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1. பராரதியின உயிர் மூச்சு தமிழரா ? ஆரியமரா?

பத்வதரானபதராம்
பகுதியில்,

நூற்றராண்டின

கி.பி.

நூற்றராண்டின

1882 க்கும்

வதராடக்கப்

இறுதிப்
இருபதராம்

பகுதியில்

கி.பி.

1921 க்கும், இவடப்பட்ட கராலத்தில் வைராழ்ந்தவைர்
சி. சுப்பிரமணிய பராரதி. இவைர் வைராழ்ந்த கராலம்
தீவிரமரான
கராலம்.

இந்திய

இக்கரால

சுதந்திரப்

சபராரராட்டக்

கட்டத்தில்

இவைருவடய

எழுத்தம் நவடயும் சுதந்திரம், வமராழ, சமூகம்
ஆகியவைற்வற

வமயமராகக்

வகராண்டிருந்தன.

அதனரால் இவைவர ‘மராவபருங் கவிஞர்’ எனறும்
‘சதசியக்

கவிஞர்’

அவழக்கலராயினர்.

இவைர்

எனறும்
எழுதிய

மக்கள்
வமராழ

மற்றும் சமூகத் வதராடர்பரான கவிவதகளிலும்,
கட்டுவரகளிலும், கவதகளிலும், தமிழுணர்வவை

விட ஆரிய உணர்சவை சமசலராங்கியிருப்பவத
அறிய முடிகிறத. ஆகசவை “பராரதியின உயிர்
மூச்சு தமிழரா? ஆரியமரா?” எனபவதக் கராய்தல்
உவைத்தல் இனறி ஆரராய முற்படுசவைராம்.
இவைருவடய எழுத்தப் பணி (வமராழ
வபயர்ப்பராளரராக)

1904 இல்

சுசதசமித்திரன

இதழல் வதராடங்குகிறத. இவ்விதழல் “வைந்சத
மராதரம்” எனனும் தவலப்பில், இவைர் எழுதிய
ஆரியச் சரார்பரான பராடல்கவளக் கராணலராம்.
“ஆரியவமனற

வபரும்வபயர்

வகராண்டஎம்
அனவனயின மீத திகழ்
அனவபனு சமனவகராடி வைராடிய கராவல

அதற்குயிர் தந்திடுவைரான
.... .... ....
வீரிய ஞரானம் அரும்புகழ் மங்கிட
சமவிய நல் ஆரியவர
மிஞ்சி வைவளத்திடு புனவம...
.... .... ....
வைராழய நல்ஆரிய சதவியின மந்திரம்
வைந்சத மராதரசம”1
இவைர், இசத சுசதசமித்திரனில் 1906 இல் “எனத
தராய்நராட்டின முனனராட் வபருவமயும் இந்நராட்
சிறுவமயும்” எனற தவலப்பில்,

“ஆரியர்

வைராழ்ந்த

வைரும்

அற்புத

நராவடனபத சபராய்ப்
பூரியர்கள்

வைராழும்

புவலத்சதச

மராயினசத
.... .... ....
சவைத உபநிடத வமய்நூல்கவளல்லராம்
சபராய்ப்
சபவதக்

கவதகள்

பிதற்றுவைராரிந்

நராட்டினிசல!”2
எனக் கூறி,
இங்கு

“ஆரியர்கள்

நராவடனறும்,அவைர்

வைராழ்ந்த

நராடு

எழுதிய

அற்புத
சவைத

உபநிடதங்கவளல்லராம் மவறந்த சபராயினசவை”
எனறும் மிகவம் வைருத்தப்படுகிறரார்.
இசத

ஆண்டில்,

இவைர்

எழுதிய

“சத்திரபதி சிவைராஜி தனத வசநியத்தராருக்குக்
கூறியத”எனனும் பராடலில்,
“வீரியம் அழந்த சமனவமயும் ஒழந்த
நம்
ஆரியர் புவலயர்க் கடிவமகள் ஆயினர்.
.... .... ....
பிச்வச

வைராழ்வதந்த

பிறருவடய

ஆட்சியில்
அச்சமுற் றிருப்சபரான ஆரியன அல்லன,

புனபுலரால் யராக்வகவயப் சபராற்றிசய
தராய்நராட்டு
அனபிலரா திருப்சபரான ஆரியன அல்லன.
மராட்டுதீர் மிசலச்சர் மனப்படி ஆளும்
ஆட்சியில்

அடங்குசவைரான

ஆரியன

அல்லன
ஆரியத் தனவம அற்றிடும் சிறியர்
யராரிவைர் ஊர்அவைர் யராண்சடனும் ஒழக!3
எனறு

சிவைராஜி,

இசுலராமியரின
பராரதி

தன

பவடவீரர்களுக்கு

வகராடுவமவயக்

எடுத்தியம்புகிறரார்.

கூறியதராக,
இங்கு,

‘அனபிலராதிருப்சபரான ஆரியன அல்லன’ எனறு

சிவைராஜி கூறியதராகப் பராரதி கூறுகிறரார். ஆனரால்
உண்வமயிசலசய

ஆரியர்கள்

அனபுவடயவைர்களராக இருந்தரால் சிவைராஜிக்கு ஏன
முடிசூட்ட முனவைரவில்வல? அவைர் சூத்திரன
எனபதரால்தராசன! சிவைராஜி ‘சபரானசசல’ எனற
சூத்திர

சராதியில்

பிறந்ததரால்,

ஆரியப்

பரார்ப்பனர்கள் சிவைராஜி முடிசூட்டிக் வகராள்ளப்
வபரும் தவடயராயிருந்தனர். பிறகு சிவைராஜியிடம்
வபரும் வதராவகயராகப் பணமும் வசல்வைமும்
வபற்றுக் வகராண்டபின சிவைராஜி முடிசூட்டிக்
வகராள்ள

ஒப்புதல்

தந்தனர்.4

அப்படி

இருக்கும்சபராத ஆரியர்கள் அனபுவடயவைர்கள்
எனறு சிவைராஜி எப்படிக் கூறியிருப்பரார்?
“ஆரிய பூமியில்
நராரியரும் நர

சூரியரும் வசராலும்
வீரிய வைராசகம் வைந்சத மராதரம்”
எனறு

1907

இல்,

சுசதசமித்திரனில்

இவைர்

எழுதிய “வைந்சதமராதரம்” பராடலில் கூறுகிறரார்.
இங்கு

இந்தியராவவை

‘ஆரிய

பூமி’

எனகிறரார்.
“அனவறராரு பராரதம் ஆக்க வைந்சதராசன
ஆரியர் வைராழ்விவன ஆதரிப்சபராசன
வவைற்றி

தருந்தவண

அனசறரா?
....

....

.....

.... .... .

நினனருள்

ஆரிய நீயும் நினஅற மறந்தராசயரா?
வவைஞ்வசயல்

அரக்கவர

விரட்டிடுசவைராசன
வீரசிகராமணி,

ஆரியர்

சகராசன”

5

(இந்தியரா,1908)
எனறு பராரதியரார் “ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸசதராத்திரம்”
எனனும் பராடலில் கூறுகினறரார், இங்கு யராதவை
குலத்தில் பிறந்த சூத்திரக் கடவவள ஆரியர்
சகரான எனகிறரார்.
பராரதியரார்

தமிழ்,

தமிழ்நராட்டின

சிறப்வபச் “வசந்தமிழ் நராடு”, “தமிழ்”ஆகிய
தவலப்புகளில்

“வசந்தமிழ் நராவடனும் சபராதினிசல இனபத்
சதனவைந்த பராயுத கராதினிசல
.....

......

.....

சவைதம் நிவறந்த தமிழ்நராடு - உயர்
வீரம் வசறிந்த தமிழ்நராடு”
“யராமறிந்த

வமராழகளிசல

தமிழ்வமராழசபரால்
இனிதராவை வதங்குங் கராசணராம்” 6
எனறு தமிழ் நராட்வடயும் தமிழ் வமராழவயயும்
புகழ்ந்த

பராடியுள்ளரார்.

இப்பராடல்கவள

இயல்பரான

தனனுணர்ச்சியுடன

பராரதி

பராடவில்வல எனபதற்குச் சரானறுகள் உள்ளன.
1915

இல்

சுசதசமித்திரனில்

‘தமிழ்,

தமிழ்நராடு’ முதலியவைற்றின சிறப்வபக் குறித்த,
எழுதம் சிறந்த கவிவதக்கு மதவரத் தமிழ்ச்
சங்கம்

சரார்பில்

பரிசளிக்கப்படும்

எனறு

விளம்பரப்படுத்தப்பட்டத.
இவதப்

பராரதியரார்

பரார்க்கராததசபரால்

பரார்த்தம்

விட்டுவிட்டரார்.

ஆனரால்

இவதப் பரார்த்த பராரதியின புதவவை நண்பரரான
வைராத்தியரார் சுப்பிரமணி அய்யரும் மற்றும் சில
நண்பர்களும் விளம்பரத்வதக் கூறி, கவிவத
எழுதம்படி

சவைண்டினர்.’

அவைர்களின

கட்டராயத்தின சபரிசலசய இப்பராடல்கவளப்

பராரதியரார்

எழுதியதராக

பராரதியின

நண்பர்

எஸ.ஜி. இரராமரானுஜலு நராயுடு கூறியுள்ளரார். 7
இசத

கருத்வதப்

பராரதிதராசன

அவைர்களும் கூறியுள்ளரார்.
“தமிழ்நராட்வடப் பற்றித் தமிழ்ப் பராக்கள்
தந்தரால்
அவமவைரான

பராட்டுக்

களிப்சபராம்

பரிவசனறு
சரானற

மதவரத்

தமிழ்ச்

சங்கத்தரார்

கவிவயரானறு

வசப்புகநீர்

உவரத்தரார்
சதனசபராற்
எனறுபல

நண்பர்

வைந்தபராரதியராவர

நலமராகக்

சகட்டரார்
....

......

.....

வசந்தமிழ்

நராவடனும்

சபராதினிசல

யினபத்
சதனவைந்த

பராயுத

கராதினிசல

எனவறழுதித்
தமிழ்நராட்வட

அப்படிசய

வநஞ்சரால்

எழுதி முடித்தரார்.” 8
என, புரட்சிக் கவிஞர் பராரதிதராசன கூறுகிறரார்.
இவ்வைராறராகப்

பராரதி

சவைண்டுதலராலும்,
“வசந்தமிழ்

நராவடனும்

நண்பர்களுவடய
கட்டராயத்தராலும்தரான,
சபராதினிசல”எனற

பராடவலயும், “யராமறிந்த வமராழகளிசல” எனற
பராடவலயும்

எழுதினரார்,

இந்தப்

பராடல்களுக்கராக அவைருக்கு மதவரத் தமிழ்ச்
சங்கம் பரிசராக ர.100 அளித்தத. 9
பராரதியரார் பரிசுப் சபராட்டிக்கராக சமசல
கண்ட

பராடவல

தமிவழயும்

எழுதம்சபராத

தமிழ்நராட்வடயும்

மட்டும்
மிகவம்

உயர்வைராக எழுதகிறரார். ஆனரால் அசத ஆண்டில்
தனிப்பட்ட

முவறயில்

“சுசதச

கீதங்கள்”

எனனும் தவலப்பில் தமிழ்த்தராய் கூறுவைதராக
“ஆதிசிவைன வபற்றுவிட்டரான - எனவன
ஆரிய

வமந்தன

அகத்தியன

எனசறரார்
சவைதியன கண்டு மகிழ்ந்த - நிவற

சமவம்

இலக்கணம்

வசய்த

வகராடுத்தரான.
மூனறு குலத்தமிழ் மனனர் - எனவன
மூண்ட நல்அனவபராடு நித்தம்
வைளர்த்தரார்;
ஆனற வமராழகளினுள்சள - உயர்
ஆரியத்திற்கு

நிகவரன

வைராழ்ந்சதன.” 10
எனறு பராரதி கூறுகிறரார். இங்குத் தமிழுக்கு
இலக்கணம் இல்லராதிருந்தத சபராலவம், ஆரியப்
பரார்ப்பனர்கள்தரான
வகராடுத்தத
சவைடிக்வகயராக

இலக்கணம்

சபராலவம்
உள்ளத.

பராரதி
சமலும்

வைகுத்தக்
கூறுவைத
அவைர்

ஆரியம்தரான

உயர்ந்த

வமராழ

எனறும்

கூறுகினறரார். தமிழ்த்தராய் பற்றி எழுத வைந்த
பராரதியராருக்குத் தமிழ் வமராழ உயர்ந்த வமராழ
என எழுத மனம் வைரவில்வல சபராலும்!
பராரதியரார் எழுதிய கவிவதகவள நிய
வசஞ்சுரி

புத்தக

நிறுவைனம்,

கரால

வைரிவசப்படியராகத் வதராகுத்த 700 பக்கங்கள்
வவைளியிட்டுள்ளத. இதில் தமிழ், தமிழ்நராடு
ஆகியவைற்வறப் பற்றி 11 பக்கங்கள் மட்டுசம
உள்ளன.11 இந்தப் பதிசனராரு பக்கங்களிலும்
கூடத்

தமிவழ,

வசரால்ல

மனம்

தமிழ்

நராட்வட

வைரராமல்

உயர்த்திச்

ஆரியத்வதசய

உயர்த்திக் கூறுகிறரார் பராரதியரார்.
பராரதியரார் தமிவழத் தராய்வமராழயராகக்
வகராண்டிருந்த

சபராதிலும்

தனனுவடய

மூதராவதயர்களின

வமராழயராகிய

ஆரிய

வமராழயரான சமஸகிருதத்வத உயர்ந்த வமராழ
எனபசதராடு அவதத் வதய்வை வமராழயராகவம்
கூறுகிறரார்.
“நம்

முனசனரார்கள்

அவைர்கவளப்

பினபற்றி நராமுங் கூடப் புண்ணிய பராவஷையராகக்
வகராண்டராடி
மிகவம்

வைரும்

ஸம்ஸகிருத

அற்புதமரானத.அவதத்

பராவஷை
வதய்வை

பராவஷைவயனறு வசரால்வைத விவளயராட்டனறு.
மற்ற ஸராதராரண பராவஷை கவளவயல்லராம் மனித
பராவஷைவயனறு வசரால்லுசவைராமரானரால், இவவை
அவனத்திலும்

சிறப்புவடய

பராவஷைக்குத்

தனிப்வபயர் ஒனறு சவைண்டுமல்லவைரா. அதன
வபராருட்சட
எனகிசறராம்,” 12

அவதத்

வதய்வை

பராவஷை

இந்தியராவிலுள்ள
சமசுகிருத
சமனவம

வமராழகள்

யராவம்

கலந்த

பிறசக

வமராழசயராடு
வபற்றதராகப்

தமிழுக்கு

பராரதி

முவறயரான

கருதகிறரார்.
இலக்கணம்

இல்லராதிருந்ததராகவம், ஆரியர்கள் இலக்கணம்
வைகுத்ததராகவம் பராரதி கூறுவைதராவைத:
“தமிழ் பராவஷைக்சகரா, இலக்கணம் முதல்
முதலராக

அகஸதியரராலும்,

அவைருவடய

சிஷ்யரராகிய திரணதூமராக்கி (வதரால்கராப்பியர்)
எனற

ஆரிய

முனிவைரராலுசம

வகராடுக்கப்பட்டவதனபதம்

சவமத்தக்
வமய்சய.

அதனினறும் தமிழ் இலக்கணம் வபரும்பராலும்
சமஸகிருத

இலக்கணத்வத

அனுசரித்சத

சவமக்கப்பட்டிருக்கிறவதனபதம் வமய்சய”13
எனகிறரார் பராரதியரார்.

இந்தியராவிலுள்ள

அவனத்தச்

வசல்வைங்கவளயும் ‘ஆரிய ஸம்பத்த’ எனகிறரார்
பராரதியரார். “நமத சவைதம், நமத சராஸதிரம், நமத
ஜனக்கட்டு, நமத பராவஷைகள், நமத கவிவத,
நமத சிற்பம், நமத ஸங்கீதம், நமத நராட்டியம்,
நமத வதராழல்முவறகள், நமத சகராபுரங்கள்,
நமத மண்டபங்கள், நமத குடிவசகள் இவவை
அவனத்தக்கும் வபராதப்வபயர் ஆரிய ஸம்பத்த.
கராளிதராசன வசய்த சராகுந்தல நராடகம், ஹிந்தி
பராவஷையிசலசய

தளஸிதராசர்

வசய்திருக்கும்

ரராமராயணம், கம்பரராமராயணம், சிலப்பதிகராரம்,
திருக்குறள்,

ஆண்டராள்

இவவையவனத்தக்கும்

திருவமராழ

வபராதப்

-

வபயரராவைத

ஆர்ய ஸம்பத்த. தஞ்சராவூர்க் சகராயில், திருமவல
நராயக்கர் மஹரால், தியராவகயர் கீர்த்தனங்கள்,
எல்சலராரராவிலுள்ள

குவகக்சகராயில்,

ஆக்ரராவிலுள்ள தராஜ் மஹரால், சரப சராஸதிரியின

புல்லராங்குழல் - இவவை அவனத்தக்கும் வபராதப்
வபயர் ஆர்ய ஸம்பத்த.“14
இதில்
ஆண்டராள்

திருக்குறள்,
திருவமராழ,

சிலப்பதிகராரம்,
முதலிய

தமிழ்

இலக்கியங்கவள ஆரியச் வசல்வைம் எனகிறரார்
பராரதி. சமலும் வபபௌத்தர்களின எல்சலராரரா
ஓவியங்கள், தஞ்வச மரராட்டியர்களின தஞ்வச
மகரால்,

சராஜகரானின

முதலியவைற்வறயும்

தராஜ்மகரால்

‘ஆரியச்

வசல்வைம்’

எனகிறரார். மற்றவைர்களின உவழப்பில் விவளந்த
கவல,

இலக்கியம்

முதலியவைற்வற

ஆரியச்

வசல்வைமராகப் பராரதி உரிவம வகராண்டராடுவைத
அவைரின

அளவ

கடந்த

ஆரிய

கராட்டுவைதராகசவை அவமகினறத.

வவைறிவயக்

‘உலகில்

உள்ள

எல்லரா

நராகரிகங்களுக்கும் மூலமராக இருப்பத ஆரிய
நராகரிகசம’ எனகிறரார் பராரதியரார்.
“ஐசரராப்பராவிலும், ஆசியராவிலும், பிற
இடங்களிலும்

கராணப்படும்

நராகரிகங்களுக்வகல்லராம்

முந்தியதம்

வபரும்பரானவம மூலராதராரமுமராக நிற்பத ஆரிய
நராகரிகம்.

அதராவைத

பவழய

சமஸகிருத

நூல்களிசல சித்தரிக்கப்பட்டு விளங்குவைத. இந்த
ஆரிய

நராகரிகத்தக்குச்

வகராண்டத

சமமரான

தமிழருவடய

கருதவைதற்குப்

நராகரிகம்

பல

சராஷ்யங்களிருக்கினறன”

பழவம
எனறு

விதமரான
15

எனகிறரார்

பராரதியரார். ஆகசவை தமிழர் நராகரிகம் ஆரியத்வத
விட உயர்ந்த நராகரிகம் எனறு கூறுவைதற்கு
இவைருக்கு மனம் வைரவில்வல.

தமிழர் நராகரிகம், ஆரிய நராகரிகத்திற்கும்
பல்லராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியத எனபத
வைரலராற்று அறிஞர்களின கருத்தராகும்.
கரால்டுவவைல் அவைர்களின ஆய்வ நூலரான
‘திரராவிட
எனனும்

வமராழகளின
நூலின

முதல்

ஒப்பிலக்கணம்’
பதிப்பு

1856 ஆம்

ஆண்டிசலசய வவைளிவைந்தத. அதன இரண்டராம்
பதிப்பும் பராரதியின கராலத்திசலசய 1915 ஆம்
ஆண்டில் வவைளிவைந்தத. பராரதி கரால்டுவவைல்
அவைர்களின

நூவலப்

பற்றி

எங்குசம

குறிப்பிடவில்வல எனபத குறிப்பிடத்தக்கத.
பராரதி சபரானற சமஸகிருதப் பற்றுக் வகராண்ட
பரார்ப்பனப்

பண்டிதர்கவளக்

கரால்டுவவைல் கூறுவைவதப் பரார்ப்சபராம்.

குறித்த

‘சமசுகிருதத்

தவண

சவைண்டராத்

திரராவிடத் தனித்தனவம’ எனற தவலப்பில்
கரால்டுவவைல் கூறுகிறரார்:
“திரராவிட
வமராழகளிலிருந்த

வமராழகள்
பற்பல

சவைறுபடுகினறன.
அத்திரராவிட

வைடஇந்திய
இயல்புகளில்

அவ்வைராறிருந்தம்
வமராழகள்,

வைடஇந்திய

வமராழகவளப் சபராலசவை, சமசுகிருதத் திலிருந்த
பிறந்தவவையராகச் சமசுகிருதப் பண்டிதர்களரால்
கருதப்பட்டன.

தராங்கள்

அறிந்த

எப்வபராருளுக்கும் பரார்ப்பன மூலம் கற்பிக்கும்
இயல்பினர் அப்பண்டிதர்கள்.”16
1915 இல்
‘ஞரானபரானு’

சூவலத்

எனனும்

இதழல்

திங்களில்
பராரதியரார்

தமிழல் எழுத்தக் குவற எனனும் தவலப்பில்

“சமஸகிருதத்தில் க, ச, ட, த, ப, ற சபரானற
வைல்லின எழுத்தகளுக்கு வைர்க்க - எழுத்தகள்
இருப்பதசபரால், தமிழல் வைர்க்க எழுத்தகள்
இல்லராததரால்,

தமிழல்

எழுத்தக்

குவறயுள்ளத”17 எனகிறரார்.
ஒரு

வமராழயிலுள்ள

ஒலிகள்,

அதற்குண்டரான குறியீடுகள் மற்ற வமராழயில்
இல்லராதிருந்தரால்,
குவறபராடு

ஆகராத.

அத

அம்வமராழயின

ஏவனனில்,

ஒலிப்பு,

ஒலிக்குறியீடு எனபவவை அம்வமராழக்சக உரிய
இயற்வகயரான

இயல்புகள்

ஆகும்.

ஆகசவை

சமசுகிருத வைர்க்க எழுத்தகள் தமிழல் இல்வல
எனறு பராரதியரார் குவறப்பட்டுக் வகராள்வைத
ஏற்புவடயத ஆகராத.

பராரதியின இக்கூற்வற அறிஞர் வை.உ.சி.
அவைர்கள் 1915 வசப்டம்பர்த் திங்களில் அசத
‘ஞரானபரானு’ ஏட்டில் கடுவமயராக மறுத்தக்
கூறியுள்ளரார். “தமிழல் எழுத்தக் குவற எனறு
வசரால்லுபவைர்கள்

வபரும்பராலும்

சரார்புவடயவைரராகவம்
இலக்கியங்கவளப்

சமசுகிருதச்

தமிழ்

இலக்கண

படிக்கராதவைர்களராகசவை

இருக்கினறனர். அவைர்கள் தமிழுக்கு இலக்கணம்
கூறும்

வதரால்கராப்பியம்

நூவலயும்,

எனனும்

உனனத

பின

எழுந்த

அதற்குப்

சிலப்பதிகராரம், மணிசமகவல, சீவைக சிந்தராமணி,
திருக்குறள் முதலிய இலக்கிய நூல்கவளயும்
கட்டராயம் படிக்க சவைண்டும்” எனகிறரார்.18
தமிழல்
எனபவதக்

எழுத்தப்

கராரணம்

கராட்டி,

பற்றராக்குவற
அவதசய

வைராய்ப்பராகக் கருதி, சவைண்டுவமனசற தமிழல்

வைடவமராழச் வசராற்கவள அளவக்கு அதிகமராகக்
கலந்த எழுத ஆரம்பித்தரார் பராரதியரார். இவத
அவைருவடய பிற்கரால எழுத்தகளில் கராணலராம்.
“மயிலராப்பூர்,
பங்களூர்,

திருவைல்லிக்சகணி,

திருச்சினராப்

புதச்சசரி,

தஞ்சராவூர்,

கும்பசகராணம்

சஷைத்ரங்களில்

வசராற்பம்?

நடக்கத்தரான

இத்யராதி

வைஸிக்கும்

பிரராமணர்களுக்குள்சள
எவ்வைளவ

பள்ளி,

ஸந்தியரா

வைந்தனம்

தீர்த்தபரானம்

கூட

ரராமரராமரா?

இந்த

வசய்கிறத.

ரிஷிகவளல்லராரும்

இங்கிலிஷ்

எனன

பிரராயச்சித்தம்

பண்ணுகிறரார்கள்? என மராப்பிள்வள ரங்கூனில்
நித்ய

கர்மரானுஷ்டங்கள்

வைருகிறராவனனறு
ஜராதிப்ரஷ்டன

சகள்வி.
தராசன?

தவைறராமல்

நடத்தி

அவைன

வைந்தரால்

ப்ரராயச்சித்தம்

பண்ணினரால் கூட நரான சசர்த்தக் வகராள்ள
மராட்சடன.”19
இத 1917 சூன 21 இல் சுசதசிமித்திரன
ஏட்டில் ‘ப்ரராயச் சித்தம்’ எனனும் தவலப்பில்
பராரதியரார்

எழுதிய

கவதயின

(பராரதியரார்

தன

வபயவரக்

ஒரு
கூட

பகுதி.
ஸி.

ஸஸுப்பிரமணிய பராரதி எனசற எழுதி உள்ளரார்.)
இத குறித்த ஆய்வைராளர் க. வகலராசபதி
கூறுவைதராவைத:
“1949 இல்

ஓமந்தூரரார்

அரசு

பராரதி

நூல்களின பதிப்பு உரிவமவய வைராங்கியத. 1950
இல் அரசு பராரதி நூல்கள் பதிப்புக் குழு ஒனவற
உருவைராக்கியத.

அக்குழுவில்

இருந்த

ரரா.பி.

சசதப்பிள்வள, மு. வைரதரராசனரார் சபரானசறரார்
பராரதியின கவிவதகளில் மூலப்படியில் இருந்த

கிரந்த

எழுத்தகவள

நீக்கிவிட்டதராகவம்,
ஜனமபூமியில்

1909

முழுவமயராக
இல்

வவைளிவைந்த

ஸமர்ப்பணம்

முகவவர

ஆகியவைற்றின கீழ் ஸி.ஸஸுப்பிரமணிய பராரதி
எனசற வகவயராப்பமிட்டுள்ளரார்” 20 எனறும்
ஆய்வைராளர் க. வகலராசபதி கூறியுள்ளரார்.
பராரதியராருக்குத் தமிழ் இலக்கணத்தில்
ஈடுபராடு இல்வல எனபவதப் பற்றி அவைருவடய
நண்பர் வை.ரரா. குறிப்பிடுவைதராவைத:
“தமிழ்ப்

பண்டிதர்

பராரதியராரிடமிருந்த
விசநராதமரானவவை.

பதவிக்குப்
இலட்சணங்கள்

எட்டயபுர

வித்வைரானகள்

அளித்த

பட்டவமரானசற

முதல்தரமரான

சமஸதரான

பராரதி

எனற

இலட்சணம்

எனசற எண்ணுகிசறன. தமிழ்ப் பண்டிதர்கள்

நனனூல்

(இலக்கண)

தவலகீழராய்ச்

வசரால்ல

சூத்திரங்கவளத்
முடியுசம,

அந்தச்

சராமர்த்தியம் பராரதியராருக்குக் வகராஞ்சங்கூடக்
கிவடயராத. நனனூவல அவைர் பரார்த்திருப்பரார்
எனறு

நிச்சயமராய்ச்

வசரால்லலராம்.

அவதப்

படித்த வநட்டுருப் பண்ணியிருப்பராரரா எனபத
சந்சதகம்தரான.
சதரானறல், திரிதல், வகடுதல் விகராரம்
மூனறும் வமராழ மூவிடத்த மராகும்
இந்தச்

சூத்திரத்வதப்

பராரதியரார்

எப்படிவயல்லராசமரா சகலி வசய்வைரார். நனனூல்
தற்சபராத இருக்கிற நிவலயில் பராரதியராருக்குத்
தளிக்கூடப்

பிடித்தம்

இருந்ததில்வல.

நனனூலிசல இவ்வைளவ வவைறுப்புக் வகராண்ட
பராரதியரார்

எவ்வைராறு

தமிழ்ப்

பண்டிதர்

உத்சயராகம்

பரார்த்தரார்

எனபத

குறித்த

ஆச்சரியப்பட சவைண்டியிருக்கிறத.” 21

ஒருமுவற

எட்டயபுரம்

பள்ளியில்

மராவல சநரத்தில் திருக்குறவளப் பற்றிப் சபச
பராரதியராவர அவழத்திருந்தனர். பராரதியராரும்
ஒப்புக் வகராண்டு சபசவைந்தரார். அங்கு ‘உலகத்த
நராயகிசய எங்கள் முத்தமராரி’ எனறு மராரிவயப்
பற்றிசய இருபத நிமிடங்கள் வகவயக் கராவல
ஆட்டிப் பராடிக்வகராண்டு இருந்தரார். தவலவம
வைகித்தவைர் திருக்குறவளக் குறித்தப் சபசும்படி
கூறினரார். “நரான குறள் படித்த வவைகு கராலம்
ஆகிவிட்டத.
இரண்வடராரு

அத
அடி

வவைகு

நல்ல

நூல்.

நிவனப்பிருக்கிறத.

வபராருளில்லரார்க்கு இவ்வலகம் இல்வலயராம்.

ஆகரா எவ்வைளவ உண்வம”22 எனறு கூறி விட்டு
கூட்டம்

முடிந்த

விட்டதராகப்

பராரதிசய

அறிவித்த விட்டு வவைளிசயறி விட்டரார் எனறு
சுத்தரானந்த பராரதி கூறியுள்ளரார்.
இசத கராலக்கட்டத்தில் திருக்குறவளப்
பற்றி வை.உ.சி. எனன கருத்த வகராண்டிருந்தரார்
எனபவதயும் நராம் வதரிந்த வகராள்ளல் நலம்.
“தமிழர்கவளல்சலராரும்
குறவள
வசய்தல்

உவரயுடன
சவைண்டும்.

அறிந்த
1330

வைள்ளுவைர்
பராரராயணம்
குறவளயும்

வபராருளுடன உணர்ந்தில்லராத தமிழர் முற்றுந்
தறந்த முனிவைசரயராயினும், எனவனப் வபற்ற
தந்வதசயயராயினும்,

யரான

வபற்ற

மக்கசளயராயினும் யரான அவைவரப் பூர்த்தியராக
மதிப்பதமில்வல.

சநசிப்பதமில்வல.”

23

சகராயமுத்தூர்

சிவறயில்

வை..உ..சி.

தம்வமச்

சந்தித்த பரலி
சு.

வநல்வலயப்பரிடம்

இவ்வைராறு

கூறியுள்ளரார். இவைருவடய தமிழ்ப் பற்றுதரான
எனசன!
இந்தியராவின

வபராதவமராழயராக

இந்திதரான வைரசவைண்டும் எனறு முதனமுதலில்
வசரானனவைர்

பராரதிசய!

இக்கருத்வத

இவைர்

1906 இசலசய

வைலியுறுத்தியுள்ளரார்.

15.12.1906 இந்தியரா வைரார ஏட்டில் ‘இந்தி பராவஷைப்
பக்கம்’

எனனும்

தவலப்பில்

இவைர்

கூறுவைதராவைத: “தமிழர்களராகிய நராம் ஹிந்தி
பராவஷையிசல

பயிற்சி

வபறுதல்

மிகவம்

அவைசியமராகும். தமிழ்ப் பராவஷைசய நமக்குப்
பிரதரானமராய்

இருக்க

ஹிந்திப்

பராவஷைவய

அப்பியஸிக்க எனன அவைசியம் இருக்கிறத
எனறு (எனபவத?) வசரால்லுகினசறராம். இந்தியரா
பலவித பிரிவகளுவடயதராய் இருந்த சபராதிலும்
உண்வமயிசல

ஒனறராய்

இருப்பதற்கிணங்க

அதிலுள்ள வவைவ்சவைறு நராடுகளிசல வவைவ்சவைறு
பராவஷைகளிருந்த சபராதிலும் முழுவமக்கும் ஒரு
வபராத பராவஷை சவைண்டும். தமிழர்கள் தமிழும்,
ஹிந்தியும் வதலுங்கர் வதலுங்கும் ஹிந்தியும்,
வபங்கராளத்தரார் வபங்கராளியும் இந்தியும் என
இவ்வைராசற

எல்லரா

வைகுப்பினரும்

அறிந்திருப்பரார்களரானரால்
வபராதப்பராவஷை
வதலுங்கர்

நமக்குப்

ஒனறிருக்கும்.

முதலரானவைர்கள்

பிரயராவசயின

சபரில்

வகராள்ளலராம்.” 24

தமிழர்,

கூடச்

சிறித

ஹிந்திவயக்

கற்றுக்

இத அனவறய கராங்கிரசின வகராள்வக.
திலகரின சபச்வசக் சகட்சட பராரதி இவ்வைராறு
எழுதியுள்ளரார். இந்திவயப் வபராதவமராழ எனறு
1906 இல் கூறிய பராரதி, 1920 இல் தனனுவடய
கருத்வத மராற்றிக் வகராண்டு, சமசுகிருதம்தரான
இந்தியராவக்கும் வபராத வமராழயராக சவைண்டும்
எனறு கூறுகிறரார். சுசதசமித்திரன (11.1.1920)
இதழல்

‘ஒளிர்மணிக்

சகராவவை’

எனனும்

தவலப்பில் பராரதி கூறுவைதராவைத:
“இந்தியராவக்குப்

வபராத பராவஷையராக

ஹிந்திவய வைழங்கலரா வமனறு ஸ்ரீமரான கராந்தி
முதலிய

பல

வபரிசயரார்கள்

அபிப்ரராயப்

படுகிறரார்கள். ஆனரால் பராரத சதச பக்த சிசரரா
ரத்தினவமனறு கூறத்தக்க ஸ்ரீமரான அரவிந்த
சகராஷ்

முதலிய

பராவஷைசய

சவைறு

பலர்

ஸம்ஸக்ருத

இந்தியராவக்குப்

வபராத

பராவஷைவயனறும்,

நராம்

அவதப்

புதிதராக

அங்ஙனம் சவமக்க சவைண்டியதில்வலவயனறும்,
ஏற்கனசவை

ஆதிகராலந்

வதராட்டு

அதசவை

வபராதபராவஷையராக இயல் வபற்று வைருகிறத
எனறும் வசரால்லுகிறரார்கள். ... ... ...
ஸம்ஸகிருத

பராவஷையில்

படித்தத்

சதர்ச்சி வபறுதல் கடினமரானதரால் அவதத் சதச
முழுவமக்கும் வபராதப் பராவஷையராகச் வசய்தல்
வசபௌகரியப்படராவதனறு
வசரால்லுகிறரார்கள்.

சிலர்
பவழய

வைழப்படி

படிப்பதரானரால் இவைர்கள் வசரால்வைத ஒருவைராறு
வமய்

எனலராம்.

அந்நிவலவம
இப்சபராத
பண்டிதர்

ஆனரால்

இக்கராலத்தில்

கடந்த

வசனறு

விட்டத.

பண்டராரகர்

எனனும்

பம்பராய்ப்

உபராயத்தியராயர்

இல்லராமசல

ஸம்ஸக்ருத பராவஷைவய ஏவழட்டு மராசங்களில்

கற்றுக் வகராள்ளும்படியரான ஆரம்ப நூல்கள்
எழுதியிருக்கிறரார். இவைற்றுள் முதல் புஸதகம்
ஏற்கனசவை

தமிழல்

வமராழ

வபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறத.
இனனும்

சுலபமராய்ச்

தந்திரத்வத

அவ்வைழவய
வசய்யலராம்.

அர்த்தத்தடன

மூனறு

பஞ்ச
முவற

உருப்சபராட்டரால் எவைனும் தட தடவவைனறு
தட்டில்லராமல்

ஸம்ஸக்ருதம்

சபசக்கூடிய

திறவம வபற்று விடுவைரான“25 எனப் பராரதியரார்
விளக்கம் தந்த சமசுகிருதம் வபராத வமராழயராக
சவைண்டும் எனறு கூறுகிறரார்.
பராரதியரார் சமசுகிருதத்தின மீத வகராண்ட
வவைறியினரால்
எப்வபராழுத

சப்பரானில்

சமசுகிருதம்

எவ்வைராவறல்லராம்

பரவியத

எனபவதத் தனனுவடய ‘பருந்தப் பரார்வவை’
எனனும்

கட்டுவரயில்

ஆய்வ

வசய்த

எழுதியுள்ளரார். 26 உலகில் சுசமரியரா, சப்பரான,
வகராரியரா, அங்சகரி, ஆஸதிசரலியரா சபரானற பல
நராடுகளின வமராழகளில் தமிழ் வமராழக் கூறுகள்
ஏரராளமராகக் கலந்தள்ளன. எங்வகல்லராம் தமிழ்
பரவியிருக்கிறத

எனபவதப்

பற்றிக்

கவைவலப்படராமல், சமசுகிருதம் எங்வகல்லராம்
பரவியுள்ளத

எனபவத

ஆய்வவசய்கிறரார்.

அறிஞர் முவனவைர் வபராற்சகரா அவைர்கள் தமிழ்
வமராழயும் சப்பரான வமராழயும் மரபு ரீதியராகசவை
உறவள்ளவவை எனபவதத் தம் ஆய்வின27 மூலம்
நிறுவியுள்ளரார்

எனபத

இங்குக்

குறிப்பிடத்தக்கதராகும்.
இதகராறும்
பராரதியினுவடய

நராம்
கவிவதகள்,

அறிந்தவைற்றில்
கட்டுவரகள்,

கவதகள் முதலரானவவை ஆரிய வமராழ, ஆரிய
நராகரிகம், ஆரியப் பண்பராடு சபரானறவைற்வற

உயர்த்திப் சபசுவைதராகசவை உள்ளன. இவைருவடய
தராய்வமராழ தமிழராக இருந்தராலும், அவதப் பற்றி
உயர்த்திப் சபசராமல் ஆரிய வமராழசய சிறந்த
வமராழ, அம்வமராழசய இந்தியராவின வபராத
வமராழயராக சவைண்டும் எனறு வைலியுறுத்தகிறரார்.
ஆகசவை ‘பராரதியின உயிர் மூச்சு தமிழல்ல,
ஆரியசம’

என

இவ்வைராய்வின

மூலம்

கராண்கிசறராம்.

அடிக்குறிப்பு
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பழனியப்பரா பிரதர்ஸ,
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சுத்தரானந்த

பராரதி,

கவிக்குயில்
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23.

என. சம்பத், வப.சு.மணி, வை.உ. சிதம்பரம்

பிள்வள, ப.244,
பப்ளிசகஷைனஸ

டிவிசன

வசய்தி

ஒலிபரப்பு அவமச்சகம்,
இந்திய அரசு - 1995.
24.

சி.எஸ. சுப்பிரமணியம், பராரதி தரிசனம்,

ப. 443,444 நி.வச.பு.நி.,
வசனவன, 1975.
25.

ரரா.அ.

பத்மநராபன

புவதயல் வபருந்திரட்டு,
ப.274,275.

(வதரா.ஆ.)

பராரதி

26.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.430. வைரானதி
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2. பராரதியின ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பின
தனவம எனன?

பராரதியரார் ‘சுசதசமித்திரன’ இதழல் வமராழ
வபயர்ப்பராளரராகச்

சசர்ந்தபின,

அவ்விதழன

ஆசிரியர் ஜி. சுப்ரமணிய அய்யரின வதராடர்பரால்
அவைருக்கு விடுதவலயுணர்வ ஏற்பட்டத. இதன
பினனர் 1905 இல் கராசியில் நடந்த கராங்கிரசு
மராநராட்டிற்கு இவைர் வசனறு வைந்தரார். வைரும்
வைழயில்

கல்கத்தராவில்

விசவைகரானந்தரின

உதவியராளர் நிசவைதிதரா சதவிவயச் சந்தித்த,
அவைரிடம் உபசதசம் வபற்றரார்.
நிசவைதிதரா

சதவியின

வைங்கப்பிரிவிவனயரால்
பராரதிவய

ஒரு

அருளுவரயும்,

ஏற்பட்ட

தீவிரவைராதியராக

எழுச்சியும்
மராற்றின.

‘சுசதசமித்திரன’
பராரதிசயரா

மிதவைராதப்

சபராக்குவடயத;

தீவிரவைராதியராக

மராறிவிட்டரார்.

பராரதிக்கும்,

சுசதசமித்திரனுக்கும்

கருத்த

சவைறுபராடு சதரானறசவை, பராரதி அதிலிருந்த
விலகி

மண்டயம்

சீனிவைராசன

குடும்பத்தரார்

வதராடங்கிய ‘இந்தியரா’ வைரார ஏட்டில் 1906 இல்
ஆசிரியர் குழுவில் சசர்ந்தரார்.
1906 ஆம்

ஆண்டு

இறுதிவைராக்கில்

பராரதியரார் பரால பராரதச் சங்கம் எனற அவமப்வப
ஏற்படுத்தினரார். இச்சங்கத்தின சரார்பில் அவறக்
கூட்டங்களும்

வபராதக்

கூட்டங்களும்

நடத்தப்பட்டன. இச்சங்கத்தின சரார்பில் பராரதி
விஜயவைராடராவிற்குச்
சந்திரபராலவரச்
வசனவனக்கு

வசனறு
சந்தித்தரார்.

அவழத்த

வைந்த

விபின
அவைவரச்
1907

சம

மராதத்தில் திருவைல்லிக்சகணி கடற்கவரயில் சபச
வவைத்தரார்.1
1907 வசப்டம்பரில் விபின சந்திரபராலரா
வகத

வசய்யப்பட்டரார்.

அவதக்

கண்டித்த,

இச்சங்கத்தின சரார்பில் நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில்
பராரதி

கலந்த

வகராண்டு

உவரயராற்றினரார்.

சமலும் இச் சங்கத்தின சரார்பிசலசய 1907 சூரத்
கராங்கிரசுக்குப்

பிரதிநிதிகள்

சதர்ந்வதடுக்கப்

பட்டனர்.சூரத்

மராநராட்டில்

தீவிரவைராதிகளின

எண்ணிக்வகவய அதிகரிக்கக் குவறந்தபட்சம்
100 பிரதிநிதிகவளயராவைத அவழத்தச் வசல்ல
சவைண்டும் எனறு, வை.உ.சி.யுடன கலந்த, சபசி
முடிவ

வசய்தரார்.

சூரத்

மராநராட்டுப்

பிரதிநிதிகளின பயணச் வசலவின ஒரு பராதிவய
வை.உ.சி.யும், இனவனராரு பராதிவய மண்டயம்
சீனுவைராசனும் ஏற்கும்படிச் வசய்தரார் பராரதி. 2

1907 இல்
கராங்கிரசுக்

சூரத்தில்

கூட்டத்தில்

தீவிரவைராதிகளுக்கும்

நவடவபற்ற

மிதவைராதிகளுக்கும்

கடுவமயரான

சமராதல்

நடந்தத. மிதவைராதிகள் சிலர் நராற்கராலிகவளத்
தூக்கி சமவடயில் நினற திலகவர அடித்தனர்.
அவைவரச் வசனவனத் வதராண்டர்கள் கவைசம்
சபரால் சுற்றி நினறு தடுத்தனர். மிதவைராதிகளின
கூலிக்கு

அமர்த்தப்பட்டிருந்த

அடியராட்கள்

திடீவரனறு வபரிய கம்பிகளுடன சமவடக்கு
வைந்த

வசனவனத்

புவடத்தனர்.
தீவிரவைராதிகள்

வதராண்டர்கவள
இதனரால்

கரால்

வநயப்

ஆத்திரமுற்ற

வசருப்வபக்

கழற்றி

சமவடயில் நினற மிதவைராதத் தவலவைர்கவள
அடித்தனர். இதனரால் மிதவைராதத் தவலவைர்கள்
கராவைல்தவறவய வைரவைவழத்தனர். மராநராட்வடக்
கவலத்த

விட்டதராகவம்

அறிவித்தனர்.3

கராங்கிரசுக் கட்சியில் உட்கட்சிப் பூசல் எனபத
இவ்வைராறு 1907 - லிசலசய ஏற்பட்டத.
1907 இல் சூரத் கராங்கிரசு சண்வடயில்
முடிந்த

விடசவை,

தீவிரவைராதிகள்

மறுநராள்

தனியராகக் கூடித் தனிக் கட்சியராகச் வசயல்பட
முடிவ வசய்தனர். வசனவன மராகராண புதிய
கட்சியின வசயலரராக வை.உ.சி. சூரத்திசலசய
சதர்ந்வதடுக்கப்பட்டரார்.
முயற்சியரால்

வசனவனத்

வை.உ.சி.யின
திருவைல்லிக்சகணி

கங்வக வகராண்டரான மண்டபத்தில் ‘வசனவன
ஜன சங்கம்’ எனற அவமப்பு 11-1-1908 இல்
வதராடங்கப்பட்டத.

இச்சங்கத்தின

சநராக்கங்களராவைன:
சுசதசியம்; அனனியப் வபராருள் மறுப்பு
குறித்தப் பிரச்சராரம் வசய்தல்; உடற்பயிற்சிக்

கழகங்கள் நடத்ததல்; சுசதசியப் பிரச்சராரத்தக்கு
இவளஞர்கவளத் தயரார் வசய்தல் முதலியன
ஆகும். இச்சங்கம் ஏற்பட்ட பிறகுதரான வசனவன
நகரில் ஊர்வைலங்களும், வபராதக் கூட்டங்களும்
அதிகமராயின.

இதனரால்

அரசின

பரார்வவை

இவைர்கள் சபரில் விழுந்தத.4 வை.உ.சி.
அவைர்களின முயற்சியரால் 1906 ஆம் ஆண்டு
அக்சடராபர் மராதம் 16 ஆம் நராள் ‘சுசதசி ஸடீம்
சநவிசகஷைன கம்பனி லிமிவடட்’ எனனும்
வபயரில் புதிய கம்வபனி அவமக்கப்பட்டத.
கம்வபனியின மூலதனம் ர.10,00,000. இதில்
பங்கு ஒனறுக்கு ர.25 வீதம் 40,000 பங்குகளராகச்
சசர்க்க ஏற்பராடு வசய்யப்பட்டத.5
ஏட்டளவில் அவமந்த இத்திட்டத்வதச்
வசயலளவில்

நிவறசவைற்ற

சவைண்டி

மூலதனத்வதத் திரட்ட வபரும் பராடுபட்டவைர்

வை.உ.சி. அவைர்கள். வைட இந்தியரா சநராக்கிச்
வசனறசபராத “மீண்டும் தமிழகம் திரும்பினரால்
கப்பலுடன

திரும்புசவைன.

இல்லராவிட்டரால்

அங்சகசய கடலில் வீழ்ந்த மராய்சவைன” எனறு
வீரசபதம்

வசய்த

புறப்பட்டரார்.

வை.உ.சி.

அவைர்கள் பம்பராய் வசனற சபராத, அவைருவடய
மகன உலகநராதன சநராய்வைராய்ப்பட்டு இருந்தரார்.
மவனவிசயரா

நிவறமராத

கர்ப்பவைதி.

இந்தச்

சூழலில் வை.உ.சி. ஊர் திரும்ப சவைண்டும் என
உறவினர்கள் சவைண்டினர். வை.உ.சி சயரா ‘என
மக்கவள இவறவைன பரார்த்தக் வகராள்வைரான’
எனறு கூறிவிட்டரார்.6
வை.உ.சி.யின
விவளவைராக

கடும்

‘எஸ.எஸ.கராலிசயரா,

முயற்சியின
எஸ.எஸ.

லராசவைரா’ எனனும் வபயர்கள் வகராண்ட இரு
ஸடீமர்கள் வவைவ்சவைறு சததிகளில் 1907 சம

மராதத்தில்

தூத்தக்குடிக்கு

வைந்த

சசர்ந்தன.

வை.உ.சி.க்கு இருந்த தனிப் வபருஞ் வசல்வைராக்குக்
கராரணமராகத் தூத்தக்குடி - வகராழும்புவிற்கு
இவடசய

சுசதசிக்

வவைற்றிகரமராக

கப்பல்

சபராக்குவைரத்த

நடந்தத.7

இதனரால்

ஆங்கிசலயர்களின கப்பல் கம்பனிக்கு இழப்பு
ஏற்படசவை

அவைர்களுக்கு

வை.உ.சி.யின

மீத

ஆத்திரம் அதிகமராயிற்று. வை.உ.சி., சுப்ரமணிய
சிவைரா,

பராரதி,

தமிழகத்தில்

இம்மூவைரும்

சுசதசிய

1906

முதல்

உணர்வவை தீவிரமராக

வைளர்த்தனர். இருந்தசபராதிலும் வை.உ.சி. மீத தரான
ஆங்கிசலயருக்குக் சகராபம் அதிகம்.
1907 வசப்டம்பரில் விபின சந்திரபராலர்
வகத

வசய்யப்பட்டவத

முனனசர

குறிப்பிட்சடராம். அவைருக்கு 6 மராதம் வவைறும்
கராவைல் தண்டவன வகராடுக்கப்பட்டத. விபின

சந்திரபராலவரக் வகத வசய்தவதக் கண்டித்த 179-1907 இல் ஒரு கண்டனக் கூட்டமும், 28-9-1907
இல் பராரதி தவலவமயில் கண்டன ஊர்வைலமும்
நவடவபற்றன.8
விபின சந்திரபராலரின விடுதவலவயக்
வகராண்டராட 9-3-1908 இல் கராவைல் தவறயின
இவசவடன
கூட்டமும்

வசனவனயில்
நடத்தப்பட்டன.

ஊர்வைலமும்
இக்கூட்டத்தின

முடிவில் பராரதி கூறியதராவைத:
“நம் இயற்வக உரிவமயில் குறுக்கிடராத
சட்டங்களுக்கு நராம் கட்டுப்படுசவைராம். ஆனரால்
சட்டங்கள்

நம்

குறுக்கிடுசமயரானரால்

இயற்வக

உரிவமயில்
சட்டங்கவள

மீறுசவைராமராக.”9 எனறு முழங்கினரார்.

வை.உ.சி.யும்

விபின

சந்திரபராலர்

விடுதவல நராவளத் தூத்தக் குடியில் வகராண்டராட
ஏற்பராடு வசய்தரார். இவதத் தடுத்த நிறுத்த
மராவைட்ட ஆட்சியர் வினசிச் 8.3.1908 முதல்
தூத்தக்குடியில்

முகராமிட்டு

வை.உ.சி.,

சுப்பிரமணிய சிவைரா ஆகிசயராவர 11.3.1908 அனறு
வகத வசய்தரான. அதனரால் திருவநல்சவைலியில்
மக்கள் வகராதித்வதழுந்தனர்.
வை.உ.சி.க்குப் பினசஹ எனற நீதிபதி இரு
ஆயுள் தண்டவனகள் (40 ஆண்டுகள்) விதித்தரான.
சுப்பிரமணிய

சிவைராவிற்கு

தண்டவன

வகராடுத்தரான.

வை.உ.சி.யின

தண்டவனக்

10

ஆண்டுகள்

உயர்நீதிமனறம்
கராலத்வத

10

ஆண்டுகளராகக் குவறத்தத. சமல் முவறயீட்டின
சபரில் 6 ஆண்டுகளராகக் குவறக்கப்பட்டத.
அவைர்

வபற்றத

கடுவமயரான

கடுங்கராவைல்

தண்டவன ஆகும். முதலில் சணல் உரிக்கும்
எந்திரம் சுற்றும் சவைவலயில் விடப்பட்டரார்.
வை.உ.சி.யின வககளில் சதரால் உரிந்த புண்ணராகி
விட்டன.

பினபு

வககளிலும்

கரால்களிலும்

விலங்கு பூட்டப்பட்ட நிவலயில் எள் வசக்வக
இழுக்கச் வசய்தனர். சிறித கராலம் கல் உவடக்கச்
வசய்தனர். வை.உ.சி.யின சிவறக் வகராடுவமகள்
வசரால்லி மராளராதவவை.10
‘இந்தியரா’

இதழல்

1908

பிப்ரவைரி

முதற்வகராண்டு வவைளியிடப் பட்ட கட்டுவரகள்,
கவிவதகள்,

கருத்தப்

படங்கள்

ஆகியவவை

குறித்தச் வசனவன நகரப் சபராலீஸ கமிஷ்னர்
தவலவமச் வசயலருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினரார்.
ஆளுநர் மனற உறுப்பினர்களில் பலர், இந்தியரா
பத்திரிவக

மீத

நடவைடிக்வக

எடுக்க

சவைண்டுவமன சவைண்டினர். இதனபடி இந்தியரா

ஏட்டின மீத நடவைடிக்வக எடுக்க ஆவண
பிறப்பிக்கப்பட்டத.11

‘இந்தியரா’ இதழன ஆசிரியவரக் வகத
வசய்ய

வைராரண்டுடன

ஒரு

சபராலீஸகராரன

இந்தியரா அலுவைலகத்திற்கு வைந்த, அப்சபராத
தரான வவைளிசயறிக் வகராண்டிருந்த பராரதியிடம்
வைராரண்ட் ஒனவற நீட்டினரான. அவதப் படித்த
பராரதி, “இத, ஆசிரியருக்கரா? ஆசிரியர் நரானல்ல”
எனறு கூறிவிட்டு வவைளிசயறினரார்.12
பராரதிக்குச்

சிவற

வசல்ல

விருப்பம்

இல்வல. எனசவை வீட்டுக்குக் கூடச் வசல்லராமல்,
தன மவனவியிடம் கூடக் கூறராமல், அனறு
இரசவை இரகசியமராக யராருக்கும் வதரியராமல்
தப்பிப் புதச்சசரிக்குச் வசனறு விட்டரார். அவைர்

சிவறக்குப் பயந்ததரான வசனறரார் எனபவத
‘இந்தியரா’ இதழன உரிவமயராளர் மண்டயம்
சீனிவைராசன கூறியுள்ளரார்.
“பராரதியரார்
சிவறவைராசத்வதக்

சிதம்பரம்
கண்ட

பிள்வளயின
பிறகு

தராம்

எக்கராரணத்தராலும் அப்படிச் சிக்கிக் வகராள்ள
விரும்ப வில்வல. ‘உரு நிவல தவைறி வவைறி
வகராண்டு நம்வமத் தனபுறுத்தப் புகும் ஸர்க்கரார்
வகயில் நமக்குத் தப்ப வைழயிருக்கும்சபராத நராம்
ஏன சிக்கிக் வகராள்ள சவைண்டும்? தஷ்டவனக்
கண்டரால் தூர விலக வைழயிருக்கும்சபராத, தூர
விலகிப் சபராசவைராம்’ எனறு வசரால்லி அவைர்
புதச்சசரி வசல்லத் தயராரரானரார். புதவவையில் என
நண்பரரான சிட்டி குப்புசராமி அய்யங்கராருக்கு ஒரு
கடிதம் எழுதி அவைரிடம் வகராடுத்த அவைவரப்
புறப்படச் வசய்சதன.”13

பராரதியரார் எப்படிப் புதச்சசரி வசனறரார்
எனபவதப் பற்றிப் பராரதியின நண்பர் நீலகண்ட
பிரமச்சராரி கூறியுள்ளதராவைத:
வைழக்கமரான தனத கிரராப்புத் தவலவய
வவைதிகக் குடுமித் தவலயராக மராற்றிக் வகராண்டு,
எழும்பூரில்

ரயிசலறினரால்

வதரிந்த

விடுவமனறு, வசதராப்சபட்வடயில் ரயிசலறிப்
புதவவை சபராய்ச் சசர்ந்தரார். அவைரத குடும்பம்
வசனவனயிசலசய இருந்தத.14
பராரதியரார்

புதவவை

வசனற

சபராத

இரயிலில் அவைர் மனம் எனன பராடுபட்டத
எனபவதப் பராரதியின மவனவி வசல்லம்மராள்
கூறுகிறரார்.
“பராரதியராருக்கு மனதில் ஏசதனும் ஒனறு
சதரானற ஆரம்பித்த விட்டரால், அத வகராஞ்ச

சநரத்தில்

சபராகராத.

ரயில்

ஏறிய

பிறகும்

சபராலீசராரிடம் அகப்படராமல் புதவவை சபராய்ச்
சசர சவைண்டுசம எனறு கவைவலப்பட்டராரராம்.
ரயிலில்

யரார்

வைந்த

ஏறினராலும்,

டிக்வகட்

பரிசசராதகர் வைந்தராலும், ஸசடஷைன மராஸடர்
வைந்தராலும்,
தம்வமக்

சபராலீசராரரால்
கவைனிக்க

அனுப்பப்பட்டுத்

வைந்த

நபர்களராகசவை

சதரானறுமராம். பினபு அச்சமுற்சறரான அழவைரான
எனற வமராழகவள ஞராபகம்படுத்தி மனத்வதத்
சதற்றிக் வகராள்வைராரராம்.”15
சமலும்

வசல்லம்மராள்

அவைர்கள்

கூறியதராவைத: “பராரதியராருடன புதவவை வசனற
நண்பர் அவைவரப் புதவவையில் விட்டு விட்டுக்
கூடலூர் வசனறு என தவமயனிடம் இந்த
விஷையத்வதக் கூறினரார். அவத என தவமயனரார்
சகட்டு,

பராரதியராவரப்

சபராய்ப்

பரார்த்த,

அவைருக்குத்

சதவவையரான

தணிமணி

முதலியவைற்வற வைராங்கிக் வகராடுத்த விட்டுச்
வசனவனக்கு வைந்த எனவன அவழத்தப்சபராய்
எங்கள்

ஊரராகிய

கடயத்தில்

வகராண்டு

விட்டரார்.”16
‘இந்தியரா’

இதழன

பதிவ

வபற்ற

ஆசிரியர் முரப்பராக்கம் சீனிவைராசன எனபவைர்
21.8.1908 இல் வகத வசய்யப்பட்டு
5

ஆண்டுகள்

தண்டவன

ஆனரால்

அவைருக்கு

எழுதத்

வதரியராத.

ஆசிரியர்.

எனசவை

விதிக்கப்பட்டரார்.

உண்வமயில்

எவதயும்

வபயருக்குத்தரான
12.9.1908 இல்

அவைர்

இந்தியரா

ஏட்டின உண்வமயரான உரிவமயராளர் எஸ. என.
திருமலராச்சராரிவயயும்,

உண்வமயரான

ஆசிரியரரான

பராரதிவயயும்

சி.சுப்பிரமணிய

விசராரவணக்குப் பயந்த புதச்சசரிக்கு ஓடினர்
எனக் கராவைல் தவற குறிப்பு எழுதி உள்ளனர்.17
பராரதியரார் புதவவை வசனற சில நராட்கள்
கழத்த எஸ.என. திருமலராச்சராரியும் அங்குச்
வசனறரார்.
இதவழ

மீண்டும்
அச்சடிக்கத்

புதவவையில்
வதராடங்கினர்.

இந்தியரா
தமிழக

அரசினர் 1910 இல் ‘இந்தியரா’ இதவழத் தமிழக
எல்வலக்குள் வைரவிடராமல் வசய்யசவை, அத
நினறு சபராயிற்று. இந்தக் கராலக்கட்டத்தில் 1910
ஏப்ரல் 4 ஆம் சததி அரவிந்தர் புகலிடம் சதடிப்
புதவவை

வைந்த

சசர்ந்தரார்.

அசத

ஆண்டு

அக்சடராபரில் வை.சவை.சு, அய்யரும் புதவவை வைந்த
சசர்ந்தரார். இவைர்களுடன பராரதி தினமும் மராவல
4 மணி முதல் இரவ 8 மணி வைவர சந்தித்த
உவரயராடி வைந்தரார். இவைர்கள் சவைதம், உபநிடதம்
இவைற்றின வபராருட்கவளப் புரிந்த வகராள்வைத

குறித்த

விவைராதம்

வசய்த

வைந்ததராகச்

வசல்லம்மராள் கூறுகிறரார்.18
புதவவையில் இவைர்கள் மீத சபராலீஸ
கண்கராணிப்பு

இருந்த

வைராஞ்சிநராதன

வைந்தத.

1911

புதவவை

இல்

வசனறரார்.

ஆஷ்தவரவயக் வகரால்வைதற்கு வை.சவை.சு. அய்யர்
வைராஞ்சிநராதனுக்கு அங்கு ஒரு மராதம் தப்பராக்கிப்
பயிற்சி

வகராடுத்தரார்.

விடியற்கராவல

4

மணிக்குக்

தினந்சதராறும்
கரடிக்குப்பம்

ஓவடயில் சநரராகக் குறிபரார்த்தச் சுடுவைதற்கு
வை.சவை.சு.

அய்யர்

வைராஞ்சிக்குப்

பயிற்சி

வகராடுத்தள்ளரார்.19
வைராஞ்சிநராதன ஆஷ் தவரவயக் வகராவல
வசய்ய

முயனறத

எனபவதப்

பலர்

பராரதிக்குத்

வதரியும்

கூறியுள்ளனர்.

“புதச்சசரி

கிருஷ்ணப் பிள்வள சதராட்டம். நராற்பத பராரத
மராதரா

சங்க

வீரர்கள்

ஒரு

மரத்தடியிசல

கூடியிருக்கினறனர். 14.6.1911 அனறு கராளி பூவஜ
நடக்கிறத.

பராரதியின

கராளிப்பராட்டு

முழங்குகிறத. உள்சள ஒற்றர் புகராமல் மராடசராமி
சதராட்டத்வதக் கராத்த நிற்கிறரான. பராரதியரார்
ஆசவைசத்தடன பராடுகிறரார்...” எனறு சுத்தரானந்த
பராரதி

கூறியுள்ளவதப்

பராரதி

ஆய்வைராளர்

வதரா.மு.சி. ரகுநராதன சுட்டிக் கராட்டியுள்ளரார்.20
வைராஞ்சிநராதன

ஆவஷைக்

வகராவல

வசய்வைத எனறு தணிந்த விட்டவத நீலகண்டர்
ஏற்கவில்வல.
நீலகண்டருக்கும்

“இதனரால்
வைராஞ்சிக்கும்

புதவவையில்
பலத்த

வைராக்குவைராதங்கள் ஏற்பட்டத. கவி பராரதியராரும்
வைராஞ்சியின

பக்கம்தரான

ஆதரவவைத்

வதரிவித்தரார்”

எனறு

நீலகண்டரின

தம்பி

லட்சுமி நராரராயண சராஸதிரி கூறியுள்ளரார். 21
7.6.1911 அனறு ஆஷ் தவரவயக் வகராவல
வசய்த விட்டுத் தனவனசய சுட்டுக்வகராண்டு
இறந்த

வைராஞ்சிநராதனின

சட்வடப்

வபயில்

பராரதியின மறவைன பராட்டும், ஒரு கடிதமும்
இருந்தன.
பராரதியராரும்

எனசவை
உடந்வத

இக்வகராவலக்குப்
என

சராட்டியத.22

பராரதிவயப்

வகராடுப்பவைருக்கு

ர.1000

அரசு

பரிசு

குற்றம்
பிடித்தக்

என

அரசு

வைராஞ்சிநராதன

ஏன

அறிவித்தத.
ஆஷ்

தவரவய

சுட்டுக் வகரானறரான எனபவத அவைன சட்வடப்
வபயில் இருந்த கடிதம் மூலம் அறிய முடிகிறத.
அக்கடிதத்தில் பின வைருமராறு கண்டிருந்தத:

“ஆங்கில சத்தருக்கள் நமத சதசத்வதப்
பிடுங்கிக்

வகராண்டு

அழயராத

ஸனராதன

தர்மத்வதக் கராலரால் மிதித்தத் தவைம்சம் வசய்த
வைருகிறரார்கள்.

ஒவ்வவைராரு

தற்கராலத்தில்

இந்தியனும்

சதசச்

ஆங்கிசலயவனத்

சத்தருவைராகிய

தரத்தி,

தர்மத்வதயும்,

சுதந்திரத்வதயும் நிவலநராட்ட முயற்சி வசய்த
வைருகிறரான. எங்கள் ரராமன, சிவைராஜி, கிருஷ்ணன,
குருசகராவிந்தர்,

அர்ஜஜூனன

முதலியவைர்கள்

இருந்த தர்மம் வசழக்க அரசராட்சி வசய்த வைந்த
சதசத்தில் சகவைலம் சகராமராமிசம் தினனக் கூடிய
ஒரு

மிசலச்சனராகிய

ஜரார்ஜ்

பஞ்சமவன

முடிசூட்ட உத்சதசம் வசய்த வகராண்டு வபரு
முயற்சி

நடந்த வைருகிறத. அவைன

எங்கள்

சதசத்தில் கராவல வவைத்த உடசனசய அவைவனக்
வகரால்லும்
பிரதிக்வஞ

வபராருட்டு
வசய்த

3000

மதரராசிகள்

வகராண்டிருக்கிசறராம்.

அவதத் வதரிவிக்கும் வபராருட்டு அவைர்களில்
கவடசயனராகிய
வசய்சதன.

நரான

இனறு

இததரான

இச்வசய்வக

இந்தஸதரானத்தில்

ஒவ்வவைராருவைரும் வசய்ய சவைண்டிய கடவம.
இப்படிக்கு,
சு.வைராஞ்சி அய்யர்.” 23
எனற

கடிதம்

அவைனத

சட்வடப்

வபயில்

இருந்தத.
ஆஷ் தவரவயக் வகரானறதனரால் வைராஞ்சி
நராதவனப்

வபரிய

தியராகி

எனறு

பலர்

கூறுகினறனர். விடுதவலப் சபராரராட்ட வீரன
வைராஞ்சி எனறும் கூறுகினறனர். ஆனரால் வைராஞ்சி
எழுதியுள்ள கடிதத்தின மூலம் நராம் அறிவைத
எனனவவைனறரால்,

இந்த

தர்மம்

ஆங்கிசலயர்களரால்
எண்ணத்தினரால்

அழகிறசத

ஆஷ்

எனற

தவரவயச்

சுட்டுக்

வகரானறதராகத் வதரிகிறசத தவிர உண்வமயரான
சதச

விடுதவலயின

வபராருட்டனறு

எனபசதயராகும்.
ஆஷ்

வகராவலக்கும்

பராரதிக்கும்

வதராடர்பு உள்ளத எனபவத முனபு சுட்டிக்
கராட்டியுள்சளன.

ஆனரால்

பராரதியரார்

தண்டவனக்குப்

பயந்த,

தனக்கும்

அக்வகராவலக்கும் எவ்விதத் வதராடர்பும் இல்வல
என 8.4.1914 இல் இங்கிலராந்தின வதராழற்கட்சித்
தவலவைர் இரராம்சச வமக்டனரால்டுக்கு அவைர்
எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளரார்.
“ஆஷ்

வைழக்கு

விசராரவணயில்

வவைளியரான மற்வறராரு விஷையம், வகராவலக்குப்

பல மராதங்களுக்கு முனபு அவைர் புதச்சசரி
வைந்தரார்

எனபதராகும்.

ஆனரால்

அவைவரப்

புதவவையில் பரார்த்ததராகச் சராட்சியம் அளித்த
தபரால் ஆபீஸ குமராஸதரா கூட ... வைராஞ்சி அய்யர்
என வீட்டுக்கு வைந்தரார் எனசறரா ... எனவனச்
சந்தித்த எனனுடன கராணப்பட்டரார் எனசறரா
வசரால்லத் தணியவில்வல.”24
இக்கடிதத்தில்

சமலும்

பராரதி

எழுதியிருப்பத எனனவவைனறரால், 1912 இசலசய
தன நிவலவய விளக்கிச் வசனவன கவைர்னரராக
இருந்த லரார்டு கரார்மிக்சகலுக்கு ஒரு நீண்ட
கடிதம் எழுதியதராகக் குறிப்பிட்டுள்ளரார். 25
வசனவன

கவைர்னரராக

லரார்டு

வபண்ட்லராண்டு வைந்ததம் பராரதி தன நிவலவய

விளக்கி

அவைருக்கும்

ஒரு

நீண்ட

கடிதம்

அனுப்பியுள்ளதராகக் குறிப்பிட்டுள்ளரார். 26
“நரான பிரிட்டிஷ் இந்தியராவவை விட்டு
வவைளிசயறி மூனறு வைருஷைங்களுக்குப் பிறகு,
வதராவலதூரத்திலுள்ள ஒரு மராவைட்டத்தின ஒரு
சிற்றூரில்

யராசரரா

ஒருவைர்,

வகராடுங்சகரானவமக்குப் வபயர் வைராங்கிவிட்ட
ஒரு கவலக்டவரச் சுட்டுக் வகரானறராவரனபதரால்,
சபராலீஸ கீழ் மட்ட ஆட்களத சயராசவனயின
சபரில் பிரிட்டிஷ் அரசராங்கம் எனவன அந்தக்
வகராவலச் சதிக்கு உடந்வதயராக்கி என மீத
வைராரண்டு பிறப்பித்தத... ஆனரால் சமனவம
தராங்கிய கவைர்னரின விருப்பம் கூட அவைருவடய
பிற்சபராக்கரான
தடுக்கப்படுகிறவதன
சவைண்டியிருக்கிறத.

சகராக்களரால்
நரான

கருத

ஆவகயரால்

பிரிட்டிஷ்

வதராழற்கட்சித் தவலவைரராகிய உங்களுக்கு நரான
இந்த சவைண்டுசகராவள அனுப்புகிசறன... நீங்கள்
எனக்கு லரார்டு வபண்ட்லராண்ட் நீதி வைழங்க
அவைருக்கு உதவி வசய்ய சவைண்டுகிசறன.” 27
பராரதியின இக்கடிதத்தின மூலம் நராம்
அறிவைத எனன? பராரதி ஆங்கிசலயரின தயவின
மூலம் வைழக்கு எதவம் இல்லராமல் இருந்தரால்
சபராதம்

எனற

இப்சபராத

நிவலக்கு

அவைரிடமிருந்த

வைந்த

விட்டரார்.

ஏகராதிபத்திய

எதிர்ப்பு உணர்வ எனபசத சபராய் விட்டத.
சமசல கண்ட கடிதத்வத எழுதிய அசத
1914 ஆம் ஆண்டில் தரான, பராரதி அச்சமில்வல
எனற

பராடவல

குறிப்பிடத்தக்கத.

இயற்றியுள்ளரார்

எனபதம்

அச்சமில்வல அச்சமில்வல அச்சவமனப
தில்வலசய
இச்சகத்த

சளராவரலராம்

எதிர்த்த

நினறசபராதிலும்
......

......

உச்சி

மீத

.......
வைரானிடிந்த

வீழுகினற

சபராதிலும்
அச்சமில்வல அச்சமில்வல அச்சவமனப
தில்வலசய! 28
பராரதி ஆங்கில ஆட்சியின தயவவை நராடி
1912, 1913, 1914 எனறு வதராடர்ந்த அவைர்களுக்கு
விண்ணப்பித்தக்

வகராண்டிருந்த

இப்பராடவல

அவைர்

சபராததரான

இயற்றியுள்ளரார்.

வபரும்பராலரான

தமிழறிஞர்களும்,

ஆய்வைராளர்களும்,

இப்பராடவல

பராரதி

சமற்சகராள்

கராட்டிப் பராரதியின வீரத்வதப் புகழ்கினறனர்.
ஆனரால்

உண்வமயில்

பராரதி

வீரமுடன

வைராழ்ந்தராரரா எனறரால் இல்வல எனபததரான
இதன மூலம் நமக்கு விவடயராகக் கிவடக்கிறத.
1916 சம25 இல் சுசதசமித்திரனில் ‘சுய
ஆட்சிவயப்

பற்றி

ஒரு

சயராசவன’

எனற

தவலப்பில் அவைர் எழுதியுள்ள கருத்த வைருமராறு :
“பராரத
வகராடுக்க

நராட்டுக்கு

உடசன

சுயராட்சி

சவைண்டுவமனற கருத்தடன ஒரு

வபரும் விண்ணப்பம் தயரார் வசய்த, அதில்
மராகராணந்சதராறும் லட்சக்கணக்கரான ஜனங்கள்
வகவயழுத்தப்

சபராட்டு

இந்த

ஷைனசம

பிரிட்டிஷ்

பரார்லிவமண்டுக்கு

அனுப்ப

சவைண்டும்” 29 எனற முடிவக்கு வைந்த விட்டரார்.
பராரதிக்கு
சவைண்டும்

ஆங்கிசலயவரத்

எனற

எண்ணம்

தரத்த

அடிசயராடு

மராறிவிட்டத. 1916 இல் ஆங்கிசலயர் வசல்ல
சவைண்டிய அவைசியம் இல்வல எனசற அவைர்
கருத்த வகராண்டிருக்கிறரார்.
1916

டிசம்பர்

26 ஆம்

சததி

சுசதசமித்திரன ஏட்டில் அவைர் எழுதகிறரார்:
“எல்லரா

ஜராதியராரும்

பிரதிநிதிகள்
பிரதிநிதிகள்

குறிக்க

சீட்டுப்

சபராட்டுப்

சவைண்டும்.

சசர்ந்தவதராரு

அந்தப்

மஹராசவப

சவைண்டும். ரராஜ்யத்தில் வைரவ-வசலவ உட்பட
எல்லரா

விவைகராரங்

களுக்கும்,

சமற்படி

மஹராசவபயரார் இஷ்டப்படி நடக்க சவைண்டும்.

அவ்வைளவதரான.

மற்றபடி

ஆங்கிசலயர்கள்

சராம்ரராஜ்யத்வத விட்டு விலக சவைண்டுவமனற
சயராசவன

எங்களுக்கில்வல.

சமற்படி

பிரரார்த்தவன பிரராமணர் மராத்திரம் வசய்வைதராக
அதிகராரிகள்

நிவனக்கலராகராத.

ஜராதியராரும்

சசர்ந்த

எல்லரா

விண்ணப்பம்

வசய்கிசறராம்.” 30
பராரதிக்குப் புதவவை வைராழ்க்வக கசந்தத.
முதல் உலகப் சபராரின முடிவினரால் பிரிட்டிஷ்
அரசின அணுகு முவறயில் மராற்றம் இருக்கும்
எனக் கருதி பராரதி தமிழகம் வைர வசனவன
அரசுக்கு எழுதிக் சகட்டுக் வகராண்டு, 20.11.1918
அதிகராவல

தன

மவனவி,

வமத்தனர்

ஆகிசயராருடன புதவவை எல்வலவயக் கடந்த
விடுகிறரார்.

வசனவன

மராகராணப்

சபராலீஸ

திருப்பராதிரிப்புலியரில் பராரதிவய மட்டும் வகத

வசய்த,

கடலூர்

வகராணர்ந்தனர்.

தவண

நீதிபதி

1914 ஆம்

ஆண்டு

முன
இந்திய

நுவழவத் தவடச் சட்டத்தின கீழ் பராரதி மீத
குற்றப்பத்திரிவக தராக்கல் வசய்யப்பட்டத.31
கடலூர்

வைழக்கறிஞர்கள்

நடரராஜ

அய்யரும்

சடசகராபராச்சராரியும்,

பராரதிவய

ஜராமீனில்

விடுவிக்க முயனறு சதராற்றனர்.
பராரதிக்குக்
வைசதியற்றத

கடலூர்

எனறு

பராரதி

வதரிவிக்கப்பட்டத. அதன
குவைராரியிலுள்ள

கடலூர்

சப்-வஜயில்
சரார்பில்

சபரில்

சகப்பர்

ஜில்லரா

மத்திய

சிவறக்கு மராற்றினரார்கள். 32
பினனர்

பராரதி

கடலூர்

சிவறயில்

இருந்தபடிசய வசனவன மராநில ஆளுநருக்கு

மனனிப்புக் கடிதம் எழுதிக் வகராடுத்தரார். அதன
விவைரம் வைருமராறு:-

Om Sakthi
District Jail, Cuddalore,
28 November - 1918.

To,
His Excellency Lord Pentland,
Governor,
Fort St.George, Madras.

The Humble petition of C.Subramania Barathi,

May it please your excellency,

It is more than a week now since I was arrested at
Cuddalore on my way from Pondicherry to Tirunelveli
which is my native district. After many loyal assurances
on my part as your excellency may well remember, the
Dy. I.G (C.I.D) was send by your Excellency’s
Government a few months back, to interview me at
Pondicherry. The D.I.G after being thoroughly satisfied
with my attitude towards the Government asked me if I
would be willing to be kept interned, purely as a war
measure, in any two districts of the Madras Presidency
during the period of the war. I could not consent to that
proposal, because, having absolutely renounced politics, I
could see no reason why any restraint should be placed
on my movements even while the war lasted. Subsequent
to that also, I have addressed several petitions to your
Excellency clearing away all possible doubts about my
position.

Now that the war is over and with such signal
success to the Allies, I ventured to leave Pondicherry,
honestly believing that there would be no difficulty
whatsoever in the way of my setting in British India as a
peaceful citizen. Contrary to my expectations, however I
have been detained and placed in the Cuddalore District
Jail under conditions which I will not weary your
Excellency by describing here at any length but which are
altogether disagreeable to a man of my birth and status
and full of dangerous possibilities to my health.
I once again assure your Excellency that I have
renounced every form of politics, I shall ever be loyal to
the British Government and law abiding.

I therefore, beg of your Excellency to order my
immediate release. May God grant your Excellency a long
and happy life.
I beg to remain
Your Excellency’s
most obedient Servant
C. Subramania Bharathi.
(G.O. No.1331 dt. 18.12.1918 Public) 32
இக்கடிதத்தின மூலம் நராம் அறிந்த வகராள்வைத,
பராரதி புதவவையில் இருந்தசபராசத வசனவன
கவைர்னருக்குக் கடிதம் எழுதி, வசனவன அரசு
டி.ஐ.ஜி.வயப் புதவவைக்கு அனுப்பி பராரதிவய

விசராரித்த, அவைருக்கு ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு
உணர்வ இல்வல எனறு வதரிந்த அரசுக்குத்
வதரிவித்த
எல்வலக்குள்

பிறகுதரான
பராரதி

பிரிட்டிஷ்
வைந்ததராகக்

இந்திய
கூறுகிறரார்

எனபசத. அரசியவல விட்டு அறசவை ஒதங்கி
சட்டத்தக்குட்பட்டு அவமதியரான

பிரிட்டிஷ்

குடிமகனராக வைராழ ஒப்புக்வகராள்கிறரார். ஆங்கில
ஆளுநர் நீடூழ வைராழ ஆண்டவைன அருள் புரிய
சவைண்டுகிறரார். 33
கடலூர் சிவறக்கு ரங்கசராமி அய்யங்கரார்
வைந்த பராரதிவயக் கண்டரார். பின ரங்கசராமியின
முன

முயற்சியரால்

அனனிவபசண்டு,

இரராமசராமி

அய்யர்,

ஆகிசயரார்

பராரதியின

நீதிபதி

மணி

விடுதவல

சி.பி.
அய்யர்
குறித்த

ஆளுநவரச் சந்தித்த சவைண்டினர்.34 மராநில அரசு
மீண்டும் டி.ஐ.ஜி.வய அனுப்பியத. கீழ்க்கண்ட

நிபந்தவனகளின

சபரில்

பராரதி

விடுதவல

வசய்யப்பட்டரார். அவவை:

1.

வநல்வல

மராவைட்டத்தில்

பராரதி

விரும்பும் இரண்டு ஊர்களில்
எதிலராவைத ஒனறில் மட்டுசம வைராழ்க்வக
நடத்த சவைண்டும்.
2.

பராரதியின

பவடப்புகள்,

சபச்சுகள்

ஆகியவைற்வற முன கூட்டிசய
குற்றப்புலனராய்வத் தவறக்கு அனுப்பி
அவைற்வறத் தணிக்வக
வசய்த பினனசர வவைளியிட சவைண்டும்.

3.

அரசியல்

நடவைடிக்வககள்

அவனத்திலிருந்தம் பராரதி நீங்கி விட
சவைண்டும்.”
இந்த

மூனறு

நிபந்தவனகவளயும்

எழுத்தப் பூர்வைமராகப் பராரதி ஒப்புக் வகராண்ட
பினனர்

மராவைட்ட

நீதிபதி

14.12.1918

இல்

பராரதிவய விடுதவல வசய்தரார். 35 ஆகசவை, பராரதி
சிவறயில் இருந்த வமராத்த நராள்கள் 20.11.1918
முதல் 14.12.1918 வைவரயுள்ள 25 நராள்கசளயராகும்.
அதற்குள்

அனவறய

பரார்ப்பன

உலகசம

அதிர்ந்த சபராய் அவைருவடய விடுதவலக்குப்
பராடுபட்டத எனபத குறிப்பிடத்தக்கத.
சமசல கண்ட நிபந்தவனகவளப் பராரதி
ஏற்றுக் வகராண்டு

சநரராகக் கடயம் வசனறு

விட்டரார். அங்சக சமயத் வதராடர்பராகப் சபசியும்,

எழுதியும் வைந்தரார். அரசியல் வைராவட எனபசத
அவைரிடம் தளியும் இல்வல.
சமசல கண்ட நிபந்தவனகவளத் தராம்
ஏற்றுக் வகராண்டுள்ளவதப் பற்றிப் பரலி சு,
வநல்வலயப்பருக்குப்

பராரதி

எழுதியுள்ள

கடிதத்திலும் குறித்தள்ளரார். 21 டிசம்பர் 1918 இல்
இக் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளத.
“ஸ்ரீமரான வநல்வலயப்ப பிள்வளக்கு,
நமஸகராரம்.
நரான வஸளக்யமராகக் கடயத்தக்கு வைந்த
சசர்ந்சதன.....
‘பராஞ்சராலி
பராகங்கவளயும்
அச்சடிப்பதற்குரிய

சபதம்’

இரண்டு

ஒனறராகச்

சசர்த்த

ஏற்பராடு

எதவைவர

நடந்திருக்கிறவதனற விஷையம் வதரியவில்வல.
இனிசமல் சிறித கராலம் வைவர நரான ப்ரசுரம்
வசய்யும்

புஸதகங்கவள

இனஸவபக்டர்

சபராலீஸ

வஜனரலிடம்

டிப்டி
கராட்டி

அவைருவடய அனுமதி வபற்றுக் வகராண்ட பிறசக
ப்ரசுரம் வசய்வைதராக ரராஜராங்கத்தராருக்கு நரான
ஒப்பந்தவமழுதிக் வகராடுத்திருக்கிசறன......
அப்படிசய கராண்பித்தராலும் தவைறில்வல;
நமத நூல் மராசற்றத. டிப்டி இனஸவபக்டர்
வஜனரல் மிஸடர் ஹரானிங்டன எனக்கு மிகவம்
அனபுள்ள ஸசநஹிதர். தங்கமரான மனுஷைன.
ஆதலரால் அநராவைசியமரான ஆசஷைபங் கற்பித்த
நமத கரார்யத்வதத் தவட வசய்பவைரல்லர். நீசய
சமற்படி நூவல அவைரிடங் கராட்டி அனுமதி
வபற்றுக் வகராள்ளுக....”

உனதனபுள்ள
சி. சுப்பிரமணிய பராரதி. 36

பராரதி, கராந்திவயச் சந்தித்தராரரா?
முதலில், இத குறித்த வை.ரரா. கூறுவைவதப்
பரார்ப்சபராம்.
“1919 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவைரி மராதம் கராந்தி
வசனவனக்கு

வைந்தரார்.

அப்சபராத

ரராஜராஜி

கத்தீட்ரல் சரராடு இரண்டராம் நம்பர் பங்களராவில்
குடியிருந்தரார். கராந்தி வைழக்கம்சபரால் திண்டு
வமத்வதயில் சராய்ந்த வகராண்டு வீற்றிருந்தரார்...
ஒரு பக்கத்தச் சுவைரில் ஏ.ரங்கசராமி அய்யங்கரார்,
சத்தியமூர்த்தி முதலியவைர்கள் சராய்ந்த நினறு

வகராண்டிருந்தனர். அந்தச் சுவைருக்கு எதிர் சுவைரில்
ரராஜராஜியும் மற்றும் சிலரும் சராய்ந்த வகராண்டு
நினறிருந்தரார்கள். நரான வைராயில் கராப்சபரான.
யராவரயும் உள்சள விடக் கூடராத எனறு எனக்குக்
கண்டிப்பரான உத்தரவ.
அந்தச்

சமயத்தில்

பராரதியரார்

மடமடவவைன வைந்தரார். “எனன ஓய்” எனறு
வசரால்லிக்வகராண்சட, அவறக்குள்சள நுவழந்த
விட்டரார். உள்சள வசனற பராரதியராசரராடு நரானும்
சபராசனன.
விட்டு,
உட்கரார்ந்த

பராரதியரார்
அவைர்

கராந்திவய

வைணங்கி

பக்கத்தில்

வமத்வதயில்

வகராண்டரார்.

அப்புறம்

சபச்சுவைரார்த்வத ஆரம்பமரானத.
பராரதியரார்

: மிஸடர் கராந்தி, இனவறக்குச்

சராயங்கராலம் ஐந்தவர

மணிக்கு

நரான

திருவைல்லிக்சகணிக் கடற்கவரயில்
ஒரு

கூட்டத்தில்

சபசப்சபராகிசறன. அந்தக்
கூட்டத்தக்குத் தராங்கள்தவலவம
வைகிக்க முடியுமரா?
கராந்தி :

மகராசதவைபராய்!

இனவறக்கு

மராவலயில் நமத
அலுவைல்கள் எனன?
மகராசதவை

:

ஐந்தவர மணிக்கு நராம்

இனவறக்கு

மராவல

சவைவறராரு

இடத்தில்

இருக்க

சவைண்டும்.
கராந்தி :

அப்படியரானரால்

இனவறக்குத்

சதராதப்படராத.
தங்களுவடய

கூட்டத்வத

நராவளக்கு ஒத்திப் சபராட
முடியுமரா?
பராரதி :

முடியராத,

நரான

சபராய்

வைருகிசறன. மிஸடர் கராந்தி.
தராங்கள் ஆரம்பிக்கப் சபராகும்
இயக்கத்வத நரான
ஆசீர்வைதிக்கிசறன.

பராரதியரார்

சபராய்விட்டரார்.

நரானும்

வைராயில்படிக்குப் சபராய்விட்சடன. பராரதியரார்
வவைளிசய சபரானதம், “இவைர் யரார்?” எனறு
கராந்தி சகட்டரார்”..... ரராஜராஜி தரான அவைர் எங்கள்
தமிழ் நராட்டுக்கவி எனறு வசரானனரார்.
அவதக்

சகட்டதம்,

“இவைவரப்

பத்திரமராகப் பராதகராக்க சவைண்டும். இதற்குத்
தமிழ்நராட்டில் ஒருவைரும் இல்வலயரா?” எனறரார்
கராந்தி” எனறு வை.ரரா. கூறுகிறரார்.37
கராந்தி வசனவனக்கு வைந்தத 18.3.1919
இல்.

அனறு

மராவபரும்

மராவலசய

கடற்கவரயில்

வபராதக்கூட்டம்

நடந்தத.

இக்கூட்டத்தில் கராந்தி சபசிய பின மூனறு சபர்
மூனறு

வமராழகளில்

வைராற்றினரார்கள்.

மதவர

வசராற்வபராழ
ஜரார்ஜ்

சஜராசப்

ஆங்கிலத்திலும்,

வை.உ.சி.

தமிழலும்,

ஹரி

சர்சவைராத்தமரராவ் வதலுங்கிலும் சபசினரார்கள்.38
20.3.1919 இல் கராந்தியின வைருவகக்கு
நனறி வதரிவித்த கடற்கவரயில் ஒரு வபரும்
கூட்டம்
சசரராஜினி

நவடவபற்றத.
நராயுடு,

டி.வி.

இக்கூட்டத்தில்
சகராபராலசராமி

முதலியரார், எஸ. சசராமசுந்தர பராரதி (இவைர்
தமிழல் சபசினரார்) ... சத்தியமூர்த்தி தீர்மரானங்
வகராண்டு வைந்தரார்.39
இந்தக்

கராலக்கட்டத்தில்

பராரதியரார்

கராவைல் தவறக்குக் வகராடுத்த வைராக்குறுதிப்படி
கடயத்தில் இருந்தரார். 1919 சம மராதத்தில்தரான
பராரதி அரசிடம் நிபந்தவன தளர்வ வபற்றதராக
சகரா.

சகசவைன

குறிப்பிட்டுள்ளரார்.40

அப்படியிருக்கும்சபராத 1919 மரார்ச்சில் கராந்தி

வசனவன

வைந்தசபராத,

வசனவனக்கு

வைந்திருக்க

பராரதி

எப்படி

முடியும்?

1919

பிப்ரவைரியில் பராரதி கராந்திவயச் வசனவனயில்
சந்தித்தரார் எனபத எப்படிச் சரியராகும்? பராரதி
1919 இல் வசனவன வைந்தரார் எனறரால் எத்தவன
நராள் இருந்தரார்? எங்சக தங்கினரார். எனபதற்கு
அவைருவடய வைராழ்க்வக வைரலராற்றில் எங்குசம
சரானறுகள் கிவடக்க வில்வலசய!
சமலும் கராந்தி வைந்திருந்தசபராத ரராஜராஜி,
சத்தியமூர்த்தி, ரங்கசராமி அய்யங்கரார் எல்லராரும்
வீட்டில் இருந்தனர் எனறும், அசத சநரத்தில்
அவைர்கள் யராவரயும் சகட்கராமசலசய பராரதி
சநரடியராக முனபின பரார்த்திரராத கராந்தியிடம்
தராம் சபசவிருந்த கூட்டத்திற்குத் தவலவம
தராங்க

அவழத்ததராகவம்

அப்படியரானரால்

வை.ரரா.

வசனவனயில்

கூறுகிறரார்.
பராரதிக்குக்

கூட்டம் நடத்த ஏற்பராடு வசய்த வகராடுத்தத
யரார்? பராரதிக்கு அப்சபராத எந்த வைவகயரான
அரசியல் உணர்வ இருந்தத? வசனவனயில்
தனியராகக் கூட்டம் நடத்த அவைருக்கு எனன
வைராய்ப்பு இருந்தத?
கராந்திக்கு

ரராஜராஜிதரான

பராரதிவய

அறிமுகப்படுத்தினரார் என வை.ரரா. கூறுகிறரார்.
ஆனரால்

கராந்திசயரா

கூறும்சபராத,

ரராஜராஜிவயப்

வசனவனயில்

பற்றிக்

அவைசரராசடசய

நராங்கள் தங்கிசனராம். ஆனரால் அவைருடன இரு
தினங்கள் தங்கியிருந்ததற்குப் பினனராசலசய
இவத
நராங்கள்

நரான

கண்டுபிடித்சதன.

தங்கியிருந்தத

ஸ்ரீ

ஏவனனில்

கஸதூரி

ரங்க

ஐயங்கராருக்குச்

வசராந்தமரான

பங்களராவைராவகயரால்

அவைருவடய

விருந்தினரராகசவை நராங்கள் தங்கியிருக்கிசறராம்

எனறு எண்ணிசனன. ஆனரால் மகராசதவை சதசராய்
எனக்கு விஷையத்வதக் கூறினரார். அவைர் வவைகு
சீக்கிரத்தில்
வநருங்கிய

இரராஜசகராபராலராச்சராரியுடன
பழக்கம்

வகராண்டுவிட்டரார்.

இரராஜசகராபராலராச்சராரியராசரரா தமத சங்சகராஜத்
தனவமயினரால்

எப்வபராழுதம்

பினனுக்சக

இருந்த வைந்தரார். ஆனரால் மகராசதவை சதசராய்
இவைருடன நீங்கள் வநருங்கிய பழக்கம் வவைத்தக்
வகராள்ள சவைண்டும் எனறு ஒரு நராள் வசரானனரார்
எனறு

கராந்தி

கூறுகிறரார்.41

இதிலிருந்த

கராந்தியும், இரராஜராஜியும் அப்சபராததரான முதல்
முவறயராகச் சந்தித்தரார்கள்; எனசவை சரியரான
சபச்சுப் பழக்கம் இல்வல எனபத வதரிகிறத.
அப்படி

இருக்கும்சபராத

ரராஜராஜி

எப்படிப்

பராரதிவயக் கராந்திக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்க
முடியும்? பராரதி கராந்திவயச் சந்தித்தரார் எனறும்
பராரதி

ஒரு

வபரிய

மகரான;

அவைவரப்

பத்திரமராகப் பரார்த்தக் வகராள்ளசவைண்டும் எனறு
கராந்தி

கூறினரார்

எனறும்

வை.ரரா.

கூறுவைத

பராரதிக்குப் புகழ் வைரசவைண்டும் எனபதற்கராக
சஜராடிக்கப்பட்ட

ஒரு

கற்பவனசயயராகும்

எனறரால் அத மிவகயராகராத.
உண்வமயிசலசய

பராரதிவயக்

கராந்தி

அப்படிப் சபராற்றி யிருந்தரால், பராரதியின மவறவ
11.9.1921 இல் சநர்ந்த சில நராள்கள் கழத்த,
15.9.1921 இல் கராந்தி வசனவனக்கு வைந்த 10
நராள்களுக்கு சமல் தமிழகத்தில் தங்கிப் பல
இடங்களில்

வபராதக்

சபசியிருந்தம்,
எங்குசம

கூட்டங்களில்

பராரதிவயப்

குறிப்பிடப்

பற்றிக்

கராந்தி

படவில்வல

எனத்

‘தமிழ்நராட்டில் கராந்தி’ எனற நூலராசிரியர் அ.
இரராமசராமி
பராரதி

மீத

குறிப்பிடுகிறரார்.42
கராந்தி

உண்வமயில்

உயர்ந்த

மதிப்பு

வவைத்திருந்தரால் அவைவரப் பற்றிப் சபசியிருக்க
மராட்டராரரா?
திலகர் மவறந்தசபராத, 1.8.1920 இல்
அங்குச் வசனறரார் கராந்தி. திலகரின பராவடவயத்
தூக்குவைதற்குத் சதராள்வகராடுக்கச் வசனறசபராத
அங்கிருந்த பரார்ப்பனர்கள், “நீ வவைசியன, இந்தப்
பராவடவயத்

வதராடக்கூடராத”

எனக்

கூறி,

அவைவரப் பிடித்தக் கீசழ தள்ளினரார்கள்.43
திலகரின
இரங்கல்

மவறவிற்குக்

தீர்மரானம்

கராங்கிரசில்

வகராண்டு

வைந்தனர்.

கராந்தியும் சநருவம் சநரில் வசனறிருந்தனர்.
ஆனரால்

இதசபரானற

எதவசம

பராரதிக்குக்

கராந்தியரால் நவடவபற வில்வலசய!
27.8.1920
தமிழ்நராடு

இல்

கராங்கிரசின

திருவநல்சவைலியில்
மராகராண

மராநராடு

நடந்தத. அப்சபராத பராரதி கவடயத்தில் தரான
இருந்தரார்.

திருவநல்சவைலி

அருகில்தரான

அங்கிருந்த

உள்ளத.

மிக

எனினும்

அம்மராநராட்டிற்குப்

பராரதியரார்

வசல்லவில்வலசய ஏன?44
பராரதி

கராந்தியின

தவலவமவய

ஏற்றுக்

வகராண்டராரரா?
பராரதி
எழுதியுள்ளரார்

கராந்திவயப்
எனபத

புகழ்ந்த
உண்வம.

பராடல்
ஆனரால்

கராந்தியின ஒத்தவழயராவமக் வகராள்வகவயப்
பராரதி ஏற்றுக் வகராள்ளவில்வல.
12.8.1920 இல்
சபசும்சபராத,
தீவிரமராக

கராந்தி

வசனவனயில்

ஒத்தவழயராவமவய
சமற்வகராள்ள

மிகத்

சவைண்டுவமன

சவைண்டுசகராள் விடுத்தரார். “பதினராறு வையதிற்கு

சமற்பட்ட

மராணவைர்கள்

தராய்

-

தந்வத

அனுமதியளிக்கராவிட்டராலுங்

கூடத்

தங்கள்

மனசராட்சி

வகராள்வைதரானரால்

ஏற்றுக்

கல்லூரிகவளயும், பள்ளிகவளயும் புறக்கணிக்க
சவைண்டும்” 45 எனறு கூறினரார்.
பராரதி இவத மறுத்த 30.12.1920 இல்
சுசதசமித்திரன ஏட்டில் எழுதியதராவைத:
“இப்சபராத
கராண்பிக்கப்பட்டிருப்பதராகிய
முவறகளரால்,

அந்தப்

பயன

முதற்படியின
எய்தவைத

சராத்தியமில்வல. சதசராபிமரானிகள் மராத்திரசம
சட்டசவப ஸதரானங்கவளப் பகிஷ்கராரம் வசய்ய,
மற்ற

வைகுப்பினர்

ஸதரானங்கவளவயல்லராம்

அந்த
பிடித்தக்

வகராள்வைரார்கள். இந்தியராவில் ஆங்கில ஆட்சிவய

ஸதம்பிக்கச் வசய்தல் அரிவதனறு சதரானறுகிறத.
இங்ஙனசம

வைக்கீல்கள்

உத்திசயராகங்கவளயும்,

தம்
பிள்வளகள்

படிப்வபயும் விடும்படிச் வசய்தல் இப்சபராத
நம்மரால்

முற்றிலும்

ஸராதிக்க

விஷையமராகத்

சதரானறுவைதடன

பயவனய்தி

விடுவமனறு

முடியராத
குறிப்பிட்ட

தீர்மரானிக்கவம்

இடமில்வல.” 46
1921 இல் பராரதி வசனவன மராகராணத்தில்
அரசியல்

வைளர்ச்சி

எழுதியுள்ளரார்.

எனற

அதில்

ஆங்கில

நூவல

புதவவையில்

“நரான

எவ்வைளசவைரா தடுத்தம் கூட இந்தியரா ஏட்டில்
தீவிரமரான

கருத்தகள்

வவைளிவைர

அனுமதிக்கப்பட்டன” 47 எனறு எழுதியுள்ளரார்.

சமற்கண்ட சரானறுகளின மூலம் நராம்
அறிந்த வகராள்வைத எனனவவைனறரால், பராரதி 1906
முதல் 1908 வைவர ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பில்
தீவிரமராகச் வசயல்பட்டுள்ளரார் எனறும் 1908 இல்
புகலிடம் சதடிப் புதவவைக்குச் வசனறவடன
ஏகராதிபத்திய
பராரதியின

எதிர்ப்பு
கவடசிக்

குவறய
கராலத்தில்

ஆரம்பித்த,
அவைருக்கு

ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு உணர்சவை இல்லராமல்
சபராயிற்று எனபசத உண்வமயராகும்.
அடிக்குறிப்பு

1.

சகரா. சகசவைன, பராரதியும் - அரசியலும்

ப.76
2.

சமற்படி நூல் ப.77,78

3.

வை.உ.சி.

யும்

பராரதியும்

(வதரா.ஆ.)

இரரா.வவைங்கடராசலபதி, மக்கள்
வவைளியீடு, வசனவன, ப.31,32
4.

சகரா. சகசவைன, பராரதியும் - அரசியலும்,

ப.79
5.

என. சம்பத், வப.சு.மணி, வை.உ.சிதம்பரம்

பிள்வள, ப.98
6.

சமற்படி நூல் ப.102

7.

சமற்படி நூல் ப.105

8.

சகரா. சகசவைன, பராரதியும் - அரசியலும்

ப.77
9.

சமற்படி நூல் ப.80

10.

என. சம்பத், வப.சு.மணி, வை.உ. சிதம்பரம்

பிள்வள, ப.173-183
11.

சகரா.சகசவைன, பராரதியும் - அரசியலும்

ப.108
12.

பிசரமரா நந்தகுமரார், சுப்பிரமணிய பராரதி,

ப.32
13.

வை.உ.சி.யும் பராரதியும், ப.152

14.

பராரதிவயப் பற்றி நண்பர்கள் (வதரா.ஆ.)

இரரா.அ. பத்மநராபன, ப.58
15.

பராரதியரார் சரித்திரம், வசல்லம்மரா, ப.55

16.

சமற்படி நூல், ப.57

17.

சகரா.சகசவைன,

பராரதியும்-

அரசியலும்

ப.209
18.

பராரதியரார் சரித்திரம், வசல்லம்மரா, ப.65

19.

V.V.S. Iyer. R.A. Padmanaban, P.111

20.

வதரா.மு.சி. ரகுநராதன, பராரதி கராலமும்

கருத்தம், ப.410
21.

சமற்படி நூல், ப.411

22.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு (வதரா.ஆ)

ரரா.அ. பத்மநராபன, ப.22
23.

ஆ.

சிவைசுப்பிரமணியன,

வகராவலயும் இந்தியப் புரட்சி
இயக்கமும், மக்கள் வவைளியீடு, ப.30

ஆஷ்

24.

பராரதியின கடிதங்கள் (வதரா,ஆ.) ரரா.அ.

பத்மநராபன, ப.47
25.

சமற்படி நூல் ப.51

26.

சமற்படி நூல் ப.53

27.

சமற்படி நூல் ப.55

28.

பராரதியரார் கவிவதகள், நி.வச.பு.நி. 1994,

ப.254
29.

பராரதித் தமிழ் (வதரா.ஆ.) வப.தூரன. ப.175

30.

சமற்படி நூல் ப.223

31.

சகரா.சகசவைன,

ப.130

பராரதியும்

அரசியலும்

32.

பராரதியின கடிதங்கள், ப.57

33.

ப.இவறயரசன,

இதழராளர்

பராரதி,

நி.வச.பு.நி,, ப.396,398
34.

ரரா.அ. பத்மநராபன, சித்திரபராரதி, ப.138

35.

சகரா.சகசவைன,

பராரதியும்

அரசியலும்,

ப.130,131
36.

வப. தூரன, பராரதித் தமிழ் (வதரா.ஆ.)

ப.297,298
37.

வை.ரரா., மகராகவி பராரதியரார், பழனியப்பரா

பிரதர்ஸ, ப.163-165
38.

அ. இரராமசராமி, தமிழ்நராட்டில் கராந்தி,

ப.235-237

39.

சமற்படி நூல் ப.239

40.

சகரா,சகசவைன,

பராரதியும்

அ.இரராமசராமி,

தமிழ்நராட்டில்

அரசியலும்,

ப.214
41.

கராந்தி,

ப.245
42.

சமற்படி நூல், ப.319

43.

தனஞ்வசய்கீர்

சலராக்மரானய

திலகர்,

பராப்புலர் பிரகராசன, பம்பராய்
(ஆங்கில நூல்), ப.442
44.
ப.214

சகரா.சகசவைன,

பராரதியும்

அரசியலும்,

45.

அ.இரராமசராமி, தமிழ் நராட்டில் கராந்தி,

ப.274
46.

வப.தூரன, பராரதித் தமிழ் (வதரா,ஆ) ப.340

47.

பராரதிப் புவதயல் வபருந்திரட்டு ப.553

3. பராரதியின பரார்ப்பன இன உணர்வ

பராரதிக்கு இளவமக் கராலம் முதசல பரார்ப்பன
இன உணர்வ இருந்த வைந்தள்ளத எனபவத
வைராழ்க்வக

வைரலராறு,

கவிவதகள்,

கவதகள்,

கட்டுவரகள் முதலியவைற்வறப் படிக்கும் சபராத
அறிய

முடிகிறத.

ஆகசவை

இவைருவடய

பரார்ப்பன இன உணர்வ எத்தவகயத எனபத
இவைண் ஆரராயப்படுகிறத.
பராரதியரார் தனனுவடய சுயசரிவதவயக்
‘கனவ’

எனற

வவைளியிட்டுள்ளரார்.

தவலப்பில்
இதில்

1910 இல்
இவைருவடய

இளவமக் கராலத்தில் தனனுவடய தந்வதக்கு
வைறுவம

நிவல

வைந்தவதக்

கீழ்க்கண்ட வைராறு கூறுகிறரார்:

கூறும்

சபராத

பரார்ப்பனக் குலம் வகட்டழவ எய்திய
பராழவடந்த கலியுகம் ஆதலரால்
சவைர்ப்ப

சவைர்ப்ப

வபராருள்

வகராண்ட

வதராழல்

வசய்வைவதரானவறசய
சமனவம
எனக்வகராண்டனன 1
எனக் கூறுகிறரார்.
பரார்ப்பனர்கள் உடல் வியர்க்க சவைவல
வசய்யக்கூடராத எனபத மனு தர்மத்தின விதி.
இந்தப் பராழராய்ப் சபரான கலியுகத்தில்
தனனுவடய தந்வத வியர்வவை சிந்திப் வபராருள்

சசர்க்க சவைண்டிய நிவலக்கு ஆளராக சநர்ந்தத
எனறு உளம் வநராந்த கூறுகிறரார்.
‘சமூகம்’
நரால்வைருணத்வத

எனற

தவலப்பில்

மிகவம்

பராரதி

வைலியுறுத்திப்

பராடுகிறரார்:
சவைதம் அறிந்தவைன பரார்ப்பரான - பல
வித்வத வதரிந்தவைன பரார்ப்பரான
நீதி நிவல தவைறராமல் - தண்ட
சநமங்கள் வசய்பவைன நராய்க்கன
பண்டங்கள் விற்பவைன வசட்டி
பிறர் பட்டினி தீர்ப்பவைன வசட்டி

நராலு வைகுப்புமிங்கு ஒனசற இந்த
நரானகினில் ஒனறு குவறந்தரால்
சவைவல தவைறிச் சிவதந்சத - வசத்த
வீழ்ந்திடும் மரானிடச் சராதி 2
இங்குப்

பிரராமணன,

சத்திரியன,

வவைசியன, சூத்திரன முதலிய நரால்வைருணங்கள்
இருக்க

சவைண்டும்

எனகிறரார்

பராரதி.

நரால்வைருணம் அழந்தரால் மனித இனசம அழந்த
விடும்

எனகிறரார்.

பரார்ப்பரானுக்கு

அப்படியரானரால்

எனவறக்கும்

சூத்திரன

உவழத்தப் சபராட்டுக் வகராண்டிருக்க சவைண்டும்;
பரார்ப்பரான சகராவில் பூவச வசய்த விட்டு

சநராகராமல்

சராப்பிட

சவைண்டும்

எனறு

வசரால்லராமல் வசரால்கிறரார்.
‘கண்ணன என தந்வத’ எனற பராடலிலும்
பராரதி

நரால்

வைருணத்வதக்

வகடுத்த

விட்டரார்கசள எனக் கூறி வைருந்தகிறரார்:
நராலு குலங்கள் அவமத்தரான - அவத
நராசம் உறப்புரிந்தனர் மூடமனிதர் 3
எனகிறரார்.
பராரதி

தமிழகத்தில்

வைராழ்ந்தராலும்

வைடவைரின ஆரியக் கலராச்சராரத்வத விரும்பினரார்
எனபவதப் பினவைரும் பராடல் மூலம் அறிய
முடிகிறத:

சவைள்விகள் சகராடி வசய்தரால் - சதர்
சவைதங்கள் ஆயிரம் முவறப்படித்தரால்
மூளும் நற்புண்ணியந்தரான 4
பராரதியின

பராடல்களில்

பரார்ப்பனர்கவளக்
சதரானறும்.

கண்டிப்பத

அவைற்வறப்

சில
சபராலத்

படித்த

விட்ட,

அறிஞர்களில் சிலர், பராரதி பரார்ப்பனர்கவள
எப்படிவயல்லராம்
எனறு

கண்டிக்கிறரார்

கூறிப்

வகராள்ளுவைசதராடு,

பராருங்கள்

வபருவமப்பட்டுக்
பராரதிவயப்

பரார்ப்பனிய

எதிர்ப்பராளர் எனக் கராட்ட முவனகினறனர்.
உண்வமயில் பராரதி அந்த எண்ணத்சதராடுதரான
அப்படிப்

பராடினராரரா

ஆய்வக்குரியதராகும்.

எனபத

எடுத்தக்கராட்டராக,
‘ஸவைதந்திரப் பள்ளு’ எனற பராடலில்
பராரதி பினகண்டவைராறு எழுதகிறரார்:
பரார்ப்பராவன

அய்யவரனற

கராலமும்

தவரவயனற

கராலமும்

சபராச்சச - வவைள்வளப்
பரங்கிவயத்
சபராச்சச 5
இந்தப் பராடவலப் பராரதி பள்ளர்கள்
களியராட்டம் ஆடுவைதராகக் கருதி இயற்றியுள்ளரார்.
எனசவை

பராரதி

மகிழ்ச்சிசயராடுதரான

இப்பராடவல இயற்றியுள்ளரார் என எண்ணத்
சதரானறும். பராரதியின இப்பராடலுக்கு மயங்கராத
தமிழ்

அறிஞர்கசள

வசரால்லலராம்.

இல்வல

எனறு

ஆனரால்

இந்தப்

பராடவல

இவைர்

மகிழ்ச்சிசயராடு பராடவில்வல என, ‘இந்தியரா’
ஏட்டின

உரிவமயராளர்களில்

ஒருவைரரான

மண்டயம் சீனிவைராசன கூறுகிறரார். “எம்மிடம்
பராரதியரார்

அடிக்கடி

பராடினராலும்,

தரான

வைருவைதண்டு.

எத

விசஷைஷைமராக

எத

எழுதினராலும், எனனிடத்தில் அவத முதலில்
வைந்த கராட்டராமல் இருக்க மராட்டரார். நரான எனன
சவைவலயரா

யிருந்தராலும்

அவதச்

சட்வட

வசய்யராத, தனியிடத்திற்கு அவழத்தப் சபராய்
அவதப் படித்தக் கராட்டுவைரார்.

அவைருவடய

‘பூசபந்திர விஜயம், சுதந்திரப் பள்ளு, ஞரானரதம்’
முதல்பகுதி இவவைகவள அவைர் ஆசவைசத்சதராடு
படித்தக் கராட்டியத எனக்கு இப்வபராழுதம்
ஞராபகமிருக்கிறத. ‘பரார்ப்பராவன அய்யவரனற
கராலமும் சபராச்சச’ எனற பராட்டில் தராழ்ந்த
நிவலவமயில்

கிடக்கும்

பரார்ப்பராவன

ஏன

பழக்கிறீர் எனறு நரான சகட்டதற்கு, நரான
பழக்கவில்வலசய,

அவைன அந்த உயர்ந்த

நிவலக்கு அருகனல்ல, தராழ்ந்த கிடக்கிறரான
எனறு தராசன நரானும் வசரால்கிசறன எனறரார்”6
எனப்

பராரதியின

பரார்ப்பன

நண்பசர

கூறியுள்ளரார்.
அவதப்

சபரால

‘சபரராவசக்கராரனடரா

பரார்ப்பரான’ எனற பராடல். இந்தப் பராடவலப்
படித்தவடன பராரதி பரார்ப்பனர்கவள எவ்வைளவ
கடுவமயராகச்
இந்தப்

சராடுகிறரார்

பராடவல

எனத்சதரானறும்.

முழுவமயராகப்

படித்தப்

பரார்த்தரால்தரான இதன வபராருள் நனகு விளங்கும்.
பராரதி தீவிர ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்புணர்வைராளரராக
இருந்தசபராத

எழுதப்பட்டத

இப்பராடல்.

அப்சபராவதல்லராம் பரார்ப்பனர்கள் மட்டும்தரான
கராவைல்

தவறயில்

பணியராற்றினரார்கள்.

நம்மவைர்களரால் சராதராரணக் கராவைலர் சவைவலயில்
கூடச் சசர முடியராத கராலம் அத. கராவைல்
தவறயில்
பராரதிக்குச்

பணியராற்றிய
சில

தனபங்கவள

பரார்ப்பனர்கள்
விவளவித்த

வைந்தனர். (ஆதராரம் : பராரதி - கராலமும் கருத்தம்;
ஆசிரியர் : வதரா.மு.சி. இரகுநராதன) எனசவைதரான
பராரதி இந்தப் பராடவலப் பராடியுள்ளரார்.
நராயும்

பிவழக்குமிந்தப்

பிவழப்பு

ஐசயரா
நராவளல்லராம் சுற்றுதசல உவழப்பு
பராயும் கடிநராய்ப் சபராலிசுக் - கராரப்
பரார்ப்பனுக் குண்டிதிசல - பிவழப்பு

-

சபரராவசக்

கராரனடரா

பரார்ப்பரான

-

ஆனரால்
வபரியதவர எனனினுடல் சவைர்ப்பரான
யராரரானராலும் வகராடுவம இவழப்பரான தவர
இம்வமனறரால் நராய்சபரால உவழப்பரான.
முனனராளில்

ஐயவரல்லராம்

சவைதம்

வசரால்வைரார்
மூனறுமவழ வபய்யுமடரா மராதம்
இந்நராளில் வபராய்வமப் பரார்ப்பரார் இவைர்
ஏதம் வசய்தம் கராசுவபறப் பரார்ப்பரார்7

இப்பராடல் மூலம் பராரதி உணர்த்தவைத
எனன? சவைதம் ஓதம் பரார்ப்பராவன உயர்த்திப்
சபராற்றும் பராரதி வவைள்வளயனிடம் சபராலீசராக
இருக்கும்

பரார்ப்பனர்கவள

கண்டிக்கிறரார்.
அய்யர்

பரார்ப்பரான

எனறு

மட்டுசம
மற்றவைர்களரால்

அவழக்கப்படசவைண்டும்

எனபசத பராரதியின உட்கிடக்வக எனபத இதன
மூலம் புலனராகிறத.
பராரதி

புதவவையில்

இருந்தசபராத

கனகலிங்கம் எனற ஆதித் திரராவிடருக்குப் பூண
ல் மராட்டி விட்டு, “உனவன இனறு முதல்
பரார்ப்பரான ஆக்கி விட்சடன” எனறு கூறினரார்.
இதனரால் பராரதி ஒரு சராதி ஒழப்பு வீரர் எனறு
பலர் கருதகினறனர்.

கனகலிங்கம்

எனபவைர்

வைள்ளுவைர்

சராதிவயச் சசர்ந்தவைர். வைள்ளுவைர்கள்தரான ஆதித்
திரராவிடர்களின
வசய்யச்

வீடுகளுக்குப்

வசல்வைரார்கள்.

புசரராகிதம்

பவறச்சசரிக்குப்

பரார்ப்பனர்கள் வசல்வைதில்வல. பரார்ப்பனர்கள்
சமல்சராதியினர்

வீடுகளில்

சடங்குகவளப்

வசய்யும்
பவறச்சசரியில்

வைள்ளுவைர்கள்தரான வசய்வைரார்கள்.
எனசவைதரான பராரதி கனகலிங்கம் எனற
வைள்ளுவைனுக்குப்

பூணல்

மராட்டி

விட்டு,

‘உனவனப் பரார்ப்பரான ஆக்கிவிட்சடன’ எனறு
கூறியுள்ளரார். கனகலிங்கம்

வைள்ளுவைனதரான

எனபவத பராரதிசய உறுதிப்படுத்தியுள்ளரார்:
“எனக்கும் ஒரு வைள்ளுவைப் வபயனுக்கும்
ஸசநஹம். அவைனுவடய சகராயில் அம்மனமீத

நரான பராட்டுக் கட்டிக் வகராடுத்சதன. அவைன
அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வைருவைதண்டு.”8
இந்த

மதத்வதக்

பரார்ப்பனர்கள்

கராப்பதற்கராகப்

மற்றவைர்களுக்குப்

பூணல்

அணிவிப்பத வைழக்கமராக நவடவபறும் நிகழ்ச்சி.
இவதசயதரான
சமராஜ்யம்

பராரதி
இவத

வகராண்டிருக்கிறத.
மதங்களுக்கு

வசய்தள்ளரார்.
வதராடர்ந்த

ஆரிய
வசய்த

ஆதி திரராவிடர்கள் பிற

வசல்லராமல்

இருப்பதற்கராகச்

வசய்யப்படும் வசயல் இத.

இவத எப்படிப்

புரட்சிகரமரானச் வசயலராகக் கருத முடியும்?
நந்தவனப் சபரால் ஒரு பரார்ப்பரான - இந்த
நராட்டினில்
தராயின

இல்வல;

குணம்

நல்ல

எந்தக் குலத்தினசரனும்; உணர்
வினபம்

அவடதல்

எளிவதனக்
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எனறு பராரதி பராடியுள்ளதரால், பராரதிக்குச் சராதி
உணர்வ இல்வல எனப் பலர் கருதகினறனர்.
பராரதி நந்தவன ஏன உயர்வைராகப் பராடினரார்
எனறரால்,

நந்தன

ஒரு

பரார்ப்பன

அடிவம

எனபதராசலசய.
தில்வல நகருக்கு வைந்தவைன ஊருக்குள்
கூட நுவழயவில்வல. பல நராட்கள் தில்வல
நகரின எல்வலயிசலசய சுற்றிச் சுற்றி வைந்த
வகராண்டிருந்தரான. தீட்சிதர்கள் கனவில் சிவைன
சதரானறி

நந்தவனத்

தீக்குளிக்கச்

வசய்த

அவழத்த வைரும்படிக் கூறியதராக நந்தனிடம்
கூறி, தீக்குளிக்கச் வசய்தனர். நந்தன தீயில்

இறங்கிச் வசத்தரான. ஆனரால் அவைன பரார்ப்பன
வைடிவைம்

வபற்றுச்

சிவைனடி

சசர்ந்ததராகப்

பரார்ப்பனர் கவத கட்டி விட்டரார்கள். நந்தன
புரட்சிகர

குணசமதமினறி,

பரார்ப்பனர்கள்

வசரால்லியபடிவயல்லராம் வசய்ததரால்தரான பராரதி
நந்தவனப் புகழ்கிறரார். குணத்தினரால் ஒருவைன
சமல்சராதி ஆக முடியராத எனறு பராரதிக்குத்
வதரியராதரா எனன? பராரதி மனுநீதி முதலரான
சராத்திரங்கவள ஆழமராகப் படித்தவைர். பராரதி
நந்தவனப் பரார்ப்பரான எனப் புகழ்வைத ஒரு
வைஞ்சகசம.

பராரதியின

தராழ்த்தப்பட்டவைர்கள்
அரசியல்,

சமுதராய

அசயராத்திதராசப்

சமகராலத்தில்

முனசனற்றத்திற்கராக
இயக்கம்

பண்டிதர்

நடத்திய

இரட்வடமவல

சீனிவைராசன, எம்.சி. ரராஜரா ஆகியவைர்கவளப் பற்றி
ஒரு வைரி கூட எழுதவில்வலசய, ஏன? அதற்குப்
பதிலராக நந்தவனயும் சராமி சகஜரானந்தவரயுசம

பராரதி

ஆதித்திரராவிடர்களுக்கு

வைழகராட்டிகளராகக் கராட்டுகிறராசர, ஏன?
பராரதி
கராரணத்தினரால்

மீவச
கூட,

வவைத்தக்வகராண்ட
சிலர்

இவைர்

பரார்ப்பனர்களுக்கு எதிர்ப்பராக மீவச வவைத்தக்
வகராண்டதராக நம்புகினறனர். ஆனரால் உண்வம
அப்படி இல்வல. பராரதிசய கூறக் சகட்சபராம்:
“சவைத பூமியராகிய ஆரிய வைர்த்தத்தில்
பிரராமணர்களில்

மீவச

இல்லராமலிருப்பத

சராஸதிர விசரராதவமனற பராவிக்கிறரார்கள். அங்கு
ஒருவைன மீவசவயச் சிவரத்தரால் அவைனுவடய
வநருங்கிய சுற்றத்தராரில் யராசரனும் இறந்த
சபரானதற்கவடயராளமராகக் கருதப்படுகிறத. பல
வைருஷைங்களுக்கு முனபு நரான ஸ்ரீகராசியில் ஜய
நராரராயண கலராசராவல எனற இங்கிலீஷ் பள்ளிக்

கூடத்தில் சசர்ந்த வைராசிக்கப்சபராசனன. நரான
தமிழ்

நராட்டிலிருந்த

தமிழ்நராட்டுப்

வசனறவைனராதலரால்

பிரராமணரின

வைழக்கப்படி

அடிக்கடி முகச் சவைரம் வசய்த வகராண்டிருந்சதன.
அப்சபராத எனனுடன படித்தக் வகராண்டிருந்த
பிள்வளகள்

எனவன

சநராக்கி

மிகவம்

ஆச்சரியப்பட்டனர்.
எப்சபராத பரார்த்தராலும் இவைன மீவசவய
சிவரத்த விட்டு வைருவைதன கராரணம் யராவதனறு
அவைர்களுக்குள்சளசய பலநராள் ஆசலராசவன
வசய்த

பரார்த்தரார்கள்.

புலப்படவில்வல.
ஒருவைன

சகட்டுத்

குடும்பத்தில்

அவைர்களுக்வகரானறும்

கவடசியராக
தீர்த்தரான.

யராசரனும்

வைராரம்

எனவனசய
‘உங்கள்
தவைறராமல்

வசத்தப் சபராய்க்வகராண்டிருக்கிறரார்களரா?’ எனறு
எனனிடம்

வினவினரான.

அவைன

இங்ஙனம்

சகட்டதின
“அப்படி

கராரணத்வத
யில்வலயப்பரா!

பிரராமணர்

மீவச

அறிந்த

வகராண்டு,

தமிழ்

நராட்டில்

வவைத்தக்

வகராள்ளும்

வைழக்கமில்வல எனறு வதரிவித்சதன” 10 எனறு
பராரதி கூறியுள்ளரார். பராரதி கராசியில் படித்ததரால்
வைடநராட்டு ஆரியர்களின கலராச்சரார முவறவயப்
பினபற்றி

மீவசவய

வவைத்தக்

வகராண்டரார்

எனபசத உண்வம.
வசனவன

எழும்பூரில்

ஸபர்சடங்க்

எனனுமிடத்தில் டராக்டர் டி.எம். நராயர் அவைர்கள்
பஞ்சமர்

மராநராட்டில்

சபசும்சபராத

7.10.1917

பரார்ப்பனர்கவள

அனறு
மிகக்

கடுவமயராக விமர்சனம் வசய்த சபசியுள்ளரார்.
இத குறித்தப் பராரதி எழுதவைவதப் பரார்ப்சபராம்.

“வசனவனப் பட்டினத்தில் நராயர், கஷிக்
கூட்டவமரானறில், பவறயவர விட்டு இரண்டு
மூனறு

பரார்ப்பனவர

அடிக்கும்படித்

தூண்டியதராகப் பத்திரிவகயில் வைராசித்சதராம்.” 11
“எனனடரா

இத!

ஹிந்த

தர்மத்தின

பஹிரங்க விசரராதிகள் பவறயவரக் வகராண்டு
பிரராமணவர அடிக்கும்படிச் வசய்யும் வைவர
வசனவனப் பட்டணத்த ஹிந்தக்கள் பரார்த்தக்
வகராண்டிருந்தரார்கள்!
தவிர

அசட

பரார்ப்பனவனத்

மற்ற

ஜராதியராவரல்லராம்

அவைமதிப்பராகத்தரான

நடத்தகினறரார்கள்.

எல்சலராவரயும் அடிக்க பவறயரரால் முடியுமரா?”
12
டராக்டர் நராயரின ஸபர்சடங்க் உவரவயப்
படித்தப்

பரார்த்தரால்

அதில்

அவைர்

பரார்ப்பனர்கவள அடியுங்கள் உவதயுங்கள் என
கூறியதராகத்

வதரியவில்வல.

அவைருவடய

கூட்டம் சகட்டுவிட்டு வைந்த சிலர் ஆத்திரமுற்று
ஒரு

சில

வவைத்தக்

பரார்ப்பனர்கவள

அடித்ததராகசவை

வகராள்சவைராம். வசனவனயில் உள்ள

பரார்ப்பனவர அடித்தரால் புதவவையில் உள்ள
பராரதிக்கு ஏன சகராபம் வைர சவைண்டும்? பராரதி
20.11.1918 வைவர புதவவையில் இருந்தரார். டராக்டர்
நராயர்

பஞ்சமர்

7.10.1917 இல்.

மராநராட்டில்
வபரியரார்

“கனனியராகுமரியில்

உள்ள

சபசியத

வசரால்லுவைராசர,
பரார்ப்பரானுக்கு

வகராட்டினரால் கராஷ்மீரில் உள்ள பரார்ப்பரானுக்கு
வநறிகட்டிக்

வகராள்ளும்”

பராரதிக்கும்

இங்கு

வபராறுந்திவிடுகிறத.

எனறு,

அத,

முற்றிலும்

‘ஆரியர்களின
எனன?’

எனபவதப்

எழுதகிறரார்.

வீழ்ச்சிக்குக்
பராரதி

கராரணம்

ஆய்வ வசய்த

“ஆரியரராகிய நராம் ஏன வீழ்ச்சி

வபற்சறராம்? நமத தர்மங்கவள இழந்ததினரால்.
அறிவவை

அபிவிருத்தி

வசய்தல்;

பல்லராயிர

வைவகப்பட்ட சராஸதிரங்கள், அதராவைத அறிவ
நூல்கவளப் பயிற்சி வசய்த வைளர்த்தல், தர்மத்வத
அஞ்சராத

சபராதவன

வசய்தல்

முதலியன

பிரராமண தர்மங்கவளயும், வீரத் தனவமவயப்
பரிபராலித்தல் முதலிய ஷைத்திரிய தர்மங்கவளயும்
வியராபராரம்,
சூத்திர

வகத்வதராழல்

தர்மங்கவளயும்

எனற

வவைசிய,

நராம்

சிவதய

இடங்வகராடுத்த விட்சடராம்... இதசவை நமத
வீழ்ச்சியின கராரணம்.” 13
பராரதி தன கவதகளில் கூட, பரார்ப்பனச்
சராதியின

உயர்வவைப்

பற்றிசய

கூறுகிறரார்.

‘பிரராயச்சித்தம்’ எனற கவதயில் சராதிவகட்ட
பரார்ப்பனவனச் சராதியில் சசர்க்க ர.50,000 வசலவ
வசய்யும்படிக் கூறிக் கவதவய முடிக்கிறரார்.
அக்கவதயின சுருக்கம் வைருமராறு:
“ஆங்கிலம்

படித்த

ரராமச்சந்திரய்யர்

எனபவைர் வவைளிநராடு வசனறு ‘சமரி குட்ரிச்’
எனற வவைள்வளக்கராரப் வபண்வணத் திருமணம்
வசய்தவகராண்டு வைருகிறரார். இங்கு வைந்தவடன
அந்த

வவைள்வளக்கராரப்

வபண்

நம்ம

ஊர்

பரார்ப்பனப் வபண்கவளப் சபராலசவை ‘மடிசரார்’
புடவவை கட்டிக்வகராள்கிறராள். தன வபயவரயும்
ஸீதரா

சதவி

எனறு

மராற்றி

வவைத்தக்

வகராள்கிறராள். வநற்றியில் குங்குமம் வவைத்தக்
வகராண்டு அசல் பரார்ப்பனப்வபண் சபராலசவை
மராறிவிட்டராள். அவைள் கணவைன கடல் கடந்த
வைந்ததினராலும், சவைறு இனத்தப் வபண்வணத்

திருமணம் வசய்த வகராண்டதராலும், அவைவன
மீண்டும் பிரராமணர் சராதியில் சசர்க்க அவ்வூர்
பரார்ப்பனர்கள்

மறுக்கிறரார்கள்.

அப்சபராத

மராஷைராபூப் தீஷிதர் எனபவைர்,
“ப்ரராம்ஹணரா மமசதவைதரா! (பிரராமணர்
எனக்குத் வதய்வைம்) எனறு ஸ்ரீமந் நராரராயணசன
வசரால்லுகிறரார்;

அப்படியிருக்வகயில்

யராரும்

பிரராமணப் பதவியிலிருந்த நழுவைக் கூடராத,
நழுவினராலும்

மறுபடி

சசர்ந்த

வகராள்ள

சவைண்டும்” எனகிறரார்.
இக்கவதயின முடிவில், ர. 50,000 வசலவ
வசய்த

(ப்ரராயச்

பரார்ப்பனரரான

சித்தம்)
ரராமச்சந்திர

சராதி

வகட்ட

தீட்சிதவரப்

பரார்ப்பனச் சராதியில் சசர்த்தக் வகராள்வைதராகக்
கவத முடிகிறத.” 14

பராரதியரார்

தனனுவடய

கவடசிக்

கராலத்தில் எழுதிய கவத ‘சந்திரிவகயின கவத’.
இக்கவத

முழுவைவதயும்

எழுதி

முடிக்கும்

முனசப அவைர் இறந்த விட்டரார். இக்கவதயில்
சுப்புசராமிக் சகரானராருவடய மகள் மீனராட்சியின
மீத

சகராபரால்

ஏற்படுகிறத.

அய்யங்கராருக்குக்

அந்த

அய்யங்கரார்

கராதல்
இவடயர்

வீட்டிற்கு வைந்த வபண் சகட்கிறரார். அதற்கு
அந்தக்

சகரானரார்,

‘நரான

நம்பிக்வகயுவடயவைன.

சராஸதிரங்களில்

சூத்திரச்

சராதிவயச்

சசர்ந்தவைன நரான. எனனுவடய வபண்வணப்
பிரராமணருக்குக்

கலியராணம்

வசய்த

வகராடுப்பதனரால் எனக்குப் பராவைம் வைந்த சசரும்.
எனசவை எனக்கு இதில் சம்மதம் இல்வல’
எனகிறரார்.

இவதக்

சகட்ட

சகராபரால்

அய்யங்கரார்... ‘நிஜமரான பிரராமணன பிரராமண
குலத்தில்

மராத்திரமனறி

மற்ற

நரானகு

வைர்ணங்களிலும்
சராஸதிரம்

வபண்வணடுக்கலராவமனறு

வசரால்லுகிறத.

இந்த விஷையத்தில்

உங்களுக்குச் சந்சதகம் இருந்தரால், எனனிடத்தில்
தமிழல் மனு ஸமிருதி இருக்கிறத. உங்களிடம்
அந்த

நூ78-790 வலக்

கராட்டுகிசறன.

அவத

நீங்கசள வைராசித்தப் பராருங்கள்’ எனகிறரார்.15
இக்கவதயின
எந்தச்

சராதியில்

எடுக்கலராம்

மூலம்

பரார்ப்பனர்கள்

சவைண்டுமரானராலும்

எனபவதப்

வபண்

பராரதி மனுநீதிவய

ஆதராரம் கராட்டி முடிக்கிறரார். ஆனரால் பரார்ப்பனப்
வபண்கவளப்

பிற

சராதியில்

திருமணம்

வசய்விக்கப் பராரதி எதிர்ப்பராகசவை இருந்தள்ளரார்
எனபவதப் பினவைரும் சரானறு மூலம் அறியலராம்.
“பராரதி கடயத்தில் வைராழ்ந்த கராலத்தில்
ஒருநராள் பராரதியும், நராரராயணப் பிள்வளயும்

கலப்புத்

திருமணம்

வகராண்டிருந்தரார்கள்.
பிள்வள,

பராரதி

பற்றிப்

திடீவரனறு

நராம்

சபசிக்
நராரராயணப்

இருவைரும்

எவ்வித

வித்தியராசமும் இல்லராமல் பழகி வைருகிசறராசம!
உங்கள்

மகள்

சகுந்தலரா

பராப்பராவவை

என

மகனுக்குக் கல்யராணம் வசய்த வவைத்தரால்தரான
எனன?

எனறு

சகட்டரார்.

பராரதி

சற்று

உஷ்ணமராகசவை

கலப்பு

மணத்வத

மனப்பூர்வைமராக

ஆதரிக்கும்

எண்ணம்

உங்களுக்கு இருக்குசமயரானரால், நீங்கள் முதலில்
உங்கள் மகனுக்கு ஒரு பவற அல்லத சக்கிலியப்
வபண்வணத்
சவைண்டியத.

சதடித்

திருமணம்

அதன

வசய்விக்க

பிறகு

பராப்பரா

திருமணத்வதப் பற்றிப் சபசலராம்” எனறரார்.
பிள்வளயும் பராரதியும் கடுவமயரான வைராதப்
பிரதிவைராதம்

வசய்தரார்கள்.

முடிவில்

பராரதி

விடுவிடு எனறு தம் வீடு சபராய்ச்சசர்ந்தரார்.
அப்சபராத கராவல 11 மணி இருக்கும்.
நராரராயணப்பிள்வள வசல்வைந்தரரானதரால்
அவைரத

நடவைடிக்

விமர்சிக்கவம்
மவனவிவய

வககவளப்

ஊரரார்
இழந்த

பற்றி

பயப்படுவைரார்கள்.

அவைர்,

ஊர்க்சகராவில்

அர்ச்சகரரான ஒரு பிரராமணரின மவனவிவயத் தம்
வீட்டில் வவைத்தப் பரராமரித்த வைந்தரார். அந்த
அர்ச்சகரும் நிர்ப்பந்தம், லராபம் இரண்வடயும்
கருதி அவதப் வபராருட்படுத்தராமல் இருந்தரார்.
வீட்டுக்கு வைந்த பராரதி மனம் வநராந்த
திண்வணயில் அமர்ந்திருந்தரார். அச்சமயம் அந்த
அர்ச்சகர்

வதரு

வைழசய

சபரானரார்.

பராரதி

திண்வணயிலிருந்த குதித்த அர்ச்சகரிடம் “உன
சபரானற மரானங் வகட்டவைர்களின வசய்வகயரால்

தராசன நராரராயணப்பிள்வள எனவனப் பரார்த்த
அக்சகள்வி
வசரால்லி,

சகட்கும்படி
அவைர்

ஆயிற்று”

கனனத்தில்

எனறு

பளீவரனறு

அவறந்த விட்டரார்.
அர்ச்சகர் அலறிப் புவடத்தக் வகராண்டு
ஓடி நராரராயணப் பிள்வளயிடம் முவறயிட்டரார்.
நராரராயணப்பிள்வளக்குக்

கட்டுக்

ஆத்திரம்

ஏற்பட்டத.

தன

ஒருவைவன

அனுப்பி

பராரதியின

கடங்கராத
சவைவலயராள்
வமத்தனர்

அப்பராதவரவய வைரச் வசரானனரார். பதறிப்சபராய்
விவரந்த

வைந்த

இரவக்குள்

அப்பராத்தவரயிடம்

பராரதிவயக்

கடயத்வத

இனறு
விட்டு

வவைளிசயற்றராவிட்டரால், ஆட்கவள ஏவி அவைவர
இரசவை

தீர்த்தக்

கட்டிவிடப்

எச்சரித்தரார் நராரராயணப்பிள்வள.

சபராவைதராக

பராரதி வீட்டில் ஒசர குழப்பம்; கலக்கம்.
முடிவில் பராரதிவயயும் அவைர் குடும்பத்வதயும்
வசனவனக்கு

அனுப்பத்

விடியற்கராவல

நராலு

திருவைனந்தபுரம்

தீர்மரானித்தரார்கள்.
மணிக்கு

வைரும்

எக்ஸபிரசுக்குக்

கூடக்

கராத்திரராமல், பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு வைரும்
வசங்சகராட்வட பராசஞ்சரில் அவைசர அவைசரமராக
மூட்வட

முடிச்சுகளுடன

அவைவர

ஏற்றி

அனுப்பினரார்கள்.
பராரதி
சுசதசமித்திரன

புறப்பராட்டு
ஆசிரியர்

வைரும்

வசய்தி

ஏ.ரங்கஸவைராமி

ஐயங்கராருக்கும், நண்பர் வைக்கீல் எஸ. தவரசராமி
ஐயருக்கும் தந்தி மூலம் வதரிவிக்கப்பட்டத.
இத 1920 நவைம்பர் மராதம் நவடவபற்றத.” 16

எனப் பராரதியின வைராழ்க்வக வைரலராற்வற
ஆதராரப்பூர்வைமராக எழுதியுள்ள ரரா.அ.பத்மநராபன
கூறியுள்ளரார்.
பராரதி வசனவனக்கு வைந்தத கூட ஒரு
விபத்ததரான.
வசனவனக்கு

அரசியல்

நடத்த

வைரவில்வல.

அவைர்

பரார்ப்பனப்

வபண்வணக் கீழ்ச்சராதிக்கராரன திருமணம் வசய்த
வகராள்ளக்கூடராத

பரார்ப்பன ஆண் எந்த சராதி

வபண்வணயும் திருமணம் வசய்த வகராள்ளலராம்
எனபததரான அவைரின கருத்தராக உள்ளத.
பராரதியரார் ‘ஞரானரதம்’ எனற கவதயில்
நரால்வைருணத்வத வைலியுறுத்தியுள்ளரார்.
“ஜனங்களுக்கு

ஏற்படக்

தனபங்களுக்வகல்லராம்
கராரணமராதலராலும்,

கூடிய

அறிவினவமசய
அந்த

அறிவினவம

ஏற்படராமற்

பராதகராப்பசத

பிரராமணன

கடவமயராதலராலும்

பிரராமணர்கசள

வபராறுப்பராளிகளராவைரார்கள்.

ஜனங்களுக்குள்

சூத்திர தர்மம் குவறந்த சபரானரால், அப்சபராத
பிரராமணர் சூத்திர தர்ம சபராதவனசய முதல்
வதராழலராகக் வகராண்டு நராட்டில் உண்வமயரான
சூத்திரர்கவள

அதிகப்படுத்த

ஷைத்திரிய

தர்மத்திற்கும்,

சவைண்டும்.
பிரராமண

தர்மங்களுக்கும் ஊனம் சநரிடுமராயின ஜன
சமூகம்

முழுவைதசம

ஷீணமவடந்த

சபராய்விடும்” 17 எனகிறரார்.
இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரச்சவனகள்
எல்லராம் தீர 1917 இல் பராரதி கூறும் வைழ
எனனவவைனறரால்

மீண்டும்

சதரானற சவைண்டும் எனபசத:

நரால்வைருணம்

“கலியுகம்
பிறகு

ஒரு

ஐயராயிரம்

புதயுகம்

வைருஷைத்தக்குப்

பிறக்கும்.

அததரான

கலியுகத்தக்குள்சள கிருதயுகம். அப்சபராத இந்த
உலகசம

மராறும்;

அநியராயங்கவளல்லராம்

வநராறுங்கித் தவிடு வபராடியராகி விடும். நராலு
குலம்

மறுபடிசயற்படும்.

குலத்தராரும்

வவைவ்சவைறு

அந்த

நராலு

வதராழல்

வசய்த

பிவழத்தராலும் ஒருவைருக்வகராருவைர் அநியராயம்
வசய்ய மராட்டரார்கள். அனசப வதய்வைவமனறு
வதரிந்த
குழந்வதயும்

வகராள்வைரார்கள்.
தராயும்

அனபிருந்தரால்

ஸமரானம்;

ஏவழயும்

வசல்வைனும் ஸமரானம்.
அப்சபராத மராதம் மூனறு மவழ சநசர
வபய்யும், பஞ்சம் எனற வைரார்த்வதசய இரராத.
வதற்குத் சதசத்தில் பிரராமண குலத்தில் கபில
முனிவைரும்

அகப்சபய்ச்

சித்தரும்

திரும்பி

அவைதராரம் வசய்வைரார்கள். அவைர்கள் ஊரரராகப்
சபராய் ஜனங்களுக்குத் தர்மத்வதச் வசரால்லி ஜராதி
வைழக்வக

எல்லராம்

தீர்த்த

வவைப்பரார்கள்.

அப்சபராத தர்மம் நிவல வபறும்.18”
1919 சூன மராதம் பராரதி கடயத்தில்
இருந்தசபராத அவைர் மகள் தங்கம்மராவிற்குத்
திருமண

ஏற்பராடு

வசய்யப்பட்டத.

திருமணத்திற்கு முனதினம் வைவர பராரதிக்கு
இச்வசய்தி

வதரியராத.

திருமணம்

நடக்க

வமத்தனர்

மறுநராள்

சவைண்டும்.

கராவல
பராரதியின

அப்பராதவரக்குத்

தூக்கசம

வைரவில்வல.
விடியற்கராவல
வசல்லம்மராவவை
பராரதியிடம்
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மணிக்குத்

அவழத்தக்

வசனறு,

‘இனறு

தங்வக
வகராண்டு

உன

மகள்

திருமணம். நீ வைந்த தராவர வைரார்த்த உன
வபண்வணக் கனனிகராதரானம் தர சவைண்டும்’
எனறனர். பராரதி மகிழ்ச்சியுடன ‘சரி’ எனறரார்.
அங்சகசய அவைசர அவைசரமராக வவைந்நீர்
தயராரராயிற்று. பராரதி ஸநரானம் வசய்த, அழகராகப்
புத்தராவட

அணிந்த

மணப்பந்தலுக்கு
தவலப்பராவக

கிரமமரான
வைந்தரார்.

சகராட்டு

இனறி,

முவறயில்
வைழக்கமரான
வநற்றியில்

பட்வடயராக விபூதி அணிந்த, பளிச்வசனற பூண
லுடன, பஞ்ச கச்சக் சகராலத்தில் அவைவரக்
கண்சடரார் வியந்த மகிழ்ந்தனர். அவத விட
ஆச்சரியம்

தந்தத

மந்திரங்கவள
அர்த்தபுஷ்டியுடன

அவைர்

அழுத்தந்
உச்சரித்தப்

ஸம்ஸக்ருத
திருத்தமராக
பக்திச்

சிரத்வதயுடன கிரிவயகவள நடத்தியதராகும்”19

சமற்கண்ட தகவைவலப் பராரதி வைரலராற்று நூல்
ஆசிரியர் ரரா.அ. பத்மநராபன வதரிவிக்கிறரார்.
கவடசிக்

கராலத்தில்

எல்சலராருக்கும்

பூண ல் அணிவிக்க சவைண்டும் எனற முடிவக்கு
வைந்த விட்டரார். அவைர் கூறுவைவதப் பராருங்கள்:
“ஸவைராமி விசவைகரானந்தர் வசரால்லியபடி,
எல்சலராவரயும்

ஒசரயடியராக

பிரராமணர்களராக்கிவிட
நம்முவடய

சவைத

ஆதராரங்களிருக்கச்

முடியுவமனபதற்கு
சராஸதிரங்களில்
வசய்த

தக்க

விட்டரால்

நல்லவதனபத எனனுவடய அபிப்ரராயம். எந்த
ஜராதியராகயிருந்தராலும்

சரி,

அவைன

மராம்ஸ

பஷைணத்வத நிறுத்தம்படிச் வசய்த அவைனுக்கு
ஒரு பூண ல் சபராட்டுக் கராயத்ரி மந்திரம்
கற்பித்தக் வகராடுத்த விட சவைண்டும்.”20

சமற்கண்ட சரானறுகளினரால் பராரதிக்கு
இளவமயில் கராசியில் படித்த கராலந் வதராட்டு
கவடசிக் கராலம் வைவரயிலும், பரார்ப்பன இன
உணர்வ

சமசலராங்கி

இருந்தத

எனபவத

ஒவ்வவைராருவைரும் அறியலராம்.

அடிக்குறிப்பு

1.

பராரதியரார் கவிவதகள், நி.வச.பு.அ, ப.311

2.

பராரதியரார் கவிவதகள், நி.வச.பு.அ. ப.371

3.

சமற்படி நூல், ப.566

4.

சமற்படி நூல், ப.233

5.

சமற்படி நூல், ப.83

6.

வை.உ.சி.யும்

பராரதியும்

(வதரா.ஆ.)

இரரா.வவைங்கடராசலபதி ப.141
7.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு ப.22

8.

பராரதியரார்

கட்டுவரகள்,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.395
9.

பராரதியரார் கவிவதகள், ப.277

10.

பராரதியரார்

கட்டுவரகள்,

வைரானதி

கட்டுவரகள்,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.29
11.

பராரதியரார்

பதிப்பகம், ப.
12.

சமற்படி நூல், ப.394

13.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, ப.458

14.

சமற்படி, ப.115-123

15.

பராரதியரார்

கவிவதகள்,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.219
16.

சித்திரபராரதி, ரரா.அ. பத்மநராபன, ப.164

17.

பராரதியரார் கவதகள், ப.72,73

18.

பராரதி

தமிழ்,

வப.தூரன,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.244,245
19.

சித்திரபராரதி, ரரா.அ.பத்மநராபன, ப.148

20.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.401

4. பராரதியின பரார்வவையில் திரராவிடர்
இயக்கம்

1916 ஆம் ஆண்டின கவடசியில்
சர்.பிட்டி.தியராகரராயர்,

டராக்டர்

டி.எம்.நராயர்,

டராக்டர் சி.நசடசனரார் மற்றும் பலர் ஒனறராகச்
சசர்ந்த

அரசியலிலும்,

சமூகத்திலும்

பரார்ப்பனர்களின ஆதிக்கத்வத ஒழப்பதற்கராகப்
பரார்ப்பனரல்லராதரார்

இயக்கமரான

“வதனனிந்தியர் நல உரிவமச் சங்கம்” எனற
அவமப்வபத் வதராடங்கினர். இந்த இயக்கம்
பரார்ப்பனரல்லராதரார்

உயர்விற்கராகவம்

உரிவமக்கராகவம்

பராடுபட்டத.

அந்தக்

கராலக்கட்டத்தில் பராரதி இவ்வியக்கத்வதப் பற்றி
எனன

கருத்தக்

வகராண்டிருந்தரார்

இங்சக கராண்சபராம்.

எனபவத

பரார்ப்பனரல்லராதரார்

இயக்கத்வதப்

பற்றிப் பராரதியரார் 1917 இல் சுசதசமித்திரனில்
எழுதியதராவைத:“இந்தப் பிரராமணரல்லராதரார் கிளர்ச்சி”,
கரால கதியில் தராசன மங்கி அழந்த விடுவமனறு
நிச்சயிப்பதற்கும்

சபராதிய

கராரணங்க

ளிருக்கினறன. முதலராவைத, இதில் உண்வம
இல்வல.

உண்வமயராகசவை

ஜராதிசபதங்கள்

இல்லராமல்

இந்தியராவில்
வசய்தவிட

சவைண்டுவமனற ஐக்கிய புத்தியுவடசயராரில் மிக
மிகச்

சிலசர

இந்தக்

சசர்ந்திருக்கிறரார்கள்.

கிளர்ச்சியில்

வபரும்பராலும்

சர்க்கரார்

அதிகராரங்கவளயும், ஜில்லரா சபரார்டு, தராலுகரா
சபரார்டு,

முனிசிபராலிடி,

முதலியவைற்றில்
தராசம

வகபௌரவை

சட்டசவப

ஸதரானங்கவளயும்

அவடயசவைண்டுவமனற

ஆவைலுவடயவைர்கசள
தவலவைரராக

சவைவல

இக்கிளர்ச்சியின
வசய்த

‘பிரராமணரல்லராதரார்’
இந்தியராவில்

வைருகிறரார்கள்.

எனவறராரு

கிவடயசவை

வைகுப்பு
கிவடயராத.

ஒனசறராவடரானறு சம்பந்தம், பந்தி சபராஜனம்
வசய்த

வகராள்ள

வைழக்கப்படுத்தராத

ஆயிரக்கணக்கரான

வைகுப்புகள்

இந்தக்களுக்குள்சள வநடுங்கராலமராக இருந்த
வைருகினறன.
வைகுப்பினர்.
பிரிந்திருத்தல்

இவைற்றுள்

பிரராமணர்

இங்ஙனம்
குற்றமராயின

ஒரு

வைகுப்புகளராகப்
அக்குற்றம்

பிரராமணவர மராத்திரசம சரார்ந்ததராகராத; எல்லரா
வைகுப்பினவரயும் சராரும். பிரராமணரும் மற்ற
வைகுப்பினவரப் சபராலசவை இந்த முவறயரால்
பந்தப்பட்டிருக்கிறரார்கள்.
பிரராமணருக்குள்சளசய பரஸபரம் சம்பந்தம்,
சமபந்தி சபராஜனம் வசய்த வகராள்ளராத பல

பிரிவகள் இருக்கினறன. ‘பிரராமணரல்லராதரார்’
எனற வைகுப்சப கிவடயராத. அதசவை வபராய்.
எனசவை இந்தக் கிளர்ச்சியின மூலசம வபராய்யராக
இருப்பத வகராண்டு, இதவன உண்வமயில்லராத
கிளர்ச்சி எனகிசறன..”
“வபராய்யும்
திரராவிடர்கவளனறும்

புவனவமராகத்
ஆரியர்கள்

எனறும்

பவழய வசராற்களுக்குப் புதிய அபராண்டமரான
அர்த்தங்கள்

கற்பித்தக்

வகராண்டு

வீண்

சண்வடகள் வைளர்ப்பதில் ஹிந்த சமூகத்தக்சக
வகடுதி

விவளயக்கூடும்”1

கூறியுள்ளத
புரட்டுத்தனம்!
கிளர்ச்சி

எவ்வைளவ
இந்தப்

வபராய்யரான

எனறு

வபரிய

பராரதி
ஏமராற்று,

பரார்ப்பனரல்லராதரார்
கிளர்ச்சியராம்;

அதன

தவலவைர்கள் பதவி வவைறி பிடித்தவைர்களராம்;
ஆரியர்கள்,

திரராவிடர்கள்

எனறு

கூறி

அபராண்டமரான

அர்த்தம்

கற்பித்தக்

வகராண்டரார்களராம். அந்தக் கிளர்ச்சியில் உண்வம
இல்லராததரால் விவரவில் அழந்த விடும் எனறு
பராரதி கூறியுள்ளரார்.
ஆனரால்

அவ்வியக்கம்

அனறு

வதனனராட்டில் மட்டும்தரான இருந்தத. இனசறரா
அத இந்தியரா முழுவைதம் சவைகமராகப் பரவி
வைருகிறத.

இதன

கணிப்பில்தரான

மூலம்

உண்வமயில்வல

பராரதியின
எனபத

வதரிகிறத.
பரார்ப்பனர் - பரார்ப்பனரல்லராதரார் எனகிற
பிரச்சிவன வைந்தவடன பராரதி பரார்ப்பனர்கவளக்
கராப்பதற்கராக,

ஆர்.எஸ.எஸ.

பராணியில்

சவைண்டுவமனசற ஒரு குழப்பமரான கருத்வத
எழுதகிறரார்.

பிரராமணர் யரார்? ஓர் உபநிஷைத்தின கருத்த
எனற

தவலப்பில்

கீழ்க்கண்டவைராறு

பராரதி

எழுதியுள்ளரார்:
“பிரம்ம, ஷைத்திரிய, வவைசிய, சூத்திரர்
எனறு நரானகு வைர்ணங்கள் உண்டு. அவைற்றிசல,
பிரராமணன

பிரதரானமரானவைன

சராஸதிரத்வதத்

தழுவி

வசரால்லப்படுகிறத.

சவைத

ஸமிருதிகளராலும்

அதில்

யராவரனறு

பரிசசராதிக்கத்

பிரராமணன

வவைள்வள

ஷைத்திரியன

எனறு

பிரராமணன
தக்கதராகும்...

நிறமுவடயவைன;

வசந்நிறமுவடயவைன;

வவைசியன

மஞ்சள் நிறமுவடயவைன; சூத்திரன கருவம
நிறமுவடயவைன எனபதராக ஓர் நியமத்வதயும்
கராணவில்வல. இனனும் உடல் பரார்ப்பரானராயின,
தகப்பன
வகராளுத்தம்

முதலியவைர்கவள
மகன

இறந்தபின

முதலியவைர்களுக்குப்

பிரமஹத்தி சதராஷைம் உண்டராகும். ஆதலரால்
(அவைனுவடய)

சதஹம்

பிரராமணனராக

மராட்டராத. ஆயின பிறப்புப் பற்றிப் பிரராமணன
எனறு

வகராள்சவைராவமனறரால்

ஏவனனில்

பல

ரிஷிகள்

பிறந்திருக்கிறரார்கள்,
பிரராமணன

ஜந்தகளுக்குப்

ஆயின

எனறு

அதவமனறு.

அதவமனறு...
அறிவினரால்

வகராள்சவைராமராயின

அப்படியரானரால்

யரார்தரான

பிரராமணன? எவைவனராருவைன இரண்டற்றதம்,
பிறவி, குணம், வதராழல் எனபவவை இல்லராததம்,
உள்ளும்

புறமும்

கலந்திருப்பதம்

ஆகராசம்
அளவிடக்

சபராலக்
கூடராததம்,

அனுபவைத்தரால் உணரத்தக்கதமராகிய இறுதிப்
வபராருவள சநருக்கு சநரராகத் வதரிந்த கராமம்,
குசரராதம்

முதலிய

குற்றங்களல்லராதவைனராய்,

பராபம், மராற்சரியம், விருப்பம், ஆவச, சமராகம்
முதலியவவை

நீங்கியவைனராய்,

ஆடம்பரம்,

அகங்கராரம்

முதலியவவை

வநஞ்சமுவடயவைனராய்

வபராருந்தராத
இருக்கினறராசனரா

இங்ஙனம் கூறப்பட்ட இலக்கணமுவடயவைசன
பிரராமணவனனபத சுருதி

ஸமிருதி புரராண

இதிகராசம் எனபவைற்றின அபிப்ரராயமராகும்.”2
சவைதம்,

உபநிடதம்,

மனுநீதி

முதலியவைற்வற நனகு படித்த பராரதியராருக்குப்
பிறப்பினரால்தரான

பிரராமணன

எனபத

வதரியராதரா எனன? வதரியும். நம் முனசனரார்கள்
பிரராமணர் அல்லராதரார் வைளர்ச்சிக்கு என ஒரு
கட்சி வவைத்தவடன நம் மக்கவளக் குழப்பத்தில்
தள்ளசவை பராரதி இக்கருத்வத எழுதியுள்ளரார்.
இனவறக்கும் ஆர்.எஸ.எஸ.கராரர்கள் பராரதியின
இசத

கருத்வதத்தரான

பராரதிவயப்

வைலியுறுத்தகிறரார்கள்.

பினபற்றித்தரான

தக்ளக்

‘சசரா’

“எங்சக

பிரராமணன?”

எனறு

எழுதினரார்

சபராலும்!
1920

டிசம்பர்

1 ஆம்

சததியனறு

பராரதியரார் ‘சுசதசமித்திரன’ ஏட்டில் ‘திரராவிடக்
கஷி’

எனற

தவலப்பிசல

ஒரு

கட்டுவர

எழுதியிருந்தரார். அதில் ஆரியர் - திரராவிடர்
எனபவதல்லராம் வபராய் எனறும், கிறித்தவைப்
பராதிரிகள்

இந்த

மதத்வத

அழக்க

இக்கவதகவளக் கட்டி விட்டதராகவம் கூறுகிறரார்.
“ஹிந்த

மதத்வத

சவைரறுத்த,

இந்தியராவில் கிறிஸத மதத்வத ஊனறுவைவத
முக்கிய சநராக்கமராகக் வகராண்டு சவைவல வசய்த
வைரும் அப்பராதிரிகள்,

ஹிந்த மதத்தக்குப்

பிரராமணசர இதவைவர கராப்பராளிகளராக இருந்த
வைருதல் கண்டு அந்த பிரராமணவர மற்ற ஜராதியரார்

பவகக்கும்படிச் வசய்தரால் தம்முவடய சநராக்கம்
நிவறசவைறுவமனறு

சயராசிக்கத்

வதராடங்கினரார்கள். இங்ஙனம் மற்ற ஜராதிப்
பிள்வளகளுக்கு

ஹிந்த

மதத்தில்

புத்தியுண்டராக்குவைதற்கு

தசவைஷை

அடிப்பவடயராகப்

பிரராமணத் தசவைஷைம் ஏற்படுத்திக் வகராடுக்க
சவைண்டுவமனற
நகரத்த

கருத்தவடசயரார்

முக்கியமரான

வசனவன

கல்விஸதலங்கள்

சிலவைற்றிலுமிருந்த வநடுங்கராலமராக சவைவல
வசய்த வைருகிறரார்கள். கராமம் குசரராதம் முதலிய
தீய

குணங்கவள

வசரால்லி

சவைதம்,

அவைற்வறப்

அஸஸுரவரனறு
பரமராத்மராவின

அருள்வைடிவைங்களராகிய சதவைர்களின உதவியரால்,
ஆரியர் வவைற்றி வபறுவைதற்குரிய வைழகவளப்
பற்றிப்

சபசுகிறத;

இந்த

உண்வமயறியராத

ஐசரராப்பிய ஸம்ஸக்ருத வித்வைரானகள் சிலர்
அஸஸுரர் எனறு முற்கராலத்தில் ஒரு வைகுப்பு

மனிதர்

இந்தியராவில்

அவைர்கவள

ஆரியர்

இருந்தரார்கவளனறும்,
ஜயித்த

இந்தியராவின

ரராஜ்யத்வதப் பிடித்தக்வகராண்டு அதன பூர்வை
குடிகவளத்

தராழ்த்தி

விட்டனவரனறும்

அபராண்டமரான கவத கட்டி விட்டரார்கள். இவத
சமற்கூறிய கிறிஸதவைப்

பராதிரிகள் மிகவம்

ஆவைலுடன மனனம் வசய்த வவைத்தக் வகராண்டு
தம்மிடம்

இங்கிலிஷ்

பிள்வளகளில்
வைகுப்பினர்

படிப்புக்கராக

பிரராமணவரத்

தவிர

வதனனிந்தியராவில்

வைரும்
மற்ற

மராத்திரம்

அஸஸுர வைம்சத்தராவரனறும், ஆதலரால் பிரராமணர்
இவைர்களுக்குப் சபரான யுகத்தில் (சவைதவமழுதிய
கராலத்தில்) விசரராதிகளராக இருந்தனவரனறும்,
ஆதலரால் இக்கராலத்தில் அந்தப் பிள்வளகள்
அஸஸுரக்

வகராடிவய

பிரராமணவரப்

பவகக்க

மீளவம்

தூக்கிப்

சவைண்டுவமனறும்

சபராதிக்கத் வதராடங்கினரார்கள்... ஆனரால் இதில்

மற்வறராரு விசநராதமுண்டு. அஃதியராவதனறரால்
இந்தியராவில்

பிரராமணர்களிசலசய

முக்கரால்

பங்குக்குசமல் பவழய சுத்தமரான ஆரியர்கள்
அல்லவரனறும்
வதனனிந்தியராவில்

விசசஷைமராகத்
இவைர்கள்

வபரும்பகுதி

அஸஸுர வைம்சத்தராருடன கலந்த சபரானவைர்களின
சந்ததியராவரனறும்,

அப்பராதிரிகளும்

அவைர்களுக்கு இந்த அம்சத்தில் குருக்களரான
ஐசரராப்பியப் பண்டிதரும் வதரிவிக்கிறரார்கள்.
எனசவை பிரராமணரராகிய நராங்கள் இப்சபராத
உங்கவளப் சபரால அஸஸுரரராய் விட்ட பிறகும்
நீங்கள் எங்கவளப் பவகக்க சவைண்டுவமனறு
அந்தப் பராதிரிகள் சபராதிப்பத முனனுக்குப் பின
முரண்படுகினறதனசறரா?

சமலும்

இந்தத்

திரராவிடர் எனசபரார், அஸஸுர, ரராஷைஸர்களின
ஸந்ததியரா
பிரராமணர்

வரனபதம்,
ரராஜ்யம்

அவைர்களிடமிருந்த
பிடித்த

கவதயும்

யதரார்த்தவமனறு சவைடிக்வகக்கராக ஒரு ஷைணம்
பராவைவன

வசய்த

அப்படிக்கிருந்தராலும்
பிரராமணரின

வகராள்சவைராம்.
அந்த

ஸம்பவைத்தின

மந்திரத்தரால்

அஸஸுரர்கவள

ஜயித்ததராகத் வதரிகிறசதயனறி மராக்ஸமுல்லரின
கருத்தப் படிக்கும் பிரராமணர் அரசராண்டதராகத்
வதரியவில்வல.”
ஷைத்திரியர்கசள

பிரராமணர்கவளயடுத்த
ரராஜ்ய

மராண்டனவரனறு

வதரிவிக்கப்படுகிறத. இத நடந்தத ஐசரராப்பிய
பண்டிதரின

கணக்குப்படிப்

பரார்த்தராலும்

எண்ணராயிர வைருஷைங்களுக்குக் குவறவில்வல.
இப்படியிருக்க

அந்தச்

சண்வட

மறுபடி

மூட்டுவைத எனன பயவனக் கருதி? 3
இப்சபராத

வதரிகிறதரா

முகராமில் இருந்தரார் எனறு?

பராரதி

எந்த

அனறு

பராரதி

கருத்வதத்தரான

கூறிய

இனவறய

இந்தக்

ஆர்.எஸ.எஸ.

கராரர்களும் சவைதவைராக்கராகக் வகராண்டுள்ளனர்.
பராரதி

தன

சராதிக்கு

உயர்வ

சவைண்டும்

எனகிறசபராத மூச்சுக்கு முந்நூறு தரம் ஆரியர்
வீரத்வதப்

பற்றிப்

எதிர்ப்பராகத்

சபசுகிறரார்.

திரராவிடர்கள்

வதராடங்கியவடன

ஆரியர்

அதற்கு
கட்சிவயத்

-

திரராவிடர்

சபராரராட்டம் வபராய்க்கவத எனறும் கிறித்தவைப்
பராதிரிகளின

தூண்டுதல்

எனறும்

கவத

அளக்கிறரார்.
பராரதிக்குத் திரராவிடர் இயக்கத்தின மீத
எவ்வைளவ வவைறுப்பு இருந்தத எனபவத, அவைர்
நண்பர் ஆர். சீனிவைராசவைரதன கூறுவைதன மூலம்
அறிய

முடிகிறத.

அவைர்

1920 இல்

திருவநல்சவைலியில் நவட வபற்ற தமிழ்நராடு

மராகராண

கராங்கிரசு

மராநராட்டுக்குச்

வசனறு

விட்டுத் திரும்புவகயில் கடயத்தில் பராரதிவயச்
சந்தித்தசபராத நடந்த சம்பவைம் இத.
“பராரதியிடம் அவ்வூர் அனபர்கள் சிலர்
வைந்தனர்.

நடந்த

சம்பராஷைவணயிலிருந்த

அவைர்கள் ஜஸடிஸ கட்சிவயச் சசர்ந்தவைர்கள்
சபராலத் சதரானறிற்று.
‘அனபர்கசள! ஆரியர்களுக்கு முனனரால்
திரராவிடர்கள்; அவைர்களுக்கு முனனரால் ஆதித்
திரராவிடர்கள்.
மிருகங்கள்;

அதற்கு
ஜீவைரராசிகள்.

முன
அவவை

இருந்தத
வைராழ்ந்த

இடத்வத வவைட்டித் திருத்தி வீடு கட்டிப் பயிர்
வசய்த நராம் வைராழ்கினசறராம். அவவை உரிவம
வகராண்டராடினரால் அவனவைரும் அவவைகளிடம்

விட்டு விட்டுப் சபராகசவைண்டியததரான!’ எனறு
பராரதி கூறினரார்”4 எனகிறரார்.
டராக்டர் டி.எம். நராயர் ‘ஜஸடிஸ’ இதழல்
திரராவிடருக்குத் தனிநராடு வகராடுக்க சவைண்டும்
எனறு எழுதியிருந்தரார். அவதக் கிண்டலடித்தப்
பராரதி

கூறியத

இத.

இப்படிப்பட்ட

பராரதிவயத்தரான நம்மில் பலர் சபராற்றுகிறரார்கள்
எனபத சவைதவனயராக உள்ளத.
திரராவிட இயக்கத்தின தவலவைர்கவளத்
சதச விசரராதிகள் எனகிறரார் பராரதியரார். “டராக்டர்
நராயவரத் தவலவமயராகக் வகராண்ட திரராவிடக்
கஷியரார் எனற சபராலிப்வபயர் புவனந்த சதச
விசரராதிகளுக்கு நரான சரார்பராகி ஆர்ய பராஷைரா
விரதம் பூண்டு சபசுகிசறன எனறு நிவனத்த
விடலராகராத”5 எனறு கூறுகிறரார் பராரதியரார்.

டராக்டர்

நராயர்,

தியராகரராய

சபரானறவைர்கவளல்லராம்
கராங்கிரசில்

வசட்டியரார்

1916

வைவரயில்

இருந்தவைர்கள்தரான.

அதில்

பரார்ப்பனர்களின ஆதிக்கத்வதத் கண்டு சகிக்க
முடியராமல்தரான

1916

இல்

திரராவிடர்

இயக்கத்வதத் வதராடங்க சவைண்டிய நிவலக்கு
ஆளரானரார்கள்.

டராக்டர்

நராயர்

சுய

நலசம

இல்லராதவைர் எனபவதப் பராரதிசய 1906 இல்
எழுதியுள்ளரார்.
1906 ஆம் ஆண்டு வசனவன நகரராட்சி
உறுப்பினர்களில்

இருந்த

ஒருவைவரச்

சட்டசவபக்கு அனுப்ப சவைண்டும். அனறு 32
உறுப்பினர்கள்

வைந்திருந்தனர்.

அவைர்களில்

நரால்வைர் சபராட்டியிட்டனர். முதல் முவற ஓட்டு
வைராங்கிய விவைரம்:

டராக்டர் டி.எம். நராயர் 10
பி.எம். சிவைஞரான முதலியரார் 10
ஸர்.வி.ஸி. சதஸிகராச்சராரி

6

சர்.பிட்டி.தியராகரராய வசட்டியரார்
கூடுதல்
16
முடியும்.
தராமராகசவை

31

ஓட்டுக்குசமல்

ஒருவைரராவைத

5

வைராங்கினரால்தரான

சட்டமனறத்திற்குச்

எனசவை

தியராகரராய

சபராட்டியிலிருந்த

வசல்ல
வசட்டியரார்
விலகிக்

வகராண்டரார். இரண்டராம் முவற ஓட்டுகள் வபற்ற
விவைரம்:

டராக்டர் டி.எம்.நராயர் 14
பி.எம். சிவைஞரான முதலியரார் 11
ஸர்.வி.ஸி. சதஸிகராச்சராரி
கூடுதல்
சவபத்
வைராங்கிய

7

32
தவலவைர்,

குவறவைராக

சதசிகராச்சராரியராவர

வகராள்கிறராரரா

எனறரார்.

மறுத்தவிட்டரார்.

அவைர்

இசதநிவல

ஓட்டு
விலகிக்
விலக

நீடித்தரால்

மராநகரராட்சியின சரார்பராக ஒருவைரும் சட்டமனறம்
வசல்ல முடியராத. எனசவை டராக்டர் டி.எம். நராயர்
அதிக

வைராக்குகள்

சபராட்டியிலிருந்த

வபற்றும்
விலகிவிட்டரார்.

சநரத்தில் பராரதி எழுதியதராவைத:

தரான
அந்த

“தக்க சமயத்தில் டராக்டர் நராயர் விலகிக்
வகராள்ளராவிட்டரால் சரியரான வமஜராரிட்டி (16
சவைராட்டு)

எவைருக்கும்

கரார்ப்பசரஷைன

வமம்பர்

கிவடக்கராமல்
சட்டசவபயில்

இருப்பதற்சக இடமில்லராமல் சபராயிருக்கும்.
அதனரால்

கரார்ப்பசரஷைனுக்குப்

வபருத்த

அவைமரானம் ஏற்பட்டிருக்கும். அந்த அவைமரானம்
ஏற்படராமல்

தடுத்த

வபருவம

நராயருக்சக

உரித்தராகும்.

டராக்டர்

எனறசபராதிலும்

மிகவம் தகுதி வபற்றவைரும் அதிக சவைராட்டுகள்
வபற்றவைருமராகிய

டராக்டர்

வகராண்டவம

நராயர்

மிகுந்த

விலகிக்
வைருத்த

முண்டராக்குகிறத.”6
இப்படி 1906 இல் டராக்டர் நராயவரப்
பற்றிப் வபருவமயராக எழுதிய பராரதி 1917 இல்
டராக்டர்

நராயவரத்

சதசவிசரராதி

எனறு

எழுதகிறரார்

எனறரால்

திரராவிடர்கள்

தனி

எனன

கராரணம்?

இயக்கம்

வதராடங்கி

விட்டரார்கசள எனற ஆத்திரம்தராசன! சவைறு
எனன கராரணம் இருக்க முடியும்? 1916 கராலக்
கட்டத்தில் பராரதி வபரிய ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு
வீரரரா

எனன?

இல்வலசய!

நீதிக்கட்சி

வதராடங்கப்பட்ட கராலக்கட்டத்தில் 1916 டிசம்பர்
26

இல்

பராரதி,

ஆங்கிசலயர்

சுசதசமித்திரன

வவைளிசயற

ஏட்டில்

சவைண்டராம்

எனறுதராசன எழுதியுள்ளரார்!

“எல்லரா ஜராதியராரும் சீட்டுப் சபராட்டுப்
பிரதிநிதிகள்
பிரதிநிதிகள்

குறிக்க

சவைண்டும்.

சசர்ந்தவதராரு

அந்தப்

மஹராசவப

சவைண்டும். ரராஜ்யத்தில் வைரவ-வசலவ உட்பட

எல்லரா

விவைகராரங்களும்

சமற்படி

மஹராசவபயரார் இஷ்டப்படி நடக்கசவைண்டும்.
அவ்வைளவதரான;

மற்றபடி

ஆங்கிசலயர்

சராம்ரராஜ்யத்வத விட்டு விலக சவைண்டுவமனற
சயராசவன எங்களுக்கில்வல”7 எனகிறரார் பராரதி.
1916

ஆம்

ஆண்டிசலசய

ஆங்கிசலயர்

வவைளிசயற சவைண்டிய அவைசியம் இல்வல எனறு
வசரானன பராரதி நீதிக்கட்சித் தவலவைர்கவளத்
சதசவிசரராதிகள் எனறு கூறுவைத பரார்ப்பனச் சராதி
வவைறி ஒனவறத் தவிர சவைவறனன?
நீதிக்கட்சி
அவமந்தசபராத

அவமச்சரவவை
அவதயும்

கிண்டலராகவம்,

குத்தலராகவம் எழுதகிறரார் பராரதி.
“புதிய யுகம் வைரப்சபராகிறத; மராண்சடகு
ஸவைரராஜ்யக் குட்டி சபராடப்சபராகிறரார் எனறு

சத்தம்

சபராட்டவதல்லராம்

வவைங்கட்ட

வரட்டி,

கவடசியராக

ஸஸுப்பரராயலு

வரட்டி,

ரராமரராயனிங்கரார் எனற மூவைரும் நம்முவடய
மராகராணத்தக்கு மந்திரிகளராக வைந்திருக்கிறரார்கள்.
இஃவதனன விசநராதம்!” எனகிறரார் பராரதியரார்.
பராரதியரார் டிரராம் வைண்டியில் வசல்வைத
சபராலவம்

எதிரிசல

உவரயராடுவைத

இரண்டு

சபராலவம்

ஒரு

சபர்

கற்பவனச்

சித்திரம் வைவரந்தள்ளரார். அதிசல ஒரு முதலியரார்
கூறுவைதராகப் பராரதி எழுதகிறரார். “பிரராமணர்கள்
வைந்தரால்

அதியமராக

உத்திசயராகஸதருக்கு

ஆங்கிசலய
அடிவமப்பட

மராட்டரார்கள். எனசவை ஜனங்களுக்குக் வகராஞ்சம்
நியராயம்

கிவடக்கும்.

மற்றக்

இனனும் சரியராகப் படிக்கவில்வல.”

கூட்டத்தரார்

கலராசராவல மராணராக்கரராகிய ஒரு அய்யர்
கூறுவைதராகப் பராரதி எழுதவைதராவைத:
“பிரராமணவரத் தவிர சவைறு ஜராதியராவர
நியமிப்பதில் பிரராமண தசவைஷைம் ஒனவறசய
வபருங்கடவமயராகவம்
ஜனம
விட்டு,

லஷ்யமராகவம்
இதர

பரம

தர்மமராகவம்,

நிவனக்கிறவைர்கவள

ஜராதியராரிலும்

தசவைஷைமில்லராதவைர்கவளசய

பிரராமண
லரார்ட்

வில்லிங்டன நியமித்திருக்கசவைண்டும்’ எனறரார்.
மீண்டும் முதலியரார் கூறுவைதராகப் பராரதி
எழுதவைதராவைத:
‘இதவைவர

பிரராமணவரப்

பவகத்தக்

வகராண்டிருந்த சபராதிலும் இப்சபராத மந்திரி
ஸதரானம் கிவடத்ததிலிருந்சதனும், இவைர்கள்
அதிகப் வபராறுப்புணர்ச்சியுடன விசரால புத்தி

உவடயவைர்களராய்த்

தமத

வபயவரக்

கராத்தக்வகராள்ள சவைணும். இயனறவைவர எல்லரா
வைகுப்பினருள்ளும்
வபராதவைராக

பஷைராபராதமில்லராமல்

நடந்த

வசய்வைரார்கவளனறு
வசரால்லியதில்
கூடுவமனறு

வைர

நம்புகிசறன’

ஒருவித
என

முயற்சி
இவைர்

உண்வமயிருக்கக்

புத்திக்குப்

புலப்பட்டத

எனகிறரார் பராரதி.”8
இத

நீதிக்கட்சி

அவமச்சரவவைக்குப்

பராரதி விடுத்த எச்சரிக்வக எனசற வகராள்ளலராம்.
வைகுப்புரிவமக்

வகராள்வகவய

ஏற்று

முதன முதலில் நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் 1921 இல்
ஆவண பிறப்பித்த உடசனசய அவத மிகக்
கடுவமயராக எதிர்த்தவைர் பராரதியரார்.

1921 சனவைரி 19 ஆம் சததி சுசதசமித்திரன
ஏட்டில் வைகுப்புரிவமவயக் கண்டித்த பராரதி
எழுதியதராவைத: “வைகுப்புவைராரிப் பிரதிநிதித்தவைம்
முவறவய ஒழத்த விடசவைண்டும், அத வவைறும்
சதி,

ஏமராற்வறனபத

ருஸஸுவைராய்

விட்டத.

பிரராமணரல்லராதராருக்குத் தனியராக ஸதரானங்கள்
ஏற்படுத்தியத

புத்தியில்லராத

குழந்வத

விவளயராட்டனறி மற்றில்வல”9

எனகிறரார்

பராரதி.
பராரதி

வைகுப்புரிவமவய

எதிர்த்த

கராரணம் அத பரார்ப்பனர்களுக்குப் பராதகமராக
இருந்தத

எனபதரால்தரான.

பராரதி

தீவிர

ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பராளரராக இருந்த கராலத்தில்
வைகுப்புரிவமவய

எதிர்த்ததராகச்

சிலர்

கூறுகினறனர். ஆனரால் அக்கராலக் கட்டத்தில்
பராரதிக்கு

ஏகராதிபத்திய

எதிர்ப்பு

உணர்வ

எனபத

தளியும்

இல்வல.

வைருணராசிரமத்தில்

மராறராக

அக்கவறயுள்ளவைரராய்

இருந்தரார்.
இவைவர

விடத்

தீவிர

ஏகராதிபத்திய

எதிர்ப்பராளரராக இருந்த வை.உ.சி. 1920 சலசய
வைகுப்புரிவமவய

ஆதரித்தத்

திருவநல்சவைலி

கராங்கிரசில் தீர்மரானம் வகராண்டு வைந்தள்ளரார்.
அத வைருமராறு : “இந்த மராநிலத்தில் நிலவம்
தற்வபராழுவதய நிவலவமகவளக் கவைனத்தில்
வகராண்டு,

அரசு

வபராத

சவைவலகளிலும்,

வகபௌரவை உத்திசயரா கங்களிலும் பிரராமணன,
பிரராமணரல்லராத சமூகங்களுக்குப் சபராதமரான
பிரதிநிதித்தவைம்

வைழங்கப்படசவைண்டும்”10

எனகிறரார் வை.உ.சி. (இந்த 25.6.1920)

சமற்கண்ட ஆதராரங்களரால் 1916 முதல்
1921

வைவர

(அதராவைத

அவைர்

சராகும்வைவர)

பராரதியரார் பரார்ப்பனரல்லராதரார் இயக்கமராகிய
திரராவிடர்
எதிர்த்தம்,

இயக்கத்வத

மிகத்

பரார்ப்பனியத்வத

தீவிரமராக
ஆதரித்தம்

வைந்தள்ளரார் எனபவத அறியலராம்.

அடிக்குறிப்பு

1.

பராரதியரார்

கட்டுவரகள்,

பதிப்பகம், ப.402,404
2.

சமற்படி நூல், ப.404-407

வைரானதி

3.

பராரதி

தமிழ்,

வப.தூரன,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.349-351
4.

பராரதிவயப் பற்றி நண்பர்கள் (வதரா.ஆ)

ரரா.அ. பத்மநராபன,
வைரானதி பதிப்பகம், ப.185
5.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.352

6.

பராரதி

தரிசனம்

முதல்

வதராகுதி,

நி.வச.பு.நி. -348,349
7.

பராரதி

தமிழ்,

வப.தூரன,

பதிப்பகம், ப.223
8.

சமற்படி நூல், ப.381

9.

சமற்படி நூல், ப.393

வைரானதி

10.

வை.உ.சிதம்பரம் பிள்வள, என. சம்பத்-

வப.சு.மணி,
பப்ளிசகசனஸ டிவிசன, 1995, புததில்லி ப.224,225

*****

5. பராரதி விரும்பிய வபண் விடுதவல
எத்தவகயத?

1904 ஆம் ஆண்டில் சுசதசமித்திரன இதழல்
பராரதி

வமராழ

பணியராற்றியசபராத
சகணியில்

இருந்த

வபயர்ப்பராளரராகப்
வசனவன

திருவைல்லிக்

வவைத்தியநராத

அய்யர்

எனபவைர் ‘சக்ரவைர்த்தினி’ எனனும் வபயரில்
வபண்களுக்கரான மராத இதவழ நடத்தினரார். இந்த
இதழல் பராரதியரார் 1904 முதல் 1906 வைவர
ஆசிரியரராக

இருந்த

கராலகட்டத்தில்தரான

வைந்தள்ளரார்.

இந்தக்

பராரதியரார்

வபண்

விடுதவலக்கராக மிகத் தீவிரமராக எழுதியுள்ளரார்.
அவைற்றில் சிலவைற்வற நராம் கராணலராம்.

“பரிபூரண
இடத்தில்,

நராம்

ஸமத்தவைம்
ஆண்

இல்லராத

மக்களுடன

வைராழ

மராட்சடராம்! எனறு வசரால்லுவைதரானரால் நமக்கு
நம்முவடய

புருஷைரராலும்,

சமூகத்தராரராலும்

சநரத்தக்க

புருஷை
வகராடுவமகள்

எத்தவனசயராயராயினும், எத்தனவம உவடயன
வைராயினும் நராம் அஞ்சக் கூடராத. சசகராதரிகசள!
ஆறிலும் சராவ; நூறிலும் சராவ. தர்மத்திற்கராக
இறப்சபராரும்

இறக்கத்தரான

வசய்கிறரார்கள்.

பிறரும் இறக்கத்தரான வசய்கிறரார்கள், ஆதலரால்
சசகராதரிகசள!

வபண்

விடுதவலயின

வபராருட்டராகத் தர்ம யுத்தம் வதராடங்குங்கள்!
நராம் வவைற்றி வபறுசவைராம்”1 எனப் பராரதி வபண்
விடுதவலக்கராகப்
அவழக்கிறரார்.

பராடுபட,

வபண்கவள

சமலும் தீவிரமராகப் பராரதி கூறுகிறரார்.
“நரான எல்லரா வைவககளிலும் உனக்குச் சமமராக
வைராழ்வைதில்
உனனுடன

உனக்குச்

சம்மத

வைராழ்சவைன.

முண்டரானரால்

இல்லராவிட்டரால்,

இனறு இரராத்திரி சவமயல் வசய்ய மராட்சடன;
எனக்கு

சவைண்டியவதப்

தினறுவகராண்டிருப்சபன.
சபராட

மராட்சடன;

நீ

பண்ணித்

உனக்குச்
அடித்த

சசராறு
வவைளிசய

தள்ளினரால் வரஸதராவில் கிடந்த சராசவைன. இந்த
வீடு

எனனுவடயத.

இவத

விட்டு

வவைளிசயறவம் மராட்சடன எனறு கண்டிப்பராக
வசரால்லிவிடவம் சவைண்டும்.”2
வபண்கள்
சவைண்டுமரானரால்

பதிவிரவதகளராக
அதற்கு

இருக்க

ஆண்கள்தரான

ஒழுங்கராக இருக்க சவைண்டும் எனகிறரார் பராரதி.

“அடப்பரம

மூடர்கசள!

ஆண்பிள்வளகள்

தவைறினரால்

ஸதிரீகள்

பதிவிரவதகளராக

எப்படி

இருக்க

முடியும்?

பதிவிரதயத்வதக்

கராப்பராற்றும் வபராருட்டராக

ஸதிரீகவளப்

புருஷைர்கள்

அடிப்பதம்,

திட்டுவைதம்,

வகராடுவம

வசய்வைதம்

எல்வலயினறி நவடவபற்று வைருகிறத. சீச்சி!
மரானங்வகட்ட

சதரால்வி,

ஆண்களுக்கு

அநியராயமும்

வகராடுவமயும்

வசய்த

பயனில்வல.”3
வதராடக்க கராலத்தில் உடனகட்வட ஏறும்
சதிவயப்

பராரதி

மிகவம்

வைனவமயராகக்

கண்டிக்கிறரார்.
“எண்ணிறந்த
இத்சதசத்தக்வகல்லராம்

ஸதிரீஹத்தி
அழக்க

புரிந்த,
முடியராத

வபரும் பழ வகராடுத்த ஸதி தஹன வமனனும்
அரக்கவன
முதலிசல
திருவைடிவய

மிதித்தக்
தக்கப்பட்ட
நராம்

வகரால்லும்படியராக
ரராம்

சமராஹனரின

மறந்தவிட்டரால்

உய்வண்டராமரா?”4

எனப்

நமக்கு

வபண்களிடம்

சகட்கிறரார் பராரதியரார்.
பராரதியரார் இனனும் ஒருபடி சமசல
சபராய் ஸதியில் எரிக்கத் தயரார் நிவலயில்
சுடுகராட்டில்

இருந்த

ஒரு

இரராசபுத்திரப்

வபண்வண

(அக்பர்

ஆட்சியில்

சதிக்குத்

தவடஇருந்தத எனப் பராரதி குறிப்பிட்டுள்ளரார்),
ஒரு

முகமதிய

வைராலிபன

அந்த

இரராச

புத்திரர்கவளக் வகரானறு அந்தப் வபண்வண
மீட்டுச்

வசல்கிறரான;

வைராலிபனுக்கும்,

அந்த

அந்த

முசுலீம்

இரராசபுத்திரப்

வபண்ணுக்கும் கராதல் மலர்ந்த, திருமணம்

நடப்பதராகத் தளஸிபராயி எனனும் கவதயில்
பராரதி கூறியுள்ளரார்.5
வதராடக்கக்
குழந்வத

மணத்வத

திருமணங்கவள
விவைராகரத்த

கராலத்தில்
எதிர்த்தரார்;

ஆதரித்தரார்;
வசய்த

பராரதியரார்
கலப்புத்
வபண்கள்

வகராள்வைவதயும்

ஆதரித்தள்ளரார். ஏன, வபண்கள் திருமணத்வத
விரும்பவில்வல எனறரால் திருமணசம வசய்த
வகராள்ளராமல் கூட விட்டு விடலராம் எனறு
கூறியவைர், பிற்கராலத்தில் தன கருத்தகவளச்
சிறித சிறிதராக மராற்றிக் வகராள்கிறரார்.
கற்பு நிவல வயனறு வசரால்ல வைந்தரால்
இரு
கஷிக்கும் அஃதவபராதவில் வவைப்சபராம்

வைற்புறுத்திப்

வபண்வணக்

கட்டிக்வகராடுக்கும்
வைழக்கத்வதத் தள்ளி மிதித்திடுசவைராம் 6
(கும்மி)
இப்படிப் வபண் விடுதவலக் கும்மிப்
பராடவல இயற்றிய பராரதிதரான பினவைருமராறும்
எழுதகிறரார்:
“ஸராவித்திரி, ஸீவத, சகுந்தவல முதலிய
வபண்களின சரிவதகவளக் சகட்கும் சபராத,
இத்தவகசயரார்களுக்கு இம்மராதிரி மனப்சபராக்கு
எவ்விதம் ஏற்பட்டவதனறு நிவனத்த நிவனத்த
மிகுந்த ஆச்சரியமுண்டராகிறத. இம்மராதிரியரான
கற்புவட இத்சதசத்தப் வபண்களுக்கு எனறும்
ஒரு சிறந்த புவைனமராக விளங்கி நினறவம நமத
நராட்டிற்சக ஒரு வபருவம ஆகும்.” 7

சமசல,

பராரதி

மராதிரிக்குக்

கராட்டியிருக்கும்

வபண்கள்

கணவைனுக்கராகசவை

வைராழ்ந்தவைர்கள்;

இனனல்கவள
அவைர்கவளத்தரான

தங்கள்
பல

அனுபவித்தவைர்கள்.
பராரதி

கற்புவடய

வபண்களுக்கு உதராரணமராகக் கராட்டுகிறரார்.
1908 வைவர வபண் விடுதவல பற்றிப்
பராடிய பராரதி, புதவவைக்குச் வசனறு வைராழ்ந்த
கராலத்தில், மதவைராதியராகவம் வபண்விடுதவல
யுணர்வ
சரானறுகள்

அற்றவைரராகவம்
மூலம்

வைராழ்ந்தவதச்

அறியமுடிகிறத.

சில
கற்பு

எனபவத எப்பராடுபட்டராவைத வபண்கள் கராக்க
சவைண்டும் எனறு மிகவம் வைலியுறுத்தகிறரார்.
“தமிழ்நராட்டு மராதர்க்கு மட்டுசமயனறி உலகத்த
நராகரிகசதசங்களிலுள்ள ஸதிரீகளுக் வகல்லராம்
கற்பு மிகச்சிறந்த கடவமயராகக் கருதப்படுகிறத.

அவதக் கராக்கும் வபராருட்டராக ஒரு ஸதிரி
எவ்வைளவ கஷ்டப்பட்ட சபராதிலும் தகும்.”8
பராரதி ஒரு மதவைராதி. எனசவை பதிவிரதத்
தனவமயில் அதிக நம்பிக்வக வகராள்கிறரார்.
“ஆணும் வபண்ணும் ஒனறுக்வகரானறு
உண்வமயராக இருந்தரால் நனவமயுண்டராகும்.
பதிவிரவதக்கு அதிக வீரமும் சக்தியும் உண்டு.
சராவித்திரி தனத கணவைவன எமன வகயிலிருந்த
மீட்ட

கவதயில்

உண்வமப்

வபராருள்

வபராதிந்திருக்கிறத.”9 எனக் கூறுகிறரார்.
1906 இல் சதி எனனும் உடனகட்வட
ஏறும்

பழக்கத்வதத்

தளஸிபராயி

எனனும்

கவதயின மூலம் வைனவமயராகக் கண்டித்த பராரதி,
புதவவை வசனறபின, தீவிர மதவைராதியராக மராறிய

கராரணத்தரால் உடனகட்வட ஏறும் பழக்கத்வத
ஆதரிக்கும் நிவலக்கு வைந்தவிட்டரார்.
1910 பிப்ரவைரியில் ‘கர்மசயராகி’ இதழல்
பராரதி எழுதியதராவைத:
“நமத பூர்வைகராலத்த ஸதிரீகளில் பிரராண
நராதர்கவளப்

பிரிந்திருக்க

மனமில்லராமல்,

உடனகட்வடசயறிய
உத்தமிகளராவைரார்கள்.
தர்மத்தின

ஸதிரீகள்
இனி,

எதிர்கராலத்திசல

வபராருட்டராகசவை

வைராழ்ந்த

அதற்கராகசவை மடிந்த இதன மூலமராகத் தமத
நராயகர்களுவடய

ஆத்மராவடன

லயப்பட்டு

நிற்கும் ஸதிரீகசள மஹரா ஸதிரீகளராவைரார்கள்.” 10
1909 ஆகஸட் ‘இந்தியரா’ இதழல், ஒழுக்கம்
உள்ள வபண்கவளப் பற்றிப் பராரதி கூறும்சபராத,
“ஓ இந்தியசன! சீவத, சராவித்திரி, தமயந்தி

இவைர்களும், இனனும் இவைர்கவளப் சபரானற
ஸதிரி ரத்தினங்களும் உன வபண்மணிகளராவைர்.
ஒழுக்கத்திற்கு
முனமராதிரியராக

அவைர்கவள
வவைத்தக்

நமக்கு

வகராள்ளலராம்”11

எனகிறரார்.
இனனும்

பிற்கராலத்தில்

1920

சம

மராதத்தில் ‘சதசியக் கல்வி’ எனற தவலப்பில்
பராரதி எழுதம்சபராத வபண்கள் விவைராகரத்த
வசய்த வகராள்ளக்கூடராத எனகிற முடிவக்கு
வைந்தவிட்டரார். அதகுறித்த இவைர் கூறுவைதராவைத :
“கராதல் - விடுதவல சவைண்டுவமனறு கூறும்
கஷிவயரானறு
அவமரிக்கராவிலும்

ஐசரராப்பராவிலும்
சிற்சில

பண்டித,

பண்டிவதகளரால் ஆதரிக்கப்படுகிறத... அக்னி
சராஷி வவைத்த ‘உனக்கு நரான உண்வம, எனக்கு நீ
உண்வம’ எனறு சத்யம் பண்ணிக் வகராடுப்பதம்,

சமராதிரங்கள் மராற்றுவைதம், அம்மி மிதிப்பதம்,
அருந்ததி

கராட்டுவைதம்

முதலிய

சடங்குகவளல்லராம் அனுபவைத்தில் சஹிக்கத்தக்க
அல்லத

சஹிக்கத்

தகராத

பந்தங்களராகசவை

முடிகினறன வவைனறும், ஆதலரால் அவைற்வற
இஷ்டப்படி அப்சபராவதக்கப்சபராத மராற்றிக்
வகராள்ளுதசல
இல்லராவிட்டரால்

நியராயவமனறும்,
மனுஷ்ய

ஸவைதந்திரமராகிய

மூலராதராரக் வகராள்வகக்சக ஹரானி உண்டராகினற
வதனறும், ஆதலரால் ‘விவைராகம் சராச்வைபந்தம்’
எனறு

வவைத்தல்

பிவழவயனறும்

சமற்படி

கஷியரார் வசரால்லுகிறரார்கள்...
.... ஆனரால் சதசியக் கலவிவயக் குறித்த
ஆரராய்ச்சி வசய்கிற நராம், சமற்படி விடுதவலக்
கராதற்வகராள்வகவய
சராத்தியமில்வல...

அங்கீகராரம்
விடுதவலக்

வசய்தல்
கராதலராகிய

வகராள்வகக்கும்
வபராருந்தராத.

மண
மண

வைராழ்க்வகக்கும்

வைராழ்க்வக

ஒருவைனும்

ஒருத்தியும் நீடித்த ஒனறராக வைராழராவிட்டரால்
தகர்ந்த சபராய்விடும். இனறு ஒரு மவனவி,
நராவள சவைறு மவனவி, எனறரால் குழந்வதகளின
நிவலவம எனன ஆகும்? குழந்வதகவள எப்படி
நராம் சம்ரஷைவண பண்ண முடியும்? ஆதலரால்
குழந்வதகளுவடய

சம்ரஷைவணவய

நராடி

ஏகபத்னிவிரதம் சரியரான அனுஷ்டரானம் எனனு
முனசனராரரால் ஸதராபிக்கப்பட்டத.”12
இந்தக் கலராச்சராரத்வதக் கராக்க சவைண்டிய
கடவமவயப் பராரதி நம் நராட்டுப் வபண்களிடம்
ஒப்பவடக்கிறரார்.
விடுதவலயவடய

பிறகு

அவைர்கள்

முடியும்?

எப்படி

“தமிழ்நராட்டு

மராதரராகிய என அனபுக்குரிய சசகராதரிகசள!
இத்தவனப் பழவமயும், சமனவமயுஞ் சரானற

இரண்டு பகுதிகளின கலப்பராகுந் தனவமயரால்
பராரத

சதசத்திசலசய

மற்றப்

பிரசதசங்களிலுள்ள நராகரிகத்வதக் கராட்டிலும்
கூட

ஒருவைராறு

கருதவைதற்குரிய

சிறப்புவடயதராகக்

ஆரிய,

திரராவிட

நராகரிகம்

உங்களுவடய பராதகராப்பிலிருக்கிறத. இதவன
சமனசமலும் சபராஷித்த வைளர்க்கும் கடவம
உங்கவளச் சரார்ந்தத.”13
தமிழர் நராகரிகம் அல்லத திரராவிடர்
நராகரிகம்

உயர்ந்த

மனமில்லராமல்

நராகரிகம்

ஆரிய,

எனறு

திரராவிட

கூற

நராகரிகம்

உங்கள் பராதகராப்பில் உள்ளத எனகிறரார். முனபு
ஆரியர் - திரராவிடர் எனபசத வபராய் எனறு
கூறியவைர் இப்சபராத அவத ஏற்றுக் வகராள்கிறரார்.

பராரதியின

கவதகளில்

கூடப்

வபண்களுக்கு விடுதவல அளிப்பதராக இல்வல.
ஏவழப்

வபற்சறரார்

வைசதியினவம

கராரணமராக ஒரு முதிய பிரராமணனுக்குத் தம்
மகவள மணம் முடித்த வவைக்கினறனர். முதிய
வையதரான கணவைன உயிருடன இருக்கும்சபராசத,
கராந்தமணி எனற அந்த பிரராமணப் வபண் சவைறு
ஒரு கணவைவனத் சதடிக் வகராண்டு அவைனுடன
வைராழ்வைவதப் பராரதியரால் வபராறுத்தக் வகராள்ள
முடியவில்வல. எனசவை அவைவளக் கிறித்தவை
மதத்திற்கு மராற்றிவிடுகிறரார் எனறு பராரதியின
கவதமகளிரின பராத்திரங்கவள ஆய்வ வசய்த
வை.உமராரராணி கூறுகிறரார். 14
பராரதி

இறுதிக்

கராலத்தில்

எழுதிய

கவதயராகிய ‘சந்திரிவகயின கவத’ யில் வைரும்

விசராலராட்சி எனபவைள் ஒரு இளம் விதவவை.
அவைள்

மறுமணம்

ஆவசப்படுகிறராள்.

வசய்த
அவ்வைராசற

வகராள்ள
மறுமணம்

வசய்த வகராள்கிறராள். அவைள் கணவைன வபயர்
விசுவைநராத சர்மரா. திரு மணமராகி ஒனறவர
ஆண்டுகளில் அவைனுக்குப் வபத்தியம் பிடித்த
விடுகிறத.

இருந்தசபராதிலும்

அவைள்

கணவைனுக்குப் பணிவிவட வசய்த வைருகிறராள்.
இவதத் வதய்வீகக் கராதல் எனகிறரார் பராரதியரார்.
15
இதில்

எனன

வதய்வீகத்

தனவம

இருக்கிறத?
அந்தக் கராலத்திசலசய பராரதி இவ்வைளவ
முற்சபராக்கராகப் வபண் விடுதவலவயப் சபராற்றி
இருக்கிறராசர எனறு கராட்டுபவைர்கள் அவைருவடய

வதராடக்க

கராலக்

கட்டுவரகவளசய

கராட்டுகினறனர்.
அவைருவடய பிற்கரால எழுத்தகள் எனபவவை
முழுக்க முழுக்க மதம் சரார்ந்தவவை. எனசவை
அதில் வபண்கள் விடுதவல குறித்தச் சிறப்பராகக்
கூறுவைதற்கு

ஒனறும்

இல்வல

எனசற

வசரால்லலராம்.
வபண் விடுதவலவயப் பற்றிப் பராட்டும்,
கட்டுவரயும்

எழுதிய

குடும்பத்திலுள்ள
வகராடுத்தராரரா?

பராரதி,

வபண்களுக்கு
இசதரா

பராரதி

தனனுவடய
விடுதவல
ஆய்வைராளர்

ரரா.அ.பத்மநராபன கூறுகிறரார்: “மராதர் சுதந்திரம்
பராடிய கவிஞர் வீட்டில் அவைர் இட்டசத சட்டம்.
வசல்லம்மரா
எனகிறரார்.

தவிப்பு

வசரால்லி

மராளராத”16

“ஒருநராள் பராரதி, 14 வையதரான தமத மூத்த
மகள்

தங்கம்மராவவைத்

தம்முடன

கடயத்திலிருந்த ஐந்த வமலில் உள்ள ஒரு
ஐயனரார் சகராயிலுக்கு வைருமராறு உத்தரவிட்டரார்.
அக்சகராவில் மவலச்சராரலில் கராட்டு நடுசவை
உள்ளத... தங்கம்மரா தயங்கி வைரமறுத்ததரால்
பராரதிக்குக்

சகராபம்

வைந்தவிட்டத.

மகள்

கனனத்தில் விரல் பதிய அவறந்த விட்டரார்.
தடுக்க

வைந்த

வமத்தனர்

மீதம்

இவளய

மராமனரார் மீதம் கராறி உமிழ்ந்தரார்.” 17
பராரதிதரான வபண் விடுதவலக்கு முதன
முதலராக ஓங்கிக் குரல் வகராடுத்தவைர் எனறு
கூறுவைராருமுளர். ஆனரால் அவைருக்கும் முனனரால்
தமிழகத்தில் 1882 இல் இந்த ‘சுயக்கியரான
சங்கம்’ (ழ i சனர குசநந கூh டிரபராவை ருni டிn)
எனற ஒரு அவமப்பு பராடுபட்டு இருக்கிறத

இந்த

மதத்தில்

சீர்திருத்தம்,

பரார்ப்பனர்

புறக்கணிப்பு, விதவவைத் திருமணம், கலப்புத்
திருமணம், வபண்கல்வி சபணல் சபரானறவவை
இச்சங்கத்தின சநராக்கங்களராக இருந்தள்ளன.
அதற்கராக இச்சங்கத்தராரரால் ‘தத்தவை விசராரிணி’,
‘தத்தவை விசவைசினி’ எனற தமிழ் ஏடுகளும்,
ஆங்கிலத்தில் ‘கூh ந கூhi சமநச’ எனற ஏடும்
நடத்தப்பட்டுள்ளன.
விதவவைத் திருமணம் குறித்த அவைர்கள்
எழுதிய கட்டுவரயின ஒரு பகுதி வைருமராறு:
“பக்குவை கராலத்தில் மணம் வசய்யராமல் சிறு
வையதிசலசய

மணத்வத

முடித்த

யவ்வைனப்

பருவைம் வைருவைதற்கு முனசன வபண் கராலம்
வசனறரால்

பிள்வளக்கு

மறுவிவைராகம்

புரியலராவமனறும், பிள்வள கராலம் வசனறரால்
வபண் மறு விவைராகம் புரியப்படராவதனறும் கருதி

நமத சதசத்தில் சில வைகுப்பரார் தவிர பிரராமணர்
முதலிய சில வைகுப்பரார் மறுமணம் வசய்யராத
வைருகினறனர்.

இப்படிச்

வசய்யராதிருந்தராலுண்டராகிய

தீங்குகள்

எண்ணிறந்தன....
யவ்வைனப்

பருவைமவடந்த

பிறகுதரான

வபண்களுக்கு விவைராகம் வசய்யலராவமனறும்,
கணவைவரயிழந்த

சிறுமியர்களுக்குப்

புனர்விவைராகம் வசய்யலராவமனறும், இடந்தரராத
சபரான

கராரணம்

யராசதரா!

அறிவிற்

சிறந்த

மகரானகசள! சயராசியுங்கள்!”18
(‘தத்தவை விசவைசினி’, 17.2.1881)
இப்படிப்

பராரதிக்கு

முனசப

பு.

முனிசராமி நராயகர், அத்திப்பராக்கம் வவைங்கடராசல
நராயகர், ‘தமிழன’ ஏடு நடத்திய அசயராத்தி

தராசபண்டிதர் மற்றும் பலர் சசர்ந்த இந்த
மதத்தில் சீர்திருத்தம் வசய்த புதிய சமூகம்
அவமயவம்

வபண்

விடுதவலயவடயவம்

பராடுபட்டுள்ளனர்.
ஆபராசங்கவளப்

இந்த

படம்

மதத்திலுள்ள

பிடித்தக்

கராட்டுகிற

தனவமயில், ‘இந்தமத ஆசரார ஆபராச தரிசினி’
எனனும்

கவிவத

நூவல

அத்திப்பராக்கம்

அ.வவைங்கடராசல நராயகர் 1890 களிசலசய எழுதி
வவைளிப்படுத்தினரார். ஆனரால் பராரதிசயரா 1904
முதல் 1908 வைவரயில் வபண் விடுதவலயில்
தீவிரமராக இருந்த, 1908 க்கு பிறகு மிதவைராதியராக
மராறிவிட்டரார். 1920 கரால கட்டத்தில் தீவிர இந்த
மதவைராதியராகிவிட்ட

கராரணத்தரால்

அவைரரால்

வபண் விடுதவல குறித்த எவதயும் எழுத
இயலராமல் சபராய்விட்டத. பராரதி கவடசிக்
கராலத்தில் வபண்விடுதவல பற்றிய சநராக்கம்
இனறி

இருந்தசதராடு

வபண்ணடிவமக்

கருத்தக்கவளக்

வகராண்டிருந்தரார் என அறிய

முடிகிறத.

அடிக்குறிப்பு

1.

பராரதியரார்

கட்டுவரகள்,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.243
2.

சமற்படி நூல், ப.258,59

3.

சமற்படி நூல், ப.245

4.

மகராகவி

பராரதியரார்

கட்டுவரகள், (வதரா,ஆ.)

சக்கரவைர்த்தினி

சீனிவிசுவைநராதன,

வைரானவில்

பிரசுரம்,

ப.95
5.

சமற்படி நூல், ப.101

6.

பராரதியரார் கவிவதகள், நி.வச.பு.நி., ப.359

7.

மகராகவி

பராரதியரார்,

சக்கரவைர்தினி

கட்டுவரகள், ப.87
8.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.271

9.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.244

10.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, ப.331,332

11.

சமற்படி நூல், ப.379

12.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.350,351

13.

சமற்படி நூல், ப.265

14.

பராரதியின கவத மகளிர், ப.36-38

15.

பராரதியரார் கவதகள், வைரானதி பதிப்பகம்,

ப.246-251
16.

சித்திரபராரதி, ரரா.அ. பத்மநராபன, ப.121

17.

சமற்படி நூல், ப.140

18.

110 ஆண்டுகளுக்கு முன சுயமரியராவதச்

சிந்தவனகள்,
சவை.ஆவனமுத்த,

வபரியரார்

பிறந்தநராள் மலர், 1993, ப.12,13

115 வைத

6. வபராதவவடவம பற்றி பராரதி

வபராதவவடவமக்

வகராள்வகயில்

பராரதிக்கு எத்தனவமயரான புரிதல் இருந்தத
எனபத குறித்த இக்கட்டுவரயில் கராணலராம்.
1905 இல்

ருசியராவில்

ஒரு

புரட்சி

சதரானறி சதரால்வியில் முடிவற்றத. ஆனரால்,
அந்தப் புரட்சி இயக்கம் சமலும் சமலும்
வைளர்ந்த வைந்தத. அவ்வைப்சபராத அங்கு நடந்த
நிகழ்ச்சிகவள ரராய்ட்டர் எனற வசய்தி நிறுவைனம்
தந்தி மூலம் பத்திரிவக அலுவைலகங்களுக்குத்
வதரிவித்த

வைந்தத.

அக்கராலக்

கட்டத்தில்

இந்தியரா ஏட்டில் வபராறுப்பராசிரியரராக இருந்த
பராரதி 30.6.1906 இல் ருசியராவில் மறுபடியும்

ரராஜராங்கப்

புரட்சி

எனற

தவலப்பில்

மறுபடியும்

ரராஜராங்கப்

எழுதியதராவைத:
“ருஷ்யராவில்

புரட்சிச் சினனங்கள் ஏற்பட்டு வைருகினறன. ஜரார்
சக்கரவைர்த்தியின அநீதிச் சிங்கராதனம் சிவதந்த
வகராடுங்சகரானவம தண்டுத் தண்டராகக் கழவ
வபற்று வைரும் ருஷ்யராவில் அவமதி நிவலக்க
இடமில்வல.

சில

இடங்களில்

நிலச்

சசவனயுடன சசவனக்கராரர்களும், ரராணுவைமும்
கலகம் வதராடங்கித் வதராழலராளிகள் கூட்டமும்
சசர்ந்த விடுகினறனர்.”1
1906 சூவல 7 ஆம் சததி, ரஷ்யராவில்
ஏற்படும் புரட்சி குறித்த அச்சமவடவைதராகப்
பராரதி எழுதியுள்ளரார் :

“வசனற

வைராரம்

ருஷ்யராவவைப்

பற்றி

எழுதிய குறிப்பிசல அத்சதசமரானத ஒரு வபரிய
ரராஜராங்கப் புரட்சிசயற்படும் (நிவலயிலுள்ளத)
எனறு

வதரிவித்சதராம்.

வகராண்டிருக்கும்

அதற்கப்பரால்

தந்திகள்

ஊர்ஜிதப்படுத்தி

நமத

விட்டன.

தூரம்

அச்சத்வத

வககலப்புகள்

வதராடங்கிவிட்டனவவைனறரால்
எத்தவனத்

வைந்த

ரராஜராங்கம்

அவமதி

வகட்ட

நிவலயிலிருக்க சவைண்டு வமனபவத எளிதராய்
ஊகித்த அறிந்த வகராள்ளலராம்.”2
புரட்சி நடக்கிறத

எனறரால்

நமக்கு

உரிவம உணர்ச்சியும், எழுச்சியும் உண்டராகும்.
ஆனரால்
எனபசதராடு

பராரதிசயரா,
புரட்சி

அச்சமுண்டராகிறத

நடப்பதரால்

ரராஜராங்கம்

அவமதி வகட்டு விடும் எனகிறரார். இதன மூலம்
நராம் வதரிந்த வகராள்வைத யராவதனில் பராரதி

சபரால்ஷ்விக்குகளின புரட்சிவய 1906 முதசல
ஆதரிக்கவில்வல எனபசதயராகும்.ஆனரால் அசத
சநரத்தில் ஜராரின வகராடுங்சகரானவமவய அவைர்
எதிர்க்கிறரார்

எனபவத

அவைருவடய

கட்டுவரகளின மூலம் அறிய முடிகிறத.
“ஒரு

விஷையம்

மட்டிலும்

இங்குப்

பலகராலமராக அறிவறுத்ததற் குரியத. ருஷ்ய
ஜனங்களராகிய

ஆடுகள்

மீத

அரசசற்றும்

கடுவைராய் அரசனும் அவைனத ஓநராய் மந்திரிகளும்
வநடுங்கராலமராய்த்

தரித்திருக்க

மராட்டரார்கள்.

இவைர்களின இறுதிக் கராலம் வவைகு சமீபமராக
வநருங்கி விட்டவதனபதற்குத் வதளிவைரான பல
சினனங்கள்

புலப்படுகினறன.

ஸவைரபியராகிய

சர்சவைசனத

உலகத்திசல

ஓநராய்த்

தனவமகளும்

அநீதியும்,

ருஷ்ய

நிவலக்கமராட்டரா”3 எனகிறரார்.

நீதி

1906 இல் சபரால்ஷ்விக்குகள் நடத்திய
புரட்சிவயப் பராரதி ரராஜராங்கத்திற்கு எதிரரான
கலகங்கள் எனசற எழுதகிறரார்.
“இப்வபராழுத

மறுபடியும்

வபரும்

வதராடங்கி

விட்டத.

ருஷ்ய

கலகம்

சக்ரவைர்த்தியின சிங்கராதனம் இதவைவர எந்தக்
கராலத்திலும் ஆடராதவைராறு அத்தவனப் பலமராக
இருக்க இப்சபராத ஆடத் வதராடங்கிவிட்டத.
பிரதம

மந்திரியின

வீட்வட,

வீட்டின

விருந்தினசபராத வவைடிகுண்டு எறியப்பட்டதம்,
வசனயத் தவலவைர்கள் வகராவலயுண்டதம், ரராஜ
விசரராதிகள்

பகிரங்கமராக

விளம்பரங்கள்

பிரசுரிப்பதம், எங்சக பரார்த்தராலும் வதராழல்கள்
நிறுத்தப்படுவைதம்,
ரராஜராங்கத்தராருக்கு

தருப்புகளிசல
விசரராதமராகக்

கலகங்கள்

எழுப்புவைதம், நராள்சதராறும் ஆயிரக்கணக்கரான

உயிர்கள்

மராய்வைதம்

விஷையங்கவளப்

ஆகிய

பற்றித்

வகராடூர

தந்திகள்

வைந்த

வைண்ணமராகசவையிருக்கினறன.”4
இதிலிருந்த நராம் வதரிந்த வகராள்வைத
எனனவவைனறரால், ஜராரின வகராடுங்சகரானவமவய
எதிர்க்கும் பராரதி, ஜராரின வகராடுங்சகரானவமவய
எதிர்த்தப்

சபராரராடும்

புரட்சியராளர்கவளக்

கலகக்கராரர்கள் எனறும் அவைர்கள் வகராடூரமரான
வசயல்கள் வசய்வைதராகவம் கராண்கிறரார். ஜரார்
அரசனின வகராடுங்சகரானவமவய 1906 இசலசய
எதிர்த்த

பராரதி,

1917 இல்

நவடவபற்ற

முதலராளித்தவைப்

வகரனஸகி

தவலவமயில்

பிப்ரவைரியில்
புரட்சியில்
டூமராவக்குள்

(நராடராளுமனறத்திற்குள்) வசனறசபராத ஜராவர
சிவறயில் அவடத்தனர். அப்சபராததரான பராரதி
ஜராரின வீழ்ச்சிவயக் குறித்தப் புதிய ருஷ்யரா -

ஜரார் சக்ரவைர்த்தியின வீழ்ச்சி எனற தவலப்பில்
பராடல்

ஒனவற

எழுதியுள்ளரார்.

அப்பராடல்

வைருமராறு :
மராகராளி பரராசக்தி உருசிய நராட்டினிற்
கவடக்கண் வவைத்தராள் அங்சக
ஆகராவவைன வறழுந்தத பரார்யுகப் புரட்சி
வகராடுங்சகராலன அலறி வீழ்ந்தரான
......

.......

.......

இரணியனசபரால்

அரசராண்டரான

வகராடுங்சகராலன
ஜராவரனும் சபர்இவசந்த பராவி.

......

......

.......

இமயமவல

வீழ்ந்ததசபரால்

வீழ்ந்த

விட்டரான
ஜராரரசன.... 5
1917

பிப்ரவைரியில்

நவடவபற்ற

இப்புரட்சியில் பராட்டராளிகளும், முதலராளிகளும்
சசர்ந்சத ஜராவர எதிர்த்தப் புரட்சி நடத்தினர்.
இதில் முதலராளிகள் தற்கராலிகமராக வவைனறு
டூமராவக்குள் வசனறனர். இப்புரட்சிவய ஒரு
வதய்வீக நிகழ்ச்சியராக்கி “மராகராளி பரராசக்தி
கவடக்கண் கராட்டியதரால் தரான புரட்சி நடந்தத”
எனகிறரார் பராரதி.
நம் நராட்டுப் வபராதவவடவமவைராதிகள்
பலரும் பராரதி அக்சடராபர் புரட்சிவய வைராழ்த்திப்

பராடியதராகசவை
சரானறராதராரம்

கூறுகிறரார்கள்.
இப்பராடலில்

அதற்கரான
ஏதமில்வல.

இப்பராடல் முழுவைதம், ஜராரின வீழ்ச்சிவயப்
பற்றி

மட்டுசம

குறிப்பிடுகிறத.

ஜரார்

வீழ்ச்சியுற்றத அக்சடராபர் புரட்சியில் அல்ல.
அதற்கு

முனசப

புரட்சியிசலயராகும்.

பிப்ரவைரியில்
பராரதி

நவடவபற்ற
அக்சடராபர்

புரட்சிவய ஆதரித்தப் பராடியிருந்தரால், வலனின
வகராள்வககவள,

அப்சபராசத

கண்டிக்க

சவைண்டிய அவைசியம் இல்வலசய.
வலனின தவலவமயிலரான பராட்டராளி
வைர்க்க அரசு நிலப் பிரபுக்களின நிலங்கவளப்
பிடுங்கி ஏவழ விவைசராயிகளுக்கு இலவைசமராகக்
வகராடுத்தசபராத பராரதி அவத மிக வைனவமயராகக்
கண்டிக்கிறரார்.

“இந்தக்

வகராள்வக

சமனசமலும்

பலமவடந்த வைருகிறத. ஏற்கனசவை ருஷ்யராவில்
ஸ்ரீமரான

வலனின

ஏற்பட்டிருக்கும்

அதிகராரத்தினகீழ்

குடியரசில்

சதசத்த

விவளநிலமும் பிற வசல்வைங்களும், சதசத்தில்
பிறந்த

அத்தவன

ஜனங்களுக்கும்

வபராதவவடவம ஆகிவிட்டத. ஆனரால், இந்த
முவறவம சபரார் பலராத்கராரங்களின மூலமராக
உலகத்தில்
இல்வல.

பரவிவைருவைத
எந்தக்

எனக்கு

கராரணத்வதக்

சம்மதம்
குறித்தம்

மனிதருக்குள்சள சண்வடகளும் வகராவலகளும்
நடக்கக் கூடராவதனபத எனனுவடய கருத்த.
அப்படியிருக்க சமத்தவைம் சசகராதரத்தவைம் எனற
வதய்வீக தர்மங்கவளக் வகராண்சடரார் அவைற்வறக்
குறித்த, வவைட்டு, பீரங்கி, தப்பராக்கிகளினரால்
பரவைச் வசய்யும்படி முயற்சி வசய்தல் மிகவம்

வபராருந்தராத

வசய்வகவயனறு

நரான

நிவனக்கிசறன.” 6
சமலும்
பராரதி,

வலனின

மவறமுகமராக

சபரானறவைர்கவள,
ஒனறும்

வதரியராத

மூடர்கள் எனறு கூறுகிறரார்.
“வகராவலயராலும்
அனவபயும்

வகராள்வளயராலும்

சமத்தவைத்வதயும்

ஸதராபிக்கப்

சபராகிசறராம் எனறு வசரால்சவைரார் தம்வமத் தராம்
உணரராத

பரம

மூடர்கள்

எனறு

நரான

கருதகிசறன” எனறு கூறிவிட்டு, இதற்கடுத்த
வைரியிசலசய பராரதி கூறுகிறரார் :
“இதற்கு

நராம்

எனன

வகராவலயராளிகவள
வகராவலவயத்தராசன
சநருகிறத;

வசய்சவைராம்!
அழக்கக்

வகக்வகராள்ளும்படி

அநியராயம்

வசய்சவைராவர

அநியராயத்தராசலதரான அடக்கும்படி சநரிடுகிறத
எனறு ஸ்ரீமரான வலனின வசரால்கிறரார். இத
முற்றிலும் தவைறரான வகராள்வக.
வகராவல

வகராவலவய

வைளர்க்குசம

ஒழய அவத நீக்க வைல்லதராகராத. அநியராயம்
அநியராயத்வத விருத்தி பண்ணணுசம வயராழயக்
குவறக்கராத. பராவைத்வதப் புண்ணியத்தராசலதரான
வவைல்ல

சவைண்டும்...

வகராள்வளவயயும்,

வகராவலவயயும்,
அனபினராலும்,

ஈவகயராலும்தரான மராற்ற முடியும். இததரான
கவடசி வைவர வககூடிவைரக்கூடிய மருந்த. மற்றத
சபராலி மருந்த.” 7
சமசல கண்ட பராரதியரார் கருத்த மூலம்
நராம் அறிந்த வகராள்வைத எனனவவைனறரால், பராரதி
ஒரு மதவைராதி; எனசவை அவைர் புரட்சி வைழவய

ஆதரிப்பதற்குப் பதிலராக ‘தர்மகர்த்தரா முவற’
சசராசலித்வதசய

ஆதரிக்கிறரார்

எனபத

புலப்படும்.
சமலும் அவைர் கூறுகிறரார் :
“வலனின வைழ சரியரான வைழ இல்வல.
முக்கியமராக

நராம்

இந்தியராவிசல

இருக்கிசறராமராதலரால் இந்தியராவின ஸராத்தியரா
ஸராத்தியங்கவளக்

கருதிசயதராம்

சயராசவன

வசய்ய சவைண்டும். முதலராவைத இந்தியராவிலுள்ள
நிலஸவைரானகளும், முதலராளிகளும் ஐசரராப்பிய
முதலராளிகள்
ஏவழகளின

நிலஸவைரானகவளப்
விஷையத்தில்

சபரால்
அத்தவன

அவைமதிப்பும் குரர சித்தமும் பூண்சடராரல்லர்.
இவைர்களுவடய

உவடவமகவளப்

பிடுங்க

சவைண்டுவமனறரால் நியராயமராகராத. அதற்கு நம்

சதசத்திலுள்ள ஏவழகள் அதிகமராக விரும்ப
மராட்டரார்கள்.

எனசவை,

வகராள்வளகளுடன

வகராவலகளும்,

சண்வடகளும்,

பலராத்கராரங்களுமில்லராமல் ஏவழகளுவடய பசி
தீர்ப்பதற்குரிய வைழவயத் தரான நராம் சதடிக்
கண்டுபிடித்த அனுஷ்டிக்க முயலசவைண்டும்.” 8
பராரதி சமசல கூறியபடி அதற்கரான வைழ
வைவககவளயும் கூறியுள்ளரார். இக்கட்டுவரவய
எழுதம்சபராத பராரதி கடயத்தில் இருந்தரார்.
எனசவை கடயத்வதசய உதராரணமராகக் வகராண்டு
பினவைரும் கருத்வத முனவவைக்கிறரார்.
“கடயத்தில்

வமராத்தம்

30

வபரிய

மிரராசுதரார்களும் பல சில்லவர நிலஸவைரானகளும்
உள்ளனர். அவைர்களராகசவை வைந்த ஏவழகளிடம்
சபராட்டுக்

வகராள்ளும்

ஒப்பந்தம்

எனனவவைனறரால், ‘அதராவைத எங்களில் சிலரும்
உங்களில் சிலரும் கூடி ‘வதராழல் நிர்வைராக சங்கம்’
எனவறராரு

சங்கம்

அவமக்கப்படும்.

பயிர்த்வதராழல், கிரராம சுத்தி, கல்வி, சகராயில்
(மதப்பயிற்சி), உணவ, தணிகள், பராத்திரங்கள்,
இரும்பு,

வசம்பு,

சம்பந்தமராகிய

வபரான
நரானரா

முதலியன
வைவகப்பட்ட

வகத்வதராழல்கள். அவவை இந்தக் கிரராமத்திற்கு
வமராத்தம்

இவ்வைளவ

சவைண்டுவமனறும்,

நவடவபற
அத்வதராழல்களின

இனனினன வதராழலிற்கு இனனினனரார் தகுதி
உவடயவைர் எனறும் சமற்படி வதராழல் நிர்வைராகச்
சங்கத்தரார் தீர்மரானம் வசய்வைரார்கள். அந்தப்படி
கிரராமத்திலுள்ள நராம் அத்தவனசபரும் வதராழல்
வசய்ய சவைண்டும். அந்தத் வதராழல்களுக்குத்
தக்கபடியராக ஆண்வபண் குழந்வத முதலிசயரார்
இவளஞர் அத்தவன சபரிலும் ஒருவைர் தவைறராமல்

எல்லராருக்கும் வையிறு நிவறய நல்ல ஆகராரம்
வகராடுத்த

விடுகிசறராம்.

நராங்கள்

பிள்வள

பிள்வள தவலமுவறயராக இந்த ஒப்பந்தம் தவைற
மராட்சடராம். இந்தப்படிக்கு இந்த ஆலயத்தில்
வதய்வை சந்நிதியில் எங்கள் குழந்வதகளின சமல்
ஆவணயிட்டு

ப்ரதிக்வஞ

வசய்த

வகராடுக்கிசறராம் இங்ஙனம் நமக்குள் ஒப்பந்தம்
ஏற்பட்ட விஷையத்வத எங்களில் முக்கியஸதர்
வகவயழுத்திட்டு வசப்புப் பட்டயம் எழுதி
இந்தக்

சகராயிலில்

அடித்த

வவைக்கிசறராம்.

இங்ஙனம் ப்ரதிக்வஞ வசய்த, இதில் கண்ட
வகராள்வககளினபடி

கிரராம

வைராழ்க்வக

நடத்தப்படுமராயின கிரராமத்தில் வைறுவமயராவைத,
அவதக்

கராட்டிலும்

வகராடியதராகிய

வைறுவமயச்சமராவைத சதரானற இடமில்லராமல்
ஒற்றுவமயும், பரஸபர நட்பும் பரிவணர்வம்
உண்டராகும். ஒரு கிரராமத்தில் இந்த ஏற்பராடு

நடந்த வவைற்றி கராணுமிடத்த பினனர் அதவன
உலகத்தராவரல்லராருங் வகக்வகராண்டு நனவம
யவடவைரார்கள்.” 9
பராரதியின

சமசல

கண்ட

வபராதவவடவமக்
பினபற்றினரால்

இந்தப்

வகராள்வகவயப்
அசல்

நரால்வைருணம்தரான

நீடிக்கும். நிலம் நில உவடவமயராளர்களுக்குச்
வசராந்தமராகசவை

இருக்கும்.

சசராற்றுக்கராக

ஏவழகள் தவலமுவற தவலமுவறயராக அவைர்கள்
நிலத்தில் உவழத்தக் வகராண்டிருக்க சவைண்டும்.
அவைரவைர் தகுதிக் சகற்ற சவைவல எனறு
பராரதி வசரால்வைத குலத்வதராழல் முவறப்படி
வதராழல் நவடவபற சவைண்டும் எனபசதயராகும்.
கூட்டுமுயற்சியினரால்
எல்சலராருக்கும்

வைரும்
சமமராகப்

பலவன
பங்கிட்டுக்

வகராடுக்கசவைண்டும்

எனறு

வசரால்லவில்வல.

ஆகசவை

பராரதி
இக்கூட்டு

முயற்சியினரால் விவளயும் பலன முழுக்கவம்
நிலவவடவமயராளருக்கும், சமுதராயத்தில் சமல்
மட்டத்தில் இருப்பவைர்களுக்கும் சபராய்சசரும்
எனபத வவைளிப்பவட.
நம்

நராட்டில்

ஏற்படும்

அவனத்தப்

பிரச்சிவனகளுக்கும் பராரதி கராணும் ஒசர தீர்வ
“கலியுகம்

ஒழந்த

வைரசவைண்டும்.
நரால்வைருணம்

மீண்டும்

கிருதயுகம்

அப்சபராத
ஏற்படும்.

மீண்டும்

அப்சபராத

மராதம்

மும்மராரி வபராழயும். அப்சபராததரான பஞ்சமும்
இரராத

எனபததரான

வகராள்வகயராகும்.” 10

அவைரின

இறுதிகராலக்

பராரதி,
கண்டித்தப்

வலனினின
பல

வகராள்வகவயக்

மராற்று

வைழகள்

கூறிக்வகராண்டிருந்த கராலத்தில்தரான, பராரதியுடன
வநருங்கிப்

பழகிய

(பினனராளில்
வவைத்தக்

பராரதிதராசன

வகராண்டரார்)

ஏற்படுத்தியவடன,
பராடல்

கனக.

சுப்புரத்தினம்
எனறு

வபயர்

வலனின

புரட்சி

வலனிவனப்

இயற்றியுள்ளரார்

புகழ்ந்த
எனபத

குறிப்பிடத்தக்கத. அப்பராடல் வைரிகளராவைன :
யுகமராகி நினற வலனின உலகராகி நினற
வலனின
உறவைராகி நினற வலனிசன!
அகமராகி நினற வலனின அறிவைராகி நினற
வலனின

அரசராள வைந்த வலனிசன!
சுகமராகி வைந்த வலனின தவணயராகி வைந்த
வலனின
சுதந்திர மரான வலனிசன!
இகமராகி நினற வலனின எவமயராள
வைந்த வலனின
இவறயராகி வைந்த வலனிசன!
நறவூறுகினற வமராழ வபராருளரார்க்கும்
எனறவைழ
நவடவகராண்டு வைந்த வலனிசன!
உறவைராகி
ஆட்சிவநறி

உலவகங்கும்

உவழப்பராளர்

உரமராக்கி வவைத்த வலனிசன! 11
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......

......

இப்பராடவல, பராரதிதராசன பராரதிசயராடு
புதவவையில் இருந்த சபராசத, 1918 பிப்ரவைரி
மராதத்தில்

‘ஜனவிசநராதினி’

எனும்

ஏட்டில்

எழுதியுள்ளரார் எனப் பராரதிதராசன வைராழ்க்வக
வைரலராற்வற

ஆய்ந்த

கிருட்டிணமூர்த்தி
வலனின

எழுதியுள்ள

சகரா.

குறிப்பிட்டுள்ளரார்.

அக்சடராபர்
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புரட்சிவய

ஏற்படுத்தியதற்கராக அவைர் உயிருடன இருக்கும்
சபராசத அவைவரப் பராரராட்டிக் கவிவத எழுதிய
ஒசர தமிழ்க் கவிஞன கனக. சுப்புரத்தினம்
ஒருவைர்தரான

எனபத

வைரலராற்றில்

முடியராத உண்வமயராகும்.

மவறக்க

சமலும்

1924 இல்

மவறவற்றசபராத

வலனின

வலனினுக்கு

இரங்கற்பரா

எழுதிய தமிழ்க்கவிஞர் பராரதிதராசன ஒருவைசர
ஆவைரார்!
ஆனரால்

நம்

நராட்டுப்

வபராதவவடவமவைராதிகசளரா,

வலனின

கருத்தகளுக்கு முரண்பராடரான

கருத்தகவளக்

வகராண்ட பராரதியராவரப் புகழ்ந்த சபசுவைவதயும்,
எழுதவைவதயுசம

வதராழலராகக்

வகராண்டுள்ளனர். ஆனரால் பராரதிதராசவனப் பற்றி
இவைர்கள்

கண்டுவகராள்ளுவைசத

அதற்குக்

கராரணம்

கூறுவைவத

விட

கூறியுள்ளசத
வைருமராறு:

எனன
நம்

சிறப்பராக

இல்வல.

எனபவத
புரட்சிக்
உள்ளத.

நரான

கவிஞர்
அவவை

நரான வபராதவவடவமக்குப் பவகவைனரா?
இதஅறிவவைனத் வதரிந்தநராள் முதல் புதவவையில்
சுதந்திரம் சமத்தவைம் சசகராத ரத்தவைம்
மூனறும் எனனுயிர் உணர்வில் ஊறியவவை
எனபராட் டராசல வைளர்ந்த இயக்கம்
தனபராட் டுக்குத் தப்புத் தராளம்
பினபராட்டுப் பராடும் பிவழப்புக் வகல்லராம்
எனவன விற்கராத தரால்ஏதம் அறியராத
வகராள்வளப் பயல்கவளக் வகராண்சடசுகினறனர்
இவைர்கள் யராவரன எனக்குத் வதரியும்

புரட்சியின சபரரால் புரட்டு வசய்பவைர்கள்
வதராழற்சங் கத்தரால் சதராழர்கள் உவழப்வப
வைழப்பறி வசய்யும் வைலஇட சராரிகள்
தராய்வமராழப் பற்றும் தனஇனப் பற்றும்
தராய்நராட்டுப் பற்றும் சற்றும் இல்லராதவைர்
முடிந்த வைவரக்கும் முந்நூல் வகராள்வகயில்
அடிவதராழு

திருக்கும்

அடிவமகள்

வலனின
நூல்கவள எல்லராம் நுனிப்புல் சமய்ந்த
கரால்படித் தமிழரால் சமற்படி யராரின

மரார்ச்சு

விளக்வகண்வணய்

வமராழயரால்

விளங்கராத

வசய்பவைர்
உருசியன ஒதக்கும் ஒரு சகராடிப் பணத்வதயும்
வைரிவசயராய்ப் பகுத்த வைராழ்வ நடத்திடும்
வபராறுக்கி களராகப் சபரான தினராசல
குறிக்சகராள் உயர்ந்த வபராதவமக் வகராள்வக
வவைறிச்வசனறு சபரானத; வவைற்றியில் தராழ்ந்தத.
பராட்டரா ளிகளின கூட்டம் குவறந்தத
மூட்டிய சபரார்க்குணம் முடம்வகராண் டழந்தத
கண்டிதவனக் கழறுவை தராசல அறிவிலரா

முண்டங்கள் எனன முழுக்க முழுக்க
வபராதவவடவமக் வகதிரி எனறு முழங்குவைர். 13
சமற்கண்ட
வதராடக்கம்

சரானறுகளரால்

முதல்

பராரதியரார்

இறுதி

வைவர

வபராதவவடவமக் வகராள்வகயிவன எதிர்த்த
வைந்தரார் எனபதவன அறியலராம். இப்படிப்பட்ட
பராரதிவயத்தரான
தூக்கிப்

வபராதவவடவமவைராதிகள்

பிடிக்கினறனர்.

தீக்கதிர்

பராரதி

நூற்றராண்டுச் சிறப்பு மலவர வவைளியிட்டத.
ஆனரால்
வபராதவவடவமவைராதிகள்

பராரதிதராசவனப்
இருட்டடிப்பு

வசய்வைசதராடு பராரதிதராசன நூற்றராண்டு விழராவவை
கண்டுவகராள்ளசவையில்வல. இப்படி இருந்தரால்
வபராதவவடவம இயக்கம் எப்படி வைளரும்.

அடிக்குறிப்பு

1.

பராரதி தரிசனம் வதராகுதி (1) நி.வச.பு.நி.

ப.300
2.

பராரதி தரிசனம் வதராகுதி (1), ப.301

3.

சமற்படி நூல், ப.302

4.

சமற்படி நூல், ப.303

5.

பராரதியரார் கவிவதகள், நி.வச.பு.நி. ப.123

6.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.451

7.

சமற்படி நூல், ப.453

8.

சமற்படி நூல், ப.456

9.

சமற்படி நூல், ப.454-458

10.

வப.தூரன, பராரதி தமிழ், ப.244

11.

பராரதிதராசன கவிவதகள், வபருமக்கள்,

மணிவைராசகர் பதிப்பகம், ப.19
12.

சகரா.

கிருட்டிணமூர்த்தி,

வைராழ்க்வக வைரலராறு, ப.65
13.

*****

புரட்சி ஏடு 1.1.1963.

பராரதிதராசன

7. மதங்கள் பற்றிப் பராரதியின பரார்வவை

பராரதி ஒரு மதவைராதி எனபத அவனவைரும்
அறிந்த வசய்தி. வபராதவைராக

அவைர்

எல்லரா

மதங்கவளயும் சமமராக மதித்தரார் எனறு, இனறு
வைவர பராரதிவயப் பற்றிய நூல் ஆசிரியர்கள்
வபரும்பராசலரார் கூறியுள்ளனர். ஆனரால், அத
உண்வமயரா? இல்வலயரா? எனபவதப் பற்றி
இங்குக் கராண்சபராம்.
பராரதியின
ஒனறுதரான

பரார்வவையில்

உலகிசலசய

மற்றவவைவயல்லராம்

இந்தமதம்

உயர்ந்த

தராழ்வைரான

மதம்,

மதங்கசள

எனபத அவைரின கருத்த. முதலில் வபபௌத்த மதம்
குறித்தப் பராரதியின கருத்தகவளப் பரார்ப்சபராம்:

“யராகங்கசள
பசுவைவதகளும்,
ஆட்டுக்

வபரும்பராலும்

குதிவரக்

வகராவலகளும்,

வகராவலகளும்

முக்கியமராகப்

பராரராட்டிய வகராவலச் சடங்குகள். இவ்விதமரான
வகராவலகவளச் வசய்தல் சமராச்ஷைத்தக்கு வைழ
எனற சபராலி வவைதிகவரப் பழசூட்டி அந்தக்
வகராவலச்

சடங்குகளரால்

நரகத்தக்குத்தரான

மனிதன

சபராவைரான

எனபவத

நிவலநராட்டிய புத்த பகவைரானும், அவைருவடய
மதத்வதத் தழுவிய அரசர்களும், இந்தியராவில்
யராகத் வதராழலுக்கு மிகவம் இகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி
விட்டரார்கள். அந்தத் தருணத்தில் புத்த மதத்வத
வவைனறு

ஹிந்த

தர்மத்வத

நிவலநராட்ட

சங்கரராச்சராரியரார் அவைதரித்தரார். அவைர் புத்தமதக்
கருத்தகவளப்
சுவவைத்தத்

வபரும்பராலும்
தம்முவடய

ருசி

கண்டு

சவைதராந்தத்தக்கு

ஆதராரங்களராகச் சசர்த்தக் வகராண்டரார் ... ... அவைர்

ஹிந்த தர்மத்தக்குச் வசய்த சபருபகராரத்தக்கராக
ஹிந்தக்களிசல

வபரும்பராசலரார்

(ஆதிசங்கரவன)

அவைவரப்

பரமசிவைனுவடய

அவைதராரமராகக் கருதிப் சபராற்றினரார்கள்.1
வபபௌத்த மதசம தறவ வநறிவய உலகில்
புகுத்திற்று. அதற்கு முன அங்கங்சக சில சில
மனிதர் தறவிகளராகவம், சில சில இடங்களில்
தறவிக் கூட்டத்தராரராகவம், ஓரிரு இடங்களில்
வைல்லவம

உவடயவைர்களராகவம்

வபபௌத்த

மதம்தரான

இந்தியராவவை

ஒசர

எங்கு
சந்நியராசி

இருந்தனர்.
பரார்த்தராலும்
வவைள்ளமராக

ஆக்கியத.
உலக வைராழ்க்வகயராகிய ஜகத்தின ஒளி
சபரானறவைளராகிய பத்தினிவயத் தறந்தவைர்கசள
சமசலரார் எனறு வவைத்த அவைர்களுக்குக் கீசழ

மற்ற

உலகத்வத

உலகவமல்லராம்

அடக்கி

வவைத்தத.

வபராய்மயம்

எனறும்,

தக்கமயம் எனறும் பிதற்றிக் வகராண்டு வைராழ்நராள்
கழப்பசத ஞரான வநறியராக ஏற்படுத்தி, மனித
நராகரிகத்வத

நராசஞ்

வசய்ய

முயனறதராகிய

குற்றம் புத்தமதத்தக்கு உண்டு. அவத நல்ல
சவைவளயராக இந்தியரா உதறித்தள்ளி விட்டத.
பினனிட்டு புத்த தருமத்தின வைராய்ப்பட்ட பர்மரா
முதலிய சதசங்களிலும் புத்தமதம் இங்ஙனசம
மடத்வத

வைரம்பு

நராகரிகத்வத

மீறி

அழத்தக்

உயர்த்தி

மனித

வகராண்டுதரான

வைந்திருக்கிறத.
பராரதியரார்
எவ்வைளவ

வபபௌத்த

வவைறுப்புக்

மதத்தின

மீத

வகராண்டிருந்தரார்

எனபவத இதன மூலம் அறியலராம். 1912 இல்

பகவைத்கீவதக்கு

முனனுவர

எழுதம்சபராத

இக்கருத்தகவள அவைர் எழுதியுள்ளரார்.
வபபௌத்த மதத்தறவிகவளக் வகராவலகள்
வசய்சத

அழத்த

ஒழத்த

ஆதிசங்கரவனப்

பராரதியரார், சிவைவபருமரானின அவைதராரமராகசவை
கராண்கிறரார். சசராவியத்தில் புரட்சி எனறரால்
வகராவலகள்,

வகராள்வளகள்

முடியராத

எனபவைர்,

வகராவலகவள

மட்டும்

அவத

ஏற்க

ஆதிசங்கரனின
ஆதரிக்கக்

கராரணம்

எனன?
வபபௌத்தத்தரால்
நரால்வைருணத்வதயும்
உயர்வவையும்,

மீண்டும்

ஆட்டங்கண்ட
பரார்ப்பனர்களின
புத்தயிர்

வபறச்

வசய்தவைன ஆதிசங்கரன எனபதரால்தராசனரா?

அடுத்த இசுலராமிய மதத்வதப் பற்றி
பராரதியின

கருத்தகவளப்

பரார்ப்சபராம்.

இசுலராமியர்கள் பல மவனவியவர மணந்த
வகராள்வைவதயும்,

இசுலராமியப்

வபண்கள்

தவலயின சமல் முக்கராடு தணி (சகராஷைரா)
சபராட்டுக்

வகராள்வைவதயும்

(வரயில்சவை

ஸதரானம்’ எனற கவதயில் பராரதி வநயராண்டி
வசய்கிறரார்.

அவவை

வதனகராசி

வைருமராறு

இரயில்சவை

:

ஒருநராள்
ஸசடஷைன

வவைளிப்புறத்தில் பலர் உட்கரார்ந்த வகராண்டு
இருந்ததராகவம்,

பராரதியரார்

அங்குச்

வசனறதராகவம், இரயில் வைண்டி அனறு 1 மணி
சநரம் தராமதமராக வைருவைதராகக் கூறினரார்களராம்.
பராரதியரார் தண்டவைராளத்தின ஓரமராகச் சிறித
தூரம் வசனறராரராம். அங்கு ஒரு மரத்தடியில் ஒரு
மகமதிய
கண்டராரராம்.

கனவைரான
அவைன

உட்கரார்ந்திருக்கக்
கண்களிலிருந்த

தராவரதராவரயராகக்

கண்ணீர்

வைந்த

வகராண்டிருந்ததராம். தம்பி ஏன அழுகிறராய்?
எனறு பராரதியரார் உருத வமராழயில் அவைனிடம்
சகட்டதராகவம்,

அதற்கு

அந்த

முகமதிய

வைராலிபன வசரால்லியதராகப் பராரதி எழுதகிறரார் :
எங்கள் ஜராதியில் சிறிய தகப்பனரார், வபரிய
தகப்பனரார்

மக்கவள

விவைராகம்

வகராள்ளலராவமனபத

வசய்த

உங்களுக்குத்

வதரிந்திருக்கக் கூடும் ... என தந்வத லராட்டரி
சீட்டு வைராங்கினரார். அதில் ஒரு சகராடி ரபராய்
விழுந்தத. அவத வவைத்த வியராபராரம் வசய்த
ஏழு சகராடி பணம் சசர்த்தரார்.
என தந்வதக்கு நரான ஒசர மகன. எனக்கு
15 வையத ஆகும்சபராத என தந்வத இறந்த
விட்டரார். அந்தச் வசராத்த முழுவைதம் எனக்கு
வைந்தத. என வீட்வட சமற்பரார்வவை வசய்ய என

சிறிய தகப்பனரார் நியமிக்கப்பட்டிருந்தரார். என
தந்வத

இறக்கும்

தருவைராயில்

எனவனப்

பரராமரித்த வைரும் கடவமவயயும் அவைருக்சக
சரார்த்தி

விட்டுப்

சபரானரார்.

எனத

சிறிய

தகப்பனரார் முதலராவைத சவைவலயராக, தம்முவடய
மூனறு

குமராரத்திகவள

புரிவித்தரார்.

என

பிதரா

எனக்சக
இறந்த

மணம்
இரண்டு

வைருஷைங்கள் ஆகுமுனனசர சமற்படி விவைராகம்
நவடவபற்றத. என சிறிய தகப்பனராருக்கு ஆண்
குழந்வத கிவடயராத. மூனறு வபண் பிரவஜதரான
அவைருக்குண்டு. ஆகசவை எனனுவடய வசராத்த
வவைளிக்

குடும்பங்களுக்குப்

சபராய்விடக்கூடராவதனறு
இங்ஙனம்

வசய்தரார்.

உத்சதசித்த

இந்த

விவைராகம்

அவைர்
என

தராயராருக்குச் சம்மதமில்வல. என தராயராருக்கு
எனக்கு ஒசர வபண்வணத்தரான மணம் புரிவிக்க
சவைண்டும் எனறு எண்ணம். அதனரால் சிறிய

தகப்பனரார் எனவன சவைறு ஊருக்கு அவழத்தப்
சபராய்

என

தராயராருக்குத்

வதரியராமல்

அவைருவடய மூனறு வபண்கவளயும் எனக்கு
மணம்முடித்த வவைத்த விட்டரார்.
சிறித கராலத்தக்வகல்லராம் என தராயரார்
என

வசய்வகயரால்

வபராறுக்க

ஏற்பட்ட

மராட்டராமசலசய

தக்கத்வதப்

உயிர்

தறந்த

விட்டராள். சிறிய தகப்பனரார் இட்டசத என
வீட்டில் சட்டமராய் விட்டத....
இதனிவடசய

எனனுவடய

மவனவிகளரால்

நரான

வசரால்லுந்தரமனறு.

அசதரா

ஸசடஷைனுக்குப்
ஸதிரீகள்

பக்கத்தில்

படும்பராடு
பரார்த்தீர்களரா?
முகம்மதிய

உட்கரார்ந்திருக்கும்

வதரிகிறதனசறரா?

மூனறு

நடுசவையிருக்கும்

கூட்டம்
மூனறு

சபரும்

எனனுவடய

உட்கரார்ந்திருப்சபரார்
மூனறு

சவைவலக்கராரிகள்.

சபரும்

முகத்வதத்

பத்தினிமரார்.

சுற்றி
அந்த

மூவலக்வகராருத்தியராக
திருப்பிக்

வகராண்டு

உட்கரார்ந்திருப்பவதப் பரார்த்த மராத்திரத்திசலசய
அவைர்களுக்குள்சள மன ஒற்றுவம இல்வல
எனபத

பிரத்யஷைமராக

இவைர்களில்

மூத்தவைள்

விளங்கவில்வலயரா?
வபயர்

சரராஷைன.

அவைருக்கு வையத இருபத்திரண்டு. அடுத்தவைள்
வபயர் குலராப்

பீவி. அவைருக்கு

வையத

பத்வதரானபத. அதற்கடுத்தவைள் வபயர் ஆயிஷைரா
பீவி வையத பதினராறு. சரராஷைனிடத்தில் நரான
சபசினரால் குலராப் எனவன வவைட்டலராவமனறு
கருதகிறரார். குலராப்பிடம் வைரார்த்வதப் சபசுவைத
ஆயிஷைராவக்கு சம்மதமில்வல.” 2

பராரதியரார் சுசதசமித்திரனில் சமற்கண்ட
கற்பவனச் சித்திரத்வத 22.5.1920 இல் எழுதினரார்.
இவத ஓர் உண்வமச் சம்பவைம் சபராலசவை
பராரதி எழுதியிருக்கசவை, ஓர் இசுலராமியர் அவதத்
படித்த விட்டு, பராரதியிடம் வைந்த, ‘வரயில்சவை
ஸதரானம்’ எனவறராரு கவத எழுதியிருந்தீர்கசள
அத வமய்யராக நடந்த விஷையமரா? வவைறும்
கற்பவனக் கவததரானரா?” எனறரார். “வவைறும்
கற்பவன” எனறு நரான வசரானசனன. “எனன
கருத்தடன எழுதினீர்” எனறு சகட்டரார் வைந்தவைர்.
இந்த ‘வரயில்சவை ஸதரானம்’ எனற கவதயிலும்
ஒரு தர்மக் வகராள்வக இருக்கத்தரான வசய்கிறத.
ஒருவைன பல மராதவர மணம் புரிந்த வகராண்டரால்
அதனினறும்

அவைனுக்குக்

கஷ்டம்தரான

விவளயும் எனபதம், விவைராகத்தில் ஒருவைன
இனபம் கராண சவைண்டினரால் அவைன ஒருத்திவய

மணம் வசய்த வகராண்டு அவைளிடம் மராறராத
தீரராத

உண்வமக்

கராதல்

வசலுத்தவைசத

உபராயமராகு வமனபதம் சமற்படிக் கவதயினரால்
குறிப்பிடப்படும் உண்வமகளராகும் எனசறன.
அப்சபராத அந்த முஸலீம் நண்பர் (அந்தக்
கவதயில் ஒரு பிவழ இருக்கிறத’ எனறரார்.
‘எனன பிவழ?’ எனறு சகட்சடன. அக்கவதயில்
ஒரு முகமதியப் பிரபு மூனறு சசகராதரிகவள
மணம் வசய்ததராக எழுதியிருக்கிறீர்கள். அப்படி
சசகராதரமரான மூனறு வபண் (பராதகம்) ஆகக்
கருதப்படுகிறத.

தன

மவனவி

உயிருடன

இருக்கும் சபராசத அவைருடன பிறந்த மற்ற
ஸதீரிவய

ஒரு

முஸலீம்

வகராள்ளக்கூடராவதனபசத

மணம்

புரிந்த

எங்களுவடய

சராத்திரங்களின வகராள்வக எனறு அந்த முகமதிய
நண்பர் வசரானனரார்.

இவதக் சகட்டவடன நரான : ‘சரிதரான.
எனக்கு

அந்த

விஷையம்

வதரியராத.

மவனவிவயராருத்தியின சசகராதரிகவள மணம்
புரியும்

வைழக்கம்

உண்டராதலரால்

ஹிந்தக்களுக்குள்சள
அத

சபரால்

முஹம்மதியர்களுக்குள்சளயும்
இருக்கலராவமனறு நிவனத்த அங்ஙனம் தவைறராக
எழுதி விட்சடன.
எனசவை
முகம்மதியப்

அந்தக்

கதராநராயகனராகிய

பிரபுவக்கு

சிற்றப்பன

தன

மூனறு

மணம்

புரிவித்தராவரனபவத

அவைனுவடய

குமராரத்திகவளயும்
மராற்றித்

தனனினத்வதச் சசர்ந்த மூனறு வபண்கவள
மணம் புரிவித்தராவரனறு திருத்தி வைராசிக்கும்படி
‘சுசதசமித்திரன’
எழுதிவிடுகிசறன

பத்திரிவகயில்
எனசறன’, எனறு பராரதி

எழுதியுள்ளரார். தனனிடம் வைந்தவைரிடம் பராரதி,
‘உங்களுக்குள்சள ஸதீரிகவள அந்தப்புரத்தில்
மவறத்த

வவைப்பதராகிய

சகராஷைரா

வைழக்கம்

எக்கராலத்தில் ஏற்பட்டத?’ எனறு சகட்டரார்.
அந்த முகமதிய நண்பர் : ‘முகம்மத நபி
(ஸல்லல்லராஹி அவலஹி வைஸல்லம்) அவைர்கள்
கராலத்திற்கு

வநடுங்கராலம்

முனசன

இந்த

வைழக்கம் அசரபியராவில் இருந்த இவடசய
மராறிப் சபராய் விட்டத. பிறகு முகமத நபி அவத
மீளவம் விதியராக்கினரார்’ எனறரார்.
‘அதிசல திருத்தங்கள் வசய்யக் கூடராதரா?’
எனறு பராரதி சகட்க, அந்த முஸலீம் நண்பர்,
‘கூடராத. ஏவனனறரால் முகமததரான கவடசி நபி.
அவைருவடய

உத்தரவகள்

கவடசியரான

உத்தரவகள்.

அவைற்வற

மராற்றுவைதற்கு

இடமில்வல’ எனறரார்.
பராரதியரார் : வதனஜில்லராக்களிசல தமிழ்
சபசும் முஸலீம் (ரராவத்தர்)களுக்குள்சள சகராஷைரா
வைழக்கம்

கராணப்படவில்வலசய!

எனறு

சகட்டரார்.... இப்படிப் சபச்சு வைரார்த்வத நீண்டு
வகராண்சட

வசனறத.

தருக்கி

சதசத்தில்

பராரதி

கவடசியராகத்

ஸதிரீகளுக்குள்சள

பிரமராண்டமரான விடுதவலக் கிளர்ச்சி நடந்த
வைருவைவதப் பற்றியும், ‘சகராஷைரா’ வைழக்கத்வத
ஒழத்த

விட்டுக்

கல்வி

சகள்விகளில்

சதர்ச்சியவடவைவதயும் கூறினரார். வைந்த முஸலிம்
எனக்குத்
விட்டரார்.3

வதரியராத

எனறு

கூறிச்

வசனறு

பராரதியரார் அல்லராவவைப் பற்றிப் பராடல்
பராடியுள்ளராசர, அவைவர எப்படி நீங்கள் குவற
வசரால்ல முடியும் எனச் சிலர் சகட்கலராம்.
20.6.1920 இல் பராரதி கடயத்தில் இருந்தசபராத
சில

இசுலராமியர்கள்

பராரதிவய

அவழத்த

வபராட்டல் புதூரில் இசுலராம் மரார்க்கம் குறித்த
ஒரு வசராற்வபராழவ நிகழ்த்தக் கூறினரார்கள்.
அப்சபராததரான பராரதியரார் அல்லரா, அல்லரா எனற
பராடவலப்

பராடினரார்.

நபிகள்

நராயகத்தின

வைரலராற்வற மிக விரிவைராகவம் சிறப்பராகவம்
சபசி

முடிக்கும் தருவைராயில், நபிகள் ஏன ஏசு

நராதவர ஒரு மகரானராக, கடவளின அவைதராரமராக
ஏற்றுக் வகராள்ளவில்வல? எனற சகள்விவயக்
சகட்டு விட்டுத்தரான வைந்தரார்.
இசுலராமியர்கள் சதசப்பற்று அற்றவைர்கள்
எனபத பராரதியின கருத்த. இவத ‘இந்தியரா’

ஏட்டில் ஒரு கருத்தப்படம் வவைளியிட்டு பராரதி
விளக்கியுள்ளரார். சம 1, 1909 இல் இப்படம்
வவைளியிடப்பட்டத.4
கிறித்தவை

மதத்வதயும்

கடுவமயராக

விமர்சனம்

இந்தமதத்வதப்

புகழும்

பராரதி
வசய்கிறரார்.

பராதிரிகவள

மிக

நல்லவைர்கள் எனகிறரார். இந்த மதத்வதக் குவற
கூறும் பராதிரிகவள மூடப் பராதிரிகள் எனகிறரார்.
“வசனவன

கிருத்த

கலராசராவலயில்

டராக்டர் மில்லர் எனறு ஒரு பராதிரி இருந்தரார்.
அவைர் நல்ல புத்திசராலி எனறு வபயவரடுத்தவைர்.
அவைர் ஹிந்த மதத்வதப் பற்றிப் சபசும்சபராத,
கடவளின
எல்லரா

அந்தர்யராமித்
மதங்கவளக்

மதத்திசலதரான

தனவமவய
கராட்டிலும்

மற்ற
ஹிந்த

வதளிவைராகக்

கராட்டியிருக்கிறரார்கள்

எனறு

வசரால்லியிருக்கிறரார்.
வகராஞ்சம்

சராதராரணப்

பராதிரி

புத்திசராலியராவகயரால்

இவதத்

வதரிந்த வகராண்டரார்.
அவமரிக்கராவிலும் ஐசரராப்பராவிலும் சில
கிறிஸதவைப் பராதிரிகள் தங்கள் மத விஷையமரான
பிரசராரத்வத உத்சதசித்த நம்வமக் குறித்தப்
வபரிய வபரிய வபராய்கள் வசரால்லி, இப்படித்
தராழ்ந்த

சபராய்

நிவலயிலிருக்கும்
மதத்திசல

மஹத்தரான

அநராகரிக

ஜனங்கவளக்

கிறிஸத

சசர்த்த

சமனவமப்படுத்தம்

புண்ணியத்வதச் வசய்வைதராகச் வசரால்லுகிறரார்கள்.
ஹிந்தக்கள்
சபராடுகிறரார்கள்

குழந்வதகவள
எனறும்,

நதியிசல
ஸதிரிகவள

(முக்கியமராக அநராவதகளராய்ப் புருஷைவர இழந்த
கதியில்லராமல்

இருக்கும்

வகம்வபண்கவள)

நராய்கவளப் சபரால் நடத்தகிறரார்கள். நம்முவடய
ஜராதிப் பிரிவகளிசல இருக்கும் குற்றங்கவள
எல்லராம்

பூதக்

கராட்டுகிறரார்கள்.
பராதிரிகளராசல

கண்ணராடி
இந்தக்

நமக்கு

வவைத்தக்
கிறிஸதவைப்

சநர்ந்த

அவைமரானம்

அளவில்வல.”5
இனனும்

ஒரு

படி

சமசல

சபராய்

பராரதியரார், “கிறிஸதவை விவிலிய நூலில் வைரும்
சதவைகுமராரன

எனபத

சவைறு

யராருமல்ல;

நம்முவடய சுப்ரமணியனதரான” எனகிறரார்.
‘சவைணு

முதலி

விசித்திரம்’

எனற

தவலப்பில் இதகுறித்த அவைர் எழுதகிறரார்.
“சவைணு முதலி சநற்று மராவல இருபத, முப்பத
கிறிஸதவைப்
பத்திரிவககள்,

புத்தகங்கள்,
குட்டிப்

தண்டுப்
புஸதங்கள்

இவைற்வறவயல்லராம் ஒரு வபரிய மூட்வடயராகக்
கட்டிக் வகராண்டு வைந்த என சமவஜயினசமசல
எள்ளு சபராட இடமில்லராமற்படி விரித்தரான...
இவத இவைன ஏன வைராங்கினராவனனறு எனக்குத்
வதரியவில்வல.... ‘இவைற்வற ஏன வைராங்கினராய்’
எனசறன.

‘அத்தவனயும்

சசர்த்த

ஒனறவர

ரபராய்க்கு சமசல சபராகவில்வல’ எனறரான....
‘பராவைமனனிப்பு

வதராடர்பரான

கராகிதங்கள்

இனராமராக வைராங்கிசனன அறியவம்’” எனறரான.
நரான புனனவக வசய்சதன. “எப்வபராருள் யரார்
யரார்

வைராய்க்

சகட்பினும்

அப்வபராருள்

வமய்ப்வபராருள் கராண்பதறிவ” எனற குறவள
எடுத்தச் வசரானசனன.
சவைணுமுதலி

வசரால்கிறரான

:

‘கராளிதராஸசர, நரான இவைற்வறவயல்லராம் ஒரு
வபராருட்டராகசவை வைராங்கிசனன... இந்த யுத்தம்

(முதல் உலகப் சபரார்) முடிந்தவடன நரான
ஐசரராப்பராவக்குப் சபராசவைன. அங்சக ஹிந்த
தர்மத்வத நிவல நிறுத்தப் சபராகிசறன. ஆதலரால்
எனக்கு ஐசரராப்பராவில் ஏற்கனசவை வைழங்கிவைரும்
மதத்வதப் பற்றி ஸம்பூர்ண ஞரானம் இருக்க
சவைண்டுவமனறு கருதி இவைற்வற வைராங்கிசனன’
எனறரான...6

சவைணுமுதலி

சுவிசசஷைத்தில்

மரார்க்

பதிமூனறராம்

எழுதின

அதிகராரத்வதத்

திருப்பி பினவைருமராறு வைராசிக்கலரானரான.

“சயசு வசரால்லுகிறரார்... அந்த நராட்களில்
அந்த

உபத்திரவைத்திற்குப்

அந்தகராரப்படும்.
வைரானத்தின
வைரானங்களிலுள்ள

சந்திரன

பிறகு
ஒளி

நஷைத்திரங்கள்
சக்திகள்

சூரியன
வகராடராத.
விழும்.

அவசக்கப்படும்.

அப்சபராத

மனுஷை

குமராரன

வைல்லவமசயராடும்
சமகங்களின

மிகுந்த

மஹிவமசயராடும்

சமல்

வைருவைவத

உலகத்தரார்

கராண்பரார்கள்’ எனறு வைராசித்த முடித்தரான. பிறகு
எனவன சநராக்கி ‘கராளிதராசசர இந்தக் கவதயின
குறிப்வபனன? மனுஷை குமராரன யரார்?’ எனறு
சகட்டரான.

‘எனக்வகரானனும்

சரியராக

விளங்கவில்வல எனசறன’.
சவைணுமுதலி

வசரால்கிறரான:

“ஐசரராப்பராவிலுள்ளவைர்கள்
அர்த்தம்
சயசுநராதர்

வசரால்லுகிறரார்கள்.

வவைளிப்பவடயராக
யுக

வைரப்சபராவைதராகவம்,

சமற்கண்ட

முடிவில்
அப்சபராத

உற்பராதங்கவளல்லராம்

நடக்குவமனறும்

நிவனக்கிறரார்கள்.

இதற்வகல்லராம்

அத்யராத்மப்

வசரால்லுகிசறன.

கிறிஸத

மதம்

நரான
வபராருள்
ஆசியராக்

கண்டத்தில்

உண்டரானத.

ஆசியராவில்தரான
ஞரான

பிறந்தன.

சராஸதிரம்

ஆசியராவிலிருந்த
சராஸதிரங்கவள

ஐசரராப்பியருக்கு

ஏற்படுத்தத்
வகராண்டு

அவைர்கள்

வதரிந்த

வகராள்ளவில்வல.

எழுதின

வைசனங்களில்

மனுஷைனுக்குள்சளசய
பிறப்சபரானராகிய
ஸஸுப்ரமண்ய

மதங்கசள
வதரியராத.

சபரான
சநசர

ஞரான
அர்த்தந்

சமற்படி

மரார்க்

வசரால்லியபடி
ஆத்மஞரானத்தரால்

குமராரசதவைன

அதராவைத

மூர்த்தியராகிய அக்னிசதவைன

மனுஷ்யனுக்குள்சளசய

ஏழு

சலராகங்களும்

இருக்கினறன. சதவைர், அஸஸுரர், இரராவசர், சித்தர்,
சராத்தியர்,

கினனர்,

கிம்புருஷைர்,

பூதப்சரத,

பிசராசூர், மனுஷ்ய மிருகபஷி, நராகர் முதலிய
சகலமும் நம்முவடய அந்தக் கராரணத்திசலசய
உள்ளவவையராகும்.

சமற்வசரால்லிய

யுத்தர்கள்

பூமியதிர்ச்சிகள் முதலியன எல்லராம் அந்தக்

கராரணத்தினரால் ஞரான குருவைராகிய ஸஸுப்ரமண்ய
மூர்த்தி சதரானறி ஜீவைன முக்தியராகிய அமிர்த
நிவலவயக் கூட்டுவைதற்கு முனபு தனக்குள்சள
சதரானறும் பல உத்பராதங்களராகக் கருதப்படும்.
இதற்வகல்லராம்
உட்வபராருள்
வகராள்வைத

ஐசரராப்பிய
வகராள்ளராமல்

அவைர்களுவடய

கிறிஸதவைர்
புறப்வபராருள்

ஞரான

சராஸதிர

பரிச்சயக் குவறவவைக் கராட்டுகிறத.
இவதக் சகட்டவடன பராரதி “தனக்குச்
சந்சதராஷைம் உண்டராயிற்று. தவலவைலி எல்லராம்
பறந்சதராடிவிட்டத” 7 எனகிறரார். பராரதியின ஆர்.
எஸ. எஸ. மூவள வபபிவள எப்படிவயல்லராம்
ஆய்கிறத பரார்த்தீர்களரா? சமற்கண்ட சரானறுகள்
மூலம் பராரதியராருக்குப் புத்தமதம், கிருத்தவை
மதம், இசுலராமிய மதம் முதலியவைற்றின சமல்

வவைறுப்பும்,

இந்த

மதத்தினசமல்

அதிக

விருப்பமும் இருந்தத எனபவத அறியலராம்.

அடிக்குறிப்பு

1.

மகராகவி

பராரதியின

பகவைத்

(உவரவிளக்கம்) நர்மதரா
வவைளியீடு, வசனவன 1995. ப.38,39
2.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.295-307

3.

சமற்படி நூல், ப.74

கீவத

4.

பராரதியின கருத்தப்படங்கள் (வதரா.ஆ)

இரரா. வவைங்கடராசலபதி,
நர்மதரா வவைளியீடு, வசனவன 1994, ப.119
5.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.82

6.

சமற்படி நூல், ப.411

7.

பராரதி

புவதயல்

வபருந்திரட்டு,

(வதரா.ஆ.,) ரரா.அ.பத்மநராபன,
வைரானதி
ப.107,100

பதிப்பகம்,

வசனவன

1982,

8. ஆர்.எஸ.எஸ. சதராற்றத்தக்கு அடித்தளம்
அவமத்த பராரதி

ஆர்.எஸ.எஸ. அவமப்பு இந்தியராவில்
1925 ஆம்

ஆண்டு

வதராடங்கப்பட்டத.

விஜயதசமி

தினத்தனறு

பராரதியரார்

மவறந்தசதரா

11.9.1921 இல். ஆக ஆர்.எஸ.எஸ. அவமப்பு
உருவைராகும் முனசப பராரதி மவறந்த விட்டரார்.
ஆனரால் ஆர்.எஸ.எஸ. அவமப்பு இனறு எனன
எனன வகராள்வககள் சமற்வகராண்டிருக்கிறசதரா,
அவவை

அவனத்வதயும்,

அவ்வியக்கம்

உருவைராகும் முனசப எடுத்தக் கூறி ஆர்.எஸ.எஸ.
அவமப்பு உருவைராக அடித்தளம் அவமத்தவைர்
பராரதிசய ஆவைரார். அவைற்வற ஒவ்வவைரானறராகக்
கராணலராம்.

“இருபத சகராடி ஹிந்தக்கவளயும் ஒசர
குடும்பம் சபராலச் வசய்த விட சவைண்டும்
எனபத

எனனுவடய

ஆவச.

இந்த

ஆவசயினராசல ஒருவைன வகக்வகராள்ளப்பட்டரால்
அவைன ரராஜராங்கம் முதலிய சகல கராரியங்கவளக்
கராட்டிலும்

இதவன

சமலராகக்

கருதவைரான

எனபத எனனுவடய நம்பிக்வக.
எல்லரா

தர்மங்கவளக்

கராட்டிலும்,

சவைதத்வத நிவல நிறுத்தம் தர்மம் சிறந்தவதனறு
நரான நிவனக்கிசறன. ஹிந்தக்கவளத் திரட்டி
ஒற்வறக் கருவியராகச் வசய்த விட சவைண்டும்.
இதற்குரிய உபராயங்கவளச் சரியரான கராலத்தில்
வதரிவிக்கிசறன.” 1
“இந்திரன, அக்கினி, வைராயு, வைருணன
எனற மூர்த்திகசள சவைதத்தில் முக்கியமரானவவை.

பினனிட்டு

இந்த

மூர்த்திகவளத்

தராழ்ந்த

சதவைவதகளராக மதிக்கத் வதராடங்கி விட்டரார்கள்.
இந்த அலங்சகராலங்கவளல்லராம் தீர்ந்த, ஹிந்த
மதம்

ஒற்றுவம

ஒற்றுவமயும்

நிவலவயய்தி,

வவைதீக

ஹிந்தக்கள்

ஞரானமும்

எய்தி,

சமம்பராடு வபற்று பூமண்டலத்தின ஆசரார்ய
பதவி வகராண்டு வைராழ சவைண்டுமராயின அதற்கு
நராம்

வகயராள

சவைண்டிய

உபராயங்கள்

பினவைருவைன” என பராரதி கூறுகிறரார்.

1

"சவைதம், உபநிஷைத்தகள், புரராணங்கள்

இவைற்வற இக்கராலத்தில்
வைழங்கும் சதச பராவஷைகளில் வதளிவைராக
வமராழ வபயர்க்க

சவைண்டும்.
2

புரராணங்களில்

தத்தம்

சதவைர்கவள

சமனவமப்படுத்தம்
அம்சங்கவளயும், சமற்படி வபராதசவைதக்
வகராள்வககளராகிய
தவைம்,

உபராஸவன,

சயராகம்

முதலியவைற்வற விளக்கும்
அம்சங்கவளயும்

மராத்திரசம

ப்ரராமணமராகக் வகராண்டு, இதர
சதவை

தூஷைவண

அம்சங்கவளயும் பிரராணமில்லராதன
எனறு கழத்தவிட சவைண்டும்.

வசய்யும்

3.

சவைதத்தின

உண்வமக்

கருத்வத

உணர்ந்சதராரும் ஸமரஸ
ஞரானிகளுமரான பண்டிதர் மூலமராக நராடு
முழுவைதம் புஸதகம்,
பத்திரிவக,

உபந்யராஸங்கள்

முதலியவைற்றரால் பிரமராண்டமரான
பிரச்சராரத் வதராழல் நடத்த சவைண்டும்.
ஹிந்தக்கசள, பிளவண்டு
மடியராதீர்கள்!

சவைதத்தின

உணர்ந்த சமம்பட்டு வைராழ
வைழ சதடுங்கள்.” 2

வபராருவள

மதமராற்றம் குறித்த அப்சபராசத பராரதி
மிகவம் கவைவலப்பட்டரார்.
“இந்த மராதம் முதல் சததி, வசனவனத்
தவலவமப்

பராதிரி

எல்லூரில்

வபண்ணும்,

குழந்வதகளுமராக

ஆணும்

ஏறக்குவறய

முந்நூறு சபவரக் கிறிஸதவை மதத்தில் சசர்த்தக்
வகராண்டரார் எனறு வதரிகிறத. இந்த விஷையம்
நமத நராட்டில் பல இடங்களில் அடிக்கடி நடந்த
வைருகிறத. இத ஹிந்த மதத்தில் அபிமரான
முவடயவைர்

களுக்வகல்லராம்

மிகுந்த

வைருத்தத்வத விவளவிக்கத் தக்கத....
ஆம்... ஹிந்தக்கள் வைருத்தப்படத்தக்க
வசய்திதரான
ஜனத்வதராவக
வைருகிறத.

அத.
நராளுக்கு

ஹிந்தக்களுவடய
நராள்

கவிவதயிலுள்ள

குவறப்பட்டு
மவலப்பராம்பு

சபரால வைராலில் வநருப்புப் பிடித்வதரியும்சபராத
தூங்கும்

வைழக்கம்

சவைண்டராம்.

இனி

ஹிந்தக்களுக்கு

விழயுங்கள்.

ஜனத்வதராவக

குவறயும்சபராத பரார்த்தக் வகராண்சட சும்மரா
இருப்சபரார்

விழத்திருக்கும்சபராத

தூங்குகிறரார்கள்.
குருடர்”3

அவைர்கள்

எனறரார்

வைளர்ச்சிக்கு

வைழ

கண்ணிருந்தம்

பராரதி.வபராருளராதரார
வசரால்லராமல்

கண்சணராட்டத்தில்

மக்கவளப்

மதக்
வபருக்க

சவைண்டும் எனகிறரார்.
சமலும் இவைர் இந்த தர்மத்வதப் பற்றிக்
கூறும்சபராத, “ஹிந்தக்களுக்குள்சள இனனும்
ஜராதி

வைகுப்புகள்

வபரிதில்வல.
படுசவைராசமயனறி

மிகுதிப்பட்டராலும்

அதனரால்
அழந்த

வதரால்வலப்
சபராய்

விட

மராட்சடராம். ஹிந்தக்களுக்குள் இனறும் வைறுவம

மிகுதிப் பட்டராலும் வபரிதில்வல. அதனரால்
தர்ம

சதவைவதயின

கண்கள்

புண்படும்.

இருந்தராலும் நமக்குச் சர்வை நராசம் ஏற்படராத.
ஹிந்த தர்மத்வத கவைனியராமல் அசிரத்வதயராக
இருப்சபராசமயரானரால் நமத கூட்டம் நிச்சயமராக
அழந்த சபராகும். அதில் சந்சதகமில்வல”4
எனகிறரார் பராரதியரார். 1917 ஆம் ஆண்டு நவைம்பர்
19 ஆம்சததி சுசதசமித்திரன ஏட்டில் பராரதியரார்
உலகம் முழுவைதம் ஹிந்த தர்மத்வத; பரப்ப
சவைண்டும் என எழுதியுள்ளரார்.
சசராவியத்தில்
புரட்சி

ஏற்பட்ட

அக்சடராபர்

பிறகுதரான

(நவைம்பர்)

பராரதி

இவத

எழுதகிறரார் எனபத குறிப்பிடத்தக்கத.
வைராரீர் நண்பர்கசள, ஐசரராப்பராவிலும்,
அவமரிக்கராவிலும் ஹிந்த தர்மம் பரவம்படிச்

வசய்ய

சவைண்டுமரானரால்

மிகவம்

ஏற்ற

தருணம்.

விசவைகரானந்தவரப்
இப்சபராத

அதற்கு

இதசவை

ஆஹரா,

ஸவைராமி

சபராலப்

இருந்தரால்

பத்தப்

சபர்

இனனும்

ஒரு

வைருஷைத்தக்குள் ஹிந்த தர்மத்தின வவைற்றிக்
வகராடிவய உலகவமங்கும் நராட்டலராம்... சண்வட
கராலந்தரான நமக்கு நல்லத (முதல் உலகப்சபரார்
1914 முதல் 1918 வைவர நவடவபற்றத. அந்தச்
சமயத்தில்தரான பராரதி இவத எழுதியுள்ளரார்).
இவ்விஷையத்வத
பண்ணி

இங்கிருந்த

ஆழ்ந்த

சயராசவன

வவைளிநராடுகளுக்கு

நூற்றுக்கணக்கரான பிரசங்கிகவள அனுப்பும்படி
ரராஜராக்கவளயும்,
வசட்டியரார்கவளயும்,

ஜமீனகவளயும்,
மடராதிபதிகவளயும்

பிரரார்த்தவன வசய்த வகராள்கிசறன.” 5

சண்வட கராலந்தரான நமக்கு நல்ல கராலம்,
மதத்வத வவைளிநராடுகளில் நிவலநராட்ட இதசவை
ஏற்ற தருணம் எனகிறரார் பராரதியரார். அவைவரப்
பினபற்றித்தரான இனவறய இரராமசகராபராலன
சபரானசறரார் “மூனறராம் உலகப்சபரார் மூளுகிறத
எனறு

நிவனத்தக்

வகராள்சவைராம்.

அந்த

சவைவளயில் ஆசிய நராடுகள் தங்கவளக் கராத்தக்
வகராள்ள ஒனறு பட்டு நிற்க சவைண்டி வைரும்.
அப்சபராத

இயல்பராகசவை

கூட்டவமப்பின
நிவலயில்

தவலவம

அகண்ட

பராரதம்

ஆசியக்

ஏற்கும்.

பராரதசமரா,

அந்த

அதற்குச்

சமமரான நிலவைரசமரா உதயமராவைத சராத்தியம்”
என எழுதியுள்ளரார் சபராலும்.
சமலும்,
சதசத்தில்

“இப்வபராழுத
இருக்கும்

நம்முவடய
தராழ்ந்த

ஜராதியரார்கவளவயல்லராம் கிறிஸதவைர்கள் தங்கள்

பக்கம்

சசர்த்தக்

இததரான

வகராண்டு

நம்முவடய

வைருகிறரார்கள்.

குடிவயக்

வகடுக்கக்

சகராடராலியராய் இருக்கும்”6 எனகிறரார் பராரதியரார்.
இந்தியராவிற்குப் பராரத சதசம் எனற
வபயர்தரான

சவைண்டும்

எனபதற்கரான

கராரணத்வத பராரதி கூறுகிறரார்.
“பராரதம் பரதன நிவலநராட்டியத. இந்தப்
பரதன தஷ்யந்த ரராஜராவின மகன. இமயமவல
முதல் கனயராகுமரி முவன வைவரயிலுள்ள நமத
நராட்வட இவைன ஒனறு சசர்த்த அதனமிவச
முதலராவைத

சக்ரராதிபத்தியம்

ஏற்படுத்திய

படியரால் இந்நராட்டிற்கு ‘பராரதசதசம்’ எனற
வபயர் உண்டராயிற்று.”7
இனவறக்கும்

ஆர்.எஸ.எஸ.

கராரர்கள்

இந்தப் வபயர்தரான சவைண்டும் எனகினறனர்.

பராரதியரார்

கூறுவைதசபரால்

இந்தியரா

முழுவைவதயும் பரதன ஆண்டதராக வைரலராற்றுச்
சரானறு

ஏதம்

இதவைவர

கிவடக்கவில்வல.

இந்தியராவில்

நமக்குக்
56

சதசம்

இருந்ததராகவம், 56 அரசர்கள் ஆண்டதராகவம்
தரான பராரதக் கவதயிலும் கராணமுடிகிறத.
ஆங்கிசலயர் வைருவைதற்குமுன இந்தியரா
எனற

ஒசர

நராடு

இருந்ததற்கரான

சரானறு

எதவசம இல்வல.
இசுலராமியர்கள் இந்தியராவவை ஆண்ட
வபராழுத மத மராற்றம் ஏற்பட்டத குறித்தப்
பராரதியரார் குறிப்பிடுவைதராவைத:
“திப்பு சுல்தரான கராலத்தில் முகமதிய
சசனராதிபதிவயராருவைன சிறிய பவடயுடன வைந்த
பராலக்கராட்டுக் சகராட்வடயின முனசன சில

பிரராமணர்கவள சமல் அங்கவைஸதிரத்வத உரித்த
நிற்கும்படிச்

வசய்வித்த,

அவைமரானப்படுத்திய
மராட்டராமல்

பிரராமணர்கவள

சகராரத்வதச்

யராவதராரு

சகிக்க

சண்வடயுமினறி

தம்பிரரான இனத்தரார் சகராட்வடவய விட்டுப்
சபராய்விட்டரார்கள்.

திப்பு

சுல்தரான

சகராழக்சகராட்டில்

ஹிந்தக்கவள

அடக்க

ஆரம்பஞ்
பிரராமணவரப்

வசய்தவபராழுத,
பிடித்த

இருநூறு

முசுலீம்

ஆக்கிக்

சகராமராமிசம் புசிக்கச் வசய்தரான”8 எனகிறரார்
பராரதியரார்.
ஆனரால்
திப்புசுல்தரான
சரானறராதராரம்

அவ்வைராறு
நமக்குக்

உண்வமயில்
வசய்ததற்குச்
கிவடக்கவில்வல.

மராறராக, திப்புசுல்தரான பரார்ப்பனர்கவள ஆதரித்த
வசய்திகள்தரான

நமக்குக்

கிவடக்கினறன.

திப்புவின

ஆட்சியில்

45,000

முதல்

50,000

பரார்ப்பனர்கள் அரசுப் பணியில் இருந்தள்ளனர்.
அவைர்கள்

தவைறு

வசய்தரால்

தண்டிக்கும்

உரிவமவயக் கூட அவைன ஏற்றுக் வகராள்ளராமல்
சிருங்சகரி

சங்கரராச்சராரியராரிடசம

ஒப்பவடத்தள்ளரான.

திப்பு,

சங்கரமடத்திற்கு

1791 இல்

சிருங்சகரி

எழுதிய

கடிதம்

மூலம் இவத அறிய முடிகிறத.
There are more than 45 to 50 thousand
Brahmins in our service. It is wondered if the Government
alone is bestowed with Judiciary powers of handling their
cases and punishing them for offences like theft, liquor
and Brahmahati. Hence the authority to punish such
offences in your premises is given to you. You could
punish them in any manner as given in sastras.
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இனனும் ஒரு படி சமசல வசனறு
திப்புவின
சண்டி

ஆட்சி

ஜபம்

நிவலத்திருக்கச்
நடத்த

சங்கரராச்சராரிவயக்

திப்பு

சகட்டுக்

சராஸதரரா
சிருங்சகரி

வகராண்டரார்.

ஓரராயிரம் பரார்ப்பனர்கள் 40 நராட்கள் ஜபம்
வசய்தரார்கள். அந்தச் வசலவ முழுவைவதயும்
திப்புசவை ஏற்றுக் வகராண்டரார். 10
இப்படிப்பட்ட திப்புவைரா, பராரதி கூறுவைத
சபரால,

பரார்ப்பனவரக்

வகராடுவமப்படுத்தியிருப்பரார்?

பராரதிக்கு

இஸலராமியரின மீத இருந்த வவைறுப்வபசய இத
கராட்டுகிறத.
பவறயர்களின சபரில் பராரதி இரக்கங்
கராட்டுவைதராகப் பலர் எழுதகிறரார்கள். ஏன பராரதி
அவ்வைராறு

வசய்தரார்

எனறரால்,

அவைர்கள்

கிறிஸதவை

மதத்திற்குப்

சபராய்விடுகிறரார்கள்

எனற எண்ணத்தில்தரான.
“1200

வைருஷைங்களுக்கு

முனபு,

வைட

நராட்டிலிருந்த மதம் மராறியவைர்கள் பஞ்சராப்
நராட்டில் பிரசவைசித்த சபராத, நம்மவைர்களின
இம்வச

வபராறுக்க

முடியராமல்

வைருத்திக்

வகராண்டிருந்த பினனர், பவறயர் எதிரிகளுக்கு
நல்வைரவ

கூறி

அவைர்களுடன

கலந்த

வகராண்டதராக இதிகராசம் வசரால்கிறத. அப்சபராத
நமத

ஜராதிவயப்

பிடித்த

சநராய்

இனனும்

தீரராமலிருக்கிறத.”
..... எங்கிருந்சதரா வைந்த ஆங்கிசலயப்
பராதிரிகள்

பஞ்சம்

பற்றிய

ஜனங்களுக்குப்

பலவித உதவிகள் வசய்த நூற்றுக்கணக்கரான
மனிதர்கவளயும்,

முக்கியமராகத்

திக்கற்ற

குழந்வதகவளயும்,

கிறிஸதவை

மதத்திசல

சசர்த்தக் வகராள்கிறரார்கள். ஹிந்த ஜனங்களின
வதராவக

வைருஷைந்சதராறும்

அதிபயங்கரமராகக்

குவறந்த வகராண்டு வைருகிறத.
மடராதிபதிகளும்,

ஸந்நிதரானங்களும்

தமத வதராந்தி வைளர்வைவத ஞரானம் வைளர்வைதராகக்
கண்டு ஆனந்தமவடந்த வைருகினறனர். ஹிந்த
ஜனங்கள், ஹிந்த ஜனங்கள்! நமத ரத்தம் நமத
சவத, நமத எலும்பு, நமத உயிர். சகராமராமிசம்
உண்ணராதபடி
அவைர்கவள

அவைர்கவளச்
நமத

சுத்தப்படுத்தி,

சமூகத்திசல

சசர்த்த,

அவைர்களுக்குக் கல்வியும் தர்மமும் வதய்வைமும்
வகராடுத்த

நராசம

ஆதரிக்க

சவைண்டும்.

இல்லராவிட்டரால், அவைர்கவளல்லராரும் நமக்குப்
பரிபூரண விசரராதிகளராக மராறி விடுவைரார்கள்.11

சராதிக்

வகராடுவமயினரால்

ஒடுக்கப்பட்டவைர்கள்

அதிக

அளவில்மதம்

மராறிய கராரணத்தரால் பராரதியரார் கிழச்சராம்பன
கூறுவைவதப் சபரால மதமராற்றம் சவைண்டராம்
எனபத

பற்றி

எழுதியுள்ளரார்.கிழச்சராம்பரான

வசரால்லுகிறரார்:“ஹிந்த மதத்திசல எங்களுவடய
நிவலவம தராழ்ந்திருக்கிற வதனறும், கிறிஸத
மதத்தில் சசர்ந்தரால் எங்களுவடய நிவலவம
சமனவமப்படுவமனறும் வசரால்லி கிறிஸதவைப்
பராதிரிகள்

எங்களிசல

சிலவரக்

கிறிஸத

மதத்தில்

சசர்த்தரார்கள்.

அதில்

யராவதராரு

பயவனயும்

கராணவில்வல.

நூற்றிவலராருவைனுக்குப்

பத்தப்

பதிவனந்த

ரபராய் சம்பளத்தில் ஒரு சவைவல கிவடக்கிறத.
மற்றவைர்கவளல்லராரும்
சவமயல்
குப்வப

சவைவல
வைராருதல்

தவரமராரிடத்தில்

பண்ணுதல்,
முதலிய

பயிரிடுதல்,
பவழய

வதராழல்கவளத்தரான
எனக்கு

வசய்த

முனசனராருவடய

வைருகிறரார்கள்.

மதசம

வபரித.

கிறிஸதவைர்களுடன எங்களுக்குக் வகராடுக்கல்
வைராங்கல்,

சம்மந்தம்,

சராப்பராடு

ஒனறுசம

கிவடயராத. எனன கஷ்டமிருந்தராலும் நராங்கள்
ஹிந்த மதத்வத விடமராட்சடராம்.”12
பராரதி

இந்த

எப்படிவயல்லராம்

மதத்வத
சிந்திக்கிறரார்

நிவலநிறுத்த
எனபவத

இதனமூலம் அறிய முடிகிறத.
ஆக

முகமதியர்கவளயும்,

கிறித்தவைர்கவளயும் எதிரிகள் எனசற பராரதியரார்
குறிப்பிடுகிறரார்.

இனவறக்கு

ஆர்.எஸ.எஸ.

சபராடுகினற பசுவைவதத் தடுப்புச் சட்டம் எனற
கூச்சவல அனசற சபராட்டவைர் பராரதியரார் ஆவைரார்.

1917 நவைம்பர் 8 ஆம் சததி சுசதசமித்திரன
ஏட்டில் பராரதியரார் பசுவைவதத் தடுப்வபப் பற்றி
எழுதியுள்ளதராவைத.
பசுவின

சராணத்தக்கு நிகரரான அசுத்த

நிவைராரண மருந்த உலகத்தில் அக்னிவயத்தரான
வசரால்லலராம். வீட்வடயும். யராகசராவலவயயும்.
சகராவிவலயும்.
வமழுகிச்

நராம்

பசுவின

சுத்தப்படுத்தகிசறராம்.

சராணத்தரால்
அதவனச்

சராம்பல் ஆக்கி அச்சராம்பவல வீபூதி எனறு ஜீவைன
முக்தியராக

வைழங்குகிசறராம்.

பசுமராடு

பத்தினிக்கும் மராதராவக்கும் ஸமரானம். அதன
சராணசம

வீபூதி.

அதன

பரால்

அமிர்தம்,

வவைத்தியரும் சயராகிகளும் பசுவின பராவல
அமிர்தம்

எனகிறரார்கள்.

அப்படிசயதரான வசரால்கிறத.

சவைதமும்

பசுவவை
வதய்வைமராக

இந்தக்களராகிய

நராங்கள்

வைணங்குவைதரால், நராங்கள் வபரும்

பகுதியராக வைராழ்வைதம், எங்களுவடய

பூர்வீக

வசராத்தமராகிய இந்தத் சதசத்தில் பஹிரங்கமராகப்
பசுவின

வகராவலவய

யராரும்

வசய்யராமல்

இருப்பசத மரியராவதயராகும்.
இவதத்தரான ஆப்கரானிஸதரானத்த அமீர்
சராவஹப், தமத சதசத்த முஸல்மரானகளிடம்
வசரால்லிவிட்டுப்
கண்ணுக்குப்

சபரானரார்.
படராமல்

சவைண்டுமரானராலும்

ஹிந்தக்களின
எனன

வசய்த

எழவ
வகராண்டு

சபராங்கள்”13 எனகிறரார் பராரதியரார்.

இனவறக்குக்
பராடசராவலகளில்

கிறித்தவை
பிள்வளகவளச்

மிஷைனரி
சசர்க்கக்

கூடராத

எனறு

பராரதியரார்,

ஆர்.எஸ.எஸ.

18.8.1906 இசலசய

கூறுவைவத,
மிஷின

பராடசராவலகவள விலக்கி வவைத்தல் சவைண்டும்
எனறு கூறி, இந்தியரா ஏட்டில், தவலயங்கம்
எழுதியுள்ளரார். அதில் படிப்பவைர்கள் இந்த மதக்
கடவள்கவளப்

பற்றித்

வதரிந்த

வகராள்ள

மராட்டரார்கள். அதனரால் அவைர்களுக்குத் சதசபக்தி
வைரராத.

கிறிஸதவைர்களராக

மராறிவிடுவைரார்கள்.

எனசவை அவைர்கவள அப்பள்ளிகளில் சசர்க்க
சவைண்டராவமனக் சகட்டுக் வகராண்டுள்ளரார். 14
1906 முதசல பராரதியரார் கிறித்தவைர்கவளத்
சதசபக்தி அற்றவைர்கள்; இந்த மதத்வதக் வகடுக்க
வைந்தவைர்கள் எனறு குறிப்பிட்டுள்ளரார். 1909 இல்
இசுலராமியர்கள் சதசபக்தி அற்றவைர்கள் எனறும்
‘இந்தியரா’ ஏட்டில் கருத்தப் படம் சபராட்டு
எழுதியுள்ளரார்.

இனவறய

ஆர்.எஸ.எஸ.

கராரர்கள்,

“இந்தியராவில் வமராழப் பிரச்சிவன தீர ஒசர வைழ
-

சமசுகிருதம்தரான

இந்தியராவின

வபராத

வமராழயராக சவைண்டும்”15 எனகினறனர்.
இசத கருத்வதப் பராரதி, இந்தியராவிற்குப்
வபராத

வமராழயராக

வைரசவைண்டும்

சமசுகிருதம்தரான

எனறு

1920 இசலசய

எழுதியுள்ளரார்.16
ஆர்.எஸ.எஸ.

கராரர்கள்

மட்டும்தரான (சதவை பராவஷை)

சமசுகிருதம்
வதய்வைவமராழ

எனகினறனர். பராரதியும் இசத கருத்வதத் தரான
கூறியுள்ளரார். 17
பராரதி, இனனும் ஒரு படி சமசல சபராய்,
இந்தியராவிற்குச்

சுதந்திரம்

சதவவைவயனறரால்

இந்த

ஏன
தர்மத்வதக்

கராப்பராற்றசவை எனறு, 1921 இல் ‘சலராக குரு
பராரதமராதரா’ எனற தவலப்பில் எழுதியுள்ளரார்.
எத்தவனசயரா

நூற்றராண்டுகளராக

இந்தியராவின வநஞ்சில் சவைதராந்தக் வகராள்வக
ஊறிக்கிடக்கிறத. ஆனரால் இக்வகராள்வகவய
முற்றும் அனுஷ்டித்தல் அனனிய ரராஜ்ஜியத்தின
கீசழ ஸராத்யப் படவில்வல. ஆதலரால் நமக்கு
ஸவைரராஜ்யம்

இனறியவமயராதத.

இந்தியரா

ஸவைரராஜ்யம் வபறுவைசத மனித உலகம் அழயராத
கராக்கும் வைழ. 18
பராரதி

அகனற

பராரதக்

வகராள்வக

உவடயவைர். எனவறக்கும் இந்தியரா உவடயக்
கூடராத

எனபதில்

பராரதியின

மிகவம்

கராலத்திசலசய

உறுதியரானவைர்;
1917 இல்

வதலுங்கர்கள் தங்களுக்குத் தனி மராகராணம்

சதவவை எனற வகராள்வகவய முனவவைத்தரார்கள்.
அப்சபராத பராரதி கீழ்க்கண்ட கருத்தகவள முன
வவைக்கிறரார்:
“எனனுவடய

அபிப்ரராயத்தில்

சமற்கண்ட வகராள்வக
வயல்லராம்
ஆனராலும்

நியராயவமனசற
அந்தச்

சதரானறுகிறத.

சமயத்தில்

ஆந்திரத்வதத்

தனிப்பிரிவைராக ருஜஸுபடுத்தவைவதக் கராட்டிலும்,
ஆப்கரான

முதல்

குமரி

வைவர

உள்ள

ஹிந்தக்கவளல்லராம் ஒசர கூட்டம். சவைதத்வத
நம்புசவைராவரல்லராம் ஸசஹராதரர். பராரத பூமியின
மக்கவளல்லராம்

ஒசர

தராய்

வையிற்றுக்

குழந்வதகள். நமக்குள் மதசபதம், ஜராதிசபதம்,
குலசபதம், பராஷைராசபதம் ஒனறும் கிவடயராத.
இந்தக்

வகராள்வகதரான

இந்தக்

கராலத்தக்கு

யுக்தமரானத. ஹிந்த மதத்வத உண்வமயராக
நம்புசவைராவரல்லராம் ஒசர ஆத்மரா, ஒசர உயிர்,
ஒசர உடம்பு, ஒசர ரத்தம், ஒசர குடல், ஒனறு.” 19
பராரதி பராப்பரா பராட்டில் கூட,
சசதமில்லராத இந்தஸதரானம் அவத
வதய்வைவமனறு கும்பிடடி பராப்பரா
எனறுதராசன கூறியுள்ளரார்?
இனவறய ஆர்.எஸ.எஸ. கராரர்கவளப்
சபராலசவை பராரதியும் உடன கட்வட ஏறி இறந்த
சபரானவைர்கவள உத்தமிகள் எனறு கூறுகிறரார். 20
இனவறய
வகராள்வககவள

ஆர்.எஸ.எஸ.கராரர்களின
அனவறக்கு

வைகுத்தக்

வகராடுத்தவைர் பராரதியரார் எனறு ஆணித்தரமராக
நராம் வசரால்லலராம்.
சுருங்கக் கூறின இந்தக்களின மக்கள்
வதராவக

குவறந்த

வகராண்சட

வைருதல்,

இசுலராமியரும், கிறித்தவைரும், மத மராற்றத்தில்
ஈடுபடுகிறரார்கள்.
அற்றவைர்கள்,

அவைர்கள்

கிறித்தவைர்

மராணவைர்கவளச்

சதசபக்தி

பள்ளிகளில்

சசர்க்கக்

இந்த
கூடராத.

முகமதியர்களும், கிறித்தவைர்களும் இந்தக்களின
விசரராதிகள், இந்தியரா முழுவைதம் ஒசர நராடராக
இருக்க சவைண்டும். உலகம் முழுவைதம் இந்த
மதத்வதப்

பரப்ப

சவைண்டும்.

இந்தக்கள்

ஒற்றுவமயராக இருக்க சவைண்டும். பிளவண்டு
மடியக் கூடராத, சவைதத்வதயும், தர்மத்வதயும்
நிவலக்கச்
நரால்வைருணம்

வசய்ய

சவைண்டும்,

வைரசவைண்டும்,

மீண்டும்

வைகுப்புரிவம

கூடராத, ஆரியர், திரராவிடர் எனபத வபராய்,
பராரதமராதரா, சலராக குரு பசுவைவத கூடராத
சமஸகிருதம்

உயர்ந்த

வமராழ

அத

இந்தியராவிற்கு வபராதவமராழயராக வைரசவைண்டும்.
முதலரான ஆர்.எஸ.எஸ. கராரர்களின எல்லராக்
வகராள்வககவளயும்
ஆர்.எஸ.எஸ.
வகட்டியரான

வைகுத்தக்

வகராடுத்த,

அவமப்புக்கு

அனசற

அடித்தளம்

அவமத்தக்

வகராடுத்தவைர் பராரதியராசர எனபவத அவைரத
எழுத்தகளிலிருந்த அறிய முடிகிறத.

அடிக்குறிப்பு

1.

பராரதியரார்

கட்டுவரகள்,

வைரானதி

பதிப்பகம், ப.423
2.

சமற்படி நூல், ப.121-123

3.

சமற்படி நூல், ப.379

4.

சமற்படி நூல், ப.381

5.

பராரதி தமிழ் (வதரா,ஆ) வப.தூரன, வைரானதி

பதிப்பகம், ப.281-282
6.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, (வதரா.ஆ.)

ரரா.அ. பத்மநராபன,
வைரானதி பதிப்பகம், வசனவன 1982, ப.478
7.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.53

8.
9.

சமற்படி நூல், ப.176
Tippu Sultan, A Fanatic? V. Jalaja

Sakthidasan, Ninhyananda Jothi nilayam, P25 Chennai28..
10.

சமற்படி நூல், ப.

11.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.334,335

12.

பராரதி தமிழ் (வதரா.ஆ) வப. தூரன, வைரானதி

பதிப்பகம், ப.241
13.

சமற்படி நூல், ப.278-280

14.

பராரதி தரிசனம் வதராகுதி 1, நி.வச.பு.நி,

ப.258
15.

M.S. Golwaker Bunch of Thoughts. Page 150

16.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, ப.274, 275

17.

பராரதியரார் கட்டுவரகள், ப.46

18.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, ப.500,501

19.

பராரதி தமிழ் (வதரா.ஆ.) வப.தூரன, ப.255

20.

பராரதி புவதயல் வபருந்திரட்டு, ப.331,332

9. ஆய்வைராளர்கள் கராட்டும் பராரதி

பராரதியரார் - தமிழ் வமராழக் கராவைலர்,
விடுதவல

வீரர்,

வபராதவவடவமவைராதி,

முற்சபராக்குவைராதி எனவறல்லராம் ஆய்வைராளர்கள்
பலர்

ஆரராய்ந்த

தம்

வவைளியிட்டுள்ளனர்.

கருத்தகவள

இவ்வைராய்வைராளர்களின

கருத்தகள் சரிதரானரா? இல்வலயரா? எனபவதப்
பற்றி இவைண் ஆசரராய்சவைராம்.
பராரதிவயப்
ஆய்வைராளர்கவளப்

பற்றி

நூல்கள்

வபராதவைராக

பிரிவகளராகப் பிரிக்கலராம்.

எழுதிய
நரானகு

1.

பராரதிவய

முழுக்க

முழுக்கப்

வபராதவவடவமவைராதியராகக் கராட்டும் சி.பி.ஐ.,
சி.பி.அய்.(எம்) கட்சிகவளச் சரார்ந்தவைர்கள்.
2.

பராரதிவயத் தமிழ்வமராழக் கராவைலரராக,

தமிழ்வமராழ, பண்பராடு,
கவல வைளர்ச்சிக்கராகப் பராடுபட்டவைரராகக்
கராட்டும் ம.வபரா.சி.
சபரானறவைர்கள்.
3.

பராரதிவய ஆரியச் சரார்பரானவைர் எனக்

கராட்டுபவைர்கள்.
4.

பராரதி புரட்சியராளர் இல்வல எனறராலும்

அவைர் ஒரு பிற்சபராக்குவைராதி

அல்ல எனக் கராட்ட முவனபவைர்கள்
எனப் பிரிக்கலராம்.
வபராதவவடவமவைராதிகள்

பராரதிவயப்

பற்றிக் கூறும் கருத்தகவளப் பரார்க்கலராம்.
முதலில் ப.ஜீவைரா அவைர்கள் பராரதிவயப்
பற்றிக்

கூறியுள்ள

கருத்தகவள

எடுத்தக்

வகராள்சவைராம்.
சதராழர் ஜீவைரா அவைர்கள் 1935 முதசல
பராரதிவய

சமவடகளில்

புகழ்ந்த

சபச

ஆரம்பித்தரார். ஆனமீகவைராதியரான பராரதிவயப்
வபராருள்
எடுத்தவரத்த

முதல்வைராதியராக
விளக்கிய

ஜீவைரானந்தம்
வபராழுத

சில

இடர்ப்பராடுகவளச் சந்திக்க சவைண்டியிருந்தத 1
எனறு வப,சு,மணி குறிப்பிடுகிறரார்.

பராரதியரார் சசராவியத்தில் ஜரார் வீழ்ச்சி குறித்த
எழுதிய பராடலரான,
மராகராளி

பரராசக்தி

கவடக்கண்

வவைத்தராளங்சக
ஆகராவவைனவறழுந்ததபரார் யுகப் புரட்சி
எனற பராடவல சமற்சகராள் கராட்டி, பராரதி
அக்சடராபர் புரட்சிவய ஆதரித்ததராகக் கூறுகிறரார்.
அத

உண்வம

வபராதவவடவமப்

இல்வல
பற்றிப்

எனபவதப்
பராரதி

எனற

கட்டுவரயில் சுட்டிக் கராட்டியுள்சளன.
“வசனற

நூற்றராண்டிலும்

இந்த

நூற்றராண்டிலும் சபராகப் சபராக வவைற்றி சமல்
வவைற்றி சூடிவைரும் உலகளராவிய ஜனநராயக -

சமதர்ம இயக்கத்தின முக்கியமரான அம்சங்கள்
மூனறு.
1)அடிவம நராட்டு மக்கள் விடுதவல,
2) பராட்டராளி மக்கள் விடுதவல,
3) வபண் மக்கள் விடுதவல.
இந்த அம்சங்கள் வநஞ்வச அள்ளும் விதத்தில்
முழுப் வபராலிசவைராடு, எதிவரராலிப்பவதப் பராரதி
பராடல்களில் பரக்கக் கராணலராம்.” 2 எனகிறரார்
ஜீவைரா.
பராரதி இவத எந்தக் கட்டத்தில் பராடினரார்
எனபததரான நம்முவடய சகள்வி. வதராடக்கக்
கராலத்வத மட்டுசம சுட்டிக் கராட்டுவைத எப்படி
ஆய்வைராகும்?

பரார்ப்பராவன

ஐயவரனற

கராலமும்

சபராச்சச
எனற பராடவலப் பராடிக்கராட்டி, பராரதி சராதிவயத்
தூள் தூள் ஆக்குவைதராக ஜீவைரா கூறுகிறரார். 3
பராரதி இப்பராடவல அந்த எண்ணத்தில்
பராடவில்வல எனபவதப் பராரதியின பரார்ப்பன
இனஉணர்வ

எனற

கட்டுவரயில்

சுட்டிக்

கராட்டியுள்சளன.
பராரதி,

“வைர்க்கப்

சபராவரப்

சபராற்றினரான, வைம்பர் வைராழ்வவைத் தூற்றினரான” 4
என ஜீவைரா கூறுவைத வவைறும் சவைடிக்வகயராக
உள்ளத. பராரதி எப்சபராத வைர்க்கப் சபராவரப்
சபராற்றிப் பராடினரார்? பராரதி வைர்க்கப் சபராவரக்
கடுவமயராகத்

தராக்கி

‘வசல்வைம்’

கட்டுவரயில் எழுதியுள்ளராசர.

எனற

பராரதி, கம்பவன ஒரு மரானுடன எனறு
கூறிவிட்டராரராம்.

இதனரால்

ஜீவைராவின

மகிழ்ச்சிக்கு அளசவையில்லராமல் சபராய்விட்டத.
இத எத்தவன வமய்? ‘கம்பன ஒரு மரானுடன;
அவைன கராவியம் மரானிட மகரா கராவியம்’ 5
எனகிறரார் ஜீவைரா. மதவைராதியின மரானுடப் பற்று
எனபத

சபராலியரானத,

மரார்க்சியவைராதியின

மரானுடப் பற்று எனபததரான உண்வமயரானத.
கம்பவன ஒரு மரானுடன என ஜீவைரா கூறுவைத
சற்றும் வபராருத்தமற்றத. கம்பன கராவியத்தில்
சசராசலிசத்வதக் கராண்கிறரார் ஜீவைரா.
இவைவரப் சபரானறவைர்கள் பிற்கராலத்தில்
சதரானறுவைரார்கள்

எனபவதக்

கருத்தில்

வகராண்டுதரான மரார்க்சிய ஆசரான எங்வகல்ஸ,
‘கற்பனராவைராத

சசராசலிசமும்,

விஞ்ஞரான

சசராசலிசமும்’ எனற நூவல எழுதினரார் சபராலும்.

“ஒவ்வவைராரு

கம்யனிஸட்டும்

விஞ்ஞரானபூர்வைமரான நராஸதிகசன”6 எனகிறரார்
ஜீவைரா. இவதத்தரான மரார்க்சியத்தின அடிப்பவடச்
சித்தராந்தமும்

கூறுகிறத.

ஆனரால்

பராரதி

சபரானறவைர்களுக்கு விதிவிலக்கு வகராடுக்கிறரார்
ஜீவைரா.
ஜனசக்தி வபரானவிழரா மலரில் நரான ஒரு
நராஸதிகன எனற தவலப்பில் ஜீவைரா கட்டுவர
எழுதியுள்ளரார்.

அக்கட்டுவரயில்

பராரதிவயப்

பற்றி எழுதம் சபராத ஜீவைரா கூறுவைதராவைத:
“நரான ஒரு நராஸதிகனரான கம்யனிஸட்.
அப்படியரானரால்

ஆஸதிக

உணர்ச்சியுள்ள

கம்யுனிஸடுகளும் இருக்கிறரார்களரா? இருக்கக்
கூடராத

எனறில்வல.

நம்பிக்வகயில்லராத

ஒரு

மதத்திலும்

நராஸதிகர்களுக்கு

மட்டும்தரான

வதராழலராளர்களின

அரசியல்

கட்சியராகிய கம்யனிஸட் கட்சியில் இடமுண்டு
எனறு கட்சியின திட்டசமரா, கட்சியின ஸதராபன
விதிகசளரா

திட்டவைட்டமராகக்

சநர்மராறராக,

வதராழலராளர்

நம்பிக்வககவளப்
தவைறு

எனறு

கூறவில்வல.
கட்சி,

பலராத்கராரமராக
மரார்க்சிய

மத

எதிர்ப்பத
அறிஞர்கள்

கூறியுள்ளனர்” 7 என ஜீவைரா கூறுகிறரார். இத
மரார்க்சியத்திற்கு எதிரரான கண்சணராட்டமராகும்.
இப்படி இருந்தரால் வபராதவவடவமக் கட்சி
எப்படி உருப்படும்?
வபரியராவர ஒரு சராதி ஒழப்பு வீரரராக
ஜீவைரா ஒப்புக்வகராள்ள மறுக்கிறரார். இத குறித்த
அவைர் கூறுவைதராவைத:

ஆனரானப்பட்ட

வகபௌதம

புத்தன

ஜராதிவய ஒழக்க முயனறரான. முடியவில்வல.
ஆழ்வைரார்களும் நராயனமரார்களும் முயனறரார்கள்;
முடியவில்வல.
“நரான ஜராதிவய ஒழத்த விடுசவைவனனறு
ஈ.வவை.ரரா.

கத்திவயக்

வகயில்

எடுக்கிறரார்.

நராலுசபர் வகயில் கத்தி எடுத்தக் வகராண்டு
அல்லத

தடிகவளத்

தூக்கிக்

வகராண்டு,

சமுதராயத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளராக
சவைசரராடிப்

படர்ந்த

பிரதிபலிப்புகவள
கட்டிவிடுகிசறன

கிடக்கும்
இசதரா

எனறு

ஜராதீயப்
ஒழத்தக்

கிளம்பினரால்

அவைர்களுவடய குருட்டு ஆசவைசத்வதக் கண்டு
நராம் பரிதராபப்படத்தரான முடியும். மற்றபடி
சில்லவர பலராத்கராரத்தரால் ஜராதி ஒழப்பில் ஒரு
சிறு

தரும்வபக்

கூட

அவசத்த

விட

முடியுவமனறு ஒரு வபத்தியக்கராரனும் நிவனக்க
மராட்டரான.”8

இந்த 20 ஆம் நூற்றராண்டில் வபரியரார் ஒரு
வபரிய பட்டராளத்வதசய வவைத்தக் வகராண்டு
சராதி

ஒழப்பிற்கராகப்

பல

கிளர்ச்சிகவள

நடத்தியவைர். அதற்கராக அரசியல் சட்டத்வதசய
எரித்த

பல

அனுப்பியவைர்.

ஆயிரம்

சபவர

சிவறக்கு

வபரியராவரப் சபரால இந்த

நூற்றராண்டில் சராதி ஒழப்பிற்கராகக் கடுவமயராகப்
சபராரராடியவைர்கள் எவைரும் இல்வல. பராரதியரார்
சராதி

ஒழப்பிற்கராக

எந்தப்

சபராரராட்டத்வத

நடத்தினரார், நராலுவைரிப் பராட்வடத் தவிர! சராதி
ஒழப்பிற்கராக சநரடிப் சபராரராட்டம் நடத்திய
வபரியராவர

குருட்டுப்

வபத்தியக்கராரன

எனகிறரார்;

நராலு

வைரிப்பராட்வட

எழுதிய

பராரதிவயச் சராதி ஒழப்பு வீரன எனகிறரார் ஜீவைரா.
இத ஜீவைராவிற்குச் சுயமரியராவத இயக்கத்தின
மீதம், வபரியராரின மீதம் இருந்த கராழ்ப்வபக்
கராட்டுகிறசத

தவிர

நடுநிவல

ஆய்வைராக

அவமயவில்வல.
வபராதவவடவமக் கட்சிவயச் சசர்ந்த
பி.இரராமமூர்த்தி பராரதிவய மராவபரும் புரட்சி
வீரர்

எனகிறரார்.

“வசந்தமிழ்

நராவடனும்

சபராதிசல” எனற பராட்வடச் சுட்டிக் கராட்டிக்
தமிழ் உணர்வைராளர் எனகிறரார். இசத பராடவலப்
பராரதிதராசன

பராடினரால்

பிரிவிவனவைராதி,

சதசத்தசரராகி எனபரார். சமலும் அவைர் பராரதி
குறித்தக் கூறுவைதராவைத:

“1919 க்குப்

பிறகு

வசனவனயில்

சுசதசமித்திரனில் பணியராற்றிய கராலத்த,
திருவைல்லிக்சகணி
கர்ஜவனகள்

கடற்கவரயில்

இனனும்

என

நீ

வசய்த
கராதில்

ஒலிக்கினறன” 9 எனறு கூறுகிறரார். பராரதி 1918
நவைம்பரில்

ஆங்கில

ஆட்சிக்கு

மனனிப்புக்

கடிதம் எழுதிக் வகராடுத்த விட்ட பிறகு அரசியல்
கூட்டங்களில் சபசியசத இல்வல. ஆனரால் பி.
இரராமமூர்த்தி 1919 க்குப் பிறகும், பராரதி கர்ஜித்த
கர்ஜவன தன கராதகளில் இனறும் ஒலிப்பதராகக்
கூறுவைத வபராய்சய தவிர உண்வம இல்வல.
எம்.ஆர்.

வவைங்கட்ரராமன

எனபவைர்,

‘தீக்கதிர்’ பராரதி நூற்றராண்டு சிறப்பு மலரில்
பராரதி சில நிவனவகள் எனற கட்டுவரயில்
எழுதவைதராவைத:

“ஜராலியன
நிகழ்ந்தவடன

வைராலராபராக்

நடந்த

படுவகராவல

ஒரு

சம்பவைத்வதத்

தவரசராமி அய்யர் அடிக்கடிக் குறிப்பிடுவைரார்.
அச்சம்பவைத்வதப் பற்றி அவைர் கூறும்சபராத,
மராவல சுமரார் ஏழு மணி இருக்கும். மண்ணடி
ரராமசராமித்

வதருவில்

உள்ள

தன

வீட்டில்

தவரசராமி அய்யர் சராப்பிட்டுக் வகராண்டிருந்தரார்.
திடீவரனறு பராரதியரார் வீட்டிற்குள் நுவழந்தரார்.
அவைர் வகயில் ஒரு கத்தி, கண்களில் கனல்
பறக்கிறத.

பழக்குப்

சவைண்டுவமனறு

ஆசவைசத்தடன

தவரசராமி

அய்யவரச்

அவைவரக்

வகயும்

இழுத்தக்

வகராண்டு

வசயினட்

ஜரார்ஜ்

அவடந்தரார்.
சிப்பராய்கவளச்

பழ

வைராங்க
சபச்சு,

சராப்பிடவிடவில்வல.

பிடியுமராக

அப்படிசய

கடற்கவரவய சநராக்கி
சகராட்வட

அங்குள்ள

வைராயிவல

வவைள்வளக்கரார

சண்வடக்கு

இழுக்க

சவைண்டுவமனபத

பராரதியராரின

சநராக்கம்,

சவைடிக்வக பரார்க்கச் சில சிறுவைர்கள் மட்டும் பின
வதராடர்ந்த வைந்த வகராண்டிருந்தனர். விவளவ
எனன ஆனராலும் சரி எனறு கிளம்பிவிட்டரார்
பராரதியரார்.

அவைவரச்

சமராதரானப்படுத்தி

வீட்டுக்கு அவழத்த வைந்தனர்” 10 எனகிறரார்.
ஜராலியன

வைராலராபராக்

படுவகராவல

நடந்தத 13.4.1919 இல், அந்சநரத்தில், பராரதி
ஆங்கில ஆட்சிக்கு மனனிப்புக் கடிதம் எழுதிக்
வகராடுத்த விட்டு, ஆங்கில அரசின விருப்பப்படி
கடயத்தில்

வைசித்த

ஜராலியனவைராலராபராக்
கண்டித்த

எவதயும்

வைந்தரார்.

“அவைர்

படுவகராவலவயக்
எழுதவில்வல

எனறு

ஆய்வைராளர் சகரா.சகசவைனும் கூறியுள்ளரார்.”11

பராரதிவயப்

பற்றி

அளவக்கு

மீறிப்

பரார்ப்பனர்கள் பல வபராய் கவதகவளக் கட்டி
உண்வமச் சம்பவைம் சபராலவம், தராங்கள் சநரில்
பரார்த்தத சபராலவம் எழுதி அவைவர உயர்த்திக்
கூறியுள்ளனர்.
உண்வமயில் வரபௌலட் சட்டத்வதயும்
ஜராலியன

வைராலராபராக்

படுவகராவலவயயும்

வைனவமயராகக் கண்டித்தவைர் விடுதவல வீரர்
வை.உ.சி.சய.

அனனிவபசனட்

ஜராலியன

வைராலராபராக்

அம்வமயரார்
படுவகராவலவய

ஆதரித்தரார். அந்த அம்வமயராரின சஹராம்ரல்
இயக்கம்
இருக்கசவை

பரார்ப்பனர்களுக்கு
திலகரும்,

ஆதரவைராக
பராரதியும்

அனனிவபசனவட ஆதரித்தனர். ஆனரால் வை.உ.சி.
மட்டும் தரான அனனிவபசனட் ஆங்கிசலயரின

வகயராள் எனபவதப் புரிந்த வகராண்டு அவைவர
மிகக் கடுவமயராகத் தராக்கி எழுதியுள்ளரார்.12

அனனிவபசனட்
படுவகராவலவய

பஞ்சராப்

ஆதரித்தரார்

எனபதற்குப்

பினவைரும் சரானறும் உள்ளத:
1923 ஆம் ஆண்டு திருவைண்ணராமவலயில்
தமிழ்நராடு கராங்கிரஸ மராநராடு நவடவபற்றத.
மராநராட்டிற்குத்

தவலவைர்

ஈ.வவை.ரரா

கராரியக்

கமிட்டிக் கூட்டத்தில் சத்தியமூர்த்தி அய்யர்,
நீதிக்கட்சித்

தவலவைர்

பி.

தியராகரராய

வசட்டியராவர ‘டயர்’ எனறும், பனகல் அரசவர
‘இரராட்சசன’ எனறும் வைருணித்தரார். இதவனப்
வபராறுக்கராமல்

எஸ.இரராமநராதன

எழுந்த,

“ஒத்தவழயராவமவயச் சட்டவிசரராதம் எனறு

கூறிக் கராந்திவயக் வகத வசய்யச் வசரானன
சீனிவைராச

அய்யங்கராரும்,

அட்டூழயத்வத

ஆதரித்த,

பஞ்சராப்
வசங்கல்லரால்

அடித்தவைர்கவள இரும்புக் குண்டராலடித்தரார்கள்
வவைள்வளயர்கள். இதிவலனன தவைறு? எனறு
கூறிய

வபசனடு

ரராட்சசியும்

அம்வமயும்,

அல்லவைரா?

டயரும்,

எனறு

பதிலடி

வகராடுத்தரார்.”13 எஸ. இரராமநராதன.
மற்றுவமராரு வபராதவவடவமயராளர் பி.
பரசமசுவைரன கூறுவைதராவைத:
“பராரதி வசரால்லிலும் வசயலிலும் சராதி
சவைற்றுவமவய வவைறுத்தவைன. பூணல் அணிய
உரிவமயற்றவைர்கள்

எனறு

விலக்கப்

பட்ட,

தராழ்த்தப் பட்டவைனுக்கு அவத அணிவித்தரான.
பூண

லின

புனிதத்

தனவமக்கு

எதிரராகப்

சபரார்க்வகராடி உயர்த்தினரான எனகிறரார். ஆனரால்
பராரதி எல்சலராவரயும் இந்தமதத்தக்கு இழுக்க
சவைண்டும் எனற சநராக்கத்தடனதரான பூணல்
அணிவித்தள்ளரார். இக்கருத்வதக் கவைனத்தில்
வகராள்ள

மறுத்த

பரசமசுவைரன

அவைவரப்

புரட்சியராளரராகக் கராட்டுகிறரார்.
சமலும்

இவைர்

பராரதிவயப்

வபண்

விடுதவலயராளரராகவம், ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு
வீரரராகவம்

கராண்கிறரார்.

புரட்சிவய

வைரசவைற்றதராகவம்

பராரதிவய,
கராட்டியவைரல்ல;

பராரதி

“பரசலராகத்திற்குப்

அக்சடராபர்
குறிப்பிட்டு
பராவத

இம்மண்ணுலகிசலசய புத

வைராழ்வவைக் கராணத் தடிக்கும் மக்களின கவிஞர்”
எனறு கூறுகிறரார். 14

வபராதவைராகப்

பராரதிவயப்

புகழ்ந்த

எழுதம் அவனவைருசம பராரதியின வதராடக்கக்
கராலமரான

1906

முதல்

1908

வைவர

உள்ள

கராலத்தில் எழுதிய பகுதிவய மட்டுசம கண்டு,
அவைர் வைராழ்நராள் முழுதம் அசத நிவலப்பராட்டில்
வைராழ்ந்தவைர் எனக் கராட்டுகினறனர். பராரதியின
அரசியல்
மீண்டும்

வைரலராற்றின
மீண்டும்

நிவலப்பராடுகவளக்

வதராடக்கத்வதசய

கூறி

அவைரின

கண்டு

பிற்கரால

வகராள்ளராமல்

மவறத்த விடுவைத சநரிய ஆய்வ முவறயனறு.
வபராதவவடவமக்

கட்சியினர்

மற்றுமுள்ள

அவனவைரும்

முற்சபராக்கராளர்களும்

திட்டமிட்சட இவதச் வசய்கினறனர்.
இந்தியப்
கட்சியினர்கவள

வபராதவவடவமக்
விட

ஒருபடி

சமசல

சபராய்விட்டரார் சபரராசிரியர் ந. பிச்சமுத்த. “அரசு

பற்றிப் பராரதியரார் கூறும் உண்வமகள் வியராசரின
கருத்தகளரா அல்லத பராரதியின கருத்தகளரா
எனபத மகராபராரதத்சதராடு ஒப்பு சநராக்கி எடுக்க
சவைண்டிய முடிவ எனறராலும், பராரதியரார் அரசு
பற்றிக் கூறும் கருத்தகள் சமவத வலனின
அவைர்கள் அரசும், புரட்சியும் எனனும் நூலில்
கூறும்

கருத்தகசளராடு

மனங்வகராளத்தக்கத....

ஒத்திருப்பத
அரசு

பற்றிய

வலனினியக் வகராள்வகவயத் தமிழ் மண்ணில்
அறிமுகப்படுத்திய முதல் கவிஞர் பராரதி”15
எனறு கூறுகிறரார். இத எவ்வைளவ வபரிய வபராய்?
உண்வமயில்

பராரதியராருக்கு

மரார்க்சியத்தின

அடிப்பவடகள் எதவசம வதரியராத
குறிப்பிட்டு
கூறியுள்ளதராவைத:

எனறு

வச.கசணசலிங்கன

“பராரதி,

மரார்க்சிய,

கருத்தகவளசயரா

சகராட்பராடுகவளசயரா

கற்றிருக்கவில்வல.

சமூக

வதரிந்திருக்கவில்வல.
கவிஞரராக
சுரண்டல்,

விஞ்ஞரானத்வதத்

சதசிய

இருந்ததரால்
தனபம்

பராடிசயரா,

முதலராளிகள்

பராட்டராளிகளின

ஆகியவைற்வறப்

எழுதிசயரா

வலனிவனயும்,

வலனினிய

பற்றிப்

இருக்கவில்வல.

வலனினின

அக்சடராபர்

புரட்சிவயயும், பராரதி வைனவமயராகக் கண்டித்த
எழுதினரான.

ரஷ்ய

சதரால்வியுறும்
முதலராளித்தவைப்
வைனமுவறவய
பராட்டராளிகளின

எனறு

சசராசலிசப்

புரட்சி

கூறினரான....

பராரதி

புரட்சிவய

அதன

ஆதரித்தரான.

ஆனரால்

வைனவசயவல,

புரட்சிவய

எதிர்த்தரான” 16 எனகிறரார்.

“பராரதி
பராடவில்வல.

அக்சடராபர்

புரட்சிவயப்

1917 இல்

பிப்ரவைரியில்

நவடவபற்ற புரட்சிவயத்தரான பராடினரார். அவைர்
ஒரு வபராருள் முதல்வைராதியல்ல” எனறு மங்களரா
எனபவைர் பராரதியின கருத்தகவள ஆய்வ வசய்த
கூறியுள்ளரார். 17
இந்தியப் வபராதவவடவமக் கட்சிவயச்
சரார்ந்த வதரா.மு.சி. ரகுநராதன “பராரதி அக்சடராபர்
புரட்சிவயத்தரான பராடினரார். பராரதி அக்சடராபர்
புரட்சிவயப் பராடவில்வல எனறு கூறுபவைர்கள்,
அந்தக் வகராள்வகசமல் வவைறுப்பரால் அவ்வைராறு
கூறுகிறரார்கள்”18

எனகிறரார்.

பராரதிவயப்

புரட்சிக்கராரரராகக் கராட்டுவைதற்கராக இவைர் ‘பராரதி
கராலமும் கருத்தம்’ எனற தவலப்பில் 550
பக்கங்கள் வகராண்ட நூல் ஒனவற எழுதியுள்ளரார்.
இதில் பராரதியின வதராடக்க கராலமரான 1906

முதல் 1911 வைவர அவைர் எழுதியவவை மட்டுசம
உள்ளன. பராரதியின கவடசிப் பத்தராண்டுகள்
எனன ஆனத எனசற வதரியவில்வல. இவைர்
வலனின

வகராள்வகவய

விட,

பராரதியின

வகராள்வககளுக்குத்தரான அதிக முக்கியத்தவைம்
வகராடுத்தள்ளரார்.
பராரதிவயத்
அயரராத

தமிழ்

பராடுபட்டவைர்

வைளர்ச்சிக்கராக
எனப்

பலர்

எழுதியுள்ளனர். அவைர்களுள் குறிப்பிடத் தக்கவைர்
ம.வபரா.சி. ஆவைரார். பராரதி தன தம்பிக்கு எழுதிய
கடிதத்வத சமற்சகராள் கராட்டிப் பராரதிவயத்
தமிழ் இனக் கராவைலரராக உயர்த்திப் பிடிக்கிறரார்
ம.வபரா.சி.
பராரதி தம் தம்பி சி. விசுவைநராதனுக்கு
3.8.1918 இல் கடிதம் எழுதினரார். அதில், “எனக்கு

இனிசமல் இங்கிலீஷில் கராயிதம் எழுதராசத. நீ
எழுதம்

தமிழ்

எவ்வைளவ

இருந்தசபராதிலும்

வகராச்வசயராக

அவதப்

படிக்க

நரான

ஆவைலுறுசவைன. வகராச்வசத் தமிழ் கூட எழுத
முடியராவிட்டரால்

சமஸகிருதத்திசல

கராயிதம்

எழுத”19 எனறு எழுதியுள்ளரார். இவத எப்படிப்
பராரதியின

தமிழ்ப்

முடியும்?

அவைர்

மட்டும்தராசன

பற்று

எனறு

தம்பிவயத்
எழுதச்

வசரால்ல
தமிழல்

வசரால்லியிருக்க

சவைண்டும்; இல்வலவயனறரால் சமஸகிருதத்தில்
எழுத எனறு ஏன கூற சவைண்டும்? இத பராரதிக்கு
ஆங்கிலத்தின

சமல்

இருந்த

வவைறுப்வபக்

கராட்டுகிறசத அனறி ம.வபரா. சி. கூறுவைத சபரால்
தமிழ்ப்பற்று அனறு எனபத வதரியவில்வலயரா?
யராமறிந்த
தமிழ்வமராழசபரால்

வமராழகளிசல

இனிதராவை வதங்கும் கராசணராம்
எனற பராரதியின பராடவலப் பலர் சமற்சகராள்
கராட்டிப்

பராரதியின

சபராற்றியுள்ளனர்.
பராலசுப்பிரமணியன
சமற்சகராள்

தமிழ்ப்பற்வறப்
டராக்டர்

சி.

இப்பராடல்

வைரிகவள

கராட்டிப்

பராரதியின

தமிழ்

இப்பராடவலப்

பராரதி

உணர்வவைப் புகழ்கிறரார். 20
உண்வமயில்

மனப்பூர்வைமராக எழுதினராரரா எனறு இனறு வைவர
யராரும் ஆய்வ வசய்யவில்வல. இப்பராடவலப்
பராரதி 1915 ஆம் ஆண்டு மதவரயில் நவடவபற்ற
தமிழ்ச்சங்கத்தின
நண்பர்களின

பரிசுப்

சபராட்டிக்கராக

வைற்புறுத்தலினரால்

எழுதினரார்

எனபவதப் ‘பராரதியின உயிர் மூச்சு தமிழரா?
ஆரியமரா?

எனற

முதல்

கட்டுவரயில்

சுட்டிக்கராட்டியுள்சளன.

அசதசபராலப்

பராரதியின,
வசந்தமிழ் நராவடனும் சபராதினிசல இனபத்
சதனவைந்த பராயுத கராதினிசல
எனற பராரதியின பராடவலயும் பலர் சுட்டிக்
கராட்டிப்

பராரதியின

சபராற்றுகினறனர்.
தமிழ்ச்சங்கம்
நண்பர்களின

தமிழ்

உணர்வவைப்

இப்பராடலும்
பரிசுப்

மதவரத்

சபராட்டிற்கராக
வைற்புறுத்ததலினரால்

எழுதப்பட்டத எனபததரான உண்வம.
பராரதிவயப் வபண் விடுதவலயராளரராகப்
வபரும்பராசலரார்

கராண்கினறனர்.

அவைர்கள்

பராரதியின வபண் விடுதவலக்கும் இப்பராடவல

சமற்சகராளராகக் கராட்டுகினறனர். தி.ச. ரராஜஸு
குறிப்பிடுவைதராவைத:

மராட்வடயடித்த வைசக்கித் வதராழுவினில்
மராட்டும் வைழக்கத்வதக் வகராண்டு வைந்சத
வீட்டினில் எம்மிடங் கராட்ட வைந்தரார்;
அவத
வவைட்டி விட்சடராவமனறு கும்மியடி 21

எனற பராடவலச் சுட்டிக் கராட்டிப் பராரதிவயப்
வபண் விடுதவலயராளரராகக் கராட்டுகிறரார். பராரதி
வதராடக்கக்

கராலத்தில்

சிறந்த

வபண்

விடுதவலயராளரராக
இப்பராடல்

இருந்தரார்

வைரிகளரால்

நராம்

எனபவத
அறிகிசறராம்.

ஆனரால் பராரதி பிற்கராலத்தில் தீவிர மதவைராதியராய்
மராறிய பினபு அவைருவடய வபண் விடுதவலக்
சகராட்பராடு சபராய்விட்டத எனபசத உண்வம.
பராரதிசய தன கருத்வதப் பினனராளில் மராற்றிக்
வகராண்ட பினபு நராம் அவைர் வதராடக்கத்தில்
கூறியவதசய

திரும்பத்

திரும்பக்

கூறுவைத

ஆய்வக்கு அழகல்ல!
20.10.1906 இந்தியரா
எழுதம்சபராத,
சுயரராஜ்‘

இதழல்

பம்பராயிலிருந்த

எனனும்

இதழன

பராரதி
‘ஹிந்த
ஆசிரியர்

டராணராவைராலரா எழுதிய கட்டுவர இரராஜதசரராகம்
உவடயவதனறும்,

ஆங்கில

அரசு

அவைவரத்

தண்டித்தத அவைர்கள் கடவம எனறும் கூறி
எழுதியதராவைத:

“வதரியம் சவைண்டும், பயமில்லராவம
சவைண்டும்” எனறு 3 பக்கம் பிரசங்கம் வசய்த
பத்திரராதிபர், தராம் எழுதியவத ‘ஆமராம் நரான
எழுதினசத

நியராயவமனறு

எனக்குப்

புலப்பட்டத; அதன சபரில் எழுதிசனன’ எனறு
சகரார்ட்டரார் முனபு கூறத் வதரியமில்லராமல்,
ஏசதரா

வவைற்று

முகராந்திரங்கள்

கூறி

மழுப்பிவிட்ட விஷையம் சவைடிக்வக யராகவம்,
வைருத்தமராகவம் இருக்கிறத. தராம் வசய்தவத
ஒத்தக்

வகராள்ளராத

வதரியத்தடன

இவைர்

எழுதம்படி

வகராண்டரார்கசளரா

வியராசத்வத
யரார்

அறியமராட்சடராம்”

சகட்டுக்
எனறு

கூறியுள்ளரார்.
இந்தியரா இதழன வவைளியீட்டராளரராகப்
பதிவ வபற்றிருந்த சீனிவைராசன ஐந்த ஆண்டுக்
கடுங்கராவைல்

விதிக்கப்பட்டவதப்

பற்றிப்

புதச்சசரிக்குச் வசனறபின பராரதி அங்கிருந்த
வவைளியிட்ட இந்தியரா இதழல் ‘இந்தியரா சகஸ’
எனற ஆசிரியவவரயில்:
“... ஏசதரா பிறர் ஏமராற்றுதலுக்குப்பட்டுப்
பிசகி நடந்த விட்டராவரனறும் அவைர் வசய்தத
குற்றம் எனறு தீர்ப்பராகி விடும் பசஷைத்தில்
அதற்கராக

அனுதராபப்பட்டு

சகட்டிருக்கிறரார்

எனறும்...

மனனிப்புக்
சீனிவைராசனின

வைழக்கறிஞர் கூறியவதக் குறிப்பிட்டு, ‘நராம் எத
வசய்யினும்

சதசத்தசரராகம்

சதசத்தசரராகிக்கு
பிரராப்தம்’;

எனறும்

ரராஜத்தசரராகக்

வசய்சயராம்.

மீளராத

நரகசம

சகசிலகப்பட்டுக்

வகராள்ளும் ஒவ்வவைராரு பத்ரராதிபரும் வசரால்ல
சவைண்டியதம் அதசவை” எனறு கூறியுள்ளரார்.
சீனிவைராசவனச் சிக்க வவைத்தவிட்டுப் புதச்சசரி
வசனற

பராரதி

இவ்வைராறு

ஆசிரியவவரயில்

எழுதவைத வபராருத்தமராக இல்வல எனறு பராரதி
ஆய்வைராளர் முவனவைர் ப. இவறயரசன கட்டிக்
கராட்டியுள்ளரார். 22
தம்வம நம்பிய ஒருவைவர ஆபத்தில் சிக்க
வவைத்த விட்டுத்தராம் தூரப் சபராய்விட்டவம
பராரதியராரின

சரித்திரத்தில்

ஒரு

வபரிய

களங்கசமயராகும் எனறு எஸ.ஜி. இரராமராநுஜலு
நராயுடு கூறியுள்ளரார்.23
பராரதியரார் எப்சபராதம் தரான மட்டும்
அகப்பட்டுக்வகராள்ளக்

கூடராத,

சிவறக்குப்

சபராகக்கூடராத எனறு சந்த வபராந்த வைழகவளக்
கண்டுபிடித்த ஒளிந்த வகராள்கிறரார். மற்றவைர்கள்
இவ்வைராறு

வசய்யும்

வபராழுத

கண்டித்த

எழுதவைத எந்த வைவகயிலும் புரட்சியராளனுக்கு
உள்ள குணமராக மராட்டராத.

பராரதி ஒரு மதவைராதி எனறராலும் அவைர்
சர்வை சமயத்வதயும் சமமராகக் கருதினரார் எனப்
பலர் எழுதகினறனர். முனனராள் நீதிபதி. மு.மு.
இஸமராயில்
ஒனவறச்

அவைர்கள்
சுட்டிக்கராட்டி,

பராரதியின

பராடல்

அவைவரச்

சர்வை

மதத்திற்கும் வபராதவைரானவைரராகப் படம் பிடித்தக்
கராட்டுகிறரார். அப்பராடல் வைருமராறு:
தீயிவனக் கும்பிடும் பரார்ப்பரார் - நித்தம்
திக்வக வைணங்கும் தருக்கர்
சகராயிற் சிலுவவை முனசன - நினறு
கும்பிடும் சயசு மதத்தரார்
யராரும் பணிந்திடும் வதய்வைம் - வபராருள்

பராருக்குள்சள வதய்வைம் ஒனறு - இதில்
பற்பல சண்வடகள் சவைண்டராம் 24
இந்தப் பராடலுக்குப் பிறகு பராரதி தன
கருத்வத

மராற்றிக்

இசுலராமியர்கவளயும்
கடுவமயராக

வகராண்டு
கிறித்தவைர்கவளயும்

விமர்சித்தள்ளரார்

எனபவத

மதங்கவளப் பற்றிப் பராரதியின பரார்வவை எனற
என கட்டுவரயில் சுட்டிக் கராட்டியுள்சளன.
பராரதியரார்

ஒரு

சவைதராந்தி.

அவைர்

இயற்வகவயப் பற்றி எழுதினரால் கூட அதில்
சவைதராந்தப் வபராருள் இருக்கும் எனக் கூறும்
டராக்டர் மினனூர் சீனிவைராசன பராரதியின குயில்
பராட்டுக்கு விளக்கம் எழுதி அதில் சவைதராந்தக்
கருத்தகள் மிளிர்வைவதச் சுட்டிக் கராட்டுகிறரார்:

நீவரப் பவடத்த நிலத்வதத் திரட்டி
வவைத்தராய்
நீவரப் பவழய வநருப்பிற் குளிர்வித்தராய்
கராற்வற முனசன ஊதினராய்
கராணரிய வைரானவவைளி சதராற்றுவித்தராய்,
நினறன வதராழல் வைலிவம யராரறிவைர்?
என

வைரும்

வைருணவனயில்

(1)

ரிக்சவைதக்

கருத்தம் சராண்சடராக்ய உபநிடதக் கருத்தம்
மிளர்வைவதக் கராணலராம்.
ரிக்சவைதம் பத்தராவைத மண்டலம் 1929
ஆம்

சூக்தத்வதப்

பயினறரால்

சமற்கராணும்

வைருணவன சமலும் தலங்கும் 25 எனகிறரார்
மினனூர் சீனிவைராசன.
பராரதிவய மிகவம் தல்லியமராக ஆய்வ
வசய்த சகரா.சகசவைன தராழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீத
பராரதிக்கு

அக்கவற

இருந்ததராகக்

கண்டு

கூறுவைதராவைத:
“பவறயருக்கு
சவைண்டியத

நியராயம்

நம்முவடய

வசலுத்த

முதற்கடவம.

அவைர்களுக்கு முதலராவைத சவைண்டியத சசராறு.
அவைர்கவளவயல்லராம் ஒனறு திரட்டு. உடசன
விபூதி நராமத்வதப் பூசு.... அவைர்கவளவயல்லராம்
ஒனறு சசர்த்த ஹிந்த தர்மத்வத நிவலக்கச்
வசய்யுங்கள்.

நம்முவடய

விடராசதயுங்கள்.

பலத்வதச்

மடராதிபதிகசள!

சிதற

நராட்டுக்

சகராட்வடச் வசட்டியரார்கசள! இந்த விஷையத்தில்

பணத்வத வைராரிச் வசலவிடுங்கள்” எனறு பராரதி
கூறியுள்ளவதச்

சுட்டிக்

மனிதசநயப்

பற்றராளரராகக்

சகசவைன.

உண்வமயில்

சநயத்சதராடு

பராரதி

இவதச்

அவைர்கள்

பராரதிவய
கராட்டுகிறரார்

இவதக்

“பவறயர்களுக்கு
எனறரால்

கராட்டி,

மனித

கூறவில்வல.
வசய்யவில்வல

முகமதியர்களராகவம்,

கிறித்தவைர்களராகவம் மராறி நமக்கு எதிரிகளராகி
விடுவைரார்கள் எனறு ஆர்.எஸ.எஸ. பராணியில்
கூறியுள்ளரார்.”27

ஆனரால்

சகரா.சகசவைன

பராரதிவய ஓர் ஆர்.எஸ.எஸ. முனசனராடியராகக்
கராட்ட விரும்பராமல், பராரதியின கருத்வத மராற்றி
அவைவர மனிதசநயப் பற்றராளரராகக் கராட்டுகிறரார்.
பராரதி

பவறயர்கவளத்

தராழ்வைராகக்

கருதவைவத நியராயப்படுத்தி எழுதி உள்ளவத
சகரா.

சகசவைன

அவைர்கசள

‘பராரதியராரும்

சசராசலிச கருத்தகளும்’ எனற நூலில் சுட்டிக்
கராட்டியுள்ளரார் அவவை வைருமராறு: “ஹிந்தக்கள்
புரராதன கரால முதலராகசவை சகரா மராமிசத்வத
வைர்ஜனம் வசய்த விட்டரார்கள். ஒரு சிறு பகுதி
மட்டும் வைர்ஜனம் வசய்யராதிருப்பவதக் கண்டு
ஜராதிப் வபராதவம அப்பகுதிவயத் தராழ்வைராகக்
கருதகிறத. இத முற்றிலும் நியராயம்” 28 எனக்
கூறித்

தராழ்த்தப்பட்டவைர்கவள

வவைத்தவத நியராயப்படுத்தம்
மனித சநயப் பற்றராளரராக

ஒதக்கி

பராரதிவய ஒரு
எவ்வைராறு கராண

முடியும்?.
பராரதி

இந்திய

சதசிய

விடுதவலவய ஆதரிப்பதராகக்
கூறுவைதராவைத:

இனங்களின
சகரா. சகசவைன

இந்தியப் பகுதிகவள வமராழவைராரியராகப்
பிரித்த

அவைற்வற

‘மராதராவின

இவணக்கும்

தவைஜம்’

எனற

சபராக்வக
பராடலில்

கராண்கிசறராம். வசனவன மராகராணத்தில் உள்ள
கனனடர், வதலுங்கர், மவலயராளர், தமிழர் ஆகிய
சதசிய

இனங்கவளப்

அவனவைரும்

ஒனறு

மணிக்வகராடிவய
பராடுகினறரார்.

பிரித்த
சசர்ந்த

அவைர்கள்
தராயின

வைணங்குவைதராகப்
சதசிய

மராநிலங்கள்

இனவமராழவைராரியராக
பிரிக்கப்படுதவலயும்

ஆதரிக்கினறரார். ஆனரால் இந்தியராவின அரசியல்
விடுதவலக்குப்

பிறசக

இவதச்

வசய்ய

சவைண்டும் எனகிறரார். 29
ஆனரால், உண்வமயில் பராரதி அப்படிக்
கூறவில்வல. வதலுங்கர் தனி மராநிலமராகப் பிரிய

சவைண்டும்

எனறு

1917 இல்

தீர்மரானம்

நிவறசவைற்றியசபராத பராரதி கூறியதராவைத:
“ஆந்திரவரத்
ருஜஸுப்படுத்தவைவதக்

தனிப்பிரிவைராக
கராட்டிலும்

அசஸத

ஹிமராசல பர்யந்தம் உள்ள இந்தக்கவளல்லராம்
ஒனறு எனற மூலமந்திரத்வத நிவலநராட்டுவைசத
அவைசியவமனறு என புத்திக்குத் சதரானறுகிறத.
ஹிந்தக்கவளல்லராம் ஒசர கூட்டம். சவைதத்வத
நம்புசவைராவரல்லராம் ஸசஹராதரர். பராரத பூமியின
மக்கவளல்லராம்

ஒசர

தராய்

வையிற்றுக்

குழந்வதகள். நமக்குள் மதசபதம், ஜராதிசபதம்,
குலசபதம், பராஷைராசபதம் ஒனறுசம கிவடயராத.
இந்தக்

வகராள்வளதரான

இந்தக்

கராலத்தக்கு

உத்தமமரானத. ஹிந்த மதத்வத உண்வமயராக
நம்புசவைராவரல்லராம் ஒசர ஆத்மரா, ஒசர உயிர்,

ஒசர உடம்பு, ஒசர ரத்தம், ஒசர குடல், ஒனறு”30
எனறு கூறுகிறரார்.
இப்படிப்பட்ட

அகண்ட

பராரதக்

வகராள்வக உவடய ஆர்.எஸ.எஸ. முனசனராடி
மூவள வகராண்ட பரார்ப்பன பராரதி, சதசிய
இனங்களின விடுதவலவய ஆதரித்தரார் எனக்
சகரா. சகசவைன கூறுவைத விந்வதயராக உள்ளத.
பராரதியின வைராழ்வில் சமயம் வைகித்த
வசல்வைராக்கு கருததற்குரியத. ஒரு குறிப்பிட்ட
கராலத்தக்குப்பின
சமயப்

இவைரத

பவடப்புகசள

சமயத்வதசய

பவடப்புகளில்

அதிகம்

சதசியமராகவம்

இருந்தன.

பிற்கராலத்தில்

ஏற்றுக் வகராண்டரார் என சவைறு ஓர் இடத்தில்
சகரா. சகசவைன கூறியுள்ளரார். 31

“பராரதி கராலத்தில் ஏகராதிபத்தியத்தின
ஆட்சியும்

சுரண்டலும்

சநரடியராக

இருந்த

இப்வபராழுத

அவைற்றின

வைடிவைங்கள்

மராறியுள்ளன.

இந்நிவலயில்

இத்தவகய

சகராட்பராடுகளின

சதவவை

பல்கிப்

வபருகி

உள்ளத. இவத நிவறசவைற்ற பராரதி ஓரளசவைனும்
உதவைக் கூடிய நிவலயில் உள்ளரார்”32 எனறு
சகரா.சகசவைன

கூறுவைத

மிகவம்

வியப்பராக

உள்ளத. பராரதி அகண்ட பராரதம் கராவிக்வகராடி
தூக்கிக் வகராண்டவைர். அவைவர சகரா.சகசவைன
ஏகராதிபத்திய

எதிர்ப்புக்

வகராள்வகக்குத்

தவணக்கு அவழப்பத சவைடிக்வகயராக உள்ளத.
திரராவிடர்

இயக்கத்வத

எதிர்ப்பதில்

பராரதியும்,

மிகக்

கடுவமயராக

சகரா.சகசவைனும்

சதராழர்கள் ஆகிவிட்டனர். எனசவை
எத்தவன
எழுதினராலும்

முவற

மனனிப்புக்
சகரா.சகசவைன

பராரதி
கடிதம்
மிகவம்

எளிவமயராக

அத

அவைருவடய

வைராழ்வில்

ஏற்பட்ட ஒரு ஊனம் எனற அளசவைராடு நிறுத்தி
விடுகிறரார். இவத எல்லராம் விட ஆர்.எஸ.எஸ.
எண்ணம்
சகராணத்தில்
எதிர்ப்பு

வகராண்ட

பராரதிவய

கராட்டராமல்

ஓர்

வீரரராகவம்,

பற்றராளரராகவம்,
விடுதவலக்குப்
பராரதிவயக்
சநர்வமயரான

ஏகராதிபத்திய

மனித

சதசிய

அந்தக்
சநயப்

இனங்களின

பராடுபட்டவைரராகவம்
கராட்டுவைத
ஆய்வ

சகரா.சகசவைனின
முவறவயக்

கராட்டவில்வல.
பராதகம் வசய்பவைவரக் கண்டரால் -நராம்
பயங்வகராள்ள லராகராத பராப்பரா
சமராதி மிதித்த விடு பராப்பரா - அவைர்

முகத்தில் உமிழ்ந்த விடு பராப்பரா 33
எனற

பராரதியின

முவனவைர்

த.

வைரிகவளச்
மூர்த்தி,

சுட்டிக்கராட்டி,

பராரதிவய

வீர

உணர்வள்ளவைரராகக் கராட்டுகிறரார். ஆனரால் பராரதி
இந்தப் பராப்பராப் பராட்வட எப்சபராத பராடினரார்?
வவைள்வளயருக்குப்

பயந்த

மராறுசவைடத்தில்

புதவவை வசனறபின அங்கிருந்ததரான பராடினரார்.
பராரதி

எந்தக்

வதரியத்தடனும்
இருக்கவில்வல.
ஆங்கிசலயருக்கு

கராலக்கட்டத்திலும்
தணிச்சலுடனும்
அதற்கு
அஞ்சிஅஞ்சிசய

மராறராக
அவைர்

வசத்தக் வகராண்டிருந்தரார் எனபசத உண்வம.
இல்வல எனறரால் அவைர் புதவவை வசனறபின,
ஆங்கில அரசுக்கு ஆண்டுசதராறும் மனனிப்புக்
கடிதம் எழுதிக் வகராண்டிருப்பராரரா?

“பராரதிவய எவ்வைளவ வசதக்கினராலும்
கராலனிய எதிர்ப்பராளன எனற நிவலயில் இருந்த
அவைவர இறக்கிவிட முடியராத” 34 எனகிறரார்
த.மூர்த்தி. நராம் அவைவர இறக்க சவைண்டிய
அவைசியசம இல்வல. அவைசர அந்நிவலயில்
இருந்த

1910 க்குப்

பின

தராமராகசவை

இறங்கிவிட்டரார்.
1915 க்குப் பின ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு
எனபத அவைரிடம் தளியும் இல்வல எனபசத
உண்வம.
வமராத்தத்தில்

பராரதியின

வதராடக்க

கராலத்வத மட்டுசம சுட்டிக் கராட்டுவைத எந்த
வைவகயிலும் சநர்வமயரான ஆய்வைராகராத.
“சராதிகள் இல்வலயடி பராப்பரா” எனற
பராரதிசய, இனவறய பராரதி எனகிறரார் த.மூர்த்தி.

அந்தப் பராரதி எனசறரா மவறந்த விட்டரார்
நீதிக்கட்சி

வதராடங்கியவடன

பராரதியின

பரார்ப்பன சுயரபம் முழுவமயராக வவைளிப்பட்டு
விட்டத. ‘கடல்சமல் வைருணராசிரமப் பராலம்’
எனற

கட்டுவரயில்

பராரதி

“குலத்தளசவை

ஆகுமராம் குணம்” எனபசதராடு “அம்பட்டன
பிள்வள

தரானராகசவை

வகராள்ளுகிறத.

சராதி

சிவரக்கக்
இப்சபராத

கற்றுக்
இருக்கும்

நிவலயில் அவத மராற்ற சவைண்டிய அவைசியம்
இல்வல” எனகிறரார். அப்படிப்பட்ட பராரதிவய
எப்படிச்

சராதி

எதிர்ப்பராளர்

எனக்

கராட்ட

முடியும்?
“பராரதிவயப் பரார்ப்பரான எனறவவைராரு
கராரணத்திற்கராக

மட்டம்

தட்டிய

மூடர்கள்,

எங்சக இனி தரான உவதப்பட்டுச் சராக சநருசமரா,

என அஞ்சி, ஒதங்கி விட்டனர்”35 எனத் த.
மூர்த்தி கூறுவைத விந்வதயராக உள்ளத.
பராரதி பரார்ப்பனக் குலத்தில் பிறந்ததரால்
மட்டும் நராம் அவ்வைராறு கூறவில்வல. பராரதியின
அரசியல் நிவலப்பராடுகள் அவனத்திலும் தன
சராதிக்குச்

சராதகமராகசவை

வசயல்பட்டுள்ளரார்

அவைர்

எனபதரால்தரான

நராம்

அவைவரக் கண்டிக்க சவைண்டியுள்ளத.
சுயமரியராவத இயக்கத்வத ஆய்வ வசய்த
சபரராசிரியர் மங்கள முருசகசன ஆகராவவைனறு
எழுந்ததபரார்

யுகப்புரட்சி

எனற

பராரதியின

பராடல்களரால் வபரியரார் ஈர்க்கப்பட்டு அதனரால்
அவைர்

ரசியரா

வபராருத்தமராக

வசனறரார்36
இல்வல.

எனறு

கூறுவைத

குடியரசு

ஏட்டின

வதராடக்க கராலத்தில் பராரதியின பராட்வட சமல்

அட்வடயில்

வவைளியிட்டு

வைந்த

வபரியரார்

8.11.1925 முதல் குடி அரசு ஏடு முதல் மூனசற
மராதத்தில்
வபரியரார்

பராரதியின
நீக்கி

பராடல்

விட்டரார்.

வைரிகவளப்

அதன

பிறகு

பராரதிவயப் பற்றி எங்கும் அவைர் எழுதவில்வல.
அப்படியிருக்க 1931 ஆம் ஆண்டில், பராரதியின
பராடல்களரால் அவைர் ஈர்க்கப்பட்டு, இரசியரா
வசனறரார் எனபவத எப்படி ஏற்க இயலும்?
வபரியராசர

1929

முதல்

வபராதவவடவமக்

கருத்தகவளக் குடி அரசு ஏட்டில் எழுதி வைந்தரார்,
அதனரால் சசராவியத்வத சநரில் பரார்க்க விரும்பி
அவைர் வசனறரார் எனபசத உண்வம.
திரராவிடர் இயக்கம் பற்றி வைரலராற்று
ஆய்வ நூவல எழுதியுள்ள முரவசராலிமராறன
அவைர்கள் பராரதியரார் 1915 இல் அனனிவபசனடின
‘நியஇந்தியரா’

பத்திரிவகயில்

எழுதிய

ஒரு

கடிதத்வதக்
எதிர்ப்பராளர்

வகராண்டு
எனறு

அவைவரப்

பரார்ப்பன

எழுதியுள்ளரார்.

37

வதனனிந்தியர் நல உரிவமச் சங்கம் சதரானறிய
பிறகு அனனி வபசனடின சஹராம்ரல் இயக்கம்
வதனனராட்டுப் பரார்ப்பனர்களுக்கு அவடக்கல
இடமராக இருந்தத என எழுதி உள்ளரார். இந்த
அவடக்கலத்தில் பராரதியும் ஒருவைர் எனபவத
ஏசனரா எழுதராமல் விட்டு விட்டரார்! குவறந்த
பட்சம் திரராவிட இயக்க வைரலராற்று நூலில்
பராரதிவயப்

பரார்ப்பன

எனபவதச்சுட்டிக்

எதிர்ப்பராளர்
கராட்டராமலராவைத

இருந்திருக்கலராம்.
பராரதிவயப்

பற்றி,

நரான

அறிந்தவைவரயில், இனறுவைவர ஏறக்குவறய 525
நூல்கள் வவைளிவைந்தள்ளன. இதில் 500 க்கும்
சமற்பட்ட நூல்கள் பராரதிவய வைரானளராவைப்

புகழ்ந்த

கூறுபவவையராக

உள்ளன.

இவவை,

வபரும்பராலும் பராரதி ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு
வீரர், வபண் விடுதவல வீரர், சராதிமறுப்பு வீரர்,
தமிழ்

இனத்திற்கராகப்

பராடுபட்டவைர்

எனற

சகராணத்திசலசய எழுதப்பட்டுள்ளன.
பராரதி 1906 முல் 1910 வைவரயிசலதரான
ஏகராதிபத்திய எதிர்ப்பு வீரரராக இருந்தரார்.
1904 முதல் 1906 வைவரதரான அவைர் வபண்
விடுதவலயராளரராக இருந்தரார்.
அவைர் ஆங்கிலத்வத மிகக் கடுவமயராக
வவைறுத்தரார்.
கலராசராரத்வத

அதற்குக்

கராரணம்

ஆங்கிலம்

அழத்த

பரார்ப்பனக்
விட்டத

எனபதரால்தரான. இதனரால் தரான அவைர் தமிழல்
எழுதினரார்.

தமிழன

மீத

அவைருக்கு

உண்வமயரான

பற்று

இல்வல

எனபவத

அவைருவடய எழுத்தகளில் கராணலராம்.
பராரதியரார் வைள்ளலராவரப் பற்றி ஒரு வைரி
கூட

எழுதவில்வல.

சமராகனரராவயப்
வீரபராண்டிய
எழுதவில்வல.

ஆனரால்

பற்றி

இரராஜராரராம்

எழுதி

உள்ளரார்.

கட்டவபராம்மவனப்
ஆனரால்

பற்றி

ஜரானசிரராணி

லட்சுமிபராவயப் பற்றி எழுதியுள்ளரார்; தமிழுக்கு
ஆக்கம் சசர்த்த கரால்டுவவைல்வலப் பற்றிசயரா,
ஜி.ய. சபராப்வபப் பற்றிசயரா, மசனரானமணீயம்
சுந்தரனராவரப்

பற்றிசயரா

பராரதியரார்

எழுதவில்வல, ஆனரால் ஆரியவமராழ உயர்ந்த
வமராழ எனறு கூறிய மராக்ஸமுல்லவரப் பற்றி
எழுதியுள்ளரார். தமிழ் இலக்கண, இலக்கியத்தின
உயர்வகவளப் பற்றி எழுதவில்வல; ஆனரால்

சவைத

ரிஷிகளின

பராடலுக்கு

உவர

எழுதி

உள்ளரார்.
ஜி.ய.

சபராப்

திருவைராசகத்வதயும்

திருக்குறவளயும்

ஆங்கில

வமராழயராக்கம்

வசய்த உலகத்தின பல மூவலகளில் தமிழன
வபருவமவயச் சசர்த்தரார். ஆனரால் பராரதியராரின
ஆங்கில வமராழ வபயர்ப்பு Agni and other Poems.
பராரதி ஆரிய சவைதங்கவள ஆங்கிலத்தில் வமராழ
வபயர்த்த உலகம் முழுவைதம் பரவைச் வசய்தரார்.
பராரதியரார் தமிழ் இலக்கியங்கவளப் படிக்க
சவைண்டிய

அவைசியம்

இல்வல

எனறு

கூறியுள்ளரார். (பரார்க்க; சுத்தரானந்த பராரதியராரின
கவிக்குயில் பராரதியரார், பக்.73,74) எல்லராம் புதித
புதிதராகச் வசய்சவைராம் எனக் கூறிய பராரதியரார்
1914 முதல் அரவிந்தரின ஆரியரா பத்திரிவகயில்
ஆரியர்களின சவைதங்களின வபருவமகவளப்

பற்றிசய வதராடரராக எழுதி வைந்தள்ளரார். ஆரியம்
கலவைராத

தனித்

தனவமயுவடய

தமிழ்வமராழசயரா, தமிழ் இனசமரா உண்வடனறு
பராரதி எனறுசம ஏற்றுக் வகராண்டதில்வல. பரலி
சு. வநல்வலயப்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூட
“தமிழ்நராட்டில் ஒசர ஜராதிதரான உண்டு. அத
தமிழ்

ஜராதி;

அத

ஆரிய

ஜராதி

எனற

குடும்பத்திசல தவலக் குழந்வத எனவறழுத”
எனறுதரான எழுதியுள்ளரார். (இனம் எனபவதக்
குறிக்க பராரதியரார் ஜராதி எனற வசரால்வலப்
பயனபடுத்தியுள்ளரார்.

பரார்க்க:

பராரதியின

கடிதங்கள், ப.158, வைரானதி பதிப்பகம்).
பராரதியரார்
எனபவதப்

ஆரியச்

பராவைலசரறு

சரார்பரானவைர்

வபருஞ்சித்திரனரார்

அவைர்கள் ‘ஆரியப் பரார்ப்பனர்களின அளவிறந்த
வகராட்டங்கள்’ எனற தமத நூலில் சுட்டிக்

கராட்டியுள்ளரார்.

அனறில்

ஆசிரியர்

சி.

வவைற்றிசவைந்தன அவைர்கள் தமத ‘பராரதியின
மறுபக்கம்’ எனற நூலில் பராரதியின பராடல்களில்
உள்ள ஆரியச் சரார்வபச் சுட்டிக் கராட்டியுள்ளரார்.
சதராழர் வவைற்றிமணி அவைர்கள் ‘பராரதி வைளர்த்தத
பரார்ப்பனீயசம’ எனற நூலில் பராரதியின ஆரியச்
சரார்வபச் சுட்டிக் கராட்டியுள்ளரார்.
இவைர்கள்

மூவைருசம

பராரதியின

கவிவதயில் உள்ள ஆரியச் சரார்புகவள மட்டுசம
சுட்டிக்

கராட்டியுள்ளனர்

எனபத

குறிப்பிடத்தக்கத.
வபரும்பராலரான

நூலராசிரியர்கள்

பராரதியின கவிவதகவள மட்டுசம படித்தவிட்டு
பராரதிவயப் வபரிய புரட்சியராளரராகப் படம்
பிடித்தக் கராட்டுகினறனர்.

கு.வவை.கி.

ஆசரான,

‘பராரதியரார்,

பராரதிதராசன, வபரியரார்’ எனற நூலில் பராரதியின
ஆரியச் சரார்பிவனச் சுட்டிக்கராட்டியுள்ளரார்.
பராரதியின

தமிழ்

உணர்வ

எனபத

ஆங்கில - கிறித்தவை கலராச்சராரத்திற்கு எதிரரான
இந்த மதக்கராப்பு எனற தனவமயில் ஆனத.
பராரதி கூறுவைரார் நல்ல தமிழல் படிப்பவைன நல்ல
இந்தவைராக

இருப்பரான;

ஆங்கிலக்

கல்வி

படிப்பவைன. இந்த மதப்பற்று இல்லராதவைனராக
ஆகிவிடுவைரான

எனபரார்.

ஆனரால்

பராரதிதராசனுவடய தமிழ்ப்பற்று எனபத இன
ரீதியிலரானத. நல்ல தமிழ் படிப்பவைன நல்ல
தமிழனராக இருப்பரான எனபரார்.
பராரதியின

தமிழ்

உணர்வ

மதரீதியிலரானத. பராரதிதராசனின தமிழ் உணர்வ

இனரீதியிலரானத.

பராரதி

வதராடக்கத்தில்

முற்சபராக்கராக இருந்த பிறகு வமல்ல வமல்ல
இந்தத்தவை

உணர்வில்

மூழ்கி

அதிகரித்தக்

வகராண்சட

வசனறரார்.

ஆனரால்

பராரதிதராசன

வதராடக்கத்தில்

ஆத்திகரராக

இருந்த

சுயமரியராவதக்

வகராள்வககவள

ஏற்றுக்

வகராண்டு முழு நராத்திகரராக மராறினரார்.
ஆக

பராரதியின

பரிணராம

வைளர்ச்சி

எனபத ஆர்.எஸ.எஸ. இயக்கத்வத சநராக்கிசய
தமிழவர அவழத்தச் வசல்கிறத. பராரதிதராசனின
பரிணராம

வைளர்ச்சி

எனபத

தமிழனின

விடுதவலவய சநராக்கித் தமிழவர அவழத்தச்
வசல்கிறத.
பராரதியின
பவடப்புகளராகிய

கவிவத,

முழுப்
கட்டுவர,

கவத

முதலியவைற்வற ஒருசசரப் படித்த அவைவரப்
படம் பிடித்தக் கராட்ட சவைண்டும். இதசவை
உண்வமயரான ஆய்வ.
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