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அதிகாரமும் சமூகத்தில் அதன் அவசியமும் பல்ேவறு ேதாற்றங்களும் 

 
 

உறவில் காரம் அதிகமானால் அதிகாரம் எழும். காது ேகட்காதவனிடம் உரத்துப் ேபச ேவண்டும். தன் 

கடைமையத்  தாேன ெசய்யாதவனிடம் கண்டிப்பாய் ேபச ேவண்டும். பல முைற ேகட்காவிட்டால் 

ெசய்யாதவrடம் ேபச்சு காரமாக இருக்க ேவண்டும். தண்டிக்கத் தவறினால் எதுவும் நடக்காது 

என்றால்,  ேவைலயிடும் ெபாழுது தண்டைனையயும் கூற ேவண்டும்,  குடும்பம் பண்புள்ளதானால், 

பிrயமான குடும்பத்தில் ேபச்சு இனிைமயாக இருக்கும். காரம் எந்த ரூபத்திலும் அங்கு எழாது. 

ெபrயவ கள், அதிகாrகளிடம் ேபச ேநரம் பா த்து அவெரதிrல் வந்து ெமன்ைமயான குரலில் ேபசுவது 

வழக்கம். அெமrக்காவில் கணவன் மைனவிைய அதிகாrயாகக் கருதுவான்.  I.C.S. அதிகாrகள் அன்று 

உத்தரவிடும் ெபாழுது நிமி ந்து பா க்காமல் ேபசுவா கள். அவ கள் அைனவரும் ேபசும் பாணிையப் 

பா த்தால் அப்படிப் பயிற்சி ெகாடுத்தது ேபால் ேதான்றும். இராணுவத்திலும் ேபாlஸிலும் ேமலிட 

உத்தரவின்றி எவரும் ெசயல்பட மாட்டா கள். கணவனும் மைனவியும் உள்ள இடத்தில் மைனவிைய 

அைழத்தால் அவள் கணவைன நிமி ந்து பா ப்பாள். கணவன் உத்தரவின்றி நடந்து மைனவிக்குப் 

பழக்கமில்ைல. வட்டிற்கு வந்த குழந்ைதகட்கு பழம்,  சாக்கேலட் ேபான்ற தின்பண்டம்,  சிறு பrசுகள் 

ெகாடுத்தால் குழந்ைத தாயா  முகத்ைதப் பா க்கும். அதிகாரம் ெபற்ேறாrடம்,  குழந்ைத தாேன 

ெசயல்படாது. ெகால்ைல  ெவளியில்,  கட்டடம் கட்டுமிடத்தில் ெமதுவாகப் ேபச முடியாது. உரத்த 

குரலில் கூவுவா கள். அந்த உரத்த குரலில் அதிகாரம் கலந்து எழும். பண்டார சன்னிதிைய பா க்கப் 

ேபானவ  கல்லூrப் ேபராசிrயரானாலும்,  சன்னிதி அவrடம் ேபச மாட்டா . அவைர ஐந்து நிமிஷம் 

நிமி ந்து பா க்க மாட்டா . ஐந்து அல்லது பத்து நிமிஷம் கழித்து குரல் வாயிலிருந்து எழாது. ைகைய 

வசுவா . வச்சு ேபாகும் பக்கம் வந்தவ  ெசயல்பட ேவண்டும். காருகுrச்சி அருணாசலம் T.N. ராஜ 

ரத்தினம் பிள்ைளயின் சிஷ்ய . மதுைரயில் அருணாசலம் வட்டிற்கு வந்தவ  “பிள்ைள மதுைரக்கு 

வந்திருக்கிறா ” என்றா . அருணாசலம் எழுந்து நின்றா . துண்ைட இடுப்பில் கட்டிக் ெகாண்டா . 

ைககட்டி நின்றா . தைலவ  நின்ற இடத்ைதத் ெதாட்டுக் கும்பிட்டா . தைலவ  நாற்காலியில் 

ெதாண்ட  உட்கா வது தமிழ் நாடறியாதது. மிராசுதா  ஊrல் இருப்பது குைறவு. நிலத்தில் ேவைல 

நடப்பைத அவ  வந்து பா த்து ெநடுநாளாகி விட்டது. முதலாளி ஊrல் இருந்தால் நிலத்தில் ேவைல 

அதிகமாக நடக்கும் என்பது அதிகாரத்திற்குrய இலட்சணம். ஒருவ  அந்தஸ்த்ைத எடுத்துக் கூற 

“அவ  ெபயைரச் ெசான்னால் அழுத பிள்ைள வாய் மூடும்” என்பா கள். அதிகாரம் எழுப்புவது பயம். 

மறுத்து நடப்பவன் ேகட்பது “என்ன தைலையச் சீவி விடுவாரா” எனக் ேகட்பான். எளிய விஷயமும் 

மறுக்கப்பட்டால் மறுத்தவன் தைலைய சீவிய காலம் உண்டு. அது 100 ஆண்டிற்கு முன் உலகில் 

ெபரும்பாலான இடங்களில் நிலவிய நைடமுைற. இங்கிலாந்து மன்ன  அைறயில் அவ  

வற்றிருப்பா . ேவறு நாற்காலிகள் இருக்கா. மன்ன  உட்கா ந்திருந்தால் அவெரதிேர உட்காரும் 

பழக்கம் ஆதிநாள் முதலில்ைல. அெமrக்காவில் ெதாழிலாளி முதலாளிையப் ெபயrட்டு அைழப்பான். 

White House இல் இன்றும் President நின்றால் எவரும் அவ  முன் உட்கார அனுமதியில்ைல. ேமல் 

நாட்டில் மைனவி கணவைன ெபயrட்டைழப்பாள். நம் நாட்டில் 1950 வைர கணவன் ெபயைர 

மைனவி வாயால் ெசால்ல மாட்டாள். ரயில்ேவ ஸ்ேடஷனில் ெபண் எங்களுருக்கு டிக்கட் ெகாடு 

என்றால்,  எந்த ஊ  என்றால் ஊ  சிதம்பரம். அவள் கணவன் ெபய  சிதம்பரம். அவளால் ெசால்ல 

முடியவில்ைல. முடிவாக “நடராஜா ேகாயில் உள்ள ஊ ” என்றாள். இன்று கிருஸ்துவ கள் நம் 

நாட்டில் நண்டநாளாக கணவைனப் ெபயrட்டு அைழக்கிறா கள். இரண்டு தைலமுைற முன் 

அெமrக்கப் ெபண்கள் கணவன் ெபயைரச் ெசால்வதில்ைல. நம் நாட்டில் ெபயைர ெசான்னால் ஆயுள் 

குைறவு என்பது நம்பிக்ைக. உலெகங்கும் ெபய  ெசால்வது மrயாைதயில்ைலெயன ெவகுநாள் வைர 
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நம்பிக்ைகயிருந்தது. தகப்பனாைர இங்கிலாந்தில் அன்று Sir எனப் பிள்ைளகள் அைழத்தன . இன்று 

ெபயrட்டு அைழக்கின்றன . Papa எனவும் அைழக்கும் பழக்கம் எப்ெபாழுதும் உண்டு. பிள்ைளகைள 

அடித்து வள க்க ேவண்டும் என்ற நம்பிக்ைக இருந்த காலம் அது. 

 

உலகம் நைடெபற பவ  ேவண்டும். சமூகம், உலகம், ஊ , குடும்பம் என்பது பவ , அதிகாரம். அதிகாரம் 

ெசல்லும். ஆட்சி என்பது அதிகாரம். அரசன் வருகிறான் எனில் பrவாரத்துடன் வருவான். கட்சித் 

தைலவரானாலும்,  ஊ  நாட்டாைமக்காரனானாலும்,  அதிகாரம் பrவாரத்துடன் வரும். திருடைனப் 

பிடித்தால் அடிக்க கூட்டம் கூடிவிடும். ேகாபம் தனி மனிதனுைடய அதிகாரம்.  ேகாபம் 

எதிrயிடமிருந்து காப்பாற்றும். ேகாபப்பட முடியாதவைன ஊ  அடித்து அழித்து விடும். ஆதிநாள் 

அதிகாரம் பிற்காலத்து சட்டமாயிற்று. சட்டம் மrயாைதயாயிற்று. மrயாைத ஒழுங்கு, முைறெயன 

நைடமுைறயில் வழங்குகிறது. நம் நாட்டில் வயதிற்கு மrயாைதயுண்டு. இங்கிலாந்தில் எவரும் 

சட்டத்திற்கு விரும்பிப் பணிவா கள். Phileas Fogg 80 நாளில் உலகம் சுற்றி வர £20,000 பந்தியம் 

ேபாட்டு புயல், ெகாள்ைள, ெகாைல, ஆபத்து, ஆகியவற்ைற சமாளித்து ேநரத்தில் திரும்பி வந்தெபாழுது 

அவைரத் தவறாக சந்ேதகித்து திருடன் என அெரஸ்ட் ெசய்த ெபாழுது, மறுப்பின்றி உத்தரைவ Fogg 
ஏற்றுக் ெகாள்கிறா . சட்டம் என்றால் ச க்கா . ச க்காைரப் பணிவது முைற. எப்படி சட்டத்திலிருந்து 

தப்புவது என நிைனப்பது இங்கிலாந்தில் இல்ைல. மீரா ராணாவின் மைனவி,  கணவன் விஷம் 

ெகாடுக்கிறான். கணவனுக்குப் பணிவது கடைம. மீரா விஷத்ைதச் சாப்பிட்டாள். விஷம் முறிந்து 

விட்டது. கணவனுைடய அதிகாரம் விஷம் ைவத்தாலும் ெசல்லும். தகப்பனா  மகைன கப்பலில் 

காவல் ைவக்கிறா . கப்பல் பற்றி எrகிறது. உயிருக்கு ஆபத்து. உயிருக்ேக ஆபத்து வந்தாலும் 

தகப்பனா  உத்தரவின்றி அந்த இடத்ைத விட்டு மகன் நகரவில்ைல. அது அதிகாரம். சங்கர  

கங்ைகக்கைரயிலிருந்தா . சிஷ்யன் எதி க்கைரயிலிருந்தா . குரு சிஷ்யைனக் கூப்பிட்டா . நதியில் 

இறங்கினால் உயி  ேபாகும். இறங்கினா . பாதம் பத்மத்தால் தாங்கப்பட்டது. பத்மபாத  எனப்ெபய  

வந்தது. வாழ்வு என்பதற்கு ஏராளமான அம்சங்களுண்டு. எல்லா வாழ்வின் அம்சங்களும் மனித 

உறவாலானைவ. மனித உறவு அதிகாரத்தால் ெசயல்படுவது. நேராட்டம் ேமட்டிலிருந்து பள்ளத்திற்குப் 

ேபாகும். உயரத்தில் வித்தியாசமில்லாவிட்டால் ஓட்டமில்ைல. மனிதன் ெசயல்பட உறவு ேதைவ. 

உறவின் வித்தியாசம் அதிகாரம் எனப்படும். அதிகாரமில்லாவிட்டால் எதுவும் நடக்காது. 

அதிகாரமில்லாமல் காrயம் நடக்க பண்பு ேதைவ. பண்பு அதிகாரம் கனிந்த உய ந்த உண ச்சி. அது 

உண வால் ெசயல்படும் திறைமயுைடயது. பண்பு பிற  உண ச்சியின் ேதைவைய அறிந்து 

ெசயல்படுவது. உடல் நலமில்லாமல் படுத்துள்ள மகன் ேதைவைய அறிந்து ெசயல்படும் தாயா  

தாய்ைமப்பண்புள்ளவ . அழுத பிள்ைள பால் குடிக்கும் என்பது பாசமற்ற தாயா . தாயாருக்குப் 

பாசமிருந்தால் குழந்ைதயின் பசி அவளுக்குத் ெதrயும். அவைளப் பால் நிைனந்தூட்டும் தாய் 

என்றன . சமூகம், ஊ , குடும்பம், ஸ்தாபனம் ேவைல ெசய்யுமிடங்கள். ேவைல நடக்க முைறயுண்டு. 

சட்டமுண்டு. சட்டத்ைதத் தாேன பின்பற்றுவது திறைமயான ஸ்தாபனம். சட்டத்ைதப் பின்பற்ற 

அதிகாரம் ெசலுத்துவது எளிய ஸ்தாபனம். அதிகாரம் தண்டைன மூலம் ெசல்லுபடியாகும். அடியாத 

மாடு படியாது. அடி உதவுவது ேபால் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டா கள். (Violence) வன்முைற, 

ெகாடுைம, கடுைம என்பைவ வாழ்வின் அஸ்திவாரம். மயில் தாேன இறகு ேபாடாது. குடும்பம் தாேன 

நடக்காது. குடும்பத்ைத நடத்த ேவண்டும். நடத்துவது என்றால் அதிகாரத்ைத ெசலுத்துவது என்றாகும். 

அதிகாரமிருந்து அதிகாரம் ெசலுத்தப்படாமல் நடக்கும் ஸ்தாபன திறைமயாக ெசயல்படும் ஸ்தாபனம். 

ஒரு ஸ்தாபனத் திறைம அது சம்பாதிக்கும் பணத்தால் ெதrயும். இலாபம் திறைமைய அளக்கும் 

அளவுேகால். ஒரு குடும்பம் தங்குதைடயின்றி நடப்பது,  பிள்ைளகள் ேநாய்ெநாடியின்றி வள வது, 

படிப்பது,  ேவைலக்குப் ேபாய் திருமணமாவது குடும்பம் நல்ல அந்தஸ்தில் உள்ளது எனப்படும். 

குடும்பத்ைத நடத்த முடியாவிட்டால் வட்டிலுள்ளவ  ேநாய் வாய்ப்படுவ . பிள்ைளகட்குப் படிப்பு 



3 
 

 
 

வராது. கூலி ேவைலக்குப் ேபாக ேவண்டும். ெபண்களுக்கு முதல் தார மாப்பிைள வராது. 

பிள்ைளகட்கு திருமணேமயாகாது. வசதியான குடும்பம் எனில் வலிைமயான குடும்பம். வலிைம 

அதிகாரம். அதிகாரம் ெசல்லுபடியானால் குடும்பம் அதனளவில் நல்லபடியாக இருக்கும். 

அதிகாரத்ைதச் ெசலுத்தாமல் குடும்பம் நல்லபடியாக நடந்தால் ஒரு தைலமுைறக் குடும்பம் அடுத்த 

தைலமுைறயில் அடுத்த உய ந்த கட்டத்திற்குத் தாேன உயரும். 

 

உலகில் நாகrகம் என்பது மனிதன் விலங்கு வாழ்விலிருந்து விலகுவது. ெதய்வக வாழ்வு 

இலட்சியமாகக் கருதப்படவில்ைல. ெதய்வ நம்பிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் ஏற்பட்ட வாழ்ைவ உய ந்த 

நாகrகமான வாழ்வாகக் கருதின . உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின் இைறவனுக்கும் உலகுக்கும் 

ெதாட பாக அன்ைப வசி எறிந்ததாக பகவான் கூறுகிறா . Nature, Supernature என இருபதங்கைளப் 

பயன்படுத்துகிறா  பகவான். பிரம்மம் பிரபஞ்சத்ைத கடந்த நிைலயில் உள்ளைத சச்சிதானந்தம், 

கடவுள் என்கிேறாம். இயற்ைக Nature என்பது சிருஷ்டியில் மைறந்துள்ள கடவுள், சிருஷ்டி பrணாமம் 

(descent, ascent) என்பது மூன்று நிைலகளில் கூறப்படுகிறது God, Nature; Spirit, Matter; Super-conscient, 
Inconscient எனப்படும். இந்த ேயாகத்தின் இரகஸ்யங்கைள 10 அல்லது 20 வைகயாகக் கூறும்ெபாழுது 

(Nature, Supernature) இயற்ைகயிலிருந்து ேபrயற்ைகைய அைடவைதயும் கூறுகிறா . அது சிரமம். 

மனிதன் அச்சிரமத்ைத சமாளிக்க அன்பு வந்தது. அதனால் God is Love அன்ேப கடவுள் என்றன . 

அதிகாரம் என்றால் இைறவன் இயற்ைகயில் வாழ்வாக ெசயல்படுவது. அது அதிகாரமாக ஆரம்பித்து 

அன்பாக முடிகிறது ெபாதுவாக அதிகாரத்திற்குட்பட்டவ  அைத ெவறுப்பா கள். அதிகாரத்ைத 

அனுபவிக்காதவ  அன்ைபப் ெபற முடியாது. ெபருங்காrயத்ைத சிறு மனிதன் ெசய்யப் பயன்படுவது 

அதிகாரம். ஆயிரம் ேப  அம க்களம் ெசய்வைத 10 அல்லது 20 ேபாlஸ்கார  அடக்குவா கள். 

துப்பாக்கிச் சூட்டாலும் அடக்கலாம்,  தடியடியாலும் அடக்கலாம். ேபாlஸ் வந்து அைமதி காக்க 

ஆைணயிட்டும் அைதச் சாதிக்கலாம். ெவறும் மனிதனுக்கு சட்டம் அதிகாரம் ெகாடுப்பதால் கூட்டம் 

அமளிையக் ைகவிட்டு அைமதிைய ைகக்ெகாள்கிறது. 10,000 ரூபாய் சம்பளம் ெபறும் குமாஸ்தா 10 
ேகாடி பணம் பட்டுவாடா ெசய்கிறா . அது அவrடம் ெகாடுக்கப்பட்ட அதிகாரம். அதிகாரம் என்பது 

சமூகத்தின் ெமாத்த சக்தியும் உருண்டு திரண்டு ெசயல்படத் தயாராவது. வாட்ச்ேமன் ைபயன் 

டாக்டரானான் என்றால் வாட்ச்ேமன் குடும்பத்தில் அத்திறைமயிருக்கிறது. சமூகம் தன் சக்தியின் ஒரு 

பகுதிைய ஏற்கும் குடும்பத்திற்குக் ெகாடுத்து ஒரு இைளஞைன டாக்டராக்குவது குடும்பம் ெபற்ற 

அதிகாரம். இைளஞன் டாக்டரானால் சம்பாதிப்பான். நாட்டிற்கு ைவத்திய ேசைவ ெசய்வான். அந்த 

அதிகாரம் பாஸிட்டிவாக குடும்பத்தில் ெசயல்பட்டால் ஆயிரக்கணக்கான இைளஞைர 

இலட்சியவாதிகளாக்கும் தைலவராகக் குடும்பம் உருவாக்கும். ெபrய அதிகாரம் இைவ. சிறிய 

அதிகாரம் என்ன ெசய்யும்? ஹாஸ்டலில் 2000 மாணவ களிருந்தால் 4 அல்லது 5 ேப  இருக்க 

முடியாமல் வட்டிற்கு வந்து விடுகிறா கள். மீதி மாணவ கட்கு ஹாஸ்டலில் அைமதியாக வாழும் 

திறைமைய ெகாடுத்தது குடும்பம். 15 வயது ைபயன் ெவளிேய ேபானால் ேபாlஸ் அவைனத் ேதடி 

வருகிறது,  4 ேப  வந்து வட்டுக் கண்ணாடி ஜன்னைல உைடத்து விட்டான் என்று வருகின்றன . 

குடும்பம் தரும் திறைமையப் ெபறாத மாணவன் ெதாந்தரவுக்கு இடம் தருவான். இவனுக்கு வாழத் 

ெதrயவில்ைல,  வம்ைப விைல ெகாடுத்து வாங்குகிறான். யாேரா ெசய்த விஷமத்திற்கு இவன் 

பலியாகிறான் என்ற நிைல ஒரு சிலருக்குண்டு. குடும்பப்பயிற்சிைய முைறயாகப் ெபற்றவனுக்கு — 

குடும்ப அதிகாரத்தின் பயைனப் ெபற்றவனுக்கு — இது இல்ைல. அன்ைன சூழல் இைதேய 10 மடங்கு 

உய ந்த இடத்தில் அன்ப கட்குக் ெகாடுக்கிறது. இைதப் ெபற்று இழந்தவ கைள ேபாlஸ் காைரத் 

தவறான இடத்தில் நிறுத்தியதாக அெரஸ்ட் ெசய்கிறா கள். குடும்பம் பதீியைடகிறது. பாக்டrயில் 

ஸ்டிைரக். ஒரு தந்தி அன்ைனக்கு அனுப்பினால் ஸ்டிைரக் வாபஸீ் ஆகிறது எனில் அது என்ன பவ ? 

பrட்ைசயில் எல்லாம் ெதrந்த மாணவைன அைனவரும் முதலாக வருவான் என 
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எதி பா க்கும்ெபாழுது சிறு வயது முதல் எழுதிப் பழக்கமில்லாததால் பயம் உடைலக் கவ்வி ைக 

எழுத மறுக்கிறது. பத்தில் ஒரு பங்கு எழுதுகிறான். அவனுக்கு பாஸ் ெசய்ய முடியுமா? அவனிருந்த 

சூழலில் அன்ைன ெசயல்பட்டதால் அவனுக்குப் பாஸ் ெகாடுத்தன . II classல் பாஸ் ெசய்தான். இது 

சூழலின் அதிகாரம். சூழலுக்கு அதிகாரம் அன்ைனயிடமிருந்து வருகிறது. அந்த அன்பு (God’s Love) 
ஒரு துளி உலகில் இறங்கினால் பூமி தாங்காது. ெநாறுங்கும். அந்த சக்திேய நாம் அதிகாரம், அன்பு 

எனவும் பண்பு எனவும் உலகம் காண்பது. கல்வி ேபால் அதிகாரம் உய ந்த பவ . கல்விையத் 

தவறாகப் பயன்படுத்துவது சிரமம். அதிகாரத்ைத நல்ல முைறயில் ெசயல்படுத்துவது குைறவு. 

ஆனால் சமூகத்திற்கு அடிப்பைடயானது,  அஸ்திவாரமானது,  வலிைமயானது,  இன்றியைமயாதது 

ெபாதுவாக அதிகாரம் தண்டினால் சூடு ேபாடுவது ேபாலும்,  பட்டாக்கத்தி முைன உரசுவது 

ேபாலவுமிருக்கும். கல்வி ேபால்,  பணம் ேபால்,  ஸ்தாபனம் ேபால்,  சக்தியாக ெசயல்படும் அம்சம் 

அதிகாரம். 

 

மனிதன் ேசாம்ேபறி என அன்ைன கூறுகிறா . அவனுக்குப் பிடிக்காதது ேவைல. உடம்பு வைளந்து 

ேவைல ெசய்ய ஒத்துக் ெகாள்ளாது. மனிதன் கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்கிறான். “ெகாஞ்சமாவது 

பயமிருக்கா” என்பா கள். Fear of God பயந்தால் ஞானம் வரும். உலகில் ெதய்வ பக்தி என்றால் 

கடவுளுக்குப் பயப்படுவது. பயமில்ைல என்றால் ‘துளி  விட்டு விட்டது’ என்பா கள். ேவைல நமக்கு 

ேவண்டும் குடும்பம் முன்னுக்கு வர ேவண்டும், வியாபாரம் ஆக ேவண்டும். மகசூல் எடுக்க ேவண்டும், 

எலக்க்ஷன் வலுவாக ேவண்டும் என்றால் சட்டம் ேபாட்டு, அதிகாரத்ைத ெசலுத்தி சாதிக்க ேவண்டும், 

க்ஷணம் அதிகாரமில்ைல என்றாலும் அைனவரும் நிமி ந்து நிற்பா கள். 10 வருஷம் ெசய்த 

ேவைலயும் உடேன மறந்து விடும். கருமிக்கு காசு கடிக்கும் என்பது ேபச்சு வழக்கு. மனிதனுக்கு 

ேவைல ஒத்து வாராது. எனேவ அதிகாரம் அவசியம். கைடசி வைர அவசியம். பாசம் குடும்பத்தில் எழ 

அதிகாரம் கூடாது எனில் அது பழம்ெபரும் குடும்பமாக இருக்க ேவண்டும். அதுவும் ஓரளவு 

வசதியுள்ளதாக இருக்க ேவண்டும். ஒரு நாளில் நடப்பதில்ைல இைவ. பல நூற்றாண்டு பலைன சில 

ஆண்டுகளில் தருவது கல்வி. கல்வி வாழ்வின் ேயாகம். பல நூறு ஆண்டுகளில் ஒருவன் ெபறுவைத 

கல்வி நாள்ேதாறும் தருவைதக் காண்பது கல்விைய அறிவதாகும். ெசயற்ைகயாக ைவரம் ெசய்தால், 

பா ைவக்கு அது ைவரமானாலும்,  அதன் ெஜாலிப்பு இருப்பதில்ைல. ஆனால் ஒட்டு ேபாட்டு பழம் 

பழுத்தால் ருசி அதிகமாக இருக்கும். ெசயற்ைகயாக இன்று வரும் பட்டு ேபான்ற துணிைய அசல் 

பட்டிலிருந்து பிrத்துப் பா க்க முடியவில்ைல. ெமாழி வல்லுந  அறிவது ஒன்றுண்டு;  ஒரு பிற 

ெமாழிைய நன்கு பயின்று ேபசினால் தாய் ெமாழியாகப் ேபசுவைத விட சிறப்பாக இருக்கும். ஆங்கில 

உச்சrப்ைப dictionaryயிலிருந்து கற்றவ  தாய் ெமாழிைய Oxfordல் பயின்றவைர விட சிறப்பாகப் 

ேபசினா . ெசக்ேகாஸ்ேலாவாக்கிய தமிழ் பண்டித கள் சங்க இலக்கியத்ைத நம்ைம விட நயமாகப் 

பாடின . அதிகாரம் உலகம் இயங்க அவசியம், அதிகாரமில்லாவிட்டால் ேவைல நடக்காது. என்றாலும் 

அதிகாரத்ைத ெசலுத்தாதது நல்ல பழக்கம். 

 

அெலக்ஸாண்ட  டூமாஸ் எழுதிய மான்டிகிெரஸ்ேடா கைத ேப  ேபானது. அவ  400க்கு ேமற்பட்ட 

நூல்கள் எழுதியுள்ளா . அவ  நூல் என எழுதிய அைனத்ைதயும் எண்ணி கணக்ெகடுத்தவ  அது 1328 
என்றா . The Three Musketeers அவ  எழுதியவற்றில் ேப  ேபானது. The Count of Monte Cristo அைதயும் 

விட படிப்பதற்கு விறுவிறுப்பானது. Thackeracy ேப ேபான ஆங்கில ஆசிrய . “9 மணி ேநரம் 

அப்புத்தகத்ைத என்னால் கீேழ ைவக்க முடியவில்ைல” என்றா . ஒரு நண்பருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் 

காைல 6 மணிக்கு புத்தகத்ைத எடுத்ேதன் இரவு 11 மணி வைர படித்ேதன் என்று எழுதினா . விக்ட  

ஹூேகா,டூமாஸ் ெசன்ற நூற்றாண்டின் சிறந்த எழுத்தாள கள். ெப னா ட் ஷா அவ கைள Dickens, 
Scottைய விட உய ந்த எழுத்தாள கள் எனக் கூறுகிறா . அதிகாரம், பணம், ெசல்வாக்கு, அந்தஸ்ைதப் 
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பற்றி அறிய ேவண்டுமானால் அவ கள் கைதகள் உதவும். இலக்கியம் கல்விைய சுருக்கிப் புகட்டுவது, 

சில நிகழ்ச்சிகைளக் குறிப்பிட விரும்புகிேறன். 19 வயதில் கப்பல் ேகப்டன் இறந்து விட்டதால் 

ேகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டவன் எட்மண்ட்,  ெம ஸடஸ் அழகி,  சிறு வயது,  விஸ்வாசத்திற்குப் ேப  

ேபான ஜாதியில் பிறந்து அனாைதயான மீனவப் ெபண். டாண்ேடயும் ெம ஸிடஸூம் காதல கள். 

அவ கள் திருமணத்தன்று எட்மண்ட் ைகது ெசய்யப்பட்டான். ெம ஸடஸ் அவன் 

விடுதைலயாகாவிட்டால் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்ள முடிவு ெசய்தாள். ெப னாண்ட் 

ெம ஸடஸூக்கு cousin.  அவளுக்காக ஏங்குபவன். அவேன எட்மண்ட் ைகதானதற்குக் காரணம். 

கப்பலிலிருந்த டாங்ல ஸ் தனக்கு ேகப்டன் பதவியில்ைல என ெபாய்க் கடுதாசி எழுதி எட்மண்ைட 

சிைறக்கு அனுப்பினான். எட்மண்ட் கபடு சூது அறியாதவன். ஏன் ைகது ெசய்யப்பட்ேடாம் என அறியத் 

துடிக்கிறான். ஒரு நாள் தைரயிலிருந்து கல் ெபய த்துக் ெகாண்டு நக ந்தது. இது சிைற. எட்மண்ட் 

ஆச்சrயப்படுகிறான். வயதான ஒருவ  ெவளிவருகிறா . அவ  படித்த ேமதாவி இவன் படிக்காதவன் 

ஆங்கிலம், ெஜ மனி, ஸ்பானிஷ், இட்டாலியன் ஆகிய ெமாழிகைளப் பயிற்றுவிக்கிறா . அவrடம் 100 
மில்லியன் பிரான்ங்க் பணம் தங்கமாகவும், ைவரமாகவும் உண்டு. அவ  இறக்கும்ெபாழுது அது உள்ள 

இடத்ைத அவனுக்குக் கூறுகிறா . அது அன்று எந்த அரசனுக்கும் இல்லாத ெசாத்து. வயதானவ  

ெபய  Faria. அவrடம் 5000 புத்தகங்கள் உண்டு. அதன் சாரம் 150 புத்தகத்தில் உள்ளது. அவருக்கு 

அந்த 150 நூல்களும் மனப்பாடம். பணமும்,  படிப்பும் எட்மண்டுக்கு ஐேராப்பாவில் முதன்ைமயான 

இடம் தருகிறது. அவன் பாrசுக்கு வந்த முதல் நாள் பிரபலமாகிறான். எல்லா பா ட்டிக்கும் அவைன 

அைழக்கின்றன . ஒரு பா ட்டியில் வருபவ கள் Count வந்து விட்டாரா எனக் ேகட்கிறா . Albert 
அைதக் கவனிக்கிறான்,  எண்ணுகிறான். அவைன 17 ேப  அப்படிக் ேகட்கிறா கள். அது பணம் 

மட்டுமல்ல அந்தஸ்து. அதிகாரம் பணத்தின் ெசல்வாக்கால் உய ந்து அந்தஸ்தானால் உலகம் எப்படி 

அவ  ெசால்ைல மதிக்கும் என்பது இக்கைதயில் விவரமாக வருவது இக்கைதைய உய ந்த 

இலக்கியமாக்கியது. விக்ட  ஹூேகா, டூமாஸ் பற்றி ேபசும்ெபாழுது அன்ைன அவ கட்கு Life 
knowledge சூட்சும ஞானம் உண்டு என்கிறா . அதிகாரம் தைலமுைறகளில் ெசலுத்தப்பட்டால் ஞானம் 

சூட்சுமமாகும். 

 

உத்திேயாகம் புருஷ இலட்சணம். அதிகாரம் மனிதனுக்கு அவசியமான இலட்சணம். உலகேம, விலங்கு 

உலகம் உள்பட அதிகாரத்தால் ஏற்பட்டது. அரச அைவயில் அரசனுக்குப் புற முதுகு காட்டக்கூடாது 

என்ெறாரு பழக்கம். அதிகாரம் அவசியம். அதிக காரமாக இருக்கக் கூடாது. காரமின்றி ெசல்லும் 

அதிகாரம் வலிைம,  பலம்,  ெதருவில் ஆண்கள் நடந்து ேபானால் வட்டுத் திண்ைணயில் 

உட்கா ந்திருக்கும் ெபண்கள் எழுந்து நிற்பா கள். வகுப்பில் ஆசிrய  நுைழந்தால் வகுப்பு முழுவதும் 

எழுந்து நிற்கும். ேவெறாரு ஆசிrய  உள்ேள வந்தாலும் முழு வகுப்பும் எழுந்து விடும். ஆறுமுக 

நாவல  சுவாமி இராமலிங்கம் எழுதியது அருட்பா இல்ைல அைதப் பிரசுrக்கக் கூடாது என்று 

வழக்காடிய ெபாழுது சுவாமி ேகா ட்டுக்கு வந்தா . அைனவரும் எழுந்தன . நாவலரும் எழுந்தன . 

எதிrயானாலும் உடல் உள்ள மrயாைதையத் தவறாது தரும். அெமrக்க வகுப்புகளில் பிள்ைளகள் 

அலங்ேகாலமாக உட்காருவா கள். அடுத்தவைர கட்டியைணத்துக் ெகாள்வா கள். ஆசிrய  பகவான் 

எழுதிய பகுதிைய ேமற்ேகாள் காட்டினா . வகுப்பு அைமதியாயிற்று. அதிகாரம் உள்ள ெசால்லுக்கு 

மrயாைதயுண்டு. ஆடுமாடுகளும் ெபrயதற்கு சிறியது அடங்கும். ெகாடுப்பவன் ெபrயவன், ெபறுபவன் 

சிறியவன். அவன் ைக ேமலும் அடுத்தவன் ைக கீழும் இருக்கும். எச்ெசயலிலும் ெபrயது ேமல் 

சிறியது கீழ். மாறியுள்ள நிைலைய நிைனக்க முடியவில்ைல. சிறிய அதிகாr ெபrய அதிகாrயிடம் 

உத்தரவு, lவு ெபறுகிறா . இலாக்கா தைலைம lவு ேபாட எவைரயும் உத்தரவு ேகட்பதில்ைல. அவ  

ெவளியில் ேபாகும் ெசயலுக்கு உத்தரவுக்குள்ள அதிகாரம் உண்டு. சீஃப் ெசகரட்டrைய 

பா க்கப்ேபானவ  அவ  அைற முழுவதும் அதிகாரத்தால் நிரம்பியிருப்பைதக் கண்டா . அவ  ஓய்வு 
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ெபற்றபின் பா த்தெபாழுது அதிகார கம்பரீமில்ைல. அது மனிதனுக்குrயதல்ல. 

உத்திேயாகத்திற்குrயது. ேகா பஷாவ்,  இந்திரா காந்தி ேபான்றவ கைள சந்தித்தவ  அவ  சூழலில் 

உள்ள Powerையக் காணத் தவறியதில்ைல. பகவாைன தrசிக்க வருபவ கள் சற்று தூர இருக்கும் 

ெபாழுது அவைரச் சூழ்ந்துள்ள ெமௗனம் மிருதுவான அைலகளாக தம்ைம வந்து தழுவுவைத 

அறிவா கள். Walt Disneyக்குப் ேபாகின்றவ க்கு குப்ைபைய கீேழ ேபாடத் ேதான்றாது. இடம் உள்ள 

சுத்தம் அதிகாரத்ைதப் ெபற்றது. “உன் ெசாத்ைத நான் எடுத்துக் ெகாள்ேவன். உன்னால் என்ன ெசய்ய 

முடியும் உன்ைன வட்ைட விட்டு விரட்டுேவன்” என்பது முரடனுைடய அதிகாரம். இன்று அந்த 

அதிகாரம் அன்று ேபால் ெசல்லாது. வட்டில் யா  எங்கு உட்கா வது என்பதிலிருந்து ேராடில் 

ேபாகும்ெபாழுது யா யாருக்கு என்ன மrயாைத தர ேவண்டும் என்பது வைர சமூக வைரயைறயுண்டு. 

கவ ன  ேமைடக்கு வந்தால் அங்குள்ள 30 அல்லது 40 நாற்காலிகளில் எவ  எங்கு உட்கார 

ேவண்டும் என்பதற்கு சட்டம் உண்டு. அவ கள் ெபய  நாற்காலியில் எழுதப்பட்டிருக்கும். ெடல்லி, 

ெசன்ைன ச க்கா  விேசஷங்களில் இந்த சட்டம் Protocol எனப்படும். ஜட்ஜூக்கு எந்த இடம் 

சபாநாயக  இடம் எது, மந்திrகள் அவ கள் பின்னால் வருவா கள். அந்த சட்டங்கள் அதிகாரத்ைதக் 

குறிக்கும். மாறுபைவயில்ைல. சட்டசைபையக் கூட்டி கட்சித் தைலவ  சபாநாயக ,  எதி கட்சித் 

தைலவ கைள நியமிக்கும் முதற் கூட்டத்திற்கு தைலவராக Pro-tem Speaker என ஒருவைர 

நியமிப்பா கள் அவைர சைபயில் அதிக வயதுள்ளவராக எடுப்பா கள். எலக்க்ஷன் நிைலைமையக் 

கண்டு நரசிம்மராவ் எலக்க்ஷனுக்கு நிற்கவில்ைல. கட்சி அதிக இடம் ெபற்று மந்திr சைபைய 

நி மாணிக்கும் நிைல எழுந்தெபாழுது வயது கருதி ராவுக்கு பிரதம மந்திr பதவி ெகாடுத்தன . 

ேநருவுக்கும் இந்திராவுக்கும் பின் இந்த 70 ஆண்டில் எவரும் 2 பrீயட் பிரதமராக இருக்கவில்ைல. 

மன்ேமாகன் சிங் இருந்தா . ைகெயழுத்தில் புத்திசாலித்தனம்,  ைதrயம்,  இரகஸ்யம்,  தைலைம, 

வலிைமையக் காண்பா கள். மன்ேமாகன் சிங் ைகெயழுத்து தைலைமக்குrய எந்த தகுதிையயும் 

காட்டவில்ைல. அன்ைன ேசைவக்கு 23,000 ரூபாய் பணம் ெகாடுத்தா . அன்ைன ேசைவ அவருக்கு  

2 பrீயட் பிரதம மந்திr பதவிைய அளித்தது. மனிதன் அதிகாரம் ெசய்ய மட்டும் விரும்புவான். 

தனக்கு அறிவில்ைலெயன எவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ள முன் வருவதில்ைல. தாேன ேயாசைன 

ெசய்யும்ெபாழுதும் அது ேதான்றாது. ெசாத்து,  பதவி,  எவ்வளவு ெபrயைதக் ெகாடுத்தாலும் 

ெகாடுத்தவrடேம அைத ஏற்க மனிதனுக்கு மனம் வராது. அவன் வாயிலிருந்து அைத வரவைழக்க 

முயன்றால் எதிரான ெசால் வரும். ஏெனனில் அைத ஏற்றுக் ெகாண்டால் அவன் தன் அதிகாரத்ைத 

இழந்து விடுவான். அவன் மனம் அக்கருத்ைத ஏற்காது,  ஏற்கேவ ஏற்காது. அதிகாரம் என்பது (vital 
power) உடல் வலிைம, அறிவில் ெதளிவு, ஆத்ம சாந்தி ேபால் பிராணனில் (உயிrல்) உள்ள வலிைம. 

 

ெசலுத்திய அதிகாரம் தண்டிக்கும். 

ெசலுத்தாத அதிகாரம் ெபரும் தண்டைனைய எளியதாக்கும். 

அன்ப கள் அதிகாரத்ைத Silent Will என்று ெகாண்டால் புrயும். Will ெசலுத்தினால் பலிக்கும். 

Silent Will பிரம்மாண்டமாகச் சாதிக்கும். 

 

M.P.யிடம் ேவைல ெசய்யும் டிைரவ ,  M.P.யின் அதிகாரத்ைத அவனும் ெசலுத்திப் பா க்கிறான். 

கைடத்ெதரு முழுவதும் டிைரவ  அதிகாரம். டிைரவ  கட்சி அதிகாரத்ைதச் ெசலுத்துகிறான் 

ெசல்கிறது. அன்ப  வட்டுச் சிறுவ கைள மிரட்டுகிறான். சிறுவனுக்கு ஜன்னி வந்தது. ஜன்னி 

பிரா த்தைனயால் இறங்கியது. டிைரவ  அதிகாரம் ெபrய அதிகாரம். நாட்கள் ெசன்றன. M.P. 
ேதாற்றா . ேமாசடிக் ேகஸில் ெஜயிலுக்குப் ேபானா . அவ  மகன் நிைல ேமாசமாகி நடுத்ெதருவுக்கு 

வந்து இளம் வயதில் இறந்து ேபானான். டிைரவ  பணம் வசூல் ெசய்வதில் காட்டிய ேவகம் 

வியாபாrகைளக் கூட்டியது. ெதருவில் அவைன பிரட்டிப் பிரட்டி உைதத்தன . 40 வருஷத்திற்கு முன் 
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ஊrல் கா  ெகாஞ்சம் ேபrடமிருந்தது. காrல் ேபாவேத குைறவு. அதுேவ ெபருைம. கா  வாங்கப் 

ேபாகிேறாம் என்பேத பிடிபடாத ெபருைம. சிறிய மனித  அல்பமானவ கள். வட்டில் குடியிருந்தால் 

வாடைகக்கு இருப்பவைர அதிகாரம் ெசய்வா கள். குைறயாகப் ேபசப் பிrயப்படுவா கள். 

குைறயிருந்தால் ஓrைழயும் விட்டுக் ெகாடுக்க மனம் வராது. குைறயிருப்பதாக கற்பைன ெசய்தால் 

அைத உண்ைமயான குைறயாகக் ெகாண்டு குத்தலாகப் ேபசுவா கள். சிறிய மனம் அல்பமானால் 

என்ன ெசய்யும் எைதெயல்லாம் ெசய்யப் பிrயப்படும் என்று ெசால்ல முடியாது. எந்த விஷயத்ைத 

குைறயாக நிைனத்துப் ேபசுகிறா கேளா அந்த விஷயத்திற்கு அவ கள் உயி  ெகாடுப்பைத அறிய 

மாட்டா கள். கா  வரப்ேபாவதற்கு ெபருைமப்படலாம். இனிேமல் வரப்ேபாகும் காrன் ெபருைமக்கு 

இன்று உங்கள் வட்டில் குடியிருப்பதால் வாடைகக்கார  பணிந்து ேபாக நங்கள் நிைனப்பேத 

அவ கட்குத் ெதrயாது. ெபருைமப்பட்ட கா  சிறுைமையக் ெகாண்டு வந்து உயிைர எடுக்கும் என்பது 

வாழ்வின் சட்டம் என்று எளிய மக்கள் அறிய மாட்டா கள். “உன் காrல் நான் உட்கா ந்தால் அது 

உனக்கும் உன் காருக்கும் ஆசீ வாதம். அந்த ஆசீ வாதம் உனக்கில்ைல” என்பதற்கு உrய ெபாய்ைய 

ேஜாடித்துப் ேபசினால் New York குக்குப் ேபானபின் 150 ைமல் தாண்டி வந்த கா  “உன் வறாப்ைப” 

நிைனவு ைவத்திருக்கும். திரும்பிப் ேபாகும். காருக்குச் ெசாந்தக்கார  ஏன் என் கா  திரும்பிப் 

ேபாயிற்று? என்று ேகட்பா . பயணிகள் லிஸ்டில் எப்படி ெபயrல்லாமல் ேபாயிற்று. உங்கள் ெபய  

இல்லாவிட்டாலும் அடுத்தவ  ெபயரும் ஏன் இல்ைலெயன வந்தவ  ேகட்பா . அவருக்குrய பதில் 

உங்களிடம் இருக்காது. தவறு ெசய்யலாம் யா  எந்த தவற்ைற எந்த அளவு ெசய்து தண்டைனயின்றி 

தப்பலாம் என்ற சட்டம் அைனவருக்கும் ெதrயாது. இலட்சியவாதி நல்ல மனிதன். நல்ல மனிதன் 

எனப் ெபய  வாங்கியவ  தவறு ெசய்யக் கூடாது தவறு ெசய்ய ஆைசப்படக் கூடாது. புத்திசாலி 

மாணவன் ேநாய் வாய்ப்பட்டதால் புெராபசrடம் ெசால்லி பாஸ் ேபாடும்படி அன்பைரக் ேகட்டான். 

அன்ப  ெசய்ய விருப்படவில்ைல. அன்பrன் ஆசிrய  மாணவைனக் கூப்பிட்டு அவன் நம்பைரக் 

ேகட்டு அவனுைடய புெராபசrடம் ெசால்லி மா க் ேபாடச் ெசான்னா . ேமலும் அவன் ெபயிலான 

எல்லா பாடங்களிலும் மா க் ேபாடச் ெசான்னா . ைபயன் பாஸ் ெசய்தான். இன்ஜினய . ேவைல 

கிைடக்கவில்ைல. Tractor ெபட்டி ெசய்து 5 ஆண்டு விற்றான். 5ம் ஆண்டு ேவைல கிைடத்தது. 

ைபயன் இலட்சியவாதி. இது ேபான்ற ேவைலக்கும் ேபாவதில்ைல. ேநரம் அப்படி. மா க் ேபாட்டுப் 

பாஸானதால் பல ஆண்டு ேவைலயில்லாமலிருந்தது என அவனுக்கு இந்த 85ம் வயதிலும் ெதrயாது. 

உள்ள அதிகாரத்ைத ெசலுத்தும் முைறயுண்டு. இத்தைனயும் ெசய்த ேபராசிrயருக்கு இரண்டு 

பிள்ைளகள் டாக்ட கள். ஒருவன் என்ஜனிய . அடுத்தவனுக்கு பாr என்ற தமிழ்ப் ெபயrட்டா . 

அவைர மற்ற பிள்ைளகள் ேபால் படிக்க ைவக்க வசதியில்ைல. B.Sc. ல் ேச த்தா . ஒரு நாளும் 

காேலஜூக்குப் ேபாக மறுத்தான். பrட்ைசயில் உட்கா ந்து ெநம்பைரக் ேபாட்டு ேபப்ப  ெகாடுத்தால் 

பாஸ் ேபாட்டு விடுகிேறன் எனக் ெகஞ்சினா . ைபயன் மறுத்தான். பழி வாங்கியது ைபயனில்ைல. 

“அவ  ெசலுத்திய அதிகாரம்.” அது இல்லாத அதிகாரம் தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டா . 
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