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"பாரதி ம் உலக ம்"
ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வர்
ம. ப. ெபாியசாமித் ரன்
அணிந் ைர
நா. மகா ங்கம் ( தைலவர்-பாரதியார் சங்கம் )
தமிழ் நாட் க் கவிஞர் பரம்பைர மிக நீண்ட பரம்பைர, அவர்கள் எல்ேலா ம்
உலகம் ஒன்ேற என்

நம்பி வ

த்தி வந்தவர்கள்; வ கிறவர்கள்.

‘’ யா ம் ஊேர யாவ ங் ேகளிர்’’ என்றவர் தமிழ் நாட் க் கவிஞர். எல்லா
ஊ ம் என் ைடய ஊேர; எல்லா மக்க ம் என் உறவினர்கேள என்
ங்குன்றனார் ெப மிதத் டன் ேபசுகிறார்.

கணியன்

'’உலகம் என்ப உயர்ந்ேதார் ேமற்ேற; நிகழ்ச்சி அவர் கட் ஆகலான'’
என்கிற ெதால்காப்பியம். உலகம் என்ப உயர்ந்தவர்கைளத்தான் குறிப்பி ம்.
காரணம் அவர்களால்தான் உலகம் நல்வாழ் ெபற் வ கிற என்கிறார்
ெதால்காப்பியர்.
"பண் ைடயார்ப் பட் ண்
மண் க்கு மாய்வ

உலகு அ இன்ேறல்

மன்'’

பண் ைடய ெப மக்கள் வாழ்வதால் இந்த உலகம் இயங்கிக் ெகாண்
க்கிற .
இல்லாவிட்டால் இ
மிக்குள் குந் அழிந் ேபாய்வி ம் என் அ த்தமாகச்
ெசால்கிறார் தி வள் வர்.
‘'உண்டால் அம்ம இவ் லகம்
பிறர்க்ெகன வா நர் உண்ைமயாேன'’
என்

றநா

ேபசுகிற .

தனக்ெகன வாழாமல் பிற க்காகேவ வா ம் சான்ேறார்களால்தான் இந்த
உலகம் நிைலத்தி க்கிற என் அந்த றநா ற் ப் லவர் ேபசுகிறார்.
நம் லவர்கள் எல்லா ம் கட ள் அ பவம் உைடயவர்கள். கட ள் அ
ெபற்ற அவர்கள் எைத ம் உலகக் கண்ேணாட்டத் டன்தான் பார்க்கிறார்கள்.

பவம்
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‘'உலகு எலாம் உணர்ந்
என்கிறார் ேசக்கிழார்.

ஒதற்கு அாியவன்'’

என்

'’உலகம் யாைவ ம் தாம் உளவாக்க
பா கிறார் கம்பர்.

என்

‘'அங்கு இங்கு எனாதப
ேவண் கிறார் தா மானவர்.

ம்'’

எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த

ர்த்தியாகி’’

'’உலகம் எலாம் ேபாற்ற ஒளி வ வனாகி’’
என்கிறார் இராம ங்க அ கள்.
இவ்வா எல்லாவற்ைற ேம உலகமாகப் பார்த்தவர்கள் நம
அந்த ஒப்பற்ற கவிஞர் பரம்பைரயில் வந்தவர் கவிஞர் பாரதியார்.

கவிஞர்கள்.

பாரதியார் ஒ ேதசிய மகாகவி. பாரத நாட் ன் அ ைம ஆட்சிைய நீக்க
ெவற்றி ரசு ெகாட் ய ரக்கவி. ஆனால் அவர் அதற்குள் மட் ம்
நின் விடவில்ைல. உலகெமங்கும் உலா கிறார்.
இதன் காரணமாக பாரதி தன் நா வாழ வி ம் வ
வாழேவண் ெமன் ஆைசப்ப கிறார்.

ேபாலேவ, உலக ம்

"கூட்

மா டச் சாதிைய ஒன்ெறனக்
ெகாண் ைவயம்
ம் பய றப்
பாட் ேல அறங்காட் எ ேமார் ெதய்வம்"

என்

பா கிறார்.
பாரதிக்கு உலக மக்கள் எல்லா ேம ஒேர சாதி; ஒேர குலம்; ஒேர கு ம்பம்.

அவர் இந்தியர் என்ேறா, சீனர் என்ேறா, ஷ்யர் என்ேறா, அெமாிக்கர் என்ேறா
பார்க்கவில்ைல. உலகத் மக்கள் அத்தைன ேபைர ம் ஒேர வயிற்றில் பிறந்த
சேகாதரராகேவ பாவிக்கிறார்.
"நான் சாதி ேபதத் க்கு நண்பன் அல்ல; இந்தியர்கள் எல்லா ம் அல்ல
இந் க்கள் எல்லா ம் ஒேர சாதி என்ற சாதாரண இங்கிலீஷ் ப ப்பாளிகளின்
ெகாள்ைகைய நான் ஆதாிக்கவில்ைல. உலகத் மனிதர்கள் எல்லா ம் ஒேர சாதி.
‘வசுைதய கு ம்பம்’ என்ற பத் ஹாியின் ெகாள்ைகையத் த வி ள்ேளன்’' என்கிறார்.
இத் டன் நிற்கவில்ைல; இன்

ம் ேமேல ேபாகிறார்.
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‘'ேபசாப் ெபா ைளப் ேபச நான் ணிந்ேதன்!
ேகட்கா வரத்ைத ேகட்க நான் ணிந்ேதன்!
மண்மீ ள்ள மக்கள், பறைவகள்,
விலங்குகள், ச்சிகள், ற் ண் , மரங்கள்
யா ம் என் விைனயால் இ ம்ைப தீர்ந்ேத
இன்ப ற் அன் டன் இணங்கி வாழ்ந்திடேவ
ெசய்தல் ேவண் ம் ேதவ ேதவா!'’
என் இைறவைன இைறஞ்சுகின்றார் பாரதி. அவ ைடய விாிந்
உள்ளத் க்கு இைதவிட ேவ எைதச் ெசால்வ .

பரந்த

இந்த உலகப் பார்ைவ பாரதிக்கு இ ந்ததால்தான் தன் நாட் வி தைல டன்,
உலக வி தைலைய ம் வி ம் கிறார். இத்தா ேதசத்தின் வி தைலக்காகப்
ேபாரா ய மாஜினிையப் பாராட் வாழ்த் கிறார். மாஜினி தன் தாய் நாட்ைட
வி விக்க எ த் க்ெகாண்ட் சபதத்ைத உணர்ச்சி ெகாப்பளிக்கத் தம் பாட் ேல
வ த் க் காட் கிறார்.
உலகில் சர்வாதிகாரம் ஒழிந் மக்களாட்சி மலர்ந்தால், பாரதியின் உள்ளம்
ளகாங்கிதம் அைடகிற . கம்பீரமாக அைத வாழ்த்திப் பா கிறார்.
ஷ்ய நாட் ல் ஜார் மன்னனின் ெகா ய ஆட்சி ஒழிந் , கு மக்கள் ெசான்னப
கு வாழ் ேமன்ைம ற, கு ைம நீதி ஆங்ேக ேதான்றிய ெசய்திையக் ேகட்ட டன்,
பாரதிக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்ைல. உடேன ள்ளிக் குதித் எ கிறார். எ ச்சி
ெபாங்க அைத வரேவற் ப் பா கிறார்.
மாகாளி பராசக்தி உ சிய நாட் னில்
கைடக்கண் ைவத்தாள்! அங்ேக
‘ஆகா’ என் எ ந்த .பார் கப் ட்சி!
ெகா ங்ேகாலன் அலறி ழ்ந்தான்!
வாகான ேதாள் ைடத்தார் வானமரர்
ேபய்கெளல்லாம் வ ந்திக் கண்ணீர்
ேபாகாமல் கண் ைகந் ம ந்தனவாம்
ைவயகத்தீர்
ைம காணீர்!
என்

ர ழக்கம் ெசய்கிறார் பாரதி.

ஷ்யப் ரட்சி பாரதியா க்கு ஏேதா தன் நாட் க்குச் சம்பந்தமில்லாத
நிகழ்ச்சியாகத் ேதான்றவில்ைல. உலக வரலாற்றில் ஷ்யப் ரட்சிைய மாெப ம்
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சம்பவமாக, ெபான் ஏடாகக் க
கிறார். மனித ச தாயத்தின் மலர்ச்சிக்கு அைத ஒ
தி ப்
ைனயாகக் காண்கிறார். அத ல்தான் ஷ்யப் ரட்சி என் ெசால்லாமல்
" கப் ரட்சி!" என்கிறார்.
ஷ்யப் ரட்சியால் உலகத் க்ேக நன்ைம ஏற்படப் ேபாகிற
எ

கிறார். " மியில் நல்ல கம் ேதான்றப் ேபாகிற , மனித சாதி

என்
வதிற்கும்

வி தைல உண்டாகப்ேபாகிற , ஷ்யாவில் ஏற்பட்ட ரட்சியான இனி வரப்
ேபாகின்ற நற்ச தாயத்தின் நல் அைடயாளங்களில் ஒன் . மி ளாகா .
மனிதர்கள் ஒ வ க் ெகா வர் ெசய் வ ம் அநீதி
184-185) என்

அ தியிட்

உலகத்தில் எங்ேக

ளாகும்" (பாரதி தமிழ் பக்கம்

உ தி கூ கிறார்.

ம் வி தைல

ழக்கம் ேகட்கிறேபா , மக்கள் ஆட்சி

மலர்கிறேபா , அநீதி அ கிறேபா ஆனந்தக் கூத்தா யவர் பாரதி; அேத சமயம் ஒ
நா அக்கிரமமாக ஆக்கிரமிக்கப்ப ம்ேபா அைத எதிர்த் க் குரல் ெகா க்கிறார்.
ஆக்கிரமிப் க்குள்ளான நாட் க்காகக் கண்ணீர் வ க்கிறார்.
ெஜர்மன் ெகய்சர், சக்திவாய்ந்த தன் பைடயின் லமாக ெபல்ஜியத்ைத
ஆக்கிரமித் க் ெகாள்கிறான். சின்னஞ்சி நாடான ெபல்ஜியம் ெஜர்மனி டன்
எதிர்த் ப் ேபாரா கிற ; ேதாற் வி கிற ; ெஜர்மனிக்கு அ ைம நாடாகப்
ேபாய்வி கிற . அதன் ரம் பாரதிையக் கவர்கிற . எந்த நா ம் தன்
சுதந்திரத் க்காக இப்ப த்தான் ேபாராட ேவண் ம் என் உணர்கிறார். அந்த
உணர் அவர் இதயத்தில் இ ந் ெபாங்கி வ கிற .
'’அறத்தினால் ழ்ந் விட்டாய்
அன்னியன் வ யனாகி
மறத்தினால் வந் ெசய்த
வன்ைமையப் ெபா த்தல் ெசய்வாய்
றத்தினால்
ையத்தாக்கும்
ெமாய்வைரக் குறப்ெபண்ேபாலத்
திறத்தினால் எளிையயாகிச்
ெசய்ைகயால் உயர்ந்

நின்றாய்”

என்
ழ்ந் விட்ட ெபல்ஜியத்ைதப் பாராட் கிறார் பாரதி. அவ ைடய உலகப்
பார்ைவக்கு இைதவிட என்ன அத்தாட்சி ேவண் ம்!
வ ைமைய பாரதி மிக ஆேவசமாகச் சா கிறார். தன் நாட் ல் மட் ம் வ ைம
ஒழிந்தால் ேபாதா : உலகெமங்கும் அைத ஒழித் விடல்ேவண் ெமன்
ழக்கமி கிறார்.
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'’வயிற் க்குச் ேசாறிடேவண் ம் -- இங்கு
வா ம் மாந்த க்ெகல்லாம்
பயிற்றிப் பலகல்வி தந்
என்

-- இந்தப்

பாைர உயர்த்திட ேவண் ம்'’
பைறசாற் கிறார்.

பாரதி உலைக ேநசிக்கிறார். உலெகங்கும் சமாதானம் நிலவ ேவண் ெமன
வி ம் கிறார். உலக மக்கள் ஒ வ க்ெகா வர் உடன் பிறந்தவர்கைளப்ேபால் பழகி
வாழ ேவண் ெமன்கிறார்.
உடன் பிறந்தார்கைளப் ேபால - இவ்
உலகில் மனிதர் எல்லா ம்
இடம் ெபாி ண் ைவயத்தில் - இதில்
ஏ க்குச் சண்ைடகள் ெசய் ர்
என்கிறார்.
பாரதி தமிழகத்தில் வாைழய வாைழயாக வந்
மகாகவிகளின் பரம்பைரையச் ேசர்ந்தவர்.

ெகாண்

க்கும் உலக

தமிழ் நாட்ைடத் தட் எ ப்பிய ரர் பாரதி. அவர் குரைலக் ேகட்
எண்ணற்ற வா பர்களில் தி . ெபாிய சாமித் ர ம் ஒ வர்.

எ ந்த

1928ஆம் ஆண் ல் ெசன்ைன மாநிலக் கல் ாியில் ப த் க்
ெகாண்
க்கும்ேபாேத ரன் அவர்க க்குப் பாரதியாாிடம் பக்தி ஏற்பட் விட்ட .
"பாரதி ைபத்தியம்’’ என்

சிறப் ப் ெபய ம் அப்ேபாேத அவ க்குக் கிைடத்த .

கல் ாியில் ப க்கும் அந்த நாட்களிேலேய தி . ெபாியசாமித் ரன்
பாரதியாாின் எ த் க்கைள எல்லாம் ேசர்த் ெவளியிட ேவண் ெமன் ஆர்வ டன்
ெதாண்டாற்றினார்.
மகாகவி பாரதியார் 1905ஆம் ஆண்

தல் 1921ஆம் ஆண் வைர பதினா

ஆண் கள் சுேதசமித்திரன் பத்திாிைகயில் எ திய கட் ைரகைள, கவிைதகைள
எல்லாம் ேசகாிக்கும் பணியில் உற்சாகமாக ஈ பட்டார்.
பாரதியிடம் ெகாண்ட பக்தி ஒன்ைறேய லதனமாகக் ெகாண் சுேதசமித்திரன்
ஆசிாியர் தி . சி. ஆர். சீனிவாசன் அவர்கள் நன்மதிப்ைபப் ெபற்றார். இதனால்
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பதினா ஆண் களாகச் சுேதசமித்திரன் பத்திாிைககளில் ெதாடர்ந் ெவளி வந்த
பாரதியின் எ த் க்கைளத் ெதாகுப்பதற்கு அவர் அ மதி கிைடத்த .
பதினா

ஆண் களில் ெவளியான சுேதசமித்திரன் தினசாிப் பத்திாிைக, வாரம்

ஒ
ைற ெவளியான சுேதசமித்திரன் வாரப் பத்திாிைக, இவற்றின் தாள்கைள
ஒவ்ெவான்றாகப் பாிேசாதித் பாரதியாாின் கட் ைரகைள எல்லாம் ெதாகுப்ப
சுலபமான காாியமா? தி . ெபாியசாமித் ரன் மிகுந்த உற்சாகத் டன் ஈ பட்
பாரதியின் கட் ைரகைளத் ெதாகுத்தார். பாரதியாேரா ெந ங்கிப் பழகிய
தி . பர சு. ெநல்ைலயப்பர், தி . பி.
. ஆகிய அறிஞர்கைள அ கி,
அவர்களிடமி ந் பல அாிய ெசய்திகைளச் ேசர்த்தார். இைவகைள எல்லாம் ேசர்த்
‘பாரதி தமிழ்’ என்ற ெபாிய
கல்

ைல 1953ஆம் ஆண் ேலேய ெவளியிட்டார்.

ாி வாழ்க்ைகயில் ‘'வனமலர் சங்கம்’' என்ற சங்கத்ைத தி . ெபாியசாமித்

ரன் ஆரம்பித்தார். அதில் நாட் வி தைல, சுேதசி இயக்கம், தமிழ் இலக்கியம்
ஆகியவற்றில் ஈ பா ள்ள அன்பர்கள் அங்கத்தினர்களாக இ ந்தார்கள். இந்தச்
சங்கத்தின் சார்பில் ‘பித்தன்' என்ற பத்திாிைகைய ெவளியிட்டார். அதில் பாரதியின்
கட் ைரகைள ெவளியிட்டார்.
பிற்காலத்தில் ‘தமிழ்க் கைலக் களஞ்சியத்தின்’ பிரதம ஆசிாியராக இ ந்
அ ைமயான ெதாண் ஆற்றினார். இந்திய ெமாழிகளில் தமிழ் ெமாழியில்தான் தன்
த ல் ஆங்கிலத்தில் உள்ள ேபாலக் கைலக்களஞ்சியம் பத் த் ெதாகுதிகளாக
ெவளிவந்த . இந்தத் ெதாண்ைடச் சிறப்பாகச் ெசய்தவர் தி . ெபாியசாமித் ரன்.
ெபாியவர்க

க்குத் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின்

ெவளியிட்ட ேபால, குழந்ைதக
ெவளியிட்டார்.

லமாக கைலக்களஞ்சியம்

க்காக ம் கைலக்களஞ்சியம் பத் த் ெதாகுதிகள்

தமிழ் வளர்ச்சிக்காகேவ தம் வாழ்நாட்கைளப் பயன்ப த்திவ ம் ேபராசிாியர்
தி . ெபாியசாமித் ரன் சிறந்த கவிஞர், நல்ல எ த்தாளர், காந்தியவாதி, ெகாங்கு
நா தந்த தமிழ் அறிஞர்.
மாணவப் ப வத்தில் த்த அவ ைடய பாரதி பணி இப்ெபா
மணம் சுகிற . ேமன்ேம ம் இைடவிடா அவர் பாரதிைய ஆய்ந்

வளர்ந்
வ கிறார்.

தம் ைடய நீண்ட நாள் அ பவத் டன் பாரதியின் ல்கைளப் பகுத் ம், ெதாகுத் ம்
ெவளியி ம் பணியில் இப்ேபா ஈ பட்
க்கிறார். மகாகவியின் மணிவாக்குகைளப்
பன் கேநாக்கில் ஆராய்ந் , பற்பல தைலப் களில்
வ கிறார்.

ல்களாக ெவளியிட்
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‘பாரதி ம் உலக ம்’ என்ற தைலப்பில் பாரதியாாின் பாடல்கைள ம்,
கட் ைரகைள ம் இந்த
ல் விாித் ெவளியிட்
க்கிறார்.
இன்ைறக்கு உலகில் இ க்கும் பல்ேவ

பிரச்சிைனகைள ம் பற்றி ஐம்ப

ஆண் க க்கு ன்ேப மகாகவி பாரதியார் சிந்தித் , அைவகைளத் தீர்ப்பதற்குத் தக்க
வழிகைள ம் காட் யி க்கிறார். அைதப் ப க்கும்ேபா அவ ைடய தீர்க்க
தாிசனத்ைத எண்ணி வியக்கேவண் இ க்கிற . அவ ைடய எண்ணங்கள் எல்லாம்
இன் ம் எ த்திேலேய இ ப்பைத எண்ணி ஏங்க ம் ேவண் இ க்கிற .
தி . ெபாியசாமித் ரன் அவர்கள் தாம் ெவளியி ம் பாரதியின் ல்களின்
ஒவ்ெவா ெதாகுப்பி ம் சிறப்பான ஆய் க் கட் ைரேபால ஒ
ன் ைர மட் ம்
எ தியி க்கிறார்.
இன் ெபாியசாமித்
திறனாய் ெசய் ம் ஆற்ற

ரன் அவர்க க்கு மகாகவி பாரதியாாின் எ த் க்கைளத்
ம் அ பவ ம் நிைறய இ க்கிற . ஆகேவ இனிவ ம்

பாரதியின் ல்களில் ன் ைர டன் மட் ம் இல்லாமல், பாரதியின்
கட் ைரகைள ம் கவிைதகைள ம் பற்றித் தன் ைடய ஆய் க் க த் க்கைள ம்
ஆங்காங்ேக அவர் ெகா த்தால், எதிர்காலத்தில் இலக்கியத் திறனாய் ெசய் ம்
மாணவர்க க்கு மிக ம் பயன் உள்ளதாக இ க்கும் என் க
கிேறன்.
நல்ல ல்கைள ெவளியி வைதேய இலட்சியமாகக் ெகாண்ட வானதி
தி நா க்கரசு அவர்கள் தி . ெபாியசாமித் ரனின் பாரதியார் ல்கைள
ெவளியி வதால், அந்த ல்கள் தமிழ்கூ ம் நல் லகம் எங்கும் ேவகமாகப்
பர வதற்கும் வாய்ப்பாக இ க்கும் என் நம் கிேறன்.
தமிழ் மக்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய ட்
ம் இ க்க ேவண் ய்
ெபாியசாமித் ரன் அவர்கள் ெதாகுத்தி க்கும் பாரதியார் ல்கள்.
வாழ்க மகாகவி பாரதியார்! வளர்க தி . ெபாியசாமித்

ல்கள் தி .

ரன் தமிழ்ப்பணி!

31, ேபாயஸ் ேதாட்டம்
ெசன்ைன-600 086.
23-6-79.

நா.மகா ங்கம்
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ெபா ளடக்கம்
அணிந் ைர - தி . நா. மகா ங்கம்
ன் ைர - ம. ப.ெபாியசாமித் ரன்
பாரதியார் கவிைதகள்
1. காணி நிலம்
2. நல்லேதார் ைண
3. விநாயகர் நான்மணி மாைல (அகவல்)
4. விநாயகர் நான்மணி மாைல (வி த்தம்)
5. ேஹ காளீ!
6. பைகவ க்கு அ ள்வாய்
7.
ரசு
8. கண்ணன்--என் தந்ைத
9. தி ேவட்ைக
10. ெவள்ைளத் தாமைர
11.
12.
13.
14.
15.

காட்சி தற்கிைள--இன்பம்
வி தைல
இந்தியாவின் அைழப்
ெபல்ஜியம் நாட் ற்கு வாழ்த்
திய

ஷியா

16. ஜய ேபாிைக
பாரதியார் உைரநைட
17. உயிாின் ஒ
18. ேலாேகாபகாரம்
19. உலகத் க்கு நல்
20. ஹிந் தர்மம்

பேதசம் ெசய்ய நாேம தகுதி ைடேயார்

21. ஜாதி - I
22. ஜாதி - II
23.

ர ந்திரர் திக்விஜயம்24 ெசல்வம் - I

25. ெசல்வம் - Il
26. பைழய உலகம்
27. வாசக ஞானம்
28. அமிர்தம் ேத தல்
29. ேநசக் கக்ஷியாாின் டபக்தி
30. ேகாள மஹா த்தம்
31. மண் லகம்
32. சீனாவிேல பிரதிநிதியாட்சி ைறைம
33. ஜப்பா க்கு ஹிந் உபேதசிகள் அ ப் தல்
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

திரான்சுவால் இந்தியாின் கஷ்டம்
ஸ்ெவல்ட் அதிப ம் ஜப்பா ம்
பாரஸீக ேதசத்தில் பிரதிநிதி ஆட்சி ைறைம
க்கியின் நிைல
பாரஸீகத் க்கு ெஸளக்ய காலம்
ஐர்லாந் க்கு ஸ்வதந்த்ரம் ெகா க்க மாட்ேடாம்
நாகாிகத்தின் ஊற்
கிேரக்க ேதசத்தின் ஸ்திதி
விதி

---------------------ன்

ைர

தமிழ் நாட்ைட ம், தமிழ் ெமாழிைய ம் கழ்ந் எ தி, அவற்றின்
ெப ைமையத் ெதளிவாக எ த் க் காட் பாரதியார் தமிழ் மக்கைளத் தட்
எ ப் கின்றார். வி தைலப் ேபா க்கு ஆயத்தமாகும்ப
ணிச்சல் ெகாள்ளச்
ெசய்கின்றார். இவற்ைறெயல்லாம் பாரதி ம் தமிழக ம் என்ற
ல் பார்த்ேதாம்.
பாரதியா ைடய பார்ைவ தமிழ் நாட்ேடா மட் ம் நின் விடவில்ைல. தமிழ்
நாட்ைடப் கழ்ந் ேபசுகின்ற அேத ச்சில் அவர் பாரத ேதசத்ைத ம்
ேபாற் கின்றார். தமிழ் நா பாரத ேதசத்தில் இைண பிாிக்க
யாத பகுதி என் ம்,
பாரத ேதசத்தின் ெப ைமகளி ம் சி ைமகளி ம் தமிழ் நா ம் பங்கு
ெகாள் கின்ற என் ம் ெதளிவாகக் காட் கின்றார்.
ப்ப

ேகா
க ைடயாள் உயிர்
ெமாய்ம் ற ஒன் ைடயாள்-இவள்
ெசப் ெமாழி பதிெனட் ைடயாள் எனில்
சிந்தைன ஒன் ைடயாள்
என்

ஐயத்திற்கு இடமில்லாமற் பா கின்றார்.
ெவள்ளிப் பணிமைலயின் மீ லா ேவாம் அ
ேமேலக் கடல்
ம் கப்பல் வி ேவாம்

என் பாரதியார் பா ம்ேபா அவர் எத்தைகய பரந்த உள்ளத்ேதா
பா கின்றார் என்பைத எண்ணி ெமய் சி ர்க்கின்ேறாம்.

பரவசமாகப்

பாரத ேதசம் பாரதியா ைடய கனவில் எப்ப ஒேர நாடாக உ ெவ க்கின்ற
என்பைத பாரதி ம் பாரத ேதச ம் என்ற
ல் பார்த்ேதாம்.
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பாரதியா ைடய எண்ணங்கைள ம், ஆைசகைள ம் நிைறேவற்றியி ந்தால்
இதற்குள் பாரதம் ஒ மகத்தான ேதசமாக ஆகியி க்கும்.
அங்கு ெதாழில் உண் .
ஆனால் சாதிப் பிாி கள் இல்ைல.
எல்லாத் ெதாழி

ம் சமமாக மதிக்கப்ப ம்--ஏற்றத் தாழ்

இல்ைல.

ெபண்க க்குச் சம உாிைம உண் ; அவர்கள் ஆண்கேளா ேபாட்
ெகாண் எல்லாத் ெதாழில்க ம் ெசய் நாட்ைட உயர்த் வார்கள்.
பல சமயங்கள் உண் ; ஆனால் அவற்றிற்குள்ேள
ெபாய் மதச் சடங்குகள், கு ட்

ேபாட் க்

சல் இரா .

நம்பிக்ைககள் அ ேயா

மைறந் வி ம்.

இைறவன் ஒ வேன. அவ க்கு ஒவ்ெவா வ ம்,ஒவ்ெவா த்தி ம் தனக்கு
வி ப்பமான வ வில் ெபயர் ைவத் வணங்கலாம்.
இந்தியா உலகுக்கு வழிகாட் யாக அைம ம்.
இ ேவ பாரதியாாின் கன . அந்தக் கனைவ அற் தமான, உணர்ச்சி மிக்க
கவிைதகளி ம் உைர நைடயி ம் அவர் வ த் நமக்களித்தி க்கிறார்.
பாரதியா ைடய பரந்த ேநாக்கம் பாரத ேதசத்ேதா

மட் ம் நின்

விடவில்ைல.

தாம் பிறந்த தமிழ் நா , தாம் பிறந்த பாரதேதசம் இவற்ைற ேநாக்குவேதா
உலகத்ைத ம் அவர் மறந் விடவில்ைல. ஏ , ஏ , ஏ : ேமேல, ேமேல, ேமேல!
என் எ
கிறாேர அவேர ேமேல ேமேல ஏறி வானில் நின் உலகைனத்ைத ம்
தம பார்ைவயிேல ஒ ைம உணர்ச்சிேயா பார்க்கிறார்!.
தமிழ் நா வாழ்க என் எ தியவர் பாரத மணித் தி நா
எ தியவர் இப்ெபா
உலகம் வாழ்க என்
ழங்குகிறார்.
அவ ைடய உள்ள ம் பார்ைவ ம் அப்ப

விாிந்

வாழ்க என்

விட்டன.

”ஜாதி இரண்ெடாழிய ேவறில்ைல” என்ற பழந்தமிழ் வாக்கியத்ைத ேவதமாகக்
ெகாள் என் தமிழ க்கு பாரதியார் அறி ைர கூ கின்றார்.
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இட்டார் ெபாிேயார்; இடாதார் இழிகுலத்ேதார் என்
“ஜாதிகள் இல்ைலய

பாப்பா” என்ற க த்ைதேய இ

அவர் ஜாதி வகுக்கிறார்;

வ

த் கின்ற .

தமிழர்கள் அைனவ ம் ஒேர ஜாதி என்பார் பாரதியார்.
"ஒ ஜாதி, ஒர் உயிர்; பாரத நாட்
ள்ள
பாரத ேதசத்ைதப் பற்றிக் கூறவந்த விடத்

என்

(பார்க்க: ஆறில் ஒ

ெசால்

யாத ; அழிவில்லாத .

இேத க த்ைத அவர் ேம

இப்ெபா

ஜாதி"

பங்கு-- க ைர.)

பாரத ஜாதி ஒேரஜாதி; பிாிக்க
என்

ப்ப ேகா ஜனங்க ம் ஒ
இவ்வா கூ வார் பாரதி

ம் வ

த் கின்றார்.

பாரதியார் உலகத்ைதப் பார்க்கிறார். பார்த்

என்ன

கிறார்?

மா

டச் சாதி ஒன் : மனத்தி

ம், உயிாி

வி தைல என்ற நாடகத்தில் இவ்வா

ம், ெதாழி

ம் ஒன்ேற ஆகும்!

ெதளி ப த் கிறார் பாரதியார்.

உன் ைடய ஆத்மா ம்,
உலகத்தி ைடய ஆத்மா ம் ஒன் .
நீ. நான், தைல, ஆைம, ஈ, க டன், க ைத
எல்ேலா ம் ஒேர உயிர். அந்த உயிேர ெதய்வம்.
(இனி என்ற கட் ைரயில்)
இந்த உணர்

மல ம் ேபா தான், '’மண்

தைளெயலாம் சித க’’ என்
எ
கிறார்.
'’வாழ்க தந்ைத; மா

பிரமேதவன் இந்திர

டர் வாழ்க’’ என்

‘'உண்ைம வாழ்க, உலகேமாங்குக. தீ
மற்றவர்கள் வாழ்த்ெத க்கிறார்கள்.
--வி தைல--நாடகம்.

லகத்

மா

டன் தன்ைனக் கட் ய

க்குக் கட்டைளயி வதாக அவர்

அக்நி வாழ்த் கிறான்.
ெக க, திறைம வளர்க'’ என்
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பாரதியா க்கு இவ்வா
இந்தப் பரந்த உள்

இ

பாடத் ேதான் கிற .

ணர்வின் விைளவாகேவ,

‘'பைகவ க்கு அ ள்வாய்'’ என்ற பாட் ப் பிறக்கின்ற .
மட் மல்ல.
மண்ணில் யார்க்கும் யர் இன்றிச்
ெசய்ேவன்
(ேஹ காளி!)

என் ம்,
வல்லைம தாராேயா?-இந்த
மாநிலம் பய ற வாழ்வதற்ேக

(நல்லேதார்

ைண)

என் ம்,
பாட் த் திறத்தாேல-இவ்ைவயத்ைதப்
பா த்திட ேவண் ம்
என் ம் கனிந்
கிப் பா கின்றார்.

(காணி நிலம்)

பாரதியார் தி மகைளப் ேபாற் கின்றார். ெசல்வம் எல்லாம் அ
ேவண் கின்றார்.

ம்ப

எதற்காக?
தம் ைடய நலத் க்காகவா? தாம் வாழ்வேதா ,
இல்ைலெயன்ற ெகா ைம-உலகில்
இல்ைலயாக ைவப்ேபன்
(தி ேவட்ைக)
என்கிறார்.
மனித இனத்ைத மட் ம் பாரதியார் சிந்ைதயிற் ெகாண்
க்கவில்ைல. வா ய
பயிைரக் கண்டேபாெதல்லாம் வா ேனன் என் ஆன்மேநய ஒ ைமப்
பாட் ணர்ச்சிையப் பைற சாற்றிய அ ட்ேஜாதி இராம ங்க வள்ளலாைரப் ேபால
பாரதியா ைடய உள்ளம் எல்லா உயிாினங்களின் ேம ம் அன் ெகாள் கின்ற .
இந்த உணர்

ேமேலாங்கிய ேபா தான்
மண்மீ ள்ள மக்கள், பறைவகள்
விலங்குகள், ச்சிகள், ல் ண் , மரங்கள்
யா ெமன் விைனயால் இ ம்ைப தீர்க்ேத
இன்ப ற் றன் டன் இணந் வாழ்ந்திடேவ
ெசய்தல் ேவண் ம் ேதவ ேதவா!
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என்

ைவ மணக்குள விநாயகர் நான்மணி மாைலயிேல பா கிறார்.

இேத உணர்ேவா தான்,
காக்ைக கு வி எங்கள் ஜாதி-நீள்
கட ம் மைல ம் எங்கள் கூட்டம்
என்ற பாட

ம் அற் தமாகப் பிறக்கின்ற .

இந்த ேநரத்திேல பாரதியார் இமய மைலயின் உச்சியி

என்

ந்

ேநாக்கும் திைசெயலாம் நாமன்றி ேவறில்ைல;
ேநாக்க ேநாக்கக் களியாட்டம்
கர்ஜைன ாிகின்றார்.

அப்ப அவ ைடய உள்ளம் ெபாங்கி வழிந்
ரண்ேடாட எல்லாவற்ைற ம் ஒ ைம உணர்ேவா
ெபாழிகின்றார்.

உணர்ச்சிெவள்ளம் கைர
ேநாக்கிக் கவிைத

ஆனால் பாரதியார் ெவ ம் கன கா ம் கவிஞரல்ல; கனவிேலேய
உள்ளத்ைதப் பறிெகா த் அவர் நின் விடவில்ைல.
அ த்த கணத்திேல யதார்த்த நிைலையப் பார்க்கிறார். அவர் உள்ளம் பல
ைனகளில், பல ேகாணங்களில் ெபா த்தி ைவக்கப் ெபற்ற கண்ணா
இமயமைல உச்சியி

ந்

அ வாரத்திற்கு வ கிறார். வந்

ேபான்ற .

மண்

லைக ம்

இங்கு வா ம் மக்களின் பிரத்தியட்ச நிைலைய ம் காண்கிறார்,
ஞான ரதத்திேலறிக் கந்தர்வேலாகத்திற்கும் ஒ
ெசல் வார். ம கணத்திேல மண் லகத்திற்கு வந்
நிைலைய ம் ெதளிவாகக் காண்பார்.
கண்

'’என்ன உலகமடா, இந்த மண்

கணத்திேல பாரதியார்
இங்குள்ள உண்ைம

லகம்! ஒழியாத ஏமாற் , ஒழியாத

வஞ்சைன, ஒழியாத கவைல, ஸாரமில்ைல. ஸத் க் கிைடயா ; உள்
ச்சியாித் க் குழலாய் இ க்கும் வாழ்க்ைக'’ என்
இவ்வா
விட்

மனங்கசந்

மனங்கசந்

ேபசிய பாரதியார் உலகத்ைதத்

நீங்கிப்ேபாய் விட்டாரா? மக்கைள ெவ த்

ரப்

ேபசுகின்றார்.
றந் , மக்களினத்ைத

விட்டாரா? இல்லேவ இல்ைல.
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யதார்த்த நிைலைய நன்கு ாிந் ெகாண் எங்ெகங்கு ெகா ைம ஓங்குகிறேதா
அங்ெகல்லாம் அக்ெகா ைமையச் சா த் தம வ ைமயான கவிைதக் குரலா ம்
உைர நைடக் குரலா ம், ேபச்சுக் குரலா ம் கண்டனம் ெதாிவித் அக்ெகா ைமைய
ஒழிக்கப் பா ப கின்றார். இதில் அவர் ேசார்வைடந்தேத இல்ைல.
இந்த உணர்வின் அ ப்பைடயிேலதான் பாரத ேதசத்ைத அ ைமப் ப த்தி
வ ைமக்கும், பிணிக்கும் பஞ்சத்திற்கும் உள்ளாக்கிய ஆங்கிேலயர் ஆட்சிைய எதிர்த்
ழங்கினார்; ெபல்ஜிய நாட் ற்கு வாழ்த் ப் பா னார்; திய
வி ந் கி த கம் எ க என் ஆசி கூறினர்.

ஷியாவில் க

கம்

ஐர்லாந் , கிாீஸ், பாரசீகம்,
க்கி தலான நா க க்கு, பிாிட்ட ம், ேநசக்
கட்சியா ம் இைழத்த அநீதிைய வன்ைமயாகக் கண் க்கிறார். இங்ஙனம் கண் ப்ப
மைற கமாக பாரத மக்க க்கு ஆங்கிேலயர் ெசய் வந்த அக்கிரமங்கைள
எ த் க்காட் அவர்கைள எதிர்த் ப் ேபாரா வி தைல ெபறத் ண் வதற்குப்
பயன்பட்டா ம் அ ஒன்ேற பாரதியாாின் ேநாக்கமாக இ க்கவில்ைல.
பாரதியார் உலக அரசியல் நைட ைறகைள எவ்வள
ட்பமாக அந்தக்
காலத்திேல ஆராய்ந் மக்க க்குத் தம இந்தியா வார இதழின் லமாக எ த்
விளக்கினார் என்பைத நாம் காண்கிேறாம். உலகத் நா களின் ேபாக்ைக ஒட் ேய
இந்தியாவின் ேபாக்கும் அைமய ேவண் வ ம் என்ற உண்ைமைய
அக்காலத்திேலேய பாரதியார் தம ெதாைல ேநாக்கால் உணர்கின்றார்.
1921ஆம் ஆண்

ெசப்டம்பேரா

வி கிற , அதற்குப் பின்னால் 1921
ஜனவாியி

பாரதியாாின் ேபனா ஒய்
சம்பாி

ெபற்

ம் 1922 ஆம் ஆண்

ம்தான் சத்யாக்ரஹ இயக்கம்;ேந க்கு ேநர் அந்நிய ஆட்சிேயா

ேமாதி

சுமார் ப்பதினாயிரம் ேபர் சிைற ெசன்றார்கள். 1922 இன் ெதாடக்க காலத்திேலேய
ெசளாி ெசளரா வன் ைற நிகழ்ந் விட்டதால் காந்தி அ கள் யா ம் எதிர்பார்க்காத
வைகயில் இயக்கத்ைத நி த்தி வி கிறார்.
இந்த இயக்கத்திற்கு ஆயத்தம் ெசய்யப் பல மாதங்களாகி இ க்கலாம்.
அப்ெபா
தான் 1920இல் அஹிம்ைசக் ெகாள்ைகயின் சிறப்ைபப்பற்றி காந்திஜி
தம
கழ் ெபற்ற விளக்கக் கட் ைரைய எ
கின்றார்:
'’ேகாைழத்தனமா ஹிம்ைசயா இவற்றில் எ

ேமலான

என்

ேகட்டா

இவற்றில் எைத ேமற்ெகாள்ளலாம் என் வினவினா ம் ஹிம்ைசேய ேமல்’’ என்
கூ ேவன். தன தன்மானத்ைத இழந் ேகாைழ ேபால நடந் ெகாள்வைதக்
காட்
ம் ேபார்க்க வி ெகாண் தம மானத்ைத இந்தியா காப்பாற்றிக்

ம்,
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ெகாள் வேத சிறந்த என் நான் வி ம் ேவன். ஆனால் அஹிம்ைச வழி ஹிம்ைச
வழிைய விட மிக உன்னதமான என் நான் நம் கிேறன். தண்டைனைய விட
மன்னிப் த்தான் ஆண்ைமயின் இலக்கணம்.... உடம்பின் வ ைமயால் மட் ம் சக்தி
பிறப்பதில்ைல. மன உ தியாேலேய அளவற்ற சக்தி பிறக்கின்ற .....பண்பட்ட
மக்களின் வழிேய அஹிம்ைசயாகும். விலங்குக க்கும் கைடப்பட்ட மனித க்ேக
ஹிம்ைசயின் வழி ஏற்ற . அவன் மி க பலத்ைதேய நம்பி வாழ்கிறான்.
‘’நயத்தக்க நாகாிகம் அைடந்தவர்கள் இைதவிட உயர்ந்த ெநறிையப் பின்பற்ற
ேவண் ம். இவர்கள் ஆன்மாவின் சக்திையக் கைடப்பி க்க ேவண் ம், அஹிம்ைச
வழிையக் கண்
என்

பி த்த ாிஷிகள் நி ட்டைனவிட உயர்ந்த ேமைதகள்.’’

இவ்வா

காந்திய கள் தம

அஹிம்ைசக் ெகாள்ைகைய விளக்குவைத

பாரதியார் தம
ட்பமான கவிைத உள்ளத்தால்
என்ற பாடைலப் பா யி க்கிறார்.
தன்
மன்

ன்ேப கண்

'’வாழ்க நீ எம்மான்'’

யிர் ேபாேல தனக்கழிெவண் ம்
பிற யிர் தன்ைன ம் கணித்தல்
யி ெரல்லாம் கட ளின் வ வம்

கட ளின் மக்கெளன் ணர்தல்,
இன்ன ெமய்ஞ் ஞானத் ணிவிைன மற்றாங்கு
இழிப ேபார், ெகாைல, தண்டம்
பின்னிேய கிடக்கும் அரசிய லதனில்
பிைணத் திடத் ணிந்தைன ெப மான்!
இவ்வா பாரதியார் பா கின்றார். வி தைல இயக்கம் காந்திய களின்
தைலைமயில் ேம ம் ேம ம் வ ப் ெபற்ற காலத்தில் பாரதியார் வாழ்ந்தி ந்தால்
அவ ைடய அரசியல் ெகாள்ைக ேம ம் ெதளிவைடந்தி க்கும்; அேத சமயத்தில் அந்த
இயக்கத்திற்கு வ ைம ஊட் ம்வைகயில் பல பாடல்கைள இயற்றி இ ப்பார் என்
நம்பலாம்.
ேதசிய காங்கிர ன் மாநா கள் ஒவ்ேவார் ஆண்
ம் இந்தியாவின் பல
பாகங்களிேல நைடெபற்றைதப் பல ம் அறிவார்கள். ஒவ்ேவார் மாநா ம்
ன்னடந்தைத விஞ்சும் ப யாக அைமந்தன. ஜவாஹர்லால் ேந 1921இல் இந்திய
அரசிய ல் ைழந் மக்கெளல்லாம் பரவசமைட ம்ப ெதாண்டாற்றினார்.
தீர்மானங்கள் நிைறேவற் ம் ேநரம் வ ம்ேபா அயல்நாட் க் ெகாள்ைககைளப்
பற்றிய தீர்மானத்ைத உ வாக்கும்ப பண் த ேந விற்ேக விட் வி வார்களாம்.
ஏெனனில் அவர் ஒ வர்தான் உலகக்கண்ேணாட்டத்ேதா பல நா களின்
வர்த்தமானங்கைள உன்னிப்பாகக் கவனித் வ வாராம். அவ க்கு நம நாட் ன்
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கதிேமாட்சம் மற்ற உலக நா களின் ேபாக்ேகா
உணர் மிகுந்தி ந்த .

பின்னிக்கிடக்கின்ற

பாரதியார் நடத்திய இந்தியா வார இதழ் 1906 ஆம் ஆண்
ெதாடங்கப் ெபற்ற . அ

1910 மார்ச்சுத் திங்கேளா

காலத்திேல ம் சாி, சுேதசமித்திரனில் மீண் ம் எ

நின்

என்கிற

ஏப்ரல் திங்களில்

வி கிற . அந்தக்

ம் வாய்ப் க் கிைடத்த ேபா ம்

சாி, பின்னால் அந்த நாளிதழிேலேய உதவி ஆசிாியராக இரண்டாம் ைறயாக
அமர்ந்த ேபா ம் சாி உலக நைட ைறகைளக் கூர்ந் கவனித் அவற்ைறப்
பற்றிெயல்லாம் தமிழ் மக்க க்கு எளிதில் விளங்குமா பாரதியார் எ
கின்றார்.
பாரசீக ேதசத்திேல பிரதிநிதி ஆட்சி
இதழில் எ
எ

ைறைமையப் பற்றி இந்தியா வார

வார் (16 மார்ச் 1907); சீனாவிேல பிரதிநிதி ஆட்சி

வார் (8 ெசப்டம்பர் 1906);

தீட் வார் (8

ஸ்ெவல்ட் அதிப ம் ஜப்பா

சம்பர் 1906): ஜப்பா

படேவண் ய விஷயம் என்
ஐர்லாந்ைதப்பற்றிப் பாிேவா

ெதளி
எ

க்கு ஹிந்

ைறைமையப் பற்றி
ம் என்

உபேதசிகள் அ

கட் ைர

ப் தல் கவனிக்கப்

ப த் வார் (10 நவம்பர் 1906);
வார்;

க்கியின் நிைலைய அேத கட் ைரயில்

எ த் க் கூ வார் (15 நவம்பர்1920); கிேரக்க ேதசத்தின் ஸ்திதிைய விவாிப்பார். (19
நவம்பர் 1920).
இவ்வா

பாரதியார் எ

வைதக் கா

ம்ேபா

நமக்ேக வியப்பாக

இ க்கிறதல்லவா? இன் நம்மிைடேய உலவிவ ம் தமிழ் நாளிதழ்கைளப் பா ங்கள்.
அேநகமாக உலக நைட ைறகைளப் பற்றி ஒன் ேம இரா . ஏதாவ நில ந க்கம்
அல்ல விமான விபத் என் மட் ம் வ ம். அயல் நா கள் எவ்வா
இயங்குகின்றன என்ற தகவல்கைளக் காண இயலா .
பாரதியார் அன் உலக நைட ைறகைளக் கூர்ந் ேநாக்கி எ திய
அவ ைடய மனிதாபிமானம் என்ற பரந்த ேநாக்கிேல க்கியமாக எ ந்ததாகும்.
லார் கர்ஸன் இந்திய ைவஸ்ராயாக 1899

தல் 1905 வைர இ ந்தவர்;

வங்காளப் பிாிவிைனக்குக் காரணமாயி ந் அைத அமல் ெசய்தவர்; பல அநீதிகைளச்
ெசய்தவர். இவைரப் பற்றி காரசாரமாகக் கண் த் பாரதியார் தம இந்தியா வார
இதழிேல எ தியி க்கிறார். இ ந்தா ம் இவ ைடய மைனவியார் இறந்த காலத்தில்
பாரதியார் தம அ தாபத்ைதத் ெதாிவிக்கத் தவற வில்ைல.
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"லார் கர்ஸ

ம் அவர

ன்

குழந்ைதக

ம் அைடயக் கூ ய

நிைனக்கும்ேபா எவ ம் பாிதாபம் அைடயக் கூ ம்" என்
இதழில் எ தி ள்ளார்.

தம

க்கத்ைத

இந்தியா வார

"உலகத் மனிதர்கள் எல்ேலா ம் ஒேர ஜாதி, இந்தச் சண்ைடயில் ( தல் உலக
த்தத்தில்) இத்தைன ஐேராப்பியர் அநியாயமாக ம கிறார்கேள என் நான் கண்ணீர்
சிந்திய ண் . இத்தைனக்கும் சுேதசியத்திேல ெகாஞ்சம் அ த்தமானவன்.
அப்ப யி ந் ம் ஐேராப்பியர் ம வதில் எனக்கு சம்மதம் கிைடயா . எல்லா மனித ம்
ஒேர வகுப் '’.
இவ்வா தமிழ் நாட் ன் விழிப் என்ற கட் ைரயிேல 25 ஜனவாி 1918-ல்
பாரதியார் எ தி ள்ளார். இவ ைடய மனிதாபிமானத்ைதக் காட்ட ேவ எ த் க்
காட் ேவண் வேத இல்ைல.
ேம
என்

ம் உலகத்தின் கு வாக நல்வழிகாட்ட பாரத ேதசம் மிகுந்த தகுதி ைடய

பாரதியார் திண்ணமாக நம் கிறார். '’உலகத் க்கு உபேதசம் ெசய்ய நாேம

தகுதி ைடயவர்கள்'’ என்

அவர் கூ கின்றார்.

'’இந்தியா ஐேராப்பியைரக்கூடக் ெகால்ல வி ம் வதில்ைல. தி த்த
வி ம் கிற '’ என்

அவர் ெதளிவாக எ தி ள்ளார் (பார்க்க- ேகாள மஹா த்தம்).

‘'அடக்கம், ெபா ைம, ஜீவகா ண்யம் என்ற குணங்கேள உண்ைமயான
நாகாிகத்ைத ம் நித்யஜீவைன ம் விைளக்கும். இப்ப
ற் க்கணக்கான ஹிந்
தர்மக் ெகாள்ைககைள நாம் உலகத்தார் ேகட்க ழங்குவதற்கு இ ேவ நல்ல த ணம்.
இந்தச் சமயத்தில் மனித ஸ கம் அழிந் ேபாகாமல் அைதக் காப்பாற்றி நல்ல
வழியிேல ேசர்க்கக் கூ ய ஜாதியார் நம்ைமத் தவிர, ேவ யா மில்ைல. கண்ைணத்
திறந்
மண்டல
வைத ம் ஒேர பார்ைவயாகப் பார்த்தால் நான் ெசால்வ
உண்ைம என்ப
இவ்வா
எ

தாேன விளங்கும்.'
ஹிந்

தர்மம் என்ற கட் ைரயிேல 29 நவம்பர் 1917ல் பாரதியார்

கின்றார்,
ேம

ம் அக் கட் ைரயிேல ேபார்க்க விகளின் பயனின்ைம குறித்

அதிசயிக்கத் தக்கவா

எ

கிறார்;
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'’நாம் இன்

ஸப்மாீன் ைவத் க் ெகாண்

தகர்த்தால், நாைள மற்ெறா

பிற ைடய கப்பல்கைளத்

ஜாதியார் ஆயிரம் ஸ்ப்மாீன் கட்

கப்பல்கேள ெநா க்கிப் ேபா வார்கள்; பாம்ைபக் ெகால்ல ஒ

நம் ைடய
கீாிப்பிள்ைள

ண் .

பைக பைகைய வளர்க்கும்’’.
'’தீராத ஆவ

ம், அவஸர ம், ஒயாத பரபரப் ம் உள்ள ஜ்வர வாழ்க்ைக நாகாிக

மாட்டா . சாியான நாகாிகத் க்குச் சாந்திேய ஆதாரம். யந்திரப் பீரங்கிக
ஸப்மாீன்க

ம் நாகாிகத் க்கு அைடயாளமல்ல...... அைவ ம

ைணயல்ல; அைவ ம

ஷ்ய

க்குப்பைக. ம

ஷ்ய

ம்,

க்குப் பலமல்ல,

ஷ்யைன ம் அவன் நாகாிகத்ைத ம்

அழிக்கும் குண ைடயன.'’
அ

குண் ப்

தம்ேதான்றி மானிடஇனேம அழிந்

ேபாகுேமா என்

அஞ்சுகின்ற இந் நாளில் பாரதியா ைடய எச்சாிக்ைக மிகப் பய
ஆழ்ந் சிந்திக்கத் தக்கதாகும்.
'’இப்ெபா

மனிதர் ஒ வ க்ெகா வர் பயப்ப வ

ைடயதாகும்;

தான் அதிகம்'’ என்

பாரதியார் 22 ெசப்டம்பர் 1916-ல் எ தினார்.
இன்

இந்த பயம் பல

மடங்கு அதிகாித் ள்ள .

'’உலக
வ ம் ஒேர கு ம்பத்ைதப் ேபால் வாழக் கூடாதா?’’ என்
கட் ைரயில் (ேலாேகாபகாரம்) பாரதியார் ேகட்கிறார்.
பாரதியார் விைழகின்ற அந்தக் கு ம்பத்திேல சாதியின் ெபயரா

அேத

ம், சமயத்தின்

ெபயரா ம், நிறத்தின் ெபயரா ம் எந்த விதமான பிாிவிைனக ம் இ க்கா . இந்த
ஆைசைய ரசு என்ற கவிைதயிேல அவர் ெதளிவாகக் காட் கின்றார்.
சாதிக் ெகா ைமகள் ேவண்டாம்-அன்
தன்னில் ெசழித்தி ம் ைவயம்
என் ம்
ெதய்வம் பல பல ெசால் ப்-பைகத்
தீைய வளர்ப்பவர் டர்
என் ம்
ெவள்ைள நிறத்ெதா
ைன--எங்கள்
ட் ல் வள
கண்டீர்
பிள்ைளகள் ெபற்றதப்

ைன--அைவ
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ேப க் ெகா
..... .... ....

நிறமாகும்

எந்த நிற மி ந்தா

ம்--அைவ

யா ம் ஒேர தரமன்ேறா?
என் ம் அவர் எ
கிறார்,
குழந்ைதக்கு. ரசு எல்லா க்கும்.

ரசு ஒர் அற் தக் கவிைதமணி. பாப்பாப் பாட்

ஒேர கு ம்பம் ேபால் வாழலாகாதா? என்ற வினாவில் எத்தைன ஏக்கம்
ெபாதிந் கிடக்கிற ! நன்றாக எண்ணிப் பா ங்கள். இ ேவ தமிழகத்தின்மீ
ெபாதியமைல அள அன் , பாரத ேதசத்தின்மீ இமயமைல அள அன் ,
உலகத்தின் மீ வானளவில் அன் என் தம அன்ைப விாி ப த்தி விசுவ பம்
எ க்கச் ெசய் ெகாண்
க்கும் நம கவிஞ க்கு மனிதகுலம் ெசய்யக் கூ ய
நன்றியாகும்.
பாரதி ம் பாரதேதச ம் என்ற ைலப் ேபாலேவ இந்த
ம் ெசன்ைன
நி ெசஞ்சுாி க் ஹ ஸ் நி வனத்தார் அாிதில் யன் தி இளைசமணியன்
அவர்களின் உதவிேயா ெவளியிட் ள்ள பாரதி தாிசனம் என்ற
ன் தல் இரண்
பாகங்களி
ந் ம் சில கட் ைரகைள அவர்கள் அ மதி டன் ேசர்த்தி க்கிேறன்.
கட் ைரகளின் அ யி ம் நன்றி ெதாிவித்தி க்கிேறன்.
இங்கும் என

நன்றிைய அவர்க

க்குத் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன்.

நான் பல ஆண் க க்கு ன் ெவளியிட்ட பாரதி தமிழ் என்ற
சில கட் ைரகைள இங்கு ேசர்த் ள்ேளன்.

ந் ம்

என் ம் நிைல ெபற்றி க்க ேவண் ய மனிதகுலத்தின் ெபயரால் நான்
ேகட்கிேறன். அ
கம் ேதான்றிய பிறகு த்தம் என்ப ெபாிய டத்தனம்.
மஹாபாரதகாலத் திேலேய இைத இந்தியா நன்கு உணர்ந் ெகாண்ட . உலகம்
உணர்வ அவசரத்தி ம் அவசரம்.
வணக்கம்
ம. ப. ெபாியசாமித் ◌ாரன்
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பாரதியார் கவிைதகள்
1. காணி நிலம்
காணி நிலம் ேவண் ம்--பராசக்தி
காணி நிலம் ேவண் ம்;--அங்கு
ணில் அழகியதாய்--நன்மாடங்கள்
ய்ய நிறத்தினதாய்--அந்தக்
காணி நிலத்தினிைடேய--ஒர் மாளிைக
கட் த் தரேவண் ம்; அங்கு
ேகணிய கினிேல--ெதன்ைனமரம்
கீற்

மிளநீ ம்,

1

பத் ப் பன்னிரண் --ெதன்ைனமரம்
பக்கத்திேல ேவ

ம்--நல்ல

த் ச் சுடர்ேபாேல--நிலாெவாளி
ன் வரேவ

ம்;--அங்கு,

கத் ங் குயிேலாைச--சற்ேற வந்
காதிற் படேவ

ம்; என்றன்

சித்தம் மகிழ்ந்திடேவ--நன்றாயிளந்
ெதன்றல்வர ேவ

ம்.

2

பாட் க் கலந்திடேவ--அங்ேகெயா
பத்தினிப் ெபண்ேவ

ம்; --எங்கள்

கூட் க் களியினிேல--கவிைதகள்
ெகாண் தர ேவ
காட்

ம்;--அந்தக்

ெவளியினிேல.--அம்மா! நின்றன்
காவ

ற ேவ

ம்;--என்றன்

பாட் த் திறத்தாேல--இவ்ைவயத்ைதப்
பா த்திட ேவ

ம்.

3
2. நல்லேதார்

நல்லேதார்

ைண

ைணெசய்ேத--அைத

நலங்ெகடப்

தியில் எறிவ ண்ேடா?

24
ெசால்ல , சிவசக்தி!--எைனச்
சுடர்மிகும் அறி டன் பைடத் விட்டாய்,
வல்லைம தாராேயா--இந்த
மாநிலம் பய

ற வாழ்வதற்ேக?

ெசால்ல , சிவசக்தி--நிலச்
சுைமெயன வாழ்ந்திடப் ாிகுைவேயா?
விைச

1

பந்திைனப்ேபால்--உள்ளம்
ேவண் ய ப ெச

நைசய

ம் உடல்ேகட்ேடன்,

மனங்ேகட்ேடன்--நித்தம்
நவெமனச் சுடர்த ம் உயிர்ேகட்ேடன்,

தைசயிைனத் தீசு

ம்--சிவ

சக்திையப் பா ம் நல் அகங்ேகட்ேடன்,
அைசவ

மதிேகட்ேடன்--இைவ

அ ள்வதில் உனக்ெக ந் தைட ளேதா?

2

----------3. விநாயகர் நான்மணி மாைல
அகவல்
ேபசாப் ெபா ைளப் ேபசநான்

ணிந்ேதன்,

ேகட்கா வரத்ைதக் ேகட்க நான்
மண்மீ

ணிந்ேதன்;

ள்ள மக்கள், பறைவகள்,

விலங்குகள்,

ச்சிகள், ற் ண் , மரங்கள்;

யா ெமன் விைனயால் இ ம்ைப தீர்ந்ேத,
இன்ப ற் றன் டன் இணங்கிவாழ்ந் திடேவ

5

ெசய்தல் ேவண் ம், ேதவ ேதவா!
ஞான காசத் ந ேவ நின் நான்
' மண்ட லத்தில் அன் ம் ெபாைற ம்
விளங்குக:

ன்ப ம், மி ைம ம், ேநா ம்,

சா ம் நீங்கிச் சார்ந்தபல்
இன் ற்

யிெரலாம்

வாழ்க’ என்ேபன்! இதைன நீ

10
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தி ச்ெசவி ெகாண்

தி

ளம் இரங்கி,

‘அங்ஙேன யாகுக’ என்பாய் ஐயேன!
இந்நாள் இப்ெபா

ெதனக்கிவ் வரத்திைன

15

அ ள்வாய்; ஆதி லேம! அநந்த
சக்தி குமாரேன! சந்திர ம லீ!
நித்தியப் ெபா ேள! சரணம்
சரணம் சரணம் சரணமிங் குனக்ேக.
----------4. விநாயகர் நான்மணி மாைல
வி த்தம்
வாழ்க

ைவ மணக்குளத்
வள்ளல் பாத மணிமலேர!
ஆழ்க உள்ளம் சலனமிலா !
அகண்ட ெவளிக்கண் அன்பிைனேய
சூழ்க! யர்கள் ெதாைலந்தி க!
ெதாைலயா இன்பம் விைளந்தி க!
ழ்க! க யின் வ ெயல்லாம்!
கி த கந்தான் ேம கேவ.
----------5. ேஹ காளீ!
எண்ணி லாத ெபா ட்குைவதா

ம்

ஏற்ற ம், வி யாட்சி ம் ஆங்ேக
விண்ணில் ஆதவன் ேநர்ந்தி ம் ஒளி ம்
ெவம்ைம

ம்ெப ந் திண்ைம ம் அறி ம்,

தண்ணி லாவின் அைமதி ம் அ

ம்,

த வள் இன்ெறன தன்ைன ெயன்காளி;
மண்ணி லார்க்குந்

யாின்றிச் ெசய்ேவன்;

வ ைம ெயன்பைத மண்மிைச மாய்ப்ேபன்.
தானம் ேவள்வி தவங்கல்வி யா ம்
தரணி மீதில் நிைலெபறச் ெசய்ேவன்;
வானம்

ன்

மைழதரச் ெசய்ேவன்,

1
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மாறி லாத வளங்கள் ெகா ப்ேபன்;
மானம் ாியம் ஆண்ைம நன்ேனர்ைம
வண்ைம யா ம் வழங்குறச் ெசய்ேவன்,
ஞான ேமாங்கி வளர்ந்திடச் ெசய்ேவன்;
நான்வி

ம்பிய காளி த வாள்.

2

----------6. பைகவ
பைகவ
பைகவ
1.

க்கு அ ள்வாய்

க் க ள்வாய்--நன்ெனஞ்ேச!
க் க ள்வாய்!
ைக ந வினில் தீயி ப்பைதப்

மியிற் கண்ேடாேம--நன்ெனஞ்ேச!
மியிற் கண்ேடாேம.
பைக ந வினில் அன்
வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான்--நன்ெனஞ்ேச!
பரமன் வாழ்கின்றன்.
2.

சிப்பியிேல நல்ல

த்

(பைகவ)

விைளந்தி ஞ்

ெசய்தி யறியாேயா?--நன்ெனஞ்ேச!
குப்ைபயிேல மலர் ெகாஞ்சுங் கு க்கத்திக்
ெகா
3.

வளராேதா?--நன்ெனஞ்ேச!

(பைகவ)

உள்ள நிைறவிேலார் கள்ளம் குந்தி ல்
உள்ளம் நிைறவாேமா,--நன்ெனஞ்ேச
ெதள்ளிய ேதனிேலார் சிறி நஞ்ைச ம்
ேசர்த்தபின் ேத

4.

ேமா?--நன்ெனஞ்ேச!

(பைகவ)

வாழ்ைவ நிைனத்தபின் தாழ்ைவ நிைனப்ப
வாழ் க்கு ேநராேமா?--நன்ெனஞ்ேச!
தாழ் பிறர்க்ெகண்ணந் தானழிவா ெனன்ற
சாத்திரங் ேகளாேயா?--நன்ெனஞ்ேச!

5.

ேபா க்கு வந்தங் ெகதிர்த்த க ரவர்
ேபாலவந் தா

மவன்--நன்ெனஞ்ேச!

(பைகவ)
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ேந க் க ச்சுனன் ேதாிற் கைசெகாண்
நின்ற ங்கண்ணனன்ேறா?--நன்ெனஞ்ேச!
6.

தின்ன வ ம்

(பைகவ)

தன்ைன ம் அன்ெபா

சிந்ைதயிற் ேபாற்றி வாய்--நன்ெனஞ்ேச!
அன்ைன பராசக்தி யவ்
வாயினள்
அவைளக் கும்பி வாய்-நன்ெனஞ்ேச!

(பைகவ)

---------7.

ரசு

ெவற்றி எட் த் திக்கும் எட்டக் ெகாட்
ரேச!
ேவதம் என் ம் வாழ்கஎன் ெகாட்
ரேச!
ெநற்றி ெயாற்ைறக் கண்ணேனாேட நிர்த்தனம் ெசய்தாள்
நித்த சக்தி வாழ்க என் ெகாட்
ரேச!
1. ஊ க்கு நல்ல

ெசால்ேவன்--எனக்

குண்ைம ெதாிந்த

ெசால்ேவன்;

சீ க் ெகல்லாம் தலாகும்--ஒ
ெதய்வம் ைண ெசய்ய ேவண் ம்.
2. ேவத மறிந்தவன் பார்ப்பான்,--பல
வித்ைத ெதாிந்தவன் பார்ப்பான்.
நீதி நிைலதவ றாமல்--தண்ட
ேநமங்கள் ெசய்பவன் நாய்க்கன்.
3. பண்டங்கள் விற்பவன் ெசட் --பிறர்
பட் னி தீர்ப்பவன் ெசட்
ெதாண்டெரன் ேறார்வகுப் பில்ைல,--ெதாழில்
ேசாம்பைலப் ேபால்இழி வில்
ைல
4. நா

வகுப் ம்இங் ெகான்ேற,--இந்த

நான்கினில் ஒன்

குைறந்தால்,

ேவைல தவறிச் சிைதந்ேத--ெசத்
ழ்ந்தி ம் மானிடச் சாதி.
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5. ஒற்ைறக் கு ம்பந் தனிேல--ெபா ள்
ஒங்க வளர்ப்பவன் தந்ைத;
மற்ைறக் க மங்கள் ெசய்ேத--மைன
வாழ்ந்திடச் ெசய்பவள் அன்ைன;
6. ஏவல்கள் ெசய்பவர் மக்கள்;--இவர்
யாவ ம் ஒர்குலம் அன்ேறா?
ேமவி அைனவ ம் ஒன்றாய்--நல்ல
நடத் தல் கண்ேடாம் .
7. சாதிப் பிாி கள் ெசால் --அதில்
தாழ்ெவன் ம் ேமெலன் ம் ெகாள்வார்,
நீதிப் பிாி கள் ெசய்வார்--அங்கு
நித்த ம் சண்ைடகள் ெசய்வார்.
8. சாதிக் ெகா ைமகள் ேவண்டாம்;--அன்
தன்னில் ெசழித்தி ம் ைவயம்;
ஆதர ற்றிங்கு வாழ்ேவாம்;--ெதாழில்
ஆயிரம் மாண் றச் ெசய்ேவாம்
9. ெபண்

க்கு ஞானத்ைத ைவத்தான்-- வி

ேபணி வளர்த்தி ம் ஈசன்,
மண் க் குள்ேள சில டர்--நல்ல
மாத ரறிைவக் ெக த்தார்.
10. கண்கள் இரண் னில் ஒன்ைறக்--குத்திக்
காட்சிக் ெக த்திட லாேமா?
ெபண்க ளறிைவ வளர்த்தால்--ைவயம்
ேபதைம யற்றி ங் காணீர்.
11. ெதய்வம் பலபல ெசால் ப்--பைகத்
தீைய வளர்ப்பவர்

டர்;

உய்வ தைனத்தி ம் ஒன்றாய்--எங்கும்
ஒர்ெபா ளான ெதய்வம்.
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12. தீயிைனக் கும்பி ம் பார்ப்பார்,--நித்தம்
திக்ைக வணங்கும்
ேகாயிற் சி

க்கர்,

ைவயின்

ன்ேன--நின்

கும்பி ம் ேயசு மதத்தார்;
13. யா ம் பணிந்தி ம் ெதய்வம்--ெபா ள்
யாவி ம் நின்றி ம் ெதய்வம்
பா க்குள்ேள ெதய்வம் ஒன் ;--இதில்
பற்பல சண்ைடகள் ேவண்டாம்.
14. ெவள்ைள நிறத்ெதா
ட் ல் வள

ைன--எங்கள்

கண்டீர்;

பிள்ைளகள் ெபற்றதப்

ைன--அைவ

ேப க் ெகா நிற மாகும்,
15. சாம்பல் நிறெமா
சாந்

நிறெமா

குட் --க ஞ்
குட் ,

பாம் நிறெமா குட் --ெவள்ைளப்
பா ன் நிறெமா குட் .
16. எந்த நிறமி ந்தா

ம்--அைவ

யா ம் ஒேரதர மன்ேறா?
இந்த நிறம்சிறி ெதன் ம்--இஃ
ஏற்ற ெமன் ம் ெசால்லலாேமா?
17. வண்ணங்கள் ேவற் ைமப் பட்டால்--அதில்
மா

டர் ேவற் ைமயில்ைல;

எண்ணங்கள் ெசய்ைகக ெளல்லாம்--இங்கு
யாவர்க்கும் ஒன்ெறனல் காணீர்
18. நிகெரன்

ெகாட்

ரேச!--இந்த

நீணிலம் வாழ்பவ ெரல்லாம்;
தகெரன்

ெகாட்

ரேச!--ெபாய்ம்ைமச்
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சாதி வகுப்பிைன ெயல்லாம்
19. அன்ெபன் ெகாட்
ஆக்க ண் டாெமன்

ரேச!--அதில்
ெகாட் :

ன்பங்கள் யா ேம ேபாகும்--ெவ ஞ்
சூ ப் பிாி கள் ேபானால்
20. அன்ெபன்

ெகாட்

ரேச !--மக்கள்

அத்தைன ேப ம் நிகராம்;
இன்பங்கள் யா ம் ெப கும்--இங்கு
யாவ ம் ஒன்ெறன் ெகாண்டால்
21. உடன்பிறந் தார்கைளப் ேபாேல--இவ்
லகில் மனிதெரல் லா ம்;
இடம்ெபாி ண் ைவ யத்தில்-இதில்
ஏ க்குச் சண்ைடகள் ெசய் ர்?
22. மரத்திைன நட்டவன் தண்ணீர்--நன்கு
வார்த்தைத ஓங்கிடச் ெசய்வான்;
சிரத்ைத ைடய ெதய்வம்--இங்கு
ேசர்ந்த உணெவல்ைலயில்ைல
23. வயிற் க்குச் ேசா ண் கண்டீர்! --இங்கு
வா ம் மனிதெரல் ேலார்க்கும்:
பயிற்றி உ
பங்ைகத் தி

ண் வாழ் ர்!--பிறர்
தல் ேவண்டாம்

24. உடன்பிறந் தவர்கைளப் ேபாேல--இவ்
லகினில் மனிதெரல் ேலா ம்;
திடங்ெகாண் டவர்ெம ந் ேதாைர--இங்கு
தின்

பிைழத்திட லாேமா?

25. வ ைம ைடய ெதய்வம் --நம்ைம
வாழ்ந்திடச் ெசய்வ ெதய்வம்:
ெம

கண் டா

ம் குழந்ைத--தன்ைன
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ழ்த்தி மிதித்திட லாேமா?
26. தம்பி சற்ேற ெம வானால்--அண்ணன்
தான ைம ெகாள்ள லாேமா?
ெசம் க்கும் ெகாம் க்கும் அஞ்சி--மக்கள்
சிற்ற

ைமப்பட லாேமா?

27. அன்ெபன்

ெகாட்

ரேச!--அதில்

யார்க்கும் வி தைல உண் ;
பின் மனிதர்க ெளல்லாம்--கல்வி
ெபற் ப் பதம்ெபற் வாழ்வார்.
28. அறிைவ வளர்த்திட ேவண் ம்--மக்கள்
அத்தைன ேப க்கும் ஒன்றாய்;
சிறியைர ேமம்படச் ெசய்தால்--பின்
ெதய்வம் எல்ேலாைர ம் வாழ்த் ம்
29. பா க்குள்ேள சமத்தன்ைம--ெதாடர்
பற் ஞ் சேகாதரத் தன்ைம
யா க்கும் தீைமெசய் யா -- வி
ெயங்கும் வி தைல ெசய் ம்
30. வயிற் க்குச் ேசாறிட ேவண் ம்--இங்கு
வா ம் மனித க் ெகல்லாம்;
பயிற்றிப் பலகல்வி தந் --இந்தப்
பாைர உயர்த்திட ேவண் ம்
31.

ஒன்ெறன் ெகாட்
ரேச!--அன்பில்
ஓங்ெகன் ெகாட்
ரேச!
நன்ெறன் ெகாட்
ரேச!-இந்த
நானில மாந்த க் ெகல்லாம்
8. கண்ணன் என் தந்ைத
(ெநாண் ச் சிந் )
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மிக் ெகைனய

ப்பினான்;--அந்தப்

தமண்ட லத்திெலன் தம்பிக

ண் ;

ேநமித்த ெநறிப்ப ேய--இந்த
ெந ெவளி ெயங்க ம் நித்தம் உ ண்ேட
ேபாமித் தைரகளி ெலல்லாம்--மனம்
ேபாலவி ந் தா பவர் எங்க ளினத்தார்.
சாமி இவற்றி

க் ெகல்லாம்--எங்கள்

தந்ைதயவன் சாிைதகள் சிறி

ைரப்ேபன்.

1

ெசல்வத்திற்ேகார் குைறயில்ைல;--எந்ைத
ேசமித் ைவத்த ெபான் க் களெவான்றில்ைல;
கல்வியில் மிகச் சிறந்ேதான்--அவன்
கவிைதயின் இனிைமேயார் கணக்கி ல்ைல;
பல்வைக மாண்பி னிைடேய--ெகாஞ்சம்
பயித்தியம் அ க்க ேதான் வ ண் ;
நல்வழி ெசல் பவைர--மனம்
ைந ம்வைர ேசாதைனெசய் நடத்ைத ண்

2

நா
ணிகுவ தில்ைல--உண்ைம
நாமத்ைத ெவளிப்பட உைரப்பதற்ேக:
யாவ ந் ெதாிந்திட ேவ--எங்கள்
ஈசெனன் ம் கண்ணெனன் ம் ெசால் வ ண் .
வைகப் ெபயர் ைனந்ேத--அவன்
கமறி யாதவர் சண்ைடகள் ெசய்வார்:
ேதவர் குலத்தவன் என்ேற--அவன்
ெசய்திெதாி யாதவர் சில ைரப்பார்.
பிறந்த

3

மறக் குலத்தில்:--அவன்

ேபதமற வளர்ந்த ம் இைடக்குலத்தில்;
சிறந்த

பார்ப்பன

ெசட் மக்க ேளா

ள்ேள;--சில
மிகப் பழக்க

ண் ;

நிறந்தனிற் க ைம ெகாண்டான்;--அவன்
ேநய றக் களிப்ப ெபான்னிறப் ெபண்கள்!
றந்த நைடக ைடயான்--உங்கள்
சூனியப்ெபாய்ச் சாத்திரங்கள் கண்

நைகப்பான்

ஏைழகைளத் ேதாழைம ெகாள்வான்;--ெசல்வம்:

4
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ஏறியார் தைமக்கண் சீறி வி வான்:
தாழவ ந் ன்ப மதி ம்--ெநஞ்சத்
தளர்ச்சிெகாள் ளாதவர்க்குச் ெசல்வமளிப்பான்;
நாழிைகக்ெகார் த்தி

ைடயான்;--ஒ

நாளி ந்த ப மற்ெறார் நாளினி ல்ைல,
பாழிடத்ைத நா யி ப்பான்:--பல
பாட் னி

ம் கைதயி

ம் ேநரமழிப் பான்,

இன்பத்ைத இனிெதன

5

ம்-- ன்பம்

இனிதில்ைல ெயன் மவன் எண் வதில்ைல;
அன் மிக
ைடயான்:--ெதளிந்
தறிவினில் உயிர்க்குலம் ஏற்ற றேவ.
வன் கள் பல ாிவான்;--ஒ
மந்திாி ண் ெடந்ைதக்கு விதிெயன்பவன்;
ன் விதித்த தைனேய--பின்
ைறப்ப

அறிந் ண்ண

ட்

வி வான்

6

ேவதங்கள் ேகாத் ைவத்தான்--அந்த
ேவதங்கள் மனிதர்தம் ெமாழியி ல்ைல:
ேவதங்க ெளன்
விேயார்--ெசால் ம்
ெவ ங்கைதத் திரளிலவ் ேவதமில்ைல:
ேவதங்க ெளன்றவற் ள்ேள--அவன்
ேவதத்திற் சிலசில கலந்த ண் ;
ேவதங்க ளன்றி ெயான்றில்ைல--இந்த
ேமதினி மாந்தர்ெசா
நா

ம் வார்த்ைதகெளல்லாம்

7

குலங்கள் அைமத்தான்;--அைத

நாச றப் ாிந்தனர் ட மனிதர்,
சீலம் அறி க மம்--இைவ
சிறந்தவர் குலத்தினில் சிறந்தவராம்;
ேமலவர் கீழவ ெரன்ேற--ெவ ம்
ேவடத்திற் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம்
ேபா ச் சுவ ைய ெயல்லாம்--இன்
ெபாசுக்கிவிட்டாெலவர்க்கும் நன்ைம ண்ெடன்பான்,
வய

திர்ந்

வி

ம்--எந்ைத

வா பக் கைளெயன் ம் மா வதில்ைல;

8
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யாில்ைல;

ப் மில்ைல.--என் ம்

ேசார்வில்ைல; ேநாெயான்

ெதா வதில்ைல

பயமில்ைல, பாிெவான்றில்ைல,--எவர்
பக்க ம்நின் ெறதிர்ப்பக்கம் வாட் வ தில்ைல
நயமிகத் ெதாிந்தவன் காண்;--தனி
ந நின்

விதிச்ெசயல் கண்

மகிழ்வான்,

9

ன்பத்தில் ெநாந் வ ேவார்--தம்ைமத்
ெவன் றிகழ்ந் ெசால் வன் கனிவான்:
அன்பிைனக் ைகக்ெகாள் என்பான்;-- ன்பம்
அத்தைன ம் அப்ெபா
தீர்ந்தி ம் என்பான்;
என் ைட பட்ட ெபா
ம்--ெநஞ்சில்
ஏக்க மறப் ெபா ப்பவர் தம்ைம உகப்பான்:
இன்பத்ைத எண்
பவர்க்ேக--என் ம்
இன்பமிகத் த வதில் இன்ப

ைடயான்.
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--------------9. தி ேவட்ைக
மலாின் ேம

தி ேவ!--உன்ேமல்

ைமயல் ெபாங்கி நின்ேறன்,
நில ெசய் ம் க ம்--காண்பார்
நிைனவ ழிக்கும் விழி ம்
கலக ெலன்ற ெமாழி ம்--ெதய்வக்
களி லங்கு நைக ம்,
இலகு ெசல்வ வ வம்--கண் ன்
இன்பம் ேவண் கின்ேறன்.

1

கமல ேம ம் தி ேவ!--நின்ேமல்
காத லாகி நின்ேறன்
குமாி நின்ைன இங்ேக--ெபற்ேறார்
ேகா யின்ப ற்றார்,
அமரர் ேபால வாழ்ேவன்--என்ேமல்
அன் ெகாள்ைவ யாயின்
இமய ெவற்பின் ேமாத,--நின்ேமல்
இைசகள் பா வாழ்ேவன்.

2
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வாணி தன்ைன என் ம்--நின
வாிைச பாட ைவப்ேபன்!
நாணி ேயக லாேமா?--என்ைன
நன்க றிந்தி லாேயா?
ேபணி ைவய ெமல்லாம்—நன்ைம
ெப க ைவக்கும் விரதம்
ைமந்த ெரல்லாம்--கண்ணன்
ெபாறிக ளாவ ரன்ேறா?

3

ம் நல்ல மணி ம்--சுடர்ெசய்
ண்க ேளந்தி வந்தாய்!
மின் நின்றன் வ விற்--பணிகள்
ேமவி நிற்கும் அழைக
என் ைரப்ப ேனடீ--தி ேவ!
என் யிர்க்ேகா ர ேத!
நின்ைன மார் ேசரத்--த வி
நிக ாிலா வாழ்ேவன்.

4

ெபான்

ெசல்வ ெமட் ெமய்தி--நின்னாற்
ெசம்ைம ேயறி வாழ்ேவன்.
இல்ைல என்ற ெகா ைம--உலகில்
இல்ைல யாக ைவப்ேபன்,
ல்ைல ேபான்ற

வல்--காட் ,

ேமாக வாைத நீக்கி,
எல்ைல யற்ற சுைவேய!--எைனநீ
என் ம் வாழ ைவப்பாய்.

5

--------------10. ெவள்ைளத் தாமைர
1. ெவள்ைளத் தாமைரப் வி
ப்பாள்
ைண ெசய் ம் ஒ யி
ப்பாள்
ெகாள்ைள யின்பங் குல கவிைத
கூ பாவலர் உள்ளத் தி ப்பாள்
உள்ள தாம்ெபா ள் ேத
ணர்ந்ேத
ஒ ம் ேவதத்தி ண்ணின் ெறாளிர்வாள்
கள்ள மற்ற னிவர்கள் கூ ம்
க ைண வாசகத் ட்ெபா ளாவாள். (ெவள்ைளத்)
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2. மாதர் தீங்குரற் பாட்
ப்பாள்
மக்கள் ேபசும் மழைலயி ள்ளாள்
கீதம் பா ம் குயி ன் குரைலக்
கிளியினாைவ யி ப்பிடங் ெகாண்டாள்
ேகாதகன்ற ெதாழி ைடத் தாகிக்
குல சித்திரம் ேகா ரம் ேகாயில்
ஈதைனத்தின் எழி ைட ற்றாள்
இன்பேம வ வாகிடப் ெபற்றாள். (ெவள்ைளத்)
3. ெதய்வம் யா ம் உணர்ந்தி ந் ெதய்வம்
தீைமகாட் விலக்கி ந் ெதய்வம்
உய்வ ெமன்ற க த் ைட ேயார்கள்
உயிாி க் குயிராகிய ெதய்வம்
ெசய்வ ெமன்ெறா ெசய்ைக ெய ப்ேபார்
ெசம்ைம நா ப் பணிந்தி ெதய்வம்
ைகவ ந்தி உைழப்பவர் ெதய்வம்
கவிஞர் ெதய்வம், கட ளர் ெதய்வம் (ெவள்ைளத்)
4. ஊணர் ேதசம் யவனர்தம் ேதசம்
உதய ஞாயிற் ெறாளிெப நா ;
ேசணகன்றேதார் சிற்ற ச் சீனம்
ெசல்வப் பாரசிகப் பழந்ேதசம்
ேதாணலத்த
க்கம் மிசிரம்
சூழ்கடற் றத்தினில் இன் ம்
கா ம் பற்பல நாட் ைட ெயல்லாம்
கல்வித் ேதவியின் ஒளி மிகுந்ேதாங்க (ெவள்ைளத்)

11. காட்சி

இவ் லகம் ஒன் .

தற்கிைள—இன்பம்
1

ஆண், ெபண், மனிதர், ேதவர்,
பாம் , பறைவ, காற் , கடல்,
உயிர், இறப் --இைவ யைனத் ம் ஒன்ேற.
ஞாயி ,

ட் ச் சுவர், ஈ, மைல ய வி,

குழல், ேகாேமதகம்--இவ் வைனத் ம் ஒன்ேற.
இன்பம்,

ன்பம், பாட் ,
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வண்ணான், கு வி,
மின்னல், ப த்தி,
இஃெதல்லாம் ஒன் .
டன், லவன்,
இ ம் , ெவட் க்கிளி ---இைவ ஒ ெபா ள்.
ேவதம், கடல்மீன், யற்காற் , மல் ைக மலர் –
இைவ ஒ ெபா ளின் பல ேதாற்றம்.
உள்ள ெதல்லாம் ஒேர ெபா ள், ஒன் .
இந்த ஒன்றின் ெபயர் ‘தான்’.
‘தாேன’ ெதய்வம்.
‘தான்’ அ தம், இறவாத .
2
எல்லா உயி ம் இன்ப ெமய் க.
எல்லா உட ம் ேநாய் தீர்க.
எல்லா உணர் ம் ஒன்றாத

ணர்க,

‘தான்’ வாழ்க.
அ தம் எப்ேபா ம் இன்ப மாகுக.

12. வி தைல
(நாடகம்)
இடம் : வா
இந்திரன் :

லகம்--காலம்--க
.
உமக்கு நன் ேதாழேர.

மற்றவர் :
இந்திரன் :

ேதாழா, உனக்கு நன் .
பிரம்மேதவன் நமக்ேகார் பணியிட்டான்.

மற்ேறார் :
இந்திரன் :

யாங்ஙணம்?
மண் லகத்
என் .

மானிடன் தன்ைனக் கட் ய தைளெயலாம் சித க

அக்கி : வாழ்க தந்ைத; மா டன் வாழ்க.
மற்ேறார் :
தந்ைத வாழ்க: தனி தல் வாழ்க. உண்ைம வாழ்க:
உலகேமாங்குக. தீ

ெக க; திறைம வளர்க.
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ஒளி : ஒ வைனக் ெகாண் சி ைம நீக்கி நித்திய வாழ்விேல நிைலெபறச்
ெசய்தால் மா டச் சாதி
ம் நல்வழிப்ப ம். மா டச் சாதி ஒன் :
மனத்தி ம் உயிாி ம் ெதாழி
ம் ஒன்ேற யாகும்.
--------------13. இந்தியாவின் அைழப்
19 ஜூைல 1921

ேவண் ேகாள்

அன்பிற் கினிய இந்தியா! அகில
மதங்கள், நா கள், மாந்த க் ெகல்லாம்
தாேய! எங்கள் உணர்விைனத் ரண் ய
ேசய்ெந ங் காலத்தின் ன்ேன சிறந்ெதாளிர்
கு க்கைள யளித் க் குவலயங் காத்தைன
தி க்கிளர் ெதய்வப் பிறப்பினர் பலைர
உலகி க் களித்தாய்! உனெதாளி ஞானம்
இலகிடநீயிங் ெக ந் த
கேவ!
வி தைல ெபறநாம் ேவண் நின் மைற
ப மணி கத்ைதத் திறந்ெதம் பார்ைவ ன்
வ கநீ! இங்குள மா டச் சாதிகள்
ெபா களந் தவிர்ந்தைம ற்றிடப் ாிகநீ!
மற்றவர் பைகைமைய அன்பினால் வாட் க!
ெசற்றவர் பைடகைள மைனயிடந் தி ப் க!
தாேய, நின்றன் பண்ைடத் தநயராம்
மாயக் கண்ணன், த்தன், வ ய சீர் இராம
ஆங்ெகா மஹம மிைனயற்ற
விரா
கழ் ரைர ேவண்
ம் இந்நாள்!
"ேதான்றிேனன்" என் ெசால் வந்த
சான்ேறான் ஒ
னி த கநீ எமக்ேக!

ம்,

ம்

ேமாேச, கிறிஸ் , நானக் த ேயார்
மாசற வணங்கி மக்கள் ேபாற்றிடத்
தவித்தி ந் திறத்தினர் தைமப் ேபா ன்ெறா
பவித்திர மகைனப் பயந்த ள் ாிகநீ!
என் ன் வந் நீதியின் இயைலச்
ெசம்ைம ற விளக்குெமா ேசவகேன அ
க நீ......

உத்தரம்
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ேகள்! விைட கூறினள் மாதா! நம்மிைட
யாவேன யிங்கு ேதான்றினன்? இவன் யார்?
உலகப் ரட்டர் தந்திர உைரெயலாம்.
விலகத் தாய்ெசால் விதியிைனக் காட் வான்.
மைல ெசய்யாைம, மனப்பைக யின்ைம!
ந
த்ேதாைர நாம் எதிர்த்திடாைம:
தீச்ெசயல் ெசய் ம் அரசிைனச் ேசராைம;
ஆச்சாியப்பட உைரத்தனன்--அைவெயலாம்.
வ க காந்தி ஆசியா வாழ்கேவ!
த ம விதிதான் தைழத்திட உைழப்பாய்.
ஆன்மா அதனால் ஜீவைன யாண்
ேமெனறிப் ப த் ம் விதிதைன ய ளினாய்;
பாரத நாட் ன் பழம்ெப ங் கட ளர்
ரவான் ெகா ைய விாித் நீ நி த்தினாய்;!
மா டர் தம்ைம வ த்தி ம் தைடகள்
ஆனைவ
கி அழிந்தி ம் வண்ணம்
உளத்திைன நீ கனல் உ த் வாய்! எங்கள்
காந்தி மஹாத்மா! நின்பாற் கண்டனம்!
மாந்த ட் காண நாம் வி ம்பிய மனிதைன!
நின்வாய்ச் ெசால் ல், நீதிேசர் அன்ைன
தன்வாய்ச் ெசால் ைனக் ேகட்கின்றனம் யாம்;
ெதா ந்தா யைழப்பிற் கிணங்கி வந்ேதாம் யாம்.
எ ந்ேதாம்; காந்திக் கீந்ேதாம் எம யிர்.
இங்கவன் ஆவிக் ெகாள்ைக ெவன்றிடேவ,
அன்ைறக் குண தான் அகப்ப மாயின்
நன்றதில் மகிழ்ேவாம்; வி தைல நா
எய்தி ஞ் ெசல்வ எ ச்சியிற் களிப்ேபாம்;
ெமய்திக ெளாற் ைம ேம ேவாம்; உளத்ேத
கட் ன்றி வாழ்ேவாம்; றத்தைளக் கட் ைன
எட் ைண மதியா ேத ேவாம்; பழம்ேபார்க்
ெகாைலத் ெதாழிற் க விகள் ெகாள்ளா ெதன் ம்
நிைலத்தன ஆகிய நீதிக் க வி ம்
அறி ம் ெகாண்ேட அ ம்ேபார் ாிேவாம்;
வறிய ன் சிைறகளில் வா
ம ய விதிப்பி
றி

ம்; "மீட்

ம்; உடைல
நாம் வாழ்ேவாம்’’ என்

றக்கூறி ெவற்றி ேயறி,
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ஒ படத் தைளகள், ஒங்கு ம் யாஅேம.
(

மதி மாட் ரால்ஸ்டன் ஷர்மன் என்பவர் எ திய கவிைதயின் தமிழாக்கம்.)

------------14. ெபல்ஜியம் நாட் ற்கு வாழ்த்
அறத்தினால் ழ்ந் விட்டாய்;
அன்னியன் வ யனாகி
மறத்தினால் வந் ெசய்த
வன்ைமையப் ெபா த்தல் ெசய்யாய்;
றத்தினால்
ையத் தாக்கும்
ெமாய்வைரக் குறப்ெபண் ேபாலத்
திறத்தினால் எளிைய யாகிச்
ெசய்ைகயால் உயர்ந் நின்றாய்!

1

வண்ைமயால் ழ்ந் விட்டாய்!
வாாிேபாற் பைகவன் ேசைன
திண்ைமேயா அடர்க்கும் ேபாதில்
சிந்தைன ெம த ன்றி
ஒண்ைமேசர் கேழ ேமெலன்
உளத்திேல உ தி ெகாண்டாய்;
உண்ைமேதர் ேகால நாட்டார்
உாிைமையக் காத்

நின்றாய்;

மானத்தால் ழ்ந் விட்டாய்!
மதிப்பிலாப் பைகவர் ேவந்தன்
வானத்தாற் ெப ைம ெகாண்ட
வ ைமதான் உைடய ேன ம்
ஊனத்தால் உள்ள மஞ்சி
ஒ ங்கிட மனெமாவ் வாமல்
ஆனத்ைதச் ெசய்யேவா ெமன்ேற
அவன்வழி ெயதிர்த் நின்றாய்!
ரத்தால் ழ்ந் விட்டாய்!
ேமல்வைர
ங் காைல
ஒரத்ேத ஒ ங்கித் தன்ைன
ஒளித்திட மனெமாவ் வாமல்
பாரத்ைத எளிதாக் ெகாண்டாய்;

2

3
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பாம்பிைனப்
ேவ ெயன்றாய்;
ேநரத்ேத பைகவன் தன்ைன
‘நில்’ெலன

ைனந்

நின்றாய்.

4

ணிவினால் ழ்ந் விட்டாய்!
ெதாைகயிலாப் பைடகேளா ம்
பிணிவளர் ெச க்கிேனா ம்
ெப ம்பைக எதிர்த்த ேபா
பணிவ

க த மாட்டாய்;

ப ங்குதல் பயெனன் ெறண்ணாய்;
தணிவைத நிைனக்க மாட்டாய்;
'நில்’ெலனத் த த்தல் ெசய்தாய்.
ெவ

5

த லறிெவன் ெறண்ணாய்

விபத்ைதேயார் ெபா ட்டாக் ெகாள்ளாய்;
சு ளைல ெவள்ளம் ேபாலத்
ெதாைகயிலாப் பைடகள் ெகாண்ேட
ம
பைகவர் ேவந்தன்
வ ைமயாற் குந்த ேவைள
'உ

க தைலகள், மானம்

ஒங்குெக’ன் ெறதிர்த்

நின்றாய்.

6

யா க்ேக பைக ெயன்றா ம்
யார்மிைச இவன்ெசன்றா ம்
ஊ க்குள் எல்ைல தாண்
உத்தர ெவண்ணி டாமல்,
ேபா க்குக் ேகாலம் ண்
குந்தவன் ெச க்குக் காட்ைட
ேவ க்கும் இடமில் லாமல்
ெவட் ேவன் என் நின்றாய்
ேவள்வியில் ழ்வ ெதல்லாம்
ர ம் க ம் மிக்கு
மீள்வ ண் லகிற் ெகன்ேற
ேவதங்கள் விதிக்கும் என்பர்;
ஆள்விைன ெசய் ம் ேபாதில்,
அறத்திேல இைளத்
ழ்ந்தார்
ேகள்வி ண் டேன மீளக்

7
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கிளர்ச்சிெகாண்

யிர்த்

வாழ்தல்.

8

விளக்ெகாளி ம ங்கிப் ேபாக
ெவயிெலாளி ேதான் ம் மட் ம்,
களக்கமா ாி ளின் ழ்குங்
கனக மாளிைக
ண்டாம்;
அளக்க ந் தீ ற் றா ம்
அச்சேம

ளத் க் ெகாள்ளார்,

ளக்கற ஓங்கி நிற்பர்;
ய ண்ேடா ணி ள் ேளார்க்ேக!

15. திய

9

ஷியா

(ஜார் சக்கரவர்த்தியின்

ழ்ச்சி)

மாகாளி பராசக்தி உ சியநாட்
னிற்கைடக்கண் ைவத்தாள், அங்ேக
ஆகாெவன் ெற ந்த .பார்
ெகா ங்காலன் அலறி

கப் ரட்சி;

ழ்ந்தான்;

வாகான ேதாள் ைடத்தார் வானமரர்;
ேபய்கெளலாம் வ ந்திக் கண்ணீர்
ேபாகாமற் கண் ைகந்
ைவயகத்தீர்,

ம ந்தனவாம்;

ைம காணீர்!

1

இரணியன்ேபா லரசாண்டான் ெகா ங்ேகாலன்
ஜாெர ம்ேப ாிைசந்த பாவி
சரணின்றித் தவித்திட்டார் நல்ேலா ம்
சான்ேறா ம்; த மந் தன்ைனத்
திரணெமனக் க திவிட்டான் ஜார் டன்;
ெபாய்சூ தீைம ெயல்லாம்
அரணியத்திற் பாம் கள்ேபால் ம ந் வளர்ந்
ேதாங்கினேவ அந்த நாட் ல்.
உ

விைதத் த ப்பா க் குணவில்ைல;

பிணிகள்பல ண் ; ெபாய்ையத்
ெதா த ைம ெசய்வார்க்குச் ெசல்வங்க

2
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ண் ; உண்ைம ெசால்ேவார்க் ெகல்லாம்
எ தாிய ெப ங்ெகா ைமச் சிைற ண் ;
க்குண்ேட யிறப்ப ண் ;
ெமா ேபய்வனமாஞ் சிேவாியிேல
ஆவிெகட
வ ண் .

3

இம்ெமன்றால் சிைறவாசம்; ஏெனன்றால்
வனவாசம்; இவ்வா றங்ேக
ெசம்ைமெயலாம் பாழாகிக் ெகா ைமேய
அறமாகித் தீர்த்த ேபாதில்,
அம்ைமமனங் கனிந்திட்டாள்; அ பரவி
உண்ைமெசா ம் அ யார் தம்ைம
ம்ைமயி ம் காத்தி நல் விழியாேல
ேநாக்கினாள்;

ந்தான் காலன்.

4

இமயமைல ழ்ந்த ேபால் ழ்ந் விட்டான்
ஜாரரசன் இவைனச் சூழ்ந்
சமய ள ப க்ெகல்லாம் ெபாய்கூறி
அறங்ெகான் சதிகள் ெசய்த
சுமடர் சடசடெவன் சாிந்திட்டார்,
யற்காற் ச் சூைற தன்னில்
தி திெமன மரம் வி ந் காெடல்லாம்
விறகான ெசய்தி ேபாேல!

5

கு மக்கள் ெசான்னப கு வாழ்
ேமன்ைம றக் கு ைம நீதி
க ெயான்றி ெல ந்த .பார்; கு யரெசன்
உலகறியக் கூறி விட்டார்;
அ ைமக்குத் தைளயில்ைல யா மிப்ேபா
அ ைமயில்ைல அறிக என்றார்,
இ பட்ட சுவர்ேபாேல க வி ந்தான்,
கி த கம் எ க மாேதா!

6
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16. ஜய ேபாிைக
பல்லவி
ஜய ேபாிைக ெகாட்டடா--ெகாட்டடா
ஜய ேபாிைக ெகாட்டடா!
சரணங்கள்
1. பயெம

ம் ேபய்தைன ய த்ேதாம்--ெபாய்ம்ைமப்

பாம்ைபப் பிளந் யிைரக் கு த்ேதாம்;
விய ல கனத்ைத ம், அ ெதன க ம்
ேவத வாழ்விைனக் ைகப்பி த்ேதாம் (ஜய ேபாிைக)
2. இரவியி ெனாளியிைடக் குளித்ேதாம்--ஒளி
இன்ன திைன ண் களித்ேதாம்
கரவினில் வந் யிர்க் குலத்திைன யழிக்கும்
காலன் ந ந ங்க விழித்ேதாம் (ஜய ேபாிைக)
3. காக்ைக கு வி ெயங்கள் ஜாதி--நீள்
கட ம் மைல ம் எங்கள் கூட்டம்
ேநாக்கும் திைசெயலாம் நாமன்றி ேவறில்ைல;
ேநாக்க ேநாக்கக் களியாட்டம (ஜய ேபாிைக)
-----------------------

பாரதியார் உைரநைட
17. உயிாின் ஒ
26

சம்பர் 1917.
சில தினங்க

க்கு

ன் கல்கத்தாவில்

ஜகதீச சந்திரவஸு, தம

'’வஸுமந்திரம்'’ என்ற கூடத்ைதப் பாரத மாதா க்குச் சமர்ப்பணம் ெசய்ைகயில்
‘’உயிாின் ஒ '’ என்ற மகுடமிட்

ஒ

பிரசங்கம் ெசய்தார்.

அவ ைடய ெகாள்ைக எப்ப ெயன்றால் :-- நாம் ஜடபதார்த்தமாக நிைனக்கும்
உேலாகாதிகளில் உயிர் நிைறந்தி க்கிற ; ஜந் க்கைளப்ேபாலேவ
வி க்ஷாதிக

க்கும் உணர்ச்சியி க்கிற . ஆகேவ மண், ெச , ஜந் , ம

ஷ்யன்
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அத்தைனக்குள்

ம் ஒேர விதமான ப்ராண சக்தியி க்கிற . ‘இந்த உலகேம

உயிர்க்கடல்’ என்ப அவர சித்தாந்தம். அவர் பல ட்பமான க விகள் ெசய்
தி க்கிறார். ஹிந் ேதசத் த் ெதாழிலாளிகைளக் ெகாண் அந்த ஸூஷ்மக்
க விகைள எல்லாம் ெசய் ெகாண்டார். அந்தக் க விகளின் ேநர்த்திையப் பார்த்
ஐேராப்பிய சாஸ்திாிக ம் யந்திாிக ம் ஆச்சாியப்ப கிறார்கள். அந்தக் க வியின்
உதவியால், ஒ

ண் ன் ைகயில் ஒ

ஊசி எ

ைகபட்ட கண்ணா யின் ேமல் அந்த ஊசி எ
கீ கிற . அந்தக் ேகா களினால் ேமற்ப
நா யின் அைச ெதாிவிக்கிற .
ெச க்கு விஷத்ைதக் ெகா த்தால்
ம ந்

ேகால் ெகா க்கிறார். ஒ
கிற ; அதாவ , ேகா கள்

ெச யின் உள்ள நிைலைய, அதன்

ர்ச்ைச ேபா கிற . ம ப , ெதளிய

ெகா த்தால் ெதளிகிற , ம பானம் ெசய்வித்தால் உண்டாட் க் ேகளிகள்

நடத் கிற . ெச யின் சந்ேதாஷம், ேசார் , வளர்ச்சி, சா

ஆகிய எல்லா

நிைலைமகைள ம் கண்ணா யிேல கீறிக் காட் வைதப் பார்க்கும்ேபா ‘ெச யின்
நா
ணர்ச்சிக க்கும் இதர ம ஷ்ய மி காதி ஜந் க்களின் நா
ணர்ச்சிக க்கும்
ேபதமில்ைல’ என்ப

ஜுவாகிற .

இவ்விதமான அற் த பாீைக்ஷகளினால் உலகத்தின் உயிெரா ைய நமக்குத்
ெதாி ம்ப ெசய்த மஹானாகிய ேமற்ப ஜகதீச சந்திரவஸு நம் ைடய ஹிந்
மதத்தில் ஆழ்ந்த பக்தியைடவர் என்ப ெசால்லாமேல விளங்கும். ஹிந் க்களின்
ேமன்ைமையப்பற்றி அவர் வார்த்ைத ெசால் ம்ேபா , அந்த வார்த்ைதகளிேல மிகச்
சிறந்தெதா ஜீவநாதம் உண்டாகிற . அந்த வார்த்ைதகைளப் ப க்கும் ேபாேத
ப ப்ேபாாின் ஜீவசக்தி மிகுதிப்ப கிற .
அவர் ெசால் கிறார் :-- '’ஸாதாரணக் க விகளால் மஹத்தான காாியங்கைள
நிைறேவற்றிய மஹான்களின் ஸந்ததியிேல நாம் பிறந்தி க்கிேறாம். ......... ஒ வன்
ஒ

ெப ங்காாியத்தில்

ம் தன்ைன ஈ ப த்தினால், அைடத்தி ந்த கத கள்

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

யா ? சிறிய ம் வரம் ற்ற மாகிய ஒ

பாரத மாதா தி ப்தியைடவாளா? இவ

ைடய அற் தமான

ெபா ளினால்

ர்வ சாித்திரத்ைத ம்

ர்வ சாஸ்திரங்கைள ம் ெசயல்கைள ம் ேயாசிக்கும் ேபா , தாழ்ந்த தர ள்ள ம்
சில நாள் நிற்கிற மான லாபெமான்ைற இவள் வி ம்ப மாட்டாெளன்ப ெதாி ம்.
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'’இப்ேபா

நம் ைடய கண் ன்ேன இரண்

விதமான தர்மங்கள்

காணப்ப கின்றன.’’
" தலாவ , (ஐேராப்பியைரப்ேபால நா ம்) ப ப்பின் பர தலா
நகரத்தா

ம்,

க்குாிய கடைமகைள ம் ெபா ப் கைள ம் நிைறேவற் வதா

ம்,

ைகத்ெதாழில், வியாபார சம்பந்தமான பலவித யற்சிகளா ம் பாரத நாட்ைட
வ ைம ைடய நாடாகச் ெசய்ய ேவண் ம். இைவெயல்லாம் ேதசக்கடைமயின்
க்கியாம்சங்கள். இவற்ைறப் றக்கணித்தால் நம ஜீவ க்ேக ஆபத் ேநாி ம்.
வாழ்க்ைகயிேல ஐய ம் அவனவன் தன் தன் அவாைவத் தி ப்தி ெசய் ெகாள் ம்
வழி ம் ேவண் ப்பா பட்டால், அதி

ந்ேத ேமற்கூறிய ெலளகிக தர்மத்திற்கு

ண் தல் உண்டாகும். இரண்டாவ , ஆத்ம தர்மம். க்ஷணமாயி க்கும் இன்பங்கைள
மாத்திரம் க தாமல், ம
உைழத்தவர்கள் நம

ஷ்ய வாழ்க்ைகயின் அத் ந்நதமான ேநாக்கத்ைத நா

நாட் ல் எக்காலத்தி

ஆத்ம தர்மமாவ

யாெதன்றால்,

ம் மாறாமல் இ ந்
வஸு ெசால்

வ கிறார்கள்."

கிறார்:--‘’ம

ஷ்ய

ஜாதியின் பரம ேக்ஷமத்திற்காக ஒ வன் தன்ைனத் றந் வி தல்'’ என் . வந்ேத
மாதரம். இந்தத் தர்மத்ைத எக்காலத்தி ம் இைடவிடாமல் ஒ சிலேர ம் ஆதர
ெசய் வந்தைமயாேலதான் --அஸ் ாியா ேதசத்தி ம் நீல நதிக்கைரயி ம் தைல
க்கி நின்ற ெபாிய ஜாதிகள் அழிந் ேபாயின--நாம் அழியாமல் என் ம் இளைம
ெகாண்
க்கிேறாம். கால ெவள்ளத்தில் வ ம் மா தல்க க்ெகல்லாம் மாறாமல்,
தான் அவற்ைறக் தனதாக்கிக்ெகாண் வா ம் திறைம நம நாட் ற்கு இ க்கிற .
வந்ேத மாதரம்.
இ ேவ உயிாின் ஒ . ஹிந் ஸ்தானத்ைத வணங்குகிேறன். ஹிந் தர்மத்ைதப்
ேபாற் கிேறன். ேலாக நன்ைமக்காக என்ைன மறந் என்ைன இைர ெகா ப்ேபன்.
இ தான் ஜீவசக்தியின் சாந்தி வசனம். தர்மம் ஐேராப்பிய க்குத் ெதாியா .
அைத நாம் ஐேராப்பிய க்குக் கற் க் ெகா க்கேவண் ம். அவர்க ைடய
யற்சிகைள நாம் கற் க்ெகாண் பிறகுதான் அவர்க க்கு நாம் உபாத்யாய
ராகலாம்.
ஐேராப்பாவின் ெதாழில் ட்பங்கைள நாம் பயிற்சி ெசய்தல் எளிெதன்ப
மான் வஸுவின் சாிைதயிேல நன்கு விளங்கும். நம் ைடய சாந்தி தர்மத்ைத
ஐேராப்பியர் ெதாிந்
மிகப் ெபாிய .

ெகாள்வதால், அவர்க

க்கு விைளயக்கூ ய நன்ைமேயா மிக
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மான் ஜகதீச சந்திரவஸு ெசால் கிறார் :-- "தன்ைன அடக்கியா ம்
சக்தியில்லாைமயால் ம ஷ்ய நாகாீகமான ேசதப் ப குழியின் கைரயில் ந ங்கிக்
ெகாண் நிற்கிற . ஸர்வ நாசத்திேல ெகாண் ேசர்ப்பதாகிய இந்த ெவறி ெகாண்ட
ேவகத்தி

ந்

மனிதைனக் காப்பாற்ற மற்ெறா

தர்மம் ேவண் ம்; அதாவ ,

நம் ைடய ஹிந் தர்மம். ஏெனன்றால், '’ஆத்ம த்யாகம் தனக்குத் தனக்ெகன்ற
அவாவினால் உண்டாகா . எல்லாச் சி ைமகைள ம் அழித் ப் பிறர் நஷ்டெமல்லாம்
தனக்கு லாபெமன்

க

ம் அஞ்ஞானத்ைத ேவர ப்பதால் விைள ம்'’ என்கிறார்.

ன்ெனா
ைற சில வ ஷங்களின் ன் ஜகதீச சந்திரர் ெசால் ய வாக்கிய
ெமான்ைற ம் இங்கு ெமாழி ெபயர்த் க் காட் தல் ெபா ந் ம். லண்டன் நகரத்தில்
'’ராயல் ெஸாைஸ '’ என்ற ெபாிய சாஸ்திர சங்கத்தார்
ெமான்றிேல அவர் ெசான்னார்:-- "ஸ்வ
பார்த்ேதன். எல்லாப் ெபா ைள ம் தன்

கீதங்களில் ேபசாத ஸா
யத்ைத நான்
ள்ேள ெகாண்ட ஏகவஸ் வின் கைல

ஒன்ைற அங்கு கண்ேடன். ஒளியின் சி திைரக
மியின் ேமேல ெபாதிந்

ன் ெசய்த ப்ரசங்க

கிடக்கும் உயிர்க

க்கிைடேய தத்தளிக்கிற

ம், நம

தைல ேமேல சுடர்

ம் ம்,
சும்

ஞாயி ம் -- எல்லாம் ஒன் . இைதக்கண்ட ெபா ேத, வாயிர வ ஷங்க க்கு
ன் என் ன்ேனார் கங்ைகக் கைரயில் ழங்கின வாக்கியத்திற்குச் சற்ேற ெபா ள்
விளங்கலாயிற் . ‘இந்த ஜகத்தின் ேபத

பங்களில் ஒன்

காண்பார் எவேரா அவேர

உண்ைம காண்பார், பிறர் அல்லர், பிறர் அல்லர்; இ தான் ஜீவஒ .
வா பகவா ைடய
க வாக்யம். எல்லாவற்றி ம் ஒ யிேர அைசகிற . அைத
அறிந்தால் பயமில்ைல; பயம் தீர்ந்தால் சாவில்ைல அமிர்தம் ஸதா."
---------------18. ேலாேகாபகாரம்
22 ெசப்டம்பர் 1916
ஏற்ெகனேவ, ‘சக்திதர்மம்’ என்ற மகுடத்தின் கீழ் ஒாிரண்
எ தியி க்கிேறன்.

விஷயங்கள்

'ேலாேகாபகாரம்’ என்றா ம் அேத அர்த்தந்தான். ேலாேகாபகாரமாவ
ேலாகத் க்கு உபகரணம் அல்ல க வியாக நடத்தல்.
ேலாகத் க்கு உபகாரத்ைத அதாவ

இனிய ெசய்ைகையச் ெசய்தல்

ேலாகத் க்கு இனிய ெசய்ேவான், ேலாகசக்திக்கு ஒ க வியாகேவ ெதாழில்
ெசய்கிறான். சக்தியின் க வியாக இ ந் ெதாழில் ெசய்வைதேய சக்தி தர்மம் என் ம்
ெசால் கிேறாம். பிற க்கு நாம் ெசய்தல் இஃேதயாம்.
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ேலாகத் க்கு இனிய
ெகாண்

ெசய்ேவான் தன் உள்ளத்தில் பயம் ைவத் க்

க்கலாகா . பயம் தீர்வதற்கு வழிெயன்ன? பைகதீர்ந்தால் பயந்தீ ம். பைக

தீர்க்கும் வழிெயன்ன? நம் ைடய மனத்தில் பிறர் மீ பைக ெயண்ணம்
ேதான்றாம
க்க ேவண் ம். பாம்பினிடத்திேல நாம் விேராத த்தி
ெகாள்ளாவிட்டால் அ நம்ைமக் க க்கா . இந்த வார்த்ைதையப் பாிஹாசம்
பண்

தல் எளி ; யா ம் ெசய்யலாம். ஆனால் அ

உண்ைம. பாம்ைபப்

பழக்கிைவக்கும் திறைம அன் க்குண் ; பாம்பினிடத்தில் க ைண ெசய் ம்
ஞானிையப் பாம் க க்கா . ேலாேகாபகாரத்ைதக் க தி அந்த ஞானி மனதிேல
அன் டன் அந்தப் பாம்ைபக் ேகாபித்தால் அ அவ்விடம் விட் ஒ ப் ேபாய் வி ம்.
எல்லா ஜீவராசிகளிடத் ம் அன் ெச த்த ேவண் ம். இ ேவ த்தன்
ெசால் ய தர்மம். மஹான்கெளல்லாம் காட் ய வழி இ தான். தற்காலத்தில் மனித
ஜாதி கூ ய வைர நாகாிகப் பட்
ப்பதால், மி கங்கள், பக்ஷிகள், ச்சி,
இவற்றால் மனித க்குள்ள பயம் அேநகமாகத் தீர்ந் ேபாய் விட்ட .
இப்ேபா மனிதர் ஒ வ க் ெகா வர் பயப்ப வ தான் அதிகம். இதற்கு
இ வைர மனித ஜாதியார் கண் பி த் அ சரைணயில் வழங்கிவ ம் ம ந்
உபேயாகமில்ைல. பயத்தினால் விேராதம், ேபார் உண்டாகிற . மனித ஜாதி ணாக
அழிகிற . எல்ேலா க்குேம நஷ்ட ண்டாகிற . பரஸ்பர பயம் நீங்கேவண் மானால்
அதற்குப் ேபார் சாியான ம ந்தில்ைல. உலகம் ேதான்றிய கால தல் இன் வைர
ேபார்கள் நடந் தான் வ கின்றன. இ மட்
ம் மனித ஜாதியிேல
ஒ வ க்ெகா வர் பயப்ப வ
ளிகூடக் குைறயவில்ைல.

கண்

அன்பி ந்தால் பயந் ெதளிந் ேபாகும். ஒேர கு ம்பத்திேல ஒ வைரெயா வர்
மரணபயங்ெகாள்வதில்ைல. உலக
வ ம் ஒேர கு ம்பத்ைதப் ேபால் வாழக்

கூடாதா? எளியவன் அன் ெதாடங்கி வ யவன் சும்மா இ ந்தால் ஒன் ம் நடக்கா .
எளியவன் வ ைமைய வி ம்பி நடக்க ேவண் ம். வ யவன் எளியவனிடம் அன்
ெச த்த ேவண் ம்.
யாாிடத்தி

ம் அன் டன், யாாிடத்தி

ம் பயமின்றி நல்ேலான் ேலாேகாபகாரஞ்

ெசய்கிறான். பராசக்தியின் ைகயிேல தன்ைன ஒ

க வியாக ஒப் வித் விட் , அவள்

சித்தப்ப ெதாழில் ெசய் வ கிறான். உலகத்ைத ஆக்குதல், காத்தல், அழித்தல் என்ற
ன் ெதாழி க்கும் பராசக்தி ெவவ்ேவ விதமான க விகைள வழங்குகி ள்.
காற் ம், ஒளி ம், ெவம்ைம ம், மண்
க விகளாகின்றன.

ம், நீ ம், சித்த ம் உயிைர ஆக்குவதற்குக்
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காற் ம், ஒளி ம், ெவம்ைம ம், நீ ம், சித்த ம் பிற உயிர்க

ம் உயிைரக்

காப்பதற்குக் க விகளாகின்றன.
இைவயைனத் ம் கால ம் ேசர்ந் நாசத்திற்குக் க விகளாகின்றன. மனித
உயிராகிய நான் மற்ற மனித யிர்கைளக் காக்கும் க வியாகத் ெதாழில் ெசய்வ
நன்றா? அழிக்கும் க வியாகப் ேபாவ
ேம

நன்றா? காப்ப

நன் .

ம் கர்ம விதிைய மறக்கலாகா . காக்க வி ம் ேவான் காக்கப்ப வான்;

அழிக்க வி ம் ேவான் அழிக்கப் ப வான். நன்ைம வி ம்பினால் நன்ைம விைள ம்;
இல்லா விட்டால் விைளயா .
ஒ வன் ேலாேகாபகாரத்ைத மாத்திரேம வி ம்பி நடக்கத் ெதாடங்கினால்
அவ ைடய ெசாந்த வியாபாரங்க க்குச் ேசத ண்டாகுெமன் சிலர்
நிைனக்கிறார்கள். இ பிைழ. தன இன்பத்ைத வி ம் ேவான் தலாவ
ெசய்யேவண் ய காாியம் ேலாேகாபகாரம்.
‘’நன்றி ஒ வ க்குச் ெசய்தக்கால் அந்நன்றி’’ நமக்குத் தி ம்பி வந்ேத தீ ம்.
அ த்த ஜன்மத்திலன் ; இந்த ஜன்மத்திேலேய தி ம்பி வ ம். இ
கண்ட ெசய்தி. ெசல்வம், கழ்,

ைண, விைனேயற்றம்

கண்ணாேல

த ய எந்த நலத்ைத ஒ வன்

வி ம்பின ேபாதி ம், பிறர்க்கு நன்ைம ெசய்யாவிட்டால் அ ைககூடா .
அ பவத்திேல பார்த் க் ெகாள்ளலாம். கு ம்பத்ைதக் காப்பவன் ஊ க்கு நலஞ்
ெசய்ேவான் இவர்கள் உண் வாழ்ந்தி ப்பதனால் உலகத் க்கு நன்ைமயன்ேறா? நீ
பிறைரக் காப்பாற்றினால் ெதய்வம் உன்ைனக் காப்பாற் ம்.

என்

ெதய்வம் உண் . '’நலஞ் ெசய்ேவான் என் ம் ெகட்ட வழி ேசரமாட்டான்'’
கீைத ெசால் கிற . அவ க்குக் ெக தி ேநாிடாதப அவ ைடய ேயாக

ேக்ஷமத்ைதத் தான் சுமப்பதாகத் ெதய்வம் வாக்களித்தி க்கிற . ஆனால்,
ஆரம்பத்திேல ேசாதைனகள் ேநாி ம். மனம் தளராமல் ேலாேகாபகாரம்
ெசய் ெகாண்ேட ேபானால் பிறகு ேசாதைனகள் நின் ேபாய் நன்ைம உதயமாகும்.
ேலாேகாபகாரத்திேல "ஆரம்பத்திேல” மனத் தளர்ச்சி ஏற்ப வ

சகஜம்.

‘’ஏதடா இ ! ெதய்வத்ைத நம்பி ெதய்வேம கர்த்தா, நாம் க விெயன்
நிச்சயித் மற்றவர்க க்கு நன்ைம ெசய்யப் ேபான இடத்தில் நமக்குத்
தீைம ண்டாகிறேத! கிண ெவட்டப்ேபான இடத்தில் தம் றப்ப கிறேத!
உலகத்ைதக் கிளிெயன் நிைனத் அதன் பசி தீரப் பால் வார்க்கும்ப ேபானால் அ
க காக மாறி நம்ைமக் ெகாத் கிறேத!" என் திைகத் ப் ேபாய் மனிதன்
ேலாேகாபகாரத்ைதக் ைகவிடக் க தல் ஸாமான்யம். இ தவ . ெதய்வம் நமக்குத்
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தகுதிேய ம் ெபா ட்டாக நம்ைமச் ேசாதைன ெசய்கிற . உள்ளம் பதறாதி ந்தால்
விைரவிேல வானந் ெதளி ம்.
ேலாேகாபகாரம் எப்ேபா , எந்த வயதில் ெதாடங்கலாம்? இப்ேபா , இந்த
நிமிஷத்திேல ெதாடங்க ேவண் ம். யார் ெதாடங்கலாம்? ஆண், ெபண், அ ,
வ யவன், எளியவன், கிழவன், குழந்ைத, கு டன், ெநாண்
ெதாடங்கேவண் ம்.

அறி

எல்ேலா ம்

பிற க்கு இனிய ெசய்தலாவ யா ? ேநாய் தீர்த்தல், உண
ெகா த் தல் த ய ெசய்ைக.

ெகா த்தல்,

பிறெரன்றால் அதற்ெகல்ைல ண்டா? சக்திக்குத் தக்க ப எல்ைல.
கு ம்பத்ைதக் காத்த பிறகு நாட்ைடக் காக்க ேவ ம். பிறகு மனித ஜாதி
காக்க ேவ ம்.

ைத ம்

ேலாேகாபகாரத்தினால் மனிதன் என்ன பயனைடவான்? எப்ேபா ?
ேலாேகாபகாரத்ைதேய பாி ரணமாகச் ெசய்ேவான் மனிதநிைல கடந்
அமரநிைல ெப வான். இவ் லகத்தில் இந்தப் பிறவியில் பயன் அைடவான்.
ெசய்ைகயின் ேவகத் க்குத் தக்கப பயனின் ேவகம்.
சக்தி காக்கும்--பாரதி தமிழ்.
-------------------19. உலகத் க்கு நல்

பேதசம் ெசய்ய நாேம தகுதி ைடேயார்

ெசன்ற வாரம் ெசன்னப்பட்டனம் கந்தசாமி ேகாயில் வஸந்த மண்டபத்தில்,
சா மஹாசங்கத்தாாின் ஏற்பாட் ேல ஒ கூட்டம் நடந்த . அதிேல, ஸ்வாமி அத் தா
நந்தர் என்பவர் ஒ ேநர்த்தியான உபந்யாஸம் ெசய்ததாகத் ெதாிகிற .
ஸ்வாமி ெசால் யதன் சு க்கம்:--"மத விஷயங்களில் நம
ன்ேனார் மிக ம்
உயர்ந்த ஆராய்ச்சிகள் ெசய் ைவத்தி க்கிறார்கள். இவற்ைற நாம் நன்றாகத் ெதாிந்
ெகாண் உலகத்தா க்ெகல்லாம் உபேதசம் ெசய்ய ேவண் ம். இவ்விஷயத்தில்
அெமாிக்கா, ஐேராப்பா
நிற்கின்றனர்.

த ய ெவளி ேதசத்தார் நம

உதவிைய எதிர்பார்த்
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இனி, '’மதவிஷயங்கள்’’ என்பைவ பாரமார்த்திக உண்ைமகளாம்; அதாவ
ஐம் லன்க

க் ெகட்டாத, சுத்த அறிவினால் கா

தற்குாிய, ெதய்விக உண்ைமகள்;

இைச ஞானம், பக்தி, ேயாகம் என் ம் வழிகளிேல கிைடப்பனவாகும். இவற்ைற நம
ன்ேனார் ெபாிய பா பட் த் ேத த் தம் ைடய ல்களிேல திரட்
ைவத்தி க்கிறார்கள். இந்தச் ெசல்வத்ைத நாம் திறைம டன் ைகயாண்
உலகத்தா க்ெகல்லாம் வாாிக் ெகா த் இவ் லகத்தின் ன்பங்கைள ம்
சி ைமகைள ம், அறியாைமகைள ம் மாற்றி இதைன ேமன்ைமப்ப த்த ேவண் ம்.
தாம் இன்
வ உலகு இன் றக் கண்
கா
வர் கற்றிந்தார்
என் தி வள் வர் ெசால் யப இஃேத ஸ்வாமி அத் தாநந்த ைடய க த்தாகும்.
இைத நான் பாி ரணமாக அங்கீகாரம் ெசய் ெகாள்கிேறன். ஆனால் நம ஆைசைய
இவ்வள டன் நி த்தி விடலாகா . ெலளகிக விஷயங்களி ம் நம உதவிைய
உலகம் ேவண் த்தான் நிற்கிற . இைத நாம் மறந் விடலாகா . நம
ன்ேனார்
பாரமார்த்திகச் ெசய்திகளில் மாத்திரேம நிகரற்ற ேமன்ைம யைடந்தி ந்ததாக
நிைனத் விடலாகா . இஹேலாக அறிவி ம் ஆச்சாியமான உயர்
ெபற்றி ந்தார்கள்: பல ேதசங்கைள ம், அவற்றின் பலவித சாஸ்திரங்கைள ம்,
நன்றாக அறிந்த என நண்பெரா வர் ஐேராப்பாவில் மஹாகீர்த்தி ெபற்றி க்கும்
யவனத் ச் (கிேரக்க ேதசத் ச்) சிற்பத்ைதக் காட்
ம் நம
ராதன சிற்பம்
ேமம்பட்டெதன் க
கிறார். இைத ெவளி லகத்தா க்கும் விளங்கச் ெசய்ய
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத் டன்,
ஆனந்த குமாரஸாமி த ய வித்வான்கள் மிக ம்
உைழத் வ கிறார்கள். ஆனால் இைத இங்கு நம தமிழ் நாட் ேல வா ம்
ஜனங்க க்கு விளங்கக் காட் வார் யாைர ம் காணவில்ைல.
பலேதசத் ஸங்கீதங்கைள ம் நான் ஒ வா ஒப்பிட் ப் பார்த்தி க்கிேறன்.
நம
ராதன ஸங்கீதத் க்கு நிகரான இவ் லகத்தில் ேவெறங்குமில்ைல என்ப
என் ைடய
. கவிைத விஷயத்தி ம் இப்ப ேய.
இனி கணிதம், ரஸாயனம் த ய ேவ பல சாஸ்திரங்க
ேதசத்திேலதான் த ல் வளர்ச்சி ெபற்றைவயாகும்.

ம் நம

நாம் இஹேலாகத் அறிவி ம் ேமம்பா ெபற ேவண் ம். ெதாியாத
சாஸ்திரங்களின் ஆரம்பங்கைளப் பிறாிடமி ந் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பிறகு
அவற்ைற நம ஊக்கத்தா ம் உயர்மதியா ம் ேமன் ேம ம் வளர்த் மீள ம்
உலகத்தா க்கு ஊட்ட ேவண் ம். இஹேலாக வளர்ச்சியிேல நாம் தைலைம வகிக்க
ேவண் ம். அதற்கு நாேம தகுதி ைடேயார்.
குறிப் :--இக் கட் ைர தராசு என்ற பாரதியார்
-----------------

ல் உள்ள .
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20. ஹிந்

தர்மம்

29 நவம்பர் 1917
வாாீர் நண்பர்கேள, ஐேராப்பாவி ம் அெமாிக்காவி ம் ஹிந் தர்மத்ைதப்
பர ம்ப ெசய்ய ேவண் மானால் அதற்கு இ ேவ மிக ம் ஏற்ற த ணம். ஆஹா!
ஸ்வாமி விேவகாநந்தைரப் ேபாேல பத் ப்ேபர் இப்ேபாதி ந்தால் இன் ம் ஒ
வ ஷத் க்குள் ஹிந் தர்மத்தின் ெவற்றிக் ெகா ைய உலகெமங்கும் நாட்டலாம்.
அந்தக் கண்டங்கள் த்தமாகிய சுழற்காற் க்குள்ேள அகப்பட் த் தத்தளித் க்
ெகாண்
க்ைகயிேல, ஹிந் தர்மத்ைத எவன் கவனிப்பான் என் கூறிச் சிலர்
ஆேக்ஷபிக்கலாம். அந்த ஆேக்ஷபம் சாியன் . சண்ைடக் காலந்தான் நமக்கு நல்ல .
இந்த ஸமயத்திேலதான் ம ஷ்ய அஹங்காரத்தின் சி ைம ம் ெதய்வத்தி ைடய
மஹிைம ம் ம ஷ்ய ைடய த்திக்கு நன்றாக விளங்கும். இவ் லக இன்பங்கைளத்
தர்மத்தினாேல ெபற்றாெலாழிய அைவ இன்பங்கள் ேபாேல ேதான்றினா ம்
க்கமாகேவ
ம். அவரவர் கர்மத்தின் பயைன அவரவேர அ பவிக்க ேவன் ம்.
விைன விைதத்தவன் விைன அ ப்பான்; திைன விைதத்தவன் திைனய ப்பான். நாம்
இன்
ஸப்மாீன் ைவத் க் ெகாண் பிற ைடய கப்பல்கைளத் தகர்த்தால்,
நாைள மற்ெறா ஜாதியார் ஆயிரம் ஸப்மாீன் கட் நம் ைடய கப்பல்கைள
ெநா க்கிப் ேபா வார்கள் . பாம்ைபக் ெகால்ல ஒ கீாிப் பிள்ைள ண் , பைக
பைகைய வளர்க்கும். நாம் மற்றவைர அ ைமப் ப த்தினால் நம்ைம அ ைமப்ப த்த
ேவ யாேர ம் ைளப்பார்கள்.
இவ் லகத்தில் நாம் ெசய்கிற ஒவ்ெவா
க தாமல். ேலாேகாபகாரத்ைத

ெசய்ைக ம். ஸ்வப்ரேயாஜனத்ைதக்

ன்னிட் க் ெகாண்

ெசய்யேவண் ம், தீராத

ஆவ ம், அவஸர ம், ஒயாத பரபரப் ம் உள்ள ஜ்வர வாழ்க்ைக நாகாிகமாக
மாட்டா . சாியான நாகாிகத் க்கு சாந்திேய ஆதாரம். யந்திரப்பீரங்கிக ம்
ஸப்மாீன்க ம் நாகாிகத் க்கு அைடயாளமல்ல. நிலக்காிச் சுரங்கங்க ம் ஆகாச
ெவ குண் க ம் ம ஷ்ய க்கு பலமல்ல ைணயல்ல அைவ அபிவி த்திக்கு
லக்ஷணமல்ல. அைவ மனித க்குப்பைக. ம ஷ்யைன ம் அவ ைடய
நாகாிகத்ைத ம் அழிக்கும் குண ைடயன.
கர்வத்தினாேல மரணம் உண்டாகும். அடக்கம், ெபா ைம, ஜீவகா ண்யம்
என்ற குணங்கேள உண்ைமயான நாகாிகத்ைத ம் நித்ய ஜீவைன ம் விைளக்கும்.
இப்ப
ற் க் கணக்கான ஹிந் தர்மக் ெகாள்ைககைள நாம் உலகத்தார் ேகட்க
ழங்குவதற்கு இ ேவ நல்ல த ணம். இந்த ஸமயத்தில் ம ஷ்ய ஸ கம் அழிந்
ேபாகாமல் அைதக் காப்பாற்றி நல்ல வழியிேல ேசர்க்கக்கூ ய ஜாதியார் நம்ைமத்தவிர
ேவ யா மில்ைல. கண்ைணத் நிறந்
மண்டல
ைத ம் ஒேர பார்ைவயாகப்
பார்த்தால் நான் ெசால்வ ண்ைமெயன்ப தாேன விளங்கும். இவ்விஷயத்ைத
ஆழ்ந் ேயாசைன பண்ணி இங்கி ந் ெவளி நா க க்கு ற் க்கணக்கான
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பிரசங்கிகைள அ

ப் ம்ப

ராஜாக்கைள ம், ஜமீன்தார்கைள ம்,

ெசட் யார்கைள ம், மடாதிபதிகைள ம் பிரார்த்தைன ெசய்
--பாரதி தமிழ்.

ெகாள்

கிேறன்.

----------------------21. ஜாதி--I
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சம்பர் 1916
ஜாதி என்ற ெசால் இரண்டர்த்த

ஏற்ப த்திைவத் க் ெகாள்
ஜாதி என்ப

ைடய .

தலாவ

ஒ

ேதசத்தார் தமக்குள்

ம் பிாி . ேவளாள ஜாதி, பிராமண ஜாதி, ைகக்ேகாள

ேபால. இரண்டாவ , ேதசப் பிாி கைளத் த விய ேவற் ைம.

ஜப்பானிய ஜாதி, சீன ஜாதி, பார்

ஜாதி, பாரத ஜாதி, ஆங்கிேலய ஜாதி, ஜர்மானிய

ஜாதி, மானிய ஜாதி என்ப ேபால. இவ்விரண் ம் அதிக அ
இல்ைலெயன்ப
மான் ர ந்திரநாத டாகு ைடய கக்ஷி.

கூலம்

அெமாிக்காவிேலேய பிறந்தவன் தன்ைன அெமாிக்க ஜாதிெயன் ம்,
இங்கி ஷ் ஜாதி இல்ைலெயன் ம் நிைனத் க் ெகாள் கிறான். இங்கிலாந்தி
ஆங்கிேலய

க்கும், கு யரசுத் தைலவன் வில்ஸ

ள்ள

க்கும் நைட, உைட, ஆசாரம், மதம்,

பாைஷ எதி ம் ேவற் ைம கிைடயா . ஆனால் ேதசத்ைதெயாட் ேவ ஜாதி,
ேநஷன். இந்த ேதச ஜாதிப்பிாி ேமற்குப் பக்கத்தாரால் ஒ ெதய்வம் ேபாேல
ஆதாிக்கப் ப கிற . அங்கு த்தங்க க்கு இக்ெகாள்ைக க்கிய காரணம். எல்லா
ேதசத்தா ம் ஸேகாதரெரன் ம், ம ஷ்ய ஜாதி
ம் ஒன்ேறெயன் ம், ஆதலால்
ேதச ேவற் ைம காரணமாக ஒ வைரெயா வர் அவமதிப்ப ம் அழிக்க யல்வ ம்
பிைழகெளன் ம்
டாகுர் ெசால் கிறார்.
அெமாிக்காவிேல ஒ

சைபயிேல இவர் ேமற்ப

ெகாள்ைகைய எ த் க்

காட் ைகயில், அந்த ேதசத்தாெனா வன் இவைர ேநாக்கி, '’இவ்விதமான
ெகாள்ைகயி
ந்த பற்றிேய உங்கள் ேதசத்ைத அந்நியர் ெவன் ைகப்பற்றிக்
ெகாள்ள நீங்கள் ேதாற் க் கிடக்கிறீர்கள்'’ ஏன்றான்.
"நாங்கள் இப்ேபா
ண்ணிய

மி. உங்க

திேயா

தியாக வி ந்

கிடந்தா

ம் எங்கள்

மி

ைடய ெசல்வத்தின் ேமேல ெதய்வ சாபமி க்கிற ’’ என்

ர ந்திரநாத டாகுர் அவ க்கு ம ெமாழி ெசான்னாராம். அதாவ , இந்த நிமிஷத்தில்
ெசல்வத்தி

ம், ெப ைமயி

ம் நம்ைமக் காட்

ம் அெமாிக்கா ேதசத்தார் உயர்
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ெபற்றி ந்த ேபாதி ம் இந்த நிைலைம எப்ேபா ம் மாறாம
க்குெமன்
அெமாிக்கர் நிைனப்ப பிைழ. நாங்கள் ெதய்வத்ைத ம் தர்மத்ைத ம்
நம்பியி க்கிேறாம். கீேழ வி ந்தா ம் ம ப எ ந் வி ேவாம். அெமாிக்கா
வி ந்தால் அேதா கதி. ஆதலால் இனிேமேல ம் ஹிந் தர்மத்ைத அ சாித் உலக
வதி ம் எல்லா ேதசத்தா ம் உடன் பிறப்ெபன் ம் சமானெமன் ம் ெதாிந்
ெகாண் , பரஸ்பரம் அன் ெச
தர்ேமாபேதசம் ெசய்கிறார்.

த்திப் பிைழக்கலாெமன்

ர ந்திரர் அவர்க

ெவளித் ேதசத்தா க்குத் தர்ேமாபேதசம் ெசய்ைகயில் நம
நடப்பைதப் பார்த் க் ெகாண்

க்குத்

நாட் ல் குற்றங்கள்

க்கலாமா? இங்ேக அநாவசியமான ஜாதி

விேராதங்க ம் (அன் க் குைற க ம்) அவமதிப் க ம் வளர விடலாமா? அவற்ைற
அழித் உடேன அன்ைப ம் உடன் பிறப்ைப ம் நிைல நாட் வ நம் ைடய
கடைம யன்ேறா?
----------------22. ஜாதி--II
ஜூைல 1977
(குறிப் :-- இக் கட் ைரயில் ஜனம் என்பைத ம், ஜாதி என்பைத ம் தனித்
தனிப் ெபா ள்களில் வழங்கப் பட் ள்ளன. ஜனம் என்பைத People என்ற க த்தி

ம்

ஜாதி என்பைத Nation என்ற க த்தி ம் ெகாண் ர ந்திரநாத டாகுர் எ திய
ஆங்கிலக் கட் ைரைய பாரதியார் ெமாழி ெபயர்த் ள்ளார்.)
ஜனவகுப் க்கள் தனித்தனி சுபாவங்க

ைடய ெவவ்ேவ

ஜீவன்களாம்.

ஆனால் 'ஜாதி"கள் ெவ ேம வ ைமக்காகச் ேசர்ந்த கூட்டங்கைளத் தவிர ேவறில்ைல.
அ பற்றிேய இவற்றின் உட்குணங்க ம் றச் ெசய்ைகக ம் எங்கும் ஒேர சந்தமாக,
ஒேர மாதிாியாக இ க்கின்றன. இவற் ள்ேள ேவற் ைமகளி ந்தா ம் அைவ
ெதாழில் வ ைமையப் பற்றின ேவற் ைமகேள யன்றி குணேபதங்களல்ல. ந ன
உலகத்தில் ஜனத்தின் ஜீவ சக்திக்கும், ஜாதியின் நிபந்தைனக

க்கும் ேபார்நடக்கிற .

ஆசியாக் கண்டத்தின் மத்தியில் ன் மனிதர் கு யி ந்த நாட் க்கும், அதன்
ேமல் இைடவிடாமல் ஏறிக்ெகாண் வந்த பாைலவனத் மண க்கும் சண்ைட
நடந்த . உயி ம் அழகும் ெகாண்ட நாட்ைட மணல் அழித் விட்ட . அ ேபால்
ஜாதி ஜனத்ைத அழிக்கிற . ம ஷ்யப் ெபா ஜன உத்தம லக்ஷணங்கைளப் பரவச்
ெசய்தல் க்கியமில்ைல என்ற எண்ணத்தி
ந் ஜாதியின் திறைம வளர்ப்பதாகிய
கல்ெநஞ்ச ஸம்ப்ரதாயம் பலமைடகிற . ஸான்ப்ரான் ஸ்ேகா நகரத்தி
ந்
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லண்டன் வைர, லண்டனி
ந் ேடாக்ேயா வைர ஜாதிெயண்ணம் ஆதிக்கம்
ெபற்றி க்கும் நகரங்களைனத்தி ம் ஒேர மாதிாியான இயல்ைபக் காணலாம்.
அவற்றின் கங்கைளக் காட் வதில்ைல க
கைளக் காண்பிக்கின்றன. ஜனம்
ஜீவனாதலால் அதற்கு ஆத்மப் பிரகாசம் ேவண் ம். அ

ஸ் ஷ்

ெசய் ம். கல்வி,

கைல, ேகாயில் த யன ஜனத்தின் ஸ் ஷ் களாம். இைவ ஒேர வி ந்தில் பலவித
உண கள் ேபாேல உண்ைமைய அறிந் இன்பமைடவதில் ெவவ்ேவ சுைவ
த கின்றன. ம ஷ்ய ேலாகத்ைத உயிர் வள ைடயதாக்கிப் பலவிதங்களில் அழகு
ப த் கின்றன. ஆனால் ஜாதிகள் ஸ் ஷ்

ெசய்வதில்ைல. அைவ ெப க்குகின்றன,

அழிக்கின்றன; ெப க்குதலாவ ேசா
ணி ேசர்த்தல் ேபான்ற ெதாழில்வைக.
ெப க்கும் கூட்டங்கள் அவசியேம. அழிக்குங் கூட்டங்க ம் அவசியமாக இ க்கக்
கூ ம். ஆனால் இைவ ேபராைச ம், விேராத ம் ேச ம் ேபா , ம ஷ்ய ஜீவைன
ஒ
ைலயில் ஒ க்கி வி கின்றன. இதனால் இைச தவ கிற . ஜனங்களின்
சாித்திரம் அழிைவ ேநாக்கிக் க த்ெதா
ம் ேவகத் டன் ெசல் கிற .
ம ஷ்ய ஜாதி உயி டனி க்குமிடத்ேத ஆதர்சங்கைள. உத்தம தர்மங்கைளப்
பின்பற் கிற . ெசத்த கட் ப்பாடாகிவி ம் ேபா ஆதர்சங்க க்கு இடங்
ெகா ப்பதில்ைல. அதன் கட்டட ெமல்லாம் றத் ெதாழிலாகேவ நைடெப கிற .
உள்ளி க்கும் தர்மக் காட்சிக்கு அதன் உத்தரம் ேநாில்ைல. பல வைளயாத ரட் த்
தைடகைளக் கடந் ெசல்ல ேவண் யதாகிற .
ம ஷ்ய ஜீவ
களத்திேலதான் அவ

க்குத் தனிைமக் குணெமான்றி க்கிற . தனிைமயாகிய
ைடய ஆத்மா தன்ைனப் பிரகாசப்ப த்திக் ெகாள்ள ம்

வளர ம் ஸ்வாதீன மைடகிற . மனிதன் ெபா

நிைலைய விட்

ஒ

‘ெதாழிலாளி'

அதாவ யாேத ேமார் வியாபாரம், அல்ல விவகாரத்தால் கட் ப்பட்டவன் ஆகும்
ேபா அவைனச் சுற்றி இ கலான ஓ ேதான் கிற . இந்தத் ெதாழிலாளித்தனம்
என்ற களத்திேல மனிதர் தத்தம் அறி க்குத் தனிவழிகள் காட் த் தம பலத்ைத ஒ
கமாக்கித் தாம் தாம் ற்படேவண் ெமன் பரஸ்பரம் ழங்ைககளால் எற்றித்
தள் கிறார்கள். ெதாழிலாளித் தனம் அவசியந்தான். ஆனால் அைத ஆேராக்கிய
வரம் கடந்

ெசல்லவிடக் கூடா . அ

மனிதைன அ ைமப் ப த்த ம், கு க்க ம்,

க னமாக்க ம், ஆதர்சங்களில் நம்பிக்ைகயிழந்
ெசய்ய ம் இடங்ெகா க்கக் கூடா .
ராதன ஹிந்

ெலௗகிகலாபந் ேத ேவானாகச்

ேதசத்தில் ஸ்மி தியால் ெதாழில்களில் வரம் கடவாமல்

நி த்தப்பட்டன. அைவ தலாவ ஜனங்களின் ெபா த் ேதைவகளாக ம், பிறகு
அவரவ க்கு ஜீவேனாபாயங்களாக ம் க தப் பட்டன. எனேவ எல்ைலயில்லாத
ேபாட் யின் ண் த க்குட்படாமல், தனித்தனி தன
பாீைக்ஷ ெசய்ய ேநரமி ந்த .

பாி ரணத் தன்ைமையப்
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அ

ஜனங்க ைடய ெபா வான ெதாழிலாளித் தனத் க்கு ஜாதிெயன் ெபயர்.
ஜனங்க க்குப் ெபாிய விபத்தாய்க் ெகாண் வ கிற . ஏெனனில் அதில் மிகுந்த

லாப ண்டாகிற ; எனேவ உயர்ந்த ஆதர்ஸங்களின் நியதிகளிேல மனித க்குப்
ெபா ைமயில்லா ேபாகிற . லாபம் எவ்வள அதிகமாகிறேதா அவ்வள
ஸ்வார்த்தம், ெபாறாைம, விேராதம், இவற்றின் அல்லல் பலமைடகிற . இைவ
மனிதர்களின் மனத்தில் லாபத்தால் விைளகின்றன.
உயி ள்ள ஜனங்கள் ஜாதிகளாக இ குதல் ேமன் ேம ம் அவசியமாகிற .
ஜாதியக் ெகாள்ைகயின் வளர்ச்சியால் மனித க்கு மனிதன் ெபாிய விபத்தாய்
விட்டான். அக் ெகாள்ைக தீராத பயத்ைத விைளவிப்பதனால், ேமன்ேம
ஆபத்தாக ண் வ கிற .

ம் ெபாிய

கூட்டத்தின் த்தி ஒ கு ட் சக்தி. நீராவி த ய த சக்திகைளப் ேபாலேவ
அைத ம் பிரமாண்டமான பலம் ேசர்க்க உபேயாகப் ப த்தலாம். ஆதலால்
ேலாபத்தா ம் பயத்தா ம் தம ஜனங்கைள வ ைமக் க விகளாக்க வி ம் ம்
அரசர் இந்தக் கூட்டப் த்திையத் தமக்கு ேவண் ய வழியில் பயிற்சி ெசய்கிறார்கள்.
ஜனங்க ைடய மனதில் எங்கும் பய ம், ஸ்வஜாதிக் கர்வ ம், பிற ஜாதிகளிடம்
விேராத ம் வளர்த்தல் கடைம ெயன் நிைனக்கிறார்கள். பத்திாிைககைள ம் பள்ளிக்
கூடப் ஸ்தகங்கைள ம் ேகாயில் ஆராதைனகைள ங்கூட இந் ேநாக்கத் க்குப்
பயன்ப த் கிறார்கள்.
ெதய்வ விேராதமான இந்தக் கு ட் க் ெகாள்ைகையத் ைதாியத் டன்
எதிர்த் ப் ேபசுேவாைர நியாயஸ்தலங்களில் தண் க்கிறார்கள்; அல்ல
ந் விலக்குகிறார்கள்.

கூட்டத்தி

தனி மனிதன் (ேலாபதாப) த ய, உணர்ச்சிகளின் சமயத்தி ம் ேயாசைன
பண் வ ண் . ஆனால் ஒ கூட்டத்தின் உணர்ச்சி டன் கலக்கும் ேபா
ேயாசைன ெசய்வதில்ைல. அவ ைடய தர்மப் லன் ம ங்கிப் ேபாகிற . கூட்ட
மனங்களில் மனிதத் தன்ைமைய நசுக்கி வி வதனால் மிகுந்த பல ண்டாகிற .
ஏெனன்றால் கூட்டப் த்தி இயல்பில் அநாகாிகமான . அதன் சக்திகள் த
சக்திகைளப் ேபான்ற . இ ளின் ெபாிய வ ைய ஜாதி தனக்குப் பயன்ப த்திக்
ெகாள்வதால் ஜாக்கிறைதயாக இ க்கிற .
சங்கட காலங்களில் ஒ ஜனத்தின் தற்காப் ச் சிந்ைதைய ஆதிக்க ைடயதாகச்
ெசய்தல் அவசியேம. அப்ேபா அதன் ஒற் ைம ணர்ச்சி க ைமயான விழிப்
ெபய் கிற . இந்த மிைக ணர்ச்சி ஜாதியில் எப்ேபா ம் சாகாதப ெசயற்ைக
பாயங்களால் காக்கப்ப கிற . ஒ வ ைடய ட்ைடத் தி டர் வந்
ெகாள்ைளயி ம் ேபா அவன் ேபாலீஸ் ேசவக ைடய ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம். ஆனால் அவ ைடய சாதாரண ஸ்திதிேய அப்ப யாய் விட்டால்
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அவ ைடய ட் ச் சிந்ைத மிைகயாகி ட்ட ேக ேபாேவார் வ ேவார்
ேமெலல்லாம் பாய்ந் வி ம்ப ெசய்கிற .
இந்த மிைக ணர்ச்சி ஒ வன் கர்வப்படத் தக்க உைடைமயன் . இ
ெமய்யாகேவ ஆேராக்கியத் க்கு லக்ஷணமன் . அ ேபாலேவ ஒ ஜாதியின் தீராத
தற்ேபாத ம் ஜனங்க க்கு மிகுந்த தீங்கு விைளவிக்கும். அதனால் தற்காலத் க்குப்
பயன் உண்டாவ ேபாேல ேதான்றினா ம் மனித ைடய நித்ய ஜீவ க்கு நஷ்ட
ண்டாகும்.
ஒ கூட்டம் ேசர்ந் யாேத ெமா கு கிய ேநாக்கத் க்குத் தம்ைமப் பயிற்சி
ெசய் ெகாள் மாயின் பிறகு அைதேய தளராமல் காத் அதற்கு மாியாைத ெச த்த
ேவண் ெமன் ேபாதைன ெசய்தல் அந்தக் கூட்டத்திற்கு லாபகரமாகிற .
ஒ ஜன
ைத ம் கு கின ஆதர்ஸப்ப பயிற்சி ெசய்வேத ஜாதியக்
ெகாள்ைக. அ ஜனங்க ைடய உள்ளத்ைதக் கவ ம்ேபா தர்மக் குைறைய ம்
கு ட்டறிைவ ம் விைளவிப்ப நிச்சயம். இந்த ஜாதியக் ெகாள்ைகயின் காலம்
பிரம்மாண்டமான ஸ்வார்த்த ம் ெச க்கும் தைலப்பட்ட காலம். இ நாகாிகத்தில்
அசாசுவதமான ஒாிைடக்காலேமயன்றி ேவறில்ைலெயன்ற நம்பிக்ைகைய நாம்
உ தியாகப் பற்றி நிற்ேபாம்.
மனித சாித்திரத்தின் இந்த அசாசுவதமான குணத்ைதத் தி ப்தி ெசய் ம்
ெபா ட் சாசுவதமான ேவைல ெசய்ேவார் இனி வரப்ேபாகிற உண்ைமயான
வி தைலக் காலத் க்குத் தகுதியில்லா ேபாவார்கள்.
ஜாதியக் ெகாள்ைக தைடயின்றி வளர்வதனால் ம ஷ்ய நாகாிகத்தின்
ஆதாரநீதி தன்ைனயறியாமேல மா ப கிற . ச கத் ம ஷ்ய ைடய உத்தம
ல
யம் பிறர் நலம். ஆனால் ஜாதி ெதாழிலாளித்தனம் உைடயதாைகயால் அதற்குத்
தக்கப ேய அதன் உத்தம ல
யம் தன் நலம். இதைனேய தனி ம ஷ்யன் தக்குனத்
தனக்ெகன்ற அவா உைடயவனாக இ ந்தால் பழிக்கப்ப கிறான். ஒ ஜாதி
அப்ப யி ந்தால் கழப்ப கிற . இதனால் ஏக்கத் க்கிடமான நீதிக் கு ட் த்தனம்
உண்டாகிற . அ ஜனத்தின் மதத்ைத ஜாதியின் மதத்ேதா ஒன்றாகப் ேபாட் க்
குழப் கிற . இதனாேல தான் உலகத்தின் ெப ம் பகுதிைய கிறிஸ்தவ ஜாதியார்
ஆ வதனாேல கிறிஸ் மதந்தான் உயர்ந்தெதன் ெசால் ேவார் சிலர் இ ப்பதாகக்
காண்கிேறாம், இ ஒ தி டன் கள ெசய்த ெசாத்ைத அளவிட் அவன் மதக்
ெகாள்ைகைய ஆதாிப்பெதாக்கும். ஜாதிகள் தாம் பிற மனிதைர யேதஷ்டமாகக்
ெகான்

த்த

கள்வர் கூட்டம் தம

பற்றி ஆலயங்களில் விேசஷங் ெகாண்டா கின்றன. "டக'’ ஜாதிக்
ெகாள்ைகைய நிைறேவற்றிய , தாம் வணங்கிய ேதவியின்

கி ைபெயன் நிைனத்தார்கள் என்பைத ேமற்ப ஜாதிகள் மறந் வி கின்றன. ‘'டக’’
ஜாதியார் விஷயத்தில் அவர்க ைடய ேதவைதைய ெவளிப்பைடயாகேவ ஸம்ஹார
ர்த்திெயன் ெசால் வணங்கினர். அ ேமற்ப குற்றவாளி ஜாதியின்
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ெகாைல ணர்ச்சிைய ெதய்வமாக்கினவா தனி மனித ைடய மனமன் ,
கூட்டத்தின் ெபா உள்ளம். ஆதலால் ெதய்விகெமன் க தப்பட்ட . அேதமாதிாி
ந ன சர்ச்சு (கிறிஸ்தவாலயங்களில்) ஜாதியின் ெபா மனெமன்ற கூட் நிைலயில்
ஸ்வார்த்த ம் அற்பச் ெச க்கும், விேராத ம் ெதய்வ
கலந் ெகாள் கின்றன.
தன்னலத்ைத நா
ேவண்

ெமன்

ைழத்தால்

ைச டன் கூசாமல் வந்

ைம ம் அஹங்காரமாகேவ யி க்க

கட்டாயமில்ைல. எல்லா நலத் டன் அ

ெபா ந்த ங் கூ ம்,

எனேவ ஆதர்சிகமாகப் ேபசுமிடத் , ஜன ஸ்வார்த்தத்தில் பிரகாசத்ைத நா ம் ஜாதியக்
ெகாள்ைக அவமானமைடய ேஹ வில்ைல. ஆனால் நாம் அ பவத்தில் காண்ப
யாெதனில் ெசல்வமைடந்த ஜாதிெயாவ்ெவான் ம் பிற க்குத் தீங்கு ெசய் ம்
ஸ்வார்த்தச் ெசயல்களிேலதான் அைதயைடந்தி க்கிற . அதாவ வியாபார
ேவட்ைடகளினா ம், அந்திய ேதச உைடைமகளா
ேசர்ந்ததா ம் என்க.

ம், அல்ல

இரண் ம்

இந்த ெலளகிகச் ெசல்வமிகுதி ஒயாமல் ஜனத்தின் ஸ்வார்த்தம் இயல்ைபப்
ேபாஷிப்ப மன்றி ஒ ஜாதிக்கு ஸ்வார்த்தம்(தன்னலம்) அவசியம். ஆதலால் அ ேவ
தர்மம் என்ற பாடத்ைத மனிதாின் உள்ளத்தில் அ ந்தச் ெசய்கிற . ஐேராப்பாவில்
ஜாதிெயண்ணத்தில் அ த்தம் எப்ேபா ம் வளர்ந் ெசல்வதால் அ ேநர்ச்
ெசய்ைகயா
வ கிற .

ம், ெதாத் ம் திறத்தா

ம் மனித க்குப் ெபாிய விபத்தாய்க் ெகாண்

ம ஷ்ய ஸ்வபாவத்திேலேய தீைமகள் இ ப்ப ெமய்தான். நாம்
தர்மவிதிகைள நம்பியி ந்தா ம் தன்னாட்சியில் பயிற்சி ெபற்றி ந்தா ம் அைவ
நம்ைமயறியாமல் ெவளிேய கிைளத் வி கின்றன என்ப ம் ெமய்தான். ஆனால்
அைவ தம் ெநற்றி மீ பழிச்சூ ேபாட் க் ெகாண்
க்கின்றன. அவற்றின்
ெவற்றிேய அவற்றின் ெகா ர பத்ைத அதிக ேகாரமாகக் காட் கிற .ம ஷ்ய
சாித்திர
ைமயி ம் ன்பப்ப ேவார் சில ம் ப த் ேவார் பிற ம் இ க்கேவ
ெசய்வார்கள். தீைமைய ெவல் தல் எக்காலத்தி ம் பாி ரணமாக நிைறேவறா . தீ
எாிவ ேபால் நம நாகாிகத்தில் அ ெதாடர்ச்சியாக நடக்கும் ெசய்ைகயாம்.
நித்தியமான பாி ரணத்வ ல
உள்ள ெபா த்தேம ஸ் ஷ் ெயன்
நன்ைமெயன்

ம் உடம்பாட்

எதிர்மைற டன் சமேவகமாகச் ெசல்
பிாி ண்டாகாதி க்கும் மட் ம் நாம்

யத் க்கும் அதன் நிரந்தர ஸ்தானத் க்கும்
ெசால்லப் ப ம்.
ல

யம் ஸாதனக் குைற

என்ற

ம் மட் ம், அவ்விரண் ள்
ப்
ன்பத் க்கும் நஷ்டத் க்கும் பயப்பட ேவண்டா.
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ஆதலால் ற்காலங்களில் யாேத ெமா ஜனம் கலகந் ெதாடங்கிப்
பிற ைடய ம ஷ்ய உாிைமையப் பறித் விட யன்ற ேபா சில சமயங்களில் அந்த
ஜனத் க்கு ெவற்றி ம் சில சமயங்களில ேதால்வி ம் ஏற்பட்ட ; அவ்வள தான்.
ஆனால் இந்த ஜாதியக் ெகாள்ைக இன் சர்வ சம்மதமாய்த் தன தன்னலம்
அளவிேல பிரமாண்டமாக இ ப்ப ெகாண் அைத தர்மெமன் காட்டத்
தைலப்ப மிடத்ேத இந்தக் ெகாள்ைக பிறர் ெசாத் க்கைள ெகாள்ைளயி வ மாத்திர
ேமயன்றி, ம ஷ்ய ஜாதியின் உயிர் நிைலையத் தாக்குகிற . தர்ம விதிையப்
றக்கணிக்கும் த்திைய மனித க்கு அவசரமாகேவ விைளவிக்கிற . ஏெனனில்
ஜனம் தர்ம விதிைய ெதய்விகமாக எண்ண, ஜாதி அந்த விதிையக் காற்றிேல

ற்றி

வி கிறெததனால் எனில், ஜனத்ைதக் காட்
ம் ஜாதிேய ெபாிெதன்ற ெகாள்ைக
பலவிதமான தந்திரங்களால் ஜனங்க க்குக் கற்பிக்கப் ப வதனால் என்க.
ஒ ேநாய் ைளையக் தாக்கும் ேபா அ , மிக ம் க ைமயாகிற என்
ேகள்விப்ப கிேறாம். ஏெனன்றால் எல்லாவிதமான வியாதி சக்திகைள ம்
இைடவிடாமல் ற் ைக ேபா வ
ைளேயயாம். ஜாதியத் தன்னலக்
ெகாள்ைகயின் உள் நிைலைம ஒ ஜனத்திற்கு ேநாிட்ட ைள வியாதிையத் தவிர
ேவறில்ைல. தற்காலத்

அந்த ேநாயின் அறிகுறிகள் எைவெயனில் சிவந்த கண்க

ம்,

குவிந்த ட் க ம், ெகா ஞ் ெசாற்க ம், ெகா ஞ் ெசயல்க மாம். இயற்ைகயிேல
உள்ள ெசாஸ்தமாக்கும் க விகைள அ ெநா க்கிப் ேபா கிற .
ஜனச கத்தின் உயி க்கு நல்ல வழி காட் ம் சக்தி யாெதனில் ஆத்ம த்யாக ம்,
அ தாபத் க்கும் கூட் த் ெதாழி க்கும் இடமாகிய தர்மசிந்ைத ேம என்க.
சூழ்ந்தி க்கும் வஸ் க்க டன் அ கூல சம்பந்தம் ெகாண்
ப்பேத அதன்
ெதாழிலாம்.
இன் ம் ெப ங்ேக யாெதனில் ஜனங்களின் இந்தக் ேகாணல் நீதியான
ேதசபக்திெயன்ற பகட்டான ெபயர் ைனந் ெகாண் தன்ைன ஒ ேமலான
தர்மமாகக் காண்பித் க் ெகாண் திாிகிற . சுழ கிற தன ெதாத் ேநாைய உலக
வ ம் பரப்பித் தன் ஜ்வரத்ைத ஆேராக்கியத்தின் சிறந்த குறிெயன்
ழங்குகிற .
இயற்ைகயில் தீங்கில்லாத ஜனங்களின் மனத்தில் ெபாறாைம ண்டாக்குகிற .
“ஜன்னி நிைலயில் இ க்கும் அக்கம்பக்கத் த் ேதசத்தா க்குள்ள பலம்
நமக்கில்ைலேய, அவர்கள் பிற க்குச் ெசய் ம் தீைம நம்மால் ெசய்ய
நாமன்ேறா தீைமய
என

பவிக்கிேறாம்” என்

ஐேராப்பிய நண்பர் அ க்க

அழிக்க உபாய ெமன்ன?" என்
மாற்

யவில்ைலேய

ெபாறாைம ண்டாக்குகிற .
என்னிடம், "இத்தைன ெகா ய தீைமைய

ேகட்கிறார்கள். ெவ ேம எச்சாிக்ைக ெசய்

வழி ெசால்லாதி க்கிேறெனன்ேற என் ேமல் பலர் குற்றஞ் ெசால்

விட்

கிறார்கள்;
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ஒ வித அ ஷ்டானத்தால் நன்ைம ண்டாகு ெமன் நிைனக்கிேறாம்.
அ ஷ்டானத் க்குப் பின்ேன மைறந் நிற்கும் உள்ள நிைல தவறாக இ ந்தால்
அ ஷ்டானம் இன்றில்லா விட்டா ம் நாைளக்குத் தீைம ண்டாக்கேவ ெசய் ம்
என்பைத நாம் மறந் வி கிேறாம். இன் ஒ ஜாதி ெகாண்
க்கும் அ ஷ்டானம்
நாைள எல்லா ஜாதிக்கும் பர ம். மனிதர் தம மி கக்குணங்கைள ம் கூட்டக் ேகாப
தாபங்கைள ம் வி ம்வைர திய அ ஷ்டானம் தியெதா
ன்பக் க வி
ஆகுேமயன்றி ேவறில்ைல. அல்ல வியர்த்தமாகும். நாம் தார்மிகமாக
ஸத்குணத்ைத ம் கார்ய த்திக்குாிய அ ஷ்டானத்ைத ம் ஒன்றாகக் க திக்
குழம்பிேய பழகியி க்கிேறாமாதலால் ஒவ்ெவா
திய அ ஷ்டான ம் ேதாற் ப்
ேபாகும் ேபா தர்ம விதியினிடத்திேலேய அவநம்பிக்ைக ெகாள்ள ேநாி கிற .
ஆதலால் நான் எந்தப் திய அ

ஷ்டானத்தி

ம் நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல.

ெதளிவான ேயாசைன ம், ெப ந்தைகைம ைடய உள்ள ம், ேநர் நைட
ைடய
வர்களாய் உலக
தி ம் ஆங்காங்ேக இ க்கும் தனித்தனி மனிதர்களிடம்
நம்பிக்ைக ெகாண்
க்கிேறன். அவர்கேள தர்மத்தின் உண்ைமக்கு
வாய்க்கால்களாவார்கள். நம தார்மிக ல
யங்கள் உளி ம் சம்மட்
ம் ைவத் க்
ெகாண் ேவைல ெசய்யவில்ைல. சிற்பிகளிடம் அ மதி ேகட்காமல் மரம் வளர்வ
ேபால் மண் க்குள் ேவர்கைள ம் இயற்ைகயிேலேய வி கின்றன. இந்தக்
காரணத்தாேலதான் ஜப்பானில் ப்ரஞ்ச் ேதசத் ெயளவனப் பிராய ைடய
தர்மிஷ்டெனா வைனக் கண்ட ேபா இனி நாகாிகத்தில் உயர்ந்த காலம் வ வைதப்
பற்றி என் மனதில் நிச்சய ேமற்பட்ட . ஐேராப்பாவில் அழிவின் ெபாிய சக்திகள் களிக்
கூத்தா க் ெகாண்
க்ைகயிேல நான் இந்தத் தனியான ெவளிக் கீர்த்தி ெபறாத
ப்ரஞ்சு இைளஞைனக் கண்ேடன். அவ ைடய கத்தில் திய ஸூர்ேயாதயத்தின்
ஒளி சிற் . அவ ைடய வாக்கில் திய உயிாின் அதிர்ச்சி ேதான்றிற் . எனேவ
ராஜ்யதந்த்ாிகளின் பஞ்சாங்கத்தில் பதிவாகா வி
ம் மஹத்தான திய கம்
ஏற்ெகனேவ பிறந் விட்டெதன்பைத நான் உணர்ந் ெகாண்ேடன்.
-- ர ந்திரநாத டாகுாின் ஐம் ெப ங் கட் ைரகள் என்ற
ெமாழி ெபயர்த்தவர் பாரதியார்.

ந் --

-------------23.
25ஆகஸ்

ர ந்திரர் திக்விஜயம்

1921.
மன்னற்குத் தன்ேதச மல்லாற் சிறப்பில்ைல;
கற்ேறார்க்குச் ெசன்றவிட ெமல்லாம் சிறப் .
கீர்த்தியைடந்தால், மஹான் ர ந்திரைரப் ேபாேல அைடயேவண் ம்.

ெஜர்மனி ேதசம் இன்ைறக்கும் ஐேராப்பாக் கண்டத்தின் வித்யா ராஜதானியாக
விளங்குகிற . ெஜர்மனியில் நம பாரத க ந்திரராகிய ர ந்திர க்கு நடத்தப்பட்ட
உபசாரங்கெளல்லாம் அவ க்குச் ேசரமாட்டா. பாரத மாதாவின் பாத கமலங்க க்ேக
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ேச ம். ெஜர்மனியில் உபசாரம் நடந்த மாத்திரத்திேல, அைதப் பின்பற்றி மற்ற
க்கியமான ஐேராப்பிய ேதசங்கெளல்லாம் அவ க்குப் ைஜ நடத் ெமன்ப
ெசால்லாமேல விளங்கும். அங்ஙனேம நடத்தி மி க்கின்றன என்பைதக் கீேழ நன்கு
விவரணம் ாிேவாம்.
1921--ஆம் வ ஷம், ேம மாஸம், 21--ந் ேததியன் ‘ஹம் ர் ெகர் ெஜய் ங்க’
என்ற பத்திாிைகயில் ஒ வர் எ தியி க்கும் நி பத்தில்
மான் டாகுைரப் பற்றிப்
பின்வ ம் வசனங்கள் கவனிக்கத்தக்கன : " மான் ர ந்திரநாத டாகுர் ஸைபக்குள்
வந் பிரேவசித்த மாத்திரத்திேல எங்கள் அறி க்ெகட்டாத ஒ சக்தி வந்
குந்த
ேபா
ந்த . இந்த மனித ைடய வாழ்க்ைகயில் ஒற்ைற க்ஷணமாவ இவர்
எல்ைலயில்லாத ஜகத் டன் லயப்பட் நில்லாத க்ஷணம் கிைடயாெதன்ப
ெதளிவாகப் லப்பட்ட . அவ ைடய ஆரம்ப வசனங்கேள மிக ம்
வியக்கத்தக்கனவாக இ ந்தன. கீழ்த்திைசக்கும் ேமற்றிைசக்கும் நிகழ்ந்தி க்கும்
ஸந்திப்ேப இந்த ற்றாண் ன் மிகப்ெபாிய ஸம்பவெமன் ர ந்திரர் தம் ைடய
தல் வாக்கியமாகக் கூறினார். ஆசியா ஐேராப்பியாவிடமி ந் கற் க் ெகாள்ள
ேவண் ய உண்ைமகள், ஆசியா ஐேராப்பாவிடமி ந் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய
சக்திகள் பல இ க்கின்றன என்பைத ரவிந்த்ரர் ம க்கவில்ைல. இதைன ேமற்றிைச
உபந்நியாஸங்களிைடேய அவர் பன் ைற அங்கீகாரம் ெசய்தி க்கிறார்,
இந்தியா க்கு வந்த பின்னர் சில ஆங்கிேலா இந்தியப் பத்திராதிபர்க க்குப்
ேபரானந்தம் விைள ம்ப மிக ம் அ த்தமான பாைஷயில் வற்
த்தியி க்கிறார்.
ஆனால், இஃதன்

அவ ைடய

க்கிேயாபேதசம். நாம் ேமற்றிைசயாாிடம் கற் க்

ெகாள்ள ேவண் ய அம்சங்கைளக் காட்
ம், அவர்கள் நம்மிடம் கற் க்
ெகாள்ளேவண் ய அம்சங்கள் அதிகெமன்பேத அவ ைடய மதம். ஆசியாைவ ம்
ஐேராப்பாைவ ம் ஒற் ைமப்ப த்தினாலன்றி, உலகத்தில்

த்தங்கள் நிற்கப்

ேபாவதில்ைல. ஆசியா ம் ஐேராப்பா ம் ஸமத் வம், ஸேஹாதரத் வம், அன்
என்ற தைளகளாேல கட்டப்பட்டாலன்றி உலகத்தில் ஸமாதானத் க்கிடமில்ைல.
ஸமாதானேம யில்லாமல், மனிதர் பரஸ்பரம் மி கங்கைளப் ேபாேல ெகாைல ெசய்
ெகாண் வ மள ம், மனித க்குள்ேள நாகாிக வளர்ச் சிையப் பற்றிப் ேபசுதல்
ெவற் ைரேயயாகுெமன் கூறி வி க்க. ஆசியாைவ ம் ஐேராப்பாைவ ம் இங்ஙனம்
ஒற் ைமப் ப த் தற்குாிய பல திய உண்ைமகைள ம் அறங்கைள ம், தம் ைடய
அற் தமான ல்களா ம் உபந்நியாஸங்களா ம் ெதளி ப த்தி மஹான் டாகுர்
இந்த மண்டலத்ைதேய தமக்குக் கடன்ப மா ெசய் விட்டார். இதைன ெஜர்மனி
ற்றி ம் நன்றாக உணர்ந் ெகாண் , அதன் ெபா ட்டாக நம் ர ந்த்ராிடம்
அளவிறந்த மதிப் ச் ெச த் வ மன்றி அபாரமான நன்றி ம் ெச த் கிற .
தன் ெபா ட்டாகச் ேசகாிக்கப்ப ம் கீர்த்திெயா கீர்த்தியாகுமா? ஒ ேதச
ைமக்கும் கீர்த்தி ேசகாித் க் ெகா ப்ேபா ைடய கேழ கழ். ர ந்த்ரநாதர்
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இந்தியாைவ ேலாக கு ெவன்
மண்டலத்தார் கண் ன்ேன நிைலநாட் க்
ெகா த்தார். அவ ைடய தி வ மலர்கள் வாழ்க.
இந்தியாவின் ஞாேனாபேதசமாகிய அமிர்தத் க்கு ஐேராப்பாவில் உயர்ந்த
தரத் ேமதாவிகள் எத்தைன ேவட்ைக டன் காத்தி ந்தனெரன்ப ேமேல கூறிய
ஆஸ்திாிய நி பாின் க தத்திேல மற்ெறா பகுதியில் பின்வ ம் வசனத்தாேல
விளக்கப்ப கின்ற :--"இந்த ற்றாண் ன் சித பட்ட குழந்ைதகளாகிய நாம்
(ஐேராப்பியர்) இப்ேபா ஒற் ைமைய நா த் தவிப்ப ேபால் எப்ேபா ம் தவித்த
கிைடயா . நரகவாதைனப் ப கிற நாம் இன் ம் எதிர்காலத்தில் இந்த மண்மீ
ேதவேலாக அ பவங்கெளய் ேவாம் என் கன கள் காண்பைத விடவில்ைல.
இப்ப யி ந்த எங்கள் ன்ேன மற்ெறா ேலாகத்தி
ந்ெதா மனிதன் வந்த
ேபாேல டாகுர் வந்தார். அவைர நல்வர கூறி உபசாிப்பதற்கு இப்ேபா நாம் தகுதி
ெபற்றி ப்ப ேபால் இ வைர எப்ேபா மி ந்ததில்ைல. இப்ேபா ஆயத்தமாக
இ ப்ப

ேபால், இ வைர எப்ேபா ம் ஆயத்தமாக இ ந்த

கிைடயா . இஃ

ேநற் அவ க்கு நடந்த உபசாரங்களாேல நன்கு விளங்கிற் '’ என்
கூ கிறார்.
இனி பிரான்ஸ்

அந் நி பர்

த ய மற்ற ேதசங்களில் இந்தக் க சுவர க்கு நடந்த

உபசாரங்கைளப் பற்றிப் ேபசு ன்னர், இவர் இந்தியாவின் எந்த உண்ைமையத்
ெதாிவித்தப யாேல இங்ஙனம் பாரத மிக்கு ேலாக கு த்தன்ைம ஏற்ப த்திக்
ெகா க்க வல்ேலார் ஆயினர் என்பைதச் சற்ேற ஆராய்ச்சி ாிேவாம்:-அஃ

பைழய ேவத உண்ைம; எல்லாப் ெபா ள்க

காண்பவன் ஒ வ

க்கு ம ட்சி ேய ?

கண்டவன் எதனிடத் ம் கூச்சேம

ம் ஒேர வஸ் வாகக்

யரேம ? எல்லாம் ஒேர ெபா ெளன்

ம், ெவ ப்ேப

ம், அச்சேம

ம் எய்தமாட்டான்.

அவன் எல்லாப் ெபா ள்களிடத் ம் அன் ம், ஆதர ம், ஸந் ஷ்
ம், பக்தி ம்
ெச த் வான். எல்லாப் ெபா ளி ம் தி ப்தி ெப ேவான் எப்ேபா ம்
தி ப்தியாயி ப்பான். இங்ஙனம் மாறாத சந்ேதாஷ நிைலேய க்தி நிைல என் ம்
அமரபதெமன் ம் கூறப்ப வ . இதைன மனிதன் அப்யாஸத்தா ம்
நம்பிக்ைகயா ம் இந்த உலகத்தில் எய்திவிட
ம். அஃேத ேவத ரஹஸ்யம்.
இந்த ஆத்ம ஐக்யமான பரம தத் வத்ைத மிக இனிய ெதளிந்த வசனங்களாேல
ஐேராப்பா க்கு எ த் க் கூறிய பற்றிேய ர ந்த்ர கவிச்சக்ரவர்த்திக்கு ஐேராப்பா
இங்ஙனம் அற் த வழிபா ெச த்திய .
---- பாரதி தமிழ்.
----------------------
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24. ெசல்வம்—I
28 நவம்பர் 1917
ஷ்யாவில் ‘ேசாஷ ஸ்ட்’ கட்சியார் ஏறக்குைறய தம் ைடய ேநாக்கத்ைத
நிைறேவற்றிவிடக் கூ ெமன் ேதான் கிற . ேசாஷ ஸ்ட் கட்சிெயன்பைதத்
தமிழில் ஸமத் வக்கட்சி என் ெசால்லலாம். அ கூட சாியான
ெமாழிெபயர்ப்பாகா . ெசாத் விபாகம் ெசய்தி ப்பதில் இப்ேபா சிலர்
ெசல்வெரன் ம் பலர் ஏைழகெளன் ம் ஏற்பட்
ப்பைத மாற்றி உலகத்தி ள்ள
ெசாத்ைத அதாவ
மிைய உலகத் ஜனங்க க்கு ஸமமாகப் பங்கிட் க் ெகா க்க
ேவண் ம் என் ம், ெதாழில் விஷயத்தில் இப்ேபா ேபாட்
ைற இ ப்பைத
மாற்றிக் கூ
ைழக்கும் ைறைய அ ஷ்டானத்திற்குக் ெகாண் வர ேவண் ம்
என் ம் ேமற்ப கட்சியா ைடய க்கியமான ேகாட்பா . ஆதலால் இந்தக் கட்சிக்கு
ஐக்கியக்கட்சி என் ெபயர் ெசால் வ ெபா ந் ம் என் ேதான் கிற . இைத
‘’அேபதக் கட்சி'’ என்

ெசால்வா

ளர்.

இந்தக் கட்சி இந்தியாவில் ஏன் இ வைர ஏற்பட் வி த்தியைடயவில்ைல
என்ப ஆராய்ச்சிக்குாிய விஷயம். தலாவ காரணம் ஹிந் ஜன ஸ க
அைமப்பில் ஐேராப்பாவில் இ ப்ப ேபாலேவ அத்தைன அதிகமான தார தம்மியம்
இல்ைல. தலாளி, ெதாழிலாளி, ெசல்வன், ஏைழ இவர்க க்கிைடேய ஐேராப்பாவில்
உள்ள பிாி ம் விேராத ம் நம் ேதசத்தில் இல்ைல. ஏைழகைள அங்குள்ள ெசல்வர்
அவமதிப்ப ேபாேல நம நாட் ச் ெசல்வர் அவமதிப்ப கிைடயா . ஏைழக க்குத்
தானம் ெகா ப்ப என்ற வழக்கம் நம ேதசத்தில் இ க்குமள அந்தக் கண்டத்தில்
கிைடயா . லண்டன் நகரத்தில் பிச்ைசக்காரைனப் ேபாலீஸ்காரன் பி த் க்ெகாண்
ேபாவான். பிச்ைசக் குற்றத்திற்காக மாஜிஸ் ேரட் தண்டைன விதிப்பார். நம
ேதசத்தில் ‘ேதஹி' என் ேகட்டவ க்கு ‘நாஸ்தி’ என்
சண்டாளன் என்
ஷிப்பார்கள்.

சில

இங்கிலீஷ் நாகாீகம் நம ேதசத்தில்
டர் பிச்ைசக்காரைர ேவட்ைடயா வ

ைழயத் ெதாடங்கியதி
ந் , இங்கும்
த்திக் கூர்ைமக்கு அைடயாளெமன்

நிைனக்கிறார்கள். பிச்ைசக்காரன் வந்தால் “ஏண்டா த
ேகட்க ஏன் வந்தாய்? உைழத்
"உைழத்

ஜீவனம் பண்

ஜீவனம் பண்

’' என்

ெசால்கிறவைன எல்ேலா ம்

’’ என்

வாயினால் ெசால்

ேபா
ைவ

க்கிறாேய: பிச்ைச
ரத் வார்கள்.

வி தல் எளி . உைழக்கத்

தயாராக இ ந்தா ம், ேவைலயகப்படாமல் எத்தைன லக்ஷலக்ஷம் ேபர்
கஷ்டப்ப கிறார்கள் என்ற விஷயம் ேமற்ப நாகாீக ேவட்ைட நாய்க க்குத்
ெதாியா .
ேசாம்ேபறியாக இ ப்ப குற்றந்தான். பிச்ைசக்கு வ ேவாாில் பலர் மிக ம்
ெகட்ட ேசாம்ேபறிகள் என்ப ம் உண்ைமதான். இைத ெயல்லாம் நான்
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ம க்கவில்ைல. ஆனா
ேமன்ைம; ைவ

ம், பிச்ைச ெயன்

ேகட்டவ

க்கு ஒ

பி

அாிசி ேபா வேத

ரத் தல் கீழ்ைம. இதில் சந்ேதகமில்ைல.

ேசாம்ேபறி! பிச்ைசக்காரன் மாத்திரம்தானா ேசாம்ேபறி? பணம் ைவத் க்
ெகாண் வயி நிைறயத் தின் தின் யாெதா ெதாழி ம் ெசய்யாமல்
ங்குேவாைர நாம் சீர்தி த்திவிட் அதன் பிறகு ஏைழச் ேசாம்ேபறிகைள சீர்தி த்தப்
ேபாவ விேசஷம். ெபாறாைம ம் தன் வயி நிரப்பிப் பிற வயிற்ைறக்
கவனியாதி த்த ம், தி ட் ம். ெகாள்ைள ம் அதிகார ைடயவர்க ம்
பணக்காரர்க ம் அதிகமாகச் ெசய்கிறார்கள். ஏைழகள் ெசய் ம் அநியாயம் குைற .
ெசல்வர் ெசய் ம் அநியாயம் அதிகம். இைதக் க திேய ப் ேதாம் என்ற பிெரஞ்சு
ேதசத்

வித் வான் ‘’உைடைமயாவ ’’ கள

என்றார்.

ஏைழகேள இல்லாமற் ெசய்வ உசிதம். ஒ வயிற் ஜீவனத் க்கு
வழியில்லாமல் யா ேம இ க்கலாகா . அறி ைடயவர்கள் இப்ேபா ெப ம்பா ம்
அந்த அறிைவ ஏைழகைள நசுக்குவதி ம் ெகாள்ைள யி வதி ம் உபேயாகப்
ப த் கிறார்கள். ஐேராப்பிய யந்திரத் ெதாழிற்சாைலகள் ஏற்பட்டதி
ந்
ஏைழக க்கு ன்ைனக் காட்
ம் அதிகத் ன்பம் ஏற்பட் இ க்கின்றனேவ யன்றி
ஏைழகளின் கஷ்டம் குைறயவில்ைல.
ஏைழகைளக் கவனியாமல் இ ப்ப ெபாிய ஆபத்தாக
ம். கிறிஸ் வ
ேவதத்தில் பைழய ஏற்பாட் ல் ஆதியாகமத்தில் தல் மனிதனகிய ஆதாம் என்பவ
க்கும் அவ ைடய பத்தினியாகிய ஏவா க்கும் இரண்
த்திரர் பிறந்ததாகச்
ெசால்லப்ப கிற . த்த குமாரன் ெபயர் கா ன். இைளயவன் ெபயர் ஆேபல்.
கா ன் ஆேப டம் விேராதமாய் ஆேபைலக் ெகான்

விட்டானாம், அப்ேபா

கட ள் கா ைன ேநாக்கி—‘’உன் சேகாதரனாகிய ஆேபல் எங்ேக?'’ என்
ேகட்டாராம். அதற்குக் கா ன் "எனக்குத் ெதாியா . சேகாதர க்கு நான்
காவலாளிேயா?" என்றானாம்.
அ ேபால உலகத் க்குச் ெசல்வர் ஸகல ஜனங்க க்கும் ெபா வாகிய
மிையத் தங்க க்குள்ேள பங்கிட்ெட த் க் ெகாண் ெப ம் பகுதியார் ேசாறின்றி
மா

ம்ப

"அவர்க

வி கிறார்கள். ஏைழகைளக் காப்பாற்ற ேவண்டாமா என்

ேகட்டால்,

ைடய கர்மத்தினால் அவர்கள் ஏைழயாயி க்கிறார்கள். அதற்கு நாங்களா

ெபா ப் ? நாங்கெளன்ன ஏைழக க்குக் காவலாளிகளா?'’ என் ேகட்கிறார்கள்.
உலகம் மா கிற . ஏைழக க்கு நியாயம் ெசய்யேவண் ம். ஒவ்ெவா கிராமத்தி ம்
ெபா ளாளிகள் ஒ சைப கூ அந்தக் கிராமத்தி ள்ள ஏைழகளின் கஷ்டங்கைள
நிவர்த்தி ெசய்ய ேயாசைனகள் பண்ணி நிைறேவற்ற ேவண் ம். அன்பினால்
உலகத்தின் யரங்கைள எளிதாக மாற்றிவிடலாம். அங்ஙனம் ெசய்யாமல்
அஜாக்கிரைதயாக இ ந்தால், ஐேராப்பாைவப்ேபால் இங்கும், ஏைழ ெசல்வர் என்ற
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பிாி

பலமைடந்

விேராதம்

ேபால், இங்கும் ஜனச

ற்றி அங்கு ஜனக்கட்

சித ம் நிைலைமயி

ப்ப

ஹம் சிதறி மஹத்தான விபத் க்கள் ேநாிட இட ண்டாகும்.

ெபா ளாளிகள் இைடவிடாத உைழப்ைப ம், அன்ைப ம், ஸமத் வ
நிைனப்ைப ம் ைகக்ெகாண்டால், உலகத்தில் அநியாயமாக உத்பாதங்கள் ேநாிட்
உலகமழியாமல் காப்பாற்ற
ம். பராசக்தி ம ஷ்ய ஜாதிைய அன்பி ம்
ஸமத் வத்தி

ம் ேசர்த்

நலம் ெசய்க,

------------------25. ெசல்வம் – II
'’பணமில்லாதவன் பிணம்'’ என்
தி வள் வர் ேவெறா
ெசால் யி க்கிறார்.

பழெமாழி ெசால்கிற . இதன் க த்ைதத்தான்

வைகயிேல ‘ெபா ளில்லார்க் கிவ் லகமில்ைல’ என்

இந்த உலகி ள்ள எல்லாத் ன்பங்கைளக் காட்
ெகா ய . இவ் லகத்தில் எல்லாச் சி ைமகைளக் காட்

ம் வ ைமத் ன்பம்
ம் ஏழ்ைமேய அதிகச்

சி ைமயாவ . "இன்ைமயின் இன்னாததில்'’ என் ம், '’இல்லாைன இல்லா

ம்

ேவண்டாள்; மற்றீன் ெற த்த தாய் ேவண்டாள்; ெசல்லாதவன் வாயிற் ெசால்'’ என் ம்
ன்ேனார் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
இங்ஙனேம, ஏழ்ைமயின் நிகரற்ற இகழ்ச்சிைய ம்,
விளக்குவனவாய்த் தமிழ்ப் பண்ைட

ல்களி

ன்பத்ைத ம்

ம், காவியங்கள்

த யனவற்றி

ம்

காணப்ப ம் வசனங்கைள ம் உதாரணங்கைள ம் எ த் க்காட்ட யன்றால்,
அத்ெதாகுதி ஆயிரம் சுவ க க்கு ேமலாய் வி ம். இவ்விஷயமாக இதர
பாைஷகளி ள்ள ல்களி ம் இவ்வாேற ெசறிந் கிடக்கும் வாக்கியங்க ம்
தி ஷ்டாந்தங்க ம் கணக்கில்லாதனவாம்.
எல்லா ேதசங்களி ம் எல்லா பாைஷகளி ம் அறிஞெரல்லாம் ஒ ங்ேக
வ ைமதான் எல்லா நரகங்கைளக் காட்
ம் மிகக் ெகா
என்பைத அங்கீகாரம்
ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆதலால், இந்த விஷயத் க்கு நாம் ேமற்ேகாளாதாரங்கைள
அதிகமாகக் காட்டேவண் ய அவசியமில்ைல. ஏெனன்றால் வ ைம மிகமிகப் ெபாிய
இகழ்ச்சி ம் ன்ப மாகும் என்ப கற்ேறார்க்கு மட் ேமயல்லா கல்லாதார்க்கும்
நன்கு ெதாிந்த விஷயேமயாம்.
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எல்லா உயிர்க
மரணத்தி
எனக்ெகா

ம் ெபாிய
சா

ம் மரணத் க்கு அஞ்சுகின்றன. ஆனால், வ ைம
ன்பெமன் ணர்ந்த ஏைழகள் மாத்திரேம '’ெதய்வேம

வராதா?’’ என்

சில சமயங்களில் ேவண் வ

காண்கிேறாம்.

இந்த ஏழ்ைம இத்தைன ெகா தாக ஏற்பட்ட காரணந்தான் யாெதனில்
ெசால் கிேறன். உண தான் ஜீவஜந் க்களின் அவசரங்களைனத்தி ம் ெபாிய
அவசரமான .
'’மானம் குலம் கல்வி வண்ைம அறி ைடைம
தானம் தவம் யற்சி தாளாண்ைம--ேதனின்
கசிவந்த ெசால் யர்ேமற் கா
தல் பத் ம்
பசி வந்திடப் பறந் ேபாம்"
எனேவ, இவ் லக இன்பங்கள், ெப ைமகள் எல்லாவற்றிற்கும் அஸ்திவார பலம்
உண . உண இல்லாத இடத்தில் அைவ நிற்க வழியில்ைல. ேம ம், ெவ ேம உயிர்
தாித்தி ப்பதற்குக் கூட ஆஹாரம் அவசியமாயி க்கிற . ேசாறில்லாவிட்டால்
உயிாில்ைல. இ

ெகாண்ேட, ெப ம்பான்ைமேயா க்கு அன்றாடம் உண

கிைடக்கு

ெமன்ற உ தியில்லாம ம், பல க்கு உணேவ கிைடயாெதன்ப உ தியாக ம்
ஏற்ப த்திைவக்கும் வ ைமையேய இத்தைன ெபாிய ெகா ம் பைகயாகக் க தி
மனிதர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
இந்த விஷயத்தில் மனித ஜாதியாாின் நிைலைம மற்ற மி கங்கள் பக்ஷிகள்
நிைலைமையக் காட்
ம் அதிக பாிதாபகரமாக ம் இழிவாக ம் ஏற்பட்
க்கிற .
தி ஷ்டாந்தமாக, பன்றி ஜாதி அல்ல நாய் ஜாதிைய எ த் க்ெகாள் ங்கள். பல
ஹீனமான நாெயான் ஏேத ம் ஆஹாரம் தின் ெகாண்
க்கும்ேபா
அகஸ்மாத்தாக அங்ேக பலசா நாெயான் வ மாயின் அந்தச் சமயத்தில் மாத்திரம்
பலமில்லாத நாய் அவ் ணைவப் பலசா நாய்க்குக் ெகா த் விட் த் தான் ஒ ப்
ேபாய்வி ம்ப

ேந கிற . ஆனால், சில சில சமயங்களில் மாத்திரம் இந்த ஸம்பவம்

நிகழ்வதல்லாமல், எப்ேபா ேம (மனித ஜாதியி
நைடெப வதில்ைல.

ப்ப

ேபால்) இஃ

நியதமாக

ேம ம், நான்கு பன்றிகள் அல்ல நான்கு நாய்கள் கூ யாேத ம் ஒ ஊாில்
அல்ல ஒ காட் ல் கிைடக்கக்கூ ய ஆஹார
ம் தங்க க்ேக தஸ்தா
ேவஜுப்ப ெசாந்தம் என் ம் தாங்களாக இஷ்டப்பட் த் தாங்கள் திட்டம் ெசய்
ெகா க்கும் அள ப்ப தான் மற்ெறல்லாப் பன்றிகள் அல்ல எல்லா நாய்க ம்
உண்ணக் கூ ெமன் ம் விதி ேபா கிற வழக்கம் (மனித க்குள் இ ப்ப ேபால்) அந்த
ஜந் க்களிைடேய காணப் ப வதில்ைல. சி ெதாைகயான மனித க்கு அ த்த
ேவைள ஆஹாரம் கிைடப்ப நிச்சயமாக ம் ெப ந்ெதாைகேயார்க்கு அ த்த ேவைள
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ேசா

நிச்சயமில்லாம

ஜாதி ஜீவர்களிடத்தி

ம் ஏற்பட்

க்கும் ஸம்பிரதாயம் மனிதைரத் தவிர ேவெறந்த

ம் கிைடயா . '’காக

எனேவ, மிக ம்

ற

கலந் ண்ணக் கண்டீேர?'’

க்கியமான ம் ஜீவஜாதிக

க்கு பரம அவசியமான மாகிய

இந்த அம்சத்தில், மனித ைடய நாகாீக நிைல மற்ெறல்லா மி கங்கள் பக்ஷிகள்
த யவற்றின் நாகாீக நிைலையக் காட்
ம் தாழ்வான என்பதில் சிறிேத ம்
ஸந்ேதஹமில்ைல. இதில் ேவெறா விஷயம் யாெதனில், மனித ஜாதிக்குள்ேள கூட
மற்ெறல்லா வகுப்பினைரக் காட்
ம் ஹிந் க்கள் அதிக இகழ்ச்சியைடந் அதிக
பாிதாபகரமான ஸ்திதியி
க்கிறார்கள்.
ற்காலத்திேல இந்தியா ெசல்வத் க்கும். கல்விக்கும், ஞானத் க்கும்,
தியானத் க்கும், பக்திக்கும்,
பலவிதமான ைகத்ெதாழில்க

ரத் க்கும், பராக்கிரமத் க்கும், சாஸ்திரங்க
க்கும் விேசஷ ஸ்தலமாக விளங்கி வந்த .

க்கும்,

இக்காலத்திேல, இந்தியா பஞ்சத் க்கும், பசி மரணத் க்கும், வ ைமக்கும்
சி ைமக்கும், ெதாத் ேநாய்க க்கும் சாசுவத ஸ்தலமா யி க்கிற . இந்திய
ேதசத்தார் அழி
வ ேபால் மற்றப
மண்டல
தி ம் எந்நாட்
ம் மனிதர்
இவ்வா வ ஷந் தவறாமல் ேவ காரணம் யாெதான் மில்லாமல் சுத்தமான பஞ்சம்
காரணமாக பதினாயிரம் லக்ஷக் கணக்கில் ம ந் ேபாகும் ஆச்சர்யத்ைதக்
காண

யா . மனித ஜாதியார்க

க்குள்ேளேய இப்ப

ெயன்றால், மற்ற மி கங்கள்,

பட்சிகள், ச்சிகள் வ ஷந் தவறாமல் கூட்டங் கூட்டமாக ெவ ேம சுத்தமான
பட் னியால் ம
ம் அநியாயம் கிைடயாெதன்ப ெசால்லாமேல விளங்கும்.
இங்ஙனம், மனித ஜாதிக்ேக ெபா இகழ்ச்சியாக ம், ெபா க் கஷ்டமாக ம்
ஹிந் க்க க்கு விேசஷ அவமானமாக ம் விேசஷ கஷ்டமாக ம் ண்
க்கும் இந்த
வ ைமயாகிய ேநாய்க்கு ஒ ம ந் கண் பி த் அந்த ேநாைய நீக்கி
இந்தியாவி ம் மண்டலத்தி ம் ஸகல ஜனங்க க்கும் ஆஹார சம்பந்தமாக
பயமில்லாதப அைரவயிற் க் கஞ்சிேய ம் நிச்சயமாகக் கிைடப்பதற்கு வழிகள்
எைவ என்பைதப் பற்றி ஒவ்ெவா
த்திமா ம் ஆராய்ச்சி ெசய்தல்
இவ் லகத்தி ள்ள எல்லா அவசரங்கைளக் காட்
ம் ெபாிய அவசரெமன் நான்
க
கின்ேறன். இந்தக் காாியத்ைத நிைறேவற் வதற்குாிய ஸாதனங்களாக எனக்குத்
ேதான் ம் உபாயங்கைள எ
கிேறன். இவ்விஷயத்ைதக் குறித் த் தமிழ் நாட்
மக்களில் ேவ பல ம் தத் தமக்குப் லப்ப ம் உபாயங்கைள நம
'மித்திர’

க்ெக தி ய

ப் ம்ப

ேவண் கிேறன்.

மண்டலத்தில் அபார நலத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு வாய்ந்த

க்கியமான

க விகளில் ஒன்றாக நிற்கும் ெப ைம ம் க ம் 'சுேதசமித்ர க்’ ெகய் க. மனித
ஜாதி
ைமக்கும் ேபரவசியமான இந்த மஹா மேஹாபகாரத்ைத நடத் வதற்கு
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உ தியான தந்திரங்கைளக் காட் க் ெகா ப்பதாகிய நிகரற்ற மஹிைம தமிழ் நாட்
ேமதாவிக க்ெகய் க.
உலகத்தில் ெசல்வத்தின் சம்பந்தமான ஏற்றத் தாழ்ச்சிகள் மற்ற எல்லாக்
காரணங்களில் ஏற்ப ம் ஏற்றத் தாழ் கைளக் காட்
ம் மிகக் ெகா யனவாக
ண்
க்கின்றன.
ம ஷ்ய நாகாிகம் ேதான்றியகால தலாக எல்லா ஜனங்க ம் ஸமானமாக
வாழேவண் ம் என்ற க த் ஞானிகளா ம் பண் தர்களா ம் வற்
த்தப்பட் வந்
தி க்கின்ற . '’ஆனால், ஒ வன் மிக ம் பலசா யாக இ க்கிறான். அவைனப்
பலமில்லாதவர்கள் ேமன்ைம ைடேயானாகக் க
கிறார்கள். அவ ம் அதில்
மகிழ்ச்சி ெகாண்டவனக பலமில்லாதவர்கைள ேவ சி ஷ் யாக நிைனத் மிக
இழிவாக நடத்தத் ெதாடங்குகிறான்.
இங்ஙனேம அழகுைடயவன் அழகில்லாதவர்கைளத் தாழ்வாக நிைனக்கிறான்.
கல்வி ைடேயார் கல்லாத மக்களிடம் ைவத்தி க்கும் இகழ்ச்சிேயா ெசால் ந்
தரமன் . '’விலங்ெகா

மக்களைனயர் இலங்கு

ல் கற்றாேராேடைனயவர்.’’

அதாவ , மனிதர்க க்கும் மி கங்க க்கும் எத்தைகய ேபதமி க்கிற , அத்தைன
ேபதம் கற்ேறா க்கும் கல்லாதா க்கு மிைடேய உள . இந்தக் குறள் கல்விப்
ெப ைம ைடேயார் அஃதில்லாதாாின் விஷயத்தில் ெகாண்
க்கும் எண்ணத்ைத
நன்கு விளக்குகிற . இங்ஙனேம, பாடத் ெதாிந்தவன் அ ெதாியாதவைரக் குைறவாக
எண்ணி நடத் கிறான். ெநட்ைடயாக இ ப்பவன் குள்ளைனக் குைறந்த ஜாதியாக
எண் கிறான். ேமற்குலத்திற் பிறந்தவன் தாழ்ந்த குலத்தாைன இகழ்ச்சி ெசய்கிறான்.
சு ங்கச் ெசால் மிடத்ேத, யாேத ெமா வித விேசஷ அ கூலம் பைடத்ேதார் அஃ
பைடயாதவைர இழிவாக எண்ணி நடத் கிறார்கள். இங்ஙனம் ேகா விதமான
காரணங்கைள உத்ேதசித் மனித க்குள்ேள எண்ணற்ற ேபதங்கள் ஏற்பட் விட்டன.
இந்த ேபதங்களால் ஏற்ப ம் கஷ்டங்க ம் மனஸ்தாபங்க ம் ெபாறாைமக ம்
கர்வங்க ம் ேபாராட்டங்க ம் எண்ணற்றனவாகின்றன. இதனால் இவ் லகத்தில்
மனித வாழ்க்ைக நரக வாழ்க்ைக ேபாலத் தீராத் ன்பமாக
ந்தி க்கிற .
ஏெனன்றால், ஒ வன் எத்தைன விேசஷ அ கூலங்கள் பைடத்தி ந்த
ேபாதி ம், ஏேத ம் ஒ விஷயத்தில் அவன் ேவ
இ க்கும்ப இயற்ைகயைமப் இ க்கிற .

சில க்குக் குைறந்தவனாகேவ

அளவிறந்த கல்வி ைடயவன் ெகாஞ்சம் குள்ளனாக இ ந்தால் ேபா ம்.
பி த்த சனி! ெநட்ைட மனிதைரக் கண் அவன் ெபாறாைம ெகாள்வதினின் ம்
ெநட்ைட யாட்கள் அவைன இகழ்ச்சி ெசய்வதினின் ம் அவ க்குப் பலவித
அனர்த்தங்க ம் கவைலக ம் ஏற்ப கின்றன. அவன் தான் குள்ளனாகப் பிறந்தைதப்
பற்றி ஓயாமல் மனம் ெநாந் சாகிறான்.
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மிகுந்த ெசல்வ ைடயவன் ெகாஞ்சம் க நிற

ைடயவனாக இ ந்தால்

ேபா ம். வந்த விைன! ெசந்நிற ைடயவர்களாேல அவ
நரகத்ைதப்ேபால் ஆக்கப்ப கிற .
இங்ஙனம் எத்தைனேயா ேபதங்களால் மனித

ைடய வாழ்க்ைக

க்குப் பல ெதால்ைலகள்

விைளகின்றன. எனி ம், நான் ெதாடக்கத்திேல கூறியப ெசல்வத்தால் ஏ ற்ப ம்
ேவற் ைமகேள சால மிகக் ெகா யன. ெசல்வ ைடயவன் ெசல்வமில்லாதவாிடத் க்
ெகாண்
க்கும் இகழ்ச்சி ம், ெசல்வமில்லாதவன் ெசல்வ ைடேயாாிடத்ேத
ெகாண்
க்கும் ெபாறாைம ம் ேவெறந்த காந்திரத்ைதக் க தி ம் மனித க்குள்ேள
ஏற்ப வதில்ைல.
'’கண்
ண்

ைடேயா ெரன்பவர் கற்ேறார்

கத்திரண்

ைட யார் கல்லாதவர்'’

என் வள் வர் ெசால் யப , ப த்தவன் ப யாதவைன ெவ ேம கு டனாகக்
க தி நடத் கிறான். பண ைடயவேனா பணமில்லாதைனப் பிணமாக
நிைனக்கிறான்.
இதனிைடேய மனித ஜாதி நாகாீகத்தில் ற்ற ற்ற ஸமத்வம் அவசியெமன்ற
ெகாள்ைக ஒ
றத்ேத பரவிக் ெகாண்ேடவ கிற . எத்தைன ேவற் ைமகள்
குணத்தா ம் ெசய்ைகயா ம் பிறப்பா ம் மற்ற ண் நியமங்களா ம் மானிட க்குள்
ஏற்பட்
ந்தேபாதி ம், அந்த ேவற் ைமகைளெயல்லாம் றக்கணித் விட்
எல்லா ம் ஈச ைடய மக்கள் அல்ல அம்சங்கள் என்ற பரம ஸத்யத்ைத மனதில்
தாித்

எல்லாைர ம் நிகராக பாவிக்க ேவண் ம் என்ற க த்

ேவத ாிஷிகளா

ம்,

கிறிஸ் , த்தர் த ய அவதார
ஷர்களா ம் மனித க்கு வற்
த்திக்
கூறப்பட்டன. அவர்கைள ஒட் எண்ணிறந்த ஞானிக ம் பண் தர்க ம்
அக்ெகாள்ைகையப் பலவைகயாேல பரவச்ெசய் ெகாண் வந்தி க்கிறார்கள்.
இங்ஙனம், பரமார்த்த ஞான ைடேயார், ஆதிகாலம் ெதாட் , ஸமத்வக்
ெகாள்ைகையப் பரப்பி வ தல் ஒ
றத்ேத நிகழ ம், ெசன்ற சில ற்றாண் களாக
ஐேராப்பாவில் பல வித்வான்கள் ெதய்வத்ைதப்பற்றி ேயாசைன ெசய்யாமல் ெவ ேம
மானிட வாழ்க்ைக ஸுகமாக ம் ஸமாதானமாக ம் நைடெபற ேவண் ம் என்கிற
ெலளகீக காரணத்ைதக் க தி ஸகல ஜனங்க ம் ஸமாதானமாகேவ நடத்தப்பட
ேவண் ம் என்கிற க த்ைதப் பிரசாரஞ் ெசய் ெகாண் வ கிறார்கள். இக்
ெகாள்ைக, நாட்பட நாட்பட, ஐேராப்பாவி

ம், அதன் கிைளகளாகிய அெமாிக்கா,
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ஆஸ்திேர யாக் கண்டங்களி
ஜப்பான், இந்தியா

ம் ஐேராப்பிய நாகாீகத்ைத அ சாிக்க வி ம் ம்

த ய ேதசங்களி

ம் மிக வி த்தியைடந்

வ கிற .

ஒற்ைறக் கு ம்பத்தில் ஒ பிள்ைள த்திமானாக ம் கல்வி ைடயவனாக
மி க்கிறான். மற்ெறா பிள்ைள கல்வியறிவற்ற டனாகேவ இ க்கிறான் ஒ வன்
சிவப்பாக இ க்கிறான்; மற்ெறா வன் க நிற ைடயவனாக இ க்கிறான். ஒ வன்
பலசா யாக இ க்கிறான்; மற்ெறா வன் பலஹீனனாக இ க்கிறான். ஒ வன்
ைதாியசா யாக இ க்கிறான்; மற்ெறா வன் ேகாைழயாக இ க்கிறான். ஒ வன்
ெநட்ைட; மற்ெறா வன் குட்ைட. ஒ வன் அழகுைடயவன்; மற்ெறா வன்
கெமல்லாம் அம்ைமத் த ம் ைடயவனாய் ஒ கண் ெபாட்ைடயாக இ க்கிறான்.
எனி ம், அறி ைடய தாய் தந்ைதயர் இந்த மக்க க்குள்ேள எவ்விஷயத்தி ம்
ேவற் ைம பாராட்டாமல் இவர்கைள சகல விதங்களி ம் ஸமான அன் டன் நடத்தி
வ கிறார்கள்.
அ ேபாலேவ, மனிதஜாதி
வைத ம் ஒேர கு ம்பமாகக் க தி
மானிட க்குள்ேள இயற்ைகயா ம் மானிடர் தாமாகேவ ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட
அர்த்தமில்லாத கட் ப் பா களா

ம் எத்தைன ேவ பா கள் காணப்பட்ட ேபாதி

இந்த ேவ பா கைளக் க திச் சில க்கு அதிக ெஸளகாியங்க
குைறந்த ெஸளகாியங்க
லாபங்க

ம், பல க்குக்

ம், சில க்கு மதிப் ம், பல க்கு அவமதிப் ம், சில க்கு

ம், பல க்கு நஷ்டங்க

ம் ஏற்ப த்தியி ப்ப

ஒவ்ெவா வ ம் சேகாதரைரப்ேபால் பரஸ்பர அன் ட

தவ

என்ப ம்,

ம், மாியாைத ட

ம்

வாழ்வேத நியாயம் என்ப ம், ந ன ஐேராப்பிய
த்தாந்தங்களிேல மிக ம்
க்கியமான
த்தாந்தமாகும். இந்தக் ெகாள்ைகக்கு எல்லா மதங்க ம் சார்பாக
இ ப்பைத உத்ேதசிக்குமிடத்ேத, இ நாளைடவில் ஐேராப்பாவில் மாத்திரமின்றி
உலக
ைமயி ம் பாி ர்ணமாக ெவற்றிெப ம் என்பதில் ஸந்ேதஹமில்ைல.
இந்த

த்தாந்தம் பாி ர்ண ஜயமைடந்

மனித க்குள்ேள ஸஹஜ தர்மமாக

ஏற்பட்ட பிறகுதான், மானிடர் உண்ைமயான நாகாீகம் உைடேயாராவர்.
ேம

ம், மானிட க்குள்ேள இயற்ைகயால் ஏற்பட்

க்கும் வர்ண

ேவற் ைமகள், உயர ேவற் ைமகள், சாீர பல ேவற் ைமகள்

த யனேவ மாற்ற

யாதைவ. ெசயற்ைகயால் உண்டாகிய கல்வி ேவற் ைமகள், ெசல்வ
ேவற் ைமகள், ஜாதி ேபதங்கள்

த யன எளிதாக மாற்றிக்ெகாள்ளக் கூ யன.

ம்,
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ஐேராப்பாவி ம் அெமாிக்காவி ம் பல ேதசங்களி ம் ஏற்ெகனேவ பிற்கூறிய
ேவற் ைமகைள நீக்குவதற்குப் பலமான யற்சிகள் நைடெபற் வந் நல்ல
பயன்க ம் ஏற்பட் விட்டன. எல்லா க்கும் கல்வி கற்பித் க் ெகா க்க ேவண் ம்
என்கிற எண்ணம் க்கியமாக வ ைமயைடந் வ கிற . ேதசத் மக்கள் அத்தைன
ேப க்கும் கட்டாயமாக ம் இனாமாக ம் கல்வி கற்பித் க் ெகா க்க யற்சி ெசய்
வ கிறார்கள். இந்த யற்சி இன் ம் அதிக பலம் அைட ம். நா க்கு நாள் இந்த
யற்சியில் சக்தி ம் ேவக ம் அதிகாித் வ கின்றன. இதனி ம் இன் ம் ப்ப
அல்ல நாற்ப ஆண் களில் ஐேராப்பா
வ ம் அந்த ைறையக் ைகப்பற்றி
நடக்கும். இந்தியா, ஜப்பான் த ய ேதசங்களி ம் ப ப் த் ெதாியாதவர் ஒ வர்கூட
இல்லாமற் ேபாய்வி வார்கள் என் நிச்சயமாய்ச் ெசால்லலாம். ஜாதி ேபதங்கள்
இந்தியாவிேலேய சித ண் வ கின்றன ெவனில் மற்ற நா கைளப் பற்றிப்
ேபசேவண் யதில்ைல.
இ ேபாலேவ, ெசல்வத்ைதக் குறித்த ேவற் ைமகைள ம் இல்லாமற்
பண்ணிவிட ேவண் ம் என்ற ெகாள்ைக ம் உலகத்தில் மிகத்தீவிரமாகப் பரவி
வ கிற . ஐேராப்பாவிேலதான் இந்த யற்சி ெவகு ம் ரமாக நடந் வ கின்ற .
ஒ ேதசத்தில் பிறந்த மக்கள் அைனவ க்கும் அந்த ேதசத்தின் இயற்ைகச் ெசல்வ
வைத ம் ெபா உடைமயாக்கி விடேவண் ெமன்ற ெகாள்ைகக்கு இங்கீலீஷில்
'’ேசாஷ ஸ்ட்'’ ெகாள்ைகெயன்
"கூட் ற

ெபயர். அதாவ

'’கூட் ற க் ெகாள்ைக.’’ இந்தக்

வாழ் '’க் ெகாள்ைக (ேசாஷ ஸ்ட்) ஐேராப்பாவில் ேதான்றியேபா

இைத அங்கு தலாளிக ம் மற்றப ெபா ஜனங்க ம் மிக ஆத்திரத் ட ம்,
ஆக்ரஹத் ட ம் எதிர்த் வந்தார்கள். நாளைடவில் இக் ெகாள்ைகயின் நல் யல்
அந்தக் கண்டத்தா க்கு ேமன்ேம
ஜனங்கள் ெகாண்

ம் ெதளி பட்

வரலாயிற் . எனேவ, இதன் மீ

க்கும் விேராத ம் குைற பட் க் ெகாண் வரேவ,

இக்ெகாள்ைக ேமன்ேம

ம் பலமைடந்

வ கிற . ஏற்ெகனேவ,

ஷ்யாவில்

மான் ெலனின்,
மான் மின்த்ேராத்ஸ்கி த யவர்களின் அதிகாரத்தின் கீழ்
ஏற்பட்
க்கும் கு யரசில் ேதசத் விைள நில ம் பிற ெசல்வங்க ம் ேதசத்தில்
பிறந்த அத்தைன ஜனங்க க்கும் ெபா உடைமயாகிவிட்ட . இக்ெகாள்ைக
ெஜர்மனியி ம், ஆஸ்திேர யாவி ம்,
க்கியி ம் அளவற்ற வன்ைம ெகாண்
வ கிற . ஷ்யாவி
ந் இ ஆசியாவி ம் தாண் விட்ட . வட ஆசியாவில்
பிரம்மாண்டமான பகுதியாக நிற்கும் ைஸபீாியா ேதசம் ஷியாவின் ஆதிக்கத்ைதச்
ேசர்ந்ததாதலால், அங்கும் இந்த ைறைம அ ஷ்டானத்திற்கு வந் விட்ட .
அங்கி ந் இக்ெகாள்ைக மத்திய ஆசியாவி ம் பரவி வ கிற . ஐேராப்பாவி ள்ள
பிரான்ஸ் இங்கிலாந்
த ய வல்லரசுகள் இந்த ைறைம தம் நா க க்குள் ம்
பிரேவசித் வரக்கூ ம் என் பயந் அதன் பர தைலக் த க்குமா பலவிதங்களில்
பிரயத்தனங்கள் ாிந் வ கிறார்கள்.
ஆனால், இந்த ைறைம ேபார், ெகாைல, பலாத்தாரங்களின் லமாக
உலகத்தில் பரவிவ வ எனக்குச் சம்மதம் இல்ைல. எந்தக் காரணத்ைதக் குறித் ம்
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மனித க்குள்ேள சண்ைடக

ம் ெகாைலக

ம் நடக்கக் கூடாெதன்ப

என்

ைடய

க த் . அப்ப யி க்க ஸமத்வம், ஸேஹாதரத்வம் என்ற ெதய் க தர்மங்கைளக்
ெகாண்ேடார், அவற்ைறக் குத் , ெவட் , பீரங்கி, ப்பாக்கிகளினால் பரவச்
ெசய் ம்ப
யற்சி ெசய்தல் மிக ம் ெபா ந்தாத ெசய்ைகெயன் நான்
நிைனக்கிேறன். பலாத்காரமாக தலாளிகளின் உடைமகைள ம், நிலஸ்வான்களின்
மிைய ம் பி ங்கி ேதசத்திற்குப் ெபா வாகச் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ெகாள்ைக
ஷ்யாவில் ெவற்றி ெபற்றதற்குப் பல ர்வ காரணங்களி க்கின்றன.
ெந ங்காலமாகேவ,

ஷியா ேதசத்தில் ஆட்சி ாிேவாாின் நிகரற்ற

ெகா ங்ேகான்ைமயா

ம், அநீதங்களா

ம், ெசல்வர்களின் கு ரத்தன்ைமயா

ம் பல

ராஜாங்க ரட்சிகள் நடந் வந்தி க்கின்றப யால், இந்த மா தல் அங்கு அைமப்ப
சுலபமாயிற் . மற்ற ஐேராப்பிய ேதசங்களில் தலாளிக ம் ெசல்வர்க ம் இன் ம்
ற்றி ம் பலஹீனமைடந் ேபாகவில்ைல. ெப ம்பா ம் அவர்களிடத்திேலேய
எல்லாப் பலங்க ம் சக்திக ம் அைமந்தி க்கின்றன. அங்ெகல்லாம் ‘ேசாஷ ஸ்ட்’
கூட் ற வாழ்க்ைகக் கட்சி ஷ்யாவி ள்ள சக்தி ம் பராக்கிர ம்
ெபற் விடவில்ைல. அங்ஙனம் ெப வதற்கு இன் ம் பல வ ஷங்கள் ெசல் ம்
என்ேற ேதான் கிற . தவிர ம் அங்ஙனம் ‘ேசாஷ ஸ்ட்’ கட்சியார்
பலமைடந்தேபாதி

ம், அந்த பலத்ைத உபேயாகிப்ப

நியாயமில்ைலெயன்

நான்

ெசால் கிேறன். ஏெனன்றால், பிற ைடைமையத் தாம் அபகாித் வாழேவண் ம்
என்கின்ற ெகட்ட எண்ண ைடயவர்க ம் ஸர்வ ஜனங்க ம் ஸமான ெஸளகர்யங்
க டன் வாழேவண் ம் என்கிற க த் இல்லாத பாவிக ம் தம் ைடய ெகாள்ைள
வி ப்பங்கைள நிைறேவற் ம் ெபா ட் , வாள், பீரங்கி,
ெகாைல ெசய் , ஊர்கைள ம்

கைள ம் ெகா

ப்பாக்கிகளால் அேநகைரக்

த்தி ம் அநியாயங்கள் ெசய்வ

நமக்கு அர்த்தமாகக் கூ ய விஷயம். அங்ஙனமின்றி, எல்லா மனித ம் உடன் பிறந்த
சேகாதரைரப்ேபால் ஆவார்கள் என் ம், ஆதலால் எல்லாைர ம் ஸமமாக ம்
அன் ட ம் நடத்தேவண் ம் என் ம் க
கிற தர்மிஷ்டர்கள் தம் ைடய க ணா
தர்மத்ைத நிைல நி த்தக் ெகாைல த ய மஹாபாதகங்கள் ெசய்வ நமக் குச்
சிறிேத ம் அர்த்தமாகக் கூடாத விஷயம். ெகாைலயா ம் ெகாள்ைளயா ம்,
அன்ைப ம் ஸ்மத்வத்ைத ம் ஸ்தாபிக்கப்ேபாகிேறாம் என் ெசால்ேவார் தம்ைமத்
தாம் உணராத பரம டர்கள் என் நான் க
கிேறன். '’இதற்கு நாம் என்ன
ெசய்ேவாம்! ெகாைலயாளிகைள அழிக்கக் ெகாைலையத்தாேன ைகக்ெகாள் ம்ப
ேந கிற ; அநியாயம் ெசய்ேவாைர அநியாயத்தால்தான் அடக்கும்ப ேநாி கிற ’’
என்
மான் ெலனின் ெசால் கிறார். இ
ற்றி ம் தவறான ெகாள்ைக.
ெகாைல, ெகாைலைய வளர்க்குேம ஒழிய, அைத நீக்க வல்லதாகா . அநியாயம்
அநியாயத்ைத வி த்தி பண் ேமெயாழியக் குைறக்கா . பாபத்ைதப்
ண்ணியத்தாேல தான் ெவல்லேவண் ம். பாபத்ைதப் பாபத்தால் ெவல் ேவாம்
என்ப அறியாதவர் ெகாள்ைக. அதர்மத்ைத தர்மத்தால் ெவல்ல ேவண் ம்; தீைமைய
நன்ைமயாேலதான் ெவல்ல
ம். ெகாைலைய ம் ெகாள்ைளைய ம் அன்பினா ம்
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ஈைகயா

ம்தான் மாற்ற

ம். இ தான் கைடசிவைர ைகக்கூ வரக்கூ ய ம ந் .

ம ந் . மற்ற ேபா ம ந் . சிறி காலத்திற்கு ேநாைய அடக்கி ைவக்கும். பிறகு,
அந்ேநாய் ன்ைனக்காட்
ம் ஆயிரம் மடங்கு அதிக வ ைம ைடயதாய்
ஓங்கிவி ம். ஒ ெகாைலயாளிக் கூட்டம் இன் தன்னிட ள்ள ேசனா பலத்தா ம்
ஆ த பலத்தா ம் மற்ெறா ெகாைலயாளிக் கூட்டத்ைத அடக்கி விடக்கூ ம்.
இதனாேல ேதாற்ற கூட்டம் நாைளக்கு பலம் அதிகப்பட்
ந்திய கூட்டத்ைத
ெவன் வி ம். பிறகு, இைதப் பழிவாங்க யன் , மற்ற பலவித ேவைலகள் ெசய்
பலமைடந் இந்தக் கூட்டத்ைத அழிக்கும். இ ம ப தைல க்கி அைத அடக்கும்.
இங்ஙனம் தைல ைற தைல ைறயாக இவ்விரண் கூட்டங்க ம் ஒன் க்ெகான்
தீைம ெசய் ெகாண்ேட வ ம். இதற்கு ஒய்ேவ கிைடயா . தர்மத்தா ம்
க ைணயா ம் எய்தப்ப ம் ெவற்றிேய நிைலெபற் நிற்கவல்லதாகும். இதைன
அறியாதார் உலக சாித்திரத்ைத ம் இயற்ைகயின் விதிகைள ம் அறியாதார் ஆவர்.
ேம ம் ஷ்யாவி ம்கூட இப்ேபா ஏற்பட்
க்கும் '’ேஸாஷ ஸ்ட்’’ ராஜ்யம்
எக்கால ம் நீ த் நிற்கும் இயல் ைடயெதன் க த வழியில்ைல. சமீபத்தில் நடந்த
இரண்டாம் த்தத்தால் ஐேராப்பிய வல்லரசுகள் ஆள்பல ம் பணபல ம் ஆ தபல ம்
ஒேர அ யாகக் குைறந் ேபாய் மஹாபலஹீனமான நிைலயில் நிற்பைத ஒட்
மிஸ்டர் ெலனின் த ேயார் ஏற்ப த்தியி க்கும் ‘’கூட் வாழ்க்ைகக்’’ கு யரைச
அழிக்க மனமி ந் ம் வ ைமயற்ேறாராகி நிற்கின்றனர். நாைள இந்த வல்லரசுகள்
ெகாஞ்சம் சக்திேயறிய மாத்திரத்திேல ஷ்யாவின் மீ பாய்வார்கள். அங்கு உைடைம
இழந்த தலாளிக ம் நிலஸ்வான்க ம் இந்த அரசுக க்குத் ைணயாக நிற்பர்.
இதனின் ம் இன் ம் ேகாரமான த்தங்க ம் ெகாைலக ம் ெகாள்ைளக ம் ரத்தப்
பிரவாகங்க ம் ஏற்பட இட ண்டாகும். ெலனின் வழி சாியான வழியில்ைல. க்கிய
மாக நாம் இந்தியாவிேல இ க்கிேறாமாதலால், இந்தியாவின் ஸாத்யா ஸாத்யங்
கைளக் க திேய நாம் ேயாஜைன ெசய்யேவண் ம். தலாவ , இந்தியாவி ள்ள
நிலஸ்வான்க ம் தலாளிக ம் ஐேராப்பிய தலாளிகள் நிலஸ்வான்கைளப் ேபால்
ஏைழகளின் விஷயத்தில் அத்தைன அவமதிப் ம் கு ர சித்த ம் ண்ேடாரல்லர்.
இவர்க ைடய உைடைமகைளப் பி ங்க ேவண் ெமன்றால் நியாயமாகா . அதற்கு
நம் ேதசத்தி ள்ள ஏைழகள் அதிகமாக வி ம்ப ம் மாட்டார்கள். எனேவ
ெகாள்ைளக ம் ெகாைலக ம் சண்ைட க ம் பலாத்காரங்க மில்லாமல்
ஏைழக ைடய பசி தீர்ப்பதற்குாிய வழிையத்தான் நாம் ேத க் கண் பி த்
அ ஷ் க்க யலேவண் ம். ெசல்வர்க ைடய உைடைமகைள பலாத்காரமாகப்
பறித் க்ெகாள்ள

ய

தல் இந்நாட் ேல, நான் ேமற்கூறியப , ெபா ந்த ம்

ெசய்யா ; ஸாத்திய ம் இல்ைல.
ஆனால், ேகா க்கான ஜனங்கள் வயி

நிைறய உண

கிைடக்குெமன்

நிச்சயமில்லாம ம், லக்ஷக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒ ேவைளக் கஞ்சி கிைடக்காமேல
சுத்தப் பட் னியால் ேகார மரண ெமய் ம்ப யாக ம் ேநர்ந்தி க்கும் தற்கால
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நிைலைமைய நாம் ஒ க்ஷணம்கூடச் சகித்தி ப்ப
ெசால்லாமேல ேபாத ம்.

நியாயமில்ைல என்ப

எனேவ, உலகத் ன்பங்கள் அைனத்தி ம் ெகா தான இந்த ஏழ்ைமத்
ன்பத்ைத ஸமாதான ெநறியா ம் மாற்றக்கூ ய உபாயெமான்ைற நாம்
கண் பி த்

நடத் ேவாமானால், அதினின் ம் நம

நா

பய

மட் ேமயன்றி, உலகத்தாெரல்லா ம் நம் ைடய வழிைய அ
நன்ைமயைடவார்கள்.
‘அப்ப ப்பட்ட உபாயெமான்
ெசய்ேவாம்.

வ

ஷ் த்

கிைடக்குமா?’ என்பைதப் பற்றி இங்ேக ஆராய்ச்சி

ஜனங்க க்குள்ேள கலகங்க ம் த்தங்க ம் ெகாைலச் ெசயல்க ம் ேநாிடாத
வண்ணம் ஸமாதான ெநறியிேல உலகத்தின் ஏழ்ைமையத் ெதாைலப்பதற்குத் தகுந்த
உபாயமாக எனக்குத் ேதான் வைத இங்கு ெதாிவிக்கிேறன்.
உலகம் ேதசங்களால் அைமக்கப்பட்ட . ேதசம் மாகாணங்களின் ெதாகுதியாம்.
மாகாணங்கள் ஜில்லாக்களின் ேசர்க்ைகயாகும். ஜில்லா, ஒ

சில நகரங்க

ம்

ெப ம்பான்ைம கிராமங்க ம் கூ ய ெதாகுதியாகும். எனேவ, ஒ கிராமத்ைத
எ த் க்ெகாண் அதில் வ ைமேய இல்லாமல் ெசய்வதற்குாிய வழி கண் பி ப்
ேபாமாயின், பிறகு அந்த உபாயேம மண்டலத்தின் வ ைமையத் ெதாைலப்பதற்குப்
ெபா ந்தியதாய் வி ெமன்ப ெசால்லாமேல விளங்கும். தி ஷ்டாந்தமாக நான்
இப்ெபா
வாசம் ாிந் வ ம் கைடயம் கிராமத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம்.
இவ் ைரச் சூழ்ந்தி க்கும் வயல்கெளல்லாம் சுமார் 30 ெபாிய மிராசுதார்க
சில்லைர நிலஸ்வான்க க்கும் உாியன.

க்கும் பல

இந்த நிலஸ்வான்கள் எல்லா ம் ேசர்ந்த ஒ ஸைப சைமக்கப் படேவண் ம்.
இந்த ஸைபயார் ேகாயில் வாயி ேல கூட்டம் கூ யி ந் ெகாண் ஊர் ஜனங்கள்
அத்தைன ேபைர ம் பைற சாற் வித் த் தம் ன்ேன வரவைழக்க ேவண் ம்.
அப்ேபா நிலஸ்வான்கள் எல்லா ைடய ஸம்மதப்ப , அவர்களின் பிரதிநிதியாகிய
ஒ வர் எ ந் நின் கிராமத்தாாிடம் பின்வ மா பிரமாணம் ெசய் ெகா க்க
ேவண் ம்.
எப்ப

என்றால்:--

"கஞ்சியாவ கிைடத் வ கிறெதனி ம் அ நியதமாக எப்ேபா ம்
கிைடத் வ ம் என்ற நிச்சயம் இல்லாதப யால் நீங்கள் எண்ணில்லாத மனக்
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கவைலக

க்கும், மனஸ்தாபங்க

ஏமாற்றங்க
விசாரம்" என்

க்கும், கலகங்க

க்கும், வஞ்சைனக

க்கும்

க்கும் இைரயாகி ம கிறீர்கள். "அன்ன விசாரம் அ ேவ

பட் னத் ப் பிள்ைள ெசால் ய ேபால் உங்க

விசாரம் தீராத ெப
அல்ல

க்கும், ெபாறாைமக

விசாரமாக வந்

ண்

ப் ேதாம் என்ற பிரான்ஸ் ேதசத்

க்கு இந்த ஆகார

க்கிற . நியாயமான உைழப்பாேலா,
சாஸ்திாி, 'உைடைமயாவ

கள ’ என்

ெசால் யப வஞ்சைனத் ெதாழில்களாேல, இந்த ஊாி ள்ள வயல்கள் ேதாட்டங் கள்
எல்லாவற்ைற ம் எங்கள் சில க்கு மாத்திரம் உாிைமயாகும்ப ஏற்பா
ெசய் விட்டார்கள். ஸ்திதி எங்களிடம் இ ப்ப எங்க ைடய குற்றமாக மாட்டா .
எனி ம், உங்க ைடய ஒத் ைழப் ம் ஆதர ம் ஸ்ேநஹ ம் இல்லாவிட்டால்
எங்க க்கு இந்த நிலங்கள் எவ்விதமான பய ம் தரமாட்டா. ேம ம் நீங்கள்
அத்தைன ேப ம் ஆகார விஷயத்தில் ஒ வித நிச்சயமில்லாைமயால் ப ம்
கஷ்டங்க ம் அதனின் ம் உங்க க்குள் ஏற்ப ம் ேபாராட்டங்க ம் எங்கைள ம்
சூழ்ந் தீராத ன்பத் க்கு உள்ளாக்குகின்றன. நாங்கள் ெபா
ைடைம
விஷயத்தில் மாத்திரம் உங்களின் ம் ேவ பட்

ப்பி

ம், மற்ெறல்லா

அம்சங்களி ம் உங்கைளப் ேபான்ற மனிதர்கேள; ஆதலா ம், உங்க டேன
எப்ேபா ம் ஊடா ப் பழகுவ ம் விவஹாிப்ப ம் எங்க க்கு மிக ம் இன்றி
யைமயாதாதலா ம், நீங்கள் தீராத வ ைம நரகத்தில் ன்பப்பட் க்
ெகாண்
க்ைகயில் நாங்கள் மாத்திரம் சந்ேதாஷமாக இ த்தல் சாத்தியப்படவில்ைல.
எங்க ைடய காாியங்கெளல்லாம் உங்களாேல ஆகேவண் யி க்கிற . எங்க க்கு
உங்கைளத் தவிர ேவ கதியில்ைல. உங்க ைடய வ ைமத் தீ எங்கைள
நானாவிதங்களி ம் சாபம் ேபால எாிக்கிற . எங்க க்குள் சிறிேத ம் ஒற் ைம
யில்லாமல் ெசய் வ கிற . எங்க க்குள் ேமன்ேம ம் ெபாறாைமைய வளர்க்கிற .
மி எல்ேலா க்கும் ெபா வான தாய் ேபாலாகும். அதில், நாங்கள் மாத்திரம் உாிைம
ெகாண்டா தல் அநியாயம் என் எங்க க்கு அர்த்தமாகின்ற . அதனின் ம் ர்விக
காலம்

தல் பரம்பைர பரம்பைரயாக வழங்கிவ ம் ெசாத்ைத,

ஷ்யா

த

ய

ேதசங்களில் நடப்ப ேபால், நீங்கள் பலாத்காரமாக எங்கைளக் ெகான் ம்
சிைறயி ட் ம் எங்களிடமி ந் பறித் க் ெகாள்வ நியாயம் இல்ைல. ஏெனன்றால்,
உைடைம ெபா நாகாீகத்திற்கு ேஹ வாகும். எந்தக் காரணம் பற்றி ம் ெகாள்ைள
யி வ சாியில்ைல. நிலமில்லாத நீங்கள் எங்க ைடய நிலத்ைதக் ெகாள்ைளயிட் ப்
பறித் க்ெகாள்ளலாெமனில்,

ணியில்லாதவர்கள் உங்க

ைடய

ணிகைளப்

பறித் க் ெகாள்ளலாமன்ேறா?
ல்லாதவர்கள் பிறர்
கைளக் ைகப்பற்றிக்
ெகாள்ளலாம். ஒ சிறிேத ம் உடைம யில்லாதவர்கள் மைலக்குறவர் இைடேயகூடக்
காணப்ப வதில்ைல.

ஸ்திதி மாத்திரம்தானா உைடைம?

ணி, மணி ,

,

பாத்திரம், பண்டம், பாய், தைலயணி--எல்லாம் உைடைமகேள. மைலப் பழிஞர்
நாட் க்குள் பிரேவசித் உங்க ைடய
பாத்திரங்கெளல்லாம் அபகாித் க்
ெகாள்

தல் நியாயெமன்

உங்க

க்குத் ேதான் கின்றதா?
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'’எனேவ, எங்க ைடய ஸ்திதிகைள நீங்கள் பலாத்காரமாகப் பறித் க்
ெகாள் தல் நியாயமன் . ஆன ம் மித்தாய் எல்லா க்கும் ெபா வாகத் த ம்
விைள ெபா ள்கைள நாங்கள் சிலேபர் மாத்திரம் பங்கிட்ெட த் க் ெகாண் ,
உங்க

க்கு ‘எங்க

ைடய தய

இ ந்தால்தான் ஆகாரம். எங்கள் தயவில்லாவிட்டால்

பட் னி’ என்ற நிைலயில் உங்கைள ைவத் , அதனின் உங்கைள அ ைமகளாக்கி
நடத்திவ ம் மஹாபாவத்திற்கு இன் ம் ஆளாயி க்க எங்க க்குச் சம்மதமில்ைல.
'’இன் ம் வ வ

ெகால்ேலா ெந ந

ங் ெகான்ற

ேபா

ம் நிரப் '’ என்

தி வள் வர் ெசால் ய ேபால, (அதாவ , ேநற்
ம் நம்ைமக் ெகாைல
ெசய்வ ேபாலேவ வ த்திக் ெகாண்
ந்த வ ைம இன்ைறக்கு வந் வி ேமா
என் ) பாிதபித் ஏங்கும் நிைலைமயில் நீங்கள் உயிர் வாழ்க்ைக நடத்திவ கிறீர்கள்.
உங்கைள இந்த உண நிச்சயமில்லாத நிைலயில் ைவத்தி க்கும் பாவத்ைத இனிச்
சுமந் ெகாண்
ப்பதில் எங்க க்குச் சம்மதமில்ைல. எனேவ, உங்களில் ஆண்
ெபண் குழந்ைத எவ க்கும் என்ைறக்கும் ஆகாரவிஷயமாக பயமில்லாதப
ெசய் விடேவண் ம் என்
வழிைய அ

நாங்கள் தீர்மானித்தி க்கிேறாம், அதற்கு, பின்வ ம்

சாிக்க ேவண் ம் என்

சில ம் உங்களில் சில ம் கூ

நிச்சயித்

இ க்கிேறாம். அதாவ , எங்களில்

'’ெதாழில் நிர்வாக சங்கம்'’ என்ெறா

சங்கம்

அைமக்கப்ப ம். பயிர்த் ெதாழில், கிராம சுத்தி, கல்வி, ேகாயில் (மதப்பயிற்சி), உண ,
ணிகள், பாத்திரங்கள், இ ம் , ெசம் , ெபான் த யன சம்பந்தமாகிய நானா
வைகப்பட்ட ைகத்ெதாழில்கள்--இைவ இந்தக் கிராமத் க்கு ெமாத்தம் இவ்வள
நைடெபற ேவண் ெமன் ம், அத் ெதாழில்களில் இன்னின்ன ெதாழி ற்கு இன்னார்
தகுதி ைடயவர் என் ம் ேமற்ப ெதாழில் நிர்வாக சங்கத்தார் தீர்மானம்
ெசய்வார்கள். அந்தப்ப கிராமத்தி ள்ள நாம் அத்தைன ேப ம் ெதாழில்
ெசய்யேவண் ம். அந்தத் ெதாழில்க

க்குத் தக்கப யாக, ஆண் ெபண் குழந்ைத

த ேயார், இைளஞர் அத்தைன ேபாி ம் ஒ வர் தவறாமல் எல்லா க்கும் வயி
நிைறய நல்ல ஆகாரம் ெகா த் வி கிேறாம். நாங்கள் பிள்ைள பிள்ைள
தைல ைறயாக இந்த ஒப்பந்தம் தவறமாட்ேடாம். இந்தப் ப க்கு இந்த ஆலயத்தில்
ெதய்வசந்நிதியில் எங்கள் குழந்ைதகளின்ேமல் ஆைணயிட் பிரதிக்ைன ெசய்
ெகா க்கிேறாம். இங்ஙனம் நமக்குள் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட விஷயத்ைத எங்களில்
க்யஸ்தர் ைக எ த்திட் ெசப் ப் பட்ைடயம் எ தி இந்தக் ேகாயி ல் அ த்
ைவக்கிேறாம்.‘’ இங்ஙனம் பிரதிக்ைன ெசய்

இதில் கண்ட ெகாள்ைககளின்ப

கிராம

வாழ்க்ைக நடத்தப்ப மாயின், கிராமத்தில் வ ைமயாவ அைதக் காட்
ம்
ெகா தாகிய வ ைமயச்சமாவ ேதான்ற இடமில்லாமல் ஒற் ைம ம் பரஸ்பர
நட் ம் ஏற்பட் , அற்பா ள், ேநாய்

த ய பிசாசுகளின் பயந்ெதாைலந் , பாி ர்ண

ேக்ஷமம் உண்டாகும். ஒ கிராமத்தில் இந்த ஏற்பா நடந் ெவற்றி கா மிடத் ,
பின்னர் அதைன உலகத்தாெரல்லா ம் ைகக்ெகாண் நன்ைம யைடவார்கள். தமிழ்
நாட் மக்கேள, இங்ஙனம் உலகத்தில் வ ைமையத் தீர்க்கும் ெப ந்தர்மத்தில்
வழிகாட் ேவாராக நிற்கும் மஹிைம உங்கைளச் சார்வதாகுக.
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------------26. பைழய உலகம்
இந்த உலகம் மிகப் பழைமயான . இதன் வ வம் திதாகத் ேதான் ம்.
இயற்ைக பழைம; தனி ேவப்பமரம் சாகும்; ஒற்ைற ேவப்பமரம் இறக்கும்;
ேவம் க்குலம் எந்நா
ண் . மி ள்ளவைர ெவயில் என்ைறக்கும் இப்ப
அ க்கும். மைழ, காற் , பிறப் , வளர்ப் , ேநாய், தீர் , இன்பம், கட் , வி தைல,
தீைம, இன்பம், ன்பம், பக்தி, மறதி, நைரப் ,
எக்காலத்தி
ண் .

யரம், கலக்கம்--எல்லாம்

க விகள் மா ப கின்றன; இயற்ைக ெசல்கின்ற . ஏன் ெசால்

கிேறன்,

ெதாி மா? நமக்ெகல்லாம் ெதாியாமல் ஆகாசத்தி
ந்
திய நாகாீகம் ஒன்
குதித்தி ப் பதாகப் பள்ளிக்கூடத் ப் பிள்ைளகள் ெசால் க் ெகாள் கிறார்கள். நான்
அைத நம்பவில்ைல. உலகேம பைழய உலகம்.
ஏைழ பா

எப்ேபா ம் கஷ்டம். பணக்கார

ண் . ேகாயில் காத்தவ

க்குப் பல வித ெசளக்கியங்க

க்குப் பஞ்சமில்ைல. சாமிகள்,

குைறயாமல், பாதி கல், பாதி சாமி.

ச்சாமி இ ந்

க்கால்வாசிக்குக்

ேகாயில் நடத்தினால், உடேன

கி த கம் பிறந் விடாதா?
எந்த ேதசத்தி ம் எந்தக் காலத்தி ம் இேத கைத தான் நடந் வ கிற . எவன்
ைக ஏறியி க்கிறேதா அவன் பா ேகாலாஹலம். ஏைழக்குக் கஷ்டம்.
பணக்காரன்--ஏைழ என்ற பிாி

ன் காலத்தில் எப்ப

உண்டாயிற் ? கு ,

பைட என்ற இரண்டாக மனித ஜாதி ஏன் பிாிந்த ? எல்லா ம் ஒன் கூ

உ

பயிாிட் ப் பிைழக்கும் கிராமத்தில் ேவற் ைம எந்தக் காரணத்தினால் வந்த ? இைவ
ெயல்லாம் எஜமானன். விசாரைணகள். இந்த நிமிஷம் ெஸளகர்யமில்ைல. ஏைழ
பணக்காரன் விஷயத்ைத மாத்திரம் இப்ேபா க
ேவாம்.
ஒ

ெசட்

வியாபாரத்தில் ஏைழயாய் ெநாந்

ேபாய்த் தன

ட் ப்

பஞ்சாங்கத்ைதயாிடம் ‘பணக்காரனாவதற்கு என்ன ெசய்யலாம்?’ என் ேகட்டான்.
நவக்ரஹ ைஜ நடத்தேவண் ம் என் அய்யர் ெசான்னான். எவ்வள பணம்
ெசலவாகுெமன் ெசட் ேகட்டான். பத் ப் ெபான்னாகுெமன் பார்ப்பான்
ெசான்னான். அதற்குச் ெசட் ெசால் கிறான்:--"என்னிடம் இப்ேபா
ெகா ம் க்காசு, ெதன்ைனமரம் ேபாட்ட , ஒற்ைறக் காசுக்கூடக் கிைடயா . இந்த
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நிைலைமயில் என்ன ெசய்தால் பணம் கிைடக்குெமன்
ேபசுகிற . அைதச் ெசால்

உம் ைடய சாஸ்திரம்

ம்'’ ஏன்றான்.

அப்ேபா பார்ப்பான் ெசான்னான்--'’நீ ேபான ஜன்மத்தில் பிராமண க்கு நல்ல
தானங்கள் ெசய்தி க்க மாட்டாய். அதனால் இந்த ஜன்மத்தில் உனக்கு இந்த நிைலைம
ஏற்பட்ட . உனக்குப் பிராயச்சித்தம் நம் ைடய சாஸ்திரத்தில் கிைடயா . இந்த
ஜன்மத்தில் இனிேய ம் ண்ணியங்கள் ெசய்தால் அ த்த பிறவியில் உனக்குச்
ெசல்வ ண்டாகலாம்.'’

பய

இவ்வா அய்யர் ெசால் ய உபாயம் ெசட் க்கு ரஸப் படவில்ைல. எனக்கும்
ைடயதாகத் ேதான்றவில்ைல. அ த்த ஜன்மத்தில் நான் மற்ெறா மனிதனாகப்

பிறந் வாழ்ைகயிேல ெசல்வ ண்டானால், இப்ேபா ள்ள எனக்கு எவ்விதமான
லாப ம் இல்ைல. அைதப்பற்றி எனக்கு அதிக சிரத்ைத யில்ைல. இந்த ஜன்மத்தில்
பணம் ேத வ தான் நியாயம். வ ம் ஜன்மத்
பாய்க்கு இப்ேபா சீட் க் கட் வ
த்திக் குைற .
எவ்விதமான மி க பக்ஷி ம் கூட்டம் கூ கக்ஷி கட் த் தன் குலத்ைதத் தாேன
அழிப்ப வழக்கெமன் ேதான்றவில்ைல. மனித ஜந் ஒன் க்ேக இவ்வழக்கம்
ெந ங்காலமாக இ ந் வ கிற . ேஹாமர் கால தல் கான்ஸ்டண்ைடன் ராஜா
காலம் வைரயி ம் யவன ேதசத்தில் ேபார் நிற்கவில்ைல. யற் காற்ற த்த இரவிேல
கூடக் கள

நிற்கவில்ைல. தீைம எக்காலத்தி

ண் . விஷத் க்கு மாற் ம்,

ேநாய்க்குத் தீர் ம், மி ைமக்குச் ெசல்வ ம், மடைமக்குக் கல்வி ம் எக்காலத்தி

ம்

ேதடலாம். ேதடேவண் மானால், அதற்கு உபாயங்க ம் எல்லாக் காலத்தி ம்
ஒன்றாகேவ யி ப்பதன்றி மா ப வதில்ைல. மனிதர் க விகைளேய மாற் கின்றனர்.
மற்றப்ப பழைமைய விடாமல் நடத்தி வ கின்றார்கள்.
ஒ வியாபாரத்தில் ஒ லாபம் கிைடக்கேவண் மானால், ஒேர யாக ஸூர்ய
மண்டலத் க்குத் தாவிப்ேபாக
யா . பைழய வழக்கப்ப ெம வாக ஒவ்ேவார்
அ யாகத்தான் ேபாகேவண் ம். பதறின காாியம் சித ம். ெம வாகச் ெசல்ேவாேன
குறியைடவான். பைழய வழி தான் நல்ல வழி. அ தான் எப்ேபா ேம நடக்ககூ ய
வழி. உலகத்தில் எல்லாக் காாிய ம் ப ப்ப யாகத்தான் ஏ கிற . படீெலன்
ஏறினால், படீெலன்

விழ ேநாிடலாம். காற்றா

ள்ளிப் பாய்கிற . சூாியன் ஒேர

கணக்காக நடக்கிறான். அவன் ெநறி மா வதில்ைல, தாழ்ப்பதில்ைல, ெசல்
எப்ேபா ேம ஏறிச் ெசல்
----------------------

கிறான்;

வான், பைழய வழிதான் வியாபாரத் க்குச் சாியான வழி.
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27. வாசக ஞானம்
வியாபாரம், ைகத்ெதாழில், ராஜாங்கச் சீர்தி த்தம், ஜனச

கத் தி த்தம்

த ய

ெலளகிய விவகாரங்கள் எல்லாவற்றி ம், மனிதர் ஏறக்குைறய எல்லாத்
திட்டங்கைள ம் உணர்ந்
த் விட்டனர். ஒ
ைற அல்ல ஒர் இலாகாைவப்
பற்றிய ஸூ
ம தந்திரங்கள் மற்ெறா
ைறயில் பயிற்சி ெகாண்ேடார்
அறிந்தி 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
ஸூ
மமான பரம சத்தியங்கைளெயல்லாம் 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 கவனிக்கு
மிடத்ேத, 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

க்கும் ஞானத்தினால்

யவில்ைலேய? என் ெசய்ேவாம்? பாழ்பட்ட மனம்ஒயாமல்

ச ட் க் ெகாண்

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

ம் ெபண்க

ம் ஸமானமான ஆத்ம இயல் ம், ஆத்ம

குணங்க ம் உைடேயாராதலால், ெபண்கைள எவ்வைகயி ம் இழிந்தவராகத்
க
தல் பிைழ என்ற ெகாள்ைக ஐேராப்பாவில் ப ப்பாளிக க்குள்ேள மிக ம்
சாதாரணமாகப் 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 நியாயங்கைள ம் காட்ட ம் ணிகிறார்கள்.
'’விஷ் பக்தி ைடேயார் எந்த குலத்ேதார்ஆயி ம் எல்லா வைகயி ம்
சமானமாகப் ேபாற் வதற்குாியர் என்ப
ராமா ஜாசார்ய ைடய பரம
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

கீைதயால் உணர்த்திய உண்ைமைய ம், '’எல்லா உயிர்களிடத் ம் தன்ைன ம்
தன்னிடேத எல்லா உயிர்கைள ம் காண்பவேன காட்சி ைடயவன்'’ என்
கண்ணபிரான் அேத கீைதயில் ெசால் ய ெகாள்ைகைய ம் ேவேதாப நிஷத் களின்
வான தீர்மானம் என் ெதாிந்த ஹிந் க்கள் உலகத்தி ள்ள மற்ெறல்லா
ஜனங்கைளக் காட்
ெச த் கிறார்கள்.

ம், ஜாதிேவற் ைம பாராட் வதில் அதிகக் ெகா ைம

"இன்ெசால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்ெகாேலா
வன்ெசால் வழங்கு வ "
என்ற குறளின்ப , ‘இனிய ெசாற்கள் ெசால்வதினின் ம் நன்ைமகள் விைளவ
கண் மானிடர் ஒ வ க்கு ஒ வர் ெகா ஞ்ெசாற்கள் 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 .
"மரணம் பாவத்தின் கூ
கி ஸ்தவர்க

என்

கி ஸ்தவ ேவதம் ெசால்வ

எல்லாக்

க்கும் ெதாி ம். அப்ப யி ந் ம், பாவத்ைத அறேவ ஒழித்த
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கி ஸ்தவர்கள் எவைர ம் காணவில்ைல. ‘நாெமல்ேலா ம் பாவிகள்’ என்பைதப்
பல்லவிேபால ெசால் க்ெகாண் காலங் கடத் கிறார்கள்.
இெதன்ன ெகா ைம! இெதன்ன ெகா ைம! இெதன்ன ெகா ைம!
சாதாரணமாக வியாபாரம், விவசாயம் த ய காாியங்களிேல கூட மனிதர் நிச்சயமாக
லாபங் கிைடக்கும் என் ெதாிந்த வழிகைள அ சாிக்க
யாமல்
கஷ்டப்ப கிறார்கள். இந்தப் ெபாிய சக்தி ஹீனத்திற்கு மாற் க் கண் பி க்காமல்
நாம் சும்மா இ ப்ப நியாயமன் .
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
அெசளகர்யங்கைள 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 சம்மானங்களா ம்
ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம். க ேபா ம்; ண் ன்பங்க
பட் ப் பட் உலகம் அ த் ப் ேபாய்விட்ட .

ம் அநாவசியக் கஷ்டங்க

ம்

வா ங்கள், மக்கேள! வா ங்கள், அண்ணன் தம்பி மார்கேள! 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 சமத்வேம 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. சமத்வ
ெநறியிேல பாய்ந் வி ேவாம். பைழய கட் கைள லக்ஷக்கணக்கான மக்கள் கூ
நின் தகர்ப்ேபாம்.
'அன்ேப இன்பம் த ம். பைகைம அழிக்கும்’என்

ெதாிந்ேதாேமா? நல்ல ,

எ ங்கள், ேகா க்கணக்கான மானிடர் எங்கும், எப்ேபா ம், எல்லா
உயிர்களிடத்தி ம் அன் ெச த்தத் ெதாடங்குேவாம். க ைய அழிப்ேபாம். சத்யத்ைத
நாட் ேவாம்.
------------------
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28. அமிர்தம் ேத தல்
'’காக்க கின்ன ட் காட்சியல்லாெதா

ேபாக்குமில்ைல'’
--தா மானவர்.

பல வ ஷங்களின்
வந்தான்.
'’

ன்ேன ெத

வழியாக ஒ

ங்ைகயிேல வாங்குகிற

சுழிமாறிப் ேபானா

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 கத்தில் நான்
என்ன ெப ஞ் ெசய்ைக ெதாடங்கி நிைறேவற்ற

ம்? ஈசன் நம்மிடத்தில் அறிைவ

விளங்கச் ெசய்கிறான். அறிேவ தம வ வமாக அைமத்தி க்கிறான். அறி ,
இன்பத்ைத வி ம் கிற . அளவில்லாத அழகும் இன்ப ம் ெகாண்ட உலகெமான்
நம்ேமா இ க்கிற . எப்ேபா ம் இவ் லகம் இன்பம். இந்த உலகம் கவைலயற்ற
தாகும்; இதிேல அ வி ம் அ ெவாக்கும் சிறிய மண்டலத்தின் மீ தான் நம்மால்
சஞ்சாிக்க
கிற . இ ேபால் கணக்கில்லாத மண்டலங்கள் வான்ெவளியிேல
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 ேபால் ேதான் கிற .
இைடெயல்லாம் ஒேர ெதளிவான ெவளி; சூாியன் ெ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, இதன் விைள களிேல
ெப ம்பான்ைம இன்பம், இதன். தாங்குதல் இன்பம்; காற் , இைதத் தீண் னால்
இன்பம்;

ச்சிேல ெகாண்டால் இன்பம்; உயிர்க

டேன பழகினால் இன்பம்;

மனிதாின் உறவிேல அன் இ ந்தால் இன்பக்கட் . பின்
உண்

ம் இவ் லகத்தில்,

தல் இன்பம்; உைழத்தல் இன்பம்; உறங்கல் இன்பம்; ஆ தல் இன்பம்,

கற்றல், ேகட்டல், பா தல், எண்

தல், அறிதல்-- எல்லாம். இன்பந்தான்.
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ன்பத்ைத நீக்குதல் விைரவிேல ஈேடறவில்ைல
ஆனால் இன்பங்கெளல்லாம் ன்பங்க டேன கலந்தி க்கின்றன.
ன்பங்கைள அறிவினால் ெவட் எறிந் விட் இன்பங்கைள மாத்திரம் சுைவ
ெகாள்ள ேவண் ெமன் ஜீவன் வி ம் கிற . ன்பங்கைள ெவட் எறியத்
திறைமெகாண்ட அறி ம் உ தி ம் ேவண் மானால், அ

எளிதில்

கிற

காாியமாகத் ேதான்றவில்ைல. ெபாிய ெபாிய கஷ்டங்கள் பட்டபிறகுதான், சிறிய
உண்ைமகள் லப்ப கின்றன. நம்ைமச்சுற்றி இன்பக் ேகாட்ைடகள் கட் க்ெகாள்ள
ேவண் ம் என்கிற ஆைச ஒவ்ெவா வ க்கும் இ க்கின்ற . மகத்தான 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 ம்ப நான் ெசய்யேவண் ம். நல்லாைசகள் ெபாி
ெபாிதாக ைவத் க் ெகாண்
க்கிேறாம். இந்த ஆைசகள் 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 நம்மால் இயன்ற வைரயில் இைடவிடாமல் யற்சி ெசய்
ெகாண் நாம் காலத்தின் பக்குவத் க்காகக் காத்தி க்கும்ப ேநாி கிற . இதனி
ைடேய ேமற்ப பிச்ைசக்காரன் பாட் வாஸ்தவமாய் விட்டால் என்ன ெசய்வ ?
ங்ைகயிேல வாங்குகிற ச்சு அ சுழிமாறிப் ேபானா ம் ேபாச்சு! என்ன ஹிம்ைஸ
இ ?

வய ண்

என்பேத

ம் நல்ல நிச்சயமாக இ ந்தால் குற்றமில்ைல.

வ ஷங்களில் எவ்வளேவா காாியம்
நிச்சயமில்ைல’ என்

த்

விடலாம். ‘அ த்த நிமிஷம்

தீர்ந் விட்டால் எைதக் ெகாண்டா வ ? இ

கட்

வரா .

எப்ப ேய ம், ேதகத்ைத உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். நம காாியம்
ந்த
பிறகுதான் சாேவாம். அ வைர நாம் சாகமாட்ேடாம் நம் இச்ைசகள் நம் ைடய
தர்மங்கள் நிைறேவ ம் வைர நமக்கு மரணமில்ைல,
-------------------29. ேநசக் கக்ஷியாாின் ‘’

ட பக்தி'’

11 பிப்ரவாி 1921
'’ெரயிக் ஸ்தாக்" என்ற ெஜர்மன் ஜனப் பிரதிநிதிகளின் ஸைபயில் ெஹர் ேவான்
ேமான்ஸ் என்ற ெஜர்மானிய மந்திாி சில தினங்களின் ன் ேநசக் கக்ஷியாாின்
பாாீஸ் ஸமாஜத்தில்
ெசய்யப்பட்ட நஷ்டஈட் த் ெதாைககைளப் பற்றிப்
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ேபசுைகயில், ெஜர்மனி டன் ஸமரஸமான வாதங்கள் ெசய்

ெபறக்கூ யைதக்

காட்
ம் ெஜர்மனிக்குக் '’கட்டைள" பிறப்பிப்பதனால் அதிகம் ெபறக்கூ ெமன்ற
ட பக்திைய ேநசக் கக்ஷியார் நீக்கி வி தல் தகுெமன் எச்சாிக்ைக ெசய்தார்.
ஏற்ெகனேவ ப் ஸ்ெஸல்ஸ் நகரத்தில் நைடெபற்ற அர்த்த சாஸ்த்ர நி ணர்களின்
ஸங்கத்தில் ப்ெரஞ்ச் பிரதிநிதியாகிய
மான் ேல என்பவரால் திட்டஞ் ெசய்யப்
பட் மற்ற ஆங்கில, ப்ெரஞ்ச் அதிகாாிகளா ம் அங்கீகாிக்கப் ெபற்றி க்கும்
ஏற்பாட்ைட ேநசக் கக்ஷியார் இங்ஙனம் திடீெரன் ைகவிட் விட்டைதக் குறித்
ெஹர் ேவான்
ேமான்ஸ் வியப் த் ெதாிவித்தனர். லண்டனில் நடத்தப்ேபாகிற
ஸைபக்கு ெஜர்மன் பிரதிநிதிகைள ம் அைழக்கப் ேபாவதாக மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ்
ெதாிவித்தி ந்தார். அதாவ , பாாீஸ் ஸமாஜத்தின் தீர்மானங்கைள ெஜர்மானியர்
ஒப் க் ெகாள்வாராயின் பிறகு லண்டன் ஸைபக்கு அவர்கைளப் பிரதிநிதிகள ப் ம்
ப ேகட்க ேவண் ெமன்ப மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜின் க த் . ஆனால் அதன்
ஸம்பந்தமான அைழப் க் க தம் இன்

ம் தங்கள் வசம் கிைடக்கவில்ைலயாதலால்,

அந்த ஸைபயில் ேசர்வதா, அல்ல அைத பஹிஷ்காரம் ெசய்வதா என்பைதக் குறித்
இன் ம் ெஜர்மானியர் நிச்சய ைரக்க இயலாெதன் ேவான்
ேமான்ஸ் கூறினார்
ஆயி

ம், ேநசக் கக்ஷியாாின் தீர்மானங்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்

ேமேல

விவாதங்கள் நடத் வ ஸாத்யமில்ைல ெயன் ம், அத்தீர்மானங்க க்ெகதிாிைடயாக
ெஜர்மானிய ஆேலாசைனகைள ெவளியிடப் ேபாவதாக ம் அந்த மந்திாி ெதாிவித்தார்.
ேநசக் கக்ஷியாாின் பாாீஸ் தீர்மானங்களின்ப
வ ஷங்களில் இ பத்திஆறாயிரத்
அல்ல

ந்

ராயிரங் ேகா

ேவண் ெமன் ம், அத

அ

ேகா

ெஜர்மனி நாற்பத்திரண்
(26000, 000, 000) தங்க '’மார்க்'’

(3000, 000, 000, 000) காயித '’மார்க்'’ெச

டேன, இன்

த்த

ம் 42 வ ஷங்கள் வைர ெஜர்மனியின்

ஏற் மதிகளின் கிரயத்தில் 100--க்கு 12 தம் ெச த்திக் ெகாண் வரேவண்
ெமன் ம் விதிக்கப்பட்
க்கிற . பிந்திய வைகயில் இன் ம் ஒாிரண்டாயிரம் ேகா
'’மார்க்'’ அதிகமாகத் தட்டலாெமன் ேநசக் கக்ஷியார் நிைனப்பதாக ேவான்
ேமான்ஸ் ெசால் யேபா ெரயிக் ஸ்தாக் அங்கத்தினர் நைகத்தார்கெளன்
ராய்ட்டர் தந்தி ெதாிவிக்கிற . இதினின் ம் ெஜர்மானியர் நஷ்டஈட் த் ெதாைக
ெச த் ம் விஷயத்தில் ேநசக் கக்ஷியாாின் கட்டைளைய உடேன எதிர்ப்
ேபச்சில்லாமல் நிைறேவற் வார்கெளன் நிைனக்க இடமில்லாம
க்கிற . இந்தத்
தீர்மானங்கைள ெஜர்மானியர் அங்கீகாியாவி ன், அவர்க க்கு விதிப்பதாக
எண்ணியி க்கும் தண்டைனக க்கிைடேய அவர்கைள ஸர்வேதச ஸங்கத்தில்
ேசர்க்கமாட் ேடாெமன்பெதான் . ஆனால் அந்த ஸங்கத்தில் தன்ைனச் ேசர்த் க்
ெகாள் ம்ப ெஜர்மனி இன் ம் பிரார்த்தைன ய ப்பவில்ைல யாதலால், அந்த
தண்டைன அதிகமாகப் ெபா ட் ப த்தத் தக்கதன்ெறன் ேவான்
ேமான்ஸ்
குறிப்பிட்டேபா

"ெரயிக் ஸ்தாக்'’ அங்கத்தினர் கரேகாஷம் ாிந்தார்களாம்.
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அெமாிக்கப் பத்திாிைககளிற் ெப ம்பாலன ம், ராஜதந்திாிகளிற்
ெப ம்பாேலா ம், இவ்விஷயத்தில் ெஜர்மனிக்க

கூலமாகேவ ேபசுதல்

குறிப்பிடத்தக்க . ெஜர்மானியரால் இந்த பாரத்ைதச் சுமக்க
யாெதன் ம், இந்த
ஏற்பாட்
ந் அெமாிக்க வியாபாரத் க்கு இைட
விைள ெமன் ம்
அெமாிக்காவில் பலமான நம்பிக்ைக ேயற்பட்
ப்பதாக ராய்ட்டர் ெதாிவிக்கிறார்.
ஜனாதிபதி வில்ஸ ைடய பத்திாிைகயாகிய '’நி யார்க் உலகம்'’ என்ப —‘ெஜர்மன்
ஏற் மதிகளின் மீ விதிக்கும் தீர்ைவயால் அெமாிக்கா க்கு ஏற் மதியாகும்
வஸ் க்களின் அள குைறந் வி ம். இதினின் ம் விைளெபா ள் வாங்குவதற்கு
ேவண் ய நாணயம் ெஜர்மனிக்குக் குன்றிப் ேபாகும். எனேவ ெஜர்மனி மீள ம்
உத்தாரணம் ெப தல் இயலா
இவ்வா
க

ேபாய்வி ம்’ என்ெற

கிற .

அெமாிக்காவில் ெஜர்மனிக்குத் தக்க உபபலமி ப்பைதக்

மிடத்ேத, ேவான்
ட பக்தியாகத்தான்

ேமான்ஸ் ெசால் யப

ேநசக் கக்ஷியாாின் திட்டம் ெவ ம்

ெமன்ற எண்ணம் எவ க்கு ண்டாகக்கூ ம். ஆனால்,

இங்ஙனம், மஹா த்தத்தால் ேநசக் கக்ஷியார்க க்கு விைளந்தி க்கும் நஷ்டங்கைள
சிரமமில்லாமல் ெஜர்மனியின் தைலயில் கட் த் தாம் தப்பிவிடலாெமன் க
ம் ட
பக்திையக் காட்
ம் மற்ெறா ெபாிய ட பக்தி யி க்கிற . அைதக் குறித் ச் சில
வார்த்ைதகள் ெசால் தல் நம கடைம என் நிைனக்கிேறாம். அந்த ட பக்தி ேநசக்
கக்ஷியா க்குள்ேள ெபா வாக இ ப்பி ம், அவர்க க்குள் மந்திராேலாசைன
த ய விஷயங்களில் தைலைம ண்
க்கும் இங்கிலாந்தினிடம் மிக ம்
விேசஷமாகக் காணப்ப கிற . இதைன ஒ தி ஷ்டாந்த லமாக விளக்குகிேறாம்.
ெரயிக் ஸ்தாக்கில் ேமற்கூறிய
ேமான் ன் உபந்யாஸம் இந்த மாஸம்
(ெபப் வாி) தல் ேததியன் நைடெபற்ற . அேத தல் ேததியன் ஐர்லாந்தில்
கார்க் நகரத்தில் ரா வ விசாரைணக் ெகாைலத் தண்டைனெயான்
நிைறேவற்றப்பட்ட . ரா வ விசாரைணயின் கீழ் இ தான் தலாவ ெகாைலத்
தண்டைன ெயன் ராய்ட்டர் ெதாிவிக்கிறார். ெகாாி ெயன்ற கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த
விவசாயி ஒ வனிடம் அ மதிச் சீட் ல்லாத ைகத் ப்பாக்கி ெயான்றி ந்ததாகக்
குற்றஞ்சாற்றி, அக் குற்றத் க்காக அவ க்கு மரணதண்டைன விதிக்கப்
பட்
க்கிற . அடக்கு ைறகளால் ஐர்லாந் க் கலகத்ைத நசுக்கிவிடத் தீர்மானஞ்
ெசய்தி க்கிறார்கெளன் இதனால் நன்கு விளங்குகிற . இைதத்தான் நாம் பரம
டபக்திெயன் ெசால் கிேறாம். ஜனங்கள் ஏற்ெகனேவ ெகா ைமைய எதிர்த் க்
கலகம் ாி ம் ேபா , அந்தக் கலகத்ைத அடக்க இன் ம் அதிகக் ெகா ைமைய
வழங்குதல் உபேயாகமற்ற--தீைமைய மிகுதிப் ப த்தக் கூ ய-- ைற ெயன்பைத
உலக சாித்திரம் மீட் ம், மீட் ம், மீட் ம் எத்தைனேயா தி ஷ்டாந்தங்களால் விளக்கி
யி க்கிற . எனி ம் அேத ைறையத்தான்
ாியாவில் ப்ரான்ஸ் ேதசத்தார் ைகயாள
ய கிறார்கள். ெமஸெபாேடாமியாவி ம் அரபியாவி ம் ஆங்கிேலயர் அைதத்தான்
ைகயாண் வ கிறார்கள். கிேரக்கர்
க்கியில் அேத கிாீைட ெசய் வ கிறார்கள்.
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அச்சம், சினம்

த ய சித்த வி த்திகள் ேதான் ம் ேபா

ஸாதாரண மனிதர் த்தி

தவறி ேவைல ெசய்தல் ஸஹஜம். அந்த ஸமயத்தில் ஜனங்க க்கு க்தி, அ பவம்,
சாஸ்திரம் என்ற ன் வித ப்ரமாணங்க ம் மறந் ேபாய் வி கின்றன. எனேவ த்தி
ஹீனமான கார்யங்கள் ெசய் ெபாிய நஷ்டங்க க்குள்ளாகின்றனர்.
ஆனால், இவ்விதமான கார்யங்கைள ராஜாங்கத்

மந்திாிகள் ெசய்வாரானால்,

அவர்கள் ராஜ்ய பாரத் க்குத் தகுதியற்ேறாராய் வி கிறார்கள். ேம

ம், ம

ஷ்ய

ஸேஹாதரத்வம், ஸமத்வம் இைவ ஐர்லாந் க்குண்டா, இல்ைலயா? அரபியா க்கும்
ெமஸ்ெபாேடாமியா க்கும். இந்தியா க்கும், எகிப் க்கும் அைவ உண்டா,
இல்ைலயா? இல்ைல ெயனில், ஏன் இல்ைல? ெதய்வ விதிக க்கு மாற்றில்ைல.
ெகா ைம ம் அநீதி ம் ெசய்ேவார் ெகா ைமக்கும் அநீதிக்கும் இைரயாவர். பிறைர
அ ைமப் ப த் ேவார், தாம் அ ைமகளாக்கப்ப வர். அநியாயம், ஸமத்வ விேராதம்
த யவற்றால் ஐேராப்பிய மஹா த்தத்தில் அபாரமான கஷ்டங்க க்குட்பட் ம்,
ஐேராப்பிய ராஜதந்திாிக க்கு இன் ம் த்தி ெதளியாம
ப்ப பற்றி விசனப்
ப கிேறாம்.
--பாரதி தமிழ்
--------------------30. ‘‘ ேகாள மஹா

த்தம்’’

12 பிப்ரவாி 1921
ஐேராப்பாைவப் பி த்த சனி இன்

ம்

ற்றி

ம் நீங்கியதாகத் ெதாியவில்ைல.

ெசன்ற நான்கு ற்றாண் களில் ஐேராப்பா கல்வித் ேதர்ச்சி, இயற்ைக யறி
த யவற்றில் எவ்வளேவா ேமன்ைம யைடந்தி க்கிற . ஆனால் அைத அக்கல்வி
த யவற்றால் எய்தக் கூ ய

நலத்ைத ம் எய்தாதப

த த் , ஏறக் குைறய

ஸ்மசான நிைலைமயில் ெகாண் ேசர்த்த யாெதனில், அதன் ஓயாத ேபார் நிைன !
ஐேராப்பாவில் ஸதா ஏேத ேமார் த்தம் நடந் ெகாண்
க்கும். அல்ல விைரவில்
ஒ
த்தம் வரப் ேபாவதாகப் ேபசிக் ெகாண்
ப்பார்கள்.
அந்தக் கண்டத்தாாின் மனதி
ந்
த்தபயம்
க்ஷணேம ம் பல ற்றாண் களாகக் கிைடயா .

ற்றி

ம் நீங்கியி ந்த ஒற்ைற

இதனிைடேய, ெசன்ற நான்கு ற்றாண் க க்கு ன் ஐேராப்பாவின்
ஒ பாகத்தி ள்ேள ஒ ங்கி வாழ்ந்த ெவள்ைள ஜாதியார்கள் இன்ைறக்கு ஐேராப்பா
வைத ம், அெமாிக்காக் கண்ட

ைத ம், ஆஸ்திேர யாைவ ம், ஆப்ாிகாவில்
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க்காேல யைரக்காற் பங்ைக ம், ஆசியாவில் பாதிக்கு ேமற் பகுதிைய ம் தமக்குக்
கீழ்ப்ப த்திக் ெகாண் விட்டார்கள்.
இங்ஙனம் இந்த நான்கு

ற் ண் க

க்குள்ேள பல கண்டங்கைள ெவல்

ம்

சக்தி இவர்க க் ேகற்பட்டதன் காரணம் ெவ ம ந் , ப்பாக்கி, பீரங்கிகள். இந்த
ஆ தங்கள் மற்றக் கண்டத்தாாின் வசப்ப
ன் ெவள்ைள ஜாதியா க்கு
வசப்பட்டன. அதனால் மண்ட லம் அவர்க ைடய ஆதிக்கத்தின் கீேழ ழ்ந்த .
ஆனால், இங்ஙனம் உலக
ைத ம் ெவன் , அங்ெகல்லாம் தங்க ைடய
வியாபாரத்ைத ம் நிைலநி த்தி ஏராளமான ெசல்வங்கள் திரட் ஐேராப்பா க்குக்
ெகாணர்ந்த ஐேராப்பியர் அந்தக் குைவ குைவயான திரவியங்கைள ம், அவர்க
'’ஸயன்ஸ்’' ஞானத் தால் இயற்ைகயின் மீ கிைடத்த திய சக்திகைள ம்
உபேயாகப் ப த் வேத தற் கடைமயாகக் க தினர்.

க்கு

த்தத்தில்

தி ஷ்டாந்தமாக, வான விமானம் பறக்கத் ெதாடங்குவதற்கு ன்னதாகேவ
ஐேராப்பியர் அைதப் ேபாாிேல உபேயாகப் ப த் வெதப்ப என்பைதக் குறித்
ேயாசைன ெசய்யத் ெதாடங்கி விட்டார்கள்.
இந்த குணத்தி
ந் கைடசிப் பயனாக விைளந்த ஐேராப்பிய மஹா
த்தத்தனால் தாம் எய்திய கஷ்டங்கைள உணர்ந்த பின்னராவ அவர்க க்கு இந்த
குணம் அ ேயா ெதாைலந் விட்டெதன் நிைனத்ேதாம். ஆனால் பிறவிக்
குணத் க்கு மட்ைட ைவத் க் கட் னால் ேபா மா? இத்தைன கஷ்டங்க க்குப்
பிறகும் இந்தகுணம் அவர்கைளக் ெகாஞ்சம் ஒட் க் ெகாண் தான் இ க்கிற
உள் நாட் க் குழப்பத்ைத அடக்குவதற்கு ேவ

நியாயமான வழி ெதாியாமல்,

பிற நா க டன் ேபார் ெதா த் , அதினின் ம் ஸ்வ ஜனங்கள் ஏராளமாக ம ந்
ெதாைலவார்களாதலால் அங்ஙனம் உள் நாட் க் கலகம் தாேன சாந்தி ெபற்
வி ெமன் எதிர்பார்த் ப் பிற ேதசங்கேளா ேபார் ெதாடங்குதல் சக்தியற்ற
ராஜதந்திாிகளின் ஹீன மார்க்கங்களில் ஒன் .
அைத

ன்

ஷியா ேதசத் ச் சக்ரவர்த்தி அ

ஸாித்தார். அவர் அதனால்

எய்திய
ைவக் கண் ம் த்தி ெதளியாமல், இன் ேவ சில ஐேராப்பிய
ேதசங்களின் ராஜதந்திாிகள் அந்த வழிைய அ ஸாிக்க எண் கிறார்கெளன்
நிைனக்க பலமான ேஹ க்கள் இ க்கின்றன.

88
ஆனால், இனி ஐேராப்பாவில் அல்ல

ேமற்கு ஐேராப்பாவில், குைறந்த பக்ஷம்

இன் ம் 30 வ ஷங்க க்கு ஜனங்கள் த்தத்தின் ெபயைரேய ஸ்மாிக்க மாட்டார்
கெளன்ப திண்ணம். சூ கண்ட ைன அ ப்பங்கைரைய அ கா .
எனி

ம் ஐேராப்பிய ேதசத்தார்க

ம் ெபா ட்

ஐேராப்பா

க்குள்ேள ஏற்பட்

வைத ம், அல்ல

அைனவைர ம் ஆசியா, ஆப்பிாிகா ஜனங்களின் மீ
மதிேகடர் ேயாசைன ெசய்கிறார்கள்!

க்கும் விேராதங்கைள

ெவள்ைள ஜாதியார்
ேபா க்கு விடலா ெமன்

சில

லண்டன் '’ைடம்ஸ்’’ பத்திாிைக ெபா ப் த் தன்ைம ைடயதாகத் தன்ைன
மிக ம் கணித் க் ெகாள் கிற . இங்கிலாந் ேதசத் மந்திாிகைளக் காட்
ம்
தனக்கு ப்ாிட் ஷ் பாிபாலன விஷயத்தில் ஆயிரம் பங்கு அதிகப் ெபா ப் ணர்ச்சி
யி ப்பதாக ந க்கிற . அந்தப் பத்திாிைக தன
பதிப்பில், மிஸ்டர் மக்

1921 ஜனவாி 15--ஆம் ேததிப்

ர் என்ற அெமாிக்கப் பத்திாிகாசிாியரெரா வர் எ திய

'’ேமற்கும் கிழக்கும் விேராதம்'’ என்ற வ்யாஸத்ைத ப்ரசுரம் ெசய்தி ப்ப டன், அைதக்
குறித் ஒ தைலயங்கக் குறிப் ம் வைரந்தி க்கிற .
அந்த வ்யாஸத்தின் க த் யாெதனில் எதிர்காலத்தில் ஸமீபத்திேல
ஏற்ெகனேவ நடந்த ஐேராப்பிய மஹா த்தத்ைதக் காட்
ம் பன் மடங்கு ெகா ய
ேகாள மஹா த்தெமான் நடக்கப்ேபாகிற ெதன்ப . இந்த த்தம் ெவள்ைள
ஜாதியா க்கும் இதர வர்ணத்தா க்கு மிைடேய நடக்குமாம். ஜப்பானியைர ம்
சீனைர ம் அெமாிக்கா ம் ஆஸ்திேர யா ம் தம் ள்ேள பிரேவசிக்கக் கூடாெதன்
த ப்பைத உத்ேதசித் மஞ்சள் வர்ணத்தா க்கும் ெவள்ைளய க்கும் சண்ைட
வ மாம். ஜப்பானில் மி ெகாஞ்சம், ஜனத்ெதாைக அதிகம். அதற்கு அதி சமீபத்தில்
வட அெமாிக்கா இ க்கிற . அங்கு விஸ்தாரமான மிகளி க்கின்றன. ஜனத்ெதாைக
மிக ெசாற்பம். இன் ம் உழவின் கீேழ ெகாணராத மிக வளமார்ந்த ைமதானங்கள்
ஆயிரக் கணக்கான ைமல்களில் பரவிக் கிடக்கின்றன. கனடாவி ள்ள நிலங்கைள
நன்றாக
ைம ம் பயன்ப த்தினால் அதில் விைளயக்கூ ய ேகா ைம மனிதக்
கூட்டத்தில் பாதிக்குப் ேபாதிய உணவாகு ெமன் கணக்கிடப் பட்
க்கிற .
உலகத்தி ள்ள மிைய ெயல்லாம் இங்ஙனம் ஐேராப்பியர் சூழ்ந் ெகாண் ,
நிலத் க்குத் தவிக்கும் ஜனங்கைளத் தம் சூழல்க க்குள் ப்ரேவசிக்கக் கூடாெதன்
த ப்பைத ஜப்பான் ஆேக்ஷபிக்கிற . வ யவன் ேபச்சு இ தியில் ெவல் ெமன்ற
ஐேராப்பியக் ெகாள்ைகைய சாதகமாக எண்ணி ஜப்பான் தன் சண்ைடக் கப்பல்கைள
அதிகப்ப த்திக் ெகாண் வ கிற . தன் பீரங்கிகைளப் ெப க்குகிற . தன்
பைடகைள பலப்ப த் கிற .
இைதக் கண் அெமாிக்கா க்கு ந க்க ேமற்பட்
க்கிற . அெமாிக்கா க்கு
இங்கிலாந் க த் வைர கடன் பட்
க்கிற . இங்கிலாந் க்கும் ஜப்பா க்கும்
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நட் டம்பா ெசய் ெகாள்ளப் பட்
க்கிற . ஆனால் ஜப்பா டன் ேசர்ந்
ெகாண் இங்கிலாந் அெமாிக்கா டன் ேபார் ெசய்யாெதன் மிஸ்டர் மக்
ப்ரமாணம்பண் கிறார். அைத லண்டன் '’ைடம்ஸ்'’ பத்திராதிபர் மனப்
ஆேமாதிக்கிறார்.

ர்

ர்வமாக

ேம ம் ெதன் ஆசியாவி ம் ஆப்ாிகாவி
ள்ள ஜனங்கள் ஐேராப்பாவின்
ஆட்சிையத் தள்ளி விடப் ேபாகிறார்களாம். அவர்களிடம் ஆ தங்கள் இல்ைலேய
ெயனில், அவர்கள் அவற்ைற மிக விைரவில் ெசய்
மக் ர் ெசால் கிறார்.

ெகாள்வார்கெளன்

மிஸ்டர்

இந்த த்தத்தில் சில ஐேராப்பிய ேதசத்தார் ஆசியாக் கண்டத்தாாின் பக்கத்திேல
ேசர்ந் ெகாள்ளக்கூ ெமன் மிஸ்டர் மக் ர் ெசால் கிறார்.
எனேவ, ெவள்ைள ஜாதியா க்குப் ெபாிய ஆபத் வரப்ேபாகிறெதன் மிஸ்டர்
மக் ர் பலமாக எச்சாிக்கிறார். ஆனால் ஆசியா இந்தியாவின் தைலைமக்குட்பட்ட .
இந்தியா ஐேராப்பியைரக்கூடக் ெகால்ல வி ம் வதில்ைல. தி த்த வி ம் கிற .
எனேவ, ஐேராப்பியர் இந்தப் திய பயத்திற்கிைரயாதல் அவசியமில்ைல. அ
ேபைதயச்சம். ஆனால் நம் ைடய ெசால் ஐேராப்பாவில் எட் வைதக் காட்

ெவ ம்
ம்

லண்டன் '’ைடம்ஸ்'’ பத்திாிைகயின் ெசால் அதிகமாக ம் விைரவாக ம் எட் ேம?
அதற்ெகன்ன ெசய்யலாம்?
--பாரதி தமிழ்
-------------------31. மண்
ட்

வியாபாரங்கைள ம் என

லகம்

ெசாந்த வர்த்தமானங்கைள ம் குறித் ச் சில

தி ஷ்டாந்தங்கள் காண்பித்ேதன். இனி, ெவளி வியாபாரங்கள், என மித்திரர்,
அயலார் த யவர்களின் ெசய்திகள் ஸம்பந்தமாகச் சில தி ஷ்டாந்தங்கள்
காண்பிக்கிேறன். தி வல் க்ேகணியிேல "ெச.......... .....ஸங்கம்'’ என்பதாக ஒர் ேதச
பக்தர் சைப உண் . அதில் ேதசபக்தர்கள்தான் கிைடயா . நா ம் சிற்சில
ஐயங்கார்க

ேம ேசர்ந் , '’காாியங்கள்". --ஒ

காாிய ம் நடக்கவில்ைல--

நடத்திேனாம். நாங்கள் ேதசபக்தர்கள் இல்ைலெயன் , அந்தச் சுைவ ஒன் மில்லாமற்
ேபானதி
ந்ேத நன்கு விளங்கும்.
நான் ேசாம்ப க்குத் ெதாண்டன். என
ேசாற் க்குத் ெதாண்டர்கள். சிலர் மட்
அ யார்க்கும் அ யார்.

நண்பர்கெளல்லாம் ளியஞ்

ம் பணத்ெதாண்டர்: ‘காலணா’வின்
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ஆனால், எங்களிேல ஒவ்ெவா வ ம் ேபசுவைதக் ேகட்டால் ைககால்
ந ங்கும்ப யாக இ க்கும். பணத் ெதாண்டர ப்ெபா யாழ்வார் எங்கெளல்ேலாைரக்
காட்
ம் வாய்ப் ேபச்சில் ரர். ஒ வன் வானத்ைத வில்லாக வைளக்கலா
ெமன்பான். மற்ெறா வன் மணைலக் கயிறாகத் திாிக்கலா ெமன்பான். ஒ வன் '’நாம்
இந்த ேரட் ல்--இந்த விதமாகேவ--ேவைல ெசய் ெகாண் வந்தால் ஆங்கிேலயாின்
வர்த்தகப் ெப ைம ஆ மாதத்தில் காற்றாய்ப் ேபாய்வி ம்'’ என்பான். மற்ெறா வன்
'’சியாம்ஜி கி ஷ்ணவர்மா ஸ்வராஜ்யம் கிைடக்கப் பத்
ேபாட்

க்கிறார், ஆ

வ ஷத்தில் கிைடத்

என்பான். தவைள
வங் ெகாண்ட
என் தி த்திக் ெகா ப்பான்.

வ ஷமாகுெமன்

வி ெமன்

ன்றாெமா வன் ''ஆ

கணக்குப்

எனக்குத் ேதான் கிற ’’
மாதெமன்

ெசால்லடா"

ப .... ..... .... ஆழ்வார் எங்களிேல க்கியஸ்தர் இவர் இைத எல்லாம்
ேகட் ப் பரமானந்தமைடந் ெகாண்
ப்பார். ஆனால் ஒ ேதவைத அவாிடம்
வந் , ‘’உங்க

க்கு நான் ஸ்வராஜ்யம் நாைள ஸூர்ேயாதத்திற்கு

ெகா க்கிேறன். நீ உன்
என்

ெசால்

ட்

ந்

அதற்காக ஒ

ன் சம்பாதித் க்

வராகன் எ த் க் ெகாண் வா’’

மாயின், அந்த ஆழ்வார். '’ேதவைதேய உனக்கு வந்தனம் ெசய்கிேறன்.

ஓம் சக்திைய நம: ஒம் பராைய நம: இத்யாதி, அம்பிேக, இந்த உபகாரத் க்கு நாங்கள்
உனக்கு எவ்வா

நன்றி ெச

த்தப் ேபாகிேறாம்? எங்கள் உடல், ெபா ள், ஆவி

ன் ம் உன் ைடயேத யாகும், ஆனால், ஒ வராகன் ேகட்ட விஷயத்ைதப் பற்றி
நான் ஒ வார்த்ைத வணக்கத் டன் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன். அைதக் ேகள். நீ
ெசால் கிற காாியேமா ெபா க் காாியம். அதற்குப் ெபா ஜனங்கள் பணம் ேசர்த் க்
ெகா ப்பேத ெபா த்த ைடயதாகும். நான் ஒ வன் மட்
ம் ைகயி
ந் பணம்
ெசலவி தல் ெபா த்தமன் . இவ்விஷயத்ைதப் பற்றி நாங்கள் அ த்த வாரம் கூடப்
ேபாகிற ‘மீட் ங்'கில் ேபசித் தீர்மானம் ெசய்கிேறாம். அதன் பிறகு நீ
ெப ங்க ைண டன் எ ந்த ள ேவண் ம். இப்ேபா
என் ம ெமாழி ெசால் ய ப்பி வி வார்.
ஐேயா! என்ன உலகமடா, இந்த மண்

ேபாய் வ க. வந்ேத மாதரம்'’

லகம்! ஒழியாத ஏமாற் , ஒழியாத

வஞ்சைன, ஒழியாத கவைல, ஸாரமில்ைல, ஸத் க் கிைடயா : உள்

ரப்

ச்சியாித் க் குழலாய் இ க்கும் வாழ்க்ைக; ஒவ்ெவா வ ம் மற்றவன் மீ பழி
கூ கின்றான். ஒவ்ெவா வ ம் தன்னிஷ்டப்ப விட் விட்டால் எல்லாம் ேநராக
நடக்குெமன்ற நம்பிக்ைக டேன தான் இ க்கிறான், ஆனால், '’நான் ஒ வன் சாியாக
இ ந்தால் ேபா மா? மற்றவர்கைள நம் வதற்கிடமில்ைலேய'’ என் நிைனக்கிறான்.
பிறைர நம் வதற்கிடமில்ைலெயன்ெறண்ணி ஏமாற் கிறான். ஐேயா டா நீ
ஏமாற் வதனால்,

ன்ைனக் காட்

ம் பரஸ்பர நம்பிக்ைக அதிகாித்

வி ெமன்றா

91
நிைனக்கிறாய்? மனித ஜாதிக்குத் தீராத ேநாய் ஒன்
இறங்காத விஷம். இதன் ெபயர் பணம்.
இப் ேபய்க்கு வணங்கும்ப

அவைனத்

நீங்கிய வி ப்பம்; அறிவற்ற வி ப்பம்;
கந்தவர்கள். ஸத்திய ேலாகக் க வி.
இன்

பி த்தி க்கிற . மாறாத சாபம்.

ண் வி வ

வி ப்பம்; அதாவ

சி

சிஸஹிதமான வி ப்ப ைடேயார்

ம் எத்தைனேயா காட்சிகள் மண்

லகத்தி

ந்

எ த் க் காட்ட

ேவண் ெமன்ற எண்ணம் எனக்கு இ ந்த . ஆனால், பயனற்ற இவ் லகத்ைதப் பற்றி
அதிகமாக விஸ்தாிப்ப பய ைடய கார்யமாகா என்ப க தி இத் டன் நி த்தி
வி கின்ேறன்.
--ஞானரதம் என்ற

ந்

------------------------32. சீனாவிேல பிரதிநிதியாட்சி

ைறைம

ெசப்டம்பர் 8, 1906
சீனா ேதசமான

இந்தியாைவக் காட்

ம் ஜனத் ெதாைகயிேல ெபாிய ;

இந்தியாைவப்ேபாலேவ மஹா ராதனமான நாகாீகம் உைடய என்ற ேபாதி ம்,
கால அளவில் அ சிறி சிறிதாக நாகாீகக்குைற வைடந் ேபாய் ந ன நாகாீகம்
ெபற்ற ேமற்கு ேதசத்தார்களால் சிறிேத ம் மதிக்கப் ெபறாத நிைலக்கு வந் விட்ட .
ஆனால், ஜப்பான் ேமல் திைசயா க்குப் பாடம் கற்பித் த் ெகா த்த பிறகு
கிழக்குத் திைச நா கள் எல்லாவற்றிற்கும் திய உயிர் பிறந்தி க்கிறதல்லவா?
ேம

ம், சீனா இந்தியாைவப்ேபால பராதீனப்பட்ட நா ல்ைல. சுயாதீன

சம்பத் ைடய . ஆதலால், அ

எளிதில் அபிவி த்தி ெப வைதத் த க்க எதிாிகள்

அதிகமாகவில்ைல. எனேவ, சீனா ஜப்பா ைடய தி ஷ்டாந்தத்தால் உற்சாகம்
ெபற் த்தான் நாகாீகமைடந் உலகத் ஜாதியா க்குள்ேள உன்னத
நிைலைமயைடவதற்கு மிக ம் ஆவ டன் பிரயத்தனங்கள் ெசய் வ கிற .
(1) ேசைனகள் ந ன

ைறப்ப

(2) இைளஞர் அன்னிய ேதசங்க

தயார் ெசய்யப் ப கின்றன.
க்கு ராஜாங்கச் ெசலவில் அ

அன்னிய ைகத்ெதாழில் ைறகள், நாகாீக
என்பனவற்ைற ெபற் த் தி ம் கிறார்கள்.

ப்பப்ெபற்

ைமகள், சாஸ்த்ராபிவி த்திகள்
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(3) ேமற்கூறியவர்க
ப கின்றன.

க்ேக நாட் ல் உயர்ந்த உத்திேயாகங்கள் ெகா க்கப்--

(4) ெபண்கல்வி அபிவி த்தியின் ெபா ட்டாகச் ெசய் ம்
அளவில்ைல.

யற்சிக்கு

(5) உள்நாட் ேலேய பல திய காேலஜ்கேளற்ப த்தி நாகாீக
ேதசங்களி
ந் தக்க நி ணர்கைளத் த வித் க் கல்வி ேபாதிக்கப்பட்
வ கின்ற .
(6) கீழ்தர ஜனங்க க்குள்ேள ம் கல்வி பர ம் ெபா ட்டாகப் பல
நைடெப கின்றன. இைவ ேபான்ற அபிவி த்திகள் எத்தைனேயா உள.

யற்சிகள்

இப்ேபா சிறி காலமாக ஜனப்பிரதிநிதிகைள ைவத் ஆட்சி நடத் ம்
ேமல்நாட்
ைறைம அ சாிக்க ேவண் ெமன் ஆேலாசைன நைடப்ெபற்
வந்த . ஜனப் பிரதிநிதிகளாேல ஜனங்கள் ஆளப்ெப வ ம், ம ஷ சுதந்திரேம
ேதசாபிவி த்திக்கு இன்றியைமயாத விஷயங்கெளன் ம் உலக சாித்திரம் நமக்கு
நன்கு லப்ப த்தி விட்ட . ஆதலால், இந்தப் ெப விஷயத்ைதப் பற்றி சீன
கவர்ன்ெமண்டார் க தத் ெதாடங்கிய மஹா சந்ேதாஷகரமான சமாசாரம்.
இதன்பின், சீன சக்ரவர்த்தி ''ேதச ஜனங்கள் பக்குவநிைல அைடந்த டேன'’
பிரதிநிதியாட்சி ைறைம ஏற்ப த்தத் தான் தயாராகயி ப்பதாக ஒ சன்னத் ப்
பிறப்பித்தி க்கிறாெரன்பதாக ஒர் தகவல் கிைடத்தி க்கிற . சுயாதீனப்
பிாியர்களாகிய எல்ேலார் மனதி ம் இ மகிழ்ச்சி ண்டாக்குெமன் நம் கிேறாம்.
சீனா தன

க்க நிைலயி

ந்

எ ந் விட்டதானால் பிறகு கீழ்த்திைச

வ ம் உன்னத நிைலக்கு வந் வி ெமன்பதில் சந்ேதகமில்ைல. இ

நிற்க, சீன

சக்கரவர்த்தியின் சன்னத்திேல "ேதச ஜனங்கள்பக்குவ நிைலயைடந்த டேன'’ என்
எ தப்பட்
ப்ப சிறி அபிவி த்திக்கு இடமாயி க்கிற . சுயாதீனம்
ெகா த் த்தான் ஜனங்கைள சுயாதீனத் க்குத் தகுதியாக்க ேவண் ம். அவர்கள்
தகுதியைட ம் வைர பார்த்தி ந் பிறகு ெகா க்கலாெமன்ப
டத்தனமான
ேயாசைன நீச்சுத் ெதாிந்த பிறகுதான் தண்ணீாில் இறங்கலாெமன்ப எவ்வள
மடைம?
நன்றி: பாரதி தாிசனம்-- தற்பாகம்.
----------------33. ஜப்பா

க்கு ஹிந்

உபேதசிகள் அ

ப் தல்

நவம்பர் 10, 1906
ஒ

மனித க்ேக

ம் ஒ

ஜாதியா க்ேக

ம் ஈசுவரன் ஞானத்ைதக் ெகா த்

இ ப்ப இவர்களின் ெசாந்த அலங்காரத்தின் ெபா ட்டாக இல்ைல; இவர்க ைடய
ஞானத்ைத மற்ற ஜனங்க க்குப் பரப் ம் ெபா ட்டாகேவயாகும். ெசல்வத்ைதப்
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ெபற்றி ப்பவன் அைதப் ைதத் ைவக்காமல் மற்ற ஜனங்க க்கும் உதவி ெசய்யக்
கடைமப்பட்
ப்பைதப்ேபாலேவ ஞான ைடயவ ம் அைதெயல்ேலா க்கும்
தாராளமாக வழங்கக் கடைமப்பட்
க்கிறான்.
ஹிந் ஜாதியார் மற்ெறந்த விஷயத்தி ம் குைற பட்
ந்த ேபாதி ம்,
தத் வ ஞான விஷயத்திேல இவர்களிடம் சில அ ைமயான
மேனாரத்தினங்களி க்கிற ெதன்பைத உலகத்தார் அைனவ ம் ஒேர மனத் டன்
அங்கீகாித்தி க்கிறார்கள். ேலாபித்தனமான நம்மவர்கள் இந்த அ ைமயான
ஞானரத்தினங்கைளப் ைதத் ைவத் க் ெகாண் ராமல் எல்லா ேதசத்தார்க க்கும்
வழங்குதல் ெபா ந் ம். ற்காலத்தில் எல்லாம் இங்ஙனேம நைட ெபற் வந்த .
ஆனால், இந்தியா பதனமைடந் இந்தியர்கைளச் சுற்றி பலவிதமான...... சூழத்
ெதாடங்கிய காலத்திேல இவர்கள் தாம் பரம்பைர பரம்பைரயாகச் ேசர்த் ைவத்த
ஞானக்குைவகைள அதிகாிக்க யற்சி பண்ணாம ம். தா ம் அ பவிக்காம ம்,
அன்னியர்கள் உபேயாகிக்க ம் அ மதிதராம ம் ைதயல் காத்த ேபய்கள்ேபாலாகி
விட்டார்கள்.
*

*

*

ெசன்ற சில வ ஷங்களாக இந்தியாவிேல ஓர் திய எ ச்சி ேதான்றியதற்கு
ன்னைடயாளமாக சுவாமி விேவகானந்த ம் அவர கூட்டத்தா ம் ேதான்றி உலக
திற்கும் ஹிந் மத உண்ைமகைளப் பட் னத்தார் தம பணத்ைதச் சூைற
ெகா த்த ேபால வாாியிைறக்கத் ெதாடங்கினர்கள். ெலளகீக இன்பங்களி ம்
நாஸ்திகக் ேகாட்பா களி

ம்

ழ்கிக் கிடந்த அெமாிக்காவிேல ேபாய் தம

'’ஸர்வத்

தியாக’’ ேகாட்பா கைள ம் எல்லா வஸ் க்களின் ஏகத் வத்ைத ம், விேவகானந்த
சுவாமி ராஜேமகம் ேபால் நின்

வ ஷிக்கத் ெதாடங்கினார். அவ க்கப்பா

சுவாமி அேபதானந்தர், திாிகுணதீதர்
ைறேய நடத்திவ கிறார்கள்.
இப்ேபா

தலானவர்கள் இவர

ம்,

ெப ம் ெதாழிைல

ஜப்பானிேல மத மா பா கள் ெவகு தீவிரமாக நடந்

வ கின்றன.

பைழய கன் ஷிய மதம், சிைத பட்ட த்தமார்க்கம் என்பனவற்ைறக் ைகவிட்
வ கிறார்கள். இவர்களில் சிலர் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தி ம் சிலர் மகமதிய
மார்க்கத்தி ம் சார் காட் வ கின்றார்கள்.
*

*

*

அவர்க க்கு இந்தச் சமயத்தில் ஹிந் மார்க்க உண்ைமகைள உபேதசிக்க
யாேர ம் ெபாிேயார்கள் ெசல்வார்களானால் மிக ம் சிறப்பாக இ க்கும்.
ராமகி ஷ்ண மடத் சந்நியாசிகள் இவ்விஷயத்தில் சிரத்ைதெய க்க ேவண் ெமன்
ேகட் க் ெகாள்கிேறாம். அவர்க ைடய ஞானவிைதகைள ஊன் வதற்கு
அெமாிக்காைவக் காட்

ம், ஜப்பான் மிக ம் பக்குவமான

மியாகும். ேம

ம்
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ஜப்பா க்கும் இந்தியா க்கும் இக்காலத்தில் பலவிதமான சம்பந்தங்கேளற்ப த் வ
பலவிதமான நன்ைமகள் உ ண்டாகக் கூ ய . ஜப்பானியர்களால் நமக்கு
எத்தைனேயா காாியங்கள் ஆகேவண் இ க்கிற . ஜப்பானியாிடமி ந் நாம்
எத்தைனேயா விஷயங்கள் கற் க் ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற . ஜப்பானியர்கள் நம
ேதசத்ைத '’ேதவேலாகம்" என்ற பாைஷயிேல வழங்கி வ கிறார்கெளன்ப
ன்னேம
ெசால் யி க்கின்ேறாம். அத் ேதசத்தா க்கு நம்மிட ள்ள மதிப்ைப நாம் வளர்க்க
யற்சி ாிய ேவண் ம். இவ்விஷயத்திற்குத் தக்க உபேதசிகைளத் ேதர்ந்ெத த்
அ ப் வ நம ெசல்வர்களா ம் மடாதிபதிகளா ம் கவனிக்கப்பட ேவண் ய
விஷயம்.
நன்றி : பாரதி தாிசனம்-- தற்பாகம்
--------------------------34. திரான்ஸ்வால் இந்தியாின் கஷ்டம்
சம்பர் 8, 1906
ஒநாய் ஆட் க்குட் களி க்கும் இடத்திற்கு வந்தால் ஒநாயின் பா

ெவகு

உல்லாசம்தான். ஆனால், ஒநாய்கள் இ க்குமிடத்திற்கு ஆட் க்குட் ெசல் மானால்
இதன் பா ெவகு கஷ்டம். இந்தியர்க க்கும் ெவள்ைள ஜாதியா க்கும்
இப்ேபாதி க்கும் சம்பந்தம் ேமற்கண்ட விதமாகேவ இ க்கிற . இந்தியா க்கு ஒ
ஐேராப்பியன் வந்தால் அவ க்கு ேவட்டகத்திற்கு வந்த மாப்பிள்ைளக்கு நடக்கும்
உபசாரங்கெளல்லாம் குைறவின்றி நடக்கின்றன. அவன் தி ம்பின
இடத்திேலெயல்லாம் உத்திேயாகம். அவன் கால் ைவத்த இடம் எல்லாம் பணம்.
ெசன்ற இடெமல்லாம் மதிப் . ைகயிேல அைரக் காசு இல்லாமல் இங்ேக வந்
ேசர்கிறான். தி ம்ப ஊ க்குப் ேபாகும் ேபா பிர வாகப் ேபாகிறான். அவ ைடய
தைச அப்ப யி க்கிற . இ நிற்க,
ஆங்கிேலய ஆட்சிக்குட்பட்ட திரான்ஸ்வால், ேகப் காலனி, ஆஸ் ேர யா
த ய ேதசங்களில் இவன் (இந்தியன்) கதி மஹா பாிதாபகரமாய் வி கிற . இவர்
வர்த்தகம் ெசய் ெசழிப்பைடயவி கிறதில்ைல. உத்திேயாகங்கெளன் .
ச்சுவிடக்கூடா . '’அங்ேக நடக்கக்கூடா
சாப்பிடத் தீர்ைவ ெகா க்கேவண் ம்,

இங்ேக

ச்சுவிட வாி ெச

கட்டக்கூடா , தண்ணீர்
த்த ேவண் ம்'’ என்பதாக

எண்ணிறந்த இைடஞ்சல்க க்கு உட்ப த்தப் ப கிறார்கள். நம '’கா ண்ய’’ !
கவர்ன்ெமண்டாாிடம் ைறயிட் த்ெதாண்ைட வற்றிப்ேபாய்விட்டேதெயாழிய ஒ
காசுக்குப் பயன் கிைடயா . சிறி காலத்திற்கு ன் திரான்ஸ்வா ல்
‘’ஏஷ்யாக்காரர்விதி'’ (Asiatic Ordinance) என்பதாக ஒ விதிேயற்ப த்தப்பட்ட . இ
இந்தியர்க க்கு ெவகு அவமானமான விதி. இைத மாற்றேவண் ெமன்ற
திரான்ஸ்வா ன் இந்தியர்கள் பிரதிநிதிக் கூட்ட ெமான் இங்கிலந் க்குச்ெசன்
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அங்குள்ள மந்திாிகைள ம் ராஜதந்திாிகைள ம் பிரார்த்தைன ாிந்த . எத்தைனேயா
பிரயாைசக்கப்பால் இங்கிலாந் கவர்ன்ெமண்டார் ௸ விதி ெகாஞ்ச நாைளக்கு
நி த்தி ைவக்கப்ப ெமன் ம், ற்றி ம் மாற்றிவிடேவண் மானால் அ மிக ம்
ேயாசைன ெசய்
யேவண் ய காாியெமன் ம் ெசால் இ க்கிறார்கள். இ
என்ன அவமானம் ! என்ன நிந்ைத!
ஆாிய த்திரர்கேள! ங்கிக்ெகாண்டா இ க்கிறீர்கள்? இந்த மானமற்ற
பிைழப் இன் ம் எத்தைன காலம் பிைழக்கேவண் ெமன்
உத்ேதசித்தி க்கிறீர்கள்!
நன்றி : பாரதி தாிசனம்-- தற்பாகம்
---------------35.

ஸ்ெவல்ட் அதிப ம் ஜப்பா

ம்

சம்பர் 8, 1906
அெமாிக்க ஐக்கிய நா களின் அதிபராகிய மிஸ்டர் ஸ்ெவல்ட் (திேயாடார்
ஸ்ெவல்ட்) இந்த வாரத்தில் க்கிய மந்திராேலாசைன சைபக்கு (காங்கிரஸ்)
அ ப்பிய க தம் அேநக விஷயங்களில் நன்கு கவனிப்பதற்குாிய . ஸ்ெவல்ட்
அதிபர் மிகுந்த தீரத்தன்ைம ைடயவர். ேதச ஜனங்களின் மனதிற்கு வ த்த
ண்டாகுெமன்பதற்காக பயந் உண்ைமகைள மைறத் க் கூ ம் வழக்க ைடய
வரல்ல. சமீபத்தில் ஸான்பிரான்சிஸ்ேகாவில் கவர்ன்ெமண்ட் பாடசாைலகளி
ந்
ஜப்பானியர்கைள விலக்கின அநீதிகைளப்பற்றி இவர் மிகுந்த ேகாபத் டன்
எ தியி க்கின்றார்.
ஜப்பானியர்களிடம் அநாவசியமான விேராதம் பாராட் ம் அைமச்சர்கைள
ர்க்கர்கள் என் ேபசுகின்றார். ஐக்கிய நா களின் மத்திய கவர்ன்ெமண்டார் ெவளி
ேதசத்தா டன் ெசய் ெகாள் ம் உடன்ப க்ைக நிபந்தைனகள் ஒவ்ெவா தனி
மாகாண ம் அ ஷ் க்கும் ப ெசய்ய இப்ேபா விதிேயற் ப த்தப்படாம
க்
கின்ற . எனேவ,

ஸ்ெவல்ட் அதிபர் ஜப்பானியர்கைள விலக்காமல் அவர்க

டன்

சேஹாதர பாவமாக நடந் ெகாள்ள ேவண் ெமன் வி ம்பிய ேபாதி ம்,
கா ேபார்னியா என் ம் ஒற்ைற மாகாணத்தின் கவர்ன்ெமண்டார் அதற்கிணங்க
மனமில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். இம்மாதிாிேயற்படாம
க்கும் ெபா ட் அரசு
ைறைம மாற்றப்பட ேவண் ெமன்
ஸ்ெவல்ட் அதிபர் அபிப்பிராயப்ப கிறார்.
இந்த ஜப்பானிய விவகாரத்திேல எந்த மாகாணத்தா ம் யாெதா அக்கிரம ம்
ெசய்யாம
க்கும் ெபா ட்டாக தன ‘ வில்’ அதிகாரத்ைத மட் ேமயன்றி ரா
பலத்ைதக் ெகாண் ம் வற்
த்தத் தயாராகயி ப்பதாக இவர் ெவளியி கின்றார்.
ஜப்பானிய விவகாரத்ைத மிக ம்

ட்பமாக விவாித் ப் ேபசுகின்றார். '’எல்லா

வ

96
ேதசத் ஜனங்கைள ம் சமானமாக நடத்தக் கடைமப் பட்
க்கிேறாம். சாியான
ஒ க்கத் டன் நடக்கும் அன்னியர்க க்குள்ேள பக்ஷபாதம் காட் தல் மிகுந்த தாழ்ந்த
நாகாீகத்தின் அைடயாளமாகும். ஜப்பானியாிடம் விேராதங் காட் தல்
அெமாிக்கர்க க்குப் ெபாிய அவமானமாகும். அதி
ந் மிக்க விபத் க்கள் ஏற்படக்
கூ ம்'’ என்
ஸ்ெவல்ட் எ
கின்றார். ஜப்பானியர்களின் தீரத்தன்ைமையப்
பற்றி ம் மிக ம் கழ்ச்சி ெசய் ேபசுகின்றார். ஸான்பிரான் ஸ்ேகா கம்பத்தில்
வ ந்திய ஜனங்க க்கு ஜப்பானியர்கள் ஒ லக்ஷம் டாலர் த ம்ப ெசய்த நன்றிைய
நிைனப் ட் கின்றார். ஜப்பானியர்கைள பள்ளிக்கூடங்களினின் விலக்குதல்
மஹா டத்தனம். அெமாிக்கா க்கும் ஏஷியா க்கும் (ஆசியா க்கும்.) இைடேய
மிகுந்த வர்த்தக நட் ஏற்பட ேவண் ம். நாம் மற்றவர்களிடம் என்னவிதமான
மாியாைதையஎதிர்பார்க்கிேறாேமா அைத நாம் அவர்க க்குச் ெசய்யத் தயாராக
ேவண் ம் என்கிறார்.
இனி அெமாிக்காைவ மட்
ம் குறிப்பிட்ட சில சீர்தி த்தங்கள் அந்தக்
கூட்டத்திேல காணப்ப கின்றன. வரம் க்கு மிகுந்த திரவியம் ைவத்தி ப்ேபார்கைள
மிகுந்த தீர்ைவகள் சுமத்தி கூ யவைர அ க்கி ைவத்தி க்க ேவண் ெமன்ற
சீர்தி த்தம் இவர் ெந ங்காலம் வி ம்பி வ கின்றார். அைத ம் இந்தக் க தத்தில்
வற்
த் கின்றார். அெமாிக்காவில் ெசல்வம் வரம் க்கு மிஞ்சி ைவத் க்
ெகாண்
ப்பவர்களால் ெபா ஜனங்கள் எவ்விதமான ெப ந்தீைமகள்
விைளவெதன்பைத ஆராய்ச்சி ாிேவாமானால் இவர் வி ம் ம் சீர்தி த்தம்
அவசியெமன்ப விளங்கும்.
*

*

*

ஸ்ெவல்ட் அதிபர் எல்லா ேதச ஜனங்கைள ம் சமமாக நடத்த
ேவண் ெமன் ெசால் இ ப்பைதப் பற்றி ெவகு சந்ேதாஷத் டன் எ
கவனிக்கும் ேபா

இங்கிலாந்

அவ்வா தான் நடந்

வைதக்

வ கின்றேதா?\

நன்றி : பாரதி தாிசனம்-- தற்பாகம்
----------------36. பாரஸீக ேதசத்தில் பிரதிநிதி ஆட்சி

ைறைம

மார்ச் 16, 1907
கீழ் திைசயி

ள்ள ேதசத்தா க்குக் ெகா ங்ேகாலரசு தான் ெபா ந்தி

வ ெமன் ம், ஜனப் பிரதிநிதிகள் ேசர்ந் ெபா ஜன வி ப்பத்திற்கிணங்க அரசாகும்
ைறைம ெபா ந்தமாட்டாெதன் ம் நம் வ ஐேராப்பியர்களின் ட பக்திகளிேல
ஒன் . நமக்குள்ேள கிராம பஞ்சாயத் க்கள் இ ந்தைத ெவள்ைளக்காரர்கள் மறந்
வி கிறார்கள்.

ர்வத்திேல பிரதிநிதி ஆட்சி

ைறைம இ ந்ததா? இல்ைலயா?
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என்ப கூட நமக்கு இப்ேபா

க்கிய விவகாரமில்ைல. இனி நமக்கு

இஷ்ட ண்டானால் அவ்வித ஜன ஆட்சி ைறைம ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள
மா,
யாதா என்ப இப்ேபா
க்கியமாக ஆேலாசிக்க ேவண் ய விஷயம்.
யாெதன் ஐேராப்பியாின் எண்ணம். ஏெனன்றால் கீழ்திைச ஜனங்கள்
தம்ைமத்தாம் கவனித் க்ெகாள்ள
யாம
க்கும் வைர தாேன ஐேராப்பியர் கீழ்
திைசயாைர வந் இம்சிக்க ம், ெகாள்ைளயிட ம் சாத்தியமாகும். ஆதலால்
கீழ்திைசக்காராின் ஜன்மஸ்வபாவத்திற்ேக ெபா ஜன ஆட்சி ெபா த்தமில்லாத
விஷயெமன் ஐேராப்பியர்கள் தாம் நம் வ டன், நம்ைம ம் நம் மா பலவந்தம்
ெசய் வ கிறார்கள். இைடேய ஜப்பான் ேதசெமான் வந் ேசர்ந்த . ஜப்பான்
ேதசவா கள் பிரதிநிதி ஆட்சி ைறைம ஏற்பா ெசய் ெகாண் ெவகுேநர்த்தியாக
நடத்திவரத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இைதப் பார்த்த டேன ஐேராப்பியர்க்கு ஞ்சி
சு ங்க ஆரம்பித்த . ஜப்பான் மட் ம் ஏேதா விதிவிலக்காக இவ்வா ேமம்பா
ெபற்றேதயன்றி மற்ற நா க க்ெகல்லாம் அவ்விதம் நடத்திவர இயலாெதன் நம
ஐேராப்பிய நண்பர்கள் ெசால்லத் ெதாடங்கினார்கள். சமீபத்தில், பாரஸீக (ெபர்ஷியா)
ேதசம் பிரதிநிதியாட்சி ைறைம ஸ்தாபனம் ெசய் ெகாண்ட . நம ஐேராப்பிய
நண்பர்க க்கு ேயாசைன ஜாஸ்தியாய் விட்ட . இெதன்னடா! ெவள்ைள நிறமற்ற
ஜனங்களிடம்கூட ம ஷபாவம் இ க்கிற
ஆச்சாியமைடந் வ கிறார்கள்.
*

*

ேபால் ேதான் கிறேத, என்

அவர்கள்

*

என்ன ெசய்யலாம். பாவம்! உலகம்
ைத ம் சதாகாலத்தி ம்
ஐேராப்பியர்கேள உன்னத நிைலயி
ந் தம்மிஷ்டப்ப இம்ைச ெசய் வர
யாெதன்ேற காணப்ப கின்ற !
லண்டன் '’ைடம்ஸ்’’ பத்திாிைக இவ்விஷயமாக சில தினங்களின் ன்
பிரஸ்தாபம் ெசய்தி ப்பதில் ெபர்ஷியாவில் ஏற்பட்
க்கும்
ஆட்சி ைறைம
நிைலத் நிற்குமா என்பைதப்பற்றி ெவகு சந்ேதகத் டன் எ
கிற . இப்ப
இவர்கள் ஒ
றம் விசாரமைடந் ெகாண்
க்க, மற்ெறா
றம் கீழ்திைச
நா கெளல்லாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அபிவி த்தியைடந் ெகாண் வ கின்றன.
இந்தியாகூட பிரதிநிதியாட்சி ேவண் ெமன் ேகட்கிற . சுய ஆட்சி
ேவண் ெமன்கிற . சும்மா ெசால்வ மட் மா? சீக்கிரம் ெபற் விட ம் ெசய் ம்
என் ேதான் கிற . ஸர்வேலாக நாயகர்களாகிய ெவள்ைள ஜனங்க க்கு இவ்வா
அ க்க
க்கங்கள் ேநர்ந் வ வ பற்றி நாம் மிக ம் அ தாபம்
ெதாிவிக்கின்ேறாம்.
நன்றி : பாரதி தாிசனம் --இரண்டாம்பாகம்.
-----------------------------
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37.

க்கியின் நிைல

15 நவம்பர், 1920
க்கிக்கும் ேநசக் க்ஷியா க்கும் நடந்த உடம்பாட்ைடத்
க்கி இன் ம்
உ தி ெசய்யவில்ைல. ம ப
ம் ஒ
ைற ேதசீயக் கக்ஷியாரால்
க்கிக்குச்
சற்ேற ெஸௗகர்யம் ஏற்படலாெமன் ேதான் கிற . பால்கன் த்த
வில்
க்கி
ேதாற் ப் ேபாய்விட்ட . ேதசீயக் கக்ஷிக்கு விேராதமான மனிதர்
க்கியில் ஆட்சி
ெச த்தி வந்தனர். அவர்க ைடய ெகாள்ைக எப்ப யி ந்த ெதன்றால் :-உள்நாட் ல் ேதசீயக் கக்ஷியாாின் சக்திையக் குைறக்கும் ெபா ட் , அன்னியாின்
உதவி ெபற் அதனால் அந்த அன்னியர்கள் நம்ைமக்குதிைரேயறக்கூ ய நிைலைம
ஏற்பட்டா ம் ெபாிதில்ைல; நாட்ைட அன்னியர் ெகாண்
ஆனால் ேதசியக் கக்ஷியார் ஆளக் கூடா . இங்ஙனம் க
உடம்பா

எப்ப

யி க்கும்! ேம

ேபானா ம் ேபாகுக;
ம் மனிதர் ெசய் ெகாண்ட

ம், லண்டன் நகரத்தில் பால்கன் ேதசத்தார்க

க்கும்

க்கிக்கும் உடம்பா ைகெய த்திடப்பட்ட . அதில், மற்ற நிபந்தைனக டன்,
அட்ாியாேநாபிள் ஜில்லாைவத்
க்கி விட் விட ேவண் ெமன்ற நிபந்தைன ம்
ேசர்ந்தி ந்த . அக்காலத்தில், அன்வர்பாஷா த ய ேதசீயக் கக்ஷித் தைலவர்கள்
ணிவாக ம் ைதாியமாக ம் ேவைல ெசய்தப யால்
க்கிக்கு அட்ாியா ேநாபிள்
நஷ்டமாகாமல் மிஞ்சிற் . திடீெரன் அன்வர்பாஷா ன்னி ந்த ேகாைழ
மந்திாிகைளத்

க்கி எறிந் விட் , அதிகாரத்ைதக் ைகவசப் ப த்திக்ெகாண் ,

அட்ாியா ேநாபிைள இழக்கப் ேபாவதில்ைல ெயன் ெதாிவித் விட்டார். இதற்குள்,
பால்கன் ேதசங்கள் ஒன் க்ெகான் ேபாராடத் ெதாடங்கித் தங்கள் மனஸ்
தாபங்கைளத் தீர்ப்பதற்குப் பிறர் மத்யஸ்தத்ைத ேவண்டக் கூ ய நிைலைமக்கு வந்
விட்டப யால் அவற்றால்

க்கிைய வற்

த்த

யவில்ைல. ஆனால், "லண்டன்

உடம்பாட்ைட நாங்களன்ேறா கூட இ ந்
த் ைவத்ேதாம்? அப்ப யி க்க
அவ் டம்பாட் க்கு மாறாக அட்ாியா ேநாபிள்
க்கி வசத்தி
ப்பைத நாங்கள்
அங்கீகாரம் ெசய்யமாட்ேடாம்" என்
அன்பர்பாஷா :-- "தங்கள் இஷ்டப்ப

ஆங்கில மந்திாிகள் ெசான்னார்கள். அதற்கு
என்ன ேவண் மானா ம் ெசய் ெகாள்ளலாம்.

ஆனால் அட்ாியா ேநாபிைளக் ெகா க்கமாட்ேடன்’’ என் ெசால் விட்டார். ஒன் ம்
நடக்கவில்ைல.
க்கிக்கு அட்ாியா ேநாபிள் மிஞ்சிற் . அ ேபால் இப்ேபா ஆசியா
ைமனாி ள்ள அனேடா யாவின் ராஜதானியாகிய அங்ேகாரா நகரத்தில்
கமால்பாஷா ேதசீயக் கக்ஷிப் பைடகைள ம், தக்க உபபலங்கைள ம்
ைவத் க்ெகாண் கான்ஸ்டாண் ேநாபிள் நகரத்தி ள்ள
க்கிய அதிகாாிகளிடம்
த்ேரஸ், ஸ்மர்னா மாகாணங்கைள இழந் விடாமல் இ க்கும்ப வற்
த்தி
வ கிறார். இப்ேபா ெஸவர் உடம்பாட்ைட உ தி ெசய் மா ேநசக் கக்ஷியார்
வற்
த்தியதற்குத் உத்திரமாகத்
க்கி கவர்ெமண்டார் அவ்விஷயம் இப்ேபா
அத்தைன அவஸரமில்ைலெயன் கமால் பாஷாவின் கூட்டத்தாைர
ஸமாதானப்ப த் ம் ெபா ட்டாக அைதச் சற் ெம வாகேவ கவனிக்கும்ப
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ேநர்கிறெதன் ம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். ேநசக் கக்ஷியா க்குள்ேளேய ஸமாதான
நிபந்தைனகைளப் பற்றிய ர்ண மன ெவாற் ைமயில்லாம
ப்பைத யறிந்ேத
க்கிய அதிகாாிக க்கு இங்ஙனம் ெசால்ல ைதர்யம் ஏற்பட்
க்கக் கூ ெமன்
நிைனக்கிேறாம். ெஜர்மனி விஷயத்திேலேய பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந் க்கும்
ேமன்ேம ம் அபிப்பிராய ேபதங்கள் ேதான்றி வ கின்றன. அெமாிக்காேவா ெசால்ல
ேவண் யதில்ைல; "இங்கிலாந்தினிடம் எனக்கு விேராதம் கிைடயா '’ என்
அெமாிக்காவின் திய ஜனாதிபதியாக நியமனம் ெபற்றி க்கும் ஹார் ங் என்பவர்
ெசால் கிறார். நம் ைடய பிராண ஸ்ேநஹிதனாக உயிர்த் ைண யாக இ ந்த
ஒ வன் இப்ேபா நமக்கும் தனக்கும் விேராதமில்ைல ெயன் ெசால்ல ேநர்ந்தால்
ன் இ ந்த ஸ்ேநஹ நிைல எத்தைன ரம் குைறந் ேபாய்விட்ட ெதன்ப
ெசால்லாமேல விளங்கும். இத்தா ேயா மிக ம் அபாயகரமான உள்நாட் க்
குழப்பத்தில் அ ந்திக் கிடக்கிற . இந்த நிைலயில் தாேமன் தம க த்திேல
அவசரமாகச் சு க்குப் ேபாட் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்
க்கி நிைனத்ேத
இங்ஙனம் வாயிதா ேபா கிற ெதன் ேதான் கிற . ஆனால் இங்ஙனம்
க்கி
ெகா த்த உத்தரத்தில் ேநசச் கக்ஷியா க்கு ேகாப ண்டாய் அவர்கள் இ வைர
க்கி ராஜாங்கப் ெபாக்கிஷத் க்குச் ெசய் ெகாண் வந்த பண உதவிையத்
குைறத் விடப் ேபாகிறார்கெளன் ம், அதன் ேம ம்
க்கி சாிப்பட் வராவிட்டால்
இ திச் சீட் ப் பிறப்பிக்க ேந ெமன் ம் ேநற் கிைடத்த ராய்ட்டர் தந்திெயான்
ெசால் கிற . இதினின் ம்,
க்கி மந்திாிகள் என்ன விதமான ெசய்ைகைய
ேமற்ெகாள்வார்கெளன்ப ெதாியவில்ைல.
ஆனால், ேநசக் கக்ஷியாாின் இ திச் சீட் (எங்கள் வார்த்ைதைய அங்கீகாரம்
ெசய்யாவிட்டால் த்தந் ெதாடங்குேவாெமன்ற சீட் )
க்கியைர ந ந ங்கக்
ெசய் வி ெமன் ேதான்றவில்ைல.
-- சில குறிப் கள் என்ற கட் ைரப் பகுதி--பாரதி தமிழ்
-------------------38. பாரஸீகத் க்கு ெஸளக்ய காலம்
19 நவம்பர் 1920
பாரஸீகத்தி ள்ள ப்ாி ஷ்
ப் கள். இந்தியத்
ப் கள்
வைத ம்
ப்ாி ஷ் கவர்ன்ெமண்டர் அங்கி ந் மீண் வ ம்ப கட்டைள பிறப்பித்
விட் டார்கெளன் ஸமீபத்தில் வந்த லண்டன் தந்தி ெயான்றினால் விளங்குகிற .
இ ேபாலேவ, ெமஸபேடா மியாவில் ப்ாி ஷரால் அைமக்கப்பட்

வ ம் அராபிய

ஆட்சியின் வசம் அந்நாட்ைட ஒப் விப்பதாகிய ேநாக்கத் டன் அங்குள்ள இந்திய,
பிாி ஷ் ைஸந்யங்கைள ம் மிக ம் குைறத் வி ம்ப ஏற்பா ெசய்யப்பட்
ப்ப
தாகத் ெதாிகிற . சிறி காலத்தின் ன் கூட வட ேமற்குப் பாரஸீகத்தி
ந்
ேபால்ஷ்விக்கைரத் ரத் ம் ெபா ட்டாக ப்ாி ஷ் பைடகள் உபேயாகப் ப த்தப்
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பட்டனெவன்
‘’ைடம்ஸ்’’

இந்தியா கவர்ன்ெமண்டார் ெவளியிட்ட அறிக்ைகயி

த ய ஆங்கிலப் பத்திாிைகக

கவர்ன்ெமண்டாைரக் கண் த்ெத

க்குக் ேகாப

ண்

ந்

லண்டன்

அைவ ப்ாி ஷ்

கின்றன. '’அந்த அறிக்ைக உண்ைமயா,

ெபாய்யா ? ெபாய்யானால் அதைன உடேன ப்ாி ஷ் கவர்ன்ெமண்டார் ம க்க
ேவண் ம். அதைன ெவளியிட்ட பற்றி இந்தியா கவர்ன்ெமண்டாைரக் கண் க்க ம்
ேவண் ம்'’ என் லண்டன் ‘’ைடம்ஸ்’’ ெசால் கிற . எ எப்ப யாயி ம்,
பாரஸீகத்திற்கு இவ்விஷயம் ெபாியேதார் நிவர்த்தியாகேவ க தத் தக்க .
ஆரம்பத்தில் இதனால் பாரஸீகத் க்கு அன்னியர்களிடமி ந்

இைட

க

ம்,

கஷ்டங்க ம் ேநாிடலாம். எனி ம், காலக்கிரமத்தில், இதினின் ம் பாரஸீகத் க்கு
வயிற் ப் ச்சி ெவளிேயறியதால் மனித க்கு நலேமற்ப தல் ேபால ற்றி ம்
நன்ைமதாேனற் ப ெமன்ப எனக்கு நிச்சயம்.
விேநாதத் திரட்

என்ற கட் ைரப் பகுதி--பாரதி தமிழ்

-----------------------39. ஐர்லாந் க்கு ஸ்வதந்த்ரம் ெகா க்க மாட்ேடாம்
19 நவம்பர் 1920
இந்த மாதிாி தர்ம ஸமாசாரங்கைளக் ெகாஞ்சம் மைற ெபா ளாக
ன
பாைஷயில் சற்ேற இரண்டர்த்தம் ேதான் ம்ப யாகப் ேபசுவ இ வைர மிஸ்டர்
வாய்ட் ஜயார்ஜ் ேபான்ற ‘’ரா கல்" (ேவர்த்தி ந்த) ராஜ தந்திாிகளின் வழக்கமாக
இ ந்த . அதி

ம், அெமாிக்காவிடம்

வாங்க ேவண் யி ந்த ப யா

ம், மற்றப

ேவண் ய பண்டங்கள், மனித பலம்
இ ந்த ப யா

த்த ைமயத்தில் ஏராளமாகப் பணம் கடன்
ஆஹார வஸ் க்கள், ேஸைனக்கு

த ய ேவ

பல உதவிக

ம் அவசியமாக

ம், வி தைல விஷயத்தில் ஏராளமான பக்தி, ஆேவசம் காட் வ ம்,

வி தைல ம ப் க் ெகாள்ைககைள மிக ம் ஜாக்கிரைதயான, இரண் ெபா
ெமாழிகளில் மைறத் ச் ெசால்வ ம் ஆங்கில மந்திாிக க்கு அவஸரமாக ம்

ைடய

இன்றியைமயாதன ஆக ம் ஏற்பட்டன. இப்ேபா சண்ைட
ந் விட்ட ,
அெமாிக்கா ேமேல கடன் ெகா க்கக்கூ ய மனமில்லா ேபாய்விட்ட மல்லாமல்
ெஜர்மானிய க்காக ஒதப்பட்ட தர்ம ஸூத்ரங்கைளெயல்லாம் இங்கிலாந் ம்
அ ஸாித் ஐர்லாந் க்கு ஸ்வராஜ்யம் ெகா க்க ேவண் ெமன் பல அெமாிக்கத்
தைலவர் வற்
த் கிறார்கள். கடன் ெகா க்க ம் மாட்ேடாம். நம் கீேழயி க்கும்
ேதசத்ைத ேவ ெவட் ட ேவண் ெமன் வற்
த்த வ வானாம். தர்ம
ஸூத்ரங்களாம்! தர்ம ஸூத்ரங்கள் நம் ைடய எதிாிகளிட ள்ள குற்றங்கைள
உலகத்தா க் ெக த் க் காட் வதற்கு உதவியாகப் பாதிாிகளா ம் பண் தர்
களா ம் அைமக்கப்பட்டன. நாம் ெசய் ம் அநியாயங்கள் நம் ைடய
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ெஸளகர்யத் க்கு அவசியமானைவ. ெஸௗகர்யத்ைதக் குைறத் க் ெகாண் தர்ம
ஸூத்ரங்கைளக் கவனிப்ப நமக்குப் ெபா ந்தா . இங்ஙனம் பர்யாேலாசைன ெசய்
ஆங்கிேலய மந்திாிகள் வி தைல ம ப் விஷயத்ைத ன்ேபால் இன்பமான
பாைஷயால் மைறத் ைவக்கும் சடங்ைகக்கூடக் ைகவிட்
ரட் பாைஷயில்
ெகட் யாக ஐர்லாந் க்கு வி தைல கிைடயாெதன் ஸாதிக்கத் ெதாடங்கி
விட்டார்கள். ஐர்லாந் விஷயமான ரஸமிகுந்த லண்டன் ராய்ட்டர் தந்திெயான்
ேநற் வந்த . அதன் விவரமான வ வத்ைத ேநற்ைறய மித்திரன் தந்திப்
பக்கங்களிேல காணலாம். மிஸ்டர் ஆஸ்க் வித் (மாஜி ப்ரதம மந்திாி) இங்கிலாந் க்கு
ரா வ விபத் க்கள் ஏற்படாதப தைடகேளற்ப த்திக் ெகாண் மற்றப்ப
ஸம் ர்ணமான ஸ்வராஜ்யம் ெகா க்கேவண் ெமன் பார் ெமண்ட் ஸைபயில்
ெசான்னார்.
எ ந்தார் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் மந்திாி. கத்திையச் சுற்றத் ெதாடங்கிவிட்டார்.
ெமய்யான உ க்குக் கத்தி யன் ; பாைஷக் கத்தி; வாக்கு வாள். ஐர்லாந் க்கு
ஸ்வாதீனம் ெகா த்த பிறகும்கூட பைழய ண்கைள மறந் ஐர்லாந்
இங்கிலாந்திடம் நட் ச் ெச த் ெமன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் நம்பவில்ைல.
அவரால் நம்ப
யவில்ைல. குற்ற ள்ள ெநஞ்சு கு கு கு கு என் மாம்.
அவ ைடய இனத்தார் பண்ணிய பிைழகெளல்லாம் அவ க்குத் ெதாியாதா? எனி ம்,
ஆங்கிேலயர் தம்ைமப் ேபாேல பிறைர ம் நிைனத்
த்தாந்தங்கள் ஏற்ப த் வ
தவெறன் ம் ஐாிஷ் ஜாதியா ைடய சாித்திரத்ைத ேநாக்குமிடத்ேத, அவர்கள்
ெந ங்காலமாகக் கஷ்டப்பட்

பாிசுத்தமைடந்த கூட்டத்தாராதலால், அவர்க

ைடய

மனம் கல்மனதாக இராமல் நன்றாகக் குைழந் , பக்குவப் பட் , ெதய்வபக்திக்கு
வசப்ப வதாகச் சைமந்தி த்தல் விளங்குகிறெதன் ம், ஆதலால், ஐர்லாந்

தனக்கு

ஸ்வாதீனம் கிைடத்தால், விைரவிேல இங்கிலாந்தின் பைழய பிைழகைள மறந் ,
இங்கிலாந் டன் உண்ைமயான நட் ப் பாராட் ேய வ ெமன் ம் நான்
நிைனக்கிேறன். ஐர்லாந் க்கு ஸ்வாதீனம் ெகா த்தால், அந்நாட் ற்கும்,
இங்கிலாந் க்கும் ேக சூ ம். பிற நா க க்கும் அஃேதார் ண் தலாகுெமன்
மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெசால் கிறார். ஐாிஷ் ைற கங்களின் பாிபாலனம்
இங்கிலாந்தின் ைகயின் ம் ந
மாயின் அதனால் இங்கிலாந்தின் ரா வ சக்திக்கு
பங்கம் ேந ெமன்றார். அங்ஙனம் ேந ம்ப ெசய்யக்கூ ய எந்த ஏற்பாட்ைட ம்
இங்கிலாந் அங்கீகிாிக்க
யாெதன்கிறார்.
மற்றக் கு யரசு நா க

க்குள்ள ஸ்தாபனம் ஐர்லாந்

க்குக் ெகா க்க

ேவண் ெமன் மிஸ்டர் ஆஸ்க்வித் வாயினால் ெசால் ய ேபாதி ம், அவ ைடய
உட்க த் அப்ப யில்ைலெயன்பைத மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் எ த் க் காட் கிறார்.
ஏெனன்றால், ஐர்லாந் க்கு ஸ்வராஜ்யம் ெகா ப்பதில் கடற் சண்ைடத் தயாாிப் க்
க க்கு ஸ்தலங்களாகக் கூ ய ைற கங்களின் ேமற் பார்ைவ ப்ாி ஷ்
கவர்ன்ெமண்டாாிடம் ைவத் க் ெகாள்ளலாெமன் மிஸ்டர் ஆஸ்க்வித்
ெசால்

கிறார். அப்ப யானால், கானடா, ஆஸ்திேர யா

த

ய கு ேயற்ற
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அரசுகளின் ஸ்தானத்ைத ஐர்லாந் க்குக் ெகா ப்பதாக மாட்டா
கானடா, ஆஸ்திேர

யா

த ய கு ேயற்ற நா கள் தம்

பாி ர்ணமான, வகுக்கப்படாத, தனியதிகராம் ெச

ஏெனன்றால்,

ைற கங்களின்மீ

த்தி வ கின்றன.

ேம ம், 1918--ஆம் வ ஷத்தில் ஐர்லாந் ேதசத் '’ ன் பீன்" கக்ஷியார்
ெஜர்மனி டன் கலந் ப்ாிட் ஷ் அரசாட்சிக்கு விேராதமாக நடத்திய
சூழ்ச்சிையப்பற்றிய அறிக்ைக ெயான் சீக்கிரத்தில் ஸர்க்காரால் ப்ரசுரம்
ெசய்யப்ப ெமன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெதாிவித் தார்.
ஐர்லாந் ேதசத் க் கடல் ைறகள் ப்ாிட்ட க்கு எத்தைன விபத்தாக
மாற்றத்தக்கன ெவன்ப ம்.
ன்பீன்கள் அவற்ைற எங்ஙனம் பயன்ப த்திச்
சதியாேலாசைன நடத்தினார்கெளன்ப ம், அவர்கள் அங்ஙனம் பயன்ப த்த
யாமற்ேபாயினெதப்ப ெயன்ப ம், அவர்கள் இங்கிலாந் தன் ைகக்குள் இ கப்
பி த் க் ெகாண் ரா விட்டால் இன் ம் அப்ப ேய ேவைல ெசய்வார்கெளன்ப ம்
ஸர்க்கார் ப்ரசுரம் ெசய்யப் ேபாகிற அறிக்ைகயில் நன்றாக விளங்குமாம். ஆதலால்,
ஐர்லாந்ைத இ கப் பி த் க்ெகாண்
க்கும் ைகப்பி ைய ெநகிழ விடப்
ேபாவதில்ைலெயன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெசால் கிறார்.
இங்கு,
'’மீ ெத ம் ெமாக்குளன்ன யாக்ைகைய வி வதல்லால்
சீைதைய வி வ ண்ேடா, இ ப

திண்ேதாள் உண்டா(க)?"

(நீர் மீெத ம் குமிழி ேபான்ற இந்த சாீரத்ைத விட்டா
வி ேவேனயல்லாமல், என் உ தியான ேதாள் இ ப
ஸீைதைய வி ேவெனன்

ம்

மி க்ைகயிேல, நான்

நிைனக்க ஞ் ெசய்யலாேமா?)

என் ராவணன் ெசால் யதாகக் கம்பர் எ தியி க்கிற வாிகள் எனக்கு
ஞாபகத் க்கு வ கின்றன. ராவண ைடய கதி மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜுக்கும்
வரக்கூடா ெதன் நான் மனப் ர்வமாகக் கட ைள ேவண் கிேறன். ஐர்லாந் தன்
கடற்பைடைய ம் நிலப்பைடைய ம் தன் இஷ்டப்ப சைமத் நடத் வெதன்ற
அம்சம் ேசர்ந்த எந்த ஏற்பாட்ைட ம் ப்ாி ஷ் கவர்ன்ெமண்டார் எந்தக் காலத்தி ம்
ஒப் க்ெகாள்ள
யாெதன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெதாிவிக்கிறார். இந்த
விஷயத்ைத ஐயந்திாிபற, மிகத் ெதளிவாக, எல்ேலா ம் உண ம்ப

அ த்திச் ெசால்ல

வி ம் வதா ம் அவர் ெதாிவிக்கிறார். எந்தக் காலத் க்குமா? அதாவ ,
வைரக்குமா? உலக

காந்தம்

வைர, எப்ேபா ேம ஐர்லாந் க்குத் தன் இஷ்டப் ப

சைமத் ப் பராமாிப்பதாகிய, மற்றக் கு ேயற்ற நா க

பைட

க்குள்ள உாிைம கிைடக்கக்
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கூடாெதன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெசால் வ எனக்கு ஒ பக்கத்தில்
வ த்தத்ைத ம் மற்ெறா பக்கத்தில் நைகப்ைப ம் விைளவிக்கிற . விைரவில்
ஐர்லாந்தின் விஷயத் க்கு ஒ
ேவற்பட வழியில்லாம
ப்ப
இப்ப ப்பட்ட மந்திாிகள் வசம் இங்கிலாந் அகப்பட் க் ெகாண்

பற்றி வ த்த ம்,
தாழ்வைடகிற

ெதன் வ த்த ம், மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் உலக
வைர ஐர்லாந்ைத அ ைமப்
ப த்தி ஆள
ெமன் நம் வைத எண் மிடத்ேத ெப நைகப் ம்
ேதான் கின்றன. இ ம்

ைளயா, நம் இஷ்டமான வைர நம

கால யிேல

ேபாட்
ப்பதற்கு! மனிதர் கூட்டமன்ேறா? உலகெமங்கும் ஸமத்வ ஞானத்ைத
வற்
த் வதாகிய கல்வித் தீ ஓங்கிக்ெகாண்
க்ைகயில் ஒ கூட்டத்தார் மற்ெறா
பிரமாண்டமான லக்ஷக்கணக்கான ஜனக் கூட்டத்ைத எத்தைன காலம் தாழ்ந்த
நிைலயிேல அ த்தி ைவத் க் ெகாண்

த்தல் ஸாத்யப்ப ம்?

கு ேயற்ற நா கைளப் ேபான்ற ஸ்தானம் ஐர்லாந் க்குக் ெகா த்தால் உடேன
மிக ம் எளிதாக, ஆ

லக்ஷத் க்குக் ேமல் ஏ

லக்ஷம் வைர கட்டாய ரா

வ

ேஸவகம் விதித் ஐர்லாந்தியர் ெபாிய ேஸைன அைமத் க் ெகாள்வார்கெளன் ம்,
அதினின் ம் இங்கிலாந்தி ம் கட்டாய ரா வ ேஸவகம் விதிக்க ேந ெமன்பைதத்
ெதாழிற் கக்ஷியார் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ்
எச்சாித்தார். இதில், மிக ம் ரஸமான உபகைத ெயான் கிைளக்கிற . அதாவ ,
கட்டாய ேஸவகம் வ ெமன் பய
த் வதில் மிஸ்டர் லாயட் ஜ்யார்ஜ்
ெதாழிற்கக்ஷியாாிைடேய மட் ம் ெபயர் குறிப் பிட் ப் ேபசியதன் நியாயெமன்ன?
ஐர்லாந் க்கு வி தைல ேவண் ெமன்பதில் அ தாப ைடேயார் இங்கிலாந்தில்
ெதாழிற் கக்ஷியாாிைடேய மாத்திரந்தானா இ க்கிறார்கள்? மற்றக் கக்ஷியாாிைடேய
கிைடயாதா? தி ஷ்டாந்தமாக, ஸர்க்கார் உத்ேயாகம் கிைடக்கும் வைர மிஸ்டர்
லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் தாேம, ஐர்லாந்தின் வி தைலக்காக மன

கிக் கண்ணீர்

விட் க்ெகாண்
க்கவில்ைலயா? எனேவ, ெதாழிற் கக்ஷியாைரப் ெபயர் ெசால் க்
குறிப்பிட்டதன் காரணம் யாெதன்றால் கட்டாய ரா வ ேஸவகம் சட்டமாகும்
பக்ஷத்தில் அ மற்ற திரவியவந்தர், வியாபாாிகள், உபாத்தியாயர் மந்திாிகள் த ய
வகுப்பினைரத் தீண் வைதத் காட்
ம் ஏைழத் ெதாழிலாளிகைளேய அதிகமாகத்
தீண் ெமன்ற விஷயம் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜின் மனதி

ந் , அ

அவைர

மீறிேய, ேவெறா விஷயத்ைதப் பற்றிப் ேபசுைகயில்: அவர் நாவிற்கு வந் விட்ட .
இ நிற்க ஐர்லாந்தின் விஷயமாக மந்திாி லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ெசால் ம் விஷயங்கைள
மீண் ம் கவனிப்ேபாம்.
ேம ம், ஐர்லாந்திேலேய, (ப்ராட்டஸ்ெடண்ட்) வர்க்கத்தாாின் ெதாைக ம்
ெசல்வாக்கும் மிகுதிப்பட்ட இங்கிலீஷ் ஆட்சிக்குச் சார்பாக நின் ெபா ஐாிஷ்
வி தைலைய எதிர்ப்ப
மாகிய அல்ஸ்டர் மாகாணத்ைத அதன் ஸம்மதத் க்கு
மாறாக எந்தப் பார்

ெமண் க்கும் (அதாவ , ஐாிஷ் பார் ெமண் க்கு)

104
உட்ப த் வதாக உத்ேதசங் கிைடயாெதன்பைத மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் அ த்திக்
கூறினார். அல்ஸ்டர் மாகாணத் க்குத் தனிப் பார் ெமண்ட் ெகா ப்பேத,
ஒற் ைமைய நிைல நி த் வதற்குத் தக்க உபாயெமன் ெதாிவித்தார். எந்த
ஒற் ைமைய? ஐாிஷ் ஒற் ைமையயா? ஒ

ேதசத் க்கு இரண்

ெகா த் , அந்த ேதசத்ைத ஒற் ைமப்ப த் வ

பார் ெமண்ட்

விேநாதமான வழிதான். லண்டனில்

ஒ பார் ெமண்ட், மான்ெசஸ்டாில் ஒ பார் ெமண்ட் ைவத் இங்கிலீஸ்
ஒற் ைமைய அதிகப் ப த்தலாெமன்ற ேயாசைனைய மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ்
அங்கீகாரம் ெசய்வாரா? ஐாிஷ் சுங்கத் தீர்ைவ ம் வ மான வாி ம் ப்ாி ஷ்
கவர்ன்ெமண்டாாின் ஆதிக்கத்தின் கீேழதான் ைவத் க்ெகாள்ளப் ேபாகிறார்களாம்.
அ
ம் இன்றியைமயாத தாெனன்பதற்கு மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜ் ஏேதேதா
ெநாண்
காந்தரம் ெசால் கிறார்.
இந்தக் ெகாள்ைகக டேன இவர்கள் ெசய்யப் ேபாகிற ஸ்வராஜ்யச் சட்டத்ைத
ஐர்லாந் வாளிகள் த
ைனயாேலகூடத் தீண்டமாட்டார்கள். இைத ஐர்லாந்தில்
யா ம் சிறிேத ம் அங்கீகாரம் ெசய் ெகாள்ள மாட்டார்கெளன்பைத மிஸ்டர் லாய்ட்
ஜ்யார்ஜ் தாேம அங்கீகாிக்கிறார். அங்ஙனம் அவர் அங்கீகாரம் ாிந் ம், அவ ம்
அவ ைடய கூட்டத்தா ம் பார் ெமண் ல் ஸ்வராஜ்ய மேசாதா ெவான்ைறக்
ெகாண் விட் க்ெகாண் , தல் வாதம், இரண்டாம் வாதம் த ய
விைளயாட் க்களில் ஏன் ணாக ேநரத்ைதச் ெசலவி கிறார்கெளன்ற விஷயம்
எனக்கர்த்தமாகவில்ைல. ஒ ேவைள ஒ நிஷ்ப்ரேயாஜனச் சட்டத்ைத மிக ம்
படாேடாபங்க

டன் ெசய்

த் க் ைகயில் ைவத் க்ெகாண்ேட-- '’நாங்கெளன்ன

ெசய்ேவாம்? ஜர்லாந் க்கு ஸ்வராஜ்யம் ெகா க்கப் ேபாேனாம். அவர்கள்
வாங்கிக்ெகாள்ள ம க்கிறார்கள். எனேவ, எங்கள் ெபா ப் க் கழிந்த '’ என்
ெசால் த் தங்கள் மனஸாக்ஷிக்கும் அெமாிக்கர் த யவர்களின் கூக்குர க்கும் ஒ
கழிப் க் கழித் விடலாெமன் மிஸ்டர் லாய்ட் ஜ்யார்ஜும் அவ ைடய நண்பர்க ம்
நிைனப்பதாகத் ேதான் கிற .
ஆனால், இங்ஙனம் நாடகம் காட் வதி
ந் ஜர்லாந் வா கள் ஸமாதான
ெமய்த மாட்டார்கெளன்பைத ம் ஐர்லாந்தில் ஸமாதான ேமற்ப ம் வைர
இங்கிலாந்திற்கு ஸமாதானம் ஏற்பட வழியில்ைல ெயன்பைத ம் மிஸ்டர் லாய்ட்
ஜ்யார்ஜ் ஒ ங்ேக மறந் விட்ட பற்றி வ த்தப்ப கிேறன்.
-- ரஸத்திரட்
----------------

என்ற கட் ைர-- பாரதி தமிழ்
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40. நாகாீகத்தின் ஊற்
4 பிப்ரவாி 1921
ப்ரான்ஸ் ேதசத்
தல் மந்திாி ஸ்தானத்தி
ந்தவராகிய
மான்
க்ெளமான்ேஸா சில தினங்களாக இந்தியாவில் ஸஞ்சாரம் பண்ணி வ ம் ெசய்தி நம்
ேநயர்க க்குத் ெதாிந்தேதயாம். இவ க்குச் சில நாட்களின் ன்ேன பம்பாயில் நடந்த
வி ந்தின்ேபா இவர் ெசய்த ப்ரஸங்கத்தில் பின்வ ம் ஸார மயமான வாக்யம்
காணப்ப கிற

:--

'’ப்ரான் ற்காக இரத்தம் சிந்திய மக்கைளப் ெபற்ற ேதசத்ைத வந் பார்த்த
எனக்குப் ெப ைம ண்டாக்குகிற . ப்ெரஞ்ச் கு ம்பங்க டன் இந்திய சிப்பாய்
களி ந்த ேபா நான் பார்த்தி க்கிேறன். அவர்க ைடய மாியாைத ம்.அன் ம்
ப்ரான்ஸ் ேதசத்தாைர ேமாஹிக்கும்ப ெசய்தன. கீழ்த்திைசயான நாகாிகத்தில்
குைறந்ததன் . அன் மா ஷீகம் என்பவற்றிற்குாிய மேஹாந்நத
ல
யங்கெளல்லாம் கீழ்த்திைசயி
ந் வந்தன. ேமற்குத் திைசயார் அவற்ைற
ஸ் காித் த் தம் ைடய ல
யங்களாகச் ெசய் ெகாண்டனர். எனேவ, உங்கைளக்
காட்
ம் உயர்ந்த நாகாிகத்தின் ப்ரதிநிதியாக என்ைன மதித் நான் உங்கேளா
ேபசவில்ைல. (இந்தியாவாகிய) நாகாிகத்தின் ஊற்ைற ேநாக்கி நீஞ்சி வந்தவனாக
என்ைன மதிக்கிேறன்'’ என்றார்.
இவர் யார்? ப்ரான்ஸ் ேதசத்
தல் மந்திாியாக இ ந் அதி ஸமீப காலத்தில்
விலகியவர். ெவ ம் இலக்கியப் ப ப் மட் ம் உைடயவரல்லர். மிக ம் ப த்த
ெலளகிகத் ேதர்ச்சி ம், ஐேராப்பிய ராஜ்தந்த்ரத்தில் மஹாகீர்த்தி வாய்ந்த நி ணத்
தன்ைம
ைடயவர். இவேர பத் வ ஷங்க க்கு ந்தி இவ்விதமாகப் ேபசி
யி க்கமாட்டார். இரண் வ ஷங்க க்கு ன் இப்ப ப் ேபசியி க்க மாட்டார்
நிைனத் க்கூட இ க்கமாட்டார். ஐேராப்பிய நாகாிகேம ேமம்பட்டெதன்
நிைனத்தி ப்பார். இன்ைறக்கு இந்தியாைவ வந்

கூ யவைர நிஷ்பக்ஷபாதமான,

ெதளிந்த விழிக டன் பார்க்கும் ேபா , இந்த எண்ணம் இவர்மீ
வற்
த்தப்ப கிற . இவ ைடய வசனத்ைத நன்றாக ஊன்றிப் ப க்கும்ப
நம்மவர்கைள ேவண் கிேறன். இவர் என்ன ெசால்

கிறார்? ஐேராப்பிய நாகாிகத்தின்

பரம ல
யங்கள் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் நிைறேவற்றக் க
ம் தர்மங்கள்,
ஐேராப்பா க்கு ெசாந்தமல்ல ெவன் ம் அைவ கீழ்த்திைச யி
ந்ேத கிைடத்தன
ெவன் ம் ெசால் கிறார். நாேம ஐேராப்பா க்கு ல
ய தானம் ெசய்ேதாெமன் ம்
நம் தவியின்றி அவர்கள் இன் ம் பச்ைச குத்திய நிர்வாணமான காட்
ஜனங்களாகேவ யி ந்தி ப்பார்கெளன் ம் அங்கீகாித் க் ெகாள் கிறார்.
ஆசியாவி
ந் நாகாிகம் ஐேராப்பா க்குச் ெசன்ற . ஆசியாவின் நாகாிகத் க்கு
ல ஸ்தானம் நம பாரத வர்ஷம். ஆனால் ற்காலத்தில் நாம் எத்தைன உயர்ந்த
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நிைலைமயி
ந் உலகத்திற்கு எத்தைன அாிய நலங்கள் ெசய்தேபாதி ம்
இப்ேபா நாம் சாியான நிைலைமயி ல்லாதி ப்ேபாமானால் நம பண்ைடக் காலப்
ெப ைம யா க்கும் நிைனப்பிரா . இன் மீண் ம் நம ேதசம் அ ர்வமான
ஞானத்திகழ்ச்சி ம் சக்திப் ெப க்க ம் உைடயதாய்த் தைல க்கி நிற்பேத நம
ெப ைமையக் குறித்
மான் க்ெளமான்ேஸா த யவர்கள் ேமேல காட் யப
ஷித் ப் ேபசக் காரணமாகிற . எனி ம் நாம் உலகத்திற்குப்
வழி காட்டத்
தகுதி ைடேயாெமன்பைத ஜுப்ப த்தி யி க்கிேறாேமயன்றி இன் ம் அந்த
ஸ்தானத்தில் நாம் உ திெபறவில்ைல. '’ேமற்குத் திைசயி

ப்ப ேபாலேவ இங்கும்

மனிதர், பரஸ்பரம் அன் ெச த் ம்ப விதித்த கட ளின் கட்டைளைய மறந் ,
ஒ வ க்ெகா வர் விேராதிப்பைத ம் ெகாைல ாிவைத ம் கண் நான் வ்யஸனப்
ப கிேறன்'’ என்
க்ெளமான்ேஸாேவ ெசால் யி க்கிறார். ஆனால் இந்த
ஸமயத்தில் இந்தியாவில் பரவிவ ம் ஸாத்விக தர்மக் காற்ைற சுவா யாம
ப்பாரானால்,
க்ெளமான்ேஸாவின் வாக்கில் இந்த வார்த்ைத உதித்ேத
யிராெதன் நான் நிச்சயமாகக் கூ ேவன். இப்ேபா
க்ெளமான்ேஸா பாாீஸ்
நகரத்தி
ந்தால் அங்கு ம ப
சி வ ம் ெஜர்மானிய விேராதக் காற் இவைர ம்
தாக்கி, இவ ைடய த்தி ஸாத்விக ெநறிகளிேல ெசல்ல இடங் ெகா த்திரா .
எனேவ, இந்தியா அன் ெநறியால் வ ைம ேயாங்கி உலைக நடத்த ேவண் ெமன்ற
ெகாள்ைகைய ஆதாிக்கத் ெதாடங்கிவிட்ட . இந்த ஆசாரத்தின் ஆரம்பக் கைலகேள
மிக ம் ஆச்சர்யமாக, உலகத்தாெரல்லா ங் கண் வியக்கும்ப யி க்கின்றன. இனி
இக் ெகாள்ைக இந்தியாவில் மக்க க்குள்ேள எல்லா வாழ்க்ைகத் ைறகளி ம்
ர்ணமாக ஸ்தாபிக்கப்பட் விளங்கும் காலத்ைதக் கட ள் விைரவிேல அ ள்
ெசய்வாராகுக.
-- காலவிளக்கு என்ற கட் ைரப் பகுதி--பாரதி தமிழ்
-------------------41. கிேரக்க ேதசத்தின் ஸ்திதி
19 நவம்பர் 1920
கிேரக்க ேதசத் ஜனங்கள் சமீபத்தில் நடந்த '’எெலக்ஷன்'’களில் வாக்குக்
ெகா த்தி க்கும் மாதிாிையப் பார்க்ைகயிேல அவர்கள் ன்னி ந்த கான்ஸ்டன்ைடன்
ராஜாேவ தி ம்பப் பட்டத் க்கு வரேவண் ெமன் வி ம் கிறார்கெளன்ப
நிச்சயமாகத் ெதாிகிற . இந்தக் கான்ஸ்டன்ைடன் ராஜா ெகய்ஸர் சக்ரவர்த்தியின்
ஸேஹாதாிக்குக் கணவெரன்பைத ம்,

த்த காலத்தில் ெகய்ஸ க்க

கூலமாக

இ ந்தாெரன்பைத ம் க தி, ன்னர் அவைர ராஜ பதவியினின் ம் தள்ளியவர்
களாகிய இங்கிலாந்
த ய ேநசக் கக்ஷியார் அவர் மீள ம் கிேரக்க ேதசத்
ராஜாவாகக் கூடாெதன் தீர்மானித்தி க்கிறார்கள். கான்ஸ்டன்ைட க்கப்பால்
ேநசக் கக்ஷியாாின் ைகப்ெபாம்ைமயாகிய ெவனிஜிலாஸ் என்ற கிேரக்க மந்திாியின்
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உதவி டேன, கிேரக்க ஆட்சிையத் தங்களிஷ்டப்ப மாற்றிக் கான்ஸ்டன்ைட ைடய
இைளய மகெனா வைனப் பட்டத்தில் ைவத்தி ந்தார்கள். இந்தப்பிள்ைள ஸமீபத்தில்
குரங்கு க த்ததனால் இறந் ேபாய்விட்டார். எனேவ கிேரக்க ேதசம் இப்ேபா ராஜா
இல்லாமல் இ க்கிற . கான்ஸ்டன்ைடன் அரசாின் மற்ெறா குமாரைரப்
பட்டத் க்கி க்கச் ெசால் யதில் தம பிதாேவ ராஜா ஆகேவண் ெமன் க தி
அவர் ராஜ பதவிைய ஏற் க் ெகாள்ள ம த் விட்டார். கிேரக்க ஜனங்கள்
கான்ஸ்டன்ைடன் ராஜாைவேய ம ப
ம்ஹாஸனத் க்கைழக்கிறார்கள்.
எெலக்ஷனில் ெவற்றி ெபற்ற கக்ஷிக்குத் தைலவராகிய
மான் குநாாிஸ் என்பவர்
கான்ஸ்டன்ைடன் ராஜா க்ேக ம ப பட்டங் ெகா க்க ேவண் ெமன்ற நிச்சயத்
ேதா
க்கிறார். அந்தந்த ேதசத்தாாிஷ்டப்ப அந்தந்த ராஜ்யம் ஆளப்பட
ேவண் ெமன் ேநசக்ககக்ஷியார் வாயால் ஓயா ெசால் கிறார்கேளயன்றிக்
கார்யத்தில் வ ம்ேபா , உலகத்
ெயல்லாம், இவர்க

ராஜ்யங்களில் பலஹீனத்ேதா

ைடய ெஸளகர்யங்க

க் கிைசந்தப

ப்பவனவற்ைற

இந்ேநசக் கக்ஷியார்களின்

அபிப்பிராயங்க க்கு, பலாத்காரமாகேவ ம் உட்ப த்த யற்சி ெசய்கிறார்கள்.
கிேரக்க ேதசத் ஜனங்கள் தங்களிஷ்டப்ப ராஜா ஏற்ப த்திக் ெகாள்வைதக்கூடத்
த த் ப் ேபசத் தங்க க்கதிகார ண்ெடன் ேநசக் கஷியார் நிைனக்கிறார்கள்.
இதினின் ம் கிேரக்கர் ேநசக் கக்ஷியின் கூட்டத்ைத விட் ப் பிாிந் ெசல்ல ம்
வி ம்பக் கூ ெமன் க
கிேறன்.
--விேநாதத்திரட்

என்ற கட் ைரப்பகுதி--பாரதி தமிழ்

---------------------42. விதி
9 ெசப்டம்பர் 1916.
விதி

ன்

வைகப்ப ம் :--

1. ெதய்வ விதி

2. சாஸ்திர விதி

3. நாட்

விதி

ெதய்வ விதி
இந்த

ன்றிேல ெதய்வ விதிைய மாற்ற

யா . காற்றிேல

சிய கல்

இைடயிேல த க்கா விட்டால் மண் ேமேல வந் வி ம்; தீ சு ம்; பனி குளி ம்.
மின்னல் அழிக்கும். ெவயில் ஒளி ெசய் ம். இவற்ைறப் பிற விதிகளால் சிறி ேநரம்
த த்தா ம் த க்கலாம். இயற்ைக விதிகைள மாற்றிவிட வழியில்ைல. நன்ைம
நிைனத்தால் நன்ைம விைள ம். தீைம நிைனத்தால் தீைம விைள ம். ெபாய் இழி
த ம். உண்ைம ைக க்கும். இைவ மாறாத விதிகள். இக்காலத் இயற்ைக விதிகைள
ஒன்ெறான்றாக ஆராய்ந் கண் பி த் ப் பின் அவற்ைற அ சாித் வாழேவண் ம்.
இந்த விதிகளிேல மனித ஜாதியார் இன் வைர '’கற்ற

ைகமண்ணள , கல்லாத

லகள .’’ இவற்றின் ஞானம் வளர வளர மனித ஜாதி ேமன்ைம ெப ம்.
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சாஸ்திர விதி
சாஸ்திரம் மனிதனால் எ தப்பட்ட . ஆதலால் இன் ம் நிைற ெபறவில்ைல.
ெதய்வ விதிகைளக் கூ ய வைர பின்பற்றிேய சாஸ்திரக்காரர் எ த யற்சி
ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால் காலேதச வர்த்தமானங்கள் மா ப கின்றன. ெதய்வ
விதிகைளப் பற்றிய திய வித்ைதகள் வழக்கப்ப கின்றன. அப்ேபா சாஸ்திர
விதிகைள மாற் தல் அவசியமாகிற . தி ஷ்டாந்தமாக ைவத்திய சாஸ்திரத்ைதப்
பா ங்கள். காலேதச வர்த்த மானங்க க்குத் தக்கப விதிகள் மா கின்றன. ர் க
ஐேராப்பிய ைவத்தியர்கள் ெப ம்பான்ைம எல்லா வியாதிக க்கும் ேநாயாளியின்
உடம்ைபக் குத்தி ரத்தத்ைதக் ெகாஞ்சம் ெவளிேயற்றினால், அ ேவ நல்ல
ைறெயன்

நிைனத்தி ந்தார்கள். தைல ேநா , ஜ்வரம் எ

வந்தா

ம் உடம்ைபக்

குத்தி ரத்தத்ைதக் ெகாட் த் தீரேவண் ம். இந்த மடைமயாேல, பலர் ரத்த நஷ்டேம
தற் காரணமாய் அநியாயமாக ம ந் ேபானார்கள். இக்காலத்தில் அந்தக் ெகாள்ைக
மாறிவிட்ட . ஜ்வரம் வந்தால் பத்தியம் ம ைரயில் ஒ
மாதிாி.
இலக்கணத்ைத எ ங்கள் : '’பைழயன கழித
வ வலகால வைகயினேன'’ என்

பவனந்தி

மாதிாி, ேவ

ம் தியன குத

னிவேர ெசால்

ாிேல மற்ெறா

ம்,

கிறார்.

தர்ம சாஸ்திரத்ைத எ ங்கள் :-பஞ்சபாண்டவர் காலத்தில் ஒ ஸ்திாீ பல
ஷைர விவாகம்
ெசய் ெகாள்ளலாம். ேவதவியாஸர் காலத்தில் தைமயன் பிள்ைளயில்லாமல் இறந்
ேபானால் தம்பி அவ க்கு ஸந்ததி ஏற்ப த்திக் ெகா க்கலாம்.
விசுவாமித்திரர் காலத்தில் க்ஷத்திாியர் அறிவினால் பிராமணராகிவிடலாம்.
ம ஸ்மி தியின் விதிகள் ேவேற. பராசரர் விதிகள் ேவேற. நடப்பி ள்ள
ைவத்தியநாத தீக்ஷிதர் விதிகள் ேவேற. இங்கிலாந் க்கு ேவ ஸ்மி தி. ப்ரான்ஸ்
ேதசத் க்கு ேவ . பாரஸீகத் க்கு ேவ . நமக்கு ேவ . நமக்குள் வடநாட் ல் ேவ .
ெதன்னாட் ல் ேவ . ைவஷ்ணவ க்கு ேவ . ஸ்மார்த்த க்கு ேவ .
சாஸ்திரங்கைளெயல்லாம் காலத் க்குத் தகுந்தப
ேபாகிேறாம். ேவதத்ைதத்தான் மாற்ற
நாட்

விதி

மாற்றிக்ெகாண்

யா ; உண்ைமயான ேவதமாக இ ந்தால்.
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நாட் விதி என்ப அர்த்த, நீதி சாஸ்திரங்களின் விதி. இதைனத்
தற்காலத்ேதார் அரசியல் விதிெயன் ெசால் கிறார்கள். அ
ம் சாஸ்திர விதிேயா
ேசர்ந்த தான். ஆனால் மற்ற இலக்கணம் த ய சாஸ்திரங்களின் விதிகைளக்
காட்
ம் அரசியல் விதிகள் மிக ம் விைர டன் மா ப வதால் இதைனத் தனியாக
ஒ பகுதி யாக்கும்ப ேநாிட்ட . எனேவ, ெதய்வ விதிக்குப் பாி ரணமாக உட்பட்
சாஸ்திர விதிகைள ம் நாட் விதிகைள ம் ேமன்ேம ம் த்திசா த்தனமாகச்
சீர்தி த்திக் ெகாண்

வந்தால், ம

ஷ்ய ஜாதிக்கு ேஷம ண்டாகும்.
--- பாரதி தமிழ்.
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