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நமது தலைவர் ஸ்ரீ எஸ். சத்தியமூர்த்தி அவர்கள், 
7947-ஆம் ஆண்டில் சிறைப்பட்டு ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரியில் 

தேோரயாகப் படுத்திருக்கும் போதும்-பெனிடன்ஸரி சிறையி 

லிருக்கும் போதும்-தன் அருமைப் புதல்வி ஸ்ரீமதி லெட்சுமி 

அவர்களுக்கு எழுதிய 66 கடிதங்கள் அடங்கியது இப் 

ட புத்தகம், ~ 

"ஆங்கிலத்தில் எழுதிய கடிதங்களை ஸ்ரீ நிலமேகம் அவர் 

கள் தமிழாக்க “சுதேச மித்திரன் ” வாரப் பத்திரிகையில் 

வரிசையாக வெளியிட்டு வந்தார், கடிதங்களின் உயர்வும் 

மொழி பெயர்ப்பின் தன்மையும் படிப்பவர்களுக்கு எவ் 

வளவோ: சுவாரஸ்யம் அளிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந் 

திருக்கிறது. இதைப் புத்தகமாக வெளியிட; அநுமதி தந்த 

ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய மனைவியாருக்கும் “சுதேச 

மித்திரன்'' ஆசிரியர் ஸ்ரீ, ௪ி,ஆர், ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும் 

கன்றி செலுத்துகிறோம், : . 

தமிழ்ப்பண்ணையாளர்.
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fo \ கண்னை விஷயம் 
  
  

என் அன்புள்ள இவா” 
லக்மிக்கு, 

காளாவட்டத்தில் நீ சிரத்தையுடன் கவனிக்கக் 

கூடிய முக்கியமான அம்சங்களைக் குறித்து. உனக்குத் 

தொடர்ச்சியாகச் சில கடிதங்கள் எழுத உத்தேசித்இருக் 

கிறேன். இன்னும் இடைக்காலத்திலேயே இருந்து வரு 

வதாகச் சொல்லக்கூடிய இளம் பெண்களின் தலை, 

மூறையைச் சேர்ந்தவள் நீ. வாழ்க்கையில் wh Mot sons 

கும், மனிதவர்க்கத்துக்கும் உன் உரிமைப்படி சேவை 

செய்ய வேண்டுமென்று ச விரும்புகிறாய் என்பது எனக்குத் 

தெரியும். இந்த லட்சியத்தில் தவறு ஏதும் இடையாது. 

பார்க்கப்போனால் இது ரொம்ப sow விஷயம்தான். 

ஆனல். ஒன்று, இந்தியாவிலுள்ள பெண்களுக்கு, முக் 
இயமாகத் தென்னிந்தியப் பெண்களுக்கு, கல்யாணம் 
அதீதியாவசியமான காரியம், கல்யாணம் செய்துகொள்வது 
என்பது உன் சுதச்இரத்தைக் கட்டுப்படுத்.தும் காரியமென 

- நீ இன்று நினைக்கலாம். ஆனால் நான் சொல்வதை சம்பு; 
நூற்றுக்கு 99 இனங்களைப் பார்த்தால், கல்யாணம் உண் 
மையில் சுதந்திரமூள்ளதுதான் என்பது தெரியவரும். 

நெற்றி: வியர்வை நிலத்தில் விழும்படி. உழைத்து உண 
வைச்... சம்பாதுப்பதென்பது உல்லாஸமான வேலையல்ல. 

77



அருமைப் பூதல்விக்கு 
  

! ஆண்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும் ; பெண்கள் குடும்பத்தை 

நடத்த வேண்டும். இது நேர்மையான விஷயநங்தான். 

_ ஒறிந்துப் பெண்களுக்குப் பொருளாதாரத் துறையில் 

அதிகமான சுதந்திரம் இருக்கவேண்டுமென்பதை நான் 

ஒப்புக்கொள்கிறேன். சொத்துரிமை விஷயத்தில் அவர் 
களுக்குத் திட்டமான உரிமை இருக்க வேண்டும். 

கல்யாணமான பெண்கள் பணவிஷயத்தில் தங்கள் கண 

வனையே நம்பியிருக்கக்கூ டாது. ஆனால்: இந்த நிலைமையை 

அளவுக்கதிகமாகச் செய்யவும்கூடும். இந்தக் காலத்தில் 

அகேகம் புருஷர்கள் தங்களுடைய மனைனிகளிடம் 
பணத்தை ஒப்படைப்பதில் ஒருவிதமான சந்தேரீஷ த்தை 
அடைஇன்றனர். 

மானைவியாகவும் தாயாகவும் இருக்க நேருவது உத் 

தமமான பாக்கியம். அதேபோல, புருஷனாகவும் 

தகப்பனாகவும் இருப்பது உன்னதமான. ஒரு பாக்கயந் 

தான். இந்த உறவு விஷயத்தில் நாம் உயர்வு தாழ்வு 

என்ற உணர்ச்சிகளையெல்லாம் அடியோடு ஒழித்து விட்டு, 

சம உணர்ச்சியை அபிவிருத்தி செய்துகொள்ள வேண்டும். 

உன்னுடைய மேல் படிப்புபற்.றி என்ன செய்ய உத் 

தே$ித்திருக்கிறாய் ? கல்யாணம் படிப்புக்குத் தடையாக 

இருக்கக்கூடாது. அது தடையாயிருக்கும் என்றும் நான் 

. நினைக்கவில்லை. ஆங்கலெ இலக்கியத்தில் உனக்குள்ள 
ஞானத்தைச் சீர்படுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்பது என் 

விருப்பம். அதோடு நன்றாக வீணை வாசிக்கக் கற்றுக்கொள். 

சம்ஸ்இருதம், ஹிந்துஸ்தானி, தமிழ் ஆகியவற்றையும் 

கற்றுக்கொள். உலகத்தில் -௩டக்கும் சம்பவங்களைத் 
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கல்யாண விஷயக் 
  

தொடர்ச்சியாக நீ தெரிந்து 'வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். 
இவற்றையெல்லாம்விட இன்னொருவிஷயத்தை முக்கிய 
/மாக நீ கவனிக்க வேண்டும். புத்தியைக் கொண்டு செய்யும் 
காரியங்களிலும், ரஸானுபவங்களிலும் உன் கணவருக்கு 
உற்ற துணையாக இருக்கும்படியான முறையில் நீ Cup 
கொண்டு உன்னைத் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். 
இதில் தான் இருக்கிறது உண்மையான சந்தோஷம். 

இதருக்கட்டும். யாரைக் கல்யாணம் செய்து கொள் 
, எப்போகிறாய்£ தாராளமாக மனம் விட்டுத் தெரிவித்து 

1 எழுதக்கூடிய விஷயமல்ல இது. சுலபமாக எழுதக் 
கூடியதுமன்று. சம்ஸ்கிருதக் கவி உண்மையை எடுத்துப் 
பின்வரும் வாக்கியங்களில் சொல்கருர். 

*கன்யா வரயதே ரூபம்; மாதா வித்தம் ; பிதா 
ச்ருதம்; பாந்தவா: குலமிச்சந்தி; ம்ருஷ்டான்னம் இதரே 
B@: 

“பெண் அழகை நாடுகிறாள்; தாய் சொத்தை விரும்பு 
கிறாள் ; தகப்பனார் படிப்பைக் கவனிக்கருர் ; உறவினர் 
கல்ல குலமா என்பதைப் பார்க்கிறார்கள் ; பாக்கப்போர் 
கல்யாணத்திலே நல்ல சாப்பாட்டில் காட்டஞ் செலுத்து 

. இன்றனர்."” இவை எல்லாவற்றையும் கவனிப்பது விசேஷம் 
தான். உன்னைப் பொறுத்தமட்டில், பகவத் சங்கற்பத்தை 
முன்னிட்டு உனக்குப் பிடித்த ஒரு வரனைத் தேடி 
உனக்கு மணமகனாக்க முயல்வோம். வரன்தேடும் விஷ' 

, “கண ஏரார் ஈர் ளன ன் டள ௭௭ | 
எனா: கணண yea gat எள: ॥ 
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யத்தில் உன் அபிப்பிராயப்படித் தான் நடக்கும். அதில் ' 

உன் கருத்துத்தான் முக்கியமாக மேலோகங்கியிருக் 

கும். இன்று ஈமது நாடுள்ள நிலைமையில், தாயும் தகப் 

பனுமே இந்த விஷயத்தில் முக்கியமாகக் கவனித்துச் செய்ய 

வேண்டும். அதுவே இரமம். 

உடன் சந்தோஷர்தான் உன் அப்பா, அம்மாவுக்கு முக்கியம். 

- வாழ்க்கையில் உனக்கு நல்ல கணவனாக இருக்கக்கூடிய 

் வரனை அவர்கள் தேடுவார்கள். பகவான் இந்தக் காரி 

யத்தை நல்லபடியாகச் செய்ய வமிகாட்டவேண்டுமென்பது 

எங்கள் பிரார்த்தனை. ஹிந்துக்களின் பதிவிரதா தருமத் 

இல். மிகவும் முக்கியமான அம்சமிருக்கிறது. அதை நீ 

அனுசரித்து நடந்து கொள்வாய் என்று எனக்குத் தெரியும். 

நீ அப்படி நடந்தால், சந்தோஷமும், உண்மையான மண 

வாழ்க்கையிலுள்ள சகல மங்களங்களும் உனக்குக் கட்டும். 

27-5-1941 

எஸ். ஸத்யமூர்த்தி.
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என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

ஒய்வு நேரத்தில் பொழுது போக்குக்காகச் செய்யக் 

கூடிய வேலையொன்றைப்பற்றி உனக்குச் சொல்லப்போக 

ஜேன். நீ உனக்கென்று ஓய்வு நேர உல்லாஸ வேலையாக 

"ஒன்றைப் பழூக்கொள்ள வேண்டுமென்பது என் எண் 

ணம், அதை உன் வாழ்நாளெல்லாம் .அனுஷ்டித்து வர 

வேண்டும். இதனால் உன் .வாழ்க்கை சந்தோஷகரமா 

யிருக்கும் ; ருசிகரமாயுமிருக்கும். 

இய்வுகேர உல்லாஸ வேலை என்றால் என்ன £ அகராதியி 

ள்ள வியாக்யானத்தை நான் சொல்லவில்லை. ஓய்வு 

நேரத்தில் பொழுதுபோக்குக்காகச் செய்யும் வேலையைச் 

சாதாரணமாய்க் சழ்க்கண்டவாறு சொல்லலாம். ஏதாவது. 

ஒரு வேலை; அதை ஜீவனத்்.துக்காகச் செய்வதில்லை, 

கடமையை உத்தேூத்துச் செய்வதுமல்ல.. சந்.துஷ்டிக்காகச் 

செய்யும் வேலை அது. நீ தேர்ந்து கொள்ளும் வேலை 

எதுவாக இருந்தா லும், அது சாதாரணமாக உன் அலுவல் 

களுக்குப். புறம்பானதாக இருக்கவேண்டும். 

புத்தகங்கள் என்றால் உனக்கு ரொம்பப் பிடிக்குமென்று 

"எனக்குத் தெறியும். ஆனால் அது உன்னுடைய ஓய்வு கேர 

உல்லாஸ வேலையாக இருக்க முடியாது, - படிப்பு என்ப து 

உன்னுடைய சாதாரண வேலைகளில் ஓன்று, வேண்டு 

ei
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மானால் இப்படிக்கூட நான் சொல்லுவேன். ஓய்வு நேர 

உல்லாஸ வேலைக்கும் உன்னுடைய சாதாரண அலுவல் 

களுக்கும் சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது. ஆனால் ரீ பொழுது 

போக்குக்காகப் பொறுக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வேலை 

எப்படியிருக்க வேண்டுமென்று தெரியுமா? அது உனக்குப் 

பிடித்த வேலையாக இருக்கவேண்டும், அதை விருத்திசெய் 

வதில் உண்மையான உற்சாகம் இருக்கவேண்டும்; அவ் 

வேலையிலிருந்து உண்மையாகவும், நிரந்தரமாகவும் 

சந்தோஷம் கிட்டும்படியும் இருக்கவேண்டும். 

நான் இதுபற்றிச் சற்று. யோசித்தேன். : உனக்குத் 

தோட்ட வேலை பொழுதுபோக்கு வேலையாக இருக்கலா 

மென்பது என் யோசனை, அது உனக்குப் பிடிக்கிறதா £ 

அந்த. வேலையை உனக்குப் பிடித்தமானதாகச் செய்து 

கொள்வாய் என்று ஈம்புகிறேன். தோட்ட வேலையில் 

சந்தோஷமளிக்கும்படி. அலாதியான அம்சமொன்றிருக் 

கிறது. கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து தன்னுடைய வேலை 

யினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்களைச் செடிகள், புஷ்பங்கள், 

பழங்கள் ஆகியவற்றின் ரூபத்தில் காண்பது சந்தோஷ 

கரமாகும். இதனால் உனக்கு மட்டுமில்லாமல் அவற்றைப் 

பார்க்கும் அனைவருக்கும் சக்தோஷம். எனவே, இவ்வேலை 

வாழ்க்கையில் மிகவும் பெரிய அனுபவமாகும். 

வழக்கப்படிச் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை யெல்லாம் 

தோட்டக்காரர்கள் செய்து விடுவார்கள். ஆனால், இந்த 

வேலையில் நகாளவட்டத்தில் நீேயே பங்கெடுத்துக் 

.கொள்வாய். அதுவே உன்னைப் பற்றிக்கொள்ளும். 

தோட்டத்தைப் பயிர் செய்வது; பருவகாலங்களைப் - 
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பரிசீலனை செய்து அறிவது, செடி. கொடிகளுக்கு எதிரியாக 
வுள்ள பூச்சி புழுக்களுடன் எதாத்துப் போராடுவது 
தோட்டத்துக்குச் செவ்வனே நீர் பாய்ச்சி, உரம் 
போடுவது; வர்ணவாரியாகத் தோட்டத்தை அமைக்கும்! 
திட்டம்; அதை உன் வீட்டுக்குப் பொருத்தமாக அமைப்பது 
முதலிய இக்காரியங்கள் பற்றியெல்லாம் நீ சிக் இக்கும்படி. 
நேரும். ரஸிக உணர்ச்சியையும் பீரயோக்க கேறிடும். 

சென்ளைபோன்ற இடங்களில் தோட்டவேலை ரொம்பக் 
கஷ்டமாகும். ஆனால் அதிருஷ்டவசமாக உனக்கு நல்ல 

ப இடமாய்த் கடைக்கும் பட்சத்தில் அவ்வேலை மிகவும் 
சுலபமாயிருக்கும். சென்னையில் கூட நீ நல்ல : தோட், . 
டத்தைப் பயிராக்இ உருப்படுத்தமுடியும். உன்னுடைய ' 
கோட்டம் நன்றாக இருக்கிறது. கொஞ்சங் கொஞ்சமாக 
அறு சிறந்து விளங்கும், 

கோ ட்டவேலை உனக்குத் கேகப்பயிற்சி அளிக்க றது 
நிறைய நல்ல காற்று கிடைக்கறது. விடியற்காலையில் 
எழுர்தருக்கச் செய்கிறது. இது நல்லது. தோட்டவேலை 
செய்வதால் அழகான பறவைகளை நீ காணலாம். அவை 
களின் வாழ்க்கையையும் நீ அறியலாம், இதைத் தவிர... 
தேனீ வளர்க்க ஆரம்பித்தால், தேனிக்களின் அற்புதமான 
பழக்கவழக்கங்களையும். கற்றுக்கொள்ளலாம். நல்ல 
தேனும் உனக்குக் கிடைக்கும். அது மிகச் சிறந்த அகாரம். 

காய்கறிகள், புஷ்பங்கள், பழங்கள் இவற்றைக் 
கொடுக்கக்கூடிய தோட்டத்தைப் பயிர்செய்ய முடியம். 
ஓரளவு நீயும் இதைச் செய்யலாம். ஆனால். ஓய்வு நேர 
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உல்லாஸ வேலை என்ற 'மூறையில் உனக்குத் தோட்ட 
வேலையைக் குறித்து இதை கான் எழுதுகிறேன். முக்கிய 
மாகப் புஷ்பங்கள் பற்றி எழுதும்போது, அவற்றை கரம் 
செடி களிலிருந்தும் கொடிகளிலிருந்தும் பறிப்பது சரியா 2 
புஷ்பங்களைப் பறிக்காமல் அவற்றைச் செடி கொடிகளி 
லேயே விட்டுவைத்தால் ஈமது தோட்டம் சோபையுடன் 
சிறந்து விளங்குமல்லவா £ அவற்றைப் பார்த்து, அவற்றின் 
தோற்றத்தையும், மணத்தையும். அதக போலமியக வவார் 

அது ஆச்சர்யமான துதான். 

சகுந்தலை துஷ்யந்த மகாராஜாவின் தர்யாருக்குச் 
செல்லுகிறாள். அந்தச் சமயத்தில் தமது காட்டில் வளர்ந்த 
தோட்டத்திலே உள்ள நறுமலர்களையும், பசுங்கொடி களை 
யும் கோக்இப் பின் வருமாறு சொல்லுகிறுர் கண்வ மஹ 
ரிஷி :--* உங்களுக்கெல்லாம் கண்ணீர் விடுவதற்கு முன் 
னால் சகுந்தலை நீர் அருந்த மாட்டாள்; நிறையப் பூச்சூடிக் 
கொள்வதென்றால் அவளுக்குப் பரம ஆசை ; ஆனால் அதற் 
காக இளந்தளிர்களையோ, நறுமலர்களையோ ஒரு போதும் 

- பறிக்க மாட்டாள் ; அவள் இப்போது தன் புருஷன் 
வீட்டுக்குப் போவருள்... நீங்களெல்லாம் அவள் போக 
அனுமதி தாருங்கள்." 

*பாதும் - ந Lig wind வியவஸ்யதி . ஜலம் யுஷ்மாஸ் 
் பிதேஷாுயா 2 ச நாதத்தே ப்ரிய மண்டனாபி பவதாம் ஸ்நே 
-.ஹேன யா பல்லவம்; ஆத்யே வ: குஸும gen Og 
ஸமயே யஸ்யா. பவதயுத்ஸவ: ; ஸேயம் பாதி சகுந்தலா. 
பதிக்ருஹம் ஸர்வைரனுக்ஞாயதாம். 
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அஅத்ஹா / என்ன அற்புதமான அபிப்பிராயம்/ தோட் 

உத்தை அன்புடன் வளர்ப்பதற்கு இது ஒரு வழி. இன்னும் 
இதர வழிகளும் உண்டு. தோட்டவேலை மிகவும் உன்னத 

மான ஓய்வு நேர வேலை என்பதில் சந்தேகமில்லை. நீ அழ 

கான தோட்டத்தை அமைத்திருக்கிறாய். அதை வளர்ந் 

தோங்கச்செய். அன்புடன் அதைப் பராமரிக்கக் கற்றுக் 

கொள், அதை உன் ஓய்வு நேர உல்லாஸ' வேலையாகக் 

கொள். கடவுள் உன்னைக் காப்பரராக / 

30-5-41. 

*ag a sad cage ae gqearafiag a) 
alge சன் எரர் za a ரகக ட 

aa ௭: நராஏ8௭௭9 எனா எனக; 
aa ae agar vfiqe ஸிரனார் ॥
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என் அன்புள்ள 
ல்ஷ்மீக்கு, 

உன் வாழ்நாள் முழுதும் ஆரோக்கியமாக இருப் 

பதற்குச் தேகாப்பியாசம் எவ்வளவு அவசியமானதென் 

பதைப்பற்றி இன்று எழுதப் போகிறேன். ஆண்டவன் 

. உனக்கும் உன்போன்ற மற்றச்சகோதர சகோதரிகளுக்கும் 

நல்ல சரீரத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் அதைச் சரிவர 
. உபயோஇத்தால் நோய்க்கே இடமிராது, வயது வரு. 

முன்னரே கிழத்தன்மையும் வராமலிருக்கும். 

உன் வயதுள்ள பெண்களும், உன்னைக்காட்டிலும் 

சிறிய பெண்களும், பெரிய பெண்களும், பெரிய குடும்பங் 

களில் கூட, சில வருஷங்களுக்கு முன்புவரை வீட்டு வேலை 

களை நிறையச் செய்வது வழக்கம். அநேகம் கிராமங்களிலும் 

பட்டணங்களிலும் . பெண்கள் ஸ்னானம் செய்வதற்காக. 

ஆறு, குளம், கணறு முதலியவற்றிற்குப் போவார்கள்... 

. வரும்போது தலையிலோ அல்லது இடுப்பிலோ குடத்தில் 

தண்ணிர் கொண்டு வருவார்கள். இது அவர்களுக்கு நல்ல 

தேகாப்பியாச வேலையாகும். அவர்களில் அ(ேகருக்கு. 

நீந்தத் தெரியும் ; நீந்தவும் நீந்தினார்கள். நீந்துவது நல்ல 

தேகா ப்பியாசம். 

அதோடு, அவர்கள் வீட்டில் ஏராளமாக வேலை செய் 

_ தார்கள். வீட்டையும் அதைச் சுற்றியும் பெருக்குவார்கள் 5 
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சமைப்பார்கள்; பறிமாறுவார்கள்; துணிகக&£த் துவைப் 

பார்கள்; பாத்திரம் தேய்ப்பார்கள். மாடு கறக்கத் தெரி 

யும். ஆடுமாடுகளுக்குத் தீனி வைப்பார்கள். உன் போன்ற 

பெண்களுக்கு அவை முடியாது. அந்த வேலைகளையெல்லாம் 

செய்யவேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஆனால் அவ் வேலை 

களையெல்லாம் செய்வது மட்்டமானதில்லை என்பதை மட். 

டும் சொல்லுகிறேன். 

நான் இங்கிலாந்திலும், ஸ்காட்லாந்திலும் "பார்த்திருக்: 

- இழேன். வீட்டு வேலைகளைச் செய்வதற்காக அவ்விடங்களி 

“லெல்லாம் வேலையாட்களை வைத்துக்கொள்வது சிலருக்குத். 

தா!
 

- தான் சாத்தியம். எனவே வீட்டிலுள்ள: பெரும்பான்மை 

யான வேலைகளையும் பெண்கள் தான் செய்கருர்கள். உத்தி: 

யோககாலம் போக அவகாசம் கிடைக்கும்போதுதான் கண: . 

வனோ, தகப்பனாரோ அல்லது பிள்ளையோ பெண்களுக்கு. 

வீட்டுவேலைகளில் உதவி செய்வது வழக்கம். 

உனக்கு மேலேசொன்ன வேலைகளில்லாததால் நீ Sor 
சறி தேகாப்பியாச வேலை செய்ய வேண்டும். மிஸஸ் பக். 

"சொல்லியிருக்கும் தேகாப்பியாச வேலைகளை க் கவனி. அதில்: 

ப சலபமாயுள்ளதைப் பார்த்து உனக்குக் தக்கபடியாகத் 

தினசரி அவ்வப்பியாசங்களைச் செய். சுலபமான சவாஸ: 

அப்பியாசங்களைச் செய்யவும் ரீ பழகவேண்டும். அவை 
சுவாசாசயத்தின் சக்தியை அபிவிருத்தி பெறச்செய்யும்... 

இவற்றையெல்லாம்விட இனசரி ரீ இரண்டு மணி நேர 
மாவது வெளியே நல்ல காற்று இருக்கும்படியான இடத். 

இல். இருக்க வேண்டும். 
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்“ டென்னிஸ் '' பெண்களுக்கும் கல்ல விளையாட்டுத்தாள். 
ரீ டென்னிஸ் ஆடக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதை 

ல் நன்றுகவும் ஆடவேண்டும். ஏதாவது ஒரு நாள் உனக்குத் 
| தேகாப்பியாசவேலை செய்ய முடியவில்லை யென்று வைத்துக் 

... கொள். அன்று ஒரு மணி நேரமாவது வெளியே காற்றோட் 

டமாக உலாவப் போய் வரவேண்டும். 

620 வேலைகள் எல்லாவற்றுற்குமே தேகம் ஒரு 

- அஸ்திவாரம்போல. நீ ஏராளமாக விஷயங்களைத் தெறிந்து 

. கொள்ளலாம்; புகழவட.ந்து மற்றவர்களுக்குச் சேவை 

செய்வதில் அக்கரை கொள்ளலாம். ஆனால் இவற்றுிற் 

கெல்லாம் நல்ல தென்பு வேண்டும். அப்போதுதான் வேலை 

களை நன்றாகச் செய்யமுடியும். ர 

** தெளிவான புத்திக்குக் இடமான தேக ஆரேரக் 

தியம் வேண்டும் ” என்பது லத்தீன் பழமொழி. இது 

உனக்குத் தெரிந்ததுதான். இதை மிகைப்படுத்தவும் கூடும், 

மிகைப்படுத்தவும் : படுகிறது. ஆனால், இதில் உண்மை 

யிருக்கிறது. 

தேசாப்பியாசத் துக்கு : உதவியாக, சரியான பழக்க 

வழக்கங்கள் இருக்கவேண்டும், முக்கியமாக பானம், 

போஜனம், போகம் இவற்றில் எல்லாம் மிதமான முறை 

இருக்க வேண்டும். உயிர் வாழ்வதற்காக நாம் சாப்பிடு 

இறரோமேயன்றி, சாப்பாட்டுக்காக உயிரை வைத்துக் 

கொண்டி ருக்கவில்லை. தற்காலத்திலுள்ள பழக்கங்கள் பல 

அவசியமற்றவை, அவற்றுல் ஆரோக்கவேத்துக்கும் கெடுதல். 

னக்கும் உன் அம்மாவுக்கும் காப்பி என்றால்” ரொம் 

பப்பிடிக்கும்; அனால் உனக்கோ காப்பியோ டீயோ பிடிக்க 
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வில்லை. பால் மட்டும் சாப்பிடுகிறாய். அறர்தப் பழக்கத்தை. 

விடாமலிரு. நிறைய ஈல்ல பழங்களையும், காய்கறிகளையும் 

ரீ சாப்பிடவேண்டும். நிறையப் பால் சாப்பிடு, தயிர் . சாப்: 

பிடு, வெண்ணெய், நெய் இரண்டையும் உட்கொள். தேக:. 

சம்பந்தமான சகல விஷயங்களிலும் முறைப்படியும், . 

கட்டுப்பாட்டின்படியும் இரு. 2? 

உன்னுடைய உடம்பு, நகங்கள், தலைமயிர், கண்கள், காது 

கள், வாய். பற்கள் முதலிய உறுப்புக்களை யெல்லாம் மிக 

வும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த விஷயத். 

3 தில் 7 செவ்வையாக இருக்கிறாய் என்பது எனக்குத் தெரி 

யும். முக்கியமாக உஷ்ணப் பிரதேசமான ஈம் நாட்டில் 

AVES ஸ்னானம் செய்வதும், கைகால்களைச் சுத்தம் 

செய்து கொள்வதும் அவசியம். 

வளர்ந்துவரக்கூடிய உன் போன்ற பெண்கள் உடம் 

பைப்பற்றி ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும். . இதனால் 

அடுத்த தலைமுறைக்கு அனுகூலம். உன்னுடையசரீரத்தைப் 

பொக்கிஷம் வைக்கக்கூடிய ஓர் இடம்போல நினைத்துக் 

கொள். அதைச் சுத்தமாகவும், ஆரோக்கியமுள்ள தாகவும்,. 

தென்பாகவும் : இருக்கும்படி: . செய்துகொள். 

பாரரதவருஷத்தின் பண்டைக்காலத்தப் பெண்களைப் 

போல் நீயும் உடல் வலிமை. பெற்றுவளரக் கடவுளைப்: 

பிரார்த்இக்கறேன். 

97-5-47, 
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என் அன்புள்ள 

ல்க்மிக்கு, 

.கன்னடக்கம் எவ்வளவு அவசியமான தென்பதை 
உனக்கு வற்புறுத்த டென்னிஸன் எழுதிய கவிதைகளி 

விருந்து சில பகுதிகளை கேற்று எழுத எண்ணினேன். 

அனால் அவை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை. 

இப்போது அவை நினைவுக்கு வந்து விட்டன. “தன் மதிப்பு; 

அய அறிவு? தன் அடக்கம்: இவை மன்றுமே வாம்க்கையை 

உன்னதமாக்கக் கூடியவை ” என்றார் மேனாட்டு கவிஞர். 

இதை நினைவில் வைத்துக்கொள். 

நட்பு அல்லது நேசம் என்றால் என்ன? அவ்கபிபல்திக் 

தான் இன்று உனக்கு எழுத விரும்புகிறேன்... நட்பு எவ் 

வளவு உன்னதமானது! 'ஈட்பு .என்ற தமிழ்ச் சொல் 

சம்ஸ்கிருதத்தில் “வயஸ்ய”” (ன) என்று வழங்குகிறது. 

இப்பதத்தின் தாத்பர்யம் இதுதான். இட்டத்தட்டச் சரிசம 
மான வயதுள்ளவர்களிடையேதான் உண்மையான நட்பு 

.. நிலைபெற மூடியும். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி 

உண்டு. அதுவும் உனக்குத் தெரிந்ததுதான்; “மனோ 

உணர்ச்சியைப் பொறுத்திருக்கிறது வயது" ் என்பது அப் 

பழமொழி. 

இன்னொரு விஷயம். மேல் காட் டுப் பிரபல கவிஞா் 
'வேர்ட்ஸ்வொர்த் எழுதியுள்ள அழகான sc லுயூக் ” 
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என்ற கவிதையை நீ படிக்க வேண்டும். வயது முதிர்ந்த 
ஓரு தகப்பனார்; தம்முடைய குமார்னுக்குச் சரிசமமாக 
இருஈ்து சந்தோஷப்படவேண் டுமென்று விரும்புகிருர் ; 
அப்போது அவர் தமது பூர்விச வாலிபப் பருவ நாட்களை 
யும், பிள்ஃப் பிராய நாட்களையும் நினைவுக்குக் கொண்டு 
வந்து எண்ணிப்பார்க்கிறார். அச்சம்பவம்தான் அந்தக் 
கவிதையில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குறது. இப்போது எனக்கு 
வயது 55; உனக்கு 75 வயதுதான். இருந்தாலும் நீயே 
பார். நானும் நீயும் சிறந்த சிகேகிதர்களாகவேயிருக்கிறோம். 
பொதுவாக உனக்கு மிகவும் சிறந்த ஈண்பர்கள் உன் வய 
துள்ள கோஷ்டியில்தான் இருப்பார்கள். அத்தியந்த ஈண் 
பர்களாக்கிக் கொள்வதற்கான இடம்காலேஜும், ஸ்கூலும் 
தான். அதுவே அதற்குச் சரியான காலமும். என்னுடைய 
அத்தியந்த ஈண்பர் என்னோடு கூட காலேலிலே வாூத்தவர் 
என்பதுதான் உனக்குத் தெரியுமே. 

சிரேகபாவத்தில். மிகவும் முக்கியமான அம்சம் |r gy 
என்று கேட்கிறாயா? சரேக பாவத்தில் பிரஇப்பி சயோஜனம் 
என்பதையே நாடாத தன்மைதான் முக்கிய அ௮ம்சமென 
நான் தயங்காமல் சொல்வேன். பரஸ்பர சகாயம், லாபம் 
முதலியவற்றை நாடியே வாழ்க்கையில் . பலவிதமான 
தொடர்புகளும், உறவும் ஏற்படுகின்றன; ஆனால் நட்பு 
என்பதற்குக் குறிப்பாக எந்த லட்சியமும் கிடையாது. 
அதுவே ஓர் லட்சியமாகிவிடுகற து. 

உன்னைப்போலவே பாவித்து அதைக் காட்டிலும் அதிக 
/மாக ஒருவரிடம் அன்பு செலுத்துவது உண்மையில் மிகவும் 

- சந்தோஷகரமானதாகும். தம்விஷயத்தைக் காட்டிலும் 
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சிநேகிதர் விஷயத்தில் அதிகமாகச் சிரத்தைகொள்ளுகிறார் 

என்றோ, அல்லது தம் விஷயத்தில் எந்த அளவு சிரத்தை. 

கொள்ளுகிறாரோ அதே போலச் சிகேகிதர் விஷயத்திலும் 

நடந்துகொள்கிறார் என்றோ ஒருவருக்கு உணர்ச்சி ஏற். 

படுமாயின், அது ஒரு அபூர்வ பாக்கியம்தான். 

கணவன்-மனைவி; அம்மா-அப்பா) தமையன்-தங்கை; பெ ற்... 

றோர்-குழந்தை ; இந்த: உறவுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன 

“வல்லவா? இவை எல்லாம் உத்தமமான உறவு தான். இவற்: 

முல் உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமும், அறுதலும் கிடைக் 

இன்றன. ஆனால் இந்த உறவுகளிலெல்லாம் ஓரளவு கடமை 
2௩யும் இருந்துவருகிறது. மேலே சொன்ன உறவுகளிலெல் 

லாம் ஒருவருக்கொருவர் சிகேகமாகத்தான் இருந்து இர 

வேண்டும் : இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்குத் தொல்லைதான். 

நட்பு என்பதில் இயற்கையாகத் தோன்றும் ஓர் உணர்ச்சி 

இருக்கிறது; கடமை எதையும் செய்யவேண்டுமென் ற. 

நிர்ப்பந்தமே அதில் அடியோடு கிடையாது. இதனால்தான் 

இிகேகம் மிகவும் இன்பமாகப் பரிமளிக்கி றது. 

சிநேகத்தால் உபயோகங்களும் இருக்கின்றன. ௪ம். 

தோஷ காலத்தில் சிகேகிதர்களோடிருந்தால் சந்தோஷம் 

அஇகமாகறது. துக்கப்படும்  சந்தர்ப்பத்திலோ சிகே௫தர் - 
களிருந்தால் அது குறைந்து போகிறது. . கட்டுப்பாடான 

குடும்பத்தினர் இருப்பதோடு கூட, மிகவும் முக்கியமான 

'விஷயங்களைத்' தெரிவித்துப் பரஸ்பரம் அபிப்பிராயம் 
தெரிந்துகொள்ள ஒரு ஈண்பர் இருந்தால் அது மிகவும். 

விசேஷம். குடும்பத்தில்கூடட உண்மையான நண்பர்கள் 
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இருக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் இந்தக் கடிதத்தில் வெளி 

சிகேகிதர்களைப் பற்றியே எழுதுகிறேன். 

நமது நாட்டிலுள்ள நிலைமையில் குடும்பத்துக்கு 

வெளியே ஆடவர்களின் சிநேகம்.உனக்கு இருக்க முடியாது. 

ஆகவே ஸ்கூலிலு!ம், காலேஜிலும் தான் நீ ஈண்பர்களைத் 

தெரிந்தெடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால் இதில் வலுக் 

கட்டாயமான முறை இருக்க முடியாது. . நான் மேலே 

சொன்னதுபோல் உண்மையான நட்பு அதுவாக இயற்கை 

யாகப் பிறக்கவேண்டும். சிகேகபாவத்திலுள்ள முக்கிய 

அம்சம் அது தான். நட்பிற்குப் பாத்திரமாக இருக்கக் 

கூடிய தன்மையை நீ பெற்றிருக்கிறாய். ஆகவே உனக்கு 

நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். அவர்களோடு நட்பாக 

இரு, கேச பாவத்தை வளரச்செய் ; அது மேன்மேலும் 

வளர்ந்து பெருகட்டும். 

சம்பிரதாயத்தை அனுசரித்து உனக்கு அநேகருடைய 

பரிச்சயமும், நட்பும் இருக்க வேண்டும், இருக்கவும் முடி. 

-ழும். ஆனால் உண்மையான ஈண்பர்கள் என்றால் சொற்ப 
பேர்கள் தான் அம்மாதிரி இருக்க முடியும். அதோடு நீ 
திருப்தியடைய வேண்டும். உண்மையான -: நண்பர்கள் 

யார் என்று எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?. இதில் நாமே 
நம்மை ஆராய்ந்து அறியவேண்டும். அதுவே அதற்குச் 

சோதனை. 

அண்மையான ஈண்பர் யார் 2? உன்னுடைய யோசனையை 
மதிக்கவேண்டும்? உனக்கு: வலுவில் ஓத்தாசை செய்ய 
மூன் வருபவராயிருக்கவேண்டும் ; உதவி செய்பவரா 

2. 98 ்



அருமைப் புதல்விக்கு. 
  

யிருக்கவேண்டும்; உன்னுடைய சுகதுக்கங்களைப் ப௫ர்ந்து 

கொள்ள வேண்டும். 

அடண்மை நட்புக்கு அடையாளம் அதுவென்று எப்படி. 

நமக்குத் தெறியும்£2 உன்னுடைய இயற்கை உணர்ச்சியே 

அதைத் தெரிவித்து விடும். 

12 றவர்களைவிட சிலபேர்களோடுஇருக்கும்போது மட்டும் 

உள்ளூர உனக்குச் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எல்லோரு 

உனும் நீ சவுஜன்யமாகவும் தாராளமாகவும் பேசிப் பழச 

"வேண்டியது தான். ஆனால் உன் மனதிலுள்ள விஷயங் 

களையும் ஆழ்ந்த ் மயான Smt aR jeer அதிகமாக 

~ சிலரிடம் தான்: தெரிவிக்கவேண்டும். உண்மையான, 

அத்யந்த ஈண்பர்களை நிதானிக்கும் விஷயத்தில் நீ அவசரப் 

் பட்டு விடவும் கூடாது. பரஸ்பரம் நேசித்து சிரத்தை 

எடுத்துக்கொண்டு உண்மையான ஈண்பர்களாகும். விஷ 

- யத்தை அறிந்துகொள்ள சில வருஷங்கள் போகவேண்டும். 

அண்மையான ஈண்பர்கள் எல்லோரும் எல்லாவிஷயத் 

திலும் ஓரே விதமான அபிப்ராயம் உடையவர்களாயிருக்க 

வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. எல்லா நண்பர்களும் 
_- எல்லா விஷயங்களிலும் ஒரே விதமான எண்ணங் கொள்வ 

தென்றால் அந்த நட்பில். ருயிராது. ஆனால் ஈண்பர் 

களிடையே மனதில் ஓன்றும் சொல்லில் ஒன்றும் என்ற . 

. தன்மை இருக்கக்கூடாது. 

en as வெளியே உனக்கு ஒரிரு ஈல்ல பெண் 

ட்கள் எக வகாகையாக இருக்கவேண்டுமென்று கடவுளைப் 
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பிரார்த்திக்கறேன். பிற்காலத்தில் உன்னுடைய வாழ்க் 
கையைச் சந்தோஷமாகச் செய்யும் பெண்களும் உனக்கு 

நண் பர்களாகவேண்டும் . என்பதும் என் பிரார்த்தனை. 

அவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் . நீ சந்தோஷகரமாக 

இருக்கும்படி. செய்யவேண்டும். 

- கடவுள் உன்னைக் காப்பாராக / 

1-6-'41. 
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சம்பாஷணை 
ச் 
  

  

என்அன்புள்ள 

ad aap ih dg 

மனிதனுக்குச் சாதாரணமாகச் சதா பேசுவது சுபா 

வம்... ஆகவே காமெல்லாரும் பேசுகிறோம். எங்குப் பார்த் 

தாலும் பேச்சு ; எப்பொழுது பார்த்தாலும் பேச்சுத்தான். 

ஆனால் இந்தப் பேச்சுக்களெல்லாம் சம்பாஷணையா 2 

இல்லை. 

சம்பாஷணை என்பது ஒரு கலை; அது ஓரு சிறந்த 

கலை. நல்ல சம்பாஷணை செய்யக்கூடியவராயிருப்பது சமூ 

கத்துக்கு மிகவும் விசேஷ மதிப்பு வாய்ந்த சாதனம். 

சிரான சமூகத்துக்கு. ௮து ஒரு மார்க்கம். நல்ல சம்பா 

ஷணைக்காரராக இருப்பவர்களை காம் வரவேற்க வேண்டும். 

இடணார்ச்சிப் பெருக்கெடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் பல 

உண்டு என்பது உண்மைதான். வெகுகாலம் பிரிந்திருந்து 

விட்டு மீண்டும் ஈண்பர்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்று வைத் 

துக்கொள். பேச்சு அப்போது அனாவசியமாகத் தோன் 

றும். அவர்கள் கூடச் சேர்ந்து இருந்தால் மட்டுமே 

போதும். ஆனால் இது விசேஷமான சந்தர்ப்பத்தில் அபூர்வ 

மாக ஏற்படக்கூடிய சம்பவம். கட்டுப்பாடு விதிகளுடன் 

நீயும், உன் அம்மாவும் இப்போது என்னை ஆஸ்பத்திரி 

பலே வந்து பார்க்கிறீர்கள். காம் தொடர்ச்சியாகச் சம்பா 
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ஷிக்காமல் போனாலும் எனக்கு ரீ: இங்கருக்கும்போது 

ரொம்ப சந்தோஷமாயிருக்கிறது. இதே.மாதிரி உனக்கும் 

இருக்கவேண்டும். 

  

சாதாரணமான சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் எல்லா 

சமூக வாழ்விலும் சம்பாஷணை மிகவும் சிறந்த சாதனம் 

என்பது தெறிந்த விஷயம். மிகவும் சிறந்த சம்பாஷணை 

யென்றால் அது இருவருக்குள் நடக்கவேண்டும். இதில் 

எண்ணிக்கை மூன்று பேர்களோ அல்லது நான்கு பேர் 

- களோ இருக்கலாம். அதற்குமேல் அதிகமாகிவிட்டால் 

௮௫ உண்மையான சம்பாஷணைக்கு உகந்ததல்ல. 

கி யும்கானும் பார்த்தறிந்திருக்கும் கோஷ்டிகளில் அடிக்கடி. 

பேச்சு வளர்ந்துகொண்டே போவதைக் கவனித்திருக் 

இரோம். ஆனால் அதில் ஒரு சீரான முறையில் சம்பாஷணை 

நடத்தும் முயற்சியே இருப்பதில்லை. எல்லா கல்ல சம்பா 

* ஷணையின்போதும் ஒரு முதல் விதியை அனுஷ்டிக்க வேண் 

டும். அதாவது, அந்தச் சம்பாஷணையின்போது ஒருவர் 

மட்டும்தான் பேசவேண்டும். இரண்டு பேர் ஓரே சமயத் 

தில் பேச ஆரம்பிப்பதாக வைத்துக்கொள். அதில் சாதா 

சணமாகப் படித்து விஷயமும், முறையும் தெறிந்த ஒருவர் 

தாம் பேசுவதை நிறுத்திக்கொண்டு மற்றொருவர் பேசு 

வதற்கு இடம் தருவார். ஆனால் இது என்னவோ அநேக 

மாக கேருவதில்லை. ஒரே. சமயத்தில் 5, 4 பேர்களாகச் 

சேர்ந்து பேசுவதைக் கேட்டிருக்கிறேன் ! நியும் இதைக் 

கேட்டிருப்பாய் என்று நம்புகிறேன். இது மிக மட்டம். 

பேசுவதே முடிவான ஒரு லட்சியமில்லை. பேசுவது எதற் 

காக? நீ பேசவேண்டும்; அதை மற்றொருவர் தெரிந்து 
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கொள்ளவேண்டும். ஆகவே நீ: என்ன செய்யவேண்டும் 

தெரியுமா £ மற்றவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் நீயும் 

சேர்ந்து பேசக்கூடாது. அதை ஒரு விதியாக வைத்துக் 

கொள். அப்போதுதான் நீ மற்றவர் பேசுவதை நன்றாகக் 

கேட்கழுடியும். 

இரண்டாவதாக இன்னொரு விஷயம். நமது தேசத் 

திலே பொதுவாக நாம்” குரலை பெரிதாக்கக்கொண்டு 

உரக்கப் பேசுகிறோம். அது கூடாது, மொத்தத்தில். காமெல் 

லாரும் சேர்ந்துகொண்டு ஓரே கூச்சல் போடுகிறோம்: 

அது உதவாது, அமைதியாக, மிருதுவாகப் பேச நாம் 

கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இதனால் ஒரு அனுகூலம். 

சுவாச சக்தியை ' வீணாக்காமல் பாதுகாக்கிறோம். யார் 

கேட்க வேண்டுமென்பதற்காக நாம் பேசுகிரோமோ அவர் 

“களுக்குக் கேட்கும்படியான அளவில் இரையாமல் பேச 

வது ஈல்ல படிப்பு, பழக்க வழக்க முறை மூதலியவற்றிற் 

கான அறிகுறி, இந்த மிருதுவான சம்பாஷணைக்கு டாக்டர் 

அன்னிபெஸண்டும், nam Sor Gr Bud மிகச் இறந்த 

உதாரணம். ் 

கீ நல்ல சம்பாஷணை செய்ய வேண்டுமென்று விரும்பும் 

பக்ஷத்தில் பிரமாதமாக அலங்கார வார்த்தைகளை உப 

யோக்கக்கூடாது. அதிகமாக நீயே பேரிக்கொண்டிருக் 

கவும் கூடாது. விஷயங்களை உற்றுக்கேட்சக் கூடியவளாக 

. இருக்க நீ.பயிலவேண்டும். இது சுலபமான காரியமில்லை, 

இதற்குதி தாராள மனோபாவம், விவேகத்துடன் கடன 

சிந்தனை, ஓற்றுமை முதலிய அம்சங்கள் வேண்டும். 

கரந்திஜீ விஷயங்களை என்றுக் உற்றுக் கவனித்துக் 

'கேட்ப்வா்.” 
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மூ£க்கியமாக உன்னிடமிருந்து பேச்சை எதிர்பார்ப்பவர் : 
களிடம் எப்படிப் பேச வேண்டும் 2 அவர்கள் நிம்மதியான 
நிலைமையில் இருக்கிறார்களா என்பதைக் கவனிக்கவேண் 
டும். அவர்களைப் பேச்சுக் கொடுத்துப் பேசச்செய்ய வேண் 
டும். தங்களுடைய அந்தரங்க விஷயங்களை உன்னிடம் தெரி 

வித்துப் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணம் 
: அவர்கள் மனதில் உதிக்கச் செய்ய வேண்டும். அவர்களி 
டத்திலும், அவர்கள து காரியங்களிலும் நீ உண்மையான 
சிரத்தை கொள்ளவேண்டும். 

6£ல்லாவற்றையும்விட முக்கியமான தாரியம் இது. 
உன் பிரதாபங்களை ப்பற் மரியே பேசிக்கொண் டி.ருப்பதைத் 
தவிர்க்கவேண்டும். உதாரணமாக உனக்கு இப்போது 
உன் பள்ளிக்கூடம், பள்ளிக்கூட சரே௫தர்கள், உபாத்தி 
யாயர்கள், புத்தகம், பரீட்சை இவை பற்றித்தான் 
சிந்தனை. உன் சிகே$தர்களோடு அவற்றைப் பற்றித்தான் 
பேசவேண்டும் ; பேசவும் பேசுவாய். ஆனால் உன் பள்ளிக் 
கூட சிகேகிதர்களோடுகூட, விசேஷ சந்தர்ப்பங்கள் தவி ர, 
மற்ற எல்லா ஈண்பர்களுடனும் மேற் சொன்ன விஷயன் 
கைப்பற்றியே பேசிக்கொண்டிருப்பதை விலக்கவேண் 
டும். சம்பாஷணைக்கு வேறு விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். இதை எப்படித் இ.றம்படச் செய்வது 2 அதற்கு 
வழி சொல். லுறேன். 

வாழ்க்கையில் பொதுவான விஷயங்களில் ருசிகொண்டு 
அந்த ருசியை வளரச்செய்து கொள்ளவேண்டும். சிறந்த 
கலைகள், சினிமா, பொது விஷயமாக வுள்ள புத்தகங்கள், 
சங் தம், விளையாட்டுகள், தேச, சர்வதேச சம்பவங்கள், 
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பொருளாதார சமூகப் பிரச்னைகள், அவற்றிற்கான: பரி 

காரங்கள், ஈகர சுகாதாரப் பிரச்னைகள் முதலியன சம்பா 

ஷணைக்கு ஏற்றவை. 

அமிற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்வதற்காகப் பிரசங்கம் 

புரியும் பழக்கத்தைத் தவிர்க்கவேண்டும். உன்னுடைய அபி 

” ப்ராயங்களை மற்றவர்களுடன் ப௫ர்ஈ்துகொள்ளும் பழக் 
கத்தைத் தெறிந்துகொள்ளவேண்டும். 

சில விஷயங்களைப்பற்றி உனக்குத் திட்டமான, உறுதி 

யான அபிப்ராயம் இருக்கக் கூடும். உனக்கும் இன்னொரு 

வருக்கும் சம்பாஷணை நடக்கிறதாக வைத்துக்கொள். அப் 

போது மற்றவர்கள் நீ சொல்லும் அபிப்ராயத்தை ஒப்புக் 

கொள்ளாமல் போகலாம். நீ எவ்வளவு உறுதியாக உன் 

அபிப்ராயத்தை அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்லு 

கிறுயோ அந்த அளவு இல்லாவிட்டாலும் உன்னோடு 

பேசும் மற்றவர்கள் தங்களுடைய அபிப்ராயத்தை உறுத 

யோடுதான் தெரிவிப்பார்கள். அந்தச் சமயத்தில் நீ பொறு 

மையை இழர்துவிடக்கூடாது. நீ சொல்வது தவருகவிருக் 

கக்கூடும் ; அவர்கள் சொல்வது சரியாகவும் இருக்கலாம். 

இது கிகழக் கூடியது. எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும். நீ 

சொல்வதே சரியென்று இருக்தாலும்கூடஎ இர்க்கட்சியினர் 
சொல்வதைக் காது கொடுத்துக் கேட்பதில் என்ன ஈஷ்டம்2 
ஒன்றுமில்லை. சத்தியம் ஜ்வாலைமாஇரி; இயைக் இண்டக் 
கிண்ட அது கொழுந்துவிட்டுப் பிரகாசமாகவே எரியும். 

இதுபற்றிக் கடைசியாக ஒன்றைச் சொல்லி விடு 

கிறேன். சம்பாஷணையில் சிறந்தவராக விளங்க வேண்டு 
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மானால் உனக்கு நல்ல ஹாஸ்யச் சுவை இருக்க வேண்டும். 
உன்னைப்பற்றியே நினைத்துச் சிரித்துக் a Eta 
சந்தர்ப்பங்களிருக்க வேண்டும், 

வாழ்வில் நல்ல ஈண்பர் என்றும் சிறந்த சம்பாஷணை 
செய்யக்கூடியவர் என்றும் எல்லாரும் புகழும்படியாக 
விளங்குவது ஒரு பாக்கியம், ஆண்டவன் அந்த வதை 
உனக்களிப்பாராக 

2-6-"41, 
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விருந்தினருக்கு உபசரரம் 
  

  

என் அன்புள்ள 
ல்ஷ்மிக்கு 

இன்று லான்ஸ்டெளன் வார்டிலிருந்து அலக்  ஸாண் 

டிரா வார்டிலுள்ள. ரூமுக்கு வந்தேன். இந்த இடம் 

- விஸ்தாரமாயிருக்கிறது. ஈல்ல காற்று .வருறது; குளு, 

குளு என்றுமிருக்கிறது. இந்த அறையில் பெரிதாக இர 

ண்டு கதவுகள் இருக்கின்றன. இன்று இங்கு என்னைக். 

கர்னல் மெக்ராபர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தார். இங்கே எனக்கு 

உடம்பு சொஸ்தமாகுமென்று நம்புவதாகவும் அவர் 

சொன்னார். 

விருந்தினரை வரவேற்று உபசரிப்பது (Hospitality) 

என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கும் * ஆஸ்பத்தரி' (081181), 

என்ற பதத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தமுண்டோ என் 

-னவோ/ நீ அகராதிரைப் புரட்டிப் பார்த்து எனறு அது: 

என்னவென்பதைத் தெரிவி. 

விருந்தினரை வரவேற்று உபசரிப்பது என்ற வழக்கம் கம்: 

சமூகத்தில் சிறந்த காரியம். உபகிஷத்துக்களில் * அதித 

.. தேவோ பவா” (என் னி ண) என்று சொல்லியிருக்கிறது- 

அதாவது தாய், தந்தை, குரு இவர்களுக்குப் பிறகு நீ ah GS 

தாளியை வணங்குகருய் என்பது அர்த்தம். இது எப்போது 

சொன்ன வாக்கியம் தெரியுமா? அதிஇகள் யாரேனும். 
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எப்பொழுதேனும் அபூர்வமாக வரும்போது சொல்வது... 

அக்காலத்திலெல்லாம் பிரயாண வசதிகளே து? ரயில் இடை. 

யாது, ரோடுகள் இல்லை ; பழைய கால வண்டிகள் தவிர 

வேறு வாகனங்கள் இல்லை. மேலும் வாழ்க்கை ரொம்ப: 

எளிய முறையில் நடந்து வந்தது. ஜனங்கள் அதிகமாகப் பிர 

யாணம் செய்யமாட்டார்கள். அப்படிப் பிரயாணம் செய் 

யும் சநீதர்ப்பங்களிலோ: எனில் போகுமிடங்களில் அவர் 

கள் விருந்தாளிகளாக இருப்பதைத் தவிர வேறு வழி 

கிடையாது. வசதிகள் இருந்தால்தானே £ சல சமயங்களில் 

நண்பர்களின் விருந்தாளிகளாக இருப்பார்கள். இல்லை 

யானால் புதிதாக உள்ளவர்களின் விருந்தாளியாக இருக்க 

வேண்டும். ஆகவே அப்போது விருந்தினரை வரவேற்று: 

உபசரிப்பது என்ற வழக்கம் பரஸ்பரம் அனுஷ்டானத்தில் 

இருந்து வந்தது. விருந்தாளிகளை உபசரிப்பது என்ற கிர 

மம் முக்கியமாகத் தென்னிந்தியாவில் தான் அபிவிருத்தி' 

யடைந்தது. பெரிய மான்யங்களோடு சத்திரங்கள் இருந் 

தன. . உண்மையான யாத்ரீகர்கள், பிராமணர்கள், சல: 
சமயங்களில் பிராமணரல்லாதவர்கள் முதலியவர்களுக்: 
கெல்லாம் தொடர்ச்சியாக ச நாள் வரை இலவசமாகச்: 

சாப்பாடுபோட ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். இதைப்: 
போன்ற சத்திர உபசாரம் பற்றி கான் இங்கு எழுத. 
வில்லை. அது தர்மத்துக்காகச் செய்த காரியம். இது 

இப்போது அகேகமாக மறைந்துவிட்ட து. 

காம் ௩மது பந்து மித்திரர்களுக்கு நடத்தும் உபசாரம் 
பற்றியே இதில் எழுதுகிறேன். இது வரையில் பல வருஷங்- 
களாக நான் இந்நாட்டிலும் இம்மாகாணத்திலும் ௮0௪. 
கண்வர், உறவினர்கள் ஆூய்வர்களிடம் விருந்தாளி' 
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பாகப் போய் இருக்கிறேன். ஈல்ல சிகேகிதர்களின் விருக் 
காளியாக இருப்பதில் எனக்குச் சந்தோஷம். அவர்களெல்் 
லாம் மிகவும் அன்பாகவும், மனப்பூர்வமாகவும் ஈடக்கும் 
போது மனதுசந்துஷ்டி அடைகிறது. இதற்குப் பிரதியாக 
நாம் அந்த நண்பர்களுக்கும், இன்னும் இதரர்களுக்கும் உப ' 
சாரம் நடத்தத்தோன்றுச றது. விருந்தாளியும், a HE SOR 
பவரும் கருத்தறிந்து ஈடப்பவர்களாயிருக்க வேண்டும். 
விருந்தாளிகளை வரவேற்று கெளரவிக்க வேண்டியது 
தான். ஆனால் விருந்தினராயிருப்பவர்கள் ap emiee 
வரைப்பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும், 

ல்ல முறையில் விருந்தளிப்பவருக்குள்ள es 
பற்றி உனக்குச் சொல்லுகிறேன். 

தற்காலத்தில், முக்கியமாகச் சென்னை போன்ற நகரத்தில் 
உன்னுடைய நண்பர்களும், உறவினர்களும் அடிக்கடி. வரு 
கிறார்கள். அவர்களெல்லாருக்குமே நீ விருந்தாளியாக 
இருப்பது சாத்தியமில்லா திருக்கிறது. ஆகவே இதில் 

_ நீயே பார்த்துப் பொறுக்கக்கொள்ள வேண்டும். ஈம் வீட் 
ல் விருந்தாளிகளுக்காக ஒரு அறை இருப்பது சந்தோஷ, 
கரமான விஷயம். அந்த இடத்தை விருந்தாளிகளைத் தவிர 
"வேறு யாரும் உபயோிக்கக்கூடாது என்பது என் விருப் 
பம். அங்கே ஒரு பெறிய மின்சார. விசிறி இருக்கலா 
மென்று நினைக்கிறேன். 

மல்ல விருந்தாளியாக இருப்பதற்கு பொறுப்பு, 
சிந்தனை, கருத்தறிர்து கடப்பது முதலிய தன்மைகள் வேண் 
டும். அன்னியர்கள் விஷயத்தில் இது கஷ்டம், ஈண்பர்கள், 
உறவினர்கள் ஆகியவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவரை - அவர் 
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களது பழக்கங்கள், சாப்பாடு விஷயத்தில் அவர்களுடைய: 

ர இதை யெல்லாம் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 

அவர்களைத் திருப்தி செய்ய நீ முயலவேண்டும். 

ம் தேசத்தில் சாப்பாட்டு வகைகள்பற்றி பெரிய கஷ்டங்- 

கள் இருக்கின்றன. கான் அநேகம் தடவைகள் சிந்தித்துப் 

பார்த்திருக்கறேன். இன்னும் அப்படியே நினைக்கவும் 

நினைக்கிறேன். இந்தியா சுதந்திரத்தோடு வாழவேண்டு 

மானால், 8 விஷயங்கள் அனுஷ்டானத்துக்கு வர வேண் 

டும், பொது பாஷையாக ஸிந்துஸ்தானி வரவேண்டும் 7: 

பொதுவான ஒரு உடுப்பு ; ஆடவருக்கென்று ஒருஇனுசு த் 

பெண்களுக்காகவென்று ஓன்று; விசேஷ வைபவங்களின் 

போதாவது நாடெங்கும் அவ்வுடுப்பை எல்லோரும் தரிக்௯ு 

வேண்டும். ஒரு உடுப்பு கோடைகாலத்துக்காக, மற் 

றஜொன்று வடக்கே மாரி காலத்துக்காக இருக்க வேண்டும், 

பொதுவாக ஓரேவிதமான சாப்பாடு. அதில் இரண்டு: 

வகை; ஒன்று மரக்கறி உணவு; மற்றொன்று மாமிச உணவு. 

இவை நாடெங்கும் கிடைக்கும்படியாக இருக்க வேண்டும்... 

இந்தப் பிரச்னை பற்றி நீ யோசிக்க வேண்டும். 

சாப்பாட்டில் ஒருமைப்பாடு இல்லாமலிருப்பது இருக் 
கட்டும். விருந்தளிப்பவர் தமது விருந்தினரின் தேவைகளை 
அறிந்து அவர்களைத் தன்னால் முடியும்வரை திருப்தி செய்ய- 

“ முயல்வார். இது விருந்தாளிகளின் செளகரியங்களை அனு 
சரித்த விஷயம். இது முக்கியமானதுதான். ஆனால் உப 

சாரம் என்ற உண்மையான அம்சத்தில் இது ஒரு பகுதி: 
தான். நாம் ஈமது விருந்தாளிகளைப் பார்த்து அடிக்கடி. 
* சங்கோஜப்படாதேயுங்கோ ! உங்க வீடுமாஇரி நினைத்துக் 
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'கொள்ளுங்கோ !/ என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். ஸம்ஸ்இரு ' 

தத்தில் (அர வி) “சொந்த வீட்டில் யோசனை என்ன”” 

என்று சொல்கிறார்கள். உன்னுடைய விருந்தாளிகளை 

அவர்கள் தங்கள் , வீட்டிலிருப்பதை.ப் போலச் செய்ய 

“வேண்டும். சொல்வதோடு நிற்காமல் அவர்கள் அம்மாதிரி 

உணரும்படியாகவும் செய்ய வேண்டும். இது சில விருர் 

.தாஸளிகள் விஷயத்தில் சிரமமாக விருக்கும். படிப்பும், நாக 

ரிகமும் உள்ளவர்களாயிருந்தால் அது சுலபம். 

un வீடுகளில் ௮திதிகளை அளவுக்கஇகமாகச் சாப்பிடச் 

செய்வது , பலவகையான பதார்ததங்களைத் தயாரிப்பது 7; 

விருந்தாளிகளை நிர்ப்பந்தித்து அவற்றைச் . சாப்பிடச் 

சொல்வதுடன் அதிகமாகச் சாப்பிட வேண்டுமென்று 
சொல்வது வழக்கம், இந்த வழக்கம் இப்போது கொஞ்சங் 

. கொஞ்சமாகக் குறைந்துவருகறது. இதைத் தவிர்க்க வேண் 

டும். நீ சாப்பிடுவதை உன் விருந்தாளியோடு பகர்ந்து 

கொள்வதுதான் உண்மையான உபசரிப்பின் சிறந்த தன்மை. 

வேண்டுமானால் ஓரிரு பதார்த்தங்களை நீ அதிகமாகப் 

பண்ணலாம். ஆனால் விருந்தாளியின் தேக நிலைமை, 

செளகர்யம் இவற்றை நன்கு கவனித்தறிய வேண்டும்... 

வீருந்தளிப்பவர் போடுவதை யெல்லாம் சாப்பிடாவிட்டால் 

அவர் ஏதாவது கினைத்துக்கொள்வாரோ என்று நினைக்கும் 

படி. இடம் கொடுக்கக் கூடாது, உன்னுடைய விருந்தாளி 

இஷ்டப்படி. எதை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடவோ குடிக் 
கவோ விட்டுவிட வேண்டும். ஆனால் இதில் அவருக்குக் 
குறை ஏதும் இருக்கக்கூடாது. 

இந்த விஷயத்தில் விருந்தாளியாக இருப்பவருக்கும் ஓர் 

கடமை உண்டு. இரமத்தையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டு 
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அவர்களிருக்கக்கூடாது. வேண்டியதை அவர்கள் கேட்க 
'வேண்டும். ஐரோப்பிய முறையில் சாப்பாடு பரிமாறுவது 
எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது. இலைகளிலேயோ அல்லது 
தட்டுகளிலேயோ தேவைக்கு அதிகமாக பதார்த்தங்களை 
வைத்து oF Mai Pv. ஐரோப்பியர்களுக்குப் பலவகை 
உணவுகள் பரிமாறப் படுகின்றன. எதை வேண்டுமோ, 
எவ்வளவு வேண்டுமோ, அவ்வளவு அவர் உண்பர், ௮இக 

டமாக வேறெதையும் சாப்பிடுவதில்லை... 

இதெல்லாம் சில குறிப்புகள். அம்மா” உனக்கு இன்னும் 
A தகம் சொல்லுவாள். நீ விருந்களிப்பதில் சிறந்த வளாக - 
இருக்க வேண்டும். 

&/கவான் உன்னை ரக்ஷிப்பாராக ! 

8-6-'41 
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என் அன்புள்ள - 

லஷ்மிக்கு, 

உன்னைவிட. அஇகமாகவோ அல்லது நீ சுற்றுப்பிரயாணம்: 

செய்த அளவாவதோ இந்தியாவில் பிரயாணம் செய்க 

உன் வயதுள்ள குழந்தைகள் வெகு சொற்பம் என்றே கான் 

எண்ணுகிறேன். நீ பிறந்தது பம்பாயில், பிறந்து இரண்டு , 

மாதந்தான் இருக்கும். பம்பாயிலிருந்து சென்னைக்கு 

900 மைல்கள் நீ.பிரயாணம் செய்தாய்/ அதற்குப். பிறகு, 

ஊர் சுற்றுவதும் பிரயாணம் செய்வதுமே வேலையாகப் 

போன உன் தந்தையின் காரணமாக இந்தியாவில் நீ அ(0ேக. 

இடங்களில் சுற்றுப்பிரயாணம் செய்கிருக்கிறாய். இப் 

போது உனக்கு வயது 16. இந்த 16 வயதுக்குள் ஓவ்வொரு. 

வருஷமும் ரீ வெகு காரத்திலுள்ள இடங்களுக்கெல்லாம் 

போய் வந்திருக்கிறாய். ஆனால் இந்த வருஷம் இருச்சிக்குப் 

போனதைக் தவிர வேறு எங்கும் போகவில்லை. பகவத்: 

இருபையால் இந்த வருஷக் கடைசியில் உன்னுடைய 

எஸ். ஏஸ். எல். ஸி. பரீட்சை முடிந்ததும் கா.மிருவரும் 

சுற்றுப் பிரயாணம் போகலாமென்று ஈம்புகிறேன். 

இனக்குப் பிரயாணம். செய்வதென்றால் சொம்பச் சக் 

தோஷம். இந்தியாவிலே காம் பிரயாணம் செய்வது மிகவும் 

-. உல்லாஸமானது. ஆனால் மூட்டை முடிச்சுகளை அதிகமாக 

5 வைத்துக் கொள்ளாமலிருக்க வேண்டும். ஐரோப்பாவிலும், 
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sinters பிரயாணம் செய்வது Gag செளகர்ய 

/மாயிருக்கும். அங்கேயெல்லாம் உனக்கு மாறி மாறி உடுத் 

இக்கொள்ள ஆடைகள் மட்டும் எடுத்துக் கொண்டால் 

போதும். படுக்கை, துண்டுகள் முதலிய அனைத்தும் ரயிலி 

லேயோ அல்ல்து, ஹோ.ட்டல்களிலேயோ கிடைத்து விடு 

கின்றன. அதுபோன்ற நிலைமை இந்தியாவிலும் எப்போதா 

வது வரப்போகிறதா? .நமது நாடு ரொம்பப் பெரிது; 

ஏழ்மை நாடு. மேலும் ஈமது தேவைகள் மாறுபட்டதா 

யிருக்கின் றன. 

அப்படியே இருந்தாலும் ஈமது காட்டில் பலவிதமான 

விஷயங்கள் இருக்கின்றன. எனவே இங்குப் பிரயாணம் 

செய்வது மூழ்ச்சியைத் தருகிறது. யாத்திரைக்காகப் பிர 

யாணம் செய்வது முதல் விஷயம், நாம் இதைச் செய்து 

விட்டோம். ஈமக்கு மிகவும் புனிதமாகவுள்ள யாத்திரை 

ஸ்தலங்களெல்லாம் அழகான : இடங்களில் அமைர்இருக் 

இன்றன. சில ஆற்றங்கரையிலேயோ, அல்லது ஆறுகள் 

சந்திக்கும் இடங்களிலேயோ, கடற்கரை, ' மலைகள் இவற் 

றிற்கருகேயோ இருக்கின்றன. அவைகள். நீ கண்டவை; 
கேட்டதாயுமிருக்கும். ஆலயங்களின் புனிதத் தன்மை ஒரு 
புறமிருக்க அங்குள்ள காட்சிகளெல்லாம் மிக்க அழகு 
பொருந்இயவை. ஈமது காட்டிலுள்ள புண்ய ஆலயங்களை 4 

கட்டும்போது ஈம்முன்னோர்கள் ஓர் லட்சியத்தையும் மன 
தில் கொண்டிருநதார்கள். ஹரிதீவாரம் முதல் கன்னியா. 
குமரி, ராமேச்வரம் வரைக்கும், துவா ரகையிலிருக்து STA 
வரைக்கும், பிரயாகையிலிருந்து கங்கை வரையிலும் யாத் 

திரை செய்பவர் பாரதவர்ஷம் முழுதும் பிரயாணம் செய் 
யும்படி, இருந்தது. நாட்டின் பரப்பை உணரவும் முடிக்தது. 
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அடுத்த விஷயம் ஆரோக்கியத்தை முன்னிட்டுப். பிர 

யாணம் செய்வது. இருக்கமுக்குன்்றம்போல நோயைக் 

குணப்படுத்தக்கூடிய கோயில்களும், புண்யஸ்தலங்களும் 
இருக்கின்றன. சமுத்திரஸ்னானம் ; நதியில் ஸ்னானம்; 
ஆலயத்திற்குள்ளேயே இருக்கும் இருக்குளத்தில் ஸ்னானம் 
"செய்தல், காலையிலும் மாலையிலும் மலைமீதே.றி ஆலயத்தின் 
பிராகாரங்களில் பிரதக்ஷிணம் செய்வது, ஸ்வாமி தரிசனம் 
செய்வது முதலியவை ஆரோக்கியத்தைக் தருகன் மன.' 
இந்தக் காரணத்துக்காவது பிரயாணம் செய்வதை வர 

வேற்க வேண்டும். ் ர 

மலைச்சாரலில் இருந்துவரும் காற்றை அனுபவிப்பதற்காக 

சமீப காலமாக ஜனங்கள் காஷ்மீரம், டார்ஜீலிங், ஸிம்லா, 
உதகமண்டலம், கொடைக்கானல் முதலியவிடங்களுக்கும் 
போகிழுர்கள். இது தற்கால நாகரிகம். நல்லதுதான். 
ஆனால், ரொம்பச்செலவாகும். பொதுவாகச் சேர்ந்து முயற் 

சத்தால் இந்தச் செலவு குறையமோ என்பது என் . 

சந்தேகம். இப்படிச் செய்தால் நடுத்தர அந்தஸ்்திலிருப் 

பவர்களும், ஏழைகளும் எப்போதாவது ஒரு சமயத்திலே 
னும் மேற்படி இடங்களுக்கும் போய்வரலாமல்லவா £ 

இன்னொருவிதமான பிரயாணம். அதாவது வியாபார 
விஷயமாகப் போவது. முக்கியமாக: வர்த்தகர்கள், வக்£ல் 

“கள், வைத்தியர்கள், முதலியோர் செய்யும் பிரயாணம் 
பற்றிய விஷயம். இவர்கள் செய்யும் பிரயாணத்தில் சக் 
தோஷம் இருப்பதற்கில்லை. எனெனில் இவர்களுக்கெல்லாம் 
தங்களுடைய வேலையிலேயே குறி. ஆனால் இஇிலும் சக் 
தோஷகரமாகப் பிரயாணம் செய்ய முடியும். பிரயாணம் 
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செய்பவருக்கு அதற்கான வழி தெரிய. asin அவ் 

வளவு தன். 

காட்சிகளைக் கண்டு வருவதற்கு என்று போவதுதான் 

சிறந்த பிரயாணம் என்பதுண்மை. ஆக்ராவிலே தாஜ் 

மஹால் ; டில்லி, பேட்பூர் ஸிக்ரி, ஆகிய இடங்களிலுள்ள 

் கட்டிடங்கள், ஹிமயமலை, கங்கை, பிரயாகை, டார்ஜீலிங், 

நர்மதா சலவைக் கற்கள், கராச்சி, பம்பாய், கல்கத்தா, 

ராமேச்வரம், மதுரை, ஸ்ரீரங்கம், சிதம்பரம், கன்னியாகுமரி 

ஆகிய விடங்கள் காம் எந்த ஜாதியாயிருந்தபோ திலும் 

பார்க்க வேண்டியவை. இவையெல்லாம் நம் காட்டிலிருஃ 

இன்றன. க 

bd காட்டுக்குப் பக்கத்திலே இலங்கை. இருக்கிறது. 

5 இங்கு நீயும் நானும் சுற்றுப் பிரயாணம் செய்திருக்கிறோம். 

? மலேயா இருக்கிறது. இந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்க்க 

வேண்டியதாகும். 

பரக்க நோக்கம் வளருவதற்காக ஈம் நாட்டுடன் மட்டு 
மின்றி வெளியேயும் நாம் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும். 

-இந்த யுத்தம் முடிந்த பிறகு ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, 
5 ஆசியாவில் சில பகுதிகள் முதலியவையெல்லாம் எப்படி. 

இருக்கும் என்று நினைக்கையில் எனக்கு ஆச்சர்யமாயிருக் 
கிறது. ஏதோ ஒரு உருவில் அவை பிமைத்திருக்கும் 
என்று மட்டும் தோன்றுகிறது. அந்த இடங்களிலெல்லாம் 
அகேகம் அழகான கட்டிடங்களும், கலா ஸ்கலங்களும். 

நிர்மூலமாக்கப்பட்டு விட்டதாயினும் யாதீரீகர்கள் : போய் 

பார்த்துக் களிக்கும்படியான விஷயங்கள் பல எஞ்ச அத் 
கும் என்று எண்ணலாம். 
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இந்த யுத்தம் ரொம்பக் கொடியதாகும். இது முடிந்த 

பின்னர் மீண்டும் ஜனங்கள் உலக யாத்திரை போவார் 

களானால்எல்லா இடத்திலும் மனிதன் அழகைச் செழிக்கும் 

படி. செய்ய முற்பட்டிருக்கறான் என்பது தெரியும், ௮ல் 

லது அழகைப் .பாதுகாத்து, இயற்கையில் வனப்புள்ள 

ஸ்தலங்களை மேற்கொண்டு அழகு செய்ய முயன்றிருக் 

கிறான் என்பது துலங்கும். 

'சரிரிட்டன், அயர்லாந்து, பிரான்ஸ், ஸ்விட்ஜர்லாந்து; 

இதாலி. ஆய இடங்களுக்கு கான் போய்ப் பார்த்திருக் 

இறேன். அவ்விடங்களிலெல்லாம் என் பிரயாணத்தைச் 

சந்தோஷமாக அனுபவித்துமிருக்கிறேன். ஒரு சமயம் 

நாமெல்லோரும் அவ்விட.ங்களுக்குப் போய்ச் ச.ற்றிப் பார்ப் 
. போம். இதர காடுகளுக்கும் போய்ப் பார்க்கலாம். 

சென்னையில் கூட நீயும், கானும் காணாத அழகான இடஸ் 

டகள் இருக்கின்றன. ஈமது காட்டிலும், மாகாணத்திலும் 
- அப்படிப்பட்ட இடங்களுண்டு. நாம் அவற்றைக் தேடிப் 

பிடித்துப் பார்க்க வேண்டும். பிரயாணத்துக்காகவென்று . 
ரீ ஈல்ல திட்டம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.. ஓவ்வொரு 

் வருஷமாக நீ போட்டுக்கொண்ட திட்டப்படி இடங்: 

களுக்குப் போக வேண்டும். இது என் விருப்பம். மனிதர் 

களைப்பற்றி ௮றிய அவர்களைப் பார்த்துப் பழக வேண்டும். 

எனவே பல நாட்டிலும் சுற்றுப் பிரயாணம் செய்தால் 

தான் அந்தந்த காட்டு மனிதரைப்பற்றி நன்கு தெரிந்து 

கொள்ள இயலும்... 

4-6-'41. 
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I 

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு 

நியும் உன் அம்மாவும் இன்று சிக்கிரம் வந்துவிடுவீர்கள். 

ஆகவே உனக்கு நான் தினசரி எழுதிக்கொண்டு வரும் கடி. . 

தத்தை முன்னதாகவே இன்று எழுத ஆரம்பிக்கிறேன். 

பொதுக்கூட்டங்களில் நான் பேச ஆரம்பித்து இப்போது 
சேர்ந்தாப்போல் 82, 88 வருஷங்கள் ஆகின்றன. அதா 

வது 1904-ம் வருஷம் காலேஜில் படித்துக்கொண்டி ருக்கு 

முதல் பேசிவருகறேன். பார்க்கப்போனால் என் பிரசங்கம் 

பள்ளிக்கூட.க் காலத்திலேயே ஆரம்பமாகிவிட்டது 

எனலாம். 

னக்கு இப்போது நினைவு வருறது. எனக்கு 8 

அல்லது 7 வயதிருக்கும் 5 என்னுடைய சித்தப்பா அதர 

வது வெங்கிட்டுவின் அப்பா ஏதோ தமிழில் எழுதிக் 

-. கொடுத்தார். அதை கான் 1894.ம் வருஷமோ .அல்லது 

95-வது வருஷத்திலோ &ரனூரில் ஆரம்பப் பாடசாலையில் 

படித்தேன். ஆகவே பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவது பற்றி 

அனக்கு நான். நன்கு கூறமுடியும். 

சன்ன பேச்சு வேண்டி.யிருக்கிறது? “பேச்சைவிட செயல் 

ம்தான் விசேஷம் ” என்று பேசுவதைப்பற்றிக் கண்டிப்பது” 

வழக்கம். இந்தமாதிரி சொல்வதில் ஓரே ஓரு உண்டை 
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உண்டு. ௮து என்ன தெரியுமா? வாழ்க்கையைப் பாதிக்கக். 

கூடிய விஷயங்களில் பேச்சுக்கும் செயலுக்கும் முரண் பாடு: 

இருக்கக்கூடாதென்பதுதான் அந்த விஷயம். இல்லாவிட் 

டால் பேச்சுக்கும், செயலுக்கும் ' அவசியமான உவமை 

இடையாது: கான்.இன்னும் ஒருபடி அதிகமாகச் செல்லு. 

வேன். செயலுக்கோ, கூட்டாக ஒன் அபட்டுச் செய்யும் 

செயலுக்கோ பேச்சு பூர்வாங்கமானது. மற்றவர்கள் சரி 

யானது என்று சொல்வல்தக் கேட் டுத் திருப்தி அடைந்து: 

நாம் செயலில் : ஈடுபடுகிறோம். பேசத்தெரியாதவர்கள் 

பொதுப் பிரசங்கங்களை வெறுக்கத் ுணிவார்கள்.. 

பொதுக்கூட்டங்களில் பிரசங்கங்கள் ் செய்யும்போது: 

ங்கு தடையின் றிவரும் பேச்சு, நாவிலிருந்து வருவஇல்லை7 

தொண்டையிலிருந்தும். இல்லை) ஈரலிலிருந்தோ, கூளையி' 

லிருந்தோ அது வருவது கிடையாது. அது பெரும்பாலும் 

இருதயத்திலிருந்து பிறக்கிறது, அதாவது. எவ்வளவு: 

தூரம் தவிர உணர்ச்சிசொண்டு பிரசங்கம் புரிபவர் பேசு 

கிறராரோ அந்த அளவுக்கு தாம் ஒரு செய்தியைத் தெரி. 

விக்கும்படி. இருக்கிறது என்பதில் அவருக்கு உறுதி ஏற். 
படுகிறது. தமது .பிரசங்கத்தைக் கேட்பவருக்கு ஏதோ 

முக்கியமான-விஷயம் ஒன்றைச் சொல்லும்படி. இருக்கிற: 

தென்று அவர் உணருகிறார். அந்த மட்டில் அவரது : பிர 

சங்கம் உணர்ச்சி வேகத்துடன்தங்குதடையீின் றிச் சோபிக். 

இற்து. இது மகாத்மாஜீயிடம் பொருந்திய அம்சம். “அவ: 

ரது பேச்சுவன்மை பெருகுவதை நான் கவனித்திருக். 

கிறேன்... கான் பல வருஷங்களுக்குமுன் அவரது பிரசங் 

கத்தைக் கேட்டேன். அப்போதெல்லாம் அவர் தடையின் றி' 

காளள வென்று பேசமாட்டார். ஆனால் இன்று அப்புடி 
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யில்லை. அவர் தங்கு தடையின்றிப் பேசும் நாவன்மை 
படைததவராயிருக்கிறார். ் ட் 

இருமித்த செய்கைக்கோ, அல்லது ஈ௩டவடி.க்கைக்கோ பேசு 
வது பூர்வாங்கமானது . என்று: முன்னே சொன்னேன். 
உணமை. அது வேறுவிதமாக இருக்க முடியாது. நாம் 
மற்றவர்களிடம் செல்வாக்கைப் பிர யோகித்து குறிப்பிட்ட 

் இரு வழியில் உடக்கவேண்டுமென்று தூண்ட விரும்பினால் 
தனியாக. இருக்கும்போதோ சேர்ந்தாப்போல் இருக்கை 
யிலோ பேசத்தான் வேண்டும். கூட்டத்தில் கூடி நிற்பவர் 
கவிடையே பேசுவது என்பதுதான் பிரசங்கம். 

ஸமது புராணங்களிலே ஓரே ஒரு தெய்வம்தான் உண்டு, 
ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி, அவர் வாய் திறவாமல் மெளனமாக 

இருந்து ௪. பதேக்கிறார். சம்ஸ்கிருத சவி இதை வர்ணித் 
திருக்கிறார். அது அற்புதமான காக்ஷி. வட af (5553S How ig. 

_ யிலே இளமை பொருந்திய குரு வீற்றிருக்கிறார். சிஷ்யர் 
களும் அங்கிருக்கின்றனர். அங்கு போதனை மெனன பூர்வ 
மானது, சிஷ்யர்களின் சந்தேகங்கள் எல்லாம் அவ்விட தீ 
இல் தீர்க்கப்படுகன் றன. ஆனால் தெய்வீகமான அம்புதம் 
இது. நாமெல்லாம் சாமான்யமான மனித வர்க்கந்தானே) 
காம் நமது எண்ணங்களை பரஸ்பரம் தெரிவிக்க வேண்டு 
மானால் என்ன செய்வது? பேச வேண்டும் ; அல்லது 
எழுதவாவது வேண்டும்... ் 

7 தாவது ஒரு காரியத்தைச் isin பொருத்தமானால் 
அதைச் செவ்வனே, திருந்தச் செய்யவேண்டும் (செய்வன 
இருந்தச் செய்) என்பதை நான் அடிக்கடி உனக்குச் 
சொல்லிருக்க மறன. ஆகவே காம் பேச வேண்டுமா னாலும் 
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சரி; அதைச் சரிவரச் செய்ய வேண்டும்; இல்லையாயின் 
ஏதாவது நிர்ப்பந்தம் இருந்காலொழியப் பேசாம்லேயே 
இருந்து விடலாம். ட 1. ் 

பொதுக்கூட்டங்களில் பேசும் முறைகள் : பல; உபா. 

தியாயர்கள் தங்கள் பள்ளிக்கூட வகுப்புகளில் பேசுகின்ற 

னர். கோர்ட்டுகளில் வக்கீல்கள் பேசுகின்றனர் $ ஈடிக, 

நடிகைகள் காடகமேடைகளிலோ அல்லது படங்களிலோ 

ச௪ம்பாஷிக்கின் றனர் ; பார்விமெண்டுகளில் அதன் அங்கத் 

இனர்கள் பிரசங்கம் செய்கிறார்கள் ; மதக் குருக்கள் தங்க: 

ஞடைய உபதேசங்களைச் செய்கின்றனர் ; கடைசியாக 

தலைவர்கள், ராஜீய வாதிகள், ஜனகாயகத் தலைவர்கள் 

முதலியவர்களெல்லாம் ஜனங்களைச் செயல் புரிவதற்காக 

உணர்ச்சியைத் தூண்டுகின்றனர். சட்ட. சபைகளுக்கும், 

இதர ஸ்தாபனங்களுக்கும் தங்களுடைய கட்சி அபேட்சகர் 

களுக்கு ஓட்டுப் போடும்படி சொல்லுகிறார்கள். 

: இந்தக் கடிதங்களில் இந்த விஷயத்தை அதிகமாக உனக்கு 

- எழுதப்போகிறேன். ஏனெனில் இது பற்றி எனக்கு நன்கு 

தெரியும் என்று கருதுகிறேன். சட்ட சபைகளிலும், 

பொதுக்கூட்ட ங்களிலும் பேசுவதை மட்டும் எழுதுகிறேன். 

பொதுக் கூட்டங்களில் நன்றாகப் பேசக்கூடியவருக்கு 

₹மூதன் முதலாக வேண்டிய அம்சம் சாரீரம்; Oyo 

உரக்கவும் அது இருக்கக்கூடாது ; கர்ன .கடூரமாக இருப் 

பதும் கூடாது; அல்லது மிகவம் மெல்லவும் . இருக்கக் . 

கூடாது. பேசுவதே காதில் விமாது போகாமல் கவனித்துக் 

கொண்டு இனிமையாகவும், கேட்கும்படியும் இருக்க 

வேண்டும். ் 
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Dog Qo gr காண்டத்திலே ஸ்ரீராமபிரான் :ஹனுமானீன் 
பேச்சுவன்மையை வெகு. அழகாக வர்ணித்திருக்கிறார். 
உண்மையான நாவன்மை தத்ரூபமாகவும், பூர்ணமாகவும் 
அதில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதைவிட அழகாக அவ் 
விஷயத்கை வியாக்யானம் செய்ய ௫ லேடியாது. அந்த ஸ்லோ 
கங்க உனக்கு வாட௫த்துக்காட்டி விளக்குகிறேன். 

அல்ல சாரீரம் ஆடவர்களஞுக்கோ, பெண்களுக்கோ இருக்கு 
மானால் அது ஆண்டவனின் அருள். சில சாரீரங்களில் 
உன்னை வ௫ிகரிக்கும்படியான ஓரு தன்மையை நீ காண 
லாம். எல்லாருடைய சாரீரத்தையும் வேண்டிய அள 
வுக்குப் 'பண்படுத்தலாம். ஆனால் இதை ஆரம்பத்திலேயே . 
செய்யவேண்டும். தென்னிந்தியாவில் சங் வித்வான் ௧ள் 
கூட இந்த விஷயத்தைக் கவனிப்பதில்லை. நீ கரலேஜில் 
சேர்ந்து இந்திய சங்கம் பயிலும்போது இதர . விஷயங் 

_ களோடு சாரீரத்தை நன்கு பண்படுத்திக்கொள். உனக்கு 

நல்ல சாரீரமாக இருக்கிறதென்று = “அதை 
மேலும் தீரமாகச் செய்துகொள்ளலா. ம். 

ல்ல பிரசங்இக்கு வேண்டிய லக்ஷணங்கள் நல்ல 
தெளிவான மூகபாவம் அவயம், விகாரமான பாவங்கள் 
முகத்தில் கூடாது; மட்டமான சேஷ்டைகள் கூடாது] 
மேஜையின்மீது குத்துவது போன்றவை விகாரம். கம்பீர 
மாக நின்று அழகாகப் பேச: வேண்டும். - இதைப்பற்றி 
யெல்லாம் என் அடுத்த கடிதத்தில் சொல்லுகேன். 

4. 6-4, 
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கதக் 

பொது மேடையில் பேசினாலும் சரி, சட்ட சபைகளில் 

பேசினாலும் சரி: பிரசங்கம் புரிபவரின் .தோஜற்றமும்,. 

செய்கைகளும் முக்கியமாகக் கவனிக்க. வேண் டி.யவை.. 

ஏனெனில் சபையிலோ, கூட்டத்திலோ இருப்பவர்கள் 

பிரசங்கம் செய்பவரைக் கண்ணால் பார்க்க வேண்டியிருக் 

ang. பேசுவதைக் கேட்கவும் வேண்டியிருக்கிறது. 

ஏதாவது ஒரு விஷபம். அதை அழுத்தம் திருத்தமாக வற் 
புறுத்திச் சொல்ல வேண்மென்று பிரசங்கம் புரிபவர்கள் 

நினைக்கின்றனர். அவர்களில் அநேகர் தங்களுடைய அங்க 

சேஷ்டைகளைக் கொண்டு, தாங்கள் பேசும் விஷயத்தின் 

மூக்கெத்தை உணர்த்த வேண்டுமென்று கருதுகிறார்கள். 

சமிக்ஞைகள் செய்வதைவிட குரலை சமயத்துக்குத் தக்க 

படி உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ செய்துகொண்டு பேசுவ: 

தன் மூலம் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை நன்ருக 

உணர்த்தலாம். இதை கான் என் அனுபவத்தின் மூலம் 
உணர்ந்திருக்கிறேன். 

ரசிரசங்கம் எவ்வளவு காம் வேண்டும் £ இந்த விஷயம் 

ரொம்ப முக்யம். தென்னிர்்இியாவில் ராஜீய ஞானம் 

உதிக்க ஆரம்பித்தஇலிருக்து கான் கிராமங்களிலும், நகரங் 

கஸிலும் மணிக் கணக்கில் பேசியிருக்கிறேன். நல்ல பிர 

சங்கமாக இருக்க வேண்டுமானால் ஒருமணி நேரம் பேசு 

“வதே போதும். நீண்ட சாலமாக, பலதரப்பட்ட அனுபவங்: 

களைக்கொண்டு கான் இதைச் சொல்லுகிறேன். கலையில் 

உள்ள குக்ஷமம் என்ன? எல்லா விஷயங்களையும் குறிப்: 
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பிடாமல்: சிலவற்றை விலக்குவதுதான் விசேஷம், ' ஒரு 
சித் இரக்காரர் இருக்கிறார். ஓர் மரத்தைப் படமெழுதுகிறூர். 
அர்த மரத்தில் உள்ள . எல்லா இலைகளையும் அவர் தமது 
சித்திரத்தில் வரைவது கிடையாது, நன்றாக வளர்ந்து 
மரம் எப்படியிருக்கும் என்ற அபிப்பிராயம், அதைப். 
பார்ப்பவரது மனத்தில் தோன்றும் முறையில் அவர் அப் 
படத்தை  எழுஇவிடுகிரார். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் 
பேசியிருக்கக்கூடாதா £2 என்று : சபையினர் உணர்ச்சி 
கொள்ளும்படி யான நிலைமையில் AT eam sans நிறுத்த 
வேண்டும். 

இதிலும் விலக்குகள் உண்டு. இந்தியா சட்ட சபையில் 
கான் ஒரு நாள் முழுதும் பேசினேன். இது உனக்குத் தெரி 
யம். ஆனால் பொதுக் கூட் டங்களில் பேசும்போது சபையி 
லிருப்பவர்களின் மனோபாவத்தை ஈன்கு தெரிந்துகொள்ள 
வேண்டும். கான் இதை எப்போதும் கவனிப்பவன். ' கூட் 
பதீதினர்.. அலுத்துவிட்டதாகவோ, அல்லது நிம்மது 
யில்லாமல் இருக்கிறார்களென்றோ தோன்றும் oF orig Gus 
பிரசங்கத்தை முடித்துவிட வேண்டும். 

அன்ருகப் பிரசங்கம் செய்பவர்களின் .மஒுக்யெ நோக்கம் 
என்ன ?:கூட்டத்திலுள்ளவர்களின் ௨ உணர்ச்சியைத் தட்டி 
யெழுப்பி அவர்கள து கவனம் கலையாமல் செய்யவேண் . 
மூயது அவர்களது நோ க்கமாகும். இது சுலபமான காரிய 

மல்ல ) ஆனால் அனுபவத்தில் இது. வந்துவிடும். ஹாஸ்யம் 
பிரசங்கத்துக்கு ரொம்ப சக்இவாய்ந்த அம்சம். கூட்டத் 
இிலிருப்பவர்களைச் இரிக்கும்படி. செய்வது அவர்களைத் : 
திருப்திப் படுத்துவதாகும். ஜனங்கள் சந்தர்ப்பம்: GUIDE 
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சிரித்தால் அவர்களது கவனத்தைச் சரியான முறையில் 
திருப்பவேண்டும். சிரத்தையோடு செய்யும்பக்ஷ£த்தில் இது 
சாத்தியமான காரியம் தான். உண்மையைச் சொல்வதை 

ஜனங்கள் எப்போதும் ரஸிப்பார்கள். 

பொதுப் பிரசங்கங்களில் நல்ல கதைகளையும், சஸமான 

சம்பவங்களையும் குறிப்பிடுவது மிகவும் சிறந்ததாகும். 

வெறும் கதைகளை மட்டும் சொல்லிவிட்டு தொண 

் தொணப்பாகவும் செய்துவிடக்கூட3. ஒரு: விஷயத்தை 

ஒரு கதையைக்கொண்டோ, சம்பவத்தைக் கொண்டோ 

விளக்கலாம். 

பொதுக் கூட்டங்களில் பேசும்போது மேற் கோள்களை 

எடுத்துக்காட்டுவது உப்யோககரமாகும். எனக்கு எப் 

போதும் அது பயன் படும்படி. இருந்திருக்கிறது. கான் 

அடி.க்கடி ஸம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து மேற்கோள்களைக் குறிப் 
பிடுவேன். என்பது உனக்குத் தெரியும். ஸம்ஸ்ஈருதம் 
அழகு பொருந்திய பாஷை. அதில் ஓர் இசைக் கட்டு 

பொருந்தி இருக்கிறது. முக்கியமாகத் தமிழ் பிரசங்கத் 

_ தில் மிக்க வன்மையாகப் பேசும்போது ஸம்ஸ்கிருதத்தையும் 

கூட உபயோகத்தால் சொம்ப ஈன்றாகச் சோபிக்கிறது. 

தாமாகவே, அதுவும் . அந்தக்ஷணத்தில் ஸம்ஸ்கிருத மேற் 

கோள்கள் வருமானால் அவை மிக்கப் பொருத்தமா யிருக் 

இன்'றன என்பது என் அனுபவம். 

பொதுக் கூட்டங்களில் பேசும் சந்தர்ப்பங்களில் முன்ன 

தாகவே பிரசங்கங்களைத் தயார் செய்துகொள்ள வேண் 

டும். திடீரென்று பேச கேர்ந்தாலன்றி .இதர .சமயங் 

- களில் கான் என் பிரசங்கங்களை எப்போதும் முன்னதாகத் 
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தயார் செய்துவிடுவேன். அப்போதெல்லாம் நான் நன்றாகப் 

பேசுவேன். கூட்டத்தினர் என் பேச்சைக் கேட்டுக் கெளர 

விக்கையில் பிரசங்கத்தை நாம் சரியாகச் செய்துகொண்டு 

பேசுவதுதான் அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் பிரதி மரி 

யாதை. பிரசங்கத்தை எழுதிப் படிக்கும் மூறையை நான் 

கண்டிக்கிறேன். அது பிரசங்கமன்று. . பிரசங்கத்இல் 

தெரிவிக்கவேண்டிய சில குறிப்புகளை வேண்டுமானால் 

குறித்து வைத்துக்கொள்ளலாம்; குறிப்புகளை எழுதிக் 

கொண்டுவிட்டுப் பேசும்போது, சொல்லவேண்டிய விஷயத் 

அக்கப்பால் போய்விட நேருவதுமுண்டு. சந்தர்ப்பங்கள் 
கூட்டத்தாரின் மனோபாவம் இவற்றால் ஏற்படக்கூடிய 

: நிலைமை இது. நான் இதை அடிக்கடி கவனித்திருக்கறேன். 
மனத்தினுள் பிரசங்கத்தைச் சரிப்படுத்திக்கொண்டு, பேச 
வேண்டிய விஷயங்களை மனதிலேயே குறிப்பாக வைத்துக் 
கொள்ள வேண்டும். எப்படி . ஆரம்பிப்பது? எப்படி 
முடிப்பது£என்பதையும் திட்டப்படுத்திக் கொள்வதவ௫யம். 

பிரசங்கத்தைச் சிறந்த முறையில் தயாரித்துக்கொள்வத DS 

இதுதான் வழியென்பது என் எண்ணம். 

பிரசங்கம் முழுவதும் தர்க்க ரீதியாக இருக்க வேண்டும். 
வாதப்போக்கை அனுசரித்து இருக்க வேண்டும். எந்த 
விஷயத்தை அல்லது விஷயங்களை வற்பு DS BE சொல்ல 
வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தை அல்லது. விஷயங்கள 
விவாதத்தின் மூலமாகவோ உதா ரணங்களின் மூலமாகவோ 
வேறு வழிகளிலோ நிரூபித்துக் காட்டவேண்டும் என்ற 
கோக்கத்துடன் கூடியதாயும் இருக்க வேண்டும். sw து 
மூற்காலத் தர்க்க வாதிகள் சாதாரணமாக அனுசரித்து 
வந்த. முறை என்ன வென்றால் ௭இர் கட்சியை முதலில் 
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. எடுத்துச் சொல்வார்கள். அதாவது தங்கள் கொள்கைக்கு 

் விரோதமாய் உள்ள கட்சியின் கொள்கையை நியாயமாக 

வும் பூரணமாகவும் எடுத்துச் சொல்வார்கள். 4 OG SUS 

OHO UW விவாதத்தினால் அதை உடைத் தெறிவார்கள். 

. நாமும் கமது கட்சியை ஸ்தாபிக்க இந்த முறையைக் கைக் 

் கொள்ளலாம். 

பிரசங்கத்தில் உபயோூக்கும் பாஷை . முக்கியமாகும்: 

ஆங்கிலத்தில் பே௫னால் ஈல்ல கற்கால ஆங்லை பாஷையைப் 

. பிரயோூக்க வேண்டும். சிதைந்த பாஷை கூடாது, 

_ தமிழில் பேசுவதாயிருந்தாலும் ரொம்ப இலக்கணமாகவும் 

இருக்கக்கூடாது; அதற்காக மிகவும் கொச்சையான தமி 

மாகஇருப்பதும் கூடா து.பேசுவதை ஜனங்கள் ஈன்கு உணர 

வேண்டும். பிரசங்க பாஷையும் கம்பீர நடையில் இருக்க 

வேண்டும். நான் இப்படியே பேச விரும்புகின்றேன். கான் 

எந்தக் காரியத்துக்காகத் தமிழை உபயோக, றனோ 

, அதற்குத் தகுந்த அளவில் பாஷை எனக்கு அமைந்திருக் 

கிறது என்று சொல்கருர்கள். உன் அபிப்பிராயம் “என் 

னவோ ? அடுத்த க.டிதத்இல் மேலும்: இதுபற்றியே எழுது 

இடூறன். இந்த விஷயமாக அக்கம் தமே கடை. : 

-6-6-'41. ட த 
ர!!! 
Syd 

பொதுப் பிரசங்கத்தைப்பற்றி நான். எழுதும் மூன்று 

வது கடிதம் இது. இதுவே அதைப் பற்றிய கடைசிக் கடித 

ட்ட மூம் ஆகும். என்னுடைய அபிப்பிராயங்களை. இதில் 

- தெரிவிக்கிறேன். பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவதற்கு 

கர்ம 
வக
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உனக்குச் சந்தர்ப்பங்கள் கடைக்குமா 2 என்னு நீ எண்ண 
லாம். ஆம். உனக்கு அந்தச் சந்தர்ப்பம் வாய்க்குமென்றே 

நான் எண்ணுூறேன். இந்தியா முழுவதும்,..பெரிய கூட் 
டங்களில் : பேசுவதற்குச் சவுகர்ய/மாக நீ தமிழ், ஹிந்துஸ் 
தானி இரண்டையும் மளமளவென்றும், சரியாகவும் பேசக் 

கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மகாத்மா காந்தி .நீ சிறந்த 

ஹிந்திப் பண்டிதராக விளங்க வேண்டுமென்று விரும்பு 

இருர்: உனக்கு ஹிந்தி கொஞ்சம் ஏற்கனவே தெரியும். 

நம் வீட்டுக்கு எதிரேதான் ஹிந்திப் பிரசார சபை இருக் 

கிறது. நீ அங்கு. போகவேண்டும். அங்குள்ள ஈண்பர் 

களோடு நீ ஹிந்தியில் பேசவேண்டும். ஹிந்துஸ்தானியில் 

நடக்கும் விவா தங்களில் கலந்துகொள்ள வேண்டும். அப் 

படிச் செய்யும் பக்ஷத்தில் உனக்குக் கொஞ்சம் கொஞ்ச 

மாக ிந்தி. பேசுவதில் தி மை ஏற்பட்டுவிடும். உன் 
தாய் பாஷை தமிழ். பள்ளிக்கூடத்தில் அது உன்னுடைய 

இரண்டாவது இஷ்டபாடம். அதுவும் உனக்குத் தெரியும். 

நீ “சுதேசமித்திரன் ”” *ஆனந்த விகடன் '' இரண்டையும் 

தொடர்ச்சியாகப் படிக்கிறாய். பேசவும் பழகி வருஒருமய். 

சிக்கிரம் உனக்குப் பேச வந்துவிடும். 4-வது வகுப்புக்குப் 

பிறகு . கான்கூடத் தமிழ் . படிக்கவில்லை. ஆனால் அனு 

பவம் காரணமாக, நான் தமிழில் பேசக் கற்றுக்கொண்டு 
விட்டேன் ் 

பெர துப் பிரசங்கத்துக்கு முக்கியமான அடிப்படையானது 

கூட்டம். ஆகவே பொதுப்பிரசங்கங்களைச் செய்பவர் 

தாம் பேசப் போகும் கூட்டத் தாரைக் கவனித்து கிதா 

னித்துக்கொள்ள வேண்டும். சாத்தியப்படும் போதெல் 
லாம் வலர் பேசிய பிறகு நீ பேச வேண்டும். இப்படிச் 
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செய்தால் கூட்டத்தாரைச் கவனிக்கவும், முன்னால் பேசிய 
வர்கள் பற்றியும், அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் பற்றி 
யும் கூட்டத்தார் என்னமாதிரி அபிப்பிராயப் படுகின்ற 
னர் என்பதை நீ தெரிந்துகொள்ள இயலும். இது எப் 
போதுமே சாத்தியப்படக்கூடிய விஷயமல்ல. “நீ கூட்டத் 
துக்குத் தலைமை வூக்கும்படி. நேரலாம் 2 AVN SH LP TOV 

- பேசும்படியும் உன் பெயரைக் குறிப்பிட்டி ருக்கலாம். அப் 
படியிருந்தர்ல் நீ பேசத்தான் வேண்டும். இதுபோன் ற: 

சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் கூட்டத்தார் சாதாரணமான 
மனோ நிலையில் இருக்கிறார்களென்றும், கேயபாவத்தோடு 
கூடி இருக்கிறார்கள் என்றும் மனதில் நினைத்துக்கொண்டு 
8 உன் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ; இதுவே 
சிறந்த முறை. ஆனால் ஒன்று, பேசும்போதே நீ கூட்டத் 
தாரை ஈன்கு நிதானித்துக்கொண்டு, அவ௫யமானால் அவர் 
களதுமனோபாவத்துக்குத் தகுந்தாற்போல் பேசவேண்டும். 

. அதற்காக இதை மிகைப்படுத்தி விடுவதும் கூடாது. பேச்சு 
வன்மைக்கு உண்மைதான் நிச்சயமான அஸ்திவாரம். 

கட்டங்களில் பலவிதம். பல வகையான கூட்டங்களை 
கான் பார்த்திருக்கறேன். கேயபாவத்துடன் கூடிய கூட் 
டம் உண்டு;. இதில் பேசுவது ௪ஈலபம், இதில் ஓரே ஒரு 
அபாயத்தை மட்டும் தவிர்க்கவேண்டும். கேச உணர்ச்சி 

ட, புள்ள கூட்டங்களில் நீ அடிக்கடி. பேச நேர்ந்தால் ' உன் 
பேச்சு தொண தொணப்பாூவிடும் : சொன்ன விஷயத் 
தையே திருப்பித் இருப்பிச் சொல்ல நேரும். பிரசங்கங் 
களைச். சரிவரத் தயார்செய்துகொண்டு கூட்டத்தாரைத் 
திருப்தி செய்து. உற்சாக மூட்ட முடியாது. இந்த அபா 
வதை நீ தவிர்க்க வேண்டும். 
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அடுத்த விஷயம் விரோதமான கூட்டம். “கூட்டத்தை 
மொத்தமாக எடுத்துக்கொண்டால் அதிலிருப்பவர்கள்' 
உன்னிடம்' நேசபாவம் கொண்டவர்களா யிருப்பார்கள்.' 

ஆனால் . அங்கேயுள்ள சில. எதிரிகள் கூட்டத்தையே: 

உனக்கு: .எதிராகத் திருப்பிவிட முயற்? செய்யக்கூடும்.' 

நீ சொல்லும் விஷயம் பற்றி பொருத்தமான கேள்விகளை. 
அவர்கள் கேட்டு, கோஷமிட்டு :. குறுக்குக் கேள்விகளைக். 

கேட்கலாம். ' உனக்கு அப்போது சமயோஜித புத்தியும், 

நிதானமும் இருந்தால் இது போன்ற. சந்தர்ப்பங்களில். 

அவர்களையே திணரச் செய்துவிடலாம். சுருக்கமாக, முக் 

கிய்மாக ஹாஸ்யச். சுவையோடு பதில் கொடுத்தால் கூட் 

டத்திலிருப்பவர்கள் பிரசங்கத் இடையே: குறுக்கிட்டுப் 

பேசுபவர்களைக் கேலி செய்ய. ஆரம்பித்து விடுவார்கள். 

அத்தோடு குறுக்கட்டவர்கள் வாய் அடைபட்டு விடும். 

இதலேயே இன்னொரு விதம் "அதையும் கேள், சொல்லு 

இறேன். வேண்டுமென்றே கேள்விகள் கேட்டு குறுக் 

இடும் கோஷ்டி ஒன்றுண்டு; அவர்கள் பதில் பெறவேண்டு' 
மென்று கேள்விகள் கேட்பதில்லை. கூட்டத்தில் குழப்ப 

மேற்பட வேண்டுமென்பதற்காகப் பிரசங்கம் செய்பவரது 

பேச்சில் குறுக்கிடுவார்கள். இவர்களை சமானிப்பதெப்படி£ 
கூட்டத்தைவிட்டு அவர்களை வெளியேற்றி விடுவதுதான். 
சிறந்த மார்க்கம். அவசியமானால் போலீஸாரைக்கொண்டு. 

செய்ய வேண்டும். குறுக்கிடுபவர்களைச் சரிப்படுத்தி அப். 

பூறப் படுத்துவதற்கு என்று பயிற்சி பெற்ற தொண்டர் 
களைக் கொண்டும் மேற்படி. நபர்களை வெளியேற்றி விட 

வேண்டும். இவர்களைச் சமாளிக்க அடுத்தபடியாக இன்: 
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னொரு வழியும் உண்டு. குறுக்கிடுபவர்களை அலட்சியமாக 

எண்ணி.அவர்களை மதிக்காமலேயே இருந்துவிட வேண் 

டும். அவர்களது கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடாது. 

கான் .இதை எப்போதும் செய்திருக்கிறேன். அநேகமாக 

எல்லாச். சமயங்களிலும் எனக்கு இதில் வெற்றிதான். 

கடட்டத்தார் ISH முடியாதபடி நீ Sue ேர்க்து, 

அதனால் : அவர்கள் - உனக்குச் சாதகமாக இல்லாமல் 

போ னால், அப்போது, உன் திறமையைப் பிரயோக்கும்படி. 

ஏற்படும். காவன்மையிலுள்ள சகல சாதனங்களையும்' நீ. 

் அப்போது உபயோ௫த்துக் கூட்டத்தாருக்குத் திருப்தி 

பிறக்கச் செய்யவேண்டும். சல சமயங்களில் இது போன்ற 

அனுபவம் எனக்கேற்பட்டிருக்கின் றது. முக்கியமாக இரு 

சந்தர்ப்பங்களில் இந்த அனுபவம் எனக்கு. சட்டசபைக்குப் 

போகவேண்டுமென்று தாஸுடன் நான் பிரசாரம் செய்த 

போதும், சமீபத்தில் காங்கரஸ் மந்திரிப்பதவி ஏற்கவேண் 

டும் என்று சொன்ன போதும் ஏற்பட்டது அந்த அனுபவம். 

எனக்குக் கூட்டங்களில் எஇர்ப்புகள் இருந்தன. கடை 
சியில் நான் அவர்களது மனதை மா ற்.றிவிட்டேன் என்று 

நினைக்கிறேன். - 

அசகேகமாக பெண்கள் கூட்டத்திலும், சில சமயங்களில் 

ஆண்களடங்கய கூட்டத்திலும் நீ சுகாதாரம், சமூக 
க்ஷமாபிவிருத்தி, cor? அரசியல் முதலியவைபற்றி பேசச் 
சந்தர்ப்பம். வாய்க்கலாம். பேச விரும்பினால் என்னுடைய 
பெண்ணான நீ என்னைவிட : ஈன்கு பேசவேண்டும். : இந்த 
விஷயத்தில் ஆண்டவன் உனக்கு வெற்றி தருவராக / 
76-41. 
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என் அன்புள்ள 

லஷ்மிக்கு, 

“விசவாஸ முள்ளதன்மை, உன்னதமான மனம் இவற்றின் 
பயன் கண்யமான ந௩டத்தை', இப்படி .ஓர் ஆங்கிலக் 
கவிஞன் எழுதினான். அக்கவியின் வாக்கு சரியான து 
தான். சமூகத்தில் உல்லாசமாக இருப்பவன் LOGO oar.” 
எல்லா இடங்களையும் போல மனிதன் என்றால் பெண்ணும் 
அதில் சேர்ந்துதான் இருக்கிறாள். குழந்தைப் பருவத் ' 
இலிருந்து கிழடு தட்டும் வரையில் ஆடவராயிருந்தா லும் . 
சரி, பெண்களாயிருந்தாலும் சரி, இதர ஆண்களுடனோ 
பெண்களுடனோ பழகவே வேண்டியிருக்கும். - சகூர்கம் 
என்பது இதுதான். சமூகச்சக்கரம் சரிவரச் சுழலவேண்டு 
மானால் அது பரிசு த்தமாயிருக்க வேண்டும். ஈன்கு Fora 
அமைக்கவேண்டும். நல்ல மரியாதையுள்ள நடவடிக்கைகள்: 
மனித சமூகத்தை செவ்வையாகவும், சந்தோஷமாகவும்: 
எடததக DS கழிக்கக் அமைந்திருக்கின் றன. 

Bao மரியாதையுள்ள நடத்தை என்றால் குறிப்பிட்ட 
வார்த்தைகளை ‘Gur you து சமிக்ஞைகளையோ நான் 
சொல்ல வில்லை. இவை அவ்வப்போது ஏற்படக் கூடி.யவை.. 
அடிக்கடி அவசியமாக இருக்கக் கூடிய விஷயமும் ஆகும்... 

் தல்ல மரியாதையான ஈடத்தையை வெளியீடுவதற்கு இவை 
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“வெளிப்படையாகவுள்ள அம்சங்கள். உன்னிடம் பரிச். 
சயமுள்ளவர்களைக் கவனிப்பதற்கு இரண்டு வழிகள் 
உண்டு. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்று நம்மைப்பற்றியே 
காம். நினைத்துக் கொண்டிருந்து விடுகிறோம்; அல்லது. 
மற்றவர்களை அலட்சியமாக நினைத்து அவர்கள் இல்லா” 
ததைப் போலவே ஈடந்துகொள்கிறோம். இது” சிலருக்குக்' 
கொஞ்சகாலம் சாத்தியமாயிருக்கலாம். ஆயினும் இதனால்: 
inane ees “ மற்றவரைப்பற்றியும் கவனம்செ DMS 

தீவேண்டும் '' என்ற கோட். பாட்டைப் பின்பற்ற வேண்டும்... 
அதைவிட 19 mr உனக்கு என்ன வெல்லாம் செய்ய: 
பேண்டு மென்று த் விரும்புகிருயோ, அவற்றை அவர்கள்* 

விஷயத்தில் செய். ” இது: மூறை. நல்ல haters ae 

நடத்தையின் உண்மை ரகசியம் இதுதான். 

வெள்ளைக்காரர்களிடமிருக்து சில நல்ல மரியாதையான: 
பழக்கங்களை காம். தெரிர்துகொண் டிருக்கிறோம். உதாரண. 
மாக நாம் ஒருவரை முதன் முதலில் பார்க்கும்போது: 

* குட்மார்னிங் (Good morning) என்கிறோம்... யாராவது 
கமக்கு ஏதாவது செய்தால் (“Thank 97005) வந்தனம் என்: 
கிறோம். இதைக் கேட்டவுடன் உன்னோடு. பேசுபவர் : 
“0. நான(்௦ு” பரவாயில்லை என்கிருர். இவையெல்லாம் 
வெற்று சம்பி,. தாயங்களாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அப் 
படியில்லை. ஈமது முன்னோர்களெல்லாம் ஓருவரை ஒருவர் 
சந்இத்தால் ஆலிங்கனம் (தழுவிக்கொள்ளுதல் ) செய்து: 
கொள்வார்கள். அல்லது.நமஸ்காரம் செய்வார்கள். நாம்: 
யாருக்கும் வழக்க ற் 'வம்தனம் சொல்வதில்லை, பார்க்கப் 
(போனால் “ரஹ” என்ற ஆங்லெப் பதங்களுக்கு”. 
சரியான: தமிழ் சொற்கள் -இல்லை. கல்ல கடத்தையைக்: 
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குறிப்பத.ற்கானஇந்தப்பழக்கங்களை காம் அனுஷ்டிக்கலாம் 

என்பதுஎன்௮பிப்பிராயம்.உனக்குஎன்ன தோன்றுகிறது? 

கண்யமான நடத்தையைப் பெருக்கிக்கொள்வதற்கு 

குறிப்பாக ஓருஅம்சம் உண்டு. நெரிசலாகவுள்ள இடங் 

களில் நாம் நடமாடும்போது நாம். இந்த அம்சத்தை 

வளர்த்துக்கொள்ளலாம். இரண்டு மூன்றுபேர்கள் ஒரு 

அறைக்குள் பிரவே௫ிக்க வேண்டியிருக்கறது ; அல்லது 

அறையிலிருந்து வெளியே வரும்படி. இருக்கிறது. ஈமக்கு 

என்ன. செய்வதென்றே தெரிவதில்லை. ஒருவரையொருவர் 

இடித்துத் தள்ளி எல்லோருக்கும். ஹிம்ஸையை உண்டு 

பண்ணிவிடுகிறரம். இந்தச் சமயத்தில் ரொம்ப கண்யமான 

மூறை என்ன தெரியுமா? நீ ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்று 

மற்றவர்கள் முதலில் போகும்படி வழிவிடவேண்டும். இத 

னால் உனக்கு சுணக்கமாகலாம். ஆனால் இதனாலுள்ள வச 

தியும், ஈல்௨லுணர்ச்சியும் காலதாமதத்தைவிடச். சிறந்தது. 

முதலில் வந்தவருக்கு, முதலிடம் என்ற முறையை.தாம் 

அனுஷ்டிக்கலாம். இது கண்யமானது. பஸ்கள், டி.ராம்கள், 

ரயில்கள் தியேட்டர்கள் முதலிய இடங்களிலெல்லாம் 

பெண்கள், குழந்தைகள், . வயோதிகர்கள் இவர்களை 

பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் ஒருவரோடு ஓருவர் மோதிக் 

கொள்வதை நீ பார்த்இிருப்பாய். இது ரொம்ப மட்டமான 
நடத்தை. மேலே சொன்ன முறையை நாம் அனுஷ்டித்தால் 

அது ஈல்ல.பழக்கம் ; எல்லோருக்கும் காரியம் சுலபம். 

£ உன்னையும், உன் உடுப்புகளையும் சுத்தமாக வைத்துக் 

கொள்வதும் கல்ல பழக்கங்களில் சேர்ந்தவை தான். உன் 

' சுகாதாரத்துக்காக மட்டுமின்றி சமூகத்தில் உன்னோடு 
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பழகுப்வர்களுக்காகவும் சுத்தமாயிருப்பது அவசியம். 

தேகம், உடுப்பு இவை சுத்தமாக -இருப்பதுசொந்த விஷயத் 

திலிருப்பதைப்போலவே ' சமூகத்துக்கும் முக்கியமாகும்... 

அதுஓரு கடமை. ஏதாவது வாஸன போட்டுக்கொள்வது 

மிகச் சிறந்த காரியம் என்று சொல்லலாம். 

பெண்களை நடத்தும்வீஷயத்தல் மேல்காட்டின்ரிடமிருக்து 
நாம் ஏராளமான விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ள 

_ வேண்டியிருக்கிறது. தங்களுடைய பெண்களை ' மரியாதை 

- யுடன் நடத்துவதென்ற அவர்களது முறை பழைய கால 

- கோக்கத்தை அனுசரித்ததாகும். நமது பெண்களை நாம் 

(aaa) gud என்கிறோம். ஆகவே அவர்களை எல்லா 

விதத்திலும் ஈன்கு ௩டத்துவோம். இதை நாம் மிசைப் 

படுத்தக் கூடாதென்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்;. 

உதாரணமாக-- கூட்டம் நிழைந்த வண்டியில் ஒரு பெண் 

வந்தால் உன் இடத்தை அவளுக்கு அளிப்பது நல்லது... 

நடந்து போகும்போது காம், பெண்களை முன்னால் போகும் 

படி விடவேண்டும். “சும உரிமை” என்று சமீபகாலமாக 

ஒரு. அபிப்ராயம் உதித்திருக்கிறது. . அந்த அபிப்ராயக் 

-காரர்கள் பெண்களை விசேஷமாக, பிரத்யேகமாகப் 

பாவித்து நடத்தக்கூடாது என்று கூறுகின்றனர். கான் 

இதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. : நீ இதை ஓப்புக்கொள் 

. இறாயா என்ன? குழந்தைகள், வயோதிகர்கள் இவர்கள் 

விஷயத்தில் காம் மிகவும் அனுதாபங்கொண்டு மரியாதை 

யாக நடக்கவேண்டும். 

- சிறந்த பெண்மணியென்றோ, கண்யமுள்ள புருஷன் 

ஏன்றோ எல்லோரும் எண்ணும்படியாக நடந்துகொள்ளு. 
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வதில் இருக்கவேண்டும். இந்த வார்த்தைகளைச் சுலபமாக 

வியாக்யானம் செய்யமுடியாது. ஆனால் அவற்றின் கருத்து 

* என்னவென்பது. உனக்கும் தெரியும் ; எனக்கும் தெரியும். . 

இதற்கெல்லாம் திட்டமான விதிகளை ஏற்படுத்துவது 

சாத்தியமில்லை. 

.இவ்வொரு பேச்சிலும் அதாவது சம்பாஹ்க்லை உன் 
னுடைய தொனி, மற்றவர்களிடம் ரீ மரியாதையுடன் பழ 

் கும் விதம், இவற்றிலிருந்து ரீ பெண் என்பதை நிரூபிக்க 

டலாம். உன் நடை, கம்பீரமான போக்கு இவற்றின் மூல 
மாகவும், கண்யமான பெண் என்பதை தெளிவுபடுத்தலாம். 

பணம், படிப்பு, சமூகத்தில் வசிக்கும் ௮அந்தஸ்.து இவற்றைப் 

பொறுத்ததல்ல' மரியாதையான நடத்தை. அவை எல்லாம் 

_ அதற்கு உதவி செய்யக்கூடியவைதான். இது இருதயத்தின் 
- தன்மை. ரீ கல்ல பெண்மணியாக, எல்லோரிட.த்திலும் அன் 

பாகப்' பழக. அனைவருக்கும் சேவைசெய்து. நீ போகும் 

இடங்களில் எல்லாம் சந்தோஷமும், ஆனத்தமூம் பரவும்படி. 

செய். சற்று நிதானத்துடனும் இஷ்டத்தோடும் மற்றவர் 

களுக்குப் பணிந்து கடக்கவேண்டும். " 

இதில் தானிருக்கிறது சூட்சமம். 

8.6... 41. 

ரீம்



  

பூயித்தகங்கள் 
  

  

என் அன்புள்ள. 
லக்ஷ்மிக்கு, 

அடனக்குப் புத்தகங்கள் என்றால் ரொம்பப்பிடிக்கற து. இது ட 

என்னுடைய அபிப்பிராயம்.-உன் அம்மா அபிப்பிராயமும், 

அதுவேதான். புத்தகங்களைப் படிப்பதற்கு உனக்கு ஆசை 

. இருக்கவேண்டியதுகியாயம்தான். பல விஷயங்களைப் பற்றி 
அதிகமாகத்தெரிரது கொள்ளவேண்டும் என்ற ஆசை புத்தி 

_ வளர்ச்சிக்கும்: முன்னேற் த்திற்கும் அஸ்திவா ரம்போலா 

கும்... நீகுழந்தை; எனவே கதைப் புத்தகங்கள், நாவல்கள், 

) ாரத்திரையைப் பற்றிய புத்தகங்கள், இவற்றையெல்லாம் 

“ படிக்கவேண்டும் என்று உனக்கு. விருப்பம் இருப்பது 

இயற்கை: இன்னும் பலர் இப்படித்தான். ஆனால் கூடிய 

சக்கரம் ரீ இதை விட்டு விடவேண்டும். சரித்திரம், 
பூகோளசாஸ்திரம், இயற்கை விஞ்ஞானம்-அதர்வது மலர் 

கள், பறவைகள், மிருகங்கள். மனோ தர்ம சாஸ்திரம் : 

மதம், முதலியவைகளைப் பற்றிய புத்தகங்களை யெல்லாம்: 

படித்தறியவேண்டும். நன்கு படித்த பெண்ணாக விளங்க 

வேண்டும் என்பது உனது லட்சியமாக இருக்கட்டும், நான்: 

மேலே சொன்ன விஷயங்களைப்பற்றி யெல்லாம் படித்து 

நீ நிபுணத்துவத்தை அடைவது என்பது சாத்தியமில்லை. 

அதற்கு அவசியமும் கிடையாது. இந்தப் பொதுவான . 

விஷயங்களைப்பற்றி யெல்லாம் பூர்வாங்கமாகப் படித்து. 
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புத்தகங்கள் - 
  

பரிசீலனை செய்துவைத்துக்கொண்டால் போதும். இதனால் 

நீ பதீதிரிகைகளையும் மற்றைய சஞ்சிகைகளையும் படிக்கும் 

போது அவற்றைப் புத்திசாலித் தனத்துடனும், எக்க 
யுடனும் எஸ் பற்ற முடியும். 

பொது அறிவு .என்ற புத்தகப் பிரதி ஒன்று: உனக்கு" 
வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறுய். ஆம். உன்னிடம் 

அப்புத்தகம் இருக்கவேண்டியதுதான். யுத்தம் முடிந்த 
Inge அன்றைய நித.ழ்ச்சிவரையில் சேர்ந்து ஓர் புத்தகம் 

பிரசுரம் ஆகுமென நம்புகின்றேன். அந்தப் பிரதி உனக்குக் 

கடைக்கும். இந்தப் புத்தகப் பிரதியெல்லாம் நீ படிக்க 

முடியாது என்பது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் அவ்வப்போது 

அப்புத்தகங்களை நீ அடிக்கடி புரட்டி உனது ஞானத் 

தைப் பெருக்கிக்கொள்ளலாம். அது உனக்குப் .பயன் 

தரத்தக்கதாக இருக்கும். 
el 

இ$்தப்பொதுவான அறிவு வளர்ச்சி. ஒருபு.றமிருக்கட்டும். 

சரித்திசம், மனோதத்துவம், இயற்கைவிஞ்ஞானம்,இவற்றில் 
விசேஷ அபிமானம் கொண்டு நீ அதிக சிரத்தையோடு 

படிப்பாய். அந்தமாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் எற்படின், அவ் 

விஷயங்ளைப்பற்றிய புத்தகங்களா இீவிரமாகப்படிக்க 

வேண்டும். பார்க்கப்போனால் அவ்விஷயங்களில் உனக் 

குள்ள சிரத்தை படி.க்கவே தூண்டும். ' அதுபோன்ற 

படிப்பு, குறிப்பான விஷயத்தில் உனக்கு விசேஷ பரிச் 

சயத்தை ஏற்படுத்தித் தருவதுடன் பொதுவாக உன்னை 

கல்ல. படிப்பாளியாகவும் செய்துவிடும். : 

இது தவிர, ஆங்கிலம், தமிழ், சம்ஸ்ஒருதம், ஆயெவற்.றில் 
உள்ள உயர்தர புத்தகங்களைப் படிப்பதிலும் ௬௪ பிறக் 
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அருமைப். புதல்விக்கு 
  

கும்படி: நீ செய்துகொள்ளவேண்டும்... ஏற்கனவே இப் 

பழக்கத்தை நீ அபிவிருத்தி: செய்துகொண்டுதான் ' வ௫ 

இராய். மீ படிக்கும் புத்தகங்களைப்பற்றி யெல்லாம் என்ன் 
நினைக்கிறாயோ எனக்குத் தெரியாது. சாதாரணமான, 

தற்கால நாவள்கள் எனக்குப் போதும் போதுமென்று ஆ 
விட்டன. இதைப் பூரங்கமாகக் «PACD par, 

அவை. குற்றங்கள், அல்லது . ஆடவர் பெண்டிர் 

இவர்களைப்பற்றிய விவரங்கள் தாங்கி வெளிவருகின் றன. 

இவை என்னைச் சலித்துப்போகச் செய்கின்றன... _ரயில்களி 

அம். அல்லது வேறு வேலை ஒன்றையும் செய்ய். முடியாது 

போகும் சந்தர்ப்பங்களிலும் பொழுதுபோக்க வேண்டிய 

சமயத்திலும் மூளைக்கு சிரமத்தை அளிக்காமல் இருக்க 

வேண்டுமானால் அந்தப் புத்தங்களை நீ படிக்கலாம். ஆனால் 

அப்புத்தகங்கள் உனது புத்தியை ஊக்கமுறும்படி செய் 

யவோ உள்ளூர இருக்கும் உணர்ச்சியை எழுப்பவோ 
உதவாது. 

ஆங்கிலப் புத்தகங்கள் 'சம்பந்தப்பட்டவரை ஷேக்ஸ்: 

பியர் எழுதியுள்ள . நாடகங்கள் அனைத்தையும் நீ படிக்க 

_ வேண்டுமென்பது என் விருப்பம். அவை. பெறிய இலகிய 
மாகும். அவற்றில் சில திரும்பத் இரும்ப உற்சாகத்தோடும் 
ஊக்கத்தோடும் உனக்குப் படிக்கத் தோன்றும். அடுத்த 
படியாக மில்டன், வேர்ட்ஸ்ஓர்த், டென்னிஸன்; ஷெல்லீ, 

கீட்ஸ். இவர்கள் எழுதிய காவியங்களை நீ படிக்கவேண்டும். 

கோல்ட்ஸ்மித், ஸ்காட், ' டிக்கன்ஸ், தாக்கரே, . மிஸஸ் 

ஹென்றி உட் இவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களில் எவ்வளவு 
அதிகமாக நீ படிக்த முடியுமோ அவ்வளவையும் நீ படிக்க 

வேண்டும் என்பது என் ஆசை. . இவர்கள் தவிர-இன்னும்- 

சீ



புத்தகங்கள் 
  

பல எழுத்தாளர்களும் உண்டு. அவர்களது - யூத்தகங்களை 
_யூம் நீ படிக்கலாம். (மேலே சொன்ன நூல்களையெல்லாம் 
படித்தால் ஆங்கில இலக்கயெத்தின் பெருமை, அதிலுள்ள 
இனிமை இவற்றைப்பற்றி ரீ கொஞ்சம் தெரிந்துகொண்ட. 

BIG இருக்கும். 

இதை எவ்வாறு நு சமானிப்பாயோ எனக்குத் தெரியாது... 

அல்லது உனக்காக நான் அதை எப்படி சமானிக்கும்படி' 
செய்யப்போகிறேனோ அதுவும் தெரியாது. ஆனால், வால்- 

மீக, காளிதாஸர், பவபூதி இவர்களது 'நரல்களையெல்லாம் 

படித்து ஆனந்திக்கப்போதிய சம்ஸ்கிருத ஞானம் உனக்குக் 

கட்டும்படி. நீ செய்துகொள்ள வேண்டும். ராமாயணம், 
சாகுந்தலம், .உத்தரராம சரித்திரம் இவற்றையெல்லாம். 

படித்து அனுபவிப்பது ௩ம் வாழ்க்கையில் இட்டும் மகத். 

தான பாக்கியம். . நியாயத்திற்கும் ஆத்ம உணர்ச்சிப் 

பெருக்குக்கும் : அவை ஓர் விருந்து. அவற்றை நீ அனுபவிப் 

பாய் என்று எனக்குத் தெரியும். இன்னும் ௮ இகமான 

இலக்கிய இரத்தினங்ககா உன்னோடும் உனது தாயின்” 

கூடவும் சேர்ந்தாற்போல. கூடிய சீக்கிரம் படித்து ஆனந் 
திக்கும் நாகா கான் எதிர்பார்க்கிறேன்.. கம்ப . ராமா 

யண.த்தை அனுபவிக்கும் அளவிற்கு நீ தமிழ்ப் பாஷையை 

நன்றாகக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பி, ஆர். ராஜம் 

ஐயர் எழுதிய கமலாம்பாள் சரிதை, ௭. மாதவய்யா எழு 

இய பத்மாவதி சரித்திரம் இவற்றையும் ரீ படிக்க வேண் 
டும். அவை அற்புதமான காவல்கள்." தற்காலத் தமிழ் 

காவல்களைப்பற்றி கான் லட்சியம் செய்யவில்லை. ஆங்கலெத் 
தில் உள்ள சிலவற்றைப் போலவே அவை மட்டமாக இருக். 
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அருமைப் புதல்விக்கு 

இன்றன. ஆனால் நான் மேலே சொன்ன நாவல் இரண்டும் 

தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவை. ஏற்கனவே கான் எழுதியதைப் 

போல நீ௫ல தற்காலத் தமிழ் சஞ்சிகைகளையும் சரிவரப் 
படிக்க வேண்டும். 

  

ட அீளஸிதாஸ் ராமாயணத்தைப் பின்பற்றி அனுபவிக்க 

வசதியாக இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு ஹிந்துஸ்தானி 

“பயில அவகாசமும் சந்தர்ப்பமும் கிடைக்குமென கம்பு 

கின்றேன். 

சரி, உன் வாழ்காளுக்கே படிக்க வேண்டியவை எவை என் 

பதற்கு நான் ஓர் இட்டம் போட்டு விட்டேன். வாழ் காள் 
எல்லாம் காம் மாணவராக இருக்க வேண்டும். இதைவிட 

கான் உனக்குக் கடுமையாக ஓர் வேலைத் இட்டத்தை என் 

கொடுக்கக் கூடாது? நீ ஏன் ஓரிரு புத்தகங்களை எழுத 

லாகாது£2 எனது ஆசை இம்மாதிரியிருக்கறது. அதை 
கான் பூர்த்தி செய்வது சாத்தியமாகவே இருக்கும் என்பது 

எனது ஈம்பிக்கை, உனக்கு இவ்வாசையிருக்குமானால்- 

வெற்றி கிடைக்கும். ஏனெனில், உனக்குச் சன்ன 

வயது. எப்படியிருப்பினும் உனக்குப் புத்தகங்களில் ஆசை 

யிருப்பது பெரிய விசேஷம். அதை விட்டுவிடாதே. ஆனால் 

ஒன்று. உனக்கு. வேண்டிய புத்தகங்களைப் பொறுகஇக் 

'கொள். அவற்றைப் படித்து உன் anes மென்மேலும் 
பெருக்இக் Garg. 

கடவுள் உன்னை ஆடர்வதிப்பாராக ! 

9-641. _ 
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என் அன்புள்ள 
ல்ஷ்மிக்கு, ' ட 
இங்கலாந்தி லுள்ள Gitaaat, வாலிபர்கள், பெண்கள்: 
ஆய எல்லோரும் பலவிதமான பந்தயவிளையாட்டுக்களில். 
ஈடுபடுகின்றனர். பலவிதக் காரணங்களால் ஈம் காட்டில் 
அம்மாதிரியான நிலைமை இல்லை. இப்போது இக்கிலை சிறிது: 
அபிவிருத்தியடைந்து வருகிறது. நம் இளைஞர்கள் பந்தய 
விரையாட்டுக்களில் கருவாகக் ஈடுபடுவதற்கு இட, 

_ மிருக்கிறது. 
ப்ட், 

Fate ம் ர வம் 

uw து கிராமங்களில் ாஜியர்கள் சில்லரையான... விளை: 
யாட்டுக்களா யிருந்தாலும் அதிமும்முரமாக முனைந்து: 

- விளையாடுவார்கள். இவை சில வருஷங்களுக்குமுன்கூட. 
கடந்துகொண்டுதான் வந்தன. ஆற்று மணலிலோ அல்லு 
மைதானங்களிலோ அவர்கள் விளையாடுவதுண்டு. விளை 

யாட்டுச் சற்றுமுரட்டுத்தனமாகக்கூடஇருக்கும். அவற்றுல். 
செலவில்லை. ஆனால், அவற்றில் கலந்துகொண்டவர்களுக்கு, 
நல்ல் தேகாப்பியாசம் செய்ய வசதியிருந்தது. பாடசாலை: 
களில்கூட பையன்கள் கடுமையான விளையாட்டுகளில் ஈடு: 
படுவதுண்டு. பெண்களுக்குக் “கோலாட்டம். போன்ற! 
தேகாப்பியாசம் கொடுக்கும் விளையாட்டுகள் இருந்தன. 

வருஷம் ஒருமுறை ஈவராத்ரியின் போதோ அல்லது அதற். 
77.
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- குப். பிறகோ பெண்கள், கோஷ்டி சேர்த்துக்கொண்டு பல 
கரறியங்களில் ஈடுபடுவார்கள். இவை அவர்களுக்கு கல்ல 
தேகப்பயிற்?.அளித்துவந்தன. இதுபோன்ற விகாயாட்டு 
கள் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும்படி செய்யப்படும். என்று 
நம்புகிறேன். ஈமது சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு விளையாட 
நிறையச் சந்தர்ப்பம் இடைக்கும் என்பதும் என் நம்பிக்கை . 

. உன்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் சில “டிரில்” கள், தேகாப் 

.பியாச வேலைகள் நடக்கின்றன. அவை போதாது; அவை 
கல்ல பயன் தரத்தக்கதாயும் இல்லை. தேக வலு வளர்ச்சி 
பெறுவதற் ற்காக ஈமது.வாலிபர்கள், பெண்கள் இவர்களுக் 
குப் பயிற்சியளிக்க ஓய். எம். ஸி. ஏ., தேகப்பயிற்டக் கல் 
அரரியைச் சேர்ந்த மிஸஸ் பக்.மிகவும் உன்னதமான சேவை 
செய்கருர். அவர் நடத்தும் வகுப்புகள் Ava pO DS ரீ 
போகவேண்டு மென்பது என் எண்ணம். வெளியேபோய் 
விளையாடக்கூடிய பந்தய விளையாட்டுக்கள் சிலவற்றை கீ 
கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்பதும் என் விருப்பம். 

அந்தய விளையாட்டுக்கள் முக்கியமானதென்று கான்.எண் 
ணுூறேன்.. கிரிக்கெட், ஹாக்கி, புட்பால் முதலிய வி& 
பாட்டுக்கள் பெண்களுக்குத் 5 தகு இயற்.றவை. ஆனால்; 
டென்னிஸ், பாட்மின்டன். வாலிபால். முதலியவை போன்ற 
விளையாட் டுகளில் நீ ஈடுபடலாம். நம் காட்டுப் பெண்கள் 

இவ்விளையாட்டுகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டுமென்று 
கான். ௧௬ BGC per. 

ae விளையாட்டுகள் மூலம் : கல்ல காழ்று 
கிடைக்கறது; சந்தோஷமும் ஏற்படுது. இதற்காக 
மட்டுமில்லாமல் .பந்தய விளையாட்டில் கலந்து கொள்வ 
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தால் கட்டக்கூடிய Fo தன்மைகள் அபிவிஞூத்தியடைய 
வேண்டும். பெண்ணாயினும், ஆணாயினும் 'இவ்விஷயத் 

தைப் பெருக்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்பது என் அவா. 
நமது நாட்டில் கோஷ்டியாக உணர்ச்சி கொண்டு காரியல் 
கீள் செய்ய வேண்டும் என்ற மனோபாவம் இல்லை. "தனித் 
தனியாகப் பொறுக்டப் பார்த சால் நாமெல்லாம் பு.த்இசாவி 
களாகத்தான் இருக்கிறோம்... ஆனால் ஒன்று சேர்ந்து 
காரியங்கள் செய்ய: முடியவில்லை. இதைச் செய்வ தற்கு 
ஈமது கட்சியை ஈன்கு நிலை பெறும்படிச் செய்யக் க ற்றுக் 

“கொள்ள வேண்டும். தனிப்பட்ட முறையில் வெற்றி 

“வேண்டுமென்ற 'ஆசையை அடக்கிக்கொண்டு தன்னைச். 

சேர்ந்த கோஷ்டிக்கே வெற்றி சித்திக்கவேண்டும் என்ற 
விருப்பம் மேலோங்கி வளரச்செய்ய வேண்டும். : தனி 
மூறையில் வெற்றி பெறவேண்டும் என்ற ஆசைக்கும், 
“கோஷ்டிக்கே வெற்றி உட்டவேண்டுமென்ற உணர்ச்௫க்கும் 
வித்தியாசம் உண்டு. அதற்குத் தனியாகச் சில தன்மைகள் 
வேண்டும். அவற்றை வியாக்யானம் செய்து எழுதுவது 
சலபமன்று. கட்யோகச் சேர்ந்து ஒன்றுபட்டு விளையாடும் 
போது அந்த விஷயம் என்னவென்பது உனக்குப் புலப் 
படும். இங்கிலீஷ்காரர்கள் கோஷ்டி. கோஷ்யாக நின்று 
இரிக்கெட் பந்தயம் ஆடுஒருர்கள். அதை நீ பார்த்தால் 

கோஷடிக்காக மொக்தமாகச் சேர்ந்து எல்லோரும் . ( 

அணர்ச்சிகொண்டு விளையாடுவதைக் கவனிக்கலாம். இந் 
இயக் இரிக்கெட்டு' விளையாட்டு இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு 
வரவில்லை. திறமையுடன் பந்தை நன்கு அடிப்பவர்களோ 
‘{Batsmen) பந்து  வீசுபவர்களோ (Bowlers) ஈம் காட்டில் 
இல்லாதது அத GE காரணமல்ல, இன்னாம் நாம் போதிய 
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படி. கோஷ்டியோடு சேர்ந்து ஒன்றுப்பட்டுச். செய்யவேண். டு: 
மென் ற. உணர்ச்சியைப் . பெருக்கிக்கொள்ளவில்லை. அது: 
தான் காரணம்... 

இரண்டாவதாக ஒரு விஷயம். கட்டுப்பாடு முறையுடன் 

கடக்கும் பந்தய விளையாட்டுகளால் ஒரு அனுகூலம். அதில் 
கலந்து கொள்பவருக்கு கோஷ்டியின் தலைவருக்கு மு ற்றி 

௮ம் &ழ்ப்படிந்து ஈடக்கவேண்டுமென்ற தன்மை வளர்ச்சி 

பெறுகிறது. - கண்மூடித்தனமாக யாருக்கும் &ழ்ப்படிந்து 

கடக்கவேண்டுமென்பதை நான் ஆதரிக்காதவன். இது: 

உனக்குத் தெரிந்த விஷயம். வெற்றிகரமாக, கட்டுப். 

பாடாக வேலைகளைச் செய்வதற்கான ஒழுங்குமுறை .நம் 
நாட்டில் போதியப்டி. வளரவில்லை. ஈல்ல முறையில் பந்தய: 
விளையாட்டுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து நடத்தினால் ஈம் 

மிடையே. ஒழுங்கு முறை பெருக உதவியாக இருக்கும்... 

“காரண்த்தைக் கேட்கக்கூடாது. செய். என்றால். செய். 
அதுதான் உன் வேலை ” என்று சொல்லும் கோட்பாட்டை. 
கான் சொல்லவில்லை. : ஆனால், உனக்குத் தலைவராக ஒரு. 

வரைப் பொ அக்கவிட்டுப் பந்தய விளையாட்டில் ஈடுபட் 

டிருக்கும்போது நீ அவருக்கு எ்.இர் பேசாமல் கீழ்ப்படிந்தே. 

நடக்கவேண்டும். பந்தயம் மூடிந்த பின்னர் ,நீயும் உன் 

ஈண்ப்ர்களும் தலைவரிடம் அதிருப்தி கொள்வதாயிருந்தால்- 
அவரை மாற்றிவிட்டு வேறு தலைவரைப் பொறுக்கிக். 

கொள்ளுங்கள். ஆனால், அவர். தலைவராயிருக்கும் வரை : 

நீங்கள் அவருக்குப் பணிந்துதான் நடக்கவேண்டும். பந்தய: 

விளையாட்டுக்களில் நீ கலந்துகொண்டால் இது உனக்குத். 

செதன்டுக் 
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கடைசியாக ஒன்று. எல்லா விளையாட்டுகளிலும் சந்தர்ப் 

பம் என்று ஒன்றுண்டு. நல்ல கட்சி ஜெயிக்கவேண்டு 
மென்பதுதான் எல்ல£ : நியாய இத்தமுள்ளவர்களின் 
விருப்பமாயிருக்கும். ஆனால் சிறந்த கட்சியே எப்போதும் 
ஜெயித்துக்கொண்டிருப்பதில்லை. எந்தக் கட்டி இறந்தது 
என்று எப்போதுமே திட்டமாகச் சொல்லிவிடுவதும் சலப 
மல்ல. ரீ பந்தய விளையாட்டுக்களில் கலந்து கொள்ளும் 
போது நீயும் உன் கட்சியும் ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்கலாம் ; 
அல்லது தோற்கவும் கூடும். அகம்பாவின்றி வெற்றி 
பெறக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். தோற்றாலும் பொறாமை 
கூடாது, இது மிகவும் மகத்தான தன்மை. மேற்படி. 
பந்தய விளையாட்டுக்களில்எல்லாம் தோல்வி பெற்ற 
கட்சியின் தலைவரோ அல்லது விளையாட்டில் தோற்ற 

ஈபரேோஈ வெற்றி பெற்ற கட்சித் தலைவரை முதன் முதலில் 

போய் பாராட்டுவார். இது ரொம்ப சரியான காரியம், 
நீ ஜெயித்தாலும் எப்போதும் உனக்கே வெற்றி என்று 
நினைக்காமல் மற்றவர்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் என் 

பதை மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நீ ஏதாவது 

பந்தய விளையாட்டுக்களில் பயிற்சி பெற்றுத் திறம்பட 

விளையாடு. 

19 றகு எல்லாம் உனக்குச் செளகர்யமாயிருக்கும். 

10-6-'41.



  

...! ' கடவுஞம் மதமும் 

    

  

என் அன்புள்ள 
லஷ்மிக்கு, 

ச தாவது முக்கியமான விஷயத்தைப் பற்றி எழுதும்படி 
நேற்று என்னிடம் நீ தெரிவித்தாய். இதோ எழுதுகிறேன். 
கடவுள், மதம் இரண்டையும்விட. முக்கியமான விஷயங்கள் 
என்ன இருக்கின்றன 7 நீ ரொம்பச் சின்னப் பெண், சாதா 
ரணமாகப் பார்த்தால் இந்தக் கடுமையான விஷயங்களைப் 
பற்றி கான் உனக்கு எழுதியிருக்கமாட்டேன். ஆனால் 
சீ எழுத வேண்டுமென்று விரும்புவதால் கான் அவை பற்றி 
எழுதுகிறேன். 

கடவுள் என்று ஒருவருண்டா 2 அப்படியானால் அவ 
ருடைய குணாதிசயங்கள் எவை? : அவரது கடமைகள் 
என்ன? அவர் சர்வத்தையும் அறிந்தவரா? சர்வ வல்லமை 
படைத்தவரா £ எங்கும் நிறைந்தவரா 2 கடவுளிருப்பது 
உண்மையானால் காட்டில் ஏன் இவ்வளவு கேடுகளும் துன் 
பங்களும் இருக்க வேண்டும் £ நரகம் என்றும், சுவர்க்கம் 
என்றும்இருக்கின்றனவா?ஆத்மா என்று ஒன் .றிருக்இ றதா? 
மரணத்துக்குப் பின்பும் ஆத்மா இருக்கிறதா? அப்படி, 
யானால் எந்த உருவில் 2? மனிதனுடைய முடிவு என்ன? 

சாதாரண மனிதர்களின் சொற்களால் இவற்றிற்கும் 
இவை போன்ற இதர கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்வதற் 
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கில்லை. ஆண்டவனைப் பற்றியும், பிரும்மத்தைப் பற்றியும் 
உப நிஷத்துகள் பின் வருமாறு தெரிவிக்கன்றன :--“ எனி 
னன் என்ர என எள எ: ''(மனோவாக்குக்கெட்டாதவன் ) 
நிரூபிக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நம்பிக்கை கொள் 

எத்தான் முடியும், 
go 

நம்மையெல்லாம் ஆட்டிவைக்கும் தெய்வீக சக்தியொன்று 
உண்டு 7 கடவுள் ஒருவர் உண்டு என்று கான் ஈம்புேன். 
கடவுளின் தன்மை, புகழ் இவை பற்றி எனக்குத் திட்ட 
மான அபிப்ராயம் எதுவும் இல்லை. ஈம் நாட்டில் அநேகம் 

மகான்களும் உத்தமர்களும் பல்லாண்டுகளாக, ஏன் இன்று 

கூடக் கடவுளைப்பற்றி அப்படிச் சொல்லியிருக்கின் றனர். 
ஆண்டவனை உணர்ந்தவர்களைப்போல் அவர்கள் தங்கள் 
வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கன் றனர் ; நடத்தியும் வருன் 

றனர்; நாம் கடவுளை அடைய முடியுமா? நமது யோ௫கள் 

* ஆம் முடியும்” என்று கூறுகின்றனர். அவரை அடைய 
வேண்டுமானால் அதற்கு அவசியமான ஒஓழுங்குமுறைப்படி. 
நடக்க வேண்டும். 

இன்னொரு தேசத்துக்கு நரம் போகவேண்டுமென்றுல் 

அதற்காகவுள்ள மார்க்கத்தின்படியே போகவேண்டும். 

ஆண்டவனை அடைய காம் விரும்பினால் கடவுளை அடைந்த 

முனிவர்களது உபதேசத்தைப் பின்பற்றி அவர்கள் மார்க் 
கத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இதைச் செய்யாமல் 

காஸ்திகவாதம் புரிவதற்கு நாம் அருகதையில்லை. எப்படி 

யிருப்பினும் கடவுள் உண்டு என்று நான் உணர்ச்சி பூர்வ 
மாக உணருகிறேன். நீ என்ன நினைக்கறுய் 2 
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லம் நாட்டில் மகத்தான மதஸ்தாபகர்களும், ரிஷிகளும் 
ஆண்டவன் சாஸ்வதமாயிருக்கிறார் என்று பாட்டுகளாக' 
வும், வச௫னமாகவும் வர்ணித்திருப்பதைச் தெரியாமல் செய்த 
தாகவோ அல்லது ஜனங்களைத் தவருன பாதையில் திருப்பு 
வதற்காகச் செய்ததாகவோ மாம் நினைக்க முடியுமா 
இதை கானே கஈம்பவில்லை. உலகத்தின் உத்தமர்கள் 
எல்லோரும் கடவுள் இருக்கிறார் என்று தான் தெரிவித் 
திருக்கின் றனர். 

கடவுள் நல்லவர் ; கருணையுடையவர் ; சர்வத்தையும் 

அறிந்தவர் ; எங்கும் நிறைந்தவர். சர்வ மதங்களும் இந்த 

உண்மையைத் தெரிவிக்கின்றன. கடவுள் ஈம்மையும் ஈல்ல 

வர்களாக இருக்கவே விரும்புகிறார். உலகத்தில் ஏன் 

இந்தத் துன்பங்களும், கேடுகளும் இருக்க வேண்டுமென்ற 

கேள்விக்குப் பதில் சொல்வது சுலபமல்ல. மனிதன் சந்தர்ப் 

பங்களுக்கு இலக்கான ஒர் கருவியே. சுயேச்சையாக : 

முயற்சித்து ஒரு காரியத்தைச் சாதிக்க முடியாது என்று 

கூறுவதில் எனக்கு ஈம்பிக்கை கிடையாது. நமது. மதம் 

அப்படிப் போதிக்கவில்லை. பார்க்கப் போனால் மனிதன் 

சுயேச்சையாக எதையும் செய்யத் துணிவு கொள்ளலாம். 

பெரும்பாலான மக்கள் அவரவர்கள் செய்த காரியங் 

களுக்கு ஏற்பத்தகுந்த பலனை அனுபவிக்கிறார்கள். கடை 

சியில் நல்லவர்களாக இருப்பவர்கள் சுகமாக வாழ்இருர் 

கள். கெட்டவர்களாக இருப்பவர்களுக்குச் சுகவாழ் 

வில்லை. ஆனால் இதிலும் விலக்குகள் இருக்கின்றன என் : 

பதுஎனக்குத் தெரியும். கெட்டவர்கள் செழித்துக் கொழிக் 

இருர்கள்; உண்மையில் நல்லவர்களாயிருப்பவர்கள். அவ 
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இப்படுகிறார்கள். இதற்கு ஈ௩மது மதம் என்ன சொல்லு 

கிறது தெரியுமா 2.இது பூர்வ ஐன்ம கர்மவினை என்று 

கூறுகிறது, இப் பதில் பூர்ண திருப்தி அளிக்காமலிருக் 

கலாம். ஆனால் அதுவும் ஓரளவு தக்க சமாதானமாகும், 

இப்போது நடக்கிறதே இதைப் போன்ற யுத்தங்கள், பூகம் 

யங்கள், வெள்ளங்கள், இ விபத்துகள், முதலியவை காரண 
மாகக் கடவுளிடம் மனிகனுக்குள்ள ஈம்பிக்கை களர்ந்து 

சந்தேகம் எழுகிறது. இந்தக் கேள்விகளைப் பற்றி நான் 

ஆராய விரும்பவில்லை. இவை தொந்தரவு பிடித்த காரி 

யங்களாகும். கடவுள் இல்லையென்று நாம் முடிவு செய்து 

விடுவது சரியா 2 நான் அப்படிச் சொல்லமாட்டேன். ஒரு 

எல்லைக்குட்பட்ட நமது புத்த, இவற்றையெல்லாம் தத்ரூப 

மாகவுள்ள. நிலைமையில் உணர்ந்தறிய முடியாது. நாரம் 

படித்தறிந்து உணரும்போது ஒருக்கால் இவை பற்றித் 

தெரிந்து கொள்ளக்கூடும். 

தெய்வபக்த இருப்பது ஈமது வாழ்வுக்குப் பெரிய உதவி, 

ஆறுதல், என்பதை என் போலவே நீயும் ஓப்புக்கொள்வாய் 

என்று நம்புகிறேன். சாதாரணமாகச் சம்பிரதாயத்தை 

ஓட்டிய மதம், அதை அனுசரித்த கோட்பாடுகள் இவற் 

றைப்பற்றி நான் சொல்லவில்லை. ஆண்டவனிடம் நிரந்தர 

மான பக்தி இருப்பது நாம் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு உதவி 

யாகும், என்று சுவாமி விவேகாநந்தர் சொன்னார். அந்த 

அபிப்ராயப்படி. நானும் சொல்-லுகிறேன். 

நல்லவர்கள் சுவர்க்கத்துக்கும், கெட்டவர்கள் ரகத் 

துக்கும் போகிறார்கள். சர்வக்கம்-ஈரகம் என்ற இரண்டும் 

இருக்கின்றனவா £ இறுதியில் தீர்ப்புப்பெற ஓர் Bar 

முண்டா? தொடர்ச்சியாகப் பிறவிகளும், மறுபிறவிகளும். 
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உண்டா ? இவையெல்லாம் கஷ்டமான கேள்விகள். திட்ட 

மாக அவற்றிற்கு நான் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. 

... மனிதனின் இறுதியான கதி என்ன : மனிதன் கடைசியில் 
் பரப்பிரும்மத்துடன் ஐக்யமாஇவிடுகரறுன் என்பதும் நிபர் 
தனையில்லாத வாழ்வைஅடைகஇிருன் என்பதும் அத்வைதக் 
கோட்பாடு. அதை நான் ஈம்புகறேன். 

் சநீராமகருஷ்ண பரமஹம்ஸர், ஸ்ரீரமண மஹரிஷி முத 

விய பலர் ஜீவன் முக்தர்களாயிருக்கின் றனர். இந்த நிலையை 
அடைவதற்கு வழி என்ன ? 

இதில் மனிதன் பல ஜன்மங்கள் எடுக்க a eae e | ? ws 

- படியானால் எந்த முறைப்படி? 

இக் கேள்விகளெல்லாம் எனக்கு ஆழம் நிறைந்தவையாகத் 

தோன்றுகின்றன. காம் நல்ல வாழ்க்கை நடத்தி, புலன் 

களைக் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு பிறருக்கு ஈன்மை தவிர 

தீமை செய்யாமலிருந்தால் காம் மோக்ஷத்தை அடையலாம் 

என்று திண்ணமாக ஈம்புகிறேன். என்னுடைய அனுஷ் 

டான மதம் இதுதான்: 

“qaqa: ga Ta இ பட்டப் 

பிறருக்கு உபகாரம் செய்வது புண்யம். தீமை செய்வது 

பாவம். : 

இதையே நீயும் அனுஷ்டி.க்க வேண்டும். பிறகு நாம் பக்தி, 

நம்பிக்கை இவற்றுடன் வாழ்க்கையை நடத்தலாம். 

பகவான் பின்வருமாறு தெரிவிக்கிருர் :-- 

“ale எனாது சரன் ளா என் |” 

** நன்மை செய்பவனுக்கு கெடுதி ஒரு நாளும் Carry.” 
11-6-'41. 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

ன்னுடைய முந்திய கடிதத்தில் கடவுளைப் பற்றியும், 

மதத்தைக் குறித்தும் எழுதியிருந்தேன். அத்துடன் sr 
ayer, மதம் இவற்றின் ஈல்ல அம்சங்கள், முக்கியமான .தத் 
துவம் ஆகியவை பற்றியும் அதில் உனக்குத் தெரிவித்தருந் 
தேன். ஆனால் கடவுளின் பெயராலும், மதத்தின் பெய 
ராலும் சமீப காலம் வரையில் அகேகம் குற்றங்கள் 
இழைக்கப்பட்டு வரதிருக்கின் றன. இது வி௫த்திரம் தான். 

தெய்வ பக்தி, apes 'இவற்றின் காரணமாக ஓனங்கள் 
சுகமாக இருக்கவேண்டும் என்றும், அவர்களிடம் குரோ 
தமோ, கொடுமையோ இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமென் 
றும், மணித வர்க்கத்தையும், பிராணிகளையும் அன்புடன் 
பராமரித்து எல்லோருக்கும் ஈகன்மை செய்ய வேண்டுமென் 

அம் நீயும், கானும் எண்ணவேண்டும். 

எல்லா மதங்களும் போதிக்கும் உண்மை உபதேசம் இது, 

[0னிதவர்க்கத்திடம் அன்பு பூண்டு சேவை செய்பவர்கள் 
கடவுளிடம் ஈல்லன்பு செலுத்துபவராவர். அபுபென் 
ஆதத்தின் கதை உனக்குத் தெரிந்ததுதான். உண்மையாக 
மதத்தைப் பின்பற்றி அனுஷ்டி.ப்பதென்பது அநேகமாக 
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மனித சேவை மூலமே உருவடைகறது. தரித்திர நாரா 
யணனுக்குச் சேவை புரிவதே கடவுளுக்கு உண்மையில் 
பக்து பண்ணுவகதாகும் என்ற கொள்கையை அனுசரித்தே 
மது நாட்டின் பிரபல ரிஷிகளும், சன்யாசிகளும் நடக் 
திருக்கின்.றனர். ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இஇல் மிகவும் சிறந்த 
தாகும். கிருஸ்துவர்களும் மூக்கியமாக கத்தோலிக்க பாதிரி 
கஞம், சன்யாசிகளும் அரய வாழ்க்கையைக் கைக்கொண்டு 
உயர்ந்த சிந்தனையுடன் தன்னலமின்றி எல்லோருக்கும் 
சேவை செய்ன்றனர். முக்கியமாக அவர்களெல்லாம் 
ஏழைகள், அறியாதவர்கள், நோயாளிகள் இவர்களுக்குத் 
தொண்டு புரிகின்றனர். மதத்தின் உத்தமமான. போக் 
குக்கு இவை சிறந்த ருசக்கள். 

இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நேர்மாருகச் சரித் 
இரத்தில் காம் படித்திருக்கரோமல்லவா 2 பல்லாண்டு 
களாக, ஒரு மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கும், இன்னொரு 
மதத்தைப் பின்பற்றுவோருக்கும் அடிக்கடி கையில் 

- வாளேந்தியும், இீயைக்கொண்டும் சதா சண்டை கடந்த 
| STE படிக்க வில்லையா ? ஏன் ஓரே மதத்தைச் சேர்ந்தவர் 
களுக்குள் வகுப்பு வகுப்பாகப் பிரிவினை! ஒருவரை யொரு 
வர் எதிர்த்துச் சண்டையிட்டுத் இயிட்டுக் கொளுத்திக் 
கொலை புரிந்திருக்கின்றனர். இங்கொர்இல் கத்தோலிக்கர் 
களுக்கும்-பிராட்டஸ்டெண்டுகளுக்கும் இது மாதிரியெல் 
லாம் நடந்திருக்கின் றன ! 

ஸ்பெயினில் நடந்த மத விசாரணை பற்றியும், அதை 
அடுத்து நிகழ்ந்த சம்பவங்களைப்பற்றியும் நாம் அறிவோம். 
கிருஸ்துவமதத்தில் ஈம்பிக்கை கொள்ளாதவர்களை அம் 
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மதத்தை எஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுமென்று ":பலாத்காரம் 
செய்து நடந்த கொடிய அக்கிரமங்கள் பல. இவற்றைப் 
பார்த்தால் இந்த ஜனங்களெல்லாம் மணிதர்கள் தானா 
என்று திகைக்கும்படி இருக்கிறது, பழையகாலத்தில் : 
கிருஸ்தவர்கள் சித்திரவதைக்காளானதைப் படிக்க மனம் 
சகிக்கவில்லை, 

ம் நாட்டையும் எடுத்துக்கொள்வோம். சல முஸ்லீம் 
திவிரவாதஇிகள் ஹிந்துக்களைக் கத்து முனையில் இஸ்லாத் 
துக்கு மாறும்படி செய்ய முயற்டி செய்திருக்கின் றனர். 
முஸ்லீம்களுக்குள்ளேயே, ஷியாக்களும் ஸுமன்னிகளும் 
சண்டை செய்கிழுர்கள். இன்று ஐக்கிய எக தில 
கடப்பது இதற்கு ஓர் agit arth. 

தென்னிந்தியாவில் மதத்தின் பெயரால் னினல்ளுல் 
சைவர்களும் ஒருவரையொருவர் எதிர்த்துக் கொன் று மடிந் 
திருக்கிறார்கள். இது தவிர சைவர்களுக்கும் வைஷ்ணவர் 
களுக்கும் அடிக்கடி. சண்டை. சாதீவிகமானவர்களாதலின் 
அவர்கள் தங்கள் சண்டையில் ஒருவரையொருவர் கொல்ல 
வில்லை, எரிக்கவுமில்லை. ஆனால் கண்யமுள்ள எவரும் 
பேசாத மூறையில் மகா மட்டமாக ஒருவரையொருவர் 
இட். டிக்கொண்டிருக்கின்றனர். இன்று கூடப் பார்க்கலாம். 
வைஷ்ணவர்கள் ஆலயங்களில் வட கலையார்களுக்கும்- 
தென் கலையார்களுக்கும் கடவுளைச் சாக்கிட்டுத் தகராறு 
கள்; ஒருவருக்கொருவர் குஸ்தி--இவை கோர்ட்டுகள், 
போலீஸ் முதலிய இடங்கள் வரையில் போய் விடுகின்றன! 
த சம்மந்தமான தங்கள் சண்டை பூசல்கஜார றிந்து 
மதத்தைச் சேராத ஜட்ஜ்கள் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள்,போலீஸ் 
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காரர்கள் ஆகியோர் தீர்த்து வைப்பதில் அவர்களுக்குத் 

திருப்தி. 

0 தத்தில் தவறான பக்தி கொண்டு செய்யக்கூடிய அசம் 
பாவிதங்களை நான் தொகுத்துக் கூறியிருக்கறேன். இத. 
னால் என்ன ஏற்படுகிறது? மதம் கெட்டது என்பதில்லை. 

, ஆனால் நல்ல விஷயத்தைக் கெட்டவர்கள் பாழாக்கிவிடு 
கிறார்கள் என்பதுதான் முடிவு. நல்ல காலம். இந்தப். 
பழைய சீர்கேடான நிலைமை மாறிவருறதென்றே எனக் 
குத் தோன்றுகிறது. 

(0தம் என்பது ஒவ்வொருவரும் வழிபடும் தெய்வத்துக்கும் 
அவர்களுக்கும் உள்ள சொந்த விஷயம். இஇல் யாரும். 

- தலையிட உரிமை இல்லை என்று ஜனங்கள் உணர ஆரம்பித் 
இருக்கிறார்கள். 

*ததியம் என்பது குறிப்பாக எந்த ஒரு மதத்துக்கும் ஏக 
போக உரிமையல்ல என்பதை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. 

- உணர்நீதே வருகிறோம். மற்றவர்கள் தங்கள் மதத்தில் 
. நம்பிக்கை கொண்டு அதைப்பற்றி உபதேூக்கும்படி. அனு 
மதிப்பது விவேகம். நாம் ஈம் மதவிஷயத்தில் கொண்டாடும் 
உரிமையைப் போலவே மற்றவர்களுக்கும் அவ்வுரிமை 
இருக்க வேண்டுமல்லவா 2 இதைப் பொதுஜன ஓழுங்கு, 
சிலம் இவற்றை அனுசரித்தே செய்ய வேண்டும். 

தனால் பேசாமலிருந்து நடவடிக்கையில் முனையாமல்.' 
இருந்துவரும் மனோபாவம் கூடாது. தெளிந்த நாகரிகத். 
துக்கு மதம் ஓத்தபடியிருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல 
வேண்டுமாயின். 99 திட்டமாக உருவாக வேண்டும். 
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கிருஷ்ணபரமாத்மா பின். வருமாறு சொல்லுஒருர் :--. 

யார் யார் எப்படி என்னை எண்ணி pag aie 

அந்த உருவில் நான் தோன்றுகிறேன் ” 

3 கள at ஈன் எனை எள | 
3 

சப்புத்தன்மை என்பதன் தாத்பர்யம்'இதுதான். அமைதி,. 

நியாயம், நாகரிகம், மனித சமுதாயம் இவற்றிற்கெல்லாம் 

மதம் ஓர் வன்மையுள்ள சக்தியாக இருக்கிறது ; அப்படி. 

இருக்கவும் முடியும். ஆனால் அதைப் பரந்த திருஷ்டி 
யோடும், சூப்புத் தன்மையோடும் அமைக்க வேண்டும். 

இழிந்து மதம் தீவிரமான உத்வேக்முள்ள மதமாகி விடுமா 

என்று நேற்று நீ என்னைக்கேட்டாய், ஆகாது என்று 

பதில் சொன்னேன் நான். இல்லையென்று கான் சொன்னது; 
மதமாற்றத்துக்குத் தான்பொருந்தும். ஹிந்துமதம் சகிப்புத் 

தன்மையுடன் விளங்கவேண்டும். அதுதான் அதன் உன் 

ன்தமான அம்சம். 

12-6-'41. 

91



      

® தறித்து மதம் 
      

  

் என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

௦ தங்களின் பொதுப்படையான அம்சங்கள் ஒருபுறமிருக் 
கட்டும். நீயும், கானும் ஹிந்து மதத்தின் எதிர்காலம்பற்றி 
சிரத்தை கொண்டிருக்கிறோம். உலகத்திலேயே ஹிந்து 
மதம் மிகப்புராதனமானது. ஜெயின மதம், சக்யொ் மதம் 
இவற்றைப் போலவே ஹிந்து மதமும் ஒரு வகையில் பூத்த 
மதத்தின் சாயை எனலாம், பிரும்ம சமாஜம், ஆரிய சமா 
ஆம் ஆகியவை ஹிந்து மதத்தைத் தழுவி இயக்கங்களில் 
ஈடுபட்டவையாகும். ஹிந்து மதம் பெரும்பாலும் இந்தி 
யாவுக்குள்ளேயே வியாபித்திருந்தது. ஆனால் ஓரு காலத் 
தில் ஹிந்து மிஷனரிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இலங்கை, 
ஜாவா, மலேயா, பர்மா முதலிய இடங்களுக்குச் சென் 
இருந்தார்கள். 

அம்பிக்கையின் காரணமாக, நமது நாட்டில் ஸிந்து 
மதத்தை ஒன்றுமறியாத இராமவாிகள் அ௮னுஷ்டிக்கின் 
னர். விஷயமறிந்தவர்கள், அத்வைத சித்தாந்தப்படியோ 
அல்லது விசிஷ்டாத்வைத மூறைப்படியோ 
அதை அலுஷ்டிக்கிறார்கள். ஹிந்து மதத்தின் எதிர் 
காலம் செவ்வையாக விளங்கவேண்டுமாயின் காம் ஓர் 
பெரிய சிர்திருத்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும். 
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காமெல்லோரும் அநேகமாக சம்பிரதாய நம்பிக்கை கொண்்- 
டி.ருக்கிறோம். ஆனால் இவற்றிற்கு எங்கேயாவது ஒரிடத்தில்: 
முற்றுப்புள்ளி வைக்கவேண்டும். ௨ தாரணமாக நமது 
ஆலயங்களில் மிருகபலியிடுவதை ஒழிக்க வேண்டுமென்ப து 
என் விருப்பம். கல்கத்தாவில் காளி கட்டத்தில் மிருகபலி 
இடப்படுகிறது. இது போன் றவைகளை நிறுத்த வேண்டும். 
கருணாஙிதியாகவுள்ள தெய்வம் இதுபோன்ற பலிகளை ஏற் 
காது. மிருகபலி கூடாது என்பது நம் தென்னிந்திய 
ஆலயங்களுக்கும் பொருந்தும். சில யாத்ரிகர்கள் பிரார்த் 
தனை செய்து கொள்கிறார்கள். அதாவது உடம்பிலும்... 
நாக்கிலும் அலகு குத்திக்கொள்கிருர்கள் ; இ LD Bins: 
தாக வேண்டிக்கொள்கிறார்கள். இவை போன்ற தேகத் 
தில் ரணம் ஏற்படும்படியான பிரார்த்தனைகள் . நி DS 
வேண்டும். மனித வர்க்கம் சிரமப்படுவது எந்தத் தெய்வச் 
BEG OP Gud. நமது கண்யமான உணர்ச்சிக்கும், 
மனித வர்க்கத்துக்கும் இவை விரோதம். 

மது ஆலயங்கள் உண்மையில் தெய்வாம்ச முள்ள: 
இடங்களாக இருக்கும்படி. செய்வது முக்கியம், இப் 
போதிருப்பதை விட அவை இன்னும் சுத்தமாக இருக்க 

) வேண்டும். தென்னிந்தியாவின் பல கோயில்கள் பாழாகிக். 
கிடக்கின்றன. நிறைந்த சொத்துள்ள தேவஸ் தானங்கள் 
பல இருக்கின்றன. அவை ' சரியாகப் பரிபாலிக்கப்பட 
வில்லை 7; தக்க காரியங்களுக்குச் செலவிடப் படவுமில்லை. 
ஹி அமதப் பரிபாலன போர்டார் நிலைமையை அபிவிருத் தி 
செய்யவில்லை. அந்தந்த இடங்களில் பொது விஷயங்களில் 
ஊக்கம் கொண்ட. பிரதி நிதிகளின் ஒத்துழைப்புடன் சர்க். 
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கார் மேற்படி தேவஸ்கானங்களின் நிர்வாகத்தை ஏற்க 

வேண்டும்) ஆலயங்களைப் புதிதாக, சுத்தமாக இருக்கும் 
படி. செய்ய வேண்டும். 

ழலயங்களை வெளியே புஇதாக்கி, சுத்தமாக்குவது மட் 

டும் போதாது. உண்மையில் ஆசார லர்களாகவும், பயிற் 

சியும் அனுபவமும் கூடியவர்களாகவும் உள்ள அர்ச்சகர் 

களைக் கொண்டு ஆலயங்களில் பூஜை செய்யச் சொல்ல 

"வேண்டும். அவர்களுக்கெல்லாம் போ துமானபடி. சம்பளம் 

தீரவேண்டும். உண்மையான யாத்ரீகர்கள் தவிர வேறு 

் யாருக்கும் இலவசமாக உணவுகொடுக்கக்கூடாது. இந்த 

ஏற்பாட்டின் மூலம் மிஞ்சும் பணத்தைத் தகுதியுள்ள 

மாணவர்களுக்கு--௮வர்கள் எம்மதத்தினராயினும் சரி-- 

வேதங்கள், ஆகமங்கள், தேவாரம் இவற்றைப் போப் 

பதற்காகச் செலவிடவேண்டும். பூஜைகளையும் உற்சவங் 

களையும் சரிவர, பக்தி சிரத்தையோடு ஈடத்தவேண்டும். 

ஹிந்து மதத்தையொட்டி, நடப்பவர்கள் இவ்வாலயங் 

களுக்கு வர வசதி இருக்கவேண்டும். மத விவகாரங்களி 

லெல்லாம் நிர்ப்பந்தம் கூடாதென்பதை ஒப்புக்கொள் 

கிறேன். கல்ல பிரசாரம் செய்தால் அநேகமாக எல்லா 

ஹிந்துக்களும் இந்த முக்கிய சர்திருத்தத்தைச் செய்ய சம் 

மதிப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன். 

ஆலயங்களில் பக்தர்களிடையே வித்தியாசம் கூடாது, 

அதாவது பிராமணர், பிராமணரல்லாதார் என்பது 

போன்ற வேற்றுமைகள் கூடாது. 

கிருஸ்துவ மதத்தினரும், முஸ்லிம்களும் தங்கள் தங்கள் 
ம மதத்தினரோடு ஒன்றாகச் சேர்ந்து தெய்வ வழிபாடு நடத்து 
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கின்றனர். இவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில் ஹிந்து. 
மதத்தைச் சேர்ந்த நாம் வெகுவாகப் பின்னணியில் இருப்ப 
தாகவே தோன்றுகிறது. ஈம்முடைய ஆலயங்களிலெல் 
லாம் இப்படி நடப்பதில்லை, ஆனால் ஒன்று. தற்காலத்தில் 
பஜனை கோஷ்டிகள் ஈடத்தப்படுகன் றன. இது நல்லது 
தான். குறைந்தது வாரம் ஒரு முறையாவது நாம் நமது 
ஆலயங்களில் ஒன்றாகக்கூடி கடவுளைத் தரிசிக்க வேண்டும்; 
பொதுவாக ஓர் பிரார்த்தனையென வைத்துக்கொள்ள 
வேண்டும் ; ஏதாவது ஒரு மத விஷயமான உபந்நியாசத் 
தைச் செய்த பிறகு பகவானுக்கு ஆரத்து, எடுக்க வேண் 
டும். இதற்கு காம் ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் 
இதனால் ஹிந்துக்களிடையே ஓற்றுமை பெருக வேண்டு 
மென்ற தூண்டுதல் பிறக்கும் ; ஜாதித் தடைகள், கட்டுப் 
பாடுகள் மறையும். ஹிந்துக்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழலாம். 
இன்றைய நிலைமைக்கு இது அத்தியாவ௫யம். ஹிந்துக்களை 
யும், ஹிந்து மதத்தையும் தாக்குவதை அஹிம்ஸா பூர்வ 
'வாகவோ அல்லது பலாத்காரமாகவோ எதிர்த்து நின் று 
பாது காக்கவும் முடியும். த 

இந்தியாவுக்கு வெளியே ஹஷிம் து மதத்தின் செய்தியைப் 
பரப்புவது ஒரு புறமிருக்கட்டும். நமது அரும்பெரும் 
ஆசார்யர்களைக் கொண்டு ஈம்மக்களுக்கே ஹிந்து மதத்தின் 
சிறந்த உண்மைத் தத்துவங்களை உபதேூக்க வேண்டுமென் 
யது என் அவா. ஈமது மடாஇபதிகளில் இலர் இத்துறையில் 
கொஞ்சம் சேவை செய்து வருகின்றனர். ஆனால் 
இன்னும் இதைவிட அதிகமாகவும், தொடர்ச்சியான ஏற். 
பாட்டின்படியும் முக்கியமாக ஹரிஜனங்களிடையே இது 
பற்றிப் பிரசாரம் செய்வதவசியம், அவர்களும் நம்மைப் 
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போல நல்ல ஹிந்துக்கள் தான். எனவே காம் அவர்களுக்கு 
ஈம்மாலான சேவையைச் செய்ய வேண்டும். 

இறிந்தக்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் காம் ஓர் கோட் 
பாட்டை...மனத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்; அதன்” 
படி நடக்கவும் வேண்டும், 

“சாரத்தை அது தரும் பழத்தைக்கொண்டே மதிக்க: 
வேண்டும்.” 

இறிந்துக்களாகிய நாம் பரிசுத்தமான தூய வாழ்வு வாழ 
வேண்டும், தர்ம சிந்தனையுடனும் சூப்புத்தன்மையுடனும் 
இருத்தல் வேண்டும். ஈமது வாழ்க்கை, சேவை இவற்றின்: 
மூலம் கடவுளிடம் ஈமக்குள்ள அசையாத பக்தியை நாம் 

நிரூபிக்க வேண்டும். ஈமது குழந்தைகளுக்கும் அம்மாதிரி 
யான பழக்கம் படியும்படி. செய்யவேண்டும். இதை எவ் 

வளவுக் கெவ்வளவு கவனித்துச் செய்கிறோமோ அந்த அள: 
வுக்கு காம் ஹிந்து மதத்துக்கு உண்மையான சேவை செய்த. 
வர்களாவோம். 

றிந்து மதத்துக்கு நல்ல எதிர்காலமிருக்கிறது. ஆனால்: 

அந்த எதிர்காலம் இந்தத் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களை 
யும், வருங்காலத் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களையும் 

பொறுத்தே இருக்கிறது. அவர்கள் சமயத்துக்கு அனு 

சரணையாகக் கடமைகளைச் செய்வார்களென ஈம்புகறேன்.. 
13-6-'41. 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 
கடவுள், மதம் இரண்டையும் பற்றி உனக்கு எழுதியிரும் 
தேன். இப்போது எழுதுவது நாடகத்தைப்பற்றி. ரொம்ப 
கடுமையாகவும், தீவிரமாகவும் உள்ள விஷயங்களைப்பற்றி 
எழுதிய கையோடு சற்று சில்லரையாகவுள்ள விஷயம் 

குறித்து எழுதுகிறேன். இது மாறுதலை உத்தே௫த்து. 

நாடகத்துக்கும், தெய்வம், ஆலயம்இவற்றிற்கும் சம்பந்தம் 
உண்டு. தஞ்சாவூரில் இன்றுகூட .ஸ்ரீ பிரஹதீஸ்வரர் ஆல 
யத்தில் பிரதி வருஷமும் அவ்வூரைச் சேர்ச் த தாஸிகள் ஓர் 
நாடகத்தை நடிக்கின்றனர்.  - 

வாழ்க்கை பலதரப்பட்டதாக இருக்கிறது. ஈமது சகோ ST 
சகோதரிகள் ருசியில்லாமலும், சோர்வு. உள்ள இடங்களி 
௮ம் வ௫க்கிறார்கள். சூழ் நிலை சரியில்லாததால், நாடச 
மேடைமீது வாழ்க்கையின் அம்சங்களை த் தத்ரூபமாக ௩டித் 
துக்காட்டுவதைப் பார்த்து சந்தோஷிக்க அவர்கள் எண்ணு 
கின்றனர். 

பரர்வீக. இந்தியாவிலும், இரீஸிலும் இடைக்காலத்தில் 
இங்கிலாந்து, ஐரோப்பா ஆகிய இடங்களிலும் காடகங் 
கள் பிரசித்தமாக விளங்கின. அப்போது அவை எல்லாம் 
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மதம், புராணம்: அல்லது சரித்திரம் இவற்றைத் தழுவிய 

தாக இருக்கும். 

.. அந்தக் காலத்தில் நாடகங்கள் எல்லாம் வெட்ட. வெளி 

யிலே நடைபெறும். அனைவரும் இலவசமாகப் போய்ப் 

- பார்க்கலாம். சிலருக்கு மட்டும் விசேஷமாக அங்கே இடங் 

கள் போடப்பட்டிருக்கும். நாடகம் வெகு நேரம் வரையில் 

நடக்கும். சில சமயத்தில் .இரவு பூராவுமே நடப்பதும் 

உண்டு. 

தென்னிந்தியாவில் கூடப்பாரேன். இப்பவும் கூட 
எ மார்க்கண்டேயர் ”, 4 ஹரிச்சந்திரா” போன்ற கதைகள் 

். தெருக்கூத்துகளாக ee alee, நாடகம் ராத்திரி 10 

மணிக்கு ஆரம்பமாகும். விடிய வீடிய, நடக்கும். காலை 

6 மணிக்குத்தான் முடியும். நடிப்பு, காட்சிகள், கடுப்பு 

இவை எல்லாம் அவற்றில் ரொம்ப எளிய மூறையிலிருக் 

கும். காகரிகமாகவும் இராது. சிற்சில சந்தர்ப்பங்களில் 

இந்த நாடகங்களில் வர்கள் கடிப்பும் தீரமாயிருக் 

இன்றன. 

bog நாட்டு நாடகங்கள் ஒருபுற்மிருக்கட்டும். இரேக்க 

நாட்டு காடகங்கள் மிக்க உயர்தரமானவை. அவற்றில் 

சில படிப்பதற்கு அற்புதமாயிருக்கின் றன. ரஷ்ய தேசத்து 
நாடகம் நன்றாக இருக்குமாம்?) ஜெர்மன் நாடகமான 

“பாஸ்ட் ” என்பதும் அப்படியேதானாம். ஆனால் இவை 

பற்றிஎனக்கு எதுவும்தெரியா து.ஆங்கெ நாடகங்களுக்குள் 

ரொம்பப் பிரபல்யமானவை ஷேக்ஸ்பியர் எழு தியவைகான். 

சல நாடகங்கள் நடித்தால்தான் கன்றாக அனுபவிக்க முடி 

யும். இன்னும் சில படிக்கும்போதுதான் நன்கு: ர்ஸிக்க 
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மூடியும். ஆனால் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியவையெல்லாம் படித் 
தாலும் சரி, நடித்தாலும் சரி, ரொம்ப ஆனந்தமாயிருக்கும். 
இதே போலத்தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் காளிதாஸ்ன் எழுதிய 
காடகங்களும். ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களை எழுதியதோடு 
மட்டுமில்லை, காடகமேடையில் தீவிரமாகப் பங்கும் எடுத் 
-அக்கொண்டிருந்தார். அதனால்தான் அவரது நாடகங்கள் 
- அதி அற்புதமாயிருக்கின் றன. 

இங்கிலாக்திலே தற்போதைய நாடகங்கள் ஒரு கதம்பம் 
மாதிரியிருக்கின்றன. தற்காலத் இவிரப். பிரச்னைகள் சம் 

மன்னிக் ரொம்பத் திறம்பட்ட மூறையில் உள்ள ' காடகங் 
/ sor ல இருக்கின்றன... இன்னும் சல அம்மாஇரி இல்லாம 
அம் இருக்கின்றன. இதுபோன்ற நாடகங்கள் இன்று காதல் 
ஸம் பொருந்தியனவாயிருக்கின் றன ; அல்லது மட்ட 
மான ஹாஸ்ய உணர்க கொண்ட. கவ்லா அமைக் 

, இருக்கின் றன. 

கரளிதாஸைத் தவிர "இன்னும் பல பிரபல சம்ஸ்கிருத 
காடகாசிரியர்களும் உண்டு. பவபூது, பாஸா, போன்ற 
சிறந்த நாடகாசிரியர்களிருந்திருக்இன் mart. சம்ஸ்கிருதத் 
இல்பல பெரிய காடகங்களிருக்கன்றன. தற்காலச் சமூகப் 
பிரச்னைகள் தவிர மற்ற சகல விஷயங்களைப் பற்றியும் 

- அந்த நாடகங்கள் கூறுகின் றன. ஏன் தற்கால சமூகப் ” 
பிரச்னைகளைப்பற்றி அவற்றில் னிய இல்லையென் 
ரூல், காரணம் வெளிப்படை. முழுக்க மூழுக்க ஹாஸ்ய 
மான காடகங்கள் உட்பட பல நாடகங்கள் சம்ஸ்கிருதத் 
தில் உண்டு, இலக்கியத் துறையில் சம்ஸ்இருத நாடகங்கள் , 
மிக்க. உயர்வான நிலையில் இருந்தது. மிக்க கண்யமான, 
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நாகரிகமான முறையில் சிருங்கார ரஸத்தைப்பற்றி, அவற் 
றில் எழுதப் பெற்றிருக்கின்றன. எனவே மிக உன்னத. 
மான இலக்கியமாக அவை திகழ்கின்றன. எனக்குத். 
தெரிந்தவரை புராதன தமிழ் இலக்கியம் எந்த: நாடகத்: 

தையும் ஈமக்குச் செய்து வைத்திருப்பகாகத் தெரியவில்லை.. 

“சென்ற 50 ஆண்டுகளாக: நம், நாட்டில் நாடகம் நிலை. 

பெற்று வந்திருக்கிறது. ஹிந்தி, உர்து, தமிழ், தெ.லுங்கு,. 
வங்காளி, மராத்தி ஆய பாஷைகளில் அகேகம் சிறந்த 

நாடகங்கள் எழுதப்பட்டி.ருக்கின் றன. இவற்றில் சில வெகு. 

உயர்தரமாக இருக்கின்றன. இந்த நாடகங்களில் .பல: 

_ காடெங்கும்  நடிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இன்னும் நடிக் 

கவும் நடிக்கின்றனர். . பலர் அவற்றைப் பார்த்தானந்திக்.. 

கின்றனர். : இதிகாஸங்கள், புராணங்கள் முதலியவற்றி 

லிருந்து பக்திரிறைந்த கட்டங்கள் காடகங்களாக நடிக்கப். 

படுகின்றன. இன்னும் சில் நாடகங்களுக்கு 'இந்திய தேசு 

சரித்திர சம்பவங்கள் நாடகக் கட்டிடங்களாக அமைக்கப். 

பட்டிருக்கன் றன. தற்கால சமூகப் பிரச்னைகளைக் குறித்த! 

நாடகங்கள் சொற்பம். நமக்காக நாம் ஓரு நாடக. 

_ பாணியை வைத்துக்கொண்டு அதை அபிவிருத்தி செய்து 

வருகிறோம். 

காலஞ்சென்ற பெல்லாரி ஸ்ரீகிருஷ்ணமாச்சார்லு தெ.லுங். 

- இல் பல நாடகங்கள் எழுதியுள்ளார். அதேபோல. என்: 

நண்பர்ஸ்ரீ பி. சம்பந்த.முதலியார் தமிழில் நாடகங்கள் பல: 

crap Bui GSB pr. அவை நடிக்கப்படுகின்றன. : இத்துறை. 

யில்அவர்கள் மகத்தான ' சேவை செய்திருக்கின் றனர்.. 

ஆனால் அவர்கள் எழுதிய நாடகங்களில் பெரும்பான்மை 
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வும் மதசம்பந்தமானவை ? புராணத்தைப் ப.ற்றியவை. ௮ல் 

லது காதல்... ரஸமுள்ளவையாகவிருக்கன். றன. தற்கால 

்.வாழ்க்கையைப்பற்றியோ, நிலைமைகளைக் கு.றிப்பதாகவோ 

அந்நாடகங்கள் அமையவில்லை. மேலே சொன்ன நாடகங் 

கள். சிறந்தவை என்ரு.லும் அவை குறிப்பிட்ட ஒரு துறை 

யில் தான் என்று சொல்லவேண்டும். 

ஜ்ற்கால வாழ்க்கையையும், ச்வனைசகயும் சித்தரித்துக் 

காட் -டும்படி முக்கியமான பாஷைகளில் இந்திய காடகங் 

கள் இன்னும் உருப்பெறவில்லை. தற்கால இந்தியாவில், AS 

கல்கள் மலிந்துள்ள வாழ்க்கைப்பிரச்னைகள் இவற்றைப் . 

வற்றியெல்லாம் சல நாடகாசிரியர்கள் நாடகங்கள் எழுத 

டலாம். இதன் மூலம் அவர்கள் மஒழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு 

\ செய்வதுடன் இந்தியாவுக்குப் போதனை கவரலாம் 

இருக்கும். 
இதைப்பற்றி அடுத்த கடிதத்தில் மேலும் எழுதுகிறேன். 
14.6-41. 

II 

கார்டகத்தின் சரித்திர பூர்வமான அம்சம் குறித்தும், SD 

கால இந்திய நாடகம் பற்றியும் சென்ற கடிகத்இல் உனக்கு 

எழுதியிருந்தேன். அதில் சில நாடக ஆூரியர்களைப் பற்றி 

யும் பிரஸ்தாபித்திருந்தேன். இந்திய நாடக மறுமலர்ச்சிக் 

காக டாக்டர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் செய்திருக்கும் மகத். 

தான சேவையை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ரவீர் 

இிரர் பெரிய கவி; நாடகாசிரியர்; அவரே பிரபல நடிகரும் 

கூட... கல்விக்கும், கலா நாகறிகத்துக்கும் உறைவிடமாக 

விளங்கும் சாந்தி நிகேதனத்தின் ஸ்தாபகரும் அவர்தான்... 
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தற்கால வங்காளி காடகம் சீரான மூறையில் அபிவிருத்இ. 

படைவதற்காக அவர். செய்திருக்கும் தொண்டு கொஞ்ச 

நஞ்சமல்ல. 

காடகத்தை மேடைமீது நடிப்பதன் மூலமே ஈன்கு இத்த 

_ ிதீதுக் காட்ட முடியும் என்பது உனக்குத் தெரிந்த் விஷ 

டயம். நடிப்புத் தவிர, மேடை, காட்சிகள், விளக்குகளைப் 

பொருத்தும் வேலை, உடை, வேஷம், மாடசசாலையின் 

அமைப்பு, பின்னணிச் சங்கீதம் முதலிய எல்லாம் ஐரோப் 

பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் அகேகமாகச் செல்வையான 

நிலைமையில்-வைக்கப்பட்டிருக்இன் றன. இவைகளெல்லாம். 
யுதீதகோரத்திலிருந்து தப்பி, மிஞ்சி சிலைபெற்றிருக்கும் 

என ஈம்புகிறேன். இந்தியாவில் இவற்றை நாம் பூர்த்தி 

 செய்யும்படியாக அதிகமான வேலைகள் இருக்கின் றன. 

கல்கத்தா, பம்பாய் ஆகிய. இடங்களில் நவீன முறையில் 
சில இயேட்டர்கள் இருக்கின்றன. மற்றபடி நம்து இதர 

-. தியேட்டர்களெல்லாம் போதிய இடவசதியுள்ள பிர 

. தேசத்தில் இல்லை ; காற்றோட்ட சாதனத்துடன் கூடிய 
தாகவும் இல்லை. தியேட்டர்களுக்குள்ளே இடவசதி ஏற். 
பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லை. சுகாதாரத்துக்காகச் 

செய்யப்பட்டி ருக்கும் ஏற்பாடுகளேோ நவீன முறைப்படி. 

இல்லை. ஜோடனைகள் எல்லாம் அகேகமாகக் கலை அழ 

குடன் அமைவதில்லை. நாடகங்களுக்கு உகந்த முறையில் 

அவை உதவியாகவும் இருப்பதில்லை. -பார்க்கப்போனால் 

அந்த ஜோடனைகள் எல்லாம் உண்மையான முறையில் 

நர்டகத்தைச் சித்தரித்துக் காட்டவொட்டாமல் தடையா” 

கவும் இருக்கின்றன. 
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மது நடிகர், நடிகைகள் தரித்துக்கொள்ளுய் உடையைப் 

பற்றியோ சொல்ல வேண்டிய தில்லை, ் இவ்விஷயத் 

தில் சரியான முறையைப் பின்பற்றியோ, சரித்திரத்தை 

ஒட்டியோ கவனம் செலுத்தப்படவில்லை.கண்யமான மூறை 

யில் உடுப்பதும் கஇடையாது. காடகங்களைச் செவ்வனே 

நடித்துக் காட்டுவதற்கு இவைகளெல்லாம் அத்தியாவசிய 

மானவை என்று சொல்லாவிட்டாலும் அவை ரொம்ப முக் 

கியமான விஷயங்கள் என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்ள வேண் 

டும். நாடகத்தில், பின்னால் ஜோடனையுள்ள அமைப்பு மிக 

முக்கியமானது. நாடகத்தைப்பற்றிய உணர்ச்சியும், பிரே 
மையும் பார்ப்பவர்கள் மனதில் குடிகொள்ளும்படி. செய்ய 

வேண்டுமானால், ௩டி.க, நடிகைகள் திறம்பட நடிப்பதுமட்டு 

மின்றி, ஜோடனைகளையும் உதவியாக இருக்கும்படி 

அமைக்க வேண்டும். நடிக, நடிகைகள் சமயத்துக்கு ஏற்ற 

படி நல்ல மாஇரியில் உடுப்புகள் தரிக்க வேண் டும். 

i ர 

சரித்திர சம்பந்தமாகவுள்ள நாடகங்களை ௩டிக்க கேருவ 

தாக வைத்துக்கொள்வோம். எந்தக் காலத்தில் அந்தச் 

சரித்திர சம்பவம் நிகழ்ந்தது என்பதை நன்கு பரிசிலனை 

செய்யவேண்டும். அத்துடன் அந்தக் காலத்திலே எந்த வித 
மான உடுப்பு உபயோகத்தில் இருந்தது என்பதையும் கவ. 

னிஃ்க வேண்டும். இதை அனுசரித்து நாடகப் பாத்திரங் 

களுக்கு வேஷம் அமைத்து உடுப்புகளைத் தரிக்கும்படிச் 

செய்ய வேண்டும். புராண சம்பந்தமான நாடகம் நடிக்க 

வேண்டுமானால், ரவி வர்மா தமது படங்களை வர்ணம் இட்டு 

கையில் கவனித்துச் செய்ததைப்போல காம் ஏதாவது ஒரு 

சம்பிரதாயத்தை : ஓட்டிச் செய்ய வேண்டும். தற்கால இக் 
. \ 

108



அருமைப் புதல்விக்கு 
    

திய நாடகங்களைப் பற்றியமட்டும் வேஷம் புனைவதற்கு 
உடை பற்றிய வேலை சுலபம். ஆயினும் இவ்விஷயத்திலும் 
போதிய கவனம் செ லுத்தப்படவில்லை. நாடகமேடை மீது 

் தீபங்களை அமைப்பது ரொம்ப முக்கியமான அம்சம், 
நாடகசாலையில், மேடைமீது மட்டும் வெளிச்சம் தெரியும் 

படி செய்து, சபையில் விளக்கில்லாமல் செய்தால், நடிப் 
- பின் திறமையை உயர்வாகக் காட்டலாம். இது சுலபமான ' 
தொரு யுக்தி. ஈமது இயேட்டர்கள் பலவற்றில் இம்முறை 
அனுஷ்டிக்கப்படவில்லை. மேடைமீதுள்ள விளக்குகளைத் 
இறமையான. முறையில் எரியவிட்டோ அணையும்படி 
செய்தோ நாடகக் கட்டங்களுக்கு ஏற்ப ஏ ற்பாடுகளைச் 
செய்தால், நாடகத்தில் மிகவும் அபூர்வமாக சோபை ஏற 
படும்படிச் செய்யலாம் ; இது பிரமிப்புத் தட்டும் வண்ண. 
மம் இருக்கும். 
பொருத்தமான ௩ நடிக நடிகைகளைப் பொறுக்குவது சுலப 
மான கர்நியமல்ல. கான் ஒரு நடிகனாக இருந்திருக்கிறேன். 
எனவே இதிலுள்ள. கஷ்டத்தைப் போதியபடி. . கான் 
உணர்க்திருக்கறேன். அத்தோடு நடிப்பிலுள்ள கவர்ச்இ 
மிகுந்த தன்மையையும் அறிவேன். ரீ கூட உன் பள்ளிக் 
கூட நாடகத்தில் நடித்திருக்கரய். ஸெயிண்டு தாமஸ் 
கான்வெண்டில் நடந்த நாடகத்தில் நாட்டுப்புறத்து ஸ்பா 
னியப் பெண் வேஷத்தில் உன்னை நான் பார்தீதிருப்பதாக 
ஞாபகம். முதலில் உன்னை .எனக்கு அடையாளமே 
தெறியவில்லை. பிறகுதான் உன் அம்மா எனக்குச் சொன் 
னாள். கடிப்பது ரொம்பச் சிரமமான காரியம்; ஏனெனில், 
உன்னுடைய சொந்த உணர்ச்சிகளையெல்லாம் அடக்கம் 
கொண்டு. நாடத பாத்திரத்துக்குள்ள உணர்ச்சியைப் 
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பெருக்கிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிற்து.- ஆனால், sass 
கடங்காத நிலைமையிலும் பேர்ய்விடக்கூடாது. Quip 
“கையைத் தத்ரூபமாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுவதல்ல : 
கடிப்பு. இயற்கையுடன் கலாரஸ உணர்ச்சியும் கூடியிருக்க 
வேண்டும். சபையில் இருப்பவர்கள் ரீ ஏற்றிருக்கும் பாத் 
இதம் உனக்குப் பொருத்தம் என்று நம்பிக்கை கொள்ளும் 
யடி இருக்கவேண்டும்; அதிகமாகக் கவனம் செலுத்து 
வதும் அவரியம். இன்று நம்நாட்டில் இந்த விஷயம் ரான 
மூறையில்' கவனிக்கப்படவில்லை. நஈம்காட்டிலே நடிப்ப 

தற்குப் , பயிற்சி அளிக்க ஈல்ல பாடசாலைகள் ஏற்பட 

வேண்டும். 

இதைப்ப ற்றிச் சொல் லும்போது இன்னொரு விஷயம் 
எனக்குதி தோன்றுகிறது. பெண்கள் வேஷத்தை ஆண் 
கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அண்கள் _வேஷத்தைப் 
பெண்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இதில் - விலக்குகள் 
உண்டு என்றுலும், இது இயற்கைக்கு வீரோதமாயிருப்ப 
தால் இம்முறை மறையவேண்டும். ஆண்கள்-ஆண்களின் ' 
பாகத்தை ஏற்று நடிக்கவேண்டும். பெண்களும்-பெண்கள் 
பாகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 

சமூகத்தில் செல்வாக்கும், மதிப்பும் உள்ள பெண்கள் 

ஈடிப்பைத தொழிலாகக் கொள்ளலாமா £ இந்தக் காலத் 

தில் அமெச்சூர் நாடகங்களில். விசேஷமான. சந்தர்ப்பங் 
களில் பெண்கள் ௩ஈடிக்கத்தான் நடிக்கின்றனர். அதில் : 
அவர்களுக்குத் தனிச்சிறப்பும் கடைக்கிறது. ஈம் காட்டில் 

கண்யமான பெண்களும் ஈடிப்பைத் தொழிலாகக்கொண்டு 
_ முன்னுக்கு வரும்காலம் வரும் என்று கான் நம்புகிறேன். 
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ஆனால், இதற்கிடையே அவர்கள் தன்னம்பிக்கையோடு 

தங்களைச் செவ்வையாகக் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும்..' 
மது பெண்களும் ஆடவர்களும் ஈண்பர்களாகவும், சகோ 

குர சகோதரிகள் போலவும் நடந் துகொள்ள வேண்டும்.. 

அசம்பாவிதமாக எதுவும் இருக்கக்கூடாது. 

நாடகத்தில் சங்கதம் முக்யமான அம்சம். பாட்டுக். 
் களாலேயே உள்ள. நாடகங்கள் அலாதியானவை. அவற்: 

“i
gn

 

. Be பாட்டுக்கள் தான் ; பேச்சுக் கிடையாது. அவை ரெம் 
கன்றாயிருக்கன்் றன. ஆனால், நாடகம் என்று சொன்னால் 
சங்கீதத்துக்கான இடம் ரொம்பக் குறைவு. இதுபற்றி 
உன் அபிப்ராயம் என்ன £ 

கா்டகத்தின் வெற்றி அதிலுள்ள நடிப்பிலும் போக் 
கிலும்தான் இருக்கிறது. காட்சிகள் துரிதமாக இருப்பது: 
விசேஷம். நமது வாழ்க்கையில் ஒருவருக்கொருவர் பாடி 
விஷயத்தைத் தெரிவிப்பதில்லை. வாழ்க்கையைச்சித்தரித்துக் 

- காட்டுவது நாடகம். அப்படி. இருக்கையில் நடிகர்களும்,. 
3 "நடிகைகளும் எதற்கெடுத்தாலும்: ஏன் பாடவேண்டும்? 

இது பிசகு; நாடகம் இதனால் பாழாகி விடுகிறது, நடிப்பு 
மிகவும் மோசமாகப் போனால், பாட்டுக்கள் ஈடு கொடுக் 
கும். அது நாடகமில்லை. நாடகத்தில் அங்குமிங்குமாகச் 
சில பாட்டுக்கள் இருக்கலாம். ஆனால், பாட்டுக்கள் சொற்ப: 

மாயிருக்க வேண்டும். அடிக்கடி கூடாது, 

பேசும் படங்கள் வந்துவிட்டனவே! இந்திய நாடகஸ்: 
களுக்கு எதிர்காலம் உண்டா? இவை பற்றி என் . அடுத்த 

கடிதத்தில் எழுதுகிறேன். 
15-6-'41. 
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  1 

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

பேசும் படங்கள் நிலைபெற்று “விட்டன. ஆம் உண்மை 
தான். ஆனால் தமிழ்ப் படங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் 
தீவிரமாகவும், துரிதமாகவும் அபிவிருத்திகளைச் செய்யா 
விட்டால் அவை உருப்படாமற்போய்விடுமோ என்றுதான் 
கான் அஞ்சுகிறேன். இதற்கான காரணங்களைப்பற்றி 
யெல்லாம் நான் ஆராயவிரும்பவில்லை. இதுவரை எதை 
ஒட்டித் தமிழ்ப் படங்களுக்கு வெற்றி கிட்டியிருக்கிறது 2: 
பக்தியை ஆதாரமாகக்கொண்டு அதை மிகைப்படுத்இப் - 
படமெடுப்பது ; காதல் உணர்ச்சியை ஊட்டக்கூடிய படம்: 

பிடிப்பது அல்லது, மட்டரகமான ஹாஸ்யச் சுவைகொண்் ட 
படம் தயாரிப்பது; இல்லையானால் நன்றாகப் பாடக்கூடிய : 
ஓரிரு நடிகர்களையோ அல்லது கடிகைகளையோ வைத்துக் 
கொண்டு, பக்கபலமாகச் சில சாமான்ய நடிகர்களைச் 
'சேர்தீதுப் படம் எடுப்பது, இவற்றைப் பொறுத்தே 
தமிழ்ப்படம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இந்தக் குறைபாடு 
களெல்லாம் நீங்கி தமிழ்ப்படம் சர்பட்டு, ஹிந்தி முதலிய 
படங்களும் முன்னேற்றமடைந்த. போதிலும் நாடகஸவ் 
களுக்கு நல்ல புகழ் கிட்டும்படியான எதிர்காலம் உண் 
டென்றுதான் நான் இன்னும் ஈம்புகறேன். ஆனால் 
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கல்ல ஜீவ உணர்ச்சியுடன் கூடிய நாடகங்களை எழுத 
வேண்டும். நடிப்புத் திறமையை இயற்கையில் பெற்றவர் 
கள் நடிக்கவேண்டும். 

ஏன்? பேசும் படம் எவ்வளவுதான் திறம்பட அமைந்த 
போதிலும் நடிகர்கள் நேரில் தோன்றிப்பே? நடிப்பதென் 
ரூல், அது ரஸிகர்களுக்குத் தனியான உணர்ச்சியைத்தான் 
கொடுப்பதாயிருக்கும். நாடகங்களைவிடப் பேசும் படத் 
துக்குப் பூர்வாங்கமாகச் சில அனுகூலங்கள் இருக்கன் றன. 
வாஸ்தவம்தான். பேசும் படம் தயாரிக்கையில் ஒரே 
காட்சியைத் திரும்பத் இரும்ப எவ்வளவு முறை வேண்டு 
மாயினும் நடிக்கலாம். அது ரொம்பத் தரமாக இருக்கும் 
போது படம் எடுத்துக் காட்ட முடிகிறது. இதை ஒரே 

_ தீரம் படம் எடுத்தால் போதும். அதையே பல வருஷப் - 
கள்வரை காட்டலாம். அதி அற்புதமான ஜோடனைகளை 
யெல்லாம் படத்திலே சிருஷ்டிக்கமுடியும். மல்ல சாரீரம் 
இல்லா தவர்களிடமிருந்து கூட. வ௫கரிக்கும்படியான கான 
சக்தி வெளிவரச் செய்யமுடியும். 

இவை எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு ஈல்ல காடகத்தை ஈன்கு 
கடித்தால் அதில் ரஸிகர்களுக்குள்ள ஆனந்தம் தனியாகத் 
தான் . இருக்கும். . நாடகங்களில் கதைகளுக்கும், கட்டங் 

“களுக்கும் ஈமது நாடகாிரியர்கள், புராணங்களிலிருந்து 
“பொறுக்குகின்றனர். ராமாயணம் மஹாபாரதம் இவ ற்றை 
அவர்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை. ஈன்கு 
தெரிந்த சில கட்டங்களை மட்டும் அவற்றிலிருந்து அவர்கள் 

- எடுத்துக்கொள்கின்றனர். : அநேகமாக அவை மட்டமான 
முறையிலேயே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கன்றன.. காமிரு 
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வரும் எப்போதாவது ஒருதடவை ராமாங்ண த்தையும் 

ம்ஹாபாரதத்தையும் சேர்ந்தாப்போல் பார்க்கலாம். நமது: 
ஜனங்களுக்கு மிகவும் உணர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடிய அற் 
புதமான கட்டங்கள் அவற்றிலிருப்பதை நீ கவனிக்கலாம். 
இதேபோல தமிழிலும் இதர .இலக்கயெங்களிலும் இது: 
வரை : பயன்படுத்திக் : கொள்ளாமல் விடுபட்டுப்போன 

கட்டங்கள் பல இருக்கின் றன. மப் 

ட நமது தேச சறித்திரத்திலே வடக்கு, தெற்கு, இழக்கு,. 
மேற்கு இக்குகளில் ஹிந்து, முஸ்லிம், ரஜபுத்இிரர், ௪க்க- 
யர், மஹராஷ்டிர, சேர சோழ பாண்டியர் இவர்களது. 
வாழ்க்கைக் காலத்தில் இந்தியரின் கெளரவம், வீரம்,'இயா: 
கம் முதலிய அம்சங்கள் நிறைந்த சம்பவங்கள் குறைவில் .. 
“லாமல் நடந்திருக்கன்றன. இவற்றை: அடிப்படையாகக் 
கொண்டு நெஞ்சை அள்ளும் காடகங்களைத் தயாரிக்க. 

லாம், * ராஜஸ்தானத்தின் சரித்திரம் '' (டாட் எழுதியது): 
என்ற புத்தகத்தில் அகேகம் நாடகங்களைத் Gur has. 

இடங்களிருக்கின்றன. . 

கடைசியாக ஒரு விஷயம். ஈமது தற்கால இந்தியாவில்: 
நெருக்கடியான . நிலைமைகள், சிக்கல் மலிந்த பிரச்னைகள், 

முரண்பட்ட இணர்ச்சிகள், இிகைக்கவைக்கும் பிரச்னைகள், 
அரசியல் பொருளாதாரப் பிரச்னைகள் ஆகியவை நிறைக். .. 
இருக்கின்றன. இயற்கையில் நாடகம் எழுதும் இறமை a 
படைத்த யாராவது ஒருவர் முற்படும் பக்ஷத்தில் இவற்றி” 
லிருந்து நாடகங்களை எழுதிவிட முடியும். நல்ல பாஷையில் 
நடுத்தரமான கடையில் இவற்றை காடகமாக அமைத்தால்! 
அது நமது நாட்டில் ஈல்லமாதிரியான நாடக அபிவிருத. 
இக்கு அஸ்திவாரம் போட்டது போலிருக்கும். 
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3 Bao நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் நாம் பயிற்சி 

அளிக்க வேண்டும். அவர்கள் நாடகத்தில் மட்டுமே நடிக்க 

வேண்டும். பேசும் படங்களில் நடிப்பதற்கு அவர்கள் 

இசையக்கூடாது. மறுத்து விட வேண்டும். திறமையுள்ள 

இந்த நடிக, நடிகையர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.. 

உயர்ந்த விதமான உணர்ச்சியும், அதைத் தெரிவிக்கும் 

- சக்தியும் நஈம்மவர்களுக்குண்டு. அப்படி. இருக்கையில் இகர 

நாட்டினரைவிட மிகப் பெரிய நடிகர்களை காம் ஏன் 

தயாரிக்கக்கூடா ௯8 

_ இீர்டகத் தயாரிப்புப் பற்றி நான் போன கடிதத்தில் சில 

49 ரச்னைகளைக் குறிப்பிட்டிருந்தேனல்லவா? அவற்றை 

-இர்த்து விட்டால் மாம் நம் காட்டிலே முதல்தரமான 

” நாடகங்களுக்கு அடிகோலி விடலாம். இவ்விஷயத்தில் 

எனக்கு அதிகச்சிரத்தை இருக்கிறது. இதை முக்கியமாகவும் 

கருதுகிறேன். பேசும்படம், ரேடியோ இவற்றை விட ஜனங் 

களுக்கு நேர்மையான கல்வியறிவைப் புகட்ட காடகம் 

சிறந்த மார்க்கம். நாடகத்துக்குப் பணபலம் வேண்டும். 

எனவே இதற்கு ஜனங்கள் ஆதரவு அவசியம். 

இதர கலைகளில் செய்வது போலவே காடகம் சம்மந்தப் 

பட்ட வரையிலும் வருஷத்திற்கு ஒருமுறை பெரிய நாடகங் 

களை வெட்ட வெளியில் நடித்துக் காட்டவேண்டும். 

ஒலிபெருக்கும் கருவி உதவி இதில் அமையவேண்டும், எல் 

“லோரையும் இதற்கு இலவசமாக அனுமதிக்க வேண்டும். 

இதன் மூலம் கலைக்கு பொதுஜன.ஆதரவு பெருகவழியுண் டு. 

நாடகம் ஈம் நாட்டில் செழித்துத் தழைப்பதர்குக..! 

.76-6.-47, 
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சங்கீதம் 
  

  

என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

'“* அநாகரிகமாகவும், கொடிய சித்தமுள்ளவர்களாகவும் 

இருப்பவர்களது மனத்தைக் கூடக்கவரும் சக்தி சங்கீதத் 

துக்கு உண்டு” என்பது கவிஞனின் வாக்கு. இது உண்மை 
தான். அவ்வ?கரத் தன்மை சங்கத்துக்கு இருக்கத்தான் 

இருக்கிறது. படித்தவர்கள், பாமரர்கள். ஏழைகள், பணக் 

காரர்கள், பட்டணத்து வாசி, கிராம வாசி, ஸ்திரீகள், 

புருஷர்கள், குழந்தைகள் ஏன் மிருகங்களைக் கூட வூகரிக் 

க்க்கூடிய சக்தி கானத்துக்கிருக்கிறது. சமஸ்கிருத கவி 

சங்கேதத்தைப்பற்றிப் பின்வருமாறு தெரிவிக்கிருர்:-- 

ஜூ 3 என ளார் கள் 

“மிருகங்கள், செக்கள், பாம்புகள் ஆூயெவற்றிற்குச் சங் 

கீதத்தின் அழகு தெரியும்” என்பது இதன் அர்த்தம், 

கடவுள், தேவதைகள் இவர்களுடன் சங்கம் நெருங்கிய 
சம்பந்தம் கொண்டிருப்பதாக ஹிந்துக்களாகிய நாம் கருது 

கிறோம். கண்ண பெருமான் வேணுகானத்தில் ஒப்புயர் 

வின்றி விளங்கினான். கலைமகள் வீணையிலே கானம் பயின் 

ருள். ஸ்ரீ ௩டராஜமூர்த்து நடனம் புரிகிறார். ரிஷிகஹில் 

மிகச் சிரேஷட் ரான நாரதர் சங்கீதத்தில் விற்பன்னர். 
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சங்கீதத்தைக்கண்டு உபாஸனை செய்வது என்பது ஈமது 

மதத்தில் சாதரணமான ஒரு ஐதீகம் நமது கோயில்களி 

லெல்லாம் சங்கீதத்துக்கு விசேஷமாக இடமளிக்கப்பட்டு: 

ளது. சங்தேத்தில் விசேஷமான அம்சம் இருக்கிறது. பாடு: 

பவருக்கு அது திருப்தி தருகிறது; ரசிப்பவர்களுக்கும் 
“அனந்தம் ஏற்படுகிறது. சங்கேதத்தால் யாருக்கும் ஹிம்ஸை- 

கிடையாது. ஈம்மையோ அன்றி பிறரையோ மகிழ்விக்கச் 

செய்ய வேண்டுமென்று முற்படும்போது இதர விஷய 

களிலெல்லாம் அகேகமாக ஏதாவது சிரமம் ஏற்படுகிறது... 

சங்கீதத்தில் இந்த அம்சமே கிடையாது. எல்லோருக்கும் 

சங்கீதம் ஆனந்தத்தைத்தான் தருகிறது. 

இரு சமயத்தில் சங்கீத வித்வத் சபையில் ஸர் ஸி. வி, ராமன்- 

தெரிவித்தார். ஈமது முன்னோர்கள் வீணை, புல்லாங்குழல்,. 

மிருதங்கம் இவற்றைக் கண்டுபிடித்து அவற்றிற்குமுக்கயத் 

“ துவம் அளித்தது வீணான காரியம் அல்ல. இவை இப்போது 

மிகப் பிரசித்தமான வாத்தியங்களாக இருக்கின்றன. ஈமு, 

காட்டுக்கு இவை நாரதனமான வாத்தியங்கள். வீணா. 

கானமும், சாரீரமும் கிட்டத்தட்ட சரி சமமாக இருக் 

கின்றது. நீ வீணை . வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்ளுகஒருய்.. 

அதை நன்கு பாடிக்கொண்டே. சில நல்ல உருப்படிக௯ர 
வீணையில் வாசிக்க அப்பியாசம் செய்துகொள். உனக்கும், 

நெருங்கிய பந்துக்களுக்கும். இதைவிடப் பெரிய ஆனந்தம் 

வேறு எறுவும் இருக்க முடியாது, 

ப/ல்லாங்குழல் தெய்வீகத் தன்மை பொருந்திய வாத்தியம்... 

.. மதுராபுரியிலும், பிருந்தாவனத்திலும் ' ஸ்ரீ கண்ணபெரு. 
மான் புல்லாங்குழல் வாசித்து ஆண்கள், பெண்கள், 
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குழந்தைகள், மிருகங்கள் இவற்றையெல்லாம் மெய்ம றந்து 

போகும்படி செய்தார். காலஞ்சென்ற சரபசாஸ்திரி தமது 

புல்லாங்குழல் மூலம்: அதியற்புதமான கான ரஸத்தைப் 

பொழிந்தார். ஸ்ரீ சஞ்சிவிராவ் அவருடைய Paws. 

புல்லாங்குழல் பயில்வது சிரமம். எனவே எந்த அளவுக்கு 
அது பிரசித்தமாக இருக்கவேண்டுமோ, அந்த அளவு 

பிரசித்தமாக இல்லை. இந்த வாத்தியம் as 

வேண்டியதாகும். 

மி தமான முறையில் நன்கு வாசித்தால் மிருதங்கம் இனிமை 
பொருந்திய வாத்தியம் தான். காலஞ்சென்ற ஸ்ரீ தக்ஷிணா. 
மூர்தீதி பிள்ளையும், இப்போது பாலக்காடு ஸ்ரீ மணியும் 
மிருதங்கத்தைப் பாடுவ, துபோல் வாசிக்கிறவர்கள். மிருதங் - 
கம் தோலால் செய்த வாத்தியம் தான், என்ருலும் பிரபல 
வித்வான்௧ள் அதை வா௫ிக்கும் போது அற்புதமான நாதம் 
,பிறக்கிறது.. 

ஆனால் இந்த வாத்தியங்கள் அனைத்தையும் மனித சாரீரத் 
துடன் ஒப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாது. சாரீரம் மிகப் 
பிரமாதமாகப் பேசும் போது அது உங்களை உரக வக் 
செய்து விடுகிறது. 

அந்தச் சமய்த்திலே உன்னை நீ மறக்துவிடுகரும். தெய்வீகத் 
தன்மையுடன் ஐக்கியமாகி விட்டாற் போன்ற உணர்ச்சி 
ஏற்பட்டுவிடுகறது. . ஸ்ரீ முசிரி “இருவடி. சரணம்"” (காம் 

- போஜி) பாடும்போதும், ஸ்ரீ செம்மங்குடி. *மானஸ . 
ஸஞ்சரரே-பிரும்மணி” (சாமா ) .பாடும்போதும், ஸ்ரீமதி 
சுந்தராம்பாள் “பாவன மதுரா நிலையே” (கல்யாணி) பாடு 
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கையிலும் உணர்ச்சிப் ' பெருக்கெடுக்கிறது. இந்த இனில்டு 
யான சங்கீதத்தை அனுபவிக்கச் சங்கேத சாஸ்திரம் தெரிந் 
திருக்க வேண்டிய அவயம் இடையாது. சமைக்க தீ தெரியா 
மல் போனாலும், அறுசுவை உணவைப் புத்து ஆனந்திப்ப ' 
தில்லையா? அதேபோல சங்கதத்தில் ஆழ்ந்த ஞானம் இல் 

. லாவிட்டாலும் மிக்க. இனிமையான சங்கீதத்தை அனுபவிப் 
பது சாத்தியம். ஆனால் சங்தேத்தில் ஞானமும்கூடச் சேர் 
ந்து இருந்துவிட்டால் இன்னும் அதிகமாக அதைக்கேட்டு 
ஆனந்திக்கலாம் என்பது உண்மைதான். 

- வாரய்ப்பாட்டில் ஆண்களைக் காட்டிலும்: பெண்கள் 
உயர்வா? அல்லது, பெண்களைக் காட்டிலும் 'ஆண்கள் 
உயர்வா? சிற்சில இனங்கள் தவிர இதுவரை ஈம் காட்டிலே 
ஆண்கள் தான் சங்கீதத்தில் ச ௮ப்படைந்திருக்கிறுர்கள்; 
இப்போதும் அவர்கள் ,சிறப்புடன் விளங்குகன்் றனர். 
ஈ மிருச்சகடிகை ” சமஸ்கிருக நாடகாசிரியரான சூதீரகந் 
வேறு விதமாக அபிப்பிராயப்படுஒறார். சா*தத்தன் ஒரு 

் சங்கீதக்கச்சேரிக்குப் போய்க் கேட்டுவிட்டு மைத்திரேயன் 

என்ற தன் ஈண்பனிடம் கச்சேரி செய்த வித்வானைப் பல 
மாதிரியாகப் புகழ்கிறான்; பின்னர் அவனிடம் சொல்கிருன் 
“அந்த வித்வர்னின் சாரீரத்தில் ஒரு பெண் புகுந்து 
கொண்டிருப்பதாகவே நான் நினைத்தேன்.” என் சொந்த 
அபிப்பிராயப்படி சங்கேத்தின் அதியற்புதமான அழகு - 
களை வெளியிட பெண்களின் சாரீரம் உகந்த முறையில் 
அமைந்திருப்பதாக எண்ணுகிறேன். ஆண்கள் சங்தேம் 
*சொல்லித் தரவேண்டும், பெண்கள் பாடவேண்டும். ஆனால் 
இதற்குக் காலம் இன்னும் வரவில்லை. வட 
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இக்கடிதத்தில் பொதுவாக நடக்கும் சங்கதேக் கச்சேரி 

ளைப்பற் டியே சொல்லுகிறேன். ஆனால் ஓவ்வொரு குடும் 
கட்டன் நல்ல் சங்கதம். பெருக வேண் டுமென்பது என் 

ட்சியம், சமீப காலம்வரையில் இதுபோலத்தான் கம் 
vetoed பெருகி வ்ந்தது. பணக்காரர்கள் வீடு 
ஈடுத்தர அர்தஸ்துள்ளவர்களின் குடும்பம், ஏன்? ஏழை 
களின் வீடுகளில்கூட. பெண்களுக்குப் பாடத் தெரியும், 
நன்றாகவும் பாடினார்கள். ரொம்ப நாளைக்கு மூன்னால் 
நான் சில கல்யாணங்களுக்குப் போயிருக்கிறேன். அங்கு 
வித்வான் ௧ளைக் கொண்டு கச்சேரிகள் வைக்கவில்லை. ஆனால் 
அவ்விடங்களில் இனிமையான சாரிரத்துடன் கூடிய ஸ்திரீ 
கள் வெகு அழகான பாராட்டுக்களைப் பாடினார்கள். இது 
எனக்கு நினைவிருக்கிறது. ஈம் சாரீரத்தை ஈன்கு சாதகம் 
செய்து பண்படுத்தலாம். BOF) குடும்பங்களிலெல்லாம் 
சில பெண்களாவது நன்றாகப் பாடும் பட்சத்தில் கன்டு பப 
மந்தமான வாழ்க்கையில் எப்பேர்ப்பட்ட மாறுதலைச் 
செய்யலாம் தெறியுமா? -நீ இதக்கு ஓர்: க்க கரக் 
இருக்கவேண்டும். 

32-64. 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, : 

பொதுவாக எல்லோரும் வந்து கேட்டானத்திக்கும் சங்: 
இதக் கச்சேரிகளைப்பற்.றி இந்தக் கடி.தத்தில் உனக்குச் சில 
"விஷயங்களைச் சொல்லப்போகிறேன். ரேடியோ மிகவும் 
முக்கியமானது. இன்று இது சொம்ப பிராபல்ய மடைக் 

இருக்கிறது. உலகத்தில் அகேகம் நர்டுகளிலுள்ள ரேடியோ 
! நிலைடங்கள் சங்கதக் கச்சேரிகளை ஒலிப்பரப்பு௫ன் றன... 

பல்லாயிரக் கணக்கானவர்கள் சொந்தமாக ரேடியோ: 
ஸெட்டுக்களை வைத்துக்கொண்டு கேட்கிறார்கள். . லர் 
பொதுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸெட்டுகளில் கேட்கிருர். 

கள். ஈமது நாட்டில் சுமார் ஒரு டஜன் ரேடியோ ஸ்டேஷன்: 
கள் இருக்கின்றன. இதர விஷயங்கள் ஓலிபரப்பப்படுவ- 
துடன், தினசரி சங்கீதமும் இவற்றின் மூலம் ஓலிபரப்பப்: 
படுகிறது. ் 

மது நாடோ பெரிது; இதர விஷயங்களைப் . போலவே 
சங்கேதேத்திலுள்ள ருசியும் குறுகிய மனோபாவத்தால் வேறு 

பட்டிருக்கிறது. எனவே, நாம் ஈமது ரேடியோ நிலைய. 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டுமே செவிசாய்க்கிறோம். ஆனால் நாம் 

இந்தியாவிலுள்ள ரேடியோநிலையங்களில்ஒலிபரப்பப்படும் 
இந்தியச்சங்தேத்தையாவது கேட்டானரந்திக்க முற்பட 
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"வேண்டும். பார்க்கப்போனால் ஹிந்துஸ்தானி. FESS Hid 
கும், கர்காடக சங்கேதத்துக்கும் அநேக அம்சங்களில் ஒற் 
அமை இருக்கிறது. கொஞ்௪ காலத்துக்கு முன்னால் Do 
இந்திய ரேடியோ நிலையத்தார்.அபிப்ராயம் இரட்டுவதற் 
காக ஒரு வினாப்பத்திரத்தை தயாரித்தனுப்பியிருந்தனர். 
அதில் இந்திய சங்கீததிதைக் கூடுமானவரை ஒருமைப்படுத் 
திம் விஷயமும். சேர்ந்திருந்தது. 'இந்தத் துறையில் அகில 
இந்திய ரேடியோவுக்கு BUG) SM OF சந்தர்ப்பம் வாய்த் 
.திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். ரேடியோ நிர்வாஇிகள் 
இகைப் .பயன்படுத்திக் கொள்ள: வேண்டும். மேலே 
“சொன்ன விஞாப்பத்திரத்துக்கு நான் பதில் சொன்னேன். 
அதனால் ஈல்லபலன் கிட்டுமென்று 11y@C war. 

மொத்தத்தில் அகில இந்திய ரேடியோவில் ஓலிபரப்பப் 
படும் சங்தேம் இல. சமயங்களில் வெகு தரமாயிருக்றது; 
சாதாரணமாக நல்ல சங்கதம் ஓலிபரப்பப்படுகி றது. BoA 

சந்தர்ப்பங்களில் மட்டமாகவும் இருக்கறது. மோசமான 
சங்கேத்தை ஒரு முறை வேண்டுமானால் கேட்கலாம், திரும். 
பத்திரும்ப அதைக் கேட்கும்படி. செய்யக்கூடாது. யோக்ய ” 
“தையை அனுசரித்தே .பாடகர்களைப் பொறுக்கவேண் டும். 
சலுகை, வகுப்பு, மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் என்ற பாத்த 
யதை ஆகிய விஷயங்களை எல்லாம் இலிருந்து விலக்க 
“வேண்டும். அவற்றைக் கவனிக்கவே கூடாது. முன்னுக்கு 
கணனிக் யோக்யதை உள்ளவர்களா உற்சாகப்படுத்த 
வேண் டும். 

பேசும் படங்களிலும். சங்கீத அம்சம் இருக்கிறது. சில. 
சந்தர்ப்பங்களில் படங்களில் ரொம்பக் தரமான சங்க ¥ 
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ததிதைக் கேட்டானந்இக்கும்படியம் இருக்கிறது; ஆனால் 
மோசமான பாட்டுக்கள், மட்டமான வர்ணமெட்டுக்களி' 

அம் பாடப்படுகிறது. நாடோடிப் பாட்டுக்களாக இருக். 
தாலும் பரவாயில்லை. அவற்றைப் பாடவேண்டும், நான் 
இவற்றை வரவேற்கிறேன். சங்கதம் எதுவாயிருப்பினும் 

“அதில் கம்பீரமான அம்சம் இருக்க வேண்டும். “ஜனங்கள்- 
மேலே சொன்னது போன்ற பாட்டைத்தான் விரும்புஇருர். 

டகள். காங்கள் என்ன செய்வது?”” என்று ரஸிகர்கள் மீது: 
குறை கூறுவதில் பயனில்லை. இது ஒரு விஷ சக்ரம் மாதிரி 
இதைத் தகர்த்தெரிய வேண்டும். 

வித்வத் சபைகள், சங்கங்கள் இவற்றின் ஆதரவில் 
கச்சேரிகள் நடக்கின்றன. ரேடியோ, பேசும் படம் 
கள் இவை இருந்த போதிலும் சிறந்த சங்தேக் கக்சேரி 
கள் ஈடத்தினால் அதற்கு ரஸிகர்கள் அதிகமாகவே வரு 
வார்கள். இதுபோல நடக்கும் கச்சேரிகள் வெகுநேரம் 

கவரை கடக்கின்றன. சமீப காலமாக இந்த விஷயத்தில் 
j அபிவிருத்தி காண்கிறது. 4-மணி நேரம் வரையில் சாதா. 

* ரணமாகக் கச்சேரிகள் ஈடக்இன் றன. இது ரொம்ப: 
அதிகமானதுதான். 75 நிமிஷம் ஓய்வுடன் 2-30 மணி 
கேரம் கச்சேரி ௩டந்தால் அதுவே பெரிது. கச்சேரிகள் 
மாலை 5-15 மணி முதல் 6-15 மணிவரை நடக்கவேண்டும்... 
பிறகு 15 நிமிஷம் ஓய்வு. அதற்குப்பிறகு 6-90 முதல் 
இரவு 68 வரை ௩ஈடக்கலாம். அத்துடன் முடிந்துவிட. 

வேண்டும். விதீவானுக்கு இதனால் ஆயாசமோ களைப்போ 

ஏற்படாது. பக்க வாத்தியக்காரர்கள் ஒங்கவிடும்படியான 

நிலைமை இல்லாமலும் கச்சேரி தரமாகவிருக்கும்: எமன் 
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கள் ஆரோக்யத்துடன் தஇீர்க்காயுளுடன் இருப்பர். ரஸிகர் 

கள் கச்சேரியை முற்றிலும் அனுபவிப்பார்கள். முதலில் 
இதற்குச்சிலர் ஆக்ஷேபம் தெரிவித்து முணுமுணுப்பார்கள். 

போகப் போக இது சரிப்பட்டுவீடும். மேலும் இதனால் ஒரு 

துர்ப்பழக்கம் நின்று விடும். வித்வான்௧ள் மேடை. மீதே. 

காப்பி, சோடா . முதலியவற்றைச் * சாப்பிடும்படி, ஏற் 

, படாது. ரஸிகர்களும் “அப்படிச்செய்ய இடமில்லாது 

போகும். உரக்கப்பேசுவதும் இல்லாமல் இருக்கும். 

இன்னொரு யோசனை. ஓவ்வொரு உருப்படிக்கு முன்பாக 

வும், அதன் சாஹித்திய கர்த்தாவின் பெயர், ராகம், தாளம் 

அர்ததம் ஆகியவற்றை ஒரு நிமிஷம் முன்னதாகச் சொல்ல 

லாம். இதனால் ரஸிகர்கள் நன்கு ஆனந்திக்கமுடியும். அல் 

லது கச்சேரியில் பாடப்படும் ௨. ருப்படிகளின் விபரத்தை” 

அச்சிட்டு வழங்கிவிடலாம். முதலில் தெரிவித்த. யோசனை 

யைத்தான் நான் எிருவ்பு பிட்டன். 

- பில்லவியைப்பற்றி உன் : அபிப்ராயம் என்னவென்பது 

எனக்குத் தெரியவில்லை. இந்தக்காலத்தில் பல்லவி நன்றாகப் 

பாடுகிறார்கள். ஆனால் இது ரொம்பப் பெரியதாக இருக் 

கிறது. உற்சாகமளிக்கக் கூடியதாயுமில்லை. : பிரபல. 

வித்வான் ௧ளெல்லாம் இது ரொம்ப விசேஷமானதென்$ருர் ' 

கள். ஒருக்கால் அப்படி. இருக்கலாம். ஆனால் சாமான்ய 

மான ஜனங்களின் சார்பாக மான் சொல்வது ஒன்று. . கச் 

சேரிகள் ' அதிக நேரம் ஈடக்காமல் இருக்கும்போது பல்ல 

வியை விட்டுவிடலாம் என்றே நான் கருதுகிறேன். எப்படி. 

யிருந்தாலும் பதீது நிமிஷத்துக்கு மேல் பல்லவி பாடச் 

- கூடாது. ன இக ் 
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தமிழ் காட்டில் அதிகமான தமிழ்ப் பாட்டுக்களைப் பாட 

வேண்டுமென்று கான் கருதுகிறேன். தமிழில் ஈல்ல பாட் 

டுக்கள் இல்லையென்பது கவறு. கோபால கிருஷ்ண பாரதி 

யின் நந்தனார் சரித்திரம். அருணாசலக்கவியின் ராம நாடகக் 

கீர்த்தனைகள், தேவாரம், ஜாவளிகள், பாரஇயார் சதங்கள் 

இவற்றை யெல்லாம் ஈன்கு பாடலாம். 

் பிடில், மிருதங்கம் இவை 'மட்டுமே பாட்டுக்கச்சேரிக்குப். 

பக்க வாத்தியங்களாக இருக்க வேண்டும். பலவிதமான 

ப்க்ச வாத்தியங்களை வைத்துக்கொள்வதைக் கேட்க எனக் 

குட பொறுமை இல்லை. “கூட்டப் பெருக்கால் .குணம் கூடாது. பக்க வாத்தியக்காரா்கள் என்றால் அவர்கள் UGS 

வாத்தியக்காரர்களாகவே தான் இருக்க வேண்டும். கச் 

" சேரியில் பாடகருக்குத்தான் அதிகமாகப் பாட இடம் 

இருக்க வேண்டும். 

கச்சேரியைக் கேட்கவரும் ரஸிகர்கள் சப்தமின்றிக் கேட்டு :: 

விதீவான்௧ளுடன் ஓத்துழைக்க வேண்டும். மங்களம் பாடு ' 

கையில் எல்லோரும் மெளனமாக எழுந்து நிற்கவேண்டும். 

18-6-41 

தித்த “1



  

சித்திரக்கலை “Ev 
  

என் அன்புள்ள 
க்ஷ்மிக்கு, 

சிறந்த கலைகளில் சஸானுபவ உணர்ச்சியும், ஆசையும் 

இருக்தால், அது உண்மையான படிப்புக்குள்ள லஷூணம். 

சமஸ்ூருத கவி பின்வருமாறு தெரிவிக்கிருர்:-- 

aad atta eer feta: 
னா Wy: Ges amsta: | 

'**கிவிதை,.கானம், கலை இவற்றில் உணர்ச்சி இல்லா தவன் 

உண்மையில் மிருக்த்துக்கு ஓப்பானவன். வால் அல்லது : 

கொம்பு இவை. இல்லாததுதான் அவனுக்கு வித்தியாசம்.” 

சென்ற என் கடி.தங்களில் FHS FINO oss எழுதி 

யிருந்தேன். அடுத்தபடியர்க நீ சித்திரம் இட்டும் கலையைக் 

கற்றுக்கொண்டு, அதை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள 

லாம். இப்போது ஈம் காட்டில் இவ்வேலையில் சிலர். ஈடுபட் 

ஒருக்கிறார்கள். மணிதர்களின் உருவம், இயற்கைக் காக்ஷி 

கள், அல்லது பெரிய. சம்பவங்கள் இவற்றையெல்லாம் சத் 

திரமாக வரையும் கலை அது. சித்திரம் தீட்டுவதில் பலவிதம். 

yt 

2 

எல்லாக்கலைகளையும் போலவே சித்திரம் எழுதுவதிலும் . . 

சில நியதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். சித்திரம் வரைவ 

தென்பது (போட்டோ' எடுப்பது போலல்ல. புகைப்படம் - 

ட ம்கீம்.
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எடுப்பதைவிட இது மேம்பட்டது. இது அழகுள்ள வேலை.. 
3919-ம் வருஷத்திலும் முக்கியமாக 1925-ம் வருஷத்இலும் : 
கான் ஐரோப்பாவுக்குப் போயிருந்தபோது ரோம், வென்” 
னிஸ், கேப்பிள்ஸ், பாரிஸ், லண்டன், எடின்பரோ முதலிய 
இடங்களிலுள்ள அதியற்புதமான ஓவியங்களைக்காணும் 
பாக்கியம் எனக்குக் கடைத்தது. இவைகளெல்லாம் இந்தக் 
கொடிய யுத்தத்தில். க்கப் பாழாகாமல் தப்பிப்பின்ழைக்கு. ' 
மென ஈம்புகிறேன். அப்படி. அவை பாஇக்கப் படாமலிருப்: 
பின் ஈரம் அவற்றைப்போய் பார்க்கவேண்டும். 

இயற்கையை SWUNG தத்ரூபமாக்கக் காட்டுவது: 
சித்திரக்கலை. இரண்டு பெரிய சித்திரக்காரர்களைப்பற்றி 
யும், ஒரு ராஜாவைப் பற்றியும் கதைஒன்று சொல்வார்கள். 
ஒரு சித்திரக்காரர் வெட்ட வெளியிலே தெரியும்படி. சவ: 
ரில் சில பழங்களைச் சித்திரம் எழுதினார்; குறிப்பிட்ட நாள்: 

் வந்தது. ராஜாவின் முன்பாக அந்தச் சித்திரக்காரர் தாம் 
வரைந்த சித்திரத்தைத் திறந்து வைத்தார். உடனே அதிசய. 
சம்பவம் நடந்தது. சுவரில் எழுதப்பட்டிருஈ்த பழங்கள் 
உண்மை என்று எண்ணிப் ப.றவைகளெல்லாம் அவற்றை 

- வந்து கொத்த ஆரம்பித்து விட்டன! இதுகண்ட ராஜாவுக: 
குச் சித்திரக்காரரிடம் பிரமாதமாகச் ட்ட ஏற்பட்டு' 

விட்டது, 7 

இன்னொரு சித்திரக்காரர் . இவரையும் மிஞ்சிவிட்டார்... 
ரொம்ப காள் வரையில் இந்தச் இத்திரக்காரர் தன் அறை 

யைவிட்டு வெளியே வராமல் சித்திரம் வரைவதில் முனைர் 

திருந்தார். ஒரு காள் ராஜாவையும் மற்றும் சிலரையும் தன் 
். னுடைய அறைக்கு வந்து SD PSST GOS பார்த்துப் 
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போகும்படி அழைத்தார். ராஜாவும் மற்தும் சிலரும்: 

- போனார்கள். அங்கே சுவரில் ஒரு சிறு துணி மாத்திரம் 
தொங்கவிடப் பட்டிருந்தது. சத்திரக்காரரை நோக்க: 

“சத்திரம் எழுதியது எங்கே?” என்று கேட்டார் ராஜா. 

“அந்த மெல்லிய துணியை' எடுத்துவிட்டுப் பாருங்கள்” : 

அதன் பின்னால் சத்திரம் இருக்கும்” என்றார். சித்திரக்: 
காரர். மெல்லியதாக இருந்த மறைப்பை விலக்க ராஜா சுவ. 

ருக்குப் பக்கத்தில் போனார். அவர் தலை சுவரில் மோதி 

- விட்டது. திரைபோல் இருந்தது உண்மையில் இரையல்ல... 

திரையைப்போல அ௮ச்௫த்திரக்காரர் சுவரில் எழுதியிருந்' 

தார்/ உண்மையாகப் பழம்போல எழுஇியிருந்ததைக்கண்டு' 

பறவைகள் ஏமாந்து போயின; இரைபோல் எழுதியதைக் 

கண்டு. ஒரு ராஜாவே ஏமாந்து போனார். உயர்ந்த ele 

தின் அழகு இது. ர Pe 

ஓவியம் இட்டுவதென்பது ஈம் காட்டில் பழம் பெரும் கலை.. 

பல்லாயிரக் கணக்கான, மிகவும் அழகான த்திரங்கள் 

நம் நாட்டில் இருந்திருக்கன்றன. அஜந்தா, எல்லோரா” 

ஆகிய இடங்களிலுள்ள குகைகளில் சித்திரங்கள் இருக்கின்- 

னை. அவற்றை கான் இன்னும் காணவில்லை. கான், உன்” 

அம்மாவுடனும் உன்னுடனும் ஒருதடவை அவற்றைம். 

போய்ப் பார்க்கவேண் டுமென் நிருக்கறேன். அங்கேயுள்ள: 
சித்திரங்களெல்லாம் ரொம்பப் பிரமாதமாக : இருக்கும். - 

என்று சொல்கிறார்கள். அதேபோன்ற சத்திரங்கள் இஸ் 

னம் சில இடங்களிலும் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம். 

ிநீதுக்களைப்பற்றியவை. புத்தமதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்;.. 
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“மொகலாயர்கள், இவர்களது சித் இரங்களும் உண்டு. பிறகு 

தான் மகாராஷ்டி.ரர்களது சித்திரம் தலைப்பட்டது. 

ீவி வர்மா சித்திரத்தொழிலிலேயே ஒரு புதிய மலர்ச்சியை 

உண்டு பண்ணினார். மைசூர் அரண்மனை, ஸர் ஸி. பி. ராமஸ் 

வாமி அய்யரின் வீடு, திருவாங்கூர் கலை மன்றம் இவ்விடங் 

களில் அவரது, அசல் சித்திரங்கள் இருப்பதை நீ பார்த் 

திருப்பாய். பார்க்காவிட்டால் நீ கூடிய௪க்கரம் அவற்றைப் 

.. பார்க்கவேண்டும். ரவிவர்மா படத்தைப்பற்றிக் குறைகள் 

சொல்வதென்பது சுலபம்தான் ; ஆனால் அவை ஒரு பெரிய 

காரியத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கன்றன. முக்யமாக 

அவரது படங்கள் அநேகமாக ஓவ்வொரு ஹிந்துக்களின் 

வீட்டையும் அலங்கரிக்கன் றன. 

வங்காளம், வட இந்தியா ஆகிய இடங்களில் எழுதப்படும் 

சத்திரங்கள் ஒரு வகை. டில்லி, கல்கத்தா ஆகிய இடங் 

ட களில் இந்தப் படங்களை நீ பார்த்திருக்ஒறாய். ஈம் 

-* வீட்டில் கூட இதுபோன்ற படங்கள் இரண்டு மூன்று 

இருக்கின்றன. அவர்களுடைய வேலைப்பாடு நமக்குச் சில 

சமயங்களில் பிடிப்பதில்லை. ஆனால் அவர்களும் சிலதரமான ' 
- படங்களை எழுதியிருக்கின் றனர். 

சென்னை இத்திரக் கலைப் பாடசாலையைச் சேர்ந்தவர்கள் 
.. இந்தத் துறையில் பல வருஷங்களாக நல்ல வேலைகள் 

" * செய்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு வருஷமும் தங்கள் படத் 

துக்காக ஓர் காக்ஷி நடத்துகின்றனர். நீ இவற்றிற்குத் 

தவறாமல் போய் பார்த்து வர வேண்டும். காலஞ் சென்ற 

ரீ எஸ். வி. ராமஸ்வாமியின் வீட்டில் நிறையப் படங்கள் 
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இருக்கன் ௮ன. இதர ஈகரங்களிலிருப்பதைப்போல சென்னை 
யிலும் சித்திரங்களைச் சேகரித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு கலை: 
மன்றம் ஏற்படவேண்டுமென்று ot mr GIDC nex. 

ஒழிந்த கேரத்தில் நீயும் சிறிது சித்திரம் வரையக் கற்றுக் 
கொள்ளலாம் என்பது என் யோசனை. நல்ல உபாத்தியாயர் 

மட்டும் கிடைக்கும் பக்ஷத்தில் தினசரி நீ இதைத்தவருமல் 
கற்றுக்கொண்டு வரலாம். இதில் சற்று தீவிரமாகச் சிரத். 

தைகொண்டால் சில வருஷங்களுக்குள் நீ நன்கு சித்திரம்: 
இட்ட முடியும். ஸ்ரீ ஏ. வி. ராமநாதனின் பெண் ளெள. 
சுமத்ரா நன்கு சித்திரம் இட்டியிருக்கறாள். இன்னும் கூட 
அவள் எழுதுவதாகவே ஈம்புகிறேன். எப்படி.யிருந்தா லும். 
கம் வீடுகளிலெல்லாம் குறைந்த அளவில்சல சித்திரங்களா 
வதுஇருக்க வேண்டுமென்பது என் எண்ணம். இவை வீட் 
டுக்குள்ள சோபையை ௮ திகமாக்குகின் Der. குழந்தைகளுக் 

கும் படங்களில் ஆசை இல்லையர்? 

20-6-45 
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என் அன்புள்ள. 
லக்ஷ்மிக்கு, 

உனக்கு இன்னும் ஓரிரு கலைகளைப் பற்றி இந்தக் கடிதத் 
தல் எழுத விரும்புகிறேன். அவை பற்றி நீ கொஞ்சம் 

தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சித்திரக்கலைக்கடுத்தபடி 
யாகவுள்ள கலை சிற்பம். சலவைக்கல்லிலோ. அல்லது 

பாரறையிலோ மனிதர்களையும், கடவுளையும் இத்தரித்துக் 

காட்டவல்ல கலை இது. சித்திரத்தைப் போலவே இதுவும் 
புராதனமான கலைதான். பூர்விக இந்தியா, எூப்து, கிரீஸ், 

ரோம் முதலிய நாடுகளில் சிற்பம் மிக்க. உயர்வான நிலை 

மையில் வளமுற்றிருந்தது. கலைகளில் முக்கியமான ஸ்தா 

னத்தை சிற்பக்கலை வ௫த்து வந்திருக்கிறது. =. 

சித்திரம், சிற்பம் இவை இரண்டிலும் நோக்கம் கட்டத் 
தட்ட ஒன்றேதான். தெய்வம், தேவதைகள், கந்தர்வர்கள், 

. அவதாரங்கள், கடவுளின் லீலாவிகோதங்கள், தெய்வவழி 

பாடு இவற்றை யெல்லாம் உருவாக்க வேண்டுமென்பது 

சித்திரம் வரைவதின் நோக்கம். நாம் விரும்பி மரியாதை 

செய்து, கெளரவப்படுத்த வேண்டுமென்பவர்களைச் சல 

-வைக்கல்லிலோ அல்லது பரை றகளிலோ சிலைவடி வடக்க 

வேண்டுமென்பது சிற்பத்தின் நோக்கம், இவைதான் 

* உருவச் சிலைகள் என்பதாகும். 
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சிற்பத் தொழில் மிகவும் கடினமான. கலை.” .முக்கயமாக 

பெண்களுக்கு இவ்வேலை ரொம்ப கஷ்டமானது. இத் 

தொழில் பயின்ற பெண் யாராவது இருப்பார்களென நான் : 

எண்ணவில்லை. இந்தக் கலையிலுள்ள இதர அம்சங்கள் 

ஒரு புறமிருக்கட்டும். இதில் தேகத்தைக்கொண்டு உழைக் 

கும் வேலை பெண்களுக்கு மிகவும் அதிகமானதாகும். இற் 

வத்தைப்பற்றி நினைக்கும்போது அதியாச்சரியமாக இருக் 

இறது. உயிரற்ற சலவைக் கற்கள், பாறைகள் இவற்றை 

உளி கொண்டு செதுக்கி ஆச்சர்யப்படும்படியான உருவங் 

களைச் சிருஷ்டிப்பதைக் கவனிக்கும்போ து மனிதனின் 

புத்தி, கைத்திறமை இவற்றின் சிறப்பு நன்கு துலங்கு 
கிறது. சிலையின் அமைப்பு, உர, அழகு முதலிய அனைத் 

தும் ஆச்சர்யமாக இருக்கின் றன. 

அடயிரற்ற இந்தச் சிலைகளிலே காணப்படும் முகபாவ 

உணர்ச்சி கண்டுதாள் நான் எப்போதும் அதிசயித்திருக் 

கிறேன். கான் ஒரு முக்கியமான. உதாரணத்தை உனக்குச் 
சொல்லுகிறேன். 1925-ம் வருஷம் நான் பாரிஸில் இருக் ' 

'தேன். அங்கு காட்சி சாலைக்குப் போகும்போது வாசலில் 

இரண்டு பெண்களின் நிர்வாணச்சிலைகள் இருந்தன. ஓன்று . 

தெய்வீகத் தன்மையுடன் பொருந்தியது. மற்றொன்று -' 

சாதார்ணமானது. இரண்டு சிலைகளின் உருவமும் கிட்டத் 

தட்ட.ஓன்றாகவே இருந்தது. ஆனால் அச்சிலைகளின் கண்கள், 

முகபாவம் இவற்றில் மட்டும் ஏதோ மாறுதல் தோன்றி 

யது. இது இரண்டு சிலைகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை 

வெகுவாக உணர்த்தியது. ஒரு சிலை--உல்கம், உலக விவ 

காரங்கள் இவற்றை உணர்த்தியது. * இன்னொரு.சிலை ௧ட 
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வுள் தெய்வாம்சம் முதலியவற்றை உணர்த்தியது... 

இதுதான் சிற்பியின் மேதை. ் ர் 

நமது காட்டிலே, முக்கியுமாகத் தென்னிந்தியக் டகயில் 

களில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், .குதிரை,' யானை முதலிய: 

வற்றையெல்லாம் அதியற்புதமாகப் பாறைகளில் செதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. வேலூரில் மலைக் கோட்டையில் பாழ்: 

டைந்தருக்கும் கோயில், ஸ்ரீ மீனாக்ஷி கோயில், சிதம்பரம் ' 
ஸ்ரீ நட. ராலர்கோயில், மகாபலிபுரம், .காஞ்சிபுரம் முதலிய” 

“. இடங்களில், இந்தக் கல்வெட்டுச் சிலைகளை நீ காணவேண் 

டும். ஓவ்வொரு அம்சத்திலும் கவனம் செலுத்தியிருக்கும் 

நேர்மை, முகபாவ உணர்ச்சிகள், ரத்தம் ஓடும் ” நரம்புகள் . 

கூட அவற்றில் தென்படும். மிருகங்களெல்லாம் தத்ரூப: 

மான முறையில் உருவாக்கப்பட்டி ருக்கின் றன. இவையெல் 

டலாம் சிற்பக்கலையின் வெற்றியாகும். 

இந்தக் கலை தற்காலம் பலவீனமடைந்திருக்கிறது. ஆனால் 

நகரத்தார்கள், நமது ஆலயங்களைப் புதுப்பிப்பகன் மூலம் 

... இக்கலைக்கு மிக்க உயர்ந்த சேவை செய்திருக்கின் றனர். 

சிலையைச் செய்துவைத்துப்பெரியமனிதர்கள் கெளர்விக்கப்: 
பட்டி ருக்கின்றனர். இத்துறையில் சென்னை சித்திரக்கலைப் 
பாடசாலை கொஞ்சம் சேவை செய்து வருகிறது. நமது: 

காட்டிலும், நம் மாகாணத்திலும் சிற்பக்கலை பயில் 

வதற்கு நல்ல பள்ளிக்கூடம் இருக்கவேண்டுமென்பது 

என் எண்ணம். ் 

இந்தியாவில் அதியற்புதமான ஆலயங்கள், கோட்டைகள், 

அரண்மனைகள் இவையெல்லாம் இருக்கின்றன; இல 

பாழாகி .விட்டன என்பது உண்மை தான். ஆனால்: 
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சிற்பக் கலை — 
  

் அவையும், தாஜ்மஹாலும் ஈமது சிறபக்கலைச் செல்வத்தின் 

சின்னங்கள். சிற்பக்கலை பலதரப்பட்டது. ஹிந்து, கிரேக்கர் 
மொகலாயர்கள், பல்லவர்கள், ரோமர்கள் ஆஇயவர்களது 

சிற்பங்கள் உண்டு. சில சந்தர்ப்பங்களில் இவை ஒருமைப் 

பாட்டுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரபல சிற்பிகள் 

' ஆதரவில்லாமல் இருக்கின்றனர். இந்த யுத்தம் முடிந்த 

பிறகு சிற்பக் கலையுடன் கூடிய கட்டிடங்கள் நிர்மாணிப் 

_ யஇல், சிரத்தை இருக்குமா என்பது எனக்குச் சந்தேகமா 

யிருக்கிறது. அந்தச் ரத்தை குறையாமலிருக்கு மென்றே - 
நம்புகிறேன், கலைகளை, முக்கியமாகச் சங்கீதம், சத்திரம் 

சிற்பம் முதலியவற்றையெல்லாம் நாகரிகமுள்ள சர்க்கார் 

ஆதரித்து ஆக்கமளிக்க வேண்டு மென்பது எனதுஎண்ணம், 

எழில் மிகுந்த விஷயங்கள் எப்போதும் நிலையாகச் சந் 

தோஷத்தைத் தரத்தக்கவை. அழகைக்கண்டு அனுபவிக் 

காமல் போனால் வாழ்க்கை சுவைக்காது. 

சொந்த வீடுகளைக் கட்டும்போதுகூடத் தனிப்பட்டவர் 
கள் சிறிய அளவில் சிற்பக்கலைக்கு இடம் கொடுக்கலாம்..." 
அழகான வீடுகளில்லாமல் * செளந்தரிய” SEF" Bit gs 

தைச்சாதஇக்க முடியாது. 

கலையழகைக் கண்டு wets, மற் ் றவர்களோடு பகிர்க து 
கொண்டு அதை அனுபவிப்பதென்பது ஒரு பெரிய பாக் 
கயம். 

் இந்த பாக்கியம் உனக்கு எட்ட ஆண்டவன் ஆிர்வதிப் 
பாராக/ 

20-6-45 
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சமூகசேவை 
  

  

என் அன்புள்ள 

லஷ்மிக்கு, 

த சமூகசேவை" என்று நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படு 

ரோம். இதனுடைய கருத்தென்ன தெரியுமா?அது ரொம்ப 

விசேஷமானது. கடவுள் இயற்கையில் அருளிய வசதிகள் 

காரணமாகச் சிலர் நல்ல ஸ்திதியில் இருக்கிருர்கள்; 

உலகத்தில் சிலருக்கு நிறைய உடமைகள் இருக்கின் றன; : 
மற்றவர்களையெல்லாம் வீடச் சிலர் மிகவும் மனித வர்க்கத் 

திடம் அதிக அன்பு பூண்டவர்களாயிருக்கின் றனர். இவர் 

_ களெல்லாம். தங்களைவிடத் &ழ்ப்பட்ட நிலைமையில் இருப் 

பவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். ~ 

வாழ்க்கை ரொம்பச் சிக்கலானது. மற் றவர்களுடைய 

வாழ்க்கையிலே ஒளி பரவி இன்பம் சுரக்கும்படி. செய்வதில் 

நம்மில் வசதி உள்ளவர்கள் ஈடுபடவில்லையானால் அவர் 

களது நிலைமை மிகவும் கஷ்டமானதாஇவிடும். இதுதான் 

“சமூக சேவை” என்பதன் தாத்பர்யம். இந்த நோக்கம் 

கிருஸ்துவ மதத்தினரைச்சேர்ந்த தென்றும், அது ஹிந்துக் 

களுக்குத் தெரியாதென்றும், அல்லது பெரும்பா லும் அவர் : 

கள்- அதை௮னுஷ்டிப்பதில்லையென் றும் சொல்லப்படுகிறது. 

ஒரு விதத்தில் இது உண்மை தான். அதாவது ஒரு கட்டுப் 
பாடான மாதிரியில் ஈவீன சமூக சேவை முறையில் ஆஸ்பத் 
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சமூகசேவை 
  

திரிகளுக்கு விஜயம் செய்வது ; சேரிகளுக்குப் போவது 

சுகாதார இயக்கங்களில் ஈடுபட்டுச் சேவை புரிவது, 

எழுத்தறிவு இயக்கங்களைப் பரவச் செய்தல், பிரசவ 

வசதிகளைக் கவனித்தல் முதலியவற்றை ஹிந்துக்கள் அவ் 

வளவாகக் கவனிப்பதில்லை. அவற்றை காம் தீவிரமாகக் 

கவனித்துப் பக்குவப்படுத்தவுமில்லை. புராதன காலத்தில் 

ஈம் கிராமங்களில் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வகையில் 

பணக்காரர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வார்கள்.. ஏழை 

களுக்கு அன்னதானம் செய்வார்கள்; அரிசிகொடுப்பார்கள். 

_ இற்போதுஇர்தியாவிலே சமூகசேவைக்கான ஏ ற்பாட்டைச் 

செய்ய வேண்டியது நியாயம் ; அது முறையுமாகும். ஈகரங் 

கள் எல்லாம் பெருகி வருகின்றன? அவற்றை அடுத்.துச் 

சேரிகள் இருக்கின்றன; தொழிலாளர்கள் தொகை அதிக 

மாக் இருக்கிறது; வீடற்ற ஜனங்களும் பிச்சைக்கா ரர்களும் 

இருக்கின்றனர். எனவே படித்த, தன்னலமற்ற, சகோதர 

சகோதரிகள் அவர்களுக்கெல்லாம்கிவாரணம் அளிக்க முன் 

வரவேண்டும். வீட்டுவசதி செய்து கொடுப்பது, பிச்சைக் 

காரர்களுக்கு நிவாரணமனளிப்பது, பாமரர்களுக்குக் கல்வி் 

போதித்தல், அங்கஹீனர்களுக்குச் சிகிச்சை செய்தல் 

ஆகிய இவைபோன்ற பிரச்னைகளை யெல்லாம் சர்க்காரும் 

௩௧ர சபைகளும் கவனிக்க -வேண்டும். ஆனால் மனிதவர்க்கத் 

துக்குப் பச்சாத்தாபத்தோடு செய்ய வேண்டிய சேவையை 

திறமைசாலிகளாகவுள்ள சமூகத் தொண்டர்கள் ஏற்றுக் 

கொள்ள வேண்டும். 

சென்னையிலே இதுபோன்ற சேவையைப் பல சமூக 

3க்ஷமாபிவிருத்திச் சங்கங்கள் செய்கின்றன. திருவல்லிக் 
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கேணியிலுள்ள சமூகச் சகோதரச் சங்கம் இத் துறையில் 

வெகு காலமாகத் தொண்டாற்றி-வரும் ஸ்தாபனமாகும். 

சேரிகளுக்குச் சென்று தொண்டு செய்வதென்பது மிக்க. 

சிரமமான காரியம். இதில் எனக்கு ௮அனுபவமுண்டு. ௮வ் 

விடங்களில் வசிப்பவர்களில் பாஇப் பேர் நோயினால் 

கஷ்டப்படுகின் றனர். இதைத் தடுக்கலாம். ஆனால் அவர் 

களோ ஏழ்மை நிலையிலிருக்கின்றனர்; விஷயம் இன்ன 

தென்று தெரியாதவர்கள். தங்களுக்குத் தாங்களே வசஇ 

களைத் தேடிக்கொள்ளக்கூடிய மார்க்கங்களைக் காட்டி 

அவர்களுக்கு உணர்ச்சி ஏற்படச் செய்வது சமூகத்தொண்: 

டர்களின் வேலையாகும். சேரி வாசிகளைச் சமாளிப்பது 

ரொம்பக் கஷ்டம். அவர்களில் சிலருக்குத் தங்களைப்பற்றி 
மட்டமான அபிப்பிராயம்; சமூகசேவைகெய்யும் சிலருக்குத் 

தங்களைப்பற்றி உயர்வான அபிப்பிராயம். இந்த இரண்டு: 

சாராரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயங்களை மறந்து 

மனித வர்க்கத்துக்குச் சேவை செய்ய வேண்டு மென்பதை 

உணர்ந்தால் எவ்வளவோ உயர்வாகச் சேவை செய்ய 

லாம். கோகுலம் ஹரிஜன் காலனியில் ஸ்ரீமதி விசாலாக்ஷி 

யும் தன்னலமற்ற இதர சேவகர்களும் மிகத் தரமான 

'சேவை செய்திருக்கின் றனர். சேரிவாசிகளுடைய சுயமதிப்பு 

உணர்ச்சியை எழுப்புவதில் உள்ள சக்தியிலேதான் சமூக 

சேவை வெற்றிபெருவது பொருந்தியிருக்கிறது. தாங்களே 

. தங்கள் வேலையைச் செய்துகொள்ளும்படி. செய்ய வேண் 

டும். . தங்கள் வீடு, சூழ் நிலை இவற்றிலெல்லாம் அவர்கள் 

கெளரவம் கொள்ளவேண்டும். 

சேரிவா௫ிகளுக்கு முக்கியமான ௭ வான இருப்பது 

. மூன்று விஷயங்களாகும். குடி; அறியாமை; கடன் 
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கொடுக்கும் மார்வாரி போன்ற நபர்கள். ஏழைகள் சாரா 
யமோ, கள்ளையோ குடிக்கக்கூடாது என்று தடை செய்து 

- விடவேண்டும்; இந்நாட்டில் காங்கிரஸ் சர்க்கார்கள் எம் 
தெர்த இடங்களில் எல்லாம் மதுவிலக்குக் இட்டத்தை 
அமுலுக்குக்கொண்டு வந்தனவோ அந்த இடங்களிலெல் 
லாம் அது வெற்றிபெற்றிருக்கறது. கண்டிப்பாக அது 

, வெற்றிபெற்றே இரும். மிதக்குடிப் பிரசாரங்களினால் 
பிரயோசனம் கடையாது. 

[2 துவிலக்குக்கு அடுத்தபடியாக மக்களின் அறியாமையைப் 
போக்கவும், எழுதப்படிக்கும் ஞானத்தை ஊட்டவும் இயக் 
கங்கள் தோன்ற வேண்டும். எழுத்தறிவு ஊட்டும் வேலை 
மிகவும் கடினமானது. நல்ல பேசும்படங்கள், உராமபோன் 
ரிகார்டுகள், பிரசங்கங்கள், சங்தேம் முதலியவற்றின் 
உதவியின் மூலம் முக்கியமான அகேகம் விஷயங்களைப் 
பற்றி உபயோககரமான தகவல்களை ஜனங்களுக்குத் தெறி . 
விக்கலாம்; அவர்களுடைய கடமை, பொறுப்பு, உரிமை - 
இவற்றை உணரும்படியும் செய்யலாம். இத்தோடுகூட 
முதியோருக்குக் கல்வி புகட்டும் நிலையங்களுக்கு ஏற்பாடு 
செய்து தரவேண்டும். மூன் வந்து முயற்€ செய்யக் கூடிய 
சமூகத் தொண்டர்கள், சர்க்கார், ஸ்தல ஸ்தாபனங்கள் 
இவற்றின் உதவியுடன் இவ்வேலையில் ஈடுபடலாம். 
மேயராக நான் இருந்தபோது சென்னையில் இதுபோன்ற 
நிலயங்களை ஆரம்பித்தேன். இவை வெற்றிபெறுமென்பது 
என் ஈம்பிக்கை. 

அடைசியாகச் சேரியிலுள்ள ஏழைகளைக் கடன்காரர்கள் 
தொல்லையிலிருந்து மீட்கவேண்டும். கடன்காரர்களால் 
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இவர்களுக்குக் தொடர்ச்சியாகத் தொந்தரவுகள் ஏற்படு. 

கின்றன. கூட்டுறவும் சிக்கன முறையும் இந்தக் கேட்டை 

நிரந்தரமாக ஓழிக்கக்கூடிய உபாயங்கள். கூட்டுறவு இயக் 

கம் நன்கு. ஈடைபெற படிப்பு, நாணயம், சுயநலமற்ற. 

தன்மை இவ்வளவும் கூடிய தொண்டர்கள் வேண்டும்.சமூக 

. க்ஷ்மோபிவிருத்தி தொண்டர்கள் உதவி செய்யவேண்டும், 
அது அவர்களால் முடியும். 

21-6-'41, . 

op yes



    

பிச்சைக்காரர்கள் தொல்லை .. 

  
  

என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

சமூக கேஷமாபிவிருத்திப் பிரச்னைகளைச் சமாளிப்பதில் 
கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. இதை விளக்குவதற்காக ஓர் 
உதாரணம் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். பிச்சை எடுப் 
பவர்களைப்பற்றி இக்கடிதத்தில் எழுதுகிறேன். மத சம் 
பந்தமான சேர்க்கைகளினால் இப்பிரச்னை ஈம் காட்டிலே 
சிக்கலுள்ளதாயிருக்கிறது. பூர்விக ஹிந்து இந்தியாவில், 
சமூகத்தில் கண்யமுள்ள ஒரு பகுதியினர் மற்றவர்களு 
டைய தர்மத்தை நம்பி வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். பழைய 
ஆசார்யர்கள் -- அநேகமாகப் பலர் ரிஷிகள் -- கூட்டம் 
அதிகமாக உள்ள பகு.இகளிலிருந்து' விலகி தொலைவி 
அள்ள தங்கள் ஆச் ரமங்களில் AEG வந்தார்கள். அங்கு 
தங்களுடைய இிஷ்யர்களுக்கும், சிறுவர், எலுமியுக்கும் 
வாழ்க்கை சரகசியங்களைப்பற்றிப் போதனை ! செய்து வற் 
தார்கள். இந்தப் பாட போதனை எல்லாம் இலவசமாக 
கடந்தது. சிஷ்யர்களுக்கு அன்ன வஸ்திரங்கள், ஆச்ர 
மத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டன. பிரும்மச்சாரிகள் வீடு 
வீடாகச்சென்றுகிருகஸ்தர்களிடம்யாூப்பார்கள். பிரும்மச். 
சாரிகளுக்கு பிக்ஷை போடுவது கடமையென்றும், 'அது 
ஒரு .பாக்கயமென்றும் கிருகஸ்தர்கள் கருதுவார்கள். இவ். 
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வாச்ரமங்கள் படிப்புச் சொல்லித் தருவதற்காக ஏற்பட்ட 

பெரிய ஸ்தாபனங்கள், ஏன் அக்காலத்திலிருந்த சர்வ 

-கலாசாலைகள் என்றே சொல்லி விடலாம். பிக்ஷை எடுக் 

கும் சம்பிரதாயம் இப்போதுகூட பிராம்மணக் குடும்பங் 

களில் அனுஷ்டானத்திலிருந்து வருகிறது. உப நயனம் 

முடிந்த பின்னர் சிறுவர்கள் என் எர 18? “பவதி 

பிகஷ£ம் தேஹி” என்று கூறி. கஇிருஹஸ்தர்களிடம் பிக்ஷை 

“போடச் சொல்வார்கள். கருஹஸ்தர்கள் இதைத் தங்கள் 

கடமையாகப் பாவித்துப் பிக்ஷை போடுவார்கள். 

இதேபோல கிருகஸ்தர்களுக்கும் ஓர் கடமை உண்டு. 

தாய், தந்ைத, ஆசார்யன் இவர்களுக்கு. அடுத்தபடியாக 

Gein வணங்க வேண்டும். அந்தக் காலத்தில் காட் 

டில் எதற்கும் குறைவில்லை; செழிப்பாக இருந்தது. 

சமூகத்திலுள்ள நோக்கமும் அனுசரணையாக இருந்தது. 

எனவே இவைகளெல்லாம் அக்காலத்தில் சாத்யமாயிருக்: 

தீது. ஆனால் பிகைஷைவாங்கி காலக்ஷேபம் ௩டத்தியவர்க 

ளெல்லாம் அப்போது சோம்பேறிகளாக இல்லை. அவர்கள் 

சமூகத்தில் மிகவும் முக்கிய கடமையான கல்வி போதனை 

யை மேற்கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். அல்லது சன்னியாசி 

களாகவோ ரிஷிகளாகவோ இருந்தனர். அவர்களைத் 

தரிசிப்பதே புனிதமாக இருந்தது. ஆத்மீகத் துறையிலும், 

மத சம்பந்தமாகவும், போதனைகளைச் செய்து. வாழ்க் 

கைக்கான உபதேசங்களை எல்லோருக்கும் எடுத்துக் கூறி 

வந்தனர். 

இடைக்காலம் முழுவதும், ஏன் சமீப காலம் வரையில் 

கூட பிக்ஷை கொடுப்பதும், பெறுவதும் என்ற தர்மம் 
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தொடர்ந்து நடந்துதான் வந்தது. இப்போதேசவென்றால் 

எல்லாம் மாறிப்போய் விட்டது. தற்காலத்தில் வேக 

மாகப் போகக்கூடிய வாகன வசதிகள் இட்டிவிட்டன. 

எனவே யாதீரீகர்களுக்கு வழியில் போஜனம் செய்து 

வைக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போய்விட்டது. தற் 

கால ஸ்கூல்கள், காலேஜ்கள் இவைகாரணமாகப் பழைய 

குருகுலங்கள் மறைக்து விட்டன. நகரங்களிலும், கிரா 

மங்களிலும் பொதுவிலே வந்து பிச்சை எடுக்கின்றனர். 

இது சமூகத்திற்கு ஓர் கோய்போலாகும். இதை ஒழிக்க 

வேண்டும். சாதாரணமாயுள்ள ஸிந்துக்கள் முஸ்லீம் 

கள், கிருஸ்துவர்கள் ஆூயைவர்களெல்லாம் தானே கேரில் 

ஒரு காலணாவையோ அல்லது அரிசியையோ பிச்சைக்கார 

ரிடம் கொடுப்பது ஒரு மஇப்புஎன்றும், காருண்யச் செயல் 

என்றும் எண்ணுகின்றனர். பிச்சைக்காரர் தொல்லைக்கு 

இதுதான் பெரும்பாலும் காரணம். 

கட்டுப்பாடான ஒரு முறைப்படி தர்மத்துக்கு நாம் ஏற் 
பாடு செய்யலாம்; இதற்கெனப் பொதுவாக ஒரு.நிதி ஏற் 

படுத்தி அவரவர்கள் சக்திக்கேற்றபடி பொருளுதவீ செய் 
யலாம்; உதவிக்குப் பாத்திரமாகவுள்ள பிச்சைக்காரர் 
களுக்கு: அதாவது அங்கஹீனர்களாக இருப்போருக்கோ, 
அல்லது வேலை செய்ய முடியாமலும், ஆதரிப்பார் யாரும் 
இல்லாமல் திக்கற்றிருப்பவர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு 
ஸ்தாபனத்தில் இருக்கச் செய்து உதவலாம். இவற்றை 
யெல்லாம் காம் இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக் 
கிறது. கற்றுக்கொண்டு விட்டால் பிச்சைக்காரர்' பிரச் 

னையைப் பாதி தீர்த்த தரூவிடும். 
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இதற்கடுத்தபடியாகவுள்ள பிரச்னை கஷ்டமானது. அதா 
வது திடகாத்திரத்தோடு உள்ள பிச்சைக்காரர்கள் 
பிரச்னை. இவர்களெல்லாம் பிச்சை ' எடுப்பதை ஓர் 

_ தொழிலாகக்: கொண்டிருக்கன் றனர். நொண்டி. முடம் 
இவர்ககா உபயோகப்படுத்திக்கொண்டு பிச்சைக்கு வரு 
கின்றனர். அவர்களிடம் ஒரு சிறு பகுதியைக் கொடுத்து: 
விட்டுப் .பாக்கியைச் ' சுருட்டிக்கொண்டு போய்விடுகன் 
றனர். இதை இப்பொழுது ஓழிக்கவேண்டும். மேயர் என்ற 
மூறையில் சென்ற வருஷம் கான் அவ்விஷயத்தில் விசேஷ 
மாகச் சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். இப்போது சென் 
னையில் இதுபற்றி ஓர் சட்டம் செய்யப் பட்டிருப்பதாக 
ஈம்புகிறேன். இதன்படி. திடகாத்திரமாகவுள்ள பிச்சைக் 
காரர்கள் ஒன்று பொது ஸ்தலங்களில்போய் பிச்சை எடுப் 
பதைக் கைவிட வேண்டும்; அல்லது அவர்களுக்காகவுள்ள 
பிச்சைக்காரர்: விடுதிக்கு ௮ னுப்பப்படுவார்கள்; அங்கு 
கட்டாயமாக வேலை செய்து ஜீவனத்தை நடத்த வேண்டும். 
இச்சட்டம் மும்முரமாக: அமுல் நடக்கும் என்று ஈம்பு 
கிறேன். க 

Che வலுவுள்ளவர்கள் பொது, ஸ்தலங்களில் 'மூக்கிய 
மாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள், டிராம், பஸ், கோயில், 
மசூதி, மாதா கோயில் ஆகிய இடங்களில் பிச்சை எடுப்பது 
மிகவும் பெரியதொல்லை. மேலே சொன்ன சட்டம் இதற்கு. 
உதவிசெய்யும் என்று நம்புகிறேன். ஆனால் பொதுஜனங் 
களும் இவ்விஷயத்தில் ஓத்துழைக்கவேண்டும். மேற்படி 
-பொதுஸ்தலங்களிலெல்லாம் பிச்சை கொடுக்க மறுக்க 
வேண்டும். 
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பிச்சைக்காரர்கள் தோல்லை 

வீடு வீடாகச்சென்று . பிச்சை கேட்கும்” நபர்கள். வேறு: 

இருக்கின் றனர். இவர்களாலும். பெரிய தொல்லைதான்... 

இதைச் சட்டம்கொண்டு அடியோடு ஒழிக்கமுடியாது; 

ஏனெனில் இதை மீறியும் பிச்சையெடுப்பா£ர்கள். வீட்டுக். 
காரர்களும் - எப்போதுமே பிச்சைபோடாமல் Bass 
வேண்டு மென்பதற்குச் சுலபமாக உடன்படாமலும் இருக் 
கக் கூடும். பிச்சைக்குப் பாத்திரமா யிருப்பவர்களுக்கு 
லைசென்ஸ் கொடுத்து அவர்களுக்குமட்டும் பிச்சைபோடும் 
படி கோட்டயத்தில் ஏற்பாடு. செய்திருக்கின்றனர். 'இத 
னால் லைசென்ஸில்லாத வரணைக்காரம்கள் மறைந்து விடு 

வார்கள். 

ering gpd னும் அருவருப்பை உண்டு பண்ணக் கூடிய 
தொத்து கோய்களுள்ள. பிச்சைக்காரர்களைப் பொதுத் 
தெருக்களிலிருக்தும் ஸ்தலங்கள், ஈகரங்கள், இராமங்கள்: 
'மூதலிய வற்றிலிருந்தும் வெளியேற்றிவிட - வேண்டும், 
எத்தனைக்கெத்தனை இதைச் எக்கரம் செய்கிறோமோ” 
அவ்வளவுக்கவ்வளவு கல்லது. இந்த அபிப்ராயங்க௯ 

. யெல்லாம் உனக்குச் சொல்லியிருக்கிறேன். அவகாசம் 
உனக்கு ஏற்படுகையில் இவைபற்றியும், “இவை போன்ற 
இதர சமூகப் பிரச்னைகளைப்பற்றியும், 8 யோசி. அவற்: 

௮ிற்கான பரிகாரங்களை த் Gat. சீரான முறைப்படி, உதவி 
யும் செய். ் 

21-6-'41. 
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இந்தியாவில் ? லட்சம் கிராமங்களிருக்கின்றன. ஐன . 

சங்கியையில் பெரும்பான்மையோர் ௮க்கிராமங்களிலே 

தான்: வூக்கன்றனர். அவற்றைப் புனருத்தாரணம் 

செய்து மக்கள் அவ்விடங்களில் வசிப்பதற்கு லாயக்காக, 

நிலைமையைச் சீர்படுத்தினாலன்்.றி உண் மையில் அபிவிருத்தி 

ஏற்பட முடியாது. ஆகவே இன்று “கிராமப் புனருத்தா 

ரணம்” பற்றி எல்லாரும் பிராபல்யமாகச் சொல்இன்் றனர். 

மகாத்மாகாந்தி இந்த விஷயம் கா. முக்கிய மான 

தென்று கருதுகிறார். இதை உத்தேூத்துத்தான் சர்க்கா, 

௮. இ. இராமக் கைத்தொழில் சங்கம், வர்தாக் கல்வித் 

திட்டம், மூதலியவற்றை அவர் ஆரம்பித்தார். அவரும் 

சேவாக்கிராமத்திலேயே இருந்து அவ்விடத்தையே தமது 

நிரந்தர வாசஸ்தலமாகவும் செய்து: கொண்டிருக்கிறார். 

. இந்திய சர்க்கார்கூட இதற்குச் சொல்லளவில் மரியாதை 
தெரிவிக்கிறது. மாகாண சர்க்கார்களும், காங்கிரஸ் 

சர்க்கார்களும் இப்பிரச்னையைத் தீர்ப்பதில் ஈடுபட்டன. 

இதையொட்டி மதுவிலக்கு, விவசாயிகள் கடன் நிவா 

ரணச் சட்டம், சராமச்சுகாதாரம், . ஜல சப்தாத் திட்டங் 

கள் முதலியன ஏற்பட்டன. 
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Hr புனருத்தாரணத்தில் உள்ள உண்மையான 

பிரச்னை, கிராமத்தின் பொருளாதார வாழ்க்கையைப். 

பற்றியதாகும். தென்னிந்தியாவிலுள்ள .இிராமங்கள் 

சம்பந்தப்பட்டவரையில் அநேகம் கிராமங்கள் கவனிப் 

பாரற்றுப் போய் விட்டன. ௮க் கிரரமங்களில் ஊக் 

கமூம், சிரத்தையும் உள்ளவர்கள் நகரங்களுக்கு வந்து 

விட்டார்கள். கராமத் தொழில்களெல்லாம் இருக்கும் 

இடமே தெரியாமல் நசுக்கப்பட்டு விட்டன. விவசாயம் 

நவீன முறைப்படியில்லாமல் பழையகால முறையிலேயே 

கடந்து வருகிறது. வருவாயில் எ்வ்வித உயர்வு மில்லாத 

நிலையில் கிராமங்களில் வாழ்க்கைச் செலவு ஏறிவிட்டது. 

கிராமங்களில் செளகார்களும், கடன் தருபவர்களும் 

தான் பிழைக்கின்றனர். வழக்குகளின் தொகை பெருக” 

விட்டது. கிராமப் பொதுவாழ்வு அடியோடு மறைந்து 

போய் விட்டது; அதன் முழு வனப்பும், சோபையும் 

இப்போது காணவில்லை. 

ஆரக்வேதான் பிரசங்கிகளும், மற்றவர்களும் எதஇர௱. 

மங்களுக்குத் திரும்ப வேண்டும்” என்கின்றனர். இதைக் 

கேட்டு யுவர்களும், யுவதிகளும் சிரிக்கின்றனர். ஆனால் - 

வேறுவழி இல்லை. விவசாயத்தைத் தற்கால நிலைமைக்கு . 

ஏற்றவாறு அமைப்பது முதல் சிர்திருத்தம்; நீர்ப்பாசன... . 

மார்க்கங்கள் சீரான நிலையில் இருக்கிறதாவெனப் பார்க்க 

வேண்டும் 7 அவசியமாயின் கிராமவாிகளின் உதவியைக் : 

கொண்டே இதைக் கவனித்துக் கொள்ளலாம். எருவைச் 

சேகரித்துக் கராமங்களிலேயே உபயோகிக்க வேண்டும் ; 

போக்கு வரத்தை நல்ல முறையில் அமைக்க வேண்டும் =~ 
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ஐல சப் சுத்தமாகவும் போதுமானதாகவும் இருக்கும்படி. 
"செய்யவேண்டும் : கராமங்களிலே உள்ள கால் நடைக் 
அபிவிருத்து செய்ய வேண்டும்;' ஒவ்வொரு இராமத் 
அிக்குமோ, அல்லது பல கிராமங்களுக்காகச் சேர்ந்து 
ஒன்றாகவோ ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்க வேண்டும்; ஒரு - 
வைத்தியசாலையும், ஒருபொது ரேடியோவும் இருக்கவேண் 

டும். இவற்றிற்கெல்லாம் பணம் வேண்டும். ஆனால் கிராம 
வாசிகளின் உதவியும், சர்க்கார் ஆதரவும் இருப்பின் இவற் 
றையும் செய்யலாம்;இன்னும் அதிகமாகவும்செய்யமுடியும், 

_ பின்னர் * படித்த - நமது இகஞர்களை தம்பதிகளோடு 
கிராமங்களுக்குப் போய் வசிக்கும்படி செய்யலாம். இது 
மிகவும் 'முக்கியமென்று கான் எண்ணுகிறேன். இராமங் 
களில் தலைவர்கள் இருக்கவேண்டும். அவர்கள் அங்கு 
கிராமவாசிகளோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும். தங்க 
ஞக்குத் தாங்களே எப்படி உதவிசெய்து கொள்வது 
என்பதை அதிதலைவர்கள் உணர்த்தவேண்டும். முதலில் 
இராமங்களிலுள்ள ' தெருக்களைச் . சுத்தமாக வைத்துக் 
கொள்ளவேண்டும். இராம ஐல சப்கயைச் சுத்தமாக 

 வும்தொத்து கோய் பரவ விடாமலும் பாதுகாத்துக்கொள் 
வதவசியம். முக்கியமாக வைசூரி, காலரா போன்றவை 
அவரவாமல்: ஈவீனமுறைப்படி. தடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 
கிராமங்களுக்குச் செல்லும் இஷாஞர்கள் பள்ளிக்கூட 
அபாத்தியாயர்களாக இருக்கலாம். முதியோர். எழுத் 
தறிவு வகுப்புகளையும் அவர்கள் அங்கு நடத்தலாம். 
அன்றாடப் பத்திரிகைகளைப் படித்து ஜஐனங்களுக்குச் 
செய்திகளைச் சொல்லலாம். கிராமவாிகளுச்காகக் கடி. 
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தங்கள் எழுதிகொடுக்கலாம்; வரும் கடிதங்களையும் 
வாசித்துச் சொல்லலாம். அகச் செலவில் கோர்ட்டுகள் 
வரையில் போகவொட்டாமல் இராமச் சச்சரஃவுகளைத் 

தீர்த்து வைக்கலாம். ரெவின்யூ, போலீஸ், பாசன 
இலாகா அதிகாரிகளிடை.யே லஞ்சப்  பழக்கமிருப்பதை 
விலக்கவும் உதவிபுரியக்கூடும். 

இவ்வேலைகளைக் கவனிப்பதற்காகப் போகும் யுவர்களுக்கு 
பயிற்சி அளிக்கவேண்டும். . அவசியமாயின் கட்டாயப் 
பயிற்சி அளிக்கவேண்டும். இதற்காக அவர்களுக்கும், 
அவர்கள துகுடும்பத்தாருக்கும் முதல். 5 வருஷம் வரையில் 
வாழ்க்கைக்குப் போதுமான சம்பளம் தரப்படவேண்டும். 

சரப்படியிருந்தபோதிலும் ஈமது கிராமங்களைப் புனர் நிர் 
மாணம் செய்ய வேண்டும். எந்தச் சர்க்காரும் இதை 
அலட்சியம் செய்வதற்கில்லை, பணபலம், ஆள் பலம், இன் 
னம் இதர சாதனங்கள் இவற்றையெல்லாம் தேடியே 
ஆகவேண்டும். நில முறையை அடியோடு மாற்றி அமைக்க 
வேண்டும். விவசாயத் தொழில் புரியும் குடும்பத்துக்கு 
5 ஏக்ரா நிலமும், ஒரு பசுவும் இருக்கவேண் டுமென்பது 
நடைபெற முடியாத காரியமல்ல. சிறிய நிலங்கஞுக்குள்ள 

தீர்வை ரொம்ப அதிகம். அதைக் குறைக்கவேண்டும். விவ 
சாயிகள் தங்கள் தொழிலுடன் உபதொழில்களாக.. நூல் 
ஆரற்றல்,செசவு, பறவை வளர்த்தல்,தேனீக்களை வளர்த்தல், 
பாய் மூடைவது முதலியவற்றைக் கைக்கொள்ளவேண்டும். 
கிராமங்களும் கிராமவாசிகளும் மீண்டும் புத்து;பிர் பெறச் 

செய்யவேண்டும். பிற்கு எல்லாம் சரியாகிவிடும். 

23-6-'41. 
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-  நகரசுகாதாரம் 2 

  

என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

Py ries புனருத்தாரணம் மூக்கியமான து? நம் காட்டில் 

பல நகரங்கள் இருக்கின்றன. அவை ஈம் கிராமங்களுக்கு 

உதாரணமாக விளங்கவேண்டும். எனவே அப் பட்டணங்் 

களின் விஷயத்தில் சரியானவகையில் கவனம் செலுத்துவது: 

அவசியம். நகரங்களில் கூட்டம் அதிகம்; ஆகவே சமூகத்தி 

னர் சுத்தமாக இருக்கவேண்டியது முக்கியம் தென்னிந்தியா 

விலுள்ள ஈமது நகரங்கள் சாதாரணமாக நல்ல முறையில் 

அமைந்திருக்கின்றன. வடஇந்தியாவிலுள்ள சில நகரங்: 

களை நீ பார்த்திருக்கலாம். அங்கே தெருக்களெல்லாம் 

ரொம்பக் குறுகலாக இருக்கின்றன. வீடுகளெல்லாம்: 

மிக்க உயரம்; சூரிய வெளிச்சத்துக்கான வசதியில்லை. 

ஆதலால் அங்கு சுகாதாரப் பிரச்னை ஈம்முடையகைக் 

காட்டிலும் சிக்கலாக இருக்கிறது. ் 7 

சொந்த விஷயத்திலும் சரி. உடுப்புகள் விஷயத்திலும் 
சரி நாம் இதர நாட்டினரைப்போல சுத்தமாகத்தான் 

இருக்கிறோம். கான் தென்னிந்தியாவைப்பற்றிய மட்டும் ~ 

சொல்லுகிறேன். கம்மவர்கள் தினசரி ஸ்னானம் செய்து, 

வஸ்திரங்களையும் சுத்தம் செய்கிறார்கள். இதுதான் 

மூறை. ஆனால் தெருக்களைச் சுத்தமாக வைப்பதற்கும், 
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அதற்கு உதவியாக இருப்பதற்கும் நாம். மற்றவர்களைப் 
LIT TS GIS BT OT தெரிந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. 

நான் இங்கு ஒரு உண்மையான விஷயத்தைச் சொல்லியே ' 
தீரவேண் டும். பொது இடங்களை அசுத்தமாக்கி 
அவற்றைக் குப்பைக்காடாகச் செய்வதற்கு நாம் கூசுவதே 
இல்லை. படித்தவர்கள் கூட இந்த மாதிரி செய்கின்றனர். 
கூட்டம் மிகுந்த பட்டணங்களிலே ஈல்ல மாதிரியில், போது 
மானபடி கக்கூஸ்கள் கட்டிவைக்கவேண்டும். ஆனால் அவை 
இருக்குமிடங்களில்கூட பக்க்த்திலுள்ள இடங்களை நம்ம 
வர்கள் அசுத்தமாக்கி விடுகின்றனர். இதுபோன்ற ஆபா 
சங்களை நடக்காமல் தடுக்க நமது அறிவை வளர்த்துக் 
கொள்ளவேண்டும். இந்த. விஷயத்தில் ஜனங்கள் மனப் 
பூர்வமாக ஓத்துழைத்தாலன்றி எந்த நகர சபையும் ஈகரத் 
தைச் சுத்தமாக வைத்திருக்க முடியாது. 

சென் ற வருஷம் ககர சுழ்தி இயக்கம்பற்றி எனக்கு 
அனுபவம் ஏற்பட்டது. பிரசாரம் செய்வது ஈல்லது 
தானென்றாலும், தண்டனை விதஇிக்கப்படுமோ என்ற 

அச்சமும் இருப்பது அவசியமென்று அனுபவ பூர்வமாக 
நான் அறிந்து கொண்டேன். நமது தெருக்களை அசுத்த 

மாக்குவோரை ஸ்பெஷல் போலீஸாரை aud gs து 
அவர்கள் மூலம் போதுமானபடி. தண்டிக்கச் செய்ய 

். வேண்டும். இம்மாதிரி அசுத்தம் செய்பவர்கள் விசாரணை 
செய்யும் கெளரவ மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளும் இன்னும் இதர 
மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளும் அக்குற்றவாளிகள் பொதுஜன 

சுகாதாரத்துக்குப். பெரிய அபாயத்தை உண்டாக்கக் 
கூடியவர்கள் என்பதை உணரவேண்டும். 
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bog ஈககரங்களைச் சுத்தமாக வைக்கும் விஷயத்தில் 
பெண்கள் வெகுவாக உதவி புரியலாம். குப்பை வண்டி. 
போன பிறகு வீட்டிலுள்ள குப்பைகளையெல்லாம் 
அவர்கள் தெருவிலே கொட்டக் கூடாது. மூடிய தொட்டி 
யொன்றில் அவற்றைப் போட்டுவைத்து மூனிஸிபல். 
குப்பை வண்டி வந்ததும் அதில் போடவேண்டும். 
கொழும்பில் இது சரி வர நடக்கறது. சென்னையிலும் ஏன் 
அம்மாதிரி செய்யக்கூடாது 2 

ி/டுத்தபடியாக, வீட்டுச் - சமையற் பாத்திரங்களையும் 
மற்றப் பாத்திரங்களையும் தெருவில் போட்டுக்கொண்டு 
கழுவக்கூடாது. சகல விதத்திலும் இது ஆபாசமான 
பழக்கம். கடைசியாகக் குழந்தைகள் தெருவிலே அசுத்தம் 

- செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். 

இது போன்ற வீஷயங்களைப்பற்றி பள்ளிகூடங்களில் 
சிறுவர்களுக்குப் போதிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் 
அவர்கள் நகரத்திற்கு உபயோககரமான மக்களாக 

இருக்கமுடியும். ப 
கூட்டம் மிகுந்த பட்டணங்களிலே எப்போதும் தொத்து 
கோய்கள் பரவக்கூடும்.. இரண்டாம் மூறை அம்மை 
குத்திக்கொள்வதைப்பற்றி அபிப்பிராய பேதமிருக்கலாம்; 
மறு முறை அம்மை குத்திக்கொள்ளும் வழக்கம் அமுலில் 
உள்ள காடுகளில் வைசூரியே இல்லாமல் இருக்கிறது எனப் 
புள்ளி விவரங்களிலிருந்து தெரிகிறது. ஆகவே எல்லோரும் 
அம்மை குத்திக்கொள்ளும்படி. செய்ய வேண்டும். ௮தே 
போல காலரா, டைபாய்டு போன்ற: நோய்களுக்கு 
இக்காலத்தில் செய்யப்படும் இன்செக்ஸன்கள் பயன் தரு 
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அதாக இருக்கன்றன. ஆனால் காலா காலத்தில் நோயை 

அறிந்து சிகிச்சை செய்யவேண்டும். இவ்விஷயத்திலும் 

பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். 

.கரில் கால்கடைகள் இருப்பதால்பொதுச்சுகாதாரத்துக்கு 

ஏற்படக்கூடிய பிரச்னை மிகவும் மகத்தானது. கறவை 

மாடுகள் பெருவாரியாக இருக்கின்றன. இருப்பினும் 

லண்டன் நகரில் ஒரு மாடுகூடக்டையாது; பால் மட்டும் 

சப்ளையாகி விடுகிறது. ஆனால் அங்கேயிருப்பது போன்ற 

நிலைமை சென்னையில் ஏற்படுவது சாத்தியமில்லை. குடும்பங் 

களை உத்தேசித்து அவசியமாக இருக்கவேண்டியவை தவிர 

மற்ற எல்லாக் கால்நடைகளையும் : ஈகரத்துக்கு வெளியே ' 

கொண்டுபோய் விடவேண்டும், பின்னர் கொட்டில்களில் 

சக்கள் இராது. நோய்களும் மறையும். கால்கடைகளுக் 

கும் மேய்வதற்கு நல்ல புல்லும், குடிக்க நல்ல தண்ணீரும் 

நல்ல காற்றும் கிடைக்கும். நமக்கும் நல்ல பால் இடைக்கும். 

நகரில் தயாரிக்கப்படும் தின்பண்டங்களை சுகாதாரமான 

இடங்களில் தயாராக்கி விற்கும்படி. செய்யவேண்டும். 
இன்று நிலைமை அப்படி யில்லை. ஏழைகள் உள்ள 
பிரதேசங்களில் சாக்கடைகள் உள்ள பகுதிகளுக்குப் 

பக்கத்தில் அடுப்பை வைத்துக்கொண்டு பலகாரங்களைத் 

தயாரிக்கின்றனர் 7 ஈக்கள் மொய்க்கின்றன. ஐனங்கள் 

அவற்றை வாங்கத் தின்கிறுர்கள். இதையெல்லாம் நாம் 

பார்க்கவில்லையா £ இந்த நிலைமை மறையவேண்டும். 

இவைபோன்ற பிரச்னைகளையெல்லாம் இர்க்கலாம். ஆனால் 

சரியானமுறைப்படி கரம் சுத்தமாயிருக்கவேண்டும் என்ற 

உணர்ச்சி ஏற்படவேண்டும். சென்னைக்குக் : கூடிய 
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விரைவில் போதிய தண்ணீர் . வசதி இட்டும். எங்கும்: 
தரைக்குக் கீழேபோகும் சாக்கடைகள் ஏற்படும். மொத் 
ததீதில் சென்னை ஈன்கு அமைந்த' நகரம். ஏராளமாகத். 
திறந்த வெளிகள் உள்ள பகுதிகள் இங்கருக்கின்் றன... 
மிக்க வனப்புள்ள கடற்கரை . இருக்கின்றது. எனவே. 

சென்னை அழகுள்ள நகரமாக மா£ வேண்டும். 

த0- கீர, 
a



  

வல் குடும்ப வாழ்க்கை 2 
  

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

தேற்று நான் “குடும்ப வாழ்க்கை'' என்பதைப்பற்றி 

உனக்கு எழுதப் போகிறேன் என்று சொன்னேன். 

“சரி, எனக்கு இப்போதே நீ ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச் 

சுட்டாப் போலிருக்கு 1! '' என்.று நீ பரிகாசம் பண்ணினாய். 

.ஐரு விதத்தில் நீ சொன்னதும் வாஸ்தவம்தான். ஆனால் 

“குடும்ப வாழ்க்கை” என்பது பற்றி கான் பொதுவாகவே 

இங்கு எழுதப்போகிறேன். தற்கால இந்தியாவில் குடும்ப 

.வாழ்க்கையென்றால் கணவன் மனைவி, குழந்தைகள் என்றே 

கருதப்படுகிறது. ரொம்ப தூரத்தில் உள்ள இடங்களுக்குப் 

போய் ஜனங்கள் ஜீவனோபாயத்துக்காகச் சம்பாதிக்க 

“வேண்டியிருக்கறது. இந்நிலமை சல தீராத காரணங் 

களை முன்னிட்டு ஏற்பட்டதாகும். ' 

ஒறிந்துக்களிடையே உள்ள அவிபக்த குடும்பம் என் ற 

மூறை இப்பேரது துரிதமாக அழிந்துகொண்டு வரு 

-இறது. . அதனால் ஓவ்வொருவரும் சோம்பேரியாயிராமல் 

உழைத்துச் சம்பாதிக்கும்படியான நிலைமை உண்டாகிறது. 

YEG அளவுக்கு விபக்த குடும்பம் உண்டாவது நல்லது 

தான். ஆயினும் அழியவிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய சில 

நல்ல. அம்சங்கள் அவிபக்த குடும்ப முறையில் ௨௭.. 

தகப்பனார் இல்லாத குழந்தைகள், விதந்துக்கள், மைனர்கள் 
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முதலியவர்களுக்கு இம்மாதிரி அவிபக்த குடும்பமாக. 
இருப்பதால் ஆதரவுண்டு. அத்துடன் அவிபக்த குடும்பத்த 
லிருப்பவர்களிடையே பொறுமை அனுதாபம், நல்லு 
ணர்ச்சி ஆகிய அம்சங்கள் வளரும். சிறந்த முறையில் வாழ் 
வதற்கு இதுபோன்ற குடும்ப நிலைமை நல்ல பயிற்சி: 
அளிக்கிறது. 

சகோதரர்கள், சகோதரிகள், மாமா, அத்தை, தாத்தர,. 

பாட்டி இவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது அறிவை வளரச் 

செய்கிறது. அதற்குச் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கிறது. நீ எங் 

களுக்கு ஒரே குழந்தை. அதனால் பலருடன் சேர்ந்து வாழக் 

கூடிய பெரியகுடும்பம் இல்லாத குறை உனக்கு உண்டு. 

கான் எழுத வேண்டாம், உனக்கே நன்கு தெரியும். நீ 

சிற்றப்பா பெரியப்பா மக்களைப் போய்ப் பார்க்கும்போதும் 

அவர்கள் இங்கே வந்து தங்கும் பொழுதும் எவ்வளவு. 

சந்தோஷம் அடைகிறாய் என்பதை அறிவேன். அந்த 

மாதிரி சந்தோஷம் அடைவது மனிதனிடத்தில் மட்டுமே 

அதிகமாகக் காணப்படும் உணர்ச்சியாகும். இந்த விதம்£க 

அவிபக்த குடும்ப முறையில் அமகேகம் அனுகூலங்கள் 
இருக்கின் றன. 

அதனாலும்இதுவெகுஎளிதில் சீர்கேடடைந்து சகாசண்டை. 

சச்சரவுகள் ஏற்பட்டு சந்தோஷமில்லாமலும் போய் 

விடக் கூடும். மனிதன் சுபாவத்தில் சுயநலம் கருதுபவன்... 

பட்சபாதமாகவும் இருப்பவன். தாத்தாவோ, பாட்டியோ 

குறிப்பிட்ட ஒரு பேரனிடமோ பேத்தியிடமோ ஆசைப்: 

பட்டு நேசிப்பார்கள். தகப்பனும் தாயும் தங்கள் சகோதர 

சகோதரிகளின் குழந்தைகளைவிடத் தங்கள் குழந்தை: 
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களையே உயர்வாகஎண்ணி அவர்களிடம்-அன்பு செலுத்து 
வார்கள். மருமக்களுக்குள் பொறாமை. மருமகனிடமிருப் 
பதைவிட மகளிடம் தாயார்களுக்கு அதிக. அன்பு ஏற்படுவ 
துண்டு. சிலர் நிறையச் சம்பாஇப்பார்கள் ; இன்னும் 

.. சிலர் அப்படிச்சம்பாதிக்க முடியாதிருக்கலாம். இலர் சம் 
பாதிக்காமலே இருப்பதும் உண்டு, இவையெல்லாம் நடக் 
கின்றன ; ஆனால் இவை நடக்க வேண்டாதவை; பார்க்கப் 
போனால் ஒன்றுபட்ட குடும்பத்.துக்கு இனி இடமே இல்லை 
போல் காண்கிறது. 

அன்பு, தன்னலமில்லாமை, விவேகம் இவைகள் இல்லாமற் 
போனால் ஏறிய குடும்பங்களில்கூடச் சிக்கல்கள், கஷ்ட 
நிலைமைகள் ஏற்பட்டே இரும். உனக்கு நான் வற் 
புறுத்திச் சொல்லவேண்டிய விஷயம் இது. குடும்பத்தில் 
பெரியவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க 
வேண்டும். அவர்கள் எப்பொழுதும் உன்னிடம் அன் 
பாகவே இருப்பார்கள். சில சமயங்களில் அவர்கள் கடுமை 
யாக இருப்பதுபோல் உனக்குக் தோன்றலாம். நியாய 
மில்லாமலும் சில சமயங்களில் அவர்கள் நடக்கக்கூடும். 
ஆனால் 8 அவர்களுடைய கருத்தறிந்து ஈடக்கவேண்டும். 

௭டுசொல்லைக் குடும்பத்தில் உபயோ௫த்தால் அது 
மிகுக்த கடுமையான குற்றமாகும். இந்த விஷயத்தில் 
காரனும் ஒரு பெரிய குற்றவாளிதான். சுமுகமான பதில் 
கோபத்தைப் போக்கிவிடும் என்பதை நான் உணர்ந்திருக் 
கிறேன். உணர்ந்தும் வருகிறேன். சுமுகமான”முறையில் 
பதில் சொல்வதால் வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் இன்ப 
மயமாகிறது. நீ எப்போதும் மரியாதையுடனும், பட்ச 
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மாகவும் இருக்கப் பயிலவேண்டும். ஒருபோதும் துடுக் 
காகப் பேசிவிடாதே. இதைச் சொல்வது எளிது, செய்வது 
கஷ்டந்தான். நான் நடப்பதுபோல் நடக்காதே. என்னைப் 
போலவே உனக்கும் கொஞ்சம் முன் கோபம் உண்டு என்: 
பதைக் கவனித்திருக்கிறேன். இதை விட்டுவிடு. நீ சின்னப் 
பெண். அதனால் இந்த துர்க்குணத்தை முளையிலேயே 
கிள்ளிவி... முடியும். 

உனக்குச் சரிசமமான வயதுள்ளவர்களிடையே உனக்கு 
அதிகப் பழக்கம். அவர்களைச் செளகர்யமான நிலைமையில் . 
இருக்கும்படி. கவனித்துக் கொள்ளவேண்டும். அவர் 
களுடன் விளையாடு; கண்டல் செய்: உன்னையும் அவர் 
கள் கேலி செய்தால் அதற்கு இடம் கொடு. உயர்வு - 
தாழ்வு என்ற உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. குழக் 
தைகளிடம் அன்பாக இரு. உனக்குக் குழந்தைகளைக் கண் 
டால் பிரியம். வீட்டிலுள்ளவர்களிடம் தாராளமாக 
சம்பாஷிக்கப் பழகவேண்டும். செளஜன்யமாக நாம் 
குடும்பத்தில் பழகனோமானால் குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்ப 
பயனுடையதாயிருக்கும். இந்த விஷயத்தில் நான் சரியாக 
நடக்கவில்லை என்பதை அறிவேன். இனிமேலாவது சரி 
யாக நடக்க வேண்டும் என்று முயன்று கொண்டிருக் 
கிறேன், நீயோ இப்பொழுது முதலே சரியாக நடக்கப் 
பழக வரவேண்டும். 

லம் குடும்பங்களில் எல்லாரும் தினசரி 7-மணி நேரமாவது 
சேர்ந்தாற்போல் கூடியிருந்து குடும்ப விஷயம், உலக விவ. 
காரம் முதலியவற்றைப்பற்றிப் பேச வேண்டும். பரஸ்பரம் 

152 ்



குடூம்ப வாழ்க்கை 
  

ஒருவரையொருவர் நன்கு தெரிந்து கொள்ளவும் கேக் 

அவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 

வேலக்காரர்களைப் பட்சமாக நடத்தவேண்டும். அவர் 

களும் மனிதப்பிறவிகள் தான். பட்சமாயிருந்தால் அதில் 

அவர்களுக்குத் திருப்தி; அதற்கேற்றபடி நடக்கவும் செய் 

வார்கள். வேலைக்காரர்கள் விஷயத்தில் காம்ஜீவகாருண்யத் 

அடனிருப்பது விசேஷம். 

552-647...



  

செப் வா ழ்க்கை. ௨1) é 

  

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

Bort வாழ்க்கை என்பது இந்தியாவில் புதிதாக ஏற்பட்ட. 
விஷயம். இந்தியாவில் *கிளப்' என்றால், ஜனங்கள் பணத் 
தைக் கொடுத்துவிட்டு சாப்பாடு முதலிய வசதிகளைப்: 
பெறும் இடம் என்று கருதுகிறார்கள். மேல் நாடுகளில் 
அப்படியல்ல. கான் இங்கு சொல்லப்போகும் “Barc” 
என்ற பதத்தின் கருத்து வருமாறு:--தாங்களாக ஒரு 

சிலரைப் பொறுக்கக்கொண்டு ஓன்று சேர்வது; பிற்பக 
லிலும் மாலை வேளைகளிலும் ஒன்றுகூடுவது; அப்போது 
சம்பாஷணைசெய்வது; சற் ண்டி, விளையாட்டுகள், புத்தக 

சாலை இவைகள் அங்கு அமைந்திருக்கும். வாசகசாலையோ 

அல்லது எழுதும் அறையோ இருக்கும். ஸ்னான வசதி: 

களும், ஓடி, ஆடி விளையாடும் செளகர்யங்களும் அங்கே 

உண்டு. அகேகமாக இந்தக் “இளப்”களில் படுக்கை அறை 

களும் உண்டு; அங்கத்தினர்கள் பணம் கொடுத் து வாடகை 

பேசி அவற்றில் இருக்கலாம். ் 

அங்கத்தினர்களுக்குள்கெருங்கய சம்பந்தம்இருக்க வேண் 

டியது “Bern” வாழ்க்கையின் முக்கியாம்சம். ஆனால் 

௮கேக “கிளப்”களில் அங்கத்தினர்கள் தொகை பெரிதாய். 

விடுவதால் மேலே சொன்ன நெருங்கிய தொடர்பு ஏ.ற்பட. 
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scr Sire cternad போகிறது. அதனால் எதேனும் ஒரு 
கொள்கையை வைத்து அங்கத்தினர்களின் தொகையை: 
வரையறை செய்ய முயற்சி செய்யப் படுகிறது, 'ரேஷனல் 
Sure இளப் என்பதில் 7919- -ம் வருஷம் முதல் நான் 
மெம்பர். கன்ஸார்வேடிவ்களுக்காக உள்ள சங்கத்துக்கு. 
*கார்ல்டன் கிளப்' எனப் பெயர். லேபர் களப், ஓவர்ஸீஸ்: 

_ களப் போன்ற பல “கிளப்"களும் இருக்கன் றன. 

இகளப்புகளிலேயெல்லாம் வரவேற்புக்காகப் பெரிய 
அறைகள் உண்டு. செளகர்யமாக உட்கார்ந்து சம்பா- 
ஷித்துக் கொண்டிருப்பதற்கான அறை உண்டு. சாப்: 
பாட்டுக்கா க ஒரு பெரிய அறை, பிலியர்டு அறை, ஸ்னான- 
அ௱ரைகள், புத்தகசாலை, வாசக சாலை... உ மூதலியவைகள் 
அங்குண்டு. மெம்பர்கள் அங்கே தங்களுடைப அலுவல் 
களை அமைதியாகக் கவனிக்கலாம் ; புத்தகங்கள் படிக்க. 
லாம், கடிதங்கள் எழுதலாம். சாப்பாட்டு வேளைகளிலோ 
அல்லது வேறு சமயங்களிலோ நஈண்பர்களைச் சந்தித்து. 
அளவளாவலாம். அன்றாடம் வரும் பத்திரிகைகளைப் படிச் 
கலாம். நல்ல புத்தகசாலைகளும் இருக்கின்றன. இளப்பில் 
விளையாடுவதற்கான வசதிகளோ: இருக்கவே இருக்கின்றன... 

இவை எல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள். ஆனால் உண்மை 
யான “கிளப்” வாழ்க்கையின் விசேஷ அம்சம் என்ன 
வெனில் பல தரப்பட்ட தொழில்களி லம் ஈடுபட்டிருக்கும் . 
கணபர்க&ைச் சந்தித்துப் பேசிப் பழகச் சந்தர்ப்பம் இடைப்: 
பதே யாகும். அதுதான் உண்மையான “எப்” வாழ்ல்கை. 
இந்தச் சம்பாஷணை அற்ப விஷயங்களை பற்றியதாயும்,. 
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வீண் வம்பளப்பாகவும் ஆய்விடக்கூடும் என்பது வாஸ் 
. தவம்தான். எப்போதெனும் இம்மாதிரி கேர்ந்தால் பரவா 

யில்லை. அம்மா இறி நேருவதைத் தடுக்கவும் முடியாது. மெம் 

பர்கள் படித்தவர்களாகவும், ஈன்கு சம்பாஷிக்கக்கூடி யவர் 

களாயும் இருப்பின் கிளப் வாழ்க்கையினால் ஓவ்வொரு 

-வருடைய மனோபாவமும் நன்கு வளம்பெறும் ; அனுதாபத் 

டன் கூடிய மனோகிலை விசாலமடையும்; வகா நல்ல 

ஹாஸ்ய ரஸ உணர்ச்சியும் பெருகும். 

. இிமதுநாட்டில் இது போன்ற முறையில் “தளப்” புகள் 

பெருவாரியாக இனித்தான் ஏற்பட வேண்டி.யிருக்இன் றன. 

இந்தியர்களுக்கும் ஐரோப்பியர்களுக்குமாகச் சேர்ந்து 

“இளப்”புகள் ஆரம்பிக்க முயற்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

இதுவரை அவை உருவான முழையில் வெற்றி பெற்ற 

தாகக் காணவில்லை. அந்தவிதமான கிளப்புகள் உண்டாக 
வேண்டும் என்பதை ஓப்புக்கொள்கறேன். அதற்காகச் 

செய்யும் முயற்சளுக்கு. நாம் ஆதரவளிக்க வேண்டியது 

அவசியமே. ஆயினும் சீக்கிரமாகவும், பெருவாரியாகவும் 

பலன் இடைக்க வேண்டுமானால் இந்தியர்களுக்குள்ளேயே 
“களப்” வாழ்க்கை அபிவிருத்தி பெறும்படி சகல முயற்சி. 

யையும் செய்ய வேண்டும். 

இளப் வாழ்க்கையை நாம் விரும்ப வேண்டும். ஈமக்கு 

கல்வி அறிவு பரந்த அளவில் வளர்ச்சிபெற அவ்வாழ்க் 

கையை ஓர் சாதனமாகக் கருதவேண்டும். : அத்துடன் 

அீட்டு வாழ்க்கைக்கும் களப் வாழ்க்கைக்கும் ஒற்றுமை 

இருக்கும்படியும் . செய்யவேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கை 
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முக்கியமானது. அதைப் ir ager. இருக்கக்கூடாது: 

கிளப் வாழ்க்கை... 

ஆண்கள், பெண்கள் இருவர்களுக்குமாகச் சேர்ந்தாற் 

போலுள்ள கிளப்புகள் மேலைநாடுகளில்கூட இருப்பதாக. 

எனக்குத் தெரியவில்லை. கேஷனல் லிபரல் கிளப்பில் பெண் 

களைப் பார்வையாளர்களாகக்கூட : வாசலுக்கு அருகில் 

பெண்களுக்கு என்று குறிப்பிட்ட ஓரு அறைக்கு மட்டுமே 

அழைத்துக்கொண்டு போகலாம். நம் நாட்டிலும் அது 

போன்ற இளப்புகள் இல்லை. 

பெண்கள் மட்டுமே சேரும் கிளப்புகளே இருக்கின் றன. 

உதாரணமாகத் இயாகராய நகரில் ஓர் களப் இருக்கிறது.. 

உன் தாயார் அதன் தலைவியாக இருக்கிறாள். 8 அதில் 

மெம்பர். ஆடவர்களைப் போலவே பெண்களும் தங்கள்: 

நண்பர்களைச் சந்தித்துப் பழக வேண்டும்அப்படிப் பழகு, 

வதற்குப் பழைய காலத்தில் வேறுவிதமாக சந்தர்ப்பங்கள் 

ஏற்பட்டிருந்தன. ஆற்றங்கரை, குளக்கரை, கோயில்.. 

. கடைத்தெரு முதலிய இடங்களில் பெண்கள் சந்தித்துச். 

சம்பாஷிப்பார்கள். பிற்பகல் வேளைகளில் இன்னொருவர்” 

வீட்டுக்குப் போய்ச் சந்திப்பார்கள். அது ஒரு தினுசான” 

களப் வாழ்க்கையாயிருந்தது. கமலாம்பாள் சரித்திரத்தில்: 

காலஞ்சென்ற பி. ஆர். ராஜம் அய்யர் இதைத் தெரிவித். 

துள்ளார். இவற்றால் சில கெடுதல்களும் உண்டு, நல்ல: 

அம்சங்களும் உண்டு. 

பெண்களுக்காகவுள்ள ,இளப்புகளின் நேரத்தைச் சரிவர 

வகுக்க வேண்டும். வீட்டுக் காரியங்கள் செய்வதற்கு. 
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முூரணாகக் கிளப் நேரம் இருக்கக்கூடாது. டில்லி, ஸிம்லா 
ஆகிய இடங்களிலுள்ள பெண்களின் சங்கங்கள் பிற்பகல் 
“வேளைகளில் தான் ஈடக்கன்றன, உன் அம்மாவுக்கு இது 
"தெரியும். அதேபோலவேதான் இங்கும் இருக்கவேண்டும். 

இது போன்ற பெண்கள் சங்கங்கள் நன்கு நிறுவப்பட 
போல் தேகம், புத்தி, சமூகம் முதலிய எல்லா அம்சங்களி 
அம் நல்ல பயனேற்படும் காரியங்கள் செய்யலாம். ஆட 
வர்களைப் போலவே பெண்களும் களப் வாழ்க்கையைச் 
சலபமாகவும், சுகமாகவும் அனுபவிப்பதற்கான குணங் 
களைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்; 

உன்னைப் போன்ற யுவதிகளே பெண்கள் இளப்புகளை 
நல்ல உயர்ந்த முறையில் ௩டைபெறும்படி. செய்ய 
"வேண்டியவர்கள். 

.௮9-6-'47, 
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என் அன்புள்ள 

Oils gs, 

“ODT nus சுவையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்” 
என்று சொல்லப்படுவதை நாம் அடிக்கடி, கேட்கிறோம். 
பொதுவாக அம்மாதிரி செய்யவேண்டியது தான் என்றே 
நாமும் அபிப்பிராயப்படுகிறோம். ஆனால் இம்மா திரிசொல்வ 
தன் அர்த்தம் என்னவென்பதை திட்டமாக நாம் அறிந் 
'தோமா? இதைச் சொன்னதும் உடனேமனதில் உதிக்கும் 
அர்த்தம் ஒன்றேதான். காம் பிறரைச் கேலிசெய்வது, 
பிறர் நம்மைக் கேலி செய்தால் அதைச் சந்தோஷமாய் 
அனுபவிப்பது என்பதுதான் அந்த அர்த்தம். அந்தமாதிரி 
ஹாஸ்யமாகப் பேசாமலும், ஹாஸ்யத்தை அனுபவிக்கா 
மலும் இருந்து விடுவோமாயின் வாழ்க்கையில் “சுவையே 
இராது. ஆனால் நன்மையான ஹாஸ்யப் பேச்சும் உண்டு, 
திமையான ஹாஸ்யப்பேச்சும் உண்டு. ஆகேகர் பி ரிடம் 
காணப்படும் அங்கஹீனங்களை வைத்துக்கொண்டு ஹாஸ்ய 
மாகப் பேசுகிறார்கள். ஆனால் கேலி செய்யப் படுகிறவர் 
கள் எவ்வளவு வருத்தப்படுவார்கள். இந்தமாதிரி. செய் 

“வது கெட்டகுணம் என்பதுடன் ரொம்பக் கொடியது 
மாகும். ஒருவர்க்கு ௮ங்கஹீனம் உண்டாயிருந்தால்- 
அதற்கு அவர் என்ன செய்வார் £ படித்து அறிவு 

அபிடைத்தவர்கள் மனத்திலே மேலே சொன்னது போன் D 
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சந்தர்ப்பங்களில் அனுதாபமே பிறக்கும்; மறந்தும் 

கொடுமையான ஹாஸ்யங்களைச் செய்யத் தோன்ருது... 

இதைப்போல பிறரைப் பார்த்துப் பரிசாசம் செய்பவர் 

களுக்கு 8 இடங்கொடுக்க மாட்டாய் என்பது என் நம் 

பிக்கை; நீ அதற்கு இடங்கொடுக்கவில்லை என்பதும் 

எனக்குத் தெரியும். 

தேரடியாக ஆளைக் குறிக்காமல் செய்யும் ஹாஸ்யம் 
விசேஷமாகும். அதற்கு வேண்டிய கதைகளும், சம்பவங்: . 

களும் எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவற்றைத் தெரி 

GET அனுபவிக்கலாம். அளைக் குறித்த பரிகாசமானால் 

அது பறிகாசம் செய்யப்படுபவர்க்கு ஈன்மை செய்வதாக 

இருக்க வேண்டுமே யன்றி அவரைப் புண்படுத்துவதாக 

இருக்கலாகாது. உதாரணமாக ஒருவர் ஆங்கிலம் நன்கு. 

தெரியாதிருக்கையில் ஆங்கிலத்திலேயே பேச முயற்சி 

செய்யலாம். அல்லது தமக்குச் சிறிதும் தெரியாத ஓரு 

விஷயத்தைப்பற்றிப் பேச முற்படலாம் ; அல்லது அவர் 

தமது மனோசக்தி, தேகவலு இவை பற்றி மிகைப்படுத் 
திக்கொண்டு பிரதாபம் அடித்துக் கொள்ளலாம். இது: 

போன்ற கட்டங்களில்அவரைப் பற்றி தவேஷமோ, ௮ல் 

லது வி;மோ இல்லாத முறையில் ஹாஸ்யம் பேசினால்: 

அது நன்றாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட 

வருக்கு இதனால் வருத்த மேற்பட்டாலும் காளடையில்- 

அவருக்கு அனுகூலமே ஏற்படும். 

தமாஷ் என்றெண்ணப்படும் ஒருவகை ஹாஸ்யம் 

இருக்கறது. கான் அதைப் பார்த்திருக்கறேன். நீயும், 

உன் அம்மாவும் கூடப்பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் அது 
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ஹாஸ்யமல்ல. ஈமக்கு முன்பின் தெரியாத ஒருவர்க்கு 

ஒரு சிறு விபத்து நேருவதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ; 

அவரை. நமக்கு முன்பின் தெரியாது. வாசல்படு.. ஏறும் 

போது தவறி விழுந்து விடுகிறார். அமகேகமாக இதுபோன்ற 

சந்தர்ப்பங்களில் அவரைப் பார்த்து ஜனங்கள் ரிக் 

கஇரார்கள். இது ஹாஸ்யமே அல்ல. இப்பேர்ப்பட்ட சம் 

பவங்களால் மனத்தில் அனுதாப உணர்ச்சியும், உதவி 
செய்யவேண்டுமென்ற எண்ணமும் உதிக்க வேண்டுமே 

யன்றி நகைப்பு உண்டாகக்கூடாது. இந்த மாதிரி 

சந்தர்ப்பங்களில் ஈகைப்பது வெறும் மிருக உணர்ச்சியே 

யன்றி வேறன்று. அந்த உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்கவே 

கூடாது. தேக ஈலம் கெட்டுக் கஷ்டப்படுவோருக்கு உதவி 

செய்யவேண்டுமென்ற எண்ணம் ஈம் நாட்டில் மென் 

மேலும் வளரவேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். 

ADT aw rw Darts என்பது தமாஷ் செய்வதைவிட... 

மேம்பட்ட தாகும். ஈம்குறைகளை உணரும்படிசெய்வதுதான் 

உண்மையான ஹாஸ்ய உணர்ச்சி. நம்மைத்தவிர குடும்பத் 

திலும், பள்ளிக்கூடத்திலும், உலகத்திலும் எவ்வளவோ 

பேர் இருக்கிறார்கள். அரேகர் ஈமக்குச் சரிசமமா யிருப் 
பவர்கள். சிலர் உயர்ந்தவர்கள். காம் மட்டும்தான் உலகத்: 

இல் முக்கியமானவர்கள் என்பதில்லை. முக்கியமானவர்கள் 

என்று எண்ணிக்கொள்ள .ஈமக்குள்ளதைப் போலவே 

பிறர்க்கும் உரிமை உண்டு என்பதை மறக்கக்கூடாது. 

ஆத்கவே உன் சொல்லிலும் செயலிலும் இவற்றையெல் 

லாம் கன்கு கவனித்துக் கொள்ளவேண்டும். நமக்கு நல் 

லதோ,. கெட்டதோ ஏற்படுகிறது. ௩மக்கு ஹாஸ்யச் 
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அருமைப் புதல்விக்கு 
  

சுவையில்லாவிட்டால் அவற்றை நாம் மிகைப்படுத்தி விடு 
கிரோம். காம் ஒன்று நிரம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம்; 
அல்லது நிரம்ப துயரப்படுகிறோம்.. இவற்றை நாம் 
விலக்கவேண்டும். 

தையில் பகவான் சொல் ஒகிருர்--- 

““ஸுக்கத்தில் காம் துயரப்பட்டுத் துவண்டுபோகக்கூ டாது? 
சந்தோஷ் காலத்திலும் அகங்கார மடையக்கூடாது”” 

ஏ: ஏரு இரண 
தில்ல ஹாஸ்யச்சுவை இருந்தால் இப்படி. நேராது. இந்த 
உலகம் பெரிது? பிறர் ஈகம்மைவீட அஇிருஷ்டசாலிகளாக 
வாவது அல்லது துரதிருஷ்டசாலிகளாகவாவது இருப் 
யார்கள். இதை உணர்ந்தால் உனக்கு எந்த அளவுக்கு 
எதெதை நிர்ணயிக்க வேண்டுமென் ற உணர்ச்சி தோன்றும். 

இவ்வுணர்ச்ச காரணமாக உனக்கு உண்மையான அடக் 
கம் ஏற்படும். ஈமக்கு நல்ல இர்மானங்கள் வேண்டும் ; 
அவற்றின். படி. நடக்கவும் வேண்டும். “அடிக்கடி. சந்தே 
கம் கொள்பவன் மடிவான்”' (௭ ண்) ஈமக்குப் 
பிடிவாதமும் கூடாது. நரம் தவறிழைக்கக்கூடும். எனவே 
எதிர்க்க;்ஷியார் சொல்வதை - மரியாதையாகக் கேட்டுக் 
கொள்ளவேண்டும். ஈமது முடிவுகளையும் புனராலோசனை 
செய்யவும் வேண்டும். அகேகமாக அடிக்கடி நமக்குப் 
போலிக் கெளரவம் குறுக்கே வந்து நின்று விடுகிறது. 
கான் தவறு செய்தேன் என்று பூரங்கமாக ஒப்புக் 
கொள்ளலாமா? இது போன்ற நிலைமையில் ஈல்ல (ஹாஸ்ய 
உணர்ச்சி இருந்தால் ௮து உதவியாக இருக்கும். “தவறு 
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வது சகஜம்” என்பது பழமொழி. ஆனால் தவறையே 
தொடர்நது இழைப்பது மனிதவர்க்கத்.துக்கு ஓத்ததல்ல ; 
அது மகா மட்டம். மாம் எப்போதாவது தவறு செய் 
வோம் என்பதை உணர்ந்து அடக்கமாக இருக்கவேண்டும். 

இறாரஸ்யச் சுவை காரணமாக, மனிதவர்க்கத்துடம் இட 
மான ஈம்பிக்கையும், உணர்வும் எற்படும். பார்க்கப் 
போனால் மனிதன் பலவீனமானவன். அவன் அடிக்கடி 
தவ்று இழைக்கிறுன். தவறைத் திருத்திக்கொள்ள முயற்சி 
செய்பவனுக்குப் பெருமை உண்டு. அவன் வேண்டு 
மென்றே தப்புச் செய்யவில்லை. இந்த உலகத்தில் ஈல்லவர் 
களும் உண்டு ; கெட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள். தவறு 
செய்பவர்களைச் சுட்டிக்காட்டி. குறை சொல்வது சுலபம், 
இதற்காகத் தப்புச்செய்பவர்களைச் சத் துக்கொண்டிருக்க 
வேண்டுமென்று கான் சொல்லவில்லை. ஆனால் நாம் அவர் 
கலைச் சீர்திருத்தி, சமூக க்ஷமாபிவிருத்தியின் பொருட்டு 
ஹாஸ்ய ரஸ உணர்ச்சியுடன், நாமும் ரொம்ப சரியாக 
ஈடநதுவிடவில்லையென்று கினைந்து நடக்கவேண்டும். இந்த 
மனோபாவத்துடன் தவறு செய்பவருக்கு உதவிசெய்ய 
வேண்டும்.” 

42 ற்றவர்கள் . செய்யும் தவறுகளை மறந்து மன்னித்து 
அவர்கள் திருந்த உதவிசெய்து சமுதாயத்தைச் சரிப்படுத் 
தும் பட்சத்தில். காம் ஈமக்கும், பீநர்க்கும், உலகுக்கும் 
சிறந்த சேவைசெய்ததாக ஆகும். 

Bow, உண்மையான. ஹாஸ்யச்சுவை இருப்பதன் பயன் 
தான்: இவை. 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

நான் உனக்கு இதுவரையில் அ௮கேக விஷயங்களை ப்பற்றி 

எழுதியிருக்கிறேன். இந்தக் கடிதத்தில் ரொம்ப சாமான் 

யமான ஆனால் மூக்யமான ஒரு விஷயத்தைப்பற்றி எழுது 

இமேன். சாப்பிடும் முறை பற்றியதே அவ்விஷயம், 

குடும்பத்தில் தான்மட்டுந்தான் என்ற நிலைமையில் 

இருந்து, ஈண்பர்களையும் சாப்பிடக் கூப்பிடும் வழக்கம் 

இல்லாமலிருக்கும் பேர்வழிகளைத் தவிர, மற்றவர்களெல் 

லாம் .நண்பர்கள், உறவினர்கள், ஊழியர்கள் இவர்கள் 

முன்னிலையில் தான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கிற து. ஒரு 

வரையுமே கூப்பிடாமல் தான்மட்டும் தனியே சாப்பிடு 

வது என்பது ரெஈம்ப அபூர்வம். சாப்பிடுவதுதான் த்ங் 

கள் வேலை என் றிருப்பவர்கள் சிலருண்டு. ஆனால் ஈம்மில் 

பெரும்பான்மையோர் உயிர் வாழ்வதற்காகவே உண்ட 

றோம். சாப்பிடும் முறையிலும் ஒரு தனி அழகு உண்டு, 
நாம் அதற்கு ௮ னுசரணையாக நடக்கவேண்டும். தமாஷாக 

வைபவத்தில் சாப்பிடவேண்டுமானால் மற்.றவர்களுட. ன் 

சேர்ந்துதான் நாம் உணவுகொள்ள வேண்டும். ் 

முதலில், வீட்டில்$இருந்தாலும் சரி; வெளியிலிருந்தா லும் 

சரி; அவசரப் படாமல்சாப்பீடவேண்டும்;சாப்பிடும்போ-து 
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வேறு கவனமும் கூடாது, மெதுவாக இருர்து அமைதி 
யாகப் பேசிக்கொண்டே சாப்பாட்டை.ச் சுவைத்து உண்ண 
வேண்டும். அநேகர் படு அவசரமாக அள்ளி அள்ளிப் 
போட்டுக்கொள்கறார்கள். இது ஈல்ல பழக்கத்தின் அடை 
யாளமல்ல. சாப்பிடும் போது வாயை “ant” என்று 
திறஈதுகொண்டிருக்கக்கூடாது, உதட்டை மூடிய வண் 
ணம் சாப்பிடவேண்டும். கொஞ்சங் கொஞ்சமாகவும் 
சிறிய பிடிகளாகவும் உணவை எடுத்துக்கொண்டால்தான் 
உதட்டை மூடியவண்ண்ம் சாப்பிடலாம்.” சாப்பிடும் 
போது கூச்சல் போடக்கூடாது. அகேகர் இரைச்சல் 
போட்டுக்கொண்டே சாப்பிடுகிறார்கள். கொஞ்சமாக 
மென்று சாப்பிடுவது உண்பவருக்கே மல்லது; இதனால் 
ஆர்ணமாவது சுலபமாக இருக்கும். மேலும் போஜனத்தை 
ஈன்கு.சுவைக்கவும் முடியும். 

சியால் சாப்பிடுவதா அல்லது ஸ்பூன், போர்க் முதலிய 
வற்றின் உதவிகொண்டு சாப்பிடுவதா என்றால் அதற்குத் 
திட்டமாகப் பதில் சொல்வதற்கில்லை. இது அந்தந்த நாட் 
டின் சதோஷ்ண ஸ்திதியைப்பொருத்த விஷயம், டில்லி 
யிலும் ஸிம்லாவிலும் குளிர் அதிகம். எனவே நாம் மேஜை 
மீது உணவை வைத்துக்கொண்டு நாற்காலிகளில் உட் 
கார்ந்த வண்ணம் சாப்பிடுகிறோம். அப்போதுகூட நாரம் 
கையாலேயே எடுத்துச் சாப்பிட்டோம். Gump gr 
உணவு பறிமாறுவது என்று ஏற்பட்டு விட்டால் கத்த, 
போர்க், ஸ்பூன் முதலியவற்றை உபயோடப்பது செளகர்ய 
மாயிருக்கும். புதிய இலைகளைப்போட்டு கைகளைச் சத்த 
மாக்கிக்கொண்டு சாப்பிடுவது ப்ளேட்டுகளில் சாப்பிடு 
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வதைவிட மிகவும். சுகாதாரமானதுதான். என்னதான் 
தட்டுகளைச் சுத்தமாக வைத்தபோதிலும் பு.திய இலைகளில் 
சாப்பிடுவதற்குச் சமானமாயிராது. இதில் முக்கிய ௮ம் 

சம் சத்தம்தான். 

இன்னொரு and Beene விஷயம் இருக்கிறது, சாப்பிடும் 

போது சாதாரணமாக காம் மணைப்பலகையில் உட்கார்ந்து 

கொள்கிறோம். நீ அப்படி உட்காருவதில்லை. பலகையில்: 

உட்கார்ந்து சாப்பிடப் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். தரை 

யில் இலையைப் போட்டு விட்டு மாம் சாப்பீட ஆரம்பிக்க 

றோம். தரையை நாம் சுத்தி செய்ிரோம் என்பது வாஸ்த 

வம்தான். கொழும்பிலும், இன்னும் சில இடங்களிலும் 

கல்லாலோ அல்லது சலவைக்கல்லாலோ ஓர் மேடை 

அமைத்து அதன் மீது இலை போடுகருர்கள். அந்த இடம். 

அடிக்கடி. சுத்தம் செய்யப்படுகிறது, இதனால் தரையி 

லுள்ள தூசி இலைகளில் விழுவதில்லை. 

ரீம் பறிமாறும் முறை அவ்வளவு சரியாக இல்லை, 

அடிக்கடி. இலையில் அதிகமாகப் பண்டங்களைப் போடு 

கிறோம். போதுமான அளவுதான் போடவேண்டும் ச் 

இதில் குறையவும் கூடாது; அதிகமும் கூடாது. நம். 

முடைய உறவினர்கள் சிலரும், ஈண்பர்கள் சிலரும் நன்கு, 

புசிப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இலை போட்டபோது 

எப்படி. இருந்ததோ அதே போல லன் சாப்பிட்டு. 

முடிந்த பின்னும் இருப்பதை நாம் கண்டி esata, as தூ 

நல்ல முறை. நீயும், நானும் அப்படியில்லை. 

சாப்பாட்டு வேளையில் நல்லசம்பாஷணை ஈடத்தவேண்டும். ச 

ஆனால் ஈமது நாட்டில் பெரிய பொது விருந்துகளில் : அடி க. 

166.



சாப்பாடு... 
  

கடி. காம் உரக்க கூச்சல். போடுகிறோம். . ஒவ்வொருவரும் 

“இதைக்கொண்டுவா””, அது வேண்டும்' என்று பேரி. 

ரைச்சல் போடுகின்றனர். இதனால் விருந்தின் லட்சணம் 

கெட்டு விகாரமான நிலைமை மேலோங்கிவிடுகிறது. ஈம் 

வீடுகளில் விருந்து நடக்கையில் பறிமாறுவதைப்பற்றி. 

நான் ௮இக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவதாக உன் அம்மா 

அடிக்கடி புகார் சொல்கிறாள். வாஸ்தவம்; கான் செய்வது 

தப்பு என்று ஓப்புக்கொள்கிறேன். ஏதாவது வேண்டும் 

என்று கேட்கும் நிலைமையில் நாம் விருந்துகளை ஈடத்தக் 
கூடாது என்பதே என் கருத்து, இலையில் காம் அதிகப் 

படியாகப் போடும் முறையைத் தவிர்க்க வேண்டியது 

தான். சாப்பிடுபவர்களுக்கும், பறிமாறுபவர்களுக்கும் 

ஒருமைப்பாடு இருக்கவேண்டும். நமது பொது விருந்துகள் 

இப்போ திருப்பதைவிட இன்னும் அமைதியாகவும், கண்ய 

மான முறையிலும் இருக்கவேண்டும். இங்கொந்தில் 

பெருவாரியான நபர்கள் பொது இடங்களில் சாப்பிடும் 

போது கான் பார்த்திருக்கேன். கத்தி, போர்க் இவற் 

றின் சப்தத்தைக் தவிர வேறு எவ்விதமான இரைச் 

சலுமே அவ்விடங்களில் இருப்பஇல்லை. 

145 Bula உட்கார்ந்து சாப்பிடும்போது நீ முதலிலேயே 

சாப்பிட. ஆரம்பித்துவிடக்கூடாது. மற்றவர்கள் எழுந் 

இருக்குமுன் ரீ எழுந்து விடவும் கூடாது, பிரா 

மணர்கள் பரிசேஷணம், : ஆசமனம், முதலிய நியதிகள் 

வைத்துக்கொண்டி.ருப்பதின் மூலம் இம்முறையை வலி 

யுறுதீதி வருகின்றனர். பிராமணரல்லாதாரும் மற்றவர் 

களும் இந்த சம்பிரதாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். 
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மேல்காடுகளில்கூட. இந்த மாதிரி அனுஷ்டானம் இருப் 

பதை நான் கவனித்திருக்கறேன். அங்கே முன் ' பின்: 
தெரியாதவர்களுடன் உட்கார்ந்திருக்தாலும் மற்றவர்கள் 

சாப்பிடுமுன் சாப்பிடக்கூடாது ; அல்லது அவர்கள் அனு 

மதியைக் கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிடவேண்டும். -இதே 
போல மற்றவர்கள் எழுந்திருக்குமுன், அனுமதியின்றி 
எழுந்துவிடவும் கூடாது. நல்ல மரியாதையுள்ள இந்த 

நடத்தை முறைகள் எல்லாம் தற்காலத்தில் மீறப்படு 

இன்றன. ஆனால் இவற்றை அனுஷ்டி.ப்பதே நல்லது, 

*“சாரப்பாட்டைப்பற்றியும், சாப்பிடும்முறையைப்பற்றியும் 

இவ்வளவு பெரிய கடிதமா?” என்று நீ ஆச்சர்யமடைய 

லாம். சிறியதோ பெரியதோ எல்லா விஷயங்களிலும் 

நல்ல முறைகளை உணர்ந்தவளாக நீ விளங்கவேண்டு 

மென்ற நோக்கத்துடனேயே இதை எழுதினேன். காம் 

குறைந்தது இனசரி மூன்றுதடவையாவது சாப்பிடுகிறோம்; 

அப்படிச் சாப்பிடும்போதெல்லாம் லகஷணமான மூழறை 

யில் சாப்பிடவேண்டும் என்பதே என் அபிப்ராயம். 
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'செனஜன்ய வாழ்க்கை 

என் அன்புள்ள 
ஒக்ஷமிக்கு, 

மனித உணர்ச்சிதான் மனிதர்கள் அனைவரையும் ஓரே 

குலமாக ஆக்குகன்றது. வேறு எந்தவிதமான வித்யாசங் 

.கள்இருந்தாலும் மனித உணர்ச்சிதான்மனிதனை மனிதனாக 

மதிக்கும்படி செய்வதாகும். நிறம், மொழி, குலம், மதம், 

'தேசம், பதவி, முதலியன மனிதனை மனிதனாகச் செய்வதில் 

பயன்படுவதில்லை. ஒருவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பது 

அவனுடைய ஒழுக்கத்தை மட்டுமே பொறுத்ததாகும். 

ஆயினும் எந்த மனிதனையும் முற்றிலும் நல்லவன் என்றோ 

முற்றிலும் கெட்டவன் என்றோ கூறிவிட முடியாது என் 

பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓவ் 

வொருவனிடத்திலும் நல்ல . குணங்களும் தீய குணங் 

களும் கலந்தே காணப்படுகின் றன. இது விஷயத்தில் மனித 

னுக்கு. மனிதன் வித்யாசம் அவனிடம் எந்த குணங்கள் 

பிரதானம், அவை எத்தனை, எவ்வளவு காலமாக உள என் 

பதுதான். இதுபோலவேதான் ஒருவனுடைய திறமை 

விஷயமும், ஒருவன் அறிவும் சுறுசுறுப்பும், படிப்பும், 
விவேகமும் உடையவனாகவோ அல்லது இல்லாதவ 

னாகவோ இருப்பான். இங்கும் முற்றிலும் அறிவு படைத் 

தவனும் முற்றிலும் அறிவு இல்லாதவனும் கிடையான். 

ஒருவனுக்கு அதிகமாயிருக்கலாம், ஒருவனுக்கு குறைவா 

யிருக்கலாம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். 
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இன்று உலக்த்தில் இந்த வேற்றுமைகளைப் பற்றி 
வெகுவாக அபிப்ராயபேதமிருக்கிறது. வகுப்புகளை எடுத். 

துக்கொள்வோம். வெள்ளை வகுப்பினர் தாங்கள் தான் 

உலகத்துக்கு பாத்தியமுடையவர்கள் என்றும், தாங்கள் 

ஆட்சி புரியவே கடவுள் கறுப்பு இனத்தினரைச் சிருஷ்டித்: 
இருக்கிறார் என்றும் நினைக்கின்றனர். பிரிட்டிஷ்- பிர 

தம மந்திரி மிஸ்டர் சர்ச்சில், ஜனாஇபதி ரூஸ்வெல்ட். ஆகிய: 

இருவரின் உணர்ச்சியுள்ள பிரசங்கங்களிலும் வெள்ளை 

ஜாதியினரைத் தவீர பாக்கப் பேர்களின் எதிர்காலம் 

எப்படியிருக்குமென்பது பற்றித் இட்டமாக எவ்விதப் 

பிரஸ்தாபமும் கிடையாது. இந்த கிற, ஜாதி உணர்ச்சி' 

ஒடுங்கவேண்டியகாலம் வந்து விட்டது. உலூலுள்ள 

சகல ஜாதியினரும் மனித வர்க்கத்தின் அடிப்படை, PP 

அமை-என்பதை உணர்ந்து மேலெழுந்த வாரியாகவுள்ள 

வேற்றுமைகளை மறக்கவேண்டும். இந்த யுத்தம் இந்த. 

விஷயத்தையாவது நமக்கு போ திக்கவேண்டும். 

த விஷயத்தில் சகிப்புத் தன்மை இல்லாமல் Suse 

அசட்டுத்தனம் பற்றி ஏற்கனவே உனக்கு எழுதி யிருக்க 

றேன். அவற்றை இங்கு கான் மீண்டும் குறிப்பிடத். 

தேவையில்லை. மதம் நம்மை வளர்ச்சியடை.யச் செய்து: 

ஓற்றுமை உண்டாக்கி ஆத்மீகத், துறையில் நடத்தச் செல்ல: 

வேண்டுமேயன்றி அது நம்மைக் கேவலமாக்இப் பிரி 

வினையை உண் டாக்குவதாக இருக்கக்கூடாது. ் 

பாஷை சம்பந்தப்பட்டவரையில் அதன் கருத்து இது: 

தான். அதாவது மனிதனுடைய எண்ணத்தைத் தெரிவிப். 
பதற்குப் பாஷை ஒரு சாதனம். 'உலகத்துக்கெல்லாம் . ஓரே. 
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பாஷை இருந்தால் ஓற்றுமைக்கு இதைவிடச் இறந்த 

மார்க்கம் வேறில்லை, “எஸ்பராண்டோ""வை உலகபாஷை 

யாக்க முயற்சி செய்யப்பட்டது. ௮து வெறும் கனவா௫: 

விட்டது. ஈ௩மது நாட்டில் ஹிந்துஸ்தானி பொதுப் பாஷை 

ஆ$ூவிடும். பாஷையால் பிரிவினை கூடாது; அபிப்ராய 

பேதமும் கூடாது. 

தேசாபிமானமிருப்பது நல்ல விஷயம். தாய் நாட்டிடம் 

அன்பு செலுத்துவது அவயம். ஆனால், பக்கத்து நாடு 

. கலை வெறுப்பானேன்? உலக சரித்திரத்தைப் பார்த்தால்,, 

சேசாபிமானமெனில் : அது தன் தேசத்திடம் அன்பு 

செலுத்துவதைக் காட்டிலும் அயல் நாடுகளிடம் துவேஷ 

உணர்ச்சி கொள்ளுவதே. என்று பொருள் கூறும்படி 

யாகவே இருந்து வருகிறது. இந்த யுத்தம் மிகக் கேவல 

மான சக்இகளைக் கஇிள்ப்பிவிட்டிருக்கிறது.இன்று நண்பர் 
களாக இருப்பவர்கள் நாளை விரோதிகளாகிவிடுகன் றனர்... 

அதே போல இன்று விரோஇயாயிருப்பவர்கள் காளை 

ஈண்பர்களாஇவிடுகன் றனர். இது அவர்களுடையகுணம் 

மாறுபட்டு விட்டது என்பதால் அல்ல, யாருடன் சேர்ந்து. 

ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் என்ற ஆசையேதான் காரணம், 

ஒரு நாட்டிற்குள்ளே பணக்காரருக்கு ஏழையிடம் உள்ள 

கல்ல. தன்மைகள் தெரிவதில்லை. நம் காட்டில் மூன்று 

மூக்கியமான மதங்கள் இருக்கின்றன. அத்துடன், ஜாதிப்: 

பாகுபாடுகள் மறைந்துவருகிறதென்ருலும் அவை. இன். 
னும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதன் பலன் என்ன. 
“தெறியுமா? அடிக்கடி. நமது இருஷ்டி. மறைந்து விடுகிறது.. 

மனிதர்களையும் சம்பவங்களையும் Sap FUT Fiore Bir or. 
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யம் செய்வதில்லை. பிறப்பு, ஜாதி, மதம் முதலியவற்றைக் 

கொண்டே அவற்றை காம் நிர்த்தாரணம் செய்கிறோம். 

ஒரு முஸ்லிமோ அல்லது ஹிந்துவோ தவறு செய்துவிட 

டால் முஸ்லிம்களெல்லாம் கெட்டவர்களென்றோ 'அல்லது 

ஒறிந்துக்களெல்லாம் மோசமானவர்களென்றோ அவசரப் 

பட்டு முடிவு கட்டிவிடுகிறோம். வகுப்புக் கலவரங்கள் 
மலிந்த இந்தக் காலத்தில் இந்த மாதிரி முடிவு செய்வது 

தான் அுகமாகக் சாணப்படுகறது. இதற்கு ஏதாவது 

காரணம் இருக்கலாம். எப்போதேனும் நாம்ஹிந்துமுஸ்லிம் 

ஒற்றுமைப் பிரச்னையை வெற்றிகரமாகத் கீர்க்கவேண்டு 

மானால் நல்லது கெட்டது எது என்பதைப் பகுத்தறிய 

முற்பட வேண்டும். ஹிந்துக்களிலும் முஸ்லிம்களிலுள்ள 

நல்லவர்கள் சேர்ந்து தங்களிடையேயுள்ள கெட்டவர்களை 

அடக்கவேண்டும். ஈமது மனதைத் தெளிவான முறையில் 

அவைத்துக்கொண்டாலன்றி இது சாத்தியமாகாது. 

"ஒறிந்துக்களுக்குள்ளேயே “இந்த ஜயங்கார்களெல்லாம். 

கெட்டவர்கள் ; இந்த அய்யர்கள் எல்லாரும் பொல்லாத. 

வர்கள் ” என்ற கூச்சலைக் கேள்விப்படுகிறோம். சூத்திரர் 

கள் /, செட்டியார்கள் |, "நாயுடுகள் ) என்றும்கூறு 

இரோம். இவையெல்லாம் விஷமத்தனமானவை ; கியாயமில் 

லாத உணர்ச்சிகள். எல்லா வகுப்பிலும் ஈல்லவர்கள், 

கெட்டவர்கள் கலந்தே இருக்கின்றனர். இந்த வித்தியா. 

சங்களும் பாகுபாடுகளும் மனிதனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட 

தடைகள். இதை நாம் சமாளித்து மீண்டும் நிலைமையை 

நிதானிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். .அப்படிச் செய் 

தால் உண்மை துலங்க ஏதுவாகும். 
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நீ சிறு. பெண். பள்ளிக்கூடத்திலும்-.இதர இடங் 
களிலும் பல தரப்பட்ட மதம், பாஷை, வகுப்பு முதலிய 

வற்றைச் சேர்ந்தவர்களுடன் உனக்குத் தொடர்பு ஏற்படு 
கிறது. அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் காணப்படும் நல்ல: 

அம்சங்களை கற்றுக்கொள், பிறகு எல்லாம் உனக்கு. 

இனியதாகவே இருக்கும். ் ் 
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a 
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பன்னிக்கூட வாழ்க்கை 

என் அன்புள்ள 
லஷ்மிக்கு, 

““ஞுடும்ப வாழ்க்கை," “இளப் வாழ்க்கை ”” இவை பற்றி 
உனக்கு முன்பு இரு கடிதங்கள் எழுதினேன். இப்போது 
அதைத் தொடர்ந்து பள்ளிக்கூட வாழ்க்கை" பற்றி 
எழுத விரும்புகிறேன். நாளை உனக்குப் பள்ளிக்கூடம் 
இறக்கிறார்கள். எனவே இதுவரை அதைப் பற்றி நான் 
அனக்கு எழுதவில்லை. 2 மாதம் வரை உனக்கு லீவ், மீண் 
டும் தனசரிமுறையை அனுஷ்டிப்பது உனக்கு கஷ்டமாக 
இருக்கும். ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் இது சரிப்பட்டுவிடும். 

வீட்டைப் போலவே பள்ளிக்கூடத்திலும் உன்னிடம் 
அன்பும் கவனமும் இருக்கும்படி. பார்த்துக் கொள்ள 
'வேண்டும். ஞானவளர்ச்சி, நல்ல உழைப்பு, ஒழுக்க 
மூறை, தோமமை, நட்பு, உபாத் தஇியாயர்களுக்கும் மாணவர் 
களுக்கும் இடையே இருக்க வேண்டிய உண்மையான 
உறவு மூதலியவற்றிற்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் மிகவூம் 
முக்கியமான இடமாகும். பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போய் 
அங்கிருந்து ௨ன் வேலையைச் சரியாகச் செய்தால்தான் 
பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையின் பயனை நன்கு அனுபவிக்க 
முடியும். வாழ்க்கை முழுதும் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையைப் 
பற்றி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும்படியும் அதற்கு நன்றி 
செலுத்தும்படியுமான வகையில் பள்ளிக்கூட சகாட்களைச் 
செலவிட வேண்டும். 
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இது கஷ்டமானதல்ல. சாதாரணமாக உபாத்யாயர் அன் 

புள்ளவர். தம்முடைய மாணவர்களிடத்தில் அவர் 

அரத்தை எடுத்துக் கொள்வார். அவர்களது க்ஷேமத்தையும் ' 

கோருபவர். முக்கியமாக உன்னுடைய பாடசாலையில் 

தங்களுடைய தொழிலுக்காகவே தங்களை அர்ப்பணம் 

செய்து கொண்ட ஆரியர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

எளிய வாழ்க்கை நடத்துகின்றனர். உயர்ர்த விஷயங்களை ப் 

பற்றிச் சந்திக்கின்றனர். ௪கல துறைகளிலும் தங்கள் 

மாணவர்கள் முன்னேற்றமடைய வேண்டுமென்பதிலேயே 

கருத்தாக இருக்கிறார்கள், மாணவர்களுக்கும் உபாத்தி 

யாயர்களுக்கும்: கேசபாவ உணர்ச்சி இருக்கவேண்டும். 

ஆனால் அகேகமாக அப்படியிருப்பதில்லை. அடிக்கடி. இந்த 

உறவில் பிளவு காண்கிறது. அதுபோல் இருக்கக் கூடாது. 

பமரணவர்களை விட உபாத்தியாயருக்கு அதிக விஷயங்கள் 

தெரியும். ஆனால் உபாத்தியாயர்களுக்கு தங்களுக்குத் 

தெரிந்த விஷயங்கள் சொற்பம் என்பது தெரியும்; இல்லா 

விட்டால் அவர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். உபாத்தி 

யாயருக்குத் தெரியாத விஷயங்கள் அகேகம், மாண 

அவர்களிடமிருந்து ஆசிரியர்கள் தங்களையும் அறியாமலேயே 

அகேகம் விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். எப்படி 

யிருப்பினும் ௮றிவு வளர்ச்சியில் மாணவர்களும், ஆரியர் 

களும்  ஓரேபடியிலிருப்பவர்கள்தான் என்பதை உணர்ந் 

தால் அவர்களிடை.யே உண்மையான கேசபாவம் இருந்தே 

இரும். தற்காலப் பள்ளிக்கூடங்களில் தண்டனை விதிப் 

பதற்கான அவசியமே கிடையாது. உன்னுடைய பள்ளிக் 

கூடத்தில் தண்டிக்கும் முறை இல்லை என்றே நான் எண் 

BAC mer, உன் வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு அன்பு, 
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நம்பிக்கை இவை இரண்டும் இருந்தால் போதும். அவை: 

தண்டனையை விடச் சக்தி வாய்ந்தவை. நீ உன்னுடைய: 

. உபாத்தியாயர்களிடம் நேசபாவ உணர்ச்சியுடன் இருக்கப் 

பழக வேண்டும். அவர்களும் உன்னைப்போலவே நடந்து. 

கொள்வார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

பள்ளிக்கூடத்தில் உனக்கு நல்ல ஈண்பர்கள் இருக்கிருர் 

கன். நல்ல நண்பர்களைக் தேடித் தெரிந்தெடுத்துக் 

கொள்ளப் பள்ளிக்கூடம், காலேஜ் இவை சிறந்தவை என்: 

பதை நான் ஏற்கனவேயே உனக்கு எழுதியிருக்கேன். 

நட்பு நீடிப்பதற்கு நண்பர்களிடையே ஓரே விதமான 

ருசியும், சிரத்தையும் இருக்க வேண்டும். சிலரிடம் இந்த 

அம்சங்கள் கூடியிருப்பதைக் காணலாம். உன்னுடைய 

பள்ளிக்கூடத்தில் உனக்கு நெருங்கெய ஈண்பர்கள் இருப். 
பார்கள் என்று நம்புேன். ் 

பள்ளிக்கூட இகேகதர்கள் ஒறுபுறமிக்க எல்லாக் 
குழந்தைகளிடமும் நீ நேசமாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்... 

பள்ளிக்கூடத்தில் நீ தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய உபாத்து 

யாயர்கள் சேவகர்கள் முதலியவர்களிடமும் நீ நட்பு 

உணர்ச்சி கொள்ளவேண்டும். . இப்போது நீ உன் பள்ளிக். 

கூடத்தில் பெரிய வகுப்பில் படிக்கிறாய். Epp வகுப்புகளில் 

. அகேகம் குழைந்தைகள் படிக்கின்றனர். அவர்களிடம் 

அன்பாகப் பேப் பழகவேண்டும். அவர்கள் இதில் மிக்க. 

பெருமை கொள்வார்கன். உன் வகுப்பு உபாத்தியாயர் 

களைத் தவிரப் பள்ளிக்கூடத்தில் வேறு உபாத்தியாயர் 
களும் உளர். நீ அவர்களிடமும் பழக்கம் வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். வீட்டிலிருப்பதைப்போல ப்ள்ளிக்கூடத்திலும் 
பணியாட்களிடம் அன்பாக நடந்துகொள்ளவேண்டும். 
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பள்ளிக்கூடம், கட்டிடம், அங்குள்ள கா.ற்காலிமேஜைகள், 

தோட்டம் முதலியவற்றில் நீ சிரத்தை எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். அவைகளெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும்படி. 

பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். பார்க்கப்போனால் பள்ளிக் 

கூடத்தில் இனசரி ஆறுமணி நேரமே இருக்கப்போகிருய், 

உன்னுடைய உபாத்தியாயர்கள் இவற்றிக்கெல்லாம் உதவி 

யாயிருந்து ஊக்கம் ஊட்டி நீயும் இதில் சிரத்தை காட்டி. 

னால் பள்ளிக்கூடம் சந்தோஷமான இடமாக விளங்கும். 

இவை தவீர பள்ளிக்கூடத்தில் நடைபெறும் சங்கநடவடி க் 

கைகள், விவாதங்கள் பந்தய விளையாட்டுக்கள், சங்கேம் 

நாடகம் முதலியவற்றிலெல்லாம் நீ தீவிரமாகச் சரத்தை 

எடுதீதுக்கொள்ளவேண்டும். இதுபோன் றிருக்க வேண்டிய 

சாதனங்களில்' பல இப்போது உன் பாடசாலையில் இல்லை 

யென்று எண்ணுகிறேன். அவை பள்ளிக்கூடங்களில் 

இருப்பதவ௰யம். பள்ளிக்கூடங்களில் நடத்தப்படும். விவா 

தங்களில் ரீ பங்கெடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். பேச்௯ 
வன்மைவளர்வதற்கு இது உதவியாயிருக்கும் என்பதோடு 

இதர வகுப்பிலுள்ள புதியபெண்களோட நீ சம்பந்தம் 
வைத்துக்கொள்வதும் சாத்தியமாகும். பள்ளிக்கூட 
நாடகங்கள், சங்கேம் இவற்றில்பங்கு எடுத்துக்கொள் 

வதால் அவற்றில் உனக்குள்ள இறமையும் நீ அபிவிருத்தி 

செய்துகொள்ளலாம். இவையெல்லாம் உன் பள்ளிக். 

கூட வாழ்க்கையை இனிமையாக்கும் ; இணக்கமாயும் 

பயன்தரத்தக்கதாயும் - இருக்கும். கூடிய க்கரம் நீ 

காலேஜுக்குப் போகும்படி இருக்கிறது. அதற்கு நீ 
தயார் செய்துகொள். 

80-6-'41. 
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ப. கடிதங்கள் எழுதும் முறை 
  

  

என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, - 

DG மாத காலமாக உனக்கு நான் அடிக்கடி. கடிதங்கள் 

எழுதி வருகிறேன். எனக்கு இதில் சந்தேதரஷம். 

இப்போதுபோல நீண்ட கடிதங்களை உனக்கு எழுத 

முடியுமென்று தோன்றவில்லை. சாதாரணமாக ஓவ்வொரு : 

- வருக்கும் ஏதாவது அவசரமான ஜோலிகள் இருக் 

கும்; கடிதங்களை இதுபோல எழுத அவகாசம் இராது. 

ஒரு காலத்தில் கடிதம் எழுதுவது ஒரு பெரிய கலைபோல 

விளங்கவெந்தது. பெரியவர்கள் எழுதிவைத்த கடிதங்கள் 

. காப்பாற்றப்பட்டு நமக்கு உண்மையான இலக்கியங் 
களாகத் திகழுகின் றன. 

குூகவல்களை நன்கு தெரிவித்து நீளமாகக் கடிதங்கள் எழுத 

வேண்டிய நிலைமை அந்த நாட்களில் அவசியமாக இருந் 

தது. போக்குவரத்துச் சாதனங்கள் சொற்பம். டெலி 

போன் டிரங் டெலிபோன் முதலியவையெல்லாம் ௮க் 

காலத்தில் தலைப்பட வில்லை. தந்திகளுக்குச் செலவு அதிகம், 

அவை தாமதமாகவும் போய்ச்சேரும். சுருக்கெழுத்து எழுதி 

டைப் அடிப்பவர்களும் . இடையார். தபால்கள்போய்ச் 

சேர நேரமாகும். அதனால் அந்தக் காலத்தில் கடிதங்களை 

நீளமாகவும் கையினாலும் எழுத வேண்டியதாயிருந்தது. 
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இந்தக் காரணங்களால் அந்தக் காலத்தில்” படித்தவர்கள் 

கடிதம் எழுதுவதை ஓர் சிறந்த கலையாகப்* பயின்று 

வந்தார்கள். அதை அப்படிச் சிறந்த கலையாக ஆக்கவும் முடி 

யும். அந்நிய பாஷையைக்கொண்டு காம் கடிதம் எழுதும் 

இந்தியாவில் அம்மாதிரி செய்ய முடியாதோ என்று நினைக் 

இறேன். தமிழே நம் தரய் பாஷையென்று நாம் இருவரும் 

கருதுகிறோம். நான் தமிழில் எழுதினால் உனக்குப் புரி 

யும். ஆனால், கான் என் கடிதங்களையெல்லாம் உனக்கு 

ஆங்கெத்தில் எழுதுகிறேன். இது அகஸ்மாத்தாக ஏற் 

பட்ட சம்பவம். நாமிருவரும் தமிழிலேயே கடி.தம் எழுதிக் 

கொள்ள வேண்டுமென்பது என் விருப்பம். தமிழில் 

கடிதம் எழுதினால் காம் நமது கருத்தை நன்றாகவும், 

வன்மையோடும் தெரிவிக்கலாம். 

கடிதங்களில் பலவகை; தொழிலை உத்தே௫த்து எழுதும் 

கடிதங்கள் சாதாரணமாக எழுதும் கடிதங்கள் ; ஈண்பர் 

கள், உறவினர்கள் பரஸ்பரம் முக்கியமான தகவல்களைப் 

பற்றி எழுதிக்கொள்ளும் கடிதங்கள். இக் கடிதங்கள் 

நிரந்தரமாகப் போற்றத் தகுந்தனவல்ல. அவற்றின் நடை 

சர்வ சாதாரணமானது, விசேஷமாக இராது. 

கலை அம்சமூள்ள கடி.தம் எழுதுவோரில் ஆத்மா ஓளி 

விட்டுக் கொண்டிருக்கும். அந்த உண்மையைக் காதற் 

கடிதங்கள் என்பவற்றில் அதிகமாகக் காணலாம். 

அந்த மாதிரியான கடிதங்கள் நம்முடைய நாட்டில் ௮திக 

மாக எழுதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் கல்யாணம் செய்து 
கொள்ளுமுன் காதலர்கள் சந்இத்துப் பழகுவது என்ற 

மூறை இங்கு இடையாது. கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் 
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, கடிதப் போக்குவரத்துகள் நடக்கின்றன. அவை காதற் 

கடிதங்களாகவும் இருக்கலாம். இருப்பினும் காதற் கடிதங் 

களிலுள்ள உள்ளந்திறந்து-எழுதுவது, உணர்ச்9-வேகம் 

"இவை யெல்லாம் அவற்றில் இருப்பதில்லை. அதனால் அத். 
தகைய கடிதங்கள் ஈமக்குச் சுவை தருவதில்லை. அவற்றில் 

கணவன் மனைவி கூறிக்கொள்ளும் அன்பு Qui aor 

காணப்படுமே யன்றி இலக்கியச் சுவை எதுவும் காணப்பட 
மாட்டாது. அந்தச் சுவையுடைய காதற் கடிதங்களை அறி 

விற் சிறந்தவர்களே எழுத இயலும். 

தம்மிருவர்க்கும் சுவை அளிக்கக்கூடிய ஒரு வகைக் கடி.தங் 

களுண்டு. இப்போது உனக்கு நான் எழுதுவதுபோன்ற 

கடிதங்கள்கான் அவை. நீயும் நானும் எதிர்பார்க்கக் 

கூடிய அளவுக்கு அவை உயர்ந்தவைகளாக இல்லாமல் 

இருக்கலாம். இத்தகைய கடிதங்களின் நோக்கம் எழுது 

இறவரின் உயர்ந்த கருத்துக்களை எழுதப்படுகறவர்க்குப் 

புலப்படுத் துவது ஒன்றே. ஆயினும அவை வெறும் 

கட்டுரைகளாக ஆஒவிடக்கூடாது. அவைகளில் எழுது 

இறவரின் ஆன்மா aaa கொண்டிருக்க வடை 

அதுமட்டுமன்று. எழுதுகிறவர்க்கும் எழுதப்படுகி றவர்க் 

கும் நெருங்கிய சம்பந்தமும் இருக்க வேண்டும். இருவ: 

ருடைய கருத்துக்களும் ஓரே விதமானவைகளாக இருக்க 

லாம். ஆயினும் நான் எழுதுவதுபோல தந்தை மகளுக்கு. 

எமுதுவதாயிருக்தால் அந்தக் கருத்துக்கள் புதிய சுவை: 
பெற்றுவிடுகின் றன. . அப்படிப் புதிய சுவை பெற்று 

விடுவது அவசியமே: யாகும். 
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இந்தக் கடி தங்களிலெல்லாம் தணிப்பட்ட் விஷயங்கள்: 
பற்றியோ, நபர்களைப் பற்றியோ தகவல் இராது. அவை 
பார்த்துவிட்டு தூக்கி எறியக்கூடியவையும் அல்ல. இரும் 
பத் திரும்பப் படித்து பாதுகாக்க வேண்டிய கடிதங்கள் . 
அவை. அக் கடிதங்களில் குறிப்பிட்ட கருத்துக்கள் பாது 
காக்கத் தகுக்தவை என்பது ஒரு காரணம். அடுத்தபடியாக 
கடிதங்கள் எழுதிய சந்தர்ப்பம் கடிதம் எழுதிய காலம் ; 
எந்த சந்தர்ப்பத்தில் யாரால், யாருக்கு, எழுதப்பட்டவை 
என்பது ஆகிய அனைத்தும் முக்கியமானவை. 

கடிதங்களைப் பத்திரமாகப் பாதுகாத்து எதிர்காலத் Ba 
இன்பமாகப் படிக்க வேண்டுமானால் அவ ற்ை ற ஜாக்கிரதை 
யாகக் கவனித்து எழுத வேண்டும். அந்தரங்க சுத்தி 
யாக எழுதுவதே ஜாக்கிரதையாகக் கவனித்து 
எழுதுவதற்கு அடையாளம், தாங்கள் எழுதும் விஷயங் 
களைப்பற்றிய உண்மையான கருத்துக்களையேக் கடிதம் 
எழுதுபவர் தெரிவிக்கவேண்டும். 

கடிதம் எழுதுவதற்கு விஷயத்தைப் பொறுக்கக்கொள் 
வது கடினம். விஷயங்கள் எழுதுபவருக்கும், எழுதப்படுகிற 
வருக்கும் ருசியுள்ளதாக இருக்கவேண்டும். ருசியில்லாத 
விஷயங்களைப்பற்றி எழுதக் கூடா து. மணிதவர்க்கத்துக்கு 
ஓத்த மாதிரியில் அவை இருக்கவேண்டும். நான் இதுவரை 
பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் கு.றித்து உனக்கு எழுதியிருக்க 
ஜேன். இவற்றில் சில உனக்கு ௬கெரமானவை என்பது 
எனக்குத் தெரியும். சில விஷயங்கள் எனக்குப் பிடிக்கன் 
றன. அவற்றில் நீயும் சரத்தை கொள்ளவேண்டுமென்பது 
என் விருப்பம். இனிமேல் கடிதம் எழுதுவதற்கான- 
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விஷயங்களை த் தெரிந்தெடுக்க உன்னுடைய ஒத்துழைப்பை: 

யும், உன் அம்மாவின் ஒத்துழைப்பையும் கான்காடப் போகி 

றேன். விஷயங்களும் ருசியாக இருந்து நானும் என்னுடைய 

ஆழ்ந்த கருத்துக்களைத் தெளிவான பாஷையில் தெரிவிக் 

கும் வரையில் ௮க்கடி.தங்கள் எக்கர் தும் எதிப்பு 
களாகவே இருக்கும். 

1-7-'41. ° 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

எனக்கு இப்போது பூர்ணமாக ஓய்வு. எனவே அவகாசம் 

நிறைய இருக்கிறது. அவகாசம் அதிகமாக இருப்பதால் 

என்ன பண்ணுகிறது என்றுகூடச் சல சமயங்களில் எனக் 

குதி தெரியவில்லை. இது அகஸ்மாத்தாக ஏற்பட்ட விஷ 

wb, சாதரணமாக ஓவ்வொருவருக்கும்- கொஞ்ச கேரர் 

தான் ஓய்வு கிடைக்கும். மாணவராக இருக்கும்போது 

சிறுவர், சிறுமியர் ரொம்ப தீவிரமாகப் படிப்பில் கவனம் 

"செலுத்த வேண்டியிருக்கும். பின்னர் சம்பாதிக்க வேண்டி. 
யிருக்கிறது, அல்லது குடும்பக் காரியங்கசாயோ சொந்த 

அலுவல்களையோ கவனிக்கும்படி கேருறது. இவை 

தவிர, நகர, சமூக, அரசியல் பொது வேலைகளை அவரவர் 

கள் இஷ்டத்துக்கு உகந்தபடி பார்க்கவேண்டியிருக்கும். 

கம் தேசத்தில் ஜனங்கள் வெகு மும்முரமாகத் தங்கள் 

வேலைகளைக் கவனிப்பதில் மூழ்கிவிடுகின்றனர். ஓழிவு 

நேரத்திலோ உல்லாஸ வேளையிலோ அல்லது வெளியே 

யுள்ள இதர விஷயங்களிலோ அவர்களுக்குச் சிரத்தை 

இருப்பதில்லை. பதவிகளிலிருந்து விலகிய பின்னரும், 

வயோதிகக் காலத்திலும் தங்களுடைய காலத்தை எப்படிப் 

போக்குவதென்று தெறிவதில்லை. வேலைகளைக் கவனிக்கும் 

காலத்தில்கூட ஒவ்வொருவரும், தங்களுடைய புத்தி 
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திக்ஷ்ண்யத்தை உத்தே௫த்தும், தேக வ லுவை ப முன்னிட்டும் 
அன்றுடமும், வாரா வாரமும், வருஷத்திற்கொருமுறை: 
யூம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதை நன்கு . 
பயன்தரத் தக்கவாறு உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதும் 
அவயம், சோம்பேரியாக இருப்பது ஓய்வு நேரத்தைப் 
பயன்படுத்திக் கொண்டதாக ஆகாது, 

மாணவி என்ற முறையில் பொழுதுபோக்காக இளைப் 
பாற்றிக்கொள்வது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நீ 
உணர்வாய். நீ உன் பாடங்கள 'இவிரமாகப் படிக் 
இருய். பின்னர் உன் புத்திக்கு உல்லாஸமான வகையில் 
பொழுதுபோக்க வேண்டி யிருக்கிறது. எனவே காவல் 
கள், பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள் இவற்றைப் புரட்டுகிருய்- 

அல்லது ரேடியோ கேட்கிருய், உன்னிடம் வரும் ஈண்பர் 

களைக் கண்டு பேசுகிறாய். அல்லது ஈண்பர்களைப் போய் 

பார்க்கிறாய், உலாவுகிறாப். வீட்டில் அப்பா அம்மாவுட 
னும், மற்றவர்களுடனும் சம்பாஷியாமல் தேகாப்பியாச 
விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுகிருய். தேகத்துக்கும் அத்திக்கும் 
இவையெல்லாம் அவசியம். 

இழிவு நேரத்துக்கும், அதைப் பயன் தரும்படி செல்வீடு 
வதற்கும் ஈமக்குத் திட்டமான ஓர் ஏற்பாடு இருக்கவேண்டு 
மென்பது குறித்து கான் இக் கடிதத்தில் எழுதுறேன். 
காலை நேரங்களில் படிப்பில் ஈடுபட்டிருக்க" வேண்டும். 
பிறகு பள்ளிக்கூடம் போகிறாய். மாலையில் பள்ளிக் 
கூடத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வருகிறாய். - ஏற்றுண்டிக்குப் 
பிறகு உனக்கு ஓய்வு நேரம் இருக்க வேண்டும். : இந்த 
ஒய்வு நேரம் தற்சமயம் 2 மணியாக இருக்கலாம். உனக் 
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யாகக் குறைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் தினசரி இந்த 

அவகாசம் பரீட்சை இனங்களில்கூட இருக்குமாறு செய்து 

கொள்ள வேண்டும். 

இந்த ஒருமணி நேரத்தையும் புத்திசாலித்தனமாகச் செல 

விட வேண்டும். உலாவலாம்;? அல்லது டென்னிஸ் 

போன்ற விளையாட்டுகளிலும், இறந்த வெளியில் நடக்கக் 

கூடிய பந்தய விளையாட்டுகளிலும் ஈடுபடலாம். பிறகு 

அரைமணி நேரம் ஈண்பர்களுடனும், வீட்டிலிருப்பவர் 

களுடனும் சம்பாஷணை செய்யலாம் ;/ அரைமணி நேரம் 

ரேடியோவில் நல்ல ஸங்கததேமாயிருந்தால் கேட்கலாம். 

அல்லது நீயே வேண்டுமானாலும் பாடலாம்... இப்படிச் 

“செய்தால் புத்துணர்ச்சி தோன்றும். இதனால் இரவில் 

பாடங்களைச் செவ்வையாகப் படிக்கலாம். விடியற்காலை 

யில் சில நிமிஷம்வரையில் , சூர்யோதயத்தையும், செடி, 

புஷ்பங்கள் இவற்றையும் கண்டு களிக்கலாம். கரலை 

வேளையில் பறவைகளின் உல்லரஸ கீதத்தை அனுபவிக்க 

லாம். உனக்கு மனது ரம்மியமாகவிருக்கும் 2? அன்றாட. 

வேலையை நன்கு செய்யவும் முடியும். 

பிரத வாரமும் ஈமக்கு ஓய்விருக்க வேண்டும். அந்த சக் 

தர்ப்பத்தையும் ஈன்கு பயன் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் 
பள்ளிக்கூடங்கள், காலேல்கள், ஆபீஸ்கள் இவையெல் 

லாம் சனி, ஞாயிறுகளில் மூடி விடுமுறை விடுவதன் 

நோக்கம் இதுதான். . வாரத்தில் குறைந்தது ஒரு காளே 

னும் ஓவ்வொருவரும் தம்முடைய வழக்கமான வேலையி 

னின்று விடுபட்டிருக்க வேண்டும். வழக்கமாகக் கவனிக 
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கும் வேலையிலிருந்து ஒரு மாள் விடுபட்டிருப்பது விசே 
ஷம், எப்படியிருப்பினும் ஓய்வு கடைக்கும் இனத்தில் 
வழக்கமான ஜோலியைக் கவனிக்கக் கூடாது, இராமப் பிர 
தேசங்களில் 'பல மைல் தூரம்வரை நடக்கலாம். அங்கு. 
இயற்கை வனப்பு கண்டு மகிழலாம். ஆற்றிலோ, கட 

லவிலோ நீந்தி ஸ்கானம் செய்யலாம், பந்தய விளையாட்டுக 

ளில் கலந்து கொள்ளலாம். சங்கேக் கச்சேரிகள், காடகம்,. 

முதலியவற்றிற்குப் போகலாம். ஈண்பர்கள், உறவினர்கள் 
சகிதம் உல்லாஸயாத்திரை செல்லலாம். இதன் நோக்கம் 
உடலின் உறுப்புக்களுக்கும் பு.த்இக்கும் ஓய்வு கொடுப்ப 
தாகும். இதனால் அடுத்த வார: வேலையைத் வளாகத் 
ஊக்கமாகவும் செய்ய முடியும். 

ஒவ்வொரு வருஷமும் ஓவ்வொருவரும் ஒரு மாதம் விடு-- 
மூறை பெ௱வேண்டும். சர்க்கார் விஇகளின்படி. சம்பளத். 
கோடு ஓவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு மாத ரஜா உண்டு. 
துரதிருஷ்டவசமாக அகேகம் சர்க்கார் ஊழியர்கள் இந்த 
உரிமையைப் பயன்படுத்திக்கொள்வதில்லை. _ அந்த ஒரு 
மாதத்தில் தங்களுடைய வேலையை மறந்திருக்கவேண்டும். 
மாரிக் காலமா யிருந்தால் பீடபூமியாகவுள்ள பகுஇயில் 
வசிக்கலாம். கோடையாயிருப்பின் மலைப் பிரதேசத்தில்: 
குளர்ச்சியாயுள்ள பகுதியில் விக்கலாம். இது ஆடம்பர 
மானதில்லை ; ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் செலவுள்ள 

தாகும். பிரபலமான மலைப்பிரதேசங்கள் பல உண்டு.. 
அவை தீவிர நகரி என்ற இடம் இருக்கிறது. பூண்டி. ஐல 
சப்ளை ஆரம்ப இடம் ௮து. இதை மலை வாசத்துக்கு ஏற்ற: 
தாகச் செய்யலாம். சாதாரண ஸ்திதியிலிருப்பவர்கள் 
கூட இங்கு போகலாம். போகும்படி. வசதி செய்யவும்: 
வேண்டும். ர 
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இடண்மையாக விடுமூறை அனுபவிப்பது ள்ன்பது ஒரு தனி 
விசேஷம். ஈம்பிக்கையில்லாமல் உணங்கப்போவது சுலபம்... 
அதே போல விஷயமறிந்தோர் எதிர்காலத்தில் ஈம்பிக்கை 
யாக இருப்பதும் சுலபம்தான். வாழ்க்கையில் கஷ்டமான 
கட்டங்கள் எப்போதும் இருந்துகொண்டேதான் இருக். 
கும். ஆயினும் அதிலும் ஓர் ஆறுதலும் ஈல்ல அம்சமும் 
உண்டு. இம்மாதிரியான மனோபாவத்துடன் நம்மைப்: 
பழக்கிக்கொண்டால் ஒவ்வொன்றிலும் நல்ல அம்சங்களை 
காம் காணலாம்; காமும் சச்தோஷமாயிருந்து பிறரையும் 
சந்தோஷப் படுத்த முடியும். அசட்டுத் துணிச்சலோ 
அலட்சிய மனோபாவமோ இருக்க வேண்டுமென்று நான்: 
சொல்லவில்லை. சந்தோஷமாகவும் இருந்து ம ற்றவர்களை 
யும் மகிழச் செய்வது என்பதில் ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கி: 
றது... ஓய்வு நேரத்தைச் செவ்வையாகளச் செலவிட்டால். 
அந்த பாக்கியம் நமக்கும் கிட்டும், 

“*விகாயாட்டேயின்றி எப்போதும் வேலையைச் செய்வ: 
தால் சிறுவன் மக்கு மாதிரி ஆ௫விடுிருன் '' என்று ஆங்கி 
லத்தில் ஓர் பழமொழி. இது உனக்குத் தெரியும், நீயும் 
சந்தோஷமாகவே இருந்து மற்றவர்களையும் சந்தோஷப் 

- படுத்தும் தன்மை உன்னிடம் உண்டு. எப்போதும் ஓய்வு 
நேரத்தைச் சம்பா ததீதுக்கொண்டு அதை நன்கு செலவிடு... 
உனக்கு அதனால் சந்தோஷம் ஏற்படும், 

ஒிஃச 47, . 
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என் அன்புள்ள 

லக்மிக்கு, 
இப்போது யுத்தம் நடந்துகொண்டிருக்கிறது; பல 

“விதமான யுத்தங்கள் . நடந்துகொண்டிருப்பதாகக்கூடச் - 

சொல்லலாம். செய்திகள் விஷயத்தில் கண்டிப்பான 

_ திணிக்கைமுறை அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் 

பலவேறிடங்களிலிருந்தும் செய்திகள் வருகஇன் றன. 

எனவே நிகழும் சம்பவங்களைப்பற்றித் தெளிவாகவும் 

பூர்ணமாகவும் அபிப்ராயம் தெரிந்து கொள்ள முடிய 

வில்லை. ஆனால் முக்கியமான விஷயங்கள் தெளிவு. ஜெர் 

மனி ஐரோப்பாவையும், கூடுமானால் தன்னுடைய சகபாடி. 

களான இத்தாலி, ஜப்பான் இவற்றுடன் சேர்ந்து ஆப் 

பிரிக்கா, ஆசியா இரண்டையும் தன் ஆதிக்கத்துக்குள் 

-ளாக்கிக்கொள்ள விரும்புகிறது. சென்ற மஹா யுத்தத் 

இற்குப் பிறகு எற்பட்ட. வர்ஸேல்ஸ் உடன்படிக்கையால் 

தனக்கு அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டதாக ஜெர்மனி கருது: 

இறது. தான் உயர்ந்த வகுப்பென்றும் தானும் இங்க 

லாந்தும், பிரான்ஸும். செய்வதுபோலவே உலகத்தைத் 

தீன் வசப்படுத்திக்கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டு 

மென்றும் ஜெர்மனி விரும்புகி றது. 

இங்கிலாந்து ஏராளமான சாதனங்களுடன் கூடிய பெரிய 

சாம்ராஜயமாக இருக்கிறது. மேலும் அது பணக்கார நாடு. 
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தன்னிடமுள்ளவற்றைக் காப்பாற்றிப் பாதுகாத்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்பது இங்கிலாந்தின் ஆசை... 
ஐரோப்பாவில் வல்லரசுகளைப் பொறுத்துக். கையாளும் 

கொள்கையால் இதுவரை சுமார் 200 வருஷங்களாக இங் 

இிலாந்து தன் சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாத்துக்கொண்டு 

வந்திருக்கிறது. ஐரோப்பாவிலுள்ள சிறிய காடுகள் எல்: 

லாம் அநேகமாக ஜெர்மன் வசமாகிவிட்டன. எனவே: 

ஐரோப்பாவில் பெரிய வல்லரசுகளான ஜெர்மனியும், 

ரஷ்யாவும் தான் பாக்சி. அவை இரண்டுக்கும் இப்போது 

யுத்தம் மூண்டு நடைபெறுகிறது. இந்த மகாயுத்தம் TES 

மாதிறி உருவடையும், எப்போது முடியும் என்பவை பற்றி 

யாரும் இப்போது திட்டமாகச் சொல்வதற்கில்லை. 

அமெரிக்காவின் உதவியால் பிரிட்டன் தப்பிப்பிழைக்கும் 
என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனால் பழைய ஐரோப் 

பிய முறை மலையேறி விட்டது. அது மீண்டும் .தலையெடுப் ' 

பதற்கில்லை. ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா இவற்றின் கதி என்ன 
வாகும் என்றும் இப்போது சொல்லமுடியாது, இத்தாலி 

பலவீனமான சகபாடியாகத் தோன்றுகிறது. எனவே: 

ஆப்ரிக்காவின் நிலைமை மாறுதலில்லாமலேயே நீடிக்கும். 

ஆியாவிலுள்ள நிலவரங்கள் நிச்சயமற்றதாயிருக்கின்: 

றன. **னா விஷயமாக ஐப்பான் இன்னும் மும்முரமாக. 

ஈடுபட்டிருக்கறது. சனாவில் ஐப்பானால் ஏற்படுத்தப். 

பட்ட ஒரு சர்க்காரை ஜெர்மனியும், அதனுடைய கேசநாடு- 

களும் அங்கீகரிப்பதாக இன்று காலையில் தந்தி வெளியா 

யிருக்கிறது. அது உண்மையானால் ஜப்பான் ரஷ்யாவைத் 

தாக்கக்கூடும். சினா ஜப்பானுடன் பல வருஷங்கள் போ 

ராரட நேருமென்று தெரிகிறது. அமெரிக்காவும், பிரிட்ட. 

189



அருமைப் புதல்விக்கு 
  

னும் சனாவுக்கு உதவிசெய்ய விரும்புகின் por. ஆனால் 

, இறமையாக எதையும் அவை செய்ய முடியவில்லை. 

அடுத்தபடியாக இந்தியா இருக்கிறது. இந்தியாவை — 

ஜெர்மனியோ, : ரஷ்யாவோ, ஜப்பானோ அல்லது வேறு 

எந்த நாடுமோ ஜெயிக்கவேண்டுமென்று எண்ணும் இந்தி 

யர் யாருமில்லை. சுதந்தரமடைந்து அதைப் பாதுகாத்துக் 

கொள்ள. விரும்புகிறது இந்தியா. ஆனால் இது சுலப 

மில்லை. தனது திறமை, சாதனங்கள் இவற்றைக்கொண்டு 

பிரிட்டன் இந்தியாவைப் பாதுகாக்கும். ஆனால் இந்தியா 

வின் தற்காப்பு இந்தியாவின் சொந்த விஷயமாக இருக்க 

வேண்டும். 

இந்த விஷயம் ஒருபுறமிருக்கட்டும். ஏன் இந்த.யுத்தம் ₹£ 

. இதற்குப் பதில் தெரிவிக்க முயல்வோம். சிறிய காடுகள், 

அவற்றின் சு தந்இரம் எதிர்காலம் இவைபற்றிய "பேச்சுக்க 

ளெல்லாம் அந்தரங்க சுத்தியுடன் கூடியவையாக இருப்பி 

னும் அவை முழு உண்மையாகிவிடாது. ஐரோப்பிய காடு 

கள் உலகத்தை ஆள வேண்டுமென்ற ஆசைகொண் 

ருக்கின்றன. இதில் எந்த ஐரோப்: ய காடு உல 

கத்தை ஆள்வது என்று நிர்ணயிப்பதற்கே இந்த யுத்தம், 

- இந்தயுத்தத்தில் யார் ஜெயித்தாலும் இவற்றால் ஏற்படக் 

"கூடிய பலா பலன்கள் எளிதில் மறைந்துவிடாது. அவை 

வடுப்போல் இருக்கும். பரிகாரமே காணமுடியாத பிரச்னை 

கள் முளைத்துவிடும். தற்கால யுத்தத்தின் முறை ௮ங் 
ஙனமிருக்கிறது. 

இந்த யுத்தம் கண்டிப்பாக ஏற்பட. வேண்டியதுதானா ? 

அநேகர் 4 ஆமாம்” என்கின்றனர். நான் அப்படிச் 
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'சொல்லவில்லை. பிரிட்டன், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், ரஷ்யா 

ஆகிய நாடுகள் ஐரோப்பாபற்றி ஓரு ஏற்பாட்டைச் 
செய்துகொண்டு அதன்படி. ஓன்றுபட்டிருக்து, பற்.றில்லாக 
மனோேபாவத்துடன் ன, இந்திய, ஆப்பிரிக்க வாசிகள் 
சயேச்சையாகத் தாங்களே ஆட்டிபுரியலாமென்று அறி 
வித்து, சாத்தியப்பட்டவரையில் உலூல் அவர்கள் சுதந் 
திரமாக வியாபாரம் செய்துகொள்ளலாம் என்றும் கூறி, 
மூலப் பொருள்கள் விஷயத்திலோ அல்லது நியாயமான 
மார்க்கெட்டு வசஇகளிலோ எந்த நாட்டுக்கும் இங்கு விஷ 
விப்பதில்லையென்று அறிவிக்கும் பக்ஷத்தில் இந்த யுத்தம் 
ஆரம்பமாகியிராது, மணித இயற்கையை மனதில் நினைத் 
அப் பார்க்கையில் கான் எதிர் பார்ப்பது . அதிகமான தென் 
பது வாஸ்தவம்தான். ஆனால் இதற்கு மாற்று என்ன? 
இரண்டு ககஷிகளில் ஒன்று வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். 
அமெரிக்காவின் உதவியுடன் பிரிட்டன் ஜெயித்தால் உல 
கப் பிரச்னைகள் அப்படியேதானிருக்கும். மீண்டும் வர் 
ஸேல்ஸ் ஒப்பந்தம் ஏற்படுமாயின் அது மனிதவர்க்கத்துக் 
(குக் கொடுமையாகும். ஹிட்லர் ஜெயித்தால் அது எதிர் 
காலத்தில் மேற்கொண்டு பல யுத்தங்கள் முளைக்க விதை 
தூவியதாகும். இந்த யுத்தம் முடிவாக எந்தப் பிரச்னை 
யையும் தீர்க்காது. மனிதவர்க்கமே தான் முன் வந்து 
மூயன்று இப்பிரச்னைகளைத் இர்க்க வேண்டும். நான் 
அதற்கான வழிகளைத் தான் மேலே குறிப்பிட்டேன். 

இவை தீவிர இன்னொரு விஷயம், சாமான்ய ஜனங்கள், 
ஸ்திரீகள், குழந்தைகள் இவர்களை யெல்லாம் - நாகரிகமாக 
நடப்பவர்கள் கொன்று குவிக்கன்றனர். கலைச் சின்னங்க 
ளாகவும், பிரம்மாண்டமானதாயுமுள்ள கட்டிடங்களை 
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யெல்லாம் ஹதம் செய்கிறார்கள். இவைகளை யெல்லாம் 

நாகரிகம், கடவுள் பெயரால் செய்கின்றனர். தற்கால 

யுத்தத்தின் கேவலமான அம்சம் இது, புராதன யுத்தங்: 

களைவிட தற்கால யுத்தம் மிகக் கொடுமையானது.. 

பழைய யுத்தங்களில் க்ஷத்திரியர்களும், வீரர்களும் 

சண்டையிடுவர், ஓன்று ஜெயிப்பர்; அல்லது மடிவர். 

ஆனால் இப்போதோ அப்படியில்லை. நாட்டினர் பூராவும் 

சண்டையில் ஈடுபட்டிருக்இன் றனர். எல்லா நாடுகளிலும், 

நல்லவர்களிருப்பர். உயிரையும், சொத்தையும் வேண்டு 

மென்றே மாய்க்கும் இந்த நாச காரியம் அவர்களுக்கு. 

வெகு குரூரமாயிருக்கும். அவர்களாவது இந்த யுத்த 

முடிவில் முன் வந்து மீண்டும் இதுபோல யுத்தம் வேண்டா 

மென்று செய்து அதை அமுல் நடத்த முற்படுவது சாத்திய 

மில்லையா £ 

7இர் காலமே இதற்குப் பதில் சொல்லவேண்டும். இதற் 

கிடையே நாம் மிருக பலத்துக்கு எதிராக தர்மம் வெற்றி. 

பெற வேண்டுமென்றும், மீண்டும் மிருக பலத்தின் கோர 

ஸ்வரூபம் . தலை யெடுக்காமலிருக்க வேண்டு மென்றும் 
நினைந்து சேவை செய்வோமாக! . 

4௮-72 41, 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

தநாட்டில்வகுப்புக்கலவரங்கள் ஈடப்பதுபற்்.றிய செய்திகள் 

தற்காலத்தில் பத்திரிகைகளில் வெளி வருவதை நீ 

படிக்கிறாய். பம்பாய், அகமதாபாத், டாக்கா அலஹாபாத், 

காசி முதலிய இடங்களிலும் சில சமயங்களில் நம் மாகா 

ணத்திலும் வகுப்புக் கலவரங்கள் என்று பஹிரங்கமாகச் 

சொல்வது மிகை யென்றே நான் எண்ணுகிறேன். அங் 

நனம் குறிப்பிடுவது கலகங்களை நீடிக்கச் செய்து அவற் 

ஹறைத் தீவிரமாக்குவதாகும்; இந்து முஸ்லிம் ஆலய வகுப் 
புகளிலுள்ள காலிகள் அடிக்கடி அற்பமான காரணங் 

களை முன்னிட்டு ஒருவரை யொருவர் தாக்குகின்றனர் 7 

காயப்படுத்துகன் றனர் ; கொலையும் புரிகிறார்கள் என்பது 

புலனாகும். இக் கலவரங்களை அடுத்து கடைகள் கொள்ஃ&ா£ 

யிடப்படுகன் றன; சொத்துக்கள் தீயிடப்படுகின் றன ; 

ஸ்தரீகளும் தாக்கப்படுகிறார்கள். மசூதிகளையும் ஆலையங் 

களையும் தாக்குகின்றனர். பசுக்கள் கொல்லப்படுகன் றன; 

மசூதிகளுக்கு முன்னால் மேள, தாளங்களை முழக்கு 
கின்றனர். 

இந்தச் சம்பவங்களை யெல்லாம் கான் கூர்ந்து கவனித் 

தேன். நான் யோசனை செய்ததில் இக் கலகங்கள் 
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எல்லாவற்றையுமே தடுக்க முடியா விட்டாலும் அநேக 
மாகப் பல கலவரங்களைத் இறமையாகவும், சீக்கிரமாகவும் 

தடுக்கலாமென்று அபிப்பிராயப் படுகிறேன். இவற்றில் 

பெரும்பகுதி விஷமத்துடன் சம்பந்தப்படுவர்கள் அந்தந்த 
ஊரில் உள்ள போக்கிரிகளே என்பது பிரசித்தம். . போலீ 

சாரிடம் அவர்களைப்பற்றிய ஜாபிதாவும், விலாசங்களும் 

இருக்கன்றன. ஏதாவது கலாட்டா ஆரம்பமாகுமென்று 

சந்தேகம் உதிக்குமானால் அப்போது மேற்படி. நபர்களை 

போலீசார் எச்சரிப்பர். நிர்ப்பந்த நிலைமை ஏற்படுமாயின். 

உடனே அவர்களைப் பிடித்துக் காவலில் மடக்கவைப்பர். 
. நெருக்கடி தீருமளவும் அவர்களைக் காவலில் வைப்பதுண்டு. 
இதனால் ௮கேக சந்தர்ப்பங்களில் தொந்திரவே இல்லாது 

போய்விடும். அப்படியும் தொல்லைகள் இருக்குமானால் 
அதைக் கண்டிப்பான மூறையில் அடக்க வேண்டும். 

இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் பம்பாயில் காங்கரஸ் 
மந்திரி சபை இவ்விஷயத்தைத் திறம்படக் கவனித்துச் 

சமாளித்தது. ஸ்ரீமான் முன்ஷியும், பிரகம மந்திரி 

ஸ்ரீ பி. ஜி. கெர்ரும், சர்தார். வல்லபாய் படேலின் உதவி 

யுடன். மேற்படி விஷயத்தை நன்கு நிர்வூத்தார்கள். 

அப்போது கான் பம்பாயில் இருந்ததால் இது எனக்குத் 
தெரிய வந்தது வகுப்புக் கலகங்கள் இறமையான முறையில் 
கட்டுப்பாடுடன் அடக்கப்பட்டன. 

ஏன் அப்படி இப்போது செய்யப்படவில்லை 2 இப்போது 

பம்பாய், பீஹார், ஐக்கிய மாகாணங்களிலுள்ள சர்க்கார் 

கள் இந்த வகுப்புக் கலவரங்களை அடக்க விரும்பவில்லை! 
யென்றும், கமது ஓற்றுமை யின்மையும், காகரீக மற்ற 

நிலைமையும் வெளிப்பட வேண்டுமென்று அவர்கள் விரும்: 
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புவதுபோலவும் கியாயமில்லாமல் சிலர் சொல்ூருர்கள்.. 

நாம் அவ்வளவு ூாரத்துக்குப் போக வேண்டியதில்லை. 

ஜன ஆதரவுள்ள சர்க்காரைப் போல அங்குள்ள சர்க்கார் 
இவ் விஷயத்தில் தீவிரமாக நடக்க எண்ணமில்லாம்ல் 

இருக்கலாம். பெறிய அரசியல் பிரச்னைகள் ஒருபுறமிருக் 

கட்டும். வகுப்புக் கலவரங்கள் ஏற்படாமல் அவற்றை 
திறமையாகவும், சீக்கிரமாகவும் தீர்ப்பகற்கும் மேற்படி. 

மாகாணங்களில் ஜனாதரவுள்ள மந்திரி சபைகள் ஏற்பட 

வேண்டி.யதவசியம். இவ்விஷயத்தில் ஓரே முறையையே 

அடிக்கடி அனுஷ்டிக்கிறார்கள். ௮து' அப்படியிருக்கக் 

கூடாது. கலவரங்கள் ஏற்பட்டதும் சில சந்தர்ப்பவாதி 

கள் மும்முரமாக வெளிக் கிளம்புகன்றனர். “வகுப்புத் 

தலைவர்கள் மகாகாடு ” கூட்டுகின்றனர். சர்க்காரும் 

போலீசாரும் இதில் ஓத்துழைக்கின் றனர். இதெல்லாம் 

தவறு. இந்த விஷயத்தை போலீசாரும், ராணுவத்தைச், 
சேர்ந்தவர்களும் கவனீக்க வேண்டியதே தவிர *: தலைவர் 

களுக் "கான வேலை இதுவல்ல. 

இ 'துபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் நிதானம் அவசியம். 

மட்டமான உணர்ச்சிகளை அடக்குவதற்கும், பொய் வதந்தி 

களை மறுப்பத.ற்கும் நிதானமாயிருக்க வேண்டும். இரு 

வகுப்புத் தலைவர்களும் .கலகம் ஏற்பட்டாலும் வகுப்புக் 

கலகமாக மாறாமல் தடுக்க தங்களாலானதைச் செய்ய 

வேண்டும். ஹிந்துக்கள் எல்லோரும் “முஸ்லிம்கள் அனை 

வரும் சக்தி வாய்ந்த எதிரிகள்” என்று நினைக்கின்றனர். 

அதேமாதிரி முஸ்லிம்கள் ஹிந்துக்களைப்பற்றி எண்ணு 

கன்.றனர். இதுதான் அபாயமானது. இந்த விஷயத்தில் 

தக்கவாறு சேவை செய்யவேண்டும். கலகங்கள் ஏற்படர' 
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மல் தடுத்து சட்டப்படி நடவடிக்கைகளைப் போலீஸாரும், 
மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது 
தனிவேலை. 

வகுப்புக் கலவரங்கள் பரவி நிீடிப்பக.ற்குக் காரணம் 
இரு கக்ஷிகளில் ஏதாவது- ஒரு கக்ஷியின் கோழைத்தனம். 
அரதிருஷ்டவசமாக இது ஹிந்துக்களிடமே பெரும்பாலும் 
காணப்படுகிறது. இங்கு கான் பலாத்காரத்தைப்பற் 

அியோ அஹிம்சையைப் பற்றியோ பேசவில்லை. கலகம் 

என்றால். ஹிந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் எல்லோரும் ஓன்று 
சேர்ந்து காலாடிகளைப் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஓடா 

மல் நின்றால் விஷயங்கள் வேறு விதமாயிருக்கும். நாம் 

நமது சகோதர சகோதரிகளையும், குழந்தைகளையும்கூட. 

யாராவது தாக்கினால் தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் 

படியும், எதிரிகளுக்குப் பணிந்துவிடாமல் இருக்கும்படி. 

யும் பயிற்சி அளிககவேண்டும். இதற்காக நாட்டில் சில 

பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கின்றன. அதுபோன்ற பள்ளிக் 

கூடங்களை இன்னும் அதிகமாக ஏற்படுத்த வேண்டும். 

இதற்கு உண்மையான பரிகாரம் ஈம்மவர்களுக்கு அறிவு 

புகட்டுவதே யாகும். முஸ்லிம்களும் ஹிந்துக்களும் இக் 

தியர்களென்றும், மனிதர்கள் என்றும் உணரச் செய்ய 
வேண்டும். ஜனாப் ஜின்னாவும் அவரது . ஈண்பர்களும், 

முஸ்லிம்கள் தனி இன மென்றும் ஹிந்துக்களோடு 

செளஜன்யமாக வாழ முடியாதென்றும் அடிக்கடி முஸ்லிம் 

களுக்குச் சொல்லி வருகின்றனர். டாக்டர் 'மூஞ்சேயும் 

மற்றவர்களும் ஹிந்து ராஜ்யம் வேண்டுமென்கின் றனர். 

ஒருவருக்கொருவர் மண்டையை உடைத்துக் கொள்கின் 
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னர். சகோதரர்களை எதிர்த்துப் போராடுவது உண்மை 
யான மதமல்ல, சகோதரத்வம் இஸ்லாத்தின் அடிப் 

படை; ஹிந்து மதத்தின் அடிப்படை தர்மம். இது அரசி 

யல் அல்ல. குறுகிய கோக்கத்துடன் கவனித்தாலும், இந்தக் 
கலகங்களால் எந்த வகுப்புக்கு லாபம் 2 இதனால் என்ன 
பயன்” இது விகாரமான அம்சம். இக்தியாவிலிருந்து 
இது மஹையவேண்டும். சீக்கிரம் மறையுமென்றே கான் 
கம்புகிறேன். 
தீஃரீ- 43, 
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என் அன்புள்ள 

ல்ஷ்மிக்கு, 
4/தீதத்தைப்பற்றியும் ஈமது நாட்டிலே நடக்கும் வகுப்புக் 
கலகங்கள் குறித்தும் சென்ற என் இரண்டு கடிதங்களில் 
உனக்கு எழுதியிருந்தேன். நியாய சித்தமுள்ளவர்க Gare 
லாம் இது போன்ற சம்பவங்கள் ஈடப்பது கண்டு வருந்து 
கின்றனர். இவற்றிற்கெல்லாம். உன்னதமான பரிகாரம் 
அஹிம்ஸா தர்மமே என்று மகாத்மா காந்தி உபதே9க்கி 
ரூர். தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு அவரும் அந்தக் கொள் 
கையைப் பின் பற்றி நடக்கிறார். சண்டையைக் கண்டு 
பயந்து ஓடும் பயங்காளியின் அஹிம்ஸா முறையல்ல அது. 
அந்தரங்க சுத்தியில்லாமல் ௮ஹிம்ஸா முறையைக் கைக் 
கொள்வதும் அவர் மூறை ஆகாது. ஆனால் பலாத்காரத் 
தையும் திமையையும் எதிர்த்துத் தியாகங்கள் செய்து 
அதன் மூலம் அஹிம்ஸா தர்மத்தை உறுதியோடும், வீரத் 
தோடும் பின்பற்றும் முறையே மகாத்மாஜீயினுடைய 
தாகும். பலாத்காரச்செயலுக்கு எதிராகப் பலாத்காரத்தில் 
ஈடுபடாமல் தானே கஷ்டங்களுக்கு உட்படும் முறையையே 
மகாத்மா கைக்கொண்டி.ருக்கருூர். 

சமீபத்தில், சில வருஷங்களுக்கு முன்னர் நான் மகாத்மா 
வுடன் இருந்தபோது எல்லைப்புற மாகாணம் ஆலய இடங் 
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களிலிருந்து தஇிடகாத்துிரமுள்ள சிலர் அங்கு வந்திருக் 

"தார்கள். தங்களது மாகாணங்களில் முஸ்லிம்கள் அக்ர 

மம் புரிகின்றனர் என்றும், சொத்துக்களுக்குச் சேதம், 

விளைவித்துத் தங்கள் ஸ்.திரீகளை உபத்திரவிக்கிறார்களென் 

அம் அவர்கள் மகாதமாவிட௰ம் புகார்கூ றினார்கள். காந்திஜீ 

பின்வருமாறு அவர்களிடம் சொன்னார் :--* நீங்கள் 

ஏன் இங்கு வந்தீர்கள். கடமையைச் செய்து தர்க்கவேண் 

டிய இடத்தை விட்டு நீங்கள் ஓடி. வந்திருக்கக்கூடாது. 

காலாடிகள் தங்களுடைய திருவிளையாடல்களைத் துவங்கு 

முன்னரே நீங்கள் உங்களையே தியாகம் செய்து கொண்டி 

ருக்க வேண்டும்." 

அதனால் ஒரு விஷயம், வகுப்புச் சண்டைகளிலும், கலவரங் 
களிலும் வீரத்தோடு பரிசுத்தமான அஹிம்ஸா தர்மத்தை 

கைக்கொள்வதானால் தற்போதுள்ள மனித வர்க்கத்துக்கு 

அது எவ்வளவு தூரம் பயன்படும் என்பது கேள்வி. இது 
வரை அது பயன்பட்டதாகத் தெரியக்காணாம். பெரு 
வாரியானமுறையில் இக் கொள்கை அ௮ஆஷ்டிக்கப்பட 

வில்லை என்பது உண்மையே. இம்முறைக்கு அவசியமான 

மேபைக்குவம் ஏற்படவில்லை என்றே எனக்குத் தோன்று 
கிறது. அஹிமஸா தர்மப்படி. தானே தன்னை வருத்திக் 

கொள்வதால் எதிராளிக்கு அந்தச் சமயத்தில் மனம் இள 
கும். இது உதாரணமாக மனைவி--புருஷன் ; தந்ைதை-- 

குழந்தை ; சகோதரன்--சகோதறி; நண்பர்கள் ; இராம 

வாசிகள் ஓரே நாட்டினர் முதலியவர்களிடை.யே பந்துத் 

வம் உள்ளவர்களிடம் இருப்பின் அது சாத்தியமாக இருக் 
கக்கூடும். ஆனால் இப்போதிருப்பதை வைத்துக்கொண்டு 

பார்த்தால் அஹிம்ஸை வெற்றி பெறுமென்று எனக்குத் 

"தோன் றவில்லை. 
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Wage நாகரிகத்தில் முதிர்ச்சி அடையும்போது இறுதி 

யில் அஹிம்ஸா தர்மம் மெய்யாக வெற்றிபெறும் என்பது 

, அடிப்படையான உண்மைதான். 

இந்தக் கலகங்களெல்லாம் கடவாத வழியில் நம்மவர்க 

ளைச் சரிப்படுத்தக்கொள்ளவேண்டியது அவயம் ; அப் 

படியே கலகங்கள் ஏற்படுற தென்ருலும் அவற்றைச் 

சீக்கிரத்தில் அடக்கவும் வேண்டும். இதற்கு உடனடியாக 

வுள்ள பரிகாரம் போன கடிதத்தில் உனக்கு கான் எழுதி 

யிருப்பதுபோல போலீஸ் உதவிதான். நாளாவட்டத்தில் 

உபயோகத்தில் வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய பறிகாரம் 

அஹிம்ஸை. எப்படியும் அதைப் பரீட்சித்துப் பார்க்க 

வேண்டியதுதான். 

அ/ஹிம்ஸா தர்மத்தைக்கொண்டு, சர்வ தேசச் சிக்கல்கள் 

காரணமாக மூளும் உலக மகாயுத்தங்களை நிறுத்தவோ 

தடுக்கவோ முடியுமா? மகாத்மாஜி சிறிதும் தயங்காமல் 

** மடியும் '” என்கிறார். டால்ஸ்டாய் கூட அப்படியே சொல் 

லியிருக்கிறார். எசுகிநஸ்து வும் அங்ஙனம் தெரிவித்திருக்க 
ரர். புத்தர் கூறியதும் அப்படியே. கலிங்கர்களை வெற்றி 

கொண்ட பின்னர் அசோக சகீரவர்த்தி விடுத்த பிரகடனத் 

தில் அஹிம்ஸா தர்மத்தின் வெற்றி வெளிப்படுத்தப்பட்டி, 

ருக்கிறது. காம் “ஊீ$ள என் வ: '” அஹிம்ஸா பரமோ 

தர்ம: என்கிறோம். 

£மனிதவர்க்கத்தின் சரிதை முழுதிலும் அஹிம்ஸா தர்மம் 

ஓர் கோட்பாடாக இருந்தே வந்திருக்கிறது. ஆனால் ௮ம் 

மூறை பெருவாரியாகவோ போதுமான அளவிலோ ௮ னுஷ் 

டிக்கப்படவில்லை அது வெற்றி பெறவில்லை. ஆனால் 
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அது தோற்றுவிட்டதென்று சொல்லவும் முடியா து. ஏனெ 

னில் ௮அம்முறையைப் பரீட்சித்துப் பார்க்கவில்லை. ஸெக்கோ 

ஸ்லேவூயாவும் மற்ற காடுகளும் இதற்கு உதாரணங் 
களன்று. அஹிம்ஸா தர்மத்துக்கு அவை உதாரணங்க 

ரில்லை... சண்டை செய்ய முடியாததால் அந்நாடுகள் 

சரண் புகுந்து விட்டன. முடிந்திருந்தால் அறிக் னர் 

சண்டை பொட்டிஞு ப்பார்கள். 

அற்போது போகும் முறையில் யுத்தம் போய்க்கொண் 

மருந்தால் மனித வர்க்கத்துக்கு நிச்சயமான எதிர்காலம் 

உண்டென்று சொல்ல முடியாது, ஒரேயடியாகப் பரஸ் 

பரம் அழிய வேண்டியதுதான். இக்கருக்கை நான் ஒப்புக் 

கொள்கிறேன். இக்கேட்டை நிறுத்த எதாவது செய்தாக 

வேண்டும். அ௮ஹிம்ஸா மூறையால் யுத்தங்களையெல்லாம் 

நிறுத்திவிட முடியும் என்று மகாத்மா காந் இஜீ கருதுகிறார் - 

இப்போதும், எப்போதும் இந்தியா அஹிம்ஸையைப் பின் 

பற்றி. ௩டக்க வேண்டுமென்று மகாதீமா அந்தரங்க சுத்தி 
யோடு ஆசைப்படுகிறார். இந்தியா மீது படையெடுப்பு 

நேரிடுமானால் அஹிம்ஸா மூறைப்படி அதை இந்தியா 

எதிர்க்க வேண்டும். தான் ரத்தம் சிந்தவேண்டுமேயன் ரீ 

Jor ரத்தம் இந்தக்கூடாது. எதிரிகளோடு இந்தியா 

ஒத்துழைக்காது. ஆனால் பலாத்கார முறையைக் கையாண்டு 
எதிரியோடு இக்காடு போராடாது. இது அவனின் 

கருத்து. 

இந்தியாவுக்கு இது பயன்படுமா £ எல்லா இந்தியர்களும் 

ஒன்றுபட்டு, எந்த இந்தியனும் எதிரியோடு ஓத்துழைக் 

காமல் இருந்தால் இம்முறை பயன்படக்கூடும். ஆனால் 
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இந்தியாவின் துக்ககரமான சரித்திரத்தைப் பார்த்தால் 

இர்காட்டில் எதிரியுடன் பணத்துக்காகவோ, பயம் கர். ரண 

மாகவோ சேர்ந்து ஓத்துழைத்தவர்கள் பலர் இருந்திருக் 

இன்றனர். இன்றைய நிலைமையில் கூடப் பலர் அப்படி. 

. இருக்கன் மனர். ௮ஹிம்ஸா தர்மத்துக்கு நாற்றுக்கு நாறு 

ஒத்துழைப்பு ஈம்மவரிடையே இருக்கவேண்டும். இந்த 

அம்சம் இப்போது இல்லை. வர வெகு நாளாகும்... 

எல்லா இந்தியர்களும் ஓஒன்றுபட்டி ருப்பதாகவே வைத்துக். ' 

கொள்வோம். இந்தத் தற்கால, கொடிய யுத்த முறையில் 

எவ்வளவு காலத்துக்கு அஹிம்ஸா முறையை அனுஷ்டிக்க 

மூடியும் 2 மிருகத்தனமான அடக்குமுறையைக் கையாண்டு 

ஜனங்களிடையே மிக்க பலிஷ்டர்களின் எதிர்ப்பையும் 

எதிரிகள் ஒடுக்கிவீடுவார்கள். 

இந்தியாவில் அஹிம்ஸா மூறையைக் கைக்கொள்வதுில் 

இன்னும் சில கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. இம்முறையில் 

நம்பிக்கை யில்லாமல் எமெட்டுக் கோடி. முஸ்லிம்கள் இருக் 

கின்றனர். தற்காப்புக்கு பலாத்காரத்தைப் பிரயோகிப்பது: 

நியாயம் என்று கருதும் ஹிந்துக்களும் பெருவாரியாக 

இருக்கின்றனர். ஸ்ரீமான் முன்ஷி, பண்டித மதன்மோ 
ஹன் மாளவியா, றிந்து மகாசபையினர் ஆ௫யவர்கள் 

இருக்கன் றனர். இப்படியாயின் அஹிம்ஸைக்கு ஏதாவது: 

மார்க்கமுண்டா £ 

5-7- 47. 
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என் அன்புள்ள 

லஷ்மிக்கு, 
அ/ஹிம்ஸா தர்மத்தை லட்சியமாக்கிக்கொள்ள முயல: 

வேண்டியதுதான். ஆனால் இன்றுள்ள கிலைமையில் அதை 

அனுபவ சாத்தியமாக்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அது : 

பமன் பெறுபென்று தோன்றவில்லை. சென்ற என்னுடைய 

இரண்டு கடி தங்களிலிருந்தும் இதை ரீ உணர்ந்து கொண் 
டிருப்பாய். இது ஏமாற்றத்தைத் தரக்கூடிய முடிவுதான். . 

ஆனால் உண்மையை நிதானிதீதுகானே பார்க்கவேண்டி. 

யிருக்கிறது? இந்த லஷ்ஷ்யம் சித்தி பெறுவதற்கு ஓரள” 

வேனும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா 2 செய்ய முடியும்? 

செய்ய வேண்டும். . 

வகுப்புக் கலகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் நாம் வீவே- 

5505 உபயோகித்து நடக்க வேண்டும். எல்லா வகுப்பு 

களிலும் கல்லவர்கள், கெட்டவர்கள் இருக்கின்றனர்... 

(அடியோடு கெட்டதாகவோ, அல்லது முற்றிலும் ஈல்ல- 

தாகவோ எந்த : வகுப்பும் இடையாது. ஆத்திரமுற்ற 
சமயத்தில் முஸ்லிம்களும் தங்களை மறந்து செயல்புரி 
கின்றனர். அமைதியாயிருக்கையில் கலவரங்களின்போது 

தாங்கள் செய்த காரியங்களை கினைந்து அவர்கள் வருந்த 

வெட்கப்படுவர், இதை நாம் உணர வேண்டும். எல் 
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லோருமே அப்படி. இல்லாவிட்டாலும் சிலரேனும் மேற் 
“சொன்ன மாதிரி நினைப்பார்கள். அவர்கள் யார் என் 

பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும். கலவரங்கள் நடக்கும் 

பொழுது மூர்க்கமான ஹீிந்துக்களிடமிருந்து நிரபராதி 
களான முஸ்லிம்களைப் பாதுகாப்பதற்கு ஹிந்துக்கள் 

அ௮ஹிம்ஸா தர்மத்தைக். கைக்கொள்ளலாம். வகுப்பு 

களிடையே அமைதியும், செளஜன்யமும் நிலவச் செய்வ 

தற்கு இதைவிடச் சிறந்த மார்க்கம் வேறில்லை. 

இவற்றை "யெல்லாம்விட சாதாரண காலங்களில் ஈம் 

காட்டின் அன்றாட வாழ்வில் அஹிம்ஸா தர்மத்தை எல்லா 

வகுப்பினரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ன ஹிந்துபாணி ' 

மூஸ்லிம் பாணி” * ஹிந்து சா' ‘apd er’ - ஹிந்து 

கானா ₹ முஸ்லிம் கானா இப்படியெல்லாம் இந்தியா 

..விலுள்ள ரயில்வே பிளாட்.பாரங்களில் வெகு சாதாரண 

மாகக் கூவுகன்றனர். ஹிந்துக்கள் முஸ்லிம்களின் கடை 

யிலும் முஸ்லிம்கள் ஹிந்துக்களின் கடைகளிலும் 

யாதொன்றும் வாங்க மாட்டார்கள். இவையெல்லாம் 

ayo வேண்டும். எப்போதாவது தகராறு இருந்த 

போதிலும் காம் எல்லோரும் ஓன்றுபட்டுச் சேவைசெய்து 

சகோதரர்கள் போல் இருக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 

சர்வதேச விவகாரங்களில் ஏதாவது கொஞ்சமாவது 

அஹிம்ஸா தர்ம அனுஷ்டானத்துக்கு இடமுண்ட.ர £ இட 

முண்டு? ஆனால் ஒன்று. பெரிய காடுகள் காட்டாசையை 

விட்டு அந்தரங்க சுத்தியோடு அமைதியாக மற்றைய நாடு 

களுடன் வாழ முற்பட்டால் அது சாத்தியமே. இத் 

துறையில் அகாலமரணமடைந்த சர்வதேச சங்கம் 

204



சர்வதேச சங்கம் 
  

உருவான முயற்சி செய்தது. ஆனால் அது மிகக் 
கேவலமாக முறிந்து போயிற்று, ஆரம்பமே : சரியா: 

யில்லை. - இது உருவடைவதற்குப் பொறுப்பாளியாயிருக் 

தவர் ஓர் அமெரிக்க ஐனாதிபதி. ஆனால் அமெரிக்கா 

அதில் .சேரவில்லை. பின்னர் இத்தாலி, ரஷ்ய, ஐர்மனி,. 

ஐப்பான் ஆூய நாடுகளும் விலகிக்கொண்டு விட்டன. 

எஞ்சி அங்கம் வத்த நாடுகளும் இதர நாடுகளைப் 

பற்றியோ உலக சமாதானத்தைப் பற்றியோ யில்லாமல் 

தங்கள் விஷயத்தையே கவனித்துக்கொண்டிருக்தன.. 

பொருளாதாரத் துரையிலேனும், அதாவது காட்டாசை 

கொண்ட நாடுகளுக்கு எண்ணெயையேோ, யுத்த தளவாடங்: 

களையோ விற்பனை செய்யாமல் ஏற்பாடுகள் செய்திருர் 
தால் சர்வ தேச சங்கம் ஏதோ ஒன்றைச் செய்ததாக. 

இருக்கும். ஆனால் அது அங்ஙனம் செய்யவே. இல்லை... 

ஐப்பான் சனாவீடமிருந்து மஞ்சூரியாவைப். பிடித்துச். 
கொண்டு அதற்கு *மஞ்சுகோ ' என்ற பெயரிட்டபோது 

சீனாவுக்கு சர்வதேச சங்கம் உதவவில்லை. அபிஸீனியா 
விலும் அப்படியே. இத்தாலிக்கு அப்போது எண்ணெய் 

விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக அநேகம் 

விஷயங்களில் சர்வதேச சங்கம் வழிகாட்டத்தவறிவிட்டது. 

சர்வதேச சங்கம் தோல்வியுற்றதற்குக் காரணம் என்ன £' 

அது உண்மையான சர்வதேச சங்கமாக அமையவில்லை 
என்பதுதான். இதில் சீனா ஓரு மெம்பர். ஆனால் அதற்கு 

உண்மையான செல்வாக்கு அதில் இல்லை. இந்தியாவும் 

அதில் ஒரு மெம்பர்தான். அனுஷ்டானத்தில் இது பிரிட்ட 

னுக்கு அதிகப்படியாக ஓர் ஒட்டு என்பதைத் தவிர 
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"வேறில்லை. உலக ஜனத்தொகையில் பாஇப் பங்குள்ள .ஒரு 

சமாஜத்துக்கு உண்மையான செல்வாக்கில்லையானால் எப் 

ப்படி சரவ. சங்கம் வெற்றி பெறும் £ 

இதனால் அவற்னை மூறைக்குச் சர்வதேசத்தில் கஇஞ்சிற் 

அம் இடமில்லையென்று அர்த்தமா? இல்லையென்று சொல்ல 

நான் தயங்குகிறேன். திட்டமாக இடமுண்டு என்று 

இப்போது சொல்லவும் முடியாது. சக்திக்குப் பதிலாக 

- விவாதம், மத்தியஸ்தம் முதலியவற்றைக்கூடுமான வரையில் 

கையாண்டு பார்க்கவேண்டும். ஆனால் இதுவரை இது 

வெற் பெறவில்லை. சர்வதேசச் சச்சரவுகள் பலவற்றை 

நீதிபதிகள் உள்ள விசாரணை சபையைக்கொண்டு ஏன் 

இர்க்கலாகாது? இந்த யுத்தத்திற்குப் பிறகாவது விவேக 

முள்ள உலக நிலை உதயமாகுமென கான் ஈம்புகிறேன்- 

சீனாவும், இந்தியாவும் சுயமான அந்தஸ்தை அடைந்தால் 

மதீதியஸ்ததின் மூலம்உலக சமாதானத்தைப் பராமரிக்கும். 

"விஷயத்தில் அவை பெரிதும் உதவக்கூடும். யுத்தங்களால் 

சச்சரவுகள் தீராது; ஆனால் அவற்றால் மேலும் யுத்தங் 

களே தலையெடுக்கும் என்பதை ஐயோப்பியநாடுகள் உணர. 

நேரும், அப்படிப்பினயை உணரும்பக்ஷத்தில் புதிய, பறி. 
சத்தமான சர்வதேச சங்கம் உஇக்கும். . இதற்கிடையே 

யுத்தக்கொடுமையைத் தணித்து, அமைதியை நிலைநாட்ட 

சமாதானவா திகள் விரும்பும் திலவநிகள் உண்டு. அவற்றை 

அடுத்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கதேன். 

6-741, 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

(புத்தங்கள் நடக்கத்தான் வேண்டுமென்றால் அதன் 

கொடுமைகளைக் குறைப்பதற்காகவாவது பலவேறு காட்டி. 

னரும் முயலலாம். தேசங்கள் போர்களில் ஈடுபட... வேண்டு 

மென்றால் சர்வதேசச் சட்டப்படியோ அல்லது கட்டுப் 

பாட்டின்படியோ பழக்கப்பட்டு அதற்காக ஈடு செலுத்தப் 

பட்ட ஸோல்ஜர்கள், மாலுமிகள், விமானிகள் இவர்க 

ளுடன் மாத்திரம் ஏன் யுத்தத்தை.நிறுத்தி விடக் கூடாது 2 

அவர்கள் சண்டை யிடட்டும். தேசங்களின் கதியை Ait eur 

யிப்பதற்குப் பலாத்காரமே ஓர் நீதிபதியாயின் தேக வலு 

வுள்ளவர்களின் கோஷ்டி வெற்றி பெறட்டும். 

ஒர் நாட்டை முற்றுகையிட்டு அங்குள்ளவர்களை யெல் 

லாம் பட்டினி போட்டு அதன் மூலம் அவர்களைப் பணிய 

வைப்பதென்பது மனிதவர்க்கத்திடம் அனுதாபமில்லாமல் 

நடந்து கொள்வதாகும். இந்த ஆசைக்கு எந்த நாடும் 

விலக்கில்லை. 

முதலடியாக யுத்த காலங்களில் கூட உணவுப் பொருள் 

கள், உடைகள் இவை விஷயத்தில் போக்கு வரதறுக் 

களைப் பாதுகாக்க வேண்டும். அடுத்தபடியாக ஸ்திரீகள், 

குழந்தைகள், புருஷர்கள் முதலியவர்கள் உள்ள கப்பல் 
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களைச் சப்மரீன்களைக் கொண்டு மூழ்கடிக்கும் முறையைச் 

சர்வதேசக் கட்டுப்பாடுகளால் தடைசெய்ய வேண்டும்... 

மேற்சொன்ன மாதிரி சப்மரீன்களைக் கொண்டு புரியும் 

கொடுஞ்செயல் யுத்தவீரமல்ல. இது பயங்காளித்தன 

மாகும். யுத்தக் கப்பல்கள் சண்டை போடட்டும்? வலு 

வுள்ளவை ஜெயிக்கட்டும். ஏன் ஒவ்வொரு காடும் மறை 

முகமாகத் தாக்கிக்கொள்ள வேண்டும்? 

மேலும் சாமான்ய மக்களையும், அவர்கள் வ௫க்கும் இடங்: 

களையும், சரித்திர பூர்வமான அபூர்வக் கட்டிடங்களையும் 

குண்டு வீசிக் கொன்று நாசஞ் செய்து குவிப்பது more 

ரிகச் செயல். விமானத்திலிருந்து குண்டெ.றுவதை அடி. 

யோடு நிறுத்த வேண்டுமென்று கான். அபிப்பிராயப்படு 

கிறன். இதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் தயாராக 

இல்லாவிட்டால் ராணுவ நிலையங்களேர்டு மட்டும் குண்டு 

வீசுவதை வைத்துக் கொள்ளட்டும் ; விவேக மில்லாமல் 

குண்டுகள் வீசுவதை நிறுக்தட்டும். விமானத்திலிருந்து 

குண்டுகளை வீசுவதால் கண்டபடியெல்லாம் அவறறைப் 

போடும்படி. நேரும். ஆனால் ஒருவிதமான கட்டுப்பாடும் 

இல்லாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாக ஏதாவது ஒரு வரை 

யறை செய்துகொள்வது மேல். ' சில வருஷங்களுக்கு முன் 

"னர் சர்வதேச சங்கத்தின் கூட்டத்தில், எல்லா காடுகளும் 

சாமான்ய ஜனங்களின் மீது குண்டுகள் போடக் கூடாது. 

என்று உத்தே௫ிக்கப்பட்டது. ஆனால் துன்பம் தரக்கூடிய 

செய்தி என்னவெனில், இதைப் பிரிட்டன் ஆக்ஷபித்தது.. 
இந்தியாவில் வடமேற்கு எல்லைப் புறத்தில் குண்டுகளை 

வீசம் அதிகாரம் தனக்கிருக்கவேண்டுமென்ற ஒரு கார 

ணத்தைதான் அது தெரிவித்தது. 
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பிறகு, யுத்த. தளவாடங்களைச் சொந்த ஹோதாவில் 

உற்பத்தி செய்வதையும்,. எண்ணெய், பெட்ரோல் இவற் ' 

றைச் சொந்தமாகப் பாவித்துத் தனி உரிமைகொண்டாடும் 
வழக்கத்தையும் எல்லா தேசங்களும் தடை செய்யவேண் 
டும். யுத்தத்தில் ஈடுபடும் நாட்டின் இளைஞர்கள் பலியா 
கின்றனர். மற்ற நாடுகள் ஆயுதங்களையும், தளவாடங் 
களையும் யுத்தத்தில் சிக்கிய நாட்டினருக்கு வித்தியாச 

மின்றி விற்பனை செய்து லாபம் சம்பாதிக்கன்றன. இது 
மனிதருக்கும், கடவுளுக்கும் எதிராக இழைக்கும் குற்ற 

மல்லவா £ யுத்த தளவாட உற்பத்தியைச் செய்வதற்குச் 

சர்க்காருக்கே உரிமை இருக்கவேண்டும் ; படையெடுப்புக்கு 

ஆளான  நாடுகளுக்கின் நி 'படையெரடுக்கும் BT OSCE 
கெல்லாம் யுத்த தளவாடங்களை விற்பனை செய்யக் 

கூடாது. அப்படிச் செய்தால்தான் மேற்சொன்ன விபரீ 

தீத்தைத் தடுக்க இயலும். 

இதே போலவே எண்ணெய், பெட்ரோல் இவற்றின்: விஷ 
யத்திலும் ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். தற்கால யுத்தங்கள் 
இவையின்றி நடக்கமுடியாது. எண்ணெய்க் கணெறுகளைஃ 

கைப்பற்றுவதற்காகவே இந்த யுத்தமுள்பட Hears 
யுத்தங்கள் நடக்கின்றன. ஆங்கிலோ - பர்ஸியன் எண் 
ணெய்க் கம்பெனி, பர்மாஷெல் முதலியவைகள் சொந்த 

ஹோ தாவில் நடக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் சர்க் 

கார்கள் தங்கள் வசமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். காட் 

டாசை பிடித்த காடுகளுக்கு அவற்றை விற்பனை செய்யக் 
கூடாது., 
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இவை அனைத்தும் வெறும் கருவிகள், இதில் முக்கிய 

மானவன் மனிதன்தான். சாமான்யமான மனிதன் யுத் 

தத்தை விரும்புகிறானணா? தற்கால யுத்தத்தை யாரும் 
விரும்பவில்லையென்றே நான் நம்புகிறேன். சாதாரண 

மான ஆங்கிலேயனோ, பிரஞ்சு, ரஷ்ய நகாட்டவரோ 

ஐர்மனியனே இந்தப் பெருவாரியான நாசத்தைக்காண 
விரும்புகின்றனரா £ இருக்காது, மற்றொருவன் அ.மித்தா 

லன்றி தான் வாழவோ உயிரோடிருக்கவோ. முடியா 

தென்று அவன் கருதுகிறான். இந்த மனோபாவத்தை 

மாற்ற ஏதாவது வகை செய்யக்கூடாதா ? நான் இறுதி 

யான விஷயங்கள் குறித்து எழுதவில்லை. உடனே இதில் 

ஏதாவது செய்யமுடியாதா £? முடியும். ஜனநாயக நாடு 

களேனும் ஒரு விஷயத்தைச் செய்யவேண்டும். அதைச் 

செய்யவும் மூடியும். ஜனநாயகமென்றால் முக்கியமான 

விஷயங்களில் பஹிரங்க வீவாதத்தைக்கொண்டு நடத்தப் 

படும் சர்க்கார். இவற்றில் மிக முக்கியமானது ஒரு நாட் 

டின் அயல் நாட்டுக்கொள்கை. யுத்தமா-சமாதானமா 

என்ற விஷயம் அயல் காட்டுக் கொள்கையைப் பொறுத் 

இருக்கிறது. ஆனால் இதுதான் பரம ரகசியமாகக் கருதப் 

படுகிறது. யுத்தம் துவங்கும் வரையில் சாதாரணப். பேர் 

வழிகளுக்கு எவ்விதத் தகவலும் தெரிவதில்லை. அவன் 

அதற்காகக் கவலைப்படுவதும் கிடையாது. எனவே யுத்த 

மேற்பட்டபின் அவன் எதையும் செய்ய முடியாத நிலைமை 

ஏற்பட்டுப் போகிறது. எனவே கூடுமான வரையில் 

அந்நிய .காட்டு விவகாரங்களைப் பஹிரங்கமாக நடத்த 

வேண்டும்; எவ்விதமான ரகசிய உடன்படிக்கைகளும் 

கூடாது. இது என்னுடைய யோசனை. சென்றயுத்தத் 
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இன் சரித்திரமும், தற்போது நடக்கும் யுத்தத்தின் சரித் 
தரமும் இரகசிய ராஜ தந்திரத்தில் ஏற்படக்கூடிய விபாீ 

தத்தை நன்கு விளக்குபவையாகும். .பிரான்ஸ் ஏன் 

இடீரென்று வீழ்ச்சியடையவேண்டும்?  ரஷ்யாவும்-- 

ஜெர்மனியும் பரஸ்பரம் ஏன் கேச ஒப்பந்தம் செய்து 

கொள்ளவேண்டும்? இப்போது அவ்விரு நாடுகளுக் 

இடையே யுத்தமேன்? இது வரையில் அமெரிக்கா யுத்த 
அ௮ிஷயத்தில் வாளா விருப்பானேன் £ துருக்கியும், எடப் 

தும் இதுவரை ஏன் நடு நிலைமை வஒூக்கவேண்டும் £ அயர் 

லாந்து ஏன் இன்னும் நடு நிலைமை வகஒத்து வருகிறது? 

இக்கேள்விகளெல்லாம் “ஏன்'' என்றேதான் எத 

ரொலிக்கின்றன. 

பொதுவான ராஜ தந்திர முறையை அனுஷ்டித்திருந்தால் 
தரமா யிருந்திருக்கும். 

ராத்ரி, 

IL 

புத்தக் கொடுமைகளைப் பற்றியும், அவற்றைத் தடுப்பது 
பற்றியோ, வேகத்தைக் குறைப்பது பற்றியோ எழுதும் 

போது ஒரு எண்ணம் மனத்தில் உதிக்கிறது. விஞ் 

ஞானத்தைத் தற்கால யுத்தத்தில் துஷ் பிரயோகம் செய்ய 

வில்லையா £ மனித வர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் மனிதன் 
மனிதனோடு சண்டையிட்டான். அதாவது வில்கள், 
அம்புகள் முதலிய பழைய கருவிகளை வைத்துக்கொண்டே 
அவர்கள் சண்டையிட்டார்கள்.ராமாயணம், மஹாபாரதம் 

இவற்றில் அஸ்திரங்கள், சாஸ்திரங்கள் இவற்றைப் 

‘eli
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பற்றியெல்லாம் பிரஸ்தாபித்திருப்பதைக் கவனித்தால் 

தற்கால யுத்தத்தில் உபயோகிக்கப்படும் சில ஆயுதங் 

களைப்பற்றிய நினைவு ஏற்படுகிறது, ஆனால் தற்காலத்தில் 

பிரயோ௫க்கப்படும் காசகரமான ஆயுதங்களுக்கு அவை 

ஈடானவையல்ல. 

அ_தாரணமாக விமானத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது 

மிக்க விசேஷமான ஆராய்ச்சி. மனிதன் இயற்கையை 

வெற்றி கொண்டு அதைப் பய்ன்படுத்திக்கொண்ட.தற்கு 

இது ஒரு ௬௬. பறவைகள் போலப் பறந்து இரிந்து, பல 

இடங்களுக்கும் சென்று இடம், பொழுது இவற்றை அடி 

யோடு லட்சியம் செய்யாமலிருப்பதென்பது ஓர் நூதன 

அனுபவம் ;, ஆச்சர்யகரமான உணர்ச்சி. விமானங்களைப் 

பிரயாணத்துக்கும், வியாபாரத்துக்கும் உபயோகித்து, 

மக்களின் வாழ்வைச் சந்தோஷமாக்கும்படி செய்யும் 

பக்ஷத்தில் ௮து ரொம்ப விசேஷம்தான். ராமாயணத்தில் 

“புஷ்பக விமானம்” என்பதுபற்றி நீ படிதீதிருக்கிறாய். 

ஆனால் அது ஜனங்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு 
இட.தீதுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதற்காகத்தான் உபயோகப் 

படுத்தப்பட்டது. ஜனங்கள் மீது குண்டெ.றியும் நோக்கத் 

தோடு ராவணன்கூட அதை உபயோ௫க்கவில்லை. ஏற் 

கனவே நான் உனக்கு எழுதியதைப்போல ஜனங்கள் மீதும், 

கட்டிடங்கள் மீதும், விமானங்களிலிருக்து குண்டுகள் வீசு 

வதை அடியோடு நிறுத்தவேண்டும். 

அடுத்தபடியாகச் சப்மரீன். இது நாசவேலையைத் தரும் 

கொடிய ஆயுதம். கப்பல் படை ஆராய்ச்சியின் மூலம் 

கிடை.த்த அதிசயமான கருவி இது. வெகுகேரம் வரையில் 

கிரக
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ஐலமட்டத்துக்கடியில் இருந்து அங்கேயே ஸஞ்சாரம் 

செய்து ஜல மட்டத்துக்கு மேலே கப்பல்கள் செல்வதை 

யெல்லாம் கவணிப்பதென்றால் ௮து ஆச்சர்யமான விஷய 

மாகும். ஆனால் இதன் கோக்கம் என்ன? ஜனங்களைக் 

கொன்று சொத்துக்களை நாசமாக்குவதுதான். இது 

விஷசக்ரம்போன்றதாகும். டார்பிடோப் படகுகள், சுரங்க 

வெடிகள், மின்சாரச் சுரங்க ae See இந்த 

வகையைச் சேர்ந்தவை 

விஷவாயுவின் நிலைமை ஒருபுறம். இது பெரிய அசுரன் ! 

வெடிகுண்டுகளைக்கொண்டு வான முழுதும் வாயுமய 

மாக்குவது. அல்லது பூமியிலிருந்து பீரங்ககளினின்று 
விஷவாயுவைப் பிரயோடப்பது. எதுவாயினும் இதில் 

வேற்றுமை கிடையாது. உயிருள்ள எதுவும் இதனால் 

கொல்லப்பட்டுவிடுகன்றன. விஞ்ஞானிகள் விஷ வாயுக் 

களை மென்மேலும் அபிவிருத்தி செய்து அதன் வேகத்தை 

அதிகமாக்குகின்றனர். தற்கால யுத்தத்தின் வேகம் அபார 

மாயிருக்கிறதென்பதற்கான காரணங்களை கான் மேலும் 

மேலும் அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம். விஞ்ஞான 

ஆராய்ச்சியின் விபரீதங்கள் இவை. எனவே இந்த நாச 

கரமான காறியங்களுக்கெல்லாம் விஞ்ஞானம் ஓரளவு 

காரணமில்லையா என்று நினைக்க இடமுண்டல்லவா £? 

இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் பங்களூர் விஞ்ஞானக் 
கழகத்தில் பேசும்போது நான் அங்ஙனம் சொன்னேன். 

ஸர். ஸி. வி. ராமன், லேடி. ராமன் இவர்களுடைய விருந் 

தாளியாகப் போயிருந்தபோது ஸர். ஸி. வி. ராமன் ௮க்கி 

ராஸனத்திலேயே நான் அப்போது பேசினேன். இதற்கு 

விஞ்ஞானத்தைக் குறை கூறிப் பயனில்லை யென்றும், அது 

72.
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துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறதென்றும் ஸர். ராமன் 

பலமாக எதிர் வாதம் செய்தார்.- அவர் சொன்னது வாஸ் 

தவம் தான். ஆனால் இந்தத் துஷ்பிரயோகத்தை எப்படித் 
தடுப்பது? 

அறிவு நிரம்பிய விஷயங்களைப்பற்றி ஈமது முன்னோர்கள் 

ஒரு விதியை அனுஷ்டித்து வந்தார்கள். அதாவது அந்த 
விஷயங்களைத் தகுதியாகவுள்ள சிஷ்யர்களுக்கு மட்டுமே: 

அதுவும் ரகசியமாக இருக்க வேண்டுமென்ற பிரமாணத் 

தின் பேரில் உபதேூப்பார்கள். அவர்கள் செய்தது தவறா? 

துரிதமாக அறிவு வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு, சில இனங் 

களில் இது தடையாகும் என்றாலும் இதை நாசவேலை 

யுடன் ஓத்திட்டுப் பார்க்கையில் இது . ஒரு கஷ்டமா £ 

இதற்கு ஒரு யோசனை நான் சொல்லுவேன். உலகத்த 

ஏள்ள விஞ்ஞானிகள் எல்லாருமாக ஓன்று சேர்ந்து உப. 

யோகமற்ற நபர்களிடம் விஞ்ஞானத்தின் மூலம் கிடைத்த 

அறிவைப் பரப்பி அதை நகாசவேலைகளுக்கு உபயோக 

மாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். இது சுலபமான 

இல்லை. அப்படியாயின் அறிவு விஞ்ஞானிகளுடனேயே் 

நின்றுவிடும்படியிருக்கும்.. 

பறக்கும் வித்தையையும், ஜனங்கள் மீது.குண்டு வீசும் 

முறையையும் கற்றுக் கொள்ளாமல் போயிருந்தால் இன்றி 

ருப்பதைவிட மனித வர்க்கத்துக்கு சந்தோஷம் குன்றிப் 

போய் வீடுமா £ ் ் 

எனவே விபரீத ஞானத்துக்கும், அறியாமைக்கும் வித்து 

யாசமுண்டு. நாசத்தை உண்டுபண்ணக்கூடிய இதச 

என்ஜின்கள் விஷயமும். இப்படியேதான். : மனிதர்களி 

வம்ச.
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டையே ஞான வளர்ச்சி. வேண்டுமென்ற உணர்ச்சி நியா 
யமே. ஆனால் அதற்கு நம்மை அருகதையுள்ளவர்களாகச் 
செய்துகொள்ளவேண்டும். ஆனால் விஞ்ஞானம் மனித 
வர்க்கத்துக்கு க்ஷேமமில்லாமல் செய்து விட்டது என் 
னவோ உண்மைதான். இதை கநிறுத்துவதற்கானகாலம் " 
வந்து விட்டது. மனிதன் தானே இவ்விஷயத்தில் 
ஒரு கட்டுப்பாட்டை. அனுஷ்டிக்கவேண் டும், அறிவு 
வளர்ச்சியை அழிவுக்கின் றி மனிதவர்க்கத்துக்கு ஆறுதல் 
தீரும் இனங்களில் பிரயோகிக்கவேண் டுமென்ற உணர்ச்சி 
பெற்ற பிறகே மேற்கொண்டு புதிய விஷயங்களைப் பற்றிய 
ஆராய்ச்சியில் புக வேண்டும். இம்மாதிரியான Sur 
கத்தைச் செய்ய முடி.யுமாவென்பது சந்தேகமாக இருக் 
கிறது. ஆனால் விஞ்ஞானிகள் மனித வர்க்கத்துக்குச் 
செய்யவேண்டிய கடமை ஒன்றுண்டு. பிராங்கன் ஸ்டீன் 
அசுரன் கதையை அவர்கள் மறந்துவிஉக்கூடாது. 

மேல் காட்டு வீஞ்ஞானிகளைப் பற்றி எனக்கு விரிவாகத் 
தெரியாது. ஆனால் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இத்துறையில் 
வழி காட்டியாக இருந்து ஓர் உதாரணமாக விளங்க 
வேண்டும்... 

8-7-'41. 
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என் அன்புள்ள 
லஷ்மிக்கு, 

இன்று 8 உன்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் “மணிீதனும் 
யந்திரங்களும் £ என்ற விஷயமாக நடக்கும் விவாதத்தில் 
கலந்து கொள்ளப் போவதாக என்னிடம் தெரிவித்தாய். 
இது பற்றி உனக்கு நான் ல யோசனைகள் சொன்னேன். 
அவற்றை இங்கு எழுத்தில் குறிப்பிடுகிறேன். 

40னிதனுக்கும் யந்திரத்துக்கும் அவசியமான முரண்பாடு 
ஏதும் இடையாது. பார்க்கப் போனால் யந்திரம் மனித 
னுடைய திருஷ்டி.- அது அவனுக்கு உடன்பட்டு நடக்க 
வேண்டியதாகும். ஆனால் மனிதனுக்கும், யந்தஇரத்துக்கும் 
அளிக்கவேண்டிய ஸ்தானத்தைப்பற்.றியே முரண்பாடு 
களெல்லாம், 

இருவிஷயத்தை உடனே ஓப்புக்கொண்டு விடலாம். உலக 
ஆரம்பத்தில் மனிதன் தன்னுடைய கை கால்களாலேயே 
எல்லாவற்றையும் செய்து கொள்ளும் படி.யிருந்தது. எனவே 
அதிகமாக எதையும் மனிதன் செய்ய முடியவில்லை. பெரிய 
வேலைகளைச் சாதிக்கவும் முடியவில்லை, உழைப்போ ரொம்ப 
அதிகம். முதலில் போக்குவரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம். 
மூன்காலத்தில் எல்லா இடங்களுக்கும் நடந்தே தான் 
செல்லவேண்டும். பிறகு மனிதர்கள் தூக்கச் செல்லக் 
கூடிய பல்லக்குகள் ஏற்பட்டன. 
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நின்னார் குதிரை வண்டிகள், காளைகள், கோவேறு கழுதை 

கள், கழுதைகள், ஒட்டகங்கள், யானைகள் முதலியவற்றைப் 

போக்குவரத்துக்காக உபயோகப்படுத்தக்கொண்டார்கள். 

இதற்குப் பிற்பாடுதான் ரயில்வே என்ஜின்களும், ரயில் 

வண்டிகளும் ஏற்பட்டன. இதே மாதிரி கப்பல், ஸ்டீமர், 

விமானம் முதலியன உபயோகத்துக்கு வந்தன. இவை யெல் 

லாம் நல்லதுதான். இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக் 

இறது. என்னுடைய பாலிய பருவத்தில் கட்டை வண்டியில் 

அளருக்குப்போன நாட்களும், வழி நெடுக இயற்கை காக்ஷி 

களைக் கண்டானந்இத்துக் கொண்டே, கட்டுச் சாதம் 

சாப்பிட்ட இனங்களும் எனக்கு ஞாபகமிருக்கிறது. இது 

செளக்கியமீல்லாமல் தான் இருந்தது. ஆயினும் இதில் சில 

.அமகரன அம்சங்கள் இருக்கத்தான் இருந்தன. 

அடுத்தபடியாக விளக்கும் நெருப்பும். . மனிதன் ஆரம்ப 

காலத்இல் வெளிச்சம், நெருப்பு இவற்றிற்கு. என்னவோ 

செய்து கொண்டு காலத்தைக் தள்ளும்படி இருந்தது. நாம் 

அந்தக் காலத்தைப் போல் இருக்கமுடியாது. 

As afar, பெட்ரோல், காஸ், மின்சார விசை இவற்றின் 

காரணமாக பிரச்னைகள் இர்ந்துவிட்டன. பெட்ரோல், 

மின்சாரம் இவை இரண்டைமட்டும் சர்க்கார் ஏகபோக 

உரிமையாகக் கொண்டு எல்லா ஜனங்களுக்கும் மலிவாகக் 

கிடைக்கும்படி செய்ய வேண்டும். லாபம் முழுதும் சர்க் 

காருக்கு அதாவது ஜனங்களுக்குப் போய்ச் சேர வேண்டும். 

ஆகவே அவ௫ியமான யந்திர சாதனத்தை உபயோகித்துக் 

கொள்வதற்கு ஆக்ஷேபனை கிடையாது. 
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/௦னிதனுக்கு உணவும் உடையும் அத்தியாவசியமான: 

தேவைகள். கணவு சம்பந்தப்பட்ட : வரையில், அதை: 

யந்திர உதவி யிருப்பினும் மனிதர்களே பெருவாரியாக 

உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். மது காட்டில், மக்களுக்கு 

விவசாயமே முக்கியமான தொழில், யந்திர சாதனத்தைப்: 

பயன்படுத்திக்கொள்வதன் மூலம் இன்னும் இதை அபி 

விருத்தி செய்துகொள்ளலாம், ஆனால் அதன் உபயோ- 

“சத்தை ஓர் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடக்கி வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். உணவு உற்பத்தி விஷயத்தில் மனிதனே 

முக்கியமான பாகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 

உணவு உற்பத்தியில் யந்திரங்கள் எவ்வளவு இங்கை. 

விளைவிக்க முடியும் என்பதற்கு நான் ஓர் உதாரணம் 

சொல்லுகிறேன். அரிசியில் இரண்டு வகை. .ரில்லில்: 

குத்திய அரிச ; கைக் குத்தல் அரிசி. 

மகாத்மாஜினாலும் அகில இந்திய கராமத்தொழில் 

சங்கத்தினாலும் கைக்குத்தல் அரிசியின் அனுகூலங்களை 

நாம் இப்போது உணர்ந்தருக்கிறோம். 

-இதைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபிக்கையில் ஓர் முக்கியமான 

விஷயம் எனக்குத் தோன்றுகிறது. தேக உழைப்பைக். 

கொண்டு செய்யும் தொகந்திரவிலிருந்து மனிதன் விடுபட்டு, 

அவனுக்கு ஓய்வும், புத்தி வளர்ச்சிக்கான :. சந்தர்ப்பமும் 

இடைக்குமானால் அது-விசேஷம்தான். மனிதனுக்கு எல்லை: 

யில்லாமல் சந்தர்ப்பங்களிருக்கின்றன. இன்னும் மனித 

னுடைய சக்தி உச்சத்தை அடையவில்லை. ஒரு காலத்தில் 

அக்நிலையை அவன் அடையக்கூடும். இதற்கு. அவலுக்கு 

ஓய்விருக்கவேண்டும். ் 
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ஆனால் இதிலும் இன்னொரு விஷயமிருக்கிறது. கமது 
நாட்டில் பெருவாரியாக யந்திரங்களை உபயோஇப்பது 
விரும்பத்தக்கதா£ மேலே கான் சொன்னபடி. உடை மனி 

தீனுக்கு முக்கியமான தேவை, நெசவாலைகளும், நூல் 

நூற்றல் முதலியனவும் ஈம் நாட்டில் இருக்கின்றன. கைத் 

.. தறி நெசவாளர்களும் இருக்கின்றனர். கதர் வேறு இருக் 
கிறது. மில்கள் மேன்மேலும் வியாபகமடைந்தால் ஈமது 

நாட்டின் தேவை அனைத்தையுமே அவற்றால் பூர்த்தி 

செய்ய முடியலாம். ஆனால் லட்.சக்கணக்காண கைத்தறி 

கெசவாளர்கள் வேலையற்றுப் போவார்கள். ஏற்கனவே: 

இம் மாதிரி ஏற்பட்டுப் போயிருக்கிறது. இதனால் கத 

ருக்கு எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விடும் ஆகையினால் 

இம்மூன்று உற்பத்திகளுக்கிடையே ஓர் ஒருமைப்பாடு 

இருக்கவேண்டும். யந்திரங்கள் மனிதர்களை அடியோடு 

விலக்கிவிடக் கூடாது. 

நமது காட்டில் நமது இராமவாசிகளுக்கும் விவசாயி 

களுக்கும் உபதொழில் தேடிக்கொடுப்பதென்ற மகத்தான 

பிரச்னை யொன்றிருக்கிறது. மேற்படி இரண்டு சாராரும் 

வருஷத்தில் பாதிக் காலம் வேலையில்லாமல் இருக்க 

வேண்டியிருக்கறது. பறவை வளர்த்தல், பண்ணை ௩டத் 

துதல், தேனீ வளர்த்தல் இவற்றை யெல்லாம் யந்திரங் 

களைக் கொண்டு. செய்து விட முடியாது, தொழில் துறை 

யில் மிகவும் முற்போக்கடைக்இருக்கும், ஐப்பான், ஸ்வீட் 

ஜாலந்து போன்ற நாடுகளில்கூட. சிறு தொழில் 

கள் இருந்தே வருகின்றன. கையால் தயாரித்த பொருள் 
களுக்கு யந்திரத்தால் செய்யப்பட்ட சாமான்களை விடத்: 

தனியாக ஓர் அழகு இருக்கத்தான் இருக்கிறது. மலிவான- 
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மின்சார விசையும், கிராமப் போக்குவரத்துக்கு நல்லவசஇ 

இருக்குமாயின் ஈம்.நாட்டில் நல்ல குடிசைக் தொழில்கள் 

ஏற்படக்கூடும். 

ஏழ்மை வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் ஆூய க்கல் 

மிகுந்த பிரச்னைகளை யந்திரங்கள் தீர்த்து விடவில்லை. 

இந்த விஷயத்தில் அமெரிக்காவும், ஐரோப்பாவிலுள்ள 

இன்னும் அநேகம் நாடுகளும் விலக்இல்லை. உண்மையிலி 

இவ்வளவு பிரும்மாண்டமான தொழிற்சாலைகளில் பெரிய 

பெரிய யந்திரங்கள்: இயங்குகின் றன. Hanger சேரி 

களில் கூட்டம். அ;இகரிக்கன்றது. ௮இகக் கூட்டத்தால் 

வியாதி பரவுகிறது. இப்பிரச்னையைச் சமாளிக்கவேண் 

ய நிலைமையும் ஏற்படுகிறது. 

மனிதனுடைய சோர்வைப் போக்கி, . சுகத்தைக்கொடுக்க 

யந்திர சாதனங்கள் ஏற்படுவதை காம் வரவேற்க வேண் 
டியதுதான்.. அத்தோடு மனிதரைப்பற் றிய நினைவையும் 

நாம் மறந்து விடாமல் யந்திரத்துக்கும் மனிதனுக்கும் ஓர் 

. ஒருமைப்பாடு இருக்கும்படி பார்த் துக்கொள்ளவேண்டும். 

9-741, 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 
கண்யமான ஒரு விருந்தாளி என்ற முறையில் நேற்று: 

ஒரு ஈண்பருடைய கல்யாணத்துக்கு ரீ போயிருந்தாய். 

என்னுடனோ அல்லது உன்னுடைய அம்மாவுடனோ நீ 

அநேகம் கல்யாணங்களுக்கு போயிருக்கிறாய். ஆனால் 

தனியாக ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவதென்பது இதுவே 

உனக்கு முதல் தடவையென்று நான் எண்ணுகிறேன். நீ 

அந்தக் கல்யாணத்தில் பரிபூர்ணமான சந்தோஷத்துடன். 

கலந்துகொண்டு தம்பதிகளை ஆ?ர்வாதம் செய்திருப்பாய். 

கல்யாணங்களைத் தடபுடலாக நடத்த வேண்டுமென்பது 

ரொம்ப நியாயம் ; அதற்கு எவ்வளவு ஈண்பர்களும், உற 

வினர்களும் வர வேண்டுமோ அவ்வளவு பேரும் போகவே: 

வேண்டும். 

உறவினர்களும், ஈண்பர்களும் ஏன் போக வேண்டுமென்று: 

லர் கேட்கிறார்கள். எனிய முறை என்றும், சிக்கன 

வாழ்வு என்றும் சொல்லிக்கொண் டூசிலர்சக்தோஷகரமான- 
அம்சத்தை ஈ௪க்கி விடுகின்றனர். இவர்களைக் கண்டால் 

எனக்குப் பிடிப்பதில்லை. ஆடம்பரமான, விகாரமான 

முறையில் செலவுகள் செய்ய வேண்டுமென்று கான் 

சொல்லவில்லை. இளமையுள்ள் இரண்டு பேர்களை நெடு: 

நாள் வாழ்வுக்குஉறவுஉண்டுபண்ணி வைக்கும் சந்தர்ப்பம். 

கல்யாணம். அது வரையில் அவ்விருவரும் அந்நியர்கள். 
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Bios, தாய், குழந்தைகள், சகோதர சகோதரிகள் 

இவர்கள் கடவுளால் உறவினர்களாகச் செய்யப்பட்டி ரக் 

ன்றனர். கல்யாணம் புது உறவு. எனவே கல்யாணத் : 

தைக் கூடுமான வரையில் உன்னதமாகச் செய்து ரொம்ப 

சந்தோஷகரமான காட்சிகளை நிலவும்படி செய்வகலய 

மில்லையா 2 

கல்யாணம் என்பது நம்மவர்களுக்கு ஓர் ஒப்பந்தம் அல்ல. 

அது ஒரு புனிதமான சடங்கு. . சல சீர்திருத்தவாதிகள் 
சொல்வதைப்போல ஒரு புருஷனும் ஓரு ஸ்இரீயும் விவாக 

ரிஜிஸ்திராரிடம் சென்று ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொள் 

வதில் பிரயோசனமில்லை. கிருஸ்துவ மதத்தில் 

இந்தச் சடங்குகளுக்கு ஆதரவிருக்கிறது. இஸ்லாத்தில் 

இது அனுஷ்டானத்தில் இருந்து வருகிறது. இப்போது 
நிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிவருகிறது, சாதா 

சணமாகப் பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் குழந்தைகளில்லை. 

நம்முடைய கல்யாணங்களைப் பற்றியசில சம்பிர தாயங்களை 

வெகுவாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது கைவிட்டு 

-விடவாவது வேண்டும். மாலை மாற்றுவதற்காக மாமன் 

மார்கள் முன்வர மாட்டார்கள். அப்படியே அவர்கள் 

வருவதாகவே வைத்துக் கொண்டாலும் பெண்ணோ மாப் 

பிள்ளையோ மரியாதையாக தோள் கதூக்குவதை வேண்டா 

மென்று தடுத்து விடுவார்கள். ஆயினும் மாலைமாற்றிக் 
கொள்வதென்பது மட்டும் தொடர்ந்து நடக்கும் என்று 

நம்புகிறேன். இது நல்ல சம்பிரதாயம். எதிர்காலத்தில் 

புருஷன் மனைவியாக வாழ்க்கை நடத்தப்போகிறவர்களுக்கு 

சங்கோஜம் நீங்கி பரஸ்பரம் பார்த்துக்கொள்ள மாலை 

மாற்றிக்கொள்ளும் முறை ஓர் சந்தர்ப்பத்தை அளிக்கிறது. 

Lee



திருமண நிகழ்ச்சிகள் 
  

அ/டுத்தபடியாக ஊர்வலம்? முதலில் மாம்பின்ளை அழைத் 

தல், பிறகு பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் சேர்த்து உட்கார 

வைத்து நடத்தும் ஊர்வலம். . பெறிய ஈகரங்களிலுள்ளவர் 

களின் நடத்தை காரணமாக ஊர்வலத்தின் மதிப்புக் 

குறைந்து விட்டது, கிராமங்களில் இந்த சம்பிரதாயம் 

. இருந்து வருகிறது. பக்கத்திலிருப்பவர்களுடைய நல் 

லுணர்ச்சியை அறிந்து கொள்ளுவதற்கும் ஆரதி எடுத்துத் 

தம்பதிகளை ஆசீர்வதுப்பதற்கும் ஊர்வலங்கள் சந்தர்ப் 
பத்தை அளிக்கிறது. நல்ல காகஸ்வரக்கச்சேரி வைக்கும் 

பக்ஷத்தில் ஊர்வலங்கள் காரணமாக சங்கீத விருந்தையும் 

அனுபவிக்க முடிகிறது. 

பல்வேறு ஜாதியாரும், மதத்தாரும் வெவ்வேறு விதமான 

முறையைக் கல்யாணங்களில் அனுஷடிக்கிறார்கள். 

கர்ரணங்கள் எதுவாக இருந்த போதிலும் பிராமணர் 

களிடையே ஓர் விதமான அனுஷ்டானமூண்டு. அதாவது 

விவாகத்தில் இஷ்டமில்லாத ஒரு பிரம்மச்சாரி. அவனைப் 

பெண்ணின் பெற்றோர்கள் போய் பிரார்த்தித்து தங்க 

ஞூடைய .கன்னியைத் தானமாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி 
கேட்பர். 

பாரணிக்கரஹணம் அக்னிஹோத்ரம் முதலியவைகள் 

முக்கியமான வைதிகக் காறியங்களாகும். இவற்றை 
யெல்லாம் புரோகிதர்கள் உதவியோடு, விவாஹத்துக் 

காக அழைக்கப்பட்ட வருர்இனர் மூன்பாக நடை 

பெறும், . 7 

4 திரங்களெல்லாம் ரொம்ப,முக்கியமானவை. கிருஹஸ் 

தன் என்ற முறையிலும், தம்பதிகள் பரஸ்பரம் உன்னத 
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அருமைப் புதல்விக்கு 
  

மான காரியங்களைச் செய்ய வேண்டி யிருக்கிறதென்பதை 

அறிவுறுத்தும் மந்திரங்கள். மந்திரங்களின் அர்த்தத்தை 

தெரிந்துகொண்டு உரிய காலத்தில் உனக்குப் போதிக். 

கலாமென்று நம்பி யிருகீகறேன். 

கல்யாணத்துக்கு அடுத்த காளுகாட்களிலும் தம்பதிகள் 

அக்னிபூசை செய்கிறார்கள். இது வேத கால சம்பிர 

தாயம். இதைப் பெண் வீட்டிலேயே செய்கிருர்களாயினும் 

மாப்பிள்ளை வீட்டிலேயேதான் செய்ய வேண்டும். . 

நூாளுநாட்களும், ஏன் ஐந்தாவது நாள்கூட கலங்கு, ஊரு ஞு ஞூ! ஐந்தாவது கு ஞூ 

சல் இவை இரண்டும் நடக்கும். இதைப் பார்ப்பதில்: 

எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். உனக்கும் இது பிடித்திருக்கும் . 

என நம்புகிறேன். இவை மிகவும் சக்ேகோஷகரமான வைப: 

வங்கள். இதன் முக்கிய கோக்கம் என்ன தெரியுமா £ மண 

மகனும், மணமகளும் பரஸ்பரம் ஒருவரையொருவர் நன்கு 

தெரிந்துகொண்டு, விளையாடவும், சங்கோஜத்தைவிடவும் 

இவ்வைபவங்கள் உதவுகின்றன. இந்த சமயங்களில் வீட் 
டில் நன்றாகப் பாடும் ஸ்திரீகள் பாடினால் சந்தோஷத்துக்கு. 

அளவே கிடையாது. சமீப வருஷங்களில் நான் சில கல் 

யாணங்களில் ஒரு விஷயத்தைக் கவனித்திருக்கிறேன். கட் 

டிய பந்துக்கள் உள்பட விருந்தாளிகளெல்லாம் சாப்பாடு 

காப்பி முதலியவற்றிலேயே அதிகக்கவனம் செலுத்துகன் ற: 

னர். அவர்களுக்கு கலங்கு, ஊஞ்சல்போன் ற சந்தோஷகர 

மான வைபவங்களில் கவனம் இருப்பதில்லை. சில: சமயங் 
-களில் அவர்கள் இந்த வைபவங்களைத் துரிதப்படுத்தி PS 

இிரம் சாப்பிடலாமென்றும் சொல்லுவர். இவர்களெல்லாம். 

சொல்வது அடியோடு தவறு. ஒரு யுவனும், ஒரு யுவதியும் 
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ஒரு மூறைதான் கல்யாணம் செய்து கொள்கின்றனர். 

அவர்கள் பூர்ண சந்தோஷமாயிருக்க அனுமதிக்க 

வேண்டும். நாமும் அவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருப்பதன் 

மூலம் அவர்களது சந்தோஷத்தைப் பெருக்க வேண்டும். 

நான்கு. நாள் கல்யாணம் கஷ்டமான காரியம். ஆனால் 

அது விசேஷமானதுதான். சந்தோஷகரமான திருமணம் 

மனித வர்க்கத்துக்கு உகந்த தொரு அம்சம். 

10-7-'47, 

ர்க். ~ 2285
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பெண்களும். உயர்தரக் கல்வியும் 

  

  

என் அன்புள்ள 

லஷ்மிக்கு, ட 
GB im நீ என்னிடம் தெரிவித்தபடி பெண்களும் உயர் 

தரக் கல்வியும் என்பது பற்றி இங்கு எழுதுகிறேன். இவ் 

விஷயத்தில் உனக்குத் திட்டமான அபிப்ராயங்கள் உண் 

“ டென்பதை நான் அறிவேன். கொள்கைகள் சம்பந்தப் 

பட்டமட்டில் ரீ சொல்வது வாஸ்தவமே. புத் வளர்ச்சி 

பெற்று ஞானத்தைச் சம்பாதித்துக்கொள்ளும் விஷயத்தில் 

ஆண்களாயினும் சரி பெண்களானாலும் சரி: அதில் 

வேற்றுமை இல்லை. சாதாரணமான பெண் ணுூக்கோ ஆட 

வர்களைப் போலன்றி வேறு விதமான கடமையிருக்கி றது. 

பெண் தாயாவாள். வீட்டுக்கு அவள் லட்சுமிபோல. இந்த 

ஸ்தானத்தை ஆடவர் வக்க முடியாது. நமது காட்டில் 

பெண்களுக்குள்ள தாய்மை அந்தஸ்தை மேல்கோக்காகப் 

பார்க்கும்போது குறைவாகக் காணப்படினும் அது 

அங்ஙனம் இருக்க்வேண்டியதே யில்லை. இத் தவறுக்கு 

ஆடவர் விடை. தந்தாகவேண்டும். பெண்களுக்கு சம 

அந்தஸ்து கொடுத்து ஈடத்துவதன் மூலம் ஸ்திரீகள் தங்கள் 

குடும்பத்தைக் கண்டு கண்யமுற்றுச் சுய மரியாதையுடன் 

இருக்கும்படி. செய்யவேண்டிய வேலை ஆடவருடையது. 

எனவே பெண்களின் உயர்தரக் கல்வி எனும்போது 

மேலே சொன்ன விஷயங்களை மனதில் கொண்டு கவனிக்க 

2260 |



பெண்களும் உயர்தரக் கல்வியும் 
  

வேண்டும். நமது பெண்கள் எவ்வளவு : மேல் படிப்பு 

வேண்டுமாயினும் படிக்கட்டும். கமான் வேண்டாமென்று 

சொல்லவில்லை. : ஆனால் ஒன்று. பெண்களும் அவர்கள் 

விஷயத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருப்பவர்களும் 

பெண்களெல்லோரும் சம்பாஇக்க வேண்டியவர்களில்லை 

யென்பதையும், குழந்தைகளை நன்கு வளர்க்கவேண்டிய 

பொறுப்பு அவர்களுக்கிருக்கிறதென்பதையும் உணர 

வேண்டும். ஸ்திரீ தன் கணவனுக்குக் குடும்பத்தில் உதவி 

யாக இருக்கவேண்டுமேயன்றி அவனது சிரமத்தை இரட் 

டிப்பாக்கக் கூடாது. இதையும் அறிவது-அவசியம். 

பெண்களுக்கு உயர்தரக் கல்வி வேண்டுமென்றால் காலேஜ் 

படிப்பு வேண்டுமென் ற அவசியமா? கல்வி என்பது ஆயுள் 
பூராவும் செலவிடவேண்டிய மூறை. கல்விக்குப் புத்த 

கங்கள் மட்டுமே மார்க்கம் என்பது கிடையா து. தொழில் 

துறையில் உபாத்தியாயராக இருப்பவர்கள்தான் உபாத் 

தியாயர் என்பதும் இல்லை. பரீட்சைகளும் பட்டங்களும் 

மட்டும் கல்வியின் சின்னங்களில்லை. பிரபஞ்பம், இயற்கை 

வாழ்க்கை இவையெல்லாம் பெரிய ஆசிரியர்கள். காம் 

வாழ்கிறோம்; வாழ்வின் மூலம் கற்கிறோம். “இதையே ஆட 

வர்கள் விஷயத்திலும் ஏன்.அனுஷ்டிக்கக்கூடாது?”” என்று 

நீ கேட்கலாம். அவர்கள் சம்பாஇக்க வேண்டியிருக்க றது. 

தொழிற் பயிற்ச்சியை அவர்கள் அடையவேண்டும். 

கல்வி இல்லாமலேயே இரண்டு பெறிய ஸ்இரீகள் என் 

வாழ்க்கையை எப்படி உருவாக்கினார்கள் என்பதைச் சொல் 

கிறேன் கேள், இரண்டு உதாரணங்கள், என் அம்மா 

வும், பாட்டியும். இருவருக்கும் எழுதவோ, படிக்கவோ, 
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கணக்குப் போடவோ தெரியாது. ஆனால், உன்பாட்டி 
இதிஹாசம், புராணம், இவற்றிலிருந்து ஓப்பற்.ற சகதைகஆர 
வெகு சாதுர்யமாக எனக்குச் சொல்லுவாள். அவளுக்கு” 
வைத்தியம் ரொம்ப நன்றாகத் தெரியும்." குழந்தைகள் 
வியாதிகள் எல்லாவற்றிற்கும் அவளே பரிகாரம் செய்து 
கொடுத்துக் குணமாக்கிவிடுவாள். அவள் ஓழு பெரிய 
குடும்பத்துக்குத் தாயாராக இருந்து எங்களையெல்லாம் 
பக்ஷமாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும் கவனித்து வந்தாள். 
நாங்கள் அவளையே 4 அம்மா £ என்று அழைப்போம். — 

அடுத்தபடியாக என் அம்மா? அதாவது உன் பாட்டி. 
அவளுக்கு நான் என்ன செய்யக்கூடாது? 92-வது வயதில் 
அப்பா தவறிப் போய்விட்டார். பெரிய குடுழ்பம்; ஐவேஜ-ஈ 
சொல்பம். உதவிக்கு யாரும் இல்லை, கிட்டிய பந்துக்கள் 
விரோதம். இந்த நிலையில் அவள் எங்களையெல்லாம் முன் 
னுக்குக் கொண்டுவந்து இதற்காகத் தன்னையே அர்ப்பணம் 
செய்துகொண்டாள். குடும்ப விவகாரங்ககாத் இறமை 
யாகவும், தைரியமாகவும் கவனித்து ஈடத்தினாள். 

//டிப்பில்லாத ஆடவர்களிடையேகூ.ட இது போன்ற: 
உதாரணங்களைச் சொல்லலாம். ஆனால் உயர்தரப் 

படிப்பு படிக்கும் சிறுவர்களுக்கு எதிராக இந்த வாதத்தை 
உபயோகிக்கக்கூடாது. இதைப் பெண்கள் விஷயத்தி 
௮ம் சொல்லக்கூடாது என்று நீ சொல்வாய், ஒப்புக் 
“கொள்கிறேன். காலேஜ் படிப்பில்லை என்பதற்காக பெரிய 
சந்தர்ப்பங்கள் தவறிப்2 SER A என்றுமட்டும் தெரி 
வித்துக்கொள்கிறேன். 

ஹி%த, தமிழ், சம்ஸ்கிருதம், ஆங்கிலம் ஆகிய பல பாஷை 
இலக்கியங்களிலே ஈமது பெண்கள் எவ்வளவு மேலான 
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படிப்பைப் பெறலாமோ அவ்வளவையும். பெறவேண்டு 
மென்பது என் விருப்பம். இவைகளில் எல்லாம் அல்லது 
ஒரு சில வற்றிலாவது நீ நிபுணத்வம் அடையவேண்டு 
மென்பது என் ஆசை. உலக விவகாரங்களை அறிய உலக 
சரித்திரம் பூகோளம் இவற்றை நீ தெரிந்துகொள்ள வேண் 
டும். விஞ்ஞான விஷயத்தையும் அறிய வேண்டும். குடும்ப 
சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம் இவற்றைத் தெரிந்து 
கொள்ள வேண்டும். ஈமது தேச சரித்திரம், பூகோளம், 
அரசியல் முதலியவ௰்றை நன்கு தெரிந்துகொள்வதவ௫யம். 
சங்கீதம், சித்திரம் இற்றில் ஏதாவது ஓன்றையேனும் 
தெரிஈ்துகொண்டிருக்க வேண்டும். புத்தகத்இுன் மூலம் 
மேற்கொண்டு விஷயங்களைக் கிரஹித்துக்கொள்ளும் வகை 
யில் நீ கல்வி அறிவைப் பெற வேண்டும். தற்கால 
பிரச்னைகளை நெருங்கியவர்களுடன் விவாதிக்கும் சக்த 
வேண்டும். 

இவையும் வேண்டும். இன்னும் அதிகமாகவும் வேண்டும். 
இருப்பினும், பொதுவாக காலேஜ்களில் ஸ்திரீகள் சேர் 
வதை கான் ஆதரிக்கவில்லை. ஒரு காலத்தில் அவர்கள் 
மெட்ரிகுலேசன் வகுப்புவரை படிக்கவேண்டுமென் று 
நினைத்தேன். அந்த அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொண்டு, 
பெண்கள் இண்டர் மீடியேட்வரை படிக்கலாமென் றெண் 
ணுகிறேன். ௮ந்த மனமாற்றத்துக்கு நீயேதான் காரணம். 
கணவன் சம்மதப்பட்டால் பி.ஏ., பி.ஏ., ஆனர்ஸ் வரை 
கூடப் படிக்கலாம். இது என் அபிப்பிராயம், நீ ஒப்புக் 
கொள்கிறாயா £ 

Ding விவாதிப்போம். 

7157-47, 
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என்: அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

/தினெட்டார் தேதியன்று சென்னை அடல இந்திய 
ரேடியோ நிலையத்தில் “மாணவர்கள் ஹாஸ்டல் வாழ்க் 
கையும்--வீட்டு வாழ்க்கையும் ” என்ற விஷயமாக நடக்கப் 
போகும் விவாதத்தில் ரீ கலந்துகொள்ளப்போவதாக அறி 
கிறேன். நான் அதைக் கேட்க விரும்புகிறேன். நீ இவ் 
விஷயமாக எழுதியிருந்த ' கையெழுத்துப் பிரதியை என் 
னிடம் படித்துக் காட்டினாய். அதற்காக நான் உன்னை 
பாராட்டுகிறேன். 

இதர விவாதங்களில் உள்ளதைப் போலவே எந்த விஷயத் 
திலும் உண்மை என்பது ஒரே பக்கத்தில்கான் இருக்கும் 
என்பதில்லை. இருதரப்புக்குமிடையே உண்மை இருக்கும். 
விவாதம் என்று வந்துவிட்டால் ரீ ஏதாவது ஒருபக்கத்தில் 
தான் இருக்க முடியும், ஆனால், நாம் ஈமது நிலைமையை 
உணர்ந்து கொண்டு எதிர் தரப்பிலும் ஏதாவது விஷ 
யங்கள் இருக்கக் கூடும் என்பதை அறியவேண்டும். 

இந்த விவாதம் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் முக்கியமான 

அம்சம் இதுதான். நல்ல எஇிர்கால முன்னேற்ற்றம் 

வேண்டுமென்ற நோக்குடன் கவனித்தால் சிறுவருக்கோ 

அல்லது பெண்ணுக்கோ எது சிறந்தது? என்பது தான் 
அந்தமுக்கியமான அம்சம். 
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மது பையன்களும், பெண்களும், நல்ல பிரஜைகளாக 

வேண்டுமென்பதுதான் ஈமது விருப்பம். இந்த விஷயத்தில் 

குடும்பமும், பள்ளிக்கூடமும் செய்யவேண்டிய கடமை 

மகத்தானது. வெகு தொலைவுக்கப்பால் உள்ள பெற்றோர் 

களையுடைய குழந்தைகளை போர்டிங் பாடசாலைகளில் 

சேர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் இல்லாமல் வெளி அலு 

வல்களையுடைய பெற்றோர்களைப் பற்றியும், குழந்தைகள் 

விஷயத்தில் போதியபடி. கவனம் செலுத்த அவகாச 

மில்லாத பெற்றோர்களைப் பற்றியுமே நான் இங்கு நினைத்து 

எழுதுகிறேன். 

இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் குழந்தைகள் தங்கி வக் 

கும்படியான போர்டிங் பாடசாலை இருப்பது சிறந்த 

மாற்று, நீ உன்னுடைய கையெழுத்துப் பிரதியில் குறிப் 

பிட்டிருப்பதைப் போலவே தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் 

செலுத்த முடியாதபடி. போர்டிங் பாடசாலை மிக்க விரி 

வாக இருக்கக்கூடாது. மேலும், இங்குள்ள குழந்தை 

களுக்குக் குறைந்தது இரண்டு மாதமாவது விடுமுறை 

இருக்க வேண்டும். அவர்கள் அதைத் தங்கள் 'பெற்றோர்க 

Ce நெருங்கிய பஙட்துக்களுடனோ செலவிடும்படி. 

இருக்க வேண்டும். இதைக் தவிர இப் பாடசாலையிலுள்ள 

குழந்தைகள் பரஸ்பரம் பெற்றோர்களுடன் கடிதப் போக்கு 

வரத்து வைத்துக்கொள்ளும்படிபயிற்சி அளிக்கவேண்டும். 

பள்ளிக்கூட வாழ்க்கைக்கு: அனுகூலமாகக் குடும்ப 

வாழ்க்கையும் அமைவது அவசியம். சாதாரணமாகப் பெற் 

றோர்கள் முக்கியமாக தந்தையா யிருப்பவர்கள் தங்கள் 

குழந்தைகள் விஷயத்தில் செலுத்த வேண்டிய அளவில் 
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கவனம் செலுத்துவதில்லை. தாய்மார்களும் அவர்களுடைய 

முன்னேற்ற விஷயத்தைக் கவனிப்பதில்லை. பல குழந்தை 

ககயுடைய தகப்பனார்,௮அவர்களைப்பற்றி வேண்டிய அளவு 

. தகவலைத் தெரிர்துகொள்வது கிடையாது. இவை அனைத் 

தும் தவறு. குழந்தைகள் குடும்பத்தில் மூக்யமானவர்கள். 

அவர்களைச் சரியாக உற்சாகப்படுத்தி வளர்த்தால், 

குடும்ப வாழ்வு , அவர்களுக்கு செவ்வையாக உருவக 

மடையும். 

குழந்தைகளும் குடும்பத்தைப்பற்றிச் சீரான அபிப்பிரா 

யம் கொள்ள வேண்டும். - அதாவது தங்களுடைய கல்வி 

பூர்ண பக்குவமடைந்து. செம்மை யடைவதற்கு வீடுகள் 

சிறந்த இடமென்பதை அவர்கள் உணரவேண்டும். பள் 

ளிக்கூடத்தில் மட்டும்தான் ஒழுங்காகவும் சீலத்தோடும் 

நடக்க வேண்டுமென்றும், வீட்டில் அப்படியிருக்கத் 

தேவையில்லை யென்றும் எண்ணக்கூடாது. பெற்றோர் 

. களுக்குத் தாங்கள் செய்யவேண்டிய கடமை என்னவென் 
பதை அவர்கள் உணர்ந்து, பள்ளிக்கூடத்தில் தங்களுடைய 

அனுபவங்கள் என்னென்ன உண்டோ அவற்றை தரய் 
தந்தையரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். 

சிநு குழந்தைகளுக்கு “போர்டிங் பாடசாலை” யால் 

தெளிவான ஓர் அனுகூலம் உண்டு. அதை ஏற்றுக்கொள் 

எத்தான் வேண்டும். ஈமது குழந்தைகள் சீக்கிரமாகவும், 

போதியபடியும் கற்றுக்கொண்டு தாங்களாகவே தங்கள் 

காரியங்களைக் கவனித்துக் கொள்வதில்லை. அவர்களது 

உடைகளை யாராவது துவைத்துத்தர வேண்டியதிருக் 

கிறது; குளிப்பாட்டிவிட வேண்டியதிருக்கறது; கில 
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சமயங்களில் உணவு எஊட்டும்படியும் நேருகிறது. அவர் 

களது வேலையைப்பற்றி கினைவுபடுத்தும்படியும் ஆறது. 

போர்டிங் படசாலையில் அப்படியில்லை. தானாகவே தன் 

காரியங்களைக் கவனித்துக்கொள்ள கற்கமுடியும். இதனால் 

தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. 

அதனால் அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம். சிறு 

குழந்தைகளை வீட்டு வாசனையின்றிப் பள்ளிக்கூடங்களி 

லேயே விட்டுவைப்பதும் கெடுதல்தான். வீட்டு வாழ்க் 

கையும் நல்ல பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையும் கலந்திருத்தல் 

தான். நல்லது. ் 

சீரிசமதையானவர்களுடனும், ' பெரியவர்களுடனும் பழக 

கேருவதால், சிறுவர் சிறுமியரிடையே காணப்படும் துர்க் 

குணங்கள் மறைந்து, நல்ல அறிவு ஏற்படுகிறது. நற் 

குணங்கள் படிவதற்கும் இடமுண்டாகறது. இதெல்லாம் 

நல்ல விஷ்யங்கள். 

வயது வந்த மாணவ மாணவிகள் சம்பந்தப்பட்ட வரை 

யில் சில வருஷங்கள் “ ஹாஸ்டல் '' வாழ்க்கையில் இருப் 
பது சிறந்தது. இதை அனுபவத்தைக்கொண்டு சொல்லு 

கிழேன். . பதினாறு அல்லது பதினேழு வயதுள்ள மாணவ 

மாணவிகள் ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். இதற் 

இடையே குடும்பத்தின் மூலம் போதிய பயிற்சி ஒட்டி 

யிருக்கும். காலேஜ்களில் நீண்ட விடுமுறைகள் உண்டு. அப் 
போதெல்லாம மாணவர்கள் தங்கள் ஊர் போய் சேரலாம். 

ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையில் நல்ல குணங்களைப் பெருக்கிக் 

கொள்ளலாம். ஈ௩ட்பு, தன்னம்பிக்கை, தன் விஷயத்தைத் 

233



AGO SVMS S 
  

தானே நிர்வகிப்பது ஆகியவற்றை அபிவிருத்தி செய்து. 

கொள்ளவும் கூடும். 

விவாதத்திற்கான இவ்விஷயம்பற்றித் திட்டமாக எந்த 

பதிலையும் சொல்லமுடியாது, ஆனால், உன் போன்ற 

வயதுள்ளவர்களுக்கு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் 

பள்ளிக்கூட வாழ்க்கைக்கும் ஓர் ஒருமைப்பாடு இருக்கும். 

படிச் செய்வது விசேஷம். 

கடவுள் உனனைக் காப்பாராக 1. 

12-7.-141. 

் கீலக



மூட நம்பிக்கை 
  

  

என் அன்புள்ள ச 

லக்ஷ்மிக்கு, , 

பழக்கம் காரணமாகச் சல வார்த்தைகள் இட்டுவதைப் 

போன்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கின்றன. “மூட நம்பிக்கை” 

என்பதும் அவற்றில் ஒன்றாகும். . “மூடகம்பிக்கையுள்ள 

வர்கள்” என்று ஈம்மை யாரேனும் சொன்னால் வெட்கமாக. 

இருக்கிறது. 

சில விஷயங்களில் காரணமில்லாமல் நம்பிக்கை வைப் 

பதை மூடநம்பிக்கை எனலாம். இதற்குக் காரணம் என்ன 

வென்று கேட்டால் நமக்குத் தெரியவில்லை. சிலரைப் 
ப்ியோ அல்லது சில விஷயங்களைப் பற்றியோ நமக்குத். 

இட்டமான உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. சில சம்பவங்களைப் 

பற்றியும், சில பிராணிகள் குறித்தும் அதே போன்ற 

அபிப்பிராயம் கொள்கிறோம். ஒரு வாரத்தில் சில 

இனங்கள் பற்றியோ, அல்லது நேரம் பற்றியோ ஒரு 

விதமாக அபிப்பிராயப்படுகிறோம். இவற்றில் சிலவற்றை: 

நாம் ஏற்றுக்கொள்கறோம். மற்றவற்றை விரும்புவதில்லை... 

காரணரீதியாகப் பர்க்கையில் இவையெல்லாம் தவறென் 

றும், முட்டாள்தனமான தென்றும் காம் சொல்லலாம் 

ஆனால் இதனால் எதுவும் விளங்குவதில்லை. ஏனெனில் 
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ஜனங்கள் அம்மாதிரியான நஈம்பிக்கையுடையவர்களாக 
இருக்கின்றனர். அப்படி இல்லாமல் இருப்பவர்கள் 

Ger ound. ஹிந்துக்களாகய நாம் சிலவற்றில் ஈம்பிக்கை 
அதிகம் கொண்டிருக்கிறோம், முஸ்லிம்களும், இருஸ்துவர் 

களும் இதுபோலத்தான் நடக்கின்றனர் என்று கான் நம்பு 

இறேன்.. பார்க்கப்போனால் எல்லாரும் இதேபோல ௩ம் 

பிக்கைகள் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 79-வது 

நம்பர் என்றால் ஐரோப்பியருக்கு இகல். எணிக்குக் &ழ் 

பக்கமாக ஐரோப்பியர் நடந்து செல்வதில்லை; வெள்ளிக் 

இழமைகளைக் கண்டால் அவர்களுக்குப் பிடிப்பதில்லை. 

இன்னும் எவ்வளவோ உதாரணங்களைச் சொல்லிக் 

'கொண்டே போகலாம். 

மற்றவர்களுக்குக் கொடுமை இழைக்கும்படியாகவுள்ள 

பழக்கங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் நாம் விட்டுவது நலம். 

அதாவது மிருகபலி, சித்தரவதை, தானாகவே அலகு குத் 

. இக்கொள்வது போன்ற காரியங்கள் இவற்றையெல்லாம் 

விட்டுவது விவேகம். ஈம்பிக்கை என்ற காரணத்துக்காகப் 

,பிறருக்கோ அல்லது ஈமக்கோ கஷ்டம் விளவிப்பது சரி 

யல்ல, மிகவும் நல்ல காரியத்துக்காகத் தவிர்க்க 

முடியாது போனாலன்றி ஹிம்ஸை செய்துகொள்வது கட 

வுளுக்குப் ப்ரீிதியல்ல. இதை கான் ஏற்கனவே உனக்கு 

எழுதி யிருக்கிறேன். 7 

மோட நம்பிக்கை மனிதனுடன் பிறவிக்குணமாக அமைந் 

இருக்கிறது. நமக்குத் தெரிந்த விஷயங்கள் சொற்பம். 

தெரியாத விஷயங்களோ அபாரம். நிரூபிக்கமுடியாத 

சந்தர்ப்பங்களில் நாம் நம்பிக்கைகான் கொள்ளவேண்டி 
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மூட ஈம்பிக்கை 

யிருக்கிறது. ஆகவே மனிதர்கள், தங்கள் பிள்ளைப் (9ரா 

யத திலிரு£்து சொல்லப்பட்டுவற்த விஷயங்களை நம்பித்: 

கொண்டே வக்திருக்கின்றனர். 

விஃரஹ ஆராதனை என்பது ஒரு ஈம்பிக்கை, ஸீிந்துக்க. 

ளாகிய காமெல்லோரும் கோயில்களிலும், ஸ்வாமி தரி 

சனத்திலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். வீட்டில் கூட 

நாம் படங்கள், ஸாளிக்கிராமங்கள் இவற்றை வைத்துப்: 

பூஜிக்கிறோம். கடவுள் இருப்பதாக வைத்துக்கொண்: 

டாலும் உயிரற்ற உருக்களில் அவர் வ௫க்கமாட்டார். 

என்று காரணவாதி வாதிக்கலாம்.. இதில் அவருக்குத்தான் 

திருப்தி. எனவே அவர் ஈம்மெல்லோரையும் மூட. 

நம்பிக்கை யுள்ளவர்கள் என்று-கரு.துகருர், 

தாம். இதை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை ; நாம் ஈமது வழக்கப்: 

படி. பூஜை செய்கிறோம். இது மூட ஈம்பிக்கையா?' 

* இல்லை £ என்பதே என்பதில். 

கடவுள் யார் 2 எப்படி யிருப்பார்? எங்இருப்பார் 7 

என்ற விவரங்களை யாரும் திட்டமாக விவரிக்கவில்லை. 

அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று சர்வ மதங்களும் கூறு 

இன்றன. ஆகவே இந்த உருவங்களிலும் அவர் இருக்கத். 

தான் இருக்கிறார். இந்த விக்ரஹங்கள் கான் கடவுள் 

என்றால் யார் இல்லையென்று சொல்ல முடியும் 2 

சிதம்பரத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எனக்கு மிக ஈன்றுக: 
நினைவிருக்கிறது. அங்கு ஸ்ரீ நடராஜா கோயிலில் ஆயிரக் 

கால் மண்டப்த்திலிருந்து ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியைத் Bail 

தீர்கள் எழுந்தருளச் செய்கின்றனர். இந்த. தரிசனம். 
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வெகு விசேஷமானது. கான் ஸ்வாமியைத் தரிசித்தேன். 

ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏக காலத்தில் கை தூக்கித் 

தொழுது “ஹர ஹர மகா தேவா ” என்று கோஷித்தனர். 

அந்தச் சம்பவம் இன்று கூட என்னை நகெக்குருகச் செய் 

.இறது. கடவுள் இல்லை யென்று யார் சொல்ல முடியும் £ 

நான் அப்படிச் சொல்லவே மாட்டேன். . 

Agua, Hoorg சில நம்பிக்கைகள் உண்டு. அவை 

யாருக்கும் கெடுதியல்ல. ஆனால் நன்மை பயக்கக் கூடி. 

யவைதான். இனசரி ராகு காலத்தில் எந்த நல்ல காரியத் 

தையும் ஆரம்பிக்கக் கூடாது. இது எவ்வளவு உண்மை 

யானது என்பதை என் சொந்த அனுபவத்தைக் கொண்டு 

சொல்ல மூடியும். இந்தக் காலத்தை விட்டால் வேறு. 

.இடையாதென்னும்படி நமக்கு அவ்வளவு அவசர காரியம் 

எதுவும் கிடையாது. 

சில தினங்களில் நாம் சில திசைகளை நோக்கிப் பிரயாணம் 

செய்யக் கூடாது, எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் மூன்று 

பிராமணர்கள் சேர்ந்தாப் போல போகக்கூடாது. இல 

வருஷங்களுக்கு முன் கானுள்பட மொத்தம் மூன்று பிரா 

மணர்கள் ஒரு ஏலத்துக்குப் போனோம். என்ன நடந்து 

விடும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் ஏலம் ஓத்திப் போடப் 

பட்டு விட்டது! ஏதாவது ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் 

போது யாரேனும் தும்மினால் ௮க்காரியத்தை நிறுத்தி 

விட்டு பிறகே ஆரம்பிக்க வேண்டும். வடக்கு இக்கல் 

தலையை வைத்துப் படுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. காலை 

வெயிலில் இரியக்கூடாது. : காலையில் கருட தீரிசனம் செய் 

வது ஈல்லது, இந்த கம்பிக்கைகளெல்லாம் யாருக்கும் 
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மூட ist 
  

"கெடுதி தரத் தக்கவையன்று. இவற்றில். “சில சான்ட்னிய 

_ முறையில் அவசியமானவையுமாகும், 

இ)த்ற்கடுத்தபடியாகச் சகுணங்கள். இவற்றை அனுஷ் 
க்கலாம். இது சிலருக்கு ஆட்சேபகரமாகவும் பொறாமை 

யாகவும் இருக்கலாம். இருப்பினும் இதைச் சரிப்படுத்திக் 

கொள்ள வேண்டும். 

மொத்தத்தில் - பல்லாண்டுகளாக மனிதர்கள். உலக 
மெங்கும் ஏதோ இல நம்பிக்கைகளைக் கடைப்பிடி த்தே 

நடந்திருக்கன்றனர். இதைத் தொடர்ந்தும் அவர்கள் பின் 

பற்றுவாறென்றே தோன்றுகிறது. ஆகவே மாம் இதற் 
காக ஆத்திரமடையாமல் அவற்றின் மலரும் அனுகூல 

மடை வோமாக, 

13-7-'41. 
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சமூக சீர்திருத்தம் 

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

““சீமூக சிர்திருத்தம்” என்று சொல்லுவது குறித்து நீ 

அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பாய். இவ் விஷயமாக நான் 

உனக்கு இரண்டு, மூன்று கடிதங்கள் எழுத விரும்பு 

இறேன். இது முதல் கடிதம். 

இனங்களின் பொருளாதார நிலைமையை உயர்த்த வேண்டு: 

மென்ற பிரச்னை சம்பந்தமாக இங்கு எழுதப் போகிறேன். 

இன்று அல்லது யுத்தத்துக்கு முன்னர் மேல் நாடுகளில் 

சமூகச் சிர்திருத்தம் என்று சொன்னால் பொருளாதார 

நிலைமையை அபிவிருத்தி செய்வதென்பது தான் அதன் 

கருத்து, ] 

சமூகம் சர்பட வேண்டுமானால் ஏழ்மை, பட்டினி, அறி 

யாமை, இராத நோய்கள், அதிகக் கூட்டம் இவையெல் 

லாம் இருக்கக் கூடாது என்பதை அனைவரும் ஓப்புக் 

“கொள்வார்கள். பணத்தை இன்னதுதான் செய்வதென்று: 

வகை தெரியாமல் விழிப் பவர்கள் மட்டுமே பணத்தில் 

மூழ்கியிருக்க வேண்டுசமன்பதும் மற்றவர்களெல்லாம் 

சக்க முடியாத கஷ்டங்களில் உழன்று வாட வேண்டு 

மென்பதும் கடவுளின் நியதியல்ல. இந்தியா சீனாபோன்ற 
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சமூக சீர்திருத்தம் 

அபிவிருத்தி யில்லாத இடங்களில்மட்டுமே இந்தமாதிரி 

யான நிலை என்பது கிடையாது, அமெரிக்கா,. பிரிட்டன் 

போன்ற தொழில் வளத்தில் இறந்த நாடுகளில்கூட. இம் 

மாதிரியான நிலை இருக்கத்தான் இருக்கிறது. 

(/கவான் இந்தப் பூமியில் அநேக விஷயங்களைச் சிருஷ்டித் 

திருக்கிறார். இயற்கையே செழித்திருக்கிறது. மனிதர்கள் 

தன்னலமின் றியும், கொடுமையாக இல்லாமலும் இருக்கும் 

பக்ஷத்தில் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் உணவுண்டு; 

உடையுமுண்டு. இவை அளவுக்கு அதிகமாகக் கூடக் 

கிடைக்கும். 

ஏழ்மையையும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய கேடுகளையும் 

நிவர்த்துக்க வேண்டுமென்ற லட்சிய இித்திக்குக் குறுகிய 

மார்க்கம் எதுவும் கிடையாது. இந்தத் துன்பங்களுக் 

கெல்லாம் சோஸலிஸமே இகிறந்த பரிகாரம் என்று ௩ம் 

நாட்டில் சில ஈண்பர்கள் கூறுகிறார்கள். சமீப கால 

மாகப் பொதுவுட.மையைப் பற்றிப் பேசுவது சம்பிரதாய 

மாகிவிட்டது. யுத்தம் ஏற்பட்ட பின்னரும், ரஷ்யா 

இதில் சற்றுக்கொண்டுள்ள பாகத்தை முன்னிட்டும் 

பொதுவுடமைப் பேச்சு சற்று மட்டுப்பட்டிருக்கிறது. 

Da (திய நிலைமைகளை உணர்ந்த இந்தியன் என்ற முறையில் 

நான் சொல்லுகிறேன். சோஸலிஷமோ, அதைவிடத் 

இவிரமாகவுள்ள கம்யூனீிஸமோ கமக்குப் பயன் 

படாது. தனிப்பட்டவர் என்பதை அடியோடு குலைத்து 

எல்லோருக்கும் ஜீவனத்துக்கு வகை காண்பதாக உத்திர 

வாதம் அளிக்கும் சர்க்காரை உன்னதமாக்கி வைத்து, 
தனிப்பட்டவரை ஓர் அணுவாகச் செய்வதே மேற்படி. 
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அருமைப் புதல்விக்கு 
  

இரண்டு முறைகளுடைய அடிப்படைச் சித்தாந்தம். 

எந்த இடத்தில் இக் கொள்கைகள் உருவாகி அமுல் நடக் 

இறதோ அங்கேயே அவை பரிபூர்ணமாக வெற்றிபெற 

வில்லை. அப்படியே அவை வெற்றி பெற்றிருக்கிறதென்றா 

லும் நமக்கு அவை உபயோகமில்லை. see உணவும், 

உடையும், இருக்க வீடும் கொடுத்து தேசத்தாரைக் காப் 

பாற்ற வேண்டுமென்பது மட்டும் ஈமது லட்சியமில்லை. 

தனிப்பட்டவர் முக்கியமானவர் என்பதையறிந்து நடக்க 

நாம் விரும்புதிறோம். இதற்கு மாறாகவுள்ள தீவிர முறை 

எதுவும் நமக்குப் பொருத்தமாகப் படவில்லை. 

சேோஸலிஸத்தின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:-- 

பொதுஜன முக்கியமான பொருள்கள் தனிப்பட்டவர் 

சொத்தாக இருப்பதை ஒழித்தல் 7 தொழிலாளர் சமாஜத் 

தனரே அரசுரிமை வகித்தல்) ஈமது சமூகத்தில் சதா 

இருக்துவருவதாக, மார்க்ஸைப் பின்பற்றுவோர் கூறும் 

வகுப்பு யுதீதம் என்பது. ் 

குனிப்பட்டவருக்குச் சொத்து . உரிமை இருச்கவேண்டு 

மென்பது இந்தியர்களாகிய ஈமக்கு விருப்பம். நம்மில் மிக 

ஏழையாக இருப்பவர்கள் கூட சிறிய வீடுகளும் சொற்ப 

நிலமும் வேண்டுமென்று எண்ணுூன்றனர். நமது குழந் 

தைகள் அம்மாதிரி இடங்களிலே பிறந்து வளர வேண்டு 

மென்று ஆசைப்படுகிறோம். இது இயற்கை, ஆகவே 

தனிப்பட்டவருக்கு சொத்து இருக்கக்கூடாது என்ற . 

சித்தாந்தத்தை இந்தியா ஒப்புக்கொள்ளாது. பணக்காரர் 

மற்றவர்களைச் சுரண்டாமல் தடுத்து அவர்கள் லாபமடை 
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வதைக் கட்டுப்படுத்தவே இம்முயற்சி எனும் பட்சத்தில் 

எல்லோரும் அதை ஒப்புக்கொள்ளுவார்கள். 

இரோப்பாவில் அகேகம் நாடுகள் தொழில் மயமாகி 

விட்டன. : அங்கெல்லாம் பூசல். இது இந்தியாவுக்குப் 

பொருந்தியதல்ல. நமது தொழிலாளர்களின் சத விகிதம் 

100-4 ஒன்றுகூட இல்லை. 100-க்கு 80 பேர் இங்கு 
விவசாயிகள். நமது நாட்டில் எந்த விதமான சர்வாதிகார 

முறையும் பயன்படாது. See | நாம். பார்த 
தாகிவிட்டது. அவை வேண்டாம். சர 

சேோஸலிஸ்டுகளும் கம்யூனிஸ்டுகளும்-- பணக்கார aif fey 

களுக்கும், பண மில்லாதவர்களுக்கும் போராட்டம் 

ஏற்படுவது நிச்சயம்” என்று சொல்கருர்கள். 
நாம் அப்படி எண்ணவில்லை. ஏழ்மையும் அதனால் 

விளையக்கூடிய கொடுமைகளும் தீரும் முறையில் 

இந்தியாவிலுள்ள சமூகப் பொருளாதார நிலைமைகளைச் 

சரிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் கருதுகிறோம். நாம் 

மேலே சொன்ன சச்சரவுகளை விரும்பவில்லை. 

அ/ஹிம்ஸா தர்மத்தை நாட்டின் அபிவிருத்தி விஷயத்தில் 

கைக்கொண்டிருப்பது மாத்திரம் இதற்குக் காரணமன்று. 
பார்க்கப் போனால் இந்த விஷயம் ஓர் சிறிய விவகாரமே, 

நமது நாட்டில் பொருளாதாரத். துறையில் ஏற்படும் சச் 

சரவானது வகுப்புக் கலவரமாக மாறி நாட்டின் முன்னேற் 

றமே சாத்தியமில்லாமல் தடைப்பட்டுப்போனா லும்போகும், 

அகேகம் மாகாணங்களில் நிலைமை அப்படி இருக்கிறது. 

ஆந்கவே sog காட்டில் உடனே பொருளாதார இர் 

| திருத்தம் வேண்டும்; ஆனால் அது சோஸலிஸத்தின் 
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கூலமோ, கம்யூனிஸத்தின் மூலமோ வேண்டாம்? இதைப் 
பெறுவதெப்படி. ? எந்த லட்சியங்களை நாம் அடையவேண் 
டும்? சச்சரவில்லாது அவற்றை அடையலாமா ? Qa! Pop 

யெல்லாம் அடுத்த கடிதத்தில் உனக்கு எழுதுகிறேன். 

_ 14-7-41. 

11 
3” இருவரிடம் "ஏராளமான ஆஸ்தி இருந்தால் எஞ்சி 

யுள்ளதை மற்றவர்களுடன் ப௫ர்ந்து கொள்ள வேண்டு 

மென்று நம்மவர்கள் மத பூர்வமாகக் கடமையென்று 

நினைக்கிறார்கள். ஆகவே பணக்காரர்களுக்கும், பண 

மில்லாதவர்களுக்கும் சச்சரவுகளே இல்லாமல் பொரு 

ளாதாரத். துறையில் புது : அமைப்பைச் செய்யலாம் 

என்பது என் நம்பிக்கை, நமக்குள் தற்கால மேல்நாட்டு. 

நாகரீகம் புகுந்ததால் சமீப காலமாக மேலே சொன்ன 

அ௮பிப்ராயத்துக்குள்ள மதிப்பு வெகுவாகக் குறைந்து 

விட்டதென்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் 
இதன் அடிப்படைக் கருத்து இன்னும் நிலையாக இருக் 

Ang. நல்ல சுமுகமான சந்தர்ப்பங்களில்: அக்கருத்து 

உருவகமடையும். மகாத்மா காந்தி இந்த அம்சத்தில் 

விசேஷ கவனம் செலுத்துகிருர். .. 

“ஏற்கனவே நான் உனக்கு எழுதியதுபோலவே ஈமது 

| Greer விவசாயத்தைப் பொறுத்ததாகும். தொழில் 

-.. நிலையங்களிலுள்ளதைவீிட மனித உழைப்பிலுள்ள 
அம்சம் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. நிலமில்லாத 

தொழிலாளரின் பிரச்னை வெகு கஷ்டமானது, உத்தி 

யோகத்தில் பாதுகாப்போ, குறைந்தபட்ச சம்பளமோ, 

244



சமூக சீர்திருத்தம் 
  

அல்லது இருக்க வீடோ அவர்களுக்கு இடையாது. அவ 
சியமானால் சட்டபூர்வமாகவாவது தீவிரமான ஓர் சர்திருத் 
ததிதைச் செய்யவேண்டுமென்று கான் கருதுகிறேன். 

அதாவது விவசாயத்தில் ஈடுபடும் எல்லாத் தொழிலாளர் 
களுக்கும் நிலத்தில் அனுபோக பாத்தியதை இருக்க 

வேண்டும். பணமாக *இல்லாமல் பண்டமாக அவர்க 
ளுக்கும், அவர்களது குடும்பத்தாருக்கும் ஊதிய மளிக்க 
வேண்டும். செளகர்யமான வீட்டு வசதியும் தரவேண்டும், 
இதுபோன்ற முறை சில இராமங்களில் ௮ னுஷ்டானத்தி 
லிருந்து வருகிறது. இதை எங்கும் பொருந்தும்படி செய்ய 
வேண்டும். ல் 

நிலத்துக்குச் சொந்தக்காரராக இருக்கும் மிராசுதார் 

அவ்விடத்தில் இல்லாமற் போனால் அவருக்குச் சர்க்கார் 

கடுமையான தீர்வை விதிக்கவேண்டும். பண்ணை வைத் 
துக்கொண்டு நிலத்தைச் சாகுபடி செய்யும் நடுத்தர 

நிலையிலுள்ள குடியானவனுக்கு நாம் ஆக்கமளிக்க வேண் 

டும். விவசாயத் தொழிலில் நடுவிலுள்ள வியாபாரிகள்-தர 

கர்கள் அகேகர் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்குத்தேவை எது 

வும்கடையாத. அவர்களையெல்லாம் விலக்கவேண்டும், கிலங் 

களுக்கெல்லாம் சர்க்கார் தரவாரியாகத் தீர்வை முறையை 
வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பெரிய மிராசுதாருக்கு 
விதிப்பது போலச் சிறிய நிலச்சுவான்தாருக்கு தீர்வை 
விதிக்கக் கூடாது. விவசாயத்தின் மூலம் கடைக்கும் வரு 

மானத்துக்கும் வருமான வரி விதிக்க வேண்டும். ' 

இச் எர்இருத்தங்கள் ஒருபுறமிருப்பினும் பெருவாரியாக - 
கிலமில்லா த தொழிலாளர்கள் எஞ்ச நிற்பர். இவர்களுக் 
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கும் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும். தரிசாகக் கிடக்கும் 

நிலங்களைச் சாகுபடிக்கு உபயோகிக்கவேண்டும். இது 

சுலபமில்லைதான். இருப்பினும் இவிரமாகச் சாகுபடி. 

செய்து பலவிதமான பயிர்களையும், வியாபாரத் 

துக்கான வேறு வகைப் பயிர்களையும் சாகுபடி செய்ய 

வேண்டும். இவ்வேலைகளில் எல்லாம் நடுவில். உள்ளவர் 

களும், முதலாளிகளும் மற்றவர்களைச் சுரண்டா 

மல் பார்த்துக்கொண்டு, உண்மையான விவசாயத் தொழி 

லாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவேண்டும். இதற்கடுத்தபடி 

யாக, ஏற்கனவே என்னுடைய முந்திய கடி.தங்களில் உனக் 

குக் கு.றிப்பிட்டு எழுதியது போல நமது விவசாயிகளுக்கு. 

நாம் குடிசைத் தொழில்களை ஏற்படுத்தித் தரவேண்டும். 

அதிருஷ்டவசமாக இந்தத் தொழில்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

வரையில் முதலாளிகள் சரண்டுவதென்ற நிலை கிடையா து. 

இந்த அபிவிருத்து வேலைக்காக மூன்று விஷயங்களைச் 

செய்ய வேண்டும். 

C1) கிராமங்களுக்கு மலிவான விகிதத்தில் மின்சாரவிசை 

இடைக்கும்படி செய்வது; (8) கிராமங்களுக்கு நல்ல 

போக்குவரத்துகளை ஏற்படுத்துவது; (8) இடையே ஊடா 

டும் ஆசாமிகளை விலக்கி சாமான்களைக் கொள்ளவோ. 

கொடுக்கவோ கூட்டுறவுச் சங்கங்களை ஸ்தாபித்தல், 

“பெரிய தொழில்கள் சம்பந்தப்பட்டவரையில் அவற்றிற் 

கரன பாதுகாப்புகள் இருக்கின்றன, அதாவது பண்டம் 

. உபயோகிப்பவர் தேவைக்கு அதிகமாகக் கொடுக்கக்கூடிய 

தொழில்கள் அவை, ஆகவே தொழிலாளர்களைச் செவ்வை 

யாக நடத்திக் குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை நிர்ணயம் 
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செய்து, வேலைகநேரம், செளகரியமான : இருப்பிட வசதி 
முதலியவற்றைச் செய்து தரவேண்டுமென்று வற்புறுத்தச் 

சர்க்காருக்கு உரிமை உண்டு. முதலாளிகளை விலக்கித் 

தொழில்களை யெல்லாம் தேசீய மயமாக்க வேண்டுமென்று 

சொல்லப்படுமானால் இப்போது அதை நான் ஓப்புக் 

கொள்ளமாட்டேன். முன்பு கான் வேறுவிதமாக எண்ணி 

னேன். ஆனால் கான் நெருங்கி கூர்ந்து கவனித்தபோது, 

அதாவது ரயில்வேக்களைச் சர்க்கார் நிர்வகிப்பதைப் 

பார்த்தஇிலிருந்து தொழில் நிர்வாகங்க௯£ச் சர்க்கார் மட் 

டுமே சனியாக நடத்த முடியாது என்றுகான் எனக்குக் 

தோன்றுகிறது. மகிலைமை அப்படி யிருப்பதே இக்கருத்துக் 

குக் காரணம். சம்பளமோ .அல்லது லாபத்தில் ஒரு பகுதி 

யையோ பெறும் மானேஜர்கள் ஸ்தாபனத்தின் வெற்றி 

யைப்பற்றிக் கவலைப்படுவதில்லை. ஆகவே அவர்கள் அல் 

சியமாக இருக்கின்றனர். கொள்ளை லாபம் .அடிப்பதைத் 
தீடுத்து உத்தமமான நிலைமைகளில் தொழில் Gt ci GF DFS 

கூட்டுப்பங்கு ஸ்தாபன முறையே பொதுவாகச் சிறந்த 
தென்று கான் எண்ணுகிறேன். இதில் 57 பங்கு சர்க்கா 

ருக்கும் 49 பங்கு தனிப்பட்ட பங்குதா ரர்களுக்குமாக 

இருக்கலாம். இதனால் அனுகூலம் உண்டு. 
6 ree 

இதுபோன்ற நிலைமையில் பணக்காரர் ஏமை என்ற சச் 

சரவுக்கு ௮அவ௫யமே இல்லை. இவற்றை யெல்லாம் விட 

இந்தியாவிலே நாம் ஜனநாயகம் வேண்டுமென்ற கொள்கை 
உடையவர்களாக இருக்கிறோம். இம்முறை சரிவர வேலை 

செய்யுமானால் -- செய்யவேண்டும் -- குறுக்கு வழிகளுக்கு 

இடம் கிடையாது. சட்ட சபைகள் சாதாரணமாக நடந்து, 

பொறுப்பு வாய்ந்த மந்திரி சபைகள் இருக்குமானால் 
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தொழிலாளர்களின் நியாயமான காரியங்களுக்கு உத்தர 

வாதம் அளிக்கப்படும். ௮ம் மந்திரி சபைகள் அவற்றைக் 

கவனிக்கவேண்டும். டத oy Tt ௪ 
7 1$ 77 

தொழில் மயமான நாடுகளிலுள்ள போராட்டங்களை 

இந்தியா ஏன் அனுபவிக்கவேண்டும்£? அந்நாடுகளின் 

உதாரணத்தைக் கண்டு காம் பயன் பெறவேண்டும். 

ஆகவே சச்சரவு ஏதுமின்றி நாம் இந்தியாவில் சமூகப் 

பொருளாதார சர்திருத்தத்தைப் பெறலாம்? பெற 

வேண்டும். 

75-7-'47, ye 

11] டூ 
சென்ற இரண்டுகடிதங்களிலும் பொருளாதாரத் துறை 

யில் செய்யவேண்டிய சர்இிருத்தங்கள்பற்றி எழுதினேன். 

நமது காட்டில் பொதுப்படையாகக் கருதப்படும் “சமூக 

சிர்திருத்தம் * எது என்பதுபற்றி இக்கடிதத்தில் எழுது 
கிறேன். 2 

- சீமுதாயம் முழுதும் அபிவிருத்தி அடையும் வகையில் ஈம.து 

or 

ஜனங்களின் பழக்க வழக்கங்களைச் சீர்திருத்தம் செய்ய 

வேண்டுமென்று நாம் நினைக்கிறோம். இந்தியாவில் இருப் 
பவர்களெல்லாரும் ஹிந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், அல்லது 

கிருஸ்துவர்கள். gn - 

இருஸ்துவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் சமூக சீர்திருத்த 

இயக்கங்கள் இருப்பதாக நம் காதில் . அதிகமாகப்பட 

: வில்லை. அவர்களெல்லாம் தற்கால முறைப்படி முன் 

னேற்றமடைந்தே இருக்கின்றனர். ஆண், பெண், இரு 

பாலரும் நன்கு படித்திருக்கன்றனர். விவாக ரத் து 
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அவர்களிடையே அனுஷ்டானத்திலிருக்க்றது சொத் 

.துரிமை, . வார்ஸ்: உரிமை முதலியவற்றில் அவர்கள் 

கொண்டுள்ள சட்டம் தற்கால ரதிக்கு. அனுசரணையா 

யிருக்கிறது. ன ததன் ர sua 

(Perici omy சக nen exis 

'பேச்சுவார்த்தைகளைக் காணோம். அம்மாதிரி சீர்திருத்தம் 

அவர்களுக்குத் தேவையில்லை என்பதால் அல்ல. அவர்கள் 

பல தாரங்களை மணம் புரியலாம். ஒருவர் நான்கு ஸ்திரீகளை 

மணந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அப்படி. செய்து கொள் 

பவர்கள் சொற்பம். விவாகம், விவாக ரத்து, சொத் 

துரிமை, வாரிஸ் உரிமை முதலியவை பற்றிய சட்ட 

.இட்டங்களெல்லாம் அவர்களிடையேயும் திருப்திகரமாக 

இருக்கின்றன. : “கய ஒத 

ஆனால் அவர்களிடம் பர்தா முறை இருக்கறது. இதை 
முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் அனுஷ்டிக்கின்றனர் என்ப 

தில்லை. வட இந்தியாவில் அகேகம் angie கூட இம் 

முறையைப் ,பின்பற்றுகின் ர றனர். ட பது 

மூகத்தை மட்டும் மறைத் கத்வொள்விகண் நிற்காமல் 

அகேகம் லக்ஷக்கணக்கான ஸ்்இரீகள் காற்றோ, வெளிச் 

௪மோ இல்லாமல் அடைபட்டுக் கிடக்கின்றனர். இது 

பற்றி எழுதுவதற்குத் தயங்கவேண்டி. யிருக்கிறது. இது 
போன்ற பெருவாரியான கட்டுப்பாட்டுக்கு குர்ரானில் 
ஆதாரமில்லையென்றே தெரிகிறது. பெண்கள் அடக்கமாக 

இருக்க வேண்டுமென்பதை அனைவரும் ஓப்புக்கொள்ளு 
வார்கள். தற்கால முஸ்லிம் காடுகளிலும் முக்கியமாகத் 

- துருக்கியிலும் இந்த பாதா' முறை கைவிடப்பட்டுவிட்டது. 

ர 249



அருமைப் புதல்விக்கு னி 
க்ஷி 

_ இந்தியாவிலும் இதற்கு ஏதாவது செய்தாகவேண்டும்... 

் சட்டம் செய்வது சுலபமான பரிகாரமல்ல. ஹிந்துக்கள் 

் சாரதா சட்டம், ஆலயப் பிரவேசச் சட்டம் வைவன் 

மிற்கு ஆளாக வேண்டி.யிருப்பினும் முஸ்லிம்கள் * பர்தா” 

முறை: பற்றியமட்டில் கடுமையாக ஆக்ஷபிக்கின் parr. 

பர்தா ' முறைக் கட்டுப்பாட்டை. அடியோடு ஓழிக்காவிட் 

டாலும் அ௮ம்முறையின் வேகத்தைத் தளர்த்தவாவது ஏன்: 

சட்டம் செய்யக்கூடாது 2 இதற்காக முஸ்லிம்களே தான்: 

மூன் வந்து முயற்? செய்யவேண்டும். மூஸ்லிம் ஸ்திரீகள் 
பலரைக்கொண்ட ௮, இ, ஸ்திரீகள் மகாகாடு இவ்விஷய: 

மாகத் தவிர நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். 

ஹிந்துக்கள் *பர்தா ' முறையைக் அனுஷ்டிப்பதைச் சட்ட 

பூர்வமாகத் தடுக்கலாம். 

ஒறிந்துக்களைப் பொறுத்தவரையில் சமூக சீர்திருத்தப் 

பேச்சு ௮கேக வருஷங்களாக இருந்து வருகிறது. இம் 

போது இது முக்கியப் பிரச்னையாகிவிட்டது. ஹிந்துக்கள் 

விவாகச் சட்டம், சொத்து, வாரிஸ் உரிமைகள், இண் 

டாமை முதலிய பிரச்னைகள் பொதுஜனங்களின் மனத் 

தைக் கவர்ந்திருக்கன்றன. இவற்றை யெல்லாம் சீர் 

இருத்த சட்ட பூர்வமாகவோ அல்லது வேறு வழியிலோ 

முயற்சிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. கர பணம 

ண்தரீகளுக்கும்-முக்கிெயமாக பெண்கள், மனைவிகள் இவர் 

களுக்குச் சொத்துரிமை சம்பந்தமாக அளிக்க வேண் 

டிய ஸ்தானத்தைப் பற்றிய ஹிந்து சட்டத்தைச் சீர்திருத் 

தம் செய்வது அவசரம். தில்லரையாகப் பல சட்டங்கள் 

செய்யப்பட்டிருக்கன்்றன. பலன் என்னவோ மகழ்ச்சி 
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தர த்தக்கதாயில்லை. ஸர். பி. என். ராவ் : தலைமையில் இப்: 

பிரச்னை முழுதையும் கவனித்து ஆராய்ச்சி. செய்ய ஓர் 

கமிட்டியை நியமித்தது நல்ல காரியம், ட 

தற்கால அபிப்பிராயங்களுக்கு ற. "neil கூடிய 

விரைவில் இது சம்பந்தமான சட்டம் ஒன்று கொண்டு: 

வரப்படும் என்று ஈம்பலாம். அவசியமான ர்திருத்தம் 

என்னவெனில் ஹிந்து சமூகத்தில் முக்கியமாகப் பெண் 

ணுக்கும், மனைவிக்கும் teagan இருக்கும்படி. செய்வ: 

காகும். 

இதப் பிரச்னபற்றி கு நிப்பிடுகையில் ஹிந்துக்கள் விவா 
கம் சம்பநீதமாகச் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டிய பிரச்னை 

பற்றி எனக்கு நினைவு வருகிறது. ஈம் சமூகத்தை தலை 

கீமாக்கிப் புதிதாக அமைக்க வேண்டுமென்ற கூற்றுக்குச் 

செவி சாய்க்க எனக்குப் பொறுமையில்லை. சீரான வகை 

யில் பழைய கால சம்பிரதாயத்தை அனுஷ்டிப்பது நல்ல 

பலமுள்ள தாகும். பழத்தின் ௬௫யிலிருந்தே மரத்தின் தன்: 
மையை நிதானிக்க வேண்டும். - ஹிந்துக்களின் விவா 

கங்கள் பயனற்றதென்பதற்இல்லை. தரர் 

சிலரைத் தவிர பால்ய விவாகம் wits’ பழங் 

கால விவகாரமாகிவிட்டது, ரொம்ப நாள் .க்ழித்தே 

கல்யாணம் நடக்கிறது. ஆனால் நான், வெகுகாலம் கழித் 

துக் கல்யாணம் செய்வதை விரும்பவில்லை. இது 

சுமூகமாக இல்லை. அகேகம் கஷ்டங்கள் வந்து சேருகின் 

“றன. நமது இளம் குழந்தைகள் தங்கள் மனைவி, புரு. 

ஷர்களை தெரிந்தெடுத்துக்கொள்ள லாயக்குள்ளவர்களா 

என்பது காலப்போக்கில்கான் தெரியவேண்டும். ஆனால் 
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தற்காலம் இருந்துவரும் முறைதான் எனக்குப் பிடிக்கிறது. 

.அதாவது.பெற்றோர்களே வரன் தேடுவதென்னும் முறை. 

ஆனால் இதில் கூட _ நாளாவட்டத்தில் . மாறுதல் ஏற் 

படலாம். at ன் 

முன்னேற்ற கோக்கமுள்ள ஹிந்து ஸ்திரீகள் கூட 
விவாக ரத்தை விரும்பவில்லை யென்று தான் கான் 

நினைக்கிறேன். நல்ல நாகரீகப் பண்புள்ள குடும்பங்களில் . 

கூட கல்யாணங்கள் பற்றி ௮கேக விதமான பண விவ 

காரங்கள் ஏற்பட்டுப் போகின்றன. ஸ்கிரீகளுக்குப் 

பொருளாதாரத் துறையில் ஓர் ஸ்தானம் ஏற்பட்டுப் 

'போனால் இவைபோன்ற விவகாரங்கள் ஏற்படாது. 

: ஒறிந்துக்கள் வீவாகம் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் [*பாதி 
வ்ருத்தியம் '£] கற்புநிலை முக்கியமானது. அருந்ததி, 

சாவித்திரி, சீதை... இவர்களைப் பின்பற்றிய-தர்மம் அது, 

அதை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். 

416-7-'41.



  

்... தீண்டாமை விலக்கு 
    

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

தீண்டாமையை விலகீக வேண்டும் என்பது குறித்து: 

இந்தக் கடிதத்தில் எழுதப் போடறேன். அநேகம் விஷ. 

யங்களில் நான் பழைய கால கொள்கைகளிலும், ஈம்பிக்கை 

களிலும் பற்றுள்ளவன் என்பது உனக்குத் தெரியும்.. 

"இருந்தும் கூட, பிறப்பிலேயே சண்டத்தகாதவர் என்று: 

கருதி ஒருவரை ஓஒதுக்குவதற்கு நியாயம் இருப்பதாகவோ 

அல்லது காரணமிருப்பதாகவோ நான் எண்ணவில்லை. 

நாம் ஒவ்வொருவரையும் தொடவேண்டுமென்றோ தொடக் 

கூடுமென்றோ சொல்லவில்லை. சிலர் ரொம்ப அ௮சுத்தமா 

யிருக்கிறார்கள். நாம் ரொம்ப சங்கோஜப்படுகிறோம். 

அல்லது ஓதுங்கியிருந்து விடுகிறோம். ஆனால் பிறப்பி' 

லேயே ஒரு சாரார் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று பெய: 

ரிட்டு ஒதுக்கிவைப்பதென்பதற்கு எவ்வித நியாயமும் 

கிடையாது. 

சரித்திர பூர்வமாக நிறம், ஜாதி இவற்றால் உதித்த 

பூசல்கள் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். பூர்வ 

காரணம் எதுவாக இருப்பினும் இப்போது இதற்கு நியாய 

மில்லை. “சண்டாளர்கள்” என்று சொல்லி அவர்களை 

இண்டத்தகாதவர்கள் என்று சொல்வது கொடுமை. 

அவர்கள் சண்டாளர்களல்ல, 
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இந்தியாவில் தற்கால சட்டதிட்டங்கள் காரணமாக ரயில், 

ராம், முதலிய பொது வாகனங்களிலும், பொதுக் காரி 

யாலயங்களிலும், இண்டாமை என்பது இல்லாமலிருக் 

இறது. சமீபகாலம் வரையில் ஹரிஜனச் சிறுவர்களைப் 

'பொதுப் பள்ளிக்கூடங்களில் சேர்ப்பது கஷ்டமாயிருந்தது. 

ஆனால் ஹரிஜனச் சிறுவர்களை வகுப்பில் சேர்த்துக் 
கொள்ள மறுக்கும் பாடசாலைகளுக்குக் கிராண்டு 

கொடுக்கமுடியாது என்று சர்க்கார் சொல்லவே மேலே 

சொன்ன விஷயம் சரிப்பட்டுவிட்டது.. இன்றும் சில 

இடங்களில் பொதுஜன அபிப்ராயம் முன்னணிக்கு வர 

வில்லை. அவ்விடங்களில் பொதுஜன . அபிப்ராயத்தைச் 

சாதகமான தோரணையில் வளர்த்து உருப்படுத்த 

வேண்டும். 

சட்டம் தெளிவாகவும், சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாத வகை 
பிலும் இருப்பினும் சில இடங்களில் ரஸ்தா, குளம், 

இணறு இவற்றைப் பொறுத்து சற்று கஷ்டங்கள் இருக் 

கத்தான் இருக்கின்றன. பொது ஜனங்கள் பணத்தி 

லிருந்து பராமரிக்கப்படும் ரஸ்தா, ஜலம் முதலியவற்றை 

அனுபவிக்க முடியாமல் எந்தப் பிரஜைக்கும் உரிமை மறுக் 

கக்கூடாது. சட்டம் செவ்வையாக செய்யப்பட்டுளது. 

இருப்பினும் அந்தந்த ஸ்தலங்களில் எதிர்ப்பிருந்து வரு 
கிறது. பணக்காரர்களாக இருப்போரும், செல்வாக் 

குள்ளவர்களும் சடப்புத் தன்மையுடனில்லை. . ஹரி 

ஜனங்கள் பணிந்து போகின்றனர். ஜாதி ஹிந்துக்களும், - 

ஹரிஜனங்களும் ஒன்றுபட்டு ஹரிஜன சேவா சங்கத்தின் 

உதவியைப் பெறும் பக்ஷத்தில் இந்தப் பிரச்னை துரிதமாயும், 

'இருப்இகரமாயும் தீர்க்கப்பட்டு வீடும். 
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இறிரிஜனங்களின் தற்கால நிலைக்கு அவர்களே தான் 
பொறுப்பாளிகள் என்பது ஓரளவு உண்மைதான். 
அவர்கள் சுகாதார முறையைப் பின்பற்றி நடப்பதுடன் 
குடியை விட்டொழிக்கவேண்டும். தாங்களாக அவர்கள் 
சூடியை விடாவிட்டால் கட்டாயத்தின் மூலம் அப்பழக் 
கத்தை அவர்களிடமிருந்து ஓழிக்கவேண்டும். மது 
விலக்கால் மற்ற சமூகத்தைவிட ஹரி ஜனங்களுக்குத்தான் 
அதிக அனுகூலம் கடைத்திருக்கிறது. அதை அனுசரணை 
யாகக் கொண்டு வாழ்க்கை நிலையை அபிவிருத்தி செய் து 
கொள்ளவேண்டும். 

ஹரிஜனங்கள் ஏழைகள். அதேபோல ஜாதி ஸிந்துக் 
களும் இருக்கின்றனர். இந்த நிலை நாட்டின் ஏழ்மை 
நிலையில் ஓர் அங்கம். இது பூராவாகச் சேர்த்து கவனிக்க 
வேண்டிய விஷயம், ஹரி ஜனங்களின் செல்வ நிலைமையை 
உயர்த்த விசேஷமாக ஏதாவது செய்யவேண்டும். ஹரி 
ஜனங்கள் அனைவரும் நல்ல விவசாயிகள். தங்களுக்குத் 
தேவையான உணவுப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்து 
கொள்ளவும், நூல் நர.ற்று நெய்து ஆடைகளைத் தயாரித்துக் 
கொள்ளவும் அவர்களுக்கு சகல வழியிலும் ஆதரவளிப்ப 
துடன் உபயோகமாகவும் ஓரிரு குடிசைத் தொழில்யும் 
அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளச் செய்ய வேண்டும். 
இவற்றையெல்லாம் விட ஹரிஜனங்களுக்கு கல்வி 
போதிக்க வேண்டும். பொதுவாகவுள்ள பாடசாலைகளில் 
சேர்ந்து அவர்கள் படிக்க வேண்டும். 

சட்டசபைத் தேர்தலில் ஹரி ஜனங்களுக்குத் தனித் 
தொகுதி கூடாது. பொதுத் தொகுதியில் அவர்கள் 
ஒட்டுக் கொடுக்கவேண்டும். சில வருஷங்கள் வரையில் 
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சட்ட சபைகளிலும், ஸ்தல ஸ்தாபனங்களிலும் அவர் 

களுக்கு தனியாக இடம் இருக்கும்படி செய்யலாம்.. 

சென்னை நகரைத் தவிர, சென்னை மாகாண ஸ்தல ஸ்தா 

பனங்களில் ஹரிஜனங்களுக்கு விசேஷமாகத் தனித் 

தொகுதி ஓழிய வேண்டும். 

அடுத்தபடியாகக் கவனிக்க வேண்டிய பிரச்னை ஆலயப் 

பிரவேசம். ஆலயங்களிலும், தரிசனத்திலும் எனக்கு. 

நம்பிக்கை அதிகம். ஆனால் ஹரி ஜனங்களை ஒரு வகுப் 

பாகக் கோயிலுக்குள் போகக்கூடாதென்பதற்கு நியாயம் 

எதுவுமில்லை. தேக சுத்தமாகவும், மனச்சுத்தத்தோடும் 

ஆலயங்களுக்குப் போகவேண்டுமென்பதை ஓஒப்புக்கொள் 
இறேன். மலையாளத்தில் ஸ்னானம் செய்யாமல் யாரும் 

கோயிலுக்குள் போகக்கூடாது. இங்கும் அதேபோல ஓர் 

கட்டுப்பாட்டைச் செய்யலாம். ஆனால் கோயிலுக்குப் 

போய் ஸ்வா மி தரிசனம் செய்யக்கூடாது என்று யாரையும் 

தடை செய்யக்கூடாது. கடவுள் கருணை நிறைந்தவர்.. 

எங்கும் நிறைந்தவர். பின்னர் ஏன் இந்த வழக்கம் வந்தது?" 

இதைப் பற்றி விசாரணை செய்வதில் லாபமில்லை. இம் 

மூறை தென்னிந்தியாவிலிருப்பது போல வட இந்தியாவில் 

கிடையாது. ‘ 

சில ஹரிஜனத் தலைவர்கள் ஆலயப்பிரவேசத்தை வெறுக் 

Sanat. அவர்கள் ஹரிஜனங்களின் பிர.திரிதியல்ல.. 

சாதாரணமாகவுள்ள ஹரிஜன் இந்த உரிமை தனக் 

இருக்கவே விரும்புகிறான். இதனால் ஹிந்து மதத்திலுள்ள 

களங்கம் நீங்கும். ஹிந்துமதம் பலமும் அடையும். இது 

கடவுளுக்குத் திருப்தியான சீர் திருத்தமும் ஆகும். ஆகவே 
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தான் மகாத்மாஜி இவிரமாக இத்துறையில் சேவை செய் 

இருர்.  இருவாங்கூர் மகாராஜாவும், ஸர் ஸி. பி. ராம 

ஸ்வாமி அய்யரும் தைரியமாக ஆலயப் பிரவேசப் பிர 

கடனம் செய்ததற்காக அவர்களைப் பாராட்ட வேண்டும். 

இதன் முக்யாம்சத்தை நான் உணர்கிறேன். நீ பிறப்ப 

தற்குப் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு நான் இருவனந்தபுரம் 

போயிருக்கிறேன். ஸ்ரீகன்யா குமரி ஆலய தரிசனத்துக் , 

காக நான் போயிருந்தேன். இலங்கைக்கும் போயிருந்தேன். 

நான் ஆலயத்துக்குள் போகக் கூடாதென்று மரியாதை 

யாகச் சொன்னார்கள். உண்மை பக்தருக்கு ஆலயப் பிர 

வேசம் மறுக்கப்பட்டால் எப்படி. இருக்கும் என்பதை : 

அப்போது நான் அறிந்தேன். நீ பிறந்த பிறகு அங்கு 

போனபோதும் அப்படியே நேரிட்டது. கூடிய இக்கிரம் 
நாமெல்லோரும் அங்கு போய் தரிசனம் செய்யும் எக்தர்ப் 

பத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண் டிருக்கிறேன். 

சமூகத்தைப் பொறுத்துச் சட்டம் செய்வது பொதுஜன 

அபிப்பிராயத்தை வளர்க்க எவ்வளவு தூரம் உதவும் 

என்பது ஒரு பிரச்னை. அதைப்பற்றி எழுத ஆரம்பித்தால் 
கடிதம் நீண்டுவிடும் கூடியவரையில் சட்டம் பொதுஜன 

அபிப்ராயத்துக்கு உகந்ததாயிருக்கவேண்டும். ' சென்னை 
ஆலையப் பிரவேசச்சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அபிப் 

ராய பேதம் இருக்கிறது. ஹரிஜனங்களுக்கு ஆலயப் பிர 

வேச உரிமை இருக்கவேண்டுமென்பது ;என் அபிப்ராயம். 

எப்படியும் ஆலயப் பிரவேச உரிமை வந்துவிட்டது. மதுரை 

ஸ்ரீ மீனாக்ஷியும், பழனியில் ஸ்ரீ ஆண் டவனும் ஹரிஜனங் 

களுக்குத் தரிசனம்$்கொடுத்து கருணைக் காட்டுகின்றனர். 
17-77-41 - 
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re . பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை 
ae 
  
  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 
நான் உனக்கு எழுதி வரும் கடிதங்களிலெல்லாம் அரசிய 

லைப்பற்றி அதிகமாக எதையும் பிரஸ்தாபிப்பதில்லை. 

ஆனால் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை இருப்பது குறித்து எழு 
அம்படி நீ கேட்டி ருப்பதால் அது சம்பந்தமாக உற்சாகத் 

் துடன் எழுதுகிறேன். 

மூற்போக்கடைந்த இங்கிலாந்து முதலிய நாடுகளில் வெகு 

நாள் வரையில் தீவிரமாகப் போராடிய பீறகுதான் பெண் 

களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடைக்கும்படி. யிருஈதது. ஆனால் 

இந்தியாவில் ஓட்டுரிமை பெண்களைத் தேடி வந்தடைந் 

இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். 

இ) இியாவுக்கு அரசியலைத் தயாரித்த பிரிட்டிஷ் சர்க்கார் 

தங்களுடைய நாட்டில் நடந்ததை அனுசரித்துச் செய்ததன் 

காரணமாக இந்தியாவிலும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை 

கிடைத்தது. இந்தியப் பெண்கள் வாக்குரிமை வேண்டு 

மென்று விரும்பியதும் ௮தை இந்தியர்களெல்லாம் ஆக்ஷே 

£9க்காமல் உற்சாகமாக ஆதரிக்கவும் செய்தார்.கள். 

ஒட்டு என்றால் என்ன 2 

ஜன காயக சர்க்காரில் சாதாரணமான பிரஜையின் 

அபிப்பிராயத்தைக் தெரிவிப்பதற்கு ஓட்டு ஓர் சாதனம். 
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ஜெர்மனி அல்லது ரஷ்யா போன்ற சர்வா திகாரிகளின் 

ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட நாடுகளில்கூட ஜனங்கள் ஏதாவது 

_ ஒரு விசேஷ சந்தர்ப்பத்தில் ஓட்டுக் கொடுக்கிறார்கள். 

அனால் ஓரு தனி மனிதனுடைய கொடிய ஆட்சிக்கோ, 

அல்லது கட்சிப் பீணக்கை ஒட்டியோ அவர்கள் அங்கெல் 

லாம் ஓட்டுக் கொடுக்கும்படியிருக்கும். ஜனநாயக: நாடு 

களில்தான் உண்மையான ஒட்டுரிமை இருக்க முடியும். 

ஜனகாயகம் பல உருக்களில் இயங்கலாம் என்பதை நான் 
ஒப்புக்கொள்கிறேன். பொறுப்புள்ள மந்திரி சபைகளை 
ஏற்படுத்துவதோ விலக்குவதோ போன் ற ஒரு வமி மட்டும் 

ஜன நாயகமல்ல. அ௮மெரிக்காபோல சாஸ்வகமான ஆட்சி 

யுள்ள நிர்வாகத்தையும் நாம் பெறலாம். ஆனால் மூன்று 

அல்லது ஜந்து வருஷங்களுக் கொருமுறை ஜனகாயக சர்க் 

கார் வாக்காளர்கள் முன்வந்து அவர்களுடைய அபிப்ரா 

யத்தை ஓட்டுக்கள் மூலம் அறிந்துகொள்ளுவார்கள். Qu 

ர்கள் தங்களுக்கு எது உகமாகப்படுறதோ- அதன்படி 

ஓட்டுக்கொடுக்கலாம். ஆகவே ஐனகாயக நாடுகளிளெல் 

லாம் வாக்காளர்கள் தான் உண்மையில் எஜமானர்கள். 

பெண்கள் பெரும்பாலும் ஆண் களுக்குட்பட்டவர்களென் 

அம் ஆகவே அனுஷ்டானத்தில் ஆண்களுக்கு ஒரு ஓட்டுக் 
குப் பதிலாக இரண்டு கொடுப்பதாக இருக்குமென்றும் 

இந்தியாவில் ஓர் ஆக்ஷேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது 

நமது பெண்களுக்கு நியாயம் வழங்யைதாகாது. படிக்கத் 

தெரியாத ஆண் ஓட்டர்களும் பெண் ஓட்டர்களும் "இருக் 

கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் யதேச்சையாக ஒட்டுப் 

போடலாம். போடவும் போடுகிறார்கள். ஆண்களைப் 
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போல மற்றவர்களை நம்பியிருக்க வேண்டுமென்று அவசி 

யம் பெண்களுக்கில்லை. 

இருபத்தைந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்£புரத்தில் 
நடைபெற்ற மாகாண மகாகாட்டில் எனக்கு ஓர் உன்ன த. 
மான ௮ னுபவம் ஏற்பட்டது. அப்போது டாக்டர் பெஸண் 

டின் பிரேரணைக்கு கான் ஓர் தருத்தம் கொண்டுவந்தேன். 

டாக்டர் பெஸண்டு செல்வாக்குடன் இருந்த காலம் அது. 

ஒரு புருஷனும், மனைவியும் அம்மகாநாட்டுக்குபப் பிர இஙிதி 

கள். புருஷன் பிரும்மஞானி என்று நினைக்கிறேன். அவர் 
டாக்டர் பெஸண்டுக்குச் சாதகமாக ஓட்டுக்கொடுத்தார்... 

புருஷன் எவ்வளவோ. மறுத்தும் அவரது மனைவி 

எனக்குச் சாதகமாகவே ஓட்டுக்கொடுத்தார். இது 'ஒரு 

உதாரணம். ஆனால் இது நடந்து இருபத்தைந்து ஆண்டு 

களுக்கு மேலாகிவிட்டது. இப்போது விஷயங்கள் 

ரொம்ப அபிவிருத்தி அடைந்திருக்க வேண்டும். 

சட்டசபைத் தேர்தல்களில் பெண்களுக்கு ஓட்டு உண்டு.. 

அதுமட்டுமல்ல; அவர்களுக்குப் பொதுத் தொகுதியி 

லிருந்து சட்ட சபைகளில் விசேஷ ஸ்தானங்களும் கொடுக் 

கப்பட்டிருக்கன்றன. ஈ௩ல்ல காலம் பெண்களுக்குத் தனித் 
தொகுதியில்லை. அவர்களும் தனித்தொகுதி வேண்டு. 

மென்று கோரவில்லை. சென்னை ஜனப் பிரதிநிதி சபையில் 
தனியாக ஓதுக்கப்படாத ஒரு ஸ்தானத்துக்கு ஸ்ரீமதி 

லக்ஷ்மி சங்கரய்யர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். கான். திட 

நம்பிக்கையுடன் அவரை மேற்படி ஸ்தானத்துக்கு நி றுத்தி 

னேன். அவர் ஜெயிக்கவும் ஜெயித்தார். ஸ்தல ஸ்தாப 

னங்களில் கூட பெண்களுக்குத் தனியாக ஸ்தானங்கள் 
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ஒதுக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. மொத்தத்தில் ஸ்தல ஸ்தாப 

னங்கள், சட்ட சபைகள் இவற்றிலுள்ள பெண் அங்கத்தி 

னர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை தஇவிரமாக உணர்ந்து 

கஷ்டப்பட்டு உழைக்ிருர்கள். அவர்கள் அங்கே யெல் 
லாம் உபயோககரமான அங்கத்தினர்களாயு மிருக்கின்ற 

னர். அனால் ஆடவர்களைப்போல பெண்கள் சேவை செய் 
வார்களா என்பதுபற்றி எனக்குச் சந்தேகம், இதை 
மிகுஈச மரியாதையடனேயே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

மேல் நாடுகளில் கூட ஒரிரு இனங்கள் தவிர, பெண்க 

ளெல்லாம் பொது வாழ்வில் வெளிப்படையாக வெற்றி 

பெறவில்லை. இந்தியாவில்கூட. இதே நிலைதான். இதற்குப் 

பெண்களைக் குற்றம் சொல்லிப் பயனில்லை. 

பொது வாழ்வில் கடினமாக ஈடுபட்டுச் சேவை செய்வதற் 
கும் பெண்களின் தன்மைக்கும் உகந்தபடி. நிலைமையில்லை. 

பொது வாழ்விலிரூப்பினும் தாங்கள் பெண்கள் என்பதை 
அவர்கள் மறக்கக்கூடாது. புருஷர்களுடன் சம அந்தஸ்து 

வ௫ூக்க வேண் டுமென்று உரிமை கொண்டாடும் அவர்கள், 

தங்களுக்குத் தனியாக உரிமை கொடுக்க வேண்டுமென்கி 

ரூர்கள். இதற்காகவும் அவர்களிடம் நான் குறைபட்டுக் 

கொள்ள முடியாது. அது அவர்களது சுபாவம். 

முன்னேற்ற மடை.்ர்கத ஜனநாயக நாடுகளில் “எந்த வித 
மாக உபயோஇக்கப்பட வேண்டுமோ அம்முறையில் ஒட்டு 
கன் உபயோக்கப்படுகின்றனவா ? விவேகத்துடன் 
வெறுப்பு விருப்பின்்றி ஆண்களோ பெண்களோ ஒட்டுப் 
போடத் தகுதி உண்டா 7 தேர்தலில்: அடங்கியுள்ள பிரச் 
னையை அறிந்து சரியானபடி. முடிவு செய்யக்கூடிய முறை 
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யில் அவர்களுக்குக் கல்வி அறிவுண்டா £ ஈ௩பர்கள், கட்சி 
பந்தங்கள் இவற்றால் தேர்தல் பிரச்னை பாதிக்கப்படு 

கிறதா? இவை யெல்லாம் அடுத்து எழுதும் கடி தங்களில் 

நன்கு பரிசிலிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். 

போராட்டம் ஏதுமின்றி இந்தியப் பெண்களுக்கு ஓட்டு 

ரிமை இடைத்திருப்பதற்காக அவர்களைப் பாராட்டவேண் 

டும். இந்த உரிமையை ஆண்களைப்போலவே அவர்கள் 

உபயோக௫ிக்கிறார்களென்மே மான் நம்புகிறேன் மகான் 

கலந்துகொண்ட தேர்தல்களிலெல்லாம், நீயூம் உன் அம்மா 

வும் செய்த முயற்சி காரணமாக பெண்களெல்லாம் வெகு 

உற்சாகமாக என்னை. ஆதரித்தார்கள். அவர்களுக்கு நான் 

கடமைப்பட்டிருக்கறேன். உங்கள் இருவருக்கும் கான் 

வந்தனம் செலுத்தவேண்டும். ச 

18-7-’41 

II 

OF arm என்னுடைய கடிதத்தின் முடிவிலே ஓட்டுக்கள் 

பற்றியும், அவற்றை உபயோகிக்கும் முறை குறித்தும் சில 

முக்கியமான விஷயங்களை த் தெரிவித்திருந்தேன். வாக்கா 

ளர் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவராக இருந்துவிட்டால் 

இந்த விஷயம் அனுஷ்டானத்தில் ரொம்ப எளிதாக இருக் 

கும். ஆணோ பெண்ணோ ஓட்டுப்போடும் இடத்துக்குப் 

போகவேண்டியது. தங்கள் இஷ்டப்படி % போட்டு 

விடவேண்டும். அவ்வளவே. ஆனால் வாக்காளர்கள் 

இந்தியாவிலுள்ளதைப்போல ஆயிரக்கணக்காக படிக்கத் 

தெரியாதவர்களாக இருந்துவிட்டால் விஷயம் வெகு இக்க 

லாடிவிடும். ் 

262



பெண்களுக்கு ஓட்டரிமை 
  

சென்ற பொதுத் தேர்தல்கள் கடந்தபோது சென்னையில் 
வர்ண ஒட்டுப் பெட்டிகளை வைக்கும் வழக்கம் ஆரம்ப 
மாயிற்று. காங்கிரஸ் அபேக்ஷகர்களுக்கு மஞ்சள் பெட்டி. 
அவர்கள் தேர்தலில் ஜெயித்தார்கள். மற்ற. கக்ஷிகளுக் 
கெல்லாம் மஞ்சள் வர்ணத்தைக் கண்டு. பொருமை. இதர 
மாகாணங்களில் அபேக்ஷகர்களுக்கு மிருகங்கள், புஷ்பங் 
கன், மரங்கள் இவற்றின் அடையாளங்கள் அச்சிட்ட ஓட் 
டுக்காகிதங்கள் கொடுக்கப்படும். எழுதப் படிக்கத் தெரி 
யாத வாக்காளர்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி ஓட்டுப் போட 
லாம். இக்குறைபாடு சிக்கிரம் நிவர்த்தியாகு மேற் 
கொண்டு ஜனங்களுக்கு எழுத்தறிவு எற்படுமென்று ஈம்பு 

வோம்... ் 

முன்னேற்றமடைந்த நாடுகளில் கூட. சாதாரணமாக ஒரு 

ஓட்டர் எந்த விதமாக ஓட்டுக் கொடுக்க வேண்டுமோ 
அந்த மாதிரி கொடுக்கிறாரா என்பது பற்றித் திருப்திகர 
மாக என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. காங்கிரஸ் 
“தேர்தல்களில் ஈடுபடும் வரையில் தேர்தல்களிலெல்லாம் 
லஞ்சப் பழக்கம் இருந்து வந்தது. பஹிரங்கமாகத் தேர் 
தீல்களில் பணம் கொடுக்கப்பட்டது... ஏதாவது குறை 
பாட்டைச் சொல்லிக்கொண்டு படிக்கத் தெரிந்த வாக்கா 
ளர்கள் கூட வாய் மூலமாகவே ஒட்டு கொடுத்து பணம் 
கொடுத்த அபேக்ஷகர்களைத் திருப்தி செய்தார்கள். இவை 
யெல்லாம் இப்போது வெகுவாகக் குறைந்து விட்டது. 
இதுபோன்று பணம் கொடுப்பது என்ற பதுக்கும் இதர 
நாடுகளில் இடையா து. 

ணம் கொடுப்பது மட்டும் தான் லஞ்சமா ? ஈம் நாடு உள் 
பட இதர நாடுகளிலெல்லாம் வண்டி, மோட்டார் இவை 
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களைக் கொண்டு வாக்காளர்களை அழைத்துச் செல்வது-ஓட் 
டஉர்களுக்குச் சிற்றுண்டி வழங்குதல் முதலியன சட்ட ரீதி , 

யாகத் தடுக்கப்பட்டிருக்இன்றன. இருந்தும் பணக்காரர்கள் 

எழைகளிடம் -தங்களுடைய செல்வாக்கைப் பிரயோகிக் 

கிறார்கள். சாதாரணமாகவுள்ள ஒட்டர், ஓட்டுக்கொடுக்க 

விரும்புவதில்லை. அவரைத் தரண்டி ஓட்டுப் போடச் 

செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே, வண்டிகள், மோட் 

டார்கள் ஆகிய சாதனங்களை அதிகமாகவுள்ள அபேக்ஷ்க 

ருக்கு அனுகூலமாயிருக்கறது நிலைமை. பணக்காரர்கள் 

வாக்காளர்களுக்கு உபசாரங்களை நடத்துகின்றனர். 

இவையெல்லாம் இல்லாமலேயே இவிரமான போட்டி. 

யுள்ள தேர்தலில் பிரசாரச் செலவே அதிகமாஇவிடும். 

பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், ஸினிமாக்காக்ஷி விளம் 

பரங்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் பணச்செலவு. சென்னை ஈக 

ரில் இந்தியா சட்ட சபைக்காக நடந்த என்னுடைய தேர் 

"தலில் பெருந்தொகை செலவாயிற்று. வாக்காளர்கள் என் 

- விஷயத்தில்: உற்சாகமாக ' இருந்தனர். தாங்களாகவே 

வலுவில் சேவை- செய்ய வந்தவர்கள் பலர். இருந்தும் 

மேற்சொன்னதுபோல் செலவு. 

ஏழை அபேக்ஷகர்களுக்கு இந்தக் கஷ்டத்தை விலக்கி 

வைக்க ஏதாவது செய்யவேண்டும். ஓவ்வொரு ஓஒட்டரும், 

தேகத்தில் குறைபாடிருந்தாலன். றி ஓட்டுப்போட்டே தீர . 
வேண்டுமென்று சட்டம் செய்வது ஒரு பரிகாரமாகத் 

கோன்றுகிறது. ஆஸ்இரேலியாவில் இது போன்ற சட் 

டம் உண்டு. இரண்டாவதாக வாக்காளர்கள் தாங்க 

“ளாகவே சென்று ஓட்டுப்போட வேண்டும்.: இதனால் 
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செலவு மிகுஇயாகும், நல்ல அபேக்ஷகர்' பணக்காரராயி 
னும், ஏமையாயினும் சரி, தேர்தலில் ஜெயிப்பார். 

இன்னொரு பரிகாரத்தைப்பற்றியம் நான் சிந்தித்துக் 
கொண்டிருக்கிறேன். தேர்தல்களை ஏன் ஒரே நாளில் 
முடிக்கவேண்டும் £ ஒரு காளுக்கு அதிகமாகவே நடத்த 
லாம். அவசியமான போலிங் ஆபீஸர்களை நியமித்து வாக் 
காளர்களின் வீடு சென்று அபே்ஷகர்களின் ஏஜண்டு 
களின் முன்பாக ஒட்டுப் பதிவு செய்யலாம். இது புரட்சி 
கரமான மாறுதலாகப் படலாம் ; இதனால் அதிகப்படியான 
ஒட்டுக்கள் கிடைக்கும். ஓட்டுப்போடு மிடத்திலுள்ள கூச் 

சல், சந்தடி இவைகளுமிராது. 

இவை எல்லாம் இருந்தாலும் சாதாரண ஓட்டர் சீராகப் 
பிரச்னையை நிதானிக்க இடமிருக்கிறதா என்பது கேள்வி. 
இதில் காட்டு வேற்றுமைகள் உண்டு. தேர்தல் பிரச்னை 
கள் சிக்கல் மிகுந்தவை எனவே ஒட்டர் சரியாக நிதானிப் 
பது கடினம். பத்திரிகைகளும், கலைவர்களும் வாக்காளராக 
ஸிடையே அபிப்பிராயத்தை வளர்க்கவேண்டும். சாதா 
ரண காலங்களில் பத்திரிகைகளும் பிரசங்கிகளும் ஜனங் 
களுக்கு அபிப்ராயம் வளர்ச்சி பெறச் தங்களாலான சேவை 
செய்கின்றனர். தேர்தல் போட்டியின் போது பிறக்கும் 
உணர்ச்சிப் பெருக்கு காரணமாக வாக்காளர்களுக்கு குழப் 
பம் மிகுதியாகும். இருப்பினும் அவர்கள் தங்களாலான 
தைச் செய்இன் றனர். 

அ/கேகம் நாடுகளில் அபேக்ஷகர்கள் “சுயேச்சை ”” யாக 
நிற்பதில்லை. நல்ல கட்டுப்பாடான அரசியல் க்க்ஷிகளின் 

- சார்பாக அவர்கள் நிற்பார்கள். வாக்காளர்கள் ஏதாவது 
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ஒரு .சகக்ஷியைச் சேர்ந்தவர்களாகவேதான் இருப்பார்கள் .. 

ஆகவே தங்கள் கக்ஷியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கே ஒட்டு போடு: 

வார்கள். இந்த சந்தர்ப்பங்களிலே கிடைக்கும் ஒட்டுக். 

களின் மதிப்பு அதைப் பெறும் க-்ஷியின் நாணயம், தன் 

னலமற்ற தன்மை, திறமை இவற்றின் போக்கைப் பொறுத்த. 

தாஇவிடும். அகேகமாகப் பணம் படை.தீதவருக்கே நிலைமை. 

சாதகமாக இருக்கும். இருப்பினும் தேர்தலில் கலந்து. 

கொள்ளும் கக்ஷிகள் சரியாக ஈடந்து, அபேக்ஷகர்களைப். 

பொறுக்கும் பக்ஷதீதில் வாக்காளர்கள் சரியாக நிதானிக் 

கச் செளகர்யமாயிருக்கும், எதுவாயினும் சாதாரணமாக 

ஒரு ஓட்டர் தன்னுடைய நிலைமையை உணர்ந்து இஷ்டம். 

படி. ஓட்டுப்போடும் காலம் வந்து விட்டது. 

72-7-'41 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

 மூகஸ்துஇ' யாருக்கும் பிடிக்குமென்று தோன் றவில்லை- 

இது பெரிய குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது. 

பிகழ்ச்சி, பாராட்டு இவற்றிற்கும். முகஸ்துதிக்கும் வித்தி 
யாசம் உண்டு. ஒருவரது வாழ்க்கையின் சிறந்த அம்சங் 

கள் பூராவையும் பயன் படுத்திக்கொள்ள விரும்பினால்: 

சற்று புக.ழ்ச்சியாக ஓருவரைப்பற்றிப் பேித்தான் ஆச. 

வேண்டும் என்பது என் எண்ணம். இதனால் தனி நப: 

ருக்கு உற்சாகம் உண்டாகிறது, 

சொக்க லாபத்தை உத்தே௫ித்து அளவுக்கு அதிகமாக 

மிகைப்படுத்தி யாராவது ஸ்தோத்திரம் செய்ய ஆரம்பித்: 

தால் அதுதான் கெடுதியை விளைவிக்கும் முகஸ்துதி. இத 

னால் புகழுவோருக்கும் புகழப்படுவோருக்கும் கெடுதல். 

யாராவது ஒருவருடைய நல்ல குண வீசேஷங்களைப் பற். 

றியோ சேவையைப்பற்றியோ புகழ்ந்து கொண்டாடினால் 

அது மணிதவர்க்கத்துக்கே நன்மை பயக்கக்கூடிய காரிய 

மாிவிடும்... இத, நியாயமானது. 

நாகவிான்குட்... “ஸ்தோத்திரத்தை வெறுக்கவில்லை. சர்வ 

மதங்களும் கடவுளை ஸ்தோத்தரிக்கின்றன. ஸ்தோத்திரங். 
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கள், மந்திரங்கள், தேவாரம், திருவாசகம், இருவாய்மொழி, 

அருட்பா, தியாகராஜஐஸ்வாமி க்ருதிகள் இவை அனைத்தும் 
.ஸ்தோத்திரங்கள்தான் இவை எல்லாம் கடவுளைப் பற்றிப் 

புகழ்ந்து பாடப்பட்டவை. 

உ” இவற்றைப் பாடியவர்கள் பொருள் விரும்பி லாபமடையப் 

பாடவில்லை. கடவுள் இந்த ஸ்தோத்திரங்களைப் பற்றி 

என்ன நினைக்கிறார் என்று சாமான்யப்பட்டவர்களால் 

சொல்ல மூடியாது. இந்த பக்தர்கள் எழுதீதுக்களிலிருக் 

தும் பக்திப் பரவசமாூப் பாடிய பாட்டுக்களிலிருட்தும் பச 

வானுக்குப் பக்தர்களின் -ஸ்தோத்துரத்தில் பரம பிரீதி 

“யென்றே தெரிகிறது. 

மனிதர்கள் சம்பந்தப்பட்டவரையில் நான் திட்டமாகச் 

சொல்லமுடியும். . “முகஸ்துஇ" தங்களுக்குப் பிடிப்ப 

தில்லை யென்று ஜனங்கள் ஏன் சொல்லுகின்றனரோ 

- தெரியவில்லை. தங்களைப்பற்றி பொய்யும் புளுகுமாகச் 

சிலர் புகழுரை கூறுகிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லும் 

பக்ஷத்தில் ரான் அதை ஓப்புக்கொள்ளுவேன். ஆனால். 

உண்மை நிலைமை உணர்ந்து அவர்களது சேவையைப் புக 

மும் தோரணையில் சற்று ஸ்தோத்திரமாகச் சொல்வதை 

கூட ஓப்பவில்லையென்று யாராவது சொன்னால் ஓன்று 

அவர்கள் மகா புருஷர்களாக இருக்க வேண்டும் 7; அல்லது 

வஞ்சகர்களாக இருக்க வேண்டும். புகழ்ச்சியை விரும்பு 

. வதாக வெளியே காட்டிக்கொள்வது சரியில்லை யென்றாலும் 

அதை விரும்பாதவர்கள் யாரும் இருப்பதாகத் தெரிய 
வில்லை. | 
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Hepuré எவ்வளவு.தூரம் ஓளஷதம்போல வேலை செய் 

கிறது என்பதற்கு ராமாயணத்திலிருந்து ஓர் உயர்ந்த உதா 

ரணத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன், 

  

இடுனுமானுக்கு ஓர் சாபம். அவர் தன்னுடைய சக்தியை 

மறந்துவிட்டார். . ௮அவரைப்பற்றிப் புகழ்ந்தபோது தான் 

அவருடைய பராக்கிரமங்கள் தெரியவந்தன. வானரசேணை 

கள் கடற்கரை யோரத்தில் கடலைத்தாண்ட காத்து நிற் 

இறது.மற்ற வானரங்கள் கடலைத்தாண் டி இரும்பமுடியா து: 

என்று சொல்கின்றன. ஹனுமான் தனியாக ஒரிடத்தில் 

மெளனமாக வீற்றிருக்கிறார். அப்போது ஜாம்பவான் ஹனு: 

மானுடைய மகத்தானசக்தியைப்பற்றி புகழ்கிறான். உடனே 
ஹனுமானுக்குத் தன்னுடைய சக்தியை உணரும் நிலைமை 

ஏற்படுகிறது. கடலைத் தாண்டித் இரும்பிவிட்டார் / அவர் 

செய்த சேவையை வேறு யாரும் செய்திருக்க முடியாது. 

இதில் ஓர் கருத்து அடங்கியிருக்கிறது. மனிதரின் மனோ 

தத்துவ சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கருத்து 

அது. ஒரு காரியதீதில் தீவிர சிரத்தை காரணமாக ஒரு. 

வர் ௮இல் ஈடுபடுவதில்லை. அதைச் செய்வதைப்பார்த்து 

மற்றவர்கள் புகழ்கிறார்கள் என்ற உணர்ச்சியே அக்காரி 

யத்தைச் செய்யத் தூண்டுகோலாக அமைகிறது. இது: 

ரொம்ப சரியானது. ச 

சான்னைப்பற்றிப் பட்டவர்த்தனமாக உனக்கு எழுதலாம்... 

என்னைப் புகழுவதால் பிரஇப்பிரயோசனம் எதையும் 

நாடாமல் உண்மையான ஈண்பர்களாக இருப்பவர்கள் என் 

_ னைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிய நான் 

விரும்புகிறேன். அது புகழுரையாக இருந்தால் எனக்குச் 
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சந்தோஷமே. இது அகேகமாக மிகைப்படுத்தப்படுகிற.து 

என்பதை கான் ஓப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால் இதில் கல்ல 

எண்ணம் இருப்பதாகவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. என் 

னைப் புகழ்ந்து பேசப் பத்திரங்கள் அளித்த சந்தர்ப்பங் 

களிலே நான் அதைப் பாராட்டாக மஇக்கிறேன் என்பதை 

யும் பஹிரங்கமாக கான் சொல்லியிருக்க 3 par. 

ஸ்ரீ ஆச்சார்யா உனக்கு எழுதிய .கடிதத்தை கான் பார்த் 

தது காரணமாக இக்கடிதத்தை உனக்கு எழுதுகிறேன். 

அூலை இந்திய ரேடியோவில் உன்னுடைய நிகழ்ச்சியைப் 

புகழ்ந்து அவர் எழுதியுள்ளார். இது முகஸ்துதி போலத் 

தோன்றும். ஆனால் அவர் நல்ல ஈண்பர். உன்னைப் புகழு 

வதால் அவருக்கு லாபமேதுமில்லை ! இதுபோன்ற புகழ்ச்சி 

உரைகள் உன்னுடைய சேவை, குணாதிசயங்கள் இவற்றை 

உத்தேசித்து உனக்கு அ.ி.க்கடி. வந்துகொண் டிருக்குமென 

கான் நம்புகிறேன். அவை வரும்போது ஏற்றுக்கொள். 
அவற்றை வெறுக்காதே. ஆனால் இவை கண்டு கர்வம் 

கொள்ளக்கூடாது. 

இதேபோல பிறர் விஷயத்திலும் ஈமக்கு கடமை உண்டு. 

மற்றவர்கள் கல்ல சேவை செய்வதாகத் தோன்றினால் காம் 

அவர்களைப் பொதுவாகவும், தனியாகவும் பாராட்டிப்புகம 

வேண்டும். இதுதான் அவர்கள் மூலம் சிறந்த பலன்களை 

எதிர்பார்க்கும் வழி. குறை சொல்லும்படி. கேர்ந்தால் 

சற்று குறைவாகவே சொல்லவேண்டும். அது2வே தர்மம், 

209-747. 
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என் அன்புள்ள - 
லக்ஷ்மிக்கு, 

மிருகங்களிடம் மனிதர்கள் கொண்டுள்ள மனோபாவம் 

மிகவும் நூதனமானது. மிருகங்களில் எவ்வளவோ 

வகை. சில மிருகங்களைப் பார்த்தாலே நமக்குப் பயமாக 

இருக்கிறது. அம்மிருகங்கள் பயிர்களை அழிக்கின்றன. 

யானைகள், கரடி முதலியவற்றால் காசம் விளைகிறது. 

அவை மனிதர்களையும் கொன்று விடுகின்றன. ஆனால், 

எந்த மிருகமும் தனக்கு ஆபத்து வந்தாலன்றி மனிதரைக் 

கொல்லாது என்று பொதுவாக எல்லாரும் அபிப்பிராயப் 

படுகிறார்கள். இதைப்பற்றித் இட்டமாக ஒன்றும் சொல்ல 

.மூடியாது. ஆனால் சில மிருகங்களால் பயிர்கள், கால் 

கடைகள், பறவைகள் இவற்றிற்கு காசம் ஏற்படுகிறது. 

ஆதலால் தான் கிராமவாசிகளில் அநேகர் ஆயுதங்களை 
வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென் Spit soir. 

காட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுவதென்பது ராஜாக் 
களுக்கெல்லாம் ஓர் விளையாட்டு, உலகத்திலுள்ள பிரபல 
பணக்காரர்களும் இதில் ஈடுபடுகிறார்கள். தொன்று 
தொட்டு நடந்து வரும் வழக்கம் இது, காட்டு மிருகங்கள் 

மிகவும் பொல்லாதவை யாதலின், அவற்றை ஒழித்துவிட 

வேண்டுமென்பதே வேட்டையின் நோக்கம், ஆனால் அவை 

காரட்டிலிருந்துகொண்டு மனிதருக்கு ஹிம்ஸை விளைவிக்கா 
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திருக்கையில் "வேட்டை அவசியமா £ அது அவூயமாக: 

எனக்குப் படவில்லை. முன்பின் பாராமல் இம்மாதிரியான: 

வேட்டைகளில் ஈடுபடுவதால் காட்டுமிருகங்களில் பல 

க்ணமடைந்து போகின்றன. திருவாங்கூர் சர்க்கார் காட்டு 

மிருகங்களுக்காகப் பெரியாறு ஏரிக்குப் பக்கத்தில் ஓர் தனி: 

யிடம் அமைத்து, அங்கே அவற்றைப் பாதுகாத்து வரு 

். இறார்கள். இது நல்ல காரியம், அங்கே காம் போய் ஒரு. 

முறை பார்க்கவேண்டும், ் 

காட்டு மிருகங்களுக்கும், வேடர்களுக்கும் சரி சமானமாக 

வேட்டை நடப்பின், அதில் .பந்தய விளையாட்டின் நோக்கம் 

உள் அடங்கியிருக்கும். ஆனால் தன்னை ஈன்கு பத்திரப் 

படுத்திக்கொண்டு மிருகங்களை மனிதர்கள் கொல்லுகின்ற. 

னர்! மனிதனுக்குத் தொந்திரவு விளைவிக்காத பக்ஷத்தில் 

அம்மிருகங்களைக் கொல்லக் கூடாசிதன்பது என் அபிப்: 

Tus, 

காட்டில் வளரும் அழகான சில பறவைகளையும், சாது 

மிருகங்களையும் வேட்டையாடிக் கொல்லும் இன்னொரு. 

கொடுமை உண்டு. பெண்கள். தங்களுடைய தலைத் 

தொப்பிக்காக சில அழகிய பறவைகளின் இறகுகளை த். 

தேடுகின்றனர். அல்லது உடுப்புக்கு உபயோகமாக அவை 

தேவையா யிருக்கின்றன. எனவே அவற்றைக் கொல்லு: 

இருர்கள். இப்பறைவைகளும், மிருகங்களும், யாதொரு. 

ஹிம்ஸையையும் உண்டுபண்ணாதவை, அவற்றை கொல்வ 

தற்கு வேறு எவ்வித நியாயமும் கிடையா து. 

இவையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க மனீதர்கள் சில மிருகங்க 

ளிடம் பகமாக இருக்கிறார்கள். அராபியருக்குக் குதிரை 5 
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ee eee BUS 5 ஆஸ்திரேலியருக்கு ஆடு 

கள் 7) ஆப்பிரிக்கருக்கு ஓட்டகம் ; ஹிந்துக்களுக்குப் பசு 7 

என்று ஒவ்வொருவரும் ஒரு பிராணியிடம் அன்புகொண் 

ம. ருக்கின்றனர். இம்மிருகங்களெல்லாம் மனிதர்களுக்கு 

மிகவும் உபயோகமாக இருக்கின்றன. இதில் மனிதருக் 

கும் மேற்படி மிருகங்களுக்கு மிடையே பரஸ்பரம் அன்பு 

பறிமளிக்கிறது. 

மேலே சொன்ன மிருகங்களுக்கெல்லாம் அபாரமான 

புத்திசாலித்தனம் உண்டு. பக்ஷமாக நடத்தினால், அதற்கு 

அனுசரணையாக அவை நடக்கின்றன. ஆனால் ஒரு குறை. 

அவற்றிற்குப் பேசத் தெரியவில்லை. ஆகவே தங்களுடைய 

தேவையை அவை வெளியிட முடிவதில்லை. நாம் அவற்றை 

நன்கு பராமரித்தால், . அவைகள் எவ்வளவோ ஈமக்கு 

அனுகூலமாக இருக்கின் றன. 

£ல்லாமிருந்தும் நம் மாட்டில் மிருகங்களுக்கு பெருவாரி 

யாகத் துன்பம் விளைவிக்கப்படுறது. இதற்காகத்தான் 

ஜீவ ரக்ஷக சங்கம் தோன்றியது. காளை மாடுகளைத் தார் 

போட்டுக் குத்துவதுபோன்ற முறைகளால் ஹிம்ஸிப்பதை 

நிறுத்த வேண்டும். சென்னையில் கன்றுகளைப் பட்டினி 

போட்டுப்: பால் விடாமல் பரிதவிக்கவிடும். பால்காரர் 

களின் கொடுமையையும் நிறுத்தவேண்டும். தெருவில் 

வீணாகச் சுற்றித் இரியும் நாய்கள் பெரிய தொல்லைதான். 

இருப்பினும். அவற்றை ஜீவகாருண்யத்தோடு அப்புறப் 

படுத்த வேண்டும். 

கீறிருகங்கனிட்பக் அன்பாயிருக்க வேண்டியது தான். ஆனால்- 

அவற்றால் மனிதர்களுக்குத் தொந்தரவுகள் ஏ.ற்படாமல்- 
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பார்த்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். சென்னையில் கவ: 

னிப்பாரற்றுத் திரியும் கால் கடைகள், காய்கள், பன்.றிகள், 

ஆடுகள் இவற்றால் நகர சுகாதாரத்துக்கே கெடுதல். நகர 

வாசிகளும் சுகாதார அதிகாரிகளும் ஒன்றுபட்டு ஒத்து: 

ழைத்துக் கட்டுப்பாடின்றித் திரியும் கால்கடைகளை நகரில் 

வைக்க வொட்டாது செய்யவேண்டும். 

ஈர ப்படியிருப்பினும் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் சந்: 

தோஷமான தொடர்பு இருக்கவேண்டும். நாமெல்லோ 

ரும் கடவுளின் சிருஷ்டி. காம் மிருகங்களை வெறுக்கக். 

கூடாது. 

பரமசிவன் ரிஷபத்தை வாகனமாயும், பாம்புகளை 

ஆப ரணங்களாயும், வைத்துக்கொண்டு அவற்றை. அன் 

பாக நடத்துகிறார். மகா விஷ்ணுவோ கருடாரூடராக 

விளங்குகழுர். சரஸ்வதி ஹம்ஸத்தை வாகனமாகக். 

கொண்டவள். யானைகள் லக்ஷிமியை தாமரை மலர்களால் 

பூசிக்கின் றன. ஸ்ரீ சுப்பிரமண்ய ஸ்வாமி மயில் மீதேறி 

வருகிறார். விக்னேச்வரர் மூஞ்சூறை . வாகனமாக்இக். 

கொண்டுள்ளார். தத்தாத்ரேயருக்கு காய். ஸ்ரீ கண்ண: 

; பிரானுக்கு கோபிககாப்போலத். தான் பசுக்கள். இந்த 

ட மிருகங்களிடமெல்லாம் கடவுளின் அனுக்கிரகமிருப்பதை. 

நாம் உணர்வோமாக, ஆகவே அவற்றை அன்பாக ஈடத்த. 

வும் வேண்டும். 

GO) puter sor இவ் விஷயத்தில் ஒரு படி. மேலே ead 

இன்னும் இவிரமாக இருக்கின்றனர். ஈ, எறும்பு, கொசு, 
இவற்றைக் கூட அவர்கள் கொல்லுவதில்லை. இது: 

ரொம்ப ஜாஸ்தி. மனிதர்கள் சுத்தமாக இருந்தால், இந்த 
புழு பூச்சிகள் வரவே வராது. ரொம்ப அபாய நிலையில் 
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உள்ள பிராணியைக் கொல்வதா இல்லையா” என்று ஒரு 

பிரச்னையும் உண்டு. ் 

மொத்தத்தில afear ரர் ண் அஹிம்ஸா பரமோ 

தர்ம என்பது சிறந்த சித்தாந்தம். அதை அனுஷ்டித்தால் 

எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும். 

21-7-41. 
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1? பழமொழிகள் 4 

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

(/மமொழிகள் எல்லா நாடுகளிலும், எல்லாக் காலத்தி 
அம் வழங்கி வந்இிருக்கின் றன. “ பைபிளில் ” பழமொழிகள் 
என்ற ஒரு அத்தியாயமே இருப்பசாக நான் நிக் 

கிறேன்.. உலகத்திலுள்ள நாட்டினரின் அனுபவம், சா துர் 

யம், விவேகம் இவற்றைத் தாங்கெவை . பழமொழிகள். 
அவற்றில் அடங்கியுள்ள அபிப்ராயம், சொல் ஈயம் இவை 
இரண்டும் மிக்க விசேஷமானதாகும். ஆங்கிலத்தில் பழ 
மொழிகளுள்ள அகராதி கூட இருக்கறது. நீ ௮இல் ஒரு 
பிரதியை வாங்கிக்கொண்டு உன் ஓய்வு நேரத்தில் படித்: 
துப் பார். இந்தப் பழமொழிகளெல்லாம் ௩ஈமது இந்த 

னையை கிளப்பிவிடக் கூடியவை. சில சமயங்களில் அவை 

தமாஷாகவும் இருக்கும். ஓன்று அவற்றில் நம்பிக்கை 
யூட்டக்கூடிய அம்சமிருக்கும் 2: அல்லது அவகம்பிக்கை 

யைக் காட்டும் கருத்து அடங்கியிருக்கும். பமமொழிக 

ளால் உற்சாகம் பிறக்கிறது. இவை எல்லாவற்றையும் 

விட மனித வர்க்கத்துடமுள்ள ஒருமைப்பாட்டைக் கு றிக் 

இன்றன அவை, 

சமஸ்கிருதத்திலும் சல பழமொழிகள் இருக்திருக்கத் 

தான் வேண்டும். ஆனால் அவை இன்று பிராபல்யமாக 
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இல்லை. சம்ஸ்கிருதம், பேசும் பாஷையர்க இல்லாததே 
காரணம். பேசுவதற்காக உபயோகத்திலிருக்கும் பரஷை , 

கஸிலெல்லாம் பழமொழிகள் செழிப்பாக இருக்கன் றன. 

இப்போதுகூட கிரேக்கப் பமமொழிகள் வழங்கி வருகின் 

றன. அடிக்கடி அவை உபயோகப்படுத்தவும் படுகின் றன. 

இகேபோல லத்தினிலும் பழமொழிகளுண்டு. ஐரோப்பிய 

இலக்கியங்களில் அடிக்கடி. ௮வை உபயோகப்படுவதே 

இதற்குக் காரணம். * கடவுள் யாரை அழிக்க விரும்புகி 

ரோ அவர்கள் முதலில் பித்துப்பிடித்துப் போகிறார்கள் ” 

என்பது ஒரு பழமொழி. 

் சம்ஸ்கிருதத்தில் கருத்துள்ள பழமொழி ஒன்றுண்டு. 

க் இலி ஏ விகாசகாலே விபரீத புத்தி: “இறக் 

கவரைப்பற்றி இழிவாகப் பேசக்கூடாது”, இது ஒரு 

பழமொழி. * செய்த குற்றத்துக்கு சட்டம் தெரியவில்லை 

யென்பது போதிய முகாந்திரமல்ல ”. இதைப் போலப் பல 

பழமொமிகளுண்டு. 

அதங்கிலத்திலும், த:ரிழிலும் உள்ள பழமொழிகள் தான் 

எனக்கு அதிகம் தெரியும். ஆங்கிலப் பழமொழிகள் பற்றி 

நான் இங்கு உனக்கு எழுதப்போவதில்லை. ஏனெனில் பள் 

ளிக்கூடத்தில் நீ அவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளுவாய் ; புத்த 

கத்திலிருந்தும் அதிகமாக தெரிந்துகொள்ளக்கூடும். பல 

வருஷங்களுக்கு முன்னால் பம்பாயில் வெளியான “* ஈஸ்ட் 
அண்ட் வேஸ்ட்” என்ற சஞ்சிகைக்குத் தமிழ் பழமொழிகள் 

பற்றி நான் சில கட்டுரைகளை எழுதினேன். என் பாட்டி, 

தாயார் இவர்களிடமிருந்தே அவற்றை நான் தெறிந்து 

கொண்டேன். 
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இதத் தமிழ்ப் பழமொழிகள் ஈமது விவேகம்,கலைப்பண் பு 
இவற்றை அனுசரித்தவை என்றே கான் எண் ணுகிறேன்- 

சிலவற்றில் அவஈம்பிக்கை பிரதிபலிக்கிறதாயினும் மொத் 

தத்தில் ௮வை மனிதவர்க்கத்திடம் உள்ள சிறந்த ஈம்பிக்கை 

யையே காட்டுன்றன. ஒரு சிறிய கடிதத்துக்குள் பழ 

மொழிகளின் ஜாபிதாவைக் கொடுக்க முடியாது. என்னு 

டைய கட்டுரைகளையே நீ படித்துப்பார். அவை ஈம் வீட் 

டில் இருக்கின் றன. நீ அவற்றைப் படித்து ரஸிப்பாய் என் 

பது ஙிச்சயம். 

தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் நெருங்கி வாழ்க்திருக்கின்ற 

னர். இது ஈழ்க்கண்ட. பழமொழியிலிருந்து புலனாகும் 

“டில்லிக்தப். பாச்சாவானலுால் தலலிக்கப் பிட்டாதானே!”” 

ஹிந்துஸ்தானி பதமான * பாக்ஷா "' என்பது இதில் இடம் 

பெற்றுளது. ஒருவன் டில்லி சகரவர்த்தியானால் கூட 

அவன் தன் தாய்க்கு குழந்தை தானே என்பது இதன் 

பொருள். இதில் * தல்லி ”” “பிட்டா ” இரண்டு தெலுங்கு 

வார்த்தைகளும் “தாயும் ” “மகனும்” என்றபதத்திற்காக 

வருகின் றன. 

இது சாதாரணமான, ஆனால் ஈல்ல உண்மையைக் கூறிக் 

கும் சொல். இரண்டு பாஷைக்காரர்களது பரிச்சயத்தை 

யும் இது தெரிவிக்கிறது. 

தமிழர்கள் நுண்ணறிவுள்ள ஜாதியினர். ஜனங்கள் சரே 

லென்று விஷயங்களைக் கிரஹித்துக்கொள்ள வேண்டு 

மென்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கன்.றனர். அப்படியில்லா 

விட்டால் அவர்கள் பொறுமை இழரந்துவிடுகின் றனர். 
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“1 ராத்திரியெல்லாம் மழை பெய்தாலும் ஒட்டாஜ்சல்லி மூளைக் 

தமேர்”'/ என்பது இதற்கேற்ற பழமொழி. உபாத்தியாயர் 

எவ்வளவு புத்திசாலியா யிருந்தாலும் மாணவன் அதற்கு 
ஏற்றபடி. யில்லாவிட்டால் பயனேதுமில்லை என்பது இதன் 

அர்த்தம். ் 

அடதாரணமாகச் சகோதரர்களுக்குள் சண்டை வந்து விடு 

BOS. ஆனால், ௮ச்சண்டை, சிக்கிரம்' இரந்து ஓற்றுமை 

உண்டாகிவிடுகிறது “தண்ணியை என்ன அடி அடித்தாலும் 

.விலதமா ”” என்பது இக்கருத்துக்கிசைந்த பழமொழி. 

பரம்பரை சித்தாந்தத்தில் நம்மவர்களுக்கு அபார ஈம் 

பிக்கை, *“விரையொன்று போட்டால் சுரையோன்று மனைக் 

தமோ!” என்ற பழமொழி இதற்குச் சான்று. * தாயைப் 

போல பிள்ள நாலைப்போல சேலை ' என்பதே இதன் 

கருத்து. 

-இமிழர்கள் தர்மம் மிக்கவர்கள். ஆகவே தருமம் செய்யா 

தவர்களைக் கண்டித்து அநேகம் பழமொழிகள் ஏற்பட்டி 

க்கின்றன. “எச்சில் கையால் காக்காய் ஒட்டமாட்டான் "7 

என்பது இதற்கு ஓர் உதாரணம். 

தமிழர்கள் வீரம் செறிந்தவர்கள். ஒரு காலத்தில் அவர் 

களெல்லாம் அப்படி இருந்தவர்கள் தான். மீண்டும் அவர் 

கள் வீர உணர்ச்சி பெற்று வருவதாக நான் எண்ணுக 

றன். அடிபட்டுத் தோல்வியுற்ற பின் கொண்டி சமாதா 

னம் சொல்லி வீரம் பேசுவோரைக் கண்டிக்க ::தப்புற 

விழந்தாலும் மீசையிலே மண் ஓட்டலலே!'' என்று சொல் 

லும் பாமொறி சிறந்த உதாரணம். 
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கேரழைகளைக் கண்டால் தமிழர்களுக்கு எரிச்சல்... 

“ கோயிலண்டை ழட்டையைப் பறிகோடுத்த நாயக்கருக்த தளத் 

தண்டை போம் மீசை படபடன்னு துடித்ததாம் 1” என்று: 

கோழையை கையாண்டி செய்யும் பழமொழி இது. 

ந.மிழர்கள் மதி நுட்பமுள்ளவர்களென்பதுடன் லெளகக 

மூம் தெரிந்தவர்கள். அவர்களது பழமொழிகளைச் சேக 

ரித்து அர்த்தத்தோடு பிரசுரிக்க வேண்டும். நீயும் இதை 
ஓப்புக்கொள்வாய். அவகாசம் இடைப்பின் இதைச்செய்ய: 

வேண்டுமென்பது என் விருப்பம். 

22-7-'41. 
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விவாதங்கள் ஸு. 

  

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

//ள்ளிக்கூடங்களில் நடைபெறும் விவாதங்களிலெல்லாம் 

6 அடிக்கடி பங்கெடுத்துக் கொள்வதை நான் கவனித்து 

வருகிறேன். இம்மாதிரி செய்வது உனக்கு அனுகூல 

மானதுதான். பேச்சு வன்மையை வளரச் செய்வதற்கு. 

விவாதங்கள் உதவிகரமானவை, புத்தி கூர்மையாகவும் 

எப்போதும் அடியாகவும் இருப்பதற்கு அவை பயன்படும், 

எதிர்த்துப் பேசும் சக்தியைத் தருவதும் விவாதங்கள் தான். 

உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் மடைபெறும் விவாதங்க. 

ளெல்லாம் மேலே சொன்ன அம்சங்களைக் கொண்டதாக 

இருக்குமென்றே கான் நம்புகிறேன். ஆனால் இது மாதிரி 

யாக ஓர் ஏற்பாட்டைச் செய்து அதன்படி நடத்தும் 

விவாதங்களெல்லாம் இயற்கையாக இல்லை யென்பது என் 

அபிப்ராயம். 

இதற்கான காரணங்களை நான் உனக்குத் தெரிவிக். 

கிறேன். விவாதம் என்றால் குறிப்பிட்ட ஓரு விஷயத் 

தைப் பற்றி தங்களுடைய அபிப்ராய பேதங்களைப் பஹி' 
ரங்கமாகவோ அல்லது வேறு முறையிலோ விவா இத்து 

அவற்றை அறிவதற்கு வசதி தருவனவாக இருக்க. 

வேண்டும். அதாவது ஒரு சாரார் தெரிவிக்கும் வாதங்? 
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அருமைப் பூதல்விக்கு 
= 

  

களுக்கு மற்றொரு சுக்ஷியார் சமாதானம் தெரிவிப்பதா 

.யிருக்கவேண்டும். இதே போல எதிர்க் க௯ஷியார் 

சொல்லும் வாதங்களுக்கு இன்னொரு சாரார் பதில் 

சொல்ல வேண்டும். வாதப் பிரதி வாதங்கள் அடுக் 

தடுத்து நிகம வேண்டும். இவை முடிவுற்ற பின்னர் சம்பந் 

தப்பட்ட் இரு கக்ஷிகளில் எது ஜெயித்ததோ ௮க் கட்ச 

யின் நியாயத்தை எதிர்க் கக்கி ஏற்கவேண்டும். அநேக 

.மாக இது மாதிரி நிகமுவதில்லை. 

மினிதன் பிடிவாத சித்தமுள்ளவனாக இருப்பது மட்டும் 

இதற்குக் காரணமில்லை. சரியான விஷயத்தை ஏற்றுக். 

கொண்டு தவறானவற்றைத் தள்ளிவிட வேண்டுமென்று 

நிர்ப்பந்திப்பதற்கு அவசியமான காரணமும் இருப்ப 

இல்லை. புத்தி விஷயத்திலும் சரி, உணர்ச்சி விஷயத் 

இலும் சரி ராம் பொதுவாக அயர்ந்திருக்கிறோம். அத்தி 

யாவசியமாக இருந்தாலன்றி நாம் மனதை உறுதி செய்து 

, கொள்வது கிடையா து. 

உன்னுடைய பள்ளிக்கூட விவாதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

வரையில் அவை எந்தக் கட்டியிலாவது உற்சாகம் இருக்கும் 

வண்ணம் அமையவில்லை. ஜனங்கள் இவிரமாக எண்ணச்: 

கூடிய பிரச்னைகளைப் பற்றி விவாதிக்க நீ ஏன் பூற்படச் 

கூடாது £? ஓவ்வொரு மாணவியாகப் பொறுக்கி ஏதாவது 

ஒரு ககஷியில் சேர்த்து விவாதத்தில் ஈடுபடச் செய்யும் 

முறை எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. இது இயற்கைக்கு 

விரோதமாகவும் படுகிறது. அடுத்தபடியாக நடக்கும் 

உன்னுடைய பள்ளிக்கூட விவாதத்தில் எந்த விஷயத்தைப் 

பற்றி உனக்குத் தீவிரமாகவும் திட்டமாகவும் அபிப்ராயம் 
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விவாதங்கள் 
  

இருக்கிறதோ அந்தக் க௯நியை எடுத்துக்கொள் 7 இல்லை 

யானால் விவாதத்திலேயே சம்பந்தப்படாமல் இருந்து விட 

லாம். இது என்னுடைய யோசனை. 

விவாதங்களின் தரத்தை உயர்த்த இன்னொரு யோசனை 

யைக் கூட உனக்குத் தெரிவிக்கிறேன். சில விஷயங்களைப் 

பற்றிய விவாதத்தை முன்னதாக ஆறிவிக்காமல் இருக்க 

வேண்டும். விவாதம் துவங்குவதற்கு ஐந்து கிமிஷங் 

களுக்கு முன்னதாக விஷயத்தை மாணவிகளிடம் பிரஸ்தா 

-பிக்கட்டும். அப்போது உண்மையான விவாதத்தின் 

தன்மை துலங்கும். எவ்விதமான விவாதங்களையும் முன்ன 

தாகத் தயாரித்து வைத்துக்கொண்டு நீ போகக்கூடாது. 

அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நீ உன்னுடைய 

விவாத விவரங்களையும் எடுத்துரைக்க வேண்டிய கட்சி 

களையும் நிதானித்து சிறப்பாகச் இத்தரித்துக் கொள்ள 

லாம். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாகத் திடீரென்று சம 

யத்தில் உதிக்கும் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதில் தனி 

யாக ஓர் அழகு இருக்கத்தான் இருக்கிறது. 

Dosa குறிப்பிடும்போது சட்ட சபைகளில் கடக்கும் 

விவாதங்களைப் பற்றி எனக்கு கினைவு வருகிறது. அவற் 

..வில்தானே எனக்குப் பரிச்சயம் 2 அங்கே நடக்கும் விவா 

தங்களில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிரச்னைகளின் உண்மை 

நிலைமையை வெளிக் கொண்டு வந்து அவற்றின் தரத்துக் 

“கேற்றபடி. முடிவு கட்டுவது என்பதுதான் உட்கருத்து 

ஆனால் இந்தக் காலத்தில் அம்மாதிரி நடப்பது அபூர்வம், 

சட்ட சபையிலுள்ள கட்சி முறைப்படி அநேகமாக எல்லா 

மெம்பர்களும், அகேகமாக எல்லர விஷயங்களைப் 
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அருமைப் புதல்விக்கு 
  

பொறுத்தும் தங்களுடைய மனே பாவத்தை .கட்டுப் 

பாட்டுக் கடங்கி உறுதி கொண்டு விடுகின்றனர். பிரஸ்: 

தாப விஷயங்கள் கட்சிக் கூட்டங்களில் விவாதிக்கப் 

பட்டவை என்பது இதன் கருத்து. சபைமூன் வரும் 

பிரச்னையில் மெம்பர்கள் எப்படி ஓட்டுச் செய்ய வேண்டும் 

என்பதை சம்பந்தப்பட்ட கட்சி முன்னதாக நிர்ணயிக் 

இறது. எனவே திட்டமாக யோசனைகளும் வெளியிடப் 

பட்டுவீடுகன்றன. எனவே விவாதங்களின் உண்மை 

அம்சம் இருப்பதில்லை. வெளியேயுள்ள ஐனங்களைத் 

இருப்தி படுத்துவது வேறு ஒருபுறம். கட்சிக் கொறடா 

இருப்பதால் மேற்கொண்டும் விவாதங்களில் இயற்கைச் 

சுவை இருப்பதில்லை. ரொம்ப முக்கியமான சந்தர்ப்பமாக. 

இருந்தோ அல்லது முக்கியமாக நன்கு பேசக்கூடியவர்கள் 

பேசுவதாகவோ இருந்தாலன்றி மெம்பர்கள் வருவதில்லை. 

சில சமயங்களில் கட்சிக் கொ றடா முறை இருப்பதில்லை. 

மெம்பர்கள் யதேச்சையாகப் பிரச்னையின் தரத்துக்கு ஏற்ற: 

படி. ஓட்டுக் கொடுக்கலாம். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் 

விவாதம் இயற்கையாக இருக்கும். ஆனல் இது 

அபூர்வம்தான். 

சில சமயங்களில் பத்திரிகைகளில் விவாதம் ஈடத்தப்படுவ: 

துண்டு. ஆனால் உடனுக்குடன் பதில் சொல்வது இதில் 

முடியாது. எனவே விவாதங்களும், எதிர்வாதங்களும் 
பக்குவமாகக் கொடுக்கப்பட்டி ருக்கும். விவாதங்களால் 
உடனடியாக மாறுதல்களை ஏற்படுத்துவது சாத்தியமில்லை; 

அப்படி எதிர்பார்ப்பத.ற்குமில்லை. ஆனால் ஈன்கு நடக்கும் 
விவாதங்கள் காரணமாக பொதுஜன அபிப்ராயம் விரீ 

வாக உருவக மடையும். 

284 

ல்



_ விவாதங்கள் 
  

விவாத பூர்வமாக முடிவு கண்டு நடத்தும் சர்க்கார்தான் 
னகாயக சர்க்கார். ஜனங்கள் லேசாகத் தங்கள் அபிப் 
ராயங்களை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் 
பொதுவில் நடக்கும் விவாதங்களால் சமூகத்தில் மாறுதலை 
உண்டுபண்ண முடியும். அவற்றிற்கு அந்த சக்தி உண்டு. 

ம் இப்போது விவாதங்களில் ஈடுபடுவது கண்டு கான் 
சந்தோஷிக்கிேன். 

அ/ வற்றை இயற்கையான தாயும், பயன்தரத் தக்கவை 
யாகவும் நீ செய்துகொள். ' ் 

5-7 47. 
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பம்] 
ட 

தி ். சட்டசபை விவரதும் 
a 

  

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

- ப/ந்தயவிளையாட்டுகளில் அனுஷ்டிக்கப்படும் நியதிகளுக்கு 

ஏற்றவாறு பொது விவாதங்களை நடத்த வேண்டுமென்று 

என்னுடைய சென்ற கடிதத்தில் உனக்கு எழுதியிருந்தேன்... 
இதற்கான அவசியத்தை நீ உணர்ந்துகொண்டிருப்பாய்.. 

அம்மாதிரியான விஇகளை விவாதங்களில் அனுஷ்டிக்கர।மல் 

போனால் அவை கடுமையான சச்சரவுகளில் முடிவதோடு 

விளக்கமேற்படுவதற்குப் பதிலாகக் கொதுப்பே அதிகரித்து: 
விடும். உன்னுடைய பள்ளிக்கூட விவாதங்களில் ௮ம் 

மாதிரியான விதிகளை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதற்கான 

அவசியத்தை கவனித்தறிந்திருப்பாய். இதற்கான அவசியம் 

உங்களுக்கு முக்கியமாகத் தோன்றாமலிருக்கலாம். நீங்க. 

ளெல்லாம் நாசூக்கான இளம் பெண்கள் என்பதே அதற்: 

குக் காரணம். 

-மேதியவர்கள், விவாதங்களில் ஈடுபடும்போது சட்ட திட் 

: டங்களை அனுஷ்டிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக் 

ட கும். இதற்கு விஷயம் தெரிந்தவர்கள் இருப்பதவ௫யம். 
அந்தமாதிரி சட்டதிட்டங்களை அமுல் நடத்துபவர்கள் 

ல்ல படிப்பாளியாக இருக்கவேண்டும் ; பக்ஷ பாத மனோ 

பாவமில்லாதிருப்பதோடு விவாதத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர் 
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களும் அவரது மனோபாவத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். 

விவாதங்களைக் கூர்ந்து கவனித்து அதை ஈன்கு நிர்வகிக்க. 

வேண்டும். அது போன்ற நபருக்குச் சாதாரணக் கூட் 
டங்களானால் * தலைவர் ” என்றும், கார்ப்பொரேஷனானால்- 
“மேயர்” என்றும், சட்ட. சபையானால் “ ஸ்பிக்கர் '” அல்லது: 
* தலைவர் ' என்றும் கூறுவது வழக்கம். 

விவாதத்தில் முதல் விதி என்னவெனில், ஒரு சமயத்தில் 2-- 
ஒரு sur தான் கூட்டத்தில் பேசலாம் ; பேசவேண்டும். 
இது வெளிப்படை. பார்வைக்குத் தோன்றுவதைப் போல 

இந்த விதி அனுஷ்டானத்தில் அவ்வளவு சுலபமல்ல. 
ஆனால் உண்மையான விவாதத்துக்கு அதியாவசயமான ு. 
ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது மற்றவர்கள் குறுக் 
இட விரும்புகின்றனர். இடைமறித்துக் கேள்விகள் கேட் 
கின்றனர், சட்டசபைகளில் ஒரு மெம்பர் பேசிக்கொண் 
டிருக்கையில் வேறு எந்த மெம்பரும் எழுந்து குறுக்கிடக். 
கூடாதென்பது பொதுவான விதி. பேசுபவர் மீண்டும். 
தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்து பேச விரும்புவருக்கு இடமளிக் 
கும் சந்தர்ப்பங்கள் தவிர இதர சமயங்களில் மே ற்படி. 
விதியை அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து. சில 
சமயங்களில் மரியாதையை யொட்டி இங்கனம் செய்வ 
துண்டு. சூடான விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கையில் ௮நேக 
மாக மெம்பர்கள் “முடியாது ; நான் இடம் கொடுக்கப் 
போவதில்லை ”” என்று சொல்லுகிறார்கள். சொந்தவிதமாக . 
முகாந்திரம் கூறுவதற்காக ஒரு மெம்பர் இன்னொரு மெம் 
பர் பேசுகையில் குறுக்கிடலாம். 

இவை யெல்லாம் சாதாரணமான குறுக்கீடுகள். சாதுர்ய- 
மான குறிப்புகள், பொறுத்தமான கேள்விகள், இவைகளை- 
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“யெல்லாம் சபை நியஇகளுக்கு ஏற்ற பாஷையில் சுருக்க 

மாகக் கேட்கலாம். ஆனால் சபாநாயகர் இதில் தலையிடா 

. இருக்க வேண்டும், 

Felson விவாதங்களில் மெம்பர்கள் சபை விதிகளுக 
£4 

குப் பொருத்தமான பாஷையையே உபயோகிக்க வேண்டும். 

அதற்கு விரோதமாக எதையம் உபயோ௫க்கக் கூடாது. 

விவாதங்கள் கண்ணியமான மூறையில் நடக்க வேண்டு 

"மென்பதே இதன் நோக்கம். சபையில் உபயோ க்கத் 
கதுகாத வார்த்தைகள் எவை யென்பதற்கு உதாரணம் 

கொடுப்பது ஈரமம். இவற்றைத் தொகுத்துக் சேர்க்க 

முயற்கெள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் விரிவான 

.ஜாபிதாவைத் தயாரிப்பது சாத்தியமில்லை. மரியாதை 

யான சொற்களை உபயோகித்துப் பேசவேண்டும். மெம் 

.பர்கள் மீது சொந்த ஹோதாவில் குறைபாடுகளைப் புகுத் 

இப் பேசக்கூடாது என்பதுதான் இதன் பொதுவான 

நோக்கம். ஆனால் ஒரு மெம்பர் இழ்த்தரமான பாஷையைப 

9ரயோகிப்பாரானால் சபைத் தலைவர் சபையின் ஒழுங்கை 

எடுத்துக்காட்டி. அம்மாதிரியான பதங்களை வாபஸ்பெறச் 

செய்து மன்னிப்புக் கோரச் செய்வார். 

சட்டசபை விவாதங்களில் ஈடுபடும் மெம்பர்கள் பரஸ் 

் பரம் ஓருவரையொருவர் நோக்கிப் பேசாமல் சபைத் தலை 

வரை நோக்கிப் பேசுவதென்பது இன்னொரு விதி. மெம்பர் 

கள் ஒருவரை யொருவர் நோக்கிப் பேச நேர்ந்தால் விரை 

வில் அவர்கள் தங்களுடைய கிதானத்தை இழந்து வசை 

மொழியில் இறங்க நேரிடும். எனவே பேசும் மெம்பர்கள் 

சபைத் தலைவரை கோக்கியே பேச வேண்டுமென்றே வீதி: 
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ஆ 
கண்டிப்பாக எல்லா பார்லிமெண்டுகளிலும் அமுல் நடத் 
தப்படுகறது. மெம்பர்கள் இன்னொரு மெம்பர்களை குறிப் 
பிட்டுப் பேசுகையில் “sarin” என்றோ * மகாகனம் ” 
என்றோ பெயருக்கு முன்னால் சேர்த்துக்கொண்டு பேச 
வேண்டும். இ.து முதல் விதியை அனுசரித்ததாகும். டிவி 
ஷனையோ அல்லது தொகுதியைக் குறிப்பிட்டோ சொல்ல 
வேண்டுமேயன்றி பெயரைக் குறித்துச் சொல்லக்கூடா து. 

சட்ட சபைகளில் செய்யும் பிரசங்கத்துக்குச் சாதாரண 
மாக நேரக் கட்டுப்பாடு உண்டு. விவாதங்கள் மந்த 

மாக இருக்காமலும் தொண தொண வென்று போகாம 
லும் இருப்பதற்காகவுமே இம்மாதிரி வைத்திருக்கருர்கள். 
விசேஷமான சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர இந்த விதியை சபைத் 
தலைவர் கண்டிப்பான முறையில் அமுல் நடத்துவார். நிதி 
மசோதாக்கள், சட்டங்கள், இவைபோன்றவற்றிற்கு 
கேரக் கட்டுப்பாடு கிடையாது. பொது ஜனங்கள் சிரத்தை 
கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் அவை என்பதால்தான் ௮ம் 
மாதிறி. இதனால் மெம்பர்கள் காலவரையின்றி பேசலா 
மென்று அர்த்தமில்லை. மெம்பர்கள் தங்கள் பேச்சை 
விஷயத்துக்குப் பொருத்தமாக இருக்கும்படியும், மற்ற 
மெம்பர்கள் தெரிவித்த வாதங்களைத் இருப்பிச் சொல்லா 
மலும் இருக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை அனுசரித்தே 
சட்டசபை விவாதங்கள் ஈடத்தப்படுகன் றன. 

4-7 47, 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 
எனக்கு பன்னிரண்டு வயதிருக்கும், அதாவது இப்போ ஆ 
உன்னைவிட நான்கு வயது நான் சின்னவனாக இருந்த 

, போது மூன்றாவது பாரத்தில் வாசித்துக் கொண்டிருக் 
“தேன். அப்போது * வீட்டின் மாலை நேரங்கள் * என்ற ஆப் 
இலம் புத்தகத்தை படித்தேன். அது எனக்குப் பரிசாக 

வந்த புத்தகமென்று நினைக்கிறேன். இங்கிலாந்தில் ஜன்: 
கள் மாலை வேளைகளில் வீட்டிலிருக்கும் போது எப்படிப்- 

பொழுதைப் போக்குகிறார்கள் என்பது பற்றிய விவரம் 
கதைகளின் ரூபமாக அப்புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட் 
டி.ருந்தன. 

அ/க கதைத் தொகுதஇயில் முதலில் உள்ளது 4 கண்களும்,. 
கண்களின்மையும் ” என்பதாகும். முதலில் இந்த தலைப் 
பின் அர்த்தம் இன்னதென்று எனக்குப் புரியவில்லை. கதை 
யைப் படித்த பின்னர் விஷயம் விளங்கிற்று, கண்களுள்ள 
ஒருவர் வயல் பக்கமாகப் போய்ச் சுற்றி அங்கே நடக்கும் 

விஷயங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளுகிறார். அந்த அனு 
பவமே ௮க்கதை. நமது கண் பார்வையை எப்படி உப: 

யோகிப்பது என்பதை உணர்ந்து அதைச் சரியாகப் பயன் 

படுத்திக் கொண்டால் அதனால் ஓப்பற்றலாபமுண்டு. 

். 490



இயற்கை அழகு 
  

வாரழ்க்கையில் நாம் பல ஜோலிகளைக் - கவனிக்கும்படி. 

யிருப்பதால் விஷ்யங்களை உற்று நோக்குவதில்லை. சில 

சமயங்களில் கவனிக்காமலேயே விட்டும் விடுகிறோம். எப் 

போதும், ஈம் பக்கத்திலுள்ள விஷயங்களைக் கவனித்துக் 

கொண்டு பொழுதை போக்கவேண்டுமென்று நான் சொல்ல 

வில்லை. இது காலத்தை வீணாக்குவதாகும். அப்படிச் 

செய்தால் நாம் சலித்தும் போய் விடுவோம். வேறு வேலை 

களையும் நாம் கவனிக்கவேண்டி. யிருக்கிறது. ஆனால் 

விசேஷமாகவாவது நம் அருகேயுள்ள மனித சிருஷ்டி, 

இயற்கை முதலியவற்றை நன்கு கூர்ந்து கவனிக்க வேண் 

டும். ஒரு மனிதனை நன்கறிவதே மனிதனுக்குள்ள லக்ஷ 

ணம் என்பது ஒரு கவிஞனின் வாக்கா. 

ஆனால் ஒருவர் இன்னொருவரைப்பற்றி ஆய்ந்து ஆராய்ச்சி 

செய்வது குறித்து இக்கடிதத்தை நான் எழுதவில்லை. 

இயற்கை, அவற்றின் அற்புதம் இவை பற்றி எழுதுக 
றேன். இவைபற்றி யெல்லாம் கூறும் ஓர் தனிப் புத்தகமே 

இருக்கிறது. ஆனால் நேரில் கண்ணால் பார்ப்பதற்குச் சம 

- மாக அவைகளை யெல்லாம் சொல்ல முடியாது. 

ஆகாயத்தை எடுத்துக்கொள். இது அகேக விதங்களில் 

அற்புதமானது. அதைப் பார்த்து மகிழ்வதிலும் சரி, இர 

வில் களங்கமில்லாத வானத்தில் ஈக்ஷத்திரங்கள் பிரகாசிப் 

பதைக் கண்டானந்திப்பதிலும் சரி ஈமக்கு அலாதியான ஓர் 

அனுபவ உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது. கரஹங்களைக் காட்டி 

லும் நக்ஷத்திரங்கள். மிகவும் பிரகாசமானவை. வான 

சாஸ்இரிகள் ஈக்ஷத்திரங்களின் தூரம் முதலியவை பற்றி 

சொல்லுவார்கள். 
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அருமைப் புதல்விக்கு - 
  

இரவில் வானத்தின் வனப்பு ஒரு புறமிருக்க அதனால் ஏற் 

படும் ஆச்சர்ய உணர்ச்சி மிக்க விசேஷம். ருஷ்டி. கர்த் 

தாவின் பெருமையும், தன்னடக்கமும் உனக்கு ஏற்படு 

கிறது. 

வானத்துக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது கடல்கள். கடல் 

அலைகள் பொங்கி எழுந்து மோதி அடிப்பதைக் காண்பது 

தனியான உணர்ச்சி தரக்கூடியதாகும். பூமியைவிடக் கடல் 

பகுதியே அதிகம், கடலுக்குள் எத்தனை உலகங்கள் 2 

என்ன அழகான மீன்கள்! என்னென்ன பவளங்கள் 1 

ஆஹா! பெரிய மிருகங்கள் / எப்படி இவை உயிர் வாழ் 

இன்றன 2 கடல்களும், அவற்றுள் அடங்கியிருக்கும் விசித் 

இரங்களும் தனியான பயிற்சி விஷயங்களாகும். கடல் 

வாழ்வைப் பற்றி ஓரளவு உணரச் சென்னையிலுள்ள 

கடல் ஜந்துக்கள் காட்சிச்சாலை ” யைப் பார்த்தால் 

தெரியும். 

அடுத்தபடியாக மலைகள். தூரத்திலிருந்து ஹிமயமலையை 

நரம் கண்டோம். அங்கு ஓரே பணி, சூரிய வெளிச்சத்தில் 

பனியில் மூடியிருக்கும் அம்மலையைப் பார்க்க எவ்வளவு 

நேர்த்தியாயிருக்கிறது! டார்ஜிலிங் என்ற இடத்தில் சூர் 

யோதயம் வெகு அற்புதம் என்று சொல்லக் கேட்டிருக் 
இறேன். மாம் அங்கு போய் பார்க்கவேண்டும். தெய்வ 

சங்கல்பம் எப்படியோ £ மலையிலுள்ள காடுகள், ஓடைகள், 
காற்று இவைகள் ஒருபுறம். ஏன்? குற்ருலம் சிறிய இடம் 

தானே? குற்றுலக் காட்டு உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள் 

இறது பகவத் இருபையால் கூடிய சீக்கிரம் அம்மாவுடன் 
நான் அங்கே போக உத்தேூத்திருக்கிறேன். நீயும் அங்கு 

வந்து கொஞ்ச காள் இருக்கவேண்டும். 
/ i 
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இயற்கை அழகு 
  

அடுத்தபடியாக வனங்கள் இருக்கின்றன். அங்கே எங் 

கும் மரங்கள், செடிகள், புஷ்பங்கள் எல்லாம் நிறைந்து 

குளு குளு வென்றிருக்கிறது. - 

ரிஷிகள் கடவுளை நாடித் தவம் புரிவதற்கு வனங்களைப் 

பொறுக்கிக்கொண்டது சரியென்றே தோன்றுகிறது. காளி 

தாஸன் வரைந்த குமார ஸம்பவத்தில் வனங்களைப் பற்றிய 

வர்ணனை விசேஷமென்று சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன். 

நாமிருவரும் ஒன்று சேர்ந்து அதைப் படிக்கவேண்டும். 

Bare சூர்யோதயம், அஸ்தமனம் இரண்டும் சம்பவிக் 

இன்றன. வான சாஸ்திரப்படி. சூரியன் உதுப்பதுமில்லை, 

அஸ்தமிப்பதுமில்லை. உலகம்தான் சுற்றுகிறது. ஆனால், 

"நமது இருஷ்டியில் படும் மேற்படி இரண்டு காட்சிகளும் 

வெகு அழகாக இருக்கின் றன. ் 

கடுமானவரை சூர்யோதயம், அஸ்தமனம் ஆகிய இரு 

காட்சிகளையும் அநேகம் தடவைகள் பார்க்கவேண்டும். 

இதுவே ஞான வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக இருக்கும். சந்திரோ 

தயம் இருக்கிறது. சந்திரிகையின் ௮மகை வர்ணிக்காத 

கவியே இல்லை. ஆம், அது உண்மைதான், சந்திரன், BST 

கரணங்கள் இரண்டும் அழகு நிறைந்தவை, 

இ_லகத்திலும் முக்கியமாக நம் நாட்டிலும் எவ்வளவோ 

நஇகள் இருக்கின்றன. கங்கை யமுனை சங்கமம் முதலியன 

தேவர்கள் கண்டு களிக்கக்கூடிய இடம். நீ பிறப்பதற்கு 

முன் நானும் உன் தாயாரும் அங்கே நீராடி. .யிருக்கிறோம். 

உன்னோடும் ஒரு தடவை அங்கு போகவேண்டும். கங்கை, 

பிரும்மபுத்திரான ஆகிய நதிகள் புனிதமானவை. இதே 

போல உலகில் பல ஈதிகள் உண்டு, 
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அருமைப் புதல்விக்கு 
  

இயற்கை சிருஷ்டிகளான இவை ஆச்சர்யகரமானவை. 

என்றாலும் மனிதனும் உலகமும் நிலைப்பதற்கு இவைகள் 

அதீஇயாவூியம். சூரியன், சந்திரன், மலைகள், வனங்கள், 
ஆறுகள் இவையின்றி உலகத்தில் -வாழமுடியாது, 

எனவே இயற்கையில் அழகும், அத்துடன் ees 

சேர்ந்து கலந்திருக்கின்்றன. 

25-7-'47. 
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அன் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

“5 சுயமரியாதை, சுய உணர்வு, தன்னடக்கம் இவை 

-மூன்றுமே வாழ்க்கையில் உன்னத நிலையை அடைவதற் 

கான மார்க்கங்கள் '” என்று மேனாட்டு கவி டென்னிஸன் 

குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளைச் சமீபத்தில் உனக்கு எழுதிய 

தாக எண்ணுகிறேன். இந்த மூன்றில் தன்னடக்கம் 

என்பது மற்ற இரண்டுக்கும் அஸ்திவாரம்போல. காகி 

.தீதீதில் எழுதப் பார்த்தால் இது ரொம்ப சுலபமாகத் 

தோன்றுகிறது. அனுஷ்டானத்தில் இது மிகவும் கஷ்ட 
மானது. தன்னடக்கத்தை அனுஷ்டித்து ஓரு காரியத்தை 

வெற்றிகரமாக செய்யும் பக்ஷத்தில் அதனால் உனக்கு 

மிகுந்த இருப்தி ஏற்படுகிறது. 

இந்த அம்சத்தை நான் ஒரு காள் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் 

ஆனால் மிகவும் முக்கியமான கட்டத்தில் உணர்ந்தேன். 

தினசரி க்ஷவரம் செய்ய ஓரு காவிதன் இங்கு வருகிறான். 
அவன் நற்குணங்கள் பொருந்தியவன். தன்னுடைய 

வேலையில் அவன் மிகவும் கெட்டிக்காரன் என்று சொல்ல 

முடியாது. ஆனால் நல்ல ஜாக்கரதையோடு ௩டப்பவன் 

“நோயாளிகளுக்கெல்லாம் க்ஷவரம் செய்பவன். க்ஷவரம் 

செய்து கொள்ளுகையில் கான் என் முகத்தை சவுகர்ய 
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மில்லாத நிலைமையில் உயர்த்தவேண்டு மென்ூருன். நான். - 
குனிந்தாலும் அவன் என் முகவாயைக் குரக்கு மெதுவாக 
உயர்த்துகிறான். இதனால் எனக்குஅன்று கோபம் வந்த து. 
ஆனால் அடக்கிக்கொண்டு விட்டேன். இதில் எனக்குச். 
சந்தோஷம். 

கோபமடைவதால் ஏற்படக்கூடிய பலாபலன்களை என் 

வாழ் நாளில் கான் உணர்ந்திருக்கிறேன். கோப. உணர்ச்சி. 
யோடு நான் போராடி யிருக்கிறேன். கல சமயங்களில் 
வெற்றி யடைந்திருக்கிறேன். ஆனால் நான் விரும்பும் 
அளவுக்கு வெற்றி அகேகமாகக் கிடைப்பதில்லை. : ஒருவ 
ரூக்குக் கோபம் வந்தால் இரு சாராருக்கு. மட்டும்தான் 

அதிகக் கஷ்டஈஷ்டம். இதை என் அனுபவித்திலிருந்து 
சொல்லுகிறேன். அதாவது கோபித் துக் கொள்பவருக்கு ம்,. 

அவரைச் சேர்ந்து அண்டி நிற்பவருக்குமே ஈஷ்டம். மற் 
வர்கள். இது கண்டு அனுதாபப்படலாம் . அல்லது 
வெறுக்கவும். கூடும், ச் 

ரந்த விதத்திலும் கோபித்துக் கொள்வதென்பது நல்ல 

தல்ல. கோபம குறிப்பிட்ட அந்த சமயத்தில் எதோ சவ. 

கர்யமாக: இருப்பது போல் தோன்றும். அவ்வளவுதான். 

ஆனால் இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளோ ரெரம்ப 

மோசமானவை. தேகாரோக்கியத்துக்குக்கூட இதனால் 

கெடுதி. ஒருவர் ரொம்ப உணர்ச்சியுள்ளவராக-இருந்தால் 

கோபச் சொற்களால் தினக் சணக்கில்கூட வேதனைப்படும். 
படி. .யிருக்கும். கோபத்தில், நிதானம் போய்விடுகிறது. 

. பிறகு, அவமானப்படும்படியான பேச்சுகளிலும், செயல்: 

களிலும் ஈடுபட நகேருகிறது. சுந்திர காண்டத்திலே: 
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கோபம் 
  

ஸ்ரீஹநுமான் கோபக்காரரின் சொல், செயல் இவைஇரண்: 
டையும் மிக்க பொருத்தமாக விளக்குகிறார். அர்த ஸ்லோ 

கங்களை உனக்கு வாசித்துக் காட்டி, ஒரு நாள் விளக்க 

மாகக். சொல்கிறேன். 

ரொம்பக் கடினமாகவும், எரிச்சலுண்டாகும்படியான சக் 

தர்ப்பங்களிலும் நிதானமிழக்காமல் இருப்பின் அத் தன்- 

மையை மதிப்பிட முடியாத ஓர் வரம் என்றுதான் சொல்ல 

வேண்டும். இது ரொம்ப கஷ்டமானதுதான். ஆனால் 

௩மது கோபத்தை 'சொல்லிலோ செயலிலோ காட்டாம 

லாவது இருக்கலாம். 

இதற்காகச் சில அனுபவ பூர்வமான காறியங்கள் இருக் 

இன்றன. கோபம் வரும்போது, பேசவோ ஏதாவது செப் 

யவோ தோன்றினால் ஒரு முறைக்குப் பத்து முறையாக 

யோசனை செய்ய வேண்டும். சிறிது நேரம் மெளனமாக 

இருக்க வேண்டும். இருக்கும் இடத்தைவிட்டு வெளியே 

போய்விடாலம். வேறு ஏதாவது ஒன்றில் யோசனையை - 

செலுத்தலாம். இவையெல்லாம் தானாகச் செய்துக்கொள் 

ளும் வெறும் உபாயங்கள். ஆனால் உண்மையான பரிகாரம் 

வேறு. கோபம் வந்து, நிதானம் இழப்பதற்கான காரணங்: 

கள் எவை என்பதை அமைதியாக ஆலோசனை செய்து 

பிறகு நிவர்ததித்துக் கொள்வதே முறை. 

காம் கோபத்திலிருக்கையில் நாம்தான் சரிபோலவும் மத் 

றவர்களெல்லாம் தவறிமைத்தது போலவும் ௧௫௬3 

கிறோம். அகேகமாக இது கேர் விரோதமாகவுமிருக்கும். 

காமே தப்பாக நடந்திருக்கலாம் ; அல்லது காமும் தப்பாக 

டடந்திருக்கக்கூடும். இன்னொருவர் தவறாக இருப்பிலும் 
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நாம் கோபமடைந்து, எதிராளி ஈம்மை ஏதோ அவமானப் 
-படுத்திவிட்டது போல முற்கூட்டி, முடிவு செய்துகொண்டு 
விடுகிறோம். இது நியாயமில்லாத எண்ணம். 

. மது கோபத்தாலும், அதை வெளிக் காட்டுவதாலும் 
எதிராளியைச் சரிப்படுத்த முடியும் என்று நினைக்கிறோம். 
எப்போதும் இது பிசகு, பிறர் சரியாயிருக்கையில் 
அவரைக் கேவலமாக நடத்தினால் அவருக்குத் துக்கமே ஏற் 

படும். அவர் நல்லவராயிருந்தரல் நீங்கள் சொன்னதை 
மறந்து மன்னித்துவிடலாம். அதில்லாமல் வேறு தினுசாக 

. இருப்பின் அவர் ரொம்ப மோசமாவும் . நடக்கக்கூடும். 
குழச்தைகளைக்கூட மிகவும் கெடுதலாக இருந்தாலன் றி 

- அவர்களைக் தண்டிக்கக் கூடாது. அப்படியே தண்டிக் 
தாலும் கோப உணர்ச்சியோடு எதையும் செய்யக்கூடாது. 
ஈமது வேலைக்காரர்கள் விஷயத்தில் காம் அடிக்கடி முரட் 
டுத்தனமாக நடந்துகொள்ளுகிறோம். இது கூடாது. இத 
னால் யாருக்கும் லாபமில்லை. 

இதெல்லாம் தனிப்பட்டவர்களைப் பொறுத்த காரியம். 
கோபத்தை அடக்கிக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். . நாட் 
டுக்கோ நாட்டினருக்கோ அவமானம் ஏற்படுவது இன் 
னொரு விஷயம். இதனால் மன வருத்தம் ஏற்படலாம். 
இந்த இடத்தில்கூட கோபத்தால் பயன் ஒன்றும் இல்லை. 

1919-ல் அமிர்த சரஸில் ஈடந்த காங்கிரஸ் எனக்கு 
ஞாபகம் வருகிறது. விஷயாலோசனைக் கமிட்டி கூடிய 
போது சில ஐரோப்பியர்கள் ஈம்மவர்ககா இரக்கமில்லா 

. மல் நடத்தியதற்காக SOG) ஜனங்கள் சல ஐரோப்பியரைத் 
தாக்கியது சரிதான் என்று நான் கூறினேன். மகாதமாஜி 
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அப்போது “இந்த அட்டுழியங்கக£ாக் கேட்டு Lae சத்திய 
மூர்த்திக்கு ஆத்திரம் வருவது போல எனக்கும்தான் 
கோபம் வருகிறது. ஆனால் ஈமது கோபத்தால் எதிர் அட் 
டூமியம் புரிய விடக்கூடாது. கோபத்தை அடக்கி அதை 
எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அட்டூழியங்கள் ஈடவாமல் 
செய்வதற்கான செயல்களில் இருப்பவேண்டும்'' என்ளார். 
ஆகவே எந்தவிதத்திலும் தன்னடக்கத்தால் -ய உணர் 
வையும், சுயமதிப்பையும் பெற வழி உண்டாகும். 

இந்த அருங்குணங்களை ஆண்டவன் உனக்கு அருள் 
வாராக 7 

8-7 4 
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என் அன்புள்ள 
லக்ஷ்மிக்கு, 

வன்னடக்கம் என்பது பற்றி என் நேற்றையக் கடிதத்தில் 

எழுதி யிருக்கிறேன். சுய மரியாதையும் சுய உணர்வும் 

தன்னடக்கத்தையே ௮ஸ்திவாரமாகக் கொண்டவை என்: 

பதையும் அதில் தெரிவித்திருந்தேன். சுய மரியாதைக்கு 

விரோதமாக யாரும் எதையும் செய்ய முடியாது. 

சிலர் சில காரியங்களைச் செய்யத் தயாரில்லாத நிலைமை. 
யையே சுய மரியாதையின் முதல் சின்னமெனலாம்.  ௮க் 

காரியங்களைச் செய்வது தம்முடைய சுய மதிப்புக்கு பங்கம் 

என்று அவர்கள் எண்ணுவதே அதற்குக் காரணம், 

மற்றவர்கள் கேவலமென்றோ, தவறென்றோ தடுத்து ஓதுக்க 
யிருப்பது காரணமல்ல. 

வெளியில் கண்டு பிடிக்க முடியாததாயினும் சிலர் 

சொந்தமாகவே சில காரியங்களை தவறென்றோ அகெளர 

வம் என்றோ எண்ணி அவற்றைச் செய்யா திருக்கக்கூடும். 
இதில் தான சுயமஇப்பு என்பது முன்னின்று வேலை செய் 
கிறது. எந்தக் காரியம் இழிவு என்பது அவரவர்கள் சய 
மரியாதைப்பற்றி கொண்டுள்ள அபிப்ராயத்தைப் பொறுத் 

"திருக்கிறது. இது கல்வி, கலா நாகரிகம், முதலியவற்றை 

அனுசரிதததாகும். 
அத்கவே சரியான முறைப்படியுள்ள நல்ல கல்வி ஞானம். 
இருப்பது அவசியம். நல்ல இலக்கியங்களை வாக்க வேண் 
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டும். நல்ல சிநேகிதர்கள் இருப்பது அவசியம். பீரபலஸ் 

தீர்களின் நடத்தையையும், குணத்தையும் அறிய வேண் 

“டும். இதன் மூலம் சுயமதிப்பு உயரும். சரியாகவும் கண்ய 
மாகவும் நடக்கவும் வடி உண்டாகும். 

சய மரியாதை உள்ளவராக இருந்தால் அவர் எங்கேயும் 

கல்ல காரியங்களுக்கு அசைக்க முடியாத பலமாக இருப் 

யார். அவரது சொல், செயல், ௩டத்தை ஆகிய அனைத்தும் 

அவருடன் பழகுவோரைத் திருப்தி செய்யும். ஆனால் சய 

மஇப்புள்ள வர்களுக்கு தங்களிடம் விசேஷமான ஈடத்தை 
படிந்திருக்கிறசென்பதான எண்ணமே இராதென்பதுதான் 

குனி விசேஷம். அவர் சாதாரணமாக இயற்கையாக நடக் 

கிறார். அவரது சுபாவம் சுயமஇப்புள்ளதாகும். எனவே 

அதற்கேற்றவாறு நடக்இருர். 

॥ரிறர் சொல்வதற்காக இல்லாமல் தானே சுய மதிப்பைப் 

பிரதானமாக எண்ணி நடப்பதென்பது மிகவும் விசேஷ 

மானதாகும். தானாகவே அறிந்து நடப்ப தென்பதால் அக் 

குணம் எப்போதும் நிலையாக இருக்கும். இரண்டாவதாக 

இதற்கு வெளியே யிருந்து ஆதாரம் வேண்டுமென்பதும் 

இடையாது. நீதான் அதற்கு ஆதாரம். ஆங்கிலத்தில் 

சொல்லுவதுபோல 4 அது செய்யப் படுவதில்லை '' ஆகவே 

நாமெல்லோரும் சுயமதிப்பைப் பெருக்கிக்கொள்ள 

வேண்டும். 

தின்னடக்கம், சய மதிப்பு இவை ஏற்பட்டுப்போனால் 
உன்னை நீனே கண்யமாக எண்ணிக் கொள்ள. இடமேஜ் 

_ய்டும். . மற்றவர்களின் அபிப்ராயத்தை விட உன்னுடைய 

- அபிப்பிராயமே முக்கியமாகும். நீ தைர்யமாகவும், 

901



அருமைப் பூதல்விக்கு 
  

சத்தியத்தோடும் இருப்பதாகஎண்ணம் உ இக்குமானால் உன் 

கையே கண்யமாகக் கருதும் மனோபாவமும் தானே எற்ப: 

டும். எதுவும் உன்னைத் தடுக்க முடியாது. உன்னைப்பற்றி 

உனக்குகல்ல அபிப்ராயம் இல்லாமல் போய் விட்டால் 

வேறு எதுவம் அதற்கு ஈடு செய்ய முடியாது. 

வன் மதிப்பிற்கு பிறகுதான் சுய உணர்வு ஏற்படுகிறது. 

*“தான்”' என்பது என்ன? :'நீ' என்பது யார்? அதன் இறுதி 

என்ன? இவையெல்லாம் முக்கியமான பிரச்னைகள். நமது 

ரிஷிகள், அவதாரங்கள் இவற்றிய்குப் பதில் தெரிவித்திருக் 

இருர்கள். நாம் என்பது உடலல்ல. புலன்கள் அல்ல. 

மனமோ, புத்தியோ அல்ல. எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது. 

aq ate என்பது அத்வைதக் கோட்பாடு. ரீ சின்ன பெண்... 

நான் தெரிந்துகொண்ட... அளவில் கூட உனக்கு இவை 

பற்றியெல்லாம் எழுதுவதற்கில்லை. ஆனால் சுய உணர்வு 

இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மட்டும் நீ அறிந்து 

கொள்ளவேண்டும். 

நீ உன்னைப்பற்றி முடிந்தவரையில் ஆராய்ந்து பார்த்துக் 
கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் கிட்டும் சுய உணர்வு 

மக்களின் உன்னத லக்ஷியத்தை அடைய உதவி செய்வதா 

யிருக்கும். தன்னடக்கம், சுயமரியாதை, சுய உணர்வு, இவை 

யெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண முடிவுபோலத் தோன்றும். 

மனிதவர்க்கத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான முறையிலேயே 

அம்மூன்று குணங்களைப்பற்றியும் கவி . குறிப்பிட்டிரு& 

இருர். அக்குணங்களை உனக்கும் பகவான் கொடுப் 

பாராக. : 

27-7-'41° 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

புத்தகங்கள் படிப்பது குறித்து ஏதாவது எழுதும்படி நீ 
என்னிடம் சொன்னாயல்லவா 2 இன்று அதுபற்றி எழுதுகி 

றேன். உனக்குப் புத்தகங்கள் படிப்பதில் மிகவும் ஆசை | 
என்று எனக்குத் தெரியும். இது எனக்கும் உண்டு. சென்ற 

சில மாதங்களாக எனக்கு அவகரச மிருந்தது. எனவே 

கொஞ்சம் வாசித்தேன். அதனால் எனக்கு சந்தோஷமே. 

புத்தகங்களைப்போல உற்ற தோழன் வேறில்லை. இஷ்டம் 

போலப் படிக்கலாம்; இல்லாவிட்டால் சும்மா 

இருக்கலாம். 

/டிக்கும்படியாக நன்றாக அச்சிட்ட புத்தகங்கள் விலை 

அதிகம். சென்னை போன்ற இடங்களில் தற்கால முறையில் 

புத்தக சாலைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. குறைவான மாதச் சந்தா 

வில் அகேகுமாக ஓவ்வொரு விஷயத்தைப்பற்றியுமுள்ள 

புத்தகங்களெல்லாம் படிப்பதற்குக் கிடைக்கின்றன. 

சென்னை சர்வ கலாசாலைப் புத்தகசாலை இந்தியாவில் 

சிறந்த புத்தகசாலைகளில் ஒன்றாகும். நீ இதில் சேரலாம். 

கான் அதில் ஒரு. அங்கத்தினர். என் மூலமாக நீ புத்தகங் 
கள் பெறலாம். சென்னை இலக்கிய சங்கத்திலும் கல்ல புத் 

தகங்கள் இருக்கின்றன. இரண்டு புத்தகசாலைகளிலிருந்தும்: 
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பூத்தகங்கள் பெறலாம். கானிமரா புத்தகசாலை வேறு 
இருக்கிறது. வேண்டிய விஷயங்களைப் போய் பார்த்துத் 
தெரிந்துகொள்ள இது உபயோககரமானது. அரியல், 
பொருளாதாரம், சரித்திரம் முதலியவற்றைப்பற்றிய புத்த 
கங்களெல்லாம் சென்னை சட்ட சபை புத்தகசாலையில் 
இருக்கின்றன. சில அங்கத்தினர்கள் தான் இதைப் பயன் 

- படுத்திக் கொள்வதாகத் தெரிகிறது. நிபந்தனை களின் மீது 
இதையும் பொது மக்கள் உபயோித்துக்கொள்ளும்படி 
செய்யலாம்; 

ப/ித்தகத்தில் எவ்வளவோ இருக்கின்றன. நல்ல புத்தகங் 
களைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமாகும். பத்திரிகைகளில் 
வெளிவரும் விமர்சனங்கள் காரணமாக நல்ல புத்தகங் 
களைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஈலபம். 

அ/ச்சிடுவது என்ற கலை சமீபமாக ஏற்பட்டது. அம்முறை 
வருவதற்குழுன் எழுத்துப் பிரஇகளே. இன்றும் அவை 

ன மாதிரிக்குக் கடைக்கும். பனை ஓலையில் உள்ள சுவடிகள் 
இருக்கின்றன. எழுத்தாணி கொண்டு அவற்றை எழுதி: 

- பிருக்கின்றனர். அவைகளை இன்று கூட நாம் காணலாம். 

எழுத்துப் பிரதியும் இல்லாத காலமூண்டு. அக்காலத்தில் 
தங்கள் ஞாபகத்தை கொண்டே விஷயங்களைத் தெரி 
வித்து, அறிவைப் பெருக்கி வந்தனர். நமது வேதங்களெல் 
லாம் கர்ண பரம்பரையாகவே வக்இிருக்கின் றன. ஞாப 

- கத்தி லிருந்தே பெருவாரியான விஷயங்கள் பிற்காலத் தலை 
முறைக்குக் கிடைத்திருக்கன் மன. இலக்கணம், உச்சரிப்பு 
.முூதலியவஜ்றிற்குக்கூட வாய்மொழியாக விதிகள் அமுல் 
செய்யப்பட்டன. இன்று கூட வேதங்களை மனப் பாட்த்தி 
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லிருந்து சொல்லக்கூடிய பண்டிதர்கள்” இருக்கிறார்கள். 
வேதங்களுக்கு “சு௬இ' என்றும் பெயர், 

இதிலிருந்து ராம் கற்கவேண்டிய பாடம் ஓன்றுண்டு. எந்த 

அளவுக்குச் சாதகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டுமோ, அந்த 

அளவில் ஞாபக சக்தியைத் தயார் படுத்திக்கொள்ளும் 

வழக்கம் இப்போதில்லாமலிருக்கறது. ஞாபக சக்த 

மிகவும் உயர்ந்த புத்தித் திறம். இதை நீ பழக்கப்படுத்திக் 
கொள்ள வேண்டும். பரீட்சையில் பெருமையோடு தேர்ச் 

பெறுவதற்கானாலும் சரி? அல்லது வாழ்க்கையை வெற்றி 

கரமாகவும் சந்தோஷகரமாகவும் ௩டத்துவதற்கானாலும் 

சரி; ஈல்ல ஞாப்க சக்தி இருப்பது. உபயோககரமானது, 

இந்தத் இறமையைத் தேடிக்கொள்ள தமிழ், ஆங்கிலம், 
சமஸ்ூருதம், இவற்றிலுள்ள நல்ல கவிதைகளைக் கற்க 

வேண்டும். 1 

புத்தகங்கள் படிப்பதற்கு அநேகம் வழிகள் உண்டு. 

இது-புத்தகங்கள், அவற்றைப் படிப்பவர் இருவரையும் 

பொறுத்த காரியம். தமிழ் சமஸ்கிருதம், கிரேக்க பாஷை, 
லத்தின், ஆங்கிலம் இவற்றை ௮க்கரையோடு படித்துணர 

வேண்டும். என் அனுபவத்திலிருக்து கான் உனக்கு TOPS 

முடியும். வால்மீகி ராமாயணத்தை கான் திரும்பத் Boi 

பல தடவைகள் படித்திருக்கிறேன். இப்போது மூப்பதா 

வது தடவையாக சுந்தர காண்டத்தைப் படிக்கிறேன்; 
இருப்பினும் எனக்கு அலுக்கவில்லை. சிலையான சந்தோ 
ஷத்தைத் தரும் அம்சமே நூல்களிலுள்ள விசேஷம். i 

ஹஷே்ஸ்பியர், கம்பராமாயணம், துளஸிதாஸ் ராமாயணம் 

மூதலிய நூல்களையும் குறிப்பிடலாம். எப்படி. யிருப்பினும் 
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சில sow நூல்களை ௩ தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டு அவற்றை. 

அடிக்கடி முடிந்தவரையில் படிக்கவேண்டும். 

இநத இலக்கயெங்களைப் படிக்கும்போது வியாக்யானங் 

களைப் படிக்காமல் இருந்து விடலாம். சில வியாக்யானங் 

கள் ரொம்ப நன்றாயிருக்கின்றன என்றாலும் மூலத்தின் 

அழகுடன் அவற்றை ஒப்பிடமுடியா து. 

இந்த இலக்கயெங்களிலே கஷ்டமான பகுதி ஏதாவது வரு 

மாயின், அதை உணரப் பன்முறை படிப்பதே மேல், அப் 

படியும் புரியவில்லை யானால், அப்போது நிறுத்திவிட்டு 

இரும்பவும் பார். கூடிய விரைவில் விஷயம் விளங்கும் 

நல்ல அகராதியை மட்டும் நீ வைத்திருக்கவேண்டும். 

28-7-'47 

II. 

ஞாபக சக்தியைப் பெருக்கக் கொள்வதற்குக் கவிதைகக 

மனப் பாடம் செய்வது சிறந்த மார்க்கமென்று என்னுடைய 

சென்ற கடிதத்தில் உனக்கு எழுதினேன். ஞாபக சக்தியில் 

வைத்துக் கொள்ளத் தக்க உயர்வான வசனப் பகுஇகளும் 
உண்டு. டெமாஸ்தனிஸ், ஸிஸிரோ, எட்மண்ட் பர்க், ஷெரி 

டான் முதலியவர்கள் வரைந்தவற்றை நினைவில் இறுத்திக் 

கொள்ளலாம். சார்லஸ் லாம்ப், ஹாஸிலிட், டிக்வன்ஸி, 

சாபர்ட்லூயி ஸ்டீவன்ஸன் முதலியவர்களது நடை உன் 

ஞாபகத்தை விட்டு அகலாிருக்கக் கூடியவை. காதம்பரி 

என்ற வசன. நூல் மிக்க அழகான நடையுடன் கூடியது. 

ஒரு பாஷையை ஆறிய வேண்டுமானால், அதிலுள்ள 
சிறந்த இலக்கியங்களைப் படிக்க வேண்டும். இதுவே அனு 

் 806



புத்தகம் படித்தல் 

வத்தில் கான் கண்டுகொண்டது. இலக்கணத்தின் அடிப் 
வடைகளை அறிய வேண்டியது அவசியம் தான். ஆனால் 

இலக்கணமென்பது பெயரளவுக்குத்தான். இலக்கியமே 

வாரஷையின் ஜீவன். ஆகவே புத்தகங்களை நீ படிப்பது 

கண்டு எனக்குச் சந்தோஷம். ஆனால், நீ ஈல்லதாக இருப்ப 

வற்றைப் பொறுக்கக் கொள்ள வேண்டும். 

நாவல் என்பது இலக்கியத்தில் சாதாரணமானதொரு 

அம்சம். பூர்வ காலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்காட், டிக்கன்ஸ், தாக் 

கரே முதலியவர்கள து நாவல்களும், பிற்காலம் வந்த மெரி 
மத, ஜார்ஜ் எலியட் முதலியவர்கள் எழுதிய நாவல்களும் 

உண்மையான இலக்கியங்களாகும். தற்கால நாவல்களில் 

எனக்குப் பிரியம் கிடையாது. ஆனால், இதிலும் விலக் 

குண்டு. அவற்றிலுள்ள ஆங்கல நடையும், கருத்தும் 

விசேஷமாயில்லை. துப்பறியும் நாவலைக் கண்டால் எனக் 

குப் பிடிக்கவில்லை. ஸர் ஆர்தர் கானன்டால் எழுதிய 

ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் ஓன்று மட்டுமே இதில் விலக்கு. 

பாரத்திரை, தீவிரச் செயல்களின் அனுபவம் இவற்றைப் 

பற்றியுள்ள புத்தகங்களைப் படி.க்கவேண்டும். யாத்திரை 

“செய்து அனுபவங்களை புத்தகமாக எழுஇத் தெரிவிக்கும் 

.ஆிரியர்களிருக்கன் றனர். சினதேச யாதீரீகர்களான 

ப்சா ஹியான், ஹீன்த்ஸாங் இருவரும் இந்தியாவுக்கு வந் 
தார்கள். பின்னர் போர்த்துகேசியர்கள், டச்சுக்காரர்கள், 

ஆங்கிலேயர்கள் முதலியவர்கள் வந்தார்கள். அவர்களெல் 

லாம் தங்களது யாத்திரையைப்பற்றி புத்தகங்கள் எழுஇ 
பிருக்கன்றனர். நமக்கு அவை முதல்தரமான தகவல்களைத் 

தருகின்றன. 
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உன் போன்ற சிறு பிராயமுள்ளவர்களுக்கு வீரச் செயல்: 

கள், வேட்டை, மலைகள் மீதேறி ஆராய்ச்சிகள் செய்வது: 

போன்ற விஷயங்கள் பற்றிப் புத்தகங்கள் இருக்கின் றன. 

புத்தகாசிரியர்கள் நல்ல எழுத்தாளர்களாகவும்,. விஷய: 

மறிந்தவர்களாகவும் இருந்தால், அவர்களது புத்தக்: 

களால் ரக ஏற்படுவதுடன் நாமும் அவர்களைப்போல 

நடக்கவேண்டுமென் ற இச்சையும் பிறக்கும். நீ அத்தகைய: 

புத்தகங்களைப் படிக்க வேண்டுமென்பது என் விருப்பம். 

சர்வ கலாசாலைப் புத்தகசாலை நிர்வாகியிடம் அப்புத்தகங்: 

களைப்பற்றிய ஜாபிதா கிடைக்கும், 

அரக்கிய பாஷைகளிலுள்ள புத்தகங்கள் இருக்கின் றன... 

அவற்றின் மொழிபெயர்ப்புகளையாவது படிப்பதவசியம்.. 

“டான் கீவிக்ஸாட்' என்ற ஸ்பானீய புத்தகம், ரஷ்ய பாஷை 
யில் சிறந்த டால் ஸ்டாய் காவல்கள், புகழ்பெற்ற பிரஞ். 

சுப் புத்தகங்கள் இவற்றின் மொழி பெயர்ப்புகளைப் படிக்க 

வேண்டும். 

(படிப்பதற்குச் செயற்கையில் செய்து கொள்ளக்கூடிய: ' 

உபாயங்களுண்டு. அவற்றை & பழகிக்கொள்ள வேண் 

டும். சரியான தோரணையில் புத்தகங்களை: நீ படிக்கவேண் 

டும். உட்கார்ந்து படிப்பது விசேஷம். நாம் ல சமயல்: 

களில் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும்படி நேருகிறது. அப் 

போது படுத்துக்கொண்டே வாசிக்கிறோம், அந்த மாதிரி 

யெல்லாம் படிப்பது சுலபமானதல்ல. கண்ணுக்குக் கெடு 
தல். அப்படியே படிக்க வேண்டுமானால் வெளிச்சத்துக் 

குள்ளபடி. நம்மைச் சரி செய்துகொள்ள வேண்டும். இர 
வில் நாம் ௮தஇக வெளிச்ச,ததைதீ தரக்கூடிய மின்சார: 
விளக்கு வெளிச்சத்தில் படிக்கிறோம். நான் அப்படிச் செய்- 
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கிறேன். நீ போதிய வெளிச்சத்தோடு படிக்கவேண்டும். 
அதிகமாகவும் வெளிச்சம் கூடாது. 

அரகிதம், எழுத்து, புத்தகங்களின் பைண்டு இவையெல் 
லாம் சரிவர இருப்பது அவசியம். புத்தகங்கள் படிப்பதை 
ரசி பெறச் செய்வதற்கு அவை முக்கியம். சமீப காலம் 

வரையில் மலிவு என்பதற்காக இரந்தம், தமிழ் புத்தகங்கள் 
இவற்றை ஆபாசமான காஇதங்களில் அச்சிட்டு வந்தனர். 
அவற்றை யெல்லாம் நீ பார்த்திருக்கருயோ என்னவோ 
எனக்குத் தெரியாது. அவை விகாரமா கவும், பிடிக்காமலும் 

இருக்கின்றன. அப்படியே நீ அவற்றைப் படிப்பதனாலும், 
அவற்றின் தோற்றம், வாசனை இவை காரணமாக நீ 

தொடர்ச்சியாக அவற்றை படிக்க முடியாது. , இப்போது 

சம்ஸ்கிருதம், தமிழ் இவற்றிலுள்ள புத்தகங்கள் ஈல்ல 
காகிதத்தில் அச்டிட்டு செவ்வையாக வைக்கப்படுவது 

் இருப்திகர.மான விஷயம். ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீ வாணி விலாச 

அச்சுக்கூடம், இருநெல்வேலியிலுள்ளதைப் போன்றுள்ள 

பிரசுர சங்கங்கள் இந்த வேலையைத் திறம்படச் செய்கன் 
Dor. அவற்றிற்கு ஆதரவு அளிக்கவேண்டும். 

சிலர் கல்ல புத்தகங்களைப் படிக்கும்போது புத்தகத்த 
லேயோ அல்லது வேறு காகிதத்திலேயோ குரிப்பெழுது 
கின்றனர். கான் ஒருபோதும் அப்படிச் செய்வதில்லை. இது 

பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று எனக்குத் தெரியாது. 

புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது அது பற்றிய உன் அபிப்பிரா 
யங்களைத் தனியாக ஒரு மோட் புத்தகத்தில் கு.றிப்பெழுஇக் 

. கொள்ளலாம். ஞாபகசக்இயை வளர்த்துக்கொள்ள 
இது உதவியாயிர௫ப்பதுடன் கையெழுத்தும் நன்கு படியும். 

னவே, படித்துப் பயன் பெறு. ் 

29-741. . 
809



v 

. நல்லவர் பழக்கம் \_/ 
  

  

என் அன்புள்ள 

லஷ்மிக்கு, 
ச் 

உண்மையில் soo முறையிலுள்ள சகவாஸத்தின் விசே 

ஷத்தை மிகைப்படுத்தத் தேவையில்லை. மஹாபுருஷரான 

ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் பின் வருமாறு கூ.நுஒருர், 

என்ன் என்றன் இன்ன் எளிகன் | 
னின் கன் ணன் விரு: | 

தல்ல சகவாஸத்தால் பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடி.றது. 

விடுபட்ட தன்மையிலிருந்து அறியாமை விலகுகிறது. இத 

னால் சத்தியத்தில் காட்டம் பிறக்கிறது. அதிலிருந்து வாழ்க் 

கையில் உலக இச்சைகளை விலக்க முடிகிறது. இது மிக 

வும் உயர்ந்த அத்வைத விஷயம், இப்போது இதை உனக் 

குப் போஇப்பத.ற்இல்லை. நல்லவர் சேர்க்கையின் பெருமை 

யைச் சொல்லவே இதை உனக்குத் தெரிவித்தேன். 

நல்லவர்களாகவும், மேதாவிகளாயும் இருப்பவர்க 

ஸிடையே இருப்பதால் திருப்திகரமான பலன் B11 FG 

இன்றன. ஒருவர் இன்னொருவரின் மஹிமையைத் தெரிந்து 

கொண்டுவிட்டால் அவர் அதன் பயன்களை அனுபவிக்க 

நேரிலேயே சம்பந்தப்பட்ட. பெரியாருடன் இருக்கவேண்டு: 

மென்ற அவசியமிராது. 
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Lh us ser உதாரணத்தை இங்கு “குறிப்பிடலாம். 
ஸ்ரீலக்ஷ£மணன் ஸ்ரீ ராமபிரானிடம் அத்யந்த பக்திகொண்ட 

சகோதரர். எப்போதும் ஸ்ரீ ராமன்கூடவே இருந்தார். 

ஸ்ரீபரதன் இன்னும் ஒரு படி மேலான பக்தன். தன் சகோ 

தீரரின் ஆக்ஞுக்குப் படிந்து பதினான்கு வருஷகாலம் நந்த 

கிராமத்இல் தங்கியிருந்தார். 

[॥னிதவர்க்கத்தின் முன்னேற்றம் ஸத் புருஷர்களின் உதா 

சணத்தையே பொறுத்திருக்கிறது. கடவுள் ஒருவர் உண் 

டென்பதை அறிந்து காம் ஈம்பிக்கை கொள்வதற்கு முனி 

வர்கள், தவசரேஷ்டர்கள் இவர்கள் தான் காரணம், 

இதே மாதிரி பால்ய பருவம் முதல் ஈமது பழக்க வழக்கங்க 

ளெல்லாம் தொடர்ச்சியாக மற்றவர்களைப் பார்த்தே 

படிந்து வருகிறது. இயற்கையாக இல்லாமல் வேண்டு 

மென்றே மற்றொருவரைப்போல் நடப்பதென்று வந்தால் 

அது தற்கொஉைக்கொப்பானதாயிருக்கும். ஆனால் நாம் 

இயற்கையாகப் பெரிதும் விரும்பிக் கொண்டாடுபவர்களை ப் 

போலவே நடந்து ஈமது வாழ்க்கை மூறைகளை அமைத்துக் 

கொள்கிறோம். நல்லவர்களோடு இணங்குவோமானால் Ge 

லது, அதுதான் அதிருஷ்டம். 

சில சமயங்களில் இதில் தேர்ந்தெடுப்பது சிரமம். உற 
வினர்கள் இருக்கின்றனர், இவர்களிடையே யிருந்து காம் 

தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். ஈண்பர்களைக் கூட 

போறுக்கி யெடுத்துக்கொண்டு விடலாம். 

நல்லவர்கள்: யார் 2 கெட்டவர்கள் யார் 2 இதற்கு திட்ட 

மாகப இல்சோல்லமுடி.யா து. யாரையும் முற்றிலும் நல்லவர் 

= 517



அருமைப் புதல்விக்கு 
  

என்றோ கெட்டவர் என்றோ சொல்ல முடியாது, என்று 

ஏற்கனவே கான் ஒரு முறை எழுதியிருக்கிறேன். ஆனால் 

யார் நல்லவர்கள் என்பது ஈமக்குத் தெறியும். அவர்க 

ளுடைய நல்ல தன்மையின் ரகசியமென்ன £2 இது வெளித் 
தோற்றத்தில் இல்லை. சுத்தமாகவும் நல்ல உடையணிக் 

இருப்பதும் அவசியமென்பது என் கருத்து என்றாலும் 

வெளித்தோ ற்றத்தினால் மட்டும் ஈல்ல தன்மை புலப்படாது. 

வாழ்க்கையில் கொள்ளும் மனோபாவம், மற்றவர்களிடம் 

நடந்து கொள்ளும் முறை இவற்றிலிருந்தே யார் பெரியவர் 

என்பதை நிர்ணயம் செய்ய முடியும். குழந்தைகளிடமும், 

பெண்களிடமும் அவர்கள் அன்போடு நடப்பார்கள், 

கோபமூட்டினால் கூடப் பதட்டமாகப் பேசமாட்டார்கள். 

அவர்களுக்குக் கோபம் வருவது அபூர்வம். அபாரமான 

பொறுமைசாலிகளாயும் இருப்பார்கள். மற்றவர்களைப் 

பற்றி ஈன்கறிந்திருப்பார்கள். உன்னதமான அடக்கத்தைப் 

பெற்றிருப்பார்கள். தெய்வபக்தி உண்டு. சுயநல மீிராது. 

பிறருக்காகக் கஷ்டப்பட்டு சேவை செய்வார்கள். அன்பர் 

களுக்கு அரும்பணி ஆற்றுவார்கள். விரோதிகளை மன் 

னித்துவிடும் சுபாவமும் இருக்கும். அந்தமாதிரியான நபர் 

கள் உண்மையில் பெரியவர்கள். அவர்களால் நமக்கு ஓர் 

உத்வேகம் ஏற்படும். 

நாம் இருக்கும் தோரணைக்கு ஏற்ற அளவிலேயே கல்ல 

வர்கள் பழக்கத்தால் பயன் கிடைக்கும். இது சுலபமான 

இல்லை. ஆனால் கஷ்டமென்று சொல்லவும் முடியாது. கெட் 

டவை. சீக்கிரம் பற்றிக்கொள்கிற து என்கிறார்கள். ஆனால் 

இது வெறும் பிரமை. உறுதி யிருக்கும்பக்ஷ£த்தில் நல்ல 

உதாரணங்களும் சுலபமாக வந்தடையும். முயற்சி வேண் 
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இம். வெற்றிகரமாக அம்முயற்சி அமைந்தால் அடுத்தபடி 
யாகச் செய்யவேண்டியவை சுலபமாகும். 

இதை டாக்டர் ஜான்ஸன் ஈன்கு வருணித்து உவமை கூறி 
யிருக்கிறார். உனக்குப் பால்யம். எனவே மேலே சொன் 
னது உனக்குச் சுலபம், ஆகவே நீ எப்போதும் நல்லவர் 
கள் பழக்கத்தை, பின் பற்றி நடக்கவேண்டும். கல்ல முறை 
யில், நல்ல படியாக நடக்க முடியாது என்று யாரும் 
'சொல்ல முடியாது. திறமையின் உச்சத்தை அடைய ஈமது 
வாழ்நாள் முழுதும் ஓர் முயற்சியாக அமையவேண்டும். 
இதில் நீ வெற்றி பெறுவாயாக / 
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6 4 

got பிறந்த நாள் 

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, * 

இன்து உனக்குப் பதினாறாவது: பிறந்த நாள் 

இதர காரணங்கள். ஒருபுற்மிருப்பினும் கான் இன்று: 
இங்கிருந்து உன்னைச் சந்திக்கும்படியாக இருப்பது: 

எனக்குச் சந்தோஷமே. 

உன்னைப் பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வதிக்கிறேன். 
. 

சந்தோஷகரமாகவும், சுயகலமில்லாமலும், ஈகல்லறிவோடும் 

இர்க்காயுளுடனும் நீ வாழ பகவான் அருள் புரிவாராக/ 

மாரர்க்கண்டேயனைப் போல நீயும் என்றும் பதினாருக,. 

சிரஞ்சிவியாக யிருக்கப் பகவானைப் பிரார்த்தப்போமாக ! 

மது பிறந்த நாட்களை வைதிகக் கரமப்படியும், உற்றார் 

உறவினர்களைச் சந்தித்துக்கொண்டாடுவதும் மிகக் சிறந்த 

சம்பிரதாயம். மலையாளத்தில் ஜன்ம தினக் கொண்டாட். 
டம் தவறுமல் ௩டை பெறுகின்றது. ஈம்பவர்களில் குழந்தை 

யின் முதல் ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுவதைத் தவிர 

இதர ஜன்ம இனங்களைக் கொண்டாடுவதில்லை. அறுபது. 

ஆண்டு பூர்த்தியை மாத்திரம் கொண்டாடுகிறோம், எல்லா” 

பிறந்த நாட்களையும் கொண்டாட வேண் டுமென்பதே என்: 

அபிப்ராயம், நீ என்ன நினைக்கிறாய் £ 
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பிறந்த நாள் 
  

இவ்வொரு பிறந்த தினம் வரும்போதும் காம் கடவுளைப் 

பிரார்த்தித்து வணங்கவேண்டும். நமக்கும், பிறருக்கும் 

தீர்க்காயுளையும், சந்தோஷத்தையும் அளிக்குமாறு பக 

வானைத் துதிக்கவேண்டும். ஓவ்வொரு பிறந்த தினமும் 

நாம் ஓரு வருஷத்தைக் கழித்துவிட்டோம், புது வருஷம் 

ஆரம்பமாகிறது என்பதை ஞாபகப்படுத்தும். 

நாமெல்லோரும் அனைத்திலும் முழு பக்குவம் அடைந்த 

வர்களிள்லை. தவறிழைக்கக் கூடும் ; தவறுகள் செய்கிறோம்? : 

ரொம்பக் கேவலமாக இருந்தாலன்றி, காம் விஷயங்களை 

நன்கு தெறிந்து கொள்கிறோம், அதே தவறுகளால் நல் 

வழிப் படுத்தப்படுகிறோம். 

Say செய்வது சகஜம். அதையே தொடர்ந்து செய்வது: 

மனிதவர்க்கத்துக்கு உகந்ததல்ல; என வேவ பிறந்த 

நாளென்று கடவுள் வழிபாடு ஒருபுற மிருக்க, போன வரு 

ஷத்தில் செய்தவற்றைச் இந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். 

நல்ல காரியங்கள் செய்திருந்தால் சந்தோஷப்படலாம். 

கெடுதலானவற்றைச் செய்திருந்தால் வருத்தமும் படலாம். 

புது வருஷத்தில் நல்ல காரியங்களைச் செய்வதென்.று உறுதி 

செய்து கொள்ளலாம். மணிதவர்க்கம் முன்னேறுவது என் 

பது நிதானமாக நடக்கவேண்டிய விஷயம். உன்னதமான 

இர்மானங்களைச் செய்து கொள்வதற்கு பிறந்த நாட்கள் 

சிறந்த சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கும். 

ஹிநதுக்களாகய நாம் பிறந்த நாளன்று ஆயுஷ் ஹோமம் 

செய்கிறோம். இது கடவுளை வழிபடுவதற்கான வழிகளில் 

ஓன்று. அதைப் பரிசுத்தமான சடங்கு எனலாம். பிரா 

மணர்களுக்குச் சன்மானம் வழங்கி போஜனம் செய்கிறோம்...



அருமைப் புதல்விக்கு 
  

நல்ல காரியம் கட்டுப்பாடாகவுள்ள தர்ம ஸ்தாபனங்களின் 

மூலம் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வது ஈல்லதென்று 

கான் எண்ணுகியேன். அன்று கோயில்களுககுச் சென்று 

அங்கு வழிபடுகிறோம். மேலும் மொத்தத்தில் நாம் பிறந்த 

காளன்று பிரார்த்தனையிலும், கடவுள் வழிபாட்டிலும் ஈடு 

_ய்டுகிறோம். ் 

UT paleo அவகம்பிக்கை கொண்டு அதில் பற்றில்லாமல் 

ஓர் ஆங்கிலக்கவி * உன் இதயத் துடிப்பு மாயனத்திற்கு 

செல்லும், வாத்தியத்தின் அடிப்பு ”£ என்று பாடியிருக் 

கிறார். ஹிந்துக்களாகிய நாம் சாகாவரம் பெற்றவர் 

களாக நினைந்து வாழ்ந்து வருகிறோம். அந்த நினைப்போடு 

விஷயங்களை உணர்ந்து கொண்டு நல்ல கருமங்களை நீ 

இயற்ற வேண்டும். வ 

இங்கிலீஷ் பஞ்சாங்கப்படியும், நமது பஞ்சாங்கப்படியும் 

நமக்குப் பிறந்த நாட்கள் வரும். இதில் ஹிந்துக்கள் பஞ் 

சாங்கத்தை அஷ்டிப்பதே சிறந்ததென கான் எண்ணு 

கிறேன். இக்கொண்டாட்டத்தில் தேதி முக்கியமல்ல ; 

நக்ஷத்திரமே முக்கியம். ஆகவேதான் ஈமது ஐன்ம தினங் 

கள் ஜன்ம ஈக்ஷத்திரத்தன்று நடைபெ.றுகின் றன. 

பிறந்த தனக் கொண்டாட்டத்தி லிருந்து ஜோதிடம் 

அதில் நமக்குள்ள ஈம்பிக்கை முதலிய கேள்விகள் எழுன் 

றன. எனக்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை உண்டு. எனக்கு. 

ஆறேழு வயதிலிருந்தே அந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. என் 

. அப்பா நல்ல ஜோதிடர். அவர் எனக்கு மூன்று விஷயங் 

களைச் சொன்னார். 
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Db ஓர் பிரசங்கியாக இருப்பாய், நீ அயல் நாடுகளுக்கு 

போவாய் : எனக்கு 'கயையில் நீ சிராத்தம் செய்வாய்,” 

இவை மூன்றும் எனக்குத் தெளிவாக: நினை விருக்கின் றன. 

sé 

ரொம்பச் சில்லரையான விஷயங்களை யெல்லாம் ஜோதி 

டர்களிடம் காம் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. அவ்வளவுதான். 

நன்கு படித்தறிந்த ஜோதிடர்களிடம் நாம் நல்ல 

காலத்தையும், கெட்ட காலத்தையும் கேட்டறிந்து 

முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கலாம். 

“வரியை மனிதன் வெல்ல முடியாதா?” என்ற கேள்வி 

பிறக்கும். அனுபவத்தில் பார்த்தால் அறிய முடியாத சக்தி 

களின் வேலைகளிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாதென்று கான்: 

சொல்வேன். சில சமயங்களில் சாதகமாயும், சில சமயங்: 

களில் பாதகமாயும் சம்பவங்கள் நிகழும். அறிவைக். 

கொண்டுதான் அனுகூலம் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். 

ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை யிருக்கிறதோ இல்லையோ, ௧௨ 

வுளை வழிபட்டு நல்ல வழி அடை.வதில் நம்பிக்கை வேண் 

டும், கடவுளை நினைத்து நல்வழி கோரிப் பிரார்த்திக்க 

பிறந்த நாட்கள் சிறந்த சந்தர்ப்பமாக இருப்பதாகவே கான் 

சம்பந்தப்ட்டவரை கருதுகிறேன். ஆனால் பிரார்த்தனை 

ரொம்ப. பணிவுடன். இருக்கவேண்டும். நல்லது எது. 

வென்றே நமக்குத் தெரியவில்லை என்ற தோரணையில் வழி 

பட வேண்டும். 

இந்தப் பதினாறாவது வயதில் உனக்கும் உன் உறருர்: 

சுற்றத்தாருக்கும் பகவான் ௩ல்லவற்றை அவரவர்கள் 

தகுதிகுத் தக்கவாறு வழங்கப் பிரார்த்திப்போமாக. 

7-6-47. 
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என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

அன் வாழ்நாள் பூராவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய 
அளவு எவ்வளவோ அலைகள் இருக்கின்றன. ஆனந்தம் 
என்பது ஓரு தனிக்கலை. அதற்கு உன்னதமான ஸ்தான 
மூண்டு. தானும் சந்தோஷமாக இருந்து பிறரையும் சந் 
கோஷிக்கச் செய்வதென்பது தெய்விக அருள்வாய்ந்த 
குணம். வாழ்க்கை முழுதும் சசக்தோஷகரமான தென்பது 
கிடையாது. நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்கள், கஷ்டங்கள், 
தூற இருஷ்டங்கள் இவையெல்லாம் வாழ்க்கையில் சம்பவிக் 
கின்றன. இதைச் சமாளிக்க வேண்டும். கஷ்டங்க&£க் 
கண்டு சிலர் வெருண்டு போூழுர்கள். நல்ல வீரனுக் 

குள்ள உணர்ச்சியோடு கஷ்ட நிஷ்டூரங்களைச் சமாளிக்க 
வேண்டும். 

இருவருடைய வாழ்க்கையில் இல சம்பவங்கள் ரொம்ப 
"துக்கப்படும்படியாக கேரக்கூடும். , அதைத் தவிர்க்க வழி 
கிடையாது, இருப்பினும் அவற்றையெல்லாம் பொறுமை 
யுடன் சகத்துக்கொள்ளவே வேண்டும். முன்னெச்சரிக்கை 
யாக இருந்து அவற்றின் வேகத்தையும், அளவையும் 
குறைத்துக் கொள்ளலாம். 

இன் னும் சில சங்கடங்கள் இருக்கலாம். அம்மாதிரியான 
நிலைமைகளில் எதிர்கால ஈம்பிக்கை கொண்ட மனோபாவத் 
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ஆனந்தம் 
  

திடன் தைரியமாகச் சமாளிக்க வேண்டும். *“தறிய வானதி 

தில் வெள்ளிக் கறு விழுந்தாற்போலே”' என்றும் இன்னும் 

இதைப் போலவே “ரொம்பக் கஷ்டமான நிலைமையிலும் 
நல்லதைக் காண முடியும்'' என்றும் இன்னொரு பழ 

மொழியும் ஆங்கிலத்தில் உண்டு. இந்தக் கட்டத்தில்கான் 

சந்தோஷமாக, மனந்தள ராமல் இருக்க வேண்டும். 

UIT ம்கீகையில் நல்ல விஷயங்களில் ஆனந்தப் படுவதிலும் 

ஓர் தனி அழகிருக்க வேண்டும். அனுதாபத்தோடும், 

விஷய உணர்வோடும் இருந்து கல்ல விஷயங்களை ஆனந் 

திப்பதென்றால் அது அலாதியான சந்தோஷம். உதாரண 

மாகச் சங்கீதம், ௩டனம், ஓவியம், நடிப்பு முதவியவற்றை 

எடுத்துக் கொள்ளலாம். அ௮க்கலைகளிலுள்ள அழகு, 

கட்டுப்பாடு, பயிற்சி முதலியவற்றை நன்கு உணர்ந்திருக் 

இருந்தால் அக்கலைகளை விசேஷமாக ர்ஸித்து ஆனந்தப்பட 

முடியும். 
கலையை அனுபவிக்க வேண்டுமானால் அதன் நுணுக்கங் 

கள் தெரிந்திருக்க வேண்டுமா 2 என்ற பிரச்னை இந்த சக் 

தர்ப்பத்திலும் எழக்கூடும். இதைப்பற்றி உன்னோடும், 
உன் அம்மாவுடனும் நான் சிற் சில சமயங்களில் வீவாஇத் 

இருக்கிறேன். எனக்குச் சங்தேத்தில் 9ராம்ப அபிமானம். 

ஆனால் சங்கீத சாஸ்இர லக்ஷணங்கள் எனக்குத் தெரியாது. 
ஆகவே, ஹாஸ்யமாக, “நல்ல விருந்துணவை ர௬ூப்பதற்கு 
கன்றுகச் சமைக்கத் தெரியவேண்டுமென் ற அவ௫யமில்லை ” 
என்று கான் சொல்லுவதுண்டு. உண்மையில் உயர்வாக 
உள்ள கலையானால். அது பாமரருக்கும், பண்டிதர்களைப் 

போலவே சுவை தரும். சம்பந்தப்பட்ட கலைகளில், சொற்ப 

ஞானமும் இருந்துவிட்டால் ரஸானுபவம் விசேஷமாயிருக் 
கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 
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அருமைப் பதல்விக்கு 
  

இன்னொரு அம்சத்தை நான் வற்புறுத்திச் சொல்லவேண் 
டும். ஞானபாவம் இருந்தால்தான் வித்வானுக்குள்ள 

கஷ்டங்கள் தெரியும். சாதாரணமாகவுள்ள ஒருவர் 
சொம்பத்தரமான கச்சேரியோ அல்லது ௩டனமோ இருக்க 

வேண்டுமென்று எதிர்பார்க்கிறார். அதற்காக அவர் பணம் 

கொடுத்திருக்கிறார் அல்லவா £ ஆனால் கலையின் ஆழம் 

அவருக்குத் தெரியாது. Fagraa fawafa ரக ப 

எனவே மனதில் கலையைப்பற்றி அனுதாபம் தொனிக்க 

வேண்டுமானால் ஞானம் சிறிது வேண்டும். 

நமது கலைத்தரம் மட்டமாயிருக்க வேண்டுமென்றோ 

அல்லது சாதாரணப் பேர்வழிகளை எல்லாம் ஆதரிக்க 

வேண்டுமென்றோ நான்: சொல்லவில்லை. உள் விஷய 

மறிந்து, ஞானபாவத்தோடுள்ளவர்கள் சபையில் இருப்ப 

தால் வித்வானுக்கு உற்சாக மேற்படும். 

ஆனகர்்தமடையும். விஷயத்தில் இன்னொரு அம்சமும் 

உண்டு. ஆனால் இதைக் கவனிப்பதில்லை. அகேகர் கலை 

யின் நுணுக்கங்களை கூர்ந்து கவனித்து ஆனந்திப்பது 

இடையாது. அகேகமாக நாம் ஒரே பாட்டையும், ஓரே 
படத்தையும் கேட்டு, பார்த்துத் திருப்தி அடைந்துவிடு 

“இரோம். இதனால் கஷ்டமில்லை. ஆனந்தத்தில் இன்னொரு 

வகை. ஆனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது. புதிதாக. 

வும், நெரடாகவும் உள்ள கச்சேரிகளுக்குப் போய் அனுப 

விப்பதென்பது ரொம்ப ஆனந்தப்பட வேண்டுமென்ற ௮க் 

கரையுள்ளவர்களுக்கு உண்டு. அந்த ஆனந்தம் அவர் 

களுக்கு இட்டும். 
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ஆனந்தம் 
  

ரீஸிகத் தன்மையை தாமிருக்கும் இடத்தில் உள்ளவர் 

களுக்கும் அபிவிருத்தி அடையும்படி செய்வதென்பதும் 

ம௫ூழ்ச்சகரமான அதான். சந்தோஷம் என்பது தொடர்ந்து 

பரவக்கூடியது. சந்தோஷமாக நீ இருக்கிறாய் என்று 

தெரிஈ்தால் உன்னை அண்டியிருப்பவருக்கும் ஆனந்தம். சிலர் 

தங்கள் ஆனந்தத்தை வெளிக்காட்டமாட்டார்கள், கான் 

அட்படியில்லை. நீயுமில்லை. 

நாம் கலைக்காக்ஷிகளைக் கண்டானக்தக்க வேண்டும். 

இதன் மூலம் கலைஞர்களையும் மற்றவர்களையும் ஆதரிக்க 

வேண்டும். 

2-68-41. 

மே
 து 

ட
 20 லம்



i 
sar Qe யின் பெருமை ர 

  

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

Dis வாரம் உனக்குச் சொந்த விஷயமான கடிதங்களை 

எழுதிக்கொண்டு வந்தேன். இன்று உனக்கும் எனக்கும் 

கேரடியாகச், சம்பந்தமில்லாத ஆனால் ௬௪ தரக்கூடிய விஷ 

யம் பற்றி மறுபடியும் எழுதுகிறேன். 

[மிக்க ருசியைத் தரும்படியான ஓர் கதை உண்டு. அகதேகம் 

வருஷங்களாக கான் அக்கதையை படித்து வருகிறேன். 

அதாவது இராமாயணத்தையே குறிப்பிடுகிறேன். வால் மீஇ 

இராமாயணத்தை நீ படிக்க ஆரம்பித்தால் உனக்கும் அத்த 

கைய ௬௫ பிறக்கும். இராமனைப்ப்ற்றிக் கூறுவது இராமா 

யணம் என்றாலும் உண்மையாகப் பார்க்கப்போனால் ௮௪ 

Gar தேவியின் கதை என்று சொல்லவேண்டும், 4 விர: 
alta ௭௧௭” அதாவது: “சிதா தேவியின் பெரிய கதை”” 

என்றுகவியே சொல்லுகிருர். 

Tor என்பதை நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். நம்மை 

யெல்லாம் போல ஸ்ரீராமச்சர்தஇுர மூர்த்தி சகோதரராக 

ளுடன் பிறந்தார். ஆனல், சதை அப்படியில்லை. * எளி 7? 

கர்ப்ப வாஸமின்றி ஐனித்தவள். பூமியிலிருந்து உதஇத்த 

வள். இதுதான் அவளது ஜனனத்திலுள்ள தனி வீசே 
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சீதையின் பேருமை 
  

ஷம். அவளுடைய இருமணம் ஸ்ரீராமனின் தெய்வீக சக்தி 
யால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வைபவம். சிவனின் தனுஸை 
வளை க்கக்கூடிய சக்தி சாமான்யமாக எந்த மனிதருக்கும் 
சாத்தியமல்ல. ஜனக மஹாராஜா வேறு யாருக்கும் தன் 
பெண்ணை மணம் முடித்திருக்கமாட்டார். ஸ்ரீ ராமனே 
சிதா தேவிஎய மணக்க நேரில் முன் வந்தார். விஸ்வாமித் 
திர மஹரிஷி இவ்விவாஹத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார். 
விஸ்வாமித்திர முனிவரும், ஜனக" மஹாரரஜாவும் 

மூற்கூட்டி எதிர்பார்திதுச் சொன்னதுபோல *: 9௭ war- 
wen ஒர எகாள எளி” வரப்போகும் சம்பவங்கள் முற்கூட் 
டிதீ தெரிகின்றன. 

சீதா எப்போதும் இராமனுடனேயே இருக்கவேண்டும். 
்ரீராமன் வனத்துக்குச் செல்ல முற்பட்டபோது சீதையை 
விட்டுப்போக எண்ணுகிறார். அப்போது சதை இராமனைப் 
பார்த்து “நீங்கள் ஒரு பெண்"' என்று சொல்லிவிட்டு இரா 
மனுக்கு முன்னால் காட்டுக்கும் புறப்படுகிறாள். வனத்தில் 
ரீ ராம லக்ஷ்மணனுடன் சுகதுக்கங்களைப் பகிர்ந்து 
கொள் ருள். ( 

ரிஷிகளின் தவத்துககுப் பங்கம் விளைத்த ராக்ஷஸர்களை த் 
தண்டிக்க ஸ்ரீராமன் சண்டகாரண்யம் சென்றபோது 
சீதா தேவி தாய் அன்புடன் யாரையும் அனாவசிய 
மாகக் கொல்லக்கூடாதென்று இராமனிடமிருந்து வாக் 

, குறுதி கோருகிறுள். சீதை தன் வாழ் நாளில் ஓரே ஒரு 
மூறை தன்னுடைய நிதானத்தை இழந்து ஸ்ரீ லக்்மண்ணனை 
மட்டமான பாஷையில் திட்டுகருள். மாரீசன் மான் உருக் 
கொண்டு வந்த கட்டத்தில் இது ஈடக்கிறது. ஸ்ரீ லக்ஷ 
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அருமைப் புதஸ்விக்கு. 

மணன் சொல் காங்காமல் னமின்றிப் கோ௫ிடன், அப் 

போது இராவணன் ?தையைத்தாரக்கச் சென்று விடுகிரன் 

இடினுமான் அசோக வனத்தில் சதையைச் சந்தித்தபோது 1 

ஸ்ரீ ராமனைப்பற்றி இரண்டு சுலோகங்களுடன் சொல்லி 

கிறுத்இவிட்டு,எட்டு--ஓன்பது சுலோகங்கள் ல-ஷ்மணனைப் 

பற்றிச் சொல்லுகிறாள். இளைய பெருமானுடைய பக்தி வி* 

வாசத்தை அவள் தக்கவாறு புகற்ந்திருக்கிறாள். உண்மை 

யான ஒரு ஸ்திரி, மன்னிப்பைத் தெரிவிப்பதற்கு இது ஒரு 

சான்று. இவற்றை யெல்லாம் ஹனுமான் லக்ஷ்மணனிடம் 

தெரிவித்தாரா இல்லையா என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. 

வால்மீகி அப்படிச் சொல்லவில்லை, ஸ்ரீ லஷ்மணன் அதைக் 

கேட்டிருந்தால் திருப்திப்பட்டிருப்பார். 

இலங்கையில் சதைஇராவணனால் சிறை”பிடிக்கப்பட்டுஇக் 

கற்றுத் தவிக்கிறாள். ஸள்இரீயின் பெருமை, தன்னலமற்ற 
தன்மை, தீரம், பரிசுத்தம் இவையெல்லாம் சீதையிடம் எவ் 

வளவு உயர்வா யிருந்தது தெரியுமா? ஸீராமனீடம் 

அழைத்துப் போவதாக ஹனுமான் சீதையிடம் சொல்லு 

கருர். இதை வேண்டாமென்று யாராவது சொல்வார்களா ? 

சதை சொன்னாள். “கான் மதிஜொருவரைத் * தீண்டேன். 

£இராமன் ) என் நாயகன் வரட்டும், இராவணனை முறிய 

டித்து என்னை அழைக்துப்போகட்டும். பயலை அவருக்கும் 

பெருமை ; எனக்கும் பெருமை ** என்று சொல்லிவிட்டாள். 

இராவணனுக்கு நல்லதாகவும், எச்சரிக்கையாகவும் சதை 

சொல்லும் கருத்துக்களெல்லாம் அவளுடைய பெருமையை 

விளக்கக்கூடியவை. அவளுக்கு இராவணனிடம் பயமே 

இல்லை. இராவணன்கூட அவள் முன்னால் தலை கவிழ்ந்து 

நின்றான். 
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சனதரின் பேருமை 

இர esc Barth பிறகு இராமன்்தையைச்சக்தேகிக்க 
நேரிட்டபோதுதான் சீதைக்கு பெரிய சோதனை ஆரம்பம், 

ஆதாரமில்லாத சந்தேகத்தின் பயனாக சதையை ஏற்க 
மறுக்கிறார் இராமன். அப்போது மிகுந்த ஆவேசத்தோடு 

ஸ்ரீராமனை அவள் கேட்கிறாள் * என: spare” 

உடனே அக்னிப் பிரவேசம் செய்து பரிசுத்தமாக வெளிவரு 

கிறாள். இராமனுக்கு சமாதானம் ஏற்படுகிறது. 

இராமனைப் பலவாறாக காம் அழைக்கிறோம். ஆனால் 

சீதாராமன் என்பதே ஈமக்குப் பொருத்தமாக இருக்கிறது. 

சிதாதேவி உண்மையில் ஒரு பெரிய ஸ்திரீ ரத்தினம். அவள் 

சந்தோஷத்தைவிட சவ்டத்தையே அதிகம் அனுபவித்தாள். 

ஆனால் அவள் நிலையான பெயரைப் பெற்று விளங்குகிறாள். 

ம் அனைவரையும் ௪தாராமன் ஆசீர்வதிப்பாராக! 

9-8-'41. 
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4 ot 
ஸ்ரீ ஹனுமானின் சக்தி |, ! 

  
  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

இராமாயண த்தில் மிகவும் முக்யஸ்தராக விளங்கிய மற் 

றொரு வீரன் ஸ்ரீ ஹனுமான். கவி அவரை பின்வருமாறு 

வர்ணிக்கிறுர் :-- 

என்ன் எாரணிள் எடித் ஏன் எ | 
ஸமான் ஏறறக விராடன் எனா என் ॥ 

*: ஒறுனுமான் மனோ வேகத்துக்கும், வாயு வேகத்துக்கும், 

ஓப்பானவர் ; மேதையில் சிறந்தவர். வாயுவின் புத்திரன் ; 

வானர் சேனையின் அ௮இபன் ; ஸ்ரீராமபிரானின் தூதன் 7 

_ அவருக்குத் தலைவணங்குகிறேன்.” 

௬ந்தர காண்டத்தை இப்போது நான் தினசரி பாராயணம் 

செய்கிறேன். அதில் ஹனுமானைப்பற்றி வருகிறது. 

௯டலை வெகு துரிதமாக, எளிதில் தாண்டித் திரும்பிச் 

சேர்ந்த மகா ஆச்சர்யமான சம்பவத்துக்கு அவர் காரணஸ் 

தர். அந்தக் காலத்தில் இம்மாதிரி எவராலும் செய்திருக்க 

முடியாது. இந்தக் காலத்திலும் சாத்தியமில்லை. எவ்வ 

ளவோ தடை களெல்லாம் குறுக்கே யிருந்கனவென்றுலும் 

இந்த அற்புதமான சம்பவத்தை அவர் வெற்றிகரமாகச் 

சாதித்துவிட்டார். கடலைத் தாண்டித் இரும்பிவந்தவுடன் 
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ஸ்ரீ ஹனுமானின் சக்தி 

ஸ்ரீ ராமபிரான் ஹனுமானுக்கு விசேஷமாக நன்றி தெரி 

வித்தல் ஆச்சர்யமில்லை. 

ஊினுமானை *ஜிதேந்திரியன் '' என்று கவி மாமஞ் சூட்டி 

யழைத்திருக்இருர். அதாவது இந்திரியங்களை வென்றவன் 

ஹனுமான் என்பது பொருள். சுந்தரகாண்டததஇிலே இரத 

அம்சமும் இடம் பெற்றிருக்கிறது. பரிமளமிகுந்து, அலங் 

காரங்கள் செய்யப்பட்டி ருக்கும் இராவணனின்சயனஅறை 

. யில் ஹனுமான் அங்குமிங்கும் சஞ்சரிக்கிறார். இவற்றால் 

தன் மனோகிலை சபலமடைகிறதாவென்று சிந்திக்கிரார். இப் 

படி ஒரு கிமிஷந்தான் / ஆனால் அவைகளை லட்சியம் செய் 

யாமல் அவர் இந்திரியங்களை வென்றுவிட்டார். , 

சீதா தேவியினுடைய துக்ககரமான கிலைமையை நினைந்து 

தனக்குத் தானே * இந்த மாதிரியான காக்ஷிகளைக் கண்டு 

மனவேருபாடு அடையக்கூடாது” என்று அவர் கூறிக் 

கொள் ஒருர். 

*:விருவகெளில்ஹனுமான் சிரேஷ்டர்”என்று கவிசொல்.லு 

இிருர். வானமண்டலத்தில் எழும்பிக் கடலைக் கடக்கையில் 

நேர்ந்த தடைகளை அவர் சமாளித்து; லங்காதேவியை முறி 

யடித்தது; தா தேவியுடன சம்பாஷணை;இராவணனுடன் 

பேசிய முறை இவைகளெல்லாம். அவருடைய அறிவுத் திற 

னக்காட்டக்கூடிய அம்சங்கள்.இராவணன்்€தையைப் பய 

முறுத்தி ராக்ஷஏிகளைக் காவல் போட்டுவிட்டுப் போன பின் 

னர் அசோகவனத்தில் ஹனுமான் பிரவே?க்கிருர். அப் 

போது அவருடைய நிலைமை ரொரம்பக் கஷ்டமாக இருக் 

இறது. தான் தோற்றத்தில் வெறும் குரங்குமாதிரி யிருக் 

கையில் தோதேவியிடம் சென்று தாம் இராமனின் தூத 
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அருமைப் பதல்விக்கு 
  

னென்று அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ள வேண் டியிருக்கிறது. 

அதோடு ராக்ஷஸிகளைப் பயமுறுத்தாமல் எச்சரிக்கையோடு 

நடந்துகொள்ளவும் வேண்டும்? ஆகையால் ஸ்ரீராமன்? 

௪தா இவர்களுடைய கதையைச் சொல்ல ஆரம்மீக்கிறார். 

அதன் மூலம் அவர்கோக்கம் வெற்றி பெறுகிறது. 

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சீதாதேவி ஹனுமானைப் பின் வரு 

மாறு கேட்கிறாள் :-- 

எரர் Aca ஏ ளானை: 

மனிதர்களுக்கும், குரங்குகளுக்கும் எங்கனம் தொடர்பு 

இருக்க முடியும்? என்ற கேள்விக்கு ஹனுமான் பதில் 

கூறுஇருர். நிலைமையை விளக்கிச் தாதேவியைத் இருப்தி' 

செய்யவேண்டி. வந்தது, இதை அவர் மிக்க அபூர்வமாகச் 

செய்திருக்கிறார். தன்னுடைய பிறப்பு விசேஷத்தையும், 

சக்தியின் பெருமையையும் விளக்குகிறார். உடனே தன் 

னுடைய அடக்கத்தையும் காட்டுகிறார். * இதையெல்லாம் 

தேவிக்கு உறுதி ஏற்படுவதற்காக சொல்லுகிறேன் '' என் 

கருர். 

௭௭ ஈகா | 
இராமனிடம் மற்றொருவர் உதவியோடு இரும்பிப் போக 

சிதாதேவி மறுத்ததைச் சென்ற என்னுடைய கடிதத்தில் 

உனக்கு எழுதியிருந்தேன். ஹனுமான் சீதா தேவியை 

அப்போது பாராட்டிப் புகழ்கிறார். “இம்மாதிரி தாங்கள் 

கூறுவது தங்களுக்கும், தங்கள் பர்த்தாவுக்கும் உள்ள 

பெருமைக்கு உகந்ததாகும் "' என்ளுர். 

இராவணனின் தர்பாரில் ஹநுமானின் பேச்சுவன்மை உச் 

சத்தை அடை.இறது. இராமாயணத்திலேயே ஹனுமானே 
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ஸ்ரீ ஹனுமானின் சக்தி 
  

நாவன்மை படைத்தவர் என்று கான் கருதுகிறேன். இராவ 

ணனின்தவறுகளை எடுத்துக்காட்டி, சதையை இராமனிடம் 

திருப்பி அனுப்பும்படி. எவ்வளவோ: அவர் தூண்டிப் பேசு 

கிறார். இராவணன் கேட்கவில்லை. பதில் சொல்ல முடி 

யாதபடி ஹனுமான்தெரிவித்த வாதங்களுக்கு இராவணன் 

பதில் சொல்ல முயற்சி செய்யவில்லை. அப்படியே செய் 

இருந்தாலும் முடி.ந்திராது. 

இடி நுமான் ஏன் இலங்கையைத் தியிட்டு அமழித்திருக்க 

வேண்டுமென்று கான் ிந்தித்ததுண்டு. இதற்கு ஹனு 
மான் காரணம்சொல்லியிருக்கிறார்.இராவணனும்,ரா க்ஷஸி 

களும் சீதையை நடத்திய முறை கண்டு தமக்குக் கோப 

மேற்பட்டதால் அங்ஙனம் செய்ததாக பின்னால் ஒரு இடத் 
தில் அவர் தெரிவிக்கருர். 

சந்தரகாண்டத்தில் இரண்டு இடங்களில் ஹனுமான் 

தாம் கண்டவற்றைச் தெரிவிக்கிறார். தமது ஈண்பர்களிடம் 

ஒரு முறை அதைச் சொல்லுகிருர். (ஸ்ரீராமனிட்ம் வேறு: 

தெரிவிக்கிறார். இந்தக் கட்டம் இரண்டும் இலக்க 

ரத்தினங்கள். அதில் முக்கியமான எதுவும் விடப்பட 

வில்லை , அவசியமற்றவையும் கிடையாது. சுற்றி வளைத்து. 

எதவும் கூறவில்லை ; சொன்னதையே திருப்பிச் சொல்லவு 

மில்லை. இரண்டு இடங்களிலும் ஹனுமான் தன் அடக். 
கத்தைக் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். 

என: என: கரணை எ ஏளிஎன்ன | 

இடினுமான் ஈம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக / ச் 

10-84... 
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“பகவதீ ததை 

  

என் அன்புள்ள 

லக்ஷ்மிக்கு, 

- இராமாயணத்துக்கு அடுத்தபடியாக பகவத் இதை. 

அதையும் நான் இனசரி பாராயணம் செய்து வருகி3றன். 

பகவத் கீதையில் உபதேசம் செய்யப்பட்டி ருக்கும் கருத்துக் 

களுக்ணெங்க லோகமான்ய பால கங்காதர இலகர் தமது 

அரசியல் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டார். .அவர் 

இகதையைப்பற்றி மிக்க அற்புதமாக வியாக்யானம் 

எழுதியிருக்கிறார். இந்திய தேசீய இயக்கத்தில் ஈடுபட் 

ருக்கும் ௮நேச ஹிந்துதி தலைவர்கள் பகவத்தையைத் 

தழுவி ஈடப்பவர்கள்தான். 184௭௭௭: என்று பகவத் 

இதையில் இரண்டாம் அ௮த்தியரயத்தில் கூறியுள்ளபடி. 

மகாத்மாஜி தமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள 

.மூயன்று வருகிறூர்,. 

அ/வசை வர்ணிப்பதாகக் காணப்படும் கதையின் இரண் 

டாவது அத்தியாயத்தின் ஸ்லோகங்கள் அவரது தினசரிப் 

பிரார்த்தனையின் போது சொல்லப்படுகின் றன. 

“சொந்த விஷயமாயினும், சமூகம், குடும்பம், வகுப்பு, 

தேசம், சர்வ தேசம் அகிய பொது விவகாரங்களாயினும் 

சரி அ ஹிம்ஸா தர்மமே பரிகாரம்” என்று மகாத்மாஜி 

நம்புகிறார். இந்த நம்பிக்கை அவருக்குக் இதையி 
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பகவத் கீதை 
  

லிருந்து 9றந்ததாகும். பல இடங்களில் அஹிம்ஸையின் 
மேன்மைபற்றி தையில் பிரஸ்தாபிக்கப் படுறதென் 
பதில் ஆக்ஷேபனையில்லை. வேறு வகையில் வியாக்யா 

னத்தைத் இரித்தாலல்லாது கதை சியாயமான போரைப் 

பற்றி உபதே௫ிக்கிறது என்றே முடிவு செய்யும்படி 

யிருக்கும், 

ஏச சாக: என்கி என a rere | 
Mss சம்பந்தமான போராட்டத்தைப் பற்றிச் சொல்வ 

தாகக் கூறும் வியாக்யானத்தை கான் ஏற்கவில்லை. 

ப/கவத்த்தை வாக்கியத்தை நாம் சந்தர்ப்பதீதுக்கு உகந்த 

மாஇரியில் கொள்ள வேண்டும். கவுரவர்களும், பாண் 

வர்களும் இருபிரிவிலும் யுத்த சன்னத்தமாக இருக்கன் 
னர். இடீரென்று அர்ஜுனனுக்குச் சந்தேகங்களும் 

சங்கடங்களும் எற்பட்டுவிடுகன்றன ; போராட அவன் 

விரும்பவில்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா அப்போது அவ 

ணுக்கு கதையை உபதேூக்கிறார் ; பிறகு அர்ச்சுனன் 

போராடி கவுரவர்களை முறியடிக்கிறான். 

அ தர்மயுத்தம். ஸ்ரீ கண்ணபிரானே நேரே கவுரவர் 
களிடம் தூதுசென்று பாண்டவர்களுக்கு ஐந்து சிறிய கரா 
மங்களையாவது கொடுக்கும்படி. கேட்டுருர். இதையும் 

கொடுக்க அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். எனவே பாண்டவர் 

கள் போராடவேண்டி . வந்தது. யுத்தமுறை சம்பந்தப் 
பட்ட வரையில்கூட அது தர்மயுத்தமாகவே யிருந்தது, 
போர் க்ஷத்திரியர்களுக்குள் மட்டுமே நடந்தது. சாதாரண 

ஜனங்கள் பத்திரமாகப் பாதிக்கபடாமலிருந்தனர். ஜன 

சஞ்சாரமே இல்லாத ஒரு இடத்தில் குரு க்ஷேத்திரத்தில் 
381



அருமைப் புதல்விக்கு 
  
  

இந்த யுத்தம் நடந்தது. நகரத்தின் மீது குண்டுகள் வீசு 
வதே அப்போது டையாது. மஹாபாரத யுத்தம் பாண் 

டவர்களுக்குப் பெயரளவில் வெற்றி கொடுத்ததேயன் றி 

அந்த யுத்தத்தால் எந்தப் பிரச்னையும் இரவில்லை. க்ஷத் 

இரிய வம்சமே அ.ிந்து விட்டது. ஆகவே இதை தற்கால , 

யுத்தத்தை ஆதரிப்பதாகச் சொல்வதற்கில்லை. 

தையின் முக்கியமான உபதேசம் என்னவெனில் மணிதன் 

பற்றில்லாமல் தன்னுடைய கடமையை உணர்கிநு அதை: 

நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதாகும். இதை ஓப்புக் 

கொண்டுவிட்டால் தற்கால யுத்தத்துக்கு நியாயமில்லை 

என்றாகிவிடும். ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை. ஆள 
வேண்டுமென்பது; மற்ற நாடுகளின் சாதனங்களைச் 

அசரண்ட வேண்டுமென்ற எண்ணம்; உலகில் ரொம்பப் 

பெரிய, பணக்கார நாயாக விளங்க வேண்டுமென்ற. 

agar இவைதாம் தற்கால யுத்ததீதுக்குக் காரணம். 
இது ெபான்ற யுத்தங்களைக் தை நியாயமாகக் 
காட்டிவிலலை, 

அ/தர்மத்தை அடக்கக் குறைந்தபக்ஷீ ஹிம்ஸா முறையை 

ளா எ கார் தன்னலத்துக்காக இன் றி உலக 
நலத்துக்காக அனுமதித்தால் இன்று அனுஷ்டி க்கப்படும் 

அகேகம் ஹிம்ஸா முறைகளுக்கு நியாயமே இல்லை, எனவே 

மாத்மாஜி அஹிம்ஸா தர்மத்தைத் தமது கோட்பாட்டுக்கு 

ஆதாரமாகச் காட்டுவது தவரு £ 

சத்தியம், கடவுள், நல்வாழ்வு இவற்றை ஈம்புபவர் 

களுக்குக் கதையில் அநேகம் உபதேசங்கள் இருக்கின் றன. 

. எ எக: soa | 
~ “amet LS, கூ 

af கணாதாகின்க னர் என என் | 
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இத உணர்ச்சிமிகுந்த பதங்கள் எனக்கு அடிக்கடி துணை 
_ திற்கின்றன. உனக்கும் அவ்வாக்கியங்கள் துணையாக நிற் 

கட்டும், நமது வேதாந்த முறையிலுள்ள உன்னதமான 

உண்மையை இதை ரதனச் சுருக்கமாக எடுத்துக் 

கொடுக்கிறது. 

விளக்கத்தையும் விமோசனத்தையும் காடும் சாதாரண 

பக்தனுக்கு தையில் மூன்று ஸ்லோகங்கள் தக்க பதில் 

அவிப்பதாக அமைந்திருக்கின் றன. 

ata af cat ara | 
“6 நான் தங்களை சரணமடைந்தேன்; என்னை ரக்ஷிப் 

ராக” 

என் ௭௭ எனன 
6 நான் தங்கள் கட்டகசாயை கிறைவேற்றுகிறேன் 2: 

க் ஏனள் ௭௭ | 

நீரம் எல்லோரும் அங்கனமே ஈடப்போமாக ! 

41-8-'41. 
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““சம்ஸார சாகரம்?” 

என்ற அற்புதமான 

ஹாஸ்யக் கதைகள் 

அடங்கயை புத்தகம் 

உங்களிடமிருக்கிறதா 2 

விலை ரூ.2 80 

எழுதியது 

துமிலன் :-
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