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அறி ைரக் ெகாத்
1. கட ள் நிைல
'ைசவ சமயம்' என்ப இவ்விந்திய நா எங்கும் உள்ள தமிழ் நன்மக்களால்
எத்தைனேயா ஆயிர ஆண் க க்கு ன்ேனெதான் ெதாட் க் ைகக்ெகாள்ளப்பட்ட
கட ட் ெகாள்ைகயாகும். அஃ அவர்கைள அறிவி ம் உ க்கத்தி ம் ஒ க்கத்தி ம்
ேமேலறச் ெசய் , மற்ைற நாட்டவர்க்கு இல்லாத் தனிப்ெப ஞ் சிறப்பிைன
அவர்கட்ேக தந் , மற்ைறச் சமயங்க க்ெகல்லாம் ேமலான தனி நிைலயில் ைவகி
விளங்குவ .
அ , தமிழ் நன்மக்கைள அறிவில் ேமம்பட் , விளங்கச் ெசய்த எப்ப ெயன்றால்,
கூ
ம்: இந்நில லகத்தில் எங்கும் உள்ள எல்லா மக்க ம், அவர்கள் நாகாிகத்திற்
சிறந்தி ப்பி ம் நாகாிகம் இல்லாக் காட் வாழ்க்ைகயி
ப்பி ம், எல்லா ங்
'கட ள் ஒ வர் உண் ' என் ம் உணர்ச்சி ம் அக்கட ைள வணங்கும் வி ப்ப ம்
உைடயராய் இ க்கின்றனர். மக்கட் பிாிவினர் எல்லார் வரலா கைள ம் மிக
க்கமாக ஆராய்ந் வரலாற்
ல்கள் எ தியி க்கும் ஆங்கில ஆசிாியர்கள்,
ணர்ச்சி யில்லாத ஒ மக்கட் கூட்டத்தாைர ஓாிடத் ங் காண்டல் இயலா '
'கட
என்
கட் ச் ெசால் கின்றார்கள். நம நாட்
ம் மிகத்தாழ்ந்ேதார் தல் மிக
உயர்ந்ேதார் ஈறாக உள்ள எத்திறத்தவ ங் கட
ணர்ச்சி ம் அவ் ணர்ச்சிக்கு ஏற்ற
பலவைகயான வணக்க ைறக ம் உைடயராய் இ த்தைல நாேடா ம் எங்கும்
கண் வ கின்ேறாம். ஆகேவ, கட ணர்ச்சி ங் கட ள் வணக்க ம் இல்லாமல்
மக்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் உயிர் வாழ்தல் இயலாெதன்ப இனி விளங்கும்.

3
இனி மக்கள் எல்லா ம் ஏன் இங்ஙனம் கட ள் உணர்ச்சி ங் கட ள் வணக்க ம்
உைடயராயி க்கின்றனெரன்றால், அவர்களைனவ ம் இந்த உடம்பின் ைண ம்,
இந்த உடம் உல ம் நிலத்தின் ைண ம், இநத் உடம் க்கு ேவண் ம்
ெபா ள்களின் ைண ம், ேவண் யவர்களாயி க்கின்றனர். வியப்பான இந்த
உடம்ைப ம் இந்த உலகத்ைத ம் இந்த உலகத் ப் ெபா ள்கைள ம் மக்கள்
தாமாகேவ உண்டாக்கிக் ெகாள்ள வல்லவர்களாய் இல்ைல. ஆகேவ, இத்தைன
வியப்பான பணட்ங்கைள ந் தமக்கு ஆக்கிக் ெகா க்கத் தக்க ெப வல்லைம ம்
ேபரறி ம் ேபாிரக்க ம் உள்ள ஒ
தற் கட ள் கட்டாயம் இ க்க
ேவண் ெமன் ம் உணர்ச்சி எல்லார் உள்ளங்களி ம் இயற்ைகயாகேவ ேதான்றி
நிற்கின்ற .
இனி, எவரா ம் பைடக்க
யாத இத்தைன உடம் கைள ம் இத்தைன
உலகங்கைள ம் இத்தைன அ ம்ெபா ள்கைள ந் தமக்குப் பைமத் க் ெகா த்த
எல்லாம் வல்ல இைறவன் ஒ வன் உண் என் ம் உணர்ச்சி வந்த டேன, அவைனக்
கா தற்குங் கண் வணங்குதற்கும் எல்லார்க்கும் ேபராவா உண்டாத ம்
இயல்ேபயாம். சலைவக் கல் ல் தி த்திச் சைமக்கப்பட்ட மிக அழகான ஓர்
உ வத்ைதேய ம், பல வண்ணங்களாற் குைழத் த் திறமாக எ தப்பட்ட ஓர்
ஓவியத்ைதேய ம், வானத்தில் பறக்கும் ஒ மயிற் ெபாறிையேய ஞ் சுைவத்த
ெசால் ம் ப த்த ெபா
ம் நிைறந்த ஒ
ைலேய ம் இயற்றிய
ைகத்ெதாழிலாள ம் நல் ைசப் லவ ந் தம காலத்தில் உயிேரா
க்கின்றனர்
என் ெதாிந்தால் அவர்கைளக் காண்டற்குங் கண் வணங்குதற்கும் மக்கள் எவ்வள
விைர ைடயவராய் விைரந் ெசல்கின்றனர்! ெசன் அவர்கைள மனம் உ கி
வணங்கி வாழ்த்தி எவ்வள இன்
கின்றனர்!
சிற்றறி ைடய மக்கட் பிறவி ெய த்தாாிேலேய சிறி சிறந்த அறி வாய்த்த ைகத்
ெதாழிலாளைர ம் நல் ைசப் லவைர ம், அவர் அைமக்கும் உ வ அைமப்
ல்
அைமப்பின் அழகால் மனம் இ க்கப்பட்ட மக்கள் ேத ச்ெசன் கண் வணங்கப்
ேபராவல் ெகாள் வார்களானால், எவரா ம் அைமக்க
யாத எண்ணிறந்த
உடம் கைள ம் எண்ணிறந்த உலகங்கைள ம் எல்ைலயற்ற உலகத் ப்
ெபா ள்கைள ம் நாம் ேகளாமேல அைமத் க் ெகா த் , மற்ைறத் ெதாழிலாள ம்
லவ ம் அழிந்ெதாழிவ ேபால் அழிந்ெதாழியாமல், எக்காலத் ம் எவ்விடத் ம்
நம்ேமா உடனி க்கும் எல்லாம் வல்ல ெப மாைனக் காண்பதற்குங் கண்
வணங்குதற்கும் மக்களாகிய நாம் இன் ம் எவ்வள மிகுந்த ேபராவல்
உைடயவர்களாய் இ க்கேவண் ம்! மக்களிற் சிறந்தாரா ள்ள சிலைரக் கண்
வணங்குதலாேலேய, நம்மேனார்க்கு அத்தைனயன் ம் இன்ப ம் உண்டாகுெமன்றால்,
எல்லாச் சிறப் க்குந் தைலவனாய் நிற்கும் இைறவைனக் கண் வணங்குதலால் நமக்கு
இன் ம் எவ்வள மிகுதியான அன் ம் இன்ப ம் உண்டாதல் ேவண் ம்! ஆதலால்
மக்க க்குக் கட
ணர்ச்சி ங் கட ைள வணங்குத ம் ேவண்டாெவனக்
கைரவார ெவற் ைர மக்க க்குச் சிறி ம் பயன்படாெதன் உணர்ந் ெகாள்க.
இனி, 'வி ப் ெவ ப்பில்லாக் கட ள், தன்ைன மக்கள் வணங்கல்
ேவண் ெமன ந் தனக்குத் தி க் ேகாயில்க ந் தி விழாக்க ம் ேவண் ெமன ம்
வி ம் பவேரா' என வினவிச் சிலர் நம்மேனாைர ஏளனஞ் ெசய்கின்றனர். கட ள்
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தம்ைம மக்கள் வணங்கல் ேவண் ெமனத் தம தி
ள்ளத்திற் க
வ , அதனால்
அவர் தமக்கு ஒ ெப ைம ேத க்ெகாள்வதற்கன் . ஒ வன் பிறெனா வைன
வணங்குவ அச்சத்தினா ம் நிக ம், அன்பினா ம் நிக ம். ெசல்வத்தினாேல ங்
கல்வியினாேல ந் தைலைமயினாேல ம் வ ைமயினாேல ஞ்
சிறந்தானாயி க்கும் ஒ வைனச், ெசல்வ ங், கல்வி ந், தைலைம ம், வ ைம ம்
இல்லாத பிறர் ெப ம்பா ம் அச்சத்தால் வணங்கா நிற்பர். ேமற்ெசான்ன
வளங்க ைடேயான் தன்ைனேய ெபாியவனாக மதித் த் தன்ைன வணங்குேவாைர
மதியா ஒ கும் வைரயில், அவைன வணங்குேவார் அவன்பால் என் ம் அச்சேம
ெகாண் நிற்பர். அங்ஙனஞ் ெசல்வம் த ய வளங்களால் உயர்ந்ேதான் தன்ைன
ேமலாகக் க தா , தன்ைன வணங்குவாெரல்லாாிடத் ம் அன் ம் இரக்க ம்
உைடயவனாய் ஒ குவானாயின், அவைன வணங்குவார் தமக்குள்ள அச்சந்தீர்ந்
அவன்பாற் ேபரன் ைடயவராய் உளங் குைழந் உ கி ெயா குதைல ங்
காண்கின்ேறாம். இவ் வியல்ைப உற் ேநாக்குங்காற், கட ைள அச்சத்தாற்
வணங்குேவார் நிைலக்கும், அன்பினால் வணங்குேவார் நிைலக்கும் உள்ள ேவ பா
நன்கு விளங்கா நிற்கும்.
''கட ள் ஒப் யர் அற்ற ெசல்வ ம் அறி ந் தைலைம ம் வ ைம ம் உைடயவர்;
அவைர வணங்கா ஒழியின் நமக்குத் தீங்குண்டாம்". என் ம் அளேவ க தி அவைர
அச்சத்தால் வணங்குேவார் தாழ்ந்த நிைலயினராவர். அன்பினால் வணங்கும் உயர்ந்த
நிைலயினேர கட ளின் உண்ைமைய உணர்ந்தாராவர். ஏெனன்றால், கட ள்
எல்ைலயற்றி ெசல்வ ம் அறி ந் தைலைம ம் வ ைம ம் மட் ேம ைடயரல்லர்,
அறியாைம ந் ன்ப ம் உைடய எல்லா உயிர்க க்கும் அவ் விரண்ைட ம் நீக்கி,
அறி ம் இன்ப ந்த தற்கு அவர் ெசய்தி க்கும் ஏற்பா களின் அ ைமைய எண்ணிப்
பார்க்கப் பார்க்க அவர் எல்லா உயிர்களிடத் ம் எல்ைலயற்ற அன் ம் இரக்க ம்
உைடயவெரன்ப ெதளிவாக விளங்குகின்ற . நம் உடம்பி ள்ள உ ப் க்களிற்
கண்ணி ம் சிறந்த் பிறிதில்ைல; கண் இல்ைலயானால் நம அறி
க்காற்பங்கு
ேமல் விளங்கா ஒழி ம். இத் ைணச் சிறந்த கண்ைண ம், இதற்கு அ த்
சிறப்பி ள்ள ஏைன உ ப் க்கைள ந் தாமாகேவ பைடத் க்ெகாள்ள வல்லவர்கள்
எங்ேக ம் உளேரா? இல்ைலயன்ேற! எவரா ம் பைடக்க
யாத இவ்வ ம் ெபறல்
உ ப் க்கைள, நாம் ேகளாதி க்ைகயி ம் நமக்குப் பைடத் க் ெகா த்தவன் நம்பால்
எவ்வள அன் ம் எவ்வள இரக்க ம் உைடயனாயி க்க ேவண் ம்! இ பற்றி
யன்ேறா ேமனாட் ற் சிறந்த ெமய்ந் லாசிாியரான ஒ வர் (Bergson) கண்ணின்
வியப்பானஅைமப்ைப ஆராய்ந் காட் க் கட ளின் அறிவாற்றைல ம் அ ைள ம்
நிைலநாட் னார்.
ஆகேவ, கட ள் வகுத்த இவ்வியற்ைக யைமப்பின் திறங்கைள ஆரா ந்ேதா ம்
ஆரா ந்ேதா ம் நாம் அவன்றன் ஆற்றைல ம் அ ைள ம் அறிந்தறிந் ெமய்யறி
விளங்கப் ெப கின்ேறாம் அல்லேமா? ேபரறி ைடேயான் ஒ வன் வகுத்த ஒ நீராவி
வண் யின் அைமப்ைபேய ம் அல்ல அ ேபான்ற மற்ெறா வியத்தகு
ெபாறிையேய ம் நாம் ஆராய்ந் ேநாக்குந்ேதா ம், அவன அறிவின்திறம் நமக்குப்
ெபாியேதார் இன்பத்ைத விைளத் நமதறிைவ ம் விாி ெசய் விளக்குதற்ேபால,
இைறவன் பைடத்த பைடப்பின் வழிேய அவன அறிவின் ஏற்றத்ைதக் கண் நாம்
வியந் மகி ந் ேதா ம் நமதறி ம் ைற ைறேய விாிந் ேபெராளிேயா ம்
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விளங்காநிற்கும். இவ்வா இைறவன்றன் அறிவாற்றல் அ ளாற்றல்கைள
அறி
கத்தானன்றி, நமக்கு உயர்ந்த அறி விளக்கம் உண்டாதற்கு ேவ வழி
இல்ைலயாதலால், நமக்குக் கட
ணர்ச்சி ேவண்டாெமன்பாாின் வழக்குைர ஏைழ
மக்கைள அறியாைமப் பாழ்க்குழியில் ஆழ்த்தி அழிப்பனவாெமன் ணர்மின்கள்!
இவ்வாற்றாற் ைசவசமயமான , மக்க க்கு உாிய அறியாைம ம், பிறப் இறப் ம்
இல்லாப் ெப
தற் கட ளான சிவெப மான்றன் அறிவாற்றல் அ ளாற்றல்கைள
விளக்கும் வழிேய, மக்கெளல்லாைர ம் ேபரறி நிைலக்குச் ெச த் வேதார் ஒப்பற்ற
ெகாள்ைக யாதைல உணர்ந் ெகாண்மின்கள்!
இனிக் 'கட ள் ஒ வர் இ ந்தால், அவர் தம்ைம மக்கள் வணங்கல் ேவண் ெமனக்
க தார்' என் ம் க த் ப்பட உைரப்பார் உைர ம் பா ைரயாதல் காட்
ம்:
எல்லாம் வல்ல இைறவன் இவ் லகத்ைத ம் இவ் லகத் ப் ெபா ள்கைள ம்
பைடத் , அவற்றின் ந ேவ இவ்வியப்பான இவ் டம் களிற் குத்தி நம்ைம வாழச்
ெசய்தி க்கும் வைகயிைன உற் ேநாக்கும் ண்ணறிவாளர், இங்ஙனம் அவன்
ெசய்தி ப்ப ஒ சிறந்த ேநாக்கம்பற்றிேய யல்லாமல் ெவ ம் பா க்காக அன்ெறன
உணர்வர். அச்சிறந்த ேநாக்கம் யாேதா ெவன்றால், நாம் அற ம் இன்ப ம்
இைவெயன உணர்ந் , நமக்கு இயற்ைகயாய் உள்ள அறியாைம ந் ன்ப ம்
கைளந் , என் ம் அழியாப் ேபாின்பத்தில் நாம் நிைலேபறாயி க்க
ேவண் ெமனப்ேத யன்ேறா? உலகத்தின்கண் உள்ள அாிய காட்சிகைள ம், இனிய
ஒ கைள ந் தீஞ்சுைவகைள ம் ந மணங்கைள ம் ெமன்ெபா ள்கைள ங் கண்
ேகட் ச் சுைவத் உயிர்த் த் ெதாட் உணர்தலா ம், அறிவால் மிக்க
சான்ேறாெரா பழகி அவர் ஆக்கிய ல்கைள ஆராய்ந் அறிதலா ம் யாம் நா க்கு
நாள் அறி ம் இன்ப ம் இைவெயன உணர்ந் அவற்றால் ேமன்ேமல் உயர்ந்
வ கின்றனம் அல்லேமா? ஆகேவ இைறவன் இவ் லக வாழ்க்ைகயிைன வகுத்த ,
நாம் அறிவில் வளர்ந் அவன ேபாின்பத்தில் ெசன் நிைலெப தற்
ெபா ட்ேடயாெமன்ப நன்கு ணியப் ப ம். நாம் கட ளின் ேபரறிவிைன ம்
ேபாின்பத்ைத ம் அறிதற்குக் க விகளாகேவ அறிைவ ம் இன்பத்திைன ஞ் சிறி
சிறிேத காட் ம் இவ் லகத் ப் ெபா ள்கைள ம் இவ் டம் கைள ம் இைறவன்
அைமத்தனேன யல்லாமல், இப்ெபா ள்க ம் உடம் க ேம ேபரறிைவ ம்
ேபாின்பத்ைத ம் அளிக்குெமன அைமத்தானல்லன்.
ஆதலாற் சிற்றறி சிற்றின்பங்கைளத் த ம் இவற்றிற் பற் ைவயாமற், ேபரறி
ேபாின்பங்கைளத் த ங் கட ளிடத்தில் நாம் பற் ைவத்தல் ேவண் ெமன்பேத
அவன அ ம்ெப ேநாக்கமாதலால், அந் ேநாக்கத்ைத ணர்ந்தவர்களல்லாமல்
மற்ைறேயார் இவ் லகப்பற்ைற விடார். ஆகேவ, இைறவைனச் சார்ந் வணங்கி
அவன்றன் ேபாின்பத்ைத நாம் ெப வ அவன ேநாக்கத்ேதா ஒத்தி த்தலால்
அ கண் இைறவன் தி
ளம் மகிழ்வன். மகன் உயர்ந்த நிைலயைடதல் கண்
மகிழாத தந்ைதயா ம் உளேரா? எனேவ, நாம் இைறவைன வணங்குவ நமக்குப்
ெப ம் பயன் த தேலா , இைறவற்கும் மகிழ்ச்சி த வதாக ன், அவற்குத்
தி க்ேகாயில்க ந் தி விழாக்க ம் அைமத் வணங்குதேல சிறந்த ைறயாெமன்க.
இஃ உணர்த் ற்ேக அப்ப ம்,
"குறிக

ம் அைடயாள ங் ேகாயி

ம்
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ெநறிக ம் அவன் நின்றேதார் ேநர்ைம ம்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதி ம்
ெபாறியிலீர் மனம் என்ெகால் காத்ேத"
என் அ ளிச் ெசய்தார் ெரன்ப .
----------------2. ைசவமயப் பா காப்
"காகம உற கலந் ண்ணக்
கண்டீர்! அகண்டாகாரசிவேபாகம்எ ம் ேபாின்பெவள்ளம்
ெபாஙகித் த் ம்பிப் ரணமாய்
ஏக உ வாய்க் கிடக்கு ைதேயா!
இன் ற்றிட நாம் இனி எ த்த
ேதகம் வி ம் ன் சிப்பதற்குச்
ேசரவா ம்! ெசகத்தீேர!"
தா மானசுவாமிகள்.
'ைசவசமயம' என்ப 'சிவத்ைத ஆராய்ந் அறிந்த ெபா
அல்ல ெகாள்ைக'
என்ற ெபா ள்ப ம்; இந்தக் ெகாள்ைகைய பா காத் க் ெகாள் தேல ைசவசமயப்
பா காப் ஆகும். உலகத்திேல அளவிறந்த ெகாள்ைககள் இ ந்தா ம்,
அைவெயல்லாவற்றி ங் கட ைளப் பற்றிய ெகாள்ைகேய சமயம் என்
ெப ம்பான்ைம ம் எல்லாரா ங் ைகக்ெகாள்ளப்பட் வ கின்ற . மக்கள்
நிைலயில்லாத வாழ்க்ைக உைடயவராய் இ த்தலா ம், ேதா ந் ன்ப ங்
கவைல ம் அ த்த த் வந் அவைர வ த் தலா ந் ', தமக்குத் ைணயாக
நிைனத்த மக்க ந் தம்ைமப்ேபாலேவ ேநாய் த யவற்றால் வ ந்தி நிைலயின்றி
மைறந் ேபாதலா ம், அவர்கள் தம்மி ந் தம்ைமப்ேபான்ற எல்லா உயிர்களி ம்
ேமற்பட் உயர்ந்த ஒ ேபரறி ப் ெபா ளான கட ளின் ைணைய நா னவராய்
இ க்கின்றார்கள். கட ள் இல்ைலெயன் வ
த்திப் ேபசிவந்தவர்க ங்கூடப்
ெப ந் ன்பங்கள் வந் தம்ைம
க்ெகாண்ட காலத்தில் தாம் ெகாண்ட
ெகாள்ைகையப் பிசெகன உணர்ந் கட ைள நம்பத் தைலப்பட்
க்கின்றார்கள்.
கட ளிடத்தில் நம்பிக்ைகயில்லாத அ க ம் ெபௗத்த ங்கூடத் தமக்கு ேமற்பட்ட
ைணைய நா னவர்களாய்த் தம் சமய குரவைரேய கட ளாக எண்ணி வழிபட்
வ கின்றனர். தம்ைமேய கட ளாக நிைனப்பவர்க ங்கூடத் தம ெகாள்ைகைய
உண்ைமப்ப த்திக்ெகாள்ள
யாைம கண் ஏதாவெதான்ைறத் தமக்கு
ேமற்பட்டதாக ைவத் வணங்கி வ கின்றார்கள். இங்ஙனமாக ஒன்ேறாெடான்
மா பட்ட ெகாள்ைககள் உைடயவர்க ெளல்லா ங் கைடசியாக்க் ைகக்ெகாண்ட ,
'தமக்கு ேமற்பட்ட ஒ ேபரறி ப் ெபா ள் வணக்கேம' ஆகும். இம்
ந்த
ெகாள்ைகயில் எல்லாச் சமயிக ம் உடனப் உைடயவராய் இ க்கின்றனர்.
இனி, மக்கள் எல்லா ம் இங்ஙனந் தம்மின் ேமற்பட்ட ஒ ேபரறி ப் ெபா ளின்
உதவிைய வி ம்பி நிற்றல் எதன் ெபா ட் என் ஆழ்ந் ஆராய்ந் பார்க்குங்கால்,
அவர் தம
ன்பத்ைத நீக்கிக் ெகாள் தற்கும் இன்பத்ைதப் ெப தற்குேமயாம்
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என் ம் உண்ைம லனாகும். மக்கள் மட் ேமயல்லர், மக்களி ந் தாழ்ந்த எல்லா
உயிர்க ங்கூட தம
ன்பத்ைதப் ேபாக்கி இன்பத்ைத ஆக்கிக் ெகாள்ளேவ யன்
நிற்கின்றன. இங்ஙனம் நம் கண்ெணதிேர காணப்ப கின்ற இவ் ண்ைமையக்
ெகாண் , எல்லா உயிர்க ம் இப்ேபா
ன்பக் கயிற்றாற்
கட்டப்பட்
க்கின்றனெவன் ம், இத் ன்பக் கயிற்ைற அ க்க ம் இன்ப
ெவள்ளத்ைதப் ெப க்க ந் தம்மால் ஆகாைமயின், ன்பத்தினின் ந் தம்ைம
வி வித் இன்பத்ைத ஊட்ட வல்ல
தற்கட ளின் உதவிையப் ெப தற்கு
அைவ ெபாி ம் வி ம்பி நிற்கின்றன ெவன் ம் நாம் ெதளிவாக அறிந்
ெகாள்கின்றனம் அல்லேமா? இன் ம், பிறப் இறப் ேநாய் ப் க் கவைல இழப்
தலான பலதிறப்பட்ட வ வங்களிற் ேறான் ந் ன்பங்கள் அத்தைன ம் எல்லா
உயிர்கைள ம் வ த்தி வரக் காண்கின்ேறா மாதலால், இத் ன்பங்கள் உைடேயார்
ேவ வைகயில் எவ்வள உயர்ந்ேதாராயி ம் உயிர்கேள யல்லாமற்
கட ளாகமாட்டார்.
இவ் யிர்கைள இத் ன்பத்தினின் ம் மீட் , இவற்றிற்கு இன்பத்ைதத் த ங் கட ள்
ஒ வேர எவ்வைகத் ன்ப ம் இல்லாதவர்; எல்லா இன்ப ம் ஒ ங்ேக உைடயவர்.
இ ேவ கட
க்கு உண்ைமயான தன்ைமெயன்பைத எல்லாச் சமயிக ம்
உடன்பட் உைரப்பார்களாயி ஞ் ைசவசமயத்தில் மட் ம் அவ் ண்ைம
ன் க்குப்பின் மாறில்லாமற் காணப்ப கின்ற . மற்ைறச் சமயத்தவர்கேளா பிறப்
இறப்
தலான ேமற்கூறிய ன்பங்களிற் கிடந் உழன்றவர்கைள,
அவரவாிடத்தி ள்ள சிற்சில சிறந்த தன்ைமகைளக் கண் ம் வ ய ெசய்ைககைளக்
கண் ம்
தற் கட ளாகத் ணிந் வணங்கி வ கின்றனர். நாடக அரங்கத்தில்
அரசேகாலந் தாங்கி வந் ஆ ேவான் உண்ைமயில் அரசன் ஆகாைமேபால,
இைறவன ளாற் சிற்சில உயர்நலச் ெசய்ைககைளப் ெபற்றவர்கள் அவற்றால் அவ்
விைறவைனப்ேபாற் க தப்ப
ம் அவர் உண்ைமயில் அவ் விைறவனாக மாட்டார்.
ைசவமயிகள் வணங்கி வ வ , இன்ப வ வான கட ேளயல்லாமற் பிற உயிர்க ள்
ஒன் ம் அன்ெறன்பதற்கு அைடயாளம் என்ெனன்றால், அன் அல்ல இன்பம் என்
ெபா ள்ப ஞ் சிவம் என் ஞ் ெசால்ைலேய
தற் கட
க்குச் சிறப் ப் ெபயராக
ைவத் வழங்குவ ம், அச் சிவத்திற்குப் பிறப் இறப்
தலான எவ்வைகத்
ன்ப ஞ் சிவ ராணங்களிற் காணப்படாைம ேமயாம். இவ் ண்ைமைய
வ
த் ம் ெபா ட்ேட
"யாெதா ெதய்வங்ெகாண்டீர் அத்ெதய்வமாகி யாங்ேக
மாெதா பாகனார்தாம் வ வர்; மற் அத் ெதய்வங்கள்
ேவதைனப்ப ம் இறக்கும் பிறக்கும் ேமல்விைன ஞ் ெசய் ம்
ஆதலால் இைவயிலாதான் அறிந்த ள் ெசய்வனன்ேற
என்ப

சிவஞான சித்தியாாி

ம் அ ளிச் ெசய்யப்பட்ட .

இங்ஙனம் அன் வ வாக விளங்கும் தல்வைனேய வணங்குஞ் ைசவசமயிகள்
எவ்
ர்க்கும் இன்பத்ைதேய ெசய்யக் கடைமப்பட்டவர்காளயி த்தலால்,
இன்பத்திற்கு மாறான ன்பத்ைதத் த ங் ெகாைலத் ெதாழிைல எவ் யிர்களிடத் ஞ்
ெசய்யாதவர்களா ம், அக் ெகாைலத் ெதாழிலால் வ ம் ஊைனத் தின்னாதவர்களா ஞ்
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சீவகா ணிய ஒ க்கத்தில் மற்ைறச் சமயத்தவரா ங் ைகக்ெகாள்ளப்ப
ம், அ
ைசவசமயிக க்ேக பழைமக் காலந் ெதாட் ச் சிறந்த உாிைமயாகி வ கின்ற .
மற்ைறச் சமயத்தவ ந் தம்மிற் லால் தின்னாத ஒ வைரப் பார்த் . 'அவர் ைசவராகி
விட்டார்' என் ைசவெபயராற் கூ த ற், சீவகா ண்ய ெவா க்கஞ்
ைசவசமயிக க்ேக சிறப் ாிைமப் ெபா ளாய் விளங்குகின்ற .
இனி, இங்ஙனெமல்லாம் பலவைகயா ம் உயர்ந்த ைசவசமயத்ைதப்
பா காத் க்ெகாள் ம் வழிகள் என்ெனன்றாற், ைசவசமயத்திற் பிறக்கும் ெப ந்தவம்
ெபற்றவர்கள் த ல் தம்மால் வணங்கப்பட் வ ம்
தற் கட ளான சிவத்தின்
இயல் கைள அறிந்ேதாாிடத் ம் ல்களிடத் ங் ேகட் ம் பயின் ம் நன்கு அறிந்
ெகாள் தல் ேவண் ம். ெபண்பாலாேர பிள்ைளகளின் நல்லறி வளர்ச்சிக்கும்
நல்ெலா க்கத்திற்குங் காரணராக இ த்தலாற், ெபண்மக்க க்குச் ைசவசமய
ல்கைள ம் நல்ெலா க்கங்கைள ம் அறிந்ேதார் வாயிலாக்க் கற்பித் வ தல்
ேவண் ம். ஆண் பிள்ைளகள் மற்றக் கல்விேயா ைசவசமய உணர்ச்சி ம்
ெபற் வ ம்ப கல்விச்சாைலகள் ஆங்காங்குத் திறப்பித் , அதைனச் ெசவ்ைவயாகப்
கட் வ தல் ேவண் ம். ேதவார தி வாசகங்க க்குப் ெபா ள் ெதாிந்
ெகாள்வேதா , இனிய குர ல் அவற்ைற இைச டன் ஓ தற்கும் ஒவ்ெவா வ ம்
பழகிக் ெகாள் தல் ேவண் ம்.
இனி, ஓர் உயிைரக் ெகாைல ெசய்யாைம ங், ெகான் அதன் ஊைனத்
தின்னாைம ஞ் ைசவ சமயத்திற்குச் சிறந்த அறமாயி த்தலால், எல்லா ஞ்
சீவகா ண்ய ெவா க்கத்ைதக் ைகப்பற்றி ெயா கும்ப எவ்ெவவ் வைகயால்
ெசய்தல் ேவண் ேமா அவ்வவ் வைகெயல்லாஞ் ெசய் , அதைன எங்கும்
பரவச்ெசய்தல் ைசவர்க்கு இன்றியைமயாத கடைமயாயி க்கின்ற .

யற்சி

இனித், தமிழ்ெமாழியின் அைமப் ம் அதன் இயற்ைக ஞ் ைசவசமய உண்ைமேயா
மிக ம் ஒன் பட்
த்தலால், அதைன எல்லா ம் நன்றாக்க் கற் ேவ ெமாழிக்
கலப்பில்லாமற் ெசவ்ைவயாகப் ேபச ம் எ த ம், அதிற் திய திய ல்கள்
இயற்ற ம் பழகிக் ெகாள் தல் ேவண் ம். தமிழ் அல்லாத மற்ற ெமாழிகளில்,
வ த்தப்பட் ச் ெசால் ஞ் ெசாற்க ஞ், சினந் ன்பம் வந்தாற் பிறக்கும் உரத்த
ஓைசக ம், இைளத்த ஒ க ம் நிரம்பிக் கிடத்தலால் அைவ ெயல்லாஞ் ெசயற்ைக
ெமாழிகெளன் ந், தமிழில் வ த்தமின்றி இயல்பாற் பிறக்குஞ் ெசாற்கேள நிைறந் ,
சினத்தாற்பிறக்கும் ெவ ெவ ப் ேபாைச ந் ன்பத்தாற் பிறக்கும் இைளப்ெபா
ம்
இன்றி, எல்லாம் இனிய குணத்திற் பிறக்கும் ெமல்ேலாைசகளாய் இ த்த ன், தமிழ்
இன்படவ வாய் விளங்குஞ் சிவத்ேதா ஒத்த இன்பம் வாய்ந்த ெதய்வ ெமாழியாம்
என் ஞ் ைசவ சமயிகள் இவ் ண்ைமையக் க த்திற் பதியைவத் , அதைன வளரச்
ெசய்த்ற்கான எல்லா யற்சிகைள ங் குைறவரச் ெசய்தல் ேவண் ம்.
நம் ெசந்தமிழ் மக்களில் றாயிரம் ேபர்க்கு இரண்
ன் ேபேர சிறி
கற்றவர்களாயி க்கின்றார்கள். மற்றவர்கள் எல்லா ங் கல்வியறி
இல்லாதவர்களா ம் அறியாைமச் ேசற்றில் ைதந் கிடப்பவர்களா ம்
இ க்கின்றார்கள். உலகத்தில் இவ்விந்திய நாட்ைடத் தவிர மற்ைறப்
ெபா ம்பாகங்களில் இ ப்பவர்கெளல்லா ங் கல்வியி ம் ெமய் ணர்வி

ம்
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உழவி ங் ைகத்ெதாழி ம் வாணிகத்தி ம் நா க்குநாள் ேமம்பட் வர நம
நாட்
ள்ளவர்கேளா – அவர்களி ந் தமிழர்கள் இவற்றில் மிக ந் தாழ்ந்த
நிைலைமயி க்கின்றார்கள்! இவர்கைள இனிக் கல்விச்சாைலக க்கு அ ப்பிக் கல்வி
கற்பித்தல் இயலாதாக ன், ஊர்கள்ேதா ம் நகரங்கள்ேதா ம் கழகங்கள் ைவப்பித்
அவற்றின் வாயிலாகத் தமி ஞ் ைசவ ம் உணர்ந்த அறிஞைரப் பல இடங்கட்கும்
அ ப்பித், தமிழ் ற்ெபா ள்கைள ஞ் ைசவ ற் ெபா ள்கைள ம் விளக்கமாக
அறி
த்தி வ தல் இப்ேபா உடேன ெசயற்பாலதான நன் யற்சியாகும். தமிழ்
கற்ேறார் ெதாைக மிக ஞ் சு ங்கிப் ேபானதால, 'தமிழ் அறிஞர்க்குப் ெபா ள் ஏன்
ேவண ம்? என் ஏளனமாய் உைரயாமல், அவர்க்கு ஏளனமாய்ப் ெபா
தவி ெசய் ,
கல்வியில் எல்ைலயின்றிக் கற் அதைனப் பிறர்க்கும் பயன்ப த் ம்ப அவ க்கு
மனக்கிளர்ச்சியிைன விைளவித்தல் ேவண் ம்.
இனிச் சிவபிரான் ேகாயில்களில் நி த்தப் பட்
க்குந் தி
வங்கள்,
இைறவ க்கு என் ம் உாிய அ
வத்ைத ம், அன்பர்க்கு அ ள்ெசய் ம்
ெபா ட்
தல்வன் ஓெரா காற் ெகாண்ட தி
வத் ேதாற்றங்கைள ம் அனபர்க்கு
நிைனவில் எ ப் தற் ெபா ட் அைமத்த வ வங்கேளயாகும். இவ்வ வங்கைள
வணங்கச் ெசல் ம் அன்பர்கள் இவற்ைறக் கண்ட டன் அய்யன் அ ள் உ வங்கைள
நிைனத்தவராகி அகங்குைழந் உ குவர். ஆண்டவன அ
வத்திற்குச் ெசய் ம்
எண்ணத் டன், தம் அன்பினாற்
ம் நீ ம் இட் ஆைடயணிகலன்கள் சாத்தி அவ்
வ வங்கைள வணங்குத ம் அவ்வன்பிற்கு அைடயாளமாகும். இைறவன ைளப்
ெப தற்கு ெமய் ணர் ம் அதன் வழித் ேதான் ம் ேபரன் ேம வாயில்களாதாலா ம்,
இக்காலத்தில் மக்களில் பல வைகக் கூட்டத்தா ம் அறிைவப் ெப கச் ெசய் ,
அறிவா ம் அன்பா ம் ஆண்டவைன அைடதற்கு மிக யன் வ தலா ஞ் ைசவ
சமயிகளான அறிஞ ம் அறி ெநறியிற் றம க த்ைத மிகுதியாய்ச் ெசல்லவி தல்
ேவண் ேமயல்லாமல், ெவ ந் ெதாழில் ெநறியிற் குந் ஒப்பைனகளின் ெபா ட் ம்
தி விழாக்களின் ெபா ட் ம் ஆயிரக்கணக்காக ம் றாயிரக்கணக்காக ம் ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண் ெபா ள்கைளச் ெசலவழித் ச் ெச க்கைடயலாகா . எல்லா
உலகங்கைள ம் எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் உைடய ெப ஞ்ெசல்வரான நம்
ஆண்டவ க்கு, ஏைழ மக்கள் நல்ல அல்லா வழிகளில் ஈட் ய ெபா ைளத் திரள்
திரளாகக் ெகா த்தா ம், அவன் அதைனக் கண் ஏமாறித் தன அ ைளக்
ெகா த் வி வான அல்லன். நம் ஐய க்கு ேவண் வன அன் ம்
அன்ெபா க்க ேமயாகும். அ பற்றியன்ேறா தி நா க்கரசு நாயனா ம்
"ெநக்கு ெநக்கு நிைனப்பவர் ெநஞ்சுகேள
க்கு நிற்கும் ெபான்னார் சைடப் ண்ணியன்
ெபாக்கம் மிக்கவர்
ம் நீ ங்கண்
நக்கு நிற்பன் அவர்தைம நாணிேய"
என்

அ ளிச் ெசய்தனர்.

ஆதலால், தி க்ேகாயில்க க்குச் ெசய் ஞ் ெசலைவ இயன்றமட் ஞ் சி கேவ
ெசய் , மிச்சப் ெப ம்ெபா ைள சிவவறி வளர்ச்சிக்குஞ், சிவன யார்கட்கும்,
ப
பட்ட ேகாயில்கள் சாவ கள் குளங்கள் ேசாைலகள் பாட்ைடகள் த யவற்றின்
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தி ப்பணிகட்குஞ் ெசல
ெப வார்களாக!
---------------

ெசய் , ைசவர்கள் எல்லா ஞ் சிவெப மான் தி வ ைளப்

3. தி க்ேகாயில் வழிபா
" ர்த்தி தலந் தீர்த்தம் ைறயாற் ெறாடங்கினார்க்ேகார்
வார்த்ைத ெசாலச் சற்கு
ம் வாய்க்கும் பராபரேம".
- தா மானசுவாமி
ெதய்வத்தன்ைம ெபா ந்திய ஔைவயார், "ஆலயந் ெதா வ சால ம் நன் "
என் அ ளிச் ெசய்தி க்கின்றார். ேகாயி க்குச் ெசன் கட ைள வணங்குவ
மிக ம் நல்ல ' என்பேத அத் தி ெமாழியின் ெபா ளாகும். மற்ற இடங்களி
ந்
ெசய் ம் வழிபாட்ைடக் காட்
ம் ேகாயி க்குச் ெசன் அங்ேக கட
க்குச்
ெசய் ம் வழிபா ஒன்ேற சிறந்த்தாகும் என்ப அதனால் ெதளிவாகப்
லப்ப கின்ற . கட ைளயன்றி ேவெறதைன ங் காணமாட்டாத
ற் ணர் ைடயார்க்குக் ேகாயி ற் ெசய்யப்ப ம் வழிபாட் ற்கும் ேவறிடங்களிற்
ெசய்யப்ப ம் வழிபாட் ற்கும் ேவ பா சிறி ந் ேதான்றாதாயி ம், உலகங்கைள ம்
உலகத் ப் ெபா ள்கைள ேம எந்ேநர ம் நிைனந் உ குதற்கு ேவ வழி சிறி ேம
இல்ைல. ேகாயில் அல்லாத மற்ற இடங்க க்ெகல்லாம் உண ேத தற்கு இைசந்த
யற்சிக ந், ேத ய ெபா ள்கைள ைவத்
கர்தற்கு இைசந்த யற்சிக ேம
நைடெப ந் தன்ைம ைடயனவாய் இ க்கின்றன. அந்த யற்சிகள் நடக்கும்
இடங்களிேல ெசல்பவர்க க்கு அங்ேக ள்ள ெபா ள்கைளப் பற்றிய நிைன ம், அம்
யற்சிகைளப் பற்றிய நிைன க ேம அ த்த த் உள்ளத்தில் ேதான் ம். மாம்பழம்
விற்குங் கைடப்பக்கமாய்ச் ெசல்வார்க்கு மாம்பழத்ைதப்பற்றிய நிைன ம், சாராயம்,
இைறச்ைச, கஞ்சா, அபின் தலான தீயபண்டங்கள் விைலயாகும் அங்கா வழிேய
ெசல்வார்க்கு அவற்ைறப் பற்றிய நிைன க ம்
கு, ம க்ெகா ந் ,
சந்தனக்கட்ைட தலான ந மணங் கம ம் இனிய பண்டங்க ள்ள இடங்களிற்
ெசல்வார்க்கு அவற்ைறப் பற்றிய நிைன க ம், பயன்மிகுந்த கல்விப் ெபா ைள
ஊட் ம் பள்ளிக்கூடவழிச் ெசல்வார்க்குக் கல்வியின் அ ைமையப் பற்றிய நிைன ம்,
ஒ வர் பிணமாய்க் கிடக்க அவைரச் சுற்றி சுற்றத்தார் ஓெவன்றல ம் ட் ன்
ஓரமாய்ச் ெசல்வார்க்கு நிைலயாைமையப் பற்றிய நிைன ம், அழகுமிக்க இ வர்
மனஞ்ெசய்ய அவைரக் கண் எல்லா ம் மகிழ்ந்தி க்கும் ட் ன் பக்கத்ேத
ெசல்வார்க்கு அம்மகிழ்ச்சிையப் பற்றிய நிைன ந் ேதான் தைலத் ெதளிவாக
அறிந்தி க்கின்றனம் அல்லேமா? இவற்ைறப் ேபாலேவ கட ைளத் ெதா தற்ெகன்
ஆங்காங்கு அைமந்தி க்குங் ேகாயில்களான ய இடங்க க்குச் ெசல் ம்
நல்ேலார்க்குங் கட ைளப்பற்றிய நிைன ம் இைடவிடா ெசல் ம் நல்ேலார்க்குங்
கட ைளப்பற்றிய நிைன ம் இைடவிடா ேதான் வதாகும். உலக வாழ்ெவ ந்
ன்பத்திற் கிடந் உழன் ெகாண் கட ைள நிைனதற்கு இடமின்றி வ ந் ம்
மக்க க்கு இைடயிைடேய நம் ஐயைனப்பற்றிய எண்ணத்ைத எ ப் ம்
ெபா ட்டாகேவ ஓர் ஊாிற் பல இடங்களி ங் ேகாயில்கள் அைமக்கப்பட்
க்கின்றன. ேகாயில்கேள இல்லாத நா நகரங்களில் இ ப்பவர்க க்குக்
கட ைளப் பற்றிய நிைன சிறி ந் ேதான்றாதாைகயால் அவர்கள் விலங்குகளி ங்
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கைடப்பட்டவராவார்கள்; உயர்ந்த நிைனவில்லா அவர்கள் தங்கியி க்கும்
அவ்விடங்கள் விலங்குகள் கு ெகாண்ட கா கைளேய ஒப்பனவாகும்.
இவ் ண்ைமயிைன உணர்த் தற்கன்ேறா,
"தி க்ேகாயில் இல்லாத தி வில் ஊ ம்
தி ெவண்ணீ அணியாத தி வி
ம்
ப க்ேகா ப் பத்திைமயிற் பாடா ஊ ம்
பாங்கிெனா பலதளிகள் இல்லா ஊ ம்
வி ப்ெபா ெவண்சங்க தா
ம்
விதான ம் ெவண்ெகா
மில்லா
ம்
அ ம்ெபா மலர்பறித்திட் ண்ணா
ம்
அைவெயல்லாம் ஊரல்ல அடவி காேட"
என் ந் தி ப்பாட் ம் எ ந்த . "தி நீ அணியாத ெநற்றிையச் சு , சிவாலயம்
இல்லாத ஊைரக் ெகா த் " என் ம் உபநிடந் தி ெமாழி ம் இவ் ண்ைமயிைனேய
அறிவிப்பதாகும்.
இனி, மன உ தி உைடயவர்கள் எந்த இடத்தி
ந ம் கட ைள
நிைனக்கலாமாைகயாற், கட ைளத் ெதா ம் ெபா ட் க் ேகாயி க்குத்தான் ெசல்ல்ல்
ேவண் ெமன் வற்
த்தி ைரத்தல் என்ைனெயனின், ேமேல ெசால் யப
ேகாயிைலத் தவிர மற்ற எல்லா இடங்க ம் ேவ ேவ நிைன கைள உள்ளத்தில்
எ ப்பி மன
திையச் சிைதப்பனவாய் இ த்தலால், நம்மேனாாில் எவ்வள
மனத்திட்பம் வாய்ந்தவர்கள் இ ந்தா ம் அவர்கள் மற்ற இடங்களி
ந் கட ைள
நிைனக்கப் குவார்களாயின் அவர்கைளச் சுற்றி ம் நடக்கும் உலக யற்சிகளா ம்,
அவ்வவ்விடங்கைளப் பற்றிய எண்ணங்களா ம் அவர்க ைடய நிைன கைலந்
ப
பட் ப் ேபாகும். ேம ம் அத்தைன மன
தி வாய்ந்தவர்கள், பல ங்
கட ைளத் ெதா தற்ெகன்ற மிக ம் னிதமாய் விளங்குந் தி க்ேகாயி ன் உள்ேள
ெசன் நம் ஆண்டவைன வணங்குவதற்குப் பின்வாங்குவ ங் கூசுவ ம்
அ வ ப்ப ம் ஏன்? மிகப் னிதமான ேகாயிைல ெவ ப்ப மன
திக்கு
அழகாகுமா? பல ைடய நிைனவாற் கட
க் ெகன்ேற சிறப்பாக அைமக்கப்பட்ட
ேகாயி ற்ெசன் வணங்குவதால் மன
தி ைடயார்க்கு அவ்
தி ேம ம்ேம ம்
உரம்ெபற் விளங்குவேதா , அவர நிைன ம் அங்குள்ள இைறவன் தி
வத்ைத
ேநேர கண் மகிழ்ந் தி வ ள் இன்பத்திற் ப ந்தி க்குந் தி க்ேகாயில் வழிபா
இன்றியைமயா ேவண்டற்பாலேதயாம் என்க. அளவற்ற மன
தி ங் கைரகடந்த
அன் ந் ய உள்ள ந் ய அறி ம் நிைறந்த தி ஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்,
மாணிக்கவாசகர் தலான ேமேலேல ேகாயில்கேடா ஞ் ெசன் நம் ஐயைன
வணங்கி வந்தனராயின், தாழ்ந்த நிைலயி ள்ள மற்றவர்கள் தி க்ேகாயில்
வழிபாட்ைடக் குைறவாக்க் க
வ ம், அதைன ஏளனஞ் ெசய்வ ம் எவ்வள
ெபால்லாத குற்றமாய்
ம்!
அப்ப யானா ம், ெமய் வாய் கண் க்கு ெசவி என் ம் ஐம்ெபாறிக க்கும்
மனத்திற்கும் லனாகாமல் அறி வ வாய் எள் க்குள் எண்ெணய்ேபால் எங்கும்
பிாிவற நிைறந் வணங்காமற், கல் னா ஞ் ெசம்பினா ம் உ வாக்கப்பட்ட உயிர்

12
அற்ற வ வங்களில் ைவத் வணங்குவ குற்ற்மாகாேதா ெவனிற், குற்றமாகா . சி
குழந்ைதயாய் இ ந்த காலத்திேல தன் தாய் தந்ைதயைரப் பிாிந்
ெந ந்ெதாைலவி ள்ள ஓர் இடத்திற் பிறரால் வளர்க்கப்பட்ட ஒ சி வன், ஆண்
திர திர அறி ம் திரப் ெபற்றவனாய்த் தன் தாய் தந்ைதயைரக்
காணவி ம்பியேபா , அவைன வளர்த் வந்தவர் அவன் தாய் தந்ைதயர்தம்
ஓவியத்ைதக் காட்ட, அவன் அதில் அவர்கைளக் கண் வணங்கி அகம் மகிழ்தல்ேபால,
எல்ைலயின்றி எங்கும் நிைறந்த இைறவைனப் பிாிந் அவன தி வ ள் வ ைவக்
காணம்ட்டாமல் அறியாைமயிற் கட் ண் கிடக்கும் நம்மேனார்க்குச் சிற சிறிதாக
அறிைவ விளங்கச் ெசய் வ ந் தி ஞானசம்பந்தர், ெமய்கண்ட ேதவர் தலான நம்
வளர்ப் த் தந்ைதமார், நம வ ைவக் கல்
ஞ் ெசம்பி ம் அைமப்பித் க் காட்ட,
நாம் அதைனக் கண் வணங்கி அதன் வழிேய நம் ஐயைன அறிந்தவர்களாய்
அகங்களித் வ கின்றனம் அல்லேமா? ஓவியத்தின் கண்ேண தங் உ வங்கைளக்
கண் தம தல்ப்வன் மனம் மகிழ்ந் வணங்குகின்றான் என்பைதச் ேசய்ைமக் கண்
உள்ள அவன் ெபற்ேறார்கள் அறிந் , அவன அன்பிற்குத் தா ம் மனம்
மகிழ்வார்கேளயல்லாமல் அவன் ேமற் சினங்ெகாள்வார்கேளா?
இங்ஙனேம, நா ம் நம் ஐயன் அ ள் வ ைவ ேநேர காண இயலாைமயால், அதைன
நம் ஆசிாியர் உதவிெகாண் கல்
ஞ் ெசம்பி ங் கண் அன்பால் அகந்
ம்கி
வழிபட, அதைன அறி ம் நம் ஆண்டவன் அதற்கு மகிழ்ந் அவ்வழிபாட் ைன ஏற் க்
ெகாண் நம்ைமப் பாராட் ச் சீராட் வ வான் என்பேத திண்ணம். நம்
தற்
தந்ைதயின் இரக்கத்திற்கு ஒ வரம்ேபயில்ைல. சிற்ற்றிவின ம் ஏைழ மக்க மான
நாம் நம் ெப மாைன அைடதற் ெபா ட் , இத் ன்பக்கட ன்கண் அவன் தி
வ
அைடயாளங்களாகிய ெதப்பங்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாண் த்த்தளித் வ வைதக்
கண் , அவன் நம்ேமல் மிக ம் இரக்கம் உைடயவனாகி நமக்குத் தன அ ைள
வழங்கி நம்ைம இப்பிறவிக் கட னின் ம் கைரேயற்றித் தன ேபாின்ப நாட் ல்
வாழ்விப்பேன யல்லா , நம்ேமற் சினந் நம்ைம அதன்கண் அமிழ்த்தித் தாழ்விப்பான்
அல்லன். ஆதலால்,
தற் கட ளான நம் ஐயைனச் ேச ங்க த்ேதா அவன்
அ ள் வ விற்கு அைடயாளங்களாக்க் கல்
ஞ் ெசம்பி ம அைமத்த
தி
வங்கைள வணங்கி வ தல் சிறி ங் குற்றமாக மாட்ெதன்க. தி க்ேகாயி ள்ள
தி
வங்கள் இைறவைன யறிதற்கு ைவத்த குறிகேள யல்லாமல் ேவ அல்ல.
இவ் ண்ைம,
"குறிக ம் அைடயாள ங் ேகாயி ம்
ெநறிக ம் அவன் நின்றேதார் ேநர்ைம ம்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதி ம்
ெபாறியிலீர் மனம் என்ெகால் காத்ேத"
என்

ந் தி நா க்கரசு நாயனார் தி ெமாழிக்கண் நன்கு விளக்கப்பட்டைம காண்க.

இனி,
தற் கட ளாகிய நம் சிவெப மாைன யன்றி, ேவ நம்ேபான்ற
சிற் யிர்களின் வ வங்கைளக் கல்
ஞ் ெசம்பி ஞ் ெசய் ைவத் க்ெகாண்
அவற்ைற வணங்குதேல ெபாி ங் குற்ற்மாவதாம், மாாி, கூளி, எசக்கி, க ப்பண்ணன்,
ம ைர ரன் த ய ஆவிகெளல்லாம் நம்ேபாற் குற்ற ைடய சிற் யிர்களாத ன்
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அவற்ைறத் ைணயாக்க் ெகாள்வ , ஒ கு டன் மற்ெறா கு டைனத்
ைணகூட் ச் ெசன் இ வ ம் பள்ளத்தில் ழ்வதற்ேக ஒப்பாம். விவி ய
ங்
கட
க்கு மாறான உ வங்கைள வணங்குதல் ஆகாெதன் ெசால்லப்பட்டேத
ய்ல்லாமற் கட ளின் தி
வத்ைத வழிப தல் வ ெவன் கூறப்பட்ட தில்ைல.
ஈசாவசிேயாபநிடத்தின் ஒன்பதாவ மந்திர ம், "அறியாைமெயா கூ ய சிற் யிாின்
வ வங்கைள வணங்குபவர்கள் இ ள் நிைறந்த நிரயத்திற்குச் ெசல்கின்றார்கள்" என்
இங்ஙனேம கூ கின்ற . ஆைகயால்,
தற் பழம்ெபா ளின் உண்ைம அ ள்
வ வாய் அம்ைமயப்பராய் நின்ற தி
வத்ைத ம் அம் அம் தற் ெபா ளின்
ேபர ள் விளக்கத்திற்கு இடமாய் ேமேலாராற் பண்ைடக் காலந்ெதாட்
வணங்கப்பட் வ ம் பிள்ைளயார்
கப்பிரான் தலாேனார் தி
வங்கைள ம்,
இவர்களின் அ ள்வழிபட்ட அ யார் தி
வங்கைள ம் அன்றி ேவ எவற்ைற ம்
வணங்குதல் சிறி ம் ஆகா என் கைடப்பி த்தல் ேவண் ம்.
இங்ஙனம் மிக ம் னிதம் உைடயதாய் விளங்குந் தி க்ேகாயி ைன ம், அத ள்
நி த்தப் பட்
க்கும் அ ள் அைடயாளங்கைள ஞ் சிவெமன்ேற நிைனந் உள்ளங்
கைரந்
கி வணங்கேவ, கன்ைற நிைனந்த னிற்றாப்ேபால் இைறவன் அக்
குறிகளில் விளங்கியி ந் அவர்க்கு அ ள் வழங்குவன். இதற்குத்,
"தி க்ேகாயில் உள்ளி க்குந் தி ேமனி தன்ைனச்
சிவெனனேவ ேதறினார்க்குச் சிவன் உைறவன் ஆங்ேக"
என் ந் தி ப்பாட்ேட சான்றாகும். பகலவன் ஒளியில் எங்கும் உள்ள ெந ப்பான
காநத்க் கண்ணா யில் விளங்கித் ேதான்றினாற்ேபால, எங்கு ள்ள இைறவன்
அன்பர்களின் ேவண் ேகா க்கு இணங்கி இத்தி க்ேகாயி ன் தி
வத்தின்
கண் ம் விளங்கித் ேதான்றினான் என உண்ைமயாக எண்ணி வழிப வார்க்கு,
அவன் அங்கு ைனத் ேதான்றி அ ள் ாிதல் திண்ணம். ஆனால், நம்மேனாாிற் பலர்
தாம் ேகாயி க்குச் ெசன் கட ைள வணங்குவதாக ெவளிேய ெப ைம ேபசிக்
ெகாண்டா ம், உண்ைமயில் அவர்கள் அவ்விடத்ைதக் ேகாயிலாக ம்
அத ள் ாிக்கும் தி
வத்ைதக் கட ளின் அ
ச அைடயாளமாக ம்
நிைனந் நடக்கின்றார்கெளன் நம்மால் நம்பக்கூடவில்ைல. ஏெனன்றால் அவர்கள்
ேகாயி ன் உட்ெசன்றால் அடக்க ஒ க்க ம், ஐயன் தி வ யில் நிைன ம்
ைவயாமல், ண் கைத ம் வம் வழக்குக ம் மணச்சடங்கு பிணச்சடங்குப்
ேபச்சுக ம் தமக்கு ன் உபசாரஞ் ெசய்யவில்ைலெயன் ங் ம் ப் ேபச்சும்
ேபசுபவராய் ஒ வேராெடா வர் சிாித் ப் பக பண் த
ம், அன்பர்கள்
அ வ க்கத்தக்க இன் ம் பல ணானைவகைளச் ெசய்வதி ம் உள்ளத்ைத
ைவத் ப் ெப ங் குற்றங்கைள ட்ைட ட்ைடயாகத் ெதாகுத் ைவக்கின்றார்கள்.
ஐேயா! உலகத்திேல அழிந் ேபாகுஞ் ெசல்வப் ெபா ள் சிறி உைடயவர்கைளக்
கண்டா ம், அவர்கள் ன்னிைலயிற் ைககட் வாய் ைதத் ச் ெசல் ம் மாந்தர்கள்,
அளவிறந்த உலகங்கைள ம அவ் லகங்களில் உள்ள அளவற்ற ெபா ள்கைள ம்
உைடய எல்லாம் வல்ல தைலவனான நம் ஆண்டவன் ன்னிைலயிற் ெசல் ங்கால்,
எவ்வள அடக்க ஒ க்க ம் அன் ம் பணி ம் உைடயராக இ த்தல் ேவண் ம்! தம்
தைலவராகிய கட ள் இத் தி க்ேகாயி
ள் எ ந்த ளியி க்கின்றாெரன்
அவர்கள் உண்ைமயாகேவ நிைனத்தி ந்தால், ஆ! இப்ப ெயல்லாஞ் ெசய்வார்களா?
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இதற்கு ன்ெனல்லாம் இவர்கள் இங்ஙனம் அறியாைமயாற் குற்றமாக நடந்தா ம்,
இனிேய ஞ் ெச க்கற் அடக்க் ம் அன் ம் பணி ம் ண் , ஐயன் ன்னிைலயில்
ெநஞ்சம் ெநக்குெநக்கு உ க்க் கண்ணீ ங் கம்பைல ம் உைடயவராய் அவன்
கழ்பா அவன தி வ ட் ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் ெபற் ப் பிைழத்தி வாராக!
------------4. சி ேதவைதகட்கு உயிர்ப்ப யிடலாமா?
"எவ் யி ம் என் உயிர்ேபால் எண்ணி இரங்க ம்நின்
ெதய்வ அ ட்க ைண ெசய்யாய் பராபரேம"
தா மானசுவாமி.
கல்வியறி ம் நல்ேலார் ேசர்க்ைக ம் இரக்கமான ெநஞ்ச ம் இல்லாைமயால்,
நிரம்ப ந் தாழ்ந்த நிைலைமயி ள்ள மாந்தர்கள் தாம் தாம் தம குலெதய்வமாகக்
கும்பிட் வ ங் காளி பிடாாி மாாி குரங்கணி எசக்கி க ப்பண்ணன் ம ைர ரன்
தலான சி ெதய்வங்க க்கு அளவிறந்த ஆ ேகாழி எ ைம தலான குற்றமற்ற
உயிர்கைள ெவட் ப் ப இ கின்றார்கள். தாழ்ந்த நிைலைமயில் உள்ள மக்கள்
பல ம் இங்ஙனஞ் ெசய் வ தைலப் பார்த் ப், 'பன்றிெயா கூ ய கன் ஞ்' ெசயல்
மா பட்ட பான்ைமேபாற் ைசவ ேவளாளர் சில ம் பார்ப்பனர் சில ம் இச்சி
ெதய்வங்கைள வணங்கப் குந் , இவர்க ம் ேமற்ெசான்ன ஏைழ உயிர்களின்
கழத்ைத அ த் அவற்ைறப் ப ஊட் கின்றார்கள். உயிர்க்ெகாைலயாகிய
ைலத்ெதாழிைலச் ெசய் ந் தாழ்ந்த வகுப்பாைரப் ேபாலேவ உயர்ந்த வகுப்பா ஞ்
ெசய்யத் தைலப்பட்டால் உயர்ந்ேதார் இவர் தாழ்ந்ேதார் இவர் என் எங்ஙனம்
பகுத் ச் ெசால்லக்கூ ம்? உயர்ந்ேதா ந் தாழ்ந்ேதாராய் மாற உலகம் எங்குந்
தீவிைனயாகிய இ ள் அன்ேறா பர ம்! மக்களிற் பலர் தாழ்ந்ேதார் ஆன ம் சிலர்
உயர்ந்ேதார் ஆன ம் அவரவர் இயற்ைகயினா ஞ் ெசய்ைகயினா ம்
அறிவினா ேம என்ப எல்லார்க்கும் எல்லா
க்கும் உடனப்டாம்.
ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த தி வள் வ ம் இதனாலன்ேறா,
" மறப்பி ம் ஒத் க் ெகாளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப் ஒ க்கம் குன்றக் ெக ம்"
என் ம்,
"பிறப்ெபாக்கும் எல்லா யிர்க்குஞ் சிறப்ெபாவ்வா
ெசய்ெதாழில் ேவற் ைம யான்"
என் ம்,
"ேமல ந் ம் ேமல்ல்லார் ேமல்ல்லர் கீழி ந் ங்
கீழ்அல்லார் கீழ்அல்லவர்"
என் ம் அ ளிச் ெசய்தனர்? இழிந்த தன்ைமக ம் இழிந்த ெசய்ைகக ம் உலகிற்
கணக்கற்றனவாய்ப் ெப கி இ ப்பி ம் அைவ எல்லாவற் ள் ம் மிக்க் ெகா யைவ
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இரக்கம் அற்ற வன்ெனஞ்ச ங் ெகாைலத் ெதாழி ேம யாகும். உயிர்கைளக் ெகாைல
ெசய்த ம் அவற்றின் ஊைனத் தின் த மாகிய ைலத்ெதாழில், எல்லாத் தீவிைனத்
ெதாழி
ம் கைடப்பட்ட ெதன் ம் உண்ைம,
"நன்றாகும் ஆக்கம் ெபாிெதனி ஞ் சான்ேறார்க்குக்
ெகான்றாகும் ஆக்கங் கைட"
என் ந் தமிழ் மைறயான குறளினா ம்,
"உயிர்கைளக் ெகால்லச் ெசான்னவன், ெகான்றவன், ஊைன அ க்கிறவன்,
அதைன விற்கிறவன், அதைன வாங்குகிறவன், அதைனச் சைமக்கிவறவன்,
பாிமா கிறவன், தின்கிறவன் என் ம் அவர்கள் அைனவ ங் ெகாைலகாரர்கெளன்
ெசால்லப்ப கிறவர்கள்" என் ம் வடெமாழி மனமி தியினா ம் ெதளியப்ப ம்.
இவ்வள இழிந்ததாக இ த்த னாேலதான் உயிர்க் ெகாைல ெசய்பவர்க ம்
அதற்கு ஏ வாய் இ ப்பவர்க ம் இழிகுலத்தவெரன் ம், அப் ைலத் ெதாழிைல
விட் ச் ைசெவா க்கம் ண்டவர்கள் உயர்குலத்தவெரன் ம் வகுக்கப்ப கிறாயினர்.
ெகாைலயாகிய தீவிைனக்கடைலத் தாண் அ ெளா க்கமாகிய நல்விைனக்
கைரேமல் ஏறின ேமற் குலத்தவைர எ த் உயர்த்திக் கைரேசர்த்தேல க ம் அற ம்
ஆகும். ெகாைலைய ம் லால் தின் தைல ம் ஒ வன் அறேவ
ஒழித்
வி வானாயின், அதனால் எத்தைனேயா ஆ மா கள் ேகாழி கு விகள் மான்கள்
மீன்கள் உயிர் பிைழக்கு மல்லேவா? இங்ஙனேம ஒவ்ெவா வராய்ப் ைலத்
ெதாழிைலப் பல ம் நீக்க நீக்க எண்ணிறந்த உயிர்க ந் தத்தம் உடம்களில்
நிைலெபற் நின் இனி உயிர் வா ம் அல்லேவா? நம் ைடய உயிர் வாழ்க்ைக
நமக்கு இனிதாய் இ த்தல் ேபாலேவ எல்லா உயிர்க க்குந் தத்தம் உயிர்வாழ்க்ைக
இைனதாயி க்கின்ற . எல்லா அறங்களி ம் ேமலதாய் விளங்குங் ெகால்லா
அறத்ைதக் ைகப்பற்றி ஒ கும் நல்விைன வாய்ந் அதைனப் பிறர்க்கு அறி
த் ம்
நிைலயி ள்ள ைசவ ம் பார்ப்பன ந் தம உயர்ைவ மறந் , தா ம் ஆ மா ேகாழி
ெவட் ப ப யி ந் தீவிைனப் ப குழியில் ழ்ந்தால், இனி உலகத்தில் நல்லறம்
நிைலக்குேமா, ெசால் ங்கள்! ெகால்லா அறத்திற்கு ஒ பா காவலாய் அைமந்த
ேமற்குலத்தாேர அதைன அழித்தால் அதனி ம் ெப ந் தீவிைன ேவ ண்ேடா?
ேவ ேய பயிைரத் தின்றால் விைளவெதப்ப ?
'இனி இச் சிற் யிர்கைள நம் ெபா ட் க் ெகால்லாமற் சி ெதய்வங்களின்
ெபா ட் க் ெகால்விக்கின்ேறாமாதலால் அ தீவிைனயாகமாட்டா' ெதனின், அ
ெபா ந்தா பிடாாி குரங்கணி எசக்கி ம ைர ரன் தலானைவ யாைவ? தாம்
உயிேரா
ந்த காலங்களிற் பல வைகயான ெகா ஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்
அவற்றிற்காக அரசனா ம் பிறரா ம் ஒ க்கப்பட் க் காலம் திரா ன்னேர
இறந்ெதாழிந்த மக்களின் ேபய் வ வங்கேள யாகும். அைவ தாம் ெசய்த தீவிைனயால்
இந்த நில டம் ப விட் ப் ேபய் உடம்பிற் குந் இ ள் உலகத்தில் அைலந்
திாிகின்றன; தாம் ெசய்த தீவிைன ேபய் உடம்பில்தான் அைட ம் ெகா ய நிரயத்
ன்பத்தால் தீர்ந்த டன்,
தற் கட ளின் தி வ ளாைணயால் ம ப
ம் அைவ
மக்க டம்பிற் பிறக்கும். அறிவில்லா மாந்தர்கள் வணங்கிவ ஞ் சில்லைரத்
ெதய்வங்களிற் பல இப்ேபா ெசய்யப்ப ம் ேநர்த்திக் கடைன ஏற் க் ெகாள்ள
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மாட்டாதனவாய் இ க்கின்றன. 'இப்ேபா இத்ெதய்வத்தின் ஆட்டம் இங்ேக ஓய்ந்
ேபாயிற் ' என் அவற்ைற வணங்குேவார் சிலகாற் ெசால் ஞ் ெசாற்கேள
இதற்குச்சான்றாம்.
மக்களாய் இ ந்தேபா ெகாைல கள காமங் கட்கு
தலான தீவிைனகைளச்
ெசய் ச தியில் இறந் , கட ளின் ஆைணயாற் ேபய் வ வங்களாய் அைலந்
திாி ம் அவ் ஆவிகைள வணங்குதேல குற்றமாகும். ஏெனன்றாற்,
ெகாைலகாரர்கேளா பழக்கஞ் ெசய்பவன் அக்கள்வர் கூட்டத்தா ம், ேவசிக்
கள்வேரா ேசர்க்ைக ள்ளவன் அவ் ேவசிக் கள்வரா ங், கட்கு யேரா ேசர்ந்தவன்
அக் கட்கு யரா ஞ் சூழப்பட் ப் ெபாி ந் ன்
தல் ேபால, இத் தீய ேபய்
வ வங்கைளத் ெதய்வங்களாக வணங்குேவா ம் இவ் ஆவிகளால் எந்ேநர ஞ்
சூழ்ப்பட் அவற்றால் மிக ந் ன்
த்தப்ப் வார்கள். ெகாைல தலான
தீவிைனகைளச் ெசய்ேவார் நல்ேலாைர அ காமல் அஞ்சி விலகிப் ேபாதல்ேபால,
எல்லாம் வல்ல
தற் கட ளான சிவத்ைத வழிப ம் நல்ேலாைரக் கண்
இக்ெகா ம் ேபய்கள் அஞ்சி விலகி ஓ ம். இவ் இயல் கெளல்லாம் யாம் எ திய '
மரணத்தின் பின் மனிதாின் நிைல' என் ம்
ல் விாிவாக எ த் க்
காட் யி க்கின்ேறாம்; அைவ எல்லாம் இங்கு விாிப்பதற்கு இடம் இல்லாைமயால்
அதிற் கண் ெகாள்க, நம் ேபான்ற சிற் யிர்களிற் ேசர்ந்த இப் ேபய்கைள ம்
மற்ெறல்லா உயிர்கைள ம் ஆக்க ம் அழிக்க ம் வல்ல சிவம் ஒன்ேறயாம்.
தீவிைனகைளச் ெசய் பிறப்பி ம் இறப்பி ங் கிடந் உழன் வ ந் ம் ேபய்கள்
எதைன ம் ஆக்கேவ ம் அழிக்கேவ ஞ் சிறி ம் வல்லன அல்ல. இத்தைகய
ேபய்கைளத் ெதய்வஙகளாக வணங்குவ எ ேபா
க்கிறெதன்றால், ஓர் அரசன் கீழ்
இ ந் வா ங் கு கள் தம் அரசைன வணங்காமல் அவ்வரசனால் ஒ க்கப்பட் ச்
சிைறயில் அைடக்க்ப்பட்
க்குங் குற்றவாளிகைள அவ்வரசனாகக் க தி
வணங்குதைலேய ஒத்தி க்கின்ற .
ஆக்க ம் அழிக்க ம் வல்லவனான இைறவனாற் பைடக்கப்பட் அவ்
விைறவ க்குப் பிள்ைளகளாய் உள்ள எல்லா உயிர்க ள் ம், மக்கெளன் ம்
உயிர்கள் மற்ற ஏைழ யிர்களான ஆ மா ேகாழி பன்றி த யவற்ைற ெவட்
அவற்றிற்குப் ப யி வ எதைன ஒத்தி க்கிற ெதன்றால் குைறந்த மற்றவர்
சில ைடய ைகப் ெபா ள் கைளப் பறித் க்ெகாண் ேபாய் அக்குற்றவாளிக க்குக்
ெகா த் அவர்கைள அரசராகக் க தி வணங்குவைதேய ஒத்தி க்கின்ற . தன்னால்
ஒ க்கப்பட்ட குற்றவாளிகைள இங்ஙனம் வணங்குபவர இன்னார் என் ெதாிந்த
அளவாேன, அரசன் அவர்கைளக் ெகா ந் ன்பத்திற்கு உள்ளாக்குவ ேபால,
இைறவ ந் தன்னால் ஒ க்கப் பட்ட ேபய்க க்குத் தான் பைடத்த உயிர்கைளக்
ெகான் ப
ட் ம் அறிவில்லா மாந்தைரக் கூற் வைனக் ெகாண் மிக ம்
க ைமயாகத் ன்
த் வன் என்ப திண்ணம். சி ெதய்வங்க க்கு உயிர்கைளக்
ெகான் ப யி ேவார் இம்ைமயிேல தம் பிள்ைளகைளப் பறிெகா த் வ ந் வர்;
தா ம் நச்சுக் காய்ச்சல், அம்ைம, ெதா ேநாய், கக்கற்கழிச்சல், ெபா ட்ேக
தலான
ன்பங்க க்கு ஆளாகிப் பைத பைதப்பர்; ம ைமயி ம்,
"ெகால்
குத்ெதன் கூறிய மாக்கைள
வல்
கார்ர் வாிகயிற் றாற்கட் ச்
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ெசல்
நில்

நீெரன் தீவாய் நரகிைட
ெமன் நி த் வர் தாேம"

என் ம்,
"ெகான்றி லாைரக் ெகாலச் ெசால் க் கூறினார்
தின்றிலாைரத் தினச்ெசால் த் ெதண் த்தார்
பனிறியாய்ப் ப யிற்பிறந் ேதழ்நரகு
ஒன் வர் அரன் ஆைணயி ண்ைமேய"
என் ந் தி
ல னிவர் திவாய்மலர்ந்த ளிய வண்ணங், கூற் வன் தமரால் அனல்
நிைறந்த நிரயத்தி ம் மற்ற எ வைக நிரயங்களி ம் அ த்தப்பட் மிக ெநாந்
தி ம்ப ம் இந்நில லகத்திற் பிறக்குங்காற் பன்றியாய்ப் பிறந் ைநவார்கள். எல்லா
உயிர்கைள ம் பைடக்கும் இைறவன் ஒ வேன அவற்றின் கால எல்ைல அறிந்
அவற்ைற அழித்தற்கும் உாியவன் அன்றி, மற்ற மக்கள் தம் ேபான்ற உயிர்களான ேபய்
வ வங்களின் ெபா ட் வாய் அற்ற ஏைழ உயிர்களின் க த்ைத ெவட் ப்
ப
ட் தல் மன்னிக்கப்படாத ெப ங்குற்ற ந் தீவிைன மாய்
ம் என்
அறிந் ெகாள் ங்கள்!
தற் ெபா ளான சிவெப மாைன ேநேர வணங்கும்
நல்விைன ம் நல்லறி ம் இல்லாதவர்கள் காளி கூளி எசக்கி க ப்பண்ணன்
ம ைர ரன் தலான சில்லைற வ வங்கைள வணங்கினா ம், அவற்றிகு ஆ
ேகாழி மா
த ய உயிர்கைளப் ப யிடாமல், வணங்குதேல ெசயல் ேவண் ம்;
அங்ஙனம் இன்றி, அவற்ைறப் ப யிட்டால் அவ் யிர்ப் ப க் கடைன அைவகள்
ஏற் க் ெகாள்ளமாட்டா. ஏெனனில் நில லகத்தில் தாம் ெசய்த தீவிைனக க்காக
இைறவனால் ஒ க்கப்பட்
ன்னேம அலறித் திாி ம் அப்ேபய்கள், மாந்தர்கள்
அறியாைமயாற் ெசய் ம் உயிர்ப்ப ைய ஏற் க் ெகாள் மாயின், இைறவன் பைடத்த
உயிர்கைள மக்கள் ெகாைல ெசய் ந் தீவிைனக்கு ஏ வாய் இ ந்தைம பற்றி
அப்ேபய்கைள நம் ெப மான் இன் ங் க ைமயாகத் ன்
த் வன். ஆன பற்றி
மக்கள் உயிர்ப்ப இ ங்காலங்களில் எல்லாம் அப்ேபய்கள் இைறவன ஒ ர்ப் க்கு
மிக ந ந ங்கி அவற்ைற ஏற் க்ெகாள்ளாமல் அப்பால் விலகி ஓ ப்ேபாகும்.
அதனால் அத் தீவிைனக்கு அைவகள் ஆளாவதில்ைல; அவற்ைறச் ெசய் ம்
மாந்தர்கேள அத் தீவிைனக்கு ற் ம் உாியவராகின்றார்கள். அப்ேபய்கள் மக்கள்ேமல்
ஏறி நின் ஆ ய சில ேநரங்களில் யாம் அவற்றின் ேநேரயி ந் ேகட்டேபா அைவ
தமக்கு உயிர்ப்ப ஆகாெதன்ேற கூறின. ெபாய்யாக ம ள் ெகாண் ஆ ம்
ெபால்லாத மாந்தர்கேள உயிர்ப் ப யிட ேவண் ம் என் ெசால் ப் பழிக்குந்
தீவிைனக்கும் ஆளாகி இவ் லகத்தி ம் ேம லகத்தி ஞ் சிவெப மானால்
ஒ க்கப்ப கிறார்கள். ஆதலாற் ைசவராய்ப் பிறந்த ேமன்மக்கேள,சி ெதய்வ
வணக்கத்ைத ம் உயிர்ப் ப ைய ம் அறேவ வி த் , மற்றக் கீழ்மக்க ம் அவற்ைற
வி ம்ப ெசய்வித் ப் கைழ ம் அறத்ைத ம் வளர்த் எல்லாச் ெசல்வங்கேளா ம்
ெபா ந் நம்
தற் சிவத்தின் தி வ
க்கு உாியராய் வாழ்மின்கள்!
--------------
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5. சீவகா ணியம்
"ெகால்லாமற் ெகான்றைதத் தின்னாமற்
குத்திரங் ேகாள்கள
கல்லாமற் ைகதவேரா ணங்காமல்
ெசால்லாமற் ெசாற்கைளக் ேகளாமற்
ேறாைகயர் மாையயிேல
ெசால்லாமற் ெசல்வந் த வாய்
சிதம்பர ேதசிகேன"
"சீவகா ணியம் என்ப இரண் ெசாற்களால் ஆகிய ஒ ெசாற்ெறாடராகும்.
இதைனப் பிாித்தால் சீவ என் ங் கா ணியம் என் ம் இரண் ெசாற்கள் ெபறப்ப ம்.
சீவர்கள் என்பன யாைவேயா ெவன்றால், ெதாட்டால் அறி ம் ஓர் அறி மட் ம்
உைடய ல் மரஞ் ெச ெகா
த யன ந், ெதாட்டால் அறிவெதா நாவினாற்
சுைவக்குஞ் சுைவ ணர் ம் உைடய ஈரறி உயிர்களான நத்ைத சங்கு கிளிஞ்சில்
த யன ந், ெதாட்டறிந் நாவாற் சுைவத்தெலா
க்கால் நாற்றத்ைத ண ம்
ன்ற்றிவயிர்களான கைரயான், எ ம் , ஈசல், த யன ந், ெதா த ம்
சுைவத்த ம், க த ம் என் ம் உணர் கெளா கண்ணாற் கா ம் வண் ந்
ேதனீ ம் த யன ந், ெதா தல் சுைவத்தல் க தல் காணல் என் ம் நான்கு
உணர் கெளா காதாற் ேகட் ண ம் அறி ம் உைடய ஐந்தறி யிர்களான
விலங்குகள் பறைவகள் காட் மிராண் கள் த யன ந், ெதா தல் சுைவத்தல்
க தல் காண்டல் ேகட்டல் என் ம் ஐந்தறி கெளா நல்லதி தீயதி என்
பகுத் ண ம் மன ணர் ம் உைடய ஆற்றி யிர்களான மக்க ம் என் ெசால்லப்
பட்ட இந்த ஆ வைகயில் அடங்கிய உயிர்கள் அத்தைன ஞ் சீவர்கெளன்ேற
ெசால்லப்ப ம்.
இனிக் கா ணியம் என்ப அ ள் அல்ல இரக்கம் என் ம் ெபா ைளத்
த வதாகும். இவ்விரக்கம் என் ம் உயர்ந்த குணமான இ நல்ல இ தீய
என் பகுத் க் கா ம் உணர்ச்சி வாய்ந்த மக்களிடத் மட் ங்
காணப்ப கின்றேதயல்லாமல், மக்கள் அல்லாத மற்ற ஐந் வைகப்பட்ட
உயிர்களிடத் ங் காணப்படவில்ைல. இவ்ைவந் வைக உயிர்களிற் சில பசிெய த்த
காலங்களிெலல்லாந் தம்மி ம் கீழ்ப்பட்ட உயிர்கைளச் சிறி ம் இரக்கமின்றிக்
ெகான் அவற்றின் உடம்ைமப் சிைதத் த் தின் கின்றன. ஆதலால், இரக்க குணம்
மக்கள் அல்லாத மற்ைறய உயிர்களிடத்தில் இல்ைல என்ப இனி
விளங்குகின்றதன்ேறா?
இனி, இவ் விரக்க குணெமன்ப எந்த உயிர்களிடத் இல்ைலேயா அந்த உயிர்கள்
எல்லாங் ெகா ய வன்ெனஞ்ச ங் ெகாைலத் ெதாழி ம் உைடயனவாய்
இ க்கின்றன. இரக்க குணம் எந்த உயிர்களிடத் இ க்கின்றேதா அந்த உயிர்கள்
இனிய ெமன்ெனஞ்ச ம் எல்லா ம் வி ம்பத்தக்க இனிய ெசய்ைக ம் உைடயனவாய்
இ க்கின்றன. இந்தக் காரணத்தினாேலதான் இரக்க குணம் இல்லா உயிர்களின்
தன்ைம விலங்கின்றன்ைம என் ம், இரக்க குணம் உள்ள உயிர்களின் தன்ைம
ெதய்வத்தன்ைம என் ம் வழங்கி வ கின்ேறாம். இனி மக்களின்றனைமேயா
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இவ்விரண் ற்கும் ந வில் நிற்கும் இயல் வாய்ந்ததாய் இ க்கின்ற . பசிேநாய் தீ ம்
ெபா ட் க் ெகா ய வன்ெனஞ்சம் உைடயராய்ப் பிற உயிர்களிடத் ச் சிறி ம்
இரக்கம் இன்றி அவற்ைறக் ெகாைல ெசய் அவற்றின் ஊைனத் தின்பவர்கள்
விலங்கின்றன்ைமைய அைடகின்றார்கள். தமக்குக் க ம்பசி உண்டான காலத் ந்
தம் யிர்ேபால் தமக்குக் கிைடத்த காய் கனி கீைர கிழங்கு பய
த யவற்ைற
உணவாகக் ெகாண் எல்லா யிர்களிடத் ம் இரக்கம் ைவத் ஒ குபவர்கள்
ெதய்வத் தன்ைம ைடய ராகின்றார்கள். எல்லா உயிர்களிடத் ம் உயிர்களிடத் ம்
இரக்கம் உைடயவரான ஆண்டவன ேபாின்பத்ைத நாம் கர ேவண் மாயின், அவர்
ேபால் அளவிறந்த இரக்க குணமாகிய ெதய்வத் தன்ைமைய அைடதல் ேவண் ம்.
எவர்கள் ெமன்ைமயான இ னய இரக்க குணம் உைடயவராகின்றார்கேளா
அவர்க க்ேக எல்லாம் வல்ல கட ள் அ ள் ாிவான். இ ,
"கல்லால் எறிந் ங் ைகவில்லால் அ த் ங் கனிம ரச்
ெசால்லாற் தித் ம் நற் பச்சிைல வி ந் ெதாண்டாினம்
எல்லாம் பிைழத்தன அன்பற்ற நான் இனி ஏ ெசய்ேயன்
ெகால்லா விரதியர் ேநர்நின்ற க்கட் கு மணிேய"
என் அ ட்ெப ஞ் ெசல்வரான தா மான அ கள் கூறியவாற்றா
ெசல்வரான இராம ங்க அ கள்,

ந், தி வ ட்

"வன் கலந் தறியாத மனத்ேதார் தங்கள்
மனங்கலந் மதி கலந் வயங்கா நின்ற
என் கல ன்கலந்
லன்கேளா ம்
இந்திாிய மைவகலந் ள் இயங்குகின்ற
அன் கலந் தறி லகந் யிைரம் தம்
ஆன்மா ங் கலந் கலந் தண்ணித் றி
இன் க ந் த ள்கலந்
ம்பிப் ெபாங்கி
எ ங்க ைணப் ெப க்காேற இன்பத் ேதேவ"
என் ம் அ ட்பாவினாற் ெகாைலக்குண மில்லாதவர்களின் உடம் உயிெரல்லாம்
இைறவன் கலந் நின் ெபா வான் என் கூறியவற்றா ம் நன்கு விளங்கும்.
இன் ம் ேபாிரக்க குணமான ெகால்லாைம உைடயவர்க க்கு எல்லா
நற்குணங்க ந் தாேம வந் ெபா ந் ெமன ம், அவ்விரக்க குணம்
இல்லாதவர்க க்கு எல்லாத் தீய குணங்க ம் ேமன்ேமற் கிைளத்ெத ந்
அவர்கைளத் தனி விலங்குகளாக்கி வி ெமன ம் இனி விளக்கும் ெபா ட்ேட நம்
தா மான அ கள்,
"ெகால்லாைம எத்தைன குணக்ேகட்ைட நீக்கும்"
என் ம்,
"ெகால்லா விரதம் ஒன் ெகாண்டவேர நல்ேலார்மற
றல்லாதார் யாேரா அறிேயன் பராபரேம!"
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என் ம் அ ளிச் ெசய்தனர்களாயிற் ெகால்லா விரத மாகிய ெதய்வத்தன்ைமயின்
ேமன்ைம ங் ெகாைலக் குணமாகிய விலகின்றன்ைமயின் தாழ்ைம ம் யாம் விாித் ச்
ெசால் த ம் ேவண் ேமா?
இங்ஙனேம இரக்கமற்ற ெகா ய ெகாைலத் ெதாழிைல ம் அதனால் வ ம் லால்
உண் தைல ம் நாம் பழகி வ ேவாமாயின் இரக்கமற்ற ெகா ய விலங்குகளாகிய
கர சிங்கம் த ய விலங்குகளின் இயல்ைப நாம் அைடவேதா நம்ைமச்
ேசர்ந்தவர்கைள ம் அக்ெகா ய தன்ைமைய அைட ம்ப ெசய் வி ேவாம். ஒ
கு ம்பத்தில் ஒ வர் லால் தின் பழகுவாராயின் அவேரா ேசர்ந்த அக்
கு ம்பத்தா ம் நண்பர்க ம் அவைரேபாற் லால் தின் ெகட் ப்ேபாவர். இ
பற்றிேய,
'ெகாைலயிலான் உத மன்னங் கூறிற்ேப ர தமாகும்
ெகாைல ளான் உத ம் அன்னங் கூறிற் ேபர் விடமதாகும்.
ைலயர்தம் மைனயில் உண்ேபான் ைலயனா மா ேபாலக்
ெகாைலஞர்தம் மைனயில் உண்ேபான் ெகாைலஞேன ஆவன்ன்ேற"
என்

ம் தி ெமாழி ம் எ ந்த .

இனி, அன்
வாய் அ
வா ம் இரக்க
வா ம் விளங்காநின்ற நம்
ஆண்டவன் தன்ேபால் அன் ம் அ
ம் இரக்க ம் நிரம்பியி க்கின்ற உயிர்களிடத்
மட் ேம கு ெகாண் ேதான் வான். இரக்கமில்லாமற் பல உயிர்கைள ங் ெகான்
தின் வா ம் மக்களிடத் அன் ைவத் அ ள் ாிவான் என்ப ம்
ெவளிப்பைடயாகும்.
நாம் நம் தாயின் க ப்ைபயிேல தங்கியி ந்த காலத் ம், நிலத்திற் பிறந் வளர்ந்
வ கின்ற காலத் ம் நமக்கு ேவண் வனவற்ைற நாம் ேகளாமேல தாேன அறிந்
ெகா க்கும் ஆற்ற ம், நம்ற் சிறி ஞ் ெசய்யலாகாத உடம்பின் அைமப் கைள
ெயல்லாம் ஒவ்ெவா ெநா
ந் தவறாமல் இைழத் வ ம் ஐயன் அ ளிவ ைம ம்
இங்கு என்ெனன் எ
ேவம்!
இத்தைன இரக்க ள்ள எல்லாம் வல்ல கட ளாகிய தற்ெப ந் தந்ைதக்கு
அ ைமப் தல்வர்களாய் உாிைம வாய்ந்த எல்லா உயிர்க ந் தம் ள் அன் ம்
இரக்க ம் ண் நடத்தல் இன்றியைமயாத கடைமயாகும். இதைன நிைனயாமல்
மக்களான நாம் நம்மி ந்தாழ்ந்த உயிர்கைளக் ெகாைல ெசய் அவற்றின் ஊைனத்
தின்றால் அதைனக் கண் நம் அப்பன் சினங்ெகாண் நம்ைமக் ெகா ந் ன்பத்திற்கு
உள்ளாக்குவாெனன்ப திண்ணம்.
"ெகால்
குத்ெதன் கூறிய மாக்கைள"
வல்
கார்ர் வாிகயிற்றாற் கட் ச்
ெசல்
நீெரன் தீவாய் நரகிைட
நில்
ெமன் நி த் வர் தாேம"
என் ம்,
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"ெபால்லாப் லாைவ க ம் ைலயைர
எல்லா ங் காண இயமன்றான்
வர்
ெசல்லாகப் பற்றித் தீவாய் நரகத்தின்
மல்லாக்கத் தள்ளி மறித் ைவப் பாேர"
என் ந் தி
ல நாயனார் தி வாய் மலர்ந்த ளினார். நாம் இப் பிறப்பிற் லால்
தின்றால் ம பிறப்பிற்றாேன ஏேதா கட ள் ஒ க்கப் ேபாகின்றார் என் எண்ணி
விடாதீர்கள்! லால் உண்பதனால் இந்தப் பிறவியிேலேய ேகாமாாி, அம்ைம, கக்கற்
கழிச்சல், வயிற் வ
த ய ேநாய்கைள ம், வ ைம, மனக்கவைல, சண்ைட,
கி க்குப் பி த்தல் தலான ெபால்லாங்குகைள ம் ஏவி, நம்ைம நம் ஆண்டவன்
ன்ப்பப்ப த்தி ஒ ப்பான் என்பதற்கு நம் ஆசிாியரான சுந்தர ர்த்தி நாயனார் ளிச்
ெசய்த,
குற்ெறா வைரக் கூைறெகாண்
ெகாைலகள் சூழந்த் களெவலாம்
ெசற்ெறா வைரச் ெசய்த தீைமகள்
இம்ைமேயவ ந் திண்ணேம,
மற்ெறா வைரப் பற்றி ேலன் மற
வாெதாழி மட ெநஞ்சேம.
ற்றர ைடப் ெபற்றேமறி
றம்பயந்ெதாழப் ேபா ேம"
என் ந் தி ெமாழிேய சான்றாகும். இன் ங் ெகால்லாத வர்கைளக் ெகால்லச்
ெசால்
ம், லால் தின்னாதவர் கைளத் தின்னச் ெசால்
ங் கட்டாயப் ப த்தினவர்
கெளல்லா ம் நிரயத்திற் ேசர்வார்கெளன் காசி காண்டம் கூ கின்ற .
"எவ் யி ம் என் யிர்ேபால் எண்ணி இரங்க ம்நின்,
ெதய்வ அ ட்க ைண ெசய்யாய் பராபரேம!"
என்றப , எல்லா யிர்கைள ம் நம் யிர்ேபால் எண்ணி இரக்கத்ேதா நாம்
நடக்கேவண் ம். நம் உடம்பில் ஒ
ள் க் குத்தினா ம் ஒ கத்தி
ெவட் ப்பட்டா ம் நாம் எவ்வள
ன்பத்ைத அைடகின்ேறாம்! நம்ைம ஒ வர்
ெவட்ட வந்தால் தப்பிப் பிைழக்க ஓ கின்ேறா மல்ேலேமா? இங்ஙனேம ஆ மா
ேகாழி ெகாக்கு பன்றி மீன் தலான உயிர்கெளல்லாந் தம்ைம ஒ வர் ெகால்ல
வ ம்ேபா எவ்வள ந க்கத்ேதா அஞ்சி ஓ கின்றன! ஐேயா! அவற்றில் பால
எவ்வள
ன்பத்ேதா வாய்விட் க் கதறி அ கின்றன! அவற்றின் க த்ைத
இரக்கமில்லாக் ெகா ேயார் கத்திெகாண்ட க்ைகயில் அைவகள் என்ன
க்கின்றன! ஆ! ஆ! அவற்றின் ன்பத்ைத நிைனத் ப் பார்த்தால் ெநஞ்சம்
நீராய் உ கவில்ைலயா? ஐேயா, பாவம்! வாயற்ற அவ் ேவைழ உயிர்கைளக்
ெகால்ல ங் ெகான்றைதத் தின்ன ம் ெபண்பாலார் அஞ்சிக் ைகவிட்டால் ஆடவர்கள்
லால் தின்ப ஒழி மன்ேறா? ெந நாளாக உயிர்கைளக் ெகான் வந்த பாவச்
ெசய்ைகைய நிைனந் இரக்க ற் நம் இைறவனாகிய தந்ைதயிடஞ் ெசால்

22
மன்னிப் க் ேகட் எந்த உயிர்க்குந் தீங்கு ெசய்யாமல் இரக்கம்
மக்க ைடய கடைமயாகும்.

ண்

ஒ குதேல

" ெகால்லா விரதம் குவலயெமல்லாம் ஓங்க,
எல்லார்க்குஞ் ெசால் வெதன் இச்ைச பராபரேம!"
என் ந் தா மான அ களின் தி ெமாழிப்ப , ெகால்லா அறத்தின் ேமன்ைமைய
எங்கும் பரவச் ெசய் அன் ம் இரக்க ம் உைடயவர்களாய்த் ெதய்வத் தன்ைமைய
நாம் அைடந் கட
ைடய தி வ ைளப் ெப தல் ேவண் ம்.
--------------6. கட

க்கு அ

வம் உண்

அன்பர்கள் சிலர் கட
க்கு உ வம் இல்ைல ெயன் ம், மக்க க்குாிய கண் கால்
த ய உ ப் களின் அைமப் கைள அவர்க்ேகற்றிக் கூ தல் குற்றமா ெமன் ங்
கூ கின்றார்கள். ஆயி ங், கட ளின் உண்ைம நிைலைய
கி ஆரா ங்கால்
அவர்க்கும் உ வம் உண்ெடன்ப
லனாகின்ற .
உ வெமன் ஞ் ெசால்ைலக் ேகட்ட அளவாேன அதைனக் கட
க்குக் கற்பித்தல்
வ வாெமன் நிைனத்தலாகா . உ வம் ன் வைகப்ப ம். அஃ அறிவில்லாத
கல், மண், நீர், ெந ப்
த யவற்றின் கண் அைமந்த் ம், அறிெவா கூ ய
உயிர்க க்கு இ ப்பிடமான பலவைக உடம் களில் அைமந்த ம், இவற்றிெலல்லாம்
ேமலதான அறிவின்கண் அைமந்த ம் என ன்றாம்.
அறிவில்லாப் ெபா ள்களில் அைமந்த உ வமான அப் ெபா ள்கள் கலங்கலாய்
நின்ற நிைலைய விட் ஓர் ஒ ங்குபட்ட விடத்ேத உளதாவ . வ
ெதாியாமல்
நின்ற நீராவியான குளிரால் இ கி நீராய் இறங்கும் ேபா வ
ைடயதாகின்ற .
ண்ணிய அழல்வ வாயி ந்த ஆவியி
ந் இந்த நில லக ம் ஞாயிற் மண் லந்
திங்கள் மண் லம் த யன ம் உ வாய்த் திரண் ேதான்றிய பிறகுதான், அைவ
மக்க ம் பல் யிர்க ம் உயிர் வாழ்வதற்கு இடமாய்ப் பயன்ப கின்றன. இங்ஙனேம
ஆவியாயி ந்த எல்லாப் ெபா ள்க ம் உ வாய்த் திரண் ெவளிப்பட்ட பிறகுதான்
ெபாி ம் பய ைடயவாகின்றன.
இனி, அறி ைடய உயிர்கட்கு இ ப்பிடமான பல திறப்பட்ட உடம்
ம்
ஆவிவ வில் நின்றக்கால் உயிர்க க்குப் பயன்படாதனவாய் இ ந்தைம ம், அைவ
ஓர் ஒ ங்குப்பட் உடம் களாய்த் ேதான்றிய பின்னேர அவ் யிர்க க்குப் ெபாி ம்
பயன்ப வனவாய் அைமந்தைம ம் உணரற்பாலனவாம். ஆறறி ைடய ேமலான
மக்கட் பிறவிெய த்த நம்மேனார் தத்தம் உடம் களில் இ ந் வாழாராயின்
அவெரல்லாம் அறி விளங்கப் ெப வாேரா? மக்க டம்பிலைமந்த கண் ெசவி
தலான உ ப் கள் எத் ைண வியப்பான உ வ அைமப்ெபா ெபா ந்தி மக்கள்
அறி விளக்கத்திற்கு உதவியாய் நிற்கின்றன! இவ்
வ அைமப்
ம் உடம்
ம்
இல்லாெதாழியின் மக்கள் அறி நிைல என்னாம் என்பதைன நாம் எ த் ச்
ெசால் த ம் ேவண் ேமா? கண் ப தான கு ட ங், கா காளாத ெசவிட ம்,
வாய் ேபசாத ஊம ங், ைககால் குைறந்த டவ ம் எவ்வள அறி விளக்கத்ைத
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யிழந் எவ்வள
தி த்தமாய் திர

ன்பத்ைத அைடகின்றார்கள். இதனால் உ வ அைமப் கள்
திர மக்கள் அறி ம் தி ெமன்ப ம் லனாகின்றதன்ேறா?

இனி, அறிவின்கண் அைமந்த உ வத்தின் ேமன்ைமைய ம் ஒ சிறி ஆராய்தல்
ேவண் ம். தாயின் க ப்ைபயி
ந் பிறந்த மக க்கு உள்ள அறிவின் நிைலைமைய
நிைனத் ப் பா ங்கள்! அதன் அறி எவ்வள ம க்கமைடந் தி க்கின்ற ! அந்த
நிைலயில் அதற்கும் அறிவில்லாக் கல் க்கும் ேவ பா மிகுதியாய் இல்ைல. கல்
ஏெதா
யற்சி மில் கிடக்க, அம் மகேவா வாய் திறந் அ த ம் பால் ப குத ம்
ஆன யற்சி உைடயதாயி த்தெலான்ேற அ கல் ன் ேவ பட்ட தன்ைம
உைடயெதன்பைத நமக்கு அறிவிக்கின்ற . அக்காலத்தில் எதைன ம்
நிைனக்கவாவ அறியவாவ உணரவாவ அ வல்லதன் . அங்ஙன மி ந்த அம்
மக பசியால் உந்தப்பட் ப் பால் ப கி ம், அப் பாைலத்த ம் அன்ைனைய அறிந் ம்,
அதன் பின் தந்ைதைய ம் உலகத் ப் பல ெபா ள்கைள ம் ப ப்ப ேய
அறிவதாகி ஞ் சிறி சிறிதாய் அறி விளங்கப் ெப கின்ற . அங்ஙனம் அதன்
அறி விளங்கப் ெப கின்ற . அங்ஙனம் அதன் அறி ம ங்கியி ந்த நிைலக்கும்
விளங்கிவ ம் நிைலக்கும் ேவ பா என்னெவன்றால், அ க்குப் ப ந்த
கண்ணா யில் ஏேதார் உ வ ந் ேதான்றா தி ந்தைமேய ம ங்கிய நிைலெயன் ம்,
இ ன அஃ உலகத் ப் ெபா ள்கைள அறிய அறிய அப்ெபா ள்களின் வ வத்ேதா
ஒத்த உ வம் அதன் அறிவின்கண் விைளத ன் அ ேவ அதன் அறி விளங்கும்
நிைலெயன் ம் பகுத் ணர்ந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். எனேவ, அறிவில் உ வங்கள்
ேதான்றாதி க்கும் வைரயில் அவ்வறி ம ங்கிக் கிடக்குெமன்ப ம் அவ்
வங்கள்
ேதான்றத் ேதான்ற அவ்வறி அறியற்பாலனவாம். எவ ைடய அறி தி த்தமான
உ வங்கள் மிகுதி ம் உைடயதாகின்றேதா அ ேவ மிகச் சிறந்த அறிவாய்த்
திகழ்கிற . ஆதலால் அறி ம் ஓர் ஒ ங்கு பட்ட உ வ ைடயதாய்த் திகழ திகழ அ
மிக ஞ் சிறப்ெபய் கின்ற .
இங்ஙனமாக அறிவில்லாப் ெபா
ம் அறி ள்ள உயிேரா கூ ய உடம் ம்,
மக்கள் அறி ம் ஓர் உ
ைடயன ஆக ஆக நிரம்ப ந் தி த்த ற் ப் பயன்ப த ம்
விளக்கெமய் த ம் நம பழக்கத்தில் ம க்கப்படாத உண்ைமயாய் இனி
அறியப்ப த ன், உ வம் ெபற்றி த்தல் குற்றமாெமன் கூ வ
ெபா ந்தா ைரயாம். அறி ப் ெபா ளி ம் அறிவில்லாப் ெபா ளி ங் காணப்ப ம்
உ வங்கேள குற்றமில்லாதனவாய்ப் பயன் மிக உைடயனவாய் விளங்குமாயிற்,
ேபரறி ப் ெபா ளாய் எல்லாம் வல்லவராய் உள்ள கட ளிடத்ேத காணப்ப ம்
உ வங் குற்ற ைடயதாகுேமா? நன்கு ஆராய்ந் பா ங்கள் அன்பர்கேள! இனி
அறிவில்லாப் ெபா ள்களிற் காணப்ப ம் உ வங்கைளக் காட்
ம் அறி ள்ள
உயிேரா ேசர்ந்த உடம் களிற் காணப்ப ம் உ வங்கள் சிறந்தனவாய் இ த்தல்
ேபால ம், உடம் களிற் காணப்ப ம் உ வங்கள் மிகச் சிறந்தனவாய் இ த்தல்
ேபால ம், ேபரறி ப் பிழம்பான இைறவனிடத்ேத காணப்ப ம் உ வங்கைளக்
காட்
ம் உயிர்களின் அறிவிற் காணப்ப ம் உ வங்கள் மிகமிகச் சிறந்தனவாய்
இ க்குெமன்பைத யாம் உைரத்த ம் ேவண் ேமா? அங்ஙனமாயின் உ
ைடப்
ெபா ள்கள் எல்லாஞ் சில காலத் ள் அழிந் ேபாதைலக் காண்கின்ேறாமாக ன்
அ ேபால் உ
ைடய கட
ம் அழிவெரன்ப ெபறப்ப ேம எனின்,
அங்ஙனமன் ; அறிவில்லாப் ெபா ள்களி ள்ள உ வம் மட் ம் அழி ெப ேம
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யல்லாமல், அறிவின்கண் உள்ள உ வம் எஞ்ஞான் ம் அழிய மாட்டா .
ெகாற்ெறாழிற்ேறர்ந்த ஓர் அறிஞன் சலைவக் கல் ற் ெச க்கித் திரட் ய ஓர் அழகிய
உ வம் அழிந் ேபாயி ம், அதற்கு தலாய் அவன் அறிவின் நின்ற உ வம்
எஞ்ஞான் ம் அழிவதில்ைல. அவன் தன் அறிவின்கண் அைமந்த அவ்
வத்திற்கு
இைசயச் சலைவக் கல் ன்கண் அ ேபான்ற எத்தைனேயா வ வங்கைள அைமக்க
மாட் வான். இங்ஙனம் வல்லவனான அவ்வறிஞனின் அறி
வம் எஞ்ஞான் ம்
அழியாைமைய நன்குணர்ந்தவர்கள் கட ளின் அ
வம் அழி ெமன் கூற
ஒப்பி வார்கேளா? ஆதலாற், கட ளின் அ
வம் எஞ்ஞான் ம் அழியாத
ெதான்றா க ன் உ வங்கெளல்லாம் அழி ெமனப் ெபா ப்படக் கூ தல் ஒ சிறி ம்
ெபா ந்தாத ெதான்றாம்.
இனி, உ
ைடய அறிவில்லாப் ெபா ள்கள் அழிந் ேபாதல் உ வத்தினால் வந்த
குற்றமன் . அைவ ப ப் ெபா ள்களாய் இ த்த னால் அழிகின்றன என் ம்
அைவ ம்
கிய நிைலைய அைடந்த வழி அழியாமல் இ க்குெமன் ம்
கைடப்பி த்தல் ேவண் ம். அறிவின்கட் காணப்ப ம் உ வம் என் ம் அழியாமல் ஒ
தன்ைமயாய் நிற்க, அறிவில் ெபா ளின் கண் உள்ள உ வேம அழி ம் வைகைய
உற் ணர வல்லார்க்கு அஃ அவ்வப்ெபா ளின் தன்ைமயால் ேநர்ந்த்தன்றி
உ வத்தினால் ேநர்ந்ததன் ெறன்ப ெதள்ளிதிற் லனாம். அறி மிக
கிய
இயல்பினதாக ன் அதன்கண் உ வம் என் ம் அழியா இயல் பிற்றா ம், அறிவில்
ெபா ள் ப ப்ெபா ளாக ன் அதன் கண் உ வம் அழி ம் இயல்பிற்றா ம் நிற்றல்
ண் ணர்வினா எவரல்லார்க்கும் விளங்கற்பால ேதயாம்.
இனி, உலகத்தி ள்ள அறிவில்லாப் ெபா ள்க ம், அறி ைடய
உயிர்ப்ெபா ள்க ம் உ வங்கைளப் ெபற்ற தத்தம் யற்சியினால் அன் .
ஏெனன்றால், அறிவில்லாப் ெபா ள்கள் தாமாகேவ ஓர் உ வத்ைத அைமத் க்
ெகாள்ள மாட்டா. அறி ைடய சிற் யிர்கேளா தாம் உ வங்கைளப் ெப தற் ன்
அறி ம ங்கிக் கிடத்தலால் அைவக ம் உ வங்கைளச் ெசய் ெகாள்ள மாட்டா.
கலங்கிய நிைலயில் ஏேதா
வ மின்றி இ ந்த எல்லாப் ெபா ள்க ம்
உ வங்கைளப் ெப வதற்கு ஒ ேபரறிவின் உதவி இன்றியைமயாத ெதன்ப சிறி
ஆழ்ந் ணர வல்லார்க்கும் இனி விளங்கும். அதனால் அத்தைகய ேபரறி வாய்ந்த
கட ெளா வர் உண்ெடன் ம் உண்ைம ஐயமின்றித் ணியப்ப கின்ற .
இவ் லகத்திற் காணப்ப ம் எல்லா உ வங்க க்கும் தல் கட
ைடய
அறிவின்கண் உண்ெடன்ப ம் இ ெகாண்
க்கப்ப ம். ஓவியக்காரன் வைர ம்
ஓவியங்களின் உ வங்க க்ெகல்லாம் தல் அவன் அறிவின்கண் அைமந்தி த்தல்
ேபால ம், ெகாற்ெறாழில் வல்லான் ஒ வன் அைமக்கும் பாைவகள், உ க்கள்,
கட்டடங்கள் தலானவற்றின் வ வங்கட்ெகல்லாம் தல் அவனறிவின்கண் அமந்
கிடத்தல் ேபால ம், காவியங்கள், கைதகள், அறி
ல்கள் த வற்றிெலல்லாம்
உள்ள ெபா ள்களின் வ வங்க க்கு தல் அவற்ைற இயற்றிய லனறிவின்கண்
விளங்கி நிற்றல் ேபால ம், இவ் லகு உயிர்களிற் காணப்ப ம் எல்லா
வ வங்க க்கும் தல் கட ள் அறிவின்கண் உண்ெடன்ப திண்ணமாம். ப ப்
ெபா ளிற் கா ம் வ வங்கள் சில பல காலத் ள் அழிந் ேபாதல் ேபால அறி ப்
ெபா ளிற் அைமந்த உ வங்கள் அழியா எஞ்ஞான் ம் நிைலெபற்றி க்குெமன்ப
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ேமேல காட்டப் பட்டைமயிற், கட ள் அறிவின்கண் உள்ள எல்ைலயற்ற உ வங்கள்
அத்தைன ம் ஒ கா ம் அழியமாட்டா ெவன் கைடப்பி க்க. பிராஞ்சு ேதயத்தில்
கழ்ெபற்ற இயற்ெபா ள் லாசிாியராய் விளங்காநின்ற பாரடக் என்பார் ண்ணிய
ெபாறிகள் பலவற்றின் உதவி ெகாண் பல்லாண் களாக ஆராய்ந் கண்ட
க ம் அற க்கு உ வ ண் ெடன்பைத ம், அஃ ஏைன உ வங்கள் ேபால்
அழியா என் ம் நிைலெப ெமன்பைத ம் இனி நாட் கின்றன. இைவகைள
எல்லாம் ஆராய்ந் பாராமற் கட
க்கு உ வமில்ைலெயன எளிதிற் கூறிவி வ
அறி வளர ேவண் வார்க்கு ைறயாகா . அ கிடக்க.
இனி, உலகத்தின்கட் காணப்ப ம் எல்லாப் ெபா ள்களின் வ வங்க ம் அைவ
எத் ைண இழிந்தன வாயி ம் அல்ல எத் ைண உயர்ந்தனவாயி ம், அைவ
எத் ைணச் சிறயனவாயி ம் அல்ல எத் ைணப் ெபாியனவாயி ம் – எல்லாம்
மக்களாலாவ ஏைன உயிர்களாலாவ அன்றி அறிவில்லாப் ெபா ள்களாலாவ
தாமாக அைமக்கப்பட்டன வல்லேவ! அைவ ெயல்லாம்
தற் கட ளின் அறிவால்
ஆக்கப்பட்டன வல்லேவா? அவ்வறிவால் ஆக்கப்பட்ட அவ்வ வங்கள், அத்தைனக்கும்
தலான ண்ணிய உ வங்கள் கட ள் அறிவின்கண் அைமந் கிடப்பன
வல்லேவா? ஒ கண்ணா யின் பக்கத்ேத ள்ள ெபா ள்களின் வ வங்கேளாெடாத்த
வ வங்கள் அக் கண்ணா யின்கண் விளங்கித் ேதான் தல் ேபால இைறவன
ேபரறிவாகிய ெப ங் கண்ணா யின் எதேர ள்ள எல்லாப் ெபா ள்களின்
வ வங்கைள ம் ஒத்த அ ள் வ வங்கள் அதன்கண் விளங்கித் ேதான் மல்லேவா?
ஆதலால் மக்கள் உலகத்தி ள்ள எந்தப் ெபா ைளக் கட ளாக நிைனந்
வணங்கினா ம் அவ்வணக்கம் அப்ப ப்ெபா ள் உ வத்தின்கட் ெசல்லாமல் அதற்கு
தலான இைறவன அ ட்ெபா ள் உ வத்தின் கட் ெசல் ெமன்ப ம், அங்ஙனஞ்
ெசல்லேவ அவர்க்கு அவ்விைறவன ள் கிைடக்குெமன்ப ம் உ தியாம் கட ள்
அ ளின்கண் எல்லா உவங்க ம் உண்ெடன்பதற்குக்,
"குறித்தெதான் றாகமாட்டாக் குைறவில னாதலா ம்,
ெநறிப்படநிைறந்த ஞானத் ெதாழி ைட நிைலைமயா
ெவ ப்ேபா வி ப் த் தன்பான் ேம த விலாைமயா
நி த்தி நிைனந்த ேமனி நின்மல ன ளினாேல"
என்

ம்,
ம்,

ஞ் சிவஞான சித்தியார்த் தி ப்பாட்ேட சான்றாகும்.

எந்த வ வில் வழிப்ப வார்க்கும் இைறவன ள் உண்ெடன்பதற்கு,
"விாிவிலா அறிவினார்கள் ேவெறா சமயஞ் ெசய்ேத,
எாிவினாற் ெசான்னாேர ம் எம்பிராற் ேகற்றதாேம"
என்

ந் தி நா க்கரசர் தி ப்பாட்ேட சான்றாகும்.

இனிக், கட
க்கு உ வமில்ைலெயன் ம், அவர் அ வமாகேவ இ ப்பாெரன் ம்,
அவர் குணமற்றவெரன் ம், அதனால் நிர்க்குேணாபாசைனேய சிறந்த ெதன் ம்,
நன்றாய் ஆராய்ந் பாராமற் கூ ஞ் ெசாற்கள் ெபா ளற்ற ன்ெமாழிகளாய்
இ க்கின்றன. ஏெனன்றாற், ேபரறி ப் ெபா ளாகிய அதற்கு அறி ம், ேபர ட்
ெபா ளாகிய அதற்கு அ
ம், ேபாின்பப் ெபா ளாகிய அதற்கு இன்ப ம்,
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ெப வல்லைமப் ெபா ளாகிய அதற்கு வல்லைம ம் அாிய ெபாிய குணங்களாயி க்க,
அதைனக் குணமற்ற நிர்க்குணப் ெபா ள் என்ப எவ்வா ெபா ந் ம்? குணமிலாத
ெபா ள் எங்ேக ம் உண்டா? குணமில்லாத் ெபா ளாகுமா? என்
இங்ஙனேமெயல்லாஞ் சிறிதாயி ம் ஆராய்ந் பார்க்க்வல்லவர்க்கு நிர்க்குணம்
நிர்க்குேணாபாசைன த ய ெசாற்கெளல்லாம் ெபா ளில்லாத ெவற்றாவரா
உைரகேளாயாம் என்ப ெதளிவாக விளங்கும். அங்கனமாயின், அறி
ல்கள்
சிற்சில இடங்களில் கட ைள நிர்க்குணர் என்ேறா வ ஏெனன்றாற், சத் வம்
இராசதம், தாமதம் என் ம் வாலாப் ப ப் ெபா ட் குணங்கள் ன் ம் அவாிடம்
இல்ைலெயன்பைத உணர்த் ற் ெபா ட்டாகேவ அங்ஙனம் அைவ ஒவ்ேவாாிடக்ளிற்
கூறின ெவன்ப சிவஞானேபாத மா ப யத்தில் நன்கு விளக்கப்பட்
க்கின்ற .
இனிக் கட ள் ேபரறி ப் ெபா ெளன்ப
க்கப்பட்டதானா ம், அவ்வறி ம்
உலகத்தி ள்ள எல்லாப் ெபா ள்களின் வ வங்கைள ம் உண் பண் வெதான்றாதலால் அவற்ைற உண் பண் தற்கு ன் ம் பின் ம் எப்ேபா ம் அவ்
அறிவின்கண் அவற்றிற்கு தலான எல்லா உ வங்க ம் உண்ெடன்ப
ெபறப்ப தலா ங் கட ள் அ வாய் இ ப்பெரன்
ைர ம் ெவற் ைரேய அல்ல
பிறிதன் . அங்ஙனமாயின், அறி
ல்களில் அவர் அ வெரன் ம் ஓேரார்
இடங்களிற் கூறப்ப தல் ஏெனன்றால், மக்க ைடய ஊனக்கண்க க்கு அவ ைடய
ெசால்லப்பட்டெதன்க. அ ட் கண் ைடயார்க்கு அவன அ
வம் விளங்கித்
ேதான் ெமன்பதற்குத் தி ஞானசம்பந்தப் ெப மான் ஏ ம் அறியாக் குழவிப்
ப வத்ேத அவன்றன்றி
வத்ைதக் கண் பா ய ம்,
"அவன ேள கண்ணாகக் காணினல்லால்,
இப்ப யன் இவ்
வன் இவ்வண்ணத்தன்
இவனிைறவ ெனன்ெற திக் காட்ெடாணாேத"
என்

அப்பர் அ களின் அ ைமத் தி ெமாழி ேம ேபாதிய சான்றாெமன்க.

என்ற இத் ைண ங் கூறியவாற்றால் உ வமான ெபாி ம்
பாராட்டற்பாலேதய்னறி இழிக்கப் படத்தக்கன்ெறன்ப ம், அறி விளக்க ெமல்லாம்
உ வத்ைதப் பற்றிேய நிக மாதலால் அஃதழியாத உ வ அைமப் வாய்ந்த்தாகேவ
நிைலெப ெமன்ப ம், உலகிற் காணப்ப ம் எல்லா வ வங்களின் ேதாற்றத்திற்கும்
ெபா ட் க் காரணான கட ளின் எல்ைலயற்ற கட ள் அ ட்குண ைடயாரா ம்
அறி
வ ைடயரா ம் விளங்குவரல்லாம் நிர்க்குணரா ம் அ வரா ம்
இ ப்பரல்லெரன்ப ம், எவெரவர் எவ்ெவவ்
விற் கட ைள வழிப
ம்
அவரவர்க்கு அவ்வவ்
விற் ேகற்பக் கட ள் தம அ ைள வழங்குவெரன்ப ம்
எ த் க்காட்டப்பட்டன.
-------------
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7. கல்விேய அழியாச் ெசல்வம்
"ெவள்ளத்தால் அழியா ெவந்தழலால்
ேவகா ேவந்தரா ம்
ெகாள்ளத்தான்
யா ெகா த்தா ம்
நிைறவன்றிக் குைற றா
கள்ளர்க்ேகா பயமில்ைல காவ க்ேகா
மிக எளி கல்விெயன் ம்
உள்ளத்ேத ெபா ளி க்கப் றம்பாகப்
ெபா ள்ேத
ழல்கின்றாேர!"
சிலநாளில் ேதான்றிச் சிலநாளி ந் சிலநாளில் மைறந் ேபாவதாகிய இம்
மக்க டம்பிற் பிறந்தவர்களான நாம் எந்த வைகயான ெசல்வத்ைதப் ெப தற்கு
யல்ல் ேவண் ெமன்றால், என் ம் அழியாத்தாய் நம் உடம் அழிந்தா ந் தான்
அழியாமல் நம உயிெரா ேசர்ந் நம்ைம எல்லாப் பிறப் களி ந் ெதாடர்ந்
வ வதாய் உள்ள அழிவில்லாப் ெப ஞ் ெசல்வத்ைதேய அைடவதற்குக்
கண் ங்க த் மாய் இ க்க ேவண் ம். ஏன்? அழியாத ெசல்வத்ைதேய
ெபறேவண் ெமன் ம் வி ப்பம் நம்மில் ஒவ்ெவா வாிடத் ம் இயற்டைகயாகேவ
காணப்ப தலா ம் அவ் வி ப்பம் இல்லாதவர்கைள எவ்விடத் ம் எக்காலத் ங்
காண்டல் கூடாைமயா ெமன்க. ஒ திங்கள், இரண் திங்களிற் கிழிந் ேபாகுஞ்
சீைமத் ணிகைள வாங்கவி ம் கின்ேறாமா? பன்னிரண் பதிைனந் திங்கள்
கிழியாமல் அ த்தமாயி க்கும் நாட் ப் டைவகைள வாங்க வி ம் கின்ேறாம்?
விைல சிறி மிகுதியாய் இ ந்தா ம் அ த்தமாய் நீ த்தி க்கும் ஆைடகைள
யல்லேவா வாங்க ஆவல் ெகாள்கின்ேறாம்? சிறி ைகதவறினா ம் கீழ் வி ந்
ெநா ங்கிப் ேபாகும் மட்பாண்டங்கைளப் ழங்க வி ம் கின்ேறாமா? கீேழ தவறி
வி ந்தா ம் உைடயாத வ வா ள்ள ெசப் க்கலங்கள் பித்தைளக் கலங்கைளக்
ைகயாள வி ம் கின்ேறாமா? விைல ஏறியி ந்தா ம் நீண்டநாட் பயன்ப ஞ்
ெசப் க்கலங்கள் பித்தைளக்கலங்கைள யல்லேவா ெபா ள் ெகா த் வாங்க விைழ
கின்ேறாம்? இங்ஙனேம நாம் நாேடா ங் ைகயாண் வ ம் ெபா ளிகளி ங்கூட
விைரவில் அழிந் ேபாகாமல் நீண்ட நாள் நிைலத்தி க்கும் ெபா ள்கைளேய நாம்
அைடய வி ம் தலால், நம்மில் ஒவ்ெவா வ க்கும் அழியாச் ெசல்வத்ைதேய
ெபறேவண் ெமன் ம் அவா இயற்ைகயாகேவ ேவ ன்றி நிற்கின்ற .
இங்ஙனம் அழியாச் ெசல்வத்ைதேய அைடய ேவண் ெமன் ம் அவா
நம்ெமல்லாாிடத் ம் இயற்ைகயாக இ ந்தா ம், த் ச் சிப்பியில் உள்ள த்தின்
ஒளி ம், பாசி
ய பவளத்தின் நிற ம், மாசியில் மைறந்த மதியின் லக்க ம்,
கூைட கவிழ்ந்த விளக்கின் ஒளி ம்ேபால் நம்ைம
க்ெகாண்
க்கும் அறியாைம
என் ம் இ ளில் அகப்பட்டவர்களாகி, நம் அறிைவ இழந் அழியாச் ெசல்வத்ைத
அைடய யலாமல் நிைலயின்றி அழிந் ேபாகும் ெபா ள்கைளேய நிைலயாகப்
பிைழபட நிைனந் , அவற்ைறப் ெப வதி ம் அவற்ைற கர்வதி ேம நம
காலத்ைதக் கழித் வ கின்ேறாம். பா ங்கள், நம்மவர்களிற் ெப ம்பாலார்
மாடமாளிைககைள ம் ஆைட அணிகலங்கைள ம் தட்
ட் கைள ந்
தின்பண்டங்கைள ம் நாடக்க் காட்சிகைள ம் ேவ க்ைக விளாயாட் கைள ேம
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ேமலான ெசல்வங்களாக்க் க தி, அவற்ைறப் ெப வதி ம் அவற்ைற கர்வதி ம்
விடா யற்சி ைடயவர்களாய் இ க்கக் காண்கின்ேறாேம யல்லாமற், சிறி
ேநரமாயி ம் அடக்க ஒ க்கத்ேதா
ந் நம்ைமப் பைடத்த சிவெப மாைன
நிைனக்க ம், நம்ைமப் ேபாலேவ அவ்வாண்டவனாற் பைடக்கப்பட்ட உயிர்களின்
நன்ைமையக் க த ம், அைவ பசியா ம் ேநாயா ம் வ ந் வைதக் கண்
மனங்கசிந் இரங்கித் தம்மால் இயன்றி அள அவற்றிற்கு ஒ ைகப்பி உணவாவ
ஒ காசு ம ந்தாவ உதவ அவற்றின் ன்பத்ைதப் ேபாக்க ம், ெதய்வப் லைமத்
தி வள் வ நாயனார் ஔைவப் பிராட் யார் காைரக்கால் அம்ைமயார் ேசக்கிழார்
ெப மான் தலான உயர்ந்த அறி ைடேயாரால் அ ளிச் ெசய்யப்பட் ள்ள
அ ம்ெப ம் ல்கைள ஓதி உணர ம் யற்சி வாய்ந்தவர்களாய் உள்ள ஆண்
ெபண்பாலைரக் காண்ப அாிதி ம் அாிதாய்ப் ேபாய்விட்டேத!
ஆ!நாம் நிைலயாக நிைனத்த மாடமாளிைககள் ஆைட அணிகலங்கள்
தட்
ட் கள் தலானைவகள் எல்லாம் நாம் நிைனத்த வண்ணம் நிைலயாக
இ ப்பைவ தாமா? இல்ைல, இல்ைல. சில ஆண் க க்கு ன் ஐதராபாக்கத்தி ம்
வாணியம்பா யி ம் ேநர்ந்த ெபாியெதா ெவள்ளப் ெப க்கினால் எத்தைன
கள்,
எத்தைன மாளிைககள் நிலமட்டமாக்த் ைடக்கப்பட் இ ந்த இட ம் ெதாியாமல்
அழிந் ேபாயின! அவ்
கேளா அவ்
களில் இ ந்த எவ்வள பண்டங்கள்
எவ்வள ஆைட அணிகலன்கள் அழிந் ஒழிந் ேபாயின! அப்ேபா அங்ேக
ெப ஞ்ெசல்வர்களாயி ந்தவர் கெளல்லா ந் தம்மால் அ வ த் ஒ க்கப்பட்ட
ஏைழக் கு மக்கைளக் காட்
ம் இழிந்த நிைலைய அைடந்தவர்களாகி, உண்ணச்
ேசா ம், உ க்கத் ணி ம் இன்றித் தத்தளித்த ெதல்லாம் நாம் ேகட் ெநஞ்சம்
ெநக்கு கி வ ந்தினம் அல்லேமா? ஆயிரத் ெதாளாயிரத் எட்டாம் ஆண ல் ேம
ற்குத் திைசயில் உள்ள சிறந்த நகரமாகிய ெமசினாப் பட் னமான நில
அதிர்ச்சியினால் அழிந் நீ க்கும் ெந ப் க்கும் இைரயான ம், அப்ேபா
அப்பட் னத்தி
ந்த ஐந்த க்கு, ஆற க்கு மாளிைகக ம், அவற்றில் இ ந்த
அாியெபாிய பண்டங்க ம், அவற்றில் இ ந்
றாயிரக் கணக்கான மாந்தர்க ம்,
அளவற்றி ெசல்வங்க ம் ெந ப்பில் ெவந் நீாில் அமிழ்ந்திப்ேபான வரலா கைள
ெயல்லாம் நிைனக்கும்ேபா , ெசல்வங்கெளன் காணப்ப ேமா? அவற்ைற மதிக்கும்
நம அறி ம் அறிெவன் ெசால்லப்ப ேமா?
சில நாட்க க்கு ன் ேமற்ேக ள்ள ஐேராப்பாக் கண்டத்தில் நைடெபற்ற
ெவள்ைளக்காரர் சண்ைடயினால் விைளந்த அழிவிைன, ஐேயா! என் ஒ நாவினால்
எங்ஙனஞ் ெசால்ேவன! எங்ேன பார்த்தா ஞ் ெசக்கச் ெசேவெலன்ற ெசந்நீர்க்
களறி ம், பிணக்கா ம், பீரங்கி ெவ
ங், கூக்குரல் ஒ
மாய் இ ந்தனேவ! அத்
ேதயங்களி ள்ள பத் ப் பதிைனந் மாடமாளிைக க க்குந் ேதவேகாட்டங்க க்கும்
நம ெசன்னப்பட் னம்
ம் ஈடாக ைவத்தா ம், அ அவற்றிற்கு ஈடாகாேத!
அப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த கட் டக்ெளல்லாம் பீரங்கி ெவ களால் தாக்கப்பட் ப்
பாழாய்க் கிடக்கின்றன! எத்ைதைன அரசர்கள், எத்தைன ெசல்வர்கள், எத்தைன
ேபார்மள்ளர்கள், இச்சண்ைடயில் சாய்ந் ேபானார்க்ள! ேநற் ஆைடயணிகலன்கள்
அணிந் அ சுைவ ண உண் தம்ைம மறந் அங்களித்தி ந்தவர்கெளல்லா ம்
இன் அவற்ைற ற் ம் இழந் மைனவிெயா
றம் மக்கள் ஒ
றமாய்க்
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ைகய ந் கால ந் அழி கைள அறிந் ைவத் ம், இன் ம் நாம் இவ்ெவளி
ஆரவாரங்கைளச் ெசல்வங்கெளன் எண்ணலாமா? இ பற்றியன்ேறா,
"ெதய்வச் சிதம்பரத்ேதவர் உன்
சித்தந் தி ம்பிவிட்டாற்
ெபாய்ைவத்த ெசாப்பனமாம் மன்னர்
வாழ் ம் வி ெமங்ேக
ெமய்ைவத்த ெசல்வ ெமங்ேக
ைக ைவத்த நாடகசாைல ெயங்ேக
யி கண்மயக்ேக"
என்

பட் ணத் ப் பிள்ைளயா ம் அ ளிச் ெசய்தார்.

இங்ஙனம் ெவள்ளத்தால் அழிந் ேபாவ ம் ெவந் ெந ப்பால் ெவந் ேபாவ ம்
அரசர்களாற் ைகப்பற்றப் ப வ ங் ெகா க்கக் ெகா க்கக் குைறந் ேபாவ ங்
கள்வர்க்காக நம்ைம அஞ்சுவிப்ப ம் பா காப்பதற்கு மிகுந்த வ த்தத்ைதத்
த வ மான இச்ெசல்வம் நம்மால் எந்ேநர ம் வி ம்பத்தக்கதன்ெறன்ப இதனால்
இனி விளங்குகின்றதன்ேறா? இவ்வா ெசால் தைலக் ெகாண் நாம் ெசல்வத்ைத
ேவண்டாமல் வ ைமப்பட் இந்த மண் லகில் வ ந்திேய காலங்கழிக்க
ேவண் ெமன் நீங்கள் நிைனத்தல் கூடா , நம மண் லக வாழ்க்ைக
நடப்பதற்கும், பிற உயிர்களின் ன்பத்ைதப் ேபாக்கும் ஈைக அறங்கைளச்
ெசய்வதற்கும், மற்ற நல்ல யற்சிகைளச் ெசய்வதற்கும் இன்றியைமயா
ேவண்டப்ப ம் ெபா ைளச் ேசர்த் , ஆரவாரம இல்லாம ம், எல்லாந் தனக்ேக என்
எண்ணாம ம், தனக்கும் பிறர்க்கும் பல வைகயால் நல்ல பயன்கள் விைள ம்ப
அதைனப் பயன்ப த் தல் ேவண் ெமன்பேத என க த்தாகும்.
இன் ம், இவ் வழிந் ேபாகும் ெபா ைளப் பைடத்தவர்க ம்
பைடயாதவர்க மாகிய எல்லா ம் ெவள்ளத்தால் அழியாதாய் ெவந்தழலால்
ேவகாதாய் அரசர்களா ங் ைகப்பற்றப்படாதாய்க் ெகா க்கக் ெகா க்கக்
குைறயாதாய் கள்வர்க க்காக அஞ்சேவண் வ இல்லாதாய், நம அறிவி ள்ேள
இ த்தலாற் பா காப்பதற்கு எளிதாய் விளங்கும் அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்விப்
ெபா ைளப் ெப தற்கு மிக ம் யற்சி ைடவர்களாய் இ க்க ேவண் ம்.
இ பற்றிேய, "ெவள்ளத்தால் அழியா " என் ம் அாிய பாட் இந்தக் கட் ைரக்கு
தலாக எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட . ெசல்வமான ெவளிேய ள்ள
ப ப்ெபா ளாதலால் ெவள்ளத்தால் அழி ம்; ெவந்தழலால் ேவகும். கல்வியான
நம உயிைரப் பற்றி உள்ேள இ க்கும் ண்ெபா ளாைகயால் ெவள்ளத்தில்
அழியா ; ெவந்தழ ல் ேவகா . ெசல்வமான ெபான், நிலம்,
த ய ப ப்
ெபா ளாயி த்தலால் அரசர்களாற் ைகப்பற்ற ம்ப ம். கல்வியான அறி
வான
ண்ெபா ளாைகயால் அவர்களாற் கவரப்படமாட்டா . ெசல்வமான பிறர்க்கு
எ த் க் ெகா க்கக், ெகா க்கக் குைறந் ேபாகும். கல்வியான பிறர்க்கு எ த் ச்
ெசால்லச் ெசால்ல அளவில்லாமற் ெப கும். ெசல்வத்ைத ைவத்தி ப்பவர்கள் எங்ேக
கள்வர் வந் தி
க் ெகாண் நம்ைம ங் ெகான் வி வார்கேளா என் எந்ேநர ம்
அச்சத்திேலேய காலங் கழிக்க ேவண் ம். கல்விைய ைவத்தி க்கும் லவர்கேளா
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அங்ஙனங் கள்வர்க்குச் சிறி ம் அஞ்சேவண் வதில்ைல. ெசல்வத்ைதப்
பா காப்பதற்கு அள கடந்த யற்சி ேவண் ம். கல்விையப் பா காப்பதற்கு
அத்தைகய வ த்தம் ேவண் வதில்ைல. இங்ஙன ெமல்லாங் கல்வியான
ெசல்வத்தி ஞ் சிறப் ைடய அழியாச் ெசல்வமாய் இ த்த னாேலேய ெதய்வப்
லைமத் தி வள் வ நாயனார்,
"ேக இல் வி ச்ெசல்வங் கல்வி ஒ வற்கு
மா அல்ல மற்ைற யைவ"
என் ம், ஔைவப் பிராட் யார்,
"மன்ன் ம் மாசறக் கற்ேறா ஞ் சீர் க்கின்
மன்னனிற் கற்ேறான் சிறப் ைடயன்- மன்ன் க்குத்
தன்ேறச மல்லாற் சிறப்பில்ைல கற்ேறார்க்குச்
ெசன்றவிட ெமல்லாஞ் சிறப் "
என் ம் அ ளிச் ெசய்தனர்.
ஆனால், சிலர், கல்வியான ஆண்மக்க க்குத் தாம் ேவண் ேம யல்லாமற்
ெபண்மக்க க்கு ேவண் வதில்ைலெயன் ம், பைழய நாளில் மாதர்கள் எவ ங் கல்வி
கற்க ேவண ெமன்
ல்களிற் ெசால்லப்படவில்ைலெயன் ங் கூ வார்கள்.
உயிர்கள் என்ற ெபா வைகயில் விலங்குக ம் மக்க ம் ஒப்பவர்கேளயாவர்; உண
ேத தல், ேத ய உணைவ உண்டல், உறங்கல், இன்
தல் என் ந் ெதாழில்கள்
விலங்குக க்கும் உண் ; மக்க க்கும் உண் . ஆனால், மக்கள் விலங்குகளி ம்
உயர்ந்தவர்கள் என் ெசால் வ ஏன் என்றால், நல்ல இ தீய இ என்
பகுத் ணர்தலா ந், தம்ைமப் ேபான்ற உயிர்க்கு இரங்கித் தம்மாலான உதவி
ெசய்தலா ங், கட ைளத் ெதா தலா ம், இங்ஙனெமல்லாந் தம அறிைவ வளரச்
ெசய்தற்குாிய பல ல்கைளக் கற்றலா ேம மக்கள் விலங்குகளி ம் உயர்ந்தவராக
எண்ணப்ப கின்றனர். இவ் யிர்ந்த அறிவின் ெசயல்கள் இல்ைலயானால்
விலங்குக க்கும் மக்க க்குஞ் சிறி ம் ேவற் ைம இல்லாமற்ேபாம். கல்வி
இல்லாதவர்கள் விலங்குகேள யாவர் என் ங், கல்வி இல்லாதவர்க க்கு ட்பமான
அறி சிற்சில ேநரங்களிற் காணப்பட்டா ம் அதைன அறிவாகப் ெபாிேயார்கள்
ெகாள்ளமாட்டார்கெளன் ங், கல்வி ைடயவர்கேள கண் ைடயவர்கள் ஆவார்கள்
அல்லாமல் மற்றவர்கள் கத்தில் இரண்
ண் ைடயவர்கேள ஆவார்கெளன் ம்
விளக்குதற்கன்ேறா தி வள் வ நாயனார்,
"விலங்ெகா மக்கள் அைனயர் இலங்கு
கற்றாேரா ஏைன யவர்"
என ம்,
"கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன்
ெகாள்ளார் அறி ைட யார்"

ஆயி

ங்

ல்
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என ம்,
"கண்
ண்

ைடயார் என்பவர் கற்ேறார்
ைடயர் கல்லா தவர்"

கத் இரண்

என ந் தி வாய்மலர்ந் த ளினார்.
இங்ஙனம் அறிவான் மிக்க ஆன்ேறார், மக்களாய் பிறந்த எல்லார்க்குங் கல்வி
இன்றியைமயா ேவண்டற் பாலேதயாெமன் கூறியி க்க, அஃ ஆணமக்க க்குத்
தாம் ேவண் ேம யல்லாமற் ெபண்மக்க க்கு ேவண் வதில்ைல ெயன் உைரப்ேபார்
உண்ைம அறிந்தாராவேரா ெசான்மீன்கள்! அ ைமத் தாய்மார்கேள, ெபண்பாலார்
மக்களி ந் தாழ்ந்த விலங்குகளா யி ந்தாலன்ேறா அவர்கட்குக் கல்வி ேவண்டாம்
என்னலாம்? இவ் லக வாழ்க்ைகைய நன்றாக நடத் ம் ைறயில் ஆண்மக்கைளக்
காட்
ம் மிகுந்த ெபா ைம ம் ஆழ்ந்த ண்ணறி ம் ேவண் ய அவர்கட்குக்
கல்விெய ந் ண்டா மணிவிளக்ைகத் தராமல் அவர்கைள அறியாைம என் ம்
ேபர்இ ளிற் ேபாகச் ெசால் பவர்கள் உண்ைம அறிந்தராவாேரா ெசான்மீன்கள்!
இனி ற்காலத்தி ந்த ஔைவயார், தப் பாண் யன் ெப ந்ேதவியார்,
காைரக்காலம்ைமயார், மங்ைகயர்க்கரசியார் தலான ெபண்மகெளல்லா ங்
கல்வியில் மிகச் சிறந்தவர்களா யி ந்தைம ெதாிந்தவர், பைழய நாளிற் ெபண் மக்கள்
எவ ங் கல்வி கற்கவில்ைல ெயன் கூ வேரா, ெசான்மீன்கள்!
"ெப ந்த டங்கட் பிைற த லார்க்ெகலாம்
ெபா ந் ெசல்வ ங் கல்வி ம் த்தலால்
வ ந்தி வந்தவர்க் கீத ம் ைவக ம்
வி ந் மன்றி விைளவன யாைவேய"
என் கல்வியிற் சிறந்த கம்பர் கூறியி த்தலால், ற்காலத்தில் இ ந்த ெபண்மக்கள்
எல்லா ங் கல்வியில் வல்லவர்களாய் இ ந்தார்கெளன்ப இனி விளங்க
வில்ைலயா?
இனிப் ெபண்பாலார்க்கு ஆைட அணிகலன்கள் தலான ஒப்பைனகள் அவரவர்
அள க்குத்தக்கப சிறி சிறி ேவண் வேதயாயி ங், கல்வியில்லாதவர்க க்கு
இவ் வாைடயணிகலன்கள்ல் உண்டாகும் அழகு அழகாகமாட்டாதாகும். என் ங்
க த்ேதா ,
"குஞ்சி அழகும் ெகா ந்தாைனக் ேகாட்டழகும்
மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல – ெநஞ்சத்
நல்லம்யா ெமன் ம் ந
நிைலைமயாற்
கல்வி யழேக யழகு"
என் நால யா ெரன் ஞ் சிறந்த பழைமயான உயர்ந்த
ற் கூறியி ப்பைத
உணர்பவர்கள் ெபண்மக்க க்குக் கல்வி ேவண்டாெமன் ெசால்லத் ணிவேரா
கூ மின் தாய்மார்கேள!
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இனி, இங்ஙனெமல்லாம் ஆழ நிைனந் பார்க்குங் கால் ஆண் மக்க க்குக் கல்வி
இன்றியைமயாததாய் இ த்தல் ேபாலேவ, அவர்ேபால் மக்கட் பிறப்பினரான
ெபண்மக்கட்குக் கல்வியான இன்றியைமயாத அழிவில் ெசல்வமாகுெமன்ப நன்கு
ெபறப்ப கின்ற .
இனி, அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்விையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு நாம் மிக ம்
யன் வ வேதா , உயர்ந்த ல்கைளக் கற் வ ம்ேபாேத அந் ல்களிற்
ெசால்லப் பட்ட நல்ெலா க்கங்களி ம் நாம் பழகி வ தல் ேவண் ம். "கற்றாிவார்
கண்ட அடக்கம் அடங்க்காதார் ெபாச்சாந் த் தம்ைமப் கழந் ைரப்பார்" என்றப
நம் சிறி ம் ெப ைம பாராட்ட்ம ஞ், ெச க்கு அைடயாம ம், பணநித் ெசால் ம்
பணிந்த ெசய ம் உைடயவராய், எல்லா உயிர்களிடத் ம் அன் ம் இரக்க ங் காட் ,
நல்ெலா க்கத்தில் வ வா எல்லாம் வல்ல
ற் கட ளான சிவெப மாைன
மனெமாழி ெமய்களால் நிைனந் ம் வாழ்த்தி ம் வணங்கி ம் உலக வாழ்க்ைகைய
இனி நடாடத்தி, நா ம் பயனெபற் ப் பிற உயிர்கைள ம் பயன்ெபறச் ெசய்
வ தேல நாம் ெபற்ற அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்விையப் பயன்ப த் ம் ைறயாகும்.
இன் ம்,
"யாவர்க்குமாம் இைறவற்ெகா பச்சிைல
யாவர்க்குமாம் பசு க்ெகா வா ைற
யாவர்க்குமாம் உண் ம்ேபா ஒ ைகப்பி
யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன் ைரதாேன"
என் ந் தி
லநாயனார் தி ெமாழிைய இைடயறா நம நிைனவில் ைவத்
நம் ள் அவரவர் ெசய க்குத் தக்கப இைறவைன வணங்கி ம், ஆவிைனப்
பா காத் ம், ஈைக அறங்கைளச் ெசய் ம், எல்லாாிடத் ம் இன்ெசாற் ேபசி ம்
ஒ குதேல அழியாச் ெசல்வமாகிய கல்வியாலாய பயனாகும்.
------------8. கல்வி ங் ைகத்ெதாழி

ம்

இவ் லகத்தி ள்ள எல்லா மக்க ந், தம் யிைர ம் உடம்ைப ம் பா காத்
இனி வாழ்வதற்கு இன்றியைமயாத க விகள் இரண் . அைவ, கல்வி ங்
ைகத்ெதாழி மாகும். ெப ம்பா ம் உலகத்தின்கண் நடக்கும் எல்லா யற்சிகட்குங்,
கல்வியான
தன்ைமயாக ேவண்டப்பட் உடம்ைபப் பா காப்பேதயாயி ஞ்,
சிறப்பாக ேநாக்குங்கால் கல்வி உயிைரப் பா காத் வளர்ப்பதற்ேக க வியா
யி க்கின்ற . ைகத் ெதாழிேலா எவ்வள
ட்பமாகச் ெசய்யப்ப
ம் அஃ
உடம்ைபப் பா காக்கு கத்தால், உயி க்குஞ் சிறி பயன்ப ேமயல்லா , அ
கல்வி ேபால் உயி க்கு ேநேர பயன்ப வதன்றாம். ஆகேவ, கல்வி ஒன் ேம உயிர்க்கு
ேநேர பயன்ப வதாெமன்ப ங், ைகத் ெதாழிேலா உடம்பிற்குமட் ம் ேநேர
பயன்ப வதாெமன்ப ம் அறிதல் ேவண் ம். எத்ெதாழிைலச் ெசய்வதாயி ந்தா ம்,
அதற்கு அறி ேவண் யி க்கின்ற . அறிவில்லாமல் எவ ம் எதைன ஞ்
ெசய்த யலா . அறி ைடயவன் தாென த்த ஒ ெதாழிைலச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய்
த்த ம், அறிவில்லாதவன் தான் வங்கிய ெதான்ைற ஒ ங்காகச் ெசய்யம்ட்டாமற்
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பிைழபட் வ ந் த ம், நாம் நாேடா ங் காண்கின்றமல்லேமா? அறிவில்லான்
பிைழபட் ச் ெசய்யமாட்டாத ஒ ெதாழிைல அறி ைடயான் தி த்தமாக்கி விைரவிற்
ெசய்
ப்பதைனக் கண் நாம் எவ்வள மகிழ்கின்ேறாம்! அப்ேபாதவன்
அறிவின்றிறத்ைதக் கண் எவ்வள வியப்பைடகின்ேறாம்! அறிவின்
இன்றியைமயாைமைய எவ்வள மிகுதியாய் உணர்கின்ேறாம். இத் ைணச் சிறந்த
அறிைவ எவ ம் இயற்ைகயாகேவ ெபற் க் ெகாள்ளல் இயலா . ஏெனன்றால்,
எல்லா உயிர்களினறிைவ ம் அறியாைம என் ம் ஒ ேபாி ள்
மைறத் க்ெகாண்
க்கிற . இ ைளப் ேபாக்குதற்கு ஒளியி தவி கட்டாயமாக
ேவண்டப்ப தல்ேபால், நமதறிைவ மைறக்கும் அறியாைம இ ைளப் ேபாக்குதற்குங்
கல்வியாகிய விளக்கம் இன்றியைமய ேவண்டப் ப கின்ற . கல்வியில்லாதாாிற்
சில ம் அறி ைடேயாராக இ க்கக் காண்கின்ேறாேம ெயன்றால், அவர்
அறி ைடயார் ெசய் ஞ் சில அறி ச் ெசயல்கைளப் பார்த் ம் பழகி ஞ் சிறி
அறி ைடயராக்க் காணப்ப
ம், அவர் ேபா யாகப் ெபற்ற அச் சிற்றறிைவ
ேமன்ேமற் ெப கச் ெசய்வதற்குக் கல்வியில்லாைமயால் அவர் அறி பயனின்றாய்க்
கழி ம். இ பற்றியன்ேறா ெதய்வப் பலைமத் தி வள் வ நாயனார்,
"கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயி
ெகாங்ள்ளா ரறி ைட யார்"

ங்

என்ற ளிச் ெசய்தனர். ேம ம் மக்க க்கும் விலங்கினங்க க்கும் எவ்வள
ேவ பா இ க்கின்றேதா அவ்வள ேவ பா கல்வி யறி உைடயவர்கட்கும்,
அஃதில்லாதவர் கட்கும் உண்ெடன்ப ம் விளங்கத் தி வள் வ நாயனார்
"விலங்ெகா மக்க ளைனயர் இலங்கு
கற்றாேரா ேடைன யவர்"

ல்

என்ற ளிச் ெசய்தி க்கின்றனர். ஆைகயால் கல்வி அறி இல்லாதவர் அதிற்
சிறந் விளங்குத ம் அறிவிற் சிறந்த ெதாழில்கைளச் ெசய்
ப்ப ம் இயலா.
உடற் பா காப்பின் ெபா ட் எத்ெதாழிைலச் ெசய்தா ங் கல்வியின்றி அதைனச்
ெசய்தலாகா . நம் நாட்டவர்கேளா வயி வளர்ப்பதற்குச் ேசா கிைடத்தால்
ேபா ெமன் ம். இப்பிறப்பில் அைடய ேவண் ய இன்பங்கைளப் ெப தற்கு
ஏராளமான ெபா ைளத் ெதாகுத் க் ெகாண்டால் ேபா ெமன் ஞ் ெசால் க் கல்வி
கல்லாமல் அறியாைமயிேலேய தம காலத்ைதக் கழித் மாண் ேபாகின்றனர்!
எல்லா அ
ம் இரக்க ம் உைடய இைறவன் நமக்கு இநத்ப் பிறவிையக் ெகா த்
ெவ ஞ் ேவா தின்பதற்கும், ெபா ள் ேசர்ப்பதற்குந்தானா? மற் இந்த உடம்ைப
பா காக்கு கத்தால் அறிைவ வளர்ந் அறியாைமையத் ெதாைலத் அவன
ேபாின்பத்ைதப் ெப தற்கன்ேறா? இம்ைம யின்பங்கைள ெசவ்ைவயா யைடந்
மகிழ்ந்தி த்தற்குங் கல்வியறி கட்டாயம் ேவண்டப்ப வதாகும். உயர்ந்த கல்வியறி
இல்லாதவன் எவ்வள ெபா ைளச் ேசர்த் ைவத்தா ம் எவ்வள உண ப்
பண்டங்கைளத் ெதாகுத் க் ெகாண்டா ம் அவற்ைற ட்பமாகத் ய்த் மகி ம்
வழியறியாைமயால் ன்பத்திேலேய கிடந் ழன் மாய்ந் ேபாவன். ஆகேவ,
இம்ைமயின்பத்ைதப்ெபற ேவண் வார்க்குங் கல்வி யறி
தன்ைமயாகு ெமன்பைத
எல்லா ங் க த்திற் பதித்தல் ேவண் ம். ஆகேவ, ைகத் ெதாழிைலேய ெபாிதாக
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எண்ணி அதில் குந்தவர்க
ேவண் ம்.

ங் கல்வியறிைவப் ெப தற்கு இைடயறா

யலல்

ஐேராப்பா தலான அயல் நா களி ள்ள ேமன் மக்கேளா கல்வியறி ல்லாமல்
எத்தைகய ெதாழிைல ஞ் ெசய்ய மாட்டார்கள். அவர்களில் எந்தத் ெதாழிைலச்
ெசய்கின்றவர்க ங் கல்வியறிவிற் சிறந்தவராகேவ காணப்ப கின்றனர்.அதனால்,
அவர்கள் நம்மேனார்க்கு நீண்ட காலம் பி க்கும் ஒ ைகத்ெதாழிைல மிகச்சு ங்கிய
காலத்தில் சு ங்கிய ெசலவில் ேநர்த்தியாக ந் திறைமயாக ஞ் ெசய்
க்கின்றனர்.
கல்வியறிவில்லா நம்மேனார் தம்ைம வ த்தி ம், வாயற்ற மா குதிைரகைள
வ த்தி ஞ் ெசய் ம் ஒ ைகத்ெதாழிைல, ஐேராப்பிய நன்மக்கள் தமக்குள்ள
கல்வியறிவால் அ ைமயான ெபாறிகைள (இயந்திரங்கைள) அைமத் .
அவற்றி தவியால் தமக்கும் பிற உயிர்க்குந் ன்பமின்றி இனி
க்கின்றனர்.
இன் மிவர்கள் தங்க க்குள்ள கல்வியறிவின் ேமன்ைமயால் நா க்குநாள் எல்லா
யற்சிய ம் பிைறேபால் வளர்ந்ேதாங்கி வ தைல ம், அஃதில்லா நம்மேனார் அம்
யற்சிகளில் குைறமதி ேபால் ேதய்ந் ேபாதைல ம் அறியாதார் யார்? ஆைகயால்
எத்தைகய யற்சிகளிற் குேவா ம் த ற் கல்வியறிைவப் ெப த ற் க த் ன்றக்
கடவராக.
இனிக், கல்வியிறிவின் உதவிெகாண் ெசய்யப்ப ம் எல்லாக் ைகத்ெதாழில்
யற்சிக ம் உழ , ெநச , வாணிகம், என் ம் ன் பகுதியிேல அடங்கும்.
அவற் ள், உழ த் ெதாழில் உடம்ைபப் பா காத்தற்கு தன்ைமயான உண ப்
ெபா ள்கைளத் த வெதான்றாைகயால், அ மற்ைற யிரண்
ஞ் சிறந்த ெதன்
ஆன்ேறாரால் உயர்த் ைவக்கப்ப வதாயிற் . இவ் ண்ைம.
"சுழன் ம்ஏர்ப் பின்ன உலகம் அதனால்
உழந் ம் உழேவ தைல"
என்

தி வள்

வ நாயனா ம்,

”ஆற்றங் கைரயின் மர ம் அரசறிய
ற்றி ந்த வாழ் ம் வி மன்ேற – ஏற்றம்
உ
ண் வாழ்வதற்கு ஒப்பில்ைல கண்டீர்
ப
ண் ேவேறார் பணிக்கு"
என் ஔைவயா ம் அ ளிச் ெசய்த ெமய்ெமாழிகளால் அறிந் ெகாள்ளப்ப ம்.
இவ்வள சிறந்த ெதாழிைல நம் நாட்டவர்கள் சிறி ந் தாழ்வாக நிைனயாமல்
அதைனப் பலைவகயா ம் பயன் மிகத் த ம்ப ேமன்ேமற் ெப கச் ெசய்தல்
ேவண் ம். அெமாிக்கா, ஐேராப்பா தலான நா களி ள்ள ேமேலார்கள் நிலத்ைத
வளப்ப த் தற்குாிய திய திய ைறகைளக் ைகயாண் , காலத்திற்ேகற்ற
பயிர்கைள விைளவித் ஏராளமான கூலங்கைள ம், மற்ைறப் பண்டங்கைள ம்,
உண ப் ெபா ள்கைள ம் ெப கின்றார்கள். மைழ ெபய்யேவண ங் காலத் மைழ
ெபய்யாவிட்டா ம், அதனால் அவர்கள் ேக உறாமல் மின் ஆற்ற ன்
உதவியினா ம், ேவ சில ைறகளினா ம் பயிர்பச்ைசகைள விைளவித் க்
ெகாள் கின்றார்கள். நம் நாட்டவர்கேளா என்றால் ஒ மைழ தவறினா ம். பயிர்
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பச்ைசகைள வளர்க்கும் வழி ெதாியா ெகா ஞ் பஞ்சத்திற் குள்ளாகி மிக ந்
ன்
கிறார்கள். ேம ம், பலபல பயிர்களின் தன்ைமகட் கிைசயப் பல திறப்பட்ட
எ க்கைள அவர்கள் திறைமயாக ேசர்ப்ப ேபால, நம்மவர்க்குச் ேசர்க்கத் ெதாியா .
பயிர்கட்குத் தக்கவா ெசவ்ைவயான எ ச் ேசர்க்க நம்மவர்க ங் கற் க்
ெகாள்வார்களாயின் இப் ேபாதைட ம் ஊதியத்தி ம் பதின்மடங்கு மிகுதியான
ஊதியத்ைதப் ெப வார்கெளன்பதில் எட் ைண ம் ஐயமின் ; இங்ஙனேம பயிர்த்
ெதாழி ல் அறியற் பாலனவாய் உள்ள ட்பங்கள் எண்ணிறந்தன. இைவ ெயல்லாங்
கல்வியறிவின்றி வரமாட்டா. ஆைகயால், இவற்ைறக் கல்வியறிவால் ஆராயந்தறிந்
உழ த் ெதாழிைலச் சிறக்கச் ெசய்வார்களாயின் நம்மவர்க ம் நம் நா ம் மற்ற
எல்லாைர ம், எல்லா நா கைள ம்விட மிகச் சிறந் விளங்கு ெமன்ப திண்ணம்.
இனி, உழ த்ெதாழிற்கு அ த்த நிைலயில் அகத்தியமாகச் ெசயற்பால ெநய்தற்
ெறாழிேல யாகும். நாகாிக வாழ்க்ைக ள்ள எத்திறத்தவர்க ந் தம டம்ைப
மைறத்தற்கு ஆைடகள் ேவண் நிற்கின்றன ரல்லேரா? "ஆைடயில்லா மனிதன் அைர
மனிதன்" என்ற பழெமாழிப் ப ேமேல ணியில்தவர் விலங்குகளி ந் தாழ்ந்தவராக்க்
க தப்ப வர். விலங்கினங்கட்காயி ம், ேமற் ேபார்ைவ ேபான்ற மயிர்க் கற்ைறக ங்
குறிகைள மைறத்தற்கு வாற் றங்க ங் கட ள ளால் அைமத் க்
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. மக்கேளா பகுத்தறி உைடயராயி த்தலால் அவர்கட்கு
அவற்ைறக் ெகா த்திலர். அவர்கள் தமதறி ெகாண் ஆைட ெநய் உ க்க
ேவண் யவர்களாயி க்கின்றார்கள். உடம்ைபப் பா காத்தற்கு இன்றியைமயாச்
சிறப்பினதான உணைவத் த தல்பற்றி உழ த்ெதாழில் எல்லாத் ெதாழி
ம்
ேமலானெதன் ெசால்லப்ப
ந் தீவிைன ஒ சிறி மில்லாத் ெதாழில் எ ெவன்
ஆரா மிடத் , அ ெநய்தற்ெறாழிலாகேவயி த்தலால், அவ்வைகயில் அஃ
உழ த்ெதாழி ம் ேமலான ெதன்ேற ெகாள்ளப்ப ம். இ பற்றியன்ேறா, ெதய்வப்
லைமத் தி வள் நாயனார் உழ த் ெதாழிைலேய சிறப்பித் க் கூறினாராயி ந்
தாம் ெநய்தற்ெறாழிைலேய ெசய் ெகாண் உயிர் வாழ்ந்தனர். உழ ெசய் ங்காற்
சிற் யிர்கள் சிலபல மா த ன் அதிற்சிறி தீவிைன உண்ெடன் ம்,
ெநய்தற்ெறாழில் ஓ யிர்க்குந் தீங்கின்ைமயின் அதிற் சிறி ந் தீவிைன யில்ைல
ெயன் ம் அறிதல் ேவண் ம். இத் ைணச் சிறந்த ெநய்தற்ெறாழிைல அயல்
நாட்டவர்கள் வியப்பான பல ெபாறிகளைமத் நிரம்பத் திறமாக நடத்தி அளவிறந்த
ஊதியத்ைத எய்த, நம் நாட்டவர்கேளா, கல்வியறிவின்ைமயால் இதில் மிக ம்
பிற்பட்ட நிைலயிைன யைடந் ஏைழகளாயி க்கின்றார்கள். இனியாயி ம்,
அவர்கள் அங்ஙனங் கல்விைய இகழ்ந்திரா , அதைனத் தா ங் கற் த் தம் மக்கட்கும்
நன்கு கற்பித் ெநய்தற்ெறாழிைலச் ெசவ்ைவயாய் நடத்தி வாழ்வாராக!
இனி, உழ த் ெதாழிலா ம், ெநய்தற்ெறாழிலா ம் உண்டாக்கிய ெபா ள்கைள
ஒன்ற்ற்ெகான் ெதாைலவாக ள்ள பற்பல நா களி ம் உள்ள மக்கட்குப்
பயன்ப ம்ப ேசர்ப்பித்தற்கு வாணிகமான மிக ம் உதவி ெசய்வதாகும். இத்
ெதாழில் நைடெபறா தானால் எல்லா ம் எல்லா ெபா ள்கைள ம் ெபற் இன் ற்
வாழல்
யா . எந்ெதந்த நாட் ல் எந்ெதந்த ெபா ள்கள் நயமாய்க் கிைடக்கு
ெமன்பைத ஆராய்ந்தறிந் , அவற்ைற ஓாிடத்திற்ெறாகுத் ப் பலர்க்கும் பயன்ப த்தித்
தா ம் பயனைடதற்குக் கல்வியறி கட்டாயம் ேவண்டப்ப ம். வாணிகம்
நடாத் வார்க்குக் கல்வியறி அகத்தியமாய் ேவண்டப்ப ெமன்பைத உணர்ந்த அயல்
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நாட்டவர்கள் கல்வியறிவிற் சிறந்தவராயி க்கின்றார்கள். நம் நாட் ல் வாணிகம்
நடாத் கின்றவர்கேளா எ தப் ப க்கச் சிறி ெதாிந்தாற் ேபா ெமன் மனப்பால்
கு த் க் கல்வியில்லாதவர்களாய்க் காலங் கழிக்கின்றனர். இவர்களில் எவ்வள
பணம் பைடத்தவர்களாயி ந்தா ம், இவர்களில் கல்வியறிவிற் சிறந்த அயல் நாட்
வாணிகர்கள் ஒ ெபா ட்ப த் வேதயில்ைல. இங்ஙனந் தாம் கல்வியறி ைடய
பிறரால் இகழப்ப தல் உணர்ந்தாயி ம், இனிேமல், தா ந், தம் மக்க ந்,
தம்மினத்தவ ங் கல்வியில் ேமம்பட் விளங்க யன் , அதனால் வாணிக
வாழ்க்ைகைய எவ்வா ம் க ம்ப நடாத்திச் சிறப்ெபய் வராக!
-------------9. பகுத் ணர் ம் மாத ம்
மாதர்க ைடய நன்ைமைய ம் ன்ேனற்றத்ைத ம் நா , அவர்க க்கு
தன்ைமயாக ேவண் ஞ் சில சிறந்த ெபா ள்கைள இங்ேக சிறி விளக்கிச்
ெசால்வாம் நம தமிழ் நட்ைடத் தவிர, மற்ற நா களி
க்கும் ெபண்மணிகள்
கல்வியி ம் கட ள் வணக்கத்தி ம் நாகாிக ஒ க்கத்தி ம் நா க்குநாட் பிைறேபால்
வளர்ந் மிக ம் இனிதாக உயிர் வாழ்க்னிற்ர்கள். நம தமிழ் நாட் மாதர்கேளா
சிறந்த கல்வி உைடயவர்க ம் அல்லர்; உண்ைமயான கட ைள வணங்கத்
ெதாிந்தவர்க ம் அல்லர். உண்ண உண ம், உ க்கத் ணி ம், இ க்க இட ம்
கிைடத்தாற்ேபா ம் என் ம், இைவக க்கு வ ைமப்படாமல் வாழ்வேத இன்ப
வாழ்க்ைக என் ம் நிைனத் உண , உைட, இ ப்பிடம் என் ம் இைவகைளத்
ேத க்ெகாள்வதி ம், ேத ய இவற்ைற உண் உ த் உைறவிடமாக்கி உறங்கிக்
கழிவதி ந் தான் வாழ்நாைளக் கடத்தி வ கின்றார்கள். உயர்ந்த அறிவாவ உயர்ந்த
ேநாக்கமாவ நம் ெபண்மணிக க்குச் சிறி ம் இல்ைல; அல்ல உயர்ந்த
அறிைவ ம் ேநாக்கத்ைத ம் ெபறல் ேவண் ெமன் ம் வி ப்பமாவ இவர்க க்கு
இ க்கின்றேதா ெவன்றால் அ தா ம் இல்ைல. உண் . உ த்தி உறங்கி வாழ்நாட்
கழிப்பைதவிட மக்களால் அைடயத்தக்க ேவ சிறந்த ெபா ள் இல்ைலெயன்ேற
ெப ம்பாலார் நிைனக்கின்றார்கள்.
அப்ப நிைனத்தால் மக்க க்கும் மற்ற உயிர்க க்கும் ேவற் ைம யா ?
மக்களி ந் தாழ்ந்த ஆ மா குதிைர தல் ஈ எ ம்
ஈறான எல்லாச்
சிற் யிர்க ங்கூடப் பசிெய த்தேபா தமக்கு எளிதிேல கிைடக்கும் ல் இைல தைழ
கிழங்கு கனி ேதன் தலான இைரகைளத் ேதட உட்ெகாண் ம், மைலய வி ஆ ஏர்
குளங் கூவல் த யவற்றின் நீைரப் ப கி ம், பசி தீர்ந்தபின் மரங்களின் அ யிேலா
ெச களின் ந விேலா மைலப் பிள களின் இைடயிேலா கிடத் ங் கவைலயின்றி
உறங்கிக் காலங்கழிக்கின்றன. மக்க க்காவ உ க்க ஆைட ேவண் ம். இச்
சிற் யிர்க க்ேகா அைட ம் ேவண் வதில்ைல. மைழயில் நைனயாம ம் பனியிற்
குளிராம ம் ெவயி ல் ெவ ம்பாம ம் அவ் யிர்கைளப் பா காக்கத்
ப்பான
ேதாேலா அடர்த்தியான மயிைர ங் கம்பளிப் ேபார்ைவேபால் அைவக க்கு
இைறவன் ெகா த்தி க்கின்றான். ெவப்பமிகுந்த நம தமிழ் நாட்
ள்ள
ஆ மா க க்குக் குளிாின் ன்பம் மிகுதியாய் இல்லாைமயால், அைவகளின்
உடம்பின்ேமல் அடர்ந் நீண்ட மயிர்கள் இல்ைல. ஆனால் வடக்ேக
இமயமைலயி ம், அம் மைலச்சார ல் உள்ள இடங்களி ம், அடர்ந் நீண்ட
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மயிர்களி த்தைலக் காணலாம். ஏெனன்றால், ேபாய்ப் பார்த்தால் அங்குள்ள
ஆ மா க க்கு அம்மைல நா களில் தாங்க
யாத பனி ங் குளி ம்
மிகுந்தி க்கின்றன; அவ்வள பனியி ங் குளிாி ம் அவ்விலங்குகள் ெவற் டம்
உள்ளனவாயி ந்தால், அைவ உடேன விைறத் மாண் ேபாகும். ஆதலால் அவ்வா
மா கள் அங்குள்ள பனியி ம் குளிாி ம் மாண் ேபாகாமல் அவற்ைறப்
பா காப்பதற்காகேவ எல்லா இரக்க ம் உள்ள கட ள் அைவகளின் உடம்பின் ேமல்
நீண் அடர்ந்த மயிைர வளரச் ெசய்தி க்கின்றான்.
ஆகேவ, உணவின் ெபா ட் ம் உைடயின் ெபா ட் ம் இ ப்பிடத்தின் ெபா ட் ம்
மக்களாகிய நாம் ஓயாமல் அைட ங் கவைல ந் ன்ப ம் நம்மிற் றாழ்ந்த
சிற் யிர்க க்குச் சிறி ம் இல்ைல. ேவண் ம்ேபா இைரேத த் தின் ம். உறக்கம்
வந்தேபா உறங்கி ம், ஆ ம் ெபண் மாய்க் கூ தம் இனங்கைளப் ெப க்கி ம்
அைவகள் கவைலயின்றி காலங்கழிக்கின்றன. இப்ப ப்ப்ட்ட சிற் யிர்களின்
வாழ்க்ைக ம, உண க்கும், உ ப் க்கும், இ ப்பிடத்திற்கும் அல் ம் பக மாய்ப்
பா பட் , மைனவியாற் கணவ ங், கணவனால் மைனவி ம், ெபற்ேறாராற்
பிள்ைளக ம், பிள்ைளகளாற் ெபற்ேறார்க ம், ஒ கு ம்பத்தாரால் அவர்களின்
சுற்றத்தா ம், ஒ சுற்றத்தாரால் அவர்களின் கு ம்பத்தா ம், ஓர் ஊராரால் அவர் தம்
அரச ம் ஓர் அரசரால் அவர் தம் ஊரா ம் ஆக எல்லா மாய்ப் பலவைக
ன்பங்க க்கு ஆளாகி ேநாயி ங் கவைலயி ம் இைடயறா உழன் வ ந்திவ ம்
மக்களாகிய நம வாழ்க்ைகைய ம் ைவத் ஒப்பிட் ப் பார்த்தால் நம
ன்ப
வாழ்க்ைகையவிடச் சிற் யிர்களின் இன்ப வாழ்க்ைக எத்தைனேயா மடங்கு
சிறந்ததாய் காணப்ப கின்றதன்ேற? நம்ைமப் பைடத்த உண்ைமயான கட ைள
நிைனயாமல் நம் ேபான்ற மக்கைளத் ெதய்வமாக வணங்கி ந் தம்ைமேய தாம்
ெபாியராக நிைனந் ம் வாழ்நாள் திரா ன்னேர கவைலயா ம் ேநாயா ம்
கூற் வன் வாய்ப்பட் ம
ம் நம் மக்கட் பிறவிையவிட இைறவன பா காப்பில்
அடங்கிக் கவைலயின்றி உயிர் வா ம் விலங்கினங்களின் வாழ்க்ைக சிறந்த்தா
யி க்கின்றதன்ேறா? அங்ஙனம் இ க்க, உண்ணல் உ த்தல் உறங்கல் இன்
தல்
என் ம் இைவகளாேலேய மக்கள் வாழ்க்ைக யான சிறந்த்தாயி க்கின்றெதன
நிைனப்ேபாமாயின் அஃ எவ்வள ேபதைமயாக்க் காணப்ப கின்ற !
அப்ப யானால், எல்லாப் பறிவிகைள ம்விட மக்கட் பிறவிேய சிறந்தெதன்
அறி ைடேயார்க ம் அவர் ெசய் ைவத்த ல்க ஞ் ெசால்வ ஏன் என்றால், எந்த
வைகயில் மக்கட் பிறவியான மற்றச் சிற் யிர்களின் பிறவிையவிட அங்ஙனஞ்
சிறந்தாயி க்கின்ற எனப்ைத நாம் நன்கு ஆராய்ந் பார்த் ெதளிதல் ேவண ம்.
மக்களாகிய நாம் பகுத்தறி உைடயவர்களாயி க்க, மற்ைறச் சிற் யிர்கேளா
அத்தைகய பகுத் ணர் உைடயனவாய்க் காணப்படவில்ைல. அதனாேலதான் நம
பிறவியான மற்ற விலங்கின் பிறப்ைபவிடச் சிற்ந்த்தாகுெமன் அறிகின்ேறாம்.
விலங்குக க்கு இ நல்ல , இ தீய என் பகுத் ணர்தல் இயலா . அைவ
வழக்கமாய்த் திண் ம் தீனிையேய உட்ெகாள் ம்; ெப ம் தர்களி ம்
மைலக்குைககளி ம் மர நிழல்களி ம் கிடந்தப ேய நாைளக் கழிக்கும்; இவற் க்கு
ேமல் அைவ ஒன்ைற ம் அறியமாட்டா; ேமன்ேமல் இன்பத்ைதப் ெப க்கும்
வழிவைகக ம் அைவ ெதாிந் ெகாள்ள
யா ; பிற உயிர்க க்கு நன்ைமயாவ
இ , தீைமயாவ இ என் ம் அைவ அறிவதில்ைல. இந்த உலகத்தில் நாம் ஏன்
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பைடக்கப்பட்
க்கின்ேறாம்? இந்த உடம் ஏன் நிைலயாயி ப்பதில்ைல? சிறி
காலத்தில் இந்த உடம் அழிந் ேபாக உயிர் எங்ேக ேபாகின்ற ? இந்த உடம்பின்
உறவால் வந்த ெபற்ேறா ம் மைனவி மக்க ம் உடன் பிறந்தா ம் ேநச ம்
சுற்றத்தா ம் சூழ்ந் ெகாண்
க்க ம் இநத் உயிர் திடீெரன் இவர்கள்
எல்லாைர ம் விட் எங்ேக ேபாகின்ற ? அப்ப ப் ேபாகும் உயிைர இவர்கள்
ஒ வ ம் த க்க மாட்டாதவர்களாய் அலறி ழ்ந் அ வேதன்? எவரா ந் த க்க
யாத இந்தப் பிறப் இறப் கைள வகுத்தவன் யார்? இவற்ைற வகுத்தவன
ேநாக்கம் யா ? ெப ந் ன்பத் க்கு இடமான இப்பிறப் இறப் கைள நீக்கும் வழி
யா ? என் இங்ஙனெமல்லாம் ஆராய்ந் பார்க்கக்கூ ய உணர்ச்சி ம், அவ்
ணர்ச்சியால் அைடயத்தக்க ெப ம் பய ம் விலங்குக க்குச் சிறி ம் இல்ைல.
மக்களாகிய நாேமா இைவகைளெயல்லாம் ஆராய்ந் பார்த் , அவ் வாராய்ச்சியால்
வ ம் பயைன அைடயத்தக்க, உயர்ந்த நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். கிைடத்தற்கு அாிய
இவ் யர்ந்த நிைலயில் இ ந் ம், இவ் ண்ைமகைள ஆராய்ந் ப் பாராமல்,
விலங்குகைளப் ேபால் உண்பதி ம் உறங்குவதி ம் காலங்கழித் , வைக வைகயான
உைடகைள உ ப்ப ம், பளபளப்பான நைககைளப் ண்ப ம், மி மி ப்பான
வண் களிற் ெசல்வ ம், நா க்குநாள் வள ம்
ைமகைளக் காண்ப ம்,
ஒன் க்குேமல் ஒன் உயர்ந்த மணப்பண்டங்கைளேமாப்ப ங், கற்க்க் கற்க
இனிக்குங் கைதகைளக் கற்ப ம் ஆகிய இைவகேள மக்கட்பிறவியினால்
அைடயத்தக்க ெப ம்பயன்கள் என் நம்மவர் நிைனப்பார்களாயின் ஐேயா! அவர்கள்
விலங்கினங்களி ங் கைடப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள் அல்லேரா?
ஆதலால், நமக்கு அ ைமயாய்க் கிைடத்த பகுத் ணர்ச்சிைய நாம் பலவைகயான
உயர்ந்த வழிகளி ம் வளரச் ெசய் அதனால் அழியாப் ெப ம் பயைன அைடதல்
ேவண் ம். இ வைரயி ேம, பகுத் ணர்ச்சியால் நாம் அைடந்த பயன்க ம்
அைடந் வ ம் பயன்க ம் அளவிடப்படா. நா க்கு இனிையன பண்டங்கைள
நா க்குநாட் திய தியவாகச் ெசய்யக் கற் வ கின்ேறாம்; கண் க்கு அழகான
உ ப் கைள ம் நைககைள ம் வைகவைகயாகச் ெசய்வித் அணிந் வ கின்ேறாம்;
பார்க்கக் பார்க்கக் கவர்ச்சித ம் ஓவியங்கைள (சித்திரப்படங்கைள) எ
வித் ம்,
பாைவகைளச் ெசய்வித் ம் அவற்ைற நம் ைடய இலக்கியங்களில் ைவத் ப் பார்த்
மகிழ்ந் வ கின்ேறாம்; ேமன் மாடங்க ள்ள மாளிைக
கைள ம், அவற்ைறச்
சூழப் பசிய ேதாட்டங்கைள ம் அைமப்பித் அவ்
களிற் களிப் டன் கு யி ந் ம்
அத் ேதாட்டங்களில் மனக் கிளர்ச்சிேயா உலவி ம் வ கின்ேறாம்; ல்லாங்குழல்,
யாழ், ழவ தலான இைசக்க விகளின் இனிய ஓ கைள ம், அவற்ேறா ேசர்ந்
பா வார்தம் இைசப் பாட் கைள ங் ேகட் ப் ெப ங்களிப் அைடந்
வ கின்ேறாம்; ந மணங் கம ம் பலவைக மலர்கைளச் சூ
ம், அம்
ந் ம் ெபற்ற
மலர்களி
ந் ஞ், சந்தனக் கட்ைட அகிற் கட்ைட த யவற் றி
ெநய்ைய ங் குழம்ைப ம், சி ம் இன்
கின்ேறாம்; மிக ெமல் ய பஞ்சுகளா ம்
பறைவகளின் விகளா ம் அைமக்கப்பட்ட ெமத்ைதகைள வ வ ப்பாகச்
ெசய்வித்த ம ப் க் கட் ல்களில் இ வித் , அவற்றின்ேமற்ப த் , இனி
உறங்குகின்ேறாம். இன் ம், ஏவற்காரரால் சப்ப ம் ெவட் ேவர்
விசிறிகளா ந்தாேம சுழ ம் விசிறிப் ெபாறிகளா ம் ெவயிற்கால வியர்ைவயிைன ம்
க்கத்திைன ம் மாற்றி மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்; தறைமமிக்க லவர்களால்
எ தப்ப ம் திய திய கைதகைளப் பயின் உள்ளங்களிக்கின்ேறாம். இங்ஙனமாக,
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நமக்குள்ள பகுத் ணர்ச்சியின் உதவிையக் ெகாண் நா க்குநாள் நாம் அைடந்
வ ம் இன்பங்கைள ற்ற எ த்
த் உைரக்கப் குந்தால் அவற்றிற்கு இவ் ஏ
இடங் ெகாள்ளா .
ேம ம், நமக்குள்ள பகுத் ணர்ச்சியின் மிகுதிக்குத் தக்கப நாம் மிகுந்த இன்பத்ைத
அைடந் வ வ டன் பகுத் ணர்ச்சியில் நம்மி ம் எத்தைனேயா மடங்கு உயர்ந்த
அறி ைடேயார்களாற் திய தியவாகக் கண் பி க்கப்பட் ெபாறிகளின்
(இயந்திரங்களின்) உதவியால், நாம் எல்ைலயில்லாத இடர்க்கட னின் ம் வி வித்
எ க்கப்பட் , ஒவ்ெவா நா ம்
ப்
நலங்கைள அைடந் , இனிதாக
வாழ்நாைளக் கழித் வ கின்ேறாம். நீராவி வண் கள் ஏற்படாத அ ப எ ப
ஆண் க க்கு ந்தி நம் ன்ேனார்கள் ஓர் ஊாி
ந் ெதாைலவி ள்ள மற்ேறார்
ஊ க்குச் ெசல்ல ேநர்ந்தால் அப்ேபா அவர்கள் எவ்வள
ன்ப்ப்பட்டார்கள்! அக்
காலங்களிற் ெசவ்ைவயான பாட்ைடகள் கிைடயா. இ ந்த சில பாட்ைடகேளா கல் ங்
கர ம் ேம ம் பள்ள ம் நிரம்பிக் கால்நைடயாய்ச் ெசல்வார்க்கும் மாட் வண் களிற்
ெசல்வார்க்கும் மிகுந்த வ த்தத்ைத ங் காலக்கழிவிைன ம் பணச்ெசலவிைன ம்
உண்டாக்கின. அப்பாட்ைடகள் கா களின் ஊ ம், மைலகளின் ேம ம், பாலங்கள்
இல்லா ஆ களின் ந
ங் கிடந்தைமயால், அவற்றின் வழிச் ெசல்ேவார்கள்
கர
ஓநாய் பாம்
தலான ெகா விலங்குகளா ம் கள்வர்களா ம் அைலக்கப்பட் ப்
ெபா
ம் உயி ம் இழந் ம், ெபா ள் இழந் அாிதாய உயிர் தப்பி ந்
ன் ற்றார்கள்; வழியிைடேய உள்ள ஆ களில் ெவள்ளங்கள் வந் விட்டால், ஓடம்
வி வார் இல்லாதேபா , அக்கைரயி வந் ேசர்ந்தார் அங்ேக ம் இக்கைரயிற்
ேபாய்ச்ேசர்ந்ேதார் இங்ேக ம் ஆக, ெவள்ளம் வ
ம் நாட்கள வைரயிற்
கவைலெயா காத்தி ந்தார்கள்.
கடலாற் சூழப்படாத நா களில் இ ப்பவர்கேள இங்ஙனம் ஓர் ஊாி
ந்
ெதாைலவி ள்ள பிறி ஓர் ஊர்க்குச் ெசல்ல இத்தைன ன்பங்கைள
அைடநத்ர்கெளன்றாற், கடல் சூழ்ந்த இலங்ைகயில் உள்ளவர்க ம் ெப ங்
கடல்க க்கு அப்பால் உள்ள கடாரம் (பர்மா), சாவகம் (ஜாவா), சீனம், பாதளம்
(அெமாிக்கா) தலான நா களி
ந்த மாந்தர்க ம் இப் பாரதநாட் க்கு
(இந்தியா க்கு) வர ம் இங்குள்ள மாந்தர்கள் அவ் அயல் நா க க்குச் ெசல்ல ம்
எவ்வள
ன்பப்பட்
க்க ேவண் ம்!
அக்ெகா ய ன்பங்க க்கு அஞ்சிேய, ற்காலத்தி
ந்த ன்ேனார்களிற்
ெப ம்பாலார் ஓர் ஊாி
ந் ெதாைலவி ள்ள மற்ேறார் ஊ க்குச் ெசல்வதில்ைல.
வ ைமயாற் பசித் ன்பந் தாங்க மாட்டாதவர்கேள தாம் இ ந்த ஊைர விட் ,
ேவ வளஞ்சிறந்த ஊர்கைளத் ேத ச் ெசன்றனர். மற்ைறேயார் தாந்தாம் இ ந்த
இடங்களிேலேய தத்தமக்கு ேவண் ய உண ப் பண்டங்க்ைளப் பயிர் ெசய் ெகாண்
ெப ம்பா ம் வ ைமயிேலேய காலங்கழித்தனர்.
அக்காலத்தில், ஓர் ஊாில் உண்டாக்கப்பட்ட பண்டங்கள், பிறிெதா சிறிய ஊர்க்குச்
ெசல்வதில்ைல. காவிாிப் ம்பட் னம். உைற ர், ம ைர, க ர் தலான ெபாிய
தைலநகர்கள் சிற்சிலவற்றிற்ேக அய ர்களில் ஆக்கின பண்டங்கள் விைலப்ப த்த
வ ம். நிரம்பப் பா பட் அப்பண்டங்கைள அந் நகரங்களிற் ெகாண் ேபாய்ச்
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ேசர்ப்பிக்க ேவண் யி த்தலால், வணிகர்கள் அைவகைள மிகுந்த விைலக்கு விற்றனர்;
கடல் தாண்
ள்ள நா களில் ஆக்கின அ ம்பண்டங்கள் கப்பல்களின் வழியாக
வரேவண் யி ந்தைமயா ம், அக்காலத் ப் பாய்கட் க் கப்பல்கள் கட
ள்ள
சூழல்க க்கும் அங்ேக சுஞ் சூைறக் காற் க க்குந் தப்பிப் பிைழத் ச் ெசன் ,
அயல் நா களிற் கிைடத்த அவ் அ ம்பண்டங்கைள ஏற்றிக் ெகாண் தி ம்பி இங்கு
வந் ேசரப் பல திங்க ம் பல ஆண் க ம் கடந ேபானைமயா ம் அவ்
அ ம்பண்டங்கைள மிக உயர்ந்த விைலக்கு விற்பைன ெசய்தார்கள். அதனால் மிகச்
சிறந்த ெசல்வர்களாய் உள்ளவர்கேள அவ் யர்ந்த பண்டங்கைள வாங்கத்தக்கவராய்
இ ந்தார்கள். மற்றவர்க ெளல்லா ம் அைவகைள வாங்குதற்கு ஏலாமல் அவற்ைறப்
பார்த் ப் பார்த் ஏமாந்தனர்.
இைவகேள யன்றி, அக் காலத்தில் இன் ம் ஓர் ேபாிடர் இ ந்த . ஒன் க்ெகான்
ெதாடர்பில்லாமல் மிக ம் எட் யி ந்த ஊர்களில் மைழ ெபய்யேவண் ங் காலத்திற்
ெசவ்ைவயாக மைழ ெபய்யாமல் ம த் விட்டால், அவ் ர்களின் விைளெபா ள்கள்
விைள குைறந் பஞ்சத்ைத உண்டாக்கின. விைளந்த ஊல்களி ள்ள உண ப்
ெபா ள்கைள விைளயாத ஊர்க க்கு விைரவிற் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்ப்பிக்க
எளிதான வழி அக்காலத்தில் இல்ைல; அதனாற் பஞ்சம் ேநாிட்ட ஊர்களி
ந்த
கு மக்கள் அங்கங்கு இ ந்தப ேய கணக்கின்றி மாய்ந்தனர்.
ஆனால் இக்காலத்திேலா ற்கூறிய ன்பங்கெளல்லாம் ஒழிந்தன.
எதனாெலன்றாற், பகுத் ணர்ச்சியிற் சிறந்த ேஜம்ஸ் வாட் என் ம் ஒ
ைரமகன்
நீராவியின் வல்லைமையக் கண் பி க்க, அவ க்குப் பின்வந்த ஆங்க அறிஞர் பலர்
அந் நீராவிையக் ெகாண் வண் கைள ங் கப்பல்கைள ம் இடர் ேநராமல் மிகு
விைரவாக ஓட்டத்தக்க ைறகைளத் ெதாிந் ெகாண்டதனாேலேயயாம். ஆ திங்கள்
அல்ல ஓர் ஆண் மாட் வண் யிற் ெசன் ேசரேவண் ம் ஊர்கைள இப்ேபா
நீராவி வண் யில் ஏறி நாைலந் நாட்களில் ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம்; ன்ேன ஐந்
பாய் ஆயிர பாய் ெசலவழித் க் ெகாண் ேபாய்ச் ேசர ேவண ய இடங்கைள,
இப்ேபா நாற்ப ஐம்ப
பாய்ச் ெசலேவா ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம். ன்ேன
வழியின் இடக்கா ம், ெகா ய விலங்குகளா ந், தீய கள்வர்களா ம் ேநர்ந்த ெகா ய
இ க்கண்கெளல்லாம் இப்ேபா இல்ைலயாயின. ெப ங் கடல்கைளத் தாண் ச்
ெசல்ல ேவண் ய நா கைள ெயல்லாம் நீராவிக் கப்பல்களின் வழியாய்க் குறித்த
காலத்திற் சு ங்கிய ெசலவில் இனிதாய்ப் ேபாய்ச் ேசர்கின்ேறாம். அந்நா களி ள்ள
அ ம் பண்டங்கைள ெயல்லாம் நாமி க்கும் நா க க்கும் நம் நாட்
ள்ள விைள
ெபா ள்கைள அந்நா க க்குமாக ஏற் மதி இறக்குமதி ெசய் , குைறந்த விைலக்கு
அைவகைள ெகாண் ங் ெகா த் ம் வ கின்ேறாம். பிற நா களிற் தியன
தியனவாக ஆக்கப்பட் வ ம் ேநர்த்தியான அ ம் பண்டங்கைளச்
ெசல்வர்கேளயன்றி, ஏைழ மக்க ம் வாங்கத்தக்கப அைவகள் குைறந்த விைலக்கு
விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. அ மட் ேமா! ஒ நாட் ல் மைழ ெபய்யா பஞ்சம்
வந்தால் அயல் நா களில் விைளந்த உண ப் பண்டங்கைள நீராவி வண் களா ம்,
நீராவிக் கப்பல்களா ம் உட க்குடன் அங்ேக ெகாண் வந் ேசர்ப்பித் அங்கு
உள்ள பஞ்சத்ைதத் தீர்த் ப், பல்லாயிரம் மக்கைள உயிர் பிைழக்கச் ெசய்கின்றார்கள்.
இைவேபாலேவ இன் ம் எண்ணில் அடங்காத எத்தைனேயா நலங்கெளல்லாம்,
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பகுத் ணர்ச்சியிற் சிறந்த ஆங்கிலப் ேபரறிவாளிகள் கண் பி த்த நீராவிப்
ெபாறிகளால் நாம் அைடந் வ கின்றனம் அல்லேமா?
இைவ மட் ேமா! இலங்ைகயில் உள்ளவர்கள் இந்தியாவில் இ ப்பவ்ர்கேளா ம்,
இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் இலங்ைகயி
ப்பவர்கேளா ம், ஒ
ட் ற்குள்ளி ப்பவர்கைளப்ேபால் ேபசிக்ெகாள்வதற்கு வாய்த்தி க்கும் வியப்பான
வசதிைய எண்ணிப் பா ங்கள்! இஃ எதனால் வந்த் ? மின்வ வின் இயக்கத்ைத ம்,
அதைனப் பயன்ப த் ம் ைறகைள ம் ஆங்கில அறிஞர்கள் தம
பகுத் ணர்ச்சியின் ட்பத்தாற் கண் பி த்தைமயால் அன்ேறா? இலங்ைகயில்
இ ப்பவர்கள் இந்தியாவில் இ க்கும் தம் நண்பர்கட்குச் ெசய்திகள் ெதாிவிக்க
ேவண் மானா ம் அவர்கள் அவற்ைற ஒ க தத் ண் ல் எ தி மின்
கம்பிச்சாைலக்கு வி த் , அதற்குாிய சி கூ க் காைச ம் ெகா த் விட்டால், ஒ
மணி ேநரத்தில் இந்தியாவில் இ ப்பவர்க்ேகா இலங்ைகயி ப்பவர்க்ேகா அச்
ெசய்திகள் உடேன ெதாிவிக்கப் ப கின்றன; அ த்த மணி ேநரத்தில் அவற்றிற்கு ம
ெமாழி ம் வ கின்ற இந்தப்ப யாகேவ, இந்தியா இலங்ைகக்கு ஆறாயிரங்கல்
எட்
ள்ள சீைம தலான இடங்க க்குஞ் சில மணி ேநரத்திற் ெசய்திகள்
ெதாிவித்த ம் ஆங்காங்குள்ள ெசய்திகைளத் ெதாிந் ெகாள் த ம் ஒவ்ெவா
ெநா ப் ெபா
ம் நடந் ெகாண் இ க்கின்றன. ஆராயிரங்கல் எண்ணாயிரங்கல்
அகன் ள்ள நா க க்ெகல்லாம், இங்ஙனம் ற்காலத்திற் ெசய்திகள் வி த்தல்
மா? சிறி ம்
யாேத. இவ்வள வசதிக ம் எதனால் வந்தன? ஆங்கில
அறிஞர்கள் இைடவிடா தம பகுத் ணர்ச்சிையப் பயன்ப த்தி மின் வ
தலான கட் லனாகா ண் ெபா ள்களின் இ ப்ைப ம் வ ைவ ம் இயக்கத்ைத ம்
பயைன ங் கண் பி த்தைமயால் அன்ேறா?
இன் ம் ஒ
ைமையப் பா ங்கள்! ஒ
ற்றாண க்கு ன் இ ந்த நம்
ன்ேனார்களிற், பட்ட மர ந் தளிர்க்க்க் ேகட்ட பறைவக ம் மயங்க இன்னிைச
பா வதில் வல்லவர்கள் எத்தைனேயா ெபயர் இ ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள்
இறந்த ம் அவர்களின் ேதன் ேபான்ற குர ம் அவர்கள் மிழற்றிய இனிய பாட் க ம்
அவர்கேளா கூடேவ இறந் ேபாய்விட்டன! அவற்ைற நாம் ம ப
ம்
ெசவிெகா த் க் ேகட்ப இனி எக்காலத் ம் இயலா ! ஒ
ற்றாணி ற்கு
ற்பட்
ந்ேதாாின் நிைல அவ்வாறாய்
ய, இந்த ஒ
ற்றாண் க்குள் நாம்
பிறப்பதற்கு ன்னி ந்த இைச வல்ேலார்களின் நிைல அங்ஙனம் நாம் ஏமாறி
வ ந்தத்தக்கதாய்
ந் ேபாகவில்ைல. ஐம்ப ஆண் க க்கு ன்னி ந்
க்கனி ங் கற்கண்
ம் இனிக்கப் பா ய பாவாணர்கள் இவ் லக வாழ்ைவ
நீத் ப்ேபானா ம், அவர்க ைடய அ ைமக் குரல் ஒ
ம், அவர்கள் பா ய
இன்னிைசப் பாட் க ம் நம்ைமவிட் நீங்கிப் ேபாகவில்ைல. எப்ப ெயன்றால்,
அெமாிக்கா ேதயத்திற் பகுத்தறிவிற் சிறந் விளங்கும் எ சன் என் ந் ைர மகனார்
ஆக்கிய ஒ ெய தி (Gramphone) என் ம் ெபாறியான , அப்பாவாணர்கள் பா ய
இன்னிைசப் பாட் கைள ம் அவர்க ைடய இனிய குரெலா கைள ம் அப்ப ேய
பா க்காட்ட, அைவகைளக் ேகட் க் ேகட் நாம் வியந் மகிழ்கின்றனம் அல்லேமா!
அவ் இைசவாணர்கள் இறந் ேபாயி ம் அவர்கள் பா ய இைசகள் இறந்
ேபாகாமல், நாம் தி ம்பத் தி ம்பக் ேகட் மகி ம்ப பா காத்
ைவக்கப்பட்
க்கின்றன அல்ல்ேவா? இ மட் மா! எந்ெதந்தத் ேதயத்தில் எந்ெதந்த
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ெமாழியில் எவ்ெவப்பாட் கைள எவ்ெவவர் எப்ப ெயப்ப ப் பா னார்கேளா,
அவ்வப்ப ேய அப்பாட் கைளெயல்லாம் நாம் இ ந்த இடத்தி ந்ேத ேகட்
இன்
ம் ெப ம்ேபற்ைற இவ்விைசக் க வியான நமக்குத் தந்தி க்கின்றதன்ேறா!
இத்தைன இன்ப ம் நாம் எளிதில் அைடயலான எதனால்? எ சன் என் ந்
ைரமகனார் தம பகுத் ணர்ச்சிையச் ெச த்தி எவ்வளேவா அ ம் பா பட் இவ்
இைசக்க விையக் கண் பி த்தனாலன்ேறா? அவர் தம பகுத் ணர்விைனப்
பயன்ப த்தாமல், மற்ற மக்கைளப்ேபால் உண்பதி ம் உ ப்பதி ம் உறங்குவதி ந்
தம காலத்ைதக் கழித்தி ந்தனராயின், நாம் அவ்வ மந்த இைசக் க விையப்
ெப த ம், நம் ன்ேனார்களின் தித்திக்குஞ் சுைவப் பாட் கள், அயல்நாட் இைச
வாணாின் பலதிற வாிப்பாட் கள் என் ம் இைவகைளக் ேகட் மகிழ்த ம்
இய ேமா?
இன் ம் பா ங்கள் நாம் ப க்கும் த்தகங்கைள ம், அவ்வவ் ர்களில் நடக்குஞ்
ெசய்திகைள யறிவிக்கும் தினத்தாள்கைள ம் அச்சுப் ெபாறிகள் சிறி ேநரத்தில்
ஆயிரக்கணக்காக அச்சுப் பதித் நமக்குக் குைறந்த விைலக்குத் த கின்றன. அச்சுப்
ெபாறிகள் இல்லா ன்நாளிேலா இவ்வள எளிதாக நாம் வி ம்பிய அாிய ெபாிய
ல்கைளப் ெபற் க் கற் த் ேதர்ச்சி அைடதல் ஏலா . பைழய நாட்களில் ஓர் ஊாிற்
சிற்சிலேர கற்றவராய் இ ப்பர். அவர்கள் தாம் கற்கும் ல்கைளப் பைனேய களிற்
பா பட் எ திக் க த்தாய் ைவத்தி ப்பர். அவர்கள் தம்மிடங் கல்விகற்கவ ம்ட
மாணாக்கர் சிலர் மட் ந் தம்மிடத்
ள்ள ஏட் ச் சுவ கைளப் பார்த் ச் சிறி
சிறிதாய் எ திக்ெகாள் ம்ப அவர்க க்குக் ெகா ப்பார்கேளயல்லாமல் எல்லா ம்
ெபற் ப் பயி ம்ப அவ்ேவட் ச் சுவ கைள எல்லார்க்கும் எளிதிற் ெகாடார்.
அல்ல அப்ப ெகா த்தா ங்கூட ஓர் ஏட் ச் சுவ யில் எ தப்பட்
க்கும் ஒ
ைல ஒேர காலத்திற் பற்பலர் எப்ப எ த் க் கற்க
ம் ேம ந் தமிழ் ெமாழியில்
உள்ள சிறந்த ல்கள் பல ம் ஓர் ஊாில் உள்ள கற்றவர் சிலாிடத்தில் ஒ ங்ேக
காணப்ப வ ம் இல்ைல.
ஓர் அ ைமயான ைலக் காண ேவண் மானால், எத்தைனேயா ஊர்க க்குப் ேபாய்
அைலந் திாிந் ேத ப் பார்க்கேவண் ம். இப்ப த் ேத த் திாிவதற்கு எவ்வள
நாட்கள் ெசல் ம்? எவ்வள ெபா ள் ெசலவாகும்! எவ்வள பா ம் உைழப் ம்
ேவண் ம்! இத்தைன இடர்பா கள் இ ந்தைமயினாேலேய பைழயகாலத்திற் கற்றவர்
ெதாைகமிகு தியாயில்ைல; கல்வி பரவ ம் இல்ைல; ஆனால் இக்காலத்திேலா
ெவள்ைளக்காரர் கண் பி த்த அச்சுப் ெபாறிகளின் உதவியாற் பலேவ
ல்க ம்
பலேவ
தினத்தாள்க ம் ஒவ்ெவா ெநா
ங் ேகா ேகா யாக அச்சிற்
பதிக்கப்பட் உலகெமங்கும் பரவிக் ெகாண்
க்கின்றன. இதனால், எவ்வள
ஏைழயாயி ப்பவர்க ஞ் சிறி ெபா ள் ெசல ெசய் தமக்கு ேவண் ய ல்கைள
எளிதில் வாங்கிக் கற் க் கல்வியில் ேதர்ச்சி ெப கின்றார்கள். இதனாற் கல்வியான
எங்கும் பர கின்ற ; கற்றவர் ெதாைக மிகுதிப்ப கின்ற ; நாகாிகம் எங்கும் அறி
மணம் கமழ்ந் இன்ப ஒளி சுகின்ற . இத்தைன ெப ம் ேப க ங் காக்ஸ்டன்
(Caxton) என் ம் ெவள்ைளக்கார அறிஞர் தம பகுத் ணர்விைனப் பயன்ப த்தி
அச்சுெபாறிையக் கண் பி த்தைமயால் விைளந்தைவகள் அல்லேவா?
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இன் ங் இங்ஙனேம ெவள்ைளக்காரத் ைரமக்கள் அல் ம் பக ந் தம
அறிைவச் ெச த்தி இ கா ங் கண் பி த்தி க்கும் ெபாறிகளால் விைளந்த
விைளந்தி க்கின்ற நலன்கள் அள க்கு அடங்கா. அவர்கள் இவ்வளவிேல
ஓய்ந் விடாமல், இன் ந் தம உணர்விைனப் பல ைறகளிற் ெச த்தி இன் ம்
பல
ைமகைள நாேடா ங் கண்டறிந் வ தலால், இன் ம் உலகத்தில் உள்ள
மக்க க்கு வரப்ேபாகும் நலன்கள் இன் ம் எவ்வளேவா இ க்கின்றன!
அைவெயல்லாம் அப்ேபா யாரால் அளிவிட் ச் ெசால்ல
ம்! ஆகேவ,
பகுத் ணர்ச்சிையப் ெபற்ற மக்களாகிய நாம், விலங்கினங்கைளப் ேபாேல ேண
உண் உறங்கி இன் ற் க் காலங் கழித்த ேலேய க த்ைதச் ெச த்திவிடாமல், அப்
பகுத் ணர்ச்சிையப் ெபற்ற நம்மிற் சிலர் அதைன மிக நன்றாய்ப் பயன்ப த்தி,
அதனாற் பல
ைமகைள ம் அவற்றார் பல சிறந்த இன்பங்கைள ங் கண்டறிந் ,
அவ்வாற்றால் தா ம் பயன் ெபற் மற்ேறாைர ம் பயன் ெபறச் ெசய் வ தல் ேபால,
நா ம் அவ் ணர்ச்சியிைன ேம ம்ேம ம் பயன்ப த்தி இன் ம் ேமலான
இன்பங்கைள அைடயக் கடைமப்பட்
க்கின்ேறாம் அல்லேமா? ஆைகயால் அ த்த
கட் ைரயில் மக்கட் பிறவிையப் ெபற்ற நாம் நம பகுத்தணர்ச்சிையக் ெகாண்
இன்னம் அைடய ேவண் ய ஒ சிறந்த ெபா ைளப்பற்றிப் ேபாசுேவாம்.
----------10. தமிழ்த்தாய்
பண் றத் ெதாிந்தாய்ந்த இப்பசுந்தமிழ் ஏைன
மண்ணிைடச்சில இலக்கண வரம்பிலா ெமாழிேபால்
எண்ணிைடப் படக்கிடந்த்தா எண்ண ம் ப ேமா"
- தி விைளயாடற் ராணம்.
தமிழராகிய நாம் நாேடா ம் ேபசிவ ந் தாய்ெமாழி தமிேழயாகும். நாம் சி
குழவியாய் இ ந்தேபா நம் அன்ைனயின் தீம்பாைலப் ப கிப் பசி தீர்ந் அவள்
ம யிற்கிடக்க, அவள் நம்ைமக் ெகாஞ்சி த்தம் ைவத் நம்ைமப் பாராட் ப் ேபசிய
தமிழ் ெமாழியிலன்ேறா? சி குழந்ைதயாய் இ ந்த அந்தக் காலந்ெதாட் ம ப
ம்
நாம் இந்த உலைகவிட் அகன் ேபாகும் வைரயில் நம் தாய் தந்ைதயேரா ம் உடன்
பிறந்தவேரா ம் மைனவி மக்கேளா ம் நம்நாட் ல் உள்ளவேரா ம் நாம் ஊடா ப்
ேபசுவ ம் நமத ைமத் தமிழ்ெமாழியலன்ேறா? இங்ஙனம் நம உயிேரா ம்
உடம்ேபா ங் கலந் நமதறிைவத் தன்வண்ணம் ஆக்கிக், கனாக் கா ங் காலத் ங்
கனா லகில் உள்ளவேரா நாம் ேபசுைகயில் அப் ேபச்ேசா ம் உடன் வந்
நிற்பதாய்க் கிளர்ந் விளங்குவ நம இனிய ெசந்தமிழ் ெமாழிேயயாய் இ த்த ன்,
நம யிர் இவ் லக வாழ்ைவத் றந் ம ைம லகிற் ெசன் உல ம் ேபா ம் நமக்கு
உற்ற ைணயாய் நம்ேமா உடன் வந் நிற்ப தமிழ் ெமாழிேயயாகுெமன்ப
ெதளிவாகப் ெபறப்ப கின்ற அன்ேறா? இவ்வா இம்ைம ம ைமயிரண்
ம் நம
உயிர்க்கு உற்ற ைணயாய் இ ந் உத வ தமிழ் ெமாழி ஒன் ேம யாைகயால்,
ந ேவ நாம் கற்கும் ஆங்கிலம் ஆாியம் தலான ெமாழிகள் அ ேபால் நமக்கு
எப்ேபா ம் உத
ந் ைண ம்ய் இ ந் பயன்படமாட்டா என் ணர்க.
நம வயிற் ப் பிைழப் க்காக ம், ேவ சில காரணங்க க்காக ம் ஆங்கிலம்
ஸமஸ்கி தம் தலான மற்ற ெமாழிகைள நாம் வ ந்திக் கற்க ேவண் வ
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கட்டாயமாய்த் ேதான்றினா ம், இவற்றின் ெபா
நம இனிய ெசந்தமிைழ
மறப்ப ம் அதைனப் பயிற்சி ெசய்யாமற் ைவவிட்
ப்ப ம் நம யிைரேய நாம்
அழிப்பதாய்
ம். அழகுமிக்க ெசந்தாமைர மலாின் ெசந்நிறத்ைத ம் அதில்
ங்கி வழி ங் ெகா ந்ேதைன ம் அகற்றிவிட் , அவற்றிற்கு மாறாய் அதற்கு
மஞ்சள் நிறத்ைத ஊட் ச் ெசங்கழநீர் மணத்ைதப் குத்திக் கற்கண் ன் நீைரச்
ெசாாிந் ைவப்ேபன் என் ஒ வன் அதன் இயற்ைகைய மாற்றப் குந்தால் அ
ைககூடாமல் அத்தாமைர மலர் அழிந் ேபாவைதப் ேபால, மற்ற ெமாழிக ம் இனிய
ெசால் ஞ் சிறந்த ெபா
ம் உயர்ந்த பய ம் உைடயனவாய் இ ந்தா ம், தமிழின்
நிற ம் அதன் ெபா ளின் மண ம் அதன் சுைவயின் ேத ம் இயல்பாகப்
ெபா ந்தப்ெபற்ற நம யிைர அவ்வியற்ைகயினின் ம் மாற்றி அம் மற்ற ெமாழிகளின்
தன்ைமைய அதற்கு ஏற்றினால் அ தன்றன்ைம இழந் அழிந் ேபாகும். தமிழ்
தலான ெமாழிக ள் ஒன்ைறேய ம் அல்ல இரண்
ன்ைறேய ந் தன
குழந்ைதப் ப வந் ெதாட் ப் ேபசிவ பவர் தாம் ேபசும் அவ் இயற்ைக ெமாழிகைளேய
ேம ம் ேம ங் கற் த் தம அறிைவ வளப்ப த்தாமல் அவற்ைறக் ைகவிட்
ற் ம்
தியவான ஆங்கிலம் ஆாியம் தலான ெமாழிகைளேய பழகி வ வாராயின், அவர்
நீண்ட நாள் உயிர் வாழார். இதனாலன்ேறா; தமிைழக் ைகவிட் ஆங்கிலம் ஆாியம்
த வற்ைறேய கற் ப் பழகும் நம் நாட்டவர் பலர் ப்ப அல்ல நாற்ப
ஆண் க்குட் பலைவ ேநாய்களாற் பீ க்கப்பட் மாய்ந் ேபாகின்றனர்!
தன்னியற்ைகயில் வ ப்பட் நில்லாத ஒ
ணின் ேமற் ெப ஞ் சுைமகைள
ஏற்றினால் அவற்ைறத் தாங்காமல் அ
றிந் வி வ ேபாலத், தமக்குாிய
ெமாழிையக் கற் வ
ெபறாத ஒ வன அறிவின்ேமல் ேவ ெமாழிகைள
ஏற்றினால் அவற்ைறத் தாங்க மாட்டாமல் அ ப
பட் ப் ேபாமன்ேறா? தாய்ப்பால்
நிரம்ப ண் வளர்ந்த பிள்ைள ஆண்
திர திர அாிய ெபாிய
யற்சிகைளெயல்லாம் எளிதிற் ெசய் நீண்ட நாள் உயிர் வாழ்தல் ேபாலத்
தமிழ்ப்பால் உண் வளர்ந்தவர் எத்தைகய ெமாழிகைள ம் வ த்தமின்றிக் கற்
ெந நாள் உயிர் வாழ்ந்தி ப்பர். தமிழ்நா மற்ற ெமாழிகைள ங் கற்றவர் நீண்ட
காலம் உயிர் பிைழத்தி த்த ந், தமிைழவிட் அயல் ெமாழிகைள மட் ம்
பயில்கின்றவர் விைரவில் உயிர் மா த ம் இயற்ைகயாய நிகழ்தைலக்
காண்பவர்க க்கு நாம் கூ ம் இவ் ண்ைம நன்கு விளங்கும்.
அறிவிற் சிறந்தவரான ஆங்கில நன்மக்கள் தமக்கு இயற்ைகயில் உாிய
ஆங்கிலெமாழிைய நன்றாக்க் கற்ற பிறகுதான் ேவ ெமாழிகைளக் கற்கின்றார்கள்;
தம ெமாழிையக் கல்லாமல் ேவ ெமாழிகைளச் சிறி ங் கற்கேவ மாட்டார்கள்.
இப்ப ப்பட்ட உயர்ந்த பழக்கம் அவர்களிடத்தில் இ ப்பதனாேலதான், அவர்கள்
தம ெமாழியில் நிகரற்ற லைம ைடயராய் இ ப்பேதா , தாம் கற்கும் ேவ
ெமாழிகளி ம் வல்லவராய்ச் சிறந் விளங்கி, நீண்டநாள் உயிர் வாழ்ந் உலகத்திற்கு
அளவிறந்த நன்ைமகைள ெயல்லாம் விைளவித் வ கின்றார்கள். நம்மவர்கேளா
தமக்குாிய ெசந்தமிழ் ெமாழிையச் சிறி ங் கல்லாம ம், சிறி கற்றா ந் தமிழ்
ற்பயிறிச் நன்கு நிரம்பாம ம், வயிற் ப்ப்பிைழப்பிற்குாிய ஆங்கிலம் தலான
அயல்ெமாழிகைளேய மிகுந்த ெபா ட் ெசல ெசய் , பல ஆண் கள் அல் ம் பக ம்
உைழத் க் கற் க் ெகாள்கின்றார்கள். கற் ம் என்? நம் தமிழ் நாட் ற்குாிய
ெதன்னங்கன்ைறப் ெபயர்த் க் ெகாண் ேபாய்ப் பனிமிகுந்த ஆங்கில நாட் ல்
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ைவத்தால் அஃ அங்ேக வளராமல் அழிந் ேபாவ ேபால, நம ெசந்தமிைழ விட்
மற்ற ெமாழிகைளேய தம் காலெமல்லாங் கற்ற அவர் அதனால் வ விழந் ெம ந்
விைரவில் உயிர் றக்கின்றனர்! ஐேயா! வயிற் ப் பிைழப் க்ேக இைட
விைளத் வ தைல நம்மவர் அறியாமல் வரவரத் தம வாழ்வில் அ கிப்ேபாவ
நிைனக்குந் ேதா ம் நம ள்ளத்ைத நீராய் உ க்குகின்ற ! இந்நிைலைமையச்
சிறிதாயி க திப் பார்ப்பவர்கள் நம தமிழ் ெமாழிப்பயிற்சி நம் உயிர் வாழ்க்ைகக்கு
இன்றியைமயாத அ ம ந்தா ெமன்பைத உணராமற் ேபாவேரா?
இ மட் ேமா? இத் ெதன்னாட் ன்கண் நம தமிழ்ெமாழியான இ
ற்
ன்
றாயிரத் த் ெதாண்
ற்ைறயாயிரம் ெபயர்களாற் ேபசப்பட் வ கின்ற .
இத் ெதன்னாட் ல் மட் ேமயன்றி, இலங்ைகயி ம் பர்மாவி ம் சிங்கப் ர் பினாங்கு
தலான மலாய் நா களி ம், ேமாாீசு ெதன்னாப்பிாிக்கா தலான இடங்களி ம்
நம தமிழ் ெமாழிையப் ேபசுவார் ெப ந்ெதாைகயாய் இ க்கின்றார்கள். இவ்வள
ெப ந்ெதாைகயாய் உள்ள தமிழ் மக்கெளல்லா ம் அறவி ம் நாகாிகத்தி ம் உயர்ந்
விளங்க ேவண் மாயின், அவர்கள் தமக்குத் ெதாிந் ள்ள தமிழ் ெமாழியின்
வழியாகேவ அங்ஙனம் ஆதல் ேவண் ம். மிகுந்த ெபா ட் ெசல ம் காலக் கழி ம்
வ த்த மின்றி அவர்கைளக் கல்வியில் வல்லவராக்குதற்கு இைசவான இந்த எளிய
ைறைய வி த் அவர்கட்குப்
ைமயாக ஆங்கிலம் ஆாியம் தலான
ெசாற்கைளக் கற்பித் அவர்கைள உயர்த்தல் ேவண் ெமன் நிைனப்பவர் ஒ
காலத் ந் தம் ெமண்ணத்ைத நிைறேவற்றமாட்டார். ஆதலால், நம் தமிழ் மக்கைள
உண்ைமயாகேவ ன்ேனற்ற ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் உைடயவர்கள்
அவர்க க்குாிய தமிழ்க் கல்வியின் வாயிலாகேவ அதைனச் ெசய்யக்
கடைமப்பட்
க்கின்றார்கள்.
மற்ற ெமாழிகளில் நாேடா ம் தியனவாய் ெவளிவ ம் அ ம்ெபா ள் ல்கைள
ெயல்லாந் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த் க் கற்பிக்கத் தைலப்பட்டால், இப்ேபா
பதிைனந் ஆண் க க்கு ேமல் ஆங்கில ெமாழிைய மிக வ ந்திக் கற் ஒ வர்
ெதாிந் ெகாள் ம் ெபா ள்கெளல்லாம், தம ெசந்தமிழ் ெமாழியில் ஏெழட்
ஆண் களில் இன் ஞ் ெசவ்ைவயாக்க் கற் த்ேதறலாம், ஆங்கிலம் ஆாியம் த ய
ெமாழிகளில் அவர் எவ்வள தான் கற் த் ேதறினா ம், தாம் அம்ெமாழிகளில் அறிந்த
ெபா ள்கைளத் தமிழ் மக்கள் எல்லார்க்கும் லப்ப ம்ப எ த் ச் ெசால் ப் பயன்
ப த்தல் இயலா . தமிழ் கற்றவேரா தாம் அறிந்தைவகைளத் தமிழ் மக்கெளவர்க்கும்
நன்கு விளங்கும்ப எ த் ச்ெசால்லப் ெபாி ம் பயன்ப வர். இதனால் தமிழ்
நாட்டவர் தமிழ் கற்பெதான்ேற தமக்கும் பிறர்க்கும் பயன்ப வதற்கு ஏ வாம் என்க.
இனி, ஏெழட்
ற்றா களாய்ப் தி
ைனந்ெத ந் இப்ேபா ஆங்காங்கு
வழங்கி வ ம் பல ேவ ெமாழிகைள ம் ேபால்வதன் நம ெமாழி; இஃ இன்ன
காலத்திேலதான் ேதான்றியெதன் எவரா ம் கட் ைரத் ச் ெசால்ல
யாத
பழைம ைடயதாகும். இத்தைன காலமாகி ந் தன இளைம சிறி ங் குன்றாதாய்
உலாவி வ கின்ற . தமிைழப் ேபாலேவ பழைம ைடயனெவன் ெசால்லத்தக்க
ஆாியம் கிேரக்கு இலத்தின் ஈ
சீனம் தலான பல ேதய ெமாழிகெளல்லாம்
இப்ேபா உலக வழக்கில் இன்றி இறந்ெதாழிய, நம் ெசந்தமிழ் ெமாழி ஒன் மட் ேம
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எல்லாம் வல்ல இைறவைனப் ேபால் என் ம் இறவாத இளைமத் தன்ைம வாய்ந்
இலங்குகின்ற . இவ் ண்ைமைய மேனான்மணீயத்தில்,
லகும் பல யி ந்
பைடத்தளித் த் ைடக்க கி ம்ஓர்
எல்ைலய பரம்ெபா ள் ன்
னி ந்தப யி ப்ப ேபாற்
கன்னட ம் களிெத ங்கும்
கவின் மைலயாள ந்
ம்
உன் தரத் தித் ெத ந்ேத
ஒன் பல ஆயி
ம்
ஆாியம் ேபால் உலகவழக்
கழிந்ெதழிந் சிைதயா நின்,
சீாிளைமத் திறம் வியந்
ெசயன்மறந் வாழ்த்

"பல்

என் வந்த தமிழ்த்தாய் வணக்கச் ெசய் ளி

ங் கண்

ெகாள்க.

பழைமயில் இதேனா ஒத்த ஆாியம் தலான ெமாழிகெளல்லாம் இறந்ெதாழிய ம்,
இ மட் ம் இன் ம் இளைமேயா விளங்குவ எதனால் என்றால், தமிழ் அல்லாத
மற்ற ெமாழிகெளல்லாம் மக்கள இயற்ைகக்கு மாறான உரத்த ஓைசக ம் ெபா ந்தா
இலக்கண
க ம் காணப்ப வதால் அைவ வழங்குவதற்கு எளியனவாய்
இல்லாமல் நாளைடவில் மாய்ந் ேபாகத் தமிழில் இயல்பாற் பிறக்கும் அைமந்த இனிய
ஒ க ம் மிக ம் ெபா த்தமான இலக்கண
க ம் இையந் , இஃ ஓ தற்கு
எளிதாய் இ த்த னாற்றான் அங்ஙனம் இஃதின் ம் இளைம குன்றாமல்
நைடெப கின்றெதன் உணர்ந் ெகாள்க. 'க் தம்' 'த் ஷ் ' த்வாிதம்' 'ச் ஷ் '
'
தயம்' தலான ஆாியச் ெசாற்கைளச் ெசால் ப் பா ங்கள்! அைவ ேபசுவதற்கு
எவ்வள வ த்தமாய் இயற்ைகக்கு மா பட்டனவாய் இ க்கின்றன!
இச்ெசாற்கைளேய தமிழ்வ வாகத் திாித் க் 'கி தம்' 'தி ட் ' ' ாிதம்' 'சி ட் '
'இதயம்' என் ெசால் ப் பா ங்கள். அப்ேபா அ வ ேபசுதற்கு எவ்வள
எளியனவாய் வ த்தமில்லா தனவா யி க்கின்றன! இனி, இவற்றிற்கு ேநரான 'இ
'
'பார்ைவ' 'விைர ' 'பைடப் ' 'ெநஞ்சம்' தலான ய தமிழ்ச் ெசாற்கைளச் ெசால் ப்
பா ங்கள! இைவ அவற்ைறக் காட்
ஞ் ெசால் தற்கு இன் ம் எத்தைன
எளியவாய் இனியவாய் இ க்கின்றன! இங்ஙனேம ஆாியம் தலான மற்ற
ெமாழிகளின் இலக்கணங்கள் இயற்ைகக்கு மாறாய் இ த்த ம், தமிழ் இலக்கணம்
ஒன் ேம இயற்ைகக்குப் ெபா த்தமாய் இ த்த ம் நாம் எ திய ஞானசாரக
தற்ப மத்தி ம், பண்ைடக் காலத் தமிழர் ஆாியர் என் ம்
ங் கண் ெகாள்க.
இங்ேக அைவெயல்லாம் விாித் ைரப்ப9தற்கு இடமில்ைல. அ நிற்க.
இனி, ெமாழியின் அைமப்ைப ம் மக்களியற்ைக உலக இயற்ைககைள ந் திறம்ப
விாித் ைரத்த ெதால்காப்பியம் ேபான்ற மிகப் பைழய ைல நம ெசந்தமிழிலன்றி
ேவ ெமாழிகளிற் காணல் இய ேமா? அறம் ெபா ள் இன்பம்
என் ம்
நாற்ெபா ைள ம் ற் ம் எ த் விளக்கிய தி க்குறள், நால யார் ேபான்ற அ ம்
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ெப
ல்கைள நம் ெசந்தமிழ் ெமாழியன்றி ேவ எந்த ெமாழிேய ம்
உைடயதாேமா? சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல என் ம் ெப ம் பழந்தமிழ்க்
காப்பியங்கேளா ஒத்தைவ எம் ெமாழியிேல ம் உளேவா? உலகவியற்ைக பிறழா
பா ய பத் ப்பாட் , க த்ெதாைக தலான பைழய தமிழ்ப் பாட் க க்கு
நிகரானைவ ேவ எந்த ெமாழியிேல ம் எ த் க்காட்டல் இய ேமா? தி வாசகம்,
தி ச்சிற்றம்பலக்ேகாைவ, ேதவாரம், ெபாிய ராணம், என் ம் ெதய்வத்தமிழ் ல்கள்,
கன்ெனஞ்ச ம் கைரந்
கி எத்திறத்தவ ம் இைறவன் அ ட்ெப க்கில் அமிழ்ந்தி
இன்
வினராய் நிற்குமா ெசய்தல்ேபால, ேவ எந்த ெமாழியில் உள்ள
எந் ேல ஞ் ெசய்தல் கண்ட ண்ேடா? மக்கள்
வாய் ெதாியேவண் ம்
ெமய்ப்ெபா ள்கைளெயல்லாந் ெதளித் க் கூறி
கட் ய சிவஞான ேபாதம்,
சிவஞானசித்தி ேபானற் ெமய்த் ல்க ம் அவற்றிற்கு ெமய் ைர விாித்த
சிவஞான னிவர் ண் ைர ேபான்ற உைர ல்க ந் தமிழிலன்றி ேவெறந்த
ெமாழியிேல ங் காணப்ப வ ண்ேடா? இந் ற் ெபா ள்கெளன் ந் தீம்பாைல
நம யிெரல்லாந் திக்திக்க்க் குைழத் ட் ம் நம் தமிழ்த் தாைய மறவா ேப ம்
ெப ம் ேபற்ைற நம் தமிழ் மக்கள் எல்லா ம் ெபற் ச் சிறந்தி வாராக!
-----------11. தமிழிற் பிறெமாழிக் கலப்
இந்நில கிற் பழைமக் காலந்ெதாட் இன் கா ம் வழங்கி வ ம் ெமாழி தமிழ்
ஒன்ேறயாம் என்பைத ன்ர் ஒ
ைற விளக்கிக் காட் ேனாம், மற்ைற ெமாழிகளிற்
சில பன் றாண் கட்கு ன்ேன இறந் ேபாயின. பல சின் றாண் களாகேவ
ேதான்றி நைடெப கின்றன. சில பழைமயாகி இறந்தன; பல
ைம ற் ப் பிறந்தன.
பழஐம ம்
ைம ம் ஒ ங்குைடய ஒ ெமாழிைய அவற்றினடத்ேத காணல்
இயலா . மற் த் தமிழ் ெமாழிேயா பழைமக்குப் பழைம மாய்
ைமக்குப்
ைம மாய்த் தன் இயல் பிறழா , ஏறக்குைறய ந்
றாயிரம்
மக்களினிைடேய உலாவி வ கின்ற . இங்ஙனம் இ பண் ெதாட்ேட உயிேரா
விளங்கி வ த ன், ற்காலத்தில் வழங்கிய ெமாழிகளின் ெசாற்கள் சில ம்
பிற்காலத்தில் நைடெப ம் ெமாழிகளின் ெசாற்கள் சில ம் இதன்கண்ேண கலந்
காணப்ப தல் இயற்ைகேயயாம். யாங்ஙனமாயின், நீண்டகாலம் உயிேரா
க்கும்
ஒ வன் பல நா களி ம் ெசன்
ய ந் ெதாழின் யற்சி ம் மிகுந்த சு சு ப் ம்
உைடயனாயி ந்தால், அவன் தனதிளைமக் காலத்தில் தன்ேனா
ந் இறந்
ேபானவர் ைவத்த ெபா ள்களிற் சிவற்ைற ந், தன பிற்காலத்தில் தன்ேனா
ப்பவர்
வழங்கு பண்டங்களில் சிலவற்ைற ங் ைகயாள ேநர்வ ேபால, உயிேரா
சு சு ப்பாய் உலவிவ ந் தமிழ்ெமாழி ந் தான் வழங்கிய பண்ைடநாளில்
வழங்கியி ந்த ஆாியம் இலத்தீன் தலா ெமாழிகளின் சில ெசாற்கைள ம்,
இஞ்ஞான தன்ெனா ேசர்ந் உலா ம் ஆங்கிலம்
க்கு தலான ெமாழிகளின்
சில ெசாற்கைள ந்தான் எ த் ப் பயன்ப த்தி வ கின்ற . இன் ம் இதைன
விளக்கிக் காட்டல் ேவண் ன், உயர்ந்த மைல கட் ல் என் ம் நீர் ஊ ம் ஒ
சுைனயி
ந் இைடயறா ஓ வ ம் ஓர் அ வி நீ க்குத் தமிழ் ெமாழிைய
ஒப்பிட் ச் ெசால்லலாம். இனி இவ்வ விநீர் ஓ வ ம் வழியின் இைடயிைடேய
காப்பின்றிச் ேச ம் நீ மாய் நிற்குங் குளங்குட்ைடகட்கு வழக்கில் இல்லாத ஆாியம்
இலத்தீன் தலான ெமாழிகைள ம், இன் ம் அவ் வழியின் கீேழ இ பா ம்
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ஆங்காங்கு தி த் ேதான்றி தனித்தனிேய ஓ ம் யா க க்கு ஆங்கிலம்
க்கு
தலான ெமாழிகைள ம், இவ் யா களி
ந் பிாிந் வந் அவ்வ விேயா
கலக்குஞ் சி சி கால்களின் நீ க்கு அம்ெமாழிகளி
ந் தமிழில் வந் கலக்குஞ்
சில ெசாற்கைள ம் ஒப்பாகச் ெசால்லலாம். பன்ென ஞ் காலமாக வற்றா ஓ வ ந்
தமிழ் அ வியான தான் வ ம் வழியி ள்ள ஆாியம் தலான பைழய குளம்
கூவர்களிற் ெசன் அவற்றின் ெசாற்களாகிய நீைர ந் தன்ேனா க் கலப்பித் ப்
தியவாக்கிப், பின் ம் இைடயிைடேய தன்கண் வந் கலக்கும் பின்ைறக் காலத் ச்
ெசாற்களாகிய சி கால்களின் நீைர ந் தன்
வாக்கித் தன்ைன வழங்கும் மக்கட்கும்
ெபாி ம் பயன்பட் வ கின்ற .
இனி, ஒ ெமாழியின் ெசாற்கள் மற்ெறா ெமாழியில் வந் கலக்கேவண் வ தான்
என்ைனெயன் வினவினால், ஒ ெமாழியிைனப் ேபசும் மக்கள் தம் நாட்ைட ந் தம்
இனத்தாைர ம் விட் நீங்காமல் இ க்கும் வைரயில், அவர் தாம் இ க்கும் நாட் ன்
கண்ேண பிறெமாழி ேபசும் பிறாட்டார் வந் ேசராதி க்கும் வைரயில், அவர் ேபசும்
ெமாழியில் அயல் ெமாழிச்ெசாற்கள் வந் கலப்பதற்கு இைடேமயில்ைல,
அங்ஙனமின்றி அவர் பல நா கைள ம் அந் நா ளி ள்ள ப திறப்பட்ட மக்கைள ம்
ேபாய்க் கண் ம், அவர் நாட் ப் பண்டங்கைளத் தாம் விைல ெகாண் ம், தம்நாட் ப்
பண்டங்கைள அவர்க்கு விற் ம், அவர் தம் வழக்கெவா க்கங்கள் சிலவற்ைறத் தாங்
ைகப்பற்றி ம், தமக்குாிய சிலவற்ைற அவர் ைகப்பற் மா தந் ம், ஒ வர
நாகாித்ைத ஒ வர் பின்பற்றி ம் ஒ கும் உயர்ந்த அறி ம் உயர்ந்த நைட ம்
வாய்ந்தவர்களாயி ந்தால், அவர் ேபசும் ெமாழியில் மற்ற ெமாழிச் ெசாற்கள் குந்
கலவாமல் இரா. ஆகேவ, இம் ைறயால் ேநாக்குமிடத் ப் பல வைகயா ம் உயர்ந்த
நாகாிக தமிழிற் பிறெமாழிச் ெசாற்கள் சில வந் கலக்கலான இயற்ைகேயயா
ெமன்ப உணரப்ப ம்.
அங்ஙனமாயிற், பைழய காலத்திற் றமிழ் மக்கள் அயல் நாட்டவெரா ெசன்
அளவளா ம் நாகாிக திர்ச்சி உைடயவராயி ந்தா ெரன்பதற்குச் சான்
ன்னேர
என்ைனெயன்னி, இற்ைறக்கு ஐயாயிர ஆண் கட்கு ன்னேர எ தப்பட்ட
ெதால்காப்பியம் என் ம் ல் ஒன் ேம ஒ ெப ஞ் சான்றா ெமன்க. அ ைம
ெப ைமயிற் சிறந்த இவ்ெவா
ைல ஒ சிறி உற் ேநாக்குவார்க்கும், இந் ல்
எவ்வள பழைம ைடயதாய் இ க்க ேவண் ெமன்ப ம், மிகப் பைழய நாளிேல இவ்
யர்ந்த ைல எ திய ஆசிாியேரா ஒ ங்கி ந்த தமிழ்
மக்கள் எத் ைணச்
சிறந்த அறி ம் நாகாிக ம் வாய்ந்தவரா யி ந்தி க்கேவண் ெமன்ப ம் அவர்
உள்ளத்திற் பதியாமற் ேபாகா. இந்
ன்கண் உள்ள, " ந்நீர் வழக்கம் மக உேவா
ல்ைல" என் ஞ் சூத்திரத்தாற் பண்ைடத் தமிழ் மக்கள் ெபா ள் ஈட் ம் ெபா ட் த்
தம் மைனவி மக்கைள ம் நாட்ைட ம் விட் கடல் வழிேய மரக்கலன்களில் ஏறித்
ெதாைலவான நா நகரங்களிற் ெசன் ேசர்வெரன்ப ெபறப்ப கின்ற . தமிழர்கள்
கடல் தாண் ச் ெசன் ேவற் நா களிற் ேபாய் ெபா ள் யற்சி ெசய்த ப்
ேபாலேவ, ேவற் நாட்டவ ம் தமிழ் நாட் ற் ேபாந் பல யற்சிகைள
நடத்தினாெரன்ப ஈ
ெமாழியில் எ தப்பட்ட பைழய விவி ய
னால் எளிதிற்
விளங்குகின்றதன்ேறா? காவிாிப் ம்பட் ணத்திற் காிகாற் ேசாழன் என் ம் ேவந்தர்
ெப மான் அரசாண்ட ேபா , பலேவ ெமாழிகள் ேவழங்கிய பலேவ ேதயத்தா ம்
அந்நகரத்தினடத்ேத ேபாந் கலந்தி ந் பல ெதாழிற் யற்சி நடத்தினைம ம்,
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கட க்கு அப்பா ள்ள நா களி
ந் குதிைரகள் வந்தைம ம், இமயம் ேம
த ய மைலகளி
ந் ெபான் ம் மணி ம், ேமற்கணவாய் மைலகளி
ந்
சந்தனக்கட்ைட அகிற்கட்ைடக ந், ெதன்கட
ந்
த் க ங், கீழ்கட
ந்
பவழங்க ங், கங்ைக யாற்றி
ந் அதன் ெபா ள்க ம் இலங்ைக பர்மா என் ம்
நா களி
ந் அவற்றின் விைள ெபா ள்க ம் அந்நகரத்தில் வந்
விைலயானைம ம், இற்ைறக்குச் சிறிேதறக்குைறய இரண்டாயிர ஆண் க க்கு ன்
இயற்றப்பட்ட பட் னப்பாைல யி ம் அதற்குச் சிறி பிற்பட்ட சிலப்பதிகாரத்தி ம்
விளக்கமாகச் ெசால்லப்பட்
க்கின்றன வல்லேவா? கிேரக்க நாட்
ள்ள யவனர்கள்
தமிழ்நாட் ற் ேபாந் தமிழக அரசர்களின் கீழ்ப் பல அ வல்கள் பார்த்தைம
ெப ங்கைத, ல்ைலப்பாட்
தலான பழந்தமிழ்ப் பாட் களில் நன்கு
குறிக்கப்பட்
க்கின்ற . இங்ஙனம் பண்ைட நாளில் தமிழ்நாட்டார் அயல்
நா களி ம் அயல்நாட்டார் தமிழ்நா களி ம் ேபாந் ஒ வேரா உ வர்
அளவளாவியி ந்தைம இனி
லப்ப த ன் ேவற் நாட்டவர்க்குாிய ெமாழிகளின்
ெசாற்களிற் சில ெதான் ெதாட்ேட தமிழிற் குந் வழங்குவதாயின என் உணர்தல்
ேவண் ம். இவ்வா ேநர்ந்த கலப்பின்ைமைய ஆராய்ந் உணர்வார்க்குத் தமிழர்
பண்ைடக் காலத்திேலேய நாகாிகத்திற் சிறந் விளங்கினாெரன்ப
லனாகும்.
அங்ஙனமாயின், ேவற் நாட் ச் ெசாற்கள் தமிழிற் கலந்த ேபாலேவ, தமிழ்ச்
ெசாற்க ம் மற்ைறத் ேதய ெமாழிகளிற் கலந் காணப்ப தல் ேவண் ேம ெயனின்,
ஆம், தமிழ்ச் ெசாற்கள் பல பைழய ெமாழிகளி ம் திய ெமாழிகளி ங் கலந்
வழங்கேவ ப கின்றனெவன் கைடப்பி க்க. ஆணி மீனம் நீர் தாமைர கல குடம்
தலான பல ெசாற்கள் ஆாிய ெமாழியி ம், அைச அ வி இ ம் ஈன் எல்லாம்
ேமன்ைம கில் தலான பலெசாற்கள் ஆங்கிலம் இலத்தீன் கிேரக்கு தலான
ஐேராப்பியர் ெமாழிகளி ம், அவா இ ஊர் எ ைம சினம் ெசவ்ைவ தலான
பலெசாற்கள் கால ஈ
தலான மிகப் பைழய ெமாழிகளி ம், இன்னம் பல மற் ம்
பல ெமாழிகளி மாக ஒ ங்கு கலந் காணப்ப கின்றன. அைவெயல்லாம்
இங்ெக த் க் காட்டப் குந்தால் இக் கட் ைர மிக விாி மாத ன் அைவ தம்ைம
ண்ணிய ஆராய்ச்சியாற் பல
தவி ெகாண் அறிந் ெகாள்க.
இவ்வா ெமாழிகள் ஒன்ேறாெடான் கலக்கப்ெப தற்கு அவற்ைற வழங்கும்
மக்களின் நாகாிகம் வழியாயி த்தலால், நாகாிகம் வாயந்த் எந்த ெமாழி ம்
மக்களியற்ைகயிைன ம் அவர வாழ்க்ைகயின் இயல் கைள ம் அைமதியாக
ஆராய்ந் பார்ப்பவர்க்கல்லாமல் மற்றவர்க்கு ஒ சிறி ம் விளங்கமாட்டா . தமிழ்
மக்கள் பண் ெதாட்ேட நாகாிகத்திற் சிறந்தவராயி ந்ததனால் அவெரா பல
ெமாழிேபசும் பல நாட்டவ ங்கலந் பழகேவ மற்ற ெமாழிகளின் ெசாற்களிற் சில
தமிழி ங் காணப்ப ஆயின. இங்ஙனம் காணப்ப தல் தமிழ் ெமாழியின் நாகாிகச்
சிறப்பிைன ம் அதன் வளப்பத்திைன ங் காட் கின்றேதயல்லாமல் அதற்கு அ
தாழ்வாதைலக் குறிக்கின்றதில்ைல. உண்ைம இவ்வாறி ப்ப, இதைனச் சிறி ம்
உணரமாட்டாமல் சுவாமிநாத ேதசிகர் என்பார் தாம் இயற்றிய இலக்கணக் ெகாத்தில்,
அன்றி ந் தமிழ் ற்களவிைல அவற் ள் ஒன்ேற யாயி ந் தனித் தமி ண்ேடா" எனக்
கூறிய ெவற்றாரவார ைரயாமன்றிப் பிளிெதன்ைன?
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ேம ம், ெந ங்காலம் உயிேரா
ந் திக ம் ஒ ெமாழியிற் பிற ெசாற்கள்
கலத்தல் ேபாலச் சின்னாள் உயிேரா
ந் பின்னர் இறந் ப ம் ஒ ெமாழியிற்
பிறெசாற்கள் மிக ைழந் நிைலெப தற்கு இடேம யில்ைல. இதனாேலதான், ஆாிய
ெமாழியிற் பிறெமாழிச் ெசாற்கள் மிகுதியாகச் ேசர்ந் காணப்படவில்ைல. ஆாியம்
பல்லாயிர ஆண் கட்கு ன்னேர எவரா ம் ேபசப்படாமல் இறந் பட்டைமயின்,
அதன்கட் பிறெசாற்கள் குதற்கு வழியில்லாமற் ேபாயிற் . இ ெகாண் ஆாிய
ெமாழி உலக வழக்கிற்குப் பயன் படாைமேயா , அ நாகாிக வளர்ச்சிக்கு
இைசந்தாகாைம ம் நன்கு ெபறப்ப ம். ஒ வர் ஒ ெமாழி ேபசுகின்றவராய்
இ ந்தால்மட் ம் அவர் மற்றெமாழிச் ெசாற்கைள எ த்தாள ேந மல்ல , அவர்
ஏ ேம ேபசாத ஊைமயாயி ந்தால் அவர் பிறவற்ைற எ த்தாளச் சிறி ம்
இட ண்டாகமாட்டா . ஆதலால் உலக வழக்கி ன்றி இறந் பட்ட ஆாியெமாழி பிற
ெமாழிச் ெசாற்கைள ஏற்க ம் மக்கள் வாழ்க்ைகக்குப் பயன்பட ம் மாட்டாதாயிற்
ெறன்க.
இனி, உலக வழக்கின்கண் உள்ள ஒ ெமாழியிற் பிறெசாற்கள் வந் ேச மாயின்,
அஃ இயற்ைகயாக நிகழேவண் ேம யல்லாமற் கல்வியிறி ைடய சிலரால் அவர்
தமக்குத் ேதான்றியப ெயல்லாம் அைவ ெசயற்ைகயாக வ ந்
குத்தப்ப மாயின்
அைவ அம்ெமாழியில் நிைல ெபற் உயிர் வாழா. இ வர் தமக்குள் ேதான்றிய
ேநசத்தால் ஒ ங்கு ஒட் உயர் வாழ ேவண் ெமயல்லாமல், பிறரால் வ ந்
ெபா த்தப்பட் அவர் ஒன் பட்
த்தல் இைசயா . இவ்வியல் ெமாழிகளின்
ேசர்க்ைகயி ம் பிறழாமல் அைமந்தி ப்பெதான்றாம். ஒ ெமாழி வழங்கும் ஒ
ேதயத்தில் உள்ளார் திதாக ஒ பண்டத்ைதக் கண் பி த் ச் ெசய் அதற்குத் தம
ெமாழியிற் ெபய ம் இட் ப் பிறகதைன ேவ ேதயங்களிற் ெகாண் ேபாய்
விைலப்ப த் ங்கால் அப்பண்டத்தின் ெபயர் ேவ ெமாழியிற் கலத்தல்
இயற்ைகேயயாம். இத்தைகய நிகழ்ச்சிகளி ங்கூடப்,
ப் பண்டங்கள் வாங்கும் மற்ற
நாட்டவர் நாகாிக ம் உயர்ந்த அறி ம் உைடயவராயி ந்தால், அவற்றிற்குத் தம
ெமாழியிேல
ப்ெபயாிட் ம் வழங்குவர். ேமல் நாட்
ந் வந் இத்
ெதன்னாட் ல் விைலயாகுந் ெதளிவான ஒ வைக மட்பாணட்த்ைதக் கிளாசு என் ங்
ேகாப்ைப என் ம் வழங்குகின்றனர். கிளாசு ேகாப்ைப என் ம் இச்ெசாற்கள்
ஆங்கிலச் ெசாற்களின் திாி களாகும். இப்பாண்டங்கள் ேமல்நாட் ற்
ெசய்யப்பட்டனவாய்த் தமிழ்நாட் ற்குப் தியனவாய் இ த்தலால், இவற்றிற்குாிய
ஆங்கிலச் ெசாற்கைளத் தமிழர் தா ம் எ த்தா தல் ெபா த்தேமயாம்;
இப்பாண்டங்கைள ங் கூட தமிழறி மிக்கவர்கள், கண்ணா க் குவைள 'பீங்கான்
கிண்ணம்' என் தமக்குாிய தமிழ்ச் ெசாற்களாேலேய வழங்குவர். 'எஞ்சின்' ' ெரயின்'
' க்கட் ' ' ராம்' 'ஸ்கூல்' 'கமிஷன் ஏெஜண் ' 'ஷாப் ; 'மார்க்ெகட் . தலான
ஆங்கில ெமாழிகைளப் ெபா மக்கள் அவற்றிற்கு ைறேய 'ெபாறி' 'வண் த் ெதாடர்'
'சீட் ' 'மின்சாரவண் ', பள்ளிக் கூடம்', 'தரகன்', 'கைட', 'அங்கா க்கைட' தலான
ஆங்கில ெமாழிகைளப் ெபா மக்கள் அவற்றிற்கு ைறேய 'ெபாறி', 'வண் த் ெதார்'
'சீட் ', 'மின்சாரவண் ', 'பள்ளிக்கூடம்', 'தரகன்', 'கைட', 'அங்கா க்கைட', தலான
தமிழ்ச் ெசாற்கைளேய இட் வழங்குவர். கல்வியறி ம் நாகாிக ம் வாய்ந்தவர்கள்
இங்ஙனம் பிறாட் ச் ெசாற்கைள எ த் வழங்க ேவண் ய இடங்களி ம் அவற்றிற்கு
ஈடாகத் தம ெமாழியி ள்ள ெசாற்கைளேய நைடெபறவிட் வாழ்வர். இவ்வா
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ெசய்தல் அவர்க்குள்ள யற்சியின் திறத்ைத ம் நாகாிகச் சிறப்பிைன ந் தம
ெமாழியில் ைவத் பற்றிைன ம் ெவளிப்பைடயாகக் காட் வதாகும்.
யற்சி ம் உண்ைமயான பற் ம் இல்லாதவர்கள் பிற ெமாழி ேபசுேவா டன்
கலந்தால் தம ெமாழிச் ெசாற்கைள விட் ப் பிறெசாற்கைளேய எளிதில் எ த்தாளத்
தைலப்ப வார்கள். தமக்குாிய ெமாழிைய வளம்ெபறச் ெசய் ம் யற்சி ம் அதன்பாற்
பற் ம் இல்லாமற் ேபாதல் எதனால் என்றாற், பிறிெதா ெமாழியி ந் தாம் வல் நர்
என்பைதக் காட் த் தம்ைம உயர் ப த்திக்ெகாள் ம் எண்ண ம், ெபா ள் வ வாய்
ஒன்றி ேய ேநாக்கம் ைவத் அதற்ேகற்ற பிறெமாழிப் பயிற்சிேய என்ற பிைழபட்ட
க த் ங் ெகாள்ளப் ெபற்றி த்தலாேலயாம். இதற்கு இத் ெதன்றமிழ் நாட்
ள்ள
பார்ப்பன மாந்த ம், அவைரப் பின்பற்றின வ ம் விடாப்பி யாய்க்
ைகக்ெகாண்
க்கும் ஒ கலாேற ஒ ெப ஞ் சான்றாகும். இத் தமிழ்நாட் ன்கண்
உள்ள ெபா ள்கைள வழங்குவதற்கு ஏராளமான தமிழ்ச் ெசாற்கள் இ ப்ப ம்,
அவற்ைற விடத் இத் ெதன்னாட் ற்கு உாியவல்லாத வடெமாழிச் ெசாற்களா ம்,
இப்ேபா சில ஆண் களாக ஆங்கிலச் ெசாற்களா ம், அவற்ைற அவர் வழங்கி
வ கின்றனர். தமிழ் மக்கள் எல்லா ந் தண்ணீர் என் வழங்கிவர, அவர்கள் அதைன
ஜலம் என் கூ கின்றார்கள். 'எனக்கு ஓர் ஏனத்திேல குளிர்ந்த நீர் ெகாண் வா,
வறட்சியாயி க்கின்ற ' என் ெசால்ல ேவண் வைத, 'ேநக்கு ஒ பாத்திரத்திேல
கு ந்த ஜலங்ெகாணடா, தாகமா இ க்கு' என் வடெசாற்கைளச் ேசர்த்தேலா
இைடயிைடேய ள்ள தமிழ்ச் ெசாற்கைள ஞ் சிைதத் ப் ேபசுகின்றார்கள். இன் ம்
'பயனற்ற ெசயல்' என்பைதப் 'பிரேயாஜனமற்ற காாியம்' என் ம், ெவயில், ெவளிச்சம்,
வானம், காற் , ெந ப் , உண , உழ , அ வல், ய்ைம, நாேடா ம், கல்வி
என்பவற்ைற ைறேய சூர்ய ப்ரகாசம், ஆகாசம், வா , அக்நி, ஆகாரம், விவசாயம்,
உத்ேயாகம், பாிசுத்தம் திேந திேந, வித்ைத என் ம் வடெசாற்களால் அவர்கள் வழங்கி
வ தல் எவ ம் அறிவர். இவ்வா இன் ம் ற் க்கணக்கான வடெசாற்கைள
அவர்கள் தமிழ் ேபசுங்கால் இைடயிைடேய ேவண்டா கூறலாய் வழங்கி வ கின்றனர்.
இங்ஙனடஞ் ெசய்தல் இறந் ேபான வடெசாற்கைள ற் ேம அங்ஙனம் விடாமற்,
சில பல ெசாற்கைள ேய ம் உலகவழக்கிற் பயிலவி தற்கு வழியாய் இ த்த ன் அ
குற்றமாய்க் ெகாள்ளப்ப் தலாகாெதனின், இறந் ேபான வடெமாழியின் சில
ெசாற்கைள உயிர்ப்பிக்கின்ேறன் என்
குந்த பன் றாயிரம் மக்க க்குப்
பயன்பட் வழங்கி உயிேரா உலாவிவ ந் தமிழ் ெமாழியின் ெசாற்கைள இறக்கச்
ெசய்தல் எள்ளள ம் ெபா ந்தா . ைகயி ள்ள ெப ந்ெதாைகப் ெபா ைளக் கட ற்
ெகாண் ேபாய் எறிந் விட் , நிலத்ைத அகழ்ந் அ யி ள்ள ெபா ைள எ க்க
யல்வார் திறத்திற்குந், தமிழ்ச் ெசாறக்ைளக் ைகெநகிழ விட் வடெசாற்கைள
வ ந்திச் ெசால்ல யல்வார் திறத்திற்கும் ேவ பா சிறி ங் காண்கிேலம்.
வடெமாழிையத் தனிேய
ம் உயிர்ப்பிக்க யன்றா ம் அதைனச் சிறி
பய ைடயெதன் ெசால்லாம். அங்ஙனஞ் ெசய்ய இயலா அதன் ெசாற்கள்
சிலவற்ைற மட் ம் உயிேரா ல ஞ் சிறந்த ெமாழியில் வ ந்
குத்தி அம்
ெமாழிக்குக் ேக சூழ்தல் ெபாி ம் இழிக்கத்தக்க ெதான்றாகும். இன்றியைமயா
இடங்களில் வடெசாற்கள் சிலவற்ைற எ த்தா தல் வ ெவன் யாங் கூறவில்ைல,
ெபா ள்கைளக் குறிப்பி வதற்கு ஏராளமான தமிழ்ச்ெசாற்கள் இ க்ைகயில் அவற்ைற
வி த் ப் பிறவற்ைறப் குத்தைலேய ெபாிய ெதா குற்றமாக நிைனக்கிேறாம். பிற
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ெசாற்கைள எ த் வழங்குதற்கு இன்றியைமயா இடங்கள் என்பன,
ப் ெபா ைளக்
கூ தற்குத் தமிழில் உள்ள ெசாறக்ைள எவ்வள
யன் பார்த் ம், அதற்கு அைவ
இைசயாத ேநரங்கேளயாம். யற்சி ம் அறி ம் உைடயவர்கள் க த் ைவத்தால்
எத்தைகய
ப் ெபா ள்கட்குந் தமிழிேலேய ெபயரைமக்கலாெமன்பைத நம
ெகாள்ைக. உயிேரா லவிவ ம் ெமாழிகள் எைவயாயி ப்பி ம் அைவ எத் ைண
ஏைழைம ைடயவாயி ம். அவற்றிற் குாிேயார் உண்ைமப் பற் ைடயராய் அவற்ைற
அங்ஙனம் வளம்ெபறச் ெசய் வ குவராயின், அதனால் அவர் உயரமான அறி ம்
நன் யற்சி ம் ேமன்ேமல் மிகப் ெபற் த் தா ந் தம்மினத்தவ ம் உயர்வர்.
இனி, இவ்வாறன்றி இக்காலத் ப் பார்ப்பன மாந்தர் ேபால் வடெமாழிச்
ெசாறக்ைள ம் ஆங்கிலம் தலான ஏைன ெமாழிச் ெசாற்கைள ந் தமிழின்
இைடயிைடேய கலந் ேபசுேவார், ய தமிழ்ப் ேபசும் மற்ைறப் ெப ம்பாலாாின்
ேவறாகப்பிாிந் , அவர்கெளா ெதார்பில்லாதவராய், அவர்களால் தா ந் தம்மால்
அவர்க ம் ெப ம் பயன் வரவரக் குைறயத், தா ந் தம்மினத்தா ஞ் சில
ற்றாண் களில் தமி க்கு ற் ம் றம்பாய் ேவற்றினமாய் மைறந் ேபாெரன்ப
திண்ணம். இஃ இவர்க்ேக தாழ்வாய்
மல்லாமற், பன் றாயிரம் மக்களிைடேய
பரவியி க்குந் தமி க்கு அதனாற் சிறி ஞ் சி ைம வரா . அங்ஙனமன் , பார்ப்பன
மாந்த ம் அவர் ேபால்வார் பிற ம் வடெமாழிையேய தமக்குாிய ெமாழியாகக் க தி
அதைனேய மிக ம் பயி த ன் அதன் ெசாற்கைளத் தமிழிற் கலந்
ேபசுகின்றாெரனின், அங்ஙனம் வடெமாழியினடத் மிகுந்த பற் ைவத் அதைனேய
பயி ம் அவர்கள் அம்ெமாழிையத் தம் ெபண் ர் பிள்ைளகள் தலான எல்லார்க்குங்
கற்பித் அம்ெமாழியிேலேய அவ டன் ேபசுதல் ேவண் ம்; அ ேவ அதன்பால்
ைவத்த உண்ைமப் பற் த க்குப் ெபா த்தமாகும்.
தமிழ டன் தமிழிற் ேபச வி ப்பம் இல்லாத அவர்கள், தாம் தமிழேரா உண்ணல்
கலத்தல்கள் ெசய்யா அவாின் ேவ பிாிந் தம்ைம உயர் ப த்திக் ெகாண்ட
ேபால ம், அவர்க ள் வடெமாழிைய நிரம்பக் கற்ேறார் சிலர் தமிழெரா தாம் ேநேர
ேபசுத ம் ஆகாெதன் ஓர் ஏற்பா ெசய் ெகாண்
த்தல் ேபால ந் தா ந்
தமிைழேய ற் ம் ேபசாெதாழிதேல ெபாத்த ைடத்தாம். அவ்வா தங்ெகாள்ைகக்கு
ஏற்ப நடத்தைல வி த் , வடெசாற்கள் சிலவற்ைறத் தமிெதா கலந் ேபசுதலால்
மட் ேம அவர் வடெமாழிக் குாியராய் வி வேரா? அவ ட் சிலர் இப்ேபா ஆங்கிலங்
கற் ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ந் தமிழிற் ேசர்த் ப் ேபசுகின்றார். அதனால் அவர்
ஆங்கில ெமாழிக்கு உாியவராவேரா? ஆகாெரன்ேற. அ ேபாலேவ, வடெமாழிையத்
தஞ்சுற்றத்தார் எல்லாேரா ம் ற் ம் ேபசத் ெதாியாத அவர் அதன்பாற் பாராட் ம்
பற் ம் ெவ ம் ேபா ேய அல்லாமல் ஏ ம் பய ைடயதாக்க் காணப்பட வில்ைல.
ஆகேவ, உலக வழக்கிற்குப் பயன் படாத வடெமாழிேமல் ைவத்த ேபா ப்பற்றால்
வளம் நிைறந்த ய தமிைழக் ெக க்க ந் தல் பார்ப்பன மாந்தர்க்கும் அவைரப்
பின்பற்றினார் பிறர்க்குஞ் சிறி ம் ைறயாகா .
அவ்வாறன்றி, வடெமாழி உலக வழக்கிற் ெபண் ரா ம் பிள்ைளகளா ம்
ேபசுதற்குப் ெபா ந்தி வராத உரத்த ஓைசக ங் கைனக்கும் ஒ க ம் உைடயதாய்ப்,
ெபயர் விைனகளில் உயர் திைன அஃறிைணப் பாகுபா கள் உலக இயற்ைகயில்
அைமந்தப யாக இல்லாமற் ெசயற்ைகயாக வ ந் வகுக்கப்பட் , ஊன்றிப்
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பயல்வார்க்கும் ேப ைழப்பிைன ம் ெப வ த்தத்திைன ம் த வதாயி த்த ன்,
அஃ எல்லாரா ம் ேபசப் படாததைன ஒ குற்றமாக ெசால் தல் ஆகாெதனின் இ
குற்றேமா அன்ேறா என்பதைன இங்கு
கட்டப் குந்திலம். உலகவழக்கிற்
ெபண் ர் சிறார் தலான எத்திறத்தாரா ம் ேபசுதற்கு இையந்த எளிய தன்ைம ந்,
தன்ைனக் கற்பார்க்கு இனியவாய்க் காணப்ப ம் இயற்ைகப் ெபா த்த ள்ள
ெசான்
ம் ெபா ண்
க ம் வாய்ந் , பல்லாயிர ஆண் களாக இளைம
குன்றாமல் வழங்கி வ ம் அ ைம ெப ைம மிக்க ெசந்தமிழ் ெமாழியில் ேவண்டா
கூறலாய் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான பிறெமாழிச் ெசாற்கைளக் ெகாண் வந்
ைழத்தல் ெபாி ம் குற்றமாவதாம் என்பதைனேய இங்ேக விளக்கப் குந்ேதாம்.
இனி, இன்றியைமயா ேவண்டப்பட் த் தமிழில் வந் கலக்கும் அயல்ெமாழிச்
ெசாற்கள் தமிழிற் ெபா ந் தற்குாிய இயல்பிைன ஞ் சிறி ஆராய்ந் காட் வாம்.
தமிழில் வந் கலக்கும் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான அயல் ெமாழிச் ெசாற்கள் தம்
தன்ைம திாிந் தமிேழாெடாத் த் தமிழி
வத்ைதப் ெபற் இயல்பாக வழங்கி
வ கின்றன. ஜ்ஞாநம், ம் கம், ஸ்தலம், ரங்க, கஷிரம், ப்ரகாசம், ப்ராசி, சக்தி, ஈசுவர
தலான வடெசாற்கள் தமிழில் ைறேய ஞானம், மி கம், தலம், அரங்கம், கீரம்,
பிரகாசம், பாசி, சத்தி, ஈசுவரன் த யனவாகத் திாிந் தமிேழாெடாத்
நைடெப கின்றன. க்ளாஸ், கப், பாட்ல், பம்ப், ைபபிள், ஐேயாநியன்ஸ், கிைரஸ்ட்,
ஜான் தலான ஐேராப்பிய ெமாழிச் ெசாற்கள் தமிழில் ைறேய கிளாசு, ேகாப்ைப,
ேபாத்தல், ேவம்பா, விவி யம், யவனர், கிறித் , ேயாவான் த யனவாகத் திாிந்
தமிேழாெடாத் நடக்கின்றன. இங்ஙனேம ஆாியம் தமிழ் த யவற்றின் ெசாற்கள்
ஆங்கில ெமாழியிற் பலவா திாிந் அம்ெமாழியின் தன்ைமக் ேகற்ப உல தைல,
இவ்விந்தியாவி ள்ள ஊர்ப்ெபயர்கள் ஆங்கிலத்திற் ெசால்லப்ப ங் கால் திாிபைட ம்
ேவ பா ஒன் ெகாண்ேட நன்கு ெதளியலாம். இன் ம் இவ்விந்தியாவில்
இப்ேபா வழங்கிவ ம் பல ெமாழிக ள் ஒன்றன் ெசாற்கள் மற்ெறான்றில்
கலக்குங்கால் அம்மற்ற ெமாழியின் தன்ைமக்கு இைசயேவ அைவ திாிந்
வழங்குதைல அவ்வம் ெமாழியி ம் ஆராய்ந் பார்த் த் ெதாியலாம்.
இவ்வா ஒ ெமாழியின் ெசாற்கள் மற்ற ெமாழியிற் அதன் றன்ைமக்ேகற்பத் திாிந்
வழங்கும் இயற்ைக கண்கூடாய் அறியப்பட் க் கிடத்த ன், தமிழி ம் பிறெமாழிச்
ெசாற்கள் தமி க்ேகற்றவா திாிந் வழங்கல் ெபாி ம் ெபா த்தமாவேதயாம். ஒ
ெமாழிச் ெசாற்கள் ேவெறா ெமாழியில் அங்ஙனந் திாிந் வழங்க ேவண் வ தான்
என்ைன? அவற்ைறத் திாி ப த்தாமல் உள்ளப ேய ைவத் வழங்குதலால் வ ம்
இ க்கு என்ைன? எனின், உலக வழக்கில் நைடெப ம் ஒவ்ெவா ெமாழி ம்
உயிேரா உல ம் உடம் ேபால்வதாகலா ம் உடம் நிைலெபற்றி ந்த்
வளர்தற்ெபா ட் அதற்கு இ ம் பல்ேவ உண ப் ெபா ள்க ந் த்ந்தன்ைம திாிந்
அவ் டம்பின் றன்ைமேயா ஒத் ஒன் பட்டால் அல்லாமல் அவ் டம்
நிைலெபற் வராைம ேபால உயிேரா உல ம் ஒ ெமாழியிற் ேபாந் கலக்கும்
பிறெமாழிச் ெசாற்கள் அம்ெமாழிேயா ெடாத் த் திாிந் அதேனாெடான பட்
நின்றால்ல்ல அம் ெமாழி வளராைமயா ம், ஒ ெமாழியில் ஏைன ெமாழிச்
ெசாற்கள் திாிந் காணப்பட ேவண் வ இன்றியைமயாத இயற்ைகேயயாம் என்க.
இவ்வியற்ைகக்கு மா பா இல்லாமேல தமிழ் ெமாழியின் கண் ம் ேவற் ெமாழிச்
ெசாற்கள் தமிழிற்ேகற்பத் திாிந் காணப்ப கின்றன.
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இஃதிங்கனமாக ம், இப்ேபா சில ஆண் களாகப் பார்ப்பனாில் தமிழிேல ல்
எ
வார் சில ம் அவைரப் பின்பற்றின ேவ சில ம் வடெமாழிச் ெசாற்கைள ந்
ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ம் மிகுதியாகக் ெகாண் வந் தமிழில் வ ந்
குத் வேதா , அவற்றித் தமி க் ேகற்பத் திாி ப த்தாமல் அம்ெமாழியில்
உள்ளப ேய எ
கின்றார்கள். ஜ்ஞானம், ம் கம், ப்ரசாதம் த யனவாக
ேமெல த் க் காட் ய வடெசாற்கைள ம், க்ளாஸ், பாட்ல், க்ைரஸ்ட் தலான
ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ந் தமி க்குப் ெபா ந்தத் திாி ப த்தாமல், இனிய ெமல் ய
தமிழ்ச் ெசாற்களின் இைடேய அவற்ைற அங்ஙனேம எ தினால், அைவ, தமிழின்
இனிைமயி ம் அ ைமயி ம் பழகினார்க்கு எவ்வள அவ ப்பாய்த்
ேதான் கின்றன! ேத ம் பலாச்சுைள ங் கல்ந் அ ந் வார்க்கு, அவற்றிைடேய
ட்கள் விரவியி ந் நாவிற்ைறத்தால் அஃ எவ்வள
ன்பத்திைன ம்
ெவ ப்பிைன ந் த ேமா, அ ேபாலேவ ேவண்டா வழக்காய் உ
த் திாியாமல்
தமிழில் வைரயப்ப ம் ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கள் உண்ைமத் தமிழ் அறிஞர்க்குப்
ெபாியெதா வ த்தத்திைன ம் அ வ ப்பிைன ம் விைளக்கின்றன.
எவ்வைகப் ெபா ைள ஙம் எத்தைகய க த்ைத ந் ெதாிவித்தற்கு எண்ணிறந்த தமிழ்ச்
ெசாற்கள் இ ப்ப ம் அவற்ைறப் றந்தள்ளி மற்ைற ெமாழிச் ெசாற்கைள அதன்கட்
ெகாண் வந்
குத்தேல ஒ ெப ங் குற்றமாம்; அதன் ேம ம், இயற்ைகக்கு மாறாய்
வ ந்திச் ெசால்ல ேவண் ம் அவ்வயல்ெமாழிச் ெசாற்கைள, இயற்ைகேயாெடாத்
ெமல்ெலன நடக்குந் தமிழ்ச் ெசாற்களிைடேய ேசர்த் க் கூ தல் அதனி ம் ெபாிய
ெதா குற்றமாகும். அஃதடல்லாம ம், வயிற்றிற்கு இடப்பட்ட உண ப்ெபா ள்கள்
தம உ
திாிந் உடம்பிற்கு ேவண் ம் பாலாக மாறாமல், அைவ அங்ஙனேம
வயிற்றி ட் கிடந்தால், அைவ அவ் டம்பிற்குச் சிறி ம் பயன்படாைமேயா
அவ் டம்பிைன ம் ப
ப த் மன்ேறா? அ ேபாலேவ தமிழின் தன்ைமக்கு ஏற்ப
உ
திாியாமல் எ தப்ப ம் வடெசாற்கள் த யன ம் பயன்படா ேபாதெலா
தமிழின் அழைக ஞ் சிைத ப த்தா நிற்கின்றன. ேம ம் இயற்ைகயழகாற் சிறந்த
ஒ நங்ைகக்கு அவள இயற்ைகயழகு ஒன் ேம அைம ம்; அன்றி அவட்கு ேவ
ஆைடயணிகலன்கள் அணிந் பார்க்க ேவண்
ம், அவள அழகிற்குப்
ெபா த்தமான சிலவற்ைறத் ெதாிந்ெத த் அவைள ஒப்பைன ெசய்வேத
வாய்ப் ைடத்தாம். அங்ஙனமின்றி அவள நலத்திற்குப் ெபா ந்தாவற்ைற ம்,
ெபா ந் ெம ம் அளவிற்கு ேமற்பட்ட ஆைடயணிகலத் ெதாகுதிகைள ம்
அவள்ேமல் இ தல் அவள ஒப் யர்வற்ற அழைகக் குைறப்பெதா காண்பார்க்கும
நைகயிைனத் த ம். நலம் நிரம்பிய தமி க்கு அதன் நலம் ஒன் ேம அைம ம்; அன்றி
இன்றியைமயாத ேவற் ெமாழிச் ெசாற்கைளச் ேசர்க்க் ேவண் வந்தக்கால், அதன்
இயல் க்குப் ெபா ந்தினவற்ைறேய ேசர்த்தல் அழகுைடத்தாம் அவ்வாறன்றி அதன்
இயற்ைகக்கு மாறானவற்ைற ம் மாறாகவி
ம் அள க்குமஞ்சிய அயல்ெமாழிச்
ெசாற்கைள ம் அதன்கண் வ ந்
குத்தல், அதன் நலத்ைதக் குைறப்பேதா
தமிழறி மிக்க சான்ேறார்க்கு நைகயிைன ம் விைளக்கும். ஆதலால், அயல்ெமாழிச்
ெசாற்கைள உ
திாியாமற் ேசர்த்த ம், உ
திாிந்தவற்ைற ம் அள க்கு மிஞ்சித்
ேசர்த்த ம் ஒ சிறி ம் ெபா ந்தா ெவன் கைடப்பி த் ணர்க், அங்ஙனமாயின்,
தமிழ்ச்ெசாற்கள் இயற்ைகக்கு மாறான ெசயற்ைகெயா
ைடயவாத ம்
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எவ்வாெறனின், அவ் ேவ பாட்ைடத் 'தமிழின் ஒ ெய த் க்கள்' என்ற கட் ைரயில்
விளக்கிக்காட் யி க்கின்ேறாம், ஆண் க் கண் ெகாள்க.
---------------12. தனித்தமிழ் மாட்சி
பண்ைடக்காலந் ெதாட் இன் கா ம் நைடெப ம் ெமாழி தமிழ் ஒன்ேற ஆகும்.
பண்ப த்தப்பட்ட பைழய ெமாழிகளில் தன்ைனத் தவிர மற்ைறயெவல்லாம் இறந்
ேபாக ந், தான்மட் ம் இறவாமல் நைடெபற் ப், பன் றாயிரம் மக்க க்குப் ெபாி
பயன்பட் வ ம் ெப ஞ்சிறப் வாய்ந்த தமிழ்ெமாழிையக. கல்லாதவர் எல்லாந்
யதாய் வழங்கியவர், அதைனக் கற் அதனாற் ேப ம் க ம் ெபா
ம்
அைடந் வ ஞ் சிற்சிலர் மட் ந் தமக்கு எல்லா நலங்கைள ந் தந் தாயி ந் தம்ைமப்
பா காத் வ ம் அதைன நிைலகுைலத் அழித்தற்குக் கங்கணங்கட்
நிற்கின்றார்கள். இவர்களின் இக்ெகா ஞ் ெசயல் தன்ைனப் ெபற்ற தாையக்
ெகால் ங் ெகா ஞ்ெசய
ங் ெகா யதாக இ க்கின்ற .
இன் ந் தமிழிற் பிறெமாழிச் ெசாற்கைள ஏற்றி அதைன மாசுப த்தி யழிப்ப தான்
அதைன வளர்ப்பதாகும் என் எ
ேவார், ய தனித்தமிழ் எ
வாைரக் "கு கிய
மனநிைல" "அறியாைம", "ேபதைம" ைடயெரன இகழ்ந் ேபசி வி கின்றனர்.
ெகாள்ைகயளவில் ஒ வேரா ஒ வர் மற்ற்ெறா வர் மா பட்
ப்ப பற்றி, அவர
மற்றவைரக் "கு கிய மனநிைல ைடயவர்" என ம், "அறியாைம", "ேபதைம" மிக்கவர்
என ம் இகழ்ந் ேபசுதல் அறி ைடேயார்க்கு ைறயாகா என்பைத மட் ம்
வற்
த் கின்ேறாம். தாங்ெகாண்ட ெகாள்ைகேய உண்ைமயான என்
ஒவ்ெவா வ ந் ணிந் ைரத்தல் ஆகா . மக்கள் எல்லா ஞ் சிற்றறி ஞ்
சி ெதாழி ம் உைடயர். ஒ வர் ஒ காலத் அறிெவனக் ெகாண்ட பிறிெதா
காலத் அறியாைமயாக மா த ம் உைடத் . இதைனத் ெதய்வப் லைமத்
தி வள் வ நாயனா ம் "அறிேதா ற்றியாைம கண்டற்றால்" என நன்கு
ெத ட் யி க்கின்றனர். இத்தைகய நிைலயில் உள்ள மக்கள் ஒ வைர ெயா வர்
"அறியாைம ைடயர்" என் இகழ்ந் ேபசுவதி ந் தகாத் யா உள ! தாந்தாம்
உண்ைம ெயனக் கண்டைவகைளத் தக்க சான் கள் ெகாண் விளக்கிப்ேபாதேல
அறி ைடயார்க்குக் கடனாவதாம்; தமக்கு மாறான ெகாள்ைக ைடயாைர இகழ்ந்
ேபசுதல் அவர் தமக்குச் சிறி ம் ைறயன்றாம். அ நிற்க. இனி, நம
ெசந்தமிழ்ெமாழ்யில் ஆாியம் ஆங்கிலம் தலான பிறெமாழிச் ெசாற்கைளக் கலவாமல.
நம்மாற் கூ யவைரயில் யன் அதைனத் யதாக வழங்கல் ேவண் ம். ஆனால்.
ஒ சாரர், உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் ெபா ள்க ம் மா ந் தன்ைமயவாக ன்,
அவற் ள் ஒன்றாகிய ெமாழி ம் மா தல் அைடதல் இயற்ைகேயயாம் என் ம்,
அதனால் நன்ேறயாெமன் ம் வைரந்த் க்கின்றார். இனி 'மா தல்' என் ஞ்
ெசால்லால் உணர்த்தப்ப ம் ெபா ள் என்ைன? ஒன் தன் றன்ைம திாிந் மற்ெறா
கலக்கப்ெபற் த் தன்நிைல குைலதலா? அல்ல தன்னிைலக்கு ஏற்றவா பிறவற்றின்
உதவியால் தாேன வரவர வளர்ந் திாி
தலா? எனின் இம் ன் ம் அம்மா தல்
என் ஞ் ெசால் க்குப் ெபா ேளயாம். த ற் ெசான்ன ெபா ளின் ப ,
தவைளயினத்திற் ேசர்ந்த சில சிற் யிர்க ம் பட் ப் ச்சி த யன ம் த ல்
ஒரவைக
வத்தி
ந் , பிறகு அவ்
ந் திாிந் தவைளயாக ம் பட் ப்
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ச்சி த யனவாக ம் மா கின்றன; இரண்டாவ ெசான்ன ெபா ளின்ப , மக்கள்
தலான எத்தைகய உயிர்க ந் தம் டம்பின் இயல் க்கு ஏலாத ேநாய்ப்
க்கேளா ம் பாம்பின் நஞ்ைசெயாத்த நச்சுப் ெபா ள்கேளா ங் கலக்கப்
ெப மானால் தம் ட்ம்பின் நைல குைறந் மாறி விைரவில் அழிந் ேபாகின்றன;
இனி, ன்றாவ ெசான்ன ெபா ளின்ப , உலகத்தில்ல உள்ள எல்லா உயிர்க ந்
தத்தம் நிைலக்கு ஒத்த ெபா ள்களின் ேசர்க்ைகயால் தம நிைல ெகடாமேல வளர்ந்
திாிெபய்தி வ கின்றன. மக்கள் தமக்ேகற்ற உண கைள உட்ெகாண் ம. இைசவான
இடங்களிற் கு யி ந் ம், வரவரத் தம் டம் ம் உணர் ம் மாறிமாறி வளர்ந்
வ கின்றனர் மக்கள் அல்லாத மற்ைற உயிர்களில் நிைலயியற் ெபா ள்களாகிய ல்
மரஞ் ெச ெகா
த யன ம், இயங்கியற் ெபா ள்களிற்
தல் யா மா
தலான எல்லா யிர்க ந் தத்தமக்ேகற்ற உண ப் ெகா ள்கைள உட்ெகாண்
த்த்தமக்கு இைசவான இடங்களி
ந் நாேடா ம் மா தல எய்தி வளர்ந்
வ கின்றன. இம் வைகப் பட்ட மா தல்களில் எத்தைகய மா தைல எல்லா
உயிர்க ம் வி ம் கின்றன ெவன் உற் ேநாக்கின், தம் இயல் க்கு ஒத்தவற்றின்
ேசர்க்ைகயால் தம தன்ைமெகடாமல் வரவரப் ெப க்க ற் மாறிமாறி வளர்ந்
வ தைலேய அைவெயல்லாம் அல் ம் பக ம் விைழந் வ கின்றனெவன்ப
எல்லார்க்கும் லனாம், தமக்கு ஏலாத ெபா ள்கேளா கலந் தம நிைலகுைலந்
மாறி மாய்தைல எவ்வைகப்பட்ட உயி ம் வி ம் வ தில்ைல; தமக்கு இடர்த ம்
இடத்ைதேய ம் ெபா ைளேய ங் கண்டால் அவற்ைற அகன் ேபாய்ப் பிைழக்கும்
யற்சிையப்
தல் மக்கள் ஈறான எல்லா உயிர்க ம் மிக ம் பரபரப்ெபா
நிரம்பக் க த்தாய்ச் ெசய்தல் எவ ம் உணர்ந்த்ேதயாம். இடம் விட் ப் ெபயராத
ல்மரம் த யன ங் கூடத் தத்தமக்ேகற்ற உண கைள உட்ெகாள் ம் வைரயில்
உயிேரா
த்த ம், அங்ஙனம் அைமயாக்கால் அைவ பட் ப்ேபாத ம் எல்லா ம்
அறிவர்.
ஆகேவ உலகில் உள்ள எல்லாப் ெபா ள்க ம் எல்லா உயிர்க ம் மா தல்
அைடதலாகிய ெபா நிகழ்ச்சிையப்பார்த் , அப்ெபா வைகயான மா த ள்
எத்தைகய மா தல் மக்களால் ேவண்டப்ப வ என்பதைன உணர்ந் பாராமல், தம்
நிைலகுைலந் மா தலாகிய ேவண்டாத ெதான்ைறக் கைடபிையய் பி த் க்
ெகாண் , அதன்ைப நம அ ைமச் ெசந்தமிழ்ெமாழி ந் தன
யநிைல குைலந்
மா தல் அைடயேவண் ெமன் உைரப்ப அறி ைடேயாரால்
ஏற் க்ேகாடற்பாலதாேமா? எல்லாப்ெபா ள்க ம் எல்லா உலக ம் ஒ காலத்
மாறி மாய்தல் உண்ைமேயயாயி ம், அம் மா த ம் அதனால் வ ம் அழி ம்
இப்ேபாேத வந் விடல் ேவண் ெமன் எவேர ம் வி ம் வரா? அங்ஙனம்
எவேர ம் வி ம் வராயின் அவைர அறி திாிெபய்திய ெவறியர் என்ேற உலகங்
ெகாள் மல்ல , மற் அவைர அஃ உயர்த் க் கூ ேமா? ஆண் ல்
திர்ந்தி வர்க ந் கூடத் தம உடம்பின் நலம் ப
பதாதவா அறிவான
ைறகைளக் ைகயாண் ேம ம்ேம ம் அதைன நல ைறைவத் வாழ்நாைளப்
ெப க்கதற்கன்ேறா யல்கின்றனர்? நல டனி ந் வாழ்நாைளப் ெப கச்
ெசய்பவர்க க்கு அறி வளர்ச்சி ம் அதனாற் ேபாின்பப் ேப ம் வாய்த்தலால்,
உடம்ைப விைரவில் நிைலகுைலயச் ெசய்பவர்க க்கு அறி ம் இன்ப ம் வாயா.

57
அ ேபாலேவ, நம ெசந்தமிழ்ெமாழியாகிய ஒ
டம் ம் ப
படாமற்
ெசவ்ைவயாகப் பா காக்கப் ப மானால் அஃ இன் ம் பல றாயிரம் ஆண்
உயிேரா உலவித், தன்ைனப் ேபாற்றி வழங்கும் மக்க க்கு அாிய பல நலங்கைள ம்
நன்கு பயக்கும், சில டம் தமக்கு இயற்ைகயிேல ள்ள குைறபாட்டா ந்,
தம்ைம ைடயவர்களால் நன்கு ேபணப்படாைமயா ம் விைரவில் அழிந் ேபாதல்
ேபாலச், சமஸ்கி தம் இலத்தீன் கிாீக் ஈ
தலான பைழய ெமாழிக ந் தமக்கு
இயல்பாக ள்ள குைறபாட்டா ந் தம்ைம வழங்கிேயார் நாகாிகம் அற்றவராய்
இ ந்தைமயா ம் வழங்குதல் அற்றன. நம ெசந்தமிழ்ெமாழிேயா தன்ைன
வழங்கிவ ம் நாகாிக நன்மக்களின் அற
யற்சியாற் ெபாி ேபாற்றப்பட்
வ தலா ந் தன இளைமத் தன்ைம குன்றா இன் ம் உலவி வ கின்ற . சிலர்
இளைமயிேலேய த் ப் ேபாதைல ம் ேவ சிலர்
ைமயி ம் அ ேதான்றாமற்
த்திளைமேயா ங் கட்டழேகா ம் விளங்குதைல ம் நீங்கள் பார்த்ததில்ைலயா?
பா காப்பினால் இளைம ம் வாழ்நா ம் இவ்வா நீண் வ தல் ேபாலேவ, நம
தனித்தமிைழ ந் யதாக ைவத் ப் பா காப்ேபாமாயின் அ மக்கள் உள்ளள ம்
இறவா நைடெப தல் திண்ணமன்ேறா? எனேவ, தமிழ்ெமாழியின் வளவிய
வளர்ச்சிக்கு ஏ வாகிய மா தேல எல்லா ம் வி ம்பத்தக்கதா மன்றி, அ குன்றி
மாய்தற்கு ஏ வான மா தல் அறி ைடயார் எவரா ம் எக்காலத் ம்
வி ம்பற்பாலதன் .
இனித், தமிழ் வளர்ச்சிக்கு மாறான மா தல் என்ெனன்றால், ய தமிழ்ெசாற்கள்
இ ப்ப ம் அவற்ைற வி த் அயன்ெமாழிச்ெசாற்கைள அதன்கட் ெகாண் வந்
குத்தேலயாம். ஓர் உடம்பின் உள் ம் றம் ம் உள்ள உ ப் கள் எல்லாவற்றின்
ெதாகுதிேய அவ் டத்பாதல்ேபால, ஒ ெமாழியில் உள்ள அதன் எல்லாச் ெசாற்களின்
ெதாகுதிேய அம்ெமாழியாகும். கூ ங் குற ம் ஊ ஞ் ெசவி ஞ் சித ம்
உ ப்பைற மாய் சில உடம் கள் இயற்ைகயிேல ப
பட்
த்தல் ேபால ம்,
அங்ஙனம் ப
பட்ட உடம் கள் அக்குைறபாட்ைட நீக்கிக்ெகாள் ம்ெபா ட் க்
ேகா ங் குற ம் எ த் ம் ேபா ைக கால்க ஞ் ெசயற்ைகயாகச் ெசய்
அைமத் க்ெகாள் தல் ேபால ம், இயற்ைகயிேலேய குைறபா உைடய ஆங்கிலம்
மைலயாளம் கன்னடம் ெத ங்கு வங்காளி இந்தி தலான ெமாழிகேளமற்ைற
ெமாழிச் ெசாற்களின் உதவிையப் ெபாி ம் ேவண் நிற்கின்றன. மற் எல்லா
நிைற ம் உைடய தமிழ்ெமாழிக்ேகா அங்ஙனம் பிறெமாழிச் ெசாற்களின் உதவி
சிறி ம் ேவண்டப்ப வதில்ைல. மக்கள் இம்ைம ம ைம பற்றி அறிய
ேவண் வனெவல்லாம் ற் ம் எ த் க்கூ ந் 'ெதால்காப்பியம்' 'தி க்குறள்' என் ம்
ல்கள் இரண் ந் ய தனித்தமிழ்ச் ெசாற்களால் ஆக்கப்பட்
த்தேல யாம் கூ ம்
இவ் ண்ைமக்குச் சான்றாம்.
இங்ஙனந் தன் இயற்ைகச் ெசாற்களால் அைமந்ததாகிய தமிழிற் பிறெமாழிச்
ெசாற்கைளப் குத் தல் எ ேபா
க்கின்ற ெதன்றால், உள்ள உ ப் கைள ெவட்
எறிந் விட் , ேவ மண்ணா ம் மரத்தா ம் ெசயற்ைகயாக அவ்
ப் கள்ேபாற்
ெசய் அவற்ைற அதன்கண் ஒட்ட ைவத் ப் பார்த்த க்ேக ஒப்பாயி க்கின்ற . மயிர்
குஞ்சி கூந்தல் த ய தமிழ்ச்ெசாற்கைள வி த் 'ேராமம்' 'சிைக' என் ம்
வடெசாற்கைள ம், உடம் தைல ெசன்னி கம் த யவற்ைற நீக்கிச் 'சாீரம்' 'சிரசு'
'வதனம்' என்பவற்ைற ங், கண் கா ெசவி க்கு என்பவற் க்கு 'நயனம்' 'கர்ணம்'
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'நாசி' என்பவற்ைற ம், மிட க த் என்பவற் க்கு மாறாகக் 'கண்டம்' என் ஞ்
ெசால்ைல ந் ேதாள் ைக த யன இ க்கப் ' ஜம்' 'கரம்' என்பவற்ைற ம், வயி
அக இ க்க 'உதரம்' 'குஷி' என்பைவகைள ம், கால் அ என் ஞ்ெசாற்க க்குப்
'பதம்' 'பாதம்' என்பவற்ைற ங், ெகாண் வந்
ைழத்தல், அவ்வத் தமிழ்ற்
ெசாற்களாகிய உ ப் கைள ெவட் ெயறிந் விட் , அைவ ேபான்ற ஏைன
ெமாழிச்ெசாற்கைளக் ெகாணர்ந் அத்தமிழ் உடம்பின்கண் ஒட்டவி தைலேய
ேபால்கின்றதன்ேறா? ெபா ள்கைள 'வஸ் கள்' என் ெசால்வ எற் க்கு? ஒளிையப்
'பிரகாச' ெமன் ம், ஓைசையச் 'சப்தம்' என் ஞ் சுைவைய ' சி' என் ம், மணத்ைத
'வாசைந' என் ந், திதித்திப் இனிப்ைப 'ம ரம்' என் ந். தண்ணீர் ேசா உண
என்பவற்ைற 'ஜலம்' 'அந்நம்' 'ஆகாரம்' என் ம், ஆைடைய 'வஸ்திரம்' என் ங்,
கட்டாயம் என்பைத 'அவஸ்யம்' என ந், தாய் தந்ைத மகன் மகள் உறவினைர 'மாதா'
'பிதா' ' த்ரன்' ' த்ாி' 'பந் க்கள்'என ந், ன்பம் ேக கு ம்பம் என்பைவகைளக்
'கஷ்டம்' 'நஷ்டம்' 'சம்ஸாரம்'என ந், தைல
க்கு வழிபா இைளப்
க்கம்
த யைவகைள 'ஸ்நாநம்' ' ைஜ' 'ஆயாசம்' 'நித்திைர' என் ம், நிைனத்தல் எண்ணல்
ெசால் தல் என்பவற்ைற 'ஞாபகம்' 'பாவைந' 'வசனித்தல்'என ந், ய
தமிழ்ச்ெசாற்கைள ஒழித் வடெமாழிச் ெசாற்கைளக் ெகாண் வந்
குத்தித்
தனித்தமிழ்ச் ெசாற்கைள வழங்காமல் ெதாைலப்ப தானா நம அ ைமச்
ெசந்தமிழ்ெமாழிைய வளர்த்தல? அறி ைடயீர் கூ மின்கள்!
இன் ம் இங்ஙனேம எத்தைனேயா ஆயிரஞ் ெசாற்கைள வடெமாழி தலான
பிறெமாழிகளினின் ங் ெகாண் வந் , அவற்ைறத் தமிழிற் குத்தி, அதன் ய தனிச்
ெசாற்கள் ஒவ்ெவான்றாக வழக்கு ழ்ந் ேபாகுமா ெசய்வ தானா தமிைழ ம்
பிறெமாழிகைள ங் கற்றவர் அதற்குச் ெசய் ம் உதவி? தான் பி த்த்ைத எப்ப யாவ
நிைலநாட் விட ேவண் ெமன்
ன்வந் தமிழ் ெமாழிையத் ெதாைலக்க
வழிேத வ தானா தமிழ்கற் அதனாற் பிைழப்பவர் அதற்குச் ெசய் ம் நன்ைம?
தமிைழ ம் பிறெமாழிைய ங் கற்க்கற்கத் தமிழ்ெமாழிச் ெசாற்கள் இைவ
அயல்ெமாழிச் ெசாற்கள் இைவெயன் நன்குணர்ந் தமிழில் ஏைனயவற்ைறக்
கலவாமற்ேபசுதல் எ
த ம், தமிழில் ன்னேம வழக்கு ழ்ந்த ெசாற்கைள ந்
தி ம்ப எ த் வழங்கவி த ம் அல்லேவா கற்றவர் அம்ெமாழிையப் பா காத்
வளர்த்தற்குச் ெசய் ம் நன் ைறயாகும்!
ஆங்கிலத்தில் வல்ல நல் ைசப் லவர்களான ேஷக்ஸ்பியர், மில்டன், ெஷல் ?
ெடனிசன் த ேயார் தம்மால் ஆனமட் ம் யன் அயல்ெமாழிச்ெசாற்கள் விரவாத
ய ஆங்கிலநைடயிற் பல்லாயிரம் இனிய பாக்கள் பா யி ப்பதாக அவர்கைள
ஆங்கில நன்மக்கள் எவ்வள
கழ்ந் ேபசுகின்றார்கள்! பிற்காலத்தி ந்த ெடனிசன்
தம காலத்தில் வழங்கா மைறந்த ய ஆங்கிலச் ெசாற்கைள ம் மீண் ம் எ த்
வழங்கி அவற்ைற வழங்கவிட்டைமக்காக, அவர் சுற்றற ைடய ஆங்கில நன்மக்களால்
எவ்வள பாராட்டப்ப கின்றார்! ஜான்சன், கிப்பன் என் ம் உைர ற் லவர்கள்
மற்ைறத் ைறகளிற் சிறந்தவர்களாயி ந் ம், அவர்கள் இலத்தீன், கிாீக் தலான
அயன்ெமாழிச் ெசாற்கைள மிகுதியாய் எ த் த், தம் உைர ல்களில் விரைவத்
ெத தினைமக்காக அவர்கைள அந் நனமக்கள் இன் ங் குைறத் ப் ேபசுதல்
ஆங்கில
ைர வரலா கற்பார் எவ ம் நன்கு உணர்வரன்ேறா? ஆங்கிலெமாழியில்
இலக்கண ற் லவராய் விளங்கிய மிக்கிள்ஜான் என் ம் ஆசிாியர், "பைழய நாளில்
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ஆங்கிலமக்கள் நாகாிகம் அற்றவராய் இ ந்தைமயாேன பலெமாழிேபசும்
பல்வைகநாட்டா ம் அவர்ேமற் பைடெய த் வந் அவர்தம் நா நகரங்கைளக்
ைகப்பற்றிக் ெகாண் அவெரா ெந க்க கலந் வந்தனர்" என ம், "அதனாற்
பலெமாழிச் ெசாற்க ம் ெவற்றியாளராய் நிைலெபற்ற அப் பலர் வாயிலாக
நீக்க
யாதவா ஆங்கிலெமாழியிற் கலந் நிைலெபறலாயின" என ம் "
ெமாழிக்கலப்பின் வரலாற்ைற எ த் க் காட் யபின், "பதிெனட்டாம் ற்றாண் ல்,
இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கைள மிக்க் கலந்ெத
ம் நைட
வழக்கமாய்
வந் விட்ட . 'உேராம் அரசிய ன் இறக்க் ஞ் சிைத ம' என்ற ைல எ திய
கிப்பன் என்பவ ம், அந் ற்றாண் ற் சிறந்த ஆங்கிலச் ெசாற்ெபா ள் எ திய
ஜான்சன் என்பவ ம் இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கைள நிரம்ப ம் மிகுதியாய் எ த் க்
ைகயாண்டனர், கிப்பன் ற் க்கு ப்ப ெசால் வி க்கா ம், ஜான்சன் இ பெதட்
வி க்கா மாக அயன் ெமாழிச் ெசாற்கைள விரவ்விட்டனர்.
ஆனால், உள் ர் நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றிக் கலப்பில்லாமல் எ திய லவர்களிடத் ம்
அவர்கள் இயற்றிய ல்களிடத் ம் நாம் வ ம்ேபா , இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கள் மிக
மிகக் குைறவாக இ த்தைலக் காண்கின்ேறாம். ஜான் னிவர
ன் ெமாழிப்
ெபயர்ப்பில், ற் க்கு நான்கு இலத்தீன் ெசாற்கேள காணப்ப கின்றன; அதில்
இன் ம் பலவிடங்களில் இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கள் ஒன் கூட இல்லாத பாக்கள்
பலவற்ைற நிைரநிைரயாய் எ த் க்காட்டலாம்" என் கூறிப் பின் ம் "பதிேனழாம்
ற்றாண் ன் இ தியில் இச் ெசாற்கைளத் ெதாகுதியாய்க் ெகாண் வந்
ைழக்கும்
ேநாக்கம் வ ப்பட்ட . அங்ஙனேம அைவ உாிய இடங்கள் ன்னேம
நிரப்பப்பட்ட்ைட ந், தாம் ேவைல ெசய்தற்கு வாய்த்த ெபா
கள் ன்னறிந்
நி த்தப்பட்டைம ங் கண்ட டேன அைவ வந்தப ேய தி ம்பிவிடலாயின.
அ
தல் அைவ பின்னர்க் ேகட்கப்படேவ இல்ைல. கு
தல்வரான ெஜாிமிெடய்லர்
Sportiveness என் ம் ஆங்கிலெமாழிக்கு மாறாக ludibundness என் ம் இலத்தீன்
ெமாழிைய ம், mental blindness என்பதற்கு மாறாக clancular என் ஞ் ெசால்ைல ம்,
cruelty என்பதற்கு மாறாக ferity என் ஞ் ெசால்ைல ம், lady’s maid என்பதற்கு
ேவறாக paranymph என் ஞ் ெசால்ைல ங் ெகாணர்ந வழங்கினார். ஏளனஞ்
ெசய்யத்தக்க அளவாக இத்தைகயநைட ெப கி வரேவ, இத் தன்ைமயவான
ெசாற்கைள வழங்குத ல் உண்ைமயான பயன் இல்ைலெயன்ப ஆங்கிலமக்களின்
நல்லறி க்குப் லப்படலாயிற் ; லப்படேவ அைவ அைமதி டன் ைகவிடப்பட்டன.
ஆங்கிலங் கற்கும் இந் ேவா ெப ந் ெதாைகயான இலத்தீன் ெசாற்கைளப்
பயன்ப த் தற்கு எப்ேபா ம் ெப வி ப் ைடயனாய் இ க்கின்றான்." என் எ தி,
அதன்பின் ஓர் இந் மாணவன் ஆங்கிலத்தில் ஆக்கிய ஒ நால ச் ெசய் ைள
எ த் க்காட் "ஆங்கில மகன் எவ ம் அவ்வள மிகுதியான இலத்தீன்
ெமாழிகைளச் ேசர்த் ஒ நைட எ தமாட்டான்" என் அதன பிைழகைள எ த் க்
கூறிச், "ெசாற்கைளச் ெசவ்ைவயாக வழங்கும் ைற இன்னெதன் உணர ம்
அறிய ம் ேவண் ம அயலான் ஒ வன் அச் ெசாற்கள் வழங்கும நா களிற் ேபாய்ச்
சிலகாலம் அங்ேக தங்கியி க்கேவண் ம்" என் ம், "நன்கு கற்றவர்கள் அயன்ெமாழிச்
ெசாற்கள் விரவிய இத்தைகய ஆங்கில நைடையத் தங்களாற் கூ ய மட் ம்
விலக்குகின்றார்கள்" என் ங். "ேகால்ட்சிமித், ேஜன், ஸ்டீபன்சன் தலாேனாைர ஒத்த
லவர்களின் ல்கைளப் பயின் அவற்றின் சுைவைய க ம் எந்த இைளஞ ம்
உாியகாலத்ேத நல்ல ய ஆங்கிலநைட எ
ந் திறத்ைதத் தாேன திண்ணமாய்ப்
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ெப வன்" என் ம்
த் க் கூ கின்றனர்; (Prof. J.M.D. Meikle John’s The Art of
Writing English. Pp.. 121 132). இந்நல் ைசப் லவர் க த் க்கு ஒப்பேவ, வரலாற்
ற் லைமயில் நிகரற் விளங்கிய ஆங்கில ஆசிாியரான பிரமீன் என்பவ ம்
"ேவண்டப்படாத பிரஞ்சு இலத்தீன் ெமாழிச்ெசாற்கள் உைரநைடைய
உயிர் ப த் கின்றன ெவன் பிைழயாக கதப்ப கின்றனேவ யல்லாமல்,
உண்ைமயில் அைவ ெபா ட்குழப்பத்ைதேய ேம க்கு ேமல் உண் பண் கின்றன;
ஆதலால், அைவக க்கு மாறாகப் ெபா ட்ெடளி ள்ள ெவளிப்பைடயான ஆங்கிலச்
ெசாற்கைளேய ஒவ்ெவா பக்கத்தி ம் ைவத் எ
வ எளிெதனக்
கண்
க்கின்ேறன். பதினான்கு அல்ல பதிைனந் ஆண் க க்கு ன் யான்
எ தியைத விட இப்ேபா யான் ெதளிவான ய ஆங்கில நைட எ தக்கூ ெமன
யான் கண் ெகாண்டைம எனக்கு எவ்வாற்றா ம் ெவட்கமாயில்ைல; நைடெய தப்
பழகும் இைளஞைரத் ேதற்றல் ேவண் இவ் ண்ைமையச் ெசால்வ நல்லெதன
எண் கின்ேறன். நைடெய தக் வங்குேவார் தாம் உயர்நைட ெய
வதாக
எண்ணிக்ெகாண் எ தவதில் மயக்கம் உைடயராகின்றார்கள். உண்ைமயான
ஆற்ற க்கும், எல்லாவற்ைற ம் விட உண்ைமயான ெதளி க்கும், நம் தாைதகள்
வழங்கிய பைழய ஆங்கில ெமாழிைய ஒப்ப பிறிதில்ைல என் ம் உண்ைம ற் ம்
உணரப்ப தற்கு பல ஆண் களின் பழக்கம் இன்றியைமயாத ேவண்டப்ப ம்".
(Quoted in Meikle John’s The Art of Writing Enlighs, ப, 128), என்ற ஆங்க ெமாழிையத்
யதாய் வழங்குத ன் ேமன்ைமைய வற்
த்தி ேபசியி க்கின்றார்.
ஆங்கிலமக்க க்கு நாகாிக ந் தம்ைமப் பா காத் க ெகாள்ளத்தக்க நிைல ம்
வாயாதி ந்த பைழயநாளில், ஐேராப்பாவின் வடேமற்கு ைலயிற் ேறான்றிய சுடர்,
ஆங்கிலர், சாகிசர் தற் பலெமாழி ேபசும் பல்வைக நாட்டா ம் பிாித்தானிய
தீவின்கண் வந்
குந் , அங்கு இ ந்த பிாித்தானியைரப் ேபாாில் ெவன்
அவர்தம்ைம தத்தம் ஆ ைகக்குள் அடக்கி அரசு ாிந் வந்தனர். அவர்கட்கு
பின்ன ம் பல்வைக மக்க ம் அ த்த த் பைடெய த் வந் ஆங்கிலைரத் தங்கள்
கீழ் ைவத் ஆண் அவெரா கலந்தைமயாேலதான், ெகல் க், காந்திேநவியம்,
இலத்தீன், நார்மன், பிரஞ்சு, கிேரக்கு தலான பற்பல ெமாழிச்ெசாற்க ம்
ஆங்கிலத்தில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்க் கலந் அதைனப் ெப க்கச் ெசய்தன.
தன் தற் சூடர் வந்தகாலத் , அதன்கண் இரண்டாயிரஞ் ெசாற்க க்குேமல்
இல்ைலெயன் அம்ெமாழிவல்ல இலக்கண ஆசிாியர்கள் வைரந்தி க்கின்றனர்.
இங்ஙனம் த ல் மிகக் குைறந்தநிைலயி
ந் பின்னர்க் காலந்ேதா ம்
பலெமாழிக் கலப்பினாற் ெப கிய ஆங்கிலெமாழி, அப் பிறெமாழிச் ெசாற்களின்
உதவியின்றி ற் ம் நைடெப தல் இயலாெதன்பதைன ஆங்கிலம் நன்கு உணர்ந்தார்
எவ ம் விளக்கமாய் அறிந்தி ப்ப ம், ஒ வர் அவ் ண்ைமைய மைறத் , அ தனித்
இயங்கமாட்டாத என் என ந் தனித் இயங்கவல்ல அதைன அவ்வா
இயக்குதல் பயன்றரா எனக் கண்ேட அதைனப் பல ெமாழிச் ெசாற்கேளா ங்
கலப்பித் வழங்குகின்றார் என ங் கூறிய ெபாி ம் பிைழபா ைடத்தாம் என்க.
இனி, ற் ந் தனித் இயங்கமாட்டாக் குைறபா ைடய ஆங்கில ெமாழிையேய
இயன்றமட் ந் ய்தாய் வழங்குத ற் கண் ங்க த் ம் ைவக்கேவண ெமன்
அம்ெமாழிக்குாிய ஆங்கில நன்மக்கள் ஓயா வற்
த் வ கவராயிற்,
பண்ைடக்காலந்ெதாட்ேட நாகாிக வாழ்க்ைகயிற் சிறந்தாராய்த், தாம் ஒ வர்கீழ்

61
அடங்கி வழா , பிறெமாழி ேபசுவாைர ந் தங்கீழ் அடக்ைகைவத் த், தம
ெசந்தமிழ்ெமாழிையேய நீண்டகாலம் வைரயில் ய்தாய் வழங்கி வளர்த்
வாழ்ந் வந்த தமிழ்மக்களின் கால் வழியில் வந்ேதாரான நாம் நம அ ைமச்
ெசந்தமிழ் ெமாழிையத் ய்தாய் வழங்குத ல் எவ்வள கண் ம் க த் ம் ைவக்க
ேவண் ம்! அதற்காக நாட் எவ்வள எ க்க ேவண் ம்! அங்ஙனமி க்க அதைனக்
குைறபா ைடய ஆங்கிலத்ேதா ஒப்பிட் , அதன் ய்ைமையக் ெக த் வடெமாழி
தலான மற்ைற ெமாழிச்ெசாற்கைள அதன்கட் ெகாண் வந்
குத்தல் அதற்கு ஓர்
ஆக்கேமயாம் என் கூ வார் உைர இப்ேபா அவர் அைடந்தி க்கும்
அ ைமத்தனத்ைதக் காட் கின்ற தன்ேறா? பண்ைடநாளில் ஆாியப் பார்ப்பன ந்
தமிழர்க்கு அடங்கியி ந் தமிைழவளர்த்தனர்; இப்ேபா அப்பார்ப்பனர் பல்வைகச்
சூழ்ச்சிகளால் தமிழர்க்கு ேமம்பட்டார்ேபாற் றம்ைமதத்ேம உயர்த் க்ெகாண் ,
தமிழைரக் தங்கீழ் அடக்கி அ ைமகளாக்குதற் ெபா ட் மிக யன் ம் அ
ற் ங்
ைவகூடைமயின், தமிழர்க்குாிய தமிைழயாவ ஆாியம் தலான பிறெமாழிச்
ெசாற்கள் ேசர்த் க் ெக த் ைவத்தால் தங்க த் நிரம் ெமன் ன்னி
அதைனப்ெபாி ம் மாசுப த்திவ கின்றார். அப்பார்ப்பனர் வைலயில் சிக்கிய
தமிழ்ப் லவர் சில ம் அச்சூழ்ச்சிைய பகுத் ணர்ந் பாரா 'குலத்ைதக் ெக க்கவந்த
ேகாடாாிக்காம் ' ேபால், அவ்வாாிய பார்ப்பனாி ம் பார்க்கத் தாேம தம் தனித்தமிழ்
ெமாழிையச் சிைதத்ெதாழிக்க ம கட் நிற்கின்றனர்! ஐயேகா! பண் ெதாட்ங்கி
னிதமாய் ஓங்கிநிற்கும் நம் தனித்தமிழ்த் தாையப், பிறெமாழிச்ெசாற்கெளன் ங்
ேகாடாாியி ள் ைழந் ெகாண் , இத் தமிழ்ப் தல்வர் ெவட் ச் சாய்க்க யல்வ
தான் க காலக் ெகா ைம! இத்தீவிைனச் ெசயைலப் ாி ம் இவர்தம்ைமத் த த் , எம்
தமிழ்த்தாையப் பா காக்க ன்நிற்கும் எம்ேபால்வரா நல்விைனச்ெசயல் ஒ கா ங்
க காலக் ெகா ைமயாகாெதன் உணர்மின் ந நிைல ைடயீர்!
------------13. அறி

ற் கல்வி

கல்வியான இ திறப்ப ம் அைவ உலக ற் கல்வி, அறி
ற்கல்வி
என்பனவாம். இவற் ள் உலக ற் கல்வி உடம்ைமப்ப பற்றிக்ெகாண் ம் அறி
ற்
கல்வி உயிைரப் பற்றிக்ெகாண் ம் நைடெப வனவாகும். உயிாின் அறி
விளக்கத்திற்கு உடம் இன்றியைமயாத் ைணயாய் இ த்தல்ேபால, அறி
ற்
கல்விையத் த தற்கும் உலக ற் கல்வி இனிற்யிைமயாக் க வியாய் இ க்கின்ற .
அறி விளக்கம் இல்லாத உயி க்கு உடம்பி ந் ம் பயன்படாத் ேபால,
அறி
ற்கல்வி ெபறாதவர்க க்கு உலக ற் கல்வி இ ந ம் பயன்ப வ
இன்றாம். ந மணங்கமழத் ேதன்ஒ கி இனிய பழங்கள குைலகுைலயாய்த் ெதாங்கும்
ஒ ேதமாந் ேதாப்பிற்குச் ெசல்ல வி ம்பினான் ஒ வன், அங்ேக ேபாவதற்கு இைசந்த
வழிையத் ெதாிந் அத ேட ெசன் அவ்விடத்ைதச் ேசர்வானானால், தான்
நீண்டவழி நடந் வந்ததனால் உண்டான பயைனப் ெபற் ப் பச ங் கைளப் ந் தீர்ந்
மகிழ்ந்தி ப்பான்; அவ்வாறன்றி அவ் வழியில் உள்ள சில ல் ய காட்சிகைளேய
கண் ெகாண் உடம்பி ள்ள வ ைம குைற ம் ேநரம்வைரயில் வழியிேலேய
காலங்கழித் வி வானாயின், மிகுந்த பசி ங் கைளப் ம் வந்
க்ெகாள்ள
ேமற்ெசால்ல மாட்டாதவானய் அவ்வழியினிைடேய ேசார்ந வி ந் உயிர்
றப்பான். அ ேபாலேவ, அறி
ற் கல்விையப் ெப தற் ெபா ட்டாகேவ வந்த
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இம்மக்கள் யாக்ைகயி
ந் ம்,
வாக அதைன அைடதற்கு யலாமல் உலக ற்
கல்வியளவில் ஒ வன் நின் வி வனானால், அவென த்த இம் மக்கட்பிறவி ெவ ம்
பாேழயாவ திண்ணம் உயிரான தன்கண் உள்ள அறியாைம ற் ந் ெதாைலயப்
ெபற் ப் ேபரறி விளக்கம் உைடயதான டேன பிறவி எ த்த ம் நின் ேபாகும்.
உயிர்கட்கு உடம் கள் அ த்த த் வ வெதல்லாம் அவ் யிர்கைளக் கவிந் நின்ற
அறியாைமைய நீக்கி அறிைவ எ ப் தற் ெபா ட்டாகேவ யாகலான், அறியாைம
ேதய்ந் அறி எ ம் வைரயில் அைவ பிறவிகளிற் சுற்றிச் சுற்றி வ ம். ஆகேவ,
அறி
ல்கைளக்கற் அறியாைமைய நீக்காதவன் ேமன்ேமற் பிறவிெய ப்பவனாய்
இ த்த ன், அவன தனக்கு உடம் கைளப் பைடத் க் ெகா ப்பதான ஓயாத
ேவைலையக் கட
க்குத் த பவன் ஆவன்; இ குறித்தன்ேறா பட் னத்த க ம்,
"மாதாஉடல் ச த்தாள் வல்விைனேயன் கால் ச த்ேதன்
ேவதா ங் ைகச த் விட்டாேன – நாதா,
இ ப்ைப ர் வாழ்சிவேன இன் ேமார் அன்ைனக்
க ப்ைப ர் வாராைமக் கா"
என்

அ ளிச்ெசய்தனர்.

ேம ம், உயிர்க்கு உ தித ம் அறி
ற் கல்விையக் கல்லா , உடம்ைபப்
பா காத்தற்குமட் ம் பயன்ப ம் உலக ற் கல்விையப் பயில்வ ெவ ங்
கூ தலாகேவ
ம். ஏெனன்றால், நிைலயா ள்ள உயிாின் நன்ைமைய நாடா ,
நிைலயின்றிச் சில நாளிேலா சில திங்களிேலா அல்ல சில ஆண் களிேலா மைறந்
ேபாகும் உடம் க்கு உண ேத க் ெகா த்தற்கு மட் ம் பயன்ப கின்ற உலக ற்
கல்விைய வாய்ஓயா கூவிக் கற்றல் நிைலயான பயைனத் தராைமயின் அ
ெவற்ெறா ேயயாய்ப் ேபாவதன்றி ேவ அ த ம் ேப என்ைன? இவ் ண்ைமைய
உணர்த் கற்கன்ேற,
"அலகுசால் கற்பின் அறி
ல் கல்லா
லக ல் ஓ வ ெதல்லாம் - கலகல
கூஉந் ைணயல்லாற் ெகாண் த மாற்றம்
ேபாஒந் ைணயறிவார் இல்"
என்

நால யார் கூ வதாயிற் .

இனி, அறி
ற்கல்விையப் ெபற்றவர் ம ைமயில் இன்பத்ைத அைடவெரன்
பல ங் கூறக் காண்கின்ேறாேம யல்லாமல், இம்ைமயில் மற்றவர்க்கில்லாத
சிறப்பிைனப் ெபறக் காண்கின்ேறாம் இல்ைலேய; எல்லா ம் உண் உ த்
உறங்கிச் சாதல் ேபாலேவ அவ ம் உண் த் றங்கிச் சாகின்றனர்; இன் ம் நன்றாக
ஆராய்ந் பார்க்குங்கால் உலக ற் கல்வியில் மிக்கவர்கேள இம்ைமயில் எல்லாச்
சீ ஞ் சிறப் ம் இன்ப ம் ெப கின்றனர் கட் ல க்கும் நம நிைன க்கும் எட்டாத
ம ைமயில் இன்பத்ைத அைடயலாெமன நிைனந் அறி
ற் கல்வியிற் காலத்ைதக்
கழிப்பவர் கைடசியில் ஏமாறி இறப்பதற்ேக இடமாகிறெதன் அதைன இழித் க்
கூ வாேர பலர். என்றா ம், அறிவின் ஏற்றத்தாழ் ைகளச் ெசவ்ைவயாக
ஆராய்ந் பார்த்தால், அறி
ற் கல்வியால் வ ஞ் சிறப் ம் இன்ப ம்
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ேவெறதனா ம் வரமாட்டா என்ப நன்கு லப்ப ம். எங்ஙனெமன்றால்,
உலகத்தின்கண் எத்தைகய அ ம்ெப ந் ெதாழில்கள் நைடெப தற்கும் அறி ம்
அறி
யற்சி ங் கட்டாயமாய் ேவண் யி க்கின்றன. அறிவில்லாமல் எந்தத்
ெதாழிைல ஞ் ெசய்தல்
யா , எந்த நலத்ைத ம் அைடதல் இயலா .
அறிவில்லாதவர்க ம் அறி ைடயாைரக்கண்டால் அவர்க்குச் சிறப் ச் ெசய்
பணிகின்றனர்; அவைர வி ம் கின்றனர். ஒ வர் பல தவி ெகாண் ஓர் அாிய ெபாிய
யற்சிைய நைடெப விக்குங்கால், அம் யற்சி அறிவில்லாதவர் ெசய்ைகயால்
ட் ப்ப தல் கண் எவ்வள வ ந்தி அவைர ெவ க்கின்றனர்! அப்ேபா
அறி ைடயான் ஒ வன் மற்ைறேயார் ெசய்த பிைழகைள ெயல்லாந் தி த்தி அதைனச்
ெசவ்விதாக்கி
க்குங்கால் அதைனக்கண் வியந் அவன்ேமல் எவ்வள
உவப்பைடந் அவைன வி ம் கின்றனர்! இங்ஙனேம மிகச் சிறிய யற்சி தல்
மிகப்ெபாிய யற்சி ஈறாக அறிவில்லாதவர் ெசய்வன ெபாி ம் பிைழபட் த்
ன்பத்ைதத் த த ம், அறி ைடயார் ெசய்வன ெபாி ந் தி த்
ற் இன்பத்ைதத்
த த ஞ் சிறிேத ம் ஆழ்ந் நிைனப்பார்க்கு விளங்காமற் ேபாகா. இ பற்றியன்ேறா
ெதய்வப் லைமத் தி வள் வ நாயனார்
"அறி ைடயார் எல்லாம் உைடயார் அறிவிலார்
என்உைடய ேர ம் இலர்"
என்

அ ளிச் ெசய்தனர்.

இனி, இத் ைணச் சிறந்த அறி ங் கல்வியாலன்றி உண்டாகா .
கல்வியில்லதாாி ம் அறிவால் ற்பிறவிகளிற் பயின்ற கல்வியின் பயனாேலேய
அங்ஙனம் அறி கூடப் ெப கின்றனர். அங்ஙனக் கூடப்ெபற்ற அறி ம்
இப்பிறவியில் ேம ேம ங் கல்வியாற் பணப் த்தப் பட்டாலன்றி, அ பாசி
ய
பளிக்குமணிேபால் தி ம்ப ம் அறியாைமயால் அகப்பட் கல்வியில்லாதவன்
எவ்வள உயர்ந்த அறி கூறினா ம், அதைன அறிவால் நிைறந்ேதார் ஏற் க்
ெகாள்ளமாட்டார். இதைனக்
"கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயி
ெகாள்ளார் அறி ைட யார்"
என்

தி க்குற

ங்

ங் கூ கின்ற .

இனிக், கல்வி ள் ம் உலக ற்கல்வி நிைலயில்லாத ெபா ள்கைளேய
உணர்த் வதால், அதனால் விைள ம் அறி ம் நிைலயில்லாத இயல்பினதாய்
நிைலயான இன்பத்ைதத் தரமாட்டாதாய் ஒழி ம். அறி
ற் கல்விேயா, உலகநிைல,
உயிாின்நிைல, உயிேரா ஒன்றாய் நிற்கும் அறியாைமயின் நிைல, இ விைனத்
ேதாற்றம், உயிர் வைகக் குற்ற ம் நீங்கும் வைக,
தற் கட ளின் இயல் , அ
ெசய் ம் உதவி, அதேனாெடான்றாயி ந் இம்ைம ம ைம இரண்
ம் க ம்
இன்பநிைல தலானவற்ைற ஆரா ம் உயர்ந்த ஆராய்ச்சியில் அறிைவத்
ேதாயைவத் , அவ் வழியால் அதைனத் யதாக்கிப், ேபெராளிேயா
லங்கைவத்த ன், அறி
ற் கல்விகற்றார் ன் உலக ற் கல்விமட் ம் உைடயார்
விலங்கினம்ேபால் எண்ணப்ப வர். இவ் ண்ைம,
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"விலங்ெகா மக்கள் அைனயர் இலங்கு
கற்றாேரா ேடைன யவர்"

ல்

என்ற ெதய்வத் தி வள் வர் தி க்குறளால் நன்கு அறியப்ப ம்; இத்தி க்குறளில்
'இலங்கு ல்' என்ற அறி
ேலயாம். ெவளிப்பார்ைவ யளவில் உயிர்கள் எல்லாம்
ஒத்த ெசய ம் மா த ம் உைடயனேபாற் காணப்ப
ம்,
கி ஆராய்ந்தால்
அவற்றின் அறி ம் யற்சி ம் ஏற்றத்தாழ்வாகேவ யி க்கும். உண்ணல் உறங்கல்
ம வல் சாதல் எல்லாவற்றிற்கும் ெபா வாயி ப்பி ம் விலங்கினங்களில் இழிந்த
பன்றி ம் மக்களில் அறி ைடயான் ஒ வ ம் ஒப்பாவார் என எவேர ங் கூ வேரா?
மக்களில் அறி ைடயான் ஒ வ ம் அறிவிலான் ஒ வ ம் அங்ஙனேம உண்ணல்
உறங்கல் தலான ெதாழிலளவில் ேவ பா ல்லாதவர்ேபாற் காணப்ப
ம்,
அறி ைடயான் தனக்குள்ள அறிவின் சி ைமயால் தாழ்ந்ேதானாத ம் எல்லார்க்கும்
உடன்பாேடயாகும்.
அஃ உண்ைமேயெயன்றா ம், உலக ற்கல்வியால் விளங்கும் அறி ெகாண்
இம்ைமயில் எல்லா நலங்க ம் ெப வதாயி க்க, இதற்கு ேம ம் அறி
ற்கல்வி
ஒன் ேவண் ெமன்ப எதன்ெபா ட்ேடாெவனின், உலக ற்கல்வி
ஒன்ேறெகாண் இம்ைமயி ம் மிகச் சிறந்த நலங்கைளப் ெப தல் இயலா ;
இப்பிறப்பிற் ெப தற்காிய இன்பங்கைள ம் அறி
ற் கல்வி ைடயார் எளிதிற்
ெப வர். கண்ணாற் கண் ஞ் ெசவியாற் ேகட் ம் வாயாற் சுைவத் ம் க்கால்
கந் ம் ெமய்யால் ெதாட் ம் ஐம்ெபாறிகளால் ய்க்கும் இன்பங்களி ம்கூட
அறி
ற் கல்வியால் உயர்ந்த அறி வாய்த்தவ க்கு வ ம் இன்பம், ஏைன
உலக ற் கல்விமட் ம் ெபற்றவ க்குத் ேதான்றா . மிக்க் கூாிய ைனைய ைடய
ஓர் இ ப் க்ேகால் ஆழ்ந்தேதார் இடத்ைத ந் ைளத் ச் ெசல் ம்; ைன
ம ங்கியேதா அைதப்ேபால ஆழ்ந் ெசல்ல மாட்டாதாகும். உலக ற்கல்வி சிறி
அறிைவ விளக்குேம ம், அதனாற் ெசய்யப்ப ம் உலக யற்சிகள் பல ம்
மக்க க்குப் பலவைகக் கவைலகைள ந் ன்பங்கைள ம் விைளவித் அவர
அறிைவ அ ப்பைடயச் ெசய் ம க்கு மாத ன் அவர் ஐம்ெபாறி
இன்பங்கைள ங்கூடக் கூர்ந் பார்த் த் ய்க்க மாட்டார். அறி
ற்கல்வி
ைடயார்க்கு நிக ம் அறி ம் யற்சி ம் அத்தைகய அல்லல்கைள வ வியாமல்
ேமன்ேமல் உள்ளக் கிளர்ச்சியிைனத் த வனவாய் இ த்த ன், அவர அறி
ெப விளக்கம் உைடயதாய், அவர் ய்க்கும் எவ்வைக யின்பங்கைள ம் மிக ங்
கூர்ைமயாய்த் ய்த்தற்குாிய வழி ைறகைளக் காட் அவைர எக்கா ம்
ெப மகிழ்ச்சியில் ேதாய்ந்தி க்கச்ெசய் ம். இனிய ஓைசையேய ம் அழகிய
காட்சிகைளேய ந் தீஞ்சுைவ உணைவேய ம் நலஞ்சிறந்த ேவ பிறவற்ைறேய ம்
இவ் வி திறத்தா ம் ஒ காலத் ஒ ங்ேக ய்க்கும்ேபா , அறி
ற்கல்வி
ைடயார் அவற்றின்
க்கங்கைள நிரம்பத் ெதாிந் மிக மகிழ்த ம்,
உலக ற்கல்வி ைடயார் அவற்ைற அங்ஙனம் உணரமாட்டாைமயின் அவர் சிறிேத
மகிழ்த ங் கண்கூடாய்க் கண்டறியலாம்.
ேம ம், அறி
ற்கல்வி ைடயார் ெபாி ங் கூர்ைமயான அறி ைடயராத ன்,
அவர் தாம் வி ம்பினால் தம்மி ந் தாழ்ந்த உலக ற்கல்வி ைடயார் ெசய் ம் எத்திற
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யற்சிகைள ம் அவைரவிட எளிதாக ஞ் ெசவ்விதாக ஞ் ெசய்
க்கமாட் வர்.
உலக ற் கல்வி ைடயாேரா தாம் எத் தணதான் வி ம்பினா ம் , தம்மி ம்
ேமற்பட்ட அறி
ற்கல்வியார்க்குள்ள அறிைவப் ெபறவாவ அவர் ெசய் ம்
யற்சிகளிற் றிைனயளேவ ந் தாஞ் ெசய்யவாவ மாட் வாரல்லர்; எ ேபால
ெவனின், அரசியைல திறம்பட நடத் ம் ேமேலானான ஓர் அைமச்சன் தன்கீழ் அ வல்
பார்ப்பார் ெசய் ம் யற்சிகைளத் தான் ெசய்யேவண் னால் அவாி ம் அதைனத்
திறைமயாக ெசய்
ப்பன்; அவன் கீ ள்ள ஊர்காவற்காரன் ஒ வன் அவ்
வைமச்சன் ெதாழிைலத் தான் ெசய்ய வி ம்பினால் அ
ேமா? அ ேபாலெவன
ற்றிந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். அ வல்லாம ம், எல்லா உயர்ந்த ெபா ள்க ம்,
உயர்ந்ேதா ம், உயர்ந்த இனப்ங்க ந் தமக்கு இைசயாத உலக லறிவி
யற்சி ைடயாைர விட்டகன் , தமக்கு இைசந்த அறி
லறி
யற்சி ைடயாைரத் தாேம வந் அ குமாத ன் அறி
ற் கைலஞேர
இம்ைமயி ம் எல்லா உயர்ந்த நலங்கைள ம் ெப வர், ம ைமயி ம் ஏைனேயார்க்கு
எட்டாத ேபாின்பத்ைதப் ெப வர். ஆதலால், மக்களாய்ப் பிறந்ேதார்
உலக ற்கல்வியிேலேய தம காலத்ைத ற் ங் கழித் விடா அறி
ற்
கல்விைய ம் மிக யன் ெபற் ப் ேபாரறிைவ ம் ெப நலங்கைள ம்
எய் வாராக! அவிற ல் உலக ல் இவ்விைவ என்பைதப் பின்னர்
விளக்கிக்காட்
ம்.
-------------------14. தமிழ்நாட்டவ ம் ேமல்நாட்டவ ம்
நம் தமிழ்நாட்டவர் ெபா ைள ந், தமிழ் நாட்ைடய த் ள்ள மற்ைற
இந்தியநாட்டவர் ெபா ைள ம் ேமல்நாட்டவர் பல வழியிற் கவர்ந் ெசல்கின்றார்
என் ங் கூக்குரல் ஒ
ம், அதைனத் தைட ெசய் அந்நாட்டவாின் ெபா ள்
இங்ேகேய நிைலெப மா ெசய்தல் ேவண் ன் அயல் நாட்டவர் இங்ேக
விைலப்ப த்தக் ெகாண் வ ம் பண்டங்கைள வாங்கா
ற்ற ஒழித்தேல
ெசயற்பாலெதன் ம் ஆரவார ம் நா எங்கும் பரவிப் பலவைகக் குழப்பங்கைள ம்
பலவைக ன்பங்கைள ம் உயிரழி , ெபா ளழி கைள ம் ஆங்காங்கு விைளத்
வ கின்றன. ேபார் அல்ல க்கு இடமான இப்பிைழபாடான வழியிற் குந்
நம்மேனார் ன் றாமல், அவர்கைளப் பா காத்தல் ேவண் ேய, எம அறி ைரைய
இங்ெக
கின்ேறாம். இதைன நன்றாக ஆராய்ந் பார்த் , எம ைர
ெபா ந் மாயின் அதைனக் ைகப்பற்றி ெயா கி நம்மவர் நலப்ப வாராக!
த ல் நம் நாட்டவர்பால் உள்ள ெப ங்குைற என்ெனன்றால், எதைன ம் ஆய்ந்
ஓய்ந பார்க்குங் குணம் இல்லாைமேயயாம். ஒ வர் கல்வியறி ஆராய்ச்சி ைடய
ெபாியாராயி ந்தா ம், அவைரப் பத் ப்ேபர் ெகாண்டாடா விட்டால் அவைர
நம்மேனார் தா ங் ெகாண்டாட மாட்டார்; அ ேவ மன்றி, அவைரப் பத் ப்ேபர்
ெபாறாைமயினாேலா, அல்ல ேவ காரணத்தாேலா இழித் ப் ேபசக்ேகட்டால், அ
தகுமா தகாதா என் ஆய்ந் பாராமல் தா ம் அவைர உடேன இழித் ப்
ேபசிவி வர்; அவர்க்குத் தீங்கும் இைழப்பர். இனி மற்ெறா வர் கல்வி அறி
ஆராய்ச்சிகள் சிறிம் இல்லாராயி ம், அல்ல அைவ சிறிேத உைடயராயி ம், பத் ப்
ேபர் அவர்பால் ைவத்தப் பற்றினாேல அல்ல அவர்பால் தாம் ெப ம் ஏேத ம் ஒ
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பயன் குறித்ேதா அவைரக் ெகாண்டா வாராயின், அவர் எதற்காக அவைரக்
ெகாண்டா கின்றார், நா ம் அவைர ஏன் ெகாண்டாட ேவண் ெமன் சிறிேத ம்
ஆராய்ந் பாராமல் உடேன அவைரக் கண் கால் ெதாியாமற் ெகாண்டா வி வர்;
அக் ெகாண்டாட்டத்தால் வ ந் ன்பங்கைள ம் தாம் அைடவர். ெப ம்பா ம் நம்
நாட்டவர் உண்ைமயறி ஆராய்ச்சிகள் உைடய ெபாியாைரக் ெகாண்டா வ ம்
இல்ைல; அவரால் தாம் அைடதற்குாிய ெப ம் பயன் அைடவ மில்ைல. ெவளி
மி க்கும் ெவற்றாரவார ம் உைடயாைரப் பின்பற்றித் தம நலைன ந் தம்
நாட்டவர் நலைன ம் இழந் வி வேத அவர்க்கு இயற்ைகயாய்ப் ப ந் விட்ட .
இனி, ேமல்நாட்டவர்பால் உள்ள ஒ ெப ங் குணம் என்னெவன்றால், எவர் எைதச்
ெசான்னா ம், எவர் எைத எ தினா ம், அவ்வப்ெபா ளின் இயல் கைளத்
தம்மாலான மட் ஞ் ேசாம்பாமலாராய்ந் பார்த் , எ த வத்தக்கேதா அைதத்
த
வர்; த வத்தகாதைத விலக்குவர். ெவ ம் ெவளிமி க்ைக ம்
ெவற்றாரவாரத்ைத ம் கண் அவர் ஏமாந் வி வதில்ைல. அறிவி ம்
ஆராய்ச்சியி ேம அவர்கள் தம காலத்ைதப் பயன்ப த்தி வ தலால், அவர்கள் பால்
ணான எண்ணங்க ம் ணான ேபச்சுக்க ம் நிகழ்வதில்ைல. பிறர்பாற் குற்றங்கள்
இ ந்தா ம் அவற்ைற அவர்கள் ஆராய்வதில்ைல; பிறர் பா ள்ள குணங்கைள
மட் ம் ஆராய்ந் , அவற் க்காக அவைரப் பாராட் வ டன், அவரால் தா ம்
உலக ம் பயன்ப தற்கான ஒ க்கங்கெளல்லாஞ் ெசய்வர். அதனால், ேமல்
நாட்டவாில் நற்குண ம் நல்லறி ம் நன் யற்சி ம் உைடயவர்கள் சீ ஞ் சிறப் ம்
எய்தித் தா ந்த தம்ைமச் ேசர்ந்தவ ம் வ ைம ம் கவைல ம் இன்றி உயிர்வாழப்
ெபற் , நாேடா ம் ஆயிரக்கணக்கான
ைமகைள ம் ஆயிரக்கணக்கான
ெபாறிகைள ம் (இயந்திரங்கைள ம்) ஆயிரக்கணக்கான ெதாழிற்சாைலகைள ம்
ஆயிரக்கணக்கான கல்விச்சாைலகைள ம் ஆயிரக்கணக்கான ெசாற்ெபாழி
மண்டபங்கைள ம் ஆயிரக்கணக்கான கைலயரங்குக் கழகங்கைள ம் இன் ம் இைவ
ேபால் நம் ெசால்லளவில் அடங்காத பலப்பல நலன்கைள ம் தாமி க்கும் நா களிற்
பரவச் ெசய் வ வேதா , தாஞ்ெசல் ம் பிற நா களி ம் அந்நலன்கைள ெயல்லாம்
பரப்பி வ கின்றனர்.
இனி, நம் நாட்டவர்க க்ேகா அறிவாராய்ச்சி யில்லாைமேயா ஒற் ைமக்
குண ம் இல்ைல; பிறர்பால் அ ள் இரக்க ம் இல்ைல. தமக்குக் தம் மைனவிமக்க ம்
ெந ங்கிய உறவின ேம உாிய்ெரன் ம்,மட்ைரெயாெரல்லாந்த் தமக்கு
ெவரான்வ்ெரன் ந்த் தா ந்த் தம்மினித்தவ் ம் ந்ன்ராயி த்தேல த்மக்கு
ேவண் ம்,த்ம்மவ்ரல்லாத் பிரர் எக்ேக ெகட்டாெலன்ன் எத்ெத ேவ ேபானாெலன்ன்
என் ம் நிைனந்த் பிறா நலத்ைதச் சிறி ங் க தாதவர்களாய் இ க்கின்றனர்.
தன்னலங் க
ம் இப்ெபால்லாத எண்ணத்தால் இத் தமிழ் நாட்டவர்குட்
பிாிந்தி க்கும் அளவிறந்த சாதிக ம், அவற்றால் விைளந்தி க்கும் அளவிறந்த
ேவற் ைமக ங் கணக்கிட் ச் ெசால்லல் இயலா . நா ேபர் ஒன்
ேசர்வார்களானாற் சாதிப்ேபச்சும்; ெபண் ெகா க்கல் வாங்கைலப் பற்றிய ேபச்சும்;
அவன் சாதி ெகட்டவன், அவ க்கும் நமக்கும் உற கிைடயா , எஙக்ள சாதி
உயர்ந்த் , எங்கள சாதியில் ஒ த்தாற் பால் வ
ம், எங்களிற் பத்
ட் க்காரர்கேளா தாம் நாங்கள் கலப்ப வழக்கம், மற்றவர்கள்ைகயில்
தண்ணீர்கூட வாங்க மாட்ேடாம் என் ம் ேபச்சும்; அைதவிட்டால் ெபா ள் ேத ம்
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வைககைளப் பற்றிய ேபச்சும்; அ
ம் விட்டால் நமக்கு ெபா ள் ேச ங் காலத்ைதப்
பற்றி ம், மணம் ஆகும் நாைளப் பற்றி ம், எந்த இடத்திற் ேபானாற் குறிேகட்கலாம்?
எந்தத் ெதய்வத்திற்கு ஆ ேகாழி அ த்தால் இைவ ைககூ ம்? மாாிையக்
கும்பிடலாமா? ம ைர ரைனக் கும்பிடலாமா? காளிையக் கும்பிடலாமா?
க ப்பண்ணைனக் கும்பிடலாமா? எசக்கிையக் கும்பிடலாமா? சுடைலமாடைனக்
கும்பிடலாமா? என் ஞ் சி ெதய்வச் சிற் யிர்க் ெகாைலக் ெகா ம் ேபச்சும்;
தனக்குப் பைகயானவைனப் பலவைகயால் இழித் த் தன்ைனப் பலவைகயால்
உயர்த் ச் ெச க்கிப் ேபசும் ேபச்சுேம எங்கும் எல்லா ம் ேபசக் காண்கின்ேறாம்.
ைக வண் களி ம் இந்தப் ேபச்ேச, ேகாயில்களி ம் இந்தப் ேபச்ேச,
குளக்கைரயி ம் இந்தப் ேபச்ேச.
இைதத்தவிர, நாம் எதற்காகப் பிறந்தி க்கின்ேறாம்? நாம் இப்பிறவியிற் ெசய்ய
ேவண் வன யாைவ? நமக்கும் மற்ற விலங்குக க்கும் (மி கங்க க்கும்) உள்ள
ேவற் ைம என்ைன? நம்ைம ம் மற்ற எண்ணிறந்த உயிர்கைள ந் ேதாற் வித்த்
யா ? இந்த உலகங்கள் எதற்காகப் பைடக்கப்பட்
க்கின்றன? இைவகைள
ெயல்லாம் பைடத்த ேபரறி ப் ெபா ளின் ேநாக்கம் யாதாய் இ க்கலாம்? நாம்
இறந்தபின் எந்த நிைலைய யைடேவாம்? ெபா ள் ேத வ ம், உண்ப ம்,
உறங்குவ ம், ம
வ ந்தவிர, ேவ நாம் ெசய்யத்தக்க ம் தகாத ம் இல்ைலயா?
என் இவ்வாெறல்லாம் எண்ணிப்பார்க்கத் தக்கவர்கள் நம்மில் றாயிரவாில்
ஒ வைரக் கூடக் காண்ப அத்தி த்தாற்ேபால் இ க்கின்றேத!
ஆனால் ேமல்நாட்டவர்களிேலா இைவகைள ெயல்லாம் ஆராய்ந் பார்ப்பவ ம்,
ஆராய்ந் எ
பவ ம், ஆரா ங் கழங்க ம், அவர்களா ம் அக் கழகங்களா ம்
எ தி ெவளியிடப்ப கின்ற ல்க ம், நாள் ெவளியீ கள் கிழைம ெவளியீ கள்
திங்கள் ெவளியீ க ம், அைவ தம்ைமக் கற்பா ம் கற்பிப்பா ம்,
இவ்வைககட்ெகல்லாம் ேகா ேகா யாகத் தம ெபா ைள வழங்குவா ம்
எண்ணிக்ைகயி ம் அடங்குதல் இல்ைல. ேமல்நாட்டவர்கள் பசிெய த்த ேவைளயில்
எந்த இடத்தில் எந்த உண கிைடக்கின்றேதா அங்ேக அதைனப் ெபற்
மகிழ்ச்சிேயா உண்பர்; தம வாழ்க்ைகத் ைணக்கு எந்த நாட் ல் எவர்
இைசந்தவராய்த் ெதளியப்ப கின்றனேரா, அவைர அங்ேக மணந் ெகாள்வர்.
உடம்ைபப் பற்றிய இவ்விரண் குைறகைள ம் இங்ஙனம் எளிதிேல
நிரப்பிக்ெகாண் , அதற்குேமல் அவற்றில் தம் க த்ைதச் ெச த்தாமல், தம் அறி
ஆராய்ச்சிகைள ேமன்ேமற் ெப க்குவதி ம், நாேடா ம் திய திய ஆற்றல்கைள ம்
திய திய ெபாறிகைள ம் திய திய உண்ைமகைள ங் கண் பி ப்பதி ம்,
அவற்ைறப் பயன் ப த் வதி ேம தம க த்ைத ஓயாமற் ெச த்தி வ கின்றனர்.
மற் , நம் நாட்டவேரா, ேமேல காட் யப , நிைலயில்லாமல் அழிந் ேபாகுந் தம
உடம்ைபப் பற்றி ம், அவ் டம்பால் வந்த ெதாடர் கைளப் பற்றி ேம எந்ேநர ம்
ேபசி ம் நிைனந் ம் வ வல்லாமல், என் ம் நிைலயாக இ க்கத்தக்க தம அறி
விளக்கத்ைதப் பற்றியாதல், தம் அன்ைப ம் அ ைள ம் வளர்க்குங் கடைமகைளப்
பற்றியாதல் ேபசி ம் எண்ணி ம் வரக் காண்கின்ேறாம் இல்ைலேய!
இன் ம், நம வாழ்க்ைகககு இன்றியைமயா ேவண்டப் வன கல்விப் ெபா
ம்
ெசல்வப்ெபா
ம் என் ம் இரண் ேமயாகும். கல்விப் ெபா ைளப் ெபற்றவர்கள்,
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தமக்கும் பிறர்க்கும் நன்ைமையத்த ந் ைறகைள ஆய்ந் பார்த் க், காலத்தின்
நிைலக்கும் இடத்தின் நிைலக்கும் ஒத்த யற்சிகைளச் ேசாம்பா ெசய்வர்காளயின்,
அவர்கட்குச் ெசல்வப் ெபா ள் தாேனவ ம். ெவ ஞ் ெசல்வம் மட் ம் தம
பழவிைனப் பயத்தால் வாய்க்கப் ெபற்றவர்கள் அங்ஙனங் கல்விப் ெபா ைள எளிதிேல
ெபற் க் ெகாள் தல் இயலா . ேம ம் கல்விப் ெபா ள் என் ம் அழியா ;
ெசல்வேமா சிலகாலத்தில் அழிந் ேபாம்; கல்விப் ெபா ள் ஒ வன அறிைவப்
பற்றிக்ெகாண் எ ைம எ பிறப் ம் அவ ககும் உற்ற ைணயாய்ச் ெசல் ம்;
ெசல்வேமா அதைன ைடயா க்கு இந்தப் பிறவியிேலேய ைணயாகாமற் பிராற்
கவரப்பட் , ஒேரெவா கால் அவ யிைர ந் ெதாைலத்தற்கு ஏதவாயி க்கும். கல்விப்
ெபா ள் இந்த உலகத்தி ம், இங்குள்ள உயிர்களி ம் உள்ள வியப்பான
உண்ைமகைள விளங்கச் ெசய்வ டன், இவற்றிற்கு அ
ண்ைமகைள ம் விளங்கச்
ெசய் நமக்குப் ேபாின்பத்ைதத் தராநிற்கும்; ெசல்வப் ெபா ேளா தன்ைன ைட
யாைனப் ெப ம் பா ந் தீய ைறகளில் குத்திச், சில காலத்தில் அவன்
சிற்றின்பத்திைன ம் கரெவாட்டாமல் அவைன ேநாய்வாய்ப்ப த் , அவைன விட்
நீங்கி, அவைன விைரவில் மாய்க்கும். ஆைகயாற் கல்விப் ெபா ள் சிறந்தேதா ெசல்வப்
ெபா ள் சிறந்தேதா என்பைதச் சிறி எண்ணிப் பா ங்கள்! கல்விப் ெபா ள் ஒன் ேம
நமக்கும் நம்ைமச் ேசர்ந்தார்க்கும் நலம் பயப்பதன்றிச் ெசல்வப் ெபா ள் அங்ஙனம்
நலம் பயப்பதன்றிச் சிறி ணர் ைடயார்க்கும் விளங்குமன்ேறா? ஆகேவ, கல்விப்
ெபா ளின் ெபா ட் ச் ெசல்வப் ெபா ைளப் பயன்ப த்த ேவண் ேம யல்லாமற்,
ெசல்வப் ெபா ைளப் ெப ம் ெபா ட்ேட கல்விப் ெபா ைளப் பயன்ப த் தல்
ஆகா .
ஆனால், நம் நாட்டவர் நிைல எத்தன்ைமயதாயி க்கின்றெதன்பைத எண்ணிப்
பா ங்கள்! நம்மவாிற் ெப ம்பாலார்க்குக் கல்வி கற்பதிற் சிறி ம் வி ப்பேம யில்ைல.
கற்கேவண் ய கட்டாயத்தில் உள்ளவர்க ந் தமிழ் எ தப் ப க்கத் ெதாிந்தாற்
ேபா ெமன் ம், அ
ம் ேவண்டாங் ைகெய த் ப் ேபாடத் ெதாிந்தாற்
ேபா ெமன் ம் எண்ணி அங்ஙனேம நடப்பவர்களாய் இ க்கின்றார்கள். இன் ம்
பலர், "தமிழ்ப் ப த் என்ன வாாிக் ெகாள்ளப் ேபாகின்றான்? ப யாதவர்களில்
எத்தைனேயா ேபர் ெபா ள்ேத ச் ெசல்வர்களா யில்ைலயா? என் வாய் கூசா
ேபசிப் ேபாகின்றனர். இன் ம் பலர், "ஆங்கிலம் ப த்தா ம் ெபாிய ேவைல
கிைடக்கும்; ஆங்கிலம் ப த் ப் பட்டம் வாங்கின மாப்பிள்ைளக்கு ஐயாயிரம்
பத்தாயிரத் டன் ெபண் கிைடக்கும்" என் எண் வ ஞ் ெசால் வ ஞ் ெசய் ,
இைவக க்காகேவ தம் மக்கைள ஆங்கிலம் பயிலச் ெசய்கின்றார்கள்.
வக்கத்தி
ந்ேத இந்த எண்ணத்ேதா ஆங்கிலங் கற்கின்ற பிள்ைளகள், அதனில்
ேதர்ச்சி ெபற் ப் பட்டங்கள் வாங்கினவர்களாய் ெவளிவந்த டன், ெபா ள்
வ வாய்க்கு இைசந்த ேவைலகைளப் ெப வதிற் கண் ங் க த் ம்
உைடயராகின்றார்கேள யல்லாமல், ேம ம் ேம ம் கல்வியறிைவப் ெப க்க
ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் உைடயராகக் காணபப்டவில்ைல.
அரசியற் ைறகளிேலா, நீராவி நிைலயங்களிேலா, ஆங்கி வணிகர்தந்
ெதாழிற்சாைலகளிேலா, இன் ம் இைவேபான்ற பிறவற்றிேலா ெபாிய ெபாிய
அ வல்களில் அமர்ந் பிறர்க்கு ஊழியஞ்ெசய் ெபா ள் ஈட் வதிேலேய
ெப
யற்சி ைடயவர்களாய் இ க்கின்றார்கள். இவ்வ வர்கைளப் ெப ம்
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ெபா ட் , அவற்றிற்குத் தைலவர்களா யி ப்பவர்கள் ேகட்கும் அளெவல்லாந் தாழ்ந்
ைகக்கூ
ங் ெகா கிக்கின்றார்கள். அ மட்ேடா, அத்தைலவர்கள் வி ம் கிறப
ெயல்லாம் மானக்ேகடான ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்கும் ன் நின்கின்றார்கள்! ெபா ள்
வ வாைய ந் தைலைமைய ேம ெபாியவாக நிைனத் , இவ்வாெறல்லாம்
ெப ம்பா பட் த் தாம் வி ம்பிய ேவைலகைள அைடந்த பிறகாவ , இவர்கள்
எண்ணம் கல்விப் பயிற்சியி ங் கட ள் வழிபாட்
ம் பிறர்க்குதவி ெசய்வதி ம்
நாட் க்கு நலந் ேத வதி ந் தி ப் கின்றேதா ெவன்றால், இல்ைல, இல்ைல.
தாமி க்கும் ேவைலயினளவிற்கு வ ஞ் சம்பளத்தில் மனநிைற ெபறாமல், தாம்
தமக்கு ேம ள்ளவர்கட்குக் ைகக்கூ ெகா த்த ேபாலேவ, தா ந் தமக்குக்
கீ ள்ளவர்பா ந், தம தைலைமக்குக் கீழ் அடங்கி நடக்கும் ஏைழ ெயளிவர்கள்
பா மி ந் ஓயாமற் ைகக்கூ வாங்கின வண்ணமாயி க்கின்றார்கள்.
அங்ஙனம் ஏைழ எளியவர்கள் அழஅழ அவர்கள் வயிற்றில் அ த் ச் ேசர்க்கும்
ெபா ைளயாவ அவர்கள் நல்வழியிற் ெசல ெசய்கிறார்கேளா ெவன்றால்
அ
மில்ைல. இரப்பவர்க்கு ஒ ைக கந்த அாிசி தா ந் ெகா க்க இைசயார்;
கற்பவர்க்குங் கற்றவர்க்கும் ஒ காசு தா ங் ெகாடார். மற் ம், தம் மைனவி
மக்கட்குஙப் ெபாற் சாிைக பின்னிய பட்டாைடகள் வாங்கிக் ெகா ப்பதி ம், ைவரம்
இைழத்த உயர்ந்த அணிகலன்கள் ெசய்வித் அணிவதி ம், அவர்கள் ழங்குதற்குப்
ெபான் ெவள்ளிகளிற் சைமத்த ஏனங்கள் வாங்கிச் ேசர்ப்பதி ம், அவர்க ந் தா ம்
ஏறி ஊர் சுற் வதற்குக் குதிைர வண் கள், இவற்றி ம் விைல யர்ந்த
உந் வண் கள் (motor cars) அைமத் க் ெகாள்வதி ம், நாடகசாைலகள் குதிைரப்
பந்தயங்கள் வட்டக்காட்சிகள் (circus) ெசன் காண்பதி ம், இன் ம் இைவேபான்ற
ெவற்றாரவாரங்களி மாகத் தாம் ஏைழக் கு மக்களிடமி ந் பகற் ெகாள்ைளய த்த
ெப ந்ெதாைகயான ெபா ைளச் ெசல ெசய் வி கின்றார்கள். இன் ம் பலர்,
சாராயங் கு த் ம், ஊன்தின் ம், ேவசியைர ம வி ம் அப்ெபா ைளப்
பாழாக்குகின்றார்கள். மற் ம பலர் அப் ெபா ைளக் கடன் ெகா த் வட் ேமல்
வட் வாங்கி ம், அம் கத்தால் ஏைழ எளியவர்களின் நிலங்கள்
கள்
பண்டங்கைளக் கவர்ந் த் தம ெபா ைள ஆயிரம் றாயிரங் ேகா என் ம்
ேபரளவாகப் ெப க்குவதிேலேய ைனந் நிற்கின்றார்கள்.
இவ்வாறாக, ஆங்கிலக் கற்கும் இந் நாட்டவர் எந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்தவரா
யி ந்தா ம், அவர் எல்லாம் ேம ம் ேம ம் ெபா ள் ேசர்ப்பதற்ேக தாங் கற்ற
கல்விையக் க வியாக்கி, ஏைழக் கு மக்கைளப் பாழாக்குகின்றார்கள். இந்நிைலயிற்
பார்ப்பன ம் பார்ப்பனரல்லாதா ம் ஒத்தவர்களாகேவ யி க்கின்றார்கள். தந்நலந்
ேத வதிேலேய நாட்டம் ைவத்தி க்கும் இவர்கள், அைவக் களங்களில்
ேமைடேமேலறிப் ேபசும்ேபா மட் ம் ஏைழ மக்க க்க்க்க் கண்ணீர்விட் க்
கத கின்றார்கள்! இஃ எதைன ஒத்தி க்கிறெதன்றால், "ஆ நைனகிறேதெய
ஓநாய் குந்தி ய தைதேய" ஒத்தி க்கின்ற . ேமைட ேமல் இவ்வள இரக்கங்காட் ப்
ேபசிய அவர்கள் ட் க்கு, ஏைழயிரவலர்கள் ெசன்றால் அவர்கைள ஏசித்
ரத் கின்றார்கள். இந்த வைகயிற் பார்ப்பனைர விடப் பார்ப்பன ரல்லாதாேர மிக்க்
ெகா யராயி க்கின்றார்கள். யாங்ஙனெமன்றால், உயர்ந்த நிைலகளி ள்ள
பார்ப்பனர்கள், தம்மினத்தவரல்லாதார்க்கு ஏேதா தவி ஞ் ெசய்யாவி
ந்,
தம்மினத்தவர்களில் ஏைழகளாயி ப்பவர்க்கு எல்லாவைகயான உதவி ஞ் ெசய்யக்
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காண்கின்ேறாம். மற் ம், பார்ப்பனரல்லாதாாில் உயர்நிைலகளி
ப்பவர்கேளா
ஏைழக்கு கட்கு ஏெதா நன்ைம ஞ் ெசய்யக் காண்கிேலம்; நன்ைம
ெசய்யாெதாழியி ந் தீைமேய ஞ் ெசய்யாதி க்கின்றார்கேளா ெவன்றால்,
அப்ப
மில்ைல; எளியவர்கைளத் ன்
த்தி ம், அவர்கள் ெபா ைளத்
"ேதா
க்கச் சுைள வி ங்குவ " ேபால் வி ங்கி ம் வந்தாற்றாேன, தாம்
வல்லாண்ைம வாழ்க்ைக ெச த்தலாம்!
ெசல்வர்களால் ன்
த்தப்பட் ந நிைல மன்றங்களில் ைறயிடச் ெசல் ம்
எத்தைன எளிய மக்கள், தாம் ந வர்க்குக் ைகக்கூ ெகா க்க இடமில்லாைமயின்,
அங்கும் ந விழந் ஓலமிட் அ கின்றார்கள்! ஓர் ஆங்கிலர் ந வராயி ப்பின்,
அவரால் எத்திறத்தவ ம் ைறயாக வழக்குத் தீர்க்கப்பட் த் தங்குைற தீர்க்கின்றனர்.
நம் நாட்டவர் அந்நிைலயில் இ ப்பிற் ெப ம்பா ம் அவரால் ந வாக வழக்குத்
தீர்க்கப்ப தல் இல்ைல; அவர்க்குக் ைகக்கூ ெகா ப்பார் பக்கேம வழக்கு நன்றாய்
கின்ற . இதனி ம் ெப ங் ெகா ைம யாதி க்கின்ற ! காவலாக இட்ட
ேவ ேய பயிைரத் தின்றால் பயிர் விைளவெதப்ப ?
இங்ஙனம் ெபா ைளேய ெபாிதாய் நிைனந் ந
தவறி எளியவர்கைள வ த்திப்
ெபா ள் ேசர்க்கும் ஆங்கிலங் கற்ற நம்மேனார், பார்ப்பனரல்லாத நம்மேனார்க்கு
இவ்வாெறல்லாந் தீங்கிைழப்பி ம், பார்ப்பனர் கா ல் வி வதற்கும் அவர்க்குத் தாம்
ேசர்த்த ெபா ைள மிகுதியாக வழங்குவதற்கும் மட் ம் அவர்கள் சிறி ம்
பின்வாங்குகின்றாாில்ைல. இவர்கள் ஆங்கிலங் கற்ற வயிற் ப்பிைழப்பிற்கும்
ெப ைமக்குேம யல்லாமல் ஆங்கிலத் ள்ள வி மிய அறிவாராய்ச்சிையப் ெப தற்கு
அன்றாைகயால், இவர்கள் தம் ட்
ள்ள அறிவில்லாப் ேபைதகளான தம் சுற்றத்தார்
ஆராய்ச்சியில்லாப் ேபைதகளான தம் சுற்றத்தார் ெசால் க்குங்
கட் ப்பட்டவர்களாகித் தம் இல்லத்தில் நடக்கும் ஒவ்ெவா சடங்கிற்கும்
பார்ப்பனர்கைள வரவைழத் , அவர்க்கு அவர் ேவண் ய ெபா ைள வழங்கி அவர்
கா
ம் வி கின்றார்கள்! ஒ ேவைள நல்ல ேசா கூடக் கிைடயாமற் பட் னி ம்
பசி மாய்க் கிடந் வா வதங்கும் ஏைழகள் கத்ைத ஏெற த் ம் பாராமற்,
ேபைதைம வயப்பட் , வ ைமயறியாத பார்ப்பனடர்க்கும், ஆரவாரக்
ெகாண்டாட் கட்குஞ், சி ெதய்வ ெவறியாட்கட்கும், அழிவழக்குகட்குந் தம
ெபா ைளக் கணக்கின்றிச் ெசலவி ம் நம்மேனாாின் நிைல, எண் ந்ேதா ம்
ந க்கத்ைத விைளவிக்கின்ற !
இனி, ஆங்கிலமாவ தமிழாவ கல்லாதி ந் ம், பைழய நல்விைனப் பயனாற்
ெப ஞ் ெசல்வர்களாக ஞ், சிற்றர்சர்களாக ம் வாழ்வார் நம்நாட் ற் ெப நெதாைக
யாய் இ க்கின்றனர். இவர்க ைடய ெசல்வச் ெச க்ைக ம், இவர்கள் தங்கீழ் உள்ள
ஏைழமக்கட்குச் ெசய் ங் ெகா ைமகைள ங் நாம் எண்ணிப் பார்ப்ேபாமானால்,
நம ள்ளம் இன் ம் மிகுதியாய் ந ங்கா நிற்கும். ெசல்வர்கள் இல்லங்களில் இ க்கும்
ெபாற்சாிைக பின்னிய பட்டாைடகளி ம், அவர்க ம் அவர்களின் மாத ம் அணிந்
ெகாள் ங் கல் ைழத்த நைககளி ம், அவர்கள் ழங்கும் ெபான் ெவள்ளி
ஏனங்களி ம், அவர்கள் ஏறிச் ெசல் ம் ஊர்திகளி ம், இன் ம் இைவ ேபான்ற
ெவளி மி க்குகளி ம் அவர்கள் ெசல ெசய்தி க்கும் ெபா ைளக் கண்க்கிடப்
குந்தால் அைவ றாயிரக் கணக்காயி க்கும்.
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இனிச் சிற்றரசர்களாகிய ஜமீன்தார்களின் அரண்மைனகளி ம் இங்ஙனேம
ஆைடகளி ம் அணிகலங்கள் த யவற்றி ம் மடங்கி வறிேத கிடக்குஞ் ெசல்வப்
ெபா ைளக் கணக்கிடப் குந்தால், அைவ கணக்கில் அடங்கா.
இங்ஙனேம ைசவைவணவ சுமார்த்த மாத் வ மடங்களில் ஏெதா நற்பய
அடங்கிக் கிடந் மங்கும் ெப ம் ெபா ட் ர ங் கணக்கில் அடங்கா.

மின்றி

இவ்வாெறல்லாம் இவர்கள் ைகயில் டஙகிக் கிடந் அவி ம் ெப ம்ெபா ட்
குவியல்கெளல்லாம் இவர்கள் விட் நீங்கிப், ெபா மக்கட்குப் பயன்ப ம்
நிைலைமைய யைட மானால், இவ் விந்திய நாட் ல் வ ைம ம் ேநா ம்
அறியாைம ந் தைலக்காட் மா? இப் ெப ம் ெபா ள் ெகாண்
றாயிரக்
கணக்கான கல்விச் சாைலகைள நாெடங்குந் திறப்பிக்கலாம். மிக
வறியராயி ப்பவர்கட்கு அவர் வ ைம நீங்கும் மட் ம் உண ெகா க்கும்
அறச்சாைலகள் எங்கும் அைமக்கலாம். ஏைழ எளிய பிள்ைளகட்கு உண்
ம்
உைட ம் ல்க ம் வாங்கிக் ெகா த் ச் சம்பளம் வாங்காமற் கல்வி கற்பிக்கலாம்.
உழ த்ெதாழில் ைகத்ெதாழில்கைள அறிவராய்ச்சிகேளா ெசய் , இப்ேபா ெப ம்
பயனி ம்
மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு மிகுதியான பயைனப் ெபறலாம்.
வாணிகத்திற் ெபாய் ம் ரட் ங் கலவாமல் அதைன ேநர்ைமேயா ெசய்
ேப தியத்ைத யைடயச் ெசய்யலாம். இைவ மட் ேமா, இந்தியர்கள் தாேம தம
ெபா ள் ெகாண்
ைகவண் த் ெதாடர்கள், மின் வண் கள், வான ர்திகள்
த யன ெவல்லாம் அைமத் க் ெகாள்ளலாம். நீர்வளமில்லாத நா நகரங்க க்குக்
குளங்கள் கூவல்கள் நீர்ப்பீ கள் எ ப்பிக்கலாம். ெபா மக்கட்கு அறி ஊட் ங்
கழகங்கள் நிைலெப த்தி, அவற்றிற் கைலவல்ல அறிஞர்கைள அமர்த்தலாம்; அவர்கள்
கட ைளப் பற்றி ம் உயிர்கைளப் பற்றி ம் உலகங்கைளப் பற்றி ம் உலகியற்
ெபா ள்கைள பற்றி ங் குழாங்ெகாண் ஆராய்ந் அறி ெப தற்குக்
கைலயாராய்ச்சி மன்றங்கள் நி வலாம்; அவர்கள் ஆராய்ந்ெத
ம் ல்க க்குத்
தக்கப ெபா
தவி ாிந் , அவற்ைற அச்சிட் நாெடங்கும் பரப்பலாம்.
ஆண் கேடா ம் பன் றாயிரக் கணக்காய் மக்க யிைரக் ெகாள்ைளெகாண்
ேபாகுங் ெகா ய ேநாய்கைள வராமற் றைடெசய் மக்கள் வாழ்நாைள நீளச்ெசய்
அவரறி வளர்ச்சிக்குப் ெப ந் ைண ெசய் ம் ம த் வக் கழகங்கள் எங்கும்
அைமக்கலாம்.
எல்லா உயிர்கைள ந் ேதாற் வித் உயிர்கட்கு ஓயாமற் ேப தவி ெசய் வ ம் ஒேர
தற் கட ளான ஒ ெப ந் தந்ைதைய அறியாமற், பிறந் ெப ந் ன்பப்பட்
இறந்த மக்கைள ம், மக்களி ந் தாழ்ந்த சிற் யிர்கைள ந் ெதய்வங்களாக நிைனத்
வணங்கும் ெப ங் குற்றஞ் ெசய்வெதா , வாயற்ற தீங்கற்ற ஏைழ யிர்களாகிய ஆ
மா ேகாழி த யனைவகைளத்
க்க அ த் , அவற்ைற அத்
ெதய்வங்க க்குப் ப யாக ஓட் மீளா நரகத்திற்கு ஆளாகும் நம் ெபா மக்கைள அத்
தீைமயினி வி விக்கலாம். சாதிெயன் ங் குலெமன் ம் வைரய த் க்ெகாண்
சி வர் சி மிகைள அளவிறந்த யரக் கட ல் அமிழ்த்தி வ ம் ெகா ய ெசயல்கைள
ெயாழித் , அறவி ம் நற்குண ம் நற்ெசய ம் அன் ம் உைடயாைர ஏெதா
ேவற் ைம ம் இன்றி ஒ ங்குகூட் வாழச் ெசய் ம் மக்கட் கூட் ற மன்றங்கள்
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(Social Serivce Leagues) எங்கும் நிைல ெப த்தலாம். ஒ
தற் கட ைள
எல்லா ந் தைடயின்றிச் ெசன் வழிபட் மகி ந் தி க்ேகாயில்கள் எங்கும்
எ ப்பிக்கலாம். இன் ம் நம் மக்களின் இம்ைம ம ைம வாழ்க்ைகக்கு
இன்றியைமயா ேவண் ய இன் ம் எத்தைனேயா உயர்ந்த ஏற்பா கைள ெயல்லாம்
ெசய்விக்கலாம்! இவ்வளவி நலங்க க்கும் பயன்ப தற்குாிய ேகா ேகா யான
ெப ம்ெபா ட் குவியல்கள், நம் நாட் ச் ெசல்வர்களிடத் ஞ் சிற்றரசர்களிடத் ம்
அரசர்களிடத் ம் மடத்தைலவர்களிடத் ஞ் சிறி ம் பிறர்க்குப் பயன்படாத வாறாய்
மடங்கி மங்கிக் கிடக்ைகயில் அப்ெபா ட் ரைள அவர்கள்பால் நின் ம் வி வித் ப்,
ெபா மக்கட்குப் பய்னப த் ந் ைறயில் இறங்கி யலாமல், நம் நாட் த்
தைலவர்கள் "நம் நாட் ப் ெபா ள் ேமல்நாட் ற்குப் ேபாய்வி கின்றேத!" என்
ெசால் , ஆராய்ச்சியறி சிறி மில்லாத, சாதி ேவற் ைம சமய ேவற் ைமப்
ப குழியினின் ம் ஏற வி ப்பமில்லாத நம் இந்திய மக்கைள ேண கிளப்பிவிட் ,
இந்நாட் க்குப் பலவாற்றாற் ெப ந்தீைமகைள உண் பண் தல் நன்றாகுமா?
என்பதைன எண்ணிப் பா ங்கள்; நம் நாட்டவர் ைகயில் ெபா ள் கிைடத்தால் அ நம்
ெபா மக்கட்குப் பயன்படப்ேபாவதில்ைல! நைகக்கும், ணிக்கும், ஊர்திகட்குஞ்
சாதிய மாப் சமய இ மாப்கைளப் ெப க்குதற்கும், ஏைழ எளியவர்கைளக்
ெகா ைமயாக நடத் தற்குந், தீயெவா க்கங்கைள மிகுதி ெசய்தற்கும்,
பார்ப்பனர்க்குக் ெகா த்தற்கும், ஆங்கி ம த் வஞ் ெசய்வார் ெசலவிற்கும்,
அழிவழக்கா தற்கும், இன் ம் இைவேபான்ற தீயவற்றிற்குந்தாம் அவர ெபா ள்
பயன்ப ம்; அல்ல அவர் ெபா ள்ேமற்ெபா ள் ேசர்த் ைவத் விட் ச் சாகப்
பின்வந்ேதார் அவற்ைறயழித் ப் பாழாக்குதற்ேக பயன்ப ம்! இைவகைளத் தவிர
ேவெறந்த நல்ல ைறயிலாயி ம் நம் ெசல்வர்கள் தம ெபா ைள மனம் உவந்
பயன்ப த்தக் கண்ட ண்ேடா ெசால் ங்கள்!
மற் , நமக்குப் றம்பான ேமல்நாட்டவர் ைகயிற் ெபா ள் ேசர்ந்தால் அஃ
எத் ைண நல்ல ைறகளிற் ெசன் பயன்பட் , உலகத்திற் பரந் விாிந்தி க்கும்
எல்லா வைகயினரான மக்கைள ம் இன்ப அறி வாழ்க ைகயில் வாழக்ெசய்கின்ற
ெதன்பைதச் சிறி ணர்ந் பா ங்கள், ேமல்நாட்டவர் ஒேர
தற் கட ைள
வணங்குவேதா , அவ்ெவா கட ைள வணங்காமல் இறந் ேபான உயிர்கைள ம்,
மரங்கள் விலங்குகள் கட்ைடகள் கற்கள் தலானைவகைள ம் அறியாைமயால்
வணங்கிப் பிைழப ம் ஏைனத் ேதயமக்களிடத் இரக்க
ைடயவர்களாய்க்,
ேகா ேகா யாகத் தம ெபா ைளச் ெசல ெசய் , கல்வி அறி ஆராய்ச்சியிற்
சிறந்த தம் கு மார்கைள றாயிரக்ணக்காய் அத்ேதயங்க க் ெகல்லாம் அ ப்பி,
ஆங்காங்குள்ள மக்க க்குச் சமய அறிைவ ம் கட் வ கின்றார்கள். இங்ஙனம்
ேமல் நாட்டவர் மற்ைறக் கைலயறி க டன் சமய அறிவி ந் தாம் ேமம்பட்
விளங்குவேதா , மற்ைற நாட்டவ ம் அதிற் சிறந் விளங்க ேவண் ெமன் ம்
ேபாிரக்க
ைடயவர்களாய், அதற்ெகன் தம ெபா ைளக் கணக்கில்லாமற்
ெசல ெசய் வ தல் ேபால நம் நாட்டவர் தமக்ேக ம், பிறர்க்ேக ம் அங்ஙனஞ்
ெசய்யக் கண்ட ண்டா? நம் நாட்
ள்ளவர் ஓாினத்தவர் தம சமயக் கல்விக்ேக ந்,
தம்ேமா உடன் உைற ம் மற்ைறயினத்தவர் சமயக் கல்விக்ேக ம் ஒ காசாயி ஞ்
ெசல ெசய்யக் கண்ட ண்ேடா? அ மட் மா! ஒ சில இனங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
தாம் வணங்குங் ேகாயில்களில், தம்ேமா ஓர் ஊாில் ஒ ங்கு உைற ம் ேவ சில
இனத்தவர்கைள உள்ேள ைழயவிடாமற் கிட்ட அ கினால் அவர்கைள ெவட் ச்
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சாய்க்கின்றார்கேள! இவர்கள் தாமா ஒ நாட்டவர்? இவர்கள் தாமா
அ ெளா க்கத்திற் சிறந்தவர்களாக ல்களிற் லனாகுஞ் ைசவ்ைவணவ
சமயாசிாியர் மரபில் வந்தவர்கள்! இத் தமிழ் நாட் ல் இவ்ெவா சில
இனத்தார்க்க்குள்ள இ மாப் ம் மனக்காழ்ப் ங் ெகா ைம ம் ேவெறங்ேக ம்
இ க்கக் கண்ட ண்ேடா? இத்தைகயவர்கள் ைகயிற் ெபா ள் மிகுதியாய்ச் ேசர்வ
எதற்கு? அவர்களின் ெகா ப்ைப ங் காழ்ப்ைப ங் ெகா ைமைய ம்
மிகுதிப்ப த் தற்கன்ேறா? இக் ெகா யவர்கள் ைகையவிட் நீங்கி அப்ெபா ள் ேமல்
நாட்டவர் ைகைய அைடந்தால், அதனால் உலகிற்கு நன்ைமேய விைள மல்லா
தீைம சிறி ம் உண்டாகாெதன்ப நன்கு லனாகவில்ைலயா?
இனிச் சமயக் கல்வியிேல யல்லாமற் பிற கல்வித் ைறகளி ம் ேமல்நாட்டவர்
தம ெபா ைள எத்தைன ேகா க்கணக்காய்ச் ெசல ெசய்கின்றார்கெளன்பைதச்
சிறிெதண்ணிப் பா ங்கள்! ேமல்நாட்டவர் இத் தமிழ் நாட் ல் வ வதற்கு ன் இங்ேக
உயர்ந்த பள்ளிக்கூடம் ஒன்றாயி ம் இ நத்தா? திண்ைணப் பள்ளிக்கூடங்கள் சிலேவ
எங்ேகா சில இடங்களில் வயிற் ப் பிைழப் க்கு இல்லா வாத்தியார்களால்
நடத்தப்பட்டன; அவ் வாத்தியார்களிற் ெபா ம்பாலா ந் தமிழ் நன்கு கற்றறியாதவர்.
ஒ சி வன் தமிழ் எ த் க்கள் எ தப் ப க்கத் ெதாிந் ெகாள்வதற்ேக நாைலந்
ஆண் கள் ெசல் ம். அக்காலத்தில் அச்சுப் த்தகங்கேள இல்லாைமயால், உயர்ந்த
தமிழ் ல்கைள எளிதிற் ெபற் ப் பயில்வதற்ேக இடமில்லாமற் ேபாயிற் . இவ்
ெவாட் த் திண்ைணப் பள்ளிக்கூடங்களி ந், தாழ்ந்த குலத்தவராக எண்ணப்
ப ேவார் ேசர்ந் ப த்தல் இயலா . அஞ்ஞான்றி ந்த தமிழ்ப் லவர் சில ம்
ெபா ள் வ வாய்க்கு வழியில்லாைமயாற், ெசல்வர் சிலைர ய த் அவைரப் பல
வைகயாெலல்லாம் கழ்ந் ப் பா க் காலங் கழித் வந்தார்கள். இவ்விரங்கத்தக்க
நிைல இப்ேபா ம் ற் ம் ஒழிந் ேபாயிற் என் ெசால் தல் கூடா . ஆனா ம்,
ேமல்நாட்டவர் இந்நாட் ற்கு வந்தபின், தமிழ் மக்கட்கும் பிறர்க்கும் விைளந்தி க்குங்
கல்வி எவரா ம் ம க்க
யா! அவர்கள் இன்னார்க்குக் கல்வி நலங்கள்
கற்பிக்கலாம், இன்னார்க்குக் கல்வி கற்பிக்கலாகா என் ம் ேவற் ைம சிறி ம்
பாராதவர்களாய்க், கல்வி ெய ம் ந்ந்தாமண விளக்ைக எல்லார் ைகயி ம் ெகா த் ,
அறியாைம ெயன் ம் ேபாி ைளக் கடந் அறி லகத் க்குச் ெசல் ம் ஒப் யர்வற்ற
வழிையக் காட் வ கின்றார்கள் அல்லேரா? பார்ப்பனக்கு ேவளாளக்கு கள்
இ க்கு மிடங்களிேல யன்றிப், பள்ளச்ேசாி பைறச்ேசைரகளி ம் அவர்கள் ெந கப்
பள்ளிக்கூடங்கள் அைமத் க் கல்விைய ட் எல்லார்க்கும் அறி க் கண்ைணத்
திறப்பித் வ தல் எல் ம் அறிந்த தன்ேறா?
இனி, நன்ெசய், ன்ெசய்ப் பயிர்கைள விைளத்ற்குங், குளங் கூவல் கிண கள்
ெவட் தற்கும்,
கள் கட் தற்கும், ஆ மா கள் ேமய்த்தற்கும், இன் ந் தமக்கு
ேவண் ய எத்தைனேயா ேவைலகெளல்லாஞ் ெசய்வித் க் ெகாள் தற்கும்
இவ்ேவைழக் கு மக்கைளப் பயன்ப த்தி, அவ்வழியால் திரண் ெசல்வத்ைத
யைடந் இனி வா ம் நம் நாட் அரசர்க ங் கு நில மன்னர்க ம்
மடாதிபதிக ஞ் ெசல்வர்க ேமா ெவன்றால், அவ்ேவைழக க்கு ஒ ேவைள
நல் ணவாவ அவர்கள் உ த் க ெகாள் வதற்கு ஓர் ஆ
ழத் ண்டாவ
ெகா க்கின்றார்களா? இல்ைல, இல்ைல. அவர்கள் தமிழ் கற்பதற்கு ஒ சி
பள்ளிக்கூடமாவ ைவத் நடத் கின்றார்களா? இல்ைல, இல்ைல. இ மட் ேமா!
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அவ்ேவைழகள் நம் ர்த் ெத வழிேய ஞ் ெசல்லல் ஆகா , தாம் ழங்குத் தண்ணீர்த்
ைறகளி ந் தண்ணீர் கக்கல் ஆகா . "நான் ெபாியவன், அவன் தாழ்ந்தவன்.
எனக்கு த ல் தி நீ
ளசி ெகா க்க் ேவண் ம்; அவ க்கு அப் றங் ெகா க்க்
ேவண் ம்" என் தமக்குள்ேளேய தம் ெப ைமையக் காட் க்ெகாள்ளத் தாம் ெசல் ங்
ேகா ரவாயி
ம் அவ்ேவைழ மக்கள் அ குதல் ஆகா என் அவர்கைளத்
ரத்தித் ரத்தி அ க்கின்றார்கள். ஏெதா தீங்குஞ் ெசய்யா , எல்லா வைகயி ம்
நலங்கேள ெசய் , தம்ைம ந், தம்மவைர ம் இனி வாழ ைவக்கும் அவ்ெவளிய
மக்க க்கு, ேமற் குலத்தவராகத் தம்ைமத் தாேம உயர்த் ச் ெசால் க்ெகாள் ம்
மக்கட்ேபா கள் எத்தைகய ைகம்மா ெசய்கின்றார்கள்! பார்த்தீர்களா?
அ ளிரக்க ைடயார் சிலர், இம் மக்கட் ேபா கைளப் பார்த் , "உங்க க்கு
நன்ைமேய ெசய் ம் இவ்ேவைழகைள ஏன் இங்ஙனம் வ த் கின்றீர்கள்?" என்
ேகட்டால், ஊரார் எவர்க்குந் ெதாியாத வடெமாயிற் பார்ப்பனர் தம நன்ைமையேய
ேகாாி, மற்ைறப் பிறைர ெயல்லாம் இழித் , அவர்க்குத் தீ ெசய் ந் தீய எண்ணத்
ேதா எ தி ைவத்தி க்குங் ெகா ய மி தி ற் கட்டைளகைளெயல்லாம் எ த்
வந்
நீளங் காட் க, "கட ேள ேவத்த்தில் இப்ப ச் ெசால் யி க்கிறார், அப்ப ச்
ெசால் யி க்கிறார். அவரவர் ற்பிறவியிற் ெசய்த விைனப்ப தாேன இப்பிறவியில்
ேமற்குல கீழ்குலங்களிற் பிறந்
ன் றேவண் ம்! அதற்கு நாம் என்ன ெசய்யலாம்!"
என் எளிதாகச் ெசால் ஏமாற்றிவி கிறார்கள்.
"வடெமாழி ல்கள் நமக்கு உாியைவகள் அல்ல. நமக்குாிய எந்தப் பைழய தமிழ்
ல்களிலாவ இத்தைகய ெகா ைமைய நம் ேபான்ற மக்கட்குச், ெசய் ம்ப
ஏேத ம் ெசால் யி க்கின்றதா? நம் ைசவசமயாாியர்க ெளல்லாஞ் சாதி ேவற் ைம
சிறி ம் பாரா நடந் ம் பா
ம் இ க்கின்றனேர; நம் ஆசிாியர் ெசய்த ப
ஞ்
ெசால் யப
ம் அல்லவா நாம் நடத்தல் ேவண் ம?" என் அவ் வ ளாளர்
ேகட்டால், "அைவெயல்லாம் 'பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளார்க்குத் தகும்; 'கர்ம
மார்க்கத்தி ள்ள நமக்கு அைவ தகா" என்கின்றார்கள். அதன்ேமற், "பக்தி மார்க்கம்
உயர்ந்ததா? தாழ்ந்ததா? அன் ெநறி அ ள் ெநறிையப் பரப்பிய நம் சமயாசாியர்
கைடப்பி த் ஒ கிய ைறப்ப நாம் நடப்ப நன்றா? தீதா? என் வினவினால்,
அச்சாதி ெவறி பி த்த ேபா கள், "சமயாசிாியர் எய்திய நிைல வைரக்கும் நாம்
அவர்ேபால் நடத்தல் தீதாகும்" என் விைட கூ கின்றனர்.
அ ேகட் மீண் ம் அவ்வ ட்ெசல்வர், "ஒற் ைமயின்ைமயால் வ ம் பைகைம
ெபாறாைமயினா ம், அன் அ ள் இன்ைமயால் வ ம் வன்ெனஞ்ச
இ மாப்பினா ம் பற்றப்பட்
க்கும் வைரயில் மக்கள் சமயாசிாியர் நிைலயிைன
ெயய்தல் யாங்ஙனங்ைககூ ம்?" என் ேகட்பின், அதற்கவர் விைடகூற மாட்டாமல்
ெமல்ல எ ந் ந விப் ேபாய் வி கின்றனர். உண்ைமயான ேநாக்குங்காற், சாதி
ெவறியர்க்குத் தம் ட்ம்ேபா அழிந்ெதாழி ஞ் சாதிதான் ெபாிதாகக்
காணப்ப கின்றேத யன்றி, உடம்பிழியி ந் தான் அழியா தாய்த் தம் யிேரா உடன்
வ ஞ் சமயவறி ெபாிதாக்க் காணப்படவில்ைல. தம் சமயாசிாியர் வழி நடவாத
இவர்கள், தம்ைமச் 'ைசவர்' என் உயர்த் ப் ேபசிக் ெகாள்வ ம், அவர் அ ளிச்
ெசய்த தி ப்பதிகங்கைள ஓ வ ம், அவைரப் பாராட் ப் ேபசுவ ம் நைகப் க்ேக
யிடமா யி க்கின்றன. தம சமயத்தி ந், தஞ்சாதிையேய அவர்கள் ேமலதாய்க்
க
கின்றனர் என்பதற்கு அவர்கள் தஞ்சமயத்தவரல்லாத ைவணவர் சிலர் தமக்கு
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உறவினராதல் பற்றி அவேரா உண்ணல் கலத்தல்கைளச் ெசய்தேல சான்றாகும்.
தம் ைடய ைசவ ைவணவ சமயந் றந் கிறித் வ சமயம் குவா ஞ், சாதி
ேவற் ைமக்கு எள்ளள ம் இடம் இல்லாத அக் கிறித் வ சமயம் குந்த பின்ன ந்,
நம பாழ்த்த சாதிேவற் ைமயிைன விடாப் பி யாய்ப் பற்றிக்ெகாண் , தாம்
இைறவைனத் ெதாழச் ெசல் ந் தி க்ேகாயில்களி ங் கலகம் விைளக்கின்றன
ெரன்றாற், சாதி யி மாப்பின் ெகா ைமைய என்ெனன்ெற த் ைரப்ேபம்!
தி க்ேகாயில்களி ஞ் சாதிேவற் ைம பாராட் ஈர ெநஞ்சமின்றி ஒ வைரெயா வர்
ெவட் ச் சாய்க்கக் கங்கனங் கட்
ைனந் நிற்கும் இவர்கள்தாமா ஆங்கி அரைச
நீக்கித் தாமாக அரசாள வல்லவர்கள்?
இங்ஙனந் தமக்குாிய சமய அறிைவ ஞ் சமயாசிாியைர ஞ் சமய ல்கைள ஞ்
சமயெவா க்கங்கைள ம் ெபாிதாகக் க தாமற், றாம் பிறந்த சாதிையேய அைவ
ெயல்லாவற்றி ம் ெபாிதாகக் க தி நடக்குந் தமிழர்கள் தமக்குாிய தமிழ்
ெமாழியாலாயி ம் உணர்ச்சி வாய்ந்தவர்களாய் இ க்கின்றார்கேளாெவனின்,
அப்ப
ம் இல்ைல. தமிழர் பத்தாயிரம் ேபாில் ஒ வர் இ வர்க்ேக சிறி
எ த் க்கூட் ப் ப க்கத் ெதாி ம். தமிழறி ெசம்ைமயாக வாய்ந்தவர்கைளத் ேதடப்
குந்தால், றாயிரவர்க்கு ஒ வர் இ வேர காணப்ப வர். இங்ஙனம் மிக அாியராய்க்
காணப்ப ந் தமிழ் கற்றாாிற் ெப ம்பாலார்க்குள்ள அறி நிைலயாவ , தமிழ் கல்லாத
ஏைனேயார்க்கு உள்ள அறி நிைலயி ஞ் சிறந்த்தாக காணப்ப கின்றேதா
ெவன்றால், அப்ப
ம் இல்ைல, கல்லாதவர்க்குள்ள சாதியி மாப் ங் மடைமக்
ெகாள்ைகக ங் கற்றவைர ம் விட் நீங்கியபா ல்ைல. கற்றவ ங் கல்லாதார்க்
கிணங்கி அவர்வழிச் ெசல்லக் காண்கின்ேறாேமயன்றிக், கற்றவர் தாங் கற்ற
கல்வியறிவாற் கல்லாதாைரத் தி த்தி அவைரத் தம் வழிப க்கக் காண்கின்ேறாம்
இல்ைல.
தம தனிச் ெசந்தமிழ் ெமாழியில் அன் அறி அ ெளா க்கங்கைள விாிக்கும்
ல்க ம், அரசர்கள் அ யார்கள் கற்றவர்களின் உண்ைம வரலா கைளத் ெதாிக்கும்
பாட் கள் காப்பியங்க ம், இைறவைனக் கண் அவைனக் குைழந் குைழந்
உ கிப் பா ய சமயாசாியர்தந் தி ப்பதிகங்க ம் நிரம்பிக் கிடக்க, அவற்றின் அ ைம
ெப ைமயறியாமல், தமிழ் ல் நலத்திற் றிைனயள ம் வாயா ெபாய் ம் ரட் ங்
ெகாைல ைல கட் கு
ம் ம ந்த ஆாிய ல்கைளத் தாம் சிறி ம் ஆய்ந்
பாராதி ந் ம், அவற்ைற 'ேவதம்' 'மி தி', 'இதிகாசம்', ' ராணம்', என் உயர்த் ப்
ேபசி, அைவதம்ைம இைறவன் அ ளிச் ெசய்தனவாகப் பாராட் த் தாம் கற்ற
தமிைழ ம் தமிழ் ல்கைள ம் இழித் ப் ேபசுந் தமிழ்ப் லவாின் அறி நிைல
எத்தைகய ெதன்பைத எண்ணிப் பா ங்கள்! தாம் கற்ற வட ற் கல்வி உலகினர்க்குப்
பயன்படாெதன்பைத நன்குணர்ந்தி ந் ந், தாம் கல்லாத தமிழ் ெமாழிக் கல்விேய
இந்நாட்டவர் ன்ேனற்றத்திற்குப் ெபாி ம் பயன்ப ெமன்பைத ெநஞ்சாரத்
ெதாிந்தி ந் ம், தாம் பயின்ற இ க்கு தலான ஆாிய ல்களிற் பல்ேவ சி ெதய்வ
வணக்க ம் மக்களின் நல்ெலா க்கத் ைறகட்கு ஆகாதன ம் ெவ ம்
ெபாய்க்கைதக ம் நிைறந்தி த்தல் ெசவ்வேன அறிந்தி ந் ந், தாம் பயிலாத
'ெதால்காப்பியம்', 'சங்க இலக்கியம்', 'தி க்குறள்', சிலப்பதிகாரம்', 'ேதவார தி வாசகம',
'ெபாிய ராணம்', 'சிவஞான ேபாதம்' தலான அ ந்தமிழ் ல்களில் ஒேர
தற்
கட ள் வணக்க ம் மக்களின் நல்ெலா க்கத் ைறகட்கு இன்றியைமயா
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ேவண் வன ம், உயர்ந்த உண்ைம வரலா க ம் நிரம்பி விளங்கல் ேகட்
ந் ம்,
தாம் தமக்குாியவாக்க் க தியி க்கும் வட ல்கைளேய ெதய்வ ல்களாக உயர்த்ப
ேபசித், தமக்குப் றம்பாகத் தாம் க தியி க்குந் தமிழ் ல்கைளெயல்லாம் மக்களி ந்
தாழ்ந்தவர்க் குாியவாக இழித் ப் ேபசி, இந்நாட்டவர் ன்ேனற்றத்திற்குப்
ெப ந்தைடயாய் நிற்கும் ஆாிய மாந்தர்தம் அறி நிைல எத்தைகய ெதன்பைத ம்
எண்ணிப் பா ங்கள்! இவ்வாறாக இத் தமிழ் நாட்
ள்ள கற்றவர்கள் நிைல ம்
ந
நிைல திறம்பியதாய், உண்ைமைய உள்ளப ஆராய்ந் ைரத் மக்கைள
உண்ைமயறிவில் ேமேலழச் ெசய்த ற் சிறி ம் வி ப் இல்லாமல் அவர் தம்
ன்ேனற்றத்திற்குப் ேபாிடர் பயப்ப மாயி த்தைல ஆழ்ந் நிைனயல்லார்க்கு
இந்நாட்டவ ம் இவாிற் பலவைகயில் ேவ படாத வடநாட்டவ ம் ஒ ங்கு ெக மித்
தாேம தம நாட்ைட அரசு ாிதல் கனவி ங் ைககூடாெதன்ப நன்கு விளங்கா
நிற்கும். இஃதிவ்வாறி க்க,
இனி, ேமல்நாட்டவாிற் கற்றாாின் அறி நிைலயிைனச் சிறிெதண்ணிப் பா ங்கள்!
அவர்கள் தாம் ெபற்ற ெசல்வ ெமல்லாந் தம கல்விப் பயிற்சிக்ேக பயன்ப மா
ெசய் , தம ஆங்கில ெமாழிைய மிகத் தி த்தமாக ந் தீஞ்சுைவ ைடயதாக ம்
வழங்கி, அதன்கண் எல்லா வைகயான கைல ல்கைள ம் ஆழ்ந்தாராய்ந் ெதளிந்த
அறிவான் நா நா ம் இயற்றி, உலகெமங்க ந் தம ெமாழிப் பயிற்சிைய ஒளிரச்
ெசய் வ கின்றார்கள். அ மட் ேமா! அவர்கள் அயல்நாட் ெமாழிகைள ம் நன்கு
பயின் , அவற்றின் கண் உள்ள அாிய ெபாிய ல்கைள ம் தம ஆங்கில ெமாழியில்
தி ப்பி, அவற்றின் உண்ைமகைள ம், ந நிைல வ வா எ த் க் காட் ,
அைவக ம் இவ் லகெமங்கும் பரவிப் பயன் த மா ெசய்கின்றார்கள். மற் , நம்
இந்திய நாட் மக்கட் பகுப்பினேரா தாந்தாம் வழங்கும் ெமாழிைய யன்றித் தம்மிற்
பிறவகுப்பினர் வழங்கும் ெமாழிைய ம் அதன்கண் உள்ள ல்கைள ங் கற்பதில்
ேவட்ைக சிறி மில்லாராய் நிற்கும் அளவிலைமயா , அவற்ைற ம் அவற்ைற வழங்கி
வ வாைர ம் இழித் ப் ேபசி ம் வாளா மாய்கின்றனர்.
இன் ம், ேமல்நாட்டவர் தமக்குாிய கிறித் வ சமய ணர்ச்சிைய
இவ் லகெமங்கி ம் பரவச் ெசய்தற்குத் தம ெபா ளிற் ெப ம்பகுதிைய ெசலவிட்
வ கின்றனேரயல்லாமல், தம சமய ணர்ச்சிைய ஒ க வியாய்க் ெகாண்
ெசல்வப் ெபா ைள அவர்கள் ேத த் ெதாகுத்தல் கண் ேலம். மற் , இந்நாட் ன்கண்
உள்ள கு க்கள்மாேரா, இந் சமயப் ெபயரால் அளவிறந்த கிாிையகள் சடங்குகைள
வகுத் ைவத் , அவற்றின் வாயிலாகச் ெசல்வர்கள் சிற்றரசர்கள் அரசர்களின்
ெசல்வெமல்லாங் கவர்ந் வ த டன், ஏைழக் கு மக்கட்குாிய சி ெபா ைள
றிஞ்சி அவர்கைள ம் வ ைமக்கு இைரயாக்கி வ கின்றார்கள். ஒ வன் பிறந்த்
தல் அவன் இறக்குமள ம், அவ ம் அவ க்குாியா ங் கடன் பட்டாயி ஞ் ெசய்
தீர்ந் வி ம்ப யாக அவர்கள் கட் ைவத்தி க்குங் கிாிையக
ஞ் சடங்குகைள ம்,
அவற்றிற்காகச் ெசலவாகும் ெபா ட் ரைள ங் கணக்கிட் ப் பா ங்கள்! ஒ வன்
ெசத்த டனாவ இக்கிாிையக்ள ஒழிகின்றனவா? இல்ைல, இல்ைல. அவன் ெசத்த
பத்தாம் நாளி ங் கிாிைய, ஒவ்ெவா திங்களி ம் மைறநிலா நாளி ங் கிாிைய,
ஒவ்ேவாராண்
ம் அவன் இறந்த நாளி ங் கிாிைய. இங்ஙனங், க வாய்
வயிற்றி
க்கும் ேபா ம், மகவாய்ப் பிறந் அைற கழிக்கும்ேபா ம்
ஆைட
க்கும்ேபா ங், கா குத் ம்ேபா ம், பள்ளிக் கூடத்திற் கும்ேபா ம்,
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மணஞ்ெச ம்ேபா ம், மைனவி டன் கூ ம்ேபா ம், அ பதாம் ஆண்
நிைற ம்ேபா ம், இறந்தேபா ம், இறந்த பின்ன ந் ெதாடர்பான ெசலவிற்
கிாிையகைளச் ெசய் ெசய் , நம் தமிழ்மக்கள் வ ைமயிற் கிடந் ழ மா
ாிந் ,
அவர் த ம் ெபா ளாற் ெகா க்கத் தின் இன் ற் இரக்கமிலராய் வா ம் ஆாியக்
கு க்கள்மார்தஞ் சூழ்ச்சிைய எண்ணிப் பார்ப்ேபார் எவேர ம் உளரா?
இங்ஙனந் ெதாடர்பாக்க் கிாிையகைளப் பற் மா கற்பித் , அவற்ைறத் தமிழர்கள்
தாேம ெசய்யாமல் ஆாியராகிய தம்ைமக்ெகாண்ேட ெசய்வித்தல் ேவண் ெமன ம்
வற்
த்தி, அவ்வாற்றால் தமிழர்கள் ெபா ைளப் பகற்ெகாள்ைள ெகாண் இனி
வா ம் ஆாியக் கு க்கள், தாம் தமிழர் இல்லங்களில் அங்ஙனந் ெதாடர்பாகச்
ெசய் ைவக்குங் கிாிையகைள அவர்க்கு விளங்கும்ப யான தமிழ் ெமாழியிலாவ
ெசால் ச் ெசய் ைவக்கிறார்களா? அ
ம் இல்ைல. தமிழர்க்கு எள்ளள ந் ெதாியாத
ஆாிய ெமாழிச் ெசாற்கைள 'மந்திரங்கள்' என உயர்த்தி ஏமாற்றிச் ெசால்
அக்கிாிையகைளச் ெசய்பவர்களாய், அவர்கைளப் பாைவேபால் ஆட்
ைவக்கிறார்கள். கட ைளக் கண் பா ய மாணிக்கவாசகர், தி ஞானசம்பந்தர்
தலான ெதய்வ ஆசிாியர்கள் அ ளிச் ெசய்த ெதய்வந் ெசந்தமிழ்த் தி ப்பதிகங்களாந்
ெதய்வ மாமைற மந்திரங்கள் இ க்க, அவற்ைற இழித் ஒ க்கி, இந் நாட்டவர்க்குத்
ெதாியாத வடெமாழிச் ெசாற்கைளச் ெசால் அக்கிாிையகைளச் ெசய் ம் ஆாியக்
கு மாாின் தீய எண்ணத்ைதக் கண் ணர்ந் , அதைனப் பலரறியத் ெதாிவிக்கும்
அறிவாண்ைம வாய்ந்தார் இத் தமிழாில் இல்ைலேய!
இன் ஞ், சிவபிரான் தி க்ேகாயில்களில் வழிபா ஆற் ங் கு க்கள்மார்
தமிழாினத்ைதச் ேசர்ந்தவராயி ந் ம், அத்தி க்ேகாயில்க க்கு வந் சிறப்ெபல்லாம்
அைவகள் ைசவசமயாசிாியராற் பாடப் ெபற்றி ப்ப பற்றிேய ெயன்பைத அவர்கள்
நன்குணர்ந்தி ந் ம், அவர்கள் ேதவார தி வாசகச் ெசந்தமிழ் மந்திரங்கைளக்
ெகாண் இைறவ க்கு வழிபா ெசய்யாமல், தமிழ் மக்க க்குச் சிறி ம் லனாகாத
வடெமாழிச் ெசாற்கைள மந்திரங்கெளன உயர்த் ச் ெசால் , அவற்ைறக் ெகாண்ேட
ேகாயில் வழிபா
ஞ் ெசய்கின்றார்கள். ஈெதன்ன ெகா ைம பா ங்கள்!
தமிழ்ெமாழி வழங்கும் தமிழ் ெமாழி வழங்கும் இத்ெதன்னாட் ல், தமிழ் அரசர்களா ந்
தமிழர்களா ம் அைமக்கப்பட் ச், ைசவ சமயாசிாியர்களால் தமிழ்ெமாழி யிேலேய
சிறப்பித் ப் பாடப்ெபற்ற தி க்ேகாயில் களிேலேய, தமிழ் மந்திரங்கைள வழங்காமற்
ெசய் , இத் தமிழ் நாட் க்கும் இங்கு வணங்கப்ப ஞ் சிவபிரா க்கும் அவைன
வணங்குந் தமிழ் மக்க க்கும் ஏெதா ெதாடர் ம் இல்லாத, அவர்க க்குச் சிறி ந்
ெதாியாத வடெமாழிச் ெசாற்கைளக் ெகாணர்ந் அவற்ைறக் ெகாண்ேட அத்
தி க்ேகாயில்களில் எல்லா வழிபா ம் நடக்கும்ப ெசய் விட்ட பார்ப்பனர்தஞ்
சூழச்சிைய ம் அஞ்சா ெநஞ்ைச ம் ஆண்ைமைய ம் எண்ணிப் பா ங்கள் இத் தமிழ்
நாட் ன்கண் எத்தைனேயா ேகா க்கணக்கான தமிழ்மக்க ம், றாயிரக்கணக்கான
ெசல்வர்க ம், ஆயிரக்கணக்கான சிற்றரசர்க ம் ற் க்கணக்கான மடாதிபதிக ந்
தமிழ்ப் லவர்க ம் நிைறந்தி ந் த், "தமிழர்களாகிய எங்க க்குாிய இத்
தி க்ேகாயில்களில் ேதவார தி வாசகச் ெசந்தமிழ் மாமந்திரங்கைளக் ெகாண்
வழிபா ெசய்யாமல், எங்க க்குப் றம்பான எங்க க்குத் ெதாியாத வடெமாழிையக்
ெகாண் ஏன் வழிபா ெசய்கின்றீர்கள்?" என் ேகட்ட ஆன்ைம ைடயவர்
எவராவ நம் தமிழாில் உண்டா? இத் ைணப் ெபாிய இத் தமிழ்நாட் ல்,

78
எத்தைனேயா ேகா க்கணக்கான தமிழ் மக்கள் நிைறந்த இத் ெதன்னாட் ல், எல்லாம்
வல்ல இைறவைன ேநர் கமாய்க் கண் தி ப்பதிகங்கள அ ளிச் ெசய்த ெதய்வ
ஆசிாியர் நிலவிய இத் ெதய்வ நாட் ல், எல்லா இடங்களி ஞ் சிறந்ததான யதான
ெதயவம் உைறவதான தி க்ேகாயி ேலேய நம் ெதய்வ ஆசிாியர் அ ளிய தமிழ்
மந்திரங்கள் நிலவாமல் அவற்ைறப் றந்தள்ளித், ெதய்வத் தன்ைம சிறி ங்
காணப்படாத வடெமாழிச் ெசாற்கைளக் ெகாணர்ந்
ைழத் , அவற்ைறப்
ெப ைமப்ப த்தித் ேதவார தி வாசகச் ெசந்தமிழ் மாமைறகைளச் 'சூத்திரப் பாட் '
என் இழித் ப் ேபசும் பார்ப்பனர்கள், எந்தக் காலத்திலாயி ம் இந்நாட் க்குக்
கு யரசு வ வதாயி ந்தால், அதன்கண் ந் தமக்கு ஆட்சிைய ம் ஆக்கத்ைத ம்
நிைலப்ப த்தி, ஏைன மக்கைளெயல்லாம் அறிவில்லாத கு டர்களாக்கித் தமக்கு
அ ைமப்ப த்தி ைவத்தி ப்பேரயல்லாமல், அவர்கட்கு ஏெதா சிறிய உாிைமேய ங்
ெகா ப்பர் அல்ல ெகா க்க வி ம் வர் என் கனவி ம் நிைனக்கின்றீர்களா?
நிைனயாதீர்கள்!
நமக்கு உயிாி ஞ் சிறந்த தி க்ேகாயில் தல் அசியல் நிைலகள் கல்விக் கழகங்கள்
ைகத்ெதாழிற் சாைலகள் ைகவண் நிைலயங்கள் உண வி திகள் மனக்களங்கள்
பிணக்களங்கள் ஈறான எல்லா இடங்களி ம் ஆாியப் பார்ப்பனர்கேள ஆட்சி ந்
தைலைம ம் உைடயவர்களாயி ந் , ஏைன வகுப்பினாின் ன்ேனற்றத்திற்குப்
ெப ந்தைட விைளப்பவர்களாய் இ க்கின்றார்கள். ஏைன வகுப்பினர் எல்லா ம்
ஒன் ேசர்ந் விடாதப அவர்கட்குள் பலேவ சமயப் பிாி
சாதிப்பிாி கைள ண்டாக்கி, அவ் ெவாவ்ெவா பிாிவின ந் தத்தஞ் சமயேம தத்தஞ்
சாதிேய யர்ந்தெதன் ெசால் ஒ வைர ெயா வர் பைகத் ப் ேபாராட ைவத் ,
அப்ேபாராட்டத்திற்கு இடமாக இராமன் கைத கண்ணன் கைத கந்தன் கைத
விநாயகன் கைத காளி கைத த ய பல்ேவ கட் க் கைதகைளத் தம
வடெமாழியில் உண்டாக்கி ைவத் , அவற்ைற இராமாயணம் பாரதம் பாகவதம்
காந்தம் த ய ராணங்களாக உயர்த் வழங்கி, அைவ தம்ைம மற்ைறெயல்லா
வகுப்பின ங் கு ட் நம்பிக்ைகயால் விடாப்பி யாய்ப் பி த் க் ெகாள் ம்ப
ெசய் விட்டார்கள். தமிழாில் ஆராய்ச்சியறி ைடயார் எவேர ந் தமிழ் மக்கள்
இங்ஙனங் கு ட் நம்பிக்ைகயால் அழிந் ேபாவைதக் கண் இரங்கி,
"இப்பார்ப்பனக் கட்டான கைதகைள நம்ப ேவண்டாம். அறி விளக்கத்திற்குந் ய
ஒ க்கத்திற்கும் உதவி ெசய் ம் உயர்ந்த தமிழ் ல்கைள ஆராய்ந் பயி ங்கள்!
குல ம் ஒன்ேற, கு
ம ஒன்ேற, வழிப ெதய்வ ம் ஒன்ேற" என் ெபா மக்கட்கு
அறி ெத ட்ட ன்வ வாராயின், உடேன அப்பார்ப்பன ெரல்லா ம் ஒேர கமாய்
நின் , அவைர 'நாத்திகர்', 'பிராமண நிந்தகர்', 'ேவத நிந்தகர்', என் பலரறியத் ற்றி,
அவர அறி ைர எவர ெசவியி ம் ஏறாமற் ெசய்வ டன், அவர வாழ்க்ைகக்கும்
பல வழியில் தீங்கிழிக்கின்றார்கள். மற்ைற வகுப்பினாிற் ெசல்வ ைடயவர்கள் எவர்
இ ப்பி ம், அவைரப் பார்ப்பனர்கள் சூழ்ந் ெகாண் , அவர ெபா ைளப் பல
வைகயில் உறிஞ்சிவி வெதா , தமிழறிஞாின் அறி ைர அச்ெசல்வர்களின் ெசவி ள்
ைழயாதப க்கும் மிக விழிப்பான இ ந் தைட ாிந் வி கின்றார்கள். அதனால்,
இத்தமிழ் நாட்
ள்ள ெசல்வர்களின் ெப ம்ெபா ள் தமிழ் மக்களின் அறி
விளக்கத்திற்கும் அவர் தம் நல்வாழ்க்ைகக்குஞ் சிறி ம் பயன்படாமற் ேபாகின்ற .
ஊர்கேடா ம், நகரங்கேடா ம் 'இராமயணம' தலான கட் க்கைதப் 'பிரசங்கம்'

79
நைடெபறச் ெசய் , அதன் வாயிலாக ஊரவர் ெபா ைள எளிதிற் கவர்ந்
ெகாள்வ டன், அவ் வறிவில்லா மக்கள் உள்ளத்தில் தம்ைம ந், தம் ைடய
ல்கைள ந் 'ேதவர்' என் ந் ேதவர்க்குாிய 'ேவதங்கள்' என் ம் நம் ம் அைசயாக்
கு ட் நம்பிக்ைக ம் பதியச் ெசய் , அவ்வாற்றால் தம் ைடய ஆட்சிைய ம்
தன்ைமைய ம் ஆாியப் பார்ப்பனர்கள் எங்கும் நிைல நாட் விட்டார்கள்; இன் ம்
அம் யற்சிைய நடத்திேய வ கின்றார்கள் ஆங்கில நன்மக்கள் ஆங்காங்கு ைவத்
நடத் ம் பள்ளிக்கூடங்களிற் கற்குந் தமிழ் மாணவாின் தமிழ்ப் பாடங்களிெலல்லாந்
தம் ைடய ராணக் கட் க் கைதகைள ைழத் , இளைமப் ப வத்திேலேய அைவ
நம் சிறார் உள்ளத்திற் பசுமரத்தாணிேபால் இ க்கமாகப் பதியைவக்கின்றார்கள்.
இவர்கள் இத்தமிழ் நாட்ைடப் பாழ்ப த் ம் இவ் ள கைள, உயர்நிைல களி ள்ள
தமிழறிஞர் நன்கறிந் ைவத் ந் தமக்கு வ ம் ெபா ள் வ வாையேயா தம
நிைல ர்ைவேயா ேமலதாக்க தி, அவாிைழக்குந் தீங்குகட்கல்லாந் தா ம்,
உடநைதயாய் நின் நம் அ ைமச் சிறாரறிைவப் பாழாக்கி வி கின்றனர்! இன் ம்
இங்ஙனேம பார்ப்பனர்களா ம், அவர்கைளப் பின்பற்றி அவர்கைளப்ேபால் நடக்கும்
ஒ கலா கள் உைடயராய் வட ெமாழிக்கும் வட ல்கட்கும் ஏற்றஞ்ெசால் த்
தமிைழ ந் தமிழ் ல்கைள ம் றத்ெதா க்கி நடக்குஞ் ைசவ்ைவணவர்களா ம் இந்
நாட் க்கு விைளந்தி க்கின்ற தீைமகைள ெயல்லாம் எ த் ைரக்கப் குந்தால்
இவ்ேவ இடங்ெகாள்ளா .
ஆதலால், இந்நாட் க்கு நலந்ேத பவராக ெவளிவ ந் தைலவர்கள்
உண்ைமயாகேவ தாம் நலஞ் ெசய்பவர்களாயி ந்தால், இப்ேபா ள்ள மிக
இரங்கத்தக்க நிைலயில் நம் கு மக்கைள, நம் ஆங்கில அரசுக்கு மாறாக கிளப்பி விட் ,
அவர்கைள ம் அவர்களின் வாழ்க்ைகைய ம் பாழ்ப த் ஞ் ெசயைல வி த் , யாங்
கூ ம் நன் யற்சிகைள விடாப்பி யாய்ச் ெசய் , அவர்கைள ஆராய்ச்சியறிவி ம்
இன்ப ஒ ைம வாழ்க்ைகயி ம் பயன்ப
யற்சியி ம் ன்ேன மா உதவி ாிதல்
ேவண் ம்.
தலாவதாக, ஊர்கேடா ம் நகரந்ேதா ந் தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பித் ச்,
ெசல்வர்கள் ட் ப் பிள்ைளகைளத் தவிர மற்ைற எல்லாப் பிள்ைளக ம் ெபா ட்
ெசலவின்றித் தனித்தமிழ் கற்கும்ப ெசய்தல் ேவண் ம். அவர்கட்குக் கற்பிக்கும்
ல்களிற் ஆாியக் கட் க்கைதகள் சிறி ம் விரவல் ஆகா . ஒ க்க ைறக ம்,
இயற்ைகப் ெபா ன் இயல் க ஞ், சிற் யிர்களின் தன்ைமக ம், ஆண்ைமயிற்
சிறந்தாாின் வரலா க ம், மக்களின் நாகாிக வரலா க ம், உழ வாணிகம்
ைகத்ெதாழில்கள் ெசய் ம் ைறக ங், கட ளின் றன்ைமக ந், கட ைளக் கண்
பா ய சான்ேறார் வரலா க ம், உண்ைமயாரா ம் ைறக ம், இன் ம் இைவ
ேபான்றைவக ேம அந்தந்த வகுப் க்குத் தக்கப ெசந்தமிழில் எ தப்படல்
ேவண் ம்.
இரண்டாவ : தமிழ்கற்ற அறிஞர்கைள ஆராய்ச்சி ைறயிற் பயிற்றி ஊர்கேடா ம்
வி த் ப் ெபா மக்கட்கு ேமற்கூறிய ெபா ள்கைள விளங்க எ த் ச் ெசால் ,
அவர்கள் நல்லறி ெப மா ெசய்வித்தல் ேவண் ம். ஊ ண ஒழித்தவர்
ஊ ண ஒழியாதவர் என் ம் இ பிாிவினரன்றி, ேவ எவ்வைகச் சாதிப் பிாி ஞ்
சமயப்பிாி ம் இல்லாமல் ஒழித்தல் ேவண் ம். பிறப் இறப் இல்லா எல்லாம்வல்ல
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தற் கட ைளேய எல்லா ம் வணங்கும்ப ெசய்வித்தல் ேவண் ம். பிறந்
இறந்த உயிர்கைளத் ெதய்வங்களாக வணங்குஞ் சி ேதவைத வணக்கத்ைத ம்,
அைவக க்கு இ ம் உயிர்ப்ப ைய ம் அறேவ ஒழித்தல் ேவண் ம்.
ன்றாவ : ேமற்குறித்த நன் யற்சிகைளச் ெசய் அவற்றால் விைள ம்
நலன்கைள நிைலெப த் தற்கு ஏராளமான ெபா ள்ேவண் யி க்குமாதலால்,
ேண ேகா ேகா யான ெபா ட் ரைள ைவத் க்ெகாண் அவற்ைற ேமற்குறித்த
நன் யற்சிக க்கு பயன்ப த்தாமல் இ மாந் கிடக்குஞ் சிற்றரசர்க ஞ்
ெசல்வர்க ம் மடத்தைலவர்க ம் அப் ெப ம்ெபா ட் ரளில் ஒ சி பகுதிைய
மட் ந் தமக்கு எ த் க் ெகாண் , மற்ைறப் ெப ம்பகுதிையக் குறிப்பிட்ட
யற்சிக க்குக் ெகா த் வி மா , எந்ெதந்த வைகயில் யலல் ேவண் ேமா
அந்தந்த வைகயா ெலல்லாங் கைடப் பி யாய் நின்
யல்ல் ேவண் ம். யன்
ெபற்ற ெபா ைள இந் ந யற்சிக க்குப் பயன்ப த் வதி ம் மிக விழிப்பாயி த்தல்
ேவண் ம். இங்ஙனம் ஒ ங்கான ைறயில், நம் நாட்டவர்கட்கு உண்ைமயாகேவ
நலந்த
ைறயில், தைலவர்களாக வ ேவார் தம அ ம்ெப ம் யற்சிையப் பயன்
ப த் வாராக ெவன் எல்லாம் வல்ல இைறவைன ேவண் கின்ேறாம்.
----------15. உடன்பிறந்தார் ஒற் ைம
"நீாில்லா ெநற்றிபாழ் ெநய்இல்லா உண் பாழ்
ஆறில்லா ஊ க் கழகுபாழ் மாறின்
உடற்பிறப் பில்லா உடம் பாழ் பாேழ
மடக்ெகா இல்லா மைன"
- ....
ஔைவயார்.
'உடன்பிறந்தார்' என் ஞ் ெசால் ஒேர வயிற்றிற் கூடப் பிறந்தவர் என் ம்
ெபா ைளத் த வதாகும். தைலப்பில் எ த் க் காட் ய ஒைளைவயார்
தி ப்பாட் ன்கட் 'பைகைம இல்லாத உடன் பிறப்பாளர் இன்றித் தனிேய பிறக்கும்
பிறப் ப் பயனற்றதாகும்' என்ப அகங்கலந் அளவளா ம் உடன்பிறந்தார்
கூடப்பிறந்த பிறவிேய பயன் உைடத்தா ெமன்ப ம், பைகைமக் குணங்கள்
உள்ளா டன் பிறப்ப ெப ந் ன்பத்திற்ேக இடமா ெமன்ப ம் நன்கு ெபறப்ப ம்.
ெபால்லா தா டன் பிறப்ப ெபாி ந் ன்பந் த வெதன்பதைன இந்தப் பாட் ன்கண்
மைறவாக்க் கூறினாராயி ம்,
" உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தா ெரன்றி க்க ேவண்டா
உடன்பிறந்ேத ெகால் ம் வியாதி – உடன்பிறவா
மாமைலயில் உள்ள ம ந்ேத பிணி தீர்க்கும்
அம்ம ந் ேபால் வா ம் உண் ."
என்

ம் மற்ெறா

பாட் ல் அதைன விளக்கமாகக் கூறி யி க்கிறார். அ

நிற்க.

இனிப், பைகைமக் குணங்கள் உள்ளா டன் பிறப்பதி ந், தன்னந்தனிேய பிறப்ப
நன்றன்ேறா ெவனின், தனியராய்ப் பிறந்தால் உலக வாழ்க்ைகயில் அ த்த த் க்

81
கிைளக்கும் பலவைக அல்ல் ற்பட் த் தனிேய உழல ேவண் வ மாதலால்,
தனிப்பிறவி ெய ப்ப நன்றாக மாட்டா . எந்தக் காலத்தி ம் ஒ மகன் பிறர்
உதவிைய ந் ைணைய ம் நாடாமல் உயிர் வாழ்தல்
யா . ஒ வன் தாயின்
க ப்ைபயி
ந் பிறக்குங் காலத்திேலேய
அறியாைம உள்ளவனா ம், பிறகு
சிறி சிறிேத வளர்ந்வ ங் காலங்களிெலல்லாம் பிற ைடய ேசர்க்ைகயாற் சிறி
சிறிதாக அறி விளங்கப் ெபற் வ ஞ் சிற்றறி உைடயவனா ந், தனக்கு ேவண் ம்
ஊண் உைட தலான எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் பிறர
யற்சியாற்
ெபறேவண் யவனா ந், தனக்கு ேவண் ம் வசதிகைளத் தான் ேத க்ெகாள்ள
ய ம்ேபா ந் தான் பல
டய உதவிைய ம் ைணைய ம் நாடேவண் ய
வனா ந் தன சி வாழ்நாளின் இைடயிைடேய தான் ேநாயாற் றப்பட்
ழ்த ன்
அக் காலங்களிெலல்லாம் இவன் தனக்கு ேநாய் தீர்ப்பார் ேப திவிையக் கட்டாயம்
வி ம்பி நிற்பவனா ம் இ த்தலால், ஒ மகன் தன
ன்பத்திற்கும் இன்பத்திற்கும்,
அறி க்குெமல்லாம் பிறைரச் சார்ந்தவனாகேவ யி க்கின்றான்.
இங்ஙனம் பிறைரச் சார்ந்ேத உயிர் வா ம் நிைலயி ள்ள ஒ மக க்கு எல்லா
வைகயி ம் உதவி ந் ைண மாய் நிற்கத்தக்கவர்கள் எவர்கள்? என் ஆராய்ந்
பார்க்குங்கால், தன் உடம்ெபா ெதாடர் உைடயவர்கேள யல்லாமல், மற்றவர்கள்
அல்லெரன்ப நன்கு விளங்கும். தன்ைனப் ெபற்ற தா ந் தந்ைத ந், தன்ெனா
பிறந்த அண்ணன் தம்பி அக்ைக தங்ைகமா ந், தன்ைனச் ேசர்ந்த மைனவி ந், தன்
வயிற்றிற் பிறந்த தன பிள்ைளக ந் தன்னிடத் அன் பாராட் உத
ந்
ைண மாய் நிற்றல்ேபால் உடம்பின் ெதாடர் இல்லாத மற்றவர் அங்ஙனம்
இயற்ைகயான அன் காட் ஒ வ க்குச் சார்பாய் நிற்றல் அாிதி ம் அாி . பிறர்க்கு
நாம் எவ்வள ெபா ைளக் ெகா த்தா ம் எவ்வள உதவிையச் ெசய்தா ம் நமக்குப்
ெபாிய இ க்கண் வந்த காலத்தில், அவர் நம்ைம விட் நீங்குவர்; இ பற்றி யன்ேறா
ஔைவப் பிராட் யார்,
"அற்ற குளத்தில் அ நீர்ப் பறைவேபால்
உற் ழித் தீர்வார் உறவல்லர் – அக்குளத்திற்
ெகாட்
ம் ஆம்ப ம் ெநய்த ம் ேபாலேவ
ஒட்
வார் உற "
என்

அ ளிச் ெசய்தார்.

ஆயி ஞ், சிற்சிலர், தமக்குள் உடம்பின்ெறாடர் இல்லாதவராய் இ ந்தா ம்,
உயி ம் உடம் ம் ேபால் அத்தைன ேநய ம் அன் ம் உைடயவராய் எவ்வைக
இ க்கண் வந்தகாலத் ம் பிாிவின்றியி க்க்க் காண்கின்ேறாேமெயனின்,
அத்தைகேயார் சில நாளில் அழிந் ேபாம் இப்ெபால்லாப் லால் உடம்பின்
ெதாடர்ைப ேநாக்கா ஒ வாிடத்தைமந்த உயர்ந்த அறிைவ ம் உயர்ந்த அன்ைப ம்
உயர்ந்த ெசயைல ேம ேநாக்கி, ெநகிழாத அன்
ண் , அவர் ெபா ட் த் தம
ஆவிைய ங் ெகா ப்பாராத ன் அஃ இங்ேக காட்டற்பாலதன் . ஒ மக க்கு
இயற்ைகயில் உண்டாகும் ேநயமான உடம்பின் ெதாடர்பால் வ த ன் அ ேவ
இங்கு ஆராயற்பாலதாகும்.
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இனி, உடம்பின் ெதாடர் ைடயாாி ந் தன்ைனப் ெபற்ற தா ந் தநைத ந்
தன்னி ம் ஆண் ன் திர்ந்தாராய்த், தன்ைனக் குழவிப்பவ ந் ெதாட் ப் பா காத்
வளர்க்கப் ெப ந் ன்பத்ைத அைடந்தவர்களாயி த்தலால், அவர்க க்குத் தான்
உதவி ந் ைண மாய் நிற்க ேவண் ேம யல்லா , அவர்க ைடய உதவிைய ந்
ைணைய ந் தான் நாடலாகா . தன்ைனச் ேசர்ந்த மைனவிேயா ெபண்பாலாய்த் தன்
உடம்ைபப் பா காத் த் தன இன்பத்திற்குக் காரணமாய் இ த்தலால், அவள்பாற்
ேப தவிைய ம் ெப ந்ைணைய ம் ெபற வி ம் தல் ஆண்டன்ைமக்கு அழகிதன் .
தன் வயிற்றிற் பிறந்த பிள்ைளகேளா சி மதைலகளாய்ப் ப வம் தி ம் மட் ந்
தன்னாற் பா காக்கப்பட ேவண் யவர்களாய் இ த்தலால், தன
ைமக்காலம்
வைரயில் அவர்க ைடய உதவிைய ந் ைணைய ம் ஒ வன் எதிர்பார்க்கலாகா .
இனித், தன் உடன்பிறந்தா ள் ந் தன் அக்ைக ந் தங்ைக ம் ெபண்பாலராக ன்,
தன் அவர்க்குத் தான் உதவி ந் ைண மாய் நிற்றேல ைறயாம். இவெரல்லாம்
இங்ஙனமாகத் தனக்கு உயிர் வாழ்நாள்
ம் உண்ைமயான உதவி ந்
ைண மாய் நிற்றற்குாியவர் எவெரனின், தன்ெனா சிறிேதறக் குைறய ஒத்த
ஆண் ம் ஒத்த அறி ம் ஒத்த ேதாழைம ம் ஒத்த அன் ம் வாய்ந்த உடன்
பிறந்தாேரயாவர் என்ப
க்கப்ப ம். இங்ஙனம் உடன்பிறந்தார் மட் ேம தன்க்கு
ஒ ெப ந் ைண ம் உதவி ம்ய் நிற்றலால் நல்ல தைமயன் தம்பியைர இல்லாப்
பிறவி பயனற்றெதன் ஔைவயார் அ ளிச் ெசய்வாராயினர். நல்ல உடன்பிறப்ைபப்
ெப தல் எவற்றி ம் அாிெதன்ப ம், அத்தைகய உடன் பிறப்ைபப் ெபற்றவ க்கு
ஆகாத் ஒன் மில்ைல ெயன்ப ம் உணர்த் ம் ெபா ட்ேட சீவக சிந்தாமணியி ம்,
"திண்ெபா ள் எய்தலாகுந் ெதவ்வைரச் ெசகுக்கலாகும்
நண்ெபா ெபண் ர் மக்கள யாைவ ம் நண்ணலாகும்
ஒண்ெபா ளாவைதயா உடன்பிறப் பாக்கல் ஆகா
எம்பிைய ஈங்குப் ெபற்ேறன் என் எனக் காியெதன்றான்"
என் தி த்தக்க ேதவ ம் அ ளிச் ெசய்தார். இங்ஙனேம, கந்த ராணத்தி
சூரபன்மன் தன்றம்பி சிங்க கைன ேநாக்கிப்,

ஞ்

"ெபான்ைன நிலந்தன்ைனப் தல்வர்கைள மஙைகயைரப்
பின்ைன ளெபா ைள எல்லாம் ெபறல் ஆகும்
என்ைன ைடய இைளேயாேன இப்பிறப்பில்
உன்ைன இனிப்ெப வ ண்ேடா உைரயாேய"
என்

கூறிய ம் உற் ேகாக்கற்பாலதாகும்.

இங்ஙனம் ெப தற்காிய உடன்பிறப்ைபப் ெபற் ைவத் ம், அண்ணன் தம்பிமார்
சிலர் அதன் அ ைமையச் சிறி ம் உணராமல் ஒ வைரெயா வர் பைகத் ம், ஒ வர்
ேமல் ஒ வர் ெபாறாைம ெகாண் ம், ஒ வைரெயா வர் ஏமாற்றி ம் ஒற் ைம
ெகட் த் தம பிறவிையப் பாழாக்குகின்றனர். ஏேதா ற்பிறவியிற் ெசய்த தவத்தால்,
இைறவன் தமக்கு உடன்பிறப்ைபத் தந்த ளினான் என் ம், அவன் தந்த இப்
ெப ம்ேபற்ைற நாம் பா காத் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம் என் ம் நிைனந் பாராதவர்
மக்கள ஆவேரா! தாம் உடன் பிறந்ேதாம் என்பைதத் சிறி ம் உணராத
விலங்குக க்கும், தம் உடன் பிறப்பின் அ ைமைய உணராத மக்க க்கும் ேவற் ைம
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உண்ேடா? பா ங்கள அன்பர்கேள! ஓர் ஆவின் கன் கள் பல ம் ப வம் திர திரத்
தாம் உடன் பிறந்தவைனச் சிறி ம் அறியாமல் தத்தம் வழிேய ேபாகின்றன;
அ ேபாலக் குழவிப் ப வத்ேத ஒ ங்கு பிறந் ஒ ங்கு வளர்ந்த உடன் பிறப்பின ந்
தம்ைம ஒன்றாய்ப் பிறப்பித்த ஐயன தி
ளக்க த்ைதச் சிறி ம் நிைனயாமல்
ஒற் ைமெகட் த் தனித்தனிேய ெசல் தல் கூ ேமா? சில நாளி
ந் தம ைகைய
விட்டக ஞ் ெசல்வத்தின் ெபா ட்டாக ம், இைடேய வந் ேசர்ந்த மைனயாளின்
ெபா ட்டாக ம், உடன் பிறந்தார் தம்மிற் பைகெகாண் , ேவ ேவறாய்ப் பிாிந்
ஆண்டவன் ேநாக்கத்திற்கு மாறாய் ஒ குதல் மன்னிக்கப் படாத ெப ங்குற்றமாய்
ம். இப்பிறப்பில் ஒ வன் தான் நிைனத்த வண்ணந் தம்பிையப் ெபறல்
மா?
தம்பி தைமயைனப் ெபறல்
மா? தம்மாற் திதாகச் ெசய் ெகாள்ள
யாத
உடன் பிறப்பின் அ ைமைய உணர்ந் , தைமயன் தம்பிமார் தமக்குள் மிக ம்
அன் ைடயராய் ஒன்றித் வாழ்ந் தமக்கும் உலகத்திற்கும் பயன்படல் ேவண் ம்.
தம்பிமார் கல்வியி ம் அறிவி ம் எவ்வள சிறந்தவராயி ம், ப வத்தில் திர்ந்த தம்
தைமயன் மார்க்குக் கீழ்ப ந் ஒ கி, அவைரத் தம்ேமா இணக்கிக் ெகாள்ளல்
ேவண் ம்; தைமயன்மார் ஆண் ல் த்தவராயி ங் கல்வியி ம் அறிவி ஞ் சிறந்த
தம் தம்பிமார்க்கு இணங்கி நடத்தல் ேவண் ம். தைமயன் தம்பியர் தம் மைனவிமார்க்கு
உடன்பிறப்பின ைமைய அன்ெபா ெதளிவாய் எ த் க்காட் , அவெரல்லாம்
ஒன் பட் நடக்கும்ப தி த்தல் ேவண் ம். உடன் பிறந்தாாில் ஒ வர்
கல்விவளர்ச்சியின் ெபா ட் ம் பிற உயிர்களின் ன்பத்ைதத் ைடக்கும் ெபா ட் ஞ்
ெசல்வத்ைத நன்கு ெசலவிட் ப் பயன்ப த் வராயின், அதைனக் கண் , "ஐேயா! எம்
உடன்பிறந்தான் எங்கள் ெசல்வத்ைத ெயல்லாம் அழித் வி கின்றனேன!" என்
மற்றவர் வயி எாியாமல், 'ஊர் ந வி ள்ள இனிய குளம் எல்லார்க்கும் பயன்ப தல்
ேபால, நாம், ெபாி ம் யன் ெதாகுத்த ெபா ெளல்லாந் தக்கார் பலர்க்கும்
பயன்ப ம்ப அதைன நல்வழிப்ப த்தி, நமக்கும் நம கு ம்பத்திற்கும் ெப ம்
கைழ ம் ெப ம் ண்ணியத்ைத ம் வ விக்கும் இவேனா உடன்பிறக்கப் ெபற்ற
எம தவேம தவம்!" என் மனம் மகிழ்ந் , அதற்குத் தா ம் உதவியாய் நிற்றல்
ேவண் ம்.
"ஊ ணி நீர்நிைறந் தற்ேற உலகவாம்
ேபரறி வாளன் தி "
என் ம்,
"தாளாற்றித் தந்த ெபா ள் எல்லாம் தக்கார்க்கு
ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட் "
என் ந் தி வள் வ நாயனார் அ ளிய தி க்குறைள இைடயறா நிைனந் .
உடன்பிறந்தவர் ெபா ட் ெசலவாற் பைகெகாள்ளா . ஒற் ைமபட் வாழக்
கடைமப்பட்
க்கின்றார்கள். ன்பம் வந்த காலத் ம் இன்பம் வந்த காலத் ம்
ஒ தாய் மக்கள ஒன்றாயி ந் அவற்ைற கர்தேல அவர்தமக்கு ைறயாம்.
பாண்டவர் ஐவ ம் நா ழந் கா ேபாய்த் ன் ற்றேபா ம், தி ம்பி நாட்ைடந்
அரசியற்றி இன் ற்றேபா ம் ஒன்றாய் இ ந்தைம இன் ம் கழப்ப கின்ற தன்ேறா?
தன் ெசாற்கேளத தைமயன் சூரபன்மைனத் தான் விட் ேபாகா அவேனா
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கூடேவயி ந் உயிர் றந்த அவன்றம்பி சிங்க கன அாிய அன் இன் ம்
பாராட்டப்ப கின்றதன்ேறா? தன் றைமயன் இராமேனா கூடேவ கா
குந்
அவன் உறங்குக் காலத் ந் தான் உறங்காமல் அவ க்குப் பதினான்கு ஆண்
பா காவலனாய் நின் , அவன் ெபா ட் ப் ெபாி ந் ன் ற்ற அவன் றம்பி
இலக்குமணன அாிய அன் ேநயம் இன் ம் உலகிற்கு ஒ நல் எ த் க்காட்டாய்
விளங்குகின்றதன்ேறா? இங்ஙனெமல்லாந் தம் உடன்பிறந்தாேரா ஒன் கூ
வாழ்ந்தவர்க்ேக, மற்றவர் கைள ந் தம்ேமா உடன் பிறந்தவராக்க் க திப் ேபரன்
பாராட் , இைறவன் தி வ ைளப் ெப ம் ெப ஞ் ெசல்வம் உண்டாம் என்க.
---------------16. கூட்

வாணிகம்

"நல் னத்
ங்குந் ைணயில்ைல தீயினத்தின்
அல்லற் ப ப்ப ம் இல்" - தி க்குறள்
ெபா ள் ேத வதற்கு உாிய யற்சிகள் பலவற் ள் வாணிகம் என்ப ஒன் .
ெபா ள்ேத ம் யற்சிகளில் இ
ம் ஒன்றாய் இ ந்தா ம், உலகவாழ்க்ைக
ெசவ்வேன நைடெப தற்கு மிக ம் பயன்ப தலால், இ மற்ற யற்சிகைளவிடச்
சிறந்த்தாய் இ க்கின்ற . நம வாழ்க்ைகக்குக் கட்டாயமாய் ேவண்டப்ப கின்ற
உண ப் ெபா ள்க ம், உ ப் க்கும, அணிகலன்க ம், ழங்கும் ஏனங்க ந்,
தட்
ட் க ம், ஓவியங்கள், இைசக் க விகள், சந்தனம், பஞ்சு த யன ம் ஒேர
ஊாில் அல்ல ஒேர நாட் ல் உண்டாவன அல்ல; இைவெயல்லாம் ஒன் க்ெகான்
எட்டாத் ெதாைலவி ள்ள பல ஊர்களி ம் பல நா களி ம் உண்டாவன ஆகும். இப்
பணட்ங்கைளெயல்லாம் ஒ வர் தாம் ேவண் ய அள க்குப் பற்பல இடங்களி
ந்
வ வித் க் ெகாள்வெதன்றால் அதற்காக அவர் எவ்வளேவா அைலக்கழியல்
ேவண் ம். ஏராளமான ெபா
ைடயவர்க்கு இவ்வள ெசல ம் அைலக்கழி ம்
மைலப் க்கு இடமாய் இல்லாவிட்டா ம், மிகச் சிறிய வ ம்ப ையக் ெகாண்
அன்றாடங் காலம் கழிக்கும் ஏைழ எளியவர்கட்கு இைவ எவ்வள
ன்பத்ைதத் த ம்!
இலங்கியி ள்ள ஏைழமக்கள் வங்காளம் இரங்கூன் தலான ெதாைலவிடங்களில்
விைள ம் ெநல்ைலத் தனிேய வ வித் க் ெகாள்ளல் இய ேமா? இந்தியாவி ள்ள
எளியவர்கள் ஜாவாவி ம் ேமாாீசி ம் உண்டாகுஞ் சர்க்கைரையத் தனிேய
வ வித்தல் இய ேமா? இங்கிலாந்தி ள்ள வறிய மக்கள் இந்தியாவில் விைள ம்
பஞ்ைச எளிதிற் ெபற் க் ெகாள்ளல் கூ ேமா? இந்தியாவி ள்ளவர்
சீனத்தி ண்டாகும் பட்ைட எளிதிற் ெபற் க் ெகாள்ளல் கூ ேமா?
இங்ஙனேம உயிர்வாழ்க்ைகக்கு இன் ங் கட்டாயமாக ேவண்டப்ப ம் இைவ
ேபான்ற ெபா ள்கைளெயல்லாவற்ைற ம் ஒவ்ெவா வ ந் தனித்தனிேய வ வித் க்
ெகாள்வெதன்றால், அஃ அவர்க்கும் அவைரவிட வறியவர்களா யி ப்பவர்க்கும்
ற் ம் அகாெதான்றாம். இனி, ந த்தரமான ெசல்வம் உைடயவர்க க்கும் அஃ
அளவிறந்த யற்சியிைன ங் காலக்கழிவிைன ம் ெபா ட்ெசலவிைன ந் தந் ,
கைடசியில் அவர்கைள வறியவராக்க ங் கூ ம்ம். இவ்வாெறல்லாஅ மக்கள்
அளவிறந்த ன்பத்திற்கு ஆளாகாமற், பல திைசகளி ம் பல நா களி ம் பல
ஊர்களி ந் ேதான் ம் பல்வைகப் பண்டங்கைள ம் ஓாிடத்தில் ெதாகுப்பித் ,
எத்திறத்தவ ம் அவற்ைற நயத்த விைலக்கு எளிதில் வாங்கி இன் ற ம், அதனால்
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உலகவாழ்க்ைக இனி நைடெபற ம் ேப தவிெசய் வ ம் வாணிக யற்சியான
ெபாி ஞ் சிறந்த்ெதான்ெறன்பதைன யாம் எ த் ச் ெசால் த ம் ேவண் ேமா?
இனி, இத்தைன ேமன்ைம உைடயதாகிய வாணிக யற்சிையச் ெசய்யப் குேவார்,
இ மக்கள் எல்லார்க்கும் நிரம்ப ம் பயன்ப தைல உணர்ந் , எல்லாாிடத் ம்
அன் ம் இரக்க ம் உைடயவர்களா ம், மக்க க்கு ேவண் ய பல பண்டங்களின்
வைக ம் அைவ உண்டாகும் இடங்களின் வரலா ந் ெதாிந் அவற்ைறக் குைறந்த
ெசலவில் வ வித் எல்லார்க்கும் நயமாக ஒேர விைல கூறி கமலர்ந் இனியெசாற்
ேபசி விற்கும் அறி த் திறமான ெசய்ைக ம் வாய்ந்தவர்களா ம் இ த்தல் ேவண் ம்.
மக்களிடத்தில் அன்பில்லாமல் எந்ேநர ந் தமக்கு வ ம் ஊதியத்ைதேய எண்ணிப்
பார்ப்பவர்கள் உண்ைமயான வணிகர்கள் அல்லர். தாம் ெசய் ம் வாணிக யற்சி
பலர்க்கும் ெப ம் பயன்ப தைல உள்ளக் கனிேவா எண்ணிப் பாராமல், தாம்
அைட ம் ஊதியத்திேலேய க த் ைவப்பவர்கள் அவ் வாணிகத்ைத இழந்
வறியராய்ப் ேபாவார்கள். அன் ம் இரக்க ம் வாய்ந்த வணிகனிடத்ேத தி மகள்
கு ெகாண்
ப்பாள்; அவன் ெசன்றவிடெமல்லாஞ் ெசல்வம் ஓங்கும்; ெமல் ய
தி மகள், தன் நலத்ைதேய தன்ைமயாய்க் க
ம் வணிகனின் கர பட்ட
வன்ெனஞ்ச ெந ஞ்சிற் காைய மிதிக்க அஞ்சி அவைன அறேவ விட் விலகிப்
ேபாய்வி வாள்.
அழகும் அன் ம் அறி ம் உைடயவர்கைளக் கண்டால் எல்லா ம் அவைர வி ம்பி
அ கி அவர்க்கு எல்லாச் சிறப் ஞ் ெசய்தைலப் பார்த்தி க்கின்ேறாம் அல்லேமா?
அழகில்லாமல் வன்ெனஞ்ச ம் அறியாைம ம் உைடயவர்களா யி ப்பவர்கைளக்
கண்டால் எல்லா ம் அவைர அ வ க்கின்றன ரல்லேரா? அன் ம் அறி ம்
உள்ளவர்க க்கு அழகு தாேன உண்டாகும்; அக்குணங்கள் இல்லாதவர்க க்கு
ன்ேன உள்ள அழகுங் குன்றிப்ேபாகும். ெகா ங்குணம் உள்ள வ க்குக் க க த்த
க ம் வன்ெசால் ம் அைமந்தி த்தைல வழக்கத்தில் நன்றாய் அறிந்தி க்கின்றனம்
அல்லேமா? ஆைகயால், வாணிகஞ் ெசய்பவர்கள் ஈர ெநஞ்ச ம் விாிந்த அறி ம்
உண்டாகப் பழகிக் ெகாள்வார்களாயின், அவர்கள் கத்தில் இதற்கு ன் இல்லாத
அழகும் ெபா
ங் கிளர்ச்சிெபற் த் ேதான் ம். அப்ப ப்பட்டவர்கைள எல்லா ம்
வி ம்பிச் ேசர்ந் தாம் ேவண் ய பண்டங்கைள மகிழ் டன் வாங்கிக் ெகாண்
ெசல்வர். அவர்கள் வங்கயி வாணிக ம் ேமன்ேமற் ெசழித்ேதாங்கி, அவர்க்கும்
பிறர்க்கும் அளவிறந்த நன்ைமையத் த ம்.
இனிப் ெபா ள் ேத ம் யற்சிகளிற் சிறந்த வாணிக ம் பிற ஞ் ெசய் அல் ம்
பக ம் வ ந்தி உைழப்பெதல்லாம், இந்த ெவற் டம்ைபப் பா காப்பதற்கு மட் ம்
அன் ; இந்த உடம்ைப இ ப்பிடமாகக் ெகாண வந்தி க்கும் நம் உயிாின் அறிைவ
ேமன்ேமல் விளங்கச் ெசய்தற்கும், எல்லாம் வல்ல கட ளின் ேபாின்பத்ைதப்
ெப தற்குேமயாம். இவ் வ ம்ெப ேநாக்கம் ஈேட ம்ெபா ட் , இவ் டம்ைபப்
பா காக்க ேவண் வ இன்றியைமயாத கடைமயாய் இ க்கின்ற . இவ் டம்ைபப்
பா காவ விட்டால் அறி விளக்கத்ைத ம் இைறவன தி வ ளின்பத்ைத ம் நாம்
ெபறல்
யா . இ பற்றிேய தி
லநாயனார்,
"உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்
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திடம்பட ெமய்ஞ்ஞானஞ் ேசர ம் மாட்டார்
உடம்ைப வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்ேத
உடம்ைப வளர்த்ேதன் உயிர் வளர்த்ேதேன"
என்

தி மந்திரத்தில் அ ளிச் ெசய்தனர்.

இனி, உடம்ைபப் பா காத்தற்காக நடத் ம் இம் யற்சிகளின் இைடேய,
நமதறிைவ விளங்கச் ெசய்தற்கு ஒப்பற்ற ைணயாய் வாய்த்த கல்விையக் கற் க்
ெகாள்ளப் ெபாி ம் யற்சிெசய்தல் ேவண் ம். கல்லாதவர் ெநஞ்சம் இ ளைடந்
கிடக்குமாதலால், அங்ேக இைறவன் விளங்கித் ேதான்றாெனன்ப "கல்லார் ெநஞ்சின்
நில்லான் ஈசன்" என் தி ஞானசம்பந்தப் ெப மா ங், "கல்லாதார் மனத்தா காக்
கட ள் தன்ைனக் கற்றார்கள் உற் ஒ ங் காதலாைன" என் தி நா க்கரசு
நாயனா ம், "எல்லா இடத் ம் உளன் எங்கள்தம் இைற கல்லாதவர்கள்
கலப்பறியாேர" என் தி
லநாயனா ங் கூ தலால் நன்கு ெதளியலாமன்ேறா?
இன் ங், கல்லாதவைரக் காண ம், அவர் ெசாற் ேகட்ட ம் ஆகாெவன ங்,
கல்லாதவர்க்குக் கல்லாதவேர நல்லவராய்க் காணப்ப வெரன ங், கல்வியில்லாதவர்
கட ள க த்ைத அறியமாட்டா ெரன ம் நன்கு விளக்கிக்,
"கல்லாத
கல்லாத
கல்லாத
கல்லாத

டைரக் காண ம் ஆகா
டர்ெசாற் ேகட்க்க் கடனன்
டர்க்குக் கல்லாேர நல்லராங்
டர் க த் அறியாேர"

என் தி
லநாயனார் அ ளிச் ெசய்தி ப்பைத ம் ேநாக்குங்காற் கல்வியறி
ெபறாமற் காலங்கழிப்ப மிக ம் ெபால்லாத குற்றமாய்
தல் ெபறப்ப கின்ற
தன்ேறா? ஐேராப்பிய அெமர்க்க் வணிகர்கள் எல்லா ங் கல்வியில் வல்லராய்
விளங்கித் தம வாணிக யற்சிைய நிரம்ப ம் ெப கச் ெசய் உலகத்தார்க்குப் பல
ெப நன்ைமகைள விைளவித் வ தேலா , கல்விப்ெபா ைள ம் எங்கும் பரவச்
ெசய் மக்கள் மன அறிைவ ந் லக்கி வ கின்றார்கள். ெதன்னிந்தியாவி ம்
இலங்ைகயி ம் உள்ள தமிழ் வணிகர்கேளா ெப ம்பா ம் கல்வி யில்லாதவர்களா ம்,
கல்விையப் பரவச் ெசய்த ற் க த் இல்லாதவர்களா ம் இ க்கின்றார்கள்!
இவர்கள இந்நிலைம ெபாி ம் வ ந்தத்தக்கதன்ேறா? அழியாச் ெசல்வமாகிய
கல்விையப் ெபறாத வைரயில் அழி ஞ் ெசல்வமாகிய ெபா ைளப் ெபற் யா பயன்
அைடவார்?
இனிக், கல்வியில்லாதவர்க்கு அறி ம், அறிவில்லா தவர்க்கு அன் ம்
உண்டாகாைமயால், இவ்விரண் மில்லாதவர்கள் ஒன் ேசர்ந் ஒ ெபாிய
வாணிகத்ைதச் ெசய் ஒற் ைமயாய் வாழ்ந்
கைழ ம் ண்ணியத்ைத ம்
அைடதல் நம நாட் ல் அ ைமயாய் இ க்கின்ற . அறி ம் ஆற்ற ம் உைடயவேர
தனிைமயாய் இ ந் ஒ ெபாிய வாணிபத்ைத நடத்தல் இயலாதாயின்,
அவ்விரண் ம் இல்லாதவர் அதைன நடத் வ எப்ப ? ஒ ெபாிய வாணிகத்ைத
ஒ வர் ஏற் நடத் வ பலவைகயி ம் அல்ல க்கு இடமாகும்; வ கின்ற ஊதியம்
ம் நாேம அைடதல் ேவண் ெமன் ம் எண்ணத்தால் தனிேய வாணிகம்
நடத் ேவார் ெப ம்பா ம் ஊதியம் ெபறாமற் ப
ப வர்; ஓயாக் கவைலயா ம்
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ஓயா யற்சியா ம், ஊன் உறக்கம் இன்றி, ஆ தல் ெசால்வா ம் இன்றித்,
ைணெசய்வா மின்றித் ன்பத்திேலேய உழப்பர். ஆதலால் தக்கவர் பலைரக்
கூட்டாகச் ேசர்த் க் ெகாண் ஒ ெபாிய வாணிகத்ைதச் ெசய்பவர்கேள
அத் ன்பங்களினின் ம் விலகிப் ேபா மான ஊதியத்ைத ம் இன்பத்ைத ம் ெபற் த்,
தாம் மனமகிழ்ந்தி ப்பேதா , தம்ைமச் ேசர்ந்த கூட்டாளிகைள ம் அங்ஙனேம
இன் ற் க் களித்தி க்கச் ெசய்வர். ஒ வேர ஒ கற்பாைறையத் க்கிச்
சுமப்பெதன்றால் அஃ அவர்க்கு எவ்வள வ த்தத்த்திைனத் த ம்! அப்ப யின்றிப்
பலர் கூ அதைன எ த் ச் ெசல்வெதன்றால் அஃ அவர்க்கு எத்தைன எளியதாய்
இ க்கும்! இ ேபாலேவ ஒ ெப வாணிகத்ைதப் பலர் கூ நடத் வ எளிய ம்
இன்பந் த வ ம் ஆம், இந்த ட்பத்ைத நன்கு உணர்ந்த ஆங்கில நன்மக்கள் கூட்
வாணிகஞ் ெசய் அறவிறந்த ெசல்வத்ைத ம் இன்பத்ைத ம் ெப கின்றார்கள்; தாம்
வாணிகஞ் ெசய் ம் நாட்
ள்ளவர்கைள ம் நாகாிகத்தி ம் நல்வாழ்வி ம் ேமம்படச்
ெசய்கின்றார்கள். நம் தமிழ் வணிகர்கேளா இந்த ட்பத்ைத அறிதற்கு ஏற்ற
கல்வியறி ம் ஈர ெநஞ்ச ம் ெப ம்பா ம் இல்லாதவர்காளய் இ த்தலால், தாேம
எல்லாச் ெசல்வத்ைத ம் அைடய ேவண் ெமன் ம் ேபராவ ம், மற்றவர்கள்
எவ்வைகயி ம் ேமம்படலாகாெதன் ம் தீய எண்ண ம் வாய்ந்தவர்களாய்
இ க்கின்றனர்! இதனால் இவர் தாழ்வைடவேதா , நம வளம்மிக்க தமிழ்
நாட்ைட ந் தாழ்வைடயச் ெசய்கின்றனர்!
மக்களாய்ப் பிறந்த நாம் இவ் லகவாழ்வில் எவ்வள காலம் நிைலத்தி ப்ேபா
ெமன் ம், இவ்வாழ்ைவ விட் ப் ேபாகுங்கால் எவ்வைகயாகச் ெசல்ேவெமன் ஞ்
சிறிேத ம் நிைனத் ப் பார்ப்ேபாமாயின், இங்ஙனெமல்லாம் நாேம
உயரேவண் ெமன ம் பிறெரல்லாந் தாழேவண் ெமன ம் எண்ணமாட்ேடாம்.
உண்ைமேயா ஒ வ க்ெகா வர் உதவியாயி ந் அன்ைப ம் அறிைவ ம் வளரச்
ெசய்வேத இந்த வாழ்க்ைகயின் பயன் என் ம், இங்ஙனம் ஒ வ க் ெகா வர்
ைணவராயி ந் வாழ்வதற்கு உதவியாயி ப்பேத எவ்வள மிகுதியாகப்
ெபற்றா ம் அஃ இறக்குங்காற் கூடவர மாட்டாெதன் ம் வணிகர்கள் அ க்க
நிைனந் பார்த்தல் ேவண் ம்.
"அத்த ம் வாழ் ம் அகத் மட் ேடவிழி அம்ெபா க
ெமத்திய மாத ம் திமட்ேட விம்பி விம்மியி
ைகத்தைல ேமல்ைவத்த ைமந்த ஞ் சு கா மட்ேட
பற்றித்ெதாட ம் இ விைனப் ண்ணிய பாவங்கேள"
என்ற பட் னத் அ கள் தி ெமாழிைய எந்ேநர ம் அவர்கள் ெநஞ்சிற் பதித் ச்
சூ ங் கள்ள ம் இன்றி, உண்ைமேயா ஒ கிப், பல ம் ஒன் கூ வாணிக
யற்சிையப் ெப கச் ெசய் , தாம் ெபற்ற ஊதியத்ைதக் கல்விக்கும் பலவைக
யறங்க க்கும் பயன்ப த்தி வ தல் உண்ைம வாணிகர்க க்கு இன்றியைமயாத
கைடயாெமன்க.
---------------------
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17. ெபண்மக்கள் கடைம
"மங்ைகயர்க்குத் தனியரசி எங்கெடய்வம்
வளவர்தி க் குலக்ெகா ந் வைளக்ைக மானி
ெசங்கமலத் தி மடந்ைத கன்னி நாடான்
ெதன்னர்குலப் பழி தீர்த்த ெதய்வப்பாைவ
எங்கள் பிரான் சண்ைபயர்ேகான் அ ளினாேல
இ ந்தமிழ்நா ற்றஇடர் நீக்கித் தங்கள்
ெபாங்ெகாளி ெவண்
நீ பரப்பினாைரப்
ேபாற் வார் கழெலம்மாற் ேபாற்றலாேம".
- ..........
ேசக்கிழார்
நீண்டகாலத்திற்கு ன்னேர மங்ைகயர்க்கரசி என் ம் ஒ ெபண்மணியி ந்தார்.
அவ்வம்ைமயார் ேசாழ அரசனின் தல்வியாவார். பிறகு அவர் பாண் நாட் க்கு
அரசனான கூன் பாண் ய க்கு மைனவியாகி ம ைரமாநகாின்கண்
அமர்ந்தி ந்தனர். அக்காலத்தில் நாத்திகச் சமணமதமான எங்கும் பரவிக்,
காிய கிலான பகலவெனாளிைய மைறப்ப ேபாலச் ைசவ சமயத்ைத மிகுதியாய்
மைறத் விட்ட . கூன்பாண் ய ம் அவன் கு மக்க ஞ் சமண னிவர் ெசாற்களால்
மயங்கி அவர்க ைடய சமயவைலயிற் சிக்கிக்ெகாண்டார்கள். ஆனால்,
அப்பாண் யன் மைனவயிரான மங்ைகயர்க்க்ரசியாேரா ைசவசமய உண்ைமகைளச்
ெசவ்ைவயாக்க் கற் ணர்ந்தி ந்தைமயாற், சிவெப மான் தி வ களில்
நிைலெபயராத அன் ைடயராய்ச் சமணசமய நாத்திக வைலயில் அகப்படாமல்
இ ந்தனர். அதேனா அவர் கற்ெபா க்கத்தி ம் மிகச் சிறந்தவராய் இ ந்ததனால்,
தங் கணவனான கூன்பாண் யனிடத்தில் அ வ ப்பில்லாதவராய், அவைன மீட் ஞ்
ைசவ சமயத்திற்குத் தி ப்பித் த ம்ப சிவெப மாைன இைடவிடா ேவண்
வந்தனர்.
அங்ஙனம் அவர் ேவண் வ ம்ெபா
, தி ஞானசம்பந்தப் பிள்ைளயார் என் ம்
ஒ சி மதைல, இைறவ ம் இைறவி மாய்த் ேதான்றிக் கட ள் தந்த ஞானப்பாைல
உண் , ன்றாம் ஆண் ேலேய எல்லாம் உணர்ந்த ஞானாசிாியராய்ச்,
சிவெப மான்மீ ெசந்தமிழ்த் தி ப்பதிகங்கள் பா க்ெகாண் , தி மைறக் காட் க்கு
(ேவதராணியத்திற்கு) வந்தி க்கிறார் என்பைதக் ேகள்வி ற்றார். இதைனக் ேகட்ட
அளவிேல அவ் வரசியார் அடங்காப் ெப மகிழ்ச்சி அைடந் , தம்ைமப் ேபாலேவ
சிவெப மானிடத் நீங்கா அன் ைடயராய் விளங்கிய தம் அைமச்சரான குலச்சிைற
என்பவைர அைழப்பித் , அவர்க்குத் தி ஞானச்சம்பந்தப் பிள்ைளயார் தந் ெதய்வத்
தன்ைமகைள விாித் ைரத் , அவைர ம ைரமா நக க்கு வ விக்கும்ப
கட்டைளயிட்டார். உடேன குலச்சிைற யா ந் தி ஞானசம்பநத்ப் ெப மா க்குத்
தி
கம் எ திவி த் ம ைரமாநகர க்கு எ ந்த
ம் ப நிரம்ப ம் ேவண்ட,
அதற்கிைசந் ெப மா ம் ம ைரக்கு வந் அங்குள்ள சிவபிரான் தி க்ேகாயி ன்
கண்ேண மங்ைகயர்க்கரசியாைரக் கண் , அப்ெபண்ணரசியின் அ ங்குச் ெசயல்கைள
மிக ம் பாராட் ,
"மங்ைகயர்க்கரசி வளவர்ேகான் பாைவ
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வாி வைளக்ைக மடமானி
பங்கயச் ெசல்வி பாண் மாேதவி
பணிெசய் நாெடா ம் பரவப்
ெபாங்கழல் உ வன் தநாயகனால்
ேவத ம் ெபா ள்க ம் அ ளி
அங்கயற்கண்ணி தன்ெனா ம் அமர்ந்த
ஆலவாய் ஆவ ம் இ ேவ"
என் தம மலர்வாய் திறந் பா
ளினார். இங்ஙனந் தி ஞானசம்பந்தப்
பிள்ைளயார் தி வாயாற் கழ்ந் பாடப்ெபற்ற மங்ைகயர்க்கரசியாாின் ஒப்பற்ற
சிறப்பிைனேய ேசக்கிழார் அ கள் தாம் அ ளிச் ெசய்த ெபாிய ராணத்தின் கண்ேண
ேமற்காட் ய ெசய் ளிற் ெபாி ம் வியந் ேபசியி க்கின்றார். இவ்வள உயர்குணச்
சிறப் வாய்ந்த மங்ைகயர்க்கரசியார் ேதான்றிய ெபண்வகுப்பிேல பிறப்பதற்கு
அ ந்தவஞ் ெசய்த ெபண்மக்கள் எல்லா ம் அந்த அரசியாைரப் ேபாலேவ,
அறி ைடய ேமன்மக்களாற் கழ்ந் பாராட் ம்ப உயர்ந்த நல்வழியிேல நடக்க
ேவண் வ அவர்கட்கு இன்றியைமயாத கடைமயாகும்.
இனி, உயர்ந்த நல்வழியிேல நடக்குமிடத் ம், அவரவர் தன்ைமக்குப் ெபா த்தமான
தைகயாய் நடந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். ெபண்மக்கள் தம் ைடய தன்ைமக்குத் தகுந்த
வழியி ம், ஆண்மக்கள் தம் ைடய இயல் க்கு ஏற்ற வழியி ம் பகுத்தறிந்
ஒ குதேல சிறந்ததாகும். ெபண்ைமெயன்ப எல்லாரா ம், வி ம்பத்தக்க ஓர்
அைமதியான தன்ைமெயன் ம், ஆண்ைம என்ப பிறைர ஆ ந்தன்ைம ெயன் ம்
ெபா ள்ப தலாற், ெபண்மக்கள் எல்லா ம் இயற்ைகயிேலேய அைமதிக் குணம்
உைடயவராெரன்ப ெதளிவாக விளங்குகின்ற . ஆண் மக்கள்
ஆ ந்தன்ைம ைடயவர்களாய் இ த்தலால், எதைன ம் ற்பட் ச் ெசன் ெசய் ங்
கிளர்ச்சி மிக்கவராய் இ க்கின்றனர்; ெபண்மக்கேளா அங்ஙனம் எதைன ம் விைரந்
ெசய்யா ஆழமாக நிைனந் பார்த் அைமதி டன் ெசய்
ப்பவராயி க்கின்றனர்; விைரந் ெசய் ங் கிளர்ச்சியினால் ஆண்மக்கள்
ஒேரெவா காற் பிைழ ெசய்த ங் கூ ம்; அைமதியாக ஆழ்ந் ெசய் ம் இயற்ைகயாற்
ெபண்மக்கள் பிைழப தற்கு இடேம இல்ைல.
ஆண்மக்கைளக் காட்
ம் எத்தைனேயா மடங்கு சிறந்ததான அைமதித் தன்ைமையப்
ெபற் ம், அதைனப் பயன்ப த்தித் தி த்தமாக நடவாவிட்டாற் ெபண்மக்கள்
ெப ங்குற்றத்திற்கு ஆளாவர். ைகயிற் ெபா ள் இல்லாதவன் அறஞ் ெசய்ய விட்டால்
அதைன ஒ குற்றமாகச் ெசால்ல மாட்டார்கள். ைகயிற் ெபா
ைடயவன் அறஞ்
ெசய்யானாயின் அதைன ஒ ெப ங் குற்ற்மாகேவ நிைனத் எல்லா ம் அவைன
இகழ்ந் ேபசுவர். அ ேபாலேவ, அைமதிக் குணம் என் ம் ஒப்பற்ற
ெப ஞ்ெசல்வத்ைதப் ெபற் ம், அதைன நல்வழியிற் பயன்ப த்தாத ெபண்மக்கள்,
உலகத்தாரால் நிரம்ப ம் பழிக்கப்ப வார்கள். அைமதிக் குணத்ைத விட்டவர்கள்,
வ வத்தாற் ெபண்மக்கைளப் ேபால் இ ந்தா ம், அவர்கள் ெகா ங்ங்குண ைடய
ஆண் மக்களி ங் கீழ்ப்பட்டவர் ஆவர். வ வத்தால் மட் ம் ெபண்கள
ேபாற்ேறான்றிக் குணத்தால் மிக இழிந்தவர்களாய் இ ப்பவர்கைளேய பட் னத் ப்
பிள்ைளயார், தா மான அ கள், தலான சான்ேறார்கெளல்லா ம் மிக ம் இழித் ப்
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பா யி க்கின்றார்கள். ஆதலால், இயற்ைகயாகேவ தமக்கு வாய்ந்த அைமதிக்
குணத்ைத ேமன்ேமல் வளரச் ெசய் வ தேல ெபண்பிறவி ெய த்த நல்லார்க்குச்
சிறந்த ைறயாகும்.
இனி, அைமதிக் குணத்ைத ேமன்ேமல் வளரச் ெசய் ம் வழிதான் யாெதன்றால்,
மன ஞ் ெசால் ம் ெசய ம் அைமதியாக நைடெப ம்ப பழகுவேதயாகும். நிைறந்த
ெசல்வத்ைத எப்ப யாவ ெபற் உயர்ந்த பட்டாைடக ம் விைல யர்ந்த
அணிக்கலன்க ம் அணிந் , நாவிற்கு இனிய பண்டங்கைள ப்ெபா
ம் விலாப்
ைடக்கத் தின் , யா ம் நிகர் இன்றி மாடமாளிைககளில் யாம் வாழல் ேவண் ம்,
பிறர் எப்ப யானா ம் எனக்கு ஆக ேவண் வெதன்ன என் இப்ப ெயல்லாம்
ணான எண்ணங்கைள எண்ணாமல், தம வி ப்பத்ைத அடக்கல் ேவண் ம்.
கரப்ப கின்ற ெபா ள்கள்ேமல் மட் க்கு அடங்காமற் ெசல் ம் அவாைவச்
சு க்குதேல ெபண்பாலார்க்குப் ெப ஞ் சிறப்பாகும் என்பதைன உணர்த் தற்கன்ேற
ெதய்வத் தன்ைம வாய்ந்த ஔைவயா ம், "உண் சு க்குதல் ெபண் ர்க்கு அழகு"
என் அ ளிச் ெசய்தி க்கின்னர். இவ் ண்ைம ெதாியாதவர்கள் உணைவக்
குைறத் ச் சாப்பி தேல ெபண்மக்க க்கு அழகாகும் என் கூ வார்கள்; அ
ெபா ந்தா ; உடம் க்கு ேவண் மள உண ெகாடாவிட்டால் உடம் வ
குன்றி ேநாய்க்கு இைரயாகும்; ெப ம்பா ம் ெபண்மக்கள் தாம் ய்க்கும்
ெபா ள்களிற் கிைடத்த மட் ல் மன அைமதி ெபறாமற் பின் ம் பின் ம் அவற்ைறப்
ெப தற்கும் கர்தற்கும் அள கடந் வி ப்பம் உைடயவர்களாய் இ த்தலா ம், இவ்
வி ப்பத்தால் தம்ைமப் ெபற்றார்க்குத் தம்ெமா பிறந்தார்க்குந் தம்ைமக்
ெகாண்டார்க்கும் அளவிறந்த ன்பத்ைத ங் கவைலைய ம் வ வித்தலா ம்,
அவர்கள் அவ் வி ப்பத்ைதச் சு க்கிக் ெகாள் தல் ேவண் ெமன்பேத ஔைவப்
பிராட் யார் க த்தாகும். ஆகேவ ' ஆற்றிற் கிடந்
ரண்டா ம் ஒட் ம் மணேல
ஒட் ம்' என்ற பழெமாழிப்ப , இைறவன் அன் அைமத் விட்டப யல்லாமல்
யா ந் தாம் வி ம் கிறப ெயல்லாந் ய்த்தல் இயலா . இதனாலன்ேறா,
"வகுத்தான் வகுத்த வைகயல்லாற் ேகா
ெதாகுத்தார்க்குந் யத்தல் அாி "
என்

தி வள்

வ நாயனா ம்,

'எண்ணி ெயா க மம் யார்க்குஞ் ெசய்ெயாணா
ண்ணியம் வந்ெதய் ேபாதல்லாற் – கண்ணிலான்
மாங்காய் விழ எறிந்த மாத்திைரக்ேகால் ஒக்குேம
ஆங்காலம் ஆகு மவர்க்கு"
என் ஔைவயா ம் அ ளிச்ெசய்தனர? ஆதலால், தம ைகயிற் கிைடத்த
காணிப்ெபான் ஆனா ம், அதனக் ேகா யாக நிைனந் மனவைமதி ெப தல்
ெபண்மக்கள் தம்ைமத் ய்ைமயாக ைவத் க் ெகாள்வதற்குச் சிறந்த வழியாகும்.
இனி, கர்ச்சிக்குாிய ெபா ள்கைள ஏராளமாக ைவத்தி க்கும் மாதர்கள், தம்ைம
அவ்வள ெசல்வ வாழ்க்ைகயிற் பிறப்பித்த இைறவன ேபர் ட் றத்ைத நிைனந்
நிைனந் உ குவேதா , அச் ெசல்வத்திரள்கைள மிக ம் பா பட் த் ேத த்
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ெதாகுத் ைவத் தம் ன்ேனாைர ந் தங் கணவைர ம் நிைனந் நிைனந்
அவாிடம் நன்றி ைடயராய் அடங்கி ெயா குதல் ேவண் ம். தம இல்லத்திற்கு வ ம்
வி ந்தினர் எத்திறத்தவராய் இ ப்பி ம், அவைரத் தாம் எவ்வள அன் டன் ஓம் தல்
கூ ேமா அவ்வள க்கு அகம் மலர்ந்
கம் மலர்ந் ேவைள தவறாமல் இனிய
உண ஊட் இனியராய் நடத்தல் ேவண் ம். தாம் ஒ வர் ட் றகு வி ந்தாய்ச்
ெசன்றால் அவ் ட்டவர் தம்ைம அன் டன் ஓம் வதால் தமகுண்டாம் மகிழ்ச்சிைய ம்,
அவர் அங்ஙனம் ஓம்பாவிட்டால் தமக்குண்டாம் மன வ த்தத்ைத ம் எண்ணிப்
பார்க்கும் மங்ைகமார்க்கன்ேறா, வி ந்தினைர ஓம் த ன் சிறப் நன்கு விளங்கும்?
அன்பில்லாமற் ெசய் ம் வி ந்ேதாம்பல்கள் வந்தவர்க்கு எவ்வள
ன்பத்ைதத் த ம்!
இதற்கு,
"ேமாப்பக் குைழ ம் அனிச்சம்
ேநாக்க்க் குைழ ம் வி ந் "
என்ற தி வள்

வர் தி க்குற

கந்திாிந்
ம்,

"காணக்கண் கூசுேத ைகெயடக்க நா ேத
மாெணாக்க வாய்திறக்க மாட்டாேத –
க்ெகன்
என்ெபலாம் பற்றி எாிகின்ற ைதையேயா
அன்பில்லா இட்ட அ
"
என்ற ஔைவயார் தி ப்பாட் ேம சான்றாம்.
இன் ம், உண்ணச் ேசா இன்றி ம் உ க்கக் கூைறயின்றி ம் வ ந்திவந்த ஏைழ
எளியவர்கைளக் க க த் ப் ேபசித் ரத்தாமல், அவைர ஏற்கும் நிைலயி ந், தம்ைம
அவர்க்கு இ ம் நிைலயி ம் ைவத்த ஐயன் ெசயைல எண்ணி எண்ணி அவர்க்கு
ெநஞ்சம் இரங்கி, அன்ேபா ம் இனிெசாற் கூறிச் ேசா ங் கூைற ங் ெகா ப்ப தான்
ெபண்மக்க க்குத் ெதய்வத் தன்ைமைய உண்டாக்கும். ெசல்வமான
நிைலயில்லாமல் மாறி மாறி வ வெதான்றாைகயாற், ெபா ைள இழந்த பிறகு, 'அறஞ்
ெசய்யாமற் ேபாேனாேம' என் ஏமாறாமற், ெபா ள் உள்ளேபாேத,
"ஆறி ம் ேம ம் ம
ம்ேபால் ஆம்ெசல்வம்
மாறி ம் ஏறி ம் மாநிலத்தீர் – ேசாறி ம்
தண்ணீ ம் வா ந் த ம்ேம சார்பாக
உண்ணீர்ைம
ம் உயர்ந் "
என்றப பல வைகயி ம் ஈைகயறங்கைளத் தாேம ெசய் ம் தம்ைமச் ேசர்ந்தவர்கள்
ெசய்வதற்கு உதவியாய் நின் ம் ண்ணியத்ைதத் தமக்குத் ைணயாகத்
ேத க்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
இனிக், கல்வியில்லாதவர்கள் விலங்குகட்கு ஒப்பாவர் என்
கூ தலா ம்,
"குஞ்சி அழகும் ெகா ந்தாைனக் ேகாட்டழகும்

ெதய்வத் தி வள்

வர்
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மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல – ெநஞ்சத்
நல்லம்யாம் என் ம் ந
நிைலைமயாற்
கல்வியழேக யழகு"
என் நால யாாின்ப கல்வியில்லாதவர்க்கு உள்ள அழகும் ஒப்பைனக ஞ்
சிறப்பாகமாட்டா ஆதலா ம், ஆண்மக்கைளப் ேபாலேவ ெபண்மக்க ம்
இைடவிடா கற் த், தம அறிைவ நிரம்ப ந் லக்கிக்ெகாள்ளல் ேவண் ம், கல்வி
கற்கக் கற்க அறி ஆழமாய்ச் ெசல் மாதலால், அவர்கட்கு இயல்பாக உள்ள
அைமதிக்குண ம் அதனால் ேம ம் ேம ம் ெப கும்; மிக ம் ஆழமான ஓர்
யாறான எவ்வள அைமதியாய்ச் ெசல்கின்ற ! ஆழம் இல்லாயாற்றின் நீர்
சி சி ெவன் எவ்வள விைரவாய் ஓ வற்றிப் ேபாகின்ற ! ஆகேவ, ெபண்மக்கள்
தம அைமதிக்குணத்திற்கு மிக ம் இைசந்த்தான கல்விையக் கற்ற ற் சிறி ம்
பாரா கமாய் இ த்தல் ஆகா .
இங்ஙனெமல்லாந் தம அைததிக் குணத்ைதப் பா காத் வளர்க்கும் மங்ைகயர்கள்,
அக்குணத்ைத ெவளிேய லப்ப த் ந் தம் ைடய வாய்ச் ெசாற்கைள இனிதாக
அைமந்த ெமல் ய குர ற் ேபசப் பழகல் ேவண் ம். எத்தைன நல்லவர்களாய்
இ ந்தா ம், இனிைம இன்றிப் பரபரப்ேபா உரக்கப் ேபசுகிறவர்கைளக் கண்டால்
எவர்க்கும் அ வ ப் உண்டாகின்ற . அைமதிக்ேக உாியவர்களான
ெபண்பாலாிடத் இப் ெபால்லாங்கு காணப்ப மாயின், அ பிறர்க்கு எவ்வள
உவர்பிபிைனத் ேதாற் விக்கும்!
"யாகாவா ராயி ம் நாகாக்க காவாக்கால்
ேசாகாப்பர் ெசால்
க்குப் பட் "
என் ந் தி வள் வநாயனார் அ ள் உைரைய மாதர்கள் எப்ேபா ம் க த்திற்
பதியைவத்தல் ேவண் ம்.
இனி, மாதர்கள் தம அைமதிக் குணத்திற்குப் ெபா த்தமாகத், தம உடம்பின்
ெசயல்கைள அைமதிப் ப த்தி, நாண ம் அடக்க ம் உைடயவர்களாக ஒ குதல்
ேவண் ம். தம வ வாய்க்குத் தக்கப
ய ஆைட அணிகலன்கள் ஆரவாரமின்றி
அணிந் , குளித் ம்
கி ந் யராக நடத்தல் அவர் தமக்கு தன்ைமயான
கடைமயாம். இவற்ெறா கட ைளத் ெதா த ம் அ யாைர ஏற் அவர்க்குத்
ெதாண் ெசய்த ம் நாேடா ம் வ வாமற் கைடப்பி யாகச் ெசய் வரல் ேவண் ம்,
என் இவ்வள ம் எல்லாப் ெபண்மக்க க்கும் உாிய கடைமகளில்
தன்ைமயானவாம் என்க.
-------------18. ெபற்ேறாள் கடைம
தாயானவள் பிள்ைளக்குச் ெசய்ய ேவண் ய கடைம மற்ற எல்லாக் கடைமகளி ஞ்
சிறந்ததாக இ த்த ன் அைதப்பற்றி இங்கு வைரவ ெபாி ம் பயன்ற வதாகும்.
மைனவி கணவ க்குச் ெசய் ங் கடைமயி ம், மக்கள் ெபற்ேறார்க்குச் ெசய் ங்
கடைமயி ம், உடன் பிறந்தார் உடன்பிறந்தார்க்குச் ெசய் ங் கடைமயி ம், நண்பர்
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நண்பர்க்குச் ெசய் ங் கடைமயி ம், கு கள் அரசர்க்குச் ெசய் ங் கடைமயி ம் அரசர்
கு க குச் ெசய் ம் கடைமயி ந், தாயானவள் தன் மக்கட்குச் ெசய் ங் கடைமேய
மிக ேமலானெதான்றாய் விளங்குகின்ற . ஏெனன்றால், மைனவியா ங்,
கணவனா ங், உடன்பிறந்தாரா ம், நண்பரா ங் கு களா ம், அரசரா ம் உள்ள
எல்லா ம்
வாகத் தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தவர்கேளயாைகயால்,
அவர்கெளல்லா ந் தாயின் உதவியினாேலேய ேமலான நிைலைமக்கு
வரேவண் யவர்களாயி க்கின்றார்கள். குழந்ைதகாளயி ந்த காலந் ெதாட்ேட,
தாயானவள் தன் மக்கைள எந்த வைகயில் வளர்த் வ கின்றாேளா அந்த
வைகக்ேகற்றப ேய அவர்கள் வளர்ந் நல்லவராகவாவ , தீயவராகவாவ
நடப்பார்கள்; தாயானவள் நல்லறி ம், நல் யல் ம், நல்லெசய்ைக ம் உைடயவளா
யி த்தேலா தன் மக்க ம் தன்ைனப்ேபாலேவ ஆகல் ேவண் ெமன்
அக்கைறேயா அவர்கைள வளர்த் வ வாளாயின், அவர்கள் நல்லவராேய
விளங்குவர். இவ் வாறின்றித் தாயானவள் யீவளாயி ப்பாளாயின் அவளால் வளர்க்கப்
பட்ட பிள்ைளக ந் தீயவர்களாகேவ நடப்பாெரன்பைத நாம் ெசால் தல்
ேவண் ேமா? ெகா ைமயான நல்ல நிலத்தில் ைளத்த பயிைர ம், உரமற்ற உவர்
நிலத்தில் ேதான்றிய ற் ண் கைள ம் ஒப்பிட் ப் பா ங்கள்! நல்ல நிலத்தில்
ைளத்த பயிர் எவ்வள ெச ைமயாய் வளர்ந் , ெநல், ேகழ்வரகு, ேகாளம் தலான
ெபா ள்கைளத் தந் எல்லார்க்கும் எவ்வள மிகுதியாய்ப் பயன்ப கின்றன! உவர்
நிலத்திற் ேறான்றிய ற் ண் கேளா வற்றி வரண் விலங்கினங்க க்கும்
பயன்படாமற் ேபாகின்றன. இ ேபாலேவ, நல்ல தாயினிடத் ந் தீய தாயினிடத் ந்
ேதான்றிய பிள்ைளக ம் இ ப்பார்கெளன் ெதாிந் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
"ெதாட் ற் பழக்கஞ் சு கா மட் ம்" என் ம் பழெமாழிப்ப நாம் சி
பிள்ைளகளாயி ந்தேபா நம்மிடத்தில் உண்டான பழக்கம் நம் அறிவில் ேபர் ன்றி
வி தலால் அ நாம் வள ந்ேதா ங் கூடேவ வளர்ந் நன்ைமையயாவ ,
தீைமயாயாவ த கின்ற . ஆதலாற் ெபாியவர்களான பிறகும், எல்லார்க்கும்
நல்லவர்காளய்ப் பயன்பட் வாழ்வதற்கு நாம் சி ெபா திற் ைகக்ெகாண்ட பழக்கேம
தன்ைமயானதாயி க்கின்ற .
இனிச் சி ேபாதில் நமக்கு வ ம் பழக்கம் எங்ேக யி ந்த வ கின்ற ெதன்பைதச்
சிறி நிைனத் ப் பா ங்கள்! நாம் குழந்ைதயாயி ந்த காலத்தில் நம்ைமப் ெபற்ற
தந்ைதெயா ெந ங்கிப் பழகிேனாமா? சிறி ம் இல்ைலேய. ஏெனனில், நம்
தநைதேயா நம்ைம ம், நம் அன்ைனைய ம், நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்கைள ம்
பா காக்கும் ெபா ட் ப் பகற்ெபா ெதல்லாம் ெவளிேய ெசன் உைழத் விட் ,
மாைலப் ெபா தில் ட் ற்கு வந் அ த் இைளப்பாறப் ேபாகின்றனர். நம் டன்
பிறந்தாேரா சிறியராயி ந்தால் நமக்கு ஏ ந் ெதாிவிக்கமாட்டாராயி த்த ன் அவரால்
நாம் அைட ம் பயன் ஒன் மில்ைல. அவர் ெபாியாராயி ந்தாேலா கல்வி கற்க ங்
ெபா ள் ேதட ங் கணவேனா வாழ ம் ெவளிேய ேபாய் வி கின்றனர். ஆதலால்
அவரா ம் நாம் அைடவெதான்றில்ைல. மற் ச் சுற்றத்தா ம் இைடக்கிைடேய நம்
ட் க்கு வந் ேபாகின்றவர்கேள யல்லாமல் நிைலயாக நம்ேமா
ந் நம்ேமா
ெந ங்கிப் பழகுகின்றவர்களல்லாைமயால் அவர்களா ம் நாம் ெப வ
ஒன் மில்ைல. இவர்கெளல்லாம் இங்ஙனமாகப் பின்ைனயார்தாம் நம
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சி ப வத்தில் நம்ேமா உடன் பழகுேவார் என்
தாய்மாேர ஆவெரன் உணரப் ெப கின்ேறாம்.

ஆராய்ந்

பார்த்தால் அவர் நம்

நாம் ஏ ம் அறியாத சி குழவியா யி ந்தேபா நம்ைமச் சீராட் ப் பாராட்
வந்தவள் நம் அன்ைன ேயயன்ேறா? நாம் பசியால் வ ந்தி வாய்திறந் அ தேபா
நம் அ ேக ஓ வந் நம்ைம எ த்
த்தம் ைவத் உள்ளங் கசிந் பா ட் னவள்
நம் அன்ைனேய யன்றி ேவ பிறர் உண்ேடா? நாம் சிறி சிறிதாய் வளர்ந்
வ ம்ேபா நமக்கு ேவண் ய பா ஞ் ேசா ம் தலான ெபா ள்கைள நமக்குச்
சுட் க் சுட் க் காட் அவற்றின் ெபயர்கைள நமக்குக் கற் க் ெகா த் வந்த தல்
ஆசிாிய ம் நம் அ ைமத் தாேயயன்ேறா? இைடக் கிைடேய நாம் ேநாயால் வ ந்திக்
கிடந்த காலங்கெளல்லாம் அதற்குத் தா ம் உடன் வ ந்திப் பகெலன் ம்
இரெவன் ம் பாரா நம் அ கி ந் நம் ேநாய் தீ ம் ெபா ட் ேவண் ம்
உதவிைகள எல்லாம் ைகம்மா க தா ெசய் வந்த அட் களஞ்சியம் ேபால்வா ம்
நம் அன்ைனயன்ேறா? இங்ஙனெமல்லாம் நம் உயிேரா ம், உடம்ேபா ம், நம்
நிைனேவா ம், நம் ெசால்ேலா ம், நம் ெசயேலா ம் உடன் கலந் , உடன் பழகிவ ந்
ெதய்வம்ேபால்வாள் நம் அன்ைனயாகேவ இ த்த ன், அவளாேலதான் நாம்
சீர்தி ந்த ேவண் ய வர்களாக இ க்கிேறாம்.
இவ்வா நம்ைம ழ ஞ் சீர்தி த்த ேவண் ய நிைலைமயி ள்ள நம்
அன்ைனயானவள் தான் தன் மக்க க்குச் ெசய்யேவண் ய கடைமகைள ற் ம்
அறிந்தவளாக இ க்க ேவண் வ
தன்ைமயன்ேறா? அறிவில்லாத தாய் தன்
மக்கைள எப்ப அறி ைடயராக்கக் கூ ம்? விளக்கில்லாத இடத்தில் ெவளிச்சம்
உண்டாகுமா? வில்லாத இடத்தில் மணம் உண்டாகுமா? ஆதலால் தாயானவள்
மிகுந்த அறி ைடயவளாய் இ ந்தால் மட் ேம அவள் மக்க ம் அறி ைடயரா
யி ப்பர்.
இனித் தாய்மார்க க்கு அறி தான் எப்ப வரக் கூ ெமன் எண்ணிப்
பார்ப்ேபாமாயிற், கற்றார் ெசால் ம் அாிய ெபா ள்கைள அ த்த த் க்
ேகட்பதனா ம் அவர் எ திய ல்கைள இைடவிடா கற் உணர்வதானா
அவர் அறி ைடயராகக் கூ ெமன்ப ெதளிவாக விளங்கும்.

ேம

கல்வியறிவி ம், உயர்ந்த எண்ணங்களி ேம எந் ேநர ம் பழகின ஒ தாய்க்கு
நல்ல பிள்ைளகேள பிறக்கக் கூ மல்லாமல், தீயபிள்ைளகள் பிறப்பதற்குச் சிறி ம்
இடமில்ைல. நாம் எவ்வைகயான நிைனவில் ஓயாமற் பழகிவ கிேறாேமா அதற்குத்
தக்கப ேய நம் உடம்பி ஞ் ெசய்ைகயி ம் பல வைகயான அைடயாளங்கள்
காணப்ப கின்றன. ெவ ெவ ப்பாகப் ேபசும் ஒ வர் கத்ைத ம், மிக ம்
அைமதியாகப் ேபசும் மற்ெறா வர் கத்ைத ம் ஒப்பிட் ப் பா ங்கள்! சீற்றம்
உள்ளவர் கம் பார்ப்பவ க்கு எவ்வள அச்சத்ைதத் த கின்ற ! அைமதி ள்ளவர்
கேமா எவ்வள கவர்ச்சிையத் த கின்ற ! உயர்ந்த அறி ைடேயார் ெசய்ைக
எல்லார்க்கும் இன்பத்ைதத் த த ம், அறிவில்லாதவர் ெசய்ைக ன்பத்ைதத் த த ம்
நாம் வழக்கமாய் அறிந்தி க்கின்றனேம. இப்ப யாக நம்மறி க்கும், நிைன க்கும்
ஏற்றப நம் உடம் ஞ் ெசய்ைக ம் மா ப வைதக் கா ங்கால், நாம் எவ்வள
அைமதி ம் எவ்வள அறி ம் உைடயவர்களாக ஒ கேவண் ெமன்ப
ங்க க்கு
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விளங்காமற் ேபாகா . நாம் அழகுைடயவர்களா யி க்கேவண் ெமன் ம், அளவிறந்த
ஆவல் உைடயவர்களா யி க்கின்ேறாம். ஆனால், அவ் ஆவ ன்ப ேய ெப வதற்கு,
ன்னதாகச் ெசய்ய ேவண் ம் ஏற்பா கைளச் ெசய் ைவக்கின்ேறாமா? சிறி ம்
இல்ைலேய.
பசி ெய த்தேபா நல்ல உண உண்ண ேவண் ெமன் வி ம் கிறவர்கள்,
பசிெய க்கும் ன்னேம அவ் ணைவச் சைமத் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம் அன்ேறா!
மைழெபய்தாற் பயிர்ெசய் பிைழக்க வழி ேத பவர்கள், மைழ வ தற்கு ந்திேய
நிலத்ைதத் தி த்திப் பதப்ப த்த ேவண்டாமா? அழகான அறி ம் அழகான தன்ைம ம்
இல்லாதவர்க்கு அழகு எங்ேகயி ந் வந் வி ம்? நல்லவரல்லாதவ ம்
அழகுைடயராய் இ க்கக் காண்கிேறாேம என்றால், அவர்க்கு உள்ள ெவளி அழகு
த ற் பார்ப்பவர்க்குச் சிறி கவர்ச்சிைய உண் பண் ேம ம், பிறகு அவெரா
கலந் பழகுவார்க்கு, அவாிடத்தி ள்ள தீயதன்ைம அ வ ப்ைப விைளக்குமாதலால்
அ சிறி ம் அழகாக மாட்டா . எட் ப்பழம் பார்ப்பதற்கு எவ்வள
அழகாயி ந்தா ம், அதைனச் சிறி நாவி ட்டால் அஃ எவ்வள அ வ ப்ைபத்
த கின்ற ! ஆகேவ, பார்ப்பதற்கும் பழகுவதற்கும் இனிய அறி ம் இனிய
இயற்ைக ம் உைடயவர்கேள உண்ைமயான அழகு உைடயவர்கெளன்
அறிந் ெகாள் ங்கள்!
நம் ெபண்பாலாாில் எத்தைனேயா ெபயர் அ வ க்கத் தக்க அறியாைம ந் தீய
தன்ைம ந் தீய ெசய்ைக ம் உைடயராயி ந் ம், இவற்ைறத் தி த்திக் ெகாள்ளச்
சிறிேத ம் யற்சி ெசய்யாமல் உயர்ந்த ஆைட ஆணிகலன்கள் அணிந் தம் டம்ைப
மி க்குவதில் மட் ேம மிகுந்த க த் ைவத்தவரா யி க்கின்றார்கள். இதனால்
நம்மவர்க்கு ஆைட அணிகலன்கள் ேவண் ெமன்பைத நாம் ம க்கவில்ைல.
என்றா ம் ெவளிேய ள்ள உடம்ைப அழகு ெசய்வ இரண்டாந்தரமாக ம்,
உள்ேள ள்ள நம் அறிைவ ம் நிைனைவ ம் அழகு ெசய்வ
தற்றரமாக ம்
ைவத் ப் பழகிக் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒ
ட் ன் ன்வாயிைலக் கூட் ெம கிக்
ேகாலமிட் ப் ச்சாத்தி விளக்கிவிட் அழகு ப த் வ ேபாலேவ, அவ் ட் ன்
உள்ேள ம் அங்ஙனேம ப் ர ெசய் ைவக்க ேவண்டாமா? ன்வாயில் மட் ம்
அழகாயி க்கும்ப ஒப்பைன ெசய் ைவத் உள்ேள ெசன் பார்த்தாற் குப்ைப ங்
கூள ம் ைடநாற்ற ம் இ
ம் ம ந் கிடக்க விட்
ப்ப எவ்வள
அ வ ப்ைப உண்டாக்குவதாகும்! இ ேபாலேவ நாம் நம டம்ைப எவ்வள தான்
ஒப்பைன ெசய் அழகுப த்தினா ம், நம உள்ளத்ைத ம் அங்ஙனேம
அறிவினா ம் நல்ல நிைனவினா ம் அழகு ப த்தி விளங்கச் ெசய்யாவிட்டால் அ
சிறிதாயி ம் பயன்படமாட்டா ; நாம் ெப ம் பிள்ைளக ம் உயர்ந்தவராகமாட்டார்கள்.
உலகத்தில் மிகச் சிறந் விளங்கிய ேமன்மக்கைளப் ெபற்ற தாய்மார்க ெளல்லா ம்
அறிவா ம் நாகாிகத்தா ஞ் சிறப் ற்றி ந்தார்க ெளன்பைதப் பைழய வரலா களில்
நம் ப த்தறிந்தி க்கின்ேறாம். தாய் எத்தன்ைம ைடயாளா யி க்கின்றாேறா, அவள்
ெபற்ற மக்க ம் அத்தன்ைம ைடவயர்களாய்த் ேதான் கிறார்கள். இதற்குத்,
"தாையப் ேபாற் பிள்ைள ைலப்ேபாற் சீைல" "தாையத் தண்ணீர்த் ைறயிற்
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பார்த்தாற் ெபண்ைண
சான்றாகும்.

ட் லா ேபாய்ப் பார்க்க ேவண் ம்" என்

ம் பழெமாழிகேள

தாயானவள் சூல்ெகாண்டவளா யி க்கும்ேபா நிைனத்த நிைன க ம், எண்ணிய
எண்ணங்க ம், அவன் வயிற்றி ள்ள பிள்ைளயின் ைளயிற் பதிந் அதைன
உ வாக்குகின்றன என் இக்காலத்தில் மன ல் வல்ல அறிஞர்கள் ஆராய்ந்
காட் கின்றார்கள். நம நாட் ற பைழய கைதயான பாரத்த்தினா ம் இவ் ண்ைம
நன்கு பலனாகின்ற . கண்ணபிரான் க க்ெகாண்
ந்த தன் தங்ைகக்குப்
பைழயநாளில் இ ந்த ேபார்மறவர்களின் அாிய ஆண்ைமச் ெசயல்கைள எ த் ச்
ெசால் க் ெகாண் வந்தாெரன் ம், அவற்ைறக் ேகட் வந்த சுபத்திைர அைவகைள
மிக ம் வியந் தன் க த்ைத அவ் வாண்ைமச் ெசயல்களிற் பதிய ைவத்தைமயால்,
அவள் வயிற்றகத் ள்ள க வில் அந்நிைனேவறி நன்றாய்ப் பதியலாயிற்ெறன் ம்,
பிறகு அ பிள்ைளயாய்ப் பிறந் அபிமன் என் ம் ெபயர் ெபற்
அஞ்சாெநஞ்சுள்ள ஆண்ைமயாளனாய்க் கண்டாெரல்லாம் வாய்ேமற் ைகைவத்
வியக்கும்ப அ ந்திறல் ஆண்ைமெயா ெப ம் ேபாாியற்றிப் கழ் ெபற் நிகரற்ற
ஆண்மகனாய் விளங்கினெதன் ம் அப் பாரதக் கைதயில் நாம் ப த்தி க்கின்றன
மல்லேமா!
ேமல் நாட் ல் நிகரற்ற ேபார்மறவனாய் விளங்கிய ெநப்ேபா யன் என் ம் மன்னர்
மன்னைனப் பற்றி நம்மவர்க்கு நன்றாய்த் ெதாிந்தி க்கலாம். அவன் த ல் மிக ம்
ஏைழைமயான ஒ கு ம்பத்திற் பிறந் , பிறகு ஒ பைடயிற் சிறிய சம்பளத்திற்குப்
ேபார்மறவனாய் அமர்ந் , பின் நாட்ெசல்லச் ெசல்லத் தன அஞ்சா
ஆண்ைமயினா ம் ண்ணறிவினா ம் ேமன்ேமல் உயர்ந் , சில ஆண் களில் ஒ
பைடக்குத் தைலவனாய் ஏற்ப த்தப் பட்டான். அதன் பின் அவன் அரசர் பலர் ேமல்
எதிர்த் ச் ெசன் , அவைரெயல்லாம் ெப ம் ேபாாில் ேதால்வியைடயச் ெசய் ,
கைடசியாக இைணயற்ற ேபார்மறவன் என் ம் ெபயர் ஐேராப்பாக் கணட்ம்
ம்
விளங்க, அரசர்க்கு அரசனாய்ப் கழ் ெபற் நிலவினான். த ல் ஏைழைமயான
நிைலயி
ந்த இம்மன்னவன் இத்தைன உயர்ந்த நிைலைமக்கு வரலான எதனால்
என் அறி ைடேயார் சிலர் ஆராய்ந் பார்க்க அவைன ஈன்ற அன்ைனேய அவன்
அங்ஙனம் உயர்ந்த நிைலைம யைடதற்குக் காரணமாயினாள் என்ப
லப்
படலாயிற் . அவைன அவள் தன வயிற்றிற் சூல்ெகாண்
ந்தேபா , அவள்
கற்ற்றி ைடயாளாயி ந்தைமயின் ஆண்ைமயிற் சிறந்த ேபார்மறவன் ஒ வன
வரலாற்ைறப் ப த் மிகுந்த மனக்கிளர்ச்சி உைடயளாய் இ ந்தனளாம்.
தான் ப த்த அவ்வரலாற்றிற் ேபாந்த ேபார்மற்வ ைடய ஆண்ைமச் ெசயல்கைள ம்
ட்ப அறிவின் திறைமகைள ம் அவள் அ க்க நிைனந் மகிழ்ந் வரேவ. அவள்
வயிற்றி
ந்த க
ம் அவ ைடய உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஏறப்ெபற் மிகுந்த
கிளர்ச்சிேயா ம் வளர்வதாயிற் . இவ்வா க விேலேய தன் நிைன க்ள
உ ேவறப்ெபற் ப் பிறந்தைமயாற், பிறகு அஃ இம்மாநிலத்தவெரல்லாம்
வியக்கத்தக்க அாிய ஆண்ைமச் ெசயல்கைளப் ாிந் மன்னர் மன்னனாய்
விளங்கிற் . இந்த இயல்ைப உற் ேநாக்கும் நம் ெபண்மணிகள் தாம்
சூல்ெகாண்
க்குங் காலங்களில் எவ்வள நல்ல நிைன ம், எவ்வள நல்ல அறி ம்
உைடயவர்களாக இ க்கப் பழகிக் ெகாள்ளல் ேவண் ம் என்பைத அறிவார்களாக!
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க க்ெகாண்
க்குங் காலத்திற் பிைழபட நடந்தால் அதனாற் பிள்ைளகள்
சீர்ெகட் ப் ேபாகின்றனர் என்பதற்கு உண்ைமயாக நடந்த சில நிகழ்ச்சிகைள இங்கு
எ த் க்காட் வாம். ஒ கால் ஒ ெபண்மகள் தான் சூல் ெகாண்
ந்த ன்றாந்
திங்களில் ஒ கர க் குட் ையப் பார்த் ப் ெப ந்திகில் அைடந்தாள். பின்னர் அக்க
பிள்ைளயாய்ப் பிறந் பதினான்கு ஆண் உயிேரா
ந்த் . அப் பிள்ைள
உயிேரா
ந்த காலெமல்லாங் கர க்குாிய குண ஞ் ெசய்ைக ம்
உைடயதாயி ந்த .
மற்ெறா ெபண்மகள் சூல் ெகாண்
ந்தேபா ஒ கிளிப்பிள்ைளயினால்
அச்சு த்தப்பட்டாள். பின்னர் அவள் ெபற்ற ெபண் குழந்ைதயான
கிளிப்பிள்ைளயின் குர ஞ் ெசய ம் உைடயதாயிற் . மற்ெறா ெப மாட் தைல
நசுங்கிப்ேபான ஓர் யாட் க்குட் ையப் பார்த் மனம் ம ண்டாள். அவள் ஈன்ற
மகவான தைலயின் இ
ற ம் நசுங்கி ெநற்றி பி ங்கி யி ந்த , என்றா ம் அப்
பிள்ைளயின் அறி மட் ம் ப
படாமல் விளங்கிற்றாம்.
சில ஆண் க க்கு ன், ஒ கால் ைக டன் ஒ ெபண் பிள்ைள பிறந்தாள்.
அப்பிள்ைளையப் பல ங் கா ம்ப கண்காட்சிச் சாைலயிற் ெகாண் வந்
ைவத்தார்கள். இரண் திங்களாகக் க க்ெகாண்
ந்த ஒ ெப மாட் அப்
பிள்ைளையப் பார்க்க மிகுதி ம் வி ம்பினாள்; தன் வி ப்பப்ப ேய அதைனப் ேபாய்ப்
பார்க்ைகயில், அவ க்கு அ மிக ம்
ைமயாகத் ேதான்றியைமயால்
அப்பிள்ைளயின் வ வத்ைத அவள் நிரம்ப ங் க த்தாய்ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள்.
அவள் நண்பர்கள் அவைள அதனின் ங் கட்டாயப்ப த்தித்தான் ட் க்கு
அைழத் க்ெகாண் ேபானார்கள். பிறகு அப்பிள்ைளயின் ேவ பட்ட வ வம் அப்
ெப மாட் யின் உள்ளத்தில் மறக்கப்படாமற் பதியலாயிற் . நாள்
ம்
அைதப்பற்றிேய ேபசிவந்தாள்; இரவிற் கனவி ம் அவ் வ வத்ைதேய கண் வந்தாள்.
கைடசியாகத் தன் உள்ளத்திற் பதிந்த அவ் வ வத்ைதப் ேபாலேவ தனக்கும் பிள்ைள
பிறக்கு ெமன் ம் நிைன அவ க்கு உண்டாயிற் . பின்னர்ப் பத் த் திங்க ம்
கழிந் அவ க்குப் பிள்ைள பிறந்த் ; அப் பிள்ைள, ஐேயா! ஒ காேலா ம் ஒ
ைகேயா ங்கூ ய ேவ பட்ட வ வம் வாய்ந்ததாய் இ ந்த் .
இவ்வாேற சூல் ெகாண்
க்குங் காலங்களில் தாயானவள் எண்ணிய
எண்ணங்க ம் நிைனத்த நிைன க ம் அவள் வயிற்றகத்ேத உள்ள க வில்
எளிதாகப் பதிந் வி கின்றன. ெப ம்பா ம் நம் ெபண்மக்கள் ண் ேபச்சுக்கைள ம்
ணான எண்ணங்கைள ம் எந்ேநர ைகயா கின்றவர்களாய் இ த்தலால்,
இவர்க க்குப் பிறக்கும் பிள்ைளக ம் இவர்கேளாெடாத்த பயனற்ற தன்ைம
உைடயவர்களாக ம் அறியாைம உைடயவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள்!
பிள்ைளக க்குத் தந்ைதயின் இயற்ைக சிறிதாக ந் தாயின் இயற்ைக ெபாிதாக ம்
பதிவ ேமெல த் க் காட் ய நிகழ்ச்சிகளாற் ெசவ்ைவயாகப் லப்ப தலால்,
தாய்மார் சூல் ெகாண்
க்குங் காலங்களில் தீய நிைனேவ ந் தீய ெசயேல ந்
தம்மிடத் ண்டாவதற்குச் சிறி ம் இடந்தரலாகா .
இனிக், க க்ெகாண்
க்கும்ேபா நல்நிைன ம் நற்ெசால் ம் நற்ெசய ம்
உண்டாவதற்குச் சி ெபா
தற்ெகாண்ேட அந் நல்வழிகளிற் பழகும் பழக்கம்
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இன்றியைமயாத்தாய் இ த்த ற், ெபண்மக்கள் ஒவ்ெவா வ ந் தம் இளந்ைதக் காலந்
ெதாட்ேட தக்கவர்கைள அ கிச் சிறந்த ல்கைளக் கற்றறிந் தம்மறிைவ வளர்த் க்
ெகாள்வேதா , பயன்படாத ெசால் ம் பயன் படாத ெசய ந் தம்மிடத்தில்
உண்டாகாதப நிரம்ப ங் க த்தாய் நடந் ெகாள் த ம் ேவண் ம்.
ெபண்மக்க க்குள்ேள ணானவர்க டன் பழகும் பழக்கத்தின் வழிேய அவர்க க்கு
உள்ள ணான தனைமகள் எல்லாந் தமக்கும ப
மாதலால், அவர்க டன் கலந்
பழகாதப தம்ைமப் பா காத் க் ெகாள்வ ம் உயர்ந்த நிைலைமயிைன ம் உயர்ந்த
தல்வர்கைள ம் ெபறவி ம் ம் ெபண்மக்க க்கு இன்றியைமயாத கடைமயாகும்.
சி ேபா
தல் பழகும் பழக்கம் நல்லதாயி ந்தால், அப்பழக்கத்திற்கு ஏற்றப
மங்ைகயர் தாம் க க்ெகாண்
க்குங் காலங்களில் நல் நிைன ம் நற்ெசால் ம்
நற்ெசய
ைடயவராவர்; சி ேபாதிற் பழகிய பழக்கந் தீயதாயி ந்தால் அதற்கு
இைசயேவ அவர் க க்ெகாண்
க்குங் காலங்களி ந் தீய நிைன ந் தீய ெசால் ந்
தீயெசய ம் உைடயவர் ஆவர்.
சி ெபா தில் உண்டான பழக்கத்ைதப் பிறகு இைடயிேல மாற்றிக்ெகாள்வ
எளிதிேல
வதன் . இைதப்பற்றி த ேல ஞ் சிறி ேபசியி க்கின்ேறாம். ன்
நிைறந் ள்ள உைட க ேவல் தலான மரங்கைள, அைவ சி ெச களாய்
இ க்கும்ேபாேத கைளந்ெதறிவ எளிதிேல
ம்; அங்ஙனம் அப்ேபா கைளயப்
படாமல் விடப்பட்டால், அைவ ப த் வளர்ந் பின்னர் எளிதிேல
அகற்றப்படாதனவாய் இ ந்
ன்பத்ைதத் த ம் அல்லேவா? அ ேபாலேவ,
சி ேபாதில் தீய பழக்கம் ஏறவிட்டாற், க க்ெகாண்
க்கும் காலத்தில் அதைன
எவ்வள தான் நீக்க யன்றா ம் அ நீங்காதாய் வந் தாைய ம் பிள்ைளைய ம்
ஒ ங்ேக ெக த் வி ெமன் திண்ணமாய் உணரல் ேவண் ம். மற் , ஒ
ேதாட்டத்திற் சி ெச களாய் ைவத் ப் பயிராக்கிய ெதன்ைன மா பலா வாைழ
த யன காலஞ் ெசல்லச் ெசல்ல மிகப் ெபாியனவாய் வளர்ந் , மிகத் தித்திக்கும்
பழங்கைளத் தந் உண்பார்க்கு உடம்ைப ம் வளர்த் இன்பத்ைத ம் விைளத்தல்
ேபாலச் சி ெபா திேல தாய்மார்க்கு உண்டான நற்பழக்கமான அவர்
க க்ெகாண்
க்குங் காலத் ம் அவைரத் யராய் ைவத் அவர் ஈ ம் மக்கைள ம்
ெப தற்காிய அழியாச் ெசல்வங்களாக்கிப் ேபாின்பத்ைத விைளவிக்குெமன்பதைன
நாம் ெசால் த ம் ேவண் ேமா!
ஆக, இவ்வ ம் ேப ண்ைமைய நம்மிற் ெப ம்பாேலார் உணராைமயினாலன்ேறா
தாம் க க்ெகாண்
க்கும்ேபா பிைழபட நடந் அதனால் தீய பிள்ைளகைளப்
ெபற் த் தம் வாழ்நாள்
ந் தா ந் ன் ற் ப் பிறைர ந் ன்பத்திற்கு
ஆளாக்குகின்றார்கள். ஆ! நம் ெபண்மக்களின் ேபைதைமச் ெசயல் நிைனக்குந் ேதா ம்
நம் உள்ளத்ைத நீராய் உ க்குகின்றேத! நம் ெபண்மக்கைளப் பா காத் ஆண்
மக்களாயி ம் இைவகைளெயல்லாம் எண்ணிப் பார்த் அைவகைளச்
சீர்தி த் கின்றார்களா ெவன்றால் ெப ம்பா ம் ஆண் மக்க ங் கல்வியறி
இல்லாதவர்களாகேவ யி த்தலால் அவர்க ம் அ ெசய்யமாட்டாதவர்களாகேவ
இ க்கின்றனர். இங்ஙனம் ஆண்பாலார் ெபண்பாலார் இ வ ம் அறியாைம என் ம்
இ ளிற் கு ய ப்பவர்களானால் நா ம் மக்க ம் ன்ேன வெதப்ப ? ெசால் ங்கள்
அறிஞர்கேள!
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இனிேய ம் இங்ஙனம் பாரா கமாயிராமல் ஆண் ெபண் என் ம் இ திறத்தா ம்
உயர்ந்த ல்கைளக் கற் ம், கற்றறி ைடயார் ெசால் ம் ெபா ைளக் ேகட் ம்
அவற்றின்ப நடந் நல்ல மக்கைளப் ெப தற்கும், ெபற்ற மக்கைளச்
சீர்தி த்திவளர்த்தற்கும் நிரம்ப ம் யற்சி ெசய்தல் ேவண் ம். எல்லாம்
ஊழ்விைனயால் ஆகும் என் ம், அவரவர் ஊழ்விைனக்குத் தக்கப தான் நல்ல
பிள்ைளகேளா தீய பிள்ைளகேளா பிறப்பரல்லா நம்மாலாவ ஒன் மில்ைல
ெயன் ஞ் ெசால் ச் ேசாம்ேபறிகளாய் வாழ்நாைள ண் நாளாக்க் கழிப்ப ெபாிய
ெபால்லாங்கிைனத் த ம். ஊழ்விைனயால் வந்த ேநாைய நம் ெசயலால் நல்ல
ம ந் ண் தீர்த் க் ெகாளவ் ேபாலப் பழவிைனயால் நமக்கு ேநர்ந்த
ன்பங்கைள ஞ் சிெப மாைன எண்ணி யன் நாம் தீர்த் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
மார்க்கண்ேடயர் தமக்கு ஏற்பட்ட பதினா ஆண்ைடச் சிவெப மான்
தி வ ட் ைணயால் என் ம் பதினாறாக ஆக்கிக் ெகாள்ளவில்ைலயா? ஆதலால்,
நா ந் தீய நிைன கைள ந் தீய ெசயல்கைள ம் விட்
தற் கட ளான
சிவெப மாைன இைடவிடா ெதா
ெகாண் ம், எல்லா உயிர்களிடத் ம், அன் ம்
இரக்க ம் உைடயராய் நடந் ம், அறி ைடேயார் ல்கைள இைடவிடா கற் ம்,
அவர் ெபான்ெமாழிகைளக் ேகட் ந், ய நிைன ந், ய ெசய ம உள்ளவர் காளாய்
ஒ கி வ ேவாமாயின், உலகத்தாரால் நன்கு மதிக்கப்ப ம் நல்ல பிள்ைளகள்
நல்லவராதற்குந், தீயவராதற்கும் நம் தாய்மார்கேள தன்ைமயான வழிகாட்
காளயி த்தலால், அவர்கள் இக்கடைமயின் ெபா ட்டாகவாவ
நல்லறி ைடயவர்களாய் நடக்க மிக ம் பழகிக் ெகாள்ளல் ேவண் ம். தாய்மார்
மிக ம் ன் ற் ப் பிள்ைள ெப த ம், ெபற்ற பிள்ைள பலவைக ேநாய்க க்கு
இைரயாகி ம த ம், அங்ஙனம் ம யா தப்பித் தவறிப் பிைழத்த பிள்ைளக ந்
தீயராய்ப் ேபாத ம் எல்லாந் தாய்மார்களின் அறியாைமயினா ம் தீய
ெசய்ைககளா ஞ் ேசாம்பலா ம் விைள ந் ன்பங்கேளயல்லா ேவ
இல்ைலெயன் என் அ ைமத் தாய்மார்கேள, நீங்கள் திண்ணமாய் நம் ங்கள்! நம்
அ ைமத் தாய்மார்கள் மட் ங் கற்றறி ைடயவர்களாக ம், நல்லன் ம்
நல்ெலண்ண ம் உைடயவ்ரகாளக ம் இ ந்தால் இத் ன்பங்கள் தைலக்காட் மா?
எல்ேலா ம் நல்லறி ைடயவராக ம் எல்லா ம் நல்லன் ம் நல்ெலண்ண ம்
நற்ெசய்ைக ம் உைடயவராக ம் விளங்க இந் நில லகத் ேதவர்கள் உைற ம்
வா லகேமயாகி, இந்நில வாழ்க்ைகத் ேதவர்கள் வா ம் இன்பவாழ்க்ைகேயயாகி,
எல்லாம் இன்பேமயாய், எல்லாம் அன்ேபயாய், எல்லாம் அ ேளயாய் விளங்குெமன்
உ தியாய் நம் ங்கள்! நம் மக்க க்குச் ெசய்ய ேவண் ய இப் ெப ங் கடைமைய நாம்
வ வா ெசய் வ ேவாமாயின், எல்லாம் வல்ல சிவெப மான் நமக்கு அ ள் ாிவ
திண்ணெமன் ம் உ தியாய் நம் ங்கள்!
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