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தத் வம் - யாைரத் ெதா வ ?
பல ேதவராக வணங்காமல் ஒேர ர்த்தியாகத் ெதய்வத்ைத உபாஸைன
ெசய்வதற்கும் இந் மதம் இடங்ெகா க்கிற . இவ்வித உபாஸைன சித்தத்ைத
எளிதிேல ஒ
கப்ப த் ம். பக்திக்கு இ ேவ சுலபமான வழி. ஆதலால், ர ைசவன்,
ர ைவஷ்ணவன் இவர்க ைடய உபாஸைன ேவத விேராதமில்ைல. இதர
ெதய்வங்கைள விஷயந் ெதாியாமல் பழித்தால், அ தான் ேவத விேராதம். வட
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ஹிந் ஸ்தானத்தில் சில இடங்களில் ராமன் கக்ஷி, கி ஷ்ணன் கக்ஷி என இரண்
பகுதிகளாகப் பிாிந் சிலர் பரஸ்பரம் பைகையச் ெச த் கிறார்கள். இஃெதல்லாம்
மடைமயின் லக்ஷணம்.
பிரமா க்குக் ேகாவில் அரச மரத்த யில் பிள்ைளயார் ேகாவிலாக ஊர்ேதா ம்
ஏற்பட்
க்கிற . சிவ க்கும் பார்வதிக்கும் விவாகம் நடந்தேபா , தலாவ
கணபதிக்குப் ைஜ "நடந்ததாக ேவதம் ெசால் கிற . ேவதத்தில் அக்னிைய இரண்
பமாக்கி, ஒ
பம் குமாரனாக ம் ேதவேசனாதிபதியாக ம், மற்ெறா
பம்
ேதவகு வாக ம் ெசால்லப்ப கிற . அக்னிைய த்ர ைடய பிள்ைள என் ேவதம்
ெசால்

கிற . அக்னிேய

த்ரெனன் ம் ெசால்லப்ப கிற . ேதவகு , அமிர்த

வாக்ைக ைடய பிரஹ்மணஸ்பதி, கணநாதன். அவைனேய ஹிந் க்கள் ஸகல
ைஜகளி ம், ஸகல கர்மங்களி ம், தலாவ வணங்குகிறார்கள்.
ேவத ராணங்களில் ெசால்லப்ப ம் ர்த்திகெளல்லாம் ஒேர பரமாத்மாவின்
கைலகெளன்பைத ஹிந் க்கள் எப்ேபா ம் மறக்கக் கூடா .''ஒக்கத்ெதா
கிற்றிராயின், க
கம் ஒன் மில்ைல'' என் நம்மாழ்வார் ெசால்கிறார். ஹிந் க்கள்
தங்க ைடய ேவதப் ெபா ைள நன்றாகத் ெதாிந் ெகாண் கூ த்
ெதா வார்களானால், க

கம் நீங்கிப் ேபாய்வி ம்.

----------தத் வம் - இனி
நடந்த எல்லாம் ேபாக இனிேமல்: நடக்க ேவண் ய காாியத்ைத நாம் ேயாசைன
ெசய்யேவண் ம்.
ேகாவில் கு க்க

க்கு இனி நம் ைடய ேதசத்

ேவண் மானால், ஜனங்களிடம்

ஜனங்கள் ஒத்

நடக்க

சாாிகள் எைத ம் மைறக்காமல், எந்த விஷயத்தி

ஜனங்கைள ஏமாற்றாமல், விஷயத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ம்.
"கட ள் எங்கும் இ க்கிறாேர? எல்லாம் கட ள் தாேன? ஊ க்கு ந வில் ஒ
ேகாவிைலக் கட் , அதில் ஒ

கல்ைலேயா ெசம்ைபேயா நட் , அங்ேகதான்

எல்ேலா ம் வந் கும்பிடேவண் ம் என்ற நியமம் எதற்காக?" என்றால்,
ஜனங்க க்குள் ஐக்யம் ஏற்ப வதற்காக.
கல் ல் மாத்திரம் ெதய்வம் இ க்கிறெதன்
ெதய்வம் இல்ைல என்

நம்பலாமா?

நம்பி, நம்ைமச் சூழ்ந்த ஜனங்களிடம்

ம்
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கவனி! அண்ட பகிரண்டங்கள் எல்லாவற்ைற ம் உள்ேள இ ந் ஆட் விக்கும்
பரஞ்சுடேர நம்ைமச் சூ ம் அநந்த ேகா ஜீவராசிகளாக நின் ச க்கிற .
இ

தான் ேவதத்தின் கைடசியான க த் . ''தன்னிடத்தில் உலகத்ைத ம்

உலகத்தினிடம் தன்ைன ம் எவன் காண்கிறாேனா அவேன கண்
என்ப
ன்ேனார் ெகாள்ைக.
உன்

ைடய ஆத்மா ம் உலகத்தி

ைடயவன்?

ைடய ஆத்மா ம் ஒன் . நீ, நான்

தைல,

ஆைம, ஈ, க டன், க ைத - எல்ேலா ம் ஒேர உயிர். அந்த உயிேர ெதய்வம்.
ஒன் கூ க் கட ைள வணங்கப் ேபாகுமிடத் , மனிதாின் மனங்கள் ஒ ைமப்பட் ,
தமக்குள் இ க்கும் ஆத்ம ஒ ைமைய அவர்கள் ெதாிந் ெகாள்ள இடம்
உண்டாகுெமன் க தி ன்ேனார் ேகாவில் வகுத்தார்கள்.
ஊெராற் ைம ேகாவிலால் நிைறேவ ம். ட் க்குள் தனியாகச் சிைல ைவத் க்
கும்பி வ கு ம்ப ஒ ைம உண்டாகும் ெபா ட்டாக.
கவனி! நல்ல பச்ைசத் தமிழில் ெசால்

கிேறன்; ஆணாகிய நீ கும்பி கிற

ெதய்வங்களில் ெபண் ெதய்வம் எல்லாம், உன் தாய், மைனவி, சேகாதாி, மகள் த ய
"ெபண்களினிடத்ேத ெவளிப்படாமல் இ வைர மைறந் நிற்கும் பராசக்தியின்
மகிைமையக் குறிப்பி கின்றன. அம்மன் தாய். அவைளப் ேபாலேவ நம் ைடய
ெபண்கள், மைனவி, சேகாதாி, மாதா
என்ப குறிப் .

த ேயார் ஒளி

ச நாம் பார்க்க ேவண் ம்

ஆண் ெதய்வெமல்லாம், நீ, உன் பிதா, உன் சேகாதரர், உன் மகன், உன்ைனச்
ேசர்ந்த ஆண்மக்கள் அைடய ேவண் ய நிைலைமையக் குறிப்பி கின்றன.
சிவன் நீ; சக்தி உன் மைனவி.
விஷ்

நீ; ல

மி உன் மைனவி.

பிரம்மா நீ; ஸரஸ்வதி உன் மைனவி.
இைதக் காட் மி க நிைலயி
ந் மனிதைரத் ேதவ நிைலயிற் ெகாண்
ேசர்க்கும் ெபா ட்டாக ஏற்பட்ட ேதவப் பள்ளிக்கூடங்கேள ேகாயில்களாம்.
இைதப்
----------

சாாிகள் மைறக்கிறார்கள்.
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தத் வம் - இனி
கும்பி ேவார் நித்ய அ ைமகளாக ம், ெதய்வாம்சம் உைடேயார் தாமாக ம்
இ ந்தால் நல்ல என்
சாாி ேயாசைன பண் கிறான். பிறைர அ ைம நிைலயில்
ைவக்க வி ம் ேவாாிடம் ெதய்வாம்சம் ஏற்படா .
அப்ப இ க்கப் பல சாாிகள் தம்மிடம் ெதய்வாம்சம் இ ப்ப
ஜனங்கைள வஞ்சைன ெசய் பணம் பி ங்குகிறார்கள்.
ெகட் க்காரன்
ைவத்

கு எட்

நாள். எத்தைன காலம் ஒ

அவனிடம் ெதய்வங் காட்ட

ேபாேல ந த்

ேமாசக்கார மனிதைன

ம்? ஆைகயால் இந்தப்

சாாிக

ைடய

சாயம் "சீக்கிரம் ெவ த் ப் ேபாகிற . ஜனங்கள் சாாிகைள அவமதிப்பாக நடத்தி,
பைழய மா ைல உத்ேதசித் க் கல்ைல மாத்திரம் கும்பி கிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட
கல் வரம் ெகா க்கேவ ெகா க்கா . எப்ப ச் சாதாரணமாக ஒ கல் ல் நல்ல
சா க்கள் பக்தி டன் மந்திரம் ஜபித் க் கும்பிட்ட மாத்திரத்தில் பகவான் ேநேர வந்
நர்த்தனம் பண் வாேரா, அ ேபால் ேயாக்யைத இல்லாத சாாி ெதாட்ட
மாத்திரத்தில் பகவான் அந்தக் கல்ைல விட் ப் ேபாய் வி வார். அ ம ப சாதாரண
ரஸ்தா உ ைள ஸ்தானத்திற்கு வந் ேசர்ந் வி ம்.
ேகாவி
கும்பிட்டா

க்குப் ேபானா

ம் சாி; கும்பிடாவிட்டா

ெதய்வம் அ ள் ாி ம்.
கிைடயா
காக்ைக,

ம் சாி; ேபாகாவிட்டா

என்

ம் சாி: ெதய்வத்ைதக்

ம் சாி; பிறைர ஏமாற் வைத நி த்தினால்,

ளிகூட, ஓர் அ

க்கூட மற்றவர்கைள ஏமாற் வேத

ஒ வன் பாி ரண சித்தி அைடவானாகில், அவேன ஈசுவரன். கு வி,

, எ ம் - ஒ

ஜந்

க்கும் வஞ்சைன பண்ணக் கூடா . வஞ்சைன

இல்லாமல், "ஏேதா உலகத்திற் பிறந்ேதாம். ெதய்வம் விட்டேத வழி" என் ஆற்றின்
மீ மிதந் ெசல் ம் கட்ைடேபால் உலக ெவள்ளத்தில் மிதந் ெசல்ல ேவண் ம்.
அங்ஙனம் ற்றி ம் பராதீனனாய் எவன் ஈசுவரன் மீ ஸகல பாரத்ைத ம்
ேபாட் விட் நடக்கிறாேனா, அவ
ஸந்ேதஹேம கிைடயா .
பலஹீன ஜந் க்க
க

க்குத் ெதய்வத் தன்ைம உண்டாகும். இதில்

க்கு மனிதன் எ வைர அநியாயம் ெசய்கிறாேனா அ வைர

கம் இ க்கும். அநியாயம் நீங்கினாற் க

''உலகம்

இல்ைல; உலகம்

ம் அநியாயத்ைத விட் ச் சமீப காலத்தில் நீங்கு ெமன்

ம் க

இல்ைல.

நிைனக்க ஏ

இல்ைல; "ஆதலால் கி த கம் வரப்ேபாவதில்ைல நாம் மாத்திரம் ஏன் நியாயம் ெசய்ய
ேவண் ம்?'' என்

விபாீதமாக ேயாசித்

எவ

ம் தான் நடக்கும் அநியாய வழியிேல
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ெதாடர்ந்

ெசல்லக் கூடா . எவன் அநியாயத்ைத வி கிறாேனா, அவ

க்குக்

கி த கம் அந்த க்ஷணேம ைகேமேல கிைடக்கும், இதில் ஸந்ேதஹம் இல்ைல.
ஒ வன் க ைய உைடத்

ெநா க்கினால், அவைனப் பார்த் ப் பத் ப் ேபர்

உடேன ெநா க்கி வி வார்கள். இங்ஙனம், ஒன் , பத் ,

, ஆயிரம், லக்ஷம்,

ேகா யாக, மனித ஜாதியில் ஸத்ய கம் பர தலைட ம் காலம் ஏற்கனேவ ஆரம்பமாய்
விட்ட . இதில் ஸந்ேதஹம் இல்ைல.
------தத் வம் - பாரதேதசத்தில் ஒவ்ெவா வ

ம் ெசய்வதற்குாிய தியானம்

தியானத்தின் சக்திைய எளிதாக நிைனக்க ேவண்டாம். மனிதன் தான்
வி ம் கிறப ேய ஆகிறான். இைதக் காரணங்கள் காட்
ஜூப்ப த்த
ேவண் மானால் அ ஒ பத்திாிைகக் குறிப்பின் அள க்குள்
ெபறமாட்டா .
ஆனால் அ பவத்தில் பார்த் க்ெகாள்ளலாம்.
ஒ வன் மனத்தில் நிமிஷத் க்கு நிமிஷம் ேதான்றிமைற ம் ேதாற்றங்க ெளல்லாம்
தியானமாக மாட்டா. தர்க் கூட்டத்திேல தீப்பி த்தாற்ேபால மனதி ள்ள மற்றக்
கவைலகைள ம் எண்ணங்கைள ம் எாிக்கும் ஒேர ேஜாதியாக விளங்கும் ெபாிய
வி ப்பத்ைதத் தியானெமன் கூ கிேறாம். உள்ளத்தில் இவ்வித அக்னி ஒன்
ைவத் க்ெகாண்
ப் ேபாமானால், உலகத் க் காாியாதிகெளல்லாம் நம
நிைலக்கு இணங்கியவாேற மா ப கின்றன.

உள்ள

சுவாமிகள் ஆத்ம நாசத்திற்கு இடமான ஒ வைக இன்பத்ைதேய தியானமாக
ைவத் க்ெகாண்
க்கிறார்கள். உலகத்தி ள்ள ெமய்யான இன்பத்ைத ெயல்லாம்
கர்ந் , தமக்கும் பிறர்க்கும் நிைலத்த பயன்கள் விைளவதற்குாிய நற்காாியங்கள்
ெசய் , உள்ளத்தி

ள்ள குழப்பங்க

ம்

ன்பங்க

ம் நீங்கி, சந்ேதாஷ ம் க ம்

ெபற ேவண் ெமன்ற இச்ைச உைடயவர்கள், தம இச்ைசைய நிைறேவற்றிக்
ெகாள்வ அசாத்தியமன் . அ இவ் லகத்திேலேய இந்த ஜன்மத்திேலேய
சாத்தியமாகும்.
அஃெதப்ப

என்றால், தம

உள்ளத்திேல தீரத் தன்ைம, அைமதி, பலம், ேதஜஸ்,

சக்தி அ ள், பக்தி, சிரத்ைத இந்த எண்ணங்கைளேய நிரப்ப ேவண் ம்.
''இவற்ைற ெயல்லால் நான் என உைடைமயாக்கிக் ெகாள்ேவன். இவற் க்கு
எதிர்மைறயான சிந்தைனகள் என அறிவி ள்ேள ைழய இடங்ெகா க்க
மாட்ேடன்'' என்

ஒவ்ெவா வ

ம் உ தி ெசய்

ெகாள்ளேவண் ம்.
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ம் ெசய்வதற்குாிய தியானம்

'தன உள்ளத்தில் இன்ன இன்ன எண்ணங்கைளத்தான் வளரவிட ேவண் ம்;
இன்ன இன்ன எண்ணங்கைள வளரவிடக்கூடா என் நிச்சயிக்கும் அதிகாரம் திறைம - ஒவ்ெவா வ க்கும் இயற்ைகயிேலேய ஏற்பட்
க்கின்ற . இைத
அ பவத் க்குக் ெகாண் வ ம்ேபா ஆரம்பத்தில் சில கஷ்டங்கள் உண்டாகும்.
உன்ைன எதிர்த் ச் சில விவகாரமான சிந்தைனகள் அறிவிற்குள் வந்
ைழந்
ெகாண் , 'ெவளிேய பி த் த் தள்ளினா ம் ேபாகமாட்ேடாம்' என் பி வாதஞ்
ெசய் ம். அங்ஙனம் சி ைமக்கும் உாிய "எண்ணங்கள் உன் அறிவில் குந் ெகாண்
ெதால்ைலப் ப த் மானால், நீ அவற்ைற ெவளிேய தள்

வதில் ேநராக ேவைல

ெசய்ய ேவண்டாம். நீ அைதத் தள்ளத் தள்ள, அ அங்ேக தான் இ க்கும். அதற்கு
க்தி ேவ . நீ அந்த எண்ணத்திற்கு ேநர்மாறான ேவெறா நல்ல சிந்தைனயில் அறி
ெச த் க. அப்ேபா அந்த நல்ல சிந்தைன வந் அறிவில் இ ந் ெகாள் ம்.
உன்ைனத் ெதால்ைலப்ப த்திய குட் ச்சாத்தான் தானாகேவ ஓ ப்ேபாய் வி ம்.
ெதய்வபக்தி உள்ளவர்களாயி

ம், நாஸ்திகர்களாயி

ம், எந்த மார்க்கஸ்தர்களாக

இ ந்தா ம், ஒ மார்க்கத்ைத ம் ேசராதவர்களாக இ ந்தா ம், அவர்க க்குத்
தியானம் அவசியம். பாரத ேதசத்தில் ஒவ்ெவா வ க்கும் தற்காலத்தில் நல்ல தியானம்
உணைவக் காட்
ம் இன்றியைமயாத . ேசாற்ைற விட்டா ம் வி . ஒ
தனியிடத்ேத ேபாயி ந்

உயர்ந்த சிந்தைனகள், அைமதி ெகா க்கக்கூ ய

சிந்தைனகள், பலம் தரக்கூ ய சிந்தைனகள், ணி ம் உ தி ம் தரக்கூ ய
சிந்தைனகள் - இவற்றால் அறிைவ நிரப்பிக்ெகாண் தியானம் ெசய்வைத ஒ
நாேள ம் தவற விடாேத. "ெதய்வபக்தி ைடயவர்கள் இஷ்ட ெதய்வத்ைத அறிவில்
நி த்தி, அதனிடம் மிகுந்த தாகத் ட ம் உண்ைம ட ம் ேமற்கூறியவா
ெப ைமகள் உண்டாக்குமா பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண் ம்.வாயினால் பழங்கைத
ஒன்ைற
ப்ப அதிகப் பயன் தரமாட்டா . உன் ைடய உள் யிாி
ந்
அந்தப் பிரார்த்தைன ெவளிேயற ேவண் ம். நீயாக உன ெசாந்தக் க த் டன்
ெசாந்த வசனங்களில் உயிர் கலந் தியானம் ெசய்வேத பயன்ப ம். நாஸ்திகர் கூட,
இஷ்ட ெதய்வம் இல்லாவிட்டா ம் ெவ ேம தியானம் ெசய்வ நன்
''உள்

வெதல்லாம் உயர் ள்ளல்'' என்ப

குறள்.

பாி ரண வி ப்பத் டன் தியானம் ெசய். ேசார் ம் அைதாிய ம் விைளவிக்கத்தக்க
எண்ணங்க

க்கு இடம் ெகாடாேத. ஊற்றி

ந்

நீர் ெப குவ

ேபால,

உனக்குள்ளி ந்ேத ெதளிந்த அறி ம், தீரத் தன்ைம ம், சக்தி ம் ேமன்ேம ம்
ெபாங்கிவ ம். உன் இஷ்ட சித்திகெளல்லாம் நிைறேவ ம். இ சத்தியம்.
அ பவத்திேல பார்.
---------
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தத் வம் -

டபக்தி

நம் ைடய ஜனங்க க்கிைடேய இந்த நிமிஷம் வைர நைடெப ம் ட
பக்திக க்குக் கணக்கு வழக்ேக கிைடயா . இதனால் நம்மவர்களின்
காாியங்க க்கும் விவஹாரங்க க்கும் எற்ப ம் விக்கினங்க க்கு எல்ைல இல்ைல.
இந்த
ெசய்திக

ட பக்திகளிேல மிக ம் ெதால்ைலயான அம்சம் யாெதனில், எல்லாச்
க்கும் நாள் நக்ஷத்திரம், லக்னம்

த ய பார்த்தல், க்ஷவரம்

பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்றால், அதற்குக்கூட நம்மவர் மாஸப் ெபா த்தம்,
பக்ஷிப் ெபா த்தம், திதிப் ெபா த்தம், நாட்ெபா த்தம் இத்தைன ம் பார்த்தாக
ேவண் யி க்கிற . "க்ஷவரத் க்குக் கூட இப்ப ெயன்றால், இனிக்க யாணங்கள்,
சடங்குகள், வியாபாரங்கள், யாத்திைரகள், விவசாய ஆரம்பங்கள் த ய க்கிய
கார்யங்கள் பல்லாயிரத்தின் விஷயத்திேல நம்மவர் ேமற்ப ெபா த்தங்கள்
பார்ப்பதில் ெசலவி ம் கால விரயத் க்கும் ெபா ள் விரயத் க்கும் வரம்ேப
கிைடயா . சகுனம் பார்க்கும் வழக்க ம் கார்யங்க க்குப் ெப ந்தைடயாக வந்
ண்
க்கிற . இதில் ேந ம் அழி க ம், அவற்றால் ெபா ள் அழி க ம்
எவ்வள உண்டாகின்றன என்பைத நம்மவர் கவனிப்பேத கிைடயா சகுனம்
பார்ப்பதனால் கார்ய நஷ்டம் மாத்திரம் உண்டாகிற . நாட்ெபா த்தம் த யன
பார்க்கு மிடத்ேத, கார்யநஷ்டம் மட் மன்றி ேமற்ப லக்னம்
ெசால் ம் ேசாதிட க்கு ேவ பணம் ெசலவாகிற .

த யன பார்த் ச்

"காலம் பணவிைல உைடய " என்ற குறிப் ைடய இங்கிலீஷ் பழெமாழி ஒன்
இ க்கிற . இந்த சமாசாரம் நம்மவ க்குத் ெதாிவேத கிைடயா . ெபா
ேண
கழிக்கப்ப மாயின், அதனால் பண லாபம் கிைடயாமற்ேபாகும். இன்

ெசய்யக்கூ ய

கார்யத்ைத நாைளக்குச் ெசய்யலாெமன் தாமஸப்ப த்தி ைவப்பதனால்,
அந்தக்கார்யம் பலமான ேசதமைடந் ேபாகும். எைத ம் ேதான்றிய மாத்திரத்திேல
சூட்ேடா

ெசய் ம்ேபா , அதில் ெவற்றி ெப ம்பா

ம் நிச்சயமாகக் கிைடக்கும்.

அைதத் ங்கப் ேபாட் விட்ட பிறகு ெசய்யப் ேபானால், அதில் ஆரம்பத்தில் இ ந்த
ரஸம் குைறந் ேபாகும். அதற்குத் தக்கப பய ம் குைறெவய் ம்.
"இத்தைகய

ட பக்திகெளல்லாம் ''ப ப்பில்லாைமயால் ஏற்பட்

க்கின்றன''

என் ம், ''ஜனங்க க்குப் ப ப் க் கற் க்ெகா த்தால் இைவ அழிந் ேபாய்வி ம்"
என் ம் இங்கிலீஷ் ப ப்பாளிகள் ெசால்லக் ேகள்விப் பட்
க்கிேறன். நா ம்
ஒ வா

அ

ெமய்ெயன்ேற நம் கிேறன். ஆனால், அதற்குத்தற்காலத்தில் நம

ேதசத் ப் பாடசாைலகளில் பயிற் விக்கப்ப ம் இங்கிலீஷ் ப ப் , சுத்தமாகப்
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பிரேயாஜன மில்ைல என்ப ஸ்பஷ்டமாக விளங்குகிற . ெசன்ற
வ ஷங்களாக
இந்நாட் ல் இங்கிலீஷ் ப ப் நடந் வ கிற . ஆயிரக்கணக்கான பாடசாைலகள்
ஏற்பட்
க்கின்றன. இவற் ள் லக்ஷக்கணக்கான - ேகா க்கணக்கான ஜனங்கள்
ப த் த் ேதறியி க்கிறார்கள். இவர்கள் டபக்திகைள எல்லாம் விட் விலகி
நிற்கிறார்களா? இல்ைல, நம ேதசத்தில் ப்பத்
ன் ேகா ஜனங்கள்
இ க்கிறார்கள். இத்தைன ஜனங்க க்கும் ஒ வர் மிச்சமில்லாமல் உயர்தரக் கல்வி
கற் க் ெகா த்த பின் தான் ேமற்கூறிய ஸாமான்ய டபக்திகள் விலக
ேவண் ெமன்ப அவசியமில்ைல. ஏற்கனேவ, இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில்
ப த் த் ேதறியவர்கள் இந்த விஷயத்தில் தம மனச்சாக்க்ஷிப்ப ேயாக்யமாக
நடந் வந்தி ப்பார்களானால், மற்றவர்களி ம் ெப ம்பாேலார் நைட
தி ந்தியி ப்பார்கள். இன் ம் எத்தைனேயா விஷயங்களில் நம்மவர் இங்கிலீஷ்
ப த்தவாின் நைடையப் பின்பற்றித் தங்கள் ராதன வழக்கங்கைள மாற்றிக்
ெகாண்
க்கக் காண்கிேறாம். அ ேபாலேவ இந்த விஷயத்தி ம் நடந்தி க்கும்.
--------தத் வம் -

டபக்தி

ஆனால், இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்திற்குப்ேபாய் ேதறினவர்களிடம்
மனசாக்க்ஷிப்ப
ம் தன் அறி ப் பயிற்சியின் விசாலத்திற்குத் தகுந்தப
ம் நடக்கும்
ேயாக்யைத மிகமிகக் குைறவாக இ க்கிற . இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில்
எத்தைனேயா சாஸ்திரங்கள்-நிஜ சாஸ்திரங்கள், ெபாய் சாஸ்திரங்கள் இரண் ங்
கலந்தன-எத்தைனேயா விதச் சாஸ்திரங்கள் பயிற் கிறார்கள்.
ஆனால் ஸ்வதந்திரம், ஆண்ைம, ேநர்ைம, உண்ைம, ர்யம்-இைவ அத்தைன
ஜாக்கிரைதயாகக் கற் க் ெகா ப்பதில்ைல. அதி ம் ஒ வன் தன் மனமறிந்த
உண்ைமயின்ப ஒ க ேவண் ெமன் ம், அங்ஙனம் ஒ காதி த்தல் மிக ம்
அவமான ம் பாவ மாகும் என் ம் கற் க் ெகா க்கும் வழக்கேம இல்ைல. இந்த
விஷயத்ைதக்கூட வாய்ப்பாடமாய்ப் ப ப்பித் க் ெகா க்கிறார்கள். ஆனால் ஒ க்கப்
பயிற்சி இல்ைல. " ஸ்தகத் க்கும் வாய்ப்ேபச்சுக்கும் ெசய்ைகக்கும் இைடேய லக்ஷம்
ேயாசைன ரமாக நடப்பவர்க க்கு த் ஷ்டாந்தம் காட்டப் குமிடத்ேத, நம
நாட் ல் இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில் ேதறிவ ம் மனிதைரப்ேபால் இத்தைன சிறந்த
த் ஷ்டாந்தம் ேவெறங்கும் கிைடப்ப மிக ம் ர்லபெமன் ேதான் கிற .
"கனவி ம் இன்னா மன்ேனா விைனேவ
ெசால் ேவ பட்டார் ெதாடர் "
என் தி வள் வர் பா யி க்கிறார்.
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இதன் ெபா ள்-வாய்ப்ேபச்சு ஒ
உைடேயாாின் உற

கனவி

மாதிாியாக ம் ெசய்ைக ேவெறா

ம் ெகாள்

மாதிாியாக ம்

தல் தீ -என்பேதயாகும். பி.ஏ., எம்.ஏ.

பாீைக்ஷகள் ேதறி, வக்கீல்களாக ம், உபாத்தியாயராக ம், என்ஜினீயர்களாக ம்,
பிற உத்திேயாகஸ்தராக ம் வா ம் கணக்கில்லாத ஐயர், ஐயங்கார், பிள்ைள
த யவர்களில் எவராவ ஒ வர் தம் ட் க்கல்யாணத் க்கு லக்னம் பார்க்க
ேவண் ய அவசியமில்ைல என் நி த்தியி ப்பாரா?"ெபண் பிள்ைளகளின்
உபத்திரவத்தால் இவ்விதமான டபக்திக க்குக் கட் ப்பட் வா ம்ப
ேநாி கிற " என் சிலர் ைறயி கிறார்கள். ெபண் பிள்ைளக க்கு மாியாைத
ெகா க்க ேவண் ய இடத்தில் ெகா க்க ேவண் ம். டத்தனமான, த்திமான்கள்
கண் நைகக்கும் ப யான ெசய்ைககள் ெசய்ய ேவண் ெமன் ஸ்திாீகள்
பலனின்றிப் "பிதற் மிடத்ேத அவர்க ைடய ெசாற்ப நடப்ப
ற்றி ம் தவ .
ேம ம் அ உண்ைமயான காரணமன் , ேபா க்காரணம். நம்மவர் இத்தைகய
ஸாதாரண ட பக்திகைள விட் விலகத் ணியாம
ப்பதன் உண்ைமயான
காரணம் ''ைவதிக ம் பாமர ம் நம்ைம ஒ ேவைள பந்தி ேபாஜனத் க்கு
அைழக்காமல் விலக்கிவி வார்கள்'' என்ப தான். இங்கிலீஷ் ப த்த ேமற்குலத்
ஹிந் க்கள் கணக்கில்லாத ட பக்திகைளக் ைக விலங்குகளாக ம், க த்
விலங்குகளாக ம் ட் க்ெகாண் தத்தளிப்பதன் தைலைமக் காரணம் ேமற்ப பந்தி
ேபாஜனத்ைதப் பற்றிய பயந்தான். அைதத் தவிர ேவெறான் மில்ைல. அந்த
ெமய்யான காரணத்ைத மைறத் விட் ஸ்திாீகளின் மீ
ண்பழி சுமத் ம் இந்த
ரர்கள் மற் ம் எத்தைனேயா விவகாரங்களில் தம்மினத் மாதைர விைலய ைமகள்
ேபால ம், விலங்குகள் ேபால ம் நடத் ம் விஷயம் நாம் அறியாததன் .
எண்ணில்லாத ெபா ள் நஷ்ட ம் கால நஷ்ட ம் அந்தக்காரணத்தின் இகழ்ச்சி ம்
உலகத் அறிஞாின் நைகயாட ம் ஸத்யெதய்வத்தின் பைகைம ம் சிறிெதன்
ெகாண்டீர்! பந்தி ேபாஜனஸ்வதந்திரம் ெபாிெதன் ெகாண்டீர்! ைதாியமாக நீங்கள்
உண்ைம என் உணர்ந்தப நட ங்கள். பந்தி ேபாஜனம் சிறி காலத் க்குத்தான்
உங்க க்குக் கிைடக்காதி க்கும். பிறகு உங்கள் கூட்டத் ெதாைக அதிகமாகும். ஸத்ய
பலம் த ய பல காரணங்களால் ேமற்ப பந்தி ேபாஜன ம் உங்க க்கு
த்தியாய்வி ம். ைதர்யமாக ேவைல ெசய் ங்கள்.
----------தத் வம் - சக்தி தர்மம்
ஆத்மா உணர் , சக்தி ெசய்ைக
உலகம்
வ ம் ெசய்ைக மயமாக நிற்கிற . வி ம் தல், அறிதல், நடத் தல்
என்ற வைகயான சக்தி இவ் லகத்ைத ஆ கின்றன. இைதப் ர்வ சாஸ்திரங்கள்
இச்சாசக்தி, ஞானசக்தி, கிாியா சக்தி என்
---------

ெசால்

ம்.
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தத் வம் - ஆ

மதங்கள்

ஆதி சங்கராசார்யார் ெபௗத்த மதத்ைத எதிர்த்த ேபா , தமக்குச் சார்பாக ேவதத்ைத
ஒப் க்ெகாள் ம் எல்லா வகுப் க்கைள ம் ஒன்றாக்கிக் ெகாண்டனர். அக்காலத்தில்
ெபௗத்தம், ைஜனம் என்ற ேவத விேராதமான மதங்களில் ேசராமல் ேவதத்ைத
ஆதாரமாகக் ெகாண்ேடார் ஆ மதங்களாகப் பிாிந் நின்றனர்.
இந்த ஆ

மதங்களில் எைத ம் கண்டனம் ெசய்யாமல் சங்கராசார்யார் இவ்வா ம்

ெவவ்ேவ வைகயான ைவதிகப்ப கெளன் ம், ேவதாந்தேம இைவயைனத்திற்கும்
ேமலான ஞானெமன் ம் ெசான்னார். இ பற்றிேய அவ ைடய கூட்டத்தார்
அவ க்கு "ஷண்மத "ஸ்தாபனாசார்யார்" என் ெபயர் ெசால் கிறார்கள்.
இந்த ஆ

மதங்களாவன:

1. ஐந்திரம் - ேதவர்களிேல இந்திரன் தைலவன் என்
"இந்திரன்" என்ற ெபயரால் வழிப வ .
2. ஆக்ேனயம் - அக்னிேய

ெசால் , பரமாத்மாைவ

தற் கட ள் என்ப .

3. காணாபத்தியம் - பரமாத்மாைவக் கணபதி என்ற நாமத்தால் வழிப வ .
4. ைசவம் - சிவேன ேதவர்களில் உயர்தவன் என்ப .
5. ைவஷ்ணவம் - விஷ்
6. சாக்தம் - சக்திேய

ேவ ேமலான ெதய்வம் "என்ப .

தல் ெதய்வெமன்ப .

ேவதம் உபநிஷத் இரண்ைட ம் இந்த ஆ மதஸ்த ம் ஒ ங்ேக அங்கீகாரம்
ெசய்தார்கள். ஆனால் ராணங்கள் ெவவ்ேவறாக ைவத் க் ெகாள் தல்
அவசியமாயிற் . தி ஷ்டாந்தமாக, ைவஷ்ணவர் சிவ ராணங்கைள ம், ைசவர்
ைவஷ்ணவ ராணங்கைள ம் உண்ைமயாக ஒப் க்ெகாள்வதில்ைல. ெபா க்
கைதகைள எல்லாப் ராணங்களி ம் ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள்.
இதிகாசங்கைள ம் ெபா வாகக் க தினர் எனி
அ த்தம் ெபா
காஞ்சி ஏகாம்பர

ம், பைழய சாக்த தர்மத்தின்

ஜனங்களின் சித்தத்ைத விட் ப் பிாியவில்ைல. ம ைர சுந்தேரசர்,
ர்த்தி என்ற ெபயர்கைளக் காட்

ம் ம ைர மீனாக்ஷி, காஞ்சிக்

காமாக்ஷி என்ற ெபயர்கள் அதிகப் ெப ைம ெகாண் நிற்கின்றன. மாாி, காளி என்ற
ெபய டன் சக்தித் ெதய்வத்ைதேய மஹாஜனம் மிகுதியாகக் ெகாண்டா வ கிற .
---------தத் வம் - நவசக்தி மார்க்கம்
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சக்தி வணக்கம் இத்தைன சாதாரணமாக இ ந்த ேபாதி ம், அந்த மதத்தின்
லதர்மங்கைள ஜனங்கள் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. ெவ ேம ெபா ள் ெதாியாமல்
சிைலகைள ம் கைதகைள ம் ெகாண்டா ேவார்க்குத் ெதய்வங்கள்
வரங்ெகா ப்பதில்ைல.
பரமாத்மா ேவறாக ம் பராசக்தி ேவறாக ம் நிைனப்ப

பிைழ.

சர்வேலாகங்கைள ம் பரமாத்மா சக்தி பமாக நின் ச க்கச் ெசய்வதால்,
சாக்தமதஸ்தர் நிர்குணமான பிரம்மத்ைத ஸகுண நிைலயில் ஆண்பாலாக்காமல்
ெபண்பாலாகக் க தி "ேலாக மாதா" என் ேபாற்றினர். ராமகி ஷ்ண பரமஹம்ஸர்
"என் தாய் காளி? என் தான் "ெப ம்பா ம் ேபசுவ வழக்கம். ஜனங்கள் வணங்கும்
"ேலாக மாதா" இன்ன ெபா ள் என் நாம் அவர்க க்குத் ெதாிவிக்கேவண் ம்.
நவசக்தி என்ப
திய ெதய்வமன் . அதைனப் ெபா ள் ெதாிந் ேபாற் ம் ைறேய
நவசக்தி மார்க்கம். இந்தத் தர்மத்தின் பலன்கைளத் தா மானவர் பின்வ மா
ெசால் கிறார்:
" பதி ண் , நிதி ண் , த்திரர்கள் மித்திரர்கள்
பக்க ண் ெடக்கால ம்,
பவிசுண் , தவசுண் , திட்டாந்தமாக யம
படர் எ ம் திமிரம் அ காக்
கதி ண் , ஞானமாங் கதி ண் , ச
காயச் சித்திக
ண் ."
- மைலவளர் காத ,

ண் ,

தற் பாட் .

இந் மதம் ஸந்யாஸத்ைத ஆதாிப்பதன் ; இகேலாகத்தில் இ ந்
வாழேவண் ம் என்ற ேநாக்க ைடய .

ேதவ வாழ்க்ைக

கு க்க க்குள்ேள ேமற்ப மதேவற் ைமகள் தீவிரமாக இ ந்தி க்கலாமாயி
ெபா ஜனங்கள் எல்லாத் ெதய்வங்கைள ம் தம் தம் மனப்ப ைவத் வணங்கி
வந்தனர். சங்கராசார்யார் "ெகாள்ைகைய அ
ஒன்

ேபாலேவ வணங்கலாம்'' என்

நல்ல பலமாயிற் . ேம

ம், ஞானிக

ெசால்

ம்,

சாிப்ேபார், ''எல்லாத் ெதய்வங்கைள ம்
ய

ம் சித்தர்க

ெபா

ஜனங்களின் வழக்கத் க்கு

ம் இைடக்கிைடேய ேதான்றி, ''ஒேர

பரம்ெபா ைளத்தான் ஆ மதங்க ம் ெவவ்ேவ ெபயர் கூறிப் கழ்கின்றன'' என்ற
ஞாபகத்ைத ஜனங்க க்குள்ேள உ திப்ப த்திக் ெகாண் வந்தார்கள்.
ேமற்கூறப்பட்ட ஆ மதங்களில் இப்ேபா ைவஷ்ணவம், ைசவம் என்ற
இரண் ேம ஓங்கி நிற்கின்றன. மற்ற நான்கும் ஒ வா க்ஷீணமைடந்
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ேபானதாகக்கூறலாம். ''ஒ வா '' என்ேறன்; ஏெனனில் ஐந்திரம் ஒன்ைறத் தவிர
மற்றைவ
வ ம் க்ஷீணமடயவில்ைல. ஐந்திர மதெமான் தான் இ ந்த சுவேட
ெதாியாதப மங்கிப் ேபாய்விட்ட . நா
தி ம் கணபதி ைஜ உண் ஆனால்
கணபதிேய தற்கட ெளன் பாராட் ம் காணாபத்ய மதம் பரவி நிற்கவில்ைல.
மஹாராஷ் ரத்தில் இக் ெகாள்ைக ைடேயார் சிலர் இப்ேபா ம் இ ப்பதாகக் ேகள்வி
நிச்சயமாகத் ெதாியா . அக்னி ைஜ பிராமணர்க்குள்இ க்கிற . ஆனால் ஆக்ேனய
மதம் இல்ைல.
--------தத் வம் - சாக்தம்
இப்ேபா சாக்த மதம் வங்காளத்தில் உயிர் ெகாண் வ ைம ெபற் நிற்கிற .
மற்ற இடங்களில் ெபா ஜனங்கள் எங்கும் சக்திைய மிகுந்த ெகாண்டாட்டத் டன்
வணங்கி வ கிறார்களாயி ம், தனியாகச் சாக்தம் என்ற ெகாள்ைக இல்ைல. ர் க
ஹிந் ராஜாக்கள் காலத்தில் சாக்த மதம் மிக ம் உயர் ெபற்றி ந்த .ஹூணர்கைள
எல்லாம் ரத்தி, மஹா கீர்த்தி டன் விளங்கி, தன ெபயைரத் த வி ஒ சகாப்தக்
கணக்கு வ ம்ப ெசய்த விக்கிரமாதித்ய ராஜா மஹாகாளிைய உபாஸைன
ெசய்தவன். "அவன் காலத்தில் ேதான்றி, பாரத ேதசத்திற்கும், மண்டலத்திற்கும்
தைலைமக் கவியாக விளங்கும் காளிதாஸன்சக்தி ஆராதனத்ைத ேமற்ெகாண்டவன்.
சிவாஜி மஹாராஜா க்குப் பவானிேய ெதய்வம்.
(ெதன்னாட் ேல இப்ேபா ம் சிலர் சக்தி பாஸைன என் தனிைமயாகச் ெசய்
வ கிறார்கள். இவர்கள் ராதன க்ஷத்திாிய வழக்கத்தி
ந்த ம மாமிசங்கைள
அந்தத் ெதய்வத் க்கு அவசியமான ைநேவத்தியம் என்ற தப்ெபண்ணத்தால் தா ம்
வழக்கப்ப த்திக் ெகாண் , ஜாதியாாின் பழிப் க்கு அஞ்சி ரஹஸ்யமாகப்

ைஜ

ெசய் வ கிறார்கள். எனேவ, சில இடங்களில்,"சாக்தன்" என்றால் "ரஹஸ்யமாகக்
கு ப்பவன்" என்ற அர்த்தம் உண்டாய்விட்ட . காலத்தின் விந்ைத! )
------தத் வம் - கணபதி
ேவதத்தில் பிரம்ம ேதவைனேய கணபதி என்

ாிஷிகள் வணங்கினர். அவேர

ப்ரஹ்மணஸ்பதி; அவேர ப் ஹஸ்பதி.
விநாயகர் பிரணவ மந்திரத்தின் வ வம். யாைன

கம் பிரணவமந்திரத்ைதக்

காட் வ . அறிவின் குறி 'கணா நாம் த்வா கணபதி ம் ஹவாமேஹ' என்
வழக்கத்தி ள்ள ேவத மந்திரத்தில் பிள்ைளயாைரப் பிரம்ம ேதவெனன்
காட் யி ப்ப ெதாிந் ெகாள் க.

ஸாமான்ய
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''ஒன்ேற ெமய்ப்ெபா ள்; அதைன ாிஷிகள் பலவிதமாகச் ெசால் னர்'' என்
ேவதேம ெசால் கிற கட ளின் பல குணங்கைள ம் சக்திகைள ம்
பல ர்த்திகளாக்கி ேவதம் உபாஸைன ெசய்கிற . ேவதகாலம் தல் இன் வைர
ஹிந் க்கள் தம் ெதய்வங்கைள மாற்றவில்ைல. ேவதம் எப்ேபா

ெதாடங்கிற்ேறா,

யா க்கும் ெதாியா . கிேரக்க, எகிப்திய, பாபிேலானிய ெதய்வங்கெளல்லாம்
காலத்தில் மைறந் ேபாயின. ஹிந் க்க ைடய ெதய்வங்கள் அழியமாட்டா. இைவ
எப்ேபா ம் உள்ளன.
------தத் வம் - காளி
பைடப் , காப் , அழிப் ஆகிய த்ெதாழிைல ம் குறிப்பிட் ப் ராணங்களில்
ன்
ர்த்தியாகப் பரமாத்மாைவப் ேபசுகிறார்கள். பிரம்மம் என்ற ெபயைர
விேசஷமாகப் பரமாத்மா க்கு ேவதாந்த சாஸ்திரம் வழங்குகிற . பிரம்மம் என்ப
ேவள்விைய ம் மந்திரத்ைத ம் ஞானத்ைத ம் குறிப்பிட் ேவதாிஷிகளால்
வழங்கப்பட்ட . மந்திர நாத

ம், ஸரஸ்வதி நாயக

ம், ேவத

ர்த்தி மாகிய பிரம்ம

ேதவைன ேவதம் 'ப்ரஹ்மணஸ்பதி' என் கூ ம்.அதாவ , ப்ரஹ்மத்தின் பதி அல்ல
தைலவன் என் அர்த்தம். ன்
ர்த்திகளில் ஒவ்ெவான்ைற ம் உபாஸைனயின்
ெபா ட் ப் பிாிவாகக் காட் னா

ம், அந்த

ர்த்திையேய ஸாக்ஷாத் பரமாத்மா

வாக ம் ெதாிந்த ெகாள்ள ேவண் ம். நாராயணன் பாிபாலன

ர்த்தி, பரப்ரஹ்மம்

அவேர. சிவன் ஸம்ஹார ர்த்தி, பரப்ரஹ்மம் அவேர. பிரம்மா சி ஷ்
ர்த்தி; அவேர
ஸாக்ஷாத்பரப்ரஹ்மம். அவ ைடய ெபயைரத்தான் ப்ரஹ்மத்திற்கு ைவத்தி க்கிற .
இந்திரன், அக்னி, வா , வ ணன் என்ற நாமங்கள் ேவதத்தில் பரமாத்மா க்ேக
வழங்குகின்றன. ேமேல ''ஏகம் ஸத்'' என்ற ாிக்ேவத மந்திரத்தின் ெபா ள்
குறிப்பிட்
க்கிேறாம். ர்த்தி பாஸைனக் கூட்டத்தா க்கிைடேய
ெலௗகிககாாியங்கைள அ சாித் ப் பிற்காலத்தில் பல சண்ைடகள் உண்டாயின.
தக்ஷயாகத்தில்

ரபத்திரன் வந் , இந்திரன், அக்னி, சூாியன், பகன், விஷ்

த ய

ேதவர்கைளத் தண்டைன ெசய்ததாக ஒ
ராணம் ெசால் கிற . இப்ப ேய, பல
ராணங்கள் தாம் உபாஸைனக்குக் காட் ம் ர்த்தி மற்ற ர்த்திகைளப் பல
விதங்களில் விேராதித் த் தண்டைன ெசய்ததாகச் ெசால் கின்றன. இப்ப ப்பட்ட
கைதகள் பைழய ராணங்களில் பிற்காலத்தாரால் ைழக்கப்பட்ட ெபாய்க்
கைதகேளயன்றி ேவறில்ைல. இந்தக்கைதகள் ேவதக்க த் க்கு ற்றி ம் விேராதம்.
ேவதத்தில் ஹிந் க்க ைடய ேதவர்கள் ஒ வைரெயா வர். பழிப்ப ம் அ ப்ப ம்
இல்ைல.
--------
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தத் வம் - சிதம்பரம்
காைல பத்

மணி இ க்கும். நான் ஸ்நானம் ெசய் ,

ைஜ

த் , பழம்தின் ,

பால் கு த் , ெவற்றிைல ேபாட் , ேமனிலத்திற்கு வந் நாற்கா யின் ேமல்
உட்கார்ந் ெகாண் இன்ன காாியம் ெசய்வெதன் ெதாியாமல் வானத்ைதப்
பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதன். ஜன்ன க்கு எதிேர வானம் ெதாிகிற . இளெவயில்
அ க்கிற . ெவயிற்பட்ட ேமகம் பகற் சந்திரன் நிறங்ெகாண்
தைலையப் ேபா
ஏாிக்கைரையப் ேபா ம் நானாவிதமாகப் ப த் க்கிடக்கிற . எதிர் ட் ல் கு
இல்ைல. அதற்குப் பக்கத்
ட்
ந் சங்கீத ஓைசவ கின்ற . தியி
ந்
குழந்ைதகளின் சப்தம் ேகட்கிற . வண் ச்சப்தம், பக்கத்
பிளக்கிற சப்தம். நான்கு றத்தி
ந்

ட் வாச ல் விறகு

ம் காக்ைககளின் குரல், இைடயிைடேய குயில், கிளி,

றாக்களின் ஓைச, வாச ேல காவ ெகாண்
ெதாைலயி

ேபாகும் மணிேயாைச,

வ ம் ேகாயிற் சங்கின் நாதம், ெத விேல ேசவ ன் ெகாக்காிப் ,

இைடயிைடேய ெத வில் ேபாகும் ஸ்திாீகளின் ேபச்ெசா , அண்ைட
குழந்ைத அ ம் சப்தம், ''நாராயணா, ேகாபாலா!; என்

ஒ

நாய் குைரக்கும் சப்தம், கத கள் அைடத் த் திறக்கும் ஒ ,
''ஹூகும்'' என்

ம்

களில்

பிச்ைசக்காரனின் சப்தம்,
தியில் ஒ வன்

ெதாண்ைடைய ேலசாக்கி இ மித்தி த்திக் ெகாள்

ம் சப்தம்,

ெதாைலயிேலகாய்கறி விற்பவன் சப்தம், ''அாிசி, அாிசி'' என் அாிசி விற் க்ெகாண்
ேபாகிற ஒ -இப்ப ப் பலவிதமான ஒ கள் ஒன்றன்பின் மற்ெறான்றாக வந்
ெசவியில் ப கின்றன. இந்த ஒ கைளெயல்லாம் பாட்டாக்கி இயற்ைகத் ெதய்வத்தின்
மஹாெமௗனத்ைதச் சு தியாக்கி என் மனம் அ பவித் க்ெகாண் இ ந்த .
------தத் வம் - வல்

நாயக்கர்

இப்ப இ க்ைகயில், என் ன்ேன ேவத ரம் கி ஷ்ணகான சைபயாாின்
காாியதாிசியாகிய வல்
நாய்க்கர் வந் நின்றார். உட்கா ம்ப ெசான்ேனன்.
உட்கார்ந்தார். 'விஷயெமன்ன?' என் ேகட்ேடன். அவர் ெசால் கிறார்: அ த்த
ெசவ்வாய்க்கிழைம இர நம சைபயின் ஆதரவின்கீழ் நைடெப ம் ராமாயண
உபந்நியாசக் ேகாைவயில் இரண்டாவ பகுதியாகிய சீதா கல்யாணம் நடக்கிற .
தல் கைதயாகிய
ராமஜனனம் ெசன்ற தன்கிழைம நடந்த . தஞ்சா ாி
ந்
மிக ம் நன்றாகப் பாடக்கூ ய பின்பாட் க்காரர் வந்தி க்கிறார். இவ க்குச்
சன்னமான சாாீரம்; ஆனால் ெபண் குரல் அன் . நன்றாகப் பா வார். ஒ தரம் வந்
ேகட்டால் உங்க க்ேக ெதாி ம். ேம ம் இந்த ராமாயணக் கைதயில் வசூலாகும்
பணத்தில் ஒ சி பகுதி நம அரசாங்கத்தாாின் சண்ைடச் ெசலவிற்கு உதவி
ெசய்வதாக அதிகாாிகளிடம் வாக்குக் ெகா த்தி க்கிேறாம். நான்கு ர கர் வந்
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ேகட்டால்தாேன பாகவதற்குச் சந்ேதாஷம் ஏற்ப ம். ர கராக இ ப்பவர் வந்
ேகட்டால் மற்ற ஜனங்க ம் வ வார்கள். நம் சைபக்கு லாபம் உண் . பாகவதர்
ராமாயணப் பிரசங்கத்தில் ேதர்ச்சி ைடயவர். மி தங்கம் அ க்கிற பிராமணப் பிள்ைள
பதிைனந் வய ைடயவன்; ஆனால் மிக ம் நன்றாக அ க்கிறான். தாங்கள்
அவசியம் வரேவண் ம் என்றார்.
அதற்கு நான், ''சீதா கல்யாணம், பா கா பட்டாபிேஷகம், ல
பட்டாபிேஷகம் என்கிற நான்கு கைதக்கும் நான் வரலாெமன்
நிச்சயமாக வ கிேறன். எனக்கு இரவில்

க்கம் விழிப்ப

மண சக்தி,
உத்ேதசிக்கிேறன்;

ெகாஞ்சம் சிரமம், ஆயி

ம்

தங்கள் ெபா ட்டாக ம், தங்கள் சைபயின் தைலவராகிய ஓங்காரச் ெசட் யார்
ெபா ட்டாக ம், அந்தச் சிரமத்ைதப் பார்க்காமல் வ ேவன்'' என்ேறன். இராமாயணப்
பிரசங்கத்தில் வ ம் ெதாைகயிேல ராஜாங்கத்தாாின் சண்ைடச் ெசலவிற்காக உதவி
ெசய்யப்ப ம் என்ற விஷயத்ைதத் தனியாகக் காட் ஒ விேசஷ விளம்பரம் ேபாடப்
ேபாகிேறாம்; அதில் என்ன மாதிாி வக்கைண எ த ேவண் ம் என்பைதத் தாங்கள்
ெதாிவிக்க ேவண் ம் என் வல்
நாயக்கர் பிரார்த்தித் க் ெகாண்டார். நான்
வக்கைண ெசான்ேனன். இவ்வா ேபசிக்ெகாண்
க்ைகயில் குள்ளச்சாமி வந்
ேசர்ந்தார்.
--------தத் வம் - ஜீவன்

க்தி: அ ேவ சிதம்பரம்

குள்ளச்சாமி யாெரன்பைத நான் ன்ெனா
ைற சுேதசமித்திரன் பத்திாிைகயில்
எ திய "வண்ணான் கைத"யில் ெசால் யி க்கிேறன். இவர் ஒ பரமஹம்ஸர்.
ஜடபரதைரப் ேபால், யாெதா

ெதாழி

ம் இல்லாமல்

ழங்கா

க்குேமல் அ க்குத்

ணி கட் க் ெகாண் ேபாட்ட இடத்தில் ேசா தின் ெகாண் , ெவயில் மைழ
பாராமல் ெத விேல சுற்றிக்ெகாண்
க்கிறார். இவ ைடய ஒ க்க விேநாதங்கைள
ேமற்ப

பாரதி அ பத்தா

30, 31, பாடல்கைள ம் காண்க. வண்ணான் கைதயிேல

காண்க. இவர் வந் ேசா ேபா என் ேகட்டார். தாம் தி வ
ெசய்
ஒ பி அன்னம் என்ைகயில் ைநேவத்தியமாகக் ெகா த்தார். நான் அைத
வாங்கி ண்ேடன். அப்ெபா
ெமத்ைதக்கு வந்தார். ''கண்ைண

சாமியார் ேபாஜனம்

த்த பிறகு, என்

க்ெகாள்'' என்றார். கண்ைண

ன்பாக,

டன் ேமல்

க்ெகாண்ேடன்.

ெநற்றியில் வி தியிட்டார், ''விழித் ப் பார்'' என்றார். கண்ைண விழித்ேதன்.
ேநர்த்தியான ெதன்றல் காற்
சுகிற . சூாிய ைடய ஒளி ேதைனப் ேபால
மாடெமங்கும் பாய்கின்ற . பலகணி வழியாக இரண் சிட் க்கு விகள் வந்
கண் ன்ேன பறந் விைளயா கின்றன. குள்ளச்சாமியார் சிாிக்கிறார்.
கைடக்கண்ணால் தளத்ைதக் காட் னார். கீேழ குனிந் பார்த்ேதன். ஒ சிறிய
ஒைலத் ண் கிடந்த . அைத நான் எ க்கப் ேபாேனன். அதற்குள்ேள அந்தக்
குள்ளச்சாமி சிாித் க் ெகாண் ெவளிேய ஓ ப்ேபானார். அவைரத் தி ம்ப ம்
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கூப்பிட்டால் பயனில்ைல என்ப
வ வார்; இஷ்டமானேபா

எனக்குத் ெதாி ம். அவர் இஷ்டமானேபா

ஓ ப்ேபாவார். சி

குழந்ைத ேபான்றவர். ம

ஷ்ய

விதிக க்குக் கட் ப்பட்டவாில்ைல. ஆகேவ, நான் அவைரக் கூப்பிடாமேல கீேழ
கிடந்த ஓைலைய எ த் வாசித் ப் பார்த்ேதன்.
1. "எப்ேபா ம் வானத்திேல சுற் ம் ப ந் ேபால் ேபாக விஷயங்களினால்
கட் ப்படாமல், பரமாத்மாவின் ஞானக் கதிைர விழித்

ேநாக்குதேல, வி தைல.

அ தான் சிதம்பரம். மகேன! சிதம்பரத் க்குப் ேபா. 2. சிதம்பரத்தில் நடராஜ டன்
சிவகாம சக்தி பக்த க்கு வரதானம் ெகா க்கிறார். ேபாய் வரம் வாங்கு. 3. சிதம்பரேம
ரங்கம்; அ ேவ பழனிமைல. எல்லாப் ண்ணிய ேக்ஷத்திரங்க ம் ஜீவன்
க்திச்சின்னங்கள் என் ெதாிந் ெகாள். உனக்கு ேக்ஷம ம் நீண்ட வய ம்
ஜீவன் க்தி ம்விைளக" என் எ தியி ந்த . இந்த வசனங்கள் நம
ராதன ேவத
தர்மத்திற்கு ஒத்தி க்கிறப யால், அவற்ைறச் சுேதசமித்திரன் பத்திாிைக
ெவளியிடலாேனன்.
குறிப் :- "சிதம்பரம் ேபாகாமல் இ ப்ேபேனா? இந்த ஜன்மத்ைத

லமாக

ணாகக்

கழிப்ேபேனா?" என் நந்தன் சாித்திரத்தில் ேகாபாலகி ஷ்ண பாரதியார்
பா யி ப்பதற்கும் இ ேவ ெபா ள் என் உணர்க.
---------தத் வம் - மஹால

மி

"இல்லறம் ெபாிதா,

றவறம் ெபாிதா?" என்ப

ாிக்ஷி ெசால் கிறார் "அரசேன, என்ேனா
ெதாியப்ப த் கிேறன்" என் .
அப்ப க்குப் பாதசாாியாகப் ேபாகும்ேபா

ேகள்வி.

பாதசாாியாக வ வாயானால்

கன்னட ேதச ராஜகுமாரத்திக்கு

விவாகம் நிச்சயித்தி ப்பதால், ஐம்பத்தா ேதசத் ராஜாக்க ம் ராஜகுமாரத்தியின்
விவாகத்திற்கு வந்தி க்கிறேபா அவ்விடத்திற்கு ேமற்ப அரச ம் ாிஷி ம்
இ வ மாகப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். இப்ப எல்ேலா ம் விவாகமண்டபத்தில்
கூ யி க்க, அந்த விவாக மண்டபத்தில் ஒ பால்ய ஸந்நியாசி ம்ேவ க்ைக பார்க்க
வந்தார். "கன்னடத் ராஜகுமாாி! எந்த ராஜகுமாரைன விவாகம் ெசய்
ெகாள்

கிறாய்?" என்

ேதாழியானவள் ேகட் க்ெகாண்ேட ேபானாள். அவ்விடத்

ராஜகுமாரர்கைளெயல்லாம் ''ேவண்டாம், ேவண்டாம்'' என் கைளந் ேபாய்,இந்தப்
பால்ய ஸந்நியா ையக் கண்
ஷ்ப மாைலைய அணிந்தாள். அந்த ஷ்ப
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மாைலயான

பாம்பாகி, ேமற்ப

பால்ய ஸந்நியாசியின் க த்தில் யம

ைடய

பாசம்ேபால் வந் விழ, அவன் தி க்கிடாமல் "ஓம் சக்தி'' ஓம் சக்தி" என்ற மந்திரத்ைத
ஜபித் மனத்ைதத் ைதாியப் ப த்திக்ெகாண்டான். பிறகு அேத மாைல மீண் ம்
பாிமள கந்தக ைடய ஷ்ப மாைலயாய்விட்ட .
இதைன ேமற்ப மஹாிஷியானவர் அந்த ராஜனிடத்திேல காண்பித்
இல்லறத்தில் வாழ்ந்தால் இப்ப ப்பட்ட ைதாியத் டன் வாழேவண் ம்.
மணமாைலேய பாம்பாக வந் வி ந்த ேபாதி ம் மனம் பதறக்கூடா . ைதாியம்
பாம்ைபக்கூட மணமாைலயாக மாற்றிவி ம். இவ்விதமான ைதாியத் டன்
இல்லறத்தில் நிற்பார்
ெப வர்,
ஒன் தான் என் ெசான்னார்.
வரல

மி ேநான் சில தினங்க

றவறத் க்கும் இ ேவ வழி. ஆகேவ இரண் ம்

க்கு

ன் நைட ெபற்ற . அதன் விவரம்:

அன்ைறத்தினம் ெபண் மக்கெளல்லாம் ஸ்நானம் ெசய் விட் , பைழய பட் க்
கயி கைளக் கட் க்ெகாண் ெநற்றியில் ெபாட் ட் க் ெகாண் கூந்தல்களில்
ஷ்பங்கைள அணிந் ெகாண் , பார்க்கிற பார்ைவக்கு வரல
மிையப் ேபாலேவ,
அதிபக்தி விநயத் டன் இ ந் சில பலகாரங்கைள ம் பழவர்க்கங்கைள ம் ைவத்
அம்பா

க்கு ைநேவத்யம் ெசய் , ெபண் குழந்ைதக

அன்றிர
அவர்க

க்கு விநிேயாகப்ப த்தி,

ர்த்தி ெசய் , ம தினம் காைலயில் ெபௗர்ணமி

ைஜ, சாப்பா

ெசய்

க்குாிய இஷ்ட காம்யார்த்த சித்திெபற் , ஜீவேகா கள் அம்பாள்

அ க்ரஹத்தினால், அவள் தி வ ைய
மீ சூட் , ஞானசித்திைய உணர்ந் ,
ஸதா க்தர்களாக வா ம் வழிையக் காட் கிறார்கள்.
-------தத் வம் - நவராத்திாி - 1
ஒன்பதிர

பராசக்திையப்

பார்வதி என் ம்

ன்

அழித்தல், காத்தல் என,

ைஜ ெசய்கிேறாம். ல

ர்த்தியாக நிற்ப
ன்

மி என் ம், ஸரஸ்வதி என் ம்,

பராசக்தி. இவ் லகத்ைத ஆக்கல்,

ெதாழில் நடத் வ .

ஹிமாசலந் ெதாடங்கிக் குமாி ைன வைர, ேவதத்ைத நம் ம் கூட்டத்தார் எல்லாம்
இந்தப் ைஜ ெசய்கிேறாம். ஏைழகளாக இ ப்ேபார் பராசக்திக்கு மலைர ம் நீைர ம்
உள்ளத்ைத ம் ெகா த் வ ைம ெப கிறார்கள். ெசல்வ ைடேயார் வி ந் க ம்
விழாக்க ம் ெசய்கின்றனர். பக்தி ெசய் ம் ெசல்வ ம் உண் .
மஹாளய அமாவாஸ்ைய கழிந்த .
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இ

ம் ஒளி ம் மாறி மாறி வ வ

ஒளி உண் ; ேமகங்கள் வந்
ம், மைற க

அறி ;இரெவன்ப
அமாவாைச ஒழிந்

ேல ெப ம்பா

ம்

சூர்யைன மைறத்தாெலாழிய; சில சமயங்களில்

கிரஹணம் பி க்கும். அைத ம் தவிர்த்
ேவ பா க

இவ் லக இயற்ைக. பக

விட்டால், இரவிேல தான் ஒளியின்

ம் அதிகப்ப கின்றன; பகல் ெதளிந்த

மயக்கம். பகலாவ
ேபாய்விட்ட .

விழிப் , இரவாவ

சக்தி: நல்ல வல்ெல த் ச் ேசர்ந்த ெமாழி. விக்கிரமாதித்ய

க்கம். மஹாளய

ம், காளிதாச

ம்

வணங்கிய ெதய்வம். "உலகத்தார் இந்தப் பராசக்திைய நல்ல மைழ அ ள் ாி ம்.
சரத்காலத்தின் தல் ஒன்பதிர ம் வணங்கிப் ைஜகள் ெசய்யேவண் ம்" என்ப
ர் கர் ஏற்பா . மிகப் பய ைடய காாியம். ேமலான வழி. கும்பேகாணம்
சங்கரமடத்தில் இந்தப் ைஜ மிக ம் ேகாலாஹலமாக நடத்தப் ேபாவதாகப்
பத்திாிைகயில் ஒ தந்தி ேபாட்
ந்த . சஹஜமான விேசஷம். ேதசம்
வ ம்
[இப்ப ] நடப்ப [நல்ல ].சங்கர மடத்தி ம் [எனக்கு] ஒ விதமான ஆவல்
உண்டானதால் தந்திைய வாசித் ப் பார்த்ேதன். அந்தத் தந்தியிேல பாதி சாஸ்திரம்.
வர்த்தமானத் தந்திக்குள்ேள சாஸ்திரத்ைத ைழத்த ஒ விேநாதம். ஆனால்,
அதிற்கண்ட சாஸ்திரம் உண்ைமயாக இ ந்த . நான் எதிர் பார்க்கவில்ைல. எனேவ
தந்திையப் ப த்தேபா எனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற் .
கும்பேகாணத் த் தந்தி ேபசுகிற : இந்த
நவராத்திாிக் காலத்தில் ேயாகமாைய

ைஜகளின் ேநாக்கம் உலக நன்ைம.

ர்க்ைக, ல

மி, ஸரஸ்வதி என்ற

ன்

வித

வ வங்ெகாண் , ஷ்டைர எல்லாம் அழித் மனித ஜாதிக்கு மகிழ்ச்சி
ெப கைவத்தாள். மனிதர் ப ம் ன்பத்ைதத் தீர்க்கும் ெபா ட்டாக ேதவி அவ்வா
அவதாரம் ெசய்த காலம் தல் இன் வைர, பாரத ேதசத்தில் எல்லாப்பாகங்களி ம்
ஆாியர் இந்தத் தி விழாைவக் ெகாண்டா வ கிறார்கள். ேதவி உலகம்
வதி ம்
பரவி இ க்கிறாள். ஒவ்ெவா தனிப் ெபா ளி ம் நிைறந் நிற்கிறாள். இவேள
மாைய, இவேள சக்தி; ெசய்பவ

ம் ெசய்ைக ம், ெசய்ைகப் பய

ம் இவேள;

தந்ைத ம் தா ம் இவள்; இவேள பரப்பிரம்மத்தின் வ வம். இவள் காத்தி க என்ப
தந்தி.
உண்ைமதான். ஆனால், "ேதவி அவ்வா

அவதாரம் ெசய்த காலம்

தல்" என்ற

வாக்கியம் மாத்திரம் கைத. ேதவி எப்ேபா ம் அந்த வ வங்களிேல நிற்கிறாள். ஆக்கல்,
அழித்தல், காத்தல் என்ற த்ெதாழி ம் எப்ேபா ம் நடக்கின்றன. ேலாக
ஸம்ரக்ஷைண எப்ேபா ம் ெசய்யப்ப கிற . எப்ேபா ம் ஆராதைன
ெசய்யேவண் ம். சரத்காலத் டக்கத்திேல ேபர ைளக் கண் விேசஷ விழா
நடத் கிேறாம். ''தவம், கல்வி, ெதய்வத்ைதச் சரண் குதல் இம்

ன் ம் கர்மேயாகம்
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(கிாியாேயாகம்)'' என் பதஞ்ச
னிவர் ெசால்கிறார். ெலௗகிகக் கவைலகளாேல
இம் ன் ெதாழிைல ம் எப்ேபா ம் ெசய் ெகாண்
க்க
யாமல் த க்கப்ப ம்
சாமானிய ஜனங்கள் நவராத்திாி ஒன்ப நாள் இர ம் பக ம் ேமற்கூறிய வைக
ெநறியில் நிைலெப ம் வண்ணமான விதிகள் ஆகமங்களிேல கூறப்பட்டன.
ஒன்ப

நா

ம் தியானம். கல்வி, தவம், இவற்றிேல ெசலவிடத் திறைமயில்லாேதார்

கைடசி ஒன்பதாம் நாள் மாத்திரேம
ெபா ள் மிக ம் ெதளிந்த .

ம் விரதம் காக்கேவண் ம்; இந்தப்

ைஜயின்

சக்தியால் உலகம் வாழ்கிற ;
நாம் வாழ்ைவ வி ம் கிேறாம்;
ஆதலால் நாம் சக்திைய ேவண் கிேறாம்.
-------தத் வம் - நவராத்திாி - 2
ஒவ்ெவா வ
ைதாியம். இந்த

க்கும் ன் விதச் சக்தி ேவண் ம்: 1. அறி , 2. ெசல்வம், 3.
ன் ம் நமக்கு இஹேலாகத்திேல கிைடக்கும்ப யாக ம் இதனால்

பரேலாக இன்பங்க
வழிப கிேறாம்.

க்கும் சாத்தியமாகும்ப யாக ம், நாம் ெதய்வத்ைத

க்திக்கு, மாத்திரேம ெதய்வத்ைத நம் வ

சில ைடய வழி;

இஹேலாக இன்பங்க க்கும் ெதய்வேம ைண என் நம்பி, இன்பங்கள்
ேவண் ெமன் ெதய்வத்திடம் ேகட் வாங்கிக் ெகாள்வ மற்ெறா வழி.
சுந்தர ர்த்தி நாயனா க்குப் பரமசிவன் என்னெவல்லாம் ெசய்தார்? அர்சுனன்
தனக்குச் சுபத்திைரைய வசப்ப த்திக் ெகா க்கும்ப யாாிடத்தில்
ேகட்டான்?

கி ஷ்ணனிடத்திேல ேகட்டான்.

கி ஷ்ணன் சுபத்திைரையக்

கவர்ந் ெசல்வதற்கு ேவண் ய உபாயங்கள் காட் னார். ஆம், ெதய்வம் எல்லாம்
ெசய் ம்.
இஹேலாகத்தில் எல்லாவிதமான இன்பங்க ம் நமக்கு ேவண் ம். அவற்ைற
வசமாக்குவதற்கு அவசியமான அறி த்திறைன நமக்குத் த ம்ப ெதய்வத்ைதக்
ேகட்கிேறாம். "ெதய்வேம, நான் ங்குகிேறன். நீ எனக்கு மாம்பழம் ெகா " என்
ேகட்கவில்ைல. "ெதய்வேம ! ெதய்வேம! மாம்பழ விஷயத்தில் எனக்கு இத்தைன சி
ஏற்ப த்திக் ெகா த்த ெதய்வேம! உனக்குப் ண்ணிய ண் . மா விைத எங்ேக
அகப்ப ம்? ஒட் மாஞ்ெச எப்ப வளர்ப்ப ?ெசால் . பா படச் சம்மதம்; காத் க்
ெகாண்
க்கச் சம்மதம். ஆனால் மாம்பழம் ெகா த் த் தீரேவண் ம். நீ தாேன இந்த
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சிைய ஏற்ப த்தினாய்?" என்
உதவி ெசய் ம்.

ேகட்கிேறாம். இ

விக்கிரமாதித்யன் வணங்கிய ெதய்வம்; காளிதாஸ
ெதய்வம்; பாரத நாட்
ெதய்வம்;
சிவபிரா

மஹாஜனங்கள் இன்

மந்நாராயண

நியாயமான ேகள்வி. ெதய்வம்

க்குக் கவிைத காட் ய

ம் தைலைமயாகக் ெகாண்டா ம்

ர்த்தியின் சக்தியாக விளங்கும் ல

மி ேதவைத;

ைடய வ ைமயாகத் திக ம் பார்வதி, பிரமேதவன் தைலவியாகிய

சரஸ்வதி; ன்
ர்த்திகள்; ன் வ வங்கள்; ெபா ள் ஒன் ; அதன் சக்தி ஒன் ;
ெபா
ம் அதன் சக்தி ம் ஒன்ேற. இங்ஙனம் ஒன்றாக விளங்கும் சக்தி என்ற
ெதய்வத்ைத ஹிந் க்கள் உபாஸைன ெசய்வதற்கு விேசஷப் ப வமாக இந்த
நவராத்திாியின் காலத்ைத ைவத் க்ெகாண்

க்கிறார்கள். காரணம் என்ன?

பராசக்தி மைழய ள் ாி ம் சரத்காலத்தின் ஆரம்ப ெமன்

க தியா? சரத்காலம்

நம் நாட் ல் ஒன் ேபால எல்லாப் பகுதிகளி ம் ெதாடங்கவில்ைல யாயி
ஓாிடத்திேல ேதான்றிய தி விழா நா
வ ம் பரவியி க்கலாம்.
'மஹாளய அமாவாஸ்ைய' என்ப

ம்,

ேயாகா பவத்தில் மரணத்திற்குப் ெபயர்.

அைதத்தப்பிய திய உயிர் ெகாண்ட டன், ேசர்ந்தப யாகப் பல நாள் பராசக்திைய
இைடவிடாமல் உபாஸைன ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகயின் அறிகுறியாக
இ க்கலாம். கும்பேகாணம் சங்கராச்சாாிய மடத்தி
ந் பாாிைகக க்கு வந்த தந்தி
ஒன்றிேல நவராத்திாி ைஜக்குப் ராணப்ப
காந்தரம் ெசால்லப்பட்
க்கிற .
நவராத்திாி காலத்தில் ேதவி (ேயாகமாைய) ல
மி, ஸரஸ்வதி, ர்க்ைக என்
ன்
விதமாக அவதாரம் ெசய் பல அசுரர்கைள அழித்ததாக ம் அ
தல்
வ ஷந்ேதா ம் நம ேதசத்தில் இந்தத் தி விழா நடந் வ வதாக ம் மடத்தார்
தந்தியில் விளக்கப்பட்
க்கிற . இ
ராண ஐதீகம். இதற்குப் ெபா ள் அத்யாத்மம்.
பராசக்தி எங்கும் இ க்கிறாள். எப்ேபா ம் அவள் இ க்கிறாள். ெதாழிேல உலகம்.
அவேள உலகம். குழந்ைதக ம் ஸாமான்ய ஜனங்க ம் அவைளச் சிைலெயன்
நிைனக்கிறார்கள். அவள் சிைலயில்ைல. உண்ைமெயாளி. அ ேகாயிற் றத்திேல
மாத்திரம் இல்ைல:- அகத்தி
மற்ெறா
திைச

ம் இ க்கிற . கடல் அைசப்ப ; பாதாளத்தின் கீேழ

பாதாளம்; அதன் கீேழ ஒன் . அதன் கீேழ ஒன்றாக எல்ைலயின்றிப் பரந்த
ைத ம் கவர்ந்த .

எப்ப ப் பார்த்தா ம் ஆரம்பமில்லாம
இ க்கும் அற் த வஸ் .
ேகாடானேகா

அண்டங்கைள ஒ

சி

ம், எப்ப ப் பார்த்தா

ம்

க்கினால் உைடப்ப .

வில்லாம

ம்
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ஒ

சிறிய மலாின் இதழிேல வர்ணம் தீட் வதற்குப் பல்லாயிர வ டங்கள் இ ந்

பழகும் ெந ேநர்ைம ெகாண்ட ; ெபாி ம் சிறி மாகிய

தற்ெபா ள்; பராசக்தி.

இதைனத் தியானத்திேல நி த் கிேறாம். இதைன நாவிேல கழ்ச்சி ாிகின்ேறாம்.
ெசய்ைகயில் இதைனப் பின்பற் கிேறாம். நம மதி ெதய்வமாகின்ற . நம நா
திய வ ைம ம் மஹிைம ம் ெப கின்ற . நம ெசய்விைன தர்மமாகின்ற . ஒேர
வார்த்ைத; சக்திைய ேவண் னால் சக்தி கிைடக்கும். "ேகட்ட
நாட் மாியம்ைம ெபற்ற கி ஸ் சித்தர் ெசால் கிறார்.

ெப வாய்" என்

த

--------

2. காமேத
2.1 நம்பிக்ைகேய காமேத

2.2 நம்பினார் ெக வதில்ைல

2.3 தி நா க்கரசர்

2.4 சில

2.5 ராமா

2.6 சி

ஜர் ெவள்ைள ைட தாித்த

2.7 நம்பிக்ைகயின்

க்கிய லக்ஷணம்

2.8

யற்சிகள்
ைவ

ஹம்ம

நபி

2.9 வாசக ஞானம்

2.10 அமிர்தம் ேத தல்

2.11 ன்பத்ைத நீக்குதல் விைரவிேல
ஈேடறவில்ைல

2.12 தர்மம்

காமேத

- நம்பிக்ைகேய காமேத

இன் ராமா ஜ தாிசனம் க்கிய ஹிந் தாிசனங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிற .
ஆனால் ஆரம்பத்தில் அப்ப இல்ைல. ராமா ஜ மதத்ைதக் காக்கும் ெபா ட்
ராமா ஜாின் க்கிய சிஷ்யராகிய கூரத்தாழ்வான் கண்கைளப்
பறிெகா க்கும்ப யாக ேநாிட்ட . இவ டன் ெபாிய நம்பி என்ற ேயாகிக்கும் அேத
தண்டைன ஏற்பட்ட . ெபாிய நம்பி அப்ேபா கிழவர். கங்ைக ெகாண்ட
ேசாழ ரத்தில் ஒ ெகால்ைலயிேல ெபாியநம்பி கண் ேபான ேவதைனையப் ெபா க்க
மாட்டாமல் பக்கத்தில் ேவண் யவர்கள் எவ ம் இல்லாமல் கூரத்தாழ்வான் ம யில்
ப த் க் ெகாண் மஹா ஸந்ேதாஷத் டன் உயிர் றந்தார். கூரத்தாழ்வாேனா
''தாிசனத் க்காகத் தாிசனத்ைத இழந்ேதன். அ எனக்குப் ெபாிய பாக்கியம'' என்
மகிழ்ச்சி ெகாண்டா னார். தம் ைடயெகாள்ைக நிைலெப ம் என்ற நம்பிக்ைக
அவர்கள் மனதில் உ தியாக நின்ற .
---------காமேத

- நம்பினார் ெக வதில்ைல
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சிவாஜி மஹாராஜா இளம்பிள்ைளயாக இ ந்தேபா

மஹாராஷ் ரம்

என்னநிைலைமயில் இ ந்த ? சிவாஜி இறக்கும்ேபா என்ன நிைலைம? சிவாஜி
ணிவினால் ராஜ்ய ஸம்பத்ைத அைடந்தான். நம்பிக்ைகயினால் ெநப்ேபா யன்
ராஜா பிரான்ஸ் ேதசத்ைதக் கட் யாண் ஐேராப்பா
வதி ம் தன் ைடய
ஆதிக்கத்ைத நி த்தினான். நம் ைடய யற்சியின் ஆரம்பத்தில் நம்ைமப் பிறர்
ஒப் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள். பலர் ைண ெசய்ய மாட்டார்கள். ஆனால்
நம்பிக்ைகையக் ைகவிடாமல் இ ந்தால் காலக்கிரமத்தில் ெவளி தவிகள் தாேம வ ம்.
ஆரம்பத்தில் நமக்கு நாேம ைண. எத்தைன இைட
கள் எவ்வள ெபாிதாகி
வந்தேபாதி ம் எ த்த காாியத்ைத ஒேர உ தியாக நடத்திக் ெகாண் ேபாவேத
ஆாிய லக்ஷணம். அவ்வா ெசய்யக்கூ யவேன மனிதாில் சிறந்தவன்.
நம்பினார் ெக வதில்ைல
நான்கு மைறத்தீர்ப் - இ
நான்கு மைறத்தீர்ப் .
----------காமேத
மனித

- தி நா க்கரசர்
க்குப் பைக றத்தி ல்ைல. நமக்குள்ேள சத்

க்கள்

ம ந் கிடக்கிறார்கள். பயம், சந்ேதகம், ேசாம்பல் தலான குணங்கள் நம்ைம ஐயம்
அைடய ெவாட்டாமல் த க்கும் உட்பைககளாம். இைவ அைனத் க்கும் ஒேர ெபயர்:
அதாவ , நம்பிக்ைகக் குைற . இந்த ராக்ஷஸைன அழித்தாெலாழிய நமக்கு நல்ல
காலம் வரா . பகீரதன் கங்ைகைய வரவைழத்த கைதைய இந்தக் காலத்தில் நாம்
ெபாய்க் கைதயாகச் ெசய் விட்ேடாம். ன்ேனார் அக்கைதயின் உட்ெபா ைளக்
ெகாண்டனர். நம்பிக்ைகயினால் ஆகாய கங்ைகையப் மியில் வரவைழத்தார்களாம்.
எத்தைன ெபாிய ஆபத் க்கள் வந் கு க்கிட்ட ேபாதி ம் அவற்ைற
நம்பிக்ைகயினால் ெவன் விடலாம்.
''கற் ைண

ட் ேயார் கட

ற் பாய்ச்சி

ம்

நற் ைண யாவ நமச்சி வாயேவ''
என் தி நா க்கரசு சுவாமி பா யி க்கிறார்.
---காமேத

- சில

யற்சிகள்

இக்காலத்திேல பலர் நம பாைஷகைள ஒளிமிகச் ெசய்
மண்டலத்தார்
வியக்கும்ப ெசய்ய ேவண் ெமன் வி ம் கிறார்கள். பலர் நம
ர்வ
சாஸ்திரங்களின் உண்ைமைய உலக
வ ம் ேகட் உஜ்ஜீவிக்கும்ப
ெசய்யேவண் ெமன் பா ப கிறார்கள். பலர் நம நாட் ச் ெசல்வத்ைத ெவளிேயற
ெவாட்டாமலத க்க வழி ேத கிறார்கள். பலர் ஹிந் ேதசத் க்குத் தன்னாட்சி
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ேவண் ெமன் ெதாழில் ெசய் வ கிறார்கள். பலர் ஆாிய ேவதத்ைதச் சரண் குந்
மண்டலம் வா ம்ப ெசய்யேவண் ெமன் தீர்மானம் ெசய்தி க்கிறார்கள்.
இவ்வைனவ க்கும் ெவற்றி உண் ; நம்பிக்ைக உண்டானால் ெவற்றி உண் .
------காமேத

- ராமா

ஜர் ெவள்ைள ைட தாித்த

ேசாழ ைடய பயத்தாேல ராமா ஜ னி ஸந்நியாசி ேவஷத்ைத மாற்றி
ரங்கத்ைதவிட் ப் றப்பட் நீலகிாிச் சார ல் ேவடர்க ைடய உதவியினால்
ேத ம் திைனமா ம் தின் பசி தீர்த் க்ெகாண் படாத பாெடல்லாம் பட்
ைமசூரபக்கத்திேல ேபாய் வாழ்ந்தார். ''இனிேமல் ராமா
ஆரம்பத்திேலேய கிள்ளி எறிந் விட்ேடாம்'' என்
பார்த்தீர்களா? அந்த ராஜா ராமா
ேசர்க்கவில்ைல.

ஜ கூட்டம் அதிகப்படா ;

ராஜா நிைனத்தான். அ பவத்தில்

ஜ ைடய நம்பிக்ைகையக் கணக்கிேல

-------காமேத

- சி

ைவ

தர்கைள ேராம ேதசத்தார் ெவன்
தநாட் ல் பிலாத்
ேராமன்ராஜாதிகாாியாய்விட்டான். இேயசு கி ஸ் ெதய்வத்ைத நம்பி வி தைலைய
ழக்கினார். தகு க்கேள அவ க்கு விேராதமாய் அன்னியனான அதிகாாியிடம்
ேகாள்

ட் விட்டார்கள். உள்

எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்

ர் ேயாக்கியர்கள், ெவளிநாட்

கி ஸ் ைவச் சி

ேயாக்கியர்கள்

ைவயில் அ த் க் ெகான்றார்கள்.'கி ஸ்

மதத்ைதேய ெகான் விட்ேடாம்' என் அந்த டர்கள் நிச்சயித்தார்கள். இன்
கி ஸ் மதம் உலக
வைத ம் சூழ்ந் நிற்கிற . வ ந்தினால் வாராத
ஒன் மில்ைல.
--------
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காமேத

- நம்பிக்ைகயின்

க்கிய லக்ஷணம்

நம்பிக்ைக உண்டானால் ெவற்றி உண் . அந்த நம்பிக்ைகயின க்கிய லக்ஷணம்
என்னெவன்றால் விடா யற்சி. மனத்திற்குள் நிைலத்த நம்பிக்ைக இ ந்தால் ெசய்ைக
தைடப்ப மா? யற்சி
ராமா ஜர் ேசாழநாட்

ங்குமா? இ க்கண் பய
த் மா? உள்ளம் ேசா மா?
ந் ேபாகும் காலத்தில் தம்பின்ேன தம்ைமப்பி த் ச்

ெசல் ம்ெபா ட் , குதிைரப்பைட வ கிற என் ேகள்விப்பட்டெபா
வந்த சிஷ்யர்களிடம் ெசால் ய மந்திரம் நல்ல மந்திரம்:

, தம் டன்

'என ேகால் ஆ ம்ெபா
எம ம் கிட்ட வரமாட்டான்' என்
ெசான்னார்.அதற்குப் ெபயர் தான் நம்பிக்ைக.
''ெகா ைம ெசய் ம் கூற்ற ம்
என்ேகாலா

கு கப் ெபறா''.

-------காமேத

-

ஹம்ம நபி

'பைழய ெபாய்ச் சிைலகளின் வணக்கத்ைத ஒழித்
பிரம்மத்ைதேயெதாழேவண் ம்? என்

ஹம்ம

எங்கும் வியாபித்

நிற்கும்

நபி அலகிவஸல்லாம் அவர்கள் ஒ

திய மதம் உண்டாக்கினார் என்ற ேகாபத்தால்,குராயிஷ் கூட்டத்தார் அவ ைடய
சிஷ்யர்கைளப் பய
த்தி ம ெகாைல ெசய் ம் அடக்கிவிட் நபிைய ம்
ெகால்லேவண் ெமன் சதிெசய் ெகாண்
க்ைகயிேல, அந்த மஹான்ெமக்கா
நகரத்தி
ந் தப்பி ெமடீனா நகரத்திற்குச் ெசல் ம்ேபா பின்ேன அவைரப்
பி க்கும் ெபா ட்டாகக் குராயிஷ் குதிைரப் பைட ரத்திக்ெகாண் வந்த .
நபியானவர் தம்ேமா வந்த ஒேர சிஷ்ய டன் அங்கு ஒ
தாில் ஒளிந்தி ந்தார்.
ரத்திவ ம் குதிைரகளின் கால

சமீபமாகக் ேகட்ட . சிஷ்யன் பயந் ேபாய், 'இனி

என்ன ெசய்வ ?' என் தயங்கினான். அப்ேபா நபி, ''அப்பா, நான் அல்லாவின்
தர்மத்ைத உலகத்தில் நிைலநி த் ம் ெபா ட்டாக வந்தி க்கிேறன். என் காாியம்
நிைறேவ ம் வைர எனக்கு மரணம் இல்ைல. என் டன் இ ப்ேபார் பயப்படாமல்
இ ந்தால் அவர்க க்கும் இல்ைல'' என் ெசால் அபயதானம் ெசய்தார். ஆபத்
வரவில்ைல. குதிைரப்பைடேயார் இடந்ெதாியாமல் ஏமாறித் தி ம்பினார்கள்.
ஹம்ம நபி பின்னிட் க் காலா கூலம் ெபற் அந்த ராஜ்யத் க்ெகல்லாம் தாேம
ராேஜஸ்வரராய், தம தாிசனத்ைத என் ம் அழியாமல் நிைலநி த்திச ெசன்றார்.
நம்பிக்ைகேய காமேத : அ ேகட்ட வரெமல்லாம் ெகா க்கும்.
---
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வியாபாரம், ைகத்ெதாழில், ராஜாங்கச் சீர்தி த்தம், ஜனச

கத் தி த்தம் த ய

ெலௗகிக விவகாரங்கள எல்லாவற்றி ம், மனிதர் ஏறக்குைறய எல்லாத்
திட்டங்கைள ம் உணர்ந்
த் விட்டனர். ஒ
ைற அல்ல ஓர் இலாகாைவப்
பற்றிய ஸூக்ஷம தந்திரங்கள் மற்ெறா
ைறயில் பயிற்சி ெகாண்ேடார்
அறியாதி க்கலாம். ஆனால், அந்த அந்த ெநறியில் தக்க பயிற்சி ெகாண்ட
த்திமான்க க்கு அதைன யதைனப் பற்றிய ட்பங்கள்
ைம ம் ஏறக்குைறய
நன்றாகத் ெதாி ம்.
ெபா வாகக் கூ மிடத்ேத. மனித ஜாதியார் அறி சம்பந்தப்பட்டமட் ல் மஹா
ஸூக்ஷமமான பரம ஸத்தியங்கைளெயல்லாம் கண் பி த்
த் விட்டனர்.
ஆனால் அறி க்குத் ெதாிந்தைத மனம் மறவாேத பயிற்சி ெசய்ய வ ைம யற்றதாய்
நிற்கிற . அறி சுத்தமான பின்ன ம், சித்தசுத்தி ஏற்பட வழி இல்லாமல் இ க்கிற
எனேவ அறிவினால் எட் ய உண்ைமகைள மனிதர் ஒ க்கத்திேல நடத்திக் காட் தல்
ெப ங் கஷ்டமாக
ந்தி க்கிற . ஆத்ம ஞானத்தின் சம்பந்தமாகக்
கவனிக்குமிடத்ேத, இந்த உண்ைமையத் தா மானவர்,
''வாசக ஞானத்தினால் வ ேமா ஸுகம் பாழ்த்த
செலன்

ேபாேமா கலாய் பராபரேம''

என்ற கண்ணியில் ெவளியிட்

க்கிறார்.

இதன் ெபா ள் "ெவ ேம வாக்களவாக ஏற்பட்
ஆனந்தெமய்த
ச ட் க் ெகாண்

க்கும் ஞானத்தினால்

யவில்ைலேய! என் ெசய்ேவாம்? பாழ்பட்ட மனம் ஓயாமல்
க்கிறேத? இந்தப்

சல் எப்ேபா

தீ ம்? கட ேள, நீ அதைனத்

ெதாிவிப்பாய்" என்பதாம். இேத உண்ைமைய உலக நீதி விஷயத்தில் ஏற்கும்ப ,
தி வள் வர்.
ெசால் தல் யார்க்கும் எளிய அாியவாம்
ெசால் ய வண்ணம் ெசயல்''
என்ற குறளால் உணர்த் கிறார்.
இதன் ெபா ள் 'வாயினால் ஒ
சுலபமாக ஏற்பட்
என்ப
------

தர்மத்ைத எ த் ச் ெசால்

க்கிற . ஆனால், அந்தச் ெசால்

ன்ப

தல் யாவர்க்கும்
நடத்தல் மிக ம்

ர்லபம்'
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தி ஷ்டாந்தமாக, 'ஆண்க
ஆத்மகுணங்க

ம் ஸமானமான ஆத்ம இயல் ம்,

ம் உைடேயாராதலால், ெபண்கைள எவ்வைகயி

இழிந்தவராகக்க
ப ப்பாளிக

ம் ெபண்க

ம்

தல் பிைழ' என்ற ெகாள்ைக ஐேராப்பாவில்

க்குள்ேள மிக ம் ஸாதாரணமாகப் பரவியி க்கிற . ஆயி

ம்,

ெபண்க க்கு வாக்குச்சீட் ஸ்வதந்தரம் ேவண் ம் என் ேகட்டால், அைதப்
ெப ம்பான்ைமயான ஐேராப்பிய ராஜதந்திாிக ம் பண் தர்க ம் எதிர்த் ப்
ேபசுவ டன், அங்ஙனம் எதிர்ப்பதற்குப் பல ேபா
ணிகிறார்கள்.

நியாயங்கைள ம் காட்ட ம்

'விஷ்
பக்தி ைடேயார் எந்தக் குலத்ேதார் ஆயி ம் எல்லா வைகயி ம்
ஸமானமாகப் ேபாற் வதற்குாியர் என்ப ராமா ஜாசார்ய ைடய பரம்
சித்தாந்தம்'என்பைத நன்குணர்ந்த தற்காலத்

ைவஷ்ணவர்கள் பிராமண சூத்ர

ேபதங்கைள மற்ற வகுப்பினைரக் காட்
ம் அதிகமாகப் பாராட் வ மாத்திரமன்றி,
இன் ம் வடகைல ெதன்கைலச் சண்ைடகைளக்கூட விடாமல் ண் சச்சர களில்
ஈ பட் உழல்கின்றார்கள்.
'எல்லாச் சாீரங்களி

ம் நாேன ஜீவனாக இ க்கிேறன்' என்

கண்ணன்

கீைதயால்உணர்த்திய உண்ைமைய ம், "எல்லா உயிர்களினிடத் ம் தன்ைன ம்
தன்னிடத்ேத எல்லா உயிர்கைள ம் காண்பவேன காட்சி ைடயவன்" என்
கண்ணபிரான் அேத கீைதயில் ெசால் ய ெகாள்ைகைய ம் ேவேதாப நிஷத் க்களின்
வான தீர்மானம் என் ெதாிந்த ஹிந் க்கள் உலகத்தி ள்ள மற்ெறல்லா
ஜனங்கைளக் காட்
ெச த் கிறார்கள்.

ம், ஜாதி ேவற் ைம பாராட் வதில் அதிகக் ெகா ைம

''இன்ெசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்ெகாேலா
வன்ெசால் வழங்குவ ''
என்ற குறளின்ப , ''இனிய ெசாற்கள் ெசால்வதினின் ம் நன்ைமகள்
விைளவ கண் ம் மானிடர் ஒ வ க்கு ஒ வர் ெகா ஞ் ெசாற்கள வழங்குவ
மடைம'' என்ப

உலகத்தில் சாதாரண அ

பவ ைடயவர்க

க்ெகல்லாம் ெதாி ம்.

அங்ஙனம் ெதாிந் ம், ெகா ஞ் ெசாற்க ம் ேகாபச் ெசயல்க ம் நீங்கியவர்கைள
உலகத்தில் ேத ப் பார்த்தா ம் காண்ப அாிதாக இ க்கிற .
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'மரணம் பாவத்தின் கூ ' என்
கி ஸ்தவர்க

கி ஸ்தவ ேவதம் ெசால்வ

எல்லாக்

க்கும் ெதாி ம். அப்ப யி ந் ம், பாவத்ைத அறேவ ஒழித்த

கி ஸ்தவர்கள் எவைர ம் காணவில்ைல. ''நாெமல்ேலா ம் பாவிகள்'' என்பைதப்
பல்லவி ேபால ெசால் க்ெகாண் காலங் கடத் கிறார்கள்.
இெதன்ன ெகா ைம! இெதன்ன ெகா ைம! இெதன்ன ெகா ைம! ஸாதாரணமாக
வியாபாரம், விவசாயம் த ய காாியங்களிேல கூட மனிதர் நிச்சயமாக
லாபங்கிைடக்கும் என் ெதாிந்த வழிகைள அ சாிக்க
யாமல்
கஷ்டப்ப கிறார்கள். இந்தப் ெபாிய சக்தி ஹீனத்திற்கு மாற் க் கண் பி க்காமல்
நாம் சும்மா இ ப்ப நியாயமன் .
---------காமேத

- வாசக ஞானம்

கண்ைணத் திறந் ெகாண் ப குழியில் வி வ ேபால, மனித ஜாதி நன்ைமைய
நன்றாய் உணர்ந் ம் தீைமைய உதற வ ைமயின்றித் தத்தளிக்கிற .
இதற்கு என்ன நிவாரணம் ெசய்ேவாம்? ைதாியந்தான் ம ந் . தற்கால
அெஸௗகர்யங்கைள ம் கஷ்ட நஷ்டங்கைள ம் ெபா ட்ப த்தாமல் மனிதர் உண்ைம
என் கண்டைத நடத்தித் தீர்த் விட ேவண் ம். அங்ஙனம் ைதாியத் டன் உண்ைம
ெநறி பற்றி நடப்ேபாைர மற்றவர்கள் கழ்ச்சியா ம் ஸம்மானங்களா ம்
ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம். க ேபா ம்; ண் ன்பங்க
பட் ப் பட் உலகம் அ த் ப்ேபாய்விட்ட .

ம் அநாவசியக்கஷ்டங்க

ம்

வா ங்கள், மக்கேள! வா ங்கள், அண்ணன் தம்பிமார்கேள! ஒ வாி வர் ேநர்ைம
வழியில் ெசல்ல யல்வதில் பல இடர்கள் ஏற்ப கின்றன. அதனால் ேநர்ைம வழியில்
ெசல்ல வி ம் ேவார்க்ெகல்லாம் அைதாியம் ஏற்ப கிற . வா ங்கள்,உலகத்தீேர!
கூட்டங் கூட்டமாக ேநர்ைம வழியில் குேவாம்.
ஆண் ெபண் ஸமத்வேம தர்மெமன் ெதாிகிறதா?அப்ப யானால் வா ங்கள்;
மாதர்கைள லக்ஷக்கணக்காக வி தைல ெசய்ேவாம். ஜாதி ேபதங்கள் பிரேயாஜனம்
இல்ைல என்

ெதாிந்ததா? நிற ேவற் ைமக

ம் ேதச ேவற் ைமக

ம் உபேயாகம்

இல்லாதன என் ெதாிந்ததா? நல்ல , வா ங்கள். ேகா க்கணக்காக, ஸமத்வ
ெநறியிேல பாய்ந் வி ேவாம். பைழய கட் கைள லக்ஷக்கணக்கான மக்கள் கூ
நின் தகர்ப்ேபாம்.
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ெதாிந்ேதாேமா? நல்ல ,

எ ங்கள், ேகா க்கணக்கான மானிடர் எங்கும், எப்ேபா ம், எல்லா
உயிர்களிடத்தி ம் அன் ெச த்தத் ெதாடங்குேவாம். க ைய அழிப்ேபாம். சத்யத்ைத
நாட் ேவாம்.
---------காமேத

- அமிர்தம் ேத தல்

''காக்க நின்ன ட் காட்சியல்லாெலா
பல வ ஷங்களின்
வந்தான்.
'

ன்ேன ெத

ங்ைகயிேல வாங்குகிற

சுழிமாறிப் ேபானா

ேபாக்குமில்ைல.'' --தா மானவர்.

வழியாக ஒ

பிச்ைசக்காரன் பா க்ெகாண்

ச்சு-அ

ம் ேபாச்சு'

இந்தப் பாட்ைடக் ேகட்ட டேன எனக்கு நீண்ட ேயாசைன உண்டாகி விட்ட .
என்னடா இ ! இந்த உடல் இத்தைன சந்ேதகமாக இ க்கும்ேபா இவ் லகத்தில்
நான் என்ன ெப ஞ் ெசய்ைக ெதாடங்கி நிைறேவற்ற

ம்?ஈசன் நம்மிடத்தில்

அறிைவ விளங்கச் ெசய்கிறான். அறிேவ தம வ வமாக அைமந்தி க்கிறான். அறி ,
இன்பத்ைத வி ம் கிற . அளவில்லாத அழகும் இன்ப ம் ெகாண்ட உலகெமான்
நம்ேமா இ க்கிற . எப்ேபா ம் இவ் லகம்இன்பம். இந்த உலகம்
கவைலயற்றதாகும்; இதிேல அ வி ம் அ ெவாக்கும் சிறிய மண்டலத்தின் மீ
தான் நம்மால் ஸஞ்சாிக்க
கிற . இ ேபால் கணக்கில்லாத மண்டலங்கள்
வானெவளியிேல சுழல்கின்றன. அவற்றின் இயல்ைப ம் நாம் அறிவினாேல
காண்கிேறாம். அவற்றிேல ஒ பகுதியின் வ வங்கைளக் கண்ணாேல ரத்தி
ந்ேத
பார்க்கிேறாம். இவ்வளவில் எங்ேக பார்த்தா ம் ஒேர அழகுமயமாக இ க்கிற . நம
மண்டலத்திற்கு வான்
ம் ஒ ேமற்கட் ேபாலத் ேதான் கிற .
இைடெயல்லாம் ஒேர ெதளிவான ெவளி, ஸூாியன் ெசய்கிற ஆயிர விதமான
ஒளியினங்கள், மைல, கா , நதி, கடல் - அழகு.
தவிர ம், எைதத் ெதாட்டா ம் இன்ப ம் ன்ப ம் இ க்கத்தான் ெசய்கின்றன.
ஆனால் நாம் அறிவினாேல ெபா ள்களின் ன்பத்ைதத் தள்ளி இன்பத்ைத எ த் க்
ெகாள்ளலாம். தண்ணீர், குளித்தால் இன்பம்; கு த்தால் இன்பம்; தீ, குளிர் காய்ந்தால்
இன்பம்; பார்த்தாேல இன்பம்; மண், இதன்விைள களிேல ெப ம்பான்ைம
இன்பம்,இதன் தாங்குதல் இன்பம்; காற்

இைதத் தீண் னால் இன்பம்;

ச்சிேல
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ெகாண்டால் இன்பம்; உயிர்க

டேன பழகினால் இன்பம்; மனிதாின் உறவிேல அன்

இ ந்தால் இன்பக் கட் . பின்

ம் இவ் லகத்தில், உண்

தல் இன்பம். உைழத்தல்

இன்பம்; உறங்கல் இன்பம்; ஆ தல் இன்பம்; கற்றல், ேகட்டல், பா தல், எண்
அறிதல்-எல்லாம் இன்பந்தான்.

தல்

--------காமேத

-

ன்பத்ைத நீக்குதல் விைரவிேல ஈேடறவில்ைல

ஆனால் இன்பங்கெளல்லாம் ன்பங்க டேன கலந்தி க்கின்றன. ன்பங்கைள
அறிவினால் ெவட் எறிந் விட் இன்பங்கைள மாத்திரம் சுைவ
ெகாள்ளேவண் ெமன் ஜீவன் வி ம் கிற . ன்பங்கைள ெவட் எறியத்
திறைமெகாண்ட அறி ம் உ தி ம் ேவண் மானால்,அ

எளிதில்

கிற

காாியமாகத் ேதான்றவில்ைல. ெபாியெபாிய கஷ்டங்கள் பட்டபிறகுதான், சிறிய
உண்ைமகள் லப்ப கின்றன. நம்ைமச்சுற்றி இன்பக் ேகாட்ைடகள் கட் க்ெகாள்ள
ேவண் ம் என்கிற ஆைச ஒவ்ெவா வ க்கும் இ க்கிற . மஹத்தான அறி
ேவண் ம். அழியாத ெநஞ்சு தி ேவண் ம். கல்விகள் ேவண் ம். கீர்த்திகள்
ேவண் ம். ெசல்வங்கள் ேவண் ம். சூழ்ந்தி க்கும் ஊரார் ேதசத்தார் உலகத்தார்
எல்ேலா ம் இன்பத் டன் வா ம் ப நாம் ெசய்யேவண் ம். நல்லாைசகள் ெபாி
ெபாிதாக ைவத் க் ெகாண்
க்கிேறாம். இந்த ஆைசகள நிைறேவற ேவண் மானால்,
பலமான அ ப்பைட ேபாட் ெமல்ல ெமல்லக் கட் க்ெகாண் வரேவண் ம். நிைல
ெகாண்ட இன்பங்கைள விைரவிேல உண்டாக்குதல் சாத்தியமில்ைல. ஏைழயாக
இ ப்பவன் ெபாிய ெசல்வனாக ேவண் மானால் பல வ ஷங்கள் ஆகின்றன.
கல்வியில்லாதவர் கற் த்ேதறப் பல வ ஷங்கள் ஆகின்றன. உலகத் ெதாழில்களிேல
ேதர்ச்சியைடய ேவண் மானால் அதற்குக் காலம் ேவண் ம். ஆத்ம ஞானம்
ெப வதற்குக் காலம் ேவண் ம். 'ெபா த்தவன்

மியாள்வான்.''பதறின காாியம்

சித ம்' இைடேய கு க்கி ம் மரணம். இங்ஙனம் இன்பங்களின் ேதட்டத்தில்
நம்மாலஇயன்ற வைரயில் இைடவிடாமல் யற்சி ெசய் ெகாண் நாம் காலத்தின்
பக்குவத் க்காகக் காத்தி க்கும்ப ேநாி கிற இதனிைடேய ேமற்ப
பிச்ைசக்காரன் பாட்

வாஸ்தவமாய் விட்டால் என்ன ெசய்வ ?

வாங்குகிற ச்சு, அ
வய ண் என்பேத

சுழிமாறிப் ேபானா ம் ேபாச்சு. என்ன ஹிம்ைஸ இ ?
ம் நல்ல நிச்சயமாக இ ந்தால் குற்றமில்ைல.

வ ஷங்களில் எவ்வளேவா காாியம்
நிச்சயமில்ைல'' என்
எப்ப ேய

த்

ங்ைகயிேல

விடலாம். ''அ த்த நிமிஷம்

தீர்ந் விட்டால் எைதக் ெகாண்டா வ ? இ

ம், ேதகத்ைத உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். நம

கட் வரா .

காாியம்

ந்த

பிறகுதான் சாேவாம்; அ வைர நாம் சாக மாட்ேடாம். நம் இச்ைசகள், ந ைடய
தர்மங்கள் நிைறேவ ம்வைர நமக்கு மரணமில்ைல.
----------
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காமேத

- தர்மம்

"ஹிந் ஸ்தான் ெரவ் " என்

அலஹாபாத்தில் பிரசுரமாகும் மாதப் பத்திாிைகயில்

வா யா என்பவர் ''ஒ க்கம்'' என்ப பற்றி மிக ம்ேநர்த்தியான கிதம்
எ தியி க்கிறார். அதில் அவர் சில ரஸமான ேகள்விகள் ேகட்கிறார்.அவ ைடய
வசனங்கைள
ம் ெமாழி ெபயர்க்காமல் அந்தக் ேகள்விகளின் ஸாரத்ைத இங்ேக
ெசால் கிேறன்:
'தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் ேபாெரன் ஸாமான்யர் ெசால் கிறார்கள். சில
சமயங்களில் தர்மங்கேள ஒன் க்ெகான்
ட் கின்றன. ஒ தந்ைத தன் மகைனக்
ெகாைலத்தண்டைனயி
ந் மீட்கும் ெபா ட்டாய்ச் சாட்சி ெசால் வதாக
ைவத் க்ெகாள்ேவாம். அவ ைடய ெசய்ைகைய எவ்விதமாகத் தீர்மானஞ்
ெசய்ேவாம்? மகைனக் காப்ப தந்ைதயின் கடைம. ராஜ்யத்தில் நீதி பாிபாலனத்திற்கு,
தான் ைண ாிவ ம் கடைம. இரண் ம் தர்மம். ஆனால் ஒன் க்ெகான்
ட் கின்றன. தவிர ம், ர்வசாித்திரங்கைள ஆராய்ச்சி ெசய் மிடத்தில், னி ஸ்
த்தஸ் என்ற ேராம ேதசத்தான் ேதசபக்தியின் மிகுதியால் தன் ெசாந்த மகைனக்
ெகான்றான். மார்க்குஸ்
த்தஸ் அேத காரணத்ைதச் ெசால்
ஸ் ேகஸைரக்
ெகான்றான். பதிவிரைத ேநான் ெபாிெதன் க தி
க்ேர யா தற்ெகாைல
ெசய் ெகாண்டாள்; ஸீைத ராம ைடய ஸந்ேதக நிவர்த்திக்காக ெந ப்பிேல விழத்
ணிந்தாள். ஹிந் மதத்ைதப்
ப்பிக்க ேவண் ெமன்றஅவாவினால் சிவாஜி
அப்ஜுல்காைனக் ெகாைல ெசய்தான். தர்மங்க க்குள்ேள பரஸ்பர ட் ப்பா
அவசியம் ஏற்படத்தான் ெசய்கிற . தர்மசாஸ்திரத்ைதப் பிரமாணமாகக் ெகாண்டால்
இரண்
ேம

பக்க ம் ேபசுகிற . இதற்குத் தீர்ப் என்ன'
ம், 'ஒ க்கம் என்ற ெசால்

க்ேக ெபா ள் சில இடங்களில் சாியாக

வழங்கவில்ைல' என் அவர் ெசால் கிறார். ஒ க்கத்திற்குப் பணி , கீழ்ப்ப தல்
அவசியெமன் சிலர் ெசால் கிறார்கள். சாித்திரத்தில் ேமன்ைம ெகாண்ட
ெபாிேயார்கைளக் க

ேவாம். ராதன உலகத்தில் அெலக்ஸாந்தர்,

ஸ்ேகஸர்,

ஹானிபால் என்பா ம், இங்கிலாந்தில் க்ராம்ெவல், ேசதாம் என்பா ம்,
ெநப்ேபா யன். பிஸ்மார்க், அக்பர், சிவாஜி, ைஹதர் அ
இலக்கியத்தில் மில்ட

ம், ெகத்ேத ம் மிகுந்த கீழ்ப்ப

த ய சக்திமான்க
ள்ள குணத் டன்

இ க்கவில்ைல. தன்னம்பிக்ைக அவர்களிடம் பாி ரணமாக இ ந்த . ?நம
காலத்தில் நாம் மகத்தான காாியங்கள் ெசய்ேவாம்; இைளக்க மாட்ேடாம்: பின்
"வாங்கமாட்ேடாம்" என் தீவிரமாக ேவைல ெசய்தார்கள்;சாித்திரத்தின்
நாயகராயினர். நீதி சாஸ்திரம் இன் ம் ேநேரவகுத்தாகவில்ைல.

ம்,

32
'அட ேபா. பழெமாழிகைள நம்பி ஒ க்கத்ைத நடத் ேவாெமன்
பயனில்ைல' என்
என்பதாக ஒ

ேமற்ப

வா யா ெசால்

பழெமாழி ெசால்

பழெமாழி ெசால்

நிைனப்ப ம்

கிறார். 'பதறின காாியம் சித ம

கிற . 'ேசாற் க்கு

ந்திக்ெகாள' என்

மற்ெறா

கிற . எந்தப் பழெமாழிையநம்பலாம்? 'ஒ க்கமாவ

மேனாைதாியம், இஷ்டத்ைதக் ைகவிடாத ேமன்ைமக் ெகாள்ைக; மற்றெதல்லாம்
அதற்கிணங்க ைவத் க்ெகாண்டால் அ ேவ சாியான தீர்ப் ' என்
ெசால்கிறார்.
கைடசியாகத் தம் ைடய

ைவ ஒ விதமாக ேமற்ப

வா யா

கித கர்த்தா காட் கிறார்:

'ஆரம்பத்தில் ெசால் யப ெபாய்ச் சாக்ஷி கூறி மக யிைர நீதி வஞ்சைனயால்
மீட்கக் க திய பிதாவி ைடய தி ஷ்டாந்தத்ைத எ ப்ேபாம். அவன் ேகவலம்
தன் ைடய கு ம்ப தர்மேம உயர்ெவன் நிைனக்காமல் ேலாகதர்மேம ேமெலன்
நிைனத்

அதன்ப

உண்ைம கூறியி ந்தால், மக

தகரலாம், மானம் அழியாம
ேமற்ப
கித ஸாரம்.

யிர் ேபாய்விடலாம். ெநஞ்சு

ம் தர்ம ஸம்பத் க்கு வழியாக ம் இ க்கும' என்ப

---------

3. உண்ைம
3.1 ரத்தினக் களஞ்சியம்

3.2

ைர

3.3 நம்பிக்ைக

3.4 ைதாியம்

3.5 உயிாின் ஒ

3.6 னர்ஜன்மம் (1)

3.7 பாரத ஜாதி

3.8 ஆர்ய ஸம்பத்

3.9 இைடயில் நமக்கு ேநர்ந்த ேக

3.10 இைடக்காலத்

ஸங்கீதம்

3.11 ம பிறப்
உண்ைம - ரத்தினக் களஞ்சியம்
மண்டலத்தில் ெவவ்ேவ ேதசங்களில் ெவவ்ேவ காலங்களிேல பிறந் , ம
ஜாதியா க்கு ஞானதானம் ெசய்தசில ெபாிேயாாின் வசனங்கைள இங்ேக
ேகாத்ெத
கிேறன்.தய ெசய் சிரத்ைத டன் ப க்கும்ப தமிழ்நாட்
மஹாஜனங்கைள ேவண் கிேறன்.
ெத

ங்கு ேதசத்

ஞானியாகிய ேவமன்ன கவிெசால்

கிறார்:

ஷ்ய
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''கல்ைலக் குவித் ப் ெபாிய ேகாவில்கள் ஏன்கட் கிறீர்கள் ? ெதய்வம்
உள்

க்குள்ேள இ ப்பைத அறியாமல்,

ணாக ஏன் ெதால்ைலப்ப த் கிறீர்கள் ?''

ஸ்வாமி விேவகானந்தர்:- ''ஒவ்ெவா மனித ைடயஅறிவி ம் பரமாத்மா மைறந்
நிற்கிற . ெவளி லகத்ைத ம்உள் லகத்ைத ம் வசப்ப த்தி உள்ேள
மைறந்தி க்கும் ெதய்வத்ைத ெவளிப்ப த் வேத நாம் ெசய்யேவண் ய
காாியம்.ெசய்ைக, அன் , ேயாகம், ஞான இவற்றினால் அந்தப் ெபா ைளஅைடந்
வி தைல ெபற்

நில்

ங்கள். தர்மம்

ம் இஃேதயாம். மற்றப்ப

மதங்கள்,

ெகாள்ைககள், கிாிையகள்,சாஸ்திரங்கள், ேகாயில்கள், ஆசாரங்கள் எல்லாம்
இரண்டாம்பக்ஷமாகக் க தத்தக்க உபகரணங்கேளயன்றி ேவறில்ைல'.
அெமாிக்கா ேதசத்

மஹா வித்வா

ம் ஞானி மாகியஎெமர்ஸன் ெசால்

கிறார்:

'எவன் வந்தா ம் சாி, அவனிட ள்ள ெதய்வத்ைதநான் பார்ப்பதற்குத்
தைட ண்டாகிற . ஒவ்ெவா வ ம் தன் ள்ேளயி க்கும் தி க்ேகாயி ன்
கத கைள
மற்ெறா வ

ைவத் விட் மற்ெறா வ ைடய ெதய்வத்ைத ம்,
க்குேவேறா வன் ெசால் ய ெதய்வத்ைத ம் பற்றிப் ெபாய்க்கைதகைள

என்னிடம் ெசால்ல வ கிறான்.'
த்ெஸன்-தேஸ-த்ஸுங் என்ற சீன ேதசத்

ஞானிெசால்

கிறார்:-

'பைழய காலத்தி
ந் வந்தெதன் க தி, ஒ மதம் உண்ைமெயன்பதாக
நிச்சயித் விடலாகா . உண்ைம இதற்கு ேநர்மாறான . மனித ஜாதி நாளாக நாளாக
வாழ்க்ைகயின் உண்ைம விதிகைள நன்றாகத் ெதாிந் ெகாள் கிற நம
பாட்டன்மா ம் ட்டன் மா ம் நம்பிய விஷயங்கைளேய நா ம் நம்பேவண் ெமன்ற
விஷயமான , குழந்ைதயாக இ க்கும்ேபா ைதத்த உ ப் க்கைளேய ெபாியவனான
ேபா ம்ேபாட் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்கு ஒப்பாகும்.'
ேமற்கூறிய எெமர்ஸன் பண் தாின் சிஷ்ய ம் நல்லஞானி மான ேதாேரா
ெசால் கிறார்:'என்ன ஆச்சாியம்! உண்ைமயின் பிரகாசங்களில் நம காலத் க்குப் பயன்படாத
பைழயனவற்ைற உலகம் ஒப் க் ெகாள் கிற . இப்ேபா
திய ஞானிகள் கண்
ெசால்

ம் உண்ைமகைள

ணாக மதிக்கிற ; சிற்சில சமயங்களில்பைகக்க ம்

ெசய்கிற . என்ன ஆச்சாியம்! '
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ராமகி ஷ்ண பரமஹம்ஸர்:'ஆச்சாிய சித்திகள் காட் வதாகச் ெசால்

ம் மனிதர் இ க்குமிடத் க்குப் ேபாக

ேவண்டாம். அவர்கள் உண்ைமெநறியினின் ம் தவறிவிட்டார்கள்.'
ஷியா ேதசத்

ஞானியாகிய டால்ஸ்டாய் (ேதால்ஸ் ேதாய்):

--------உண்ைம -

ைர

எனேவ, எல்லா மதங்க ம் உண்ைமதான்: ஒ மத ம்
உண்ைமயன் .
ஆதலால் மதப்பிாி கைளக் க திமனிதர் பிாிந் விடக்கூடா . எல்லா மதஸ்த ம்
ஒேரெதய்வத்ைதத்தான் வணங்குகிறார்கள். ெலௗகிக விஷயங்கைளப்ேபாலேவ மத
விஷயங்களி

ம் ஒப் , உடன் பிறப் , வி தைல

ன் ம் பாராட்ட ேவண் ம்.

------------உண்ைம - நம்பிக்ைக
மயிலாப் ாில்
கலவல கண்ணன் ெசட் யார்ஏற்ப த்திய திய ஸம்ஸ்க் த
கலாசாைலயின் க் ஹப் பிரேவசத்ைத ஒட் நீதிப்ர ண
சுப்பிரமணிய
அய்யர்ெசய்த ஆசி வசனங்களிைடேய, ராமா ஜா சார்ய ைடயமகிைமையப்பற்றிச்
சில வார்த்ைதகள் ெசான்னார்.
மான்நீதிமணி அய்யர் பிரம்மேவதாந்தியாைகயால்
இவ க்குத் ைவதம், விசிஷ்டாத்

ைவதம், அத்ைவதம், என்ற

ன் கட்சி ம்

ஸம்மதம். ஸத்யம் ஒன் ; அதைன ஆராதைனெசய் ம் வழிகள் பல; அத்ைவத
ஸ்தாபனம் ெசய்தசங்கராச்சார்யேர ஷண்மத ஸ்தாபன ம் ெசய்ததாகஅவ ைடய
சாித்திரம் ெசால் கிற .
பக்தியின் ெப ைமைய உலகத் க்கு விளங்கக்காட் ய மஹான்களிேல
ராமா

ஜாசாாியார் ஒ வர்; பக்தியாவ ெதய்வத்ைத நம் தல்; குழந்ைத தாைய

நம் வ

ேபால ம்,பத்தினி கணவைன நம் வ

நம் வ

ேபால ம், தான் தன்ைன நம் வ

ேபால ம், பார்த்தெபா ைளக் கண்

ேபால ம்ெதய்வத்ைத நம்பேவண் ம்.

இரவி ம் பக
ம், இன்பத்தி ம் ன்பத்தி ம், ெதாழி
ம் ஆட்டத்தி
எப்ேபா ம் இைடவிடாமல் ெநஞ்சம்ெதய்வ அ ைளப்பற்றி நிைனக்க
ேவண் ம்.ேநாய் வந்தால், அதைனத் தீர்க்கும்ப

ம்,

ெதய்வத்ைதப் பணியேவண் ம்.

ெசல்வம் ேவண் மானால், ெதய்வத்தினிடம் ேகட்கேவண் ம். கல்வி, அறி , கழ்,
ஆ ள் த ய எல்லாமங்களங்கைள ம் ெதய்வத்தினிடம் உண்ைம டன்
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ேகட்டால்அ ெகா க்கும். ெதய்வம் ெகா க்காவிட்டா ம் அைத நம்பேவண் ம்.
ேகட்ட டேன ெகா ப்ப ெதய்வத்திற்கு வழக்கமில்ைல. பக்தி பக்குவமைடந்த
பிறகுதான் ேகட்ட வரம்உடேன கிைடக்கும். அ வைர தாமஸங்கள் உண்டாகும்.
இ கர்ம விதி. ''அ த்

யன்றா

ம் ஆகுநாளன்றி எ த்தக மங்கள் ஆகா''.

எனேவ,நாம் ெதய்வத்தினிடம் ேகட்ட பயன்ைககூ வதற்கு எத்தைன காலமான
ேபாதி ம், அைதாியப்படாமல்,ெதய்வபக்திைய ம் அதனா ண்டாகும்
ஊக்கத்ைத ம் யற்சிைய ம் ைணயாகக் ெகாண் நடக்கேவண் ம்.
விதியின்
கைளத் ெதய்வபக்தி ெவல் ம். இந்த உலகம்
ைமக்கும்ஈசேன
தைலவன். அவ ம் பக்தர்க க்கு வசப்பட்டவன். பக்தன்எ ேகட்டா ம் ைககூ ம்.
நம் ; ேகள். ஓயாமல் ெதாழில் ெசய் ெகாண்
. பய க்கு அவசரப்படாேத. ெதய்வம்
நிச்சயமாக வரம்ெகா க்கும். ெதய்வம் பிரஹ்லாதைன ஹிரண்யனிடமி ந் காத்த .
தைல வாயி
ந் யாைனைய வி வித்த . பாஞ்சா யின் மானத்ைதக் காத்த .
ெதய்வம் விக்கிரமாதித்ய க்கும், காளிதாஸ க்கும், சிவாஜி ராஜா க்கும்,
நிகாில்லாத ெவற்றி ம் தீராத க ம் ெகா த்த . இவ்விதமான ெதய்வ பக்திைய
ராமா ஜர் மனித ைடய இஹபரவாழ் க்கு தல் ஸ்தானமாகச்
ெசான்னார்.ஆழ்வார்க ைடய பாட் ல் வி தைல ெயாளி நிற்ப கண் ,அவற்ைற
ேவதம் ேபால் க தேவண் ெமன் ேபாதைன ெசய்தார்.
ஆழ்வார்க ைடய குலம் நானாவிதம்;அப்ப யி ந் ம் அவர்கைளக் ேகாயி ல்
ைவத் ப் ைஜெசய்யலாெமன் ராமா ஜர் நியமித்தார். ற்காலத்தில்பிராமணர்
இதர ஜாதியாைர இழிவாக ைவத் க் ெக த்தார்கெளன் ம், ஞானத் க்குத்
தகாதவெரன் ெசால் அ ைமப்ப த்தினார்கெளன் ம் ெபாய்க்கைதகள் ெசால்
ஹிந் தர்மத்ைத அழிக்க வி ம் கிற கிறிஸ் வப் பாதிாிக ம்அவ்விடத் ,
சிஷ்யர்க ம் ராமா ஜாசாாியர் பிராமணர்என்பைத அறிய மாட்டார் ேபா ம்.
சூத்திரராகிய தி க்கச்சி நம்பிைய ராமா ஜர் கு வாகக்ெகாண் அவ ைடய
உச்சிஷ்டத்ைத உண்ணத் தி
ளங் ெகாண்டார். தி நாராயண ரத்தில் பைறயர்
ஒ சமயம் ேகாயி க்குள் வரலாெமன்
ராமா ஜர் நியமித்த ளிய ைற
இன்ைறக்கும் நடந் வ கிற .
இப்ப ப்பட்ட ம ஷ்யர்க ைடய தர்மத்ைத இக்காலத்தில் வள ம்ப
ெசய்யேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன்
கண்ணன் ெசட் யார் ஏற்ப த்தியி க்கும்
கலாசாைலயில்,பிற மதங்க ம் உண்ைமெயன்ற சமரஸ ஞானத்ைத
ஊட்டத்தவறலாகா . இந்த ஸமரஸ ஞானம் இல்லாவிட்டால் எந்தச்சித்தாந்த ம்
நாளைடவில் ெபாய்யாக ம், கு ட் நம்பிக்ைகயாக ம், ண் அலங்காரமாக ம்
ந் ஜனங்கைள மி கங்கைளப் ேபாலாக்கிவி ம். ேவத தர்மம் ஒன் .
அதில்ராமா ஜர் தர்மம் ஒ கிைள. பாஷ்ய விசாரைண நல்ல .உண்ைமயான
பக்திேய அமிர்தம். எல்லா உயிர்களிடத்தி ம்நாராயணன் விளங்குவ கண் , அந்த
ஞானத்தாேல க ையெவன் தர்ம ஸ்தாபனம் ெசய்வதற்குள்ள பயிற்சி
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ேமற்ப கண்ணன் ெசட் யார் கலாசாைலயி

ம், அ ேபான்

எல்லாப்

பாடசாைலகளி ம் பிள்ைளக க்குக் கற் க்ெகா த்தால், ேதசம்ம ப
ேமன்ைமயைட ம். இ ைககூ ம் வண்ணம் பராசக்திஅ ள் ெசய்க.
---------உண்ைம - ைதாியம்
நம
ன்ேனார்க ம் அவர்கைளப் பின்பற்றிநா ங்கூடப் ண்ணிய பாைஷயாகக்
ெகாண்டா வ ம்ஸம்ஸ்கி த பாைஷ மிக ம் அற் தமான . அைதத்ெதய்வபாைஷ
என் ெசால்வ விைளயாட்டன் . மற்றஸாதாரண பாைஷகைளெயல்லாம் மனித
பாைஷெயன் ெசால்

ேவாமானால், இைவ அைனத்தி

ம் சிறப் ைடயபாைஷக்குத்

தனிப்ெபயர் ஒன் ேவண் மல்லவா?அதன் ெபா ட்ேட அைதத் ெதய்வ
பாைஷெயன்கிேறாம்.
அந்தப் பாைஷயில் ைதாியம் என்பேதார்ெசால் ண் தீர ைடய இயற்ைக.
ைதாியம். தீரன் என்றவார்த்ைதயின் தா ப் ெபா ைளக் கவனிப்ேபாமானால்
அறி ைடயவன் என்ற அர்த்தமாகும். ணி ைடயவ க்கும்அந்தப் பாைஷயிேல
அ ேவ ெபயராக வழங்கப்ப கிற .எனேவ 'ைதாியம்' என்ற ெசால் அறி ைடைம
ெயன் ம் ணி ைடைமெயன் ம் இ வித அர்த்தங்கள் உைடய .இங்ஙனம்
இவ்விரண் க த் க்க க்கும் ஒேர ெசால்ைலவழங்குவ அந்த பாைஷயின்
ெப ைமக்குள்ள சின்னங்களிேல ஒன்றாகும்.
உலகத்தில் ேவ எந்தப் பாைஷயி ம்ேமற்கூறிய இரண் க த் க்கைள ம்
ேசர்த் க் குறிப்பிடக்கூ ய ஒேர பதம் கிைடயா . எந்த நாட் னைரக் காட்
ம்
அதிகமாக யதார்த்தங்கைளப் பாிேசாதைன ெசய் பார்த்தமஹான்கள் வழங்கிய
பாைஷயாதலால், அந்தப் பாைஷயிேல இவ்விரண்
அைமக்கப்பட்
க்கிற .

ெபா ள்க

க்கும் ஒேர பதம்

இதி
ந் ெதாியக்கூ ய யாெதன்றால், ணி ள்ளவைனேய
அறி ள்ளவெனன்பதாக நம
ன்ேனார்கள் மதிக்கிறார்கள். எ த்ததற்ெகல்லாம்
அஞ்சும்இயல் ைடய ேகாைழெயா வன் தன்ைனப் பலசாஸ்திரங்கள்கற்றவன்
என் ம் அறிவாளிெயன் ம் ெசால்வானானால்,அவைன நம்பாேத! அவன்
ேநாக்கிக் காறி மிழ்ந் விட் , அவனிடம் பின்வ மா

கத்ைத

ெசால்:- ''?அப்பா, நீ

ஏட்ைடத் ைளக்கும் ராமபாணப் ச்சிையப்ேபால், பல ல்கைளத் ைளத் ப்
பார்த் ஒ ேவைள வாழ்நாைள ணாக்கி யி க்கக்கூ ம். ஆனால் அச்சம் இ க்கும்
வைர நீஅறிவாளியாகமாட்டாய். அஞ்சாைமக்கும் அறி க்கும் நம
ன்ேனார்கள்
ஒேர ெசால்ைல உபேயாகப்ப த்தியி க்கிறார்கள்.அைத நீ ேகள்விப்பட்டதில்ைல
ேபா

ம்!'''
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ஆம், அச்சேம மடைம. அச்சமில்லாைமேய அறி .விபத் க்கள் வ ம்ேபா
ந ங்குபவன் டன். அவன்எத்தைன சாஸ்திரம் ப த்தி ந்தா ம் டன்தான்.
விபத் க்கள்வ ம்ேபா , எவன் உள்ளம் ந ங்காமல்

ணி டன் அவற்ைறெயல்லாம்

ேபாக்க யற்சி ெசய்கிறாேனா, அவேனஞானி. ''ஹாி: ஓம்'' என்
ேபாதி ம் அவன்ஞானிதான்.
சிவாஜி மஹாராஜா தம

ெசாந்தப்பிரயத்தனத்தினா

எ தத் ெதாியாத

ம், ணிவா

ம், த்தி

கூர்ைமயா ம் அ ரங்கசீப்பின்ெகா ங்ேகான்ைமைய அழித் , மகாராஷ் ரம்
ஏற்ப த்திதர்மஸ்தாபனம் ெசய்தார். அவர் ஏட் ப்ப ப்பில் ேதர்ந்தவர்அல்லர். இந்தக்
காலத்தில் இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில் ப த் ப் பாீைக்ஷகள் ேதறி 15 பாையக்
ெகாண் பிைழப்பதற்காகத் தம தர்மத்ைத ம் ஆத்மாைவ ம் விைலப்ப த்தக் கூ ய
மனிதர்கள், ஆயிரக் கணக்கான சுவ கள் ப த் க் கண்கைளக் ெக த் க்
ெகாண்
க்கிறார்கள். சிவாஜிக்கு மகாராட் ர ராஜ்யம் லாபம்.இவ்வி வாிேல
யார்சிறந்தவர்,இவ்வி வாிேல யார் அறிஞர்?
பாரதவாசிகளாகிய நாம் இப்ேபா
என்
அதி

ன த்தாரணம்ெப வதற்குக் கல்வி ேவண் ம்

சிலர் ெசால் கிறார்கள்.நாம் ' ணி ேவண் ம்' என்கிேறாம். ணிேவ தாய்;
ந் தான் கல்வி த ய மற்ெறல்லா நன்ைமக ம் பிறக்கின்றன.

------------உண்ைம - உயிாின் ஒ
சில தினங்க

க்கு

ன் கல்கத்தாவில்

ஜகதீசசந்திரவஸு, தம

''வஸு

மந்திரம்'' என்ற கூடத்ைதப்பாரதமாதா க்குச் சமர்ப்பணம் ெசய்ைகயில், ''உயிாின்
ஒ ''என்ற மகுடமிட்

ஒ

பிரசங்கம் ெசய்தார்.

அவ ைடய ெகாள்ைக எப்ப ெயன்றால்:- நாம்ஜடபதார்த்தமாக நிைனக்கும்
உேலாகாதிகளில் உயிர்நிைறந்தி க்கிற . ஐந் க்கைளப் ேபாலேவ
வி க்ஷாதிக

க்கும்உணர்ச்சியி க்கிற . ஆகேவ, மண், ெச , ஐந் ,

ம ஷ்யன்அத்தைனக்குள் ம் ஒேர விதமான ப்ராணசக்தியி க்கிற . 'இந்தஉலகேம
உயிர்க்கடல்ய என்ப அவர சித்தாந்தம். அவர் பல ட்பமான க விகள்
ெசய்தி க்கிறார். ஹிந் ேதசத் த்ெதாழிலாளிகைளக் ெகாண் அந்த ஸூ
மக்
க விகைளஎல்லாம் ெசய் ெகாண்டார். அந்தக்க விகளின் ேநர்த்திையப்பார்த்
ஐேராப்பிய சாஸ்திாிக ம் யந்திாிக ம் ஆச்சாியப்ப கிறார்கள். அந்தக் க விகளின்
உதவியால், ஒ

ண் ன் ைகயில் ஒ

ஊசி எ

ேகால் ெகா க்கிறார். ஒ

ைகபட்ட
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கண்ணா யின் ேமல் அந்த ஊசி எ
ேகா களினால் ேமற்ப
ெதாிவிக்கிற .

கிற ;அதாவ ,ேகா கள் கீ கிற . அந்தக்

ெச யின்உள்ள நிைலைய, அதன் நா யின் அைச

ெச க்கு விஷத்ைதக் ெகா த்தால் ர்ச்ைசேபா கிற .ம ப , ெதளிய ம ந்
ெகா த்தால் ெதளிகிற . ம பானம்ெசய்வித்தால் உண்டாட் க் ேகளிகள்
நடத் கிற . ெச யின்சந்ேதாஷம், ேசார் , வளர்ச்சி, சா ஆகிய
எல்லாநிைலைமகைள ம் கண்ணா யிேல கீறிக் காட் வைதப்பார்க்கும்ேபா
''ெச யின் நா

ணர்ச்சிக

நா

க்கும் ேபதமில்ைல''என்ப

ணர்ச்சிக

க்கும் இதரம

ஷ்யமி காதி ஐந் க்களின்
ஜுவாகிற .

இவ்விதமான அற் தப் பாீைக்ஷகளினால் உலகத்தின்உயிெரா ைய நமக்குத்
ெதாி ம்ப ெசய்த மஹானாகிய ேமற்ப ஜகதீச சந்திரவஸு நம் ைடய ஹிந்
மதத்தில் ஆழ்ந்தபக்தி ைடயவர் என்ப ெசால்லாமேல விளங்கும்.
ஹிந் க்களின்ேமன்ைமையப்பற்றி அவர் வார்த்ைத ெசால் ம்ேபா ,
அந்தவார்த்ைதகளிேல மிகச்சிறந்தெதா ஜீவநாதம் உண்டாகிற .
அந்தவார்த்ைதகைளப் ப க்கும்ேபாேத ப ப்ேபாாின் ஜீவசக்திமிகுதிப்ப கிற .
அவர் ெசால் கிறார்:- 'ஸாதாரணக் க விகளால்மஹத்தான காாியங்கைள
நிைறேவற்றிய மஹான்களின்ஸந்ததியிேலநாம் பிறந்தி க்கிேறாம். ஒ வன் ஒ
ெப ங்காாியத்தில்

ம்தன்ைன ஈ ப த்தினால், அைடத்தி ந்த கத கள்

திறக்கும்.அஸாத்யமாகத் ேதான் வ அவ க்கு ஸாத்யமாகும்; உண்ைம
ேத வைதேய ெதாழிலாகக் ெகாண்ட ஒ வன் சிற்றின்பங்கைளவி ம்பலாகா . லாப
நஷ்டங்கைள ம் ெவற்றி ேதால்விகைள ம்ஒன் ேபாலக் க தி அவன் தன
ஜீவைன உண்ைமக்குைநேவத்யமாக விடேவண் ம். பாரதேதசம் இப்ேபா
ெவன் காப்பாற்ற ேவண் ய வஸ்

யா ? சிறிய ம் வரம் ற்ற மாகியஒ

ெபா ளினால் பாரதமாதா தி ப்தியைடவாளா? இவ

ைடயஅற் தமான

ர்வ

சாித்திரத்ைத ம் ர்வ சாஸ்திரங்கைள ம்ெசயல்கைள ம் ேயாசிக்கும்ேபா , தாழ்ந்த
தர ள்ள சிலநாள்நிற்கிற மான பாலெமான்ைற இவள்
வி ம்பமாட்டாெளன்ப ெதாி ம்.
'இப்ேபா நம் ைடய கண் ன்ேன இரண்
காணப்ப கின்றன.

விதமானதர்மங்கள்

'' தலாவ , (ஐேராப்பியைரப் ேபால நா ம்) ப ப்பின்பர தலா
நகரத்தா

ம்,

க்குாிய கடைமகைள ம் ெபா ப் கைள ம் நிைறேவற் வதா

ம்,
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ைகத்ெதாழில், வியாபார சம்பந்தமான பலவித யற்சிகளா ம், பாரதநாட்ைட
வ ைம ைடய நாடாகச் ெசய்யேவண் ம். இைவெயல்லாம் ேதசக் கடைமயின்
க்கியாம்சங்கள்.இவற்ைறப் றக்கணித்தால் நம ஜீவ க்ேக ஆபத்
ேநாி ம்,வாழ்க்ைகயிேல ஜய ம், அவனவன் தன் தன் அவாைவத் தி ப்திெசய்
ெகாள்

ம் வழி ம் ேவண் ப் பா பட்டால், அதி

தர்மத்திற்குத்

ந்ேதேமற்கூறிய ெலௗகிக

ண் தல் உண்டாகும்.இரண்டாவ , ஆத்மதர்மம். க்ஷணமாயி க்கும்

இன்பங்கைளமாத்திரம் க தாமல், ம ஷ்ய வாழ்க்ைகயின் அத் ந்நதமான
ேநாக்கத்ைத நா உைழத்தவர்கள். நம நாட் ல் எக்காலத்தி ம்மாறாமல் இ ந்
வ கிறார்கள்.'
ஆத்ம தர்மமாவ

யாெதன்றால்,

வஸுெசால்

கிறார்: 'ம

ஷ்ய ஜாதியின் பரம

ேக்ஷமத்திற்காக ஒ வன்தன்ைனத் றந் வி தல்' என் . வந்ேத மாதரம்.
இந்தத்தர்மத்ைத எக்காலத்தி ம் இைடவிடாமல் ஒ சிலேர ம் ஆதர ெசய்
வந்தைமயாேலதான்-அஸ் ாியா ேதசத்தி ம் நீலநதிக்கைரயி ம் தைல க்கி நின்ற
ெபாிய ஜாதிகள் அழிந் ேபாயின - நாம் அழியாமல் என் ம் இளைம
ெகாண்
க்கிேறாம்.கால ெவள்ளத்தில் வ ம் மா தல்க க்ெகல்லாம் மாறாமல்,
தான்அவற்ைறத் தனதாக்கிக்ெகாண் வா ம் திறைம நம நாட் ற்குஇ க்கிற .
வந்ேத மாதரம்.
இ ேவ உயிாின் ஒ . ஹிந் ஸ்தானத்ைதவணங்குகிேறன், ஹிந்

தர்மத்ைதப்

ேபாற் கிேறன். ேலாகநன்ைமக்காக என்ைன மறந் , என்ைன இைர ெகா ப்ேபன்.
இ தான் ஜீவசக்தியின் சாந்தி வசனம். தர்மம்ஐேராப்பிய க்குத் ெதாியா . அைத
நாம் ஐேராப்பிய க்குக்கற் க்ெகா க்க ேவண் ம். அவர்க ைடய யற்சிகைள நாம்
கற் க்ெகாண் , பிறகுதான் அவர்க

க்கு நாம்உபாத்யாயராகலாம்.

ஐேராப்பாவின் ெதாழில் ட்பங்கைள நாம் பயிற்சிெசய்தல் எளிெதன்ப
மான்
வஸுவின் சாிைதயிேல நன்குவிளங்கும். நம் ைடய சாந்தி தர்மத்ைத ஐேராப்பியர்
ெதாிந் ெகாள்வதால், அவர்க

க்கு விைளயக்கூ ய நன்ைமேயா மிகமிகப் ெபாிய .

மான் ஜகதீச சந்திர வஸு ெசால் கிறார்:- 'தன்ைன அடக்கியா ம்
சக்தியில்லாைமயால் ம ஷ்யநாகாிகமான ேசதப் ப குழியின் கைரயில் ந ங்கிக்
ெகாண் நிற்கிற . ஸர்வ நாசத்திேல ெகாண் ேசர்ப்பதாகிய இந்த ெவறிெகாண்ட
ேவகத்தி

ந்

நம் ைடய ஹிந்

மனிதைனக் காப்பாற்ற மற்ெறா தர்மம் ேவண் ம்.' அதாவ ,
தர்மம்.ஏெனன்றால், 'ஆத்மத்யாகம் தனக்குத் தனக்ெகன்ற
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அவாவினால்உண்டாகா . எல்லாச் சி ைமகைள ம் அழித் ப் பிறர்நஷ்டெமல்லாம்
தனக்கு லாபெமன்

க

ம் அஞ்ஞானத்ைத ேவர ப்பதால் விைள ம்' என்கிறார்.

ன்ெனா
ைற சில வ ஷங்க க்கு ன் ஜகதீசசந்திரர் ெசால் ய வாக்கிய
ெமான்ைற ம் இங்கு ெமாழிெபயர்த் க்காட் தல் ெபா ந் ம். லண்டன் நகரத்தில்
'ராயல்ெஸாைஸ 'என்ற ெபாிய சாஸ்திர சங்கத்தார்

ன் ெசய்தப்ரசங்க ெமான்றிேல

அவர் ெசான்னார்:- 'ஸ்வ கீதங்களின்ேபசாத ஸா
யத்ைத நான் பார்த்ேதன்.
எல்லாப் ெபா ைள ம்தன் ள்ேள ெகாண்ட ஏகவஸ் வின் கைல ஒன்ைற
அங்குக்கண்ேடன். ஒளியின் சி
ேமேல ெபாதிந்

திைரக

கிடக்கும் உயிர்க

க்கிைடேய தத்தளிக்கிற

ம்,நம

தைலேமேல சுடர்

ம் ம்,

மியின்

சும் ஞாயி ம் -

எல்லாம் ஒன் .இைதக் கண்ட ெபா ேத, வாயிர வ ஷங்க க்கு ன் என்
ன்ேனார் கங்ைகக் கைரயில் ழங்கின வாக்கியத்திற்குச்சற்ேற ெபா ள்
விளங்கலாயிற் . ''இந்த ஜகத்தின் ேபத பங்களில் ஒன் , காண்பார் எவேரா அவேர
உண்ைமகாண்பார்.'' பிறர் அல்லர், பிறர் அல்லர்; இ தான்
ஜீவஒ .வா பகவா ைடய
க வாக்யம். எல்லாவற்றி

ம் ஓ யிேரஅைசகிற .

அைத அறிந்தால் பயமில்ைல; பயம் தீர்ந்தால்சாவில்ைல.அமிர்தம் ஸதா.'
--------உண்ைம - னர்ஜன்மம் (1)
னர் ஜன்மம் உண் .
ம ைரயிேல ஒ

சாஸ்திாியார் ேநற்

மாைல இறந் ேபானதாக ைவத் க்

ெகாள் ேவாம். அவர் தி ம்ப ம்பிறப்பாரா ?ெத வழியாக ஒ வன் நடந்
ேபாகும்ேபா கா ேலஒ சிற்ெற ம் மிதிபட் இறந் ேபாவதாக
ைவத் க்ெகாள் ேவாம். அ தி ம்ப ம் பிறக்குமா? இைதெயல்லாம்பற்றிச்
சாஸ்திரங்கள் மிக ம் விஸ்தாரமாகப் ேபசியி க்கின்றன.அவற்றிேல
ப த் க்ெகாள்ளலாம். ஆனால், நான் இப்ேபா ெசால்லவந்த கைத இ வன் . நான்
ெசால்ல வந்த விஷயம்ஹிந் ஸ்தானத்தின் னர்ஜன்மம்.
'ஹிந்

ஸ்தானம்' என்ப

ஹிந் க்களின் ஸ்தானம். இ நம

ேதசத்திற்கும்,

ேதசத்தி ள்ள ஜனக் கூட்டத்திற்கும் ெபயர்.இந்த ஜனக்கூட்டத்திற்கு 'பாரத ஜாதி'
என் ெபயர் ெசால்வ ண் .
-----------
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உண்ைம - பாரத ஜாதி
பாரதம், பரதன் நிைலநாட் ய . இந்தப் பரதன் ஷ்யந்த ராஜாவின் மகன்.
இமயமைல தல் கன்யாகுமாி ைன வைரயி ள்ள நம நாட்ைட இவன்
ஒன் ேசர்த் அதன்மிைச

தலாவ

சக்ராதிபத்யம் ஏற்ப த்தியப யால்,இந்த

நாட் ற்கு 'பாரத ேதசம்' என் ெபயர் உண்டாயிற் .கங்ைகயிேல வந் ேச ம்
வாய்க்கால்கெளல்லம் கங்ைகயாகேவ மாறிவி ம். பாரத ேதசத்தில் வந் கு ேயறித்
தைல ைற தைல ைறயாக இங்குவாழ்பவர்கெளல்லாம் நம ஜனக்
கூட்டத்ைதச்ேசர்ந்தவராகின்றனர்.
கி ஸ்தவர்களாயி

ம், பார்

களாயி

ம், மகம்மதியராயி

ம், இங்கி ந்

வந்

எந்த இஷ்டெதய்வத்ைதக் ெகாண்டா ய ேபாதி ம், பாரத மியிேலபிறந் வளர்ந்
இைதேய சரணாகக் ெகாண்ட மனிதர்கைளெயல்லாம் பாரத ஜாதியிேல ேசர்த் க்
கணக்கிட ேவண் ம்.இ

ஒேர ஜாதி பிாிக்க

யாத ;

அழிவில்லாத .இதற்குஆதார ம் லபல மாவ யாெதனில், ஆர்ய
ஸம்பத் .அதாவ ஆாியாின் அறி ம் அந்த அறிவின் பலன்க ம்.
-------உண்ைம - ஆர்ய ஸம்பத்
ஸம்பத்

என்ப

ஸம்ஸ்கி தச் ெசால். இதன்ெபா ள் ெசல்வம் ஆனால் இங்கு

ெசல்வம் என்ப திரவியத்ைத ம்,

ஸ்திதிைய ம், ஆ

மா கைள ம்மாத்திரேம

குறிப்பி வதன் . (1) அறி ச்ெசல்வம், (2)ஒ க்கச் ெசல்வம், (3) ெபா ட்ெசல்வம்
ஆகிய ன்ைற ம் குறிப்பி ம். 'ஆர்ய ஸம்பத் ' என்ப ஹிந் க்க
வளர்ச்சி.
நம
நம

ேவதம், நம
சிற்பம்,நம

ேகா ரங்கள், நம

சாஸ்திரம், நம ஜனக்கட் , நம

ஸங்கீதம், நம

நாட் யம், நம

மண்டபங்கள், நம

ைடய அறி

பாைஷகள், நம

ெதாழில்

கவிைத,

ைறகள்,நம

கு ைசகள்-இைவ அைனத் க்கும் ெபா ப்

ெபயர்'ஆர்ய ஸம்பத் .'காளிதாசன் ெசய்த சாகுந்தல நாடகம், ஹிந்தி
பாைக்ஷயிேல ளஸீதாஸர் ெசய்தி க்கும் ராமாயணம், கம்பராமாயணம்,
சிலப்பதிகாரம், தி க்குறள், ஆண்டாள் தி ெமாழி - இைவயைனத் க்கும் ெபா ப்
ெபயராவ

ஸம்பத் .தஞ்சா ர் ேகாயில், தி மைல நாய்க்கர் மஹால்,

தியாைகயர்கீர்த்தனங்கள், எல்ேலாராவி

ள்ள குைகக்ேகாயில்,ஆக்ராவி

ள்ள

தாஜ்மஹால், சரப சாஸ்திாியின் ல்லாங்குழல்- இைவயைனத் க்கும் ெபா ப் ெபயர்
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ஆர்ய ஸம்பத் .எனேவ, ஆர்யஸம்பத்தாவ ஹிந் ஸ் தானத்தின் நாகாீகம்.இந்த
ஸம்பத்ைதப் பா காக்கும் வைரயில் இந்த ஜாதிக்குஉயி ண் . இந்த ஸம்பத்திேல
ப்பி க்க இடம்ெகா த்தால், இந்த ஜாதிையச் ெசல் அாித் வி ம்.
இந்த ஆர்ய ஸம்பத்ைத உலகம் உள்ளவைரஸம்ரக்ஷணம் ெசய் , ேமன்ேம

ம்

ஒளி ம் சிறப் ம்உண்டாகும்ப ெசய் ங் கடைம, ேதவர்களால் பாரதஜாதிக்கு
ஏற்ப த்தப்பட்ட கடைமயாகும்.
--------உண்ைம - இைடயில் நமக்கு ேநர்ந்த ேக
இந்த ஆர்யஸம்பத்ைத நாம் பல ற்றாண் களாகஆதாித் க் ெகாண் வந்ேதாம்.
ெசன்ற சில ற்றாண் களாகஇதில்
ப்பி க்க இடங் ெகா த் விட்ேடாம்.
ேதவர்கள்நமக்குக் ெகா த்த கடைமையக் கர்வத்தா

ம், ேசாம்பலா

ம்,சி ைமயா

ம்

உல்லங்கனம் ெசய்யத் ெதாடங்கிேனாம்.ேதவர்கள் 'இந்தப் பாரத ஜாதிையக் ெகாஞ்சம்
ெசல் அாிக்கக்கடவ ' என்

ஆசீர்வாதம் பண்ணினார்கள்.

மைலப் பாம் க் கைத ேகட்
க்கிறீர்கள் அல்லவா?அதன் வா ேல தீப்பற்றி
எாி மாம். மைலப் பாம் சுகமாகக்குறட்ைட விட் த் ங்குமாம். ெசல்லாித் க்
ெகாண்

ேபான நம

ஸ்மரைணயிேல தட்டவில்ைல. அத்தைன கர்வம், அத்தைன

ெகா ப் , அத்தைன ேசாம்பல்.
நம கவிைதயிேல ஆனந்தம் குைறயத்ெதாடங்கிற் ; சி குைறந்த . கர
கல் ம் கள்ளி ள் ம் ேபான்ற பாைத நம கவிக க்கு நல்ல

ரடான

பாைதயாகத்ேதான்றலாயிற் . கவிராயர் ''கண்'' என்பைத ''சக்கு'' என் ெசால்லத்
ெதாடங்கினார். ரஸம் குைறந்த ;சக்ைக அதிகப்பட்ட .உண்ைம குைறந்த ; பின்னல்
திறைமகள் அதிகப்பட்டன.
'சவி றெதளிந்

தண்ெணன்ெறா க்க ம் த விச் சான்ேறார் கவிெயனக் கிடந்த

ேகாதாவாியிைன ரர் கண்டார்'
என் கம்பன் பா யி க்கின்றான்.
''சவி'' என்ப
ேபா

ஒளி; இ

ம். ''ஒளி ெபா ந் ப

வடெசால்; கம்பன் காலத்தில்அதிக வழக்கத்தி

ந்த

ெதளி ெகாண்டதாகித் தண்ெணன்ற (குளிர்ந்த)

நைட ைடயதாகி, ேமேலார்"கவிைதையப் ேபாலக் கிடந்த

ேகாதாவாி நதி' என்
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கம்பன்வர்ணைன ெசய்கிறான். எனேவ, கவிைதகளில் ஒளி, ெதளி ,குளிர்ந்த நைட
ன் ம் இ க்கேவண் ெமன்ப கம்ப ைடயமதமாகும். இ ேவ நியாயமான
ெகாள்ைக.
ேம

ம், ெந ங்காலத் க்கு

ன்ேன எ தப்பட்ட

ல்கள் அக்காலத் ப்

பாைஷையத் த வினைவ. காலம் மாறமாற,பாைஷ மாறிக்ெகாண் ேபாகிற ;
பைழய பதங்கள் மாறிப் தியபதங்கள் உண்டாகின்றன. லவர் அந்த அந்தக்
காலத் ஜனங்க க்குத் ெதளிவாகத் ெதாியக்கூ ய பதங்கைளேய வழங்கேவண் ம்.
அ ைமயான உள்ளக்காட்சிகைள எளிைம ெகாண்டநைடயிேல எ
வ நல்ல
கவிைத. ஆனால் ெசன்ற சில ற்றாண் களாக, லவர்க ம் சாமியார்க ம் ேசர்ந்
ெவகுஸாதாரண விஷயங்கைள அஸாதாரண அெலௗகிக அந்தகாரநைடயில்
எ
வ தான் உயர்ந்த கல்வித் திறைம என் தீர்மானஞ்ெசய் ெகாண்டார்கள்.
----------உண்ைம - இைடக்காலத்

ஸங்கீதம்

பாரத ேதசத் ஸங்கீதம் மியி ள்ள எல்லாத்ேதசத் ஸங்கீதத்ைதக் காட்
ம்
ேமலான . கவிைதையப்ேபாலேவ ஸங்கீதத்தி ம் நவரஸங்களின் ெதாழில்
இ க்கேவண் ம். நவரஸங்கைளப்பற்றி இந்தப் பத்திாிைகயிேல*சுேதசமித்திரன்
பத்திாிக்ைக தனியாக ஒ வியாஸம் பின்எ தப்ப ம். இன்ன இன்ன ராகங்களிேல
இன்ன இன்னசமயங்களில் இன்ன இன்ன ரஸங்கள் ேதான்றப் பாடேவண் ெமன்
விதிகள் எல்லாம் ர்வகாலத்
ல்களிேலகாணப்ப கின்றன. கீர்த்தனத்தி ள்ள
ெசாற்களின் அர்த்த ம்ராகத்தின் ஒளி ம் ரஸத்திேல ஒன் பட்
க்க
ேவண் ம்.தியாைகயர் காலம்வைர நம ேதசத் ஸங்கீதம்ஒளி டனி ந்த . பிறகு
இதி ம் இ ள் ேசரத்ெதாடங்கி விட்ட . பாட் ேல ரஸச் ேசர்க்ைக
கிைடயா .அப்ப ேயேசர்த்தா ம் ேசாக ரஸம் (க ணாரஸம்) தான் ேசர்ப்பார்கள்.
மற்றைவ ம ந்

ேபாயின. பாட் க் கிைசந்தப

தாளத் க்கிைசந்தப

தாளம்''என்ப

பாட்டாகிவிட்ட .''இன்பத்ைதக் காட்

பிரதானம்'' என்

ெசய்

மாறிப் ேபாய்''
ம் கணக்ேக

ெகாண்டார்கள். இன்ப ம் கணக்கும்

ேசர்ந்தி க்கேவண் ம். இன்பமில்லாமல் கணக்கு மாத்திரமி ந்தால், அ பாட்டாகா
------------உண்ைம - ம

பிறப்

இைடக் காலத்ேத நமக்குச் ேசர்ந்த ேகட் ற்குஸங்கீதத்ைத ம் கவிைதைய ம்
தி ஷ்டாந்தங் காட் ேனாம்.ஆனால், இந்தக் ேக
மாத்திரேமெதாட்

நிற்கவில்ைல. நம

ஜனக்கட்சி, ஜன நீதி, நம

அைவ இரண்ைட ம்

சித்திரத் ெதாழில், நம

சிற்பம்,நம

சாஸ்திரம், தைல, கால் -எல்லாவற்றி

ம் இந்தக் ேக
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பாய்ந் விட்ட . ேநாய் ற்றிப்ேபாயி ந்த . பராசக்தி நல்ல ேவைளயில்
நமக்குள்உயர்ந்த ைவத்தியர் பலைர அ ப்பினாள். அவ க்கும்நம்மீ கி ைப வந்
விட்ட . எனேவ, பிைழத்ேதாம்ஆனா ம், இம் ைற பிைழத்த
னர்ஜன்மம். இந்தப்
னர்ஜன்மத்தின் குறிகைள எல்லாவற்றி ம் காண்கிேறாம். பாரதஜாதி திதாய்
விட்ட . தற்காலத்திேல மண்டலத் மஹா கவிகளில் நம ர ந்த்ரநாதர் ஒ வர்
என் உலகம் ஒப் க்ெகாள் கிற . இ வைர ஐேராப்பியப் பண் தர்கள்
இயற்ைக ல் (ப்ரகி தி சாஸ்திரம்) தம விேசஷ உடைம என் க தி வந்தார்கள்.
இப்ேபா நம ஜகதீச சந்திர வஸு அந்தவழியில் நிகரற்ற திறைம ெபற்றவர்
என்பைத ேமல் நாட் வித்வான்களில் ஒப் க்ெகாள்ளாதார் யா மில்ைல.
தமிழ்நாட் ேல திய கவிைத ம் சாஸ்திர ஒளி ம் விைரவிேலேதான் ம். உலகம்
பார்த் வியப்பைட ம்.
ெசத் ப் பிைழத்ேதாம். ஆனால் உ தியாக நல்லவயிரம் ேபாேல பிைழத்
விட்ேடாம். திய ஜன்மம் நமக்குமிக ம் அழகான ஜன்மமாகும்ப ேதவர்கள்
அ ள் ாிந்தி க்கிறார்கள் அதன் ெபா ட் அவர்கைள
இைடவிடாமல்வாழ்த் கின்ேறாம்.
----------

4. ஓம் சக்தி
4.1 ஜன வகுப்

4.2 வ ைமயின் பயன்

4.3 தீர்ப்

4.4 ேயசு கி ஸ் வின் வார்த்ைத

4.5 இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் மஹிைம

4.6 ேலாக கு

4.7 அடங்கி நட

4.8 னர்ஜன்மம் (2)

4.9 உலக வாழ்க்ைகயின் பயன்

4.10 உைழப்

4.11 ராணங்கள்

4.12 ெகாள்ைகக்கும் ெசய்ைகக்கு ள்ள
ரம்

ஓம் சக்தி - ஜன வகுப்
இனிேமல் யாேர ம் ஒ மஹான் வந் ம ஷ்யைனச் சாகாமல் றாண்ேட
பயமில்லா வாழக் கூ ய ம ந் ம் உபாய ம் உலகத் க்குக் காண்பிக்கலாம்.
ம

ம்

ஷ்யன் பாபத்ைத விட்டால் அமரத் தன்ைமைய அைடயலாம்.'பாபத்திற்கு மரணம்

சம்பளம்' என் கி ஸ் வ ேவதம் ெசால்
ெவல்லக் கூ ய காலம் வரலாம்.

கிற

பாபத்ைத நீக்கி மனிதர் மரணத்ைத
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ஆனால், இப்ேபா ள்ள நிைலைமயில் மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ்வ
சதமில்ைல. 'இன்ைறக்கி ப்பாைர நாைளக்கி ப்பார், என்
திடமில்ைலேய' என்
எங்கி ந்ேதா வந்

எண்ணேவா

தா மானவர் ெசான்னார்.
இவ் லகத்தில் சில நாள் வாழ்கிேறாம். ெசத்த பிறகு நம் ைடய

கதி என்ன ஆகுேமா?கட

க்குத் தான் ெதாி ம்.

ன்ேற

க்கால் நாழிைக உயிர்

வாழ்வ , சந்ேதாஷத் டன் இ ந் விட் ப் ேபாகக் கூடாதா? அடடா! இந்தப்
மனித உயி க்கு எத்தைன கஷ்டம், எத்தைன பயம், எத்தைன இைட
ெகாைல, எத்தைன

மியில்

, எத்தைன

ேராகம், எத்தைன ெபாய், எத்தைன ெகா ைம, எத்தைன

அநியாயம், ஐேயா பாவம்!
அடா, மனிதர்கேள; எத்தைன சாஸ்திரங்க
கட் ப்பா க
ெசய்

க்கும், நம் மனிதர் உட்பட்

ெகாள்ேவாேம. அந்தக் கட் ப்பா

க்கும், ஆக்கிைனக
க்கவில்ைலயா? ஒ

க்கும்,
க் கட் ப்பா

யாெதனில்: 'ஒ வர்க்ெகா வர்

மனத்தா ம் தீங்கு நிைனப்பதில்ைல. ஒ வர்க் ெகா வர் பயப்படல் இல்ைல.'
மானிடேர இந்த விரதம் எ த் க் ெகாள் ங்கள். இ பிைழக்கும் வழி. ெத வில்
நடக்கும்ேபாேத ன்பின் ெதாியாத மனிதர்கூட ஒ வர்க்ெகா வர் ேகாபம் அல்ல
அவமதிப் அல்ல பயத்ேதா பார்த் க் ெகாள்கிறார்கள். மனித க்கு மனிதன்
இயற்ைகயில் விேராதம் என்ற நிைலயில் உங்க ைடய டத்தனமாக ம ஷ்ய
நாகாீகம் வந்
ேவண் ம்.

ேசர்ந்

இ க்கிற . இைத மாற்றி, அன்ைப

லாதாரமாக்க

தலாவ , சில க்குச் ேசா மிதமிஞ்சியி க்க, பலர்தின்னச் ேசாறில்லாமல் ம
ெகா ைமையத் தீர்த் விட ேவண் ம். இ இலக்கம் ஒன் . மியின் மீ ள்ள

ம்

நன்ெசய், ன்ெசய், ேதாப் , ர , சுரங்கம், நதி, அ வி, குப்ைப, ெசத்ைத, தைர கட
ைடய ெசாத்தில் நாம் ேவ கட்டக்கூ ய பாகத்ைதெயல்லாம் சிலர்
தங்க க்குச் ெசாந்தெமன் ேவ கட் க் ெகாண்டனர் பல க்கு ஆகாசேம
உைடைம. வா

ஆகாரம். இதற்கு ம ந்

என்னெவன்றால் 'எல்ேலா ம் சமானம்,

அண்ணன் தம்பிேபால' என்ற த்தி உண்டாய் ஏைழகள் வயி
ெசல்வர்கள் காப்பாற்ற ேவண் ம்.

பசிக்காமல்

அ
யாவிட்டால், ஐேராப்பாவில் 'ேசாஷ ஸ்ட்' கட்சியார் ெசால்வ ேபால
நிலத்ைத ஸகல க்கும் ெபா ெவன் ராஜ்யவிதி ஏற்பா ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்.
மனிதர் அத்தைன ேப க்கும் ேபா மான ஆகாரம்

மி ேதவி ெகா க்கும்.

மிேதவியின் பயைன ேநேர ைகயாளத் ெதாியாமல் ெபாறாைமயா

ம்,
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அறியாைமயா

ம், தா மாறாக விழல்ப த்தி, ேசா

ேத ம் இடத்தில் ேசா

ேதடாமல்,ஒ வர்க் ெகா வர் ெகால்ல வழி ேத , பலர் வயி

வாடச் சிலர் வயி

ஜீர்ண சக்தியில்லாமல் ேபாக, மனிதர் பாிதாபமாகக் காக்ைகயி

ம் கைடப்பட்ட

வாழ் வாழ்ந்
ேண நசித் ப் ேபாகிேறாம். 'ஏைழகள் வ ந்தினால் நமக்ெகன்ன?'
என் நிைனப்பவர் பரம டர். பலர் ெசௗகாியப்ப ம் வைர சிலர் ெசௗகாியம்
அைடதல் இந்த உலகத்தில் சாத்தியமில்ைல. ெபா ளாளி நல்ல உ ப் கள் அணிந்
ெகாண்

ெத வில் உலாவப் ேபாவைத ம், அவ

ைடய கன்னத்தில் சைத

உப்பியி ப்பைத ம், அவ ைடய ஏவலாட்களின் ெதாைக ம் சி ைம ம், ேமற்ப
ெபா ளாளி பிறைர அவமாியாைத ெசய்வைத ம் கண் மயங்கிப் ேபாய் அவன்
பரமானந்த நிைலயி
ப்பதாக ஏைழ நிைனக்கிறான். அ தவ . அவன் மனத்தில்
ஒளிந் கிடந் அவன் உயி க்கு நரகேவதைன ெசய் ம் யரங்கைள ஏைழ
அறியமாட்டான். ஒ வகுப்பின் மனம் மற்ெறா வகுப் க்குத் ெதாியாம ம்
ஒ வ ைடய உள்ளம் மற்ெறா வ க்குத் ெதாிய இடமில்லாம ம், ம
நாகாீகம் அவ்வள
டத்தனமான நிைலக்கு வந் ேசர்ந்தி க்கிற .

ஷ்ய

---------ஓம் சக்தி - வ ைமயின் பயன்
ஏைழயின் அ க்குத் ணிைய ம், அ க்குடம்ைப ம், சிைரக்காத கத்ைத ம்
பார்த் ப் ெபா ளாளியின் குழந்ைதகள் ேமற்ப ஏைழ தம ம ஷ்ய பதவிக்குத்
தாழ்ந்த பன்றி, நாய், மா

வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவன் என்

ஐேராப்பாவில் ஏைழக்கும் ெபா ளாளிக்கும் விேராதம்

நிைனக்கிறார்கள்
ற்றிப்ேபாய், உள் நாட் ச்

சண்ைடகள் ேநாிட் ம், அப்ப ேநாிடாதப த க்க ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன்
ஜனங்கைள ஒன் ேசர்க்கும் ெபா ட்டாக ெவளிநா களின் மீ சில ராஜாக்கள் ேபார்
ெதாடங்க, கண்டங்களில் ேபார் பரவி ம்,

மண்டலம்

ள்

ளாகிற . கிழக்குத்

ேதசங்களி ம், த்தமில்லாமல் சமாதானத் டன் இ க்கும் இடங்களி ம் தி ஷ்டாந்தமாக நம தமிழ் நாட் ப் பைறயர்கூட கண் விழித் த் தாங்கள் மனிதர்
என்பைதத் ெதாிந் ெகாண் மற்ற ஜாதியா க்குத்தாங்கள் சமானெமன் சைப
கூட் த் தீர்மானம் ெசய்கிறார்கள். மந்திாி மாண்ேடகுவிடம் ைறயிட்டார்கள்.
கிழக்குத் ேதசங்களில் சமாதான எல்ைலகளிேல கூட ஏைழகள் கண் திறந்
ெபா ளாளிகைள எதிர்க்கத் ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.
சு ங்கக் கூ மிடத் , ேசாற் க்காக மனிதர் ஒ வர்க்ெகா வர் ெசய்
அநியாயம், நாய்க
என்ப

ம் பன்றிக

ம் தம

ெகாள்

ம்

ஜாதிக்குள்ேள ெசய் ம் வழக்கமில்ைல

உலகப் பிரசித்தமான விஷயம். ஆங்கில பாைஷயில் (Lord Byron - லார்

ைபேரான்) என்ற மகா கவி ஒ சமயத்தில் மனிதைர 'நாய்கள்' என் கூறினார். பிறகு,
உண்ைமயில் மனிதைரக் காட்
ம் நாய் ஜாதி ேமம்பட்ட தாைகயால் மனிதைர

47
நாய்கேள என்

ெசால் யதி

ந்

நாய் ஜாதிக்கு அவமாியாைத ெசய்வதாக

ஏற்ப மாைகயால், அைத மாற்றி 'ஏ மனிதேர' என்

கூப்பிட்டார்.

--------ஓம் சக்தி - தீர்ப்
அன் தான் இதற்ெகல்லாம் தீர்ப் . எல்லா மனித க்கும், ஆ
குழந்ைதக்கும், ெவள்ைளக்கும், மஞ்ச
சகல க்கும் உள்ேள பரமாத்மா பரம
நின்

க்கும், ெபண்

க்கும்,

க்கும், ெசம் க்கும், க நிறத் நீக்ேராவ க்கும்
ஷனாகிய நாராயணேன அந்தர்யாமியாக

ெவளித் ெதாழில்கைள நிகழ்த் கிறான். ஆதலால் மானிடேர, சேகாதர

உணர்ச்சிேய தீர்ப் . சேகாதர உணர்ச்சிையப்பற்றிக் கவிைதகள் பா வ ம், நீதி
ல்கள் கழ்வ ம், வர்த்தமானப் பத்திாிைககள் கர்ஜைன ெசய்வ ம் இவ் லகத்தில்
சாதாரணமாக இ க்கிற . நைடயில், எந்தக் கண்டத்தி ம் எந்த ைலயி ம் அந்த
யற்சி காணப்படவில்ைல. அ நைடக்கு வரேவண் ம். கண்ணில்லாதவன் வான
சாஸ்திரம் ப க்க
யா . இன்பேமா அன் லகத்ைதச் ேசர்ந்த பதார்த்தம் ஆதலால்
அன்பில்லாவி ன் இன்பமில்ைல. இன்பத்ைதத் ேத த்ேத எங்கும் எப்ெபா
ம்
எதனி

ம் காணாமல் வ ந் கிற மானிடேர, ேக

அன் ண்டானால் இன்ப ண்
ெசான்னார். அந்த

ங்கள்.

என்பைதப் த்தபகவான் கண் பி த் ச்

க்தியின் மகிைமைய ேநேர மனிதர் ெதாிந் ெகாள்ளாமல், அவர்

காட் ய பயைன அைடயாமேல இ ந்

வ கிறார்கள். அன் , ெகாள்ைகயில்

இ ந்தால் ேபாதா ; ெசய்ைகயில் இ க்க ேவண் ம். உன்னிடம் ஒ

ேகா

பாய்

இ ந்தால் ேதச நன்ைமக்காகக் ெகா த் விட் நீ ஏைழயாகிவிடத் ணிவாயானால்,
நீ உன் ேதசத்தின்மீ அன் ைடயவனாகக் க தப்ப வாய். உன் ைடய குழந்ைத
உயிைரக் காக்கும் ெபா ட்டாகப்
யின் வாயில் நீ ேபாய் தலாவ
ைகயிடத் ணிவாயானால், நீ குழந்ைதயிடம் அன் ைடயவனாகக் க தப்ப வாய்.
பைறய க்கும் ேபாஜனம் ெசய்வித் ப் பக்கத்தில் ைவத் க்ெகாண்
ம ஷ்யனிடம் அன் ைடயவனாக விளங்குவாய்.

சாப்பிட்டால், நீ

--------ஓம் சக்தி - ேயசு கி ஸ் வின் வார்த்ைத
ேயசுவினிடம் ஒ

நாள் ஒ

மனிதன் வந்

ேவண் ம். அதற்கு உபாயம் என்ன?" என்

"ஸ்வாமி எனக்கு நித்ய வாழ்
ேகட்டான்.
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அதற்கு ேயசு ெசான்னார்:- "ஈசன் கட்டைளகள் பத் . அவற்றின்ப

நட. விகபசாரம்

பண்ணாேத, ெசால்லாேத, தி டாேத, ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாேத, வஞ்சைன
பண்ணாேத, தாய் தந்ைதயைரப் ேபாற் " என் . வந்த மனிதன்: "நான் இந்த
விதிகைள எல்லாம் தவறாமல் நடத்தி வ கிேறன்" என்றான். அப்ேபா ேயசு கி ஸ் :
"ஒ குைற இன் ம் உன்னிடத்திேல இ க்கிற . ட் க்குப்ேபாய் உன் ைடய
ெசாத்ைத எல்லாம் விற் ப் பணத்ைத ஏைழக க்குக் ெகா த் வி . உனக்கு
ேமாக்ஷச் ெசல்வம் உண்டாகும். சி ைவைய (அதாவ ேவள்வி விரதத்ைதக்)
ைகக்ெகாண் என் டேன வா" என்றார்.
வந்த மனிதன் இந்த வார்த்ைதையக் ேகட் மிக ம் யரத் டன்
தி ம்பிப்ேபானான். அவன் ெபாிய பணக்காரன். அவ்வளைவ ம் ஏைழகளிடம்
ெகா த் விட் ச் சி ைவையத் க்கிக்ெகாண் ேயசுவின் பின்ேன ேபாவதில்
அவன் மனத்திற்கு இன்பந்ேதான்றவில்ைல. அப்ேபா ேயசு கி ஸ் பக்கத்தி
ந்த
தம

சீடைர ேநாக்கிச் "ெசல்வ ைடயார் ேமாக்ஷ ராஜ்யத்தில் குதல் மிக ம் அாி "

என்றார். சீடெரல்லாம் இைதக் ேகட்

வியப்ெபய்தினர் ஸஹஜந்தாேன?பணம் நிரம்ப

ைவத்தி ப்ேபார் யார்? ராஜா, மந்திாி, ேஸனாதிபதி, வியாபாாி, ஜமீன்தார்,
ேகாயிலதிகாாிகள், மடாதிகாாிகள் - இத்தைன ேப க்கும் ேமாக்ஷம் ஸந்ேதஹெமன்
ெசான்னால் ேகட்ேபா க்கு வியப் ண்டாவ

ஸஹஜந்தாேன? கு க்கள் கூட

நரகத் க்குத்தானா ேபாகேவண் ம்? ேயசுகி ஸ் பின் ம் ெசால் கிறார்:"மக்களிேல ெசல்வ ைடேயார் ஈச லகத்திற்குள்ேள குதல் மிக ம் அாி .
ஊசித்ெதாைளயில் ஒட்டைக ைழவைதக் காட்
ம், ெசல்வன் ேமாக்ஷத் க்குள்
ைழவ க னம்" என்றார். அப்ேபா ேப
என்ற சீடன் ெசான்னான்: "நாங்கள்
அைனத்ைத ம் விட் உம் டன் வந்தி க்கிேறாம்" என் . அப்ேபா "என்
ெபா ட்டாக ம் ேவதத்தின் ெபா ட்டாக ம் எவெனா வன்
பிறந்தாைரேய

ம், தாய் தந்ைதயைரேய

ம் விட்

ட்ைடேய

வ கிறாேனா, அவ

ம், உடன்
க்கு

அைவயைனத் ம்

பங்கு ெப கிவ ம். இஹத்தில் உடன்பிறந்தார், தாய்தந்ைதயர்,

ெபண்

மி-எல்லாம் தி ம்பக் கிைடக்கும்; ஆனால் ெகா ைம

பிள்ைளகள்,

அ பவிக்கேவண் ம். பரத்தில் நித்யவாழ் கிைடக்கும்; ஆனால் இப்ேபா
தற்பட்
ப்ேபார் கைடப்ப வார்கள்" என் ேயசு ெசான்னார்.
ேமற்ப கைதைய
காந்தி எ த் க் காட் ச் சில தினங்களின் ன்
பிரயாைகயிேல ஒ அர்த்த சாஸ்திர சைபயின் ன் ெசய்த பிரசங்கத்தின் க த்
என்னெவன்றால்:- 'ஐேராப்பியர் ெசல்வம் ேத வைதேய ஒ
நிைனத் விட்டார்கள். அப்ப

நிைனத்தப யால், அவர்க

ெபாிய தர்மமாக
க்குப்பலவித

அெஸௗகர்யங்கள் ேநாிட்டன. நாம் ெசல்வத்ைதப் ெபாிதாக ைவக்கக் கூடா '
என்பேதயாம்.
-----------
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ஓம் சக்தி - ேயசு கி ஸ் வின் வார்த்ைத
மான் காந்தி ெசால்

கிறார்:

இ ெகாண்ேட ற்காலத்தி ம் பணந்ேத ம் காாியங்க க்கு ஒ வரம்
ஏற்ப த்தினார்கள். ெலௗகீக ஆைசெயல்லாம் நி த்திவிடேவண் ெமன் நான்
ெசால்ல வில்ைல. ெபா ள் ேத வைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட கூட்டெமான்
நம் ள்ேள இ க்கலாம். ஆனால் அந்த ேநாக்கம் ஸர்வ உந்நதமன் .
ேமற்குத் ேதசத்தார் தங்க

ைடய அபிவி த்திையப் ப ன், ஷில் ங், ெபன்ஸ்,

கணக்குப் ேபாட் ப் பார்க்கிறார்கள்; அெமாிக்காவின் ெசல்வத்ைத அளெவைடயாக
ைவத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
"அங்ேக எல்லாத் ேதசத்தா க்கும் அெமாிக்காைவக் கண்டால் ெபாறாைம. நம
ேதசத்தில் சிலர் அெமாிக்காைவப்ேபால நா ம் ெசல்வந் ேத வேத சாிெயன் ம்,
ஆனால் அந்தமாதிாி நாம் ேவைலெசய்ய ேவண்டாெமன் ம் ெசால் கிறார்கள். இந்த
யற்சி ஈேடறா . ஒ

மனிதன் ஏக காலத்தில் உத்தமம், மத்திமம், அதமம் என்

ன் நிைலைமயி ம் இ க்க
யா ....யந்திரசாைல, ஆைல இவற்றால் என்ஜின்
ைகேயறிய நாட் ேல ேதவர்கள் இரார் ந ன யந்திர தந்திரங்களினா ம் அவற்றால்
விைள ம் ெசல்வத்தினா ம் இன்ப ண்டாகா."
இங்ஙனம்

மான் காந்தி ேயசுநாதைர மாத்திரேம யல்லாமல்

ஹம்ம , நானக்,

கபீர், ைசதன்யர், சங்கராசார்யார், தயாநந்தர், ராமகி ஷ்ணர் ேபான்ற ஞானிகைள
எல்லாம் காட் , இவ்வைனவ ம் வ ைமைய விரதமாகக் ெகாண்

ேமன்ைம

ெபற்றைத ம், உலகத் க்கு நல்ல வழி காட் யைத ம் ஞாபகப் ப த் கிறார்.
ஆதலால் வ ைம விரதேம உயர்

என்கிறாரா? ஒேரஅ யாக அப்ப

ெசால்லவில்ைல. "ெபான்ைனக் காட்
அதிகாரத்ைதக் காட்
ேவண் ம். நம

ம்

ம்" அதிக உண்ைம காட்டேவண் ம்;

ம் அதிக தீரம், சுயநலத்ைதக் காட்

ம் அதிக ஈைக இைவ

கைள ம், அரண்மைனகைள ம் ேகாவில்கைள ம்

பணக்ேகாலம் குைறவாக ம் குணக்ேகாலம் அதிகமாக ம் விளங்கச்ெசய்ேவாமானால்,
நம்மிடத்தில் பாரமான ைசன்யமில்லாமேல எதிர்த் வ ம் ேசைனக் கூட்டங்கைளத்
த க்கலாம்" என்
மான் காந்தி ெசால் வ வதில் எனக்குப் ெப ம்பா ம்
உண்ைம இ ப்பதாகேவ ேதான் கிற . ெதய்வமில்ைல என் எந்தத் தவ
ெசய்தாவ பணந் ேத ேவார் பணத்ைதேய ெதய்வெமன் ெகாண்ேடார்.
இவ்வினத்தார் எல்லாத் ேதசங்களி ம் இ க்கிறார்கள். இவர்கள் மனத்திேல தம்ைம
ேமதாவிகளாக நிைனத்தி க்கிறார்கள். இவர்க ைடய ேமதாவித் தனம் மடத்தனம்.
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'ெதய்வத்ைத நம்பி, எப்ேபா ம் உண்ைம ெசால்ல ேவண் ம்; பயப்படக்கூடா . எ
நியாயெமன்
ேவண் ம்'என்

ேதான் கிறேதா, அைத அச்சமில்லாமல் ெசய்

க்க

காந்தி ெசால்வைத நான் ேவதவாக்காக ஒப் க் ெகாள்

கிேறன்.

ெதய்வத்தின் 'அ ள் ெபற்றால் மற்றச் ெசல்வங்கெளல்லாம் கூ வ ம்' என்
ேயசுகி ஸ் ெசால் யைதக் காந்தி எ த் க் காட் கிறார். அ
ம்
ேவதவாக்கியமாம். ஆனால் அவர் ெசால்வ
ற ெநறி. அ சில க்குச் சில
காலங்களில் பயன்படலாம். இக்காலத்தில் பல க்கு அ தீைம உண்டாக்கும்.
ெதய்வத்ைத எதிர்த் ச் ெசல்வம் ேத தல் தீைம என்பைத நான்
ஒப் க்ெகாள் கிேறன். ஆனால் ெதய்வத்ைத நம்பி உடேன ெசல்வம் ேசர்க்க
ேவண் ம். இ என் ைடய ெகாள்ைக. எனக்குத் ெதாிந்தவைர,
ேபாலேவ ெசால் கிற .

க்ேவதம் இ

-------ஓம் சக்தி - இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் மஹிைம
[20-6-20, ஞாயிற் க்கிழைம மாைலயில், ெபாட்டல்
ெத வில், எல்லா வைககளி

ாிேல ெதற்குப்

ம் ெப ைம ெபா ந்திய ஒ

மைனத்

ஸ்லீம்

ஸைபயின் ன்ேன, "இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் மஹிைம" என்ற விஷயத்ைதக் குறித்
மான் சி. சுப்பிரமணிய பாரதி ெசய்த பிரசங்கத்தின் ஸாரம்.]
இன் மாைல எ த் க்ெகாண்ட விஷயத்ைதப் பற்றிப் ேபசு ன் , நான்
அல்லாவின் மீ பா க்ெகாணர்ந்தி க்கும் தமிழ்ப் பாட்ைட இங்கு வாசித் க் காட்ட
அ மதி த ம்ப ேவண் கிேறன். ஏற்ெகனேவ அரபி பாைஷயில் 'பாத்திஹா' (ஜபம்)
ஓதி
ந் விட்ட . அதற்கு அ ஸரைணயாக இந்தத் தமிழ்ப் பாட்ைடப்
பா கிேறன்:
பல்லவி
அல்லா, அல்லா, அல்லா!
சரணங்கள்
1. பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் ேகா ேகா யண்டங்கள்
எல்லாத் திைசயி ேமா ெரல்ைல ெவளி வானிேல
நில்லா சுழன்ேறாட நியமஞ் ெசய்த ள் நாயகன்,
ெசால்லா மனத்தா ந் ெதாடெராணாதெப ஞ்ேஜாதி
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(அல்லா, அல்லா, அல்லா!)
2. கல்லாதவராயி ம் உண்ைம ெசால்லாதவராயி ம்
ெபால்லாதவ ராயி ம் தவமில்லாதவ ராயி ம்
நல்லாைர நீதியின்ப நில்லாதவ ராயி ம்
எல்ேலா ம் வந்ேதத் மளவில்யமபயங் ெகடச்ெசய்பவன்
(அல்லா, அல்லா, அல்லா!)
எனக்கு தல்
பின்வ மா :-

தல் இஸ்லாம் மார்க்கத்திேல அன் ண்டானதின் காரணம்

பல வ ஷங்களின் ன் நான் ஒ ஆங்கிேலய பண் தர் எ திய
ஸ்தகெமான்ைறப் ப த் க் ெகாண்
ந்ேதன்.அதில் ஹம்ம நபியின்
சாித்திரத்ைதக் குறித்த சில விஷயங்கள்காணப்பட்டன. அவற்ைறப் ப த் ப்
பார்த்தேபா , நான் அற் த ண்டாய்ப் பரவசமைடந்ேதன்.
மக்கா நகரத்தில், ஜாாிகளின் ஸைப கூ யி க்கிற . பிரமாண்டமான ஸைப.
நாட்
ள்ள ஜாாிகள் அத்தைன ேப ம் ேசர்ந் கூ ம் வ ஷாந்தரக்கூட்டம்
தி விழாக் காலத்ைத ஒட் நடந்த ; ஹம்ம நபி ேமற்ப
ஜாாிகளின் வம்சத்தில்
பிறந்தவர். அரபி ேதசத் ஜனங்கள் அந்தக் காலத்தில் விக்ரஹாராதைனயி ம் பல
ேதவ உபாஸைனயி ம் தற்காலத்தில் தணிந்த ஜாதி ஹிந் க்கள் எத்தைன ழ்கிக்
கிடக்கிறார்கேளா, அத்தைன ழ்கிக் கிடந்தார்கள். அவர்களிைடேய ஹம்ம
நபியின் கு ம்பத்தாரேகாவிற் கு க்கைள ம் பட்டர்கைள ம் ஒத்தி ந்தனர்.
இவர்க ைடய ைவதிகக் ேகாஷ் யின் ஸைபக்கு ந ேவ ஹம்ம நபி எ ந்
நின் ெசால் கிறார்:- நான் அல்லாைவ ேநேர பார்த்தி க்கிேறன். அவர் என்ைனத்
தம
க்கிய பக்தராக ம் பிரதிநிதியாக ம் நியமனம் ெசய்தி க்கிறார். நீங்கள்
இனிேமல் அவைரத் ெதா ங்கள். அவைர மாத்திரம் ெதா தால் ேபா ம். கட ள்
ஒ வர்தான் இ க்கிறார். பல ஈசுவரர் இல்ைல. ஈசைனத் தவிர ஈசன் ேவறில்ைல. லா
இலாஹா இல் அல்லா. அல்லாைவத் தவிர ேவ அல்லா கிைடயா . (அரபி
பாைஷயில் அல்லா என்ற பதத்திற்குக் கட ள் என் அர்த்தம்.)அவர் நம்ைமப்ேபால
ேதா டம் ம் ைககால் த ய உ ப் க்க
ைடயவரல்லர். அவைரச் சிைலகள்
ைவத் த் ெதா வதி ம் அவ க்கு உங்க ைடய ஆகாரங்கைள ைநேவத்தியம்
பண் வதி ம் பயனில்ைல. அவர் எல்லாவற்ைற ம் பைடத் எல்லாவற்ைற ம்
இயக்கிக்காத் எல்லாவற்ைற ம் வ
மாற்றிக் ெகாண்
க்கிறார். அவர்
எல்லாவற்ைற ம் தம் ைடய உடம் களாக ம் தம் ைடய பங்களாக
ைடயவர்.
அறி வ வமாக நிற்பவர். அ ள் வ வமாக நிற்பவர். அவைர மனமாகிய ேகாயி ல்
நி த்தி, ாியம் பக்தி என்ற க்களால் அர்ச்சிப்பேதசாியான ைஜ. இைடவிடாமல்
அைசயாமல் அவாிடம் தீராதமாறாத பக்தி ெச த் ங்கள். அவ்விதமான பக்தி
"இஸ்லாம்"என் ெசால்லப்ப ம். இந்த இஸ்லாைமத் தாித்தி ப்ேபார் நித்தியானந்த
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வாழ்க்ைகயாகிய க்தி வாழ்க்ைகைய எய் வார்கள்.ஆதலால், நீங்கள் இந்தப்
ராதனக் கிாிையகைள ம் ெகாள்ைககைள ம் விட் விட் என் மதத்தில் ேசர்ந்
அல்லாவின் தி வ நிழைல அைடந் வாழ ற்பட் வா ங்கள்" என்
ஹம்ம
நபி யாண்டவர் தி வாய் மலர்ந்த ளினார்.
இைதக் ேகட்ட மாத்திரத்தில் அங்கி ந்த ெப ச்சாளிக் கு க்கெளல்ேலா ம் தங்கள்
சிஷ்யர் ஸஹிதமாக ஹம்ம நபிையப் பாிஹாஸம் பண்ணினார்கள். அந்தச்
சமயத்தில் ஹம்ம நபி (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹிவஸல்லம்) அவர்களின்
ம மகனாகிய அ

என்பவர் எ ந்

"மாமா, உங்கள் ெகாள்ைகைய யார் நம்பினா

சாி, நம்பாவிட்டா

ம் சாி, நான் நம் கிேறன். லா இலாஹா இல் அல்லா

கம்ம

ம்

ர்

ரஜூல் உல்லா, அல்லாைவத் தவிர ேவ கட ளில்ைல. அவ க்குச் சிறந்த நபி
ஹம்ம " என் பிரதிக்கிைன ெசய் ெகா த்தார். இ ஒ ெசய்தி.
இரண்டாவ ெசய்தி, ஹம்ம நபிையத் தம குமஸ்தாவாகப் பல வ ஷம்
ைவத்தி ந்த பிறகு அவ க்கு மாைலயிட்டவராகிய கதீஜா பீவியம்ைம அவ ைடய
மதத்தில் ேசர்ந் ெகாண்ட . ஒ வன் தான் ேநேர கட ைளப் பார்த்ததாக ம்
அதனின் ம் ெதய்வங்கள் தன்னிடத்தில் விளங்குவதாக ம் ெவளி ராாிடம் ெசால் ,
அவர்கைள நம் ம்ப

ெசய்தல் எளி . இர

ெபா க்கமாட்டாமல் அ வைத ம் இன்

பகல் கூடேவ யி ந் , நீ ேநாய் ேவதைன
ம் உன்

ைடய பலஹீனங்கள்,

அைதர்யங்கள், அச்சங்கள், அநீதிகள், கு ரங்கள், ெபாறாைமகள், அதர்மங்கள்,
குைறகள் எல்லாவற்ைற ம் ஸஹிப்ேபாராகிய உன் சுற்றத்தா ம், அத்யந்த
நண்பர்க

ம், பக்கத்

மஹாெனன்

ட்டா ம் உன்ைனக் கட ளின் அ

நம்பேவண் மானால், நீ உண்ைமயிேலேய ெதய்வத்ைதக்

கண்டால்தான்

ம். மற்றப

இவர்கைள நம் ம்ப
மனித
ெசால்

ம் அம்ச ம் அைடந்த

ஏமாற்ற னா

ம், ேவஷங்களா

ம், ந ப் களா

ெசய்தல் சாத்தியமில்ைல. இ பற்றிேய,இங்கிலீஷில் "எந்த

ம், தன் ெசாந்த ஊாில்"தீர்க்கதாிசியாக மாட்டான்" என்ெறா
கிறார்கள்.

ஹம்ம

நபிைய

ம்

தல்

தல் அ

ம், அைத காட்

வசனம்

ம் ஆச்சர்யந் ேதான் ம்ப ,

கதீஜாபீவி ம் கட ளின் க்கிய பக்தெனன் ம், ெதய்வ அ ள் ெபற்றவெரன் ம்
மண்டலத்தில் கட
ைடய பிரதிநிதியாக அவதாித்தமஹாெனன் ம் அங்கீகாரம்
ெசய் ெகாண்டைதக் கவனிக்குமிடத்ேத, அவர் நிகாில்லாத ஞானி ெயன்ப ம்
பக்தகுல சிேராமணி ெயன்ப ம் மிகத் ெதளிவாக விளங்குகின்றன.
மக்கத்தில் ஹம்ம நபிக்கு அேநகர் சீடராகச் ேசர்ந் விட்டார்கள். அவ ைடய
மதம் நா க்கு நாள் பிரபலமாகத் ெதாடங்கிவிட்ட . இைதக் கண் பைழய
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விக்ரஹாராதைனக்கார க்குப் ெபாறாைம ம் அச்ச ம்மிகுதிப்படலாயின. மக்கத்
அதிபதி, நபியவர்கைள ம் அவ ைடய

க்கிய நண்பர்கைள ம் சீடைர ம் பி த் ச்

சிைறயி

ம்ப , தன் ேசவகாிடம் கட்டைளயிட்டான். இந்தச் ெசய்தி நபி

ஆண்டவ

ைடய ெசவிக்கு எட்

விட்ட . இ

அப்பால், சில நண்பாின் ேவண் ேகா

622 கி.பி. வ ஷத்தில் நடந்த .

க்கும் அல்லாவின் உத்தர க்கும் இைணந்த

ஹம்ம ஒேர ஒ சீட டன் மதினா க்குப் றப்பட்டார். ேபாகிற வழியில் கா ;
இவ்வி வ ம் தனிேய ெசன் ெகாண்
ந்தனர். இவர்கள் ஊைர விட் த் தப்பிய
ெசய்தியறிந் , மக்கத்

அதிபதி இவர்களின் பின்ேன ஒ

குதிைரப் பைடைய

அ ப்பினான். இவ்வி வ ம் காட் வழிேய ேபாைகயில், பின்ேன
குதிைரப்பைடவ ம் சத்தம் இவர்க ைடய காதிற் பட்ட . அங்ெகா
த க்குள்ேள
ேபாய்ப் ப ங்கிக் ெகாண்டார்கள். குதிைரப் பைடயின் பாத ஒ மிக ம் சமீபத்தில்
ேகட்ட . அப்ேபா

நபி டன் இ ந்த "சீடர்:- "ஐேயா, இனி என்ன ெசய்யப்

ேபாகிேறாம்? ஏ , நாம் தப் வ

கிைடயா . நம்ைம இவர்கள் பார்த் தான்

ேபா வார்கள். மக்கத்திற்குப் ேபானால் நம்ைம ெவட் க் ெகால்வார்கேளா,
க்குத்தான் ேபா வார்கேளா!" என் ெசால் ப் பலவா பாிதபிக்கலானான்.
அப்ேபா
ஹம்ம நபி (ஸல்லல்லா ஹூ அைலஹி வஸல்லம்) அவர்
ெசால் கிறார்:"ேகளாய், நண்பேன; நான் இந்த உலகத்தில் அல்லாவின் காாியஸ்தனாக ேவைல
ெசய் வ கிேறன். அல்லாவினால் எனக்கு மா ஷ ேலாகத்தில் நிைற ேவற் ம்ப
விதிக்கப்பட்
க்கும் காாியங்கெளல்லாம் நிைறேவறி
ம் வைர,
என்ைனஉலகத் மனனர்கெளல்ேலா ம் ஒன் கூ க் ெகால்ல வி ம்பினா ம்
எனக்ெகா தீங்கும் வரமாட்டா . என் தைலயில் ஆயிரம் இ கள் ேசர்ந்
வி ந்தேபாதி ம் எனக்கு மரணம் ேநாிடா . அல்லா ஸர்வ வல்லைம ைடயவர்.
அவ ைடய சக்திக்கு ேமற்பட்ட சக்தி இந்தஜகத்தில் ேவறில்ைல. ஆதலால் எனக்குப்
பயமில்ைல. என் டன் இ ப்பதனால் உனக்கும் ஆபத் வரா . நீ ம்பயப்பட
ேவண் ய அவசியமில்ைல" என்றார்.
அப்பால் அந்தக் குதிைரப் பைட அவர்கைளப் பாராமேல ேபாய்விட்ட .
இந்தச் சமாசாரத்ைத நான் வாசித் ப் பார்த்த டேன என் மனதில் ஹம்ம
நபியிடமி ந்த மதிப் ஆயிரம் மடங்கு மிகுதியாயிற் ஸாதாரண காலங்களில்
ைதர்யத் டனி ப்ப ஸுலபம். ஆபத் ேநேர தைலைய ேநாக்கிவ ம்ேபா "கட ள்
ைண ெசய்வார். எனக்குப் பயமில்ைல" என் மன டன் ெசால்ேவான்
உண்ைமயான ெதய்வ பக்தன். ெதய்வ பக்தி ஒன்ைறத் தவிர ேவெறந்த சக்தி ம்
மனிதக் குண் ன் ன்ேன ைதர்யம் ெகா க்கா . சீறி வ ம் பாம்ைப ேநாக்கி
அஞ்சாமல் நைகக்கவல்ல தீரர் கட ளின் க ைண ெபற்ேறாேரயாவர். மற்றப்ப
ேவெறந்த பல ம் அவ்விதமான ைதர்யத்ைதத் தரா . "பாம்ெபன்றால் பைட ம்
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ந ங்கும்." இன் ம், மதீனா க்கு நபி ெசன்ற பிறகு இ வைர பல தடைவகளில்
மக்கத்தாாின் ெகாேரஷ் பைடகள் எதிர்த் வந்தன. ஹம்ம நபியிடம் ேசர்ந்தவர்கள்
தக்க ைஸன்யப் பயிற்சி ெபறவில்ைல. பயிற்சி ெபற் வந்த பைடகைளப் பயிற்சியற்ற
மனிதர்கைளத்

ைணக்ெகாண்

ஹம்ம

நபி ெவன்றார். 'கலங்காத ெநஞ்சுைடய

ஞான தீர ம் அழியாத நம்பிக்ைக ம்' அவாிடத்ேத யி ந்தன. ஆதலால் அவ க்கு
எ த்த காாியம் யாவி ம் ெவற்றி
எங்கும் ெவற்றி எதனி ம் ெவற்றி
வி த்தவாய் ெமாழிக் ெகங்க ம் ெவற்றி
ேவண் ம் ன்னர் அ ளினர் அல்லா.
இைடயிைடேய நான் என் மனத்திற்குள் ஹம்ம நபி (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹி
வஸல்லம்) அவர்கைளப்பற்றிச் சித்திரம் ேபாட் ப் பார்ப்ப வழக்கம்.
ந ப்பாைலவனத்தில், நள்ளிரவிேல தனி மணல் ெவளியிேல, ஒட்டைகயின் மீ
தனியாக ஏறிக்ெகாண்

ேபாகிறார். அல்ல , அங்ெகா

குன்றின் ேமல் ஏறி

நிற்கிறார். ேகள்வியா ம், ெந ங்காலத் ப் பக்தியா ம், நிகரற்ற அன்பினா ம்,
ஞானத்தினா ம் பக்குவப்பட்ட இவ ைடய ஹ் தயம் அப்ப ப்பட்ட இடத்தில்
அல்லாைவ நா கிற . ேவ நிைனப் க்கு இடமில்ைல.
அப்ேபா அங்கு ஞானெவாளி சிற் ; நபி அல்லாைவக் கண்டார். சுகப் பிரம்ம
ாிஷிக்கு ேநர்ந்த அ பவம் ஹம்ம நபிக்கு எய்திற் .
அங்கேம நின் வ வமான சுகர் கூப்பிட நீ எங்கும் ஏன் ஏன் என்ற ெதன்ன,
பராபரேம என் தா மானவர் பா யி க்கிறார்.
இந்தக் கைத எப்ப ெயன்றால், சுகப் பிரம்ம ாிஷிகாட்
ெகாண்

வழியாகப் ேபாய்க்

க்ைகயில் கட ைளப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற தாகேமலீட்டால், "கட ேள

கட ேள" என்

தறிக்ெகாண்

ேபானாராம். அப்ேபா

மணல், நீர், ல், ெச , மரம், இைல,

காட்

ந்த கல், மண்,

, காய், காற் , ஜந் க்கள்

எல்லாவற்றினின் ம்,"ஏன், ஏன்" என்ற ம ெமாழி உண்டாயிற் . அதாவ , கட ள்
ஞானமயமாய் எல்லாப் ெபா ள்களி ம் நிரம்பிக் கிடப்பைதச் சுக னிவர் கண்டார்
என்ப

இக்கைதயின் ெபா ள்.

ஹம்ம

நபி மஹா ஸுந்தர

ஷர், மஹா சூரர்,

மஹா ஞானி, மஹா பண் தர், மஹா பக்தர், மஹா ெலௗகீக தந்திாி,
வியாபாரமானா ம், த்தமானா ம் ஹம்ம நபிகவனித்தால், அந்த விஷயத்தில்
ெவற்றி மிக ம் உ தி. ஆதலால் அவர் மிக ம் அபிமானிக்கப்பட்டார்.
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எனி

ம், திய மதெமான்

நண்பர்க

ம் பைகைம ெச

ஹம்ம

ெகாண்

வந்ததினின் ம் அவர் சுற்றத்தா ம் அத்யந்த

த்தலாயினர். ஆனால், நபி ெபா ட்டாக்கவில்ைல

நபி (ஸல்லல்லாஹூ அைலஹி வஸல்லம்) அவர்கள், உலகத்தின் ெபா

நன்ைமக்கும் தர்மத்திற்கும் நீதிக்கும் ஸத்தியத்திற்கும் அல்லாவிற்கும் ன்ேன,
தம் ைடய ெசாந்த ஸுகங்கைள ம், ெஸௗகர்யங்கைள ம், வாழ்ைவ ம்,
ெசல்வத்ைத ம், அதனால் விைள ம் ெப ைமகைள ம், இன்பங்கைள ம்,
ரக்ஷைணகைள ம், உயிாின் பா காப்ைப ங்கூடச் சிறிய ெபா ளாகக் க தினர்.
இவாிடத்தில் இத்தைன உ தியான பக்தியி ப்பைதேநாக்கிேய, அல்லா இவைரத்
தமக்கு மிக ம் பிாியமான நபியாகத் ெதாிந்ெத த்தார். இங்கு
மான் சி.
சுப்பிரமணிய பாரதி ஹம்ம நம்பியவர்களின் சாித்திரத்ைதச் சு க்கமாக
எ த் ைரத்தார். ஆனால் ரவண ஸ த்திரத்திேல இஸ்லாம் மதத்தின் மஹிைமையக்
குறித் ச் ெசய்த உபன்யாஸத்தில்,அவ்விஷயம் ெசால்லப்பட்
ெவளிப்பட்

ஏற்கனேவ மித்திரனில்

இ ப்பதால், இங்கு மீண் ம் ப்ரசுரம் ெசய்யவில்ைல.

அரபியா ேதசத்தில் மக்கா நகரத்தில் அப் ல்லா என்ற மஹா

க்கு அவ ைடய தர்ம

பத்தினியாகிய ஆமீனா க்கும் குமாரராக கி.பி. 570-ஆம் ஆண் ல் நம நபி
ஜனித்தார். ஸ்தகப் ப ப் க் கிைடயா . ேகள்வியால் மஹா பண் தரானார்:
ஸஹவாஸத்தால் உயர்ந்த ஞானியானார்; நிகாில்லாதபக்தியால் அரச

ம், கலீ ம்

தீர்க்க தாிசி மானார். மக்கத்தில் ெப ஞ் ெசல்வியாகிய கதீஜா பீவிைய ம், ேவ
எட் ஸ்திாீகைள ம் மணம் ாிந்தார். தம் ைடய ஒன்ப பத்தினிகளிேல
அ பக்காின் குமாாியான பீவிையப் பிரதானநாயகியாகக் ெகாண்
ந்தார். நாற்பதாம்
ஆண் ல் தம்ைம ஈசன் நபியாக்கிவிட்டதாக உலகத் க்குத் ெதாிவித்தார். கி.பி.632இல் இந்தமண் லைக விட்
ஹம்ம நபி வா லகம் குந்தார்.
மக்கத்ைத விட் , இளைமயிேலேய இவர் வியாபாரத் க்காக ெவளி நா களில்
ஸஞ்சாிக்கும்ப ேநர்ந்த ஸமயங்களில், த கி ஸ்தவபண் தர்கைளக் கண்
அவர்க ைடய மதக் ெகாள்ைகையப்பற்றி விசாரைண ெசய்வ வழக்கம்.
அதனின் ம் விக்ர ஹாராதைன விஷயத்தி ம் பல ேதவர் வணக்கத்தி ம் இவ க்குப்
பற் த ல்லாமற் ேபாக ேஹ உண்டாயிற் . ஏேகசுவர மதத்ைதக் ைகக்ெகாண்டார்.
த க்கும் கி ஸ்தவ க்கும் ெபா வாகிய "பைழய ஏற்பா " என்ற ைபபி ன் ர்வ
பாகத்ைத இவர் உண்ைமயாகேவ அங்கீகாரம் ெசய் ெகாண்டார். கி ஸ்தவ
நாதைர ம் இவர் ஒ சிறந்த நபியாகக் ெகாண்டார்; கட ளின்அவதாரமாக
ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல. விக்ரஹங்களிடத்ேத கட ைளக் காட் வணங்குதல்
ெபா ந்தாத கார்யெமன்

த க்கும் கி ஸ்தவ க்கு ம் ேதான்றிய

மனிதன் பக்தி ஞானங்களில் எவ்வள

சிறப்ெபய்திய ேபாதி

ேபாலேவ, ஒ

ம்,அவன் கட ைள
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ேந க்கு ேநேர கண்டறிந்த வைரயி

ம், அ பற்றி அவைன மிக உயர்ந்த

பக்தெனன் ம் க்தெனன் ம் ேபாற்றலாேமயல்லா , மனித வ வத்தில் ஸாக்ஷாத்
கட ைளேய சார்த் தல் ெபா ந்தாெதன்
ஹம்ம நபி எண்ணினார் ேபா ம்.
இந்த அம்சத்தில் என் ைடய ெசாந்தக் க த் ப் பின்வ மா :இந்த உலகம்

க்காலத்தி

ம் உள்ள ; இ

அைசகிற ; அண்டங்களாக இ ந்

சுழன்ேறா கிற ; காற்றாகத் ேதான்றி விைரகின்ற ; மனமாக நின்
ஸ்

லஅ

க்க

ம் ஸு

மஅ

க்க

ச க்கிற ;

ம் ஸதா மஹா ேவகத் டன்,மஹா மஹா

மஹா மஹா ேவகத் டன், இயங்கிய வண்ணமாகேவஇ க்கின்றன. இந்த
உலகத்தி
ந் ெகாண் இதைன அைசக்கிற சக்திையேய கட ெளன்கிேறாம்.
எல்லாம் அவன். உலகத்தின் ெசயல்கெளல்லாம் கட
ைடய ெசயல்கள்.
அவ ைடய நிஜ வ வம், அதாவ , ர்வ வ வம்யா ? ைசதன்யம் அல்ல
சுத்தமான அறிேவ கட ளின் ல பம். மனித ைடய ஸாதாரணச் ெசயல்கள்
யா ேம கட ளின் ெசய்ைககேள யன்றி ேவறில்ைல. எனி

ம், ஜகத்தில் ஞான

மயமான கட ள் எங்கும் நிரம்பிக் கிடப்பைத ேநேர ஒ வன் கண்ட பிறகு, அந்த
மனித ைடய ெசயல்களிற் பல, கட ளின் ேநரான கட்டைளயின்ப
ெசய்யப்ப கின்றன. அப்ப ப்பட்ட நிைலைமைய எய்தின மனிதைன நபி அல்ல
தீர்க்கதாிசி என்கிேறாம். அப்பால் அல்லா, எப்ேபா ேம ஒ வ

ைடய ஹ் தயத்தில்

அந்தக் கரணத் க்கு நன்றாக விளங்கும்வண்ணம் கு
குந் , கற்றறிந்தவ
அறி
வைத ம் தாம் விைல ெகா த் வாங்கிய க வி ேபாேல ஆக்கி
ெகாண் , றச் ெசயல்க

ம் உலகத்தா க்கு வழிகாட் களாகும்ப

நிைலயிேல நடத்திக்ெகாண்

வரத்தி

ைடய

பாி ர்ணைசதன்ய

ளம் பற் வாராயின், அப்ப ப்பட்ட

மனிதைனக் கட ளின் அவதாரெமன் ெசால்லலாம். ஆனால், கி ஸ் நாதர்
இந்நிைல அைடந்ததாக ஹம்ம நபி நம்பவில்ைல ேபா ம். இ நிற்க.
இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் தலாவ கலீபாவாக ஹம்ம நபி அரசாண்டார்.
அவ க்குப்பின் அ பகர் அந்த ஸ்தானத்ைத ஐந் வ ஷம் வகித்தார். அப்பால் ஏ
வ ஷம் உமர் கலீபாவாக ஆண்டார். அந்தக் காலத்திற்குப் பின் ,

ஸல்மான்களிேல,

ஷியா, ஸுந்தி என்ற இரண் பிாி கள் உண்டாயின. குரான் இஸ்லாம் மார்க்கத்திற்கு
ேவதம். இைத ஹம்ம நபி தம் ைடய வாக்காகச் ெசால்லவில்ைல. கட
ைடய
வாக்கு, ேதவ தாின் லமாகத் தமக்கு எட் யெதன் ம், தாம் அைத ஒ
க விேபாேல நின் உலகத்தா க்கு ெவளியி வதாக ம் ெசான்னார்.
-------------
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ஓம் சக்தி - ேலாக கு
ெசன்ற ஜூன் மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததி ஜப்பான் ராஜதானியாகிய ேடாக்கிேயா
நகரத்தில் ஸாம்ராஜ்ய ஸர்வ கலா சங்கத்தாாின் ன் ர ந்திர நாதர் ெசய்த பிரசங்கம்
மண்டலத்தின் சாித்திரத்திேல ஒ
திய ெநறிையக் காட் வ . விேவகாநந்தர்
ெசய் விட் ப் ேபான ெதாழிைல வளர்ப்ேபாாில் ர ந்திரர் ஒ வர்.
விேவகாநந்தர் ஆத்மாவின் பயிற்சிைய மாத்திரம் காட் னார். ர ந்திரர், 'உலக
வாழ்க்ைக ம், உண்ைமயான கவிைத ம், ஆத்ம ஞான ம் ஒேர தர்மத்தில்நிற்பன'
என்பைத ெவளி நா க க்குச் ெசால் ம் ெபா ட்டாகப் பாரத மாதாவினால்
அ ப்பப்பட்
க்கிறார்.
'பாரத ேதசேம ேலாக கு ' என்ற ெசய்தி ஏற்ெகனேவ பல ஜப்பானியப்
பண் த க்குத் ெதாி ம். எனி ம், நம்மவர் ஒ வர் ேநேர ேபாய் அந்த ஸ்தானத்ைத
நிைல நி த் வதற்கு இ வைர அவகாசப்படாம
ந்த . வங்காளத் மஹா
கவியாகிய ர ந்திரநாத் தாகூர் ேபாய் அந்தக் குைறையத் தீர்த் ைவத்தார். இந்தத்
ெதாழி க்கு அவர் மிக ம் தகுதி ைடயவர் அவ ைடய கவிைதயின் கீர்த்தி
மண்டல
ம் ஏற்ெகனேவ பரவி யி க்கிற . உலகத் மஹா கவிகளின்
ெதாைகயில் அவைரச் ேசர்த்தாய்விட்ட
'கீதாஞ்ச '
ெவளியிட்

தலாவதாக, அவர் இங்கிலீஷ் பாைஷயில் ெமாழிெபயர்த்
க்கும்

ல்கள் மிக ம் சிறியன; பார காவியங்களல்ல, ெபாிய

நாடகங்களல்ல; தனிப் பாடல்கள் சில காண்பித்தார். உலகம் வியப்பைடந்த .
நல்வயிர மணிகள் பத் ப் பன்னிரண்

விற்றால், லக்ஷக்கணக்கான பணம் ேசர்ந்

விடாேதா? ெதய் கக் கைதயிேலபத் ப் பக்கம் காட் னால் உலகத் ப்
லவெரல்லாம் வசப்படமாட்டாேரா?
ேகாேபா நகரத்தில் உேயேனா என்றேதார் ஞ்ேசாைலயி க்கிற . அதனிைடேய
அழகான ெபௗத்தக் ேகாயில் ஒன் இ க்கிற . அந்தச் ேசாைலயிேல குளிர்ந்த
மரங்களின் நிழ ல் பல ஜப்பானிய வித்வான்கள் கூ அவ க்குநல்வர ப் பத்திாிைக
ப த்தார்கள். ஜப்பானிய ஸாம்ராஜ்யத்தில் தல் மந்திாியாகிய ஒகூமாப் பிர
என்பவ ம், வியாபார மந்திாியாகிய
மான் ேகாேனா ம், கல்வி மந்திாியாகிய
பண் த தகாத்தா ம் ேவ பல ெபாிய கார்யஸ்தர்க ம் அந்தச் சைபக்கு
வந்தி ந்தார்கள். நல்வர ப் பத்திாிைக வாசித்
ந்த டேன, ர ந்திரநாதர்
பின்வ மா வங்காளி பாைஷயில் ேபசலானார்:-"எனக்கு ஜப்பானிய பாைஷ
ெதாியா . இங்கலீஷ் ெதாி ம்; ஆனால்அ

உங்க

அந்தப் பாைஷ ேபச எனக்கு ஸம்மதமில்ைல. ேம

ைடய பாைஷயன் . உங்களிடம்
ம், எனக்ேக அ

இரவல்
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பாைஷ;ஆனப யால் ஸரளமாக வரா . ஆதலால், வங்காளியிேல உங்களிடம்
ேபசுகிேறன்" என்றார். பண் த கி ரா என்ற ஜப்பானிய வித்வாெனா வர் வங்கத்
ெமாழி ெதாிந்தவராதலால் ர ந்திர நதாின் வார்த்ைதகைளச் சைபயா க்கு ஜப்பானிய
பாைஷயில்ெமாழிெபயர்த் ச் ெசான்னார்.
பின் , ர ந்திர நாதர் ேபசுகிறார்:- "ேகாேபா நகரத்தில் வந் இறங்கிய டேன
எனக்கு ஜப்பான் விஷயத்தில் அதி ப்தி ண்டாகி விட்ட . எைதப் பார்த்தா ம்
ேமற்குத் ேதசங்களின் மாதிாியாகேவயி க்கிர . ஜப்பானியர் தம ஸ்வயமான தர்ம
ஸம்பத்ைத இழந் விடலாகா " என்றார். இந்தக் க த்தின் விவரத்ைதப் பின்ேன நாம்
ப க்கப் ேபாகிற ேடாக்கிேயா ஸர்வ கலா ஸங்க உபந்யாஸத்திேல விஸ்தாரமாகக்
காணலாம். அப்ேபா மஹா ேமதாவியாகிய தல் மந்திாி ஒகூமா எ ந்தி ந்
ர ந்திர க்கு நன்றி கூறினார்.
மான் ஒகூமா கூறிய :- "எனக்கு இங்கிலீஷ் ேநேர
ெதாியா இவர் வங்காளி பாைஷ ேபசியைத நான் இங்கிலீஷ் என் நிைனத்ேதன்.
நல்ல த ணத்திேல இவர் நம ேதசத் க்கு வந்தார். நியாயமான எச்சாிக்ைக
ெகா த்தார். நம ேதசத்தின் சித்த நிைல இப்ேபா இரண் பட்ட பாைதகளின் ன்
வந்தி க்கிற . நமதறி எந்த வழியிேல தி ம் தல் தகும் என்பைத இப்ேபா
நிச்சயிக்க ேவண் ம். இத் த ணதில் நமக்கு நல்வழி காட் ம் ெபா ட்டாக இந்த
மஹான் ேதான்றினார்."
ேடாக்கிேயா உபந்யாஸத்ைதப் பற்றி ஒ

தனிப்பகுதி எ த ேவண் ம்.

"அதன் ஸாராம்சம்:- உறங்கின ஆசியாைவ ஜப்பான் எ ப்பிவிட்ட . அதன்
ெபா ட் நாெமல்ேலா மஜப்பா க்கு நன்றி ெச த்த ேவண் ம். உறங்கும்
மண்டலத்ைத, பாரத நா தைலைமயாக ஆசியா எ ப்பிவிடப் ேபாகிற ." இந்தக்
க த்ைத ஜப்பானிய பண் தர் அந்நாட் ப் பத்திாிைககளில் அங்கீகாரம்
ெசய் ெகாண் மிக ம் அழகாக நன்றி வார்த்ைதகள் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
ேடாக்கிேயா ஸாம்ராஜ்ய கலாசங்கத்தில் பாரத கவி ர ந்திரர் ெசய்த ஆச்சாியமான
பிரசங்கத்திேல அவர் ெசான்னதாவ :- " தலாவ , உங்க க்கு நன்றி
ெசால் கிேறன். ஆசியா கண்டத்தில் பிறந்த எல்லா ஜனங்க ம் உங்க க்கு நன்றி
ெச த்தக் கடன் பட்
க்கிேறாம். எல்லாப் பந்தங்கைளக் காட்
ம் இழிவான பந்தம்
உள்ளச் ேசார் . இதனால் கட் ண்டவர் தம் நம்பிக்ைகயில்லாதவர். ேகட்டீர்களா,
சிலர் ெசால் வைத:- "ஆசியாக் கண்டம் பழைமயி ளில் ழ்கிக் கிடக்கிற ; அதன்
கம் பின்ேன
குப் றமாகத் தி ப்பி ைவக்கப்பட்
க்கிற "என் . இப்ப
வார்த்ைத ெசால்ேவாாின் ேபச்ைச நா ம் நம்பிேனாம். சிலர் இைதேய ஒ
தற் கழ்ச்சியாக்கி "அப்ப த்தான்; நாங்கள் பழைமயிேல தானி ப்ேபாம். அ தான்
எங்க க்குப் ெப ைம" என்றார்கள்.
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"விஷயங்கள் இந்த ஸ்திதியில் இ க்கும்ெபா
நித்திைரயில்

நாெமல்லாம் ஒ

ழ்ந்தி ந்த காலத்திேல, ஜப்பான் தன

கன

ேமாஹ

நிைலைம நீங்கி

எ ந்த ; நடக்கத் ெதாடங்கிற் ; தாகாரமான அ ெய த் ைவத்த ; நிகழ்
காலத்ைதஅதன்
விேல ேபாய்ப் பற்றிக் ெகாண்ட . எல்ேலா ம் தட்
ெய ப் ண்ேடாம்."
மாத்திரம்

மியின் ேமேல, சில எல்ைலக்குள்ளி க்கும் சில ேதசத்தா க்கு

ன்ேனற்றம் வசப்படா ' என்ற மாைய ேபாய்விட்ட . "ஆசியா கண்டத்தில்

ெபாிய ராஜ்யங்கள் ஸ்தாபனம் ெசய்தி க்கிேறாம். ெபாிய சாஸ்திரம், கைல,காாியம் எல்லாம் இங்ேக தைழத்தன. உலகத்தி ள்ள ெபாிய மதங்கெளல்லாம் இங்ேக
பிறந்தன. 'இந்த மனித

ைடய சுபாவேம மதிச் ேசார் ம் வளர்ச்சிக் குைற ம்

உண்டாகும்' என் சந்ேதகப் படேவண்டாம். பல ற்றாண் நாம் நாகாிக நாகாிக
விளக்ைகத் க்கி நி த்திேனாம். அப்ேபா ேமற்குலகம் இ ளில் ங்கிக்
ெகாண்
ந்த . நமக்குப் த்தி ண் . நம் ைடய த்தி ஒ நத்ைதப் ச்சியில்ைல.
நம் ைடய கண் மாைலக் கண்ணில்ைல. "ஆசியா, ஜப்பா

க்குக் ெகா த்த

அந்தப்

பயிற்சி, ஜப்பான் இக்காலத்திேல தியவ ம் பைழயவ மாக விளங்குகிறாள். குல
உாிைமயால் கீழ்த்திைசயில் நம பைழய பயிற்சி அவ க்குக் கிைடத்தி க்கிற .
'ெமய்யான ெசல்வ ம் ெமய்யான வ ைம ம் ேவண் மானால், ஆத்மா க்குள்ேள
ேநாக்கத்ைதச் ெச

த்த ேவண் ம், என்

கற்பித்த பயிற்சி, ஆபத்

வ ம்ேபா

பிரார்த்தைன தவறாதப காப்பாற் ம் பயிற்சி, மரணத்ைத இகழச் ெசால் ய பயிற்சி,
உடன் வா ம் மனித க்கு நாம் எண்ணற்ற கடைமகள் ெச த்த ேவண் ம் என்
ெதளிவித்த பயிற்சி, 'கண்ட வஸ் க்களிேல, அகண்ட வஸ் ைவப் பார், என்
காட் ய பயிற்சி. 'இவ் லகம் ஒ
மி க்கிற ; இ

டயந்திரமன் . இதற்குள்ேளேய ெதய்வ

யேதச்ைசயாக நிற்பதன் ; கண்

க்ெகட்டாத ெதாைலயில்

வானத்தி
க்கவில்ைல; இங்ேக இ க்கிற அந்தத் ெதய்வம்.' இந்த ஞானத்ைத
உயர்த்திய பயிற்சி: அநாதியாகிய கிழக்குத் திைசயில் திய ஜப்பான் தாமைரப் ைவப்
ேபால் எளி ேதான்றி விட்டாள். பைழய டா சாரங்கைள ஜப்பான் உதறித் தள்ளி
விட்டாள்; ேசாம்பர் மனதிேல ேதான்றிய ண் ெபாய்கைள மறந் விட்டாள். ந ன
நாகாிகப் ெபா ப் க்கைளத் தீவிரமாக ம் தகுதியாக ம் தாித் வ கிறாள்.
ஜப்பான் இக்காலத்திேல தியவ ம் பைழயவ மாக விளங்குகிறாள். குல
உாிைமயால் கீழ்த்திைசயில் நம பைழய பயிற்சி அவ க்குக்கிைடத்தி க்கிற .
'ெமய்யான ெசல்வ ம் ெமய்யான வ ைம ம் ேவண் மானால், ஆத்மா க்குள்ேள
ேநாக்கத்ைதச் ெச

த்த ேவண் ம், என்

கற்பித்த பயிற்சிஆபத்

வ ம்ேபா

பிரார்த்தைன தவறாதப காப்பாற் ம் பயிற்சி, மரணத்ைத இகழச் ெசால் ய பயிற்சி,
உடன் வா ம் மனித க்கு நாம் எண்ணற்ற கடைமகள் ெச த்தேவண் ம் என்
ெதளிவித்த பயிற்சி, 'கண்ட வஸ் க்களிேல, அகண்ட வஸ் ைவப் பார், என்
காட் ய பயிற்சி'இவ் லகம் ஒ

ட யந்திரமன் . இதற்குள்ேளேய ெதய்வ
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மி க்கிற ; இ

யேதச்ைசயாக நிற்பதன் ;கண்

க்ெகட்டாத ெதாைலயில்

வானத்தி
க்கவில்ைல; இங்ேக இ க்கிற அந்தத் ெதய்வம்.' இந்த
ஞானத்ைதஉயர்த்திய பயிற்சி: அநாதியாகிய கிழக்குத் திைசயில் தியஜப்பான்
தாமைரப் ைவப் ேபால் எளி ேதான்றி விட்டாள்.பைழய டா சாரங்கைள ஜப்பான்
உதறித் தள்ளி விட்டாள்; ேசாம்பர் மனதிேல ேதான்றிய ண் ெபாய்கைள மறந்
விட்டாள். ந ன நாகாிகப் ெபா ப் க்கைளத் தீவிரமாக ம் தகுதியாக ம் தாித்
வ கிறாள்.
"ஜப்பான், ஆசியா க்குத் ைதாியம் ெகா த்த .உள்ேள உயிர் இ க்கிற . நமக்குள்
வ ைம யி க்கிற .ேமல் ேதால்தான் காய்ந் ேபாயி க்கிற . அைதக்
கழற்றிெயறிந் விட் அதற்கு அப்பால் ஓ கிற கால நதியிேல
கி ஸ்நானத்ைதப்
பண்ணி ெயழேவண் ம். தற்காலத் க்குப் பயந் , ற்காலத்திேல ேபாய்த் தைலைய
ைழத் க் ெகாள் ேவான் உயி ந்த ேபாதி ம் ெசத்தவ க்குஸமானேம." இ
ஜப்பான் ெசால் க் ெகா த்த விஷயம். பைழய விைதயிேல உயிர் ஸத்
நீங்கவில்ைல. திய காலமாகிய வய ேலேய நடேவண் ம். இ ஜப்பான் ெசால் க்
ெகா த்த விஷயம். ஜப்பான் பிறைரப் ேபால் ெவளியபிநயம் காட் இந்தப் ெபாிய
ஸ்தானத்ைத அைடயவில்ைல. பிறைரப் பார்த் நா ம்
அவர்கைளப்ேபால்ஆகேவண் ெமன் பாவைனகள் காட் னால்,
வ ைம ண்டாகா . பிறாிடம் சாஸ்திர ஞானம் வாங்கிக் ெகாள் தல் ெவளியபிநயம்
அன் . பிறர் கல்விைய நாம் வாங்கலாம்;ேகாணல்கைள வாங்கக்கூடா .
ேதசத்தா க்ெகன் பிாி பட்டதனித்தனிக் குணங்கள் பல ண் . எல்லாத்
ேதசத்தா க்கும்ெபா வான மா ஷீக குணங்கள் பல ண் . பிறாிடம்
ஒன்ைறவாங்கிக்ெகாள்

ம் ேபா , ஸாவதானமாக வாங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம்."

ர ந்திர கவியின் உபந்யாஸத்ைத ஜப்பான் ேதசத்தார் மிக ம் பக்தி டன்
ெகாண்டா கிறார்கள். பத்திாிைககள் உயர்ந்த கழ்ச்சி ேபசுகின்றன. நல்ல காாியம்
ெசய்தார். இப்ப ேய இங்கிலாந்
த ய எல்லாத் ேதசங்களி ம் ேபாய், பாரத
ேதசத்தின் அறி மஹிைமைய மற்ெறா
ைற விளக்கி வ ம்ப
றப்பட்
க்கிறார்
ேபா ம். 'ேடாக்கிேயா மானிச்சி' என்ற ஜப்பானியப் பத்திாிைகெசால் கிற :"அறிவில் ஜப்பான் பாரத ேதசத்திற்குக் கடன்பட்
க்கிற . ஜப்பான் நாகாீகம்
ெபறாதி ந்த காலத்தில்,பாரதேதசம் அதில் உயர்ந்தி ந்த . பாரத ஞானம்
மண்டலம
வைத ம் தீண் யி க்கின்ற . 'ப்லாத்ேதா' க்கு
உபேதசம்பாரதேதசத்தி
ந் கிைடத்த . ஸ்ேவதன் ேபார்க் ஸாபன் ேஹாவர் என்ற
பிற்காலத் ஞானிக ம் பாரத ேதசத்தின் அறி க்கு வசப்பட்டார். பாரத நாகாீகம்
நமக்குச் சீனா, ெகாாியா வழியாக வந்த . நாம் இந்தியாவின் கடைனத் தி ம்பக்
ெகா க்க ேவண் ம். ர ந்திர நாதைர நாம் மிக ம்ெகௗரவப் ப த்த ேவண் ம்."
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"ேயார்த்ைர" என்ற ஜப்பானியப் பத்திாிைக ெசால் கிற :- "உலக வாழ்க்ைக ம்
கவிைத ம் சுதி ேசர்ந் நிற்க ேவண் ம்" என்ப ர ந்திரர் ெகாள்ைக. ஜப்பான் பாரத
நாட் க்கு மிக ம் அறி க் கடன் பட்
க்கிற .
இவ்வா ர ந்திர ைடய ேபச்சு வ ம்ேபா , ஜப்பானியப் பத்திாிைககள் தம
நா பாரத மிக்கு அறி க்கடன் பட்
ப்பைத நிைனத் க் ெகாள் கின்றன.
ர ந்திர ைடய கீர்த்தி உலகத்தில் அதிகமாகப் பரவி ஏறக்குைறய நான்கு
வ ஷங்களாகவில்ைல. இந் நான்கு வ ஷங்க க்குள், ஜப்பான் ேதசத்தில்
ஸம்ஸ்கி த இலக்கண ஸ்தகங்கள் எப்ேபாைதக்காட்
ம் அதிகமாக
விைலயாகின்றனவாம். 'பாரத ேதசேம ேலாக கு ' என்பைதஉலகத்தார் அங்கீகாரம்
ெசய்வார்கள். நாம் ேபாய் நிைனப் ட்ட ேவண் ம்.
பாரத
ெகாள்
ெசால்

மி உலகத்தா க்கு எந்த விதமான ஞானத்ைதக் ெகா த் ப் கைழக்
ெமன்பைத விளக்குவதற்கு
த்

ன்பாக, சாஸ்திர (ஸயின்ஸ்) வார்த்ைதஓாிரண்

வி கிேறன் 'ெச யின் நா

மண்டலம் மனித

ைடய நா

மண்டலத்ைதப் ேபாலேவ உணர்ச்சித் ெதாழில் ெசய்கிற ' என்பைத உலகத்தில்
சாஸ்திர நி பணத்தால் ஸ்தாபனம் ெசய்தவர் நம ஜகதீச சந்திர வஸூ.
உேலாகங்களி

ம், இவர் பல திய ேசாதைனகள் ெசய்தி க்கிறார். ஒளி

மஹாவித்வான்.தந்தியில்லாத

ல்

ரபாைஷக் க விைய 'மார்க்ேகானி'

பண் தர்உலகத் க்கு வழக்கப்ப த்
ன்ேப, ஜகதீச சந்திரர் அந்த
விஷயத்ைதப்பற்றித் ல்ய ஆராய்ச்சிகள் ெசய்
த்தி ந்தார் ெச க ைடய
ப்ராணனில் நா
ணர்ச்சி ெயங்ஙனெமல்லாம் ெதாழில் ெசய்கிற என்பைதக்
கண் பி த்தேத, இவர் மனிதசாஸ்திரத் க்கு இ வைர ெசய்தி க்கும் உபகாரங்களில்
ெபாி .இப்ேபா சில வ ஷங்களாக ஐேராப்பாவி ம் அெமாிக்காவி
ள்ள
பண் தக் கூட்டத்தார் ஜகதீச வஸுவினிடம்மிகுந்த மதிப் ப் பாராட் வ கின்றனர்;
நல்ல கழ்ச்சி கூ கின்றனர். ந ன சாஸ்திர ஆராய்ச்சிக்கு மிக ம்
ட்பமானக விகள் ேவண் ம். ஜகதீச வஸூவின் ஆராய்ச்சிக் க விகள்கல்கத்தாவில்
நம ேதசத் ெதாழிலாளிகளாேல ெசய்யப்ப வன.ஐேராப்பிய ராஜ தானிகளிேல
இத்தைன ேநர்த்தியாக அந்தக் க விகைளச் ெசய்யத்தக்க ெதாழிலாளிகள் இல்ைல.
ஆைகயால்அங்குள்ள பண் தர்கள் திய வழியில் ெச யாராச்சிக்கு
ேவண் யக விகைளெயல்லாம் கல்கத்தாவி
ந் வரவைழத் க் ெகாள்கிறார்கள்.
சாஸ்திரம் ெபாி , சாஸ்திரம் வ ய . அஷ்ட மஹாசித்திக ம் சாஸ்திரத்தினால்
ஒ ேவைள மனித க்கு வசப்படலாம். ர்வ காலத்தில் பலவைகக் கணித
சாஸ்திரங்க ம்இயற்ைக லக ம் பாரத நாட் ேலதான் பிறந்த பின்
உலகத்திலபரவியி ப்பதாகச் சாித்திர ஆராய்ச்சியிேல ெதாிகிற .
இப்ேபா "ஸயின்ஸ்" பயிற்சியில் இவ்வள
காலக் கிரமத்தில் தைலைம ெப ேவாம்.

தீவிரமாக ேமன்ைம ெபற்

வ கிேறாம்;
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இனிேமல், கைதையச் சு க்கிவிடேவண் ம்; வ ங்காலத்தில் உலகத் க்குப் பாரத
ேதசம் என்ன பாடம் கற்பிக்கும்? எதனால் இந்நா
நாம் கற் க் ெகா க்கப் ேபாவ

'ேலாக கு ' ஆகும்?உலகத்திற்கு

கர்மேயாகம்.கடைமையச் ெசய் , தவறாதப

ெசய் ,

இன்பத்ேதா
க்கவழி எப்ப ? ேயாகேம வழி. "ேயாகமாவ ெசய்ைகத் திறைம"
என் பகவான் கீைதயிேல ெசால்கிறார். மண்டலத்திற்கு ேயாகம் நாட் ேவாம்.
ெசன்ைனக் கி ஸ் வ கலாசாைலயில் டாக்டர்மில்லர் என்ெறா பாதிாி யி ந்தார்.
அவர் நல்ல " த்திசா என் ெபயெர த்தவர். அவர் ஹிந் மதத்ைதப் பற்றிப்
ேபசும்ேபா , கட ளின் அந்தர்யாமித் தன்ைமைய மற்ெறல்லாமதங்கைளக் காட்
ம்
ஹிந் மதத்திேலதான் ெதளிவாகக் காட் யி க்கிறார்கெளன் ெசால் யி க்கிறார்.
சாதாரணப் பாதிாி. ெகாஞ்சம் த்திசா யாைகயால் இைதத் ெதாிந் ெகாண்டார்.
கட ள் சர்வாந்தர்யாமி என்ப எல்லா மதங்களி
ண் . ஆனால் இங்ேகதான்
அைதத் ெதளிவாகச் ெசால் கிேறாம். பிற மதங்களில் ெதளிவில்ைல.
'அந்தர்யாமி ' 'உள்ேள ெசல்ேவான்.' 'உள்ேள நிற்ேபான்.' 'உள்ேள ெசல்ேவான்'
என்ப தா ப் ெபா ள்.'உள்ேள நிற்ேபான்' என்ப வழக்கப் ெபா ள். "ெதய்வம்
எதற்குள்ேள ம் நிற்கிற " என் சாதாரணமாக எல்ேலா ம் ெசால் கிறார்கள். இதன்
அர்த்தத்ைதஅவர்கள் நன்றாக மதியினாேல பற்றிக் ெகாள்ளவில்ைல. " ணி ம்
இ ப்பான்,

ம்பி

கண்டாயா?சாத்தன் எ
எ

ம் இ ப்பான்." ஆம், அதன் ெபா ள்
கிறான், ெகாற்றன் எ தச் ெசால்

ைத ங்
கிறான். "எ

விப்ேபான் - இரண் ம் ெதய்வம். பன்றிசாகிற ; பன்றியாக இ ந்

ேவான்,
சாவ

ெதய்வம். எதனி ம்உள்ேள நிரம்பிக்கிடக்கிற ' என்றால், ெசய்ைகெயல்லாம்
அத ைடய என் அர்த்தம்.
"இயற்ைகயின் குணங்களால் ெசய்ைகெயல்லாம் நடப்பன. அகங்காரம் ெகாண்ட
டன் 'நான் ெசய்கிேறன்' என் நிைனத் க் ெகாள் கிறான்" என் பகவத்
கீைதயிேல பகவான் ெசால் கிறான். ெசய்ைககள் எல்லாம் பரமாத்மாவின்
ெசய்ைககள். 'அவனன்றி ஓர் அ

ம் அைசயா .' 'என் ெசயலாவ

யாெதான் மில்ைல.'
நமக்குப் ெபா ப்பில்ைல, ெதால்ைல யில்ைல, ெசய்ைகயில்ைல; கடைம மாத்திரம்
உண் .
'கடைமயில் உனக்கு அதிகாரம், பயனிேல இல்ைல,என்ப
'ெசய்ைகயில்லா

கீைத.

நீங்கிவி வ ' என்றால் ேசாம்ேபறியாய் வி தல் என்
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அர்த்தமில்ைல. பகவத் கீைத ன்றாம் அத்தியாயத்ைத ஒவ்ெவா
ன் ேவைள வாசிக்க ேவண் ம்.
தலாவ

ஆர்ய

ம் தினம்

விஷயம்:- ஒ விதமான ெசய்ைக மில்லாமல் சும்மாயி ப்ப

இவ் லகத்தில் எப்ெபா
ம் சாத்தியப்படா . நீ வி ம்பினா ம் வி ம்பாவிட்டா
உன்ைன எப்ேபா ம் பிரகி தி ெசய்ைகயிேல குத்தி ஆட் க் ெகாண்
க்கிறாள்.
உன்னிஷ்டப்ப

ம்,

ெயல்லாம் நடக்கவில்ைல, நீ இஷ்டப்ப வேத மைழ

ெபய்வைதப்ேபால் இயற்ைகயிேலேய விைள ம் ெசய்ைக.சித்தேம ஜடம்.'
இரண்டாவ விஷயம்:- 'நான் பிாிவில்ைல என் கண் , ெதய்வேம
உள்ளதாைகயால் அதற்குச் ேசவகமாக "உலகத் ெதாழில்கைளப் பிைழயில்லாமல்
ெசய் ெகாண் வரேவண் ம். கடைமையத் தவி ேவான் வி தைல ெபற்றவன்
அன் . வி தைலயின் தைலேமேல ஒ கடைம நிற்கிற . ெதய்வத் க்ேக
கடைம ண் . பகவான் கர்மேயாகி.ஸந்யாஸம் அவசியமில்ைல. ெபண் பிள்ைளகள்
ெபாய்யில்ைல.மற்ற மனிதர்கள் மண் கட் கள் அல்லர். அவர்க க்கு நாம் ெச த்த
ேவண் ய கடைமகள் உண் ."
'கடைம ெசய்யாதவன் வயி
ெசால்கிறார்.

பிைழப்பேத நடக்கா 'என்

கி ஷ்ணன் அ த்திச்

'இவ் லகத் ச் ெசய்ைகக க்கு நாம் ெபா ப்பில்ைல'என் எல்லாச்
ெசயல்கைள ம் ஈச க்கு அர்ப்பணம் ெசய் விட்ேடார். ேசாம்ேபறிகளாய்ப் பிற க்கு
எவ்விதப் பய ம்இல்லாமல் ெவ ேம பிறர் ேபா ம் தண்டச் ேசா தின்
ெகாண்

க்கும்

ற

நிைலயிேல ேபாய்ச்ேச ம்ப

ேநாி ம்'என்

சில

த்திமான்கள் பயப்ப கிறார்கள். 'அப்ப ப் பயப்படஇடம் இல்ைல' என்பைத
வற்
த்திக் காட் ம் ெபா ட்டாகேவ,நான் இந்த வார்த்ைதைய இத்தைன விஸ்தாரப்
ப த் கிேறன்.
'ெதய்வேம ைண' என் இ ப்ேபார் ஓயாமல் ெதாழில் ெசய்
ெகாண்
ப்பார்கள். ெதய்வ பக்தி உண்ைமயானால் பேராபகாரம் அங்ேக யி க்கும்.
பேராபகாரமஇல்லாத இடத்தில், "ெதய்வபக்தி ேவஷத்ைதத் தவிர
ேவெறான் மில்ைல. ஆங்கிேலயர், பிெரஞ்சியர்,

ஷியர், ெபல்ஜியர், ெசர்வியர்,

ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ்காரர், இத்தா யர்,ஜப்பானியர், மாண் நீக்ேராவர்,
அல்பானியர், ேபார்ச்சுேகசியர், மானியர், க் பா நாட்டார், பனாமர், கிேரக்கர், சீய
நாட்டார்ஆகிய பதினா

ேதசத்தா ம் ஜர்மனிக்கும் அத

டன் ேசர்ந்தஆஸ்திாியா,

க்கி, பல்ேகாியா ேதசத்தா க்கும் விேராதமாகபேபார் ாிந்

வ கிறார்கள்.
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ேமன்ேம

ம் நம் ைடய ேநசக் கட்சியா க்குத்தான்

ெஜர்மனிக்குப் திய

ைண ேச கிறேத ஒழிய,

ைண கிைடயா . ேமற்கூறிய பதினா

ேதசங்கைளத் தவிர,

சீனா, ப்ரஜீல், ெபா வியா, க்வா மாலா, ெஹாண் ராஸ், நிகராகுவா,

ப்ாியா,

ெஹய்தி, ஸாண்ேடாமிங்ேகா த ய நாட்டார் ேமற்ப ஜர்மானிய டன்
சம்பந்தங்கைள நீக்கித்தம விேராதத்ைத உணர்த்தியி க்கிறார்கள்.
இத்தைனக்கும் பயப்படாமல் அந்த மானங்ெகட்ட ஜர்மனிக்காரப் பயல்கள்,
ேநசக்கட்சியா ைடய நியாயங்கைளக் காட்
ம் தங்க ைடய இ ம் வ ைமேய
ெபாிய வ ைம என் எண்ணி, ண் இ மாப் க்ெகாண்
நடத்திக்ெகாண் வ கிறார்கள்.
'இன்ைறக்கானா
ெசன்றா

ம், ஒ

ம், நாைளக்கானா

வ ஷம் ெசன்றா

சண்ைட

ம், நாைளயன்ைறக்கானா

ம், என்ைறக்கானா

ம், ஒ

மாசம்

ம், ஜர்மனிைய

நம்மால்ேதாற்க க்க
மாதலால், ஷ்யாவில் ேகான்ஸ்கிைய நீக்கி அதிகாரம்
ெபற்றி க்கும் மாக் மிஸ்த் கட்சியார் ஜர்மனி டன் தனி சமாதான ம் ேபசத்
ெதாடங்கியி ப்ப

ெபாிய காாியமில்ைல.நாம், கைடசி ஆள், கைடசி

பாய்

மிஞ்சும்வைர ேபாைர நி த்தமாட்ேடாம்' என்ற ஒேர உ தி டன் மிஸ்டர் லாயிட்
ஜார்ஜ் த ய ேநசக் கட்சி மந்திாிகள் ேபசுகிறார்கள்.
இதனிைடேய, 'ேநசக் கட்சியார் இந்தப் ேபாைர நடத்திவ ம் ேநாக்கந்தான்
யாேதா?' என் ேகட்டால், 'ஒ ஜாதியாைர மற்ெறா ஜாதியார் தம் இஷ்டப்ப
அந்தந்தத் ேதசத்தாரால் ஆளப்பட ேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகைய நிைல நி த் ம்
ெபா ட்டாக ம் சண்ைட ேபா கிேறாம்' என்

ேநசக்கட்சி மந்திாிக

ப்ரசிெடன்ட்மார்க ம், பத்திராதிபர்க ம், ெசன்ற
ன்
ைற ஓதிக் ெகாண்
க்கிறார்கள்.

ன்

ம்

வ ஷங்களாகத் தினம்

இந்த வார்த்ைதையக் ேகட்ட டன் பாரத த்திரராகிய ஹிந்

ஹமதியர்கள்

மிகுந்த மகிழ்ச்சி ெகாண் , "சபாஷ்! ேநசக் கட்சியா க்கும் நமக்கும் ஒேர ேநாக்கம்.
நம் ைடய ேதசத்தில ஆங்கிேலயர் தம் இஷ்டப்ப அரசு ெச த் ம் ைறைமைய
மாற்ற ேவண் ம் என்ேற நா ம்

யற்சி ெசய்

வ கிேறாம். ஏற்கனேவ,

இங்கிலாந் ம் நம் ைடய ெகாள்ைகையதத வி விட்டதாகச் ெசால் கிறப யால்,
இங்கிலாந் கஷ்ட தைசயி
க்கும் இத்த ணத்தில் நாம் இங்கிலாந் க்கு
இைட
ெசய்யாமல், இங்கிலாந் க்கு நம்மால் இயன்ற உதவி ெசய்யேவண் ம்"
என் தீர்மானம் ெசய் ெகாண்டார்கள்.
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பாரத ேதசத்தாாில் லட்ச லட்சமான ஜனங்கள் இந்தப்ேபாாில் ம ந்
ஆங்கிேலய க்கு உதவி ாிந்ேதாம் ேகாடா ேகா திரவியத்ைதக் ெகா த்
வ கிேறாம். இன்
வாய் திறந்

ம் ேசைனயில் ஆள் ேசர்த் க் ெகாண்

ேகட்டால், இங்கிலாந்

நமக்கு இப்ேபா

க்கிேறாம். எனேவ, நாம்

சுயராஜ்யம்

ெகா க்கும்.நம்ைம ஏமாற்றா . இந்தச் சமயத்தில், நாம் இத்தைன உதவி
ெசய் ம்ேபா , காங்கிரஸ் ஸ்லீம் சைபயார் ெசால்வைத நாம் சாி என்
நிைனக்கவில்ைல. சண்ைட
ன்பாக இப்ெபா ேதைகேமேல சுயராஜ்யம்
ேவண் ம் என் நம்மவர் ேகட்கேவண் ம்என் நான் ெசால் கிேறன். சண்ைட
ந்த பிறகு சுயராஜ்யம் ேபா ெமன்

எதிர்பார்த் க் ெகாண்

ந்தால், அ

கிைடப்ப அாிதாகும். இப்ெபா ேத ஏன் ெகா க்கும்ப ேகட்கக் கூடா ?
அயர்லாந் ேதசத்தில் சண்ைட
ன்பாகேவ ஸ்வராஜ்யம் ெகா ப்பதற்குாிய
ைறைமகைளப்பற்றி ஆேலாசைன ெசய்வதற்காக ஒ சைப நடந் வ கிற . அதில்
ஸகல கட்சியா ம் ேசர்ந்தி க்கிறார்கள். அ ேபாலேவ, இந்தத் ேதசத்திற்கும் ஒ
சைப ஏற்ப த்த ேவண் ம்; அதில் இங்கிலீஷ் பிரதிநிதிகள் பாதித்ெதாைக, பாரதப்
பிரதிநிதிகள் பாதித்ெதாைகயாக இ ந் நடத்தேவண் ம். அவ்விதமான சைபைய
மந்திாி மாண்ேடகு இந்தத் ேதசத்தில் இ க்கும்ேபாேத நியமிக்க ேவண் ெமன்
நம்மவர் கிராமந்ேதா ம் சைபகள் கூ

'கூ! கூ!' என்

ெபாிய சப்தம் ேபாடேவண் ம்.

திராவிடக் கட்சியார் என் ம், இஸ்லாமியக் கட்சியார் என் ம், யாேரா சிலர் ெசய் ம்
ெபாய் ேமளக் கச்ேசாிைய நாம் இகழ்ந்

நைகத் , 'காங்கிரஸ்

ஸ்லீம் சங்கங்கேள

ேதசத் க்குப் ெபா 'என்பைத ஒேர வார்த்ைதயாகஎங்கும் நிைலநி த்த ேவண் ம்.
காங்கிரஸ்

ஸ்லீம் சைபகைள எதிர்த் , நமக்கு சுயராஜ்யம் ேவண்டாெமன்

ெசால் ம் ஸ்வேதச விேராதிகைள அடக்கி விட் , நாம் இப்ேபாேத ஸ்வராஜ்யம்
ேகட்கும்ப நம பிரதிநிதிகளாகிய காங்கிரஸ் ஸ்லீம் சைபயாைரத்
ண்டேவண் ம்.

இ

மந்திாி மாண்ேடகு ெசன்ைனக்கு வந்தி ப்பதால், இந்தச்சத்தம் கிராமங்களில்
ழக்கம் ேபாேல நைடெபற் வரேவண் ம்.

ஜனங்கேள! உடேன சுயராஜ்ய ஸ்தாபன சைபையக் கூட் ம்ப
ேபா ங்கள். அ தபிள்ைள பால்கு க்கும்.
-----------

இைரச்சல்
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ஓம் சக்தி - அடங்கி நட
[வங்க பாைஷயில்

மான் ஸர். ர ந்திரநாத் தாகூர் அவர்களால் எ தப்ெபற் ,

'மாடர்ன் ாிவி ' பத்திாிைக ஆங்கிலத்தில் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட் , அதனின் ம்
மான் சி. சுப்பிரமணிய பாரதியாரால் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட .]
மைழ ெகாஞ்சம் ற 'ஆரம்பித்தால், எங்கள்சந்நி ம், அ ேபாய் ேச ம் சித் ாி
ரஸ்தாவி ம் நீர் ெவள்ளமாய் வி கிற . நான் தைல நைரத்த கிழவனாய்விட்ேடன்.
சி பிராய

தல் இ வைர, ஒ

ைறகூடத் தவறாமல் வ ஷந்ேதா ம் இப்ப

நடப்பைதப் பார்க்கும்ேபா , இவ் லக வாழ்க்ைகயில் நீாில் பாதி, நிலத்தில்
பாதிகு யி க்கும் ஜந் க்க க்குள்ள ேயாக்யைதத்தான் நமக்கும் இ க்கிறெதன்ற
எண்ணம் என் மனதில் அ க்க உதிப்ப ண் .
இங்ஙனம் அ ப வ ஷங்கள் ஆய்விட்டன.இதற்கிைடேய உலகத்தில் நடந்த
மா தல்கள் பல. க
கத்தின் குதிைரயாக இ ந்த நீராவிைய இப்ேபா மின்சார சக்தி
கண் நைகக்கிற . கண் க் ெகட்டாதி ந்த பரமா . இப்ேபா மன க்
ெகட்டாதி ந்த சித்தாந்தம் உண்டாயி க்கிற . சாகப் ேபாகிற எ ம்ைபப்ேபால்
மனிதன்சிறகு ைளத் ப் பறக்கிறான். 'வானத்தில் இடம், உனக்கா எனக்கா?' என்
நீதிஸ்தலத்திற்கு வியாஜ்யங்கள் விைரவாகவரக்கூ ய காலத்ைத வக்கீல்கள்
எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஒேர நாள் இரவில் சீனர் எல்ேலா ம் 'பன்றிக் கு மி'ைய ந க்கி
எறிந்தனர். ஐந்
வ ஷத் தா தைல ஜப்பான் ஐம்ப வ ஷத்தில் தாவிவிட்ட .
ஆனால் இந்தச் சித் ர்ரஸ்தாவில் மைழ ெபய்தால் ேச உண்டாகாமற் ெசய்ய
வழியில்ைல அதன் ஸ்திதிக்கு மா தல் இல்ைல. காங்கிரஸ்என்ற ெபயர்
உண்டாவதற்கு ன் நம ஜாதிப்பாட் எத்தைன ேசாகமாயி ந்தேதா, அத்தைன
ேசாகமாகத்தான்இப்ேபா ஸ்வராஜ்யம் ெந ங்கி வ ம் த ணத்தி ம் இ க்கிற .
குழந்ைதப் பிராய தலாகேவ நாம்பழகி விட்டப யால், இெதல்லாம்
நமக்குஆச்சாியமாகத் ேதான்றவில்ைல. ஆகேவ, கவைலஏற்படவில்ைல. தண்ணீர்
தங்கி ஓயாமல் ெசப்பனிட்டட்ராமதண்டவாளத்தில் என் ைடய வண் ச் சக்கரம்
ேபாகும்ேபா ,எனக்கு மறதி ெதளிந் ஜனங்களின் ேபாக்குக்கும் நீேராட்டத் க்கும்
சண்ைட உண்டாய் அதி
ந் அ க்குத்தண்ணீர் என்ேமல் வந் ெதறிக்கும்
ெசய்தியிேல த்தி ெசல்
சிறி காலமாக எனக்ெகா

கிற . 'இைத நாம் ஏன் ெபா க்கிேறாம்?' என்
ேயாசைன உண்டாய் வ கிற ,

இைதப் ெபா க்க ேவண் ெமன் கட்டாயமில்ைல. ெபா க்கக் கூடாெதன்
தீர்மானிப்பதால் அ கூல ண் . அதற்கு ஐேராப்பியர்கள் வாஸம்
ெசய்கிற'ெசௗாிங்கி' ரஸ்தா சாக்ஷி. அந்த ரஸ்தாவில்

க்கால் பங்குக்குேமேல ட்ராம்
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தண்டவாளத்ைதப் ேபாட் , அதில்
வில்லாமல் 'யாைன நைட'யில் ெசப்பனிட் க்
ெகாண்
ந்தால் அந்த தியார் ட்ராம்ேவ அதிகாாிக க்குஊ றக்கம் இல்லாதப
ெசய் வி வார்கள். நாேமா, கீழ்ப்ப தலாகிய குணேம வ ெவ த் வந்தி ப்பதால்,
எைத ம் தி த்த
ெமன்பைத நம்மால் நம்ப
யவில்ைல.இதனால் நம
கன்னத்தில் கண்ணீர்ப் ெப க்கும் நம
தியில் ஜலதாைரப் ெப க்கும் தீர
இடமில்ைல. இ ஸாமான்ய விஷயமன் . எதி
எண்ணம் நமக்கு ஏற்படவில்ைல.
கண்ணா

க்குள்ேள தண்ணீர் விட்

ேம 'நமக்கு நாம் நாயகர்'என்ற

அதில்வளர்க்கப்பட்ட ெபான்னிற மீன்கள்,

கண்ணா ையத் தண்ணீர்என் நிைனத் அதில் வந் ேமாதிக் ெகாள் மாம்;
பிறகுெபாிய ெதாட் யில் ெகாண் ேபாட்டா ம் தண்ணீைரக் கண்ணா என்
நிைனத் ப் பயந்

பைழய எல்ைலக்குள்ேளசுற் மாம். 'அ ேபால, தைல உைடந்

ேபாேமா, என்கிற பயம் நம் ைடய எ
மஹாபாரதத்தில்,அபிமன்
கற்காமல் மாண்ட

ம் க்குள் ஊறிக்கிடக்கிற .

பைகவாின் வ் கத் க்குள்

ேபாேல. நா ம் பிறவி

கல்லாமல், நமக்கு ேநாி ம் சகலவிபாீதங்க்
மனித க்கும்,
தைடக

ல்க

க்கும், திைசக

க்கும் தைல குனிந் பல தைல

எந்த ைறயி

ம் நாமாக ஒன்

ன்ேன நின்றா
க்குக்கண்ணா

ைழயக் கற் , மீ

வைதக்

தல்கட் ப்படக் கற் , அவிழ்க்கக்
க்கும் தைலகுனிகிேறாம்.

க்கும்,எல்ைலக

க்கும், கற்பைனத்

ைறயாய் வழக்கமாய் விட்டப்ப யால்,

ெசய்ய

ம்' என்கிற உண்ைமநம்

கத்தின்

ம், கண் க்குத் ெதாியாமல் ேபாகிற . ஐேராப்பிய
ேபாட் க் ெகாண்டா ம்நமக்குத் ெதளி ண்டாக வில்ைல.

தனக்குத்தாேன நாயகனாயி க்கும் உாிைமஎல்லா மனித உாிைமகளி

ம் ெபாி .

ஆனால் இந் நாட் ேல இவ் ாிைம, ல் வசனங்களா ம், பழெமாழிகளா ம்,
கிாிைய சடங்குகளா ம் ம க்கப் பட்
க்கிற . இந்தத் ேதசத்தில் மனித ைடய
த்தி வழிதவறிப் ேபாகாம

க்க, கிாிையகளா

ம் சாஸ்திரங்களா

ம் ைகைய ம்

காைல ம் கட் ப் ேபாட்
க்கிறார்கள். அ ேகாணாமற் காக்குமா , பாைதகைள
அழித் விட்டார்கள். ெதய்வத்தின் ெபயர் ெசால் மனிதைன மனிதன் கீழ்ப்ப த்தி
அவமதிக்கும்ப ெசய் விட்டார்கள். இப்ப ப்பட்ட ேதசம் அ ைமகைளச்ெசய்வதற்கு
நல்ல ெதாழிற்சாைலயாயிற் .
ஸர்க்கார் அதிகாாிக

ம் அப்ப ேய ெசால்

கிறார்கள்:- "நீங்கள் பிைழ ெசய்யக்

கூ ம். ஆதலால் சுயசிந்ைத ம், சுய காாிய ம் உங்க

க்குத் தகா "என்கிறார்கள்.

இங்ஙனம், ம பராசராதிக ைடய பல்லவிைய இங்கிலீஷ்காரர் பா ம்ேபா
ெசவி கூசுகிற . இங்கிலீஷ்காராிடம் அவர்க ைடய ெகாள்ைகக் கிணங்கப்

நமக்கு
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பின்வ ம் ம ெமாழி ெசால் கிேறாம்; 'பிைழ ெசய்தால் ெபாியஆபத்தில்ைல.
தனக்குத்தாேன நாயகனாயில்லாதி த்தல் ெபாிய ஆபத் . நம்மிஷ்டப்ப இடறி
நடந் பழகினாெலாழிய நாம் உண்ைமக்கு வந் நிைலெபற
யா " என்கிேறாம்.
பின் ம் ெசா கிேறாம்: நம்ைம ஆ ேவார் இப்ேபா 'ஜனாதிகாரம்' என்ற
ேமாட்டார் வண் யில் ஏறிப்ேபாகிறார்கள்.ஆனால் இவர்க ைடய பைழய
பார் ெமண்ட் சைபயாகிய வண் இரவில் பயணந் ெதாடங்கிய காலத்தில் ஒ
வழக்கத்தி

ந்

மற்ெறா

வழக்கத்திற்கு மாறினேபா , அதன் இைரச்சல்

ெவற்றித்ேதர்ேபாேல ேகட்கவில்ைல. ஒ

ேவைள ராஜாவின் சார் ; பின் ேகாயிற்

கக்ஷி; பின் ஜமீன்தார்கக்ஷி; பிறகு சாராயம் வ ப்ேபார் கக்ஷி; இங்ஙனம் கக்ஷி
ேபத ம், லஞ்சம் வாங்குத

ம், கூச்ச

ம் சக்திஹீன ம் உைடயதாய், அந்த வண்

பக்கத் க்குப் பக்கம் சாிந் சாிந் நடந்த . ஒ காலத்தில் அந்தச் சைப 'ெமம்பர்கள்
கூட்டத் க்குவராவிட்டால் தண்டைன உண்ெடன் பய
த்தி அைழக்க
"ேநாிட்டதன்ேறா? பிைழகைளக் குறித் ப் ேபசுமிடத்தில் 'பார் ெமண்ட் சைபகளின்
தாய்' என்

ெசால்லப்ப ம் பிாிட் ஷ் பார் ெமண்ட் சைப

ஐர்லாந்தி

ம் ெசய்த பிைழகள்

தலாக, ேநற்

ன் அெமாிக்காவி

ம்,

'டார்டெனன்ஸ்,' 'ெமெஸா-

ெபாட்ேடமியா' விஷயமாக எத்தைனேயா பிைழகள்ெசய்யவில்ைலயா? இந்தியாவில்
ெசய்தி க்கும் பிைழகள் ெகாஞ்சமா? ேம ம் அெமாிக்கா ராஜ்யத்தில்
ெபா ளாளிகள் ைழந் ெசய் ம் அக்கிரமங்கள் ெகாஞ்சமில்ைல.
'த்ெரய் ஸ்'என்றவர்ேமல் ஏற்பட்ட விசாரைணயிேல, பிரான்ஸ் ேதசத்

ரா

வ

ஊழல்கல் ெவளிப்பட்டன. ஆயி ம், "ஸ்வராஜ்யெமன்கிற ஜீவநதியான எந்த
ேவகத்தால் பிைழயாகிறகுழியிற் ேபாய்வி கிறேதா அேத ேவகத்தால் அங்கி ந்
கிளம்பித் தனக்ேகற்ப ம் இட கைளத் தாேன நீக்கிக்ெகாள்
அத்ேதசங்களிேல ள்ள ஜனங்கள் சந்ேதகப்படவில்ைல."
நாம் வற்

த்தி ேம

ம்'என்ற விஷயத்தி

ம் ெசால்லத்தக்கெதான் ண் : ஸ்வராஜ்யத்தி

ம்

ந்

ஸாமார்த்திய ம்,பார த்தி ம் உண்டாவ டன் உயி க்ேக அதிகபல ண்டாகும். ஒ
கிராமம் அல்ல வகுப்பின் எல்ைலக்குள் த்திையக் கட் ப்ப த்தியி ப்ேபார்
அங்ஙனம் இல்லாமல் ெபாிய ராஜ்ய சிந்தைன ம் அதற்குத் தக்க ெசய்ைக ம்
ெப வாரானால், மா ஷீகத்ைதப் பற்றி அவர்க க்கு விாிந்த உணர்ச்சி ண்டாகிற .
இந்த ெஸௗகாியம் இல்லாைமயால் இந்நாட் ல் ஒவ்ெவா வ ம் அைர
மனிதனாகேவ யி க்கிறான். அவ ைடய ேயாசைனக ம், சக்திக ம்,ஆைசக ம்,
யற்சிக ம் அற்பமாகேவ யி க்கின்றன.இங்ஙனம் வ ய வந்தி க்கும் உள்ளச்
சி ைம உயிர்ச்ேசதத்தி ம் ெபாிய ேகடாகும். ஆதலால் தவ தல் ேநாிடக்கூ ம்
என்பைதப் ெபா ட்டாக்காமல் நாம் சுயராஜ்யம் ெபறக்கடேவாம். பாைதயில்
இட தல்கைள மாத்திரம் க தி, எங்கள்
உண்ைமயான உத்திரம்."

ன்ேனற்றத்ைதத் த க்கலாகா . இ ேவ
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இந்த ம ெமாழிைய ஒ வன் அதிகாாிகளிடம்ேசார்வில்லாமல், மீட் மீட் ம்
ெசால் த் ெதால்ைலப்ப த்தினால அவைன அதிகாாிகள் 'பந்ேதாபஸ்த்'
பண்ணிைவக்கிறார்கள். ஆனால் அவ க்கு ஸ்வேதசத்தாாின் மதிப் உண்டாகிற .
ஆயின் இேத மாதிாி ஜவாப்ைப ஜாதிப் ேராஹிதாிடம் ெசால்லப்ேபாய், "ஐயேர, இ
க

கெமன் ம், மனித

ைடய எளிய த்திையச் சுேயச்ைசப்ப

விட்டால்

ெகட் ப்ேபாகும் என் ம், ஆதலால் ைளைய உைழப்பதி ம்,
தைலையச்சாஸ்திரங்க க்கு வணங்குதேல சிறந்தெதன் ம் ெசால் கிறீர்.இந்த
அவமான வார்த்ைதக்கு நாங்கள் அடங்கமாட்ேடாம்" என் ெசான்னால்,
அவர்க ைடய கண் சிவந் ேபாய் உடேன ஜாதிையவிட் த் தள் ம் ப உத்தர
ேபா கிறார்கள். ராஜாங்க விஷயமானால் வானத்தில் பறக்கும்ப யாக ம், ஜாதி
யாசாரமானால் கட்ைடயில் காைலக்கட் ப்ேபா ம்ப யாக ம் இவர்கள்
வி ம் கின்றனர். வலப் றம் தி ப்ப ம் இடப் றம் தி ப்ப ம் ேதாணியிேல
சுக்கான்ஒன் தான் உண் . அ

ேபாேல, மனிதன் ராஜ்ய விஷயத்தி

ம் ஜாதியாசார

விஷயத்தி ம் இரண்
ம் உண்ைம நிைலெபற ேவண் மானால், அதற்கு ஒேர
வழிதான் உண் . இந்த விதியின் அ சரைணயிேலதான் சித் ர்ரஸ்தா க்கும்
ெசௗாிங்கி ரஸ்தாவிற்கும் உள்ள ேபதம் ேதான் கிற . "எல்லாம் அதிகாாி ைகயில்
இ க்கிற . நம் ைடய ைகையக்கட் க்ெகாண் நடப்பேத சாி" என்கிற சித் ர்
ரஸ்தா. ெசௗாிங்கி "ரஸ்தாேவா, "எம
நடக்காவிட்டால், நமக்கு ைகயி ந்

ைகக்குள் காாியங்கள் அடங்கி
பயன் என்ன?" என்

ேகட்கிற . தன

ைகக்கும்

ெதய்வத்தின் ைகக்கும் சம்பந்தம் உண்ெடன் ெதாிந் ெகாண்டப யால், 'ெசௗாிங்கி'
உலக
ைத ம் வசப்ப த்திக்ெகாண்ட . இந்த நம்பிக்ைகைய
இழந் விட்டப யால் 'சித் ர்'உலகத்ைத இழந் விட்ட ; அைரக் கண்
நிஷ்ைடயின்பங்கைள நா கிற .
கண்ைண
தவறாமல் அ
ஆ
ஒ

க்ெகாண்டால் ஒழிய, நம் ைடய அற் தமான ஆசாரங்கைளத்
சாிப்ப

ஸாத்யமில்ைல. கண்ைணத் திறந்தாேலா, உலக

கிற ெபா வான ேலாகவிதி நமக்குத் ெதன்படாமல் இரா . ஒ
மனிதேன

ம னியாய்,

ம், இந்த விதிைய வசப்ப த்தினால், அதி

ந்

கூட்டத்தாேர

அதிகாரம்,

ெசல்வம்,வி தைல என்ற பாிசுகள் கிைடக்கும். இந்த விதிையஉ தியான
அஸ்திவாரமாகக் ெகாண் ஐேராப்பிய ந னநாகாீகம் நிைல ெபற்றி க்கிற
நம்பிக்ைக யி ப்பதனால், அ

ெபாிய வி தைல ெபற்

இதில்

நிற்கிற .நாேமா ைகையப்

பிைசந் ெகாண் , யஜமான் ஆக்கிைனக்குக் காத்தி க்கிேறாம்.
ேபாலீஸ், தைலயாாி, ேகாயில் கு க்கள்

ைத ம்

த யவர்களில்ஏேத

ட் ேல

த்தவன்,

ம் ஒன்ைறப்

ைஜபண்ணி நம் ைடய ெசாந்த ேயாசைனைய ம், ெசாந்தச் ெசய்ைகயின்
திறைமைய ம்ஆயிரம் ளாக உைடத் நான்கு பக்கத் க் காற்றி ம சி எறிந்
வி கிேறாம்.

ம்,
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இதற்ெகா காேலஜ் மாணாக்கன், "நாங்கள்இந்தக் கைதைய எல்லாம் நம் வ
கிைடயா . ைவசூாிக்குப்பால் குத்திக் ெகாள் கிேறாம். ேபதிக்கு உப் க்
ெகா க்கிேறாமவிஷ ஜ்வரம், ெகாசு வாயில் சுமந் வ ம் கண் க்குத் ெதாியாத
ச்சியால் உண்டாவைத அறிேவாம். இவற்ைற எல்லாம் ெதய்வங்களின் கூட்டத்திற்
ேசர்க்கவில்ைல" என் ெசால்லக்கூ ம். ெகாள்ைக மாறக்கூ ம். ஆனால் நாம்
நமக்குநாயகராகாமல், றத்ேத ஓரதிகாரத்ைத எப்ேபா ம் கு ட் த்தனமாக நம்பித்
ெதாங்கும் குணம் நம் ைடய ஊக்கத்ைத ேவர க்கிற . இப்ப எங்கும் சூழ்ந்த
பயமான

நம் அறிைவ ம் உள்ளத்ைத ம் வசப்ப த்தி யி ப்பதால், நம மனம்

ேகாைழப்பட்

க்கிற . இதன் காரணம் என்னெவன்றால்,உலக

மாற்ெறாணாத ஸ்ர்வவிதிைய நாம் நம் வதில்ைல. ஐயப்ப த

ம் த விய

ம், 'எ

வந் வி ேமா,

நாம் எப்ப ஒன்ைறத் ணிவாகச் ெசய்யலாம்' என் திைகப்ப ம்
பயத்தின்குணங்களாகும். நம ராஜாங்கத்தாாிடத்திேல கூட இந்தக் குணம் சில
சமயங்களில் காணப்ப கிற . ராஜாங்க யந்திரத்திேலஎப்ேபாேத ம் ஓட்ைட
ண்டாகி. அதன் வழிேய பயம் ைழந் அதனால் அவர்கள் தமக்கினியவாகிய
ஸ்வதர்மங்கைளமறந் தம் ஆட்சிைய உ தியாகத் தாங்கும் ேவர்க் ெகாள்ைகையக்
ேகாடாியால் ெவட் கிறார்கள். அப்ேபா தர்ம ம் நீதி ம் ஒ ங்கிப் ேபாய்,
ெகௗரவத்ைதக் காப்பாற்றேவண் ெமன்கிற எண்ணம் ன்ேன நிற்கிற . ெதய்வ
விதிையமீறி அ ைகக் கண்ணீைர அந்தமான் தீவில் மைறத் விட்டால்கசப்
இனிப்பாய்வி ம் என்

நிைனக்கிறார்கள். 'ஸகல ேராகாநிவாரணி' என்

தான் ஒ

ம ந்ைதப் பாவைன ெசய் ெகாண் , உலகப் ெபா விதிையச் சிலர் உல்லங்கனம்
ெசய்வதற்கு இஃெதா தி ஷ்டாந்தம். இதற்ெகல்லாம். உட்காரணம் அற்பத்தனமான
"பய ம் தன்னலம் ேவண்ட
விட்

விலக ய

ம்;அல்ல , அற்பத்தனமான சூதினால் ேநர் வழிைய

தல். இங்ஙனம் நாம் எண்ணத் ெதாைலயாத அதிகாாிக

க்கு,

ைஜ

ைநேவத்தியம் பண்ணி கு ட் அச்சத்தால், மா ஷீக உாிைமகைளப்
றக்கணிக்கிேறாம். ெபௗதிகசாஸ்திரத்தி ம் ராஜ்ய சாஸ்திரத்தி ம் நாம் எத்தைன
உயர்வாகப் பாீைக்ஷ ேதறிய ேபாதி ம், பிறர் உத்திர க்குக் காத்தி ப்பதாகிய
ஊறின வழக்கத்ைத நம்மால் விட
யவில்ைல.தற்கால வழிைய அ சாித் நாம்
ஜனாதிகார சைபகள் ஏற்ப த்தினால் அவற்றி ம் எவனாவ ஒ வன் நாயகனாகி
மற்றவர்கைள ேமய்க்கும் தன்ைம உண்டாகிற . இதன் காரணம்யாெதனில், ெபா
ஜனங்கள் தன்ைன மறந்தி த்தல்,

ங்குதல்,உண்

தல், கு த்தல், க யாணம்

பண் தல், பாைடேய தல த ய ஸகல காாியங்கைள ம் பிற ைடய
ஆைணப்ப ேயெசய் வழக்கப்பட்
க்கிறார்கள்.
பிராமணன் ஒ வன் குடத்தில் ெகாண் வ ம்ஜலம் அ க்காக இ ப்பதால்
கு க்கத்தகாெதன் ம், சண்டாளன்ஒ வன் சுத்தமாகக் காய்ச்சி வ கட் க் ெகாண்
வந்த நீர் சுத்தமாக இ ப்பதால் கு க்கத் தகும் என் ம் நான் ெசான்னால்,ெவ ேம
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கு க்தி ேபசுகிறான் என்

ெசால்

என்ைனக் கண் ப்பார்கள். ஏெனனில், என

ெகாள்ைக 'யஜமான் உத்தர' டன் ஒட்டவில்ைல.
'ஒட்டாவிட்டால் என்ன கு ெகட் ப் ேபாயிற் ?''என் நான் ேகட்டால் உடேன
என்ைன ஜாதியி
ந் தள்ளிவி வார்கள். என்ைன வி ந் க்குக்
கூப்பிடமாட்டார்கள். நான் ெசத் ப்ேபானால், சா க் கிாிையக
வரமாட்டார்கள்.

க்குக் கூட

இப்ப உலக வாழ்க்ைகயின் ஒவ்ெவா அம்சத்தி ம் கு ரமான
ெகா ங்ேகான்ைம நடப்பதனால் ஜனங்க க்கு நன்ைமெயன் நம் ேவார்
ராஜாங்கத்தில் கூசாமல் பாி ர்ண வி தைல ேகட்ப மிகுந்த வியப் க் கிடமாகிற .
ன் , நம
ேபசும்ேபா

ேதசத்திேல, உபநிஷத் க்காரர் ெதய்வத்தின் விதிையக் குறித் ப்
ெசால்

கிறார்;'ெதய்வத்தின் விதிைய மாற்ற

எப்ேபா ம் இைச ம்' என் . இைத நம

ன்ேனார் கண்

யா . அ

எங்கும்

ந்தனர். அந்த விதி

நித்யமான , க்ஷணிகம் அன் . ஆதலால் அைத நாம் அறிந் ெகாண்

ெசய்ைகயில்

பயன்ப த்தவில்ைல. எத்தைனக் ெகத்தைன அவ்விதிைய நாம் ஸ் காிக்கிேறாேமா,
அத்தைனக்கத்தைன நம பாைதயில் உள்ள தைடகள் விலகும். இந்த விதியின்
ஞானேம இயற்ைக

ல் (ஸயின்ஸ்) என்

ெசால்லப்ப ம். இந்த 'ஸயின்ஸ்'

வ ைமயாலன்ேறா ஐேராப்பா தற்காலத்தில், " மியில் விஷக்காய்ச்சல் இல்லாமல்
ெசய் வி ேவன். மனிதாின்
களில் ேசாற் ப்பஞ்ச ம் கல்விப்பஞ்ச ம்
இல்லாமல் ெசய் வி ேவன். ராஜ்யத்தின் ெபா நன்ைமக்கும் ம ஷ்ய ைடய
ஸ்வதந்திரத்திற்கும் ரண்படாமல் ெசய்ேவன்" என்
ணி டன் கூ கிற .
'அறியாைமயால் கட் ம், அறிவினால் வி தைல ம் ைககூ ம்' என்பைத
ன்ேனார் அறிவார். ெபாய் எ ? தன்ைன ஸர்வத்தி
கா

தல்.உலக ம் தா

ந்

பிாிவாகக்

ம் ஒன்ெறனக் காண்பேத உண்ைமயறி . 'இத்தைன ெபாிய

உண்ைமைய அக்காலத்தில் எப்ப க் கண் பி த்தார்கள்' என்பைத இப்ேபா
நிைனக்க வியப் ண்டாகிற .பிறகு அரண்ய ாிஷிகளின் காலம் மாறி, ெபௗத்த
சந்நியாசிகளின்காலம் வந்த . ேமற்கூறிய மகத்தான ஞானத்ைத
உலகத்தி
ந் பிாித் 'உலகத்ைதத் றப்பேத க்தி' என் ெசால்லத் ெதாடங்கி
விட்டார்கள். இங்ஙனம் உண்ைமக்கும் ெபாய்க்கும் ஒப்பந்த ண்டாய் இைடேய
பாகச்சுவர் ேபாடப்பட்ட . ஆகேவ,இக்காலத்தில் ஜாதியாசாரங்களில் எத்தைன
அநாகாீக ம் மடைம ம் இ ந்த ேபாதி ம், உண்ைம கண்டவாின் சார்பி
ந்
யாெதா ஆட்ேசப ம் பிறக்கவில்ைல. உண்ைமபபக்கத்தார் இதற்ெகல்லாம்
இடங்ெகா த்ேத ேபசுகிறார்கள். மரத்தின் கீழ் இ ந் சந்நியாசி ெசால் கிறான்:'தன்னிடம்உலகத்ைத ம் உலகத்தினிடம் தன்ைன ம் காண்பவேன உண்ைம
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காண்பான்' என் . அ
சந்நியாசியின் தி

ேகட்ட சம்சாாி தன்னிடம்உள்ள சிறந்த வஸ் க்கைள

ட் க்குள்ேளேபாட் வி கிறான். ஆனால், ெதய்வத்தின் ெபா

விதிக்குஅடங்கி நடப்ேபா ைடய

ட் ற்கு வண்ணான், அம்பட்டன்

ேபாகக்கூடாெதன் சம்சாாி விதி ேபா ம்ேபா , சந்நியாசிஅதைன மகமலர்ச்சி டன்
ஏற் த் தன
ஷ் மண்சாத்திஆசீர்வதிக்கிறான். இப்ப த்தான் நம ஜாதி வழக்ேக
ெகட் ப்ேபாயிற் . உண்ைமக்குப் பாிந் ேபசுேவார் யா ம் இல்லாமேல
ேபாய்விட்ட . இதனால் பல ற்றாண் ேநர்ந்த அவமானத்ைத-ெயல்லாம் நாம்
ெபா த் க்ெகாண் அ
ெகாண்
க்கும்ப ேநாிட்ட .
ஐேராப்பாவில் அப்ப இல்ைல. அங்ேகஉண்ைமைய மனதிற்குள் மைறக்காமல்
வழக்கத்திற் காட் கிறார்கள். ஜனக்காட்
ம் ராஜ்யத்தி ம் ஏேத ம்குற்றம்
ெவளிப்பட்டால் அைதப் ெபா ஜனங்கள் உண்ைமவழக்கால் ேசாதித் த் தி த்த
வழி ண் . இதனால் கிைடக்கும் சக்தி ம் வி தைல ம் எல்லா க்கும்
பயன்பட் நம்பிக்ைகைய ம் ைதாியத்ைத ம் உண்டாக்குகின்றன. இந்தஉண்ைம
மாயமந்திர இ ளில் மைறந் கிடக்கவில்ைல.திறந்த ெவளியில், எல்ேலா ம்
கா ம்ப தா ம் வளர்ந் பிற ம் வள ம்ப ெசய்கிற .
பல ற்றாண் நாம் வாைய
க்ெகாண் அவமானப்பட்டெதல்லாம்
ஒன் ேசர்ந் கைடசியில் அந்யராஜ்யமாகப் பாிணமித்த . ைக எப்ேபா ம் உடம்பில்
ேநா ள்ள இடத்ைதப் ேபாய்த் தீண் வ ேபாலேவ நம் ைடயக த்
ம்
நம்ைம ஆ ம் ேமற்குத் திைசயா ைடயராஜ்ய ெநறியில் ெசல் கிற . மற்றைத
எல்லாம் மறந் , 'எங்க

ைடய இஷ்டத்ைதச் சற்ேற கவனித்

ேவண் ம். ேவண் னா ம் ேவண்டாவி
ம், றத்தி
தைலேமல் ெபாழியா இ க்கேவண் ம். ராஜ்யபாரம்

எங்களாட்சி நடக்கவிட

ந் விதிநியமங்கள் எங்கள்
வ ம் எங்க க்குச்

சுைமயாகாதப , சக்கரங்கள் ேபாட்ட யந்திரமாக்கி அைத உங்க டன் நாங்க
ேசர்ந் தள்ள இடம் ெகா க்க ேவண் ம். ெபா ப்பில்லாத அன்னியாின்
ஆட்சியி
ந் வி தைலெபற ேவண் ம் என்ற பிரார்த்தைன இப்ேபா ம்

ம்

உலகத்தில் எல்லாத் திைசகளி ம் எ கிற . காலசக்தியின் ண் தலால், இந்தப்
பிரார்த்தைனயில் நம் ைடய வாக்ைக ம்ேசர்த்த நன்றாயிற் . அப்ப யன்றி
இப்ேபா ம் வழக்கம் ேபால'யஜமானன் 'உத்திரைவ' ஒப் க் ெகாண் நடந்தால் அ
நமக்குத்தீராத அவமானமாக
ந்தி க்கும். இதனால் நம் ள்உண்ைமயின் ஒ
கிரணம் ைழயக்கூ ய ைண "இன் ம் ஏேதா மிஞ்சி இ ப்பதாகத் ெதாிகிற . நாம்
பார்த்த உண்ைமயின் கிரணம் ஆனப யாேல தான், நம்ைமயைசயாதப ப மி கம்
ேபால கட் ப்ேபாட்
ந்த ண்தற் கழ்ச்சிைய நான்நம்பிக்ைக டன் பழிக்கின்ேறன்.
ராஜாங்கத்தாைர ேநாக்கி 'ஸாம்ராஜ்ய சைபகளில் எங்க
என் ேகட்ப ம், ஜனங்கைள ேநாக்கி, 'ஜாதியாசாரங்களி
ெசாந்தக்காாியங்களி

க்கு ஸ்தானம் ேவண் ம்'
ம்

ம்கூட எஜமான் ேபாட்ட ேகாட்ைட மீறி நடக்காேத'என்

ெசால்வ ம் ஒேரவித கர்வத்தால் உண்டாவ

விேனாதமன்ேறா?
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இதற்குப் ெபயர் 'ஸனாதன தர்ம னர் உத்தாரணம் என்கிேறாம். ஸனாதன கக்ஷித்
தைலவர் நாம் ஒ கண்ணால் உறங்கி மற்ெறா கண்ணால் விழித்தி க்கும்ப
அஸாத்ய உத்தர ேபா கிறார்கள்.
கட

ைடய ேகாபமாகிய கழி நம்

கின்ேமல் அ க்கும்ேபா ம்,

ேதசாபிமானத்தால் மனம் ண்ணாகி," ங்கிற் கா கைள எல்லாம் ெவட் ப்
ேபா ேவாம்" என் கூவலாேனாம். நாம் எத்தைன ெவட் னா ம் ங்கிற்கா
உலகத்தில் மிஞ்சி இ க்கத்தான் ெசய் ம். காெடன்ன ெசய் ம்?குற்றம் நம . அ
யாெதனில்:- நாம் உண்ைமையவிட அதிகாரம்ேமல் என் மதிக்கிேறாம். கண்ைணக்
காட்

ம் ேதால்

கப்படாம் ேமல்' என்

நிைனக்கிேறாம். நாம் இந்தக் குணத்ைத

நீக்கும் வைர, ஏேத ம் ஒ காட் ல் நம்ைம அ க்க யாேத ம் ஒ கழி மிஞ்சி
இ க்கத்தான் ெசய் ம். ஐேராப்பாவி ம் ன்ஒ காலத்தில் எல்லா
விவகாரங்களி ம் பாதிாிக ைடய அதிகாரம் ர்த்தன்யமாய் நடந்த . எங்கும்

சி

இ ந்த பாதிாிவைலைய அ த்தபிறகுதான், ஐேராப்பிய ஜனங்கள்
ஸ்வராஜ்யப்பாைதயிேல கால் ைவக்க இடம் உண்டாயிற் . இங்கிலாந் மாத்திரம்
தீவானப யா ம் ேகாயி ன் ராஜதானியாகிய ேராமா ாியி
ந் மிகத் ரம்
ஆனப யா ம் பிைழத்த . இங்கிலாந்தி ம் ேகாயில் (சர்ச்) அதிகாரம் ற்றி ம்
நசித் விடவில்ைல. 'இங்கிலீஷ் ேகாயில்' பாட் ையப் ேபால் ன் நடத்திய
ஸர்வாதிகாரம் நீங்கி இப்ேபா இரக்கத்தால் அ
ம்இ ந் ேபாகட் ெமன்
விடப்பட்
க்கிற .
இங்ஙனம் 'மா ல் கிழவி'ைய இங்கிலாந் ேதசத்தார் அைசத்த ேபாலேவ,
ஸ்ெபயின் ேதசத்தார் ெசய்யக்கூடவில்ைல. ன்ெனா காலத்தில் ஸ்ெபயின்
ேதசத்தார் பா மிக ம் ெகாண்டாட்டமாக இ ந்த . அந்த அ கூலத்ைத அவர்கள்
ஏன் இழந்தார்? 'மா

ல் கிழவி'க்கு மணியம் ெகா த்தைமயாேலதான். ஸ்ெபயின்

ேதசத் பி ப் ராஜா இங்கிலாந்தின் மீ சண்ைட ெதா த்த காலத்தில்,
ஸ்ெபயின்ேதசத் க் கப்பற் பைட விவகாரங்க ம் ேகாயில்
விவகாரங்கைளப்ேபாலேவ வ ய தைளக க்கு உட்பட்
ந்தைம
ெவளியாயிற் .இங்கிலீஷ் கப்பற் பைடேயா மிகச் சிறந்த ேசனாதிபதிகளின்
கீேழ,தான் மிதக்கும் கடலைலகள் எப்ப வி தைலெகாண்
சும் காற் க்கு ஒத் ச்
ெசால் ேமா அ ேபால தா ம் ெசன்ற . ஸ்பானியக் கப்பற்பைடயில் ஜாதிமர ப்ப
அதிகாரம் வகுத்தி ந்த . அ அைசயாத மா
ன் இ ம் ப்பி யினின் விலக
வழியில்லாமல் ேபாயிற் . இங்ஙனம் ஐேராப்பாவில் ேகாயிற்கட் க்குக்
கு ட் த்தனமாகக் கீழ்ப்பட்
ந்த தைளையெவட் த் தன் மதிப்ைபக் காக்கக் கற்ற
ஜாதியாேர தைல

க்குவ

இயல்பாயிற் .

ஷ்யாவில் அவ்வா

ெசய்யாத ப யால்,

அங்ேக உத்திேயாகஸ்தர் காடாகப் பரந் , ஜனங்கள்மிகச் சிறிய சர்க்கார்
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அதிகாாிக்கும் மிக ம் அற்பமான பழஞ்சாஸ்திரக் கட்டைளக்கும்
ஆண்ைம இழந் ேபாகின்றனர்.
ஸமயம் (மதம்) ேவ ; கு க்கள் 1கட் ப்பா

ேவ

ழந்தாள் ப யிட்

என்பைத மறக்கலாகா . அைவ

ஒன் க்ெகான் தீ ம் சாம்ப ம் ேபாலாம். மதத்ைத மீறி, கட் ப்பா ெசால் ம்
ேபா நதிைய மணல்
வ ேபால் ஆகிற . அங்கு நீர்ெகட் ப் பாைலவனம் ேபால்
ேதான் ம். 'இந்த நிைலையக் கண்
என்ப ெவளிப்பைட.

மகிழ்ச்சி அைடேவார் மிகக் ேக

ெகட்டவர்கள்'

ஒ வன் மற்ெறா வைனக் கஷ்டப்ப த்தினால்,இ வ க்கும் ெக தி என்
மதம் ெசால் கிற .
மகள் விதைவயாகிப் பட் னி கிடக்கும்ேபா 'இன்ன திதியில் அவ

(சமயம்)

க்குத்

தாகத் க்கு ஜலம் ெகா த்தாலெபற்ேறார்க

க்குப் பாவம்' என்

கட் ப்பா ெசால்

ம் ஒ வன் பாபத்ைதக் க வலாம்' என்

ஸமயம் ெசால்

கிற . 'பச்சாத்தாபத்தா

கிற . 'கிரகணத்தன்

ஒ வன் இன்ன நீாில்

கு க்களின்
கினால்தான் பாவம்

தீர்வ டன் பதினான்கு தைல ைற பிதிர்கள் ெசய்த பாவ ம் தீ ம்' என்
ெசால்

கிற . 'மைலகைள ம் கடல்கைள ம் கடந்

வியப் கைளக் கண்

களிக்கேவண் ம்' என்

கடந்தவன் மண்ணிற் ரண்
ெசால்

ஸமயம் ெசால்
ேபாதி

ேபாய், இவ்வழகிய உலகத்தின்

ஸமயம் ெசால்

கிற 'கடைலக்

பிராயச்சித்தம் பண்ணேவண் ம்' என்

கிற . 'எக்கு ப் பிறந்தா

கட் ப்பா

கட் ப்பா

ம், உண்ைம ைடயவன் ெதாழத்தக்கவன்' என்

கிற . 'பிராமணனாகப் பிறந்தவன் அேயாக்கியனாக இ ந்த

ம் அவன் பாத

ைள, பிறர்சிரத்தில் தாிக்கலாம்' என்

கட் ப்பா

ெசால் கிற . சு க்கிச்ெசான்னால், ஸமயம் வி தைல ேபாதிக்கிற ;
கு க்கள்கட் ப்பா அ ைம நிைலையப் கழ்ந் கீர்த்தனம் பா கிற .
பக்தி கு ட் ப் பக்தியாக இ ந்தா ம் அதிெலா ெவளியழகுண் . இவ்வழைக
நம நாட் ல் யாத்திைர ெசய் ம்அன்னியர் சிலர் கண் ெமச்சுகிறார்கள்.
சித்திரக்காரன் ஒ வன் இ ந்த

ட் ன் ராதன அழகுகைளப் பார்த்

மயங்கி,

'அதில்கு இ க்க ேயாக்யைத இல்ைல' என்பைத மறந் வி வ ேபாேல கங்கா
ஸ்நானத் க்குத் தி விழாக் காலத்தில் பாாிஸால்நகரத்தி
ந் ஆயிரக் கணக்கான
யாத்திைரக்காரர் - ெப ம்பகுதி ஸ்திாீகள் - வ வைதப் பார்த்தி க்கிேறன். அடடா!
ைகத் ேதாணியி
ந்
ைக வண் க்கும் ைகவண் யி
ந்
ைகத்ேதாணிக்கும்
மா கிற கூட்டங்களில எல்லாம் அவர்கள் ப ம் கஷ்டத் க்கும் அவமானத் க்கும்
ஓய்வில்ைல. அவர்க ைடய பாிதாபத் க்கிடமான ெபா ைமயி ம் ஒ வித அழகு
இ க்கத்தான் ெசய்கிற .அவர்க ைடய யரங்கள் எப்ேபா ம் அழகு

75
ெப கின்றன. ண் கிாிைய சடங்குக க்கு இைடேய அவர்கள் வளர்க்கும்பிள்ைளகள்
இவ் லக இன்பங்க க்குப் பல்ைலக் காட் யி ந் பரேலாக நிழல்கைளக் கண்
ந ங்குகிறார்கள். தாம் நடக்கும்பாைதயில் வைள ேதா ம் தாேம தைடகள் கட் வ
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயின் ஒேர ெதாழிலாகக் காணப்ப கிற . அத்தைட
உயர்வைதேய அபிவி த்தி என் க
கிறார்கள்.
இப்ப அவர்கள் தண்டைன அைட மகாரணம் யாெதனில், ஈசனால் மனித க்குக்
கிைடத்தேப களில் சிறந்தேபறாகிய தியாக சக்திைய இவர்கள் ர்விநிேயாகம்
ெசய்கிறார்கள். கணக்குக் காட் ம் காலம்வ ம்ேபா இவர்களால் நஷ்டக்
கணக்குத்தான் காட்ட
ம். இன் ம் ஓர் இடத்தில் லக்ஷக்கணக்கான ஜனங்கள்,
ஆ ம் ெபண் மாக ஸ்தல தாிசனம் ெசய்
ண்ணியம்ேதடப்ேபாயினர்.
பாைதேயாரத்தில் ஒ வன் சாகக் கிடந்தான்.அவ ைடய ஜாதி இன்னெதன்
ெதாியாத காரணத்தால்,அவ க்கு யா ம் தாகத் க்கு ஜலம்
ெகா ப்பாாில்ைல.ெப ஞ் ெசல ெசய்
ண்ணியம் ேதடப்ேபாகும்இவர்க ைடய
கு ட் ப் பக்தி எத்தைன அழகாகத் ேதான்றியேபாதி ம் இவ ைடய கா ண்யம்
எத்தைன பயங்கரமான பார்த்தீர்களா! ஒ தண்ணீாில் அைனவ ம் ேசர்ந்
வி ம்ப
ண் கிற கு ட் த் தன்ைமதான், இனம் ெதாியாத மனிதர்கஷ்டப்ப ம்
ேபா ம் இரக்க ண்டாகாமல் ெசய் வி கிற .தான் ெகா த்த சிறந்த வரத்ைத
இவர்கள் இங்ஙனம் ர்விநிேயாகம் ெசய்வதில் ஈச க்குத் தி ப்தியில்ைல.
ப ப் , பக்தி, ஒ க்கம் ன் ம் இல்லாத ேகாயிற்கு க்க ைடய கா ல், ஸ்திாீகள்
பணத்ைதக் ெகாட் வைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். இங்ஙனம் ெசய் ம்வன்ைமயால்
இவர்கள் உண்ைமக்கும் க ைணக்கும் அ ேக ஓர் அ யளேவ ம் ெந ங்கி
வந்தனரா? இல்ைல.
இங்கு ஓராேக்ஷபம் ெசால்லலாம்:- "கு
ண்ணிய ஆத்மா என் நம்பித்தாேன
பணம் ெகா த்தார்கள்.இந்த நம்பிக்ைக அவர்க க்கில்லாவிட்டால்
ேமற்ப பணத்ைதச் ெசலவின்றி ைவத்தி ப்பார்கள். அல்ல ெசாந்தச்ெசல க்குச்
ெசலவிட்
ப்பார்கள். கு வின் ைகயில் ெகா த்த விேசஷந்தாேன?" என்
ேகட்கலாம். தனக்காகச்ெசலவிட்டால் பணத்தின் பயனாவ கண்
ப்பார்கள்.
ெதய்வ பக்தியினால் ெசய்ேதாெமன்ற ெபாய்மயக்கத் க்கு அ ைமப்பட்
க்க
மாட்டார்கள்.
ெவளிேய ஒ

நாயக

ைடய ஆக்கிைனக்குஅஞ்சித்தன் உயிைர இழக்கத்

ணிபவன் தனக்குத்தாேன நாயகனாகும்ேபா , தர்மத் க்காக உயிர் ெகா க்காமல்
ேபாகிறான்.
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கிராமங்களில், ஆேராக்கியம்,கல்வி, உயிாின்பம் யா ம் வற்றிப்

ேபாய்விட்டன. 'கிராமத்தார் தம் ைடய சக்திகைளத் தாம் அறி ம்ப

ெசய்தாெலாழிய

அவர்கைளக் காப்பாற்ற ேவ வழியில்ைல'என் க தி நான் ஒ கிராமத்தில்
பிரயத்தனம் ெசய்ேதன்.அந்தக் கிராமத்தில் ஒ பக்கத் க்கு ஜலம் ஒ
ளிக்கூடக்கிைடயா . தீ பி த்ெதாிந்த . தழல் சி எாிைகயிேல, கிராமத்தார்
கூ ய வைத ெயாழிய ேவெறான் ம் ெசய்யமாட்டாமற் ேபாயினர். நான்
அவர்களிடம் ெசான்ேனன்:- "நீங்கள் பிரயாைச ெகாண் கிண ேதாண்ட
இணங்கினால்கல் சுண்ணாம் க் கிரயம் நான் ெகா க்கிேறன்" என்ேறன்.கஷ்டத்தில்
பாதி அவர்க ைடயதாக ம் ண்ணியம்
வைத ம் நான் ெகாள்ைளயிட வி ம்பிய
தந்திரத்ைதெமச்சித் தங்களால்
யாெதன் ெசால் விட்டார்கள். அந்தக்கிண
இன் ம் ேதாண் யாகவில்ைல. தண்ணீர்ப் பஞ்சம் இங்ேக தீராமேலதான் இ க்கிற .
அக்நி உத்ஸவம் அ க்க நடந் வ கிற .
ஆகேவ நம கிராமக் கஷ்டங்கள்தீராமல் இ ப்பதன் காரணம் யாெதனில், ஒ
காாியம்ெசய்வதற்கு ேமாக்ஷ ண்ணியத்ைத வி ம்பிச் ெசய்தாெலாழிய ேவ
வழியில்ைல. ஆகேவ, ஒவ்ெவா குைற ம் ெதய்வந்தாேன வந் தீர்க்க ேவண் ம்;
அல்ல ேமாக்ஷத்ைத ேவண் யாராவ ெசய்தா ண் . மற்றப தாகத் க்கு ஜலம்
இல்லாமல் ெசத்தா

ம் சாவார்கேளயன்றி,கிராமத்தார் தாமாக ஒ கிண

ேதாண் க்

ெகாள்ளமாட்டார்கள்.இதற்குக் கிராமத்தாைரக் குைற கூ வதிற் பயனில்ைல. 'மா
கிழவி' அபினி ெகா த்

அவர்கைளப் பாதித

ல்

க்கத்தில் ைவத்தி க்கிறாள். ஆனால்,

ப த்த பிள்ைளகள்அந்தக் கிழவியின் ஸ் திையப் பாடக் ேகட்கும்ேபா ,
எனக்குஆச்சர்ய மிகுதியால் ேபச

யாமல் ேபாகிற . "ஆஹா; இந்தககிழவி எத்தைன

நல்ல ம த் வச்சி; இவள் ைகக்குள் நம ேதசம் இ ப்ப
ம யி
ந்தப ேயநமக்கு ஸ்வராஜ்யச் ெசங்ேகா
எத்தைனநன்றாக இ க்கும்!" என்கிறார்கள்.

மஹிைமயன்ேறா! இவள்

ம் கிைடத்

விட்டால்,

பட் னி, ெதாத் வியாதி, பஞ்சம், - இைவ தைல க்கி ஆ கின்றன. நம்ைமப்
ம் தி ட ம் அ க்காமற்காத் த் ப்பாக்கி ைவத் க் ெகாள் ம்ப
ராஜாங்கத்தார்அ மதி ெகா க்காமல் இ ப்ப ேபாலேவ, ேமற்கூறிய ன்பங்கைளத்
த ப்பதற்குாிய உபாயங்கைளத் ேதடெவாட்டாமல் ஜாதியாசாரத் தைலவர்
த க்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் நம்மிைடேய 'தற்காப் க்கு நீங்கள்
க விகள்ேதடலாேம. நீங்கள் ஸயின்ஸ் ப த் அைதத்
தற்காப் க்குஉபேயாகப்ப த்தக் கூடாெதன் யாவ ம் த ப்பாாில்ைலேய"என்
கூறலாம். உண்ைமதான்.
'தற்காப் க்குாிய ஆ தங்கள் நமக்குக் கிைடக்கெவாட்டாமல் ெசய் விட்டார்கள்
எனில் அதிசேயாக்தியாகும்.ஆனால் அவற்றில் பயிற்சி ெபற இடமில்லாமல்
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ன் ஜாக்கிரைத எத்தைன உண்ேடா அத்தைன ம்பண்ணி

ைவத்தி க்கிறார்கள். நம ேதசத்தார் ஒ பக்கம்,இராஜாங்கத்தார் ஒ
நம்ைமச் சூழ ஏற்ப த்திஇ க்கும் எண்ணற்ற விதிகைளக் கடக்கக்

பக்கமாக,

கூடாெதன்றபயத்தினால் நாம் சக்தி இழந் , நம்மிடம் ப்பாக்கி இ ந்தால்,தி டரால்
ஏற்ப ம் விபத்ைதக் காட்
ம் ப்பாக்கியால்அதிக விபத் நமக்ேக உண்டாகும்
ேபால் இ க்கிற .
இந்தக் கஷ்ட தைசயில் நாம் இ ப்பதற்கு அன்னியர் அரசாட்சிேய காரணம்
என் ெசால் ம் கக்ஷிைய இப்ேபா ஆராய்ச்சி ெசய்ேவாம்.பிாிட் ஷ் ராஜ்யத்தின்
ேவர்க்ெகாள்ைக யாெதனில் 'ஜனங்கள்ஆட்சியில் கலக்க ேவண் ம்' என்பேதயாம்.
அன்னியர் யா ம்ெபா ப்பின்றி அரசு ெசய் ம் ைறைமைய
அக்ெகாள்ைககண் க்கிற . நம்மிடம் இந்த விஷயத்ைத அவர்கள் மைறக்கவில்ைல.
ஸர்க்கார் பள்ளிக்கூடங்களில் இைத நமக்குப்பஹிரங்கமாகக் கற் க்
ெகா க்கிறார்கள். இைதப்பாீைக்ஷக்கு உ ப்ேபா கிேறாம். இந்த அறிைவ இனி
நம்மிடமி ந் பறிக்கஇடமில்ைல. நம் ைடய காங்கிரஸ் சைபக ம் சங்கங்க ம்
இந்தக் ெகாள்ைகைய ஆதாரமாக உைடயன. ஐேராப்பிய ஸயின்ஸ் தன்
இயற்ைகயாேலேய எல்லா க்கும் கிைடக்கத்தக்கதாக இ ப்ப ேபால், ேமற்ப
பிாிட் ஷ் ராஜ்யக் ெகாள்ைக ம் தன் இயற்ைகயாேலேய பாரத ேதசத் ஜனங்களின்
அங்கீகாரத்ைத ேவண் கிற . ஹிந் ேதசத் ப்பிள்ைளக க்கு ஐேராப்பிய ஸயின்ஸ்
கற் க் ெகா க்கக்கூடாெதன்

ெசால்

ம் ஆங்கிேலயர், ஒன் , அல்ல

பத் ,அல்ல ஐந்
ேபர் இ க்கக்கூ ம். ஆனால், அந்த ஸயின்ஸ் (சாஸ்திரேமா)
பிறப்பிடத்ைத ம் நிறத்ைத ம் ெபா ட்டாக்காமல் எல்ேலா ம் வந் தன்ைனப்
ப த் ப்பயன் ெப ம்ப

கூவியைழத் , அவ்வாங்கிேலயைர அவமானப்ப த் ம்.

அ ேபால், ஐந்
அல்ல ஐயாயிரம்ஆங்கிேலயர் பிரசங்கங்களி ம்
பத்திாிைககளி ம் ஹிந் ேதசத்தார் ஸ்வராஜ்யம் ெப வைதத் த க்க ேவண் ெமன்
உபந்நிய த்தா ம், பிாிட் ஷ் ராஜ்ய ெகாள்ைகயான பிறப்பிடத்ைத ம்
நிறத்ைத ம் ெபா ட்டாக்காமல் எல்ேலா ம்தன் பக்கம் ேச ம்ப கூவி இவ்
வாயிரக்கணக்கான ஆங்கிேலயர் ெசால் ம் வார்த்ைதைய இகழ்ச்சிக்கு
இடமாக்குகிற . 'பிாிட் ஷ் ெகாள்ைககள் நம் ேபால்வார்க்குததகுதியில்ைல' என்ற
அநாகாீகமான ம ெமாழி ெசால்லக்கூ ம்.பிரம்ம ஞான ம் விாிந்த வாழ் ம்
சூத்திர க்குக் கிைடயாெதன்
ன் பிராமணர் விதிேபாட்ட ேபாேலதான்.
ஆனால், பிராமணன் தன ஸ்தானத்ைத ன் ஜாக்கிரைதயேல ெகட் ப்ப த்திக்
ெகாண்டான். றத்ைதஒ க்கு ன் ஜனங்களின் அறிைவ ஒ க்கி விட்டான்.
அறிவின்ேவர்கைளச் சூத்திரனிடமி ந் பறித் விட்டப யால் இவன் ஸ்வதந்தர
கார்யம் ெசய்ய ஸாத்தியப்படவில்ைல. பிறகுசூத்திர ைடய தைல பிராமண ைடய
பாத ளியிேலஈ பட்
ப்பைத ஸாவதானமாகக் காக்க ேவ சிரமம்
ேவண் யதில்ைல ஆயிற் . ஆனால் நம் ைடய பிாிட் ஷ் ராஜாங்கத்தார்
வி தைலக்கு வழிகாட் ம் அறி க்கதைவ ற்றி ம்அைடத் விடவில்ைல.

78
அதிகாாிக க்குப் பச்சாத்தாபம் உண்டாய்,இங்ெகா கதைவ அங்ெகா கதைவ
அைடப்பதாகிய யற்சிையமிகத் தாமஸமாகக் ைகக் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
இ ந்தா

ம்,'சுகத்ைத உத்ேதசித் த் தர்மத்ைதக் ைகவி தல் ஆத்ம

சக்திக்குவழியில்ைல' என்பைத அவர்களாேல கூட மறக்கலாவதில்ைல.
பிாிட் ஷா ைடய உட்குணத்தில் நம்ஸ்வதந்திரங்கள் ைதந் கிடக்கின்றன. இந்த
ஸந்ேதாஷகரமான உண்ைமைய நம
வ ைம டன் த்தியில் நி த்திக்
ெகாண்ேடாமானால், அ நிைறேவ வதற்காக, நாம் கஷ்ட நஷ்டங்க
உட்ப தல்எளிதாகும். பைழய சாத்திரப்ப "அடங்கி

க்கு

நடப்பைத"க்ைகப்பி த்ேதாேமானால், நமக்கு மகத்தான ஆசாபங்கம் ேநாி ம்.
இரண் வைககளில் ஏற்கனேவ இ ெவளிப்பட் நிற்கிற . ரஹஸ்யக் கூட்டத்தாாின்
ெகா ஞ் ெசயல்கள் ஒ வைக, நம் ைடய கூட்டத்
பண்

கிற வியர்த்தம் மற்ெறா

ராஜ தந்திாிகள் தர்க்கம்

வைக. "இந்த ைவஸ்ராய்நல்லவரா? அந்த ைவஸ்ராய்

நல்லவரா? 'மார் ' வந்தால்நமக்கு நிைறயச் சீர்தி த்தம் கிைடக்குமா
கிைடக்காதா? ட் ப்

ைன காட் க்குப் ேபானால், காட் ப்

ைனேபாேலகாட் த்

தனமாய் வி மா, ஆய்விடாதா?"
இ ந்த ேபாதி ம், நாம் மா ஷ்ய ஜாதியினிடம்அவநம்பிக்ைக ெகாள்ளக்கூடா .
பிாிட் ஷ் ராஜ்யத்தின்அதன் வ ைம ஒன் மாத்திரேம ெபாிதன் . அதன்
அஸ்திவாரக் ெகாள்ைககள் அதனி ம் ெபாியன என்பைதநாம் மனதார
ஒப் க்ெகாள்

கிேறாம். அ க்க

இதற்குவிேராதமாக நடக்கக்கூ ம். 'ேலாபம்,

அதிகார வி ப்பம்,ேகாபம், பயம், கர்வம், இைவ எல்லாம் ெதாழில் ெசய்வைதநாம்
பார்க்கலாம்' என்ப ெமய்தான். மஹிைம ம், தீர ம்,விரத ம், பக்தி விசுவாசங்க
உைடயவராகிய ராஜ ஜாதியாாிடத்தில் உள்ள நல்ல அம்சங்க டன் நாம்
ஒட்டலாம்.அங்ேக சத்

க்கள் நம்ைம எங்ஙனம் தாக்கிய ேபாதி

ெப ேவாம். நிைனத்த ெபா ெதல்லாம், ற ெவற்றி கிைடக்காவி

ம்

ம்,நாம் ெவற்றி
ம், அகெவற்றி

நிச்சயம். நாம்அற்பர்களாய்ப் பயம் ெகாண்
ந்தால், நம்ைம ஆ ேவாாின்ெபாிய
ெகாள்ைககைளெயல்லாம் நம மட்டம் ஆக்கிவி ேவாம். அவர்க ைடய ெகட்ட
குணங்கேள தைல க்கஇடங்ெகா ப்ேபாம். பிராமணன் தன்ைனக் கீழ் ஜாதி
என்பைதச்சூத்திரன் எப்ெபா

ஒப் க்ெகாண்டாேனா, அப்ெபா

பிராமண

க்குப்

பள்ளம் ேதாண் யாய் விட்ட . எளியவன்வ யவ க்குச் ெசய் ம் தீைம, வ யவன்
எளியவ க்குச்ெசய் ம் பைகைமக்கு நிகராகக்கூ ம். ஒ
ைற ஒ உயர்ந்தஸர்க்கார்
உத்திேயாகஸ்தர் என்னிடம், "ேபாலீஸ் ெகா ைமையப்பற்றி எப்ேபா ம்
ைறயி கிறீர். என் மட் ல், நீங்கள்ெசால்வைத நம்பக்கூடாெதன்ற எண்ணமில்ைல.
ஆனால்,ெபயர்வழி, விஷயம் எல்லாம் ெகாண் வந்

ஜுப்ப த் ம்"என்றார்.
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உண்ைமதான். எல்லா அநியாயங்கைள ம் பஹிரங்கமாகத் ற்றி, உலகறிய மீட் ம்
மீட் ம் ைறயிடத்தக்க ைதாியவான்கள் சிலேர ம் நம ேதசத் க்குேவண் ம்.
ஆனால் அற்பப் ேபாலீஸ் ேசவகனாக இ ந்தேபாதி ம் அவன் பின்ேன தாகாரமான
ராஜ்யாதிகாரம்ஒன்றி க்கிற . அவன் ேமல் குற்றஞ் சாராதப காப்பாற் வற்காகப்
ெபா ப் பணத்தி
ந் ஆயிரக் கணக்காகச் ெசல "ெசய்யக் கூ ெமன்ற பீதிைய
ம க்க
யா . நம்ைமநசுக்கினால் ெபா த் க் ெகாண்
ப்பேத நம் உடம் க்கு
நல்ல ெதன்
அதிகாாிக

சில அதிகாாிகள் ெசால்வ

ைடய "ப்ெரஸ் ஜ்" (ெகௗரவம்)குைறந்

நம்ைமப் பய
ெகாண்

நல்ல மாதிாிதாேன?இல்லாவிட்டால்

த்தினபழம்

ச்சாண் ; எப்ெபா

ேபாகாேதா? "ப்ெரஸ் ஜ்"
ம் நம் ைடய ெசவிையப் பி த் க்

க்கும் நாயகன்; ேபஹிலா காவியத்திற்குாியமாநஸா கவி சங்க

சண் ; அதன்

ைசக்குப் ேபாைகயில் தர்ம நியாயங்கைள அவமதித்

ெகாண் ேபாகேவண் ம்; இல்லாவிட்டால் அ
"ப்ெரஸ் ஜ்" ேதவைதக

ைடய

இடறிக்

நம்ைம இட ம். எனேவ,

க்கு நமஸ்காரம் ேபா .

யா ேதவி ராஜ்யசாஸேன
'ப்ெரஸ் ஜ்' ேபண ஸம்ஸ்திதா
நமஸ்தஸ்ைய நமஸ்தஸ்ைய
நமஸ்தஸ்ைய நேமா நம:
ஆனால் இ ெவ ம் அவித்ைத; மாையதவிர ேவெறான் ம் இல்ைல. நம் ைடய
றக் கண் க்குத்ேதான்றிய ேபாதி ம் நாம் அைத நம்பக்கூடா . உண்ைமஅதன்
பின்ேன நிற்கிற . அ யாெதனில் "நம் ைடயஆட்சி, நம் ைடய விவகாரம்" இந்த
உண்ைமயிேலதான்பிாிட் ஷ் ராஜ்யத் க்கு வ ைம உண்டாகிற . இ ேவ
நமக்குப்பலம். பிாிட் ஷ் ராஜ்யத் க்கு வ ைம உண்டாகிற . இ ேவநமக்குப் பலம்.
பிாிட் ஷ் ெகாள்ைககைள நாம் ைதாியமாக நம்பாவிட்டால், ேபாலீஸ் நம்ைம நசுக்கிக்
ெகாண்ேடதான் இ க்கும். மாஜிஸ்ட்ேரட்டால் நம்ைமக் காக ம்
"ப்ெரஸ் ஜ் ேதவைத ம

யா ;

ஷ்ய ப ேகட் க் ெகாண்ேட இ க்கும். இங்கு சிலர்:-

"பலத்ைதக் காட்
ம் தர்மம் ெபாிதன் ; பரமார்த்திகமாகப் ேபசலாேம ெயாழிய,
நைடயில்ெவளியிட்டால் ஆபத் வ ம்" என் கூறி ஆேக்ஷபிக்கலாம்ஸங்கடம்
வரக்கூ ம். இ ந்தா

ம், நாம் நம்பிக்ைகப்ப

ெசய்யேவண் ம். 'ஸ்வேதசத்தாேர

"லஞ்சம் வாங்கிக் ெகாண் ம், பயந் ம் உமக்கு விேராதமாக ஸாக்ஷி ெசால்வார்கேள"
என் ெசால்லக்கூ ம். இ ந்தா ம், உண்ைம ெயன் கண் ெகாண்டைத
ெவளியிட் ச் ெசால்ல ேவண் ம். ஸ்வேதசத்தாேரஉம்ைம மறந் நின் தைலயில்
அ ப்பார்கேள. லஞ்சத்ைத ம்ஸ்திைய ம் ேவண் ச் ெசய்யலாம்; எனி
உண்ைமைய நம்பேவண் ம். "அவ்வள
நம்பியாக ேவண் ம்;

ளி குைறந்தா

ம், நாம்

ரம் நம்பலாமா?"சாியாக, அவ்வள
ம்ேபாதா .
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ராஜாங்கத்தாாிடம் ெபாிய விஷயங்கள் ேகட்கிேறாம்.ஜனங்க க்குப் ெபாிய
வரங்கள் தரேவண் ம். இல்லாவிட்டால்ராஜாங்கத்தாாிடம் ெசய் ம் பிரார்த்தைன
பயன்படா .
'எல்ேலா ேம

ரர் அல்லர்; பயந்தவர்கள் உலகத்தில் உண் ' என்பைத நான்

அறிேவன். இ ந்தா ம்,எல்லாத் ேதசங்களி ம், எல்லாக் காலங்களி ம் சிலர்
தம ஜாதியின் இயற்ைகப் பிரதிநிதிகளாகப் பிறந் ேதசத்தின் கஷ்டங்கைளத் தாம்
ெபா க்கிறார்கள். எதிர்ப்ைப எல்லாம் ெவட் ப் பாைத ேபாட் , மற்றவர்பின்
வ வைத எளிதாக்குகிறார்கள்; ம
விபாீதங்கள் இ ப்பி
ெச

ஷ்ய ஜாதிகளின் ெவளிநைடகளில் எத்தைன

ம், அவற்ைறப் ெபா ட்டாக்காமல் அதனிடம் நம்பிக்ைக

த் கிறார்கள்;நிஜாந்தகாரத்தினிைடேய கண் விழித்

உதயம்

வ ெமன் காத்தி க்கிறார்கள். ேகாைழகளின் பயத்ைத நைகத் ,
ஸ்வல்ப மப்யஸ்ய தர்மஸ்ய
த்ராயேத மஹேதா பயாத்
அதாவ , "இந்தத் தர்மத்தில் சிறிதள ெபாிய பயத்தினி

ம் காப்பாற் கிற "

என்ற, வாக்யத்ைத உைரக்கிறார்கள். ராஜ்யத்தில் உண்ைம அம்சம்உண்டானால்
அைத வணங்குேவாம்; பாபத்ைத வணங்ேகாம், பயத்ைத வணங்ேகாம்.
ஒ வ

ைடய குழந்ைதக்கு உடம் ெசாஸ்தமில்ைல; ஐேராப்பிய டாக்ட க்கு

ெபாிய ெதாைகெகா த்

வரவைழத்தான்; டாக்ட ம் நாட்

மந்திரவாதிையப் ேபால

உச்சாடனங்கள் ெசய்யத் ெதாடங்கினான்; "சிகிச்ைச ெசய் ம்; இந்தக் காாியத் க்கு
உம்ைம அைழக்கவில்ைல" என்

இவன் ெசான்னான்;டாக்டர் ேகாபத் டன்,

'உனக்ெகன்ன ெதாி ம்? நான்ைவத்தியன்; நான் எ
என்றான். அப்ேபா

இவன் 'உன்ைனக் காட்

ெசய்தா

ம் அ ேவ ைவத்தியம்'

ம் உன் ெதாழிேல ெபாி . நான்

பணம் ெகா த்த ெதாழிைலக்க தி, என்கிறான். டாக்டர் இவைன அ த் க் கீேழ
தள்ளிபபணத்ைத இ ப்பில் ெசா கிக் ெகாண் "ேபாவதாக பாவைனெசய்
ெகாள்ேவாம். அவன் வண் சவாாி ெசய் ெகாண்
ட் க்குப் ேபாைகயில் அவன்
மனேம அவைனச் சீெயன் ெசால்லாதா? அ ேபால, இப்ேபா

பிாிட் ஷ்

அதிகாாிகளின்உத்தர க க்கு உட்படாமல், பிாிட் ஷ் ஜாதியின்
ராஜ்யக்ெகாள்ைககைள நான் அங்கீகாரம் ெசய்வைத உத்ேதசித் ஒ ேவைள இன்
என்ைன அதிகாாிகள் கஷ்டப்ப த்தலாகும்;ஆனா
ெவற்றி ண்டாகும்.

ம், எனக்கு நாைள
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ற்ைறம்ப வ ஷம் பிாிட் ஷ் ஆட்சி நடந்தபிறகு, இன் ெசன்ைன
மாகாணத்தாாின் கஷ்டங்க க்கு வங்காளத்தார் இரக்கப்படக் கூடாெதன்
ேபா கிறார்கள். பிாிட் ஷ் ராஜ்யத்தின்

தலாவ

கட்டைள

நன்ைம என்னெவன்றால்,

'அதனால் பம்பா ம், ெசன்ைனப் பட்டண ம், வங்காள ம், பஞ்சா ம் ஐக்கியப்பட்
வ கின்றன,என் ெசால்லக் ேகள்வி ண் . ேமற்குக் கண்டத்தில் பிாிட் ஷார்
ெபல்ஜியத் க்காக ம் பிரான்ஸுக்காக ம் இரத்தத்ைத சிந்தி யமைன எதிர்க்கிறார்கள்
என் ம் வதந்தி.அேத ச்சிேல ெசன்ைனப்பட்டணத்தாாின்
சுக க்கங்கைளவங்காளத்தார் கவனிக்கக் கூடாெதன்
அைதஎத்தைன உரக்கக் கூறிய ேபாதி

ெசால்லலாமா?

ம், மனதிற்குள்ேள ெவட்கம்உண்டாகாேதா?

அதிகாாிகளின் ரஹஸ்ய லஜ்ைஜக்கும் நம் ைடயபஹிரங்க உல்லங்கனத் க்கும்
இைடேய ஒ பாலம் ேபாடேவண் ம். இங்கிலீஷ்காரர் இந்தியாவிற்கு ெகா த்த
வாக்கினால்கட் ப்பட்
க்கிறார்கள். ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின்
பிரதிநிதியாகியஇங்கிலாந் இந்தியாவிற்கு வந்த பிரதிநிதியாகிய
இங்கிலாந் ெகா த்த வாக்கு திேய ேமற்ப ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் ஞானமந்திரம்.
இ ேவ அவர்க ைடய ராஜ்யத் க்கு பலம். இைதமஹிைமப்ப த் ேவாம்.
'இந்தியாைவ நசுக்கும் ெபா ட் ஆங்கிேலயர் இங்கு வரவில்ைல' என்பைத அவர்கள்
மறக்கநாம் இடங்ெகா க்கமாட்ேடாம்.
ஏேத

ம் ஒ

ெபாிய ஜாதியா க்குெபாிய அ

தி உண்டாயின், அ

பிறர்க்கும்ெகா க்கத்தக்க , ேலாபத்தினால் தனக்ேக நஷ்டம் உண்டாகும்.
ஸயன்ஸும் ம ஷ்ய உாிைமக ம் ஐேராப்பாவின் அ பவப் பயன். இந்தச்
ெசல்வத்ைத நமக்குக் ெகா க்கும் ெபா ட்டாக ெதய்வம் இங்கிலாந்ைதநம் ைடய
கைரகளில் ெகாண் வந் ேசர்த்த . இந்தக்கடைமைய நிைறேவற் ம்ப அவர்கைள
வற்
த் வ நம் ைடய கடைம. ஒ பாலார் தம் ைடய
கடைமையச்ெசய்யாவிட்டால், இ பாலா க்கும் மறதி ம்

ழ்ச்சி ம்உண்டாகும்.

இங்கிலீஷ்காரர் தம் ைடய ேதச சாித்திரத்ைதத்தி ஷ்டாந்தமாகக் காட் , "நாங்கள்
ெந ங்காலம் ேபாரா உைழத்ததன் பயனாக மிக ம் தாமஸமாகேவ
எங்க க்குஸ்வராஜ்யம் கிைடத்த " என் ெசால்லக்கூ ம்.
இ க்கலாம்!வழிகாட் கிற ஜாதிக்குக் கஷ்டம். பின்ேன வ கிற ஜாதிக்குசுலபம்.
தி ஷ்டாந்தமாக, அெமாிக்காவில் வங்காளிமாணாக்கர்கள் தாேம யந்திரங்கள்
ெசய்கிறார்கள். அதற்காகஆதி காலத்தில் அ ப் ச் சட் யி
ந் நீராவிக்
க விேதான்றிய நாள் தல் இன் வைரயில் ப ப்ப யாக வந்த
ஆண் காலம்
இவ ம் ப த் க்ெகாண் வரவில்ைல.ஐேராப்பாவில் பலகாலம் வளர்ந்த பயிைர
ஜப்பான் ஒ க்ஷணத்தில் ெகாண் ேபாய் ைவத் ேநேர பயிாிட்
வ கிற .ஸாமர்த்தியம் குைறெவன்றால், அதற்கு விைரவாகேவ
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ஸ்வராஜ்யவழக்கத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளேவண் ம். 'ஒ வனிடம் ஒ

திறைமஇல்ைல'

ெயன் நாம் ன்னதாகேவ தீர்மானம் ெசய்தால்,அப்ப ேய இல்லாமல் ேபாகும்.
அவன் திறைம நம் ைடயகண் க்குத் ெதாியாமேல ேபாகும். நம்மவைர நாேம
இகழ்ந் ,அவர்களிடம் நம்ைம பிறப்பைத நாம் த த்

அவர்கைள உலகம்

இகழைவத்தால், அைதவிடப் ெபாிய குற்றம் ேவெறான் ம் இல்ைல. சாித்திரத்தில்
ஸூர்ேயாதயமாகிறேபா கிழக்ேக ஒளி ஊர்ந்

ர்ந்

வரா ; பாய்ந்

எட் த்திைசைய ம் உடேன நிரம்பச் ெசய் ம். 'உலகத்

வ ம்.

ஜாதியார்அங்குலத்தின் ேமல்

அங்குலமாக ேமன்ைமக்கு நகர்ந் தான்ெசல்லேவண் ம்' என் விதிேபாட்டால் எந்த
ஜாதிக்கும்ேமன்ைம ேநாிடா . தகுதி உண்டான பின் தான் வி தைலைய
வி ம்பலாெமன்

விதி ேபாட்டால், எந்த ஜாதிக்கும் வி தைலஉண்டாயிரா .

ஐேராப்பியர் தம் ள் ஜனாதிகாரம் உண்ெடன்
கழ்ச்சி ெசால் க்
ெகாள்கிறார்கள். ஐேராப்பியர் அெமாிக்கர்ெவளி டம்பத் க்குள் மைறந் கிடக்கும்
அ கற்ேசற்ைற கீறவி ம்பவில்ைல. இவர்க
ேமற்ப

ேச

க்குத் தைல அதிகாரமாக ஒன்ைறநாட் ,

ம் க வின பிறகுதான், ஜனாதிகாரம் நடத்தலாெமன்

விதி

ேபாட்டால் ேச ம் நீங்கா ;நீங்குெமன்ற நம்பிக்ைகக்கும் இடமிரா .
இப்ப நம ஜாதியாசாரங்களி ம்,தனி நாட்டங்களி ம், பிைழகள் இ க்கத்தான்
ெசய்கின்றன. அவற்ைற நான் மைறக்க வி ம்பினா ம்என்னால்
யா .
எப்ப க்கும் நம்ைம நாேம ஆளேவண் ம். ஒ விளக்கு மங்கினைதக்
குறித் ,மற்ெறா விளக்ைக ஏற்றாமல் தவிர்க்கவிடலாகா . ம ஷ்யஜாதி
ெமாத்தத் க்ேக ெபாிய தி விழா நடக்கிற . எல்லாநாட் விளக்குக ம் எல்லா
விஷயங்களி ம் ஒேர மாதிாியாக இ ந்தா ம், ஊர்ேகாலம் ன்ேன ெசல்
நம் ைடய விளக்குச் சற்ேற அவிந்தால் இங்கிலாந்தின் விளக்கிேல சற்

கிற .

பற்றைவத் க் ெகாள்ளலாகாேதா? இதற்ேகன்ேகாபம்? இதனால் பிாிட் ஷ் ஒளி
குைறயா . உலகத்தின்ஒளி அதிகப்ப ம்.
தி விழாவில் ெதய்வம் நம்ைமக் கூப்பி கிற . சாாி த க்க நாம் இடம்
ெகா க்கலாமா? சி

பணக்காரர்வந்தால்

சாாி பல்ைலக் காட் வான்.

ஆஸ்திேர யா ம்,கனடா ம் வந்தால் எதிர்ெகாண்டைழத் நல்வர
ெசால் வான்.தி விழாக் கட
க்குக் கண் கு
ல்ைல. இப்ப ப்பட்ட
ேவற் ைமகைள அவர் ெபா க்க மாட்டார். உள்ளத்திேலபாவம் ெவட்கமாக வந்
சுடாவிட்டால், ெவளிேய ெதய்வேகாலமாக வந்

சு கின்ற .

பிாிட் ஷா ம் நா ம் கலந் இக்காாியம்ெசய்யேவண் ம். வங்காளிகளிடம்
எனக்கு நம்பிக்ைகதான்.வா பர் கிழேவஷம் ேபாட் க்ெகாண் கீழ்ப்பார்ைவ
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பார்க்கக்கூடா . ஆங்கிேலய க்குள் சில மஹாத்மாக்கள் ேதான்றிஇங்கிலாந்தின்
சாித்திரப் பயைன நா ம் அ பவிக்கும்ப ேபசி சில ஜனங்களிடம்
அவமானப்ப கிறார்கள்.
இந்தியாவி

ம் பிறர் சினத்ைத ம் தமர் நைகப்ைப ங் க தாமல், ேதால்விக்

கஞ்சாமல், ஆண்ைம காட் ம் ஆண் மக்கள் ேவண் ம்.
நம ேதசத்தின் குலெதய்வம், என் ம் விழித்தி க்கும் நித்யேதவன், நம் ைடய
ஜீவன் இப்ெபா
ெவளியதிகாாிக க்குப் பயந் கு ட்டாசாரம் என்ற தைள ண்
தியில் கிடப்பைத நீக்கி, அதன் ஸஹஜ நிராகாரநித்ய ஜயாமிர்த
பத்தில் ேச ம்ப அந்தஈசன் கூ கிறான்.
அ ேமல் அ ய த்
காலத் க்கு

பமான ஆத்ம

"ஆத்மா நம் வித்தி","தன்ைன அறி" என்கிறான்.

ந்திேய கிழவனாகி, கு ட்

நம்பிக்ைக என்ற

டச்சுைமயால்

கு

வைளந் ேபாய்,தன்ைனத் தான் நம்பாத ேகாைழேய, ேகள்!
நமக்குள்ேள சில்லைறச் சண்ைட, அற்பப்பைக, அற்பப் ெபாறாைமக

க்ெகல்லாம்

இ வன் காலம். கஞ்சிக்குப் பிச்ைசக்காரர் சண்ைடயி வ ேபாேல,சி தய கைள
வி ம்பி நமக்குள்ேள சண்ைடேபா ம்காலம் ெசன்ற . இ ட்
ைலக்குள்
உட்கார்ந் ெகாண் ,நம்ைம 'நாேம மஹான்கள்' என் பாவைன
ெசய்வதில்பயனில்ைல. உலகத்தாாின் சைபகளில் நம் ைடய
கர்வம்சி ைமப்ப கிற . சக்திஹீனர் ேபாேல நாம் பிறைரக் குற்றங்கூ தல் கூடா .
பல ற்றாண் ெசய்த பாவம் ெப ஞ்சுைமயாய், நமதாண்ைமைய நசுக்கி நம்
அறிைவ மயக்கி விட்ட . அவற்றின் ெப ஞ் சுைமையத் தள்ளி எறிய ஒ ெபாிய
யற்சி ெசய்யக் காலம் இ ேவயாம். நாம் ன்ேனேபாகெவாட்டாமல் இந்தச் சுைம
பின்ேன இ க்கிற . ெசன்றைத வ வைத வசியவித்ைத ேபால கலங்கச் ெசய்கிற .
ெசன்றகாலப்
தி ஞ் ச கும் திய உதயத்ைதமைறக்கின்றன. நம் ைடய திய
இளைமத் ெதாழிைல அைவ
பனி ேபாேல மைறக்கின்றன. நிஷ்பிரேயாஜனம்
என்ற அவமானத்தி

ந்

தப்ப வி ம்பினால், இந்தச்சுைமையக் கூசாமல்

சி

எறிந் விட ேவண் ம். ம ஷ்யஜாதி எப்ேபா ம் ன்ேன ேநாக்கிச் ெசல் கிற ;
எப்ேபா ம்விழிப் டன்
நிலங்கைளத் ேத மரணத்ைத ெவல் கிற .ஜகத்தின்
ெபாிய சிற்பிக்கு வலக்ைக ேபான்ற . உண்ைமையக்ெகஞ்சி அறி ச் சுடர்
ெகா

த்திய

திவழிேய ெசல்

ம்ெபா

,

கத் க்கு

கம் "ெவற்றிெகாண்

ன்ேன ம்ேபா ,உலகம்
வ ம். எதிெரா ேகட்கத் தனி ஆரவாரம்
உண்டாகிற . இந்த ம ஷ்ய ஜாதி டன் நாம் ஸம நைடயாகச்ெசல்ல வி ம்பினால்.
இந்த
குச் சுைமையக் கூச்சப்படாமல் சி எறிந் விடேவண் ம்.
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றத்தி

ந்

நம்மீ

இைடவிடாமல் அவமான ம்கஷ்ட ம் பட் ப்பட்

தீண்டலாயி ப்பைதச் சுத்தி பண்ணித்தீர்க்கேவண் ம். 'தானாக வி ம்பித் தான்
உைழத்தல், என் ம்ேஹாமத்ைதச் ெசய் , சுத்தி பண்ணேவண் ம். அந்த யாகத்தீயில்
நம் ைடய பாவங்கள் ெவந் ேபாம். அஞ்ஞானப் ைகவிலகும். ேசாம்பற்குணம்
சாம்பாலாகும்.
ெபாிய தீ ேதவா! நீ தீரன், ேதவன்; எம்மிடத்ேதமஹத்தா ம்.

க்கரஹிதமா ம்,

நாசரஹிதமா ம் நாயக மா ம்அமரமா ம் உள்ள அம்சத் க்கு நீ நாதன்,
அதைன உன

ராஜ

ம்ஹாஸனத் க்கு வலக்ைகயாக அைழக்கிறாய். நம் ைடய

ேசார் ம், அறியாைம ம் பழி ற் , நமத ைமக்குணம் தண்டைனப்பட்
நம்மினின் ம் பிாிந்

ெசல்க; நன்ைம விைளக.

-----------ஓம் சக்தி - னர்ஜன்மம் (2)
பாப ண்ணியங்க க்கு இணங்க மானிடாின் மர்மத்தி ைடய பலனாக அ த்த
ஜன்மத்தில் உயர்ந்த பிறப்ேப ம் தாழ்ந்த பிறப்ேப ம்கிைடக்கும் என்ப நம
ேதசத் ப் ெபா

நம்பிக்ைக.பாவம் ெசய் ம் ஒ வைன 'நீ அ த்த ஜன்மம் மி கமாகப்

பிறப்பாய்' என்றால் அவ ைடய மனம்பைதக்கிற . ஆனால், இந்த ஜன்மத்திேலேய
தாம்மி கங்கைளப் ேபா
ப்பைதக் கவனிப்ப கிைடயா .ஒவ்ெவா
நிமிஷத்திேல ம் ஒ வன் நிைனக்கும் நிைனப் க ம் ெசய் ம் ெசய்ைகக ம் அவன்
பலவிதப்பிறவிகைள அைடவதற்குக் காரணமாகின்றன. இந்த உலகத்திேலேய,
இப்ெபா ேத, ஒேர சாீரத்தி

ள்ள ஒ வன்ஆயிரம் பிறவிகள் பிறந்

ஒவ்ெவா க்ஷண ம்ஒவ்ெவா வ ம் பிறந் பிறந் பிறந்
க்ஷண ம் ஒவ்ெவா வ ம் பிறந் பிறந் மாய்கிறான் என்

ம கிறான்.

ம கிறான்; ஒவ்ெவா
கூறத் தகும்.

மி கங்கைளப் ேபான்றமனிதர்கைள நாம் பார்த்ததில்ைலயா? நம்ைம
"நாம்கவனிக்குமிடத் , எத்தைன விதமான மி கங்களாயி ந்தி க்கிேறாம் என்ப
ெதாி ம். வஞ்சைனயா ம் சூத்திரத்தா ம் சமயத்திற் ேகற்பப் பலவித கபடங்கள்
ெசய் ஜீவிப்பவன் நாிதாேன? ஊக்கமில்லாமல் ஏேத ெமான்ைறநிைனத் க்
ெகாண் மனஞ்ேசார்ந் தைலகவிழ்ந் உட்கார்ந்தி ப்பவன் ேதவாங்கு.
மைறந்தி ந்

பிற க்குத்தீங்கு ெசய்பவன் பாம் . தாமதத்தி

வி ப்பமில்லாமல், அற்ப சுகத்திேல
இச்ைசயில்லாமல் பிறர்க

ம், கழி

ம்

ழ்கிக் கிடப்பவன்பன்றி. சுயாதீனத்திேல

க்குப்பிாியமாக நடந்

ெகாண் , அவர்கள் ெகா த்தைத
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வளர்ப்பவன் நாய், கண்ட விஷயங்களிெலல்லாம்திடீர் திடீர் என்

ேகாபமைடகிறவன் ேவட்ைடநாய். காங்கிரஸ்சைபயிேல ம் ேசர்ந் ெகாண் ,
ஆங்கிேலய அதிகாாிக க்கும் ஹிதமாக நடக்க ேவண் ெமன்ற வி ப்ப ைடய
''ேமத்தா'' கட்சிையச் ேசர்ந்தவன் ெவௗவால்.அறி த் ணிவால் ெப ம்
ெபா ள்கைளத் ேதர்ந் ெகாள்ளாமல் ன்ேனார் சாஸ்திரங்கைளத் தி ம்பத்
தி ம்பவாயினால் ெசால் க் ெகாண்
ப்பவன் கிளிப்பிள்ைள.பிறர் தன்ைன
எவ்வள அவமதிப்பறாக நடத்தியேபாதி ம்,அவன் அக்கிரமத்ைத நி த்த யலாமல்
தம மந்த குணத்தால் ெபா த் க் ெகாண்
ப்பவன் க ைத. ணமி க்கு மி க்கி
டம்பம் பாராட் கின்றவன் வான்ேகாழி.கல்வியறிவில்லாதவைன மி கக்
கூட்டத்திேல ம் ேசர்க்கலாகா . அவன் ண். தான் சிரமப்படாமல் பிறர்ெசாத்ைத
அபகாித் உண் பவன் க கு. ஓர் ந ன உண்ைம வ ம்ேபா , அைத ஆவேலா
அங்கீகாித் க் ெகாள்ளாமல் ெவ ப்பைடகிறவன் (ெவளிச்சத்ைதக் ெகாண் அஞ்சும்)
ஆந்ைத.
ஒவ்ெவா நிமிஷ ம் "சத்தியேம ேபசித் தர்மத்ைத ஆதாித் ப் பரமார்த்தத்ைத
அறிய ய கிறவேனமனிதெனன் ம் ேதவெனன் ம் ெசால்வதற்குாியவனாவான்.
மி க ஜன்மங்கைன நாம் ஒவ்ெவா வ ம் க்ஷணந்ேதா ம்நீக்க யலேவண் ம்.
--------ஓம் சக்தி - உலக வாழ்க்ைகயின் பயன்
உலக வாழ்க்ைகயில் மானிடரா

ம் மற்ற உயிர்களா

ம் வி ம்பப்ப ம் மிகச் சிறந்த

பயன் யா ?எப்ேபா ம் நீங்காத, எப்ேபா ம் மாறாத, எப்ேபா ம்குைறயாத
இன்பெமய்தி வாழ்தல்.
இவ் வைகயான இன்பத்ைத எய் ம் ெபா ட்டாகேவ மானிடர் கல்வி கற்ப ம்,
ெபா ள் ேசர்ப்ப ம், தவங்கள் ெசய்த

ம், அரசாள்வ ம், கள

ெசய்த

ம், ெகாைல

ெசய்வ ம், ேபசுத ம் சிாித்த ம், ஆ த ம், பா த ம,◌் அ த ம், உ த ம் எல்லாத்ெதாழி ம் ெசய்கிறார்கள். மனிதர் மட் ேமயன்றி மற்ற எல்லாஉயிர்க ம்
தாம் ெசய் ம் எல்லாத் ெதாழில்கைள ம் ேமற்கூறிய ஒேர ேநாக்கத்ேதா தான்
ெசய்கின்றன.
ஆயி

ம், இ வைர ேமற்ப

எய்தவில்ைலெயன்ப

நித்யானந்த நிைலையஎந்த உயி ம்

ெதளி . உலகத்தில் தவிர்க்க

யாத

க்கம் நிைறந்தி ப்பேத,

த்தர் கண்டதாகக் கூறப்ப ம்நான்கு உண்ைமகளில், தலாவ . இங்ஙனம் தீராத
ன்பம்இ ப்பதற்குக் காரணம் ஒவ்ெவார் உயி ம் தன்ைனேய ம்
பிறஉயிர்கைளேய ம் பார்த் ம் க தி ம் ஓயாமல் அ வ ப் ம்பய ம்
அைடகின்றன வாதேலயாம்.
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இங்ஙனம் ஒவ்ெவா

உயிர்க்கும் தன்னிடத் ம் பிறஉயிர்களிடத் ம்

ெபா ள்களிடத் ம் தீராத சகிப்பின்ைம ம், பய ம், ெவ ப் ம், கவைல ம்
ஏற்ப வதற்குக் காரணம், அநாதி காலந் ேதாட் ஜீவர்க க்குள்ேள நிகழ்ந் வ ம்
ஓயாதேபாராட்டத்தால ஏற்பட்ட பழக்கந்தவிர ேவெறான் மில்ைல.
எல்லா வஸ் க்க

ம் எல்லாக் குணங்க

ம்ஒன்ெறன்

ம் ேவதாந்த ஞானத்தால்

இந்த அஞ்ஞானப்பழக்கத்ைத நீக்கேவண் ம். ேமற்ப

ஞானம், உலகம் ேதான்றிய

கால

ம் கவிகளின் மனத்தி

தலாக, எத்தைனேயா பண் தர்களின் மனத்தி

ம்

உதித்தி க்கிற ; எத்தைனேயா ேகா க்கணக்கான பாமரர் மனத் ள்
அைவஅ த்தாமல், வாயினால் பிதற்றிக் ெகாண்
ஆயி

ம், பண் தர்க

க்கும் பாமரர்க

அ பவத்தில் ெகாண் வர

வந்தி க்கிறார்கள்.

க்கும்ஒ ங்ேக அந்த ஞானத்ைத நித்ய

யாதப , பைழய அஞ்ஞானம் த க்கிற .

"அஞ்ஞானத்ைத ெவன்றால், தீராத இன்பநிைலெயய்தி வாழலாம், என்
க்தி, அ பவம் -

ன் பிரமாணங்களா

ம் விளங்குகிற . எனி

சாஸ்திரம்,

ம், அந்த

அஞ்ஞானப்பிசாைச ம் அதன் குட் களாகிய காமம், குேராதம், ேமாஹம்,ேலாபம்,
மதம். மாத்ஸர்யம் என்ற ஆ யம தர்கைள ம் ெவல்ல மனித ைடய சித்தம்
இடங்ெகா க்கமாட்ேடன் என்கிற .நாையக் குளிப்பாட் நல்ல உணவளித் ந
ட் ல் ைவத்தால்.அ ம ப
ம் அசுத்த உண வி ம்பி வாைலக்
குைழத் க்ெகாண் ஓடத்தான் ெசய்கிற . எத்தைன திய இன்பங்கைளக்
காட் யேபாதி ம், மனம் அவற்றில் நிைலெபறாமல், மீண் ம் ஏேத ம் ஒ
ன்பக்
குழியிேல கண்ைணத் திறந் ெகாண் ேபாய் வி ந் தத்தளிக்கத் ெதாடங்குகிற .
மனம் கலங்கிய மாத்திரத்தில் த்தி கலங்கிப்ேபாய்வி கிற . ஆைகயால், த்திைய
நம்பி எவ ம் மனத்ைதக்கலங்க விடாதி க்கக் கடவன். மனத்ைதக் கலங்க
விடாமல்பயிற்சி ெசய்வேத எல்லாவித ேயாகங்களி ம் சிறந்த ேயாகமாகும்.மனம்
தவறி ஒ

ன்பக் குழியில் ேபாய் வி ங்காலத்தில், த்திசும்மா பார்த் க்ெகாண்

நிற்கிற . ஒ ேவைள த்தி த த்த ேபாதி ம், அைத மனம் கவனிப்பதில்ைல.
த்திைய மீறி உழ ம்சக்தி மனத் க்கு இ க்கிற .
ஆதலால், மனம் ன்பத்தில் ந வி விழத் ெதாடங்கும்ேபா , அைத உ தி அல்ல
ைதர்யம் என்ற க வாளத்தால் பி த் நி த்திப் பழகுவேத சாியான ேயாகப்
பயிற்சியாம். இந்தப் பயிற்சிஏற்ப த்திக்ெகாள் மா சிலர் உலகத்ைத விட் நீங்கித்
தனியிடங் களி
ந் கண்ைண
க்ெகாண் பழகுகிறார்கள். ேவ சிலர் ச்ைசப்
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ம் அவயவங்கைளப் பலவா
தனிேய இ ந் ஜபம் பண்ணிப் பார்க்கிறார்கள்.

தி ப்பி ம் பழகுகிறார்கள்.

இதிெலல்லாம் இ ேவகா . உலகத்தா டன் கூ எல்லா வைககளி ம் மற்ற
உலகத்தாைரப் ேபாலேவ ெதாழில் ெசய் ெகாண் உலக விவகாரங்கைள நடத்திய
வண்ணமாகேவ சஞ்சலத் க்கு இடங் ெகாடாதப த் தன் மனத்ைதக்
கட்டக்கூ யதிறைமேய பயன் தரக்கூ ய . மற்ற யற்சிகெளல்லாம் ண்.
நீதி, ஸமாதானம், ஸமத் வம், அன் இவற்றாேலேயஇவ் லகத்தில் தீராத
ைதாிய ம், அதனாேல தீராத இன்ப ம் எய்தலாம். ேவ

வழியில்ைல.

----------ஓம் சக்தி - உைழப்
ராமகி ஷ்ணர் 'நீ

ண் , நீ

ண் ,நீ

ண் , நானில்ைல, நானில்ைல, நானில்ைல'

என் ஜபம் பண்ணினார். அவர் ேசாம்ேபறியா? ஆஹா! ராமகி ஷ்ணர்
விேவகானந்தைர உண்டாக்கினார். விேவகானந்தேரா திய பாரத ேதசத்ைத
உண்டாக்கினவர்களில தல் வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவர்.
'உைழப் எப்ேபா ம் உண் . ெதய்வேம சரெணன்றி ப்பார் உள்ளத்திேல
தாபமில்லாமல் உைழப்பவர்களஆனப யால், அவர்க
அதிகம்,ேவகம் அதிகம், உயர்
ெசால்லாமேல விளங்கும்.
உைழப் எப்ேபா

ைடய ெசய்ைகக்கு வ ைம

அதிகம், அழகு அதிகம், பயன் அதிகம்' என்ப

ண் . ெதய்வத்தின் தைலயிேலசுைமையப் ேபாட் விட் ,

நாம் கவைல, பயன் என்ற இரண் நாய்க க்கும் உள்ளத்ைத இைரயாக்காமல்,
ஸந்ேதாஷமாகப் பாட் ப் பா க்ெகாண் நிலத்ைத உ வ நல்ல .
அ
ெகாண்ேடஉ தால் உழ க்குக் ெக தி; மனத் க்கு ஸந்ேதாஷமில்ைல;
மடத்தன்ைம தவிர ேவெறான் மில்ைல.
உைழப் எப்ேபா ம் உண் . இதிேல நான் என்றபாரத்ைத நீக்கிவிட்
உைழத்தால், ேவைல கி கி ெவன் ேவகமாக ம் பிைழயில்லாம ம் நடக்கும்.
தன்ைனத் க்கித் தைலயிேல ைவத் க் ெகாண் ேவைல ெசய்தால் ேவைல குழம் ம்.
தன்ைன மறந் , வித்ைதயின் இன்பத்திேல தன் த்தி

வைத ம் ெச

த்தி ஆ ம்

தாசி நன்றாக ஆ வாள். நாம் அழேகா அழகில்ைலேயா? வகுப் சாியாயி க்கிறேதா
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இல்ைலேயா? ெநற்றிப் ெபாட்

ேநேர வி ந்தி க்கிறேதா என்னேவா? பாதி

ஆட்டத்தில் ன்ெனா
ைற வயிற் வ வந்த ேபால் வந் வி ேமா என்னேவா?
என் தன் சித்தம் குழம்பிப் ேபாயி ந்தால் ஆட்டம் ேநேர வரா .
தன்ைன மறந் சகல உலகிைன ம்
மன்னி நிதங்காக்கு மகாசக்தி - அன்ைன
அவேள ைணெயன் றைமெவய்தி ெநஞ்சம்
வளா தி த்தல் சுகம்.
ெநஞ்சிற் கவைல நித ம் பயிராக்கி
அஞ்சி உயிர் வாழ்தல் அறியாைம - தஞ்செமன
ைவயெமலாங் காக்கு மகா சக்தி நல்ல ைள
ஐயமறப் பற்றல் அறி .
ைவயகத் க் கில்ைல மனேம நினக்கு நலம்
ெசய்யக் க தி யிைவ ெசப் ேவன் - ெபாய்யில்ைல
எல்லா மளிக்கும் இைற நைம ங் காக்குெம ம்
ெசால்லால் அழி ம் யர்.
எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய்
விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீைன ெயலாம் - பண்ணியேதார்
சக்திேய நம்ைமச் சைமத்த காண் றாண்
பக்தி டன் வா ம்ப க்கு.
---------ஓம் சக்தி - ராணங்கள்
ேவதக் ெகாள்ைககைள எல்லா ஜனங்க
ெபா ட்

க்கும் ெதளிவாக உணர்த் ம்

ன்ேனார்களால் ராணங்கள் ஏற்ப த்தப்பட்டன. 'நான்' 'என ' என்ற

அகந்ைதயா ம் பிற க்குப் பலவிதங்களிேல தீங்கிைழப்ப ம், தமக்குத்தாேம
பலவிதமானஅச்சங்க ம் தீங்குக ம் வ வித் க் ெகாள் தல் ஜீவர்களின் இயற்ைக.
இந்த இழி ெகாண்ட இயற்ைகையஞானத்தீயிேல ேபாட் ப் ெபாசுக்கி வி தல் ேவத
ாிஷிகளால்ஏற்ப த்தப்பட்ட யக்ஞம் அல்ல ேவள்வியின் க த் .
எல்லாம் ஈசன் ெசயல்; எல்லாம் அவ
ஹிரண்ய
சாணி

ைடய பம். கம்ப ராமாயணத்தில்

க்கு ப்ரஹ்லாதாழ்வான் உபேதசித்த ளிய , அவன்
ளன்: மற்றாங்ேகார்

அ

விைனச் சத கூறிட்ட
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ேகாணி ம் உளன்; மாேம க்
குன்றி ம் உளன்: இந்நின்ற
ணி ம் உளன்: யான் ெசான்ன
ெசால்
ம் உளன்.
அவைனத் தவிர ேவ

ெபா ேள கிைடயா . 'அவனன்றி ஓர் அ

ஆதலால், இந்த உலக

மைசயா '

வ ம்பாி ரண அழகுைடய ; பாி ரண மங்களத் தன்ைம

ைடய .அந்தக் கட ள் ஸர்வ சக்தி ைடயவன். ஆதலால் கீைதயிேலெசால் யப ,
எல்லாப் ெபா ப் க்கைள ம் அவன் பாதங்களிேலசுமத்திவிட் , நாம் எப்ேபா ம்
கவைலயின்றி ஆனந்தத் டன்வா ம்ப யாக நம் மனத்ைதத் தி த்திக் ெகாள்ளக்
கடேவாம்என்ற ணிேவ ஞானத் தீ என் ெசால்லப்ப ம். அ ேவதாக்நி.
இங்ஙனம் நிச்சயிக்கப்பட்ட கட ளிடத் ம், அவ

ைடய கைலகளாகிய எல்லா

ஜீவர்களிடத் ம், தீராத மாறாத அன் ெச த் தேல பக்தி என் ெசால்லப்ப ம்.
இந்தப் பக்திதான்
வான ஸாதனம். இதனால் ஈசன் நம்மிடத்ேதக ைண ண்
நமக்கு ேமாக்ஷ ஸாம்ராஜ்யத்ைதக் ெகா ப்பான்.இ அமிர்த பானம். இ தான்
நான்கு ேவதங்களின் தீர்ப் .
இந்தக் கட ைள

ைமயாக ேநாக்குமிடத்ேத,ேவதம் அவ

க்கு "தத்" (அஃ )

அதாவ பரப்ரஹ்மம் என்றெபய ம், "ஸத்" (உண்ைமப் ெபா ள்)
ெபயர்க ம்ெகா க்கிற .

த ய

பைடத்தல், காத்தல், மாற் தல், அ ள் ெசய்தல்,வ ைம ைடைம, ெதளி ைடைம,
ஒளி ைடைம, எங்கும்,பரந்தி க்குந் தன்ைம, பலபடத் ேதான் ந் தன்ைம,ஆனந்த
இயல்
த ய கட ளின் எண்ணிறந்த குணங்கைள ம்இயல் கைள ம் பிாி ப த்தி
ேநாக்குமிடத்ேத, ேவதம் அந்தந்தக்குணங்க
ஒ வ

க்ேகபிரமன், விஷ்

அக்நி, பகவான்

த

க்கும் இயல் க

க்கும் தக்கப , அவன்

, சிவன், இந்திரன், வா , ேஸாமன், ஸூர்யன்,வ ணன்,

ய பலேவ

நாமங்கைள வழங்குகிற .

இந்த விஷயத்ைத ாிக் ேவதம் "ஏகம் ஸத்" என்றெதாடக்க ைடய மந்திரத்தில்
மிக ம் ெதளிவாக விளக்கிக்காட் கிற .
எனேவ, ேவதத்தின் வழி

ல்களாகிய ராணங்களில், இக் கட ைள உணர்வதற்கு

ஸாதனாங்களாகிய தவம், பக்தி, ேயாகம்
இந்த வழிேய ெசல்ல வி ம் ேவா
ேநர்ைம, ஜீவகா ண்யம்
ெநறிக

த யனவற்ைறஅ

ஷ் க்கும் ெநறிக

ம்,

க்கு இன்றியைமயாதனவாகிய திடசித்தம்,

த ய குணங்கைளப் பழக்கப்ப த்திக் ெகாள்

ம் இந்தக் குணங்கள்ஏற்படாதப

ம்

த க்கும் பயம், கர்வம், ேகாபம், நிஷ் ரம்
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த ய அசுர குணங்கைள அ க்கும் ெநறிக ம் பல தி ஷ்டாந்தங்களா ம்
சாித்திரங்களா ம் உவைமக் கைதகளா ம் உபேதசங்களா ம் விஸ்தாரமாகக்
காட்டப்பட்
க்கின்றன.
உபாஸைன ாிேவாாின் இயல் க க்கும் ேவண் தல்க க்கும் தக்கப , அப்
ராணங்கள் பரமாத்மாவின் க்கியமான ர்த்தி ேபதங்கள் அதாவ
குணேபதங்கைளச் சிறப்பாகக் காட்டேவண் , சில இடங்களில்அக்கினிைய ம், சில
இடங்களில் இந்திரைன ம், இங்ஙனேமமற்ற

ர்த்திகைள ம்

தன்ைமயாகக் கூ ம்

ேவத வழிையஅ சாித் , ராணங்க ம் சில அக்கினிைய ேமம்ப த்தி ம்சில
விஷ் ைவ ேமம்ப த்தி ம் சில சிவைன ேமம்ப த்தி ம்காட் கின்றன.
ஆயி ம், கால நைடயிேல இப் ராணங்கைளமாத்திரேம ஆதாரமாகக் ெகாண்ட
மதேபதங்கள் நம் ைடயேதசத்தில் ஏற்பட் விட்டன. ேவதக் கல்வி ம் ேவத
ஞான ம்குன்றிப்ேபாயின. ேவத ஆராய்ச்சி ஒ வகுப்பின க்ேக
விேசஷஉாிைமயாகக் ெகாண்டாடப்பட்ட . இதனால் ெபா ஜனங்க க்குள்ேள
ேவத ஆராய்ச்சி சூன்யமாய் விட்ட . ராணங்களில் ேவ ேவ
ர்த்திக க்கு
ஆதிக்யம் ெசால்லப்பட்
ப்பைத ெயாட் , மத ேபதங்கள் கட்சி ேபதங்களாகி
ந்தன. இதனால் ைவதிக மதமாகிய ஹிந் மதம்பல பிாி க ைடயதாய் விட்ட .
ஜனத்ெதாைக, அவ்வக்காலத் அரசர்களின் ெகாள்ைக-இவற்றிற்குத் தக்கப ஹிந்
மத ேபதங்க க்கு ேமன்ைம ம் தாழ் ம் ஏற்படலாயின. ெபயரளவில் எல்லா
மதங்க ம் ேவதம் ஒன்ைறேய பிரமாணமாகப் ேபசியேபாதி ம், நைடயிேல ஹிந்
மதஸ்தர்களதத்தம் ராணங்கைளேய தைலைமயாகக் ெகாண் அவற்றின்க த் க்குத்
தக்கப ேவதத்ைத மாற்றிப் ெபா ள் ெசய்யலாயினர். தம் தம் ர்த்திகைள
உயர்வாகக் கூ வதின்உண்ைமப் ெபா ைள மறந் இந்த மதஸ்தர்கள் மிகப்
ெபாியஅஞ்ஞானத்தில் ஆழ்ந் ேவதத்திற் காட் ய இந்த " ர்த்திகைளஇழி ப த்திப்
ேபசலாயினர். இந்திரன், அக்கினி, வா வ ணன்என்ற ர்த்திகேள ேவதத்தில்
க்கியமானைவ. பின்னிட் இந்த ர்த்திகைள தாழ்ந்த ேதவைதகளாக மதிக்கத்
ெதாடங்கி விட்டார்கள். காலக் கிரமத்தில் ைவஷ்ணவம், ைசவம், சாக்தம் த ய சில
மதங்கேள நாட் ல் மிஞ்சி நின்றன. எனேவ, ேவதத்தில்

க்கிய

ர்த்திகளாகிய வா ,

வ ணன், சூாியன்,இந்திரன் த யவர்கைளப் பிற்காலத் ப் ராணங்கள் ஷைண
ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டன. ற்பகல் ெசய்த பிற்பகல் விைள ம். பின்னிட் ச் ைசவ
ைவஷ்ணவ ராணங்களில் அவ்வக் காலத் ராஜாக்கள் ஜனங்களின்ேகாட்பா கைள
உயர்த் ம் ெபா ட்டாக ேமற்ப

கட்சி ேபதங்கள் பஹிரங்க விேராதங்களாக

ைசவ ராணங்களில் விஷ்
ஷைணக ம், ைவஷ்ணவ ராணங்களில் சிவ
ஷைணக ம் ஏராளமாகச் ேசர்க்கப்பட்டன. அதற்கிைசயேவ திய கைதக ம்
கற்பிக்கப்பட்டன.

ந் ,
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எனேவ, இந்

ல்கள் ெப ம்பா

ம் நம் ைடய ெதய்வத் தன்ைமைய ம் ைவதிக

மாண்ைப ம் இழந் ேபாய், ெவட்கமற்ற அைவதிக ஷைணகள் நிரம்பிக் கக்ஷிச்
சண்ைடகைள மிகுதியாகச்ேசர்த் ஜனங்க க்குள்ேள பைகைமத் தீைய
ட் விடலாயினர். இங்ஙனம் பரம சத்தியமாகிய ஹிந் மதம்சிைத ெபற் ப்
ேபாயிற் . ஹிந் ஜாதியார் ழ்ச்சியைடந்தனர். ேவதம் ஒளி மைறந் ,
பிற்காலத்தில்ேவதத் க்கு நாம மாத்திைரயாக ெகா க்கப்பட்ட உயர்ைவக்கூட இந்தக்
கக்ஷிக்காரர் சிலர் ம க்கலாயினர். தி ஷ்டாந்தமாகப் பிற்காலத் ச் ைசவர்களிேல
சிலர் ேவதங்கைளக் காட்
ம் சிவாகமங்கேள ேமெலன்
ெசால்லத்தைலப்பட்டார்கள். இங்ஙனம் ஏற்பட்ட ராணச் சண்ைடக க்கு ேவதேம,
காரணமாக இ ந்தெதன் தவறாகக்க தி ைவதிக ஞானிகேள சிலர் ேவதத்ைதக் கர்ம
காண்டெமன் ம் உபநிஷத்ைத ஞானகாண்டெமன் ம்ெசால்லலாயினர்.
வ

ஷ்டர்

த யவர்கைளக் 'கர்மி'கெளன் ம்பிற்காலத் ப் பண்டாரங்கைள

'ஞானி' கெளன் ம் ஜனங்கள்மதிக்கலாயினர். இந்த அலங்ேகாலங்கெளல்லாம் தீர்ந் ,
ஹிந் மதம் ஒ ைம நிைலெயய்தி, ஹிந் க்கள் ஒற் ைம ம் ைவதிகஞான ம் எய்தி,
ேமம்பா ெபற் , மண்டலத்தின் ஆசார்யபதவிெகாண் வாழேவண் மாயின்,
அதற்கு நாம் ைகயாள ேவண் ய உபாயங்கள் பின்வ வன:(1) ேவதம், உபநிஷத் க்கள், ராணங்கள்-இவற்ைற இக்காலத்தில் வழங்கும் ேதச
பாைஷகளில் ெதளிவாக ெமாழி ெபயர்க்கேவண் ம்.
(2) ராணங்களில் தத்தம் ேதவர்கைள ேமன்ைமப்ப த் ம் அம்சங்கைள ம்,
ேமற்ப

ெபா

ேவதக் ெகாள்ைககளாகிய தவம், உபாஸைன, ேயாகம்

த யவற்ைறவிளக்கும் அம்சங்கைள ம், உலகநீதி,

ர்வசாித்திரம்

இவற்ைறவிளக்கும் அம்சங்கைள ம் மாத்திரேம ப்ரமாணமாகக் ெகாண் ,இதர
ேதவ ஷைண ெசய் ம் அம்சங்கைள ப்ரமாணமில்லாதனெவன் கழித் விட
ேவண் ம்.
(3) ேவதத்தின் உண்ைமக் க த்ைத உணர்ந்ேதா ம்ஸமரஸ ஞானிக

மான

பண் தர் லமாக நா
வ ம் ஸ்தகம், பத்திாிைக, உபந்யாஸங்கள்
த யவற்றால் பிரமாண்டமான ப்ரசாரத் ெதாழில் நடத்த ேவண் ம்.
ஹிந் க்கேள,பிள ண்
வாழ வழி ேத ங்கள்!
-------------

ம யாதீர்கள்! ேவதத்தின் ெபா ைள உணர்ந்

ேமம்பட்
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ரம்

ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா ெகாள்ைகையஉைடயவராயி க்கலாம். அதாவ , மற்ற
எல்லாைர ம்விடஒ நியாயம் அல்ல ஒ தர்மம் அல்ல ஒ மதம்இவற்றில்
ஒன்றில் ஒ வன் விேசஷ மனப்பற் ைடயவனாய்இ க்கலாம். இைவ ஒவ்ெவான் ம்
ஸர்வ ஸம்மதமாய் நன்ைம பயக்கத் தக்கதாய் இ க்கேவண் ம் என்ப
அவசியமிைல. ஒ ெகாள்ைக தீைமைய விைளயச் ெசய்யி ம் ெசய் ம். ஆனால்,
ஒ வர் ஒ ெகாள்ைகப்ப க மங்கைளச் ெசய் ம்ெபா
அ தனக்காகவ
பிற க்காகவ நன்ைம த ெமன்ேற ெசய்வார். ஒ வன்ெகா ங்ேகால் அரசில்
கு த்தனம் ெசய்தால் வயிற் க்குசேசாறில்லாம ம் சர்க்கார் அதிகாாிகளின்
ஹிம்ைசயால் மானமிழந் ம்

ன்பமைடய ேவண் யி க்கிற ; கு யானவனாயி ந்

பயிர்த்ெதாழில் ெசய்யேவா அேநகதடங்கல்கள் இ க்கின்றன; பட்டத்தில் மைழ
ெபய்யவில்ைல;அப்ப

மைழ ெபய்தா

ம், உழ எ

கள் இல்ைல; உ தா

ம்,

விைதக்க வித் க்களில்ைல; விைத விைதத்தா ம்,கைளகைளச் சாியான காலத்தில்
எ த் ப் பயிர் அ த் க் காவல் காத் மாசூைல அ வைட ெசய்
ெகாண் வந்

ேசர்த்

ஸூகிக்க ஐேவஜி இல்ைல; அப்ப

ெகாண்

வந்

ேசர்த் ப் பலைன அ பவிக்க ம் இடமில்ைல;ஏெனன்றால் சர்க்கார் தீர்ைவக்ேக
தானிய தவசங்கைளக்களத்தில் விற் விட ேவண் யி க்கிற . ஆைகயால்,
உ
உண் வைதவிட ேவ என்ன ெதாழில் ெசய்தாயி ம்பிைழக்கலாெமன்
"ெகாள்ைளக்கூட்டத்ேதா ேசர்ந் பிரயாணிகைள வழிப்பறி ெசய்ேதா, கன்னம்
ைவத் த்தி
ேயா பிைழக்க ஆரம்பிக்கிறான். அவன் ெசய் ம்ெதாழில் ஒ
ெகாள்ைகயின யாய் உண்டானதாயி
த ேமயல்லா

இதரர்க

ெகாள்ைகைய அவன் அ

ம், அ அவ

க்குத்தான் நன்ைம

க்குத்தீைமேய ெசய் ம். இ ந்தா

ம், ஆபத் தர்மம் என்ற

சாிக்கிறான் மைனவி மக்கள்உ க்க உைடயின்றி, உண்ண

உணவின்றிப் பார்த்தவெரல்லாம்பாிதாபங் ெகாள்
சவரக்ஷைன ெசய்தால், அவன் மானம் அழிந்

ம்ப யாய், ஒ

ஷன் கு ம்ப

ேபாகிற .'பயிர்த் ெதாழி ல் ஒன் ம்

கிைடக்கா ' என்ற நிச்சயம் ஏற்பட் விட்ட . தி ட் த் ெதாழி ல் ஏேத ம்
பசியாரஉண்ணக் கிைடக்கும் என்ற திண்ணம் உண் . பிரயாணிகேளாஆங்கிேலயர்
ஆசீர்வாதத்தால் நிரா தபாணிகயாய் இ க்கிறார்கள். ேபாலீஸ் என்ற உள் நாட் க்
காவற்காரேராசம்பளம் ெசாற்பமானதா
நடவாெதன்ற நம்பிக்ைகயா

ம், அந்நியர் அரசாட்சி தங்கள் தயவின்றி

ம், தாங்கேள தி டத்தயாராயி க்கிறார்கள். ெகாள்ைளக்

கூட்டத்தாேரா 'எக்கிாிெமண் ' (உடன்ப க்ைக) ெசய் ெகாண்
அவர்ெகாள்ைளயில் ஒ பங்கு ெபற் க் காலத்ைதத் தள்ளக் காத் க்
ெகாண்
க்கிறார்கள். இத்தியாதி ச காியங்களால்தி ட் ப் பிைழப்ேப
ேமலானெதன் ஒ கு யானவன்அைதக் ைகக் ெகாள் கிறான். ஆனால், அந்தத்
ெதாழி ல்ஜீவஹிம்ைஸ ெசய்ேத நடக்க ேவண் யி க்கிற . அப்ப ச்ெசய்வ
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பாபமாகும். அந்தப் பாபத்தால் பாபத்திற்குாியேமாடசத் தைட ேநாி ம் என்ற பயேமா,
சந்ேதகேமாஅவ க்கு உண்டாகிற . அதற்கு ஈடாக அவன்
வழிப்பறிெசய் ங்காலத்தில் ஒ

த மத்ைத அ

சாிக்கிறான். அதாவ , சில

வகுப்பார்கைள அவன் ெதா வதில்ைல.ஏைழகள்,
ேநாயாளிகள்,

ர ஸ்தலங்களி

ந்

ைணயின்றிச் ெசல்

ம் ஸ்திாீகள்

வ ம் யாத்திைரக்காரர்கள் ஆகியஇவர்கைள ம்

இவர்கைளப் ேபான்ற மற்றவர்கைள ம்ஹிம் ப்பதில்ைல. அேதா நில்லாமல், தான்
ெகாள்ைளய த் ஈட் ய ெபா ளில் ஒ பாகத்ைதக் ெகாண் தான த மங்க ம்
ெசய்கிறான். தன்ைனப் பக ல் ெகாள்ைளய த்த "சா காரைன ம்,
ேலவாேதவிெசய் ம் நிஷ்கண்டகைன ம், ஏன் இரவிற் ெகாள்ைளய க்கக்
கூடாெதன்

தன்ைனத்தாேன ேகட்கிறான். 'குனிந்தால் வாி,நிமிர்ந்தால் வாி, நின்றால்

வாி, உட்கார்ந்தால் வாி, நில வாி,நீர் வாி, பாசி வாி, ேராட்

வாி, காட்

வாி,

வாி,ேமாட்

வாி, ெகா க்கல் வாி, வாங்கல் வாி, வ மான வாி,ெதாழில் வாி,

ேதால்ேகட்

வாி, ரயில் வாி, சாக்கைட வாி,சாராயக்கைட வாி, மாட்

நாய் வாி,

ைன வாி, இறக்குமதி வாி, ஏற் மதி வாி, - இன்

ட்

வாி, ஆட் வாி,

ம்எண்ண

யாத

வாிகைளப் ேபாட் ,
வாசல், நிலம் கைர,ஆ - மா , சட் ெபாட் இைவகைள
ஜப்தி ெசய் ஏலங்கூறி ெகாள்ைளய த் ப் ேபாகும் சர்க்கார் பணத்ைதநாம் ஏன்
தி ம்பக் ெகாள்ைளய க்கப் படா ?' என்றேகள்வி ம் அவ க்கு உண்டாகிற .
இவ்விதமாக ஆட்ேசபைண ஸமாதானங்களால் தம் மனதில் ெகாள்ைளய த் ப்
பிைழப்பேத நல்லெதன் ஒ தீர்மானம் ெசய் ெகாள்கிறான். இந்தத் தீர்மானம்
அவன் பிறவிக் குணத் க்குவிேராதமாய் இ ப்பி

ம், தர்ம சாஸ்திரத்திற்கு

ற் ம்

ஒவ்வாததாய் இ ப்பி ம், காலசுபாவம் என்ற அவசியத்தால்ஆபத் தர்ம்மாக அவன்
சித்தத்தில் நிைலத் வி கிற . இைதஒ ெகாள்ைகயாக ைவத் க்ெகாண் அவன்
காாியங்கைளஆரம்பிக்கிறான். சிலர் இைத நல்லெதன் ெசால் வார்கள்.எவர் எைதச்
ெசால்
ம், எவர் எைதச் ெசய்யி ம், தான்ெகாண்டேத ெகாள்ைகெயன் அவன்
காலத்ைதக் கழித் வ கிறான். அவன் ெகாள்ைகக்கும் ெசய்ைகக்கும்
ஒற் ைமஇ க்கிற . இரண் ம் ஒன்ைறெயான் அ த் த் ெதாடர்ந்ேதவ கிற .
அவன் மேனாதிடம் வாய்ந்த
ஷன் என்ேற ெசால்லலாம்.
ஒ ெகாள்ைக என்பெதன்ன? இைதநாம் ஆராய்ந் அறிவ அவசியம். ஏெனனில்,
ெகாள்ைகயின்றிக் காாியங்கைளச் ெசய் திாி ம் சில மனிதர்கள் இ க்கிறார்கள்.
பகுத்தறி ம் சக்தி இல்லாதஎவ க்கும் ெகாள்ைகெயன் ஒன் இ க்கா . ஒ
ெகாள்ைகைய ைடயவன் பகுத்தறி ம் சக்தி உைடயவனாகேவ இ க்கேவண் ம்.
ஆனால், அவ்வறிவின் ைணயால் ஒ ெகாள்ைகைய ஒப் க்ெகாண்
அதன்சாயலாகேவ தன் க மங்கைளச் ெசய் வ பவனல்ல.எத்தைனேயா
ஜீவப்பிேரதங்கள், ஜீவியத்தின் ேநாக்கம்இன்னெதன்ேற அறியாமல், ேகவலம்
இந்திாிய பாைதகைளக்கழித் க்ெகாண் , உண்

உ த்தி, வாழ்ந்

இறந்
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ேபாகின்றனர்.அவர்கெளல்லாம் ஏேதா நல்லேதா ெகட்டேதா ெகாள்ைககைளக்
கைடப்பி த் க் க மங்கைள அவரவற்றிற்குாியப ெசய் ஜீவிக்கும் மனிதர்களல்ல.
ஆைகயால் ெகாள்ைக ெயன்பெதன்ன?
ஒ

ெகாள்ைகயாவ , 'பகுத்தறிவின்

ைணயால்ெசய்யத்தக்க

இ ,

ெசய்யத்தகாத இ ' என் ஒ வன்அறிந்
ன் பின் ேயாசித் த் தன் வாழ்நாளில்
நீ த் ச் ெசய்ய மனத்தால் ஒப் க்ெகாள் ம் க மத்ெதாடாின் அஸ்திவாரமாகிய ஒ
க த்தாம். நம்நாட் ல் இவ்வா ெகாள்ைககைளத் ேதர்ந் எ த் க்ெகாள் ம் சக்தி
வாய்ந்தமனிதர்கள் பலர் இ க்கிறார்கள். ஆனால் ெகாள்ைககைளஅவாேவா
மனத்தால் கிரகித்தல் ேவ , அவற்றின்ப நடத்தல் ேவ . யாேத
ெகாள்ைகைய ஒ வன் அங்கீகாித் க் ெகாண் அதன்ப நடக்க
இ ந்தால், அவ
இதி

ம் ஒ
யாதவனாய்

ம் ஜீவப் பிேரதந்தான்.

ந் , 'ெகாள்ைகயற்ற மானிடப் பதர்கள்,ெகாள்ைகயி ந் ம் அதன்ப

நடக்கவியலாத மானிடப் பதர்கள்'என்ற இரண் ஜாதிகள் உண்ெடன் ஏற்ப கிற .
இவ்விரண் வகுப்பாரால் ஜன ச கத்திற்கு அவ்வள ெக தல் ேநாிடா .அவர்கள்
இ க்கும் வைர ேசாற் குக் ேகடாக ம் நிலத்திற்குப்ப வாக ம் இ ந்
ேபாவார்கள்.
ஆனால், தாங்கள் வசிக்கும் நாட் ற்குக் குடைலத்தின் ம் அாி ச்சுகள் ேபால ஒ
வகுப்பார் தைலெய ததி க்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் தைல நிைறய
திவ்வியமானெகாள்ைககைள அைடத் ைவத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். அக்
ெகாள்ைககைள விற் ம் ஜீவிக்கிறார்கள். ெபா பீடங்களினின் ம் உலகறிய
அவற்ைற ஸாங்ேகாபாங்கமாகப்ேபாதிக்கிறார்கள். ெபா ஜனங்கள் அக்
ெகாள்ைககைளக் ேகட் ப் 'இவ்வாிய க த் க்க க்கு ஆலயமாகவி க்கும் இவர்கள்
" ஜிைதைய ம் ஏற் க்ெகாண் ெவறியைடகிறார்கள்.ஆனால் அவர்கைளப்
பின்ெதாடர்ந் அவர்களின் ட் ற்குச்ெசல்ேவாமானால், அங்ேக எ ம் ம் ேதா ம்
குப்ைப ம்சகலவிதமான அ க்குக ம் நிைறந் கிடக்கின்றன. இம்மஹான்களின்
ெசய்ைககள் அவர் ெகாண்ட ெகாள்ைகக க்கு ற்றி ம் விேராதமாய் இ க்கின்றன.
'தட் ச் ெசால்ல ஆள்இல்லாவிட்டால் தம்பி சண்டப் பிரசண்டம்' என்றப
ேபசிவிட் ,ஆபத்
ெசய்கிறப

வந்த காலத்தில் 'நான் ெசான்னப

நீங்கள் ெசய்யேவண் ம். நான்

நீங்கள் ெசய்யப்படா ' என் ஜனங்கைள ஏமாற் கிறார்கள். அதி

ம்

ேகடாய், தங்க ைடயெகாள்ைககைள ஜால வித்ைதக்காரன் ேபால்
மாற்றிவி கிறார்கள்.
இம் மஹா பாதகர்களால் நம் ேதசத்திறகுவிைள ம் தீைமகள் கணக்கில் அடங்கா.
ஏெனனில் இவர்கைளப் பார்த் அேநகம் அறிவில்லாத மனிதர்கள்ெசல்லக் கூடாத
மார்க்கங்களிற் ெசன் வி கிறார்கள். நமக்குெகாள்ைக ேவண் ேம யல்லா ஆள்
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ேவண் ய அவசியமில்ைல. ஒ வன் தான் பைறயைற ம் நல்லேதார் ெகாள்ைகைய
விட் விட் விலகி நடப்பானானால் அப்ெபா
நாம் அவைனக் ெகாண்டா வ
மதியீனம். அவைன எவ்வைகயா ம் நாம் இகழ்ச்சி ெசய்ேத நடத்த ேவண் ம். தான்
கு க்கும் காபிக்காக ம், தான் தின் ம் ேசாற்றிற்காக ம், தான் உ த் ம்
ஆைடக்காக ம் ஒ வன்தன் ைடய அ ைமயான ெகாள்ைககைளக்
ைகவி வானானால், அவைன மானிடரால் எந்த வகுப்பில் நாம் ேசர்க்கலாம்?
அவனி ம் பதரான மனிதன் ஒ வன் இ க்க
யா . அவன்சம்பந்தப்பட்ட மட் ல்,
ெகாள்ைகக்கும் ெசய்ைகக்கும் ெவகு ரம் உண் .
பாரத ேதசத்தாராகிய நாம் சகலவிதமான சுதந்திரங்கைள ம் இழந் எங்ேகேயா
யி ந் வந்த ஒ ெவள்ைள நிற ஜாதியா க்கு அ ைமப்பட்
க்கிேறாம். நாம் ப்ப
ேகா ஜனங்கள். அவர்கள் இரண் லக்ஷங்கூட இல்ைல.உலகத்ேதார் எல்ேலா ம்
இைத எங்கு எக்காலத்தி ம் இல்லாதஅற் தம் என் நிைனக்கிறார்கள். இதனால்
உலகத்தி ள்ள மற்றஜாதியார்கள் நம்ைம ( ப்ப ேகா அல்ல
வாயிரம்
லக்ஷம்ஜனங்கைள ம்) அடக்கி ஆ

ம் ஆங்கிேலயர்கைள மகா ரசூரர்கெளன் ம்,

ஒப்பற்ற ப ஷ்டர்கெளன் ம் ஒப் க் ெகாள்வதில்ைல. ஆனால் அதற்குப் பதிலாய்,
நம்மிடத்தில் அவர்க க்கு அவ்வள க்கவ்வள ெவ ப் ம் மதிப் க் குைற ம்
ஏற்பட் வி கிற . இந்தியன் எங்ேக ேபானா ம்நிந்திக்கப் ப கிறான். யா ம்
நம்மீ

காறித்

ப் கிறார்கள்.உலகத்ேதார 'இந்த இந்தியர் என்ற ஆ கைள

ஆங்கிேலயர்மட் மல்ல, ேவேற எந்த ஜாதியா ம் இேலசாக ஆளலாம்.என்
நம்பியி க்கிறார்கள். அப்ப யி க்க, நாம் மிகுந்த அந்தஸ் க்கைளப் பாராட் னால்
அ ஒவ்வா ஒ க்கம். நாம்சுயாதீனம் அைடந்தபிறகு மீைச
க்கலாம். இப்ெபா
ண் டம்பங்கைளச் ெசய்தால் எல்ேலா ம் நைகப்பார்கள்.
நம்மில் ஒவ்ெவா

ஷ

ம் ஒவ்ெவா

ஸ்திாீ ம்ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ய

ெகாள்ைக ஒன்ேறதான் உண் . அதாவ , நம் ைடய அ ைம நாட் ல் சுயாதீனத்ைத
நாட் ப்பிறர் அஞ்சி மதிக்கும்ப யாக நாம் ஜீவிக்கேவண் ய . இந்தக்ெகாள்ைகப்ப
நடக்க என்ன இைட
கள் வந்தா ம் இவற்ைறநாம் விலக்கிக் ெகாண் ேபாக
ேவண் ம். இந்தக் ெகாள்ைகையக் கைடப்பி த்

நடப்பதில் எவ்விதமான சுகத்ைத ம்,

மாியாைதைய ம் அந்தஸ்ைத ம் இச்சிக்கப்படா .
, வாசல், மைன மக்கள்,
எல்ேலாைர ம் இழக்கும்ப ேநர்ந்தா ம் இழந்ேத தீரேவண் ம்.
ெமய்வ த்தம் பாரார் பசிேநாக்கார் கண் ஞ்சார் எவ்வவர் தீைம

ேமற் ெகாள்ளார்

- ெசவ்வி அ ைம ம் பாரார் அவமதிப் ம் ெகாள்வார் க மேம கண்ணா யினார்,
என்ற
ைரக்கு இணங்கிேய நாம் நடக்க ேவண் ம். இவ்வா நடக்க
யாதவன் தான் ேப ெயன் ஒப் க்ெகாண் பின்னைடயேவண் ம். நா ம்
ஸ்வராஜ்யக் ெகாள்ைக ள்ளவன் என்
ன்வந் நிற்கேவண்டாம். சுதந்திரக்
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ெகாள்ைகைய உைடயவன் தன்ஆத்மாைவத் தவிர்த்

மற்ற எல்லாவற்ைற ம்

இழந் விடச்சித்தமாயி க்கேவண் ம், ேஹா பரதா! ேசாம்ப
ெகாள்ைக ம் ஏற்கா

ள்ளவ

க்கு எவ்விதக்

மைழெயன் ம், ெவய்யிெலன் ம், காற்ெறன் ம், பசிெயன் ம்,

தாகெமன் ம், நித்திைரெயன் ம் பாராட்டாேத, இந்தச் சாீரேம அநித்தியம்
"என்றால்,அைதெயாட் ய அவஸ்ைதகள் நித்தியமாகுமா? இந்திாியஅவஸ்ைதக க்கு
அஞ்சியாவ இந்திாிய சுகங்கைளக் ேகாாியாவ ேதசிய தர்மத்ைதக் ைகவிடாேத.
பிரம்மேம நித்தியம், சத்தியாமெஜயம். நீ ம் அ ைமத் தனத்தி
ந் நீங்கேவண் ம்.
உன் ைடய ஜய ேபாிைகைய அ த் க் ெகாண் உலகத்தில்எந்ெதந்த பாகத்தில்
யார் யார் அ ைமப்பட்
க்கிறார்கேளா அவரவைர வி விக்க ேவண் ம். உன்
ெசயலால் பாரதமாதா ன்ேபால் உலகத்திற்குத் திலகமாய் ஜ்வ க்க ேவண் ம்.
இந்தக் ெகாள்ைககைளக் ைகவிடாேத. ைகவிடாேத, ைகவிடாேத.
க்கா ம்ெசான்ேனாம்.
வந்ேதமாதரம்.
-------------
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வி தைல
5.19

மான் காந்தி ெசால்

5.18 இந்தியாவில் விதைவகளின்
பாிதாபகரமான நிைலைம
ம் உபாயம்
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மாதர் - ெபண்
ேவத ரத்தில் தர்ம தியில் வாத்தியார் பிரமராயஅய்யர் என்ெறா

பிராமணர்

இ க்கிறார். இவர் சாக்தமதத்ைதச் ேசர்ந்தவர். ''சக்தி ைஜ'' பண் ேவாாில்
சிலர்ம மாம்ஸ ேபாஜனம் ெசய்கிறார்கள். இந்த வாத்தியார் அப்ப யில்ைல. இவர்
''சுத்த ைசவம்''. அதாவ ஆட் க்குட் ைய மாம்ஸம் தின் ம்ப
ெசய்யலாம். இவர் வார்த்தியாைர மாம்ஸம் தின்னம்ப ெசய்ய
இங்கிலீஷ், ப்ெரஞ்சு என்ற இரண்

பாைஷகளி

ெசய்தா ம்
யா . இவர்

ம் நல்ல பாண் த்ய ைடயவர்.

ெகாஞ்சம் ஸமஸ்கி த ம் ெதாி ம். பகவத்கீைத, வால்மீகி ராமாயணம்,
குமாரஸம்பவம் ன்
ம் ப த்தி க்கிறார். ேவதாந்த விசாரைணயிேல நல்ல
பழக்க ண் . கைத, காலேக்ஷபம், உபந்யாஸம் த யன நடந்தால், தவறாமல்
ேகட்கப் ேபாவார்.ெப ம்பா ம் கைத ேகட் விட் அதி ப்தி டேன தி ம்பிவ வார்.
ட் க்கு வந் உபந்யா களின் ெகாள்ைககைள ஒ மாதம் ெதாடர்ச்சியாக
நண்பர்க டேன தர்க்கிப்பார். ''ஹிந் க்கள் ற்காலத்தில் நல்ல ேமதாவிகளாக
இ ந்தனர். இன் ம் அதிசீக்கிரத்தில் ேமலான நிைலைமக்கு வரப்ேபாகிறார்கள்.
ஆனால், இந்தத் ேததியில், பண் தர்களாக ெவளிப்பட் பிரஸங்கங்க ம், கைதக ம்,
காலேக்ஷபங்க ம் நடத் ம் ஹிந் க்களிேல ற் க்குத் ெதாண்
ேபர் சைமயல்
ேவைலக்குப் ேபாக ேவண் யவர்கள். அைத விட் உலகத் க்கு ஞாேனாபேதசம்
பண்ணக் கிளம்பிவிட்டார்கள். இ ெபாிய ெதால்ைல, உபத்திரவம், ெதாந்திர ,
கஷ்டம், ஸங்கடம், ஹிம்ைஸ, தைலேநா . இந்தத் ேததியில், ஹிந் ஜாதி
டமாக இ க்கிற . நம்மவர்கள் ைளக்குள்ேள கைரயான் பி த்தி க்கிற .
எனக்கு ஹிந் க்களின் த்திைய நிைனக்கும்ேபா வயிற்ெறாிச்சல் ெபா க்க
யவில்ைல. படேகானியா ேதசத்தில் கூட சராசாி ற் க்கு இத்தைன ேபர்
டர்களாக இ ப்பார்கெளன் ேதான்றவில்ைல? என் நானாவிதமாக நம்
ேதசத்தாாின் அறி நிைலைமைய ஷைண ெசய் ெகாண்ேடயி ப்பார்.
ேமற்ப பிரமராய வாத்தியா க்குத் தமிழி ம் ெகாஞ்சம் ஞான ண் .
ஐேராப்பியாின் சாஸ்திரங்களில் பலவற்ைறத் தமிழில் எ தியி க்கிறார். சில
சமயங்களில் கவிைத கூட எ

வார். இவ ைடய கவிைத மிக ம்உயர்ந்த மில்ைல,

தாழ்ந்த மில்ைல; ந த்தரமான . இவ க்கு சங்கீதத்தில் நல்ல ஞான ண் . ஆனால்
பாடத் ெதாியா . ெதாண்ைட சாிப்படா . தாளத்தில் மஹா நி ணர். ெபாியெபாிய
மி தங்கக்காரெரல்லாம் இவைரக் கண்டால் பயப்ப வார்கள்.
இவர் இந்தத் ெத வில் வார்த்ைத ெசான்னால்
பக ல் பள்ளிக்கூடத் ேவைல
மணி தல் எட் மணிவைர தன்

ன்றாவ

ெத

க்குக் ேகட்கும்.

ந்த டேன ட் க்கு வந் , ஸாயங்காலம் ஆ
ட் த்திண்ைணயில் சிேனகிதர்க டன்

ேபசிக்ெகாண் , அதாவ ,கர்ஜைன ெசய்

ெகாண்

ப்பார். பிறகு சாப்பிடப்

ேபாவார். சாப்பிட் க் ைகயலம்பிக் ைக ஈரம் உலர்வதற்கு

ன் , ம ப
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திண்ைணக்கு வந்

சப்தம் ேபாடத் ெதாடங்கிவி வார். இவ ைடய

ட் த்

திண்ைணக்கு அக்கம் பக்கத்தார், 'இ ப் பள்ளிக் கூடம்' என்
ெபயர்"ைவத்தி க்கிறார்கள். அந்த இ ப்பள்ளிக்கூடத் க்கு வந் மாைலேதா ம்
நாைலந் ேப க்குக் குைறயாமல் இவ ைடய ேபச்ைசக் ேகட் க்
ெகாண்
ப்பார்கள். அந்த நாைலந் ேப க்கும் இன் ம் கா
ெசவிடாகாம
க்கும் விஷயம் அேனக க்கு ஆச்சாியத்ைத உண்டாக்குகிற .
ேமற்ப வாத்தியா க்கும் எனக்கும் ஸ்ேநக ண் . நா ம் அ க்க இ ப்
பள்ளிக்கூடத் க்குப் ேபாய் ேபச்சுக் ேகட்கும் வழக்க ண் . ஹிந் க்கள் பரம
டர்கெளன் அவர் ெசால் ம் வார்த்ைதைய மாத்திரம் நான் அங்கீகாரம்
ெசய் ெகாள்வ கிைடயா . மற்றப , அேநக விஷயங்களில் அவ ைடய
அபிப்பிராயங்கள் எனக்கு நியாயமாகேவ ேதான் ம்.
நாலாநாள் ஞாயிற் க்கிழைம சாயங்காலம் மைழத்

ற்றலாக இ ந்தப யால்,

நான் ெவளிேய உலாவப்ேபாகாமல், ெபா
ேபாக்கும் ெபா ட்டாக ேமற்ப
பள்ளிக்கூடத் க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். அங்ேக வாத்தியார் கர்ஜைன
அட்டஹாஸமாக நடந்
பின்வ மா :
(1)

ெகாண்

ந்த . ேகட் க்ெகாண்

ந்தவர்களின் ''ஜாப்தா''

ராசாமி நாயக்கர். (இந்த நாயக்கர் ஆைனக்குட் ையப் ேபா

உத்திேயாகம்;

ப்பத்

ன்

இ ப்

ப்பார்; சர்க்கார்

வய ; அதற்குள் சாியான வ க்ைக; நல்ல வ்யவஹார

ஞான ைடயவர்; வாய் ேபசுவ கிைடயா . ேகாபம் வ ம்ேபா
ெபா ெய த்
க்கில் ேபாட் க் ெகாள்வார்).

ெகாஞ்சம்

(2) ெகாங்கண பட்டர். (இவர் ெப மாள் ேகாயில்பட்டர்; ஏழைரய

உயரம்; இவைர

யார் ேவண் மானா ம் ைவயலாம்; ேவஷ் ையப் பி த்தி க்கலாம். ேமற்ப
ராசாமி நாயக்கர் இவ ைடய தைலயில் கால்மணி ேநரத்திற் ெகா தரம் குட் வார்.
இவ க்குக் ேகாபம் வரா . இவ ைடய ஜாதகத்திேல ேகாபத் க்குாிய கிரகம்
ேசரவில்ைல ெயன் ேகள்வி).
(3) நாராயண ெசட் யார் (பணக்காரர். குள்ளம், வட் க்குக் ெகா க்கல் வாங்கல்,
இ ப்பள்ளிக்கூடம் -இந்த இரண் ெதாழிைல ந் தவிர, ன்றாவ கார்யத்ைத இவர்
கவனிப்பேத கிைடயா . வாரத் க்ெகா
ைற ெவள்ளிக் கிழைமயன் பிள்ைளயார்
ேகாவி க்குப் ேபாவார். மற்றப் ப
ட்ைட விட் ெவளிேயற மாட்டார். இவைர
அந்தப் ரச்ெசட் யாெரன் ம் ெசால் வார்கள்.
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(4) கு சாமி பாகவதர். (ஸங்கீத வித்வான்; குழந்ைதக
ெசால் க்ெகா ப்பார். சாாீரம் கட்ைட.)

க்குப் பாட்

வாத்திய ம்

ேமற்ப சைபயில் நா ம் ேபாய்ச் ேசர்ந்ேதன். பிரமராய வாத்தியா க்கு என்ைனக்
கண்ட டன் ெகாஞ்சம் சந்ேதாஷம் ஏற்பட்ட .
'வா ங்கள், வா ங்கள், உங்க
ெகாண்
'அதாவ

க்கு ரஸப்படக்கூ ய விஷயந்தான் ேபசிக்

க்கிேறாம்' என்றார்.
என்ன விஷயம்?' என்

ேகட்ேடன்.

'ஸ்திாீ ைடய ேபச்சு' என்றார்.
'ஸ்திாீகைளப் பற்றின ேபச்சா? சாிதான், ேமேல உபந்யாஸம் நடக்கட் ம்'
என்ேறன்.
வாத்தியார் கர்ஜைனையத் ெதாடங்கினார்:
'நான் ெசான்ன விஷயத்ைதச் சு க்கமாக
''சக்திதாஸ'' க்கு ம

பாரதியாாின் ைன ெபயர்.

ைற ெசால் க் காட் விட்

அவ க்குத் ெதாடர்ச்சி ெதாி ம்' என்

ெசால்

ேமேல ெசான்னால் தான்
ர்வ கைதையெய த்தார்.

அந்த நிமிஷத்தில் ராசாமி நாயக்கர் ஒ தரம்ெபா ேபாட் க் ெகாண்
ெகாங்கண பட்டர் தைலயில் ஒ குட் க் குட் னார்.
'சில்லைர விைளயாட்

ேவண்டாம். வாத்தியார் பிரசங்கம் நடக்கட் ம்' என்ேறன்.

வாத்தியார் கர்ஜைன ெசய்யலானார்.
'இந்தியாவின் ஆண் பிள்ைளக க்குக்கூட வாக்குச் சீட் க் கிைடயா . அதாவ
ஜனங்க ைடய இஷ்டப்ப ஆள் நியமித் ஜன சைபயாேல நடத் ம்
அரசாட்சி ாிைம ஹிந் க க்குக் கிைடயா . ஹிந் க்க க்குப் த்தி ெசாற்பம்.
நம் ைடய ேதசத்தில் ஆண் பிள்ைளக க்குக் கிைடயாத ேமற்ப வாக்குச் சீட் ச்
சுதந்திரம் ேவ சில ேதசங்களிேல ெபண்க க்கு உண் . அதாவ , அரசாட்சி
இன்னப தான் நடக்கேவண் ெமன் நியமிக்கும் பாத்தியைத அங்ேக ஸ்திாீக
உண் .

க்கும்
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''ஆஸ்திேர யா, ந்

லாந் , ெடன்மார்க், நார்ேவ,

ைனெடட் ஸ்ேடட்

ேல

பாதி, கானடா- இத்தைன ேதசங்களில்,ெபண்க க்கு வாக்குச் சீட்
ெகட் யாக ண் . இங்கிலாந்திேலகூட அந்த அ ஷ்டானத்ைத ஏற்ப த்த
ேவண் ெமன் பலர் மன்றா கிறார்கள். ேபான மந்திாி ஆஸ்க்வித் கூட
அந்தக்கட்சிைய ெந ங்காலமாக எதிர்த்
ேபசுகிறாெரன்

வந் , ஸமீபத்தில் அதற்க

கூலமாகப்

ேகள்வி, இைத வி ங்கள்.

''
க்கி ேதசம் ெதாி மா ? அங்ேக ேநற் வைர ஸ்திாீகைள
ைவத்தி ப்ப
வழக்கம். கஸ் ாி மாத்திைரகைள டப்பியில் ேபாட் ைவத்தி க்கிறார்கேளா
இல்ைலேயா ? அந்தமாதிாி; திறந்தால் வாசைன ேபாய்வி ம் என் நம் ைடய
ேதசத்திேலேய கூட அேநக ஜாதிக்காரர் அந்த மாதிாிதாேன ெசய்கிறார்கள். ஹிந்
ஸ்திாீ ஏறக்குைறய அ ைம நிைலைமயி
க்கிறாள். நம் ைடய
களில்
அைறக்குள் அைடத்
கு

ைவப்ப

கிைடயா . அைறக்குள்ேள தான்இ ந்தாெலன்ன,

ெகட் ப் ேபாச்சு ? அ ைமையத் தண்ணீர் ெகாண் வர ெத விேல

விட்டால்தாெனன்ன? அ

ம் கூடாெதன்

ைவத்தி ந்தாெலன்ன? எந்த நிைலைமயி
ஸ்வாமி? ம

ஷ்ய ஜீவ

தன்னிஷ்டப்ப

க்கு இரண்

கதைவப்
ந்தா

ட் க் ைகதியாக

ம் அ ைம அ ைமதாேன

வித நிைலைமதான் உண் . எ

ெசய் , அதனால் ஏற்படக்கூ ய இன்ப நஷ்டங்க

ம்

க்குத் தான்

ெபா ப்பாளியாக இ ப்ப ஒ நிைலைம, அ தான் சுதந்திரம். அப்ப இல்லாமல்,
பிறர் இஷ்டப்ப தான் இஷ்டமி ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம் மீறி நடக்கக்கூடாதப
ட் ப்பட்

த்தல், அ ைம நிைல. அந்த ஸ்திதியில் நம் ைடய"ஸ்திாீகைள

ைவத்தி க்கிேறாம். சும்மா ெபாய்க்கைத ெசால்வதில் ரேயாஜனெமன்ன, ஸ்வாமி?
நம் ைடய ஸ்திாீகள் அ ைமகள். திேல சந்ேதகமில்ைல. ஹிந் க்க க்குள்ேள
ஷர்க க்ேக ரசாட்சியில் வாக்குச் சீட் க் கிைடயா . அவர்க க்குள்ேள ஸ்திாீகள்
அ ைமகள். ஹிந் ஸ்திாீகைளக் காட்
ம் இப்ேபா
க்கி ஸ்திாீகள் நல்ல
நிைலைமயில் வந்தி க்கிறார்கள். மிஸ். எல் ஸன் என்ெறா இங்கிலீஷ்காாி ஒ
ஸ்தகம் ேபாட் , ேநற் த்தான் ஒ பத்திாிைகயில் அந்தப் ஸ்தகத்ைதப் பற்றி
அபிப்பிராயம் ேபாட்
ந்த . அந்த அபிப்பிராயம் எ தினவர் ஒ சிங்களத் ப்
ெபௗத்தர். அவர் ெபயர் ஜினராஜதாஸர். அவர் ஒ இங்கிலீஷ்காாிையக் க யாணம்
பண்ணிக்ெகாண்
க்கிறார்.
க்கி ஸ்திாீகள் ப ப் , ராஜியப் ெபா ப்பிேல ஊக்கம்
த ய சகல அம்சங்களிேல ம் ேபா மானப வி த்தியாய்க் ெகாண் வ வதாக
அந்த இங்கிலீஷ் த்தகத்தில் ேபாட்

ப்பதாக அந்த ெபௗத்தர் ெசால்

கிறார். ஐேயா,

ராமா, ராகவா, ேகசவா, விசுவாமித்ரா!- நமக்கு ஸந்தியாவந்தனம் ெகாஞ்சம் மறதி!'
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இங்ஙனம், அவர் பிரசங்கத்தில் ெகாஞ்சம்

ச்சுவாங்கும் ெபா ட்டாக, ஒ விகட

வார்த்ைத ெசான்ன டேன, அவ ைடய க்கிய சிஷ்யராகிய ெகாங்கணபட்டர்
ெகால்ெலன் சிாித்தார். ராசாமி நாயக்கர் ேமற்ப பட்டாசார்யா ைடய தைலயில்
ஒ குட் க்குட் ஒ தரத் க்குப் ெபா ேபாட் க்ெகாண்டார்.
வாத்தியார் ம ப
''

ம் ேகாஷிக்கலானார்.

வான பிறகு, ெபண்

ைடய இஷ்டப்ப

ஷன் ெகா ைமையச் சகிக்க

யாம

க யாணம் ெசய்யேவண் ம்;

ந்தால், ஸ்திாீ சட்டப்ப

அவைன

த்யாஜ்யம் ெசய் விடச் சட்ட ம் இடம் ெகா க்கேவண் ம் ; ஊர்க்கார ம் ஷைண
ெசய்யக்கூடா . ெபண் உைழத் ச் சாப்பிட
யா . அந்த விஷயத்தில் ஐேராப்பிய
ஸ்திாீ ஸ்வதந்திர யற்சிக்கார ைடய அபிப்பிராயத்தி
ந் என் அபிப்பிராயம்
ேபதப்ப கிற . ெபண்ைண ஸம்பாத்யம் பண்ணி பிைழக்கவிடக்கூடா . அவ க்கு
பி ரார்ஜிதத்தில் பாகமி க்கேவண் ம். க யாணம் ெசய் ெகாண்டால்
ஷ ைடய ெசாத் அவ ைடயதாகேவ பாவிக்கேவண் ம். (ெபண்டாட்
ைகயில் காசு ெகா க்கக் கூடாெதன் ெசால் கிற ம ஷ்யர்க ம் இ க்கத்தான்
ெசய்கிறார்கள்.) ெபண் அவளிஷ்டப்ப சஞ்சாிக்கலாம். தனி இடங்களில் ஸ்திாீகைளக்
கண்டால் மாியாைத ெசய் வணங்கேவண் ம். அப்ப எந்தப்
ஷன் மாியாைத
ெசய்யவில்ைல ெயன் ேதான் கிறேதா, அவைன கி கஸ்தர்கள் ெந ங்கக்கூடா .
அவன்கூட ஒ வ ம் ேபச்சு வார்த்ைத ைவத் க்ெகாள்ளாமல் இ ந் விடேவண் ம்.
அப்ப

தி வழிேயா, கைடத்ெத ேவா, ரயில் வழிேயா,காசிப்பட்டணேமா ஸ்திாீகள்

தனிேய ேபானா

ம்,

டர் கண்

வணங்கும்ப

ஏற்பா

ெசய்வ

நாள

ேததியில்

இந்த ேதசத்தில் ெவகு கஷ்டம். என்ன ெசய்யலாம்? ஹிந் க்களிேல ற் க்குத்
ெதாண்
ேபர் ட ஜனங்கள். அ எப்ப நாசமாய் ேபானா ம் ப த் க்
ெகௗரவமாகக் கு த்தனம் பண்

ம் ஜனக்கூட்டத் க்குள்ேள ''ஸ்திாீகள்

சுேயச்ைசயாகப் ேபசலாம், சுேயச்ைசயாக ஸஞ்சாிக்கலாம்'' என் ைவக்க ேவண் ம்.
அ ஸாத்யமாகும்ப
ஷைரத் தண் க்க ேவண் ம். ைகயாலாகாதேபைரத்
தண் ப்பதிேல என்ன பிரேயாசனம்! ஸ்வாமி எத்தைன நாள் இந்தத் ேதசத்தில்
பழங்குப்ைபயில்
ெபண்

கிக் கிடக்கப்ேபாகிறார்கள் ? நத்ைதப்

ைவப்ேபால ஆ

ம்

ம்கூடப் பிறக்கிேறாம். உடன் பிறந்தான் ஆண்டான், உடன்பிறந்தவள்

அ ைம, ஸ்வாமி ! சுத்த பாமரஜனங்கள்' என் ேசானாமாாியாகப் ெபாழிந்தார்.
இந்தச் சமயத்தில் என்

ைடய குழந்ைத

ட்

ந்

ஒ வந்

என்ைனச்

சாப்பிடக் கூப்பிட்ட . நான் எ ந்ேதன்.'பிரமராய வாத்தியார் ெசால்
விஷயத்ைதக் குறித் உம் ைடய அபிப்பிராயெமன்ன?' என்
ெகாங்கணபட்டர் ேகட்டார்.

கிற

என்ைன ேநாக்கிக்
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நான் ெசால்லத் ெதாடங்கு

ன்ேன,

பட்டாசார்யா ைடய தைலயில் ஒ

ராசாமிநாயக்கர் ேமற்ப

குட் க் குட் , 'நீர் சும்மா இ ேம, ஓய்' என்

ெசான்னார். பிறகு நான்: ' ேலாகத் ப் பஞ்சாயத்ெதல்லாம் எனக்கு ேவண் யதில்ைல
ஸ்வாமி, யா க்கு என்ன காாியம் சித்தியாக ேவண் மானா
என்

ெசான்னால், அவர்க

ம், 'ஓம் சக்தி, ஓம் சக்தி'

க்கு அந்தக்காாியம் சித்தியாகும். இ தான் எனக்குத்

ெதாிந்த விஷயம்' என்ேறன்.
பிரமராய வாத்தியார் 'அ
''வாஸ்தவந்தான்'' என்

உண்ைம' என்றார். இ ப்பள்ளிக்கூட

வ ம்

ஒப் க்ெகாண்ட . நான் ேபாஜனத் க்குப் றப்பட்ேடன்.

--------மாதர் - தமிழ்நாட் ன் விழிப்
ஜீவஹிம்ைஸ கூடா . ம மாம்ஸங்களால் ெப ம்பான்ைமேயா க்குத் தீங்கு
உண்டாகிற . ம மாம்ஸங்கள் இல்லாதி ந்தால் பிராமண க்கு ெபாிய கீர்த்தி.அ
ெபாிய தவம். அ கி த கத் க்கு ேவராகக் க தக்கூ ய அ ஷ்டானம்.
ஆனா ம், தாம் ஒ காாியத்ைதச்ெசய்யாம
ெசய் ம்ேபா அஸூையெகாள்வ தவ .
ஊண், உைட, ெபண் ெகா க்கல், வாங்கல்
கட் ப்பா க
கிைடயா .
ேம

ம் விதிக

ம் உலகத்

ம்,தைடக

க்குமிடத் , அைதப் பிறர்

த யவிஷயங்களில்

ம் கட் வதில் யாெதா

டத்தனமாகக்

பிரேயாஜன ம்

மனிதர்கெளல்ேலா ம் ஒேர ஜாதி. 'இந்தச் சண்ைடயில் இத்தைன

ஐேராப்பியர் அநியாயமாக ம கிறார்கேள'' ெயன்பைத நிைனத்

நான் கண்ணீர்

சிந்திய ண் . இத்தைனக்கும் சுேதசியத்திேல ெகாஞ்சம் அ த்தமானவன்,
அப்ப யி ந் ம் ஐேராப்பியர் ம வதில் எனக்குச் சம்மதம் கிைடயா . எல்லா
மனித ம் ஒேரவகுப் .
சகல மனித ம் சேகாதரர். ம

ஷ்யவர்க்கம் ஓ யிர். இப்ப யி க்க நாம் ஒ

ட் க்குள்ேள டத்தனமாக ஆசாரச்சுவர்கள் கட் , 'நான் ேவ ஜாதி. என்
ைமத் னன் ேவ ஜாதி. இ வ க்குள் பந்தி ேபாஜனம் கிைடயா . அவைன
ஜாதிப்பிரஷ்டம் பண்ணேவண் ம்' என்ப சுத்த மடைமெயன்பைதக் காட் ம்
ெபா ட்டாக இத்தைன ரம் எ திேனேன தவிரேவறில்ைல.
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தமிழ் நாட் ல் ஜாதி ஸம்பந்தமான
ெநா ங்கி வி கின்றன.

ட விதிக

ம் ஆசாரங்க

ம் சடசடெவன்

அ த்த விஷயம், ெபண் வி தைல. தமிழ் நாட் ல் ெபண் வி தைலக் கக்ஷிக்கு
தைலவியாக
மான் நீதிபதி சதாசிவய்யாின் பத்தினி மங்களாம்பிைக விளங்குகிறார்.
அனிெபசண்ட் இந்த விஷயத்தில் அவ க்குப் ெபாிய தி ஷ்டாந்தமாக ம்,
ண் தலாக ம் நிற்கிறார்.
இவ்வி வரா ம் இப்ேபா பாரத ேதசத்தில் உண்ைமயான ெபண் வி தைல
உண்டாக ேஹ ஏற்பட்ட இவ்வி வ க்கும் தமி லகம் கடைமப்பட்ட
இவர்க

ைடய கக்ஷி என்னெவன்றால், ஸ்திாீக

க்கு ஜீவன் உண் ; மனம்உண் ;

த்தி ண் ; ஐந்
லன்கள் உண் . அவர்கள் ெசத்தயந்திரங்களல்லர். உயி ள்ள
ெச ெகா கைளப் ேபால மல்லர். சாதாரணமாக ஆண் மாதிாியாகேவதான்.
ற

ப் க்களில் மா தல்; ஆத்மா ஒேர மாதிாி.''

இதைன மறந் அவர்கைளச் ெசக்கு மா களாகப் பாவிப்ேபார் ஒ திறத்தார்.
பஞ்சுத் தைலயணிகளாகக் க
ேவார்மற்ெறா திறத்தார். இரண் ம் பிைழ.
ஸ்திாீகள் தமக்கிஷ்டமான ேபைர விவாகம்ெசய்
ெசய் ெகாண்ட

ஷ

ெகாள்ளலாம். விவாகம்

க்கு ஸ்திாீ அ ைமயில்ைல; உயிர்த் ைண; வாழ்க்ைகக்கு

ஊன் ேகால்; ஜீவனிேல ஒ
ல
மி ம் ேபாேல. விஷ்

பகுதி; சிவ ம் பார்வதி ம்ேபாேல. விஷ்
ம்
ம் சிவ ம் பரஸ்பரம் உைதத் க் ெகாண்டதாகக் கைத

ெசால் ம் ெபாய்ப் ராணங்களிேல ல
மிைய அ த்தாெரன்றாவ , சிவன்
பார்வதிைய விலங்கு ேபாட் ைவத்தி ந்தாெரன்றாவ கைதகள் கிைடயா. சிவன்
ஸ்திாீைய உடம்பிேல பாதியாக தாித் க்ெகாண்டார். விஷ்
மார்பின் ேமேல
இ த்தினார். பிரம்மா நாக்குக் குள்ேளேய மனவிையத் தாங்கி நின்றார். ஜத்திற்கு
ஆதாரமாகிய ெப ங் கட ள் ஆண் ெபண் எனஇரண் கைலக டன் விளங்குகிற .
இரண் ம் பாி ர்ணமானசமானம். ெபண்ேண அ வள உயர்வாகக் கூ த ம்
ெபா ந் ம். எனேவ, இன் தமிழ் நாட் ல் மாத்திரேமயல்லா
மண்டல
ெபண்ைணத் தாழ்வாக ம் ஆைணேமலாக ம் க தி நடத் ம் ைறைம
ஏற்பட்
ப்ப
ற்றி ம் தவ . அ
ன்பங்க க்ெகல்லாம் அஸ்திவாரம்
அநீதிக

க்ெகல்லாம் ேகாட்ைட; க

தி

கத்திற்குப் பிறப்பிடம்.

இந்த விஷயம் தமிழ் நாட் ல் பல த்திமான்களின் மனதிேல பட் , ெபண்
வி தைலக் கக்ஷி தமிழ் நாட் ன் கண்ேண பலமைடந் வ வைத ேநாக்குமிடத்ேத
எனக்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சி ண்டாகிற . இந்த விஷயத்தி ம் தமிழ் நா
மண்டலத் க்குச் சிறந்த வழிகாட் யாக விளங்குெமன்பதில் ஆேக்ஷபேமயில்ைல.

ம்,
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அ த்த விஷயம் மத ேபதங்கைளக் குறித்த . இதில்பாரத ேதசம் தமிழ்நா

- இன்

திதாக அன் , ெந ங்காலமாக தைலைமெயாளி

எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விஷயம். ராமா

க்கியமாகத்
சிவ தல்

ஜர் தமிழ் நாட் ல் பிறந்தவர் அன்ேறா?

"ஆழ்வார்க ம் நாயன்மார்க ம் அவதாரம் ாிந்த தமிழ்நாட் லன்ேறா?
பைறயைனக் கட
க்கு நிகரான நாயனாராக்கிக் ேகாயி ல் ைவத்த தமிழ்
நாட் லன்ேறா ? சிதம்பரம் ேகாயி
ெப மா

க்ெகா

ேதவியாக்கித்

சந்நதி.

க்குள்ேள நடராஜா க்கு ஒ

ரங்கத்திேல, ெப மா

க்கநாச்சியார் என்

க்கு ஒ

சந்நதி,
க்கப் ெபண்ைணத்

ெபயர் கூறி வணங்குகிறார்கள். 'எம்மத ம்

சம்மதம்' என்றார் ராம ங்கஸ்வாமி.
உலகத்தி

ள்ள மதேபதங்கைள ெயல்லாம் ேவ டன் கைளந்

ஸர்வ ஸமய

ஸமரஸக் ெகாள்ைகைய நிைலநாட்ட ேவண் மானால், அதற்குத் தமிழ் நாேட சாியான
களம். உலக
வ ம் மத விேராதங்களில்லாமல் ஒேர ெதய்வத்ைதத் ெதா
உஜ்ஜீவிக்கும்ப ெசய்யவல்ல மஹான்கள் இப்ேபா தமிழ்நாட் ல்
ேதான்றியி க்கிறார்கள். அ பற்றிேய மண்டலத்தில் திய விழிப் தமிழகத்ேத
ெதாடங்குெமன்கிேறாம்.
ேமேல ெசான்னப , ''பாி ரண ஸமத்வம் இல்லாத இடத்தில் நாம் ஆண் மக்க
வாழமாட்ேடாம்'' என்
ச

கத்தாரா

ெசால்

வதனால் நமக்கு நம் ைடய

ம் ேநரத்தக்க ெகா ைமகள் எத்தைனேயா யாயி

ைடயனவாயி

ம் நாம் அஞ்சக் கூடா . சேகாதாிகேள! ஆறி

ஷரா

ம்

டன்

ஷ

ம், எத்தன்ைமம் சா ;

றி

ம்

சா ; தர்மத் க்காக இறப்ேபா ம்இறக்கத்தான் ெசய்கிறார்கள். ஆதலால்,
சேகாதாிகேள! ெபண்வி தைலயின் ெபா ட்டாகத் தர்ம த்தம் ெதாடங்குங்கள்.
நாம்ெவற்றி ெப ேவாம். நமக்குப் பராசக்தி ைண ாிவாள். வந்ேத மாதரம்.
----------மாதர் - பதிவிரைத
இந்தக் காலத்தில், பல ெபாய்கள் இடறிப்ேபாகின்றன.பல பைழய ெகாள்ைககள்
தவி ெபா யாகச் சித கின்றன. பலஅநீதிகள் உைடக்கப்ப கின்றன. பல
அநியாயக்காரர்கள்பாதாளத்தில் வி கிறார்கள்.
இந்தக் காலத்தில், யா க்கும் பயந்

நாம் நமக்குத்ேதான் கிற உண்ைமகைள

ம க்கக் கூடா . பத்திாிைககள்தான், இப்ேபா உண்ைம ெசால்ல, சாியான க வி.
பத்திராதிபர்கள் இந்தக் காலத்தில் உண்ைமக்குப் க டமாக விளங்குகிறார்கள்.
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'ஸ்திாீகள் பதிவிரைதயாக இ க்க ேவண் ம்' என்

எல்லா ம் வி ம் கிறார்கள்.

அதிேல கஷ்டம் என்ன ெவன்றால், ஆண் பிள்ைளகள் ேயாக்கியர்கள் இல்ைல. ஆண்
மக்களில்ஒவ்ெவா வ ம் தன் மைனவி மக்கள் பதிவிரைதகளாக
இ க்கேவண் ெமன்பதில் எத்தைன ஆவேலா இ க்கிறாேனா, அத்தைன ஆவல்
இதர ஸ்திாீகளின் பதிவிரத்யத்திேல காட் வதில்ைல ஒவ்ெவா வ ம் ஏறக்குைறய
தன் இனத் ஸ்திாீகைளப் பதிவிரைத என் நம் கிறான்.
ஆ ம் ெபண் ம் ஒன் க்ெகான் உண்ைமயாக இ ந்தால் நன்ைம ண்டாகும்;
பதிவிரைதக்கு அதிக ர ம் சக்தி ம் உண் . சாவித்ாீ தன கணவைன எமன்
ைகயி
ந் மீட்ட கைதயில் உண்ைமப் ெபா ள் ெபாதிந்தி க்கிற . ஆனால்,
பதிவிரைத இல்ைல என்பதற்காக ஒ ஸ்திாீைய வைதத் ஹிம்ைச பண்ணி அ த்
ஜாதிைய விட் த் தள்ளி ஊரார் இழிவாக நடத்தி அவ டன் யாவ ம் ேபசாமல்
ெகாள்ளாமல் தாழ் ப த்தி அவைளத் ெத விேல சாகும்ப வி தல் அநியாயத்தி ம்
அநியாயம்.
அட பரம

டர்களா! ஆண் பிள்ைளகள் தவறினால் ஸ்திாீகள் எப்ப

பதிவிரைதயாக இ க்க

ம்? கற்பைனக் கணக்குப் ேபாட் ப் பார்ப்ேபாம். ஒ

பட்டணத்தில் லக்ஷம் ஜனங்கள், ஐம்பதினாயிரம் ேபர் ஆண்கள், ஐம்பதினாயிரம் ேபர்
ெபண்கள். அதில் நாற்பத்ைதயாயிரம்ஆண்கள் பரஸ்திாீகைள இச்சிப்பதாக
ைவத் க்ெகாள்ேவாம். அதி
ந் குைறந்த பக்ஷம் நாற்பத்ைதயாயிரம் ஸ்திாீகள்
பர
ஷர்களின் இச்ைசக்கிடமாக ேவண் ம். இந்தக் கூட்டத்தில் இ பதினாயிரம்
ஷர்கள் தம் இச்ைசைய ஓரள நிைறேவற் வதாக ைவத் க்ெகாள்ேவாம். எனேவ
குைறந்தபக்ஷம் இ பதினாயிரம் ஸ்திாீகள் வ்யபசாாிகளாக இ த்தல் அவசியமாகிற .
அந்த இ பதினாயிரம் வ்யபசாாிகளில்
ேபர்தான் தள்ளப்ப கிறார்கள்.
மற்றவர்கள்
ஷ டன் வாழ்கிறார்கள். ஆனால், அவளவ ைடய
ஷ
மாத்திரம் அவளவள் வ்யபசாாி என்ப நிச்சயமாகத் ெதாியா .ெதாிந் ம்
பாதகமில்ைலெயன் சும்மா இ ப்பா
ளர்.
ஆகேவ, ெப ம்பாேலார் வ்யபசாாிக

க்கு

டேன தான் வாழ்கிறார்கள். இதனிைடேய,

பாதிவ்ரத்யத்ைதக் காப்பாற் ம்ெபா ட்டாக ஸ்திாீகைளப்

ஷர்கள் அ ப்ப ம்,

திட் வ ம்,ெகா ைம ெசய்வ ம் எல்ைலயின்றி நைடெபற்

வ கின்றன.சீச்சீ!

மானங்ெகட்ட ேதால்வி, ஆண்க
பயனில்ைல!

க்கு! அநியாய ம் ெகா ைம ம் ெசய்

106
இெதன்னடா இ ! ''என்ேமல் ஏன் வி ப்பம் ெச
அ ப்பதற்கு அர்த்தெமன்ன? இைதப்ேபால்
கிைடயா .

த்தவில்ைல?''என்

டத்தனம்

ன்

ஸ்திாீைய

ேலாகத்தி

ம் ேவேற

ஒ வஸ் நம் ைடய கண் க்கு இன்பமாக இ ந்தால், அதனிடத்தில் நமக்கு
வி ப்பம் இயற்ைகயிேல உண்டாகிற . கிளிையப் பார்த்தால் மனிதர் அழெகன்
நிைனக்கிறார்கள். தவைள அழகில்ைல என் மனிதர் நிைனக்கிறார்கள் இதற்காகத்
தவைளகள் மனிதைர அ த் ம், திட்
ம், சிைறயிேல ேபாட் ம் ன்பப்ப த்த
அவற் க்கு வ ைம இ ப்பதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம் அப்ப அைவ ெசய்தால் நாம்
நியாயெமன்

ெசால்

ேவாமா?

ேதசங்களில் அன்னியர் வந்
அந்த ஜனங்கள் ராஜ பக்தி ெச

ெகா ங்ேகால் அரசு ெச த் கிறார்கள். அவர்களிடம்
த்த ேவண் ெமன் ம் அங்ஙனம் பக்தி ெசய்யா

விட்டால், சிைறச்சாைலயிேல ேபா ேவாம் என் ம் ெசால்
ராஜ்யத்ைத உலகத்

கிறார்கள். அப்ப ப்பட்ட

நீதிமான்கள் அவமதிக்கிறார்கள்.

அந்த அரசுேபாேல தான், ஸ்திாீகள் மீ
ஷர்"ெசய் ம் ''கட்டாய ஆட்சி ம்''
என்ப யாவ க்கும் உள்ளங்ைக ெநல் க்கனிேபால் ெதளிவாக விளங்கும்.
கட்டாயப்ப த்தி,என்னிடம் அன் ெசய் என்

ெசால்வ

அவமானமல்லவா?

ஸ்திாீகள்
ஷர்களிடம் அன் டன் இ க்க ேவண் னால்,
ஷர் ஸ்திாீகளிடம்
அைசயாத பக்தி ெச த்தேவண் ம். பக்திேய பக்திைய விைளவிக்கும். நம்ைமப்
ேபான்றெதா ஆத்மா நமக்கு அச்சத்தினாேல அ ைமப்பட்
க்கும் என்
நிைனப்பவன் அரசனாயி ம்,கு வாயி ம்,
ஷனாயி ம் டைனத் தவிர
ேவறில்ைல. அவ ைடய ேநாக்கம் நிைறேவறா . அச்சத்தினால் ம ஷ்யஆத்மா
ெவளிக்கு அ ைமேபால் ந த்தா ம் உள்ேள ேராகத்ைத ைவத் க் ெகாண் தான்
இ க்கும்.
அச்சத்தினால் அன்ைப விைளவிக்க

யா .

----------மாதர் - ெபண் வி தைல (1)
இங்கிலாந்தில் ெபண்க
தினங்களின்

க்கு வாக்குச் சீட் க் ெகா த்தாய்விட்டெதன்

சில

ன் 'ராய்டர்' தந்திவந்த . 'அைதப்பற்றிய பத்திராதிபர் குறிப்ெபான்

''ஸ்திாீகளின்ஐயம்'' என்ற மகுடத் டன் சுேதசமித்திரன் பத்திாிைகயில்
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எ தப்பட்

ந்த . ேநற்

ராமராய ம் ேவ

மாைல நா

ம் என்

ைடய சிேனகிதர் சிேராமணி

சில மாக இ க்ைகயில் ேமற்ப

ேததி (அதாவ

''ஸ்திாீகளின்

ஜயம்'' எ தியி ந்த) சுேதசமித்திரன் பத்திாிைகையக் ைகயில் எ த் க்ெகாண்
ேமாட்
தி ேகாபாலய்யர் பத்தினி ேவதவல் அம்ைம வந்தார்.
ேவதவல் அம்ைமக்கு நாற்ப வய . தமிழி ம்இங்கிலீஷி ம் உயர்ந்த ப ப் .
ஸமஸ்கி தம் ெகாஞ்சம் ெதாி ம். இவ ைடய
ஷன் ேகாபாலய்யர் ெபாிய
சர்க்கார் உத்திேயாகத்தி
ந் விலகி பணச்ெச க்கு மிகுந்தவராய் தம
பத்தினியாகிய ேவதவல்
ட ம் நான்கு குழந்ைதக ட ம் ெசௗக்கியமாக
ேவத ரத்தில் வாழ்ந் வ கிறார். ேவதவல் க்கு அவர் வி தைல ெகா த் விட்டார்.
எங்கும் ேபாகலாம், யா ட
ஒ

ம் ேபசலாம்.

ட் ச் சைமயல்

கிழவி பார்த் க் ெகாள்கிறாள். ேவதவல்

ஆராய்ச்சி, ெபா க்கூட்டம்

த

த ய காாியெமல்லாம்

அம்ைம ஸ்தகம், பத்திாிைக, சாஸ்திர

யவற்றிேல காலங்கழித்

வ கிறார்.

ேவதவல் வ ம்ேபா நான் ராமராயர் த யவர்க டன் ேவதவியாசர் ெசய்த
பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு சங்கராச்சாாியர் எ தின அத்ைவத பாஷ்யத்ைத வாசித் அதன்
சம்பந்தமாகத் தர்க்கித் க் ெகாண்
ந்ேதன். அந்தச் சமயத்தில் ேவதவல் யார்
வந்தனர். (ஒ ைம பன்ைம இரண் ம்ெபண்க க்கு உயர்ைவேய காட் ம்)
ேவதவல் க்கு நாற்கா ெகா த்ேதாம். உட்கார்ந்தாள். தாகத் க்கு ஜலம்
ெகாண் வரச் ெசான்னாள். பக்கத்தி
ந்த குழந்ைதைய மைடப்பள்ளியி
ந்
ஜலம் ெகாண்

ெகா க்கும்ப

ஏவிேனன். அதனிைடேய,ேவதவல்

சாஸ்திரம் ஆராய்ச்சி ெசய்கிறீர்கள்?' என்

அம்ைம 'என்ன

ேகட்டாள். சங்கரபாஷ்யம் என்

ெசான்ேனன். ேவதவல் சிாித்தாள். 'சங்கர பாஷ்யமா! ெவகுேஷாக். இந் க்க
இராஜ்யாதிகாரம் ேவண் ெமன் ெசால் த்தான் மன்றாடப்ேபாய்

க்கு

''அன்னிெபஸண்ட்'' வைலக்குள் மாட் க்ெகாண்டாள். அவள் இங்கிலீஷ்கார ஸ்திாீ.
நம் ைடய ேதசத்
ராதி ரராகிய ஆண்பிள்ைளச் சிங்கங்கள் சங்கரபாஷ்யம்
வாசித் ப்ெபா ள் விவாித் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.ேக்ஷாக்! ேஷக்! இரட்ைட
ேஷக்!' என்றாள்.
ராமராய க்குப் பளிச்ெசன்

ேகாபம் வந் விட்ட . 'சாிதானம்மா, நி த் ங்கள்.

தங்க க்குத் ெதாிந்த ராஜ க்த்திகள் பிற க்குத் ெதாியாெதன்
என்றார்.

நிைனக்க ேவண்டாம்'

''இங்கிலாந்தில் ஸ்திாீக க்குச் சீட் க் ெகா த்தாய்விட்ட '' என் ெசால்
ேவதவல் தன் ைகயில் இ ந்த சுேதசமித்திரன் பத்திாிைகைய ஏறக்குைறய ராமராயர்
கத்தில்வந் வி ம்ப
சிப் ேபாட்டாள். ராமராயர் ைகயில் த த் க்கீேழ வி ந்த
பத்திாிைகைய எ த் ெம வாக ேமைஜயின்ேபாிேல ைவத் விட் தைலக்குேமேல
உத்தரத்ைதப் பார்த் க்ெகாண் ஏேதா ேயாசைனயில் இறங்கிவிட்டார். குழந்ைத
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இச்சமயத்தில் ஜலம் ெகாண்

ெகா த்த .ேவதவல் யம்ைம இைத வாங்கி சற்ேற

விடாய் தீர்த் க்ெகாண்டாள். ''என்ன ராமராயேர,! ேமாட்ைடப் பார்க்கிறீேர?
ேமாட் ல் என்ன எ தியி க்கிற . 'ப்ரம்மம் ஸத்யம் ேலாகம்மித்ைய ஆதலால்,
விதவான்கள் எப்ெபா

ம் ெபாய் ெசால் க்ெகாண்ேட இ ப்பேத ேமன்ைம'

என்ெற தியி க்கிறதா?''"என்

ேகட்டாள்.

ராமராய க்கு கம் சிவந் ேபாய்விட்ட .ெகாஞ்சம் மீைசையத் தி கி
விட் க்ெகாண்டார். தா ைய இரண் தரம் இ த்தார். கடகடெவன் சிாிக்கத்
ெதாடங்கினார்.
மதி ஆன்னி ெபஸண்ட் ராஜ்ய விஷயத்திேல தைலயிட்

சுேதசியேம

தாரகெமன் ம், வந்ேத மாதரம் ஒன்ேற ஜீவமந்திரம் என் ம் ேபசத்தைலப்பட்ட
ேமற்ப ராமராய க்குச் சம்மதமில்ைல. ேவதாந்திகள் எப்ேபா ம் பரப்ரஹ்மத்ைதேய
கவனிக்க ேவண் ம்; ெலௗகிக விஷயங்கைளத்
அவ ைடய மதம்.

ளிகூடக் கவனிக்கக் கூடாெதன்ப

ேவதவல் அம்ைம ராமராயைர ேநாக்கிச் ெசால் கிறார்:- 'எ த்ததற்ெகல்லாம்
ஆன்னி ெபஸண்ட் ெசான்னேத பிரமாணம் என் ெதாண்ைட வறண் ேபாகக்கத்தி
ெகாண்
ந்தீர். இப்ேபா அந்த அம்மாள் சுயராஜ்யம் நல்லெதன் ெசால் ம்ேபா
அவைளப் றக்கணிக்கிறீர்! ஐேயா! கஷ்டம்!
ஷ ஜன்மம்! ஸ்திாீக க்குள்ள
திறைமயிேல நா ெலா பங்கு
ஷர்க க்கில்ைல. எல்லா ேதசங்களி ம்
ஷைரக் காட்
ம் ஸ்திாீக க்கு ஆ ள் அதிகம். அதனால் சாீர உ தி அதிகம்
என்
ஜு வாக்கியாயிற் ; த்தி அதிகெமன்ப ந்தான். ராமாயணத்தில் சீைத ெபாய்
மாைன ெமய் மான் என் நிைனத் ஏமாற்றம் அைடந்தாள் என் ம் எங்கள் ட் ல்
ஒ தாத்தா ேநற் வந் ேபசிக்ெகாண்
ந்தார். அந்த சீைத ெசால் க்குக்
கட் ப்பட் அைத ேவட்ைடயாடப் ேபான ராம ைடய த்திையக் காட்
ம்
அவ க்குப் த்தி அதிகமா, குைறவா, என் நான் ேகட்ேடன். தாத்தா தைலையக்
குனிந் ெகாண் வாயில் ெகா க்கட்ைடையப் ேபாட் க்ெகாண் சும்மாயி ந்தார்.
சகல அம்சங்களி
ெசான்னாள்.
'ஸ்திாீக

ம் ஸ்திாீேய ேமல். அதில் சந்ேதகமில்ைல' என்

ேவதவல்

க்குப் ேபசும் திறைம அதிகம்? என் ராமராயர் ெசான்னார்.

ேவதவல் யம்ைம ெசான்னார்: 'அன்னிெபஸண் க்கு ஸமானமாக நம் ைடய
ஷாில் ஒ வ மில்ைல. அந்த அம்மாள் கவர்ன டேன சம்பாஷைண ெசய்தைதப்
பார்த்தீரா? அந்த மாதிாி கவர்னாிடத்தில் நீர் ேபசு ரா?'
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இைதக் ேகட்ட டன் ராமராயர், ''நான் ட் க்குப்ேபாய்விட் வ கிேறன்'' என்
ெசால் எ ந் நின்றார். நான் இரண் கட்சிைய ம் சமாதானம் பண்ணிக்
கைடசியாக ேவதவல் யம்ைம ெபா ப்பைடயாக ஆண் பிள்ைளகைள எவ்வள
கண் த் ப் ேபசியேபாதி ம் ராமராயைரச் சுட் க் காட் ஒ வார்த்ைத ம்
ெசால்லக்கூடா என் தீர்மானம் ெசய் ெகாண்ேடாம். அப்பால் ேவதவல்
அம்ைமயின் உபந்யாஸம் நடக்கிற :''ஹிந் ஸ்திாீகள் ராஜ்ய விவகாரங்களிற் ேசர்ந் பா படாதவைரயில், இங்குள்ள
ஷர்க க்கு வி தைல ஏற்பட நியாயமில்ைல. இந்தத் ேதசத்தில் ஆதிகாலத் ப்
ஷர் எப்ப ெயல்லாேமா இ ந்ததாகக் கைதகளில் வாசித்தி க்கிேறாம். ஆனால்
இப்ேபா ள்ள
ஷைரப் பற்றிப்ேபசேவ வழியில்ைல. ஹிந் ஸ்திாீகள் ராஜ்ய
விவகாரங்களிேல தைலயிட்டால் அன்னி ெபஸண் க்கு ஸமானமாக ேவைல
ெசய்வார்கள். இங்குள்ள ஆண் பிள்ைளகள் ேவதாந்த விசாரைணக்கும் குமாஸ்தா
ேவைலக்கும் தான்உபேயாகப்ப வார்கள். ராஜ்ய ேக்ஷமத்ைதக் க தி ைதர்யத் டன்
கார்யம் நிைறேவ ம்வைர பா ப ம் திறைமஇத்ேதசத் ப்
ஷ க்கு மட் .
ஸேராஜினி நா
எங்குேம

எவ்வள ைதாியமாகப் ேபசுகிறார்கள், பார்த்தீர்களா? உலகத்தில்

ஷைரக் காட்

ம் ஸ்திாீகள் அதிக த்திசா கள் என் ம்,ைதாியசா கள்

என் ம் ேதான் கிற . மற்ற ேதசங்களில் எப்ப யானா ம், இங்ேக ெபண்
ைதர்ய ம் த்தி ம் ஆ க்குக் கிைடயா . இங்கிலாந்தில் ெபண்கள்ஆண்
பிள்ைளகைள வசப்ப த்தி எவ்வள சுலபமாகச் சீட் வாங்கி விட்டார்கள்.
ேஹா! ேஹா! அ த்த தடைவ இங்கி ந்

க்குள்ள

காங்கிரஸ்காரர் இங்கிலாந்திற்கு

ஸ்வராஜ்யம் ேகட்கப்ேபாகும்ேபா , அங்குள்ள
ஷைரக் ெகஞ்சினால் ேபாதா .
ஸ்திாீகைளக் ெகஞ்சேவண் ம். அதற்கு இங்கி ந்
ஷர் மாத்திரம் ேபானால்
நடக்கா . இந்த ேதசத் ப்
ஷர்கைளக் கண்டால் அங்குள்ள ஸ்திாீகள் மதிக்க
மாட்டார்கள். ஆதலால்,காங்கிரஸ் ஸைபயார் நம ஸ்திாீகைள அ ப் வேத
நியாயம். எனக்கு இங்கிலீஷ் ெதாி ம். என்ைன அ ப்பினால் நான் ேபாய் அங்குள்ள
ெபண் சீட்டாளிகளிடம் மன்றா இந்தியா க்கும் சீட் ாிைம வாங்கிக் ெகா ப்ேபன்.
ெபண்ெப ைம ெபண் க்குத் ெதாி ம். உங்களிடம் ெசால் ப் பிரேயாஜனம்
இல்ைல' என்

ெசான்னாள்.

ராமராயர்:- 'ேவ

விஷயம் ேபசுேவாம்' என்றார். தான் பாதி ேபசும்ேபா ,

ராமராயர் த த் ப் ேபசியதி

ந் , அந்த ேவதவல்

உண்டாகி, 'நான் இவைரக் குறிப்பிட்

ஒன் ம் ெசால்

அம்ைமக்குக் ேகாபம்
வதில்ைல ெயன் ம்,இவர்

சும்மாயி க்கேவண் ம் என் ம், ஆரம்பத்தில் ெசய்யப்பட்ட தீர்மானத்ைத இவர்
அதற்குள்ேள மறந் விட்டார்' என்

ெசால்

ெவ ப் டன் எ ந்

ேபாய்விட்டார்.
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நான் எத்தைனேயா சமாதானம் ெசால்
சைபயிேல தான் இ க்கலாகா '' என்
ராமராயர் ஏேதா
ேகட்ேடன்.

ம் ேகட்கவில்ைல. ''ராமராயர் இ க்கும்
ெசான்னாள். அந்த அம்ைம ெசன்றபிறகு

த் க் ெகாண்

ந்தார்.'என்ன ெசால்

கிறீர்?' என்

ஸ்திாீக க்கு வி தைல ெகா ப்ப மிக ம் அவசியத்தி ம் அவசியம் என்
ராமராயர் ெசான்னார். பிறகு ம ப சங்கர பாஷ்யத்தில் இறங்கி விட்ேடாம்.
----------மாதர் - ெபண் வி தைல (2)
அ ைமகள் யாராயி

ம், அவர்க

க்கு வி தைல ெகா த்தால், அதினின் ம்

கப்பிரளயம் நிச்சயமாக ேநாிட் , அண்டச் சுவர்கள் இ ந் ேபாய் ஜகத்ேத
அழிந் வி ம் என் ெசால் தல் அவர்கைள அ ைமப்ப த்திஆள்ேவா ைடய
ஸம்பிரதாயம்.
இ ப

ப்ப

வ ஷங்க

க்கு

ன் , ெபண்கல்வி ஏற்பட்டால் மாதர் ஒ க்கத்தில்

தவறி வி வார்கெளன் தமிழ் நாட் ல் பலர் கூறினர். இப்ேபாேதா,ெபண் கல்வி
தமிழ்நாட் ல் சாதாரணமாகப் பரவியி க்கிற . அண்டச் சுவர்கள் இன் ம் இ ந்
ேபாகவில்ைல. இ வைரகூ ய மட் ம் பத்திரமாகேவ இ ந்
இப்ெபா

ெபண்க

வ கின்றன. ஆனால்,

க்கு வி தைல ெகா த்தால், ஏ ேலாக ம் கட்டாயம் இ ந்

மியின்ேமல் வி ம் என் ம், வால் நக்ஷத்திரம் வைகயராக்கெளல்லாம் ந விேல
அகப்பட் த் ைவயலாய் வி ம் என் ம் பலர் ந ங்குகிறார்கள். 'மதறாஸ் ெமயில்'
ேபான்ற ஆங்கிேலயப் பத்திராதிபதியிடம் ேபாய் இந்தியாவிற்கு சுயராஜ்யம்
ெகா த்தால் என்ன நடக்கும் என்

ேக

ங்கள். ''ஓேஹா!ேஹா! ேஹா! இந்தியாவிற்கு

சுயராஜ்யம் ெகா த்தால் பஞ்சாபிகள் ராஜ த்திரைரக் ெகால்வார்கள். பிறகு,
ராஜ த்திரர் மஹாராஷ் ராின் கூட்டத்ைதெயல்லாம் வி ங்கிப் ேபா வார்கள்.
அப்பால், மஹாராஷ் ரர் ெத

ங்கைர ம் கன்னடைர ம் மைலயாளிகைள ம் தின்

வி வார்கள். பிறகு மைலயாளிகள் தமிழ்ப் பார்ப்பாைர ம், தமிழ்ப் பார்ப்பார்
திராவிடைர ம், சூர்ணமாக்கி வி வார்கள். சூர்ணித்த திராவிடர் வங்காளி
எ

ம் கைள மைலயாகப் ைனவர்' என்

ெசால் ப் ெப

ச்சு வி வார். அேத

ேகள்விைய நீதிபதி மணி அய்யர், ேகசவப்பிள்ைள, சிதம்பரம் பிள்ைள
த யவர்கைளப் ேபாய்க் ேக ங்கள். 'அப்ப ெபாிய அபாயம் ஒன் ம்
உண்டாகா . ஸ்வராஜ்யம் கிைடத்தால் கஷ்டம் குைற ம். பஞ்சம் வந்தால் அைதப்
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ெபா க்கத் திறன் உண்டாகும். அகால மரணம் நீங்கும் அவ்வள தான்' என்
ெசால் வார்கள்.
அ ேபாலேவ, ெபண்க
ேபாய்வி ம் என் ெசால்
தாம் பார்க்கக்கூடாெதன்

க்கு வி தைல ெகா த்ததனால் ஜனச

கம் குழம்பிப்

ேவார், பிறர் தம கண் ன் ஸ்ேவச்ைச டன் வாழ்வைத
அசூையயால் ெசால் கிறார்கேளெயாழிய

ேவெறான் மில்ைல. வி தைல என்றால் என்ன அர்த்தம்? வி தைல ெகா த்தால் பிற
ஸ்திாீகள் என்ன நிைலயில் இ ப்பார்கள்? ெபண்க
ேவண் ம் என்றால் என்ன ெசய்யேவண் ம்?

க்கு வி தைல ெகா க்க

கைள விட்

ெவளிேய

ரத்திவிடலாமா? ெசய்யேவண் ய விஷயெமன்ன என் பலர் சங்கிக்கலாம்.
இங்ஙனம் சங்ைக ண்டாகும்ேபா வி தைலயாவ யா என்ற லத்ைத
விசாாிக்கும்ப ேநாி கிற . இதற்கு ம ெமாழி ெசால் தல் ெவகுசுலபம். பிற க்குக்
காயம் படாம
அவர்க

ம், பிறைர அ க்காம

ம், ைவயாம

ைடய உைழப்பின் பயைனத் தி டாம

ஏ பிாியமானா

ம், ெகால்லாம

ம், மற்றப

ம்,

ஏறக்குைறய ''நான்

ம் ெசய்யலாம்'' என்ற நிைலயில் இ ந்தால் மாத்திரேம என்ைன

வி தைல ள்ள மனிதனாகக் கணக்கிடத்தகும் 'பிற க்குத் தீங்கில்லாமல் அவனவன்
தன் இஷ்டமானெதல்லாம் ெசய்யலாம் என்பேத வி தைல'' என்
ஸ்ெபன்ஸர்ெசால் கிறார்.

ெஹர்பர்ட்

இந்த விதிப்ப உலகத்தில் ெப ம்பான்ைமயான ஆண் மக்க க்ேக வி தைல
உண்டாகவில்ைல. ஆனால் இவ்வி தைல ெப ம் ெபா ட்டாக நா ேதா ம்
ஆண்மக்கள் பா பட் வ கிறார்கள். ஆண்மக்கள் ஒ வ க்ெகா வர்
அ ைமப்பட்
க்கும் ெகா ைம சகிக்க
யா ஆனால், இதில் ஏற்ப ம் கஷ்ட
நஷ்டங்கைளக் காட்
ம் பல்லாயிர மடங்கு அதிகக் கஷ்ட நஷ்டங்கள் ெபண்
கூட்டத்ைத ஆண் கூட்டம் அ ைமப்ப த்தி ைவத்தி ப்பதால் விைளகின்றன.
அ ைமத் ேதசங்களிேல கூட ஆண் மக்களிற் ெப ம்பாேலார் - அதாவ ரஹஸ்யப்
ேபாலீஸ்" உபத்திரவத்திற்கு இடம் ைவத் க் ெகாண்டவர். தவிர மற்றவர்கள் - தம்
இஷ்டப்ப எந்த ஊ க்குப் ேபாகேவண் மானா ம், ேபாகலாம், எங்கும்
சஞ்சாிக்கலாம். தனியாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடாெதன்ற நியதி கிைடயா .ஆனால்
ெபண் தன்னிஷ்டப்ப தனிேய சஞ்சாிக்க வழியில்லாத ேதசங்க ம் உள. அவற்றில்
நம ேதசத்தில் ெப ம் பகுதி உட்பட்
ப்பைதப் பற்றி மிக ம் விசனப்ப கிேறன்.
'ஓேஹா! ெபண்கள் தனியாக சஞ்சாரம் ெசய்ய இடங்ெகா த்தால் அண்டங்கள்
கட்டாயம் இ ந் ேபாகும். ஒ விதமான நியதி ம் இ க்கா . ம ஷ்யர் மி கப்
பிராயமாய் வி வார்கள்' என்
நிைனப்ப

சில தமிழ்நாட்

சாியில்ைல. ஐேராப்பாவி

ைவதிகர் நிைனக்கலாம். அப்ப

ம், அெமாிக்காவி

ம் ெபண்கள் இஷ்டப்ப
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எங்கு ேவண் மானா ம் ேபாகலாெமன் ைவத்தி க்கிறார்கள். அதனால் கம்ப
ெமான் ம் ேநர்ந் விடவில்ைல.
மதி அனிெபஸண்ைட நம்மவர்களிேல பலர்
மிக ம் மாியாைத டன் கழ்ந்

ேபசுகிறார்கள். ''அவைரப்ேபாேல நம ஸ்திாீகள்

இ க்கலாேம'' என்றால், நம்மவர் கூடாெதன்

தான் ெசால்

காரணெமன்ன? ஐேராப்பிய ஸ்திாீகைளக் காட்
நம்பத்தகாதவர்கள் என்
''ேம

ம் நம

வார்கள்.
ஸ்திாீகள் இயற்ைகயிேல

தாத்பர்யமா?

ம் ஐேராப்பியைர தி ஷ்டாந்தம் காட் னால் நமக்கு ஸாிப்படா . நாம்

ஆாியர்கள், திராவிடர்கள். அவர்கேளா, ேகவலம் ஐேராப்பியர்'' என்
தைலயைசக்கலாம்.

ெசால்

ச்சிலர்

சாி, இந்தியாவிேல மஹாராஷ் ரத்தில் ஸ்திாீகள் யேதச்ைசயாகச் சஞ்சாரம்
பண்ணலாம். தமிழ் நாட் ல் கூடா .ஏன்?
ெபண்க க்கு வி தைல ெகா ப்பதில் இன்
எைவெயன்றால்:(1) ெபண்கைள

வாகு

ம்

க்கியமான - ஆரம்பப் ப கள்

ன் விவாகம் ெசய் ெகா க்கக் கூடா .

(2) அவர்க க்கு இஷ்டமில்லாத
வற்
த்தல் கூடா .

ஷைனவிவாகம் ெசய்

ெகாள்

ம்ப

(3) விவாகம் ெசய் ெகாண்ட பிறகு அவள்
ஷைன விட் நீங்க இடங்ெகா க்க
ேவண் ம். அதன் ெபா ட் அவைள அவமானப்ப த்தக் கூடா .
(4) பி ரார்ஜிதத்தில் ெபண்குழந்ைதக
த க்கக்கூடா .

க்கு ஸமபாகம்ெசய்

ெகாள்வைதத்

(5) விவாகேம இல்லாமல் தனியாக இ ந் வியாபாரம், ைகத்ெதாழில்
த யவற்றால் ெகௗரவமாக ஜீவிக்க வி ம் ம் ஸ்திாீகைள யேதச்ைசயான ெதாழில்
ெசய் ஜீவிக்க இடங்ெகா க்க ேவண் ம்.
(6) ெபண்கள் கணவைனத் தவிர ேவ
ஷ டன் ேபசக்கூடாெதன் ம்
பழகக்கூடாெதன் ம் பயத்தா ம் ெபாறாைமயா ம் ஏற்ப த்தப்பட்ட நிபந்தைனைய
ஒழித் விடேவண் ம்.
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(7) ெபண்க க்கும் ஆண்கைளப் ேபாலேவ உயர்தரக் கல்வியின் எல்லாக்
கிைளகளி ம் பழக்கம் ஏற்ப த்த ேவண் ம்.
(8) தகுதி டன் அவர்கள் அரசாட்சியில் எவ்வித உத்ேயாகம் ெபற வி ம்பினா
அைதச் சட்டம் த க்கக்கூடா .

ம்

(9) தமிழ் நாட் ல் ஆண்மக்க க்ேக ராஜாிக சுதந்திரம் இல்லாமல் இ க்ைகயிேல,
அ ெபண்க க்கு ேவண் ெமன் இப்ேபா கூ தல் பயனில்ைல. எனி ம்
சீக்கிரத்தில்தமிழ க்கு சுயராஜ்யம் கிைடத்தால் அப்ேபா ெபண்க க்கும் ராஜாங்க
உாிைமகளிேல அவசியம் பங்கு ெகா க்க ேவண் ம் ெசன்ற வ ஷத் காங்கிரஸ்
சைபயில் தைலைம வகித்தவர் மிஸஸ் அன்னிெபஸண் என்ற ஆங்கிேலய ஸ்திாீ
என்பைத மறந் ேபாகக் கூடா .
இங்ஙனம் நம ெபண்க க்கு ஆரம்பப்ப கள் காட் ேனாமானால், பிறகு அவர்கள்
தம
யற்சியிேல பாி ரணவி தைல நிைலைமைய எட் ம ஷ்ய ஜாதிையக்
காப்பாற் வார்கள். அப்ேபா தான் நம ேதசத் ப் ர் காிஷி பத்தினிகள் இ ந்த
ஸ்திதிக்கு நம ஸ்திாீகள் வர இட ண்டாகும். ஸ்திாீகைள மி கங்களாக ைவத்
நாம் மாத்திரம் மஹாிஷிகளாக ய தல் டத்தனம். ெபண் உயராவிட்டால் ஆண்
உயரா .
-----------மாதர் - ெபண் வி தைலக்குத் தமிழ்ப் ெபண்கள் ெசய்யத்தக்க
[
ச்ேசாியில்
சி. சுப்பிரமணிய பாரதியின் குமாாி
ெபண்கள் கூட்டத்தில் ப க்கப் ெபற்ற .]
ஆறி

ம் சா ;

றி

ம் சா ; ஆ

க்கு மட்

யா ?

தங்கம்மாவால் ஒ

மன் ,ெபண்

க்கும் அப்ப ேய.

ஆதலால் உயி ள்ளவைர இன்பத் டன் வாழவி ம் தல் ம ஷ்ய ஜீவ ைடய
கடைம. இன்பத் க்கு தல் அவசியம் வி தைல. அ ைமக க்கு இன்பம் கிைடயா .
ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் ஹிந் ேதசத்தார் ப ங்கஷ்டங்கைளக் குறித் ,1896ம்
வ ஷத்தில் கல்கத்தாவில் கூ ய பன்னிரண்டாயிரம் ஜனசைபக் (காங்கிரஸ்)
கூட்டத்தில் ெசய்யப்பட்ட தீர்மானெமான்ைற ஆதாித் ப் ேபசுைகயில் வித்வான்
பரேமச்வரன் பிள்ைள பின்வ மா கூறினார்:''மிக ம் உைழப்பாளிகளாகிய ஹிந் ேதசத்தார் அந்த நாட் ல் பரம்பைர
றிய ைமகளாக வா ம்ப ேநர்ந்தி க்கிற .அங்கு நம்மவர் உத்திர ச்
சீட் ல்லாமல் யாத்திைர ெசய்யக்கூடா . இர ேவைளயில் ெவளிேய
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சஞ்சாிக்கக்கூடா . நகரங்க க்கு ந ேவ கு யி க்கக் கூடா . ஒ க்கமாக
நமக்ெகன் கட்டப்பட்
க்கும் ேசாிகளில் வசிக்க ேவண் ம். ரயில் வண் யில்
ன்றாவ வகுப்பிேலதான் ஏறலாம்; த ரண் வகுப் க்களில் ஏறக்கூடா .
நம்ைம ட்ராம் வண் யி
ந்
ரத் கிறார்கள். ஒற்ைறய ப் பாைதயினின் கீேழ
தள் கிறார்கள். ேஹாட்டல்களில் ைழயக்கூடாெதன்கிறார்கள். ெபா
ரஸ்தாக்களில் நடக்கக் கூடாெதன் த க்கிறார்கள். நம்ைமக்கண்டால் காறி
உமிழ்கிறார்கள். 'ஹூஸ்'என் சீத்காரம் பண் கிறார்கள். நம்ைம ைவகிறார்கள்.
சபிக்கிறார்கள். ம ஷ்ய ஜந் க்களினால் சகிக்கக்கூடாத இன் ம் எத்தைனேயா
அவமானங்க க்கு நம்ைம உட்ப த் கிறார்கள். ஆைகயால் நம்மவர் இந்த
நாட் ேலேய இ ந் பஞ்சத்தி ம் ெகாள்ைள ேநாயி ம் அழிந்திட்டா ம்
ெபாிதில்ைல. நம ஸ்வதந்திரங்கைள ெவளிநா களில் அன்னியர் கா ன்
கீேழேபாட்

மிதிக்காதப

நம்மவர் ேவற்

நா க

ராஜாங்கத்தாரால் நம்ைமக் காப்பாற்ற
க்குக் கு ேயறிப்ேபாகாமல் இங்கி ந்

யாவிட்டால்,

ம தேல நன் '

என்றார். என்ன ெகா ைமயான நிைல பார்த்தீர்களா?
ஆனால், சேகாதாிகேள, ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் மாத்திரேம இவ்விதமான
ெகா ைமகள் நடக்கின்றன என் நிைனத் விடாதீர்கள்!
சேகாதாிகேள! ஓளைவயார் பிறந்த தமிழ் நாட் ல் ம ைர மீனாக்ஷி ம், அல்
அரசாணி ம் ேநற் மங்கம்மா ம் அரசு ாிந்த தமிழ் நாட் ேல நம் ைடய நிைலைம
ெதன்னாப்பிக்காவில் ஹிந் ேதசக் கூ க ைடயநிைலைமையக் காட்
ம் ேக
ெகட்
க்கிறதா? இல்ைலயா?உங்க
பண்ணிச்ெசால் ங்கள்.

ைடய அ

பவத்தி

ந்

நீங்கேள ேயாசைன

நா ம் ஸ்ேவச்ைசப்ப ெவளிேய சஞ்சாிக்கக்கூடா . நம்ைமச் ேசாிகளில்
அைடக்காமல் சிைறகளில் அைடத் ைவக்க யற்சி ெசய்கிறார்கள். ரயில்
வண் களில் நமக்ெகன் தனிப்பகுதி ஏற்பா ெசய் ைவத்தி க்கிறார்கள். நம்ைமக்
கண்டா

ம் ஆண் மக்கள் நிஷ்காரணமாய் சீறிவி கிறார்கள்; காறி உமிழ்கிறார்கள்;

ைவகிறார்கள்; அ க்கிறார்கள்; நாம் நமதிஷ்டப்ப

பிற டன் ேபசக்கூடாெதன்

தைட ெசய்கிறார்கள். மி கங்கைள விற்ப ேபால், நம்ைம விைலக்கு விற்கிறார்கள்.
நம் ைடய ல்களி ம் ஸம்பாஷைணகளி ம் ஓயாமல் நம்ைமத் ற்றிக்
ெகாண்
க்கிறார்கள். வழக்கத்தால் நாம் இத்தைன பா க்கும் ஒ வா ஜீவன்
மிஞ்சியி க்கிேறாெமனி

ம், இந்த நிைல மிகஇழிதான ெதன்பதி

சீக்கிரத்தில் மாற்றித் தீரேவண் யெதன்பதி
ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் ஹிந்

ம், கூ ய

ம் சந்ேதகமில்ைல. இதற்கு ம ந்ெதன்ன?

ேதசத் க் கூ யாட்க

க்கு

மான் ேமாஹனதாஸ்

கரம்சந்த் காந்தி எந்தவழி காட் னாேரா, அ ேவ நமக்கும் வழி. ெதன்ஆப்பிாிக்காவில்

115
ெவள்ைளயைர ஹிந் க்கள் ஆ த பலத்தால் எதிர்க்கவில்ைல. ைகத் ப்பாக்கி,
ெவ குண்
த யவற்ைற உபேயாகிக்க வி ம்பினர் சில இைளஞைரக் கூட அ
ெசய்யலாகாெதன் மஹாத்மா காந்தி த த் விட்டார். 'அநியாயத்ைத அநியாயத்தால்
எதிர்த்தெலன்ப அவசியமில்ைல. அதர்மத்ைத அதர்மத்தால்தான் ெகால்ல
ேவண் ெமன்ப

அவசியமன் . நாம் அநியாயத்ைத நியாயத்தால் எதிர்ப்ேபாம்;

அதர்மத்ைத தர்மத்தால் ஒழிப்ேபாம்'என்

காந்தி ெசான்னார்.

சேகாதாிகேள, நாம் வி தைல ெப வதற்கும் இ ேவஉபாயம். நமக்கு அநீதி
ெசய் ம் ஆண் மக்க டேன நாம்அன் த் தைளகளால் கட் ண்
க்கிேறாம். நமக்கு
அவர்கள்அண்ணன் தம்பிகளாக ம், மாமன் ைமத் னராக ம், தந்ைத
பாட்டனாராக ம், கணவர் காதலராக ம், வாய்த்தி க்கின்றனர். இவர்கேள நமக்குப்
பைகவராக ம்

ண்

க்ைகயிேல, இவர்கைள எதிர்த் ப் ேபார் ெசய்ய

ேவண் ெமன்பைத நிைனக்கும்ேபா , என்
ேபார்ெதாடங்கிய ேபா

அர்ஜுன

ைடய மனம், கு ேக்ஷத்திரத்தில்

ைடய மன

திைகத்த ேபால, திைகக்கிற .

ஆண் மக்கைள நாம் ஆ தங்களால் எதிர்த்தல் நிைனக்கத்தகாத காாியம். அ பற்றிேய,
''சாத் க எதிர்ப்பி''னால் இவர்க
நான் ெசால் கிேறன்.
'அ ைமப்பட்

க்கு நல்ல த்தி வ ம்ப

ெசய்ய ேவண் ெமன்

வாழமாட்ேடாம்; ஸமத்வமாக நடத்தினாலன்றி உங்க

ேசர்ந்தி க்க வி ம்ேபாம்'என்

டன்

அவர்களிடம் ெவளிப்பைடயாக ம் ெதளிவாக ம்

ெசால் விட் , அதினின் ம் அவர்கள் ேகாபத்தால் நமக்கு விதிக்கக் கூ ய
தண்டைனகைளெயல்லாம் ெதய்வத்ைத நம்பிப் பல்ைலக் க த் க் ெகாண்
ெபா ப்பேத உபாயம். இந்த சாத் க எதிர்ப்
ைறைய நாம் அ சாிக்கத்ெதாடங்க
ேவண் மாயின், அதற்கு இந்தக் காலேம சாியானகாலம். இந்த வ ஷேம சாியான
வ ஷம். இந்த மாஸேம நல்ல மாஸம். இன்ேற நல்ல நாள். இந்த கூர்த்தேம
தகுந்த கூர்த்தம்.
சேகாதாிகேள! இப்ேபா
மண்டலெமங்கும் வி தைலப் ெப ங்காற்
சுகிற .
ெகா ங்ேகாலரசர்க க்குள்ேள ெகா யவனாய் ஹிரண்யைனப்ேபால் ஐேராப்பாவின்
கிழக்ேக ெப ம் பகுதிைய ம் ஆசியாவின் வடக்ேக ெப ம்பகுதிைய ம் ஆண்ட ஸார்
சக்ரவர்த்தி, இப்ேபா

ைஸபீாியாவில் சிைறபட் க் கிடக்கிறான். 'பாரதநாட்ைடக்

காப்பதிேல எனக்குத்

ைண ாிய வா ங்கள்'என்

கூப்பி கிறான். வி தைலக் காற்

'' ர்,

ர்'' என்

ஆங்கிேலயன் ஹிந் க்கைளக்
ேவகமாக

ஒ ஸ்திாீயானவள் இந்த ஸாத் க எதிர்ப்
ைறைய அ
தன கணவனிடம் ெசால்லத் தக்க யாெதனில்:-

சுகிற .

சாிக்க வி ம்பினால்
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'நான் எல்லா வைகயி ம் உனக்குச் சமமாக வாழ்வதில் உனக்குச்
சம்மத ண்டானால் உன் டன் வாழ்ேவன். இல்லாவிட்டால் இன் இராத்திாி
சைமயல் ெசய்யமாட்ேடன். எனக்கு ேவண் யைதப் பண்ணித் தின்
ெகாண்
ப்ேபன். உனக்குச் ேசா ேபாடமாட்ேடன். நீ அ த் ெவளிேய
தள்ளினால் ரஸ்தாவில் கிடந் சாேவன். இந்த
என் ைடய . இைத விட்
ெவளிேயற ம் மாட்ேடன்' என்

கண் ப்பாகச் ெசால்

விட ம் ேவண் ம்.இங்ஙனம்

கூ ம் தீர்மான வார்த்ைதைய, இந்திாிய இன்பங்கைள வி ம்பிேய
த ய

ண் டம்பங்கைள இச்சித்ேத

ம், நைக,

ணி

ம், நிைலயற்ற உயிர் வாழ்ைவப்ெபாிதாகப்

பாராட் ேய ம் மாற்றக்கூடா . சிறி சிறிதாக,ப ப்ப யாக ஞானத்ைத
ஏற்ப த்திக் ெகாள்ேவாம் என் ம் ேகாைழ நிதானக் கட்சியாாின் டத்தனத்ைத நாம்
ைகக்ெகாள்ளக் கூடா . நமக்கு ஞாயம் ேவண் ம்.அ
ம் இந்த க்ஷணத்தில்
ேவண் ம்.
இங்ஙனம், ''பாி ர்ண ஸமத்வ மில்லாத இடத்திேல ஆண் மக்க
வாழமாட்ேடாம்'' என்
ச

கத்தாரா

ெசால்வதனால், நமக்கு நம் ைடய

ம், அவற்றால் நமக்கு மரணேம ேநாி

அஞ்சக்கூடா . ஸேஹாதாிகேள! ஆறி
ம கிறவர்க

ஷர்களா

ம் ஏற்படக்கூ ய ெகா ைமகள் எத்தைனேயா-யாயி

எத்தன்ைம ைடயனவாயி

ம் சா ;

றி

டன் நாம்
ம்

ஷ

ம்,
ம், நாம்

ம் சா . தர்மத் க்காக

ம் ம யத்தான் ெசய்கிறார்கள்; ஸாமான்ய ஜனங்க

ம் ம யத்தான்

ெசய்கிறார்கள். ஆதலால் ஸேஹாதாிகேள, ெபண்வி தைலக்காக இந்த
க்ஷணத்திேலேய தர்ம த்தம் ெதாடங்குங்கள். நாம் ெவற்றி ெப ேவாம். நமக்கு
மஹாசக்தி ைண ெசய்வாள்.
வந்ேத மாதரம்.
----------மாதர் - தமிழ் நாட்

மாத க்கு

இந்தியா ேதசத் ஸ்திாீகள் இங்குள்ள ஆண்மக்களால் நன்கு மதிக்கப்ப வதற்குள்ள
பல உபாயங்களில் ெவளி நாட்டாாின் மதிப்ைபப் ெபற யல்வ ம் ஒ உபாயமாம்.
தி ஷ்டாந்தமாக, சில வ ஷங்க

க்கு

ன் , ஐேராப்பாவி

ம் அெமாிக்காவி

ம்

'இந்தியா நாகாீகக் குைறவான ேதசம்' என்ற எண்ணம் ெவகு சாதாரணமாகப்
பரவியி ந்த . ேமற்றிைசேயார்க க்குள்ேள சில விேசஷ பண் தர்கள் மட் ம்
நம் ைடய ேவதங்கள்,உபநிஷத் க்கள், ஸாங்கியம், ேயாகம்
(அதாவ

ஞான சாஸ்திரங்கள்); காளிதாஸன்

த

ய தர்சனங்கள்

த ய மஹாகவிகளின் காவியங்கள்;

117
ராமாயணம், பாரதம்; பஞ்ச தந்திரம்

த ய நீதி

ல்கள் - இவற்ைற

லத்தி

ம்,

ெமாழிெபயர்ப் க்களின் வழியாக ம் கற் ணர்ந்ேதாராய், அதி
ந் ஹிந் க்கள்
பரம்பைரயாகேவ நிகரற்ற ஞானத் ெதளி ம் நாகாீக ம் உைடய ஜனங்கள் என்பைத
அறிந்தி ந்தனர். இங்ஙனம் ேமற்கு ேதசங்களில் பதினாயிரம் அல்ல லக்ஷத்தில்
ஒ வர் இ வர் மாத்திரம் ஒ வா நம ேமன்ைமைய அங்கீகாரம் ெசய்தனர்.
எனி

ம், அந் நா களிேல ெபா

ஏறக்குைறய காட்
கு ெகாண்

ஜனங்களின் மனதில் "இந்தியா ேதசத்தார்

மனிதாின் நிைலயி

ள்ேளார்'' என்ற ெபாய்க் ெகாள்ைகேய

ந்த . அப்பால், ஸ்வாமி விேவகானந்த ம் பின்னிட்

தாகூர், ஜகதீச சந்திரவஸு
யாத்திைரகள் ெசய்

த ய மஹான்க

ர ந்திரநாத

ம் ேமற்றிைசயில் விஸ்தாரமான

தம் ைடய அபார சக்திகைளக் காண்பித்தபின்னேர, ேமற்றிைச

வாசிகளில் பலர், ''அடா! இந்தஹிந் க்கள் நாகாீகத்தி
ேமம்பட்டவர்களா' என்

ம், அறிவி

ம் இவ்வள

வியப்ெபய்தினர்.

தவிர ம், ேமற்கத்தியார் நம்ைமக் குைறவாக நிைனக்கிறார்கள் என்பைத
அவ்விடத் ப் பத்திாிைககளின் லமாக ம் ஸ்தகங்களின் லமாக ம் ெதாிந்
ெகாண்டவர்களால் நம ேதசத் க் கல்விப் ெப ைமயால் இந்தியாவின்
உண்ைமயான மாட்சிைய அறியா நின்ற இங்கிலீஷ் ப ப்பாளியாகிய நம்மவாின்
பல ம் ெவளி நாட்டாாின் எண்ணத்ைதேய உண்ைமெயனக் க தி மயங்கி விட்டனர்.
காலச் சக்கரத்தின் மா தலால் இந்நாட் ல் அறி த் ைறகள் பலவற்றி ம் ேமற்ப
இங்கிலீஷ் ப ப்பாளிகேள தைலைம வகிக்கும்ப ேநர்ந் விட்டதினின் ம், இந்தியா
தன் மாண்ைப ற்றி ம் மறந் ேபாய் அேதாகதியில் வி ந் வி ேமா என்
அஞ்சக்கூ ய நிைலைம அேநகமாய் ஏற்படலாயிற் . இப்ப ப் பட்ட பயங்கரமான
சமயத்தில் ஸ்வாமி விேவகானந்தர் தலாயிேனார் தம் ைடய ஞான பராக்கிரமத்தால்
ேமற்றிைச நா களில் திக்விஜயம் பண்ணி மீண்டனர். இதினின் ம், இங்குள்ள
இங்கிலீஷ் ப த்த சுேதச ஷைணக்காரர் தம மடைம நீங்கி ஹிந் நாகாீகத்தில்
நம்பிக்ைக ெச த் வராயினர். ேமற்றிைசேயார் எ ெசான்னா ம் அைத ேவதமாகக்
க திவி ம் இயல் வாய்ந்த நம்மவர்,

ன் இந்தியாைவ அந்த அந்நியர்

பழித் க்ெகாண்
ந்தேபா தா ம் பழித்தவாேற, இந்தியாைவ அவர்கள் கழத்
ெதாடங்கியேபா தா ம் சுேதசப் கழ்ச்சி கூறலாயினர். விேவகானந்தர்
தலானவர்கள் ஐேராப்பிய அெமாிக்ககர்களால் ேபாற்றப்ப வதன் ன் அம்
ஹான்கைள நம்மவர் கவனிக்கேவயில்ைல. அப்ெபாிேயார் ேமற்றிைசயில் ெவற்றி
ெபற் மீண்ட மாத்திரத்தில், அவர்கைள நம்மவர் ெதய்வத் க் ெகாப்பாக எண்ணி
வந்தைன வழிபா கள் ெசய்யத் தைலப் பட்டனர். இந்த விஷயத்ைத நம் ைடய
மாதர்கள் நன்றாகக் கவனித்தறிந் ெகாள் தல் நன்
அறிவின் வ ைமேய வ ைம. அறிவினால் உயர்ந்ேதார்கைள மற்ேறார் இழிவாக
நிைனப்ப ம், அ ைமகளாக நடத் வ ம் ஸாத்யப்படமாட்டா. அறிவின்
ேமன்ைமயால் ெவளித் ேதசங்களில் உயர்ந்த கீர்த்திபைடத் மீள்ேவாைர அதன் பிறகு
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இந்தத் ேதசத்தார் கட்டாயம் ேபாற் வார்கள். சில ஹிந்

ஸ்திாீகள்

ெவளிநா க க்குச் ெசன் உயர்ந்த கீர்த்தி ஸம்பாதித் க்ெகாண் வ வார்களாயின்,
அதினின் ம் இங்குள்ள ஸ்திாீக க்ெகல்லாம் மதிப் உயர்ந் வி ம். இந்த
விஷயத்ைத ஏற்ெகனேவ நம் ைடய மாதர் சிலர் அறிந் ேவைல ெசய்
வ கிறார்கள். வங்காளத் ப் பிராமண குலத்தில் பிறந் ைஹதராபாத் நா
ஒ வைர மணம் ாிந் வா ம்
மதி ஸேராஜினி நா
என்ற ஸ்திாீ இங்கிலீஷ்
பாைஷயில் உயர்ந்த ேதர்ச்சி ெகாண் ஆங்கிேலய அறிஞர்கள்மிக ம்
ேபாற் ம்ப யாக இங்கிலீஷில் கவிைதஎ
கிறார். இவ ைடய காவியங்கள் பல
இங்கிலாந்தில் அச்சிடப்பட் அங்குள்ேளாரால் மிக ம்உயர்வாகப்
பாராட்டப்ப கின்றன. ேம ம், இந்த ஸ்திாீ இங்கிலாந்தில் பல இடங்களிேல நம
ேதசத்
ன்ேனற்றத்ைதெயாட் அற் தமான ப்ரஸங்கங்கள்ெசய் சிறந்த
கீர்த்திைடந்தி க்கிறார். ேம

ம், வங்காளி பாைஷயிேல கவிைத ெய

ேவாராகிய

மதி காமிநீராய்,
மதி மன குமாாி ேதவி,
மதி அநங்கேமாஹினி ேதவி என்ற
ன் ஸ்திாீக ைடய பாட் க்கைள இங்கிலீஷில் ெமாழிெபயர்த்
அெமாிக்காவி ள்ள பத்திாிைகெயான்
கழ்ச்சி ைரக டன் சிறி காலத் க்கு
ன் ப்ரசுரம் ெசய்தி ப்பதினின் ம், இம்மாதர்க
கீர்த்திேயற்பட்
ப்பதாகத் ெதாிகிற .

க்கு அெமாிக்காவில் நல்ல

னா நகரத் ச் சித்திர பண் தராகிய ஜனாப்ைப ஜீரஹ்மின் என்பவர்
அெமாிக்காவின் ராஜதானியாகிய ''நி யார்க்'' நகரத்திற்குப் ேபாய் ெசன்ற வ ஷத்தில்
அந்நகரத் ச் சிற்பிகளால் மிக ம் ேபாற்றப்பட்டார். இவ ைடய சித்திரங்கைள
அங்குள்ேளார் மிக ம் வியந்தனர். "அஜந்தாவி ள்ள குைகச்சித்திர ேவைலகளின்
ஆச்சாியத்ைதக் குறித்
மான் ைபஜீரஹ்மின் ெகாலம்பியா ஸஸவகலா
சங்கத்தாாின் ன்ேன ேநர்த்தியான உபந்யாஸம் ாிந்தார். இவ டன் இவ ைடய
மைனவி ம் அங்கு ெசன்றி ந்தாள். இவர் ''இந்தியா ேதசத் சங்கீதம்'' என
இங்கிலீஷில் ஒ
த்தக ெம தியி க்கிறார். ஹிந் ஸங்கீத சாஸ்திரத்தி ம்
வாய்ப்பாட்
ம் நல்ல ேதர்ச்சி ைடயவர். இவர் அெமாிக்காவில் பல மாதர்
ஸைபகளின் ன் ஹிந் ஸங்கீதத்ைதக் குறித் பல உபந்யாஸங்கள் ெசய்தார்.
இைடக்கிைடேய தம் உபந்யாஸக் க த் க்கைள தி ஷ்டாந்தப்ப த் ம் ெபா ட்
ேநர்த்தியான பாட் க்கள் பா அந்நாட் னைர மிக ம் வியப் றச் ெசய்தார்.
இங்ஙனம், தமிழ்மாதர்களி

ம் பலர் ேமல்நா க

க்குச் ெசன்

மீள்வாராயின், அதினின் ம் இங்ேக நம் ைடய ஸ்திாீக

கழ் ெபற்

க்குள்ள மதிப்

மிகுதிப்ப ெமன்பதில் சிறிேத ம் ஐயமில்ைல. எவ்வா ேநாக்கிய ேபாதி ம்,
தமிழ்நாட் மாதர் ஸம் ர்ணமான வி தைல ெபற ேவண் வராயின் அதற்குக்கல்வித்
ேதாணிேய ெப ந் ைணயாம். எனேவ, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் பல ைறகளில் பயிற்சி
வாய்ந்தி க்கும் தமிழ்சேகாதாிகள் இர பகலாகப் பா பட் அவ்வத் ைறகளில்
நிகரற்ற ேதர்ச்சி ெபற யலேவண் ம். இைடவிடாத பழக்கத்தால் தமிழ் மாதர்
தமக்குள்ள இயற்ைகயறிைவ மிக ம் உன்னத நிைலக்குக் ெகாணர்ந் வி தல்
சால ம் எளிதாம். ஓளைவயார் பிறந் வாழ்ந்த தமிழ் நாட் மாத க்கு அறி ப்பயிற்சி
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கஷ்டமாகுமா? சற்ேற ஊன்றிப் பா ப வார்களாயின், தமிழ் மாதர் அறி ப்
பயிற்சிகளிேல நிகரற்ற சக்தி பைடத் வி வார்கள். அறி திறந்தால் பிறகு
வி தைலக் ேகாட்ைடையக் ைகப்பற் தல் அதி ஸூலபமாய் வி ம். எனேவ, பலவித
சாஸ்திரங்கள் ப த் த் ேத ங்கள்; தமிழ்ச் சேகாதாிகேள! அங்ஙனம் ேதறியவர்களில்
சிலேர ம் ெவளிநா க க்குப்ேபாய்க் கீர்த்தி ஸம்பாதித் க் ெகாண் வா ங்கள்.
வி தைலத் ெதய்வம் உங்கைளத் த
ம் ெபா ட் இரண் ைககைள ம்
விாித் க்ெகாண் காத் நிற்கிற . தமிழ் மாதர்கேள! மனம் ேசார்ந் விடாதீர்கள்.
உங்க க்கு நல்ல காலம் வ கிற ! வந்
உங்களால் உலகம் ேமன்ைம
ம்.

விட்ட ; நீங்கள் வி தைல ெப

ர்கள்;

சேகாதாிகேள!
தமிழ் நாட் ன் நாகாீகம் மிக ம் ராதனமான .ஒ

ேதசத்தின் நாகாீகம் அல்ல

அறி
திர்ச்சி இன்னதன்ைம ைடயெதன் கண் பி க்க ேவண் மாயின்,அைதக்
கண்ணா ேபால விளக்கிக் காட் வ அந்த நாட் ல் வழங்கும் பாைஷயி ள்ள
இலக்கியம். அதாவ காவியம் த ய ல்கேளயாம். இங்கிலாந் ேதசத்தின்தற்கால
இலக்கிய

ல்கைள வாசித் ப் பார்த்ேதாமாயின், அதன், தற்கால நாகாீகத்ைத

ஒ வா அளவிடக் கூ ம்.எனேவ, தமிழ் நாட் ன் ராதன நாகாீகத்ைத
அளவிட்டறிவதற்கு தமிழ் ல்கேள தக்க அள ேகாலாகின்றன. இந்தியாவில்
ெப ம்பான்ைமயான"பாைஷகள் ஸமஸ்க் தத்தின் திாி கேளயன்றி ேவறல்ல;
அங்ஙனம் திாி களல்லாத
ம் ஸம்ஸ்க் தக் கலப் க்குப்பிந்திேய ேமன்ைம
ெபற்றனவாம்.
தமிழ் பாைஷக்ேகா இலக்கணம் தல் தலாக அகஸ்தியரா ம் அவ ைடய
சிஷ்யராகிய திரண மாக்நி (ெதால்காப்பியர்) என்ற னிவரா ேம சைமத் க்
ெகா க்கப்பட்ட ெதன்ப ெமய்ேய. அதனின் ம் தமிழ் இலக்கணம் ெப ம்பா ம்
ஸம்ஸ்கி த இலக்கணத்ைத அ சாித்ேத சைமக்கப்பட்
க்கின்ற ெதன்ப ெமய்ேய
எனி ம் வடெமாழிக் கலப் க்கு ந்தித் தமி க்கு ேவ வைகயான இலக்கணமி ந்
ஒ ேவைள பின்னிட் மைறந்தி க்கக் கூ ெமன் நிைனப்பதற்குப் பல ேஹ க்கள்
இ க்கின்றன. இஃ

எவ்வாறாயி

ம், ஸம்ஸ்கி த பாைஷயின் கலப் க்கு

ன்னாகேவ, தமிழ்நாட் ல் மிக ம் உயர்ந்த நாகாீகெமான் நின் நிலவி
வந்தெதன்பதற்கு அைடயாளமாகத் தமிழில் மிக உயர்ந்ததர ைடய பல பைழய
இலக்கிய ல்கள் காணப்ப கின்றன.
ஐேராப்பாவி ம், ஆசியாவி ம், பிறஇடங்களி ம் காணப்ப ம்
நாகாீகங்க க்ெகல்லாம் ந்திய ம் ெப ம்பான்ைம லாதார மாக நிற்ப "ஆர்ய
நாகாீகம். அதாவ , பைழய ஸம்ஸ்கி த ல்களிேல சித்தாிக்கப்பட் விளங்குவ
இந்த ஆாிய நாகாீகத் க்கு ஸமமான பழைம ெகாண்ட தமிழ ைடய நாகாீகம் என்
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க
வதற்குப் பலவிதமான ஸா
யங்களி க்கின்றன. ''ஆதியில் பரம சிவனால்
பைடப் ற்ற ல பாைஷகள் வடெமாழிெயன் ெசால்லப்ப ம் ஸம்ஸ்கி த ம்
தமி ேமயாம்'' என்

பண்ைடத் தமிழர் ெசால் யி க்கும் வார்த்ைத ெவ ேம

ராணக் கற்பைன அன் . தக்க சாித்திர ஆதாரங்க

ைடய . ''தமிழ ம்

ஆாிய மல்லாதஜனங்கைளக் கட ள் ேபச்சில்லாமலா ைவத்தி ந்தார்?'' என்
ேகட்பீர்களாயின், மற்றச் ெசாற்க
நாகாீகத்தில்

தன்

ம் பல இ க்கத்தான் ெசய்தன. ஆனால், மனித

தலாக இவ்விரண்

பாைஷகளிேலதான் உயர்ந்த கவிைத ம்,

இலக்கிய ம், சாஸ்திரங்க ம் ஏற்பட்டன. மற்றபாைஷகளின் இலக்கிய ெநறிகள்
இவற் க்கும் பின்ேனசைமதன. பல இடங்களில் இைவ இயற்றின நைடையேய ன்
மாதிாியாகப் ெகாண்டன. அதாவ ஆாிய ம் தமிழ ேம உலகத்தில் தல் தலாக
உயர்ந்த நாகாீகப்பதவி ெபற்ற ஜாதியார். இங்ஙனம் தல் ைறயாக நாகாீகம் ெபற்ற
இவ்விரண் வகுப்பின ம் மிகப் பைழய நாட்களிேலேய ஹிந் மதம் என்ற கயிற்றால்
கட் ண் ஒேர கூட்டத்தாராகிய ெசய்தி மண்டலத்தின் சாித்திரத்திேலேய மிக
விேசஷ ம் நல ம் ெபா ந்திய ெசய்திகளில் ஒன்றாகக் கணித்தற்குாிய .
தமிழ் நாட் மாதராகிய என் அன் க்குாிய ஸேகாதாிகேள! இத்தைன பழைம ம்
ேமன்ைம ஞ்சான்ற இரண் பகுதிகளின் கலப்பாகுந் தன்ைமயால் பாரத
ேதசத்திேலேய மற்றப் பிரேதசங்களி ள்ள நாகாீகத்ைதக் காட்
ங்கூட ஒ வா
சிறப் ைடயதாகக் க
வதற்குாிய ஆர்ய திராவிட நாகாீகம் உங்க ைடய
பா காப்பி
க்கிற .
இதைன ேமன்ேம

ம் ேபாஷித்

வளர்க்குங் கடைம உங்கைளச் ேசர்ந்த .

எங்ஙனம் எனில்,ெபா ப்பைடயாக ேநாக்குமிடத்ேத மனித நாகாீகங்கள் ஆண்
மக்களின் உதவி ெகாண் பிறப்பிக்கப்ப கின்றன. அப்பால் ெப ம்பா ம்
ெபண்களாேலேய காக்கப்ப கின்றன. இைடக்காலத்தில் மகம்மதிய நாகாீகம்"வந்
ஹிந்

தர்மத்ைதத் தாக்கிற் . ஆனால், ஹிந்

தர்மம் அதி

ள்ள

க்கிய

அம்சங்கைளத் தனதாக்கிக்ெகாண் , அந்தத் தாக்குதலால் அழிெவய்தாமல், ன்ைனக்
காட்
ம் அதிக சக்தி டன் மிஞ்சி நின்ற .ஸமீப காலத்தில் ஐேராப்பிய நாகாீகம்
இந்தியா க்குவந் ேசர்ந்தி க்கிற . இ
ம் நம நாட் நாகாிகத் டன் நன்றாகக்
கலந் விட்ட . இனி இதன் விைள கைள நம் நாட்டாாின் அறிவினின் ம் ற்றி ம்
பிாித் க் கைளதல் ஸாத்தியப்படா . இ நம் ைடய ேதசஞானத்தின்
மர்மங்க

க்குள்ேள கலந்

ெப ம்பா

ம் நமதாய் விட்ட . எனி

ம், நம்மவாிேலபல

பண் தர்கள் பல வ ஷங்களாக, 'இந்த ஐேராப்பிய நாகாீகத்ைத நாம்
உதறித் தள்ளி வி தல் நன்ேறா? அல்ல , இதைன நாம்
ெகாள்ளலாமா? அல்ல
தீயவற்ைறக் கைளந்

இதி

ற்றி

ம்

ைமயாகேவத விக்

ள்ேள நல்ல அம்சங்கைள மாத்திரம் எ த் க்ெகாண்

விடலாமா?' என்ற விஷயங்கைளக் குறித் நீண்ட

ஆேலாசைனக ம் விசாரைணக
இந்த ஐேராப்பிய நாகாீகெமன்ப

ம், ஆராய்ச்சிக ம் நடத்தி வ கிறார்கள். ஆனால்,
ஒ ஸ் ல வஸ் வன் . ஸ் ல வஸ் வாக
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இ ந்தால் அைத நம் இஷ்டப்ப

ண்

ண்டாக வகுக்க ம், ேவண் ய அம்சங்கைள

எ த் க் ெகாள்ள ம், பிறவற்ைற விலக்க ம் ெஸௗகர்யப்ப ம். மனிதர்களின் பயிற்சி
இத்தைகயெபா ளன் . அஃ ஸூ
மப் ெபா ள்.
ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் உண்ைம இயல் க்கு ஸம்பந்தமில்லாதன ம், அதன்
றத்ேதா ன் மீ ேதான் ம் ேதாற்றங்கள் ேபான்றன மாகிய க்கியத்
தன்ைமயில்லாத சில ற வழக்கங்கைள வி ம்பாத நம்மவாில் சிலர் அந்த
நாகாீகத்ைதேய ண்
ண்டாக ெவட்ட ேவண் ய பகுதிகைளக் ெகாண்
பிறவற்ைற நீக்குதல் நலெமன்

க

கிறார்கள். தி ஷ்டாந்தமாக, தைலமயிைர

கத்தாித் க் ெகாள் தல், சு ட் ப் பி த்தல், சாராயங் கு த்தல், ெபண்கைளத் தம்
இஷ்டப்ப பர
ஷ டன் ேபச ம்பழக ம் இடங்ெகா த்தல் - இைவ
ேபான்றனெவல்லாம் ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் ெகட்ட லக்ஷணங்கெளன் ம்,ஆதலால்
இவற்ைற நாம் நீக்கிவிட ேவண் ெமன் ம், ஐேராப்பியாின் உைழப் , விடா
ஒற் ைம, ெபா ள் ேசர்ப்பதில் அவர்க

யற்சி,

க்குள்ள திறைம இைவேபான்றைவ

ெயல்லாம் அந்த நாகாீகத்தின் நல்ல லக்ஷணங்கெளன் ம், ஆதலால் இவற்ைற
நம்மவர் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் நம்மவாிேல பலர் அ க்க ெசால்வைத
நீங்கள் ேகட்
க்கலாம். ஆனால், இங்ஙனம் ேபசுேவார் விஷயங்கைள ஆழ்ந்
கவனியாமல் அவற்றின் றத்ேதாைல மாத்திரம் க
ம் இயல் ைடயார். ஏெனன்றால்
தைல மயிைர ெவட் வ ம், சு ட் ப் பி ப்ப ம், சாராயங் கு ப்ப ம் ஐேராப்பிய
நாகாீகத்தின் தத் வங்களல்ல ைகயிைல மாத்திரம் தான் சில ற்றாண் களின்
ன் அெமாிக்காவி
ந்
திதாக வந்த சாமான். ஐேராப்பா லமாக அ உலக
வைத ம் வியாபித்த . ஐேராப்பியர் அைதச் சு ட்டாகப் பி க்கிறார்கள்.
நம்மவ ம் அந்த வழக்கத்ைத அங்ஙனேம ைகக்ெகாண்டார். பலர் அப்ப க்கின்றி,
ெகாஞ்சம் ைவதிகமான ஜனங்கள் அைத வாய்ப் ைகயிைலயாக ம், க்குப்
ெபா யாக ம் உபேயாகிக்கிறார்கள். ம பானம் ஐேராப்பியாின் ஸஹவாஸத்தால்
இந்நாட் ல் மிகுதி ற்றெதன்ப
ெகாண்
ேதசத்தி

ெமய்ேயயாயி

ம், அ

ைழக்கப்பட்ட வழக்கமன் ; ராதன கால
ள்ள .

கி ஷ்ண பகவா

ஐேராப்பியரால் திதாகக்
தலாகேவ நம

ைடய சேகாதர ம், அவதார

ஷாில்

ஒ வ மாகிய பலராமர் ெப கு யெரன் ம், கி ஷ்ணேன சாதாரணமாகக்
கு க்கக்கூ யவெரன் ம் பகவா ைடய மக்கள் கு ெவறி மிகுதியால் ஒ வைர
ஒ வர் அ த் க் ெகாண் ெசத்தார்கெளன் ம் ராணங்கள் ெசால் கின்றன.
சு ட் ப் பி த்தல் த யன ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் தத் வங்களல்ல என்
ேமேல ெசான்ேனன். அவற்ைற அங்ஙனம் பாவித்தல் ெவற்றிைல ேபாட் க்
ெகாள்வைத ம், க்குப்ெபா ேபாட் க் ெகாள்வைத ம்,உச்ச நிைலயில் காலணா
அகலக்கு மி ைவத் க்ெகாள்வைத ம் ஹிந் மதத்தின் ல த மங்களாகக் க
ம்
மடைமக்கு நிகராகும். ேம ம் இவற்ைற ம் ஐேராப்பாவின் ஸ்திாீக க்குள்ள அதிக
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ஸ்வதந்திரங்கைள ம் ஒேர ஜாப்தாவில் ேசர்த் க் கணக்கி தல் மிதமிஞ்சிய
அஞ்ஞானத் க்கு லக்ஷணமாம். ஏெனன்றால், ஸ்திாீ ஸ்வதந்திரம் ஆத்ம ஞானத்ைத
ஆதாரமாக உைடய . ஆண் ெபண் எல்லா ம் சமானெமன்ப ம் பிற க்குத் தீங்கு
விைளயாதவைரயில் ஆ க்கும் ெபண் க்கும் தன்னிஷ்டப்ப ெயல்லாம்
நடக்கக்கூ ய அதிகார ண்ெடன்ப ம் ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் ல
த்தாந்தங்கள். தைலமயிர்ெவட் க் ெகாள் தல் த யன ெஸௗகர்யத்ைத ம்
காலேதச வர்த்தமானங்கைள ம் த விேயற்ப ம் க்கிய தன்ைமயில்லாத
றநைடகள். சாீர ெஸௗகாியங்கைளக் க தி ம் அலங்காரத்தின் ெபா ட்டாக ம் ஒ
ேதசத்தார் ஏற்ப த்திக் ெகாள் ம் வழக்கங்கள். சில சமயங்களில் அந்த ேதசத்தா க்கு
நன்ைமயாக ம் பிற க்குத் தீைமயாக மி க்கலாம். சில சமயங்களில் இவர்க க்ேக
ேகடாக

யி

ம்

யலாம். இவற் ள், அலங்காரத்ைதக்க தி ஏற்ப ம் உைட

வழக்கங்க ம், மயிர் ைவத் க் ெகாள் ம் வழக்கங்க ம் எந்த நாட்
ம் சாசுவதமாக
நிற்கக் கூ யைவ அல்ல. அ க்க மா ம் இயல் ைடயன. ஒ ேதசத்திேலேய
எல்ேலா ம் ஒேர மாதிாிஅலங்காரத்ைத வி ம் வதில்ல. சில க்கு அலங்காரமாகத்
ேதான் வ சில க்கு விகாரமாகத் ேதான்றக்கூ ம்.தி ஷ்டாந்தமாக, தமிழ் நாட் ல்
பிராமண ம் ேவ சிலவகுப்பின ம் மீைசையச் சிைரத் க் ெகாள் கிறார்கள்.
ஆனால் ெப ம்பான்ைமயான தமிழ் மக்கள் மீைசயில்லாம
ப்ப விகாரெமன்
நிைனக்கிறர்கள். இங்கிலாந்தில்
வ ஷங்க க்கு ன் ஆண்பிள்ைளகள்
தைலமயிைர கத்திாித் க்ெகாள் ம் வழக்கம் கிைடயா . தைலமயிர்
வைத ம்
நீளமாக வளர்த் வி தேல வழக்கமாகக் ெகாண்
ந்தனர். ெதன்னிந்தியாவில்
ெப ம்பான்ைமயான பிராமணர் மீைச ைவத் க்ெகாள்வதில்ைல. ேவத மியாகிய
ஆாியவர்த்தத்தில், பிராமணர்கள் மீைசயில்லாமல் இ ப்ப சாஸ்திரவிேராதெமன்
பாவிக்கிறார்கள். அங்கு ஒ வன் மீைசையச் சிைரத்தால் அவ ைடய ெந ங்கிய
சுற்றத்தாாில் யாேர ம் இறந் ேபாவதற்கைடயாளமாகக் க தப்ப கிற . பல
வ ஷங்களில் ன் நான் காசியில் ஜயநாராயண கலாசாைல என்ற இங்கிலீஷ்
பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்ந் வாசிக்கப் ேபாேனன். நான் தமிழ் நாட்
ந்
ெசன்றவனாதலால் தமிழ் நாட் ன் பிராமணாின் வழக்கப்ப அ க்க
கக்ஷவரம்
ெசய் ெகாண்
ந்ேதன். அப்ேபா என் டன் ப த் க் ெகாண்
ந்த பிள்ைளகள்
என்ைன ேநாக்கி மிக ம் ஆச்சாியப்பட்டனர். எப்ேபா பார்த்தா ம் இவன் மீைசைய
சிைரத் விட் வ வதின் காரணம் யாெதன் அவர்க க்குள்ேள பலநாள்
ஆேலாசைன ெசய் பார்த்தார்கள். அவர்க க்ெகான் ம் லப்படவில்ைல.
கைடசியாக என்ைனேய ஒ வன்ேகட் த் தீர்த்தான். ''உங்கள் கு ம்பத்தில் யாேர

ம்

வாரந் தவறாமல் ெசத் ப் ேபாய் ெகாண்
க்கிறார்களா?'' என் என்னிடம்
வினவினான். அவன் இங்ஙனம் ேகட்டதின் காரணத்ைத அறிந் ெகாண்
'அப்ப யில்ைலயப்பா, தமிழ் நாட் ல் பிராமணர் மீைச ைவத் க்ெகாள்

ம்

வழக்கமில்ைல' என் ெதாிவித்ேதன். ஆசாரங்க ம் பழக்கங்க ம் சில சமயங்களில்
மதக் ெகாள்ைககைள ஆதாரமாகக் ெகாண்
க்கக்கூ ம். யேதச்ைசயாக ம்
அங்ஙனமின்றி ெவ ேம அர்த்தமில்லாம ம் ேதான்றி நைடெபற ங்கூ ம். கு மி
ைவத் க் ெகாள் ம் மாதிாிகள் இைவ ேபான்ற சாீர அலங்கார சம்பந்தமான
வழக்கங்கைள நம நாட் ன் பிற்காலத்தில் மதக் ெகாள்ைகக டன் பிைணத்
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ஸ்ம் திகளிேல அவற்ைறக் குறித் ச் சட்டம்ேபாடத் ெதாடங்கினார்கள். இந்த
பாிதாபகரமான தவ தல் ஆதிகாலம் தல் மற்ற நா களி ம் ஏற்பட்
வந்தி க்கிற . சிறி காலத்
ன் வைர சீனா ேதசத்தார் 'பன்றிவால்'என்
ெசால்லப்ப ம் தம நீளக் கு மிைய மிக ம் ைவதிகமாக ம் அதைன ெவட்
ெயறிதல் ெப ம்பாவ மாக ம் க தி வந்தார்கள். சில வ டங்க க்கு ன்
அந்நாட் ல் ராஜவம்சத்தின் ஆட்சி அழிந் ேபாய் கு யரசுஸ்தாபனம்
ெசய்யப்பட்டேபா பதினாயிரம் லக்ஷக்கணக்கான சீனர் ஏககாலத்தில் கு மிகைள
ெவட் ெயறிந்தனர். அந்தேராமங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வண் கள் நிைறய
ஏற்றப்பட் வியாபாரத் க்காக பிற நா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப்பட்டன.
இவ்விஷயத்ைத நான் இவ்வள நீட்டாக ெசால்ல வந்ததின் காரணம் யாெதன்றால்
இத்தைகய ற ஆசாரங்கைளப் பா காக்கும் விஷயத்தில் நம ேதசத் மாதர்
மிதமிஞ்சியகவைல ெச த் வைத மாற்ற ேவண் ெமன்ற ேநாக்கம்.
ஸேஹாதாிகேள! நீங்கள் ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் ேசர்க்ைகையக் குறித் ச்
சிறிேத ம் வ த்தப்படேவண்டாம். அ நம ேதசத் ப் பயிற்சிைய அழிக்கும்
வ ைம ைடயதன் . அ நமக்குத் ைண. அ நாம் அஞ்சுவதற்குாிய பிசாசன் .
ெவவ்ேவ வைகப்பட்ட இரண் நாகாீகங்கள் வந் கூ ம்ேபா அவற் ள் ஒன்
மிக ம் வ யதாக ம் மற்ெறான் மிக ம் பல னமாக ம் இ க்குமாயின், வ ய
வ ைமயற்றைத இ ந்த இடம் ெதாியாமல் வி ங்கிவி ம். வ ைமயற்ற
நாகாீகத் க்குாிய பாைஷ ம் மத ம் க்கியத் தன்ைமயற்ற ற ஆசாரங்கள்
மாத்திரேமயன்றி விவாக ைற த ய க்கிய ஆசாரங்க ம் அழிந் மைறகின்றன.
அந்த நாகாீகத்ைதக் காத் வந்த ஜனங்கள் பல ைடய நாகாீகஸ்தாின் பாைஷ,மதம்
த யவற்ைறக் ைகக்ெகாள் கிறார்கள். பி ப்ைபன் தீவில் அெமாிக்க நாகாீகம்
இவ்வைக ெவற்றியைடந்தி க்கிற . ஆனால் நம் ைடய ஹிந் நாகாீகம் இங்ஙனம்
சக்தியற்ற வஸ் வன் . பிற நாகாீகங்க டன் கலப்பதனால் இதற்குச் ேசதம்
ேந ெமன் நாம் சிறிேத ம் கவைலப்படேவண் ய அவசியமில்ைல. உலகத்தி ள்ள
நாகாீகங்கள் எல்லாவற்றி ம் நம் ைடய நாகாீகம் அதிக சக்தி ைடய . இ
மற்ெறந்த நாகாீகத்ைத ம் வி ங்கி ஜீர்ணித் க் ெகாள் ம் திறன் வாய்ந்த .
ஆதலால், ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் கலப்பி
ந் ஹிந் தர்மம் தன்உண்ைமயியல்
மாறாதி ப்ப மட் ேமயன்றி ன்ைனக் காட்
ம் அதிக சக்தி ம் ஒளி ம் ெபற்
விளங்குகிற . இந்த விஷயத்ைத நம் ைடய மாதர்கள் நன்றாக உணர்ந்
ெகாண்டாலன்றி, இவர்க
தமிழ் நாட்

ைடய ஸ்வதர்ம ரக்ஷணம் நன்கு நைடெபறா .

ஸேஹாதாிகேள! உங்களிடம் எத்தைனேயா அாிய திறைமக

ம்,

தந்திரங்க ம் உயர்ந் இ ந்த ேபாதி ம், கல்வியின் பர தல் அதிகமில்லாதப யால்
அவ்வப்ேபா ெவளி லகத்தில் நிக ம் ெசய்திகைள ம் மா தல்கைள ம் நீங்கள்
அறிந்

ெகாண்

அதற்குத் தக்கப

நடக்க இடமில்லாமற் ேபாகிற .''ஸ்வதர்மத்ைதக்

காப்பாற் வதில் இறந்

விட்டா

ம்ெபாிதில்ைல'' என்

கி ஷ்ணபகவான்

பகவத்கீைதயில் ெசால்

கிறார். ஆனால், இங்ஙனம் உயிாி

ம் அ ைமயாகப்
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ேபாற் தற்குாிய கடைமகள் அல்ல தர்மங்க க்கும் அர்த்தமற்றன ம்
ஸத்தில்லாதன மாகிய ெவற் வழக்கங்க க்கும் ேபதமறியாமல் நீங்கள் ம ட்சி
ெகாண்
ேண யரப் படலாகா . தி ஷ்டாந்தமாக, தமிழ் நாட் மாத க்குமட் ேம
யன்றி உலகத் நாகாீக ேதசங்களி ள்ள ஸ்திாீக க்ெகல்லாம் கற் மிகச் சிறந்த
கடைமயாகக் க தப்ப கிற . அைதக் காக்கும் ெபா ட்டாக ஒ ஸ்திாீ எவ்வள
கஷ்டப்பட்ட ேபாதி ம் தகும். ஆனால் குழந்ைதப்பிராய தலாகேவ ெசவிகளில்
மிக ம் கனமான நைககைளத் ெதாங்கவிட் த் ேதாள்வைரயி

ம், சில சமயங்களில்

மார் வைரயி ம், கா வளர்க்கும் விேனாதமான ஆசாரம் தமிழ்நாட் மாதர்களில்
பல பகுதியாாிடம் காணப்ப கிற . நம் ள்ேள திதாக இங்கிலீஷ் ப த் த்
ேதறியவர்களில் பலர் தம் ைடய மைனவியர் ஏற்ெகனேவ நீளமாக ம் விகாரமாக ம்
வளர்த்தி க்கும் ெசவிகைள ம ப சு க்கித்ைதத் த் ேதா ேபாட் க் ெகாள் ம்ப
ெசய்ய வி ம் கிறார்கள். தமக்குப் பிறக்கும் ெபண் குழந்ைதக க்ேக ம் அங்ஙனம்
கா வளர்க்காம
க்க ேவண் ெமன் வற்
த் கிறார்கள். இதற்காக பல
ஸ்திாீகள்
ஷ டன் ரண்பட்
ட் ல் தீராத மனஸ்தாப ம் சண்ைட
சச்சர க ம் நிக ம்ப நற்கிறார்கள். கற் எங்ஙனம் ஸ்வதர்மேமா அ ேபாலேவ
கா வளர்ப்ப ம் ஸ்வதர்மெமன் அந்த ஏைழ ஸ்திாீகள் அறியாைமயாேல
நிைனக்கிறார்கள். மாதாிைடேய கல்வி பர மாயின், இவ்விதமான தப்ெபண்ணங்கள்
தாேம விலகிப்ேபாய் வி ம். கு ம்ப வழக்கங்களாயி ம் ேதச வழக்கங்களாயி ம்
ஜாதி வழக்கங்களாயி

ம் அவற் ள்

க்கியத்தன்ைம ைடயன எைவ,

இல்லாதனைவ எைவ என்ற ஞானம் நம் ைடய ஸ்திாீக க்கு ஏற்படேவண் மாயின்,
அதற்குக் கல்விையத் தவிர ேவ ஸாதனமில்ைல. ஆண்க க்கு ஸமானமான கல்வித்
திறைம ெபண்க க்குப் ெபா ப்பைடயாக ஏற்ப ம் வைர, ஆண் மக்கள்
ெபண்மக்கைளத் தக்கப மதிக்க மாட்டார்கள். தாழ்வாகேவ நடத் வார்கள். தமிழ்
நாட் ஸேஹாதாிகேள! கணவன்மார், உடன் பிறந்தார், த்திரர் த யவர்களால்
நன்கு மதிக்கப்ெபறாமல் இழிவாகக் க தப்பட் உயிர் வாழ்வைதக் காட்
ம் இறந்
வி தல் நன் .
''மானமிழந்தபின் வாழாைம ன்னினிேத. கல்விகூட அத்தைன ெபாிதில்ைல,
ைதாியம் ேவண் ம். எ வாி ம் நம்ைமப் பிறர் தாழ்வாகக் க த ம்
தாழ்வாகநடத்த ம் இடங்ெகா க்கக் கூடா என்ற மன உ திேவண் ம்.
ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் றத் ேதாற்றங்களிேல ஆேக்ஷபத் க்கு இடமான
அம்சங்கள் பல ம் இ க்கின்றன என்பதில் ஸந்ேதகமில்ைல. ஆனால் இஃ
வியக்கத்தக்கெதா ெசய்தியன் . நம ஸநாதன ஹிந் தர்மத்தின்
றநைடகளிேலகூடப் பல ெவ க்கத்தக்க அம்சங்கள் வந் கலந் தான்
கிடக்கின்றன. அ பற்றி ஐேராப்பிய நாகாீகத்ைதேய ெவ த்தல் சால மிகப் ெபாிய
ேபைதைமயாம். நம் ைடய ஹிந் தர்மமாகிய ேவத தர்மத் க்கு ஐேராப்பிய நாகாீகம்
தன தத் வ நிைலயில் விேராதமன் . அதன் உள்நிைல, நான் ேமேல குறிப்பிட்டப ,
நம ஹிந் தர்மத் க்குப் ெப த் ைணயாக அைமந்திக்கிற . ஸர்வ ஜீவ ஸமத்வம்
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ம் தம் ள்ேள நிகர் என்ப , ஸர்வ ஜீவ ஐக்கியம் - எல்லாஉயிர்க

ம்

ஒன்ெறன்ப , இைவேய ஸநாதன ஹிந் தர்மத்தின் ேவர்க்ெகாள்ைககள். இவற்ைற
மனிதர் எப்ேபா ம் தம் ைடய நிைனப் களில் ெசயல்களில் விளங்கச் ெசய் ம்
ேபா தான் ஹிந் மதத் க்கு உண்ைமயான ெவற்றி ஏற்ப ம்.இக்ெகாள்ைகயின் ஒ
சி அம்சத்ைதேய ஐேராப்பியநாகாீகம் தனக்கு ஆதாரமாக உைடய . எல்லா
ஜந் க்க ம் நிகெரன்ப இ தியான உண்ைம. மனிதெரல்லா ம் தம் ள்ேள
ஸமானராவாெரன்ப இவ் ண்ைமயின் ஒ சி பகுதி. இந்தப் பகுதி ண்ைமைய
நிைல நி த்தேவண் ெமன்பேத ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் உட்க த் .
ஆனால், ஆழ்ந்த உண்ைமகைளக் கண் ப்பி ப்பதில் நாம் ஐேராப்பியைரக்
காட்
ம் மிகமிக உயர்ந்தி க்கிேறாெமனி ம், அவற்ைற அ ஷ்டானத் க்குக்
ெகாண் வ வதில் நம்ைமக் காட்
ம் அவர்கள் அதிகஊக்கம் ெச த் கிறார்கள்.
ஏட் ச்சுைரக்காய் கறிக்கு ஆகா . அ ஷ்டானத் க்கு வராத ஞானத்ைத
ஞானெமன் ெசால்வேத பிைழ. ஆகேவ, மி
ைமக்கும் ெப ந் ைணயாக
நின் ம ஷ்ய ஜாதிையக் காப்பாற்றக் கூ ய ஹிந் மதத்தின் ஸார உண்ைமகைள
நாம் ஒ க்கத்தில் காண்பிக்க ேவண் ம். இங்ஙனம் காண்பிக்கும்ப நம்மவைரத்
ண் வழிகாட் ம் கடைம ம் தகுதி ம் நம் ைடய மாதர்க க்ேக உாியன. இதைன
ஸாதிப்பதற்குாிய உபாயங்கைளக் குறித் மற்ெறா
ைற எ
கிேறன்.
------------மாதர் - தமிழ் நாட்

நாகாீகம்

தமிழ் நாகாீகத்ைதக் குறித் ெசன்ற வ்யாசத்திேல ெபா ப்பைடயாக சில
விஷயங்கள் ெசான்ேனன். இங்கு அவற்ைறச் சற் விஸ்தாரமாகத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.
பண்ைடத்தமிழ் நாகாீகத்தில் ஸ்திாீக க்கு அதிகமான ஸ்வதந்திரம் இ ந்த .
இதற்குாிய காரணங்களில் க்கியமான யாெதனில்,தமிழ் நாட் க்கு ல
அரண்ேபால் இயற்ைகயால் வகுப் ற்றி க்கும் மைலயாள நாட் ன் பயிற்சிக்கும் தமிழ்
நாகாீகத்திற்கும் எப்ெபா
ம் அதிகமான ஊடாட்டமி ந் ெகாண் வந்த .
மைலயாளத் நாகாீகேமா ஸ்திாீகைள ன்னிட் விளங்குவ .
மிகப் பைழய தமிழ் பாைஷ ம் மிக ம்" ராதனமான மைலயாள பாைஷ ம் ஒேர
வஸ் தான். பிற்காலத்தி ம் ேசரநா தமிழகத்தில் ஒ பகுதியாகேவ
கணக்கிடப்பட் வந்த . ேசரரைனவ ம் தமிழரசேர. தமிழ்நா ேவந்த ள்ேள
ேசர்த்ெதண்ணப்பட் வந்தனர். பாைஷையெயாப்பேவ நாகாீக விஷயத்தி ம் மிகப்
ெபாிய தமிழ் நாகாீக ம் மிகப் பைழய மைலயாள நாகாீக ம் ஒேர வஸ் தான்.
பிற்காலத்தில் மைலக்ேகாட்ைடக்கு உட்பட்ட மைலயாள நா பைழய தமிழ்
நாகாீகத்ைத இயன்றவைர சிைதயாமல் காப்பாற்றிக்ெகாண் வந்த . மைலய க்குக்
கிழக்ேக ைமதானத்தின் மீ

வளர்ச்சி ெபற்ற தமிழ் நாகாீகேமாெவனில், ெத

ங்கு
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த ய வடநாட் ப்பயிற்சிகளின் ஊடாட்டத்தால் நா க்கு நாள் அதிக மா தல்
ெபற் ஹிந் ேதசத்தின் ெபா நாகாீகத்ைத அ சாித் வ வதாயிற் .
எனி

ம், மைலயாளத் ப் பழக்கம் ஒ ேபா ம் நீங்கேவயில்ைல. மைல நாட்

ஆண் மக்கள், உலகெமங்கும்
ேபாரா

, கர , ஓநாய்

த ய மைல மி கங்க

டன்

ம், மைல ெவப்பத் க்கும், மைல மைழக்கும், மைலப் பனிக்கும்,மைலத்

தீக்கும் தப்பி ம், கஷ்டத் டன் பிைழக்க ேவண் யவர்களாதலால், ைமதானங்களில்
வா ம் ஜனங்கைளப்ேபால் ஸ்திாீகளின் விஷயத்தில் அதிக க ன சித்தமில்லாமல்
அவர்கைளத் தய ட ம், மதிப் ட ம் நடத் வ வழக்கம். ஐேராப்பா க்குள்ேள
ஸ்விட்சர்லாண் ேதசத் மைலப்ெபண்கள் மற்றப் பகுதியி ள்ள மாதைரக்
காட்
ம் அதிக ஸ்வதந்திர ைடேயாராக வாழ்ந் வ கின்றனர்.
மைலயாளத்திேலா, மாதர்கள் மிக உயர்ந்த சுதந்திர

ைடேயார்களாக யி ப்ப

மட் ேமயன்றி ெசாத் ைடைம அங்கு ெபண் சந்ததியா க்கு ஏற்பட்
க்கிற ,
இவ்விதமான மைலயாள நாகாீகத் ள் ெந ங்கிப் பழகி ஊடா க்ெகாண்
வந்தி ப்பதினின் ம், தமிழ்நாட் நாகாீக ம் இங்குள்ள மாதர்க க்கு – ஹிந்
ேதசத்தின் மற்றப் பகுதிகளி ள்ள மாதர்கைளக் காட்
ம்- அதிக ஸ்வதந்திரம்
ெகா த் க்ெகாண் வந்தி க்கிற . கம்மதிய நாகாீகத்தின் ஆதிக்கம்
பலமைடந்ததினின் ம், வட இந்தியாவில், ேமல்ஜாதி ஹிந்
என்ற

கம்மதிய வழக்கத்ைதக் ைகெகாள்

நாட்
ம் அதன் நாகாீகத்ைதத் த விய ெத
அந்த வழக்கம் உண்டாகவில்ைல.

ம்ப

ஸ்திாீகைள ேகாஷா

ஏற்பட்ட காலத்திேலகூட, தமிழ்

ங்கு, கன்னடம்

த ய நா களி

ம்

ேம ம் உலகத்தி ள்ள மாதர்க க்ெகல்லாம் நீதி ஆண்மக்களாேலேய
விதிக்கப்பட்ட . தமிழ் நாட் மாத ம் ராஜநீதி சம்பந்தப்பட்ட சிறிதளவிேல
ெபா வான ஆண் சட்டத் க்குக் கீழ்ப்பட்
ந்தனேரயாயி ம், ஜனஸ ஹ
நீதிகளின் விஷயத்தில் தமிழ் நாட் ல் எப்ேபா ம் ப்ரமாணமாக இயன் வ வ
ஓளைவயின் நீதி வாக்கியங்க ம் நீதி ல்க ேமயாம். ஆண்மக்களிேலகூட உயர்ந்த
கல்வி பயின்ேறார் மாத்திரேம ஜன ஸ

ஹ விதாயங்களில் வள்

வர் குறள்,

நால யார் த யவற்ைற ப்ரமாணமாகக் கூ வர். அதிகப் ப ப்பில்லாதவர்க ம்,
ப ப்ேப ெதாியாதவர்க மாகிய ஜனங்கள் ஆண் ெபண் அைனவ க்கும்
ஒளைவயாாின் நீதிேய வழிகாட் . தமிழ் ஜனங்களில் ெப ம்பான்ைமேயா க்குச்
சுமார் ெசன்ற இரண்டாயிரம் வ ஷங்களாக ஓளைவயாாின் நீதிேய ப்ரமாணமாக
நைட ெபற் வ கின்ற .
ஸாமான்ய ஜனங்கள் ஓளைவ நீதிையக் ெகாண்டா வ கிறார்கெளனில்,
கற்ேறா ம் அரச ம் அைதப் றக்கணித் வந்தார்கெளன் க
தல் ேவண்டா.
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கற்ேறா க்கும் அரசர்க்கும் தமிழ் மக்கள் எல்ேலா க்கும் குறள், நால யார் த ய
ல்கைளக் காட்
ம் ஒளைவயின் ல்களில் அகப்பற் த ம் அபிமான ம் இ ந்
வ கின்றன. ஆனால், இந்த நீதி ல்கள் இரண்டாயிரம் வ ஷங்க க்கு
ன்ேனயி ந்த தல் ஓளைவயார் இயற்றப்பட்டன அல்ல ெவன் ம் சுமார் ஆயிரம்
வ ஷங்க க்கு ன்ேனயி ந்த இரண்டாம் ஓளைவயால் ெசய்யப்பட்டன என் ம் ஒ
கட்சியார் ெசால் கிறார்கள்.
ஓளைவயார் ெவ ேம லாசிாியர் மட் மல்லர். அவர் காலத்திேலேய அவர் ராஜ
நீதியில் மிக ம் வல்லவெரன் தமிழ் நாட் மன்னர்களால் நன்கு மதிக்கப்ெபற்
ராஜாங்கத்

தில் நியமனம் ெபற்றி க்கிறார். ேம

சித்தியால், உடம்ைப
காப்பாற்றி வந்தார்.

ைம, ேநா , சா க

ம் அவர் சிறந்த ஆத்மஞானி; ேயாக

க்கு இைரயாகாமல் ெந ங்காலம்

'மாசற்ற ெகாள்ைக மனத்தைமந்தக்கால்
ஈசைனக் காட்

டம் '

அதாவ , ஹி தயத்தில் சுத்தமான, பயமற்ற, கபடமற்ற, குற்றமற்ற, பைகைமயற்ற
எண்ணங்கைள நி த்திக் ெகாண்டால், உடம்பில் ெதய்வத்தன்ைம, அதாவ
சாகாத்தன்ைம, (அமரத் தன்ைம) விளங்கும் என் ம் ெபா ள் ப வ . இந்தக் குறள்
பா யவர் ஓளைவயார். இவர் தாேம ெந ந் ரம் இக்ெகாள்ைகப்ப
ஒ கியவெரன்ப இவ ைடய சாித்திரத்தில் விளங்குகிற .
ஒ ேதசத்தின் நாகாீகத் க்கு அந்த ேதசத்தின் இலக்கியேம ேமலான
அைடயாளெமன்
ந்திய வியாசத்தில் ெசான்ேனன். தி ஷ்டாந்தமாக ஆங்கிேலய
நாகாீகத் க்கு ''ேஷக்ஸ்பியர்''

த ய மஹா கவிகளின்

ல்கேள அள க் க வியாக

க தப்ப கின்றன. ''நாங்கள் இந்தியா ேதசத் ராஜ்யாதிகாரத்ைத இழக்க
ஒ ப்பட்டா ம் ஒ ப்ப ேவாேம யன்றி ேஷக்ஸ்பியைர இழக்க ஒ நா ம்
ஒ ப்படமாட்ேடாம்'' என் நாம் ம ெமாழி ெசால்ேவாெமன்
ஆங்கிேலய ஆசிாியர் ெசால் கிறார்.

''ெமக்காேல'' என்

இந்த மாதிாியாகப் ெப ைமப்ப த்தி நம்மவர் கம்பைனச் ெசால்லலாம்;
தி வள்

வைரச் ெசால்லலாம்; சிலப்பதிகார மியற்றிய இளங்ேகாவ கைளக்

கூறலாம்; இன் ம் பல லவர்கைளக் காட்டலாம். எனி ம், கம்பர், தி வள் வர்
த ய ெப ம் லவராேலேய தம்மைனவாி ம் மிகச்சிறந்தவராகக் க தப்பட்ட
ஓளைவப்பிராட் ையேய மிக ம் விேசஷமாக எ த் ச் ெசால்லக்கூ ம். 'தமிழ்
நாட் ன் மற்றச் ெசல்வங்கைள ெயல்லாம் இழந் விடப் பிாியமா?ஓளைவயின்

ம்
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ல்கைள இழந் விடப் பிாியமா?' என்

நம்மிடம் யாேர

ம் ேகட்பார்களாயின்,

'மற்றச் ெசல்வங்கைள ெயல்லாம் பறிெகா க்க ேநர்ந்தா ம் ெபாிதில்ைல. அவற்ைறத்
தமிழ்நா மீட் ம் சைமத் க்ெகாள்ள வல்ல . ஓளைவப் பிராட் யின் ல்கைள
இழக்க ஒ ேபா ம் சம்மதப்பட மாட்ேடாம், அ

மீட் ம் சைமத் க்ெகாள்ள

தனிப் ெப ஞ் ெசல்வம்' என் "நாம் ம ெமாழி உைரக்கக் கடைமப் பட்

யாத

க்கிேறாம்.

தமிழ்நாட் நாகாீகத் க்கு அத்தைன ெப ம் ெசல்வமாக ம், இத்தைன ஒளி சான்ற
வாடா விளக்காக ம் தனிப் ேபரைடயாளமாக ம் தமிழ் மாெதா த்தியின் ல்கள்
விளங்குவ நம நாட் க்கு ஸ்திாீக க்குப் ெப மகிழ்ச்சி தரத்தக்கெதா
ெசய்தியன்ேறா? இ
அவர்க

தமிழ் ஸ்திாீக

க்கு கிரமமான காவ

க்கு ெவ ேம கழ் விைளவிப்ப

மாகும். ஓளைவயார் பிறந்த நாட்

மாத்திரமன் .

மாதைர,

ஓளைவயார் இனத் மாதைர, ஆண் மக்கைளக் காட்
ம் அறிவிேல குைறந்த
கூட்டத்தாெரன் வாய் கூசாமல் எவ ம் ெசால்லத் ணிய மாட்டான். மற்ற
ேதசங்களில், தி ஷ்டாந்தமாக இங்கிலாந் ேதசத்ைத எ த் க் ெகாள் ங்கள்.
அங்ேக ஆண் மக்க க்கு சமானமான உாிைமகைளப் ெபண்க க்குக் ெகா ப்ப
தகாெதன்

வாதம் பண்

கிற கக்ஷியார், மாதர்கள் இயற்ைகயிேலேய

ஆண்மக்கைளக் காட்
ம் அறிவில் குைறந்தவர்கெளன் ம், ஆதலால் ட் க்
காாியங்க க்ேக அவர்கள் தகுதி ைடேயாரா வாரல்ல அறி வன்ைமயால்
நடத்தேவண் ய நாட் ப் ெபா க் காாியங்கைள நிர்வகிக்க அவர்க க்குத் திறைம
கிைடயாெதன் ம் தர்க்கிக்குமிடத்ேத, அதற்கு ஒ ஸா
யமாக, 'ஆண் மக்களில்
ேக்ஷக்ஸ்பியர் என் ம் கவியரசர் எ தியி ப்ப ேபான்ற கவிைத எ
ம் திறைம
ெகாண்ட ஸ்திாீ ஒ த்தி நம

நாட் ல் எப்ேபாேத

ம் ேதான்றியி ப்ப ண்டா? ஏன்

ேதான்றவில்ைல? இதனால் இயற்ைகயிேல ஸ்திாீகள் ஆண் மக்கைளக்காட்
த்தியில் குைறந்த வாகெளன்ப

ம்

ெதளிவாக விளங்குகிறதன்ேறா?' என்கிறார்கள்.

தமிழ் நாட் ேலாெவனில், இப்ப ப்பட்ட வாதம் ெசல்லா . அதற்கு ேநர்
எதிாிைடயாக இந்நாட் ல் ஸ்திாீகள்:- ''ஓளைவயாைரப் ேபால் கவிைத ம்
சாஸ்திர ம் ெசய்யக்கூ ய ஓர் ஆண் மகன் இங்கு பிறந்தி க்கிறானா? ஏன்
பிறக்கவில்ைல? இதினின் ம் ஆண் மக்கள் இயற்ைகயிேலேய ெபண்கைளக்
காட்
ம் அறி த்திறைமயில் குைறந்தவர்கெளன்ப ெதளிவாக
விளங்குகிறதன்ேறா?'' என்

வாதிக்கக்கூ ய நிைலைமயி

க்கிறார்கள்.

மகிைம ெபா ந்திய ஆத்ம ஞானியாகிய ஓளைவயார் இயற்றியி க்கும் 'ஓளைவ
குறள்' என்ற ஞான ல் தமிழ் நாட் ேயாகிகளா ம் சித்தர்களா ம்
உபநிஷத் க்க க்குச் சமானமாகப் ேபாற்றப்பட் வந்தி க்கிற . ேயாக
சாஸ்திரத் க்கும் ேமாக்ஷ சாஸ்திரத் க்கும் இந் ல் க்கிய பாடங்களில் ஒன்றாகக்
க தத்தக்க . ேம ம் ேயாகா
தி ஸம்பந்தமாகப் பிறர் எ
மிடத்ேத மிக ம்
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க ன ம் அஸாதாரண மாகிய ெசாற்கைள ம் வாக்கியங்கைள ம் வழங்குதல்
இன்றியைமயாதெதன்ற க த் டன் ேவைல ெசய்தி க்கிறார்கள். ஓளைவயின் ேலா
மிகத் ெதளிந்த, மிக எளிய தமிழ்நைடயில் எல்லா ஜனங்க

க்கும் ெபா ள்

விளங்கும்ப யாக எ தப்பட்
க்கின்ற . 'சு ங்கச் ெசால் விளங்க ைவத்தல்'
என்ப கவிைதத் ெதாழி ல் மிக ம் உயர்ந்த ெதாழில். இதில்ஓளைவ ஒப்பற்றவள்.
இத் டன் மிக ம் அ ைமயான ட்பமான விஷயங்கைள யாவ க்கும்
அர்த்தமாகும்ப மிக ம் எளிய நைடயில் ெசால்வதாகிய அற் தத் ெதாழிைல உயர்ந்த
கவியரசர்கேள ெதய் கத் ெதாழில் என் ம்ெதய்வசக்தி ெபறாத சாதாரணக்
கவிக க்கு சாத்தியப்படாத ெதாழில் என் ம் க
கிறார்கள். இந்த அற் தத்
ெதாழி
ம் ஓளைவ நிகரற்ற திறைம வாய்ந்தவள்.
ஷார்த்தங்கள், அதாவ

மானிட ஜன்மம் எ த்ததினின் ம் ஒ வன்

அைடயக்கூ ய மிக உயர்ந்த பயன்களாகிய அறம், ெபா ள், இன்பம்,
நான்கில்

என்

ெசால்லப்ப ம்

அதைன விாித் க் கூற

என்ற

க்தி வாக்குக்கும் மன க்கும் எட்டாதாைகயால்,

யலாமல், அதற்குச் சாதனமாகிய ெதய்வபக்திைய மாத்திரம்

தல் அத்யாயத்தில் கூறி நி த்திவிட் , மற்ற

ன்

தி வள் வ நாயனார் '' ப்பால்'' ( ன் பகுதிக
தி க்குறள் ெசய்த ளினார். ஆயிரத்
ன் ற்

ஷார்த்தங்கைள ம் விளக்கி,
ைடய ) என்ற ெபய க்கு
ப்ப சிறிய குறட்பாக்களில்

நாயனார் அறம், ெபா ள், இன்பம் என்ற ப்பாைல ம் அடக்கிப் பா ய மிக ம்
அ ர்வமான ெசய்ைக என் க தப்பட்ட . இ கண்ட ஓளைவப்பிராட்
ட் ப்
பாைல ம் கூட் நான்கு
ஷார்த்தங்கைள ம் ஒேர சிறிய ெவண்பா க்குள்
அடக்கிப் பா னார். இந்த ஆச்சாியாமான ெவண்பா பின்வ மா :
''ஈதலறம்; தீவிைன ட்டீட்டல் ெபா ள்; எஞ்ஞான் ம்
காத
வர் க த்ெதா மித் - தாதர
பட்டேத இன்பம்; பரைன நிைனந்திம்
விட்டேத ேபாின்ப
இவ்ெவண்பாவின் க த்

ன் ம்

.''
யாெதனில், ஈதலாவ

அ ள் ெசய்தல் அல்ல

ெகா த்தல் என் ம் ெபா ள்ப ம். அதாவ , உலகத்தா க்குப் பயன்ப ம்
வண்ணமாக நம் உடல்,ெபா ள், ஆவி
நம ெபா ளா

ம், வாக்கா

ன்ைற ம் தத்தம் பண்ணிவி தல்:

ம், மனத்தா

ம், உடற் ெசய்ைகயா

ம்,பிற ைடய

கஷ்டங்கைள நீக்கி அவர்க க்கினியன ெசய்தல்;ெபா ள் ெகா ப்ப மாத்திரேம
ஈைகெயன் பலர் தவறாகப்ெபா ள் ெகாள் கிறார்கள். பிறர் ெபா ட்டாக நம்
உயிைரக்ெகா த்தல் ெகாைடயன்ேறா? ைவத்தியம்
பிராணதானம் ெசய்தல் ஈைகயன்றா?ெபா ள்

த யசிகிச்ைசகளால் பிற க்கும்

த ய நலங்கைள ெயல்லாம் ஒ வன்
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தனக்குத்தாேன ேசகாித் க் ெகாள்ளக் கூ ய திறைம அவ
அவ

க்கு ஏற்ப ம்ப

க்குக் கல்வி பயிற் தல் தானமாகாதா?

எனேவ, ைகம்மா
நிவாரணங்க ம் அ

க தாமல் பிற க்கு எவ்விதத்திேல ம் ெசய்யப்ப ம் கஷ்ட
கூலச் ெசயல்க ம் ஈைக எனப்ப ம். இ ேவ மனித க்கு

இவ் லகத்தில் அறம், அல்ல

தர்மம், அல்ல

ெசய்யாதப , எவ்வைகப்பட்ட அறி
ேசகாிக்கப்ப ம் உண ,

ணி

கடைமயாம். இனி, தீயெசயல்கள்

யற்சியாேல

ம் சாீர

த ய அவசியப் பண்டங்க

ஆபரணங்கள், வாத்தியங்கள், ப ைமகள்

த

யற்சியாேல

ம்

ம், குதிைர வண் கள்,

ய ெசௗக்கிய வஸ் க்க

ம், இவற்ைற

அ பவிப்பதற்குச் சாதனங்களாகிய
, ேதாட்டம் த யன ம்,
இப்பண்டங்க க்ெகல்லாம்ெபா க் குறியீ ம் பிரதி மாக மனிதரால் ஏற்ப த்திக்
ெகாள்ளப்பட்
க்கும் ெபாற்காசு, ெவள்ளிக்காசு, காகிதப் பணம் த யன ம்,
ெசல்வம் அல்ல அர்த்தம் எனப்ப ம் நற்ெசயல்களாேல ேசர்க்கப்ப ம் ெபா ேள
இன்பத்ைதத் த வதாைகயா

ம், தீச் ெசயல்கள் ெசய்

ேசர்க்கும் ெபா ள்பலவிதத்

ன்பங்க க்கு ேஹ வாய் வி மாைகயா ம், தீவிைனகள் விட் ச் ேசர்ப்பேத
ெபா ள் என் ம் ெபயர்க்குாியெதன் ம் தீவிைனகளாேல ேசர்ப்ப
ன்பக்
களஞ்சியேம யாகுெமன் ம் ஓளைவயார் குறிப்பிட்ட ளினார்.
இனி, இன்பத் க்கு ஓளைவயார் கூ ம் இலக்கணேமா நிகரற்ற மாண் ைடய .
காத ன்பத்ைதேய ன்ேனார் இன்பெமன் சிறப்பித் க் கணக்கிட்டனர்.
ெபா ைளச் ேசர்ப்பதி ம் அறத்ைதச் ெசய்வதி ம் தனித்தனிேய பலவைகயான சிறிய
சிறிய இன்பங்கள் ேதான் ம். ஆயி ம் இைவ காத ன்பத் க்குத் ைணக்
க விகளாவ பற்றிேய ஒ வா இன்பங்கெளன் கூறத் தக்கனவாம். உலகத்தில்
மனிதர் சியான பதார்த்தங்கைள உண்டல், நல்ல பாட் க் ேகட்டல், நல்லமலர்கைள
கர்தல் த ய இந்திாிய இன்பங்கைள வி ம்பி அவற்ைற அைட ம் ெபா ட்
மிக ம் பா ப கிறார்கள். அதிகார இன்பம், கழின்பம் த ய எண்ணற்ற ேவ பல
இன்பங்க க்காக ம் உைழக்கிறார்கள். ஆனால் இைவெயல்லாம் அற்பமான
இன்பங்கெளன் க தி ன்ேனார் இவற்ைற இன்பப்பா ேல ேசர்க்கவில்ைல. கழ்
அதிகாரம் த யவற்ைற அறத் ப்பா
ம், ெபா ட்பா
ம் சார்ந்தனவாகக்
கணித்தார்கள். இந்திாிய இன்பங்க க்குள்ேள இனிய பக்ஷணங்கைள ம்
கனிகைள ம் உண்டல், மலர்கைள

கர்தல்

த யன மிக ம் எளிதிேல ெதவிட்டக்

கூ யன ம், ெவ ேம சாீர சுகமாத்திரமன்றி ஆத்ம சுகத் க்கு அதிக உபகாரமில்லாதன மாதல் பற்றி அவற்ைற ம் இன்பப்பா ேலேசர்க்கவில்ைல.
'கண் ேகட்

ண் யிர்த்

ற்றறி

ைமம் ல

ஒண்ெடா க் கண்ேண ள'
என் தி வள் வர் பா யி க்கிறார்.

ம்
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''காண்டல், ேகட்டல், உண்டல், ேமாப் , தீண் தல்எ ம் ஐவைக
இந்திாியங்கைள ம் ஒ ங்ேக இன்
த் ம் இயல் ஒளி ெபா ந்திய வைளயணிந்த
இப்ெபண்ணிடத்ேததா ள்ள '' என்ப அக்குறளின் ெபா ள். இத டன்உயி க்கும்
மனத் க்கும் ஆத்மா க்கும் ேசர இன்பமளிப்பதனால் காத ன்பம் இவ் லக
இன்பங்களைளத்தி

ம் தைலைமப்பட்டதாயிற் . ஆதலால், நான்கு

ஷார்த்தங்க ள், அதாவ மனிதப் பிறவி எ த்ததனால் ஒ வன் எய்தக்கூ ய
ெப ம் பயன்கைளக் கணக்கிடப் குந்த இடத் நம் ன்ேனார் காத ன்பத்ைதேய
இன்பெமன் ம் ெபா ப் ெபயரால் ெசால் யி க்கிறார்கள். இங்ஙனம்
இன்பெமான்ைற ெபா ப்ெபயரால் சிறப்பித் க் கூறத்தக்க ெப ஞ் சுைவத்
தனியின்பம் மனித

க்குக் காத ன்பேம யாகுெமன்பைத ம், அவ்வின்பத்ைத

தவ தலன்றி, கர்தற்குாிய வழியின்னெதன்பைத ம் ஓளைவப் பிராட் யார் சால
இனிய தமிழ்ச் ெசாற்களிேல காட் அ ள் ாிந்தி க்கிறார்.
ஒ வன் ஒ த்தியினிடத்தி

ம், ஒ த்தி ஒ வனிடத்தி

ம் மனத்தா

ம், வாக்கா

ம்

ெசய்ைகயா ம், கற் ெநறிதவறாமல் நித்தியப் பற் த ைடேயாரால் மன
ஒ ைமெயய்தித் தம் ள் ஆதர ற் த் ய்க்கும் இன்பேம இன்பெமனத் தகும் என்
ஓளைவயார் கூ கிறார்.
இனி,

க்தியாவ

யாெதனில்:- கட ைள உள்ளத்தி

த்தித் தாெனன்ற

ெகாள்ைகைய மாற்றி ஈசேபாதத்ைதெயய்தி, ேமற்கூறிய ன்
ஷார்த்தங்களி
எவ்விதமான ஸம்பந்த மில்லாமேல ெசய்ைகயற் ம ந் கிடப்பாெனன்ெறண் தல் ெப ந் தவ . உயி ள்ள வைர ஒ வன் ெதாழில் ெசய்யாதி க்கக்
கட

ைடய இயற்ைக இடங்ெகாடா . 'யாவனாயி

ம் (மனத்தாேல

ம்

ம்,

வாக்காேல ம், உடம்பாேல ம்) யாேத ெமா விதமான ெசய்ைக
ெசய் ெகாண் ராமல் சும்மாயி த்தல் ஒ க்ஷணங்கூட ஸாத்தியப்படா .
இயற்ைகயிேலேய பிறக்கும் குணங்களால் ஒவ்ெவா வ ம் தன் வசமின்றிேய
எப்ேபா ம் ெதாழில் ெசய் ெகாண்
க்கும்ப வற்
த்தப் ப கிறான்' என்
கண்ணபிரான் பகவத் கீைதயில் தி வாய் மலர்ந்த ளியி க்கிறார்.
இன் ம் ஓளைவப் பிராட் யின் ல்களி ள்ள வசனங்கைள உதாரணங்காட்
அவ ைடய மகிைமகைளெயல்லாம் விளக்கிக் கூறேவண் மாயின் அதற்கு
எத்தைனேயா சுவ கள் எ தியாக ேவண் ம். நம வியாசேமா ஏற்ெகனேவ மிக ம்
ெந தாய்விட்ட . ஆதலால் இந்தக் கவியரசிையக் குறித் த் தற்காலத்தினர் ெதாிந்
ெகாள்ள ேவண் ய அம்சங்களில் மிக ம் க்கியமாக எனக்குத் ேதான் வனவற்ைற
மற்ெறா வியாஸத்தில் சு க்கமாகச் ெசால்ல உத்ேதசம் ெகாண்
க்கிேறன்.
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தமிழ் நாட் மாதராகிய, என் அன் க்கும் வணக்கத் க்கு ாிய, சேகாதாிகேள,
இத்தைன ெப ைம வாய்ந்த தமிழ் நாகாீகத்தின் எதிர்கால வாழ் உங்க ைடய
பயிற்சிகைள ம் யற்சிகைள ம் ெபா த்தி க்கிற . மண்டலத்தில் நிகாில்லாத
அ ஞ்ெசல்வ ைடய ேசமநிதிெயான் க்குக் கட ள் உங்கைளக் காவலாக
நியமித்தி க்கிறான். மனித உலகேமா இந்த ேநரத்தில் பிரமாண்டமான சண்ட
மா தங்கைளப் ேபான்ற மா தல்களா

ம், கிளர்ச்சிகளா

ம், ரட்சிகளா

ம்,

ெகாந்தளிப் ற்ற கட ைடப்பட்டெதா

சி ேதாணிேபால் அைலப் ண் ம்,

ற ண் ம், ேமா ண் ம், எற் ண் ம், சுழற் ண் ம், தத்தளிக்கிற . இந்த மஹா
பிரளயகாலத்தில் தமிழ் நாகாீகம் சிதறிப் ேபாகாதி க்கும்ப கட ள் அ ள்
ாிவாராகுக. அஃ அங்ஙனம் சிதறாம
க்குமா தகுந்த கல்விப் ெப ைமயா ம்,
ஒ க்க ேமன்ைமயா ம் வி தைலயின் சக்திகளா ம். அைதக் காப்பாற்றக் கூ ய
திறைமைய உங்க க்கு பரப்ரம்மம் அ ள் ெசய்க.
----------மாதர் - ெபண்கள் ஸம்பாஷைணக் கூட்டம்
''காசி'' எ

வ :-

ச்ேசாியில் சில தினங்களின் ன் நடந்தெபண்கள் ''மஞ்சள் குங்குமம்
(ஸம்பாஷைண) கூட்டெமான்றில் நடந்த விஷயங்கள் பின்வ மா :ஆரம்பம்
பார்வதி, ல
மி, ஸரஸ்வதி த யபடங்க க்குப் ைஜ
த்த பிறகு வி தைலப்
பாட் கள்பாடப்பட்டன. பிறகு
மான்
நிவாஸாசார்யர் த்திாி மண்டயம்
மதி
கிாியம்மா பின்வ ம் உபந்யாஸம் ெசய்தார்:
யற்சியின் பயன்
நம

ேதசத்தில் ெதய்வ பக்தி அதிகெமன்பைதயா ம் ம க்க

யா . ஆனால்

ெதய்வத்ைத நம்பிவிட் நாம் யாெதா
யற்சி ம் ெசய்யாமல் ெவ ேம இ ந்தால்,
ெதய்வ ம் ேபசாமல் பார்த் க் ெகாண்
க்கும்.ெதய்வத்ைத நம்பி நா ம்
யலேவண் ம். எப்ப ெயன்றால் ஒ குழந்ைத அழாமல் ெவ ேம இ ந்தால் நாம்
அதன்மீ கண்ைணச் ெச த்தாமல் மற்ற ேவைலகளில் கவனஞ் ெச த் கிேறாம்.
அழத்ெதாடங்கினால் ஆத்திரத் டன் ேவைலையவிட் அைத எந்த விதத்திலாயி ம்
ஸமாதானப்ப த்த ய கிேறாம். அ ேபால நாம் ஒ கார்யத்தில் ஊக்கம் ைவத்
பிரயத்தினப் பட்டால் அந்த ேவைலக்கு எப்ப யாவ ஒ
ைவத் ெதய்வம்
காட் ம்.
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இப்ேபா

நாம்

யற்சி ெசய்யேவண் ய விஷயம் ெபண் வி தைல. பல்லாயிரம்

வ ஷங்களாக, நாம் அ ைமப் பட்

வ கிேறாம். ெதய்வம் தானாக நமக்கு வி தைல

ெகா த்ததா? இல்ைல.
'உங்க

ைடய வழி இ தான்' என்

இப்ேபா

நாம் 'இப்ப

ஒ

சட்டம் ஏற்ப த்தி ைவத்த .

இ க்கமாட்ேடாம்' என்றால், 'சாி, ஆனால் பா ங்கள்.

உங்க க்காக இன்ென வழி உண்டாக்கியி க்கிேறன். அதன்ப
என் கூறி நம்ைம ஊக்கப்ப த் கிற .
'நான்

ங்குேவன்' என்

நட ங்கள்'

ெதய்வத்தினிடம் ெசான்னால் ெதய்வம்:- 'ஸூசகமாகத்

ங்கு, உனக்குெமத்ெதன் ப க்ைக ேபாட் த் த கிேறன்' என்
தட் த் ங்கப் பண் கிற .
'மாட்ேடாம்! நாங்கள் எ ந்

ெசால்

நம்ைமத்

உலக விஷயங்கைளக் கவனிக்க ேவண் ம். இேதா;

இேதா எ கிேறாம்' என்றால், 'எ ந்தி

குழந்தாய், இேதா பார்; "உனக்கு இந்தப்

ெபாிய வழிைய ஏற்ப த்தி இ க்கிேறன்.அந்த வழிேய ேபாய் நீ நன்ைம அைட'
என்கிற .
ஆதலால், ஸேகாதாிகேள, ெதய்வத்ைத நம்பி நாம்

ன்னைட ம் வழிைய நாேம

ேதட ேவண் ம். ' யற்சி தி விைன ஆக்கும்' என்ப
ன்ேனார் உ திெமாழி.
நாம்எல்லா ம் ேசர்ந்
யற்சி ெசய்தல் அவசியம். ெதய்வம்நன்ைம ெசய் ம். நம் ள்
ஏேத ம் வ த்தம் ேநர்ந்தால், அைத நாம் எல்லா ம் ஒன் ேசர்ந்த இடத்தில்
தாக்ஷண்யமில்லாமற் ெசால் த் தீர்த் க் ெகாள்ளேவண் ம். நாம் குழந்ைதகள். நாம்
அ தால் ேலாகமாதா பராசக்தி உண ெகா ப்பாள். நாம் அ வதற்கு வழி
யற்சியினால் ெதய்வத்ைத இரங்குவித்தல். ஆதலால் யற்சி ெசய்ேவாம். ஓம் வந்ேத
மாதரம்.
----------மாதர் - 'சி

சீன்' என்ற சீனத்

ஸ்திாீயின் கைத

அப்பால்
மான் சி. சுப்பிரமணிய பாரதியின்குமாாியாகிய
பத்திாிைகையப் ப த்தனர்:-

தங்கம்மா பின்வ ம்
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சுமார் நாற்ப

வ ஷங்க

க்கு

ன்ேன சீனேதசத்தில் ெசகியாங் மாகாணத்தில்

ஷாங்
ங் என்றபட்டணத்தில் ஒ ராஜாங்க உத்திேயாகஸ்தாின் மகளாக 'சி
என்ற நம கதாநாயகி பிறந்தாள். இவைளக்குறித் ச் ெசன்ற வ ஷம் ஆகஸ்

சீன்'

மாசத் 'ஏஷியா க்ெரவ் ' (ஆசிய பாிேசாதைன) என்ற பத்திாிைகயில்லேயா
ெநல்கிப்ஸ் என்ற ஆங்கிேலயர் எ தி ள்ள கைதயில் ஸாராம்சமான சில பகுதிகைள
இந்த சைபயின்" ன்ேன ெதாிவிக்கிேறன்.
ஆசியாவில் ெபண் வி தைலக் ெகா ைய நாட்டேவண் ெமன்
பா பட்டவர்களில் இவ ம் ஒ த்தியாைகயால் இவ ைடய கைத ெபண்
வி தைலயில் நாட்டம் ெச த்தி வ ம் உங்கள் அைனவர்க்கும் மிக ம் ரஸமாகத்
ேதான்றக் கூ ம்.
''சி

சீன்'' என்ற ெபயாில் சீன் என்பதற்கு''ஒளி ைடய ரத்நம்'' என்ப

ெபா ள்.

''சி '' என்ற உபநாமம் ''கார் ப வம்'' (மைழ ெபய் ங்காலம்) என்ற ெபா ள்உைடய .
பின்னிட்

இவள் சிங்ஹ

ெபா ள் ''ஆண்மக்க
ெயஹ்'' என் ம் ஒ

யாங் என்ற பட்டப்ெபயர் தாித் க்ெகாண்டாள்; அதன்

டன் ேபார் ெசய்பவள்'' என்ப

இவ

க்கு ''சிெயந்-ெஹ -சி-

ெபய ண் .அதன் ெபா ள் யாெதனில் ''கண்ணா

ெபண்வக்கீல்'' என்ப . ''கண்ணா

ஏாிக்கைரப்

ஏாி'' அந்தப் பிரேதசத்தில் ஒ ஏாிக்குப் ெபயர்.

பதிெனட்டாம் வயதில் இவள் ''லாங்'' என்ற"ெபய ள்ள ஒ வைன மணம் ெசய்
ெகாண் அவ டன் சீனத் ராஜதானியாகிய ெபசிங் நகரத்தில் ெசன்
வாழ்ந்தாள்.அங்ேக இவ க்கு ஒ ெபண் குழந்ைத ம் ஓராண்குழந்ைத ம் பிறந்தன.
1900 ஆம் வ ஷத்தில் பாக்ஸர்கலக நிமித்தமாக ெபகிங் நகரத்தில் அன்னிய
ராஜ்யப்பைடகள் குந்

சீனத் க்குச் ெசய்த பழிகைளக் கண் மனம் ெபா க்காமல்,

இவள் 'ஐேயா, ம ஷ்ய ஜன்மத்தில் பிறந் ம் நம் ைடய ம ஷ்ய சக்திையக்
காண்பிக்கும் ெபா ட்டாகக் கஷ்டங்கைள ம் விபத் க்கைள ம் எதிர்த் உைடக்கும்
பாக்கியம் நமக்கில்லாமல் ேபாய்விட்டேத! ட் க் காாியங்களின் அற்பக் கவைலக க்
கிைரயாகி ம யவா நாம்
வ த்தப்பட்டாள்.

மியில் ெபண் பிறந்ேதாம்' என்

ெசால்

ெப

ச்ெசறிந்

சீன பாைஷயில் தகுந்த பாண் த்யம்வஹித்தி ந்த மட் ேமயன்றி இவளிடம்
கவிதா சக்தி ம் ேசர்ந்தி ந்த . சீன ஸம்ப்ரதாயங்களின்ப கணவ டன்கூ வா ம்
வாழ்க்ைக இவ ைடய இயற்ைகக்குப் ெபா ந்தவில்ைல. யாதலால், இவள் பாக்ஸர்,
கலகத்திற்குப்பின் இரண்
ன் வ ஷங்க க்குள் தன் கணவனிடமி ந்
ஸமாதானமாகேவ பிாிந் வந் விட்டாள்.

135
இதனிைடேய இவ க்குப் ர்வார்ஜிதமாகக் கிைடத்த"பணம்
ைத ம் ஒ
அேயாக்கிய வியாபாாியிடம் ெகா த் அவன் லமாக வியாபாரச் சூதில் இழந்
ேபாய்விட்டாள்.
பின் ''ஐப்பானில் ேபாய் ஐேராப்பிய ந னக்கல்வி பயின்றால் இக்காலத்தில்
அதிகப் பயன் ெப கி வாழலாம்'' என்ற எண்ண ைடயவளாய்த் தன் ைடய
ஆபரணங்கைள விற் ப் பணம் ேசகாித் க் ெகாண் ஜப்பா க்குப் றப்பட
ஆயத்தங்கள் ெசய்தாள். ஆனால், இவள் ெபகிங் நகரத்திற்குப் றப்ப
சீர்தி த்த கக்ஷிையச் ேசர்ந்த ஒ வைன அதிகாாிகள் பி த் அைடத்

ன்ேன அங்கு

ைவத்தி ப்பதாக ம், வக்கீல் நியமிக்க ம், வழக்கு நடத்த ம் பணமில்லாதப யால்
ஏெனன் ேகட்பாாில்லாமல் அவன் சிைறக்களத்திற் கிடந் வ வதாக ம் பணத்திற்
ெப ம் பகுதிைய அவ க்குக் ெகா த்த பி விட்டாள்.
மிஞ்சிய சி ெதாைக டன் 1904-ஆம்வ ஷம் ஏப்ரல் மாஸத்தின் இ தியில்
ஜப்பா க்குக் கப்பேலறினாள். ஜப்பான் ராஜதானியாகிய ேடாக்ேயா நகரத்தில்
தன் ைடய சாமர்த்தியத்தால் விைரவில் கீர்த்தியைடந் விட்டாள். சீனத்
மாணாக்காின் ஸைபகள் பலவற்றில் ேசர்ந் விளங்கினாள். ேம ம் அப்ேபா
சீனத்தில் அரசு ெச த்திய மஞ்சு ராஜ்யவம்சத்ைத ஒழித் விடேவண் ெமன்ற
க த் டன் இவள் தானாகேவ பல ராஜ்யப் ரட்சி ஸங்கங்கள் ஏற்ப த்தித்
திறைம டன் உைழத் வந்தாள். சீனாவில் இப்ேபா நைடெப ம் கு யரசுக்கு ேவர்
நாட் யவர்களில் இவ ம் ஒ த்தி.
1905-ம் வ ஷத் வஸந்த காலத்தில் இவள்தன் கல்வியின் ெபா ட் ப் பின் ம்
பணம் ேசர்க்குமா சீனத் க்கு வந்தாள். அப்ேபா சீனத்தி
ந்த ெபாியராஜ்யப்
ரட்சித் தைலவர்க டன் இவள் ஸ்ேநகம் ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட மன்றிக் கு யரசுக்
கக்ஷியாாின் லஸைபயாகிய ''குலாங் - '' (அற் த உத்தாரண) ஸைபயில்
ேசர்ந்தாள். பிறகு அவ்வ ஷம் ெசப்டம்பர் மாஸத்தில்ேடாக்ேயா க்குத் தி ம்பி அங்கு
வாழ்ந்த ஸுனயத்-ேஸன் என்ற மஹாகீர்த்தி ெபற்ற கு யரசுக் கக்ஷித்
தைலவ டன்பழக்கம் ெபற்றாள்.
அப்பால் சீனத்தி ள்ள ''நான்ஜின்'' நகரத்தில்
மதி ய்ஜுஹுஹ என்ற தன
ேதாழி ம் தன்ைனப்ேபால் கவி ராணி மான ஸ்திாீ டன் ேசர்ந் ஒ ெபண்
பள்ளிக்கூடத் உபாத்திச்சியாக ேவைல ெசய்தாள்.
அப்பால் நா

தி

ம் கலாசாைலகள் ஸ்தாபனம் ெசய் ம், ரஹஸ்ய

ராஜ்யப் ரட்சி ஸைபயின் கிைளகள் ஏற்ப த்தி ம், பத்திாிைககள் நடத்தி ம் ெதாழில்
ாிந்தாள். இங்கிலீஷ் பாைஷயி ம் இவள்தகுந்த ேதர்ச்சி ெபற்றி ந்ததாக
லேயாெநல்கிப்ஸ் ெசால் கிறார்.
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அப்பால் இவள் தன் ஜன்ம ஸ்தானமாகிய ஷாவ் ங் நகரத் க்கு மீண் ம் வந்
அங்ேக ஒ பாடசாைல நடத்தினாள். ஆனால் அ ெவளிக்குப் பாடசாைலயாக ம்
உண்ைமயில் கு யரசுப் பைடப்பயிற்சிக் கூடமாக ம் நைட ெபற்ற .
மாணாக்கெரல்லாம் பைடயாட்களாகப் பயிற்சி ெபற்றனர்.
இவ ைடய
ைவக் குறித் லேயாெநல்கிப்ஸ் பின் வ மா எ
கிறார்: ஒ
நாள் பிற்பக ல்இவ ைடய ஒற்றர் அஞ்சி வந் மஞ்சுப் பைடகள்ஷாவ் ங்
நகரத்தின் மீ தண்ெட த் வ வதாகக்கூறினார்கள். அவள் ம ப ஒற் ப் பார்த்
வ ம்ப சிலைர ஏவினாள். நகரத்த கி ள்ள நதிையத் தாண் க்கீழ்க் கைரக்கு
மஞ்சுப்பைட வந் விட்டெதனஇவ்ெவாற்றர் வந் ெசான்னார்கள். பிறகு மிக
விைரவில்மஞ்சுப்பைட நகரத் ள்ேள குந் விட்ட . மாணாக்கர்கள்அவஸரமாகக்
கூட்டங்கூ பாியாேலாசைன நடத்தி இவைளத் தப்பிேயா ம்ப ெசால் னர். இவள்
ம ெமாழிகூறவில்ைல. மஞ்சுப்பைட கலாசாைலயின் ன்ேன வந் நின்ற . எனி ம்
உடேன உள்ேள ைழய அதற்குைதர்யம் ஏற்படவில்ைல. மாணாக்கர்களில்
ெப ம்பாேலார் ழக்கைட வழியாக ெவளிேய குதித்ேதா விட்டனர்.ஏெழட் ப்
ேபர்மாத்திரம் ஆ தங்கள் ஏந்திக்ெகாண் வாயி ல் நின்ற தளத்தின்மீ பாய்ந்தனர்.
எதிர்பார்க்காதஇச் ெசய்ைககைளக் கண்ட மஞ்சுப் பைட திைகத் "விட்ட . அப்ேபா
நடந்த ேபாாில் மஞ்சுப்பைடயாளர்பலர் ெகாைல ண் ம் ண்பட் ம் ழ்ந்தனர்.
மாணாக்காி ம் இ வர் மாண்டனர். உள்ேள ஓரைறயில் ற்றி ந்த சி சீைன ம்
அவ டன் அ வைர ம் பைடவந் ைகதியாக்கிற் . ம நாள் நியாயாதிகாாியின்
ன்ேனசி சீைனக் ெகாண் நி த்தி வாக்கு லம் ேகட்டேபா
உடந்ைதயானவர்கைளக் காட் க் ெகா க்கக் கூடாெதன்றக த்தால் இவள் ஒ
ெசால்ேல ம் ெமாழியவில்ைல.
'சி
சி ெதங் சவிஷா ெஜன்' என்ற கவிைதவாக்கியத்ைத மாத்திரம்
எ திக்காட் னாள்.
இதன் ெபா ள்:- 'மாாி நாட் காற் ம் மாாி நாண்மைழ ம், மார் ண்ணாக
வ த் கின்றனேவ' என்ப .
அப்பால் இவ க்குக் ெகாைல என்ப தண்டைனவிதிக்கப்பட்ட . ஜூைல 15-ம்
ேததி யன் ஸுர்ேயாதயேவைளயில் இவள் ஷங்
ங் நகர மண்டபத்த ேக
க்குண்டாள். அத்த ணத்தில் இளஞ் ெசந்நிற ைடய"ேமகெமான் இவள்
தைலயின்மீேத வானத்தில் பறந்தெதன் ம்,குளிர்ந்த வாைட

சிற்ெறன் ம்

க்கிட்ேடா ம் பார்த் நின்ேறா ம் க்கத்தால் ெமய் ந ங்கினெரன் ம், ஆனால்
சி சீன் ப்ாி ரண சாந்தி டன் க்கு மரத் க்குச்ெசன்றாெளன் ம் லேயாெநல் கிப்ஸ்
ெசால் கிறார்.
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சி சீன் ஒ ெபா க்கூட்டத்தில் ெசய்த உபந்யாஸெமான்றின் ஸாராம்சத்ைத
லேயாெநல் கிப்ஸ் எ தியி க்கிறப இங்கு ெமாழிெபயர்த் ச் ெசால் கிேறன்.
அதினின் ம்இவ ைடய உண்ைமயான குணத்ைத அறிந் ெகாள் தல்சற்ேற
எளிதாகுெமன் நிைனக்கிேறன். சி சீன்ெசால் கிறாள்:ஸேஹாதாிகேள, பல்லாயிர வ ஷங்களாக நாம்ஆண் மக்களின் ெகா ைமக்குக்
கீழ்ப்பட் வாழ்கிேறாம்.எந்தக் காலத்தி ம் நமக்கு ஓர
வளவாயி ம் ஸ்வதந்திரம்
இ ந்த கிைடயா . ன் விதமான கீழ்ப்ப தெலன் ம், நான்கு விதமான
ெபண்ணறங்கெளன் ம் ெசால் ப் பைழய சாஸ்திர விதிகள் நம்ைம இ கக் கட் ய
மன்றி இந்தபந்தத்ைத எதிர்த் நாம் ஒ வார்த்ைதகூட உச்சாிக்கக்கூடாத வண்ணமாக
நம்ைம அடக்கிவிட்டன. ஸ்திாீகளாகிய நம்ைமச் சி குழந்ைதப் பிராய தலாகேவ
பாதங்கைளக்கட் தல் என்ற வழக்கத்தால் எண் தற்காிய ன்பங்க க்காளாக்கி
விட்டார்கள். இந்த ைறயால் நம பாதம் வற்றிச் சைத ம், எ ம் ம் கு கிச்
சிைதந் ேபாகின்றன. இதனால் நம் டல் பலமிழந் உைழப்பதற்குத் தகுதியற்ற தாய்
வி கிற . எல்லாக் காாியங்களி ம் நாம்ஆண் மக்கைளச் சார்ந் நிற்க ேநாிட்ட .
விவாகம்நடந்த பின்னர் நம்ைமக் கணவர் அ ைமகைளப்ேபால நடத் கிறார்கள்.
அவர்க

க்குத்

ணிப்ெபட்

ைதத் க் ெகா க்க ம், சைமயல் பண்ண ம், ேசா

ேபாட ம்,ேதயிைலக் காய்ச்சிக் ெகா க்க ம், வாயில் ெதளிக்க ம், குப்ைப
ெப க்க ம், அவர்க க்கு ஸ்நானம் ெசய் ைவக்க ம், பணி ெசய்ய ம் மாத்திரேம
நம் ைடயசக்திகெளல்லாம் ெசலவாகின்றன. க்கியமான கார்யம் எதி ம் நாம்
சிறிதளேவ ம் கலக்கக் கூடா . ட் க்கு யாேர ம் வி ந்தாளி வந்தால் உடேன
நாம் அந்தர்த்தானம்பண்ணி அைறக்குள்ேள ேபாய்ப் ப ங்கிக் ெகாள்ளேவண் ம்.
எைதக் குறித் ம் நாம் ஆழ்ந்த விசாரைண"ெசய்யக் கூடா . ஏேத ம் வாதத்தில்
நீண்ட ம ெமாழிெசால்லப் ேபானால் ஸ்திாீகள் அற்பமதி ைடயவர்கெளன் ம்
ஸ்திர த்தியில்லாதவர்கெளன் ம்ெசால் நம் ைடய வாைய அைடத்
வி கிறார்கள்.இதற்ெகல்லாம் காரணம் நம் ைடய ைதர்யக்குைறேவயன்றி
ேவறில்ைல. இந்த ைதர்யக் குைற க்குாியபல ேஹ க்களில் நம்ைமக் குழந்ைதப்
பிராயத்திேலேயபாதங்கட்

வி தல் ஒன்றாகும். ''

ன்றங்குலப்ெபாற்றாமைரகள்''

என் ம், அவற்றின் 'ேமாஹனச் சி நைட' என் ம் வர்ணித் ப் ெபண் குழந்ைதகளின்
அ கைளக் கட் ப் ேபா ம் தீைமயால் நாம் சக்தியிழந் விட்ேடாம். இன் என
ரத்தம் ெகாதிப் ற் நிற்கிற .உங்க ைடய ரத்தத்ைத ம் ெகாதிக்கும்ப ெசய்ய
வி ம் கிேறன். தலாவ , இனிேமல் எல்லாஸ்திாீக ம் சூர்ணம் தட வைத ம்
கப் ச்சுகள் சுவைத ம் நி த்திவிட ேவண் ம். ேமாஹப்ப த்தேவண் ெமன்
ெபாய்ப் ச்சுகள் சக் கூடா .ஒவ்ெவா ம ஷ்ய ஜந்
க்கும் கட ள் ெகா த்த
கமி க்கிற . பாதங்கைளக் கட் ம் நீச வழக்கத்ைத உடேன ேவேரா கைளந்
எறிந் விடேவண் ம்.ஐந் கண்டங்களி
ள்ள ேவெறந்த நாட்
ம் இவ்வழக்கம்
கிைடயா . அப்ப யி ந் ம் உலகத்தில் சீனாேவ அதிக நாகாீக ைடய ேதசெமன்
நமக்குள்ேள"பிதற்றிக் ெகாள் கிேறாம். பாதக்கட் மட் ேமயன்றி,இன் ம் பைழய
ெகட்ட வழக்கங்கள் எத்தைன உள்ளனேவா அத்தைன ம் ஒழித்ெதறிேவாம்.
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ஆண்மக்க க்கு இனி அ ைமகளாக வாழ மாட்ேடாம்.ைதர்யத் டன் எ ந்
ெதாழில் ெசய் நம் ைடய ஸ்வதந்திரத்ைத நிைலநி த்திக்ெகாள் ேவாம்.

நின்

----------மாதர் - ெபண் வி தைல (3)
அப்பால் ேமற்ப
சீனபாைஷயில் 'சீ

கூட்டத்தில் சகுந்தலா பின்வ ம்பாட் ப் பா னாள்.
சீன்' என்ற ஸ்திாீ பா யபாட் ன் தமிழ் ெமாழி ெபயர்ப் .

வி தைலக்கு மகளி ெரல்ேலா ம்
ேவட்ைக ெகாண்டனம்; ெவல் வெமன்ேற
திட மனத்தின் ம க் கிண்ணமீ
ேசர்ந் நாம் பிரதிக்கிைன ெசய்ேவாம்
" உைடயவள் சக்தியாண் ெபண்ணிரண் ம்
ஒ நிகர் ெசய் ாிைம சைமத்தாள்,
இைடயிேல பட்ட கீழ் நிைல கண்டீர்
இதற்கு நாெமா ப்பட்

ப்ேபாேமா? (1)

திறைமயா ங்கு ேமனிைல ேசர்ேவாம்.
தீய பண்ைட யிகழ்ச்சிகள் ேதய்ப்ேபாம்
குைறவிலா
நிகர் நம்ைமக்
ெகாள்வ ராண் கெளனி லவேரா ம்
சி ைம தீர நந்தாய்த் தி நாட்ைடத்
தி ம்ப ெவல்வதிற் ேசர்ந்திங் குைழப்ேபாம்
அற வி ந்த பண்ைட வழக்கம்
ஆ

க்குப் ெபண் விலங்ெக

மஃேத (2)

வி
ேம

நல்ெலாளி கா தி நின்ேற
நாக ாீகம் திெதான்ேற!"

ெகா யர் நம்ைம ய ைமக ெளன்ேற,
ெகாண் தா தெலன்றன ரன்ேற!
அ ெயாடந்த வழக்கத்ைதக் ெகான்ேற
அறி யா ம் பயிற்சியில் ெவன்ேற
கடைம ெசய் ர் நந்ேதசத்
ரக்
காாிைகக் கணத்தீர்

ணி ற்ேற. (3)
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அப்பால் சில ெபண்கள் ேபசினர். மங்களப் பாட் டன்'மஞ்சள் குங்கும'க் கூட்டம்
ெபற்ற .
நிக ம் காள க்தி வ ஷம் சித்திைர மாதம்31-ம் ேததி திங்கட்கிழைம யன் மாைல
ச்ேசாியில்
சி. சுப்பிரமணிய பாரதி ட் ல் தி விளக்கு ைஜெசய்யப்பட்ட .
சுமார் ஏெழட் ஸ்திாீகள் கூ விளக்கு ைஜ
த் ப் பாட் கள் பா னர். அப்பால்
வ.ேவ. சுப்பிரமணிய அய்யாின் பத்தினியாகிய தி மதிபாக்கியல
மியம்மாள்
பின்வ ம் உபன்யாஸம் ாிந்தனர்:ஊக்கம்
சேகாதாிகேள,
ெபண் வி தைல யற்சிக்கு இந்த ஊர்"ஸ்திாீகள் தகுந்த ப உதவி
ெசய்யவில்ைலெயன் நாம்மனவ த்தப்பட் நம் ைடய ேநாக்கத்ைதத்
தளரவிடக்கூடா . நாம் ெசய் ம் கார்யம் இந்த ஒ ர் ஸ்திாீக
மண்டலத் ஸ்திாீக க்காக நாம்பா ப கிேறாம்.
உலகெமங்கும் வி தைல ய விநீர் காட்டா ேபாேல ஓ
ஸமயத்தில் நீங்கள்நா

வறண்

க்குமாத்திரேமயன் ;

அலறிக்ெகாண் வ ம்

ஏன் தவிக்கிறீர்கள்?

ஸேகாதாிகேள, தயங்காதீர்கள், மைலக்காதீர்கள்.தி ம்பிப் பாராமல் நாம்
ெசய்யேவண் ய எந்தக்கார்யத்ைத ம் நிைறேவற் ம் வைர - நம் ைடயல
யத்ைத
அைட ம் வைர - ன் ைவத்த காைலப்பின் ைவக்காமல் நடந் ெசல் ங்கள்.
ேப களாயி ந்தால்தி ம் ங்கள்.
நாம் ெகாண்ட காாியேமா ெபாி . இதற்குப்ெபாிய இைட
ேநாி ம். ஆனால்நீங்கள் பயப்படக் கூடா .

கள் நிச்சயமாக

'பயேம பாபமாகும்' என் விேவகாநந்தர்"ெசால் யைத மறவாதீர்கள். நந்தனார்
வி தைலக்குப் பட்டசிரமங்கைள நிைனத் ப் பா ங்கள்.
உங்களில் ஒவ்ெவா வ ைடய ெகாள்ைககைளஇன்

வாய் விட்

விஸ்தாரமாகச்

ெசால் வி ங்கள்.மனதி ள்ள பயம், ெவட்கம் என்ற ேபய்கைள ைதர்யவாளால்
ெவட்
ழ்த்திவிட் பாரத ஸேஹாதாிகள்பாரதமாதா க்குத் ெதாிவிக்க
ேவண் ெமன்பேத என் ைடயப்ரார்த்தைன. ஓம் வந்ேத மாதரம்.
ரங்கப் பாப்பா
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பிறகு
மான் மண்டயம்
உபந்யாஸத்ைத ப த்த :-

நிவாஸாசாாியார்குழந்ைத ரங்கா பின் வ ம்

அநாகாீக ஜாதியார்
இந்தியாவில்

ன் ஆாியர் கு ேய

ன்ேனஇ ந்த

ர் க ஜனங்கள்

க நிறமாக ம் சப்ைப க்காக ம்இ ந்தார்கள்; நாகாீகமற்ற ேபைத ஜனங்கள்.
அவர்க ைடயசந்ததியார் இப்ேபா சில குன் களின் மீ ம் சில"கனிகளிைடயி
வ க்கின்றனர். இந்த வகுப்ைபச் ேசர்ந்தஜூலாஸ் குலக் என்ற ஜாதி ஒன்
இப்ேபா ஒாிஸ்ஸாேதசத்தில் இ க்கிற . ைரத்தனத்தார் அந்த

ம்

ஜாதிக்குஇனாமாகத் ணி ெகா த் க் கட் க் ெகாள் ம்ப ெசய் , ணி கட் க்
ெகாள்ேவா க்கு ெவகுமதி ெகா த் த் ணிகட் ம் நாகாீகத்ைதக் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக ஏற்ப த்திக்ெகாண் வ கிறார்கள். இ வைர அந்த ஜாதியார்
இைவகைளஉைடேபால் உ ப்ப வழக்கம். இந்த அநாகாீக ஜாதியி ள்ளம ஷ்யர்
கூடப் ெபண்கைள மி கங்கள் மாதிாியாகேவநடத் கின்றனர்! ஆதலால், நம் ைடய
ஆண் மக்கள் நம்ைமக்கீழாக நடத் வ தங்க ைடய உயர்ந்த
அறி க்குலக்ஷணெமன் நிைனத்தால் சாியில்ைல. நம்ைமக் காட்
ம்ஆண் மக்கள்
சாீர பலத்தில் அதிகம். அதனால் நம்ைமஇஷ்டப்ப ஸஞ்சாிக்க ெவாட்டாம ம்
பள்ளிக்கூடம் ேபாய்ப க்கெவாட்டாம ம் த க்க
ந்த . இதனால்
அவர்கள்நம்ைமவிட ேமெலன் நிைனத் க்ெகாள் தல் தவ .
----------மாதர் - ெரயில்ேவ ஸ்தானம்
ஒ சிறிய கைத
வஸந்த காலம். காைல ேநரம். ெதன்காசிஸ்ேடஷன். இ பிாிட் ஷ் இந்தியாைவச்
ேசர்ந்த .இதற்கு ேமற்ேக ள்ள அ த்த ஸ்ேடஷன் ெசங்ேகாட்ைட.இ தி வாங்கூர்
ஸமஸ்தானத்ைதச் ேசர்ந்த . ெதற்ேகஇரண் ைமல் ரத்தில் மிகக் கீர்த்திெபற்ற
குற்றாலத்த விவி கிற . பக்கெமல்லாம் மைலய கிாிச் சாரல். ெகாஞ்சம்ேமற்ேக
ேபானால், ெசங்ேகாட்ைட ஸ்ேடஷன்

தல்தி வனந்த ரம் வைர பாைதயிேல பத்

ஸ்ேடஷன் மட் ம்.இரண்

ம், ெசங்குத்தான மைலக

பக்கங்களி

ம்,

ஆழமானபள்ளங்க ம், மைலைய உைடத் ரயில் வண் ஊ
விச்ெசல் ம்
ெபா ட்டாக ஏற்ப த்தப்பட்ட நீண்ட மைலப் ைழக ம் இ பாாிசத்தி ம்
இயற்ைகயாய்ப் பச்ைச உ த் ,சால மிகப் ெப ஞ் ெசழிப் டேன களிெகாண்
நிற்கும்பலவைகப்பட்ட வனக்காட்சிக ம் ஒ
ைற பார்த்தால்பிறகு எக்காலத்தி
மறக்க
யாதன.

ம்
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இந்தத் ெதன்காசி ஸ்ேடஷன் ெவளி ற்றத்தில்காைல ேநரத்திேல தி ெநல்ேவ ப்
பக்கம் கிழக்ேக ேபாகும்ரயில் வரப்ேபாகிற சமயத்தில் சுமார்
பிரயாணிகள் வந்
கூ யி க்கிறார்கள்.
இவர்களிேல சிலர் பிராமண ைவதீகர். நீர்க்காவிஅ க்கு நிறமாக ஏறிப்ேபான மிகப்
பைழய ெவள்ைளத் ணி உ த்

உடல் ேவர்க்க உட்கார்ந்

ெகாண் , இன்னஊாில்,

இன்ன ேததி, இன்னா க்குச் சீமந்தம் என்ற விஷயங்கைளப் பற்றி சம்பாஷைண
ெசய் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
பிராமண விதைவகள் பலர் ஒ
றத்திேல யி ந் தமக்குள் ஏேதா
ேபசிக்ெகாண்
க்கிறார்கள். சுமங்க ப் பிராமணத்திகள் ஒ பக்கத்தில்
தைலகுனிந் நின்

ெகாண் , ேபாவார் வ ேவாைர கைடக்கண்ணால்பார்த் க்

ெகாண்
க்கிறார்கள். ேவ சில உத்திேயாகஸ்தர்கள் தைலப்பாைக, ேகாட் ,
ெக காரச் சங்கி சகிதமாக உலா கிறார்கள். சில ேபாலீஸ்காரர்கள்
சக்கரவர்த்திகைளப் ேபால தைலநிமிர்ந் நடக்கிறார்கள்.சில கம்மதிய ஸ்திாீகள்
ட்டாக்குப் ேபாட் தைலைய ம் கத்ைத ம்
க்ெகாண்
திைசக்ெகா த்தியாகப் பார்த்

உட்கார்ந்

ெகாண்

க்கிறார்கள்.ெவற்றிைல, பாக்கு,

ைகயிைல. சு ட் , பீ , ெபா ப்பட்ைட,
க்கு, ேதன்குழல், சுகியன், காப்பி
த யனவியாபாரம் ெசய் ம் ஓாிரண் பிராமண ம் சூத்திர ம்பகற் ெகாள்ைள
நடத்திக் ெகாண்
க்கிறார்கள். அதாவ காசு ெபறாத சாமான்க க்கு ம்மடங்கு
நான்கு மடங்குவிைலைவத் விற் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
ரயில் வண் அன்ைறக்கு ஒ மணிேநரம் தாமஸமாக வந்த . எனக்குப் ெபா
ேபாகவில்ைல. தண்டவாளத்தின் ஓரமாகச் சிறி
ரம் உலாவி வரலாெமன் க தித்
ெதன் றமாகக்கூப்பி
ரம் ேபாேனன். அங்கு ஒ மரத்த யிேலமிக ம் அழகுள்ள
ஒ

மகம்மதிய கனவான் உட்கார்ந்தி க்கக் கண்ேடன். சாிைகத் ெதாப்பி, சாிைகக்

கைரகள் ைதத்த மஸ்லீன் சட்ைட. சாிைகக்கைர ேபாட்ட நிஜார், சாிைக ேபாட்ட
ெச ப் , ர்ணச் சந்திரன் ேபான்ற கம், ெசழித் வளர்ந்தமீைச. அவைனப் பார்த்த
மாத்திரத்திேல அவன் பிர க் குலத்தில் பிறந்தவெனன் எனக்கு நிச்சயமாகிவிட்ட .
அவன் கண்களினின் ம் தாைர தாைரயாகக்கண்ணீர் ஊற் கிற . இைதப் பார்த்
எனக்கு மிக ம்பாிதாப ண்டாயிற் . நான் ேபாய் அவைன ஏன்அ கிறாய் என்
ேகட்டால், அதினின் ம் அவ க்குஒ ேவைள ேகாபம் உண்டாகுேமா
என்பைதக்கூடேயாசைன ெசய்யாமல் சேரெலன் அவன் ன்ேனேபாய்
நின் ெகாண் :- ''தம்பி, ஏன் அ கிறாய்?''என்

ேகட்ேடன்.

அவன் என்ைன ஏற இறங்க ஒ
ைறபார்த்தான். அவ க்கு 25 வய க்குேமல்
இரா . அவன் தைலையக் குனிந் அ
ெகாண்
ந்தேபாேத மிக ம் சுந்தர
ஷனாகக் காணப்பட்டான்.பிறகு அவன் என்ைனப் பார்த்த டன்
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கண்ைணந் ைடத் க்ெகாண் என் இரண் கண்க டேனஅவனிரண்
ெபா ந்த ேநாக்கிய காலத்திலஅவன் பம் எனக்கு சாட்சாத் மன்மத
பமாகேவெதன்பட்ட .
என்ைன உற்

ேநாக்கியதினின் ம் அவ

நல்ெலண்ணம்உண்டாய் விட்ட . சற்ேற
எப்ேபா

கண்க

ம்

க்கு எப்ப ேயா என்னிடத்தில்

ம் என்னிடம் ேகாபம்ெகாள்ளாமல் ''ரயில்

வரப்ேபாகிற ?'' என் ேகட்டான்.

''இன்ைறக்கு ஒ

மணி ேநரம் ரயில்தாமதித்

வரப்ேபாவதாக ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர்

ெசான்னார்'' என்ேறன்.
எனக்கு ஹிந் ஸ்தானி அல்ல
அவனிடம்உ

உ

பாைஷயிேல ஆரம்ப

பாைஷ நன்றாகத் ெதாி ம். ஆதலால் நான்
தல் ேபசிேனன். ?உங்க

க்கு உ

எப்ப த்

ெதாி ம்? உங்கைளப்பார்த்தால் ஹிந் க்கள் ேபாலத் ேதான் கிறேத?
என் ேகட்டான்.
அதற்கு நான்:- ''சி
ெகாண்

பிராயத்திேலேயநான் காசிப் பட்டணத்தில் கல்வி பயின்

ந்ேதன். அங்கு எனக்கு ஹிந் ஸ்தானி பாைஷ பழக்கமாயிற் '' என்ேறன்.

''காசியில் ஹிந்தி பாைஷ அன்ேறா ேபசுகிறார்கள்?'' என்
ேகட்டான்.

அந்த

ஸல்மான்

அதற்கு நான்:- ''ஹிந்தி, உ
, ஹிந் ஸ்தானி எல்லாம் ஒேர பாைஷதான்.
கலாயராஜாக்கள் பாரசீக பாைஷயிேல தான் ெப ம்பா ம்ஆரம்பத்தில் விவகாரம்
நடத்திவந்தார்கள். பின்னிட் அவர்கள் தமக்கும் தம் ைடய பாிவாரங்க க்கும்
இந்தேதசத் ப் பாைஷயாகிய ஹிந்திையப் ெபா பாைஷயாகக்ைகக்ெகாண்டார்கள்.
ஹிந்தி பாைஷ ஸம்ஸ்கி தத்தி
ந் பிறந்த . அ ஸம்ஸ்கி த பாைஷ சிைத .
அைதஹிந் க்கள் ேதவ நாகாியில் எ தி ஸ்வம்யம் வாகப்ேபசுகிறார்கள். அைதேய
பார்
பியில் எ திக் ெகாண் பல பார்
அரபி ெமாழிகைளக் கலந்
ஸல்மான்கள்ேபசியேபா அதற்கு ஹிந் ஸ்தானி அல்ல உ
என் ெபயர்
வழங்கினார்கள். உ
என்றால் கூடார பாைஷ ெயன் அர்த்தம். அதாவ ,
ெமாகலாய ராஜ்யத்தின் ேசைனகள் கூடாரம் அ த் க்ெகாண் பல ேதசத் ப்
ேபார் ரர்கள் கலந்தி க்ைகயில் அங்கு ேதான்றிய கலப் பாைஷஎன் ெபா ள்.
எனக்கு ஹிந்தி தான் மிக ம் நன்றாகத் ெதாி ம். எனி ம் ஹிந் ஸ்தானி அல்ல
உ
ேமற்ப ஹிந்தி பாைஷயில் பார்
அரபிச் ெசாற்கள் ேசர்ந்தேதயாகுமாதலால்
தான் இதி

ம் நல்ல பழக்க ைடயவனாேனன்.இ

நிற்க. ''நீ
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வ த்தப்பட் க்ெகாண்
ந்த காரணம் யா ?''என் ம ப
ம் என்ைன அறியாமேல
ேகட்ேடன். இ ேகட் அந்த கம்மதியப் பிர ெசால் கிறான்:''சுவாமி, உங்கைளப் பார்த்த மாத்திரத்திேலேயஎனக்கு உங்களிடம் விசுவாசம்
உண்டாகிற . உங்களிடம்ெசான்னால் என் க்கத்திற்கு நிவர்த்தி உண்டாகுெமன்
என்மனதில் ஒ வித நிச்சயம் ேதான் கிற . என் யரம் சாதாரணமாக
மற்றவர்களிடம் ெசால்லக்கூ யதன் . எனி ம்உங்களிடம் ெசால்லலாெமன்
நிைனத் ச் ெசால் கிேறன்.என் யரத்ைதத் தீர்த் விட்டால் உங்க க்கு
மிகுந்த ண்ணிய ண் . இந்த உபகாரத்ைத நான் இறந் ேபாகும்வைர மறக்க
மாட்ேடன்'' என்றான்.
'' தலாவ

உம் ைடய கஷ்டத்ைதச் ெசால்

ம்.தீர்க்க வழி கிைடத்தால் தீர்த்

வி கிேறன்'' என்ேறன்.
அப்ேபா

அம்

கம்மதியப் பிர பின்வ மா

ெசால்லத் ெதாடங்கினார்:

''எங்கள் ஜாதியில் சிறிய தகப்பனார், ெபாிய தகப்பனார் மக்கைள விவாகம் ெசய்
ெகாள்ளலாெமன்ப உங்க க்குத் ெதாிந்தி க்கக்கூ ம். நான் பிறந்த வடக்ேக
ைஹதராபாத் நகரம். சிந் மாகாணத் ராஜதானியாகிய ைஹதராபாத் அன் . நிஜாம்
அரசாின் ராஜதானியாகிய ைஹதராபாத் நகரம். நான் என்பிதா க்கு ஒேர பிள்ைள.
நான் பிறக்கும் ேபா என் பிதாமிக ம் ஏைழயாக இ ந்தார். நான் பிறந் சில
வ ஷங்க

க்குப் பின் எங்கள் ராஜ்யத்தில் ஒ

ெபாிய 'லாட்டாி' ஏலச் சீட் ப்

ேபாட்டார்கள். அந்தச் சீட் க்கு என் பிதா யாாிடமி ந்ேதா 10 பாய் "கடன் வாங்கி
அ ப்பினார். அதிர்ஷ்டம் அவ க்கி ந்த . அவ ைடய தாித்திரத்ைத நாசம்
பண்ணிவிட ேவண் ெமன் அல்லா தி
ளம் பற்றினார். ஒ ேகா
பாய் சீட்
அவ க்கு வி ந்த . பிறகு அவர் அைதக் ெகாண் சில வியாபாரங்கள் நடத்தினார்.
அந்த வியாபாரங்களி ம் அவ க்கு மிதமிஞ்சிய லாபம் கிைடக்கத் ெதாடங்கி சில
வ ஷங்க க்குள்ேள ஏெழட் க் ேகா க்கு அதிபதியாய் விட்டார். அப்பால் சற்ேற
நஷ்டம் வரத்ெதாடங்கிற் . என்பிதா நல்ல த்திமான். நஷ்டம் வரத்ெதாடங்கிய
மாத்திரத்திேல திடீெரன் வியாபாரங்கைள ெயல்லாம் நி த்திக்ெகாண் ,
பணங்கைளத் திரட் ஏராளமான ஸ்திதிகள் வாங்கி அவற்றினிைடேய மாளிைக
கட் க்ெகாண் தம்மால் இயன்றவைர பேராபகாரத்தில் ஈ பட்டவராய் வாழ்ந்
வந்தார்.
நான் பதிைனந் வயதாக இ ந்தெபா
அவர் இறந் ேபாய்விட்டார். நான் ஒேர
பிள்ைளயாதலால் அவர் ெசாத்ெதல்லாம்எனக்கு வந் ேசர்ந்த . என் ட்
ேமற்பார்ைவ ெசய்யஎன சிறிய தகப்பனார் நியமிக்கப்பட்
ந்தார். என் தந்ைத
இறக்குந் த வாயில் சிறிய தகப்பனா க்குச் சில லக்ஷங்கள்ெபறக்கூ ய மி இனாம்
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ெகா த்த

அன்றி, என்ைனப்பராமாித்

வ ம் கடைமைய ம் அவ க்ேக சார்த்தி

விட் ப் ேபானார். என சிறிய தகப்பனார், தலாவ ேவைலயாக, தம் ைடய
குமாரத்திகைள எனக்ேக மணம் ாிவித்தார். என் பிதா இறந் இரண் வ ஷங்கள்
ஆகு ன்னேர, ேமற்ப விவாகம் நைடெபற்ற . என் சிறிய தகப்பனா க்கு ஆண்
குழந்ைத கிைடயா . ன் ெபண்பிரைஜ தான் அவ க்குண் . ஆகேவ என் ைடய
ெசாத் ெவளிக் கு ம்பங்க க்குப் ேபாய்விடக்கூடாெதன் உத்ேதசித் அவர்
இங்ஙனம் ெசய்தார். இந்த விவாகம் என் தாயா க்குச் சம்மதமில்ைல. அவள்
தன் ைடய வைகயில் ஒ அழகான ெபண்ைண எனக்கு மணம் ாிவிக்க
வி ம்பினாள். அைத விட் நான் சிறிய தகப்பனாாின் ெபண்கைள விவாகம்
ெசய் ெகாண்டா ம் அவர்களில் யாேர ம் ஒ ெபண்ைண மாத்திரம் மணம் ெசய்
ெகால்வேத சாிெயன் ம் ஒேரய யாக வைர ம் மணம் ாிவ கூடாெதன் ம் என்
தாய் வற்
த்தினாள். இதினின் ம் என் தாயா க்கும் சிறிய தகப்பனா க்கும்
மனஸ்தாபம் மிகுதியாக ஏற்பட்ட . சிறிய தகப்பனார் என்ைனத் தனியாக ேவேற
ஊ க்கு அைழத் க்ெகாண் ேபாய் அங்கு என் தாயா ைடய அ மதியில்லாமேல
விவாகத்ைத
த் ைவத் விட்டார். சிறி காலத் க்ெகல்லாம் என் தாயார் என்
ெசய்ைகயாேல ஏற்பட்ட க்கத்ைதப் ெபா க்க மாட்டாமேல உயிர் றந் விட்டாள்.
சிறிய தகப்பனார் இட்டேத என் ட் ல் சட்டமாய் விட்ட . ெசாத் விஷயங்கைள
நான் கவனிப்பேத கிைடயா . எல்லாம் அவர் வசத்தில் விட் விட்ேடன். அவ ம் என்
ெசாத்தில் தம்மால் இயன்றவைர இரண்
ன் வ ஷங்க க்குள்ேள அ பத்ேத
லக்ஷம் - கிட்டத்தட்ட ஒ ேகா
பாய் வைர - தா களின் விஷயத்தி ம் கு யி ம்
நாசம் பண்ணிவிட் கைடசியில் கு மிகுதியால் குடல் ெவ த் ச் ெசத் ப்ேபானார்.
பிறகு என் ெசாத்ைத ெயல்லாம் நிர்வகிக்க ேவண் ய கடைம என்ைனப்
ெபா த்ததாயிற் . சாி. இந்த விஷயத்ைத விஷ்தாரமாகச் ெசால்வ என் ைடய
ேநாக்கமன் . ெசாத் க் ெகாஞ்சம் நஷ்டமானதில் எனக்கு அதிகக் கஷ்டமில்ைல.
இதனிைடேய என் ைடய ன் மைனவிகளால் நான் ப ம் பா ெசால் ந்
தரமன் . அேதா - பார்த்தீர்களா? ஸ்ேடஷ

க்குப் பக்கத்தில்

கம்மதிய ஸ்திாீகள்

உட்கார்ந்தி க்கும் கூட்டம் ெதாிகிறதன்ேறா? ந ேவ யி க்கும் ன் ேப ம்
என் ைடய பத்தினிமார். சுற்றி உட்கார்ந்தி ப்ேபார் ேவைலக்காாிகள். அந்த ன்
ேப ம் ைலக் ெகா த்தியாக கத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண் உட்கார்ந்தி ப்பைதப்
பார்த்த மாத்திரத்திேலேய அவர்க க்குள்ேள மனெவாற் ைம யில்ைலெயன்ப
பிரத்யக்ஷமாக விளங்கவில்ைலயா? இவர்களில் த்தவள் ெபயர் ேராஷன். அவ க்கு
வய இ பத்திரண் .அ த்தவள் ெபயர் குலாப் பீவி. அவ க்கு வய பத்ெதான்ப .
அதற்க த்தவள் ெபயர் ஆயிஷா பீவி. அவ க்கு வய பதினா . ேராஷனிடத்தில்
நான் ேபசினால் குலாப் என்ைன ெவட்டலாெமன் க
கிறாள். குலாபிடம் வார்த்ைத
ேபசுவ ஆயிஷா க்குச் சம்மதியில்ைல. அவ க்குஒ நைக வாங்கிக் ெகா த்தால்
இவள் ஒ நைகைய உைடத்ெதறிகிறாள். இவ க்ெகா பட் ச் சட்ைட வாங்கிக்
ெகா த்தால் "
-------------
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மாதர் -

கமதிய ஸ்திாீகளின் நிைலைம

இரண் தினங்க க்கு ன் என் ைடய கம்மதிய நண்பர் ஒ வர்
என்ைனப்பார்க்கும் ெபா ட் வந்தி ந்தார். இவர் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் ஆழ்ந்த
பற் தல் உைடயவர். எதிர்காலத்தில் இஸ்லாம் மதம் மிகுந்த மகிைம ம்
ஒளி ம்உைடயதாய் உலகத் க்கு எண்ணிறந்த நன்ைமகள் ெசய்யப்ேபாகிறெதன்
இவர் உ தியாக நம் கிறார்.இவர நம்பிக்ைக நிைறேவ ெமன்பதற்கு பல
அைடயாளங்கள் இக் காலத்தில் உலகெமங்கும் பல அைடயாளங்கள் இக் காலத்தில்
உலகெமங்கும் ேதான் வதால், நா

ம் இவ ைடய க த்ைத அங்கீகாரம்ெசய்கிேறன்.

ஆதலால், இவ க்கும் எனக்கும் மிகுந்த நட்ேபற்பட்
இவர் அன்

மாைல என்னிடம்

வளர்ந்

வ கிற .

தலாவ ேகட்ட ேகள்வி:-

''ெசன்ற 22-5-20-ல் சுேதசமித்திரன் பத்திாிைக7-ம் பக்கத்தில் 'ெரயில்ேவ ஸ்தானம்'
என்ெறா

கைத எ தியி ந்தீர்கேள'' அ

ெமய்யாகேவ நடந்த விஷயமா''ெவ ம்

கற்பைனக் கைத தானா?'' என்றார்.
''ெவ ம் கற்பைன'' என்

நான் ெசான்ேனன்.

'என்ன க த் டன் எ தினீர்?'' என்

அவர் ேகட்டார்.

அதற்கு நான்:- ''ெபா வாக நான் கைதகெள
ம் ேபா ம், ெவ ேம கற்பைன
நயத்ைதக் க திஎ
வ வழக்கேமயன்றி ஏேத ம் ஒ தர்மத்ைதப் ேபாதிக்க
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன் எ
ம் வழக்கமில்ைல. தர்மேபாதைனக்கு
வியாஸங்கெள
க
ேவன். எனி

வாேனன்'' கற்பைனப் ைனைவேய அதில் நான் க்கியமாகக்
ம் என்ைன மீறிேய கைதகளி ம் ெப ம்பா ம் தர்மேபாதைனகள்

வந்
ைழந் வி கின்றன. அவ்வாேற இந்த ''ெரயில்ேவ ஸ்தானம்'' என்ற
கைதயி ம் ஒ தர்மக் ெகாள்ைக இ க்கத்தான் ெசய்கிற . ஒ வன் பலமாதைர
மணம் ாிந் ெகாண்டால் அதினின் ம் அவ க்குக் கஷ்டம் தான் விைள ெமன்ப ம்,
விவாகத்தில் ஒ வன் இன்பம் காணேவண் னால் அவன் ஒ த்திைய மணம்
ெசய் ெகாண் அவளிடம் மாறாத தீராத உண்ைமக் காதல் ெச த் வேத
உபாயமாகுெமன்ப ம் ேமற்ப
என்ேறன். அப்ேபா

அந்த

கைதயினால் குறிப்பிடப்ப ம் உண்ைமகளாகும்?

ஸ்லீம் நண்பர்:- ''அந்தக் கைதயில் ஒ

பிைழஇ க்கிற '' என்றார்.
"என்ன பிைழ?" என்

ேகட்ேடன்.

146

''அக் கைதயில் ஒ
கம்மதியப் பிர
ன் சேகாதாிகைள மணம் ெசய்ததாக
எ தியி க்கிறீர்கள். அப்ப சேகாதரமான ன் ெபண்கைள மணம் ாிந்
ெகாள் தல் கம்மதிய சாத்திரப்ப ''ஹராம்'' (பாதகம்) ஆகக் க தப்ப கிற . தன்
மைனவி உயி டனி க்ைகயில் அவ டன் பிறந்த மற்ற ஸ்திாீைய ஒ
ஸ்லீம்
மணம் ாிந்
என் அந்த

ெகாள்ளக்கூடாெதன்பேத எங்க
கம்மதிய நண்பர் ெசான்னார்.

ைடய சாத்திரங்களின் ெகாள்ைக''

இைதக் ேகட்ட டன் நான்:- ''சாிதான், எனக்கு அந்த விஷயம் ெதாியா .
மைனவிெயா த்தியின் சேகாதாிகைள மணம் ாி ம் வழக்கம் ஹிந் க்கு க்குள்ேள
உண்டாதலால், அ ேபாலேவ கம்மதியர்க க்குள்ேளேய இ க்கலாெமன்
நிைனத் அங்ஙனம் தவறாக எ தி விட்ேடன். எனேவ அந்தக் கதாநாயகனாகிய
கம்மதியப் பிர
க்கு அவ ைடய சிற்றப்பன் தன் ன் குமாரத்திகைள ம் மணம்
ாிவித்தாெனன்பைத மாற்றித் தன்னினத்ைதச் ேசர்ந்த ன் ெபண்கைள மணம்
ாிவித்தாெனன்

தி த்தி வாசிக்கும்ப

''சுேதச மித்திரன்''பத்திாிைகயில் எ தி

வி கிேறன்'' என்ேறன். (-ெரயில்ேவ ஸ்தானம்- என்ற கைதயில் நான் ேமேல கூறிய
சாதாரணத்தவ
கவிட்ட பற்றி பத்திராதிப ம் பத்திாிைக ப ப்ேபா ம் என்ைனப்
ெபா த் க் ெகாள் ம்ப ேவண் கிேறன். உலகெமல்லாம் மாதர்க க்கு நியாயம்
ெசய்ய ேவண் ெமன்ற கிளர்ச்சி நடப்பைத அ சாித்
ஸ்லீம்க ம் ஏக பத்தினி
விரதம், ெபண் வி தைல, ஆண் ெபண் சமத் வம் என்ற ெகாள்ைககைளப்
பற்றிேமன்ைம அைடய ேவண் ெமன்பேத என் க த் . இந்தக் க த்
நிைறேவ ம்ப பரமாத்மாவான அல்லாஹூத்த ஆலா அ ள் ாிவாராக).
இதி
ந் சம்பாஷைண ெபா வாக கமதிய விவகாரங்களின் விஷயத்ைதக்
குறித் நைடெபறலாயிற் . அப்பால் கம்மதிய மாதர்களின் ஸ்தானத்ைதக் குறித் ப்
ேபசலாேனாம்.
என்
''உங்க

டேன ஒ

ஹிந்

நண்பர்இ ந்தார். அவர் அந்த

க்குள்ேள ஸ்திாீகைள அந்தப் ரத்தில் மைறத்

வழக்கம் எக்காலத்தில் ஏற்பட்ட ?'' என்

ஸ்லீம் நண்பைர ேநாக்கி:-

ைவப்பதாகிய (ேகாஷா)

ேகட்டார்.

அ ேகட் அந்த கம்மதிய நண்பர்:-'' கம்ம நபி (ஸல்லல்லாஹி
அலகிவஸல்லா) அவர்கள் காலத்திற்கு ெந ங்காலம் ன்ேன இந்த வழக்கம்
அேரபியாவில் இ ந் இைடேய மாறிப்ேபாய்விட்ட .பிறகு கம்ம நபி அைத
மீள ம் விதியாக்கினார்''என்றார். அப்ேபா

நான் ''மதவிஷயங்கைள அதாவ

அல்லாவிடம் ெச த்தேவண் ய பக்தி த ய விஷயங்கைளத் தவிர, விவாகம்,
ஸ்திாீகைள நடத்த ேவண் ய மாதிாி த ய ஜனச கத்தின் ஆசார நியமங்களில்
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காலத் க்குத் தக்கப
ேகட்ேடன்.

திய மா தல்கள் ெசய்

ெகாள்ளலாமன்ேறா?'' என்

''அங்ஙனம் ஆசார விஷயங்களிேலகூட மா தல்கள் ெசய்ய எங்கள் சாஸ்திரங்கள்
இடங்ெகா க்கவில்ைல!'' என்

அந்த

ஸ்லீம் நண்பர் ெசான்னார்.''எந்த

சாஸ்திரங்க ேம ஆசார நியமங்களில், அதாவ நம்மால் விதிக்கப்பட்ட திய
ஆசார ைறயில் அதற்குப்பிறகு யாெதா மா த ம் ஏற்படக்கூடாெதன்
விதிப்ப தான் வழக்கம். ஆனால் அதன்ப எங்கும்நடப்பதில்ைல. எல்லா
ஜாதிகளி ம் எல்லா ஜன ச கங்களி ம் எல்லா ேதசங்களி ம் எல்லா
மதஸ்தர்க க்குள் ம் காலத் க்குக் காலம் ஆசாரங்களில் திய மா தல்கள்
ஏற்பட் க் ெகாண் தான் வ கின்றன''என்

நான் ெசான்ேனன்.

'' ராதன நபிகளால் விதிக்கப்பட்ட ஆசாரங்களில் சில
மாறவில்ைலேயா? அ

ேபால்

கம்ம

அதன் பிறகு மாற்றக்கூடாேதா?'' என்

கம்மதிய நபியின் காலத்தில்

நபியின் காலத்தில் ஏற்பட்ட ஆசாரங்கைள
என் ஹிந்

நண்பர் ேகட்டார்.

அ ேகட்ட என் ஸ்லீம் நண்பர்:''கூடா . ஏெனன்றால் கம்ம தான் கைடசி
நபி.அவ ைடய உத்தர கள் கைடசியான உத்தர கள். அவற்ைற மாற் வதற்கு
இடமில்ைல'' என்றார்.
'' ந்திய நபிகளின் கட்டைளக ம் கட
ைடய ேநரான கட்டைளகேளயன்றி
அந்தந்த நபிகளின் ெசாந்தக் க த் க்களல்ல என்பைத இஸ்லாமானவர்கள்
அங்கீகாரம் ெசய்கிறார்கள். காலத்தின மா த க்கிணங்க, அல்லா, தன் பைழய
கட்டைளகைளமாற்றி ஒவ்ெவா
திய நபி லமாக ம் திய கட்டைளகள்
பிறப்பித் க் ெகாண் வந்தி க்கிறார்; எனேவ, கம்ம நபி இ ந்த காலத் க்கும்
ேதசத் க்கும் ெபா ந்த அவர் லமாகப் தியகட்டைளகள் ெகா க்கப்பட்டன
மதக்ெகாள்ைககள் எக்காலத் க்கும் எந்த ேதசத்திற்கும் ெபா . ஆதலால்அவற்ைற
மாற்றக்கூடா . ெவ ேம ஜனங்கட்கு சம்பந்தமான ஆசார விவகாரங்கைள
காலேதசங்க க்குப் ெபா ந் ம்ப மாற்றலாெமன்
கம்ம நபி
ெசால்லவில்ைலயா?'' என்

அந்த ஹிந்

நண்பர் ேகட்டார்.

அங்ஙனம் எங்கள் நபிநாயகம் அவர்கள்உத்தர
ஸ்லீம் நண்பர்ெதாிவித்தார்.

ெகா க்கவில்ைல'' என்

என்
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''உங்க

க்கு நிச்சயமாகத் ெதாி ேமா? நீங்கள் ெகாரான்

ம்

வாசித்தி க்கிறீர்கேளா?'' என் நான் ேகட்ேடன்.
அதற்கு என் ஸ்லீம் நண்பர்:- ''நான் ெகாரான்
ம் ஓதியதில்ைல. என்
சுற்றத்தாாில் சிலர் ெகாரான் ற்றி ம் ஓதியி க்கிறார்கள். இந்த விஷயத்ைதப்பற்றி
அவர்களிடம் ேகட் த் ெதாிவிக்கிேறன்'' என்றார். பிறகு இந்த விஷயத்ைத
விட் விட்ேடாம்.
அப்பால் நான் என் ஸ்லீம் நண்பைர ேநாக்கி:- ''ெதன் ஜில்லாக்களிேல தமிழ்ப்
ேபசும் ஸ்லீம்(ரா த்தர்) க க்குள்ேள ேகாஷா வழக்கம் காணப்படவில்ைலேய!
அதன் காரணம் யா ?'' என்

ேகட்ேடன்.''இங்கும் சிலர் அந்த வழக்கத்ைதப்

பாிபா க்கத்தான் ெசய்கிறார்'' என்

என்

ஸ்லீம் நண்பர் ெசான்னார்.

''எனி ம் பலர் அைதப் பாிபா க்கவில்ைலேய?அதன்
ேகட்ேடன்.
''ேவதசாஸ்திர விதிகளில் அவர் ெச
ெச

த்தாம

ப்பேத அதற்கு

காந்திரம் யா ?'' என்

த்தக் கடைமப்பட்ட அள

காந்திரம்'' என்

என்

பயபக்தி

ஸ்லீம் நண்பர் ெதாிவித்தார்.

''அப்ப யி ந் ம், ெதன் ஜில்லாக்களி ள்ள இந்த ஸ்லீம்கள் மற்றப் பக்கத்
ஸ்லீம்கைளக் காட்
ம் அல்லாவின் பக்தியி ம் மதப்பற் த
ம் சிறிேத ம்
குைறந்தவர்களில்ைல என்ப பிரத்யக்ஷ மன்ேறா? அங்ஙனமாக, இவர்கள் ெகாரான்
விதிகளில்ேபாதிய அள பயபக்தி ெச த்தாமல் இ க்கிறார்கள்என் ெசால் தல்
நியாயம் அன் . இந்த ேகாஷா விஷயத்தில் மாத்திரம் இந்த ேதச சம்பிரதாயங்கைளத்
த வி நடக்கிறார்கள். இவர்க ைடய கூட்டத்தில் எத்தைன ஞானிக ம்
பக்திமான்க ம் அவதாரம் ெசய்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த ேகாஷா விஷயத்ைத
இக்கூட்டத்தின் மீ வற்
த்தாமல் தான் இ ந்தி க்கிறார்கள். ஆதலால் மதபக்தி
த ய விஷயங்களில் மா தல்கள் கூடாேதெயாழிய, ஆசாரங்களில் காலத் க்குத்
தகுந்த இடத் க்குத் தகுந்த மா தல்கள் ெசய் ெகாள்ள இஸ்லாம் சாஸ்திரங்கேள
அ

மதி தரக்கூ ம் என்
இ

ேகட்

அந்த

நிைனக்கிேறன்'' என்

நான் ெசான்ேனன்.

ஸ்லீம் நண்பர் மீள ம்:-''நான் நன்றாகக் ெகாரான்

ஓதியவர்கைள விசாாித்

இந்த விஷயத்தில்

ெசால்

கிேறன்'' என்றார்.

''இைடக்காலத் சாஸ்திரங்கள் இந்த விஷயத்தில் அதிக ரண் ெச த்தக் கூ ம்.
ஆதலால் சாட்சாத் ெகாரான் ேவதத்ைதேய நன்றாகப் ப த் உணர்ந்தவர்களிடம்
விசாரைண ெசய் ங்கள்'' என்ேறன்.
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''சாி, அங்ஙனேம ெசய்கிேறன்'' என்

என் ஸ்லீம் நண்பர் ெசான்னார்.

பிறகு
க்கி ேதசத்தில் ஸ்திாீக க்குள்ேள பிரம்மாண்டமான வி தைலக் கிளர்ச்சி
நடந் வ வைதப்பற்றி ம் அங்கு பல மாதர்கள் ேகாஷா வழக்கத்ைத ற்றி ம்
ஒழித் விட் , கல்வி ேகள்விகளில் உயர்ந்த ேதர்ச்சி ைடேயாராய், தங்க
சைபகள் ேசர்த் ம் தாங்கேள உபந்நியாஸங்கள்

க்குள்ேள

த யன நடத்தி ம், உலகத் மற்ற

மாதர்கைளப்ேபால்
க்கியி ள்ள மாத ம் கல்வி, வி தைல, ஆண்க டன்
சமத் வம் இவற்ைற எய்தி ேமன்ப மா அதிதீவிரமான யற்சிகள் ெசய்
வ வைதப்பற்றி ம் நான் சில வார்த்ைதகள் ெசான்ேனன்.
அப்பால் எங்கள் காைலக் கூட்டம் கைலந் விட்ட . என்
ட் க்குப் ேபாயினர்.

ஸ்லீம் நண்ப ம் தம்

-------------மாதர் - ந ன

ஷ்யாவில் விவாக விதிகள்

ஷ்யாவில் ஜார் சக்ரவர்த்தியின் ஆட்சி ெப ம்பா ம் ஸமத்வக் கக்ஷியார் அதாவ
ேபால்ஷிவிஸ்ட் கக்ஷியாாின் பலத்தாேல அழிக்கப்பட்ட . எனி ம் ஜார்
ழ்ச்சியைடந்த மாத்திரத்திேல அதிகாரம் ேபால்ஷிவிஸ்ட்களின் ைகக்கு
வந் விடவில்ைல. அப்பால் சிறி

காலம்,

தலாளிக் கூட்டத்தார் ெகரன்ஸ்கி

என்பவைரத் தைலவராக நி த்தி, ஒ விதமான கு யரசுநடத்தத் ெதாடங்கினார்கள்.
ஆனால் ெகரன்ஸ்கியின் ஆட்சிஅங்கு நீ த் நடக்க வில்ைல. இங்கிலாந் ,
ப்ரான்ஸ் த ய ேநச ராஜ்யங்களிடமி ந் பலவைககளில் உதவிெபற்ற ேபாதி

ம்

திய கிளர்ச்சிகளின் ெவள்ளத்தினிைடேய, ெகரன்ஸ்கியால் தைல க்கி நிற்க
யவில்ைல. சில மாதங்க க்குள்ேள ெகரன்ஸ்கி தன் உயிைரத் தப் வித் க்
ெகாள் ம் ெபா ட்டாக ஷ்யாவினின் ம் ஓ ப்ேபாய், ேநசவல்லரசுகளின்
நா களில் தஞ்செமன் கு கேநாிட்ட .
ேபால்ஷிவிக் ஆட்சி ஏற்பட்ட காலத்திேல அதற்குப் பலவைககளி ம் ேதாஷங்கள்
கற்பிப்பைதேய தம் கடைமயாகக் க தியவர்களிேல சிலர் அதன்மீ ராஜாீக
ெநறிகளிேல குற்றங்கள் சுமத்திய ேபாதாெதன் , ேபால்ஷிவிஸ்ட் கக்ஷியார்
ஸ்திாீகைள ம் ெபா வாகக்ெகாண் ஒ த்திைய பலர் அ பவிக்கிறார்கெளன்
அபாண்டமான பழி சுமத்தப்பட்ட . ஆனால், 'ெகட் க்காரன்
ஒன்பதாம் நாள் உண்ைம எப்ப ேய ம் ெவளிப்பட் வி ம். ஒ
குறித்

எத்தைன காலம் ெபாய் பரப்பிக் ெகாண்

ன் , இங்கிலாந்

க்க

கு எட் நாைளக்கு'
ெபாிய ராஜ்யத்ைதக்

ம்? சில தினங்க

ேதசத்தில் மாஞ்ெசஸ்டர் நகரத்தில் பிரசுரம் ெசய்யப்ப ம்

க்கு
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'மாஞ்ெசஸ்டர் கார் யன்' என்ற பத்திாிைக ந ன ஷியாவின் விவாக விதிகைளப்
பற்றிய உண்ைமயான விவரங்கைளப் பிரசுரம் ெசய்தி க்கிற .
அவற்ைறப் பார்க்கும்ேபா , ந ன ஐேராப்பிய நாகாீகம் என்
கழப்ப ம்
வஸ் வின் நியாயமான உயர்ந்த பக்குவ நிைலைய ேமற்ப ேபால்ஷிவிஸ்ட் விவாக
சம்பிரதாயங்களில் எய்தப்பட்
க்கிறெதன் ெதளிவாக விளங்குகிற ஆண், ெபண்
இ பாலா ம் பாி ரண ஸமத் வ நிைலைம ைடேயார். இங்ஙனம் இ பாலா ம்
ற்றி ம் சமானம் என்ற ெகாள்ைகக்குப் பங்கம் ேநாிடாதப விவாகக்கட்ைடச்
சைமக்க ேவண் ம் என்பேத ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் உண்ைமயான ேநாக்கம்.
ெபண்க க்கு வி தைல தாங்கள்ேவ பல ஜாதியார்கைளக் காட்
ம் அதிகமாகக்
ெகா த்தி ப்பேத தாம் நாகாீகத்தில் உயர்ந்தவர்கள் என்பதற்கு க்கியமான
அைடயாளங்களில் ஒன்றாெமன் ஐேராப்பியர்கள் ெசால் கிறார்கள். அந்த
வைகயிேல பார்த்தால், ஐேராப்பாவின் இதரப் பகுதிகைளக் காட்
ம் ந ன
உயர்ந்த நாகாீகம் ெபற் ள்ள ெதன்ப பரத்யக்ஷமாகத் ெதாிகிற .

ஷியா

''மாஞ்ெசஸ்டர் கார் யன்'' ெசால் கிற :- ெதற்கு ேஸாவியட் (ேபால்ஷிவிஸ்ட்)
ஷியாவில் இ வைரயி
ந்த ண் நிர்ப்பந்தங்கள் இனி விவாகவிஷயத்தில்
இல்லாதப ஒழித் விடப்ப ம். அதாவ ,ேவற் ைமகள் த யன விவாகங்க க்குத்
தைடயாகக்கணிக்கப் படமாட்டா! இப்ேபா ள்ள சட்டப்ப ஸ்திாீக க்கும்
ஷர்க க்கும் எவ்விதத்தி ம்ேவற் ைம கிைடயா . இ பாேலா ம்
ஸமானமாகேவக தப வர். எல்லாக் குழந்ைதக ம் ஸ ஹச் சட்டப்ப பாி ரண
சமத்வம் உைடயனவாம். பா காப்பில்லாத குழந்ைதகள் யா க்குப் பிறந்த ேபாதி ம்,
அவற்ைறப் பா காக்க ஒ தனி இலாகா ஏற்பட்
க்கிற . இந்தச் சட்டம் ராஜாங்க
சாஸனப்ப நைடெப ம் விவாகங்கைளேய அங்கீகாரம் ெசய் ம். ெபண்கள்
பதினா வய க்குள் ம், ஆண்கள் பதிெனட் வய க்குள் ம் விவாகம்
ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். இ திறத்தா ம் மனெமாத்தால்தான் விவாகம் ெசய்யலாம்.
விவாகம்
ந்த ம்
ஷன் அல்ல ஸ்திாீயின் ெபயைரக் கு ம்பத்தின் ெபயராக
ைவத் க் ெகாள்ளலாம். விவாகத் க்குப் பிறகு தம்பதிகள் பரஸ்பரம் உதவியாக வாழக்
கடைமப் பட்
க்கிறார்கள்.
ஷேன ம் ஸ்திாீேய ம் விவாக பந்தத்ைத
நீக்கிக்ெகாள்ள வி ம்பினால், அங்ஙனேம நீக்கிக் ெகாள்ளச் சட்டம்
இடங்ெகா க்கிற .'
ேமற்ப

விவரங்கள் 'மான்ெசஸ்டர் கார் யன்' பத்திாிைகயிேல காணப்ப கின்றன.

சில தினங்களின்

ன் ஒ கிராமாந்தரத்

ஸ்திாீ 'மாதர் நிைல' என்ற மகுடத்தின் கீேழ

'சுேதசமித்திரன்' பத்திாிைகயில் ஒ வியாஸம் எ தியி ந்தார். அந்த வியாஸத்ைத
வாசித் ப் பார்த்தால் (
மான்காந்தி ெசால் வ ேபால) எவ க்கும் அ ைக
வராமல் இரா . அந்தவ்யாஸத்தில் நம் ைடய ேதசத் ஸ்திாீகைள நம்மவாில்
ஆண்மக்கள் எத்தைன இழிவாக ம் கு ரமாக ம் நடத் கிறார்கெளன்பைத அந்த
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ஸ்திாீ மிக ம் நன்றாக எ த் விளக்கியி ந்தார். உலகத்தில் ஒ ஸ்திாீ ஜனன
ெமய்திய மாத்திரத்திேல மாேதவி ன்ேற ெசாச்சம் ழம் கீேழ அமிழ்ந் ேபாய்
வி வதாக இந்நாட் ல் ந்ைதய ஆண்மக்கள் எ தி ைவத்தி ப்பைத ம் அ ேபால்
ஸ்திாீகைள இழிவாக ம் குைறவாக ம் ெசால்

ம் ேவ

பல 'சாத்திர'

வசனங்கைள ம் ேமற்ேகாள் காட் , அந்த மா நம் ெபண்மக்களின் ஸ்திதி,
விலங்குகளின் ஸ்திதிையக் காட்
ம் பாிதாபத் க்கு இடமாக விளக்கி மிக ம் வ த்த
ணர்த்தியி ந்தார்.
இப்ப ப்பட்ட நம் ைடய ஸ்திாீகளின் நிைலைமைய ந ன ஷ்யாவில்
ஸ்திாீகளின் விஷயமாக ஏற்பட்
க்கும் சட்டங்க டன் ஒப்பிட் ப் பா ங்கள்.
அப்ேபா தான் நம்ைம ஐேராப்பிய நாகாீகம் எந்த சக்தியினாேல கீேழ ழ்த்திற்
என்ப ம், எந்த அம்சங்களில் நாம் ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் வழிையப் பின்பற்றத்
தகும் என்ப ம் ெதளி றப் லப்ப ம். நாம் ஐேராப்பியர் காட் ம் ெநறிகைள
ற்றி ேமைகப் பற்றிக் ெகாள் தல் அவசியமில்ைல. தி ஷ்டாந்தமாக, நாம்
குழந்ைதகைள கு ம்ப சம்ரக்ஷைணயினின் ம் பிாித் ராஜாங்க ஸம்ரக்ஷைணயில்
விடேவண் யதில்ைல. ெபண்கள் 14வய க்குள் ம் ஆண்கள் 18 வய க்குள் ம்
விவாகம் பண்ணித் தீர ேவண் ெமன் நிர்பந்தப்ப த்த ேவண் ய அவசியமில்ைல.
விவாகத்ைத ரத் ெசய் ம் விஷயத்தில் அவஸரப்பட ேவண் யதில்ைல.
ெபா ைமைய உபேயாகப்ப த்தி விவாகக் கட்ைட நிரந்தரமாகப் பா காப்பேத மனித
நாகாீகத்தின் சிறப்பாதலால் நாம் அதற்குாிய ஏற்பா ெசய்ேவாம். ஆனால்
'ஆண்க

க்கும் ெபண்க

க்கும் எவ்விதத்தி

ம் ேவற் ைம கிைடயா .

இ பாேலா ம் ஸமானமாகேவ க தப்ப வார்கள்' என்

ஷ்யச் சட்டம்

கூ மிடத்திேல நாம் ஐேராப்பிய நாகாீகத்தின் க த்ைத அ
மிக அவசரம்.

ஸாித்தல் மிக, மிக, மிக,

----------மாதர் - ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் ெபண்கள் வி தைல
ெதன் ஆப்பிாிக்காவிேல ''பிேயட்டர் மாாிட்ஸ் ர்க்'' என்ற பட்டணத்தில் 1910வ டத்தில் ''ெபண்கள் வி தைலச் சங்கம்'' என்ெறா சைப ஸ்தாபனம்
ெசய்யப்பட்ட . இதிேல பல வகுப் க்கைளச் ேசர்ந்த ெபண்கள் ஒன் கூ
''பார் ெமண் '' சைபயிேல பிரதிநிதிகள் நியமிப்பதற்காக சீட் ப் (ஓட்)ேபா ம்
சுதந்திரம் ெபண்க க்குக் ெகா த்தால் ஒழியேவ விதமான சீர்தி த்தங்கள்
ெபண்க ைடய நிைலைமயிேல உண்டாக்குவ சாத்தியமில்ைல என்
ெசய் ெகாண் அந்ேநாக்கத்ைத நிைறேவற் ம்ப பிரயத்தனம் ெசய்
வ கின்றார்கள். இந்தச் சங்கம் ஆரம்பித்த காலத்தில் 'நட்டா'

ேல ெபண்கள் நகர

சைப(Municipality) க்குச் சீட் ப் ேபா ம் உாிைமகூட இல்லாதி ந்தனர். இச்
சங்கத்தினாின்

யற்சியால் ஸ்திாீக

க்குள்ேள ஜாதி, குலம், ெசல்வம், ஸ்தானம்,
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பட்டம்

த யவற்றால் ஏற்பட்

ந்த அனாவசியமான தாரதம்யங்கள் குைறந்

வ கின்றன. கல்வி விஷயத்திேல (அதாவ ெபண்கல்வி மாத்திரம் அன் ),
ெபா வாக ேதசத் ஜனங்களின் ப ப் விஷயத்தில் இவர்கள் மிக ம் சிரத்ைத
ெச த்தி வ கிறார்கள். பள்ளிப் பிள்ைளக க்கும் ெபண்க க்கும் இயற்ைக விதிகள்
நன்றாகக் கற் க் ெகா த் ேமற்ப விதிகைளத் "தவறினால் இயற்ைகேய தண்டைன
ெசய்யம் என்பைத அவர்கள் நன்றாகத் ெதாிந் ெகாள் ம்ப ெசய் , ெபா ஜன
அறிைவ இயற்ைக ெநறியில் ஓங்கும்ப ெசய்யேவண் ம் என் பா ப கிறார்கள்.
நிைல தவறிப்ேபான ஸ்திாீகைளக் ெகா ரமான அவமதிப்பா ம் அசிரத்ைதயா ம்
ேமன்ேம ம் ெகட்டழிந்
ன்பப் படாதப நல்வழி காட் ேநர்ைமப்ப த்தேல
தகுதிெயன்

தீர்மானித்

அதற்குாிய

யற்சி ெசய்

வ கிறார்கள். ''ஜன சைப ராசி''

(ஜன சைபபார் ெமண் ) ேராசி கமிட் ெயன் தன் ராசி ஒன் நியமித் அந்த ராசி
(கமிட் ) ையச் ேசர்ந்தவர்கள் அப்ேபாதப்ேபா ஜன சைபக்கு ன் வ ம்
மேசாதாக்கைளப் ப த் ஆராய்ச்சி ெசய்கிறார்கள். ஏேத ம் ஒ மேசாதா
சட்டமாவதனாேல ஜனங்க

க்குப் பிரதிகூலம் ஏற்ப ம் என்

ேதான்றினால், உடேன

ஜனசைபக் காரைரத் தனித்தனிேய ேபாய்ப் பார்த் ஆட்ேசபங்கள் ெசய்தல்,
தந்திகளின் லம் ஆட்ேசபித்தல் த ய காாியங்கள் ெசய்கிறார்கள். ஸ்திாீக
ெதாழிற்சாைலகளிேல ெகா க்கும் சம்பளம் இன்ன அள க்குக் கீேழ
"ேபாகக்கூடாெதன்
மேசாதா'' ெகாண்

நிர்ணயஞ் ெசய்தஜன சைபயார் ஒ
வரேவண் ம் என்

க்குத்

''சம்பளக் கீெழல்ைல

ெசால் , அதற்காகப் பல ''ெமம்பர்''கைளப்

ேபாய்ச் சந்தித் வாதா வ கிறார்கள். (ந விேல ஒ ரசமான வார்த்ைத.''ெமம்பர்''
என்பதற்குச் சாியான தமிழ்ச் ெசால் எனக்கு அகப்பட வில்ைல. இ ஆச்சாியத்தி ம்
ஆச்சர்யம். ''அவயவி'' சாியான வார்த்ைத யில்ைல. ''அங்கத்தான்'' கட் வரா .
''சபிகன்'' சாியான பதந்தான். ஆனால் ெபா ஜனங்க க்குத் ெதாியா . யாேர ம்
பண் தர்கள் நல்லபதங்கள் கண் பி த் க் ெகா த்தால் ண்ணிய ண் . அைரமணி
ேநரம் ேயாசித் ப் பார்த்ேதன்; 'உ ப்பாளி' ஏெதல்லாேமா நிைனத்ேதன். ஒன் ம்
மனதிற்குப் ெபா ந்தவில்ைல. என்ன ெசய்ேவன்! கைடசியாக ''ெமம்பர்'' என்
விட்ேடன். இன் ம் ஆர, அமரேயாசித் ச் சாியான பதங்கள் கண்
மற்ெறா
ைற ெசால் கிேறன்)

எ தி

பி த்

ஸ்திாீக க்கு நகர சைபயிேல சீட் ப்ேபா ம் சுதந்திரம் ேமற்ப சங்கத்தாாின்
யற்சியாேல தான்ைகக்கூ ற் . ஸ்திாீகைள ம் குழந்ைதகைள ம் யாேர ம்
அ த் ஹிம்ைச ெசய்ததாக நியாய ஸ்தலங்களிேல வழக்கு வ ம்ேபா , ேமற்ப
சங்கத்தின் காாியஸ்தர்கள் ேபாயி ந் கவனித் வ கிறார்கள். ெதன்னாப்பிாிக்கா
ைமக்குமாக ஒ
ஏற்பட்

ெபாிய 'வி தைல'க்ேகாட்டம் (ேகாட்டம் என்ப

க்கிற . அத

ெப ஞ் சைப)

டன் இந்தச் சங்க ம் ேசர்ந்தி க்கிற . ''பி த்தானிய ஸ்திாீ

ஸாம்ராஜ்யம்'' என்ற ெபாிய ேகாட்டத் டன் இைவெயல்லாம்
ஐக்கியப்பட்
க்கின்றன. அந்நிய ேதசங்களில் உள்ள வி தைலக் கூட்டத்தா டேன
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க தப்ேபாக்கு வர

நடத் கிறார்கள். இவ்விஷயெமல்லாம்

ெசன்ைனயில் மிஸஸ் அன்னி ெபஸண்ட் என்ற பண் ைத நடத் ம் ''காமன் ல்''
(ெபா நலம்) பத்திாிைகயிேல ெசால்லப்ப கிற . மிஸஸ் அன்னி ெபஸண்ட்
ெபண்கள் வி தைல விஷயத்திேல தீவிரமான பக்தி ைடயவர் என்ப ெசால்லாமேல
விளங்கும். இப்ப ேய எல்லா ேதசங்களி ம் ெபண்கள் ேமன்ேம ம் சுதந்திரம் ெபற்
மனித ஜாதிைய ேமன்ைமப்ப த்த யற்சி ெசய்கிறார்கள்.தமிழ் நாட் ஸ்திாீகள்
மாத்திரம் தம ம ஷ்ய பதவிைய சுப்ப த் வதற்கு யாெதா வழி ம் ெசய்யாமல்
இ க்கிறார்கேள! ஏன்? என்ன காரணம்?
--------மாதர் - இந்தியாவில் விதைவகளின் பாிதாபகரமான நிைலைம
மான் ேமாஹனதாஸ் கரம்சந்திர காந்தி (மகாத்மா காந்தி)யால் நடத்தப்ப ம்
''நவஜீவன்''என்ற பத்தாிைகயில் ஒ வர் பாரத ேதசத்

விதைவகைளப் பற்றிய சில

கணக்குகைளப் பிரசுரம்ெசய்தி க்கிறார். அவற் ள் குழந்ைத, ைகம்ெபண்கைளப்
பற்றிய பின் வ ம் கணக்கு மிக ம் குறிப்பிடத்தக்க .
----------------------------------------------------------------------------------------------வய
மணம் ாிந்த மாதர்
ைகம்ெபண்கள்
-----------------------------------------------------------------------------------------------0-1

13,212

1,014

1-2

17,753

856

2-3

49,787

1,807

3-4

1,34,105

9,273

4-5

3,02,425

17,703

5-10

22,19,778

94,240

10-15

1,00,87,024

2,23,320

--------------------------------------------------------------------------------------------------இந்தக் கணக்கின்ப

இந்தியாவில் பிறந்

ஒ

வ ஷமாகு

ன்னேர

விதைவகளாய்விட்ட மாதர்களின்ெதாைக 1,014! 15 வய க்குக் குைறந்த
ைகம்ெபண்களின்ெதாைக 3 1/2 லக்ஷம்! இவர்களில் சற் க் குைறய 18000 ேபர் ஐந்
வய க்குட்பட்ேடார்!
இப்ப ப்பட்ட கணக்குகள் சில ெகா த் விட் அவற்றின் இ தியில் ேமற்ப க்
க தம் எ தியவர். ''இக்ைகம்ெபண்களின் ெமாத்தத் ெதாைக மிக ம்
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அதிகமாகஇ க்கிற . இைதப் ப க்கும்ேபா எந்த மனித ைடயமன ம்
இளகிவி ம். (இந்நாட் ல்) விதைவகள் என்றபாகுபாட்ைட நீக்க யல்ேவார்
யா ளர்?'' என்

ெசால் வ த்தப்ப கிறார்.

இந்த வியாசத்தின்மீ மகாத்மா காந்திபத்திராதிபர் என்ற ைறயில்
வியாக்கியானம் எ தியி க்கிறார். அந்த வியாக்கியானம் ஆரம்பத்தில்
''ேமேல காட் ய ெதாைகையப் ப ப்ேபார்அ வார்கள் என்ப

மான் காந்தி

திண்ணம்'' என்கிறார்.

அப்பால்,இந்த நிைலைமைய நீக்கும் ெபா ட் , தமக்குப் லப்ப ம்உபாயங்களில்
சிலவற்ைற எ த் ச் ெசால்

கிறார். அவற்றின்சு க்கம் யாெதனில், (1) பால்ய

விவாகத்ைத நி த்திவிடேவண் ெமன்ப ம் (2) 15 வய க்குட்பட்ட ைகம்ெபண்க
மற்ற இளைம ைடய ைகம்ெபண்க ம் னர் விவாகம் ெசய் ெகாள்ள இடம்
ெகா க்க ேவண் ெமன்ப ேம யாகும்.

ம்

ஆனால் இந்த உபாயங்கள் வி ப்ப ைடேயார்அ சாிக்கலாெமன் ம், தமக்கு
இவற்ைற அ சாிப்பதில்வி ப்பமில்ைலெயன் ம், தம் ைடய
கு ம்பத்திேலேயபலவிதைவகள் இ க்கலாெமன் ம், அவர்கள் னர்
விவாகத்ைதப்பற்றி ேயாசிக்கேவ மாட்டார்கெளன் ம்,தா ம் அவர்கள் ம மணம்
ெசய் ெகாள் ம்ப ேகட்கவி ம்பவில்ைல என் ம்
மான் காந்தி ெசால் கிறார்.
----------

மாதர் -

மான் காந்தி ெசால்

ம் உபாயம்

''ஆண்மக்கள் னர் விவாகம் ெசய்

ெகாள்

வதில்ைல என்ற விரதம்

தேல

விதைவகளின் ெதாைகையக் குைறக்கும் அ ம ந்தாகும்'' என்
மான் காந்தி
அபிப்பிராயப்ப கிறார். இந்த விேநாதமான உபாயத்ைத தல் ைறவாசித் ப்
பார்த்தேபா எனக்கு
மான் காந்தியின் உட்க த் இன்னெதன் விளங்கவில்ைல.
அப்பால், இரண்

நிமிஷம் ேயாசைன ெசய்

பார்த்த பிறகுதான், அவர் க த்

இன்னெதன்ப ெதளி படலாயிற் . அதாவ , தல் தாரத்ைத சாகெகா த்தவன்
ெப ம்பா ம் கிழவனாகேவ யி ப்பான். அவன் ம ப ஒ சி ெபண்ைண மணம்
ாி மிடத்ேத அவன் விைரவில் இறந் ேபாய் அப்ெபண் விதைவயாக மிஞ்சி நிற்க
இட ண்டாகிற . ஆதலால் ஒ
ைற மைனவிைய இழந்ேதார் பிறகு மணம்
ெசய்யாதி ப்பேத விதைவகளின் ெதாைகையக் குைறக்க வழியாகும்? என்ப
மான் காந்தியின் தீர்மானம்.
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மிக ம் ேநர்த்தியான உபாயம்தான். ஆனால் இதில் ஒ

சங்கடம் இ க்கிற . அ யாெதனில், இந்த உபாயத்தின்ப
நடக்கமாட்டார்கள். ேம

ம், ெப ம்பா

ம் கிழவர்கேள

மான் காந்தி நிைனப்ப ம் தவ . 'இந்தியாவில் ஆண்க
சராசாி 25-ம் பிராயத்தில் மரணம் ேந கிற ' என்பைத

ெபாிய

ஆண்மக்கள் ஒ ேபா ம்

தல்தாரத்ைத இழப்பதாக
க்கும் ெபண்க

க்கும்

மான் காந்தி

மறந் விட்டார். எனேவ, இளம்பிராய ைடய பல ம் மைனவியாைர இழந்
வி கிறார்கள். அவர்கள்
மான் காந்தி ெசால் ம் சந்நியாச மார்க்கத்ைத ஒ ேபா ம்
அ ஷ் க்க மாட்டார்கள். அவர் அங்ஙனம் அ ஷ் ப்பதினின் ம் ேதசத் க்குப் பல
ைறகளி ம் தீைம விைள ேமயன்றி நன்ைம விைளயா . ஆதலால் அவர்கள்
அங்ஙனம் ற
ம்ப ேகட்ப நியாயமில்ைல.
ஸ்திாீ-விதைவகளின் ெதாைகையக் குைறக்க வழி ேகட்டால்,
''

மான் காந்தி

ஷ-விதைவ'' களின் (அதாவ : னர் விவாகமின்றி வ ந் ம் ஆண்மக்களின்)

ெதாைகைய அதிகப்ப த்த ேவண் ெமன்கிறார்! இதினின் ம், இப்ேபா ஸ்திாீவிதைவகளின் ெப ந்ெதாைகையக் கண் தமக்கு அ ைக வ வதாக
மான் காந்தி
ெசால் வ ேபால், அப்பால்
ஷ விதைவகளின் ெப ந்ெதாைகையக்கண்
அ வதற்கு ேஹ உண்டாகும்.
ேம ம், ஆ க்ேக ம், ெபண் க்குேக ம் இளைமப் பிராயம் கடந்த
மாத்திரத்திேல ேபாக வி ப்ப ம் ேபாக சக்தி ம் இல்லாமற் ேபாகும்ப கட ள்
விதிக்கவில்ைல. உலகத்தின் நலத்ைதக் க தி கட ளால் ஏற்ப த்தப்பட்
க்கும்ேபாக
இச்ைசைய அக்கிரமமான வழிகளில் தீர்த் க்ெகாள்ள யல்ேவாைர மாத்திரேம நாம்
கண் க்கலாம். கிரமமாக ஒ ஸ்திாீைய மணம் ாிந் ெகாண் அவ டன் வாழ
வி ம் ேவார் வய
திர்ந்ேதாராயி ம் அவர்கைளக் குற்றம் ெசால்வ
நியாயமன் . சிறிய ெபண் குழந்ைதகைள வய
திர்ந்த ஆண்மக்கள் மணம்
ாியலாகாெதன்பைத நாம் ஒ ேவைள ேபச்சுக்காக ஒப் க் ெகாண்டேபாதி ம்,
வயேதறிய ெபண்கைள வய
ற்றிய ஆண்மக்கள் மணம் ாிந் ெகாள்ளக்
கூடாெதன்

த க்க எவ

ேநாக்குமிடத் ம்

க்கும் அதிகாரம் கிைடயா . எனேவ, எவ்வைகயிேல

மான் காந்தி ெசால்

ம்உபாயம் நியாய விேராதமான ;

சாத்தியப்படாத ; பயனற்ற .
விதைவகளின் ெதாைகையக் குைறப்பதற்கும் அவர்க ைடய ன்பங்கைளத்
தீர்ப்பதற்கும் ஒேரவழிதான் இ க்கிற . அைத நம் ைடய ஜனத்தைலவர்கள்
ஜனங்க க்கு ைதர்யம் ேபாதிக்க ேவண் ம். அைத ஜனங்கள் எல்ேலா ம் ைதர்யமாக
அ ஷ் க்கேவண் ம். அதாவ யாெதனில்:- இந்தியாவில் சிற்சில ஜாதியாைரத்
தவிர மற்றப்ப
ள்ேளார்,நாகாீக ேதசத்தார் எல்ேலா ம் ெசய்கிறப , விதைவகள்
எந்தப் பிராயத்தி ம் தம பிராயத் க்குத் தகுந்த
ஷைர னர் விவாகம்
ெசய் ெகாள்ளலாம். அப்ப ேய
ஷர்கள் எந்தப் பிராயத்தி ம் தம் வய க்குத் தக்க
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ெகாள்ளலாம். இந்த ஏற்பாட்ைட அ

ெகாண்

ண் சந்ேதகம், ெபாறாைம, கு ட் க்காமம், ெபண்கைள

வரேவண் ம்.

ஷ்டானத்திற்குக்

ஆத்மாவில்லாத, ஹ் தயமில்லாத, ஸ்வாதீனமில்லாத அ ைமகளாக
நடத்தேவண் ெமன்ற ெகாள்ைக இவற்ைறக்ெகாண்ேட நம்மவர்களில் சில

ஷர்கள்

'ஸ்திாீக க்கு னர் விவாகம் கூடா ' என் சட்டம் ேபாட்டார்கள். அதனாேலதான்,
மைனவியில்லாத கிழவர்கள் சி ெபண்கைள மணம் ாிய ேநாி கிற .
அதனாேலதான், ஹிந் ேதசத் விதைவகளின் வாழ்க்ைக நரக வாழ்க்ைகயி ம்
ெகா யதாய் எண்ணற்ற ன்பங்க க்கு இடமாகிற பால்ய விதைவகள் னர்
விவாகம் ெசய் ெகாள்ளலாெமன்
மான் காந்தி ெசால் கிறார். ஆனால்
அைதக்கூட உ தியாகச் ெசால்ல அவ க்குத் ைதாியம் இல்ைல.
----------

