம. 

ணத்திற்குப்பின் யாதொரு உபாதஇயுமில்லை. மனோ. 

சாஜயக்ூமாவானது மனிதனை மூச்சோடு கூடிய 

பிணமாக்கி விடுவதால் ௮வன் பந்துக்களுக்கு ௮வன் 

சரரபோஷவணை விஷயமாய்ப் பல கஷ்டங்களும் 

வந்து சேரும். அவனிருக்குமிறக்தவனுக்கொப் 

பானதால் அ௮வனாயுள்வரை அவனாலுலகக்கிற்குப் 

பிரோதபாதையே வொழிய Card) apes Hever 

இனி சோம்பலென்கிற இப்பாமுங் இணெற்றில் 

விழா இருக்கச் சூழ்ச்சி யாதெனில், அதனாரம்பகா 

லத்தில் ௮தற்கும் ஆக்கிரகத்திற்கும் போராட்டம். 

தொடங்குமென்றோமல்லவா; அப்பொழுது உற்சாக 

சக்தியை வெகு பலப்படுத்தி யுத்தத்தில் மனதைத்
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தோற்கச் செய்யாமல் காரியத்தில் மூயற்சிகொள்ள 

வேண்டும். உற்சாகம்கான் இவ்வியாதிக்கு ஏற்ற மரு 

5௮. பொதுவாய், இம்மனேவியாதி, யெளவனகத்தி 

லாவது விருத்தாப்பியத்திலாவதுண்டா வதில்லை. 

அந்தோ! இளம்பிராயக்திலேயே இது உற்பத்தி 

யாகிவிடுகிற து. 

இம்மனோவியாதி சாதரரணமாய், செல்வத்தி 

லுழலுபவரும், புத்இரறிடம் அளவிறக்தவார்வங் 

கொண்டுள்ளவருமான தனவான்க௧களது சத இகளை 

யதஇிகமாய்ப்பாதிக்கிறது. சிறு வயதில் தந்தையி 

னதிக செல்வத்தால் கிறிதுஞ் சிரமமின்றிச் ௬௧ 

மனுபவிக்க கேரிடுவதால், பிற்காலத்தில் சுயப்பி.ர 

யாசை செய்யவேண்டிய சமயக்களில், பழக்கமில் 

லாத காயகலேசங்களை (மெய்வருத்தங்களைச்) சகிக் 

கச் சக்தியற்று அஆலஸ்யத்தின்பாற் படுகின்றனர். 

அதனால்தான் ஐசுவரியவான்களும் தீம் மக்கட்பால் 

௮இக வாற்சல்யமுடையவரும், இத் இப்பழக்கம் 

கங்கள் கான்முளைகளிடத்து வர்து சேராது 

௮தஇிக சாக்கிரகதையாய்ப் பாலுகாக்கவேண்டும். 

இனி, சபலரிடம் ஆலஸ்யம் காணப்படுவ 

தில்லையாதலால், சாபல்யமும், உற்சாகமும் இம் 

மனேவியாதிக்கு ஒளஷதங்களெனக்கொள்ளுதல் 

கூடாது. 

ஏனெனில், .ஆலஸ்யக்தைச் சாபல்யம் போக்கு 

மானாலும், அதைவிடப் பன்மடங்கு வலியதான 

மற்மோர் வியாதியன்றரோ? ஆதலின் சோம்பலைப் 

போக்க சாபலயத்சைக் கைக்கொள்ளல்*அ௮க்னிமக்த
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வியாதியை, ௮.தியக்கினி என்கிற சோகத்தால் நிவர் 

ததிப்பதுபோலவும், தலைவலி போக்கக் இருவலி 

யடைவதுபோலவும், முள்ளையெடுத்து முளையடித் 

அக்கொண்டாற்போலவுமாகும். 

ஆகையால் இம்மடியென்னுமாலஸ்யக்தை நிர் 

மூலமாக்க உற்சாக சக்தியொன்றே, கன்மை செய்வ 

அடன், இமைசெய்யாத இருமருக்துமார் 

  

6 புத்தீரன்.---][16 501. 

குற்றமற்ற தேகேந்இிரியங்களையுடைய யெள 

வன புருஷருக்கும் சுகசாதனங்களைச் சம்பாதித்து 

அகப் பிறருசவி யவசியமாகவிருக்கின்றது. அக்ரிய 

ருதவியடைந்தும், எண்ணின சுகமும், துக்க கிவிர்த் 

இயும், எண்ணினவாறே சா .இப்பதில்லை. 

குழந்தைப் பருவத்தில், கம்மவயவங்களும் 

லம்புலன்களும், அவைகளின் சக்தியும், முதிரக்து 

விகசியாமலிருக்குங் காலத்து, அவ்வவயவங்கள் மு.த 

லியவை இலேசில் காசமடையக் தக்கவையன்் ௫3 

அ௮வ்வாறுள்ள குன்றிய தேகேந்திரியங்களையுடைய 

குழந்தையினகண் கைம்மாறு சற்றேனுங் கருகாது, 

தங்கள் சொந்த சுகசாதனங்களையும் கினையாது, 

வெகு காயகலேசங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு, 

பெற்றோர் அக்குழந்தையை, கேகேந்திரிய சுகபூர்த் 

இயுடன் யெளவனப் பிராயத்தில் சேர்ப்பிக்கன்றன 

சல்லவா?
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:பிரதியுபகாரம் எதிர்பாராது பெற்றோர் குழ 

ந்தைகளை இசட்சிக்காரன்பது மனகிற்கு இருப்தி 

யைத் தசத்தக்ககல்ல. ஏனெனில் ys Marois 

லிருந்து பிற்காலத்தில் பெற்றோர் பிரதிபலமடைய 

விச்சை வைத்திருக்கன்றனரன்் றோ??? என்று இவ் 

விசம் சிலர் ஊகிக்கலாம். அனால் இந்த ஷகம் மூழு 

வதும் தவறு, ஏனெனில், பிற்காலதில் தமக்கு 

யாதொரு பிரதியுபகாரமம் செய்யத்திறமற்ற பிற 

விக்குருடும், அங்கஹீனமுமான குழந்சைகளிடத்தி 

லும், அவைகளால் ஆயுள்பரியக்கம் துக்கக்திற்கே 

காரணமானாலும், பெற்றோர். பிரீதிசற்றேனும் 

குறையாது அச்சிசுக்களைப் பாதுகாககின்றனர். பிர 

இருதியில் இன்னும் யாகானுமாதாரமுண்டோ 

லெனப் பார்ப்போம், மிருகங்களுக்கு நிகழ்கால 

வறிவேயொழிய எதிரகாலக்தைப்பற்றிய யோசனை 

யில்லையலலவா? அவ்வாறுள்ள ஜீவன்களுக்கும் 

தம் சிசுக்களிடக்தில், மனிகனைவிட வதிக வாற்சல் 

யம் இருப்பதை காம் பார்ப்பதில்லையா ? கைம்மாறு 

கருதியோ தம் குட்டிகளைப் பாதுகாக்கின்றன? பிரதி 

பல இச்சையில்லாமலே, மிருகங்களில் Hae வாற்சல் 

யமியற்கையாய்ப் புலப்பட, அதற்கு விரோதமாய் 

மனிதனில் மட்டும் கைம்மாறு காரணம்பற்றி சிசு பரி 

பாலனம் நிகழ்வதெனக் கூறுவது யுக்திக்குப் பொ 

ருக் கவில்லை. 

இனி பிரதிபலனுக்கேற்றவாறு செய்கின்ற 

மனிதனிடத்திலும், ௮ஃதற்ற மிருகங்களிலும் ஒரே 

விதமாய் பிரதியுபகாரவுத்தேசமில்லாமல் புத்திர
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சிகேகமுண்டாவதற்குக் கா.ரணமென்னவென்று 

யோ௫ிக்கவேண்டியிருக்கிறது. 

நாம் தத்துவ விஞ்ஞான சாஸ்இரத்தினுதவி 

யால் எந்தெந்த சாதனங்களின் தத்துவங்களை யறிக் 

திருக்கிரோமோ வவையெல்லாம் ௮கேக சுகங்களுக் 

கும் துக்க நிவர்த்திக்கும் காரணமாயிருக்கின்றன. 

உலகத்தில் எல்லா வஸ்துக்களின் தத் துவங்களை யறி 

யும் பக்ஷத்தில் அவையெல்லாம் நமது சுகத்திற்குக 

காரணமாயிருக்கும், ஆகலின் பி.ரகருதியால் ஜகத் 

இன்கண்ணுண்டாக்கப்பட்ட சர்வ௫ிருஷ்டியும் ஜீவர் 

களது சுகக்கிற்காகவென்று புலப்படுகின்றது, 

மேலும் ௪௪ க்ஷூமத்திற்காக பிரகிருஇ மக்கட்பா 

லன்பைபைப் பெற்றரோரிடமுண்டாக்கியுள்ளதென, 

இதனின்றும் தெளியக்கக்கது. இன்னும் மிருகங்க 

ளில் அண்களுக்குக் குட்டியினிடத்தில் வாற்சல்ய 

மில்லை. ஏனெனில் குட்டியின் க்ஷமக்திற்கு ஆணின் 

வாற்சல்யம் ௮அவசியமேயிலலை. ஆனால் மனிதனிலோ, 

தந்தையினுகவி யத்தியாவசியமாக விருககின்றது. 

ஆகலின் மனித வர்க்கத்தில் மாத்திரம் தந்தைதாய் 

இருவரிடக தம் சிசுவாற்சல்யம் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

தெனக் தெளிவாகின்றது, 

இனி 4 சிசுகூடமத்திற்காக புத்திர சிகேகக்தை: 

தாய்தகதையரிடத்தி லமைத்த பிரகிருதி, சர்வ 

ஜீவர்களிடத்தும் தயையென்கிற சுபாவக்தை ஸ்தா 

பித் திருந்தால் சசுக்ஷமத்திற்கு இன்னுமதிக செள 

கரியமாயிருக்குமல்லவா? ஏனெனில், தயை சர்வ
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ஜீவர்களஞுடைய கேஷமத்தையும் தரே விதமாய் 

சா.திக்கக்தக்கதோர் மனோபாவனையா தலால், ௮தை: 

சர்வஜீவன்களிடத். தும் ஸ்தாபிக்கும் விஷயத்தில் 

அன்னைதந்தையரினின்றும் வரக்தக்க சிசுக்ஷமம், 

எல்லாமனிதரிடதக்தினின்றுக் கிடைக்கும். ௮.கனால் 

புத்கிராபிமானத்தினின்றும் வ.ரத்தக்க காயக்லேச 

அுககங்கள் காய்தந்தையர்களினின்றும் குறைந்து 

போகும்?” என்கி௰ சந்தேகமும் இதைப்போன்ற 

பிறவும் உண்டாகலாம். ஆனால் இந்த மார்ககத்து 

வுள்ள கும்றம் யாதெனில், தயாளுவினுடையவுப: 

கா.ரச்செயல் எல்லாப் பிராணிகளிலும் ஒசேவிதமாய் 

ப.ரவிகிற்பதும் ஒரே பிசாணியைத் தழுவி எப்பொழு 

தும் நிற்காத சுபாவமுள்ளகாதலாலும் ஒருயிர்ப் 

பற்று அவசியமான குழவி க்ஷூமத்திற்குத்தக்கவுப 

கா.ரஞ் செய்வது, தயையினின்றும் நிறைவேரு.து, 

இன்னும் சசுக்ஷமத்திற்கு ௮இக செளகரி 

யத்தையுண்டாக்கக்கக்க மற்மோர் மார்க்கமாக எண் 

ணப்படுவ.து யாதெனில், குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் 

வேண்டியவளவ பலமுள்ள தாகச்செய்யப்படவேண்் 

ஒயதுதான். அனால் இம்மார்க்கத்தில் @& Lp au har 

குழ்றமுண்டு. அதாவது, ஐர் பொருள் எவ்வளவுக் 

கெவ்வளவு விரைவாக புஷ்டியடைகின்றதோ sar 

வளவுக்கவ்வளவு சிக்கிரமழிகின்றது. உதாரண 

மக, ஈசல், மழை பெய்தவுடன் உற்பத்தியாகின் 

ன. ஒரு மணி நேரத்துக்குள் சிறகு முகலியன 

மூசைத்து யெளவனமடைஅஇன்றது. அடுத்தவோர் 

மணிகே ரத்தில் சிறகொழிந்து உடல் தளர்ந்து மரண
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முமடைகின்றது. இவ்விதம் சுமார் நான்கு மணி 

கே ரத்இற்குள் உற்பத்தி, ஸ்திதி, காசம் இவைகளை 

யடைகின்றது. இதனின்றும் காம் ஊூக்கக்கூடி 

(பது யாதெனில், வெகுகாலமிருக்கவேண்டிய இம் 

மனிதவுடல் தகுந்தபலம் பூரணமாயடைய கால 

தாமதம் முக்கியமாய் வேண்டுமென்பதே. இச்தி 
யாதி காரணங்களால், மனித செசக்கள் சகேஷமத்திற்கு 

நகெடுங்காலமவைகளையே தழுவி அன்போடு இருக 

கக்கூடிய பிறசகாயமாவசியமானதால், அன்னை தந 

கைகளிடத்தில் டுத்கிரவாற்சல்யம் பிரகருதியால் 

எற்படுத்தப்பட்டுள்ளு. 

ஆதலாள், காம் ஆயுள்பரியக்கம் பூசண சுகமனு 

பவிக்கச் காரணமான வித்தேகம், ஈம் பெற்ரோர்க 

ளது சுகங்களைக் தடுத்து அவைகளை காமனுபவித் 

ததினால்தான் சரியான நிலைமைலைமைந்துள்ள.து, 

இப்படிப்பட்ட புத்திராபிமானத்கைப் பிரகிருதி 

யேற்படுக்காவிட்டால ஈமது தேகம் பிறந்த வக 

கணமே அழியவேண்டுமல்லவ॥ ? 

மனிதன் பூசண கிலைமையடையும்பொழுது பல 

மனேவிருத் தகளவனிடமிருஈ் அம் விலகி, பரிபூசணக் 

இற்கு முக்கிய காரணமான தயைதான் கடைசியில் 

உறுதியாய் நிலைக்கின்றது, இக்குணம் நிறைந் 

துள்ளவனுடைய சுபாவம் யாதெனில், தனக்கு 

தீமையே விமைக்சக்கூடிய தன் சத்துருவின் சொற்ப: 

சுகத்திற்காக தன் சுகத்தையுமுபேக்நித்து அச்சத் 

அருவின் சுகம் நிறைவேறச் செய்வ துதான்.



29 

நாமெல்லோரும் முடிவில் இர்கிலைமையை 

யடைய வேண்டியவர்களல்லவா ? நாமோ தாய தத 

OSE GZ சர்வ சுகங்களையுமபகரித்கோம். பால் 

யத்திலவர்களுக்குப் பல துன்பங்களையும் கொடுத் 

கோம். ஆதலின் அவர்களின் க்ஷூமத்திற்காக ஈம் 

மூடலுள்ளவரை ஈம்முயிசையும் கொடுக்கத் தயாரா 

யிருக்கவேண்டியவர்களன் மோ? அப்படியிருக்க 

அங்ஙனம் செய்யாது ஈம் கடமைகளையுபேக்ஷிப்போ 

மானால் காம் சிம்மாசனாஇிபதியாயிருந்காலும், மனி 

தனென நஈடிக்கவுங்-ூட தகுதியற்றவொனக்கான் 

சொல்லக்கூடும். 

பெற்றரோர்களுடைய ஹிதகிருத்தியத்தில் உதா 

சனனான மனிதனை மனிதவர்ககத்திற் பிறப்பித்தது, 

ஒருகாலத்திலும் ஒன்றையும் தவறுதலாய்ச் செய் 

யாக பிரகிருிமாதாவின் தற்செயலான தப்பித 

மெனக்கொள்ளக௫் தக்கதேயன்றி வேறன்று. 

  

7. sSamso.— Marriage, 

சுவாதந்இிரிய சுகத்திற்கு உலகவின்ப விலக்கு. 

கா.ரணமல்லவென்றும், விஷய  ஜெயமேவதற்குக 

காரணமாகுமென்பதும், விஷய .ஜெயமென்பது, 

விஷயங்கள் நம்மிடத்திற் சேர்க்திறுக்கும்பொழு 

அம் அவை நமக்குக் கீழ்ப்படிஈ்தும், மனது ௮வைக 

ஞூக்கு. வசப்படாமலும், ஈம் நிச்சயத்தினின் தஞ். 

சற்றேனு மிழகாமலுமிருப்பதுதான் என்பதும் 

பி. ரமசரியத்தின் கழ் கூறியுள்ளோம். இதுவுமன் றி,
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மேற்கூறப்பட்ட மனோபலம் பிரமசாரிக்கு வராத 

தோடு, பலவித அகர்த்தல்களுமவனுக்கு வக்துசேரு 

(மென்றும் உராத்தோம். 

இவ்விக அநர்த்தங்களை நீக்குவதற்கு விவாகம் 

'செய்துகொள்ளுவோமென்று துணிந்தால் வேறு 

இமைகள் சம்பவிக்குமோவென்றும், அத்தீமை 

களுக்கு ஏதேனும் பரிகாரமுளதோவெனவும் 

இப்பொழுது காம் யோர௫ிக்கற்பாலது, 

விவாகஞ் செய்வது விஷயஜெயக்திற்கு ஓர் 

காரணமாயிருக்தாலும், யாதொரு குற்றமுமற்ற 

ஒர். மார்க்மென எல்லோரும் தப்புக்கொள் 

வது வருத்தமாயிருக்கும். ஏனெனில் விவாகஞ் 

செய்த Bry Hope mL, 2ர பெண்ணை மணப்பது, 

மரணபரியக்தம் சிறையிலடைக்கப்படுவதை Ours 

தழ எனக் கூறுகன்றனரோயொழிய, அதில் சொற்ப 

குணமாவது இருப்பதாக காம் ௮வர் சொல்லக் 

கேட்டதில்லை. மேலும் விவாகஞ் செய்துகொண்ட 

வர்களின் பராஇீனம் முதலிய பல துன்பங்களைக் 

கண்டு சிலா பிரமசரியமே போதுமென நினைத்து 

விவாகக்தினகண் பயமடைகின்மனர். இங்கன மனு 

பவமில்லாது பிறருடைய கஷ்டங்களைக் கண்டமாக 

.தஇரத்திலேயே பயப்படத்தக்க விவாகத்தை மனிதர் 

எங்கன மேற்றுக்கொள்ளுவார். 

இனி, இசசந்தேகங்களுக்குச் சரியான விடை 

யாதெனில், மேற்சொன்ன கஷ்டங்கள் .விவாகஞ் 

செய்.துகொண்டவருக்கு வருவ.துண்மையானாலும்,
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அவை விவாக காரணத்தால் மாத்திரம் வந்தவை 

யல்ல, நாமொரு பெண்ணைக் கை பிடித்தல் 

எதற்காகவெனில், எல்லா இந்திரிய விஷயங்களை 

யும், ஜலபயதக்தை வெல்லுவதுபோல், ௮தன் நடுவே 

நின்று வெல்லவும், ஈம் தேகபோஷணை முதலிய 

காரியங்கள் சிறிதும் வருத்தமின்றி நடைபெறவும், 

தர்மத்திற்கு முக்கிய "காரணமா, பசோபகாசம் 

என்கிற வித்து, முதலில் ஆக்மதுல்யப் (தன்னிடத் 

இற்போல்) பிரியமுள்ள ஒரிடத்தில் முளை க.த.க கழை 
ககுமாதலாலும், அவ்வித அத்மதுல்யஸ்கானம் 

மனைவியே யாதலாலுகங்கான். 

மனைவி எவ்விதம் ஆத்துமதுலயஸ்கான 

மென்று பார்ப்போம். அத்மாவிற்கு முதலில் 

பரியம் சன்னிடத்திலும், பிற்பாடு அதன் பிரியத் 

இற்கு காரணங்களான வின்பங்களின் தா ரதம்மி 

யங்களை யனுசரித்து விஷயங்களிலுமிருக்கக்காண் 

கிறோம். -பாரியையானவள் எல்லா இந்இரியங்க' 

ளின் பிரிய காரணமாயிருப்பதால், ஆக்மாவிற்குப் 

பாரியையிடம் விஷூயங்களின்௧ண்ணுள்ள பிரியத் 

கைக்காட்டிலும் மேலான ஆக்மதுல்யப் பிரியமிருக் 

Sn gi. 

இது bos, தாமத்தினங்கமான பபசோபகார 

மென்கிற வித (விதை) ௮த்மதுலய ஸ்தானத்தி 

ஓுண்டாவதென்பதை விவரமாய் :: தயை?! யில் 

சொல்லுவோம். 

இனி “விவாகம் காவலில் வாசம்?” என்று 

சொல்லு.பவர்கூட, பாரியை இறந்தால் சிறையி
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னின்று விடுபட்டவர்போல் களிப்படையாகதோடு, 

இீராத்துயரசையுமடைந்து தன் சேககாசத்தை 

யும் விரும்புகின்றனா; இத்துயரத்தையொழிக்க 

மறு தாரமும் உடனே மணம் புரிகின்றனர். இத 

னின்றும் பாரியை அ.த்மதுல்யப் பிரியையென்று 

வெளிவாகின் றத. 

இதுகாறுஞ் சொன்ன விஷயங்களினின்தும், 

மனையாளால் அசோக அுக்கங்கஞ்ண்டாவதானாலும், 

அவ்வித அக்கங்களையெலலாம் அலட்சியமாக்கக் 

திக்க சுகமும் பாரியையினிடக்தானிருக்கிறதென் ந 

விளங்குகின்ற த. 

ஆனால் இவ்வளவு சுகத்திற்கும் பிரியத்திற்கும் 

காரணமான விவாகத்தின்௧கண் முன்சொல்லியபடி. 

வெறுக்கத்தக்க துக்கம் உண்டாவது யாது காரணம் 

பம்றியோவென்றால்,புருஷன் குணங்களையும் குற்றங் 

களையு மா.ராய்ந்கறியக் திறமையற்றவனாய் மனையாளி 

டத்தில் தவறுதலான பிரியக்தை வைப்.பதால்கான். 

ஏனெனில, ஆண்பாலாரிடத்தில் பிறரை ஈடுங்கச் 

செய்யும் பெளருஷமும், பெண்பாலாரிடத்தில் 

அபாயமூண்டாகுமோவென்து பின்னடையச் செய் 

இற வச்சமும், இயற்கையிலுண்டு. ஆனால் புருஷன், 

பெண்ணினிடக்தில் தவறுதலான பிரியக்தை வைப் 

பதனால், அகாயாசமாய் சாஜ்யமுமாளக்கூடிய 

பெளருவஒத்தையும் பாரியையின்௧ண் இழந்து 

விடுகிறான். 

புருஷன் ஆண்டன்மையை யிழப்பதால், புருஓ 

னுக்குக் கீழ்ப்யடிந்து நடக்கச் செய்யும் அச்சத்தை
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பெண்களிழந்துவிடுகிருர்கள். ஆகவே, மனைவிபுரு 

ஆனுக்கடங்காதகாலும் புருஷன் இல்லாளை யடக்இ 

யாள இராணியில்லாமற் போவகதாலுக்கான, விவா 

கத்தினால் வெறுக்கத்தக்க அக்கமுண்டாகின்றது. 

புருவனது பெளருஷம் க௫த்தால் இடுக்கண் வாரா 

'இருக்கவுங்கூடுமோ 0 

விஷப்பல்போன பாம்பை, பாம்பாட்டிப்பய 

அம் அதன்கண் சிறிது மச்சமின்றி இருப்பதுமல் 

லாமல் அதற்குச் சிரமம் வருமாறு எப்பொழுதும் 

,கன்னிஷ்டம்போல் அடவும் செய்கிருனன்் மே? 

ஆனால் விஷப்பல்லோடு. கூடிய சர்ப்பக்தின்கண் 

பயமட்டுமல்ல ; அச்சாப்பமிருப்பதாகச் சந்தேகப் 

பட்ட திசையிலும் செல்ல, எவ்வித இரரும் அஞ்சு 

வார். புருஷன் மேன்மைதங்கிய தனது அண் 

டன்மையைச் கிற்றின்பவவாவினாலிழர்து, ௮9.மைத் 

தொழிலைப் பிரியக் துடன் செய்கிற ஒர் பெண்ணின் 

சித்தக்இிற்குக 8ழ்ப்படி வானானால், துக்கம் எவ்வாறு 

கே. ராமலிருககும்? 

அடிமைக்கும் அடிமையாயிருக்கும் எஜமான 

னுக்கு உயிர்போமளவும் சிறையிலிருதக்தலையொத்த 

தூன்பம் கநேறிடுமென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ? 

பெளருஷம் நிறைக்க புருஷனுக்கும், விவாகம் பூச 

ணப் பிரயோஜனக்கையுண்டுபண்ணும் மற்று 

முள்ள வழிகள், * விவாகமுறை ?? என்னும் வியா 

அத்தன் B tp கூறபூவடும் 

nanan,
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8. granp.—Knowledge. 

நாம் மனிதராய்ப் பிறந்து என்னென்ன சுகம் 

களை அனுபவிச்கிறரோேமோ அ௮வைகளூக்கெல்லாம் 

கா.ரணம் ஞானமேதான். சுகானுபவங்களுக்கு 

வேறு கா.ரணங்களிருக்குமானாலும் அவைகளெல் 

லாம் ஆசாயந்து பார்க்குமிடத்து, ஞானமிலலாமற்: 

போனால் பிரயோஜனமத்றவையாகும். 

மேலும், வேது காரணங்களினுதவியில்லாமல் 

ஞானம் மாத்திரம், சுகானுபவத்திற்குக் காரணமாக 

வுமிருக்கிறது. எல்லா ஜீவன்களைக் காட்டிலும் 

மனிதனில் இவ்வளவு மேன்மை கிறையச் செய் 

கதும் ஞானமேதான். மனிதரில் உயர்ந்தோர் 

தாழ்ந்தோர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இர 

ண்டு ப, சவிகளுக்கும் காரணமாயிருப்பது முறை. 

யே, ஞானபூரணமும், ஞானசூன்யமுமே. 

இல்விதம் எல்லாச் கிறப்புகளுக்கும் காரணமா 

யிருக்கக்கூடிய ஞானமென்பதென்னவென்று பார்ப் 

போம். 

ஒவ்வொரு விஷயக்தின் குணதோஷங்களைத் 

தெளிவாயறிந்து குற்றங்களை கீக்கி குணங்களைக் 

கைப்பற்றி சச்தோஷூக்கை எது அ௮டைகிறகோவது 

ஜீவன் அல்லது ஆத்மாவென்றும், விஷயகுண 

கோஷங்களை அறிந்தபின்னர், தோஷூங்களை நீக்கி, 

குணங்களைக் தேடி. ஆத்மாவில் சேர்க்கிற கரணம் 

(கருவி) புக்தியென்றும், புத்தியின் இவ்வித சச் 

இக்கு ஜானமென்றும் பெயர்,
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இதில், ஜனனமூதல் மரணம் வரையிலுள்ள சுக 

துக்ககாரணங்களையறியக்கூடிய ஞானத் இற்கு உலக 

ஞானமென்றும், பிறப்புக்குமுன்னும் இறப்புக்குப் 

பின்னும் உள்ள சுகதுக்ககாரணரு்களையறிந்து, 

௮கேக ஐஜன்மங்களில் நெடும்பிரயாணம் செய்கிற 

ஆத்மாவிற்கு சாசுவதசுகத்தைக் கொடுக்கும்படி 

யான ஞானத்திற்கு ஆத்மரநானமென்றும் சொல் 

லத்தகும். 

மனிதனைவிட பன்மடங்கு பலத்திலும், அதை 

யுபயோடிக்கெ பராக்கிரமத்திலும் சிறந்த காட்டு 

மிருகங்கள், ஜலஜக்துக்கள், ஆகிய இவைகளின் 

சக்திகளை பிரயோஜனமற்றதாக்கி, அவைகளினால், 

கான் யாதொரு கஷ்டமுமனுபவியாமல் ரக்ஷிக்கப் 

பட்டு, அவைகளைக் தனக்குக் கீழ்ப்படுதக்கதி அவை 

களின் சகீதிகளாலுண்டாகக்கூடிய சுக்ங்களைக் தன 

க்கு உபயோகப்படுமாது செய்து, தான் வாழ்வதற் 

குக் காரணம் இந்த ஞானத்கினுதவிமாத்திசம்தான், 

ஆனால் பிறஜந்துக்களைவிட எவ்வளவோ மென் 

மையை மனிதவிடச்தில உண்டுபண்ணின இந்த 

ஞானம் எல்லாமனிதருக்கும் பொதுவாயிருக்க, 

மனிதரில் ௮கேகா மிருகங்களைப்போல் பிறருக்கு 

அடிமைகளாகி எப்பொழுதும் துக்கப்படவும், வேது 

சிலர் மற்றவர்களது உதவியினாலுண்டாகக் கூடிய 

ககங்களைச் தாங்களனுபவிப்பதற்கும் காரணம் 

ய/தெனின், இஞ்ஞானம் சிலரிடத்தில் அவசிய 

மா ன விஷயங்களில் வேண்டியபடி உபயோ கிக்கத
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தக்கவிகம் வளர்க்இருப்பதாலும், பிறரிடத்தில் oy 

உனமில்லாகதாலுந்தான். 

இந்த ஞானம் என்னென்ன விஷயங்களில் எவ் 

வெவ்விதம் பூர். த்தியானால் இம்மைர் சுகம் நிறைவு 

பெறும் என்று ஆலோசிப்போம். 

இம்மையில் காம் அடையக்கூடிய சுகங்களெல் 

லாம் புத்தி, ஐம்பொறிகள், அ௮ப்பொறிகளாலறியக 

கூடிய விஷயங்களாகிய இவற்றைச் சார்6திருக்கின் 

றன. அதலினவைகளினியற்கையை அுறிக்து அவற் 

றை பலப்படுச்தும் ஞானமே ஈமக்கு இன்றியமை 

யாதது. 

உடலும், பொறிகளும், இகசுக சாதனங்களும் 

குறைவற்றிருக்கும் மனிதர்களிலும், ஞானம் பூரண 

மாயில்லாமலிருக்கால் சுகம் சற்றேனுமுண்டாவ 

இல்லை, மேலும் ஞானம் புத்தியினது சக்கியாத 

லால் புத்தியினபிவிருக் கிமார்க்கக்தை புறிந்து 

௮ தில் சிரமஞ் செய்வதுதான் ஈமக்கு முக்கியமான 

தென்று வெளியாகின்றது. 

ஆக்கிரகம், கோபம், அ௮ளஞூயை, சாபல்யம், முத 

லியலை, புக் நியைக் கெடுக்கின்றன. எனெனில், 

கோபம் முதலிய மனோ நிலைமைகள் ஈம்மை வாதக் 

கும்பொழுது, முன்னடைந்திறுக்கக்கூடிய அறிவுங் 

கூட காசமடைகறதாகச் தெரிகிறது. 

தயை, சத்தியம், இருப்கி மூதலியன புத்தியை 

வளர்க்கக்கக்கலவை, ஏனெனில், இம்மன கிலைமை 

களில், புத்திக்குச் சமாதானமும் அதனால் முன்
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னிருக்ததைவிட விஷயத்தைக் கிரகிக்கும்படியான 

சக்தியதிகமாகவும் காணப்படுகின்றது. ஆகலின் 

புத்தியின் சக்திக்கு துர்ப்பலத்தையுண்டாக்கத்தக்க 

மூன் சொன்ன கெட்ட மனகிலைமைகளையொழிதது, 

அதன் வளர்ச்௪ுக்குக் காரணமாகிய பின்சொன்ன 

மனநிலைமைகளையடைய முயலவேண்டும். இதனால 

புகதிரிறைவும், புத்தியின் நிறைவால் ஞானஙிறை 

வும் py Ain சுக நிறைவும், மனிதருக்கு ௮காயாச 

மாய்க் கிடைக்கும். 

இனி, முன்னறியாக விஷயங்களை யெடுத்துக் 

கொள்ளும் புத்தியினோவிக சக்இக்கு வியாபக 

சக்தியென்றும், அறிந்தவைகளை மறக்காது வைத் 

அக்கொள்ளும் மற்மேர் சக்திக்கு ஞாபகசகதி 

யென்றும் சொல்லப்படும். 

இனி மனிதர் புச்தியின் சக்தியை இந்த இ 

ண்டு விதமாய்ப் பிரிக்கக் காரணம் “யாதோ? விஷூ 

யங்களை மேன்மேலும் அதிவேகமாய் எடுத்துக 

கொள்பவர்பால, சற்று முன்னறிக்தவற்றின் ஞாப 

கம் முழுவதுமிராது போவதும், புதிது புஇதாய் 

விஷயங்களைக் தெரிந்துகொள்ளத் இிறமற்றவர்பால் 

வெகு காலத்திற்குமூன் தம்மனதிற்பட்டவை அழி 

யாது கிற்றலுங்கண்டு, புத்திக்கு இரண்டுவித வித்த 

யாசமான சக்தியுளகதெனக்கொண்டனர்போலும். 

ஆனால் உற்றுகோக்கினிவ்விரண்டு சக்இகளு 

மொன்றேயன்றி யிரண்டல்ல. சிலருக்கு அறிந்த 

விஷயங்களே அடிக்கடி நினைக்க சமயம் வாய்ப்பதா 

லும், வேறு சிலாக்கு gad gn Carre sO
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புதிய விஷயங்களைக் தெரிந்துகொள்ள ௮.இக முய 

ற்சி யேற்படுவகாலும், இரண்டு மாறுபட்ட சக்திக 

ஞளவெனப் புலப்படுகின்றன. உதாசணமாக, 

கல்விப் பயிர்ச்சியற்ற பெண்மக்களிடக்தும், உடற் 

குற்றக்களால் ஞானமடையச் செளகரியங் குறைந்த 

குருடர், செவிடர் முதலானவரிடதக் தும் ஞாபக 

சக்தி பலமாயிருப்பதைக் காண்குமோேம். இவர்கள் 

புதிது புதிகாயதிக விஷயங்களையறிய சந்தர்ப்ப 

மடையாததாலும், அறிந்த சொற்ப விஷயத்தை 

மேன்மேலுஞ் சிந்திக் து, தம்மையொத்க பிறசோடு 

கெட்டுருப் பண்ணுவதுபோல் ஒன்றையே சொல் 

லிச் சொல்லிக் காலங் கழிக்குங் கதியடைக்துளா 

சாதலாலும், ஞாபகசக்தி பலமாயடைகன்றனர். 

அனால் கலவிப்பயிற்சி யிகமாள்ளாரிடத்தும் 

புதியவிஷயங்களை யமியவேண்டுமென்னு மவாவிருப் 

பதாலும், தன்னைப்போன்ற.கற்றவசோடுசம்பாஷிப் 

பதாலும், விஷயங்களை யெடுத்துக்கொள்ளும் சக்தி 

யஇிகமாயும், ஞாபகசக்தி மட்டாயுமிருக்கிறது. 

ஞாபகத்தையேவதிகம் சார்ந்திருக்கும் வேகாப்பியா 

சம் முதலியவை செய்யும் மனிதரிடத்து, பெண்மக் 

களிடத்திற்போல் ஞாபகம் பலமாய்க் காணப்படு 

இறு. விஷயத்தை யறிக்துகொள்ளும் சக்தியோ 

குறைந்துவிடுகிறது. ஆதலால் அவரவர்கள் செய் 

யும் வழக்கத்தை யொத்து புத்தியின் சக்தி, ஞாபக 

மெனவும் வியாபகமெனவும் வித்தியாசமூள்ளவை 

போல் காணப்படுவதேயொழிய இயற்கையில் அவை 

சரண்டு மொரே சொருபமுள்ளவைகான்.
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ஆதலின் காம் ஞானம் நிறைய விரும்புவோ 

மானால் மிருகங்களிலும் காணும் ஞாபகத்தை மட் 

டும் வளர்ப்பதும், நானகத்திற்குக் காரணமான சிக் 

.தப்பைக் கெடுப்பதுமான குருட்டுக்கனமாய் கெட் 

இுருப்பண்ணும் கெட்ட வழக்கத்தை கிறுத்சகவேண் 

டும். 

ரனம் மனிதனுக்கு பிரதான சக்தியானதால் 

அதன் முக்கிய அம்சங்கள் பின்னால் தொடரும், 

ern 

9 seve8.—Learning. 

மக்களாயு இத்கோர் நலம்பெருங் காரணங்களை 

யறிந்து அதனையடைவறகும், கஇீமைவரும் வழிகளை ச் 

தெரிந்து HH வாராது தடுப்பதற்கும், ஏதுவா 

புள்ள புத்தியின் சகதியை ஞானமென்று சொன் 

னேமைல்லவா? எல்லாப் பொருள்களின் தோற்றங் 

களையும், தன்மைகளையும், உபயோகங்களையும் ஞான 

ததின்பாற் படுக துமாறு விஷயங்களை புத்்இயில் 

சேர்ப்பிக்கச்.செய்வது வித்தியாப்பியாசம் அல்லது 

“sep”? எனப்படும். கல்வியினுதவியின்றி, 

பொருள்களின் நுட்பவிஷயங்களையும் புத்இயின் 

சக்தியால் டட்டுமே அறிந்துகொள்ள சாத்இயந் 

தான். இவ்விதம் புத்தியின் சுயசக்இியால்மட்டுமே 

பூர்விக மகாபுத்திமான்களால் தெரிஈ்துகொள்ளப் 

பட்டவைதான் தற்காலத்து லுலகில் நடைபெறு 

மெல்லா சாஸ் இிரங்களுமே, இநதப்படி மகாபுத்தி 

மான்களுக்குமட்டும் வித் தியாப்பியாசமின்றிக் கிடை
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க்குமறிவு சாமானியமனிதருக்குக் கிடைப்ப 

ol go. 
சாதாரண மனிதனொருவன் தர் பொருளின் 

தண்ணிய குணதோஷங்களைப் பிறருதவியின்றி யறி' 

யப்புகின், எவ்வளவு காலத்தில் ௮ஃது கைகூடு 

மென்று கிச்சயிக்கநுடியாது. வெகுகாலம் கஷ்டப் 

பட்டாலு மொருடிறிதுங் கூடாததும் போகலாம். 

மேலுமோர்விஷயத்தை சுயபுத்தியால் இலகுவாய: 

சொற்பகாலத்தில் அறியவல்ல புக்திமான்களுக்கும் 

மற்றோர் இலேசான விஷயக்தையதிக காலவுழைப் 

பாலும் அறிவது அசாத் இயமாககநேோலாம். ஆதலின் 

சுயபுத்தியால் மாத்திரம் பொருள்களின் ஞானத் 

கதைத் தேடத்தலைப்பட்டால் சொற்பவிஷயங்களின் 

குறுகிய ஞானக்தான் வெகுகாலம் சிரமப்பட்டும் 

கிடைக்குமேயன்றி கிறைந்த ஞானம் கிடைப்ப 

தரி. பூரணசுகமும் பெறக்கூடியதன்று வாணாு 

ளெல்லாம் குன்றியவறிவோடும் துக்ககிறைவோடும்: 

கழிக்க நேரும்; 

இவ்விதமாய் இம்மார்க்கக்திலுள்ள காலதாமத 

மும் ஞானக்குறைவும் கீக்கவேண்டி ஏம்பட்டவழி 

தான் வித்தியாப்பியாசம் அல்லது கல்விப் பயிற்சி 

என்பத. இவ்வித்தியாப்பியாசத்கால் கிடைப்பது 

யாதெனில் வெகு பண்டைகாலத்து மூதறிஞோர் 

தம் சுயபுத்தி சக்தியால் கண்டறிக்த பொருள்களின் 

கோற்மம், ஒடுக்கம், உபயோகம் முதலியவைகளை 

தம்மனோர் உபதேசத்தால் வெகு சீக்கிரத்தில் சுலப 

மாயடைவதுதான். இங்ஙனே, விஷயங்களைத்தாமே
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கண்டறிய வேண்டிய கஷ்டமின்றி, கம்முன்னோர் 

சம்பாதித்து வைத்த ஞானத்தை காமடைந்து 

அதன் சுகக்தையனுபவிக்கிமேமல்லவா ? 

கல்விப்பயிற்சி கிறைவதற்குக் கெள்வியும், 

தாமே கண்டறிதலும் இன்றியமையாதவை. சேரில் 

கண்டறியாத கேள்விமாத்திரமாவனு, கேள் வியற்று 

நேரில் கண்டறிகலாவது, பொருள்களின் நுண்ணிய 

ஞானத்தையடைவிக்காது. ஏனெனில், முன்னது 

(கேள்வி) குருடன் விஓயஞான த்தையும், பின்னு 

(கண்டறிதல்) மிருகங்களின் பொருட்காட்சி ஞானக் 

தையு மொத்துளது, இவ்வாறன்றி வேறெவ்வித 

மிருக்க முடியும்? இதனுண்மையைக் தெளிவிப்பா 

னோருதாரண மிங்கியம்புவோம் :--தர் சிற்ப சாஸ் 

இரியும், கிற்பமரியாத சாதாரண மனிதனொரு 

வனும், ஐர் பசுவும், சிறந்ததோர் சிற்பசாஸ்இ.ரத் 

தேர்ச்சி முழுமையும் காட்டவல்ல' கட்டடத்தை 

யடைந்ததாகக்கொள்வோம், அவண் கிகழற்பாலது 

சற்று கோக்குவோம். பசு, தங்கிய கட்டடத்தின் 

காட்சியளவிலே மிரண்டோட்டம் பிடிக்க, Bou 

ஞானமற்றவன், மக்கட்டடத்தில் வசிப்பவர்களுக் 

குள்ள செளகரியங்களைக் கண்டுகளிக்க, சிற்பசாஸ் 

இரஞானமுள்ளவனோ வம்மாளிகையின் விசித்திர 

வமைப்பும் தோற்றப்பொலிவுமசை வனைந்தவன் 

சிற்பத் தொழில் வன்மையும் கோக்கி வியந்து, க5ரிக் 

கடலிலாழ்க்.து, அம்மாளிகையைப்போல வகேக 

கட்டடங்களை கட்டும்படியான வறிவையு மடைகிரு 

னல்லவா? இவ்விதம் மூவகை வித்தியாசமான வுண
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ச்சசிக்குக் காரணம், சாதாரண மனிதனும் பசுவும் 

இவ்விஷயத்தில் கேள்வி ஞானமடையாததாலும், 

சிற்பசாஸ்திரி யதை யடைந்துளா ஸனாதலாலு 

மன்றோ? இதுபோலவே கண்டறியாத கேள்வி 

சரரனமும் பயனற்றது. ஒறாவனது குணம், குற்றம் 

இவைகளின் பகுசக்தறிவு அவனுடைய சரித்திரம் 

மாத்திரம் படிப்பதினால், தெளிவாகாது, அவனைப் 

பற்றி நேரில் கண்டறிக்தால்கான் மஃ்து செவ் 

வனே புலப்படும். ப 

ஆதலின் மூகறிவாளர் கேரில் கண்டறிந்த 

விஷயஞான க்கைச் செவியின் வாயிலாய்மட்டும்யாம் 

அறிதலின் நன்மை, கேரிமழ் கண்டறிய முயலும் வழி 

லுள்ள பபல தடைகளை யொழிக்குமேயொழிய, 

நிறைக்க ரநானக்தை ஒருபோதுமடைவிசக்காது, 

இது எல்லாருக்கும் தெரிந்ததானாலும் காரியத்தில் 

அகைக் தழுவி ஈடப்பவர் வெகு சொற்பமென்றே 

சொல்லவேண்டியிருக்கின்றது. செவிப்புலனாய்மட் 

டும் சம்பாதிசத ஞானத்தோடு கஈம்மவர் கல்விப் 

பயிற்கியினின்றுக் தஇிரும்பிவிடுகின்றனர். இதுவு 

மலலாமல் தம் கல்வி, கட்புலனாராய்ச்சியில்லாமலே 

நிறைந்து தாம் வித்துவான்களாய்விட்டதாகவும் 

கினைக்கின்றனா. அந்தோ! இவர் எப்பெரும் 

பிழைக்குள்ளாகின்றனர்காண் ! ஏட்டுச் சுரக்காய் 

கரிககுகவுமோ. இவர் கேட்டதைக் கண்ணாரக் 

கண்டு ௮வ்வறிவை காரியத்தில் செலுத்தி, அதில் 

மன காட்டம் பண்ணினாலொழிய, கற்குணவான் 

களும் இக்குணம் போக்கிய வருமாவாசோ 1 ஆகார.



ஆதலின், ஈம் தேயத்தில் கம்றுக் கட்புலனாபறிர்த 

சான் மோர், பொருள்களினாரா ய்ச்சியை எவ்விடத்து 

முற்காலத்தில் சிறுக்தினசோ அவ்விடத்தே அது 

மாளடைவிலடைநதிருக்கவேண்டிய௰ வுயர்ச்சியடை 

யாது நிற்பதையும், சிற்கில விஷயங்களில் தாழ்ந்து 

பின்னடைந்துவிட்டதையும் காண்கிமேம். உற்று 

கோக்கின், தொன்றுதொட்டுள்ள விஷயஞானங் 

கள் பராவைக்கு கடமாட்டத்திலுள்ளனபோல் 

காணப்படினும், சவத்தையொத் துளவேயன்றி காரி 

யத்திலுபயோகப்பட்டு நண்ணிதின் ஈடைபெதுவ 

இல்லை. மேற்கூறியவையினின் நும் கல்வியினுடலா 

யுள்ளது கேள்வியென்றும், 2 5 a9), கட்புலனா 

சாய்ச்சியென்றும், காமறியத்தக்கது. 

இனி அகேகர் தற்காலத்தில் கல்வியை வயிற் 

றுப் பிழைப்புக்குக் காரணமெனக் கொள்கின்றன 

Crue), goog உயாக்த, என்றென்றைக்குமழி 

யாத, குறைவற்ற கோ்ஷூமத்இுற்குக் காரணமென 

நினைப்பதேயில்லை, வயிது வளர்த்தல் கேவலம் 

கல்வியில்லா மனிதரிலும், விலங்குகளிலும் சிறப் 

பாக ௩டைபெறவில்லையோ? இத்தனை கற்றும் 

சல்வியினாலாயபயன், பிழைப்பதற்கு வழியாவதொ 

ன்றேயெனக் கொள்ளல் எவ்வளவு ஈனம், ஞானம் 

வேண்டாது உடலையே வளைத்துச் செய்யவேண்டிய 

காரியங்களுக்கும், ஞானத்தோடு கூடிய காரியக் 

களுக்கும், பயனில், வேற்றுமையில்லாதுபோஇன், 

ஞானத்தால் மட்டுமே வேறுபடுகின்ற மனிதருக்கும் 

விலங்கின த்திற்கும் பேசமில்லாது போகாதோ?



4A, 

இனி, ஈம்மவரில், ஆடவர் கல்வி கற்பதுபோல் 

பெண்டீரும் கற்கவேண்டுமெனவும், வேண்டியதில்லை 

யெனவும், கற்முல் பயனற்றததெனவும், தீமை விளை 

விக்கக்கூடியதெனவும் பம்பல மாறுபட்ட அ௮பிப்பிரா 

யங்கள் வழங்கா நிற்கின்றன. ஓர் விஷயம் அவ 

சியமோ அல்லவோவென்பதசை, காம் எல்லரவல் 

றிற்கும் காரணமான இயற்கை (பிரகிருதி) யின்கண் 

கண்டறிதல் வேண்டும். மாம் கொள்ளும் நிச்சயம் 

இயற்கைக்கு விரோதமானால் ௮ஸ்து பிக்கனுடைய 

காரியம்போல் பிரயோசனமற்றதகாகும், எனெனில், 

இயற்கைக்கு விரோதமாக, காம், அகாயத்திலும் 

பறந்து செல்லக் குதிரைகளுக்கு சிறகும் மாமிச 

மிலகுவில் கிடைக்க, சில பறவைகளுக்கு சிறகில் 

லாமலிரு கலையும் விரும்புவோமானால், அவை ஈம் 

விருப்பத்திற்கிணெங்க ௮அவ்வாராகின்மனவோ? ஈமது 

விருப்பங்கள் உண்மையில் அதிகப் பாரயோசனக்தை 

யுத்தேசித்துண்டானவையானாலும் வை கிழறை 

வேறுவதில்லை. ஏனெனில் காமுத்தேசித்தது இயற் 

கைக்கு விரோ தமல்லவா ? 

இனி பெண்களிடத்தில் சகல்விப்பயிற்கிக்கின் றி 

யமையாத விஓயங்களையறியும்படியான மஜஷனோேசக்தி 

இயற்கை (பிரகிருகி) யால் அமைக்கப்பட்டுளதா 

யின், அவர்களுக்கு கல்விப்பயிற்கி வேண்டுமென்றே 

இயற்கையுத்தேசித்துள்ளதுபோலும். ஆகலினதை 

யாம் தடுக்கற்பாலதன்று. மற்றுமிவ்வுலகில் பெண்க 

ளாலாகவேண்டிய௰ காரியங்களை யாலோசிக்கு மிட 

58), சல்வி யத்இியொவசியமென்றுங் கண்டறியலாம்.



A.) 

௮ர் பெண் தன்னாயுட்காலத்தில் ஓர் புருஷனுக்கு 

தகுந்த மனைவியாயும், பலகுழக்தைளின் தாயாயு 

மிருக்க நேரிடுகின்றது. உலகில் இவ்விரண்டு கடமை 

களைவிட அறிவு அதிகம் வேண்டியதான மற்மொன் 

றிருப்பதாக காமறியத்தக்ககல்ல : இப்படிப்பட்ட 

கடமைகளை பெண்மக்கள் கல்விப்பயிற்சியின்றி 

கழிக்கவல்லவ.சானால், அ௮வர்கட்குக் கல்வி அனாவசிய 

மே. அங்கனமல்லவெனில் கல்விப்பயிற்கி அவர் 

களுக்கு மின்றியமையா ததெனச் சொல்லவும் வேண் 

டஇுமோ? 

  

10. சேய்யுள் வசன ஆராய்ச்சி. 

நாம் குழந்தைப் பருவத்தில் விலங்குகளைப் 

போல் பகுத்தறிவின்றியிருக்கிறோம். வயதாக 

வாக பாஷைகளினுதவியால் வெளிப்படுத்தப்படு 

தின்ற ஞானதக்தையடைக்து எல்லாவுயிர்கட்கும் 

மேலான கிலைமையையும், சடவுளின். தன்மை 

யும் வாய்நக்துளகோ எனச் சந்தேகிக்கத்தக்க உயர் 

ந்தபதவியையும், பெற கேரிடுகின்றது. ஆதலால் 

இவ்வித பெருமையுள்ள பாஓஷஷையினிருகிளைகளச 

கிய செய்யுளும், வசனமும் எவ்விதம் ஒன்றுக் 

கொன்று வித்தியாசப்பட்டுளதென ஆராய்ச்சி செய் 

வது மிகக் கற்றுணர்ந்த ஆன்ஹஜோர்க்கே பெரிய 

நூலின் வாயிலாய்மட்டுங் கூடியகானாலும், தற் 

கலத்இலிவ்விதவாசாய்ச்சியின் அவசியம் காணப் 

படுவதால் அதைக் கவனியாது விடவும் கூடவில்லை. 

ஆதலின் சிற்றறிஞனான நான் எனது குறுகிய வமி.
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விற்கு எட்டினமட்டும் இவ்வாசாய்ச்சிம் அரையி 

லிறங்குகின்றேன். 

,இம்மானிடவுடலை ஆபக்தினின்றும் நீக்கிப் 

போற்றிப் பாதுகாப்பதற்கு ஈம் இருகைகளும் எவ் 

விதமமைக்கப்பெற்றிருக்கறோமோ, அவ்வாறே நம் 

மனேதேகதக்தை அஞ்நான அுக்கத்இனின்றும் 

நீக்கி, அதற்கு. நானமாகிய வுணவைக் கொடுக்க 

பாஷையினிரண்டு கைகளாயுள்ளவையே செய்யுளும் 

வசனமும். இவைகளின் உதவியால்தான் காம் 

பிறருக்கறிவு புகட்டலாவது, அறிவைப் பிநசிடத்தி 

னின்றும் பெறவாவதுவேண்டும், 

| செய்டிட்கும் வசன தஇற்குமுள்ள வித்தியாசம் 

தெளியும்படி. அ௮சாய்க்கறிதல் வெகு கஷ்டமானாலும், 

அவை ஈம்மிரண்டு கைகளுக்கு மொப்பானவையென் 

Dib, TH எந்தக் கைக்கு ஒத்திருக்கிததென்றும் 

கண்டறிக்கால், செய்யுள் வசனமாகிய விரண்டில் 

மேன்மையானது இன்னதென்.ற நாம் தெரிந்து 

கொள்ளலாம். 

இனி இதைக் கண்டழிதற்குமுன் இடக்கை. 

வலக்கைகளுக்குள்ள வித்தியாசம் யாதெனப் பார்ப் 

போம் :-(1)ரு கையால் செய்யக்கூடிய காரியங்களை 

வலக்கை குறைவற செய்யக் திறமுள்ளது, (2) காரி 

யங்களைக் காலதகாமகமின்றியு ஐ செய்யும் (8) காரி 

யங்களைச் செய்வதில் அதற்குப் பிறருகவியம் வேண் 

யதிலலை. (4) அது செய்யும் வேலையில் தவறு 

கரம் ஆபத்துக்க£ம் கேரிடுவ தில்லை. ஆனால் இடக்
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கையோ (1) இலேசான காரியத்தையும் சரிவச செய் 

யத் இறமற்றது. (2) சிறு காரியங்களைச் செய்வதி 

லும் காலகாமதமுண்டாகின்றது. (8) சுளுவான 

காரியங்களிலும் பிறசகாயம் வேண்டிவரும், (4) 

தான் செய்யும் காரியங்களிலிருந்து அவயவங்களுக் 

குத் இமை விளைவிக்கும். 

இனி செய்யுள் வசனங்களின் இழிவுசறப்பு 

களை நிச்சயிக்க ஒர் பாஷையைக் குறிப்பிட்டுக் 

கொள்ளவேண்டியதவசியம். ஆகலின், காமெந்த 

பாஷையை யெடுத்துக்கொள்வகென்று ஆலோகிப் 

போமானால், நம்மிக்தியாவைப்பழ்மினமட்டில் ஏறக் 

குறைய எல்லா இந்திய பாஷைகளுக்கும் தாய 

கமான சமஸ்கிருத பாஷையை எடுக் ஐக்கொள்ளல் 

தருதியெனப் புலப்படுகின்றஅ. 

சமஸ்கிருதபாஷையில் வெகு பழமையான 

கதால்களாகிய வேதங்கள், ஸ்மிருஇகள், புராணங்கள், 

ஜோ திஷநால்கள், அஷ்டாங்கஹிருகயம் முதலிய 

வைத்திய நால்கள், இவையெல்லாம் செய்யுள்ரூப 

மாய் .ஈடைபெற்று வருகின்றனவல்லவா £? வேதங் 

களில் மனிதனுக்குவேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் 

நிறைவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றனவென்று பல 

ருஞ் சொன்னாலும் ns Hs காரியத்திற்கு வேண்டிய 

மாதிரியாய் சொற்ப விஷயதக்தையுமறியக் கூடியதா 

பில்லை, அவைகள் கமக்கு விளம்காமலேயிருக் 

கின்றன. ஸ்மிருதிகளும் நமக்கு வெகு அவசிய 

மான பலவிடங்களில் அபிப்பிராய பேதங்களை யுண்
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டாக்கி சந்தேகத்தை விளைவிச்கின்றனவேயன்றி 

கெளிவைக்கொடுக்கின்றதில்லை. பின்னும் பாஹ 

டஉாசாரியருடைய அஷ்டாங்கஹிருதகயகச்தகை 2 Be 

காலம் ஆராய்ச்சி செய்த வைத்தியர்கள் சொற்ப 

வியாதிகளையும் வெகுகால சிகிச்சையாலும், பிரயத் 

தனத்தாலும் சொஸ்தப்படுத்தமுடியாமல் பின் 

னடைகிருர்கள். தற்காலத்தில் வசன ஈடையில் 

எழுதப்பட்ட வைத்திய நால்களைக்கம்ற நவீன 

வைத்தியர் எப்படிப்பட்ட வியாஇகளையும் கொஞ் 

சகாலத்தில் கஷ்டமில்லாமலே நீக்குகின்றனர். 

இதன் காரணம் பாஹ்டாசாரியருடைய வைத் 

கிய சாஸ்இிரவாராய்ச்சிக் குறைவென்று சொல்லற 

பாலதன்று. ஏனெனில், தற்காலத்தில் மேகாட்டு 

நவீனவைத்திய முறைகளைக் கற்றறிஈ்தவருங்கூட 

பாஹடாசாரியரது நாலில் சொல்லிய வியாதிகளை 

யும், ஒளஷூதங்களையும், மறுச்காததோடு பரிஏஉட 

னும் ஆதரிக்கின்றனர். ஆதலின் இவ்விரு இறக்து 

வைத்தியரும் தம் இறமையில் வித்தியாசப்படக் 

காரணம், பாஹடார்.நால் செய்யுளாயும், ஈவின.நால் 

கள் வசனமாயுமுள்ளதென்பசே; என அறிய 

வேண்டும், பாஹடர் வசனமாய் எழுதியிருக்கால் 

விஷயங்களை தெளிவாயும் சுலபமாயும் கற்றுக் 

கொள்ளலாம். மூன் சொன்ன காரணக்கால் 

செய்யுளுக்கு, இடக்கையின் முதலாவது. இலக 

கணமாகிய ' ஒரு காரியத்தையும் சரிவா செய்யத் 

இறமையற்றது !'' என்பது பொருக்கியுளது. பின் 

னும் ஒருமணிகேசத்தில் ஒருவாக்கு காம் வசன
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கடையில் தெரிவிக்கக்கூடிய எளிதான விஷயத்தை 

யும், செய்யுள் படையில் பத்து தினங்களிலும் 

வெளியாக்கக்கூடுமோ கூடாதோவென்பது சந்தே 

கக்கான். வெகுகாலம் கஷ்டப்பட்டு செய்யுளாய்ச் 

செய்த நால், பிறருக்கு அறிஈ்துகொள்ள 9 Bae கால 

தாமகமானாலுமாகலாம். அவ்வாறு காலகாமதப் 

பட்டும் ௮றியமாஉயாமலும் போகலாம், இக்காச 

ணங்களால், அழ்பகாரியங்களிலும் காலதாமதம் 

நேரிடும் என்கிற இடக்கையினிரனண்டாவது இலக் 

கணமுமிருக்கிறதென க் கெளிவாகின்றது, 

மேலும் சமஸ்கிருத பாஷையில் செய்யுள் ரூப 

மாயுள்ள ஓர் தாலின் விஷயக்தையறிய உரை யெழு 

தப்படவேண்டுமானால், அவ்வுரை வசனகடையி 

லிருக்காலொழிய oi bor oles விஷயம் தெளிவா 

இறதஇில்லை. வசனகடையிலுள்ளவோர் LI BY & (8 

AruuyorsmiuIn gGmr guRu pH, go 

இருப்பினும், அது அக்நாூலின் நுட்ப விஷூயங் 

களை விளக்கத்திறமற்றதாயுமிறுக்கின்றது, இக்கார 

ணத்தால் * அுற்பகாரியங்களைச் செய்வதிலும் பிறர் 

சகரயம் வேண்டியது” என்ற இடக்கையின் ஞூன்மு 

வதிலக்கணம்செய்யுளுக்குண்டென் து தெரிகின்றது. 

நம்மிந்தியாவில் எல்லாராலும் ஈன்கு மதிக்கப்படு 

வதும், எல்லா விஷயங்களடங்கியதுமான சமஸ் 
ுிருதபாலை ஜனங்களிடத்தினின்றும் விலக, கொஞ் 

சமம் நடமாட்டமில்லாமல் பழைய நால்களோடு 

மட்டும் கின்று, இ௰$த தன்மையை யடைந்துளது, 

ன 4
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இதன் காரணம் யாதென வினவுங்கால் அந்த 

பாஷையின் சொருபக்தை நன்முயறிக்துகொள்ள 

அதன் இலக்கண நாலைக்கற்றல் அவசியமன் மோ? 

அவ்விலக்கணம், கரையில்லாததாய் வளர்ந்து, சாதா 

சண மனிதர் அதிககாலம் கஷ்டப்பட்டும் அறிய 

வசாததியமாயுள்ள ௮. ஆ தலின் மனிதா அப்பா 

ஷையைக் கற்பதினின்றும் பின்வாங்குகின்றனர், 

இச்சமஸ்கிருத பாஷையின் இலக்கணதால் 

இவ்வளவு விரிவாய் வளர்கற்குக் காரணம் அது 

லெழுதப்பட்டுள்ள பாக்களின் பெருக்தொகுதியே, 

ஏனெனில் நூலாசிரியர்கள், தங்கள் பாக்களில் 

சொற்களை உபயோகிக்க முயலுங்கால், சந்தம் 

மு.கலிய யாப்பிலக்கணவிஇகளையனுசரிக்க, விரும் 

பியபொருளைக்கொடுக்கும் தஞுக்க பதங்களை விட்டு, 

வேறு அருமையான சொற்களை வருந்திப் பொருள் 

கொள்ளத்தக்கவாறு, உபயோகிக்கின்றனர். இவ் 

விதம் ஒவ்வோர் கவிஞரும் புதிது புகிதாய் ௮ரு 

மையான புதுப் பொருள்களில் பதங்களை யுபயோ 

இக்கும் தோறும், சமஸ்கிறாக விலக்கணால் வளர்க் 

அகொண்டே வந்திருக்கின்றது. தற்காலத்தில் 

மனிதரை கற்முளமுடியாதபடி அவ்வளவு பெரி 

தாய் எல்லைக்கடங்காது வளர்ந்திருக்கின்றது. ஆத 

லின் ௮து கற்பாரின்றி இறக்ததன்மையை யடைக 

அளத. இதினின்றும் செய்யுளே பாஷைக்கு கேடு. 

விளைத்ததெனக் தெளிவாகின்றது. ஆதலால, 

 வேண்டும்போலொருதொழிலைச் செய்ய வசமில் 

லாததால் சன் கால் முதலிய உருப்புகளுக்கே கேடு
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விளைவிக்கும் ? என்கிற இடக்கையின் கான்காவது 

இலட்சணமும் செய்யுள் கடையிலிருக்கிறதென் ம் 

கன்றாய்த் தெரிகிறது. 

இம்மாதிரியாய் வசனத்தின் இலட்சணங்களைக் 

கவனித்துப் பரர்க்தால் ௮.து வலக்கையின் நான்கு 

இலக்கணங்களும் நன்கு அமையப் பெற்றிருப் 

பதைக் காணலாம். ஆதலின், அறிவு புகட்டுவதில் 

செய்யுளைவிட வசனமே சிறந்தவோர் கருவியாகும். 

இவ்வபிப்பிராயம் காம் புதிதாய்க் கண்டுபிடிக்த 

தில்ல; இஃது ஆன்ொோருக்குஞ் சம்மகமென்றே 

தெரிகிறது. புமாணங்களை யெழுதிய வேதவியாச 

சிஷி, “பாகவதம்? என்னும் நாலில் முதல் கான்கு 

ஸ்கந்தங்களை (--பிரிவுகளை ) ச்செய்யுளாய் எழுதி 

லர்தாவசகை வசனக்திலெழுதியிருப்பதைப்பற்றி 

உரையாசிரியர் பின்வருமாறு கூறுகின்றனர். ப்ட் 

காவது ஸ்கந்தத்தில் எல்லாமனிதரும் அவசியமா 

யறியவேண்டி௰ விஷயங்களடங்கியிருப்பசாலும், 

௮ல்து செய்யுளாய் எழுதினால் எளிதில் விஷயங்கள் 

புலப்படாவென்றும்,வசனமே தெளியையுண்டாக்கு 

மென்றும், வசன ஈநடையிலெழுதப்பட்டது?” என 

இயம்புகின்றனா. புசாணவாூரியரும், கவிசிசோம 

ணியுமான வியாசரே இவ்விதம் செய்யுளின் தன்மை 

யைப்பற்றிக் தாழ்ந்த மதிப்புடையசாயிருப்பின், 

காம் செய்யுளை இடக்கைக்கு ஏன் ஒப்பிடலாகாது- 

இதுவமன்றி ஒருவனது சம்பாஷவணையினின் 

றும் விஷயங்களை நான்கு வழிகளால் நன்கு அறிதற் 

கூடும். அதாவது (1) வா£ததைகளை யுச்சரிப்
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பதின் ஸ்வரம். (2) பேசுபவரின் முகக்தோற்றம். 

(8) அவருபயோகிக்கும் பதங்கள். (4) ௮ப்பதங்களை 

யமைக்குமிடம் ஆகிய இவையே. ஆதலின் இர் 

மனிதனுடன் கேரில் பேச விஷயங்களையறியும் கிலை 

மையில்கான், இந்கான்கு துணைகளும் ஒருங்கு. 

கமக்குக் கிடைக்கின்றன. ஒருவரியறறிய வசன 

நூலின் வாயிலாய் விஷயங்களையறியும்வழியில 

மூகக்குறி, பதங்களை யுச்சரிக்கும் ஸ்வரம், ஆகிய 

இவ்விரண்டின் அணை ஈமக்கில்லாமற் போகின்றது. 

ஆதலால் அக்.நால்கள், விஷயங்களைச் தெரிவிக்கும் 

நிலைமையில் பாஇயுயிரையிழக்சனவாகக் தானிருக் 

இன்றன. 

இனி, வசனழால்களில் உச்சரிப்பின்முறை 

முகத்தோம்றம் ஆகிய விரண்டுமிலலாது போனா 

லும், சொல்பவாபிப்பிராயத்தை எடுத்துக் காண்பிக 

கும் தகுந்த சொற்களை தகுந்த விடத் துபயோகிக 

குக்தள்மையுள்ளதால், மேல் சொல்லப்பட்ட 

நான்கு வழிகளில் இரண்டையே அவை அடைந் 

இருக்கின்றன. ஆனல் செய்யுள்கடையிலுள்ள 

நால்களிலோ, தகுக்த பதங்களைச் சரியான விடங்களி 

லுபயோ௫க்கக் கூடாது போவதால், அவ்விரண்டு 

வழிகளுமொழிக்துபோகின்றன. ஆகையால் பா 

ஷையாலாகவேண்டிய நன்மைகளை கமக்குச் சேரப். 

பிக்கும் விஷயத்தில், செய்யுள் கடையில் மேற்கூறி 

யுள்ள கான்கு வழிகளுமில்லாததால், ௮து சவச்தை 

யொத்ததாகவிருக்கின்றது. உச்சரிப்பின் முறை, 

மூகக்குறி, ஏற்றசொற்கள், ௮ச்சொற்களையமைக்கு
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மிடம், என்றவிவைகளால் விஷயத்தையறிவதற்கு 

ஏற்பட்டுள்ள நால்வகைக் துணையுமற்ற செய்யுளை, 

மூச்சோடுற்ற புதுமையான பிணமென ஏன் சொல்ல 

லாகாது. 

இனி, இவ்வளவு குறைகஞூள்ள செய்யுளைப் 

பண்டைக்காலத்துக்கற்றறிக்த வான்மோர் ஏன் தய் 

கள் நூலிலுபயோகித்கனரொன்றுதான் நாம் கண் 

..மியவேண்டியதாயிருககிறது. பண்டைக்காலத்தில் 

அச்சுமுதலிய எழுத்திற்குதவியான கருவிகனில்லை. 

அதனால் அகேகழநால்களும், அபிப்பிராயங்களும் 

எழுதப்படாமல் நாசமடைந்துவந்தன. ஆதலின் 

நூல்கள் நாசமடையா இருக்கக் கண்டுபிடித்த சூழ்ச்சி 

தான் செய்யுள்கடையாகும். செய்யுளில், பிராசம், 

Hb eH sO gre முதலியவற்முல் விஷயங்களை 

இலகுவில் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்வதற்கு மார்க்கங் 

கள் உள்ளன. ஆதலின் முற்காலத்தில் ஆன் 

மோர். தாமியற்றிய பலதாற்களையும் ஆழியாது 

காப்பாற்றும் பொருட்டு, அக்நூற்களைத தமது 

சிடா்களது மனக்தில் இலகுவாய்ப் பதியவைத்து 

வெகுகாலம் ஞாபகத்தில் இருக்கும்படி. செய்த 

உபாயமாகும் இச்செய்யுளின் பிரயோகம். ஆனால் 

மேற்சொன்னவையினின்றும் வான்மீகி முதலிய 

மகான்களின் செய்யுள்களிலும் இக்குறைகளுள்ளன 

மென்றது சொல்லலாகாது, ஏனெனில், உலகில் 

எல்லாருக்கும் வலக்கையின் சாமர்த்தியம் இடக் 

கைக்கு வாராதானாலும், அபூர்வமாக இலட்சத்தி 

லொருவர்க்கு இடக்கை வெகு வசமாபிருப்பதை
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காம் காணுவதில்லையா 1? மேலும் அவ்வித விடக் 

கையின்பலம் சாதாசணமனிதரின் வலக்கையின் 

பலக்தைவிட வதிகமாயிருப்பதையும் காண்கிரோம். 

அதகலின் எல்லோர்க்கும் செய்யுள் இடக்கையைப் 

போல் வசமற்ததாயிருக்காலும், இலட்ச,ச்திலொரு. 

வர்க்கு மாத்திரம் குற்றங்களில்லாது வெகு வசமா 

யிருக்கும். இங்கனம், வசன த்தைவிட தெளிவாயும் 

பலமாயும் செய்யுள்வாயிலாய் விஷயங்களை யெடுத். 

துரைப்பதில் இயற்கையாய்த் தேர்ச்சிபெற்றவர்க 

ளில் வாள் மீகியொருவர், 

இதக்துணைக்குற்றங்கள், செய்யுள் . ஈநடையி 

லள்ளகெனச் கெளிவாய்க் தெரிந்தும் பலருக்கும் 

வசன ததைவிட செய்யுளிலதிகப் பிரியமும், அபி 

மானமுமிருப்பகாகக காண்கிமேம். இன்னோர், 

செய்யுள் கடையில் வருங்குற்றங்களை யனுபவியாத 

வ.ராகலின், இவ்வாறு அ௮பிமானமுள்ளவராயிருக் 

கின்றனாபோலும். அக்குற்றங்களை ௮வர் அனுப 

விக்க கோந்்.துளிட்டால், செய்யுள்கடையையும், கவி 

ஞர்களையும் கொலை செய்யவும் துணிவர். 

தற்காலத்தில், ஈம்தேகம், காம தேடிய பொருள் 

முதலியன பாதுகாப்பு அடையுமாறு ஈம் இராஜாங் 

கதக்கார் சட்டங்களை வசனரூபமாய் எமுதஇயுள்ளாரே 

யன்றி செய்யுளாய் எழுதியிலர். இங்ஙனம் வசன 

கடையில் தெளிவாயெழுதியும் விவாதங்கள் மூன்று 

நியாயஸ்சலமேறியும் இருப்்தியாய் முடிவு பெறுகிற 

தில்லை. ஆதலின் இராஜாங்கசட்டங்களும் செய்
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யுள்சடையில் எழுதப்பட்டு, ஈம் வழக்குகளும் 

செய்யுளிலேயே எழுதிக் கொடுக்கப்பட்டு வருமா 

னால், சொற்களின் பொருள் மாராட்டத்தாலுண்டா 

கக்கூடிய சந்தேகங்கள் ஒன்றுக்கு நாமுய் மலிந்து, 

நாறு நியாயஸ்கலமேறினாலும், பல வக்கீல்கள் 

பேசியும் ஒரு Fo விஷயங்கூட முடிவுபெழுமற் 

போகுமென்பதற்குச் சந்கேகமேயில்லை, நாம் 

கஷடப்பட்டுச் சம்பாதிக்க பொருள்களும் வக்கீல்க 

ளின் சந்கதியைச் சேருமென்பதற்கும் ஐயமில்லை, 

அங்ஙனம் நிகழும் போழ்துதான், செய்யுள் வசனங் 

களின் தாழ்வும் உயர்வும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி 

போல் தெனள்ளிதிற் புலப்படும். 

11. amemw —Poverty. 

புக்தி, ஞானம், உடல், ஐம்பொறிகள், ஆகிய 

இவைகளின் எல்லாச் சிறப்புகளையும், பயனற்ற 

தாக்கி, உறவினசொல்லாரையும் விரோதுிகளாக்கி, 

உலகக்கார் ஈம்மிடங்கொண்ட பிரியத்தை யழித்து 

நம்மைக் துரும்புபோல் இிறுமைப்படுத்துவது 

வறுமை. இவ்வதுமை யென்பது, ஈமக்கின்றி 

யமையாத பொருள்களையடைய விரும்புங்காலத்து 

அ௮ப்பொருள்கள் சிலர்க்கு குறையில்லாமற் கிடைக்க, 

கமக்குமட்டும் கிடைக்காமற்போவதால் தேரும் 

துக்கமே, இது பொருளில்லார்க்கு வரக்கூடிய 

தென சிலர் சொல்லுகின்றனர். ஆனால் தனவான் 

களுக்கும், தங்கள் நிலைமையால் பெறமுடியாக 

பற்பல சுகங்களை யனுபவிக்க நேராததரல் வதநுமை
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யுண்டாவதாயும் காண்கிமேம். மேலும், இரவி 

யமே இல்லாக மிருகபக்திகரக்கு அத்கியாவ 

சியமான பொருள் இலேூற் கிடைப்பதால் அவை 

களிடத்தில் வ.றுமையின்மையும் காணப்படுகிறது, 

ஆகலின் பொருளில்லாததினைலைமாத்திரம் வறுமை 

வ.ரத்தக்கசெனவும், பொருள் கிறைவதால் அஃது 

நிங்கச்சக்கதென்றும், சொல்லற்பாலதன்று. 

இனி, வறுமையின் உண்மையான உற்பத்த 

ஸ். கானம் யாதென வினவுங்கால், ௮ஃது வித்தியாச 

மான விரண்டு நிலைமைகளினின்றும் உண்டாவதாகதக 

தெரிகின்றது. அதாவது (1) பொருளுள்ளாரிடத்து 

பே. ரவாவின் நிமித்தமாய் மேன்மேலும் அதிகப் 
பொருள் தேடவேண்டுமென்று பிறக்கும் மூயற்சி, 

(2) அவசியமான பொருளஞுமில்லாசிடத்து அதை 

யடைய வேண்டிய முயற்சி செய்யாமையாகிய மடி 

அல்லது சோம்பல், தனவான்கவிடத்து அனாவசிய 

மான அகப் பொருளில் பற்றின்மையும், பொரு 

ளில்லாரிடத்து அத்தியாவசியமான பொருளை 

யடையும் விஷயத்தில் மூயற்சியு முண்டானால் 

உலகில் வறுமையில்லாதுபோகும், அவசியமற்ற 

பொருளில் ஆசையும், அத்தியாவசியமான பொரு 

ளில் முயற்சியின்மையும் வறுமையை விளைவிப்ப 

கால், விவேகமும் மடியுமே வறுமையின் உற் 

பத்திஸ்கானங்களென காமறியவேண்டியது. 

கேகபோஷணை குறைவின்றியிருப்பவர், தம 

க்கு அவசியமாகத் தோன்றும் ஒவ்வொன்றை
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யும் ஆராய்ந்து, அவசியமோ அல்லவோவெனக 

கவனித்துப் பார்த்து, அவசியமம்றதை நீக்கியும், 

Cas போஷணைக்குரிய சாதனங்களில்லா தவர், 

தமககவசியமான விஷயத்தில் மடியின்றி முயன்று 

வந்தால், இப்பூவுலகின்கண் மனிதரால் வறுமை 

யனுபவிக்க கேர, அ,கலின், அவயவககுறை 

வுடையோர, வியாதிஸ்கர், குருடர் முதலியோரை 

வறுமை சார்ந்து வருச்துமேயொழிய, அவயவ பல 

மும், விவேகமும், சுறுஈறுப்புழள்ள மனிகளை 

வறுமை எங்ஙனம் வருக்தும். எனெனில், மடியில் 

லாக மிருகபக்ஷிகள்கூட அகாயாசமாய் உணவ 

பெற்று வறுமைக்குள்ளாகிய தில்லையல்லவா 1 இவ் 

கனம் அவயவபலக்காலும், விவேகத்தாலும், சத 

சுதுப்பாலும்வதுமையை சீக்கினவர்களினுதவியால், 

உலகத்தில் மிகவம் சொற்பமாயுள்ள குருடா முத 

லியவர்களஞும் இத்திய வறுமையினின்றும் நீங்கத் 

கிடை யாது? 

எந்த ஜனக்கூட்டத்தில் நிறைக்க சுகத்திற்குக் 

காரணமான உற்சாகம், விவேகம், சுழருறுப்பு 

இவை குன்றியும் நிறைந்த துன்பத்தும்குக் காரண 

மான மடி, விவேகம் இவை பிறம்பியுமுள்ளன 

லோ அக்கூட்டமென்றென்றைக்கும் வறுமைக கடி 

மையாயிருக்கும். அவ்வாறே, பிரதி மனிதனும், 

அவிவேகம், மடி. இவற்றில் சிககினால, ௮வன் மிடி 

யின் கோய் சொல்லிழமுடியுமோ? 
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12. இந்தியாவின் சாதி வேற்றுமை. 
Caste System in India. 

Qurer, Qwereh apsdu mig e Coren sen 

விளையும்படியானதும், நீர்வளம், நிலவளம் முதலிய 

பல வளங்களும் நிரம்பியதுமான, இந்த ஜம்புத் 

விபத்தில் கோடிக் கணக்கான ஜனங்கள் வத்து 

வருகின்றனொன்பஅ எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷ 

யம். இப்பெரும் ஜனதக்தொருகி எண்ணிறந்த 

வகுப்புகளாகப் பிரிந்து ஒற்றுமை இல்லாததோடு 

ஒன்னேடொன்று மாறுபட்ட ஈடையடை பாவளை 

களையுடையதாயிருக்கின்ற.து. வேறு காடுகள், 

நாஞூககுகாள் ஏற்றமடைய, இவ்வளவு செழிப்புள்ள 

இர்கியாமட்டும், வியாபாரம், கைத்தொழில், செல் 

வாக்கு - முதலியவிஷயங்களில் பின்சென்நிருப்ப 

£25 இந்தியர்களின் ஒற்றுமையின்மை முக்கிய 
காரணங்களிலொன் ந என்பதற்கு யாதொரு சந்தேக 

முமில்லை. இவ்வொற்நுமையின்மையின் காரணம், 

பெரும்பான்மையோர் சாதிக்கட்டுப்பாடு என்று 

கூறுகின்றனர். இது எவ்வாறு பொருக்துமென 

காம் சற்று ஆராய்வோம். 

ஐதர் ஜனக்தொகுதஇயில் ஒற்றுமையின்மை யேற் 

படுவகற்குப் பல காரணங்களுண்டென் நு சொல் 

லாமலே விளங்கும். அவைகளில் மதபேதம், சாத 

பேதம் ஆகிய இவையும் ஒன்ராயிருக்கலாம். ங் 

நுனமிருககின், ௮அவைகளின்காரணமாய்க் தோன்றி 

யிருக்கும் தற்றுமைக்குறைவு நீக்கவசாத்திய 

மாகும். சாதி வேற்றுமைபற்றிய ஒற்றுமை
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குறைவும் மதபேதம்பற்றிவருவதைவிட நீக்கக் 

கஷ்ட மான தாயிருக்கும். | 

இனி இவ்வளவு விரோதத்தையுண்டாக்கும் 

சாதிவேற்நுமை இயற்கையோ, செயற்கையோ 

வெனப் பார்க்குமிடத்து, அது பின்னதற்பாலமை 

யும். மனிதக்கூட்டத்தில் வித்தியாசமுண்டாகக 

வேண்டுமென்ற இஷ்டம் பிரகருஇிக்கு இருக்குமா 

ஞை, மிருகப௯திகளுள் ஒன் றுக்கொன்.நுள்ள 

வித்தியாசம்போன்ற அகாயாசமா யறிந்துகொள் 

ளத் தக்க வித்தியாசம், மனிதர்களுள் உண்டாக்கப் 

பட்டிருக்கவேண்டும். அவ்வாறில்லாததே மனித 

வர்சுகம் ஒன்றுபட்டிருக்கவேண்டுமென்பது பிர 

கிருதியின் கருத்தாகும். இங்யனம் இயற்கைக்கு 

விரோதமாய், மனிதர் சாஇக்கட்டுப்பாடு செய்து 

கொண்ட காலமும், காரணக்களும், தெளிவாக நுண் 

ணறிவாளர் எவ்விகமோர்க்தும் அறியவசாக்திய 

மாகவிருககின்றன. இன்னகாலத்தில்கான் இன் 

னின்ன காரணங்கள் முன்னிட்டு சாதிவேறுபா 

புண்டாயிற்றென்று சொல்லமுடியாதாதலால், அது 

பல காலங்களில் பற்பல வேறுபட்ட காரணங்களா 

லுண்டாயிருக்கவேண்டுமென்து காம் தெளிதல் 

வேண்டும். 

இச்சாதிவேற்றுமை காலத்துக்குக் காலம் 

மாறுபட்ட கிலைமையிலிருந்து வருகின்றது. முற் 

காலத்திய சாதிபேதம், தற்காலத்தியதுபோல் ஒற் 

அமைக் குறையவையுண்டாக்கியதாய்த் தெரியவில்லை. 

ஏனெனில், ஆஷத்திரிய குலத்திற் பிறக்க ஸ்ரீகர்
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ணன இளமையில் இடையர்களோடு வளாந்தும், 

அஷித்திரியராற் பிற்காலத்திம் போற்றப்பட்டு, கூத் 

இரியா்களோடும், ஆசா ரசீலாகளாகிய குசேலன் 

ேதலிய பிராமணசோடும் சகபோஜனம் ( - கூட் 

கணவு) கலியாணம் முதலியன செய்து வந்ததோடு, 

சூத்திரராகிய விது.ரினில்லத்தில் உண்டதாகவும், 

பாகவக  சரித்தாக்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

அனால் சரிசதிரக்தை ஈம்பாதவர்ககு இஃது நம்பக 

கூடியதாயிராது, அ௮ன்னோரைச் சரித்கிரக்தை நம்பு 

மாறு மாம் கட்டாயப்படுக.துவதும் இங்கு ஈம் BL 

மையன்று. அனால், அன்னோ தம் வார்க்தகையைச 

சரிக்இிரத்துணையின்றி மியாயத்திற் க&டுபடுத்க மூடி 

யாதென்பை காம் அுறியக்கூடும் ; என்முலும், 

இவர், கிருஷ்ணனென்மொருவரிருஈ்தகாயும், விதுர 

மொன்று ஒருவரிருந்தகாகவும், அுய்விதுரன் வேறு 

சாதியைச் சோந்தவரொன்றும், பால்யத்தில் இரு 

ஆணன் இடையா்குலத்தில் வளாந்தகாயும், பின்பு 

க்ஷக்இிரியப் பெண்களை விவாகம் பண்ணிக்கொண் 

டாரொன்றும், ஆசாரமுள்ள பிராமணர் அுவசோ 

குண்டனரோன்றும், சரித்திரம் முறையிடுவதை ஈம் 

பரமற் போகலாம்; ஆனால் எஉலோரசாலும் வெகு 

காலநதொடங்கி இன்றுவரை 2 1G HS Bt வரப் 

படுகின்ற Ly 5 BND, உண்மையில் நடை பெற்று 

வராகவோர். வழக்கத்தை யெடுக்துக கூறியுள்ள 

தானால், Boog உயிரப்படைந்தவந்காளே அதன் 

பொய்யின்காரணமாய் ஜனங்களால் வெறுக்கப் 

பட்டு காசமடைந்திருக்கவேண்டுமன்மோே? அங்
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னமின்றி உலகத்தில் அஃது நிலை த திருப்பதால், 

பொய்யான வழக்கச்தை ௮து கூறியதன்று என் 
பதை காம் ஈம்பாமல இராதே. ஆதலின், அக்கா 
ல,க்திய சாதிக்கட்டுப்பாடு, தற்காலக்திற்போல் அடு? 
வளவு கடினமாயில்லையென் றும், பிரா மணக்ஷ த திரிய 

சூத் இ.ராகஞக்குள் ஈகபோஜனம் (- க ட்டுணவ) 

முதலிய வழக்கங்கள் ஈடைபெற்று Gu 6 51 6% on @) 3 oar 
வும், காமறிகிரோம். ஆதலின் rrr Cam gy 
மை, ஒற்றுமையைக் கெடுக்கத் தக்கவாது இருக்க 
தில்லை. தற்காலத்தில் ஒரோ சாதியைச் OF & sour 
பலதொழில்களிலமர்க் இருக்கா லும், கூடியுண்ணல் 
முதலியன எவ்விதம் நடந்து ou Bex mea Carr, 
HUM BOD MEST S Bev வெவ்வேறு. சாஇயார் 

களுக்குள்ளும் ஈடந் துவஈ கன. அ கலின் £ மாம் குற் 
காலத்திய சாஇகளை அக்காலத்,து நிலைமைக்குக் 
கொண்டு வருவதில் யாது விசோதமுள்ள து? என் 

அம், அப்படிச் செய்தால், ஒருஜாதகிக்கோ புல 

ஜா இகட்கோ குறைவு கேரிடுமோவென்தும் யோக் 
குங்கால், அவ்விதம் செய்வதில் பல குற்றங்கள் 

பின்வருங்காரணங்களால், உண்டாகுமென நினைக் 

கக் கூடியதாயிருக்கின்றத. பூர் 'வகாலத்தில் நான்கு 
சாதியாரும் கொழிலால்மட்டும் வித்தியாசப்பட் 
டரு்கபொழுது, பிசாமணர்க்கு கண்ணுக்குப்புலப் 
படக்கூடியவும் கூடா சவையுமான விஷயங்கஆர பத்த 
சக்தியால் நட்பமாயாராய்ஈது அறியவேண்டியதும், 
உலகத்திற்குக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விமாயும் ஈன். 
மை தீமைகளைச் சூட்சுமமாய்க் கண்டறிவதுமான
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பல தொழில்களிருக்கன. அவர் மற்ற வர்ணத்தா 

ரைவிட புத்தியின்வேலை யதிகமாயுடையவரா தலின் 

மாமிசமுண்ணுவதாலுண்டாகுங் குற்றங்களை நட்ப 

மாய்த்தாமறிர்து அவை மனிதசிடக்இனின்.நம் 

நிக்கப்படவேண்டுமென்று பல முயற்சிகளைச் செய் 

தன ர், 

மேலும், பிராமணா, கள், மாமிசங்கள் புத்தி 

யைக் கெடுப்பதைய௰் கண்டறிந்தவர்களாதலால் தங் 

கள் காரியத்திற்குக் குறைவையுண்டாக்கக் கூடிய 

வையென்று அவைகளை இலேசில் கள்ளக்கூடியவசா 

யிருந்தனா. அனால் மற்றவாக்கு அவ்விதமான 

ஞானமும், காரியக்கேடும் சம்பவிக்கா இருஈ்ததால் 

மதுமாமிசங்களைக் கைவிடமுடியவில்லை, அப்பொ 

முது, ஊனைதக்தின்னல், மதுபானம்செய்தல் முக 

லியவற்றைவிடாத மற்ற சாதியாரை தங்களினின் 

றும் வேறு பிரித்து அவர்களால், தங்களுடைய 

மதுமாமிசவிலககுக்குக் குறைவு கேராதவண்ணம் 

சில கட்டுப்பாடுகளைச செய்தனா. அதுமுதற் 

கொண்டு, காம் ஊகிக்கக்கூடியது யாதெனில், முன் 

னிருக்த வொற்றுமையும் ஒருவருக்கொருவா வைத் 

இருந்தவன்புங் கெட்டு, விரோதம் மேற்கொண் 

டனர் என்பதே. 

ஆணாலிவ்விதம் பிராமணர் செய்தது, மற்ற 

சாதியார்களிடக்து தாம் சொண்ட அ௮றுவெறுப்பின் 

காரணத்தால் அல்ல. ஏனெனில, தீச்செயல்களைச 

செய்யத்தூாண்டும் மதுமாமிசங்களை விலக்காக
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இனி, மதுமாமிசமுட்கொள்வதில் பிராமணர் 

கள் நினைத்தபடி அவ்வளவு குற்றமுள்ள காவென 

வறிய, பிரகிருதியிலுள்ள இருஷ்டாக்தத்தைக்கண்டு 

தெளிதல் வேண்டும். காற்கால் பிராணிகளில், 

கூதிரை, யானை, ஒட்டகம், எருமை முதலியன, 

வீட்டில் வைத்து வளாக்கக்கூடியனவாயும், சாந்த 

மூனள்ளலையாயும், எஜமானன் சொற்படி நடக்கக் 

கூடியனவாயும், கற்பிக்கும். காரியற்களையமிந்து 

செய்யக்கூடியனவாயுமிருக்இன் றன. அனால் புலி, 

சிங்கம் முதலிய பிராணிகள், இயற்கையில் கொகயன 

வாயும், மனிதனால் வளர்ப்பதற்குக் கூடா தவையா 

யும், சொன்னதைக் கேட்டுப் பணியும் தன்மையற்ற 

னவாயும், உயிர ச்சேகத்சையுஞ்செய்யக்துணியும் 

சுபாவமுள்ளவையாயுமிருக்கின்றன. மேலும், மூன் 

சொன்னவை, உருவத்தில் பெரியவை ; கேசு கஷ்டங 

களைச் சகித் துக்கொள்ளாம் சக்தியையும் பலத்தை 

புநுடையவை. பின் குறிப்பிட்டவையோ, உருவத் 

தில் சிறியனவாயும், சகிக்குக்கன்மை குறைந்தன 

வாயும், பார்வைக்குக் கோரமானகாய் இருந்தாலும் 

உண்மையில் பலங்குறைக்கனவாயும் இருக்கின்றன. 

இவ்வாறிவை யொன்றுக்கொன்று மாறுபட்டிருப்ப 

*ற்குக்காரணமாகச் சொல்லக்கூடியது ஒன்றுதான்; 

அதாவது அப்பிராணிகளினாகாரம். முந்தின பிரா 

ணிகள், சாகபகூதிணியாயும், பிந்தினவை மாமிச 

பக்திணியாயு மிருப்புகிஞுலேமே, apesun சாந்த 

பிட்டா, இட்ட 

[ரய ப ப ப்ர 
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குணமும், குரூர சுபாவமுழாள்ளனவாயிருக்கின்றன. 

மேலும், மாமிசமும், மரக்கறி பதார்த்தங்களுமுண் 

ணும் பிராணிகளுக்கு இவ்விரண்டு தன்மையும் கல 

6g இருப்பதைப் பார்ககின்றோம். காய் மாமிச 

மூம், மரக்கறி பதார்க்சங்களும் உண்ணத்கதச்கது. 

அதனிடத்தில் குரூரம், சாந்தம், புத்திதுட்ப 

மும் கலந்து காணப்படுகின்றன, 

ஓம்புலங்களையடக்கிய இருடிகளும் மாமிச 

முண்ணுவதால், அரக்கர், துஷ்ட மிருகங்கள் ஆகிய 

இவைகளின் கொடுமையையும், மதுபானம் செய்வ 

தால், குரங்கின் சபலபுக்தியையுமடைந்து பைத் 

இயக் காரர்போல் இரிந்துபோக நேரிட்டுள்ளது. 

ஆதலின், உண்ணச் தொடங்கி விட்டால் படிப் 

படியாப் தன்னிடத்திற பிரியத்தையதஇகப்படுததி 

Gon Bic கிழ்கிலைமையிற் சேர்க்கும் மோகனப 

கார்த்தங்களான மதுமாமிசங்கள், பலஜன்மங்களி 

லுழலும் ஈம்மூயிர்க்குத் 8ீராக்துயரக்தை விளைவிக் 

குமாதலால், பி.ராமணர் ஆதியில் அவைகளை வேரு 

டன் நீக்கினர். இப்படி.ப்பட்ட, இஙெறிக்கட் செலுத் 

தும் மதுமாமிச மூண்ணும் மனிதன், காட்டு மிருகங் 

களினும் கேடுகெட்டவனாகிடன். ஏனெனில், மாமிச 

முண்ணும் பிராணிகளும், மதுபானஞ் செய்வதில்லை. 

யன்? 

இனி, சாதிவேற்றுமை நீங்கி எல்லாரும் ஒன் 

மருக வேண்டுமானால், இதுவரையிலும் மாமிசமுண்டு 

வந்துள்ளவர் அதை நீக்கின பின்னசாவது, அல்லது
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மாமிசமுண்ணாதவர் பிமராப்போல உண்ணச்தொ 

டங்கன பிற்பாடாவ.துதான் எல்லாரும் ஒன்ருகக் 
கூடும். -இம்மார்க்கங்களில் கூடாமையாகிய கஷ்ட 

மிருப்பதோடு, ஊனைகத்தின்று சாதிவேற் நுமையை 

யகற்றக்கூடிய வழியில் மனித. ரனைவரையும் auras 

மிருகக்தன்மையை யடைவிக்கத்தக்க பெருங்கேடும் 

இருக்கிறது. ஆதலின், கற்கால சொற்ப சுகத்தை 

யுத்தேசிக்து, இலேசான மார்க்கமாகிய மாமிச 

மூண்ணலை எல்லோரும் கைக்கொள்ளுமாறு செய் 

கல், மனிதா புத்தியைக் கெடுத்து ௮வரை அதோ 

கதிக்குட் செலுத்துவ காகும். 

இவ்விதம், ஆகாசம் சாரம் இவைகளால் இச 

சாதிவேற்நுமை யாதியிலுண்டாயிருக்க, கவின 

நாகரீகமடைந்த கல்விமான்கள், மூஒகாரணத்தைக் 

தெரிந்துகொள்ளாது, பொதுஜன நன்மைக்கு இச் 

சாதஇவேற்றுமை விரோதமாயிருக்கலின் அதை 

முழவதும் கொலைக்கவேண்டுமென்நு கினைக்கின் 

pias. ஆனாலிவர்கள் தங்களெண்ணம் கிறைவே 

றத்சக்கதோவெனக் கவனிக்கவில்லை. ஆகாசம் ஒன் 

ரூனாலொழிய சாதி ஒன்றாகவழியில்லை. எனெனில் 

மாமிசமுண்ணாதவர், மாமிசமுண்ணும் ஜனங்களின் 

தேசத்தையடைக்கால் மசணசதச்திற்கொக்த ௧கஷ்:_ 

டடைஅன்ருர்கள், ௮வ்விகமிருக்க, ஊனுண்பவரும், 

உண்ணாதவரும் எவ்விசம் ஒன்முகவிருக்கமுடியும்? 

முடியாத. மேலும் அகாரம் ஒன்றாக்குவது வெகு 

கால சரமக்காலும் சாஇக்கக் கூடியதல்ல, 
௬ 

அ 3
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இன்னும் ஈவீன பரில்காரிகள், எல்லாருமறிய 

சபைஈ௩டுவே நின்று, சாதிவேற்்ஐமையறவேண்டு 

மென்று பிரசங்கம் செய்கின்றனயேயன்றி, தம் 

சொலுக்கிணங்க, தம்மிலுக கீழ்ப்பட்ட குலத்தா 

சோடு கூடியுண்ணப் பினவாங்குகின்றனர். ஆத 

லின், அவர் பேசுவதெல்லாம், தங்களிலும் மேம் 

பட்ட சாதியாரோடு தாம் சேரவேண்டிய அவா 

வின் காரணத்தாலெனப்புலப்படுகின்ற த. 

இண், சாதிவேற்றுமையைக் கெடுப்பதஙற்கு 

அசாரம் ஒன்னாவதவசியமென்றறிந்தோம்; அவ் 

வாகாரம் வெகுகாலம் கஷ்டப்பட்டும் ஒன்முகக் 

கூடியதல்லவென்றும் காமறிக்தோம். ஆகலின் சாதி 

வேற்றுமை யொழிக்க முடியாதென்ற காரணத்தால் 

நம்மவசொற்றதுமைப்படுவதற்கு வழியேயில்லையெ 

ன்று ஏங்குதல் சரியன்று. ஏனெனில், நம்மவரில் 

தற்றுமையுண்டாககுவதற்கு வேழேகேனும் வழி 

யுளதோவெனப்பார்ததால், அஃது பின்வருமாறெ 

னத்தெரிசன்று. அன்பு, இயற்கையில் எல்லா 

வுயிரகளிடதக். தும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 

சக்தியால் வெவ்வேறு இனக்கைச்சாரந்த மனிக 

னும், காயும் நிகரற்ற சிகேகத்தை யடைந்திருக்க, 

ஒசே இனத்கைச்சாரகத மனிதரில் ஒருவர்ககொரு 

வர் முன்புபாராட்டிவந்தகால், சிகேகம் ஈம்மவருள் 

என்பசவாது? அச்சிகேகம் காரணமாய் ஒற்றுமை 

யேன் நிலைக்காது? அவ்விதமன்பும், சிகேக மம், 

மனிதரில் ஒருவாக்கொருவர் உண்டாகாது போமா 

னால் அவர் காயினும் கடையரன்் மே?
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 ன்புடையபென்பவர் பிறர்க்கு என்புமுடை 

யர், என்று ? ஆன்றோர் கூறவில்லையோ? அவ்வளவு 

சக்தியுள்ள அன்பிற்கு சாதிவேற்றுமை Curis 

டையாகுமோ? அகாது. வெவ்வேறு சாதியைச் சார் 

ந் தவாகளும், சகோத ்சிகேகமும் தற்றுமையுமோ 

ங்கி எல்லை கடந்த உபகாரஞ்செய்துகொள்வதற்குக 

BN TOT YD HD. இதற்கு காம் சரித்திரவாயிலாய்ப் 

பலவுகாரணங்கள் Oshé gin Coho பார்த் துமிருக் 

கிரோம். 

ஆதலின், பொழராமை, அகங்காரம் முதலிய 

துர்க்குணங்களை நீக்கி, அக்கியோக்கிய சனேகக்தை 

முழூமனதோடு விருகதஇிசெய்யும்பட்சத்தில் சாத 

வேற்றுமை பேருக்குமட்டும்தான இருககக்கூடும். 

இறு தியில், ஈம்மிக்தியாவில், சா இிவேற்.றுமை 

யின் காரணமாய் ஒற்றுமையில்லையென்றுசொல்லு 

வகவோமானால், ஒரே சாதியாரிடத்து அ௮அவ்வொற்று 

மை நிறைந்திருக்க வேண்டுமன்மோ? அதோடு 

வெவ்வேறு சாதியாரிடத்தில் இதீராப்பகையும் 

விடாது நிற்கவேண்டுமன்னோ? அங்ஙனம் நாம் 

காணாதிருப்பதினால், சா கிவேற்றுமையால் இந்தியா: 

வில் ஒற்றுமைக்குறைவெனச் சொல்வது தவரு 

கும். 

ஆதலின், சாதிவேசோடழிந்தாலும், ஓற்று 

மையின்மை நீங்குமென்று சொல்லக்தக்கதல்ல. 

அனால் இந்தியாவில் தற்றுமையின்மைக்குக் கார 

ணம் யாதெனக் கண்டுபிடி த்தலவ௫ியம், அதை இப்
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பாகத்தில் * ஐக்கியம் என்னும் வியாசத்திலும், 

இசண்டாம் பாகத்தில், * இந்தியாவில் ஒற்றுமையின் 

மை”, என்னும் வியாசத்திலும், கண்டுகொள்க, 

  

13. தநமம் (கடமை)--]0ய1௫. 

வேளாண்மை, கைக்கொழில், வியாபாரம் 

முதலியன ஈம்ருடலைக் காப்பாற்றவேற்பட்ட மார்க் 

கங்களேயொழிய, மானிடவுயிராயுஇதக்கதின் காரி 

யத்தை நிறைவேறச்செய்யா. நாம் குடியிருக்கு 

மில்லம் நிறைவதால் காம் நிறைவு அடைவோமோ? 

சிறந்து cuits மாளிகையில் பிறவிக்குருடனும், 

பித் துபிடிக்தவனும் வ௫ித்திருப்பகால் அவர்களு 

டற்குறைவும் ஞானக்குறைவும் நீங்கிப்போமோ? 

அம்மாளிகையின் சிறப்பையேனும் அனுபவிக்க 

அவரால் கூடியதுமாமோ? காது, அதுபோலவே 

தேகசுகம் நிறைவதால் ஆக்மாவின் ஞானம் நிஹறைவ 

இல்லை. ஆதலின், மானிடப்பிறப்பின் பயனையடை 

விக்குங்காரணமான தருமம் அல்லது கம்கடமை 

இன்னதென காம் அறியவேண்டியது அவசியம். 

இத்தருமம் யாதெனக் தெளிவாய் விவரிப்பது 

கஷ்டமான வேலையே, எனெனில், தருமத்தை 

ஒவ்வொரு சமயத்தாரும் தம்தம்முடையதென்று 

சொல்லிவாதித்து ௮து யாருடைய பொருள் என்று 

நிச்சயியாது விடுக்கனர், ஆதலின் உரியவ.ரற்ற 

பொருள்போல் ௮௩து காசமடைக்துளதுபோலும்.
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இவ்வாதறுள்ள தருமகதின் தன்மையை எங்ஙனே 

யாம் தெள்ளிதினறிகல் கூடும், 

எண்ணிறந்த மனிதர் தாம் தருமத்திற் €டு 

பட்டவொன்று சொல்லித் இரிஏன்றன ரேயொழிய 

அதன் சொருபத்தைக் தெளிவாய் விளக்குவஇல்லை. 

பற்பல தகுதியற்ற நியாயங்களைக் கொண்டு சந் 

தேகங்களையுண்டாக்கி விடுகின்றனர். அனாலவர் 

களங்கனஞ் செய்வது கம்மை வஞ்சிக்க வேண்டு 

Aner pow, ௮வர் தருமக்கதை எவ்வித முணாந்து 

ளாசோ அவ்விதமே HOG மக்குப் புகட்டுகின் 

தனர். தருமச்தைப்பற்றின அறிவு அவர்க்குப் 

பூரசணமாகவில்லையென்பதை நன்கு yous gr 

கின்றனமோயன்றி வேறல்ல, .ஐகலின் அப்பேர்ப் 

பட்டவரிடத்தினின்றும், காம் தருமத்தையறியத் 

துணிதல் முழுதும் பழுதாம். 

மேலும், ஜர். மதத்தையுண்டாக்கியவரறிஈ்த 

தருமத்தை, அம்மகக்தைச் சார்ந்தவரும் சரியாய் 

உணாக்திருக்கவுமில்லை. ௮ங்கனம் உணர்ந்திருக் 

தால், ஒரோ மதத்தைச் சேர்க்தவருள்ளும் விவாதம் 

வ.ரக்காரணமில்லை 

இனி, தருமத்தையறிய வேறு வழியுளதோ 

வெனப் பார்ப்போம்,  ஈமக்குப் புறம்பேயுள்ள 

விஷயங்களை . கேரிற்கண்டாவது, பிறர் சொல்லிக் 

கேட்டாவது அறியலாம். ஈம்மனதில் கிகழுமகப் 
பொகுள்களின் ஞானம் காமே ஈமக்குள் கண்டறிய 

வேண்டும். உசாசணமாக, ஒருவரிடத்து பொறாமை
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யுள்ளதெனப் பிறா sori Sug 655 500. இணி 

யோ பொருளின் தநமமாவது, அதன் வளாச 

சிக்கு அனுகூலமான காரியமே. மரம் குறை 

வின்றிச் செம்மையாய் வளர்வதற்குரிய மார்க்கங்க 

எனைத்தும் மரத்தின் தருமமாகும், அம்மார்க் 

கங்கள் (தருமங்கள்) மரத்திலேயே இயற்கையா 

யுள்ளவை. எனெனில், அலை, முூன்சொல் 

Anup பிறருகுவியை யெதிர் பாராது, தாமே 

வளர்க் துவருகின்றன. அதுபோலவே மிருகங்க 

ளும் தம்மிலுள்ள இயற்கைச சக்்இயின் சார்பான 

மாரக்கங்களால் (தருமங்களால்) நிறைந்த பல 

மூள்ளவையாகின்றன. இவ்விகமான தருமம் 

மனிகனில்மட்டும் இல்லையெனர் சொல்லமூடி. 

யுமோ? அ தலின் பிறப்புமுதல் இறப்புவரை 

சிறப்பாய் வாழவும், பிறப்புக்குமுன்னும் இறப் 

புக்குப்பின்னும் பலஜன்மங்களில் நெடும் பிரயா 

ணம் செய்துவரும் இவ்வாக்மா இம்மை மறுமைப் 

பயன்களை முழுவதுமடையவும் ஏதுவாயுள்ள 

எலலா மார்க்கங்களும் மனிகனுடைய தருமம் எனச் 

சொல்லவேண்டும். இரத தருமம் soils காம் 

கண்டறியக்கூடியகே, அ௮ஃதெங்கனேவெனில் ஒரு 

பொருள் தான் செம்மையாய் வளரும் வழிகளைச் 

சேர்ந்தால் மலர்ச்சியடைவதும், பிரதஇிகூலவழிக 

ளைச் சேர்க்தால் வாடுவதும் இயற்கை, இஃது 

புற்பூண்டு முதல் எல்லாக் தோரற்றங்களிலும் 

சேரில் சாணற்பாலது. ஆதலின், ஓர் காரியத்தால் 

கம்மனது சந்தோஷமடையும்போது அக்காரியம்.
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தருமக்திறகீடுபட்டதென்றும் வியசனத்தை யுண் 

டாக்கும்பொழுது அக்காரியம் அகருமத்திற் கடு 

பட்டதெனவும் காமறியலாம். 

மேற்சொன்ன காரணம்களால் பிறன் யாதா 

மொரு காரியஞ்செய்து ஈமக்குத் துக்கத்தை வில 

HEB np CC) 2 I ௮கருமமாகலால் ௮தை நாம் 

செய்து பிறாக்கு துக்கம் விளைவிக்கலாகாது, அது 

போலவே, பிறர் ஈமக்கு ஐா காரியம்செய்து சந்தோ 

ஷூக்தை விளைவிக தால், அது கருமமாதலால, ம் 

மாதிரியான காரியங்களை நாமும் செய்து பிறருக்கு 

சுகக்தையும் சநதோஷதக்தையு முண்டாக்கவேண் 

இம். 

இததான் மனிதன் தன் வாம்கானில் துன்பம் 

656) சுகம் பெறவும், இறப்புக்குப்பின் ஆத்மா 

சுகம்பெறுகற்கும் காரணமாயுள்ளது. ஆதலின், 

மனிதரின் தருமம் இதுவே. ஆனால் இத்தருமத் 

இதற்குப் பின் கூறப்படும் இரண்டு கும்றங்கள் 

வராதிருததல்வேண்டும் :--(1) காம் தருவராக்கு 

ஒன். று செய்வதால, அவசதனாற் சுகம் பெறுவகானா 

லும், அவருக்கோ பிறருக்கோ அ௮கஷை (டை 

குற்காலத்திலோ பிம்காலகஇிலோ உண்டாகக் கூடு 

மானால் ௮ஃது தருமமாகாது ; அனால் தருமத்தின் 

போலியாகும். (2) அவ்வாறே தர் காரியம் பார 

வைக்கு அல்லது சொழ்ப காலத்திற்குச் சற்று Sop 

டம் விளைவிக்கக்கூடியதானாலும், அதனாலக்காசிய 

மடைந்தவர்க்கும், பிறருக்கும், தம்காலக்திலோ பிற் 

காலத்திலோ பெருக்தடன்மை விகாயக்கூடியதானால்
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அஸ்து அதர்மமன்று :; அனால் அதருமத்தின் 

போலியெ, ப 

இனி, இப்படிப்பட்ட தருமத்தைக் கைப்பற்றி 

அதருமக்தைக் கைவிடல், சாதாசண மனிதருக்கு 

தற்கால சுயகயம் காரணமாய், ௮சாத்தியமாகும். 

ஆதலின், ஆன்றோர் அ௮வ்வக்காலத்து மனிதர் 

மனதின் பக்குவத்திற்கேற்றபடி FI gad sous 

அவர் ஏற்றுக்கொள்ளத்தககவளவில் தருமத்தை 

தம்மதத்தின் வாயிலாய்ப் புகட்டியுள்ளனர். இங்க 

னம் தம் தம் மனத்திட்பத்திற்கு ஒக்கவாறு மனி 

கீர் படிப்படியாய் தருமதகைக் கைப்பற்றுவதிலு 

யா்ந் து தருமத்தினாலாகவேண்டிய ஆத்மாவின் 

நிறைந்த சுகத்தையடையுமாறு பன்மதங்களும் இவ் 

வுலகிலுண்டாயிருககின்றன. இதுபற்றியே, மதங் 

கள் ஒன்மோடொன்றது மாறுபட்ட கோட்பாடுக 

ஞடையவையாயிருக்கின்றன, ஏனெனில், பல 

வேறுகாலங்களில் உண்டான இம்மதங்கள் அவ்வக் 

காலத்து மனிதரியல்பு, மனத்திட்பம் முதலிய 

வற்றையொட்டி  சமயாசாரியர்கள் வெவ்வேறு 

ஏற்பாடுகளையும் கோட்பாடுகளையும் கியமிக்கலாயி 

னா. | 

ஆனால் எல்லா மதாசாரியர்களுக்கும், மதங்க 

ஞூக்கும் இலக்கு ஒன்றேயாதலின், அவைகளைப் 

பற்றின வாதங்களெல்லாம் வீணேயாகும். 

ஒவ்வோர் மனிதனும் தன் சுபாவத்திற்கும், 

மன த்தேர்ச்ிக்கும் தக்கபடி. எந்த சமயம் தனக்குப்
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பொருத்தமாயுள்ளதென நகிணைக்கின்றானே, புதி 

லேயே அ௮வனிரு௩த மேன்மையை காடவேண்டும். 

குறிப்பிட்ட மதத்தில் பிரவேசிக்கால்கான் மேன் 

மையடையலாமென்ற அ௮வசியமில்லையாகலின் மத 

விவாதம் முற்றிலும் பிரயோஜனமற்றது. 

  

14. artiemw (¢sSwb.)—Truthfulness. 

வாய்மையென்பது தருமத்தின் பாதமெனவும், 

அ௮ல்தின்றி தருமம் மு டவனைப்போல் நிற்காதென 

வும், தருமம் மனிதனுடைய பரிபூரணத்திற்குக் 

கா.ரணமாதலால், அவ்வாய்மையில்லாவிடத்து மனி 

தன் பூரணமாகாது அன்பத்தில் சேருவானெனவும், 

திருமத்தினுண்மையான தன்மையை யறிக்தவான் 

மோர் கூறுகின்றனர். 

சான்றோர், சத்தியக்தை மனிதருயர்வின் 

கா. ரணங்களிலொன்முக வெடுக்காமல், தருமம் முக் 

இய காரணமென்றும், சத்தியம் அதன் உறுப்பு 

களிலொன்றென்றும் கூறியுள்ளதின் கியாயத்தைச் 

சற்று கவனிப்போம் :--இங்கு ஒருருவத்திற்கும் 

அதன் அங்கங்களுக்குருள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை 

களை யறிக லவ௫ியம், உருவமென்பது அங்கங்க 

ரின் கூட்டம், அங்கங்களை நீக்கி உருவத்தைத் 

தனியாய்ப் பார்த்தலாவது, உருவச்தினின்றும் 

அங்கங்களை வேழுக நிளைப்பதாவது தகுதியற்ற 

தாகும். உறுப்புகளற்ற வடலும், உடலோடு. 

எண்ணப்படாத உறுப்புமில்லை. எல்லா உறுப்பு
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களின் தொகுதியைப்பற்றிக் கூறும்பொழுது உட 

லெனவும், அ௮த்தொகுதிபினோர பாகக்தைமட்டும் 

குறிக்கும்பொழுது உறுப்பெனவும் கொள்ளற் 

பாலது, 

சத்தியம், தயை, பொறுமை அகியவிவற்றின் 

சேர்க்கையே தருமமாகும். இவையில்லாகவிடகது 

கருமமெனக் தனியானவோர் விஷயம் கிடையாது. 

இது எங்ஙனேயெனின் உடலினின்றும் வேருக்கப் 

பட்டவோர்கை, உருவுள்ளதாயினும் உடலோடு 

கூடியுள்ள கையைப்போல் வேலைக்குதவாதாகை 

யால அஃது கையெனர் சொல்லநுூடியாது, ஆத 

லின், ஆன்றோர் சக்தியசக்கைக தருமத்தினின்றும் 

வேருக்கக்கூடாத அவயவமாகக கூறுகின்றனர். 

கற்றறிந்த பெரியோர், சக்கியத்தைக் தெளி 

வாகக் கூறியும், இவ்வுலகத்தில் பலர் ௮கனுண்மை 

யான  இலக்கணகத்கைச் சரியாக அழியவில்லை, 

அவர்கள் உள்ளகை யுரைப்பதும், இல்லாததைக் 

கூறுதுவிடுவதும் சத்தியமெனக் om gy Bs pari. 

ஆனால இவ்விதம் கூறுவதில் தருமத்திற்குக் கேடு 

விளைந்தாலும் ௮ன்னோ கவனிக்கிறதில்லை. உன் 

னதையுரைதது தருமத்திற்கு விரோதமான சிகழ்ச் 

சியையுண்டாக்கினால் அஃது gor capa சம்மதப் 

up சத்தியமாகவே ஆகா. தேகத்தினின் தும் 

வெட்டி. வேழுக்கப்பட்ட கை, அத்தேகச்திற்கு 

எவ்விதகத்திலாவது உதவி செய்யத்தக்கதாயிருக் 

குமோ? இசாது, இவ்விதம்தான் தருமத்திற்கீடு 

படாத சத்தியமும்,
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ஒருவன் பிறப்புமுகல் இறப்புவரையில் கடல 

நீர் உப்புள்ளகெனச் சொல்லிக்கொண்டேயிருப்ப 

FID உண்மையையே யுரைப்பவனானலும், ௮ஃ்து 

எவ்விதம் தருமத்துற்கு உதவிபுரிக்க காகும் P 

இவ்விதமான உண்மையால் தருமக்தை நிலைகிறுக்ச 

வாவது அதற்கு வரும் கேட்டை நீககவாவதறு 

முடியானது, 

இனி, அன்போோகூறும் இலக்கணமுள்ளச௪த 

இயம் எவ்விதம் தருமக்தை நிலைகிறுச்துகிறதென்் 

பதைச சற்று சவனிப்போம். மனிதர் இல்வுலசக்தில் 

மத கியமங்களாலும்( சமயச்கோட்பாடுகளாலும்) 

இராஜாங்கவிதிகளாலும், சிற்சில விஷூயங்களைமட் 

டும் அனுபவிககுமா நு விதிக்கப்பெற்றிருக்கின தனர். 

இவ்வெலலைக்குப் புறம்பேயுள்ள விஷயங்களை ஒரு 

வன் அடைய முயற்சிகொண்டால் அவன் சத்தியத 

இனின்றும் தலற கேரிடுகின்ற௫ு. எனெனில், மேற் 

கூறிய கியமங்களுக்கு விரோகமாக மனிதன் யாதே 

னும் ஜா சுககதையடைய முயனமுல் இராஜ கண் 

டனை முதலிய கஷ்டங்கள் நேரிடும். அக்காலத்து 

செய்யாகதொன்றைச் செய்ததாகவும் செய்ததொன் 

றைச செய்யவில்லையெனவும் பொய் பேச நேரிடும், 

இவ்விதம் பேசுதல் ௮சத்தியமே. ஏனெனில் இஃது 

௮ தர்மத்தில் சேப்பிக்கும். ஆகலின், இவ்விதமான 

அசத்தியக்தை நாம் முழுதும் கைவிடவேண்டும். 

அ௮ங்வனம் செய்காலொழிய wit ௮தர்மத்தினின் 

ஸூம் நிச்கமுடியாது,
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இனியுள்ளகையுனாப்பதால் பிறர்க்கு பெருங் 

கேடுவிளையக்கூடியதானால், ௮ஃ.து உரைக்கலாகாது. 

இல்லாகதொன்றை இருககிறதெனச் சொல்லுவ 

தால் பிறர்க்கு ஈன்மை பயக்குமானால், ௮ப் பொய் 

பொய்யாகாது! அஃது சத்தியமே. ஏனெனில் 

பலர்க்கும,தனால் தருமத்தின் பயனாகிய பெருதவி 

விளைகறதன்ரோ? 

மேற்கூறிய இலக்கணமள்ள சத்தியம் தற்கா 

லத்து மனிதரால் எவ்விதம் அனுசரிக்கப்படுகின்ற 

சென்பதைப் பார்ப்போம். பொதுவாய், பல மனி 

கீர் ஒன்றை உள்ளபடியுரைப்பதால் தமக்கு கன் 

மையும் வருகிறதஇல்லை, பிறர்க்குத் இமையும் வரு 

இறதில்லை, பொய்யுரைத்தாலும் பொருந்துவதில்லை 

என்க நிலைமையில் தான் உண்மை பேசுகின்றனர் ; 

அன்னோர் பெசும் சத்தியம் யாதெனில், * இ சுடு 

கிறது, விளக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. ?? 

என்பதுமான, பொய் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப் 

படாதன போன்றவையே, ஆகலின், தமக்கு, 

அசத்தியம் சொன்னால் பலிக்காது என்று தெரிகிற 

விடத்தில் உண்மை பேசுவதும், பலிக்குமென்று 

செரிகறெவிடக். அ பொய்யைவிடாது கூறுவதும் தற் 

காலத்திய மனிதருடைய இயற்கையாயிருக்கின்ற2, 

அ௮ர்கோ! ஆன்றோர் கூறியவாறு பிறர்க்கு ஈன்மை 

உண்டாக்கக்கூடியபேச்சை உரைக்காது, தம்சொகந்த 

சுகத்தைக் கவனித்துப் பொய்யையும், தருமத்திற் 

கீடுபடாத உண்மையையும் கூறி ௮தரும மார்க்கத்
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இல் சென்று மனிதர் பலர் தம் வாணாளை வீணா 
ளாக்குகின்றனர், | 

சசககக, 

15. gway.—Universal Love, 

இம்மை மறுமைப் பயன்களை மூழுதுமடைய 

வேண்டுமானால் மனிதன் இவ்வுலகின்கண், தர்மச் 

நை காடவேண்டுமென்று முன்னொரு வியாசத்திந 

கூறியிருக்கிமோம். தருமம் என்பது பிறர்க்கு நன் 

மை செய்வதும் இமை வாராது தடுப்பதுமே யென 

வுங் கூறியிருக்கிரோம். 

இத்தன்மையான தருமத்தை காம் தழுவியதன் 

நிறைவால் அழிவற்ற சுகத்தையடைய விரும்புதல், 

முடவன் கொம்புத்தேனுக் கிச்சை கொள்வதோ 

டொக்குமெனச் சிலர் ஏங்குகின்றனர். ஏனெனில், 

சுயகயத்திலேயே ஊன்றியுள்ள மனிதனுக்கு எங் 

னே, தன்னுடைய சொக்க நன்மையையும் ௧௫௬ 

தாது பிறாகன்மையை உயாத்தவும் தீமையைக் 

குறைகைகவும் கூடும். 

ஆயினும், சுயகயத்தைக் கவனியாது Bem ently 

QruuwCaciEni@e saGenw Mori gerd 

௧௯. கம்முடையவையபோல கருத வேண்டும். இவ் 

வாறு கருதுவதற்கு பிறரிடமன்பும் ஈம்மவரென்னு 

மபிமானமூு முண்டாகவேண்டும். உதாரணமாக, 

தம் சொந்த FE FON BL) Bl கவனியாது மனைவிமக்க
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mi sae niga அன்பு செலுத்தி அவர்களின் 

கன்மையையே தேடுகின் முனல்லவா P 

ஆதலின், தருமம் ஈம்மிடத்தில் நிறைந்து அழி 

வில்லாப் பேரின்பத்தை யடைய, மனைவி மக்களின் 

கண் அுன்புபாராட்டுவதுபோல், பிறொலலாம் ஈம் 

முடையவொன்று கருதி ௮வர்கண் முன்புபாசாட்ட 

வேண்டும். இவ்விகஞ் செய்வதுதான். தயை 

(தயவு) யென்து சொல்லப்படும். 

ஆனல் மனைவிமக்களிடக்துக் காட்டுமன்பு தன் 

பெற்றோரிடமும் காண்பிக்கமுடியாககாக இருக்க, 

எங்ஙனே எல்லா மனிதரிடத்தும் அதைச் செலுத்த 

முடியுமென்ற வினாவிற்கு விடைகூறுவ தவசியமாத 

லாலதைப் பின்வருமாறு கூறுவாம். 

மனிதன், மனைவி மக்களிடத்தில் செலுத்து 

மன்பு கைம்மாறு கருதாததன்று ; னால் ௮வரினின் 

ற் தானடையவிமும்பும் சுகத்தை மோக்கியே, 

இச்சுகம் இம்மையைப்பமற்றித்தான் நிற்பது, இக் 

மைச் சுகத்தின் காரணமாய் இவ்வளவன்புசெலுத்த 

முடியுமானால், இம்மையோடு மறுமைப்பயன்களை 

யுங் கொடுக்கவல்ல தொன்றுள தானால், அதற்காக 

எத்துணையன்புதான் செலுத்தமாட்டார்? ஆதலின், 

அவ்விதப் பேரின்பத்திற்குக் காரணமான, தருமத் 

தை நிறைவிக்கும்படியான, எல்லா ஜீவர்களிடத துங் 

காட்டும் காருண்யம், மனிதர் தழுவுக லசரத்திய 

மன்று.
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மனிதன் புக்தி பூரணமடைநது, இவ்வுலக வின் 

பம் நிலையற்றதென்றும், அ௮ழிவிலாப் பேரின் 

பம் மறுமையிலேயேயென்றும் கிச்சயமாயறிஈ து, 

அையடைய மனக இட்பம் போதுமானவளவு 

அவனுக்கு வருங்கால், எல்லா உயிர்களிடக்திலும், 

ர ம்மஷே 1... மனைவி மக்களி டத்திற்கொண்டுள்ள. 

யான் எனதென்கின்ற அபிமானத்தை (பற்றைப் 

போன்ற உறுதியான அன்பு தானே புறப்படும், 

இவ்விதமான தயை நிறழம்பப்பெற்றவர், மண்பர் 

பகைவென்ற வேறுபாடின்றி அத்திருதல் எறும் 

பராயுள்ள வத்தளை யுயிரகளிடத்தும், மற்றொருவ 

சாலும் விடமுடியாத இம்மைச் 6 sms மதியாது 

அடங்கா ஆரவங்கொண்டு, அவர் பொருட்டு பயங்கர 

மான பெருந்துக்கங்களையும் வலுவில் காடி தம் 

KREIS on OF Huy Ow poi. 

தயாளுவின் ௮௫மை பெருமைகள் கணக்கிடக் 

தக்கவையல்ல. பிறர் கேட்டமாத்திரத்தில் நடுங் 

கத்தக்க இமைகளை விளையாட்டுக் கருவிபோல் கை 

யாடுதலும், ஒருபொழுதும் விடமுடியாத பெருஞ் 

சுகங்களை அலட்சியமாய்த் தள்ளிவிடுதலும், அன் 

னோ்க்கு இயற்கையாய் அமைக்வுவிடும். இன் 

விதம் பிறார்க்கரியகாரியங்களை இலேசில் செய்வ 

தற்கு, அருமையான பெரிய சாரமுள்ள மற்றோர் 

பெருத்த நன்மையின் கவர்ச்சியின்றி முடியுமோ? 

முடியாது. அவ்விதப் பெரும் பொருள் யாதெ 

னின், பிறர் ஒருவசாலும் ஒருசிறிதும் கனவிலுமனு 

பவிக்க முடியாக உள்ளங்கவர்ந்தெழுக் தோங்கு
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ம௫ழ்ச்சியே, இவ்விக ம௫ூழ்ச்சியை முன்னிட்டுக் 

தான் எல்லா ஜீவரிடத்தும் தயை ஏற்படுகின்றது. 

இர்ஙனம் சயையினாம்பகாலத்திலேயே இவ்வளவு 

பெருஞ்சுக முதிக்குமானால், இறுதியில் அதன் 

பயன் இத்தனையென அ௮ளவிடத்தக்கதோ? 

ஆதலின், இப்பேரின்பத்தையடைவிக்கக்கூடிய 

”வரிதான மானிடப்பிறப்பையடைக்தவர், ௮வ்வொப் 

பற்ற வின்பத்தில் சேர்ப்பிக்கக்தக்க தயையென்னும் 

பெருங்குணத்தை நாடக்கடவர், 

அவ்விதம் காடாராயின் பகுத்தறிவற்ற நாற்காற் 

பிராணியினும் கழோரன்றோ |! ஏனெனின், பகுத் 

தறிவில்லாககுறைவால் விலங்குகள் தயையத்றிருக் 

இன்றன. தயையிலலாதகமனிதனே, பகுத்தறிவிருக் 

தும் அதைக் தக்கபடியுபயோகிக்து ௮அதன்பலனாகிய 

தயையடையாது, தற்சுகக்திலேயேயுழன்று வீணே 

காலம் போக்குகிரானல்லவா P 

  

16. 8 miemu.—Union. 

மனிதன் சுகமடைய ௮0ேக சந்தர்ப்பங்களைப் 

பெற்றும் சுகமற்றவனாகல ஒற்.றுமையின்மையா 

லெனக்கூறலாம். ஏனெனில், இவ்வுலக வாழ்க் 

கைக்கு இன்றியமையா தவகேக பொருள்கள் காம 

டைந்திருக்தும், பலருமொன்றுகூடி அப்பொருள் 

களை ஈமக்கு வேண்டியவா_நு நம்வயத்.த அக்கிக்கொ 

ண்டாலல்லது ௮வை பயன்படுவதில்லை. பலரு
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மொன்றுகூடல் ஒற்றதுமையின்றி ஈடக்கற்பாலதோ? 

தனித்தனி ஒவ்வொருவர் முயற்சியாலும், ஒற்று 

மையில்லாப்பலர் சேர்க்கையாலும் ஆகாததொன் 

றை, ஓக்கியமுள்ளவரின் கூட்டத்தால் தான், 

சா இக்கக்கூடும். ஒவ்வொருவரும் பொதுகன்மைக் 

கரக பெரும்பாலார் மனதையொத்து நடவாது தம் 

மன தஇற்கேற்றவாறு விசோதகமாய் ௩டப்பாராயின் 

,தனிழுயற்சியாலாவத, தொடர்முயற்சியாலாவது 

ஆகக்கூடிய சுகங்களைச் சற்ழேனுமடையமாட்டார். 

மேலும், ஒற்றுமையில்லாகவிடத்து எல்லா 

சுகங்களுங் கெடுவகோடு எல்லாவித துன்பங் 

களும் இலகுவாயுண்டாகும். எனெனில், தோ 

முதசத்தில் சமீபமாயுள்ள ஜனஇ்களுள் ஒருவர்க 

கொருவர் ௮ன்போடாவது, விசோதமாயாவததா 

னிருக்கழூடியும். அங்கனமில்லாது அலட்சியமா 

WISE DWT SI. தூரமான வேது தேசத்திய 

ஆனங்களோடு அவ்வாறு அலட்சியமாய் இருக்கக் 

கூமோனாலும், ஒரே தேசத்தாருளவ்விதகம் லட் 

அியமாயிருப்பது அசாத்தியம், அமெரிக்கா கண் 

உத்திலுள்ள ஒருவனுடைய சுகதுக்கங்களை இந்தி 

யாவிலுள்ள ஒருவன் அறிந்தும், முறையே அவை 

களில் சந்தோ, வியசனங்கொள்ளாது orf 

யமாயிருக்கலாம். ௮அலட்சியமாயிருப்பகால் அமெரிக 

காவிலுள்ளவனுக்கு யாதொரு இமையும் Carr gy. 

ஆனால் ஈம் பக்கத்தில் வசிக்கும் ஒருவலுக்கு 

கன்மை இமைகள் நகேரிடும்பகூஷத்தில், காம் அவை 

களைக் கொண்டாடாதிருக்க முடியாது, waar 
௮ 6
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றிருப்போமாயின் அவ்வயலான் விசோதக்தற்குப் 

பாத்தாமாவோம். அண்டைவீடு பற்றி எரியும் 

போது தன்வீட்டில் அமெரிக்காவாசியைப்போல், 

அலட்சியமாயிருக்க மடியுமா? அ௮ண்டைவீட்டுக்கா.ர 

னிடத்தில் முமெரிக்காவாசியைப்போல் நாம் 

அலட்சியமாயிருந்கால் தற்சமயத்தில் அண்டை 

விட்டுக்காரனுக்கு அமெரிக்காவாசியிடம் பிரியமோ 

துவேஷ்மோ உண்டாகாவிட்டாலும், தன்னிடக் 

இல் அலட்சியமாயிருக்க ஒரு காரணச்தாலேயே 

பலமான விரோக மண்டாகின்றஅ. ஆதலின் பக் 

கத திலிருககும் ஜனங்களோடு சிகேகமோ பகை 

யோ கொள்ளாதிருப்பதற்கு முடியாது. பகை 

யில்லாவிடகீது கிகேகமும், சியேகமில்லாவிடத் 

அப் பகையும் தானே வக்துரிறகூம் இஈகாரணம் 

பற்றியே தர் தேயத்திய ஜனக்கூட்டச்தில் Cs 

கமும் ஒருவருக்கொருவர் ஓற்துமையும் இல் 

லாதவிடத்து, பகை யவருள் கானே கலையெடுக்கும். 

அதன் காரணத்தால் அவர் பெருக்தீமை யடை 

வார. 

ஒவ்வோர நிமிவூ, மம் நாம் ஒற்றுமையின் நன் 

மையை ஈம் தேகத்திலேயே கண்டறியலாம், 6b 

மூடல் பாதுகாப்பிற்கு ௮0கேக மார்க்கங்களைக கண் 

டறிய ஜந்து ஞாளேக்திரியங்களும், கண்டறிக்த 

வற்றை காரியத்தால் சாதிக்க ஐது கர்மேக்திரியங் 

களும், இன்னகாலத்தில் இன்னகாரியக்தை இவ் 

வாறு செய்யவேண்டுமென்று கட்டளையிட ஒரு 

மனதும் உண்டாக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, - "இவ்வித
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மான ஏற்பாட்டாலதான் நம் சேகம் ஊட்டப் 

பட்டு வளாம்.தூ வருகின்றது. ஒவ்வோரிந்திரியமும் 

GONE SMU தன் தன சுகத்தை காடுவதைக் 

காண்கிரோம. இப்விதம் ஒரே சமயத்தில் எ.லா 

இக்திரியஙகளும் தத்தம் சுகத்தை காடும்பொழுது, 

பலகாரியஙுகள் ஒரே. காலக்தில் செய்யவேண்டிய 

அ சியம் கேரும். இவிக அவசியம் வரும்பொழுது 

மனது அப் பல காரியங்களில் எது ர.தலிற் செய்யப் 

படவேண்டுமென்பகை உக்தேரித்து ௮தைச 

செய்ய இக்கஇரியஙகளுக்கு உத்தரவு அளிக்கின் 

றது. அவ்வாணையைப், பிறவிக்இிரியங்களும் தம் 

கற்கால சுகத்திற்கு விரோகமாயினும், மேம் 

கொண்டு சாரியத்தி “YG Med pow, இவ்விழம் ஓ 

மனதிற்குக் மூட காரியங்களில் ஓ... நுமையா 

யிருப்பதாலதான் எல்லா இந்திரியங்களும், தேக 

மும் சுகமடைகின்றன ் 

இ பவனே ஈடவா துபோனால் ஈம் தேகம் எல் 

வித ரிலைமையிலிருக்குமென்பகைச் சற்று கவனித் 

துப் பார்ப்போம். இவ்வித மியற்கைக்கு விசோத 

மான விஷயத்தை யுள்ளகாகக கவனிப்பதால் ஓவ் 

வோிந்திரியத்திற்கும் தனித்தனி மனதஇிருப்பதாக 

எடுத்துககொள்வோம். ஆதலின், பத்து இந்திரியங் 

களுக்கும் பக்து மனதிருப்பகாகும். ஒரோ காலத்தில் 

இவ்விக்திரியங்களுக்கு சனிக் சனி வெவ்வேமுன இச் 

சையுண்டாகி, ௮கனகன்மன௫ கக்,சம்காரியம் முன் 

ன தாய் ஆகவேண்டுமென வாதம் பண்ணச்தொடங் 

கூட இவ்வாகம் போராய் முடியும், போரில்
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௪.து பலமுள்ளதாகின்றகோ வது வெற்றி பெறும். 
இவ்வாறு வாதமும் போரும் நடைபெறுவதால் 

காரியங்களின் சமயம் தவறி, வெற்றி பெற்ற இந்திரி 

யமம் அதன் பலனை யடையாது, தோல்வியடை 

ந்த பிற இந்திரியஙகளின் உதவி ௮தற்குக் கிடைக்கா 

தாகையால் அவ்வுதவியின்றி ௮கன் காரியம் சித்திக் 

கா5. தோல்வியடைந்த விந்திரியங்களும் மனதும் 

கம் காரியத்தால் வீண் கஷ்டத்தை தேகத்திற்கு 

உண்டுபண்ணும் உதாரணமாக, போரில் வெற்றி 

பெற்றது வாக்கு இந்திரியமென நினைச்துக்கொள் 

வோம். gos ஒருவருடன் பேசத் தாமானம் 

பண்ணின தாகவும் வைத்துக்கொள்வோம். அவ 

ருள்ளவிடம் சென்று பேச வேண்டுவதால், போகும் 

படியான காரியத்தைச் செய்வதற்குரிய இக்திரியம் 

சம்மதிக்காவிட்டால் எங்ஙனே அதன் இர்மானம் 

நிறைவேறும். ஆதலின் வெற்றி பெற்றதும் பெறு 

கும் தத்தம் காரியங்களில் சித்தியடைகின்ற தில்லை. 

இவ்வாறு இக்திரியங்களுக்கும் மனதிற்கும் ஒற் 

அுமையில்லாக விடத்து மனிதன் பிறக்தவளவிலே 
உயிர் துறக்க நேரும். பிற்காலத்திய பிழைக்கும் 

வழிக்குக் காரணமான வொற்றுமையைப் பற்றியோ 

கவலையே வேண்டியதில்லை ! ஏனெனில், மனிதசிரு& 

தன்றோ, அவருள் ஓற்.றுமை யிருக்கவேண்டும். 

.... இதுபோலவே, தர் மனித வர்க்கத்தின் ௮வ 

யவமாகின்ற தனித்தனி மனிதர், கம் சொந்த ஈன் 

மையைக் கருதாது, போதுுன நன்மையைக் கைக் 

கொண்டு ஓஒற்றுமையடைநக்கால் அவ்வர்க்கமாகிய
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தேகம், மனதிற்கடங்கிய இர திரியங்களால் பாது 

காக்கப்பட்ட உடலைப்போல், க்ஷமமடையும். இல் 

லாவிடின் ௮, முரணான இக்திரியங்களால் தேகம் 

நதாசமடைவதுபோல் ஓர் கணத்தி லழியும், 

இவ்வளவு ஈன்மைக்குக் காரணமான ஒற்தநுமை 

நம் கேயத்தில் வெகு பரிதாபமான நிலைமையிலிருப் 

பதாகக் காண்கிரோம். எங்குபார்த்தாலும் அரங்க 

மேறிப்பலரும் இந்தியாவில் ஜஐக்கியமில்லையென 

மூதையிடுகின்றனர்.  ஜக்கியம் வேண்டுமென்ற 

கூக்குரல் எண்டிசையினின்றும் ஒலித்துக் கொண் 

டிருக்கின்ற௫ு, . இதனால் இந்தியரில் உடனே ow 

ுமை வந்துவிடப் போகிறதென்று நினைக்கற்பால 

தன்று. ஏனெனில், சபைகளைக் கூட்டி ஐக்கியமின் 

மைக்கிதுகாரணமென்றும், ௮தலலவென்றும் கை 

கொட்டி கால்தட்டி விஷய விஸ்தாரம் சேய்யும் பிர 

சங்கிகள் மனதில், ஐக்கியச்தின் பொருட்டு உண்மை 

யான தாபமும் ஐக்கயத்தின் யதகார்க்த குணவறி 

வும் இருப்பதாகச் தெரியவில்லை. 

ஏனெனில், இந்தியாவில் சாதிவேற். நுமை மத 

வேற்றுமைகளின் காரணமாய், சுதேசிகள் சகோதரர் 

போல் ஒற்றுமையுள்ளவசாயில்லை யென்றும், 

அதகைத்தேடி ௮டையவேண்டியதவசிய மென்றும், 

அ ங்கமேறிக் கதறுகிறவர்களில் எத்தனைபேர் பெற் 

மேர்க்கும் உடன்பிறந்தார்க்கும் கியாயஸ் தலமே 

ரது முறையே அ௮ன்னவஸ்இரமும் காயபாகமூம் 

கொடுத்து வருகின்றனர்? இவர்கள் வழக்குக் தர்க்க
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இல்லை, பெற்ற தாய்தந்தையரும், சகோ தாரும், 

வேறு சாதி மகத்தினால்லவே, ஒற்றுமையினுண் 

மையான தன்மையை யறிந்இருந்தால் இவரிவ்வா 

றிருப்பசோ? இரார், ஆதலின் ஒற்றுமையின்மை 

மலிஈ்திருப்பகற்கு உண்மையான  காரணமின்ன 

தென்று பிரசங்கிகள் கண்டறியவில்லையென வெளி 

யாகிறது. நம்மிர்தியாவில் இவ்விச மிருப்பகம்குண் 

மையானகாரணம் மேல் க ப்படும், 

  

17. pioéens.—Faith. 

ருவன் தான் Coho கண்டறியாதவற்றை 

பிறர் வாய்ச்சொல்லாலாவ.து தன் சொக்க ஊகத் 

தாலாவத நேரில் கண்டாற்போல் உறுதியாய் நினைப் 

ப நம்பிக்கையாகும். 

இர ஈம்பிக்கைக்குச சிறப்பான ஜா. தன்மை 

யுண்டு. அலது யாதெனின், ௮தன் கண் ஜங் 

கள் கொண்டுள்ள வெவ்வேருன அபிப்பிராயமே. 

பொருமை சோதம் லியன மனத்தின் ரே கு ் 

கெட்ட தன்மைகளென்றும், சத்தியம் தயைமுதகலி 

யன அதன் நல்ல தன்மைகளென்றும் எல்லோரும் 

oT உபிப்பிராயமுள்ளவராயிருக்க, இதன் ஒன்றுபட்ட =f FLICH LT (Pe 2 i DD y ‘ 

கண்மட்டும் கேர் விரோதமான இருவகை எண்ண 

முூள்ளவசாயிருக்கின்றனர். சிலர், ௮.து மனிதருக்கு 

அவசியமான சிறந்த் குணமென்றும், வேறு சிலர்
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அதனால் மனிதர்க்கு பெருங்கேடு வருமெனவும் 

கூறுகின்றனர். இதன் கரரணம், ஈமீபிக்கை மூல 

மாய்ச் சில சமயங்களில் நன்மையும், வேற சந்தர்ப் 

பங்களில் இமையும் உண்டாவதோடு, தற்காலத்தில் 

ஈம்பிசிகை பொதுவாய் அபாயக்குற்குள்ளாக்கு 

கின்றதென்பதே. ஆனால், நம்பிக்கை ருயமாகவே 

இமையை விளைவிக்கத்தககதலல. நம்பப்பட்ட 

விஷயக்இின் உண்மை பொய்மையை யெரட்டி அ௮.து 

கன்மையு ம் இமையு ம் செய்வதாயிருக்கின்ற து. 

குற்றமற்ற நம்பிக்கையினுபயோகம் யாதெ 

னில், கானறியாத விஷயத்தினின் தங்கூட நம்பிக் 

கையினால் பேரின்பத்தைப் பெறலாம் : துன்பங்களை 

யும் விலககிக்கொள்ளலாம், கஈம்பப்பட்ட விஷயம் 

பொய்யானால் அன்பமனுபவிக்கவும் நேரும். 

சொந்த வறிவையொட்டிக் காரியம் செய்தால், ஈம் 

சுகம் அதகோடு நிற்கும். பிறர் மொதியை கம்பிக் 

காரியம் செய்கால அல் துண்மையானால் ஈன்மையும், 

'பொய்யானால் தீமையும் அ௮னுபவிக்கதேரும். 

பண்டைச் காலதமேதார், ஈஃயிக்கையென்பது 

மன தினோர் முக்கியமான குணமென்றும், அல் இல் 

லையானால் எல்லாக குணங்களுமில்லையா குமென்றும் 

சொல்லியிருக்கின்றனர். அனால் தற்காலத் இயவர், 

கம்பிசகையினால பெருக் இமைகரண்டாகின்றன 

பென்று ௮கதை வெறுக்கின்றனர். இவ்விரண்டு 

வித்தியாசமான அபிப்பிராயங்கள், அ௮வ்வக்காலத்.து 

மனிதரியல்பைக் காட்டுகின்றனவாதலால், பண்டைக்
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காலத்தோர் உண்மையை யதிகம் தழுவியுள்ளா 

ரென்றும், தீற்காலத்தில் அஃது மிகவும் குறைக் 

அளதென்றும் காமறியத் தக்கதாயிருக்கிறது. 

ஏனெனில், அ௮க்காலத்தினர் உண்மையே பேசும் 

சுபாவமுள்ளவசாயிருந்கதினால், ௮வர் மொழியை 

கம்புவகால் யாகொரு குற்றமும் கேரிடத்தக்கதா 
யில்லை. ஆதலின், உண்மையான விஷயங்களை கம்பு 

வதால் இஓடக்கும் கன்மையை எல்லாருமடையும் 

பொருட்டு, ஈம்பிக்கை எல்லாருக்கும் ௮வசியமான 

தென்று, அவர் தாமியற்றிய நால்களின் வாயிலாய்த் 

நெரிவிக்கனர். தற்காலத்தினர் உண்மை மிகக் 

குறைவாயுள்ளவ.ராதலால், ௮வரை ஈம்பினால் கேடு: 

விளையும், ஆதலின், ஈம்பிக்கை தற்காலத்தில் கூடா 

தெனக் கூறப்படுகிறது. இல்து தற்காலத்தியச.து 

பொய்மையையும், முற்காலத்தியரது மெய்யின் 

சிமப்பையும் வெளிப்படுத்துகிற. ஏனெனில், தற் 

காலத்தில் உண்மை பேசும் சுபாவமுள்ளவர் பொய் 

யையும் கம்பிவிடுகின்றனர். பொய்யர் உண்மை 

பேசுபவமையும் நம்புவதில்லை, உண்மையுள்ள 

விடத்து கம்பிக்கையும், பொய்யுள்ளவிடத்து ஈம் 

பாமலிருக்கலும் இயற்கையன்றோ ? 

தற்காலத்தில் பொய் மிகுதியாயுள்ளதெ :_று 

ஒன்றை ஈம்பாமலிருக்கவும் முடியவில்லை. தன் புத்தி 

சக்தியால் டைய முடியாகதை, கம்பிச்கையால் 

தானடைய வேண்டியிருக்கிறது. ஆதலின் குற்ற 

மற்ற ஈம்பிக்கையை காம் ஸஅுடையும்படியான 

வழியைக் தே.டலவசியம்.
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இனி song நம்பிக்கையை மூன்_று வகையாகப் 

பிரிக்கலாம். 

1. கேரில் கண்டறியக்கூடிய விஷயங்களில் 
கமக்குக் தெரியாசக வொன்றைப் பிறர் வார்த் 

நையைக் கேட்டறிதல். 

2. தவறுதல் வரக்கூடியதான விஷயங்களில் 

தவ.நுகல் வசாதென்றோ, வருமென்மே கம்பி 

விடல், 

3. ஐம்பொறிகளால் கண்டறிய முடியாத 

பொருள்களை ஊ௫த்தலாலோ பிறர் வார்த்தை 

யாலோ இன்னவிதமென்று உறுதியாய் மனதிற் 

கொள்வது. 

இவை மூன்றனுள் முதலாவதில் ஈம் நெரில் 

கண்டறியலாமென்கிற சந்தர்ப்பமிருப்பதால் பிறர் 

நம்மை மோசம் செய்யமுடியாததோடு, ஒருவேளை 

Currin Cally. spd, ௮திக சோஷமுண்டாவதற்கு 

மிடமில்லை. ஏனெனில், இவ்விதமான விஷயங்களில் 

ஒருவர் பெரும் பொய்யுனாக்கமுடியா.து. 

இரண்டாவதான மாறுதலடையக் கூடிய 

விஷயங்களில் மாறுதல் வருமென்முவது வராதென் 

ரூவ௫ நிச்சயமாய் ஈம்பிவிடல் மிகவும் மோசத்துக் 

குள்ளாக்கும். இவ்விதமான ஈம்பிக்கையை மனிதர் 

களுக்குள் ஒருவர்க்கொருவர் பாராட்டி வருகின்ற 

னர். ஒரு மனிதனை, நாம் கண்ட சிற்சில சமயங்க
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ளில் உண்மை பேசினதால், எப்பொழுதும் மெய் 

யுரைப்பானென்று சொல்லல் இவ்விரண்டாவதின் 

பாற்படும். மனிதரின் மனது சமயங்களுக்குத் 

தக்கபடி. உண்மையில ஏற்றக்தாழ்ச்சியுள்ள தாயிருக 

கும். இதுபோலவே, கோபம், தைரியம், சாக்தம் 

முதலிய குணங்களிலும் மாறுபாடுகள் மனிதரின் 

மன திலுண்டாகக் கூடியது. ஆதலின் ஓர் சமயம் 

காம் எவ்விதம் ஜர் மனிதனைக் காணுகின்றோமோ 

அ௮வ்விதம்தான் அ௮வனெப்பொழுதுமள்ளவனெனத் 

இரமானிப்பது பிசகாய் முடியும். 

பொறிகளுககுப் புலப்படாத விஷயங்களை 

இல்லையென்ற அல்ல அ இருக்கிறதென்றோ நிச்ச 

யிப்பது இரண்டாவது ஈம்பிக்கையைவிட மிகவும் 

மோசத்துக்குள்ளாகளும். தெய்வமுளதெனவோ, 

இல்லையென்வோ சாயும் விஷயம் இதன் கீழடங் 

கும், பிறக்கு இவ்வித விஷயங்களில் உண்மை 

யான ஞநானமுளதெனவோ இல்லையெனவோ கிச் 

சயிப்பது வருக்தமாகலால் நாம் சாக்கிரதையா 

யிருக்கவேண்டும். இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில், 

பிறா. தம்கொள்கைக்குச் சார்பாய்ச் சொல்லும் 

காரணங்களையும் ஆக ஈரங்களையும்.. கவனித்துக் 

கொண்டு ஈடுகிலைமையையடைக்ச௪ மனதுடையசாய், 

பிறர் சொல்லும் காரணங்கள் எவ்வளவுதூரம் 

சரியென்று கவனித்து குணமுள்ள தானால் அதை 

மட்டும் கைக்கொள்ளல் வேண்டும். இது 

தான் இம்மா இரியான விஷயங்களில் உண்மையறிய 

வழி,  இம்மார்க்கம் சாச்தியமானதுதான் என்



91 

பகைநியாயாதஇபதியின் வேலையினின்றும் தெரிகது 

கொள்ளலாம். எப்படியெனில், கீதிபடுயின்முன் 

வாதம்பண்ணுபவனும் அதற்கு பிரதியுக்கரம் பண் 

ணுபவனும் மெய்யும் பொய்யும் கலந்து கூதுங்காலை, 

அவர் தனித்தனி சொல்லும் வார்த்தைகளில் 

உண்மை எவ்வளவென்றும், பொய் எவ்வளவென் 

௮ம் கண்டறிக்து நடுவ நிலைமையில நின்று வழக்கு 

களைக் இரக்கின்மான், இஙனமில்லாது ஓர கட்சி 

யில் சொல்லப்பட்ட விவூ.பமே சரியெனவும், மற்றது 

பொய்யெனவும், ஒரே கிச்சயமாயிருப்பானாகில் 

அந்கீதிபன் நியாயமெடுத்துரைக்க முடியுமா? 

அனால் இவ்விதமிருப்பினும் எல்லா கீதிபரும் 

எல்லா வழக்குகளின் உண்மையைக் கண்டறிய 

முடிவதில்லையே, என்ற  கேள்வியுண்டாகலாம். 

இதற்குக் காரணம், நியாயாதிபதியின் வழக்குகளை த 

ர்க்கும் மாசகப்பிசகலல ; ஆனால் & DacHen அவ 

வருக்கு. அவ்வச்சமயங்களிலுண்டாரும் மனக் 

கோட்டங்குளேயாகும். எங்ஙனேயெனின், சிற்சில 

நீதிபருக்கு நடுவு நிலமையில் நிற்கு ம் குணம் சிறி 

காயும், அப்படியிருந்தாலும் காரியம் நிறைவாகிற 

வணாயிலும் அக்குணம் சலியாது பிற்கும் தன் 

மையில்லாமலும், தான் செய்யும் தவறுதலால் விளை 

யக்கூடிய இமைகளை வாதப் பிரதிவாதிகளே அது 

பவிசகவேண்டியதொழிப தன க்கு யாதொரு இங் 

குள் சம்பவியாதாதலும், ஓரே விதமான வேலையை 

யெப்பொழுதும் செய்து சலித்திருப்பகாலும், 

குறித்த காலத்தில் எடுத்த காரியக்தை முடிக்க
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வேண்டியதாலும், சொக்த கன்மையைக்கரஇ 

காரிய காரணங்களைக் கவனியாதஅவிட நேரிடுவதா 

லும், நீதிபன் உண்மையினின்றும் நீக்கிப் பொய் 

யில் படுகிறான். பிறர் காரியம், பிறர் கட்டாயம் 

ஆகியஇவைகளின் காரணமாய் இவ்வித சத்தியப் 

பிறழ்வு உண்டாகின்றது. 

ஆனால் மனிதர் யாவரும் தத்தம் சுகத்தைக் 

கேட மேற்கூறிய மார்க்கத்தைத் தழுவுவதில் நியா 

யாதிபதியடையக்கூடிய தடைகள் பெறக்காரண 

மிலலை. ஆதலாலுண்மையை யெவ்விதத்திலுமடை 

யலாம். 

இனி, ஊக௫ித்தறியக் கடினமான நம்பிக்கையை, 

இயற்கையென்கிற நமதன்னை, கைப்பற்றச் சொல்லு 

கிறதா, கள்ளச் சொல்லுற காவெனப்பார்ப்போம். 

பின் கூறப்படுபவையினின் நும், இயற்கை, ஈம்பிக் 

கையை அலட்சியம் செய்யக்கூடாதென்று தெரிவிப் 

பகோடு, அதனாலேயே ஞானம் மனிதர்க்கு வர 

வேண்டியதென்றுங் கூறுகிறதாகத் தெரிவிக்கிறது. 

குழச்தைப் பருவத்தில் நாம் பிறர் கூறும் மெய்யை 

யும் பொய்யையும் ஒரே மாதிரியாய் ஈம்பிவிடுகி 

மேம். இவ்விதம் ஈம்புவதால் ஈம் ஞானம் குன் 

ரு. சதகோடு, பிற்காலத்தில் கான் கேட்ட பொய் 

களையும் மெய்களையும் அஆரய்ந்தறியும் சக்த 

யடைக்து உண்மையைக் கைப்பற்றவும் நேரிடுகின் 

றது. ஈம்பிக்கையில்லாதுபோமானால் பொய்யையும் 

மெய்யையும் வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய சக்தியில
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சாவார், இதுநிற்க, இன்னின்னவை தெரிக்துகொள் 

ளவேண்டியதென்பதையுமறியார். மேலும் கிழப் 

பருவம் வரும்போது வயது முதிர்ந்தவுடலும், 

குழந்தைப்பருவமுள்ள ஞானமுழுடையவராயிருப் 

பார், 

ஆதலின், இயற்கையன்னை ஞானத்திற்கும் நம் 

பிக்கையே அதாரமெனத்தெரிவிக்கின்றது. ஆனால் 

கம்பிக்கையவசியமில்லையென்றது சொல்லுபவா எடுத் 

அக்காட்டும் நியாயம் யாதெனின், * இயற்கை நமக்கு 

ஞானேந்திரியங்களும் மனதும் படைத்திருக்க, 

அவைகளால் காமே கண்டறியாத விஷயங்கள் உல 

கத்திலிருக்க முடியா; பஅவ்வாறிருப்பின், மன 

இற்கும் ஐம்பொறிகளுக்கும் அவசியம் புலப்பட 

இயற்கை தகுந்த சக்திகளையுண்டாக்கியிருக்கும் ; 
அங்கனமுண்டாக்கவில்லையென்பது கம்மிக்திரியய் 

களுக்கும் மனதிற்குமெட்டாத விஷயங்கள் உலகத் 

,திலில்லையென்பதற்குச் சாலுங்கரி, எனவுங் கூறு 

கின்றனா, இது முழுதும் பிசகு, ஏனெனில், மிரு 

கங்களுக்கும் நம்மைப்போலவே ஞானேந்திரியம் 

களிருக்கின்றன. ஆனால் ஈகம்மைப்போல் விஷயங் 

களையறி௫றஇல்லை. மனிதர்க்குக் தெரிந்ததில் நாற் 

திலொருபங்காவது ௮ வையறிந்தில. இதனா 

லவைகளுக்குக் தெரியாக விஷயங்கள் உலகத்தி 

லில்லையெனக் கூறப்படுமோ? ஈமக்குப்புலப்படாத 

விஷயங்கள் உலகத்திலில்லையெனச் சொல்லுவது, 

மிருகங்கள் தமக்குக் தெரியாத விஷயய்கள் உல 

கத் திலில்லையெனக் கூறுவதை யொக்குமன்றோ ?
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இதுவுமன்றி, ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் மனத 

இன் சக்தி வெங்வேருயிருப்பதாயுங் காண்கிமோம். 

இலர்க்குக்காமே இலேரில் சண்டுபிடிக்கக்கூடிய 

விஷூயம், மற்றொருவருக்கு வெகுகாலமசைக் கற்றுக் 

கொடுத்தும் தெரிந்துகொள்ள முடி.கிறஇல்லை. இன் 

னும், ஒரே மனிதனுக்கு ஐர் காலத்திய மனத்தின் 

தெளிவு பிறிதொரு காலக்இலிருப்பதில்லை. மன 

இன் வளர்ச்சி இவ்விதம் கணககற்றிருக்கிறது. காம் 

அறியாக விஷயக்தைப் பிறா அறிக் இருக்கக்கூடு 

மாதலால், ஈம்பிக்கையை மேற்கூறியவாறு உபயோ 

இத்து ஞானகத்தையடைய முயலவேண்டும். வளர்ச்சி 

பூரணமாகாக மனதைர்கொண்டு இவ்வளவுதா 

னுலகத்திலுள்ள விஷயங்களென அளவிடுதல் apap 

தும் பழுதாகும். இதனின்றும் நம்பிக்கை அனா 

வியமென்பது குற்றமென க்கான் கெளியம். 

ஆகையால் மேற்கூறிய கா. ரணங்களைக்கொண்டு 

மனிசன் அறிவினாற் சிழப்படையவேண்டுமானால், 

பிரகிருதியால் ௮வ்விகவறிவைப் பெறுகம்கு ஆதார 

மாக்கப்பட்ட ஈம்பிக்சையைக் கைவிடாமலும், ஈம் 

பிக்கையால் யாதொரு குற்றங்கள் கநேராவண்ணம் 

முன்சொன்ன நியமங்களையனுசரிததும் அதை எல் 

லாரும் கைக்கொள்ளல்வேண்டும்.
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18 @Qwréf amgsacr.—Intoxicants. 

எந்தெக்க விஷயங்களில் மனிதன் விலங்குகளை 

விட மெம்பட்டிருக்கிறுனே அவ்வவ் விஷயங்களின் 

மேன்மைககுக காரணம் ௮வனிடச்துள்ள உற்சாக 

சக்இதான். உற்சாகமில்லாகத மனிதன் தாவரங் 

களைப்போல் அசைவற்றிருப்பான். யாதொரு 

சிறப்புமடைய முடியாது. உடலுக்கு எவ்விதம் 

பலமவசியமோ அங்கனமே மனதிற்கு உற்சாகமின் 

வியமையாத.து. 

சக்தோஷமூம் சமாதானமும் மன இற்கு உற் 

சாகத்தினாலேதான் கிடைக்கவேண்டும். இச்சக்க 

மனதிற்கு இயற்கையாய் எப்பொழுதும் உள்ளது. 

அதாவது மனஇற்கு வேமொென்றினின்றும் கடைத் 

தகலல, ஆனால் மனதோடு பிறகு அதனின்றும் 

வேருாகாது மனோ நகாசத்இல்மட்டுமழியக்கூடியது. 

குழந்தைப் பருவத்தில் யாகொரு சக்இயும் மலர்ச்சி 

யடைவ தில்லை. அப்படிப்பட்ட காலத்தும் இவ்வுற் 

சாக சக்திமாத்திரம்சான் கரணப்படுகிறது, இச் 

சக்தியால்தான் குழந்தைகள் ஞானமே அற்ற அப் 

பருவ முதற்கொண்டு மேன்மேலும் படிப்படியாய் 
முன்னுக்கு வருகின்றன. குழந்தைப் பருவத்தில் 
தாரவ.த்தைப்போல் கிடக்தினவிடக்தை விட்டகல 
முடியாத காம், அழல், சிரித்தல், பிறழல், உருளல், 

இருக.தல், நிற்றல், நடத்தல் ஐடல் முதலிய சக்தி 

களைக் கிரமமாய் அடைந்து, கம்மிந்இிரியங்களால் 
பற்பல விஷயங்களையறிந்தும் பிறர் போலவே
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அவைகளையலுபவிக்க முயன்றும், ௮வை கிட்டாத 

போதழுதும், கிட்டினபோது சந்தோஷித்து ஆச 

வாரஞ் செய்தும் முன்னுக்கு வருதல் இவ்வுற்சாக 

சக்தஇியாலேதகான். மேலும், இதனாலேயே வயதேற 

வேற விஷய ஞானமதிகழுண்டாகி சாசமுள்ளவை 

களை யெடுத்து கோதானவற்றைத் தள்ளுவதும், 

கடைபெறும். இங்கனம் மற்றப் பிராணிகளுக்கில் 

லாச சிறந்த கன்மைகளை மனிதன் இச்சக்தியாலடை 

Bp om, அனால் இச்சகதி பாலியமுதல் வளர்ந்து 

கடுவில் இறக்ககன்மையையடைகிறதாகப் பார்க 

கிரோம். ஆதலின் மனிதர் பலருள் சந்கோஷமின் 

மையும், அக்க நிறைவும் காணப்படுகின்றன. இதன் 

காரணம் யாதெனவறிவதவசியம். 

மனிசன் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்களிரண்டு 

விதம். 1. தஇிருஷ்ட சுகம் 23, அ௮திருஷ்ட 

சுகம். இருஷ்டசுகமாலது பொறிகளால் துகரப் 

படும் சுகம்; இல்து சக்கொமழியத்தக்கது. பொறி 

களாலடைய முடியாததும், சாசமடையாததுமானது 

oy HOR சுகம். இவைகளில் முன்னது உப 

யோகமற்றது; பின்னது மிக முக்கியமானது. 

குழந்தை முதல் ஈம்மனது நாளடைவில் இரு 

ஷ்ட சுகங்களில் விருத்தியடைந்து ௮வற்றுளுயர்ந்த 

வற்றைக் கைப்பற்றி கடைசியில் மனைவி மக்களாகிய 

அவற்றினுச்சியை யடைகின்றது. உற்சாகசக்தி 

யால் இவ்விதம் ஐதர் வகைச் சுகத்தினிறுதியை 

யடைந்த மனது அதனினும் மேம்பட்டதையடைய
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விரும்புகின்ற. அனல் அடுத்தபடி அதிருஷ்ட 

சுசகக்கின்பாற்பட்டதாகையாலும், அதையடைய 

மனஇற்குக் தகுந்த மலாச்சியில்லா சகாலும் 

அல்னது கட்டுகிற இலலை, இவ்வாறு உற்சாகசக 

இக்குக் தடையேற்பட்டு, இகவரையில் அதனால் 

கிடைத்த சுகங்களினும் மெலான w 0G cap i 

சுகம்பெற வழியிலலாததாலும், ஏற்கனவே 

இடைத்த சுகங்களை விருப்பின்றி அனுபவிக்க 

கேரிவெதாலும், மனக்களாக்து உற்சரகசகதியிருந 

அதுமில்லாத நிலைமைக்குக் கஇரமமாய் வக் துவிடுகிற து. 

இவ்விதம் இகஈஇரியசுகவகள் கம்மிஷ்டப்படி. வேண் 

டயவளவு அடைய ம,உயாககாலும், ஒரு வேளை 

யடைஙந்தாலும் சீககிரமழிக்துபோவகாலும் தை 

அடிக்கடி மனிதன். முன்னுக்குக் கொண்டுவர 

முயலுதல் இயற்கையே. , 

காவலிலி ருப்பவன் ௭ வவளவ பலவா ஞாயும் 

செல்வவானாயும் தைரியமுள்ளவனாயுமிருக்காலும் 

அவைகளாலவனுக்கு யாதொரு உபயோகமுமில்லை. 

அவை அவனிடம் அழியா திருந்தும், பயனற்றதாய் 

முடிகின்றன. அதுபோலவே உடல், ஓம்பொறி 

களால் சிமைப்படு்தப்பட்ட மனது, எவ்வளவு 

உற்சாகமுள்ளதாயினும், அதனால் யாதொரு உப 

யோகமும் அடைவதில்லை. 

இ.ரி, சிறைச்சாலையின் துன்பங்களை நீக்க இரண் 

டே மார்க்கங்களுள: -- அவை முறையே சிழையி 

னின்று நீங்குதலும், சறையிலிருத்கலை மறத்த 

மே. ஏனெனில், சிறையிலிருக்தும் தாக்கத்தால் 
3 7
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அ கைமறந்திருக்கிறவன், சிறையிலிருந்து நீக்கின 

வனைப்போல் அத்தூக்கத்தால் சுகமடைநதிருக்கக் 

கூடுமன்ரோ? இதுபோலவே பொறிகளாலாகிய 

காவலிலிருப்பவன், உலகத்தைக் தூறந்து விஷய 

சுகங்களைச் செயித்து அவைகளினின் நும் விடு 

"படவேண்டும்: அல்லது அ வைகளிலிருக்துகொண் 

டே அவற்றின் பால் மறஇியடைக்இருக்கவேண்டும்: 

அனாலுலகவாசையை முமுதும் நீக்குதல் முற்றிலும் 

கூடாத காரிய/ம். ஆதலின், மறதியையடைய உல 

கம் கண்டுபிடி கத மார்க்கம் போலும் போகதையைத் 

தீரும் வஸ். துக்களினுபயோகம். 

இப்போகைவஸ்துச்கள் விஷவஸ் துக்களைச் 

சேரக்கனவெனக்கொள்ளலாம். ஏனெனில் விஷ 

பதாரத்தங்கள் தேசத்திலுள்ள நீரை ச்சுருக்கி 

உடற் கூறுகளைக் தளாத்து மரசணத்தையுண்டாக்கு 

இன்றன. இலாரி பதார்த்தங்களோ, உடனே மர 

ணத்தையுண்டாக்காவிட்டாலும், தேகத்தில் மறதி 

யையுண்டாக்இத் களாச்சியைக் கொடுக்கின்றன. 

ஆகலின், விஷதகன்மை அவைகளிலிருப்பகால் 

அவைகளை விஷலஸ்அக்களெனக் கூறுவதில் குற்ற 

மில்லை, ஆனாலிவ்வித தோஷங்கள் தேகேந்திரியங் 

ளுக்கு வ.ராமலும்,உடல் ஓம்பொறிகளாலுண்டாகத் 

கக்க துக்கங்களை மறக்திருப்பதற்கும், ௮திருஷ்ட 

சுகங்களை யடையுமாறு உதவக்கூடியதுமான மார்க 

கம் ஏதேனும் உளகோவெனப் பார்ப்போமாகில், 

௮ஃது மேற்கூறிய இலாகிரி வஸ். துக்களின் மட்டான 

உபயோகத்தால்தான்கூடுமென முனிவர்கண்டுபிடி த்
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இருக்கின்றனரா. மேலும் இப்போதை வஸ்துக்கள், 

அவைகளை உபயோகிப்பவர் மனதின் போக்கை 

யனுசரித்து ௮வரவரை அல்வள்வழியில் உறுஇப் 

படுத்திவிடுகன்றன. ஆதலின் பண்டைக்காலக் 

இல், முூனிவா பேரின்பவாசியில் மூழ்கிய கெஞ்சுடை 

wor போதைவஸ்துக்களை மட்டாயெடுத்துக் 

கொண்டு சேகேந்துிரியங்களால் வரும் கஷ்டங்களை 

மறந்து தாமெண்ணிய பெருஞ்சுகக்தையடைக்து 

வர்தனா அனலை, இவ்வாறு தேகசுகத்தையும் 

மனத்தினின்பங்கணையு மண்டாக்க மாரக்கமாயுள்ள 

இலாகிரிவஸ் துக்களை, எங்றனே அஆன்மோர் கள்ளத் 

தக்கவைகளெனக் கூறியிருக்கின்றனாரன்கிற 

கேள்வி உண்டாகலாம். 

இலாூரிபகார்த்தங்கவினின் நம் மற்றப் பதா 

ர்த்தங்களாலுண்டாக்கமுடியாத தேக்சுகமும் 

மமனச் சுகம் வரத்தக்ககாயிருநதும், அச்சுகங்களை 

விட பெருந்திமைகளும் வரக்கூடியதாயிருக்கின் 

pu, ஏனெனில், இப்பதார்ததங்களின் தன்மை 

அக்கினியைப்போன்றது. ஐர் சிறு தீப்பொறி விற 

குக்கட்டில் விழுந்தால் அதினிலேசான பாகங்கள் 

மட்டும் எரிந்து அத்தியுடனழியும்; கட்டைகள் 

எஞ்சி கிற்கும். பெருந்தியானால் அ௮க்கட்டைகள் 

முழுவதும் எரிந்துபோம். அங்கனமே போதை 

வஸ்துக்களை பேரின்பவாசையோடு குறித்தவள 

வாய் எடுத்துக்கொண்டால், உண்டவனுக்கு சாதா 

சணவுணவின் காரணமாயுண்டா யிருக்கும் நீக்கப்பட 

(வேண்டிய பாகங்கள் மட்டுமழிக்து நன்மை விஷ
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யும். அளவுக்குமிஞ்சினால் சாரமானதம், உடலோ 

டொட்டவேண்டியதுமான வஸ்துக்கள் கூத்து, 

கேகசுகக்கைக் கெடுப்பசோடு உலகப் பற்றி' 

லழலுமிப்பாழ் மனத்தைக் இகெறிக்குட் செலுக் 

தும். மேலும், உலகப்பற்றரறாக காம் அவை 

களை ச கைக்கொண்டால், எத்கன்மையதான வாசை 

யோடு உட்கொள்கிறோமோ அவ்வித வின்பங்களில்: 

உறசாகமதஇகமாககி, சாரமற்ற ௮வ்வுலக வின்ப த்தில்: 

அவை ஈம்மையமிழ்க்இ விடும், எனெனில், கள்ளனுக். 

குற்சாகம் வந்தால் மற்ற விஷயங்களை மறந்து கள 

விலும், போரவிரனுக்குர் சண்டையிலும், வேட 

னுக்கு உயிர்களை வகைப்பதிலும், உலகபற்றற்ற 

வனுக்கு மன்னுயிரைக் கன்னுயிரைப்போல் பாது 

காப்பதிலும் மனது செல்லுமன்னோ ? ஆதலின், 

சுயகயத்தில் கண்ணுங் கருத்துமாயிருக்கும் மனி 

தன் இலாகிரி. பதார் தங்களை யெடுகதுககொள்ள 

ஆ.சம்பிக்கால் எல்லாவித நல்வழிகளையும் கியாயங் 

களையும் மறந்து, தன் சுயயன்மையையே முக்கிய 

மாய்க்கொண்டு அடீதியான வழியில் சென்று விலக 

இன் தன்மையை அடைய தேரிடும், இவ்விதம். 

விஷயங்களின் பற்றைச் சற்றேனும் விட கோத 

மனிதன், இலாகிரி பதார்த்தங்களை ஆரம்பத்தில் 

கொஞ்சமாயுண்டு நாளடைவில் அதிலுள்ள வாசை 

யால் ௮திகமாயுண்ணக் தலைப்பட்டு, கேகமும் மன 

தும் ஒருங்கு கெட்டு உய்வில்லாத் தீகெறிக்குட்படா 

வண்ணந்தான், ஆன்மோர் அவைகளை கம்மனோர் 

கைக்கொள்ளக் கூடாதென விலக்கினர்,
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முற்றும் துறந்த மூனிவர்க்கே மிதமாயெடுத் 

அக் கொள்வகால், ஐம்புலன்களின் சேட்டைகளை 

யடக்கி பிறரால் கனவிலும் கருகமுடியாக பேரா 

னக்கக்தையடையக் கூடுமானாலும், பொறிகளை 

படக்கழுடியாக சாதாரண மனிதருக்கு வைக 

ளால் மிருகத்தன்மையான மனதும், உடற்சோர்வுக் 

கூன் எஞ்சுமாதலின் காமகை விலக்க வேண்டும். 

  

19. scy.—Friendship. 

ஆகு மெயுங் காட்டில் செடிகள் எவ்வளவ கால 

மானாலும் எம்வாறு செழித்து வளர்வதில்லையோ, 

அங்வனே ரஈயகயம் குடிகொண்ட மனதிலுண்டா 

கும் எல்லா சக் செடிகளும் நாளடைவில் தெய்க்து 

நகாசமடையுமேயொழிய செழித்தோங்க ஏதுவில்லை. 

சுயசயக்காரன் தற்கால சுகச்தைப் பெரிதாய் கினை 

தது. மேல்வரும் பெருஞ் சுகத்தைப் பாழாக்கிக் 

கொள்ளுமுன், பதினாயிரம் யானைகட்கும் போது 

மானவுணவை யளிக்கத் தக்க ஒரு பெருங்காடும், 

ஆடு மேயக் காண்போமானால், அனவ்வாட்டின் வயிற் 

றையும் ஈிரப்பப் போதாமற் போகிறதன்் மே? ஆட் 

மூன் சுபாவமாகிய : எல்லாம் எனக்கு வேண்டும் ? 

என்ற வெண்ணமுள்ள சுயகயக்காரன், தன் மனஇ 

ஓண்டாகக்கூடிய எல்லாசுகங்களையும் வளர விடுவ 

இல்லை, தற்சுகத்தில் எவ்வளவு பிரியமுண்டோ 

அவ்வளவு பிறாசுகநாசக்கில் எண்ணமுண்டாகை 

யால் அவனுக்கு யாதொரு சுகமுங் கிடைக்காது.
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இவ்வலகில் மனிதனுக்கு சுகமுண்டாகக்கூடிய 

வழிகள் மூன்று. ] பிறர்தயவினா லுண்டாகக்கூடி 

யலை, 2 சொந்த முயற்சியாலுண்டாகக்கூடியவை, 

5 சிகேகிப்பதினால் பிறரிடமிருஈ்து கிடைக்கக்கூடி 

யவை, 

இவற்றுள் மூதலாவதைக் கைக்கொண்டு சுகம் 

பேணுதல் முழுதும் பமூகாய் முடியம். ஏனெனில௰, 

உலகத்தில் கயை மிகச் சொற்பமாயும் ஒருவனிடச 

தில் வெகுகாலம் கில்லாமலுமிருக்கியது. ஏதோ 

வெகு அருமையாய் ஈம் வாழ்காளில் சிற்சில சமயங் 

களில் பிறர் சயவின் காரணமாய்ச்சொந்ப சுகமடைய 

கேரிடுமேயன்றி அது பூசணமாய்க் கடைப்பதரி.து. 

(2) தன் சொக்க முயற்சியால் மட்டும் சுகமடை 

யும் மார்க்கம் முந்தினைவிடச சிறக்கதேயாய்னும் 

குற்றமற்றதெனக் கூறமடியாது. ஏனெனில், தன் 

சொக்த முயற்சிசிறிது குறையுங்கால் சுகமும் குறைக் 

தவிடும். பிறர்௮ன்புக்குப் பாச்திரனாகாமல் தன் 

னையே ஒருவன் சார்ந்திருந்கால் ௮0கேக கஷ்டப் 

களுக்காளாக நேரிடும். வறுமை, பசு, பிணி, மூப் 

புத் துன்பங்கள் நிறைந்த குறுகிய ஈம்வாழ்காளைப் 

பிறருதவியின்றி எங்ஙனே சுகமாய்க் கழிக்கமுடியும். 

கம் பூசண சுகத்திற்கு சொக்க முயற்சிமட்டுமே 

போதாது. 

(8) இனி சுககிறைவிற்கு அன்பின் கா.ரணமா 

யுண்டாகும் உதவி எவ்வாறவசியமெனப் பார்க்க 

வேண்டும். இவ்வுறுதியான மார்க்கமொன்றினா?ே ல
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தான் எல்லாவித சுகங்களும் மனிதருக்குச் சித்திக் 

கக்கூடியவை, 

அன்பின் காரணமாய் காம் பிறரிடம் ௮டைய 

வல்ல சுகங்களுக் கெல்லையில்லை. உண்மையான ஈண் 

பர் கைம்மாறு கருதாததோடு ஈம் சுகத்தையே தம் 

சுகமாயுங் கொள்ளுகின்றனர். தம்மன்பிற்குப் பாத் 

இ.ரமானவர் காலஞ்சென்றாலும், அவர் மனைவிமக் 

களுக்குப் பேருதவி செய்.து அதனால் தாழும் திருப் 

தஇியடைஇின்றனர். அன்பின் பெருமையைக் கவனிக் 

குங்கால் சுகமடைய மார்க்கம் மூன்றெனக் கூறியது 

தவறெனக் தோன்றுகின்௦ ௮. எனெனில், அன் 

பினாலாகும் சுகத்தின் நாற்றிலோர் பகுகியேனும் 

மற்ற இண்டு மாரக்கங்களாலுண்டாவகைக் கண்டி 

லோம். 

ஒருவன் பிணி, மூப்புமுதலியனவடைக்து பிறர் 

தம்பக்கம் வசமுடியாவண்ணம் நாற்றமடைந்திருக் 

குங் காலத்தும், உண்மையான வன்பு செலுத்துப 

வரோ அ௮வர்பக்க மேகுவதைக் காண்கிழோம். mor 

பில்லாவிடின் அவர் துர்க்கக்கக்தைச் சகித்து யாரே 

அவர்க்குதவி புரிவர், இதனால் மேற்சொன்னவாது 

சுகங்கள் கிடைப்பதோடு, கம்மை ௮கோககிக்குட் 

செலுத்தும் பெருக்துர்க்குணங்களும் கம்மைவிட்டு 

விலகுகின்றன. எவ்வாறெனில், மனிதனில் காணும் 

இக்குணங்களில் பெரிதான சுயகயம்பாசாட்டல், 

பெமுமை முதலியன, ஈமதன்பிழ்கிெடமாயிருப்பவர் 

விஷ£யச்தில், அவை எவ்வளவு பலமாய் வேரூன்றி 

யிருந்தாலும், அழிந்து போகின்றனவல்லவா? ஈம்
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மூண்மையான வன்பிற்குப் பாத்திரமான வோர் 

நண்பன் நலம் பெற்முல், பொழமுமை ஈமக்கு வருவ 

இல்லை. அவன் செய்யுங் குற்றத்தில் காம் கோபமுங் 

கொள்ளுகிறதில்லை. அவனுக்குக் தாழ்மையான 

வோர் தொண்டுசெய்ய கேரிடும்போது, கெளரவம் 

பாராட்டாமல் ௮அகைச் செய்து அன்பின் காரணமாய் 

HEAT FOO Fil AAC apt. 

இவ்விகம் தோழன் விஷயக்கிலன் புபாராட்ட, 

ஆகேக துர்கருணங்கள் ஈம்மை விட்டு விலகுமா க 

லால், இவ்வன்பு உலகத்திலெல்லாரிடத்தும் பரவுக் 

தோறும் மேற்சொன்ன இககுணங்கள் உபயோகப் 

படு கவிடமில்லாமல் தலைகாட்டாஅு ஈம்மை விட்டு 

ஒழிந்தேபோம். இவ்விதம் முனிவர்கள் இக்திரி 

யங்களை யடக்கி வெகு சிரமப்பட்டு அடையவிரும் 

பும் பதவியை, அன்பின் மிகுதியால் காமிலேசாக 

அடையமுடியும். 

இனி, யாதொரு பந்தமுமற்று வெய்வேருன 

இசரண்டையொன்முக்கும் சக்தியுள்ள தன்மைக்குத் 

தான் அன்பு எனப் பெயர். மவிதனை, அ௮சக்மாவினின் 

றும் வேறுபட்ட விந்திரியங்களி லுழலச்செய்யும் 

மனேவியாபாரத்திற்குக் காரணம் இவ்வன்புதான், 

இவ்வன் பு எல்லா உயிர்களிடத்தும், தன்னிடத்திற் 

போத, பரவும்பொழுது Lyre ton Best pg, 

இவ்வன்பை இரண்டுவகையாகப் பிரிக்கலாம். 

1 தன்னிச்சையை கிறைவேற்றப் பிநறரிடத்துக் 

கொள்ளும் அன்பு. 9, கைம்மாறு கருதாது தன்
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னுயிரைப்போல் மன்னுயிரைப் பாராட்டு wert. 

மூந்தியது மனதின் பூரணத்தை யடைவிக்கா.து. 

ஏனெனில், தம் மிச்சைக்குக் தக்கபடி அன்பு தோ 

வழி நில்லாது. மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். ஆத 

லின், ௮ஃது அன்பின் போலியேயன்றி மெய்யன்பா 

காது, உலகமஇற் சாகாரணமாய்க் காணப்படுவது 

இத்தகைய வன்புதான். பிந்தினகசோ, மேற்சொல் 

லப்பட்ட வெல்லாவித நன்மைகளைப் பயக்க, மனத் 

இன் பூரணை கதை யுண்டுபண்ணக்தக்க வுண்மை 

யான வன்பாகும். இத்துணை சிறக்க குணங்க 

சதன்கண்ணிருந்தும் முனிவாகளகை மனைவி மக்க 

ளிடத்துப் பாராட்டி வருசல் பெருந்தீமையைப் 

பயக்குமெனச் சொல்லியுள்ளார். அதன் காரணம் 

யாதென காம் பார்ப்போம். 

மனைவி மக்களிடத்துப். பாராட்டு மன்பு உண 

மையான வன்பல்ல, அஸ்து மூதலில்' சொல்லப் 

பட்ட போலியன்பேயாகும். அஸ்து மேலும் திமைக 

குட்படுக்துமேயன்றி மனிதனுயாவுக்குக் காரண 

மாகாது. அனால் யதார்திதவன்பு மனிதரிடத்து 

இலேரில் வரக்தக்ககல்ல. மனைவிமக்களிடத்துப் 

ப. சாட்டுமன்போ, உலகப் பயனுண்டாக்கததக்கதா 

யிருக்கின்ற து. ௮ தலினஃ் து இலேசாக வரத்தக்கது, 

இக்தகைய அவன்பால் மனைவி மக்களைத் இருப்தி 

செய்யும் வண்ணம் அவர்களுக்கிஷ்டமான விஷயன் 

களை யவர்க்கருச் சேர்ப்பிக்க, - சரியோ, தவமோ 

வென்று கவனிக்காது காகியங்களில் தலைப்பட்டு உய் 

வில்லாப் பெருங்குற்றங்களுக்கு மனிகனாளாவான்.
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அனால் உண்மையான அன்பு எல்லாப் பிராணி 

களிடத்தும் பரவுதல், யாதொரு குற்றமுமில்லாத 

தோடு பெருஞ்சுகத்திற்குங் காரணமென்பது ஆன் 

சோர் சம்மதம். அதலின், அத்தகைய யதார்த்த 

வன்பை மனைவி மக்களிடத்தோ, குரூர சுபாவ 

மூள்ள அரக்கர்களிடக்தோ, மிருகங்களிடத்தோ 

காண்பிப்பதில ஈன்மையேயன்றிக் ”மை யாகொ 

ன்று முண்டாகாது, 

கைம்மாறு எதிர்பாராதவன்பு, பாமசனான மனித 

னிடத்து முதலில் உண்டாவது பிரயாசமாதலால், 

ஆசம்பத்தில பிரதியுபகாஏங் காரணமாய் அன்பு 

ஜனிக்கவேண்டியது அவசியம். ௮து, அறிவு ௮தஇக 

மாகவாக யதார்த்த வன்பாக மாறும். பிரதியுப 

காரம், மனைவி மச்களிடத்தினின்றும் அதிகமாய் 

வரக்கூடுமாதலின், மனிதன் இயற்கையாய் அவரி 

டத்து அன்பு செலுத்துவது அவசியம். ஆதலின் 

மனைவிமக்களில்லாரிடத்து முன்பினுற்பத்திக்குக் 

காரணமில்லை. இதுபற்றியே, ஆன்மோர், மனைவிமக்க 

ளில்லாதவர் இம்மை மதறுமைகளின் மேன்மைக்கு. 

தகுந்சவாரல்லொனக் கூறியிருக்கின் மா, 

இனி, அன்புதான் எல்லாவுயிர்களின் ௪௧ 

நிறைவிற்கும் முக்கிய காரணமெனப் பிரகிருதியு த் 

தேசத்திருப்பதாகவுஈ் தெரிகிறது. எப்படியெனில் 

விலங்கு, பறவை முதலியவற்றில் பிறவுதவியின்றி 

உயிர் வாழ்வுக்கு வேண்டிய ஈன்மைகள் கிடைக்கும் 

படி. செய்திருக்க, €ழ்க்கடைப் பிராணிகளைவிட
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எல்வளவோமடங்கு சிறந்த மனிதனிடத்தில் மட் 

டும் பிறவுதவி, ௮வன் போஷூணைக்கு இன்றியமை 

யாததாய்ப் பிரகிருதி யேற்படுத்தியிருக்கிறத. 

இவ்விகம் இயற்கையன்னை செய்துளதின் 

உத்தேசம், மனிதருள் ஒருவர்க்கொருவர் சிகேசு 

மூண்டாகி, அன்பு காளடைவில் விருத்தியாகி, 

அதன் யதார்த்த சொருபத்துடன் இவ்வுலகில் 

நடமாடவேண்டுமென்பதேயாகும். 

இவ்வண்மையானவன்பின் கா.ரணமாய, இம்மை 

மறுமைப் பயன்கள், ௮கைக கைக்கொள்பவருக்கு 

என்றைக்குஞ் சித் திக்குமென்பதற்கு ஐயமேயில்லை. 

  

20. வீவாகழறை.--[10 1௦ 1 வரு, 

மனிதருக்கு விவாகம், பி.ரமசரியக்தைவிட 

நன்மை பயக்கத்தக்கத. ஆதலின் இமையில்லாது 

நன்மையே உண்டாகுமாறு காம் எவ்விதம் மணம் 

புரிய வேண்டுமென்பசைப்பற்றி இங்கு ஆசாய் 

வோம். 

மனைவியின் துணை கணவனுக்கும், கணவனா 

தரவு மனைவிக்கும் நிறையவேண்டுமானால், அவரி 

முவரும் ஒருவர்க்கொருவர் பிரியமுள்ளவ.சாயிருத௧ 

லவசியம். உலகத்தில் தம் சொந்த நன்மையைக் 

கருகாது வருக்கம் மேற்கொண்டு அயலான் நன் 

மையைக் கவனிக்கும் மனிதசொருவரு மிலர். 

அன்னை தந்தையாமட்டுமே தம்கான்முளைகளிடத்து 

அவ்விதம் . நடக்கின்றனர். வேறு எவ்விதவுறவின ,
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ரிடதீதும் இவ்வெண்ணமும் கிகழ்ச்சியும் காணப் 

படுவதில்லை. இதன் காரணம், பெற்றஜோர்க்குப் 

பள்ளைகளிடத்திலுள்ள அடங்காதவன் பே. 

இதனால், ஒருவர்க்கொருவருகவி செய்துகொள் 

ளல், ௮வா தமக்குள்கொண்ட அன்பின் வலிமையை 

யொ. துளதென நாமறியலாம். ஆதலின் இல்லக் 

கிழவனும் கிழவியும் தஇிமையகற்றி, கலம்பூரிக்து, 

மனமொத்து வாழவேண்டுமானால் ௮வசொருவாக் 

கொருவர் அன்பு Dove sais seve Aus, 

இனி, பெற்மோரிடதது தம் குழந்தைகளை 

நேசிக்கும் சுபாவ மியற்கையாயமைந்துளதுபோல், 

இலலத.துக ரூறியாசிருவரிடத்தும் ஒருவர்க்கொரு 

வர் நேசிக்கும் சுபாவக்தை இயற்கையன்னை யமைத் 

தராவிட்டாலும், ஒவ்வொரு புருஷனுக்கு பெண் 

ணின கதிலன்பும், ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு ணி 

னத்திலன்பும் பொதுவாய் யமைத்திருக்கிறது, ஆத 

லின், 

ஆண்பிள்ளைககு பெண்ணினகத்திலுள்ஏவன்பைத் 

நாம் செய்யவேண்டிய முயற்சி யாதெனில், 

தனக்கு மனைவியாகுமோர் பெண்ணிடத்திலும், 

பெண்பிள்ளைக்கு ஆணினத்திலுள்ளவன்பைக் தனக 

குக்கணவனாகுமோர். ஆண்பிள்ளையிடச்தும், சலி 

பா நிலைகிற்கச் செய்யவேண்டிய காரியமொன் றே. 

இக்காரியம் கைகூடுகல் எவ்வாறெனில், எவ்வித 

காரணங்களையொட்டி மனையாஞரக்கு ஆணின தில் 

அன்பு பரவுமோ அவ்வித காரணங்களைக் தழுவி 

அ௮வளுக்கேற்ற புருஷனையும், பெண் பாலாரிடத்து
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எக்கெந்தக் காரணங்களைக்கொண்டு ஐர் புருவனன்பு 

செலு க்.துவா னே அவ்வித காசணங்களையொட்டி 

அவனுக்கேற்ற பெண்ணையும் ஒன்றுசேர்த்து விவா 

கம் செய்வித்தல் வேண்டும், இங்கனம் செய்தால், 

புருஷனுக்கு பெண்வர்க்கம் முழுவதிலும் செல்லும் 

படியான அன்பு தன் மனைவியான ஒரே பெண்ணி 

னிடத்திலும், பெண்ணுக்கு அண்வர்க்கம் மூழுவதி 

லும் செல்லத்தக்க அன்பு தனக்குக் கணவனான ஓரே 

புருவனிடக இலும் சலியாமல் கிலைகின்று, DUBS 

ளொருவாக்கொருவர் அன்புபாராட்டி இம்மை மறு 

மைப் பயன்கனையடைவா. ஆனால் இவ்விதம் தோக் 

தெடுக்தல அசாத்தியமாகும். ஏனெனில், லா புரு 

ஷன் எவ்வளவு காலம் தேனும் சன் மனதஇற் 

கொக்க பெண்ணையடைவதுில்லை. அங்கனமே லர் 

பெண் அணவர்க்கமனைத்தும் சகேடினும் தன் மன 

இற்டசைக்க புருஷ௲னையடைவ தில்லை. சிருஷ்டியின் 

வேறுபாடு இவ வளவு கணக்கிலலாதபடி. மலிந்திருக் 

கின்றது இவ்வாறு ஓக்கமனக்தினராகாத இல்லா 

னும் இல்லாளும் காளடை.வில் தத் தமிச்சைக் இசை 

த குணங்களைப் பெற்றுள்ள மற்றவர்களை நாடிநிற் 

குங்கால், தம்பதிகள் ஒருவர்க்கொருவர் மனச்சர் 

குலைந்து ஒற்றுமையில்லாது சுகமற்றவ.ராகின்றனர். 

ஆகையால், இவ்விகமான தடுமாற்றக்இினின் நு 

மூய்ய மார்க்கமேதேனு முூளதோவெனப் பார்க்க 

வேண்டும். இதற்குச் சுயயயவெண்ணம் எளளத் 

தனையு மில்லாகவரும் உத்தம விலக்கணங்கள் குறை 

ar பெற்றவருமான வான்ஜோர் சொல்லியுள்ள
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மாரக்கம் ஒன்றேதான். அது யாதெனின், ஆடவ 

மையும் பெண்டீரையும் த௫க்த மெதிர்வாக்கத்தில் 

பலரிடக.தும் பல காரணங்களால் சலிக்கச்செய்யும் 

மெளவன பருவம் வருழமன்னமெ, விவாகம் செய்ய 

வேண்டுமென்பதே, 

இனி, இவ்விளமைவிவாகம், மேற்கூறப்பட்ட 

ஒதிகமனதிலலாக் காரணத்தால விளையும் இமை 

களை யகற்றுமோ வென்பதை யோடுிக்கவேண்டும். 

அத் மைகள் பாலியவிவாகத்தால் நீங்குமென்ப 

தைப் பினவருங் காரணங்களால் உதுதிப்படுத் 

தலாம், செலவம், அழகு, நன்னட.ககை முதலிய 

குணஙிகளுள்ள ததையிடத்தில் மகனுச்கு எவ்வித 

மன்பு இருக்கிறதோ, அவ்வாறே, வதுமை, ௮வலட் 

சணம், தஇியொமுக்கம், அங்கஹீனம் முதலியனவுள்ள 

தந்தையிடத்தும் மகனுக்கு அன்பு இருப்பதாகக் 

காண்கிழோம். மேலும், வெறுக்கத்தக்க பிந்திய 

இலக்கண முள்ள தநதையிடத்தில மகனுக்கு 

அன்பு குறையாததோடு, அ௮திகமாயும் காணப்படு 

இற.து, இதன் காரணம், குழந்தைப் பருவமுதல் 

* என் தகப்பன் ? என்கிற ௮பிமானங்கொண்டு குற் 

ங்கள் சகுவனியாதுவக்க பழக்கத்தின் பலத்தால், 

பிற்காலத்தில் ௮வைகளைப்பற்றின சிந்தையும் வரா . 

மல், ஒரேமாதிரியாய் ௮ன்பு பாராட்ட நேருகிறது. 

இதேமாதிசியாய், தாயார், உடன்பிறந்தார், பாலிய 

கேதர் முதலியவரிடத்தும், பிற்காலத்தில் எவ் 

வளவு குற்றங்களைக் கண்டாலும் அவர் கண் அன் 

பிற்குக் குறை கேசாகதோடு, அன்பின் மிகுதியால்
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அக்குற்றங்கள் அவர்களிடம் இருப்பதாகவும் மனி 

தனறிகிறதில்லை. ஆதலின், இளமையிலேயே விவா 

கம் செய்தால், ஸ்திரீ புருஷர் யெளவனத்தா 

லறியக்கூடி.ய குணதோஷங்களைக் தெரிந்துகொள்ள 

சந்தர்ப்பிமிலலா தவராய் ஒருவர்க்கொருவசன்பு 

பாராட்டித் தன்னுடையதென்கிற வபிமானம் பிய்கா 

லத்தில் உண்டாவதால் குற்றங்களைக் காணாமலும், 

கண்டாலும் கவனிக்காமலுமிருக்க அவர்களுக்கு 

நேரிடுகின்றது. இதனால் தம்பதிகள் ஒன்றுபட்ட 

மன துடையராய, இல்வாழக்கையின் பயன்களத் 

தனையும் அடைகன்றனா. 

இப்பாலிய விவாகதக்தைக தவிர இல்வாழ்கைப் 

பயனையுண்டாக்கக்தக்கதும், பெரியோர்களால் 

கூறப்பட்டுள்ளதுமான மற்மோர் வழி இருப்பதாக 

வும் தெரியவில்லை. ஏஎனெனி௰, சினேகம் முளைத் 

துப் படரசக்கூடிய பருவம் பாலியமேயாகும், அப் 

பருவத்தில பழகும் உயிரற்ற பொருள்களிலும் 

அன்பு மரணம் வரையிலும் விடுவதில்லை. குழக் 

தைப் பருவத்தில் பழகிய பாழுங்கிணற்றை மூப்ப 

டைக்க காலத்துப் பார்க்கவோ கினைக்கவோ நேர்க் 

தரல், ௮ தன் 1) & iB) 9 oor & SOIL FEC SIO’ OOS 

UL O07 1 & GD or w gi. 

ஆனால், யெளவன: பருவத்தில் சுயகயம் பல 

மடைந்து, அதற்கொக்தலாறு ஒரே வஸ்துவில் 

விருபபும் வெறுப்பும் மாறி மாறி வந்துகொண்டிருக் 

குமேயலலாமல, நிலைபெற்றவன்பு ஓன்றன்கண்
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னணுண்டாகாது, சுயநயமிலலாமலும், நிலைபெற்றது 

மான அன்பு பாலியத் திலமட்டும் உண்டாகக்கூடிய 

காதலால், இளமையில்விவாகந்தான் இல்வாழ்க் 

கச சுகத்தை நிறைவித்து இமமை மறுமைப் பயன் 

களை விளைவிக்கக்கூடியது. 

இனி, சிலர் யெளவனமும் பகுத்தறிவின் முதிர் 

ச்சியும் உண்டானபின்னா விவாசம் செய்தால் ஸ்திரீ 

புருஷர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் அன்பைப் பரிசோ 

இத்து விவாகம செயதுகொள்ளக் கூடுமென்றும், 

அவ்விதம் செய்காலதான் அன்பும் சுகமம பூரண 

மாயக் இடைக்குமென்_ றக கூறுகின்றனா, இவ்வபீப் 

பிராயம் முழுதும் பிசகு, இகனுண்மையைப் 

பரிசோதிக்கப்புகின் பெருகுமாதலால் அதைத் 

தனியே எடுத்தாளுவோம்.,




