எங்ககே கபோககறோ ?
(வோனனோல னசோறனபோழிகேு)
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகேளாோர

அட்டடைப்படை : த.சீனிவோசன்
tshrinivasan@gmail.com
மின்னூலோக்கே : த.சீனிவோசன்
மின்னஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com
னவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரடம : Public Domain – CCO
உரடம – கரகயட்டிிவ கேோமன்–. எல்லோரு
படிக்கேலோ , பகரலோ .

எஙகக
கபோககறோம?
(வோனனோல னசோறனபோழிகேு)
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகேளாோர
engE pOkiROm?
a collection of essays by
kunRakkuTi aTikaLAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual
Academy for providing a scanned image
version of this work for the etext preparation.
This work has been prepared using the
Google Online OCR tool to generate the
machine-readable text and subsequent proofreading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr.
K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2017.
Project Madurai is an open, voluntary,
worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and
to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the

website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file,
provided this header page is kept intact.

எங்ககே கபோககறோ ?
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகேளாோர
Source:
எங்ககே கபோககறோ ?
தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகேளாோர
கேடலவோணி புத்தகேோலய
நல்ல நூல் னவளியீட்டைோளாரகேு
தபோல் னபட்டி எண : 4969
16/2 ரோஜோபோதர னதரு, போணடிபஜோர,.
தியோகேரோயநகேர, னசன்டன-600 017.
கேடலவோணி னவளியீடு முதறபதிப்பு: டிச பர,
1994

விடல: ரூ 40.00
------© ENGAIY POGHIROAM?
A collection of essays of Thavathiru
Kundrakudi Adigalar
First Edition: December, 1994
Published by Seeni. Thirunavukkarasu,
Kalaivaani Puthakalayam, 16/2, Rajabather
Street, Pondy Bazaar, T. Nagar,
Madras-600 01,
Printed at ALEX Printers, Madras-600 094.
---------

னபோருளாடைக்கே
அணிந்துடர...............................................10
பதிப்புடர..................................................17
1. சதந்திர தின விழோ் சிந்தடனகேு................21

2. கேல்வி் சிந்தடனகேு...................................46
3. உடழப்பு் சிந்தடனகேு..............................74
4. வளார்சி-மோறற ......................................104
5. னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு.....................133
6. கவளாோணடம் சிந்தடனகேு.....................167
7. கேோல்நடடை னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு.....195
8. னபோருளாோதோர வளார்சியில் - கூட்டுறவின்
பங்கு............................................................221
9. இலட்சிய சமுதோய .................................250
10. சமுதோய கம போட்டில் இலக்கயத்தின்
பங்கு............................................................277
11. சமுதோய கம போட்டில் ்ன்மிகேத்தின் பங்கு
.....................................................................306

12. எங்ககே கபோகேகவணடு ?........................330
தவத்திரு அடிகேளாோர அவரகேளின் சிந்தடனத்
துளிகேு.........................................................357

அணிந்துடர
முடனவர. த. னபரயோணடைவன் எ .ஏ. பிஎ். டி.
,
தமிழ் வளார்சித்துடற முன்னோு இயக்குநர,
னசன்டன.
நடறனமோழ மோந்தரோகே விளாங்கு தவத்திரு
குன்றக் குடி அடிகேளாோர டசவத்டது ,
தமிடழு இரணடு கேணகேளாோகே
னகேோணனடைோழகு னசந்தணடமயோளார,
சமயமு , தமிழ சமுதோயத்டத வளாரப்பதுடைன்
தமிழ வளார கவணடு என்் னகேோுடகேயர,
னமோழ வளார்சி என்படதகய பணபோட்டின்
வளார்சி என்படத படறசோறறி வரு
பணபோளார.

ஒழக்கேத்தில் குன்றின் கமல் இட்டை விளாக்கேோகே
இலங்க வரு அடிகேளாோர அவரகேு மதுடர
வோனனோல நடலயத்தில் னதோணொணறுற
நோன்கேோ ்ணடு பல்கவுறநோட்கேளில் சதந்திர
தினவிழோ் சிந்தடனகேு, கேல்வி் சிந்தடனகேு,
உடழப்பு் சிந்தடனகேு, வளார்சி மோறற ,
னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு, கவளாோணடம்
சிந்தடனகேு, கேோல்நடடைப் னபோருளாோதோர்
சிந்தடனகேு உட்படை பனினரணடு னவிவகவுற
னபோருணடமகேளில் எங்ககே கபோககறோ
என்் வினோடவ எழப்பிக் னகேோணடு விடடை
கேணடு மளாோத் துயரல் ்ழ்ந்திருக்கு
சமுதோயத்தின் மது அறிிக் கேதிர ஒளி போய்்சி
எழப்ப முயன்றிருக்கு னசோறனபோழிகேடளா
எங்ககே கபோககறோ ? என்் மலரத் கதோப்போகே
னவளிவருகறது. 'தன் மோணோக்கேன் அணிந்துடர
வழங்கேலோ " என்் மரபுப்படி தவத்திரு
அடிகேளாோர அவரகேளின் மோணோக்கேன்
நடலயிிலுளா நோன்" இதறகு அணிந்துடர
வழங்குவடத னபரு கபறோகே கேருதுககறன்.

கேோலோல் நடைக்கு மனிதன் பிற
கேோல்நடடைகேளிலருந்து சிந்தடனயோில ,
கேருத்தோில , அறிவோில , நோகேரகேத் தோில ,
பணபோட்டைோில , படடைப்போறறலோில நடைந்து
கவுறபடுகறோன் என விளாக்கு போங்கு கபோறறி
போரோட்டிறகுரயது. (பக்கே 10).
சதந்திர தின விழோப்பறறி விளாக்கு கபோது,
சதந்திர தின விழோ என்பது னகேோடிகயறுறதல்
மட்டுமன்ுற கநறுற. என்ன நடைந்தது. இன்ுற
என்ன நடைந்து னகேோணடிருக்கறது. நோடளா என்ன
நடைக்கு , நோடளா என்ன நடைக்குமோுற
னசய்யகவணடு இந்தக் கேணக்கேோய்ி
னசய்யோமல் கபோனோல் சதந்திர தின விழோவிறகு
என்ன னபோருு என வினிவடத விடுதடல
நோளில் நோ எணணிப் போரக்கே கவணடிய விளாக்கே
உடரயோகு .
தோ நரகேத்திறகு கபோனோில ககேோடைோன ககேோடி
கபர டவகுணடைத்திறகுப் கபோகேகவணடு என்ற

நல்னலணண னகேோணடை இரோமோ்ஜர பிறந்த
மணணில் சயநல வளாரந்து வருகறகத என
அடிகேளாோர கசோரி னகேோுகறோர. இடளாைஞரகேளின்
உணரிகேடளா புறக்கேணிக்கேோது வளாரக்கே
கவணடுனமனி மக்கேடளா அரச கேோப்போறறக்
கூடைோது. அரடச மக்கேு கேோப்போறற கவணடு
எனி இவர கூுற அறிிடரகேு
னபோன்கனட்டில் டவரங்கேளாோல் பதிக்கேப்படை
வணடிய எழத்துக்கேு.
கேல்வி்சிந்தடனகேு என்் னபோருளில்
படிப்புகவுற, என அறிி கவுற னதளிிபடுத்தி
தகேவல்கேு நடறய டவத்திருப்பவரகேு, நடறய
படித்தவரகேு, பட்டை னபறறிருப்பவரகேு
இவரகேு எல்லோ அறிைஞரகேு என்ுற பிடழயோகே
கேருதிக் னகேோணடிருக்ககறோ . இவரகேளில்
அறிைஞரகேு இருக்கேலோ , கதடிக் கேணடுபிடிக்கே
கவணடு எனி கேல்விகய
அறிிடடைடமயல்ல கேறறவரகேு எல்லோ
அறிிடடையவரகேளு அல்லர கேல்விு ,
ககேுவிு அறிி னபுறவதறகுரய வோயில்கேகளா

்கு எனி கூறி கேல்விக்கு இலக்கேண
கூுறகறோர.
இயறடகே வழங்கு னகேோடடைகேளில் ஒன்ுற தோய்
னமோழ. தோய்னமோழகய சிந்தடன னமோழ,
உணரு னமோழ என தோய்னமோழ வழக்
கேல்விக்கு வித்திடு போங்கு புகேழத்தக்கே
வடகேயில் அடமந்துுளாது. உடழப்பு்
சிந்தடனகேு என்் னபோருளில்
கசோ பிலடை் , கசோரிடை் , நூறோணடுகேு
வோழ்வடதவிடை னபரு முயறசி, கேடின
உடழப்புடைன் ஒருநோு வோழ்ந்தோல்
கூடைப்கபோது என்் னபோன்னமோழ கபோறறிப்
போது கேோக்கேப்படை கவணடிய ஒன்ுற.
உடழப்பு: அறிி உடழப்பு, உடைல் உடழப்பு
என இரணடைோகே பகுத்து அறிி உடழப்பு
எிவவடகேயிில உடைல் உடழப்டபத்
தோழ்த்தக்கூடைோது என வரலோறுற் சிறப்புகேளுடைன்
நுறி போங்கு நடல கபருடடையது. வளார்சி
மோறற என்் னபோருளில், வளார்சி,

முன்கனறற என்பது நறபது அல்ல,
பக்கேவோட்டில் அடசந்து னகேோடுப்பது அல்ல,
எதிரகேோலத்டத கநோக்க நடடை கபோடுவதுதோன்.
முன்கனறற , வளார்சி, மோறற , என விளாக்கு
போங்கு சிறந்தது.
னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு என்் பகுதியில்
உணடமயோன ச பளா என்றோல் அது பணத்தின்
அளாி அன்ுற, வோங்கு சக்திகய ்கு எனக்
கூுற வடரயடர, வுறடம என்பது வசதிகேு
அறற வோழ்க்டகே எனி , ஏழ்டம என்பது
உணிக்குப் கபோரோடு நடல எனி இவர
வகுக்கு இலக்கேண வோ்யர நறபதோகு .
கவளாோணடம் சிந்தடனகேு என்்
னபோருளில் இப்கபோது விவசோய
னசய்யப்னபுற நலங்கேடளாத் தவிர வரப்புகேகளா
அதிகே என ந முடடைய
ஒருடமப்போட்டின்டமடய உணரத்துகறோர.
கேோல்நடடைப் னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு
என்் பகுதியில் கேோல்நடடைகேு இல்டலகயல்

விவசோய இல்டல, உணி இல்டல, ஏன்
மனிதகுல வோழ்க்டகேயின் கேோல் தடடைகேு
என்றோல் மிடகேயோகேோது. அதனோகலகய
னசல்வத்திறகு மோடு என்ுற னபயர டட்டியது
வுளுவ , எனக் கூுற பகுதி சிறப்போகே
அடமந்துுளாது. ஒரு வோர என்பது ஏழ
நோுகேடளாக் னகேோணடைது. இடறவன் ஏழடசயோய்
உுளாோன் என டசவ சமய கூுறகன்றது.
னசயறகேரய னசய்து வரு னபரயோர ்கய
தவத்திரு அடிகேளாோர அவரகேு தமிழ்் சமுதோய ,
இந்திய சமுதோய டகே னகேோுளா கவணடிய அரய
னபோருுகேடளா அுளித் தந்துுளா போங்கு
சோல்புடடையது.
அடிகேளாோர அவரகேு வோனனோல வழ நகேழ்த்திய
உடர கேோறகறோடு கேோறறோய் கேடறந்து கபோகேோமல்
நடலயோகே மக்கேு உுளாங்கேளில் உடறந்து
கபோகன்ற வடகேயில் வர வடிவில் அ்கசறறி
பதிப்பித்துத் தந்துுளா பதிப்போசிரயர சீனி
திருநோிக்கேரச அவரகேடளாு , சிறந்த முடறயில்
அ்சிட்டு னவளியிட்டுுளா கேடலவோணி

புத்தகேோலயத்டது மிகேி போரோட்டுககறன்.
தவத்திரு அடிகேளாோர அவரகேு தமிழலகே
விழப்புற கேோல த கேருத்துக்கேடளா  ஓயோது
ஒலக்கேி தமிழன்டன கபோல் தரணியில்
நடலத்த புகேழடைன் வோழி அன்டன
்திபரோசக்திடய இடறஞ்சககறன்.
னசன்டன
5-2-94 த. னபரயோணடைவன்
-------------

பதிப்புடர
உலகே மக்கேு அடனவரு மகழ்வோன
வோழ்க்டகேடயகய விரு புகன்றனர. அிவவோுற
விடழவகத "உலகே இயல்பு. உலகே மக்கேு
அடனவரு த வோழ்க்டகேயில் நல்

ஒழக்கேங்கேடளாக் னகேோணடு ஒழகனோல், உலகே "
அடனத்துகம மகழ்வோகே வோழ கபறறிடனப்
னபுற .
போல் நடனந்தூட்டு தோயி் பரந்து,
அறிவியல் உணரவிடன அருளு தவத்திரு
அடிகேளாோர அவரகேு மதுடர வோனனோல வழ
வழங்கய அருட்னகேோடடைகய “எங்ககே
கபோககறோ " என்் இந்நூல்.
தவத்திரு அடிகேளாோர அவரகேு இடறயருளாோில
தவத்தின் சிறப்போில , பன்னூல் புலடமயோில
வழங்கய அரய கேருத்துக் கேளாஞ்சிய , இன்டறய
மக்கேட் சமுதோயத் திறகு மிகேி பயன்தரு
எனில் மிடகேயன்ுற.
உலகே அரங்கல் தமிழகே தடலசிறந்து விளாங்கே்
னசய்வகத நோ தவத்திரு. அடிகேளாோர
அவரகேளுக்கு் னசய்ு சிறந்த டகே மோறோகு .
உலனகேலோ ஒருடமப்போடு பணபோடு

திறந்து விளாங்கே துடணயோகே் னசயலோறறி
மகழ உழவலன்பு நணபர மரு. பரமகுரு
அவரகேட்கு என் இதய நன்றி.
அணினயனஅணிந்துடர அளித்து மகழ
முன்டனத் தமிழ் வளார்சித் துடற இயக்குநர
முடனவர, த.னபரயோணடைவன் அவரகேளுக்கு
உளாங்கேனிந்த நன்றி.
மிழ்கூுற நல்ிலலகே இிவ அரய நூடலப் பயன்
னகேோணடு மகழ கேடலவோணியின் திருவருடளா
கவணடுககறன்.
னசன்டன-17 என்ுற அன்புடைன்,
6-12–94 சீனி. திருநோிக்கேரச
-------------

எங்ககே கபோககறோ ?

1. சதந்திர தின விழோ்
சிந்தடனகேு

எங்ககே கபோககறோ ? சதந்திர தினத்தன்ுற
ந முடடைய மதுடர வோனனோல நடலய இந்த
வினோடவ ந டம கநோக்கக் ககேட்கறது.
இல்டல இல்டல! இந்த நோட்டு மக்கேடளா
கநோக்கக் ககேட்கறது. ஏன்?
எங்ககே கபோகேகவணடு என்ுற னசோல்லோமல்,
வழ கேோட்டைோமல், எங்ககே கபோககறோ என்ுற
ககேட்பதறகுக் கேோரணனமன்ன?
குறறங்கேு னதரந்தோல் குணங்கேடளா வளாரத்துக்
னகேோுளா முடிு . குடறகேு னதரந்தோல்

நடறகேடளா வளாரத்துக் னகேோுளா முடிு .
எனகவ, எங்ககே கபோககறோ ? வழ தவறி
விட்கடைோமோ? அல்லது வழத் தடைத்தில்தோன்
னசல்ிலககறோமோ? இப்கபோது னசல்ிலகன்ற வழ
அல்லது தடை , எங்ககே னசல்லகவணடுகமோ
அங்ககே அடழத்து் னசன்ுற விடுமோ? இன்ுற நோ
கபோகேகவணடிய வழயில் கபோககறோமோ
அல்லது ந டம இந்த உலகேத்தின் னசய்திகேு,
சின்னஞ்சிுற கேடதகேு, நகேழ்்சிகேு, இழத்துக்
னகேோணடு னசல்ிலகன்றனவோ? இன்ுற
சதந்திரமோகேப் பயண னசய்கவோர யோர?
கேோல்நடடை மருத்துவமடன என்ுற அறிவிப்புப்
பலடகே கபோட்டிருக்கறோரகேு. எனக்கு ஒருநோு
ஐய வந்தது. இது என்ன ‘கேோல்நடடை என்றோல்
என்ுற பக்கேத்திிலுளா வடரக் ககேட்கடைன்.
"கேோல்நடடை” என்கற திருப்பி் னசோன்னோர.
திருப்பித் திருப்பிக் ககேட்டை பிறகு "கேோலோல்
நடைக்கன்ற மோடு, ்டுகேு" என்ுற னசோன்னோர.
அப்படியோனோல் மனித் கேோலோல் தோகன

நடைக்கன்றோன்? அவ்க்கு இந்த
மருத்துவமடன பயன்படுமோ? என்ுற
சிந்தித்கதன். கேோலோல் நடைப்பது மட்டுகம
கேோல்நடடைகேளின் இயல்பு.
சிந்தடனயோில , கேருத்தோில , அறிவோில ,
நோகேரகேத்தோில , பணபோட்டைோில ,
படடைப்போறறலோில , நடைக்கேகவணடிய
னபோுறப்பு மனித்டடையது. அவன், தோன்
நடைக்கேகவணடிய தடைத்டதத் னதரந்து னகேோுளா
கவணடு . புவி, அவடன நடைத்தக்கூடைோது.
புவிடய அவன் நடைத்தகவணடு . போகவந்தன்
போரதிதோசன் "புவிடய நடைத்துகே! னபோதுவில்
நடைத்துகே” என்ுற னசோன்னோன்.
சதந்திர தினத்தன்ுற இடதப் பறறி் சிந்தடன
னசய்ுங்கேு! போரதி, சதந்திர தினத்டத மக்கேு
தினமோகே நடனத்துப் போடுகன்றோன். ்டை்
னசோல்ிலகன்றோன், புளுப் போடை்
னசோல்ிலகன்றோன், "்டுகவோகம! புளுப்

போடுகவோகம ்னந்த சதந்திர அடடைந்து
விட்கடைோ ”* என்ுற போடுகறோன். இன்டறக்கு
எந்த மக்கேு ்டுகறோரகேு? எந்த மக்கேு
புளுப் போடுகறோரகேு? எந்த நோட்டு. நகேர
வீதிகேளில் சதந்திர தினவிழோ மக்கேு விழோவோகே
னகேோணடைோடைப்படுகறது? இன்னமு
தீபோவளிக்கு இருக்கற னசல்வோக்கு
குடறயவில்டல. னபோங்கேிலக்கு இருக்கற
னசல்வோக்கு குடறயவில்டல. சதந்திர தினவிழோ
அரச பணிமடனகேளில், கேல்வி நடலயங்கேளில்
னகேோடிகயறுற விழோவோகே முடிந்து விடுகறது.
போரதியின் ்டச அதுதோனோ? இல்டல.
தினந்கதோுற மக்கேு ்டைகவணடு . சதந்திரப்
புளு போடைகவணடு . ்னந்த சதந்திர
அடடைந்து விட்கடைோ என்ுற போடைகவணடு .
் ! இன்டறக்கு மக்கேு அப்படிப்
போடைோததறகுக் கேோரண என்ன? அவரகேு
அ்பவிப்பது ்னந்த சதந்திரமோ? இல்டல.
எத்தடனகயோ னநருக்கேடிகேு! எத்தடனகயோ
னதோல்டலகேு அடிடமத்தனங்கேு

பயந்தோங்னகேோுளித் தனங்கேு பயமுுறத்தல்கேு!
இடவகேளுக்கடடைகய இந்த் சமுதோய னமுளா
ஊரந்து னகேோணடிருக்கறது.
இப்னபோழது வோனனோல நடலயத்டத கநோக்க
வந்து னகேோணடிருக்கு னபோழது, இரணடு
மூன்ுற கேோட்சிகேு! ஒரு இடைத்தில் கபோரோட்டை
உணணோவிரத ! இன்னனோரு புறத்தில்
மகழ்ிந்தில் கூக்குரலட்டுக் னகேோணடு, ககேோஷ
எழப்பிக்னகேோணடு இந்த நோட்டு மகேளிர
னசல்ிலகறோரகேு. மகேளிர எழப்பிய
முழக்னகேோல "னபணகேடளா விடுதடல னசய்!
னபணகேளுக்கு் சதந்திர " நோடு விடுதடல
னபறுற 47 ்ணடுகேு கேடைந்த பிறகு
“னபணகேளுக்கு விடுதடல இல்டல’ என்ுற
னதருவில் நன்ுற முழக்னகேோல னசய்கறோரகேு
என்றோல் ்னந்த சதந்திர ்கே முடிுமோ?
சதத்திர தினவிழோ என்பது னகேோடிகயறுறதல்
மட்டு மல்ல. ஒரு கேணக்கேோய்ி

னசய்யகவணடு . கநறுற என்ன நடைந்தது?
இன்ுற என்ன நடைந்து னகேோணடிருக்கறது? நோடளா
என்ன நடைக்கு ? நோடளா என்ன நடைக்குமோுற
னசய்யகவணடு ? இந்தக் கேணக்கேோய்ி
னசய்யோது கபோனோல் சதந்திர தினவிழோிக்கு
என்ன னபோருு? கநறறிலருந்து இன்ுற
பிறக்கறது. இன்றிலருந்து நோடளா பிறக்கறது.
இன்டறக்கு நமது இடளாய சமூகேத்டதப் பறறி,
இடளாய போரதத்டதப் பறறி, அடுத்து வருகன்ற
தடலமுடறயினடரப் பறறி, நமக்குக் 566)6
இருக்கறதோ? அதறகுரய திட்டைங்கேடளாத்
தீட்டுககறோமோ? அப்படிகய தீட்டினோில ,
அந்தத் திட்டைத்தி்டடைய பயன்கேு
குழந்டதகேளுக்குப் கபோய்் கசருகறதோ?
இடவனயல்லோ சிந்திக்கே கவணடியன, எங்ககே
கபோககறோ ? சிந்தடன னசய்கவோ ? எங்ககே
கபோகேகவணடு ? முடிி னசய்கவோ .
இந்தியோ பல நூறுறக்கேணக்கேோன ்ணடுகேு

வரலோற ுறப் பழடம உடடையது, இந்த
நோட்டி்டடைய பழடமக்கு ஈடைோகே கவுற எதுி
னசோல்ல முடியோது. அந்தப் பழடம யி்டடைய
வரலோறுறப் னபட்டைகேங்கேு ஏரோளா உணடு.
இந்திய நோட்டு வரலோுற னதோடைரந்து னசன்ுற
னகேோணடிருக்கறது. ஏரோளாமோன வரலோறுறப்
படிப்பிடனகேடளா இந்த நோட்டு மக்கேு
ஏறுறக்னகேோுளா முறத்து விட்டைோரகேு.
வரலோறுறப் படிப்பிடனகேடளா இந்த நோட்டு
மக்கேு ஏறுறக்னகேோணடு, புதியன கேணடு, கபோரக்
குணத்கதோடு கபோரோடி வந்திருந்தோல் இன்டறக்கு
இந்த நோட்டி்டடைய அடமகவ கவுற
மோதிரயோகே இருந்திருக்கு . ்யி் அவரகேு
படிப்பிடனகேடளா ஏறுறக்னகேோுளாத் தயோரோகே
இல்டல.
இந்தியோவில் இருக்கன்ற இலக்கயங்கேளில்
மிகேப் பழடமயோனடவ இதிகேோசங்கேு.
இரோமகேோடத போரத , இந்த இரணடு
இதிகேோசங்கேளு மிகேப் பழடமயோனடவ என்பது
மட்டுமல்ல. வோழ்க்டகேக்குரய னநறிகேடளா,

முடறகேடளா நமக்கு ஏரோளாமோகேப்
புகேட்டுகன்றன. இடவகேடளாப் பறறி நோ
படித்துத் னதரந்து னகேோணடைது  ஓரளாி தோன்.
்னோில , எங்கு போரத்தோில இரோம்க்குப்
புகேழ் போடுபவரகேு உணரகே. போரதத்திறகுப்
படறசோறுறபவரகேு உணடு. எனி் ,
இரோமகேோடதயினோில , போரதத்தினோில ,
படித்துக்னகேோுளா கவணடிய போடைங்கேு என்ன?
இரோம கேோடதயிலருந்த ககேோசல நோடு என்ன?
இலங்டகே நோடு என்ன? இன்டறக்கு இருக்கற
த முடடைய நோடு என்ன? ஒப்பு கநோக்கப்
போரத்கதோமோ? புரோணங்கேடளா எடுத்துக்
னகேோுளுங்கேு. ஏரோளாமோன புரோணங்கேு அந்தப்
புரோணங்கேளு கூடை, னதரந்கதோ, னதரயோமகலோ,
சணடடைகேடளாப் பறறிகய நடறய கபசி விட்டைன.
கேடைிளுக்கு , கதவரகேளுக்கு சணடடைகேு
கதவரகேளுக்கு , அசரரகேளுக்கு சணடடைகேு,
மூன்ுற கதவரகேளுக்கடடையில் சணடடைகேு!
இப்படி் சணடடைகேடளாப் பறறிகய இந்தியோ ஏன்
சிந்தித்துக் னகேோணடிருந்தது என்ுற

னதரந்துனகேோுளா முடியவில்டல. இந்த்
சணடடைகேடளா மறப்பது அவசிய .
இலக்கய உலகேத்திறகுு ள்டழந்தோல், இந்திய
னமோழ இலக்கயங்கேு ஒரு பூங்கேோ என்ுற
னசோல்லலோ . னபரய கேருுலமோகே இருக்கன்ற
உபநடைத்திலருந்து, ந முடடைய இரோமோ்சர
கேோல வடரயில், ஏன், ந முடடைய போரதி கேோல
வடரயில் இலக்கய அடி்சவடுகேடளாத்
னதோடைரந்து வந்தோல், ஏரோளாமோன படிப்பிடனகேு
படழய உபநஷத்து ஒன்ுற கூுறகறது.
"ஒன்றோகே உடழுங்கேு ஒன்றோகே உணொணங்கேு!
ஒன்றோகே இருங்கேு, ஒன்றோகே வோழங்கேு!”
என்ுற.
இது கவதங்கேளின் மணிமுடி் சிகேரமோகே உுளா
உபநடைத்தின் வோரத்டதகேு, இன்டறக்கு எங்ககே
அப்படி வோழககறோ ? ஒன்றோகே
உணொணவதிகலகய சோதி முடறகேு
குுறக்கடுகன்றன. இரோமகேோடதடய எடுத்துக்

னகேோணடைோல், கே பன் அறபுதமோகே ஒரு நோட்டடை
எணணிப் போரக்கறோன். அவ்டடைய லட்சிய
நோடு அது. அவ்டடைய ககேோசல நோடு
அப்படியிருந்ததோ? னதரயோது. அவன் கேணடை
இலங்டகே நோடு அப்படியிருந்ததோ? னசோல்ல
முடியோது. ்னோில கே பன் தன்்டடைய
இலட்சிய நோடு ஒன்டற தன்்டடைய கேோடதயில்
நடனுட்டுகறோன். "கேுவரு , கேோவல்
னசய்வோரு இல்லோத நோடைோகே
இருக்கேகவணடு " என்ுற ்டசப்படுகறோன்.
எல்லோரு எல்லோப் னபருஞ் னசல்வமு
னபறகவணடுனமன்ுற ்டசப்படுகன்றோன்.
இன்ுற இந்த நோட்டி்டடைய நடலடம என்ன?
எணணிப் போருங்கேு.
புறநோனூறுறக் கேோலத்திறகு வந்தோல், உலகே சரவ
கதசிய இடளாைஞடனப் கபோல விளாங்குகன்றோன்
கேணியன் பூங்குன்றன்.  ஓர உலகே என்்
கேருத்து அறிவியல் பூத்துக் குிலங்கய பின்னர
கமறறிடச நோட்டில் கதோன்றிய கேருத்து. இன்்

னசோல்லப் கபோனோல் அ்சத்தில் கதோன் றிய
கேருத்து. ்னோல் கேணியன் பூங்குன்றன்
அன்புதழவிய நடலயில் ”யோது ஊகர
யோவரு ககேளிர” என்ுற போடுகன்றோன். "எல்லோ
ஊரகேளு என்்டடைய ஊர. எல்லோரு
என்்டடைய சறறத்தோர" என்ற கேணியன்
பூங்குன்றன் பிறந்த மணணில் இன்டறக்கு ஜோதி,
குல கபோன்ற கவறுறடமகேு பிரந்து வளாரந்து
வருகன்றன.
படழய கேோலத்தில் சோதி கவறுறடமகேு இருந்த
துணடு. ்னோில அந்த கவறுறடமகேு
னநகழ்ந்து னகேோடுத்தன. இன்ுற அடவ
னநகழ்ந்து னகேோடுக்கேோமல் இுறக்கேமடடைந்து
வருகன்றன என்படத அன்பு கூரந்து எணணிப்
போருங்கேு. 2000 ்ணடுகேளுக்கு முன்பு
கதோன்றிய திருவுளுவர,
"பிறப்னபோக்கு எல்லோ உயிரக்கு ”
என்ுற னசோன்னோர. பிறப்பில் உயிரகேளிடடைகய
கவுறபோடு இல்டல. அடனவரு சம என்ுற

னசோன்னோர. அடதகய வழ னமோழந்த
அப்பரடிகேு, "இந்த நோட்டில் சோதி இல்டல.
சோதிகேடளா் னசோல்பவரகேு சழக்கேரகேு” என்ுற
மிகேக் கேடுடமயோகே் சோடினோர.
எல்கலோருக்கு கமலோகே புரட்சி பூத்த
மணணோகய பச னபோன் மோவட்டைத்துத்
திருக்ககேோட்டியூர மதில் கமல் ஏறி, ஒரு
னபருந்தடகே உபகதசித்தோர. மந்திரத்டத எல்லோ
மக்கேளுக்கு வோரக் னகேோடுத்தோர. அவருடடைய
்்சோரயன் ”இந்த மந்திரத்டத ந
மறறவரகேளுக்கு் னசோன்னதோல் ந நரகேத்திறகுப்
கபோவோய்" என்ுற னசோன்னோர.
"ககேோடைோ்ககேோடிப் கபர டவகுந்தத்துக்குப்
கபோகு கபோது நோன் நரகேத்திறகுப் கபோனோல்
என்ன?” என்ுற இரோமோள்சர ககேட்டைோர. அந்த
இரோமோள்சர பிறந்த மணணில் இன்டறக்கு்
சயநலகம வளாரந்து வருகறது. பிறர நல
குடறந்து வருகறது. நோட்டுக்கு உடழத்தல் தவ
என்ுற போரதி னசோன்னோகன, அந்த தவ மணடு

கதோன்ற கவணடு . அந்தத் தவத்டத வளாரக்கே
கவணடு . அந்தப் னபருமக்கேு கேோலத்டத
னவன்றோரகேளாோ?
எத்தடன சிறந்த கேவிைஞரகேு, தத்துவ ைஞோனிகேு,
கமடதகேு இந்த நோட்டில் கதோன்றினோரகேு?
அவரகேு கேோல கேடைந்து ந மோல்
போரோட்டைப்படுகறோரகேு. கபோறறப்
படுகறோரகேு. ்னோல் அவரகேடளா நோ
பின்பறுற ககறோமோ? அவரகேளுடடைய வழத்
தடைத்தில் நோ நடைக்கன்கறோமோ? அவரகேளுடடைய
சிந்தடனகேளுக்கு னசயல்கேளுக்கு நோ னவறறி
கசரப்பிக்கன்கறோமோ? என்றோல் இல்டல.
இன்ுற ந முடடைய நோடு ஜனநோயகே நோடு.
மக்கேளாோட்சி முடற நடடைனபுறகன்ற நோடு.
ஜனநோயகே என்பது ஒரு அரசியல் ககேோட்போடு
மட்டுமல்ல. அது ஒரு வோழ்க்டகே முடற.
நணபரகேளுக்கடடையில், கேணவன்
மடனவிக்கடடையில், குடு ப் டழ்நடலயில்,

கேடடை வீதியில், ஊரல், நோட்டில், சட்டைசடபயில்,
போரோளு மன்றத்தில், எங்கு ஜனநோயகே மரபுகேு
னசழத்து வளார கவணடு . னசோல்ிலவது
சிலவோகே இருக்கேகவணடு . பிறர வோய் ககேட்பது
அதிகேமோகே இருக்கேகவணடு . ஜனநோயகே வடிவ
கபோதோது. ஜனநோயகே உணரி கதடவ. ஜனநோயகே
வோழ்க்டகேயின் மரபில் அலட்சிய கூடைோது.
ஒரு சோதோரண போத்திர கூனி. அவடளா
அலட்சியப் படுத்தியதோல் இரோம கேோடதயின்
திடசகய மோறிவிட்டைது. சிுறவரகேடளா,
சின்னஞ்சிுற மனிதரகேடளா அலட்சியப்
படுத்துகற மனப்கபோக்கு கூடைோது.
எல்கலோருக்கு மதிப்புத் தரகவணடு .
போரோட்டை கவணடு . கபோறற கவணடு .
அரசியல் என்பது ஒரு ைஞோன , அது ஒரு
அறிவியல், அரசியல் அறிி மக்கேளாோட்சி
முடறயில் வோழகன்ற நோட்டு மக்கேளுக்குத்
தவிரக்கே முடியோது. அரசியல் அறிி, அரசியல்
கபோரோட்டைங்கேு, அரசியல் கேட்சிகேளுக்ககே

னசோந்தமோனடவ அல்ல. ந முடடைய நோட்டில்
அரசியடல, அரசியல் கேட்சிகேளிடைகம
ஒப்படடைத்து விடுகறோரகேு.
படித்தவரகேு, கபரோசிரயரகேு,
சிந்தடனயோளாரகேு, இவரகேுகூடை அரசியடலப்
பறறி கபச கூ்சப்படுகறோரகேு பயப்படுகறோரகேு. தப்பித் தவறி கபசிவிட்டைோல்
கேட்சிக் கேோரரகேளுக்குக் கேடுஞ்சின ஏறபடுகறது.
அன்பு கூரந்து மன்னித்துக் னகேோுளுங்கேு.
அரசியல் சிந்தடன இந்த நோட்டின் அடனத்து
மக்கேளுக்கு என்டறக்கு ஏறபடுகறகதோ,
அன்டறக்ககே மக்கேளாோட்சி முடற வளாரு .
ககேோசல நோட்டில் இரோம்க்கு முடிடட்டைப்
கபோகற னசய்தியறிந்தகபோது மக்கேு
மகழ்ந்தோரகேு. இரோமன் கேோட்டுக்குப்
கபோகறகபோது அழதோரகேு. அது நோட்டு
அரகசோடு மக்கேு கசரந்து இயங்கய,
இயக்கேத்தி்டடைய விடளாி. இன்டறக்கு

ந முடடைய நோட்டு அரசியலல், ்ட்சியில் அந்த
இயக்கேத்கதோடு மக்கேு கசரந்து
இயங்குகறோரகேளாோ? இல்டலயில்டல. நோடு
கேடைன் வோங்கனோல் ந முடடைய நோட்டு மக்கேு
கேவடலப்படுகறோரகேளாோ? அழகறோரகேளாோ?
நோட்டுக் கேடைடனத் தீரப்பதறகேோகே ஒருகவடளா
சோப்போட்டடை தியோகே னசய்யத் தயோரோகே
இருக்கறோரகேளாோ? சோப்போட்டடைத் தியோகே
னசய்ய கவணடைோ . ஒரு கதநடரத் தியோகே
னசய்வோரகேளாோ? அப்படிப்பட்டை புரட்சி
எணணத்டத நோட்டு மக்கேளுக்குக் னகேோடுத்தோகே
கவணடு . மக்கேடளா அரச கேோப்போறறக் கூடைோது.
அரடச மக்கேு கேோப்போறற கவணடு .
ஜனநோயகே என்பது ஒருமுடற மட்டுமல்ல அது
ஒரு வோழ்க்டகே முடற. அது உணரி னசறிந்தது.
ஒழங்கு கசறிந்தது. ஒழக்கே னசறிந்தது. இன்ுற
எங்கு போரத்தோில கபோட்டைோ கபோட்டிகேு
தடலடமக்கு னபருடமக்கு கபோரோட்டைங்கேு!
இலட்சியத்டதப் பறினகேோடுத்து விட்டுக் கூடை
னபருடம கதடுவோரகேு கபோலத் னதரகறது.

இலட்சிய னபரது. இலட்சிய
தூய்டமயோனது. இலட்சிய வோழ்க்டகே உயரந்தது.
பதவிகேளு , னபருடமு வரலோ -கபோகேலோ .
இலட்சியத்டதத் தியோகே னசய்துவிட்டுத் தயி
னசய்து பதவிகேடளாத் கதடை கவணடைோ .
னபருடமகேடளாத் கதடை கவணடைோ .
இடளாய போரதகம! எழந்திரு புதிய போரதகம!
எழந்து வோ; உனக்குத் கதடவயோன கேல்வி எது
என்ுற நரணய னசய்! தறசோரபோன கேல்விடயப்
னபுற! கவடலடயத் கதடைோகத கவடலடய
உருவோக்கு டகே வருந்தி உடழப்பவர னதய்வ
என்ுற ந பு கநோ பு கநோறுற உடழத்து வோழ்கே!
புதிய வரலோுற படடைத்திடுகே! வரலோறுறப்
கபோக்ககேோடு  ஓடி விடைலோ என்ுற நடனக்கேோகத!
ந வரலோறடற நகேழ்த்தி, நன்ுற கபோரோடிப் புதிய
வரலோறடறப் படடைத்து சோதடன னசய்!
உன்்டடைய கேோல இந்த நோட்டி்டடைய
வரவலோறறில் னபோன்கனடைோகே அடமய
கவணடு .

எங்ககே கபோய்க் னகேோணடிருக்ககறோ ? அன்பு
கூரந்து சிந்தடன னசய்ுங்கேு. இன்ுற இந்த நோடு
எங்ககே கபோய்க் னகேோணடிருக்கறது? எங்குப்
போரத்தோில வன் முடறகேு னமோழ்
சணடடைகேு! சோதி் சணடடைகேு மத்
சணடடைகேு! ஏகதோ ஒன்டறத் கதடிக் னகேோணடு
அவல மனத்கதோடு அடலந்து
னகேோணடிருக்கறோரகேு, யோருக்கு
திருப்தியில்டல. எங்கு ்திருப்தி
இதறனகேன்ன மோறுற? இதறனகேன்ன வழ?
இதறகு யோர வழ னசோல்ல முடிு ?
கவுறயோுற னசோல்ல முடியோது.
இடளாய போரத ஒன்ுறதோன் னசோல்ல முடிு .
அவரகேு எழத்தோல், எழந்து நடைந்தோல்,
அவரகேளாோல் இந்த நோட்டுக்கு னவறறி
வோய்ப்புக்கேடளா, குவிக்கே முடிு . புதிய
வரலோறடறப் படடைக்கே முடிு . புதிய போரத
னபோலகவோடு விளாங்கு . அடத நடனத்து,

எணணிப் போரத்து, முடிி னசய்வதறகேோகே எங்ககே
கபோகன் கறோ என்ுற சிந்தடன னசய்ுங்கேு!
எங்ககே கபோகே கவணடு . என்ுற முடிி
னசய்ுங்கேு! கபோகே கவணடிய இடைத்திறகு,
கபோகேகவணடிய வழ, முடற, னதோடலி
்கயவறடறு முடிி னசய்ுங்கேு.
டதரயமோகே, துணிவோகே, நடடைகபோடுங்கேு!
னவறறி னபறலோ .
எங்ககே கபோகன்கறோ என்ற ககேுவிக்குப்
பதிலோகே நோ எங்ககே கபோகே கவணடு என்ற
ககேுவிடயக் ககேட்கேப் கபோகன்கறோ . ் !
மனிதடன முதலல் உருவோக்கே கவணடு .
படிப்போளிகேடளா உருவோக்க இருக்ககறோ .
்னோல் படடைப்போளிகேடளா உருவோக்குகன்ற
கேல்வி, படடைப்போளிகேடளா உருவோக்குகன்ற
அறிி, திடசகநோக்க நோ இனி
கபோகேகவணடு . உடழப்பு என்பது உயரந்தது.
மதிப்பில் உயரந்தது. தவமடன யது. அந்த
உடழப்டப அலட்சிய னசய்யக் கூடைோது. ஒரு

நோட்டு மக்கேு கேடுடமயோகே உடழத்தோல் அந்த
நோடு வளாரு வோழ !
எந்த ஒரு நோட்டிில எளிதோகே மோறறத்டத யோரு
ஏறுறக்னகேோுளா மோட்டைோரகேு. மோறற என்பது
வளார்சிக்குத் தவிரக்கே முடியோதது. எங்கு
வளார்சி இருக் கறகதோ அங்கு மோறற
இருக்கு . மோறற இருக்கன்ற இடைத்தில்
வளார்சி இருக்கு . இவறடறகநோக்க நோ
பயண னசய்ய கவணடு .
இந்த நோடு பர படர பர படரயோகே
கவளாோணடம யில் சிறந்து விளாங்கய நோடு.
"உழிக்கு , னதோழ ிலக்கு வந்தடன
னசய்கவோ ” என்போன் போரதி. ்னோல் இந்த
நோட்டில் ககேோடிக்கேணக்கேோன ஏக்கேர நலங்கேு
தரசோகேக் கடைக்கன்றன. சோதோரணமோகே கரோமப்
புறங்கேளில் னபண சிரத்தோல், பலருக்கு,
்ணகேளுக்குக் ககேோப வரு , னபண
சிரத்துவிட்டைோகளா என்ுற ககேோபப் படுவோரகேு.

்னோல் இந்த நோட்டில் நணடை நோட்கேளாோகே ஒரு
னபண சிரத்துக்னகேோணகடை இருக்கறோு.
அதிில பரகேோசமோகே ந டமப் போரத்து
நடகேத்துக் னகேோணடிருக்கறோு. அந்தப் னபண
யோர? நலமகேளாோகய பூமி கதவி.
”இல என்றடச இருப்போடரக் கேோணின் தில
என்் நல்லோு நகு " என்றோர திருவுளுவர
இன்டறக்கு நலமகேு ந டமப் போரத்து நோணி்
சிரக்கன்றோு. ந நோட்டில் எணனணய்
இறக்குமதி, ககேோதுடம இறக்குமதி
னசய்கறோரகேு. இப்படி விடளாகன்ற விடளாுு
இருந்து , உடழக்கன்ற கேரங்கேு இருந்து , ஏன்
இந்த நடல? எணொணங்கேு! நல்ல வளாமோன
நோட்டடை உருவோக்கே நடைந்திடுங்கேு! அந்த
திடசகநோக்க தடைக்கே கவணடு .
நல்ல கேோல்நடடைகேடளாப் கபணிவளாரப்கபோ
”வோங்கேக் குடை நடறக்கு வுளால்
னபரு பசக்கேு" என்ுற அன்ுற ்ணடைோு

நோ்சியோர போடினோர. இன்ுற குடை நடறயக்
கேறக்கு மோடுகேடளா நமது நோட்டில்
பஞ்சோபில்தோன் போரக்கே முடிகறது அடுத்து
குஜரோத்தில்தோன் போரக்கே முடிகறது. நோடு
முழது அத்தடகேய கேோல் நடடைகேு வளார
கவணடு .
அறிவியல், நோட்டுக்கு இன்றி அடமயோதது.
அறிவியில , ்ன்மிகேமு முரணபட்டைதல்ல.
்ன்மிகேமு ஒரு அறிவியல்தோன். அறிவியல்
என்பது வளாரு உலகேத்டத, ந டம்
சறறிுுளா உலகேத்டத, ந டம் சறறியிருக்கேக்
கூடிய சமூகேத்டத, நமக்குப் பயன்படுத்திக்
னகேோுவது, வளாரப்பது, வோழ்வது, என்பதுதோன்.
ந முடடைய னபோருளாோதோர னசழப்போகே
இருக்கேகவணடு . கேடைன் வோங்கய கேோச டகேயில்
புரளாலோ . ்னோல் னசோந்த மோகேோது. ந முடடைய
நோட்டி்டடைய னசோந்த மூலோதோர வளாங்கேு
னபருக ்கே கவணடு , ந முடடைய மூலதன
னபருகேகவணடு , பன்னோட்டு

மூலதனங்கேடளாவிடை, னசோந்த மூலதன தோன்
கதசத்தின் சதந்திரத்டதப் போதுகேோக்கு என்படத
மறந்து விடைோதீரகேு!
எல்கலோரு தோன் பிறக்கறோரகேு,
எல்கலோருக்கு ஒகர ஒரு முடறதோன் பிறப்பு.
்தலோல் மணடு பிறக்கேப் கபசவது
ந்சயமில்டல. ்தலோல், இலட்சியத்டத
கமறனகேோுளுங்கேு. அந்த இலட்சிய எதுவோகே
இருக்கே கவணடு ? ந முடடைய நோடு,
ந முடடைய கேோலத்தில், நோடைோ வளாத்தனவோகே
விளாங்கேகவணடு . தோழ்விலோ் னசல்வர பலர
வோழகவணடு , வளாரகவணடு . இந்த
நோட்டடை, இமய முதல் குமர வடரயில் ஒரு
நோடைோகே ்க்குகவோ கூட்டுவோழ்க்டகே
வோழ்கவோ ! கூடிவோழ்தல் என்பது ஒரு
பணபோடைோகே இருக்கேகவணடு .
ஜனநோயகே மரபுகேடளாக் கேடடைப்பிடிப்கபோ
என்பது எல்லோ , இத்தநோட்டு வோழ்க்டகே

னநறியில், முடறயில், உயிரபிக்கேகவணடு .
அன்பு னநறி இந்த நோட்டு னநறி; உலகேத்தின்
மிகேப்னபரய சமயமோன புத்த மதத்டதக்
னகேோடுத்தது இந்தியோ-மறந்து விடைோதீரகேு.
கபோரக் கேளாத்டதவிட்டு விலகனோன் அகசோகேன்.
உயரந்த அன்பு னநறிடய இந்த நோடு ஒரு
கேோலத்தில் கபோறறியது. போரோட்டியது. இன்ுற
இந்த நோட்டில் எங்குபோரத்தோில வன்முடறகேு
களார்சிகேு தீவிரவோதங்கேு! இடவகேடளா
எதிரத்துப் கபோரோடி, அன்பு , அடமதிு ,
சமோதோனமு , தழவிய ஒரு சமூகே அடமப்டப
கநோக்க நோ நடடைகபோடை கவணடு .
எங்ககே கபோககறோ ? னதளிவோகே
முடிினசய்ுங்கேு. எங்ககே கபோகேகவணடு ?
னதளிவோகே முடிினசய்ுங்கேு. இடதப்பறறித்
னதோடைரந்து சிந்திக்கே, னதோடைரந்து கபச,
வோனனோல அ்மதி வழங்கயிருக்கறது.
நங்கேளு கூடைகவ வோருங்கேு! கூடைகவ சிந்தடன
னசய்ுங்கேு. என்்டடைய கப்சில் ஐயங்கேு

இருந்தோல் எழதுங்கேு வினோக்கேு இருந்தோல்
னதோடுங்கேு! விடடைகேு கவணடுமோ? தரப்படு .
்னோில ஒரு நோடு எடதப்பறறி அதிகேமோகேப்
கபசகறகதோ, அந்தத் திடசயில் அந்த நோடு
நகேரு என்படத மறந்து விடைோதீரகேு!
நோ அடனவருமோகே வோனனோலயின் மூல
இந்த நோட்டி்டடைய முன்கனறறத்டதப் பறறி,
இந்த நோட்டி ்டடைய எதிரகேோலத்டதப் பறறி
கபசகவணடு ! சிந்திக்கே கவணடு ! னசல்ல
கவணடு அப்கபோதுதோன் நமது நோட்டடை
நல்லதிடசக்கு அடழத்து் னசல்லமுடிு .
எங்ககே கபோகேகவணடுகமோ அங்ககே
கபோகேமுடிு . அந்தத் தடை அகதோ னதரகறது!
அந்தத் தடைத்டதப் பிடிப்கபோ , தடை மோறோமல்
நடைந்துகபோகவோ ! வருகே! வருகே!
15-8-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
ஒலபரப்போன உடர
----------

2. கேல்வி் சிந்தடனகேு

உயிரத் னதோகுதி பரணோம வளார்சியில் புல்,
புழ, விலங்கு. என்ுற வளாரந்து கேடடைசியோகே
ஐந்து அறிவினோ லோகய விலங்கனின்ுற
்றறிிடடைய மனிதன் பரணமித் தோன்.
மனிதன், மிருகேமு அல்லன், முழ மனித்
மல்லன். மனிதன் மிருகேத் தன்டமயிலருந்து
விலக மனிதனோகே வோழ்ந்து அமர நடல
எய்தகவணடு . இது தோன் மனிதனின் பரணோம
வளார்சி. குறிக்ககேோு! ்னோல் எல்லோ
மனிதருகம விலங்குத் தன்டமயி லருந்து
அறகவ விலகயதில்டல. முழ மனிதனோகேி
வோழ்ந்ததில்டல; னதய்வமோகேத்
திகேழ்ந்ததுமில்டல.

இ மூன்றின் கேலடவயோகேகவ
ககேோடிக்கேணக்கேோன மக்கேு வோழ்கன்றனர.
ககேோடியில் ஒருவர விலங்கயல் தன்டமடய
பூரணமோகே னவறறி னகேோணடு,
மனிதரோகேமோமனிதரோகே விளாங்க, இந்த
மணணிகலகய அமரர சிறப்பிடனப் னபறுற
வோழ்ந்துுளானர.
இன்ுற நமது நடல என்ன? நோ விலங்கனத்தி
லருந்து கவுறபட்டு நறகு தடைத்தில்
னசல்ககறோமோ? மனிதத் தன்டமுடைன்
வோழ்ககறோமோ? இங்ககேகய அமரர சிறப்புக்
கேோொண தடைத்தில் னசல்ககறோமோ? சிந்தடன
னசய்ுங்கேு! இன்டறய மனிதன் உணர்சி
வசப்படுகறோன். அவன் உணர்சி வசப்பட்டை
நடலயில் விலங்கு கேளிில கமோசமோக
விடுகறோன்; கேலகே னசய்கறோன்; னகேோடல
னசய்கறோன்; சயநலகம உருக்னகேோணடைது கபோல
்கவிடுகறோன். இன்டறய மனிதன் தன் வீடு,
தன் னபணடு, தன் பிுடளா என்ற கேடுகுப்

புத்தியிகலகய நறகறோன்.
மனிதப் பிறவி அருடமயோனது என்ுற உணரந்து,
அந்த அருடமப் போட்டிடன உலகு உணரு
தடைத்தில் னசல்கவோர எத்தடன கபர? வோழ்கவோர
எத்தடன கபர?
”அரது அரது மோனிடைரோதல் அரது.
மோனிடைரோயி் கூன், குருடு, னசவிடு,
கபடு நங்கப் பிறத்தல் அரது.
கபடு நங்கப் பிறந்த கேோடலு
ைஞோனமு கேல்விு நயத்தல் அரது.
ைஞோனமு கேல்விு நயந்த கேோடலு
தோனமு தவமு தோன் னசய்தல் அரது.
தோனமு தவமு தோன் னசய்வரோயின்
வோனவர நோடு வழ திறந்திடுகம!"
என்ுற அிவடவயோர மனிதப் பிறவிடய்
சிறப்பிக் கன்றோர.

”வோய்த்தது நந்தமக்கு ஈகதோர
பிறவி மதித்திடுமின்”
என்ுற அப்பரடிகேு அருளி் னசய்துுளாோர. ்
மோ்டைப் பிறவி ஒகர ஒரு பிறவிதோன்!
இப்பிறவியிகலகய அறியோடமடய அகேறறி
ைஞோன னபுறதல் கவணடு " மோணிக்கே
வோசகேரு , ”என்னோல் அறியோப் பதந் தந்தோய்"
என்றோர. ் மோனிடைப் பிறவி ஒரு பதந்தோன்!
மன , புத்தி, சித்த , அகேங்கேோர ்கய
அறிகேருவிகேளுடைன், னமய், வோய், கேண, மூக்கு,
னசவி ்கயன னதோடைரபு் சோதனங்கேளாோகேி ,
நடறகவறுற னபோறிகேளாோகேி
விளாங்குகன்றன.
அறபுதமோன கேருவிகேு இந்த உடை கபோடு கூடிய
்ன்மோவின் வோழ்க்டகேடய அறிந்து கபோறறிப்
போதுகேோத்து வோழ்பவன் மனிதன். திருமூலர
**உடை டப வளாரத்கதன் உயிர வளாரத்கதகன!"
என்றோர. உடை டப வளாரத்தல் என்றோல், எடடை
கூடுதலோகே வளாரத்தல் என்பதல்ல. உடை பின்

பயன்போட்டு ்றறடல வளாரத்தல் !
இன்ுற உடைல் நலத்திறகு எதிரோன
னசயறபோடுகேகளா மிகுதி. சடமயல் கதோன்றிய
பிறகு மனிதன் உடைிலக்கு உகேந்தடத-உடைல்
நலத்திறகு ஏறறடத-உணணோமல், சடவக்கேோகே
உணணத் தடலப்பட்டு விட்டைோன் கபோது
கபோதோததறகுப் புடகேயிடலயரக்கேன் பலவடகேப்
புடனிகேளில் மனிதடன அழத்துக்னகேோணடு
வருகறோன்.
கேோறுற சவோசிப்பதறகேோகே அடமந்த மூக்கடன
வோணக்குழயில் னவடி மருந்து திணிப்பதுகபோல
மூக்குப் னபோடிடயத் திணிக்கறோன். அடுப்பில்
புடகே இருத்தல் கபோல இன்ுற பலருடடைய
வோயில் புடகே புடகே பிடித்தல், சோரோய குடித்தல்
இன்கனோரன்ன தீடமகேு நோளு பலரன் உடைல்
நலத்டதக் னகேடுத்து வருவகதோடு அவரகேடளா
மனிதப் பணபிலருந்து தடை மோறறி விலங்கயல்
நடலக்கு அடழத்துப் கபோகன்றன. இவரகேளு
கபோய்க் னகேோணடிருக்கறோரகேு!

மனிதன் வரலோறறின் உுறப்பு. மனிதன்
வரலோறறின் கேருப்னபோருு. மனிதன் இந்த
உலடகேப் பயன்படுத்து வடகேயில்
அடமப்பவன். மனிதன் படடைப்போளி மனிதன்
கேோலந்கதோுற இப்புவிக் ககேோளின் வளார்சிக்கு
உந்து சக்தியோகே இருப்பவன். மனிதடன அளாி
ககேோலோகேக் னகேோணகடை இந்த உலகே
மதிப்பிடைப்படுகறது. மனிதப் படடைப்பின்
கநோக்கேத்டத நடறகவறற, மனித்க்குக்
கேருவியோகே அடமவது அறிி.
’அறிிடடையோர எல்லோ உடடையோர’ என்பது
திருக்குறு.
மனிதகுல கதோன்றிய நோு னதோட்டு, அறிடவத்
கதடு முயறசி நடடைனபறுற வருகறது. மனித
குலத்தினர அடனவரு அறிி னபறுற
விளாங்கேகவணடு என்பது நயதி. இத்திடசயில்
மனிதகுல எடுத்த முயறசிகேு பலப் பல.
்யி் அறிி னபறகறோர ககேோடியில் ஒருவகர!

இன்ுற நோ அறிிடடைடம பறறி,
னகேோணடிருக்கற கேருத்து, பிடழயோனது.
தகேவல்கேு நடறய டவத்திருப்பு வரகேு, நடறய
படித்தவரகேு, பட்டை னபறறிருப்ப வரகேு,
இவரகேு எல்லோ அறிைஞரகேு என்ுற
பிடழயோகேக் கேருதிக் னகேோணடிருக்ககறோ .
இவரகேளில் அறிைஞரகேு இருக்கேலோ , கதடிக்
கேணடுபிடிக்கே கவணடு .
்னோல் திருக்குறு கூுற அறிிடடைடம எது?
மனிதடன-மனித குலத்டதத் துன்பத்திலருந்து
கேோப்பகத அறிி. இன்ுற நமது வோழ்க்டகேயில்,
துடற கதோுற துன்பந்தோகன டழ்ந்திருக்கறது.
மனிதடர மனிதர னகேோன்ுற அழக்கு ்றறல்
மிக்கே னகேோடலக் கேருவிகேடளா மனிதன்
படடைத்திருக்கறோன். அப்படியோனோல் நோ எங்கு
கபோய்க் னகேோணடிருக்ககறோ ?
இன்டறய உலகே அறிவியல் உலகே

என்கறோரகேு. கூரந்து கநோக்கன், உயரதர
அறிவியல் வளாரவில்டல. அருவருக்கேத்தக்கே
நரவோணமோன சயநல வளாரந்து வருகறது.
வீட்டிலருந்து, உலகேத்தின் னபரு வீதிகேு வடர
எங்கு பண மதிப்ீட்டு் சமுதோய அடமப்பு!
்திக்கேப் கபோட்டிகேு மறறவர துன்ப னபோருத
பணகப அறிிடடைடம என்ுற கூுறகன்றது
திருக்குறு.
”அறிவினோன் ்குவ துணகடைோ பிறிதின்கநோய்
தந்கநோய்கபோல் கபோறறோக் கேடடை"
என்பது திருக்குறு, இத்தகு அறிடவப் னபுற
கேல்வி வழங்கேப் னபுறகறதோ? இன்ுற நமது
கேல்வி உலகே எங்கு கபோய்க் னகேோணடிருக்கறது?
பட்டைதோரகேடளா உருவோக்கு வதில் கேல்வி உலகே
னவறறி னபறறிருக்கறது.
்னோல், படடைப்போளிகேடளா உருவோக்குவதில்
னபறற னவறறி, மிகே மிகேக் குடறி கேல்விகய
அறிிடடைடம யல்ல, கேறறவரகேு எல்லோ
அறிிடடையவரகேளு அல்லர. கேல்விு ,

ககேுவிு அறிி னபுறதிலக்குரய வோயில்கேகளா
்கு !
இன்ுற நமது கேல்விுலகே எங்ககே னசன்ுற
னகேோண டிருக்கறது? மனிதனின் ்ன்மோிக்கு
உணி கேல்வி. ்ன்மோடவ வளாரப்பது கேல்வி!
இன்டறய கேல்வி முடற மூடளாயில்
தகேவல்கேடளாத் திணிப்பதோகே அடமந்திருக் கறகத
ஒழய ்ன்மோடவத் னதோடைவில்டலகய!
இன்ுறுளா கேல்விப் னபருக்கேத்திறகு, இக்கேல்வி
உலகே , அளாப்பரய ்றறல் வோய்ந்த கேல்வியோய்
இருப்பின், இந்த உலகேத்டதகய மோறறி
யிருக்கு .
எங்ககே மோறறங்கேு? மனிதன் வர வர்
டழ்நடலயின் டகேதியோகப் கபோகறோகன தவிர,
டழ்நடலடய அவன் மோறற
முறபடைவில்டலகய! விலங்குகேு
டழ்நடலடய் சோரந்தடவ. ்னோல், மனிதகனோ
டழ்நடலகேடளாத் தன்்டடைய வோழ்நடலக்கு ,

இலட்சியத்துக்கு ஏறப, மோறறி அடமத்துக்
னகேோுளு ்றறிலடடையவனோகே விளாங்குமோுற
னசய்தல் கேல்வியின் விழமிய கநோக்கே
இன்டறய கேல்வி உலகு, கேடைடம உணரிகேடளா,
கேோல கபோறுற உயர பணபிடன,
கேட்டுப்போடுகேடளாப் கபோறறி
வளாரத்துக்னகேோுளாக் கேறுறத் தரவில்டல. னவறறி
வோய்ப்புகேளுக்குரய கேட்டுப்போடுகேடளா
னநகழ்த்தி விட்டைது இன்டறய கேல்வி உலகே .
ஏன்?
இன்ுற அறிவியல் என்ற னபயரல் வரலோுற,
இலக்கய , தத்துவ ்கய துடறகேு
புறக்கேணிக்கேப் படுகன்றன. ்தலோல், இன்டறய
மனிதன் நோகேரீகேத்டத இழந்து கேோவல்
நடலயங்கேளின் வளார்சிக்கு , சிடறக்
கூடைங்கேடளா நரப்பிகம உரயவரகேளாோக
விட்டைோரகேு. கேடைந்த சில ்ணடுகேளில் கேோவல்
நடலயங்கேளின் வளார்சிகய குறறங்கேளின்
வளார்சிக்கு நரூபணமோகறது. ்ொண ,
னபணொண இடணந்து வோழகவணடியது சமூகே

அடமப்பு.
இ்சமூகேத்தில் இன்ுற கேல்வித் துடறயிலருந்து
கேோவல் துடற வடரயில் ்ண, னபண,
பிரக்கேப்படுகன்றனர. ஏன் இந்த அவல ? இந்த
அவலத்டத முதலல் னசய்தது ்ண ்திக்கே்
சமுதோய அடமப்பு. திருக்ககேோயிலல் அ டம
அப்பனோகே இருந்து வழபடு னபோருடளாஅரத்த நோரீசவரனோகே இருந்த பர னபோருடளாஇருகவறோகேப் பிரத்துத் தனித்
தனியோக்கனோரகேு.
அதறகுப் பிறகுதோன் புரோணங்கேளில்கூடை ்ண
சோமிக்கு , னபண சோமிக்கு சணடடைகேு
னதோடைங்கன. இன்் அகத திடசயில்தோன்
கபோய்க்னகேோணடிருக்ககறோ . ்ண, னபண
சமத்துவத்டதக் கேல்வியில்கூடைக் கேோண
முடியவில்டல. ஏன்? பணபோட்டு
வளார்சிக்குரய கேல்விடய வழங்கேோததுதோன்
கேோரண , வளாரு வரலோற ுறக்குரய

உயிரப்புுளா கேல்விடய மனித்க்குத் தர
கவணடு .
கேல்வி, னதரயோதடதத் னதரந்து னகேோுவதறகு
மட்டுமன்ுற. கேல்வி, ்ன்மோவின் சக்திடயத்
தூணடை கவணடு . நல்ல கேோரயங்கேடளா்
னசய்தோல் மட்டு கபோதோது! நல்ல
கேோரயங்கேடளா் னசய்ு ்ரவத்டதத்
தரகவணடு . ஒரு ஊர, ஒரு நோடு எப்படி
இருக்கறது என்படத அளாந்தறியப்
பயன்படுவது கேல்விகயயோ .
்ன்றவிந்தடைங்கய னகேோுடகே்
சோன்கறோரகேளுடடைய நோடு விளாங்குமோனோல்
‘னகேட்டை கபோர" அங்கு இரோது. ்ன்ற கேல்வி
கேறகறோர நல்லவரோயிருப்பர. நோடு நன்றோகேகவ
இருக்கு .
”எிவவழ நல்லவர ்டைவர
அிவவழ நல்டல வோழய நலகன”
என்பது புறநோனூுற.

கேல்வி என்பது கேல்ிலதல் அல்லது கதோணடுதல்
என்் னசோல் அடியில் பிறந்தது.
மனிதனிடைத்தில் இயல்போகே உுளா
அறியோடமடயத் கதோணடி எறிந்து விட்டு,
அறிுறடறக் கேணடு, அந்த உயரந்த சக்திடய
வளாரப்பகத கேல்வியோகு . இதுகவ கேல்வியின்
கநோக்கே பயன். கேல்வித்துடற மக்கேு
னதோகுதிக்குரயதோன பிறகு, இது
நடடைனபறவில்டல. ்யி் , தக்கே நோட்டுப்
பறுறுளா சமூகே் சிந்தடனுுளா ்சிரயரகேு
மனமிருந் தோல், இன்் னசய்ய இயில
னசய்யகவணடு .
கேல்வியின் தகுதி, கேறபிக்கு ்சிரயடரகய
மிகுதிு சோரந்திருக்கறது. கேறபிக்கு
்சிரயரடை சிறந்த திறன் இல்டலயோனோல்
புளியோல் விடளாு நன்டமடயவிடை
விபத்துக்கேளு குழப்பங்கேளு தோன் ஏறபடு .
வகுப்படற யில் ்சிரயர கேறபிக்கு னபோழது,
மோணவர பகுதிுடைன் ஒன்றியிருக்கே கவணடு .

மோணவரகேு மத்தியில் என்ன நடைக்கறது?
கேறகு மோணவரகேளுக்கு , கேறபிக்கு தனக்கு
அந்நடலயில் உுளா ஒன்ுறதலல் உுளா அடமி
அல்லது இடடைனவளிடயத் னதரந்துனசோணடு
கேறபிக்கு ்சிரயரதோன், கேறபிப்பதில் னவறறி
னபற இயில .
போடை என்பது கேறபிக்கு . ்சிரயரு கேறகு
மோணவரு ்கய இருவரு இடணந்து
னசயல்படை கவணடிய முயறசி என்படத
்சிரயர நடனவில் னகேோுளா கவணடு .
கேறபிக்கு தனது ்சிரயத் தன்டமுடைன்,
கேறகு மோணவடரு ஒன்ற் னசய்வதன் மூல
-கேறகு , ககேட்கு , சிந்திக்கு திறடனத்
தூணடித் த போல் ஈரத்து, வினோ-விடடை மூல மோணவன் கேறுறக் னகேோுகறோன்; னதளிவோகே
இருக்கறோன் என்படத ்சிரயர உுறதி
னசய்துனகேோுளா கவணடு .
ஒரு னசடி வளாரவதறகுப் பலவடகே உணிப்

னபோருட்கேு, மருத்துகேு கதடவப்படு .
அதுகபோல், மனித் வோழ்க்டகேயில் வளார,
பணபோட்டில் வளார கேல்வி கதடவ.
கேறகேகவணடிய துடறகேு, நூல்கேு
மனிதரகேளுக்கடடையில் கவுற படு !
்ன்மோவின் கதடவக்கு ஏறபி , ்ன்மோவின்
வளார்சிக்ககேறபி மோுறபடு .
்தலோல் கேல்வியில் னபோதுக் கேல்விு , சிறப்புக்
கேல்விு இடை னபற கவணடு . னபோதுக்
கேல்வி என்பது னபோது அறிி, சமூகே
வோழ்க்டகேக்கு-ஒரு பணி னசய்யத் கதடவப்படு
அறிி. சிறப்புக் கேல்வி என்பது கேறகபோர
நடலக்ககேறப மோுற . அது அறிவியலோகேி
இருக்கேலோ . அல்லது தத்துவத் துடறயோகேி
இருக்கேலோ . பிறவோகேி இருக்கேலோ .
இங்ஙன கேல்வி வழங்கேப் னபறறோல்தோன்
மனிதரகேடளா, அறிைஞரகேடளா, ைஞோனிகேடளா
உருவோக்கேலோ .

ந முடடைய குழந்டதகேடளா்
சிந்திக்கறவரகேளாோகேப் பழக்கவிடுதல் அவசிய .
முதல் இரணடு வகுப்பு வடர போடைப்
புத்தகேங்கேகளா கவணடியதில்டல என்பது நமது
கேருத்து. இந்த வகுப்புக்கேளில் கேறபது எப்படி?
நடன வோறறடலப் னபுறவது எப்படி?
சிந்திப்பது எங்ங்ண ? ்கய கேல்வி கேறறலன்
அடிப்படடைகேடளா் னசயல்வழக் கேறபிக்கே
கவணடு . கேறகு குழந்டதகேளின் சிந்திக்கு
திறடமகய ்சிரயரன் திறடமக்கு அளாிககேோல்
என்படத நடனவிற னகேோுளா கவணடு .
குழந்டதகேளுக்கு இயல்போகேகவ அளாவறற சக்தி
இருக்கறது. நோ இங்கு குறிப்பிடுவது
உடைல்சக்தி, மூடளா சக்தி இரணடடைுகம
குறிப்பிடுகன்கறோ . இந்த இருவடகே
சக்திகேடளாு குழந்டதகேு உபகயோகக்கு படி
்சிரயர பழக்கேகவணடு . நடைக்கு னபோழது
கீகழ விழந்துவிடு குழந்டத, தோகன
எழந்துவிடு திறடமுடடையது; மனப்போங்கு

உடடையது. நோ துரக்கு கபோதுதோன்
குழந்டதயின் ்றறல் குடறகறது.
மறறவரகேடளா எதிரபோரப்பது
குழந்டதகேளிடைத்தில் வளாரந்து விடுகறது.
்சிரயர, கேறகு மோணவரகேளிடைத்தில் வினோ
ககேட்கேலோ . ்னோல் ்சிரயர விடடை
கேறுறத்தரகவ கூடைோது. மோணவர சறுற விடடை
தரத் தோமதித்தோல் அடுத்து-Next-னசோல்ல
விடுகறோர ்சிரயர. சில அவசரமுடடைய
்சிரயரகேு விடடைடயத் தோகம னசோல்லக்
னகேோடுத்து விடுகறோரகேு. இது தவுற.
வினோிக்குரய விடடைகேு மோணவரகேகளா
அவரகேளின் அறிவிப்புலனோல் கதடைகவணடு .
கதடவயோனோல் ்சிரயர துடண வினோக்கேடளாத்
னதோடுத்து, மோணவரகேளிடைத்தில் விடடை கேோொண
முயறசிடயத் தூணடைலோ . எந்த்
டழ்நடலயிில ்சிரயர விடடை கூறக்கூடைோது.
்னோல், இன்ுற நடைப்பு, வினோ-விடடைகேடளா

எழதிப் கபோட்டு மனப்போடை னசய்வதுதோன்!
இதனோல், சிந்தடனத் திற் , புதியன கேோொண
முடனப்பு வளார வில்டல கேல்வி உலகு, கதரி
மட்டுகம என்ற குுறகய குறிக்ககேோளில் னசன்ுற
னகேோணடிருக்கறது. திடசடய விரிபடுத்திக்
னகேோணடு, சிந்தடனயோளாரகேடளா, படடைப்
போளாரகேடளா உருவோக்கு உலடகே கநோக்க்
னசல்ல கவணடு . படிப்போளிகேடளா
உருவோக்கு நடலயிலருந்து படடைப்போளிகேடளா
உருவோக்கு உலடகே கநோக்க்
னசல்லகவணடு .
கேல்விக்கு இதய கதடவ. கசோவியத்
கேல்வியோளான் சககேோ லன்–க
"குழந்டதகேளுக்கு இதயத்டதக் னகேோடுங்கேு"
என்ுற எழதினோன். கேல்வி, மூடளாகயோடு
மட்டுகமோ, கேறகு நூல்கேகளாோடு மட்டுகமோ
ச பந்தமுடடையதன்ுற. இதயத்கதோடு
ச பந்தமுடடையது. கேல்வி கேறபிக்கேி , கேல்வி
கேறகேி , அதறனகேன ஒரு சிறந்த போங்கு கதடவ.

கேறபிக்கு ்சிரயருக்கு் சிறந்த உணரி
நடறந்த இதய கதடவ. கேறகு
மோணவருக்கு ்சிரயடரப் பூரணமோகே ்சிரயரன் மனத்டதக் கூடைப் புரந்துனகேோுளு
உுளா கவணடு . அப்கபோதுதோன் கேறபிக்கு
பணிு , கேறகு பணிு அரத்தமுுளாது
்கு .
இத்தகு கேல்வி் டழிலக்கு உரயனமோழ தோய்
னமோழகய என்ற கேருத்திறகு இரணடைோவது
கேருத்து இருக்கேமுடியோது. இயறடகே வழங்கு
னகேோடடைகேளில் ஒன்ுற தோய்னமோழ.
தோய்னமோழகய சிந்தடனனமோழ;
உணரு னமோழ. ஒரு நோட்டு மக்கேடளா
அடிடமப்படுத்த முதறசோதன அந்த நோட்டு
மக்கேடளாத் தோய்னமோழயில் கேல்வி கேறகே
அ்மதிக்கேோது இருப்பகத.
இன்ுற ந முடடைய நோட்டில் தோய்னமோழ வழக்
கேல்வியியக்கே னவறறினபறவில்டல. கதசீய

னமோழடயக் கேறறபோடில்டல.
்ங்கலத்திலருந்து தோய்னமோழக் கேல்விக்கு மோற
முறப்பது பலவீன . இந்ததிடசயில் னசல்வது
விரு பத்தக்கேதல்ல-தோய்னமோழக் கேல்விு ,
கதசீய னமோழயறிி நோ னபற கவணடியடவ.
உலகேத்தின் சோளாரத்டத மூடைி கவணடைோ .
்ங்கலத்டது ஒரு னமோழயோகேக் கேறகேலோ .
தோய்னமோழடய மதித்துப் கபோறுற கேல்வி
உலகேகம நமக்குத் கதடவ. தோய்னமோழ வழ
உுளாத்டத உயரி னசய்ு கேல்வி கேறகபோ ;
அறிடவ வளாப்படுத்து கேல்வி கேறகபோ .
உலகேக் கேல்விு கேறுற உலகேமோந்தருடைன்
டகேககேோரத்து நறகபோ ! சய அறிடவ
வளாரப்கபோ . அதறகுத் துடணயோகேக் கேறகு
கேல்விடய ்க்குகவோ !
னபரய, னபரய இலட்சியங்கேடளா-இமயத்திில
உயரந்த இலட்சியங்கேடளாக் னகேோுகவோ !
அவறடற அடடைய உடழப்கபோ ! இதுகவ

இன்டறய கேல்வி உலகு ந டம அடழத்து்
னசல்ல கவணடிய இடை .
நோடளாய இந்தியோ இன்டறய புளியிகலகய
னதோடைங்கு கறது என்படத நமது அரசகேளு
சமூகேமு உணரந்து னகேோுளுதல் அவசிய .
எதிரகேோல இந்தியோ ஏறற மடடைவது இன்டறய
புளியின் நடடைமுடறடயு , நமது
குழந்டதகேளுக்குத் தரப் னபுற கேல்விடயுகம
னபோுறத்திருக்கறது.
நோ இன்ுற சோதி, மத, இன எல்டலகேளிில ,
பகுத்தறிிக்கு முரணோன மூடைந பிக்டகேகேளிில
சிக்க் சீரழு கபோக்கடனத் தவிரத்து, அடுத்த
தடலமுடறயினருக்குப் புதிய உலடகேக்
கேோட்டைகவணடு . ந முடடைய டளாைஞரகேு
சிறந்த கேல்விடயு , ைஞோனத்டது னபறுற,
னபோுறடம, உுறதி, முயறசி, இவறகறோடு
அரப்பணிப்பு உணரகவோடு பணினசய்வதில்
ந பிக்டகே டவக்கேக்கூடிய கேல்விகய இன்டறயத்
கதடவ. இதுகவ நோ னசல்லகவணடிய

திடச….!
கேல்வி உலகே இன்டறக்கு இரணடைோகேப் பிரந்து
இருக்கறது. கமில னதளிவோகே் னசோல்லப்
கபோனோல் கேல்வியில் இரணடு ஜோதிமுடற
கதோன்றியிருப்பது கபோலத் னதரகறது. அதோவது
கரோமப்புறகேல்வி, நகேரப்புறக் கேல்வி என்ுற
குறிப்பிடுகன்கறோ . கரோமப்புறக் கேல்விக்கு ,
நகேரப்புறக் கேல்விக்குமுுளா இடடைனவளி
மிகேி அதிகே என்படத வருத்தத்கதோடு
குறிப்பிடை கவணடி இருக்கறது.
நகேரப்புறத்து இடளாைஞரகேு, மோணவரகேு,
தரமோனக் கேல்வி னபறமுடிகறது. அவரகேளாது
அறிிப் புலன்கேளுக்கு நடறய விருந்து
கடடைக்கறது. அதனோல், தரமு திறடமு
உடடைய இடளாைஞரகேு, நகேரப்புறத்தில் உருவோகே
வோய்ப்பு இருக்கறது.
்னோல் கரோமப் புறத்தில் அது இல்டல.

கரோமப்புற புளிக் கூடைங்கேு எந்தவிதமோன
ஊட்டை்சத்து இல்லோத கேல்வி நடலயங்கேளாோகே
விளாங்குகன்றன. கசோதடனக் கேருவிகேு
கடடைப்பதில்டல. நல்ல நூலகே அடமவது
இல்டல. அவரகேளுடடைய னசவிப்புல்க்கு
நடறய விருந்துகேு கடடைப்பதில்டல. அதன்
கேோரணமோகே, கரோமப் புறக்கேல்வியில், தர
குடறந்திருக்கறது என்பது இரணடு
கேருத்துகேளுக்கு இடைமில்லோத ஒரு னபோது்
னசய்தி. கரோமப் புறக்கேல்விடய
கம படுத்துவதில் இன்் அதிகே அக்கேடற
எடுத்துக்னகேோுளா கவணடு .
நமக்கு இப்படி ஒரு ்கலோசடனக் கூடை்
னசோல்ல முடிகறது. கரோமப்புறத்தில்
திருக்ககேோயில்கேு உணடு. ”ககேோயில் இல்லோத
ஊரல் குடியிருக்கே கவணடைோ ”* என்படத நோ
பின்பறுறபவரகேு. ஒிவனவோரு ககேோயிில ,
அந்தக் கரோமப்-புறத்தி்டடைய ்ர பப்
போடைசோடலடயத் தத்னதடுத்துக் னகேோணடு, அந்த

்ர பப் போடைசோடலயின் வளார்சிக்கு, அங்கு
பயிிலகன்ற சிுறவரகேளுடடைய வளார்சிக்குரய
அடனத்துப் பணிகேடளாு கமறனகேோுளா லோ ;
அப்படி் னசய்தோல்தோன் கரோமப்புறக் கேல்வி
வளாரு .
அடுத்து, ஏடுகேளின் வழயோகே, புத்தகேங்கேளின்
வழ யோகே, கேல்வி கேறுறத் தருவடத விடை னசயல்
வழக் கேல்வி கேறபிப்பது நல்லது என்ுற
கேருதுகன்கறோ . னசயல் வழக் கேறகு கேல்வி
நணடை னநடு நோட்கேளுக்கு, நடனவில் இருக்கு .
அதனோல் அதறகுரய சோதனங்கேடளா ஒிவனவோரு
புளிு னபற கவணடு . ஒிவனவோரு
புளியிில ்ணடுகதோுற புதிய புதிய
நூல்கேு வோங்கேகவணடு .
ந முடடைய நோட்டில் தீபோவளி
னகேோணடைோடைப்படுவது கபோல, னபோங்கேல்
னகேோணடைோடைப் படுவடதப்கபோல, கேடலமகேு
விழோ னகேோணடைோடு கேோல விடரவில் வர

கவணடு , அப்னபோழதோன் கேல்விுலகல்
புத்துணரி , ்ரவமு கதோன்ுற , இன்ுற
கேடலமகேு விழோ என்ுற ஒன்ுற இருக்கறதோகேகவ
பலருக்குத் னதரயவில்டல. நூல்கேடளா
வோங்குவதுமில்டல. நூல்கேடளாப் புதுப்பிப்பது
மில்டல.
இன்் னதளிவோகே் னசோல்லப் கபோனோல்
ஏகதோ ஒரு மூடை ந பிக்டகேயில், அன்டறக்குப்
படிக்கேக் கூடைோது என்கற, ஒரு கேருத்து உலோ
வருகறது. அன்டறக்கு, இருக்கு
புத்தகேங்கேடளாு கேட்டிடவத்துவிட்டு, பூப்
கபோட்டு மூடிவிட்டு, படிக்கேக் கூடைோது என்ுற
முடிினசய்து விடுகறோரகேு. இடது நோ
முறத்துவிடை கவணடு .
புளிக்கூடைங்கேு கேடலமகேு விழோவன்ுற
திறந்திருக்கே கவணடு . நூலகேங்கேு திறந்திருக்கே
கவணடு . அன்டறக்குக் கேல்வி கவுவி எங்கு
னசய்யகவணடு . கேடடைவீதியில் உுளா

புத்தகேக்கேடடைகேளில், நணடை, னநடிய வரடசயில்
மக்கேு நன்ுற, தங்கேளுக்கு , தங்கேளுடடைய
குழந்டதகேளுக்கு கதடவயோன புத்தகேங்கேடளா
வோங்கு பழக்கேத்டத கமறனகேோுளாகவணடு ,
தன்்டடைய அருடம மகே்க்கு, அல்லது
அருடம மகேளுக்கு, ஒரு னபறகறோர வோங்கக்
னகேோடுக்கேக்கூடிய உயரந்த பரச புத்தகேமோகேகவ
இருக்கேகவணடு . அந்தப் பழக்கேத்டதக்
குழந்டதகேளு கேறுறக்னகேோுளா கவணடு ,
னபறகறோரகேளு பயில்விக்கே கவணடு .
பணிப் போதுகேோப்பு என்பது இன்ுற வளாரந்து
வந்திருக்கேக் கூடிய நோகேரீகே . தவிரக்கே
முடியோதது. வரகவறகேத் தக்கேது கூடை, பணிப்
போதுகேோப்பு எிவவளாி முக்கயகமோ அடதப்
கபோலகவ, அவனிடைத்தில் ஒப்படடைக் கேப்பட்டை
குழந்டதகேு தரமோனவரகேளாோகே,
திறமோனவரகேளாோகே, அறிைஞரகேளாோகே உருவோவதில்
்சிரயரகேு னபோுறப் கபறகே கவணடு .

அவரகேளுடடைய பணி தரமோனதோகே,
எல்கலோருக்கு ஏறற தரத்தக்கேதோகே
அடமயகவணடு . அப்னபோழது தோன்
பணியி்டடைய போங்கு வளார்சி அடடைய
முடிு . னவறறி-னபற முடிு ; உயரந்த
்சிரயர பணி கமற னகேோணடிருக்கேக்
கூடியவரகேு, ஒரு நோட்டின் வரலோறடற
சீரடமக்கே உதவி னசய்ககறோ என்ற
எணணத்துடைன் த முடடைய பணிடய
அரபணிப்பு உணரிடைன் னசய்ய கவணடு .
வகுப்படறயில் உட்கேோரந்து படிக்கு
மோணோக்கேன், நோடளா நோட்டடை ்ட்சி
னசய்பவனோகே மோறமுடிு , மோற கவணடு .
அதறகுரய வோயிடல புளிக்கூடைங்கேு,
சிறப்போகே, ்சிரயரகேு தர கவணடுனமன்ுற
ககேட்டுக் னகேோுகன்கறோ .
எனகவ இன்டறய கேல்விுலகேத்தி்டடைய
தடைத்தில் நோ னசல்ிலவது கபோதோது. அகேன்ற,

விரவோன, உயரந்த குறிக்ககேோளுடடைய,
லட்சியமுடடைய சிறந்த நோட்டடை உருவோக்கே
கவணடுனமன்ற குறிக்ககேோளுடைன், நோ
னசல்ில திடசடய அகேலப்படுத்தி மரறற
கவணடு . என்ுற ககேட்டுக்னகேோுளுகன்கறோ .
சிறந்த கேல்வி உலகே , அறிைஞர உலகே கதோன்ற
கவணடு . அதுகவ நோ னசல்ல கவணடிய
திடச.
-- 20-8-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
ஒலபரப்போன உடர
-----------

3. உடழப்பு் சிந்தடனகேு

இன்டறய மனிதன் படிக்கறோன்; பட்டைதோரயோக
றோன்; அறிைஞன் ்கறோன். அறிவின் பயன்,
என்ன னசய்யகவணடு என்ுற அறிந்து
னசய்தகலயோ . னசயல், உடழப்பின்
போறபட்டைது. உடழப்பறற னசயல்கேளு உணடு.
்யி் உணணல், உடுத்தல், கேோதல் னசய்தல்
்கய ள்கேர்சிகேளுக்கு உடழப்பு
இன்றியடமயோதது.
ஏன்? மனிதன் விலங்குகேளின்ுற கவுறபட்டை
நடல, உணடவத் கதடு நடலயில்தோன்
னதோடைங்கயது. பின்னோளில் அவன் வளார, வளார
உணடவத் கதடைோமல் படடைத்தோன். இந்தக்
கேோலக்கேட்டைத்தில் உடழப்பு வளாரந்தது;

கேருவிகேளுடைன் மனித்க்குத் னதோடைரபு
ஏறபட்டைது. ்கே, உடழப்கப வோழ்ி
என்றோகறது. உடழப்பிறககே உரயது வோழ்ி.
வோழ்ி, உடழப்பினோலோயது. வோழ்வினோல்
உடழப்பு வளாரகறது. உணொண உணடவத்
தனது கேடின உடழப்போல்-னநறறி வியரடவ
நலத்தில் சிந்த உடழத்துப் படடைத்து
உணபவரகேு நல்லவரகேு; உத்தமரகேு!
“உடழத்தோல்தோன் உணி” என்ற சட்டை
கவணடு என்றோன் ஜோன்–மித்,
இந்த் சட்டைத்டத உலகே நோடுகேு
இயறறகவணடு . அதறகு நோ எல்லோரு
கீழ்ப்படிய கவணடு . அணணல் கேோந்தியடிகேு
“உடழக்கேோமல் உணபவரகேு திருடைரகேு??”
என்றோர.

வோழ்க்டகேயின் இயல்கப உடழப்புத்தோன் அறி

கேருவிகேு, னசயற கேருவிகேளுடைன் கூடிய உடைல்
சோரந்த வோழ்க்டகேடய உடழக்கேோமல் நடைத்துவது
யோங்ஙன ? மனிதனின் இன்றியடமயோத்
கதடவ உணி. அடுத்தது கேோதல்.
பழங்கேோலத்தில் உறபத்திுடைன் கூடிய நோகேரகேத்
னதோடைக்கே உடழப்பினோகலகய னதோடைங்கேப்
னபறறது. கேோதல் வோழ்க்டகேு அப்படித்தோன்
கசோ பிலடை் கசோரிடை் நூுற ்ணடுகேு
வோழ்வடதவிடைப் னபரு முயறசி, கேடின
உடழப்புடைன் ஒருநோு வோழ்ந்தோல்கூடைப்
கபோது ! உடழப்புடைன் கூடிய வோழ்க்டகே,
னசோரக்கேத்தின் கேதடவக்கூடைத் தட்டை உதி .
ஒிவனவோருவரு எந்தவிதமோன
தூணடுதிலமின்றி இயல்போகேகவ உடழக்கு
உணரி னபறகவணடு என்ுற மனிதகுலத்துக்கு
உடழப்பு ஜவ சபோவமோகே அடமகறகதோ,
அன்கற "சக்திக்ககேறற உடழப்பு, கதடவக்
ககேறற ஊதிய ” என்ற னபோதுிடடைடம்
சமுதோய அடமய இயில , முடிு .

உடழப்பின் சின்னமோகய கேோய்த்துப்கபோன
டகேகேளு கேோல்கேளு னபறகவணடு . அதுகவ,
உடழத்தடலக் கேோட்டு சின்ன ஒருநோு
நபிகேு நோயகே , த டமக் கேோண
வந்தவரகேளுடைன் கேட்டித் தழவிு , டகேகேடளாப்
பறறிக் கேணணில் ஒறறிு வோழ்த்துக்கேடளாு
மகழ்்சிடயு வழங்கக் னகேோணடிருந்தோர.
அப்படி வந்தவரகேளுு ஒருவரன் டகேடயப்
பறறிய அணணலோர நபிகேு நோயகே நணடை
கநர திரு பத் திரு ப அவர டகேடயக்
கேணகேளில் ஒறறிக்னகேோணடை கதோடைன்றி,
கேணகேளில் நரமல்கே நன்ுறனகேோணடிருந்தோர.
மறறவரகேு கேோரண ககேட்டைகபோது,
"இவருடடைய டகேகேளில் உடழத்துக்
கேோய்த்துப்கபோன சவடுகேு இருந்தன. அடவ
எனக்குப் னபருமகழ்டவத் தந்தன" என்ுற
நபிகேு நோயகே அருளி் னசய்ததோகே அவர
வரலோுற கூுறகறது.

மனிதன் இன்ப ள்கேர்சியிில மகழ்்சியிில
மட்டுகம திடளாத்து வோழ்தல் கூடைோது. இன்ப
ள்கேர்சிடயு மகழ்்சிடயு வோழ்க்டகேயின்
இலட்சியங்கேளாோகேக் னகேோுளாக்கூடைோது.
உடழப்கப வோழ்க்டகேயின் உயர குறிக்ககேோளாோகே
அடமயகவணடு . உடழப்பின் வழ, இன்ப
ள்கேர்சிு மகழ்்சிு கடடைக்கு . இது
உுறதி.
உடழப்பு, உடைிலக்கு உுறதி கசரக்கு . அறிி
வளார்சிக்கு உதி . இந்த உலகல்
பலவறறிறகு எல்டல உணடு. ்னோல்,
அறிிக்கு ்ளுடம நடறந்த உடழக்கு
சக்திக்கு எல்டலகய கடடையோது. மூடளா
இயங்கே, இயங்கே அறிி வளாரு . உடழப்பு
னதோடைரந்து இடடையீடின்றி நகேழன் உடழக்கு
சக்திு வளாரு .
ந ஒிவனவோருவருடை் பிறப்பிகலகய
கேலந்திருப்பது உடழப்போறறல்; உடழக்கு

சக்தி. உடழப்பகத மனிதப் படடைப்பின்
கநோக்கே , கேோல்கேடளாு டகேகேடளாு மறறப்
னபோறிகேடளாு முடறயோகே உடழப்பில்
ஈடுபடுத்தினோல் எல்டலகய இல்லோத அளாிக்கு
உடழத்துக்னகேோணகடை இருக்கேலோ .
அறிி பூரவமோகேி , விருப்பத்துடை் ,
்ரவத்துடை ் உடழத்தோல் கேடளாப்பு வோரோது.
மோறோகேக் கேளிப்புணரகவ கதோன்ுற .  ஓய்ி
எடுக்கு எணணகம தடலகேோட்டைோது.
உடழப்போளிக்கு  ஓய்ி, கவடலடய மோறறிக்
னகேோுவதுதோன்.
ந முடடைய வோழ்நோளின் குறிக்ககேோு
இன்னனதன நரணய னசய்துனகேோணடு
உுறதிுடைன் னதோடைரந்து உடழக்கே கவணடு .
அப்படி ஒரு குறிக்ககேோளுடைன் ஒரு துடறயில்
வோழ்நோு முழது உடழத்தோல்தோன் அந்தக்
குறிக்ககேோு டகேகூடு . நமது வோழ்க்டகேு
உன்னத நடலடய அடடைு . இங்ங்ன ,

துடறகதோுற நன்ுற உடழப்பவரகேு
எணணிக்டகேக் கூடினோல் நோடு வளாரு .
உடழப்பவர உலகே எளிதில் னவறறி னபுற .
உடழத்து வோழ்வது என்ற வோழ்க்டகேயின்
ககேோட்போடு அடனவருக்கு னபோருந்து .
உடழப்பு என்பது அடனவருக்கு -மனித குல
முழவதுக்கு உரய னபோுறப்பு. மனித குலத்தில்
யோரோவது சிலர உடழக்கேோமல் வோழ்ந்தோல்
அவரகேளுடடைய உடழப்பின் பங்டகே மறறவரகேு
சமக்கேகவணடிய நடல ஏறபடு .
இன்ுற இந்தப் கபோக்கு அதிகேமோகே வளாரந்து
வருகறது. உடழக்கேோதவரகேளு அல்லது
அடரகுடறயோகே உடழப்பவரகேளு அல்லது
உடழப்பது கபோலப் போவடன னசய்பவரகேளு
இன்ுற சமுதோயத்தில் பல்கப் னபருக
வருகன்றனர. இஃது ஒரு சோபக்ககேடு.
இந்தத் தவறோன நடடைமுடற னபரு போில
படித்தவரகேளிடடையிில அதிகேோர

வரக்கேத்தினரடடையிில பரவி வருகறது.
ந முடடைய நோட்டில் உணிப் பறறோக் குடற
இல்டல. இரணடு ்ணடுகேளுக்குரய
டகேயிருப்பு இருக்கறது என்ுற உணி
அடம்சகே கூுறகறது.
்னோல், பணப் பறறோக்குடற இருக்கறது. கேடைன்
வோங்கே கவணடியிருக்கறது. இது ஏன்?
உழகவோர உலகே தமது உடழப்டப
முடறயோகே் னசய்து நோட்டடைப் போதுகேோத்து
வருகறது. மறறத் துடறகேளில் கபோதிய
உடழப்புக் கடடைக்கேவில்டல என்பது, தோகன
உய்த்துணரக்கூடிய கேருத்து.
நோ ஒிவனவோருவரு மறறவரகேளின்
உடழப்பில் எணணறற உயிரத் னதோகுதிகேளின்
உடழப்பில் வோழ்ககறோ . நோ நமது ஒருநோு
வோழ்க்டகேக்கு என்னனன்ன கதடவ என்ுற
கேணக்கட்டைோல் நோ இந்த உலகேத்தில்
மறறவரகேு அல்லது மறறடவ
உடழப்பிலருந்து நமது வோழ்க்டகேக்கு

ள்கேரிக்கு எிவவளாி எடுத்துக்
னகேோுககறோகமோ அிவவளாிக்கேோவது நோ
திருப்பித் தரு வடகேயில் உடழக்கன்கறோமோ?
பலர வோழ்க்டகேயில் இல்டல என்பகத
விடடையோகே இருக்கறது.
அப்படியோனோல், உடழக்கேோது வோழ்பவரகேு
பிறர பங்டகேத் திருடுகறோரகேு. அல்லது
பிறருக்கு சடமயோகே இருக்கறோரகேு. இவரகேு
நலத்திறகு போர இவரகேடளா டவயகே
சமப்பது வ பு. அதோவது பயனறறவரகேு.
தனக்குக் கடடைக்கு ஊதியத்தின்
மதிப்டபவிடைத் தன்்டடைய உடழப்பின்
மதிப்டப உயரத்திக் கேோட்டு மனிதன்தோன்
சமூகேத்திறகுப் பயன்படுவோன். சமூகேத்தில் ஒரு
நடலயோன இடைத்டத முன்கனறிப் னபுறவோன்.
இதுகவ வோழ நயதி.
்ழ்கேடைலன் கமகல புல் பூணடுகேு மிதக்கு ,
னசத்டதகேு மிதக்கு . ்னோல், முத்து

்ழத்தில்தோன் கடைக்கு . முத்டத விரு புகவோர
்ழ்கேடைலல் மூ்சடைக்க மூழ்கத்தோன் முத்டத
எடுக்கேகவணடு , அதுகபோல, வோழ்க்டகேயில்
அரு பயடனு னவறறிடயு விரு பு
கவோர உடழத்தல் கவணடு .
உடை பு, உடழப்பினோலரயது. உடழப்பதறககே
உரயது. இரு பு, பயன்படுத்தப் பயன்படுத்த
உுறதிப் படு . நணடை நோட்கேளுக்கு
பயன்படு . உடழப்பில் பயன்படுத்தப்படைோத
இரு பு துருப்பிடித்து அழு ; விடல
மதிப்டபு இழக்கு . இரு பு துருப்பிடித்து
அழவடதவிடை, உடழப்பில் பயன்படுவதன்
மூல கதய்வகத கமல்.
மனிதரோய்ப் பிறந்கதோர எல்லோரு விரு புவது
மகழ்்சி! மகழ்்சிடய எளிதோகே
அடடைவதறகுரய ஒகர வழ-மிகேி
இரகேசியமோன வழ-கேடுடமயோகே உடழத்
தகலயோ . அந்த மகழ்்சிு ஒனரோருகேோல்

உடழத்தல னோல் கடடைக்கேோது. இடடையீடின்றித்
னதோடைரந்து உடழக்கே கவணடு .
மனித குலத்டத வுறடமத்தீ சட்னடைரத்துக்
னகேோணடிருக்கறது. இந்தத் தீடய
அடணப்பதறகுரய முயறசி ுடைன் கேடின
உடழப்புத் தரோவிடில் இந்தத் தீ அடணயோது.
இந்தியோடவ, கேடைந்த பல நூறோணடு கேளாோகேப்
பசித்தீ உுளிடைழத்து வருகறது.
னபோதுவோகே ்ணகேு மத்தியில், அவரகேடளாப்
போரத்துப் னபணகேு நடகேப்படதத் தோங்கக்
னகேோுளா மோட்டைோரகேு. ககேோப வந்துவிடு .
்னோல் ஒரு னபண பல நூுற ்ணடுகேளாோகே
னதோடைரந்து பரகேோச னசய்து
நடகேத்துக்னகேோணகடை இருக்கறோு. டடு சரடன
வந்ததோகேத் னதரயவில்டல. இனிகமில
வருமோ? வரோது கபோனோல் இந்தியோ வளாமோன
நோடைோகேோது. 2001-ல் புதிய நோட்டடைக் கேோணபது
அரது.

அந்தப் னபண யோர? அவுதோன் நலனமன்்
தல்லோு தன்னிடை ஒன்ுறமில்டல என்ுற
எணணி் கசோ பிலடைன் அயரந்து-னசயலறுற
இருப்பவரகேடளாப் போரத்து நலனமன்்
நல்லோு நடகேக்கன்றோு! ் ! நமது நோட்டில்
ககேோடிக்கேணக்கேோன ஏக்கேர நல தரச. பசடமப்
புரட்சிக்கு இலக்கேோகேோத தரச. ஏன் இந்த
அவல ?
உடழப்பு சுறசுறப்பு இடணயோனடவ. கேுற
சுறப்பு, உடழப்டபத் தூணடு . ்னோல், சிலர
சுற சுறப்போகே இருப்பர முடறயோகே உடழக்கே
மோட்டைோரகேு. இவரகேளுடடைய சுறசுறப்பினோல்
என்ன பயன்? யோனதோரு பய் இல்டல.
அதுமட்டுமல்ல. எடத் னசய்வதில், எடத்
சோதடனயோகே மோறுறவதில் சுறசுறப்போகே
இருக்கறோரகேு என்பதுதோன் முக்கய .
"கவடல னசய்வது கேடின , ்னோல், எந்த

கவடலு கேடினமன்ுற” - என்பது ஒரு டசப்ர–
பழனமோழ. கவடல னசய்வது கேடினமல்ல.
கவடல னசய்ய விருப்ப இல்லோததோல் கவடல
கேடினமோகேத் கதோன்ுறகறது.
்னோல், ்ரவத்துடைன் அறிவறிந்த
்ுவிடனயின் மூல எந்த கவடலடயு
எளிதோகே் னசய்து முடிக்கே முடிு , ரோபரட்
புரூ– என்ற அரசன் கேடதடய எடுத்துக்
னகேோுளுங்கேு. பலமுடற கபோரமுடனயில்
கதோறறோன். கேடடைசிப் கபோரல் கதோறுற ஒரு
குடகேயில் ஒளிந்திருந்தோன்
அந்தக் குடகேயில் ஒரு சிலந்தி, வடலபின்னிக்
னகேோணடிருந்தது. அடிக்கேடி சிலந்தியின்
பின்னலல் நூலடழ அுறந்து கபோயிறுற.
்னோல், சிலந்தி விடைவில்டல. மணடு
மணடு னதோடைரந்து வடல பின்்
முயறசியில் னவறறி கேணடைது,

இதடனக் கேவனித்த அரசன் ரோபரட் புரூ–,
எழ்சி னபறறோன். கபோருக்கு ்யத்தமோனோன்;
கபோரட்டைோன்; னவறறிு னபறறோன்.
அதுகபோல் னதோடைர்சியோகே நடடைனபுற
உடழப்பு, னவறறிடய ஈட்டித் தரு .
இன்ுற கவடல னசய்ு கநரத்டதவிடை,  ஓய்ி,
இடளாப்போுறதல் - இந்த வடகேயில்தோன் அதிகே
கநர னசலவழக்கேப் னபுறகறது. ஒரு
கேடைடமடய் னசய்து முடிக்கு வடர
இடளாப்போுறதல் என்ன கவணடியிருக்கறது?
இன்ுற அிலவலகே இடடைகநர , விடுப்பு தோரோளா
மோக்கேப்பட்டிருக்கு நடல, -இிவவளாி
உடழப்புக்குப் படகே. பணிகேளுக்கடடையில்
இடளாப்போுறவது மிகேி தவுற.
உடழப்பு, உடை டப வலடமுடடையதோக்கு .
உடழக்கு கபோது வரு இடடையூுறகேு
மனத்துக்கு வலடம கசரக்கு . அதனோல்

இடைறி் தளார் எனதுுற கநோய்
னதோடைர் உடழப்பிடனத் னதோடைரந்து
னசய்திலக்குரய உுறதி கதோன்ுற .
உடழப்போளிகேு இழப்புக்கேு, துன்பங்கேு
இடவ கேடளாப்பறறிக் கூடைக் கேலங்கே
மோட்டைோரகேு. "வோன துளாங்கல் என்? மண
கே ப ்கல் என்?” என்பது அவரகேளுடடைய
னநஞ்சுறதிுடைன் கூடிய போங்கு. இத்தகு
மனப்போங்கடனப் னபறறவரகேகளா உலகல்
மகேத்தோன கேோரயங்கேடளா் னசய்திருக்கறோரகேு.
சோதடன னசய்தவரகேளின் வரலோுறகேு
உடழப்பின் அருடமடய உணரத்துகன்றன.
“னபரய மனிதரகேு உ்ச நடலடய
அடடைந்தோரகேு என்றோல், அவரகேு திிர என்ுற
தோவிக் குதிக்கேவில்டல. மறறவரகேு தூங்கக்
னகேோணடிருக்கு கபோது, அவரகேு உடழத்து
முன்கனறினோரகேு” என்ுற லோங்னபகலோ
கூறினோர. நமது ஒளாடவயோரு ,

”னமய்வருத்த போரோர, பசிகநோக்கேோர,
கேணதுஞ்சோர
எிவனவவர தீடமு கமறனகேோுளாோர-னசிவவி
அருடமு போரோர அவமதிப்பு னகேோுளாோர
கேருமகம கேணணோயி னோர?”
என்றோர. குறிக்ககேோளிகலகய கேவன
னசிலத்துபவரகேு உயரவி, தோழ்ி, மோன ,
அவமோன போரக்கே மோட்டைோரகேு. எவர தீடம
னசய்தோில அத்தீடமடயக் கேணடு அஞ்சிப்
பணியிலருந்து.- உடழப்பிலருந்து விலகேோர.
கேோரய முடிு வடர தூங்கே மோட்டைோரகேு.
பசிடயப் பறறிக் கேவடலப்படை மோட்டைோரகேு.
தோன் எடுத்துக்னகேோணடை இலட்சியத்டத
கநோக்ககய பயண னசய்வோரகேு.
உடழப்டப இரணடு வடகேயோகேப் பிரக்கேலோ .
ஒன்ுற அறிிடழப்பு. மறனறோன்ுற
உடைிலடழப்பு. இிவவிரணடு உடழப்புக்கேளிில
உயரந்தது, தோழ்ந்தது என்பது கடடையோது.

்னோல் கேோலப்கபோக்கல் உடைல் உடழப்டப
இரணடைோ நடலக்குத் துளியிருப்படத
இன்டறய சமூகே அடமப்பு உணரத்துகறது.
அறிிடழப்போளிகேு உயரந்தவரகேளாோகே
மதிக்கேப்படு கன்றனர. இது னநறிமுடறயன்ுற.
அறிிடழப்பு உடைிலடழப்பு இடணந்து
னசயல்பட்டைோல்தோன் நோடு வளாரு . இன்ுற
உடைிலடழப்பு குடறத்து மதிப்பிடைப் படுவதோல்
அரசப் பணிமடனகேளில் ஏவலரகேளாோகேக் கூடைப்
பணி னசய்ய முன் வருகன்றனர. ்னோல்
கதோட்டைப் பணடண அடமக்கே முன்
வருவதில்டல.
வோழ்டவு கவடலடயு மதிக்கேோமல்
னவுறக்கறோரகேு. இவரகேளுக்கு உுறதிப்போடு
இல்டல, அ்பவவித்தவடர இன்ப என்ற
(ஹீடைனி–டிக்) அபிப்பிரோயத்தில் நடைடலயோகே
வோழ்கன்றனர. இது மிகேி ்பத்தோன தீடம.
இந்தத் திடசயில் னசல்ில இடளாய போரதத்டத

மடடைமோறறி இயறடகேயோன இயல்பூக்கே
நடறந்த படடைப்போளிகேளாோகே வோழ னநறிக்கு
அடழத்து் னசல்ல கவணடு . நோ எல்லோருகம
அந்தத் திடசயில்தோன் னசல்லகவணடு .
எல்லோ வல்ல இடறவகன உடழப்புக்கு
மதிப்புக் னகேோடுத்து, திருநோிக்கேரசருக்கு
வோசியில்லோக் கேோச னகேோடுத்தோன்!
திருநோிக்கேரசர னசய்தது டகேத் திருத் னதோணடு.
போரவோழத் திருவீதிப் பணி னசய்ததுஅதோவது
னதருடவ சத்த னசய்தது.
மதுடரயில் எழந்தருளிுுளா ்லவோயணணல்,
டவடகேயோறறங்கேடரயில் னகேோறறோளாோய்க்
கூலக்கு மண சமந்த வரலோுற, உடழப்பின்
உயரடவ உணரத்துவ தோகு . இடளாய போரதகம
எழ! விழத்னதழ! குறிக்ககேோடளா அடடைு
அளாி நறகேோகத! உடழத்து வரலோுற
படடைப்ீரகேளாோகே!

இன்டறய இடளாைஞரகேு பலர பத்தோவது படித்து
விட்டைோகல மணனவட்டி தூக்கே
விரு புவதில்டல. இது மிகேி தவுற.
"உழதுணடு வோழ்வோகர வோழ்வோர" என்ுற
வுளுவத்டத உணரதல் கவணடு .
உடைிலடழப்பு இகேழப்படு நோட்டில் கதக்கேமு ,
அழி உணடைோக வளார்சிப் போடத கேடினமோக
விடுகறது. உடழப்பு இகேழப்படு
சமுதோயத்தில் பணடைப் புழக்கே குடறு .
அதனோல் விலவோன வோழ்ி இல்டல. கேடல
இல்டல; மகழ்்சி இல்டல. உடழப்பு
விரு பிப் கபோறறப்பட்டைோல் வோழ்ி ஒளிு
வளாரந்து உடழப்கப இன்சடவயோகே மோுற ;
அளாவறற மகழ்்சிு உடழப்பு கவுவிு
நடடைனபுற .
்தலோல், அறிிடழப்போளிகேு ஏடழகேு
னசய்ு உடைிலடழப்டப் னசய்ய முன்வர
கவணடு . உடைல் உடழப்போளிகேு

அறிவோளிகேளுடைன், அறிவியல் கமடதகேளுடைன்
கேலந்து உறவோடித் தங்கேு உடைிலடழப்டப
அறிவியல் சோரந்ததோகே அடமத்துக்னகேோுளா
கவணடு .
அறிிடழப்போளிகேளு உடைிலடழப்போளிகேளு
ஒன்ுற கசரந்து உடழத்து உலகயடல நடைத்து
கபோதுதோன் மனித குல ஒன்ுறபடு ;
அறபுதங்கேு நகேழ .
ந மிடைத்தில், ந முடடைய சமுதோயத்தில், பல
தீடமகேடளா அகேறற உடழப்பு உதவி னசய்ு .
“சின்ன் சின்னக் கேவடலகேளாோல் அளிக்கேப்படு
னதோந்தரி, குடித் தல், புடகே பிடித்தல்,
கேோமந்தகேோரனோகேத் திரதல், வுறடம யில் கடைந்து
உழிலதல், அழக்கேோுற வயப்பட்டுப்
புழங்குதல்; வுறனமோழயோளாருடைன்,
வ பப்பரத்தருடைன் கூடித் திரதல், ககேோு
னசோல்ிலதல், பயனில கபசதல், சிுறசிுற
கேலகேங்கேடளாத் தூணடி விடுதல்-னசய்தல் முதலய

தீடமகேு உடழப்போல் விலகே " என்பது
வோல்கடைர கேருத்து. இன்டறய
தீடமகேளுக்னகேல்லோ அடிப்படடை உடழப்
பின்டமகயயோ .
மனித சமுதோயத்தின் பிணிகேடளாு ,
துயரங்கேடளாு கபோக்கேக்கூடிய தனி் சிறப்போன
மருந்து உடழப்கபயோ . அந்த உடழப்பு
‘உடழப்பு, உடழப்பு’ என கநரடம யோன
உடழப்போகே இருக்கே கவணடு . உடழப்பதறகு
உரய ஒிவனவோரு வினோடிு விடல
மதிப்புடடையது.
அந்த கநரத்தில் அரட்டடையடிப்பது
னசய்தித்தோுகேு படிப்பது கேோரணமின்றி
அங்குமிங்குமோகே் சறுறவது ்கயன னசய்யத்
தகேோதன. இந்த உலகேத் தீடமகேளுக்கு எல்லோ
மருந்து கேடின உடழப்கபயோ . இன்ுற
‘உடழப்பு நோுகேு?? பல வீணோகன்றன.
னபோழனதல்லோ வீணோகன்றன.

முயறசிக்கு உடழப்புக்கு சில தடடைகேு
வருவது உணடு. முதலல் நறகு னபரயதடடை
ஊழ். ஊழ்-விதி -விடன-னதய்வ என்பன ஒரு
னபோருு னசோறகேு. நமது மக்கேளில் பலர ஊழன்
மது அளாவறற ந பிக்டகே டவத்து
உடழக்கேோமகல வோழ்கன்றனர.
உடழத்தோில ஊழன் துடண இல்லோது
கபோனோல் கேோரய டகே கூடைோது என்ற கேருத்து
நமக்கு இருக்கு வடர ஊடழ னவறறி னபற
இயலோது. ‘அடுத்து முயன்றோில ்கு
நோளிகலகய ்கு ’ என்பது அவரகேு கூுற
பழனமோழ. ்னோல் இது உணடமயன்ுற.
ஒரு கேோரய நடறகவற எிவவளாி உடழப்புத்
கதடவப்படு என்ுற  ஓர அளாவிருக்கு .
அடது டழ் நடலடயு ்ரோய்ந்தறிந்து
கேணக்கட்டுக்னகேோணடு முடறயோகே அறிவோரந்த
உடழப்பு னசய்யப் னபறின், னவறறிகடடைக்கு .
ஊழ், தடடையோகே இருக்கேோது. ஊழடன

மோறுறவதறககே பிறப்பு, ஊழடன னவறறினபறப்
பழக்கேங்கேடளா, வழக்கேங்கேடளா, னவறறினபற
கவணடு . நோு கதோுற புத்துயிரப்பு
னபறகவணடு .
அடுத்து உடழப்புக்கு ஒரு னபரய தடடை கேடைிு
ந பிக்டகே-கேடைிு வழ போட்டி ன்
அடிப்படடையில் கதோன்றிய தவறோன
ந பிக்டகே.கேடைிு ந பிக்டகே கதடவ கேடைிு
வழபோடு கதடவ. ்யி் கேடைிகளா
எல்லோவறடறு தருவோன் என்ுற
விணணப்பித்தலல் என்ன பயன்?
கேடைிு பருப்னபோருு எடது தரமோட்டைோன்.
தன் ந பிக்டகே, கசோரவிலோ மன ,
உடழப்புக்குரய ்றறல், இடவகய கேடைிளாோல்
்ன்மோக்கேளுக்கு வழங்கேப் னபுற படவ.
்தலோல், கேடைிு ந பிக்டகேகயோ, வழபோகடைோ
மட்டு னவறறிடயத் தந்துவிடு என்ுற வோளாோ
இருத்தல் கூடைோது. உடழப்போளாரகேளின்

முன்கனதோன் கேடைிு வோய்ப்புக்கேடளா அருளி்
னசய்கறோன்.
்தலோல் ஊழ், நல்ல நோு, னகேட்டை நோு என்ற
எணணத்தில் உடழப்டப ஒத்திப்கபோடைக்
கூடைோது. உடழப்டபத் தவிரக்கேக் கூடைோது. கேடின
உடழப்கப கேடைிு பக்தியின் அடடையோளா .
உடழப்பின் பயடன, ்க்கேத்டத, மறறிவரக்கு
வழங்க வோழ்விப்பது ்க்கே . உடழப்பு
நடறந்த வோழ்க்டகேகய கநோன்பு.
உடழக்கு கேோல்கேகளா தவ னசய்ு தோுகேு
என்றது புறநோனூுற, உடழக்கு எருகத நந்த .
கேடைிப் னகேோடியின் சின்ன . ஏுறதோன் இடறவன்
ஊரதி, எருது உடழப்பின் சின்ன , “உழத
கநோன்பகேடு அழதின் றோங்கு" என்பது
புறநோனூுற.
உடழப்புக்கு ஊக்கே கதடவ. ஊக்கேகம
உடடைடம என்ுற கூுற வுளுவ . "உுளா

உடடைடம உடடைடம” ஒருவன் னசல்வந்தனோய்
இருப்படத விடை உடழப்போளியோகே இருப்பது
உயரி. னசல்வ அழு . உடழப்புத் திறன்
அழயோது. ஊக்கே என்பது உுளா எழ்சி,
பணிகமற னசல்வதறகுரய போங்கு. ஒளாடவப்
போட்டியோரு ”ஊக்கேமது டகேவிகடைல்" என்றோர.
உடழத்தோல் முன்கனறலோ இது னபோதுவிதி.
்னோல் ந முடடைய நோட்டில், உடழத்தோில
முன்கனற இயல வில்டல. ஏன்?
னபரு போகலோர னசோத்து இல்லோதவரகேு.
னசோத்துடைடமயோளாடர் சோரந்கத
வோழகவணடியிருக் கறது. பிடழப்புக்கு வழ
கூலுடழப்கப.
சரணடுகற னபோருளாோதோர உுளாவடரயில்
உடழப்பு பூரண ்க்கேத்டதத் தரோது. னசல்வ ,
னசல்வமுடடைகயோர இடைத்திகலகய கசருகறது.
ஏடழகேு கமில ஏடழகேளாோகன்றனர.

்னோல் இது உடழப்பின். குடறயன்ுற
னசல்வரடை கசரு னசல்வ கூடைப்
போட்டைோளிகேளின் உடழப்பின் விடளாகவ.
னபோருளாோதோர சதந்திரமுடடைய கூட்டுடைடம்
சமுதோய அடமப்புத் கதோன்றினோல்தோன்,
வளா னபற முடிு . அதுவடரயில் மனித
உடழப்பு ்திக்கே சக்திகேளாோல் சரணடைப்
னபுறவது நடைந்கத தீரு .
்தலோல், இன்டறய டழ்நடலயில்
கேடுடமயோகே, உடழப்பவரகேு பூரண வோழ்ி
வோழ இயலவில்டல. இது விகனோதமோன டபத்தியக்கேோரத்தனமோன ச மு தோ ய அடமப்பு
அரசோங்கே இயந்திரத்டத, சந்டதகேடளா, ்ளுடம
னசய்ு னபோுறப்பு , அதிகேோரமு என்ுற
உடழப்போளிகேு டகேக்கு வருகறகதோ
அன்ுறதோன் உடழப்போளிகேு சிறப்போகே
வோழமுடிு .
புவிடய நடைத்து அதிகேோர உடழக்கு மக்கேு

டகேக்கு வரகவணடு . அப்கபோதுதோன் இந்த
டவய னபோதுவில் நடைத்தப் னபுற .
உடழப்பின் அருடமப்போட்டடை உலகே்
சிந்தடனயோளாரகேு ஒரு குரலல் புகேழ்கன்றனர.
உன் கேண முன்கன பல்லோயிர ்ணடுகேளாோகே
வளாரந்து வந்துுளா மனித நோகேரீகேத்டதப் போர!
உன் முன்கன இருக்கு மோடை மோளிடகே, கூடை
ககேோபுரங்கேடளாப்போர. அிவவளாி ்க்கே
னசன்ற கேோலத் தடலமுடறயி்டடைய படடைப்பு !
இந்த மகேத்தோன சோதடனடயப் போரத்த புரட்சிக்
கேவிைஞன் போரதிதோசன் பிரமித்து நறகறோன்!
விணணில் உுளா விணமன்கேு
உடழப்போளிகேளின் உடைலல் கதோன்றிுுளா
னகேோப்புளாங்கேு, என்ுற போடுகன்றோன்.
”அறிவறறவன் சிரத்டதுடைன் கூடிய உடழப்டப
இழந்தவன், னகேடுப்போர இல்லோமகல
னகேட்டுப்கபோக றோன்” என்றோர விகவகேோனந்தர.

பல சமயங்கேளில் கவடல னசய்வது கேடினமோகே
இருக் கறது. இது ஒரு மகனோநடல.
கசோ பிலக்கு சகே வோழ்ிக்கு அடிடமபட்டை
மகனோ நடல, ்னோல் உட்ன் டமயில்
கநோக்கனோல் எந்த ஒரு கவடலு
கேடினமில்டல: ”ஒரு முயறசியில்-உடழப்பில்
னவறறினபற அவசரமு கேோட்டைக் கூடைோது. அது
கபோழ்து, பணி இடடையில் இடழப் போுறவது
கூடைோது. னதோடைரநடல உடழப்கப னவறறிடய
தரு ” என்றோன் கேகத.
சிலர அதிரஷ்டைத்டத ந பி உடழப்பில் கசோர
கன்றனர. அல்லது உடழப்டபக்டகே
விடுகன்றனர. இது முறறிில தவுற.
அதிரஷ்டைத்திறககே உடழப்புத்தோன் வோயில்
என்படத நடனவிறனகேோுளா கவணடு .
ந டம் டழ்ந்து வரு கேவடலகேளிலருந்து
விடுதடல னபற, உடழப்கப சோதன .

கேவடலயறறவரோக்ி ,
மகழ்்சிுடடையவரோகேி , நல்லவரோகேி
வோழ்வதறகு உடழப்கப துடண; சோதன .
எழகே! விழத்னதழகே! கேடின உடழப்பிறகு
்யத்த மோகுகே உடழப்கப வோழ்க்டகேயின்
குறிக்ககேோு என்த் னதளிகே! நோளு பய்ுளா
வடகேயில் உடழத்திடுகவோ ! வோழ்க்டகே
பய்ுறதல் கவணடு . உடழப்பு,
படடைப்புக்குப் பயன்படுதல் கவணடு .
இந்தியோடவ நோடைோ வளாத்ததோகே உருவோக்கு
உடழப்பிடன அடனவரு கமறனகேோுகவோ !
உடழப்டப உயரி னசய்கவோ !
உடழப்பரளிகேடளாப் கபோறுறகவோ ! உடழத்து
வோழ்வகத வோழ்ி என்ற திடசயில் னசல்கவோ !
நர இப்கபோது னசல்ில போடத-தடை -உடழப்
பின்றிகய_ப்ண படடைக்கு முயறசி! சரணடு
னபோருளாோதோரக் னகேோுடகேத் தடை இந்த்த் திடச

நல தரோது! உடழப்பு-பூரண உடழப்பு என்ற
தடைத்தில் னசல்கவோ ! உடழப்கபோ
உறபத்திடயப் னபருக்குகவோ ! உடழத்து
வோழ்தல் பணபோடு; நோகேரீகே !
-- 27-8-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
்றறிய உடர.
---------------------

4. வளார்சி-மோறற

மனிதகுலத்தின் வோழ்க்டகே  ஓயோத மோறறத்திற
குரயது. மோறறத்திறகுக் கேோரண வளார்சி.
வளார்சிக்கு உந்துசக்தி-ஒன்ுற, கேோலத்தின்
பரணோம வளார்சி, பிறினதோன்ுற மோறற .
மோறறங்கேு வளார்சிக்குத் துடண; அரண. எந்த
ஒன்ுற கதங்கவிட்டைோல் அழந்து விடு ,
பயனறுறப் கபோகு .
நோுகதோுற ஊறனறடுக்கு கணுறகேளின்
தணணிகர பயன்படுகறது. இடடையீடில்லோது
 ஓடிக்னகேோணகடை யிருக்கற ்கற ஜவநதி;
மனிதகுலத்துக்குப் பயன்படுவது. புணணிய
தீரத்தங்கேளாோகேக்கூடை இடடையீடில்லோது  ஓடிக்
னகேோணகடை யிருக்கன்ற ்ுறகேகளா

அங்கீகேரக்கேப்படுகன்றன.
கதங்குவன எல்லோ குட்டடை. குட்டடையில்
கடைக்கு தணணிர பயன்படைோது. பயன்படைோதது
மட்டுமின்றி கநோு தரு . ்தலோல்,
மனிதகுல வளார்சியடடைய கவணடு .
வளார்சி, மோறறத்டத உருவோக்கு .
மனிதகுல , மோறறங்கேடளா விரு பினோல்
வளார்சி னபோருந்திய வோழ்க்டகே முடறடய
அவோிதல் கவணடு . இந்த உலகே எப்படி
இருந்தது என்ுற எவரு கூறலோ . ்னோல்,
இந்த உலகே எப்படி இருக்கேகவணடு என்ுற
எணொணகன்ற, னசோல்ிலகன்ற, அடமக்கன்ற
திடசயில் மக்கேு னசல்லகவணடு .
அறிி கதக்கேமடடைந்து கபோனோல், உலகே
வோழ்க்டகே –த பித்து விடு . அறிி வளாரு
தன்டமயது நோுகதோுற அறிடவ
வளாரத்துக்னகேோுளு சமுதோயத் தில்தோன்

வளார்சிக்கு வழ உணடு வோயில்கேு உணடு.
மோறறங்கேளு ஏறபடு .
வளாரு சமுதோயத்தில் பரணோம வளார்சியில்
கதோன்ுற வகத புதுடம, புதுடம
னசயறடகேயன்ுற இயல்போகே வோழ்க்டகேப்
கபோக்கல்-பரணோம வளார்சியில் கதோன்ுற
புதுடமகேு, விவோதங்கேடளாக் கேடைந்தடவ.
“முன்டனப் பழடமக்கு பழடமயோய்ப்
பின்டனப் புதுடமக்கு னபயரத்து
அப்னபறறியதோய்’ என்றோர மோணிக்கே வோசகேர.
பின்டனப் புதுடம, இனி எதிரவரு புதுடம.
ந முடடைய சமுதோயத்தில் புதுடமடய
வரகவறகு இயல்பில்லோதவரகேு பல ்யிர
கபரகேு உணடு. அவரகேடளாு கேடைந்துதோன்
புதுடம வளாரந்து வருகறது; இனிு வளாரு .
்னோில நோட்டில் வளார்சிு மோறறங்கேளு
குடறி.
நோ நோடளா வோழ்கவோ என்ற ந பிக்டகேகூடைப்

னபறோதவரகேளாோல் நடலயோடமத் தத்துவ
பிடழபடை, உணரத்தப்பட்டுுளாது.
உலகேத்துக்கு உனக்கு உுளா உறி
நடலயில்லோதது. ்யி் , உலகேமு உன்்
டடைய வழ வழ தடலமுடறகேளு
வோழப்கபோவது உுறதி.
்தலோல், நமக்கு சர, அடுத்த
தடலமுடறயினருக் கு சர, எதிரகேோல
ந பிக்டகே கவணடு . வளார்சிுடைன்
கூடியமோுறதல் கதடவ. னசன்ற கேோலத்டதவிடை
எதிரகேோல விழமிய சிறப்புடடையதோகே
இருக்கேகவணடு என்பது கசக்கழோர
திருிுளா . ”இனி எதிரகேோலத்தின் சிறப்பு ”
என்போர கசக்கழோர. போகவந்தன் போரதிதோச் ,
"புதியகதோர உலகே னசய்கவோ ” என்றோன்.
்தலோல், இப்கபோது நோ னசன்ுற
னகேோணடிருக்கற நடறவோன வளார்சிு .
மோறறமு இல்லோத திடசயில் னதோடைரந்து

னசல்லக்கூடைோது. புறத்கதோறறத்தில் மட்டுகம
புதுடம கேோட்டு கபோக்கு அறகவ கூடைோது.
மனிதகன மோறகவணடு . மனிதகுல
மோறகவணடு . அன்றோடை , வளார்சிு
மோறறமு னபோருந்திய திடசயில் னசல்ல
கவணடு .
வளார்சி-மோறற என்றோல் என்ன? மனிதனின்
அறிி வளாரகவணடு . வளாரந்து வரு
உலகயலல், மோ்டைவியலல் எத்தடன
எத்தடனகயோ அடறகூவல்கேு கதோன்ுறகன்றன.
அவறடறக் தோக்குப்பிடித்து நன்ுற கபோரோடி
முன்கனற கவணடு .
அறிவின் வளார்சிக்குப் புத்த புதிய நூல்கேடளாக்
கேறகேகவணடு . இலக்கயங்கேு, புரோணங்கேு
மிகேப் பழடமயோனடவகேடளாக் கேறகேகவணடு .
அப்படிக் கேறபது வோழ்நடலயின் அடித்தளாத்டத
விலப்படுத்து -கவரகேு மரத்டத
விலப்படுத்துவது கபோல!

அறிவியலல் புத்த புதிய நூல்கேடளாக் கேறகே
கவணடு . அறிவியல், அ்பவ வளார வளார
வளாரு தன்டமுடடையது. அறிவியல் முறறோகே
உலகயடல, உடைலயடல் சோரந்தது. இந்த
அறிவியல் உலகேந்தழ இயது என்ுறகூடைக்
கூறலோ .
கேலோ்சோர , பணபோடு முதலயன நோடுகேு
கதோுற மோுற இடவ தடலமுடற
தடலமுடறயோகே வருவன. இப்படி வழ வழ
வரு கேலோ்சோர , பணபோடு ்கயன வளாரு
புதிய சமுதோயத்திறகு மோுறபடைோது. னசன்ற கேோல
வரலோறறில் மோுறபட்டைதில்டல.
ஒரு பழடம, புதுடமடய ஈன்ுறதர
முறக்குமோயின் அந்தப் பழடமயில் ஏகதோ
குடறயிருப்பதோகேத்தோன் னபோருு. ஒகர வழ
பழடமவோதிகேு தங்கேளுடடைய அறியோடமடய
மடறத்துக்னகேோுளாப் புதிய சிந்தடனடய

புதியவறடற எதிரப்போரகேு.
ககரக்கே ைஞோனி சோக்ரட்டி–, கேலீலகயோ, ஏச
னபருமோன், அப்பரடிகேு, வுளாலோர ்ககயோர
வரலோுறகேு இதறகு் சோன்றோகு . ்னோில
அவரகேு கேணடை புதுடமதோன் னவன்றது.
அறிி வளாரு கபோகத, ்ன்மோி
ஒருங்கடணந்து வளாரகவணடு . ்ன்மோடவ
வளாரத்துப் கபணிக்கேோக்கு அறிகவ, அறிி.
்ன்மோிக்குத் னதோடைரபில்லோத அறிி,
வளார்சிக்குத் துடண னசய்யோது;
மோறறங்கேளுக்கு கேோரணமோகே அடமயோது.
சிந்தடனயில் வளார்சி, அறிவில் வளார்சி,
அறிவிய லல் வளார்சி, வோழ் நடலயில்
வளார்சி, சமூகேத்தில் வளார்சி இடவனயல்லோ
ஒருங்கடணந்த நடலயில் நகேழமோயின்
மோறறங்கேு ஏறபடு .

வளார்சிு மோறறங்கேளுகம மனிதகுல
கம போட் டுக்கு உந்துசக்திகேு. மனிதன்
பழக்கேங்கேளுக்கு வழக்கேங் கேளுக்கு
அடிடமப்படுதல் கூடைோது.
நோளு மனிதன், புத்துயிரப்புப் னபறகவணடு ;
புது மனிதனோகேப் பிறப்னபடுக்கே கவணடு .
மனிதன் உழதோலகலகய உழது
னகேோணடிருக்கு வடர, நல வளா
அடடையோது.
அதுகபோலகவ படித்த சகலோகேங்கேடளாு
ககேோஷங்கேடளாு திரு பத் திரு பப்
பிடிவோதமோகே் னசோல்லக் னகேோணடிருந்தோல்
வளார்சி போதிக்கு . வளார்சி போதிப்பு
அடடைந்தபின், மோறறங்கேளு ஏறபடைோது.
அதனோல், சோதி, ச பிரதோய, மூடைப்
பழக்கேங்கேளு நடறந்து வுறடமயில்
கடைந்துழில கூட்டைமோகே மக்கேு மோுறவர. இது
நோட்டுக்கு ஏறறதல்ல.

்தலோல், ஒிவனவோரு நோளு னசன்ற
கேோலத்திலருந்து படிப்பிடனகேடளா
எடுத்துக்னகேோணடு, நோடளாடய கநோக்க
தடடைகபோடை கவணடு . வளார்சி, முன்கனறற
என்பது நறபது அல்ல; பக்கேவோட்டில்
அடசந்து னகேோடுப்பதுி " அல்ல,
எதிரகேோலத்டத கநோக்க நடடைகபோடுவதுதோன்
மூன்கனறற , வளார்சி; மோறற !
இந்தியோ பழடம வோய்ந்த ஒரு நோடு. இந்திய
நோகேரகேத்தின் னதோடைக்கே னசோல்லமுடியோத
அளாிக்குப் பழடம உடடையது. மிகேத் னதோன்டம
வோய்ந்த கேோலத். திகலகய னமோழ, இலக்கய
்க்கேங்கேடளாப் னபறுற் சிறந்து விளாங்கய நோடு.
குறிப்போகேத் தமிழ் நோகேரகேத்தின் பழடம,
சிந்துனவளி நோகேரகேத்தில் னதோடைங்குகறது. தமிழ்
நோகேரகே -னமுளா வளாரந்து வந்து, இந்திய
வரலோறுறக்குத் தனது பங்டகே் னசிலத்தி்

னசழடமப்படுத்தி உுளாது. இலக்கயங்கேு
கதோன்றிப் பலநூுற ்ணடுகேளுக்குப் பிறகுதோன்
இலக்கேண கதோன்ுற என்பர னமோழயியலோர.
இன்ுற தமிழல் உுளா மிகேப் பழடமயோன
இலக்கேண நூல் னதோல்கேோப்பிய .
னதோல்கேோப்பிய 3500 ்ணடு. கேளுக்கு முன்
கதோன்றியது என்பது அறிைஞர கேருத்து.
அப்படியோனோல், அக்கேோலத்திறகு முன்கப
தமிழல் பல இலக்கயங்கேு கதோன்றித்
தமிழரடடையில் வளார்சிடய ஏறபடுத்திுுளாது;
தமிழர த வோழ்க்டகேயில் பல மோறறங்கேடளா
ஏறபடுத்திுுளாது. ்யி் , தமிழர வோழ்ி
உணடமயோன வளார்சிடய அடடைந்ததோ?
மோறறங்கேடளாப் னபறறதோ? என்றோல், இல்டல.
ஏன்? முதல் தடடை பழடமயின் மது போச .
இரணடைோ வது தடடை, படடைனயடுத்து வந்த
அயல் வழக்குகேடளா ்ய்ி னசய்யோமல்

அப்படிகய ஏறபது. குறிப்போகே்
னசோல்லப்கபோனோல், இன்ுற தமிழரகேு
சோமரத்தியசோல கேளாோகே விளாங்குகன்றனர.
சோமரத்திய என்ற னசோல், தமிழ்் னசோல் அல்ல,
்னோல் னபருவழக்கேோகே வழங்குகன்றது.
சோமரத்திய என்ற னசோல்ிலக்கு கநரடடையோன
தமிழ்் னசோல் இல்டல. சோமரத்திய என்பது
கவுற; திறடம என்பது கவுற. திறடம, நல்ல
கேோரயங்கேளுக்குப் பயன்படுவது.
தமிழ் னமோழக்கு , பழங்கேோலத் தமிழரகேளுக்கு
சோமரத்திய இருந்ததில்டல. ்னோல்,
இன்டறய தமிழர கேளுக்கு சோமரத்திய டகே வந்த
கேடலயோகே இருக்கறது. இன்ுற தமிழரல் பலர
சோமரத்தியத்திகலகய வோழவோழ்ந்து முடிக்கே
விரு புகன்றனர.
இன்ுற யோரு சோதடனகேடளாப் பறறி, மனித
உறிகேடளாப் பறறி, சமூகே கம போடுகேடளாப்

பறறிக் கேவடலப் படுவதரகேத் னதரயவில்டல.
இன்ுற ந மிடடையில் சோமரத்தியசோலகேு பலர
உணடு. திறடமசோலகேு மிகேி குடறி.
சோதடனகேு னசய்வதன் மூல புவிடய
நடைத்துகறவரகேு எணணிக்டகே மிகே மிகேக்
குடறி. குடறபோடு கேடளாக் கேடளாு
கநோக்கேத்டதவிடை குடறபோடுகேடளா
நயோயப்படுத்து வடகேயில் சமோதோன
கூறிவிட்டு நழவிவிடுபவரகேகளா இன்ுற மிகுதி.
இன்ுற எங்கு ககேட்கு முழக்னகேோல ”யோது
ஊகர! யோவரு ககேளிர", "ஒன்கற குல ,
ஒருவகன கதவன்!” என்படவ. ்னோல்
உணடமயில் நடைப்பகதோ, நோளு சோதி்
சங்கேங்கேளு அிவவழ கேலகேங்கேளு கதோன்றி
வளாரந்து வருகன்றன.
மத நுறவனங்கேு அ்ட்டைோனத்டதவிடை,
பிர்சோரப் புயலல் சிக்கத் தவிக்கன்றன.
நோகடைோ, ஊகரோ, வீகடைோ இன்ுற ஒன்றோகே-

ஒருருவோகேவில்டல. கரோமத்தின் எல்டல யில்
ந டம வரகவறபது பசடமு , இடலகேளு ,
பூக்கேளு நடறந்த மரங்கேு அல்ல. கேட்சிக்
னகேோடிகேகளா வரகவறகன்றன.
அரசியறகேட்சிகேளின் னகேோடிகேளு அல்ல.
உு அடமப்பு ஜனநோயகேத்டது ,
வளார்சிடயு , மோறறத்டது உத்தியோகேக்
னகேோுளாோது கதக்கேமடடைந்த தோல் ஏறபட்டை ககேோப
தோபங்கேளாோல் பிரசவிக்கேப் னபறறடவகேகளா
இன்ுறுளா னபரு போன்டமயோன கேட்சிகேு.
மதவோதிகேு மட்டைமோ, என்ன? னதருிக்கு ஒரு
ககேோயில் சோதிக்கு ஒரு சோமி! இடவ எல்லோமோகே
ஒன்ுற கசரந்து வோழ்க்டகேயில் கதக்கேத்டத
ஏறபடுத்திுுளான; வளார்சிக்குக் குந்தகே
னசய்கன்றன; மோறறங்கேளுக்குத் தடடையோகே
உுளான.
அருடமப் னபரகயோரகேகளா! இடளாய

போரதத்தினகர! இந்தப் போடதயில்தோன் நோ
னதோடைரந்து, னசல்ல கவணடுமோ? கவணடைோ
கவணடைோ ! வளார்சிு மோறறமு
னபோருந்திய போடதயில் னசல்ல அடினயடுத்து
டவப்கபோ நடைப்கபோ ! னதோடைரந்து
நடைப்கபோ !
மனிதன் மோறோவிட்டைோல் இந்த உலகல் வளார்சி
இல்டல. மோறறங்கேளு நகேழோ. பல நோடுகேளில்
இன்னமு வளார்சியடடையோத மோந்தரகேு
உுளானர. அதறகுக் கேோரண மனிதரகேளின்
மோறறத்திறகுரய பணிகேளில் ஈடுபடு
அறிைஞரகேு கதோன்றவில்டல.
ஒருவடகேயில் இந்தியோ புணணிய னசய்த பூமி
இங்கு, சிந்தடனயோளாரகேு பலர கதோன்றித்
திரு பத் திரு ப மக்கேளிடை மோறறத்டத
உணடைோக்கே அரு போடு பட்டைனர.
கேீரதோசரலருந்து கேவிைஞர கேணணதோசன்
வடரயில், பசகவசர முதல் போரதி வடர,

குருநோனக் முதல் குணங் குடி ம–தோன் வடர,
கேணியன் பூங்குன்றன் முதல் தோகூர வடர,
அப்பரடிகேு முதல் அரதத்த சிவோ்சோரயோர
வடர, கவமணணோ முதல் வுளாலோர வடர
என்ுற அடுக்கக் னகேோணகடை கபோகேலோ .
்யி் , இவரகேளுடடைய முயறசியில் கதக்கே
சறுற அகேன்றகத தவிர, மோறறங்கேு
முழடமயோகே ஏறபடை வில்டல.
அணணல் கேோந்தியடிகேளு , அமரர கநருருு
சமூகே மோறறத்திறகுக் கேடுடமயோகே
உடழத்தோரகேு. தீணடைோ டமடய அகேறறி
சமயங்கேளிடடையில் நல்லணக்கேத்டத
ஏறபடுத்தி அணணல் கேோந்தியடிகேு
தீவிரமோகே முயன்றோர.
்யி் சமய அடிப்படடையில், இவறுறக்கு
எதிரோகேத் தூணடைப்படு னசயல்கேடளாத் தவிரக்கே
இயலவில்டல. அதுமட்டுமோ? அணணல்

கேோந்தியடிகேளின் உயிடரகய மதனவறி
குடித்துவிட்டைது. அணணல் கேோந்தியடிகேு
கேோட்டிய திடசயில் போரத னசல்ல
முறத்துவிட்டைது. முறத்தகதோடைன்றி அதறகு
எதிரத் திடசயில் னசன்றது; னசன்ுற
னகேோணடிருக்கறது.
இன்ுற எங்குப் போரத்தோில சோதிப் பிணக்குகேு,
மத் சணடடைகேு நடடைனபுறகன்றன. இதனோல்
இந்தியோ வின் வளார்சி போதிக்கறது. மோறறங்கேு
நகேழவில்டல! இன்ுற பலர படழய
ுகேத்திகலகய வோழ்கன்றனர. புது ுகேக்
கேோறடற் சவோசிக்கே முறக்கன்றனர.
ஒரு கேோலத்தில் அரசியற கேட்சிகேு சோதி,
மதங்கேடளா் சோரந்து இருப்படத
விரு பவில்டல, முறத்தன. இன்ுற அரசியற
கேட்சிகேு னவளிப்படடையோகேகவ சோதிகேடளா,
மதங்கேடளா, அவறறிறகடடைகய கமோதல்கேு
ஏறபடுவடத விரு பி வரகவறகன்றன. இந்தக்

னகேோடுடமயிலருந்து நோட்டடைக் கேோப்போறற
கவணடு .
ஒரு குறிப்பிட்டை சோதிடய, மதத்டத அரசியல்
கேோரணமோகேப் பயன்படுத்துவடதத் கதரதல்
்டணய தடடை னசய்ய கவணடு , கேலோ்சோர
என்ற கபோரடவயில் சோதி, மத
னவுறப்புணரிகேு தடலனயடுத்தோில
தடடைனசய்ய கவணடு . அ்மதிக்கேக் கூடைோது.
மனிதனின் சிந்தடனக்கு விலங்கு கபோடைோமல்
சதந்திர மோகே் சிந்தித்து் னசயல்படை
அ்மதித்தோல் வளார்சி கதோன்ுற ;
மோுறதல்கேளு ஏறபடு . மனிதன் பயத்தி
லருந்து விடுதடல னபறுற, பகுத்தறிித்
தடைத்தில் என்ுற னசல்லத்
தடலப்படுகன்றோகனோ, அன்கற வளார்சிக்குரய
வோயில் கதோன்ுற ; னதன்படு .
இருட்டைடறயிலருந்து என்ுற னவளிுலகுக்கு
மனிதன் வருகன்றோகனோ அன்ுறதோன் மனிதன்

உணடமயிகலகய மோுறவோன். வளார்சிு
நகேழ ; மோறறங்கேளு ஏறபடு .
மனிதன், வரலோறடற உந்தி் னசிலத்து ்றறல்
வோய்ந்தவன், மனிதகன வரலோறறின் உயிரப்பு.
அவ் டடைய மோறறகம வரலோுற; இயக்கே
மனிதன் இரணடு எஜமோன்கேளுக்கு் கசடவ
னசய்ய இயலோது. சயநல தவிர, மறனறோன்ுற
அறியோத மனிதன், நோட்டு மக்கேளுக்குத் னதோணடு
னசய்ய இயலோது.
அதனோல் வளார்சிு ஏறபடைோது. மோறறங்கேளு ,
வோழ்வதறகுரய வோய்ப்புக்கேளு
அருகப்கபோகு . நோ மோுறகவோ ! மனித
குலத்டத மோறுறகவோ . வளார்சிக் குரய
திடசயில் னசல்கவோ ! மோறறங்கேு உருவோகு .
ஏ, என் அருடமத் திருநோகடை எழந்திரு விழத்துக்
னகேோு! வரலோறடறப் புரட்டி வளார்சியடடைய
கேோொண திடசயில் ஊக்கேத்துடைன்

னசயல்படுவோயோகே! இதுகவ நோ
னசல்லகவணடிய திடச! தடை !
மனித்டடைய வளார்சிக்கு மோுறதிலக்கு
துடண யோகே இருக்கேகவணடிய சமூகே இன்ுற,
மனித்க்கு விகரோதமோகே் னசயல்படுகறது.
்தலோல், சமூகே மோுறதல் ஏறபட்டைோனலோழய
வளார்சி ஏறபடைோது; மோறறங்கேளு நகேழோ.
சமூகே மோறறங்கேளு வளார்சிு ஏறபடைப்
னபோது மக்கேளின் அங்கீகேோரமு ஒத்துடழப்பு
கதடவ. எந்த ஒரு மோறறமு தங்கேளுடடைய
முன்கனறறத்திறகுப் பயன்படு என்ற
ந பிக்டகேடய மக்கேு மனத்தில் உருவோக்க
விட்டைோல் வளார்சி இயல்போகே நடைக்கு ,
மோறறங்கேு நகேழ .
வளார்சிு மோறறமு மக்கேு மத்தியில்
கதோன்றி இடை னபற கவணடுமோயின்
இலோபத்டது உடடைடம டயு கசரக்கு
படழய சமூகேத்தின் நடடைமுடற, மதிப்ீடுகேு

இடவகேளுக்குப் பதிலோகேப் புதிய மதிப்ீடுகேடளா
மக்கேளுக்கு அறிமுகேப்படுத்த கவணடு .
எிவவளாி முயன்றோில பூரண மோுறதல் ஏறபடை,
னகேோஞ்ச கேோல கேோத்திருக்கே கவணடு .
இங்ஙன னசோல்ிலவதோல் மோுறதல் மிகே மிகே
னமதுவோகே நடைக்கே கவணடு என்ுற
னசோல்வதோகேப் னபோருு னகேோுளாக் கூடைோது.
மோுறதல் னமதுவோகேி இருக்கேக் கூடைோது"
சிுறகே் சிுறகே ஏறபடு மோுறதல்கேு
வளார்சிக்கு முன்கனறறத்திறகு இடை
னகேோடுக்கேோது.
்தலோல், சமூகே மோறறங்கேடளா விடரந்து னசய்து
முடிப்பகத நல்லது. ்னோல், பழடமயில் ஊறிய
சமூகே முழமூ்சடைன் மோறறங்கேு எந்த உருவில்
வந்தோில எதிரக்கு . சில சமூகேங்கேு,
அறியோடமயின் கேோரண மோகேி ஏழ்டமயின்
கேோரணமோகேி தங்கேளுடடைய வோழ்க்டகேடய
மோறறியடமத்துக் னகேோுளாத் திறனறுறப்
கபோய்விட்டைன.

இந்த மோதிர் டழ்நடலகேளில் புதிய புதிய
உத்திகேடளாு திறன்கேடளாு மக்கேளிடடையில்
அறிமுகேப்படுத்தி விழத்னதழ்
னசய்யகவணடு . இந்த முயறசியில் னவறறி
னபறறோல் வளார்சி நகேழ , மோறறமு
ஏறபடு .
இங்ஙன சமுதோயத்தில் மோறறங்கேடளா்
னசய்ு னபோழது, இருக்கற ஒன்டற - ஒரு
தீடமடய அகேறறினோல் கபோதோது. அந்த
இடைத்தில் ஒரு நல்லடத டவக்கேத் தவறிவிடைக்
கூடைோது. தீடமடய விலக்குவதறகுுளா ஒகர
வழ, நல்லடதக் கேோட்டுவகதயோ .
இங்ஙன மோறுற வழ கேோட்டைத் தவறிவிட்டைோல்
மக்கேு மணடு படழய தடைத்திகலகய னசல்வர.
சமூகே மோறற எளிதில் நகேழ முடிு . ்னோல்,
படழய சமூகே அடமப்பில்  ஓர அந்த–டதப்
னபறறவரகேு - அ்பவித்தவரகேு
எதிரப்போரகேு. னதோடைக்கேத்தில் அது கேடுடமயோன

எதிரப்போகேத் கதோனறினோில கேோலப்கபோக்கல்
சமுதோய மோறற முயறசிகேு னவறறி னபுற .
கபோது , கபோது கதக்கே ! கவணடைோ ,
கவணடைோ வளார்சிகய இல்லோத சமூகே
அடமப்பு! வளார்சிு மோறறங்கேளு
நகேழக்கூடிய திடசயில் நடைப்கபோ !
நோ , அடிக்கேடி பின்கனோக்கப் கபோகன்கறோ .
வழ வழயோகே நமக்குக் கடடைத்துுளா
கேருத்துக்கேு கூடை, ந டமப் பின்்க்கு
இழக்கன்றன. விஞ்ைஞோன , னதோழல் ள்ட்ப
இல்லோமல் எப்படி வளார்சிடயக் கேோண
முடிு ? மோறறங்கேடளா் னசய்ய முடிு !
அகதகபோழ்து கேடைந்தகேோலப் பணபோட்டிடன
மறந்து , முன்கனறறமடடைய முடியோது.
அப்படிகய முடிந்தோில அந்த முன்கனறற
பய்ுளாதோகே அடமயோது.
மனிதகுலத்தின் வோழ்க்டகே பிர்சடனகேு

நடறந்தது. இது தவிரக்கே முடியோதது.
அொணடவப் பிளாக்கு இந்த ுகேத்தில் ந முன்
ஏறபட்டுுளா பிர்சடனகேடளா கநறடறய
ச பிரதோயங்கேளின் வழ தீரிகேோண இயலோது.
மதவிவகேோரங்கேு மறுற சரவகதச
விவகேோரங்கேு, பிர்சோரப் கபோரன்றி,
சந்தடியின்றி முடிிக்குக்னகேோணடு வரப்படுதல்
கவணடு .
எத்துடறகய் சர, அத்துடற, பிரசோரப்
கபோடரத் னதோடைங்கவிட்டைோல் பயமு
குகரோதமு வளாரு . அதனோல், மனிதகுலத்தின்
வளார்சிு , வளார்சிுடைன் கூடிய போதுகேோப்பு
கடடைப்பதறகுப் பதிலோகே, அபோயங் கேளு
விபத்துக்கேளுகம அதிகேரக்கறது.
்தலோல், பழடமவோத , பிர்சோரப்கபோர
ஒருகபோது வளார்சிக்குத் துடண னசய்யோது,
என்படத உணரதல் கவணடு . மனிதகுலத்தில்
வளார்சிடயு மோறறத்டது கேோணத்

திட்டைமோன இலக்குகேு கவணடு . அந்தத் திட்டை
இலக்குகேடளா அடடைவதறகுரய அறிவறிந்த
்ளுடமு கவணடு .
மக்கேட் சமுதோயத்தில் வரக்கேப் கபோரோட்டைங்கேு
நலி கன்றன. வரக்கேப் கபோரோட்டைங்கேு
மூல தோன் வளார்சி டயக் கேோணமுடிு ;
வளார்சிடய உுறதிப்படுத்தி உத்தர வோத
தரமுடிு என்ுற சிலர நடனக்கன்றனர.
்னோல் னபருமுயறசி எடுத்துக்னகேோணடைோல்
வரக்கேப் கபோரோட்டை இல்லோமகல கூடை அடமதி
வழயில் வளார்சிடயக் கேோன முடிு .
தமிழகே வரலோறறில் நடடைனபுற ஒரு னபரய
விவோத மரபு-புதுடம என்பது. மரபு,
புதுடமகேளுக்கடடைகய கமோதல் இயல்போகே
நகேழோது; நகேழி கூடைோது. இன்டறய் புதுடம,
வளார்சிக்குரய வித்துக்கேு உுளாடைங்கயதோகே
இருப்பின் சமூகேத்தோல் அங்கீகேரக்கேப் னபறுற
மரபோகே ஏறுறக்னகேோுளாப் னபுற .

மரபு, புதுடமக்குத் தோய் புதிய னசடி படழய
வித்தி லருந்கத உணடவ எடுத்துக் னகேோணடு
வளாரகறது. அது கபோலப் புதுடமகேு படழய
மரபுகேளிலருந்கத ஊட்டைத்டதப் னபறுறப்
புதுடமகேளாோகப் பின் மரபுகேளாோக வரலோறுறக்கு
அணி னசய்கன்றன.
மரடப முறத்து வரு புதுடம, எளிதில் மக்கேு
சமுதோயத்தில் கேோல் னகேோுவதில்டல. மோரக்சிய
பழடம டயக் கேணமூடித்தனமோகே
முறப்பதில்டல. ்யி் , மோமுனிவர
கேோரல்மோரக்– கேணடை புதுடம் சமுதோய
மக்கேளிடைத்தில் பூரணமோகேக்
கேோல்னகேோுவதறகுரய கேோல இன்னமு
கேனியவில்டல.
்தலோல், பழடமயில் புதுடமக்கு ,
வளார்சிக்கு . மோறறங்கேளுக்கு ்க்கே தரு
பகுதிகேு உணடு என்படத உணரந்து, அவறடற
எடுத்துக்னகேோணடு சமுதோயத்டத நடைத்துவது
எளிதில் வளார்சிடய அடடைவதறகுறிய வழ.

ஒரு சமூகே சிறந்து விளாங்கே கவணடுனமனில்,
துடற கதோுற வளார்சி ஏறபடை கவணடு .
சமுதோய னபோருளாோ தோர , கேல்வி, கேடல
முதலய அடனத்துத் துடறகேளிில கேோலத்தின்
கதடவக்ககேறப, மோறறங்கேு ஏறபட்டு வளார்சி
அடடையகவணடு .
சமுதோயத்தில் ஏறபடு மோறறமு வளார்சிு
மக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தரத்டத உயரத்த
கவணடு . மக் கேளின் வோழ்க்டகேத்தரத்டந
உயரத்தோத வளார்சியினோல் என்ன பயன்? இன்ுற
ந நோடு வளாரந்துுளாது. நமது நோட்டு
சரோசரமக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தர
உயரவில்டலகய!
வோழ்க்டகேத்தர உயரு வடர வளார்சிக்குரய
முயறசிகேு இடடையீடின்றி நடைக்கேகவணடு .
மக்கேு நலவளார்சிப் பணிகேளில்
படழயகபோக்கல் உுளாவரகேளு , புத்தறிி
னபறறவரகேளு ஒருடம எணணத்துடைன்

ஈடுபடுவோரகேு ்யின் னவறறி எளிது.
இன்ுற நோ னசன்ுற னகேோணடிருக்கு போடதயில்
வளார்சியின் கவகே கபோதோது. மோறறங்கேு
அறகவ ஏறபடைவில்டல. நோ வோழ கேோல ,
கபரோறறல் வோய்ந்தது. கே ப்யூட்டைர ுகேத்தில்
வோழ்கன்கறோ . கேோலத்தின் கபரோறறடல
முடறயோகேப் பயன் படுத்தினோல் வளார்சி
உுறதியோகே வோய்க்கு . கேோலகவகேத் திறகு
ஏறறவோுற வளார்சிப்பணிகேு நகேழ கவணடு .
சமுதோய தனது கவடலனசய்ு போங்டகேு
விடரி படுத்திக்னகேோுளா கவணடு . கேோல
கவகேத்திறகு ஏறப, சமுதோய தனது கவகேத்டதக்
கூட்டிக்னகேோுளாத் தவறினோல் சமுதோய
பின்தங்கவிடு . ்தலோல், விகவகேத்துடைன்
கவகேமோகே நடலயோன வளார்சிடய கநோக்க்
னசல்கவோமோகே!
நோ கேடுடமயோன விதிமுடறகேடளாு , கேடின

உடழப்டபு கமறனகேோுளாோவிட்டைோல் 2001ில இப்படித்தோன் இருப்கபோ ! தடலயின்மது
வுறடமக் ககேோடு கேடைன்சடம! நயோய விடலக்
கேடடைகேளின் முன் நணடை வரடச இந்த அவல
நமக்கு கவணடுமோ? கவணடைோ கவணடைகவ
கவணடைோ !
அறியோடமடய அகேறறி, வுறடமடய அறகவ
அகேறறி, உரயவளார்சிப் பணிகேளுக்கு முதலடை
தருகவோ ! நமது முன்கனறறத்திறகு
வளார்சிு மோறற மு கதடவ. நமது
பழக்கேங்கேளில் அொணகுமுடறயில்,
கவடலனசய்ு போங்கல் மோறறங்கேு
ஏறபட்டைோல்தோன் வளார்சி நகேழ ; வோழ்ி
சிறக்கு ; படழய டபத்திய பிர என்ுற
னதளிய கவணடு .
புதிய இந்தியோடவ, வளா நடறந்த
இந்தியோடவ உருவோக்கே உுறதினகேோுகவோ .
இன்ுறுளா கதக்கேமு பின்னடடைி நங்க

வளார்சிு முன்கனறறமு உுறதிப் படுத்தப்
னபுற , புதியவழயில் னசல்கவோ ! மோறறமு
வளார்சிு கேோணகபோ !
-- 3-9-1994 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
்றறிய உடர.
---------------

5. னபோருளாோதோர் சிந்தடனகேு

இந்த வோர் சிந்தடன-னபோருளாோதோரத்கல் நோ
எங்ககே கபோய்க்னகேோணடிருக்ககறோ என்பது.
நோ கபோகு திடச சரயோனது தோனோ? அல்லது
எங்ககேகயோ கபோய்க் னகேோணடிருக்ககறோமோ?
ஏனனனில் மோ்டை வோழ்க்டகேயின்
அடிப்படடைகய னபோருுதோன். வோழ்க்டகேக்கு
்தோர னபோருு; அதனோல்தோன்
னபோருளாோதோர என்ுற னபயர டவத்தோரகேு
கபோில .
மோ்டைத்தின் உடைல் சோரந்த வோழ்க்டகேக்கு இன்றி
யடமயோத் கதடவ னபோருு. னபோருு என்்
னசோல் விரவோன னபோருளாோக்கே தரு
னசோல்லோகு . உணி, உடடை, இருக்கே இடை
முதலயன எல்கலோருக்கு கவணடிய

அடிப்படடைத் கதடவகேு. இந்த அடிப்படடைத்
கதடவகேு நடறகவறிய நடலயில் கமில
கதடவகேு வளாரு .
கதடவகேடளா உடழப்பின் மூல அடடைவது
முதல் நடல. ்ர பநடல, கேோலப்கபோக்கல்,
னசோத்து உருவோக்கு ்ரவத்தோல், னசோத்து,
நல முதலயன கசரத்து, நலப்பிரபுக்கேளாோக,
பின் னமுளா னமுளா சரணடு னபோருளாோதோர
நடடைமுடறக்கு வந்துவிட்டைோன் மனிதன். இது
வளாரு சமூகேத்திறகு நல பயக்கேோது.
ஒரு சமுகே னபோருளாோதோரத்தில் சிறந்து விளாங்கே
கவணடுமோனோல் அடனத்துத் துடறகேளிில
முன்கனறற கவடலகேு நடடைனபறகவணடு
இது தவிரக்கே இயலோதது மட்டுமல்ல
அப்கபோதுதோன் முழடமயோன வளார்சிடயக்
கேோணமுடிு . மோ்டை சமுதோய
னபோருளாோதோர , கேல்வி, கேடல ்கய
அடனத்துத் துடறகேளிில முயறசிகேு
கமறனகேோுளாப் னபுறதல் கவணடு .

இடவயடனத்து -அதோவது, கேல்வி,
னபோருளாோதோர கேடல ்கயன ஒன்டறனயோன்ுற
தழவியன. ஒன்றின்றிப் பிறினதோன்ுற முடறயோகே
வளாரோது; பூரண வளார்சிு தடடைனபறோது.
னபோருளாோதோர என்பதன் முழப்னபோருு
பணமுடடையரோதல் அல்ல; னசோத்துடடையரோதல்
அல்ல; வோழ்டகேத் தர உயரகவணடு
என்பதோகு ; னபோருளுக் கேோகே வோழ்க்டகேயல்ல;
வோழ்க்டகேக்கேோகேகவ னபோருு.
னபோருளாோதோர உயரந்து வோழ்க்டகேத்தரமு
உயரந்து விளாங்கனோல்தோன் போதுகேோப்புக்
கடடைக்கு ; சமோதோனமு அடமதிு
கடடைக்கு . உலகேத்தில் பலககேோடி மக்கேு
வுறடமயில் கடைந்து உழில வடர
சமோதோனமு , அடமதிு பகேறகேனகவ.
மக்கேட் சமுதோயத்தில் நலி சமநடலயறற
னபோருளாோதோர அடமடவ முதலல் சமநடலப்
படுத்த கவணடு . இதுகவ னபோருளாோதோர .

இந்திய சமூகேப் னபோருளாோதோரத்தில் அசமப்
னபோருளாோதோர நடலகய னதோடைரந்து இருந்து
வருகறது. வுறடமக்ககேோடு விழந்து விட்டைது.
ந முடடைய இந்திய சமுதோயத்தில் தமிழ்்
சமுதோயத் தில் நலி னபோருளாோதோர
அசமநடல இருு நடறந்தது. இந்த
அசமதிடலடய மோறறத் னதோடலத் தூர
னசன்றிடைல் கவணடு . அத்னதோடலதூரத்திறகு்
னசல்ல முயறசி னசய்கவோ !
நமது ஏழ்டம நடலக்கு கரகேங்கேு கேோரண
அல்ல, நோ தோன் கேோரண வுறடமடயு ,
ஏழ்டமடயு னதோடைரந்து கபோரோடி அகேறறோத
நோ தோன் குறறவோளி கேு. திருந்துகவோ !
திருத்தமுறத் திட்டைமிடுகவோ ! திட்டைமிட்டை
திடசயில் னசல்கவோ ! .
னபோருளாோதோரத்தில் முன்கனறற கேோண
திற்டடைய முயறசிகேு கதடவ. இன்ுற

இத்தடகேய அருந்திறன் னபரு போலோரடை
இல்டல. வுறனமோழயோளாரு வ பப்
பரத்தரு , விவோதங்கேளிகலகய கேோலத்டதக்
கேழப்கபோரு நடறந்து விட்டைனர. இன்ுற
இந்தியோவின் 85 ககேோடி மக்கேளு
சோப்பிடுகன்றனர. ்னோல் உருப்படியோன
வளார்சி னபோருந்திய னபோருளாோதோரத்திறகு
உடழப்கபோர எத்தடன கபர?
பழங்கேோலத்தில் திணடணகேு இருந்தன.
திணடனப் கப்ச இருந்தது. இன்ுற
திணடணகேு இல்டல. ்தலோல், இன்ுற
மு்சந்திப் கப்ச, கேடடைப் கப்ச: என்ுற
உடழக்கு கேோலமு , மனித ்றறில விடரய
மோகறது. ள்கேரகவோர எணணிக்டகே கூடிவிட்டைது.
்னோல் ள்கேரகவோருக்குத் கதடவயோன
னபோருுகேு உறபத்தி னசய்யப் னபறவில்டல.
ஒருபுற பிரமிக்கேத்தக்கே வளார்சி
ஏறபட்டுுளாடத முறக்கே முடியோது.

நவீன மருத்துவ வசதிகேு முதலயன
அபிவிருத்தி னசய்யப்பட்டுுளான. அதனோல் பல
கநோய்கேு நமது நோட்டடை விட்கடை
விடடைனபறுறப் கபோய்விட்டைன. கநோய்
னவளிகயறிய கபோதிில , பசி என்ற கநோய்
னவளிகயற வில்டல. பலர உயிகரோடிருந்து ,
பசியினோல் வோடுவதில் என்ன பயன்?
கபோதிய, கதடவயோன சத்துணி
கடடைக்கேோடமயோல் உடைல் நல குன்றி,
சமுதோயத்திறகு எந்தவிதப் பய் இன்றி
வோழ்கவோர எணணிக்டகே வளாரவது னபோருளாோ
தோரத்டத் சீரகுடலய் னசய்ு .
கரோமப்புறங்கேளில் இன்ுற ஒரு குடு பத்தில்
்ொண னபண் கசரந்து கவடல னசய்து கூல
னபறறோல் கூடை் சீரோகே வோழ முடியோத நடல.
கூலயோகேப் னபுற னதோடகே கூடுதலோகே
இருக்கேலோ . ்னோல் வோங்கு சக்தியில்டல.
நமக்கு உணடமயோன ச பளா வோங்குவதிில
னபுறவதிில அக்கேடற கவணடு .

உணடமயோன ச பளா என்றோல் அது பணத்தின்
அளாி அன்ுற; வோங்கு சக்திகயயோகு .
இதுகவ இன்டறய நமது னபோருளாோதோர
னசல்ில திடச,
இன்டறய இந்தியனின், குடு பத்தின் சரோசர
்ணடு வருமோன 64 டைோலர. அதோவது
்ணடுக்கு சமோர 1920 ரூபோய். மோத 160
ரூபோய் ச போதிக்கறோன். இந்த
ச போத்தியத்டது விடலடயு ஒப்பிட்டுப்
போரத்தோல் நமது னபோருளாோதோரத்தின் சம்சீரறற
நடல விளாங்கு .
னபோருளாோதோரத்தில் வளாரோத நோடுகேளில்,
வளா வுறடம இடவ இரணடிறகு உுளா
இடடைனவளி மிகேி கூடுதல். இந்த
இடடைனவளிடய னதோழற புரட்சி னசய்வதன்
மூலமு , வழங்கேப்னபுற கூலயில் உுளா
ஏறறத்தோழ்ிகேடளா அகேறுறவதன் மூலமு தோன்
குடறக்கே இயில .

நமது குடியரசத் தடலவர ‘ந நோடு இன்்
னபோருளாோதோர விடுதடல னபறவில்டல. அந்தப்
னபோருளாோ தோர விடுதடலடய என்ுற
னபுறகன்றகதோ அன்ுறதோன் இந்தியோ பரபூரண
சதந்திரத்டத அ்பவிக்கு ’ என்ுற
கூறிுுளாோர.
் ! அரசியல் சதந்திர வந்ததில் பயன் என்ன?
மக்கேு நல னபறுற வோழத்தோகன சதந்திர ?
கதரதலல் ்ளுக்கு ஒரு வோக்கு் சீட்டு என்பது
சதந்திரமோகுமோ?
ககேோிசவரனின் வோக்கு் சீட்டு சதந்திரமோகேப்
பயன் படுத்தப் னபுற ; ககேோிசவரனின்
வோக்கு் சீட்டு விடல கபோகேோது.
்தலோல் ்ளுக்கு ஒரு வோக்கு்சீட்டு என்பது
சதந்திர அல்ல. குடிடசயில் வோழ குப்ப்
தனது வோக்டகே என்ுற பரபூரண சதந்திரத்துடைன்
பயன்படுத்து கன்றோகனோ அன்ுறதோன் சதந்திர
வந்ததோகேப் னபோருு. இன்ுற இந்தியோடவப்

பறறிுுளா வுறடம, ஏழ்டம, னசோல்ில
தரத்ததன்ுற. ்னோில படிப்படியோகேக் குடறந்து
வருகறது.
நமது நோட்டில் வுறடம, நகேரப்புறங்கேளிில
உணடு. ்யி் கரோமப்புற வுறடம மிகே மிகேக்
னகேோடியது. இதில் கேவனிக்கே கவணடிய ஒன்ுறகரோமப்புற வுறடமடய யோரு கேணக்கல்
எடுத்துக்னகேோுவதில்டல. நகேரப்புற
வுறடமயோளாரகேு கபோரோடு இயல்பினர.
கரோமப்புற மக்கேு, வுறடமடய இயறடகே
என்ுற கேருதி, அந்த வுறடமுடைகனகய
வோழ்வதில் பழகப் கபோய் விட்டைனர. ்தலோல்
கரோமப்புற வுறடமயோளாரகேளிடடையில் ”கபோது
என்ற மனகம னபோன் னசய்ு மருந்து" என்ற
பழனமோழக்கு நல்ல னசல்வோக்கு உணடு.
இந்த மனப்கபோக்கு, னபோருளாோதோர வளார்சிக்குத்
துடண னசய்யோது. வுறடம என்பது வசதிகேு

அறற வோழ்க்டகே. ஏழ்டம என்பது உணிக்குப்
கபோரோடு நடல. நமது நோட்டில் பலர
வுறடமயில் வோழ்கன்றனர. ஏரோளாமோன
கரோமப்புற மக்கேு ஏழ்டமயில் கடைந்து
உழல்கன்றனர.
இதில் வருத்த என்னனவனில், வோழ்க்டகேயின்
அடிப்படடைத் கதடவகேளாோகய ள்கேர னபோருட்கேு
உணிப் னபோருுகேடளா கரோம மக்கேகளா உறபத்தி
னசய்கன்றனர. ்னோல் அவரகேு உறபத்திப்
னபருக்கேத்தின் கேோரணமோக் ஏறபடு விடல
வீழ்்சியினோில , பணத் கதடவயினோில
ஏழ்டமக்கு ்ளாோகறோரகேு. னநல்டல உறபத்தி
னசய்பவன் நயோய விடலக் கேடடைகேு முன்,
நணடை னநடிய வரடசயில் நறகறோன் அரசி
வோங்கே!
் நமது நோட்டில் பல ்யிர ஏக்கேர நலங்கேு,
விவசோய னசய்யப் னபறோமல் தரசோகேக்
கடைக்கறது. கதசத்தின் னசல்வ வளார்சிக்குரய

்தோரங்கேடளா, உறபத்தி் சோதனங்கேடளா,
முடறயோகேப் பயன்படுத்தி உறபத்திடய் னசய்து,
கதசத்தின் னசல்வத்டதப் னபருக்கே கவணடு .
இன்ுற சில கேடுடமயோன முயறசிகேடளா,
வழமுடற கேடளா, கமறனகேோுளாோவிட்டைோல்
2001-ில நமது நடல இப்படிகயதோன்
இருக்கு . நமது அடுத்த தடல" முடறக்கு ,
நஞ்சி் னகேோடிய வுறடமடய, ஏழ்டமடய
வழ வழயோகே விட்டு் னசல்ில போவத்டத்
னசய்தவரகேளாோகவோ .
இன்் நோ ந முடடைய அன்றோடை
வோழ்க்டகேயிில சர, சமூகே வோழ்க்டகேயிில சர,
அரச சர, "ஏழ்டம பிரகதசகம இல்டல"
என்ுற அறிவிக்கேக்கூடிய அளாிக்கு, எல்லோப்
பணிகேடளாு விடை வுறடம ஒழப்புப் பணிடய
”இதுகவ முதறபணி” என்ுற கேருதி் னசயல்படை
கவணடு .

னபோருளாோதோரத்திறகுப் பல தடடைகேு உணடு.
அவறறில் தடலயோயது படழய ந பிக்டகேகேு அதோவது ஊழ், விதி முதலயவறடற ந பி,
னபோருளாோதோர முயறசி கேடளாக் டகேவிடுவது
அல்லது கசோரந்து கபோதல். கமில கேடைிு,
ஊழ் என்ுற வோளாோ இருப்பது.
கேடைிு உயர ்றறல், உயர பணகப தவிர,
கேடைிு பண , னசல்வ , னகேோடுக்கேல்
வோங்கேலல் ஈடுபடு . கலவோகதவிக்கேோரரு
அல்ல - இரவலரகேடளா ஊக்குவிக்கு
வுளாில அல்ல. கபோதிய முதலீடு கவணடு .
"
அடுத்து சிறந்த அறிவியல் னதோழல் ள்ட்ப
இருக்கே கவணடு . நமது நோட்டில் அறிவியல்
கமடதகேு நடறய உணடு. அறிவியல் னதோழல்
ள்ட்பங்கேளு உணடு. முதலீட்டுக்குப் பஞ்சகம
இல்டல. நடறய முதலீடு னசய்வதறகுரய
பண இருக்கறது. ்னோல்

னபோருளாோக்கேத்திறகுத் துடண னசய்ு வழயில்
முதலீடு னசய்ய முன் வருவதில்டல.
மனித ்றறல் ந மிடைத்தில் நடறய உணடு
என்பது எல்கலோரு அறிந்த உணடம. ்யி்
னபோருளாோதோர வளார்சி மனநடறி தரத்தக்கே
வடகேயில் இல்டல. நல்ல நரவோகேமு , கேடின
உடழப்பு கதடவ.
அடுத்து ஒரு னதோழலல் லோப என்றோல், ்ட்டு
மந்டதகேடளாப் கபோல அந்தத் னதோழலகல
பலரு முயன்ுற, அந்தத் னதோழலல்
உறபத்திடயப் னபருக்க, விடலடய இறங்கேக்
னசய்து, ்கரோக்கயமில்லோத கபோட்டியோல்
கதசத்தின் னபோருளாோதோரத்டத அழக் கன்றனர.
தோமு டகே முதல் இழந்து
அல்லறபடுகன்றனர. னபோருளாோதோர ்க்கே
முயறசிகேளில் புதிய புதிய ுக்திகேு கதடவ;
வழமுடறகேு கதடவ. இடதத்தோன்
திருவுளுவரு ,

”இயறறில ஈட்டைில கேோத்தில கேோத்த
வகுத்தில வல்ல தரச’’
என்ுற கூுறகன்றோர. இயறறல் என்பது னபோருு
உறபத்திக்குரய புதிய புதிய வோயில்கேடளாக்
கேோணல். னபோருு கதடு முயறசிகேளில் புதியன
கேோணகபோர, கதோன்றோததறகுக் கேோரண அல்லது அதில் கேருத்து நோடைோடமக்குக் கேோரண அதில் வருவோய் வருமோ என்ற ஐய
கசோதடனகேடளா ஏறகேத் தயக்கே !
ஒருவடகேப் னபோருு முயறசி னவறறி னபறறது
நரூபிக்கேப்பட்டு விட்டைோல், அந்தத்
தடைத்திகலகய மக்கேு னசல்ல விரு புவர. இது
நமது மரபு. எல்லோவறுறக்கு கமலோகே
உறபத்தித் னதோடைரபில்லோத வழகேளிகலகய,
வட்டிக்கேடடை நடைத்துதல், வியோபோர னசய்தல்,
எவரடைமோவது எடுபிடி கவடலக்கு அமரதல்
கபோன்றவறறிகலகய மக்கேளுக்கு ்ரவ
இருக்கறது.

்ரவமு , முயறசிு உடடைகயோருக்கு
னபோருளாோ தோர முயறசிகேு எளிதில் டகேகூடு .
இந்த வழயில் அல்லோது, னபோதுத்
னதோழல்கேளில் சரணடைல் முடற நலிமோனோல்
அது னகேோுடளா கநோடயவிடைக் னகேோடியது.
இந்தப் கபோக்கு, கேோரணமின்றிகய வுறடமடய
உருவோக்கு ; இத்தடகேய வுறடமடய
எதிரக்கேகவணடு .
பணவயமோன சமூகே னகேட்டை பழக்கேங்கேளில்
ஈடுபடு . அதனோல் வுறடம உறபத்தியோகு .
இந்த வுறடமடய எதிரத்துப் கபோரோடை
கவணடு . எல்கலோரு  ஓயோமல், கபோரோடை
கவணடு .
இந்தப் கபோரடன் சயநலக்கேோரரகேு, தவறோன முடறயறற நடலயில் ஒரு அந்த–டதப்
னபறறிருப்பவரகேகளா எதிரப்போரகேு. இவரகேளாது
எதிரப்புகேடளா அஞ்சோது எதிரத்து னவறறி
கேணடைோல்தோன் சீரோன னபோருளாோதோர வளாரு ;

நடல நறகு .
நமது நோட்டின் வுறடம விகனோதமோனது.
நோட்டின் கதசீய வருவோய் அதிகேரத்துுளாது.
்னோல் அந்த அளாிக்குத் தனி நபர வருவோய்
உயரவில்டல. ஏன்? இதுதோன் இன்ுறுளா
புரயோத புதிர. நோட்டின் வருவோய்
வளாரந்திருந்தோில , நோட்டின் டமய அரச சரமோநல அரச சர--நதிப் பறறோக்குடறுடடைய
நதி நடலத் திட்டைத்டதகய அளிப்பதறகுரய
டழ்நடலகய நலிகறது.
ஒட்டைகேத்தின் முன் துரு னபடுத்துப் கபோட்டு,
சடமடய இறக்கவிட்டைதோகே போவடன னசய்வது
கபோல, மக்கேளுக்கு் சில சிலடகேகேடளா
அளிப்பதோல் பயனில்டல. அதனோல் பணவீக்கே
ஏறபடுகறது. பணவீக்கேத்தோில மடறமுகே
வரகேளாோில விடலவோசிகேு ஏறிவிடுகன்றன.
இதனோல் மக்கேளின் அன்றோடை வோழ்க்டகேயில் நதி

னநருக்கேடி கதோன்றி வளாரந்து விடுகறது.
்ணடுக்கு ்ணடு அரசின் நதிநடலத்
திட்டைத்தில் நதிப் பறறோக் குடற
ககேோடிக்கேணக்கல் உயரந்து விடுகறது. னசல்வர
கேளுக்கு நடறய வர் சிலடகேகேடளா அளித்தோில
நோட்டில் முதலீடு னபருகேவில்டல.
அதனோல் கடடைத்த பண , ்டை பரமோன
ள்கேரிப் னபோருட்கேடளா வோங்கேகவ
னசலவிடைப்படுகறது. ள்கேரி் சந்டத- அதுி
்டை பர ள்கேரி் சந்டத வளாரவதன் மூல
பண் சழறசி ஏறபடைோது. அதனோல் னபோருளாோதோர
வளார்சிு ஏறபடைோது. புதிய னசல்வங்கேளு
உருவோகேோ. கவடல வோய்ப்புக்கேளு னபருக
வளாரோது.
்தலோல் வோழ்க்டகேக்கு
இன்றியடமயோததல்லோத ்டை பர்
னசலிகேளில் னசலி னசய்வடத தடுத்து
முதலீடைோகே மோறுறவதறகு ஏறறோறகபோல னசலி
வர விதிப்படதப் பறறி, சிந்திக்கே கவணடு .

தமிழ்நோட்டில் இரி பகேில சினிமோ
திகயட்டைர கேளின் இயக்கே . சினிமோ
திகயட்டைரகேளுக்கு வரவிலக்கு் சிலடகேகேு.
சினிமோக் னகேோட்டைடகேக்கேோரரகேு விருப்ப
கபோலக் கேட்டைண வடலத்துக் னகேோுளாலோ .
இடவ னயல்லோ மனிதகுலத்டதப்
னபோருளாோதோர முயறசிகேளிலருந்து
விடுவிப்படவயோகு .
உடழக்கு கநரத்தில் திடரப்படை அரங்குகேளில்
இருந்தோல், னதோடலக்கேோட்சிப் னபட்டியின் முன்
உட்கேோரந்து இருந்தோல் எப்படிப் னபோருளாோதோர
வளாரு ? நோட்டின் நடலயிில சர- தனிப்பட்டை
வோழ்க்டகேயிில சர-கசமிப்பு னபருக வளாரந்து
அந்த் கசமிப்புகேு முதலீடு ்கு வடகேயில்
சமூகேமு , அரச இயங்கே கவணடு .
கசமித்து முதல் தருபவரகேளுக்கு அரச
சிலடகேகேுகூடை வழங்கேலோ . ்னோல் நமது
நோட்டில் கசமிப்பு முதலோகே மோுறவதில்டல.

ஒன்ுற பணமோகே இருக்கு . அல்லது
அணிகேலன்கேளாோகே இருக்கு . திட்டை முதலீட்டு்
னசலி கூடி வருதல் கவணடு . திட்டை
முதலீட்டு் னசலி கூடினோல்தோன்
னபோருளாோதோர வளாரு . புதிய னபோருளாோ தோரக்
னகேோுடகே வளாரு .
விடல ஏறற கேட்டுப்படுத்தப்படைவில்டல.
மக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தர உயரவில்டல.
கவடல வோய்ப்புக்கேளு அதிகேரக்கேவில்டல.
்யி் , வரத்தகேத் துடறயிில , னதோழல்
துடறயிில சில விடளாிகேு ஏறபட்டுுளாது
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சதவிகத வளாரந்திருக்கறது. அன்னிய்
னசலவோணி டகேயிருப்புக் கூடி இருக்கறது.
இடவனயல்லோ
ஏறுறக்னகேோுளாத்தக்கேனதனி் , பயன்
அடடைந்தவரகேு னதோழலதிபரகேு சோதோரணப்
னபோது மக்கேு அல்ல என்ற உணடமடய உணர

கவணடு .
்னோல் நமது நோட்டில் னபோருளாோதோர
முயறசிகேகளா நடடைனபறவில்டல என்ுற
கூறமுடியோது, நமது நோட்டில் னபோருளாோதோர
வளார்சிக்குரய பணிகேு பரந்த அளாவில்
தடடைனபுறவது உணடம. இ மோனபரு
புரட்சியோனது ஏமோறறத்டதத்
தரக்கூடியதோமதங்கேு, தடைங்கேல்கேளாோல்
போதிக்கேப்படை அ்மதித்துவிடைக் கூடைோது.
னபோருளாோதோர வளார்சி னதோய்வின்றி நடடைனபற
நரவோகே இயந்திர திறடமுடடையதோகே இருக்கே
கவணடு . நரவோகே இயந்திர பின்கனோக்க்
னசல்கறது. சிகேப்பு நோடைோ முடற நமக்கு வழவழ
வந்த பிறகபோக்குத் தன்டம; நமது
போர பரயத்தின் மி்ச னசோ்ச .
னபோருளாோதோர வளார்சி சீரோகே
அடமயகவணடுமோ னோல் நரவோகே இயந்திர
மக்கேகளாோடு னநருங்கய னதோடைரபு னகேோுளா

கவணடு . நமது நோட்டின் வளாத்டதப்
னபருக்கேகவணடு என்ற னகேோுடகேடய
உயிரமூ்சோகேக் னகேோணடு, கசடவ னசய்ு
அிலவலரகேு கதடவ. ஊழயரகேு கதடவ.
னபோருளாோதோர வளார்சியில் இன்றியடமயோத
பகுதி கவடலவோய்ப்பு, இன்ுற கவடல
வோய்ப்பில் உறபத்தி சோரந்த கவளாோணடம,
கேோல்நடடைத் துடறத் னதோழல் வளார்சியில்
ஈடுபடை இந்த நோட்டு இடளாைஞரகேளுக்கு ்ரவ
இல்டல. அவரகேு எங்கேோவது
சிறனறழத்தரகேளாோகே -கூரயர சரவீச கவடல
கபோன்றடவகேளில் ஈடுபடைத் தோன்
விரு புகன்றனர.
கேோரண அளாிக்கு விஞ்சிய பய உணர்சியில்
ஏறபட்டை போதுகேோப்பு உணரி. அவரகேு வீட்டு
வோயிடலத் னதோழல்கேு தட்டினோில , உறபத்தி
சோரந்த னதோழல் கேளில், கேடின உடழப்பில்
ஈடுபடை அவரகேு விரு ப வில்டல.

கசடவத் துடறயில் கவடல வோய்ப்புப்
னபுறவது தவறோனதல்ல என்றோில சமுதோய
கநோக்கல் போரத்தோல், இது நமது வோழ்க்டகேடயப்
போதிக்கு . ்தலோல் னதோழல் துடறயில்
ஈடுபடுதகல சிறந்த கவடல வோய்ப்பு: ்க்கே
தரக்கூடியது.
நமது நோட்டில், னதோழல் துடறயில் ஏறபட்டுுளா
பின்னடடைி சர னசய்யப்பட்டைோல்தோன்,
கவடலவோய்ப்புக் கேளு , வருவோு னபருகு .
இத்துடறயில் நமது அரசக்கு சரஇடளாைஞரகேளுக்கு சர-சமூகேத்திறகு சரகபோதுமோன ்ரவ இல்லோதது வருந்தத்தக்கே
னசய்தி.
பல நூுற ்டலகேு பூட்டைப்பட்டுுளான.
எணணறகறோர கவடலகேடளா இழந்துுளானர.
எதிரபோரோத நடலயில் நலந்துகபோன
னதோழல்கேடளாப் புனரடமக்கே அரசகேளு ,

வங்ககேளு , மூலதனத்துடைன் முன்வர
கவணடு . நரவோகேக் குடறயின் கேோரணமோகேத்
னதோழற சோடலகேு நலிறின் அந்தத் னதோழற
சோடலகேளின் நரவோககேு தணடிக்கேப்படுதல்
கவணடு .
இன்ுறுளா நடடைமுடறயில், நரவோக வசதியோகே
இருக்கறோர. ஒரு டபசோக் கூடைக் குடறயோமல்
ஊதிய வோங்குகறோர. ்னோல் போவ ,
னதோழலோளாரகேு கவடலடய இழந்து
தவிக்கன்றனர. னதோழற சங்கேங் கேளு கூடை இந்த
மோதிர விஷயத்தில் கபச கபோதிய முயறசிகேு
எடுக்கேோதது ஒரு குடற. இந்த வடகேயில் நமக்ககே
னசோந்த அ்பவ உணடு.
இன்ுற கூட்டுறித் துடற “அஞ்டரோன், புஞ்டச
கபோல’ என்போரகேகளா அதுகபோல, நலந்து
வருகறது. இந்தியோவின் சோதோரண மக்கேளின்
னபோருளாோதோர கம போட்டுக்கு, கூட்டுறகவ
சரயோன வழ. ்னோல் கூட்டுறி இன்ுற

னசப்பமோகே இல்டல.
எந்த ஒரு தனி மனித் சர-அல்லது சமூகேமு
சர-அறிந்து போவ னசய்ய உடைன்படை
மோட்டைோரகேு. அதுகபோலகவ மக்கேு
கவடலயில்லோத திணடைோட்டைத்டத ்ு
விரு பவில்டல. புதிய னதோழல் ்டல,
கவளாோண பணடணகேடளாத் னதோடைங்க, கவடல
வோய்ப்புக்கேடளா வழங்கனோல் உறபத்தி
னபருகு .
நயோயமோன வழயில் பூரண கவடல வோய்ப்டப
உணடைோக்குவது னபோருளாோதோர வளார்சிக்கு ஒகர
வழ! பூரண கவடலத் திட்டை சமத்துவ சமுதோய
அடமப்பிற. குரய முதல் முயறசி. பூரண
கவடலத் திட்டை என்பது சக்திக்ககேறற
கவடல--கவடலக்ககேறற ஊதிய என்பதோகு .
இன்ுற கவடல வோய்ப்பு அிலவலகேங்கேளில்
பதிந்து, கவடலக்கேோகேக் கேோத்திருப்கபோர
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மடைங்கேோகேப் னபருகுுளாது. கவடல வோய்ப்பு
அிலவலகேங்கேளில் பதிந்திருப்கபோரல் 10 சத
தோன் கவடல னபுறகறோரகேு. இதுகபோகே
கவடல வோய்ப்பு அிலவலகேத்தில் பதியோமல்
உுளாவரகேு கவுற கேணிசமோகே உுளானர.
இனி, வருங்கேோலத்தில் ந முடடைய அரசப் பணி
கேளிில சர-வியோபோரத் துடறயிில சரகசடவத் துடறயிில சர-கவடல வோய்ப்புக்கேு
உருவோகுமோ? இது ஐயப்போகடை! புதிய னதோழல்
்டலகேடளாத் னதோடைங்குவதன் மூலகம கவடல
வோய்ப்புக்கேடளா உருவோக்கே கவணடு .
தமிழகேத்தில் வோய்ப்புகேளு ஒிவனவோரு நோளு
குடறந்து வருகறது என்ற வருந்தத்தக்கே
னசய்திடய அரச சமூகே நுறவனங்கேளு
உணரகவணடு . கமில ஒரு வருந்தத்தக்கே
னசய்தி. படிப்புக்ககேறற கவடலடயக் கூடை னபற
முடியவில்டல.

நமது நோட்டில் குடறவோன கவடல போரத்து
பறறோக்குடற ஊதிய வோங்குபவரகேளு
இருக்கறோரகேு கமில , மனித ்றறிலக்கு
இழப்பு ஏறபடுகறது. வுறடம அணியில்
நறகபோர வரடசு நளுகறது. உறபத்திு
போதிக்கேப்படுகறது.
கவுற சிலர தோ னசய்ு கவடலக்குப்
பன்மடைங்கு அதிகேமோகே ஊதிய னபுறகன்றனர.
இவரகேளுடடைய மனித ்றறல் குடறகறது.
உறபத்திு போதிக்கேப்படுகறது. ்னோல்
ள்கேரு சந்டத வளாரகறது. இதனோில வுறடம
வளாரகறது. ஒருவருக்கு கவடல கடடைத்தோல்,
அவர முடறயோகே கவடல போரத்தோல் குடறந்தது
கமில ஐவருக்கு கவடல வோய்ப்பு உணடைோக்கே
முடிு .
னதோழறகேல்வி பயின்றவரகேளிடடையிில
கவடல வோய்ப்பு பறறிய நடலடமகேு எதுி
மோறவில்டல. னதோழற கேல்விகேடளாப் னபோருத்த

வடரயில், டைோக்டைரகேு, னபோறியோளாரகேு
இவரகேு தோகம கூடைத் னதோழல் னசய்யலோ .
்னோல், இந்த வோய்ப்டபு அரசப் பணிகேளில்
கவடல போரப்கபோர தட்டிப் பறித்து
விடுகன்றனர.
இதனோல் ந முடடைய னபோருளாோதோர வளார்சி
முயறசி கேளு அதடன் சோரந்த கவடல
வோய்ப்புக்கேளு பின்னடடைவிகலகய உுளான.
இந்நடலயில் மோறற ஏறபடைோ விட்டைோல்,
அடுத்த நூறறோணடிில இந்தியோ இப்கபோது
இருப்பது கபோலகவ இருக்கு . இடத நங்கேு
விரு புகன்றீரகேளாோ?
திருவுளுவர, ”னபோருளில்லோரக்கு இிவிலகே
மில்டல” என்ுற கூுறகன்றோர. இங்குப் னபோருு
என்பது தங்கேமு , பணமு அல்ல. ள்கேரு
னபோருட்கேு, உணி முதலயனவோ .
தங்கேத்திறகு , பணத்திறகு கடடைத் துுளா
போதுகேோப்பு வசதிகேு உணிப் னபோருுகேளுக்குக்

கடடைக்கேவில்டல.
்ணடுகதோுற லட்சக்கேணக்கேோன டைன்
தோனியங்கேு கபோதிய போதுகேோப்பின்றி அழந்து
கபோகன்றன என்ுற அரசின் தகேவகல கூுறகறது.
னபோருு என்றோல் மனிதன் உயிர வோழ்வதறகேோன
ள்கேரு னபோருுகேகளா என்பதுதோன் தமிழ்வழக்
கேருத்து.
”யோஅ இரப்படவ னபோன்் னபோருளு
கபோகேமு அல்ல" என்ற பரபோடைல் வரு
இதடனகய வறபுுறத்து கன்றது. மனிதர உணடு,
உடுத்தி வோழ்திலக்குரய னபோருுகேடளா உறபத்தி
னசய்ு னதோழகல, னதோழல் கேளில் எல்லோ
சிறந்தது.
அதனோகலகய, வுளுவ , ”உழதுணடு
வோழ்வோகர வோழ்வோர" என்றது. ்னோல்
இதுவடரயில் பல துடறகேளில் சக்கேரவரத்திகேு
உருவோகயிருப்படதப் கபோல, உழகவோரல்

சக்கேரவரத்திகேு உருவோகேவில்டல.
”உழிக்கு னதோழிலக்கு வந்தடன
னசய்கவோ " என்ற போரதியின் போடைல்
இன்னமு போடைலோகேகவ இருக்கறது.
உழவரகேளு , னதோழலோளாரகேளு இன்்
சமூகேத்திில சர- ்ட்சியிில சர-கபோதிய
அந்த–டதப் னபறவில்டல. உழி ,
னதோழில சிறந்து விளாங்க, உழவர,
னதோழலோளார வோழ்க்டகே, என்ுற சீரடமுடைன்
அடமகன்றகதோ, அன்ுறதோன் இந்தியப்
னபோருளாோதோர சீரோனதோகே அடமு .
உலகே எப்னபோழது தன்னல
உணர்சியிகலகய னசயல்படு . இஃது
இயறடகே. இந்தத் தன்னல உணர்சிடயத் தடடை
னசய்யக்கூடைோது. நல்லவரகேளுடடைய பிறர நல
நோடு கநோன்புடைன் இடணத்து, கேயவர
கேளிடைத்தில் கேோணப்படு தன்னலத்தின்
கவகேத்டத மட்டுப்படுத்த கவணடு . இது ஒரு

சிறந்த பணி.
நமது னபோருளாோதோர ்க்கேத்திறகுரய முயறசிகேு,
மூன்ுற கேோரணங்கேளிலருந்து கதோன்றி
வளாரகன்றன. அடவ கதடவகேு, கதடவகேடளா
அடடைு முயறசிகேு, திருப்தி (Wants, Efforts,
Satisfaction) என்ற மூன்றோகு .
எது கேோரணமோகே இருப்பி் , னபோருளாோதோர
வளார்சி, மனித மனங்கேளிகலகய னதோடைங்கேப்
னபுறதல் கவணடு . நமது நோட்டில் சகேகபோகே
வோழ்க்டகேடய எதிரத்துப் கபோரோடிய
சந்நயோசிகேு அறிிுறத்திய ”்டச அுறமின்”*
என்ற ககேோஷத்திலருந்து, வுறடமயில்
கடைந்துழில கபோது ந மோல் எழந்திருக்கே
முடிய வில்டல.
வோய்ப்போட்டு, சருதிக்கு இடசந்தவோுற இருக்கே
கவணடு . அதுகபோல, ்டசகேளு , சமுதோய
நலன், னபோதுநலன் ்கயவறுறக்கு

அடைங்கயதோகே இருக்கே கவணடு .
நமது னபோருளாோதோர ்க்கேத்திறகுரய வழ,
ஒிவனவோரு னபோருடளாு எிவவிதத்தில் மிகே்
சிறந்த முடறயில் பயன்படுத்தி எிவவளாி
கூடுதல் உறபத்தி னசய்யலோ என்ற
அொணகுமுடறயிகலகய இருக்கறது.
னபோருளாோதோர வளார்சிக்கு மோகமடத னலனின்
10 கேடைடமகேடளா வடரயுறத்து
வலுுறத்துகன்றோர. அவறுறு சில:
1) உங்கேளுடடைய கசோ கபறித்தன ,
கேவனமின்டம, பின்தங்கய தன்டமடய
உுளாவோுற உணருங்கேு. இவறடற மூடி
மடறத்துப் பயன் இல்டல.
2) கேல்வி இன்டமடய மோறுறங்கேு.
3) கசோரந்து இருப்படத எதிரத்துப்
கபோரோடுங்கேு.
4) உங்கேு கவடலகேு எல்லோவறடறு சர
போருங்கேு. னசோறகேு னசோறகேளாோகேகவ
இருந்துவிடைக் கூடைோது. னபோருளாோதோர

அடமப்பில், நடடைமுடறயில் னவறறி அடடைந்து
இருக்கேகவணடு . என்பனவோகு . ் நமது
நோட்டில் கசோஷலச போணி, ஜனநோயகே
கசோஷலச என்ுற னசோன்னடவகேு எல்லோ
னவறறி னபறவில்டல. தீரமோனங்கேளாோகேகவ
இருந்து விட்டைன. நடடைமுடறக்கு வரவில்டல.
நமது நோடு வளாமோன நோடு. ்னோல் மக்கேளில்
னபரு போகலோர ஏடழகேு; திட்டைமிட்டை
னபோருளாோதோர வளார்சிு , சமநடல
விநகயோகேமு , நமது நோட்டுக்கு இன்ுற
உடைனடியோகேத் கதடவ.
நமது சமுதோய கதனிக்கேடளாப் கபோல,
கூட்டுறி முடறயில் பணிப் பகரி னசய்து
னகேோணடு, அயரவிலோது, சுறசுறப்புடைன், ஒகர
குறிக்ககேோளுடைன் உடழத்தோல்தோன் நமது நோடு
வளாமோன நோடைோகே முடிு . எல்கலோரு
எல்லோமு னபறுற வோழ இயில .

கதனீக்கேளுக்கு வோய்த்தது இயல்பூக்கே .
அதுகபோல நமக்கு னபோருளாோதோர
முயறசிகேளில், உறபத்தி சோரந்த னபோருளாோதோர
முயறசிகேளில் ஈடுபட்டு உடழப்பது
இயல்போனதோகே, ஜவ சபோவமோகே என்ுற
மோுறகறகதோ அன்ுறதோன் நோ னபோன்வளா
நடறந்த புவிடயக் கேோணலோ .
னபோதுிடைடமடயக் கேோணலோ .
இந்தத் திடசயில் இன்ுற நோ னசல்லவில்டல.
நோ னசல்லகவணடிய திடச, புவிடயப்
னபோதுவில் நடைத்து திடசயோகே, உறபத்தி சோரந்த
னபோருளாோதோர ்க்கே வழயிலோன திடசயோகே, பிறர
பங்டகேத் திருடைோத திடசயோகேப் போரத்து
நடடைகபோடுகவோமோகே!
வளாரகே உறபத்தி !
மலரகே னபோதுடம !!
--10.9.1994 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்

்றறிய உடர.
------------

6. கவளாோணடம் சிந்தடனகேு

இன்டறய னபோருளாோதோர எப்படி இருக்கறது?
கவளாோணடமப் னபோருளாோதோர வடகேயில் நோ
எங்ககே கபோய்க் னகேோணடிருக்ககறோ ? நோ
எங்ககே கபோகே கவணடு ? நமது நோடு
கவளாோணடம நோடு. கவளாோணடமக் குரய
நலப்பரப்பு, நலவளா , மனித சக்தி மிகுந்த
நோடு. நமது இலக்கயங்கேளில், கேோப்பியங்கேளில்
தவறோமல் கவளாோணடமடயப் புகேழ்ந்து கபசோத
கேவிைஞரகேு இல்டல.
்னோல், இன்டறய தடலமுடறயில்
கவளாோணடமத் துடறயில் கபோதிய ்ரவ
இல்டல! அரசப் பணிகேடளா விடை,
வியோபோரத்டதவிடை விவசோய இரணடைோந்தரத்

னதோழல் என்ுற கேருதப்படுகறது. இது முறறிில
தவுற.
”சழன்ுற ஏரப்பின்னது உலகே அதனோல்
உழந்து உழகவ தடல" என்ுற
”உழதுணடு வோழ்வோகர வோழ்வோர”
என்ுற திருக்குறு கூுறகறது.
உடைகலோடு கூடிய உயிர வோழ்க்டகேக்கு உணிப்
னபோருுகேு இன்றியடமயோதன. உணிப்
னபோருு கேடளா வழங்குவது விவசோயத்
னதோழகல! அதனோகலகய ”உணடி
னகேோடுத்கதோர உயிர னகேோடுத்கதோகர! “ என்ுற
இலக்கயங்கேு போரோட்டுகன்றன.
நடடைமுடறயில் போல் தரு பச,
புணணியமோனது என்ற ந பிக்டகே இருந்து
வருகறது. ்னோல், தமிழர வோழ்வியலல்
எருகத முதன்டம னபறுறுளாது. நோ வணங்கு
கேடைிு-சிவனபருமோன், தனது ஊரதியோகேி ,

உயரத்திப் பிடிக்கு னகேோடியோகேி பயன்
படுத்துவது எருதுதோன் என்படத உணரகே.
திருக்ககேோயில் முகேப்பில் வரகவறபது உ
எருகத!
”உழத கநோன் பகேடு அழதின்றோங்கு”
என்ற புறநோனூறுற வர, என்ுற கபோறறத்தக்கே
வர. உழததின் பயனோகய னசந்னநல்லரசிடய,
னசங்கேரு பின் சோறடற மனித உலகேத்துக்கு
உணணக் னகேோடுத்துவிடு பணபுடடையடவ
எருதுகேு. ்தலோல்தோன், தமிழர வோழ்வில்
னபோங்கேல் விழோ உழவர திருநோளாோகே உருக்
னகேோணடைது.
மனிதன் உணடு உயிர வோழ்திலக்கு ஒரு
நோடளாக்கு் சரோசர எிவவளாி உணிகூட்டுணி கதடவகயோ அது அவ்க்குக்
கடடைக்கேவில்டல. அதனோல் வலடமயிழந்து
நறகன்றோன். நமது நோட்டில் உணிப் னபோருு
உறபத்திடயப் பன்மடைங்கு னபருக்கு திடசயில்
னசன்ுற னகேோணடிருக்ககறோ . அன்றோடைத்

கதடவக்குரய உணிப் னபோருுகேடளா உறபத்தி
னசய்வடதக் கூடுதலோக்கே கவணடு .
இலோப கநோக்கல் பணப் பணடைங்கேடளா உறபத்தி
னசய்வடது ரயல் எ–கடைட் என்ற னபயரல்
விடளா நலங்கேடளாு கேணமோய்கேடளாு
பறறிக் னகேோணடு வருவடது தவிரக்கே
கவணடு . ஊட்டி வளாரக்கு தோய் கபோன்றது
நல , உணவளிப்பவரகேு விவசோயிகேு!
உழிக்கு னதோழிலக்கு வந்தடன
னசய்கவோ !
நமது இந்திய நோட்டுப் னபோருளாோதோரத்தில்
விவசோய கேணிசமோன பங்டகேப் னபறுற
வந்துுளாது, னபறுற வருகறது. நமது நோட்டுப்
னபோருளாோதோரத்தில் விவசோய வகக்கு பங்கு
39 விழக்கேோடு. அது மட்டுமல்ல. விவசோயத்
னதோழல் மூல கடடைக்கு கவடல வோய்ப்பு
19-விழக்கேோடு என்படது கேவனத்தில்
னகேோுளா கவணடு .

தமிழ் நோட்டின் னபோருளாோதோரத்தில்
கவளாோணடம னபறுறுளா னபோருளாோதோர விகத
28 விழக்கேோடு. கவடல வோய்ப்பு 62 விழக்கேோடு.
இந்திய நோட்டுப் னபோருளாோதோரத்டத
விவசோயத்தின் மூல கமில கூட்டை
வோய்ப்புணடு.
அதுகபோலகவ தமிழ்நோட்டிில கூட்டை அதிகே
வோய்ப்புக்கேு உுளான. அந்த வோய்ப்புக்கேடளா
நோ முழடமயோகேப் பயன்படுத்தினோல்
னபோருளாோதோரத் துடறயில் தறசோரபு நடலடய
அடடைய முடிு . எல்கலோரு பசிதீர உணபது
மட்டுமன்றி, பசி, பட்டினிடய அறகவ ஒழத்து
னவளிகயறற இயில , "வுறடமகய
னவளிகயுற” என்ற ககேோஷத்திறகு னவறறி
கசரக்கே முடிு .
இன்ுற நமது னபோது உணிப் னபோருு,
உறபத்தியில் 20 விழக்கேோடு அயல் நோடுகேளுக்கு
ஏறுறமதியோகறது. நமது உணித் கதடவயில் 33
விழக்கேோடு பறறோக்குடற தோன். ்யி்

மகழ்்சியோன ஒரு னசய்தி, மக்கேு னதோடகேடய
ஈடுனகேோடுத்து உணிப் னபோருு உறபத்தியோக
உுளாது.
இந்திய மக்கேு னதோடகே, இந்திய நோட்டைளாவில்
2.3 தோன் கூடியிருக்கறது. ்னோல்,
விவசோயத்தில் வளார்சி 4.2; தமிழ் நோட்டில்
வளார்சி 3.1. கதடவடயவிடை உறபத்தி
கூடுதலோகுுளாது.
இப்படி உறபத்தி இருந்து பருப்பு வடகேகேு,
எணனணய் வித்துக்கேு, கேோய்கேறிகேு முதலயன
பறறோக் குடறகயயோ . இவறடற உறபத்தி
னசய்யக்கூடிய நலங்கேு ந மிடைத்தில்
இல்டலனயன்ுற கூறமுடியோது. நோட்டைளாவில்
நலங்கேு உுளான. நமது பகுதிகேளில் னச மண
சரடளா மணல் நல நடறய உுளாது.
விவசோயத்டத ஒரு னதோழலோகேக் கேருதி் னசய்ய
கவணடு . ஏகனோ தோகனோ என்ுற னசய்தோல்

விவசோய கபோதிய பயடனத் தரோது. இன்ுற
விவசோயத் னதோழலல் அதிகேமோன கபர
ஈடுபட்டிருக்கறோரகேு. இவரகேளில்
குடறந்தபட்ச நோன்கல் ஒரு பங்கனடரயோவது
கவுற னதோழல்கேளுக்கு மோறற னசய்ய
கவணடு .
இந்திய மக்கேு னதோடகேயில் 4.2 கபரகேு
விவசோயத் னதோழலல் ஈடுபட்டுுளானர.
தமிழ்நோட்டு மக்கேளில் 3.3 மக்கேு விவசோயத்
னதோழலல் ஈடுபட்டுுளானர. இந்தியோவில்
விவசோயிகேளிடை நல நபருக்கு 4.8
னஹக்கடைரோகே இருந்தது. இப்கபோது நபருக்கு 1.5
னஹக்கடைரோகேக் குடறந்துவிட்டைது.
னபோதுவோகே ஐந்து கபர னகேோணடை குடு ப
ஒன்றின் பரோமரப்புக்குக் குடறந்தது ஐந்து ஏக்கேர
கதடவ. விடளா நலத்தின் அடிப்படடையில்
மக்கேு னசறிி 2.5 க்குு இருத்தல் நல்லது.
இப்கபோது விவசோய னசய்யப் னபுற

நலங்கேடளாவிடை வரப்புகேகளா அதிகே .
இகதகபோல னநல் சோகுபடி னசய்ு நல
குடறந்து வருகறது. முன்பு சோகுபடி னசய்ு
நல 27 இலட்ச னஹக்கடைரோகே இருந்தது.
இபகபோது 21 இலட்ச னஹக்கடைரோகேக்
குடறந்து விட்டைது. நலத்தில் னநல் உறபத்தி
னசய்வதறகுப் பதிலோகே பணப் பயிரகேு, கேரு பு
முதலயன உறபத்தி னசய்வது, வீட்டு
மடனகேளாோகே மோறறி விறபது கபோன்ற
மனப்கபோக்கு வளாரந்து வருவதோல் விவசோய
நல குடறந்து வருகறது.
இந்தப் கபோக்கு நடித்தோல் உணிப்
பறறோக்குடற ஏறபடை வழ வகுத்ததோக விடு .
முன்கப நமக்கு, பயுற வடகேகேு, எணனணய்
வித்துக்கேு, கேோய்கேறிகேு பறறோக் குடற என்ுற
கூறியடத நடனவில் னகேோுகே.
மண என்பது  ஓர உயிரயல் னபோருு என்படத

ந மில் பலரு உணரகவணடு . னபோதுவோகே
மணணில் அங்கேகே் சத்து (இயறடகே உர 5 சத ,
மணி்சத்து 45 சத , கேோறுற 25 சத , நர 25 சத ,
னதோழ உர்சத்து 60 சத இருத்தல் நல்ல விடளா
நலத்திறகு அடடையோளா .
நலத்தின் கமறபரப்பில் உுளா மனகல,
அதோவது நோன்கு அங்குல கமறபரப்கப
கவளாோணடமக்கு ஏறறது. இப்புவிக் ககேோளாத்தில்
கேல் கதோன்றிய பிறககே மண கதோன்றியது. இந்த
மண கதோன்ற, குடறந்தது 10 இலட்ச
்ணடுகேு பிடித்தன என்ுற உணரந்தோல்,
நலத்தின் கமறபரப்பில் உுளா மண கேணடைத்தின்
அருடம நமக்குப் புரு .
தமிழகேத்தின் நலப்பரப்பில்- விடளா நலப்
பரப்பில் மூன்றில் இரணடு பங்கு நல
னச மண நலகமயோகு . இந்த் னச மண
கேணடைமு ்ழமறறது; இளாகய
இயல்புடடையது. கேோர நடலுமின்றி அமில

நடல மின்றி, சம நடலயில் இருக்கறது.
மண உயிரறற னபோருு அன்ுற. பல்வடகே
உயிரனங் கேளின் வோழடை அது.
ள்ணணோடிக்கு புலப்படைோத டவர– முதல்
போக்ிரயோ, ்க்டிகனோடம சீட்–, போசி, ் பி,
ப்கரோட்கசோவர, மணபுழ, எுற பு, இன்்
பிற பூ்சிகேு, பிரோணி இனங்கேு அதில் வோழ்ந்து
வருகன்றன.
ஒரு டகேப்பிடி மணணில் ககேோடைோ் ககேோடி
உயிரகேு இருக்கன்றன. அவறறில் சில,
டழ்நடல னச டமயோகே வோய்ந்திருப்பின் மிகே
மிகே விடரவோகேப் னபருக்கேமடடைகன்றன. குளிர
மணணில் உயிரகேளுடடைய னசயல்
குடறிபடுகறது. மணணில் ஈர , னவப்ப ,
கேோறுற ்கய மூன்ுற னசிவடவயோகே
அடமந்தோல் அிவியிர கேளுக்குத் தகுந்த
டழ்நடல ஏறபடுகறது.
சுறசுறப்போகே மண புழக்கேு நடறந்திருக்கு

மண, வளா நடறந்திருப்படத உணரத்து .
அகதகபோல் பல்வடகே உயிரனங்கேு
கேணொணக்குப் புலனோகேோவிடி் ஒரு வோரத்தில்
எணணறறனவோகே கேணக்கலடைங்கேோதன வோகேப்
பல்கப் னபருக வளாரகன்றன.
மண வளா என்பது அளாவறற னசோத்து
மதிப்புடடை யது. கவளாோணடம
னபோருளாோதோரத்தின் உயிரநோடி, மணவளாத்டதப்
போதுகேோத்தகலயோ . மணவளாத்டத இரசோயன
உரங்கேு மூல போதுகேோக்கே முடியோது. இரசோயன
உரங்கேு உர என்பது கூறப்படுவகத, ஒரு
உபசோர முடறதோன்.
நலத்தின் வளாத்டதக் கேோப்பது, இயறடகேத்
னதோழ உரமு , தடழ்சத்து உரமுகம என்படத
ந விவசோயிகேு நடனவில் னகேோுளா
கவணடு . இரசோயன உரங்கேு நலத்தில் உுளா
உரத்டத விடரந்து பயிரகேளுக்கு எடுத்துத் தரு
கரயோ ஊக்ககேகளா என்படத நோ உணர

கவணடு .
மண வளாத்திறகுப் படகே, மண அரப்பு. இந்த
மண அரப்பு, விவசோயத் னதோழடல்
சீரகுடலய் னசய்து, மனிதகுலத்துக்ககே
அழடவத் தரு . ரோ–டைன் னசப் என்ற
விஞ்ைஞோனி மண வளா பறறி ்ரோய்ந்து
புகேழ்னபறற விஞ்ைஞோனி கரோ சோ ரோ்யத்தின்
அழிக்குப் பயிரத் னதோழல் சீரகுடலந்தது ஒரு
கேோரண என்ுற கூறி உுளாோர அவர.
மணவளா குடறதல் ஒரு நோட்டு மக்கேளின்,
வோழ்க்டகே வீழ்்சிக்கு முக்கயமோன
கேோரணமோகு . மனிதரன் உடைல் நலிக்கு
ஊட்டை்சத்து இன்டம கேோரண . ஊட்டை்சத்து
தரு உணவின்டமக்குக் கேோரண விவசோய்
சீரகுடலி.
விடளாு நன்னசய்- புன்னசய் புலங்கேடளாகயோ,
பழத் கதோட்டைங்கேடளாகயோ கேோல்நடடைகேு கமு
கமய்்சல் தடரயோகே மோறுறவது அல்லது தோகம

்கு படி விட்டு விடுவது கூடைோது.
கேோல்நடடைகேடளாக் கேணடைபடி கேட்டுப் போடில்லோத
வடகேயில்-குறிப்போகே ்டுகேடளா கமய்க்கு
முடறககேடுகேளாோல் மண அரப்பு ஏறபட்டு
மணவளா னகேடு .
இன்ுற தமிழ்நோட்டில் கமய்்சல் தடர என்பகத
இல்டல. சில இடைங்கேளில் புல்கல இல்லோத
மந்டத னவளிகேடளா கமய்்சல் தடரயோகேப்
பயன்படுத்துகன்றனர. ஊரகேுகதோுற
கேோல்நடடைகேளின் எணணிக்டகேக்கு ஏறற வோுற
கமய்்சல் தடரடயு , கேோல்நடடைத் திவனத்
தடழகேடளாத் தரு மரங்கேடளாு
வளாரத்தோல்தோன் ந முடடைய நலத்தின்
மணவளாத்டதக் கேோப்போறற முடிு .
கவளாோணடமயிலோன னபோருளாோதோரமு
னசழப்போகே இருக்கே முடிு .
கேோறறினோில மண அரப்பு ஏறபடுவது உணடு.
அதோவது கேோறறினோல் மண பறந்து
கபோய்விடுதலோகு . இதடனத் தடுக்கேப்

புலங்கேளின் எல்டலயில்- கவலகேளில் கேோறுறப்
தடுப்பு மரங்கேடளா-உயரந்த மரங்கேடளா – உதி,
பூவரச, பலோ முதலயடவகேடளா நடுவது நன்டம
பயக்கு . இதனோல், கேோறறோல் மண அரப்பு
ஏறபடுவடதத் தடுக்கேலோ .
நமக்குத் தீங்கு னசய்ு மண அரப்பு,
மனிதனோல்அவ்டடைய அக்கேடறயின்டமயோல்,
அலட்சியத்தினோல் ஏறபடுவகதயோகு , மண
அரப்பு, மனித்டடைய கேட்டுப் போட்டுக்குு
அடைங்கயகத தடடைபடைோ மண அரப்பு,
வுறடமக்குரய வோயில், சமுதோயத்தின்
வலடமக்கு னபோருளாோதோர் னசழப்புக்கு
உடலடவக்கு .
இன்ுற ந முன் உுளா தடலயோய
பிர்சடனகேளுு ஒன்ுற, உடைனடியோகேக் கேவனிக்கே
கவணடிய பிர்சடன கேளுு தடலயோயது மண
அரப்கபயோகு . மண அரப்பு, இந்தியப்

னபோருளாோதோரத்டத மிகேி போதிக்கு .
்தலோல், ۔
நலத்திடன உழோமல் தரசோகேப் கபோடைோதீர!
நலத்திடன கமடு புளாமோகே அடமய விடைோதீர!
சமநடல் சமுதோய கேோண முதல் முயறசி,
சமநடல நல அடமப்பு
னபய்ு மடழ நர,
நன்ுற நறகேோமில
னமல்ல நலமகேடளாத் தழவி  ஓடை் னசய்வீர!
மனித்க்கு ்டடைகபோல
நலத்திறகு ஒரு பசடம, கபோரடவ !
கேணடைபடி ்டு மோடுகேடளாக்
கேட்டுப்போடில்லோமல் கமயவிடைோதீர!
விடரவில் னகேோுடளா லோப தரு எதுி
அழடவகய தரு .
கேோடுகேடளா அழக்கு னவுளாோடுகேடளாத்
தவிரப்ீர!
நலத்டத ஊட்டி வளாரக்கு
னச மறியோடுகேடளா் கசரத்திடுவீர!
கேோறுறத் தடுப்பு மரங்கேடளா

கவலகேு கதோுற நடுவீர!
கேோலத்தோல் அடமந்த மணவளாத்டத இழக்கேோதீர!
மணவளா இழப்பு,
மனிதகுலத்திறகு அழி என்ுற உணரவீர!
ந முடடைய விவசோயப் போதிப்புக்கு
கவளாோணடம அடிப்படடையிலோன
னபோருளாோதோரப் போதிப்புக்கு மிகே முக்கயமோன
கேோரணங்கேளில் ஒன்ுற, வறட்சி.
நமது நோட்டில் னபய்ு மடழ 76 னசன்டி
மட்டைருக்கு குடறி. இந்தியோவில் னபய்ு
மடழடயத் னதன்கமறகலருந்து வீச கேோறுற
இந்துமோக் கேடைலல் படிந்து நர சமந்துனகேோணடு
வந்து தருகறது. இதுகவ, னதன்கமறகுப் பருவக்
கேோறுற மடழ. னதன்கமறகுப் பருவ மடழகய
னபய்ு மடழயில் னபரு பகுதி, கதோரோயமோகே
75 விழக்கேோடு.
அடுத்துப் னபய்வது வடைகழக்குப் பருவ மடழ.

ஒரு ்ணடில் 76 னசன்டி மட்டைருக்கு
குடறவோகே மடழ னபய்தோல் அந்தப் பகுதி
வறட்சியோல் போதிக்கு .
ந தமிழ்நோடு இிவவடகேயில்
போதிப்புக்குுளாோவது. இங்ஙன வறட்சியோல்
போதிப்படதத் தவிரக்கேி . மடழடய
கூடுதலோகேப் னபறி கேோடுகேளின் அளாடவக்
கூடுதலோக்கே கவணடு . கவளாோணடம
முடறப்படி னமோத்த நலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு கேோடு இருக்கே கவணடு . இப்கபோது
அிவவளாி இல்டல.
னபய்ு , குடறந்த மடழத் தணணடர,
முடறயோகேப் பயன்படுத்த நோ கேறுறக்னகேோுளா
கவணடு . ககேோடடை மடழ- னதன்கமறகுப்
பருவ மடழக் கேோலத்தில் நலத்டத உழதுவிடை
கவணடு . இதனோல் நல , னபய்த மடழத்
தணணிடரத் தன்போல் ஈரத்து டவத்திருக்கு .
அடுத்து வரு வடைகமறகுப் பருவ மடழக்

கேோலத்தில் நடைி னசய்யத்தக்கே வடகேயில்
கணறுறத் தணணிடரக் னகேோணடு நோறுறப் போவி
டவத்துக்னகேோுளா கவணடு .
வடைகமறகுப் பருவ மடழ னபய்திடைன் உழத
நலத்டத ஒன்ுற அல்லது இரணடு உழவில் கசுற
கேலக்க நட்டுவிட்டைோல் தணணரப் போசன
இல்லோமகல மடழ நரகலகய பயிடர வளாரத்து
மகேடல் கேணடுவிடைலோ .
நோளுக்கு நோு பருவ கேோல மோறி வருகறது.
மடழயின் அளாி குடறந்து வருகறது. இந்த்
டழ்நடலகேடளானயல்லோ கேவனத்தில் னகேோணடு
விவசோயி கேு நடைந்துனகேோணடைோல்தோன்
கவளாோணடம அடிப்படடை யிலோன
னபோருளாோதோரத்டதப் போதுகேோக்கே முடிு .
்றறில் தணணர வரட்டு , கேணமோயில் நர
நடறயட்டு என்பது இன்டறய டழ்நடலக்கு
ஒத்து வரோதது. அகதோடு னபய்ு மடழத்
தணணிடர் னசோட்டு நரகூடை வீணோகேோமல்

கசகேரக்கு மனப்போன்டம கதடவ.
நலத்தில் புல், பூணடு முடளாத்து வளாரந்து
மூடிுுளா இடைங்கேு மடழ நடர மிகே மந்த
கேதியில் தத்தி் னசல்ில . கேோடு அடைரந்த நலத்து
மண, தன்கமல் விழ நடரக் கேடைற பஞ்சகபோல்
உறிஞ்சித் கதக்க நுறத்திக் னகேோுளு .
்தலோல், நர் கசரக்டகே நலப்பகுதி, நரப் புரளி
நலப்பரப்பு, கேணமோய்கேு, வோய்க்கேோல்கேு,
கேணமோய்க் கேடரகேு முதலயடவகேளில்
மரங்கேடளா வளாரப்பது நல்லது. இந்த மரங்கேு
தணணிடரக் குடித்துவிடு என்ற அ்ச
தவறோனது. 10 விழக்கேோட்டுத் தணணிடரக்கூடை
மர குடிப்பதில்டல.
அடவ, னபய்ு மடழ நடர நலத்துக்குு
னசிலத்தி நலத்தடியில் நடரத் கதக்க டவத்து,
கணுறகேளில் நர வளாத்டதப் போதுகேோத்துத் தரு .
புவியீரப்பு ்றறல் நரத் திவடலகேடளா

நலத்துக்குு இழத்து டவத்து் கசமிக்கறது.
இங்ஙன மர , புல் முதலயடவகேளாோல் மடழ
நடர முடறப்படுத்திய மிதமோன நகரோட்டைமோகே
அடமய விடைோமல்,  ஓடடையோகே விரவடடைந்து ஒடை
அ்மதித்தல் கூடைோது. உடைன் தடுத்து் சீரனசய்ய
கவணடு . இல்டலகயல் அடவ மோனபரு
 ஓடடைகேளாோக நல , பணடண, ஊர முழது
கூடை அழத்துவிடு .
கவளாோணடம னபோருளாோதோரத்தில் நலமு
நலத்தின் வளாமு னபரு பங்கு வகப்பதோல்
மணவளா பறறிு மண அரப்டபப் பறறிு
அதிகே னசோல்ல கநரட்டைது.
கவளாோணடமக்கு அடிப்படடையோன
மணவளாத்டதப் பறறி அறிந்துனகேோணகடைோ .
நமது தமிழ் நோட்டின் நலப்பரப்பு, னபய்ு
மடழ, இயறடகே் டழ்நடலகேளுக்கு ஏறப உுளா
னதோழல், படிமர வளாரப்பு. னச மண சரடளா

கேலந்ததோகே இருப்பதோல் மோி , பலோி
நன்றோகே வளாரு .
மோவிறகு, டவத்த முதலோணடிறகு மட்டு
தணணிர ஊறறினோல் கபோது . பின் வரு
்ணடுகேளில் மடழநர மரத்டத் சறறித்
தங்குவதறகு ஏறறவோுற மணடண கேட்டினோில ,
நலத்டத உழதோில கபோது . தணணிர போய்்ச
கவணடு என்ற அவசிய இல்டல.
அதிகே முதலீடு கதடவயில்டல. ரூ 5000
இருந்தோல் கபோது . பின் ்ணடுகதோுற
போதுகேோப்புக்கு பரோமரப் புக்கு ரூ 2000 வடர
னசலவோகு .
மோ, பயிரனசய்ு நலத்தில் முதல் ்ுற
வருடைங்கேு வடரயில் ஊடு பயிர
பயுறவடகேகேு, கேடைடல முதலயன சோகுபடி
னசய்யலோ . இதில் பரோமரப்பு் னசலிக்குரய
னதோடகே கடடைத்து விடு .

மோ பழ வடகேயில் நல , னபங்கேகளர நமது
பகுதிக்கு ஏறறது. இது பணப்பயிரு ்கு .
இந்தப் பழ மரங்கேு ்ணடுகதோுற தவறோமல்
கேோய்க்கு . மர முழவது கேோய்க்கு . ஐந்து
வருடைத்திலருந்கத கேோய்க்கே ்ர பித்து விடு .
10 வருடைத்திலருந்து நன்றோகேக் கேோய்க்கு .
சரோசர மர ஒன்ுறக்கு 50 ககலோ கேோய்க்கு . ஒரு
ககலோ விடல 10 ரூபோய். 40 மரங்கேளுக்கு 2000
ககலோ. இதன் மதிப்பு 20000 ரூபோய். இிவவளாி
வருமோன கவுற எந்த் சோகுபடியிில
கடடைப்பதில்ன்ல. மோவின் வயது 35 வருடை
முதல் 40 வருடை வடரயோகு .
அடுத்து, பலோமர . பயிரடு னசலி,
பரோமரப்பு் னசலி ்கயடவ மோடவப்
கபோலகவதோன் இதறகு ்கு . ்னோல், ஒரு
ஏக்கேருக்கு 70 மரங்கேு நடைலோ . பலோி 5
வருடை முதல் பலன்னகேோடுக்கே ்ர பித்து 10

வருடைத்திலருந்து முழ மகேடல் தரு . அதோவது
பலோமர ஒன்ுறக்கு 10 பழ 70 மரங்கேளுக்கு
700 பழ . ஒரு பழத்தின் விடல ரூ 80 பலோ
சோகுபடியின் மூல ்ணடு ஒன்ுறக்கு் சரோசர ரூ
50,000 வருவோய் கடடைக்கு .
்தலோல், ந நோட்டுப் னபோருளாோதோரத்தில்
குறிப்போகே அந்நய நோட்டு் னசலோவணியில்
பழத்தின் பங்கு அதிகே . ந முடடைய நோட்டின்
ஏறுறமதியில் 25 விழக்கேோட்டுக்கு கமலோகேப்
பழங்கேளு பழப்பக்குவப் னபோருுகேளு பங்கு
வகக்கன்றன.
பழத்கதோட்டை அடமக்கு னதோழடல அறிய
பழக் கேன்ுறகேடளா வோங்கே பச னபோன்
முத்துரோமலங்கேத் கதவர மோவட்டைத்திிலுளா
கநம , அரச பழப் பணடணடய நோடைலோ .
நமது நோட்டில் பலபகுதிகேளில் னதன்டன
நன்றோகே வளாரு . னதன்டன, நல்ல பணப் பயிர;
நல்ல வருமோன தரக் கூடியது. னதன்டன ஒரு

ஏக்கேருக்கு 50 முதல் 60 வடர நடைலோ .
சில உயர ரகேங்கேு அல்லது கேவனிப்பு
அடிப்படடையில் 5 வருடைத்திகலகய கேோய்ப்புக்கு
வந்து விடு கேோலதோமத மோயின் 7 வருடைங்கேளில்
கேோய்க்கேத் னதோடைங்கவிடு . நல்ல முடறயில்
உர டவத்து மோத 2 தணணர போய்்சினோல்
ஒரு மர சரோசர 200 கேோய் கேோய்க்கு ,
குடறந்தோில 100 கேோய்க்குக் குடறயோது.
்னோல், நோட்டில் இப்கபோது சரோசர மர
ஒன்ுறக்கு 80 கேோய்தோன் கேோய்க்கறது. 200-க்கு
60-க்கு உுளா வித்தியோச இழப்பு இது
ந முடடைய னபோருளாோதோரத்டதப் போதிக்கு .
சரோசர ஒரு னதன்டன ்ணடு ஒன்ுறக்கு ரூ 800
னகேோடுப்பதறகுப் பதில் ரூ 240 தோன் தருகறது.
இந்தியப் னபோருளாோதோரத்தில் கதங்கேோயின் பங்கு
கேணிசமோனது. ்தலோல், னதன்டனடய
நன்றோகேப் பரோமரத்து உரய பயடன அடடைவதன்

மூல விவசோயிகேளின் வோழ்க்டகேத்தர உயரு .
நோட்டின் னபோருளாோதோர கம படு .
இந்தியோவின் னபோருளாோதோரத்தில் விவசோயப்
னபோருுகேளின் விடலக் னகேோுடகே,
விவசோயிகேளுக்கு ஏறறதோகே இல்டல. விவசோயப்
னபோருளாோதோரத்தில் ஏறபடு இலோபத்டதப்
னபரு போில இடடைத் தரகேரகேகளா
அடடைகன்றனர.
பழ , கேோய்கேறிகேடளா அழகேோமல் போதுகேோக்கு
வசதிகேு உறபத்தியோகு தலங்கேளில் இல்டல.
னநல்ில கூடைப் கபோதிய போதுகேோப்பு் னசய்யப்
னபறோமல் பலலட்ச டைன்கேு வீணோகன்றன.
கவளாோணடமப் னபோருளாோதோரத்தில் சீரோன
நடல, நலவ கவணடுமோனோல் மறறப்
னபோருுகேளுக்குப் கபோல, உறபத்தி
னசய்பவரகேகளா, விடல நரணயிப்பவரகேளாோகே
இருக்கே கவணடு .

உறபத்தியோளாருக்கு ள்கேரகவோருக்கு
இடடையில் இடடைத்தரகேர இல்லோமல் இருப்பது
நல்லது. தவிரக்கே இயலோது எனில், தரகேரகேளின்
எணணிக்டகேடயயோவது குடறக்கே கவணடு .
அப்கபோதுதோன் விடலகுடறு :
விவசோயிகேளின் வோழ்க்டகேத்தர உயரு .
நமது நோடு, கேோய்கேறி உறபத்தியிில
பறறோக்குடற ுடடையகதயோகு . அந்நய்
னசலோவணிடய ஈட்டித் தருவது கூடைக்
கேோய்கேறிகய என்படத மறந்து விடைக் கூடைோது. ஒரு
ஏக்கேரல் கேோய்கேறி சோகுபடி னசய்ய ரூ 1100
னசலவோகு ; ்னோல் வரி ரூ 4750 ்கு .
தணணிரத் கதடவு குடறகவ. பரோமரப்பில்
மட்டுகம அக்கேடற கதடவ.
அடுத்து நமது நோட்டுப் னபோருளாோதோரத்தில் னநல்
கேணிசமோன பங்கு வகக்கறது. னநல்
உறபத்தியில் தன்னிடறி னபறறிருப்பது

மகழத்தக்கேது.
்யி் , நமது நோட்டில் னநல் உறபத்தி
னஹக்கடைர ஒன்ுறக்கு 3 1/2 டைன்்க்குப் பதில் 1
1/2 டைன்னோகேத்தோன் இருக்கறது. னநல்
உறபத்திடய கமில கூட்டினோல்
கவளாோணடமப் னபோருளாோதோர சிறக்கு .

இந்தியப் னபோளாோதோரத்தில் கவளாோணடமப்
னபோருளாோதோர முதல் இடைத்டத வகக்கே
கவணடு . தரச நலங்கேு அடனத்து ஏதோவது
ஒரு வடகேயில் கம போடு அடடைய கவணடு .
விவசோயத்டதப் பன் முகேமோகே் னசய்தோல்தோன்
னநல், பழமரங்கேு, னதன்டன, கேோய்கேறிகேு
என்ுற நலத்டதப் பிரத்து் சோகுபடி
னசய்தோல்தோன் ்ணடு முழவது வருமோன
வரு .
கூடுதலோன நலப்பரப்பில் வியோபோர ரீதியோன

பழங்கேு, னதன்டன கபோன்றடவகேடளா உறபத்தி
னசய்தோல்தோன் இந்திய நோட்டின்
னபரருளாோதோரத்தில் அந்நய் னசலோவணிடய
அதிகேமோகே அடடைய முடிு .
கவளாோணடமத் னதோழல் எல்லோத்
னதோழடலு விடை் சிறந்தது; சதந்திரமோனது;
நடலயோனது. விவசோயப் னபோருுகேளின் விடல
நரணய , உறபத்தி னசய்த னபோருுகேடளாப்
போதுகேோத்தல் ்கயவறுறக்கு உரய ஏறபோடுகேு
கதடவ.
கவடல கதடிப் கபோகே கவணடைோ
கவளாோணடமயில் ஈடுபடுகவோ !
--17-9-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
ஒலப்பரப்போன உடர.
--------------------

7. கேோல்நடடை னபோருளாோதோர்
சிந்தடனகேு

மனித வோழ்க்டகேயில் கேோல்நடடைகேு வகக்கு
பங்கு மிகேி னபரயது ்கு . மனித்க்கு
உறற கதோழடம யோகே வளாரந்து, வோழ்ந்து
அவ்க்கு ஊட்டை தருவனவோகேி , ்க்கே
தருவனவோகேி விளாங்கு னபருடம
கேோல்நடடைகேளுக்ககே உணடு.
மனிதனின் இன்றியடமயோத் கதடவக்ளாோகய
உணி, உடடை, கேளிப்பு, மகழ்்சி, கேோவல் என
துடறகதோுற கேோல்நடடைகேு முக்கயமோன
இடைத்டதப் னபறுற வந்து உுளான; னபறுற
வருகன்றன. விவசோயத் னதோழிலக்கு
கேோல்நடடைகேு கதடவ. நலத்திறகு வளா

கேோக்கு னதோழ உர உறபத்திக்குக் கேோல்நடடைகேு
மிகேி கதடவ மட் மல்ல,
இன்றியடமயோதடவுமோகு .
கேோல்நடடைகேு இல்டலகயல் விவசோய
இல்டல; உணி இல்டல; ஏன் மனிதகுல
வோழ்க்டகேயின் ்தோரகம கேோல்நடடைகேு என்றோல்
மிடகேயோகேோது. அதனோகலகய னசல்வத்திறகு
"மோடு" என்ுற னபயர டட்டியது வுளுவ .
தமிழர த அகேத்திடண வோழ்விில கூடை
ஏுறதழ ிதல் என்ற துடற அடமந்துுளாது.
னதோன்டமயோன சிவனநறியில் எருது சிறப்போன
இடைத்டத, சிவனபருமோ ்க்கு ஊரதியோகேி ,
உயரத்திப்பிடிக்கு னகேோடியோகேி , சிறப்பிக்கேப்
னபுறகறது. டதத் திங்கேளில் னபோங்கேலன்
கபோது, மோட்டுப் னபோங்கேில உணடு.
இந்திய நோட்டின் னபோருளாோதோரத்தில் கேோல்நடடை
கேளின் பங்கு சமோர 9 விழக்கேோடு இருந்து

வருகறது. இந்தியோவில் கவளாோணடமத்துடற
மூல கடடைக்கு வருவோயில் 30 விழக்கேோடு
கேோல்நடடைகேு மூல கடடைக் கறது. இது தவிர,
கதோல் மறுற கதோல் அடிப்படடையில் ்ன
னபோருுகேளின் உறபத்தி 2600 ககேோடி ரூபோய்
அளாிக்கு உயரந்துுளாது.
இந்தியப் னபோருளாோதோரத்தில் கேோல்நடடைப்
னபோருளாோ தோரத்தின் பங்கு கேணிசமோகே
இருக்கறது. நமது நோடு, அந்நய்
னசலோவணியோகே 50 ககேோடி ரூபோய் வடரயில்
கேோல்நடடைகேளின் கதோல், கதோல்
அடிப்படடையிலோன னபோருுகேு ஏறுறமதி
னசய்வதன் மூல ஈட்டுகறது. ்தலோல்,
தரமோன கேோல்நடடைகேடளா-மோடுகேடளா வளாரப்
பதன் மூல அந்நய் னசலோவணிடயக்
கூடுதலோகே ஈட்டை முடிு .
நலங்கேளில் பணப்பயிரகேு சோகுபடி னசய்து
அடடைு இலோபத்டத விடை

கேோல்நடடைகேளுக்குுளா தீவனப்புல் வளாரத்து,
கேோல்நடடைகேடளாு வளாரத்தோல் அதிகே இலோப
கடடைக்கு .
மூன்ுற கேலப்பின னஜரசி . கேறடவ மோடுகேு, 5 +
1 அளாிுளா தடல்கசர இன னவுளாோடுகேு
னகேோணடை ஒரு யூனிட் டவத்து வளாரத்தோல்
்ணடு ஒன்ுறக்கு ஒரு னஹக்கடைருக்கு ரூ.
22,800 கடடைக்கு . சோதோரணமோகே் னசய்ு
சோகுபடியில் ரூ. 8,450 தோன் கடடைக்கு . இந்த
மோதிர பணடணகேளுக்கு "ஒருங்கடணந்த
பணடண" என்ுற னபயர.
இந்த ஒருங்கடணந்த பணடணயில் கவடல
நோட் கேளு குடறி. போல் உறபத்திடய
டமயமோகேக் னகேோணடை ஒருங்கடணந்த கூட்டுப்
பணடணயில் போல் மூல கடடைக்கு னரோக்கேப்
பண னமோத்த வருமோனத்டதக் கூடுதலோகேத்
தரு . அதுமட்டுமன்றி ்ணடு முழவது
வருமோன தரு .

நோட்டிடன வளாப்படுத்து போடதயில்
பலதரப்பட்டை இதோழல்கேு இருந்தோில
விவசோயமு அடத் சோரந்த னதோழல்கேளு தோன்
இன்் முன்னணியில் உுளான.
கேோல்நடடை வளாரப்புக்கு அ்சரடணயோன
கவளாோணடமக் கேோடுகேளிில அடத் சோரந்த
னதோழல்கேளிில நோட்டின் 60 விழக்கேோடு மக்கேு
ஈடுபட்டுுளானர. நோட்டு மக்கேு னதோடகேயில் 60
விழக்கேோடு மக்கேு வோழ்க்டகேக்கு ்தோரமோகே
இருப்பது கேோல்நடடைகேு வளாரப்பு , கேோல்நடடை
சோரந்த னதோழல்கேளுகம யோ .
நமது நோட்டு மக்கேளுக்கு-விவசோயிகேளுக்குக்
கேோல்நடடை வளாரப்பு அறிவியல் சோரந்த னதோழல்
என்படத உணரத்த கவணடு . கேோல்நடடைகேடளா
அறிவியல் சோரந்த வடகேயில் வளாரக்கேோவிடில்
கபோதிய பயன் தோரோ வருவோு தோரோ.
பழங்கேோலத்தில் கேோல்நடடை வளாரப்பு,

கவளாோணடம யின் துடணத் னதோழலோகேகவ
இருந்து வந்துுளாது. ்னோல் இன்ுற,
கேோல்நட்டை வளாரப்பு, வியோபோர கநோக்கேத் துடைன்
கூடிய ஒரு னதோழல் என்ற நடலக்கு வளாரந்து
விட்டைது.
கேோல்நடடைகேளில் கேலப்பின , கேோல்நடடை
வளாரப்பில் புதிய னநறிமுடறகேு-உத்திகேு,
கநோய்த் தடுப்பு முடற, கேோல்நடடை
அடிப்படடையிலோன புதிய புதிய னதோழல்கேு
்கயன நோளு வளாரந்து வந்து
னகேோணடிருக்கன்றன. இனிகமில வளாரு .
இத்தகு அறிவியல் சோரந்த கபணலோல் - பரோமரப்
போல், 1970-1971-ல் 93,400 டைன்னோகே இருந்த
போல் உறபத்தி, 3,37,500 டைன்னோகே
உயரந்துுளாது. இது தவிரக் ககேோழப் பணடண
வளாரப்புத் னதோழலோல் 1961-ல் 650 ககேோடி
ரூபோய் மதிப்பிலருந்தது, 1989-ல் ரூ. 34,54
மில்லயன் ரூபோய் அளாிக்கு வளாரந்துுளாது.

உலகே நோடுகேு பலவறடறு விடை இந்தியோவில்
கேோல்நடடைகேு அதிகே . உலகேத்தில் உுளா
கேோல்நடடைகேளின் எணணிக்டகேயில் சறகறறக்
குடறய 21 விழக்கேோடு நமது நோட்டில் உுளா
கேோல்நடடைகேு,
கேோல்நடடைகேளில் முதன்டமயோனது பச. நமது
சமுதோய மரபுப்படி பச, பூசடனக்குரயது.
்யி் பசக்கேு வளாமோகே
வளாரக்கேப்படுவதில்டல.
நமது நோட்டில் 17.6 ககேோடி பசமோடுகேு உுளான.
எருடமகேு 5.3 ககேோடி உுளான. ்கே 22.9 ககேோடி
மோடுகேு, இவறறில் கேோடளா-கடைோ
்கயவறடறக் கேழத்துக் கேணக்கட்டைதில் 8
ககேோடி போல்மோடுகேு உுளான.
இந்த 8 ககேோடி போல் மோடுகேளில் 2.4 இலட்ச
போல் மோடுகேுதோன் தினசர 2 லட்டைருக்கு கமல்

போல் னகேோடுக் கன்றன. போக்க 5.6 இலட்ச
போல் மோடுகேு தினசர 2 லட்டைருக்கு
குடறவோகேகவ போல் கேறக்கன்றன.
ந நோட்டுப் பசக்கேு வருடை சரோசர 175 ககலோ
கரோ தோன் போல் கேறக்கன்றன. எருடமகேு
வருடை சரோசர 440 ககலோ கரோ போகல
கேறக்கன்றன. இந்த அளாி, அறிவியல் சோரந்த
முயறசியோல் 5431 லட்டைரோகே
உயரத்தப்னபறுறுளாது.
நமது தமிழ்நோட்டில் 107.75 இலட்ச
பசக்கேளு 28.79 இலட்ச போல் கேறக்கு
எருடமகேளு உுளான. தமிழ்நோட்டில் ஒரு
பசமோடு  ஓர ்ணடுக்குக் னகேோடுக்கு போலன்
சரோோர அளாி 200 லட்டைர;  ஓர எருடம 283
லட்டைர.  ஓர ்டு 20 லட்டைர. ்யி்
ந முடடைய கதடவடய கநோக்கே,
பறறோக்குடறகய!

ஒரு மனித்க்கு் சரோசர ஒரு நோடளாக்கு 280
கரோ போல் கதடவ. தமிழ்நோட்டில்
கடடைப்பகதோ சரோசர 61 கரோ தோன். இந்தப்
பறறோக்குடறடயப் கபோக்கே, தரமோன
கேோல்நடடைகேடளா வளாரக்கே கவணடு .
நவீன அறிவியல் சோரந்த பரோமரப்பு
முடறகேுடைக் டகேயோணடு போல் உறபத்திடயக்
கூட்டை முயலகவணடு . அப்கபோதுதோன் நமது
னபோருளாோதோர கம போடுுற .
நமது கதடவயில் 37.5 விழக்கேோடு போகல
இப்கபோது உறபத்தியரகறது. போல் உறபத்தி
மு மடைங்கு உயரந் தோல்தோன் சயகதடவ
பூரத்தியோகு . மக்கேளுக்கு நல
சோரந்த வோழ்க்டகே கடடைக்கு .
பணடணகேளில் வளாரக்கே, பசக்கேு
சிறந்தடவயோ? எருடமகேு சிறந்தடவயோ?
கேணக்கன்படி போரத்தோல் பசடவவிடை, எருடம

அதிகேப் போல் கேறக்கறது. பசவின் போலல்
உுளாடதவிடை எருடமப் போலல் இரணடு
மடைங்கு னவணனணய் அதிகேமோகே இருக்கறது.
பண வருவோடய கநோக்கன் பசடவவிடை
எருடமதோன் நல்லது.
்னோல், பச தூய்டமயோகே இருக்கு . எருடம
அசத்த மோனது. எருடமகேு வளாரப்பதோல் கநோய்
பரிவதறகுரய வோயில்கேு மிகுதி. மக்கேளின்
நணடை னநடிய நல்வோழ்ி கநோக்கல் பசமோடுகேு
வளாரப்கப நல்லது.
மோடுகேளின் வளார்சி 4 முதல் 5 ்ணடுகேளுக்குு
முடிந்துவிடு . அதன் பிறகு அடவ வளார்சி
அடடைவ தில்டல. பசமோட்டின் சரோசர வயது 20
முதல் 23 ்ணடு கேளாோகு . எருடம மோட்டின்
சரோசர வயது $23 முதல் 25 ்ணடுகேளாோகு .
்கேகவ, மோடுகேளின் வளார்சிப் பருவமோகய
கேன்ுறகேளாோகே இருக்கு பருவ கேோலத்தில் நல்ல

ஊட்டை்சத்துக்கேு னகேோடுத்து நன்றோகே
வளாரக்கேகவணடு . கேன்ுறகேளுக்குப்; புரத்
சத்துுளா உணி அதிகே கதடவ.
ஒரு போல்மோடு சரோசர தினசர 10 முதல் 15
லட்டைர வடர போல் னகேோடுக்கேோது கபோனோல்
போல்மோடு வளாரத்தல் னதோழல் ரீதியோகே
அடமயோது. பண வருவோய் குடறு ; னசலி
கூடு . சரோசர 8 லட்டைரோவது கேறக்கேகவணடு .
2 லட்டைருக்கு போல் குடறந்தோல் அந்தப்
போல்மோடு வளாரப்பவருக்கு் சடமகயயோகு .
இ–கரல் கபோன்ற நோடுகேளில் 60 லட்டைர வடர
ஒரு மோடு கேறக்கறது. நமது நோட்டிில படழய
கேோலத்தில் குடைத்தில் போல் கேறந்ததோகே ்ணடைோு
நோ்சியோர கூுறகன்றோர. இப்கபோது போல்
கேறப்பது னச புகேளிில , உழக்குகேளிில தோன் .
போல்மோட்டு வளாரப்பு மிகேி னபோருளாோதோர
அ ச உடடையது. ஒரு பசவின் கேறடவ

மறடவக் கேோல அதோவது ஒரு கேன்ுற
ஈ்வதறகு அடுத்த கேன்ுற ஈ். வதறகு
உுளா கேோல இடடைனவளி குடறயகவணடு .
சரோசர,  ஓர ்ணடுக்கு ஒரு கேன்ுற ஈ்தல்
கவணடு .
்னோல், நமது நோட்டில் 12 மோத முதல் 18
மோத வடரகூடை, சிடனபிடிக்கேக்
கேோலதோமதமோகறது. கேறடவ. மறடவக்
கேோலத்டதக் குடறத்தோல்தோன் கேோல்நடடை
வளாரப்பில் இழப்டபத் தவிரக்கே இயில .
இரு கேன்ுறகேளுக்கடடையில் 60 நோுகேு போல்
வறறி யிருந்தோல் கபோதுமோனது. இப்கபோது
நடடைமுடறயில் 60 முதல் 150 நோுகேு
வடரயில் கேறடவ மறடவ நடிக்கறது. பல
இடைங்கேளில் கூடுதலோகேி இருக்கறது.
நோட்டுப் பசக்கேடளாவிடை, கேலப்பினப் பசக்கேு
இளா வயதிகலகய பருவ அடடைந்துவிடு .

கேலப்பினப் பசக்கேு ்ணடு ஒன்ுறக்கு ஒரு
கேன்ுற ஈ் . ்தலோல், நோட்டுப்
பசக்கேடளாவிடை, கேலப்பினப் பசக்கேு அதிகேப்படி
யோன கேன்ுறகேடளா ஈ்கன்றன.
கேலப்பினப் பசக்கேு கேன்ுற ஈன்ற மூன்றோவது
மோதத் திகலகய சிடனப்பட்டு விடுவதோல் சரோசர
்ணடு ஒன்ுறக்கு ஒரு கேன்ுற ஈ்கன்றன.
அதிகேமோன கேன்ுற கேடளா ஈ்வகதோடு
மட்டுமின்றி அதிகேமோன போடலு கேறந்து
தருகன்றன.
்தலோல், வளாரப்புக்கு-னபோருளாோதோர ரீதியில்
கேலப்பினக் கேோல்நடடைகேகளா நல்லது. கேலப்பின
மோடு கேடளாப் பரோமரக்கே அதிகேக் கேவனமு ,
அக்கேடறு , முயறசிு கதடவ. பயடன
கநோக்கு கபோது இது னபரதல்ல.
கேோல்நடடை வளாரப்பில் முக்கயமோனது பசந்
தீவன மோகு . தமிழ்நோட்டிிலுளா
கேோல்நடடைகேளுக்குத் தறசமய பசந்தீவனப்

பறறோக்குடற 50 விழக்கேோட்டுக்கு கூடுதல்
்கு . இந்த விவர புுளியியல்படியோகு
உணடமயில் நத அளாடவவிடை, பசந்தீவனப்
பறறோக்குடற கூடுத லோகேகவ இருக்கு .
னபோதுவோகே நமது நோட்டு விவசோயிகேு,
தங்கேளுடடைய நலத்தின் ஒரு பகுதியில்
கேோல்நடடைகேளுக்குப் பயன்படைக் கூடிய
பசந்தீவனங்கேடளாப் பயிரடுவதில்டல; பயிரடை
விரு புவது இல்டல.
னபோதுவோகேக் கேோல்நடடைகேளுக்கு, கவளாோணடமக்
கேழிப் னபோருுகேடளாகய தீவனமோகேத்
தருகன்றனர. இவறறில் பிரதோன இடைத்தில்
இருப்பது டவக்ககேோல்.
டவக்ககேோல், கேோல்நடடைகேளுக்கு மிகேி
கதடவயோன நோர்சத்து மிக்கே உணி. ்னோல்,
டவக்ககேோலன் மூல மோடுகேளுக்குக் கடடைக்கு
ஊட்டை மிகேி குடறகவயோ . டவக்ககேோலன்

பயன், மலக்குடைல் இயக்கேத்திறகுஅமுக்கேத்திறகு
உதவியோகே இருந்து சோணத்டத னவளித்
துளுதகலயோகு .
்தலோல், போல் மோடுகேளுக்கு
இன்றியடமயோதனவோகே உுளா பசந்தீவனப்
பயிரகேடளா வளாரப்பதில் தனிக்கேவன
னசிலத்தகவணடு . நமது நோட்டு விவசோயிகேளில்
80 விழக்கேோடு விவசோயிகேு 23 ஏக்கேர நலமு
அதறகுக் குடறவோன நலமு
டவத்திருப்பவரகேகளாயோ . இந்த் சிுற
விவசோயிகேளின் னபோருளாோதோர கம போட்டுக்கு
மிகுதிு பயன்தரக் கூடியது , பண வருவோய்
உடடையது மோன உபனதோழல் போல்மோடு
வளாரத்தல், ஏன்?
வருவோய்க்கு உத்தரவோத உடடைய
னதோழலோகேி அடமு . சிுற விவசோயிகேு
தங்கேளாது நலத்தில் 0.80 னஹக்கடைர நலத்டத
விவசோயத்திறகு 0.20 னஹக்கடைர நலத்டத
கேோல்நடடைத் தீவன பயிர னசய்வதறகு என்ுற

ஒதுக்க, அப்பகுதியில் கசோளா , மக்கேோ் கசோளா ,
ககேோ 1, கனியோககேோ 2, கபோன்றடவகேடளா
வளாரத்தோல் பசந் தீவனப் பறறோக்குடறடயத்
தவிரக்கேலோ .
கமில பயுற வடகேடளா வளாரத்தோல்
மனிதருக்கு உணவோகு . பயுற வடகேத்
தடழகேு கேோல்நடடைகேளுக்குத் தீவனமோகேி
பயன்படு . நலத்திறகு ்க்ஸிஜன்
கடடைக்கு .
பசந்தீவனத்தில் புரத் சத்துுளா சபோபுல்,
கடளாரசி டியோ, அகேத்தி, துவடர, கவலமசோல்
கபோன்றவறடற வளாரக்கேலோ . இவறறில் சபோ
தடழ மட்டு சில விதி முடறகேளுடைன்
மோடுகேளுக்குக் னகேோடுக்கே கவணடு . 10 பங்கு
சபோ தடழு 2 பங்கு இதர
பசந்தடழகேளுமோகேக் னகேோடுக்கே கவணடு . தனி
சபோ புல் மட்டு தருவது நல்லதல்ல. தனி சபோ
புல் மட்டு னகேோடுத்தோல் மோடுகேு கேழு .

கேோல்நடடை வளாரப்பில்-னபோதுவோகேப்
போல்மோடுகேு வளாரப்பில் பச புல் முக்கய
இடைத்டத வகக்கறது. எல்லோ வடகேயோன பச
புறகேளிில , பயிரகேளிில புரத ,
டவட்டைமின்கேு, தோது உப்புக்கேு அதிகேமோகே
உுளான.
சினியோப் புல், எருடமப் புல், யோடனப் புல்,
னகேோழக் கேட்டடைப் புல், அருகே புல்,
மக்கேோ்கசோளாப் புல், கசோளாப் பயிர ்கயடவகேு
பயன்படு . கமில , புரத் சத்து அதிகேமோகே
உுளா குதிடர மசோல், பில்ல னபசரோ, பரசி
்கயடவகேளு பசந்தீவனமோகேப் பயன்படு .
கேோல்நடடைகேளுக்குக் கேலப்புத் தீவன , பச புல்,
டவக்ககேோல் ்கயடவகேு தினசர தீவனத்தில்
இடை னபற கவணடு . மோட்டின் எடடையில்
ஒிவனவோரு ககலோ கரோமுக்கு ஒரு ககலோ
கேோய்ந்த புல்ில மூன்ுற ககலோ பச புல்ில

னகேோடுப்பது நடடைமுடற. இத்துடைன் 1.5 கேலப்புத்
தீவனமு தரகவணடு .
போல் தரு மோடுகேளுக்குத் தீவன
தரு னபோழது அவறறின் எடடை, னகேோடுக்கு
போல் அளாி, போலன் னகேோழப்பு் சத்து
கபோன்றவறடறக் கேருத்தில் னகேோணடு,
தீவனங்கேு தரகவணடு ! பசக்கேளுக்குப் புரத ,
எரசத்து, னகேோழப்பு் சத்து, உயிர் சத்து மறுற
தோதுக்கேு ்கயடவ நோுகதோுற
கதடவப்படு .
்யி் , புரத , எரசத்து, தோது்சத்துக்கேு,
சணணோ பு மணி் சத்துக்கேளுக்கு மட்டுகம
முதன்டமயோன இடைமளிக்கேப் னபுறகறது.
தோதுக்கேளு , உப்பு மோடுகேளுக்குத் கதடவ.
உப்பு் சத்து குடறந்துகபோனோல், மோடுகேு
சவரகேளில் உரச , சிுறநடர விரு பிக்
குடிக்கு .

இடதத் தவிரக்கே மோடுகேளுக்கு உப்டபத்
தீவனத்தில் கசரக்கே கவணடு . இந்த உப்டப
மோடுகேளுக்குத் தர, தமது நோட்டு கதசிய
்ரோய்்சி நுறவன . "உப்புக் கேட்டி" (Cattle
lick) ஒன்டறக் கேணடுபிடித்து அறிமுகேப்
படுத்திுுளாது. இந்த உப்புக்கேட்டிடயப் போல்
மோடுகேளுக்கு எதிகர கேட்டித் னதோங்கேவிட்டு
விட்டைோல் போல்மோடுகேு அடத நக்கக்
னகேோணகடையிருக்கு . இந்த உப்புக்கேட்டி
குன்றக்குடி போல் உறபத்தி சங்கேத்தில் வியோபோர
ரீதியில் உறபத்தி னசய்யப்படுகறது.
ஒரு போல் மோட்டுக்கு நோுகதோுற சரோசர 43
முதல் 35 ககலோ பச புல், 9 முதல் 10 ககலோ
இடல, 2 ககலோ டவக்ககேோல் உணவோகே
வழங்கேகவணடு .
பச புல் பயிர னசய்ய இயலோத கேோலத்தில் பயன்
படுத்துவதறகேோகேப் பச புல்டல Salaje
முடறயில் போதுகேோத்துப் பயன்படுத்தலோ .

னசகல் முடறயோவது அடர அடி
இடடைனவளிகேு விட்டு குழகேடளா னவட்டி
அதன் அடிப்பகுதியில் டவக்ககேோற படுக்டகே
அல்லது போலதீன் கபப்படர விரத்து, குழயின்
பக்கேங்கேளிில போலதீன் கபப்பரகேடளாத்
தடுப்போகே டவத்து, புறகேடளா ஒருமுழ நளாத்
துணடுகேளாோகே னவட்டி, பரப்பி டவத்து,
அதன்கமல் ்டலக் கேழிக் கேரு பு்
சக்டகேகேடளா உப்புடைன் கசரத்துப் பரப்ப
கவணடு .
இிவவோுற ஒன்றன்கமல் ஒன்றோகேத் கதடவயோன
அடுக்குகேடளா டவத்தபின், கமல்போகேத்தில்
போலதீன் கபப்பரோல் மூடி, கேோறுறப் புகேோதபடி
மணடணப் பரப்பிக் குழடய நரப்பிவிடை
கவணடு . மூன்ுற மோதத்திறகுப் இறகு,
குழயில் டவக்கேப்பட்டை புறகேடளா எடுத்துக் கேோல்
நடடைகேளுக்கு வழங்கேகவணடு .
பச புல்டல விரு பி உணபடதப் கபோல, மர

இடல கேடளாக் கேோல்நடடைகேு விரு பி
உணபதில்டல. அதனோல், னதோடைக்கே கேோலத்தில்
பச புறகேளுடைன் தடழகேடளா் கசரத்து அளித்துக்
கேோல்நடடைகேடளாப் பழக்கேப்படுத்த கவணடு .
மர இடலகேடளா 12 மணி கநர நழலல்
உலரத்திக் னகேோடுத்தோில கேோல்நடடைகேு
விரு பி உணொண . மர இடலகேு கமல் உப்புக்
கேடரசடலத் னதளித்து அல்லது னவல்ல கேலந்த
தணணிடரத் னதளித்துத் தந்தோில மோடுகேு
விருப்பத்துடைன் தின்் .
கேோல்நடடைகேளின் வளாரப்பில் கவளாோணடமக்
கேோடு கேளின் பங்கு மகேத்தோனது. எிவவளாி புல்
தீவன கபோட்டைோில ்டு, மோடுகேளுக்கு
கமய்்சலல் ஏறபடு திருப்தி வரோது. ்தலோல்,
ஊரகதோுற கமய்்சல் தடரகேு அடமக்கே
கவணடு . ஒரு மோடு, சழறசி முடறயில்
்ணடுகதோுற கமய 1 முதல் 14 ஏக்கேர நல
கதடவப்படு .

கேோல்நடடைப் னபோருளாோதோரத்தில் னச மறி
்டுகேு உரய இடைத்டதப் னபறுற
விளாங்குகன்றன. ்ழ்கூளா முடறயில்
னவுளாோடுகேு-தடல்கசர ்டுகேடளா
வளாரப்பது நல்ல இலோபகேரமோன னதோழல்.
னவுளாோடு கேடளா ்ழ்கூளா முடறயில் வளாரக்கே
கவணடு . இதடன "னகேோட்டில் வளாரப்பு’
என்ுற கூுறவர. இதனோல் னவுளாோடுகேளாோல்
ஏறபடைக் கூடிய கேோடுகேு போதிப்டபத்
தவிரத்திடைலோ .
அடுத்து, கேோல்நடடைப் னபோருளாோதோரத்தில் நமது
கேவனத்டத ஈரப்பது ககேோழ வளாரப்பு.
ககேோழகேடளாக் கேடுடமயோகேப் போதித்த
"கே கபோரோ" கநோய்க்கு எதிரோகே நவீன தடுப்பூசி
அறிமுகே னசய்யப்பட்டுுளாது.
்ணடுக்கு 310 முட்டடைகேு என்ற நடலடம
மோறி, தறகபோது கூடுதல் முட்டடையிடு புதிய
ககேோழயினங்கேு உருவோக்கேப்பட்டுுளான. கேடைந்த

பல ்ணடுகேளாோகேக் ககேோழ முட்டடைகேு உறபத்தி
கேணிசமோகே உயரந்துுளாது.
முட்டடையிடு ககேோழகேளின் எணணிக்டகே
கூடியதன் வழ முட்டடை உறபத்தி 682
மில்லயனிலருந்து 1821 மில்லயனோகே
உயரந்துுளாது. ககேோழ வளாரப்பிில ்ழ்கூளா
முடற அறிமுகேப்படுத்தப் னபறுறுளாது.
கேோல்நடடை னபோருளாோதோரத்தில் மன் வளாமு
அடைங்கு . நணடை கேடைறகேடரகேடளாுடடைய நமது
நோட்டு் னசல்வத்தில் மன் வளாத்திறகுரய பங்கு
மிகேப் னபரது, கேடைல் மட்டுமல்ல. உுநோட்டு நர
நடலகேளிில மன் வளாரப்புப் பணடணகேு
உணடு.
ஒருங்கடணந்த பணடணகேளில் குட்டடை
இருந்து மன் வளாரத்தல் நல்ல வருவோய்
கடடைக்கு . மன்கேு அடிப்படடையிலோன புதிய
னதோழல் ள்ட்பங்கேு அறிமுகேப் படுத்தப்
னபறுறுளான.

நமது நோட்டில் கழக்கு, கமறகுக் கேடைறகேடரகேளில்
அதிகேமோகேப் பிடிபடு மன் வடகேகேளில்
கலோமிகயர வடகேு ஒன்ுற. இந்த மனிலருந்து
ஊுறகேோய் தயோரக் கு முடற-னதோழல் ள்ட்ப
வந்துுளாது. இங்ஙன தயோரக்கேப்னபறற
ஊுறகேோய் 240 நோுகேு வடரயில் னகேடைோது.
ஏறுறமதிக்கு உரயது.
அணடமயில் பரவலோகேப் கபசப்படுவது இறோல்
மன் இறோல் மனின் மதிப்பு நோளுக்கு நோு
உயரந்து வருகறது. னசல்வவளா நோடுகேளுக்கு
எல்லோ ஏறுறமதி னசய்து அந்நய்
னசலோவணிடயத் திரட்டைப் பயன்படுவது இறோல்
"மன் பணடணகேு. இறோல் ம்க்குரய
னபோருளியல் மதிப்பின் கேோரணமோகே இறோல்
"பழப்புத் தங்கே ’ என்றடழக்கேப்படுகறது.
இந்தியப் னபோருளாோதோரத்தில் கேோல்நடடைகேு
வகக்கு பங்கு" அளாப்பரயது. கேரல்நடடைப்
னபோருளாோதோர பன்முடனப் பகுப்புடடையது.

கேோல்நடடைகேு, அறிவியல் னதோழல்
ள்ட்பத்துடைன் (வளாரக்கேப் னபறறோல் நல்ல
இலோப தரக்கூடிய னதோழல்
குடறந் வீட்டில் அதிகே கபருக்கு கவடல
கடடைக்கேக் 应 ஃது. அந்நய் னசலோவணிடய்
ச போதித்துத் தரக்கூடியது."உுநோட்டில்
மக்கேளின் உணிப் னபோருுகேளாோகேப் பயன்பட்டு,
நணடை னநடிய கரோக்கயமோன வோழ்க்டகேக்கு
உதவி னசய்யக் கூடிய சிறந்த னதோழல்.
போல் மோடுகேு, எருதுகேு விவசோயிகேளுக்கு
முழடமயோகேப் பயன்படுகன்றன. மோடுகேளின்
கதோல் னவளி நோடு கேளுக்கு ஏறுறமதி
னசய்யப்பட்டு அந்நய் னசலோவணிடய
அதிகேரக்கே உதவி னசய்கறது.
்டுகேளு கே பளி உறபத்திக்கு , னவறிநோய்
தடுப்பூசி மருந்து தயோரப்புக்கு
பயன்படுகன்றன. அுறடவ சிக்டசக்குப்

பயன்படு (C tgut) தயோரக்கே. உதிகறது.
பன்றிகேளின் இடற்சி இருதய வோல்ிகேு
தயோரக்கேப் பயன்படுகறது.
இங்ஙன குடு பப் னபோருளாோதோரத்திில
நோட்டுப் னபோருளாோதோரத்திில முக்கய பங்கு
வகப்பது , மனித குலத்துக்கு எணணரய
நன்டமகேடளா் னசய்து வருவது மோகய
கேோல்நடடைகேடளாப் கபோறுறகவோ
வீடுகேுகதோுற பசமோடுகேடளா வளாரத்து
வளாமுடைன் வோழ திடசயில் னசல்கவோ !
-- 24-9-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
்றறிய உடர.
-----------------

8. னபோருளாோதோர வளார்சியில் கூட்டுறவின் பங்கு

மனித சமுதோயத்தில் மதிப்ீட்டுக் னகேோுடகே
கேோலந கதோுற மோறிக் னகேோணடிருக்கறது. ஒரு
கேோலத்தில் அரச பதவிகேு மதிக்கேப் னபறறன.
்ட்சித் திற் னசங்ககேோன் டமுகம
மதிக்கேப்னபறறன, ்ட்சிக் கேட்டிலல் அமரந்
திருந்த அரசரகேு எல்கலோடரு மனித குல
மதிக்கே வில்டல. புலடமக்கு, திறடமக்கு,
தவத்திறகு மதிப்பு என்னறல்லோ இருந்து
வந்துுளான.
இன்டறய சமுதோயத்தில் பணத்திறககே மதிப்பு.
இத னோல் இலோபத்டதகய குறிக்ககேோளாோகேக்
னகேோணடு உடைடம கசரக்கு சமூகேத்தின் படழய
கபோக்குகேு-மதிப்புக்கேு இன்னமு

மோறவில்டல. இந்த மதிப்புக்குப் பதிலோகேப்
புதிய மதிப்புக்கேு கதோன்ற கவணடு . அதோவது
மனித மதிப்ீட்டுக் னகேோுடகேகேு உருவோகே
கவணடு .
நமது நோட்டில் ஏடழகேளின் னதோகுதி மிகுதி.
இந்த ஏடழகேளுக்கு வோழ்க்டகேயில் ்க்கேமு ,
போதுகேோப்பு தரக் கூடியது , மனித
மதிப்ீட்டுக்கு் சமுதோய உருவோகேத் துடண
னசய்வது கூட்டுறி ஒன்கறயோ .
ஜனநோயகே முடறயில் னபோருளாோதோர
முன்கனறற கேோணபதில் படகே வரோது.
வன்முடறக்கு அதில் வழ யில்டல.
அடமதியோன சககேோதர அன்பின் அடிப்படடை
யில் எளிதோகேப் னபோருளாோதோர முன்கனறற
கேோணக் கூட்டுறி துடண னசய்ு .
்திக்கே , இலோப ்கயவறறின்
அடிப்படடையில் கதோன்ுற சிரத்டத உுகளர

முரணபோடுடடையது. இலோப , ்திக்கே
இவறறில் நோட்டைமுடடைகயோர இலோபத்திறகுத்
தரு முதன்டமடய எப்கபோது அன்புக்கு ,
உறிக்கு தரமோட்டைோரகேு. எவடரு ?
எப்படிு தன்்டடைய இலோபத்திறகேோகே்
சோமரத்தியமோகே உபகயோகேப் படுத்திக் னகேோுவர.
்னோல், அவரகேு மறறவரகேளுக்கு
உபகயோகேப்படை மோட்டைோரகேு. உுகளர
முரணபோடைோன சிந்தடனகேடளாக் னகேோணடிரோத
மனிதரகேு அடைங்கய அடமப்புக்கேளில் தோன்,
கூட்டுறி வளாரமுடிு ; நடலனபற முடிு .
னபோருளியல் இயறுறவதில் தனியோர துடற,
அரசத் துடற அதோவது னபோதுத்துடற, கேலப்புப்
னபோருளாோதோர அடமப்பு, கூட்டுறித் துடற என
அடமு . மனித குலத்தில் எல்லோருக்கு
எல்லோ கடடைக்கேக் கூடிய சமுதோய அடமப்கப
நமது இலட்சிய .

கசோஷலச சமுதோய அடமப்டப-சரகவோதய
சமுதோய அடமப்டப அடமக்கே விரு பினோல்,
அடத நடற கவறறத் தனியோர துடற
இடைமளிக்கேோது. னபோதுத்துடற இடைமளிக்கு
என்ற ந பிக்டகே சில ்ணடுகேளுக்கு முன் வடர
இருந்தது. இப்கபோது இந்த ந பிக்டகே குடறந்து
வருகறது.
கேலப்புப் னபோருளாோதோரத்திறகு இகத கேதிதோன்.
கசோஷலச இலட்சியத்டத அடடைய-சரகவோதய
சமுதோ யத்டத அடமக்கேக் கூட்டுறித் துடறகய
துடண னசய்ு . இது உுறதி.
நமது நோட்டில் உுளா இன்டறய கூட்டுறி
அடமப்புக் கேளின் மூல இதடன் சோதிக்கே
இயலோது. இன்டறய கூட்டுறி இயக்கே
அரசோங்கே இயந்திரத்தின் இரு புப். பிடியில்
சிக்கயிருக்கறது.
இழப்புக்கு , ஈட்டைத்திறகு

னபோுறப்கபறகேோதவரகேு கமலோணடமப்
னபோுறப்டப ஏறகறோரகேு. கூட்டுறவில்
அடமந்துுளா உுளீடைோன ஜனநோயகே மரபுகேு
அழக்கேப் படுகன்றன.
இன்டறய இந்தியோவில் உுளா கூட்டுறி
நுறவனங் கேு கூட்டுறி வடிவடமப்டபக்
னகேோணடுுளானகவ தவிர, உணரவோல் கூட்டுறி
நுறவனங்கேளாோகே விளாங்கேவில்டல. இந்தக்
குடறபோட்டிலருந்து  ஓரரு கூட்டுறி
நுறவனங்கேு விடுபட்டிருக்கேலோ . அதறகு,
நரவோகேப் னபோுறப்பில் இருக்கு அரச
அிலவலரகேளின் சமூகே் சிந்தடனு ,
்ரவமுகம கேோரண .
கூட்டுறி இயக்கேங்கேடளா மக்கேகளா
கேணடு,னதோடைக்கேத் திலருந்து நடைத்தி,
கநரடடையோகே என்ுற பங்குனகேோுகறோரகேகளாோ,
பயனடடைகறோரகேகளாோ, அன்ுற தோன் கூட்டுறி
இயக்கே னவறறி னபுற .

நமது நோடு விடுதடல னபறற நோு முதல்
திரு பத் திரு ப் னசோல்லப் பட்டு வருவது
‘நமது இலட்சிய கூட்டுறிப் னபோதுநல்
சமுதோய " என்பது, ்னோல், இந்தத் திடசயில்
இன்ுற நோ னசல்லவில்டல. கவுற எங்ககேோ
கபோய்க் னகேோணடிருக்ககறோ .
முதலோளித்துவ சமுதோய அடமப்டப கநோக்ககய
நோடு கபோய்க்னகேோணடிருக்கறது. வுறடமக்
ககேோடு என்ுற ஒன்ுற நளுகறது. அல்லது
உயரகறது. இந்தப் கபோக்கு மோற "கூட்டுறிப்
னபோதுநல் சமுதோய " கேோணபகத வழ: கவுற
வழ இல்டல.
மக்கேு எந்த் டழ்நடலயிில , னபோருளாோதோர
அடிப் படடையில், ஒருவடர் சோரந்தில்லோமல்,
தோகம வோழ முடிு என்ற டழ்நடலடய
ஏறபடுத்த, கூட்டுறிப் னபோருளாோதோர்
சமுதோயத்தினோல் மட்டுகம இயில .

கமில பிற னபோருளாோதோர அடமிகேளில்
னபோருு கடடைத்தோில ்ன்மோ
வளாரவதில்டல: ்ட்சித்திறன் வளாரவதில்டல.
சமூகே ஒருங்கடணந்து வோழ்வதறகுரய பணபு
நலன்கேு வளாரவதில்டல. கூட்டுறித் துடறயில்
மட்டுகம ஒருங்கடணந்த வளார்சி உணடு. ஒரு
நல்ல கூட்டுறவோளான் வறிகயோடர- நலந்கதோடர
அவமதிக்கே மோட்டைோன்.
னபோருளாோதோர முயறசிகேளில் கூட்டுறிக்கு என்ுற
தனிகய எதுி இல்டல. எத்துடறயிில
கூட்டுறி அடிப்படடையில் னபோருளாோதோர
முயறசிகேடளாத் னதோடைங் கேலோ . குறிப்போகே
கவளாோணடம, கேோல்நடடை வளாரப்பு,
சிுறனதோழல் முதலயன கூட்டுறி முடறயில்
னதோடைங்கேலோ .
நமது நோட்டில் கவளாோணடமத் னதோழல்
கூட்டுறி முடறயில் அடமவது நல்லது. நமது
நோட்டில் மிகே் சிுற விவசோயிகேளு , சிுற

விவசோயிகேளுகம எணணிக்டகேயில் மிகுதி. இந்த
விவசோயிகேு தங்கேளின் சிுற சிுற துணடு
நலங்கேளில் நவீன சோதனங்கேடளாப் பயன்படுத்த
முடியோது. கவடல நோட்கேளு அதிகே பிடிக்கு .
இடதத் தவிரக்கே 1000 ஏக்கேர நலப் பரப்பளாவில்
ஒரு கூட்டுறி விவசோயப் பணடண என்ுற
அடமத்துக் னகேோணடைோல் நவீன விவசோயக்
கேருவிகேடளா எளிதில் வோங்கப் பயன்படுத்த
முடிு . ஒரு விவசோய விஞ். ைஞோனிடயக் கூடை
முழகநரப் பணியோளாரோகே அடமத்துக்னகேோுளா
இயில , விவசோய கவடலயில் நோுகேளு
குடறு .
தரமோன கூடுதல் விடளா்சடலத் தரக்கூடிய
அளாிக்கு விவசோயத்டதப் புதிய னதோழல்
ள்ட்பத்துடைன் னசய்ய இயில . இன்ுற இந்த
வோய்ப்பு இல்டல. "கூட்டுறிப் பணடணகேடளா
்ர பிக்கேோ விடில் நோ விவசோயப் பலன் கேு
எடது னபறமுடியோது" என்ுற கேோந்தியடிகேு
கூறியடத நடனி கூரகே,

கூட்டுறிப் பணடணயில் இரணடுமுடற
இருக்கறது. உரடமக்குப் போதகேமில்லோமல்,
நலத்டதகய கூட்டுறிப் பணடணயில்
ஒப்படடைத்து விடுவது ஒருமுடற. இன்ுற" நமது
நோட்டு நலப்பரப்புகேளில் வரப்புக்கேு அதிகே .
நலத்தின் அளாிக்கு ஏறறவோுற குடறந்தது ஒரு
ஏக்கேர-உ்ச பட்ச பத்து ஏக்கேர என்ற அளாவில்
நன்னசய்க் கேழனிகேளாோகேப் பிரத்து, சோகுபடி
னசய்யப் னபுற . மகேடல் னதோகுக்கேப் னபறுற,
ஏக்கேர அடிப்படடை யில் பங்கட்டுத் தரப்னபுற .
இது முறறோகேக் கூட்டுப் பணடண. இந்த
முடறயில் பயன் மிகுதி.
பிறினதோரு முடற விவசோயிகேு
கூட்டுப்பணடண. 1000 ஏக்கேர நலத்டதக்
குறியீட்டு எல்டலயோகேக்னகேோணடு ஒரு
விவசோயக் கூட்டுறிப் பணடண அடமப்பது.
இங்கு நல பணடணயில் கசரவில்டல.

விவசோயிகேு மட்டுகம கசரகறோரகேு. இந்தப்
பணடண அடமப்பிில புதிய" விவசோயக்
கேருவிகேு முதலயன கடடைக்கு . ்னோல்,
பங்குத் னதோடகேக்கு ஏறபகவ கடடைக்கு .
விவசோயப் னபோுறப்பு, விவசோயி்டடையகத.
விவசோயிக்கு கவடல நோு கடடைக்கு . பல தனி
முயறசிகேு கதடவப் படு . நல்லமுடற தோன்.
்னோில பயன் குடறி. பல தனி முயறசிகேு,
ஒரு மோனபரு கூட்டு முயறசிக்கு. ஈடைோகேோது
என்படத நோ உணரு னபோழகத கூட்டுறவின்
இன்றியடமயோத் கதடவடய உணரகவோ .
நமது நோட்டின் விவசோயிகேளில் 60
விழக்கேோட்டினர வுறடமக் ககேோட்டிறகுக்
கீகழதோன் வோழ்கன்றனர. அவரகேளிடை உுளா
நல மிகே் சிறிய அளாகவ. இந்த நலத்டதக்
னகேோணடு அவரகேளுடடைய வோழ்க்டகேடய நடைத்த
இயலோது. ்தலோல், விவசோயிகேு
்ணடுகதோுற கேடைன் படுகறோரகேு.

இன்ுற விவசோயத் னதோழலல்
ஈடுபட்டுுகளாோரல் நோன்கல் ஒரு பங்கனடர
கவுற கவடலகேளுக்கு மடடை மோறற னசய்வது
விவசோயப் னபோருளாோதோரத்திறகு ்க்கே தரு .
இங்ங்ண கவுற னதோழிலக்கு மோுற னபோழது
கூட்டுப் பணடண முடறயிருப்பின் அந்தப்
பணடண அவருடடைய நலத்டத விவசோய
னசய்ு னபோுறப்டப ஏறுறக்னகேோுளு .
்தலோல், கூட்டுப் பணடண முடற மிகேி
ஏறறது, குடறந்த அளாி பயன்தரக்கூடிய
விவசோயிகேு கூட்டுறி சங்கேத்டதயோவது
அடமத்து நமது கவளாோணடமப்
னபோருளாோதோரத்திறகு ்க்கே தந்து நமது
நோட்டடைத் தறசோரபுடடையதோக்கே கவணடு .
அடுத்து, நமது வோழ்க்டகேயில் இடை னபுறவது
உறபத்தி னசய்த னபோருுகேடளா விறபது. நமக்குத்
கதடவயோன ள்கேர னபோருுகேடளா வோங்குவது.
இிவ விரணடு ந முடடைய அன்றோடை

வோழ்க்டகேயில் முக்கய பங்கு வகப்படவ.
உறபத்திப் னபோருளுக்கு நயோய விடல கடடைக்கே
கவணடு . இன்ுற அது கடடைப்பதில்டல.
உறபத்தி யோகு பணடைங்கேடளா, னபோருுகேடளாப்
போதுகேோத்து சீரோன விடலக்கு விறகு
பணிடயு , ள்கேரிப் னபோருு கேடளா
நயோயமோன விடலக்குக் கடடைக்கே் னசய்ு
பணிடயு னசய்வது கூட்டுறிப் பணடைகே
சோடல.
இது இன்ுற நோுகதோுற நஞ்னசன ஏறிவரு
விடல ஏறறத்டதத் தடுக்கேக்கூடியது. கூட்டுறிப்
பணடைகேசோடல உறபத்தியோளாருக்கு
ள்கேரகவோருக்கு இடடையில் இலோப
கநோக்கல்லோது இயங்கத் னதோணடு
னசய்யக்கூடியது. அதுமட்டுமல்ல.
கேலப்படைமில்லோத சத்தமோன னபோருு கேளுக்கு
உத்தரவோத தரு .
ஊரகதோுற கூட்டுறிப் பணடைகே சோடலடயக்

கேோணகபோ உறபத்திப் னபோருுகேளுக்கு நயோய
விடல னபுறகவோ ! கேலப்படைமில்லோத ள்கேர
னபோருுகேடளாப் னபுறகவோ ! நயோய விடலக்
கேடடைகேளில் உணிப் னபோருுகேடளாு ,
மருந்துகேடளாு , உடுத்து ்டடை கேடளாு
னபுறகவோ !
கூட்டுறி இயக்கே முதன் முதலல்
இங்கலோந்தில் னதோடைங்கயது. இங்கலோந்தில்
கூட்டு் சிந்தடன, கூட்டு் னசயல் என்ற
னநறிமுடறயில் வோழ்கவோர சிலர கதோன்றினர.
இவரகேளில் முதன்டமயோனவர  ஓவன்.  ஓவன்
அவரகேடளாக் "கூட்டுறித் தந்டத" என்ுற
போரோட்டுவர. கூட்டுறி இயக்கே க.பி, 1844-ல்
கதோன்றியது.
நமது நோட்டில் 1924-ல் னதோடைங்கயது.
இலட்சிய கநோக்குடடைய சிலர கூடி, சமூகே,
னபோருளாோதோர முன்கனற. றத்திறகேோகே
அடமக்கேப்படுவது கூட்டுறி. அ்சிலர கேோலப்

கபோக்கல் பலரோகேி அடமயலோ .
்யி் , சமூகே் சிந்தடன இலட்சியப் கபோக்கு,
கேருத்னதோறுறடம உடடைகயோரகேகளா கூட்டுறவில்
உுறப பினரோகே் கசரகவணடு . இங்ங்ன
அடமயோவிடில் வணடியின் ள்கேத்தடி னதறகு
கநரக்கு , வணடி வடைக்கு கநோக்கு
கபோகேகவணடு என்ுற எணொணவடதப் கபோல்
முடிு .
கூடி வோழ்தல் என்பது எளிதன்ுற. சயநலமு ,
தன் முடனப்பு மனிதடனக் கூடிவோழ, கூடித்
னதோழல் னசய்ய அ்மதிக்கேோது.
ஒருடமுளாரோக உறிகேடளாப் கபணி வளாரக்கேத்
னதரயோதோர குறறங்கேடளா முயன்ுற கேோணபர,
இயல்போகேக் குறறங்கேு இல்டல-னயனி்
படடைப்பர; சிுறடம தூறுறவர. இத்தகு
மனப்கபோக்குடடைகயோர கூட்டுறி
வோழ்க்டகேக்கு ஒத்துவர மோட்டைோரகேு.

கநோு , மரணமு துரத்தினோில ,
எப்படியோவது வோழ்ந்துவிடை கவணடு என்ற
்ரவத்தில் மருத்துவர கேடளா நோடுகன்கறோ ;
மந்திரங்கேடளா நோடுகன்கறோ ; சோமிகேடளாக்
கு பிடுகன்கறோ . அதுகபோலத்தோகன மனித
உறவிில பிரிகேு கதோன்ுறவது. இந்தப்
பிரிகேு உடை்க்குடைன் மருத்துவ னசய்யப்
னபறுற் சீரனசய்யப் னபறோவிடில் கூட்டுறி
வளாரோது.
ககேோடிக்கேணக்கேோன னசங்கேறகேடளாக்
னகேோணடுதோன் சவரகேு எழப்பப்படுகன்றன.
அவறறில் அடுக்கேப் னபுற கேறகேு
ஒன்டறனயோன்ுற தழவித் தோங்கக் னகேோுவதன்
மூலகம சவரகேு எழ புகன்றன. அதுகபோல,
நோ ஒிவனவோருவரு பிறினதோரு நபடரத்
தழவித் தோங்க அடழத்துக்னகேோணடு கபோனோல்
கூட்டுறி கதோன்ுற ; சமூகேமு கதோன்ுற .
அதுமட்டுமோ? னகேோத்தனோர சவர
கேட்டு னபோழது இடடைனவளிடய் சரனசய்ய

சல்லக் கேறகேடளாப் கபோடு வோர. சல்லக் கேறகேு
கடடைக்கேோது கபோனோல் முழக்கேல்டல
உடடைத்து் சல்லயோக்கப் கபோடுவோர. ்னோல்,
சவரல் சல்ல இருப்பது னதரயோது. சவரன்
னவளிப்புறத் னதரு . சவர தன்்ு
அடைங்கருக்கு சல்லகேடளாக் கேோட்டைோது. முழத்
கதோறறத்டத மட்டு தோன் கேோட்டு .
அதுகபோல, மனிதருுளு குணக் ககேடைரகேு
சிலர இருக்கேத்தோன் னசய்வர. பலவீனரகேு
இருப்பர. நலந்கதோர இருப்பர. மனித
சமூகேத்தின் இந்தக் குடறகேு னவளிகய
னதரயோமல் நடைந்துனகேோுவதுதோன் கூட்டுறவின்
கநோக்கே . வல்லவரகேளு ,
வல்லடமயறறவரகேளு , ஒத்தோரு ,
உயரந்தோரு , தோழ்ந்தோரு , ஒருங்கு கசரந்து
தடைத்து இயக்கேகம கூட்டுறி.
கூட்டுறவில் அங்கேத்தினரகேு கூடுதலோகேகவோ,
குடற வோகேகவோ, முதலீடு னசய்யலோ . ்னோல்

முதலீட்டின் அளாவோல் உயரி இல்டல;
தோழ்ி இல்டல. எல்லோ ருக்கு ஒகர
வோக்குத்தோன் கூட்டுறி சோதி, மதங் கேளுக்கு
அப்போறபட்டை நடுி நடலடயப் கபொணதல்
கவணடு . அதுமட்டுமல்ல. கூட்டுறவில்
னசய்யப்னபுற முதலீட்டுக்கு் சந்டத
வட்டிகூடைக் கடடைக்கேோது. குடறந்த வட்டிதோன்
கடடைக்கு .
்திபத்திய நஞ்சக்கு மோறுற கூட்டுறகவயோ .
கூட்டுறி பயன் அளிப்பது, அதன்
இயக்கேத்டதப் னபோருத்தது. கூட்டுறி
அடமப்பிிலுளா அங்கேத்தினரகேு அதன்
னசயறபோட்டிறககேறப, பயன் அடடைவர.
கூட்டுறி ஜனநோயகே மரபுகேடளாப் பின்பறுறவது,
கூட்டுறி னவறறி னபற அதன் அங்கேத்தினரகேு
னதோடைரந்து இயங்கேகவணடு . னபோருளாோதோர
கம போட்டுக்கு கூட்டுறகவ சிறந்தது.
கூட்டுறி மூல தோன் கேடடை ககேோடி

மனிதடனு கேடடைத்கதறற இயில .
கூட்டுறவோளார, குறிப்போகே் சயநலமறறவரோகே
இருக்கே கவணடு . இந்தப் பணபிடனப்
னபுறதல் எளிதன்ுற. குடறந்தபட்ச நரவோணத்
தன்டமுடடைய சயநலத்டத யோவது தவிரக்கே
கவணடு . னபோது நன்டமக்கு விகரோத மோன
சயநல உடடையவரகேு கூட்டுறவில் அங்கேத்தின
ரோகே் கசரவதில்அரத்தமில்டல.
கூட்டுறவில் அங்கேத்தினரோகே் கசரவதன்
கநோக்கே : பலரன் துடண னகேோோணடு
சயநலத்டத நடறகவறறிக் னகேோுளுதல்.
அதுகபோலகவ பலருக்கு இவரு உதவ
கவணடு . பர–பர உதவியின் முறனபயகர
கூட்டுறி.
கூட்டுறவோளானின் விருப்பமு , விடழி ,
பிறர நல சோரந்ததோகேகவ இருக்கு .
கூட்டுறவோளான் பிறருக்கு் னசய்ு உதவிடயக்

கேடைடமயோகேகவ கேருது வோன். அந்த உதவிக்குக்
டகே மோறோகேப் பிறினதோரு உதவிடயகயோ,
நன்றிடயகயோ, போரோட்டுக்கேடளாகயோ
எதிரபோரக்கேக் கூடைோது.
கூட்டுறவோளான் எப்கபோது னசோல்ல
முந்தமோட்டைோன்; ககேட்பதிகலகய ்ரவ
கேோட்டுவோன்; அவசிய ஏறபடு : னபோழது சில
னசோல்ிலவோன்; பலர வோயிலோகேி ககேட்கேகவ
விரு புவோன். கூட்டுறவோளானின் உரடமகேு
பின் துளாப் னபுற எந்த் டழ்நடலயிில ,
கேடைடமகேகளா முன்நறகு எல்கலோருடை்
ஒத்துப் கபோவகத கூட்டுறவோளானின் கேடைடம.
னசல்வத்டத் ச போதிப்பதோல் மட்டு
னசல்வரோக விடைமுடியோது, அப்படி் னசல்வரோன
வரலோுற இல்டல. வருவோய்க்கு ஏறற
வோழ்க்டகே, னசலி ்கயவறடற
கமறனகேோுவதன் மூல தோன் னசல்வரோகே
முடிு .

வரி-உத்தரவோதமில்லோதது. டகேயில் வந்த
அல்லது வரப்கபோகற உத்தரவோத னசய்யப்
னபறற வரிக்ககேறப னசலி னசய்ய கவணடு ;
சிக்கேனப்படுத்த கவணடு . அகதகபோழ்து
நலமுடடைய வோழ்க்டகேு , நடைத்த கவணடு .
அதனோல்தோன் கூட்டுறவில், முதலல் பணடைகே
சோடல கேு கதோன்றின. நயோயவிடலயில்
கேலப்படை மில்லோத, ள்கேர னபோருுகேு கடடைக்கேக்
கூட்டுறிப் பணடைகே சோடல கேு
உத்தரவோதமளித்தன. கதடவக்குரய
னபோருுகேளு எளிதில் கடடைத்தன.
னபோருளாோதோரத்தில் மிகேப் னபரய அ ச
சிக்கேன தோன். ‘வோழ்க்டகே் னசலிக்ககே
கபோதவில்டல. எப்படி் சிக்கேனப்படுத்துவது? -இது இன்ுற பலர ககேட்கு ககேுவி
உணடமடய் னசோல்லப் கபோனோல் ஒருவர
னசய்ு னசலிகேளில் முதற னசலவோகே்

கசமிப்கப அடமயகவணடு . இங்ங்ண
கசமித்த னபோருு எய்ப்பி்ு டவப்போகே உதவி
னசய்ு ,
அடுத்து, கூட்டுறவில் னபோருு உறபத்தி.
கவளாோண டமப் னபோருளாோதோரத்தில்
கூட்டுறவின் பங்கு பறறி முன்கப கூறிகனோ .
அடுத்து, கூட்டுறி முடறயில் சிுற
னதோழல்கேடளாத் னதோடைங்க இயக்குதல்.
சிுறனதோழல் கூட்டுறி சங்கேங்கேு நமது நோட்டில்
கவடல வோய்ப்புக் கேடளா வழங்கே உதவி
னசய்ு .
இன்ுற நமது நோட்டின் முதல் பிர்சடன கவடல
யின்டமகய. கவடலடயத் கதடி அடலு
இடளாைஞரகேு பல இலட்சங்கேு டகே மோறி ஒரு
சிுற பணி வோங்கு வதறகுப் பதிலோகே கூட்டு
முயறசியில் சிுறனதோழல்கேடளாத் னதோடைங்கனோல்
அவரகேளுக்கு கவடல கடடைக்கு ; கவுற
சிலருக்கு கவடல வோய்ப்பளிக்கேலோ .
சிுறனதோழல் கூட்டுறிகேளுக்கு டமய-மோநல

அரசகேு நடறய ஊக்கேமளிக்கன்றன.
பிரதமர கநரு கயோஜனோ சய கவடல வோய்ப்புத்
திட்டைத்தில் நபருக்கு ஒரு இலட்ச ரூபோய் 40
விழக்கேோடு மோனியத்துடைன் தருகறோரகேு. இந்தத்
திட்டைத்தில் பத்து இடளாைஞரகேு ஒருங்கடணந்து
உதவிடயப் னபறுற் சிுறனதோழல்
னதோடைங்கேலோ .
கமில முதலீட்டுக்கு-கூட்டுறி
அடமப்பி்டடைய பங்கு மூலதனத்துக்கு, 10
பங்கு வங்ககேு தரு . சிறப்போகேத் னதோழற
கூட்டுறி வங்க தரு . ்தலோல், இன்ுற
வோழ முயறசியிருப்பின் பணத்திறகுப்
பஞ்சகம யில்டல.
இந்த் சிலடகேகேடளாக் கேருவியோகேக் னகேோணடு
கேடைன் வோங்குகவோர பலர. ்னோல் சிலரதோன்
முழடமயோகேப் பயன்படுத்துகன்றனர.
கூட்டுறடவக் கேடைன் வோங்குவதற குரய

சோதனமோகேக் கேருதோமல், னபோருளாோதோர முன்
கனறறத்திறகுரய சோதனமோகேப்
பயன்படுத்தினோல் ந்சய மோகே வோழ்க்டகேயில்
வளா னபருகு .
்ரவ நடறந்த அரப்பணிப்புணரிடைன் கூடிய
கூட்டுறி முயறசிகேு கதோன்றின்,
னபோருளாோதோர வளாரு , குடறந்த முதலீட்டில்
வியக்கேத்தக்கே னபோருளாோ தோர முன்கனறறத்டதக்
கேோண முடிு , அதுமட்டுமல்ல. முதலோளினதோழலோளி என்ற சமூகே அடமப்பு முடற
மடறு , எல்கலோரு  ஓர நடலகய என்ற
னகேோுடகே கமி .
மக்கேு புவிடய நடைத்தகவணடு எனில்,
னபோதுவில் நடைத்தகவணடு எனில், அதறகுரய
ஒகர ஒரு சோதன கூட்டுறிதோன் அதனோல்,
கசோவியத்தில் புரட்சிக்குப் பின்
புனரநரமோணத்தில் ஈடுபட்டை மோகமடத
னலனின், கூட்டுறி இயக்கேத்தில் தனிக் கேவன

னசிலத்தினோர. கூட்டுறவின் வளார்சிகய
கசோஷலசத்தின் வளார்சிக்கு ஒப்போகு என்றோர.
னபோருளாோதோர் சீரடமிடடைய சமுதோய
அடமப்பு கேோலூன்றக் கூட்டுறகவ சோதன
என்றோர.
மக்கேளின் சிந்தடனப் கபோக்டகேு
னசயல்கேடளாு மோறறி் சமுதோயத்திறகுப்
பயன்படுபவரகேளாோகே மோறுற வதில்தோன்
கூட்டுறவின் னவறறி இரகேசிய இருக்கறது.
சமூகே மோறறத்திறகு உந்து சக்தியோகேி ,
உுறதுடண யோகேி கூட்டுறி னவறறி
னபறறோல்தோன் கூட்டுறி இயக்கேத்திறகு
அரத்தமுணடு.
கூட்டுறி னவறறி னபறறோல்தோன் நமது நோட்டின்
னபோருளாோதோர பலமோன அ–திவோரத்தில்
அடமு . நோட்டின் சதந்திரத்திறகு போதுகேோப்பு
ஏறபடு .
இன்ுற நமது நோட்டில் கூட்டுறி இயக்கே

வலடம யோகே இல்டல. ஏன் னபோதுவோகே்
சிறுறோரலருந்து டில்ல வடர ்ட்சியிில ,
னபோருளாோதோர முயறசிகேளு ஜனநோயகே மரபுகேு
வழ நடைக்கேகவணடு என்பகத அரசியல்
சட்டைத்தின் கநோக்கே , ஊரோட்சி, கூட்டுறி
அடமப்புகேளில் மக்கேு ்ரவத்துடைன் ஈடுபடை
கவணடு .
இன்ுற ந முடடைய நோட்டில் ஊரோட்சி மன்றங்
கேளிில , கூட்டுறி அடமப்புகேளிில மக்கேு
பங்ககேறகே முடியோமல் அரச, அதிகேோர
வரக்கேத்தின் டகேயில் ஒப்படடைத்து விடுகன்றது.
கேோடு போதி, நோடு போதி என்பது கபோலத்தோன்
கூட்டுறி இயக்கே . தங்கேளுடடைய உரடம
பறிக்கேப்பட்டைடம குறித்து மக்கேளிடைத்தில்
ககேோப எதுி ஏறபட்டைதோகேத் னதரயவில்டல.
அந்த அடமப்புக்கேு இயங்கயகபோது,
அங்கேத்தினர கேு அந்த அடமப்புக்கேளில்
்கவசிக்கேப் னபறுறப் பங்கு னபறறிருந்தோல்

ககேோப வந்திருக்கு . பல கூட்டுறி
அடமப்புகேளில் தூங்கு அடமப்புகேகளா மிகுதி.
மகேோசடபக் கூட்டைத்திறகு அங்கேத்தினரகேளின்
வருடகே மிகேி குடற வோகேகவ இருக்கு .
”ககேோரத்டத டவத்கத தப்பித்துக் னகேோுவோரகேு
நரவோககேு”.
இன்ுற நமது நோட்டுக் கூட்டுறி நரவோகேத்தில்
அரசின் தடலயீடுகேு அதிகே . கூட்டுறி
நரவோகேத்தில் அரசின் தடலயீடுகேு
குடறயகவணடு . கூட்டுறி நுறவனங்கேளிகல
கூடை இரணடு சோதி முடறயிருக்கறது. அரசின்
அிலவலரோகேப் பணி னசய்பவரகேளுக்குக் டகே
நடறய ஊதிய . கூட்டுறி சங்கேத்தின்
சிப்பந்திகேளுக்கு் ச பளா விகத மிகேி
குடறி.
கமில கூட்டுறித் துடறயில் கவடல
போரக்கு சில அரச அிலவலரகேளுக்குக் கூடை
அரசத் துடறடயப் கபோல ஊதிய இல்டல
என்பது ஒரு குடற. ்தலோல் இன்ுற நமது

கூட்டுறித் துடற பலமோகே இல்டல. கூட்டுறித்
துடறடய் சீரடமக்கே உடைனடியோகே மக்கேு
முன்வர கவணடு .
டமய அரச கூட்டுறித் துடற குறித்து, னகேோணடு
வர இருக்கு நோடு தழவிய கூட்டுறி் சட்டை
விடரவில் வரு என்ுற எதிரபோரப்கபோமோகே
கூட்டுறி அடமப்பில் இன்ுற சரயோன
அடித்தளா இல்டல. ்னோல் கமல்மட்டை
அடமப்பு பலமோகே இருக்கறது, இடதத் தவிரத்து
அடிமட்டை அடமப்புகேு பலமோனடவயோகே
அடமு படி னசய்யகவணடு .
நமது நோட்டுப்புற மக்கேளின் முன்கனறறதிறகுக்
கூட்டுறித் துடறடயத் தவிர கவுற
வழயில்டல என்படத நோ உுறதி
னசய்துனகேோுளா கவணடு . சிறிய வரகேடளாு ,
பலவீனமோனவரகேடளாு போதுகேோத்துப்
பயன்படுத்துவகத குறிக்ககேோு. நமக்குக் கேதி
கூட்டுறகவ யோ . கவுற வழ எதுி
இருப்பதோகேத் னதரயவில்டல.

சமூகே முழவது வளா னபறுற
வோழ்வதறகுரய முயறசிகேளுக்குத் துடணயோகே
அடமயக் கூடியது கூட்டுறி தோன் உலகேத்தில்
இதுவடர ஏறபட்டுுளா முன்கனறற னமல்லோ
கூட்டுறி அடிப்படடையில்தோன் என்பது
வரலோுற. இந்த நடனப்பு-சிந்தடன, நமக்குக்
கூட்டுற வின் போல்: ஈடுபடைத் தூணடு .
சில இடைங்கேளில் கூட்டுறி கதோல்வி
அடடையலோ . இந்தத் கதோல்விக்குக் கேோரண
உுளாோரந்த கூட்டுறி உணரி இல்லோடமகய.
கதோல்விகேடளாக் கேணடு துவளா கவணடிய
அவசிய இல்டல. உயிரப்பு , உறி ,
கூட்டுறிப் பணபு உடடையவரகேு எந்த்
டழ்நடல யிில னவறறி னபறுற விடுவோரகேு.
இது உுறதி.
ஒன்ுற கசரந்து ந டமக் கேோத்துக் னகேோுகவோ !
ஒன்ுற கசரந்து உணகபோ !
ஒன்ுற கசரந்து வீரய னபுறகவோ !

ஒன்ுற கசரந்து அறினவோளி னபுறகவோ !
எவடரு னவுறக்கேோமல் இருப்கபோ !
கூட்டுறவின் வழ வளா கேோணகபோ !
வோழ்விப்கபோ ! வோழ்கவோ ! இதுகவ நோ
னசல்லகவணடிய வழ-தடை
-- 1-10-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
ஒலப்பரப்போன உடர.
----------------

9. இலட்சிய சமுதோய

மோ்டை வோழ்க்டகே தறனசயலோகே ஏறபட்டைது
அல்ல. அஃனதோரு விபத்து அல்ல. இயறடகே
நயதி. திட்டை மிட்டுப் பரணோம வளார்சியில்
வோய்த்தது இந்த வோழ்க்க்டகே, அறபுதமோன
்றறல்மிக்கே புலன்கேளுடை் னபோறிகேளுடை்
அடமந்தது இந்த வோழ்க்டகே.
இப்படி அடமந்தனதோரு வோழ்க்டகே
பய்டடையதோகே, புகேழ்மிக்கேதோகே அடமய
கவணடைோமோ? அடமிகேு மிகுதிு முடடைய
இந்த வோழ்க்டகே எதறகேோகே? அறிி அறிு
கேருவிகேு, னசயல் னசய்ு னபோறிகேு
அடனத்து அடமந்த வோழ்க்டகேயின்
கநோக்கே தோன் என்ன? பயன் தோன் என்ன?

அறிந்துனகேோுளா கவணடைோமோ? கேோறுறுளா
கபோகத தூறறிக்னகேோுளா கவணடைோமோ?
உடை னபோடு உயிர னபோருந்திய நடலயில்
வோழ்ிக்கு உயிரப்போகே இருப்பது மூ்சக் கேோறுற
மூ்சக் கேோறுற அடைங்கனோல்-உயிரப்பு நன்றோல்
மரண . அதனோல், உடைலல் உயிரப்பு நடல
இருக்கு னபோழகத தகேோதன வறடறனயல்லோ
புறத்கத துளி, நல்லன னகேோுளா கவணடைோமோ?
எணொணங்கேு சிந்தடன னசய்ுங்கேு!
கதடி, கசோுற நத்த தின்ுற, சின்னஞ்
சிுறகேடதகேு கபசி, கவடிக்டகேமனிதரோய்
மோணடு கபோகேக் கூடைோது. புகேழ்மிக்கே வோழ்க்டகே
வோழ்தல் கவணடு . அதனோ லன்கறோ,
திருக்குறு அறத்துப்போல்-இல்லறவியலன்
முடிவில் "புகேழ்" என்ுற  ஓர அதிகேோர டவத்தது.
புகேழ் னபுறதல் என்பது எளிதன்ுற; இமயத்தின்
உ்சியில் ஏுறவதி் கேடினமோனது. கப்சோல்,
எழத்தோல் போரோட்டு வரலோ . அது புகேழன்ுற.

பதவிகேளாோல் சறறி நன்ுற பயனிடடைகவோர
வோனுைோவப் புகேழலோ . அதுி கபோல
யகயோ ! விளா பர தோன் புகேழன்ுற !
னசயல்வழ் சோதடனகேு னசய்வதுதோன் புகேழ்
னபுறதறகுரய வழ! அந்த் சோதடனகேளு கூடை
நோட்டின் வரலோறடற நகேரத்துவதோகே அடமய
கவணடு ; மோ்டைத்டத அரத்துத் தின்ுற
அழக்கு சோதிப்பிரவின்டை கேு, னகேோடிய
கநோய்கேு, வுறடம ்கயவறறிலருந்து
மக்கேடளா மட்னடைடுக்கு பணிகய புகேழ்மிக்கே
பணி! அதுகவ வோழ்க்டகேயின் குறிக்ககேோு!
இலட்சிய !
னசன்ற கேோலத்தில் இலட்சிய வோழ்க்டகே வோழ்ந்த
சிலர சோதித்த சோதடனகேளாோகலகய இன்ுற
ந முடடைய வோழ்க்டகே நடைந்து
னகேோணடிருக்கறது. ஒிவனவோரு மனித ்க்கு ,
மனித சமுதோயத்திறகு குறிக்ககேோு கதடவ!
இலட்சிய கதடவ இன்ுற, இலட்சிய
உடடைய மனிதர கேடளாத் கதடி் கேோணக்

கடடைப்பதில்டல. ஒரு சிலர, சின்னஞ்சிுற
னசயல்கேடளாகய இலட்சிய என்ுற கேருதிக்
னகேோணடுுளானர. கவுற சிலர பண
ச போதிப்படதகய இலட்சியமோகேக்
னகேோணடுுளானர.
கேறறவரகேளு அறிைஞரகேளு வீரரகேளு பண
ச போதிப்படத ஒருநோளு வோழ்க்டகேயின்
இலட்சியமோகேக் னகேோுளாமோட்டைோரகேு,
சின்னஞ்சிுற னசயல்கேு னசய்வது, பண
ச போதிப்பது இடவனயல்லோ இலட்சியங்கேு
்கேோ. வோழ்க்டகேயின் படிக்கேறகேு என்ுற
கவணடுமோனோல் னகேோுளாலோ .
”குறிக்ககேோு இலோது னகேட்கடைன்” என்ுற
போடுகன் றோர அப்பரடிகேு. உடைிலக்கு ்ன்மோ
மரத்திறகு கவர! மனித்க்கு இலட்சிய ;
வோழ்க்டகேயில் மனிதன் அடிடம தியோகே இருக்கேக்
கூடைோது!
ஒரு கவடலடய ஊதியத்டதகய குறிக்ககேோளாோகேக்

னகேோணடு னசய்வது அல்லது பயந்து னகேோணடு
னசய்வது என்ற குணமிருந்தோில அடிடமத்
தனகமயோ ;
ஒரு கவடலடய-ஒரு பணிடய அந்த கவடலக்
கேோகேகவ தோகம ்ரவத்துடைன் பயன்போடு
கடடைக்கு வடகேயில் னசய்வது சதந்திரமோன
வோழ்க்டகேயோகு : தோ எடுத்துக்னகேோணடை
பணிடய முடறயோகே் னசய்வகத இலட்சிய ;
சதந்திர ; இன்ப !
ஒருவன் தன்்டடைய வோழ்க்டகேயின்
இலட்சிய எது என்ுற சிந்தடன னசய்து முடிி
னசய்ய கவணடு . ஒரு சிலருக்குத் தன்
வோழக்டகேக்கு என்ுற இலட்சிய நரணய
னசய்துனகேோுளு டழல் அடமயோதுகபோகேலோ .
அப்கபோது நரு நழில கபோலத் தன்்டடைய
கதோழடமயோகேப் பழகு சில நணபரகேடளாு
உடைன் கசரத்துக்னகேோணடு ஒரு கூட்டு
இலட்சியமோகே எடுத்துக்னகேோுளாலோ . பலர
வோழ்வில் இதுகவ நடடைமுடறயில் சோத்திய ;

அப்படி எடுத்துக்னகேோணடை
இலட்சியத்திறகேோகேகவ வோழ்தல் கவணடு ;
கபோரோடை கவணடு .
இலட்சிய என்பது னபரு போில நோட்டடைு
மக்கேட்சமுதோயத்டது
டமயமோகேக்னகேோணடுதோன் அடம ு . மறற
உயிரக்குலத்டத டமயமோகேக் னகேோணடு
இலட்சிய கதோன்றலோ . னமோழ, சமய
அடிப்படடையிில கூடை இட்சிய கதோன்றலோ .
எடுத்துக்னகேோணடை இலட்சியத்டத
அடடைவதறககேறறவோுற தன்்டடைய ்றறடல
வளாரத்துக்னகேோுளா கவணடு .
இலட்சிய வோழ்க்டகேக்கு இன்றியடமயோதது.
கேடைந்த கேோலத் கதோல்விகேடளாு
துன்பங்கேடளாு மறத்தல், தன் முன்கன
நறபனவறடற நோடுதல், நகேழ்கேோலத்டத
மதித்தல், எதிரகேோலத்டத கநோக்க விடரந்து பணி
னசய்தல் முதலய குணங்கேு கவணடு .

பழக்கே , குணத்திறகு அடிப்படடை குண ,
இலட்சி யத்டத இன கேோட்டு .
எடுத்துக்னகேோணடை இலட்சியத் திறகுரய
பணிகேடளா அரப்பணிப்பு உணரிடைன் னசய்கே
எடுத்துக்னகேோணடை இலட்சியத்திறகேோகேப்
கபோரோடு உயிடரக் னகேோடுத்துப் கபோரோடு!
னவுற கசோறுறப் பிணடைமோகே நூுற ்ணடுகேு
வோழ் வடதவிடை இலட்சியத்துடைன் சில
்ணடுகேு வோழ்ந்தோகல கபோது , வரலோறறில்னசய்திகேளில் இடை னபுறவது இலட்சிய
அல்ல, நகய நோட்டின் வரலோறடற உருவோக்கே
கவணடு . அதுகவ, இலட்சிய நடறந்த
வோழ்க்டகே னதளிவோன இலட்சியத்டத கதரி
னசய்து னகேோுகே! அந்த் இலட்சியத்திறகேோகேப்
கபோரோடுகே இடடையூறின்றிப் கபோரோ டுகே
இலட்சியகம வோழ்னவன வோழ்கே!
வோழ்க்டகே, முன்னரக் கூறியபடி அறிி சோரந்தது;
அறிவியல் சோரந்தது. புலன்கேு அடனத்து
அறிடவ அறியி , அறிந்த அறிடவ

உணரத்தி கூடியன. னபோறிகேு ள்கேரி்
சோதனங்கேு மட்டுமல்ல. அறிி அடிப்படடையில்
னசயறபடு னதோழற கேருவிகேளுமோகு .
இலட்சியத்டது , இலட்சியத்தின்
அடிப்படடையிலோன னசயடலு ்ய்ி னசய்து
இலட்சியத்டதத் கதரி னசய்துனகேோுவகத
அறிவியல் போங்கு,
அன்போகே இருப்பது என்பது ஒரு குண -பணபு
இந்த அன்பு கூடை, சயநலத்தின் கேோரணமோகே
அடமயலோ : அத்தடகேய அன்புக்குக்கூடை
இடடைமுறிிகேு உணடு ்னோல், அன்கப
இலட்சிய அடிப்படடையிலருப்பின் அந்த
அன்புவளாரு . பிடறநலோப்கபோல வளாரு ;
எல்லோ இடைரப் போடுகேடளாு கேடைந்து வளாரு .
பிரவதறகுறிய கேோரணங் கேு கதோன்றினோில
அக்கேோரணங்கேு புறக்கேணிக்கேப்படு .
மோன கூடை கூடைப்பிறந்ததுதோன். அதுகவ
இலட்சிய அன்பு, இத்தடகேய அன்புடடைகயோர

சில னபோழது மரணத் திில கூடை
ஒன்றோகவிடுவர. இந்த அன்பு, இலட்சிய அன்பு,
இங்ங்ண அன்பு, இலட்சிய அன்போகே மோற
கவணடுமோனோல், ஒருவடர ஒருவர
புரந்துனகேோுளு இயல்பு கதடவ. அறிவறிந்த
நட்பு உறிகம இலட்சிய அன்போகே, உறவோகே
முடிு ; வளார முடிு .
எடுத்துக்னகேோணடை இலட்சியத்தில் நடலயோகே
நன்ுற உடழத்திடை, தளார்சியில்லோமல் அந்தத்
திடசயில் னசல்ல அறிி கவணடு ,
இலட்சியத்தின் வழயில் நடடைனபுற
பணிகேடளா, னசய்ு கேோரயங்கேடளா அறிவியல்
போரடவ ுடைன் ்ய்ி னசய்து, குடறகேடளா நக்கே்
னசய்து னகேோணகடை கபோகே கவணடு .
இலட்சிய வோழ்க்டகேடய விரு புபவரகேு
தங்கேளுடடைய டழ்நடலகேளின் கேோரணமோகேப்
பலவீன அடடைந்து விடைக்கூடைோது.
டழ்நடலகேடளாு சரப்படுத்திக் னகேோணடு

அவறடறக் கேருவிகேளாோகே அடமத்துக்னகேோுளா
கவணடு .
அறிவியல் என்பது எடது ்ரோய்ந்து னதளிந்து
முடிிகேடளா எடுப்பது, விருப்பங்கேளின் படிு
்டசகேளின் அடிப்படடையிில உணர்சிகேளின்
நடலயிில முடிி எடுத்தல் கூடைோது.
வோழ்வதறகு , பலர கூடிவோழ்வதறகு ,
இ மோநல பய்றத்தக்கே வடகேயில்
இலட்சியத்டத கதரி னசய்ய ி , கதரி னசய்த
இலட்சியத்டத அடடைு , முயறசி கேளுக்கு
அறிி கதடவ. அறிவியல் போரடவ கதடவ.
அறிவியல் சோரந்த முடிிகேளு னசயல்கேளுகம
னவறறிடயத் தரு . இலட்சியத்டதத் கதரி
னசய்கே; அறிவியல் முடற யில் ்ய்ி னசய்து
இலட்சியத்டதத் கதரி னசய்கே, அந்த
இலட்சியத்டத அடடைு முயறசிுடைன் வோழ்கே!
மனிதன் தனிகய வோழ்ந்துவிடை முடியோது, அவன்

பலருடைன் கூடி வோழகவணடிய நரப்பந்த
இருக்கறது. அதனோல், கூடிவோழ்கறோன்.
அதனோல், அப்படிக் கூடி வோழ்வது அன்பின்
அடிப்படடையில், உறிகேளின் அடிப் படடையில்
இல்டல. நோடைகே நடைத்துகறோன்;
சயநலத்திறகேோகேி , பயத்திறகேோகேி
கூடிவோழ்வடதப்கபோல நடித்து வோழ்கன்றோன். .
அவன் அன்புடைன் கூடிய உறி வோழ்க்டகேடயகூடி வோழ்தடலப் னபரு கபறோகேக்
கேருதுவதில்டல. இத்தடகேய மனிதக் கூட்டைத்தில்
அன்பு, கேடடை் சரக்ககேயோ .
ந முடடைய நோட்டில் இன்னமு சமுதோய
உருவோகே வில்டல. "ஒருவர எல்லோருக்கேோகேி ,
எல்லோரு ஒருவருக்கேோகேி " என்ற சமுதோய
நயதி, ஒழங்கு ஒழக்கே னவறறி னபறறோல்தோன்
சமுதோய உருவோகு . இன்ுற மனிதகுலத்டத
வருத்து தீடமகேடளா எதிரத்துப்
கபோரோடைகவணடுமோயின், முதலல் சமுதோய

அடமப்பு உருவோகே கவணடு . அங்ங்ண ஒரு
சமுதோய திினரன்ுற உருவோகவிடைோது. ஒரு
இலட்சிய கதோன்றினோல்தோன் சமுதோய
உருவோகு .
இன்ுற ந பிக்டகேு நல்னலணணமு நடறந்த
ஒரு இலட்சிய கநோக்கேமுடடைய சமுதோயத்டதக்
கேோணப தறகு தடடைகேு பலப்பல உுளான.
அவறுறு தடல யோயது பண !
அடுத்த தடடைகேு அழக்கேோுற, அவோ, னவகுளி
்கய தீயபணபுகேு! இத்தீய பணபுகேளின்
படடைக்கேலன்கேளாோகே உுளாடவ பூட்டுக்கேு,
கேளாி-கேோவல், சவரகேு, கவலகேு பட்டைங்கேு,
பதவிகேு முதலயன. இடவனயல்லோ
ஒருங்கடணந்துனகேோணடு சமுதோய
அடமத்தறகுரய அடிப்படடைகேடளாத்
தகேரக்கன்றன: மனிதடனப் பிரத்து விடுகன்றன.
இன்ுற ஊர, அரசக் கேணக்கன்படிதோன் உுளாது.

ஊர என்ுற இலக்கேணப்படி "ஒருவருக்கேோகே
எல்லோரு , எல்லோருக்கேோகேி ஒருவர" என்ற
இலட்சிய மக்கேளிடைத் தில் இல்டல,
்கரோக்கயமில்லோத கபோட்டிகேு, இலோப
கவட்டடைகேு, தடலடமத்-தனத்திறகு ்டச
முதலயன ஊடர நோுகதோுற அழத்து
வருகன்றன. இவறடற நோளு எதிரத்துப்
கபோரோடி் சமுதோயத்டத விரவோக்கே கவணடு ;
இலட்சியத்டத உருவோக்கே கவணடு .
இன்டறய டழ்நடலயில் மனிதகுலத்தில்
ஏறபட் டுுளா பிரிகேடளா அகேறறி,
மனிதகுலத்டத் சமுதோயமோகே உருவோக்கேில ,
ஊர கூடிவோழ அடமத்தில கூடை ஒரு நல்ல
இலட்சியமோகு . இந்த இலட்சியத்டத இந்தத்
தடலமுடறயில் அடடைந்தோல் இந்தியோ வளாரு ;
வோழ
”னபோருளில்லோரக்கு இிவிலகு இல்டல”
என்பது வுளுவ ! “முனிவரு மன்னரு

முன்்வ னபோன்னோல் முடிு ” என்பது
மோணிக்கேவோசகேரன் வோக்கு சமூகேத்டத இயக்கு
சக்தி னபோருளுக்ககே உணடு நமது நோடு, வளாமோன
நோடு னபோருு உறபத்திக்கு ஏறப, இயறடகே
வளாமு மனித சக்திு உுளா நோடு. ்யி் ,
இந்தியர கேு ஏடழகேளாோகே இருக்கறோரகேு.
ஏன்? உடடைடம உடடையவரகேளிடைத்தில்
உடழப்டபக் கேோணபது அரது
உடழப்பவரகேளிடைத்தில் உடடைடமடயக்
கேோணபது இயலோது. இது நோட்டின் சமூகே,
னபோருளாோதோர அடமப்பு.
நமது நோட்டில் கசோஷலச அல்லது
சரகவோதய அல்லது னபோதுிடடைடம்
சமுதோய கேோண இயலோது. ”உடடைடமக்கு
ஊகழ கேோரண ”" என்ற சித்தோந்த மக்கேளின்
மூடளாயில் இடை னபறுறுளாவடர, மக்கேு
தங்கேளிடை னபோருளின்டம அல்லது
உடடைடமயின்டம குறித்து வருந்தமோட்டைோரகேு!

நமது நோட்டில் ஏழ்டம, வுறடம இன்ுற கநறுறத்
கதோன்றியதல்ல, பன்னூறோணடுகேளுக்கு
முன்பிருந்கத தடலமுடற தடலமுடறயோகே
வுறடமு , ஏழ்டமு னதோடைரந்து
வருகன்றன. இதறகு என்ன மோறுற? முதல்
மோறுற கூட்டுடடைடம் சமுதோய அடமப்பு
அல்லது கூட்டுறிப் னபோதுநல் சமுதோய
அடமப்பு.
கே பன், ‘எல்லோரு எல்லோப்
னபருஞ்னசல்வமு எய்தலோ " என்ுற ஒரு
இலட்சியப் னபோருளாோதோர சமுதோயத்டதக்
கேோணகறோன். * 60- (سهL60  سtD60) tLIti
னபோதுடம னசய்!” என்றோன் போகவந்தன்
போரதிதோசன். நமது னபோருளாோதோர கேடைன்
னபோருளாோதோரமோகே அடமயக் கூடைோது; உறபத்திப்
னபோருளாோதோரமோகேகவ இருக்கே கவணடு .
தனியோர துடற கேட்டுப்படுத்தப்படுதல்
கவணடு . னபோதுத் துடறடயு , கூட்டு்

சமுதோய அடமப்புப் னபோருளாோதோரத்டது
கபணி வளாரக்கே கவணடு . துடறகதோுற
தன்னிடறி கேோணகவணடு , மக்கேளுக்கு
இலவச , இனோ தருவது கூடைோது. தூறலோல்
பயிர விடளாந்துவிடைோது. அதுகபோல்
சிலடகேகேளாோல் மக்கேு வளாரந்துவிடை
மோட்டைோரகேு.
ஒிவனவோரு குடு பமு தன்னிடறிுளா
குடு பமோகே அடமயகவணடு ; வளார
கவணடு . நோடு, நோடைோ வளாத்த தோகே
அடமயகவணடு . ஒிவகவோர இடளாைஞ் சய
முயறசியில் னபோருு ஈட்டி, அப்னபோருளாோல்
தோன்கை முயன்ுற கேட்டிய வீட்டில் குடியிருக்கே
கவணடு . தோன் ஈட்டிய னபோருளில் பலகரோடு
கூடி உணணகவணடு .
”த மில் இருந்து தமது போத்துணடைறறோல்”
என்றோர திருவுளுவர. இலட்சிய சமுதோயத்தில்
உழிக்கு னதோழிலக்கு மதிப்பு உணடு.

கேோடுகேடளாத் திருத்திக் கேழனிகேளாோக்குகவோ !
்டலகேடளாு னதோழறசோடல கேடளாு
அடமப்கபோ ! உடழப்பவர உலடகே
மதிப்கபோ ! னபோருளிடன் னசய்கவோ !
வோழ்க்டகே உணவினோல் மட்டு ்னதல்ல.
ளாோழ்க் டகேக்குக் கேளிப்பு , மகழ்்சிு கதடவ
கேளிப்பு மகழ்்சிு நோடைகே , திடரப்படை
்கயடவகேளினோல் கடடைக்கு . திடரப்படை
உலகே கதோன்றிய பிறகு, நோடைகே உலகே
னவகுவோகேக் குடறந்து வருகறது. இன்ுற எங்கு
திடரப்படை மயக்கே . அந்தத்
திய்டைப்படைங்கேளாோவது மனிதர கேடளா அவரகேு
நடலயிலருந்து உயரத்துகன்றனவோ என்றோல்
அதுி இல்டல.
இன்டறய திடரப்படைங்கேளில்
கேோமக்கேளியோட்டை , வன்முடற நகேழ்்சிகேகளா
அதிகே இடை னபுறகன்றன. திடரப்படை ஒரு
நல்ல கேடலகய. திடரப்படைத்தில் நல்ல இடச

மறுற கேடலய சங்கேளு உணடு. இடசடய
அ்பவிக்கு வோழ்ி கதடவ. இலங்டகேடய
வருணித்த கே பன் ”கேளிக்கன்றோர அலோல்
கேவல்கன்றோர, இவர” என்றோன். கேடலு
இலக்கயமு ்ன்மோடவப் பக்குவப் படுத்து
தன்டமயன.
தமிழ், மூத்தமிழோகேகவ பிறந்தது; வளாரந்தது.
தமிழடச வளாரந்த இடச. கரோமங்கேு கதோுற
இடசக் கேடலப் பயிறசி டமயங்கேு கதோன்ற
கவணடு . படழய கேோல கபோல் கரோமங்கேளில்
திருக்ககேோயில்கேளில், தமிழ் நோட்டின் தனித்துவ
னபறற நோதசர இடச முழங்கே கவணடு , மக்கேு
கேடல, இடச ்கயவறறில் கேவன
னசிலத்தினோகலகய குடு ப வோழ்க்டகே னவறறி
னபுற .
கரோமங்கேு கதோுற இடளாைஞரகேு நோடைகே
மன்ற அடமத்து, நல்ல நோடைகேங்கேடளா எழதி
நடித்துப் பயில கவணடு . நடற நலோ

நோளின்கபோது தவறோமல் இடச நகேழ்்சிகேளு
நோடைகேங்கேளு நடைக்கேகவணடு . மக்கேு
வோழ்க்டகேடய் சடமயோகேக் கேருதோமல்
நடைத்துவதறகுக் கேடல, துடணனசய்ு .
இடசக்கேடலயில் பழகப் பக்குவப் படுபவரகேு
"மனிதரகேளாோகே இருப்பர.
நமது சமுதோய அடமப்பில் நோடைகேக் கேடலக்கு
பல வடகேயோன இடசக் கேடலக்கு வோய்ப்பு
இருக்கறது. தோலோட்டில் னதோடைங்கு நமது
இடசக் கேடல வோழ்க்டகே. முழது
னதோடைரகவணடு . ஒவியமு சிறபமு
தமிழகேத் திறககே உரய கேடலகேு இந்தக்
கேடலகேடளா கமில கமில ந முடடைய
சமுதோய வளாரக்கே கவணடு .
ஏழடசடய, பணனணோடு னபோருந்திய போடைடல,
மக்கேு மோடலப்னபோழதில் மன்றங்கேு கதோுற
அ்பவிக்கே கவணடு . பணொண பரதமு
கேலந்த கேடலடய அ்பவிக்கே கவணடு . இந்த
மணடண விணணகேமோக்கு கேணணன்

குழகலோடசு ்டைல் வல்லோனின்
்டைறகேடலு நமது நோட்டின் வழ வழ வந்த
கேடலகேு! கமில சந்தத் தமிழ , சோம
கேோனமு நமது உரடமக் கேடலகேு
பயிிலகவோமோகே வளாரப்கபோமோகே !
நமது நோடு அரசியலல், ்ட்சியியலல் வளாரந்த
நோடு. மனிதரகேளுக்குு உறிகேடளா நரணய
னசய்ு கநோக்கல் அரசியல் கதோன்றியது;
கேோலப்கபோக்கல் ்ட்சி முடற வந்தது! நமது
நோட்டடை ்ணடை அரசரகேு மக்கேு நல
நோடியவரகேு. அதனோல்தோன் பிரோன்ச, கசோவியத்
கபோன்ற நோடுகேளில் கதோன்றிய புரட்சிகேடளாப்
கபோல நமது நோட்டில் புரட்சி கதோன்றவில்டல.
என்ுற நமது நோட்டின் ்ட்சி, நதிடய்
சோரந்திருந்தது. அந்த நதி சோரந்த ்ட்சிமுடறடய
நோ னதோடைரந்து கேோப்போறற கவணடு .
"ஒரு குலத்துக்கு ஒரு நதி" என்ற னகேோுடகேடய
முறத்து வளாரு நோ "்ட்சிக்கு ஒரு நதி" என்ற

முடறடய கமறனகேோுளாக் கூடைோது. மிகே உயரந்த
தரமோன மக்கேளாோட்சி முடறடய நோ
நடைத்தகவணடு . கதரதலல் மட்டு
ஜனநோயகேமல்ல. "பிறப்னபோக்கு எல்லோ
உயிரக்கு " என்ற னபருனநறி நமது நோட்டு
அரசியலல் -்ட்சியில் இடை னபற கவணடு .
னபோறடகேப் போணடியன் வரலோுற கேணடை நோடு
நமது நோடு. இந்த நோட்டில் கேோவல்துடறக்கு
மகேத்தோன னபோுறப் புுளாது. கேோவல்துடற அதன்
ஒழகேலோுறகேடளா உயரத்திக் னகேோுளா கவணடு .
இந்த நோட்டில் கபோலீச ்ட்சி வருவடத,
கபோலீசக்கேோரரகேளு விரு ப மோட்டைோரகேு. இது
ந முடடைய ந பிக்டகே, ஏன்? ககேோபுரத்திறகுக்
கேலச கபோல, நோட்டிறகுக் கேோவல்துடற
அடமயகவணடு .
மக்கேு, நோட்டின் வளார்சியில் தனிப்பட்டை
முடற யிில கூட்டு முடறயிில பங்ககேறகே
கவணடு . ந மு டடைய நோடு சட்டைத்தோல்

்ளாப்படுவது. ்தலோல், சட்டைத் திறகு மக்கேு
மதிப்பளித்து ஒழகேகவணடு ; நடைந்து னகேோுளா
கவணடு . சட்டைங்கேளு விதிமுடறகேளு
மதிக்கேப்படு நோட்டில்தோன் மக்கேளாோட்சி முடற
பயன் தரு , சட்டைத்டத முடைமோக்குவது
அரோஜகேத்திறகு வழ வகுக்கு .
ந முடடைய நோட்டில் கதசியக் குடிடமப்
பணபுகேடளாப் கபோறறி வளாரப்கபோ ! அரசின்
சமுதோய கம போட்டுப் பணிகேளுக்கு
ஒத்துடழப்கபோ ! அரச தீட்டு ஐந்தோணடுத்
திட்டைங்கேடளா நடறகவறுறவதில் உடைன்
நறகபோ ! அரசின் அந்நயக் கேடைன்கேடளாக்
குடறக்கே, சிுறகசமிப்பில் முதலீடு னசய்கவோ !
எங்கு அடமதிு சமோதோனமு
சககேோதரத்துவமு கூடிய வோழ்க்டகே
நடைத்துகவோ வளாரப்கபோ !
நமது நோடு ்ன்மிகேத்தில்-சமய னநறிகேளில்
னசழத்து வளாரந்த நோடு. கவதங்கேளு ,

உபநடைதங்கேளு , சோத்திரங்கேளு ,
திருமுடறகேளு , திிவவியப்பிரபந்த மு னபறுற
விளாங்கு நோடு. இன்ுற இந்தியோ உலகறகு
அளிக்கேக் கூடியது ைஞோன ்ன்மிகே என்பது
கேடைிு ந பிக்டகே மட்டுமல்ல; வழபோடு
மட்டுமல்ல; சமய னநறி சோரந்த சடைங்குகேளு
அல்ல.
்ன்மிகே என்பது ்ன்மோவின்-உயிரன்
தரத்டத, தகுதிப்போட்டடை உயரத்திக் னகேோுளு
னகேோுடகே. வோழ்க்டகே முடற நோத்திகேரகேளுக்கு
கூடை ்ன்மிகேத்தில் ஈடுபோடு உணடு. அன்பு,
னபோுறத்தோறுற sist, மனிதரகேு மது விருப்புனவுறப்பறற உளாப்போங்குடைன் பழகுதல்,
பிறிதின் கநோய், தந்கநோய் கபோல் கபோறுறதல்
்கய உயர பணபுகேடளாப் னபுற முயறசி
முதலயன ்ன்மிகே .
இந்த முயறசிுடடைய வோழ்க்டகே ்ன்மிகே
வோழ்க்டகே. இடவகேடளாத் தனிகய னபற

முடியோத நடலயில் னபுற திலக்குரய சோதன
கேடைிு வழபோடு கேடைிடளா "எண குணத்தோன்’
‘குடறவிலோ நடறி" "ககேோதிலோ அமுது"
"என்்டடைய அன்பு’ என்னறல்லோ
கபோறுறவர.
கேடைிடளா வழபடுதல் என்பது கேடைிு வழ
நறறல்வோழ்தல் என்பதோகு . கேடைிடளா
முன்னிட்டு வழபோடு நகேழ் அந்த வழபோடு
கேடைிளுக்கேல்ல; ்ன்மோக் கேளுக்ககே அன்பில்
பழத்த மன னபுறதல் ்ன்மிகே . பிறருக்னகேன
முயில வோழ்க்டகே னநறி, ்ன்மிகே னநறி.
தியோகேங்கேு னசய்வது, ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின்
அடடையோளா . "தியோகேமில்லோத வழபோடு
பயனறறது” என்றோர அணணல் கேோந்தியடிகேு!
நோ அடனவரு ்ன்மோவில் சிறந்து
விளாங்குவகத இலட்சிய ்ன்மோடவ
உசப்பிக்னகேோுளா, விழப்புற் னசய்யத்
கதடவயோன அளாி சடைங்குகேு இருப்பதில்

தவறில்டல. ்னோல், சடைங்குகேகளா ்ன்மிகே
அல்ல; சமயமு அல்ல!
எங்கு கசோடலகேடளா வளாரப்கபோ !
இயறடகேகயோடு இடயந்து வோழ்கவோ !
னநஞ்சத்டத தணணளி உடடையது ்க்குகவோ !
அன்பில் வளாரகவோ ! அன்பில் வோழ்கவோ !
வோழ்வித்து வோழ்கவோ ! உயிரக்கு ஊதிய
கசரக்கு னதோணடு னசய்கவோ வன்முடற
தவிரப்கபோ ! எங்கு எந்த் டழ்நடலயிில
னகேோடலடய பழதூறுற சிுறடமடயத்
தவிரப்கபோ யோரடைமிருந்து எவரடை மிருந்து
அந்நயமோகே மோட்கடைோ ஒருடமுணரிடைன்
எிவியிரடைத்து கபதமுறோது கபணிக்
கேோப்கபோ !
மோனிடை சமுத்திர ந முடைன் பிறந்து வளாரந்தது:
உடைன் வருவது. அந்த மோனிடை சமுத்திரத்திறகுு
சங்கேம ்வகத ்ன்மிகே வோழ்ி! "இவர
கதவர, அவர கதவர என்ுற இரணடைோட்டைோது

சமயக் கேலகே னசய்ய கவண டைோ என்றோர
அப்பரடிகேு “ஒன்கற குல , ஒருவகன
கதவன்!?? இதுகவ ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின்
தோரகேமந்திர .
”ஒன்ுற பர னபோருு நோ அதன் மக்கேு
உலகு இன்பக் ககேணி’’
என்ற சிந்தடன நமது வோழ்வோகே மலரகவணடு .
அன்பரகேகளா! நமது வோழ்க்டகே எங்ககே
கபோய்க்னகேோண டிருக்கறது? உணடிடய,
உடடைடய உகேந்து மகழ னவறுற
வோழ்க்டகேயோகே  ஓடிக்னகேோணடிருக்கறது. இந்தப்
கபோக்டகே மடடைமோறற னசய்கவோ !
வோழ்வோங்கு வோழ திடசயில்
நடடைகபோடுகவோ ! அறிவறிந்த ்ுவிடன
கமறனகேோுகவோ ! னபோருு னசய்து குவிுங்கேு
உலகே உணண உணொணங்கேு உலகே உடுத்த
உடுத்துங்கேு! சிறந்த ்ன்மிகே வோழ்க்டகே
வோழ்கவோ ! அன்டபகய உயிர எனக்

னகேோுகவோ ! வளாமுடைன் வோழ்கவோ !
இலட்சிய சமுதோய அடமப்கபோ .
-- 8-10-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
்றறிய உடர.
-------------------

10. சமுதோய கம போட்டில்
இலக்கயத்தின் பங்கு

சமுதோய கம போடு அடடைய, சமுதோயத்தின்
வோழ்க்டகேத்தர உயரகவணடு அதோவது,
மனிதரகேு நரவோணமோகேப் பிறப்படதப்
கபோலகவ நரமலமோன மூடளாுடை் ,
புலன்கேளுடை் பிறக்கறோரகேு. பின் கேறறல்,
ககேட்டைல், சிந்தித்தல், னசயறபடுதல்
மூல குறிப்போகே வோழ்தல் மூல -புத்திக்
னகேோுமுதல் னசய் கறோரகேு அறிி
னபுறகறோரகேு.
மனிதன் அறிந்து அவ்டடைய பிறப்பு நகேழ்வது
இல்டல. இறக்கு னபோழது துன்பப்படுகறோன்.
்னோல், வோழ மறந்து விடுகறோன். மனிதன்

வோழ்ந்தோல் இறப்பில் அவன் வருந்தோன்.
மறறவரகேு வருந்துவோரகேு. இந்தப் கபுற
ககேோடியில் ஒருவருக்குத்தோன் கடடைக்கறது.
மனிதரகேு தங்கேளுக்குு பர–பர துயரத்டதக்
குடறத் துக்னகேோணடு, அன்பு, பர–பர உதவி
்கயடவகேடளா கமறனகேோணடு ஒழகனோல்
துன்ப் சடம குடறு ; துயரங்கேு தவிரக்கேப்
னபுற .
வோழ்க்டகே என்பது தனக்கேோகே மட்டுமல்ல. உடைல்
அடமப்டப உறுற கநோக்குங்கேு! கேணகேளின்
அடமப்பு, ந டமப் போரத்துக் னகேோுவடதவிடை
மறறவரகேடளாப் போரக்கேக் கூடிய நடலயில்தோன்
அடமந்துுளாது. னசவி கேளு அப்படித்தோன்
அடமந்துுளான! வோு மறறவர கேளுட்ன்
கபசத்தோன்! தோகன கபசிக்னகேோணடைோல் என்ன
னபோருு!
வோழ்க்டகே, கேடைடமகேளுக்கேோகே வழங்கேப் னபறறது.
வோழ்க்டகே என்பது கேடைடமகேளினோல் ்யது.

சமுதோயத் திறகு ந டமப் பய்ுளாவோுற
்க்கக்னகேோணடு வோழ, ந டம நோகம
அபிவிருத்தி னசய்துனகேோுளா கவணடு ;
வளாரத்துக்னகேோுளா கவணடு .
இங்ஙன ந டம வளாரத்துக்னகேோுளா நல்ல
இலக்க யங்கேு துடண னசய்ு இந்த உலகல்
பய்ுளாவோுற கபசிப் பழகே, நல்ல மனிதரகேு
கடடைப்பது அரது. அதனோல், வளாரந்த
மனிதரகேடளா வரவடழத்து வீட்டில்
டவத்துக்னகேோுளா கவணடு . கே பன்,
வுளுவன், இளாங்ககேோ, மில்டைன், னடைன்னிசன்,
அப்பர கபோன்றவர கேளின்
படடைப்பிலக்கயங்கேடளா வோங்க
டவத்துக்னகேோுளா கவணடு ; அந்த
இலக்கயங்கேடளாப் படிக்கேகவணடு . அந்த
உத்தம இலக்கய கேரத்தோக்கேளுடைன்
பழகேகவணடு .
இலக்கயங்கேடளாத் னதோடைரந்து கேறபது,

சிந்தடனடய வளாரக்கு ; அறிடவ வளாரக்கு .
ந ஒிவனவோருவடரு அடனத்துலகே
மனிதனோக்கு . இலக்கயங்கேளின் னசழடம
யோன கேருத்துக்கேடளாப் னபோுறக்க நமக்கு
வழங்குகறவரகேு, ந டம் னசல்வரோக்குபவரகேு. மனத்திறகு வடிவ மு இயக்கேமு
தருவதில் இலக்கய முக்கய பங்டகே
வகக்கறது. இலக்கயப் பயிறசி இன்ப
அளிக்கு . ந முடடைய வோழ்க்டகேடய
நடலகபுறடடையதோக்க உுறதிப் படுத்துவது
இலக்கய .
இலக்கய வோழ்க்டகேடய உருவோக்குகறது!
வோழ்க்டகே யிலருந்து இலக்கய உருவோகறது.
சமுதோயத்தின் வோழ்க்டகேடய கேோட்டு
கேணணோடி கபோன்றது இலக்கய ஒரு
இனத்தின்-மனிதனின் வளாத்டத வரவடிவில்
கேோட்டுவது இலக்கய . அகத கபோழ்து
சமுதோயத்டத னநடிய கநோக்குடைன் வளாரத்
தூணடுவது இலக்கயங்கேு தோ . புறத்தூய்டம

தணணரோல் அடமு . அகேத்தூய்டம
வோய்டமயோல் னதரு , வோய்டமக்கு ஊறுற
இலக்கய . வோழ்க்டகே முழவடதுகம
உருவோக்குவது இலக்கய .
"இலக்கயங்கேடளாப் படிப்படதவிடை,
படிக்கேத்தக்கே இலக்கயங்கேடளாத்
கதரந்னதடுப்பது மிகேி கேடின ’ என்போன் ஏடு
கதடு கேோதலன் ர–கன். திருவுளுவரு
**கேறபடவ கேறகே " என்றோர. இலக்கயங்கேு
வோழ்ந்தவோழ்ந்து னகேோணடிருக்கற சமுதோயத்தின்
எணணத்டத, சிந்தடனப் கபோக்டகே,
விருப்பங்கேடளா, ்ரவங்கேடளா, குறிக்ககேோடளாக்
கேோட்டுவன. இலக்கு + இய . இலக்க ய .
இலக்கயங்கேு ஒரு குறிக்ககேோடளா கநோக்க மனித
சமுதோயத்டத உந்தி் னசிலத்துவன. இலக்கயப்
பயிறசி  ஓர உயரய குறிக்ககேோடளா மனித்க்குத்
தந்து ்கவசப் படுத்தவில்டல னயன்றோல்
அவன் அந்த இலக்கயத்டதப் படித்தோன்!

அிவவளாிதோன்! அவன் அந்த இலக்கயத்டதக்
கேறகேவில்டல; உணரவில்டல;
அ்பவிக்கேவில்டல!
“கதரந்னதடுத்த சில இலக்கயங்கேு திரு பத்
திரு பக் கேறகேத் தக்கேன அ்பவிக்கேத் தக்கேன.’’
என்ுற பிரோன்சி– கபக்கேன் கூறினோன். தமிழ்,
இலக்கயவளா படடைத்த னமோழ,
தமிழலக்கயங்கேு வரலோறுறப் படழடம
ுடடையன. தமிழலக்கயங்கேு தமிழர த
அன்றோடை வோழ்க்டகேயின் படிப்பிடனகேளாோகேத்
கதோன்றியடவ.
தமிழலக்கயங்கேளில் கேறபடனகேளு
புடனிகேளு அறகவ இல்டலனயன்ுற
கூறலோ . சங்கே இலக்கயங்கேு வோழ்க்டகேடய
னநறிப்படுத்து ்றறிலடடையன. கேோப்பி பங்கேு
குடு ப, சமூகே, அரசியல் வோழ்க்டகேகேடளா
வளாரக்கு தடகேயன. திருமுடறகேு அன்பில்
நடனப்பன. போரதி, சதந்திர தோகேத்டதத்

தருவோன், போரதிதோசன் புதியகதோர உலகே
னசய்யத் தூணடுவோன். இங்ஙன
இலக்கயங்கேு தனிமனித வளார்சிக்கு
சமுதோய வளார் சிக்கு உதவி னசய்வன.
இலக்கயப் பயிறசி வளார, வளார மனிதன்
வளாரவோன்; மனித சமுதோய வளாரு .
இடளாைஞரகேு இலக்கய பயின் றோல் இலட்சிய
வீரரகேு ்வோரகேு. இலக்கய கேறகபோ ;
இலட்சியத்துடைன் வோழ்கவோ !
சங்கேகேோல இலக்கயங்கேு னசல்வத்டதத் கதடு
முயறசிக்குத் தூணடுககேோலோய் இருந்தன.
“னபோருகளா, கேோதலர கேோதல்!" என்ுற கூுற
அளாிக்கு னபோருு கவட்டகே
இருந்திருக்கறது, ஒிவகவோர இடளாைஞ்
திருமணத்திறகு முன், னபோருு கதடை் னசல்ில
பழக்கே இருந்தது.
்டைவர என்றோல் அவருக்கு விடனகய உயிர

என்ுற குுறந்னதோடகே கூுற . "கேடைிு பக்திக்கு
அடுத்தபடி முக்கயமோன கேடைடம, அறவழயில்
னசல்வ ஈட்டுவகத யோ " என்ுற முகேமது
நபிகேு அருளி் னசய்துுளாோர. வோழ்க்டகேயின்
கேருவி, னசல்வ . விடன’ என்ற னசோல் ிலக்குத்
னதோழல் என்பதுதோன் னபோருு. சமய உலகே
கவுற னபோருடளாக் கேறபிக்கறது. அதடன மறந்து
விடுகே! ்டைவர, உயிருடைன் வோழ்வதறகு
அடடையோளா அவர னசய்ு னதோழகல,
நயோயமோன முடறயில் னபோருளிட்டு
னதோழலல் எதுி தோழ்ந்ததல்ல.
னசய்ு னதோழடல் சிரத்டதுடைன்
னசய்யகவணடு .இ சோவதறகு அஞ்சி
உயிரகேோத்துக் னகேோுவது கபோலத் னதோழடல்
னசய்யகவணடு . **ஒழக்கே உயிர??--என்ுற
வுளுவ கூறியடதப் கபோல், குுறந்னதோடகே
**விடனகய ்டைவரக்கு உயிகர" என்கறது,
் னதோழல் னசய்து னபோருளிட்டி வோழ்தகல
ஒழக்கே ; இந்த ஒப்புடம சர

கபோனகத!
நோடு, மோநல , மோவட்டை பின்தங்கயது என்ுற
அடிக்கேடி பலர கூுறகன்றனர. இது தவறோன
கேருத்து, எந்த நோட்டில்-மோநலத்தில்மோவட்டைத்தில் அல்லது ஒரு ஊரல்
மனிதசக்திடய முறறோகே உடழப்பில் பயன்
படுத்தோதவரகேளு அல்லது மிகேக் குடறிவோகேப்
பயன் ப்டுத்துகறவரகேளு இருக்கறோரக்ுகைோ
அந்தப் பகுதி பின்தங்கயதோகேத்தோன் இருக்கு
அதுகபோலகவ, னபோருு உறபத்திக்குப்
பயன்படைக் கூடிய நல , நர, மறுற இயறடகே
வளாங்கேு. தோதுப் னபோருுகேு எங்கு முறறோகேப்
பயன்படுத்தப் படைவில்டலகயோ அந்தப்
பகுதிு பின்தங்கயதோகேகவ இருக்கு .
இதடன ஒளாடவயோர,
”நோடைோ னகேோன்கறோ கேோடைோ னகேோன்கறோ
அவலோ னகேோன்கறோ மிடசயர னகேோன்கறோ
எிவவழ நல்லவர ்டைவர
அிவவழ நல்டல வோழய நலகன"

என்ுற போடினோர, அதோவது, நலத்திறகு என்ுற
தனி யியல்பு ஒன்ுற இல்டல, எங்கு நல்லவர
வோழ்கன்றோகரோ அங்கு நலமு வளாமோகேகவ
அடமு . **நல்லவர* என்பதறகு இன்டறய
உலகே வழக்கல் உுளா **அப்போவி**
**னசயலறறவர" என்ற னபோருு அன்ுற
இல்டல!
அறிி, ்றறல், ்ளுடம, உடழக்கு பணபு
அடனத்து னபறறவரகேடளாகய
பணடடைக்கேோலத்தில் நல்லவர என்றனர.
்தலோல், மனிதரகேு முடறயோகேப் பயன்படு
இடைங்கேளில் எல்லோ னபோருுவளா இருக்கு ;
னபோருு வளா னசழத்த நடலயில் சமுதோய
கம போடு விளாங்கு .
இலக்கயங்கேு, னசல்வங்கேு அன்டைத்திில
உயரந்த னசல்வ கவளாோணடம வழ்
னசல்வகம என்ுற கபோறுறகன்றன அதியமோன்
னநடுமோன் அஞ்சிடயப் போடிய ஒளாடவயோர,

"பகேடுதரு னசந்னநல் கபோகரோடு நல்க" என்ுற
போடுகன்றோர. கேல்லோடைனோரு "பகேடுதரு
னபருவளா " என்ுற கபோறுறகன்றோர. அதோவது,
எருதுகேு உழது உணடைோக்கய னசந்னநல்
வுமு , பல்வடகே ள்கேரிப் பணடைங்கேளு
னபருவளா எனப்பட்டைன். னபோரு
நரோறுறப்படடை,
“சோல னநல்லன் சிடறனகேோு கவல
்யிர விடளாுட் டைோகேக்
கேோகவர புரக்கு நோடு’
என்ுற கேோவிர நோட்டின் சிறப்பிடனக் கூுற ஒரு
கவல நல 6.2/3 ஏக்கேர. ஒரு ஏக்கேருக்கு
விடளாி 150 கேல னநல் அதனோல் வளா
னகேோழத்திருந்தது. பசித்தவரக்கு இல்டல
னயனோது உணி கடடைத்தது. நோலடியோரு
“பகேடு நடைந்த கூழ் பல்லோகரோடு உணகே’ என்றது.
தமிழ் இலக்கய உலகே சமுதோய
கம போட்டுக்குரய னபோருு ்க்கே
கவளாோணடம மூலகம எனக் கூறியது.
திருவுளுவரு

”உழதுணடு வோழ்வோகர வோழ்வோர
மறனறல்லோ
னதோழதுணடு பின் னசல்பவர”
என்றோர.
புரட்சிக் கேவி போரதி,
”உழிக்கு னதோழிலக்கு
வந்தடன னசய்கவோ !"
என்றோன். னசந்தமிழ்ப் புலவரகேளிகலகய
சங்கேப்போடைல் கேு இயறறிய புலவரகேளில் ஒருவர
னபயர  ஓகரருழவர என்பது. இவருடடைய
இயறனபயர னதரயவில்டல. னசல்வ
கம போட்டில், னபோருளாோதோர ்க்கேத்தில்
பர புமடல சிறந்திருந்தது. பற புமடலடய
கவு போர ்ணடைோன். போர இயறடகேடய தோவர இனங் கேடளா மிகேி கேவனமோகேப்
கபோறறியதன் விடளாகவ முல்டலக் னகேோடிக்குத்
கதரீந்தது. அதனோகலகய அவ ்டடைய
பற புமடல உழவர உழோதன நோன்கு பயன்
உடடையதோகே விளாங்கயது. அந்நோன்கேோவன:

வுளிக் கழங்கு, மூங்கல் அரசி, பலோப்பழ ,
கதன்.
்தலோல், ஒரு நோடு னபோருளாோதோரத்தில்
கம போடுறுற விளாங்கேகவணடுமோயின்
கவளாோணடமப் னபோருளாோதோரத்தில் சிறந்து
விளாங்கே கவணடு . ந முடடைய நோடு,
இன்னமு உணிப் னபோருுகேளில்
தறசோரபுடடையதோகே இல்டல! நோ அங்கேோடிப்
னபோருளாோதோரத்டத கநோக்க் னசன்ுற னகேோணடு
இருக்ககறோ . இது தவுற,உறபத்திப்
னபோருளாோதோரத்டத கநோக்க் னசல்ல கவணடு .
இயறடகேப் னபோருளாோதோரத்திறகு-அதுி
குறிப்போகே கவளாோணடமப் னபோருளாோ-தோரத்திறகு
நரவளா கதடவ. **நரன்றடமயோது உலகே ’
என்றது திருக்குறு, தணணிருக்கு மூல மடழ.
மடழநடர் கசகேரத்தல் கவணடு . கேழனிக்குத்
தணணிடரக் னகேோணடுவந்து கசரப்பது
வோய்க்கேோல், ‘நர வழங்கு வோய்த்தடலகேடளா

ுடடைய மிழடலக் கூறற " என்ுற
மோங்குடிமருதனோர போடியடம அறிகே.
நரவளா கசரப்படவ வோத்துக்கேோல்கேு.
மடழதரு தணணர வளாத்டத் கசமித்துக்
கேோக்கு பழக்கே கதடவ. தணணிடர் னசல்வ
என்கற அப்பரடிகேு கூுறகன்றோர.
*ஏரநடறந்தடனய னசல்வன்" என்பது
அப்பரடிகேு வோக்கு.
போணடியன் னநடுஞ்னசழயடனக்
குடைபுலவியனோர போடிய னபோழது **உடைிலக்கு
உணி, உணி என்ுற சிறப்பித்துக் கூறப்படுவது
நலத்னதோடு கூடிய நர. நலத்டது நடரு
கூட்டிப் பயன் கேோணபவரகேு இிவ ிலகல்
உடை டபு உயிடரு ஒரு கசரப்படடைத்தவ
ரோவர. ஒரு நோட்டில் நலப்பரப்பளாி எிவவளாி
மிகுதியோய் இருப்பி் நரவளா இல்டலகயல்
அந்நல பயன் படைோது. ்தலோல், நல
புளாமோய் இருக்கு இடைத்தில்

கேடரடயக்கேட்டித் தணணடரத் கதக்கு" என்ுற
அறிிுறத்துகறோர.
இங்ஙன நடரத் கதக்குவடதத்தோன் இன்ுற
கேசிிநரக் குட்டடை என்ுற கூுறகன்கறோ .
இங்ங்ண தணணிடரத் கதக்கப்
பயன்னகேோுபவரகேு இந்த உலகேத் தின்
னசல்வத்துடைன் இடணக்கேப் னபுறவர.
தணணிருக்குக் கேடரகபோட்டுத்
தடளாயடமக்கேோதோர இல்ிலகேத்தில் வோழ்ந் து
வோழோதோகர!
இனிய அன்புடடையீர! மடழவளா வர, வரக்
குடறந்து வருகறது! மடழ, கதடவ!
மடழவளா சிறக்கேக் கேோடுகேடளா வளாரக்கேி ;
அடைரத்தியோன கேோடுகேடளா வளாரக்கேி . அகேன்ற
இடலகேடளாுடடைய மரங்கேு அதிகேமோன
மடழடய வரவடழக்கு . னபய்ு
மடழத்தணணிடர, னசோட்டு நரகூடைவீணோகேோமல்
கதக்கடவத்து, குடறவோன தணணிடர

பயன்படுத்திப் பயிரகேடளா வளாரத்துப் பயன்
னபற கவணடு .
தணணிடரப் போதுகேோத்தல் என்பது சமுதோய கம
போட்டில்-னபோருளாோதோர கம போட்டில்
முக்கயமோன பணி.
இந்தப் பணிடய, கேடைடமடய ந மில் பலர
இன்ுற உணரவில்டல. பல கேணமோய்கேு,
வரத்துக் கேோல்கேு தூரந்து கடைக்கன்றன. தூரந்து
கடைப்பகதோடைன்றி அவறறில் ்க்கரமிப்புகேு
உுளான. கேணமோய்கேடளா, ஏரகேடளா ஏரகேளின்
நரப்பரப்புப், பகுதிகேடளா, தணணிர வரத்துக்
கேோல்கேடளா ்க்கரமிப்பது குறற ; சமூகேக்
குறற ; போப ! இதறககேோர முறுறப்புுளி
டவக்கேோமல் எங்ககேோ
கபோய்க்னகேோணடிருக்ககறோ !
திருக்குளாங்கேடளாக் கேவனிக்கேோமல் திருக்ககேோயில்
கேளுக்குக் குடைமுழக்கு விழோக்கேு னசய்து

னகேோணடிருக் ககறோ ! நோ மடழவளா
னபுறகவோ ! னபய்ு மடழ வளாத்டதப்
போதுகேோப்கபோ !
"நலனனளி மருங்கல் நரநடல னபருகேத்
தட்கடைோர ம இவண தட்டைட்கடைோகர!
துளாோகதோர இவண துளாோகதோகர!”*
என்ற கேவிைஞனின் போடைல் வரகேளுக்கு
வோழ்க்டகேயில் னபோருு கேோணகபோமோகே!
இயறடகே வளா இந்நலிலகேத்திறகு ஒரு
னகேோடடை. இயறடகேனயன்பது என்ன என்ுற
வடரயடற னசய்ய இயலோது. ந டம்
சறறிுுளா உலகேமடனத்து இயறடகேகய!
மடல வளா , கேோடு வளா , நல வளா , வளி
வழங்கு ைஞோல , னவப்ப தந்து
வோழ்வளிக்கு ைஞோல திர திரு கேதிரவன்
தணனணன நலி னபோழு சந்திரன்; விலங்

கனங்கேு, பறடவயினங்கேு எல்லோகம மோ்டை
வோழ்க்டகேக்கு வளா கசரப்படவ;
வோழ்க்டகேக்குத் கதடவ யோனடவ.
அதனோல்தோன் கேடைிடளாக் கேோொண கேளா ,
இயறடகே என்றனர. அப்பரடிகேு **மூர
முழங்னகேோலநர ்னோன் கேணடைோய்" என்ுற
"வோசமலனரலோ ்னோய் நகய!”* என்ுற
"பழத்திடடை் சடவ ஒப்போய்!" என்ுற
அருளிுுளாடம அறிகே.
தோுமோனோர மலர னகேோய்து டஇறவ்க்குப்
பூசடன னசய்ய மன ஒருப்படைோ நடலயில்
"போரக்கன்ற மலரூடு நயிருத்திபனிமலர
எடுக்கேி நணொணககலன்" என்றோர.
இளாங்ககேோவடிகேு தமது கேோப்பிய ைோகய
சிலப்பதிகேோரத்திறகு, கேடைிு வோழ்த்கத
போடைவில்டல, இயறடகேடய வோழ்த்தினோர!
"திங்கேடளாப் கபோறுறது திங்கேடளாப்
கபோறுறது

னகேோங்கேலரதோர் னசன்னி
குளிரனவணகுடடை கபோன்ுற,
இிவ அங்கேண உலகேளித்த லோன்"
"ைஞோயிுற கபோறுறது ைஞோயிுற கபோறுறது
கேோவிர நோடைன் திகரகபோற னபோறககேோட்டு
கமரு வலந்திரத லோன்."
”மோமடழ கபோறுறது மோமடழ கபோறுறது
நோமநர கவல உலகறகு அவனளிகபோல்
கமல்நன்ுற தோன் சரத்த லோன்”
என்ுற இயறடகேடய வோழ்த்திகய கேோப்பியத்டதத்
னதோடைங்குகன்றோர. இயறடகே் டழலல்
மோறறங்கேு ஏறபட்டைோல் அது இயறடகேயின்
குடறயல்ல. நோ இயறடகேடய இயறடகேயினோலோய சறுறப்புற் டழடல
முடறயோகேப் போதுகேோக்கேோடமகய கேோரணமோகு .
”மோர னபோய்ப்பி் வோர வளாங்குன்றி்
இயறடகேயிலோன னசயறடகேயில் கதோன்றி் ”

அதறகு மக்கேகளா னபோுறப்பு. நோட்டடை ்ளு
அரசகேகளா னபோுறப்பு என்பது சங்கே கேோலக்
கேவிைஞர னவுடளாக்குடி நோகேனோரன் கேருத்து.
இதடன உணரந்து இயறடகேடயப் போது
கேோப்கபோ இயறடகே, கபரழடவ கநோக்க்
னசல்வடதத் தவிரப்கபோ ! இயறடகே வளாரக்கு
வழத்தடைத்தில் னசல்கவோ !
சங்கே இலக்கயங்கேடளாத் னதோடைரந்து கதோன்றிய
இலக்கேணங்கேு ஒருவ் ஒருத்திு
கூடிவோழ அகேத்திடண வோழ்க்டகேடய-கேறபு
வோழ்க்டகேடய வல ுுறத்தின.
இலக்கயங்கேளிில அகேத்திடண என்கற ஒரு
துடற உணடு. திருக்குறளில் ‘கேோமத்துப்போல்
உுளா டமடய ஒரகே சங்கே கேோலத்தில் ‘கேோம ’
என்ற னசோல் நல்ல னபோருு நல தந்த
னசோல்லோகேகவ விளாங்கயது. பிறகேோலத்தில்தோன்
கேோம என்ற னசோல் னகேோ்டசப் படுத்தப்பட்டைது.
்ணடுகேு பலவோயி் நடரயின்றி,

மூப்பின்றி, முதுடமயின்றி வோழலோ .
கேோயகேல்ப -தங்கேப–ப சோப்பிட்டைோ? இல்டல,
இல்டல! பிசிரோந்டதயோர மூப்பின்றி என்ுற
இளாடமயோகே வோழ வழ னசோல்ிலகன்றோர.
"வீட்டில், மோட்சிடமக்குரய குணங்கேு
அடனத்து னபோருந்திய மடனவி வோய்த்த
புதல்வரகேளு அறிி நர பியவரகேு ஏவல்
னசய்கவோகரோ நோன் கேருதியகத கேருதி் னசய்வர
அதனோல் நடரயில்டல, மூப்பில்டல,
முதுடமயில்டல" என்ுற கூுறகன்றோர!
”யோணடு பலவோகே நடரயில ்குதல்
யோங்கேோகயர என வினிதி ரோயின்
மோணடைளான் மடனவினயோடு மக்கேளு
நர பினர
யோன்கேண டைடனயர என் இடளாயரு ,
கவந்த்
அல்லடவ னசய்யோன் கேோக்கு ; அதன்தடல
்ன்றவிந் தடைங்கய னகேோுடகே்
சோன்கறோர பலரயோன் வோழ ஊகர!"
(புற -191)

என்பது பிசிரோந்டதயோர போடைல்.
வீட்டில் னபோருளாோதோர கமலோணடம குடு பத்
தடலவியிடை இருந்தது என்படத சங்கேப்
போடைல்கேு கூுற கன்றன. வுறடமயில் வோடிய
னபருஞ்சித்திரனோர பரசில் னபறுறவந்தோர.
வந்தபின் தமது மடனவியிடை னசோல்ில
கன்றோர, ‘வோழ்க்டகேத் துடணநலகம! இகதோ,
குமணன் தந்த பரசப் னபோருுகேு! உனக்கு
கவணடியவரகேளுக்குக் னகேோடு உன்னோல்
விரு பப்படுகறவரகேளுக்கு னகேோடு உனது
சறறத்தோருக்கு னகேோடு நமது சறறத்தோருக்கு
னகேோடு கவணடியவரகேு - கவணடைோதவரகேு
என்ுற போரோட்டைோது அடனவருக்கு னகேோடு
என்டனக் ககேட்கேோம ில னகேோடு கேலந்து
்கலோசடன னசய்யோமில னகேோடு! உன்
விருப்ப கபோலக் னகேோடு!" என்கறோர.
்தலோல், குடு பத் தடலவிக்குக் குடு பத்தில்
னபோருளாோட்சி இருந்தது னதரய வருகறது.
இன்டறய நடல என்ன? ஒருசில

குடு பங்கேளில்தோன் உுளான. கவடல போரத்து்
ச போதிக்கு மடனவிகூடைத் தோன் ஈட்டிய
னபோருடளா அல்லது அதில் ஒரு பகுதிடயக் கூடைத்
தோன் டவத்துக்னகேோுளா முடியோத நடல!.
இதுதோன் நமது நோட்டுக் குடு ப வோழ்க்டகே
நடல. சங்கே இலக் கயங்கேு மடனவிடயக்
குடு பத் தடலவி என்கற கூுற கன்றன.
திருக்குறு “வோழ்க்டகேத் துடணநல " என்ுற
சிறப்பிக்கறது.
சங்கே இலக்கயத்தில் னபண அடிடமத்தன
இல்டல. இன்ுற நோ எங்ககே கபோககறோ ?
னபண சிச னகேோடல, ்ொணக்கு ஒரு நதி,
னபணொணக்கு ஒரு நதி, வரதட்சடணக்
னகேோடுடம என்ுற னபணகேளுக்குக் னகேோடுடம
னசய்ு வழயில் கபோகன்கறோ ! இந்த நடல
மோறி மகேளிர கபோறுற தடைத்தில் னசல்ல
கவணடு !
சங்கே கேோலத்தில் சமூகே அடமப்பு இருந்தது.

எல்லோக் குடு பங்கேளிில மகழ்்சி நலவ
கவணடு என்பகத தமிழ் னநறியின்
குறிக்ககேோு. "எல்லோரு எல்லோப் னபருஞ்
னசல்வமு எய்த கவணடு " - இது தமிழன்
குறிக்ககேோு! தமிழனின் குறிக்ககேோு தமிழ்
இலக்கய கேோட்டு னபோருு னநறி.
பக்குடுக்டகே நன்கேணியோர என்ற புலவர
"எல்லோருக் கு இன்ப ’ என்ற னகேோுடகேடய
வலுுறத்துகன்றோர. ஒரு வீட்டில் சோப்படற
னகேோட்டைப்படுகறது. ஒரு வீட்டில் மனமுரச
ககேட்கறது. ஏன் இந்த அவல ! அருகல் நற
கபோர கேடைிளின் படடைப்பு என்கன்றனர.
புலவர இன்பதுன்பங்கேளுக்குக் கேடைிளின்
படடைப்பு கேோரண என்படத முறக்கறோர.
முறப்பகதோடைன்றி, அப்படிக் கேடைிு
படடைத்திருந்தோல் அக்கேடைிு பணபில் லோதவன்
என்ுற கூுறகறோர. அது மட்டுமோ? இந்த உலகே
இன்னோததோகேத்தோன் இருக்கு .

இன்டமடயஇன்னோடமடயத் தோங்கக்
னகேோுளாோகத! இன்னோதனவோகே உுளா உலகே
அடமப்டப எதிரத்துப் கபோரோடு இனியன
கேோொண வடரயில் கபோரோடு என்றோர.
” ஓரல் னநய்தல் கேறங்கே, ஒரல்
ஈரந்தன முழவின் போணி தது பப்
புணரந்கதோர பூவணி அணிடயப் பிரந்கதோர
டபத ிலணகேண பணிவோர புடறப்பப்
படடைத்கதோன் மன்ற, அப்பணபிலோளான்
இன்னோ த ம இிவிலகே இனிய கேோணகே,
இதன் இயல்புணரந்கதோகர??
(புற -194)
என்ற போடைடல, போடைற னபோருடளா
இலட்சியமோகேக் னகேோணடு நடைப்கபோமோகே!
இன்ுற தகேவல் னதோடைரபுகேு வளாரந்ததன்
பயனோகே இந்தப் பஞ்சபூத உலகே னநருக்கேமோகே
வந்து னகேோணடிருக் கறது. ்னோல். மனிதன்
அந்நயப் பட்டுக்னகேோணகடை கபோகறோன்!

்னோல், சங்கேகேோலத்தில் கேணியன் பூங்குன் றன்
என்ற கேவிைஞன்.
"யோது ஊகர யோவரு ககேளிர’ என்ுற
போடினோன்! உலகே னநருங்கவந்தோல் மட்டு
கபோதோது உலகே மோந்தர ஒரு குலமோகே கவணடு .
இதுகவ கேணியன் பூங்குன்றனின் இலட்சிய
இந்தக் கேருத்டதகய வுளாலோர, ்ன்மகநய
ஒருடமப்போடு என்றோர.
நல்ல சமுதோய அடமப்பு கேோல் னகேோணடை
நடலயில் னபரகயோடர யோரு வியந்து
போரோட்டை மோட்டைோரகேு. சிறிகயோடர யோரு
இகேழ மோட்டைோரகேு. ஏன்? னபரகயோர
னபரகயோரோனது அவரகேளின் முயறசியோல்
மட்டுமல்ல. அவரகேளுக்கு இந்த உலகே
வழங்கய வோய்ப்புக்கேகளா கேோரண .
அதனோல்தோன் த புகேழ் ககேட்கேப் னபரகயோர
நோணினர என்ுற இலக்கய கூுறகறது.

சிறிகயோர சிறிகயோரோகே இருப்பது பிறப்பினோில
அல்ல; விதியினோில அல்ல. வோய்ப்புக்கேு
வழங்கேப் படைோடமகய கேோரண , அது அவரகேு
குறறமல்ல. அதனோல், சிறிகயோடர இகேழ்வது
இல்டல. ஒிவகவோர ஊரில கேறுற அ்பவித்து
அடைங்கய சோன்கறோர பலர வோழ்தல் கவணடு
என்பது சங்கே இலக்கயக் னகேோுடகே அப்படி
சோன்கறோர பலர வோழ ஊரல் னபோய்
இருக்கேோது கேளாி இருக்கேோது; கேலகே இருக்கேோது;
ந பிக்டகே நலி : நல்னலணணத்துடைன் கூடிய
உறி கேலந்த சமுதோய அடமு ; அடமதி
நலி ,
”்ன்றவிந்து அடைங்கய னகேோுடகே்
சோன்கறோர பலர யோன் வோழ ஊகர”
என்றது தமிழலக்கய .
தமிழலக்கயங்கேு முடியோட்சிக் கேோலத்திகலகய
கதோன்றின. ்யி் முடியோட்சிடயத்
தழவிகய போடினோரகேு அல்லர. அரசனின்

கேடைடமகேடளா வலுுறத்திப் போடியவரகேு பலர.
மக்கேடளா ஒழங்குடைன் –ஒழக்கேமுடைன் வோழ்
னசய்ய கவணடியது அரசின் கேடைடம.
மக்கேளிடைத்தில் ஒழக்கேக் ககேடுகேு இருந்தோல்
அதறகுரய னபோுறப்டப அரகச ஏறகே கவணடு .
”நன்னடடை நல்கேல் கவந்தரக்குக் கேடைகன”
என்ுற போடினோர னபோன்முடியோர.
தமிழ் இலக்கயங்கேு வோழ்க்டகேயில் கதோன்றி
மலரந்தடவ. வோழ்க்டகேடய வளாரத்தடவ.
டவயத்துு வோழ்வோங்கு வோழ,
தமிழலக்கயங்கேு வழகேோட்டுகன்றன!
பழந்தமிழ் இலக்கயங்கேடளாப் படிுங்கேு! ந்ச
இலக்கயங் கேடளாப் படிக்கேோதீர! ந்ச
இலக்கயங்கேு கேோட்டு திடசயில் கபோகேோதீர!
பழந்தமிழ் இலக்கயங்கேு கேோட்டு :பணபோட்டு
னநறியில் னசல்கவோமோகே!
-- 15.10.94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்

்றறிய உடர.
------------------

11. சமுதோய கம போட்டில்
்ன்மிகேத்தின் பங்கு

பலர கூடி வோழ்வது சமுதோய . பலர கூடி
வோழ்தல் கவணடு . அப்கபோதுதோன் சமுதோய
கதோன்ுற . வோழ்க்டகே வடரயுறத்த கேோல
எல்டலடயுடடையது. அந்த எல்டலக்குு
மறறவரகேு நல்க்குரயன னசய்து, அிவவழ
்ன்மோடவ வளாரத்துக்னகேோுளா கவணடு ;
முன்கனற கவணடு . நமது வோழ்க்டகே
கேணணோடி வடளாயல்கேுகபோல உடலந்து
கபோகேக்கூடியது. வோழ்க்டகே நடலயில்லோதது.
நடலயில்லோதனவறடறக் னகேோணடு,
நடலயோனவறடற அடடைதகல வோழ்க்டகேயின்
குறிக்ககேோு.

நன்றோகே வோழகவணடு என்றோல் அதறனகேன்ுற
ஒரு விதி தனியோகே இல்டல. எடத் னசய்தோில ,
அழகேோகே் னசய்தில , பய்ற் னசய்திலகம
நல்வோழ்க்டகே. குறித்த ஒரு கநோக்கேத்துக்கேோகேத்
தோன் வோழ்க்டகேடய நடைத்தகவணடு .
குறிக்ககேோளுடடைய வோழ்க்டகேடய
நடைத்துவதுதோன் அதிரஷ்டை . வோழ்க்டகே
முழவது விரு பக் கூடியது ஊழய புரு
சக்திகயயோ . அதுி சயநலமறற நடலயில்
ஊழய புரு சக்தியோகே அடமய கவணடு .
வோழ்க்டகேடய முடறயோகே வோழ்ந்தோல்,
உடழப்கபோடு கூடிய வோழ்க்டகே நடைத்தினோல்,
அிவவோழ்க்டகேகய ஒரு னதோழல்தோன். வோழ்க்டகே
இன்பமோனது அன்ுற: இன்பமோகே அடமயி
அடமயோது. டதரயத்கதோடு , துணி்சகலோடு
வோழ்க்டகேடய நடைத்தப் பழகக் னகேோுளா
கவணடு . தறனகேோடல னசய்து னகேோுவதிில ,
அல்லது: னகேோடல னசய்வதிில டதரய
என்பது இல்டல. வோழ்வதில்தோன் டதரய

இருக்கறது.
உடழப்பு, துக்கே , மகழ்்சி, இவறடற
விருப்பு , னவுறப்பு இன்றி அ்பவிக்கேத்
னதரந்துனகேோணடைோல் மனிதனோகேலோ .
வோழ்க்டகேயின் உந்து சக்தி ந பிக்டகே. கநோக்கே ,
கேடைடம, பரி ்கயன வோழ்க்டகேக்கு
ஒளியூட்டுவன. வோழ்க்டகேயில் ஏகத் ஒரு
கவடல னசய்யகவணடு ; யோரோவது
ஒருவரடைமோவது அன்பு கேோட்டை கவணடு .
வோழ்க்டகேயில் னவறறிகேடளா ந பிக்டகேுடைன்
எதிர போரக்கே கவணடு . இங்ங்ண வோழக்
கேறுறக்னகேோணடைோல் அது வோழ்க்டகேயோக விடு .
ஏன்? இத்தகு வோழ்க்டகேகய வோழ்வோங்கு
வோழ்தல். ஒகர ஒருமுடறதோன் பிறக் கன்கறோ .
என்றோவது ஒருநோு மூ்சவிடை மறந்து
கபோகவோ ; அல்லது உயிரப்பு அடைங்கு . இந்த
இடடைனவளிக் கேோலத்திறகுு நோ வோழ்ந்துவிடை
கவணடு . நோ வோழப் பிறந்கதோ . “வோய்த்தது

நந்தமக்ககேோர ஈகதோர பிறவி மதித்திடுயின்”
என்றோர அப்போடிகேு, சோவது எளிது.
பிறவி என்பது என்ன? ்ன்மோ என்பது என்ன?
நோன் யோர? என் உுளா யோர? ுன்ற ்ரோய்்சி
இல்லோமல், னதளிவோன அறிி இல்லோமல்,
எப்படி வோழ முடிு ? இந்த "்ன்மோ’
விஷயத்தில், தத்துவ் சிந்தடனயோளார
கேளிடடையிில , மத–தோபகேர-கேளிடடையிில
நலிவது மோுறபட்டை சிந்தடன கபோக்குத்தோன்.
்ன்மோ, பிறப்பு, இறப்பு குறித்து தமிழ்
மரபுவழ் சிந்தடனய்கை அறிவியல்
அடிப்படடையில் சரயோனது என்ுற துணிய
முடிகறது.
”உுளாது கபோகேோது. இல்லது வோரோது” என்பது
ஒரு தரக்கே அடிப்படடை. இந்தத் தரக்கே
நயோயத்தின்படி ்ன்மோ உணனடைன்பது , அது
நடலயோனது என்பது னபறப்படு
உணடமகேு. கேடைிு ்ன்மோக்கேடளாப்

படடைத்தோன் என்ற னகேோுடகே ஏறபுடடையதன்ுற.
கேடைிு குடறவிலோ நடறி. நடறவிலருந்து
குடற கதோன்ற முடியோது. ்தலோல், கேடைிு
்ன்மோக்கேடளா, உயிர கேடளாப் படடைத்திருக்கே
முடியோது. “எனது" என்ுற , **நோன்’ என்ுற
உரடம னகேோணடைோடு ஒன்ுற உளாது. அதுகவ
்ன்மோ.
்ன்மோ என்பது சம–கருத் னசோல். உயிர
என்பது தமிழ்் னசோல். உயிரகேளின் பரணோம
வளார்சி பறறிய டைோரவின் னகேோுடகேயில்
உடைன்போடு மிகுதிு உடடையது தமிழ் மரபு.
உயிரகேளின் பரணோம வளார்சியில், உயிரகேு
 ஓரறிியிர னதோடைங்க, பரபக்குவ நடலயி்க்கு
ஏறப மோறி மோறிப் பிறந்து, கேடடைசியோகே ்றறிி
உடடைய மனிதனோகேப் பிறக்கறது என்பது தமிழ்்
சிந்தடன!
அறிி சோரந்த பரணோம வளார்சியில், போ பு
சட்டடைடய உரத்துப் கபோட்டுவிட்டுப் புது்

சட்டடைுடைன் உலோவருதடலப் கபோல், உயிர
உடைடல மோறறிக் னகேோணகடை வந்து, மோ்டைப்
பிறப்டப எய்தியது. அதனோல்தோன் சோதடலு ,
பிறத்தடலு , திருவுளுவர
”உறங்குவது கபோில சோக்கேோடு உறங்க
விழப்பது கபோில பிறப்பு”
என்றோர.
்ன்மிகே என்பது முறறிில ்ன்மோடவ்
சோரந்தது. அதோவது, ்ன்மோவின் தரத்டத
உயரத்திக் னகேோுளு வோழ்க்டகே முடற. இந்த
உடைல், உடைலன் னபோறிகேு வழ குணங்கேு
இல்டல. குணங்கேளு , திறன்கேளு , பணபு
க்ளு , ்ன்மோடவ் சோரந்தடவகய என்பது
னவளிப்படடை.
எல்கலோருக்கு உுறப்புக்கேு ஒத்து உுளான.
்னோல் பணபுகேு ஒத்து இல்டல. இதறகு
்ன்மோக்கேளிடடைகய உுளா தரோதரகம கேோரண .
அறிி, ்ன்மோடவ் சோரந்தது. ்ன்மோடவ
அறிந்து, அதடன வளாரத்துக் னகேோுளுதகல

வோழ்க்டகேயின் முதறபடி.
கேோணோதனவறடறக் கேோண, கேணணிறகு ஒளியோகே,
அறினவோளியோகே இருந்து துடண னசய்வது
்ன்மோ. ககேளாோதனவறடறக் ககேட்கே,
கேோதுகேளுக்குப் புலனோகே அடமந்து துடண
னசய்வது ்ன்மோ. ்ன்மோ உருவர மறறது.
்ன்மோக்கேு எணணிக்டகேயில் பல, ்ன்மோ
அதன் வளார்சிக்கேோகே எடுத்துக்னகேோணடைது உடைல்.
்ன்மோடவ, ்ன்மோவின் வளார்சிடய,
மறந்துவிட்டு உடைலோல் மட்டு வோழ மனித
மிருகேங்கேளு உணடு. இவரகேகளா துஷ்டைரகேு;
னகேோடலக்கேோரரகேு; சமூகேத்திற குரயன
னசய்யோதவரகேு. ்தலோல்தோன் சோன்கறோர
்ன்மோவில் வோழ்தடல, ்ன்மோடவ் சோரந்து
வோழ்தடல வோழ்நடல என்றனர.
னநருப்பு தனக்குு வரு னபோருுகேடளா எரத்து,
அவறறின் பலத்டதக் னகேோணடு, கமில

உயரமோகேக் களா பி எரகறது. அதுகபோல, ்ன்ம
சக்தி உடடையவர கேு, தங்கேளுடடைய
வளார்சிக்குத் தடடையோய் உுளாடவ கேடளாகய
தன் வளார்சிக்கு் சோதனங்கேளாோக்கக் னகேோணடு
வளாரவோரகேு. ்ன்ம சக்தி உுளாவரகேு,
அடிபடு பந்து கமனலழவடதக் கபோல்,
துன்பங்கேு டழ் டழ கமனலழவோரகேு.
்ன்ம சக்தி வளாரக் கேல்வி கதடவ; ்றறல்
கதடவ கேடலைஞோன கதடவ; அறிி கதடவ;
பணபு கதடவ; சோன்றோணடம கதடவ;
ஒப்புரிப் பணபு கதடவ. இடவ
னயல்லோவறடறு ஒருங்ககே னபறற ்ன்மோ
்னந்தமோகே வளாரு வோழ ; வோழ டவக்கு .
அதனோல்தோன் த டம உணரந்த நடலயிகலகய
தடலவனோகய கேடைிடளா உணரமுடிு
என்றனர ைஞோனிகேு!
்ன்மிகே என்பது முறறோகே் சமயமு அல்ல;
சமய சோரோதது அல்ல. ்னோல், ்யிரத்தில்

 ஓரருவர கேடைிு பக்தியில்லோமில , அறிவியல்
கமடதகேளாோகே, நல்லவர கேளாோகே, சோன்கறோரகேளாோகே,
டவயகேத்டத வோழ்வித்தவர கேளாோகே
இருந்திருக்கறோரகேு. ்னோல்,
னபரு போகலோரன் ்ன்ம வளார்சிக்குக் கேடைிு
ந பிக்டகேு , வழபோடு ஒரு சோதனமோகு .
கேடைிு வழபோடு, பக்தி உடடையவரகேளில் பலர
்ன்ம சக்திகய இல்லோதவரகேளாோகே,
னகேோடியவரகேளாோகேக் கூடை இருக்கறோரகேு.
இவரகேளுக்குக் கேடைிு பக்தி மனிதர கேளுக்குத்
கதடவப்படு தணணிடரப் கபோல. ம்க்குத்
கதடவப்படு தணணிடரப் கபோல,
மனித்க்குக் கேடைிு பக்தி அடமய கவணடு .
்ன்மோவின் தூய்டமகய மனத் தூய்டம,
மனத்தோல் புலன்கேளு அழக்கேறறதோகு
புலன்கேளில் தூய்டம, னபோறிகேளில் தூய்டம,
இதுகவ சீரோன வளார்சி. னபோறி கேளின்
தூய்டமயோல், ்ன்மோ தூய்டமயடடைதில

உணடு. ்னோல் இது கேடின , பல சமயங்கேளில்
வழக்கேல் ஏறபட்டுத் கதோறுறப் கபோதில
உணடு. ்ன்மிகே வோழ்க்டகேக்கு இல்லறமோ?
துறவறமோ? என்ற விவோத கடடையோது.
இரணடிில ்ன்மிகே வளார்சி சோத்தியகம.
வோழ்பவரகேடளாப் னபோுறத்தகத ்ன்மிகே
வளார்சி.
்ன்மிகே என்பது துறி னநறிடய்
சோரந்தனதன்ுற பலர கேருதுகன்றனர. இது தவுற.
உலகேத்டத னவுறப்பது ்ன்மிகே அல்ல;
உலகேத்டத அறிந்துனகேோணடு, அதறகுு வோழ்ந்து,
தங்கேடளாு , உலகேத்டது , ஒருகசர வளாரத்துக்
னகேோுவகத ்ன்மிகே . அப்பரடிகேு
்ன்மோவின் பரணோம வளார்சிடய,
"அப்பன்ந அ டமந ஐய ் ந
அன்புடடைய மோம் மோமி ு ந
ஒப்புடடைய மோதரு ஒணனபோருளு ந
ஒரு குலமு சறறமு ஒரூரு ந
துய்ப்பனி உய்ப்பனி கதோறுறவோய்ந
துடணயோய் என் னநஞ்ச துறப்பிப்போய்ந

இப்னபோன் ந இ மணிந இ முத்துந
இடறவன் ந ஏறரந்த னசல்வன் நகய"
என்ுற அருளிுுளாடமடய அறிகே. எவன்
ஒருவன் தன்டனு , தன்்டடைய னபோறி
புலன்கேடளாு , தன்டன் சறறி உுளா
உலகேத்டது , தன்வசப்படுத்திப் பயன்
னகேோுகன்றோகனோ, அவன் ்ன்மிகேத்தில்
வளாரந்த வன்; உயரந்தவன். ்ன்மோவிறகுு
்டச னவுளா , னபோறிகேு வோயிலோகே வந்து
புகுந்துனகேோணகடை இருக்கு . ்னோல் ்ன்மோ
அடமதியோகே விளாங்கு ; கதரி னசய்ு ;
ஏறபன ஏறகு . இதுகவ ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின்
இயல்பு.
்ன்மிகேத்தில் வளாரந்தவரகேு மோ்டை
சமூகேத்டத இடறவன் ஒரு குடு பமோகே
அடமத்கத வழ நடைத்து கன்றோன்;
வோழ்விக்கன்றோன்; என்ுற ந புவோரகேு.
்ன்மிகேத்தின் னகேோுடகே ஒருடமப்போகடை!
்ன்மோ சருங்கப் கபோவதல்ல. ்ன்ம மதிப்ீடு

இல்லோத உடைல் வோழ்ி மட்டுகம வோழ்பவரகேு
பிரவிடன வோதிகேு.
கேடைிு ஒருவகர. கேடைிடளாத் தவிர கவுற
கேடைிு இல்டல. அதுகபோல முத்திு ஒன்கற.
"கேடைிு ஒன்றல்ல; இரணடு’ என்ுற
னசோன்னோல், அந்த ந பிக்டகே ்ன்மிகேத் கன்்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின் குறிக்ககேோடளா
முறியடித்துவிடு . இத்தடகேய பிரவிடன
வோதிகேு மக்கேடளா மதிக்கே மோட்டைோரகேு, னகேட்டை
கபோரடு உலகேத்டத உருவோக்குவர. இத்தடகேய
னவறுற மனிதர கேு ்ன்மிகே கவடைங்
னகேோணடிருந்தோில , ்ன்மிகே வோதிகேு அல்ல.
்ன்மிகே வோழ்க்டகேயில் வளாரந்தவரகேு குழந்டத
கேடளாப் கபோன்றவரகேு. எளிதில் மகழ்வர;
அன்பு னசய்வர பிறருக்கு மகழ்ுட்டுவர.
்ன்மோ, அஹி டச, அஞ்சோடம, தியோகே ,
தடய, கேுளாோடம, நன்னடைத்டத ்கயவறடறத்
தனது அணிகேலன்கேளாோகேக் னகேோணடு பலருடைன்

கூடி வோழ்ந்தோல் சமுதோய கம போடுுற .
இன்ுற னபரு போில ்ன்மிகே கேடைிடளா்
சோரந்து கூடை இல்டல. மதங்கேடளா்
சோரந்திருக்கறது. மதங்கேடளாக் கூடை அல்ல-மத
நஜவன அடமப்புக்கேடளா் சோரந்திருப் படதகய
இன்ுற ்ன்மிகே என்ுற தவறோகேப் பலர கேருது
கன்றனர. மதங்கேு த முு முரணபட்கடை
விளாங்குகன்றன.
ஒகரோ வழ மதங்கேு அன்டப, சமோதோனத்டத,
சககேோதரத்துவத்டதப் கபோதிப்பது
உணடமயோனோில , இந்தப் புனிதக்
னகேோுடகேகேடளா விடை, மத என்ற அடமப்புநுறவன இவறறின் ்திபத்திய அக்கேடற
மதங்கேளுக்கு மிகுந்து விட்டைது. ்தலோல்
மதங்க்ளின் னபயரோல், சணடடைகேு, கேலகேங்கேு,
னகேோடலகேு கதோன்ுற கன்றன, கேல்லோடை
சமயப் பிணக்டகே முறக்கறது.

வுளாற னபருமோன் சமயப் பிணக்குகேடளாு ,
கபதங் கேடளாு போரத்து னவுறத்துப் கபோய்
"மதனமன்் கபய்" என்றோர. இந்த உலகல்
மதங்கேளின் னபயரோல் நடைந்த ்திபத்திய
சணடடைகேகளா மிகுதி. ்தலோல், கேடைிு
ந பிக்டகேடயு பிரோரத்தடனடயு , கேடைிு
வழபோட்டடைு , மதத்கதோடு இடணத்துப்
போரக்கேக் கூடைோது. ்ன்மிகே உலகே கவுற; மத
உலகே கவுற.
ஒரு னசடியிலருந்து மணமுுளா மலர,
்ரவோரமின்றி, முகழ்த்து னவளிவந்து,
எல்கலோரு மணத்டத அ்பவிக் கு படி,
மணத்டதப் பரப்புவடதப் கபோல, ்ன்மோவில்
அன்போகே, அருளாோகே, தியோகேமோகே, சந்தடியின்றி,
்ரவோர மின்றி முகழ்த்து, வோழ்வித்து வோழ்வது
்ன்மிகே .
்ன்மிகே மறறவரகேளுக்கு உதிவதில் முந்து ;
்ுறதல் தரு . ்ன்மிகே பயத்திறகு

அப்போறபட்டைது: ்ளுடம உடடையது.
விசோலமோன இதய உடடையது. உுறதிு ,
உணடமு உுளா உுளா , விருப்பத்துடைன்
கவடல னசய்ு பணபு இடவகய
்ன்மிகேத்தின் அடடையோளாங்கேு. இடறவன்
கேறககேோயிலல் எழந்தருளுவடதவிடை,
மனக்ககேோவிலல் எழந்தருளுவடதகய
விரு புகன்றோன். இடறவடன, "உடைலடைங்
னகேோணடைோய்", "மணத்தகேத்தோன்’ என்னறல்லோ
திருமுடறகேு கபோறுற . கேறககேோயிடல விடை
மனக்ககேோயி லகலகய இடறவன்
எழந்தருளுகன்றோன் என்பதறகு பூசலோர
நோயனோர வரலோகற சோன்ுற.
எந்த மனிதனிடை , சோந்த , சத்திய ,
புலனடைக்கே , துணிி, சமபுத்தி உுளானகவோ,
அந்த மனிதகன ்ன்மிகேத்தில் சிறந்தவன்.
இத்தடகேய மனிதரோல், இிவிலகல்
ககேோடிக்கேணக்கேோன குலங்கேு வளாரு ; வோழ .
அவரகேளின் உடைலகலகய இடறவன் குடி

னகேோணடு, அவரகேளின் மூல தன்
விருப்பத்டதக் கேடைிு நடறகவறறிக்
னகேோுளுகன்றோன். அதனோல், எல்லோ
வறடறு , உன்டனப் கபோலகவ உன்
்ன்மோடவப் கபோலகவ கேோணகே.
்ன்மிகே விடல மதிப்பிடை முடியோத ஒரு
னசல்வ , ்ன்மிகேத்தில் னசழத்தவரகேு
முகேத்தில் ஒரு னபோலிபுன்முுறவல் கதோன்ுற ;
பரி னவளிப்படு ; பணபோடு இருக்கு .
ஒருவன் ்ன்ம சக்தி உடடையவன் என்படத
அவ்டடைய ஒிவனவோரு அடசவிில
கேோணலோ . எடுப்போன கதோறற ்ன்மிகே
வழங்கு னகேோ.டை ்ன்மிகே நல
னபோருந்தியவன் வழங்கு னசோறகேு
அவ்டடைய ்ன்மோ அன்பில்
நடனந்திருக்கறது, என்படதப் புலப்படுத்து .
ஒிவனவோரு ்ன்மோி ்ன்ம சக்தியோல் வளார
முடிு . வோழ முடிு . னசோறகேு, னசயல்கேு
இடவனயல் லோ உயரந்த ்ன்மோடவ இன

கேோட்டு அடடையோளாங் கேு. நமது ்ன்ம
சக்திடய மறறவரகேளுக்கு உணரத்து
சோளாரங்கேகளா கேணகேு. னசோறகேகளா தூதரகேு.
முகேத்தோல் அமரந்தினிது கநோக்க, இன்னசோல்
கூறி, ஈத்துவந்து மகழ்தடலகய திருவுளுவ
போரோட்டு .
மருந்து மர தன் நன்டம கநோக்கேோது, தனக்கு
வரு னவட்டுக்கேடளாு ஏறுறக்னகேோணடு,
மறறவர கநோய்க்கு மருந்து வழங்கு . இதுகவ
்ன்மிகேத்தின் பணபு.
்ன்மிகே எப்கபோது அறிடவத் கதடு ;
அன்டப வழங்கு ; வோழ்விக்கு . ்ன்மிகே
அருு பழத்த வோழ்ி சின்னங்கேளு ,
அடடையோளாங்கேளு மட்டு ்ன்மிகே அல்ல.
அடவ ்ன்மிகே வளார்சிக்குத் துடண னசய்ு
சோதனங்கேளாோகே அடமயக் கூடு . அப்படி
அடமந்தோல் வரகவறகேத்தக்கேகத. இன்ுற னபரு
வழக்கேோகே மதத்தின் னபயரல் நடடைனபுற

சடைங்குகேு ்ன்மோடவத் னதோடுவது கூடை
இல்டல.
்ன்மிகே மனிதத்தின் விழமிய பயன்.
்ன்மிகேத்தின் முற னபயரதோன் மனித கநய .
்ன்மிகே ்ன்மகநய ஒருடமப்போடுடடையது.
்ன்மிகே சன்மோரக்கே னநறி; னபோது னநறி.
்ன்மிகே பகுத்தறிிக்குப் புற போன தல்ல;
்ன்மிகே ைஞோன ; ்ன்மிகே உலகேந்தஇஇயது.
”எல்லோரு இன்புறறிருக்கே
நடனப்பதுகவயல்லோமல்
கவனறோன்றறிகயன் பரோபரகம?”
என்றோர தோுுமோனோர. இதுகவ ்ன்மிகேத்தின்
குரல். இந்த குரல் இன்ுற இந்தியோவிகலகய
ஒலக்க் வில்டல. தமிழகேத்திகலகய
ஒலக்கேவில்டல. நோளு திருக் ககேோயில்கேு
னபருக வளாரகன்றன; திருவிழோக்கேு நடைக்
கன்றன; குடைமுழக்கு விழோக்கேு நடைக்கன்றன.
்ன்ைோல் இடவனயல்லோ மனிதகநய ,

தோழ்னவ் தன்டம கநோக்க் சமய சோரு
இயல்டபத் தந்தனவோ? வுறடம,
சிுறடமகேளிலருந்து தப்ப வழ வடகே கேறுறக்
னகேோடுத்ததோ?
மோ்டைப்பத தந்து வோழ்வளித்த
வுளாறனபருமோ னோகய இடறவனிடைகம
இரவலனோகேத்தோகன மனிதன் னசல்கன்றோன்?
திருக்ககேோயிலில கபோட்டைோ கபோட்டிகேு
மரயோடதகேு! சோதிப்புன்டமகேு! பணத்தின்
திருவிடளா யோடைல்கேு!
எங்ககே பழங்கேோலத் திருக்ககேோயில்கேடளா் சோரந்து
வளாரந்த ்ன்மிகே ? நோயன்மோரகேளு ,
்ழ்வோரகேளு வளாரத்த ன்ன்மிகே எங்ககே?
சரோசரங்கேு எல்லோ சிவ னபருக்கய சீல
எங்ககே? "எந்நோட்பவரக்கு இடறவோ?* என்ற
உலகே னபோதுடம தழவிய மோணிக்கே வோசகேரன்
்ன்மிகே எங்ககே? "னதோணடைலோல் உயிரக்கு
ஊதிய இல்டல" என்றவோுற னதோணடு
னநறியில் வளாரந்த ்ன்மிகே எங்ககே?

”பலர டவகுந்தத்திறகுப் கபோகே நோன்
நரகேத்திறகுப் கபோகே் சித்தமோுுகளான்’ என்ுற
மதில் கமல் ஏறி, இடறவன் நோமத்டத எடுத்து
ஒதிய இரோமோ்சரன் ்ன் மிகே எங்ககே? "கசர
வோரு னசகேத்திகர" என்ுற, கவுற போடின்றி
அடனவடரு அடழத்த ்ன்மிகே எங்கு
கபோயிறுற? கதடுங்கேு!
்ன்மோவின் வழ வோழக் கேறுறக் னகேோுளுங்கேு?
எிவியிரு த முயிர கபோல் கபோறுற
னபருனநறி கேடடைப் பிடித்து ஒழகுங்கேு!
வல்லோரக்கு , வல்லடம இல்லோதோ ருக்கு ,
ஒரு கசர வோழ்வளிுங்கேு! உயிரக்குல திருக்குல வோழ, வளாரத் னதோணடு னசய்ுங்கேு
இந்த மணொணலகேத்திகலகய விணொணலகேத்டதக்
கேோொணங்கேு!
்ன்மிகே சமுதோயத்டதக் கூட்டு விக்கு .
்ன்மிகே சமுதோயகம போட்டுக்குத்

துடணனசய்ு கேடைிடளா ந பு பிரோரத்தடன
னசய்! கேடைிளிடை சரவ வல்லடமடமடயத்
தந்தருளு படி ககேட்டுக் னகேோு! ்ன் மிகேத்தில்
சிறந்த மனிதரகேு சமோதோனத்தின் கேோவலரகேு.
்ன்மிகேவோதிகேு சமநடல கேோணபவரகேு,
எல்கலோடரு வோழடவக்கு ்ன்மிகே
வளாரகே! வோழ்கே! ்ன்மிகேத்தில் வளாரந்து சமுதோய
கம போட்டடைக் கேோணகபோமோகே!
உடைிலக்கு வலடம; ்ன்மோிக்குத் துணிி,
உடைலல் கநோயின்டம; ்ன்மோவில் குறற
மின்டம. உடைிலக்கு ஒழங்குகேு; ்ன்மோிக்கு
ஒழக்கே . உடைிலக்குத் திறடம ்ன்மோிக்கு
அறிி, உடைிலக்கு உணி; ்ன்மோிக்கு பக்தி.
உடைல் உடழப்பு மக்கேளுக்கு ்ன்மோவின்
உடழப்பு கேடைிளுக்கு. உடைிலக்குத் தனிடம,
்ன்மோிக்கு மக்கேு திரளுடைன் கூடுதல்,
உடைிலக்கு சயநல ; ்ன்மோிக்கு பிறர நல என்பன இயறடகேயில் அடமந்த நயதிகேு.
இவறறில் பல உடைன்பட்டைடவ.

வலடழ-துணிி:நல -குறறமின்டம; ஒழங்கு ஒழக்கே ; திறடம-அறிி; மக்கேளுக்குகேடைிளுக்கு இடவ உடைன் போடுடடையன. ்னோல்
உடைல் னபரு போில சய நலத்டதகய நோடு .
நல்ல ்ன்மோ பிறர நலத்டதகய கபோறுற .
உடைல் னபரு போில ்ன்மோடவ ்ட்டிப்
படடைத்துத் தனது ்திக்கேத்திறகுு
டவத்துக்னகேோுளா ்டசப்படு . ்ன்மோிக்கு
அடைங்க நடைக்கு உடைகல நல்லது. ்ன்மோவின்
வழ வோழ்தகல வோழ்க்டகே.
்ன்மோவினோகலகய சமுதோயத்டதக் கேோண
இயில ; கபண இயில . குடறவிலோ
நடறவோகே, அன்பில் பழத்து உலகே தஇஇ
வோழ்தகல ்ன்மிகே . இந்த வழயில் இனி
கமலோவது நடைப்கபோமோகே!
இந்த ்ன்மிகே வழயில் நடைவோமல் இப்கபோது
அசர வழயில் கபோய்க்னகேோணடிருக்-ககறோ .

அதன் விடளாி போதுகேோப்பு , உத்திரவோதமு
இன்டம! வுறடமக்ககேோடு துன்பங்கேு!
துயரங்கேு! இனிகமலோவது நோளு நமது
்ன்மோவின் தரத்டத, நலத்டத வளாரத்துக்
னகேோுகவோ ! இ மோநல பய்ுற வழயில்
வோழ்கவோமோகே! ஒருவன் உலகேத்டதகய
னபறறோில , தனது ்ன்மோடவ இழந்து
விடுவோனோயின் என்ன பயன்?
இன்ுற ்ன்மோடவ இழந்து, னபோக்குகேளாோகே,
னவறறரகேளாோகே, வோழ்கவோர பலர. இவரகேடளா
”இந்த டவயகே சமப்பதுி வ பு" என்றோர
்ணடைோு நோ்சியோர. சமுதோய தஇஇய
்ன்மிகே வோழ்க்டகேகய வோழ்க்டகே.
சமுதோயத்டதப் பறறிுுளா துன்பங்கேு
அடனத்து அகேலத் தன்னந்தனியோகேி ,
கூட்ட்மோகேி , ்ன்ம வோழ்க்டகே வோழ்கவோ !
வளாரகே ்ன்மிகே வளாரகே சமுதோய
கேடைிகளா கூடை வோன் பழத்து, இ மணணிறகு

வந்தது மனிதகனோடு கூடிவோழத்தோன்! அதில்
ஒரு தனி இன்ப . அந்த இன்ப நடறந்த
வோழ்க்டகேக்குத்தோன் ்ன்மிகே என்ுற னபயர.
-- 22-10-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
ஒலப்பரப்போன உடர.
----------------

12. எங்ககே கபோகேகவணடு ?
மதுடர வோனனோல கநயரகேகளா! இனிய
நல்வோழ்த்துக் கேு கேடைந்த பதினனோரு வோரமோகே
“எங்ககே கபோககறோ ?? என்ற தடலப்பில்
கேருத்துடரத் னதோடைர வழங்கு வோய்ப்புக்
கடடைத்தது. நங்கேளு ககேட்ிரகேு. இந்தக்
கேருத்துடரத் னதோடைரன் மூல ஏறபட்டுுளா
களார்சி எிவவளாி? எத்தடகேயது? என்ுற
கேணக்கடை முடியவில்டல.
மதுடர அன்பர ஏ.எ– .ககே. ஒிவனவோரு
கப்சக்கு வினோக்கேடளா எழப்பியிருந்தோர.
அரத்தமுுளா வினோக்கேளாோகே எழப்பியிருந்தோர.
அவருக்கு நன்றி! அதுகபோல திருப்புனவோசல்
இடளாைஞரகேு கூடியிருந்து ககேட்டுுளானர.
வினோக்கேளு எழதிுுளானர. அந்த

இடளாைஞரகேளுக்கு நமது வோழ்த்துக்கேு.
வோனனோல நடலயத்தோருக்கு நன்றி னசோல்ல
கவணடு . ்னோில நன்றிடய
வோரத்டதகேளாோல் கூறோமல், வோனனோல
நடலயத்தினர நமக்குப் பல விதங்கேளில்
சிந்திக்கு வோய்ப்பு அளித்து வருவடத
நடனந்து, திருக்குறு வழயில் அவரகேளுக்கு
நன்றியறிதிலடைன் வோழ்தல் நமது கேடைடம.
எங்ககே கபோகன்கறோ ? வோழ்க்டகே ஒரு பயண ;
னநடிய பயண கபோலத் கதோறறமளித்து குுறகய
கேோலத்தில் முடிு பயண .
”னநருநல் உளானனோருவன் இன்றில்டல என்்
னபருடம ுடடைத்திிவ ிலகு"
என்ுற திருக்குறு கூுற . வோழ்க்டகேயில்
இளாடமயில் பிடழகேு கநரந்தோல்
வோழ்க்டகேயின் நடுவில் கபோரோட்டைங்கேு
அடமு வோழ்க்டகேயின் முடிவில் கேழவிரக்கே
நடல கதோன்ுற . இந்த அவலத்டதத்
தவிரத்துக்னகேோுளா கவணடைோமோ? எங்ககே

கபோககறோ ?
எது நமது வோழ்க்டகேயின் குறிக்ககேோு?
"மோ்டை * அறபுதமோன பிறவி நோன்கு
சவரகேளுக்குு அடைங்கய குடு பத்திறகேோகே
மட்டுமோ இிவவளாி னபரய மோ்டைப் பிறவிடய
இடறவன் வழங்கயிருப்போன்? தோன் உணடு,
தோன் வோழ்தல் அவசிய ; திருமண நகேழ
கவணடு ; வோழ்தல் கவணடு ; அடுத்த
தடலமுடறகேு கதோன்ற கவணடு ; எல்லோ
நடைக்கே கவணடு ; நன்றோகேகவ நடைக்கே
கவணடு .
்யி் வீட்டிறகு னவளிகய உுளா உலகே
னவளி்சத்தில் இருந்தோல்தோன் வீட்டிறகுு
னவளி்ச இருக்கு . டரயன் எரகறது; உலகே
முழவதறகு ஒளி தருகறது; வோழ்வளிக்கறது;
சிமினிு எரகறது. ்னோல் னவளி்ச
குடறி. தன்டனக் கேோட்டுகறது: சறறிில
கடைக்கு சில னபோருுகேடளாக் கேோட்டுகறது.

இன்ுற பலர சி னி விளாக்குப் கபோல
வோழ்கன்றனர. பலரோல் அிவவளாிதோன்
முடிு .
ஒரு சிலரோவது வீட்டிறகு னவளிகய உுளா
உலகேத்டதப் போரக்கேக் கூடைோதோ? ஊருக்குப் பத்து
கபர, ஊரோடரப் போரக்கே, ஊடர வளாரக்கே
கநரமில்லோமலோ கபோய்விட்டைது? அல்லது
்றறல் இல்லோமல் கபோய் விட்டைதோ?
அனதல்லோ ஒன்ுற இல்டல. சயநல ஒரு
கேோரண . மறறவர வோழகவணடு என்ற
கேவடலகய பலருக்கு இல்டல. இன்்
பலருக்கு அ்ச பய ! ஊருக்கு நல்லது
னசோன்னோல் எிவவளாி கபர ககேட்போரகேு? பல்ர
ககேட்கே மோட்டைோரகேு. ்தலோல் நமக்கு ஏன் வ பு
என்ுற ஒதுங்குகன்றனர.
இந்த உலகேத்தின் கபோக்கு விகனோதமோனது.
இந்த உலகேத்தின் அங்கீகேோரத்டத
எதிரபோரப்பவரகேு எடது னசய்ய இயலோது.

அதனோல்தோன் இன்ுற புகேழ் என்பது
விளா பரமோகே, த முடடைய டகேயோட்கேடளா
டவத்து் னசய்து னகேோுவதோயிறுற. அணணல்
ஏச முதல் அணணல் கேோந்தியடிகேு வடரயில்
அப்பரடிகேு முதல் அருட்பிரகேோச வுளாலோர
வடரயில், உலகே அங்கீகேரக்கேவில்டல மோறோகேத்
துன்புுறத்தியது.
்தலோல் ந வோழ ்டசப்பட்டைோல் வோழ
முறபடு! வோழ்க்டகேயின் குறிக்ககேோடளா
நரணய னசய்து னகேோு! குறிக்ககேோடளா
அடடையத் தளார்சியின்றி முயறசி னசய்; நோளு
உடழப்டப, முயறசிடய, வளாரத்துக்னகேோு!
வோழ்வோய் மறறவரகேடளாு வோழ டவப்போய்!
இப்பிறவி நமக்குக் கடடைத்த  ஓர அரய வோய்ப்பு.
வோய்ப்பு எப்கபோது வரோது. னதோடைரந்து
வரோது. அது தமக்கேோகேக் கேோத்துக்னகேோணடு
நறகேோது. வோய்ப்பு இருக்கு திடசடய
நோடுங்கேு எது வோய்ப்பு-நல் வோய்ப்பு என்ுற

இனங்கேணடு னகேோுளு திறடம கவணடு .
வோய்ப்புக்கேடளாத் கதரி னசய்து ஏறபதில்தோன்
னவறறி இருக்கறது. வோய்ப்புக்கேடளாக்
கேவனிக்கேோமல் அதடனத் தோணடி நோ
கபோய்விடைக் கூடைோது. அது கபோலகவ ந டமத்
தோணடி வோய்ப்பு கபோகே அ்மதிக்கேக் கூடைோது.
"வோய்த்தது நந்தமக்கு ஈகதோர பிறவி; மதித்திடு
மின்" உளாதோகு சோக்கேோட்டடை விரு புங்கேு!
வளாருங் கேு! வோழங்கேு!
ஒரு நோடு நல்ல குடிமக்கேடளாப்
னபறறிருந்தோல்தோன். அந்நோடு வளாரு
புகேழ்னபுற இன்ுற நமது நோட்டில் குடிமக்கேு
தகுதி னபறறவரகேு மிகே மிகே் சிலகர. 10
விழக்கேோடு கூடை இருக்கே மோட்டைோரகேு. நோட்டுப்
பறுற , எல்கலோரு இந்தியர என்ற உணரி
இன்ுற அருக வருகறது. நோட்டுக்கேோகே அரசியல்
என்பது கபோய், தனது ்தோயத்துக்கேோகே அரசியல்
என்பதோக விட்டைது.

அன்ுற அன்னியரகேு சரணடினோரகேு. இன்ுற
இந்தியரகேகளா இந்தியோடவ் சரணடுகறோரகேு.
இந்த அவல எளிதில் அகேலோது. னபோது மக்கேு
கேருத்துத் திரணடைோல், னபோது மக்கேு இதுபறறி
கபசினோகல கூடை அகேில . னபோது மக்கேளிடைத்தில்
அரசியல், சமூகே விழப்புணரிகேடளா
உணடைோக்குங்கேு கபோரக் குணத்டத
உருவோக்குங்கேு!
சதந்திர தினப் னபோன்விழோ வரப்கபோகறது.
இன்னமுமோ வுறடமக் ககேோட்டிறகுக் கீழ்
வோழ்வது? நமது நோட்டு இடளாைஞரகேு
கவடலயில்லோத் திணடைோட்டைத்தி னோல் தவித்து
வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடைத் கதடவகேு கூடை
அடமயோத வோழ்க்டகேயில் ஒரு புழனவன
னநளிந்து எத்தடன ்ணடுகேு வோழ்வது?
னநடுந்துயிலலருந்து விழத்துக் னகேோு! னபோது
மக்கேளிடை விழப்புணர்சிடய உணடைோக்கு
தன்டன நோடிக் ககேட்பவரகேளுக்கு , ஏதோவது

தருபவரகேளுக்கு , விளா பர மன்னரகேளுக்கு ,
வோக்கேளிக்கே மோட்கடைோ என்ுற உுறதி னகேோுளா்
னசய்கே!
அடைக்கேமோகே இந்த நோட்டடை கநசிப்பவரகேடளா
இந்த நோட்டு மக்கேடளா கநசிப்பவரகேடளாத்
கதடிப் பிடித்து கவட்போளார ்க்குங்கேு!
அவரகேளுக்ககே வோக்கேளிுங்கேு! இந்த நோட்டில்
ஐ பது ்ணடுகேு வோழ்ந்தவரகேளுக்கு இந்த
நோட்டடைப் பறறித் னதரயோதோ? யோருக்கு
வோக்கேளித் தோல் நல்லது என்ுற இடளாைஞரகேளுக்கு
வழகேோட்டைக் கூடைோதோ?
மனிதகுல வரலோறடற உருவோக்குவதில்
மத்தியதர வரக்கேத்திறகு ஒரு இடை உணடு
சமுதோய மோறறத்டத மத்தியதர வரக்கேகம
உருவோக்கே இயில . இன்ுற நமது நோட்டு
மத்தியதர வரக்கே ள்கேரனபோருு சந்டதயில்
மூழ்க விட்டைது. மூடளா் கசோ பிலக்கு
இடரயோக விட்டைது. ஏடழகேு நடலயோன
தீரிகேோண விரு பவில்டல. இனோ , இலவச ,

இவறடறகய ந பி வோழ்கன்றனர.
ககேோடிக்கேணக்கேோன மக்கேு என்ுற னபோழது
விடிு என்ுற எதிரபோரத்துக் கடைக்கன்றனர.
னபோழது விடியோது! நோமோகேத்தோன் விடியடவக்கே
கவணடு .
ஜனநோயகே மரபுகேடளாப் பயிறுறங்கேு கூடி்
சிந்தடன னசய்ுங்கேு! கூடிவோழக்
கேறுறக்னகேோுளுங்கேு ஒருவர எல்லோருக்கேோகேி ,
எல்கலோரு ஒருவருக்கேோகேி என்ுற வோழக்
கேறுறக்னகேோுளுங்கேு! மக்கேளுக்கு நன்னடடை
நல்கு , அரடசப் கபோறுறகவோ !
நலத்தில் நோ பிறக்கன்கறோ . நலத்திகலகய
வோழ் கன்கறோ . நலகம நமக்கு உணிப்
னபோருுகேடளாத் தந்து வோழ்வளிக்கறது.
இுறதியிில நலத்தின் மடிடயகய சரண
அடடைகன்கறோ . நலத்டத ந மிடை மிருந்து
பிரக்கே முடியோது. இந்நலத்டதப் கபொணங்கேு!
நலத்தின் தரத்டதக் கேோப்போறுறங்கேு! நலத்தில்

மரங் கேடளா நடுங்கேு பயிரகேடளா் சோகுபடி
னசய்ுங்கேு. எங்கு பசடம கபோரத்திய
நலத்டதகய கேோணகே!
விலங்குகேு, பறடவகேு துடணயின்றி மனிதன்
வோழ்தல் இயலோது. கேோல் நடடைகேு னசல்வ .
கேோல்நடடை வளாரத்தல் பன்முகேப் பயன்தரு
னதோழல். போல் மோடுகேு நமக்குப் பூரண
சத்துணவோகே விளாங்கு போடலத் தருகன்றன.
நலத்திறகு உரமளிக்கன்றன. ்தலோல் விடுகேு
கதோுற போல்மோடுகேு வளாரத்து போில ,
கமோரு உணடு வளாமோகே, வலடமயோகே
வோழ்கவோமோகே!
மோ்டை வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடை, மோ்டை
வோழ்க் டகேயின் இயக்கே எல்லோ னபோருளாோதோர
அடிப்படடை தோன். அல்லது னபோருளாோதோரகம
தோன். ஒரு சிலர, கேருத்கத உலடகே இயக்குகறது
என்பர. கேருத்து இந்த உலகேத்டத
இயக்குவதோயின் ்ன்மிகே மோறறங்கேு

ஏறபட்டிருக்கு . உலகேத்தில் மனிதன் சிந்திக்கேத்
னதோடைங்க பல நூறோயிர ்ணடுகேு
உருணகடைோடி விட்டைன.
உலகேத்தில் எந்த நடலயில் கதோன்றிய எந்த
கேருத்து உலகேத்டத னவன்ுற விளாங்கேவில்டல.
்னோல் னபோருளாோ தோர இயக்க வந்திருக்கறது.
பண மதிப்ீட்டு் சமுதோய விருப்பத்தக்கேதல்ல
என்ுற எிவவளாி எடுத்துக் கூறி் இன்்
எடுபடைவில்டல. நோட்டிறகு நல னசய்ு
வோய்ப்புக்கேடளா நல்லூழோல் னபறறவரகேு முதல்
துறவியர வடர போகம இயக்குகறது. ஏன்?
திருக்ககேோயிலல் கேடைிு எழந்தருளா் னசய்ு
னபோழதுகூடை னபோறகேோச கேு கபோடுகன்கறோ .
அதனோல்தோன் மோமுனிவர கேோரல் மோரக்– இந்த்
சமுதோய இயக்கேத்திறகு னபோருகளா முதல்
என்றோர.
நமது திருவுளுவரு “னபோருளில்லோரக்கு இிவ
ிலகே இல்டல’ என்றோர. **னசய்கே னபோருடளா"
என் றோர. ்னோல் னபோருு னசய்யோமல்,

னபோருு னசய்ு முயறசியில் முழ
அக்கேடறுடைன் ஈடுபடைோமல், அதிரஷ்டைத்டத
ந புகன்கறோ . லோட்டைர்சீட்டடை ந புகன்
கறோ . இது தவுற. கபோகு வழு அல்ல.
நமது நோட்டு மக்கேளின் வுறடமக்கு வயது
குடறந்தது இரணடைோயிரத்து முந்நூுற ்ணடுகேு
இருக்கேலோ . ்னோல் மூப்பு அடடையோமல்,
சோகேோமல, வுறடம வளாரந்து வருகறது. இன்ுற
வுறடம "வுறடமக் ககேோடு" என்ுற னவளிப்படைத்
கதோன்றி, அரசின் அங்கீகேோரத்டது னபறுற
விட்டைது. இந்த வுறடமடய இந்தத்
தடலமுடறயில் அகேறறிகய ்கேகவணடு
என்ுற உுறதி பூொணங்கேு.
நடுத்தர மக்கேளுடடைய னபோருளாோதோர
வளார்சிக்கு , ஏடழகேளுடடைய னபோருளாோதோர
்க்கேத்திறகு ந நோட்டில் தடடைகேு பல
உுளான. அவறுறு குறிப்பிடைத்தக்கேடவ
கேுறப்புப்பணத்துடைன் னகேோழத்து வளாரு

தனிுடடைடம, பன்னோட்டு மூலதன
முதலயன. கமில ந முடடைய னபோருளாோதோர
முன்கனறறத்திறகுப் னபரய தடடை நடல
யோடமத் தத்துவ -விதித்தத்துவ . இவறடற
எல்லோ எதிரத்துப் கபோரக்குணத்துடைன்
கபோரோடுகவோ ! வுறடமயி லருந்து ,
சிுறடமயிலருந்து விடுதடல னபுறகவோ !
மோ்டை அறிிப் பிறவி-அறிி ஜவன்! ்னோல்
அறிடவத்தோன் ந மோல் னபறமுடியவில்டல.
கேல்வி, ககேுவி முதலய சோதனங்கேு பல்கப்
னபுறகு அறிி வளாரவில்டல. ஏன்? இன்ுற
அறிி கவட்டகே உடடைகயோர யோர?
அறியோடமடயகய அறிி என்ுற நடனத்துக்
னகேோணடு, தடலயோல் நடைப்பவரகேு பல்கப்
னபருக விட்டைனர.
எங்கு கநோக்க் பட்டைதோரகேு! ்னோல்
படடைப் போளிகேடளாக் கேோகணோ ! ஏன் இந்த
அவல ? கேறகே! னதோடைரந்து கேறகே கேறற, ககேட்டை

கேருத்துகேடளா் சிந்தன்டை னசய்கே
அ்சிந்தடனக்கு உருவ தருகே உருவ தரு
முயறசியில் அறிி முகழ்க்கு அறிி துன்பத்தி
லருந்து போதுகேோக்கு அறிடவத் கதடுகவோ !
நோளு கதடுகவோ !
அறிி ள்ட்பமோனது அறிி பய்டடைய
வடகேயில்? இயங்கே உடழப்புத் கதடவ. இந்த
உடைல், உடழப்போல் ்யது. உடழப்புக்கேோகேகவ
உருவோனது. உடழப்பு , அறிவறிந்த
்ுவிடனு இந்த உலடகே னசன்ற கேோலத்தில்
உருவோக்க வந்துுளாது. ந முன் மதுடரப்
னபருங்ககேோயில், டவடகே நரத்கதக்கே ,
இடவனயல்லோ உடழப்பின் சிறப்டபகய
கபோதிக்கக்றன உடழப்பு, வோழ்வதறகு
இன்றியடமயோதது.
உடழக்கேோது, அல்லது முறறோகே உடழக்கேோது
உணபவர கேு கசோ கபறிகேு
னகேோுடளாக்கேோரரகேு. உடழத்து உணபகத

உயரி, அறிவறிந்த ்ுவிடன சோரந்த
வோழ்க்டகேடய நடைத்துகவோமோகே உடழப்பில்
இன்ப , இடடையீடு இல்லோத உடழப்பில்
இன்ப , பிறருக்னகேன : உடழப்பதில் இன்ப
கேோணகபோமோகே!
மனிதனின் வரலோறுறக்கு வளார்சி கதடவ
மோறறங் கேு கதடவ1 ஒடிக்னகேோணகடை உுளா
்ுறகேு பயன்படு தீரத்த எனப்படு .
கதங்கக் கடைக்கு குட்டடை நர பயன்படைோதுகநோய்கேடளாத்தோன் தரு . அதுகபோல,
வளார்சிடயு , மோறறங்கேடளாு ஏறபடுத்திக்
னகேோு ளாோத மனிதரகேு, மனிதகுல முன்கனற
முடியோது: கம போடு அடடைய முடியோது.
பழக்கேங்கேு, வழக்கேங்கேு என்ற சோல் வழகய
னசல்லோது. பழக்கேங்கேு தவிரப் பழகுமின்
மனித்க்கு வோய்க்கு எந்த ஒரு துன்பமு
இயறடகேுமன்ுற நயதிு மன்ுற
இடவயடனத்து மனிதனின், மனித குலத்தின்

பிடழகேளாோல் கநரபடவகய பிடழகேடளாத்
தவிரத்துப் பழகுமின் !
"யோனரோடு படகே கவணடைோ " என்றோன்
கே பன், னசோல் மூன்ுற. னபோருு னபரது.
"யோனரோடு ’- உடைன்போடிலோதவரடை கூடைப்
படகே னகேோுளாகவணடைோ . படகே இல்டலகயல்
கபோர ஒடுங்கு ; புகேழ் ஒடுங்கேோது. நோமு
படகேயின்றி, பணபு போரோட்டி, உறி னகேோணடு
வோழ்கவோ ! யோகரோடு உறி எவகரோடு
ஒப்புரி இடவ நமது வோழ்க்டகே
னநறிகேளாோகேட்டு பழடமயின் சோர ஏறகபோ !
பழடம வித்து!
பழடம இன்டறயத் தடலமுடறக்கு உணவோகே
இயலோது. ்னோல் ஊட்டைகமறுற உரமோகு .
புது டை படடைப்கபோ ! புதியகதோர உலடகே்
னசய்கவோ ! சோதி கேடளா அகேறுறகவோ ! குல ,
ககேோத்திரங்கேடளா மறப்கபோ ! ஒன்கற குல ஒருவகன கதவன் என்கபோ ! புவிடய

நடைத்துகவோ ! னபோதுவில் நடைத்துகவோ !
மனிதகுல சமநடல கேோணகபோ ! மோரக்சிய
கேறகபோ ! வுளுவ கேறகபோ ! இிவவிரணடு
தத்துவங்கேளு இடணந்த சமுதோய
கேோணகபோ !
எல்கலோருக்கு எல்லோப் னபருஞ் னசல்வமு
அடடைு படி னசய்கவோ ! வல்லோருக்கு
மோட்டைோருக்கு ஒருங்ககே வோழ்வளிப்கபோ ;
ஒத்தோரு , உயரந்தோரு தோழ்ந்தோரு , எவரு
ஒருங்கடணந்து உலகயல் நடைத்துகவோ !
கேணியன் பூங்குன்றன் வழ, னபரகயோடர
வியத்தல் னசய்கவோ ! சிறிகயோடர இகேழ்தல்
அதனி் இல நோளு புதியன கேறகபோ !
புதியன படடைப்கபோ ! இன்டறய பணிகேடளா,
இன்டறய கேருவிகேடளாக் னகேோணகடை னசய்கவோ !
இல்லோதவர இல்டல என்ுற னசய்கவோ !
அப்பரடிகேு கூறியவோுற, "இன்பகம
எந்நோளு துன்பமில்டல" என்ுற வோழ்கவோ !

இந்த மணணில் விணணரச கேோணகபோ !
“சதந்திர " விடலமதிக்கே முடியோதது. உலகே
முழவது , பல நூுற ்ணடு கேோல மக்கேு
கபோரோடி் சதந்திரத்டதக் கேணடைனர. 18நூறறோணடில், பிரஞ்ச கதசத்தில் நடைந்த புரட்சி,
மனித குலத்திறகு மூன்ுற மந்திரங்கேடளா
வழங்கன. அடவயோவன சதந்திர , சமத்துவ ,
சககேோதரத்துவ என்பன. இடவகய இன்டறய
மனித உலகேத்தின் தோரகே மந்திரங்கேு. இதன் பின்
உலகே , சதந்திரக் கேோறடற சவோசிக்கேத்
னதோடைங்கயது.
இன்ுற நமது நோடு சதந்திர நோடு நோகம, நமக்
னகேன்ுற ந டம ்ுவதறனகேன்ுற ்ட்சி
அடமக் கன்கறோ . இன்ுற நமது நோட்டில்
சதந்திரத்தின் அருடம பலருக்குத்
னதரயவில்டல ஏன்-சதந்திரத் திருநோடளாக் கூடை
வீட்டு விழோவோகே, னபோது விழோவோகே, மக்கேு
னகேோணடைோடுவதில்டல.

சதந்திரத்திறகுப் பிறகு படழய தீபோவளிதோன்
னபரய விகசஷமோகே இருக்கறது. ஏன்-அரச கூடை
துணி விடல் சிலடகேகேடளா சதந்திர
தினத்திறகுத் தரவில்டல. சதந்திர தின விழோடவ
வீடுகேளிில , நோட்டு மக்கேு விரவோகேக்
னகேோணடைோடுதல் கவணடு .
"நோமிருக்கு நோடு நமது?" என்ற உரடமடய
உுறதிப்படுத்திக் னகேோுளா கவணடு . 18 வயது
நர பிய து , ஊரோட்சி அிலவலகேத்திறகு்
னசன்ுற வோக்கேோளாரோகேப் பதிி னசய்துனகேோுளா
கவணடு . வோக்கேோளாரகேு தவறோமல்,
எந்தவிதமோன தூணடுதில இன்றி, டகேயூட்டு
இன்றி, வோக்கு் சோவடிக்கு் னசன்ுற வோக்கேளிக்கே
கவணடு . தவறோமல் எல்கலோரு வோக்கேளிப்
புது என்ற கேடைடம கமறனகேோணனடைோழகனோல்,
கேுளாத்தன மோகே ஒருவர னபயரல் மறறவர
வோக்கேளிக்கே இயிலமோ? அல்லது னசத்தவரதோன்
எழந்து வந்து வோக்கேளிப்போரோ? அடடையோளா

அட்டடை அவசிய்ப்படுமோ? ந முடடைய தவுற
கேுதோகன அடடையோளா அட்டடை
ககேட்கு படியோகே் னசய்து விட்டைது.
சதந்திர ஜனநோயகே ்ட்சியில் எல்கலோரு
வோக்கேளிப்பது கேடைடம, இதில் தவறக்கூடைோது.
சதந்திர நோட்டின் குடிமக்கேு அடனவரு
நோட்டின் வளார்சிக்குரய பணி கேளில் ஈடுபடை
உரடம உணடு. ஈடுபடைி கவணடு .
அவரவர நடலக்கு ஏறபத் தோ வோழ ஊரன்
நல்க் கு , கம போட்டுக்குமுரய
பணிகேளிலோவது ஈடுபடை கவணடு . அதுி
இயலோது கபோனோல் குடறந்த பட்ச ஊரன்,
சமூகேத்தின் நல்க்கு ஊுற
விடளாவிக்கேோமல T வது வோழ்தல் கவணடு .
சமூகே ஒறுறடமக்கு விகரோதமோகே, ககேோு
னசோல்ிலதல், சிணடு-முடிந்துவிடுதல்
கபோன்றவறடறத் தவிரத்து விடுதல் கவணடு .
ஊடரத் தூய்டமயோகே டவத்துக் னகேோுளா

கவணடு . விதிகேளில் குப்டபகேடளாப்
கபோடுதல், கேழி நரகேடளா விடுதல் தவுற.
பசடமயோன மரங்கேடளா னவட்டைக் கூடைோது.
இங்ங்ன நல்லன அல்லோதவறடற்
னசய்வடதத் தவிரத்தோில ஊர வளாரு வோழ !
ஒரு சதந்திர நோட்டின் குடிமக்கேளுக்கு சமூகே,
னபோருளாோதோர அறிி கதடவ. இவறடறக் கேறுறக்
னகேோுளா அடனவரு முன்வர கவணடு
அரசியல், சமூகே, னபோருளாோதோர அறிவிடன
மக்கேு மன்றத்தில் வளாரக்கே, இடளாைஞரகேு
வகுப்புக்கேு மூல அரசியல் அறிடவ,
னபோருளாோதோர் சிந்தடனடய வளாரக்கே
கவணடு .
ஜனநோயகே வோழ்க்டகே என்பது கதரதிலக்கு மட்டு
மல்ல. ஜனநோயகே என்பது ஒரு வோழ்க்டகே
முடற ஜனநோயகே வோழ்க்டகே முடற
தனிமனிதனின் சய விமரசனத்தோில ,
கூட்டைோகேப் பலர னசய்ு விமரசனத் தோில

வளாரு , ்னோல் மறறவரகேு னசய்ு
விமரசன உுகநோக்கே னகேோணடைதோகே
இல்லோமல், உணடமயில் நோட்டு நலனில்
அக்கேடற னகேோணடைதோகே அடமயகவண டு .
**னசவி டகேப்ப் னசோற னபோுறக்கு " பணபு.
ஜனநோயகே வோழ்க்டகேக்கு, கூட்டு வோழ்க்டகேக்கு,
இன்றியடமயோததோகு .
ஜனநோயகே வோழ்க்டகே முடறயின் ்ணிகவர
கேட்சிகேு. தவிரக்கே இயலோத கதடவகேு. இந்த
அடமிகேு அதிகேோர கவட்டகே
உடடையனவோகேி , ்திபத்திய ்டச
உடடையனவோகேி , னபோருளாோடச
உடடையனவோகேி இருத்தல் கூடைோது.
நோட்டுக்குத் னதோணடு னசய்வடதகய
குறிக்ககேோளாோகேக் னகேோணடை னகேோுடகே
அணிகேளாோகே அடமய கவணடு .
அக்குறிக்ககேோடளா அடடைு னநறிமுடற
கேளிகலகய கேருத்து கவுறபோடுகேு!

்தலோல், உுகநோக்கேமு , படகேுணரி ,
்ட்சி அதிகேோரத்தில் பிடிப்பு உடடைய
அடமப்புக்கேளாோல், கேட்சி கேளாோல், நோட்டுக்குப்
பயன் விடளாயோது. சட்டைசடப, போரோளுமன்ற
விவோதங்கேளில் டடு இருக்கேலோ . நோட்டில் டடு
இருத்தல் அறகவ கூடைோது. நல்ல ஜனநோயகேப்
பணபு, பிறர வோய்க் ககேட்கு ்ரவத்டதத்
தூணடு . யோகரோடு படகே னகேோுளாோத
பணபோகடை னவறறி தரு .
வோழ்க்டகே குறிக்ககேோளுடைன் அடமக்கேப் னபறறது
என்பது வோய்த்திருக்கு கேருவிகேடளாப்
னபோருத்கத உணரப் படு உணடம. மோ்டை
ஒரு பிறவி. மோ்டை னவறறி" னபற கவணடு .
னவறறி னபோருந்திய வோழ்க்டகேக்குக் குறிக்ககேோு
கதடவ. குறிக்ககேோு இமய கபோல உயரந்த,
தோகே இருக்கேகவணடு . யோடனடயக் குறிடவ
அடிபடுவது னகேோசவோகே இருந்தோில
பரவோயில்டல. குறிக்ககேோு. உயரவோகே அடமய
கவணடு .

பல நூுற ்ணடுகேளாோகே ந முடடைய
சமுதோயத்டத வருத்தி வரு தீணடைோடம, சோதிப்
பிர்சடனகேு, மதப் பிரவிடனகேு, அறியோடம,
வுறடம முதலயன, சதந்திர வந்த பிறகு
அகேன்ற போடில்டல. இந்தப் புன்டமகேடளா
னயல்லோ அகேறறி, ஒரு புதிய உலகேத்டதப்
படடைப்படத இலட்சியமோகேக் னகேோுகவோ !
புவிடய நடைத்துகவோ ! னபோதுவில்
நடைத்துகவோ கூடி வோழ்தல் ஒரு பணபு;
நோகேரீகே ; கூட்டுறி உடழப்டப ஊக்குவிக்கு ;
ககேோடி நன்டம தரு ; கூட்டுடைடம் சமுதோயகம
எல்கலோரு எல்லோ் னசல்வமு னபற வழ
னசய்ு வடகே னசய்ு ; கூட்டுடைடம்
சமுதோயகம னபோதுநல கேோண வழ!
கேோல -வோழங் கேோல மிகே மிகேக் குடறி.
வோழ்க்டகே யின் னதோடைக்கேத்தில் பல ்ணடுகேு
குழந்டதப் பருவத்தில் கேழந்து கபோகன்றன.

வோழ்க்டகேயின் பிறகேோலத்தில் பல ்ணடுகேு
 ஓய்வில், முதுடமயில், கேழந்து கபோகன்றன"
இடடையில் 40 ்ணடுகேு தோ வோழ கேோல .
கேோலத்டத விடல மதிப்புுளாதோகே
்க்கேகவணடு .
இளாடமயில் படித்தது வோழ்க்டகே முழவடது
நடைத்தப் கபோதோது. நோுகதோுற புத்தறிி
கதடவ. நோுகதோுற படழய
இலக்கயங்கேடவப் படிக்கேகவணடு .
நோுகதோுற புதிய அறிவியல் நூல்கேடளாத்
கதரி னசய்து படிக்கேகவணடு . கேறறல் ஒரு
னதோடைர பணி! நோ னதோடைரந்து
கேறுறக்னகேோணகடை கபோனோல் நன்றோகே வோழலோ .
உடைிலக்கு வலி: ்ன்மோவிறகு கேருத்து!
நல்ல நூல்கேடளாக் கேறறல், சிந்தித்தல், னதளிதல்,
னசயறபடுதல், ்ன்மிகே வோழ்க்டகேக்குத் துடண
னசய்ு . ்ன்மிகே வோழ்க்டகே என்பது
்ன்மோவின் தரத்டத உயரத்துதல், வளாரத்தல்

என்பதோகு . ்ன்மிகே வோழ்க்டகே மத
ச பந்தமுடடையது மட்டுமன்ுற. கேறறல்,
ககேட்டைல், அன்பு னசய்தல், ஒப்புரி அறிந்து
ஒழகுதல் ்கயன எல்லோ ்ன்மிகே ஒழக்கே
னநறிகேு: ்ன்மிகேப் பணபுகேு.
இவர கதவர என்ுற , அவர கதவர என்ுற , என்
மத -உன் மத என்ுற கேலகே னசய்பவரகேு
மத வோதிகேு; மத னவறியரகேு; இது ்ன்மிகே
்கேோது. விநோயகேரன் வயிுற-னபரு வயிுற; அது
உலகேத்தின் சின்ன . உலகேந்தழ இய
வோழ்க்டகேதோன் ்ன்மிகே வோழ்க்டகே, ஒத்தது
அறிந்து ஒழகுதல்தோன் ்ன்மிகே வோழக்டகே.
கேடைிு, ்ன்மோ, நல , வோன், வோு, நர,
மோ்டை உயிரகேு அடனத்து கேறபிப்பது
னபோதுடம! கேடைிு, ஊர, கபர, மத ,
இடவகேடளாக் கேடைந்து வோழ்கவோ ! கேடைிு
வழபோடு என்பது னபோதுடம கபோறறகலயோ !
்றறல்மிக்கே அன்போல், அடமதி வழயில்

மோ்டை சமுதோயத்டத அடழத்து் னசல்ிலதகல
்ன்மிகே வோழ்க்டகே.
கேடைிு வழபோட்டினோல் ்றறடலப்
னபுறகவோ ! நோ வளாரகவோ ! நோடு வளாரு
எல்லோருக்கு எல்லோ கடடைப்பதோன திடச
கநோக்க நடைப்கபோ ! புதியகதோர உலகே
னசய்கவோ ! "
29-10-94 அன்ுற மதுடர வோனனோலயில்
்றறிய உடர.
------------------

தவத்திரு அடிகேளாோர
அவரகேளின் சிந்தடனத் துளிகேு
முயறசி - எந்த ஒரு னசயடலு கநோன்பு கபோல்
பிடிவோதமோகே ஏறுறக்னகேோணடு னசய்ு
மனப்கபோக்கு இருந்தோல்தோன் கேடைடமகேடளா்
சிறப்போகே் னசய்து முடிக்கே முடிு .
்ன்மிகே - சித்துக்கேடளா கேோட்டி ்ன்மிகேத்டத
வளாரப்பது னசயறடகேயோகே மூ்சவிடுதடலப்
கபோலத் தோன்.
விஞ்ைஞோன - ைஞோன கேணடை உணடமகேடளா
அ்பவத்திறகுக் னகேோணடு வரு பணிடய
விஞ்ைஞோன னசய்கறது.
உடழப்பு - ்றறடலத் தருவது ்ரவ ;
்ரவத்டதத் தருவது வோழ்க்டகேயின் மது

ஏறபடு ்டச. ்டசகேு ்ரவங்கேளாோகே
மோறகவணடு . ்ரவங்கேு அயரோ
உடழப்புக்கேளாோகே மோறகவணடு இதுகவ
வோழ்ி.
அறியோடம - தனக்குரயடத
விட்டுக்னகேோடுக்கேோமல், மறறவரகேளிடை
தியோகேத்டத எதிரபோரப்பது மூட்டைோுதன .
கேோல - கேோரயங்கேு நடைந்தோல் மட்டு .
கபோதோது. உரய கேோலத்தில் நடைக்கேகவணடு . ...
தீட்டை - உலகன் சிுற சிுற நகேழ்ிகேு கூடை
திட்டைமிட்கடை நகேழ்கன்றன. ்னோல் மனிதன்
திட்டைமிடை முறக்கறோன்.
மனிதன் - மூடிடவக்கேோத பதோரத்த னகேட்டுப்
கபோகு . கேணகேோணிக்கேோத மனிதரகேளு
னகேட்டுப் கபோவோரகேு.

சறுற்டழல் - ‘டழ்நடல? என்பது மோறற
முடியோத ஒன்றல்ல. டழ்நடலடய மோறுறவகத
னபற ுறுளா பகுத்தறிவின் கேடைடம.
இயக்கே - தணணர  ஓட்டைமில்லோமல் நன்றோல்
போசி பிடிக்கறது. அதுகபோல வோழ்க்டகேயில் எந்த
இடைத்திலோவது இயக்கேமின்றி நன்ுறவிட்டைோல்
தனி மனித் னகேட்டுப் கபோவோன்
சமுதோயமு னகேடு .
முடறப்படுத்தல் - னபய்ு மடழநர, முடறப்
படுத்தப் னபறோது தன்கபோக்கல் ஒடுமோனோல்
நல அரப்பு ஏறபடுகறது. அதுகபோல்,
கதோன்ுற எணணங்கேு; எழ்சிகேு
முடறப்படுத்தப் னபறோது கபோனோல் சமுதோய
அரப்புகேளாோகய சரணடைல், கேலகே கதோன்ுற .
லஞ்ச - வோழ்க்டகேடய எளிதோகே நடைத்திக்
னகேோுளாக் கூடிய டழல்கேடளா உருவோக்கேோது
பணத்தின் மூல மட்டு தோன் வோழ்க்டகேடய
நடைத்த இயில என்ுற டழ்நடல

உுளாவடரயில் லஞ்சத்டத ஒழக்கே இயலோது.
விழப்பின்டம - கநோுறறோல் கேோட்டு அக்
கேடறடய கநோுறோது வோழ னநறியில் யோரு
கேோட்டுவதில்டல.
அடமதி - அடமதி என்றோல் சணடடையறற
தன்டம என்ுற மட்டு கேருதக்கூடைோது.
நல்னலணணத்தின் அடடையோளா உடைன்பட்டை
னகேோுடகேகேு இணக்கேமு , ஒத்துடழப்புத்
தன்டமு வோய்ந்த னசயறபோடுகேு
னபோருந்தினோகலகய அடமதியோகு .
மன - மனத்திறகு நல்ல பறுறக்ககேோடு தரோ
விட்டைோல் அது டசத்தோடனப் பறுறக்ககேோடைோகே
எடுத்துக் னகேோுளு . ‘வோழ்தல் கவுற
பிடழத்தல் கவுற.
சடைங்கு - சடைங்குகேளினோல் விடளாு பயன்கேு
யோனதோன்ுற இல்டல. ்னோல், உணரடவத்

துரணடை சடைங்குகேு துடண னசய்ு .
கேோல - ஒரு னநோடிப்னபோழது வோழ்க்டகே நன்
றோில பல நோுகேளின் முன்கனறற
தடடைப்படு .
னபோதுநல - நடடைமுடற் சில்லடற்
னசலிகேளில் கேவன , மூலதனத்டதக் கேோப்போறற
உதி .
னபோருளாோதோர - அவரவர நலனில் உுளா
அக்கேடற அளாிக்கு அவரவர வளார்சிக்கு
அடிப்படடையோகே அடமு . னபோதுநலனில்
அக்கேடற ஏறபட்டுவிட்டைோல் உலகு னசழக்கு .
ஏடழகேு - ஏடழகேளுக்கு துன்ப பழகப் கபோன
தோல் முன்கனறறத்டதப் பறறிக் கேவடலப்படை
முறக்கறோரகேு.
கேடல - மக்கேு, இலக்கய , கேடல, இடச

இவறடற அ்பவிக்கேக் கேறுறக்னகேோணடைோல்
நல்லவரகேு ்கவிடுவோரகேு.
-----தவத்திரு அடிகேளாோர அவரகேளின் பிற நோல்கேு
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இலக்கயங்கேு
சில பு னநறி
சமுதோய முறமலர்சி
திருவோசகேத் கதன்
அப்பர விருந்து
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