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படித்த�ம் பைடத்த�ம் எவ�க்�ம் 
ெபா�.. 

ெபா�ளாதாரத்த�ல் வழ்ீந்தேபா� இ�ந்தைதக் காட்டி�ம் 
அ� வளர்ந்தப்ெபா�த�ல் எ�க�ற ேபாராட்டங்கேள 
மனிதத்ைதக் ெகான்� மாடிவ�ீகைளக் காப்பற்ற மட்�ம் 
�ந்த�க்ெகாண்� �ன்ந�ற்க�ற�. படிப்ப� அற�ைவ வளர்க்க, 
அற�யத்தர என்பைதய�ம்தாண்டி பணத்ைதக் �விக்க 
பாைதைய த�ைசத��ப்ப என்பதற்கான 

�லதனமாக�ப்ேபான� நம� ேவகத்த�ன் விைளேவா என்னேவா, ஆனாலி� 
வளர்ச்சியின் �ைறயன்ற� ேவற�ல்ைல. 

ேமல்படிப்ப� படித்தவன் ேமல், கீழ்வ�ப்பில் கல்வி கற்ேறார் சிற�யவர் எ�ம் 
மனப்ேபாக்� எப்படி பணம் ெகா�த்�வாங்க�யச் சீட்டின் கணத்த�லி�ந்� 
வந்� தைலயில் அமர்ந்�க்ெகாண்டேதா? ெதரியவில்ைல. 

எங்ேகா �ணம் ெகட்�ப்ேபாய் எந்த�ரமாய் படிப்ப�ம் வளர்வ�ம் �டிப்ப�ம் 
�ட்டி�வராக�ப்ேபாய் ெவ�ம் உயிர்த்த��க்கப் ேபாரா�வைத மட்�ேம ெவற்ற� 
என்�க் ெகாண்டாடிக்ெகாள்�ம் ேவதைனக்�ரிய மனந�ைலக்� 
ஆளாவ�ம், அதன்பின் வ�லிக்�ம் பணக்கட்�களின் மீேதற� �த்த 
சான்ற�தழ் �மக்�ம் பிணங்களாக ந�ன்�ெகாண்� நான் உயர்ந்தவன் நீ 
தாழ்ந்தவெநன்� கர்ஜ�த்�க்ெகாள்வ�ம், கழனி உ�� கைள எ�த்தவைர’ 
கல்ல�க்க� வ�ீ கட்டித் தந்ேதாைர’ ெநஞ்� நைனய நாற்றத்�ள் இறங்க� நம் 
அற�யாைமயின் அைடப்ெப�த்� �லி ேகட்� ந�ற்ேபாைர’ ெசால் ேகார்த்� 
இைச �ட்டித் தந்ேதாைர‘ நமக்காய் உைழதேதாைரெயல்லாம் பார்த்� 
அவர்கைளக் கீழானவெரன்� எண்�வைத எப்படித்தான் படிப்பினால் வந்த 
நற்பண்ெபன்�க் ெகாள்வேதா? 

த�றைமைய வளர்த்�க்ெகாண்� த�ைச ேநாக்க�யப் பக்கெமல்லாம் உறைவப் 
ெப�க்க� உயர்ந்ேதார் தாழ்ந்ேதார் எ�ம் ஏற்றத்தாழ்வ� மனப்ேபாக்� அற்� 
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நா�ேபர் சிரிக்�ம் வாழ்விற்� ந�த்தரமாய் இைசந்�ந�ற்பத�ல் உள்ள 
ந�ம்மத�ைய’ நான் படித்தவன் என்பதால் நான் இழந்�வி�ேவெனனில்’ அ� 
நான் இறந்�வி�க�ேறன் என்பதற்�ச் சமம�ல்ைலயா? 

ஒ� படிப்ெபன்ப� தன� ஒ�க்கத்த�லி�ந்� �வங்�ெமனில் ந�ச்சயம் அ� 
பிறரின் கண்ணீைர �ைடப்பதாகேவ இ�க்�ேமெயாழ�ய தனக்� சீட்� 
வாங்க தன் அப்பாவிடம் நாற்ப்ப� லட்ச்சத்ைதேயா ஐம்ப� லட்ச்சத்ைதேயா 
லஞ்சமாகக் ெகா�க்க ைகேயந்த� ந�ற்கத் �ணியா�. 

ெபா�ளியல் படிப்ப�ம், ம�த்�வம் பார்ப்ப�ம், ேமலாளர் ஆவ�ம் 
உடனி�ப்ேபா�க்� ஒ� ைக ேசா� ெகா�த்� பிறரின் பட்டினிையப் 
ேபாக்�வ�மாகேவ இ�க்�ேமயானால் ேசற்ற�ல் ஊனியக் 
ைகக�ம்,  சிம்மா� �மந்த தைலய�ம் என்ேறா ஏற்றத்தாழ்வ�கைளய�ம் 
அ�க்ேகா� க�விப் ேபாட்�விட்டி�க்�ம்.. க�ழ�ந்த கால்சட்ைடய�ம் ரவிக்ைகய�ம் 
இல்லாதெதா� ந�த்தர வளர்ச்சிைய என்ேறா நம� மண் எல்ேலா�க்�ம் 
ெபா�வாய்க் கண்டி�க்�ம்.. 

இப்ேபா�ம் ஒன்�ம் �ைறயில்ைல. ெபா� அக்கைறய�ம் பிறர் �ற�த்த 
சிந்தைனய�ம் தன� �ற்றத்த�ற்� உதவ�ம் மனப்பான்ைமய�ம் தற்ேபா� 
இைளஞர்களிடத்த�ல் இயல்பாய் ெப�க�வ�வைத நம்மால் உணரவ�ம் 
�டிக�ற�. அத்தைகய மனந�ைலைய எல்ேலா�க்�ம் ெபா�வாய் 
எல்ேலா�மாய் நாம் ெப�க்க�க்ெகாள்ளல் ேவண்�ம். அ�க�ல் இ�ப்பவ�க்� 
பசிக்�ம் எனில் தனக்� �டிக்�ெமா� �டிப்ேப மனிதத்ைதக் ெகாண்ட�. 

அத்தைகய மனிதத்ைத உணர்ெவங்�ம் ேதக்க�ைவத்�க் ெகாண்டால், 
என்னதான் படித்தா�ம் ெபரிய ஆளானா�ம் பிறர் பற்ற�ய அக்கைறய�ம் 
அ�த்தவர் நல�க்காக உதவ�ம் மனப்ேபாக்�ம் தானாகேவ வ�ம். அங்ஙனம் 
பிறர் பற்ற�ய அக்கைறையக் ெகாண்�விட்டால் எவர் பற்ற�ய�ம் 
�ைறெசால்லேவா �ற்றமாக ந�ைனக்கேவா ேதாணா�. பிறைர �ைறயாகப் 
பார்க்�ம்ேபா�ம், �ற்றப்ப�த்த� எண்�ம்ேபா�ேம அங்ேக அன்னியம் 
பிறந்�வி�க�ற�. 
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எனேவ யாரின் �ற்றத்ைதய�ம் மன்னித்�, �ைறைய இயல்ெபன்� ஏற்�, 
அ� தன்னால் மாறத்தக்க� என்பைதப் ப�ரிந்�, எல்ேலாரின் 
நல�க்ெகன்�ம் வா�ம் வாழ்க்ைகைய எல்ேலா�ம் உசிதப்ப�த்த�க் 
ெகாண்டால், பிறரிடம் அன்னியம் பார்ப்பதற்� மாறாக எல்ேலா�க்�ம் உதவ 
ந�ைனக்�ம் மன� படிப்பி�ம் ெதாழ�லி�ம் �ட �ன்வந்�வி�ம். 

இ�ப்ேபார் இல்லா�க்� உதவ, இல்லார் இ�ப்ேபாரின் நன்ற�ைய ேவ� 
எளிேயா�க்�க் காட்ட, ஒ�வ�க்� ஒ�வெரன உதவப்ேபாய் கைடசியிெலா� 
சமதர்ம ேதசம் எல்ேலா�க்�ம் ெபா�வாய் பிறந்�வி�ம். அங்ேக படிப்ப�ம் 
ெபா��ம் வாழ்வ�ம் லஞ்சம் ேகட்� ந�ற்கா�. இ�ப்பைத ெகா�ப்ப� 
இயல்ெபன்� ப�ரியவந்த ேதசத்த�ல் பசி இ�க்�ம் பட்டினி இ�க்கா�. 
ேதாழைமய�ம் அன்ப�ம் இ�க்�ம் பைகய�ம் ப�ரட்�ம��க்கா�. 

நல்லெதா� ேதசத்த�ற்கான விைதையய�ம், நல்லெதா� வட்ீடிற்கான 
விளக்ைகய�ம் நாேம ைவத்த��க்க�ேறாம். நாம் சரியாக வாழ வாழ நம் வ�ீம், 
வ�ீகளால் நா�ெமன எல்ேலா�ம் நலமாகேவ வாழலாம். எல்ேலாரின் 
நலத்த�லி�ந்�ம் வ�ம் �ன்ேனற்றம் ெமல்லப் ெப�க� நன்னிலம் சைமத்�, 
நன்னிலம் விரிந்ெதங்�ம் நன்ைம பரப்ப, பின் அதன் இயல்பாகேவ எங்�ம் 
அைமத�ய�ம் ஆனந்த�ம் ெப�க� எல்ைலயில்லா ப�விெயங்�ம் �பட்ீசம் 
ந�ைறய�ம். 

– வித்யாசாகர் 
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