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முன்னுைர
தமிழர்க்கு நல்ல பண்புகள் பல உண்டு. ஆயினும் ெபாதுவாகத் தமிழ ன்

வாழ்வு நலிந்துள்ளது எனக் கூறலாம். காரணம் என்ன? தமிழ ைடேய சில

குைறகளும் இருத்தல் கூடும் அன்ேறா? இந்த எண்ணேம இத்தைகய கடிதங்கள்
எழுதத் தூண்டியது. ' தன் குற்றம் நீக்கிப் பிறர் குற்றம் காணல்' திருவள்ளூவர்

ெநறி. நம் குற்றங் குைறகைள நாேம உணர்தல் நலம். 'குற்றம் ஊனர்வான்

குணவான்' என்பது நன்ெமாழி.
மு.வ.

--------

1.

"தம்பிக்கு"

அன்புள்ள எழில்,
நீ எழுதிய கடிதங்கள் எனக்கும் சுைவயாக இருந்தன. அன்ைனக்கு எழுதிய

கடிதங்கைள அண்ணன் எப்படிப் பார்த்தான் என்று நீ எண்ணி வியப்பு

அைடயலாம். உன் கடிதங்கள் அன்ைன மட்டும் அல்லாமல் அண்ணனும் படிக்க

ேவண்டிய கடிதங்கள்தான்.

அன்ைனையக் ேகட்டுத்தான் படித்ேதன். "எழில் எழுதியைவ" என்று

அவற்ைற எல்லாம் ஒருகட்டாகக்கட்டி அன்ைன பீேராவில் ைவத்திருந்தார்.
"இது என்ன அம்மா?" என்று ேகட்ேடன். உன் கடிதங்கள் என்று ெசால்லி,

"நீயும் படிக்கலாேம" என்றார். பிறகுதான் படித்துப் பார்த்ேதன். நீ ஒன்றும்

கவைலப் படாேத. நானும் உன் கருத்து உைடயவேன. நீ வயதில் இைளயவன்

அஞ்சாமல் உன்கருத்ைதச் ெசால்கிறாய்; எழுதுகிறாய். நான் உன்ைனவிட

உலக அனுபவம் மிகுந்தவன்; அதனால் உலகத்ைதப் பற்றிய அச்சமும்

மிகுந்தவன். ஆைகயால் எைதயும் ெசால்லவும் எழுதவும் தயங்குகிேறன்; நீ

உள்ளத்தில் உணர்ந்தைதக் ெகாட்டுகிறாய்; நான் உணர்ச்சி இல்லாதவன் ேபால்

நடிக்கிேறன். இதுதான் ேவறுபாடு; நீேய என்ைனவிட ஒருவைகயில் நல்லவன்.
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நல்லவனாக இருந்தால்மட்டும் ேபாதாது. வல்லவனாகவும் இருக்க-

ேவண்டும் அல்லவா? நன்ைம வன்ைம இரண்டும் இருந்தால்தான் இந்த உலகில்

வாழ்க்ைக உண்டு.

நல்ல தன்ைம மட்டும் உைடயவர்கள் எத்தைனேயா ேபர் கலங்கிக் கண்ண ீர்

வடித்து மாய்ந்திருக்கிறார்கள்; மாய்ந்துவருகிறார்கள். வல்லைம மட்டும்

ெபற்றவர்களும் எதிர்பாராதவைகயில் நசுக்குண்டு அழிகிறார்கள். குடும்பங்கள்

முதல் நாடுகள் வைரயில் இதற்குச் சான்றுகள் காணலாம். தமிழ்நாட்டில் இருந்த
பழங்காலத்து நல்லரசுகள் கலங்கி அழிந்தைத வரலாறுகளில் காணவில்ைலயா?
ெஜர்மனி, ஜப்பான் முதலான வல்லரசுகள் அழிவுற்றைதக் கண்கூடாகக்

காணவில்ைலயா? நல்ல மருமகளாக வந்து வாழத் ெதாடங்கிக் குடும்பத்தா ன்

இன்னைலப் ெபாறுக்க முடியாமல் தற்ெகாைலேயா மனேவதைனயாேலா மாண்ட
கைதகைள ஊர்களில் ேகட்டதில்ைலயா? மகைனயும் மருமகைளயும் விருப்பம்-

ேபால் ஆட்டி ைவத்து வல்லைம ெபற்ற மாமியார், சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்

வாயும் ைகயும் அடங்கி மூைல வடும்
ீ
ேவைளக் கஞ்சியும் கிைடத்தால் ேபாதும் என

◌்று ஏங்கும் கைதகைளயும் ேகட்டதில்ைலயா? இந்த விதிைய நாம் இனியும்
மறந்து வாழக்கூடாது. தமிழர்கள் நல்லவர்களாக மட்டும் இருந்து தனித்-

தனியாகவும் குடும்பம் குடும்பமாகவும் நாடு நாடாகவும் அழிந்தது ேபாதும்.

இனிேமல் வல்லவர்களாகவும் வாழக் கற்றுக்ெகாள்ல ேவண்டும். நல்ல

தன்ைமேயாடு வல்லைமயும் ேசரப்ெபற்று வாழேவண்டும்.

தம்பி! இயற்ைகயிலிருந்து நாம் ஒரு ெப ய பாடம் கற்றுக்ெகாள்ள

ேவண்டும். வாழ்க்ைகப் பகுதிகளில் ஒன்ைற மட்டும் ேபாற்றுகிறவன்

உருப்படியாவதில்ைல. உடைல மட்டும் ெபாற்றி உரமாக ைவத்திருப்பவனும்

அழிகிறான்.அவனுைடய உள்ளம் அவனுக்குப் பைகயாகி அவைனத் தீயவழியில்
ெசலுத்திக் ெகடுத்து அழிக்கிறது. உள்ளத்ைதமட்டும் தூய்ைமயாகப் ேபாற்றிக்

காப்பாற்றுகிறவனும் இைடநடுேவ அல்லல்படுகிறான்; அவனுைடய உடல் பல

ேநாய்க் கிருமிகளுக்கு இடம் ெகாடுத்து அவனுைடய உள்ளத்தில் அைமதிையக்

ெகடுத்து அல்லல் படுகிறது. உடலும் ேவண்டும், உள்ளமும் ேவண்டும் என்று
இரண்ைடயும் உரமாகவும் தூய்ைமயாகவும் காப்பேத கடைமயாகும். மரம்
வானளாவ உயரேவண்டியதாக இருக்கலாம்; ஆனால் தான் ேவ

ன்றிய மண்ைண

மறந்து வாழ முடியாது; வாைனப் புறக்கணித்துக் கிைளகைள உயர்த்தாமல்

வாழவும் முடியாது. இந்த உண்ைமைய நன்றாக உணர்ந்தவர் திருவள்ளுவர்.

அறெநறியும் ேவண்டும். ெபாருள்வளமும் ேவண்டும். இன்ப வாழ்வும் ேவண்டும்

என்று உணர்த்தும் நூல் திருக்குறள் தான். அறத்ைத நிைனந்து ெபாருைள

மறக்கும்படியாகத் திருவள்ளுவர் கூறவில்ைல. ெபாருைளேயா இன்பத்ைதேயா

ேபாற்றி அறத்ைத மறக்கும்படியாகவும் அந்தப் ெபருந்தைக கூறவில்ைல.

உலகத்து நூல்களில் பல அறம் ெபாருள் இன்பம் மூன்றில் ஒவ்ெவான்ைற

மட்டுேம வலியுறுத்தியிருப்பைதக் காணலாம். வாழ்க்ைகயின் பல பகுதிகைளயும்

ேபாற்றி வாழேவண்டும் என்பைத உணர்த்த வந்த திருவள்ளுவர் இந்த

மூன்ைறயும் ெதளிவுறுத்தியுள்ளார். தமிழராகிய நாம் திருவள்ளுவைரப்

ெபற்றிருக்கிேறாம்; திருக்குறைளப் ெபற்றிருக்கிேறாம்.நம்மில் சிலர் அந்த

நூைலக் கற்றும் இருக்கிேறாம். ஆனால் திருவள்ளுவர் கூறியபடி வாழவில்ைல; நல

◌்ல தன்ைம ேதடுகிேறாம்; வல்லைம ேதடவில்ைல. அதனால்தான்
தாழ்வுறுகிேறாம்.
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நீ உடேன இைத மறுக்க முன்வரக் கூடும். அதற்கு முன்ேப நான் காரணம்

ெசால்லி விளக்கிவிடுகிேறன்.

தமிழ்ெமாழி நல்ல ெமாழி தான்; ஆனால் அைத வல்ல ெமாழியாக

ஆக்கிேனாமா? ெபரும்பாேலார் ேபாற்றும் ெமாழியாக ஆக்கிேனாேமா? இன்று

எைத எடுத்தாலும் மக்கள் ெதாைகேய வல்லைமயாக ைவத்துப் ேபசப்பட-

வில்ைலயா? தமிழ் ெமாழிக்கு அறிவுக் கைலகளில் ெசல்வாக்குத் தந்ேதாமா?
நீதிமன்றங்களில் உ ைம நல்கிேனாமா? ஆட்சிக் கூடங்களில் வாழ்வு

வழங்கிேனாமா? இல்ைலயானால் ெவறும் ேபச்சு ஏன்?

வல்லைம இல்லாத நல்ல தன்ைம வாழாது தம்பி! அது ெபாருட்பால் இல்லாத

திருக்குறள் ேபான்றது தான்.

நம் முன்ேனார் இைத மறந்த காரணத்தால்தான், எத்தைனேயா இழந்தனர்;

ஒன்று ெசால்லட்டுமா? தமிழ்க்கைல நல்ல கைல தான்; அதிலும் யாழிைச நல்ல

இைசதான்; ஆனால் வாழ்ந்ததா? இல்ைல, ஏன்? முன்ேன ெசல்வாக்ைகப்

ெபற்றவர்கள் யாைழப் புறக்கணித்தார்கள்; பிறகு ெபாதுமக்கள் மறந்தார்கள். இன்று

தமிழுக்கும் ஏறக்குைறய அேத நிைல இருப்பைத எண்ணிப்பார்; உன் மனம்
புண்படும்.

நீ இைத மறுக்கலாம். அன்று அரசன் எவ்வழி அவ்வழி குடிகள் என்ற

நிைலைம இருந்தைத நீ எடுத்துக் காட்டலாம். இன்று ெபாதுமக்கள் எவ்வழி

அவ்வழிேய ஆட்சியாளர் என்று எடுத்துக் கூறலாம்.

இப்படி உன்ைன நீ ஏமாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டாம் என்றுதான் உனக்குச்

ெசால்கிேறன். ெபாதுமக்களின் விருப்பம் ேபால் ஆட்சி நடப்பதாகச் ெசான்னால்,

ெபாது மக்கள் ேபாைர விரும்புகிறார்களா, அணுக்குண்ைடயும் பிற குண்ைடயும்
விரும்புகிறார்களா, ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டத்ைத விரும்புகிறார்களா,

குடியிருக்க வடும்
ீ
அறிவு வளர்க்கக் கல்வியும் உடல் வளர்க்கக் கஞ்சியும்

இல்லாத ெகாடிய வறுைமைய விரும்புகிறார்களா என்று ெமல்ல எண்ணிப்பார்.
உனக்ேக ெத யும்.

ெபாதுமக்களுக்குத் தங்கள் எதிர்காலத்ைதயும் நிகழ் காலத்ைதயும் ேசர்த்து

எண்ணித் ேதைவைய உணர இன்னும் ெத யவில்ைல; அவர்கள் களிமண்ணாய்த் த
◌ிரண்டு கிடக்கிறார்கள்; யார் யாேரா நீர் ேசர்த்துப் பிைசந்து தமக்கு ேவண்டிய-

வாெறல்லாம் உருவங்கைளச் ெசய்து ெகாள்கிறார்கள்.

ச , நீ ெசால்கிறபடிேய பார்ப்ேபாம். இன்று ஆட்சி எல்லாம் ஓட்டுப் ேபாடும்

மக்களின் ைககைளப் ெபாறுத்தது என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.அவர்கள் ஓட்டுப்

ேபாடும் ேபாது தங்கைளப் பற்றியாவது தமிழ்நாட்ைடப் பற்றியாவது தமிைழப்

பற்றியாவது கவைலப்படுகிறார்களா? அவர்கள் கவைலப்படாத நாடும் ெமாழியும்

யாருைடய வல்லைமைய நம்பி வாழ முடியும்? வறுைமயால் வாடும் அறிஞர்

சிலருைடய துைண மட்டும் ேபாதுமா?

நான் ெசால்கிறபடியும் ெகாஞ்சம் பார். களிமண் பிைசகிறவர்களின்
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ைககளாவது நாட்ைடயும் ெமாழிையயும் பற்றிக் கவைலப்படுவது உண்டா?

அவர்கைள மாற்றுவதற்காக, அல்லது அவர்களுைடய மனத்தில் நல்ெலண்ணம்

ஏற்படுவதற்காக, நீயும் நானும் ஏதாவது ெசய்ேதாமா? ஒன்றும் ெசய்யாமல்,

தமிழ்நாடும் தமிழும் வாழ்ந்துவிடும் என்று எண்ணிக்ெகாண்டு காலம் கழிப்பது
குற்றம் அல்லவா? மைறந்துேபான அந்த யாைழப் பற்றிப் பழங்காலத்துப்

பாணரும் விறலியரும் ெபாருநரும் கூத்தரும் நம்ைமப் ேபால்தான் ஏமாந்த

எண்ணம் எண்ணிக் ெகாண்டு, நல்லவர்களாக வாழ்ந்திருக்கேவண்டும். அந்த

யாழின் அருைம ெபருைமகைள மட்டும் எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். அைத

வாழைவக்கும் வல்லைமபற்றி அவர் கள் எண்ணத் தவறினார்கள். அதனால்தான்
அந்த அருைமயான கருவி அழிந்தது. அைத நிைனத்துப் பார்க்கவும் இன்று ஒரு
விபுலாநந்தர் ேதைவயாகிவிட்டது.

தம்பி! ேமைடயில் முழங்குவைதக் ெகாஞ்ச காலம் நிறுத்தி ைவத்தாலாவது,
இைத எண்ணிப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகும் என்று எனக்குச் சில

ேவைளகளில் ேதான்றுகிறது. இது ைபத்தியக்கார எண்ணமாக உன்ேபான்ற

இைளஞருக்குத் ேதான்றலாம். ஆனால் அனுபவத்தால் ெசால்லுகிேறன்; ேமைட
மகிழ்ச்சி நமக்குக் கடைம மறதிைய உண்டாக்குகிறது. சிறந்த ேபச்சு, நல்ல

ைகத்தட்டு இரண்டும் ேசர்ந்தால் உணர்ச்சித் தணிவு, அடுத்த நிைலயாகப் பைழய

பிற்ேபாக்கு வாழ்வு - இைவதான் இது வைரயிலும் கண்டைவ.நம்ைம

எண்ணித்தான் திருவள்ளுவர் ெசான்னாேரா என்னேவாெத யவில்ைல.

நமக்காகேவ ெசான்னதுேபால உள்ளது அந்தக் குறள். நம்ைமப்பற்றி நாேம

மகிழ்ந்து அந்த மகிழ்ச்சியில் மயங்கியிருக்கும்ேபாது, கடைமையப் புறக்கணித்துக்

ெகட்டழிந்தவர்கைள நிைனத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று வள்ளுவப் ெபருந்தைக

ெசான்னது எவ்வளவு ெபாருத்தம்! ேமைடப் ேபச்ைசக் ேகட்டுக் ைகதட்டுேவாைரக்
காணும் ேபாெதல்லாம், "இகழ்ச்சியிற் ெகட்டாைர உள்ளுக" என்ற அந்தக் குறள்

என் நிைனவுக்கு வந்துவிடுகிறது, என்ைன அறியாமல்.

தம்பி! இன்ைறய உலகம் வல்லைம மிகுந்த மாமியார்ேபால் உள்ளது. நம்

அருைமத் தமிழகம் மிக நல்ல மருமகளாக உள்ளது. ஆனால் தற்ெகாைலேயா

மனேவதைனேயா எதிேர வந்து நிற்காதவாறு காப்பாற்றேவண்டிய ெபாறுப்பு

ஏற்பட்டிருக்கிறது.என் கருத்தில் எந்தப்பகுதி யாவது உனக்குத் ெதளிவில்லாமல்

இருந்தால் அைதக் குறித்து அைதக் குறித்து எழுது; ெதளிவுபடுத்துேவன். ஏதாவது

உனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் கருத்து ேவறுபாடாக இருந்தால் எண்ணிப்பார்;

அல்லது விட்டுவிடு. நான் என்ன ெசய்ேவன்? நீ எவ்வளவு உண்ைமயாக

உணர்கிறாேயா அவ்வளவு உண்ைமயாகேவ நானும் உணர்கிேறன். இந்தத்
தமிழகத்தில் நாம் இருவராவது ஒன்றுபட முடியாதா, பார்ப்ேபாம்.
உன் அன்புள்ள,
வளவன்.

----------------
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2.
அன்புள்ள எழில்,
உன்னுைடய தமிழ்ப் பற்ைறயும் தமிழ்நாட்டுப் பற்ைறயும் ேபாற்றுகிேறன்;

வாழ்த்துகிேறன். ஆனால், இன்ைறய கடிதத்தில் நீ எழுதியது ேபான்ற வண்
ீ
கனவு

மட்டும் ேவண்டாம். ேமைடப் ேபச்சு நம்முைடய உணர்ச்சி ெவள்ளத்திற்குப்

ெப ய வாய்க்காலாக இருந்து ஆத்திரத்ைதத் தணித்து வற்றச்ெசய்து நம்ைமச்
ேசாம்ேபறிகளாக ஆக்குவது ேபால், இப்படிப்பட்ட வண்கனவுகள்
ீ
நம்ைம
வணர்களாக
ீ
ஆக்காமலிருக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணத்தால் இைதக்

குறிப்பிடுகின்ேறன். ேவெறான்றும் தவறாக எண்ணேவண்டாம்.

"நான் சர்வாதிகா யாக ஏற்பட்டால், திருக்குறள் ஓதாத திருமணம் தமிழ்-

நாட்டில் ெசல்லுபடி ஆகாது என்றும், ேதவாரம் திருவாசகம் பிரபந்தம் முதலான

தமிழ்மைற ஓதாத ேகாயில்கள் தமிழ்நாட்டில் திறந்திருக்கக் கூடாது என்றும்,

தமிழில் உத்தரவு அனுப்பத் ெத யாத பட்டதா கள் தமிழ்நாட்டில் அதிகா களாக

இருக்கக் கூடாது என்றும், தமிழ்நாட்டுக் கவர்னரும் தமிழில் ைகெயழுத்து இட-

ேவண்டும் என்றும் ஆைணயிடுேவன்" என்ற வரமான
ீ
எழுத்துக்கைள உன்

கடிதத்தில் பார்த்ததும் நானும் ேசார்வு நீங்கியவனாய்த் தலநிமிர்ந்த தமிழனாய்

எழுந்து உட்கார்ந்ேதன். ஆனால் சிறிதுேநரம் எண்ணிப் பார்த்த பிறகுதான், உனக்கு

ஏன் இந்த வண்
ீ
கனவு என்ற எண்ணம் வந்தது. மறுபடியும் ெசால்கிேறன், உன்

ெமாழிப் பற்ைறயும் நாட்டுப் பற்ைறயும் ேபாற்றுகிேறன். ஆனால் உணர்ச்சி

ெவள்ளம் மட்டும் இருந்தால் ேபாதாது. அது என்ைறக்ேகனும் ஒருநாள் வடிந்து

வற்றிவிடும், வற்றாத ஊற்று உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும்; ெசயல்திறன்

வளரட்டும்.

நான் எைத வண்
ீ
கனவு என்று குறிப்பிடுகிேறன், ெத யுமா? திருக்குறள்

ஓதிேய திருமணம் நிகழேவண்டும், தமிழ்நாட்டுக் ேகாயில்களில் உத்தமர்களின்

தமிழ்ப்பாட்டு முழங்க ேவண்டும்,அதிகா கள் தமிைழ மதிப்பவர்களாக இருக்க

ேவண்டும், கவர்னர் தமிழில் ைகெயழுத்து இட ேவண்டும் என்னும் இைவகைள

ஒருகாலும் வண்கனவு
ீ
என்று ஒதுக்கேவ மாட்ேடன். இது உனக்ேக ெத யும்.

தமிழுக்ேகா தமிழ்நாட்டுக்ேகா பைகவனாக இருப்பவன் தான், இந்த நல்ெலண்ணங்
கைள வண்
ீ
கனவு என்று குைறகூறுவான். நம் தாைய நாம் வழிபட்டு, நம்

குடும்பக் கடைமைய நாம் ஆர்வத்ேதாடு ெசய்யும்ேபாது, இைதத் தவறு என்றும்

குறுகிய ேநாக்கம் என்றும் ஒருவன் குறுக்கிடுவானானால், அவைனப் பைகவன்

என்று ஒதுக்குவேத கடைமயாகும்.

ெகாடுத்தும் ெகாளல்ேவண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து மாணாத ெசய்வான் பைக.

என்று நம் தைலவர் திருவள்ளுவர் ஆைணயிட்டது இப்படிப்பட்ட பைகவர்கைளக்

கருதித்தான். அறத்துப்பால் மட்டும் எழுதினால் தமிழர்கள் வாழத் ெத யாதவர்-

களாய்த் திைகத்துச் சீரழிவார்கள் என்று எண்ணித்தான். திருவள்ளுவர் ெபாருட்-

பாைலயும் எழுதினார்; அறத்துப்பாைல விட வி வாக, இரண்டு மடங்கு
உள்ளதாகப் ெபாருட்பாைல எழுதினார். 'இன்னா ெசய்யாைம' என்று

'அஹிம்ைச'ைய அறத்துப்பாலில் வற்புறுத்தியவர், 'பைகமாட்சி' 'உட்பைக' என்ற

பகுதிகைளப் ெபாருட்பாலில் விளக்கிய காரணம் அதுதான். உலகம் எப்படிப்பட்டது

என்பது திருவள்ளுவர்க்கு நன்றாகத் ெத யும். அதனால்தான் இவ்வளவு
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ெதளிவாகப் ெபாருட்பாைல எழுத முடிந்தது.
தம்பி! நீ இன்ெனான்று கவனித்திருப்பாய். தமிழராகிய நம்மிடம் ஒரு ெபருங்

குைற இருந்துவருகிறது. அது ேவெறான்றும் அல்ல; பிறருைடய ெசால்லால்
மயங்கும் ேபைதைம நமக்கு மிகுதியாக இருக்கிறது. மற்றவர்கள் இைதத்

ெத ந்துெகாண்டுதான், உயர்ந்த ெசாற்கைளத் திரும்பத் திரும்பச் ெசால்லித்

தமிழைர ஏமாற்ற முடிகிறது. மக்களுக்குள் எந்த வைகயான ேவறுபாடும்

ேவண்டாம். கடவுள் பைடப்பில் எல்ேலாரும் சமம் என்ற உயர்ந்த ேபச்ைசத்

தமிழ டம் ஒருவர் ேபசட்டும்; ேகட்ட தமிழர் பற்ைற உடேன ெவறுப்பார்,

துறப்பார்; எந்த ேவறுபாடும் இல்லாத தூய வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்கிவிடுவார்.

காரணம் என்ன, ெத யுமா? தமிழர்ெநஞ்சம் உயர்ந்த ெகாள்ைககைள உணர்ந்து
உணர்ந்து தைலமுைற தைலமுைறயாகப் பண்பட்டுவந்தது. அதனால்,

ெசால்கிறவர் யார், உண்ைமயாக உணர்ந்து ெசால்கிறாரா, நம்ைம ஏமாற்றச்

ெசால்கிறாரா, அவர் எந்த ேவறுபாடும் பார்க்காமல், வாழ்கிறாரா என்ெறல்லாம்

ஆராய்ந்துபார்க்காமல், உடேன தாம் அந்தக் ெகாள்ைகைய நம்பி உணர்ந்து
வாழத் ெதாடங்கிவிடுவார். இது நல்லதுதான். ெசால்லப்பட்ட உண்ைமைய

எடுத்துக் ெகாள்வது எப்ேபாதும் நல்லதுதான்.

ஆனால் ெசான்னவர் யார், அவருைடய வாய்க்கும் வாழ்க்ைகக்கும் ஏதாவது

உறவு உண்டா என்பைதயும் ெகாஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க ேவண்டும். இல்ைல-

யானால் ஏமாந்த வாழ்வுதான் வாழேவண்டும். இந்த ஏமாந்த தன்ைமையப்

பைகவர்கள் பயன்படுத்திக்ெகாண்டு, ஒன்றில் நன்ைம ெசய்து மற்ெறான்றில் நஞ்சு
ஊட்டி விடுவார்கள். சாதி ேவறுபாடு முதலியைவ ஒழிய ேவண்டியதுதான்.
ஆனாலும், நமக்கு அைத எடுத்துச் ெசான்னவர் சாதிப்பித்தராக இருந்தால்

அைதயும் ஒருவாறு நிைனவில் ைவத்துக்ெகாண்டு, வாய்க்கும் வாழ்க்ைகக்கும்
உறவு ைவக்காமல் பற்றின்றி வாழ வல்லவர் அவர் என்பைதத் ெதளிய

ேவண்டும். இந்தத் ெதளிவு இருந்தால், அவேர மற்ெறாரு நாள் ெபாய் ெசால்லி

நம்ைம ஏமாற்ற முடியாது. இன்ைறக்குச் சாதி முதலான ேவறுபாடு ேவண்டாம்

என்று உபேதசம் ெசய்தவர், மற்ெறாரு நாள் ெமல்ல வந்து, "ெமாழி ேவறுபாடு

ேவண்டாம்; தமிழ் என்றும், தமிழ்நாடு என்றும் ேபசுகிற குறுகிய ேநாக்கம்

ேவண்டாம்" என்று உபேதசம் ெசய்வார். அைதக்ேகட்ட ேபைதத் தமிழர் சாதிையத் த
◌ுறப்பது ேபாலேவ ெமாழிப்பற்ைறயும் நாட்டுப் பற்ைறயும் துறந்து நிற்பார்;

உடேன அடுத்த ேமைடயில் ஏறி உன்ைனயும் என்ைனயுேம தூற்றத் ெதாடங்குவார். அந்த எழிலும் அவருைடய அண்ணனும் குறுகிய ேநாக்கம் உைடயவர்கள்
என்று நம்ைமப் பற்றி எவ்வளேவா ெசாற்கைளப் ெபாழிவார்; வரீ முழக்கம்

ெசய்வார்; உடேன அவருக்கு ஒரு பைட திரளும். முதலில் உபேதசம் ெசய்தவர்
இத்தைன மாறுதைலயும் திண்ைணேமல் இருந்தபடிேய காண்பார்; உள்ளத்தில்

எக்களிப்பார்; நம் எண்ணம் நிைறேவறியது என்று மகிழ்வார். "புறமுதுகு காட்டாத
தமிழராம்; இேதா என் ெசால்லால் அவர்கைள வழ்த்தி
ீ
விட்ேடன். எதனாலும்

கலங்காத தமிழைர என் ெசால்லால் மயக்கிவிட்ேடன். ஒற்றுைமயாக

இருந்தவர்கைளப் பி த்துவிட்ேடன். இனிேமல் ெவற்றி எனக்குத் தான். இனித்
தமிழர்கேள தமிழர்கைள அழித்துக்ெகாள்வார்கள். நமக்குக் கவைல இல்ைல"

என்று அவர் தம் உபேதசத்தின் பயைனக் கண்டு களிப்பார்.

இப்படிப்பட்டவர்களால் தமிழர்கள் ஏமாந்து ேபாகக் கூடாது. ெகாள்ைக எவ்வளவு

உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், ெசால்கின்றவர்கள் யார் என்ற ஆராய்ச்சியும் ெசய்ய-
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ேவண்டும். யாழின் ெகாம்பு வைளவானது; அம்பு ேநரானது. ஆனால் யாைழ

ெவறுத்து அம்ைபப் ேபாற்றுவது அறியாைம அல்லவா? திருவள்ளுவர்தான் இந்த

உவைமையச் ெசான்னவர். வாய்ச்ெசால் ேநர்ைமயானதாக இருக்கலாம்; அைதக்
ெகாண்டு ஒருவைர நம்பிவிடக்கூடாது; அவருைடய வாழ்க்ைக எப்படிப்பட்டது

என்பைத ஆராய்ந்த பிறேக நம்பேவண்டும். குறுகிய ேநாக்கம் ேவண்டாம் என்று

நமக்குச் ெசால்கிறவர்கள் நம்ைமவிடப் பரந்த ேநாக்கம் உைடயவர்களா என்று

பார்க்க ேவண்டும். நாம் எவ்வளெவா பரந்த ேநாக்கமும் இரக்கமும்

உைடயவர்கள்; நம் பற்ெறல்லாம் சில நல்ல நூல்கைளப் பற்றி, சில

ெப ேயார்களின் பாடல்கைளப் பற்றி, நம்ைமப் பற்றி இருக்கும். அவர்களுைடய
பற்று மிக மிகக் குறுகியது; தன்னலமான பல துைறகளில் அழுத்தமான பற்று
அவர்களுக்கு இருப்பைத எண்ணினால் வியப்பாக இருக்கும்.

சாதி முதலிய ேவறுபாடுகள் உண்ைமயானைவ அல்ல; ெபாய்யானைவ;

அவற்ைற ஒழிப்பது கடைம தான்.ஆனால் ெமாழி ேவறுபாடும் நாட்டு ேவறுபாடும்
அப்படிப்பட்டைவ அல்ல; ெபாய் அல்ல. ெமாழி உண்ைமயாக உள்ள ஒன்று; அது
கண்ணுக்கும் ெத யும். காதுக்கும் ெத யும். மூைளக்கும் ெத யும். ெமாழியால்
இனம் அைமவதும், நாக கம் அைமவதும், நாடு அைமவதும், நாட்டின்

அைமப்புக்குத் துைணயாக இருப்பதும் உலகம் அறிந்த உண்ைமகள். இவற்ைற
எல்லாம் ெபாய் என்றும் ேவண்டாதைவ என்று உபேதசம் ெசய்கிறவர்கள்

நம்ைமப் பற்றி நல்ெலண்ணம் இல்லாதவர்கள். அவர்களுக்கு ேவைல நம்மிடம்

இல்ைல.

வல்லரசுகளிடம் ெசன்று அவர்கள் அந்த உபேதசம் ெசய்யட்டும். நாட்டுப்-

பற்ைறயும் இனப்பற்ைறயும் ெபாருட்பற்ைறயும் வல்லரசுகள் முதலில் ைகவிட்டால், உலகம் ஒரு குடும்பமாக வாழும்; குறுகிய நாட்டுப்பற்று அங்ேக

ஒழிந்தால், அடுத்த ெநாடியிேலேய தமிழன் தன் முதல் பாடத்ைத, "யாதும் ஊேர

யாவரும் ேகளிர்" என்ற பைழய ெபாதுப் பாடத்ைத வாழ்க்ைகயில் வாழ்ந்து

காட்டத் தயங்கமாட்டான். அைத விட்டுவிட்டு, நம்மிடம் ெசய்யப்படும் ேபாலி

உபேதசம் ஏமாற்றும் ேநாக்கம் உைடயேத ஆகும். ெபருஞ்ெசல்வன் தன்னுைடய
இரும்புப் ெபட்டிைய ஏெழட்டுச் சாவிகளால் பூட்டி, அந்த அைறையயும் சில

பூட்டுக்களால் பூட்டிவிட்டு, தன் மாளிைகயின் முன்புறத்தில் அகலமான

திண்ைணேமல் சாய்ந்து ெகாண்டு, எதிர்வட்டு
ீ
ஏைழையப் பார்த்து, "ேட! என்னடா!

எப்ேபாது பார்த்தாலும் அந்தப் ெபாத்தல் கதைவ மூடிேய ைவத்திருக்கிறாய்!

எங்கள்ேமல் உனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைலயா?" என்று ேகட்பதுேபால் இருக்கிறது

இது. அந்த ஏைழயும் அவருைடய பரந்த ேநாக்கப் ேபச்ைசக் ேகட்டு மயங்கித் தன் க

◌ுடிைசக்கு இருந்த அந்த ஒேர கதைவயும் எடுத்து அப்பால் ைவத்தான் என்றால்,

அவைனப் ேபைத என்று ெசால்லாமல் ேவறு என்ன என்று ெசால்வது? தமிழர்கள்
அப்படிப்பட்ட ேபைதகள் ஆகக்கூடாது என்பதுதான் என்னுைடய கவைல. உலகம்
ஒரு குடும்பமாய் அன்பாக வாழக் கற்றுக்ெகாள்ளும் வைரயில் தமிழனுக்குத்

தற்காப்பு உணர்ச்சி கட்டாயம் ேவண்டும்.

அதற்கு வழி இதுதான்; தமிழர்கைள சிறிது ேநரம் உணர்ச்சிெவள்ளத்தில்

மூழ்கடித்துப் பிறகு வறண்ட பாைலயில் திைகக்கவிடும் ேபாக்ைகவிட்டு,

அவர்கைளக் கடைமப் பற்று உைடய ெசயல்வரர்களாக
ீ
ஆக்க ேவண்டும்.

உன்னுைடய எழுத்தில் அந்த உணர்ச்சிெவள்ளத்ைதக் கண்ட தால்தான் நான்

இைதக் குறிப்பிடுகிேறன். நீ சர்வாதிகா யாக ஆவதுபற்றி எனக்குத் தைட
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இல்ைல. ஆனால், அந்தப் ேபாைதயில் மயங்கி அன்றாடக் கடைமைய மறந்து

விடாேத; மற்றவர்கைளயும் மறக்கவிடாேத.
நீ சர்வாதிகா

ஆவைதேய வண்கனவு
ீ
என்று குறிப்பிட்ேடன். தமிழ ன் திருமணங்

களில் திருக்குறள் ஓதுவது கனவு அல்ல; தமிழ ன் கடைம. ேகாயில்களில் ேதவா
ரம் முதலியன முழங்குவது கனவு அல்ல. அந்தக் ேகாயில்கைளத்

தமிழால் பாடி அவற்றின் ெபருைமையக் காத்த சான்ேறார்களுக்கு நன்றியுணர்-

ேவாடு ஆற்ற ேவண்டிய கடைம அது. அதிகா கள் தமிழில் எழுத ேவண்டியதும்
கனவு அல்ல; காந்தியடிகளின் கருத்துப்படி ெமாழிவா

மாகாணம் கட்டாயமாக

ஏற்படும்ேபாது கவர்னர் தமிழில் ைகெயழுத்து இடுவதும் கனவு அல்ல.

வங்காளத்திற்குத் ெதாண்டுெசய்யச் ெசன்ற முதுைமயில் எழுபத்ெதட்டாம்

வயதில், அந்த நாட்டு ெமாழியில் ைகெயழுத்து இடேவண்டும் என்று வங்காளி

எழுத்ைதக் கற்றுக் ெகாண்ட காந்தியடிகளின் ெபருந்தன்ைமயான ெநறி அது.
ஆகேவ, இன்று தமிழர்க்கு ேவண்டியது, அன்றாடக் கடைமையப் பற்றிய

ஆராய்ச்சிேய; ெமாழிப்பற்ைறயும் நாட்டுப் பற்ைறயும் ெசயலில் காட்டும்

முைறேய. நான் இப்படியானால் அப்படிச் ெசய்ேவன், அப்படியானால் இப்படிச்

ெசய்ேவன் என்று 'ஆனால்' ேபாட்டுப் ேபசுவது இப்ேபாது ேவண்டாம். அது ெவறும்
ேபாைத; உண்ைம ெநறி அல்ல. எண்ணிப் பார்; விளங்கும்.
உன் அன்புள்ள,
வளவன்.

-------------------

3.
அன்புள்ள எழில்,
"என் ேகள்விகள் கிறுக்குப் பிடித்த ேகள்விகள் அல்ல; ேவண்டும் என்ேற

ேகட்கும் குறுக்குக் ேகள்விகள் அல்ல. என் ெநஞ்சில் ெதளிவு ஏற்படுத்திக்

ெகாள்வதற்காக, நன்கு அறிய ேவண்டும் என்ற உண்ைம ஆர்வத்தால்

ேகட்கிேறன்" என்று நீ எழுதியைதநான் மிகவும் பாராட்டுகிேறன். உன்

ேகள்விகைளயும் ஐயங்கைளயும் படித்து நான் இதற்கு முன்னும் ெவறுப்பு

அைடந்ததில்ைல; இப்ேபாதும் ெவறுப்புக் ெகாள்ளவில்ைல. என் தம்பியின்

உள்ளம் எனக்குத் ெத யாதா? அன்ைனக்கு நீ எழுதிய கடிதங்களில் உன்னுைடய
நாட்டுப்பற்று, ெமாழிப்பற்று, பரந்த ேநாக்கம் மூன்ைறயும் ஒருங்ேக கண்டு நான்
பூ ப்பு அைடந்ேதன் அல்லவா?

இந்தக் கடிதத்தில் நீ ேகட்டுள்ள ேகள்விைய உனக்குத் ெதளிவு ேவண்டும்

என்ற காரணத்தால் எழுதியிருக்க மாட்டாய். உன்ைன அணுகிக் ேகட்பவர்களுக்கு வ

◌ிைட ெசால்ல ேவண்டும் என்று எண்ணிேய என்ைனக் ேகட்கிறாய். அதுதாேன?
எனக்கும் ெத யும். என்ைன அதுேபால் பலர் ேகட்கிறார்கள். என்ன ெசய்வது?
பத்தி ைககளும் கட்சிகளும் ெசய்யும் விளம்பரங்களும் பிரசாரங்களும்

மலிந்துள்ள உலகம் இது. ெபரும்பாேலார்க்குச் ெசாந்தமாகக் கண் இல்ைல;
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பத்தி ைககளும் கட்சிகளும் காட்டுவைதேய ெமய் என்று காண்கிறார்கள்.

ெபரும்பாேலார்க்குச் ெசாந்தமாகக் காது இல்ைல; பத்தி ைககளும் கட்சிகளும்
ெசால்வைதேய உண்ைம என்று ேகட்டு நம்புகிறார்கள். பலர்க்குச் ெசாந்த

மூைளயும் இல்லாமற் ேபாய்விட்டது; பத்தி ைககளும் கட்சிகளும் எண்ணச்

ெசய்கிறபடிேய கண்மூடிக்ெகாண்டு எண்ணுகிறார்கள். யந்திர நூற்றாண்டு இது.

மக்களும் யந்திரங்களாக மாறிவிட்டார்கேளா? பைழய மூட நம்பிக்ைககள்,

புராணங்கைளயும் சடங்குகைளயும் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ; இன்று உள்ள

புதிய மூடநம்பிக்ைககள் பத்தி ைககைளயும் கட்சிகைளயும் அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டைவ.
"ெமாழிவா

மாகாணம் பற்றிப் ேபசுவது குறுகிய ேநாக்கத்ைதேய காட்டும்;

அது நாட்டின் ஒற்றுைமக்கும் முன்ேனற்றத்திற்கும் முட்டுக்கட்ைடயாகும்

என்று ெசால்பவர்கைள எப்படித் திருத்துவது?" என்று எழுதியிருக்கிறாய். அப்படிச்
ெசால்பவர்கள் எத்தைனப்ேபர்? படித்தவர்கள் பலர் அப்படிப் ேபசுவதுேபால்

ெத யும். உண்ைம அது அல்ல. படித்தவர்களிலும் யந்திரங்களாக இருப்பவர்கேள

மிகுதி; அரசியல் தைலவர்கள் ஒருசிலர் ஏேதா காரணம் பற்றித் தன்னல-

ேநாக்கத்ேதாடு ெசால்லும்கருத்ைதேய இந்தப் படித்த யந்திரங்கள் திரும்பத்

திரும்பச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும். அைதப் பற்றி நீ கவைலப்படாேத.

வாெனாலியில் வடுேதாறும்
ீ
ஒரு கருத்துப் ேபசப்படலாம். ஆனால் ஒவ்ெவாரு
வட்டாரும்
ீ
அைதேய ேபசுகிறார்கள் என்று ெசால்ல முடியுமா? ெசன்ைன-

யிலிருந்ேதா திருச்சியிலிருந்ேதா வாெனாலி நிைலயத்தில் ஒருவர்தான்

ேபசுகிறார். வடுேதாறும்
ீ
உள்ள வாெனாலிப் ெபட்டிகள் அந்தப் ேபச்ைச அப்படிேய

ஒலிக்கின்றன. அதுேபாலேவ, அரசியல் தைலவேரா, கட்சிப் பத்தி ைகேயா,
ெமாழிவா

மாகாணம் நாட்டுக்குத் தீைம ெசய்யும் என்று ஒருமுைற

அறிவிக்கலாம். பத்தி ைக படிக்கும் மூைளகள் திரும்பத் திரும்ப அைதேய ேபசிக் க

ெ◌ாண்டிருக்கும். அவ்வளேவ நடப்பது. ெமய் ெபாய்யாகி விடும்; ெபாய்

ெமய்யாகிவிடும். எல்லாம் பிரசார வல்லைமயால் நடக்கும். ஹிட்லர் இந்தத்

தந்திரத்ைதத் ெத ந்து ெகாண்ேட ெபாய்ைய ெமய்ேபால் முழக்கச் ெசய்தான்;

எல்லா வைகயாலும் விளம்பரப்படுத்தச் ெசய்தான். ஆனாலும் உண்ைம ெநடுநாள்

மைறந்திருக்காது; ேபாலித்தன்ைம ஒருநாள் ெவளிப்பட்ேட தீரும். அதுவைரயில்-

தான் நம்ைமப் ேபான்றவர்களுக்குத் ெதால்ைல. ெபாறுத்திருந்து கடைமையச்

ெசய்ேவாம். ஹிட்லர்கள் எப்படியும் மாண்டு மைறவார்கள்.

தம்பி! நிைனத்தால் வயிறு எ கிறது. எது நடக்க ேவண்டுேமா அைதப் பற்றி

யாரும் எள்ளளவும் கவைலப் படவில்ைல. எது நடக்காேதா அைத நடத்திேய

தீரேவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள்! அதுதான் ச

ெசய்கிறார்கள்!

என்று பலரும் நம்பச்

சாதி ஒரு ெபாய்; சாதிேவறுபாடு ெபாய்யின் அடிப்பைடயில் நிற்பது. அதனால்-

தான் அறிவு வளர வளர, நாக கம் வளர வளர, சாதி இருக்குமிடம் ெத யாமல்
மைறகிறது. அப்படிப்பட்ட ெபாய்யான ேவறுபாட்ைடச் சட்டத்தால் அைரநாளில்

மாய்த்துவிடலாம். ேபாலிச் சமய ேவறுபாடும் அப்படிப்பட்டேத. நான் ெசால்வது

சடங்குச் சமயத்ைதப் பற்றிேய அல்லாமல், ெகாள்ைகச் சமயத்ைதப் பற்றி அல்ல.

ெகாள்ைகச் சமயத்ைதப்பற்றி நூற்றுக்குத் ெதாண்

ற்ெறான்பது ேபருக்குத்

ெத யாது. ெபாதுமக்களுக்குத் ெத ந்தெதல்லாம் சடங்குச்சமயேம. அதற்கும்

உண்ைமச் சமயத்திற்கும் மிகத் ெதாைலவு. சமய உண்ைமைய உணர்ந்தவர்-
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களுக்குச் சடங்குகளில் பற்றும் இல்ைல; சமயேவறுபாடும் அவர்களுக்குத்

ெத யாது. "கடவுள் எனக்குக் கட்டைள இட்டார்; ஆைகயால் இந்துக்கைளக்

ெகால்கிேறன்" என்று ஓடும் ரயிலில் நின்று கத்திைய உருவுகின்றவனுக்கும்

உண்ைமயான மதத்திற்கும் ஏதாவது ெதாடர்பு உண்டா? "இன்று கனவில் வந்து
மா யாயி ஆட்டுக்கடா பலி ேகட்டாள்; ஆைகயால் இந்த ஆட்ைட ெவட்டப்

ேபாகிேறன்" என்று அந்த ஆட்டுக்கு மாைல சூட்டுகிறவனுக்கும் மதத்திற்கும்

ஏதாவது ெதாடர்பு உண்டா? இவ்வளவு ெபாய்யும் ேபாலியுமாக இருக்கும்

ேவறுபாடுகைள ஒழிக்க முயற்சி உண்டா? உயர்ந்த சாதியான், தாழ்ந்த சாதியான்,
ேச

மக்கள், ஊர் மக்கள், இந்த மதத்தான், அந்த மதத்தான் என்று இந்த

ேவறுபாடுகைளப் ேபச இடம் தரலாமா? இவற்ைறப் பள்ளிக்கூடம் முதல்

ெதாழிற்சாைல வைரயில் பதிவு ெசய்ய இடம் தரலாமா? மக்கள் ெதாைகக்-

கணக்கில் (ெசன்ஸஸ் கணக்கில்) இவற்ைற அதிகா கள் ேகட்கவும் மக்கள்

கூறவும் குறிக்கவும் இடம் தரலாமா? இந்த மக்களுக்குள் இரத்தம், தைச, நார்,
நரம்பு முதலிய எந்த வைகயாலும் உடம்பில் ேவறுபாடு இல்ைல. உடல் நூல்
(physiology) ஒரு ேவறுபாடும் இல்ைல என்று உறுதிப் படுத்துகிறது. இருந்தும்

ேபாலி ேவறுபாடுகள் நாட்டில் வளர்ந்துவருவது ெப ய ேகடு அல்லவா? இந்த

ேவறுபாடுகள் குறுகிய ேநாக்கம் அல்லவா? நாட்டு ஒற்றுைமக்கும் முன்ேனற்றத்திற்கும் முட்டுக்கட்ைட அல்லவா?

இந்த ேவறுபாடுகைள ஒழிக்க ஆற்றல் இல்ைல; முயற்சி இல்ைல. ஆற்றலும்

ெபறாமல் முயற்சியும் ெசய்யாமல் காலம் கடத்திய பாவம்தான், சாதிமதக்

கலகங்கைளயும் குழப்பங்கைளயும் வளர்த்துவிட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கான

உயிர்க் ெகாைலக்கும் காரணமாய் இருந்தது; அைமதிக்கு ஊறு விைளத்துவந்தது.

இந்தப் ெபாய்யான ேவறுபாடுகைள ஒழிக்கும் முயற்சி இல்ைல. ஆனால் ெமாழி

ேவறுபாடு, ெமய்யான ேவறுபாடு; அைத இல்ைல என்று மைறக்க

முயல்கிறார்கள். முழுப் பூசனிக்காையச் ேசாற்றில் மைறக்கும் ெசயல் அல்லவா

இது? இைதத்தான் ெசய்ய ேவண்டுமாம். இல்ைலயானால் குறுகிய ேநாக்கமாம்;
முட்டுக்கட்ைடயாம்.

ெமாழி மனிதனுைடய உடலில் ஊறாததாக இருக்கலாம்; ஆனால் அவனுைடய

மூைளைய உருவாக்கியது அதுேவ. அவன் எண்ணும் எண்ணம், ேபசும் ேபச்சு,

எழுதும் எழுத்து மூன்றிலும் ெமாழி உள்ளது; அதன் ெசல்வாக்கு உள்ளது. ெமாழி-

ேவறுபாடு குழந்ைதயின் ெதாட்டிலிேலேய ெதாடங்குவது; மரணப்படுக்ைக

வைரயில் ெதாடர்ந்து வருவது. இைடயில் மனிதன் கற்ற எத்தைனேயா பழக்க

வழக்கங்கள் மாறிவிடுகின்றன; ஆனால் ெமாழியின் ெசல்வாக்கு மாறுவதில்ைல.

பரம்பைரயாக ஆசி யத் ெதாழிலில் இருந்தவன் துப்பாக்கி ஏந்தும் ெதாழிலுக்குச்

ெசல்கிறான்; ெசருப்புத் ெதாழில் ெசய்தவன் நாட்ைட ஆள்கிறான்; பரம்பைரயாக
தராசு பிடித்தவன் விமானம் ஓட்டுகிறான்; பரம்பைரயாக ஏர் ஓட்டியவன் நூல்

எழுதுகிறான்; ஆனால் ெமாழி மாறுவதில்ைல. பரம்பைரயாகக் குடித்து மயங்கி
புலால்மணம் கமழ்ந்த குடும்பத்துப் ெபர்னார்ட்ஷா, குடிைய அறேவ ெவறுத்து

மரக்கறி உணவு உண்டு வாழ்ந்தார். வழிவழியாக ைவதிகமாக இருந்த குடும்பத்துப்

பண்டித ேநரு இருபதாம் நூற்றாண்டின் புதுப்புதுப் பழக்க வழக்கங்களில் மூழ்கி-

விடுகிறார்; ெசல்லும் நாடுகளுக்கு ஏற்றபடிெயல்லாம் நைடயுைடகைள

மாற்றிக்ெகாள்கிறார். இமயமைலச் சாரலில் வாழும் பழங்குடி மக்களுடன் பழகும்-

ேபாது, அவர்கைளப் ேபாலேவ உடுத்துக்ெகாள்கிறார்; ெசன்ைன மக்களுடன்
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பழகும்ேபாது கீ ழ்ப்பாய்ச்சுக் கட்டிக்ெகாள்கிறார்; இங்கிலாந்தில் கால்ைவக்கு

முன்ேப ஆங்கில உைடயில் விளங்குகிறார்; மற்றப் பழக்க வழக்கங்கைளயும்

மாற்றிக்ெகாள்கிறார். ஆனால், ெமாழியின் ெதாடர்பு அவைர விட்டதா? லண்டன்

பாராளுமன்றத்தில் ேபசும்ேபாது முதலில் பத்து நிமிஷம் தம் தாய்ெமாழியில்தான் ப

ே◌சுகிறார். தாகூைரயும் காந்தியடிகைளயும்விட உலக ஒற்றுைமைய

நாடியவர்கள் உண்ேடா?

ஆனால் அவர்கைளவிடத் தாய்ெமாழிப் பற்றுக்ெகாண்டவர்களும் இல்ைல

அல்லவா? இந்த அறிஞர்கைள விட்டு நீங்காத ெமாழிப்பற்று, தமிழைர மட்டும்

விட்டு நீங்கேவண்டும் என்று ெசால்வது தகுமா? ெசான்னால், ெசால்கிறவர்களின்
மூைளயில் நஞ்சு சுரந்துகிடக்கிறது என்ேற உணரேவண்டும்.

அஸ்ஸாம் மாகாணத் தைலவர் ராய்ெசௗத

தம் மாகாணத்தில் மாகாண

ெமாழிைய அரசாங்க ெமாழியாகச் ெசய்து முடித்தேபாது, ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு,
அைதக்குறித்து மாகாண முழுதும் திருவிழாக் ெகாண்டாடும்படியாகச் ெசய்தார்.

ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அப்படிச் ெசய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு தைலவருக்கு

ஏற்படுவதாக ைவத்துக்ெகாள். அவர் தயங்காமல் இவ்வளவு மகிழ்ச்சிேயாடு
விழாக் ெகாண்டாட ஏற்பாடு ெசய்வாரா?

பரந்த ேநாக்கம் ேவண்டியதுதான்; ஆனால் அதற்காகத் தாய்வயிற்றிற்கும் தாய்ெமாழிக்கும் தாய்நாட்டுக்கும் ெசய்யேவண்டிய கடைமைய மறப்பது குற்றம்

அல்லவா? நான் உண்ைமயாகச் ெசால்கிேறன். உலக ஒற்றுைமக்கு ெமாழிப்பற்று
ஒரு தைடயாக இருக்குமானால், தமிழர் தமிைழ மறக்கவும் தயங்கமாட்டார்கள்.

ஆனால் அதற்குத் தமிழ்ெமாழி தைடயாக இருக்கிறதா? அல்லது, இந்தியாவின்
முற்ேபாக்கிற்காவது தைடயாக உள்ளதா? ெமாழிப் பற்றும், அதனால் ஏற்படும்

ெமாழிவா

மாகாண அைமப்பும் தைடயாகவும் இைடயூறாகவும் இருக்கும் என்று

அஞ்சுவதற்குமுன்ேன, சிறிதளவு எண்ணிப் பார்க்க ேவண்டாமா? இன்று

உண்ைமயில் இைடயூறாக உள்ள சாதி முதலிய ேவறுபாடுகைளப் ேபாக்க

முடியாத நாம், தீங்கு இல்லாத ஒன்ைறக் குறித்து எண்ணி ஏங்குவதால் பயன்

என்ன?

இன்று உள்ள முதல் கடைம ேவறு. அைதச் ெசய்தால் ேபாதும். அைதச் ெசய்து

முடித்தபிறகு, ெமாழி ேவறுபாடு அற்ற இந்தியா அல்லது ெமாழி ேவறுபாடு அற்ற

உலகம் ேதைவயானால் அைமத்துக் ெகாள்ேவாம். அப்ேபாது ேவண்டுமானால்
ெமாழிப்பற்ைறயும் மாகாணப் பற்ைறயும் விட்டுவிடுேவாம்.

இன்ைறய நிைல என்ன? இந்தியாவின் பூேகாளப் படத்ைதயும் ஐேராப்பா

முதலானவற்றின் பூேகாளப் படத்ைதயும் ஒத்திட்டுப் பார்த்தால் ெத யும். ெஜர்மன்

ெமாழி - ெஜர்மன் நாடு. பிெரஞ்சு ெமாழி - பிெரஞ்சு நாடு, இங்கிலீ

-

இங்கிலாந்து, ஸ்காட்ச் ெமாழி - ஸ்காட் லாந்து, சீனெமாழி - சீனா, ஜப்பான்

ெமாழி - ஜப்பான், பர்மிய ெமாழி - பர்மா என்று இவ்வாேற ஏறக்குைறய எல்லா

நாடுகளின் பி விைனயும் காணலாம். இந்தப் பி விைனயில் ேபாலியும் ெபாய்யும்

இல்ைல; சாதியும் சடங்கும் இல்ைல. உண்ைமயான ெமாழி ேவறுபாட்ைடயும்
அதனால் வளர்ந்த எல்ைலச் சுவர்கைளயும் காண்கிேறாம். ெவட்கப் படத்தக்க

மாசு ஒன்றுேம இந்தப் பி விைனகளில் இல்ைல.
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ஆனால் இந்தியாவில்? ேபாலிக்கும் ெபாய்க்கும் இடம் உண்டு. உண்ைமக்கு

இடம் இல்ைல. சாதியும் சமயமும் இங்ேக ெதருவுகைளப் பி க்கலாம்; ேச யும்

ஊரும் என்று ஊர்கைளப் பி க்கலாம்; கிழக்கு வங்காளம் ேமற்கு வங்காளம்

என்று மாகாணங்கைளயும் பி க்கலாம்; பாரதம் பாகிஸ்தானம் என்று நாட்ைடயும் ப

◌ி க்கலாம். ேபாலி ேவறுபாடுகளுக்கு இவ்வளவு ெசல்வாக்கு! ஆனால் ெமாழி

என்னும் தாய் கண்திறந்து பார்க்கக் கூடாதாம்; புலியும் கரடியும் தி யலாம்;

நாயும் ந யும் ஊைளயிடலாம்; பசு மட்டும் வாலாட்டக் கூடாதாம்! எது கடைம,

தம்பி? ஏன் ெசய்யவில்ைல, தம்பி?
அன்புள்ள,
வளவன்

-----------------------

4.
அன்புள்ள எழில்,
உன் மறுெமாழி ெபற்ேறன். மீ ண்டும் ேகள்விகைளத் ெதாடுத்திருக்கிறாய்.

தழிழரும் ஆந்திரரும் மட்டும் இவ்வாறு ெமாழிப்பற்றுக் ெகாண்டு ேபாராடுவது
ஏன் என்று ேகட்டிருக்கிறாய்.

தம்பி! மறதி என்ற ஒன்று ெப ய அளவில் மக்களினத்திற்கு அைமந்திருந்தால்
நன்றாக இருந்திருக்கும். இன்று பல சிக்கல்கள் எழுந்திராமல் ேபாயிருக்கும்.

இயல்பாக உள்ள நிைனவாற்றல் ேபாதாது என்று, எழுதி ைவக்கும் நூல்கள்,

பாடிப் பரப்பும் பாட்டுக்கள் முதலியைவ வாயிலாக மறந்துேபாகின்றவற்ைறயும்

மறக்காமல் காப்பாற்றி வருகிேறாம். அதனால்தான் இந்தத் ெதால்ைல உள்ளது.
ஆந்திரர் ெநடுங்காலமாகத் தம் நாட்டில் ஆட்சி நடத்தியவர்கள். தமிழேரா,

அைதவிட மிக ெநடுங்காலமாகத் தமிழகத்தில் ஆட்சி நடத்தியவர்கள். இந்தப் பழம்

ெபருைமைய இவர்களால் மறக்க முடியவில்ைல. வரலாறும் பல்ேவறு

கைலகளும் பழம் ெபருைமைய நிைனவூட்டி வருகின்றன. அதனால்தான்

உ ைமயான மாகாண வாழ்ைவ இவர்கள் ேகட்கிறார்கள்; நாடுகிறார்கள். பழம்
ெபருைமகைள மறக்க முடியுமானால், ெதால்ைல இல்லாமல் ேபாகும்.

அப்படியானால் மற்ற நாட்டு மக்களுக்கு இந்தப் பழம்ெபருைம உணர்ச்சி

இல்ைலயா என்று நீ ேகட்கலாம். அவர்களின் முன்ேனாரும் அந்தந்த நாடுகைள

ஆண்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஆட்சி அவர்களின் ெமாழியில் நைடெபற-

வில்ைல. ேகரள நாட்டில் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆட்சி இருந்தது;

ஆனால் மைலயாள ெமாழியில் அல்ல. கன்னட நாட்டு ஆட்சியும் அவ்வாறுதான்;

தவிர அது ெதாடர்ந்து நடந்த ெசாந்த ஆட்சியும் அல்ல. ஆந்திர நாட்டு ஆட்சி

ெதலுங்கு ெமாழியிேலேய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக நைடெபற்றுவந்தது.

இைடயில் ராபர்ட் கிைளவ் வந்த நாள் முதல் மவுண்ட்ேபட்டன் ேபான நாள்-

வைரயில்தான் ஆங்கிலம் என்று ேவறுெமாழி ஆட்சி ெமாழியாகச் ெசல்வாக்ேகாடு
இருந்தது; இன்று வைரயில் ஆட்சிெமாழியாக இருந்துவருகிறது. தமிழும்

இவ்வாறு ெநடுங்காலமாக - மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக ஆட்சிெமாழியாகத் தமிழகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது. ேசர ேசாழ பாண்டியர்

ேதாற்றம் முதல் பல்லவர், நாயக்கர், நவாபுகள் காலம் வைரயில் ெதாடர்ந்து
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ஆயிரக்கான ஆண்டுகள் ஒரு நாட்டில் ஆட்சிெமாழியாக இருந்துவந்தது தமிழ்.
இந்தப் ெபருைம உலகில் ேவறு எந்த ெமாழிக்கும் இல்ைல என்றால், சில

நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் ேதான்றிய வடநாட்டு ெமாழிகைளப் பற்றிக் ேகட்பான்

ஏன்? இத்தைகய பழம்ெபருைம நிைனவில் இல்லாமல் மறக்கச் ெசய்துவிட்டால்,

ெதன்னாட்டில் ெமாழிப்ேபாராட்டம் இல்லாமல் அைமதி உண்டாக்கலாம். ஆனால்,
முடியுமா?

இத்தைகய பழம்ெபருைம இல்லாத காரணத்தால், மராத்தியர் குஜராத்தியர்

முதலியவர்களுக்கு ெமாழியு ைம ேவண்டாம் என்று ெசால்லவில்ைல. ேகரளம்,

கன்னடம் முதலிய பி வுகளும் ேவண்டாம் என்று ெசால்லவில்ைல. அவர்கள்

ஏன் நம்ைமப் ேபாலவும் ஆந்திரைரப் ேபாலவும் கிளர்ச்சி ெசய்யவில்ைல என்று நீ

ேகட்டதற்குக் காரணம் ெசான்ேனன். பழம்ெபருைம ெமாழியு ைம உணர்ச்சிைய

ேமன்ேமலும் ஊட்டுவதால் இங்ெகல்லாம் இந்த நாட்டமும் முயற்சியும் உள்ளன.
அங்ெகல்லாம் அவ்வாறு இல்ைல.

உணர்ச்சி மிகுதிக்குக் காரணம் ெசான்ேனேன தவிர, பழம்ெபருைம இல்லாத-

வர்களுக்கு உ ைம ேவண்டாம் என்று ெசால்லவில்ைல. ஆங்கிலம் முந்தா-

ேநற்றுத் ேதான்றிய ெமாழி; ஆயின் உலக ெமாழி. இந்தி ேநற்றுத் ேதான்றிய

ெமாழி; ஆயின் இந்தியாவின் ெபரும்பான்ைம ெமாழி. உ ைம ேவண்டாம் என்று
கூற முடியுமா? எந்த ெமாழியாயினும், அவரவர்க்கு அதுேவ அருைமத் தாய்-

ெமாழி; மாகாணப் பி விைனக்கு ஏற்ற அளவிற்கு மக்கள் ெதாைக இருந்தால்,

அது ஆட்சிெமாழியாவதற்க்கு முற்றிலும் தகுதியுைடயதாகும். அைதத் தடுப்பது

எந்த அரசாயினும் அைத வல்லரசு என்று கூறலாேம தவிர, நல்லரசு என்று கூற

முடியாது. ஏன் என்றால், ெமாழியின் காரணமாக மக்கள் ேசர்ந்து உறவுெகாண்டு

வாழ்வது இயற்ைகயானது; உ ைமயானது; ேபாற்றத்தக்கது. அந்த இயற்ைகயான

உ ைமவாழ்ைவத் தடுப்பது தைட மட்டும் அல்ல; அடக்குமுைறயுமாகும்.

அந்த நன்னிைலைய அைடவதற்கு வழிகள் என்ன என்றும், அைடய முடியுமா

என்றும் ேகட்டிருக்கிறாய். பிறகுதான் வி வாக எழுத முடியும். இப்ேபாது ேநரம்

இல்ைல. அைடய முடியும் என்பைத மட்டும் இங்ேக சுருங்கக் குறிக்கின்ேறன்.
அன்புள்ள,

வளவன்.
-----
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5.
அன்புள்ள தம்பி,
இனி எந்த முயற்சி ெசய்தாலும், தமிழராகிய நாம் சிறுபான்ைமேயார் என்பது நின

ை◌வில் நிற்கேவண்டும். கிணற்றுக்குள் இருக்கும் தவைள கடலில் வாழ்வதாக

எண்ணுமாம். அதுேபால், வடேவங்கடம் ெதன்கும

எல்ைலகைளப் பார்த்துக்

ெகாண்டு நாம் ெப ய இனம் என்று இறுமாப்புக் ெகாண்டால் அது வழ்ச்சிக்கு
ீ
வித்தாகிவிடும். அந்த எண்ணம் நீராவி கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு

இருந்திருக்கலாம்; தவறு இல்ைல. அந்தக் காலத்தில் ேபாக்குவரவு குைறவு; ஒரு
நாட்டுக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் ெதாடர்பு குைறவு. வடேவங்கடம் ெதன்கும

என்ற எல்ைலகைள மட்டும் அன்று பார்த்துப் ெபருமிதம் ெகாண்டிருந்ததால் தீங்கு

ஒன்றும் இல்ைல. இன்று நிைலைம முற்றிலும் மாறியுள்ளது. வடதுருவத்ைதயும்

ெதன் துருவத்ைதயும் ஆப்பி க்காைவயும் அெம க்காைவயும் பார்த்து நாம்

எம்மாத்திரம் என்று எண்ணேவண்டிய காலம் இது.நாம் சிறுபான்ைமேயார் என்று
உணர்வதற்கு உலகத்ைதப் பார்க்கத் தவறினாலும் இந்தியாைவப் பார்த்தால்

ேபாதும். இந்தியர் முப்பத்ைதந்து ேகாடி. தமிழர் மூன்று ேகாடி; சிறுபான்ைமேயார்-தாேன?

சிறுபான்ைமேயார் எந்த முயற்சி ெசய்தாலும் ஒற்றுைமயும் கட்டுப்பாடும்

கட்டாயம் ேதைவ. இந்த இரண்டும் இருந்திருந்தால், தமிழர் வல்லைமயான

இனம் என்ற எண்ணம் டில்லிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும். அதற்கு மாறாகேவ இப்ேபாது

உள்ளது. இப்ேபாது தமிழைரப் பற்றி பிறர் என்ன நிைனக்கின்றார்கள்? மூைளயர்

சிலரும் முரடர் சிலரும் ஏமாளிகள் பலரும் உள்ள கூட்டம் தமிழர் என்றுதான்

நிைனக்-கின்றார்கள். ஆங்கிேலயர் லண்டனில் தைலைம நிைலயமும் டில்லியில்

கிைள-நிைலயமும் ைவத்து ஆட்சி நடத்திய ேபாதும் அப்படித்தான்
நிைனத்தார்கள்.

தமிழ ல் மூைளயைர விைல ெகாடுத்து வாங்கிவிடுவது. முரடைர நயத்தாலும்

பயத்தாலும் அடக்கிவிடுவது - இந்த இரண்டும் ெசய்தால் ேபாதும்; மற்றத் தமிழர் ப

ே◌சாமல் கிடப்பார்கள். இப்படித்தான் ெவளியார் நம்ைமப் பற்றிக் கருதுகிறார்கள்.
அதற்கு ஏற்றாற்ேபாலேவ, நாம் நம்முைடய ெபாதுத் ேதைவகளுக்காக ஒன்றுபட்டுப் ேபாராடுவதில்ைல. ஆனால் நமக்குள் இருக்கும் கட்சி ேவறுபாடு-

களுக்காகப் பி ந்தும் பிளந்தும் ேபாராடுவதில் மட்டும் வரம்
ீ
காட்டிவருகிேறாம்.

இந்த ேவறுபாடுகளும் இருக்கலாம்; ஒரு மூைலயில் இருக்கலாம்; ேமைடயில்
இருக்கேவண்டியதில்ைல. இங்கிருக்கும் பத்தி ைககளும் ெபாதுப் ேபாராட்டங்-

களுக்கு விளம்பரம் தருவதில்ைல; சில்லைறப் பூசல்கைளேய விளம்பரப் படுத்து-

கின்றன; ேசர்ந்து தாளமும் ேபாடுகின்றன.

தமிழ ைடேய ெபாதுவாகப் பி க்கும் ஆற்றல் வளர்ந்துவிட்டிருக்கிறது;

பிணிக்கும் ஆற்றல் வளரவில்ைல. ஒரு ேமைடயில் இரண்டு கட்சிகள் ேசர்ந்து

ெபாதுத்ேதைவ பற்றிப் ேபசுவது தமிழகத்தில் கண்டு வியக்கும்படியான புதுைம-

யாகேவ உள்ளது. அது என்ைறக்குப் பழக்கமான- இயல்பான - நிகழ்ச்சியாகப்

ெபருகுேமா, ெத யவில்ைல.
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ேதர்தல் காலங்களில் தமிழைரக் கண்டு மற்றவர்கள் சி க்கின்றார்கள்.

ஓர் இடத்திற்குப் பத்துப் பதிைனந்துேபர் நின்று ேபாட்டியிடுவார்கள். கைடசியில்

தமிழரல்லாத ஒருவன் தன்ைனச் சார்ந்தவர்களின் ஓட்டுக்கள் எல்லாவற்ைறயும்
சிதறாமல் ஒருேசரப் ெபற்று இத்தைனத் தமிழைரயும் ேதாற்கடித்துவிடுவான்.

பிறகு அந்தப் ெபாது எதி ையக் கண்டு இத்தைனப் ேபரும் நாணித் தைல-

குனிந்தாலும் ஒருபடி முன்ேனற்றம் என்று கருதலாம். அவன் ெவன்றாேன என்று
கவைலப்படுவதற்கு மாறாக, தன்ேனாடு ேபாட்டியிட்ட தமிழர்கள் ேதாற்றைத

நிைனந்து ஒவ்ெவாரு தமிழனும் தனித்தனிேய மகிழ்வான். ெபாதுவாகத் தமிழினம் த
ே◌ாற்கிறேத என்ற உணர்ச்சி ேதான்றுவதில்ைல; மற்றத் தமிழைர வழ்த்தியது
ீ
பற்றிய வணான
ீ
வரீ உணர்ச்சிேய ேதான்றுகிறது. தன் இரண்டு கண்களும்

ேபானாலும் ச , தன் எதி யின் ஒருகண்ணாவது ேபாகேவண்டும் என்று ஒருவன்
முயன்றதாக கைதயில் படித்திருப்பாய். அத்தைகய வண்வ
ீ
ரம்
ீ
- வரம்
ீ
அல்ல.

ஆணவம் - தமிழ ைடேய மிகுதியாக உள்ளேத!

இவற்ைற எல்லாம் எண்ணிப் பார். தமிழன், ெபாதுவாக, தன்னலம் மிகுந்தவன்

என்று உணரலாம். தனித்தனிேய தன்னலம் நாடிப் ெபாதுநலம் மறக்கும் கூட்டம் எப
◌்படி ஒற்றுைம அைடய முடியும்? எப்படி முன்ேனற முடியும்? மற்ற

இனத்தாைரவிடத் தமிழர்க்குள் தன்னலம் மிகுதியா என்று நீ ேகட்கலாம்.

ஆம் என்ேற மறுெமாழி ெசால்லத் ேதான்றுகிறது.

எண்ணிப்பார்; நான் ேதாற்றாலும் ச , நம்மவன் எவனாவது ெவற்றி ெபறட்டும்

என்ற உயர்ந்த எண்ணம் எத்தைன தமிழ ைடேய காணமுடியும்? என் ெசாந்தக்

ெகாள்ைக புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் ச , தழிழினம் வளர்ந்த்து ெசழிக்கட்டும் என்ற
உயர்ந்த ேநாக்கம் எத்தைனத் தமிழ ைடேய காணமுடியும்? என் கட்சி

அழிந்தாலும் ச , தமிழ்நாடு வாழ்ந்து விளங்கட்டும் என்ற உயர்ந்த குறிக்ேகாள்

எத்தைன தமிழ ைடேய காணமுடியும்? தமிழ ைடேய தன்னலம் மிகுதியா,

ெபாதுநலம் மிகுதியா என்று ஆராய்ந்து அறிவதற்கு இந்த மூன்று 'ப ட்ைச'
ைவத்துப்பார். நான் ெசால்வதன் உண்ைம தானாகேவ விளங்கும்.

விதிவிலக்கு உண்டு. உயர்ந்தவர்கள் தமிழினத்தில் இல்லாமல் ேபாகவில்ைல.

ஆனால் அத்தைகயவர்கள் மிகச் சிலேர; ஒரு சிலேர. அவர்களால் மட்டும் நாடு
முன்ேனறிவிட முடியுமா? ஒற்றுைம ஏற்பட முடியுமா? ெபாதுவாக மக்களின்

மனம் சீர்ப்பட்டால்தாேன முடியும்?

ெபாதுவாக, தமிழன் முதலில் தன்ைன நிைனக்கிறான்; தன்ைனேய

நிைனக்கிறான். பிறகுதான் சில ேவைளகளில் ேமற்ேபாக்காக ெமாழிையயும்
நாட்ைடயும் நிைனக்கிறான். இவ்வளவு தன்னலம் முதிர்ந்திருப்பதால்தான்,

மிகப் பழங்காலத்திலிருந்ேத பண்பாடு மிக்க இனமாக விளங்கியிருந்தும் இன்று

தாழ்வான நிைலயில் கிடக்கின்றது.

தன்னலம் மிகுந்தவனாக - முதலில் தன்ைனேய நிைனப்பவனாக - தமிழன்

இருக்கிறான் என்பதற்கு இன்ெனாரு சான்று ெசால்லட்டுமா? தமிழன் ஒருவன்
அதிகா

ஆனால், தான் அதிகா

என்ற எண்ணேம அவனுக்கு எப்ேபாதும்

இருக்கிறது. அலுவலகத்ைத விட்டு ெவளிேய வந்த பிறகும், மாைல 5 மணிக்குப்

பிறகும், ஞாயிற்றுக்கிழைம முதலிய விடுமுைற நாட்களிலும், ேகாயில் முதலிய
ெபாது இடங்களிலும், விருந்து முதலிய ெபாது நிகழ்ச்சிகளிலும் அதிகா

என்ற
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எண்ணேம நிைறந்து, மற்றவர்களிடமிருந்து விலகி உயர முயல்கின்றான்.

குடும்பத்தில் மைனவிமக்களின் முன்னும் அதிகா யாகேவ விளங்குவான்

ேபாலும்! ஆங்கிேலயன் அப்படி அல்ல என்பது ெசால்லாமேல அறிவாய்.

அலுவலகத்தில் ஆங்கிேலயன் கடுைமயாக நடந்துெகாள்வான்; மாைல ௫

மணிக்குப்பின் விைளயாட்டுக் கழகத்தில் ேதாழன்ேபால் பழகுவான்; விருந்தில்

களித்து மகிழ்வான்; ேகாயிலில் அைமந்து ஒழுகுவான். காரணம் என்ன? அவன் ம

னம் இடத்திற்கும் ேவைளக்கும் சூழ்நிைலக்கும் ெநகிழ்ந்து மாறி அைமகின்றது.

அவன் உள்ளத்திலும் தன்னலம் உண்டு; ஆனால் குைறவு; அதனால்தான் அவன்
ெநகிழ்ந்து ேதாழனாக, மனிதனாக, அன்பனாக மாறி அைமய முடிகின்றது.

தமிழனுைடய தன்னலேமா, இடம் ேவைள சூழ்நிைல ெமாழி நாடு எதுவும்
ஊடுருவி இடம் ெபறாதவாறு இறுகியுள்ளது. அதனால் தமிழ ல் அதிகா

அதிகா யாகேவ இருக்கின்றான்; கட்சிஆள் எங்கும் (ெபாதுேமைடயிலும்

எங்கும்

ெபாதுஇடங்களிலும்) கட்சி ஆளாகேவ இருக்கிறான்.

தமிழைனத் தனிேய ெபயர் ெசால்லிப் பழித்துப்பார்; உடேன சீறி விழுவான்.

ஆனால், அவனுைடய நாட்ைடயும் ெமாழிையயும் இனத்ைதயும் பழித்துச் ெசால்;

ெபாறுைமேயாடு ேகட்பான். ஆங்கிேலயைனத் தனிேய பழித்துப்பார்; உன்ைனப்
புறக்கணிப்பான். அவனுைடய நாட்ைடயும் ெமாழிையயும் பழித்துச் ெசால்;

பைகயுள்ளம் ெகாள்வான். காரணம் ேமேல ெசான்னதுதான். தன் ெமாழிையவிடத்

தன்நாட்ைடவிடத் தாேன முக்கியம் என்ற எண்ணம் தமிழனிடம் அவைன

அறியாமல் ஊறிக்கிடக்கிறது. அது மட்டும் அல்ல; கட்சிப்பற்று மிகுந்தவனாய்த்

ேதான்றும் தமிழனும், ெநருக்கடி ேநருமானால், கட்சிநலத்ைதவிடத்

தன்னலத்ைதேய ெப தாக நாடுவான். கட்சி சீர்குன்றினாலும் தான் வாழேவண்டும்

என்று முயலவும் முயல்வான். இந்நிைலயில் இவனுைடய நாட்டுப் பற்ைறயும்
ெமாழிப் பற்ைறயும் என்ன என்று ெசால்வது?

உண்ைமயான நாட்டுப் பற்றுஇருக்குமானால், நாட்ைட நிைனக்கும் ேபாதாவது

தன்ைன-தன்னலத்ைத- மறக்கேவண்டாமா? அவ்வாறு மறக்கும் பண்பு இருந்தால்,

நாட்டின் ெபாதுத் ேதைவகளுக்காகப் ேபாராடும்ேபாது ஒற்றுைமதாேன ஏற்படாதா?

ஒற்றுைம இல்லாதிருப்பதற்குக் காரணம் இப்ேபாது விளங்கும் என

எண்ணுகிேறன். ெபாதுத்ேதைவைய முதன்ைமயாக எண்ணும் மனம்தான்

பலைரயும் பிைணக்க முடியும். தன்ைனேய முதன்ைமயாக எண்ணும் மனம்

ேசர்ந்தவர்கைளயும் பி க்கேவ முயலும்.

ேதர்தல் சில ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற வருகிறது. அன்றுமட்டும் திடீெரன்று
ஒற்றுைமக்கும் முன்ேனற்றத்துக்கும் உ ய வைகயில் கடைமையச் ெசய்ய

முடியுமா? எதுவும் பழக்கத்தில் வந்திருந்தால்தான் முடியும். ஒற்றுைமக்கும்
முன்ேனற்றத்துக்கும் உ ய வைகயில் பலநாளும் பழகியிருந்தால், ஒருநாள்
கூத்தாக நைடெபறும் ேதர்தலிலும் அவ்வாறு நடந்து ெவற்றி காணமுடியும்.

ஒரு கைத ெசால்வார்கள். இரும்ைபப் ெபான்னாக்கும் கல் ஒன்று ஒரு மைலேயாரத

◌்தில் இருப்பதாக ஒரு மந்திரவாதி ெசான்னானாம். ஒரு சிறு இரும்புத்-

துண்ைடக் ைகயில் ைவத்துக் ெகாண்டு, அங்கிருக்கும் கற்கைள ஒவ்ெவான்றாக
எடுத்து அதன்ேமல் ைவத்துப் பார்க்கச் ெசான்னானாம். எந்தக் கல்ைல

ைவத்தவுடன் அந்த இரும்பு ெபான்னாகிறேதா அதுேவ மந்திரக்கல் என்றானாம்.

ேகட்டவன் அவ்வாேற மைலேயாரத்தில் நின்றுெகாண்டு ஒவ்ெவாரு கல்லாக
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எடுத்து இரும்பின்ேமல் ைவத்து, அது ெபான் ஆகாதது கண்டு உடேன வசி
ீ எறிந்து

வந்தானாம். வசிய
ீ
கற்கள் குவியல் குவியலாகக் குவிந்தனவாம். அவனும் இரவு
பகலாகக் கற்கைள எடுத்து எடுத்து எறிந்து கைளத்துவிட்டானாம். கைடசியில்

ஒரு நாள் திடீெரன இரும்புத்துண்டு ெபான்னாக ஒளி வசியதாம்.
ீ
ஆனால், பாவம்,

அதற்குள் ெபான்னாக்கிய அந்தக் கல் ைகையவிட்டுப் ேபாய்விட்டதாம். எறிந்து

எறிந்து பழகிய பழக்கத்தால் உடேன அந்த மந்திரக்கல்ைலயும் ைக எறிந்து-

விட்டதாம். அவன் கதி என்ன ஆயிற்று? அப்படித்தான் ேதர்தலிலும் பி க்கும்

ஆற்றல் வளர்வைதக் காண்கின்ேறாேம தவிர, பிைணக்கும் ஆற்றைலக்

காேணாம். காரணம், பழக்கம்தான். மற்றக் காலங்களில் பிறர்ேமல் ெபாறாைம

ெகாண்டும், பிறர் மனத்ைதப் புண்படுத்தியும், ேசர்ந்தவர்கைளப் பி த்தும் தமிழர்
வாழ்கின்றனர். இந்தப் பழக்கம் அன்றாட வாழ்க்ைகயில் ஊறிப்ேபான பிறகு,

திடீெரன ஒருநாள் காைலயில் மாற்றிவிட முடியுேமா? முடியாது. அதனால்

ேதர்தலிலும் ெபாறாைம, இைடயூறு, பைக இைவகேள விைளகின்றன. மந்திரக்கல்

ேதடியவைனப் ேபால் கைளத்துச் ேசார்வைடவேத கண்ட பயன்.
உன் அன்புள்ள,
வளவன்.

-------------

6.
அன்புள்ள எழில்,
உன் மடல் கண்டு மகிழ்ந்ேதன். கருத்து ேவறுபாடுகள் கிடக்கட்டும். நான் எழுதிய

வற்றில் சிலவற்ைற உடன்பட்டிருக்கிறாேய, அதுவும் ெப து அல்ல. சிலவற்ைறப்பற
◌்றி உன் சிந்தைன கிளரப்ெபற்றேத, அதுேவ யான் விரும்புவது.

தமிழைரப் பற்றி நான் ேவண்டுெமன்ேற குைற ெசால்லவில்ைல என்பது

உனக்குத் ெத யும். தமிழ டம் எத்தைனேயா குணங்கள் உள்ளன. அவற்ைற

எழுதுவதற்கு இதுவா இடம்? நானும் நீயும் ஒருவர்க்கு ஒருவராகத் தமிழைரப்

புகழ்ந்துெகாண்டிருப்பது அழகா? தமிழைரப் பற்றிப் பிறர் புகழ ேவண்டும். அைதக்
ேகட்டு மகிழ ேவண்டும் என்பதுதான் என் ஆைச.

தமிழர் முன்ேனறவில்ைல என்று ெசான்னால் ஒத்துக் ெகாள்கிறாய். ஆனால்
தமிழர் தாழ்வான நிைலயில் உள்ளனர் என்றால் மறுக்கிறாய். இதுதான்

ேவடிக்ைகயாக உள்ளது. தாழ்வான நிைல என்றதும், தமிழ டம் குைற கண்டதாக ந

◌ீ உணர்கிறாய் அல்லவா? குைற காண்கின்ேறன் என்பது உண்ைமதான்.

தயங்காமல் ெசால்கிேறன்.

தமிழர் மற்றவர்களால் தாழ்த்தப்பட்டார்கள் என்று நீ கருதுகிறாய்.

அவ்வாறு பிறர்ேமல் பழி ேபாட்டு ஒதுங்குவது மிக எளியது. எனக்கு அவ்வாறு

ெசய்ய மனம் இல்ைல. அதனால் பயனும் இல்ைல. நம்மிடம் குைற உண்டா

இல்ைலயா என்று ஆராய்ந்தால், நாம் உயர்வதற்கு வழி பிறக்கும்; குைறகைளத்
திருத்திக்ெகாள்ேவாம், முன்ேனறுேவாம்.

இப்படிச் ெசான்னால் தவறா? எண்ணிப்பார். பிறர் ஏமாற்றினார்கள் என்பைதவிட,
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பிறர் ஏமாற்றுவதற்கு இடம் ெகாடுத்ேதாம், ஏமாந்ேதாம் என்று ெசான்னால் என்ன?

பிறர் அடக்கினார்கள் என்பைதவிட, பிறர் அடக்குவதற்கு இடம் ெகாடுத்ேதாம்

அடங்கிேனாம் என்று ெசான்னால் என்ன? பிறர் தாழ்த்தினார்கள் என்பைதவிட,

பிறர் தாழ்த்துவதற்கு இடம் ெகாடுத்ேதாம் தாழ்ந்ேதாம் என்று ெசான்னால் என்ன?

நன்றாக எண்ணினால், முதலில் ெசால்வைதவிட இரண்டாவதாகச் ெசால்வேத
ெப ய உண்ைம என்று ேதான்றுகிறது. ஆகேவ குைறகைள உணர்ேவாம்.

குைற ெசால்லட்டுமா? திருவள்ளுவர் 'பணிவுைடயன் இன்ெசால னாதல்' என்ற

குறளில் கூறிய இரண்டு அ ய பண்புகளும் ஒவ்ெவாருவர்க்கும் ேவண்டும்.

சமுதாயமாய்க் கூடி வாழ விரும்புகின்றவர்களுக்கு இைவ இரண்டும் கட்டாயம்
ேவண்டும். எந்ெதந்தக் கூட்டம் முன்ேனறுகிறேதா அவர்களிைடேய ஆராய்ந்து

பார். பணிவும் இன்ெசால்லும் காணப்படும் குடும்பங்கைள ஆராய்ந்து பார்.

பணிவும் இன்ெசால்லும் உைடய குடும்பங்கள் எப்படியாவது முன்ேனறுகின்றன. இவ

ை◌ இல்லாத குடும்பங்கள் ஒரு தைலமுைறயில் ேமல்படி ஏறினாலும் அடுத்த தல

ை◌முைறயில் ெதாப்ெபன்று விழுகின்றன. தமிழர் ெபரும்பாேலார்க்கு இந்த

இரண்டு பண்புகளும் இல்ைல. ஆட்கைளக் குறித்துக் கணக்கிட்டுப் பார். நான்
ெசால்வது உண்ைம எனத் ெத யும்.

ஏன் பணிவுைடைம இல்ைல என்றால், "யான் வரத்
ீ
தமிழன், மானம் நிைறந்தவன்,
மானம் ெகட்டு உயிர் வாழாதவன், பிறர்க்குப் பணியாதவன்" என்று சிலர்

ெபருைம ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். தம்குற்றத்ைதேய குணம் என்று பாராட்டிக்ெகாண்டு பூ க்கின்றார்கள். இருேள ஒளி என்று ெபயர் ெபறுகின்றது!

ஏன் இன்ெசால் இல்ைல என்றால், "தமிழன் உள்ெளான்று ைவத்துப் புறெமான்று

ேபசாதவன், உள்ளத்தில் கள்ளமும் உதட்டில் ெவல்லமும் இல்லாதவன்,
பிறர்க்கு அஞ்சாமல் தன் ெவறுப்ைபச் சுடச்சுடச் ெசால்லும் ஆண்ைம

உைடயவன்" என்று சிலர் ெபருமிதம் அைடகிறார்கள். இவர்கள் தன்ைமயும்

அதுதான். திருவள்ளுவர் தைலவலிக்குத் தந்த மருந்ைத வயிற்றுவலிக்கு

உண்பவர்கள் இவர்கள்.

தமிழ ல் உண்ைமயான மானம் உைடயவர்கள் இருக்கிறார்கள்; ஆனால்

மிகச் சிலேர. ெபரும்பாேலார் எப்படிப்பட்ட மானத்ைதப் ேபாற்றுகிறார்கள்,

ெத யுமா? தன் மைனவி கற்ேபாடு வாழுமாறு அவைள அடக்கியாள்வதில்

வரமும்
ீ
மானமும்; ஆனால் தான் கற்ேபாடு வாழுமாறு தன்ைனத் தான் காத்துக்ெகாள்வதில் அைவ இல்ைல; மைனவி கற்புத் தவறியதாக ஐயுற்றால் அவைள
அடிப்பதில் வரம்,
ீ
ெகால்வதில் மானம்; தன்ைனவிட வலிைம குைறந்தவைரப்

பழிப்பதிலும் பைகப்பதிலும் வரமும்
ீ
மானமும்; ஆனால் தம்மவைரப் பழித்துப்

பிறர்க்குக் காட்டிக்ெகாடுத்து வயிறு வளர்ப்பதில் அைவ இல்ைல. இைவ ேபான்ற

நிைலைம கைளப் ெபரும்பாேலா டம் காணலாம்.

தமிழர் மானம் மிகுந்த இனத்தார். மானேம உயி னும் சிறந்தெதனக் ெகாண்ட

தனிக்கூட்டம் என்று ெவளி நாட்டா டம் ெசான்னால் அவர்கள் வியப்புறுவார்கள்;
எள்ளி நைகப்பார்கள். தமிழர் என்றால் கூலிகள், கூலிகள் என்றால் தமிழர்;
இதுதாேன ெவளிநாடுகள் கண்ட காட்சி?

தமிழர் மானம் மிக்கவர் என்று ெசான்னால் கன்னட நாட்டார் என்ன
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கூறுவார்கள்? "ெபங்களூ ல் எந்த வைகயான கூலி ேவைலயும் ெசய்து அைர

நிர்வாணமாய்த் ெதருக்களில் தி யும் அந்தக் கூட்டமா?" என்பார்கள். பம்பாயில்
வாழ்ேவார் என்ன கூறுவார்கள்? "சாய்க்கைடக் குப்பங்களில் ெபாத்தல்-

குடிைசகளில் வாழ்கின்ற அந்தக் கூலிமக்களா? இரவும் பகலும் மூைல

முடுக்ெகல்லாம் ஓயாமல் பிச்ைச ேகட்டுத் ெதால்ைலப்படுத்தும் அந்தக் கூட்டமா?

அவர்களா மானத்தில் உயர்ந்தவர்கள்?" என்பார்கள். நிைனக்க ெநஞ்சம் குமுறு-

கின்றது. தமிழர் என்றால் பிச்ைசக்காரர், பிச்ைசக்காரர் என்றால் தமிழர் என்னும்

அளவிற்கு அங்ெகல்லாம் மானம் இழந்து வாழ்கின்றனர் நம்மவர். நம் மானம்

எங்ேக? ெசாந்த நாட்டில் பிறர் வந்து ெசல்வராய்ச் ெசழிக்க, பிறர்நாட்டில் நாம்
கூலிகளாய்ப் பிச்ைசக்காரர்களாய்த் தி வதா? இதுவா மானம்? சிலர் ேமல்-

பதவிகளில் ெசல்வாக்காக இருக்கலாம். அதனால் இந்தப் ெப ய மாசு நீங்கி-

விடாது. மானம் இருந்தால் ஆங்கிேலயைரப் ேபால், ஜப்பானியைரப் ேபால்,

குஜராத்தியைரப்ேபால், மற்றவர்கைளப் ேபால் ெவளிநாடுகளில் தைல நிமிர்ந்து
வாழ ேவண்டும். ஆங்கிேலய ல் எத்தைனப் ேபர் இங்ேக * க்ஷா

இழுக்கின்றார்கள்? ஜப்பானிய ல் எத்தைனப் ேபர் இங்ேக விறகு ெவட்டுகிறார்கள்?
குஜராத்தியர் வங்காளிகள் முதலியவர்களில் எத்தைனப்ேபர் இங்ேக பிச்ைச

எடுக்கின்றார்கள்? தமிழர் எந்த நாட்டிலும் எைதயும் ெசய்கிறார்கேள! யார்

மானத்தில் சிறந்தவர்கள்?

பிறர் தமிழ்நாட்டுக்கு வருதல் ேசாற்றுக்கு அல்ல, சுகவாழ்வுக்கு; ேவைல

ெசய்து வயிறு வளர்ப்பதற்கு அல்ல, ேவண்டுமளவு ெசல்வம் ேசர்ப்பதற்கு.

ஆயின், தமிழர் பிற நாட்டுக்குச் ெசல்கின்றார்கள்; ேசாறும் ேவைலயும் ேதடிச்
ெசல்கின்றார்கள்; அவற்ைறயும் ெபரும்பாேலார் மானத்ேதாடு ெபற்று வாழ

முடியவில்ைல. ெபங்களூ லும் பம் பாயிலும் இருந்தேபாெதல்லாம் நான் இந்த

எண்ணத்தால் ஏங்கித் தைலகுனிந்து வருந்திய நாட்கள் பல. நீயும் அங்ெகல்லாம்

ெசன்று பார். பிச்ைச எடுப்பதற்கும் சாய்க் கைடக்குப் பக்கத்ேத படுத்து உறங்குவத

ற்குமாக இந்தத் தமிழர்கூட்டம் தாய்நாட்ைட விட்டு இவ்வளவு ெதாைலவு

வரேவண்டுமா? இைதவிட அந்தத் திக்கற்ற தமிழகத்திேலேய இவர்கள் ெசத்து
மடிந்திருக்கலாேம" என்று அப்ேபாது நீயும் என்ைனப் ேபால் எண்ணுவாய்.
எல்லாம் வயிற்ெற ச்சல்!

மானம் ெகட்டு வாழும் இவர்கள் எல்ேலாரும் தமிழர் தாேன? இல்ைல என்று
கூற முடியுமா? இவர்கள் ேவறு, நாம் ேவறு என்று பி த்துத் தப்பித்துக்-

ெகாள்வது அறமா? இவர்கள் முட்டாள்கள், மூடர்கள் என்று ஒதுக்கிவிடல் தகுமா?

ஜப்பானியேரா ஆங்கிேலயேரா அவ்வாறு தம்மவைர ஒதுக்குவார்களா? இவர்களும்
தமிழர், நம்மவர் என்று எண்ணுவேத கடைம. ஏன்? திருவள்ளுவரும்

இளங்ேகாவும் ேபசிய தமிைழத்தான் இவர்களும் ேபசுகின்றார்கள்! ஆைகயால்

இந்தக் குைறயில் நமக்கும் பங்கு உண்டு.

தமிழ்நாட்டில் காவல் பு யும் ெதாழிலுக்குக் கூர்க்கைரேய பலரும்

ைவத்திருக்கிறார்கள். பம்பாயில் வாழும் ெசல்வத் தமிழரும் தங்கள் வடுகளுக்குக்
ீ
காவல் பு ய அவர்கைளேய ைவத்துச் சம்பளம் தருகின்றார்கள். தமிழர்கள் பலர்
ெதாழில் இல்லாமல் பிச்ைச எடுக்கும் நிைலயில் இருக்கும்ேபாது இப்படி ஏன்

பிற நாட்டாைர இங்கு ேவைலக்கு ைவத்துச் சம்பளம் தரேவண்டும் எனப் பலநாள்

நான் எண்ணியது உண்டு. இவ்வளவு ெபாறுைமயாக, இவ்வளவு பணிேவாடு
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தமிழர்கள் இந்த ேவைலையச் ெசய்ய வருவதில்ைல என்பேத பிறகு நான் அறிந்த

உண்ைம. நண்பர் ஒருவர் தம் அனுபவத்ைத ஒருநாள் கூறினார். அவர் புதிதாகக் கட

◌்டிடங்கள் எழுந்த ஒருபகுதியில் குடிேயறினாராம். அங்ேக இரண்டு கூர்க்கர்கள்

இரவில் முன்ேனரத்தில் ெதருைவச் சுற்றிவந்தார்களாம். ஏன் இப்படி ஒருநாைளப்

ேபால் ேவைல ெகட்டுச் சுற்றுகின்றார்கேளா, ெத யவில்ைல என்று அவர்

முதலில் எண்ணினாராம். ஒரு மாதம் இப்படித் தவறாமல் ஒழுங்காகச் சுற்றிக்-

ெகாண்டிருந்த பிறகு அடுத்த மாதம் முதல்ேததிக்குப்பின் ஒரு சிறு ேநாட்டுப்

புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்து காட்டினார்களாம். அதில் அந்தத் ெதருவினர் சிலர்

ைகெயழுத்துப் ேபாட்டு மாதத்திற்கு இவ்வளவு என்று குறித்துப் பணம்

ெகாடுத்திருந்தைதக் கண்டாராம். சிறிது ேநரம் தயங்கி எண்ணுவதற்குள்

அவர்கள் தாங்கள் ேமற்ெகாண்ட கடைமைய விளக்கினார்களாம். கைடசியில்

நண்பர் ேபசாமல் ைகெயழுத்து இட்டுப் பணம் ெகாடுத்து அனுப்பினாராம்.

இவ்வாறு அவர்கள் பணிவுடன் நடந்துெகாண்டது அந்த இனத்திற்குப் ெபருைம

ேதடிக் ெகாடுக்கின்றேத தவிர, இழிைவத் ேதடித்தரவில்ைல. நம்மவர்கள் இதுேபால் நடந்து வயிறு வளர்க்கவில்ைலேய, பிச்ைச எடுக்கின்றார்கேள என்று

நிைனக்கும்ேபாது, நம்மவர்களின் மானம் அற்ற நிைலையக் குறித்து வருந்தாமலிருக்க முடியவில்ைல. பிச்ைச எடுக்கேவண்டாம் என்று அடிேயாடு

கடியவில்ைல. திக்கற்ற ெபாருளாதார நிைலயில், உயிர்விடுதல், பிச்ைச எடுத்தல்

இந்த இரண்டிற்குத்தாேன உ ைம உள்ளது? ஆனால் தங்கைளத் திக்கற்றுத்

தவிக்கச் ெசய்யும் தமிழ்நாட்டில் பிச்ைச எடுத்தால் அவ்வளவு கவைல இல்ைல.

பிறநாட்டில் ெசன்று பிற டத்தில் பிச்ைசக்காரத் தமிழர் என்ற பட்டம் ெபறேவண்டுமா?

பணிவும் இன்ெசால்லும் ஒற்றுைமயும் அறியாத கூட்டம் படும் பாடு இது!

அதனால்தான் ெசன்ற ெவளிநாடுகளிலும் ஆயிரம் பிணக்குகள், பூசல்கள்,

கட்சிகள்! பணிவும் இன்ெசால்லும் திருவள்ளுவர் ெசான்ன அணிகள். இைவ
ெபரும்பாலான தமிழ்க் குடும்பங்களில் இல்ைல. ெதருக்களில் இல்ைல.

கழகங்களில் இல்ைல. கட்சிகளில் இல்ைல! அதனால் ெசன்ற இடங்களிலும்

ேசர்ந்து வாழ முடியவில்ைல. வாழ்வுக்கு இைடயூறான ேபாலிமானம் இருந்தால் என

◌்ன, ேபானால் என்ன?

ஆங்கிேலயர், ஜப்பானியர், குஜராத்தியர் முதலாேனார் பணிவாக ஒழுகுகின்றனர்;

இன்ெசால் ேபசுகின்றனர்; ஒற்றுைமயாக வாழ்கின்றனர்; வாழ்வில் உயர்கின்றனர்;
மானம் உள்ள இனம் என உலகில் மதிப்புப் ெபறுகின்றனர். பணிவால் இன்-

ெசால்லால் ஒற்றுைம, ஒற்றுைமயால் இவ்வளவு பயன் ெபற்று வாழ்கின்றார்கள்
அவர்கள்.

ஏைழகள்ேமல் மட்டும் குைற ெசால்லி நிற்கவில்ைல. ெசல்வமும் ெசல்வாக்கும்
ெபற்று உயர்நிைலயில் வாழும் தமிழ டத்திலும் குைற உள்ளது. அவர்கள் இந்த

ஏைழ மக்கைள நம்மவர் என்று எண்ணாமல் புறக்கணிக்கிறார்கள்; தன்னலத்ேதாடு
அவரவர் வாழ்க்ைகைய மட்டும் வளம்படுத்திக் ெகாள்கிறார்கள். தன்னலம்

தமிழர்க்கு மிகுதி என்று நான் அடிக்கடி ெசால்வது வழக்கம். அதற்கு அவர்களின்

வாழ்ேவ சான்று.

தமிழர் தன்னலம் மிக்கவர் என்று நான் முன்பு குறித்திருந்தைத மறுத்து
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எழுதியிருந்தாய். தமிழினத்தில் வள்ளல் பலர் வாழ்ந்தனர் என்று எழுதியிருந்தாய்.
ெபாதுப்பணிக்குச் ெசல்வத்ைத வா

வழங்குேவார் இன்னும் பலர் இருப்பைத

எழுதியிருந்தாய். இல்ைல என நான் மறுக்க வில்ைல. ஆனால் ஒன்று

கூறுகின்ேறன். பழங்காலத்து வள்ளல்கைளப் பற்றிச் சிறு குைறயும் கூற-

மாட்ேடன்; கூறமுடியாது. அவர்கள் மறுைம ேநாக்காமல் பிறர் வறுைமேய

ேநாக்கி வழங்கிய ெபருமக்கள். அத்தைகய உயர்ந்த ேநாக்கம் உைடயவர்கள்

இன்று எத்தைனப் ேபர்? ஒருவர் இருவர் மூவர் எனக் குறிப்பிடலாம்; அவ்வளேவ.

ெபரும்பாேலார் ெபாது நலம் ெகாண்டு தருமம் ெசய்வதாகக் கூறமுடியாது.
நரகம் புகாமல் தப்பலாம், மறுைம நன்ைமயாக வாய்க்கும். பணத்ைதப்

புண்ணியமாக மாற்றி அழியாச் ெசாத்தாகச் ேசர்த்துைவக்கலாம் என்று இவ்வாறு

அறவிைல வாணிகம் ெசய்கின்றவர்கேள பலர். ெபாருைளப் பிறர்க்குச் ெசலவு
ெசய்யும்ேபாதும் தன்னலம் ெகாண்டு ெசய்வேத பல டம் காணப்படுகின்றது.

ஆைகயால் இப்ேபாது ஒத்துக்ெகாள்வாய் என நம்புகின்ேறன்.

ெபாதுநலம் ெகாண்டு அறம் ெசய்ேவாராக இருந்தால், தமிழ்ச்ெசல்வர்கள்

ெவளிநாடுகளில் ெசல்வம் ேசர்த்தேபாது, அங்ெகல்லாம் மருத்துவ நிைலயங்கள்

பல கட்டியிருக்கக்கூடாதா? கல்வி நிைலயங்கள் பல அைமத்திருக்கக் கூடாதா?

அநாைத விடுதிகள் பல ஏற்படுத்தியிருக்கக் கூடாதா? ெபாது நலம்

இருந்திருந்தால், மக்கள்ேமல் அன்பு இருந்திருந்தால், அவ்வாெறல்லாம் அறம்

பு ந்திருப்பார்கள். ஐேராப்பாவிலிருந்து வந்த கிறிஸ்தவப் பாதி மார்கள் மக்கள்-

ேமல் அன்புெகாண்டு ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம் இவ்வாறு ெபாதுநலம் கருதித்

ெதாண்டு ெசய்யவில்ைலயா? அவர்கள் கட்டியைவ எத்தைன மருத்துவ

நிைலயங்கள், எத்தைனப் பள்ளிக்கூடங்கள்!

தமிழ ைடேய பல நல்ல பண்புகளும் உண்டு என்பைத மீ ண்டும் நிைனவூட்டிச்

ெசல்கின்ேறன். முன்ேனார்கள் ெநடுங்காலமாக அற ெநறியில் வாழ்த்து அளித்த

பண்பாேட அதற்குக் காரணம். அதனால்தான் இன்னும் அழியாமல் வாழ்கின்ேறாம்.

ஆனால் இந்த நிைல ேபாதுமா?
உன் அன்புள்ள,
வளவன்.

--------------------

7.
அன்புள்ள எழில்,
தமிழ டம் குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடுபவன் நான். ஆனால் இப்படிப்

ேபாலிக் குைற கண்டு ேசார்வைடந்து காலம் கழிப்பது எனக்குப் பிடிக்காது.
யார் தம்பி, அப்படிச் ெசான்னவர்? விந்ைதயாக இருக்கிறேத! தமிழர் பைழய

இனம்தான். மிகப் பைழய இனம்தான். அதனால் இந்த இனம் விைரவில் அழிந்து-

விடும் என்று ெசால்லி, பட்டுப்ேபாகும் நிைலயில் உள்ள பைழய மரத்ைத

உவைமயாகக் காட்டியிருக்கிறாேர. நீ அவர்க்கு ஒன்றும் மறுெமாழி கூறாமேல
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வந்துவிட்டாயா? அவர் யார்? ச , யாராக இருந்தாலும் கவைல இல்ைல. இப்படித்

தமிழினத்ைதப் பற்றிக் கூறுவது என் இதயத்ைத உறுத்துகின்றது. இந்த எண்ணேம

ேவண்டாம். மூைள எதற்கு ேவண்டுமானாலும் பயன்படும் என்று ெசால்வார்கேள,

அதற்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு.

பைழய மரம் ெசழிக்காது; பட்டுப்ேபாகும்; உண்ைமதான். மரம், தனி உயிர்;

முதிர்ந்த நிைலயில் புதிய சத்துப்ெபாருள் கலப்பதற்கு வழி இல்ைல; ஆைகயால்

அழிகின்றது. ஆனால் ஒரு கூட்டம், ஓர் இனமான மக்கள் என்றால் ஒரு தனி

உயிரா? அதற்கு வயது உண்டா? முதுைம உண்டா? ெச க்கும் ஆற்றல், புதிய

உணவுகைள ஏற்காைம முதலியன உண்டா?

தமிழினம் புதிய ெகாள்ைககைள ஏற்பதில்ைலயா? தமிழிலக்கியமும் தமிழ்-

ெமாழியும் தமிழ்மக்களின் வளர்ச்சிக்கும் வாழ்வுக்கும் நல்ல சான்றுகள் அல்லவா?

புத்தம் புதிய கைலகைளயும் ெகாள்ைககைளயும் திட்டங்கைளயும்

இயக்கங்கைளயும் தமிழைரப் ேபால் விைரந்து வரேவற்பவர் யார்? ஓர் இனம்

அழியாமல் காக்கும் புதிய சத்துக்கள் என்றால் அைவ இைவதாேன?

அவர் கூறுவது ெபாருந்தாது. அவர்க்கும் எனக்கும் இைடெவளி மிகுதி; கருத்து

ேவறுபாடு மிகுதி. நான் ெசான்ன ெதல்லாம் தமிழர் ஒற்றுைம இல்லாக் கூட்டம்

என்பதுதான். பணிவும் இன்ெசால்லும் இல்லாைமயால், தன்னலம் மிகுந்து

ெபாதுநலம் இல்லாைமயால், ஒற்றுைம இல்ைல என்று குறிப்பிட்ேடன். என்

கருத்து ேவறு. அவர் கருத்து ேவறு.

அவர் கருத்தின்படி தமிழினம் அழிந்ததுதான்; அைத இனி யாரும் காப்பாற்ற

முடியாது. என் கருத்தின்படி நாைள மறுநாேள தமிழினம் தன் குைற உணர்ந்து
திருந்தும்; எதிர்காலத்தில் தமிழினம் தைல நிமிர்ந்து வாழும்; உலகத்திற்கும்
வழிகாட்டும். ஆைகயால் அவைரயும் என்ைனயும் ேசரைவத்து எண்ணாேத.

ஜப்பானியர் அெம க்கர் முதலான புதிய இனங்கள் புதுவாழ்வு ெபற்று-

வருவைத நிைனவில் ைவத்துக்ெகாண்டு அவர் இவ்வாறு ஏேதா கூற வந்து-

விட்டார். அவர்கள் முன்ேனறுவதற்குக் காரணம் புதிய இனமாய் இருப்பது அல்ல;

எப்படியும் அழியாமல் வாழ்ேவாம் என்ற நம்பிக்ைக இல்லாத காரணத்தால்,

முயற்சிையப் ெபருக்கி மிகுதியாக உைழக்கிறார்கள்; முன்ேனறுகிறார்கள். பைழய
வரலாறும் ெபருைமயும் நிைனவில் இருப்பதால் தமிழர்க்கு அத்தைகய கவைல

இல்ைல; அவ்வளவாக முயற்சிைய ேமற் ெகாள்ளவில்ைல. அடுத்தடுத்து இடர்கள்

வந்தால் தமிழர்களும் தாமாகேவ திருந்துவார்கள்; முயற்சிையப் ெபருக்குவார்கள்.
பழம்ெபருைம நம்ைமக் காப்பாற்றாது என்று எண்ணத்ைத மாற்றிக்ெகாண்டால்
ேபாதும். தமிழர் முன்ேனறிவிடுவார்கள். இைதவிட்டு, பைழய இனம் அழியும்
என்று முடிவு கட்டுவது தகுமா? தமிழர் இரத்தம் மிகப்பைழயது. ஆைகயால்

இனி ஊக்கம் உைடயவர்களாய் முன்ேனற முடியாது என்று ெசால்வது

நைகப்புக்கு இடமாக உள்ளது! ெதால்காப்பிய ன் இரத்தமா இன்னும் நம் உடலில்

ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறது? அது எவ்வளேவா தைலமுைறகளாக மாறி மாறிப்

புதுைம ெபற்றிருக்கிறேத! அப்படி நம் இரத்தத்திற்கும் அெம க்கர் இரத்தத்திற்கும்

பழைம புதுைம என ேவறுபாடு இருப்பதாக எவரும் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க-

வில்ைலேய.
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பழம் ெபருைமைய நம்பி, அது காப்பாற்றும் என்று ேசார்ந்திருப்பவர்கள்

ெகடுவார்கள் என்பைத ஒத்துக்ெகாள்கிேறன். முன்ேனா ன் ெசாத்து உள்ளது

என்று நம்பிச் ேசாம்பித் தி கின்ற பிள்ைளகள் அழியவில்ைலயா? அது ேபான்றது
இது. அந்த அளவிற்குப் பைழய இனத்திற்கு மைறமுகமான தீைம இருக்கின்றது;

உண்ைமதான். ஆனால் அது இரத்தத்தில் இல்ைல; மனத்தில் இருக்கிறது.
மனத்ைதப் புது எண்ணங்களால் இளைம ெபறச் ெசய்யலாம். மனத்ைத

எப்படியும் எப்ேபாதும் மாற்றலாேம! முதிர்ந்த உடம்பில் இளமனம் வாழ்வதும்,
இளைம உடம்பில் முதுைமமனம் வாழ்வதும் காண்கின்ேறாம். ஆைகயால்,
மனத்ைத மாற்றிக்ெகாள்வது எளிது என்று நம்பு.

பழம் ெபருைம காப்பாற்றாது என்று தமிழர் உணர்ந்துதான் ஆகேவண்டும்.

உணர்ந்தால்தான் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு வாழ்க்ைகைய மாற்றி அைமத்துக்ெகாண்டு முன்ேனற முடியும்.

காலம் மாறிவிட்டைதத் தமிழர் நன்கு உணர்ந்து ெகாள்ளவில்ைல. ேதாள்-

வலியும், பைடவலியும், அறிவு வன்ைமயும் உலைக ஆளும் காலம் மைலேயறிப்
ேபாய்விட்டது. ேதாள்வலி உலைக ெவன்ற காலத்தில் தமிழர் தைல

நிமிர்ந்திருந்தனர். பைடவலி ெவன்ற காலத்திலும் தமிழர் சிறப்புற்றனர். அறிவு

வன்ைம ெவன்ற காலத்திலும் தமிழர் முன்ேனறினர். இன்று மக்கள்ெதாைகயின் வன

◌்ைமேய உலைக ஆளத் ெதாடங்கியிருக்கின்றது. ஆகேவ, இன்று

ேவண்டியைவ, ஒற்றுைமயான மக்களின் எண்ணிக்ைகயும் சட்டம் ெசய்யும்

ஆற்றலுேம ஆகும். அதனால், தமிழர் ஒன்று ேசர்ந்து ஒற்றுைமயாய்த் திரண்டு

ெதாைகவன்ைமையப் புலப்படுத்தினால்தான் ெவற்றி ெபற முடியும். இைத மறந்து
வரத்ைதயும்
ீ
மானத்ைதயும் பழம் ெபருைமையயும் நிைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால்

ஒரு பயனும் இல்ைல. இன்று நம்ைம எதிர்ப்பைவ யாைனயும் குதிைரயும் அல்ல;

வாளும் ேவலும் அல்ல; பிறருைடய ெதாைகயும் சட்டமுேம ஆகும். ஆகேவ,

பைழய வரமும்
ீ
மானமும் இன்று பயன்படாதைவ; ஒற்றுைம ஒன்ேற இன்று

பயன்படுவது.

அப்படியானால் தமிழ டம் உள்ள தியாகம் முதலிய உயர்ந்த பண்புகள்

எல்லாம் வண்தானா
ீ
என்று முன் ஒரு கடிதத்தில் நீ ேகட்டிருந்தாய். அல்ல அல்ல
என்பேத என் மறுெமாழி. கத்தி ேவண்டுமானால், அைதவிடச் சிறப்பாக, பயன்-

படுத்தும் முைறேவண்டும். அதுேபால் தியாகம் ேவண்டும்; அைதப் பயன்படுத்தும்
முைற சிறப்பாக ேவண்டும்.

ெபாருைளயும் உலக வாழ்ைவயும் மதிக்காத ெநஞ்சின் திட்பத்ைத இந்தத்

தியாகப் பண்பு தமிழர்க்குத் தந்திருக்கிறது. ஆனால் இைத உயர்ந்த ெநறியில்

பயன்படுத்த ேவண்டுேம! தமிழ ன் இந்தப் பண்ைபக் காந்தியடிகள்

ெதன்னாபி க்காவில் உயர்ந்த வழியில் பயன்படுத்தினார்; தமிழர்கள் பயன்பட்டு
உயர்ந்தார்கள். சுபா

சந்திரேபாஸ் பர்மா மேலயாவில் சிறந்த ெநறியில் பயன்-

படுத்தினார்; தமிழர்கள் பயன்பட்டு விளங்கினார்கள். அத்தைகய சிறந்த பண்ைபக்

குறுகிய மானத்திற்கும் குறுகிய வரத்திற்கும்
ீ
பயன்படுத்திக் ெகாண்டால் ஆவது
என்ன? அண்ணன் தன்ைனச் சிறுபழி கூறியதற்காக நிலெமல்லாம் விற்றுப்

ெபாருெளல்லாம் தியாகம் ெசய்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர்க்கு வா க்ெகாடுத்து ம

◌ானத்ேதாடு வழக்காடுகிறார்கள். வரப்பில் ஓர் அடிஅைர அடி மண்ணுக்காக,
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உடல் ெபாருள் ஆவிையத் தியாகம் ெசய்து வரத்ேதாடு
ீ
ேபாராடுகிறார்கள்.

எதிர்க் கட்சியாட்கைள எப்படியாவது ஒழிக்கேவண்டும் என்று வரம்ெகாண்டு,
ீ
தம்

ஆக்க ேவைலத்திட்டங்கைளத் தியாகம் ெசய்து அழிவு ேவைலயில் இறங்கு-

கின்றார்கள்; அதற்காகத்தம் உயர்நிைலையயும் விட்டுக் கீ ழ் இறங்கி மட்டமான

ெசாற்கைள மார்தட்டிக் கூறிக் ேகட்ேபா ன் ைகத்தட்ைடப் ெபறுகிறார்கள். வரம்
ீ

மானம், தியாகம் எல்லாம் இைவதானா? இவற்றிற்குத்தானா?

ேமைடயில் ஏறி முழங்குவது இந்தக்காலத்தில் சிறந்த அரசியல் ெதாண்டாகக்
கருதப்படுகிறது. கருதலாம்; அதனால் ஒற்றுைம விைளயுமானால் அவ்வாறு

கருதலாம். எதிர்க்கட்சிையத் தாக்காமல் தூற்றாமல் பைகக்காமல் பி க்காமல்

ேபசினால். ஒற்றுைம விைளயக்கூடும். அைமதியாகவும் அன்பாகவும் ேபசினால்,

ஆரவாரம் இல்லாத அந்தப் ேபச்ைசக் ேகட்க யார் வருவார்கள்?ஆகேவ ேமைட

முழக்கம் ெவற்றி ெபற ேவண்டும் என்றாேல, தாக்கலும் தூற்றலும் ேவண்டியிருக்கின்றன; பைகத்தலும் பி த்தலும் ேவண்டியிருக்கின்றன.இவ்வாறு

இருந்தால் அது 'சிறந்த' அரசியல் ெதாண்டாக விளங்குவது எப்படி? நாட்டின்

ஒற்றுைமக்கு வழி வகுப்பாது எப்படி?

நன்றாக நிைனத்துப்பார். உலக வரலாற்ைறப் பார். சிறந்த ேபச்சுத்திறன் ஒன்று

மட்டும் உைடயவர்கள் ஆளும் தைலவர்களாக விளங்கினார்களா? ஆனால், சிறந்த
ேபச்சுத் திறன் இல்லாதவர்கள் பலர் நாடாளும் தைலவர்களாக விளங்குவைத
இன்றும் பல நாடுகளில் காணலாம்.

தம்பி! ஒன்று ெசால்கிேறன். எண்ணிப்பார். ேபசுதல் மிக எள ீைமயான ேவைல. அதன

◌ால்தான் பலர் ேமைடயில் ேபசிவிட்டு நாட்டுக்குத் ெதாண்டு ெசய்து-

விட்டதாக எண்ணி அைமதி அைடகிறார்கள். அவ்வாறு ேபசுவதனால் நாட்டில்

முன்னேம உள்ள பி வுகைளயும் பிளவுகைளயும் மிகுதிப்படுத்தாமல் இருந்தால்-

ேபாதும்; அதுேவ ஒரு ெதாண்டுதான்.

ேபச்சும் ஒரு நல்ல ெதாண்டுதான் என்றால், காந்தியடிகள் ஆக்கேவைலத்

திட்டங்களில் அைதயும் ஒன்றாகச் ேசர்க்காதது ஏேனா, ெத யவில்ைல.
ஒருேவைலயும் ெசய்ய முடியாத அளவுக்குச் ேசாம்பல் உைடயவனும்,

திண்ைணயில் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பதில் சலிப்பு அைடவதில்ைல; அதில்

எள்ளளவும் ேசாம்பல் ெகாள்வதில்ைல. இதனாேலேய ேபச்சு என்பது , ேபசத்

ெத ந்தவர்களுக்கு மிக எளிய ேவைல என்று ெத யவில்ைலயா? ஆனால்

இைதவிட எளிய ேவைல- ேசாம்பலான ேவைல- ஒன்று உண்டு. அது எது
ெத யுமா? அதுதான் ேபச்ைசக்ேகட்டு ைகத்தட்டும் ேவைல. இந்த இரு

சாராைரயும் கூட்டி ஒரு ேவைலத்திட்டம்- ஆக்க ேவைலத்திட்டம் ெகாடு. உடேன ச

ே◌ார்வு வந்துவிடும்.ேச த்ெதாண்டு என்று ெசால்; இருக்க மாட்டார்கள்.முதிேயார்
கல்வி என்று ெசால்; நிற்கமாட்டார்கள்.ேவறு ஆக்க ேவைலகைளச் ெசால்;

ேகட்கமாட்டார்கள்.

பழங்காலத்தில் காலட்ேசபங்கள், உபந்யாசங்கள்; இக்காலத்தில் ெபாதுக்-

கூட்டங்கள், மாநாடுகள்; இவ்வளவுதான் ேவறுபாடு. பழங்காலத்தில் உருக்கமாகக்

ேகட்டுவிட்டு வட்டுக்குப்ேபாய்
ீ
பைழய இரக்கமற்ற வாழ்க்ைகையேய நடத்தி-

வந்தார்கள். இக்காலத்தில் உணர்ச்சிேயாடு ேகட்டுவிட்டு வட்டுக்குப்
ீ
ேபாய்ப்
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பைழய கவைலயற்ற வாழ்க்ைகையேய நடத்திவருகிறார்கள்.
நாட்டின் நிைலைமைய ேந ல் கண்டு வறுைமயால் வாடுகின்றவர்களின்

துன்பங்கைள ேந ல் உணர்ந்து அைடகின்ற ெகாதிப்பு ேவதைன துடிப்பு எல்லாம்

ஓர் அழகான ேபச்ைசக்ேகட்டுக் ைகதட்டியவுடன் தணிந்து ஆறிப்ேபாகின்றன.

உள்ளம் உணர்ந்த உணர்ச்சி ேநேர ஆக்கேவைலக்குப் பயன்படாதபடி, குறுக்ேக

இந்தப் ேபச்சின்பம் பாழ்படுத்துகின்றது. இதுேவ அரசியல் காலட்ேசபத்தின் பயன்!
ேபச்சு அடிேயாடு ேவண்டாம் என்று கூறவில்ைல. அைத ஒரு கைலயாக்கி அதுவ

ே◌ நாட்டுத் ெதாண்டு என்று கருதிவிட ேவண்டாம் என்று கூறுகின்ேறன்.

கருத்துக்கைளத் ெத விப்பதற்குப் ேபச்சு ேவண்டும். அைத ஓர் அளவிற்கு

நிறுத்திக்ெகாண்டல் ேபாதும்.

இன்னும் ஒன்று ெசால்லத் ேதான்றுகிறது. ேமைடப் ேபச்சுக்கைளவிடச் ெசய்தித்-

தாள்களும் வார இதழ்களும் ேமலானைவ. ேமைடப் ேபச்சால் ெத விக்கப்படும்

கருத்து ஒரு ெநாடிப்ெபாழுது ெநஞ்சில் நின்று உடேன மாறிப்ேபாகின்றது. ஆனால் ச

ெ◌ய்தித்தாள்களாலும் வார இதழ்களாலும் ெத விக்கப்படும் கருத்து மூைளயில் ஆ

ழப் பதிந்து நிைலயாக நிற்கின்றது. அதனால் பல மாநாடுகைளவிட

ெசல்வாக்குள்ல வார இதழ் ஒன்று வல்லைமயான ேவைல ெசய்கின்றது என்று

கூற ேவண்டும். முன்பு ஒருமுைற எழுதியதுேபால் பல கட்ைட வண்டிகைளவிட

லா

ஒன்று மிகுதியான ேவைல ெசய்ய முடியும் அல்லவா?

வார இதழில் பரவும் கருத்து, படிப்பவர் பல்லாயிரவர் மூைளயிலும்

அைமதியான ேநரத்தில் தனித்தனிேய ெமல்லச் ெசன்று ஆழப் பதிகின்றது.

மாநாடுகளில் பரவும் கருத்து, அங்குத் திரண்டுள்ளவர்களின் ெநஞ்சின் உணர்ச்சி

ெவறியில் ேவகமாகச் சிதறிக் காற்ேறாடு கலக்கின்றது அதனால் முன்னது ஆக்கேவைலகளுக்குப் பயன்படுகின்றது; பின்னது ஆரவாரத்ேதாடு கழிகின்றது.

தமிழ்நாடு தமிழ்ெமாழி என்ர பற்ேறாடு ஒவ்ெவாரு காைசயும் ெசலவழிப்பவர்

எத்தைனப் ேபர்? இந்தப் பற்ேறாடு வாரம் ஒரு முைறேயனும் ஒரு நல்ல ெசயல்

ெசய்பவர் எத்தைனப் ேபர்? நாட்டுக்கும் ெமாழிக்கும் இைடயூறான வழிகளில்

காைசச் ெசலவழித்து நாட்கைளக் கழிப்பவர்கேள ெபரும்பாேலார். அதனால்

முன்ேனற்றம் அ தாக உள்ளது. ேபச்சால் விைளந்தது இதுதானா? தமிழன் காசு, தம
◌ிழகத்துக்குப் பைகயானவர்களின் ெபட்டிைய நிரப்புகின்றது. தமிழன் ெசய்யும்

முயற்சி, தமிழகத்ைத ெவறுப்பவர்களுக்கு ஆக்கம் ேதடிக் ெகாடுக்கின்றது. என்ன
ஆனது அவ்வளவு உணர்ச்சியும்?

கல்லூ களில் பள்ளிகளில் படிக்கும் இைளஞர்களும் திருமணம் ஆகாமல்

ெதாழில்ெசய்யும் இைளஞர்களும் பீர் காலத்தில் என்ன ஆகின்றார்கள்? தீவிரமாகப்

ேபசியவர்களும் ெவறிேயாடு ைகதட்டியவர்களும் பிறகு வாழ்க்ைகயில் ஈடுபடும்ப

ே◌ாது என்ன ஆகின்றார்கள்? இந்தத் 'தீவிர வாதிகள்' பலர் திருமணமான பிறகு

ெசய்தித்தாள் படிப்பதும் இல்ைல;கூட்டங்களுக்கு வருவதும் இல்ைல. ெபாதுேவைல, ெபாதுக்கடைம என்றால், ஒதுங்குகின்றார்கள்; ெவறுக்கின்றார்கள்,

உணர்ச்சிெவள்ளம் வற்றிப் ேபாகின்றது. அறிவின் ஊற்றாக இருந்திருந்தால்
இவ்வாறு வற்றியிருக்காேத.
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அன்புள்ள,

வளவன்.

-----------------------

8.

அன்புள்ள எழில்,
ஆக்கேவைலமுைறகள் இன்ன இன்ன என்று வகுத்து அனுப்புமாறு

எழுதியிருக்கிறாய். எழுதுேவன். அதற்குள் ஒன்று ெசால்ல விரும்புகிேறன்.
தமிழ ேல தனித்தனிேய இவர் இவர் இப்படி உயர்ந்தார் என்று ெசால்வது

பழைம. தமிழர் கூடிக் கூடி இன்னது ெசய்து உயர்ந்தார்கள் என்று ெசால்லும்
நற்ெசால்ேல இனி ேவண்டும். ேசர்ந்து ெசயல் ெசய்து உயரும் வல்லைம

தழிழருக்கு உண்டு என்பைத இனி உலகுக்கு உணர்த்த ேவண்டும். தனியாட்களின்

உயர்வு இனத்துக்கு என்ன நன்ைம ெசய்யும்? தமிழ்ச் சமுதாயம் உயர

ேவண்டாமா? தனி ஒருவன் அேதா ஒரு ெதாழிற்சாைலையத் திறைமயாக

நடத்துகிறான் என்று ெசால்லும் நிைல ேபாதாது. தமிழர் பலர் கூடி நடத்தும்
ெதாழிற்சாைல அேதா, திறைமயாக நடத்தப்படுகிறது என்ற புகழ்நிைல வரேவண்டும் ; வளர ேவண்டும். அன்றுதான் தமிழர் சமுதாயமாக உயர வழி

பிறக்கும். இன்றுள்ள தமிழகத்தில் தனி மரங்களாகத் தமிழர் உயர்வைதேய

காண்கிேறாம். ேதாப்பாகக் கூடி உயர்வைதக் காண்கிேறாமா? இல்ைலேய. இது

ெபருங்குைற. ஒற்றுைம இல்லாைமேய இதற்குக் காரணம் என்று உணர்கிறாயா?

தமிழர் நான்குேபர் ேசர்ந்து ஒருமனமாய் ஒன்ைற நடத்த முடியாது. நடத்தினாலும்

அது ெநடுங்காலம் நீடிக்காது என்ற பழிச்ெசால் உன் ெசவிக்கு எட்டியிருக்குேம?

பி க்கும் ஆற்றல் உண்டு, பிைணக்கும் ஆற்றல் இல்ைல என்பதற்கு இைதவிடச்

சான்று ேவண்டுமா? இனி, ஆக்கேவைல முைறகள் என எனக்குத் ெத ந்தவற்ைற

எழுதுகிேறன்.
1.

தமிழ் ஒன்ேற தமிழைரப் பிைணத்து ஒற்றுைமப் படுத்த வல்லது. தமிழ்

ஆட்சிெமாழியாகவும் கல்விெமாழியாகவும் ஆனால்தவிர, தமிழுக்கும் எதிர்காலம்

இல்ைல என நம்பு. ஆட்சிெமாழி என்றால் சட்டசைப முதல் நீதிமன்றம் வைரயில்

தமிழ் வழங்க ேவண்டும். கல்விெமாழி என்றால் எவ்வைகக் கல்லூ களிலும்

எல்லாப் பாடங்கைளயும் தமிழிேலேய கற்பிக்கேவண்டும். குைறகள் பல
இருக்கலாம். குைறகளுக்காகத் தயங்காமல் ஆட்சிெமாழியாகவும் கல்வி

ெமாழியாகவும் ஆக்கேவண்டும் என்று உணர்ந்திடு.

இவ்வாறு ேபசிக்ெகாண்டிருந்தால் ேபாதாது. உன்னால் ஆனவைரயில் ெசய்.

கடிதம், மணியார்டர், விளம்பரப்பலைக, விற்பைனச்சீட்டு (bill) முதலிய எல்லாம்
தமிழிேலேய எழுதுக. ( மராத்தியர், குஜராத்தியர் முதலானவர்களிடம் இந்த

வழக்கம் உள்ளது.) இவற்ைறத் தமிழில் எழுதினால், தபால்காரர், வியாபா கள்,
வாங்கும் மக்கள் முதலியவர்கைளத் தமிழ் படிக்கச் ெசய்வது ேபால் ஆகும்.

இல்ைலயானால் அவர்கள் தமிைழ மறக்கும்படி ெசய்வதுேபால் ஆகும். நீ

யாருடனும் தமிழிேல ேபசு. (உலகத்தார் ந்ல்லாரும் அவரவர் தாய் ெமாழியில்-

தான் ேபசுகின்றார்கள்) தமிழ் ெத யாதவர்களிடத்தில் மட்டும் பிறெமாழியில் ேபசு.

திருமணம், வழிபாடு முதலியவற்ைரத் தமிழில் நடத்து.
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2.

சாதி சமய ேவறுபாடுகைள மறக்கக் கற்றுக்ெகாள்; மறக்க முடியாவிட்டால்

புறக்கணிக்கக் கற்றுக்ெகாள். 'ஒன்ேற குலமும் ஒருவேன ேதவனும்' என்ற

ெசம்ெமாழிையப் ேபாற்று.
3.

நான்குேபர் ேசர்ந்தால், அவர்களிைடேய பண்பாலும் ெசயலாலும் கருத்தாலும்

ெகாள்ைகயாலும் ஒற்றுைமயும் உண்டு; ேவற்றுைமயும் உண்டு. ஒற்றுைமயான
பகுதிகைள மட்டும் எடுத்துப் ேபசு. ேவற்றுைமப் பகுதிகள் இங்கு இப்ேபாது

ேவண்டியதில்ைல என்று விட்டுவிடு. ேவற்றுைமப் பகுதிகைள வலியுறுத்திப்
ேபசினால் ெபாதுேவைல நடக்காது என்று நம்பு.
4.

ெவளிநாட்டுத் துணிைய விலக்குதல் ேபால், தமிழ் நாட்டுக்கும் தமிழ்-

ெமாழிக்கும் நன்ைம ெசய்யாத ெசய்தித் தாள்கைள விலக்கு. நாட்டுக்கும்

ெமாழிக்கும் இைடயூறான நிைலயங்கைளப் ேபாற்றாேத. உன் காசு அவற்றிற்குப்

ேபாகாமல் காத்துக்ெகாள். நாட்டுப் பற்றும் ெமாழிப் பற்றும் உைடயவர் நடத்தும் உ

ணவுவிடுதி, மருந்துக் கைட, துணிக்கைட முதலியன சிறிது ெதாைலவில்

இருந்தாலும், விைல சிறிது கூடுதலாக இருந்தாலும், ேவறு குைற இருந்தாலும்,

அங்ேகேய ெசன்று வாங்கு. அவசரத்தின் காரணமாகேவா, ேவறு காரணத்தாேலா த

வற ேநர்ந்தால், தவறு என்று உணர்ந்து வருந்து. அதற்குத் தண்டைனயாக ஓர் அ
ணா அல்லது இரண்டணா தனிேய எடுத்து ைவத்துச் ேசர்த்து ஒரு

சங்கத்திற்குக் ெகாடுத்துவிடு. கூடிய வைரயில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்

ெதாழிலாளிகளால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருள்கைளேய வாங்கு.

5. உன் ெமாழிையயும் நாட்ைடயும் ேபாற்றுவதற்காக மற்றவர்களின்

ெமாழிையயும் நாட்ைடயும் தூற்றாேத; பழிக்காேத, ெவறுக்காேத. அயலானின்
தாையப் பழித்து ெவறுக்காமல் நம் தாயினிடம் அன்பு ெசலுத்தமுடியும்.

அத்தைகய அன்புதான் நிைலயானது; நீடிப்பது. மற்றவர்களின் அைமப்புக்கைளயும் ந
◌ிைலயங்கைளயும் விலக்குதல் என்றால், அவர்கைள ெவறுப்பதும் பழிப்பதும்

பைகப்பதும் ேவண்டாம். ஏன் என்றால், ெவறுத்தல் பழித்தல் பைகத்தல் இைவகள்,

உைடயவைனக் ெகடுக்கும் பண்புகள்;

இைவ ேசர்ந்தாைரக்ெகால்லி' என்று திருவள்ளுவரால் கூறப்படுவது ேபான்றைவ.
இன்று அயலா டம் ெசலுத்தும் ெவறுப்பும் பழியும் பைகயும் அவர்கள் வாளா

இருந்தால், நாைள திரும்பிவந்து நம்மவ ைடேய ெசலுத்தத் தூண்டும். இறுதியில்

நம்மவைரேய ெவறுக்கவும் பழிக்கவும் பைகக்கவும் முைனேவாம். ஆகேவ

தற்காப்புப் பண்புகளாகிய அன்பு பற்று கடைமயுணர்ச்சி ஆகியவற்ைற ேமற்-

ெகாள்ேவாம்; தன்னழிவுத் தன்ைமகளாகிய ெவறுத்தல் பழித்தல் பைகத்தல்

ஆகியவற்ைற விட்ெடாழிப்ேபாம்.

6. தமிழ ைடேய உள்ள பைக பி வுகைள ேமலும் வளர்க்கும் ெசயல்கைளச்

ெசய்யாேத; அத்தைகய ெசாற்கைளச் ெசால்லாேத; அவ்வாறான எண்ணங்கைள

எண்ணாேத. தமிழ ைடேய ஒற்றுைம வளர்க்கும் சிந்ைத ெசால்ெசயல்கைளேய
ேபாற்று. சுைவயாக இருந்தாலும் முன்னைவ நாடாேத. சுைவயற்றிருந்தாலும்

பின்னைவ ேபாற்று.

ெகாள்ைககளும் கட்சிகளும் இயக்கங்களும் நாட்டு மக்களின் நன்ைமக்காகத்

ேதான்றியைவ. ஆகேவ ெகாள்ைககள் கட்சிகள் இயக்கங்கைளவிட நாட்டு
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மக்களின் நன்ைமேய ெப து என்று உணர்.
7. தமிழ்நாடு உயரேவண்டும் என்றால் இங்குள்ள மைலயும் காடும் நிலமும்

நீரும் உயர்தல் அல்ல; இங்கு வாழும் மக்கள் யாவரும் உயர்தல் என்று கருது.

ஆகேவ, இந்நாட்டில் உள்ள வறுைம, ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம், பிச்ைச

எடுத்தல் முதலிய ெகாடுைமகள் ஒழிய ேவண்டும் என்று கருது."ஏைழ என்றும்

அடிைம என்றும் எவனும் இல்ைல" என்று பாரதியார் கண்ட கனாைவப் ேபாற்று.

வறியவர்கைளக் காணும்ேபாெதல்லாம் இைத நிைன. நீ உணவு உண்ணும் முன்பு

ஒரு ெநாடிப்ெபாழுது கண்ைண மூடி,இைலயில் உள்ள உணவு ஏைழத் ெதாழிலாளி
களின் உைழப்பால் ஆனது என்று எண்ணு. வாரத்திற்கு ஒரு நாேளனும், நீ வாழும்

வடு
ீ ஏைழத்ெதாழிலாளிகளின் உைழப்பால் ஆனது என்று எண்ணு. நீ உடுக்கும்

உைட முதலியனவும் ஏைழத்ெதாழிலாளிகளின் உைழப்பால் ஆனைவ என்று

எண்ணு. அந்தக் ஏைழக்குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் உன்ைனப் ேபால் உண்ண
முடியவில்ைல என்பதயும் , உன்ைனப் ேபால் கல்வி கற்க முடியவில்ைல

என்பைதயும் எண்ணு. அவர்கள் உயர ேவண்டும் என்று கசிந்துருகு. இன்ைறய
எண்ணேம வருங்கால அைமப்புக்கு வித்து; ஆைகயால் எண்ணுவதால் பயன்
உண்டு என்று நம்பிக்ைகேயாடு எண்ணு.

"so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having
been educated at their expense, pays not the least heed to them." விேவகாநந்த ன் இந்த
மணிெமாழிைய மறவாேத.

8. "யாதும் ஊேர யாவரும் ேகளிர்" என்ற நல்ல நிைல வரேவண்டும், உலகம்

ஒரு குடும்பமாக வாழேவண்டும் என்று ஆர்வம் ெகாள். அந்த நிைல வந்தால்,

நாட்டுப்பற்று என்பது ேவண்டாததாகிவிடும் என்றும் அறிந்து ெகாள்.அதுவைரயில்

நம் நாட்டுக்கு நாம் ெசய்ய ேவண்டிய கடைம இருக்கிறது என்பைத மறவாேத.

ஊர்க்ெகல்லாம் ெபாதுக்காவல் சிறந்தமுைறயில் ஏற்படும் வைரயில் ஒவ்ெவாருவரும் தம்தம் வட்ைடத்
ீ
தாளிட்டுக் காத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் அல்லவா?

அதுேபால் உலகத்திற்குப் ெபாதுவான ஒரு சிறந்த ஆட்சிமுைற ஏற்படும்

வைரயில் நம் நாட்ைட நாம் தவறாமல் காத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அது குறுகிய

ேநாக்கம் அல்ல. இன்றியைமயாத கடைம என்று உணர்ந்துெகாள்.

9. உன் மானத்ைத விட நாட்டின் மானம் ெப து என்று உணர். உன் உயர்ைவவிட

நாட்டின் உயர்வு இன்றியைமயாதது என்று உணர். உன் நலத்ைதவிட நாட்டின்

நலம் சிரந்தது என்று உணர். ெநருக்கடி ேநரும்ேபாது உன் நலம் உயர்வு மானம்
ஆகியவற்ைற நாட்டுக்காக விட்டுக்ெகாடு.

10. தைலைம உன்ைனத் ேதடிக்ெகாண்டு வந்தால் வரட்டும்; நீ அைதத் ேதடிக்-

ெகாண்டு ேபாய் அைலயாேத. நீ ேதட ேவண்டியது ெதாண்டு. தைலைம

தாங்குவதும் ஒருவைகத் ெதாண்டுதான். தன்னலம் அற்றவர்க்கு அது ெபாறுப்பும்

சிக்கலும் மிகுந்த ெதாண்டு. அத்தைகய தைலைமப் ெபாறுப்பு எப்ேபாதாவது

உன்ைன நாடி வந்தால் ஏற்றுக்ெகாள். ஆனால் ெதாண்டுக்கு முந்தி, தைலைமக்குப்
பிந்தி என்பது உன் ெநறியாக இருக்கட்டும்.

இந்த நாட்டில் ெசான்னபடி ெசய்ய ஆள் இல்ைல. ஆனால் கண்டபடி ெசால்ல

ஆள் ஏராளம். ஒவ்ெவாருவரும் ஆைணயிடுவதற்கு விரும்புகிறார்கள்; அடங்கி
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ஒழுகுவதற்கு யாரும் இல்ைல; அதனால்தான் வழ்ச்சி
ீ
ேநர்ந்தது என்கிறார்

விேவகாநந்தர். ஆைகயால் ெபாதுநலத்திற்காகக் கட்டுப்படுதல், கீ ழ்படிதல்

ெதாண்டு ெசய்தல் இவற்ைறப் ெபருைமயாகக் ெகாள்.

ேமலும் நான் வி வாக எழுதிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டியதில்ைல. உனக்குப்

ேபாதிய அறிவும் திறைமயும் இருக்கின்றன. அவற்ைறத் தக்க வழியில் பயன்-

படுத்தேவப்டுேம என்பதுதான் என் கவைல. அதனால்தான் இவ்வளவும்

எழுதிேனன்.

உன் அண்ணன்,
வளவன்.

----------தம்பிக்கு / கடிதங்கள் முற்றிற்று

மு. வரதராசனா ன் பிற நூல்கள் :
ெசன்ைன அரசாங்கத்தின் ப சு ெபற்ற நூல்கள்:
ஓவச் ெசய்தி (இலக்கிய ஆராய்ச்சி)
அரசியல் அைலகள் (கட்டுைரகள்)

கள்ேளா? காவியேமா? (புைனகைத)
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பாராட்டுப் ெபற்றைவ:

திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்ைக விளக்கம் ( ஆராய்ச்சி)

ெமாழிநூல் (ஆராய்ச்சி)

விடுதைலயா? (சிறுகைதகள்)

சாது அச்சுக்கூடம், இராயப்ேபட்ைட, ெசன்ைன-௧௪
---------------

