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அணந்துடர
ு டனவர். த. னபரியோ எடைவன் எம.ஏ. பிஎ். டி. ,
தமிழ் வளர்்சித்துடற ு ன்னோுக இயக்குநர், னசன்டன.
நிடறனமைோழ மைோந்தரோகே விளங்கும தவத்திரு குன்றக் குடி அடிகேளோர் டசவத்டததைம,
தமிடழதைம இர எடு கே எகேளோகே னகேோ எனடைோழகும னசந்த எடமையோளர், சமையு ம, தமிழம
சு தோயத்டத வளர்ப்பதுடைன் தமிழம வளர கவ எடும என்னம னகேோுகடகேயர், னமைோழ
வளர்்சி என்படதகய ப எபோட்டின் வளர்்சி என்படத படறசோறி வரும ப எபோளர்.
ஒழக்கேத்தில் குன்ின் கமைல் இட்டை விளக்கேோகே இலங்கி வரும அடிகேளோர் அவர்கேுக மைதுடர
வோனனோல நிடலயத்தில் னதோ எ்ணற்ற நோன்கேோம ் எடு பல்கவ்றநோட்கேளில் சுதந்திர
தினவிழோ் சிந்தடனகேுக, கேல்வி் சிந்தடனகேுக, உடழப்ப் சிந்தடனகேுக, வளர்்சி மைோறறம,
னபோருளோதோர் சிந்தடனகேுக, கவளோ எடமை் சிந்தடனகேுக, கேோல்நடடைப் னபோருளோதோர்
சிந்தடனகேுக உட்படை பனினர எடு னவ்டகவ்ற னபோரு எடமைகேளில் எங்ககே கபோகிகறோம
என்னம வினோடவ எழப்பிக் னகேோ எடு விடடை கே எடு மளோத் துயரில் ்ழ்ந்திருக்கும
சு தோயத்தின் மது அிிக் கேதிர் ஒளி போ்்சி எழப்ப ு யன்ிருக்கும னசோறனபோழிகேடள
எங்ககே கபோகிகறோம? என்னம மைலர்த் கதோப்போகே னவளிவருகிறது. 'தன் மைோணோக்கேன்
அணந்துடர வழங்கேலோம" என்னம மைரபப்படி தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேளின் மைோணோக்கேன்
நிடலயிலுுகள நோன்" இதறகு அணந்துடர வழங்குவடத னபரும கபறோகே கேருதுகிகறன்.
கேோலோல் நடைக்கும மைனிதன் பிற கேோல்நடடைகேளிலருந்து சிந்தடனயோலும, கேருத்தோலும,
அிவோலும, நோகேரிகேத் தோலும, ப எபோட்டைோலும, படடைப்போறறலோலும நடைந்து
கவ்றபடுகிறோன் என விளக்கும போங்கு கபோறி போரோட்டிறகுரியது. (பக்கேம 10).
சுதந்திர தின விழோப்பறி விளக்குமகபோது, சுதந்திர தின விழோ என்பது னகேோடிகயற்றதல்
மைட்டுமைன்்ற கநற்ற. என்ன நடைந்தது. இன்்ற என்ன நடைந்து னகேோ எடிருக்கிறது. நோடள என்ன
நடைக்கும, நோடள என்ன நடைக்குமைோ்ற னச்யகவ எடும இந்தக் கேணக்கேோ்ி னச்யோமைல்
கபோனோல் சுதந்திர தின விழோவிறகு என்ன னபோருுக என வினிவடத விடுதடல நோளில்
நோம எ எணப் போர்க்கே கவ எடிய விளக்கே உடரயோகும.
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தோம நரகேத்திறகு கபோனோலும ககேோடைோன ககேோடி கபர் டவகு எடைத்திறகுப் கபோகேகவ எடும
என்ற நல்னல எணம னகேோ எடை இரோமைோனஜர் பிறந்த மை எணல் சுயநலம வளர்ந்து
வருகிறகத என அடிகேளோர் கசோர்ி னகேோுககிறோர். இடளஞர்கேளின் உணர்ிகேடள
பறக்கேணக்கேோது வளர்க்கே கவ எடுனமைனிம மைக்கேடள அரசு கேோப்போறறக் கூடைோது. அரடச
மைக்கேுக கேோப்போறற கவ எடும எனிம இவர் கூ்றம அிிடரகேுக னபோன்கனட்டில்
டவரங்கேளோல் பதிக்கேப்படை வ எடிய எழத்துக்கேுக.
கேல்வி்சிந்தடனகேுக என்னம னபோருளில் படிப்பகவ்ற, என அிி கவ்ற னதளிிபடுத்தி
தகேவல்கேுக நிடறய டவத்திருப்பவர்கேுக, நிடறய படித்தவர்கேுக, பட்டைம னபறிருப்பவர்கேுக
இவர்கேுக எல்லோம அிஞர்கேுக என்்ற பிடழயோகே கேருதிக் னகேோ எடிருக்கிகறோம. இவர்கேளில்
அிஞர்கேுக இருக்கேலோம, கதடிக் கே எடுபிடிக்கே கவ எடும எனிம கேல்விகய
அிிடடைடமையல்ல கேறறவர்கேுக எல்லோம அிிடடையவர்கேும அல்லர் கேல்விதைம,
ககேுகவிதைம அிி னப்றவதறகுரிய வோயில்கேகள ்கும எனிம கூி கேல்விக்கு இலக்கேணம
கூ்றகிறோர்.
இயறடகே வழங்கும னகேோடடைகேளில் ஒன்்ற தோ் னமைோழ. தோ்னமைோழகய சிந்தடன னமைோழ,
உணரும னமைோழ என தோ்னமைோழ வழக் கேல்விக்கு வித்திடும போங்கு பகேழத்தக்கே வடகேயில்
அடமைந்துுகளது. உடழப்ப் சிந்தடனகேுக என்னம னபோருளில் கசோமபலுடைனம,
கசோர்ிடைனம, நறோ எடுகேுக வோழ்வடதவிடை னபரு ு யறசி, கேடின உடழப்படைன் ஒருநோுக
வோழ்ந்தோல் கூடைப்கபோதும என்னம னபோன்னமைோழ கபோறிப் போது கேோக்கேப்படை கவ எடிய
ஒன்்ற.
உடழப்ப: அிி உடழப்ப, உடைல் உடழப்ப என இர எடைோகே பகுத்து அிி உடழப்ப
எ்டவடகேயிலும உடைல் உடழப்டபத் தோழ்த்தக்கூடைோது என வரலோற்ற் சிறப்பகேுடைன்
நி்றிம போங்கு நிடல கபருடடையது. வளர்்சி மைோறறம என்னம னபோருளில், வளர்்சி,
ு ன்கனறறம என்பது நிறபதும அல்ல, பக்கேவோட்டில் அடசந்து னகேோடுப்பதும அல்ல,
எதிர்கேோலத்டத கநோக்கி நடடை கபோடுவதுதோன். ு ன்கனறறம, வளர்்சி, மைோறறம, என
விளக்கும போங்கு சிறந்தது.
னபோருளோதோர் சிந்தடனகேுக என்னம பகுதியில் உ எடமையோன சமபளம என்றோல் அது
பணத்தின் அளி அன்்ற, வோங்கும சக்திகய ்கும எனக் கூ்றம வடரயடர, வ்றடமை
என்பது வசதிகேுக அறற வோழ்க்டகே எனிம, ஏழ்டமை என்பது உணிக்குப் கபோரோடும நிடல
எனிம இவர் வகுக்கும இலக்கேணம வோனயர நிறபதோகும. கவளோ எடமை் சிந்தடனகேுக
என்னம னபோருளில் இப்கபோது விவசோயம னச்யப்னப்றம நிலங்கேடளத் தவிர வரப்பகேகள
அதிகேம என நமு டடைய ஒருடமைப்போட்டின்டமைடய உணர்த்துகிறோர்.
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கேோல்நடடைப் னபோருளோதோர் சிந்தடனகேுக என்னம பகுதியில் கேோல்நடடைகேுக இல்டலகயல்
விவசோயம இல்டல, உணி இல்டல, ஏன் மைனிதகுல வோழ்க்டகேயின் கேோல் தடடைகேுக
என்றோல் மிடகேயோகேோது. அதனோகலகய னசல்வத்திறகு மைோடு என்்ற னபயர் ் ட்டியது
வுகுவம, எனக் கூ்றம பகுதி சிறப்போகே அடமைந்துுகளது. ஒரு வோரம என்பது ஏழ
நோுககேடளக் னகேோ எடைது. இடறவன் ஏழடசயோ் உுகளோன் என டசவ சமையம கூ்றகின்றது.
னசயறகேரிய னச்து வரும னபரியோர் ்கிய தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேுக தமிழ்் சு தோயம,
இந்திய சு தோயம டகே னகேோுகள கவ எடிய அரிய னபோருுககேடள அுகளித் தந்துுகள போங்கு
சோல்படடையது.
அடிகேளோர் அவர்கேுக வோனனோல வழ நிகேழ்த்திய உடர கேோறகறோடு கேோறறோ் கேடறந்து
கபோகேோமைல் நிடலயோகே மைக்கேுக உுகளங்கேளில் உடறந்து கபோகின்ற வடகேயில் வரி வடிவில்
அ்கசறி பதிப்பித்துத் தந்துுகள பதிப்போசிரியர் சீனி திருநோிக்கேரசு அவர்கேடளதைம, சிறந்த
ு டறயில் அ்சிட்டு னவளியிட்டுுகள கேடலவோண பத்தகேோலயத்டததைம மிகேிம
போரோட்டுகிகறன். தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேுக தமிழலகேம விழப்பற கேோலம தம
கேருத்துக்கேடள ஓயோது ஒலக்கேிம தமிழன்டன கபோல் தரணயில் நிடலத்த பகேழடைன்
வோழிம அன்டன ்திபரோசக்திடய இடறஞ்சுகிகறன்.
னசன்டன
5-2-94 த. னபரியோ எடைவன்
-------------

பதிப்படர

உலகே மைக்கேுக அடனவரும மைகிழ்வோன வோழ்க்டகேடயகய விருமபகின்றனர். அ்டவோ்ற
விடழவகத "உலகே இயல்ப. உலகே மைக்கேுக அடனவரும தம வோழ்க்டகேயில் நல்
ஒழக்கேங்கேடளக் னகேோ எடு ஒழகினோல், உலகேம" அடனத்துகமை மைகிழ்வோகே வோழம
கபறிடனப் னப்றம.
போல் நிடனந்தூட்டும தோயினம பரிந்து, அிவியல் உணர்விடன அருும தவத்திரு
அடிகேளோர் அவர்கேுக மைதுடர வோனனோல வழ வழங்கிய அருட்னகேோடடைகய “எங்ககே
8

கபோகிகறோம" என்னம இந்நல்.
தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேுக இடறயருளோலும தவத்தின் சிறப்போலும, பன்னூல்
பலடமையோலும வழங்கிய அரிய கேருத்துக் கேளஞ்சியம, இன்டறய மைக்கேட் சு தோயத் திறகு
மிகேிம பயன்தரும எனில் மிடகேயன்்ற.
உலகே அரங்கில் தமிழகேம தடலசிறந்து விளங்கே் னச்வகத நோம தவத்திரு. அடிகேளோர்
அவர்கேுக்கு் னச்தைம சிறந்த டகேமமைோறோகும.
உலனகேலோம ஒருடமைப்போடும ப எபோடும திறந்து விளங்கே துடணயோகே் னசயலோறி மைகிழம
உழவலன்ப ந எபர் மைரு. பரமைகுரு அவர்கேட்கு என் இதய நன்ி.
அணனயனஅணந்துடர அளித்து மைகிழம ு ன்டனத் தமிழ் வளர்்சித் துடற இயக்குநர்
ு டனவர், த.னபரியோ எடைவன் அவர்கேுக்கு உளங்கேனிந்த நன்ி.
மிழ்கூ்றம நல்லுலகேம இ்ட அரிய நடலப் பயன் னகேோ எடு மைகிழ கேடலவோணயின்
திருவருடள கவ எடுகிகறன்.
னசன்டன-17 என்்றம அன்படைன்,
6-12–94 சீனி. திருநோிக்கேரசு
-------------
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எங்ககே கபோகிகறோம?

10

1. சுதந்திர தின விழோ் சிந்தடனகேுக

எங்ககே கபோகிகறோம? சுதந்திர தினத்தன்்ற நமு டடைய மைதுடர வோனனோல நிடலயம இந்த
வினோடவ நமடமை கநோக்கிக் ககேட்கிறது. இல்டல இல்டல! இந்த நோட்டு மைக்கேடள கநோக்கிக்
ககேட்கிறது. ஏன்?
எங்ககே கபோகேகவ எடும என்்ற னசோல்லோமைல், வழ கேோட்டைோமைல், எங்ககே கபோகிகறோம என்்ற
ககேட்பதறகுக் கேோரணனமைன்ன?
குறறங்கேுக னதரிந்தோல் குணங்கேடள வளர்த்துக் னகேோுகள ு டிதைம. குடறகேுக னதரிந்தோல்
நிடறகேடள வளர்த்துக் னகேோுகள ு டிதைம. எனகவ, எங்ககே கபோகிகறோம? வழ தவி
விட்கடைோமைோ? அல்லது வழத் தடைத்தில்தோன் னசல்லுகிகறோமைோ? இப்கபோது னசல்லுகின்ற வழ
அல்லது தடைம, எங்ககே னசல்லகவ எடுகமைோ அங்ககே அடழத்து் னசன்்ற விடுமைோ? இன்்ற
நோம கபோகேகவ எடிய வழயில் கபோகிகறோமைோ அல்லது நமடமை இந்த உலகேத்தின் னச்திகேுக,
சின்னஞ்சி்ற கேடதகேுக, நிகேழ்்சிகேுக, இழத்துக் னகேோ எடு னசல்லுகின்றனவோ? இன்்ற
சுதந்திரமைோகேப் பயணம னச்கவோர் யோர்?
கேோல்நடடை மைருத்துவமைடன என்்ற அிவிப்பப் பலடகே கபோட்டிருக்கிறோர்கேுக. எனக்கு
ஒருநோுக ஐயம வந்தது. இது என்ன ‘கேோல்நடடை என்றோல் என்்ற பக்கேத்திலுுகள வடரக்
ககேட்கடைன். "கேோல்நடடை” என்கற திருப்பி் னசோன்னோர். திருப்பித் திருப்பிக் ககேட்டை பிறகு
"கேோலோல் நடைக்கின்ற மைோடு, ்டுகேுக" என்்ற னசோன்னோர். அப்படியோனோல் மைனிதனம கேோலோல்
தோகன நடைக்கின்றோன்? அவனக்கும இந்த மைருத்துவமைடன பயன்படுமைோ? என்்ற
சிந்தித்கதன். கேோலோல் நடைப்பது மைட்டுகமை கேோல்நடடைகேளின் இயல்ப.
சிந்தடனயோலும, கேருத்தோலும, அிவோலும, நோகேரிகேத்தோலும, ப எபோட்டைோலும,
படடைப்போறறலோலும, நடைக்கேகவ எடிய னபோ்றப்ப மைனிதனடடையது. அவன், தோன்
நடைக்கேகவ எடிய தடைத்டதத் னதரிந்து னகேோுகள கவ எடும. பவி, அவடன நடைத்தக்கூடைோது.
பவிடய அவன் நடைத்தகவ எடும. போகவந்தன் போரதிதோசன் "பவிடய நடைத்துகே! னபோதுவில்
நடைத்துகே” என்்ற னசோன்னோன்.
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சுதந்திர தினத்தன்்ற இடதப் பறி் சிந்தடன னச்தைங்கேுக! போரதி, சுதந்திர தினத்டத மைக்கேுக
தினமைோகே நிடனத்துப் போடுகின்றோன். ்டை் னசோல்லுகின்றோன், புகுப் போடை்
னசோல்லுகின்றோன், "்டுகவோகமை! புகுப் போடுகவோகமை ்னந்த சுதந்திரம அடடைந்து
விட்கடைோம”* என்்ற போடுகிறோன். இன்டறக்கு எந்த மைக்கேுக ்டுகிறோர்கேுக? எந்த மைக்கேுக
புகுப் போடுகிறோர்கேுக? எந்த நோட்டு. நகேர வதிகேளில் சுதந்திர தினவிழோ மைக்கேுக விழோவோகே
னகேோ எடைோடைப்படுகிறது? இன்னு ம  தபோவளிக்கு இருக்கிற னசல்வோக்கு குடறயவில்டல.
னபோங்கேலுக்கு இருக்கிற னசல்வோக்கு குடறயவில்டல. சுதந்திர தினவிழோ அரசு
பணமைடனகேளில், கேல்வி நிடலயங்கேளில் னகேோடிகயற்ற விழோவோகே ு டிந்து விடுகிறது.
போரதியின் ்டச அதுதோனோ? இல்டல. தினந்கதோ்றம மைக்கேுக ்டைகவ எடும. சுதந்திரப்
புகு போடைகவ எடும. ்னந்த சுதந்திரம அடடைந்து விட்கடைோம என்்ற போடைகவ எடும.
்ம! இன்டறக்கு மைக்கேுக அப்படிப் போடைோததறகுக் கேோரணம என்ன? அவர்கேுக அனபவிப்பது
்னந்த சுதந்திரமைோ? இல்டல. எத்தடனகயோ னநருக்கேடிகேுக! எத்தடனகயோ னதோல்டலகேுக
அடிடமைத்தனங்கேுக பயந்தோங்னகேோுகளித் தனங்கேுக பயு ்றத்தல்கேுக! இடவகேுக்கிடடைகய
இந்த் சு தோயம னமைுகள ஊர்ந்து னகேோ எடிருக்கிறது.
இப்னபோழது வோனனோல நிடலயத்டத கநோக்கி வந்து னகேோ எடிருக்குமனபோழது, இர எடு
மூன்்ற கேோட்சிகேுக! ஒரு இடைத்தில் கபோரோட்டை உ எணோவிரதம! இன்னனோரு பறத்தில்
மைகிழ்ிந்தில் கூக்குரலட்டுக் னகேோ எடு, ககேோஷம எழப்பிக்னகேோ எடு இந்த நோட்டு மைகேளிர்
னசல்லுகிறோர்கேுக. மைகேளிர் எழப்பிய ு ழக்னகேோல "னப எகேடள விடுதடல னச்!
னப எகேுக்கு் சுதந்திரம" நோடு விடுதடல னபற்ற 47 ் எடுகேுக கேடைந்த பிறகும
“னப எகேுக்கு விடுதடல இல்டல’ என்்ற னதருவில் நின்்ற ு ழக்னகேோல னச்கிறோர்கேுக
என்றோல் ்னந்த சுதந்திரம ்கே ு டிதைமைோ?
சுதத்திர தினவிழோ என்பது னகேோடிகயற்றதல் மைட்டு மைல்ல. ஒரு கேணக்கேோ்ி
னச்யகவ எடும. கநற்ற என்ன நடைந்தது? இன்்ற என்ன நடைந்து னகேோ எடிருக்கிறது? நோடள
என்ன நடைக்கும? நோடள என்ன நடைக்குமைோ்ற னச்யகவ எடும? இந்தக் கேணக்கேோ்ி
னச்யோது கபோனோல் சுதந்திர தினவிழோிக்கு என்ன னபோருுக? கநறிலருந்து இன்்ற
பிறக்கிறது. இன்ிலருந்து நோடள பிறக்கிறது.
இன்டறக்கு நமைது இடளய சமூகேத்டதப் பறி, இடளய போரதத்டதப் பறி, அடுத்து
வருகின்ற தடலு டறயினடரப் பறி, நமைக்குக் 566)6 இருக்கிறதோ? அதறகுரிய
திட்டைங்கேடளத்  தட்டுகிகறோமைோ? அப்படிகய  தட்டினோலும, அந்தத் திட்டைத்தினடடைய
பயன்கேுக குழந்டதகேுக்குப் கபோ்் கசருகிறதோ? இடவனயல்லோம சிந்திக்கே கவ எடியன,
எங்ககே கபோகிகறோம? சிந்தடன னச்கவோம? எங்ககே கபோகேகவ எடும? ு டிி னச்கவோம.
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இந்தியோ பல நற்றக்கேணக்கேோன ் எடுகேுக வரலோற ்றப் பழடமை உடடையது, இந்த
நோட்டினடடைய பழடமைக்கு டடைோகே கவ்ற எதுிம னசோல்ல ு டியோது. அந்தப் பழடமை
யினடடைய வரலோற்றப் னபட்டைகேங்கேுக ஏரோளம உ எடு. இந்திய நோட்டு வரலோ்ற னதோடைர்ந்து
னசன்்ற னகேோ எடிருக்கிறது. ஏரோளமைோன வரலோற்றப் படிப்பிடனகேடள இந்த நோட்டு மைக்கேுக
ஏற்றக்னகேோுகள மை்றத்து விட்டைோர்கேுக. வரலோற்றப் படிப்பிடனகேடள இந்த நோட்டு மைக்கேுக
ஏற்றக்னகேோ எடு, பதியன கே எடு, கபோர்க் குணத்கதோடு கபோரோடி வந்திருந்தோல் இன்டறக்கு
இந்த நோட்டினடடைய அடமைகவ கவ்ற மைோதிரியோகே இருந்திருக்கும. ்யினம அவர்கேுக
படிப்பிடனகேடள ஏற்றக்னகேோுகளத் தயோரோகே இல்டல.
இந்தியோவில் இருக்கின்ற இலக்கியங்கேளில் மிகேப் பழடமையோனடவ இதிகேோசங்கேுக.
இரோமைகேோடத போரதம, இந்த இர எடு இதிகேோசங்கேும மிகேப் பழடமையோனடவ என்பது
மைட்டுமைல்ல. வோழ்க்டகேக்குரிய னநிகேடள, ு டறகேடள நமைக்கு ஏரோளமைோகேப்
பகேட்டுகின்றன. இடவகேடளப் பறி நோம படித்துத் னதரிந்து னகேோ எடைது ஓரளி தோன்.
்னோலும, எங்கு போர்த்தோலும இரோமைனக்குப் பகேழ் போடுபவர்கேுக உணர்கே. போரதத்திறகுப்
படறசோற்றபவர்கேுக உ எடு. எனினம, இரோமைகேோடதயினோலும, போரதத்தினோலும,
படித்துக்னகேோுகள கவ எடிய போடைங்கேுக என்ன? இரோமை கேோடதயிலருந்த ககேோசல நோடு என்ன?
இலங்டகே நோடு என்ன? இன்டறக்கு இருக்கிற தமு டடைய நோடு என்ன? ஒப்ப கநோக்கிப்
போர்த்கதோமைோ? பரோணங்கேடள எடுத்துக் னகேோுகுங்கேுக. ஏரோளமைோன பரோணங்கேுக அந்தப்
பரோணங்கேும கூடை, னதரிந்கதோ, னதரியோமைகலோ, ச எடடைகேடளப் பறிகய நிடறய கபசி
விட்டைன. கேடைிுக்கும, கதவர்கேுக்கும ச எடடைகேுக கதவர்கேுக்கும, அசுரர்கேுக்கும
ச எடடைகேுக, மூன்்ற கதவர்கேுக்கிடடையில் ச எடடைகேுக! இப்படி் ச எடடைகேடளப் பறிகய
இந்தியோ ஏன் சிந்தித்துக் னகேோ எடிருந்தது என்்ற னதரிந்துனகேோுகள ு டியவில்டல. இந்த்
ச எடடைகேடள மைறப்பது அவசியம.
இலக்கிய உலகேத்திறகுுக நுடழந்தோல், இந்திய னமைோழ இலக்கியங்கேுக ஒரு ுங்கேோ என்்ற
னசோல்லலோம. னபரிய கேருவூலமைோகே இருக்கின்ற உபநிடைத்திலருந்து, நமு டடைய
இரோமைோனசர் கேோலம வடரயில், ஏன், நமு டடைய போரதி கேோலம வடரயில் இலக்கிய
அடி்சுவடுகேடளத் னதோடைர்ந்து வந்தோல், ஏரோளமைோன படிப்பிடனகேுக படழய உபநிஷத்து
ஒன்்ற கூ்றகிறது.
"ஒன்றோகே உடழதைங்கேுக ஒன்றோகே உ எ்ணங்கேுக!
ஒன்றோகே இருங்கேுக, ஒன்றோகே வோழங்கேுக!” என்்ற.
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இது கவதங்கேளின் மைணு டி் சிகேரமைோகே உுகள உபநிடைத்தின் வோர்த்டதகேுக, இன்டறக்கு
எங்ககே அப்படி வோழகிகறோம? ஒன்றோகே உ எ்ணவதிகலகய சோதி ு டறகேுக
கு்றக்கிடுகின்றன. இரோமைகேோடதடய எடுத்துக் னகேோ எடைோல், கேமபன் அறபதமைோகே ஒரு
நோட்டடை எ எணப் போர்க்கிறோன். அவனடடைய லட்சிய நோடு அது. அவனடடைய ககேோசல
நோடு அப்படியிருந்ததோ? னதரியோது. அவன் கே எடை இலங்டகே நோடு அப்படியிருந்ததோ?
னசோல்ல ு டியோது. ்னோலும கேமபன் தன்னடடைய இலட்சிய நோடு ஒன்டற தன்னடடைய
கேோடதயில் நிடனவூட்டுகிறோன். "கேுகவரும, கேோவல் னச்வோரும இல்லோத நோடைோகே
இருக்கேகவ எடும" என்்ற ்டசப்படுகிறோன். எல்லோரும எல்லோப் னபருஞ் னசல்வு ம
னபறகவ எடுனமைன்்ற ்டசப்படுகின்றோன். இன்்ற இந்த நோட்டினடடைய நிடலடமை என்ன?
எ எணப் போருங்கேுக.
பறநோனூற்றக் கேோலத்திறகு வந்தோல், உலகே சர்வ கதசிய இடளஞடனப் கபோல
விளங்குகின்றோன் கேணயன் ுங்குன்றன். ஓர் உலகேம என்னம கேருத்து அிவியல் ுத்துக்
குலுங்கிய பின்னர் கமைறிடச நோட்டில் கதோன்ிய கேருத்து. இன்னம னசோல்லப் கபோனோல்
அ்சத்தில் கதோன் ிய கேருத்து. ்னோல் கேணயன் ுங்குன்றன் அன்பதழவிய நிடலயில்
”யோதும ஊகர யோவரும ககேளிர்” என்்ற போடுகின்றோன். "எல்லோ ஊர்கேும என்னடடைய ஊர்.
எல்லோரும என்னடடைய சுறறத்தோர்" என்ற கேணயன் ுங்குன்றன் பிறந்த மை எணல்
இன்டறக்கு ஜோதி, குலம கபோன்ற கவற்றடமைகேுக பிரிந்து வளர்ந்து வருகின்றன.
படழய கேோலத்தில் சோதி கவற்றடமைகேுக இருந்த து எடு. ்னோலும அந்த கவற்றடமைகேுக
னநகிழ்ந்து னகேோடுத்தன. இன்்ற அடவ னநகிழ்ந்து னகேோடுக்கேோமைல் இ்றக்கேமைடடைந்து
வருகின்றன என்படத அன்ப கூர்ந்து எ எணப் போருங்கேுக. 2000 ் எடுகேுக்கு ு ன்ப
கதோன்ிய திருவுகுவர்,
"பிறப்னபோக்கும எல்லோ உயிர்க்கும”
என்்ற னசோன்னோர். பிறப்பில் உயிர்கேளிடடைகய கவ்றபோடு இல்டல. அடனவரும சமைம
என்்ற னசோன்னோர். அடதகய வழ னமைோழந்த அப்பரடிகேுக, "இந்த நோட்டில் சோதி இல்டல.
சோதிகேடள் னசோல்பவர்கேுக சழக்கேர்கேுக” என்்ற மிகேக் கேடுடமையோகே் சோடினோர்.
எல்கலோருக்கும கமைலோகே பரட்சி ுத்த மை எணோகிய பசுமனபோன் மைோவட்டைத்துத்
திருக்ககேோட்டிூர் மைதில் கமைல் ஏி, ஒரு னபருந்தடகே உபகதசித்தோர். மைந்திரத்டத எல்லோ
மைக்கேுக்கும வோரிக் னகேோடுத்தோர். அவருடடைய ்்சோரியன் ”இந்த மைந்திரத்டத ை 
மைறறவர்கேுக்கு் னசோன்னதோல் ை  நரகேத்திறகுப் கபோவோ்" என்்ற னசோன்னோர்.
"ககேோடைோனககேோடிப் கபர் டவகுந்தத்துக்குப் கபோகுமகபோது நோன் நரகேத்திறகுப் கபோனோல்
என்ன?” என்்ற இரோமைோநுசர் ககேட்டைோர். அந்த இரோமைோநுசர் பிறந்த மை எணல் இன்டறக்கு்
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சுயநலகமை வளர்ந்து வருகிறது. பிறர் நலம குடறந்து வருகிறது. நோட்டுக்கு உடழத்தல் தவம
என்்ற போரதி னசோன்னோகன, அந்த தவம ம எடும கதோன்ற கவ எடும. அந்தத் தவத்டத
வளர்க்கே கவ எடும. அந்தப் னபருமைக்கேுக கேோலத்டத னவன்றோர்கேளோ?
எத்தடன சிறந்த கேவிஞர்கேுக, தத்துவ ஞோனிகேுக, கமைடதகேுக இந்த நோட்டில் கதோன்ினோர்கேுக?
அவர்கேுக கேோலம கேடைந்து நமமைோல் போரோட்டைப்படுகிறோர்கேுக. கபோறறப் படுகிறோர்கேுக. ்னோல்
அவர்கேடள நோம பின்பற்ற கிகறோமைோ? அவர்கேுடடைய வழத் தடைத்தில் நோம
நடைக்கின்கறோமைோ? அவர்கேுடடைய சிந்தடனகேுக்கு னசயல்கேுக்கு நோம னவறி
கசர்ப்பிக்கின்கறோமைோ? என்றோல் இல்டல.
இன்்ற நமு டடைய நோடு ஜனநோயகே நோடு. மைக்கேளோட்சி ு டற நடடைனப்றகின்ற நோடு.
ஜனநோயகேம என்பது ஒரு அரசியல் ககேோட்போடு மைட்டுமைல்ல. அது ஒரு வோழ்க்டகே ு டற.
ந எபர்கேுக்கிடடையில், கேணவன் மைடனவிக்கிடடையில், குடுமப் ் ழ்நிடலயில், கேடடை
வதியில், ஊரில், நோட்டில், சட்டைசடபயில், போரோு மைன்றத்தில், எங்கும ஜனநோயகே மைரபகேுக
னசழத்து வளர் கவ எடும. னசோல்லுவது சிலவோகே இருக்கேகவ எடும. பிறர் வோ் ககேட்பது
அதிகேமைோகே இருக்கேகவ எடும. ஜனநோயகே வடிவம கபோதோது. ஜனநோயகே உணர்ி கதடவ.
ஜனநோயகே வோழ்க்டகேயின் மைரபில் அலட்சியம கூடைோது.
ஒரு சோதோரண போத்திரம கூனி. அவடள அலட்சியப் படுத்தியதோல் இரோமை கேோடதயின்
திடசகய மைோிவிட்டைது. சி்றவர்கேடள, சின்னஞ்சி்ற மைனிதர்கேடள அலட்சியப் படுத்துகிற
மைனப்கபோக்கு கூடைோது. எல்கலோருக்கும மைதிப்பத் தரகவ எடும. போரோட்டை கவ எடும.
கபோறற கவ எடும. அரசியல் என்பது ஒரு ஞோனம, அது ஒரு அிவியல், அரசியல் அிி
மைக்கேளோட்சி ு டறயில் வோழகின்ற நோட்டு மைக்கேுக்குத் தவிர்க்கே ு டியோது. அரசியல் அிி,
அரசியல் கபோரோட்டைங்கேுக, அரசியல் கேட்சிகேுக்ககே னசோந்தமைோனடவ அல்ல. நமு டடைய
நோட்டில் அரசியடல, அரசியல் கேட்சிகேளிடைகமை ஒப்படடைத்து விடுகிறோர்கேுக.
படித்தவர்கேுக, கபரோசிரியர்கேுக, சிந்தடனயோளர்கேுக, இவர்கேுககூடை அரசியடலப் பறி கபச
கூ்சப்படுகிறோர்கேுக -பயப்படுகிறோர்கேுக. தப்பித் தவி கபசிவிட்டைோல் கேட்சிக் கேோரர்கேுக்குக்
கேடுஞ்சினம ஏறபடுகிறது. அன்ப கூர்ந்து மைன்னித்துக் னகேோுகுங்கேுக. அரசியல் சிந்தடன
இந்த நோட்டின் அடனத்து மைக்கேுக்கும என்டறக்கு ஏறபடுகிறகதோ, அன்டறக்ககே
மைக்கேளோட்சி ு டற வளரும.
ககேோசல நோட்டில் இரோமைனக்கு ு டி் ட்டைப் கபோகிற னச்தியிந்தகபோதும மைக்கேுக
மைகிழ்ந்தோர்கேுக. இரோமைன் கேோட்டுக்குப் கபோகிறகபோதும அழதோர்கேுக. அது நோட்டு அரகசோடு
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மைக்கேுக கசர்ந்து இயங்கிய, இயக்கேத்தினடடைய விடளி. இன்டறக்கு நமு டடைய நோட்டு
அரசியலல், ்ட்சியில் அந்த இயக்கேத்கதோடு மைக்கேுக கசர்ந்து இயங்குகிறோர்கேளோ?
இல்டலயில்டல. நோடு கேடைன் வோங்கினோல் நமு டடைய நோட்டு மைக்கேுக
கேவடலப்படுகிறோர்கேளோ? அழகிறோர்கேளோ? நோட்டுக் கேடைடனத்  தர்ப்பதறகேோகே ஒருகவடள
சோப்போட்டடை தியோகேம னச்யத் தயோரோகே இருக்கிறோர்கேளோ? சோப்போட்டடைத் தியோகேம னச்ய
கவ எடைோம. ஒரு கதை டரத் தியோகேம னச்வோர்கேளோ? அப்படிப்பட்டை பரட்சி எ எணத்டத
நோட்டு மைக்கேுக்குக் னகேோடுத்தோகே கவ எடும. மைக்கேடள அரசு கேோப்போறறக் கூடைோது. அரடச
மைக்கேுக கேோப்போறற கவ எடும.
ஜனநோயகேம என்பது ஒருு டற மைட்டுமைல்ல அது ஒரு வோழ்க்டகே ு டற. அது உணர்ி
னசிந்தது. ஒழங்கு கசிந்தது. ஒழக்கேம னசிந்தது. இன்்ற எங்கு போர்த்தோலும கபோட்டைோ
கபோட்டிகேுக தடலடமைக்கும னபருடமைக்கும கபோரோட்டைங்கேுக! இலட்சியத்டதப்
பினகேோடுத்து விட்டுக் கூடை னபருடமை கதடுவோர்கேுக கபோலத் னதரிகிறது. இலட்சியம னபரிது.
இலட்சியம தூ்டமையோனது. இலட்சிய வோழ்க்டகே உயர்ந்தது. பதவிகேும, னபருடமைதைம
வரலோம -கபோகேலோம. இலட்சியத்டதத் தியோகேம னச்துவிட்டுத் தயி னச்து பதவிகேடளத்
கதடை கவ எடைோம. னபருடமைகேடளத் கதடை கவ எடைோம.
இடளய போரதகமை! எழந்திரு பதிய போரதகமை! எழந்து வோ; உனக்குத் கதடவயோன கேல்வி
எது என்்ற நிர்ணயம னச்! தறசோர்போன கேல்விடயப் னப்ற! கவடலடயத் கதடைோகத
கவடலடய உருவோக்கு டகே வருந்தி உடழப்பவர் னத்வம என்்ற நமப கநோமப கநோற்ற
உடழத்து வோழ்கே! பதிய வரலோ்ற படடைத்திடுகே! வரலோற்றப் கபோக்ககேோடு ஓடி விடைலோம
என்்ற நிடனக்கேோகத! ை  வரலோறடற நிகேழ்த்தி, நின்்ற கபோரோடிப் பதிய வரலோறடறப்
படடைத்து சோதடன னச்! உன்னடடைய கேோலம இந்த நோட்டினடடைய வரவலோறில்
னபோன்கனடைோகே அடமைய கவ எடும.
எங்ககே கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிகறோம? அன்ப கூர்ந்து சிந்தடன னச்தைங்கேுக. இன்்ற இந்த
நோடு எங்ககே கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிறது? எங்குப் போர்த்தோலும வன் ு டறகேுக னமைோழ்
ச எடடைகேுக! சோதி் ச எடடைகேுக மைத் ச எடடைகேுக! ஏகதோ ஒன்டறத் கதடிக் னகேோ எடு அவல
மைனத்கதோடு அடலந்து னகேோ எடிருக்கிறோர்கேுக, யோருக்கும திருப்தியில்டல. எங்கும
்திருப்தி இதறனகேன்ன மைோற்ற? இதறனகேன்ன வழ? இதறகு யோர் வழ னசோல்ல ு டிதைம?
கவ்றயோ்றம னசோல்ல ு டியோது.
இடளய போரதம ஒன்்றதோன் னசோல்ல ு டிதைம. அவர்கேுக எழத்தோல், எழந்து நடைந்தோல்,
அவர்கேளோல் இந்த நோட்டுக்கு னவறி வோ்ப்பக்கேடள, குவிக்கே ு டிதைம. பதிய வரலோறடறப்
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படடைக்கே ு டிதைம. பதிய போரதம னபோலகவோடு விளங்கும. அடத நிடனத்து, எ எணப்
போர்த்து, ு டிி னச்வதறகேோகே எங்ககே கபோகின் கறோம என்்ற சிந்தடன னச்தைங்கேுக! எங்ககே
கபோகே கவ எடும. என்்ற ு டிி னச்தைங்கேுக! கபோகே கவ எடிய இடைத்திறகு,
கபோகேகவ எடிய வழ, ு டற, னதோடலி ்கியவறடறதைம ு டிி னச்தைங்கேுக.
டதரியமைோகே, துணவோகே, நடடைகபோடுங்கேுக! னவறி னபறலோம.
எங்ககே கபோகின்கறோம என்ற ககேுகவிக்குப் பதிலோகே நோம எங்ககே கபோகே கவ எடும என்ற
ககேுகவிடயக் ககேட்கேப் கபோகின்கறோம. ்ம! மைனிதடன ு தலல் உருவோக்கே கவ எடும.
படிப்போளிகேடள உருவோக்கி இருக்கிகறோம. ்னோல் படடைப்போளிகேடள உருவோக்குகின்ற
கேல்வி, படடைப்போளிகேடள உருவோக்குகின்ற அிி, திடசகநோக்கி நோம இனி
கபோகேகவ எடும. உடழப்ப என்பது உயர்ந்தது. மைதிப்பில் உயர்ந்தது. தவமைடன யது. அந்த
உடழப்டப அலட்சியம னச்யக் கூடைோது. ஒரு நோட்டு மைக்கேுக கேடுடமையோகே உடழத்தோல் அந்த
நோடு வளரும வோழம!
எந்த ஒரு நோட்டிலும எளிதோகே மைோறறத்டத யோரும ஏற்றக்னகேோுகள மைோட்டைோர்கேுக. மைோறறம
என்பது வளர்்சிக்குத் தவிர்க்கே ு டியோதது. எங்கு வளர்்சி இருக் கிறகதோ அங்கு மைோறறம
இருக்கும. மைோறறம இருக்கின்ற இடைத்தில் வளர்்சி இருக்கும. இவறடறகநோக்கி நோம
பயணம னச்ய கவ எடும.
இந்த நோடு பரமபடர பரமபடரயோகே கவளோ எடமை யில் சிறந்து விளங்கிய நோடு.
"உழிக்கும, னதோழ லுக்கும வந்தடன னச்கவோம” என்போன் போரதி. ்னோல் இந்த
நோட்டில் ககேோடிக்கேணக்கேோன ஏக்கேர் நிலங்கேுக தரிசோகேக் கிடைக்கின்றன. சோதோரணமைோகே கிரோமைப்
பறங்கேளில் னப எ சிரித்தோல், பலருக்கு, ் எகேுக்குக் ககேோபம வரும, னப எ
சிரித்துவிட்டைோகள என்்ற ககேோபப் படுவோர்கேுக. ்னோல் இந்த நோட்டில் ை  எடை நோட்கேளோகே ஒரு
னப எ சிரித்துக்னகேோ எகடை இருக்கிறோுக. அதிலும பரிகேோசமைோகே நமடமைப் போர்த்து நடகேத்துக்
னகேோ எடிருக்கிறோுக. அந்தப் னப எ யோர்? நிலமைகேளோகிய ுமி கதவி.
”இலம என்றடச இருப்போடரக் கேோணன் திலம என்னம நல்லோுக நகும" என்றோர்
திருவுகுவர் இன்டறக்கு நிலமைகேுக நமடமைப் போர்த்து நோண் சிரிக்கின்றோுக. நமநோட்டில்
எ எனண் இறக்குமைதி, ககேோதுடமை இறக்குமைதி னச்கிறோர்கேுக. இப்படி விடளகின்ற
விடளதைுக இருந்தும, உடழக்கின்ற கேரங்கேுக இருந்தும, ஏன் இந்த நிடல? எ எ்ணங்கேுக!
நல்ல வளமைோன நோட்டடை உருவோக்கே நடைந்திடுங்கேுக! அந்த திடசகநோக்கி தடைக்கே கவ எடும.
நல்ல கேோல்நடடைகேடளப் கபணவளர்ப்கபோம ”வோங்கேக் குடைம நிடறக்கும வுகளல்
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னபருமபசுக்கேுக" என்்ற அன்்ற ் எடைோுக நோ்சியோர் போடினோர். இன்்ற குடைம நிடறயக்
கேறக்கும மைோடுகேடள நமைது நோட்டில் பஞ்சோபில்தோன் போர்க்கே ு டிகிறது அடுத்து
குஜரோத்தில்தோன் போர்க்கே ு டிகிறது. நோடு ு ழதும அத்தடகேய கேோல் நடடைகேுக வளர
கவ எடும.
அிவியல், நோட்டுக்கு இன்ி அடமையோதது. அிவியலும, ்ன்மிகேு ம ு ர எபட்டைதல்ல.
்ன்மிகேு ம ஒரு அிவியல்தோன். அிவியல் என்பது வளரும உலகேத்டத, நமடமை்
சுறிதைுகள உலகேத்டத, நமடமை் சுறியிருக்கேக் கூடிய சமூகேத்டத, நமைக்குப் பயன்படுத்திக்
னகேோுகவது, வளர்ப்பது, வோழ்வது, என்பதுதோன். நமு டடைய னபோருளோதோரம னசழப்போகே
இருக்கேகவ எடும. கேடைன் வோங்கிய கேோசு டகேயில் பரளலோம. ்னோல் னசோந்த மைோகேோது.
நமு டடைய நோட்டினடடைய னசோந்த மூலோதோர வளங்கேுக னபருகி ்கே கவ எடும,
நமு டடைய மூலதனம னபருகேகவ எடும, பன்னோட்டு மூலதனங்கேடளவிடை, னசோந்த
மூலதனமதோன் கதசத்தின் சுதந்திரத்டதப் போதுகேோக்கும என்படத மைறந்து விடைோ தர்கேுக!
எல்கலோருமதோன் பிறக்கிறோர்கேுக, எல்கலோருக்கும ஒகர ஒரு ு டறதோன் பிறப்ப. ்தலோல்
ம எடும பிறக்கேப் கபசவது நி்சயமில்டல. ்தலோல், இலட்சியத்டத கமைறனகேோுகுங்கேுக.
அந்த இலட்சியம எதுவோகே இருக்கே கவ எடும? நமு டடைய நோடு, நமு டடைய கேோலத்தில்,
நோடைோ வளத்தனவோகே விளங்கேகவ எடும. தோழ்விலோ் னசல்வர் பலர் வோழகவ எடும,
வளரகவ எடும. இந்த நோட்டடை, இமையம ு தல் குமைரி வடரயில் ஒரு நோடைோகே ்க்குகவோம
கூட்டுவோழ்க்டகே வோழ்கவோம! கூடிவோழ்தல் என்பது ஒரு ப எபோடைோகே இருக்கேகவ எடும.
ஜனநோயகே மைரபகேடளக் கேடடைப்பிடிப்கபோம என்பது எல்லோம, இத்தநோட்டு வோழ்க்டகே
னநியில், ு டறயில், உயிர்பிக்கேகவ எடும. அன்ப னநி இந்த நோட்டு னநி; உலகேத்தின்
மிகேப்னபரிய சமையமைோன பத்த மைதத்டதக் னகேோடுத்தது இந்தியோ-மைறந்து விடைோ தர்கேுக. கபோர்க்
கேளத்டதவிட்டு விலகினோன் அகசோகேன். உயர்ந்த அன்ப னநிடய இந்த நோடு ஒரு கேோலத்தில்
கபோறியது. போரோட்டியது. இன்்ற இந்த நோட்டில் எங்குபோர்த்தோலும வன்ு டறகேுக
கிளர்்சிகேுக  தவிரவோதங்கேுக! இடவகேடள எதிர்த்துப் கபோரோடி, அன்பம, அடமைதிதைம,
சமைோதோனு ம, தழவிய ஒரு சமூகே அடமைப்டப கநோக்கி நோம நடடைகபோடை கவ எடும.
எங்ககே கபோகிகறோம? னதளிவோகே ு டிினச்தைங்கேுக. எங்ககே கபோகேகவ எடும? னதளிவோகே
ு டிினச்தைங்கேுக. இடதப்பறித் னதோடைர்ந்து சிந்திக்கே, னதோடைர்ந்து கபச, வோனனோல
அனமைதி வழங்கியிருக்கிறது. ை ங்கேும கூடைகவ வோருங்கேுக! கூடைகவ சிந்தடன னச்தைங்கேுக.
என்னடடைய கப்சில் ஐயங்கேுக இருந்தோல் எழதுங்கேுக வினோக்கேுக இருந்தோல் னதோடுங்கேுக!
விடடைகேுக கவ எடுமைோ? தரப்படும. ்னோலும ஒரு நோடு எடதப்பறி அதிகேமைோகேப்
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கபசுகிறகதோ, அந்தத் திடசயில் அந்த நோடு நகேரும என்படத மைறந்து விடைோ தர்கேுக!
நோம அடனவருமைோகே வோனனோலயின் மூலம இந்த நோட்டினடடைய ு ன்கனறறத்டதப் பறி,
இந்த நோட்டி னடடைய எதிர்கேோலத்டதப் பறி கபசகவ எடும! சிந்திக்கே கவ எடும! னசல்ல
கவ எடும அப்கபோதுதோன் நமைது நோட்டடை நல்லதிடசக்கு அடழத்து் னசல்லு டிதைம.
எங்ககே கபோகேகவ எடுகமைோ அங்ககே கபோகேு டிதைம. அந்தத் தடைம அகதோ னதரிகிறது! அந்தத்
தடைத்டதப் பிடிப்கபோம, தடைம மைோறோமைல் நடைந்துகபோகவோம! வருகே! வருகே!
15-8-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ஒலபரப்போன உடர
----------
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2. கேல்வி் சிந்தடனகேுக

உயிர்த் னதோகுதி பரிணோமை வளர்்சியில் பல், பழ, விலங்கு. என்்ற வளர்ந்து கேடடைசியோகே
ஐந்து அிவினோ லோகிய விலங்கினின்்றம ்றிிடடைய மைனிதன் பரிணமித் தோன். மைனிதன்,
மிருகேு ம அல்லன், ு ழ மைனிதன மைல்லன். மைனிதன் மிருகேத் தன்டமையிலருந்து விலகி
மைனிதனோகே வோழ்ந்து அமைர நிடல எ்தகவ எடும. இது தோன் மைனிதனின் பரிணோமை வளர்்சி.
குிக்ககேோுக! ்னோல் எல்லோ மைனிதருகமை விலங்குத் தன்டமையி லருந்து அறகவ
விலகியதில்டல. ு ழ மைனிதனோகேிம வோழ்ந்ததில்டல; னத்வமைோகேத் திகேழ்ந்ததுமில்டல.
இமமூன்ின் கேலடவயோகேகவ ககேோடிக்கேணக்கேோன மைக்கேுக வோழ்கின்றனர். ககேோடியில் ஒருவர்
விலங்கியல் தன்டமைடய ுரணமைோகே னவறி னகேோ எடு, மைனிதரோகேமைோமைனிதரோகே விளங்கி,
இந்த மை எணகலகய அமைரர் சிறப்பிடனப் னபற்ற வோழ்ந்துுகளனர்.
இன்்ற நமைது நிடல என்ன? நோம விலங்கினத்தி லருந்து கவ்றபட்டு நிறகும தடைத்தில்
னசல்கிகறோமைோ? மைனிதத் தன்டமைதைடைன் வோழ்கிகறோமைோ? இங்ககேகய அமைரர் சிறப்பக் கேோ்ணம
தடைத்தில் னசல்கிகறோமைோ? சிந்தடன னச்தைங்கேுக! இன்டறய மைனிதன் உணர்்சி
வசப்படுகிறோன். அவன் உணர்்சி வசப்பட்டை நிடலயில் விலங்கு கேளிலும கமைோசமைோகி
விடுகிறோன்; கேலகேம னச்கிறோன்; னகேோடல னச்கிறோன்; சுயநலகமை உருக்னகேோ எடைது கபோல
்கிவிடுகிறோன். இன்டறய மைனிதன் தன் வடு, தன் னப எடு, தன் பிுகடள என்ற கேடுகுப்
பத்தியிகலகய நிறகிறோன்.
மைனிதப் பிறவி அருடமையோனது என்்ற உணர்ந்து, அந்த அருடமைப் போட்டிடன உலகு
உணரும தடைத்தில் னசல்கவோர் எத்தடன கபர்? வோழ்கவோர் எத்தடன கபர்?
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”அரிது அரிது மைோனிடைரோதல் அரிது.
மைோனிடைரோயினம கூன், குருடு, னசவிடு,
கபடு ை ங்கிப் பிறத்தல் அரிது.
கபடு ை ங்கிப் பிறந்த கேோடலதைம
ஞோனு ம கேல்விதைம நயத்தல் அரிது.
ஞோனு ம கேல்விதைம நயந்த கேோடலதைம
தோனு ம தவு ம தோன் னச்தல் அரிது.
தோனு ம தவு ம தோன் னச்வரோயின்
வோனவர் நோடு வழ திறந்திடுகமை!"
என்்ற அ்டடவயோர் மைனிதப் பிறவிடய் சிறப்பிக் கின்றோர்.
”வோ்த்தது நந்தமைக்கு டகதோர்
பிறவி மைதித்திடுமின்”
என்்ற அப்பரடிகேுக அருளி் னச்துுகளோர். ்ம மைோனடைப் பிறவி ஒகர ஒரு பிறவிதோன்!
இப்பிறவியிகலகய அியோடமைடய அகேறி ஞோனம னப்றதல் கவ எடும" மைோணக்கே
வோசகேரும, ”என்னோல் அியோப் பதந் தந்தோ்" என்றோர். ்ம மைோனிடைப் பிறவி ஒரு பதந்தோன்!
மைனம, பத்தி, சித்தம, அகேங்கேோரம ்கிய அிகேருவிகேுடைன், னமை், வோ், கே எ, மூக்கு,
னசவி ்கியன னதோடைர்ப் சோதனங்கேளோகேிம, நிடறகவற்றம னபோிகேளோகேிம
விளங்குகின்றன.
அறபதமைோன கேருவிகேுக இந்த உடைமகபோடு கூடிய ்ன்மைோவின் வோழ்க்டகேடய அிந்து
கபோறிப் போதுகேோத்து வோழ்பவன் மைனிதன். திருமூலர் **உடைமடப வளர்த்கதன் உயிர்
வளர்த்கதகன!" என்றோர். உடைமடப வளர்த்தல் என்றோல், எடடை கூடுதலோகே வளர்த்தல்
என்பதல்ல. உடைமபின் பயன்போட்டு ்றறடல வளர்த்தல் !
இன்்ற உடைல் நலத்திறகு எதிரோன னசயறபோடுகேகள மிகுதி. சடமையல் கதோன்ிய பிறகு
மைனிதன் உடைலுக்கு உகேந்தடத-உடைல் நலத்திறகு ஏறறடத-உ எணோமைல், சுடவக்கேோகே
உ எணத் தடலப்பட்டு விட்டைோன் கபோதும கபோதோததறகுப் படகேயிடலயரக்கேன் பலவடகேப்
படனிகேளில் மைனிதடன அழத்துக்னகேோ எடு வருகிறோன்.
கேோற்ற சுவோசிப்பதறகேோகே அடமைந்த மூக்கிடன வோணக்குழயில் னவடி மைருந்து
திணப்பதுகபோல மூக்குப் னபோடிடயத் திணக்கிறோன். அடுப்பில் படகே இருத்தல் கபோல
இன்்ற பலருடடைய வோயில் படகே படகே பிடித்தல், சோரோயம குடித்தல் இன்கனோரன்ன
 தடமைகேுக நோும பலரின் உடைல் நலத்டதக் னகேடுத்து வருவகதோடு அவர்கேடள மைனிதப்
ப எபிலருந்து தடைம மைோறி விலங்கியல் நிடலக்கு அடழத்துப் கபோகின்றன. இவர்கேும
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கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிறோர்கேுக!
மைனிதன் வரலோறின் உ்றப்ப. மைனிதன் வரலோறின் கேருப்னபோருுக. மைனிதன் இந்த உலடகேப்
பயன்படுத்தும வடகேயில் அடமைப்பவன். மைனிதன் படடைப்போளி மைனிதன் கேோலந்கதோ்றம
இப்பவிக் ககேோளின் வளர்்சிக்கு உந்து சக்தியோகே இருப்பவன். மைனிதடன அளி ககேோலோகேக்
னகேோ எகடை இந்த உலகேம மைதிப்பிடைப்படுகிறது. மைனிதப் படடைப்பின் கநோக்கேத்டத
நிடறகவறற, மைனிதனக்குக் கேருவியோகே அடமைவது அிி.
’அிிடடையோர் எல்லோம உடடையோர்’ என்பது திருக்குறுக.
மைனிதகுலம கதோன்ிய நோுக னதோட்டு, அிடவத் கதடும ு யறசி நடடைனபற்ற வருகிறது.
மைனித குலத்தினர் அடனவரும அிி னபற்ற விளங்கேகவ எடும என்பது நியதி.
இத்திடசயில் மைனிதகுலம எடுத்த ு யறசிகேுக பலப் பல. ்யினம அிி னபறகறோர்
ககேோடியில் ஒருவகர!
இன்்ற நோம அிிடடைடமை பறி, னகேோ எடிருக்கிற கேருத்து, பிடழயோனது. தகேவல்கேுக
நிடறய டவத்திருப்ப வர்கேுக, நிடறய படித்தவர்கேுக, பட்டைம னபறிருப்ப வர்கேுக, இவர்கேுக
எல்லோம அிஞர்கேுக என்்ற பிடழயோகேக் கேருதிக் னகேோ எடிருக்கிகறோம. இவர்கேளில்
அிஞர்கேுக இருக்கேலோம, கதடிக் கே எடுபிடிக்கே கவ எடும.
்னோல் திருக்குறுக கூ்றம அிிடடைடமை எது? மைனிதடன-மைனித குலத்டதத்
துன்பத்திலருந்து கேோப்பகத அிி. இன்்ற நமைது வோழ்க்டகேயில், துடற கதோ்றம
துன்பந்தோகன ் ழ்ந்திருக்கிறது. மைனிதடர மைனிதர் னகேோன்்ற அழக்கும ்றறல் மிக்கே
னகேோடலக் கேருவிகேடள மைனிதன் படடைத்திருக்கிறோன். அப்படியோனோல் நோம எங்கு கபோ்க்
னகேோ எடிருக்கிகறோம?
இன்டறய உலகேம அிவியல் உலகேம என்கிறோர்கேுக. கூர்ந்து கநோக்கின், உயர்தர அிவியல்
வளரவில்டல. அருவருக்கேத்தக்கே நிர்வோணமைோன சுயநலம வளர்ந்து வருகிறது.
வட்டிலருந்து, உலகேத்தின் னபரு வதிகேுக வடர எங்கும பண மைதிப்பீட்டு் சு தோய
அடமைப்ப! ்திக்கேப் கபோட்டிகேுக மைறறவர் துன்பம னபோருத ப எகப அிிடடைடமை என்்ற
கூ்றகின்றது திருக்குறுக.
”அிவினோன் ்குவ து எகடைோ பிிதின்கநோ்
தந்கநோ்கபோல் கபோறறோக் கேடடை"
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என்பது திருக்குறுக, இத்தகு அிடவப் னப்றம கேல்வி வழங்கேப் னப்றகிறதோ? இன்்ற நமைது
கேல்வி உலகேம எங்கு கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிறது? பட்டைதோரிகேடள உருவோக்கு வதில் கேல்வி
உலகேம னவறி னபறிருக்கிறது.
்னோல், படடைப்போளிகேடள உருவோக்குவதில் னபறற னவறி, மிகே மிகேக் குடறி கேல்விகய
அிிடடைடமை யல்ல, கேறறவர்கேுக எல்லோம அிிடடையவர்கேும அல்லர். கேல்விதைம,
ககேுகவிதைம அிி னப்றதலுக்குரிய வோயில்கேகள ்கும!
இன்்ற நமைது கேல்விதைலகேம எங்ககே னசன்்ற னகேோ எ டிருக்கிறது? மைனிதனின் ்ன்மைோிக்கு
உணி கேல்வி. ்ன்மைோடவ வளர்ப்பது கேல்வி! இன்டறய கேல்வி ு டற மூடளயில்
தகேவல்கேடளத் திணப்பதோகே அடமைந்திருக் கிறகத ஒழய ்ன்மைோடவத் னதோடைவில்டலகய!
இன்்றுகள கேல்விப் னபருக்கேத்திறகு, இக்கேல்வி உலகேம, அளப்பரிய ்றறல் வோ்ந்த
கேல்வியோ் இருப்பின், இந்த உலகேத்டதகய மைோறி யிருக்கும.
எங்ககே மைோறறங்கேுக? மைனிதன் வர வர் ் ழ்நிடலயின் டகேதியோகிப் கபோகிறோகன தவிர,
் ழ்நிடலடய அவன் மைோறற ு றபடைவில்டலகய! விலங்குகேுக ் ழ்நிடலடய் சோர்ந்தடவ.
்னோல், மைனிதகனோ ் ழ்நிடலகேடளத் தன்னடடைய வோழ்நிடலக்கும, இலட்சியத்துக்கும
ஏறப, மைோறி அடமைத்துக் னகேோுகும ்றறலுடடையவனோகே விளங்குமைோ்ற னச்தல்
கேல்வியின் விழமிய கநோக்கேம இன்டறய கேல்வி உலகு, கேடைடமை உணர்ிகேடள, கேோலம
கபோற்றம உயர் ப எபிடன, கேட்டுப்போடுகேடளப் கபோறி வளர்த்துக்னகேோுகளக் கேற்றத்
தரவில்டல. னவறி வோ்ப்பகேுக்குரிய கேட்டுப்போடுகேடள னநகிழ்த்தி விட்டைது இன்டறய
கேல்வி உலகேம. ஏன்?
இன்்ற அிவியல் என்ற னபயரில் வரலோ்ற, இலக்கியம, தத்துவம ்கிய துடறகேுக
பறக்கேணக்கேப் படுகின்றன. ்தலோல், இன்டறய மைனிதன் நோகேரீகேத்டத இழந்து கேோவல்
நிடலயங்கேளின் வளர்்சிக்கும, சிடறக் கூடைங்கேடள நிரப்பிகமை உரியவர்கேளோகி
விட்டைோர்கேுக. கேடைந்த சில ் எடுகேளில் கேோவல் நிடலயங்கேளின் வளர்்சிகய குறறங்கேளின்
வளர்்சிக்கு நிரூபணமைோகிறது. ்்ணம, னப எ்ணம இடணந்து வோழகவ எடியது சமூகே
அடமைப்ப.
இ்சமூகேத்தில் இன்்ற கேல்வித் துடறயிலருந்து கேோவல் துடற வடரயில் ் எ, னப எ,
பிரிக்கேப்படுகின்றனர். ஏன் இந்த அவலம? இந்த அவலத்டத ு தலல் னச்தது ் எ
்திக்கே் சு தோய அடமைப்ப. திருக்ககேோயிலல் அமடமை அப்பனோகே இருந்து வழபடும
னபோருடள- அர்த்த நோரீசுவரனோகே இருந்த பரமனபோருடள-இருகவறோகேப் பிரித்துத் தனித்
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தனியோக்கினோர்கேுக.
அதறகுப் பிறகுதோன் பரோணங்கேளில்கூடை ் எ சோமிக்கும, னப எ சோமிக்கும ச எடடைகேுக
னதோடைங்கின. இன்னம அகத திடசயில்தோன் கபோ்க்னகேோ எடிருக்கிகறோம. ் எ, னப எ
சமைத்துவத்டதக் கேல்வியில்கூடைக் கேோண ு டியவில்டல. ஏன்? ப எபோட்டு வளர்்சிக்குரிய
கேல்விடய வழங்கேோததுதோன் கேோரணம, வளரும வரலோற ்றக்குரிய உயிர்ப்புகள கேல்விடய
மைனிதனக்குத் தர கவ எடும.
கேல்வி, னதரியோதடதத் னதரிந்து னகேோுகவதறகு மைட்டுமைன்்ற. கேல்வி, ்ன்மைோவின் சக்திடயத்
தூ எடை கவ எடும. நல்ல கேோரியங்கேடள் னச்தோல் மைட்டும கபோதோது! நல்ல கேோரியங்கேடள்
னச்தைம ்ர்வத்டதத் தரகவ எடும. ஒரு ஊர், ஒரு நோடு எப்படி இருக்கிறது என்படத
அளந்தியப் பயன்படுவது கேல்விகயயோம. ்ன்றவிந்தடைங்கிய னகேோுகடகே்
சோன்கறோர்கேுடடைய நோடு விளங்குமைோனோல் ‘னகேட்டை கபோர்" அங்கு இரோது. ்ன்ற கேல்வி
கேறகறோர் நல்லவரோயிருப்பர். நோடும நன்றோகேகவ இருக்கும.
”எ்டவழ நல்லவர் ்டைவர்
அ்டவழ நல்டல வோழய நிலகன”
என்பது பறநோனூ்ற.
கேல்வி என்பது கேல்லுதல் அல்லது கதோ எடுதல் என்னம னசோல் அடியில் பிறந்தது.
மைனிதனிடைத்தில் இயல்போகே உுகள அியோடமைடயத் கதோ எடி எிந்து விட்டு, அிவூறடறக்
கே எடு, அந்த உயர்ந்த சக்திடய வளர்ப்பகத கேல்வியோகும. இதுகவ கேல்வியின்
கநோக்கேமபயன். கேல்வித்துடற மைக்கேுக னதோகுதிக்குரியதோன பிறகு, இது நடடைனபறவில்டல.
்யினம, தக்கே நோட்டுப் பற்றுகள சமூகே் சிந்தடனதைுகள ்சிரியர்கேுக மைனமிருந் தோல்,
இன்னம னச்ய இயலும னச்யகவ எடும.
கேல்வியின் தகுதி, கேறபிக்கும ்சிரியடரகய மிகுதிதைம சோர்ந்திருக்கிறது. கேறபிக்கும
்சிரியரிடைம சிறந்த திறன் இல்டலயோனோல் புகளியோல் விடளதைம நன்டமைடயவிடை
விபத்துக்கேும குழப்பங்கேுமதோன் ஏறபடும. வகுப்படற யில் ்சிரியர்
கேறபிக்குமனபோழது, மைோணவர் பகுதிதைடைன் ஒன்ியிருக்கே கவ எடும. மைோணவர்கேுக மைத்தியில்
என்ன நடைக்கிறது? கேறகும மைோணவர்கேுக்கும, கேறபிக்கும தனக்கும அந்நிடலயில் உுகள
ஒன்்றதலல் உுகள அடமைி அல்லது இடடைனவளிடயத் னதரிந்துனசோ எடு கேறபிக்கும
்சிரியர்தோன், கேறபிப்பதில் னவறி னபற இயலும.
போடைம என்பது கேறபிக்கும. ்சிரியரும கேறகும மைோணவரும ்கிய இருவரும இடணந்து
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னசயல்படை கவ எடிய ு யறசி என்படத ்சிரியர் நிடனவில் னகேோுகள கவ எடும.
கேறபிக்கும தனது ்சிரியத் தன்டமைதைடைன், கேறகும மைோணவடரதைம ஒன்ற் னச்வதன் மூலம
-கேறகும, ககேட்கும, சிந்திக்கும திறடனத் தூ எடித் தமபோல் டர்த்து, வினோ-விடடை மூலமமைோணவன் கேற்றக் னகேோுககிறோன்; னதளிவோகே இருக்கிறோன் என்படத ்சிரியர் உ்றதி
னச்துனகேோுகள கவ எடும.
ஒரு னசடி வளர்வதறகுப் பலவடகே உணிப் னபோருட்கேுக, மைருத்துகேுக கதடவப்படும.
அதுகபோல், மைனிதனம வோழ்க்டகேயில் வளர, ப எபோட்டில் வளர கேல்வி கதடவ.
கேறகேகவ எடிய துடறகேுக, நல்கேுக மைனிதர்கேுக்கிடடையில் கவ்ற படும! ்ன்மைோவின்
கதடவக்கு ஏறபிம, ்ன்மைோவின் வளர்்சிக்ககேறபிம மைோ்றபடும.
்தலோல் கேல்வியில் னபோதுக் கேல்விதைம, சிறப்பக் கேல்விதைம இடைமனபற கவ எடும. னபோதுக்
கேல்வி என்பது னபோது அிி, சமூகே வோழ்க்டகேக்கு-ஒரு பண னச்யத் கதடவப்படும அிி.
சிறப்பக் கேல்வி என்பது கேறகபோர் நிடலக்ககேறப மைோ்றம. அது அிவியலோகேிம இருக்கேலோம.
அல்லது தத்துவத் துடறயோகேிம இருக்கேலோம. பிறவோகேிம இருக்கேலோம. இங்ஙனம கேல்வி
வழங்கேப் னபறறோல்தோன் மைனிதர்கேடள, அிஞர்கேடள, ஞோனிகேடள உருவோக்கேலோம.
நமு டடைய குழந்டதகேடள் சிந்திக்கிறவர்கேளோகேப் பழக்கிவிடுதல் அவசியம. ு தல்
இர எடு வகுப்ப வடர போடைப் பத்தகேங்கேகள கவ எடியதில்டல என்பது நமைது கேருத்து. இந்த
வகுப்பக்கேளில் கேறபது எப்படி? நிடன வோறறடலப் னப்றவது எப்படி? சிந்திப்பது
எங்ங்ணம? ்கிய கேல்வி கேறறலன் அடிப்படடைகேடள் னசயல்வழக் கேறபிக்கே கவ எடும.
கேறகும குழந்டதகேளின் சிந்திக்கும திறடமைகய ்சிரியரின் திறடமைக்கு அளிககேோல்
என்படத நிடனவிற னகேோுகள கவ எடும.
குழந்டதகேுக்கு இயல்போகேகவ அளவறற சக்தி இருக்கிறது. நோம இங்கு குிப்பிடுவது
உடைல்சக்தி, மூடள சக்தி இர எடடைதைகமை குிப்பிடுகின்கறோம. இந்த இருவடகே
சக்திகேடளதைம குழந்டதகேுக உபகயோகிக்குமபடி ்சிரியர் பழக்கேகவ எடும.
நடைக்குமனபோழது  ககழ விழந்துவிடும குழந்டத, தோகன எழந்துவிடும திறடமைதைடடையது;
மைனப்போங்கு உடடையது. நோம துரக்கும கபோதுதோன் குழந்டதயின் ்றறல் குடறகிறது.
மைறறவர்கேடள எதிர்போர்ப்பது குழந்டதகேளிடைத்தில் வளர்ந்து விடுகிறது.
்சிரியர், கேறகும மைோணவர்கேளிடைத்தில் வினோ ககேட்கேலோம. ்னோல் ்சிரியர் விடடை
கேற்றத்தரகவ கூடைோது. மைோணவர் சற்ற விடடை தரத் தோமைதித்தோல் அடுத்து-Next-னசோல்ல
விடுகிறோர் ்சிரியர். சில அவசரு டடைய ்சிரியர்கேுக விடடைடயத் தோகமை னசோல்லக்
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னகேோடுத்து விடுகிறோர்கேுக. இது தவ்ற. வினோிக்குரிய விடடைகேுக மைோணவர்கேகள அவர்கேளின்
அிவிப்பலனோல் கதடைகவ எடும. கதடவயோனோல் ்சிரியர் துடண வினோக்கேடளத்
னதோடுத்து, மைோணவர்கேளிடைத்தில் விடடை கேோ்ணம ு யறசிடயத் தூ எடைலோம. எந்த்
் ழ்நிடலயிலும ்சிரியர் விடடை கூறக்கூடைோது.
்னோல், இன்்ற நடைப்ப, வினோ-விடடைகேடள எழதிப் கபோட்டு மைனப்போடைம னச்வதுதோன்!
இதனோல், சிந்தடனத் திறனம, பதியன கேோ்ணம ு டனப்பம வளர வில்டல கேல்வி உலகு,
கதர்ி மைட்டுகமை என்ற கு்றகிய குிக்ககேோளில் னசன்்ற னகேோ எடிருக்கிறது. திடசடய
விரிிபடுத்திக் னகேோ எடு, சிந்தடனயோளர்கேடள, படடைப் போளர்கேடள உருவோக்கும உலடகே
கநோக்கி் னசல்ல கவ எடும. படிப்போளிகேடள உருவோக்கும நிடலயிலருந்து
படடைப்போளிகேடள உருவோக்கும உலடகே கநோக்கி் னசல்லகவ எடும.
கேல்விக்கு இதயம கதடவ. கசோவியத் கேல்வியோளன் சுககேோமலன்ஸmகி "குழந்டதகேுக்கு
இதயத்டதக் னகேோடுங்கேுக" என்்ற எழதினோன். கேல்வி, மூடளகயோடு மைட்டுகமைோ, கேறகும
நல்கேகளோடு மைட்டுகமைோ சமபந்து டடையதன்்ற. இதயத்கதோடும சமபந்து டடையது. கேல்வி
கேறபிக்கேிம, கேல்வி கேறகேிம, அதறனகேன ஒரு சிறந்த போங்கு கதடவ.
கேறபிக்கும ்சிரியருக்கு் சிறந்த உணர்ி நிடறந்த இதயம கதடவ. கேறகும மைோணவருக்கும
்சிரியடரப் ுரணமைோகே - ்சிரியரின் மைனத்டதக் கூடைப் பரிந்துனகேோுகும உுகளம
கவ எடும. அப்கபோதுதோன் கேறபிக்கும பணதைம, கேறகும பணதைம அர்த்து ுகளது ்கும.
இத்தகு கேல்வி் ் ழலுக்கு உரியனமைோழ தோ் னமைோழகய என்ற கேருத்திறகு இர எடைோவது
கேருத்து இருக்கேு டியோது. இயறடகே வழங்கும னகேோடடைகேளில் ஒன்்ற தோ்னமைோழ.
தோ்னமைோழகய சிந்தடனனமைோழ; உணருமனமைோழ. ஒரு நோட்டு மைக்கேடள அடிடமைப்படுத்த
ு தறசோதனம அந்த நோட்டு மைக்கேடளத் தோ்னமைோழயில் கேல்வி கேறகே அனமைதிக்கேோது
இருப்பகத.
இன்்ற நமு டடைய நோட்டில் தோ்னமைோழ வழக் கேல்வியியக்கேம னவறினபறவில்டல. கதசீய
னமைோழடயக் கேறறபோடில்டல. ்ங்கிலத்திலருந்து தோ்னமைோழக் கேல்விக்கு மைோற மை்றப்பது
பலவனம. இந்ததிடசயில் னசல்வது விருமபத்தக்கேதல்ல-தோ்னமைோழக் கேல்விதைம, கதசீய
னமைோழயிிம நோம னபற கவ எடியடவ. உலகேத்தின் சோளரத்டத மூடைிமகவ எடைோம.
்ங்கிலத்டததைம ஒரு னமைோழயோகேக் கேறகேலோம.
தோ்னமைோழடய மைதித்துப் கபோற்றம கேல்வி உலகேகமை நமைக்குத் கதடவ. தோ்னமைோழ வழ
உுகளத்டத உயர்ி னச்தைம கேல்வி கேறகபோம; அிடவ வளப்படுத்தும கேல்வி கேறகபோம.
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உலகேக் கேல்விதைம கேற்ற உலகேமைோந்தருடைன் டகேககேோர்த்து நிறகபோம! சுய அிடவ
வளர்ப்கபோம. அதறகுத் துடணயோகேக் கேறகும கேல்விடய ்க்குகவோம!
னபரிய, னபரிய இலட்சியங்கேடள-இமையத்திலும உயர்ந்த இலட்சியங்கேடளக் னகேோுககவோம!
அவறடற அடடைய உடழப்கபோம! இதுகவ இன்டறய கேல்வி உலகு நமடமை அடழத்து்
னசல்ல கவ எடிய இடைம.
நோடளய இந்தியோ இன்டறய புகளியிகலகய னதோடைங்கு கிறது என்படத நமைது அரசுகேும
சமூகேு ம உணர்ந்து னகேோுகுதல் அவசியம. எதிர்கேோல இந்தியோ ஏறற மைடடைவது இன்டறய
புகளியின் நடடைு டறடயதைம, நமைது குழந்டதகேுக்குத் தரப் னப்றம கேல்விடயதைகமை
னபோ்றத்திருக்கிறது.
நோம இன்்ற சோதி, மைத, இன எல்டலகேளிலும, பகுத்திிக்கு ு ரணோன
மூடைநமபிக்டகேகேளிலும சிக்கி் சீரழதைம கபோக்கிடனத் தவிர்த்து, அடுத்த
தடலு டறயினருக்குப் பதிய உலடகேக் கேோட்டைகவ எடும. நமு டடைய டளஞர்கேுக சிறந்த
கேல்விடயதைம, ஞோனத்டததைம னபற்ற, னபோ்றடமை, உ்றதி, ு யறசி, இவறகறோடு
அர்ப்பணப்ப உணர்கவோடு பணனச்வதில் நமபிக்டகே டவக்கேக்கூடிய கேல்விகய
இன்டறயத் கதடவ. இதுகவ நோம னசல்லகவ எடிய திடச….!
கேல்வி உலகேம இன்டறக்கு இர எடைோகேப் பிரிந்து இருக்கிறது. கமைலும னதளிவோகே் னசோல்லப்
கபோனோல் கேல்வியில் இர எடு ஜோதிு டற கதோன்ியிருப்பது கபோலத் னதரிகிறது. அதோவது
கிரோமைப்பறகேல்வி, நகேர்ப்பறக் கேல்வி என்்ற குிப்பிடுகின்கறோம. கிரோமைப்பறக் கேல்விக்கும,
நகேர்ப்பறக் கேல்விக்குு ுகள இடடைனவளி மிகேிம அதிகேம என்படத வருத்தத்கதோடு
குிப்பிடை கவ எடி இருக்கிறது.
நகேர்ப்பறத்து இடளஞர்கேுக, மைோணவர்கேுக, தரமைோனக் கேல்வி னபறு டிகிறது. அவர்கேளது
அிிப் பலன்கேுக்கு நிடறய விருந்து கிடடைக்கிறது. அதனோல், தரு ம திறடமைதைம உடடைய
இடளஞர்கேுக, நகேர்ப்பறத்தில் உருவோகே வோ்ப்ப இருக்கிறது.
்னோல் கிரோமைப் பறத்தில் அது இல்டல. கிரோமைப்பற புகளிக் கூடைங்கேுக எந்தவிதமைோன
ஊட்டை்சத்தும இல்லோத கேல்வி நிடலயங்கேளோகே விளங்குகின்றன. கசோதடனக் கேருவிகேுக
கிடடைப்பதில்டல. நல்ல நலகேம அடமைவது இல்டல. அவர்கேுடடைய னசவிப்பலனக்கு
நிடறய விருந்துகேுக கிடடைப்பதில்டல. அதன் கேோரணமைோகே, கிரோமைப் பறக்கேல்வியில், தரம
குடறந்திருக்கிறது என்பது இர எடு கேருத்துகேுக்கு இடைமில்லோத ஒரு னபோது் னச்தி.
கிரோமைப் பறக்கேல்விடய கமைமபடுத்துவதில் இன்னம அதிகே அக்கேடற எடுத்துக்னகேோுகள
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கவ எடும.
நமைக்கு இப்படி ஒரு ்கலோசடனக் கூடை் னசோல்ல ு டிகிறது. கிரோமைப்பறத்தில்
திருக்ககேோயில்கேுக உ எடு. ”ககேோயில் இல்லோத ஊரில் குடியிருக்கே கவ எடைோம”* என்படத
நோம பின்பற்றபவர்கேுக. ஒ்டனவோரு ககேோயிலும, அந்தக் கிரோமைப்-பறத்தினடடைய ்ரமபப்
போடைசோடலடயத் தத்னதடுத்துக் னகேோ எடு, அந்த ்ரமபப் போடைசோடலயின் வளர்்சிக்கு,
அங்கு பயிலுகின்ற சி்றவர்கேுடடைய வளர்்சிக்குரிய அடனத்துப் பணகேடளதைம
கமைறனகேோுகள லோம; அப்படி் னச்தோல்தோன் கிரோமைப்பறக் கேல்வி வளரும.
அடுத்து, ஏடுகேளின் வழயோகே, பத்தகேங்கேளின் வழ யோகே, கேல்வி கேற்றத் தருவடத விடை னசயல்
வழக் கேல்வி கேறபிப்பது நல்லது என்்ற கேருதுகின்கறோம. னசயல் வழக் கேறகும கேல்வி ை  எடை
னநடு நோட்கேுக்கு, நிடனவில் இருக்கும. அதனோல் அதறகுரிய சோதனங்கேடள ஒ்டனவோரு
புகளிதைம னபற கவ எடும. ஒ்டனவோரு புகளியிலும ் எடுகதோ்றம பதிய பதிய நல்கேுக
வோங்கேகவ எடும.
நமு டடைய நோட்டில்  தபோவளி னகேோ எடைோடைப்படுவது கபோல, னபோங்கேல் னகேோ எடைோடைப்
படுவடதப்கபோல, கேடலமைகேுக விழோ னகேோ எடைோடும கேோலம விடரவில் வர கவ எடும,
அப்னபோழதோன் கேல்விதைலகில் பத்துணர்ிம, ்ர்வு ம கதோன்்றம, இன்்ற கேடலமைகேுக
விழோ என்்ற ஒன்்ற இருக்கிறதோகேகவ பலருக்குத் னதரியவில்டல. நல்கேடள
வோங்குவதுமில்டல. நல்கேடளப் பதுப்பிப்பது மில்டல.
இன்னம னதளிவோகே் னசோல்லப் கபோனோல் ஏகதோ ஒரு மூடை நமபிக்டகேயில், அன்டறக்குப்
படிக்கேக் கூடைோது என்கற, ஒரு கேருத்து உலோ வருகிறது. அன்டறக்கு, இருக்கும
பத்தகேங்கேடளதைம கேட்டிடவத்துவிட்டு, ுப் கபோட்டு மூடிவிட்டு, படிக்கேக் கூடைோது என்்ற
ு டிினச்து விடுகிறோர்கேுக. இடததைம நோம மை்றத்துவிடை கவ எடும.
புகளிக்கூடைங்கேுக கேடலமைகேுக விழோவன்்ற திறந்திருக்கே கவ எடும. நலகேங்கேுக திறந்திருக்கே
கவ எடும. அன்டறக்குக் கேல்வி கவுகவி எங்கும னச்யகவ எடும. கேடடைவதியில் உுகள
பத்தகேக்கேடடைகேளில், ை  எடை, னநடிய வரிடசயில் மைக்கேுக நின்்ற, தங்கேுக்கும, தங்கேுடடைய
குழந்டதகேுக்கும கதடவயோன பத்தகேங்கேடள வோங்கும பழக்கேத்டத
கமைறனகேோுகளகவ எடும, தன்னடடைய அருடமை மைகேனக்கு, அல்லது அருடமை மைகேுக்கு, ஒரு
னபறகறோர் வோங்கிக் னகேோடுக்கேக்கூடிய உயர்ந்த பரிசு பத்தகேமைோகேகவ இருக்கேகவ எடும.
அந்தப் பழக்கேத்டதக் குழந்டதகேும கேற்றக்னகேோுகள கவ எடும, னபறகறோர்கேும
பயில்விக்கே கவ எடும.
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பணப் போதுகேோப்ப என்பது இன்்ற வளர்ந்து வந்திருக்கேக் கூடிய நோகேரீகேம. தவிர்க்கே
ு டியோதது. வரகவறகேத் தக்கேதுமகூடை, பணப் போதுகேோப்ப எ்டவளி ு க்கியகமைோ அடதப்
கபோலகவ, அவனிடைத்தில் ஒப்படடைக் கேப்பட்டை குழந்டதகேுக தரமைோனவர்கேளோகே,
திறமைோனவர்கேளோகே, அிஞர்கேளோகே உருவோவதில் ்சிரியர்கேுக னபோ்றப் கபறகே கவ எடும.
அவர்கேுடடைய பண தரமைோனதோகே, எல்கலோருக்கும ஏறறம தரத்தக்கேதோகே அடமையகவ எடும.
அப்னபோழது தோன் பணயினடடைய போங்கு வளர்்சி அடடைய ு டிதைம. னவறி-னபற
ு டிதைம; உயர்ந்த ்சிரியர் பண கமைற னகேோ எடிருக்கேக் கூடியவர்கேுக, ஒரு நோட்டின்
வரலோறடற சீரடமைக்கே உதவி னச்கிகறோம என்ற எ எணத்துடைன் தமு டடைய பணடய
அர்பணப்ப உணர்ிடைன் னச்ய கவ எடும.
வகுப்படறயில் உட்கேோர்ந்து படிக்கும மைோணோக்கேன், நோடள நோட்டடை ்ட்சி னச்பவனோகே
மைோறு டிதைம, மைோற கவ எடும. அதறகுரிய வோயிடல புகளிக்கூடைங்கேுக, சிறப்போகே,
்சிரியர்கேுக தர கவ எடுனமைன்்ற ககேட்டுக் னகேோுககின்கறோம.
எனகவ இன்டறய கேல்விதைலகேத்தினடடைய தடைத்தில் நோம னசல்லுவது கபோதோது. அகேன்ற,
விரிவோன, உயர்ந்த குிக்ககேோுடடைய, லட்சியு டடைய சிறந்த நோட்டடை உருவோக்கே
கவ எடுனமைன்ற குிக்ககேோுடைன், நோம னசல்லும திடசடய அகேலப்படுத்தி மைர்றற
கவ எடும. என்்ற ககேட்டுக்னகேோுகுகின்கறோம. சிறந்த கேல்வி உலகேம, அிஞர் உலகேம
கதோன்ற கவ எடும. அதுகவ நோம னசல்ல கவ எடிய திடச.
-- 20-8-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ஒலபரப்போன உடர
-----------
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3. உடழப்ப் சிந்தடனகேுக

இன்டறய மைனிதன் படிக்கிறோன்; பட்டைதோரியோகி றோன்; அிஞன் ்கிறோன். அிவின் பயன்,
என்ன னச்யகவ எடும என்்ற அிந்து னச்தகலயோம. னசயல், உடழப்பின் போறபட்டைது.
உடழப்பறற னசயல்கேும உ எடு. ்யினம உ எணல், உடுத்தல், கேோதல் னச்தல் ்கிய
நுகேர்்சிகேுக்கும உடழப்ப இன்ியடமையோதது.
ஏன்? மைனிதன் விலங்குகேளின்்றம கவ்றபட்டை நிடல, உணடவத் கதடும நிடலயில்தோன்
னதோடைங்கியது. பின்னோளில் அவன் வளர, வளர உணடவத் கதடைோமைல் படடைத்தோன். இந்தக்
கேோலக்கேட்டைத்தில் உடழப்ப வளர்ந்தது; கேருவிகேுடைன் மைனிதனக்குத் னதோடைர்ப ஏறபட்டைது.
்கே, உடழப்கப வோழ்ி என்றோகிறது. உடழப்பிறககே உரியது வோழ்ி.
வோழ்ி, உடழப்பினோலோயது. வோழ்வினோல் உடழப்ப வளர்கிறது. உ எ்ணம உணடவத்
தனது கேடின உடழப்போல்-னநறி வியர்டவ நிலத்தில் சிந்த உடழத்துப் படடைத்து
உ எபவர்கேுக நல்லவர்கேுக; உத்தமைர்கேுக! “உடழத்தோல்தோன் உணி” என்ற சட்டைம
கவ எடும என்றோன் ஜோன்ஸmமித்,
இந்த் சட்டைத்டத உலகே நோடுகேுக இயறறகவ எடும. அதறகு நோம எல்லோரும  கழ்ப்படிய
கவ எடும. அ எணல் கேோந்தியடிகேுக “உடழக்கேோமைல் உ எபவர்கேுக திருடைர்கேுக??” என்றோர்.

வோழ்க்டகேயின் இயல்கப உடழப்பத்தோன் அி கேருவிகேுக, னசயற கேருவிகேுடைன் கூடிய உடைல்
சோர்ந்த வோழ்க்டகேடய உடழக்கேோமைல் நடைத்துவது யோங்ஙனம? மைனிதனின் இன்ியடமையோத்
கதடவ உணி. அடுத்தது கேோதல்.
பழங்கேோலத்தில் உறபத்திதைடைன் கூடிய நோகேரிகேத் னதோடைக்கேம உடழப்பினோகலகய னதோடைங்கேப்
னபறறது. கேோதல் வோழ்க்டகேதைம அப்படித்தோன் கசோமபலுடைனம கசோர்ிடைனம ந்ற
் எடுகேுக வோழ்வடதவிடைப் னபரு ு யறசி, கேடின உடழப்படைன் ஒருநோுக வோழ்ந்தோல்கூடைப்
கபோதும! உடழப்படைன் கூடிய வோழ்க்டகே, னசோர்க்கேத்தின் கேதடவக்கூடைத் தட்டை உதிம.
ஒ்டனவோருவரும எந்தவிதமைோன தூ எடுதலுமின்ி இயல்போகேகவ உடழக்கும உணர்ி
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னபறகவ எடும என்்ற மைனிதகுலத்துக்கு உடழப்ப ஜவ சுபோவமைோகே அடமைகிறகதோ, அன்கற
"சக்திக்ககேறற உடழப்ப, கதடவக் ககேறற ஊதியம” என்ற னபோதுிடடைடமை் சு தோயம
அடமைய இயலும, ு டிதைம.
உடழப்பின் சின்னமைோகிய கேோ்த்துப்கபோன டகேகேும கேோல்கேும னபறகவ எடும. அதுகவ,
உடழத்தடலக் கேோட்டும சின்னம ஒருநோுக நபிகேுக நோயகேம, தமடமைக் கேோண வந்தவர்கேுடைன்
கேட்டித் தழவிதைம, டகேகேடளப் பறிக் கே எணல் ஒறிதைம வோழ்த்துக்கேடளதைம
மைகிழ்்சிடயதைம வழங்கிக் னகேோ எடிருந்தோர்.
அப்படி வந்தவர்கேுுக ஒருவரின் டகேடயப் பறிய அ எணலோர் நபிகேுக நோயகேம ை  எடை
கநரம திருமபத் திருமப அவர் டகேடயக் கே எகேளில் ஒறிக்னகேோ எடை கதோடைன்ி, கே எகேளில்
ை ர்மைல்கே நின்்றனகேோ எடிருந்தோர். மைறறவர்கேுக கேோரணம ககேட்டைகபோது, "இவருடடைய
டகேகேளில் உடழத்துக் கேோ்த்துப்கபோன சுவடுகேுக இருந்தன. அடவ எனக்குப்
னபருமைகிழ்டவத் தந்தன" என்்ற நபிகேுக நோயகேம அருளி் னச்ததோகே அவர் வரலோ்ற
கூ்றகிறது.
மைனிதன் இன்ப நுகேர்்சியிலும மைகிழ்்சியிலும மைட்டுகமை திடளத்து வோழ்தல் கூடைோது. இன்ப
நுகேர்்சிடயதைம மைகிழ்்சிடயதைம வோழ்க்டகேயின் இலட்சியங்கேளோகேக் னகேோுகளக்கூடைோது.
உடழப்கப வோழ்க்டகேயின் உயர் குிக்ககேோளோகே அடமையகவ எடும. உடழப்பின் வழ,
இன்ப நுகேர்்சிதைம மைகிழ்்சிதைம கிடடைக்கும. இது உ்றதி.
உடழப்ப, உடைலுக்கு உ்றதி கசர்க்கும. அிி வளர்்சிக்கும உதிம. இந்த உலகில்
பலவறிறகு எல்டல உ எடு. ்னோல், அிிக்கும ்ுடமை நிடறந்த உடழக்கும
சக்திக்கும எல்டலகய கிடடையோது. மூடள இயங்கே, இயங்கே அிி வளரும. உடழப்ப
னதோடைர்ந்து இடடைியடின்ி நிகேழன் உடழக்கும சக்திதைம வளரும.
நம ஒ்டனவோருவருடைனம பிறப்பிகலகய கேலந்திருப்பது உடழப்போறறல்; உடழக்கும சக்தி.
உடழப்பகத மைனிதப் படடைப்பின் கநோக்கேம, கேோல்கேடளதைம டகேகேடளதைம மைறறப்
னபோிகேடளதைம ு டறயோகே உடழப்பில் டடுபடுத்தினோல் எல்டலகய இல்லோத அளிக்கு
உடழத்துக்னகேோ எகடை இருக்கேலோம.
அிி ுர்வமைோகேிம, விருப்பத்துடைனம, ்ர்வத்துடை னம உடழத்தோல் கேடளப்ப வோரோது.
மைோறோகேக் கேளிப்பணர்கவ கதோன்்றம. ஓ்ி எடுக்கும எ எணகமை தடலகேோட்டைோது.
உடழப்போளிக்கு ஓ்ி, கவடலடய மைோறிக் னகேோுகவதுதோன்.
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நமு டடைய வோழ்நோளின் குிக்ககேோுக இன்னனதன நிர்ணயம னச்துனகேோ எடு உ்றதிதைடைன்
னதோடைர்ந்து உடழக்கே கவ எடும. அப்படி ஒரு குிக்ககேோுடைன் ஒரு துடறயில் வோழ்நோுக
ு ழதும உடழத்தோல்தோன் அந்தக் குிக்ககேோுக டகேகூடும. நமைது வோழ்க்டகேதைம உன்னத
நிடலடய அடடைதைம. இங்ங்னம, துடறகதோ்றம நின்்ற உடழப்பவர்கேுக எ எணக்டகேக்
கூடினோல் நோடு வளரும. உடழப்பவர் உலகேம எளிதில் னவறி னப்றம.
உடழத்து வோழ்வது என்ற வோழ்க்டகேயின் ககேோட்போடு அடனவருக்கும னபோருந்தும.
உடழப்ப என்பது அடனவருக்கும-மைனித குலம ு ழவதுக்கும உரிய னபோ்றப்ப. மைனித
குலத்தில் யோரோவது சிலர் உடழக்கேோமைல் வோழ்ந்தோல் அவர்கேுடடைய உடழப்பின் பங்டகே
மைறறவர்கேுக சுமைக்கேகவ எடிய நிடல ஏறபடும.
இன்்ற இந்தப் கபோக்கு அதிகேமைோகே வளர்ந்து வருகிறது. உடழக்கேோதவர்கேும அல்லது
அடரகுடறயோகே உடழப்பவர்கேும அல்லது உடழப்பது கபோலப் போவடன னச்பவர்கேும
இன்்ற சு தோயத்தில் பல்கிப் னபருகி வருகின்றனர். இஃது ஒரு சோபக்ககேடு.
இந்தத் தவறோன நடடைு டற னபருமபோலும படித்தவர்கேளிடடையிலும அதிகேோர
வர்க்கேத்தினரிடடையிலும பரவி வருகிறது. நமு டடைய நோட்டில் உணிப் பறறோக் குடற
இல்டல. இர எடு ் எடுகேுக்குரிய டகேயிருப்ப இருக்கிறது என்்ற உணி அடமை்சகேம
கூ்றகிறது.
்னோல், பணப் பறறோக்குடற இருக்கிறது. கேடைன் வோங்கே கவ எடியிருக்கிறது. இது ஏன்?
உழகவோர் உலகேம தமைது உடழப்டப ு டறயோகே் னச்து நோட்டடைப் போதுகேோத்து வருகிறது.
மைறறத் துடறகேளில் கபோதிய உடழப்பக் கிடடைக்கேவில்டல என்பது, தோகன
உ்த்துணரக்கூடிய கேருத்து.
நோம ஒ்டனவோருவரும மைறறவர்கேளின் உடழப்பில் எ எணறற உயிர்த் னதோகுதிகேளின்
உடழப்பில் வோழ்கிகறோம. நோம நமைது ஒருநோுக வோழ்க்டகேக்கு என்னனன்ன கதடவ என்்ற
கேணக்கிட்டைோல் நோம இந்த உலகேத்தில் மைறறவர்கேுக அல்லது மைறறடவ உடழப்பிலருந்து
நமைது வோழ்க்டகேக்கும நுகேர்ிக்கும எ்டவளி எடுத்துக் னகேோுககிகறோகமைோ அ்டவளிக்கேோவது
நோம திருப்பித் தரும வடகேயில் உடழக்கின்கறோமைோ? பலர் வோழ்க்டகேயில் இல்டல என்பகத
விடடையோகே இருக்கிறது.
அப்படியோனோல், உடழக்கேோது வோழ்பவர்கேுக பிறர் பங்டகேத் திருடுகிறோர்கேுக. அல்லது
பிறருக்கு சுடமையோகே இருக்கிறோர்கேுக. இவர்கேுக நிலத்திறகும போரம இவர்கேடள டவயகேம
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சுமைப்பதும வமப. அதோவது பயனறறவர்கேுக.
தனக்குக் கிடடைக்கும ஊதியத்தின் மைதிப்டபவிடைத் தன்னடடைய உடழப்பின் மைதிப்டப
உயர்த்திக் கேோட்டும மைனிதன்தோன் சமூகேத்திறகுப் பயன்படுவோன். சமூகேத்தில் ஒரு நிடலயோன
இடைத்டத ு ன்கனிப் னப்றவோன். இதுகவ வோழம நியதி.
்ழ்கேடைலன் கமைகல பல் ு எடுகேுக மிதக்கும, னசத்டதகேுக மிதக்கும. ்னோல், ு த்து
்ழத்தில்தோன் கிடைக்கும. ு த்டத விருமபகவோர் ்ழ்கேடைலல் மூ்சடைக்கி மூழ்கித்தோன்
ு த்டத எடுக்கேகவ எடும, அதுகபோல, வோழ்க்டகேயில் அருமபயடனதைம னவறிடயதைம
விருமப கவோர் உடழத்தல் கவ எடும.
உடைமப, உடழப்பினோலரயது. உடழப்பதறககே உரியது. இருமப, பயன்படுத்தப்
பயன்படுத்த உ்றதிப் படும. ை  எடை நோட்கேுக்கும பயன்படும. உடழப்பில்
பயன்படுத்தப்படைோத இருமப துருப்பிடித்து அழதைம; விடல மைதிப்டபதைம இழக்கும.
இருமப துருப்பிடித்து அழவடதவிடை, உடழப்பில் பயன்படுவதன் மூலம கத்வகத கமைல்.
மைனிதரோ்ப் பிறந்கதோர் எல்லோரும விருமபவது மைகிழ்்சி! மைகிழ்்சிடய எளிதோகே
அடடைவதறகுரிய ஒகர வழ-மிகேிம இரகேசியமைோன வழ-கேடுடமையோகே உடழத் தகலயோம.
அந்த மைகிழ்்சிதைம ஒனரோருகேோல் உடழத்தல னோல் கிடடைக்கேோது. இடடைியடின்ித் னதோடைர்ந்து
உடழக்கே கவ எடும.
மைனித குலத்டத வ்றடமைத் த சுட்னடைரித்துக் னகேோ எடிருக்கிறது. இந்தத்  தடய
அடணப்பதறகுரிய ு யறசி தைடைன் கேடின உடழப்பத் தரோவிடில் இந்தத்  த அடணயோது.
இந்தியோடவ, கேடைந்த பல நறோ எடு கேளோகேப் பசித் த உுகளிடைழத்து வருகிறது.
னபோதுவோகே ் எகேுக மைத்தியில், அவர்கேடளப் போர்த்துப் னப எகேுக நடகேப்படதத் தோங்கிக்
னகேோுகள மைோட்டைோர்கேுக. ககேோபம வந்துவிடும. ்னோல் ஒரு னப எ பல ந்ற ் எடுகேளோகே
னதோடைர்ந்து பரிகேோசம னச்து நடகேத்துக்னகேோ எகடை இருக்கிறோுக. ் டு சுரடன வந்ததோகேத்
னதரியவில்டல. இனிகமைலும வருமைோ? வரோது கபோனோல் இந்தியோ வளமைோன நோடைோகேோது.
2001-ல் பதிய நோட்டடைக் கேோ எபதும அரிது.
அந்தப் னப எ யோர்? அவுகதோன் நிலனமைன்னம தல்லோுக தன்னிடைம ஒன்்றமில்டல என்்ற
எ எண் கசோமபலுடைன் அயர்ந்து-னசயலற்ற இருப்பவர்கேடளப் போர்த்து நிலனமைன்னம
நல்லோுக நடகேக்கின்றோுக! ்ம! நமைது நோட்டில் ககேோடிக்கேணக்கேோன ஏக்கேர் நிலம தரிசு.
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பசுடமைப் பரட்சிக்கு இலக்கேோகேோத தரிசு. ஏன் இந்த அவலம?
உடழப்பம சு்றசு்றப்பம இடணயோனடவ. கே்ற சு்றப்ப, உடழப்டபத் தூ எடும. ்னோல்,
சிலர் சு்ற சு்றப்போகே இருப்பர் ு டறயோகே உடழக்கே மைோட்டைோர்கேுக. இவர்கேுடடைய
சு்றசு்றப்பினோல் என்ன பயன்? யோனதோரு பயனம இல்டல. அதுமைட்டுமைல்ல. எடத்
னச்வதில், எடத் சோதடனயோகே மைோற்றவதில் சு்றசு்றப்போகே இருக்கிறோர்கேுக என்பதுதோன்
ு க்கியம.
"கவடல னச்வது கேடினம, ்னோல், எந்த கவடலதைம கேடினமைன்்ற” - என்பது ஒரு டசப்ரஸm
பழனமைோழ. கவடல னச்வது கேடினமைல்ல. கவடல னச்ய விருப்பம இல்லோததோல் கவடல
கேடினமைோகேத் கதோன்்றகிறது.
்னோல், ்ர்வத்துடைன் அிவிந்த ்ுகவிடனயின் மூலம எந்த கவடலடயதைம எளிதோகே்
னச்து ு டிக்கே ு டிதைம, ரோபர்ட் பரூஸm என்ற அரசன் கேடதடய எடுத்துக் னகேோுகுங்கேுக.
பலு டற கபோர்ு டனயில் கதோறறோன். கேடடைசிப் கபோரில் கதோற்ற ஒரு குடகேயில்
ஒளிந்திருந்தோன்
அந்தக் குடகேயில் ஒரு சிலந்தி, வடலபின்னிக் னகேோ எடிருந்தது. அடிக்கேடி சிலந்தியின்
பின்னலல் நலடழ அ்றந்து கபோயிற்ற. ்னோல், சிலந்தி விடைவில்டல. ம எடும ம எடும
னதோடைர்ந்து வடல பின்னம ு யறசியில் னவறி கே எடைது,
இதடனக் கேவனித்த அரசன் ரோபர்ட் பரூஸm, எழ்சி னபறறோன். கபோருக்கு ்யத்தமைோனோன்;
கபோரிட்டைோன்; னவறிதைம னபறறோன். அதுகபோல் னதோடைர்்சியோகே நடடைனப்றம உடழப்ப,
னவறிடய டட்டித் தரும.
இன்்ற கவடல னச்தைம கநரத்டதவிடை, ஓ்ி, இடளப்போ்றதல் - இந்த வடகேயில்தோன்
அதிகே கநரம னசலவழக்கேப் னப்றகிறது. ஒரு கேடைடமைடய் னச்து ு டிக்குமவடர
இடளப்போ்றதல் என்ன கவ எடியிருக்கிறது?
இன்்ற அலுவலகே இடடைகநரம, விடுப்ப தோரோள மைோக்கேப்பட்டிருக்கும நிடல, -இ்டவளிம
உடழப்பக்குப் படகே. பணகேுக்கிடடையில் இடளப்போ்றவது மிகேிம தவ்ற.
உடழப்ப, உடைமடப வலடமைதைடடையதோக்கும. உடழக்குமகபோது வரும இடடைூ்றகேுக
மைனத்துக்கு வலடமை கசர்க்கும. அதனோல் இடைினம தளரினம எனது்ற கநோ் னதோடைரினம
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உடழப்பிடனத் னதோடைர்ந்து னச்தலுக்குரிய உ்றதி கதோன்்றம.
உடழப்போளிகேுக இழப்பக்கேுக, துன்பங்கேுக இடவ கேடளப்பறிக் கூடைக் கேலங்கே
மைோட்டைோர்கேுக. "வோனம துளங்கில் என்? மை எ கேமபம ்கில் என்?” என்பது அவர்கேுடடைய
னநஞ்சு்றதிதைடைன் கூடிய போங்கு. இத்தகு மைனப்போங்கிடனப் னபறறவர்கேகள உலகில்
மைகேத்தோன கேோரியங்கேடள் னச்திருக்கிறோர்கேுக.
சோதடன னச்தவர்கேளின் வரலோ்றகேுக உடழப்பின் அருடமைடய உணர்த்துகின்றன. “னபரிய
மைனிதர்கேுக உ்ச நிடலடய அடடைந்தோர்கேுக என்றோல், அவர்கேுக திடீர் என்்ற தோவிக்
குதிக்கேவில்டல. மைறறவர்கேுக தூங்கிக் னகேோ எடிருக்குமகபோது, அவர்கேுக உடழத்து
ு ன்கனினோர்கேுக” என்்ற லோங்னபகலோ கூினோர். நமைது ஒளடவயோரும,
”னமை்வருத்தம போரோர், பசிகநோக்கேோர், கே எதுஞ்சோர்
எ்டனவவர்  தடமைதைம கமைறனகேோுகளோர்-னச்டவி
அருடமைதைம போரோர் அவமைதிப்பம னகேோுகளோர்
கேருமைகமை கே எணோயி னோர்?”
என்றோர். குிக்ககேோளிகலகய கேவனம னசலுத்துபவர்கேுக உயர்வி, தோழ்ி, மைோனம,
அவமைோனம போர்க்கே மைோட்டைோர்கேுக. எவர்  தடமை னச்தோலும அத் தடமைடயக் கே எடு அஞ்சிப்
பணயிலருந்து.- உடழப்பிலருந்து விலகேோர். கேோரியம ு டிதைமவடர தூங்கே மைோட்டைோர்கேுக.
பசிடயப் பறிக் கேவடலப்படை மைோட்டைோர்கேுக. தோன் எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத்டத
கநோக்கிகய பயணம னச்வோர்கேுக.
உடழப்டப இர எடு வடகேயோகேப் பிரிக்கேலோம. ஒன்்ற அிிடழப்ப. மைறனறோன்்ற
உடைலுடழப்ப. இ்டவிர எடு உடழப்பக்கேளிலும உயர்ந்தது, தோழ்ந்தது என்பது கிடடையோது.
்னோல் கேோலப்கபோக்கில் உடைல் உடழப்டப இர எடைோம நிடலக்குத் துகளியிருப்படத
இன்டறய சமூகே அடமைப்ப உணர்த்துகிறது.
அிிடழப்போளிகேுக உயர்ந்தவர்கேளோகே மைதிக்கேப்படு கின்றனர். இது னநிு டறயன்்ற.
அிிடழப்பம உடைலுடழப்பம இடணந்து னசயல்பட்டைோல்தோன் நோடு வளரும. இன்்ற
உடைலுடழப்ப குடறத்து மைதிப்பிடைப் படுவதோல் அரசுப் பணமைடனகேளில் ஏவலர்கேளோகேக்
கூடைப் பண னச்ய ு ன் வருகின்றனர். ்னோல் கதோட்டைப் ப எடண அடமைக்கே ு ன்
வருவதில்டல.
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வோழ்டவதைம கவடலடயதைம மைதிக்கேோமைல் னவ்றக்கிறோர்கேுக. இவர்கேுக்கு உ்றதிப்போடு
இல்டல, அனபவவித்தவடர இன்பம என்ற (ஹீடைனிஸmடிக்) அபிப்பிரோயத்தில் நடைடலயோகே
வோழ்கின்றனர். இது மிகேிம ்பத்தோன  தடமை.
இந்தத் திடசயில் னசல்லும இடளய போரதத்டத மைடடைமைோறி இயறடகேயோன இயல்ுக்கேம
நிடறந்த படடைப்போளிகேளோகே வோழம னநிக்கு அடழத்து் னசல்ல கவ எடும. நோம
எல்லோருகமை அந்தத் திடசயில்தோன் னசல்லகவ எடும.
எல்லோம வல்ல இடறவகன உடழப்பக்கு மைதிப்பக் னகேோடுத்து, திருநோிக்கேரசருக்கு
வோசியில்லோக் கேோசு னகேோடுத்தோன்! திருநோிக்கேரசர் னச்தது டகேத் திருத் னதோ எடு. போர்வோழத்
திருவதிப் பண னச்ததுஅதோவது னதருடவ சுத்தம னச்தது.
மைதுடரயில் எழந்தருளிதைுகள ்லவோய எணல், டவடகேயோறறங்கேடரயில் னகேோறறோளோ்க்
கூலக்கு மை எ சுமைந்த வரலோ்ற, உடழப்பின் உயர்டவ உணர்த்துவ தோகும. இடளய போரதகமை
எழ! விழத்னதழ! குிக்ககேோடள அடடைதைம அளிம நிறகேோகத! உடழத்து வரலோ்ற
படடைப்பீர்கேளோகே!
இன்டறய இடளஞர்கேுக பலர் பத்தோவது படித்து விட்டைோகல மை எனவட்டி தூக்கே
விருமபவதில்டல. இது மிகேிம தவ்ற. "உழது எடு வோழ்வோகர வோழ்வோர்" என்்ற
வுகுவத்டத உணர்தல் கவ எடும. உடைலுடழப்ப இகேழப்படும நோட்டில் கதக்கேு ம,
அழிம உ எடைோகி வளர்்சிப் போடத கேடினமைோகி விடுகிறது. உடழப்ப இகேழப்படும
சு தோயத்தில் ப எடைப் பழக்கேம குடறதைம.
அதனோல் வலுவோன வோழ்ி இல்டல. கேடல இல்டல; மைகிழ்்சி இல்டல. உடழப்ப
விருமபிப் கபோறறப்பட்டைோல் வோழ்ிம ஒளிதைம வளர்ந்து உடழப்கப இன்சுடவயோகே
மைோ்றம; அளவறற மைகிழ்்சிதைம உடழப்ப கவுகவிதைம நடடைனப்றம.
்தலோல், அிிடழப்போளிகேுக ஏடழகேுக னச்தைம உடைலுடழப்டப் னச்ய ு ன்வர
கவ எடும. உடைல் உடழப்போளிகேுக அிவோளிகேுடைன், அிவியல் கமைடதகேுடைன் கேலந்து
உறவோடித் தங்கேுக உடைலுடழப்டப அிவியல் சோர்ந்ததோகே அடமைத்துக்னகேோுகள கவ எடும.
அிிடழப்போளிகேும உடைலுடழப்போளிகேும ஒன்்ற கசர்ந்து உடழத்து உலகியடல
நடைத்தும கபோதுதோன் மைனித குலம ஒன்்றபடும; அறபதங்கேுக நிகேழம.
நமமிடைத்தில், நமு டடைய சு தோயத்தில், பல  தடமைகேடள அகேறற உடழப்ப உதவி னச்தைம.
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“சின்ன் சின்னக் கேவடலகேளோல் அளிக்கேப்படும னதோந்தரி, குடித் தல், படகே பிடித்தல்,
கேோமைந்தகேோரனோகேத் திரிதல், வ்றடமை யில் கிடைந்து உழலுதல், அழக்கேோ்ற வயப்பட்டுப்
பழங்குதல்; வ்றனமைோழயோளருடைன், வமபப்பரத்தருடைன் கூடித் திரிதல், ககேோுக னசோல்லுதல்,
பயனில கபசுதல், சி்றசி்ற கேலகேங்கேடளத் தூ எடி விடுதல்-னச்தல் ு தலய  தடமைகேுக
உடழப்போல் விலகேம" என்பது வோல்கடைர் கேருத்து. இன்டறய  தடமைகேுக்னகேல்லோம
அடிப்படடை உடழப் பின்டமைகயயோம.
மைனித சு தோயத்தின் பிணகேடளதைம, துயரங்கேடளதைம கபோக்கேக்கூடிய தனி் சிறப்போன
மைருந்து உடழப்கபயோம. அந்த உடழப்பம ‘உடழப்ப, உடழப்ப’ என கநர்டமை யோன
உடழப்போகே இருக்கே கவ எடும. உடழப்பதறகு உரிய ஒ்டனவோரு வினோடிதைம விடல
மைதிப்படடையது.
அந்த கநரத்தில் அரட்டடையடிப்பது னச்தித்தோுககேுக படிப்பது கேோரணமின்ி
அங்குமிங்குமைோகே் சுற்றவது ்கியன னச்யத் தகேோதன. இந்த உலகேத்  தடமைகேுக்கு எல்லோம
மைருந்து கேடின உடழப்கபயோம. இன்்ற ‘உடழப்ப நோுககேுக?? பல வணோகின்றன.
னபோழனதல்லோம வணோகின்றன.
ு யறசிக்கும உடழப்பக்கும சில தடடைகேுக வருவதும உ எடு. ு தலல் நிறகும னபரியதடடை
ஊழ். ஊழ்-விதி -விடன-னத்வம என்பன ஒரு னபோருுக னசோறகேுக. நமைது மைக்கேளில் பலர்
ஊழன் மது அளவறற நமபிக்டகே டவத்து உடழக்கேோமைகல வோழ்கின்றனர்.
உடழத்தோலும ஊழன் துடண இல்லோது கபோனோல் கேோரியம டகே கூடைோது என்ற கேருத்து நமைக்கு
இருக்குமவடர ஊடழ னவறி னபற இயலோது. ‘அடுத்து ு யன்றோலும ்கும நோளிகலகய
்கும’ என்பது அவர்கேுக கூ்றம பழனமைோழ. ்னோல் இது உ எடமையன்்ற.
ஒரு கேோரியம நிடறகவற எ்டவளி உடழப்பத் கதடவப்படும என்்ற ஓர் அளவிருக்கும.
அடததைம ் ழ் நிடலடயதைம ்ரோ்ந்திந்து கேணக்கிட்டுக்னகேோ எடு ு டறயோகே அிவோர்ந்த
உடழப்ப னச்யப் னபின், னவறிகிடடைக்கும. ஊழ், தடடையோகே இருக்கேோது. ஊழடன
மைோற்றவதறககே பிறப்ப, ஊழடன னவறினபறப் பழக்கேங்கேடள, வழக்கேங்கேடள,
னவறினபற கவ எடும. நோுக கதோ்றம பத்துயிர்ப்ப னபறகவ எடும.
அடுத்து உடழப்பக்கு ஒரு னபரிய தடடை கேடைிுக நமபிக்டகே-கேடைிுக வழ போட்டி ன்
அடிப்படடையில் கதோன்ிய தவறோன நமபிக்டகே.கேடைிுக நமபிக்டகே கதடவ கேடைிுக
வழபோடும கதடவ. ்யினம கேடைிகள எல்லோவறடறதைம தருவோன் என்்ற
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வி எணப்பித்தலல் என்ன பயன்?
கேடைிுக பருப்னபோருுக எடததைம தரமைோட்டைோன். தன் நமபிக்டகே, கசோர்விலோ மைனம,
உடழப்பக்குரிய ்றறல், இடவகய கேடைிளோல் ்ன்மைோக்கேுக்கு வழங்கேப் னப்ற படவ.
்தலோல், கேடைிுக நமபிக்டகேகயோ, வழபோகடைோ மைட்டும னவறிடயத் தந்துவிடும என்்ற
வோளோ இருத்தல் கூடைோது. உடழப்போளர்கேளின் ு ன்கனதோன் கேடைிுக வோ்ப்பக்கேடள
அருளி் னச்கிறோன்.
்தலோல் ஊழ், நல்ல நோுக, னகேட்டை நோுக என்ற எ எணத்தில் உடழப்டப ஒத்திப்கபோடைக்
கூடைோது. உடழப்டபத் தவிர்க்கேக் கூடைோது. கேடின உடழப்கப கேடைிுக பக்தியின் அடடையோளம.
உடழப்பின் பயடன, ்க்கேத்டத, மைறற்டர்க்கும வழங்கி வோழ்விப்பது ்க்கேம. உடழப்ப
நிடறந்த வோழ்க்டகேகய கநோன்ப.
உடழக்கும கேோல்கேகள தவம னச்தைம தோுககேுக என்றது பறநோனூ்ற, உடழக்கும எருகத
நந்தம. கேடைிப் னகேோடியின் சின்னம. ஏ்றதோன் இடறவன் ஊர்தி, எருது உடழப்பின் சின்னம,
“உழத கநோன்பகேடு அழதின் றோங்கு" என்பது பறநோனூ்ற.
உடழப்பக்கு ஊக்கேம கதடவ. ஊக்கேகமை உடடைடமை என்்ற கூ்றம வுகுவம. "உுகளம
உடடைடமை உடடைடமை” ஒருவன் னசல்வந்தனோ் இருப்படத விடை உடழப்போளியோகே
இருப்பது உயர்ி. னசல்வம அழதைம. உடழப்பத் திறன் அழயோது. ஊக்கேம என்பது உுகள
எழ்சி, பணகமைற னசல்வதறகுரிய போங்கு. ஒளடவப் போட்டியோரும ”ஊக்கேமைது
டகேவிகடைல்" என்றோர்.
உடழத்தோல் ு ன்கனறலோம இது னபோதுவிதி. ்னோல் நமு டடைய நோட்டில், உடழத்தோலும
ு ன்கனற இயல வில்டல. ஏன்? னபருமபோகலோர் னசோத்து இல்லோதவர்கேுக.
னசோத்துடைடமையோளடர் சோர்ந்கத வோழகவ எடியிருக் கிறது. பிடழப்பக்கு வழ
கூலதைடழப்கப.
சுர எடுகிற னபோருளோதோரம உுகளவடரயில் உடழப்ப ுரண ்க்கேத்டதத் தரோது. னசல்வம,
னசல்வு டடைகயோர் இடைத்திகலகய கசருகிறது. ஏடழகேுக கமைலும ஏடழகேளோகின்றனர்.
்னோல் இது உடழப்பின். குடறயன்்ற னசல்வரிடைம கசரும னசல்வம கூடைப்
போட்டைோளிகேளின் உடழப்பின் விடளகவ. னபோருளோதோர சுதந்திரு டடைய கூட்டுடைடமை்
சு தோய அடமைப்பத் கதோன்ினோல்தோன், வளமனபற ு டிதைம. அதுவடரயில் மைனித
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உடழப்ப ்திக்கே சக்திகேளோல் சுர எடைப் னப்றவது நடைந்கத  தரும.
்தலோல், இன்டறய ் ழ்நிடலயில் கேடுடமையோகே, உடழப்பவர்கேுக ுரண வோழ்ி வோழ
இயலவில்டல. இது விகனோதமைோன - டபத்தியக்கேோரத்தனமைோன ச ு  தோ ய அடமைப்ப
அரசோங்கே இயந்திரத்டத, சந்டதகேடள, ்ுடமை னச்தைம னபோ்றப்பம, அதிகேோரு ம என்்ற
உடழப்போளிகேுக டகேக்கு வருகிறகதோ அன்்றதோன் உடழப்போளிகேுக சிறப்போகே வோழு டிதைம.
பவிடய நடைத்தும அதிகேோரம உடழக்கும மைக்கேுக டகேக்கு வரகவ எடும. அப்கபோதுதோன்
இந்த டவயம னபோதுவில் நடைத்தப் னப்றம.
உடழப்பின் அருடமைப்போட்டடை உலகே் சிந்தடனயோளர்கேுக ஒரு குரலல் பகேழ்கின்றனர். உன்
கே எ ு ன்கன பல்லோயிரம ் எடுகேளோகே வளர்ந்து வந்துுகள மைனித நோகேரீகேத்டதப் போர்! உன்
ு ன்கன இருக்கும மைோடை மைோளிடகே, கூடை ககேோபரங்கேடளப்போர். அ்டவளிம ்க்கேம னசன்ற
கேோலத் தடலு டறயினடடைய படடைப்ப !
இந்த மைகேத்தோன சோதடனடயப் போர்த்த பரட்சிக் கேவிஞன் போரதிதோசன் பிரமித்து நிறகிறோன்!
வி எணல் உுகள வி எமன்கேுக உடழப்போளிகேளின் உடைலல் கதோன்ிதைுகள னகேோப்பளங்கேுக,
என்்ற போடுகின்றோன்.
”அிவறறவன் சிரத்டததைடைன் கூடிய உடழப்டப இழந்தவன், னகேடுப்போர் இல்லோமைகல
னகேட்டுப்கபோகி றோன்” என்றோர் விகவகேோனந்தர்.
பல சமையங்கேளில் கவடல னச்வது கேடினமைோகே இருக் கிறது. இது ஒரு மைகனோநிடல.
கசோமபலுக்கும சுகே வோழ்ிக்கும அடிடமைபட்டை மைகனோ நிடல, ்னோல் உட்ன் டமையில்
கநோக்கினோல் எந்த ஒரு கவடலதைம கேடினமில்டல: ”ஒரு ு யறசியில்-உடழப்பில்
னவறினபற அவசரு ம கேோட்டைக் கூடைோது. அது கபோழ்து, பண இடடையில் இடழப்
போ்றவதும கூடைோது. னதோடைர்நிடல உடழப்கப னவறிடய தரும” என்றோன் கேகத.
சிலர் அதிர்ஷடைத்டத நமபி உடழப்பில் கசோர் கின்றனர். அல்லது உடழப்டபக்டகே
விடுகின்றனர். இது ு றிலும தவ்ற. அதிர்ஷடைத்திறககே உடழப்பத்தோன் வோயில் என்படத
நிடனவிறனகேோுகள கவ எடும.
நமடமை் ் ழ்ந்து வரும கேவடலகேளிலருந்து விடுதடல னபற, உடழப்கப சோதனம.
கேவடலயறறவரோக்ிம, மைகிழ்்சிதைடடையவரோகேிம, நல்லவரோகேிம வோழ்வதறகு
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உடழப்கப துடண; சோதனம.
எழகே! விழத்னதழகே! கேடின உடழப்பிறகு ்யத்த மைோகுகே உடழப்கப வோழ்க்டகேயின்
குிக்ககேோுக என்த் னதளிகே! நோும பயனுகள வடகேயில் உடழத்திடுகவோம! வோழ்க்டகே
பயன்றதல் கவ எடும. உடழப்ப, படடைப்பக்குப் பயன்படுதல் கவ எடும.
இந்தியோடவ நோடைோ வளத்ததோகே உருவோக்கும உடழப்பிடன அடனவரும
கமைறனகேோுககவோம! உடழப்டப உயர்ி னச்கவோம! உடழப்பர்ளிகேடளப் கபோற்றகவோம!
உடழத்து வோழ்வகத வோழ்ி என்ற திடசயில் னசல்கவோம !
நரம இப்கபோது னசல்லும போடத-தடைம-உடழப் பின்ிகய_ப் எம படடைக்கும ு யறசி!
சுர எடும னபோருளோதோரக் னகேோுகடகேத் தடைம இந்த்த் திடச நலம தரோது! உடழப்ப-ுரண
உடழப்ப என்ற தடைத்தில் னசல்கவோம! உடழப்கபோம உறபத்திடயப் னபருக்குகவோம!
உடழத்து வோழ்தல் ப எபோடு; நோகேரீகேம!
-- 27-8-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
---------------------
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4. வளர்்சி-மைோறறம

மைனிதகுலத்தின் வோழ்க்டகே ஓயோத மைோறறத்திற குரியது. மைோறறத்திறகுக் கேோரணம வளர்்சி.
வளர்்சிக்கு உந்துசக்தி-ஒன்்ற, கேோலத்தின் பரிணோமை வளர்்சி, பிினதோன்்ற மைோறறம.
மைோறறங்கேுக வளர்்சிக்குத் துடண; அர எ. எந்த ஒன்்றம கதங்கிவிட்டைோல் அழந்து விடும,
பயனற்றப் கபோகும.
நோுககதோ்றம ஊறனறடுக்கும கிண்றகேளின் த எணகர பயன்படுகிறது. இடடைியடில்லோது
ஓடிக்னகேோ எகடை யிருக்கிற ்கற ஜவநதி; மைனிதகுலத்துக்குப் பயன்படுவது. ப எணய
 தர்த்தங்கேளோகேக்கூடை இடடைியடில்லோது ஓடிக் னகேோ எகடை யிருக்கின்ற ்்றகேகள
அங் ககேரிக்கேப்படுகின்றன.
கதங்குவன எல்லோம குட்டடை. குட்டடையில் கிடைக்கும த எணர் பயன்படைோது. பயன்படைோதது
மைட்டுமின்ி கநோதைம தரும. ்தலோல், மைனிதகுலம வளர்்சியடடைய கவ எடும. வளர்்சி,
மைோறறத்டத உருவோக்கும.
மைனிதகுலம, மைோறறங்கேடள விருமபினோல் வளர்்சி னபோருந்திய வோழ்க்டகே ு டறடய
அவோிதல் கவ எடும. இந்த உலகேம எப்படி இருந்தது என்்ற எவரும கூறலோம. ்னோல்,
இந்த உலகேம எப்படி இருக்கேகவ எடும என்்ற எ எ்ணகின்ற, னசோல்லுகின்ற, அடமைக்கின்ற
திடசயில் மைக்கேுக னசல்லகவ எடும.
அிி கதக்கேமைடடைந்து கபோனோல், உலகே வோழ்க்டகே ஸmதமபித்து விடும. அிி வளரும
தன்டமையது நோுககதோ்றம அிடவ வளர்த்துக்னகேோுகும சு தோயத் தில்தோன் வளர்்சிக்கு
வழ உ எடு வோயில்கேுக உ எடு. மைோறறங்கேும ஏறபடும.
வளரும சு தோயத்தில் பரிணோமை வளர்்சியில் கதோன்்ற வகத பதுடமை, பதுடமை
னசயறடகேயன்்ற இயல்போகே வோழ்க்டகேப் கபோக்கில்-பரிணோமை வளர்்சியில் கதோன்்றம
பதுடமைகேுக, விவோதங்கேடளக் கேடைந்தடவ. “ு ன்டனப் பழடமைக்கும பழடமையோ்ப்
பின்டனப் பதுடமைக்கும னபயர்த்தும அப்னபறியதோ்’ என்றோர் மைோணக்கே வோசகேர்.
பின்டனப் பதுடமை, இனி எதிர்வரும பதுடமை. நமு டடைய சு தோயத்தில் பதுடமைடய
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வரகவறகும இயல்பில்லோதவர்கேுக பல ்யிரம கபர்கேுக உ எடு. அவர்கேடளதைம கேடைந்துதோன்
பதுடமை வளர்ந்து வருகிறது; இனிதைம வளரும. ்னோலும நோட்டில் வளர்்சிதைம
மைோறறங்கேும குடறி.
நோம நோடள வோழ்கவோம என்ற நமபிக்டகேகூடைப் னபறோதவர்கேளோல் நிடலயோடமைத் தத்துவம
பிடழபடை, உணர்த்தப்பட்டுுகளது. உலகேத்துக்கும உனக்கும உுகள உறி நிடலயில்லோதது.
்யினம, உலகேு ம உன்ன டடைய வழ வழ தடலு டறகேும வோழப்கபோவது உ்றதி.
்தலோல், நமைக்கும சரி, அடுத்த தடலு டறயினருக் கும சரி, எதிர்கேோல நமபிக்டகே
கவ எடும. வளர்்சிதைடைன் கூடியமைோ்றதல் கதடவ. னசன்ற கேோலத்டதவிடை எதிர்கேோலம
விழமிய சிறப்படடையதோகே இருக்கேகவ எடும என்பது கசக்கிழோர் திருிுகளம. ”இனி
எதிர்கேோலத்தின் சிறப்பம” என்போர் கசக்கிழோர். போகவந்தன் போரதிதோசனம, "பதியகதோர்
உலகேம னச்கவோம” என்றோன்.
்தலோல், இப்கபோது நோம னசன்்ற னகேோ எடிருக்கிற நிடறவோன வளர்்சிதைம. மைோறறு ம
இல்லோத திடசயில் னதோடைர்ந்து னசல்லக்கூடைோது. பறத்கதோறறத்தில் மைட்டுகமை பதுடமை
கேோட்டும கபோக்கும அறகவ கூடைோது. மைனிதகன மைோறகவ எடும. மைனிதகுலம
மைோறகவ எடும. அன்றோடைம, வளர்்சிதைம மைோறறு ம னபோருந்திய திடசயில் னசல்ல
கவ எடும.
வளர்்சி-மைோறறம என்றோல் என்ன? மைனிதனின் அிி வளரகவ எடும. வளர்ந்து வரும
உலகியலல், மைோனடைவியலல் எத்தடன எத்தடனகயோ அடறகூவல்கேுக கதோன்்றகின்றன.
அவறடறக் தோக்குப்பிடித்து நின்்ற கபோரோடி ு ன்கனற கவ எடும.
அிவின் வளர்்சிக்குப் பத்தம பதிய நல்கேடளக் கேறகேகவ எடும. இலக்கியங்கேுக,
பரோணங்கேுக மிகேப் பழடமையோனடவகேடளக் கேறகேகவ எடும. அப்படிக் கேறபது
வோழ்நிடலயின் அடித்தளத்டத வலுப்படுத்தும-கவர்கேுக மைரத்டத வலுப்படுத்துவது கபோல!
அிவியலல் பத்தம பதிய நல்கேடளக் கேறகே கவ எடும. அிவியல், அனபவம வளர வளர
வளரும தன்டமைதைடடையது. அிவியல் ு றறோகே உலகியடல, உடைலயடல் சோர்ந்தது. இந்த
அிவியல் உலகேந்தழ இயது என்்றகூடைக் கூறலோம.
கேலோ்சோரம, ப எபோடு ு தலயன நோடுகேுக கதோ்றம மைோ்றம இடவ தடலு டற
தடலு டறயோகே வருவன. இப்படி வழ வழ வரும கேலோ்சோரம, ப எபோடு ்கியன வளரும
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பதிய சு தோயத்திறகு மைோ்றபடைோது. னசன்ற கேோல வரலோறில் மைோ்றபட்டைதில்டல.
ஒரு பழடமை, பதுடமைடய டன்்றதர மை்றக்குமைோயின் அந்தப் பழடமையில் ஏகதோ
குடறயிருப்பதோகேத்தோன் னபோருுக. ஒகர வழ பழடமைவோதிகேுக தங்கேுடடைய அியோடமைடய
மைடறத்துக்னகேோுகளப் பதிய சிந்தடனடய பதியவறடற எதிர்ப்போர்கேுக.
கிகரக்கே ஞோனி சோக்ரட்டிஸm, கேலீலகயோ, ஏசு னபருமைோன், அப்பரடிகேுக, வுகளலோர் ்கிகயோர்
வரலோ்றகேுக இதறகு் சோன்றோகும. ்னோலும அவர்கேுக கே எடை பதுடமைதோன் னவன்றது.
அிி வளருமகபோகத, ்ன்மைோிம ஒருங்கிடணந்து வளரகவ எடும. ்ன்மைோடவ
வளர்த்துப் கபணக்கேோக்கும அிகவ, அிி. ்ன்மைோிக்குத் னதோடைர்பில்லோத அிி,
வளர்்சிக்குத் துடண னச்யோது; மைோறறங்கேுக்கும கேோரணமைோகே அடமையோது.
சிந்தடனயில் வளர்்சி, அிவில் வளர்்சி, அிவிய லல் வளர்்சி, வோழ் நிடலயில் வளர்்சி,
சமூகேத்தில் வளர்்சி இடவனயல்லோம ஒருங்கிடணந்த நிடலயில் நிகேழமைோயின் மைோறறங்கேுக
ஏறபடும.
வளர்்சிதைம மைோறறங்கேுகமை மைனிதகுல கமைமபோட் டுக்கு உந்துசக்திகேுக. மைனிதன்
பழக்கேங்கேுக்கும வழக்கேங் கேுக்கும அடிடமைப்படுதல் கூடைோது.
நோும மைனிதன், பத்துயிர்ப்பப் னபறகவ எடும; பது மைனிதனோகேப் பிறப்னபடுக்கே
கவ எடும. மைனிதன் உழதோலகலகய உழது னகேோ எடிருக்கும வடர, நிலம வளம
அடடையோது.
அதுகபோலகவ படித்த சுகலோகேங்கேடளதைம ககேோஷங்கேடளதைம திருமபத் திருமபப்
பிடிவோதமைோகே் னசோல்லக் னகேோ எடிருந்தோல் வளர்்சி போதிக்கும. வளர்்சி போதிப்ப
அடடைந்தபின், மைோறறங்கேும ஏறபடைோது.
அதனோல், சோதி, சமபிரதோய, மூடைப் பழக்கேங்கேும நிடறந்து வ்றடமையில் கிடைந்துழலும
கூட்டைமைோகே மைக்கேுக மைோ்றவர். இது நோட்டுக்கு ஏறறதல்ல.
்தலோல், ஒ்டனவோரு நோும னசன்ற கேோலத்திலருந்து படிப்பிடனகேடள எடுத்துக்னகேோ எடு,
நோடளடய கநோக்கி தடடைகபோடை கவ எடும. வளர்்சி, ு ன்கனறறம என்பது நிறபதும
அல்ல; பக்கேவோட்டில் அடசந்து னகேோடுப்பதுிம" அல்ல, எதிர்கேோலத்டத கநோக்கி
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நடடைகபோடுவதுதோன் மூன்கனறறம, வளர்்சி; மைோறறம!
இந்தியோ பழடமை வோ்ந்த ஒரு நோடு. இந்திய நோகேரிகேத்தின் னதோடைக்கேம னசோல்லு டியோத
அளிக்குப் பழடமை உடடையது. மிகேத் னதோன்டமை வோ்ந்த கேோலத். திகலகய னமைோழ,
இலக்கிய ்க்கேங்கேடளப் னபற்ற் சிறந்து விளங்கிய நோடு.
குிப்போகேத் தமிழ் நோகேரிகேத்தின் பழடமை, சிந்துனவளி நோகேரிகேத்தில் னதோடைங்குகிறது. தமிழ்
நோகேரிகேம -னமைுகள வளர்ந்து வந்து, இந்திய வரலோற்றக்குத் தனது பங்டகே் னசலுத்தி்
னசழடமைப்படுத்தி உுகளது. இலக்கியங்கேுக கதோன்ிப் பலந்ற ் எடுகேுக்குப் பிறகுதோன்
இலக்கேணம கதோன்்றம என்பர் னமைோழயியலோர்.
இன்்ற தமிழல் உுகள மிகேப் பழடமையோன இலக்கேண நல் னதோல்கேோப்பியம.
னதோல்கேோப்பியம 3500 ் எடு. கேுக்கு ு ன் கதோன்ியது என்பது அிஞர் கேருத்து.
அப்படியோனோல், அக்கேோலத்திறகு ு ன்கப தமிழல் பல இலக்கியங்கேுக கதோன்ித்
தமிழரிடடையில் வளர்்சிடய ஏறபடுத்திதைுகளது; தமிழர் தம வோழ்க்டகேயில் பல
மைோறறங்கேடள ஏறபடுத்திதைுகளது. ்யினம, தமிழர் வோழ்ி உ எடமையோன வளர்்சிடய
அடடைந்ததோ? மைோறறங்கேடளப் னபறறதோ? என்றோல், இல்டல.
ஏன்? ு தல் தடடை பழடமையின் மது போசம. இர எடைோ வது தடடை, படடைனயடுத்து வந்த
அயல் வழக்குகேடள ்்ி னச்யோமைல் அப்படிகய ஏறபது. குிப்போகே்
னசோல்லப்கபோனோல், இன்்ற தமிழர்கேுக சோமைர்த்தியசோல கேளோகே விளங்குகின்றனர்.
சோமைர்த்தியம என்ற னசோல், தமிழ்் னசோல் அல்ல, ்னோல் னபருவழக்கேோகே வழங்குகின்றது.
சோமைர்த்தியம என்ற னசோல்லுக்கு கநரிடடையோன தமிழ்் னசோல் இல்டல. சோமைர்த்தியம என்பது
கவ்ற; திறடமை என்பது கவ்ற. திறடமை, நல்ல கேோரியங்கேுக்குப் பயன்படுவது.
தமிழ் னமைோழக்கும, பழங்கேோலத் தமிழர்கேுக்கும சோமைர்த்தியம இருந்ததில்டல. ்னோல்,
இன்டறய தமிழர் கேுக்கு சோமைர்த்தியம டகே வந்த கேடலயோகே இருக்கிறது. இன்்ற தமிழரில்
பலர் சோமைர்த்தியத்திகலகய வோழவோழ்ந்து ு டிக்கே விருமபகின்றனர்.
இன்்ற யோரும சோதடனகேடளப் பறி, மைனித உறிகேடளப் பறி, சமூகே கமைமபோடுகேடளப்
பறிக் கேவடலப் படுவதர்கேத் னதரியவில்டல. இன்்ற நமமிடடையில் சோமைர்த்தியசோலகேுக
பலர் உ எடு. திறடமைசோலகேுக மிகேிமகுடறி.
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சோதடனகேுக னச்வதன் மூலம பவிடய நடைத்துகிறவர்கேுக எ எணக்டகே மிகே மிகேக் குடறி.
குடறபோடு கேடளக் கேடளதைம கநோக்கேத்டதவிடை குடறபோடுகேடள நியோயப்படுத்தும வடகேயில்
சமைோதோனம கூிவிட்டு நழவிவிடுபவர்கேகள இன்்ற மிகுதி.
இன்்ற எங்கும ககேட்கும ு ழக்னகேோல ”யோதும ஊகர! யோவரும ககேளிர்", "ஒன்கற குலம,
ஒருவகன கதவன்!” என்படவ. ்னோல் உ எடமையில் நடைப்பகதோ, நோும சோதி்
சங்கேங்கேும அ்டவழ கேலகேங்கேும கதோன்ி வளர்ந்து வருகின்றன.
மைத நி்றவனங்கேுக அனட்டைோனத்டதவிடை, பிர்சோரப் பயலல் சிக்கித் தவிக்கின்றன. நோகடைோ,
ஊகரோ, வகடைோ இன்்ற ஒன்றோகே-ஒருருவோகேவில்டல. கிரோமைத்தின் எல்டல யில் நமடமை
வரகவறபது பசுடமைதைம, இடலகேும, ுக்கேும நிடறந்த மைரங்கேுக அல்ல. கேட்சிக்
னகேோடிகேகள வரகவறகின்றன. அரசியறகேட்சிகேளின் னகேோடிகேும அல்ல.
உுக அடமைப்ப ஜனநோயகேத்டததைம, வளர்்சிடயதைம, மைோறறத்டததைம உத்தியோகேக் னகேோுகளோது
கதக்கேமைடடைந்த தோல் ஏறபட்டை ககேோப தோபங்கேளோல் பிரசவிக்கேப் னபறறடவகேகள இன்்றுகள
னபருமபோன்டமையோன கேட்சிகேுக.
மைதவோதிகேுக மைட்டைமைோ, என்ன? னதருிக்கு ஒரு ககேோயில் சோதிக்கு ஒரு சோமி! இடவ
எல்லோமைோகே ஒன்்ற கசர்ந்து வோழ்க்டகேயில் கதக்கேத்டத ஏறபடுத்திதைுகளன; வளர்்சிக்குக்
குந்தகேம னச்கின்றன; மைோறறங்கேுக்குத் தடடையோகே உுகளன.
அருடமைப் னபரிகயோர்கேகள! இடளய போரதத்தினகர! இந்தப் போடதயில்தோன் நோம
னதோடைர்ந்து, னசல்ல கவ எடுமைோ? கவ எடைோம கவ எடைோம! வளர்்சிதைம மைோறறு ம
னபோருந்திய போடதயில் னசல்ல அடினயடுத்து டவப்கபோம நடைப்கபோம! னதோடைர்ந்து
நடைப்கபோம!
மைனிதன் மைோறோவிட்டைோல் இந்த உலகில் வளர்்சி இல்டல. மைோறறங்கேும நிகேழோ. பல
நோடுகேளில் இன்னு ம வளர்்சியடடையோத மைோந்தர்கேுக உுகளனர். அதறகுக் கேோரணம
மைனிதர்கேளின் மைோறறத்திறகுரிய பணகேளில் டடுபடும அிஞர்கேுக கதோன்றவில்டல.
ஒருவடகேயில் இந்தியோ ப எணயம னச்த ுமி இங்கு, சிந்தடனயோளர்கேுக பலர் கதோன்ித்
திருமபத் திருமப மைக்கேளிடைம மைோறறத்டத உ எடைோக்கே அருமபோடு பட்டைனர்.
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கேபீர்தோசரிலருந்து கேவிஞர் கே எணதோசன் வடரயில், பசகவசர் ு தல் போரதி வடர, குருநோனக்
ு தல் குணங் குடி மைஸmதோன் வடர, கேணயன் ுங்குன்றன் ு தல் தோகூர் வடர, அப்பரடிகேுக
ு தல் அரதத்த சிவோ்சோரியோர் வடர, கவமை எணோ ு தல் வுகளலோர் வடர என்்ற அடுக்கிக்
னகேோ எகடை கபோகேலோம.
்யினம, இவர்கேுடடைய ு யறசியில் கதக்கேம சற்ற அகேன்றகத தவிர, மைோறறங்கேுக
ு ழடமையோகே ஏறபடை வில்டல.
அ எணல் கேோந்தியடிகேும, அமைரர் கநருருதைம சமூகே மைோறறத்திறகுக் கேடுடமையோகே
உடழத்தோர்கேுக.  த எடைோ டமைடய அகேறறிம சமையங்கேளிடடையில் நல்லணக்கேத்டத
ஏறபடுத்திம அ எணல் கேோந்தியடிகேுக  தவிரமைோகே ு யன்றோர்.
்யினம சமைய அடிப்படடையில், இவற்றக்கு எதிரோகேத் தூ எடைப்படும னசயல்கேடளத்
தவிர்க்கே இயலவில்டல. அதுமைட்டுமைோ? அ எணல் கேோந்தியடிகேளின் உயிடரகய மைதனவி
குடித்துவிட்டைது. அ எணல் கேோந்தியடிகேுக கேோட்டிய திடசயில் போரதம னசல்ல
மை்றத்துவிட்டைது. மை்றத்தகதோடைன்ி அதறகு எதிர்த் திடசயில் னசன்றது; னசன்்ற
னகேோ எடிருக்கிறது.
இன்்ற எங்குப் போர்த்தோலும சோதிப் பிணக்குகேுக, மைத் ச எடடைகேுக நடடைனப்றகின்றன.
இதனோல் இந்தியோ வின் வளர்்சி போதிக்கிறது. மைோறறங்கேுக நிகேழவில்டல! இன்்றம பலர்
படழய தைகேத்திகலகய வோழ்கின்றனர். பது தைகேக் கேோறடற் சுவோசிக்கே மை்றக்கின்றனர்.
ஒரு கேோலத்தில் அரசியற கேட்சிகேுக சோதி, மைதங்கேடள் சோர்ந்து இருப்படத விருமபவில்டல,
மை்றத்தன. இன்்ற அரசியற கேட்சிகேுக னவளிப்படடையோகேகவ சோதிகேடள, மைதங்கேடள,
அவறிறகிடடைகய கமைோதல்கேுக ஏறபடுவடத விருமபி வரகவறகின்றன. இந்தக்
னகேோடுடமையிலருந்து நோட்டடைக் கேோப்போறற கவ எடும.
ஒரு குிப்பிட்டை சோதிடய, மைதத்டத அரசியல் கேோரணமைோகேப் பயன்படுத்துவடதத் கதர்தல்
்டணயம தடடை னச்ய கவ எடும, கேலோ்சோரம என்ற கபோர்டவயில் சோதி, மைத
னவ்றப்பணர்ிகேுக தடலனயடுத்தோலும தடடைனச்ய கவ எடும. அனமைதிக்கேக் கூடைோது.
மைனிதனின் சிந்தடனக்கு விலங்கு கபோடைோமைல் சுதந்திர மைோகே் சிந்தித்து் னசயல்படை
அனமைதித்தோல் வளர்்சி கதோன்்றம; மைோ்றதல்கேும ஏறபடும. மைனிதன் பயத்தி லருந்து
விடுதடல னபற்ற, பகுத்திித் தடைத்தில் என்்ற னசல்லத் தடலப்படுகின்றோகனோ, அன்கற
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வளர்்சிக்குரிய வோயில் கதோன்்றம; னதன்படும.
இருட்டைடறயிலருந்து என்்ற னவளிதைலகுக்கு மைனிதன் வருகின்றோகனோ அன்்றதோன் மைனிதன்
உ எடமையிகலகய மைோ்றவோன். வளர்்சிதைம நிகேழம; மைோறறங்கேும ஏறபடும.
மைனிதன், வரலோறடற உந்தி் னசலுத்தும ்றறல் வோ்ந்தவன், மைனிதகன வரலோறின்
உயிர்ப்ப. அவன டடைய மைோறறகமை வரலோ்ற; இயக்கேம மைனிதன் இர எடு எஜமைோன்கேுக்கு்
கசடவ னச்ய இயலோது. சுயநலம தவிர, மைறனறோன்்ற அியோத மைனிதன், நோட்டு
மைக்கேுக்குத் னதோ எடு னச்ய இயலோது.
அதனோல் வளர்்சிதைம ஏறபடைோது. மைோறறங்கேும, வோழ்வதறகுரிய வோ்ப்பக்கேும
அருகிப்கபோகும. நோம மைோ்றகவோம! மைனித குலத்டத மைோற்றகவோம. வளர்்சிக் குரிய
திடசயில் னசல்கவோம! மைோறறங்கேுக உருவோகும.
ஏ, என் அருடமைத் திருநோகடை எழந்திரு விழத்துக் னகேோுக! வரலோறடறப் பரட்டி
வளர்்சியடடைய கேோ்ணம திடசயில் ஊக்கேத்துடைன் னசயல்படுவோயோகே! இதுகவ நோம
னசல்லகவ எடிய திடச! தடைம!
மைனிதனடடைய வளர்்சிக்கும மைோ்றதலுக்கும துடண யோகே இருக்கேகவ எடிய சமூகேம இன்்ற,
மைனிதனக்கு விகரோதமைோகே் னசயல்படுகிறது. ்தலோல், சமூகே மைோ்றதல் ஏறபட்டைோனலோழய
வளர்்சி ஏறபடைோது; மைோறறங்கேும நிகேழோ.
சமூகே மைோறறங்கேும வளர்்சிதைம ஏறபடைப் னபோது மைக்கேளின் அங் ககேோரு ம ஒத்துடழப்பம
கதடவ. எந்த ஒரு மைோறறு ம தங்கேுடடைய ு ன்கனறறத்திறகுப் பயன்படும என்ற
நமபிக்டகேடய மைக்கேுக மைனத்தில் உருவோக்கி விட்டைோல் வளர்்சி இயல்போகே நடைக்கும,
மைோறறங்கேுக நிகேழம.
வளர்்சிதைம மைோறறு ம மைக்கேுக மைத்தியில் கதோன்ி இடைமனபற கவ எடுமைோயின்
இலோபத்டததைம உடடைடமை டயதைம கசர்க்கும படழய சமூகேத்தின் நடடைு டற, மைதிப்பீடுகேுக
இடவகேுக்குப் பதிலோகேப் பதிய மைதிப்பீடுகேடள மைக்கேுக்கு அிு கேப்படுத்த கவ எடும.
எ்டவளி ு யன்றோலும ுரண மைோ்றதல் ஏறபடை, னகேோஞ்ச கேோலம கேோத்திருக்கே கவ எடும.
இங்ஙனம னசோல்லுவதோல் மைோ்றதல் மிகே மிகே னமைதுவோகே நடைக்கே கவ எடும என்்ற
னசோல்வதோகேப் னபோருுக னகேோுகளக் கூடைோது. மைோ்றதல் னமைதுவோகேிம இருக்கேக் கூடைோது"
சி்றகே் சி்றகே ஏறபடும மைோ்றதல்கேுக வளர்்சிக்கும ு ன்கனறறத்திறகும இடைம னகேோடுக்கேோது.
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்தலோல், சமூகே மைோறறங்கேடள விடரந்து னச்து ு டிப்பகத நல்லது. ்னோல், பழடமையில்
ஊிய சமூகேம ு ழமூ்சுடைன் மைோறறங்கேுக எந்த உருவில் வந்தோலும எதிர்க்கும. சில
சமூகேங்கேுக, அியோடமையின் கேோரண மைோகேிம ஏழ்டமையின் கேோரணமைோகேிம தங்கேுடடைய
வோழ்க்டகேடய மைோறியடமைத்துக் னகேோுகளத் திறனற்றப் கபோ்விட்டைன.
இந்த மைோதிரி் ் ழ்நிடலகேளில் பதிய பதிய உத்திகேடளதைம திறன்கேடளதைம மைக்கேளிடடையில்
அிு கேப்படுத்தி விழத்னதழ் னச்யகவ எடும. இந்த ு யறசியில் னவறி னபறறோல்
வளர்்சி நிகேழம, மைோறறு ம ஏறபடும.
இங்ஙனம சு தோயத்தில் மைோறறங்கேடள் னச்தைம னபோழது, இருக்கிற ஒன்டற - ஒரு
 தடமைடய அகேறினோல் கபோதோது. அந்த இடைத்தில் ஒரு நல்லடத டவக்கேத் தவிவிடைக்
கூடைோது.  தடமைடய விலக்குவதறகுுகள ஒகர வழ, நல்லடதக் கேோட்டுவகதயோம.
இங்ஙனம மைோற்ற வழ கேோட்டைத் தவிவிட்டைோல் மைக்கேுக ம எடும படழய தடைத்திகலகய
னசல்வர். சமூகே மைோறறம எளிதில் நிகேழ ு டிதைம. ்னோல், படழய சமூகே அடமைப்பில் ஓர்
அந்தஸmடதப் னபறறவர்கேுக - அனபவித்தவர்கேுக எதிர்ப்போர்கேுக. னதோடைக்கேத்தில் அது
கேடுடமையோன எதிர்ப்போகேத் கதோனினோலும கேோலப்கபோக்கில் சு தோய மைோறற ு யறசிகேுக
னவறி னப்றம.
கபோதும, கபோதும கதக்கேம! கவ எடைோம, கவ எடைோம வளர்்சிகய இல்லோத சமூகே அடமைப்ப!
வளர்்சிதைம மைோறறங்கேும நிகேழக்கூடிய திடசயில் நடைப்கபோம!
நோம, அடிக்கேடி பின்கனோக்கிப் கபோகின்கறோம. வழ வழயோகே நமைக்குக் கிடடைத்துுகள
கேருத்துக்கேுக கூடை, நமடமைப் பின்னக்கு இழக்கின்றன. விஞ்ஞோனம, னதோழல் நுட்பம
இல்லோமைல் எப்படி வளர்்சிடயக் கேோண ு டிதைம? மைோறறங்கேடள் னச்ய ு டிதைம!
அகதகபோழ்து கேடைந்தகேோலப் ப எபோட்டிடன மைறந்தும, ு ன்கனறறமைடடைய ு டியோது.
அப்படிகய ு டிந்தோலும அந்த ு ன்கனறறம பயனுகளதோகே அடமையோது.
மைனிதகுலத்தின் வோழ்க்டகே பிர்சடனகேுக நிடறந்தது. இது தவிர்க்கே ு டியோதது. அ்ணடவப்
பிளக்கும இந்த தைகேத்தில் நமு ன் ஏறபட்டுுகள பிர்சடனகேடள கநறடறய
சமபிரதோயங்கேளின் வழ  தர்ிகேோண இயலோது. மைதவிவகேோரங்கேுக மைற்றம சர்வகதச
விவகேோரங்கேுக, பிர்சோரப் கபோரின்ி, சந்தடியின்ி ு டிிக்குக்னகேோ எடு வரப்படுதல்
கவ எடும.
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எத்துடறகயனம சரி, அத்துடற, பிரசோரப் கபோடரத் னதோடைங்கிவிட்டைோல் பயு ம
குகரோது ம வளரும. அதனோல், மைனிதகுலத்தின் வளர்்சிதைம, வளர்்சிதைடைன் கூடிய
போதுகேோப்பம கிடடைப்பதறகுப் பதிலோகே, அபோயங் கேும விபத்துக்கேுகமை அதிகேரிக்கிறது.
்தலோல், பழடமைவோதம, பிர்சோரப்கபோர் ஒருகபோதும வளர்்சிக்குத் துடண னச்யோது,
என்படத உணர்தல் கவ எடும. மைனிதகுலத்தில் வளர்்சிடயதைம மைோறறத்டததைம கேோணத்
திட்டைமைோன இலக்குகேுக கவ எடும. அந்தத் திட்டை இலக்குகேடள அடடைவதறகுரிய
அிவிந்த ்ுடமைதைம கவ எடும.
மைக்கேட் சு தோயத்தில் வர்க்கேப் கபோரோட்டைங்கேுக நிலி கின்றன. வர்க்கேப் கபோரோட்டைங்கேுக
மூலமதோன் வளர்்சி டயக் கேோணு டிதைம; வளர்்சிடய உ்றதிப்படுத்தி உத்தர வோதம
தரு டிதைம என்்ற சிலர் நிடனக்கின்றனர். ்னோல் னபருு யறசி எடுத்துக்னகேோ எடைோல்
வர்க்கேப் கபோரோட்டைம இல்லோமைகல கூடை அடமைதி வழயில் வளர்்சிடயக் கேோன ு டிதைம.
தமிழகே வரலோறில் நடடைனப்றம ஒரு னபரிய விவோதம மைரப-பதுடமை என்பது. மைரப,
பதுடமைகேுக்கிடடைகய கமைோதல் இயல்போகே நிகேழோது; நிகேழிம கூடைோது. இன்டற் பதுடமை,
வளர்்சிக்குரிய வித்துக்கேுக உுகளடைங்கியதோகே இருப்பின் சமூகேத்தோல் அங் ககேரிக்கேப் னபற்ற
மைரபோகே ஏற்றக்னகேோுகளப் னப்றம.
மைரப, பதுடமைக்குத் தோ் பதிய னசடி படழய வித்தி லருந்கத உணடவ எடுத்துக் னகேோ எடு
வளர்கிறது. அது கபோலப் பதுடமைகேுக படழய மைரபகேளிலருந்கத ஊட்டைத்டதப் னபற்றப்
பதுடமைகேளோகிப் பின் மைரபகேளோகி வரலோற்றக்கு அண னச்கின்றன.
மைரடப மை்றத்து வரும பதுடமை, எளிதில் மைக்கேுக சு தோயத்தில் கேோல் னகேோுகவதில்டல.
மைோர்க்சியம பழடமை டயக் கே எமூடித்தனமைோகே மை்றப்பதில்டல. ்யினம, மைோு னிவர்
கேோர்ல்மைோர்க்ஸm கே எடை பதுடமை் சு தோயம மைக்கேளிடைத்தில் ுரணமைோகேக் கேோல்னகேோுகவதறகுரிய
கேோலம இன்னு ம கேனியவில்டல.
்தலோல், பழடமையில் பதுடமைக்கும, வளர்்சிக்கும. மைோறறங்கேுக்கும ்க்கேம தரும
பகுதிகேுக உ எடு என்படத உணர்ந்து, அவறடற எடுத்துக்னகேோ எடு சு தோயத்டத நடைத்துவது
எளிதில் வளர்்சிடய அடடைவதறகுிய வழ.
ஒரு சமூகேம சிறந்து விளங்கே கவ எடுனமைனில், துடற கதோ்றம வளர்்சி ஏறபடை கவ எடும.
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சு தோயம னபோருளோ தோரம, கேல்வி, கேடல ு தலய அடனத்துத் துடறகேளிலும கேோலத்தின்
கதடவக்ககேறப, மைோறறங்கேுக ஏறபட்டு வளர்்சி அடடையகவ எடும.
சு தோயத்தில் ஏறபடும மைோறறு ம வளர்்சிதைம மைக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தரத்டத உயர்த்த
கவ எடும. மைக் கேளின் வோழ்க்டகேத்தரத்டந உயர்த்தோத வளர்்சியினோல் என்ன பயன்? இன்்ற
நம நோடு வளர்ந்துுகளது. நமைது நோட்டு சரோசரிமைக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தரம உயரவில்டலகய!
வோழ்க்டகேத்தரம உயருமவடர வளர்்சிக்குரிய ு யறசிகேுக இடடைியடின்ி நடைக்கேகவ எடும.
மைக்கேுக நலவளர்்சிப் பணகேளில் படழயகபோக்கில் உுகளவர்கேும, பத்திி
னபறறவர்கேும ஒருடமை எ எணத்துடைன் டடுபடுவோர்கேுக ்யின் னவறி எளிது.
இன்்ற நோம னசன்்ற னகேோ எடிருக்கும போடதயில் வளர்்சியின் கவகேம கபோதோது.
மைோறறங்கேுக அறகவ ஏறபடைவில்டல. நோம வோழம கேோலம, கபரோறறல் வோ்ந்தது.
கேமப்ூட்டைர் தைகேத்தில் வோழ்கின்கறோம. கேோலத்தின் கபரோறறடல ு டறயோகேப் பயன்
படுத்தினோல் வளர்்சி உ்றதியோகே வோ்க்கும. கேோலகவகேத் திறகு ஏறறவோ்ற
வளர்்சிப்பணகேுக நிகேழ கவ எடும.
சு தோயம தனது கவடலனச்தைம போங்டகேதைம விடரி படுத்திக்னகேோுகள கவ எடும. கேோல
கவகேத்திறகு ஏறப, சு தோயம தனது கவகேத்டதக் கூட்டிக்னகேோுகளத் தவினோல் சு தோயம
பின்தங்கிவிடும. ்தலோல், விகவகேத்துடைன் கவகேமைோகே நிடலயோன வளர்்சிடய கநோக்கி்
னசல்கவோமைோகே!
நோம கேடுடமையோன விதிு டறகேடளதைம, கேடின உடழப்டபதைம கமைறனகேோுகளோவிட்டைோல்
2001-லும இப்படித்தோன் இருப்கபோம! தடலயின்மது வ்றடமைக் ககேோடு கேடைன்சுடமை! நியோய
விடலக் கேடடைகேளின் ு ன் ை  எடை வரிடச இந்த அவலம நமைக்கு கவ எடுமைோ? கவ எடைோம
கவ எடைகவ கவ எடைோம!
அியோடமைடய அகேறி, வ்றடமைடய அறகவ அகேறி, உரியவளர்்சிப் பணகேுக்கு
ு தலடைம தருகவோம! நமைது ு ன்கனறறத்திறகு வளர்்சிதைம மைோறற ு ம கதடவ. நமைது
பழக்கேங்கேளில் அ்ணகுு டறயில், கவடலனச்தைம போங்கில் மைோறறங்கேுக ஏறபட்டைோல்தோன்
வளர்்சி நிகேழம; வோழ்ி சிறக்கும; படழய டபத்தியம படீர் என்்ற னதளிய கவ எடும.
பதிய இந்தியோடவ, வளம நிடறந்த இந்தியோடவ உருவோக்கே உ்றதினகேோுககவோம. இன்்றுகள
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கதக்கேு ம பின்னடடைிம ை ங்கி வளர்்சிதைம ு ன்கனறறு ம உ்றதிப் படுத்தப் னப்றம,
பதியவழயில் னசல்கவோம! மைோறறு ம வளர்்சிதைம கேோ எகபோம!
-- 3-9-1994 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
---------------
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5. னபோருளோதோர் சிந்தடனகேுக

இந்த வோர் சிந்தடன-னபோருளோதோரத்கில் நோம எங்ககே கபோ்க்னகேோ எடிருக்கிகறோம என்பது.
நோம கபோகும திடச சரியோனது தோனோ? அல்லது எங்ககேகயோ கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிகறோமைோ?
ஏனனனில் மைோனடை வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடைகய னபோருுகதோன். வோழ்க்டகேக்கு ்தோரம
னபோருுக; அதனோல்தோன் னபோருளோதோரம என்்ற னபயர் டவத்தோர்கேுக கபோலும.
மைோனடைத்தின் உடைல் சோர்ந்த வோழ்க்டகேக்கு இன்ி யடமையோத் கதடவ னபோருுக. னபோருுக
என்னம னசோல் விரிவோன னபோருளோக்கேம தரும னசோல்லோகும. உணி, உடடை, இருக்கே இடைம
ு தலயன எல்கலோருக்குமகவ எடிய அடிப்படடைத் கதடவகேுக. இந்த அடிப்படடைத்
கதடவகேுக நிடறகவிய நிடலயில் கமைலும கதடவகேுக வளரும.
கதடவகேடள உடழப்பின் மூலம அடடைவது ு தல் நிடல. ்ரமபநிடல, கேோலப்கபோக்கில்,
னசோத்து உருவோக்கும ்ர்வத்தோல், னசோத்து, நிலம ு தலயன கசர்த்து, நிலப்பிரபக்கேளோகி,
பின் னமைுகள னமைுகள சுர எடும னபோருளோதோர நடடைு டறக்கு வந்துவிட்டைோன் மைனிதன். இது
வளரும சமூகேத்திறகு நலம பயக்கேோது.
ஒரு சு கேம னபோருளோதோரத்தில் சிறந்து விளங்கே கவ எடுமைோனோல் அடனத்துத் துடறகேளிலும
ு ன்கனறற கவடலகேுக நடடைனபறகவ எடும இது தவிர்க்கே இயலோதது மைட்டுமைல்ல
அப்கபோதுதோன் ு ழடமையோன வளர்்சிடயக் கேோணு டிதைம. மைோனடை சு தோயம
னபோருளோதோரம, கேல்வி, கேடல ்கிய அடனத்துத் துடறகேளிலும ு யறசிகேுக கமைறனகேோுகளப்
னப்றதல் கவ எடும.
இடவயடனத்தும-அதோவது, கேல்வி, னபோருளோதோரம கேடல ்கியன ஒன்டறனயோன்்ற
தழவியன. ஒன்ின்ிப் பிினதோன்்ற ு டறயோகே வளரோது; ுரண வளர்்சிதைம
தடடைனபறோது. னபோருளோதோரம என்பதன் ு ழப்னபோருுக பணு டடையரோதல் அல்ல;
னசோத்துடடையரோதல் அல்ல; வோழ்டகேத் தரம உயரகவ எடும என்பதோகும; னபோருுக் கேோகே
வோழ்க்டகேயல்ல; வோழ்க்டகேக்கேோகேகவ னபோருுக.
னபோருளோதோரம உயர்ந்து வோழ்க்டகேத்தரு ம உயர்ந்து விளங்கினோல்தோன் போதுகேோப்பக்
கிடடைக்கும; சமைோதோனு ம அடமைதிதைம கிடடைக்கும. உலகேத்தில் பலககேோடி மைக்கேுக
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வ்றடமையில் கிடைந்து உழலுமவடர சமைோதோனு ம, அடமைதிதைம பகேறகேனகவ.
மைக்கேட் சு தோயத்தில் நிலிம சமைநிடலயறற னபோருளோதோர அடமைடவ ு தலல் சமைநிடலப்
படுத்த கவ எடும. இதுகவ னபோருளோதோரம. இந்திய சமூகேப் னபோருளோதோரத்தில் அசமைப்
னபோருளோதோர நிடலகய னதோடைர்ந்து இருந்து வருகிறது. வ்றடமைக்ககேோடு விழந்து விட்டைது.
நமு டடைய இந்திய சு தோயத்தில் தமிழ்் சு தோயத் தில் நிலிம னபோருளோதோர அசமைநிடல
இருுக நிடறந்தது. இந்த அசமைதிடலடய மைோறறத் னதோடலத் தூரம னசன்ிடைல் கவ எடும.
அத்னதோடலதூரத்திறகு் னசல்ல ு யறசி னச்கவோம!
நமைது ஏழ்டமை நிடலக்கு கிரகேங்கேுக கேோரணம அல்ல, நோம தோன் கேோரணம வ்றடமைடயதைம,
ஏழ்டமைடயதைம னதோடைர்ந்து கபோரோடி அகேறறோத நோம தோன் குறறவோளி கேுக. திருந்துகவோம!
திருத்து றத் திட்டைமிடுகவோம! திட்டைமிட்டை திடசயில் னசல்கவோம! .
னபோருளோதோரத்தில் ு ன்கனறறம கேோண திறனடடைய ு யறசிகேுக கதடவ. இன்்ற இத்தடகேய
அருந்திறன் னபருமபோலோரிடைம இல்டல. வ்றனமைோழயோளரும வமபப் பரத்தரும,
விவோதங்கேளிகலகய கேோலத்டதக் கேழப்கபோரும நிடறந்து விட்டைனர். இன்்ற இந்தியோவின் 85
ககேோடி மைக்கேும சோப்பிடுகின்றனர். ்னோல் உருப்படியோன வளர்்சி னபோருந்திய
னபோருளோதோரத்திறகு உடழப்கபோர் எத்தடன கபர்?
பழங்கேோலத்தில் தி எடணகேுக இருந்தன. தி எடனப் கப்சு இருந்தது. இன்்ற தி எடணகேுக
இல்டல. ்தலோல், இன்்ற ு ்சந்திப் கப்சு, கேடடைப் கப்சு: என்்ற உடழக்கும கேோலு ம,
மைனித ்றறலும விடரய மைோகிறது. நுகேர்கவோர் எ எணக்டகே கூடிவிட்டைது. ்னோல்
நுகேர்கவோருக்குத் கதடவயோன னபோருுககேுக உறபத்தி னச்யப் னபறவில்டல. ஒருபறம
பிரமிக்கேத்தக்கே வளர்்சி ஏறபட்டுுகளடத மை்றக்கே ு டியோது.
நவன மைருத்துவ வசதிகேுக ு தலயன அபிவிருத்தி னச்யப்பட்டுுகளன. அதனோல் பல
கநோ்கேுக நமைது நோட்டடை விட்கடை விடடைனபற்றப் கபோ்விட்டைன. கநோ் னவளிகயிய
கபோதிலும, பசி என்ற கநோ் னவளிகயற வில்டல. பலர் உயிகரோடிருந்தும, பசியினோல்
வோடுவதில் என்ன பயன்?
கபோதிய, கதடவயோன சத்துணி கிடடைக்கேோடமையோல் உடைல் நலம குன்ி, சு தோயத்திறகு
எந்தவிதப் பயனம இன்ி வோழ்கவோர் எ எணக்டகே வளர்வது னபோருளோ தோரத்டத்
சீர்குடலய் னச்தைம. கிரோமைப்பறங்கேளில் இன்்ற ஒரு குடுமபத்தில் ்்ணம னப எனம
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கசர்ந்து கவடல னச்து கூல னபறறோல் கூடை் சீரோகே வோழ ு டியோத நிடல.
கூலயோகேப் னப்றம னதோடகே கூடுதலோகே இருக்கேலோம. ்னோல் வோங்கும சக்தியில்டல.
நமைக்கு உ எடமையோன சமபளம வோங்குவதிலும னப்றவதிலும அக்கேடற கவ எடும.
உ எடமையோன சமபளம என்றோல் அது பணத்தின் அளி அன்்ற; வோங்கும சக்திகயயோகும.
இதுகவ இன்டறய நமைது னபோருளோதோரம னசல்லும திடச,
இன்டறய இந்தியனின், குடுமபத்தின் சரோசரி ் எடு வருமைோனம 64 டைோலர். அதோவது
் எடுக்கு சுமைோர் 1920 ரூபோ். மைோதம 160 ரூபோ் சமபோதிக்கிறோன். இந்த
சமபோத்தியத்டததைம விடலடயதைம ஒப்பிட்டுப் போர்த்தோல் நமைது னபோருளோதோரத்தின்
சமை்சீரறற நிடல விளங்கும.
னபோருளோதோரத்தில் வளரோத நோடுகேளில், வளமவ்றடமை இடவ இர எடிறகும உுகள
இடடைனவளி மிகேிம கூடுதல். இந்த இடடைனவளிடய னதோழற பரட்சி னச்வதன் மூலு ம,
வழங்கேப்னப்றம கூலயில் உுகள ஏறறத்தோழ்ிகேடள அகேற்றவதன் மூலு மதோன் குடறக்கே
இயலும.
நமைது குடியரசுத் தடலவர் ‘நம நோடு இன்னம னபோருளோதோர விடுதடல னபறவில்டல.
அந்தப் னபோருளோ தோர விடுதடலடய என்்ற னப்றகின்றகதோ அன்்றதோன் இந்தியோ பரிுரண
சுதந்திரத்டத அனபவிக்கும’ என்்ற கூிதைுகளோர்.
்ம! அரசியல் சுதந்திரம வந்ததில் பயன் என்ன? மைக்கேுக நலமனபற்ற வோழத்தோகன
சுதந்திரம? கதர்தலல் ்ுக்கு ஒரு வோக்கு் சீட்டு என்பது சுதந்திரமைோகுமைோ?
ககேோடீசுவரனின் வோக்கு் சீட்டு சுதந்திரமைோகேப் பயன் படுத்தப் னப்றம; ககேோடீசுவரனின்
வோக்கு் சீட்டு விடல கபோகேோது.
்தலோல் ்ுக்கு ஒரு வோக்கு்சீட்டு என்பது சுதந்திரம அல்ல. குடிடசயில் வோழம
குப்பனம தனது வோக்டகே என்்ற பரிுரண சுதந்திரத்துடைன் பயன்படுத்து கின்றோகனோ
அன்்றதோன் சுதந்திரம வந்ததோகேப் னபோருுக. இன்்ற இந்தியோடவப் பறிதைுகள வ்றடமை,
ஏழ்டமை, னசோல்லும தரத்ததன்்ற. ்னோலும படிப்படியோகேக் குடறந்து வருகிறது.
நமைது நோட்டில் வ்றடமை, நகேர்ப்பறங்கேளிலும உ எடு. ்யினம கிரோமைப்பற வ்றடமை மிகே
மிகேக் னகேோடியது. இதில் கேவனிக்கே கவ எடிய ஒன்்ற-கிரோமைப்பற வ்றடமைடய யோரும
கேணக்கில் எடுத்துக்னகேோுகவதில்டல. நகேர்ப்பற வ்றடமையோளர்கேுக கபோரோடும இயல்பினர்.
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கிரோமைப்பற மைக்கேுக, வ்றடமைடய இயறடகே என்்ற கேருதி, அந்த வ்றடமைதைடைகனகய
வோழ்வதில் பழகிப் கபோ் விட்டைனர். ்தலோல் கிரோமைப்பற வ்றடமையோளர்கேளிடடையில்
”கபோதும என்ற மைனகமை னபோன் னச்தைம மைருந்து" என்ற பழனமைோழக்கு நல்ல னசல்வோக்கு
உ எடு.
இந்த மைனப்கபோக்கு, னபோருளோதோர வளர்்சிக்குத் துடண னச்யோது. வ்றடமை என்பது
வசதிகேுக அறற வோழ்க்டகே. ஏழ்டமை என்பது உணிக்குப் கபோரோடும நிடல. நமைது நோட்டில்
பலர் வ்றடமையில் வோழ்கின்றனர். ஏரோளமைோன கிரோமைப்பற மைக்கேுக ஏழ்டமையில் கிடைந்து
உழல்கின்றனர்.
இதில் வருத்தம என்னனவனில், வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடைத் கதடவகேளோகிய நுகேர்
னபோருட்கேுக உணிப் னபோருுககேடள கிரோமை மைக்கேகள உறபத்தி னச்கின்றனர். ்னோல்
அவர்கேுக உறபத்திப் னபருக்கேத்தின் கேோரணமைோக் ஏறபடும விடல வழ்்சியினோலும, பணத்
கதடவயினோலும ஏழ்டமைக்கு ்ளோகிறோர்கேுக. னநல்டல உறபத்தி னச்பவன் நியோய
விடலக் கேடடைகேுக ு ன், ை  எடை னநடிய வரிடசயில் நிறகிறோன் அரிசி வோங்கே!
்ம நமைது நோட்டில் பல ்யிரம ஏக்கேர் நிலங்கேுக, விவசோயம னச்யப் னபறோமைல் தரிசோகேக்
கிடைக்கிறது. கதசத்தின் னசல்வ வளர்்சிக்குரிய ்தோரங்கேடள, உறபத்தி் சோதனங்கேடள,
ு டறயோகேப் பயன்படுத்தி உறபத்திடய் னச்து, கதசத்தின் னசல்வத்டதப் னபருக்கே
கவ எடும.
இன்்ற சில கேடுடமையோன ு யறசிகேடள, வழு டற கேடள, கமைறனகேோுகளோவிட்டைோல் 2001லும நமைது நிடல இப்படிகயதோன் இருக்கும. நமைது அடுத்த தடல" ு டறக்கும, நஞ்சினம
னகேோடிய வ்றடமைடய, ஏழ்டமைடய வழ வழயோகே விட்டு் னசல்லும போவத்டத்
னச்தவர்கேளோகவோம.
இன்னம நோம நமு டடைய அன்றோடை வோழ்க்டகேயிலும சரி, சமூகே வோழ்க்டகேயிலும சரி,
அரசும சரி, "ஏழ்டமை பிரகதசகமை இல்டல" என்்ற அிவிக்கேக்கூடிய அளிக்கு, எல்லோப்
பணகேடளதைமவிடை வ்றடமை ஒழப்பப் பணடய ”இதுகவ ு தறபண” என்்ற கேருதி்
னசயல்படை கவ எடும.
னபோருளோதோரத்திறகுப் பல தடடைகேுக உ எடு. அவறில் தடலயோயது படழய நமபிக்டகேகேுக
- அதோவது ஊழ், விதி ு தலயவறடற நமபி, னபோருளோதோர ு யறசி கேடளக் டகேவிடுவது
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அல்லது கசோர்ந்து கபோதல். கமைலும கேடைிுக, ஊழ் என்்ற வோளோ இருப்பது.
கேடைிுக உயர் ்றறல், உயர் ப எகப தவிர, கேடைிுக பணம, னசல்வம, னகேோடுக்கேல்
வோங்கேலல் டடுபடும. கலவோகதவிக்கேோரரும அல்ல - இரவலர்கேடள ஊக்குவிக்கும
வுகளலும அல்ல. கபோதிய ு தலீடு கவ எடும. "
அடுத்து சிறந்த அிவியல் னதோழல் நுட்பம இருக்கே கவ எடும. நமைது நோட்டில் அிவியல்
கமைடதகேுக நிடறய உ எடு. அிவியல் னதோழல் நுட்பங்கேும உ எடு. ு தலீட்டுக்குப்
பஞ்சகமை இல்டல. நிடறய ு தலீடு னச்வதறகுரிய பணம இருக்கிறது. ்னோல்
னபோருளோக்கேத்திறகுத் துடண னச்தைம வழயில் ு தலீடு னச்ய ு ன் வருவதில்டல.
மைனித ்றறல் நமமிடைத்தில் நிடறய உ எடு என்பது எல்கலோரும அிந்த உ எடமை.
்யினம னபோருளோதோர வளர்்சி மைனநிடறி தரத்தக்கே வடகேயில் இல்டல. நல்ல
நிர்வோகேு ம, கேடின உடழப்பம கதடவ.
அடுத்து ஒரு னதோழலல் லோபம என்றோல், ்ட்டு மைந்டதகேடளப் கபோல அந்தத் னதோழலகல
பலரும ு யன்்ற, அந்தத் னதோழலல் உறபத்திடயப் னபருக்கி, விடலடய இறங்கேக் னச்து,
்கரோக்கியமில்லோத கபோட்டியோல் கதசத்தின் னபோருளோதோரத்டத அழக் கின்றனர். தோு ம
டகேமு தல் இழந்து அல்லறபடுகின்றனர். னபோருளோதோர ்க்கே ு யறசிகேளில் பதிய பதிய
தைக்திகேுக கதடவ; வழு டறகேுக கதடவ. இடதத்தோன் திருவுகுவரும,
”இயறறலும டட்டைலும கேோத்தலும கேோத்த
வகுத்தலும வல்ல தரசு’’
என்்ற கூ்றகின்றோர். இயறறல் என்பது னபோருுக உறபத்திக்குரிய பதிய பதிய வோயில்கேடளக்
கேோணல். னபோருுக கதடும ு யறசிகேளில் பதியன கேோ எகபோர், கதோன்றோததறகுக் கேோரணமஅல்லது அதில் கேருத்து நோடைோடமைக்குக் கேோரணம-அதில் வருவோ் வருமைோ என்ற ஐயம
கசோதடனகேடள ஏறகேத் தயக்கேம !
ஒருவடகேப் னபோருுக ு யறசி னவறி னபறறது நிரூபிக்கேப்பட்டு விட்டைோல், அந்தத்
தடைத்திகலகய மைக்கேுக னசல்ல விருமபவர். இது நமைது மைரப. எல்லோவற்றக்கும கமைலோகே
உறபத்தித் னதோடைர்பில்லோத வழகேளிகலகய, வட்டிக்கேடடை நடைத்துதல், வியோபோரம னச்தல்,
எவரிடைமைோவது எடுபிடி கவடலக்கு அமைர்தல் கபோன்றவறிகலகய மைக்கேுக்கு ்ர்வம
இருக்கிறது.
்ர்வு ம, ு யறசிதைம உடடைகயோருக்கும னபோருளோ தோர ு யறசிகேுக எளிதில் டகேகூடும.
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இந்த வழயில் அல்லோது, னபோதுத் னதோழல்கேளில் சுர எடைல் ு டற நிலிமைோனோல் அது
னகேோுகடள கநோடயவிடைக் னகேோடியது. இந்தப் கபோக்கு, கேோரணமின்ிகய வ்றடமைடய
உருவோக்கும; இத்தடகேய வ்றடமைடய எதிர்க்கேகவ எடும.
பணவயமைோன சமூகேம னகேட்டை பழக்கேங்கேளில் டடுபடும. அதனோல் வ்றடமை உறபத்தியோகும.
இந்த வ்றடமைடய எதிர்த்துப் கபோரோடை கவ எடும. எல்கலோரும ஓயோமைல், கபோரோடை
கவ எடும.
இந்தப் கபோரிடன் சுயநலக்கேோரர்கேுக, தவறோன - ு டறயறற நிடலயில் ஒரு அந்தஸmடதப்
னபறிருப்பவர்கேகள எதிர்ப்போர்கேுக. இவர்கேளது எதிர்ப்பகேடள அஞ்சோது எதிர்த்து னவறி
கே எடைோல்தோன் சீரோன னபோருளோதோரம வளரும; நிடல நிறகும.
நமைது நோட்டின் வ்றடமை விகனோதமைோனது. நோட்டின் கதசீய வருவோ் அதிகேரித்துுகளது.
்னோல் அந்த அளிக்குத் தனி நபர் வருவோ் உயரவில்டல. ஏன்? இதுதோன் இன்்றுகள
பரியோத பதிர். நோட்டின் வருவோ் வளர்ந்திருந்தோலும, நோட்டின் டமைய அரசும சரி- மைோநில
அரசும சரி--நிதிப் பறறோக்குடறதைடடைய நிதி நிடலத் திட்டைத்டதகய அளிப்பதறகுரிய
் ழ்நிடலகய நிலிகிறது.
ஒட்டைகேத்தின் ு ன் துருமனபடுத்துப் கபோட்டு, சுடமைடய இறக்கிவிட்டைதோகே போவடன
னச்வது கபோல, மைக்கேுக்கு் சில சலுடகேகேடள அளிப்பதோல் பயனில்டல. அதனோல்
பணவக்கேம ஏறபடுகிறது. பணவக்கேத்தோலும மைடறு கே வரிகேளோலும விடலவோசிகேுக
ஏிவிடுகின்றன.
இதனோல் மைக்கேளின் அன்றோடை வோழ்க்டகேயில் நிதி னநருக்கேடி கதோன்ி வளர்ந்து விடுகிறது.
் எடுக்கு ் எடு அரசின் நிதிநிடலத் திட்டைத்தில் நிதிப் பறறோக் குடற ககேோடிக்கேணக்கில்
உயர்ந்து விடுகிறது. னசல்வர் கேுக்கு நிடறய வரி் சலுடகேகேடள அளித்தோலும நோட்டில்
ு தலீடு னபருகேவில்டல.
அதனோல் கிடடைத்த பணம, ்டைமபரமைோன நுகேர்ிப் னபோருட்கேடள வோங்கேகவ
னசலவிடைப்படுகிறது. நுகேர்ி் சந்டத- அதுிம ்டைமபர நுகேர்ி் சந்டத வளர்வதன் மூலம
பண் சுழறசி ஏறபடைோது. அதனோல் னபோருளோதோர வளர்்சிதைம ஏறபடைோது. பதிய
னசல்வங்கேும உருவோகேோ. கவடல வோ்ப்பக்கேும னபருகி வளரோது.
்தலோல் வோழ்க்டகேக்கு இன்ியடமையோததல்லோத ்டைமபர் னசலிகேளில் னசலி
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னச்வடத தடுத்து ு தலீடைோகே மைோற்றவதறகு ஏறறோறகபோல னசலி வரி விதிப்படதப் பறி,
சிந்திக்கே கவ எடும.
தமிழ்நோட்டில் இரிம பகேலும சினிமைோ திகயட்டைர் கேளின் இயக்கேம. சினிமைோ
திகயட்டைர்கேுக்கு வரிவிலக்கு் சலுடகேகேுக. சினிமைோக் னகேோட்டைடகேக்கேோரர்கேுக விருப்பம
கபோலக் கேட்டைணம வ் லத்துக் னகேோுகளலோம. இடவ னயல்லோம மைனிதகுலத்டதப்
னபோருளோதோர ு யறசிகேளிலருந்து விடுவிப்படவயோகும.
உடழக்கும கநரத்தில் திடரப்படை அரங்குகேளில் இருந்தோல், னதோடலக்கேோட்சிப் னபட்டியின்
ு ன் உட்கேோர்ந்து இருந்தோல் எப்படிப் னபோருளோதோரம வளரும? நோட்டின் நிடலயிலும சரிதனிப்பட்டை வோழ்க்டகேயிலும சரி-கசமிப்ப னபருகி வளர்ந்து அந்த் கசமிப்பகேுக ு தலீடு
்கும வடகேயில் சமூகேு ம, அரசும இயங்கே கவ எடும.
கசமித்து ு தல் தருபவர்கேுக்கு அரசு சலுடகேகேுககூடை வழங்கேலோம. ்னோல் நமைது நோட்டில்
கசமிப்ப ு தலோகே மைோ்றவதில்டல. ஒன்்ற பணமைோகே இருக்கும. அல்லது அணகேலன்கேளோகே
இருக்கும. திட்டை ு தலீட்டு் னசலி கூடி வருதல் கவ எடும. திட்டை ு தலீட்டு் னசலி
கூடினோல்தோன் னபோருளோதோரம வளரும. பதிய னபோருளோ தோரக் னகேோுகடகே வளரும.
விடல ஏறறம கேட்டுப்படுத்தப்படைவில்டல. மைக்கேளின் வோழ்க்டகேத்தரம உயரவில்டல.
கவடல வோ்ப்பக்கேும அதிகேரிக்கேவில்டல. ்யினம, வர்த்தகேத் துடறயிலும, னதோழல்
துடறயிலும சில விடளிகேுக ஏறபட்டுுகளது உ எடமை. ஏற்றமைதியில் சறகறறப் குடறய 21
சதவிகிதம வளர்ந்திருக்கிறது. அன்னிய் னசலவோண டகேயிருப்பக் கூடி இருக்கிறது.
இடவனயல்லோம ஏற்றக்னகேோுகளத்தக்கேனதனினம, பயன் அடடைந்தவர்கேுக னதோழலதிபர்கேுக
சோதோரணப் னபோது மைக்கேுக அல்ல என்ற உ எடமைடய உணர கவ எடும.
்னோல் நமைது நோட்டில் னபோருளோதோர ு யறசிகேகள நடடைனபறவில்டல என்்ற கூறு டியோது,
நமைது நோட்டில் னபோருளோதோர வளர்்சிக்குரிய பணகேுக பரந்த அளவில் தடடைனப்றவது
உ எடமை. இம மைோனபரும பரட்சியோனது ஏமைோறறத்டதத் தரக்கூடியதோமைதங்கேுக,
தடைங்கேல்கேளோல் போதிக்கேப்படை அனமைதித்துவிடைக் கூடைோது.
னபோருளோதோர வளர்்சி னதோ்வின்ி நடடைனபற நிர்வோகே இயந்திரம திறடமைதைடடையதோகே
இருக்கே கவ எடும. நிர்வோகே இயந்திரம பின்கனோக்கி் னசல்கிறது. சிகேப்ப நோடைோ ு டற
நமைக்கு வழவழ வந்த பிறகபோக்குத் தன்டமை; நமைது போரமபரியத்தின் மி்ச னசோ்சம.
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னபோருளோதோர வளர்்சி சீரோகே அடமையகவ எடுமைோ னோல் நிர்வோகே இயந்திரம மைக்கேகளோடு
னநருங்கிய னதோடைர்ப னகேோுகள கவ எடும. நமைது நோட்டின் வளத்டதப் னபருக்கேகவ எடும
என்ற னகேோுகடகேடய உயிர்மூ்சோகேக் னகேோ எடு, கசடவ னச்தைம அலுவலர்கேுக கதடவ.
ஊழயர்கேுக கதடவ.
னபோருளோதோர வளர்்சியில் இன்ியடமையோத பகுதி கவடலவோ்ப்ப, இன்்ற கவடல
வோ்ப்பில் உறபத்தி சோர்ந்த கவளோ எடமை, கேோல்நடடைத் துடறத் னதோழல் வளர்்சியில்
டடுபடை இந்த நோட்டு இடளஞர்கேுக்கு ்ர்வம இல்டல. அவர்கேுக எங்கேோவது
சிறனறழத்தர்கேளோகே -கூரியர் சர்வசு கவடல கபோன்றடவகேளில் டடுபடைத் தோன்
விருமபகின்றனர்.
கேோரணம அளிக்கு விஞ்சிய பய உணர்்சியில் ஏறபட்டை போதுகேோப்ப உணர்ி. அவர்கேுக
வட்டு வோயிடலத் னதோழல்கேுக தட்டினோலும, உறபத்தி சோர்ந்த னதோழல் கேளில், கேடின
உடழப்பில் டடுபடை அவர்கேுக விருமப வில்டல.
கசடவத் துடறயில் கவடல வோ்ப்பப் னப்றவது தவறோனதல்ல என்றோலும சு தோய
கநோக்கில் போர்த்தோல், இது நமைது வோழ்க்டகேடயப் போதிக்கும. ்தலோல் னதோழல் துடறயில்
டடுபடுதகல சிறந்த கவடல வோ்ப்ப: ்க்கேம தரக்கூடியது.
நமைது நோட்டில், னதோழல் துடறயில் ஏறபட்டுுகள பின்னடடைி சரி னச்யப்பட்டைோல்தோன்,
கவடலவோ்ப்பக் கேும, வருவோதைம னபருகும. இத்துடறயில் நமைது அரசுக்கும சரிஇடளஞர்கேுக்கும சரி-சமூகேத்திறகும சரி-கபோதுமைோன ்ர்வம இல்லோதது வருந்தத்தக்கே
னச்தி.
பல ந்ற ்டலகேுக ுட்டைப்பட்டுுகளன. எ எணறகறோர் கவடலகேடள இழந்துுகளனர்.
எதிர்போரோத நிடலயில் நலந்துகபோன னதோழல்கேடளப் பனரடமைக்கே அரசுகேும, வங்கிகேும,
மூலதனத்துடைன் ு ன்வர கவ எடும. நிர்வோகேக் குடறயின் கேோரணமைோகேத் னதோழற சோடலகேுக
நலிின் அந்தத் னதோழற சோடலகேளின் நிர்வோகிகேுக த எடிக்கேப்படுதல் கவ எடும.
இன்்றுகள நடடைு டறயில், நிர்வோகி வசதியோகே இருக்கிறோர். ஒரு டபசோக் கூடைக்
குடறயோமைல் ஊதியம வோங்குகிறோர். ்னோல் போவம, னதோழலோளர்கேுக கவடலடய இழந்து
தவிக்கின்றனர். னதோழற சங்கேங் கேும கூடை இந்த மைோதிரி விஷயத்தில் கபச கபோதிய
ு யறசிகேுக எடுக்கேோதது ஒரு குடற. இந்த வடகேயில் நமைக்ககே னசோந்த அனபவம உ எடு.
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இன்்ற கூட்டுறித் துடற “அஞ்் ரோன், பஞ்டச கபோல’ என்போர்கேகள அதுகபோல, நலந்து
வருகிறது. இந்தியோவின் சோதோரண மைக்கேளின் னபோருளோதோர கமைமபோட்டுக்கு, கூட்டுறகவ
சரியோன வழ. ்னோல் கூட்டுறி இன்்ற னசப்பமைோகே இல்டல.
எந்த ஒரு தனி மைனிதனம சரி-அல்லது சமூகேு ம சரி-அிந்து போவம னச்ய உடைன்படை
மைோட்டைோர்கேுக. அதுகபோலகவ மைக்கேுக கவடலயில்லோத தி எடைோட்டைத்டத ்தைம
விருமபவில்டல. பதிய னதோழல் ்டல, கவளோ எ ப எடணகேடளத் னதோடைங்கி, கவடல
வோ்ப்பக்கேடள வழங்கினோல் உறபத்தி னபருகும.
நியோயமைோன வழயில் ுரண கவடல வோ்ப்டப உ எடைோக்குவது னபோருளோதோர வளர்்சிக்கு
ஒகர வழ! ுரண கவடலத் திட்டைம சமைத்துவ சு தோய அடமைப்பிற. குரிய ு தல் ு யறசி.
ுரண கவடலத் திட்டைம என்பது சக்திக்ககேறற கவடல--கவடலக்ககேறற ஊதியம
என்பதோகும.
இன்்ற கவடல வோ்ப்ப அலுவலகேங்கேளில் பதிந்து, கவடலக்கேோகேக் கேோத்திருப்கபோர்
எ எணக்டகே கேடைந்த கேோலங்கேடளவிடை 20 மைடைங்கேோகேப் னபருகிதைுகளது. கவடல வோ்ப்ப
அலுவலகேங்கேளில் பதிந்திருப்கபோரில் 10 சதம தோன் கவடல னப்றகிறோர்கேுக. இதுகபோகே
கவடல வோ்ப்ப அலுவலகேத்தில் பதியோமைல் உுகளவர்கேுக கவ்ற கேணசமைோகே உுகளனர்.
இனி, வருங்கேோலத்தில் நமு டடைய அரசுப் பண கேளிலும சரி-வியோபோரத் துடறயிலும சரிகசடவத் துடறயிலும சரி-கவடல வோ்ப்பக்கேுக உருவோகுமைோ? இது ஐயப்போகடை! பதிய
னதோழல் ்டலகேடளத் னதோடைங்குவதன் மூலகமை கவடல வோ்ப்பக்கேடள உருவோக்கே
கவ எடும.
தமிழகேத்தில் வோ்ப்பகேும ஒ்டனவோரு நோும குடறந்து வருகிறது என்ற வருந்தத்தக்கே
னச்திடய அரசும சமூகே நி்றவனங்கேும உணரகவ எடும. கமைலும ஒரு வருந்தத்தக்கே
னச்தி. படிப்பக்ககேறற கவடலடயக் கூடை னபற ு டியவில்டல.
நமைது நோட்டில் குடறவோன கவடல போர்த்து பறறோக்குடற ஊதியம வோங்குபவர்கேும
இருக்கிறோர்கேுக கமைலும, மைனித ்றறலுக்கும இழப்ப ஏறபடுகிறது. வ்றடமை அணயில்
நிறகபோர் வரிடசதைம ை ுகிறது. உறபத்திதைம போதிக்கேப்படுகிறது.
கவ்ற சிலர் தோம னச்தைம கவடலக்குப் பன்மைடைங்கு அதிகேமைோகே ஊதியம னப்றகின்றனர்.
இவர்கேுடடைய மைனித ்றறல் குடறகிறது. உறபத்திதைம போதிக்கேப்படுகிறது. ்னோல்
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நுகேரும சந்டத வளர்கிறது. இதனோலும வ்றடமை வளர்கிறது. ஒருவருக்கு கவடல
கிடடைத்தோல், அவர் ு டறயோகே கவடல போர்த்தோல் குடறந்தது கமைலும ஐவருக்கு கவடல
வோ்ப்ப உ எடைோக்கே ு டிதைம.
னதோழறகேல்வி பயின்றவர்கேளிடடையிலும கவடல வோ்ப்ப பறிய நிடலடமைகேுக எதுிம
மைோறவில்டல. னதோழற கேல்விகேடளப் னபோருத்த வடரயில், டைோக்டைர்கேுக, னபோியோளர்கேுக
இவர்கேுக தோகமை கூடைத் னதோழல் னச்யலோம. ்னோல், இந்த வோ்ப்டபதைம அரசுப்
பணகேளில் கவடல போர்ப்கபோர் தட்டிப் பித்து விடுகின்றனர்.
இதனோல் நமு டடைய னபோருளோதோர வளர்்சி ு யறசி கேும அதடன் சோர்ந்த கவடல
வோ்ப்பக்கேும பின்னடடைவிகலகய உுகளன. இந்நிடலயில் மைோறறம ஏறபடைோ விட்டைோல்,
அடுத்த நறறோ எடிலும இந்தியோ இப்கபோது இருப்பது கபோலகவ இருக்கும. இடத ை ங்கேுக
விருமபகின்றீர்கேளோ?
திருவுகுவர், ”னபோருளில்லோர்க்கு இ்டிலகே மில்டல” என்்ற கூ்றகின்றோர். இங்குப்
னபோருுக என்பது தங்கேு ம, பணு ம அல்ல. நுகேரும னபோருட்கேுக, உணி ு தலயனவோம.
தங்கேத்திறகும, பணத்திறகும கிடடைத் துுகள போதுகேோப்ப வசதிகேுக உணிப் னபோருுககேுக்குக்
கிடடைக்கேவில்டல.
் எடுகதோ்றம லட்சக்கேணக்கேோன டைன் தோனியங்கேுக கபோதிய போதுகேோப்பின்ி அழந்து
கபோகின்றன என்்ற அரசின் தகேவகல கூ்றகிறது. னபோருுக என்றோல் மைனிதன் உயிர்
வோழ்வதறகேோன நுகேரும னபோருுககேகள என்பதுதோன் தமிழ்வழக் கேருத்து.
”யோஅம இரப்படவ னபோன்னம னபோருும கபோகேு ம அல்ல" என்ற பரிபோடைல் வரிதைம
இதடனகய வறப்றத்து கின்றது. மைனிதர் உ எடு, உடுத்தி வோழ்தலுக்குரிய னபோருுககேடள
உறபத்தி னச்தைம னதோழகல, னதோழல் கேளில் எல்லோம சிறந்தது.
அதனோகலகய, வுகுவம, ”உழது எடு வோழ்வோகர வோழ்வோர்" என்றது. ்னோல்
இதுவடரயில் பல துடறகேளில் சக்கேரவர்த்திகேுக உருவோகியிருப்படதப் கபோல, உழகவோரில்
சக்கேரவர்த்திகேுக உருவோகேவில்டல.
”உழிக்கும னதோழலுக்கும வந்தடன னச்கவோம" என்ற போரதியின் போடைல் இன்னு ம
போடைலோகேகவ இருக்கிறது. உழவர்கேும, னதோழலோளர்கேும இன்னம சமூகேத்திலும சரி்ட்சியிலும சரி-கபோதிய அந்தஸmடதப் னபறவில்டல. உழிம, னதோழலும சிறந்து
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விளங்கி, உழவர், னதோழலோளர் வோழ்க்டகே, என்்ற சீர்டமைதைடைன் அடமைகின்றகதோ,
அன்்றதோன் இந்தியப் னபோருளோதோரம சீரோனதோகே அடமைதைம.
உலகேம எப்னபோழதும தன்னல உணர்்சியிகலகய னசயல்படும. இஃது இயறடகே. இந்தத்
தன்னல உணர்்சிடயத் தடடை னச்யக்கூடைோது. நல்லவர்கேுடடைய பிறர் நலம நோடும
கநோன்படைன் இடணத்து, கேயவர் கேளிடைத்தில் கேோணப்படும தன்னலத்தின் கவகேத்டத
மைட்டுப்படுத்த கவ எடும. இது ஒரு சிறந்த பண.
நமைது னபோருளோதோர ்க்கேத்திறகுரிய ு யறசிகேுக, மூன்்ற கேோரணங்கேளிலருந்து கதோன்ி
வளர்கின்றன. அடவ கதடவகேுக, கதடவகேடள அடடைதைம ு யறசிகேுக, திருப்தி (Wants,
Efforts, Satisfaction) என்ற மூன்றோகும.
எது கேோரணமைோகே இருப்பினம, னபோருளோதோர வளர்்சி, மைனித மைனங்கேளிகலகய னதோடைங்கேப்
னப்றதல் கவ எடும. நமைது நோட்டில் சுகேகபோகே வோழ்க்டகேடய எதிர்த்துப் கபோரோடிய
சந்நியோசிகேுக அிி்றத்திய ”்டச அ்றமின்”* என்ற ககேோஷத்திலருந்து, வ்றடமையில்
கிடைந்துழலுமகபோதும நமமைோல் எழந்திருக்கே ு டிய வில்டல.
வோ்ப்போட்டு, சுருதிக்கு இடசந்தவோ்ற இருக்கே கவ எடும. அதுகபோல, ்டசகேும,
சு தோய நலன், னபோதுநலன் ்கியவற்றக்கு அடைங்கியதோகே இருக்கே கவ எடும.
நமைது னபோருளோதோர ்க்கேத்திறகுரிய வழ, ஒ்டனவோரு னபோருடளதைம எ்டவிதத்தில் மிகே்
சிறந்த ு டறயில் பயன்படுத்தி எ்டவளி கூடுதல் உறபத்தி னச்யலோம என்ற
அ்ணகுு டறயிகலகய இருக்கிறது. னபோருளோதோர வளர்்சிக்கு மைோகமைடத னலனின் 10
கேடைடமைகேடள வடரய்றத்து வலதை்றத்துகின்றோர். அவற்றுக சில:
1) உங்கேுடடைய கசோமகபித்தனம, கேவனமின்டமை, பின்தங்கிய தன்டமைடய உுகளவோ்ற
உணருங்கேுக. இவறடற மூடி மைடறத்துப் பயன் இல்டல.
2) கேல்வி இன்டமைடய மைோற்றங்கேுக.
3) கசோர்ந்து இருப்படத எதிர்த்துப் கபோரோடுங்கேுக.
4) உங்கேுக கவடலகேுக எல்லோவறடறதைம சரி போருங்கேுக. னசோறகேுக னசோறகேளோகேகவ
இருந்துவிடைக் கூடைோது. னபோருளோதோர அடமைப்பில், நடடைு டறயில் னவறி அடடைந்து
இருக்கேகவ எடும. என்பனவோகும. ்ம நமைது நோட்டில் கசோஷலச போண, ஜனநோயகே
கசோஷலசம என்்ற னசோன்னடவகேுக எல்லோம னவறி னபறவில்டல.  தர்மைோனங்கேளோகேகவ
இருந்து விட்டைன. நடடைு டறக்கு வரவில்டல.
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நமைது நோடு வளமைோன நோடு. ்னோல் மைக்கேளில் னபருமபோகலோர் ஏடழகேுக; திட்டைமிட்டை
னபோருளோதோர வளர்்சிதைம, சமைநிடல விநிகயோகேு ம, நமைது நோட்டுக்கு இன்்ற உடைனடியோகேத்
கதடவ.
நமைது சு தோயம கதனிக்கேடளப் கபோல, கூட்டுறி ு டறயில் பணப் பகிர்ி னச்து
னகேோ எடு, அயர்விலோது, சு்றசு்றப்படைன், ஒகர குிக்ககேோுடைன் உடழத்தோல்தோன் நமைது நோடு
வளமைோன நோடைோகே ு டிதைம. எல்கலோரும எல்லோு ம னபற்ற வோழ இயலும.
கதனீக்கேுக்கு வோ்த்தது இயல்ுக்கேம. அதுகபோல நமைக்கும னபோருளோதோர ு யறசிகேளில்,
உறபத்தி சோர்ந்த னபோருளோதோர ு யறசிகேளில் டடுபட்டு உடழப்பது இயல்போனதோகே, ஜவ
சுபோவமைோகே என்்ற மைோ்றகிறகதோ அன்்றதோன் நோம னபோன்வளம நிடறந்த பவிடயக்
கேோணலோம. னபோதுிடைடமைடயக் கேோணலோம.
இந்தத் திடசயில் இன்்ற நோம னசல்லவில்டல. நோம னசல்லகவ எடிய திடச, பவிடயப்
னபோதுவில் நடைத்தும திடசயோகே, உறபத்தி சோர்ந்த னபோருளோதோர ்க்கே வழயிலோன திடசயோகே,
பிறர் பங்டகேத் திருடைோத திடசயோகேப் போர்த்து நடடைகபோடுகவோமைோகே!
வளர்கே உறபத்தி !
மைலர்கே னபோதுடமை !!
--10.9.1994 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
------------
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6. கவளோ எடமை் சிந்தடனகேுக

இன்டறய னபோருளோதோரம எப்படி இருக்கிறது? கவளோ எடமைப் னபோருளோதோர வடகேயில்
நோம எங்ககே கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிகறோம? நோம எங்ககே கபோகே கவ எடும? நமைது நோடு
கவளோ எடமை நோடு. கவளோ எடமைக் குரிய நிலப்பரப்ப, நிலவளம, மைனித சக்தி மிகுந்த நோடு.
நமைது இலக்கியங்கேளில், கேோப்பியங்கேளில் தவறோமைல் கவளோ எடமைடயப் பகேழ்ந்து கபசோத
கேவிஞர்கேுக இல்டல.
்னோல், இன்டறய தடலு டறயில் கவளோ எடமைத் துடறயில் கபோதிய ்ர்வம இல்டல!
அரசுப் பணகேடள விடை, வியோபோரத்டதவிடை விவசோயம இர எடைோந்தரத் னதோழல் என்்ற
கேருதப்படுகிறது. இது ு றிலும தவ்ற.
”சுழன்்றம ஏர்ப்பின்னது உலகேம அதனோல்
உழந்தும உழகவ தடல" என்்றம
”உழது எடு வோழ்வோகர வோழ்வோர்”
என்்றம திருக்குறுக கூ்றகிறது.
உடைகலோடு கூடிய உயிர் வோழ்க்டகேக்கு உணிப் னபோருுககேுக இன்ியடமையோதன. உணிப்
னபோருுக கேடள வழங்குவது விவசோயத் னதோழகல! அதனோகலகய ”உ எடி னகேோடுத்கதோர்
உயிர் னகேோடுத்கதோகர! “ என்்ற இலக்கியங்கேுக போரோட்டுகின்றன.
நடடைு டறயில் போல் தரும பசு, ப எணயமைோனது என்ற நமபிக்டகே இருந்து வருகிறது.
்னோல், தமிழர் வோழ்வியலல் எருகத ு தன்டமை னபற்றுகளது. நோம வணங்கும கேடைிுகசிவனபருமைோன், தனது ஊர்தியோகேிம, உயர்த்திப் பிடிக்கும னகேோடியோகேிம பயன் படுத்துவது
எருதுதோன் என்படத உணர்கே. திருக்ககேோயில் ு கேப்பில் வரகவறபது உம எருகத!
”உழத கநோன் பகேடு அழதின்றோங்கு”
என்ற பறநோனூற்ற வரி, என்்றம கபோறறத்தக்கே வரி. உழததின் பயனோகிய
னசந்னநல்லரிசிடய, னசங்கேருமபின் சோறடற மைனித உலகேத்துக்கு உ எணக் னகேோடுத்துவிடும
ப எபடடையடவ எருதுகேுக. ்தலோல்தோன், தமிழர் வோழ்வில் னபோங்கேல் விழோ உழவர்
திருநோளோகே உருக் னகேோ எடைது.
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மைனிதன் உ எடு உயிர் வோழ்தலுக்கு ஒரு நோடளக்கு் சரோசரி எ்டவளி உணி- கூட்டுணி
கதடவகயோ அது அவனக்குக் கிடடைக்கேவில்டல. அதனோல் வலடமையிழந்து நிறகின்றோன்.
நமைது நோட்டில் உணிப் னபோருுக உறபத்திடயப் பன்மைடைங்கு னபருக்கும திடசயில் னசன்்ற
னகேோ எடிருக்கிகறோம. அன்றோடைத் கதடவக்குரிய உணிப் னபோருுககேடள உறபத்தி
னச்வடதக் கூடுதலோக்கே கவ எடும.
இலோப கநோக்கில் பணப் ப எடைங்கேடள உறபத்தி னச்வடததைம ரியல் எஸmகடைட் என்ற
னபயரில் விடள நிலங்கேடளதைம கே எமைோ்கேடளதைம பறிக் னகேோ எடு வருவடததைம தவிர்க்கே
கவ எடும. ஊட்டி வளர்க்கும தோ் கபோன்றது நிலம, உணவளிப்பவர்கேுக விவசோயிகேுக!
உழிக்கும னதோழலுக்கும வந்தடன னச்கவோம!
நமைது இந்திய நோட்டுப் னபோருளோதோரத்தில் விவசோயம கேணசமைோன பங்டகேப் னபற்ற
வந்துுகளது, னபற்ற வருகிறது. நமைது நோட்டுப் னபோருளோதோரத்தில் விவசோயம வகிக்கும
பங்கு 39 விழக்கேோடு. அது மைட்டுமைல்ல. விவசோயத் னதோழல் மூலம கிடடைக்கும கவடல
வோ்ப்ப 19-விழக்கேோடு என்படததைம கேவனத்தில் னகேோுகள கவ எடும.
தமிழ் நோட்டின் னபோருளோதோரத்தில் கவளோ எடமை னபற்றுகள னபோருளோதோர விகிதம 28
விழக்கேோடு. கவடல வோ்ப்ப 62 விழக்கேோடு. இந்திய நோட்டுப் னபோருளோதோரத்டத
விவசோயத்தின் மூலம கமைலும கூட்டை வோ்ப்ப எடு.
அதுகபோலகவ தமிழ்நோட்டிலும கூட்டை அதிகே வோ்ப்பக்கேுக உுகளன. அந்த வோ்ப்பக்கேடள
நோம ு ழடமையோகேப் பயன்படுத்தினோல் னபோருளோதோரத் துடறயில் தறசோர்ப நிடலடய
அடடைய ு டிதைம. எல்கலோரும பசி தர உ எபது மைட்டுமைன்ி, பசி, பட்டினிடய அறகவ
ஒழத்து னவளிகயறற இயலும, "வ்றடமைகய னவளிகய்ற” என்ற ககேோஷத்திறகு னவறி
கசர்க்கே ு டிதைம.
இன்்ற நமைது னபோது உணிப் னபோருுக, உறபத்தியில் 20 விழக்கேோடு அயல் நோடுகேுக்கு
ஏற்றமைதியோகிறது. நமைது உணித் கதடவயில் 33 விழக்கேோடு பறறோக்குடற தோன். ்யினம
மைகிழ்்சியோன ஒரு னச்தி, மைக்கேுக னதோடகேடய டடுனகேோடுத்து உணிப் னபோருுக
உறபத்தியோகி உுகளது.
இந்திய மைக்கேுக னதோடகே, இந்திய நோட்டைளவில் 2.3 தோன் கூடியிருக்கிறது. ்னோல்,
விவசோயத்தில் வளர்்சி 4.2; தமிழ் நோட்டில் வளர்்சி 3.1. கதடவடயவிடை உறபத்தி
கூடுதலோகிதைுகளது.
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இப்படி உறபத்தி இருந்தும பருப்ப வடகேகேுக, எ எனண் வித்துக்கேுக, கேோ்கேிகேுக
ு தலயன பறறோக் குடறகயயோம. இவறடற உறபத்தி னச்யக்கூடிய நிலங்கேுக நமமிடைத்தில்
இல்டலனயன்்ற கூறு டியோது. நோட்டைளவில் நிலங்கேுக உுகளன. நமைது பகுதிகேளில்
னசமமை எ சரடள மைணல் நிலம நிடறய உுகளது.
விவசோயத்டத ஒரு னதோழலோகேக் கேருதி் னச்ய கவ எடும. ஏகனோ தோகனோ என்்ற னச்தோல்
விவசோயம கபோதிய பயடனத் தரோது. இன்்ற விவசோயத் னதோழலல் அதிகேமைோன கபர்
டடுபட்டிருக்கிறோர்கேுக. இவர்கேளில் குடறந்தபட்சம நோன்கில் ஒரு பங்கினடரயோவது கவ்ற
னதோழல்கேுக்கு மைோறறம னச்ய கவ எடும.
இந்திய மைக்கேுக னதோடகேயில் 4.2 கபர்கேுக விவசோயத் னதோழலல் டடுபட்டுுகளனர்.
தமிழ்நோட்டு மைக்கேளில் 3.3 மைக்கேுக விவசோயத் னதோழலல் டடுபட்டுுகளனர். இந்தியோவில்
விவசோயிகேளிடைம நிலம நபருக்கு 4.8 னஹெக்கடைரோகே இருந்தது. இப்கபோது நபருக்கு 1.5
னஹெக்கடைரோகேக் குடறந்துவிட்டைது.
னபோதுவோகே ஐந்து கபர் னகேோ எடை குடுமபம ஒன்ின் பரோமைரிப்பக்குக் குடறந்தது ஐந்து ஏக்கேர்
கதடவ. விடள நிலத்தின் அடிப்படடையில் மைக்கேுக னசிி 2.5 க்குுக இருத்தல் நல்லது.
இப்கபோது விவசோயம னச்யப் னப்றம நிலங்கேடளவிடை வரப்பகேகள அதிகேம.
இகதகபோல னநல் சோகுபடி னச்தைம நிலம குடறந்து வருகிறது. ு ன்ப சோகுபடி னச்தைம
நிலம 27 இலட்சம னஹெக்கடைரோகே இருந்தது. இபகபோது 21 இலட்சம னஹெக்கடைரோகேக்
குடறந்து விட்டைது. நிலத்தில் னநல் உறபத்தி னச்வதறகுப் பதிலோகே பணப் பயிர்கேுக, கேருமப
ு தலயன உறபத்தி னச்வது, வட்டு மைடனகேளோகே மைோறி விறபது கபோன்ற மைனப்கபோக்கு
வளர்ந்து வருவதோல் விவசோய நிலம குடறந்து வருகிறது.
இந்தப் கபோக்கு ை டித்தோல் உணிப் பறறோக்குடற ஏறபடை வழ வகுத்ததோகி விடும. ு ன்கப
நமைக்கு, பய்ற வடகேகேுக, எ எனண் வித்துக்கேுக, கேோ்கேிகேுக பறறோக் குடற என்்ற கூியடத
நிடனவில் னகேோுககே.
மை எ என்பது ஓர் உயிரியல் னபோருுக என்படத நமமில் பலரும உணரகவ எடும. னபோதுவோகே
மை எணல் அங்கேகே் சத்து (இயறடகே உரம 5 சதம, மைண்சத்து 45 சதம, கேோற்ற 25 சதம, ை ர் 25
சதம, னதோழ உர்சத்து 60 சதமஇருத்தல் நல்ல விடள நிலத்திறகு அடடையோளம.
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நிலத்தின் கமைறபரப்பில் உுகள மைனகல, அதோவது நோன்கு அங்குலம கமைறபரப்கப
கவளோ எடமைக்கு ஏறறது. இப்பவிக் ககேோளத்தில் கேல் கதோன்ிய பிறககே மை எ கதோன்ியது.
இந்த மை எ கதோன்ற, குடறந்தது 10 இலட்சம ் எடுகேுக பிடித்தன என்்ற உணர்ந்தோல்,
நிலத்தின் கமைறபரப்பில் உுகள மை எ கே எடைத்தின் அருடமை நமைக்குப் பரிதைம.
தமிழகேத்தின் நிலப்பரப்பில்- விடள நிலப் பரப்பில் மூன்ில் இர எடு பங்கு நிலம
னசமமை எ நிலகமையோகும. இந்த் னசமமை எ கே எடைு ம ்ழமைறறது; இளகிய
இயல்படடையது. கேோர நிடலதைமின்ி அமில நிடல மின்ி, சமை நிடலயில் இருக்கிறது.
மை எ உயிரறற னபோருுக அன்்ற. பல்வடகே உயிரினங் கேளின் வோழடைம அது. நு எணோடிக்கும
பலப்படைோத டவரஸm ு தல் போக்டீரியோ, ்க்டிகனோடமை சீட்ஸm, போசி, ்மபி, ப்கரோட்கசோவர்,
மை எபழ, எ்றமப, இன்னம பிற ு்சிகேுக, பிரோண இனங்கேுக அதில் வோழ்ந்து வருகின்றன.
ஒரு டகேப்பிடி மை எணல் ககேோடைோன ககேோடி உயிர்கேுக இருக்கின்றன. அவறில் சில,
் ழ்நிடல னசமடமையோகே வோ்ந்திருப்பின் மிகே மிகே விடரவோகேப் னபருக்கேமைடடைகின்றன.
குளிர் மை எணல் உயிர்கேுடடைய னசயல் குடறிபடுகிறது. மை எணல் டரம, னவப்பம,
கேோற்ற ்கிய மூன்்றம னச்டடவயோகே அடமைந்தோல் அ்டியிர் கேுக்குத் தகுந்த ் ழ்நிடல
ஏறபடுகிறது.
சு்றசு்றப்போகே மை எ பழக்கேுக நிடறந்திருக்கும மை எ, வளம நிடறந்திருப்படத உணர்த்தும.
அகதகபோல் பல்வடகே உயிரினங்கேுக கே எ்ணக்குப் பலனோகேோவிடினம ஒரு வோரத்தில்
எ எணறறனவோகே கேணக்கிலடைங்கேோதன வோகேப் பல்கிப் னபருகி வளர்கின்றன.
மை எ வளம என்பது அளவறற னசோத்து மைதிப்படடை யது. கவளோ எடமை னபோருளோதோரத்தின்
உயிர்நோடி, மை எவளத்டதப் போதுகேோத்தகலயோம. மை எவளத்டத இரசோயன உரங்கேுக மூலம
போதுகேோக்கே ு டியோது. இரசோயன உரங்கேுக உரம என்பது கூறப்படுவகத, ஒரு உபசோர
ு டறதோன்.
நிலத்தின் வளத்டதக் கேோப்பது, இயறடகேத் னதோழ உரு ம, தடழ்சத்து உரு கமை என்படத
நம விவசோயிகேுக நிடனவில் னகேோுகள கவ எடும. இரசோயன உரங்கேுக நிலத்தில் உுகள
உரத்டத விடரந்து பயிர்கேுக்கு எடுத்துத் தரும கிரியோ ஊக்கிகேகள என்படத நோம உணர
கவ எடும.
மை எ வளத்திறகுப் படகே, மை எ அரிப்ப. இந்த மை எ அரிப்ப, விவசோயத் னதோழடல்
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சீர்குடலய் னச்து, மைனிதகுலத்துக்ககே அழடவத் தரும. ரோஸmடைன் னசப் என்ற விஞ்ஞோனி
மை எ வளம பறி ்ரோ்ந்து பகேழ்னபறற விஞ்ஞோனி கரோம சோமரோஜ்யத்தின் அழிக்குப்
பயிர்த் னதோழல் சீர்குடலந்ததும ஒரு கேோரணம என்்ற கூி உுகளோர் அவர்.
மை எவளம குடறதல் ஒரு நோட்டு மைக்கேளின், வோழ்க்டகே வழ்்சிக்கு ு க்கியமைோன
கேோரணமைோகும. மைனிதரின் உடைல் நலிக்கு ஊட்டை்சத்து இன்டமை கேோரணம. ஊட்டை்சத்து
தரும உணவின்டமைக்குக் கேோரணம விவசோய் சீர்குடலி.
விடளதைம நன்னச்- பன்னச் பலங்கேடளகயோ, பழத் கதோட்டைங்கேடளகயோ கேோல்நடடைகேுக
கமைதைம கமை்்சல் தடரயோகே மைோற்றவதும அல்லது தோகமை ்குமபடி விட்டு விடுவதும
கூடைோது. கேோல்நடடைகேடளக் கே எடைபடி கேட்டுப் போடில்லோத வடகேயில்-குிப்போகே ்டுகேடள
கமை்க்கும ு டறககேடுகேளோல் மை எ அரிப்ப ஏறபட்டு மை எவளம னகேடும.
இன்்ற தமிழ்நோட்டில் கமை்்சல் தடர என்பகத இல்டல. சில இடைங்கேளில் பல்கல இல்லோத
மைந்டத னவளிகேடள கமை்்சல் தடரயோகேப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஊர்கேுககதோ்றம
கேோல்நடடைகேளின் எ எணக்டகேக்கு ஏறற வோ்ற கமை்்சல் தடரடயதைம, கேோல்நடடைத் திவனத்
தடழகேடளத் தரும மைரங்கேடளதைம வளர்த்தோல்தோன் நமு டடைய நிலத்தின் மை எவளத்டதக்
கேோப்போறற ு டிதைம. கவளோ எடமையிலோன னபோருளோதோரு ம னசழப்போகே இருக்கே ு டிதைம.
கேோறினோலும மை எ அரிப்ப ஏறபடுவது உ எடு. அதோவது கேோறினோல் மை எ பறந்து
கபோ்விடுதலோகும. இதடனத் தடுக்கேப் பலங்கேளின் எல்டலயில்- கவலகேளில் கேோற்றப்
தடுப்ப மைரங்கேடள-உயர்ந்த மைரங்கேடள – உதி, ுவரசு, பலோ ு தலயடவகேடள நடுவது
நன்டமை பயக்கும. இதனோல், கேோறறோல் மை எ அரிப்ப ஏறபடுவடதத் தடுக்கேலோம.
நமைக்குத்  தங்கு னச்தைம மை எ அரிப்ப, மைனிதனோல்அவனடடைய அக்கேடறயின்டமையோல்,
அலட்சியத்தினோல் ஏறபடுவகதயோகும, மை எ அரிப்ப, மைனிதனடடைய கேட்டுப் போட்டுக்குுக
அடைங்கியகத தடடைபடைோ மை எ அரிப்ப, வ்றடமைக்குரிய வோயில், சு தோயத்தின் வலடமைக்கும
னபோருளோதோர் னசழப்பக்கும உடலடவக்கும.
இன்்ற நமு ன் உுகள தடலயோய பிர்சடனகேுுக ஒன்்ற, உடைனடியோகேக் கேவனிக்கே
கவ எடிய பிர்சடன கேுுக தடலயோயது மை எ அரிப்கபயோகும. மை எ அரிப்ப, இந்தியப்
னபோருளோதோரத்டத மிகேிம போதிக்கும. ்தலோல், ۔
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நிலத்திடன உழோமைல் தரிசோகேப் கபோடைோ தர்!
நிலத்திடன கமைடு புகளமைோகே அடமைய விடைோ தர்!
சமைநிடல் சு தோயம கேோண ு தல் ு யறசி,
சமைநிடல நில அடமைப்ப
னப்தைம மைடழ ை ர்,
நின்்றம நிறகேோமைலும
னமைல்ல நிலமைகேடளத் தழவி ஓடை் னச்வர்!
மைனிதனக்கு ்டடைகபோல
நிலத்திறகு ஒரு பசுடமை, கபோர்டவ !
கே எடைபடி ்டு மைோடுகேடளக்
கேட்டுப்போடில்லோமைல் கமையவிடைோ தர்!
விடரவில் னகேோுகடள லோபம தரும எதுிம
அழடவகய தரும.
கேோடுகேடள அழக்கும னவுகளோடுகேடளத் தவிர்ப்பீர்!
நிலத்டத ஊட்டி வளர்க்கும
னசமமைியோடுகேடள் கசர்த்திடுவர்!
கேோற்றத் தடுப்ப மைரங்கேடள
கவலகேுக கதோ்றம நடுவர்!
கேோலத்தோல் அடமைந்த மை எவளத்டத இழக்கேோ தர்!
மை எவள இழப்ப,
மைனிதகுலத்திறகு அழி என்்ற உணர்வர்!
நமு டடைய விவசோயப் போதிப்பக்கும கவளோ எடமை அடிப்படடையிலோன னபோருளோதோரப்
போதிப்பக்கும மிகே ு க்கியமைோன கேோரணங்கேளில் ஒன்்ற, வறட்சி.
நமைது நோட்டில் னப்தைம மைடழ 76 னசன்டி மட்டைருக்கும குடறி. இந்தியோவில் னப்தைம
மைடழடயத் னதன்கமைறகிலருந்து வசும கேோற்ற இந்துமைோக் கேடைலல் படிந்து ை ர்
சுமைந்துனகேோ எடு வந்து தருகிறது. இதுகவ, னதன்கமைறகுப் பருவக் கேோற்ற மைடழ.
னதன்கமைறகுப் பருவ மைடழகய னப்தைம மைடழயில் னபரும பகுதி, கதோரோயமைோகே 75
விழக்கேோடு.
அடுத்துப் னப்வது வடைகிழக்குப் பருவ மைடழ. ஒரு ் எடில் 76 னசன்டி மட்டைருக்கும
குடறவோகே மைடழ னப்தோல் அந்தப் பகுதி வறட்சியோல் போதிக்கும.
நம தமிழ்நோடு இ்டவடகேயில் போதிப்பக்குுகளோவது. இங்ஙனம வறட்சியோல் போதிப்படதத்
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தவிர்க்கேிம. மைடழடய கூடுதலோகேப் னபறிம கேோடுகேளின் அளடவக் கூடுதலோக்கே
கவ எடும. கவளோ எடமை ு டறப்படி னமைோத்த நிலப்பரப்பில் மூன்ில் ஒரு பங்கு கேோடு
இருக்கே கவ எடும. இப்கபோது அ்டவளி இல்டல.
னப்தைம, குடறந்த மைடழத் த எணீடர, ு டறயோகேப் பயன்படுத்த நோம கேற்றக்னகேோுகள
கவ எடும. ககேோடடை மைடழ- னதன்கமைறகுப் பருவ மைடழக் கேோலத்தில் நிலத்டத உழதுவிடை
கவ எடும. இதனோல் நிலம, னப்த மைடழத் த எணடரத் தன்போல் டர்த்து டவத்திருக்கும.
அடுத்து வரும வடைகமைறகுப் பருவ மைடழக் கேோலத்தில் நடைி னச்யத்தக்கே வடகேயில்
கிணற்றத் த எணடரக் னகேோ எடு நோற்றப் போவி டவத்துக்னகேோுகள கவ எடும.
வடைகமைறகுப் பருவ மைடழ னப்திடைன் உழத நிலத்டத ஒன்்ற அல்லது இர எடு உழவில்
கச்ற கேலக்கி நட்டுவிட்டைோல் த எணீர்ப் போசனம இல்லோமைகல மைடழ ை ரிகலகய பயிடர
வளர்த்து மைகே் ல் கே எடுவிடைலோம.
நோுக்கு நோுக பருவ கேோலம மைோி வருகிறது. மைடழயின் அளிம குடறந்து வருகிறது. இந்த்
் ழ்நிடலகேடளனயல்லோம கேவனத்தில் னகேோ எடு விவசோயி கேுக நடைந்துனகேோ எடைோல்தோன்
கவளோ எடமை அடிப்படடை யிலோன னபோருளோதோரத்டதப் போதுகேோக்கே ு டிதைம.
்றில் த எணீர் வரட்டும, கே எமைோயில் ை ர் நிடறயட்டும என்பது இன்டறய ் ழ்நிடலக்கு
ஒத்து வரோதது. அகதோடு னப்தைம மைடழத் த எணடர் னசோட்டு ை ர்கூடை வணோகேோமைல்
கசகேரிக்கும மைனப்போன்டமை கதடவ.
நிலத்தில் பல், ு எடு ு டளத்து வளர்ந்து மூடிதைுகள இடைங்கேுக மைடழ ை டர மிகே மைந்த
கேதியில் தத்தி் னசல்லும. கேோடு அடைர்ந்த நிலத்து மை எ, தன்கமைல் விழம ை டரக் கேடைற
பஞ்சுகபோல் உிஞ்சித் கதக்கி நி்றத்திக் னகேோுகும.
்தலோல், ை ர்் கசர்க்டகே நிலப்பகுதி, ை ர்ப் பரளி நிலப்பரப்ப, கே எமைோ்கேுக, வோ்க்கேோல்கேுக,
கே எமைோ்க் கேடரகேுக ு தலயடவகேளில் மைரங்கேடள வளர்ப்பது நல்லது. இந்த மைரங்கேுக
த எணடரக் குடித்துவிடும என்ற அ்சம தவறோனது. 10 விழக்கேோட்டுத் த எணடரக்கூடை
மைரம குடிப்பதில்டல.
அடவ, னப்தைம மைடழ ை டர நிலத்துக்குுக னசலுத்தி நிலத்தடியில் ை டரத் கதக்கி டவத்து,
கிண்றகேளில் ை ர் வளத்டதப் போதுகேோத்துத் தரும. பவிியர்ப்ப ்றறல் ை ர்த் திவடலகேடள
நிலத்துக்குுக இழத்து டவத்து் கசமிக்கிறது.
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இங்ஙனம மைரம, பல் ு தலயடவகேளோல் மைடழ ை டர ு டறப்படுத்திய மிதமைோன
ை கரோட்டைமைோகே அடமைய விடைோமைல், ஓடடையோகே விரிவடடைந்து ஒடை அனமைதித்தல் கூடைோது.
உடைன் தடுத்து் சீர்னச்ய கவ எடும. இல்டலகயல் அடவ மைோனபரும ஓடடைகேளோகி நிலம,
ப எடண, ஊர் ு ழதும கூடை அழத்துவிடும.
கவளோ எடமை னபோருளோதோரத்தில் நிலு ம நிலத்தின் வளு ம னபருமபங்கு வகிப்பதோல்
மை எவளம பறிதைம மை எ அரிப்டபப் பறிதைம அதிகேம னசோல்ல கநரிட்டைது.
கவளோ எடமைக்கு அடிப்படடையோன மை எவளத்டதப் பறி அிந்துனகேோ எகடைோம. நமைது
தமிழ் நோட்டின் நிலப்பரப்ப, னப்தைம மைடழ, இயறடகே் ் ழ்நிடலகேுக்கு ஏறப உுகள
னதோழல், படிமைரம வளர்ப்ப. னசமமை எ சரடள கேலந்ததோகே இருப்பதோல் மைோிம, பலோிம
நன்றோகே வளரும.
மைோவிறகு, டவத்த ு தலோ எடிறகு மைட்டும த எணர் ஊறினோல் கபோதும. பின் வரும
் எடுகேளில் மைடழை ர் மைரத்டத் சுறித் தங்குவதறகு ஏறறவோ்ற மை எடண கேட்டினோலும,
நிலத்டத உழதோலும கபோதும. த எணர் போ்்ச கவ எடும என்ற அவசியம இல்டல.
அதிகே ு தலீடும கதடவயில்டல. ரூ 5000 இருந்தோல் கபோதும. பின் ் எடுகதோ்றம
போதுகேோப்பக்கும பரோமைரிப் பக்கும ரூ 2000 வடர னசலவோகும.
மைோ, பயிர்னச்தைம நிலத்தில் ு தல் ்்ற வருடைங்கேுக வடரயில் ஊடு பயிர் பய்றவடகேகேுக,
கேடைடல ு தலயன சோகுபடி னச்யலோம. இதில் பரோமைரிப்ப் னசலிக்குரிய னதோடகே
கிடடைத்து விடும.
மைோமபழ வடகேயில் ை லம, னபங்கேளூர் நமைது பகுதிக்கு ஏறறது. இது பணப்பயிரும ்கும.
இந்தப் பழ மைரங்கேுக ் எடுகதோ்றம தவறோமைல் கேோ்க்கும. மைரம ு ழவதும கேோ்க்கும.
ஐந்து வருடைத்திலருந்கத கேோ்க்கே ்ரமபித்து விடும. 10 வருடைத்திலருந்து நன்றோகேக்
கேோ்க்கும.
சரோசரி மைரம ஒன்்றக்கு 50 கிகலோ கேோ்க்கும. ஒரு கிகலோ விடல 10 ரூபோ். 40 மைரங்கேுக்கு
2000 கிகலோ. இதன் மைதிப்ப 20000 ரூபோ். இ்டவளி வருமைோனம கவ்ற எந்த்
சோகுபடியிலும கிடடைப்பதில்ன்ல. மைோவின் வயது 35 வருடைம ு தல் 40 வருடைம
வடரயோகும.
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அடுத்து, பலோமைரம. பயிரிடும னசலி, பரோமைரிப்ப் னசலி ்கியடவ மைோடவப்
கபோலகவதோன் இதறகும ்கும. ்னோல், ஒரு ஏக்கேருக்கு 70 மைரங்கேுக நடைலோம. பலோிம 5
வருடைம ு தல் பலன்னகேோடுக்கே ்ரமபித்து 10 வருடைத்திலருந்து ு ழ மைகே் ல் தரும.
அதோவது பலோமைரம ஒன்்றக்கு 10 பழம 70 மைரங்கேுக்கு 700 பழம. ஒரு பழத்தின் விடல ரூ
80 பலோ சோகுபடியின் மூலம ் எடு ஒன்்றக்கு் சரோசரி ரூ 50,000 வருவோ் கிடடைக்கும.
்தலோல், நம நோட்டுப் னபோருளோதோரத்தில் குிப்போகே அந்நிய நோட்டு் னசலோவணயில்
பழத்தின் பங்கு அதிகேம. நமு டடைய நோட்டின் ஏற்றமைதியில் 25 விழக்கேோட்டுக்கும
கமைலோகேப் பழங்கேும பழப்பக்குவப் னபோருுககேும பங்கு வகிக்கின்றன.
பழத்கதோட்டைம அடமைக்கும னதோழடல அிய பழக் கேன்்றகேடள வோங்கே பசுமனபோன்
ு த்துரோமைலங்கேத் கதவர் மைோவட்டைத்திலுுகள கநமைம, அரசு பழப் ப எடணடய நோடைலோம.
நமைது நோட்டில் பலபகுதிகேளில் னதன்டன நன்றோகே வளரும. னதன்டன, நல்ல பணப் பயிர்;
நல்ல வருமைோனம தரக் கூடியது. னதன்டன ஒரு ஏக்கேருக்கு 50 ு தல் 60 வடர நடைலோம.
சில உயர் ரகேங்கேுக அல்லது கேவனிப்ப அடிப்படடையில் 5 வருடைத்திகலகய கேோ்ப்பக்கு வந்து
விடும கேோலதோமைத மைோயின் 7 வருடைங்கேளில் கேோ்க்கேத் னதோடைங்கிவிடும. நல்ல ு டறயில்
உரம டவத்து மைோதம 2 த எணீர் போ்்சினோல் ஒரு மைரம சரோசரி 200 கேோ் கேோ்க்கும,
குடறந்தோலும 100 கேோ்க்குக் குடறயோது.
்னோல், நோட்டில் இப்கபோது சரோசரி மைரம ஒன்்றக்கு 80 கேோ்தோன் கேோ்க்கிறது. 200-க்கும
60-க்கும உுகள வித்தியோசம இழப்ப இது நமு டடைய னபோருளோதோரத்டதப் போதிக்கும.
சரோசரி ஒரு னதன்டன ் எடு ஒன்்றக்கு ரூ 800 னகேோடுப்பதறகுப் பதில் ரூ 240 தோன்
தருகிறது.
இந்தியப் னபோருளோதோரத்தில் கதங்கேோயின் பங்கு கேணசமைோனது. ்தலோல், னதன்டனடய
நன்றோகேப் பரோமைரித்து உரிய பயடன அடடைவதன் மூலம விவசோயிகேளின் வோழ்க்டகேத்தரம
உயரும. நோட்டின் னபோருளோதோரம கமைமபடும.
இந்தியோவின் னபோருளோதோரத்தில் விவசோயப் னபோருுககேளின் விடலக் னகேோுகடகே,
விவசோயிகேுக்கு ஏறறதோகே இல்டல. விவசோயப் னபோருளோதோரத்தில் ஏறபடும இலோபத்டதப்
னபருமபோலும இடடைத் தரகேர்கேகள அடடைகின்றனர்.
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பழம, கேோ்கேிகேடள அழகேோமைல் போதுகேோக்கும வசதிகேுக உறபத்தியோகும தலங்கேளில்
இல்டல. னநல்லும கூடைப் கபோதிய போதுகேோப்ப் னச்யப் னபறோமைல் பலலட்சம டைன்கேுக
வணோகின்றன.
கவளோ எடமைப் னபோருளோதோரத்தில் சீரோன நிடல, நிலவ கவ எடுமைோனோல் மைறறப்
னபோருுககேுக்குப் கபோல, உறபத்தி னச்பவர்கேகள, விடல நிர்ணயிப்பவர்கேளோகே இருக்கே
கவ எடும.
உறபத்தியோளருக்கும நுகேர்கவோருக்கும இடடையில் இடடைத்தரகேர் இல்லோமைல் இருப்பது
நல்லது. தவிர்க்கே இயலோது எனில், தரகேர்கேளின் எ எணக்டகேடயயோவது குடறக்கே
கவ எடும. அப்கபோதுதோன் விடலகுடறதைம: விவசோயிகேளின் வோழ்க்டகேத்தரம உயரும.
நமைது நோடு, கேோ்கேி உறபத்தியிலும பறறோக்குடற தைடடையகதயோகும. அந்நிய்
னசலோவணடய டட்டித் தருவதும கூடைக் கேோ்கேிகய என்படத மைறந்து விடைக் கூடைோது. ஒரு
ஏக்கேரில் கேோ்கேி சோகுபடி னச்ய ரூ 1100 னசலவோகும; ்னோல் வரி ரூ 4750 ்கும.
த எணர்த் கதடவதைம குடறகவ. பரோமைரிப்பில் மைட்டுகமை அக்கேடற கதடவ.
அடுத்து நமைது நோட்டுப் னபோருளோதோரத்தில் னநல் கேணசமைோன பங்கு வகிக்கிறது. னநல்
உறபத்தியில் தன்னிடறி னபறிருப்பது மைகிழத்தக்கேது.
்யினம, நமைது நோட்டில் னநல் உறபத்தி னஹெக்கடைர் ஒன்்றக்கு 3 1/2 டைன்னக்குப் பதில் 1
1/2 டைன்னோகேத்தோன் இருக்கிறது. னநல் உறபத்திடய கமைலும கூட்டினோல் கவளோ எடமைப்
னபோருளோதோரம சிறக்கும.

இந்தியப் னபோளோதோரத்தில் கவளோ எடமைப் னபோருளோதோரம ு தல் இடைத்டத வகிக்கே
கவ எடும. தரிசு நிலங்கேுக அடனத்தும ஏதோவது ஒரு வடகேயில் கமைமபோடு அடடைய
கவ எடும.
விவசோயத்டதப் பன் ு கேமைோகே் னச்தோல்தோன் னநல், பழமைரங்கேுக, னதன்டன, கேோ்கேிகேுக
என்்ற நிலத்டதப் பிரித்து் சோகுபடி னச்தோல்தோன் ் எடு ு ழவதும வருமைோனம வரும.
கூடுதலோன நிலப்பரப்பில் வியோபோர ரீதியோன பழங்கேுக, னதன்டன கபோன்றடவகேடள
உறபத்தி னச்தோல்தோன் இந்திய நோட்டின் னபர்ருளோதோரத்தில் அந்நிய் னசலோவணடய
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அதிகேமைோகே அடடைய ு டிதைம.
கவளோ எடமைத் னதோழல் எல்லோத் னதோழடலதைம விடை் சிறந்தது; சுதந்திரமைோனது;
நிடலயோனது. விவசோயப் னபோருுககேளின் விடல நிர்ணயம, உறபத்தி னச்த னபோருுககேடளப்
போதுகேோத்தல் ்கியவற்றக்கு உரிய ஏறபோடுகேுக கதடவ.
கவடல கதடிப் கபோகே கவ எடைோம
கவளோ எடமையில் டடுபடுகவோம!
--17-9-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ஒலப்பரப்போன உடர.
--------------------
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7. கேோல்நடடை னபோருளோதோர் சிந்தடனகேுக

மைனித வோழ்க்டகேயில் கேோல்நடடைகேுக வகிக்கும பங்கு மிகேிம னபரியது ்கும. மைனிதனக்கு
உறற கதோழடமை யோகே வளர்ந்து, வோழ்ந்து அவனக்கு ஊட்டைம தருவனவோகேிம, ்க்கேம
தருவனவோகேிம விளங்கும னபருடமை கேோல்நடடைகேுக்ககே உ எடு.
மைனிதனின் இன்ியடமையோத் கதடவக்ளோகிய உணி, உடடை, கேளிப்ப, மைகிழ்்சி, கேோவல் என
துடறகதோ்றம கேோல்நடடைகேுக ு க்கியமைோன இடைத்டதப் னபற்ற வந்து உுகளன; னபற்ற
வருகின்றன. விவசோயத் னதோழலுக்கும கேோல்நடடைகேுக கதடவ. நிலத்திறகு வளம கேோக்கும
னதோழ உர உறபத்திக்குக் கேோல்நடடைகேுக மிகேிம கதடவ மைட் மைல்ல,
இன்ியடமையோதடவதைமைோகும.
கேோல்நடடைகேுக இல்டலகயல் விவசோயம இல்டல; உணி இல்டல; ஏன் மைனிதகுல
வோழ்க்டகேயின் ்தோரகமை கேோல்நடடைகேுக என்றோல் மிடகேயோகேோது. அதனோகலகய
னசல்வத்திறகு "மைோடு" என்்ற னபயர் ் ட்டியது வுகுவம.
தமிழர் தம அகேத்திடண வோழ்விலும கூடை ஏ்றதழ ிதல் என்ற துடற அடமைந்துுகளது.
னதோன்டமையோன சிவனநியில் எருது சிறப்போன இடைத்டத, சிவனபருமைோ னக்கு
ஊர்தியோகேிம, உயர்த்திப்பிடிக்கும னகேோடியோகேிம, சிறப்பிக்கேப் னப்றகிறது. டதத்
திங்கேளில் னபோங்கேலன் கபோது, மைோட்டுப் னபோங்கேலும உ எடு.
இந்திய நோட்டின் னபோருளோதோரத்தில் கேோல்நடடை கேளின் பங்கு சுமைோர் 9 விழக்கேோடு இருந்து
வருகிறது. இந்தியோவில் கவளோ எடமைத்துடற மூலம கிடடைக்கும வருவோயில் 30
விழக்கேோடு கேோல்நடடைகேுக மூலம கிடடைக் கிறது. இது தவிர, கதோல் மைற்றம கதோல்
அடிப்படடையில் ்ன னபோருுககேளின் உறபத்தி 2600 ககேோடி ரூபோ் அளிக்கு
உயர்ந்துுகளது.
இந்தியப் னபோருளோதோரத்தில் கேோல்நடடைப் னபோருளோ தோரத்தின் பங்கு கேணசமைோகே இருக்கிறது.
நமைது நோடு, அந்நிய் னசலோவணயோகே 50 ககேோடி ரூபோ் வடரயில் கேோல்நடடைகேளின் கதோல்,
கதோல் அடிப்படடையிலோன னபோருுககேுக ஏற்றமைதி னச்வதன் மூலம டட்டுகிறது. ்தலோல்,
தரமைோன கேோல்நடடைகேடள-மைோடுகேடள வளர்ப் பதன் மூலம அந்நிய் னசலோவணடயக்
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கூடுதலோகே டட்டை ு டிதைம.
நிலங்கேளில் பணப்பயிர்கேுக சோகுபடி னச்து அடடைதைம இலோபத்டத விடை
கேோல்நடடைகேுக்குுகள  தவனப்பல் வளர்த்து, கேோல்நடடைகேடளதைம வளர்த்தோல் அதிகே
இலோபம கிடடைக்கும.
மூன்்ற கேலப்பின னஜர்சி . கேறடவ மைோடுகேுக, 5 + 1 அளிுகள தடல்கசரி இன
னவுகளோடுகேுக னகேோ எடை ஒரு ூனிட் டவத்து வளர்த்தோல் ் எடு ஒன்்றக்கு ஒரு
னஹெக்கடைருக்கு ரூ. 22,800 கிடடைக்கும. சோதோரணமைோகே் னச்தைம சோகுபடியில் ரூ. 8,450
தோன் கிடடைக்கும. இந்த மைோதிரி ப எடணகேுக்கு "ஒருங்கிடணந்த ப எடண" என்்ற னபயர்.
இந்த ஒருங்கிடணந்த ப எடணயில் கவடல நோட் கேும குடறி. போல் உறபத்திடய
டமையமைோகேக் னகேோ எடை ஒருங்கிடணந்த கூட்டுப் ப எடணயில் போல் மூலம கிடடைக்கும
னரோக்கேப் பணம னமைோத்த வருமைோனத்டதக் கூடுதலோகேத் தரும. அதுமைட்டுமைன்ி ் எடு
ு ழவதும வருமைோனம தரும.
நோட்டிடன வளப்படுத்தும போடதயில் பலதரப்பட்டை இதோழல்கேுக இருந்தோலும
விவசோயு ம அடத் சோர்ந்த னதோழல்கேுமதோன் இன்னம ு ன்னணயில் உுகளன.
கேோல்நடடை வளர்ப்பக்கு அனசரடணயோன கவளோ எடமைக் கேோடுகேளிலும அடத் சோர்ந்த
னதோழல்கேளிலும நோட்டின் 60 விழக்கேோடு மைக்கேுக டடுபட்டுுகளனர். நோட்டு மைக்கேுக
னதோடகேயில் 60 விழக்கேோடு மைக்கேுக வோழ்க்டகேக்கு ்தோரமைோகே இருப்பது கேோல்நடடைகேுக
வளர்ப்பம, கேோல்நடடை சோர்ந்த னதோழல்கேுகமை யோம.
நமைது நோட்டு மைக்கேுக்கு-விவசோயிகேுக்குக் கேோல்நடடை வளர்ப்ப அிவியல் சோர்ந்த னதோழல்
என்படத உணர்த்த கவ எடும. கேோல்நடடைகேடள அிவியல் சோர்ந்த வடகேயில்
வளர்க்கேோவிடில் கபோதிய பயன் தோரோ வருவோதைம தோரோ.
பழங்கேோலத்தில் கேோல்நடடை வளர்ப்ப, கவளோ எடமை யின் துடணத் னதோழலோகேகவ இருந்து
வந்துுகளது. ்னோல் இன்்ற, கேோல்நட்டை வளர்ப்ப, வியோபோர கநோக்கேத் துடைன் கூடிய ஒரு
னதோழல் என்ற நிடலக்கு வளர்ந்து விட்டைது.
கேோல்நடடைகேளில் கேலப்பினம, கேோல்நடடை வளர்ப்பில் பதிய னநிு டறகேுக-உத்திகேுக, கநோ்த்
தடுப்ப ு டற, கேோல்நடடை அடிப்படடையிலோன பதிய பதிய னதோழல்கேுக ்கியன நோும
வளர்ந்து வந்து னகேோ எடிருக்கின்றன. இனிகமைலும வளரும.
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இத்தகு அிவியல் சோர்ந்த கபணலோல் - பரோமைரிப் போல், 1970-1971-ல் 93,400 டைன்னோகே
இருந்த போல் உறபத்தி, 3,37,500 டைன்னோகே உயர்ந்துுகளது. இது தவிரக் ககேோழப் ப எடண
வளர்ப்பத் னதோழலோல் 1961-ல் 650 ககேோடி ரூபோ் மைதிப்பிலருந்தது, 1989-ல் ரூ. 34,54
மில்லயன் ரூபோ் அளிக்கு வளர்ந்துுகளது.
உலகே நோடுகேுக பலவறடறதைமவிடை இந்தியோவில் கேோல்நடடைகேுக அதிகேம. உலகேத்தில் உுகள
கேோல்நடடைகேளின் எ எணக்டகேயில் சறகறறக் குடறய 21 விழக்கேோடு நமைது நோட்டில் உுகள
கேோல்நடடைகேுக,
கேோல்நடடைகேளில் ு தன்டமையோனது பசு. நமைது சு தோய மைரபப்படி பசு, ுசடனக்குரியது.
்யினம பசுக்கேுக வளமைோகே வளர்க்கேப்படுவதில்டல.
நமைது நோட்டில் 17.6 ககேோடி பசுமைோடுகேுக உுகளன. எருடமைகேுக 5.3 ககேோடி உுகளன. ்கே 22.9
ககேோடி மைோடுகேுக, இவறில் கேோடள-கிடைோ ்கியவறடறக் கேழத்துக் கேணக்கிட்டைதில் 8 ககேோடி
போல்மைோடுகேுக உுகளன.
இந்த 8 ககேோடி போல் மைோடுகேளில் 2.4 இலட்சம போல் மைோடுகேுகதோன் தினசரி 2 லட்டைருக்கு
கமைல் போல் னகேோடுக் கின்றன. போக்கி 5.6 இலட்சம போல் மைோடுகேுக தினசரி 2 லட்டைருக்கும
குடறவோகேகவ போல் கேறக்கின்றன.
நம நோட்டுப் பசுக்கேுக வருடைம சரோசரி 175 கிகலோ கிரோமதோன் போல் கேறக்கின்றன. எருடமைகேுக
வருடைம சரோசரி 440 கிகலோ கிரோம போகல கேறக்கின்றன. இந்த அளி, அிவியல் சோர்ந்த
ு யறசியோல் 5431 லட்டைரோகே உயர்த்தப்னபற்றுகளது.
நமைது தமிழ்நோட்டில் 107.75 இலட்சம பசுக்கேும 28.79 இலட்சம போல் கேறக்கும
எருடமைகேும உுகளன. தமிழ்நோட்டில் ஒரு பசுமைோடு ஓர் ் எடுக்குக் னகேோடுக்கும போலன்
சரோோரி அளி 200 லட்டைர்; ஓர் எருடமை 283 லட்டைர். ஓர் ்டு 20 லட்டைர். ்யினம
நமு டடைய கதடவடய கநோக்கே, பறறோக்குடறகய!
ஒரு மைனிதனக்கு் சரோசரி ஒரு நோடளக்கு 280 கிரோம போல் கதடவ. தமிழ்நோட்டில்
கிடடைப்பகதோ சரோசரி 61 கிரோமதோன். இந்தப் பறறோக்குடறடயப் கபோக்கே, தரமைோன
கேோல்நடடைகேடள வளர்க்கே கவ எடும.
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நவன அிவியல் சோர்ந்த பரோமைரிப்ப ு டறகேுகடைக் டகேயோ எடு போல் உறபத்திடயக் கூட்டை
ு யலகவ எடும. அப்கபோதுதோன் நமைது னபோருளோதோரம கமைமபோடு்றம.
நமைது கதடவயில் 37.5 விழக்கேோடு போகல இப்கபோது உறபத்தியர்கிறது. போல் உறபத்தி
ு மமைடைங்கு உயர்ந் தோல்தோன் சுயகதடவ ுர்த்தியோகும. மைக்கேுக்கு நலம
சோர்ந்த வோழ்க்டகே கிடடைக்கும.
ப எடணகேளில் வளர்க்கே, பசுக்கேுக சிறந்தடவயோ? எருடமைகேுக சிறந்தடவயோ? கேணக்கின்படி
போர்த்தோல் பசுடவவிடை, எருடமை அதிகேப் போல் கேறக்கிறது. பசுவின் போலல் உுகளடதவிடை
எருடமைப் போலல் இர எடு மைடைங்கு னவ எனண் அதிகேமைோகே இருக்கிறது. பண வருவோடய
கநோக்கின் பசுடவவிடை எருடமைதோன் நல்லது.
்னோல், பசு தூ்டமையோகே இருக்கும. எருடமை அசுத்த மைோனது. எருடமைகேுக வளர்ப்பதோல்
கநோ் பரிவதறகுரிய வோயில்கேுக மிகுதி. மைக்கேளின் ை  எடை னநடிய நல்வோழ்ி கநோக்கில்
பசுமைோடுகேுக வளர்ப்கப நல்லது.
மைோடுகேளின் வளர்்சி 4 ு தல் 5 ் எடுகேுக்குுக ு டிந்துவிடும. அதன் பிறகு அடவ
வளர்்சி அடடைவ தில்டல. பசுமைோட்டின் சரோசரி வயது 20 ு தல் 23 ் எடு கேளோகும.
எருடமை மைோட்டின் சரோசரி வயது $23 ு தல் 25 ் எடுகேளோகும.
்கேகவ, மைோடுகேளின் வளர்்சிப் பருவமைோகிய கேன்்றகேளோகே இருக்கும பருவ கேோலத்தில் நல்ல
ஊட்டை்சத்துக்கேுக னகேோடுத்து நன்றோகே வளர்க்கேகவ எடும. கேன்்றகேுக்குப்; பரத் சத்துுகள
உணி அதிகேம கதடவ.
ஒரு போல்மைோடு சரோசரி தினசரி 10 ு தல் 15 லட்டைர் வடர போல் னகேோடுக்கேோது கபோனோல்
போல்மைோடு வளர்த்தல் னதோழல் ரீதியோகே அடமையோது. பண வருவோ் குடறதைம; னசலி கூடும.
சரோசரி 8 லட்டைரோவது கேறக்கேகவ எடும. 2 லட்டைருக்கும போல் குடறந்தோல் அந்தப் போல்மைோடு
வளர்ப்பவருக்கு் சுடமைகயயோகும.
இஸmகரல் கபோன்ற நோடுகேளில் 60 லட்டைர் வடர ஒரு மைோடு கேறக்கிறது. நமைது நோட்டிலும
படழய கேோலத்தில் குடைத்தில் போல் கேறந்ததோகே ் எடைோுக நோ்சியோர் கூ்றகின்றோர். இப்கபோது
போல் கேறப்பது னசமபகேளிலும, உழக்குகேளிலுமதோன் .
போல்மைோட்டு வளர்ப்ப மிகேிம னபோருளோதோர அமசம உடடையது. ஒரு பசுவின் கேறடவ
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மைறடவக் கேோலம அதோவது ஒரு கேன்்ற டனவதறகும அடுத்த கேன்்ற டன. வதறகும உுகள கேோல
இடடைனவளி குடறயகவ எடும. சரோசரி, ஓர் ் எடுக்கு ஒரு கேன்்ற டனதல் கவ எடும.
்னோல், நமைது நோட்டில் 12 மைோதம ு தல் 18 மைோதம வடரகூடை, சிடனபிடிக்கேக்
கேோலதோமைதமைோகிறது. கேறடவ. மைறடவக் கேோலத்டதக் குடறத்தோல்தோன் கேோல்நடடை வளர்ப்பில்
இழப்டபத் தவிர்க்கே இயலும.
இரு கேன்்றகேுக்கிடடையில் 60 நோுககேுக போல் வறி யிருந்தோல் கபோதுமைோனது. இப்கபோது
நடடைு டறயில் 60 ு தல் 150 நோுககேுக வடரயில் கேறடவ மைறடவ ை டிக்கிறது. பல
இடைங்கேளில் கூடுதலோகேிம இருக்கிறது.
நோட்டுப் பசுக்கேடளவிடை, கேலப்பினப் பசுக்கேுக இளம வயதிகலகய பருவம அடடைந்துவிடும.
கேலப்பினப் பசுக்கேுக ் எடு ஒன்்றக்கு ஒரு கேன்்ற டனம. ்தலோல், நோட்டுப் பசுக்கேடளவிடை,
கேலப்பினப் பசுக்கேுக அதிகேப்படி யோன கேன்்றகேடள டனகின்றன.
கேலப்பினப் பசுக்கேுக கேன்்ற டன்ற மூன்றோவது மைோதத் திகலகய சிடனப்பட்டு விடுவதோல்
சரோசரி ் எடு ஒன்்றக்கு ஒரு கேன்்ற டனகின்றன. அதிகேமைோன கேன்்ற கேடள டனவகதோடு
மைட்டுமின்ி அதிகேமைோன போடலதைம கேறந்து தருகின்றன.
்தலோல், வளர்ப்பக்கு-னபோருளோதோர ரீதியில் கேலப்பினக் கேோல்நடடைகேகள நல்லது. கேலப்பின
மைோடு கேடளப் பரோமைரிக்கே அதிகேக் கேவனு ம, அக்கேடறதைம, ு யறசிதைம கதடவ. பயடன
கநோக்குமகபோது இது னபரிதல்ல.
கேோல்நடடை வளர்ப்பில் ு க்கியமைோனது பசுந்  தவன மைோகும. தமிழ்நோட்டிலுுகள
கேோல்நடடைகேுக்குத் தறசமையம பசுந் தவனப் பறறோக்குடற 50 விழக்கேோட்டுக்கும கூடுதல்
்கும. இந்த விவரம புகளியியல்படியோகும உ எடமையில் நத அளடவவிடை, பசுந் தவனப்
பறறோக்குடற கூடுத லோகேகவ இருக்கும.
னபோதுவோகே நமைது நோட்டு விவசோயிகேுக, தங்கேுடடைய நிலத்தின் ஒரு பகுதியில்
கேோல்நடடைகேுக்குப் பயன்படைக் கூடிய பசுந் தவனங்கேடளப் பயிரிடுவதில்டல; பயிரிடை
விருமபவதும இல்டல.
னபோதுவோகேக் கேோல்நடடைகேுக்கு, கவளோ எடமைக் கேழிப் னபோருுககேடளகய  தவனமைோகேத்
தருகின்றனர். இவறில் பிரதோன இடைத்தில் இருப்பது டவக்ககேோல்.
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டவக்ககேோல், கேோல்நடடைகேுக்கு மிகேிம கதடவயோன நோர்்சத்து மிக்கே உணி. ்னோல்,
டவக்ககேோலன் மூலம மைோடுகேுக்குக் கிடடைக்கும ஊட்டைம மிகேிம குடறகவயோம.
டவக்ககேோலன் பயன், மைலக்குடைல் இயக்கேத்திறகுஅு க்கேத்திறகு உதவியோகே இருந்து
சோணத்டத னவளித் துகுதகலயோகும.
்தலோல், போல் மைோடுகேுக்கு இன்ியடமையோதனவோகே உுகள பசுந் தவனப் பயிர்கேடள
வளர்ப்பதில் தனிக்கேவனம னசலுத்தகவ எடும. நமைது நோட்டு விவசோயிகேளில் 80 விழக்கேோடு
விவசோயிகேுக 23 ஏக்கேர் நிலு ம அதறகுக் குடறவோன நிலு ம டவத்திருப்பவர்கேகளயோம.
இந்த் சி்ற விவசோயிகேளின் னபோருளோதோர கமைமபோட்டுக்கு மிகுதிதைம பயன்தரக் கூடியதும,
பண வருவோ் உடடையது மைோன உபனதோழல் போல்மைோடு வளர்த்தல், ஏன்?
வருவோ்க்கு உத்தரவோதம உடடைய னதோழலோகேிம அடமைதைம. சி்ற விவசோயிகேுக தங்கேளது
நிலத்தில் 0.80 னஹெக்கடைர் நிலத்டத விவசோயத்திறகும 0.20 னஹெக்கடைர் நிலத்டத
கேோல்நடடைத்  தவனம பயிர் னச்வதறகும என்்ற ஒதுக்கி, அப்பகுதியில் கசோளம, மைக்கேோ்
கசோளம, ககேோ 1, கினியோககேோ 2, கபோன்றடவகேடள வளர்த்தோல் பசுந்  தவனப்
பறறோக்குடறடயத் தவிர்க்கேலோம.
கமைலும பய்ற வடகேடள வளர்த்தோல் மைனிதருக்கும உணவோகும. பய்ற வடகேத் தடழகேுக
கேோல்நடடைகேுக்குத்  தவனமைோகேிம பயன்படும. நிலத்திறகும ்க்ஸிஜன் கிடடைக்கும.
பசுந் தவனத்தில் பரத் சத்துுகள சுபோபல், கிடளரிசி டியோ, அகேத்தி, துவடர, கவலமைசோல்
கபோன்றவறடற வளர்க்கேலோம. இவறில் சுபோ தடழ மைட்டும சில விதி ு டறகேுடைன்
மைோடுகேுக்குக் னகேோடுக்கே கவ எடும. 10 பங்கு சுபோ தடழதைம 2 பங்கு இதர
பசுந்தடழகேுமைோகேக் னகேோடுக்கே கவ எடும. தனி சுபோ பல் மைட்டும தருவது நல்லதல்ல. தனி
சுபோ பல் மைட்டும னகேோடுத்தோல் மைோடுகேுக கேழதைம.
கேோல்நடடை வளர்ப்பில்-னபோதுவோகேப் போல்மைோடுகேுக வளர்ப்பில் பசுமபல் ு க்கிய இடைத்டத
வகிக்கிறது. எல்லோ வடகேயோன பசும பறகேளிலும, பயிர்கேளிலும பரதம, டவட்டைமின்கேுக,
தோது உப்பக்கேுக அதிகேமைோகே உுகளன.
சினியோப் பல், எருடமைப் பல், யோடனப் பல், னகேோழக் கேட்டடைப் பல், அருகேமபல்,
மைக்கேோ்கசோளப் பல், கசோளப் பயிர் ்கியடவகேுக பயன்படும. கமைலும, பரத் சத்து
அதிகேமைோகே உுகள குதிடர மைசோல், பில்ல னபசரோ, பர்சி ்கியடவகேும பசுந் தவனமைோகேப்
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பயன்படும.
கேோல்நடடைகேுக்குக் கேலப்பத்  தவனம, பசுமபல், டவக்ககேோல் ்கியடவகேுக தினசரி
 தவனத்தில் இடைம னபற கவ எடும. மைோட்டின் எடடையில் ஒ்டனவோரு கிகலோ கிரோு க்கும
ஒரு கிகலோ கேோ்ந்த பல்லும மூன்்ற கிகலோ பசுமபல்லும னகேோடுப்பது நடடைு டற.
இத்துடைன் 1.5 கேலப்பத்  தவனு ம தரகவ எடும.
போல் தரும மைோடுகேுக்குத்  தவனம தருமனபோழது அவறின் எடடை, னகேோடுக்கும போல்
அளி, போலன் னகேோழப்ப் சத்து கபோன்றவறடறக் கேருத்தில் னகேோ எடு,  தவனங்கேுக
தரகவ எடும! பசுக்கேுக்குப் பரதம, எரிசத்து, னகேோழப்ப் சத்து, உயிர்் சத்து மைற்றம
தோதுக்கேுக ்கியடவ நோுககதோ்றம கதடவப்படும.
்யினம, பரதம, எரிசத்து, தோது்சத்துக்கேுக, சு எணோமப மைண் சத்துக்கேுக்கு மைட்டுகமை
ு தன்டமையோன இடைமைளிக்கேப் னப்றகிறது. தோதுக்கேும, உப்பம மைோடுகேுக்குத் கதடவ.
உப்ப் சத்து குடறந்துகபோனோல், மைோடுகேுக சுவர்கேளில் உரசும, சி்றை டர விருமபிக் குடிக்கும.
இடதத் தவிர்க்கே மைோடுகேுக்கு உப்டபத்  தவனத்தில் கசர்க்கே கவ எடும. இந்த உப்டப
மைோடுகேுக்குத் தர, தமைது நோட்டு கதசிய ்ரோ்்சி நி்றவனம. "உப்பக் கேட்டி" (Cattle lick)
ஒன்டறக் கே எடுபிடித்து அிு கேப் படுத்திதைுகளது. இந்த உப்பக்கேட்டிடயப் போல்
மைோடுகேுக்கு எதிகர கேட்டித் னதோங்கேவிட்டு விட்டைோல் போல்மைோடுகேுக அடத நக்கிக்
னகேோ எகடையிருக்கும. இந்த உப்பக்கேட்டி குன்றக்குடி போல் உறபத்தி சங்கேத்தில் வியோபோர
ரீதியில் உறபத்தி னச்யப்படுகிறது.
ஒரு போல் மைோட்டுக்கு நோுககதோ்றம சரோசரி 43 ு தல் 35 கிகலோ பசுமபல், 9 ு தல் 10 கிகலோ
இடல, 2 கிகலோ டவக்ககேோல் உணவோகே வழங்கேகவ எடும.
பசுமபல் பயிர் னச்ய இயலோத கேோலத்தில் பயன் படுத்துவதறகேோகேப் பசுமபல்டல Salaje
ு டறயில் போதுகேோத்துப் பயன்படுத்தலோம.
னசகலஜ் ு டறயோவது அடர அடி இடடைனவளிகேுக விட்டு குழகேடள னவட்டி அதன்
அடிப்பகுதியில் டவக்ககேோற படுக்டகே அல்லது போல தன் கபப்படர விரித்து, குழயின்
பக்கேங்கேளிலும போல தன் கபப்பர்கேடளத் தடுப்போகே டவத்து, பறகேடள ஒருு ழ ை ளத்
து எடுகேளோகே னவட்டி, பரப்பி டவத்து, அதன்கமைல் ்டலக் கேழிக் கேருமப் சக்டகேகேடள
உப்படைன் கசர்த்துப் பரப்ப கவ எடும.
81

இ்டவோ்ற ஒன்றன்கமைல் ஒன்றோகேத் கதடவயோன அடுக்குகேடள டவத்தபின், கமைல்போகேத்தில்
போல தன் கபப்பரோல் மூடி, கேோற்றப் பகேோதபடி மை எடணப் பரப்பிக் குழடய நிரப்பிவிடை
கவ எடும. மூன்்ற மைோதத்திறகுப் இறகு, குழயில் டவக்கேப்பட்டை பறகேடள எடுத்துக் கேோல்
நடடைகேுக்கு வழங்கேகவ எடும.
பசுமபல்டல விருமபி உ எபடதப் கபோல, மைர இடல கேடளக் கேோல்நடடைகேுக விருமபி
உ எபதில்டல. அதனோல், னதோடைக்கே கேோலத்தில் பசும பறகேுடைன் தடழகேடள் கசர்த்து
அளித்துக் கேோல்நடடைகேடளப் பழக்கேப்படுத்த கவ எடும.
மைர இடலகேடள 12 மைண கநரம நிழலல் உலர்த்திக் னகேோடுத்தோலும கேோல்நடடைகேுக விருமபி
உ எ்ணம. மைர இடலகேுக கமைல் உப்பக் கேடரசடலத் னதளித்து அல்லது னவல்லம கேலந்த
த எணடரத் னதளித்துத் தந்தோலும மைோடுகேுக விருப்பத்துடைன் தின்னம.
கேோல்நடடைகேளின் வளர்ப்பில் கவளோ எடமைக் கேோடு கேளின் பங்கு மைகேத்தோனது. எ்டவளி பல்
 தவனம கபோட்டைோலும ்டு, மைோடுகேுக்கு கமை்்சலல் ஏறபடும திருப்தி வரோது. ்தலோல்,
ஊர்கதோ்றம கமை்்சல் தடரகேுக அடமைக்கே கவ எடும. ஒரு மைோடு, சுழறசி ு டறயில்
் எடுகதோ்றம கமைய 1 ு தல் 14 ஏக்கேர் நிலம கதடவப்படும.
கேோல்நடடைப் னபோருளோதோரத்தில் னசமமைி ்டுகேுக உரிய இடைத்டதப் னபற்ற
விளங்குகின்றன. ்ழ்கூள ு டறயில் னவுகளோடுகேுக-தடல்கசரி ்டுகேடள வளர்ப்பது
நல்ல இலோபகேரமைோன னதோழல். னவுகளோடு கேடள ்ழ்கூள ு டறயில் வளர்க்கே கவ எடும.
இதடன "னகேோட்டில் வளர்ப்ப’ என்்றம கூ்றவர். இதனோல் னவுகளோடுகேளோல் ஏறபடைக் கூடிய
கேோடுகேுக போதிப்டபத் தவிர்த்திடைலோம.
அடுத்து, கேோல்நடடைப் னபோருளோதோரத்தில் நமைது கேவனத்டத டர்ப்பது ககேோழ வளர்ப்ப.
ககேோழகேடளக் கேடுடமையோகேப் போதித்த "கேமகபோரோ" கநோ்க்கு எதிரோகே நவன தடுப்ுசி
அிு கேம னச்யப்பட்டுுகளது.
் எடுக்கு 310 ு ட்டடைகேுக என்ற நிடலடமை மைோி, தறகபோது கூடுதல் ு ட்டடையிடும பதிய
ககேோழயினங்கேுக உருவோக்கேப்பட்டுுகளன. கேடைந்த பல ் எடுகேளோகேக் ககேோழ ு ட்டடைகேுக
உறபத்தி கேணசமைோகே உயர்ந்துுகளது.
ு ட்டடையிடும ககேோழகேளின் எ எணக்டகே கூடியதன் வழ ு ட்டடை உறபத்தி 682
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மில்லயனிலருந்து 1821 மில்லயனோகே உயர்ந்துுகளது. ககேோழ வளர்ப்பிலும ்ழ்கூள ு டற
அிு கேப்படுத்தப் னபற்றுகளது.
கேோல்நடடை னபோருளோதோரத்தில் மன் வளு ம அடைங்கும. ை  எடை கேடைறகேடரகேடளதைடடைய நமைது
நோட்டு் னசல்வத்தில் மன் வளத்திறகுரிய பங்கு மிகேப் னபரிது, கேடைல் மைட்டுமைல்ல. உுகநோட்டு
ை ர் நிடலகேளிலும மன் வளர்ப்பப் ப எடணகேுக உ எடு.
ஒருங்கிடணந்த ப எடணகேளில் குட்டடை இருந்து மன் வளர்த்தல் நல்ல வருவோ்
கிடடைக்கும. மன்கேுக அடிப்படடையிலோன பதிய னதோழல் நுட்பங்கேுக அிு கேப் படுத்தப்
னபற்றுகளன.
நமைது நோட்டில் கிழக்கு, கமைறகுக் கேடைறகேடரகேளில் அதிகேமைோகேப் பிடிபடும மன் வடகேகேளில்
கலோமிகயர் வடகேதைம ஒன்்ற. இந்த மனிலருந்து ஊ்றகேோ் தயோரிக் கும ு டற-னதோழல்
நுட்பம வந்துுகளது. இங்ஙனம தயோரிக்கேப்னபறற ஊ்றகேோ் 240 நோுககேுக வடரயில்
னகேடைோது. ஏற்றமைதிக்கும உரியது.
அ எடமையில் பரவலோகேப் கபசப்படுவது இறோல் மன் இறோல் மனின் மைதிப்ப நோுக்கு நோுக
உயர்ந்து வருகிறது. னசல்வவள நோடுகேுக்கு எல்லோம ஏற்றமைதி னச்து அந்நிய்
னசலோவணடயத் திரட்டைப் பயன்படுவது இறோல் "மன் ப எடணகேுக. இறோல் மனக்குரிய
னபோருளியல் மைதிப்பின் கேோரணமைோகே இறோல் "பழப்பத் தங்கேம’ என்றடழக்கேப்படுகிறது.
இந்தியப் னபோருளோதோரத்தில் கேோல்நடடைகேுக வகிக்கும பங்கு" அளப்பரியது. கேர்ல்நடடைப்
னபோருளோதோரம பன்ு டனப் பகுப்படடையது. கேோல்நடடைகேுக, அிவியல் னதோழல்
நுட்பத்துடைன் (வளர்க்கேப் னபறறோல் நல்ல இலோபம தர்க்கூடிய னதோழல்
குடறந் வட்டில் அதிகேம கபருக்கு கவடல கிடடைக்கேக் 应 ஃது. அந்நிய் னசலோவணடய்
சமபோதித்துத் தரக்கூடியது."உுகநோட்டில் மைக்கேளின் உணிப் னபோருுககேளோகேப் பயன்பட்டு,
ை  எடை னநடிய கரோக்கியமைோன வோழ்க்டகேக்கு உதவி னச்யக் கூடிய சிறந்த னதோழல்.
போல் மைோடுகேுக, எருதுகேுக விவசோயிகேுக்கு ு ழடமையோகேப் பயன்படுகின்றன. மைோடுகேளின்
கதோல் னவளி நோடு கேுக்கு ஏற்றமைதி னச்யப்பட்டு அந்நிய் னசலோவணடய அதிகேரிக்கே
உதவி னச்கிறது.
்டுகேும கேமபளி உறபத்திக்கும, னவிநோ் தடுப்ுசி மைருந்து தயோரிப்பக்கும
பயன்படுகின்றன. அ்றடவ சிகி்டசக்குப் பயன்படும (C tgut) தயோரிக்கே. உதிகிறது.
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பன்ிகேளின் இடற்சி இருதய வோல்ிகேுக தயோரிக்கேப் பயன்படுகிறது.
இங்ஙனம குடுமபப் னபோருளோதோரத்திலும நோட்டுப் னபோருளோதோரத்திலும ு க்கிய பங்கு
வகிப்பதும, மைனித குலத்துக்கு எ எணரிய நன்டமைகேடள் னச்து வருவது மைோகிய
கேோல்நடடைகேடளப் கபோற்றகவோம வடுகேுககதோ்றம பசுமைோடுகேடள வளர்த்து வளு டைன்
வோழம திடசயில் னசல்கவோம!
-- 24-9-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
-----------------
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8. னபோருளோதோர வளர்்சியில் - கூட்டுறவின் பங்கு

மைனித சு தோயத்தில் மைதிப்பீட்டுக் னகேோுகடகே கேோலநி கதோ்றம மைோிக் னகேோ எடிருக்கிறது. ஒரு
கேோலத்தில் அரச பதவிகேுக மைதிக்கேப் னபறறன. ்ட்சித் திறனம னசங்ககேோன் டமைதைகமை
மைதிக்கேப்னபறறன, ்ட்சிக் கேட்டிலல் அமைர்ந் திருந்த அரசர்கேுக எல்கலோடரதைம மைனித குலம
மைதிக்கே வில்டல. பலடமைக்கு, திறடமைக்கு, தவத்திறகு மைதிப்ப என்னறல்லோம இருந்து
வந்துுகளன.
இன்டறய சு தோயத்தில் பணத்திறககே மைதிப்ப. இத னோல் இலோபத்டதகய குிக்ககேோளோகேக்
னகேோ எடு உடைடமை கசர்க்கும சமூகேத்தின் படழய கபோக்குகேுக-மைதிப்பக்கேுக இன்னு ம
மைோறவில்டல. இந்த மைதிப்பக்குப் பதிலோகேப் பதிய மைதிப்பக்கேுக கதோன்ற கவ எடும.
அதோவது மைனித மைதிப்பீட்டுக் னகேோுகடகேகேுக உருவோகே கவ எடும.
நமைது நோட்டில் ஏடழகேளின் னதோகுதி மிகுதி. இந்த ஏடழகேுக்கு வோழ்க்டகேயில் ்க்கேு ம,
போதுகேோப்பம தரக் கூடியதும, மைனித மைதிப்பீட்டுக்கு் சு தோயம உருவோகேத் துடண
னச்வதும கூட்டுறி ஒன்கறயோம.
ஜனநோயகே ு டறயில் னபோருளோதோர ு ன்கனறறம கேோ எபதில் படகே வரோது. வன்ு டறக்கு
அதில் வழ யில்டல. அடமைதியோன சககேோதர அன்பின் அடிப்படடை யில் எளிதோகேப்
னபோருளோதோர ு ன்கனறறம கேோணக் கூட்டுறி துடண னச்தைம.
்திக்கேம, இலோபம ்கியவறின் அடிப்படடையில் கதோன்்றம சிரத்டத உுகளூர
ு ர எபோடுடடையது. இலோபம, ்திக்கேம இவறில் நோட்டைு டடைகயோர் இலோபத்திறகுத்
தரும ு தன்டமைடய எப்கபோதும அன்பக்கும, உறிக்கும தரமைோட்டைோர்கேுக. எவடரதைம?
எப்படிதைம தன்னடடைய இலோபத்திறகேோகே் சோமைர்த்தியமைோகே உபகயோகேப் படுத்திக் னகேோுகவர்.
்னோல், அவர்கேுக மைறறவர்கேுக்கு உபகயோகேப்படை மைோட்டைோர்கேுக. உுகளூர ு ர எபோடைோன
சிந்தடனகேடளக் னகேோ எடிரோத மைனிதர்கேுக அடைங்கிய அடமைப்பக்கேளில் தோன், கூட்டுறி
வளரு டிதைம; நிடலனபற ு டிதைம.
னபோருளியல் இயற்றவதில் தனியோர் துடற, அரசுத் துடற அதோவது னபோதுத்துடற, கேலப்பப்
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னபோருளோதோர அடமைப்ப, கூட்டுறித் துடற என அடமைதைம. மைனித குலத்தில் எல்லோருக்கும
எல்லோம கிடடைக்கேக் கூடிய சு தோய அடமைப்கப நமைது இலட்சியம.
கசோஷலச சு தோய அடமைப்டப-சர்கவோதய சு தோய அடமைப்டப அடமைக்கே விருமபினோல்,
அடத நிடற கவறறத் தனியோர் துடற இடைமைளிக்கேோது. னபோதுத்துடற இடைமைளிக்கும என்ற
நமபிக்டகே சில ் எடுகேுக்கு ு ன் வடர இருந்தது. இப்கபோது இந்த நமபிக்டகே குடறந்து
வருகிறது.
கேலப்பப் னபோருளோதோரத்திறகும இகத கேதிதோன். கசோஷலச இலட்சியத்டத அடடையசர்கவோதய சு தோ யத்டத அடமைக்கேக் கூட்டுறித் துடறகய துடண னச்தைம. இது உ்றதி.
நமைது நோட்டில் உுகள இன்டறய கூட்டுறி அடமைப்பக் கேளின் மூலம இதடன் சோதிக்கே
இயலோது. இன்டறய கூட்டுறி இயக்கேம அரசோங்கே இயந்திரத்தின் இருமபப். பிடியில்
சிக்கியிருக்கிறது.
இழப்பக்கும, டட்டைத்திறகும னபோ்றப்கபறகேோதவர்கேுக கமைலோ எடமைப் னபோ்றப்டப
ஏறகிறோர்கேுக. கூட்டுறவில் அடமைந்துுகள உுகளீடைோன ஜனநோயகே மைரபகேுக அழக்கேப்
படுகின்றன.
இன்டறய இந்தியோவில் உுகள கூட்டுறி நி்றவனங் கேுக கூட்டுறி வடிவடமைப்டபக்
னகேோ எடுுகளனகவ தவிர, உணர்வோல் கூட்டுறி நி்றவனங்கேளோகே விளங்கேவில்டல. இந்தக்
குடறபோட்டிலருந்து ஓரிரு கூட்டுறி நி்றவனங்கேுக விடுபட்டிருக்கேலோம. அதறகு, நிர்வோகேப்
னபோ்றப்பில் இருக்கும அரசு அலுவலர்கேளின் சமூகே் சிந்தடனதைம, ்ர்வு கமை கேோரணம.
கூட்டுறி இயக்கேங்கேடள மைக்கேகள கே எடு,னதோடைக்கேத் திலருந்து நடைத்தி, கநரிடடையோகே என்்ற
பங்குனகேோுககிறோர்கேகளோ, பயனடடைகிறோர்கேகளோ, அன்்ற தோன் கூட்டுறி இயக்கேம னவறி
னப்றம.
நமைது நோடு விடுதடல னபறற நோுக ு தல் திருமபத் திருமப் னசோல்லப் பட்டு வருவது ‘நமைது
இலட்சியம கூட்டுறிப் னபோதுநல் சு தோயம" என்பது, ்னோல், இந்தத் திடசயில் இன்்ற
நோம னசல்லவில்டல. கவ்ற எங்ககேோ கபோ்க் னகேோ எடிருக்கிகறோம.
ு தலோளித்துவ சு தோய அடமைப்டப கநோக்கிகய நோடு கபோ்க்னகேோ எடிருக்கிறது. வ்றடமைக்
ககேோடு என்்ற ஒன்்ற ை ுகிறது. அல்லது உயர்கிறது. இந்தப் கபோக்கு மைோற "கூட்டுறிப்
னபோதுநல் சு தோயம" கேோ எபகத வழ: கவ்ற வழ இல்டல.
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மைக்கேுக எந்த் ் ழ்நிடலயிலும, னபோருளோதோர அடிப் படடையில், ஒருவடர் சோர்ந்தில்லோமைல்,
தோகமை வோழ ு டிதைம என்ற ் ழ்நிடலடய ஏறபடுத்த, கூட்டுறிப் னபோருளோதோர்
சு தோயத்தினோல் மைட்டுகமை இயலும.
கமைலும பிற னபோருளோதோர அடமைிகேளில் னபோருுக கிடடைத்தோலும ்ன்மைோ வளர்வதில்டல:
்ட்சித்திறன் வளர்வதில்டல. சமூகேம ஒருங்கிடணந்து வோழ்வதறகுரிய ப எப நலன்கேுக
வளர்வதில்டல. கூட்டுறித் துடறயில் மைட்டுகமை ஒருங்கிடணந்த வளர்்சி உ எடு. ஒரு
நல்ல கூட்டுறவோளன் விகயோடர- நலந்கதோடர அவமைதிக்கே மைோட்டைோன்.
னபோருளோதோர ு யறசிகேளில் கூட்டுறிக்கு என்்ற தனிகய எதுிம இல்டல. எத்துடறயிலும
கூட்டுறி அடிப்படடையில் னபோருளோதோர ு யறசிகேடளத் னதோடைங் கேலோம. குிப்போகே
கவளோ எடமை, கேோல்நடடை வளர்ப்ப, சி்றனதோழல் ு தலயன கூட்டுறி ு டறயில்
னதோடைங்கேலோம.
நமைது நோட்டில் கவளோ எடமைத் னதோழல் கூட்டுறி ு டறயில் அடமைவது நல்லது. நமைது
நோட்டில் மிகே் சி்ற விவசோயிகேும, சி்ற விவசோயிகேுகமை எ எணக்டகேயில் மிகுதி. இந்த
விவசோயிகேுக தங்கேளின் சி்ற சி்ற து எடு நிலங்கேளில் நவன சோதனங்கேடளப் பயன்படுத்த
ு டியோது. கவடல நோட்கேும அதிகேம பிடிக்கும.
இடதத் தவிர்க்கே 1000 ஏக்கேர் நிலப் பரப்பளவில் ஒரு கூட்டுறி விவசோயப் ப எடண என்்ற
அடமைத்துக் னகேோ எடைோல் நவன விவசோயக் கேருவிகேடள எளிதில் வோங்கிப் பயன்படுத்த
ு டிதைம. ஒரு விவசோய விஞ். ஞோனிடயக் கூடை ு ழகநரப் பணயோளரோகே
அடமைத்துக்னகேோுகள இயலும, விவசோய கவடலயில் நோுககேும குடறதைம.
தரமைோன கூடுதல் விடள்சடலத் தரக்கூடிய அளிக்கு விவசோயத்டதப் பதிய னதோழல்
நுட்பத்துடைன் னச்ய இயலும. இன்்ற இந்த வோ்ப்ப இல்டல. "கூட்டுறிப் ப எடணகேடள
்ரமபிக்கேோ விடில் நோம விவசோயப் பலன் கேுக எடததைம னபறு டியோது" என்்ற கேோந்தியடிகேுக
கூியடத நிடனி கூர்கே,
கூட்டுறிப் ப எடணயில் இர எடுு டற இருக்கிறது. உரிடமைக்குப் போதகேமில்லோமைல்,
நிலத்டதகய கூட்டுறிப் ப எடணயில் ஒப்படடைத்து விடுவது ஒருு டற. இன்்ற" நமைது
நோட்டு நிலப்பரப்பகேளில் வரப்பக்கேுக அதிகேம.
நிலத்தின் அளிக்கு ஏறறவோ்ற குடறந்தது ஒரு ஏக்கேர்-உ்ச பட்சம பத்து ஏக்கேர் என்ற
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அளவில் நன்னச்க் கேழனிகேளோகேப் பிரித்து, சோகுபடி னச்யப் னப்றம. மைகே் ல் னதோகுக்கேப்
னபற்ற, ஏக்கேர் அடிப்படடை யில் பங்கிட்டுத் தரப்னப்றம. இது ு றறோகேக் கூட்டுப் ப எடண.
இந்த ு டறயில் பயன் மிகுதி.
பிினதோரு ு டற விவசோயிகேுக கூட்டுப்ப எடண. 1000 ஏக்கேர் நிலத்டதக் குிியட்டு
எல்டலயோகேக்னகேோ எடு ஒரு விவசோயக் கூட்டுறிப் ப எடண அடமைப்பது. இங்கு நிலம
ப எடணயில் கசரவில்டல. விவசோயிகேுக மைட்டுகமை கசர்கிறோர்கேுக. இந்தப் ப எடண
அடமைப்பிலும பதிய" விவசோயக் கேருவிகேுக ு தலயன கிடடைக்கும. ்னோல், பங்குத்
னதோடகேக்கு ஏறபகவ கிடடைக்கும.
விவசோயப் னபோ்றப்ப, விவசோயினடடையகத. விவசோயிக்கு கவடல நோுக கிடடைக்கும. பல
தனி ு யறசிகேுக கதடவப் படும. நல்லு டற தோன். ்னோலும பயன் குடறி. பல தனி
ு யறசிகேுக, ஒரு மைோனபரும கூட்டு ு யறசிக்கு. டடைோகேோது என்படத நோம உணரும னபோழகத
கூட்டுறவின் இன்ியடமையோத் கதடவடய உணர்கவோம.
நமைது நோட்டின் விவசோயிகேளில் 60 விழக்கேோட்டினர் வ்றடமைக் ககேோட்டிறகுக்  ககழதோன்
வோழ்கின்றனர். அவர்கேளிடைம உுகள நிலம மிகே் சிிய அளகவ. இந்த நிலத்டதக் னகேோ எடு
அவர்கேுடடைய வோழ்க்டகேடய நடைத்த இயலோது. ்தலோல், விவசோயிகேுக ் எடுகதோ்றம
கேடைன் படுகிறோர்கேுக.
இன்்ற விவசோயத் னதோழலல் டடுபட்டுுககளோரில் நோன்கில் ஒரு பங்கினடர கவ்ற
கவடலகேுக்கு மைடடை மைோறறம னச்வது விவசோயப் னபோருளோதோரத்திறகு ்க்கேம தரும.
இங்ங்ணம கவ்ற னதோழலுக்கு மைோ்றமனபோழது கூட்டுப் ப எடண ு டறயிருப்பின் அந்தப்
ப எடண அவருடடைய நிலத்டத விவசோயம னச்தைம னபோ்றப்டப ஏற்றக்னகேோுகும.
்தலோல், கூட்டுப் ப எடண ு டற மிகேிம ஏறறது, குடறந்த அளி பயன்தரக்கூடிய
விவசோயிகேுக கூட்டுறி சங்கேத்டதயோவது அடமைத்து நமைது கவளோ எடமைப்
னபோருளோதோரத்திறகு ்க்கேம தந்து நமைது நோட்டடைத் தறசோர்படடையதோக்கே கவ எடும.
அடுத்து, நமைது வோழ்க்டகேயில் இடைமனப்றவது உறபத்தி னச்த னபோருுககேடள விறபது.
நமைக்குத் கதடவயோன நுகேர் னபோருுககேடள வோங்குவது. இ்ட விர எடும நமு டடைய
அன்றோடை வோழ்க்டகேயில் ு க்கிய பங்கு வகிப்படவ.
உறபத்திப் னபோருுக்கு நியோய விடல கிடடைக்கே கவ எடும. இன்்ற அது கிடடைப்பதில்டல.
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உறபத்தி யோகும ப எடைங்கேடள, னபோருுககேடளப் போதுகேோத்து சீரோன விடலக்கு விறகும
பணடயதைம, நுகேர்ிப் னபோருுக கேடள நியோயமைோன விடலக்குக் கிடடைக்கே் னச்தைம
பணடயதைம னச்வது கூட்டுறிப் ப எடைகே சோடல.
இது இன்்ற நோுககதோ்றம நஞ்னசன ஏிவரும விடல ஏறறத்டதத் தடுக்கேக்கூடியது.
கூட்டுறிப் ப எடைகேசோடல உறபத்தியோளருக்கும நுகேர்கவோருக்கும இடடையில் இலோப
கநோக்கில்லோது இயங்கித் னதோ எடு னச்யக்கூடியது. அதுமைட்டுமைல்ல. கேலப்படைமில்லோத
சுத்தமைோன னபோருுக கேுக்கும உத்தரவோதம தரும.
ஊர்கதோ்றம கூட்டுறிப் ப எடைகே சோடலடயக் கேோ எகபோம உறபத்திப் னபோருுககேுக்கு
நியோய விடல னப்றகவோம! கேலப்படைமில்லோத நுகேர் னபோருுககேடளப் னப்றகவோம! நியோய
விடலக் கேடடைகேளில் உணிப் னபோருுககேடளதைம, மைருந்துகேடளதைம, உடுத்தும ்டடை
கேடளதைம னப்றகவோம!
கூட்டுறி இயக்கேம ு தன் ு தலல் இங்கிலோந்தில் னதோடைங்கியது. இங்கிலோந்தில் கூட்டு்
சிந்தடன, கூட்டு் னசயல் என்ற னநிு டறயில் வோழ்கவோர் சிலர் கதோன்ினர். இவர்கேளில்
ு தன்டமையோனவர் ஓவன். ஓவன் அவர்கேடளக் "கூட்டுறித் தந்டத" என்்ற போரோட்டுவர்.
கூட்டுறி இயக்கேம கி.பி, 1844-ல் கதோன்ியது.
நமைது நோட்டில் 1924-ல் னதோடைங்கியது. இலட்சிய கநோக்குடடைய சிலர் கூடி, சமூகே,
னபோருளோதோர ு ன்கனற. றத்திறகேோகே அடமைக்கேப்படுவது கூட்டுறி. அ்சிலர் கேோலப்
கபோக்கில் பலரோகேிம அடமையலோம.
்யினம, சமூகே் சிந்தடன இலட்சியப் கபோக்கு, கேருத்னதோற்றடமை உடடைகயோர்கேகள
கூட்டுறவில் உ்றப பினரோகே் கசரகவ எடும. இங்ங்னம அடமையோவிடில் வ எடியின்
நுகேத்தடி னதறகு கநர்க்கிதைம, வ எடி வடைக்கு கநோக்கிதைம கபோகேகவ எடும என்்ற
எ எ்ணவடதப் கபோல் ு டிதைம.
கூடி வோழ்தல் என்பது எளிதன்்ற. சுயநலு ம, தன் ு டனப்பம மைனிதடனக் கூடிவோழ, கூடித்
னதோழல் னச்ய அனமைதிக்கேோது. ஒருடமைதைளரோகி உறிகேடளப் கபண வளர்க்கேத்
னதரியோதோர் குறறங்கேடள ு யன்்ற கேோ எபர், இயல்போகேக் குறறங்கேுக இல்டல-னயனினம
படடைப்பர்; சி்றடமை தூற்றவர். இத்தகு மைனப்கபோக்குடடைகயோர் கூட்டுறி வோழ்க்டகேக்கு
ஒத்துவர மைோட்டைோர்கேுக.
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கநோதைம, மைரணு ம துரத்தினோலும, எப்படியோவது வோழ்ந்துவிடை கவ எடும என்ற
்ர்வத்தில் மைருத்துவர் கேடள நோடுகின்கறோம; மைந்திரங்கேடள நோடுகின்கறோம; சோமிகேடளக்
குமபிடுகின்கறோம. அதுகபோலத்தோகன மைனித உறவிலும பிரிிகேுக கதோன்்றவது. இந்தப்
பிரிிகேுக உடைனக்குடைன் மைருத்துவம னச்யப் னபற்ற் சீர்னச்யப் னபறோவிடில் கூட்டுறி
வளரோது.
ககேோடிக்கேணக்கேோன னசங்கேறகேடளக் னகேோ எடுதோன் சுவர்கேுக எழப்பப்படுகின்றன. அவறில்
அடுக்கேப் னப்றம கேறகேுக ஒன்டறனயோன்்ற தழவித் தோங்கிக் னகேோுகவதன் மூலகமை சுவர்கேுக
எழமபகின்றன. அதுகபோல, நோம ஒ்டனவோருவரும பிினதோரு நபடரத் தழவித் தோங்கி
அடழத்துக்னகேோ எடு கபோனோல் கூட்டுறி கதோன்்றம; சமூகேு ம கதோன்்றம.
அதுமைட்டுமைோ? னகேோத்தனோர் சுவர் கேட்டுமனபோழது இடடைனவளிடய் சரினச்ய சல்லக்
கேறகேடளப் கபோடு வோர். சல்லக் கேறகேுக கிடடைக்கேோது கபோனோல் ு ழக்கேல்டல உடடைத்து்
சல்லயோக்கிப் கபோடுவோர். ்னோல், சுவரில் சல்ல இருப்பது னதரியோது. சுவரின்
னவளிப்பறத் னதரிதைம. சுவர் தன்னுக அடைங்கிருக்கும சல்லகேடளக் கேோட்டைோது. ு ழத்
கதோறறத்டத மைட்டுமதோன் கேோட்டும.
அதுகபோல, மைனிதருுகும குணக் ககேடைர்கேுக சிலர் இருக்கேத்தோன் னச்வர். பலவனர்கேுக
இருப்பர். நலந்கதோர் இருப்பர். மைனித சமூகேத்தின் இந்தக் குடறகேுக னவளிகய னதரியோமைல்
நடைந்துனகேோுகவதுதோன் கூட்டுறவின் கநோக்கேம. வல்லவர்கேும, வல்லடமையறறவர்கேும,
ஒத்தோரும, உயர்ந்தோரும, தோழ்ந்தோரும, ஒருங்கு கசர்ந்து தடைத்தும இயக்கேகமை கூட்டுறி.
கூட்டுறவில் அங்கேத்தினர்கேுக கூடுதலோகேகவோ, குடற வோகேகவோ, ு தலீடு னச்யலோம.
்னோல் ு தலீட்டின் அளவோல் உயர்ிம இல்டல; தோழ்ிம இல்டல. எல்லோ ருக்கும ஒகர
வோக்குத்தோன் கூட்டுறி சோதி, மைதங் கேுக்கு அப்போறபட்டை நடுி நிடலடயப் கப்ணதல்
கவ எடும. அதுமைட்டுமைல்ல. கூட்டுறவில் னச்யப்னப்றம ு தலீட்டுக்கு் சந்டத
வட்டிகூடைக் கிடடைக்கேோது. குடறந்த வட்டிதோன் கிடடைக்கும.
்திபத்திய நஞ்சுக்கு மைோற்ற கூட்டுறகவயோம. கூட்டுறி பயன் அளிப்பது, அதன்
இயக்கேத்டதப் னபோருத்தது. கூட்டுறி அடமைப்பிலுுகள அங்கேத்தினர்கேுக அதன்
னசயறபோட்டிறககேறப, பயன் அடடைவர்.
கூட்டுறி ஜனநோயகே மைரபகேடளப் பின்பற்றவது, கூட்டுறி னவறி னபற அதன்
அங்கேத்தினர்கேுக னதோடைர்ந்து இயங்கேகவ எடும. னபோருளோதோர கமைம போட்டுக்கும
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கூட்டுறகவ சிறந்தது. கூட்டுறி மூலமதோன் கேடடை ககேோடி மைனிதடனதைம கேடடைத்கதறற
இயலும.
கூட்டுறவோளர், குிப்போகே் சுயநலமைறறவரோகே இருக்கே கவ எடும. இந்தப் ப எபிடனப்
னப்றதல் எளிதன்்ற. குடறந்தபட்சம நிர்வோணத் தன்டமைதைடடைய சுயநலத்டத யோவது
தவிர்க்கே கவ எடும. னபோது நன்டமைக்கு விகரோத மைோன சுயநலம உடடையவர்கேுக கூட்டுறவில்
அங்கேத்தின ரோகே் கசர்வதில்அர்த்தமில்டல.
கூட்டுறவில் அங்கேத்தினரோகே் கசர்வதன் கநோக்கேம: பலரின் துடண னகேோோ எடு சுயநலத்டத
நிடறகவறிக் னகேோுகுதல். அதுகபோலகவ பலருக்கு இவரும உதவ கவ எடும. பரஸmபர
உதவியின் மை்றனபயகர கூட்டுறி.
கூட்டுறவோளனின் விருப்பு ம, விடழிம, பிறர் நலம சோர்ந்ததோகேகவ இருக்கும.
கூட்டுறவோளன் பிறருக்கு் னச்தைம உதவிடயக் கேடைடமையோகேகவ கேருது வோன். அந்த
உதவிக்குக் டகேமமைோறோகேப் பிினதோரு உதவிடயகயோ, நன்ிடயகயோ, போரோட்டுக்கேடளகயோ
எதிர்போர்க்கேக் கூடைோது.
கூட்டுறவோளன் எப்கபோதும னசோல்ல ு ந்தமைோட்டைோன்; ககேட்பதிகலகய ்ர்வம
கேோட்டுவோன்; அவசியம ஏறபடும: னபோழது சில னசோல்லுவோன்; பலர் வோயிலோகேிம
ககேட்கேகவ விருமபவோன். கூட்டுறவோளனின் உரிடமைகேுக பின் துகளப் னப்றம எந்த்
் ழ்நிடலயிலும, கேடைடமைகேகள ு ன்நிறகும எல்கலோருடைனம ஒத்துப் கபோவகத
கூட்டுறவோளனின் கேடைடமை.
னசல்வத்டத் சமபோதிப்பதோல் மைட்டும னசல்வரோகி விடைு டியோது, அப்படி் னசல்வரோன
வரலோ்றம இல்டல. வருவோ்க்கு ஏறற வோழ்க்டகே, னசலி ்கியவறடற கமைறனகேோுகவதன்
மூலமதோன் னசல்வரோகே ு டிதைம.
வரி-உத்தரவோதமில்லோதது. டகேயில் வந்த அல்லது வரப்கபோகிற உத்தரவோதம னச்யப்
னபறற வரிக்ககேறப னசலி னச்ய கவ எடும; சிக்கேனப்படுத்த கவ எடும. அகதகபோழ்து
நலு டடைய வோழ்க்டகேதைம, நடைத்த கவ எடும.
அதனோல்தோன் கூட்டுறவில், ு தலல் ப எடைகே சோடல கேுக கதோன்ின. நியோயவிடலயில்
கேலப்படை மில்லோத, நுகேர் னபோருுககேுக கிடடைக்கேக் கூட்டுறிப் ப எடைகே சோடல கேுக
உத்தரவோதமைளித்தன. கதடவக்குரிய னபோருுககேும எளிதில் கிடடைத்தன.
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னபோருளோதோரத்தில் மிகேப் னபரிய அமசம சிக்கேனம தோன். ‘வோழ்க்டகே் னசலிக்ககே
கபோதவில்டல. எப்படி் சிக்கேனப்படுத்துவது? --இது இன்்ற பலர் ககேட்கும ககேுகவி
உ எடமைடய் னசோல்லப் கபோனோல் ஒருவர் னச்தைம னசலிகேளில் ு தற னசலவோகே்
கசமிப்கப அடமையகவ எடும. இங்ங்ணம கசமித்த னபோருுக எ்ப்பினுக டவப்போகே உதவி
னச்தைம,
அடுத்து, கூட்டுறவில் னபோருுக உறபத்தி. கவளோ எ டமைப் னபோருளோதோரத்தில் கூட்டுறவின்
பங்கு பறி ு ன்கப கூிகனோம. அடுத்து, கூட்டுறி ு டறயில் சி்ற னதோழல்கேடளத்
னதோடைங்கி இயக்குதல். சி்றனதோழல் கூட்டுறி சங்கேங்கேுக நமைது நோட்டில் கவடல வோ்ப்பக்
கேடள வழங்கே உதவி னச்தைம.
இன்்ற நமைது நோட்டின் ு தல் பிர்சடன கவடல யின்டமைகய. கவடலடயத் கதடி அடலதைம
இடளஞர்கேுக பல இலட்சங்கேுக டகேம மைோி ஒரு சி்ற பண வோங்கு வதறகுப் பதிலோகே கூட்டு
ு யறசியில் சி்றனதோழல்கேடளத் னதோடைங்கினோல் அவர்கேுக்கும கவடல கிடடைக்கும;
கவ்ற சிலருக்கும கவடல வோ்ப்பளிக்கேலோம. சி்றனதோழல் கூட்டுறிகேுக்கு டமையமைோநில அரசுகேுக நிடறய ஊக்கேமைளிக்கின்றன.
பிரதமைர் கநரு கயோஜனோ சுய கவடல வோ்ப்பத் திட்டைத்தில் நபருக்கு ஒரு இலட்ச ரூபோ் 40
விழக்கேோடு மைோனியத்துடைன் தருகிறோர்கேுக. இந்தத் திட்டைத்தில் பத்து இடளஞர்கேுக
ஒருங்கிடணந்து உதவிடயப் னபற்ற் சி்றனதோழல் னதோடைங்கேலோம.
கமைலும ு தலீட்டுக்கு-கூட்டுறி அடமைப்பினடடைய பங்கு மூலதனத்துக்கு, 10 பங்கு
வங்கிகேுக தரும. சிறப்போகேத் னதோழற கூட்டுறி வங்கி தரும. ்தலோல், இன்்ற வோழம
ு யறசியிருப்பின் பணத்திறகுப் பஞ்சகமை யில்டல.
இந்த் சலுடகேகேடளக் கேருவியோகேக் னகேோ எடு கேடைன் வோங்குகவோர் பலர். ்னோல் சிலர்தோன்
ு ழடமையோகேப் பயன்படுத்துகின்றனர். கூட்டுறடவக் கேடைன் வோங்குவதற குரிய சோதனமைோகேக்
கேருதோமைல், னபோருளோதோர ு ன் கனறறத்திறகுரிய சோதனமைோகேப் பயன்படுத்தினோல் நி்சய
மைோகே வோழ்க்டகேயில் வளம னபருகும.
்ர்வம நிடறந்த அர்ப்பணப்பணர்ிடைன் கூடிய கூட்டுறி ு யறசிகேுக கதோன்ின்,
னபோருளோதோரம வளரும, குடறந்த ு தலீட்டில் வியக்கேத்தக்கே னபோருளோ தோர
ு ன்கனறறத்டதக் கேோண ு டிதைம, அதுமைட்டுமைல்ல. ு தலோளி-னதோழலோளி என்ற சமூகே
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அடமைப்ப ு டற மைடறதைம, எல்கலோரும ஓர் நிடலகய என்ற னகேோுகடகே கமைிம.
மைக்கேுக பவிடய நடைத்தகவ எடும எனில், னபோதுவில் நடைத்தகவ எடும எனில், அதறகுரிய
ஒகர ஒரு சோதனம கூட்டுறிதோன் அதனோல், கசோவியத்தில் பரட்சிக்குப் பின்
பனர்நிர்மைோணத்தில் டடுபட்டை மைோகமைடத னலனின், கூட்டுறி இயக்கேத்தில் தனிக் கேவனம
னசலுத்தினோர். கூட்டுறவின் வளர்்சிகய கசோஷலசத்தின் வளர்்சிக்கு ஒப்போகும என்றோர்.
னபோருளோதோர் சீரடமைிடடைய சு தோய அடமைப்ப கேோான்றக் கூட்டுறகவ சோதனம என்றோர்.
மைக்கேளின் சிந்தடனப் கபோக்டகேதைம னசயல்கேடளதைம மைோறி் சு தோயத்திறகுப்
பயன்படுபவர்கேளோகே மைோற்ற வதில்தோன் கூட்டுறவின் னவறி இரகேசியம இருக்கிறது. சமூகே
மைோறறத்திறகு உந்து சக்தியோகேிம, உ்றதுடண யோகேிம கூட்டுறி னவறி னபறறோல்தோன்
கூட்டுறி இயக்கேத்திறகு அர்த்து  எடு.
கூட்டுறி னவறி னபறறோல்தோன் நமைது நோட்டின் னபோருளோதோரம பலமைோன அஸmதிவோரத்தில்
அடமைதைம. நோட்டின் சுதந்திரத்திறகும போதுகேோப்ப ஏறபடும.
இன்்ற நமைது நோட்டில் கூட்டுறி இயக்கேம வலடமை யோகே இல்டல. ஏன் னபோதுவோகே்
சிற்றோரிலருந்து டில்ல வடர ்ட்சியிலும, னபோருளோதோர ு யறசிகேும ஜனநோயகே மைரபகேுக
வழ நடைக்கேகவ எடும என்பகத அரசியல் சட்டைத்தின் கநோக்கேம, ஊரோட்சி, கூட்டுறி
அடமைப்பகேளில் மைக்கேுக ்ர்வத்துடைன் டடுபடை கவ எடும.
இன்்ற நமு டடைய நோட்டில் ஊரோட்சி மைன்றங் கேளிலும, கூட்டுறி அடமைப்பகேளிலும மைக்கேுக
பங்ககேறகே ு டியோமைல் அரசு, அதிகேோர வர்க்கேத்தின் டகேயில் ஒப்படடைத்து விடுகின்றது. கேோடு
போதி, நோடு போதி என்பது கபோலத்தோன் கூட்டுறி இயக்கேம. தங்கேுடடைய உரிடமை
பிக்கேப்பட்டைடமை குித்து மைக்கேளிடைத்தில் ககேோபம எதுிம ஏறபட்டைதோகேத் னதரியவில்டல.
அந்த அடமைப்பக்கேுக இயங்கியகபோது, அங்கேத்தினர் கேுக அந்த அடமைப்பக்கேளில்
்கவசிக்கேப் னபற்றப் பங்கு னபறிருந்தோல் ககேோபம வந்திருக்கும. பல கூட்டுறி
அடமைப்பகேளில் தூங்கும அடமைப்பகேகள மிகுதி. மைகேோசடபக் கூட்டைத்திறகு
அங்கேத்தினர்கேளின் வருடகே மிகேிம குடற வோகேகவ இருக்கும. ”ககேோரத்டத டவத்கத
தப்பித்துக் னகேோுகவோர்கேுக நிர்வோகிகேுக”.
இன்்ற நமைது நோட்டுக் கூட்டுறி நிர்வோகேத்தில் அரசின் தடலியடுகேுக அதிகேம. கூட்டுறி
நிர்வோகேத்தில் அரசின் தடலியடுகேுக குடறயகவ எடும. கூட்டுறி நி்றவனங்கேளிகல கூடை
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இர எடு சோதி ு டறயிருக்கிறது. அரசின் அலுவலரோகேப் பண னச்பவர்கேுக்குக் டகே
நிடறய ஊதியம. கூட்டுறி சங்கேத்தின் சிப்பந்திகேுக்கு் சமபள விகிதம மிகேிம குடறி.
கமைலும கூட்டுறித் துடறயில் கவடல போர்க்கும சில அரசு அலுவலர்கேுக்குக் கூடை அரசுத்
துடறடயப் கபோல ஊதியம இல்டல என்பது ஒரு குடற. ்தலோல் இன்்ற நமைது கூட்டுறித்
துடற பலமைோகே இல்டல. கூட்டுறித் துடறடய் சீரடமைக்கே உடைனடியோகே மைக்கேுக ு ன்வர
கவ எடும.
டமைய அரசு கூட்டுறித் துடற குித்து, னகேோ எடு வர இருக்கும நோடு தழவிய கூட்டுறி்
சட்டைம விடரவில் வரும என்்ற எதிர்போர்ப்கபோமைோகே கூட்டுறி அடமைப்பில் இன்்ற சரியோன
அடித்தளம இல்டல. ்னோல் கமைல்மைட்டை அடமைப்ப பலமைோகே இருக்கிறது, இடதத் தவிர்த்து
அடிமைட்டை அடமைப்பகேுக பலமைோனடவயோகே அடமைதைமபடி னச்யகவ எடும.
நமைது நோட்டுப்பற மைக்கேளின் ு ன்கனறறதிறகுக் கூட்டுறித் துடறடயத் தவிர கவ்ற
வழயில்டல என்படத நோம உ்றதி னச்துனகேோுகள கவ எடும. சிிய வர்கேடளதைம,
பலவனமைோனவர்கேடளதைம போதுகேோத்துப் பயன்படுத்துவகத குிக்ககேோுக. நமைக்குக் கேதி
கூட்டுறகவ யோம. கவ்ற வழ எதுிம இருப்பதோகேத் னதரியவில்டல.
சமூகேம ு ழவதும வளமனபற்ற வோழ்வதறகுரிய ு யறசிகேுக்குத் துடணயோகே அடமையக்
கூடியது கூட்டுறி தோன் உலகேத்தில் இதுவடர ஏறபட்டுுகள ு ன்கனறற னமைல்லோம
கூட்டுறி அடிப்படடையில்தோன் என்பது வரலோ்ற. இந்த நிடனப்ப-சிந்தடன, நமைக்குக்
கூட்டுற வின் போல்: டடுபடைத் தூ எடும.
சில இடைங்கேளில் கூட்டுறி கதோல்வி அடடையலோம. இந்தத் கதோல்விக்குக் கேோரணம
உுகளோர்ந்த கூட்டுறி உணர்ி இல்லோடமைகய. கதோல்விகேடளக் கே எடு துவள கவ எடிய
அவசியம இல்டல. உயிர்ப்பம, உறிம, கூட்டுறிப் ப எபம உடடையவர்கேுக எந்த்
் ழ்நிடல யிலும னவறி னபற்ற விடுவோர்கேுக. இது உ்றதி.
ஒன்்ற கசர்ந்து நமடமைக் கேோத்துக் னகேோுககவோம!
ஒன்்ற கசர்ந்து உ எகபோம!
ஒன்்ற கசர்ந்து வரியம னப்றகவோம!
ஒன்்ற கசர்ந்து அினவோளி னப்றகவோம!
எவடரதைம னவ்றக்கேோமைல் இருப்கபோம!
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கூட்டுறவின் வழ வளம கேோ எகபோம! வோழ்விப்கபோம! வோழ்கவோம! இதுகவ நோம
னசல்லகவ எடிய வழ-தடைம
-- 1-10-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ஒலப்பரப்போன உடர.
----------------
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9. இலட்சிய சு தோயம

மைோனடை வோழ்க்டகே தறனசயலோகே ஏறபட்டைதும அல்ல. அஃனதோரு விபத்தும அல்ல. இயறடகே
நியதி. திட்டை மிட்டுப் பரிணோமை வளர்்சியில் வோ்த்தது இந்த வோழ்க்க்டகே, அறபதமைோன
்றறல்மிக்கே பலன்கேுடைனம னபோிகேுடைனம அடமைந்தது இந்த வோழ்க்டகே.
இப்படி அடமைந்தனதோரு வோழ்க்டகே பயனடடையதோகே, பகேழ்மிக்கேதோகே அடமைய கவ எடைோமைோ?
அடமைிகேுக மிகுதிதை ு டடைய இந்த வோழ்க்டகே எதறகேோகே? அிி அிதைம கேருவிகேுக, னசயல்
னச்தைம னபோிகேுக அடனத்தும அடமைந்த வோழ்க்டகேயின் கநோக்கேமதோன் என்ன? பயன் தோன்
என்ன? அிந்துனகேோுகள கவ எடைோமைோ? கேோற்றுகள கபோகத தூறிக்னகேோுகள கவ எடைோமைோ?
உடைமனபோடு உயிர் னபோருந்திய நிடலயில் வோழ்ிக்கு உயிர்ப்போகே இருப்பது மூ்சுக் கேோற்ற
மூ்சுக் கேோற்ற அடைங்கினோல்-உயிர்ப்ப நின்றோல் மைரணம. அதனோல், உடைலல் உயிர்ப்ப நிடல
இருக்குமனபோழகத தகேோதன வறடறனயல்லோம பறத்கத துகளி, நல்லன னகேோுகள
கவ எடைோமைோ? எ எ்ணங்கேுக சிந்தடன னச்தைங்கேுக!
கதடி, கசோ்ற நித்தம தின்்ற, சின்னஞ் சி்றகேடதகேுக கபசி, கவடிக்டகேமைனிதரோ் மைோ எடு
கபோகேக் கூடைோது. பகேழ்மிக்கே வோழ்க்டகே வோழ்தல் கவ எடும. அதனோ லன்கறோ, திருக்குறுக
அறத்துப்போல்-இல்லறவியலன் ு டிவில் "பகேழ்" என்்ற ஓர் அதிகேோரம டவத்தது. பகேழ்
னப்றதல் என்பது எளிதன்்ற; இமையத்தின் உ்சியில் ஏ்றவதினம கேடினமைோனது. கப்சோல்,
எழத்தோல் போரோட்டு வரலோம. அது பகேழன்்ற. பதவிகேளோல் சுறி நின்்ற பயனிடடைகவோர்
வோனுகைோவப் பகேழலோம. அதுிம கபோல யகயோம! விளமபரம தோன் பகேழன்்ற !
னசயல்வழ் சோதடனகேுக னச்வதுதோன் பகேழ் னப்றதறகுரிய வழ! அந்த் சோதடனகேும
கூடை நோட்டின் வரலோறடற நகேர்த்துவதோகே அடமைய கவ எடும; மைோனடைத்டத அரித்துத் தின்்ற
அழக்கும சோதிப்பிரிவின்டை கேுக, னகேோடிய கநோ்கேுக, வ்றடமை ்கியவறிலருந்து
மைக்கேடள மட்னடைடுக்கும பணகய பகேழ்மிக்கே பண! அதுகவ வோழ்க்டகேயின் குிக்ககேோுக!
இலட்சியம!
னசன்ற கேோலத்தில் இலட்சிய வோழ்க்டகே வோழ்ந்த சிலர் சோதித்த சோதடனகேளோகலகய இன்்ற
நமு டடைய வோழ்க்டகே நடைந்து னகேோ எடிருக்கிறது. ஒ்டனவோரு மைனித னக்கும, மைனித
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சு தோயத்திறகும குிக்ககேோுக கதடவ! இலட்சியம கதடவ இன்்ற, இலட்சியம உடடைய
மைனிதர் கேடளத் கதடினம கேோணக் கிடடைப்பதில்டல. ஒரு சிலர், சின்னஞ்சி்ற
னசயல்கேடளகய இலட்சியம என்்ற கேருதிக் னகேோ எடுுகளனர். கவ்ற சிலர் பணம
சமபோதிப்படதகய இலட்சியமைோகேக் னகேோ எடுுகளனர்.
கேறறவர்கேும அிஞர்கேும வரர்கேும ப எம சமபோதிப்படத ஒருநோும வோழ்க்டகேயின்
இலட்சியமைோகேக் னகேோுகளமைோட்டைோர்கேுக, சின்னஞ்சி்ற னசயல்கேுக னச்வது, பணம
சமபோதிப்பது இடவனயல்லோம இலட்சியங்கேுக ்கேோ. வோழ்க்டகேயின் படிக்கேறகேுக என்்ற
கவ எடுமைோனோல் னகேோுகளலோம.
”குிக்ககேோுக இலோது னகேட்கடைன்” என்்ற போடுகின் றோர் அப்பரடிகேுக. உடைலுக்கு ்ன்மைோ
மைரத்திறகு கவர்! மைனிதனக்கு இலட்சியம; வோழ்க்டகேயில் மைனிதன் அடிடமை தியோகே இருக்கேக்
கூடைோது!
ஒரு கவடலடய ஊதியத்டதகய குிக்ககேோளோகேக் னகேோ எடு னச்வது அல்லது பயந்து
னகேோ எடு னச்வது என்ற குணமிருந்தோலும அடிடமைத் தனகமையோம;
ஒரு கவடலடய-ஒரு பணடய அந்த கவடலக் கேோகேகவ தோகமை ்ர்வத்துடைன் பயன்போடு
கிடடைக்கும வடகேயில் னச்வது சுதந்திரமைோன வோழ்க்டகேயோகும: தோம எடுத்துக்னகேோ எடை
பணடய ு டறயோகே் னச்வகத இலட்சியம; சுதந்திரம; இன்பம!
ஒருவன் தன்னடடைய வோழ்க்டகேயின் இலட்சியம எது என்்ற சிந்தடன னச்து ு டிி னச்ய
கவ எடும. ஒரு சிலருக்குத் தன் வோழக்டகேக்கு என்்ற இலட்சியம நிர்ணயம
னச்துனகேோுகும ் ழல் அடமையோதுகபோகேலோம. அப்கபோது ை ரும நிழலும கபோலத்
தன்னடடைய கதோழடமையோகேப் பழகும சில ந எபர்கேடளதைம உடைன் கசர்த்துக்னகேோ எடு ஒரு
கூட்டு இலட்சியமைோகே எடுத்துக்னகேோுகளலோம. பலர் வோழ்வில் இதுகவ நடடைு டறயில்
சோத்தியம; அப்படி எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத்திறகேோகேகவ வோழ்தல் கவ எடும; கபோரோடை
கவ எடும.
இலட்சியம என்பது னபருமபோலும நோட்டடைதைம மைக்கேட்சு தோயத்டததைம
டமையமைோகேக்னகேோ எடுதோன் அடமை தைம. மைறற உயிர்க்குலத்டத டமையமைோகேக் னகேோ எடு
இலட்சியம கதோன்றலோம. னமைோழ, சமைய அடிப்படடையிலும கூடை இட்சியம கதோன்றலோம.
எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத்டத அடடைவதறககேறறவோ்ற தன்னடடைய ்றறடல
வளர்த்துக்னகேோுகள கவ எடும.
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இலட்சியம வோழ்க்டகேக்கு இன்ியடமையோதது. கேடைந்த கேோலத் கதோல்விகேடளதைம
துன்பங்கேடளதைம மைறத்தல், தன் ு ன்கன நிறபனவறடற நோடுதல், நிகேழ்கேோலத்டத மைதித்தல்,
எதிர்கேோலத்டத கநோக்கி விடரந்து பண னச்தல் ு தலய குணங்கேுக கவ எடும.
பழக்கேம, குணத்திறகு அடிப்படடை குணம, இலட்சி யத்டத இனம கேோட்டும.
எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத் திறகுரிய பணகேடள அர்ப்பணப்ப உணர்ிடைன் னச்கே
எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத்திறகேோகேப் கபோரோடு உயிடரக் னகேோடுத்துப் கபோரோடு!
னவ்றம கசோற்றப் பி எடைமைோகே ந்ற ் எடுகேுக வோழ் வடதவிடை இலட்சியத்துடைன் சில
் எடுகேுக வோழ்ந்தோகல கபோதும, வரலோறில்-னச்திகேளில் இடைம னப்றவது இலட்சியம
அல்ல, ை கய நோட்டின் வரலோறடற உருவோக்கே கவ எடும. அதுகவ, இலட்சியம நிடறந்த
வோழ்க்டகே னதளிவோன இலட்சியத்டத கதர்ி னச்து னகேோுககே! அந்த் இலட்சியத்திறகேோகேப்
கபோரோடுகே இடடைூின்ிப் கபோரோ டுகே இலட்சியகமை வோழ்னவன வோழ்கே!
வோழ்க்டகே, ு ன்னர்க் கூியபடி அிி சோர்ந்தது; அிவியல் சோர்ந்தது. பலன்கேுக அடனத்தும
அிடவ அியிம, அிந்த அிடவ உணர்த்திம கூடியன. னபோிகேுக நுகேர்ி் சோதனங்கேுக
மைட்டுமைல்ல. அிி அடிப்படடையில் னசயறபடும னதோழற கேருவிகேுமைோகும.
இலட்சியத்டததைம, இலட்சியத்தின் அடிப்படடையிலோன னசயடலதைம ்்ி னச்து
இலட்சியத்டதத் கதர்ி னச்துனகேோுகவகத அிவியல் போங்கு,
அன்போகே இருப்பது என்பது ஒரு குணம-ப எப இந்த அன்ப கூடை, சுயநலத்தின் கேோரணமைோகே
அடமையலோம: அத்தடகேய அன்பக்குக்கூடை இடடைு ிிகேுக உ எடு ்னோல், அன்கப
இலட்சிய அடிப்படடையிலருப்பின் அந்த அன்பவளரும. பிடறநிலோப்கபோல வளரும;
எல்லோ இடைர்ப் போடுகேடளதைம கேடைந்து வளரும. பிரிவதறகுிய கேோரணங் கேுக கதோன்ினோலும
அக்கேோரணங்கேுக பறக்கேணக்கேப்படும.
மைோனமகூடை கூடைப்பிறந்ததுதோன். அதுகவ இலட்சிய அன்ப, இத்தடகேய அன்படடைகயோர் சில
னபோழது மைரணத் திலும கூடை ஒன்றோகிவிடுவர். இந்த அன்ப, இலட்சிய அன்ப, இங்ங்ணம
அன்ப, இலட்சிய அன்போகே மைோற கவ எடுமைோனோல், ஒருவடர ஒருவர் பரிந்துனகேோுகும
இயல்ப கதடவ. அிவிந்த நட்பம உறிகமை இலட்சிய அன்போகே, உறவோகே ு டிதைம; வளர
ு டிதைம.
எடுத்துக்னகேோ எடை இலட்சியத்தில் நிடலயோகே நின்்ற உடழத்திடை, தளர்்சியில்லோமைல் அந்தத்
திடசயில் னசல்ல அிி கவ எடும, இலட்சியத்தின் வழயில் நடடைனப்றம பணகேடள,
98

னச்தைம கேோரியங்கேடள அிவியல் போர்டவ தைடைன் ்்ி னச்து, குடறகேடள ை க்கே் னச்து
னகேோ எகடை கபோகே கவ எடும.
இலட்சிய வோழ்க்டகேடய விருமபபவர்கேுக தங்கேுடடைய ் ழ்நிடலகேளின் கேோரணமைோகேப்
பலவனம அடடைந்து விடைக்கூடைோது. ் ழ்நிடலகேடளதைம சரிப்படுத்திக் னகேோ எடு அவறடறக்
கேருவிகேளோகே அடமைத்துக்னகேோுகள கவ எடும.
அிவியல் என்பது எடததைம ்ரோ்ந்து னதளிந்து ு டிிகேடள எடுப்பது, விருப்பங்கேளின்
படிதைம ்டசகேளின் அடிப்படடையிலும உணர்்சிகேளின் நிடலயிலும ு டிி எடுத்தல்
கூடைோது.
வோழ்வதறகும, பலர் கூடிவோழ்வதறகும, இமமைோநிலம பயனறத்தக்கே வடகேயில்
இலட்சியத்டத கதர்ி னச்ய ிம, கதர்ி னச்த இலட்சியத்டத அடடைதைம, ு யறசி
கேுக்கும அிி கதடவ. அிவியல் போர்டவ கதடவ. அிவியல் சோர்ந்த ு டிிகேும
னசயல்கேுகமை னவறிடயத் தரும. இலட்சியத்டதத் கதர்ி னச்கே; அிவியல் ு டற யில்
்்ி னச்து இலட்சியத்டதத் கதர்ி னச்கே, அந்த இலட்சியத்டத அடடைதைம
ு யறசிதைடைன் வோழ்கே!
மைனிதன் தனிகய வோழ்ந்துவிடை ு டியோது, அவன் பலருடைன் கூடி வோழகவ எடிய நிர்ப்பந்தம
இருக்கிறது. அதனோல், கூடிவோழ்கிறோன். அதனோல், அப்படிக் கூடி வோழ்வது அன்பின்
அடிப்படடையில், உறிகேளின் அடிப் படடையில் இல்டல. நோடைகேம நடைத்துகிறோன்;
சுயநலத்திறகேோகேிம, பயத்திறகேோகேிம கூடிவோழ்வடதப்கபோல நடித்து வோழ்கின்றோன். .
அவன் அன்படைன் கூடிய உறி வோழ்க்டகேடய-கூடி வோழ்தடலப் னபரும கபறோகேக்
கேருதுவதில்டல. இத்தடகேய மைனிதக் கூட்டைத்தில் அன்ப, கேடடை் சரக்ககேயோம.
நமு டடைய நோட்டில் இன்னு ம சு தோயம உருவோகே வில்டல. "ஒருவர் எல்லோருக்கேோகேிம,
எல்லோரும ஒருவருக்கேோகேிம" என்ற சு தோய நியதி, ஒழங்கு ஒழக்கேம னவறி
னபறறோல்தோன் சு தோயம உருவோகும. இன்்ற மைனிதகுலத்டத வருத்தும  தடமைகேடள
எதிர்த்துப் கபோரோடைகவ எடுமைோயின், ு தலல் சு தோய அடமைப்ப உருவோகே கவ எடும.
அங்ங்ணம ஒரு சு தோயம திடீனரன்்ற உருவோகிவிடைோது. ஒரு இலட்சியம கதோன்ினோல்தோன்
சு தோயம உருவோகும.
இன்்ற நமபிக்டகேதைம நல்னல எணு ம நிடறந்த ஒரு இலட்சிய கநோக்கேு டடைய
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சு தோயத்டதக் கேோ எப தறகு தடடைகேுக பலப்பல உுகளன. அவற்றுக தடல யோயது பணம!
அடுத்த தடடைகேுக அழக்கேோ்ற, அவோ, னவகுளி ்கிய  தயப எபகேுக! இத் தய ப எபகேளின்
படடைக்கேலன்கேளோகே உுகளடவ ுட்டுக்கேுக, கேளி-கேோவல், சுவர்கேுக, கவலகேுக பட்டைங்கேுக,
பதவிகேுக ு தலயன. இடவனயல்லோம ஒருங்கிடணந்துனகேோ எடு சு தோயம
அடமைத்தறகுரிய அடிப்படடைகேடளத் தகேர்க்கின்றன: மைனிதடனப் பிரித்து விடுகின்றன.
இன்்ற ஊர், அரசுக் கேணக்கின்படிதோன் உுகளது. ஊர் என்்ற இலக்கேணப்படி "ஒருவருக்கேோகே
எல்லோரும, எல்லோருக்கேோகேிம ஒருவர்" என்ற இலட்சியம மைக்கேளிடைத் தில் இல்டல,
்கரோக்கியமில்லோத கபோட்டிகேுக, இலோப கவட்டடைகேுக, தடலடமைத்-தனத்திறகு ்டச
ு தலயன ஊடர நோுககதோ்றம அழத்து வருகின்றன. இவறடற நோும எதிர்த்துப் கபோரோடி்
சு தோயத்டத விரிவோக்கே கவ எடும; இலட்சியத்டத உருவோக்கே கவ எடும.
இன்டறய ் ழ்நிடலயில் மைனிதகுலத்தில் ஏறபட் டுுகள பிரிிகேடள அகேறி,
மைனிதகுலத்டத் சு தோயமைோகே உருவோக்கேலும, ஊர் கூடிவோழ அடமைத்தலும கூடை ஒரு நல்ல
இலட்சியமைோகும. இந்த இலட்சியத்டத இந்தத் தடலு டறயில் அடடைந்தோல் இந்தியோ
வளரும; வோழம
”னபோருளில்லோர்க்கு இ்டிலகு இல்டல” என்பது வுகுவம! “ு னிவரும மைன்னரும
ு ன்னவ னபோன்னோல் ு டிதைம” என்பது மைோணக்கேவோசகேரின் வோக்கு சமூகேத்டத இயக்கும
சக்தி னபோருுக்ககே உ எடு நமைது நோடு, வளமைோன நோடு னபோருுக உறபத்திக்கு ஏறப,
இயறடகே வளு ம மைனித சக்திதைம உுகள நோடு. ்யினம, இந்தியர் கேுக ஏடழகேளோகே
இருக்கிறோர்கேுக.
ஏன்? உடடைடமை உடடையவர்கேளிடைத்தில் உடழப்டபக் கேோ எபது அரிது
உடழப்பவர்கேளிடைத்தில் உடடைடமைடயக் கேோ எபது இயலோது. இது நோட்டின் சமூகே,
னபோருளோதோர அடமைப்ப.
நமைது நோட்டில் கசோஷலசம அல்லது சர்கவோதயம அல்லது னபோதுிடடைடமை் சு தோயம
கேோண இயலோது. ”உடடைடமைக்கு ஊகழ கேோரணம”" என்ற சித்தோந்தம மைக்கேளின் மூடளயில்
இடைமனபற்றுகளவடர, மைக்கேுக தங்கேளிடைம னபோருளின்டமை அல்லது உடடைடமையின்டமை
குித்து வருந்தமைோட்டைோர்கேுக!
நமைது நோட்டில் ஏழ்டமை, வ்றடமை இன்்ற கநற்றத் கதோன்ியதல்ல, பன்னூறோ எடுகேுக்கு
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ு ன்பிருந்கத தடலு டற தடலு டறயோகே வ்றடமைதைம, ஏழ்டமைதைம னதோடைர்ந்து
வருகின்றன. இதறகு என்ன மைோற்ற? ு தல் மைோற்ற கூட்டுடடைடமை் சு தோய அடமைப்ப
அல்லது கூட்டுறிப் னபோதுநல் சு தோய அடமைப்ப.
கேமபன், ‘எல்லோரும எல்லோப் னபருஞ்னசல்வு ம எ்தலோம" என்்ற ஒரு இலட்சியப்
னபோருளோதோர சு தோயத்டதக் கேோ எகிறோன். * 60- (سهL60  سtD60) tLIti
னபோதுடமை னச்!” என்றோன் போகவந்தன் போரதிதோசன். நமைது னபோருளோதோரம கேடைன்
னபோருளோதோரமைோகே அடமையக் கூடைோது; உறபத்திப் னபோருளோதோரமைோகேகவ இருக்கே கவ எடும.
தனியோர் துடற கேட்டுப்படுத்தப்படுதல் கவ எடும. னபோதுத் துடறடயதைம, கூட்டு் சு தோய
அடமைப்பப் னபோருளோதோரத்டததைம கபண வளர்க்கே கவ எடும. துடறகதோ்றம தன்னிடறி
கேோணகவ எடும, மைக்கேுக்கு இலவசம, இனோம தருவது கூடைோது. தூறலோல் பயிர்
விடளந்துவிடைோது. அதுகபோல் சலுடகேகேளோல் மைக்கேுக வளர்ந்துவிடை மைோட்டைோர்கேுக.
ஒ்டனவோரு குடுமபு ம தன்னிடறிுகள குடுமபமைோகே அடமையகவ எடும; வளர கவ எடும.
நோடு, நோடைோ வளத்த தோகே அடமையகவ எடும. ஒ்டகவோர் இடளஞனம சுய ு யறசியில்
னபோருுக டட்டி, அப்னபோருளோல் தோன்கை ு யன்்ற கேட்டிய வட்டில் குடியிருக்கே கவ எடும.
தோன் டட்டிய னபோருளில் பலகரோடு கூடி உ எணகவ எடும.
”தமமில் இருந்து தமைது போத்து எடைறறோல்” என்றோர் திருவுகுவர். இலட்சிய சு தோயத்தில்
உழிக்கும னதோழலுக்கும மைதிப்ப உ எடு. கேோடுகேடளத் திருத்திக் கேழனிகேளோக்குகவோம!
்டலகேடளதைம னதோழறசோடல கேடளதைம அடமைப்கபோம! உடழப்பவர் உலடகே
மைதிப்கபோம! னபோருளிடன் னச்கவோம!
வோழ்க்டகே உணவினோல் மைட்டும ்னதல்ல. ளோழ்க் டகேக்குக் கேளிப்பம, மைகிழ்்சிதைம கதடவ
கேளிப்பம மைகிழ்்சிதைம நோடைகேம, திடரப்படைம ்கியடவகேளினோல் கிடடைக்கும. திடரப்படை
உலகேம கதோன்ிய பிறகு, நோடைகே உலகேம னவகுவோகேக் குடறந்து வருகிறது. இன்்ற எங்கும
திடரப்படை மையக்கேம. அந்தத் தி்டைப்படைங்கேளோவது மைனிதர் கேடள அவர்கேுக
நிடலயிலருந்து உயர்த்துகின்றனவோ என்றோல் அதுிம இல்டல.
இன்டறய திடரப்படைங்கேளில் கேோமைக்கேளியோட்டைம, வன்ு டற நிகேழ்்சிகேகள அதிகே
இடைமனப்றகின்றன. திடரப்படைம ஒரு நல்ல கேடலகய. திடரப்படைத்தில் நல்ல இடச மைற்றம
கேடலயமசங்கேும உ எடு. இடசடய அனபவிக்கும வோழ்ி கதடவ. இலங்டகேடய
வருணத்த கேமபன் ”கேளிக்கின்றோர் அலோல் கேவல்கின்றோர், இவர்” என்றோன். கேடலதைம
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இலக்கியு ம ்ன்மைோடவப் பக்குவப் படுத்தும தன்டமையன.
தமிழ், மூத்தமிழோகேகவ பிறந்தது; வளர்ந்தது. தமிழடச வளர்ந்த இடச. கிரோமைங்கேுக கதோ்றம
இடசக் கேடலப் பயிறசி டமையங்கேுக கதோன்ற கவ எடும. படழய கேோலம கபோல்
கிரோமைங்கேளில் திருக்ககேோயில்கேளில், தமிழ் நோட்டின் தனித்துவம னபறற நோதசுர இடச
ு ழங்கே கவ எடும, மைக்கேுக கேடல, இடச ்கியவறில் கேவனம னசலுத்தினோகலகய குடுமப
வோழ்க்டகே னவறி னப்றம.
கிரோமைங்கேுக கதோ்றம இடளஞர்கேுக நோடைகே மைன்றம அடமைத்து, நல்ல நோடைகேங்கேடள எழதி
நடித்துப் பயில கவ எடும. நிடற நிலோ நோளின்கபோது தவறோமைல் இடச நிகேழ்்சிகேும
நோடைகேங்கேும நடைக்கேகவ எடும. மைக்கேுக வோழ்க்டகேடய் சுடமையோகேக் கேருதோமைல்
நடைத்துவதறகுக் கேடல, துடணனச்தைம. இடசக்கேடலயில் பழகிப் பக்குவப் படுபவர்கேுக
"மைனிதர்கேளோகே இருப்பர்.
நமைது சு தோய அடமைப்பில் நோடைகேக் கேடலக்கும பல வடகேயோன இடசக் கேடலக்கும வோ்ப்ப
இருக்கிறது. தோலோட்டில் னதோடைங்கும நமைது இடசக் கேடல வோழ்க்டகே. ு ழதும
னதோடைரகவ எடும. ஒவியு ம சிறபு ம தமிழகேத் திறககே உரிய கேடலகேுக இந்தக் கேடலகேடள
கமைலும கமைலும நமு டடைய சு தோயம வளர்க்கே கவ எடும.
ஏழடசடய, ப எனணோடு னபோருந்திய போடைடல, மைக்கேுக மைோடலப்னபோழதில் மைன்றங்கேுக
கதோ்றம அனபவிக்கே கவ எடும. ப எ்ணம பரது ம கேலந்த கேடலடய அனபவிக்கே
கவ எடும. இந்த மை எடண வி எணகேமைோக்கும கே எணன் குழகலோடசதைம ்டைல்
வல்லோனின் ்டைறகேடலதைம நமைது நோட்டின் வழ வழ வந்த கேடலகேுக! கமைலும சந்தத்
தமிழம, சோமை கேோனு ம நமைது உரிடமைக் கேடலகேுக பயிலுகவோமைோகே வளர்ப்கபோமைோகே !
நமைது நோடு அரசியலல், ்ட்சியியலல் வளர்ந்த நோடு. மைனிதர்கேுக்குுக உறிகேடள
நிர்ணயம னச்தைம கநோக்கில் அரசியல் கதோன்ியது; கேோலப்கபோக்கில் ்ட்சி ு டற வந்தது!
நமைது நோட்டடை ் எடை அரசர்கேுக மைக்கேுக நலம நோடியவர்கேுக. அதனோல்தோன் பிரோன்சு,
கசோவியத் கபோன்ற நோடுகேளில் கதோன்ிய பரட்சிகேடளப் கபோல நமைது நோட்டில் பரட்சி
கதோன்றவில்டல. என்்றம நமைது நோட்டின் ்ட்சி, ை திடய் சோர்ந்திருந்தது. அந்த ை தி சோர்ந்த
்ட்சிு டறடய நோம னதோடைர்ந்து கேோப்போறற கவ எடும.
"ஒரு குலத்துக்கு ஒரு ை தி" என்ற னகேோுகடகேடய மை்றத்து வளரும நோம "்ட்சிக்கு ஒரு ை தி"
என்ற ு டறடய கமைறனகேோுகளக் கூடைோது. மிகே உயர்ந்த தரமைோன மைக்கேளோட்சி ு டறடய நோம
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நடைத்தகவ எடும. கதர்தலல் மைட்டும ஜனநோயகேமைல்ல. "பிறப்னபோக்கும எல்லோ உயிர்க்கும"
என்ற னபருனநி நமைது நோட்டு அரசியலல் -்ட்சியில் இடைமனபற கவ எடும.
னபோறடகேப் போ எடியன் வரலோ்ற கே எடை நோடு நமைது நோடு. இந்த நோட்டில் கேோவல்துடறக்கு
மைகேத்தோன னபோ்றப் புகளது. கேோவல்துடற அதன் ஒழகேலோ்றகேடள உயர்த்திக் னகேோுகள
கவ எடும. இந்த நோட்டில் கபோலீசு ்ட்சி வருவடத, கபோலீசுக்கேோரர்கேும விருமப
மைோட்டைோர்கேுக. இது நமு டடைய நமபிக்டகே, ஏன்? ககேோபரத்திறகுக் கேலசம கபோல,
நோட்டிறகுக் கேோவல்துடற அடமையகவ எடும.
மைக்கேுக, நோட்டின் வளர்்சியில் தனிப்பட்டை ு டற யிலும கூட்டு ு டறயிலும பங்ககேறகே
கவ எடும. நமு  டடைய நோடு சட்டைத்தோல் ்ளப்படுவது. ்தலோல், சட்டைத் திறகு மைக்கேுக
மைதிப்பளித்து ஒழகேகவ எடும; நடைந்து னகேோுகள கவ எடும. சட்டைங்கேும விதிு டறகேும
மைதிக்கேப்படும நோட்டில்தோன் மைக்கேளோட்சி ு டற பயன் தரும, சட்டைத்டத ு டைமைோக்குவது
அரோஜகேத்திறகு வழ வகுக்கும.
நமு டடைய நோட்டில் கதசியக் குடிடமைப் ப எபகேடளப் கபோறி வளர்ப்கபோம! அரசின்
சு தோய கமைமபோட்டுப் பணகேுக்கு ஒத்துடழப்கபோம! அரசு  தட்டும ஐந்தோ எடுத்
திட்டைங்கேடள நிடறகவற்றவதில் உடைன் நிறகபோம! அரசின் அந்நியக் கேடைன்கேடளக்
குடறக்கே, சி்றகசமிப்பில் ு தலீடு னச்கவோம! எங்கும அடமைதிதைம சமைோதோனு ம
சககேோதரத்துவு ம கூடிய வோழ்க்டகே நடைத்துகவோம வளர்ப்கபோம!
நமைது நோடு ்ன்மிகேத்தில்-சமைய னநிகேளில் னசழத்து வளர்ந்த நோடு. கவதங்கேும,
உபநிடைதங்கேும, சோத்திரங்கேும, திருு டறகேும, தி்டவியப்பிரபந்த ு ம னபற்ற
விளங்கும நோடு. இன்்றம இந்தியோ உலகிறகு அளிக்கேக் கூடியது ஞோனம ்ன்மிகேம என்பது
கேடைிுக நமபிக்டகே மைட்டுமைல்ல; வழபோடு மைட்டுமைல்ல; சமைய னநி சோர்ந்த சடைங்குகேும
அல்ல.
்ன்மிகேம என்பது ்ன்மைோவின்-உயிரின் தரத்டத, தகுதிப்போட்டடை உயர்த்திக் னகேோுகும
னகேோுகடகே. வோழ்க்டகே ு டற நோத்திகேர்கேுக்கும கூடை ்ன்மிகேத்தில் டடுபோடு உ எடு. அன்ப,
னபோ்றத்தோற்றம sist, மைனிதர்கேுக மது விருப்ப-னவ்றப்பறற உளப்போங்குடைன் பழகுதல்,
பிிதின் கநோ், தந்கநோ் கபோல் கபோற்றதல் ்கிய உயர் ப எபகேடளப் னப்றம ு யறசி
ு தலயன ்ன்மிகேம.
இந்த ு யறசிதைடடைய வோழ்க்டகே ்ன்மிகே வோழ்க்டகே. இடவகேடளத் தனிகய னபற ு டியோத
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நிடலயில் னப்ற தலுக்குரிய சோதனம கேடைிுக வழபோடு கேடைிடள "எ எ குணத்தோன்’
‘குடறவிலோ நிடறி" "ககேோதிலோ அு து" "என்னடடைய அன்ப’ என்னறல்லோம கபோற்றவர்.
கேடைிடள வழபடுதல் என்பது கேடைிுக வழ நிறறல்வோழ்தல் என்பதோகும. கேடைிடள
ு ன்னிட்டு வழபோடு நிகேழனம அந்த வழபோடு கேடைிுக்கேல்ல; ்ன்மைோக் கேுக்ககே
அன்பில் பழத்த மைனம னப்றதல் ்ன்மிகேம. பிறருக்னகேன ு யலும வோழ்க்டகே னநி,
்ன்மிகே னநி. தியோகேங்கேுக னச்வது, ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின் அடடையோளம.
"தியோகேமில்லோத வழபோடு பயனறறது” என்றோர் அ எணல் கேோந்தியடிகேுக!
நோம அடனவரும ்ன்மைோவில் சிறந்து விளங்குவகத இலட்சியம ்ன்மைோடவ
உசுப்பிக்னகேோுகள, விழப்பற் னச்யத் கதடவயோன அளி சடைங்குகேுக இருப்பதில்
தவில்டல. ்னோல், சடைங்குகேகள ்ன்மிகேம அல்ல; சமையு ம அல்ல!
எங்கும கசோடலகேடள வளர்ப்கபோம! இயறடகேகயோடு இடயந்து வோழ்கவோம! னநஞ்சத்டத
த எணளி உடடையது ்க்குகவோம! அன்பில் வளர்கவோம! அன்பில் வோழ்கவோம! வோழ்வித்து
வோழ்கவோம! உயிர்க்கு ஊதியம கசர்க்கும னதோ எடு னச்கவோம வன்ு டற தவிர்ப்கபோம!
எங்கும எந்த் ் ழ்நிடலயிலும னகேோடலடய பழதூற்றம சி்றடமைடயத் தவிர்ப்கபோம
யோரிடைமிருந்தும எவரிடை மிருந்தும அந்நியமைோகே மைோட்கடைோம ஒருடமைதைணர்ிடைன்
எ்டியிரிடைத்தும கபது றோது கபணக் கேோப்கபோம!
மைோனிடை சு த்திரம நமு டைன் பிறந்து வளர்ந்தது: உடைன் வருவது. அந்த மைோனிடை
சு த்திரத்திறகுுக சங்கேமைம ்வகத ்ன்மிகே வோழ்ி! "இவர் கதவர், அவர் கதவர் என்்ற
இர எடைோட்டைோது சமையக் கேலகேம னச்ய கவ எ டைோம என்றோர் அப்பரடிகேுக “ஒன்கற குலம,
ஒருவகன கதவன்!?? இதுகவ ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின் தோரகேமைந்திரம.
”ஒன்்ற பரமனபோருுக நோம அதன் மைக்கேுக
உலகு இன்பக் ககேண’’
என்ற சிந்தடன நமைது வோழ்வோகே மைலரகவ எடும.
அன்பர்கேகள! நமைது வோழ்க்டகே எங்ககே கபோ்க்னகேோ எ டிருக்கிறது? உ எடிடய, உடடைடய
உகேந்து மைகிழம னவற்ற வோழ்க்டகேயோகே ஓடிக்னகேோ எடிருக்கிறது. இந்தப் கபோக்டகே
மைடடைமைோறறம னச்கவோம! வோழ்வோங்கு வோழம திடசயில் நடடைகபோடுகவோம! அிவிந்த
்ுகவிடன கமைறனகேோுககவோம! னபோருுக னச்து குவிதைங்கேுக உலகேம உ எண உ எ்ணங்கேுக
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உலகேம உடுத்த உடுத்துங்கேுக! சிறந்த ்ன்மிகே வோழ்க்டகே வோழ்கவோம! அன்டபகய உயிர்
எனக் னகேோுககவோம! வளு டைன் வோழ்கவோம! இலட்சிய சு தோயம அடமைப்கபோம.
-- 8-10-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
-------------------
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10. சு தோய கமைமபோட்டில் இலக்கியத்தின் பங்கு

சு தோயம கமைமபோடு அடடைய, சு தோயத்தின் வோழ்க்டகேத்தரம உயரகவ எடும அதோவது,
மைனிதர்கேுக நிர்வோணமைோகேப் பிறப்படதப் கபோலகவ நிர்மைலமைோன மூடளதைடைனம,
பலன்கேுடைனம பிறக்கிறோர்கேுக. பின் கேறறல், ககேட்டைல், சிந்தித்தல், னசயறபடுதல்
மூலமகுிப்போகே வோழ்தல் மூலம-பத்திக் னகேோுகு தல் னச் கிறோர்கேுக அிி னப்றகிறோர்கேுக.
மைனிதன் அிந்து அவனடடைய பிறப்ப நிகேழ்வது இல்டல. இறக்குமனபோழது
துன்பப்படுகிறோன். ்னோல், வோழ மைறந்து விடுகிறோன். மைனிதன் வோழ்ந்தோல் இறப்பில்
அவன் வருந்தோன். மைறறவர்கேுக வருந்துவோர்கேுக. இந்தப் கப்ற ககேோடியில் ஒருவருக்குத்தோன்
கிடடைக்கிறது. மைனிதர்கேுக தங்கேுக்குுக பரஸmபரம துயரத்டதக் குடறத் துக்னகேோ எடு, அன்ப,
பரஸmபர உதவி ்கியடவகேடள கமைறனகேோ எடு ஒழகினோல் துன்ப் சுடமை குடறதைம;
துயரங்கேுக தவிர்க்கேப் னப்றம.
வோழ்க்டகே என்பது தனக்கேோகே மைட்டுமைல்ல. உடைல் அடமைப்டப உற்ற கநோக்குங்கேுக!
கே எகேளின் அடமைப்ப, நமடமைப் போர்த்துக் னகேோுகவடதவிடை மைறறவர்கேடளப் போர்க்கேக் கூடிய
நிடலயில்தோன் அடமைந்துுகளது. னசவி கேும அப்படித்தோன் அடமைந்துுகளன! வோதைம
மைறறவர் கேுட்ன் கபசத்தோன்! தோகன கபசிக்னகேோ எடைோல் என்ன னபோருுக!
வோழ்க்டகே, கேடைடமைகேுக்கேோகே வழங்கேப் னபறறது. வோழ்க்டகே என்பது கேடைடமைகேளினோல்
்யது. சு தோயத் திறகு நமடமைப் பயனுகளவோ்ற ்க்கிக்னகேோ எடு வோழ, நமடமை நோகமை
அபிவிருத்தி னச்துனகேோுகள கவ எடும; வளர்த்துக்னகேோுகள கவ எடும.
இங்ஙனம நமடமை வளர்த்துக்னகேோுகள நல்ல இலக்கி யங்கேுக துடண னச்தைம இந்த உலகில்
பயனுகளவோ்ற கபசிப் பழகே, நல்ல மைனிதர்கேுக கிடடைப்பது அரிது. அதனோல், வளர்ந்த
மைனிதர்கேடள வரவடழத்து வட்டில் டவத்துக்னகேோுகள கவ எடும. கேமபன், வுகுவன்,
இளங்ககேோ, மில்டைன், னடைன்னிசன், அப்பர் கபோன்றவர் கேளின் படடைப்பிலக்கியங்கேடள
வோங்கி டவத்துக்னகேோுகள கவ எடும; அந்த இலக்கியங்கேடளப் படிக்கேகவ எடும. அந்த
உத்தமை இலக்கிய கேர்த்தோக்கேுடைன் பழகேகவ எடும.
இலக்கியங்கேடளத் னதோடைர்ந்து கேறபது, சிந்தடனடய வளர்க்கும; அிடவ வளர்க்கும. நம
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ஒ்டனவோருவடரதைம அடனத்துலகே மைனிதனோக்கும. இலக்கியங்கேளின் னசழடமை யோன
கேருத்துக்கேடளப் னபோ்றக்கி நமைக்கு வழங்குகிறவர்கேுக, நமடமை் னசல்வரோக்கு-பவர்கேுக.
மைனத்திறகு வடிவ ு ம இயக்கேு ம தருவதில் இலக்கியம ு க்கிய பங்டகே வகிக்கிறது.
இலக்கியப் பயிறசி இன்பம அளிக்கும. நமு டடைய வோழ்க்டகேடய நிடலகப்றடடையதோக்கி
உ்றதிப் படுத்துவது இலக்கியம.
இலக்கியம வோழ்க்டகேடய உருவோக்குகிறது! வோழ்க்டகே யிலருந்து இலக்கியம உருவோகிறது.
சு தோயத்தின் வோழ்க்டகேடய கேோட்டும கே எணோடி கபோன்றது இலக்கியம ஒரு இனத்தின்மைனிதனின் வளத்டத வரிவடிவில் கேோட்டுவது இலக்கியம. அகத கபோழ்து சு தோயத்டத
னநடிய கநோக்குடைன் வளரத் தூ எடுவதும இலக்கியங்கேுக தோம. பறத்தூ்டமை த எணீரோல்
அடமைதைம. அகேத்தூ்டமை வோ்டமையோல் னதரிதைம, வோ்டமைக்கு ஊற்ற இலக்கியம.
வோழ்க்டகே ு ழவடததைகமை உருவோக்குவது இலக்கியம.
"இலக்கியங்கேடளப் படிப்படதவிடை, படிக்கேத்தக்கே இலக்கியங்கேடளத் கதர்ந்னதடுப்பது
மிகேிம கேடினம’ என்போன் ஏடு கதடு கேோதலன் ரஸmகின். திருவுகுவரும **கேறபடவ கேறகே "
என்றோர். இலக்கியங்கேுக வோழ்ந்தவோழ்ந்து னகேோ எடிருக்கிற சு தோயத்தின் எ எணத்டத,
சிந்தடனப் கபோக்டகே, விருப்பங்கேடள, ்ர்வங்கேடள, குிக்ககேோடளக் கேோட்டுவன. இலக்கு
+ இயம. இலக்கி யம.
இலக்கியங்கேுக ஒரு குிக்ககேோடள கநோக்கி மைனித சு தோயத்டத உந்தி் னசலுத்துவன.
இலக்கியப் பயிறசி ஓர் உயரிய குிக்ககேோடள மைனிதனக்குத் தந்து ்கவசப் படுத்தவில்டல
னயன்றோல் அவன் அந்த இலக்கியத்டதப் படித்தோன்! அ்டவளிதோன்! அவன் அந்த
இலக்கியத்டதக் கேறகேவில்டல; உணரவில்டல; அனபவிக்கேவில்டல!
“கதர்ந்னதடுத்த சில இலக்கியங்கேுக திருமபத் திருமபக் கேறகேத் தக்கேன அனபவிக்கேத் தக்கேன.’’
என்்ற பிரோன்சிஸm கபக்கேன் கூினோன். தமிழ், இலக்கியவளம படடைத்த னமைோழ,
தமிழலக்கியங்கேுக வரலோற்றப் படழடமை தைடடையன. தமிழலக்கியங்கேுக தமிழர் தம
அன்றோடை வோழ்க்டகேயின் படிப்பிடனகேளோகேத் கதோன்ியடவ.
தமிழலக்கியங்கேளில் கேறபடனகேும படனிகேும அறகவ இல்டலனயன்்ற கூறலோம.
சங்கே இலக்கியங்கேுக வோழ்க்டகேடய னநிப்படுத்தும ்றறலுடடையன. கேோப்பி பங்கேுக
குடுமப, சமூகே, அரசியல் வோழ்க்டகேகேடள வளர்க்கும தடகேயன. திருு டறகேுக அன்பில்
நடனப்பன. போரதி, சுதந்திர தோகேத்டதத் தருவோன், போரதிதோசன் பதியகதோர் உலகேம னச்யத்
தூ எடுவோன். இங்ஙனம இலக்கியங்கேுக தனிமைனித வளர்்சிக்கும சு தோய வளர்் சிக்கும
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உதவி னச்வன.
இலக்கியப் பயிறசி வளர, வளர மைனிதன் வளர்வோன்; மைனித சு தோயம வளரும.
இடளஞர்கேுக இலக்கியம பயின் றோல் இலட்சிய வரர்கேுக ்வோர்கேுக. இலக்கியம கேறகபோம;
இலட்சியத்துடைன் வோழ்கவோம!
சங்கேகேோல இலக்கியங்கேுக னசல்வத்டதத் கதடும ு யறசிக்குத் தூ எடுககேோலோ் இருந்தன.
“னபோருகள, கேோதலர் கேோதல்!" என்்ற கூ்றம அளிக்கும னபோருுக கவட்டகே இருந்திருக்கிறது,
ஒ்டகவோர் இடளஞனம திருமைணத்திறகு ு ன், னபோருுக கதடை் னசல்லும பழக்கேம
இருந்தது.
்டைவர் என்றோல் அவருக்கு விடனகய உயிர் என்்ற கு்றந்னதோடகே கூ்றம. "கேடைிுக பக்திக்கு
அடுத்தபடி ு க்கியமைோன கேடைடமை, அறவழயில் னசல்வம டட்டுவகத யோம" என்்ற ு கேமைது
நபிகேுக அருளி் னச்துுகளோர். வோழ்க்டகேயின் கேருவி, னசல்வம. விடன’ என்ற னசோல்
லுக்குத் னதோழல் என்பதுதோன் னபோருுக. சமைய உலகேம கவ்ற னபோருடளக் கேறபிக்கிறது.
அதடன மைறந்து விடுகே! ்டைவர், உயிருடைன் வோழ்வதறகு அடடையோளம அவர் னச்தைம
னதோழகல, நியோயமைோன ு டறயில் னபோருளிட்டும னதோழலல் எதுிம தோழ்ந்ததல்ல.
னச்தைம னதோழடல் சிரத்டததைடைன் னச்யகவ எடும.இ சோவதறகு அஞ்சி உயிர்கேோத்துக்
னகேோுகவது கபோலத் னதோழடல் னச்யகவ எடும. **ஒழக்கேம உயிர்??--என்்ற வுகுவம
கூியடதப் கபோல், கு்றந்னதோடகே **விடனகய ்டைவர்க்கு உயிகர" என்கிறது, ்ம
னதோழல் னச்து னபோருளிட்டி வோழ்தகல ஒழக்கேம; இந்த ஒப்படமை சரி
கபோனகத!
நோடு, மைோநிலம, மைோவட்டைம பின்தங்கியது என்்ற அடிக்கேடி பலர் கூ்றகின்றனர். இது தவறோன
கேருத்து, எந்த நோட்டில்-மைோநிலத்தில்-மைோவட்டைத்தில் அல்லது ஒரு ஊரில் மைனிதசக்திடய
ு றறோகே உடழப்பில் பயன் படுத்தோதவர்கேும அல்லது மிகேக் குடிவோகேப் பயன்
ப்டுத்துகிறவர்கேும இருக்கிறோர்க்ுககைோ அந்தப் பகுதி பின்தங்கியதோகேத்தோன் இருக்கும
அதுகபோலகவ, னபோருுக உறபத்திக்குப் பயன்படைக் கூடிய நிலம, ை ர், மைற்றம இயறடகே
வளங்கேுக. தோதுப் னபோருுககேுக எங்கு ு றறோகேப் பயன்படுத்தப் படைவில்டலகயோ அந்தப்
பகுதிதைம பின்தங்கியதோகேகவ இருக்கும. இதடன ஒளடவயோர்,
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”நோடைோ னகேோன்கறோ கேோடைோ னகேோன்கறோ
அவலோ னகேோன்கறோ மிடசயர் னகேோன்கறோ
எ்டவழ நல்லவர் ்டைவர்
அ்டவழ நல்டல வோழய நிலகன"
என்்ற போடினோர், அதோவது, நிலத்திறகு என்்ற தனி யியல்ப ஒன்்ற இல்டல, எங்கு நல்லவர்
வோழ்கின்றோகரோ அங்கு நிலு ம வளமைோகேகவ அடமைதைம. **நல்லவர்* என்பதறகு இன்டறய
உலகே வழக்கில் உுகள **அப்போவி** **னசயலறறவர்" என்ற னபோருுக அன்்ற இல்டல!
அிி, ்றறல், ்ுடமை, உடழக்கும ப எப அடனத்தும னபறறவர்கேடளகய
ப எடடைக்கேோலத்தில் நல்லவர் என்றனர். ்தலோல், மைனிதர்கேுக ு டறயோகேப் பயன்படும
இடைங்கேளில் எல்லோம னபோருுகவளம இருக்கும; னபோருுக வளம னசழத்த நிடலயில்
சு தோய கமைமபோடு விளங்கும.
இலக்கியங்கேுக, னசல்வங்கேுக அன்டைத்திலும உயர்ந்த னசல்வம கவளோ எடமை வழ்
னசல்வகமை என்்ற கபோற்றகின்றன அதியமைோன் னநடுமைோன் அஞ்சிடயப் போடிய ஒளடவயோர்,
"பகேடுதரு னசந்னநல் கபோகரோடு நல்கி" என்்ற போடுகின்றோர். கேல்லோடைனோரும "பகேடுதரும
னபருவளம" என்்ற கபோற்றகின்றோர். அதோவது, எருதுகேுக உழது உ எடைோக்கிய னசந்னநல்
வுகு ம, பல்வடகே நுகேர்ிப் ப எடைங்கேும னபருவளம எனப்பட்டைன். னபோரு
நரோற்றப்படடை,
“சோல னநல்லன் சிடறனகேோுக கவல
்யிரம விடளதைட் டைோகேக்
கேோகவரி பரக்கும நோடு’
என்்ற கேோவிரி நோட்டின் சிறப்பிடனக் கூ்றம ஒரு கவல நிலம 6.2/3 ஏக்கேர். ஒரு ஏக்கேருக்கு
விடளி 150 கேலம னநல் அதனோல் வளம னகேோழத்திருந்தது. பசித்தவர்க்கு இல்டல
னயனோது உணி கிடடைத்தது. நோலடியோரும “பகேடு நடைந்த கூழ் பல்லோகரோடு உ எகே’ என்றது.
தமிழ் இலக்கிய உலகேம சு தோய கமைமபோட்டுக்குரிய னபோருுக ்க்கேம கவளோ எடமை
மூலகமை எனக் கூியது. திருவுகுவரும
”உழது எடு வோழ்வோகர வோழ்வோர் மைறனறல்லோம
னதோழது எடு பின் னசல்பவர்”
என்றோர்.
பரட்சிக் கேவி போரதி,
”உழிக்கும னதோழலுக்கும
வந்தடன னச்கவோம!"
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என்றோன். னசந்தமிழ்ப் பலவர்கேளிகலகய சங்கேப்போடைல் கேுக இயறிய பலவர்கேளில் ஒருவர்
னபயர் ஓகரருழவர் என்பது. இவருடடைய இயறனபயர் னதரியவில்டல. னசல்வ
கமைமபோட்டில், னபோருளோதோர ்க்கேத்தில் பர்மபமைடல சிறந்திருந்தது. பறமபமைடலடய
கவுக போரி ் எடைோன். போரி இயறடகேடய - தோவர இனங் கேடள மிகேிம கேவனமைோகேப்
கபோறியதன் விடளகவ ு ல்டலக் னகேோடிக்குத் கதரீந்தது. அதனோகலகய அவ னடடைய
பறமபமைடல உழவர் உழோதன நோன்கு பயன் உடடையதோகே விளங்கியது. அந்நோன்கேோவன:
வுகளிக் கிழங்கு, மூங்கில் அரிசி, பலோப்பழம, கதன்.
்தலோல், ஒரு நோடு னபோருளோதோரத்தில் கமைமபோடுற்ற விளங்கேகவ எடுமைோயின்
கவளோ எடமைப் னபோருளோதோரத்தில் சிறந்து விளங்கே கவ எடும. நமு டடைய நோடு,
இன்னு ம உ எிப் னபோருுககேளில் தறசோர்படடையதோகே இல்டல! நோம அங்கேோடிப்
னபோருளோதோரத்டத கநோக்கி் னசன்்ற னகேோ எடு இருக்கிகறோம. இது தவ்ற,உறபத்திப்
னபோருளோதோரத்டத கநோக்கி் னசல்ல கவ எடும.
இயறடகேப் னபோருளோதோரத்திறகு-அதுிம குிப்போகே கவளோ எடமைப் னபோருளோ-தோரத்திறகு
ை ர்வளம கதடவ. **ை ரின்றடமையோது உலகேம’ என்றது திருக்குறுக, த எணருக்கு மூலம
மைடழ. மைடழை டர் கசகேரித்தல் கவ எடும. கேழனிக்குத் த எணடரக் னகேோ எடுவந்து
கசர்ப்பது வோ்க்கேோல், ‘ை ர் வழங்கும வோ்த்தடலகேடள தைடடைய மிழடலக் கூறறம" என்்ற
மைோங்குடிமைருதனோர் போடியடமை அிகே.
ை ர்வளம கசர்ப்படவ வோத்துக்கேோல்கேுக. மைடழதரும த எணீர் வளத்டத் கசமித்துக் கேோக்கும
பழக்கேம கதடவ. த எணடர் னசல்வம என்கற அப்பரடிகேுக கூ்றகின்றோர்.
*ஏரிநிடறந்தடனய னசல்வன்" என்பது அப்பரடிகேுக வோக்கு.
போ எடியன் னநடுஞ்னசழயடனக் குடைபலவியனோர் போடிய னபோழது **உடைலுக்கு உணி,
உணி என்்ற சிறப்பித்துக் கூறப்படுவது நிலத்னதோடு கூடிய ை ர். நிலத்டததைம ை டரதைம
கூட்டிப் பயன் கேோ எபவர்கேுக இ்ட ிலகில் உடைமடபதைம உயிடரதைம ஒரு கசரப்படடைத்தவ
ரோவர். ஒரு நோட்டில் நிலப்பரப்பளி எ்டவளி மிகுதியோ் இருப்பினம ை ர்வளம
இல்டலகயல் அந்நிலம பயன் படைோது. ்தலோல், நிலம புகளமைோ் இருக்கும இடைத்தில்
கேடரடயக்கேட்டித் த எணீடரத் கதக்கு" என்்ற அிி்றத்துகிறோர்.
இங்ஙனம ை டரத் கதக்குவடதத்தோன் இன்்ற கேசிிை ர்க் குட்டடை என்்ற கூ்றகின்கறோம.
இங்ங்ணம த எணடரத் கதக்கிப் பயன்னகேோுகபவர்கேுக இந்த உலகேத் தின் னசல்வத்துடைன்
இடணக்கேப் னப்றவர். த எணருக்குக் கேடரகபோட்டுத் தடளயடமைக்கேோதோர் இல்ிலகேத்தில்
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வோழ்ந் தும வோழோதோகர!
இனிய அன்படடைியர்! மைடழவளம வர, வரக் குடறந்து வருகிறது! மைடழ, கதடவ!
மைடழவளம சிறக்கேக் கேோடுகேடள வளர்க்கேிம; அடைர்த்தியோன கேோடுகேடள வளர்க்கேிம.
அகேன்ற இடலகேடளதைடடைய மைரங்கேுக அதிகேமைோன மைடழடய வரவடழக்கும. னப்தைம
மைடழத்த எணடர, னசோட்டு ை ர்கூடைவணோகேோமைல் கதக்கிடவத்து, குடறவோன த எணடர
பயன்படுத்திப் பயிர்கேடள வளர்த்துப் பயன் னபற கவ எடும.
த எணடரப் போதுகேோத்தல் என்பது சு தோய கமைம போட்டில்-னபோருளோதோர கமைமபோட்டில்
ு க்கியமைோன பண.
இந்தப் பணடய, கேடைடமைடய நமமில் பலர் இன்்ற உணரவில்டல. பல கே எமைோ்கேுக,
வரத்துக் கேோல்கேுக தூர்ந்து கிடைக்கின்றன. தூர்ந்து கிடைப்பகதோடைன்ி அவறில்
்க்கிரமிப்பகேுக உுகளன. கே எமைோ்கேடள, ஏரிகேடள ஏரிகேளின் ை ர்ப்பரப்பப், பகுதிகேடள,
த எணர் வரத்துக் கேோல்கேடள ்க்கிரமிப்பது குறறம; சமூகேக் குறறம; போபம! இதறககேோர்
ு ற்றப்புகளி டவக்கேோமைல் எங்ககேோ கபோ்க்னகேோ எடிருக்கிகறோம!
திருக்குளங்கேடளக் கேவனிக்கேோமைல் திருக்ககேோயில் கேுக்குக் குடைு ழக்கு விழோக்கேுக னச்து
னகேோ எடிருக் கிகறோம! நோம மைடழவளம னப்றகவோம! னப்தைம மைடழ வளத்டதப்
போதுகேோப்கபோம!
"நிலனனளி மைருங்கில் ை ர்நிடல னபருகேத்
தட்கடைோரமமை இவ எ தட்டைட்கடைோகர!
துகளோகதோர் இவ எ துகளோகதோகர!”*
என்ற கேவிஞனின் போடைல் வரிகேுக்கு வோழ்க்டகேயில் னபோருுக கேோ எகபோமைோகே!
இயறடகே வளம இந்நிலிலகேத்திறகு ஒரு னகேோடடை. இயறடகேனயன்பது என்ன என்்ற
வடரயடற னச்ய இயலோது. நமடமை் சுறிதைுகள உலகேமைடனத்தும இயறடகேகய!
மைடல வளம, கேோடு வளம, நில வளம, வளி வழங்கும ஞோலம, னவப்பம தந்து
வோழ்வளிக்கும ஞோலம திரி திரு கேதிரவன் த எனணன நிலி னபோழதைம சந்திரன்; விலங்
கினங்கேுக, பறடவயினங்கேுக எல்லோகமை மைோனடை வோழ்க்டகேக்கு வளம கசர்ப்படவ;
வோழ்க்டகேக்குத் கதடவ யோனடவ.
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அதனோல்தோன் கேடைிடளக் கேோ்ணம கேளம, இயறடகே என்றனர். அப்பரடிகேுக **மூரி
ு ழங்னகேோலை ர் ்னோன் கே எடைோ்" என்்றம "வோசமைலனரலோம ்னோ் ை கய!”* என்்றம
"பழத்திடடை் சுடவ ஒப்போ்!" என்்றம அருளிதைுகளடமை அிகே.
தோதைமைோனோர் மைலர் னகேோ்து டஇறவனக்குப் ுசடன னச்ய மைனம ஒருப்படைோ நிடலயில்
"போர்க்கின்ற மைலரூடும ை யிருத்திபனிமைலர் எடுக்கேிம ந எ்ணகிகலன்" என்றோர்.
இளங்ககேோவடிகேுக தமைது கேோப்பியமைோகிய சிலப்பதிகேோரத்திறகு, கேடைிுக வோழ்த்கத
போடைவில்டல, இயறடகேடய வோழ்த்தினோர்!
"திங்கேடளப் கபோற்றதும திங்கேடளப் கபோற்றதும
னகேோங்கேலர்தோர்் னசன்னி
குளிர்னவ எகுடடை கபோன்்ற,
இ்ட அங்கே எ உலகேளித்த லோன்"
"ஞோயி்ற கபோற்றதும ஞோயி்ற கபோற்றதும
கேோவிரி நோடைன் திகிரிகபோற னபோறககேோட்டு
கமைரு வலந்திரித லோன்."
”மைோமைடழ கபோற்றதும மைோமைடழ கபோற்றதும
நோமைை ர் கவல உலகிறகு அவனளிகபோல்
கமைல்நின்்ற தோன் சுரத்த லோன்”
என்்ற இயறடகேடய வோழ்த்திகய கேோப்பியத்டதத் னதோடைங்குகின்றோர். இயறடகே் ் ழலல்
மைோறறங்கேுக ஏறபட்டைோல் அது இயறடகேயின் குடறயல்ல. நோம இயறடகேடய இயறடகேயினோலோய சுற்றப்பற் ் ழடல ு டறயோகேப் போதுகேோக்கேோடமைகய கேோரணமைோகும.
”மைோரி னபோ்ப்பினம வோரி வளங்குன்ினம இயறடகேயிலோன னசயறடகேயில் கதோன்ினம”
அதறகு மைக்கேகள னபோ்றப்ப. நோட்டடை ்ும அரசுகேகள னபோ்றப்ப என்பது சங்கே கேோலக்
கேவிஞர் னவுகடளக்குடி நோகேனோரின் கேருத்து. இதடன உணர்ந்து இயறடகேடயப் போது
கேோப்கபோம இயறடகே, கபரழடவ கநோக்கி் னசல்வடதத் தவிர்ப்கபோம! இயறடகே வளர்க்கும
வழத்தடைத்தில் னசல்கவோம!
சங்கே இலக்கியங்கேடளத் னதோடைர்ந்து கதோன்ிய இலக்கேணங்கேுக ஒருவனம ஒருத்திதைம
கூடிவோழம அகேத்திடண வோழ்க்டகேடய-கேறப வோழ்க்டகேடய வல தை்றத்தின.
இலக்கியங்கேளிலும அகேத்திடண என்கற ஒரு துடற உ எடு. திருக்குறளில் ‘கேோமைத்துப்போல்
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உுகள டமைடய ஒர்கே சங்கே கேோலத்தில் ‘கேோமைம’ என்ற னசோல் நல்ல னபோருுக நலம தந்த
னசோல்லோகேகவ விளங்கியது. பிறகேோலத்தில்தோன் கேோமைம என்ற னசோல் னகேோ்டசப்
படுத்தப்பட்டைது.
் எடுகேுக பலவோயினம நடரயின்ி, மூப்பின்ி, ு துடமையின்ி வோழலோம. கேோயகேல்பமதங்கேபஸmபம சோப்பிட்டைோ? இல்டல, இல்டல! பிசிரோந்டதயோர் மூப்பின்ி என்்றம
இளடமையோகே வோழ வழ னசோல்லுகின்றோர். "வட்டில், மைோட்சிடமைக்குரிய குணங்கேுக
அடனத்தும னபோருந்திய மைடனவி வோ்த்த பதல்வர்கேும அிி நிரமபியவர்கேுக ஏவல்
னச்கவோகரோ நோன் கேருதியகத கேருதி் னச்வர் அதனோல் நடரயில்டல, மூப்பில்டல,
ு துடமையில்டல" என்்ற கூ்றகின்றோர்!
”யோ எடு பலவோகே நடரயில ்குதல்
யோங்கேோகியர் என வினிதி ரோயின்
மைோ எடைளன் மைடனவினயோடு மைக்கேும நிரமபினர்
யோன்கே எ டைடனயர் என் இடளயரும, கவந்தனம
அல்லடவ னச்யோன் கேோக்கும; அதன்தடல
்ன்றவிந் தடைங்கிய னகேோுகடகே்
சோன்கறோர் பலர்யோன் வோழம ஊகர!"
(பறம-191)
என்பது பிசிரோந்டதயோர் போடைல்.
வட்டில் னபோருளோதோர கமைலோ எடமை குடுமபத் தடலவியிடைம இருந்தது என்படத சங்கேப்
போடைல்கேுக கூ்ற கின்றன. வ்றடமையில் வோடிய னபருஞ்சித்திரனோர் பரிசில் னபற்றவந்தோர்.
வந்தபின் தமைது மைடனவியிடைம னசோல்லு கின்றோர், ‘வோழ்க்டகேத் துடணநலகமை! இகதோ,
குமைணன் தந்த பரிசுப் னபோருுககேுக! உனக்கு கவ எடியவர்கேுக்குக் னகேோடு உன்னோல்
விருமபப்படுகிறவர்கேுக்கும னகேோடு உனது சுறறத்தோருக்கும னகேோடு நமைது சுறறத்தோருக்கும
னகேோடு கவ எடியவர்கேுக - கவ எடைோதவர்கேுக என்்ற போரோட்டைோது அடனவருக்கும னகேோடு
என்டனக் ககேட்கேோமை லும னகேோடு கேலந்து ்கலோசடன னச்யோமைலும னகேோடு! உன் விருப்பம
கபோலக் னகேோடு!" என்கிறோர்.
்தலோல், குடுமபத் தடலவிக்குக் குடுமபத்தில் னபோருளோட்சி இருந்தது னதரிய வருகிறது.
இன்டறய நிடல என்ன? ஒருசில குடுமபங்கேளில்தோன் உுகளன. கவடல போர்த்து்
சமபோதிக்கும மைடனவிகூடைத் தோன் டட்டிய னபோருடள அல்லது அதில் ஒரு பகுதிடயக் கூடைத்
தோன் டவத்துக்னகேோுகள ு டியோத நிடல!. இதுதோன் நமைது நோட்டுக் குடுமப வோழ்க்டகே நிடல.
சங்கே இலக் கியங்கேுக மைடனவிடயக் குடுமபத் தடலவி என்கற கூ்ற கின்றன. திருக்குறுக
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“வோழ்க்டகேத் துடணநலம" என்்ற சிறப்பிக்கிறது.
சங்கே இலக்கியத்தில் னப எ அடிடமைத்தனம இல்டல. இன்்ற நோம எங்ககே கபோகிகறோம?
னப எ சிசு னகேோடல, ்்ணக்கு ஒரு ை தி, னப எ்ணக்கு ஒரு ை தி, வரதட்சடணக் னகேோடுடமை
என்்ற னப எகேுக்குக் னகேோடுடமை னச்தைம வழயில் கபோகின்கறோம! இந்த நிடல மைோி
மைகேளிர் கபோற்றம தடைத்தில் னசல்ல கவ எடும!
சங்கே கேோலத்தில் சமூகே அடமைப்ப இருந்தது. எல்லோக் குடுமபங்கேளிலும மைகிழ்்சி நிலவ
கவ எடும என்பகத தமிழ் னநியின் குிக்ககேோுக. "எல்லோரும எல்லோப் னபருஞ் னசல்வு ம
எ்த கவ எடும" - இது தமிழன் குிக்ககேோுக! தமிழனின் குிக்ககேோுக தமிழ் இலக்கியம
கேோட்டும னபோருுக னநி.
பக்குடுக்டகே நன்கேணயோர் என்ற பலவர் "எல்லோருக் கும இன்பம’ என்ற னகேோுகடகேடய
வலதை்றத்துகின்றோர். ஒரு வட்டில் சோப்படற னகேோட்டைப்படுகிறது. ஒரு வட்டில் மைனு ரசு
ககேட்கிறது. ஏன் இந்த அவலம! அருகில் நிற கபோர் கேடைிளின் படடைப்ப என்கின்றனர்.
பலவர் இன்பதுன்பங்கேுக்குக் கேடைிளின் படடைப்ப கேோரணம என்படத மை்றக்கிறோர்.
மை்றப்பகதோடைன்ி, அப்படிக் கேடைிுக படடைத்திருந்தோல் அக்கேடைிுக ப எபில் லோதவன் என்்ற
கூ்றகிறோர். அது மைட்டுமைோ? இந்த உலகேம இன்னோததோகேத்தோன் இருக்கும.
இன்டமைடயஇன்னோடமைடயத் தோங்கிக் னகேோுகளோகத! இன்னோதனவோகே உுகள உலகே
அடமைப்டப எதிர்த்துப் கபோரோடு இனியன கேோ்ணம வடரயில் கபோரோடு என்றோர்.
”ஓரில் னந்தல் கேறங்கே, ஒரில்
டர்ந்தன ு ழவின் போண ததுமபப்
பணர்ந்கதோர் ுவண அணடயப் பிரிந்கதோர்
டபத லு எகே எ பணவோர் படறப்பப்
படடைத்கதோன் மைன்ற, அப்ப எபிலோளன்
இன்னோ தமமை இ்டிலகேம இனிய கேோ எகே,
இதன் இயல்பணர்ந்கதோகர??
(பறம-194)
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என்ற போடைடல, போடைற னபோருடள இலட்சியமைோகேக் னகேோ எடு நடைப்கபோமைோகே!
இன்்ற தகேவல் னதோடைர்பகேுக வளர்ந்ததன் பயனோகே இந்தப் பஞ்சுத உலகேம னநருக்கேமைோகே
வந்து னகேோ எடிருக் கிறது. ்னோல். மைனிதன் அந்நியப் பட்டுக்னகேோ எகடை கபோகிறோன்!
்னோல், சங்கேகேோலத்தில் கேணயன் ுங்குன் றன் என்ற கேவிஞன்.
"யோதும ஊகர யோவரும ககேளிர்’ என்்ற போடினோன்! உலகேம னநருங்கிவந்தோல் மைட்டும
கபோதோது உலகே மைோந்தர் ஒரு குலமைோகே கவ எடும. இதுகவ கேணயன் ுங்குன்றனின்
இலட்சியம இந்தக் கேருத்டதகய வுகளலோர், ்ன்மைகநய ஒருடமைப்போடு என்றோர்.
நல்ல சு தோய அடமைப்ப கேோல் னகேோ எடை நிடலயில் னபரிகயோடர யோரும வியந்து போரோட்டை
மைோட்டைோர்கேுக. சிிகயோடர யோரும இகேழ மைோட்டைோர்கேுக. ஏன்? னபரிகயோர் னபரிகயோரோனது
அவர்கேளின் ு யறசியோல் மைட்டுமைல்ல. அவர்கேுக்கு இந்த உலகேம வழங்கிய வோ்ப்பக்கேகள
கேோரணம. அதனோல்தோன் தம பகேழ் ககேட்கேப் னபரிகயோர் நோணனர் என்்ற இலக்கியம
கூ்றகிறது.
சிிகயோர் சிிகயோரோகே இருப்பது பிறப்பினோலும அல்ல; விதியினோலும அல்ல.
வோ்ப்பக்கேுக வழங்கேப் படைோடமைகய கேோரணம, அது அவர்கேுக குறறமைல்ல. அதனோல்,
சிிகயோடர இகேழ்வது இல்டல. ஒ்டகவோர் ஊரிலும கேற்ற அனபவித்து அடைங்கிய
சோன்கறோர் பலர் வோழ்தல் கவ எடும என்பது சங்கே இலக்கியக் னகேோுகடகே அப்படி சோன்கறோர்
பலர் வோழம ஊரில் னபோ் இருக்கேோது கேளி இருக்கேோது; கேலகேம இருக்கேோது; நமபிக்டகே
நிலிம: நல்னல எணத்துடைன் கூடிய உறி கேலந்த சு தோயம அடமைதைம; அடமைதி நிலிம,
”்ன்றவிந்து அடைங்கிய னகேோுகடகே்
சோன்கறோர் பலர் யோன் வோழம ஊகர”
என்றது தமிழலக்கியம.
தமிழலக்கியங்கேுக ு டியோட்சிக் கேோலத்திகலகய கதோன்ின. ்யினம ு டியோட்சிடயத்
தழவிகய போடினோர்கேுக அல்லர். அரசனின் கேடைடமைகேடள வலதை்றத்திப் போடியவர்கேுக பலர்.
மைக்கேடள ஒழங்குடைன் –ஒழக்கேு டைன் வோழ் னச்ய கவ எடியது அரசின் கேடைடமை.
மைக்கேளிடைத்தில் ஒழக்கேக் ககேடுகேுக இருந்தோல் அதறகுரிய னபோ்றப்டப அரகச ஏறகே
கவ எடும.
”நன்னடடை நல்கேல் கவந்தர்க்குக் கேடைகன”
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என்்ற போடினோர் னபோன்ு டியோர்.
தமிழ் இலக்கியங்கேுக வோழ்க்டகேயில் கதோன்ி மைலர்ந்தடவ. வோழ்க்டகேடய வளர்த்தடவ.
டவயத்துுக வோழ்வோங்கு வோழ, தமிழலக்கியங்கேுக வழகேோட்டுகின்றன! பழந்தமிழ்
இலக்கியங்கேடளப் படிதைங்கேுக! ந்சு இலக்கியங் கேடளப் படிக்கேோ தர்! ந்சு இலக்கியங்கேுக
கேோட்டும திடசயில் கபோகேோ தர்! பழந்தமிழ் இலக்கியங்கேுக கேோட்டும :ப எபோட்டு னநியில்
னசல்கவோமைோகே!
-- 15.10.94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
------------------
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11. சு தோய கமைமபோட்டில் ்ன்மிகேத்தின் பங்கு

பலர் கூடி வோழ்வது சு தோயம. பலர் கூடி வோழ்தல் கவ எடும. அப்கபோதுதோன் சு தோயம
கதோன்்றம. வோழ்க்டகே வடரய்றத்த கேோல எல்டலடயதைடடையது. அந்த எல்டலக்குுக
மைறறவர்கேுக நலனக்குரியன னச்து, அ்டவழ ்ன்மைோடவ வளர்த்துக்னகேோுகள கவ எடும;
ு ன்கனற கவ எடும. நமைது வோழ்க்டகே கே எணோடி வடளயல்கேுககபோல உடலந்து
கபோகேக்கூடியது. வோழ்க்டகே நிடலயில்லோதது. நிடலயில்லோதனவறடறக் னகேோ எடு,
நிடலயோனவறடற அடடைதகல வோழ்க்டகேயின் குிக்ககேோுக.
நன்றோகே வோழகவ எடும என்றோல் அதறனகேன்்ற ஒரு விதி தனியோகே இல்டல. எடத்
னச்தோலும, அழகேோகே் னச்தலும, பயனற் னச்தலுகமை நல்வோழ்க்டகே. குித்த ஒரு
கநோக்கேத்துக்கேோகேத் தோன் வோழ்க்டகேடய நடைத்தகவ எடும. குிக்ககேோுடடைய வோழ்க்டகேடய
நடைத்துவதுதோன் அதிர்ஷடைம. வோழ்க்டகே ு ழவதும விருமபக் கூடியது ஊழயம பரிதைம
சக்திகயயோம. அதுிம சுயநலமைறற நிடலயில் ஊழயம பரிதைம சக்தியோகே அடமைய
கவ எடும.
வோழ்க்டகேடய ு டறயோகே வோழ்ந்தோல், உடழப்கபோடு கூடிய வோழ்க்டகே நடைத்தினோல்,
அ்டவோழ்க்டகேகய ஒரு னதோழல்தோன். வோழ்க்டகே இன்பமைோனது அன்்ற: இன்பமைோகே
அடமையிம அடமையோது. டதரியத்கதோடும, துண்சகலோடும வோழ்க்டகேடய நடைத்தப் பழகிக்
னகேோுகள கவ எடும. தறனகேோடல னச்து னகேோுகவதிலும, அல்லது: னகேோடல னச்வதிலும
டதரியம என்பது இல்டல. வோழ்வதில்தோன் டதரியம இருக்கிறது.
உடழப்ப, துக்கேம, மைகிழ்்சி, இவறடற விருப்பம, னவ்றப்பம இன்ி அனபவிக்கேத்
னதரிந்துனகேோ எடைோல் மைனிதனோகேலோம. வோழ்க்டகேயின் உந்து சக்தி நமபிக்டகே. கநோக்கேம,
கேடைடமை, பரிி ்கியன வோழ்க்டகேக்கு ஒளிூட்டுவன. வோழ்க்டகேயில் ஏகதனம ஒரு கவடல
னச்யகவ எடும; யோரோவது ஒருவரிடைமைோவது அன்ப கேோட்டை கவ எடும.
வோழ்க்டகேயில் னவறிகேடள நமபிக்டகேதைடைன் எதிர் போர்க்கே கவ எடும. இங்ங்ணம வோழக்
கேற்றக்னகேோ எடைோல் அது வோழ்க்டகேயோகி விடும. ஏன்? இத்தகு வோழ்க்டகேகய வோழ்வோங்கு
வோழ்தல். ஒகர ஒருு டறதோன் பிறக் கின்கறோம. என்றோவது ஒருநோுக மூ்சுவிடை மைறந்து
கபோகவோம; அல்லது உயிர்ப்ப அடைங்கும. இந்த இடடைனவளிக் கேோலத்திறகுுக நோம
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வோழ்ந்துவிடை கவ எடும. நோம வோழப் பிறந்கதோம. “வோ்த்தது நந்தமைக்ககேோர் டகதோர் பிறவி
மைதித்திடுயின்” என்றோர் அப்போடிகேுக, சோவது எளிது.
பிறவி என்பது என்ன? ்ன்மைோ என்பது என்ன? நோன் யோர்? என் உுகளம யோர்? ுகன்ற
்ரோ்்சி இல்லோமைல், னதளிவோன அிி இல்லோமைல், எப்படி வோழ ு டிதைம? இந்த
"்ன்மைோ’ விஷயத்தில், தத்துவ் சிந்தடனயோளர் கேளிடடையிலும, மைதஸmதோபகேர்கேளிடடையிலும நிலிவது மைோ்றபட்டை சிந்தடன கபோக்குத்தோன். ்ன்மைோ, பிறப்ப, இறப்ப
குித்து தமிழ் மைரபவழ் சிந்தடன்கை அிவியல் அடிப்படடையில் சரியோனது என்்ற
துணய ு டிகிறது.
”உுகளது கபோகேோது. இல்லது வோரோது” என்பது ஒரு தர்க்கே அடிப்படடை. இந்தத் தர்க்கே
நியோயத்தின்படி ்ன்மைோ உ எனடைன்பதும, அது நிடலயோனது என்பதும னபறப்படும
உ எடமைகேுக. கேடைிுக ்ன்மைோக்கேடளப் படடைத்தோன் என்ற னகேோுகடகே ஏறபடடையதன்்ற.
கேடைிுக குடறவிலோ நிடறி. நிடறவிலருந்து குடற கதோன்ற ு டியோது. ்தலோல், கேடைிுக
்ன்மைோக்கேடள, உயிர் கேடளப் படடைத்திருக்கே ு டியோது. “எனது" என்்றம, **நோன்’ என்்றம
உரிடமை னகேோ எடைோடும ஒன்்ற உளது. அதுகவ ்ன்மைோ.
்ன்மைோ என்பது சமைஸmகிருத் னசோல். உயிர் என்பது தமிழ்் னசோல். உயிர்கேளின் பரிணோமை
வளர்்சி பறிய டைோர்வின் னகேோுகடகேயில் உடைன்போடு மிகுதிதைம உடடையது தமிழ் மைரப.
உயிர்கேளின் பரிணோமை வளர்்சியில், உயிர்கேுக ஓரிியிர் னதோடைங்கி, பரிபக்குவ
நிடலயினக்கு ஏறப மைோி மைோிப் பிறந்து, கேடடைசியோகே ்றிி உடடைய மைனிதனோகேப்
பிறக்கிறது என்பது தமிழ்் சிந்தடன!
அிி சோர்ந்த பரிணோமை வளர்்சியில், போமப சட்டடைடய உரித்துப் கபோட்டுவிட்டுப் பது்
சட்டடைதைடைன் உலோவருதடலப் கபோல், உயிர் உடைடல மைோறிக் னகேோ எகடை வந்து, மைோனடைப்
பிறப்டப எ்தியது. அதனோல்தோன் சோதடலதைம, பிறத்தடலதைம, திருவுகுவர்
”உறங்குவது கபோலும சோக்கேோடு உறங்கி
விழப்பது கபோலும பிறப்ப”
என்றோர்.
்ன்மிகேம என்பது ு றிலும ்ன்மைோடவ் சோர்ந்தது. அதோவது, ்ன்மைோவின் தரத்டத
உயர்த்திக் னகேோுகும வோழ்க்டகே ு டற. இந்த உடைல், உடைலன் னபோிகேுக வழ குணங்கேுக
இல்டல. குணங்கேும, திறன்கேும, ப எப க்ும, ்ன்மைோடவ் சோர்ந்தடவகய என்பது
னவளிப்படடை.
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எல்கலோருக்கும உ்றப்பக்கேுக ஒத்து உுகளன. ்னோல் ப எபகேுக ஒத்து இல்டல. இதறகு
்ன்மைோக்கேளிடடைகய உுகள தரோதரகமை கேோரணம. அிி, ்ன்மைோடவ் சோர்ந்தது. ்ன்மைோடவ
அிந்து, அதடன வளர்த்துக் னகேோுகுதகல வோழ்க்டகேயின் ு தறபடி.
கேோணோதனவறடறக் கேோண, கே எணறகு ஒளியோகே, அினவோளியோகே இருந்து துடண னச்வது
்ன்மைோ. ககேளோதனவறடறக் ககேட்கே, கேோதுகேுக்குப் பலனோகே அடமைந்து துடண னச்வது
்ன்மைோ. ்ன்மைோ உருவர் மைறறது. ்ன்மைோக்கேுக எ எணக்டகேயில் பல, ்ன்மைோ அதன்
வளர்்சிக்கேோகே எடுத்துக்னகேோ எடைது உடைல்.
்ன்மைோடவ, ்ன்மைோவின் வளர்்சிடய, மைறந்துவிட்டு உடைலோல் மைட்டும வோழம மைனித
மிருகேங்கேும உ எடு. இவர்கேகள துஷடைர்கேுக; னகேோடலக்கேோரர்கேுக; சமூகேத்திற குரியன
னச்யோதவர்கேுக. ்தலோல்தோன் சோன்கறோர் ்ன்மைோவில் வோழ்தடல, ்ன்மைோடவ் சோர்ந்து
வோழ்தடல வோழ்நிடல என்றனர்.
னநருப்ப தனக்குுக வரும னபோருுககேடள எரித்து, அவறின் பலத்டதக் னகேோ எடு, கமைலும
உயரமைோகேக் கிளமபி எரிகிறது. அதுகபோல, ்ன்மை சக்தி உடடையவர் கேுக, தங்கேுடடைய
வளர்்சிக்குத் தடடையோ் உுகளடவ கேடளகய தன் வளர்்சிக்கு் சோதனங்கேளோக்கிக் னகேோ எடு
வளர்வோர்கேுக. ்ன்மை சக்தி உுகளவர்கேுக, அடிபடும பந்து கமைனலழவடதக் கபோல்,
துன்பங்கேுக ் ழ் ் ழ கமைனலழவோர்கேுக.
்ன்மை சக்தி வளரக் கேல்வி கதடவ; ்றறல் கதடவ கேடலஞோனம கதடவ; அிி கதடவ;
ப எப கதடவ; சோன்றோ எடமை கதடவ; ஒப்பரிப் ப எப கதடவ. இடவ
னயல்லோவறடறதைம ஒருங்ககே னபறற ்ன்மைோ ்னந்தமைோகே வளரும வோழம; வோழ
டவக்கும. அதனோல்தோன் தமடமை உணர்ந்த நிடலயிகலகய தடலவனோகிய கேடைிடள
உணரு டிதைம என்றனர் ஞோனிகேுக!
்ன்மிகேம என்பது ு றறோகே் சமையு ம அல்ல; சமையம சோரோததும அல்ல. ்னோல்,
்யிரத்தில் ஓரிருவர் கேடைிுக பக்தியில்லோமைலும, அிவியல் கமைடதகேளோகே, நல்லவர் கேளோகே,
சோன்கறோர்கேளோகே, டவயகேத்டத வோழ்வித்தவர் கேளோகே இருந்திருக்கிறோர்கேுக. ்னோல்,
னபருமபோகலோரின் ்ன்மை வளர்்சிக்குக் கேடைிுக நமபிக்டகேதைம, வழபோடும ஒரு
சோதனமைோகும.
கேடைிுக வழபோடு, பக்தி உடடையவர்கேளில் பலர் ்ன்மை சக்திகய இல்லோதவர்கேளோகே,
னகேோடியவர்கேளோகேக் கூடை இருக்கிறோர்கேுக. இவர்கேுக்குக் கேடைிுக பக்தி மைனிதர் கேுக்குத்
119

கதடவப்படும த எணடரப் கபோல. மனக்குத் கதடவப்படும த எணடரப் கபோல,
மைனிதனக்குக் கேடைிுக பக்தி அடமைய கவ எடும.
்ன்மைோவின் தூ்டமைகய மைனத் தூ்டமை, மைனத்தோல் பலன்கேும அழக்கேறறதோகும
பலன்கேளில் தூ்டமை, னபோிகேளில் தூ்டமை, இதுகவ சீரோன வளர்்சி. னபோி கேளின்
தூ்டமையோல், ்ன்மைோ தூ்டமையடடைதலும உ எடு. ்னோல் இது கேடினம, பல சமையங்கேளில்
வழக்கேல் ஏறபட்டுத் கதோற்றப் கபோதலும உ எடு. ்ன்மிகே வோழ்க்டகேக்கு இல்லறமைோ?
துறவறமைோ? என்ற விவோதம கிடடையோது. இர எடிலும ்ன்மிகே வளர்்சி சோத்தியகமை.
வோழ்பவர்கேடளப் னபோ்றத்தகத ்ன்மிகே வளர்்சி.
்ன்மிகேம என்பது துறி னநிடய் சோர்ந்தனதன்்ற பலர் கேருதுகின்றனர். இது தவ்ற.
உலகேத்டத னவ்றப்பது ்ன்மிகேம அல்ல; உலகேத்டத அிந்துனகேோ எடு, அதறகுுக வோழ்ந்து,
தங்கேடளதைம, உலகேத்டததைம, ஒருகசர வளர்த்துக் னகேோுகவகத ்ன்மிகேம. அப்பரடிகேுக
்ன்மைோவின் பரிணோமை வளர்்சிடய,
"அப்பன்ை  அமடமைை  ஐய னமை 
அன்படடைய மைோமைனம மைோமி தைமை 
ஒப்படடைய மைோதரும ஒ எனபோருுமை 
ஒரு குலு ம சுறறு ம ஒரூருமை 
து்ப்பனிம உ்ப்பனிம கதோற்றவோ்ை 
துடணயோ் என் னநஞ்சம துறப்பிப்போ்ை 
இப்னபோன் ை  இம மைணை  இமு த்துை 
இடறவன் ை  ஏறூர்ந்த னசல்வன் ை கய"
என்்ற அருளிதைுகளடமைடய அிகே. எவன் ஒருவன் தன்டனதைம, தன்னடடைய னபோி
பலன்கேடளதைம, தன்டன் சுறி உுகள உலகேத்டததைம, தன்வசப்படுத்திப் பயன்
னகேோுககின்றோகனோ, அவன் ்ன்மிகேத்தில் வளர்ந்த வன்; உயர்ந்தவன். ்ன்மைோவிறகுுக ்டச
னவுகளம, னபோிகேுக வோயிலோகே வந்து பகுந்துனகேோ எகடை இருக்கும. ்னோல் ்ன்மைோ
அடமைதியோகே விளங்கும; கதர்ி னச்தைம; ஏறபன ஏறகும. இதுகவ ்ன்மிகே வோழ்க்டகேயின்
இயல்ப.
்ன்மிகேத்தில் வளர்ந்தவர்கேுக மைோனடை சமூகேத்டத இடறவன் ஒரு குடுமபமைோகே அடமைத்கத
வழ நடைத்து கின்றோன்; வோழ்விக்கின்றோன்; என்்ற நமபவோர்கேுக. ்ன்மிகேத்தின் னகேோுகடகே
ஒருடமைப்போகடை! ்ன்மைோ சுருங்கிப் கபோவதல்ல. ்ன்மை மைதிப்பீடு இல்லோத உடைல் வோழ்ி
மைட்டுகமை வோழ்பவர்கேுக பிரிவிடன வோதிகேுக.
கேடைிுக ஒருவகர. கேடைிடளத் தவிர கவ்ற கேடைிுக இல்டல. அதுகபோல ு த்திதைம ஒன்கற.
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"கேடைிுக ஒன்றல்ல; இர எடு’ என்்ற னசோன்னோல், அந்த நமபிக்டகே ்ன்மிகேத் கின்-்ன்மிகே
வோழ்க்டகேயின் குிக்ககேோடள ு ியடித்துவிடும. இத்தடகேய பிரிவிடன வோதிகேுக மைக்கேடள
மைதிக்கே மைோட்டைோர்கேுக, னகேட்டை கபோரிடும உலகேத்டத உருவோக்குவர். இத்தடகேய னவற்ற
மைனிதர் கேுக ்ன்மிகே கவடைங் னகேோ எடிருந்தோலும, ்ன்மிகே வோதிகேுக அல்ல.
்ன்மிகே வோழ்க்டகேயில் வளர்ந்தவர்கேுக குழந்டத கேடளப் கபோன்றவர்கேுக. எளிதில்
மைகிழ்வர்; அன்ப னச்வர் பிறருக்கு மைகிழ்வூட்டுவர். ்ன்மைோ, அஹிமடச, அஞ்சோடமை,
தியோகேம, தடய, கேுகளோடமை, நன்னடைத்டத ்கியவறடறத் தனது அணகேலன்கேளோகேக்
னகேோ எடு பலருடைன் கூடி வோழ்ந்தோல் சு தோயம கமைமபோடு்றம.
இன்்ற னபருமபோலும ்ன்மிகேம கேடைிடள் சோர்ந்து கூடை இல்டல. மைதங்கேடள்
சோர்ந்திருக்கிறது. மைதங்கேடளக் கூடை அல்ல-மைத நிஜவன அடமைப்பக்கேடள் சோர்ந்திருப்
படதகய இன்்ற ்ன்மிகேம என்்ற தவறோகேப் பலர் கேருது கின்றனர். மைதங்கேுக தமு ுக
ு ர எபட்கடை விளங்குகின்றன.
ஒகரோ வழ மைதங்கேுக அன்டப, சமைோதோனத்டத, சககேோதரத்துவத்டதப் கபோதிப்பது
உ எடமையோனோலும, இந்தப் பனிதக் னகேோுகடகேகேடள விடை, மைதம என்ற அடமைப்ப-நி்றவனம
இவறின் ்திபத்திய அக்கேடற மைதங்கேுக்கு மிகுந்து விட்டைது. ்தலோல் மைதங்க்ளின்
னபயரோல், ச எடடைகேுக, கேலகேங்கேுக, னகேோடலகேுக கதோன்்ற கின்றன, கேல்லோடைம சமையப்
பிணக்டகே மை்றக்கிறது.
வுகளற னபருமைோன் சமையப் பிணக்குகேடளதைம, கபதங் கேடளதைம போர்த்து னவ்றத்துப் கபோ்
"மைதனமைன்னம கப்" என்றோர். இந்த உலகில் மைதங்கேளின் னபயரோல் நடைந்த ்திபத்திய
ச எடடைகேகள மிகுதி. ்தலோல், கேடைிுக நமபிக்டகேடயதைம பிரோர்த்தடனடயதைம, கேடைிுக
வழபோட்டடைதைம, மைதத்கதோடு இடணத்துப் போர்க்கேக் கூடைோது. ்ன்மிகே உலகேம கவ்ற; மைத
உலகேம கவ்ற.
ஒரு னசடியிலருந்து மைணு ுகள மைலர், ்ரவோரமின்ி, ு கிழ்த்து னவளிவந்து, எல்கலோரும
மைணத்டத அனபவிக் குமபடி, மைணத்டதப் பரப்பவடதப் கபோல, ்ன்மைோவில் அன்போகே,
அருளோகே, தியோகேமைோகே, சந்தடியின்ி, ்ரவோர மின்ி ு கிழ்த்து, வோழ்வித்து வோழ்வது
்ன்மிகேம.
்ன்மிகேம மைறறவர்கேுக்கு உதிவதில் ு ந்தும; ்்றதல் தரும. ்ன்மிகேம பயத்திறகு
அப்போறபட்டைது: ்ுடமை உடடையது. விசோலமைோன இதயம உடடையது. உ்றதிதைம,
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உ எடமைதைம உுகள உுகளம, விருப்பத்துடைன் கவடல னச்தைம ப எப இடவகய
்ன்மிகேத்தின் அடடையோளங்கேுக. இடறவன் கேறககேோயிலல் எழந்தருுவடதவிடை,
மைனக்ககேோவிலல் எழந்தருுவடதகய விருமபகின்றோன். இடறவடன, "உடைலடைங்
னகேோ எடைோ்", "மைணத்தகேத்தோன்’ என்னறல்லோம திருு டறகேுக கபோற்றம. கேறககேோயிடல
விடை மைனக்ககேோயி லகலகய இடறவன் எழந்தருுகின்றோன் என்பதறகு ுசலோர் நோயனோர்
வரலோகற சோன்்ற.
எந்த மைனிதனிடைம, சோந்தம, சத்தியம, பலனடைக்கேம, துணி, சமைபத்தி உுகளனகவோ, அந்த
மைனிதகன ்ன்மிகேத்தில் சிறந்தவன். இத்தடகேய மைனிதரோல், இ்டிலகில் ககேோடிக்கேணக்கேோன
குலங்கேுக வளரும; வோழம. அவர்கேளின் உடைலகலகய இடறவன் குடி னகேோ எடு,
அவர்கேளின் மூலம தன் விருப்பத்டதக் கேடைிுக நிடறகவறிக் னகேோுகுகின்றோன். அதனோல்,
எல்லோ வறடறதைம, உன்டனப் கபோலகவ உன் ்ன்மைோடவப் கபோலகவ கேோ எகே.
்ன்மிகேம விடல மைதிப்பிடை ு டியோத ஒரு னசல்வம, ்ன்மிகேத்தில் னசழத்தவர்கேுக
ு கேத்தில் ஒரு னபோலிபன்ு ்றவல் கதோன்்றம; பரிி னவளிப்படும; ப எபோடு இருக்கும.
ஒருவன் ்ன்மை சக்தி உடடையவன் என்படத அவனடடைய ஒ்டனவோரு அடசவிலும
கேோணலோம. எடுப்போன கதோறறம ்ன்மிகேம வழங்கும னகேோ.டை ்ன்மிகே நலம
னபோருந்தியவன் வழங்கும னசோறகேுக அவனடடைய ்ன்மைோ அன்பில் நடனந்திருக்கிறது,
என்படதப் பலப்படுத்தும.
ஒ்டனவோரு ்ன்மைோிம ்ன்மை சக்தியோல் வளர ு டிதைம. வோழ ு டிதைம. னசோறகேுக,
னசயல்கேுக இடவனயல் லோம உயர்ந்த ்ன்மைோடவ இனம கேோட்டும அடடையோளங் கேுக. நமைது
்ன்மை சக்திடய மைறறவர்கேுக்கு உணர்த்தும சோளரங்கேகள கே எகேுக. னசோறகேகள தூதர்கேுக.
ு கேத்தோல் அமைர்ந்தினிது கநோக்கி, இன்னசோல் கூி, டத்துவந்து மைகிழ்தடலகய திருவுகுவம
போரோட்டும.
மைருந்து மைரம தன் நன்டமை கநோக்கேோது, தனக்கு வரும னவட்டுக்கேடளதைம ஏற்றக்னகேோ எடு,
மைறறவர் கநோ்க்கு மைருந்து வழங்கும. இதுகவ ்ன்மிகேத்தின் ப எப.
்ன்மிகேம எப்கபோதும அிடவத் கதடும; அன்டப வழங்கும; வோழ்விக்கும. ்ன்மிகேம
அருுக பழத்த வோழ்ி சின்னங்கேும, அடடையோளங்கேும மைட்டும ்ன்மிகேம அல்ல. அடவ
்ன்மிகே வளர்்சிக்குத் துடண னச்தைம சோதனங்கேளோகே அடமையக் கூடும. அப்படி
அடமைந்தோல் வரகவறகேத்தக்கேகத. இன்்ற னபரு வழக்கேோகே மைதத்தின் னபயரில் நடடைனப்றம
சடைங்குகேுக ்ன்மைோடவத் னதோடுவது கூடை இல்டல.
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்ன்மிகேம மைனிதத்தின் விழமிய பயன். ்ன்மிகேத்தின் மை்ற னபயர்தோன் மைனித கநயம.
்ன்மிகேம ்ன்மைகநய ஒருடமைப்போடுடடையது. ்ன்மிகேம சன்மைோர்க்கே னநி; னபோது னநி.
்ன்மிகேம பகுத்திிக்குப் பறமபோன தல்ல; ்ன்மிகேம ஞோனம; ்ன்மிகேம
உலகேந்தழீஇயது.
”எல்லோரும இன்பறிருக்கே நிடனப்பதுகவயல்லோமைல்
கவனறோன்றிகயன் பரோபரகமை?”
என்றோர் தோதைதைமைோனோர். இதுகவ ்ன்மிகேத்தின் குரல். இந்த குரல் இன்்ற இந்தியோவிகலகய
ஒலக்க் வில்டல. தமிழகேத்திகலகய ஒலக்கேவில்டல. நோும திருக் ககேோயில்கேுக னபருகி
வளர்கின்றன; திருவிழோக்கேுக நடைக் கின்றன; குடைு ழக்கு விழோக்கேுக நடைக்கின்றன.
்ன்ைோல் இடவனயல்லோம மைனிதகநயம, தோழ்னவனம தன்டமை கநோக்கி் சமையம சோரும
இயல்டபத் தந்தனவோ? வ்றடமை, சி்றடமைகேளிலருந்து தப்ப வழ வடகே கேற்றக் னகேோடுத்ததோ?
மைோனடைப்பதம தந்து வோழ்வளித்த வுகளறனபருமைோ னோகிய இடறவனிடைகமை
இரவலனோகேத்தோகன மைனிதன் னசல்கின்றோன்? திருக்ககேோயிலலும கபோட்டைோ கபோட்டிகேுக
மைரியோடதகேுக! சோதிப்பன்டமைகேுக! பணத்தின் திருவிடள யோடைல்கேுக!
எங்ககே பழங்கேோலத் திருக்ககேோயில்கேடள் சோர்ந்து வளர்ந்த ்ன்மிகேம? நோயன்மைோர்கேும,
்ழ்வோர்கேும வளர்த்த ன்ன்மிகேம எங்ககே? சரோசரங்கேுக எல்லோம சிவம னபருக்கிய சீலம
எங்ககே? "எந்நோட்பவர்க்கும இடறவோ?* என்ற உலகேம னபோதுடமை தழவிய மைோணக்கே
வோசகேரின் ்ன்மிகேம எங்ககே? "னதோ எடைலோல் உயிர்க்கு ஊதியம இல்டல" என்றவோ்ற
னதோ எடு னநியில் வளர்ந்த ்ன்மிகேம எங்ககே?
”பலர் டவகுந்தத்திறகுப் கபோகே நோன் நரகேத்திறகுப் கபோகே் சித்தமைோதைுககளன்’ என்்ற மைதில்
கமைல் ஏி, இடறவன் நோமைத்டத எடுத்து ஒதிய இரோமைோனசரின் ்ன் மிகேம எங்ககே? "கசர
வோரும னசகேத்திகர" என்்ற, கவ்ற போடின்ி அடனவடரதைம அடழத்த ்ன்மிகேம எங்கு
கபோயிற்ற? கதடுங்கேுக!
்ன்மைோவின் வழ வோழக் கேற்றக் னகேோுகுங்கேுக? எ்டியிரும தமு யிர் கபோல் கபோற்றம
னபருனநி கேடடைப் பிடித்து ஒழகுங்கேுக! வல்லோர்க்கும, வல்லடமை இல்லோதோ ருக்கும, ஒரு
கசர வோழ்வளிதைங்கேுக! உயிர்க்குலம - திருக்குலம வோழ, வளரத் னதோ எடு னச்தைங்கேுக இந்த
மை எ்ணலகேத்திகலகய வி எ்ணலகேத்டதக் கேோ்ணங்கேுக!
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்ன்மிகேம சு தோயத்டதக் கூட்டு விக்கும. ்ன்மிகேம சு தோயகமைமபோட்டுக்குத்
துடணனச்தைம கேடைிடள நமப பிரோர்த்தடன னச்! கேடைிளிடைம சர்வ வல்லடமைடமைடயத்
தந்தருுமபடி ககேட்டுக் னகேோுக! ்ன் மிகேத்தில் சிறந்த மைனிதர்கேுக சமைோதோனத்தின்
கேோவலர்கேுக. ்ன்மிகேவோதிகேுக சமைநிடல கேோ எபவர்கேுக, எல்கலோடரதைம வோழடவக்கும
்ன்மிகேம வளர்கே! வோழ்கே! ்ன்மிகேத்தில் வளர்ந்து சு தோய கமைமபோட்டடைக்
கேோ எகபோமைோகே!
உடைலுக்கு வலடமை; ்ன்மைோிக்குத் துணி, உடைலல் கநோயின்டமை; ்ன்மைோவில் குறற
மின்டமை. உடைலுக்கு ஒழங்குகேுக; ்ன்மைோிக்கு ஒழக்கேம. உடைலுக்குத் திறடமை ்ன்மைோிக்கு
அிி, உடைலுக்கு உணி; ்ன்மைோிக்கு பக்தி. உடைல் உடழப்ப மைக்கேுக்கு ்ன்மைோவின்
உடழப்ப கேடைிுக்கு. உடைலுக்குத் தனிடமை, ்ன்மைோிக்கு மைக்கேுக திருடைன் கூடுதல்,
உடைலுக்கு சுயநலம; ்ன்மைோிக்கு பிறர் நலம -என்பன இயறடகேயில் அடமைந்த நியதிகேுக.
இவறில் பல உடைன்பட்டைடவ.
வலடழ-துணி:நலம-குறறமின்டமை; ஒழங்கு - ஒழக்கேம; திறடமை-அிி; மைக்கேுக்குகேடைிுக்கு இடவ உடைன் போடுடடையன. ்னோல் உடைல் னபருமபோலும சுய நலத்டதகய
நோடும. நல்ல ்ன்மைோ பிறர் நலத்டதகய கபோற்றம. உடைல் னபருமபோலும ்ன்மைோடவ
்ட்டிப் படடைத்துத் தனது ்திக்கேத்திறகுுக டவத்துக்னகேோுகள ்டசப்படும. ்ன்மைோிக்கு
அடைங்கி நடைக்கும உடைகல நல்லது. ்ன்மைோவின் வழ வோழ்தகல வோழ்க்டகே.
்ன்மைோவினோகலகய சு தோயத்டதக் கேோண இயலும; கபண இயலும. குடறவிலோ
நிடறவோகே, அன்பில் பழத்து உலகேம தழீஇ வோழ்தகல ்ன்மிகேம. இந்த வழயில் இனி
கமைலோவது நடைப்கபோமைோகே!
இந்த ்ன்மிகே வழயில் நடைவோமைல் இப்கபோது அசுர வழயில் கபோ்க்னகேோ எடிருக்-கிகறோம.
அதன் விடளி போதுகேோப்பம, உத்திரவோது ம இன்டமை! வ்றடமைக்ககேோடு துன்பங்கேுக!
துயரங்கேுக! இனிகமைலோவது நோும நமைது ்ன்மைோவின் தரத்டத, நலத்டத வளர்த்துக்
னகேோுககவோம! இம மைோநிலம பயன்றம வழயில் வோழ்கவோமைோகே! ஒருவன் உலகேத்டதகய
னபறறோலும, தனது ்ன்மைோடவ இழந்து விடுவோனோயின் என்ன பயன்?
இன்்ற ்ன்மைோடவ இழந்து, னபோக்குகேளோகே, னவறறர்கேளோகே, வோழ்கவோர் பலர். இவர்கேடள
”இந்த டவயகேம சுமைப்பதுிம வமப" என்றோர் ் எடைோுக நோ்சியோர். சு தோயம தழீஇய
்ன்மிகே வோழ்க்டகேகய வோழ்க்டகே. சு தோயத்டதப் பறிதைுகள துன்பங்கேுக அடனத்தும
அகேலத் தன்னந்தனியோகேிம, கூட்ட்மைோகேிம, ்ன்மை வோழ்க்டகே வோழ்கவோம! வளர்கே
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்ன்மிகேம வளர்கே சு தோயம
கேடைிகள கூடை வோன் பழத்து, இமமை எணறகு வந்தது மைனிதகனோடு கூடிவோழத்தோன்! அதில்
ஒரு தனி இன்பம. அந்த இன்பம நிடறந்த வோழ்க்டகேக்குத்தோன் ்ன்மிகேம என்்ற னபயர்.
-- 22-10-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ஒலப்பரப்போன உடர.
----------------
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12. எங்ககே கபோகேகவ எடும?

மைதுடர வோனனோல கநயர்கேகள! இனிய நல்வோழ்த்துக் கேுக கேடைந்த பதினனோரு வோரமைோகே
“எங்ககே கபோகிகறோம?? என்ற தடலப்பில் கேருத்துடரத் னதோடைர் வழங்கும வோ்ப்பக்
கிடடைத்தது. ை ங்கேும ககேட்டீர்கேுக. இந்தக் கேருத்துடரத் னதோடைரின் மூலம ஏறபட்டுுகள
கிளர்்சி எ்டவளி? எத்தடகேயது? என்்ற கேணக்கிடை ு டியவில்டல.
மைதுடர அன்பர் ஏ.எஸm .ககே. ஒ்டனவோரு கப்சுக்கும வினோக்கேடள எழப்பியிருந்தோர்.
அர்த்து ுகள வினோக்கேளோகே எழப்பியிருந்தோர். அவருக்கு நன்ி! அதுகபோல திருப்பனவோசல்
இடளஞர்கேுக கூடியிருந்து ககேட்டுுகளனர். வினோக்கேும எழதிதைுகளனர். அந்த
இடளஞர்கேுக்கு நமைது வோழ்த்துக்கேுக. வோனனோல நிடலயத்தோருக்கும நன்ி னசோல்ல
கவ எடும. ்னோலும நன்ிடய வோர்த்டதகேளோல் கூறோமைல், வோனனோல நிடலயத்தினர்
நமைக்குப் பல விதங்கேளில் சிந்திக்கும வோ்ப்ப அளித்து வருவடத நிடனந்து, திருக்குறுக
வழயில் அவர்கேுக்கு நன்ியிதலுடைன் வோழ்தல் நமைது கேடைடமை.
எங்ககே கபோகின்கறோம? வோழ்க்டகே ஒரு பயணம; னநடிய பயணம கபோலத் கதோறறமைளித்து
கு்றகிய கேோலத்தில் ு டிதைம பயணம.
”னநருநல் உளனனோருவன் இன்ில்டல என்னம
னபருடமை தைடடைத்தி்ட ிலகு"
என்்ற திருக்குறுக கூ்றம. வோழ்க்டகேயில் இளடமையில் பிடழகேுக கநர்ந்தோல் வோழ்க்டகேயின்
நடுவில் கபோரோட்டைங்கேுக அடமைதைம வோழ்க்டகேயின் ு டிவில் கேழவிரக்கே நிடல கதோன்்றம.
இந்த அவலத்டதத் தவிர்த்துக்னகேோுகள கவ எடைோமைோ? எங்ககே கபோகிகறோம?
எது நமைது வோழ்க்டகேயின் குிக்ககேோுக? "மைோனடைம* அறபதமைோன பிறவி நோன்கு
சுவர்கேுக்குுக அடைங்கிய குடுமபத்திறகேோகே மைட்டுமைோ இ்டவளி னபரிய மைோனடைப் பிறவிடய
இடறவன் வழங்கியிருப்போன்? தோன் உ எடு, தோன் வோழ்தல் அவசியம; திருமைணம நிகேழ
கவ எடும; வோழ்தல் கவ எடும; அடுத்த தடலு டறகேுக கதோன்ற கவ எடும; எல்லோம
நடைக்கே கவ எடும; நன்றோகேகவ நடைக்கே கவ எடும.
்யினம வட்டிறகு னவளிகய உுகள உலகேம னவளி்சத்தில் இருந்தோல்தோன் வட்டிறகுுக
னவளி்சம இருக்கும. ் ரியன் எரிகிறது; உலகேம ு ழவதறகும ஒளி தருகிறது;
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வோழ்வளிக்கிறது; சிமினிதைம எரிகிறது. ்னோல் னவளி்சம குடறி. தன்டனக் கேோட்டுகிறது:
சுறிலும கிடைக்கும சில னபோருுககேடளக் கேோட்டுகிறது. இன்்ற பலர் சிமனி விளக்குப் கபோல
வோழ்கின்றனர். பலரோல் அ்டவளிதோன் ு டிதைம.
ஒரு சிலரோவது வட்டிறகு னவளிகய உுகள உலகேத்டதப் போர்க்கேக் கூடைோதோ? ஊருக்குப் பத்து
கபர், ஊரோடரப் போர்க்கே, ஊடர வளர்க்கே கநரமில்லோமைலோ கபோ்விட்டைது? அல்லது ்றறல்
இல்லோமைல் கபோ் விட்டைதோ? அனதல்லோம ஒன்்றம இல்டல. சுயநலம ஒரு கேோரணம.
மைறறவர் வோழகவ எடும என்ற கேவடலகய பலருக்கு இல்டல. இன்னம பலருக்கு அ்சம
பயம! ஊருக்கு நல்லது னசோன்னோல் எ்டவளி கபர் ககேட்போர்கேுக? பல்ர் ககேட்கே
மைோட்டைோர்கேுக. ்தலோல் நமைக்கு ஏன் வமப என்்ற ஒதுங்குகின்றனர்.
இந்த உலகேத்தின் கபோக்கு விகனோதமைோனது. இந்த உலகேத்தின் அங் ககேோரத்டத
எதிர்போர்ப்பவர்கேுக எடததைம னச்ய இயலோது. அதனோல்தோன் இன்்ற பகேழ் என்பது
விளமபரமைோகே, தமு டடைய டகேயோட்கேடள டவத்து் னச்து னகேோுகவதோயிற்ற. அ எணல்
ஏசு ு தல் அ எணல் கேோந்தியடிகேுக வடரயில் அப்பரடிகேுக ு தல் அருட்பிரகேோச வுகளலோர்
வடரயில், உலகேம அங் ககேரிக்கேவில்டல மைோறோகேத் துன்ப்றத்தியது.
்தலோல் ை  வோழ ்டசப்பட்டைோல் வோழ ு றபடு! வோழ்க்டகேயின் குிக்ககேோடள நிர்ணயம
னச்து னகேோுக! குிக்ககேோடள அடடையத் தளர்்சியின்ி ு யறசி னச்; நோும உடழப்டப,
ு யறசிடய, வளர்த்துக்னகேோுக! வோழ்வோ் மைறறவர்கேடளதைம வோழ டவப்போ்!
இப்பிறவி நமைக்குக் கிடடைத்த ஓர் அரிய வோ்ப்ப. வோ்ப்ப எப்கபோதும வரோது. னதோடைர்ந்தும
வரோது. அது தமைக்கேோகேக் கேோத்துக்னகேோ எடும நிறகேோது. வோ்ப்ப இருக்கும திடசடய நோடுங்கேுக
எது வோ்ப்ப-நல் வோ்ப்ப என்்ற இனங்கே எடு னகேோுகும திறடமை கவ எடும.
வோ்ப்பக்கேடளத் கதர்ி னச்து ஏறபதில்தோன் னவறி இருக்கிறது. வோ்ப்பக்கேடளக்
கேவனிக்கேோமைல் அதடனத் தோ எடி நோம கபோ்விடைக் கூடைோது. அது கபோலகவ நமடமைத்
தோ எடி வோ்ப்ப கபோகே அனமைதிக்கேக் கூடைோது. "வோ்த்தது நந்தமைக்கு டகதோர் பிறவி;
மைதித்திடு மின்" உளதோகும சோக்கேோட்டடை விருமபங்கேுக! வளருங் கேுக! வோழங்கேுக!
ஒரு நோடு நல்ல குடிமைக்கேடளப் னபறிருந்தோல்தோன். அந்நோடு வளரும பகேழ்னப்றம இன்்ற
நமைது நோட்டில் குடிமைக்கேுக தகுதி னபறறவர்கேுக மிகே மிகே் சிலகர. 10 விழக்கேோடு கூடை இருக்கே
மைோட்டைோர்கேுக. நோட்டுப் பற்றம, எல்கலோரும இந்தியர் என்ற உணர்ிம இன்்ற அருகி
வருகிறது. நோட்டுக்கேோகே அரசியல் என்பது கபோ், தனது ்தோயத்துக்கேோகே அரசியல் என்பதோகி
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விட்டைது.
அன்்ற அன்னியர்கேுக சுர எடினோர்கேுக. இன்்ற இந்தியர்கேகள இந்தியோடவ்
சுர எடுகிறோர்கேுக. இந்த அவலம எளிதில் அகேலோது. னபோது மைக்கேுக கேருத்துத் திர எடைோல்,
னபோது மைக்கேுக இதுபறி கபசினோகல கூடை அகேலும. னபோது மைக்கேளிடைத்தில் அரசியல், சமூகே
விழப்பணர்ிகேடள உ எடைோக்குங்கேுக கபோர்க் குணத்டத உருவோக்குங்கேுக!
சுதந்திர தினப் னபோன்விழோ வரப்கபோகிறது. இன்னு மைோ வ்றடமைக் ககேோட்டிறகுக்  கழ்
வோழ்வது? நமைது நோட்டு இடளஞர்கேுக கவடலயில்லோத் தி எடைோட்டைத்தி னோல் தவித்தும
வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடைத் கதடவகேுக கூடை அடமையோத வோழ்க்டகேயில் ஒரு பழனவன
னநளிந்தும எத்தடன ் எடுகேுக வோழ்வது? னநடுந்துயிலலருந்து விழத்துக் னகேோுக! னபோது
மைக்கேளிடைம விழப்பணர்்சிடய உ எடைோக்கு தன்டன நோடிக் ககேட்பவர்கேுக்கும, ஏதோவது
தருபவர்கேுக்கும, விளமபர மைன்னர்கேுக்கும, வோக்கேளிக்கே மைோட்கடைோம என்்ற உ்றதி
னகேோுகள் னச்கே!
அடைக்கேமைோகே இந்த நோட்டடை கநசிப்பவர்கேடள இந்த நோட்டு மைக்கேடள கநசிப்பவர்கேடளத்
கதடிப் பிடித்து கவட்போளர் ்க்குங்கேுக! அவர்கேுக்ககே வோக்கேளிதைங்கேுக! இந்த நோட்டில்
ஐமபது ் எடுகேுக வோழ்ந்தவர்கேுக்கு இந்த நோட்டடைப் பறித் னதரியோதோ? யோருக்கு
வோக்கேளித் தோல் நல்லது என்்ற இடளஞர்கேுக்கு வழகேோட்டைக் கூடைோதோ?
மைனிதகுல வரலோறடற உருவோக்குவதில் மைத்தியதர வர்க்கேத்திறகு ஒரு இடைம உ எடு சு தோய
மைோறறத்டத மைத்தியதர வர்க்கேகமை உருவோக்கே இயலும. இன்்ற நமைது நோட்டு மைத்தியதர வர்க்கேம
நுகேர்னபோருுக சந்டதயில் மூழ்கி விட்டைது. மூடள் கசோமபலுக்கு இடரயோகி விட்டைது.
ஏடழகேுக நிடலயோன  தர்ிகேோண விருமபவில்டல. இனோம, இலவசம, இவறடறகய நமபி
வோழ்கின்றனர். ககேோடிக்கேணக்கேோன மைக்கேுக என்்ற னபோழது விடிதைம என்்ற எதிர்போர்த்துக்
கிடைக்கின்றனர். னபோழது விடியோது! நோமைோகேத்தோன் விடியடவக்கே கவ எடும.
ஜனநோயகே மைரபகேடளப் பயிற்றங்கேுக கூடி் சிந்தடன னச்தைங்கேுக! கூடிவோழக்
கேற்றக்னகேோுகுங்கேுக ஒருவர் எல்லோருக்கேோகேிம, எல்கலோரும ஒருவருக்கேோகேிம என்்ற
வோழக் கேற்றக்னகேோுகுங்கேுக! மைக்கேுக்கு நன்னடடை நல்கும, அரடசப் கபோற்றகவோம!
நிலத்தில் நோம பிறக்கின்கறோம. நிலத்திகலகய வோழ் கின்கறோம. நிலகமை நமைக்கு உணிப்
னபோருுககேடளத் தந்து வோழ்வளிக்கிறது. இ்றதியிலும நிலத்தின் மைடிடயகய சர எ
அடடைகின்கறோம. நிலத்டத நமமிடை மிருந்து பிரிக்கே ு டியோது. இந்நிலத்டதப் கப்ணங்கேுக!
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நிலத்தின் தரத்டதக் கேோப்போற்றங்கேுக! நிலத்தில் மைரங் கேடள நடுங்கேுக பயிர்கேடள் சோகுபடி
னச்தைங்கேுக. எங்கும பசுடமை கபோர்த்திய நிலத்டதகய கேோ எகே!
விலங்குகேுக, பறடவகேுக துடணயின்ி மைனிதன் வோழ்தல் இயலோது. கேோல் நடடைகேுக
னசல்வம. கேோல்நடடை வளர்த்தல் பன்ு கேப் பயன்தரும னதோழல். போல் மைோடுகேுக நமைக்குப்
ுரண சத்துணவோகே விளங்கும போடலத் தருகின்றன. நிலத்திறகு உரமைளிக்கின்றன. ்தலோல்
விடுகேுக கதோ்றம போல்மைோடுகேுக வளர்த்து போலும, கமைோரும உ எடு வளமைோகே, வலடமையோகே
வோழ்கவோமைோகே!
மைோனடை வோழ்க்டகேயின் அடிப்படடை, மைோனடை வோழ்க் டகேயின் இயக்கேம எல்லோம
னபோருளோதோர அடிப்படடை தோன். அல்லது னபோருளோதோரகமை தோன். ஒரு சிலர், கேருத்கத
உலடகே இயக்குகிறது என்பர். கேருத்து இந்த உலகேத்டத இயக்குவதோயின் ்ன்மிகே
மைோறறங்கேுக ஏறபட்டிருக்கும. உலகேத்தில் மைனிதன் சிந்திக்கேத் னதோடைங்கி பல நறோயிரம
் எடுகேுக உரு எகடைோடி விட்டைன.
உலகேத்தில் எந்த நிடலயில் கதோன்ிய எந்த கேருத்தும உலகேத்டத னவன்்ற விளங்கேவில்டல.
்னோல் னபோருளோ தோரம இயக்கி வந்திருக்கிறது. பண மைதிப்பீட்டு் சு தோயம
விருப்பத்தக்கேதல்ல என்்ற எ்டவளி எடுத்துக் கூினம இன்னம எடுபடைவில்டல.
நோட்டிறகு நலம னச்தைம வோ்ப்பக்கேடள நல்ாழோல் னபறறவர்கேுக ு தல் துறவியர் வடர
போகமை இயக்குகிறது. ஏன்? திருக்ககேோயிலல் கேடைிுக எழந்தருள் னச்தைம னபோழதுகூடை
னபோறகேோசு கேுக கபோடுகின்கறோம. அதனோல்தோன் மைோு னிவர் கேோரல் மைோர்க்ஸm இந்த் சு தோய
இயக்கேத்திறகு னபோருகள ு தல் என்றோர்.
நமைது திருவுகுவரும “னபோருளில்லோர்க்கு இ்ட ிலகேம இல்டல’ என்றோர். **னச்கே
னபோருடள" என் றோர். ்னோல் னபோருுக னச்யோமைல், னபோருுக னச்தைம ு யறசியில் ு ழ
அக்கேடறதைடைன் டடுபடைோமைல், அதிர்ஷடைத்டத நமபகின்கறோம. லோட்டைரி்சீட்டடை நமபகின்
கறோம. இது தவ்ற. கபோகும வழதைம அல்ல.
நமைது நோட்டு மைக்கேளின் வ்றடமைக்கு வயது குடறந்தது இர எடைோயிரத்து ு ந்ந்ற ் எடுகேுக
இருக்கேலோம. ்னோல் மூப்ப அடடையோமைல், சோகேோமைல, வ்றடமை வளர்ந்து வருகிறது. இன்்ற
வ்றடமை "வ்றடமைக் ககேோடு" என்்ற னவளிப்படைத் கதோன்ி, அரசின் அங் ககேோரத்டததைம
னபற்ற விட்டைது. இந்த வ்றடமைடய இந்தத் தடலு டறயில் அகேறிகய ்கேகவ எடும
என்்ற உ்றதி ு்ணங்கேுக.
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நடுத்தர மைக்கேுடடைய னபோருளோதோர வளர்்சிக்கும, ஏடழகேுடடைய னபோருளோதோர
்க்கேத்திறகும நம நோட்டில் தடடைகேுக பல உுகளன. அவற்றுக குிப்பிடைத்தக்கேடவ
கே்றப்பப்பணத்துடைன் னகேோழத்து வளரும தனிதைடடைடமை, பன்னோட்டு மூலதனம ு தலயன.
கமைலும நமு டடைய னபோருளோதோர ு ன்கனறறத்திறகுப் னபரிய தடடை நிடல யோடமைத்
தத்துவம-விதித்தத்துவம. இவறடற எல்லோம எதிர்த்துப் கபோர்க்குணத்துடைன்
கபோரோடுகவோம! வ்றடமையி லருந்தும, சி்றடமையிலருந்தும விடுதடல னப்றகவோம!
மைோனடைம அிிப் பிறவி-அிி ஜவன்! ்னோல் அிடவத்தோன் நமமைோல்
னபறு டியவில்டல. கேல்வி, ககேுகவி ு தலய சோதனங்கேுக பல்கிப் னப்றகிதைம அிி
வளரவில்டல. ஏன்? இன்்ற அிி கவட்டகே உடடைகயோர் யோர்? அியோடமைடயகய அிி
என்்ற நிடனத்துக் னகேோ எடு, தடலயோல் நடைப்பவர்கேுக பல்கிப் னபருகி விட்டைனர்.
எங்கு கநோக்கினம பட்டைதோரிகேுக! ்னோல் படடைப் போளிகேடளக் கேோகணோம! ஏன் இந்த
அவலம? கேறகே! னதோடைர்ந்து கேறகே கேறற, ககேட்டை கேருத்துகேடள் சிந்தன்டை னச்கே
அ்சிந்தடனக்கு உருவம தருகே உருவம தரும ு யறசியில் அிி ு கிழ்க்கும அிி
துன்பத்தி லருந்து போதுகேோக்கும அிடவத் கதடுகவோம! நோும கதடுகவோம !
அிி நுட்பமைோனது அிி பயனடடைய வடகேயில்? இயங்கே உடழப்பத் கதடவ. இந்த
உடைல், உடழப்போல் ்யது. உடழப்பக்கேோகேகவ உருவோனது. உடழப்பம, அிவிந்த
்ுகவிடனதைம இந்த உலடகே னசன்ற கேோலத்தில் உருவோக்கி வந்துுகளது. நமு ன் மைதுடரப்
னபருங்ககேோயில், டவடகே ை ர்த்கதக்கேம, இடவனயல்லோம உடழப்பின் சிறப்டபகய
கபோதிக்கிக்றன உடழப்ப, வோழ்வதறகு இன்ியடமையோதது.
உடழக்கேோது, அல்லது ு றறோகே உடழக்கேோது உ எபவர் கேுக கசோமகபிகேுக
னகேோுகடளக்கேோரர்கேுக. உடழத்து உ எபகத உயர்ி, அிவிந்த ்ுகவிடன சோர்ந்த
வோழ்க்டகேடய நடைத்துகவோமைோகே உடழப்பில் இன்பம, இடடைியடு இல்லோத உடழப்பில்
இன்பம, பிறருக்னகேன : உடழப்பதில் இன்பம கேோ எகபோமைோகே!
மைனிதனின் வரலோற்றக்கு வளர்்சி கதடவ மைோறறங் கேுக கதடவ1 ஒடிக்னகேோ எகடை உுகள
்்றகேுக பயன்படும  தர்த்தம எனப்படும. கதங்கிக் கிடைக்கும குட்டடை ை ர் பயன்படைோதுகநோ்கேடளத்தோன் தரும. அதுகபோல, வளர்்சிடயதைம, மைோறறங்கேடளதைம ஏறபடுத்திக்
னகேோுக ளோத மைனிதர்கேுக, மைனிதகுலம ு ன்கனற ு டியோது: கமைமபோடு அடடைய ு டியோது.
பழக்கேங்கேுக, வழக்கேங்கேுக என்ற சோல் வழகய னசல்லோது. பழக்கேங்கேுக தவிரப் பழகுமின்
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மைனிதனக்கு வோ்க்கும எந்த ஒரு துன்பு ம இயறடகேதைமைன்்ற நியதிதை மைன்்ற
இடவயடனத்தும மைனிதனின், மைனித குலத்தின் பிடழகேளோல் கநர்படவகய பிடழகேடளத்
தவிர்த்துப் பழகுமின் !
"யோனரோடும படகே கவ எடைோம" என்றோன் கேமபன், னசோல் மூன்்ற. னபோருுக னபரிது.
"யோனரோடும’- உடைன்போடிலோதவரிடைம கூடைப் படகே னகேோுகளகவ எடைோம. படகே
இல்டலகயல் கபோர் ஒடுங்கும; பகேழ் ஒடுங்கேோது. நோு ம படகேயின்ி, ப எப போரோட்டி,
உறி னகேோ எடு வோழ்கவோம! யோகரோடும உறி எவகரோடும ஒப்பரி இடவ நமைது
வோழ்க்டகே னநிகேளோகேட்டும பழடமையின் சோரம ஏறகபோம! பழடமை வித்து!
பழடமை இன்டறயத் தடலு டறக்கு உணவோகே இயலோது. ்னோல் ஊட்டைகமைற்றம
உரமைோகும. பதுமடை படடைப்கபோம! பதியகதோர் உலடகே் னச்கவோம! சோதி கேடள
அகேற்றகவோம! குலம, ககேோத்திரங்கேடள மைறப்கபோம! ஒன்கற குலம -ஒருவகன கதவன்
என்கபோம! பவிடய நடைத்துகவோம! னபோதுவில் நடைத்துகவோம! மைனிதகுல சமைநிடல
கேோ எகபோம! மைோர்க்சியம கேறகபோம! வுகுவம கேறகபோம! இ்டவிர எடு தத்துவங்கேும
இடணந்த சு தோயம கேோ எகபோம!
எல்கலோருக்கும எல்லோப் னபருஞ் னசல்வு ம அடடைதைம படி னச்கவோம! வல்லோருக்கும
மைோட்டைோருக்கும ஒருங்ககே வோழ்வளிப்கபோம; ஒத்தோரும, உயர்ந்தோரும தோழ்ந்தோரும, எவரும
ஒருங்கிடணந்து உலகியல் நடைத்துகவோம! கேணயன் ுங்குன்றன் வழ, னபரிகயோடர
வியத்தல் னச்கவோம! சிிகயோடர இகேழ்தல் அதனினம இலம நோும பதியன கேறகபோம!
பதியன படடைப்கபோம! இன்டறய பணகேடள, இன்டறய கேருவிகேடளக் னகேோ எகடை
னச்கவோம! இல்லோதவர் இல்டல என்்ற னச்கவோம!
அப்பரடிகேுக கூியவோ்ற, "இன்பகமை எந்நோுமதுன்பமில்டல" என்்ற வோழ்கவோம! இந்த
மை எணல் வி எணரசு கேோ எகபோம!
“சுதந்திரம" விடலமைதிக்கே ு டியோதது. உலகேம ு ழவதும, பல ந்ற ் எடு கேோலம மைக்கேுக
கபோரோடி் சுதந்திரத்டதக் கே எடைனர். 18-ம நறறோ எடில், பிரஞ்சு கதசத்தில் நடைந்த பரட்சி,
மைனித குலத்திறகு மூன்்ற மைந்திரங்கேடள வழங்கின. அடவயோவன சுதந்திரம, சமைத்துவம,
சககேோதரத்துவம என்பன. இடவகய இன்டறய மைனித உலகேத்தின் தோரகே மைந்திரங்கேுக. இதன்
பின் உலகேம, சுதந்திரக் கேோறடற சுவோசிக்கேத் னதோடைங்கியது.
இன்்ற நமைது நோடு சுதந்திர நோடு நோகமை, நமைக் னகேன்்ற நமடமை ்ுகவதறனகேன்்ற ்ட்சி
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அடமைக் கின்கறோம. இன்்ற நமைது நோட்டில் சுதந்திரத்தின் அருடமை பலருக்குத் னதரியவில்டல
ஏன்-சுதந்திரத் திருநோடளக் கூடை வட்டு விழோவோகே, னபோது விழோவோகே, மைக்கேுக
னகேோ எடைோடுவதில்டல.
சுதந்திரத்திறகுப் பிறகும படழய  தபோவளிதோன் னபரிய விகசஷமைோகே இருக்கிறது. ஏன்-அரசு
கூடை துண விடல் சலுடகேகேடள சுதந்திர தினத்திறகுத் தரவில்டல. சுதந்திர தின விழோடவ
வடுகேளிலும, நோட்டு மைக்கேுக விரிவோகேக் னகேோ எடைோடுதல் கவ எடும.
"நோமிருக்கும நோடு நமைது?" என்ற உரிடமைடய உ்றதிப்படுத்திக் னகேோுகள கவ எடும. 18
வயது நிரமபிய தும, ஊரோட்சி அலுவலகேத்திறகு் னசன்்ற வோக்கேோளரோகேப் பதிி
னச்துனகேோுகள கவ எடும. வோக்கேோளர்கேுக தவறோமைல், எந்தவிதமைோன தூ எடுதலும இன்ி,
டகேூட்டும இன்ி, வோக்கு் சோவடிக்கு் னசன்்ற வோக்கேளிக்கே கவ எடும. தவறோமைல்
எல்கலோரும வோக்கேளிப் பது என்ற கேடைடமை கமைறனகேோ எனடைோழகினோல், கேுகளத்தன மைோகே
ஒருவர் னபயரில் மைறறவர் வோக்கேளிக்கே இயலுமைோ? அல்லது னசத்தவர்தோன் எழந்து வந்து
வோக்கேளிப்போரோ? அடடையோள அட்டடை அவசி்ப்படுமைோ? நமு டடைய தவ்ற கேுகதோகன
அடடையோள அட்டடை ககேட்குமபடியோகே் னச்து விட்டைது.
சுதந்திர ஜனநோயகே ்ட்சியில் எல்கலோரும வோக்கேளிப்பது கேடைடமை, இதில் தவறக்கூடைோது.
சுதந்திர நோட்டின் குடிமைக்கேுக அடனவரும நோட்டின் வளர்்சிக்குரிய பண கேளில் டடுபடை
உரிடமை உ எடு. டடுபடைிம கவ எடும. அவரவர் நிடலக்கு ஏறபத் தோம வோழம ஊரின்
நலனக் கும, கமைமபோட்டுக்குு ரிய பணகேளிலோவது டடுபடை கவ எடும. அதுிம இயலோது
கபோனோல் குடறந்த பட்சம ஊரின், சமூகேத்தின் நலனக்கு ஊ்ற விடளவிக்கேோமைல T வது
வோழ்தல் கவ எடும.
சமூகே ஒற்றடமைக்கு விகரோதமைோகே, ககேோுக னசோல்லுதல், சி எடு-ு டிந்துவிடுதல்
கபோன்றவறடறத் தவிர்த்து விடுதல் கவ எடும. ஊடரத் தூ்டமையோகே டவத்துக் னகேோுகள
கவ எடும. விதிகேளில் குப்டபகேடளப் கபோடுதல், கேழி ை ர்கேடள விடுதல் தவ்ற.
பசுடமையோன மைரங்கேடள னவட்டைக் கூடைோது. இங்ங்னம நல்லன அல்லோதவறடற்
னச்வடதத் தவிர்த்தோலும ஊர் வளரும வோழம!
ஒரு சுதந்திர நோட்டின் குடிமைக்கேுக்கு சமூகே, னபோருளோதோர அிி கதடவ. இவறடறக்
கேற்றக் னகேோுகள அடனவரும ு ன்வர கவ எடும அரசியல், சமூகே, னபோருளோதோர அிவிடன
மைக்கேுக மைன்றத்தில் வளர்க்கே, இடளஞர்கேுக வகுப்பக்கேுக மூலம அரசியல் அிடவ,
னபோருளோதோர் சிந்தடனடய வளர்க்கே கவ எடும.
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ஜனநோயகே வோழ்க்டகே என்பது கதர்தலுக்கு மைட்டு மைல்ல. ஜனநோயகேம என்பது ஒரு வோழ்க்டகே
ு டற ஜனநோயகே வோழ்க்டகே ு டற தனிமைனிதனின் சுய விமைர்சனத்தோலும, கூட்டைோகேப் பலர்
னச்தைம விமைர்சனத் தோலும வளரும, ்னோல் மைறறவர்கேுக னச்தைம விமைர்சனம உுககநோக்கேம
னகேோ எடைதோகே இல்லோமைல், உ எடமையில் நோட்டு நலனில் அக்கேடற னகேோ எடைதோகே
அடமையகவ எ டும. **னசவி டகேப்ப் னசோற னபோ்றக்கும" ப எப. ஜனநோயகே வோழ்க்டகேக்கு,
கூட்டு வோழ்க்டகேக்கு, இன்ியடமையோததோகும.
ஜனநோயகே வோழ்க்டகே ு டறயின் ்ணகவர் கேட்சிகேுக. தவிர்க்கே இயலோத கதடவகேுக. இந்த
அடமைிகேுக அதிகேோர கவட்டகே உடடையனவோகேிம, ்திபத்திய ்டச உடடையனவோகேிம,
னபோருளோடச உடடையனவோகேிம இருத்தல் கூடைோது. நோட்டுக்குத் னதோ எடு னச்வடதகய
குிக்ககேோளோகேக் னகேோ எடை னகேோுகடகே அணகேளோகே அடமைய கவ எடும. அக்குிக்ககேோடள
அடடைதைம னநிு டற கேளிகலகய கேருத்து கவ்றபோடுகேுக!
்தலோல், உுககநோக்கேு ம, படகேதைணர்ிம, ்ட்சி அதிகேோரத்தில் பிடிப்பம உடடைய
அடமைப்பக்கேளோல், கேட்சி கேளோல், நோட்டுக்குப் பயன் விடளயோது. சட்டைசடப, போரோுமைன்ற
விவோதங்கேளில் ் டு இருக்கேலோம. நோட்டில் ் டு இருத்தல் அறகவ கூடைோது. நல்ல
ஜனநோயகேப் ப எப, பிறர் வோ்க் ககேட்கும ்ர்வத்டதத் தூ எடும. யோகரோடும படகே
னகேோுகளோத ப எபோகடை னவறி தரும.
வோழ்க்டகே குிக்ககேோுடைன் அடமைக்கேப் னபறறது என்பது வோ்த்திருக்கும கேருவிகேடளப்
னபோருத்கத உணரப் படும உ எடமை. மைோனடைம ஒரு பிறவி. மைோனடைம னவறி" னபற
கவ எடும. னவறி னபோருந்திய வோழ்க்டகேக்குக் குிக்ககேோுக கதடவ. குிக்ககேோுக இமையம
கபோல உயர்ந்த, தோகே இருக்கேகவ எடும. யோடனடயக் குிடவ அடிபடுவது னகேோசுவோகே
இருந்தோலும பரவோயில்டல. குிக்ககேோுக. உயர்வோகே அடமைய கவ எடும.
பல ந்ற ் எடுகேளோகே நமு டடைய சு தோயத்டத வருத்தி வரும  த எடைோடமை, சோதிப்
பிர்சடனகேுக, மைதப் பிரிவிடனகேுக, அியோடமை, வ்றடமை ு தலயன, சுதந்திரம வந்த
பிறகும அகேன்ற போடில்டல. இந்தப் பன்டமைகேடள னயல்லோம அகேறி, ஒரு பதிய
உலகேத்டதப் படடைப்படத இலட்சியமைோகேக் னகேோுககவோம!
பவிடய நடைத்துகவோம! னபோதுவில் நடைத்துகவோம கூடி வோழ்தல் ஒரு ப எப; நோகேரீகேம;
கூட்டுறி உடழப்டப ஊக்குவிக்கும; ககேோடி நன்டமை தரும; கூட்டுடைடமை் சு தோயகமை
எல்கலோரும எல்லோ் னசல்வு ம னபற வழ னச்தைம வடகே னச்தைம; கூட்டுடைடமை்
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சு தோயகமை னபோதுநலம கேோண வழ!
கேோலம-வோழங் கேோலம மிகே மிகேக் குடறி. வோழ்க்டகே யின் னதோடைக்கேத்தில் பல ் எடுகேுக
குழந்டதப் பருவத்தில் கேழந்து கபோகின்றன. வோழ்க்டகேயின் பிறகேோலத்தில் பல ் எடுகேுக
ஓ்வில், ு துடமையில், கேழந்து கபோகின்றன" இடடையில் 40 ் எடுகேுக தோம வோழம கேோலம.
கேோலத்டத விடல மைதிப்புகளதோகே ்க்கேகவ எடும.
இளடமையில் படித்தது வோழ்க்டகே ு ழவடததைம நடைத்தப் கபோதோது. நோுககதோ்றம பத்திி
கதடவ. நோுககதோ்றம படழய இலக்கியங்கேடவப் படிக்கேகவ எடும. நோுககதோ்றம பதிய
அிவியல் நல்கேடளத் கதர்ி னச்து படிக்கேகவ எடும. கேறறல் ஒரு னதோடைர் பண! நோம
னதோடைர்ந்து கேற்றக்னகேோ எகடை கபோனோல் நன்றோகே வோழலோம. உடைலுக்கு வலி:
்ன்மைோவிறகு கேருத்து!
நல்ல நல்கேடளக் கேறறல், சிந்தித்தல், னதளிதல், னசயறபடுதல், ்ன்மிகே வோழ்க்டகேக்குத்
துடண னச்தைம. ்ன்மிகே வோழ்க்டகே என்பது ்ன்மைோவின் தரத்டத உயர்த்துதல், வளர்த்தல்
என்பதோகும. ்ன்மிகே வோழ்க்டகே மைத சமபந்து டடையது மைட்டுமைன்்ற. கேறறல், ககேட்டைல்,
அன்ப னச்தல், ஒப்பரி அிந்து ஒழகுதல் ்கியன எல்லோம ்ன்மிகே ஒழக்கே னநிகேுக:
்ன்மிகேப் ப எபகேுக.
இவர் கதவர் என்்றம, அவர் கதவர் என்்றம, என் மைதம-உன் மைதம என்்றம கேலகேம
னச்பவர்கேுக மைத வோதிகேுக; மைத னவியர்கேுக; இது ்ன்மிகேம ்கேோது. விநோயகேரின் வயி்றனபரு வயி்ற; அது உலகேத்தின் சின்னம. உலகேந்தழ இய வோழ்க்டகேதோன் ்ன்மிகே வோழ்க்டகே,
ஒத்தது அிந்து ஒழகுதல்தோன் ்ன்மிகே வோழக்டகே.
கேடைிுக, ்ன்மைோ, நிலம, வோன், வோதை, ை ர், மைோனடை உயிர்கேுக அடனத்தும கேறபிப்பது
னபோதுடமை! கேடைிுக, ஊர், கபர், மைதம, இடவகேடளக் கேடைந்து வோழ்கவோம! கேடைிுக வழபோடு
என்பது னபோதுடமை கபோறறகலயோம! ்றறல்மிக்கே அன்போல், அடமைதி வழயில் மைோனடை
சு தோயத்டத அடழத்து் னசல்லுதகல ்ன்மிகே வோழ்க்டகே.
கேடைிுக வழபோட்டினோல் ்றறடலப் னப்றகவோம! நோம வளர்கவோம! நோடும வளரும
எல்லோருக்கும எல்லோம கிடடைப்பதோன திடச கநோக்கி நடைப்கபோம! பதியகதோர் உலகேம
னச்கவோம! "
29-10-94 அன்்ற மைதுடர வோனனோலயில் ்றிய உடர.
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தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேளின் சிந்தடனத் துளிகேுக

ு யறசி - எந்த ஒரு னசயடலதைம கநோன்ப கபோல் பிடிவோதமைோகே ஏற்றக்னகேோ எடு னச்தைம
மைனப்கபோக்கு இருந்தோல்தோன் கேடைடமைகேடள் சிறப்போகே் னச்து ு டிக்கே ு டிதைம.
்ன்மிகேம - சித்துக்கேடள கேோட்டி ்ன்மிகேத்டத வளர்ப்பது னசயறடகேயோகே மூ்சுவிடுதடலப்
கபோலத் தோன்.
விஞ்ஞோனம - ஞோனம கே எடை உ எடமைகேடள அனபவத்திறகுக் னகேோ எடு வரும பணடய
விஞ்ஞோனம னச்கிறது.
உடழப்ப - ்றறடலத் தருவது ்ர்வம; ்ர்வத்டதத் தருவது வோழ்க்டகேயின் மது ஏறபடும
்டச. ்டசகேுக ்ர்வங்கேளோகே மைோறகவ எடும. ்ர்வங்கேுக அயரோ உடழப்பக்கேளோகே
மைோறகவ எடும இதுகவ வோழ்ி.
அியோடமை - தனக்குரியடத விட்டுக்னகேோடுக்கேோமைல், மைறறவர்கேளிடைம தியோகேத்டத
எதிர்போர்ப்பது மூட்டைோுகதனம.
கேோலம - கேோரியங்கேுக நடைந்தோல் மைட்டும. கபோதோது. உரிய கேோலத்தில் நடைக்கேகவ எடும. ...
 தட்டைம - உலகின் சி்ற சி்ற நிகேழ்ிகேுக கூடை திட்டைமிட்கடை நிகேழ்கின்றன. ்னோல் மைனிதன்
திட்டைமிடை மை்றக்கிறோன்.
மைனிதன் - மூடிடவக்கேோத பதோர்த்தம னகேட்டுப் கபோகும. கே எகேோணக்கேோத மைனிதர்கேும
னகேட்டுப் கபோவோர்கேுக.
சுற்ற்் ழல் - ‘் ழ்நிடல? என்பது மைோறற ு டியோத ஒன்றல்ல. ் ழ்நிடலடய மைோற்றவகத
னபற ்றுகள பகுத்திவின் கேடைடமை.
இயக்கேம - த எணீர் ஓட்டைமில்லோமைல் நின்றோல் போசி பிடிக்கிறது. அதுகபோல வோழ்க்டகேயில்
எந்த இடைத்திலோவது இயக்கேமின்ி நின்்றவிட்டைோல் தனி மைனிதனம னகேட்டுப் கபோவோன்
சு தோயு ம னகேடும.
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ு டறப்படுத்தல் - னப்தைம மைடழை ர், ு டறப் படுத்தப் னபறோது தன்கபோக்கில் ஒடுமைோனோல்
நில அரிப்ப ஏறபடுகிறது. அதுகபோல், கதோன்்றம எ எணங்கேுக; எழ்சிகேுக ு டறப்படுத்தப்
னபறோது கபோனோல் சு தோய அரிப்பகேளோகிய சுர எடைல், கேலகேம கதோன்்றம.
லஞ்சம - வோழ்க்டகேடய எளிதோகே நடைத்திக் னகேோுகளக் கூடிய ் ழல்கேடள உருவோக்கேோது
பணத்தின் மூலம மைட்டுமதோன் வோழ்க்டகேடய நடைத்த இயலும என்்ற ் ழ்நிடல
உுகளவடரயில் லஞ்சத்டத ஒழக்கே இயலோது.
விழப்பின்டமை - கநோதைறறோல் கேோட்டும அக் கேடறடய கநோதைறோது வோழம னநியில் யோரும
கேோட்டுவதில்டல.
அடமைதி - அடமைதி என்றோல் ச எடடையறற தன்டமை என்்ற மைட்டும கேருதக்கூடைோது.
நல்னல எணத்தின் அடடையோளம உடைன்பட்டை னகேோுகடகேகேுக இணக்கேு ம, ஒத்துடழப்பத்
தன்டமைதைம வோ்ந்த னசயறபோடுகேுக னபோருந்தினோகலகய அடமைதியோகும.
மைனம - மைனத்திறகு நல்ல பற்றக்ககேோடு தரோ விட்டைோல் அது டசத்தோடனப் பற்றக்ககேோடைோகே
எடுத்துக் னகேோுகும. ‘வோழ்தல் கவ்ற பிடழத்தல் கவ்ற.
சடைங்கு - சடைங்குகேளினோல் விடளதைம பயன்கேுக யோனதோன்்றம இல்டல. ்னோல்,
உணர்டவத் துர எடை சடைங்குகேுக துடண னச்தைம.
கேோல - ஒரு னநோடிப்னபோழது வோழ்க்டகே நின் றோலும பல நோுககேளின் ு ன்கனறறம
தடடைப்படும.
னபோதுநலம - நடடைு டற் சில்லடற் னசலிகேளில் கேவனம, மூலதனத்டதக் கேோப்போறற
உதிம.
னபோருளோதோரம - அவரவர் நலனில் உுகள அக்கேடற அளிக்கு அவரவர் வளர்்சிக்கு
அடிப்படடையோகே அடமைதைம. னபோதுநலனில் அக்கேடற ஏறபட்டுவிட்டைோல் உலகு னசழக்கும.
ஏடழகேுக - ஏடழகேுக்கு துன்பம பழகிப் கபோன தோல் ு ன்கனறறத்டதப் பறிக்
கேவடலப்படை மை்றக்கிறோர்கேுக.
கேடல - மைக்கேுக, இலக்கியம, கேடல, இடச இவறடற அனபவிக்கேக் கேற்றக்னகேோ எடைோல்
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நல்லவர்கேுக ்கிவிடுவோர்கேுக.
-----தவத்திரு அடிகேளோர் அவர்கேளின் பிற நோல்கேுக
வோழ்க்டகே நலம
சிந்தடன் கசோடல சு தோய மை்றமைலர்்சி இலக்கியங்கேுக
சிலமப னநி
சு தோய மை்றமைலர்்சி
திருவோசகேத் கதன்
அப்பர் விருந்து
டசவசித்தோந்து ம சு தோய கமைமபோடும
Tirukkural, A World Literature
------------------
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