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பதிப்புரை 

இது நவபாரதி பிரசுரத்தின் மூன்றாவது. 
வெளியீடு. *சிந்தனைமேடை” என்னும் புதிய 
பாணிக் கட்டுரைத் தொகுதியை ஆசிரியர் 
தா. பா. அவர்கள் பதினைந் : தாண்டுகளுக்கு 

முன் *கல்கி” வார இதழ் மூலம் அறிமுகப் படுத் 
தினார்கள். அந்தத் தொடரே புதிதாக அப்போது: 
அவர்களால் தான் வார்ப்படம் செய்யப்பட்டது, 
அதன்பின் சில இலக்கிய அமைப்புக்கள் ஆசிரி 
யர் அனுமதி பெற்று அப்பெயரைப் பயன் படுத். 
தின. பின்பு பட்டிமன்றம், கருத்தரங்கம் போல, 
மேடைச் சொற்பொழிவு . வகையிலேயே 
“சிந்தனை மேடை” என்ற பிரிவு ஒன்றும் ஏற்பட்டு: 
விட்டது. 

ஆசிரியரின் பதினைந்து கட்டுரைகள்: 
இத்தொகுதியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இக். 
கட்டுரைகளை நவபாரதி பிரசுரத்தின் வெளியீடு 
களில் ஒன்றாக வெளியிட அளித்த ஆசிரியருக்கு. 
எங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் . 
எம் முந்தியநூலாகிய கடற்கரை நினைவுகளுக்கு. . 
ஆதரவளித்தது போலவே வாசகர்கள் இதற்கும். 
ஆதரவளிக்க வேண்டுகிறோம். 

௬. திருமலை 
பதிப்பாளர்”



ae 

“40. 

44. 

12. 

13+ 

a4. 

45, 

பொருளடக்கம் 

காட்சிக்கு எளிமை 

இரயில் உறவுகள் 

நிறையாத மனம் 

சுற்றுப்புற உணர்ச்சி 

பொதுக் கூட்டங்கள் 

இரைப்படச்: சுகங்கள் 

பாவம் ஆரியர்கள் 

காலம் தேய்த்த கலைகள் 

மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர்களுக்கு :.. : 

மாணவ வாழ்க்கை 

பாரதி கண்ட பெண்மை 

'கலையுமில்லை தொழிலுமில்லை 

வளரும்: இசைக்கலை 

“மெல்ல மறையும் ஒரு தலைமுறை 
நயம்பட உரை 

il 

24 

30 

37 

க்க 

59 

65 

70 

75 | 

81 

84 

88 

94



காட்சிக்கு எளிமை 

1னிதனுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையில் மிகக் குறைந்த 
காலம்தான் பணத்தினாலும் செல்வாக்கனாலும் அவனுடைய 
புகழ் சணிக்கப்படுகிறது. நிரந்தரமாகக் கணிச்கப்படுகிற 
புகழ் என்னவோ, குணங்களாலும், பண்பாடுகளாலும், 
ஒழுக்கத்தினாலும் கணிக்கப்படுகிறது. 

செல்வமும், செல்வாக்கும் குணங்கள் அல்ல; குணகிகள் 
தாம் செல்வம் என்று நம்பி ஒப்புக் கொள்கிற புதிய சமு 
தாயம் உருவாக வேண்டும் என இலட்சியவாதிகள் எண்ணாத 
நேரமில்லை. பொது வாழ்விலும், சமூகத் தொண்டிலும் 
எளிமையும் சுமுகமான உறவுகளும் பயன்படுவதற்குப் பதி 
லாகப் பதவியும், போலி கெளரவமும் பயன்படுவதைக் 
கண்டு பல வேளைகளில் நாம் மனம் நோகிறோம். சமூகத்துக்கு 
"மெய்யாகவே தொண்டு செய்ய விரும்புகிற உண்மை மனிதர் 
கள் பெனிசிலின்? மருந்து போல அருமையாகவும், இடைக்கு 
முடியாத உயரமும். கொண்டு பயன்பட வேண்டியவர்களுக்கு 
எட்டி நிற்காமல் சுக்குப் போல எல்லா இடத்திலும், எல் 
லார்க்கும் எப்போதும் எளிமையாகக் கடைத்துப் பயன்படு 
கிற மனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இப் . 
படிக் காட்டிக்கும், பழக்கத்துக்கும், எளிமையான மனிதர் 
களை இன்றுள்ள பொதுவாழ்வில் நாம் மிக. மிகக் குறை. 
வாகவே சந்திக்க முடிகிறது.



சில அண்டுகளுக்கு முன் மதுரை (இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ்) 

விமானத் துறை அலுவலக வாயிலில் கண்டவர்கள் வியக்கத் 
தக்கதொரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அன்று சென்னையிலி 
லிருர்து இருவனந்தபுரம். போக வேண்டிய மாலை விமானம் 
ஏதோ யந்திரக் கோளாறு காரணமாக மதுரையோடு நின்று 
போனதால் பிரயாணிகளை லிமான நிலையத்திலிருந்து 
அழைத்து வந்து நகரில் உள்ள விமானத்துறை அலுவலகத் 
இல் விட்டு விட்டார்கள். 

அப்படி விடப்பட்டவர்களில் ஒரு மாநிலத்தின் முதல் மந். 
திரியும் இருந்தார். தம்முடைய பெட்டி படுக்கைகளைத் தாமே 
சுமந்தகொண்டு, சிறிது தொலைவு இறங்கி நடந்த அந்த 
முதல் மந்இரி அந்தச் சில விராடிகளில் தாம் ஒரு மெய்யான 
தொண்டர் என்பதை நிரூபித்தார். அன்று அந்தக் கோலத் 
தில் அவறைப் பார்த்தவர்கள் “காட்டுக்கு எளிமை” என்றால் 
என்ன என்பதைப் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். தாங்கள் : 

நடந்து போகாமல் இருப்பதுதான் தங்களைக் கெளரலமும் 
செல்வாக்கும் உள்ளவர்களாகக் காட்டிக் கொள்ளுவகுற்றாச் 
சரியான அடையாளம் என்று நம்புகிற பெரிய மனிதர்களுக்கு 
நடுவே. நிஜமான கெவரவமும், நிஜமான செல்வு க்கும், 

கால்கள் மண்ணில் நடப்பதால் மட்டும் குறைந்து விடாது, 
மனம் மண்ணில் நடக்காமல் பார்த்துக் கொண்டால் 
போதும் என்று நம்பும் துணிவை எங்கே பார்த்தாலும் அந். 
குத் துணிவுக்கு வணக்கம் செலுத்தலாம். அன்று மதுளை 
இந்திய விமானத் துறை அலுவலக வாயிலில் இப்படி வணக். 
கத்துக் குரியவராகக் தென்பட்ட மனிதர் இரு இ. எம். எஸ்... 
தம்பூதிரிபாட் ஆவார். 

சுமுகமான உறவு 

.. காட்டுக்கு எளிமை; கடுஞ்சொற்களைப் பேசாமை,” என்ற 
இந்தக் குணங்களால்தான் ஒரு மனிதனுடைய பெருந்தன்மை 

கணிக்கப்படுகிறது. .. நம்முடைய நாவிலிருந்து . பிறக்கும் 
சொற்கள் பிறருடைய . செவிகளில். பூக்கள் உதிர்வதைம் 
போல அதிர்ச்சி உண்டாகாத வண்ணம். மெல்லச் சென்றது



5. 
திஹைந்து மணக்க வேண்டும். இனிமையும் ப்ண்பும் உள்ள 
பேச்சு அப்படித்தான் இருக்க முடியும், 

அருளும் அன்பும் நிறைந்த . காமகோடிப் பெரியவர் 

சளுடைய திருமுன்னர் அமைந்து அவர்கள் பேசுவதைக் கேட் 
கிறவர்களும், தமிழ் முனிவர் திரு வி. ௧. அவர்களோடு 
முன்பு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அமர்ந்து உரையாடும் பேறு 

பெற்றவா்களும, பூக்கள் உதிர்வது போல் மணக்க மணக்க 
அவர்கள் பேசும் மென்மையையும், இனிமையையும் நன்றாக 
உணர்ந்திருக்க முடியும். 

“காட்சிக்கு எளிமை” என்பது தோற்றத்தைமட்டும் 
பொறுத்துதில்லை. மலர்ந்த முகம், மலர்ந்த பேச்சு, மலர்ச் 
யோடு பழகுதல், இவையெல்லாம் gig Cribs arate 
காட்டுக்கு எளிமை; பெரிய பெரிய அலுவலகங்களிலும் அறா 

சின் பணிமனைகவிலும் இன்று தேடித் தேடிக் தவித்தாலும்: 
கிடையாத பண்பாக இருப்பதும் இதுதான். தங்களஷடையா 

திலைச்குக் குறைந்தவர்கள் என்கிற காரணத்தால் சிலரைச் 
சத்திப்பதற்கே பொறுமையின்றி வெறுத்து ஒதுக்குறவா” 
களையும் அப்படியே தப்பித் தவறிச் சந்தித்தாலும் சிரித்தும் 
பேசாமல் எரிந்து விமுகிறவர்களையு ம இன்று நம்மைச் சுற்றி: 
அம் அதிகமாகப் பார்க்கி3ரறாம். ஒரு நாட்டின் பொதுவாழ்க்: 
கையில் சுமுகமான உறவுகள் இல்லை என்பதைத்தான் இந்தக் 
கடுமையான சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள 

இயலும். 

மென்மையும் பண்புமுள்ள பேச்சுக்கள் எந்த நாவிலி 

ருந்து ஒலிக்கன்றனவோ, அந்த நாவிலிருந்து பிறருடைய 
செவிகளுச்கு மலர்ச்சியும் கடைக்கின்றன அத் தநா வி 
விருந்து பிறக்கும் சொற்கள் விலைமதிப்பற்றவை. 

-மிறரிடம் சொற்களை விட்டெறிவது போல் பேசுவதுகூட 
ஓரு வகைக் கொலைத் தொழில் என்றுதான் சொல்ல வேண் 
டும். பிறருடன் எளிமையாகவும், அழகாகவும், அளவாகவும் 
பழகுவதற்கு ஓரு நல்ல உதாரணம். சொல்லலாம். பழையா 

தாட்களில் பெண்களுக்கு வளையல் விற்பவர்கள் தெருத் தெரு
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வாக விதம்விதமான வளையல்களோடு வருவார்கள். வாக்கு 
இறவர்களுக்கு அவர்களே வளையல்களை அணிவிப்பதுதான் 
பழைய காலத்து வழக்கம், வளைகளும் உடைந்து விடாமல் 
அணியப்படுகிற கைகளும் நொந்து விடாமல் அவர்கள் வளை 
அணிவிக்கும் துறமையைப் பிறருடன் பழகும் பக்குவமான 
திலைக்கு உதாரணமாகக் கொள்ள முடியும் 

போலி மதிப்பு 

பிறர் நம்முன் நியாயமாகச் சிரிப்பதற்கும் ௮அஞ்சுகிறபடி. 
நாம் வளர்த்துக் கொள்ளுகிற கெளரவங்கள் என்றும் தம் 
மிடம் நிலைக்கும் என நம்ப முடியாது. பிறர் வாயை 
வேண்டிய இடங்களில் கூடப் பச விடரமல் கட்டுப் 
படுத்தி நிறுத்தவும், சுபாவமாகப் பழக வேண்டிய இடவ் 
களில் கூட நடுநடுங்கி நிற்கச் செய்யவும் முடிகிற 
“கெத்து” வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் “உத்தியோக லட்ச 
அம்? கூறுவார்கள். பயமுறுத்தி அடைகிற கெளரவம் என் 
வது ஒரு நாள் கரைந்து போகும். காட்டுக்கு எளி௯ம , 
பேச்சுக்கு எளிமை, பழக்கத்துக்கு எளிமை -- இவற்றால் எத் 
தவிதமான கெளரவ்த்தையும் அடைய முடியாது போலச் 
சராசரி மனிதனுக்குத் தோன்றிலும் பண்பினால் மனிதர்களை 
அளந்து பார்க்கிறவர்கள் இவற்றைத்தான் நிலையான கெள] 
வங்களாக மதித்துக் கணக்டடப் போகிறார்கள் என்று நாம் 
உறுதியாய் நம்புவோமாக. 

பூக்களைப் போல் எல்லார்க்கும் எங்கும் வேறுபாடின்றி 
மலர்ந்து மணக்க வேண்டும், கோடீஸ்வரராகய பீரபு 

பார்க்க வருகிற போது மலர்ந்து மணந்த பூ ஓன்று குப்பை 
மேட்டுச் சுப்பன் பார்க்க வருகிறபோது கூம்பிக்கொண்ரு 
விடுவதில்லை, பண்பாட்டின் நிறைந்த. எல்லை இப்படி எல் 
லார்க்கும் மலர்ந்து நிற்பதுதான். அற நூலாூிரியர்கள். இத் 

தச் குணத்தை ஒப்புரவு, அருள், கருணை, சான்றாண்மை, 
என்று படிப்படியாக வேறு வேறு பெயர் களில் சொல்லியிருக் 
கிருர்கள். நரம் இதையே புதுப் பெயர் சூட்டிப் பொதுவாக& 
“காட்சிக்கு எளிமை” என்து அழைப்போம். ; 4



மலர்ந்த நிலை 

இன்று நாம் வாழ்கிற சமுதாயம் புதுமைகள் திறைந்த 
தாகச் சொல்லப்படுகிறது. போலிக் கெளரவங்களை விட்டு 

விட்டு மனிதனுக்கு மனிதன் இதயத்துக்கு இதயம் மதிக்கப் 
பழக் கொள்ள வேண்டும் என்று தலைவார்களும், பிரமுகர் 
களும் பேசுகிறார்கள். புத்தகங்களிலும், பத்திரிகைகளிலும் 
எழுதுகிறார்கள். அனால் இப்படிப் பேசுவதையும் எழுதுவதை 
யும் தவிர இதே பண்பை. நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்டு 
இற கலரும் சமூகத்துக்குத் தேவை, அவர்களை முன்மாதிரி 
யாகக் கொண்டு இன்னும் பத்துப் பேராவது திருந்த 

முடியும். | 

*காட்டுக்கு எளிமை? -- என்ற இந்தத் தொடரை தான் 
சொல்கிற இந்தப் புதுப் பொருளில் இணைத்து நன்றாகச் சிந்தி 
யுங்கள். இதில் சோல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்களையும் 
இதைப் படித்தவுடன் நீங்கள் சொல்லத் துடிக்கிற கருத்துக் 
களையும், உங்கள் மன அரங்கினுள் ஒரு மேடையில் 

இணைத்து நிறுத்திச் சிந்தியுங்கள். 
.... அப்படிச் சிற்திக்கிற போது “பூக்களைப் போல எல்லார்க் 
கும் மலர்ந்து எல்லார்க்கும்  மாணக்க வேண்டும்” என்று 
நீங்களும் ஆசைப்படுவீர்கள். உங்களால் அவ்வாறு ஆசைப். . 

பட மூடியவில்லையானால் உங்களைப் ற்றி. நான் Banus 
இத்திக்க வேண்டியதுதான். 

இருண்ட எண்ணங்களால் நத்தையைப் போல் தனக்குள் 
தன்னை ஒடுக்கிக் கொள்ளாமல் சமுதாய நம்பிக்கையோடு ... 
பரந்து நின்று வாழ வேண்டுமென்று இந்த மேடையில் . 
அமர்ந்து முதலாவதாகச் சந்தித்தோம். சமுதாய நம்பிக் 
கைக்குச் சிறந்ததாக அமையக் கூடிய பண்பு “காட்சிக்கு 
எளிமை” கான். 

காட்டுக்கு எளிமையா யிருப்பதனால் நாம் பிறரிடம் 
மிகவும் மலிந்த நிலைக்குப் போய் வீடுகிறோமே் என்று எண்ணி 
யாரும் தனக்குத் தானே குழப்பமடைய வேண்டியதில்லை-
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“மெய்யான கெளரவம் நல்ல மனமும் பொய்க் கலப்பில்லாத 
குரய எண்ணங்களும்தான். அவற்றை ஆளும் தன்னம்பிக்கை 
நமக்கு இருக்குமானால் (நம்மைப் பிறர் மதிக்க வேண்டுமே 
என்ற ஆசையைக் கூட நாம் தியாகம் செய்ய முடியும். 
அப்படித் தியாகம் செய்கிற வைராக்கியம் நம்மில் இலருக் 
காவது. வேண்டும். 

அரியணையேறி அரசாளும் மாபெரும் மன்னர்கள் கூடக் 
காட்சிக்கு எளியராய் இருக்க வேண்டுமென்றுதான் இருவள் 
ஸஞுவர் கூறுகிறார். 

கனக்கு முன்னால் வந்து சிரித்துக் கொண்டு குழைந்து 
இிற்கிற அத்தனை பேரும் ஏதோ உதவியை எதிர்ப்பார்த்துத் 
தான் குழைகிருர்களேோ என்று பயந்து பதிலுக்கு மலரவோச, 
இரிக்கவோ, முடியாமல் கல்லாகி விடுகிற சிலரைக் சண்களின் 
எதிரே பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் பரிதாபமாயிருக்கும். 

“மலர்ந்தால் எவரேனும் பறித்துக் கொண்டு போய் விடு 
வார்களோ'- என்று பயந்து எந்தப் பூவும் மலர்ந்து மணக் 
காமல் அரும்பாகவே இருந்து விடுவதில்லை. பூக்களைப் போல 
எல்லார்க்கும் எங்கும் எப்போதும் மலர்ந்து மணக்கும் 
“காட்சிக்கு எளிமையே” ஒரு கெளரவம். இதைத் தவிர மற்ற 

- வற்றைக் கெளரவங்களாக நினைத்து இப்படி. மலர்ந்து மணக் 
௬க் கூசுவதுதான் அகெளரவம் என்பது என்னுடைய 
துணிந்த கருத்து. இதையே வேறொரு விதமாகக் கூற வேண்டு 
மானால், “சுக்குப் போல  எளியதாய் எல்லார்க்கும் எல்லா 
இடத்திலும் கிடைக்கிற தொண்டு தான் காட்சிக்கு எளிமை : 
சமுதாய நம்பிக்கை உள்ள ஒவ்வொருவரும் இதை மறப்பதற் 
கில்லை. நம்முடைய எளிமையே தமக்குப். பலம், நம்முடைய 
ஆரய்மையான நம்பிக்கைகளினால் நாம் எதையும் சாதிக்க 
முடியும் என்ற துணிவுடன் சண்முன் தெரிகிற எல்லாருடைய 
துக்கங்களுக்கும் மனம் கசந்து இரங்கயெபடியே நாம் கைவீசி 
நடக்க வேண்டும். இதைவிடப். பெரிய உபகாரமாக இந்த 
உலகத்துக்கு நாம் வேறென்ன செய்துவிட முடியும்?



இரயில் உறவுகள் 

குறுக்கு. வழியாகச் சென்னை எழும்பூர் செல்லும் 
- இருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரசில் நேர்வழியாக ஏறுவது ற்குக் கூட் 

௩௨.ம் இடம் தர வில்லையாதலால் சன்னல் வழியாகச் சாமான் 
களையும், பெட்டி படுக்கையையும் தள்ளி விட்டுப் பின் என் 
ளையும் ஒருவிதமாக உள்ளே சணித்துக் கொண்டு நிம்மதியாக 
இன்றுிரண்டு தரம் மூச்சு விட்டுக் கொள்ளலாமென்று தலை 
திமிர்த்தேன். நிமிர்ந்த தலை குனியும்படி மேலேயிருந்து ஓரு 
குரல் முழங்கயெது. 

அவ்வமாவு கூட்.த்திலும் நெருக்கடியிலும் ஒரு தன்பமு 

மில்லாமல் “அப்பர் பொர்தஇல்” காலை நீட்டிக் கொண்டு உட் 
கார்ந்திருந்த மனிதர் ஒருவர், **என்ன சார் ௨ உங்களைப் போல 

விஃரத் தெரித்தவர்களே இப்படீச் சன்னன் வழியாக ஏறினால் 
Bo wee ௫ுக்ிறதா?”” என்று நேர்மையின் பிரஇபிம்பமாக 
வாஜி என்னைச் சாடுவகற்குத் தொடங்கினார் . 

₹*அப்பர் சுவாமிகளே! (அப்பர் , பெர்த்தில் இருப்பவர் 

கவைக் கூற நான் கண்டு பிடித்திருக்கும் மரியாதைம் தொடரி 
இது.) நீங்கள் கூறியதில் எனக்கு ம௫ழ்ச்சிெயளிஃ்ற ஒரே 
அம்சம் என்னை *“விவரந் தேரிந்தவன்” என்று நீங்களாகவே 
பார்த்தவுடன் ஒப்புக் கொண்டறுதான். ஏனென்றால் என்னை 
வெருநாட்களாகப் பார்த்துப் பழக எல்லா வகையிலும், 
உறவு பூண்டவர்களும் சொல்லத் தவறிய வார்த்தையாகும் 
௮௮7* என்று. கண்டலில் ॥1/இறங்கனேன். அடியேனுடைய 
இண்டல் அப்பர்” சுவாமிகளுக்குப் புரிந்துவிட்டது போலும். 

நல்லதைச் சொல்ல வந்தால். கண்டல் பண்ணுகிறீர் 

களே சார்! (நேர்வழி இருக்கும் போது...” ” | | 

** தப்பு சுவாமி/ நேர்வழி என்பது இந்த எக்ஸ்பிரசக்குக் 
இடையாது. இது *குறுக்கு வழியாகச். சென்னை எழும்பூர் 
செல்லும் இருவனந்தபுரம் எக்ஸ்.பிரஸ்* அல்லவா?”
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“*நீர் விதண்டாவாதம் பேசுகிறீர்.” நீங்களில் ஆரம் 
பித்த “அப்பர்” “நீரில்” இறங்கி விட்டார். 

**கொஞ்சம் இருங்கள்! நிம்மதியாக இரண்டு தரம் 
மூச்சு விட்டுக் கொள்கிறேன். அப்புறம் நீங்கள் என்னோடு 
எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சண்டை பிடியுங்கள். அநியாய 
மாக 'விவரம் தெரிந்தவன்” ஓருத் தனை மூச்சு நின்று போகும் 
படி செய்து விடாதீர்கள், சுவாமீ?” என்று பெருந்தன்மை 
யாக அவரிடம் சொல்லி அநுமதி பெற்றபின் மூச்சு விட்டுஃ 
கொண்டேன் நான். மூச்சு விட்டு ஆசுவாசப் படுத்இக் 
கொண்ட பின் தைரியமாக இன்னும் சிறிது நேரம் அப்பர் 
சுவாமிகளோடு விவாதம் செய்தேன். 

இசயிலில் அவர் உட்கார்ந்திருந்த மேற்பகுதிப் பலகை 
யைச் கட்டிக்காட்டி, *லக்கேல் ஒன்லி” சாமான்களுக்கு மாத் 
திரம் என்று போட்டிருக்கிறதே; என்னுடைய பெட்டி படுக் 
கைகளை வைப்பதற்கே இடமில்லாமல் நான் இண்டாடிக் 
கொண்டிருக்கும் போது நீர் இந்தப் பலகையைத் தூங்கு 
வதற்கு அக்கரெமித்துக் கொண்டிருக்கலாமா?”” என்று 
கேட்டேன். 

“அப்பர்” என் கேள்வியிலிருந்த நியாயத்தைப் புரிந்த 
கொள்ளாமல் என் மேல் கோபப்பட்டு எரிந்து விழலானார். 
மிகவும் பலவீனமான வேளைகளில்தான் எதிராளிக்கு $நம் 
மேல் கோபம் வரும் என்ற இரகூயம் எனக்குத் தெரியுமாத 
லாரல் வகையாகச் சமாளித்தேன். 

நெருக்கடியில் சுகம் | 
- கடைசியில் இரண்டு பேருக்கும் சுமுகமான முறையில் : 

் ஓர் உடன்படிக்கை, ஏற்பட்டது. சாமான்களைப், பலகையில். 
ஓர் ஒரமாக வைத்துவிட்டு மீதமிருந்த இடத்தில் விழுப்புரம் 
வருகிற வரை அவர் தூங்க வேண்டும். என்றும் விழுப்புரத் 
துக்கு அப்பால் சென்னை வரை (அதற்குமேல் அந்த இரயில் 
போகாதாகையால். இந்த உடன்படிக்கைக்கு எழும்பூர்தான் 
உச்சவரம்பு) நான் தூங்கிக் கொள்வதற்கு விட்டுவிட வேண் 
மென்று உடன்படிக்கை ஆயிற்று.



ந்த: 

எங்களுக்குள் இந்த உடன்படிக்கை ஏற்பட்ட காலத்தில் 
இருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் கோடைக்கானல் ரோடு நிலையத். 
தில்நின்று கொண்டிருந்தனால் இதைக் *கோடைக்கானல். 
உடன் படிக்கை” என்று பெருமையாக அழைக்க முடியும், 
லாவோஸ் உடன்படிக்கை நாட்டோ,ஸீட்டோ இணைப்பு 
உடன்படிக்ளை என்றெல்லாம் அரசியல் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளை அழைப்பதுயோல் எங்களுடைய இர 
யில் உடன்படிக்கையையும் அழைத்துப் பார்க்க. வேண்டு 
மென்று எனக்கு ஓர் ஆசை. தம்முடைய வீட்டில் கட்டிலும் 
மெத்தையு3 போட்டுக் கொண்டு பெரிய மின் விசிறிக் காற் . 
றின் கழே சொகுசாகப் படுத்து உறங்குிற பல நாட்களில் 
தூக்கமே வராமல் நாம் தவிப்போம். ஒரு வசதியுமில்லாமல் 
மற்றவர்களின் வேர்வை நாற்றமும், மூச்சுக் காற்றும் நிறைற். 
துள்ள இரயில் பெட்டியின்னான்றாம் வருப்புக் கூட்டத்திலோ 
கிடைக்கிற அடத்கைப் பிடித்துக் வொண்டு தூக்கம் நம்மி 

டம பேயாய்ப் பறந்து வரும். 

“போட்டியும் நெருக்கடியும் மண்டிக் டெக்கின்ற இந்து. 
உலகத்தில்கான் சுகமும் இருக்கிறது” என்ற அநுபவத்துை 

இரயில் பயணத்தின்போது நீங்கள் உணர முடியும். அந்து 
அநுபவம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாடம், 

இரயில் ப்பணத்தின்போது ஆரம்பத்தில் எதிரிகளாகச் 
சந்தித்தவர்கள் கடைசி வரை எதிரிகளாகவே: இருப்பார்கள் 
என்பது உறுதியில்லை. நண்பர்களாகச் : சந்இத்தலர்களும் 
அப்படித்தான். இரயில் பயணம் சுகமும், துக்கமும், சுகதுக் 
கத்தில் அடங்காத இன்னும் பல்வேறு உணர்வுகளும் கலந்த 
ஒர் அநுபவம். இந்த அநுபவத்தை எப்படி எடுத்துக் கொள் 
வது என்பது அவரவர்கள் மனோபாவத்தைப் பொறுத்தது. 

_ சமைகளும் கவலையும் 

சுமைகளைப் பொறுத்த மட்டில் உங்கள் அநுபவம் எப்: 

படியோ? பயணம் செய்யுய்போது கூட்டிலிருந்து விடுபட்டுப் 

பறக்கும் பறவையைப் போலப் பிணிப்பற்று விட்டு விடுதலை...
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யாகச் செல்ல வேண்டுமென்பது என் ஆசை. பெட்டியை 

பூம் படுக்கையையும்தான் தீராப் பட்சமாகச் சுமக்க வேண்டி 
ஜிருக்கிறுது. பெட்டி படுக்கைசளைத் தவிர ஒரு பெரிய பங் 

களாவையும், வழக்கமான செளகரியங்களையும் போகிற 

இடத்துக்கும் அப்படியே சுமந்துகொண்டு போவதுபோல் 
்ரயாணம் போகிறவர்களைக் கண்டால், *ஐயோ பாவம்/ 
கைதிகள்!" என்று சொல்லத் தோன்றும். பிரயாணத்தின் 
போது அதிகமான சுமைசளே அதிகமான கவலைகள். அதிகச். 
-சமைகளோடு பிரயாணம் போகிறவர்களுக்குப். புறப்படும் 
போதும் கவலை) போய்ச் சேர வேண்டிய இடத்தில் போய் 
.இறங்கும்போதும் சவலை, புறப்படும்போது எல்லாச் சாமான் 
களையும் ஏற்றியாயிற்றோ இல்லையோ என்று கவலை. போய்த் 
சேர்ந்த பின்பு ஏற்றிய எல்லாச் சாமான்களையும் ஒன்றுவிடஈ 
மல் இறக்சயொயிற்றோ, இல்லையோ என்று வலை, 

_ எந்த விதத்திலுமே கவலையில்லாமல் இரயில் 1 பயணத்தை 
அநுபவிக்க வேண்டுமானால் நம்மைச் சுற்றியோ தம் மனது 
“குச் சுற்றியோ சுமைகளோ, பாரமோ இருக்கலாகாது. 
இரயிலின் பலகணிக்கு அப்பால் தென்பட்டு விறைகிற ஓவ் 
வொரு மரத்தையும், செடியையும், கொடியையும், குந்திக் 
கம்பத்தையும்,. ஒவ்வோர் அற்புதமாகவும், அதிசயமாகவும் 
பாவித்துக்கொண்டு புதிய ஆர்வத் தாடு அவற்றைக் காணும் 
உல்லாசமானஉள்ளம் நமக்கு வேண்டும் பபணத்தை இரூப் 

நல்ல வழி. 

  

ட்ப 'வழக்கமான உணவு, வழக்கமான Ge ளகரியங்கள், 
| Bonar eer ஓரளவு விட்டுக் கொடுத் தால்தான் இரயில் பய. 
ணதுதில் சுகம் காண முடியும், நம்முடைய இரயில் பயணத் 

தில். போகிற வழியில் நமக்கு என்னென்ன இடைக்குமோ, 
அவற்றைக் கொண்டு நம் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து 
கொள்ள வேண்டும்... தமக்கு என்னென்ன. கிடைக்க வேண்' 
-இமோ. அவையெல்லாம். கிடைக்கவில்லையே என்று கிடைக் . 
அாதவற்றை- எல்லாம் எண்ணி ' ஏங்கக் கூடாது. பேரய்க் 

. “கொண்டிருக்க வழியில் என்னென்ன கிடைக்குமோ அவற்.
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றைக் கொண்டு திருப்திப் படுவதும், என்னென்ன கிடைக்க 
வில்லையோ அவற்றை நினைத்து அதிருப்திப் படாமையும் கான் 
இரயில் பயணம் சுவாரசியமாக அமைவதன் இரகூயம். 

இந்த இரகசியத்தைத் தெரிந்துகொண்டு பயணம் செய்தால் 
ஒவ்வொரு பயணமும் ஒர் உல்லாச யாத்திரைதான். 

நாள் கணக்கில் 

சென்னையிலிருந்து, டில்லி, கல்கத்தா, பம்பாய் போன்ற 
நீண்ட தொலைவிலுள்ள நகரங்களுக்குப் பயணம் செய்கிறவர். 
கள், பயணம் முடிந்து இரயிலிலிருந்து கீழே இறங்கும்போது 
குடித்தனம் மாற்றிக் கொண்டு வேறு வீட்டுக்குப் போவ 
மூபான்ற உணர்ச்சியை அடைந்திருப்பார்கள். ஜி.டி, நாவுடு 
போன்ற விஞ்ஞான மேதைகள் ஓரு பெரிய புத்தத்தைப் 
படித்து முடிப்பதற்காகவே நீண்ட பயணம் ஒன்றை ஏற் 
படுத்திக் கொள்வது உண்டாம். சிலருடைய மனப்பான் 
மைக்குப் பிரபயாணத்தின்போது படிப்பது மிகவும் பிடிக்கும். 
இன்னும் சிலருடைய மனப்பான்மை பிரயாணத்தின்போது 
ிரயாணத்தைக் தவிர வேறு எதையும் படிக்கக் கூடாது 
என்பது போல இருக்கும். இலர்களைத் தவிர வேறு சல 
விநோதமான பிரகிருதிகளும் உள்ளனர். “பிரயாணத்தின் 
போது புத்தகங்களையும், பத்திரிகைகளையும் ப்டிப்பதைத் 
தவிர தங்களுக்கு வேறு எதுவுமே வேலை இல்லை' என்று ௪க 
ரயாணிகள்  . கற்பனை செய்துகொள்ளும் அளவுக்கு ஒவ் 
வொரு நிலையத்தில் இரயில்: நிற்கும்போதும் பரபரப்போடு 

- பூத்தகங்களும் பத்திரிகைகளும் வாங்கிக் குவித்துக்கொண் 
ஒருப்பர், ஆனால் ஐன்றைக்கூடப் படிக்கமாட்டார்கள். 
படிப்பதற்குப் பொறுமையும் இருக்காது இவர்களுக்கு. 
அக்கம் பக்கத்திலுள்ளவர்கள் . இரவல் கேட்டாலும் கொடுப் 

.வதுற்குச் சிரமப்படுவார்கள் 2 

இன்னும் சிலர் இரயில் பயணத்தை வேறு விதமாக 
அநுபவிப்பார்கள். உரித்து ஓவ்வொரு சளையாகச். சாப்பிடு 
வதற்கு ஏற்ற பழங்களை வாங்கிப் பக்கத்தில் குவித்துக் :
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Garan@ GQuae AgrernrasS Cords aMsgié alan 
அசித்து அநுப்வித்துச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே. தாங்கள் சாப் 
பிடுவதனால்தான் இந்த இரயிலே ஓடுகிறது என்பதைப் 
போன்ற கர்வத்தோடு பயணம் செய்வார்கள். மற்றும் ல 
ருக்கு இரயிலில் ஈட்டு விளையாடுவது பிடிக்கும். அரியல். 
பிரச்னைகளைக் காரசாரமாகப் பேசி விவாதிப்பது சிருக்குப்-. 
பிடிக்கும். 

இரயிலில் பிரயாணம் செய்துகொண்டே இரயில் விபத் 
துக்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டு போவதை விரும்புவார்கள் 
இலர். இரயில் ப்பணத்தின்போது மட்டும் மூக்குக்கு மேல்: 
கோபம் வருவது சிலருடைய வழக்கமாயிருக்கும். 

வடக்கே ல நீண்டதார இரயில்களில் பயணம் செய்யும் 

போது நல்ல சாப்பாட்டுக்கும் நல்ல காப்பிக்கும் இண்டாட 
வேண்டியிருக்கும். இரயில் பயணத்தை அநுபவிக்க வேண்டு: 
மானால் நமக்கு வேண்டியதையே எதிர்பார்த்துக் தவிச்சா 
மல் போகிற வழியில் கிடைப்பதை ஏற்கப் பமூக் கொள்ள 
வேண்டும் என்று முதலில் கூறியது இதற்காகத்தான். மற்ற. 
வர்களுடன் எந்தக் காரணத்துக்காவது சண்டை. போட 
வேண்டுமென்ற உத்வேகமும் இரயில் பயணத்தின்போது 
சிலருக்கு ஏற்படும். அனால் இந்த மாதிரி ஆட்கள் யாருடன் 
சண்டைக்குப் போகிறார்களோ அவர்களும் இதே உத்வேசு. 
முள்ளவர்களானால் இரயில் பெட்டி இரண்டுபட்டுப் போகும் 

பயணம் இன்பம் 

்.. இரயில் பயணம் என்பது அதை நிர்வாகம் செய்கிறவர்” 
கஞஷடைய நோக்கிலும், அதை அநுபவிக்கிறவர்களுடைய. 

- தோக்கிலும் விமர்சனத்துக்குரிய அம்சமாக வந்தபோதிலும். 
- இரயிலில் இன்னும் பயணம் செய்துகொண்டுதான் இருக். 
கிறோம். அசெளகரியங்கள் இருந்தாலும் அதனிடையே: 
பயணம் செய்வது : ஒரு செளகரியம்தான். இந்து இரயில். 
பயணம் இருக்கிறதே, . அதைச்  செளகரியம். என்பதுாஃ- 
அசெளகரியம் என்பதா. என்று மடிந்த. முடிவாகச் சொல்ல்
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கிட முடியாது. “இரயில் உறவு” என்று நிலையாமையை 

விளக்குவதற்கு ஒரு தத்துவம் இருப்பதைப் போலவே 
“இரயில் சண்டை” என்று விரைவில் மறைந்து விடுகிற பசை 
மையைக் குறித்தும் ஒரு தத்துவம் சொல்லலாம். 

இந்து நூற்றாண்டில் பிரயாணமும் அதழ்கான நவீன 
வசஇயுமே மனிதனுடைய தேவைகளில் இன்றியமையாத 
தா௫விட்டன. ஜெட் விமானத்தையும், ராக்கெட்டுகளையும் 
விட வேகமாகச் செல்லவல்ல நவீன சாதனங்கள் உலகத் 

துக்குக் கடைத்தாலும் பிரயாண அவசரம் என்பது இருத்தே 

இரும். அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ப ஏதாவது ஒரு விதத்தில் 
அவசரம் இருந்தாலும், பதற்றங்கள் இருந்தாலும், பற 
பரப்பு இருந்தாலும் பயணம் ஓர் இன்பம். அந்த இன்பத்தை 
உணர்ந்து. அநுபவிக்க உல்லாசமான மனம் வேண்டும். 
இடைக்கிற செளகரியங்களைப். பெரிதாக மதித்து ஏற்றுக் 
கொள்கிற திருப்தி மிக மிக முக்கியமாக வேண்டும். 
உலகத்தை அப்போதுதான் பிறந்து பார்ப்பது போன்ற 

புதுமைத் தாகத்தோடு பார்க்கிற ஆர்வமும் வேண்டும். 
நீங்கள் நிறையப் பயணம் செய்து அலுத்தவராயிருழ்தால் 
அப்படி, அற்தப் பயணங்களால் அலுத்த காரணம் என்ன 

என்பதைப் பற்றியாவது சற்றே சிந்தியுங்கள். 

நாகரிகச் சடங்குகள் 
சமூகமும் பழக்க வழக்கங்களும் . மாறிக்கொண்டு வரு 

இற வேகத்தில் சில பழைய ௪டங்குகள் அழிவதும் பல. புதிய 
சடங்குகள் தோன்றுவதும் உண்டு. பழைய சடங்குகள் 
எப்படி நாட்பட நாட்பட நம்பிக்கை நலிந்து தேவையற்ற... 
அவைகளாகப் போகின்றனவோ, அப்படிப்: புதிய சடங்கு 
களும் நாளைக்கு வரப்பேரகற சமூகத்தில் பழையனவாகளவ் 
போய்விடலாம். . மனிதர்களுடைய... ஆசையில் அலகுப் ' 
பற்றிச் சலிப்புத் தட்டுகிற வரையில் ஒரு பழக்கத்துக்குப் 
பதுமை என்ற மதப்பு இருக்கும்.
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“தங்கள் சுற்றமும் உறவும் புடைசூழ வந்து மண 
மக்களை வாழ்த்துமாறு வேண்டுகிறோம்?” என்று நூறு ஆண்டு: 

களுக்கு முன்னால் எப்படித் திருமண அழைப்பிதம் விடுத்தாள் 
சுளோ, அப்படித்தான் இன்றும் அழைக்கிறார்கள். அந்தக்: 

காலத்தில் அப்படி அழைத்ததற்கு ஏற்பச் சுற்றமும், உற: 
வம், புடைசூழ நான்கு நாட்கள் முன்பாகவே வந்து: 
தங்கி மணமக்களை வாழ்த்திக் கொண்டிருந்தார்கள், இப்: 
போது அழைப்பிதழ்களில் இப்படிப்பட்ட தொடரைம்: 
பார்க்கும் போது நமக்கே சிரிப்பு வருகிறது. இருமணமே. 
சில மணி நேரத்துக்குள் நடந்து முடிந்து விடுகிற அவசரச் : 
சடங்காகி மணமக்களே வேறு வேறு ஊர்களிலிருந்து இர. 
மணழ்துக்கு முதல் நாள்தான் ரயிலில் வத்து இறங்குஇருர் ' 
அன் என்று சொல்வதற்கு ஏற்ற சூழ் நிலையில் இப்படி அழைப் 
பதும் வெறும் ௪டங்காகிப் பொருளற்று நிற்கிறது. இதே. 
சமயத்தில் புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நாம்' உண்டாக்கிக். 
கொண்டிருக்கும் ல சடங்கு களைப் பற்றியும் சற்றே சந்துக்கு. 
லாம், 

“ஒருவர் தலைமை வடித்துப் பொதுக் கூட்டம்போல். 
Har மணமக்சலைா வாழ்த்தி *மைக்”இல் - பேசுற புதிய: 
Bova முறையில் சடங்குகளே இல்லை” என்று நீங்கள் கூறி 
னால் அதை நான் ஓப்புக கொள்ள மாட்டேன். இந்தப் புது 
மூறையிலும் சடங்குகள் உண்டு. அனால் இவை நாகரிக. 
மாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. மேசை, நாற்காலி, மைக், 
சொற்பொழிவாளர்கள், மாலை. எலுமிச்சம்பழம் என்று: 
எவ்வளவோ பொருள்கள் இந்தப் புதுமுறைச் சடக்குக்கும். 

. வண்டுமே! 

குத்துவிளக்கேற்றிக்: கொட்டு. மேளம் முழங்க முத்துப்: 
பத்தலின் கம் முது மக்கள் நின்று வாழ்த்திட நிகழ்ந்து இரு. 

. மணம், சினிமா பிளேட் சங்கேம். அலறக் கண்ணாடிச். சட்ட. 
மிட்ட அடுக்குமொழி அலங்கார வாழ்த்துக்கள் படிக்கப்: 

. பெற, மின்சார வண்ண விளக்குகள் தேவைக்கும் அதிகமாக: 
வெளிச்சம் போட, இன்று புது 1 விதமாகவும் தடை. OL gE
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கிறது. இந்தப் புதுமுறைத் திருமணத்தில் சடங்குகள் 
இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா? பழைய சடங்குகள் இல்லை 
என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம். சடங்குகளே இல்லை 
என்று நிச்சயமாகச் சொல்லமுடியாது. தரை மட்டத்துக்கு 

வெட்டி விட்டாலும் முறிந்து கழே மீதமிருக்கிற அடிமரத்தி: 
லிருந்து தனிர்க்கிற சல தாவர இனங்களப் போன்றவை 
தாம் சடங்குகள். பழையவறிறில் காரணம் எதுவும் நமக் 
குப் புரியவில்லை என்பதற்காகச் சிலவற்றை மூட தம்பிக்கை 
என்று ஒதுக்குவோம், இன்றைய நிலைக்கு மட்டும் காரணம் 
புமிவதாயிருக்கிற சில புதிய சடங்குகளை மேற்கொள்ளத் 
தொடங்கி விடுவோம். இந்தப் புதிய சடங்குகளின் காரண 
மாக நாம் அறிந்து கொண்டவற்றில் நமக்கே நம்பிக்ளை 
குறையும்போது இவையும் மூட நம்பிக்கைகளாகி நம்மை 
ஏமாற்றி விடுகின்றன . 

ஒப்புக்காக 

நமக்கு நம்பிக்கையின்றிப் பிறர்  வற்புறுத்தலைத் 
இருப்இப்படுத்துவதற்காக நாம் செய்கிற காரியங்களெல். 
லாம் “ஒப்புக்காகச் செய்பவை” என்ற பிரிவிலேயே அடங். 
கும். இப்படி நம்பிக்கையின்றிச் செய்கிற லாரியங்களைக்.. 
குறிக்கத்தான் “மூட நம்பிக்கை” என்ற தொடரை நாம் பல 
வேளைகளில் பயன்படுத்துகிறோமேயன்றி வேறு பொருளில். 
அன்று. ். ் 

உங்களுக்கு எந்த விதமான உடல் நலக் குறைவுமின் றிப்.- 
பார்ப்பதற்கு நீங்கள் சோர்வாகத் தென்பட்டுக் கொண் 
டிருக்கிற சமயம் ஒன்றில் உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை 
“paar மிகவும் பலவீனமாகத் தெரிகிறீர்கள். ஏதாவது: 
வைத்தியம் செய்து கொள்ளுங்கள்” ? - என்று வற்புறுத்த . 
லாம், சரியான உணவு இன்மை, சரியான. . தூக்கம் 
இல்லாமை, இரண்டும் நமது சோர்வுக்குக் காரணம். என்று 
உங்களுக்குப் புரிந்திருந்தும் நீங்களே அதை மறந்துவிட்டு. 
ஒரு டாக்டரிடம் உடம்பைக் காண்பித்துக் கொண்டு பேதை.,
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போல் அவர் என்ன சொல்லப் போகிறாரென்று எதிர் 
பார்த்து நிற்பீர்களே; அதுவும் ஒரு மூட நம்பிக்கைதான். 

சரயங்காலம் மூன்று மணியிலிருந்து நாலரை மாணிக்குள் 
முப்பது நண்பர்கள் வீட்டுக்குப் போய் முப்பது பேர் வீட்டி 
லும் காப்பி குடிக்கச் சொல்லிக் குடிக்க வைத்தபின் முப்பத் 
தோராவது நண்பர் வீட்டிலும் இனி வயிறு தாங்காது” 
என்று சொல்லி மறுக்கத் துணிவின்றி நிற்பீர்களே? அது 
தான் மூடநம்பிக்கை. அதுதான் கைவிட வேண்டிய 

சடங்கு. 

நியாய உணர்ச்சியும், தன்னம்பிக்கையும், உள்ள 
ஒருவன் “ஒப்புக்காக? எதையுமே செய்யக் கூடாது. பல 
காரியங்களை அந்தக் காரியங்களின் அவசிய அநாவயங் 
களைப் பற்றிச் சிந்தித்து முடிவு எடுக்காமல் *ஓப்புக்காக"வே 

- செய்து பழகுகிறவன் நாளடைவில் கோழையாக விடுவான். : 
ஓரு காரியத்தைச் செய்ய வேண்டுமென்றே அதைச் செய்து 
.மூடிக்கும் தன்மானம் அவனிடமிருந்து. படிப்படியாகப் 

“போய்விடும். அப்படி நிலைக்கு அளான பின்பு “செய்தே 
மூடிக்க வேண்டும்? என்ற வகையைச் சேர்ந்த காரியத்தைக் 
அட ஓப்புக்காகச் செய்வது போலத்தான். அவனால் செய்ய 

முடியும். ப | | 
இராமாயண மேடை. நாட்கத்தில் இருபது ஆண்டு 

.சளாக அநுமார் வேடம் போட்டுப் போட்டு அந்த வேடக் 
துக்கு ஏற்றபடியாக .வாயைகி கோணிக்கொண்டு நிற்கப் 
பழகிய ஓருவன் மேடையிலிருந்து இறங்கி நிஐ உலகில் முகத் 

தைக். காட்டுகிற போதுகூட அதே. கோணல் சிறிதளவு 
இதரியத் தொடங்கி விடும். எதையும் *ஒப்புக்காக'ச் செய் 
யப் பழகிக் கொண்டு விடுவதே ஒரு இராத நோய். கூடிய 
வரை காரண காரியத்தோடு ஒழுங்காகச் செயல்பட வேண் 
டும். அப்படிச் செயல் படாமல் நாகரிகச் சடங்குக்கு ஏற்ப 
ஏனே தானோ. என்று செயல்படுவதழற்குப் பமக கொண்டு 
விட்டால் அதுதான் மூட நம்.பிக்கை என்று சொல்லலாம்.
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செயல் தூணிவு | 

ஒரு செயலைத் துணிவாசச் செய்வதற்கு வேண்டிய 
நம்பிக்கைதான் பக்தி என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் 
மறுக்க மாட்டீர்கள் செயலில் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஏனோ. 
தானோ வென்று செயல்படுகிறவனைக் கூட நாஸ்திகன் எ௬்று 
சொல்லலாம்தானே? நாகரிக உலகத்தில் ஏனோ தானோ. 
என்று இருப்பதுகூட ஒரு கெளரவமான சடங்கு என்று 
நினளைக்கப்படலாம். அனல் அப்படி இருப்பவன் மன்னிக்கப் 
படுவதில்லை. பொறுப்பும், உணர்ச்சியும், நியாயமும், நிஐ 
மும், தெரியரதவனாக இருப்பதுதான் மூட தம்பிக்கை. 

அவை தெதரிந்தவனாக இருந்து அவற்றை மதிக்கிறவன் 
காரணமில்லாத பழைய சடங்குகளை விட்டு விட்டாலும் அவ் 
னால் கெடுதல் இல்லை. பழைய சடங்குகளையும் மஇக்காமல் 
புதியவற்றிலும் பொய்யான சடங்குகளை மட்டுமே மதிக்கப் 
பழகிக் கொண்டிருக்கிற செயல் துணிவில்லாதவன் எவனோ . 
அவன்தான் இன்றைய சமூகத்தில் பரிதாபத்துக்குரியவனா க 

நிற்கிற பேதை ஆவான். பத்துப் போ செய்யக் கூசி நிற் 
நூர்கள் என்று அந்தப் பத்துப் பேருக்குப் பயந்து பதிஞென்றா 

மவஞாக நிற்கிற ஒருவனும் ஒரு நியாயமான காரியத்தைச் 
செய்ய நாணி நிற்கும் நிலையை இன்றைய பொதுவாழ்வில் 
அதிகமாகப் பார்க்கிறோம். நல்லதைச் செய்யக் கூசி நிற்பது 
தான் . இங்கே மூடநம்பிக்கை. இந்த விதமான. நாகரிக 
காணம் எவ்வளவு புதியதாக இருந்தாலும் முதலில் ஒழிக்க 
வேண்டிய மூடநம்பிக்கை இதுதான். முதலில் தவிர்க்க 
வேண்டிய போலிச் சடங்கும் இதுதான். நியாய உணர்சி 
யூம், பிறருக்கு உபகாரம் செய்யக் க௯சாமல் முந்தும் கருணை 
யும் சமுதாயத்தின் பொது நிதிகள். ௮வை இல்லாமல் 
குறைந்து போய்விட்ட பொது வாழ்வு. எதுவோ அதுதான் 
மூடநம்பிக்கை மண்டியதாக இருக்கும். பழையவற்றை 

விட்டு விடுவது, புதியவற்றைக். கடைப்பிடிப்பது, கொள்கை 
சுளை வேகம் நிறைந்தகாக்கிக் கொள்வது, என்று. இவை 
தாம்... நல்ல பக்குவமான. சீர்திருத்த வாழ்வு . என்று 

திலைப்பதற்குப் பதில் நியாய உணர்ச்சியும் கருணையும் கெட்டு 

சி. மே. 2,
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வாழ்வதுதான் சீர்திருத்தமே அற்ற மூடநம்.பிக்கை மண்டிய 

வாழ்வு என்று புதிய கோணத்தில் மாற்றியும் நினைக்கலாம். 
தியாயமும், கருணையும், இல்லாத நிலையையே மூட 
நம்பிக்கையும், போலிச் சடங்குகளும், இருக்கும் நிலையாக 
வைத்துப் பேசினால் இந்தப் பிரச்னையைப் பற்றி நீங்கள் 
முற்றிலும் புதிய கோணத்தில் மாழ்றிச் . சிந்தித்துப் பார்க்க 

முடியும் 

சுபமான ஆர்வம் 

தன் விருப்பம் இல்லாமல் *பிறர் மெச்ச வேண்டுமே” .. 
என்ற ஆசையில் கடைப்பிடிக்கிற எல்லாமே போலிச் சடங்கு 
கன்தாம். அப்படி மனத்தில் ஊன்றாமல் *ஏனே தானோ” 
என்று செய்கிற சடங்குகளைக் குறிப்பிடும் இன்னொரு பெயரே 

“நாகரிகச் சடங்குகள் ' என்பது. தன் விருப்பம் இல்லாமல், 
பலாபலன்களை அடிமனத்திலிருந்து வளர்த்து ஊன்றிச் 

சந்திக்காமல், யாருக்காகவோ, எதற்காகவோ, கடைப் 

பிடிக்கிற நம்பிக்கைகள்தாம் இன்றை ப மூடநம்பிக்கைகள். 

அதிகாலையில் எழுந்து நீராடுவதோ, மரபு வழி வந்த பண் 

பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பதோ, கனித் தனிச் சமயக் கோட் 

பாடுகளை வழுவின்றி நம்புவதோ மூட நம்பிக்கை அல்ல. 
நாகரிகத்தின் பெயரால் நன்மை இமைகளை எடை போடஈ . 
மல் பின்பற்றுகிற ஆடம்பரங்களில் பல மூட நம்பிக்கையாக 
இருப்பதைப் புரிந்து கொண்டால். இப்போது நிமிர்ந்து 
நடக்கிற பலர் வெட்கப்பட்டுத் தலை குனிய நேரிடும். 

நம். முன்னால் இன்றைய நகரங்களில் படித்துப்பதவி, 

பணம், எல்லாம் நிறைய அடைந்து பகட்டாக வாழ்கிற 
et சுயமான ஆர்வமில்லாமல் பல நல்ல காரியங்களையும் 
நம்பிக்கையில்லா து செய்கிற . சாதாரணச் சடங்குகளைப் 
(போலச் செய்கிறார்கள். அவர்களைப் பார்க்கும்போது 
உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது? சுயமான ஆர்வத்தோடு 
செயல்படத் தெரியாது நம்பிக்கையற்றுச் செயல்படுகிறவன் 
அல்லவா தன்னுடைய ஓவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யப் :
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பிடிக்காத. ஒரு ௪டங்கைச் செய்வதுபோல ஆக்கிக் கொள் 
கிறான்? அவனைப் போன்றவர்களை நாகரிக மனிதர்களாக 
நம்பி - மன்னித்துவிட்டு யார் யாரையோ மூட தம்.பிக்கைக் 
அகாரர்களாகவும் அஷாடபூதிகளாகவும் கற்பனை செய்து நாம் 

இகழ்கிறோமே அதைப் பற்றி இரண்டு விநாடி. ஆர அமரச் 
அித்இுத்துப் பாருங்கள். புதிய கொள்கைகள் உங்களுக்கு 
அப்போது புரியும். “எதைப் போற்றலாம்? எதை இகழ 

லாம்?” என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் . எவை 
'போலிச் சடங்குகள்? இனிமேல் வருகிற தலைமுறையில் எவை 
மூட நம்பிக்கைகள் என்பதைப் பற்றியும் நீங்கள் புதிய நோக் 
'கோடு இத்திக்கத் தொடங்குவீர்கள். அப்படி ஒரு புதிய 
அிந்தனையை இந்த மேடையில் இந்தப் பிரச்னையைப பற்றித். 
தொடங்கி வைககிறபோது சமூகத்தின் எதிர்காலத்தைப் 
பற்றி நிறைந்த நம்பிக்கைகள ஏற்படுகின்றன. உங்களுக்கும் 
தான்; எனக்கும்தான். 

பகட்டுக்காகச் செய்கின்ற ஆடம்பரங்களையும் மூட. 
நம்பிக்கையோடுதான் சேர்க்க வேண்டும். சிக்கனமாக 
இருக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டுப் ப்இனைந்துபைசாவுக் 
குத் தபால் கார்டு வாங்கி எழுதி அது வீரைவில் பேரய்ச்சேர 
(வேண்டும் என்பதற்காக அடை யாறிலிருந்து மவுண்ட் ரோடு 
தபால் நிலையத்துக்கு அதைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பதற்கு 
ஒரு *பாரண்டியாக்' கார் சவாரியைச் செலவமித்துக் தபாலில் 
"சேர்க்கிற மாதிரிப் பொய்ச் சிக்கனங்கள் பல உண்டு. இக் 
'கனத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காகப் பயன்படுகிற ஊதாரித் 
தனத்தைப் பார்த்தும் நமக்கு அதன்மேல் வெறுப்புத்தான் 
ஏத்படுகிறது. 

நாகரிகம் ௪டங்குகளிலோ, ஆடம்பரங்களிலே௱. இல்லை. 
நியாயத்தையும், கருணையையும் மதித்துப் பண்போடு வாழ் 
கிற ஏழை.பும் நாகரிகமாக இருக்க முடியும். பண்பற்று வாழ் 
இற செல்வந்தரே மற்றவர்க்கு அதாகரிசமாகத் ே தோன்றவும் 
இடமுண்டு. 

அலகத்தில் நாகரிகம் பண்பாடுகளால் அளவிடப்பெற.
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வேண்டுமென்று நாம் ஆசைப் படுகிறோம். அப்படி அளவிடப் 
பெருமல் வேறு விதமாக அளவிடப்படுவதைக் காணும் 
"இஉங்களில் எல்லாம் மனம் நோகிறோம்.. ஆடம்பரங்களா 
வும் பதவிகளாலும் செல்வத்தாலும், மனிதனை அளக்கப் 
பழூக் கொண்டு, மனிதத் தன்மைக்காக. அளக்கத் தெரியா 
மல் விட்டுவிடுகிற இடங்களைக் கண்முன் காண்குறபோதெல் 
லாம் நியாய தேவதை உங்கள் மனத்தில் வந்து நின்று குமுறு 
கிறாள். அர்த்தமுள்ள பழைய சடங்குகளை விடுவதைப்போல் 
அர்த்தம் இல்லாத புதிய சடங்குகளை ஏற்பதும் தவறுதானே? 

நிறையாத மனம் 
ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இரண்டு 

பிரிவுகள். வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கை. வாழ் 
வகுற்கு அசைப் பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மாழ்க்கை. Gari 
றில் இரண்டாவது பிரிவு மிகவும் அந்தரங்கமானது . 
அன்றியும். மனிதனுடைய நினைவை அதிகமாக ஆக்கிற 
மித்துக் கொண்டிருப்பது. வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதைவிட 
வாழ?$வ்ண்டியதற்கு ஆசைப்படுவது. அதிகம் என்பது 
அந்தரங்கமாக வைத்துக் கொண்டாலும் மனித இயல்பை 
ஒட்டி. அதை தாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். பொதுவாக 

நடுத்தரச் குடும்பத்து மனிதர்களில் நூற்றுக்குத தொண் 
ணூறு பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்காலச் சூழ் 
நிலையை முற்றிலும் நிறைவாக தம்பிவிடாமல் வாழ ஆசைப் 
பட்டுக் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்தே வாழ். 
கிருர்கள் . 

_ வசதிகளோடு கட்டுப்பாடும், இட்டமும் உள்ள ஒழுங் 
கான வாழ்க்கையை இன்றுவரை ஏதேதோ சாரணங்களால் 
தான் வாம முடியாமல் போய்விட்டது போலவும்; இனி 
மேல்தான் அந்த வளமான வாழ்க்கையை அநுபவிச்கும் ௬௮ 
மான நாட்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நேரவேண்டும் 

“போலவும் ஒவ்வொரு மனத்திலும் “ஓர். ஏக்கம் இருக்கிறது...
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வசதியாக இருப்பவர்களுக்கும் அவர்கள் நிலைக்கு ஏற்ப 
இந்த ஏக்கம் உண்டுதான். 

வாழ்த்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையை விட வாழ 
ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில் கவர்ச்சியும் 
மோகமும் அதிகம். ஏனென்றால் அது அருகில் வருவது 
போல் தோன்றியபடியே விலகி விலகப் போய்க் கொண் 
ருப்பது, 

தொஜில் முறையிலுங் கூட? 

வக்கீலாயிருந்து தொழில் நடத்திக் கொண்டிருப்பவர், 
பக்கத்து வீட்டில் டாக்டராக இருப்பவரைப் பார்த்து அவ 
ருடை.ய வருமானம் தனக்குக் கிடைக்கவில்லையே என்று 
ஏங்குவதும், பாக்டர் தம்மைக் காட்டிலும் செழிப்பான 
வருவாய் கள்ள வியாபாரி ஒருவரைப் பார்த்துத் தம் 
முடைய வருமானம் குறைவு என்று ஏங்குவதும், வியாபாரி 
அரசியலில் புகழும் பதவியும் செல்வாக்குமாக. வாழும் 
மந்திரியைப் பார்த்து ஏங்குவதுமாக வாழ்க்கையும், அதில் 
உள்ள மனோபாவங்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நிறைவு 
அடையாதவைகளாக இருந்தபடியே நிறைந்ததுபோல் 
தோன்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. 'உள்ளே காற்று நிற்கும் 
இடைவெளலிக் குமலாகி வெளியே மட்டும் பருத்துத் தோன் 
றும் மூங்கிலைப்போல் மனிதனுடைய மனத்தில் இடை 
'வெளியாயிருக்கிற பகுதிகளை யெல்லாம் ஏக்கங்கள் நிறைத் 
அக் கொண்டிருக்கின்றன. ஏதாவது சில ஏக்கங்கள் இர்ந்த 
தால் எப்பொழுது எதற்காகத் தோன்றியவை என்றே தெறி 
யாமல் வேறு சில ஏக்கங்கள் அந்த இடங்களில் வந்து நிரம் 
ரிக் கொள்கின்றன. 

"அகத்துக்குக்கூட ஆசைப்படாமல் இருப்பதுதான் 
பெரிய சுகம்” என்று ஒரு சத்துவம் உண்டு. தத்துவங்களைக் 
தேடிச் சராசரி மனிதன் திருப்தி அடைய முடியாது. சரா 
சரி மனிதனுடைய. வாழ்க்கை இலட்சியம் தன்னளவில் 
துன்பங்களைத் தவிர்ப்பதும் சகங்களைத் தேடுவதும்கான்....
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சராசரி மனிதன் அதிகபட்சமாகச் செய்ய முடிந்த பொது 
நலச் செயல் தன்னைத் தவிர இன்னொரு மனிதனுக்குத் 
துன்பம் வரும்போது சிறிது அநுதாபம் கொள்வதுதான் . 
தானும் ஒரு மனிதன் என்பதை நிரூபித்துக் கொள்வதற்காக 
அவன் இதற்குமேல் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனால். 
இத்த அளவில் தானும் தன் மனிதத் தன்மையும் முழுவதும் 
போய் விடாமலாவது வாழ்வதற்குத் தெரியவேண்டும்... 

தொழில் முறையில் மாறி மாறி ஏற்றத் தாழ்வுகள் 

அமைந்திருப்பதைப் பற்றிச் சொன்னேன். சராசரி மனி 
தனுக்கு முக்கியமான தொழில், வம்புகள் இல்லாமல் கூடிய 
வரை செளகரியமாக வாழ்வதுதான். செளகரியமாக வாழ் 
கஇறவர்களுக்கும், ஏதோ சில காரணங்களால் அப்படி வாழ 

மூடியாதவர்களுக்கும், நடுவில் உள்ள வாழ்க்கைப் போட்டி. 
தான் உலகெங்கும் வியாபித்துள்ள பெரிய கட்சிகளின் அடிப் 
படை உணர்ச்சி. செளகரியமாக இருப்பதாக மற்றவர் 
களால் .நினைக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் சில அசெளகரியங்கள் 
இருக்கும், ஏனென்றால் உலக வாழ்க்கையில் முடிவான 
செனகரியங்கள் எவை என்பது இந்த விநாடி வரை கணிக்கப் 
படவில்லை. என்னென்ன செளகரியங்களைப் பெற்றால்தான் 
திருப்தி அடைய முடியுமோ அவற்றைப் பெறாமலே அந்தத் 
திருப்திகளை அடைந்துவிட முயல்கிறவன் இரன். அவன் 
எந்தத் தொழிலைச் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதில் ௪௪ 
மூம், நிறைவும். காணமுடியும். அவன் செய்து நுகாகிற 
தொழில் “துன்பப்படுதல்” என்ற ஒன்றாக இருந்தாலும் 

அதை அவனால் பொறுத்து நிற்க முடியும். 

திட்டமான வாழ்க்கை 

தன்னுடைய வருவாய்க்கு மீறிய செலவும், செலவு 
செய்து காக்க முடியாத குடும்பமுமாக வாழ்கிற நக௱வாஇ 
யின் வாழ்க்கையில் திட்டப்படி நடப்பது என்பது முடியாத 
காரியம். அவனுடைய வாழ்க்கை ஆற்றில் விழுந்த துரும் 
பைப் போல இழுபடுவது.



aT. 
மனித உடம்பில் இது மோதிரம் அணிகிற இடம், இது 

பூ வைத்துக் கொள்கிற இடம் இது காப்புப் போட்டுக் கொள் 

கிற இடம் என்று அணிபவற்றுக்கும், அணிவதற்கும் ஏற்ப 

இடத் தகுதிகள் இருப்பதுபோல் கொள்கைகளைப் . பூணு 

வதற்கு இதயம் இடமாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் 

கொண்டால் அங்கே அதற்குத் தகுந்த அணிகளை அணிந்து 
அலங்காரம் செய்தாக வேண்டும். 

“கழற்றாமல் பூணூவது' என்ற பொருள் நயம் கிடைக் 
கும்படி கொள்கைக்குப் “பூட்கை” (பூணூவது) என்று பழைய 

supe பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் . 

பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல'_- 
என்று புறநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் வருகிறது. இந்தப் 
பாடலில் வருகிற பூட்கை: என்ற பதத்துக்கு மட்டும் எல்லை 
யற்ற பொருள் உண்டு. அந்தப் பதத்தைச் சரியானபடி 
ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துச் சொல்ல வேண்டுமென்ரறால் 
9211/27 றாரா௨்௦/6 எனச் சொல்ல வேண்டும். உடம்பு இளமை 

யாகவும், வலிமையாகவும் இருப்பது அந்த உடம்பை ஆள் 

கிறவன் வகுத்துக் கொண்டிருக்கிற திட்டமான கொள்கை 
களைப் பொறுத்தது. முகமும், கண்களும், மூக்கும், உதடு 
களும், பிறப்பிலேயே அழகாக வாய்ப்பதுபோல். கொள்கை 
கள் நன்றாகவும், திட்டமாகவும் வாய்ப்பது மனத்துக்கும் 

உடம்புக்கும் அழகு. “நாம் திட்டமாக நமக்கென்று வகுத் 

துக் கொண்ட ஒழுங்குகளுடன் கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறோம்”. 
என்று நினைப்பதற்கே பெருமையாக இருக்கிறதல்லவா? 

ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு விந௱டியும், திட்டப்படி 
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில் எந்த இடத்தி 
லாவது எந்த வேளையிலாவது திட்டம் மாறினால் அந்த மாறு: 
தலுக்கு  ஆளானவனுடைய மனம் ஏதோ பெரிய பிழை 
செய்து விட்டாற் . போல எண்ணி எண்ணித் தவிப்பது 
உண்டு... இந்த தவிப்பை . உண்டாக்குவதும் மனச்சாட்சி 
தான். திட்டமிட்டுக் கொண்ட வழிகளிலிருந்து தவறும்: 
போது இப்படி. இடித்துரைக்கிற மனச்சாட்டுப் பண்பு
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எதுவோ அதை நமக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு நாளும் நன்ராக 
வளர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். 

ஆக்க நினை வுகள் 

சிலருக்கு எந்தப் பிரச்னைகளைப் பற்றிச் சிந்தித்தாலும் 
இருண்ட முடிவுகளே தோன்றும். தெளிவற்ற பல மூடிவு 
களை அடைகிற சிந்தனையைவிடத் தெளிவோடு கூடிய ஒரே 
முடிவை அடைகிற சிந்தனை உயர்ந்ததாகும். 

மனமும் நினைவுகளும் இருளடைந்து போய்விடாமல் 
காதீதுக் கொள்வதற்கு முயல வேண்டும். எப்போதும் 
ஆக்க பூர்வமான இிந்தனைகளைச்  சந்திப்பதற்குப் பழூக் 
கொண்டால் மனம் மலர்ச்சியடைந்த நிலையிலேயே இருப் 
பதைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். சிறிதைப் பெரிதாக்கி, 
இல்லாததை இருப்பதாக எண்ணி நாமாகக் கற்பித்துக் 
கொண்டு வேதனைப்படுகிற கற்பனைத் துன்பங்களை நினைவுக் 
குன் நுழைய விடாமல் தவிர்க்க வேண்டும். சோர்வு 
காரணமாகவும், தாழ்வு மனப்பான்மையின் காரணமாகவும் 
பிறர் நம்முன் பேசுகிற சொற்களை மாறுபட உணர்வதன் 
மூலமாசவும் பொய்த் துன்பங்களாக மனத்தில் ஏற்படுகிற 
பிரமைகளைத் தடுக்க வேண்டும். 

சிந்தனையில் இருளடைந்த எண்ணங்கள் புகுவதன் 
காரணமாக மனம் அடிமைப்பட்டுப் போகும். இப்படிக் 
குருட்டு எண்ணங்களுக்கு அடிமைப்படும்படி மனத்தைச் 
சோர்ந்த : வேளைகளில் கூடப் பழக்கப்படுத்தலாகாது. 

செல்வம் காரணமாகவும், செல்வாக்குக் காரணமாகவுமே 
ஆக்கம் பெறுவதாக நினைத்து மன நலத்தைப் புறக்கணிக்கக் 
கூடாது. 

“மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம்” என்று திருவள்ளுவர் 
அழகாகச் சொல்வியிருக்கிறார். நல்ல மனமும், பெரய்க் 
கலப்பில்லாத எண்ணங்களும் இருந்தால் வாழ்நாள் பெரு 
கும் என்று நம்பலாம். பெரிய ஞானிகள் “தியானம்” செய் 
வதை இரண்டு வகையாகப் பிமித்திருக்கிறார்கள். “சுக்கலத்
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இயானம்” “இருஷ்ணத் தியானம்” என்ற இருவகைகளில் சுக் 
Qos இயானம் ஒளிமயமாகச் சிந்திக்கப் பழகுவது. கிருஷ் 

- ஸத் இயானம் இருள்மயமாகச் சத்திக்கப் பழகுவது. இருள் 
மயமாகச் இந்திக்கும் சோர்வு மனப்பான்மை வதீது 
விட்டால் ஞானியும் பாமரனாகி விடுவான். அவனுக்கு மன 
நலமும் அதனால் வருகிற ஆக்கமும் இல்லை. வாழ்க்கையில் 
நாம் பெறவேண்டிய வளங்களில் சிறந்தவை திட்டமிட்ட 
ஒழுங்குகளும், ஆக்கமயமான இந்தனைகளும்தான். இந்த 
இரண்டுமே மனிதனுடைய மனத்தை நிறைவாக வைத்துக் 
கொண்டிருப்பவை என்பதை உணர வேண்டும். 

சமுதாய நம்பிக்கை. 

மனிதர்களின் தனித்தனி ஆசைகளாலும், தனித் தனி 
நம்பிக்கைகளாலும் விளைகிற பயன்கள் அந்த மனிதனுக்கும் 
அவன் குடும்பத்துக்குமே சேரும். ஆனால் இத்தகைய நம்பிக் 
கைகளால் மொத்தமான சமுதாயப் பயன் எதுவும் ஏற்பட. 

முடியாது. ஒரு நகரமோ, நாடோ, மக்கள் இனமோ முன் 
Ca gas oe ஒன்றுபட்ட சமுதாய நம்பிக்கை வேண்டும். 
ஒல்வொரு மனிசனுடைய திட்டமிட்ட வாழ்விலும், இட்ட 
மிட்ட சந்தனைகளிலும் ஒரு பகுதி பொதுவான சமுதாய நம் 
பிக்கைக்குப் பயன்பட வேண்டியது அவயம். ஒரு குனி மனி 
.கனுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருப்பதற்கு ஒளிமயமான 
அத்தனைகளும், கட்டுப்பாடுகளும் எவ்வளவுக்கு வேண்டுமோ 
அனவ்வளவக்குப் பொது வாழ்வு நன்றாக இருப்பதற்குப் பல 
துனி மனிதர்களின் சமுதாய நம்பிக்கை வேண்டும். *நான் 
வளமாக வாழ வேண்டும்” என்று மட்டும் ஆசைப்படுவது 

என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை நம்பிக்கை. “எல்லாரும் 

வளமாக வாழ வேண்டும்” என்று என்னையும் அதில் சேர்தீ 
துக் கொண்டு பொதுவாக: ஆசைப்படுவது சமுதாய நம் 
பிக்கை, . இந்த நூற்றாண்டில் சராசரி மனிதனுடைய 
இருப்தி இந்த இரண்டு நம்பிக்கைகளையும் பொறுத்ததாகவே 

இருக்கறது. சமுதாய நம்பிக்கை இறிதுமே இல்லாதவனு 
டைய சுகம் பல போ்களுடைய தாக்குதலுக்கு அளாகிறது.
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அந்தச் சுகத்தைப் பூர்ஷாவா மனப் மான்மை” என்று 
சொல்லி இகழவும் முடியும். ' பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வு: 
களையும் கடந்து சமுதாய நம்பிக்கையை மிகவும் ஆமா. 
வேரூன்றச் செய்ய வேண்டும். ப 

ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கை . வளமாயிருக்க வேண்டும் என் 

'பதோடு அந்த வளம் எந்த விதத்திலும் தேசீய நலத்துக்குப்” 
புறம்பானதாக இருக்கக் கூடாது. தேசீய. நலனையும் ஒரு 
மைப்பாட்டையும் காப்பாற்றி வளர்ப்பதற்கு அடிப்படை 
யான தூண்டுதல் ஓவ்வொரு தனி மனிதனுடைய மனத். 
திலும் சமுதாய நம்பிக்கையும் சேர்ந்து வளர்வதுதான் . 

மனம் நிறையாமை, செளகரியங்களை மாறி மாறி 
எண்ணி ஏங்குதல்,--போன்ற சமுதாயக் குறைகளை மறந்து 
ஆக்கப் பணிகளில் ஈடு பட்டு நட்டை வளர்ப்பதற்குச் சமு: 

தாய நம்பிக்கையைப் பெருக்கி வளர்க்க வேண்டும். தேசீய 

ஒருமைப்பாடு, மொழிவாரிப் பிரிவுகளைக் கடந்து நிற்கும் 

மனிதாபிமானத்தை உருவாக்கவும் சமூதாய நம்பிக்கை. 

நிறைந்தால்தான் முடியும், இன்றைய நிலையில் இந்த. 
நாட்டுக்கு நாம் செய்ய முடிந்த பெரும் பணி சமுதாய நம். 
பிக்கை உள்ளவர்களாக வாழ்வதும் வாழப் பழக்கிக் கொள்: 
வதும் தான். 

ச்ற்றுப்புற உணர்ச்சி 
இங்கிதம், விநயம் போன்ற வார்த்தைகளைப் பல முறை: 

கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அகராதியிலும் எழுத்துக் கூட்டத் 
இலும் மட்டுமே இந்த வார்த்தைகளின் பொருள் நிறை. 
வடைந்து விளக்கம் பெற்று விடுவதில்லை. மனிதர்கஞுடைய 
வாழ்க்கையிலும், நடத்தையிலும் அநுபவபூர்வமாக எந்த. 
அளவுக்குப் பயன்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்துத்தான் 
இந்தப் பதங்களின் ஆற்றலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். 

இங்கிதம், விநயம் போன்ற குணங்கள் பள்ளிக்கூடத் &
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திலோ, கல்லூரியிலோ, பாடப் புத்தகங்களிலோ இப்படிப்: 
பட்டவை என்று எல்லைக்குட்படுத்திக் கற்றுத்தர முடியா: 
துவை. பழக்கத்தினாலும், பண்பாட்டினாலும் கனிந்து கனிந்து: 
உருவாக வேண்டிய இத்தக் குணங்களைப்பற்றி இலக்கணம். 
சொல்லி விளக்கவிட முடியாதாயினும் சிந்தித்துப் பார்க்: 
சலாம். 

தன்னுடைய சுற்றுப்புறத்தை ணர்ந்து தெளிந்து. 
அதற்கேற்பட் பிறரோடு பழகும் பக்குவம் மிகச் சிறந்தது. 
ஆனால் இந்த விதத்தில் பழகும் மூறை மட்டுமே மூழுமை. யான இங்கிதம் அகிவிடாது. இங்கிதம் என்ற பகுப்பினுள் 
இப்படிப் பழகும் முறையும் ஓர் அங்கமாகி நிற்க முடியும். 
சுற்றி நிற்பவர்களின் பார்வை, பேச்சு, மூகம், இவற்றை. 
ஒரு விநாடியில் எடை போட்டுவிடுகிற கூர்மையான உணர்ச் 
சியைச் சிலர் இயல்பாகவே பெற்றிருப்பார்கள். இப்படி. 
நுட்பமான மதியுள்ளவர்களுக்கு உலகம் பலவிதங்களில் 
நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மனிதனை 
அவரை விநாடி நேரத்தில் அளந்து புரிந்துகொண்டு தீர் 
மானம் செய்து விடும் வல்லமை இவர்களுக்கு இருக்கும். 
இவர்களுடைய கண்களும், மனமும், சிந்தனையும் துறுதுறு 
வென்றிருக்கும். எந்தக் காரியமும் மந்தமாக நடைபெறு 
வதை இவர்களால் பொறுத்துக் கொள்ளவே முடியாது. ஒரு. 
காரியம் மந்தமாக நடைபெறுவதைத்தான் மன்னிக்க முடி. 
யாது. ஆனால் நிதானமாக நடைபெறுவதை ஒப்புக் கொள் 
எலாம். மந்தம் வேறு; நிதானம் வேறு. நிதானம் என்பது 
குணம். மந்தம் என்பது குற்றம். உலகத்தில் நியாயமாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் எதிர்த் தரப் 
பினதாக ஓவ்வொரு குற்றமும் இருக்கும். நிதானம் என்று. 
குணத்துக்கு எதிர்த் தரப்பில் மந்தம் என்பது குற்றம். 

நிதானமாக இருக்க வேண்டிய இடத்தில் நிதானமாக 
இல்லாதது ஒரு குற்றம். நிதானமாக இல்லாததோடு மந்த. 

மாயிருப்பது மற்றொரு குற்றம். பிறரேஈடு பழகும் முறையில்- 
மிக மென்மையான பல குணங்கள் சேர்ந்ததோர் உயர்ந்த.
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திலைதான் இங்கிதம். இந்தக் குணத்துக்கும், படிப்புக்கும் ஒரு 
விதமான தொடர்பும் இல்லை. படித்தவர்கள் பலர் சிறிதள 
வும் இங்கிதம் தெரியாதவர்களாக இருப்பதையும் எந்த 
விதத்திலும் படிப்பில்லாத பலர் நன்றாய் இங்கிதம் தெரிந்த 
வர்களாக இருப்பதையும் உலக வாழ்ச்கையில் கண் கூடாகக் 
காண்கிறோம். சுற்றுப்புறத்தை உணர்ந்து வாழ்வதே ஒரு 
பெரிய படிப்புத்தான்.. 

நாலு பேருக்கு நடுவில் 

புதிய மனிதர்கள் நாலு பேருக்கு நடுவில் ஒருவன் எப் 
படிப் பேரப் பழகுகிறுன் என்பதை அறிந்து கொண்டும் 
அவனுடையஇங்கிதம் எப்படிப்பட்டதென்று கணக்கிடலாம். 
பத்துப் பன்னிரண்டு மனிதர்களைச் சேர்ந்தாற்போல் எதிரே 
சத்தித்து விட்டால் பேசிப் பழகுவதற்குக் கூசி அசடு வழிகிற 

நிலையை அடைவார்கள் இலர். ஒரு மனிதனைச் சந்திக்கும் 
“போது எவ்வளவு பக்குவமாகவும், இங்கிதமாகவும் பழக 
மூடியுமோ, எல்வளவு பக்குவமாகவும் : இங்கதமாகவும் 
நூறு மனிதர்களைச் சந்திக்கிற போதும் பழக முடிந்தவன் 
எவனோ அவன் ஏதோ ஒரு கையில் இந்தச் சமூசத்துக்குத் 

தலைவனாகத் தேர்ந்தெடுக்கத் தகுந்தவன். அவனுடைய கற் 
ுப்புற உணர்ச்சி அதிகமானது; மதிக்கத் தகுந்தது. 

சுற்றி இருப்பவர்களுடைய சுகதுக்கங்களையும் அந்தரங் 
கங்களையும் நன்றாகப் புரிந்து , கொண்டு அதற்கேற்பப் பழகு 
கிறவன் தான் வாழும் இடத்துக்கே ஓர் அணிசலனைப் போண் 
,றவன். இப்படிப் பழகுகிறவா்கள் நூறு போர்கள் இருந்தால் 
அவர்கள் தாங்கள் இருக்கிற ஊருக்கே பெருமையைத் குரு 
அருர்கள். 

வறுமையும், ஏக்கமும், வாழ்க்கைத் .துன்பங்களு:் 

நிறைந்த பத்துப் பேருக்கு நடுவில் தன்னுடைய சுகபோகங் 
களையும், ஆடம்பரங்களையும் காண்பித்துக் கொள்ள ஆசைப் 
படுகிற ஒருவன் இருந்தால் அவன் சுற்றுப்புற உணர்ச்சி Gav 
.லாதவனே. தன்னுடைய சுகம் சுற்றி வாழ்கிற பத்துப் பேரு
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டைய மனத்தைத் துன்புறுத்தும் “என்று தெரிந்திருந்தும் 
அதை இந்தப் பத்துப் பேரும் கண்டு குழுறுவதற்குச் சந்தர்ப் 
பம் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற வனை என்னவென்று சொல்வ து?” 
மனிதன் தனியாக வாழவில்லை. சமூகத்தில் ஒருவனாகக். 
கலந்து வாழும் பொது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனுக் 
கும் க.ற்றுப்புற உணர்ச்சி அவசியம் வேண்டும். தனி மனிதனு 
டைய சுகதுக்கங்களுக்கும் அவற்றின் காரணங்களுக்கும் 
அவனே பொறுப்பாளி ஆனாலும் அந்தச் சுகதுக்கங்கள் சமூ: 
கத்தோடு தொடர்புள்ளவைகளாகவே இருக்கின்றன. ப்ஐ 
பேருக்குத் தெரியும்படியான ஒருவனுடைய செல்வமும், ௪௧. 
மும், சமூகத்தின் கவனத்துக்கும், கணிப்புக்கும் ஒவ்வொரு 
விநாடியும் இலக்காகக் கொண்டிருக்கின்றன. அதே போல். 
பல பேருக்குத் தெரியும்படியான ஒருவனுடைய துக்கமும், 
வேதனைகளும். பழியும், பழக்க வழக்கங்களும்கூடச் சமூகத். 
தின் கவனத்துக்கும், கணிப்புச்கும் ஒவ்வொரு விநாடியும். 
இலக்காகக் கொண்டிருக்கின்றன. 

இதை நினைவு வைத்துக் கொண்டு வாழ்வதுதான். 
சுற்றுப்புற உணர்ச்சி. எட்டு மாடிக் கட்டடம் உள்ள பெரியா 
ஓட்டலில் *ஏர்க் கண்டிஷன்” செய்யப் பெற்ற ஹாலில். 
அமர்ந்து வயிறு புடைக்கச் சாப்பிட்டு விட்டு நீங்கள் படி. 
யிறங்கித் தெருவில் பிரவேடிக்கும்போது எதிர்ப் பக்கத்து 
மரத்தடியிலேை குழிந்த வயிறும் பஞ்சடைந்த கண்களுமாகப். 
uA or பிரதிறிதிகளாய் வீற்றிருக்கும் பத்துப் பிச்சைக்காரர் 
களைப் பார்த்தால் உங்கள் உடம்பும் மனமும் கூனிக் குறுகிக் 
கூசுவது உண்டா, இல்லையா? நீங்கள் வயிறு நிறையச் சாப் 
பிட்டு விட்டு வந்ததை எண்ணி உங்களுக்கே அருவருப்பு 
உண்டாகுமா இல்லையா? இப்படிப் பிறருடைய துக்கங்களை 
உணரும் போது தன் சுகத்தை எண்ணிக் கூசுவதும் சுற்றுப் 
YO உணர்ச்சிதான். உயர்ந்த பண்பாடுகளுடன். வாழ்கிற 
சிறந்த சமுதாயத்துக்கு இந்தக் கூச்சமும் ஒர் அடையா 

_ மாகும்... பட | .



“வெறுக்கத்தக்க கம் 

நாறு பேரை அழச் செய்து வேதனைப் படுத்தி அதனால் 
பத்துப் பேர் சிரித்து வாழ்கிற வாழ்வு சமுதயத்தின் ஆரோக் 
இயமான சூழ்நிலை ஆகாது. பலர் வேதனைப்பட அதன் விளை 
வைச் சிலர் அனுபவிக்கிற நியாயமில்லாத சுகங்கள் இனி 

“மேல் வளர்ந்து வழும் புதிய சமுதாயத்தில் பொய்யாய்ப் 

“போய் விடும். கல்வியும், நாகரிகமும், பண்பாடும் உள்ள சமூ 

ஆத்தில் இப்படி. அடைகிற சுகம் வெறுக்கத்த்க்கது. 

. வயிற்றுக்குச் சோறுண்டு கண்டீர்--இங்கு 
- வாழும் மனிதருக்கு எல்லாம். 

என்று கவி இதயம் படைத்தவன் துணிந்து சொல்லும்போது 
இந்தச் சொற்களில் ஆவேசமும், அழகும், நியாயமும் 
சோர்ந்து தெரிகின்றன. இதே வார்த்தைகளைப் பூத்துக் 
இடக்கிற ஒருவன் குமுறக் குமுறச் சொல்லும்போது அந் 
தச். சொற்களிலை அழகும் கவிதைத் தன்மையும் இருக்காது. 
ஆவேசம் மட்டுமே இருக்கும். 

கவிகளின் சுற்றுப்புற உணர்ச்சி அழகிய பாட்டாய் 

வெளிப்பட்டு மனிதர்களைக் கவரலாம். ஆனால் மனிதர்களின் 

சுற்றுப்புற உணர்ச்சிதான் மனிதர்களைக் காப்பாற்ற முடியும். 
சூழ்ந்திருப்பவர்களின் சுகதுக்கங்களைப் புரிந்து கொண்டு 
வரழ்கிற மனிதன் எவனோ அவன் வேறு எதையும் வாரி 
வழங்க முடியாதவனாக இருந்தாலும் அநுதாபத்தை மட்டும் 

வோரி வ்ழங்குகிற வள்ளலாகவாவது இருப்பான். 

பட்டினத்தின் பெரிய வீதிகளில் நான் சொல்லப் போவ 
தைப் போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்திருப்பீர் 

கள். பட்டப் பகலில் உச்ச வெய்யில் கொளுத்திக் கொண் 
டிருக்கும் வேளையில் ஏட்டுப் பேர் உட்கார முடிந்த 

பெரிய காரில் ஓ3ர ஒரு மனிதர் உட்கார்ந்து பயணம் செய்து 
போய்க்கொண்டிருப்பார். அவருக்கு வேண்டியவர்கள், 
தெரிந்தவர்கள், குழந்தைகள், சிறு பெண்கள், பள்ளிச் இறு 

வார்கள் என்று நூற்றுக்கணக்கான மற்ற மனிதர்கள் அதே 

அலையில் காலில் செருப்பு மின்றி வெய்யிலில் வேர்க்க விறு
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விறுக்க நடந்து போவார்கள்: முன்னேற்றமடைந்த வெளி 
நாடுகளில் கார் சவாரி, விமான சவாரி எல்லாம் செய்யப் 
போகிற காரியத்தின் அவசரத்தை குறிக்கும் அடையாள 
மாகவும் நேரத்தை சிக்சனப்படுத்திப் பயனாச்குகிற சாதன 
மாகவும் கருதப்படுகிறது. அவற்றுக்கு இவை தவிர அங்கே 
யவறு மஇப்பில்லை. 

இந்தத் தேோஈத்திலோ, கார் சவாரி, விமான சவாரி, 
மூதல் வகுப்புப பயணம் எல்லாம் அவற்றில் ஈடுபடுகிற மனி 
கனுடைய “ஸ்டேட்டஸ்' ஓன்றை மட்டும் வெளிப்படுத்தவும் 
புரிந்து கொள்ளவுமே பயன்படுகிறது. ' குணங்களாலும், புத் 
தியினாலும், தரய்மையினாலும் மனிதனுடைய ஸ்டேட்டஸ்” 
புரிந்து கொள்ளப்படுகிற நிலை வரும் வரை இலஃ்சியவாதி 
களுக்குவேதனைதான். ஏனென்றால் அவர்களுடைய இலட்சிய 
மும் உலகத்துக்குப் புரியாது அவர்களும் உலகத்தினால் 
விளங்கிக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். 

கண்ணோட்டம் 

நாட்சிண்யம், என்ற வார்த்தைக்குச் சரியான 
"பொருளுள்ள தமிழ்த் தொடர் “கண்ணோட்டம்” என்பது. 
இதை இன்னும் நன்றாக விளக்க முயலலாம். ஒரு மரத்துக் 
அக்கும் அந்த மரத்தடியில் நிற்கிற ஒரு மனிதனுக்கும் என்ன 
வேறுபாடு! ட ் 

்.. பச்சைப் பசேரென்று செழித்து நிற்கிற அந்த மரத்தில் 
ஏறி நாலு களையை எவனோ வெட்டிக் ஈீழே வீழ்த்திவிட. 
முயன்றால் கீழே நிற்கிற மனிதன், “ஐயோ! பச்சை மரத்தை 
இப்படி வெட்டுகிறார்களே” என்று நினைக்கவாவது முடியும்; 
அதே சமயத்தில் 8மே நிற்கிற மனிதனுடைய விரோதிகள் 
யாராவது ஓடி. வந்து அவனுடைய கையையோ, காலையோ 
“மூறிக்க முயன்றால். அவனுக்கு மேலேயிருக்கிற மரத்தினால் 
அதைப்பற்றி. அநுதாபமாக நினைக்கவும்: கூட முடியாது. 

இதந்த வேறுபாடுதான் மனிதனுக்கும் மரத்துக்கும் நடுவில்



சுற்றுப்புறத்தை உணர முடியாத மரத்தின் தன்மையி 
லிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்திச் சிறப்பாக்கி காட்டுவது 
எதுவோ அதுதான் கண்ணோட்டம். உயர்ந்த. மனப் பக்கு, 
வம் உள்ளவர்கள் பயிர்பச்சைகள் வாடுவதைக் கண்டு கூட 
மனம் நொந்து நிற்பார்கள். “வாடிய பயிரைக் சண்ட 
போதெல்லாம் வாடினேன்” என்று UML OTT. இராமலிங்க. 
அடிகள் அந்த உயர்ந்த நிலையை வெளியிடுகிறார். : ஆனால் 
இன்றைய நகரங்களின் அவசர வாழ்க்கையில் சுற்றி வாழ்கிற. 
பேர்கள் வாடியிருப்பதைக் . கண்டும்கூடப் பதிலுக்கு வாடத் 
தெரியாமல், ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம். சந்தார்ப்பங் 
களின் வற்புறுத்தலாலும் பிழைக்க வேண்டிய வாழ்க்கை 
அவசரத்தாலும். வேகமாக வாழ்கிறோம். வேகமாக வாழ 
லாம். ஆனால் மனிதத் தன்மையற்று வாழக் கூடாது எந்த. 
எந்த இடத்தில் நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிரோமோ 
அந்தப் பாதையைப் பார்க்காமல் நடக்க முடியாததுபோல் 
எத்தச் சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ அந்தச் சூழ்நிலையின் 
சுகதுக்கங்களிலிருந்து நம்மைப் பிரித்துக் கொண்டு. தனியாக 

_ தாம் மட்டும் மதிழக்கூடாது. அப்படி மகிழும் மகிழ்ச் 
நியாயமானதாக இருக்க முடியாது. சுற்றுப்புறத்தோடு 

- பயர்தீது கொடியைப்போல் எல்லாக் கிளையிலும் மலர்ந்த. 
படி வாழவேண்டும். கண்ணோட்டம் நிறைந்த வாழ்க்கை. 
என்பது இதுதான். அநுகாபத்தைக் கூட உறவினர்கள். 
மேதும், தங்களுக்குப் பயன் படுகிறவர்கள் மேலும். 
செலுத்துகிற காரணக் கருணை சான்றோர்களால் மதிச்சப்பட. 
காட்டாது. தெரிந்தவர்களோ, தெரியாதவர்களோ- 
கலத்து பழகிப் பேசி அல்லது கண்டு உணர்ந்து புரிந்து 

_ சொண்டு கற்றுப்புறக்தோடு ஈடுபட்டு வாழவேண்டும். 

சின்னஞ் சிறு கிராமங்களிலும் ஆடம்பரங்கள் நுழை 
யாத சிறிய கர்களிலும் சுற்றுப்புற உணர்ச்சி இயல்பாகவே 
அமைத்திருக்கும். அகன்ற தெருக்களும் பெரிய வீடுகளும். 
ஓளி மயமான வாழ்க்கையும். உள்ள நகரங்களிலோ பக்கத் 
தில் குடியிருப்பவர்களுடைய ஊர் போர் தெரியாமலே. ஒன் 
வொரு குடும்பமும் தன் சுகத்திலும், நலத்திலு& ஞழ்ல
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வாழும். ஒரு வீட்டின் சுக துக்கங்கள் இன்னொரு வீட்டைச் 
சிறிதளவும் பாதிக்காது. அவ்வளவு ஏன்? ஒரு வீட்டின் ௪௧. 
துக்கங்கள் இன்னொரு வீட்டுக்குத் செரியக்கூட வழியின்றி' 
வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் நெருங்கியிருந்தும் உறவுகளும், உணர் 
வுகளும் பிரிக்கப்ப்ட்டிருக்கும். நகர வாழ்க்கையின் புதுமை. 
களிலும் நாகரிகத்திலும், இப்படி உறவுகளாலும் பிரிந்து 
போயிருப்பது குறையாகப் படவில்லையானாலும் சுற்றுப்புற. 
உணர்ச்சியற்றுத் தனித் கனிச் சுகங்களில் மூழ்கி வாழ்வது 

சரியில்லைதான். இப்படி. நெருங்கி வூத்தபடியே பிரித்து 
வாழ்கிற பட்டினத்து நாகரிகக் குறைபாடு என்ழுவது ஒரு 
நாள் மாறித்தான் ஆகவேண்டும். இயல்பாகவோ, படிப் 
படியாகவோ அந்த மாறுதல் நிகழும் காலத்தை எதிர் 
பார்த்து நம்புவோமாக. 

0ுபாதுக்கூட்டங்கள்' 
்... பொதுக் கூட்டங்களும், சொற்பொழிவுகளும், இப் 

போது ஏராளமாக நடக்கிற வேகத்தைப் பார்த்தால் எதிர் 
காலத்திலே வேறொரு விநோதமான சூழ்திலை ஏற்பட்டு 
விடுமோ என்று கூடப் பயப்படுவதற்கு இடமிருக்கறெது. 

பேச்சைக் கேட்கிறவர்கள் பலராகவும், நிகழ்த்துகிற 
வர்கள் சிலராகவுமூள்ள இன்றைய சூழ்நிலை மாறி உலகத்துல் 
பிரசங்கம் செய்கிறவர்கள் மட்டுமே பெருக.பிரசங்கம் கேட் 
கிறவர்கள் எல்லோருமே அலுத்துப்போய்விட்டால் என்ன 
ஆகும் என்று வேடிக்கையாக ஆராய்ந்து பார்க்கலாமே! 

_ இன்னார் இறை வணக்கம் பாடுவார், 'இன்னார் தலைமை. 
- வகிப்பார், இன்னார். சொற்பொழிவாற்றுவார் என்று இப் 
போது நிகழ்ச்சி நிரல் அச்சிடுகிராுற் போல எதிர்காலத்தில் 
இன்னின்னார் மட்டும் கடைசி வரை௫இருந்து 'சொற்பொழிஷூ 
கேட்பதற்கு இசைத்துள்ளார்கள்--என்று வேறு விதமாக 
நிகழ்ச்சி நிரல் ௮ச்சிடுவதற்கும் நேரலாம். கேட்டு அநுபவிக்: 

சி. மே, 5,
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கிறவர்கள் அதிகமாகவும், பேசுகிறவர்கள் குறைவாகவும் 
இருத்த காலத்தில் பேச்சாளர் பெயரை மட்டும் .நிகழ்ச்சி 
நிரலில் ௮ச்சிட்டது பொருத்தமாயிருந்தது. கேட்கிறவர்கள் 
அல்லது கேட்கத் தயாராயிருக்கிறவர்கள், மிகமிகக் குறை 
வாகிப் போய்ப் பேசுகிறவர்கள் தொகை அதிகமாஇிவிடும் 

_ காலத்தில் நிகழ்ச்சி நிரலிலே கேட்கிறவர்கள் பெயரை 
மட்டும் அச்சிடுவதுதான் பொருத்த மாயிருக்கும். இப்போது 
இருக்கிற சூழ்நிலையைப் பார்த்தால் அப்படியும் ஒரு காலம் 
வரும் போலத்தான். தோன்றுகிறது. தினசரிப் பத்திரிகை 
க்ளில் ஏதாவது ஓரு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் 
“இன்றைய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள்” என்று சிறிய எழுத் 
துக்களில் மங்கலாக அச்சிடுவதற்குப் பதில் இன்றைய சொற் 
பொழிவு நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் அச்சிட்டாலும் அதுவே ஒரு 
முழுப்பத்இரிகையை நிரப்பிவிடும் என்பது போல் இருக் 
கிறது சூழ்நிலை. . அவ்வளவு அதிகமான கூட்டங்கள் நாள் 

- தோறும் நடைபெறுகின்றன . 

.. குதிரைப் பந்தயத்துக்கு “ரேஸ் டிப்ஸ்” வெளியீடுகள் 
மாதிரி சொற்பொழிவுகளுக்கும் தனித்தனி வெளியீடுகள் 
வரலாம். *இன்ன குதிரை வெற்றிபெறும், இன்ன குதிரை 

வெற்றிபெருது என்று பந்தய முடிவுகளைப் பற்றி ஹேஷ்யம் 
கூறுவதைப் போல இன்றைய தினம் பேச்சில் இன்னார் 
வெற்றி பெறுவர்--இன்னார் வெற்றிபெற மாட்டார் - என்று 
சொற்பொழிவுக் குதிரைகளுக்கு (வேகமாகப் பேசும் ஆவே 
௪ப் பேச்சாளர்களுக்கு இந்தப் பெயர் மிகமிகப் பொருத்தும்) 

- ஹேஷ்யம் கூறும் வெளியீடுகளும் வரலரம், 

கூட்டம் பல விதம் 

இத்த நாட்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் பலவகையாக 
- தடைபெறுகின்றன. இலக்கியக் கூட்டம், அரசியல் கூட்டம், 
பாராட்டுக் கூட்டம், கண்டனக் கூட்டம், அநு தாபக் கூட்டம் 
என்று பேர்கள். தாம் வேறு வேறாக இருக்கின்றன . எல்லாக் 
கூட்டத்துக்கும் பேசுபவர்கள் உண்டு என்பது மட்டும் சர்வ 
திச்சயம். கேட்பவர்கள்?.. இந்த இரண்டாவது தேவையைப்
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பற்றி மட்டும் நிச்சயம் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் பேசு 
கிறவர்களை விடக் கேட்கிறவர்களுக்குச் சுதந்திரம் அஇகம்.. 
பேசுகிறவர்கள் கூட்டத்துக்குக் சண்டிப்பாக வந்துதான் ஆக 

வேண்டும். கேட்கிறவர்கள் அப்படி இல்லை. ஒரு கூட்டத்துக்கு 
ஆர்வத்தோடு வந்து கேட்பதில் அவர்களுக்கு எத்தனை சுதந் 

திரம் உண்டோ, அத்தனை சுதந்திரம் வந்து கேட்காமல் பூறக் 
கணித்து விடுவதிலும் உண்டு. மேடைச் சொற்பொழிவு என் 
பது கடைவீதியைப் போன்றது, எல்லாக் கடைக் காரர்களும் 
தங்களிடமுள்ள பொருள்களை விற்பதற்குக் தயாராகத்தான் 

இருப்பார்கள். ஆனால் எந்தக் கடையில் எதை வாங்கலாம் 

என்பது வாள்குகிறவர்களைப் பொறுத்ததுதான். பிரசங்கம் 
கேட்டுறவர்கள் எல்லாரும் வாங்குகிறவர்களைப் 
போன்றவர்கள். 

கூட்டத்திலமர்த்து கேட்பவர்களின் பக்குவ மறிந்து 

பேச அவர்களை மகிழ்விக்கிற பேச்சாளன் எந்த இடத்தில் 

பூத்தாலும் அந்த இடத்தைச் ரூழ மணந்து கொண்டிருக்கிற 
உயர்ந்த சாதிப் பூவைப் போன்றவன். மேடையில் தின்ற 
படியே மலர மலரப் பார்த்த வண்ணம் கூட்டத்தைக் 
கவர்ந்து கொண்டு பேசுகிற பேச்சாளனின் பேச்சு கேட்டை 
வர்களின் வாயைக் கட்டி அடக்கி விடும் உயர்ந்த சங்கீதத் 
தைப் போன்றது. இப்படிப் பேசும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் 
எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் கேட்பவர்களுக்கு தேரமே தெரி 
யாது. அப்போதுதான் பேசுவதற்குத் தொடங்கினாற் : 

போன்று அந்தப் பேச்சில் ஒரு சுவர்ச்9 முடிவின் நி 

நிலைத்திருக்கும், ப 
ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் 9ரொரு விதமான சூழ்நிலை 

உண்டு. அநுதாபக் கூட்டங்களில் தலைமை வஇட்பவர் 
முதல் பேச்சாளர்கள் வரையில் எவரும் மறந்தும்கூட நகைச் 

சுவையைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. கண்டனக் கூட்டற் 
கஞக்கு ஒருவிதமான கடுமைத் தன்மை (வேண்டும். அநு 
தாபக் கூட்டம், . பாராட்டுக். கூட்ட்ம் இரண்டிலுமே 

மொத்தத்தில் புகழுரைகள் தாம். : அதிகமாயிருக்கும். 
ஆனால் ஒரே ஒரு வேறுபாடு உண்டு. அநுதாபக் கூட்டத்துப்
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புசகமுரைகளில் நகைச்சுவை கலவாது. பாராட்டுக் கூட்டத் 
துப் புகமுரைகளில் நகைச்சுவையும் கலந்து பேசப்படும். 
கண்டனக் கூட்டத்திலும் குத்தலான நகைச்சுவை இடம் 
பெற வழியுண்டு. அரசியல் கூட்டங்களுக்கும் புள்ளி விவரங் 
களுக்கும் தொடர்பு அதிகம். . இலக்கியக் கூட்டங்களுக்கும் 
மேற்கோள்களுக்கும் நெருக்கம் மிகுதி. கதா காலட்சேபக். 
கூட்டங்களுக்கு உபசதைகள் உயிர்நாடி போன்றவை. 
சமையலுக்கு அவசியமாகத் தேவையான உப்பு, அளவுக்கு. 
அதிகமாகி விட்டால் அதுவே. சமையலைக் . கெடுத்துப் 
பாழாக்கி விடுவதைப் போலச் சொல்லும் சதையை விஞ்டக் 
சாடுமண்டினாற் போன்ற. அதிக உபகதைகள் முக்கிய 
தோக்கத்தின் சுவையைக் குறைத்தும் விடலாம். 

பேச்சுக் குழப்பம் | 

தில கூட்டங்களில் பேச்சாளர்களைச் சகித்துக் கொள்ள 
மூடியாமல்: கேட்பவர்கள் குழப்பம் விளைவிப்பதைப்போல் 
கேட்பவர்கள் புரித்து கொள்ள வழியின் றிப் பேச்சாளர்களே 

- குழப்பம் விளைவிப்பதும் உண்டு. ஒன்றரை மணி நேரத்துக் 
குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டிய ஒரு கூட்டத்தில் “வரவேற் . 
புரை” கூற வேண்டியவரே முக்கால் மணி தேரத்தை வீணாக்கி 
விட்டால் தலைமையுரை சொற்பொழிவுகள், தன்றியுரை 
எல்லாவற்றையும் திட்டமாகச் செய்வதற்கு நேரம் இல்லா 
மல் போய்விடும். “வரவேற்புரை” கூறுகறவா் கும் நீண்ட. 
வரவேற்புரையைக் கூறி முடிப்பதற்குள் தலைவர் தமக்கு - அணியப்பட்ட முழு நீள ரோஜாப்பூ மாலையை ஒவ்வோர் 
இதழாக மென்று தின்று விடலாம் போல் அவ்வளவு நேரம் 
செலவழியும். வரவேழ்புரை கூறிக் கொண்டிருக்கும். 
போதே திரும்பிப் போய்விடலாம் போலக் கூட்டத்தினரை. 

._ அலுக்கச் செய்து விடுவார்கள் சில “வரவேற்பு” (இப்படிப் 
ஙட்ட வரவேற்பு. உரையாளர்கள் பேச் பேசக் கூட்டத் 
இனருக்கு வேர்த்துக் கொட்டுமாதலால் இவர்கள் செய்வகை 
“வர வேர்ப்பு* என்றே. கூறி விடலாம்!) உரையாளர்கள். 
இதே அலுப்பை நன்றி கூறலை நீட்டி முழக்கும் சிலரும்
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செய்ய முடியும். நன்றியை அதிகமான வார்த்தைகளால் 
புகழ்ந்து சொல்வதே அதன் கெளரவத்தைக் குறைப்ப 

தூகும் என்று உணர வேண்டாமோ? 

எனக்குத் தெரிந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்கே சொல்ல 
எண்ணுகிறேன். நல்ல தை மாதத்து வெள்ளிக்கிழமை 
நாளில் மாதர் சங்கக் கூட்டம் ஒன்றில் பேசுவதற்கு ஒரு 
பேராசிரியரை அழைத்திருந்தாரர்கள். பேச்சைக் கேட்பதற் ' 
குச் கூடியிருந்த அத்தனை பேரும் .சுமங்கலிகள். . பேறாடிரி 
யரோ கொஞ்சம் அசடு. **சகோதறரிகளே! திலகமிழந்து ' 
திருமாங்கல்யமுமின்றி மூளிக் கைகளோடு பிச்சைக்கு வரும் 
அநாதைப் பெண்களைப் பார்க்க நேரும்போது எல்லாம் 
எனக்கு உங்கள் சங்கத்தின் பணிகள் நினைவுக்கு வரும். நமது 
தாட்டில் ஒரு காலத்தில் பெண்மைக்கு எவ்வளவு பெருமை 
இருந்தது??* என்று பேச்சைக் கொடங்கியபோதே “Gar, 
சிவா! தை வெள்ளிக்கிழமையும் அதுவுமாக விளக்கேற்றுகிற 
நேரத்தில் இந்த அமங்கலமான பேச்சைக் கேட்பதற்கர்கவா 
நாம் இங்கே வந்தோம்?*? என்று கூடியிருப்பவர்கள் கூசும் 
படி எவ்விதமாகவோ பேச்சைக் தொடங்கினார் அவர். 
இப்படிச் சந்தர்ப்பத்துக்கும் இடத்துக்கும் பொருந்தாமல் 
தொடங்கப் படுகிற பேச்சு--வெறுக்கப்படும்.. நல்ல 
ஆரம்பம்--சணீரேன்று எடுப்பு--இவை ஒரு சிறந்த சொற் 

. மிபொழிவுக்கு முதலில் வேண்டிய அடையாளங்கள். 

கூட்டத்தில் தான் பேசவேண்டிய பொருளைப்பற்றி முழு 
வதும் மறந்து போய்விட்டுத் .தனக்கு முன். பேசியவர். தம் 
பேச்சில் விட்டுப் போயிருந்த பிரச்னைகளை எடுத்துக் கிண்டிக் 
இளறி அலுத்துக் கொள்கிற பேச்சாளர்களும் உண்டு. 
மேலே கூறிய மாதர் சங்கத்தில் அந்தப் பேராரியர். தை 
'வெள்ளிக்கிமமையும் அதுவுமாக இப்படிப் பேசிய நிகழ்ச்சிக் . 
குப் பின் அச்சங்கத்தில் ஆண் பிள்ளைகளையே பேசக் கூப்பிடு 
வதில்லை என்று தீர்மானம் செய்து விட்டாரிகள். பின் - 

. வேறென்ன செய்வார்கள் .
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தடுமாறும் சொற்கள் 

பொதுக்கூட்டங்களில் பேசும்போது சில கற்றுக்குட்டிம் 
பேச்சாளர்கள் என்ன சொல்லைச் சொல்லுகிறோம். என்பதை 
உணராமல் தடுமாறிப் போய்ப் பேசுவதுண்டு. 

“இத்துடன் நான் பேச எடுத்துக் கொண்ட காலம் 
முடிந்து விட்டதனால் என் பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன் * 
என்று சொல்லவேண்டிய இடத்தில், “இத்துடன் என் காலம் 
முடிந்து விட்டதனால் சொற்பொழிவை முடித்துக் கொள் 
கிறேன்” என்று சொல்லிக் கூட்டத்தைத் இணற அடித்தார் 
ஓர் இளைஞர். “இன் மை லாஸ்ட் டேய்ஸ்” என்று பதவி 
விலகிப்போகும் ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் தொடங்கிய பேச்சை 
அருகிலிருந்த மொழி பெயர்ப்பாளர், “எனது இந்த அந்திம 
நாட்களில்” என்று மொழிபெயர்த்துப் பேசியவர் ஏதோ 
மரணப் படுக்கையிலிருந்து கொண்டு பேசுவதைப் போன்ற 
களையை உண்டாக்கினார். 

இன்னொரு கூட்டத்தில் ஊரெல்லாம், இப்படிப் பிரஸ் 
தாபமாக இருக்கிறது என்பதைச் சொல்ல வந்த பேச்சாளர் 
ஒருவரி வாய் குழறி, “ஊரெல்லாம் இப்படிப் பிரசவமாக 
இருக்கிறது' என்று சொல்லிக் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் 
“கொல்”லென்று சிரிக்கும்படி செய்தார். இன்னும் இப்படி 
எத்தனை எத்தனையோ குடுமாற்றங்கள் நிகழ்வதுண்டு. 
ஒருவர் காலஞ்சென்றதை யொட்டி நடைபெற்ற அநுதாபக் 
கூட்டம் ஒன்றில் இப்படி ஒரு குழப்பத்தைப் . பேச்சாளர் 
ஒருவர் உண்டாக்கினார். அந்தப் பாழாய்ப்போன 
பேச்சாளருக்குக். காலஞ்சென்றுவிட்ட பிரமுகரின் பெய 
ரைக் காட்டிலும் அவருக்காகக் கூட்டிய அநுதாபக் கூட்டத் 
துக்குத் தலைமை வகித்துக்கொண்டிருந்த பிரமுகரின் பெயர் 
தான் நன்றாக நினைவு இருந்தது. எனவே குறிப்பிட்ட, 
பேச்சாளர் பேசும்போது, “இன்றைக்குக் காலம் சென்ற 
cen” என்று தொடங்கி உயிரோடு குத்துக். கல்லாய் நாற் 
காலியில் வீற்றிருர்த தலைவரின் பெயரைச். சொல்லி 
விட்டார். அந்தப் பேச்சாளர் இப்படி வாய் குழறி இரண்டு
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மூன்று முறைகள் சொல்லிய பின்பே கூட்டத்தில் Aor 

சிரித்தும், சிலர் முகத்தைச் சுளித்தும் ஆரவாரப்படுத்திப் 
பேச்சாளரை எச்சரித்து அவருக்குத் தன் நினைவு வரச் செய் 
தாரிகள். 

வேறு சில பேச்சாளர்கள் ஏதோ ஓர் அர்த்தத்தில் 
நினைத்து ஏதோ ஓர் அர்த்தத்தில் வாக்கியத்தைக் குழப்பிப் 
பேசி விடிவார்கள். 

“பயனில சொல்லாமை என்பது ஒரு குற்றம் என்று 
இருவள்ளுவர் கூறியிருப்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்” 
என்று ஒருவர் கூட்டத்துப் பேச்சின் அவசரத்தில் சொல்லும் 
வாக்கியமானது ஓழுங்கான அர்த்தத்தில், அமைய வேண்டு 
மானால் *பயனில சொல்லுதல் என்பது ஒரு குற்றம் என்று 
இருவள்ளுவர் கூறியிருப்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்” 
என்று இருக்கவேண்டும். உற்று உணர்ந்தால்தான் இந்தச் 
பிழைகள் எல்லாம் தெறியும். 

எப்பொழுது முடியும்? | 

குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குக் கூட்டம் தொடங்கப் 
பெராத பட்சத்தில் 4 அது எப்போது தொடங்கும்” என்று 
பேச்சுக் கேட்க வந்தவர்கள் காத்திருப்பார்கள். ஒவ்வெரு. 
பேச்சாளராய்த் தத்தம் கருத்துக்களைக் கேட்பவருடைய 
மண்டையில் கனக்கச் செய்தபின் “கூட்டம் எப்போது 

. முடியும்2* என்று எல்லார் மனத்திலும் ஆவல் எழும். இந்த 
இரண்டு கேள்விகளில் முதலாவது கேள்வி .ஒரு கூட்டத்தின் 
நுனி. இரண்டாவது கேள்வி ஒரு கூட்டத்தின் . மறுநுனி. 
நாகரிகமடைந்துவிட்ட புதிய சமுதாயத்தின் அன்றாட 
நிகழ்ச்சிகளில் பொதுக் கூட்டங்களும், சொற்பொழிவுகளும் 
கூட முக்கியமானவையாக விட்டன. சொற்பொழிவாளர் 
கள் என்ன பேசப் போகிறார்கள். என்பதைக் கேட்க. நேர 
மின்றி அடுத்த கூட்டத்துக்குப் பறந்து கொண்டு ஓடும் 
அவசரத் தலைவர்கள், தலைவர் உரையை முழுவதும் கேட்கிற 

, அளவுக்கு முன் கூட்டியே வர முடியாமல் தாம் பேசவேண் |
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ய நேரத்துக்கு மட்டுமே ஓடி வர முடித்த அவசரச் சொற் 
பொழிவாளர்கள். . டட 

பொதுக் கூட்டங்களில் உறுதியான த.ற்பலன் கூட்டங் 
களை ஏற்பாடு செய்கிறவர்கள் . தலைவருக்கும் : பேச்சாளருக் 
கும் அணிவது மாலையாகத்தான் இருக்கும் என்பது, உறுதி 
சொல்ல முடியாத பலன் கூட்டத்தில் இருந்து கேட்பவர்கள் ' 

- என்ன தருவார்கள் என்பது. கைதட்டல் (தொடர வேணும் 
.. என்ற அர்த்தத்திலும் இருக்கலாம்--முடிக்க வேணும் என்ற 

- அர்திதத்திலும் இருக்கலாம்) கல் தட்டல், விசில், yur, 
அளம், எது வேண்டுமானாலும் கேட்பவர்களிடமிருந்து பேசு 
கிறவனுக்குக் இடைக்கலாம். பேசுவதற்குச் சாமர்த்தியம் 
இல்லை என்றாலும் கேட்கிறவர்கள் தன்னை என்ன செய்யச் 
சொல்லிக் கையைத் தட்டுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்து 
கொள்வதற்காகவாவது ஒரு பேச்சாளனுக்குச் சாமரா்த் 
தியம் வேணும், கைதட்டலின் தொனி நோக்கி அந்த 
அர்த்தத்தைப் புரிந்து. கொள்ளலாம். இலர் ஆரம்பித்த 
பேச்சை எப்போது முடிப்பது என்று தெரியாமல் வளர்த் 
அக் கொண்டே தவித்தும், கேட்பவர்களைக் தவிக்கச் 
செய்தும் வேதனைப்படுவதுபோல் மற்றும் கலர் ஆரம்பித்து 
விட்ட பேச்சை எப்படி, முடிப்பது என்று தெரியாமல் 
வளர்த்துக் கொண்டே முடிவு தெரிறவரை தடுமாறிப் 
பேச்சைக் குழப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். இலர் கூட்டம் 
முடிகிற சமயத்தில் நன்றியுரை கூறுகிறபோது இப்படி 
மூடிக்கத் தெரியாமல் தவித்துத் தவித்து நன்றியைக் கூறிக் கொண்டே இருப்பதுண்டு. இக்கல் விழுந்துவிட்ட நூல் 
கற்றையைப்போல் மறு நுனி தெரியாமல் வழவழவென்று 
போய்க் கொண்டே இருக்கும் இந்தப் பேச்சு. இப்படி 
“முடிவில்லாத?” தன்றியை இந்த மனித ஆசாபாசங்கள் 
நிறைந்த 208 அடைவது அரிதென்றாலும்--அது பொருத்தமான இடத்தில் முடியுமென்று தெரிற்தால் அப்படிக் கச்சிதமாக முடிக்க நன்றியுரைக்கு நாம். நூறு தரம் நன்றி கூறலாம். ் 

 ததிதுவாரீதியாகச் சொன்னால் இந்த உலகமேகூட RG
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பெரிய பொதுக் கூட்டம்தான். விதி என்ற மேடையில் 

இன்பமும், துன்பமும் மாறி மாறிப் பேசுகிற நிகழ்ச்சி நிரலை - 
யார் அமைத்தார்களோ; தெதரியவில்லை, சுகதுக்கப் 
பேச்சாளர்கள் மாறி மாறிப் பேசும் இந்ந உலகப் பொதுக் 
கூட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் பேச்சாளர்தான். இன்னும் 
நன்கு கூறினால் ஒவ்வொருவரும் கூடக் கேட்பவர்தான். 
சுகமோ, துக்கமோ, கூடப்பேசுவது குறையப் பேசுவது 
தான் அவரவர் பாக்கியத்தைப் பொறுத்த விஷயம், 

திரைப்படச் சுகங்கள் 
விழிப்பில்லாத போது காண்டுற சொப்பனங்களைக் 

கனவுகள் என்று மன்னிக்கலாம். . அனால் விழித்துக் 

கொண்டே காண்டிற சொப்பனங்களும் உள்ளன. உழைப் 
பிலும், அநுபவப்பட்டு முன்னுக்கு வரவேண்டும். என்பதி 
லும் நம்பிக்கை குன்றி எந்தவிதத்திலோ மிகக்: குறுக 
காலத்தில் சொகுசான வாழ்க்கையை அடைய வேண்டும் 
என்ற ஆசை இப்போது இளைஞர்களிடையே பெருக . வரு 
.இறது. சொகுசான வாழ்க்கையை . அடைய . வேண்டும் 
என்று ஆசைப்பட எல்லோருக்கும் உரிமை உண்டுதான். 
ஆனால் நம்பிக்கையும், நாணயமான உழைப்பில் ஆர்வமும் 
.குன்றிச் சொகுசான வாழ்க்கைக்கு மட்டும் ஆசைப்படுவது 
சமுதாயத்தின் நியாயமான பலத்தை நாளுக்கு நாள் தலிந்து 
போகும்படி. செய்துவிடும் என்பதைப் . புரிந்துகொள்ள 
“வேண்டும். 

இந்த நாட்களில் பள்ளிக் கூடங்களிலும் கல்.லூரிகளி 
லும் படிக்கிற இளைஞர்களில் பெரும்பாலோர் சீனிமாவில் 
.வ்ருகிறாற். போன்ற கற்பனைச் சுகவாழ்வுக்கும், கற்பனைக் 
காதல்களுக்கும் அளவற்று ஆசைப்படுகிறார்கள். என்பதைப் 
புரிந்து. கொண்டால். . நாளைக்கு உருவாக. . வேண்டிய 
சமுதாயத்தைப் பற்றி நமக்குப் பயமாயிருக்கிறது.
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“ஒப்பில்லாத சமுதாயம் . 
உலகத்துக்கொரு புதுமை”? 

என்று பாரதி வாழ்த்தி மகிழ்ந்த பாரத சமுதாயம் அதன்: 
திடமான பெருமையிலிருந்து இனி என்றும்: குன்றிப் போய் 
விடக் கூடாது என்பதில் இந்த விசால பாரதத்தின் குடி. 
மகன் ஒவ்வொருவனுக்கும். கவலையும் அக்கறையும். 
வேண்டும். பலமான உழைப்பின் பேரில் கட்டி முடிக்க 
வேண்டிய சமுதாய நன்மைகளைச் சொப்பனம் காண்பதைப் . 
போன்ற தனித்தனி மனிதார்களின் சில்லறைச் சுகங்களால் 
பலவீனப்படுமாறு செய்துவிடக் கூடாது. 

நாட்க மேடைகளிலும், திரைப்பட அரங்குகளிலும் 
தாம் காண்கிற கதை வாழ்க்கை மூன்று அல்லது நான்கே. 
மாணி நேர. எல்லைக்குள் முடிந்து விடக் கூடியது. அதில்: 
வருகிற கதாபாத்திரங்கள் படுகிற சுகதுக்கங்களுக்கு அந்த 
மூன்று நான்கு மணி நேரம்தான் கால எல்லை. வாழ்க்கை 
யும் அதே போல வேகமாகவோ, பரபரவென்றோ வளரவும் 
திறையவும், வேண்டுமென்று ஆசைப்படுவது இறுபிள்ளை 
மனப்பான்மை. . இரைப்படங்களிலும்,, நாடகங்களிலும், . 
முூன்பாதிக் கதையில் துன்புற்ற. கதாநாயகன் பின்பாக. 
கதையில் மடமடவென்று செல்வச் செழிப்புப் பெற்று விடு 
வதைக் காட்டுகிறார்கள். :' பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் 
அவையினரை: இந்த நடிப்புச். சுகமும் நடிப்பு வளர்ச்சியும். 

_ மயக்குகின்றன. சொந்த வாழ்க்கையில் : அவ்வளவு வேக 
மாகச் சுகங்களை அடைய முடியாமல் தவிக்கின்ற பலரை 

இத்த வேகமான கற்பனைச் சுகம் கவர்ந்து மயக்குகிறது. 

நடைமுறை உலகம் 

மயக்கம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை எப்படி. 
உணர வேண்டுமோ அப்படி உணராமல் பிறழ உணர்தல்:...... 
என்று பொருள். . திரைப்படக் கதையில் வருகிற சுகங்களைச் 
“சொந்த வாழ்வுக்கும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவது இப்படிப். 
பிறம உணர்வதுதான். நடைமுறை உலகில் சுகங்கள் சட்டி.
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வைத்திருக்கும் மாடிப் படியில் சகாலுள்ளவன் ஏறுவதுபோல்- 
அத்தனை இயல்பாக இல்லை. சுகங்களை நாடி நடக்கும்போ து 
நாம் நொண்டி நொண்டி நடப்பதை ஒவ்வொரு விநாடியும் 
நன்றாக உணர்கிறோம். யதார்த்த நிலையை முற்றிலும் மறக் 
கச் செய்கிற கவர்ச்சி எந்தக் கலையில் இருந்தாலும் (அந்தக். 
கலையின் இயல்புக்கு ௮து பொருத்தமாய்த் தோன்றினாலும்: 
அது சமூகத்துக்கு நீடித்த நலனைத் தராது. நடைமுறை. 
உலகத்துக்குப் பயன் தரக்கூடிய நம்.பிக்கைகளையும், உழைப் 
பையும் மறக்கச் செய்ற எந்தக் கலையும் அபினியைப் 
போன்றதுதான். பரிசுத்தமான கலைகள் என்பவை தேசத் 
தின் நிரந்தரமான புகழைத் தாங்கும் தூண்களைப்: 
போன்றவை. தூண்கள் தளர்ந்து போய்க் கட்டையை 
முட்டுக் கொடுப்பது போன்ற பலவீனமான புகழ்ச்கெள் 
புராதனமானதொரு தேசத்துக்குக் குறைவு தருவனவே. 

எடுத்துக் காட்டாக ஒன்றிரண்டு நிகழ்ச்செளைப் பார்க்க 
லாம். ஒரு மில் முதலாளியின் மகள் தன்னுடனே கல்லூரி” 
யில் படிக்கும் மத்தியதஈக் குடும்பத்து இளைஞன் ஒருவனை 
மணக்க விரும்புவதாக இடைவேளை வரை ஒடுகிற திரைக் 
கதை- இடைவேளைக்குப் பிறகு. இடீரென்று நிகழ்ச்சிகளால் 

விரைவாக நிறைந்து ஓடி அதே மத்தியத்தரக் குடும்பத்து: 
இளைஞன் குபேரசம்பத்துக்கு அதிபதியாகி விரும்பிய 
பெண்ணையே மணந்து கொள்வதாக முடி௫றதென்று- 
வைத்துக் கொள்வோம். படத்தின். நீளம், ஓடுகிற கால 
அளவு, படிப்படியான நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கு ஏற்றபடி ௬௪. 

ட துக்க ஏற்றத் தாழ்வுகள் அமைக்கப் படாமல் ஏனோ. தானோ 

என்று அமைக்கப் பட்டிருந்தால் பார்க்கிறவர்களுக்கு வாழ்கி 
கையைப் பற்றியே பொய்யான நம்.பிக்கை ஏற்பட்டுவிடும். — 

முறையுள்ள படிப்படியான உமைப்பையும் படிப்படி 
'யான முயற்சிகளையும் இணைத்துக் காட்டாமல் செப்பிடு- 
வித்தையைப் போலப் பிரமையான சுகங்களை முன் நிறுத்இக் 
காட்டும் கலைகளால் நிரந்தரமான குணங்கள். பாதிக்கப்- 
படும். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களும், இளைஞர் களும், 
பிறரும், இப்படிப் Kop உணர்வதன் காரணமாகச்”



சமூகத்தை இவர்கள் மதிக்கிற விதமே போலித்தன்மை 
உள்ளதாகி விடுகிறது. போலியாக மதிக்கப் பழகக் 
கொள்ளும் பல பழக்கங்கள் நாகரிக உல௫ற்குத் தேவை 

ஏன்று இன்றைய நிலையில் கருதப்பட்டாலும் அப்படிப்பட்ட 
மதிப்பு ஒரு தொற்று நோய். சமூகத்தில் நியாயமும், சத்திய 
மும் காற்றுப் பட்டுப் பட்டுக் கரையும் கற்பூரம் போலப் 
படிப்படியாகக் கரைவதற்குத் துணை நிற்பது இந்தப் போலி 
மதுப்பீடுதான். வேகமான ௧ துக்கங்கள் இன்றைய வாழ்க் 
கையில் மனிதனுடைய உடலையும் பாதிக்கின்றன. எதிலுமே 
அவசரம் அதஇகம். சுகத்துனாலும் பிடிபடாத மகிழ்ச்சி, 
துக்கத்தினாலும் பிடிபடாத வேதனை, எந்து உணர்ச்சியானா 
லும் அதற்காகப் பதற்றமடைதலை வேகமான வாழ்வில் 
காண்கிறோம். இரத்த அழுத்தமோ இரத்தக் கொதிப்போ, 
ஏற்படுவதற்குக் காரணமான: நிலைகள் என்று இவற்றைச் 
சொல்லுவதில் பிழையில்லை . 

உலகத்துச் சுக துக்கங்களால் சலிப்படையாத ஒரு 

நிலையை “உபசாந்தி!” என்று பழைய காலத்துப் பெரியோர் 
கள் போற்றிப் பேணி வந்தார்கள். சுகதுக்கங்களினால் 
சலிப்படையாதவன் திரைப்பட வாழ்க்கைபோல் ஓடுகிற 
நிகழ்ச்ச்கள். உள்ள விரைவான வாழ்க்கைக்குத் தவிப்ப் 
தில்லை. 

அவசரமாக வாழ்வதற்கும் பளீர் பளீரென்று அவ்வப் 
“போது மின்னிப் பிறரைக் கவர்ந்து கொண்டேயிருப்பதற்கும் 
ஆசைப்பட்டு நிலையான உழைப்பையும், மதிப்பீட்டையும் 
ஒருபோதும் புறக்கணிக்கக் கூடாது. 

“மிண்னால் ஆசை 

நாடகங்களும், திரைப்படங்களும் பொழுது போக்குக் 
கலைகள்... மழையைப்போல் பருவங்களில் மட்டும் பெய்து 
வீழ்கிற ஆசையை விடச் சூரியனைப் போல் நாள் தவறாமல் 
அஇத்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையான கலைக் குணங்கள் தாம்
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காலத்தை எதிர்த்து நீந்தும். குத்து விளக்கைப்போல் ஒரு. 
சீராக நிதானம் தவராமல் பிரகாசம் தருகிற வாழ்க்கைமை: 
மறத்துவிட்டு அவ்வப்போது மின்னிப் பிறருடைய கண்ணைப் 

பறிக்கும் வாழ்வுக்குப் பறக்கும் தவிப்பு சான்றோர்களால்- 
உயர்வானதென்று கணிக்கப் பட மாட்டாது. 

அநுபவங்களிலும் நனையாமலும், காயாமலும் நாம் 
விரும்புகிற விதமான சூழ்நிலைகள் இடீர் திடீரென்று ஏற்: 
பட்டு விடவேண்டுமென்று கனாக் காண்பது திரைப்படத்தில் 
சுகங்கள் திடும் திடுமென வருவதுபோல் வேகமானவை. 

ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக மின்னி மின்னி மறைய: 
வேண்டுமென்ற ஆசைதான் இன்று பலருக்கு இருப்பதாகத் 
தெரிகிறது. நிலையானதும் கண்ணைப் . பறிக்காததுமான- 
நிதானமுள்ள பிரகாசத்துக்கு அசைப்படாமல் கண்ணைக் 
குத்தி இழுப்பதுபோல் கவரும் ஓளி சதறுகற பிரகாசத். 
துக்குத்தான் இன்று பலர். அஆசைப்படுகிறார்கள். இந்த. 
ஆசையை நாடக மேடைச் சுகங்கள் என்பதா, திரைப்படச் 
சுகங்கள் என்பதா-- என்று சொல்லத் தயங்கினாலும் 
நாடகத்தைவிட மின்னுந். தன்மையும் வேகமும். அஇக. 
மென்பதனால் “திரைப்படச் சுகங்கள்” என்றே கூறலா' 
மெனத் தோன்றுகிறது. இளமைப் பருவத்துச் செல்வங்கள் 
என்று இன்று அளக்கப்பட்டு இந்தப். பரந்த. பாரத. தேசத் 
தின் நாளைய மனிதர்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிற பிள்ளை 
கள் பலரிடம் இப்படி . மின்னி மின்னி மறைய வேண்டு. 
மென்ற ஆசைதான் அதிகமாக இருப்பதை இன்று காண். 
கிறோம். இது இந்த நாட்டுக்கு நல்ல.தில்லை என்று: கவலைப், 
படுவதைத் தவிர நாம் இப்போது வேறென்ன செய்யலாம்? ப 

விரைந்த வளர்ச்சி. 

நிதானமாகவும், படிப்படியாகவும் உழைத்து மூன்: 
னேற வேண்டிய இளைஞர்சள் கூட. இன்று விரைந்த வளர்ச் 
சிக்குத் தவிக்கிறார்கள். அறத்தையும் நேர்மையையும் பற்றி” 
ஆரியர்கள் கற்பிக்கும்போது எதிரே. அமர்த்து கற்றுக்
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“கொள்ளுகிற மாணவர்களுக்கே அவற்றில் நம்பிக்கை பதி 
வதில்லை. ஏதோ பழைய நூலாசிரியார்கள் பழைய உலகத்துக் 
குச் சொல்லி வைத்து விட்டுப் போன நீதிகள்; இன்றைய 
உலகத்துக்கு அவை பயன்படப் போவதில்லை என்பது போல் 
ஒரு சலிப்பு மனப்பான்மை எங்கும் பரவியிருக்கிறது. இப் 
படிப் பட்ட பனப்பான்மை நாட்டுக்கு நல்லதில்லை. 

இன்று திரைப்படக் கதைகளிலும், நாடகக் கதை 
களிலும், அந்தச் கதைகளில் வருகிற எவருடைய முன்னேற் 
றித்தைப் பற்றியாவது காண்பிக்கும் போது அந்த மூன் 
மனேற்றத்துக்கு உலகியல் ரீதியான வெறும் முயற்சிக் காரணங் 

களை விரைந்து காண்பிக்கிறார்களே ஓழிய அறமும், நேர்மை 
யும் சிறிதளவாவது துணை நிற்பதாகக் காட்டுவதில்லை. வகுப் 
பறைகளில் ஆசிரியர்கள் நீதி போதனைப் பகுதிகளையும், அற 
நூற் கழுத்துக்களையும் கற்பிக்கும் போது அவை சாரமற்ற 
வைசளாகத் தோன்றி மாணவர்களைக் கவரத் தவறுகன்றன. 
நல்ல ஆசிரியர்கள் நல்ல சூழ்நிலையில் உள் மனத்திலிருந்து 
படிற்த பகுஇிகளாகத் '*தர்ந்தெடுத்துச் சொல்லிக் கற்பித் 

தாலும் அறநூற் கருத்துக்கள் இளம் பிள்ளைகளைக் கவர்ந்து 
இழுக்கத் தவறி விடுகின்றன. இரைப் படச் சகங்களைப் போல் 
மின்னி மின்னி நேர்கிற சுகங்களுக்குத்தான் இன்றைய இளந் 
தலை முறை மனம் தாழ்த்த ஆசைப்படுகிறது. வயதானவர் 
.கள், இளைஞர்கள். என்ற பாகுபாடு இதற்குத் தேவையில்லை. 
அறத்திலும், நீதியிலும், நேர்மையிலும் நம்பிக்கை வைப்ப 
தற்கு வயது ஒரு காரணமும் ஆகாது. அவற்றில் நம்.பிக்கை 
வைக்கிற இளம் பிள்ளையே. மனம் முதிர்ந்தவனாகத் தோன்ற 

_ வும், நம்பிக்கை வைக்காத வயது முதிர்த்தவரே மனம் 
.முதிராதவராகத் தோன்றுவதும் கூடும். 

திரைப்பட. வளர்ச்சி போல் ஓடும் சுகங்களில் மயங்கும் 
பரிதாபகரமான சூழ்நிலை வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கொண்டு : 
ஆட்டுகிற தலைமுறை எதுவோ அது தேசத்தின் போதாத 
காலம்... மின்னி மின்னி மறைய வேண்டுமென்று வேகம் 

- வேகமான சுகங்சளுக்குப் பறந்து கொண்டு தவிப்பதைவிட
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நிலையான நலத்துக்கு ஆசைப்படும் பரிபக்குவம் வருவது 
நாட்டுக்கே நல்லது. இந்த நாட்டின் எதிர்கால நலத்துக்கு. 
இப்படி ஒரு பரிபக்குவம் மிக மிக அவசியமானது. 

இவ்வாறு எழுதியிருப்பதனால் திரைப்படங்களும் நாட 
கங்களும் தமக்கென மேற் கொண்டு நிகழ்கிற கதையைப் 
பற்றிய விவாதப் பிரச்னை ஏதும் இங்கு எழுவதற்கு நியாய 
மில்லை. “கலை உருவம்” என்ற அமைப்பில் அவை கதாரபாத் 
திரங்களின் வாழ்க்கை வளர்ச்சியையோ, சுசதுக்கங்களையோ 
விரைவாகக் (ஓரளவு தடுமாருமல்) காட்டுவதற்கு உரிமை 
யுள்ளவைதாம். அவை அவ்வாறு காண்பிப்பதைக் கலையாக 
மட்டும் இரிக்கலாம். வாழ்க்கையிலும் அதே அளவு வேகம் 
"வேண்டு மென்று ஏங்? நிற்கக் கூடாது. வெறும் துக்க நிகழ்ச் 
சிகளுக்காக அந்த வேகத்தை யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் 
கள். ஆனால் சுகங்கள் வரும்போது மட்டும் சினிமாக் கதை 
நிகழ்ச்சிகளைப் போல் வேகமாக வரவேண்டுமென்று பவர் 
ஆசைப்படுவார்கள். வேடிக்கையான ஆசைதான் Bay! 
“வே9றன்ன சொல்வது? 

பாலம் ஆசிரியர்கள் 
இத்த சிந்தனை மேடையில் கல்விக் கூடஙிகளையும் ஆரி 

யார்களையும் பற்றி எழுதுவதென்று தீர்மானமாக விட்டது. 
அரே ஒரு நேயர் (அவரும் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர்தான்.) உங்கள் 
சிந்தனை மேடையில் கல்விக் கூடங்களையும், ஆசிரியர்களையும் 
பற்றிய சிந்தனைக்கு இடம் உண்டோ இல்லையோ என்று எழு 
திக் கேட்டிருக்கிறார். *தாராளமரக இடம். உண்டு” .என்று 
பதில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை விடக் காரியத்தில் காண் 
பித்து விடுவதே நல்லதல்லவா? | - 

சிந்தனைகள் மலரவும். மலர்விக்கவும் காரணமாக . இருக் 
கம் மூதல் எண்ணம் தூய்மையான ஆசிரியன் எவனோ அவனி. 

_ ம்மிருந்து தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும். மகா மூனிவா் 
கள் புண்ணிய நதிகளின் கரைகளிலே புல்லில் வேய்ந்த சன்
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ஞ் சிறு தவக் குடில்களில் இருந்து கொண்டு பேரரசர்களின்: 
பிள்ளைகளும் தங்களை இருப்பிடம் தேடி. வந்து கற்கும்படி.. 
அறிவின் கம்பிரத்தோடு வாழ்ந்த காலம் தொடங்கக் கொல்: 
லம் ஓடு வேய்ந்த விசாலமான வகுப்பறைகளில் ஒட்டு வெல். 
“கையையும் வீட்டு வாழ்க்கையின் வறுமை வெக்கையும் 
சேர்த்து அனுபவித்துக் கொண்டு ஒடுங்க நைந்த தோற்றத். 
தோடு வாழும் இன்றைய வாத்தியார்”கள் வரை அனைவரும் 
ஆசிரியர்கள்தாம். இன்றைக்குப் பொது மேடைகளில் பேச. 
கிறவர்கள் புகழ்வதற்கு யாரும் கிடைக்காத நேரத்தில் ' 
ஆசிரியர்களைப் பற்றிப் புகழ்வது உள்பட மிக மிகப் பழங் 
காலத்துப் புகழ்ச்சி மொழியாகிய, 

“எழுத்தறிவின் இறைவன் ஆகும்” 
என்பது வரை எல்லாவற்றையும் இப்போது இந்திக்கலாம்:; 
புகழில் என்ன இருக்கிறது? மனத்திலிருந்து பிறவாமல் 
தாவிலிருந்தும், உதடுகளிலிருந்தும் பிறக்கிற வெறும் புகழ்ச்சி: 
செவிகளை மட்டுமே நிறையச் செய்யும். ஆனால் இன்றைய 
ஆசிரியனுக்கு வயிறும் நிறைய வேண்டுமே! அப்படி வயிறு: 
திறைவதங்குக் தன் தொழிலும் பயன்பட்டாக வேண்டுமே? 

எப்போதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலக் 
தில் வாழ்ந்து ஆரிரியார்கள் கற்பதற்காகத் தங்களைத் தேடி. 
வத்து குருகுல வாசம் செய்யும் பயாணவர்களுக்குத் தத்தம். 
ஆசிரமங்களிலேயே உணவளித்து வளர்த்துப் பேணி அவர் 
களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விநாடியும் எப்ப்டி. எப்: 
யடி. உருவாக வேண்டும் என்பதையும் கல்வியோடு சோ SCs 
குற்பித்திருக்கிறார்கள். இன்றைய நிலையேர மூற்றிலும் மாறு: 
பட்டது; வேறுபட்டது. வகுப்பறைகளில் கழியும் சில மணி: 
தேரங்களுக்குப் பின் ஆரரியனும், மாணவனும் தனித்தனியே: 
பிரிந்து விடுவதைப் போல் இன்று வாழ்க்கையும் கல்வியும். 
கூடத் தனித் தனியே பிரிந்துதான் இருக்கின்றன. 

வேத காலத்திலும், துரேஈணர் போன்ற இதிகாச கதா 
பாத்திரங்களைப் பற்றிய நினைவு உண்டாகப்படுகிற காலத்த 

_ அம் கல்வி கற்பிப்பது என்ற செயல் கோயில் வழிபாட்டைம் 

~
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போல ஒரு புனிதமான இயக்கமாக இருந்திருக்க வேண்டு: 
மென்று நாம் அநுமானிக்க முடிகிறது. கற்பிப்பது என்பது 

- ஒரு காலத்தில் எந்தவிதமான பிரஇபலனையும் எதிர்பார௱ 
மல் செய்யப்படுகிற புனித இயக்கமாக இருந்ததென்று 

நினைத்துவிட்டு ஒரு விநாடிக்குப்பின் அப்படி. இருந்த பொற்: 
காலத்தை மீண்டும் எண்ணிச் சிந்தனையைப் பின்னோக்கி ஓட 
விடும் போது உங்களுக்கு மெய்சிலிர்க்கிறதல்லவா? அப்படி. 

இருந்த காலத்தில் அறிவை வழங்குகிறவன் எவனோ அவனும் 
தெய்வமாக மதிக்கப் பெற்றிருப்பான் என்பதில் சிறிதும்: 
சந்தேகமே இல்லை. இப்போது மதிக்கப்படுகிற காரணங் 
களும், மதிக்கிற காரணங்களும் விதம் விதமாக மாறியிருக் 
இன்றன. பணமுடையவரா்கள் சிலரை அவ்வுடைமைக்காகத் 
தெய்வங்களாகத் தொழமுகரறோம்? புகமுடையவர்கள் சிலரை 
அவ்வுடைமைக்காகத் தொழுகிறோம்.. பதவியும் செல்வாக் 
கும். உள்ளவர்கள் சிலரை அவற்றுக்காகத் தொழுகிறோம். 
குணங்களுக்காகவும் அறிவுடைமைக்காகவும், அவற்றை. 
உடையவர்களைத் தேடித் தொழுவது இன்றைய சமுதாய 
வாழ்க்கையில் மிகவும் குறைந்து போயிருப்பதாகவே 

தோன்றுகிறது. எந்த விதத்தில் எப்படி. இந்த மதிப்பிடு 
குறைந்து போயிற்று! என்று சற்றே இந்தித்துப் பார்க்கு 
லாம். 

ஏணிகளைப் போல 

இன்றைய நிலையில் இந்த நாட்டுக் கல்விக் கூடங்களை 
யும், அவற்றில் உழைக்கும் ஆசிரியப் பெருமக்களையும் 
பற்றிச் இந்திப்பதற்கு நிரழறையப் பிரச்னைகள் இருக்கின் 
nor. அிரியராக இருப்பதென்பது வேத காலத்து 
இலட்சியத்தைப் போல் இன்று பயன் எதிர்பாராத புனித 
இயக்கமாக இல்லை. அப்படி இருப்பதும். இன்று சாத்திய... 
மாகாது. எனவே இன்றைய நிலையில் கற்பிப்பதெதன்பதை. 
உழைப்பாகவும் தொழிலாசவும்தான் : கொள்ள. வேண்டும். 
குறிப்பிட்ட ஆரியர். தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் 

அதை அப்படித்தான் கருதியிருக்க முடியும். 
சி, மே, 4.
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ஆசிரியர் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவா்கள் . எப்போ 

தாவது அதில் சலிப்பு அடைவதம்கும் இடமிருக்கிறது. 
ஆசிரியர்கள் ஏணியைப் போல் பிறர் ஏறி ஏறி மேல் படிக்குச் 

செல்வதற்குத் தாங்கள் சாதனமாக மட்டும் அமைந்து அவ் 

வளவில் நின்றுவிடுகிருார்கள். இந்தச் சிந்தனையை வேறொரு 
கோணத்தில் மாற்றிச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் வேதனையாகக் 
கூட இருக்கலாம். திண்ணைப் பள்ளிக்கூட வாத்தியார் திரு 
வேங்கடத்திடம் அரிச்சுவடி படித்த மன்னார்சாமி சிலபல 
ஆண்டுகளில் ஐ.ஏ.எஸ். தேறி அதே மாவட்டத்துக்குக் 
கலெக்டராகக் கூட வந்துவிடலாம். வாழ்க்கைத் தொல்லை 
அளும், குடும்பத் துன்பங்களும் முன்னேற முடியாமல் தடுக் 
கிற பட்சத்தில் வாத்தியார் திருவேங்கடம் அதே ஒட்டுப். 

'போட்ட சட்டையும் பழுப்பேறின வேட்டியுமாக ௮ரிச் 
சுவடி. சொல்லிக் கொடுத்தே தம் காலத்தைக் கழித்து 
விடுவார். : பதவி ஏற்றத் தாழ்வுகளையோ, செல்வாக் 
கையோ இப்படிக் கணித்துப் பார்த்து முடிவு சொல்வது 
கூடாதுதான். அனாலும் இன்றைய சமுதாய வாழ்வில் சர 
சரி மதிப்பீடுகள் எல்லாமே இப்படித்தான் இருக்கின்றன. 
“எனவே நாமும் வேறு விதமாக மதிப்பீடு செய்ய முடிவ 
தில்லை. சமூகத்தில் ஆூரியர்களுடைய மதிப்பு பெருக 
வேண்டும். என்று எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள், ஓப்புக் 
“கொள்கிறார்கள். ஆனால் “எந்த விதத்தில் அதைப் பெருகச் 
செய்வது?” என்ற கேள்வி வரும்போதுதான் தயக்கமாக ' 

இருக்கறது... “கற்பிப்பதும் ஒரு ெதொழில்; அதனாலும் 
வருவாய். தேட மூடியும்”. என்ற நிலையில் உள்ள இந்த 
நூற்றுண்டில் ஓர் ஆசிரியன். அடைய முடியாத அவ்வளவு 
சமூக மதிப்பைக் கற்பிப்பது தொழிலாக இல்லாத காலத் 
தில் முனிவர்களும், பெரியவர்களும் அடைந்இருக்கிறார்கள். : 
மாபெரும். மன்னர்கள் கூடத். .தங்களைத். தேடி வந்து 
வணங்கும்படி அடர்ந்த காடுகளிலும், நதிக் கறைகளிலும் 
இதுங்கி வாழ்ந்தகொண்டே தெய்வங்களைப் போல . மதிக்கப். 

_வ்ட்டிருக்கிறார்கள் . அந்தப் பெரியவர்கள். “சொந்த அமைச் 
_ சர்களிடமும் கலந்து ஆலோ?ிக்க மூடியாத பெரிய பெரிய
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காரியங்களை இப்படி. ஒதுங்கி வாழ்ந்த முனிவர்களையும், 
பெரியவர்களையும் தேடிப் போய்க் கலந்து ஆலோித்திருக் 
கிறார்கள் பழைய காலத்து அரசர்கள். இன்றைய ஆசிரி 
யனைத் தேடி (இண்ணைப் பள்ளிக்கூட. ஆசிரியனோ, கல்லூரிப் 
பேராசிரியனோ, யாராக இருந்தாலும் சரி) . இப்படிப்பட்ட 
மாபெரும் அரசியல் பிரச்னைகள் எதுவும் வரப் .போவ தில்லை. 

இன்றைய ஆூரியர்களுக்குள்ள வேதனைகளை ஒவ்வொன்றாக 
எண்ணிப் பார்த்தால் அவர்கள் இந்தச் சமூகத்தை ஒரு 
நாளும் மன்னிக்க: மாட்டார்கள். 

குறைந்த கவர்ச்சி 

ஒரு சிறிய அரசாங்கக் காரியாலயத்தில் இரண்டாந் 
தறத்துக் குமாஸ்தாவாக வேலை பார்க்கிற. ஓர் இளைஞனையும் ,, 
உயர்தரப்பள்ளியில் ஆிரியனாக வேலை பார்க்கிற ஓர் இளைஞ 

வையும், மூன் நிறுத்திப் பெண்ணுக்குத் இருமணத்துக்கு 
_ வரன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற பெற்றோரிடம் கேட்டால் 
கமாஸ்தாவைத்தான் முதலில் நாடுவார்கள். *மனித Fup 
தாயத்தை உருவாக்குகிற புனிதப் பணியைச் செய்கிறவர் 
கள்? என்ற ஆரியப் பணியின் இலட்சிய அடையாளங்களை 
யெல்லாம் பொது உலகத்தில் ஒப்புக்கொள்ளமாட்டார்கள். 
*வக்கத்தவனுக்கு வாத்தியார் வேலை” என்ற தரக் குறை 
வான பழமொழியை உண்டாக்கிய$த பொதுஉலகம் தானே? 

சேம நிதி, ஓய்வுக்கால "இயம், மாணவர்கள் பல 
. நால் புகழப்படும் நிலை-- எல்லாம் இருந்தும்கூட இந்தத். 

தொழில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கவர்ச்சி குன்றியதாகவே . 

கருதப் படுகிறது. உத்தியோகம் தேடி. ஆவலோடு. புறப்படு. 
இற பட்டதாரி இளைஞர்களும் கம்பெனிகள், சர்க்கார் வேலை 

. வியாபாரம், பொறியியல் துறை. வேலை, இவைகளுக்கு 

எல்லாம் முயன்று இயலாமையோடு . அலுத்த பின் பே, 

«6 fl சரி] கடைசியாக டீச்சர்ஸ். டிரெயினிங்குக்காவது 

போய்ச் சேரலாம்”? என்ற முடிவோடு வருகிருர்கள்.... 

oo அனியார்., துறைக் கம்பெனிகளிலும்... வியாபார நிறுவனம்.
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களிலும் செய்வதைப் போல் விருப்பு--வெறுப்பு--வேண்டிய 
வா்- வேண்டாதவர் நிலைகளைக் கொண்டு இடர் இடீரென்று 
ஊதிய வளர்ச்சி (இன்கரிமெண்ட்)களைத் தந்து தாக்க விடப் 
படலாம் என்ற அதிர்ஷ்ட நம்பிக்கை கூட ஆூரியா் தொழி 
லில் இல்லை. திட்டமிடப்பட்ட எளிய ஊதியம் வீங்காமலும், 
மெலியாமலும் ஒரு ராகக் கிடைப்பது தவிர (ஓல பள்ளிக் 
கூடங்களில் ஒரு சீராகக் கிடைக்காமல் இரண்டு மாதப். 
பாக்கி, மூன்று மாதப் பாக்கி நின்று விடுவதும் உண்டு) வேறு 
ஏந்த அதிர்ஷ்டக் கனவுகளுக்கும் ஆசிரியா் தொழிலில் இடம் 
இல்லை. மில்லில் வேலை பார்க்கிறவர் வருஷத்துக்கு இரண்டு 
மூன்று முறை போனஸ் கிடைக்கும் என்று நினைப்பது போல் 
ஆசிரியர் தொழிலில் நாளைய அதிர்ஷ்டம் என்று எதை 
நினைத்தும் அதிர்ஷ்டக் கனவுகள் காண்பதற்கு வாய்ப்புக்கள் 
அறவே இல்லை. 

... தன்னிடம் படிக்கிற; பையன் காரிலே வந்து பள்ளிக்: 
கூடத்தில் இறங்குவதைப் பார்த்துக் கொண்டே கான் 
வேர்க்க விறுவிறுக்க நடந்து வந்து கற்பிக்கிற பள்ளி ஆரி 
யன் மானிட சமுதாயத்தை உருவாச்கும் பணியில் ஈடுபட் 
டிருப்பதற்காகப் பெருமைப்படலாம். ஆனால் “தன்னுடைய 
சுகதுக்கங்களை உற்று நோக்கித் தன்னை இந்தச் சமூகம் எவ் 
வளவுக்கு மதித்துக் கொண்டிருக்கிறது?” என்ற கேள்வியை 
அவன் மனம் அவனிடமே கேட்கத் தொடங்கி விட்டால் திந் 
தனை அந்த. இடத்தோடு அறுபட்டுப் போவதோடு மனமும் 
கண்களும்: கலங்கிவிடும், “ஒர் ஆ௫ரியனைச் சமூகம் எந்த 

. அளவு.மதிக்கெது?? — மிகவும் பரிதாபகரமான கேள்வி இது. 
தான் : இந்தச். சமூகத்துக்கு வெறும் ஏணியாக இருந்து 
கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மை AGS விநாடியில் . 
அவனுக்குப் புரியத் தொடங்க விடுகிறது. “வேத காலத்து 

்.. முனிவர்களும் : அப்படித்தானே இருத்திருக்கிறார்கள்?? என் 
றெண்ணி இன்றைய ஆரியன் தன்னைத் தியாகியாகப் பரவித் 

். துக் கொண்டும் இருப்திப் படமுடியாது. வேத காலத்து 
முனிவர்கள் புகழையும், பொருளையும் பற்றிக் கவலைப் படா 

ed “grb இந்த உலகத் தில் புத்தியின் பரம்பரையை
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உருவாக்குகிறோம்” என்ற பெருமிதமான நம்.பிக்கையோடு 
ஒதுங்க வாழ்ந்தார்கள். இன்றைய ஆரியர்கள் அப்படி 

வாழ மூடியாது. மற்றத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு 
உள்ளதைப் போலப் பொதுவாழ்க்கையின் எல்லா விதமான 
கவலைகளும் இன்றைய ஆசிரியர்களுக்கும் உண்டு, அக்க. 
சமயத்தில் பொதுவாழ்க்கையின் எல்லா விதமான் வ௫௪தஇ 

களின் கதவுகளும் . இவர்களுக்காகத் இறக்கப்பட.வில்லை. 
அதனால்தான் ' இந்தத் தொழில் பலவிதத்திலும் கவர்ச்சி 
குறைத்ததாகப் URL Bi 

கல்விக் கூடங்கள் 

எரியர்கள் நிலைதான் இப்படி என்றால் கல்விக் கூடல் 
களின் நிலையைப் பற்றிச் செல்லவே வேண்டாம். முக்கால் 
மணி நேரத்துக்கு ஒரு பாட வேளையாகப் பிரித்து, .*இந்த 

- மழக்கால் மணி நேரத்துக்கு இந்தக் கனவைத்தான் காண 
வேண்டும்” என்று வற்புறுத்திக் கனவு காணச் செய்வது 
போல் எதிலும் மனத்தை ஆம விடாமல் செய்றது இன் 
றைய படிப்பு. இளம் பருவத்து மாணவன் இத்த நூற்றாண் 
டில் தன்னுடைய ஆசிரியரை எப்படி. அளத்து பார்த்து 

இக்க முடியும் என்பதையும் றிது சிந்திக்கலாம். 

மனம் பக்குவப்படாத பதினாறு பதினேழு வயது. மாண 
வன் தன் சண்களுக்கு முன்னால் தெரிகிற உலகத்தில் படா 
“டோபமாக வாழ்கிற பலரையும் அப்ப்டி வாழ முடியாக தன் 
ஆசிரியரையும் இணைத்து. எடை போட்டுப் பார்ப்பான்: 
அவனுடைய நிறுவையில் ஆரியர் ' பெரும்பாலும் எடை | 
குறைந்தே தோன்றுவார். சமூக வாழ்க்கையில். எந்த ஆடம் _ 
பரங்களையும் கடைப்பிடிக்க இயலாத எவிய வருவாய் உள்ள .. 
இனம் ஆசிரிய இனம். சப்பல் போல் நீளக் காரில் தனி ஆளா 
கப் பவனி வருகிற திரை வானத்துத் தாரகைகளையும், வெள் ... 
ளம் வெள்ளமாய்க். கூட்டம் கூட மேடையேறி மாலையும் — 
கழுத்துமாக நிற்கும் அரசியல் பிரமுகரையும், விநாடிக்று... 
இலட்ச ரூபாய் வரவு. செலவு. செய்யும் வியாபாரியையும்க
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பார்த்துப் பார்த்து ஆச்சரியப்படத் தொடங்கும் பிஞ்சு 

உள்ளங்கள் அவ்வாறே தன் ஆசிரியரிடமும் ஆச்சரியப்படத் 

தக்க சக்தி ஏதாவது இருக்கிறதா என்று தேடுகின்றன. புத்தி 
பின் பெருக்கமே ஒர் ஆச்சரியம்தான். ஆனால் புத்தியின் பரப் 
பையும் பெருக்கத்தையும் மட்டுமே ஆச்சரியமாக மதிக்கும் 
மனப் ப்க்குவம் வேக மயமான இந்த நூற்றாண்டில் எத்தனை 

இளம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்க முடிவும்? இருந்தால்தான் நாட் 
பூன் சூழ்நிலை மிகவும் நன்றாக விடுமே? 

- பள்ளிப் படிப்பைவிட வேறு ஞாபகங்கள் அதிகமாகச் 
சூழ்ந்துள்ள இந்தக் காலத்தில் பொது வாழ்வில் கல்விக் 
கூடங்களின் எல்லையில் வகுப்பு வேளைகளில் மட்டும்தான் 
ஓரளவுக்கு இன்றைய மாணவரா£ல் ஆூரியனையும் வியக்க 
முடிகிறது. எஞ்சிய பெரும் போதெல்லாம் அவர்கள் வியப் 
பதற்கு வேறு பல பெருமைகள் அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள் 
கின்றன. எனவே பழைய காலத்துக் குரு பக்தியைப் 
போலக் கட்டை விரலை அரிந்து தருற சர மாணவர்களை 
இன்று காண முடியாது. ஒரு வேளை வாத்தியாருக்குக் 
கட்டை விரல் நஷ்டத்தை உண்டாக்குகிற புதுவிதமான இர 

. மாணவர்கள் வேண்டுமானால் இந்த நாளில் கிடைக்கலாம். 
கல்விக் கூடங்களில்ஓழுக்கமும், கட்டுப்பாடும் பண்பும் கற் 
பித்து மாணவர்களை உருவாக்குவதில் கவனம் குன்றி வெறும் 
பரீட்சைக்கு உருவாக்குவதில் மட்டும் கவனம் பெருகியுள்ள 
காலம் இது பரிட்சை எழுத உருவாக்கப் படுகிற. மாணவர் 
களுக்கு அதற்கான தயாரிப்புக்களைத் தவிர வேறு எதுவும் 
கற்பிக்க நேரமும் அவகாசமும். இல்லை எனலாம். ஓழுக்கத் 
தையும், பண்பாட்டையும் கோட்டை விட்டு விட்டுக் கணக் 
கையும், விஞ்ஞானத்தையும் மட்டுமே வளைத்து வளைத்துக் 
கற்பித்துக் கொண்டிருப்பதில் என்ன பயன்? விதை நெல்லை 
அவித்துச் சோருக்கினால் எதிர்கால விளைவுகளைப் பற் றி 
என்ன சொல்வது? 

எல்லாக் கட்டிடத்துக்கும் அடி.ப்படை அவசியம் எந்த 
விதமான கல்வியை வேண்டுமானாலும் கற்பியுங்கள். ஆனால் 
ஹதுற்கு அடிப்படையாக ஒழுக்கமும், பண்பாடும் அமைந்
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திருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் கண்டிப்பாக: நினைவு 
கொள்ள வேண்டும். அகவே. இன்றைய. ஆூிரியர்களுக்குச் 
சமூகத்தின் மதிப்பீடு போதவில்லை. இன்றைய. கல்விக்கு. 
ஓழுக்கமும் பண்பாடும் போதவில்லை, கற்பிப்பவர்க்கும் 

குறை. கற்பிப்பதற்கும் குறை. இர்வதானால் இரண்டு 
குறையும் அல்லவா ஒருங்கு இற. வேண்டும்? ஆரியர்களை. 
மட்டும் குறை சொல்லிப் பயனில்லை. சமுதாய வாழ்வில் 
தங்களுடைய மதிப்பு இன்னும் பெருகவேண்டுமென்று அவர். 
கள் எதிர்பார்ப்பது நியாயமான கோரிக்கையே. எழுத்தறி: — 
வித்தவனை இறைவனாக வணங்க முடியா விட்டாலும் போகி . 
றது. அனால் தயவுசெய்து மனிதனாகவாவது மதியுங்கள் £ 
இன்று உருவாகிற புதிய பாரதத்தில் பள்ளிக்கூடங்கள் நாற்: 
றங்கால்களைப் போன்றவை. நாற்றங்காலிலேயே கெட்டுப் 
போகிற பயிர் நடுகைக்குப் பயன்படுமா? நாற்றங்காலையும் 
பயிரையும் சேர்த்தே பேணவேண்டுமல்லவா? ன 

காலம் தேய்ந்த நள் 
கலைகள்: என்றும் அழியப் போவ இல்லை; ஆனால் அவற் 

றின் தோக்கமும், பயனும், காலந்தோறும் மாறிக் 
கொண்டே. போவதுண்டு. இற்பம், சத்திரம், சங்கீதம். 
போன்ற நளின கலைகள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் என் 
னென்ன இலட்சியங்களை எல்லையாகக் கொண்டிருந்தனவே௱ . 

அந்த. இலட்சயங்களும், அவற்றின் எல்லைகளும் இன்று சுருங் . 
இப் போயிருப்பதைக் கண்கூடாகக் காண்கிறோம். இந்தச் 
சுருக்கத்துக்குக் காரணம் என்ன? | ட் 

"Carlo செய்தால் கூலி--கூலி கொடுத்த அளவுக்கு... 
Gara’ —sreir தொழிலும் பயனும் அருகருகே. (வைத்துக்... 

. கணக்டப்படுகிற நூற்றாண்டில் சிற்பமும், சித்திரமும், சங். 

 தீதமும் எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன . என்: 

பதைச் சந்திக்கலாம். தொழிலும் கலையும் ஒன்றாக முடி 

யாத தனத தனித் துறைகள். ஒரு தொழிலைச் செய்கிறவன்
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அதை முடித்ததும் அதற்கென்று கிடைக்கிற பயனைப் பெற் 
MG கொண்டு மனநிறைவு அடைந்து விடுவான். ஆனால் 
ஒரு கலையின் மன நிறைவோ, புகழோ, இப்படிச் சுருக்க 
மாகக் கிடைத்து ஓய்ந்துவிடக் கூடியதஇல்லை. கலையின் நயத் 
தைப் போலவே அதற்குக் இடைக்கிற புகழும் சிரஞ்சீவித் 
தன்மை வாய்ந்தது. தலைமுறை தலைமுறையாக வளர்ந்து 
கொண்டே போகக் கூடியது. புகழ் கணிக்கப்படுகிற காலத் 
துக்கு முற்றுமிட மில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டே போகக் 
கூடிய இந்தப் பெருமை கலைத்துறைக்கு மட்டுமே உண்டு, 

ஆனால் சரஞ்சீவித் தன்மை வாய்ந்த அந்தக் கலைகளெல் 
லாம் இன்று ஆற்றல் குன்றிக் தேய்ந்து போப் நிற்கின்றன. 
“இந்த உலகத்தை இன்றும், நாளையும், அழகாய் வைத்துக் 
கொண்டிருப்பதற்குக் காரணமானவற்றில் தன் கலையும் 
ஒன்று'--என்ற பெருமிதத்தோடு நிமிர்ந்து நின்றுகொண்டு 
பலரைக் கைகூப்பித் தொழச் செய்த இலட்சியக் கலை வீரர் 
களைப் பற்றி நினைத்து விட்டு இன்றைய நிலையையும் நினைத் 
தால் மனத்துக்கு வேதனையாகத்தான் இருக்கிறது. 

தன்னுடைய மனத்தின் எண்ணங்களையும் தவத்தையும், 
அந்தத் தவத்தின் ஆற்றல் வாய்ந்த அழகுகளையும் செதுக்கச் 
செதுக்கிக் கல்லைத் தெய்வமாக்கும் சிற்பியின் கைகளை எந்த 
விலையால் மதிப்பிட முடியும்? நினைப்பில் கற்பித்துக் கற்பித்த 
அழகாக்கி வார்ணங்களாலும், கோடுகளாலு.ம் அதைக் கண் 
ணுக்குக் தென்படும். உருவமாய்ப் படைக்கிற ஒவியனின் 
சாதனைக்குத்தான் விலை ஏது? 

மனிதனோடு மனிதன் பேச முடிந்த மொழியைக்காட்டி .. 
லும் ஒரு படி உயர்வாகச் சென்று தெய்வத்தோடு மனிதன் 
பேசுவதற்கு ஒருமொழி வேண்டுமென்றஇலட்சியத்துக்காகக் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சங்கத்துக்கும் எவரால் விலை கணிக்க 
முடியும்? சங்கீதம் என்பது உயர்ந்த கரத்து அன்பைப் பேசு 
வதற்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மொழி... தெய்வத்தின் 
மேலோ, அல்லது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் மேலோ 
ஏற்படுகிற பக்தியை அல்லது அன்பைப் பக்குவமாக வெளி
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யிடுவதற்குக் கண்டுபிடிக்கப் பெற்றிருக்கும் ப்ண்பட்ட 
மொழியே சங்கதம். அது ஒரு மொழி. . அன்பில் பல்வேறு. 
நிலைகளை மிகவும் இனிமையாசவும், சுருக்கமாகவும் பேச. 
முடிந்த மொழி. இன்று இசையும் அதன் பயனும் எப்படி 
எப்படியோ உபயோகப் படுகின்றன என்றாலும் ஆதியின் 
உயர்ந்த கரத்து அன்பை இனிமையாகவும், சுருக்கமாகவும் 

'பேசுவதத்கு ஓரு புதிய பாஷையாகவே அது பிறந்த தென் . 
பதை எவரும் மறுப்பதற்கில்லை. கால தேச வர்த்தமானகி 
களினால் இந்தக் கலைகளும் இவற்றின் இலட்சயங்களும் 
இன்று தேய்ந்து போயிருக்கின்றன? ஆனால் அழிந்து போங்் 
விடவில்லை என்ப்து ஓரளவு நம்பிக்கை தருவதாயிருக்க.ு. 

நலிந்த வாழ்க்கை 

சிற்ப சாத்திரங்களையும், கோயில் அமைப்பு முறை ஆக் 
மங்களையும், முறையாகப் பயின்று தேர்ந்த ஸ்தபதஇயார் 
ஒருவரைச் சமீப்தீதில் சந்தித்தேன். அவரிடம் பேக் 
கொண்டிருந்த சில மணி நேரத்திலே மனம் குமூற அவரீ 
வெளியிட்ட பல கருத்துக்களை என்றும் மறக்கவே முடியாத. 
அவை உங்களோடும் பகிர்ந்துகொள்ள ஏற்ற கருத்துக்களே. 

“எங்கள் தொழிலை விடப் பாய்முடைகிறவன், கூடை 
முடைகிறவன் தொழில் இலாபகரமாயிருக்கிறது ஐயா/ 
மூன்று மாதத்தில் வாங்கிய பாய் பழையதாகியவுடன் புதுப் 
யாயைத் தேடி வந்து வாங்குவார்கள். கூடை கெட்டுப் 
போய் விட்டால் புதுக் கூடை வாங்குவார்கள். எனவே 
பாய் பின்னுகிறவனுக்கும், கூடை முடைகறவனுக்கும் 
அவன் படைக்கிற பொருள்கள் அடுத்தடுத்துச் செவழிந்தி 
பிடி இலாபம் தந்து கொண்டே யிருக்கும். ஆனால் நான் 
செதுக்கிக் கொடுக்கிற சிலையும், கட்டிக் கொடுக்கிற கோயி 
BID, என் காலத்துக்குப் பின்பு பல. தலைமுறையானாலும் 
அழிவோ, .சேதமோ இல்லாமல் நிலைத்து. விடுகிறதே! 
பழைய காலத்தில் ஏதாவது ஒரு. கோவிலுக்கு ஒரு சில 
செதுக்கிக் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த ஒற்றைச் செயலுக்
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சாகவே எங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் எங்களை ஆதரித்தும் 
பாதுகாக்க மன்னர்களும் அவர்களுடைய பரந்த மனப்பான் 
மையும் துணையாக இருக்கப் பெற்றோம். இப்போது அப் 
படி. எங்களைப் பேணுவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள்? வீடுகளை 
யும், பெரிய பெரிய காரியாலயங்களையும், இட்டத்தோடு: 
கட்டிச் கொடுக்க “என்ஜினியார்கள்” புதிய யுகத்தின் வரு. 
வாய் நிறைந்த சிற்பிகளாகத் தோன்றி விட்டார்கள். எங் 

களைப் பொறுத்தவரையில் எங்கள் பாட்டன், மூப்பாட்டன் 
தலைமுறையில் கட்டப்பெற்ற கோயில்கள் கூட இன்னும். 
திடமானவையாக இருக்கின்றன. எப்படி. நாங்கள் வயிற்: 
றைக் கழுவுவதென்று சொல்லுங்கள். இலட்சியத்தைப் 
ப்ற்றி அப்புறம் பேசலாம், ?? 

அந்த ஸ்தப்தியாரிடமிருந்து மனக்கொதிப்போடு 
பிறந்த இந்தப் பேச்சைக் கேட்ட பின்பு எனக்கு ஒன்றுமே 
சொல்லத் தோன்றவில்லை. கூடை முூடைூறவனையும்,. 
பாய் பின்னுகிறவனையும் விட நிலையான அழகைப் படைக் 
கிற மதிப்பு வாய்ந்த கலைஞன் ஒருவன் தன் தொழிலில் அன். 
Gi. வாழ்க்கைக்குச் சோறு போட முடியாததாயிருக்கறதே. 
என்பதை உணர்ந்து வருந்திப் பேசுசிறபோது பொய்யான 
சமாதானங்களைக் .கூறுவதற்கு என் மனம் துணியவில்லை. 
இத்தச் சிற்பியைப் போலவே அன்ருட வாழ்க்கைக்குத் 
தொல்லைப்படுகிற சங்கத வித்துவான்களும் இருக்கிறார்கள்? 
அன்ருட  வாழ்க்சைக்குத் தொல்லைப்படுகற ஓவியர்கள் 
இருக்கிறார்கள். அன்றாட வாழ்க்சைக்குத் -தொல்லைப்ப்டு 
கிற கவிஞர்கள். இருக்கிறார்கள். சில உயர்ந்த கலைகளும், 
அவற்றைப். புரிந்து. கொள்ளுகிற சமூதாய இலட்சியமும். 
இன்று நலிந்து போய் விட்டன. அப்படி அந்தக் கலைகளும், 
அவற்றைப் புரிந்துகொள்கிறவர்களும் நலிந்து போய் விட்ட 
தன் காரணமாகவே அவற்றை ஆளும் கலைஞர்களின் 

- வாழ்க்கையும் பொருளாதார ரீதியாக நலிந்து போய் விட் 
உது, இந்தப் பிரச்னையின் அவ அநாவ௫யங்களைச் சந்திக் 
கும்போது பாதிக்கப் பட்டவர்களின் தொகை அதிகமா, 
“குறைவா என்ப்தை வைத்து மட்டும். இந்திக்கக். கூடாது,
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பாதிக்கப்பட்டகலைகளின் அவிய அநாவூயங்களை வைத்தே. 
இத்திக்க வேண்டும். சிற்பமும், சித்திரமும், சங்கீதமும் சமூ. 
கத்துக்கு அவசியமில்லை என்று யாரும்: துணிந்து கூறிவிட 
முடியாது. இன்று அவை எப்படி எப்படித் தேவைப்படுகன் 
றனவோ அப்படித் தேவைப்படுகிற விதங்கள் வேண்டு. 
மானால் நலிந்து போய் மாறியிருக்கலாம், 

வளர்ச்சியும். தளர்ச்சியும் ட 

சிற்பிகளுக்குள்ள் அத்தனை அதிகமான கவலை ஒவியர் 

களுக்கு இல்லை. ஒவியர்களுக்குள்ள அத்தனை அதிகமான 
கவலை சங்கீதத். துறையில். ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இல்லை. 
ஆனால் மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் ஏதேதோ கவலைகள் 
இருக்கின்றன. பத்திரிகைகளுக்கும், காலண்டர்களுக்கும் 
படம் போட்டுக் கொடுக்கிற வகையிலாவது ஓவியர்களுக்கு. 
ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. சபைகளிலும், வானொலிகளிலும் 
கிடைக்கிற வாய்ப்புக்களைப் பயன்படுத்திக் சொண்டு காலந். 
தள்ளுகிற நம்பிக்கை சங்கீதத் துறையில் ஈடுப்ட்டிருக்கறவர்- 
களில் சிலருக்காவது உண்டு. கோவில் கட்டுவதிலும், சிலை. 
கள் செதுக்குவதிலும் ஆகமங்களின் அழ்ந்த ஞானத்தோடு. 
தேர்ந்துள்ளவர்களுக்கு இன்றைய நம்.பிக்கையும் குறைவு, 
நாளைய நம்.பிக்கையும் இல்லை, நீடித்து நிற்கக் கூடிய ஒரு. 
கலையை ஆள்கிறவனின் சொந்த வாழ்க்கை இந்த நூற்றாண் 

டல் எவ்வளவுக்கு உறுதியில்லாமல் போய்விட்டது பார்த்தர் 
களா? கூடை முூடைகிறவனலுக்கும், பாய் பின்னுகிறவனுக் 
கும் இருக்கிற நாளைய நம்பிக்கை தலைமுறை தலைமுறையாக. . 
அழியாமல் நிற்கிற படைப்பைச் செய்கறவனுக்கு இல்லா 
மல் போய்விட்டதென்று தெரியும்போது நமக்கு எவ்வளவு 

வருத்தமாக இருக்கிறது? | 

கலைகள் நேற்றிருந்த. நிலையிலிருந்து இன்று எப்படி எப்- 
படியோ மாறி வளர்ந்து பிழைத்துக் கொள்ளுகின்றன . 

ஆனால் இந்த மாறுதலுக்கு ஏற்ப.விரைந்து தங்களை மாற்றிக் 
- கொள்ள முடியாத சில கலைஞர்கள் தளர்ந்து பின்தங்கி...
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நின்றுவிடுகிறார்கள். கலைத் துறையில் ஈடுபட்டிருப்ப்வ 

னுடைய வாழ்க்கையில் பரிதாபத்துக்குரிய இடம் இப்படிப் 

அரின்தங்கி விடுகிற சமயம்தான். கலைகள் தெய்வங்களைப் 
போன்றவை. ஒரு சிலர் வழிபடுவதை நிறுத்தி விட்டாலும் 
'வேறு பலர் தங்களை எப்போதும் வழிபாடு செய்யும்படி. ஆக் 
இக் கொள்ளும் நிலையான கெளரவம் அவைகளுக்கு உண்டு. 
ஆனால் கலைத் தெய்வத்தை வழிபட்டுப் பயன் கிடைக்காமல் 
மனம் தளர்ந்த கலைஞர்களின் சொந்த வேதனைகளை யார் 
தவிர்ப்பது என்ற கேள்வி எழும்போதுதான் சிக்கலாயிருக் 

ps. 

இந்தச் சிக்கல் முன்பு தகுதி வாய்ந்த ஆதரவுகளால் 
பேணப்பட்டு இன்று “தன் உழைப்பே தனக்கு ஆதரவு” என் 
பது போல் கைவிடப் பட்டுள்ள எல்லாக் கலைஞர்களுக்கும் 

-உரியதாகத்தான் இருக்கிறது. அனால் சிற்பக் கலையைப் 
போலப் பழக்கத்திலே அருகி அரிதாய்ப் போய் விட்ட சில 
கலைகளுக்கு இந்த மாறுதல் இழப்பைத்தான் கொடுத்திருக் 
கிறது என்பதில் வேறு விதமான கருத்துக்கு வழியே இல்லை. 
விக்கிரக வார்ப்பு, சிலை செய்தல் போன்ற அபூர்வமான 

கலைப் படைப்புக்களைக் காப்பாற்றுவதற்காகவாவது அந்தத் 
துறையைச் சேர்ந்த கலைஞர்களையும் நாம் காப்பாற்ற வேண் 
டும். எங்கும் கிடைக்காமல் போய் விட்ட சல அருமை 
யான மூலிகை களைத் தேடிக் கண்டு பிடிப்பது. போல்தான் 
இன்று இந்தக் சலைகளில் வவ்லவா்களைக் காண்பதும் அரிதா 
யிருக்கிறது. நாம் தேடிக் கண்டுபிடிக்கிற இரண்டொரு வல் 

- லவர்களும் மேற்கண்டவாறு தங்கள் குறைகளை. அலுத்துக் 
கொள்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள். குறைகள் இருக்கும் 

போது அவற்றை. அலுத்துக்கொள்ளாமல் மறைத்துவிட்டு, 
“*நாகரிகமாயிருந்து” ஏமாற்றுவதும் நியாயமில்லைதான். 

அந்தக் கலைஞார்களுடைய பொறுமையையும் பெருந்தன் 
“மையையும் சோதனை செய்வது போல் சமூகமும் அவர்களை 
விட்டு விடக் கூடாது. இன்று செழிப்பாயிருக்கிற பலகவை 
அகஞும் நாளை இதே. நிலைக்குப். போய்விடலாம். கலைகளின்
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நோக்கமும் பயனும் தலைமுறைக்குத் தலைமுறை மாறி வீடு 
வது என்பது நாளைக்கும் உண்மைதான். 

கலையின் வேகத்துக்குக் கலைஞர்களும் ஈடு கொடுக்க முடி. 
யாமல் பின்தங்கி விடுகிறபோது அப்படிப் பின்தங்கி விடுகிற - 
வர்களின் நாளைய நிலை என்ன என்பதைப் பற்றிச் சிந்தியுங் 
கள். உங்கள் சிந்தனைக்கு உடனே முடிவு கிடைத்து விடும். 
என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. முடிவு கிடைக்கிற வரை: 
யில் இந்த விஷயத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்க உங்களால் முடிய- 
வில்லை என்றாலும் யாராவது எங்காவது இதைப் பற்றியும். 
சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை மட்டும் சொல்லி: 
வைக்கிறேன்... 

மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர்களுக்கு 

குமிழில் எழுத்தாளன் என்ற பதத்துக்குப் பொருள் 
விரிவு சொல்லும்போது எழுத்தாண்மை உடையவன் என்று. 
பொருள் விரிவு சொல்லுவதா? அல்லது. எழுத்தை. ஆள் 
பவன் என்று பொருள் விரிவு சொல்லுவதா? இந்தப் பதம் 
மிகவும் பழமையானது என்பதைப் பற்றிச் சிறிதும். சந்தேக. 
மில்லை. எட்டுத் தொகை நரல்களில் மதுரை எழுத்தாளன் 
சேந்தன் பூதன்” என்றொரு பெயர் காணப்படுகிறதே் கை. 
யெழுத்துப் போடுவதிலிருந்து கணக்கு - எழுதுவது வரை 
எழுத்து எல்லோரையும் ஆள்வதைக் காண்கிறோம். . ஆனால்: 
எழுத்தை அள்கிறவனை எங்காவது எப்போதாவதுதான் 
காண்கிறோம்... எழுத்தை அள்வதும் ஓர் ஆண்மை என்று. 
ஓப்புக் கொள்ளத்தானே வேண்டும்? — 

பத்திரிகையாளன், நிருபர், ஆரியர் இவர்களிலிருந்து- 
வேருனவன் எழுத்தாளன். எழுத்தாண்மையில் ஆசிரியத். 
தன்மையும் உண்டு. தமிழ் நாட்டைப் பொறுத்தவரை 

பார திக்குப் பின்பு ஏற்பட்ட புது யுகத்து : எண்ணங்களைப்”. 

 பிரதிபலிக்கிற எழுத்தை யார் யார் ஆள்கிறார்களோ அவம்
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கள் அனைவரும் மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர்களே. மறுமலர்ச்சி 
எழுத்தின் யுகம் இன்னும் நிகழ்ந்து கொண்டு தானிருக் 
“கிறது. இதனினும் புதிய மாறுதல் ஏற்படுகிறவரை 
நரஃக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்கிற யுகம்தான் இது. இந்த 
மறுமலர்ச்சி யுகத்தில் எழுத்தாளர்களின் பொறுப்பு என்ன 
என்பதை எழுத்தாளர்களே வரையறுத்துக் கொண்டா 
லொழிய வேறு யாரும் கட்டளையிட்டோ அதிகாரம் 
செய்தோ வரையறுப்பதற்கில்லை. தங்கள் பொறுப்பைத் 
தாங்களே வரையறை செய்து கொண்டாலெரமியத் 
தங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேறெவரும் இல்லை என்பது 
Cured சுதந்திரமாயிருப்பவர்கள் எப்போதுமே மிகவும் 
கவனமாயிருக்க வேண்டும். இப்படிப் பிறரால் கட்டுப் 
படுத்த முடியாத சுதற்நதிர முள்ளவர்களுக்கு இரண்டு 
மடங்கு பொறுப்பு கண்டு. தங்களைக் கட்டுப்படுத்திக் 
கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு. ஓன்று. தங்களால் ஆளப் 

ஙடும் துறைகளைக் கட்டுப்பாட்டோடு ஆள வேண்டிய 
பொறுப்பு மற்றொன்று. மிகவும் சுதந்திரமாக விடப்பட்ட 
வர்களுக்குத் தான் பொறுப்பும் மிகுதி, ஒரு தலைமுறையில் 
காவிய ஆசிரியர்களும், அறநூலாசிரியர்களும், புலவர் பெரு ' 
மக்களும் செய்த இலட்சய. இயக்கத்தை இன்று வேறுவித 
மாக. நாம் செய்கிறோம் என்ற பெருமிதம் எழுத்தாளர் 
களுக்கு இருக்க வேண்டும். *உயர்ந்து காரியத்தைச் செய் 
-இறவர்களாக தாம் இழுக்கிறோம்*” என்ற . எண்ணமே ஒரு 
இவபொறுப்புத்தான்.. ட் 

பண்பு எனப்படுவது . 

ப LG அறிந்து ஒழுகல்” ட ப என்று கலித்தொகையில் அழகாகச் சொல்லி வைத்திருக் ' 
. இறார்கள். இன்றைய மறுமலர்ச் எழுத்தாளர்கள் இதை 

- அவயம் ஞாபகம். : வைத்துக் கொள்ள... வேண்டும். . 
இலக்கிய பாரம்பரியத்தின் பழம் பெருமை, புதுப்பெருமை 
எல்லாவற்றையும் கட்டிக் காக்கிற: பொறுப்பு ஓவ்வேரர் 
எழுத்தாளனுக்கும். உண்டு. பெருமை: : தன்னிடமிருந்து 
தழுவாமல் கட்டிக். காப்பதற்கு அப்படிக். காக்கிறவண்
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கழுக்கமுள்ளவனாக இருக்க . வேண்டும். இனிப்புத் இன் 
பண்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவை எப்படி. எப்படி. 
எவ்வெவற்றால் செய்யப்பட்டாலும் இனிப்பு. என்பது 
பொதுக் குணமாவதைப் போல் . கலைகஞக்கு ஒழுக்கம் 
பொதுக் குணமாக நின்று காக்க வேண்டும். எழுத்தும், 
இலக்கியப் படைப்பும்: கட இதற்கு விதி. விலக்கு இல்லை 
தான். 

அறம் பிறழாத இலக்கியம் 

ட்டம் இலக்யெ ஆரியன் இறுதிவரை தன் “எழுத்தின் 
'இலட்சியங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்வது. ஒரு பெண் தன் 
நிறைவைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதைப் போல் அவசிய 
மானதும்,. தவிர்க்க முடியாததும் ஆகும். எழுத்துக்குப் 
பண்டமாகிற பொருளோ சம்பவமோ. எதுவாக வேண்டு 
மானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் . : அதிலிருந்து விளைகிற 
அரரம் எந்த விதத்திலாவது சமுதாய நலனுக்குப் பயன் பட 
“வேண்டும். அறம், அறமல்லாதது என்ற பிரிவுகளை 
இன்றைய நிலைக்கு. ஏற்ப இப்படி வைத்துக் . கொள்ள 
முடியும். . சமூதாய நலனுக்குப். பயன்படு. இலக்கியம் 
எதுவோ அது அறம் பிறழாத இலக்கியம்? -' சமுதாய நல 
னுக்குப் பயன்படாத இலக்கியம் எதுவோ அது அறம் 
பிறழ்ந்த இலக்கியம் என்று புது விதமாகப் பரர்ப்ப்குற்குப் 
பழகிக் கொண்டால் மிகவும் நன்ளாயிருக்கும். 

கொலை கொள்ளைச் செய்திகள், பேதைத் தன்மையால் 

பெண்கள் வழி தவறுதல், இவைகளை வைத்துக் கதையும் ..... 
இலக்கியமும் புனைகிறவர்கள் இன்று கூடுதலாயிருக்கிரார்கள்.' 

. சதைகள் புனைவதற்கு இவை சம்பவங்கள் ஆகமாட்டா 
என்றோ, இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் வாழ்க்கையில் இல்லை 
என்றோ. கூற முன் வரவில்லை... கொலை கொள்ளைச் செய்தி 

சளைப் புனைகிற கற்பனை அதைப். படித்து. முடித்ததும். அவற் . 
இன் மேலும் அவற்றைச் செய்கிறவர்கள். மேலும் வெறுப்பு .. 
உண்டாக்குகிற அளவுக்காவது சமுதாய நலனுக்குப் பயன்
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பட வேண்டும். பேதைத் தன்மையாலும், அனாதரவாண 
சூழ்நிலையாலும், வழி தவறுகற பெண்களைப் பற்றி எழுதப் 
படுகிற புனை கதைகள் அவற்றிலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத் 
துக் கொள்ளும் துணிவைப் பெண்களுக்கு உண்டாக்குவ்ன 
வாயிருக்க வேண்டும். அப்படி. இல்லாமல் அந்தந்தக் கதை. 
களில் அவற்றின் தவறுதல் நிகழ்ச்சிகளே சவர்ச்சிகளாக 
அமையுமானால் எழுதுகிறவார்களின் பணி சமுதாய நலன் 
என்கிற பொது அறத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் ஏமாற்று 

கிற தென்றே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

செய்திப் பத்திரிகைகளை விரித்தால் வழி தவறிய. 
திகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய பலவிதமான செய்திகள், வார, 
மாதப் பத்திரிகைகளை விரித்தால் வழி தவறிய மையக். 
கருத்துக்களையே தங்களுடைய கவர்ச்சச் சாதனங்களாகக் 
கொண்டு பிறக்கும் கதைகள்,--இவற்றையெல்லாம் படித்து: 
விட்டுப் பேசுகிறவர்களின் பேச்சில் வழி தவறுதல்கள்-- 
என்று மொத்தமாகப் பார்க்கும்போது நல்லதை விசைவிப். 
பதற்காக விவரிக்கிற கெடுதல்களே நல்லதை விளைவிக்கத் 
தவறிக் கெடுதல்கள் என்ற அளவில் மட்டும் கவர்ச்சி நிறைந். 
தனவாய்த் தோன்றி விடுவது தெரிகிறது. எழுத்தின் 
இலட்சியம் பெண்ணின் நிறையுடைமையைப்போல் காக்கப். 
பட வேண்டியதென்று சொன்னேன். 

“ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும் 
தன்னைத்தான் கொண்டொழுக&ன் உணடூ? 

என்று திருவள்ளுவர் பெருமைக்கும், பெருந்தன்மைக்கும். 
இலக்கணம் சொல்லியிருக்கிறார். இன்றைய மறுமலர்ச்& 
எழுத்தாளனுக்கும் இது பொருந்தும். 

இரண்டு வினக்கள் 
. எதை எழுதுவது?'--என்ற கேள்வியைவிட “எதற்காக. 

எழுதுவது? என்ற கேள்விதான் முக்கியமாக இருக்க - 
வேண்டும். காளிதாளனும், கம்பனும்," இளங்கோவும். 
ஆயிரங்காலத்து வெள்ளத்தையும் நீந்திக் கொண்டு நிற்கும்.
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இலக்கியங்களைத் தந்திருக்கிறார்கள். “எதற்காக எழுத 
“வேண்டும்” என்ற கேள்வியிலேயே, “எவ்வளவு காலம் 
நிற்குழ்படி எழுத வேண்டும்?” என்ற கேள்வியும் உள்ளடங்கி 

யிருக்கிறது. வாரத்துக்கு ஒரு முறை, மாதத்துக்கு இரு 
முறை, மாதத்துக்கு ஒரு முறை என்று பத்திரிகைகள் வெளி 

வருவதற்கு எல்லை வகுத்திருக்கும் தேதியும் கால அளவுமே 
அவற்றில் வெளிவரும் விஷயங்கள் நிற்க முடிந்த கரல எல்லை 
யாகவும் இருக்க வேண்டுமென்று இப்போது பலர் நினைத்துக். 
கொண்டால் அதற்கு யார் என்ன செய்ய முடியும்? எந்தச் 
சொற்களில். பிறக்கிறது? எவ்வளவு சத்தியமுள்ள மனத்தி 
அருந்து பிறக்கிறது? எதைப் பிறப்பிக்கிறது? இவை எல்லா 
வற்றையும் பொறுத்துத்தான். இலக்கியம் நிற்கிற -காலம் 
அமைகிறது. செய்திப் பத்திரிகைகளைப் போலப் பிறந்து 
வெளியான சில மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அழிந்து பழைய 
தாகிப் போய் விடுகிற நிலைமை இலக்கயங்களுக்கும். ஏற்பட 
லாகாது. அந்த அளவுக்குப் படைப்புக்களையும் படிக்கிறவா் 
களையும் மலிவாகக் கொண்டு. போய் விட்டால். பின்னால் — 
எப்பொழுதும் மாற்றி அமைக்கவே முடியாமல் போகும்.. 
“இப்படித்தான் எழுத. வேண்டும்? என்று கற்பனை எழுத் 
தாளர்களுக்கு யாரும் கட்டளை இடுவாரில்லை. அவ்வாறு 
கட்டளை இடுவார் யாரும் இல்லாததனால் தான். அவர்களுக் 
குப் பொறுப்பு அதிகம் என்று குறிப்பிட. நேர்ந்தது. எழுத் 
இன் உயர்ந்த பண்புகள் எழுதுகின்றவனுடைய கற்பு. 
எழுத்தின் உயர்ந்த பக்குவங்கள் எழுதுகின்றவனுடைய 
வாழ்க்கையின் பண்புகள். எழுதுகின்றவர்கள் ஊர் : நடுவில் 
"கோபுரத்தைப் போல் எல்லாரும் காணும்படி பொலிந்து 
தெரிபவர்கள். அந்தக் கோபுரம் மங்கலமான .சாட்௪ 
யாகத் தோற்றமளித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று 
அக்கறை காட்டுவது தவறுகாது. 

எனவே *எதை எழுத வேண்டும்” என்பதைவிட் “எதற் 
காக எழுத. வேண்டும்” என்பதைச் சற்றே. அதிகமாக.. 
ஞாபகத்தில் பதித்துக்" கொள்ளுவது அவசியமர்கிறது.. 
பாரதியைப்போல் ஒரு மொழியினுடைய நீண்ட. வரலாற் 

சி. மே. 5.
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றில் ஒரு புதிய யுகத்தைப் படைக்கிற எழுத்தாளர்களையும் 
நாம் கண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இன்று ஒரு யுகத்தின் நீண்ட 
வரலாற்றில் தாங்களும் மறைந்து போய்விடுகிற எழுத் 
தாளர்களைத்தான் அதிகமாகப் பார்க்கிறோம். நல்ல 

எழுத்துச் சமூகத்துக்கு மருந்து போன்றது. சமூகத்தில் 
உள்ளவர்களே இதை மறந்தாலும் எழுத்தாளன் மறக்கக் 

கூடாது. ஏனென்றால் எழமுதுகிறவவனுடைய பொரறுப்புப் 
படிக்கன்றவனுடையதை விட அதிகம். நிச்சயமாக 
அதிகம். 

மாணவ வாழ்க்கை 

முன்பு ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை நிலையைப் பற்றிச் 
சிந்தித்தோம். . சிறிய இடை வேளைக்குப் பின் இப்போது 
மீண்டும் மாணவர்களின் வாழ்க்கையைப் பற்றிச் சந்திக்கப் 
போரோம். “இன்று இந்தத் தேசத்தில் மாணவ வாழ்க் 
கையைப் பற்றிச் சந்திக்க ஏதாவது இருச்கிறதா??--என்று 
குறும்பு நிறைந்த கேள்வி ஒன்று செவிகளில் விழுகிறது. 
இந்தக் கேள்வியில் உள்ள குறும்பைப் பொருட்படுத்தாமல்: 
கேள்வியை மட்டுமே பொருட்படுத்திக் கொண்டு இந்திக்க. 

“இன்று உருவாகிற மாணவர்கள் நாளைக்கு இந்தக். 
தேசத்தை நிர்வாகம் செய்யப் போடிறவர்கள் என்பதை 
மறந்து விடக் கூடாது'--என்று பள்ளிக்கூடங்களின் ஆண்டு 
விழாக்களில் தலைமை வ௫க்கிறவர்கள் வழக்கமாகச் சொல்லி. 
வைக்கிற வாக்கியமும் அதன் பொருளும் பொரய்யில்லைதான். 
ஆனால் மேடைகளில் பேசுவதைவிடவும் அதிகமாகக் சவலைப் 
பட்டுச் சிந்திக்க வேண்டிய பிரச்னை இது. 

. பள்ளி, கல்லூரிப் படிப்பும் அவற்றோடு. இணைந்த. 
ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையும் பெரிய நகரங்களில் உள்ள 
“போர்டிங் அண்டு லாட்ஜிங்” ஓட்டல்களைப்போல். மாறி:
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வருகின்றன. வசதியும் நவீன நாகரிக அமைப்புக்களும்: 
உள்ள ஒட்டலில் தங்க இடம் கிடைப்பது அரிதாயிருப்ப: 
தைப் போலவே மருத்துவக் கல்லூரி, பொறியியற் கல்லூரி' 
போன்றவற்றில் தங்கிப் படிக்க இடம் கிடைப்பதும் அரிதா. 
யிருக்கிறது. மாணவ வாழ்க்கையின்போது அந்த வாழ்க்கை. 

. எதைக் கற்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறதோ. அதை. 
அள்ளிப் பருகி விடுவது போன்ற தாகத்தோடு கற்க வேண்டு: 

மென்று கற்கும் இலட்சணத்தைப் பற்றிச் சொல்லியிருக். 
கிருர்கள் . 

“பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆக” என்று நன்னூல் 
ஆசிரியர் மாணவர்கள் எப்படி. இருக்க வேண்டு மென்பதைப் 
பற்றி இலக்கணம் வகுக்கும்போது கூறுஇரூர். “பரு 
விடுவதைப் போன்ற தாகமும், தவிப்பும்”--இன்று மாண: 

- வார்களைப் பொறுத்தவரை எந்தெந்தத் இசைகளிலோ மாறி 
யிருக்கிறதே தவிர. நிச்சயமாக ஓரே. இசையில் இல்லை... 
ஆசிரிய வாழ்க்கை பெருமூனிவர்களின் புனிதமான இயக்க 

மாக இருந்த நிலையிலிருந்து, இன்று 'டிரெயினிங்” முடிந்த 
வுடன் அடைகிற பதவியாக மாறிவிட்டாற்போல் மாணவ 
வாழ்க்கையையும் இன்ன ப்யனை எதிர்பார்த்து இத்தனை 
காலம் படிப்பது என்பதுபோல் மாறிவிட்டது. டாக்ட. 
ராகத் தொழில் புரிய வேண்டுமென்றால் மருத்துவக் கல்லூரி 
யில் சேர வேண்டுமென்றும், என்ஜீனியராசத் தொழில் 
புரிய வேண்டுமென்றால் தொழில் கல்லூரியில் சேரவேண்டு 
மென்றும் பிற்காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்து : பிழைக்க. 
வேண்டுமோ அப்ப்டிக் கல்வியின் இலட்சியமும் மாறிப் த இ 
போய்விட்ட நூற்றாண்டில் நாம் வாழ்கிறோம். பிழைப்மை.. 
யும் வாழ்க்கையையும் வளர்த்துக் காப்பாற்றுகிற கல்வியை. 
நம்முடைய மாணவர்கள். படிக்கிறார்களே. ஒழிய மனத்தை. 
யும் பண்பாடுகளையும் வளர்த்துப் போற்றுகிற கல்வியைத். 

தேடித் தவிப்பதில்லை - இந்த நூற்றாண்டில் மாணவ வாழ்க். . 
“கையின் நோக்கம் வேறு.. பழைய நூற்றாண்டுகளில் மாணவ 

வாழ்க்கையின் நோக்கம் வேறு. இந்த அடிப்படை வேறு 
பாட்டை முதலில் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.
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மாறிய நோக்கம் 

எழுத்தையும், மொழியையும், நூல்களையும் கற்கும் 
பயன் பழைய காலத்தில் எப்படி அளவிடப் பட்டிருக்கிறது 
என்று பார்க்கலாம். 

“எழுத்தறியத் தீரும் இழிதகைமை, தீர்ந்தால் 
மொழித்திறத்தின் முட்டறுப்பானாகும் 

--மொழித்திறத்தின் 
முட்டறுத்த நல்லோன் முதல் நூல் பொருளுணர்ந்து 
கட்டறுத்து வீடு பெறும்? 

என்று இவ்வாறு கல்விக்கும், மாணவ வாழ்க்கைக்கும் முடி 
வான பயனாக மெய்யுணர்வு சொல்லப்பட்டிருக்கறது. 
இன்று ஒரே நோக்கம் பின்னால் எப்படி வாழ்க்கை அமைத் 
துக் கொள்வது என்பதற்கு ஏற்ற தொழில் உணர்வுகான். 
“என்ஜீனியரிங்” துறையில் படிப்பவர்களுக்குக் கலைத்துறைப் 
படிப்பைப் பற்றிய அக்கறை வேண்டியதில்லை போலவும், 
கலைத்துறையில் படிப்பவர்களுக்கு “என்ஜீனியரிங்” பற்றி 
அக்கறை வேண்டியதில்லை போலவும் படிப்புக்கு எல்லை 
வகுத்துப் பாத்தி கட்டியிருக்கிற காலம் இது. மனத்தைச் 
சிறிது சிறிதாய் மலரச் செய்து மணக்க வைக்கிற மாணவ 
வாழ்க்கைதான் இலட்சிய மாணவ வாழ்க்கை. மாணவர் 
களின் கவனங்களை வேறு துறைகளில் சுவா்ந்து பாழாக்கி 
விட முடியாதபடி தனியான மலைச்சாரல்களிலும் இயற்கை 
wing மிக்க ஆற்றங்கரைகளிலும் (Rural Universities ) தாட்டுப் 
புறப் பல்கலைக் கழகங்கள் ஏற்பட வேண்டும். . தனிமையின் : 
இனிமையில் . ஈடுபட்டுக் கற்க வேண்டுமென்று தவிக்கும். 
மாணவர்களுக்கு அவை பயன்படும். 

பாரதி, தாகூர், போல் கவிகளையும், விசுவேசுவரய்யா. 
_ ஸி. பி. போல் மேதைகளையும் ஏ. எல். முதலியார். போல். 
மருத்துவ வல்லுநர்களையும், மறுபடியும் இந்த நஈட்டுக்கு உண்டாக்கித் தருகிற சக்தி வாய்ந்த மாணவ வாழ்க்கை 
வேண்டும். வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்ள ஹாஸ்டலும்,. . 
ஆசிரியர்களை விதவிதமாய்ச் கேலி செய்ய வகுப்பறைகளும்,. |
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பறந்து கொண்டு தவிப்போடு போய்ப் பார்ப்பதற்கு ஏராள 
மான திரைப்பட அரங்குகளும் இருப்பதாக நினைத்துக் 
கொண்டு மிதப்போடு திரிகிற மாணவ வாழ்க்கை எந்து 

விதத்தில் இந்த நாட்டுக்குப் பயன்தர முடியும்? இன்றும் 
நாளையும், என்றும் இந்தப் பாரத. புண்ணிய பூமியும் 

இதைத் தொழுது போற்றுகிற மற்ற நாடுகளும் பெருமை 
யோடு நோச்கத். தக்க மாணவர்களை நாம் உருவாக்க 
வேண்டும். நம்முடைய மாணவ வாழ்க்கையின் நோக்கங் . 
கள் முற்போக்காக வளரலாம். : ஆனால் ஒரு போக்கு . 
மில்லாமல் தளர்ந்து. சுருங்கிப் போய்விடக் கூடாது. grr 
இத்திய மாணவனுடைய படிப்பு அவனுக்குச் சோறு போடு 
வத.ற்கு மட்டுமே பயன்பட்டு  நின்றுவிடக் கூடியதன்று; 
அத்துப் படிப்பில்தான் அவனுடைய ஆன்மீக மலர்ச்சியே 
விளைய வேண்டும். என்ற அடிப்படையில்தான் பாரகுத்தின் 
புராதனமான கல்வி மூறையும், மாணவ வாழ்க்கையும் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.. 

மனத்தின் ஒளி | 

சராசரி இந்திய மாணவனுடைய பள்ளிப் படிப்புக்கோ, 
கல்லூரிப் படிப்புக்கோ, .. இன்றைய நோக்கம் *இளார்க்” 
வேலையாக இருக்கலாம். ஆனால் நலிந்து "போயிருக்கும் 
இந்த நாட்டின் இன்றைய சூழ்நிலையில் இலட்சிய மாணவர் 
களும் பலர் தோன்றி வளர வேண்டும். ஒவ்வொரு துறை... 
யிலும் நாளைய பாரதத்துக்கு வல்லுதர்கள் தேவை. அந்த - 
வல்லுநர்கள் இன்றைய மாணவ வாழ்க்கையிலிருதந்துதரன். — 
நாளைய பாரதத்துக்குக் கிடைக்க வேண்டும். அப்படிக்... 
கிடைக்க வேண்டுமானால். குழந்தைக்குத். தாய்ப்பால் 
வலிமை தருவதைப் போல் கல்வியோடு சேர்த் து தமது பண் 

். பாடுகளையும், அவற்றின் மேல் நம்பிக்கை வ்ளரும் வழிகளை 
. களையும், கற்.பிக்க வேண்டும். மாணவர்கள். தங்களுடைய 
மாணவ வாழ்க்கையை எப்படிப் பயன்படுத்திக் கொள்ள 
வேண்டுமென்று விரும்புகிருர்கள் என அவர்களுக்கே 2156 

உரிமையைத் தருவதைக் காட்டிலும் இந்த நாட்டின்
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மாணவ வாழ்க்கை எப்படி அமைந்தால் இதன் எதிர்காலத் 

துக்கு நல்லதோ அப்படி அதை அமைத்து விடுவதற்குப் 
பொறுப்புள்ள பெரியவர்கள் முயலவேண்டும். இதன் 

'நோக்கம், மாணவர்களைக் கட்டுப் பெட்டிகளாய் ஆக்க 
வேண்டும் என்பதாகாது. இன்று விடுதலை பெற்று நிற்கும் 
இந்த நாட்டை என்றும் நல்லபடி காப்பதற்குத். தக்க பாது 
காவலர்கள் வேண்டுமே என்பதுதான் இந்தக் கவலையின் 
அர்த்தம். மாணவ வாழ்க்கையின்போது பறவைகள் போல் 
சுதந்திரமாகப் பறந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எங்கே 
பறக்கிறோம், எதற்காகப் பறக்கிறோம் என்ற விவரம் 
ஒன்றுமே தெரியாமல் .தறிகெட்டுப் பறக்கக் கூடாது: 

*இப்படித்தான் இருக்கிறோம்” என்று கட்டுப்பாட்டைப் 
புரிந்து கொண்டு ம$ழ்ந்திருப்பது சுதந்திரமே ஒழிய, *நாம் 
நமக்குத் தோன்றியபடி எப்படி. வேண்டுமானாலும் இருக்க 
லாம்? என்று தான்தோன்றித் தனமாக இருப்பது சுதந்திர 
மாகி விடாது. அப்படித் தான்தோன்றித்தனமாக 
வளர்ச்சி பெற்ற முழு மனிதர்களே இருக்கக் கூடாது 
என்றால் மாணவர்கள் இருப்பது எந்த விதத்திலும் சாத்திய 
மற்றதுதானே? 

வருங்காலத்தில் ஒப்பற்ற நவபாரத சமுதாயம் உர 
வாகி வலிமை பெற்று நிற்பதற்கு இன்றைய மாணவர்கள் 

தாம் காரணமாக வேண்டும். தாங்கள் அந்து நல்ல எதிர் 
காலத்துக்குக் காரணமாகப் போகிறோம் என்ற ஞாபகம் 
மாணவர்களுக்கு மறந்து. விடாதபடி. செய்து கொண்டிருக் 
கிற அளவாவது நாம் பொறுப்பை நினைவஷட்ட வேண்டும். 
இதைவிட. வெளிப்படையாக எதுவும் விட்டுச் சொல்ல 

வேண்டியதில்லை. இன்றைய மாணவர்களுக்குத்தான் குறிப் 
too Gib திறமை மிகவும் அதிகமாயிற்றே?



பாரதி கண்ட பெண்மை 
உலகத்தின் முதன்மையாகவும். சரி, இறுதியாகவும் 

சரி, பெண் வணக்கத்துக்குரியவள் என்பதை அநேகமாக 
எல்லாரும் ஓப்புக் கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன்... 

சிந்தனைக்கு இதுதான் எல்லைப் புள்ளி என எதுவும் வரம்பு 

கிடையாது. அனாலும் எந்த இடத்திலாவது அது அழகாக 

வும் அளவாகவும் நிறைய வேண்டுமல்லவா? இந்த இடத்தில் 

பாரத நாட்டின் தாய்த் திருக்குல மாகிய பெண்களின் புதிய 

குலைமுறை வாழ்க்கையைப் பற்றிய சிந்தனையை நிறைவாகச் 

சிந்திக்கலாம்... 

ஒரு நூற்றாண்டுக் காலத்துக்கு முற்பட்ட பாரத 
நாட்டுப் பெண்ணின் சமுதாய வாழ்க்கைக்கும் இன்றைய 

_ பாரத நாட்டுப் பெண்ணின் சமுதாய வாழ்க்கைக்கும் 
நடுவே எத்தனை எத்தனையோ மாறுதல்கள் உண்டு, ஒரு 
நூற்றாண்டுக் காலத்துக்கு முன்பு இந்த நாட்டுப் பெண்ணின் 
௪முதாய வாழ்க்கை மிகவும். சுருங்கிய எல்லைகளுக்கிடையே 
இருந்தது. இன்று அந்த எல்லைகள் ஓரளவு விரிவடைந் 
திருச்சின்றன என்பது எல்லார்க்கும் தெரிந்ததே. பூதிய தலை 
முறையில் பெண்களின் நிலையைப் பற்றிச் சிந்திக்கிற இந்தச் 
சமயத்தில்தான் பெண்மைப் புகழ் பாடிய மகாகவி பாரதி 
யின் நினைவும் வருகிறது. “பெண்மை வாழ்கென்று கூத்திடு 
(வோமடா” என்று பரந்த மனப்பான்மையோடு தூய்த்திருக் 
குலத்தை வாழ்த்திய கவியரசனை நினைத்துப் பெருமைப்பட 
இந்த நாட்டுப் பெண்ணினத்துக்குத்தான் அதிகமான 
உரிமை உண்டு. பாரதி. பெண்களின் கட்ச, பேசுகிற 
ஆண்மை வீரர். இப்படி அவர் பெண்களின் கட்சி பேசுகிற 
இரகசியத்தை அவருடைய கவிதைகளே பல இடங்களில் 
பறை சாற்றுகின்றன. பாரதிக்கு முன்பு மாபாரதக் கதை 
யைப் பாடிய அத்தனை கவிகளும் பாரகுத்தின் எல்லாக் கதா 
பாத்திரங்கள் மேலும். சிறப்பாகப் பாண்டவர்கள் மேலும் 
கவனமும் கருணையும் . செலுத்தியிருக்கிறார்கள்.. - ஆனால்
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மகாகவி பாரதி பாடிய பாஞ்சாலி சபதத்திலோ கவியின் 
கவனமும், கருணையும், எல்லாமே பாஞ்சாலியின் மேல்: 
மட்டும் செலுததப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இதிகாச 
கதாபாத்திரங்களில் பாஞ்சாலியைப் போலவே மகாகவி 
பாரதியின் அநுதாபத்துக்குரிய மற்றொரு பெண்ணும். 
உண்டு. அவள்தான் சகுந்தலை. 

“ஆடை குலைவுற்று நிற்கீறாள்;--அவள் 
ஆவென் நழுது துடிக்கிறாள்--வெறும் 

மாடூநிகர்த்த துச்சாதனன்---அவள் 
மைக்குழல் பற்றி இழுக்கிறான்”? 

என்று பாஞ்சாலிக்காகக் குமுறும் இதே மகாகவி ௪குந்தலைக் 
காகவும் குமுறியிருக்கிறார். ஆனால் அந்தக் குமுறல் இப்படி 
வெளிப்படையாக அமையவில்லை. மிகவும் அந்தரங்கமாக 

"வும், நாகரிகமாகவும் அது வெளிப்பட்டிருக்கிறது என் 
_ பதனைச் சட்டிக்காட்ட முடியும், 

“சகுந்தலை பெற்றதோர் பிள்ளை சிங்கத்துனைத் 
தட்டி விளையாடி--நன்று 

உகந்ததோர் பிள்ளைமுன் பாரதராணி 
ஒளியுறப் பெற்ற பிள்ளை”? 

என்று பாடி வைத்திருக்கிற இடத்தில்தான் எத்தனை 
குறும்ப் பாருங்கள். பரதன், துஷ்யந்தன், சகுந்தலை, இரு 
வருக்கும் பிறந்த குழந்தையேயானாலும் அந்தப் பிள்ளை 
சங்கத்தைத் தட்டி விளயாடக் காரணமான வலிமையும் 
வீரமும் சகுந்தலையிடமிருந்து மட்டுமே. அகுற்குக் கிடைத்து 
விட்டதாகச் சொல்கிறவனைப் போல் *சகுந்தலை பெற்ற 
தோர் பிள்ளை என்று கம்பீரமாக ஆரம்பித்த, கவிதைத் 
துணிவை . இங்கு நாம் sis நல்ல சொழ்களால் 
போற்றுவது? ் 

புதூமைப் பெண் 

.. இப்படி இந்தத் தேசத்தின் பழைய தலைமுறைப் பெண் 
அளை வணங்கிக். கூப்பிய இதே கைகளில்தான் புதிய தலை
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முறைப் பெண்மையை வாழ்த்தும் புதுமைக்கவிதைகளும் உர. 
வாகிப் பிறந்தன என்பதை நாம் நினைவு கூர வேண்டும். 

“பெண்மை* என்ற பதத்திற்குக் *கண்ணுக்குப் பூலனா. 
வதோர் அமைதித் தன்மை”--என்று பழைய உரையாரியா் 
கள் விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார்கள். அனால் மகாகவி பாரதி. 
யின் இலட்சியப்படி. புதுமைப் பெண் வீரமும், நிமிர்த்த. 
நடையும், நிலத்தில் எவர்க்குமே அஞ்சாத ஞானச் செருக் 
கும் உடையவளாக இருக்க வேண்டும். — 

““முறத்தினால் புலியை ஒட்டூம் 
மொய்வரைக் குறம் பெண் போலத் 

திறத்தினால் எனியை ஆச் 
செய்கையால் உயர்ந்து நின்றாய்”? | 

என்று மகாகவி பாரதியே பாடியிருப்பதைப் போல். இறத். 

தினால் எளியவளாய் இருந்து செய்கையால் மேல் . எல்லைக்கு. 
உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் நவபாரகுத்தின் இலட்சியப் 

பெண். 

“பெண்ணாகி வந்ததொரு மாயப். பிசாசம்” என்றும். 
“நுண்ணறிவு உடைய : நூலொடு பழகினும். பெண்ணறிவு 
என்பது பெரும் பேதைமைத்தே” என்றும் பாடி வைத்திருக். 
கிற இந்த நாட்டுப் ப்ழங். கவிகளின்' புதிய பரம்ப்ரையில்- 

வந்த அதே மகாகவி பாரதிதான், 

“பெண்ணுக்கு அறிவை வைத்தான் 

புவி பேணி வளர்த்துடும் ஈசன் 
மண்ணுக்குள்ளே சிலமூடர்--நல்ல 

மாதர் அறிவைக் கெடுக்கன்றார்.'” 
என்று பெண்ணறிவைக் குறை சொல்லும் பித்தர்களைச் 
சாடிக் கவி புனைந்தான். இந்தப். புதுயுகக் கவியின் $மூற். 
போக்கான நினைவுகளுக்கும். இந்த நாட்டின். பெண். குலம்: 
எத்தனை நூற்றாண்டுகள் நன்றி சொல்லிக். கொண்டிருந்தா- 
னும் ஏற்கும். சக்தி, பாரதராணி, பாரதத்தாய், என்று 
தேசத்தையும், . இலட்சியங்களையும்,. சகலத்தைதயும். 
பெண்ணாக வழிபட்ட அற்புதமான .மகா கவிஞன் பாரத.
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*ஜுஇகள் இல்லையடி பாப்பா--ருலத் 
தாழ்ச்சி உயர்வு சொல்லல் பாவம்.”? 

என்று புண்ணிய பாவத்தையே சமூகத்திற்கு நன்மை தருகிற 
பூதுக் கோணத்தில் திருப்பிப் பார்த்த சீர்திருத்த வீரன் 
யபாரதி. மனித இனத்திலேயே சாதிப்பிரிவு பாவம் என்று 
கருதிய மறுமலர்ச்சிக் சுவி, ஆண், பெண், என்ற சாதிப் 
பிரிவை அறிவின் மிகுதி குறைவுகளை வைத்து எடை போடு 
வான் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாமா? 

சீர்திருத்த நோக்கம் . 
“பாஞ்சாலிசபதம்” என்ற பழங்காப்பியக் சதையை எழு 

துகிறபோதே புதுமைப் பெண்ணுக்குத் தேவை என்று தான் 
கருதுகிற உரிமைகளைப் பாரதியால் அங்கும் சொல்லாமல் 
இருக்க முடியவில்லை, எதைப் பாடினாலும், எங்கே பாடினா 
லும், “பெண்மை வாழ்க என்று கூத்திடும்” ஞாபகம் இந்தக் 
கவியின் இதயத்திலே மறவாமல் நிறைந்திருக்கிறதென்று 
நாம் உணர முடிகிறது, திரெளபதி சபை நடுவில் அவமான 

முற்று நிற்பதைப் பாரத தேசம் சுதந்திரமின்றி நிற்கிற நிலை 
யாகக் கருதிக் கொதிக்கிறான் இந்த மகாகவி. 

.. *“பெண்ணொளி வாழ்த்இடுவார்--அந்தப் 
பெருமக்கள் செல்வத்தின் பெருகுதல்போல் 

கண்ணபிரான் அருளால்,--தம்பி 

கழற்றிடக் கழற்றிடத் துணிபுஇதாய் 
வண்ணப்மொற் சேலைகளாம்... அவை. 

வளர்ந்தன, வளர்ந்தன. வளர்ந்தனவே!'* 

என்று திரெளபதியின் துகில் அளவற்று மூடிவற்று வளர்ந்து 
கொண்டே போவதைக் கூறவேண்டிய இடத்திலும் கூட 
ஞாபகமாகப் 'பெண்ணாளி : வாழ்த்திடும் பெருமக்கள் 
செல்வம் பெருகுதல் போல்” என்று இந்தக் கவியினால் தன் 
இலட்சியக் கருத்தையே உவமையாகச் சொல்வதற்கு முடி, 
கிறது... சுதந்திர இயக்கத்தையே, சுதந்திரதேவி. வழிப் 
வாரடாக” மாற்றிப் பெண்மைக்கு. மரியாதை செய்த. க்வி 
யல்லவா நம் பாரதி?
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“*நன்றுபல் வேதம் வரைந்தகை பாரத 
நாயகதன் திருக்கை. ??....- 

என்று வேதங்களின் படைப்புப் பெருமையையே தேச 
மாதாவுக்குச் சார்த்தி மகிழ்கற. அளவு . துணிவுள்ள சவி. 
யபாரதி. வந்தேமாதர கீதத்தில், “குறுநகை இன்சொலார் 
குலவிய மாண்பினை” என்று அழகிய பெண்கள் நிறைந்திருப் 
வதையும். இந்தத் தேசத். தாய்க்கு ஒரு பெருமையாகச் 
சொல்லித் துதிக்கிறான் இந்தப் புதுயுகக் சுவிஞன். மொழி 
“யையும், நாட்டையும், இயக்கத்தையும், எல்லாவற்றையும் 
தாய் மயமாகக் கண்டு, தமிழ்த் தாய், பாரதத் தாய், சுதந் 
திர தேவி, என்று உருவகங்களாலும் பெண்ணையே தொழு 
கிற இந்த உயர்வை வேறு எந்தக் கவியிடம் நாம். காண 
மூடியும்? 

“பிஜித் இவிலே கரும்புத் தோட்டங்களிலே தமிழ்ப் 
பெண்கள் துன்பத்தினால் விம்மி விம்மி அழுற குரலை 
அந்தப் பக்கத்திலிருந்து வருகிற காற்றாவது கேட்டுக். 
“மகொண்டு வந்து சொல்லக் கூடாதா?” என்று. கடல் கடந்து 
“போய் வாழும் தாய்த் திருக்குலத்துப் பெண்களுக்காக ஏங்கு 
Ayer இந்தக் கவியரசன். 

**விம்மி விம்மிவிம்மி விம்மியழுங்குரல் 
கேட்டிருப்பாம் காற்றே--துன்பக் 

கேணியிலே எங்கள் பெண்களழுத சொல்... 
மீட்டு முரையாயோ---அவர் | 

விம்மியழவுந் இறங்கெட்டுப் போயினர்.??. ' 

'பெண்ணாக வந்ததொரு மாயப் பிசாசம்” "என்று பாடியும் 
“பெண்களைக் கண்ணெடுத்துப் பார்ப்பதே கேவலம்”. என்று 
ஆஷாடபூதி. வேடமிட்டும் . அந்தப். பெண் வெறுப்புக் 
குணத்தினாலேயே பிறர் தங்களை மதிக்கும்படி. செய்து 
“கொண்டு வந்த நிலையை மாற்றிப் பெண்களின் .துன்பத்துக் 
காகக் கண்ணீர் இந்தும் ஒரு புதுயுகக் சுவிஞனை இந்தப். பாட 

-லில் பார்க்கிறோம். .இதைச் “ர்திருத்த நோக்கம் என்று 
- பாராட்டத்தானே வேண்டும்?
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“திருமகளைச் சரண்புகுதல்?--என்ற பாடலில் திருமகள்: 

எந்த எந்தப் பொருள்களில் வாசம் செய்கிறாள் என்பதைள்- 
சொல்லத் தொடங்கிய பாரதி, 

**பொன்னிலும் மணிகளிலும்--நறும் 
பூவிலும் சாந்திலும் விளக்கனிலும் 
கன்னியர் நகைப்பினிலும்? ? 

என்று வளர்த்துப்போகிறார். *பெண் என்பவள் மாயப்: 
பிசாசு என்று வறட்டு வேதாந்தம் பேசுகிறவர்களிடம், 
*பெண்ணின் புன்னகையில்தான் திருமகள் வாசம் செய்: 
கிறாள்” என்று பாடுகிற கவியின் வாக்கைச் சொல்லப் 
போனால் முகத்தைச் சுளிப்பார்கள். ஆனாலும் பாரதியைப் . 
போல் ஒரு வீர மகாகவி இப்படிப் பெண்களைக் கண்டு: 
பயந்து ஓடும் வறண்ட வேதாந்திகளுக்குச் சிறிதும் பயப்பட 
மாட்டானென்று நாம். நம்பலாம். துஷ்யந்தன் 
எத்தனையோ யுகங்களுக்கு முன் சகுந்தலையை மறதியால் 
ஏமாற்றியதைக். தன் யுகத்தில் தான் திரும்ப் நினைத்துப்: 
பார்க்கும்போதே அந்தக் குற்றத்தைப் பொறுத்துக் 
கொண்டு துஷ்யந்தனை மன்னிக்க முடியாமல் வேதனைப்: 
பட்டிருக்கிறான் மகாகவி பாரதி. எத்தனை மென்மையான: 
மனம் இருந்தால் இப்படிக் கடந்த காலத்தில் மாண்டுபோன 
நல்லவர்களுக்காகவும் தன் காலத்தில் இரங்க மூடியும் என்று: 
சிந்திக்கும்போது நம்முடைய மகாகவியைப் பற்றி நமக்கு. 
மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. 

, **காதவினால் மானுடர்க்குக் 

கவிதை யுண்டாம். £? 
என்று பாடிய கவியிடம் எவ்வளவு. நளினமான உள் எம். 
இருந்திருக்க வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் பார்க்கப் 
போனால் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள்தான் பாரதியை. அதிக. 
மாகப் படித்து மூழ்கி நன்றி செலுத்தக். கடமைப் பட்டிருக். 
கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் படித்த பெண் 
களில் எத்தனைபேர் பாரதியை இர௫ித்துப் போற்றியிருக். 
கிறார்கள்? ஏதோ சிலர் இருக்கலாம். - ஆனால் லர் மட்டும்.



போதுமா? தமிழ் நாட்டுப் பெண்கள் பாரதிக்கு இப்போது. 
செலுத்திக் கொண்டிருப்பதைவிட இன்னும் அதிகமான. மரி 
யாரதை செலுத்தக் கடமைப் பட்டிருக்கிறுர்கள் என்பதை 
மறுபடி, ஞா.பகமூட்டுகிறேன் . 

* அன்னமூட்டிய தெய்வமணிக்கரத்தின் 
ஆணைகாட்டில் அனலை விழுங்குவோம்?* 

அன்று பாடிய வாய் தாய்க்குலத்துக்கு எவ்வளவு மரியாதை 
செய்திருக்கிறதென்று உணருகிறபோது.நமக்கு மெய் சிலிர்க் 
அறது. இந்தத் தேசமாதாவுக்குப். பிறந்த கவிப் புதல்வர் 
களில் ஒருவரென்ற முறையில் வங்காளிக் கவிஞரா£கய. 
தாகூரையும் கூடத் தன் வாக்கினால் பெருந் தன்மையோடு 
யுகழ்ந்திருக்கிறான் பாரதி. ஆனால் தாகூரோ பாரதி என்று 

பூதன் காலத்தில் தெற்கே ஒரு கவி இருந்ததை நினைவூட்டவும். 
இல்லை. பெண்ணை உயர்வாக வழிபடுகிற. இடங்களில் 
தாயாகவும் சக்தியாகவும்,. நளினமாக வழிபடுகிற இடங் 

களில் காதலியாகவும், நாடாக வழிபடுகிற இடங்களில் 
பாரத மாதாவாகவும், இயக்கமாக. வழமிபடுகிற இடங்களில் 
அகுந்திர தேவியாகவும் உருவகம் கண்ட. மாபெருங் கவி 

பாரதி? 

கலையுமில்லை தொழிலுமில்லை ! 
““எழுத்து--கலையா? தொழிலா?”?*--என்ற விவாதத் . 

இற்குப் பலர் பலவிதமாகத் ர்வு கண்டிருக்கிறார்கள். சிலர். 

அது ஒரு கலைத் தொழில் (மேபாச! 1626) என்று . இருபுறமும் 
சார்ந்து தெளிவு கூறியிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் நானறிந்த 
. வரை அது முழுமையான அளவில் கலையாகவும் இல்லை. முழு 
“மையான அளவில் தொழிலாகவும் இல்லை. பத்திரிகைகளைப் 
பெரும் முதல் போட்டு நடத்துற வர்கள் அதை ஒர் “/ஈஸ் எரா 
(தொழில்) ஆக$£வ நடத்த விரும்புகிறார்கள் எனவே பெரிய. 
பெரிய வியாபார ரீதியான பத்திரிகைகளில் அதை நடத்து 
அஇிறவரின் வியாபார மனப்பான்மையோடு ஒத்துத்தான் கலை,
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ஞார்களும் இயங்க வேண்டியிருக்கிறது. அதிகப் பணம்: 
கொடுக்கிற---ஆனால் உயர்ந்த கலை இலட்சிய மில்லாத ஒரு 
பெரிய பத்திரிகைக்கு எழுத முன் வருகிற ஒரு பெரிய எழுத் 
தாரளன் அதிகப் பணம் கொடுக்க முடியாத-,அனால் அதே. 

சமயத்தில் உயர்ந்த இலக்கியக் கலை இலட்சியங்களைக் காப் 
பாற்றுகற சிறந்த சிறு பத்திரிகைக்கு எழுக முன் வருவதற்கே. 
தயங்குகிறான் . | 

எழுத்தின் இரண்டு துறைகளாகிய . பத்திரிகைகள் 
பதிப்பகங்கள், ஆகியவற்றில் வியாபார அடிப்படையோடு 
கூடிய இவிரத் தொழில் மனப்பான்மைதான் இன்று இருந்து 
வருகிறது பத்திரிகைகள், அல்லது பஇப்பகங்களைக் கலை. 

மனப்பான்மையோடு நடத்துகிறவர்களை--அல்லது நடத்த 
மூன் வருகிறவர்களை யாரும் ஊக்கப் படுத்துவதுமில்லை; உற். 
சாகப் படுத்துவதுமில்லை. தொடக்கத்தில் சகலை மனப்: 
பான்மையோடு எழுத்துத் துறையில் ஈடுபடுகிறவர்சள், கூட 
நாளடைவில் தொழில் மனப்பான்மை. அடைவதிலிருந்து. 

தப்ப முடியாமல் போகிறது. 

“*எழுத்து கலையாக இருக்க வேண்டுமா? இருக்கக் 
கூடாதா? அல்லது தொழிலாசு இருக்க வேண்டுமா? தொழி! 
லாக இருக்கக் கூடாகுா?”'- என்பதன்று என் விவாதம். 
நடை முறையில் இங்கு இன்று எப்படி இருக்கறது என்பதை. 
வைத்தே நான் விவாதிக்கறேன் . ட : 

“*நமக்குத் தொழில் கவிதை” '--என்ற கவிதைத் தொட. 
. நில் பாரதி எந்த நல்ல பொருளில். *தொழில்” என்ற பதத் 
தைப் பிரயோகித்தானோ அந்த நல்ல பொருளில் தொழில்: 
என்ற பதத்தை இங்கு நான் .நிரயோகிக்க வில்லை. . அதீத: 
தல்ல அர்த தத்திலேயே: *தொழில்” இங்கு இருக்குமானால்: : 
அப்புறம் இப்படி. ஒரு விவாதமே அவசியமில்லை. அப்படி. 
தல்ல அர்த்தத்தோடு கூடிய 'தொ௱ழிலே”? ஒரு கலையாகி விழு: 
கிறதுதான், இங்கேயோ தொழிலின் கலை மதிப்பே ஆது: 

, பெறுகிற இலக்கியத். தரத்தினால் கணிக்கப் படாமல் அது: 
அடைவிக்கெ பணத்தினால் சுணிக்கப்படுகிறது;:  மதிக்சப்பலு
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Ang. **பத்தாயிரம் பரிசு பெற்ற கதை-- நூறு ரூபாய் 
சன்மானம் பெற்ற சிறுகதை” என்றெல்லாம் அல்லவா 

சராசரித் தமிழ் வாசகன் இலக்கியத்தைப் பற்றி பேச மஇிக் 
இரான்? இலக்கியப் படைப்பைக் கலையாகக் ௧௫இச௫் செயல்: 
படும் முயற்கெள் பெருந்தன்மையோடு வெளிச்சத்துக்கு. 
கொண்டு வந்து காட்டப்பம்டுப்.. புகழுறும் நிகழ்ச்சிகள்... 
இங்கு மிகவும் குறைவ. அரசியல் பொருளாதாரப் பிரச்னை 
களால் எதையும் அது பெறுகிற பணத்தை வைத்தே மதிக் 
கச் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றன தமிழனுக்கு இந்தத் துறை: 
யில் தம்மவர் மனப்பான்மை இன்னும் இறு Words sor 
மாகவே இருக்கிறது. இத்த மனப்பான்மை மாறிய பிறகே. 
இப்படிப்பட்ட விவாதங்களுக்குக் கூட ஓர் இலக்கிய அத்தஸ் 
துக் கிடைக்க முடியும். 

... ஒருப்த்திரிகையின் தொழில் ரீதியான வெற்றி 4 பல: 
பத்திரிகைகளால் காப்பியடி.க்கப் படும் ஆட்டுமந்தை மனப் 

- பான்மையைக் கலை என்பதா? அசல் .இலக்கியத்துக்காகத். 
தவித்துப் போராடும் சிறிய இலட்சியப் பத்திரிகைகளையும் ... 
இலட்சிய எழுத்துக்களையும் பற்றி அறியாமலே--தங்.கள் - 
g— 19. A. சர்டிபிகேட்களில் புள்ளிவிவரம் திறுவுவதைப் LED. 

றியே கவலைப்படும் பத்திரிகை ௮இபர்களைக் கலைஞர்கள் என் 
பதா? அவற்றில் இயத்திர வேகத்தில் LOLI LIGHT BATE: 

கலைஞர்கள் என்பதா? அநுபவங்கள் நேர் மாருக இருக்கும் 
போது கலை, தொழில் என்ற பதங்களை மட்டும் வைத்து நாம். - 

எதை விவாஇக்க முடியும்? இந்தப் பதங்களுக்குரிய ஈயமான .. 

அர்த்தத்தை முதலில் நாட்டில் தேடுவோம்? பின்பு விவா 
திப்போம் என்று நான் கூறினால் யாரும் கோபிக்கக் கூடாது. 

எத்த விவாதத்திலும் காரண காரிய அநுமானங்களை . விடப். 
் பிரத்யட்ச நிலைமைக்கு முக்கிய இடம் உண்டு, 

“மோசமான. உடையை நெய்கிறவனுகுச் சமூதாயத்தில். 

மதிப்பு இருக்காது”--என்கிறார்கள் மோசமான ஆடையை 
நெய்கிறவனுக்கும் இன்று தொழில் ரீதியில் மதிப்பு இருக் 
கிறது. மதிப்பு இருக்கச் கூடாது என்று நாம் கருதுகிறோம். . 
ஆனால் மோசமான ஆடை. "மோசமான எழுத்து, மோச
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மான பத்திரிகை, மோசமான புத்தகம், எல்லாவற்றுக்கும் 
மதிப்பு இருக்கிறது என்பது பிரத்தியட்சம். பிரத்தியட்சம் 
இப்படி இருக்கும்போது அநுமானங்களை வைத்து மட்டுமே 
நாம் விவாதிப்பதால் என்ன பயன்? பிரத்யட்சத்தை 
வைத்து விவாதிக்கப் புகுந்தால் பாரதி *தொழில்” என்று 
கூறிய அர்த்தத்திலும் இன்று எழுத்தோ இலக்கயெமோ 
"தொழிலாக இல்லை. நாம் கலை” என்று கருதுகிற அர்த்தத் 
தில் அது சலையாசவு மில்லை. கலையாக இருக்கு வேண்டு 
மென்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம், சந்தர்ப்பமும் சூழ் நிலை 

- -களும் அதைப்.பெரும் வியாபாரமாக மாற்றிக் கொண்டு 
வருகின்றன. அதிகமானவர்களால் படிக்கப்படும் மோச 
மான இலக்கிய ஆசிரியன் குறைவானவர்களால் படிக்கப் 
படும் நல்ல இலக்கிய ஆரியன் தன்னைவிடக் சழானவன் 
என்றெண்ணிப் பொய்ப் பெருமித மடைகிற பிரத்யட் 
சத்தை இங்கே தாம் காணுகிறோம். அதிகமாகப் பணம் 
வாங்கி மோசமாக எழுதும். எழுத்தாளன் ஒருவன் குறை 
வாகப் பணம் பெற்று நன்ராக எழுதும் ஒருவனைத் தன்னினும் 
குறைவாக எண்ணிப் போலிக்கர்வம் அடைகிறான். இப்படிப் 
பட்ட பிரத்யட்சத்தில் விவாதிப்பதம் குறிய ஒரு சூழ்நிலை 
கூட இல்லை. ஏனென்றால் பாரதி கூறியது போன்ற “தொழி 
லாக” எழுத்தை ஆக்கிவிட நம்மில் சிலர் அவாவுகறோம். 
அது ஒன்றைத்தான் காரணமாசுக் கூற மூடியும். 

- ரும் இசைக்கலை 
நான்கைந்து ஆண்டுகளாக இசைக்கலை தமிழகத்தில் 

நல்ல வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் பெற்று வருவது கண்கூடு. 
_ அக்கலையில் ஆர்வமும் கஎக்கமும் கொண்டு பயிலுவோர். 

.. “தொகையும் தானுக்கு நாள் பெருமை அடைத்து வருகிறது: 
இசையை விரும்பிச் சுவைக்கும் சுவைஞர் தொகையும் 
மிகுதி யடைகின்றது. . இசையியல் தெரித்து அதனைப் பயிற் 
இம் இசைப் பேராசிரியர்களும், இசைக் கல்லூரிகளும். கழ
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கங்களும் அத்துறையிற் செய்துவரும் பணி அளப்பரியது. 
இதே வளர்ச்சியும், கலைத்திறனும், Homa விருப்பும், பழநி. 
தமிழ் நாட்டில் இருந்தன. நாடகம், இசை முதலிய நுண் 
கலைகளைப் பழந்தமிழர் போற்றிப் பேணிப் பாராட்டிப் பெரு 
விருப்போடு சுவைத்து வந்த காலம் ஒன்று இருந்தது. 
இசைக் கலையைப் பகுதஇ பகுதியாகப் பிரித்து நுண்ணியதாக 

ஆராய்ந்து, இவை குணம், இவை குற்றம், இவை இலக்க. - 
ணம், இவை வழு,. என அக்கலைக்கு நிலையான வரையறைகள் 

கண்ட பெருந்திறன். பழந் தமிழர்க்கு இருந்துள்ளது. அத. 
னைத் துணைக் கொண்டு நோக்குங்கால் அவர்தம் உயர்ந்த. 
பண்பாடும் வாழ்சையும், வாழ்க்கையைச் . சூழ்ந்து: நிற்கும். 
கலைகளை. அடிப் படையாகக். கொண்டே கருக்கொள்ளத். 

'தொடங்குகின்றன என்பது அறிஞா்தணிபு. பழந்தமிழர்கலை. 
- வாழ்க்கை இத்துணிபுடன் சற்றும் முரணாக ஓன்றாக. அமைத் 
திருத்தலை வெளிப்படையாக: அறியலாம். இசைக்கு இது 
இலக்கணம், இது குற்றம் என்ற வகுப்புண்மையைத் தமிழ். ' 
நூற்றுணை கொண்டு. விளக்க முடியும். பதினொரு. வகைம்... 
பாடல் நெறிசளைப் பழந்தமிழர் மேற் கொண்டுள்ளனர். 
ஒவ்வொரு நெறியும் அமைந்த முறை துறைகள் வேறுபாடு. 
டையன. இசை மரபு என்னும் பழந்தமிழ் இசை நூவில் அம் 
பதினொரு வகைப் பாடல்களையும் கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகிறார். | 

**உள்ளாளம் விந்துவுட ஞுதமொலி யுருட்டுத் - 
தள்ளாக தூக்கெடுத்தல் தான்படுத்தல்- ...... 
கருதி நலிதல் சம்.பித்தல் குலம். மீமெள்ளக். 

.- ஒருபதின்மேல் ஒன்றென் . றுரை * ப்ட் 

(1) உள்ளாளம்,' (2) விந்து, (3) நாதம். (2) ஒலி, 

(5)உருட்டு, (6) தூச்கு, (₹). எடுத்தல், (8). படுத்தல் 
(9) நலிதல், (10) கம்பித்தல், (tt) குடிலம். 

இப் பதினொரு வகைப் பாடல் நெறிகளிலும் உள்ளாளம். 
பாடல் நெறி தலை சிறந்தது. இசை பாடுவார்க்கு. இன்ன: 

. வின்ன குற்றங்கள் ஆகார என வரையறுத்துக். கூறும் இலக். 
- . கண அமைப்பை உடையது. உள்ளாளப் பாடல் - நெறியின். 

ன சி. மே, 6.
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ருந்து நாமறியும் இசையியல்பு நுணுகியதொரு பேருண்மை 

யாக அமைகிறது. தற்கால இசைவாணர்களிற் பெரும்பா. 

லோரிடத்தில் நாம் காணுகின்ற ஒரு பெரிய குறை என்ன 
வென்றால், “அங்க அசைவுகள்” என்றுதான் சொல்ல வேண் 
டும். உயர்ந்த இசையின்பத்திற்குரிய சுவை நுகர்ச்சியை இவ் 
வங்க அசைவுகள் ஒரளவு பாதிக்கத்தான் செய்கின்றன. 
பாடுகின்றவர் தரத்தில் உயார்ந்த இசையைத் தேனாக 
உருக்கி இழைத்துப் பாட்டாகப் பாடி, அவையில் உள்ளவர் 
களைக் கவர முயன்றாலும் அவரிட.த்தில் உள்ள மிகச் சிறிய 
தவராகிய அங்க அசைவால் ௮க் கவர்ச்சி ஏற்படாமற் பாழ் 
பட்டு விடுகிறது. அங்க அசைவால் தோன்றுகின்ற சிறிய 
நகைச்சுவை பெரிய இசைச் சுவையைத் தலையெடாவண்ணம் 
ஈழ்ப்படுத்தி விடுகிறது. இசைவாணரிடம் சுவைப்பவன் 
உண்மையான. சுவையைக் காண வேண்டுமானால் கடவுவளி 
டம் அடியானுக்கு ஏற்படுகின்ற பாசம் அவனுக்கு இசை 
வல்லாநரிடம் ஏற்பட வேண்டும். சுவைப்பவன் இசைப் 
பவனுடைய அதிமனித ஆற்றலிற் கலந்துள்ள தெய்வத் தன் 
மையை உணர்ந்தாலொழிய உண்மையான இரசனை 
தோன்றுவதற்கு இடம் ஏற்படாது. யானறிந்த இசைவாண 

்.. ரொருவர் இங்கே எடுத்துக்காட்டாக அமையத் தக்கவர். 

பாட ஆரம்பித்தவுடன் குடுமி முடியவிழ்ந்துவிடும். கண்கள் 
காதுவ்ரை வலித்துக் கொண்டு செல்லும். புருவம் நெற்றி 
யோடு போர் செய்யும். கழுத்து விம்மி விம்மி நெஞ்சுக்குழி 
தெரிவதும், . புடைப்பதுமாக இருக்கும். இடை இடையே 
பலாச் சுளைப் பற்கள் ஒரு வெடிச் சீரிப்பை ஒலியின்றி வெளிக் 
காட்டும். உடல் ஆடும் ஆட்டமோ சொல்ல வேண்டியதே 
இல்லை. . ஆரோகண கதிகளை அவையினர்க்கு விளக்குவதாக 
எண்ணமோ, என்னவோ? ஒரு கை மேலே போகும், மற் 

Ong கை.கழே அங்கவஸ்திரத்தைத் திருகிக் கொண்டிருக் 
கும். முன்னே பருத்தெழுந்த தெரந்தியின் அவஸ்தை வேறு. 

இப்படிப்பட்ட இலட்சணங்களுடன். அவர் பாடினால் அந்த 

இசையின் தெய்வீகத் தன்மை என்ன ஆகும்? அது வெறும், 

இசையாக மட்டுமா இருக்கும்?. நடனம், நடிப்பு, தேகப்:
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பயிற் முதலிய எல்லாம் கலந்த ஒரு கதம்பமாக அல்லவா . 
இருக்கும்! இத்தகைய இசைக் குற்றங்கள் சிறிதும் வராமற் 
பாடுவதுதான் உள்ளாளப் பாடல் முறை. காந்தருவதத்தை 

வீணையுடன் வாய்ப்பாட்டும் பாடிய கலைத் திறத்தைச் செய் 

யூளிலே விளக்கமாக சித்திரிக்க வந்த சீவக சிந்தாமணி 
ஆரியர், 

“*கருங்கொடிப் புருவமேறா கயல் நெடுங் கண்ணுமாடா 
அருங்கடி மிடறும் லிம்மா(து) அணிமணி எயிறுந் தோன்றா 
இருங்கடற் பவளச் செவ்வாய் திறந்தவள் பாடினாளோ 
தரம் பபாடு வீணை நாவின் நவின்றதோ என்று நைந்தார்'* 

(€ீவக சிற்தார்மணி - 658) 

மிடறு--கழுத்து; எயிறு --- பல். 

என்று அவையிற் கூடியிருந்தார் வியக்கும் வண்ணம் பாடி 
னாள் என்பதை விளக்இனார். சிந்தாமணிக்கு . உரைகண்ட. 
நச்சினார்க்கினியர் இச்செய்யுளின் உரையில் இசை நூர் மேற் 
கோளுடன் பாடல் நெறிகளை எடுத்துரைத்து அவற்றுள் 
உள்ளாளப் பாடல்நெறியின் சிறப்பையும் விளக்கிக்கூறினார். 
உள்ளாளப் பாட்டுப் பாடுகின்றவர்கள், “இடை. பிங்கலையை 
இயச்க மறுத்து மூலாதர மூதல் பிரமரந்திரமளவும் இயச் 
கம் ஆக்கி நடுவு தொழில் வரப் பாட வேண்டும்" என்பது: 
நச்சினார்க்கினியர் விளக்கம். ட, 

* -கண்ணிமையா கண்டத் துடியா கொடிறசையா 
பண்ணளவும் வாய்தோன்றா பற்றெரியா--எண்ணிலவை. 
கள்ளார் நறூந்தெரிய்ற் கைதவனே கந்தகுவர்..' 

. உன்ளாளப் பாடலுணர்,”? 

(கொடி.று--கன்னம்] 

என்பது இப் பாடல் . நெறிக்கு “இசை நூல் மரபு” கூறும் 
இலக்கணம். திருவிளையாடற் புராணம் விறகு விற்ற படலம், 
சிந்தாமணியில் மீண்டும் விமலையாரிலம்பகம் முதலிய  பகுது 
களில் இசை பாடுவோர்க்கு ஆகாத -குதிறங்களாக இவை 
விவரிக்கப் படுகின்றன.
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நாளுக்கு நாள் கலைத்துறையில் முன்னேறி வருகின்றது 
தமிழ் நாடு, இசைவாணர்கள் தங்களுக்காக இவைகளை 
மாற்றிக்கொள்ள விரும்பாவிடினும், இசைக் கலையின் 
துரய்மை யொன்றே குறிககோளாகக் கொண்டாவது இவை 
களை மாற்றிக் கொண்டுதான் ஆகவேண்டும். “இசை தெய் 
வீகத் தன்மை பொருந்திய தொரு கடவுட்கலை என்பதை 
மறுப்பார் யாருமில்லை. அதன் தெய்வீகத் தன்மை இவை 
போன்ற சல சில்லறைக் குற்றங்களால் பாதிக்கப் படுமாயின் 
அது மிக வருந்த வேண்டிய ஒன்றாகும். இது போலவே 
பழைய தமிழ் நூலுரைகளில் அரிதும் பெரிதுமாக அகப் 
படும் சில நல்ல கருத்துக்களை அவ்வக் கலைத்துறையிற் சிறந் 
தார் ஏற்றுப் போற்றி ஆராய்ந்து பய படுத்துவதஅவ௫யம். 
இசை, நடனம், நாடகம் முதலியவைகளைக் கூறும் நூல்கள் 
தமிழில் இருந்திருக்கின்றன. நம் காலத்துக்கு முன் அவை 
'செட்டன போலும். அவைகளிலருந்து இடைக்கும் சில பல 
கருத்துக்களுக்கு இள்னும் பஞ்சமில்லை. ஆனால் அக் கருத்துக் 
களைத் தேடிக் காண முயல வேண்டும். 

மமல்ல் மறையும் ஒரு தலைமுறை 

நமது கலைகள், அறங்கள், மொழியறிவு தொடர்பான 
துறையினர், பத்திரிகையாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், 
தடிகார்கள், தொழில்நுட்ப வினைஞர்கள், ஆகியவற்றின் 
இடையேயும், ஆகியவர்கள் இடையேயும் அண்மைக் காலத் 
தில் ஒரு நுணுக்கமான மாறுதல் தெரிகிறது, உழைக்கும் 
சக்தியும், ஞாபக ஆற்றலும், துவறுகலுக்கு நாணும் சுபாவ 
மும் உள்ள ஒரு பழைய தலைமுறை குறைந்து வருவதைக் 
காண்கிரோம். முயற்சியில் சலிப்பு அடையாமை, கடின 
உழைப்பின் மூலம் முன்னுக்கு வருதல், பேராசை படாமை, 
போன்ற பழைய நாட்டுப்புறத்து நல்ல குணங்களை இன்றைய 
நாகரிக மனிதர்கள்பாலோ,  நகரப்புறத்தவர்பாலோகூட
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அபூர்வமாகக் காண முடிகிறது. நம்பிக்சையில், வாக்கு 

தாணயத்தில், உழைப்பில், படிப்பில், தொழிலில், எதிலும் 

“பக்காவாக இருந்த ஒரு தலைமுறை . மெல்ல மெல்ல 
மறைத்து எதையும் ஓரளவு சமாளித்துக் கொள்ளவும், சரி 
'செய்துகொள்ளவும் முடிந்த ஒரு தலைமுறை உருவாகிக் 
கொண்டிருக்கிறது. இது மிகவும் *சோனி”யான தலைமுறை. . 

எதிலும் மிக விரைவில் சலிப்பு அடைந்து விடுவதும், 
(கொஞ்ச உழைப்பில் அஇகம் சம்பாதிக்க ஆசைப்படுவதும் 

மிக்க மனிதர்களை இந்தத் தலைமுறையில் அதிகமாகப் பார்க் 
இரோம். எங்கும் எதிரே பார்க்கிறோம் 

்... இற நூல்களிலும், மரபுகளிலும் அசைக்க முடியாத 
தம்பிக்கையோடு பிறர்க்குத் தீங்கு செய்ய அஞ்சியும் தனக்கு 
மட்டுமே நன்மை தேட' நாணியும் இருந்க .ஒரு தலைமுறை. 

- மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருகிறது இந்நிலை ஒரு துறையில் 
மட்டுமல்ல; பல. துறைகளிலும்: இதே நிஸ்மைதான் எதிரே 

தெரிகிறது. 

கலைகள் 

. சங்கீகும், சிற்பம், நடனம், முதலிய கலைகளை கோக்கும் 

(போது இந்த மறைவும் இழப்பும் சற்று அதிகமாகவே தெரி 
கிறது. மார்பளவு தண்ணீரில் நின்று... குரலினிமைக்காக 

அசுர சாதகம் செய்யும் வித்வான் . இனிமேல்: அபூர்வமான... 
வர்தன். அரியக்குடி, எம் எஸ்., As grt சுப்பிரமணிய : 
ிள்ளை, மதுரை மணி, டி. கே. பட்டம்மாள், போன்ற கர் 
.தாடச சங்கீத ர.த்னங்களுக்குப் பிறகும் ஒரு சீரான. திறமை 
யும், நம்பிக்கையும் உள்ள: ஒர தலைமுறை இருக்காது இனி. 

இறுகிய கருங். கல்லைச் செதுக்கி நரம்பும். ே தெரியும் உயிர்த் 
துடிப்புள்ள ற்பங்களை. உருவாக்கும் தலைமுறையும். மெல்ல, . 
“இமல்ல மாறைந்து வருகிறது கல்லில் வேலை செய்யும் இற்ப 
ஸ்தபதிகளின் குடும்பங்கள் விரல்விட்டு எண்ணக் கூடிய நிலை ன 
யில்தான் தமிழ் நாட்டில் இன்று மீதமிருக்கின்றன. ஓவ்... 

. வொரு தரணில் ஓர்: இசை ஒலி எழும்படியான. சம்த்சவ்ற
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இசைத் துரண்களைச் செதுக்கும் சிற்பிகள் இன்று இல்லவே: 
இல்லை. கல்லில் உழைக்க விரும்பும் ஆற்றல் மிகுந்த தலை: 
மூறை மெல்ல மெல்லப் போய்க் கொண்டிருக்கறெது. 
போட்டோ எடுக்கத் தெரிந்த பின் சத்திரம், ஈற்பம் எல்: 
லும் குளர்ந்துவிட்ட துறைகள் ஆகிவிட்டன வோ 
சன்னவோ? | . . 

அதே போல.பஞ்ச லோகச் சிலை வார்ப்புச் (ஐம்பொன் 
கலவை) செய்யும் ஸ்தபதிகளும் அருகி வருகிரூர்கள். . 
புல்லாங்குழல், நாசகரம், கோட்டு வாத்தியம், வீண 
எல்லாவற்றிலும் ஓரோர் அரிய திறமை வாய்ந்த அணிதான் 

இன்னும் மீதமிருக்கிறது. நடனத்திலும் அந்த நிலைதான்: 
சிறுபான்மை அணி ஒன்றே. மீதமிருக்கறது. 

ஓர் ஊரில் முன்பு இரண்டு பெட்ரோல் பங்க் இருந்தால்: 

இப்போது ஆறு இருக்கிறது. மூன்று தியேட்டர் இருந்தால். 
இப்போது ஒன்பது இருக்கிறது. ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந் 
தால் இரண்டு. இருககிறது. அபூர்வமான துறைகளைச் 
சேர்ந்த கலைஞர்கள் மட்டும் ஏனோ இந்த வி௫தாசாரத்தில் 
பெருகவில்லை. சதந்திரக்திற்குப் Cor நாம் அடைந்து. 
வளர்ச்சியில் எங்கோ எதிலோ கேோரளாறு இருக்க வேண்டும். 
நமது நாட்டின் தனிக்திறமைகள், தொழில் நுணுக்கங்கள், 
மரபுகள், எவை எவையோ அவற்றை சார்ந்தவர்களின் 
வாரிசுகள் சுதந்திர இந்தியாவில் நலம் பெறவில்லை, எ.தனால் 
என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது. 

- அறங்கள் 

தர்ம, அதரமங்களைப் பற்றிய நம்பிக்கையில் ஆழ்ந்த: 
-வர்சள் கூட குறைந்து வருகிறார்கள். அறஞ் செய விரும்பு... 
ஆறுவதுசினம், எனக் கற்றும் கற்பித்தும் நம்பிய தலை 
முறையிலிருந்து இன்றைய மக்கள் வெகுதூரம் விலகி வந்து: 
விட்டவர்சளைப் போல் ... தோன்றுகருர்கள். உண்மையில்: 

_ தம்பிக்கை இழந்துவிட்ட பத்து பேருக்கு நடுவில் சத்தியத். 
அதைப் பத்திப் பேசுகிறவன் மட்டும். பழைய தல்முறையைச்



or 

சோர்ந்தவனாகச் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறான். பாவ புண்ணி ' 
யங்களின் நம்.பிக்கை இழந்துவிட்ட பத்து பேருக்கு. நடுவே 
அவற்றில் நம்பிக்கையுள்ள ஒருவன் இடையூறாக தோன்று 

கிறான். மாறி வரும் கரல நிலைகளைப் . பார்க்கும்போது 
பேராசையும், பரபரப்பும் நிறைந்த சூழ்நிலைகளின் நடுவே 
நிதானமும், உண்மையும், திருப்தியும் இடையூறுகளாகவே 

தோன்றத் தொடங்கி விட்டன. தொதந்திரவுகளாசவும். 
கருதி பலர் இவற்றை ஒதுக்கக் தொடங்கி விட்டனர். 

நிஜம் சொல்லி வியாபாரத்தில் லாபம் சம்பாதிக்க 

முடியாதென்று. தோன்றவே நிஜம் சொல்லி வியாபாரம். 
செய்யும் தலைமுறை மறையத் தொடங்கி விட்டது. 

நிஜம் சொல்லி எளிமையாகவும், சத்தியமாகவும் நட: 
கும் .நல்ல.அரசியல்வாதிக்கு வெற்றி . இல்லாமல் போகவே 
நிஜமும் எளிமையுமுள்ள அரசியல்வாதிகளின் தலைமுறை. 
மறையத் தொடங்கி விட்டது. | | 

மெய்யான உண்ணாவிரதத்துக்கு மதிப்பில்லாமல் : 
போகவே ப்லாத்கார வழிகள் வளரத் தொடங்கி. அசல் 
உண்ணாவிரஇகளின் தலைமுறை மறையத் தொடங்கியிருக். 

கிறது. 
படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி ஓழுக்கமாகவும்.. 

அடக்கமாகவும், வாழும். மாணவன் முன்னுக்கு வரவும் 
Het தலைவனாகவும் முடியவில்லை என்பதனால், . அடக்க 

ஒடுக்கமும் நிறைந்த மாணவர் தலைமுறை: மெல்ல மெல்ல... 
. (ஏன்? கொஞ்சம் வேகமாகவே) மறைந்து வருகிறது. அறம் 
தொடர்பால் மஇப்பிடுகளுக்கு - (/2/04). . மரியாதையே 
மெல்ல மெல்ல மறையத் தொடரங்கியிருக்கிறது. ' எல்லாத் 
துறையிலும் -பூஞ்சையான, சோனி -தட்டிப்போன . ஒரு 
ஹிப்பிகள் கூட்டம் மெதுவாக உருவாகி வருகிறது. நன்றி” 
யூடமை, விசுவாசம், நட்பு, பணிவு, எல்லாம் பழம் பண்டம் - 

களாகக் கேலி செய்து ஒதுக்கப்படும் நிலைமையைக் காண் 

இரோம். சத்தியமாக முன்னுக்கு வர. உழைத்துத். தோற்: 
பவன் கேலிக்கு ஆளாவதும், சாதுரியமாக. முன்னுக்கு வரு. —
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கிறவன் புகழ்ச்சிக்கும் . செல்வாக்இற்கும் ஆளாவது 
'இன்றுள்ள மோசமான முன்னுதாரணங்கள்... சாதுரியமான 
குறுக்குவழி வெற்றி பலரை கவர்வதும், நிதானமான அற 

- வழி வெற்றி பலரைக் கவராததும்தான் இன்றைய நடை. 
pen 9. . 

“மொழியறிவுத் துறை 
மொழியில் பிழையாக எழுதுவதும், பிழையாகப் பேசு 

வதும் கேவலமான குற்றங்கள் என்று நாணி--நடுங்கெய தலை 
.மூறை மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருகிறது. அதிகாரமும் 
செல்வாக்கும் உள்ளவர்கள் பிழையாக எழுதினாலும் புலமை 
உள்ளவர்கள் புகழும் ஒரு புதிய தலைமுறை மங்கலாக முன் 
னால் தெரிகிறது. அச்சுக் கோப்பவர்களும் சரி, பிழை 
திருத்துபவர்களும் சரி, சில பிழைகளை மன்னிக்கவும், பெரிது 
படுத்தாமல் விட்டு விடவும் பழகக் கொண்டு விட்டனர். 
ஒற்றைச் சிறு பிழையும்கூட வராமல் பாதுகாக்க வேண்டும் 
என்று எண்ணி முரண்டு பிடித்த (நல்ல மூரண்டுதகான்) 
பழைய தலைமுறை மறைந்து கொண்டு வருகிறது. புரி 
தாரபமாக மறைந்து கொண்டு வருகிறது. 

"செய்யுள், வசனம், எதிலும் பிழைகளைப் பொருட்படுத் 
தாமல் விடுவது பெருந்தன்மைக் குணமாக எதிர்பார்க்கப் 
படுகிறது. அதே சமயத்இல் சாதி, கட்சி, கொள்கை, 
அடிப்படையில் வேறுபடுறவர்களின் சின்னஞ்சிறு பிழை 
கள் கூடப் பெரிதுபடுத்திக் காட்டப்படுகன்றன. எதிர்த் 
துக் கட்சி கட்டப்படுகின்றன. இப்படி, ஒரு வளரும் தலை 
OD. அப்படி ஒரு மறையும் தலைமுறை. *மார்ஜினல் 
மிஸ்டேக்ஸ்” என்று ஓரளவு பிழைகளைக் கையாலாகாத் 
தனத்தோடு ஒப்புக் கொள்ஞம் கோழைத் தன்மானதொரு 
கூட்டம் எதிரே வந்து கொண்டிருக்கிறது. “தவறுகள் 
குற்றங்கள் அல்ல? என்று மன்னிப்புக் கோரும் இன்னொரு 
வகை கூட்டமும் வளர்ந்து வருகிறது. 7 

எழுத்துப் பிழைகளே.. தென்படாத. பரம்பரையைச் 
“சேர்ந்த பிடிவாதமான ஆங்கில நாளிதழ்கள் சிலவற்றில்கூட
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இப்போதெல்லாம் art gon SUI on Lp sCar gor UG Sar Mew « 
கொட்டை கொட்டையான வார்த்தைகளோடு கூடிய தலைப் 
புக்களில் பிழை தெரிகிறது. . பிழைகளைக் காணச் சகியாத 
தலைமுறை மெல்ல மெல்ல மறைந்துவிட்டது என்பதையே 
இது காட்டுகிறதோ? | 

பேச்சில் உச்சரிப்புக் குறைகளை சுலபமாக. மன்னிக் 
கிரோம். ஏனெனில் உச்சரிப்பு எப்படி. இருந்தாலும். அப்படி 
உச்சரிப்பவார்களின் தமிழ் பற்று அழுத்தமாக (அலுத்த மாக 

அல்ல] இருக்கிறதாம். மோசமான உச்சரிப்பை முதல் தற. 
மான மொரிப்பற்றுக்காக. மன்னித்தாக வேண்டும், இது 
வளரும் தலை முறை. அப்படி மன்னிக்காத. முரண்டு மறை. 
பம் தலைமுறை. உண்மையாயிருப்பது மறையும் தலைமுறை. 
உண்மையாயிருப்பது போல் நடிப்பது எதிரே வரும்: ் தலை. 
முறை என்று தெரிகிறது... 

பாட்டு, நடிப்பு, வசனம், எல்லாம் தெரிந்த FEU SOP 
வல்லவர்கள் நடித்த தலைமுறை மறைந்து விட்டது. வசனம் .. 
பேசுவது மட்டுமேகூட நடிப்பு 6 என்ற புதுத்தலை முறை. தெரி 
றது. சிரமங்களை எல்லாம் ஓரே ஒருவன் இரு தோள்களில். 
ஏற்ற தலைமுறை மறைந்து Po சிறு சிரமங்களினாலேயே 
பெரும் பிரதாபங்கள் பெறும் தலைமுறை வளர்கிறது. பத்தி 
சிக்கையாளர்கள், அரடியல்வாதிகள், தொழில் . நுட்பத் 
துறையினர் எல்லாப் பிரிவிலும் பழைய Gi. ASB, 
உழைக்கும் திறனும், நிதானமும், பிடிவாதமும் odrar ஒரு . 
தலைமுறை மறைந்து அவை எல்லாம உள்ளதுபோல' நடிக்... 

கும் பலவீனமான ஒரு கூட்டம் நம்மைச் சுற்றி வளர்வதைப் 
பார்க்கிறோம். “பக்காவாக உழைக்கும் அந்தப் : பழைய. 
குலைமுறை மறையக் கூடாதே- கடோத்கஜனையும், கிங்கரனை 
யும் போல் மனித. சக்து (14/27 07௭] அதிகமுள்ள அந்தத் 
தலைமுறை போய்விடக் கூடாதே என்று நமக்குக் கவலையாக 

- வும் பயமாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் நம் கண். காண அது 
மறைவது தெரியவும் செய்கிறது. வேறொன்று வளர்வதும் 
தெரிகிறது. புதுமையை வெறுப்ப்தால்தான் இந்தக் கவலை.
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upd, பயமும் என்று நினைக்கக்கூடாது. புதுமையை நாம். 
ஆதரிக்கிறோம். ஆனால் அந்தப் புதுமை போலியாகவும், : 
பழைய நல்முரண்டு அற்றதாகவும் மட்டுமே இருக்க வேண் : 
டுமா? என்பதுதான் கேள்வி. இந்தக்கேள்வி அர்த்தமுள்ளது. : 

மெல்ல மெல்ல மறையும் பிடிவாதமான பழைய தலை. 
முறையின் கடைசி மனிதன்கூட வேகமாகவும், பரபரப்பாக 

வும் எழுந்து கால் தடுக்க முன்னால் ஒடி வருகிற இந்தசி 
சோனியான--உழைக்கும் சக்தியற்ற வளரும் தலைமுறையின் 
ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை எத்தனையோ காரணங்களுக். 
காக நிறைய மன்னிக்க வேண்டியதாகத்தான் இருக்கும். 

நயம்பட உரை! 

பாரதியின் காலத்துக்குப் பின் படிப்படியாகத் தமிழில்: 
ஒரு புதிய சக்கு பிறந்திருக்கிறது. “வசன நடையின் எளிமை 
அமைந்த கவிதையும், கவிதை நடையின் மெருகும் நளின 
மூம் வாய்ந்த வசனமும் பாரதி யூகத்தின் விளைவாக (1ாற3000): 
நமக்குக் இடைத்திருக்கின்றன”-- என்பதை மேடைச் சொற் 
பொழிவுகளிலும், இலக்கிய விமரிசனக் கட்டுரைகளிலும் 
இரும்பத் திரும்பச் சொல்லி வருஇ3றன் நான். 

*சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே” என்று வேறொரு தொடர் 
பில் பாரதி பாடியதைத் தமிழ் நடையில் விளைந்துள்ள மாறு: 
தலோடு இணைத்துப் பார்க்கிறேன் நான். இந்தத் தலை 
மூறையில் எழுத்திலும், பேச்சலுமாக தமிழில் ஒரு புதிய 
சக்தி அல்லது புதிய வேகம் பிறந்திருக்கிறது. நேர்படப். 
பேசு, நயம்பட உரை என்பவை பாரதியின் புதிய ஆத்திசூடி. 
யில். இரண்டு தொடர்கள். 

கற்றி. வளைக்காமல் நேர்படப் பேசும் தமிழ் நடை... 
இன்று உருவாகியிருக்கிறது. நயம்பட உரைக்கும் தமிழ். 
தடையும் வளர்ந்திருக்கிறது. பழமையின் மந்து கதியை 
மாற்றுகிற சல முயற்சிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மந்த;
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கதியை மாற்றுவதாகச் சொல்லிக் கொண்டு தலைதெறிக்கிற. 
வேகத்தில் ஓடுகிற ஓட்டங்கள் சில தோல்வியடைத்தும் இருகி 
கின்றன. கமா, புல்ஸ்டாப், ஸெமிகோலன், கோடு, புள்ளி. 

கள் போன்றவற்றைக் கொண்டும் அவைகளைப் பழைய: 

. இலக்கணச் சூத்திர விதிகளாகப் பெறாத தமிழில் புதுமைகளை 

வும், பொருட் பாகுபாடுகளையும் இன்று விளைவிக்கிறோம். 
சொழ் சிக்கனத்துக்கும், வாக்கியக் கட்டுக்கோப்பிற்கும்,.' 
Qi54 GMuU@aer (Punctuation) Qulgb உதவுகின்றன. 
அனால் பழைய தமிழில் (ஏடுகளில் எழுதி வந்த காலத்தில்) . 
வாக்கியம் முடிவதை. அல்லது முடியாததைப் பொருளுணர் . 
விலிருந்துகான் கண்டுபிடிக்க முடியும்... ஏடுகளில் எழுத்துக் | 
களுக்கு.மேற்புள்ளிகள்.கூட இடப் பட்டிராது. அச்சுக் கலை 
பின் பாதிப்பினாலும், மேற்கத்திய தொடர்பினாலும், தமிழ் 
இந்தப் புதிய பயன்களை எல்லாம் பெற்றிருக்கிறது. இந்தப் 
வதிய பயன்களை எல்லாம் எப்படி நாம் ஏற்றுப் பயனடைந் . 

.. திருக்கறோமோ அதே போல் பயனும் அழகும் தருகிற 
பழைய இலக்கண அம்சங்களையும் விட்டுவிடக் கூடாது. 

"புத்தகத்தை எடுத்தான்! என்ற வாக்கியத்தில் புத். 
தகம்--ஐ..- எடுத்தான் என்ற மூன்று சொற்கள் இசணைந்து. 

சேரும்போது புத்தகத்திற்கும் *ஐூக்கும் நடுவில் “அத்து” 
என்று ஒரு சாரியைச் சொல் பிறந்து *புத்தகத்தை' என்று ' 

ஆடுவிடுறெது. இதுதான் வழக்கம். அப்புறம் இதுவே 
இலக்கண விதியாகவும் நதேரப்பட்டுவிட்டது. இப்போது 
அலர் தமிழைச் சொற் சிக்கனத்தோடும்' எழுத்துச் Racers 
'தோடும் எழுதுவதாக நினைத்துக் கொண்டு; : : 

*புத்தசக்தை எடுத்தான்” என்பதை : புத்தகம்மை எடுத் ட 

Sires’ என்று எழுதுவதைப் பார்க்கிறேன். இதன்படி. எழுது : 
-வதானால், கீழ்க்கண்டபடி எல்லாமே குழப்பமாகும். 

சரியான பிரயோகம் தவறான பிரயோகம் 

LIL பார்த்தான் ன 
அல்லது படம்மைப் பார்த்தான் | 

படத்தைப் பார்த்தான்
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தீபம் ஏற்றினான் 
அல்லது இபம்மை ஏற்றினான் 

தீபத்தை ஏற்றினான் 
கோபத்தால் வந்த வினை கோபம்மால் வந்த வினை 

இன்னும் சிலர் சொற் சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடிப்பு 
தாகக் கூறிக் கொண்டு-- பொருள் வேற்றுமை அல்லது 
அர்த்தபாவத்தைத் கெளிவாக உணர்த்தும் இடைச் சொத் 
களை நீக்கிவிட்டு எழுதுகின்றனர். அதனாலும் வாக்கியங்கள் 
குழப்பம் அடையும். - 

. சரியான பிரயோகம் தவருன பிரயோகம் 

செருப்பைக் கழற்றிவிட்டு்ச் செருப்பைக் கழற்றிச் 
சாப்பிடப் போனான் சாப்பிடப் போனான் 

- போகும்போது சொல்லிக் போகும்போது சொல்லிப் 
கொணடு போனான் போனான் 

இவற்றில் செருப்பையே கழற்றிச் சாப்பிட்டது போல: 
ட வும், எதையோ சொல்லிவிட்டுப் போனதுபோலவும் (விடை. 

பெற்றுச் சென்றதைக் குறிக்காமல்) பொருட் குழப்பங்கள்' 
நேர்ந்துள்ளன. இன்னும் சிலர் அறந்தாங்கி என்பது: 
அறந்தை என்றும், உறையூர் என்பது உறந்தை என்றும் 
மருவி வழங்குவதுபோல் *மாயவரம்” என்பதை *மாயை” 

என்றும், பூவிருந்தவல்லி, பூங்குடி, பூவற்றகுடி, பூஷூர் ஆகிய 
பல பெயர்களை ஒரு சீராகப் *பூவை” என்றும் வலிந்து: 
முயன்று மருவச் செய்கிறார்கள். முன்னோர் வழங்கிவிட்ட. . 
மருவுதல் மொழிகளை அப்படியே அங்கீகரித்துக் கொள்வ: 

தற்கு இலக்கணம் அநுமதி அளித்திருக்கிறதே ஒழியப் புதி: 
தாகக் கடைக்கும் ஒவ்வொரு பெயரையும் அப்படி. ஆக்கச் 
சொல்லி எந்த இலக்கணமும் வேண்டியதாக எனக்குத் தெரிய 
வில்லை. “மாயை” என்றால் . மாயவரத்தை நினைப்பதா. அல். 
வது மாயை” என்ற . வேதாந்த மொழியை நினைப்பதா? 
“பாவூர்”? என்பதைப் “பாவை” என்றாக்குவதும் இப்படித். 
தான். பொருட் குழப்பத்தையும், சொல் மயக்கத்தையும். 
பிறழ்ச்சியான. பிர3யோகத்தையும் கூடியவரை. தவிர்க்க: 
வேண்டும், தமிழ் மொழிக்கு தாம் செய்யும் தொண்டுகளில் 

அது தலை உது. ஸ்


