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Life Response பற்றிய விளக்கவுைர – Part - I 

Life  Response என்பது கடைலப்ேபால் பரந்துவிrந்த தைலப்பு. இருந்தாலும் அதில் சில 

விதிமுைறகைள ேத ந்ெதடுத்து அவற்ைறப்பற்றி விவரமாகப் ேபச விரும்புகிேறன். விதிமுைறகைளப்பற்றி 

ேபசும்முன் Life  Response பற்றிய ெபாதுப்பைடயான சில விவரங்கைளத் ெதrவிக்க விரும்புகிேறன். 

மனிதன், வாழ்க்ைகக்ெகன்று சில விதிமுைறகள் உள்ளன என்பைதேய ெநடுநாளாக அறியாமலிருந்தான். 

ெபௗதிகம், ேவதியியல், விலங்கியல் மற்றும் தாவரவியல் ேபான்ற விஞ்ஞான துைறகைள முைறயாக 

அவன் கற்க முயன்றேபாது எத்தைனேயா புதுபுது விதிமுைறகைளக் கண்டறிந்தான். அதனால் ேமற்கூறிய 

துைறகள் எல்லாம் இன்று நன்கு வள ந்து விட்டன. இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள் இன்று சூrயன் எப்படி 

இயங்குகிறது? புவி ஈ ப்பு சக்தி எப்படி ெசயல்படுகிறது? ஒளி எப்படி பரவுகிறது என்ெறல்லாம் 

துல்லியமாகக் கண்டறிந்துள்ளன . ேவதியியல் வல்லுந கேளா அணுைவேயப் பிளந்து அணுகுண்டு 

தயாrக்கும் அளவிற்கு ஜடத்தின் ரகசியங்கைள கண்டறிந்துள்ளன . விலங்கியல் நிபுண கள் 

உலகத்திலுள்ள விலங்குகைள எல்லாம் வைகப்படுத்தி Art of classification கைடசிவைரக்கும் ெகாண்டுேபாய் 

விட்டன . தாவரங்கள் எப்படி வள கின்றன? எப்படி உணவு தயாrக்கின்றன? எப்படி இனவிருத்தி 

ெசய்கின்றன? எவ்வைகயான தாவரம் எங்கு வளரும்? என்ெறல்லாம் தாவரங்கைளப்பற்றிய நுணுக்கமான 

விவரங்கைள தாவரவியல் நிபுண கள் கண்டறிந்தா கள். விஞ்ஞானத்ைதப்பற்றி இந்தளவு ஆ வம் 

ெகாண்ட மனிதன் Life  Response-உம்  ெதrந்துெகாள்ள ேவண்டிய ஒரு துைறதான் என்று நிைனக்க 

முன்வரவில்ைல. Life  Response என்ற சப்ெஜக்ட் நண்ட காலமாகேவ புrயாத புதிராகத்தான் இருந்து 

வந்துள்ளது.  

உலகப் புகழ்ெபற்ற இலக்கியவாதிகள் உள்ளன . அவ கள் பைடத்துள்ள காவியங்கள், பைடப்புகள் 

என்று எல்லாேம சிறந்தைவ என்று மக்கள் மனதில்படுகிறது. ஏன் அைவகள் சிறந்தைவகளாக 

விளங்குகின்றன? என்று ேகட்டால் வாழ்க்ைக விதிமுைறகள் ெவளிவரும்படி காவியங்கள் 

பைடத்துள்ளன . அதனால் அைவகள் பிரசித்தமாக உள்ளன என்று பதில் அளிக்கிறா கள். அப்படி என்ன 

விசித்திரமாக வாழ்க்ைக விதிமுைறகைளக் கண்டறிந்துவிட்டா கள் என்று ேகட்டால், அது அவ களுக்கு 

சrயாகச் ெசால்லத் ெதrவதில்ைல. உதாணரமாக ேஷக்ஸ்பிய  எழுதிய Hamlet  நாடகத்தில் Hamlet அவன் 

தாயாைரக் ெகால்ல ஏன் அவ்வளவு தயக்கம் காட்டுகிறான்? அதிலுள்ள Life  Response என்ன என்ெறாரு 

ேகள்வி நண்ட நாளாகேவ சrயான விைடயில்லாமல் இருக்கிறது. அம்மாதிrேய  ஒத்தல்ேலா நாடகத்தில் 

ெடஸ்டேமானாேமல் பிrயமாக இருந்த ஒத்தல்ேலா அவைள சாகடிக்க எப்படி துணிகிறான என்ெறாரு 

ேகள்விக்கும் இந்நாள்வைர சrயான பதிலில்ைல. இம்மாதிrேய நம் நாட்டு இலக்கியங்களிலும் Life 
Response புrயாத இடங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக பாரதத்தில் த ம நியாயத்ைத அவ்வளவு ெநறியாகக் 

கைடப்பிடித்து வந்த பாண்டவ கள் பாரதப்ேபாrல் அத மமான முைறகளுக்கு மாறிவிட்டதற்கான காரணம் 

என்ன? இந்த ேகள்விக்கும் சrயான பதிலில்ைல. இம்மாதிrேய ஒழுக்க சீலராக விளங்கிய ஸ்ரீ ராமன் 

வாலிைய ஏன் மைறந்து நின்று அம்ெபய்தா ? வண்ணானின் ேபச்ைசக் ேகட்டுக் ெகாண்டு கற்புக்கரசியான 

சீைதைய ஏன் காட்டிற்கு அனுப்பினா ? என்ற ேகள்விகளுக்கு சrயான பதிலில்லாமல் இருக்கிறது.  

இலக்கியங்கள் மட்டும் என்றில்ைல. நிஜ வாழ்க்ைகயிேலேய நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு சrயான 

life response காரணம் கண்டறிய முடிவதில்ைல. உதாரணமாக அஹிம்ைசக் ெகாள்ைகைய ேபாதித்த 

காந்தியடிகள் ஏன் குண்டடிபட்டு இறந்தா  என்ற ேகள்விக்கு சrயான பதிலில்ைல. அடுத்ததாக இருபேத 

வருட இைடெவளியில் ெஜ ெமனி ஏன் இரண்டு உலகப் ேபா கைளத் துவங்கியது. என்ன பாவத்திற்காக 

அறுபது லட்சம் யுத கள் இனப்படுெகாைல ெசய்யப்பட்டா கள். சrத்திர rதியாக ஏன் ெஜ ெமனி இரண்டு 

உலகப்ேபா கைளத் துவங்கியது என்று சrத்திர வல்லுந கள் விளக்கங்கள் வழங்கலாம். ஆனால் அன்ைன 

பக்த களுக்கு அைவ முழுதிருப்தி தராது. அவ்வாேற நம் உள்நாட்டு விவகாரங்கைள எடுத்துெகாண்டால் 
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நாட்டில் ஒற்றுைம உண வு அதிகrக்கும்ேபாது தமிழ் நாட்டில் மட்டும் திராவிட நாடு என்று தனி நாடாகப் 

பிrந்துப்ேபாக ேவண்டும் என்று பிrவிைனைய வலியுறுத்தும் ேகாrக்ைகககள் எழுப்பப்பட்டது ஏன் என்ற 

ேகள்விக்கு சrயான பதிலில்ைல. ஹிந்திதான் ேதசிய ெமாழியாக ேவண்டும் என்று மத்திய அரசு முடிவு 

எடுத்தேபாது தமிழ கைளப் ேபாலேவ வங்காளிகளும் வங்காள ெமாழி பாதிக்கப்படும் ஆகேவ வங்காளம் 

இந்தியாைவவிட்டு தனிநாடாக அறிவிக்கப்பட ேவண்டும் என்று எதி ப்பு ெதrவித்திருக்கலாம். அப்படி 

வங்காளி எதி ப்பு ெதrவிக்காதபட்சத்தில் தமிழ கள் மட்டும் எதி ப்பு ெதrவித்தது புrயாத புதிராக 

உள்ளது. இம்மாதிr சrயான விைட ெதrயாத life response புதி களுக்ெகல்லாம் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள்தான் 

முைறயான விளக்கங்கைள அளித்துள்ளா .  

அடுத்தபடியாக life response-ஐப்பற்றி ேமலும் சில உண்ைமகைள நாம் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

Life Response என்பது பலத்தின் அடிப்பைடயில் நிகழ்வதாகும். அப்படி பா க்கும் ெபாழுது யா  ைக ஓங்கி 

இருக்கிறேதா அவ களுக்கு சாதகமாகத்தான் Life Response இருக்கும். நதி, ேந ைம எல்லாம் Life Response-
இல் பா க்க முடியாது. கிராமத்தில் பணக்கார  பண்ைணயா  ஊrல் உள்ள சிறு விவசாயிைய மிரட்டி 

ஐந்து லட்சம் விைல ேபாகக் கூடிய ஒரு ஏக்க  நிலத்ைத ெவறும் 50,000-திற்கு எழுதி வாங்கிக் 

ெகாண்டால் அந்த transaction-ஐயும் Life  Response ஒரு நிகழ்ச்சியாகக் காட்டுேம தவிர ஐந்து லட்ச ரூபாய் 

ெபறுமான நிலத்ைத ெவறும் 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியது அக்கிரமம் இைத அனுமதிக்க முடியாது என்று 

Life  Response இத்தைகய நிகழ்ச்சிகைள அனுமதிக்க மறுப்பது கிைடயாது. ஊருக்குள் ெவள்ளம் வந்தால், 

வட்டிலுள்ள ெபாருட்கைளத்தான் அடித்துச் ெசல்லும் என்றில்ைல. மரசாமான்கள், கட்டில், பேீராக்கள், கா , 

ேபான்ற வாகனங்கள் என்று ஜடப்ெபாருட்கைளயும்  அடித்துச் ெசல்வதுேபால், நச்சல் ெதrயாத 

மனித கைளயும்தான் அடித்துச் ெசல்லும். எப்படி ெவள்ளத்திற்கு ஜடப்ெபாருட்கள், உயிருள்ள ெபாருட்கள் 

என்ற வித்தியாசமில்ைலேயா  அம்மாதிrேய Life  Response-க்கும் சாமான்கள் ேவறு, மனித கள் ேவறு 

என்று வித்தியாசமில்ைல. ெவள்ளத்தால் நிகழ்ந்த ெபாருளின் ேசதங்கள்பற்றிய விவரங்கள் 

பத்திrக்ைககளில் வந்தால் கூடேவ உயி ச் ேசதம்பற்றிய விவரமும் வரும். அதாவது வந்த ெவள்ளத்தால், 

ஆயிரம் ேகாடி ரூபாய்க்கு ெபாருட்ேசதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று புள்ளி விவரங்கள் ெதrவித்தால் அதற்கு 

பக்கத்திேலேய 100 ேப கள் அடித்து ெசல்லப்பட்டா கள் என்ற புள்ளி விவரமும் இருக்கும். ெவள்ளம் 

என்பது இயற்ைகயாக நிகழும் ஒரு ேபrட . இயற்ைக சக்திகள் வரம்புமீறி ெவளிப்படும் சமயம் அந்த 

சக்தியால் விைளயும் ேசதம் என்ன என்று Life  Response குறிப்பிடுேம தவிர அப்பாவி குழந்ைதகள் 

ெவள்ளத்தால் அடித்து   ெசல்லப்படுவது நியாயமா, சrயா என்ெறல்லாம் அது பா ப்பதில்ைல. வலியவன் 

எளியவைன அதிகாரம் ெசய்தால் அந்த அதிகாரத்ைத Life  Response ஏற்றுக் ெகாள்கிறேத தவிர அது 

நியாயம் இல்ைல என்று அைத மறுப்பதில்ைல. சீனா வலிைம மிகுந்த நாடு. ஆனால் அதற்கு அருகில் 

இருக்கும் திெபத் மக்கள் பலேமா, ெபாருளாதார பலேமா, ஆயுத பலேமா  எதுவுேம இல்லாத மிக 

எளிைமயான நாடு. 1950-ஆம் ஆண்டிலிருந்து சீனா திெபத்திய நாட்ைட ஆக்கிரமித்துக் ெகாண்டிருக்கிறது. 

இது அநியாயம், அக்கிரமம் என்று திெபத்திய கள் கண்டன குரல் எழுப்புகிறா கள். இருந்தாலும் மற்ற 

உலக நாடுகளால் எந்த வைகயாலும் இைத தடுக்க முடியவில்ைல. ஆகேவ இன்றுவைர சீனா 

ஆக்கிரமிப்பு திெபத்தில் ெதாட கிறது. இப்படி அதிகாரம் எங்கிருக்கிறேதா அந்தப் பக்கம் Life  Response 
சாய்கிறது என்பைதப்ேபால் நதி நியாயம் பா க்காமல் எந்த காrயம் எல்லாம் நடத்திக் ெகாள்ள 

முடிகிறேதா அவற்ைற எல்லாம் Life Response ஆதrக்கச் ெசய்யும். உதாரணமாகப் ெபண் சிசுவைத என்பது 

மிகவும் பாவமான காrயமாகும். ஆனால் ெபண் குழந்ைதகள் ேவண்டாம் என்று நிைனக்கின்ற 

குடும்பங்களில் இைவ இன்றும்கூட ச வ சாதாரணமாக நடக்கின்றன. அரசாங்க புள்ளி விவரங்களில் 

ஹrயானா மாநிலத்தில் 1000 ஆண் குழந்ைதகளுக்கு 850  ெபண் குழந்ைதகேள உள்ளன என்று புள்ளி 

விவரங்கள் காட்டப்படுகிறது. அம்மாதிrேய வரதட்சைண ெகாடுைம என்பது ஆண் ெபண்ணுக்குெசய்யும் 

ெகாடுைமயாகும்.    

அடுத்தபடியாக lif response-ஐ விவரமாகப் புrந்துெகாள்ள முயற்சி ெசய்பவ களுக்கு விவரமாகேவ 

பதில் கிைடக்கும். அதாவது இயற்பியலில் விஞ்ஞானி Newton அவ கள் action and reaction are equal என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளா . அதன்படி பா த்தால், நாம் என்ன ெசய்கிேறாேமா அதற்கு இைணயான ெரஸ்பான்ஸ் 

கிைடக்கும் என்றாகிறது. ஆற்றில் படகு ஓட்டும்ேபாது எந்தளவிற்கு துடுப்ைப ைவத்துக்ெகாண்டு நாம் 
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தண்ணைர பின்னுக்குத் தள்ளுகிேறாேமா அந்தளவிற்கு படகு தண்ணrல் முன்ேனறிப்ேபாகும். 

அம்மாதிrதான் action and reaction are equal என்று ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் கூறுகிறா . இேத கருத்ைத அவ  

ேவறு வைகயாகவும் one to one correspondence என்று கூறுகிறா . அதாவது நாம் என்ன ெசய்கிேறாேமா 

அதுேபால்தான் வாழ்க்ைகயும் நம்மிடம் திருப்பி நடந்து ெகாள்ளும். தமிழ்நாட்டில் இேத கருத்ைத "விைன 

விைதத்தவன் விைன அறுப்பான். திைண விைதத்தவன் திைண அறுப்பான்' என்று பழெமாழியாகேவ 

ெசால்லி உள்ளன . நாம் மற்றவ களிடம் சுயநலமாக  நடந்து ெகாண்டால், மற்றவ களும் நம்மிடம் அேத 

சுயநலத்துடன்தான் நடந்து ெகாள்வா கள். இந்த உண்ைமைய விளக்கும் வைகயில் ஒரு சிறு 

கைதயுள்ளது. ஒரு கிராமத்துப் பணக்கார  ஊrல் எவ  வட்டு திருமணத்திற்குக் கூப்பிட்டாலும், அங்ேக 

ெசன்று தன் ைகத்தடிைய ைவத்துவிட்டு திரும்பி விடுவா . இவ  வட்டுத் திருமணத்திற்கு ஊராைர 

அைழத்தேபாது, ஊராரும் வந்து நிைறய ைகத்தடிகைள ைவத்து ெசன்றா களாம். என்ன இது ஒேர 

ைகத்தடியாக உள்ளது என்று அவ  அதி ச்சியில் வினவியேபாது நங்கள் மற்றவ களுக்கு ெசய்தைதத்தான் 

மற்றவ கள் உங்களுக்கு ெசய்துள்ளன  என்று அங்கிருந்தவ கள் பதிலளித்தன . ஆபத்து காலத்தில் 

உதவிையக் ேகட்டு வருபவ களுக்கு சுயநலமாக ஈவு இரக்கமின்றி உதவி ெசய்ய மறுப்பவ கள் உள்ளன . 

அேத ஆபத்து இவ களுக்கு வரும்ேபாது மற்றவ கள் இவ களுக்கு உதவி ெசய்ய மறுப்பதுண்டு.  

சுயநலம் மட்டும் என்றில்ைல நாம் எந்த குண விேசஷத்ைத ெவளிப்படுத்துகிேறாேமா 

அேதமாதிrயான குண விேசஷம்தான் நமக்கு மற்றவ களிடமிருந்து கிைடக்கும். ஒரு பதவியில் 

இருக்கும்ெபாழுது அதிகாரம் ெசய்து அடுத்தவ கைள எடுத்ெதறிந்து ேபசி விரட்டி அடித்தா  என்றால் 

பதவியில் இருக்கும்வைர அந்த அதிகாரம் அவருக்கு ெசல்லும். மற்றவ கள் அடங்கிப் ேபாவா கள். 

ஆனால் அவ  பதவியிலிருந்து ஒய்வு ெபற்றபின் அேத அதிகாரத்ைத ஊ  மக்கள் அவrடேம திருப்பிக் 

காட்டி அவ  எப்படி தங்கைள விரட்டி அடித்தாேரா அேத பாணியில் அவைர விரட்டியடிப்பா கள். 

கைடக்குச் ெசன்று ஏேதனும் ெபாருள் வாங்க ேவண்டும் என்று ேகட்டால் எங்கள் கைடயில் இல்ைல. 

ேவறு கைடயில் ெசன்று ேகளுங்கள் என்பா கள். ஆட்ேடா ஸ்டாண்ட்க்கு ெசன்று ஆட்ேடா வருமா என்று 

ேகட்டால் ஆட்ேடா வராது ேவறு வண்டிையப் பாருங்கள் என்பா கள். வங்கி, ேபாஸ்ட் ஆபஸீ் ேபான்ற 

இடங்களுக்கு ெசன்றால் ேதைவயில்லாமல் நம்ைம மணிக்கணக்கில் காக்க ைவத்தும், விரட்டி அடித்தும் 

அனுப்புவா கள். நாம் ெகாடுத்த அேத treatment  இன்று நமக்கு திருப்பி வருகிறது என்று புrந்து ெகாள்வைத 

தவிர ேவறுவழிேயயில்ைல. சில சமயங்களில் Life  Response என்பது நாம் ெவளிப்படுத்தும் குண 

விேசஷத்திற்கு ேந  எதி மாறானதாக இருக்கும். அதாவது நாம் பயந்த சுபாவம் ெகாண்டவராக இருந்தால், 

நம்ேமாடு பழகுபவ கள் எல்ேலாரும் நம்ைம அதிகாரம் ெசய்வா கள். பக்கத்து வட்டுக்கார  நம்ைம 

கைடக்கு அனுப்பி ஏேதனும் ெபாருள் வாங்கி வா என்பா . ஸ்கூட்டrல் ேபாகும் பயந்த சுபாவம் 

உள்ளவ கள் ேவறுயாருடனாவது ேமாதிவிட்டா  என்றால் அடுத்தவ  ேமல்தான் தவறு என்றாலும் இவ  

ஏேதா தவறு ெசய்தமாதிr இவைரக் குற்றவாளியாக்கி தகாத வா த்ைதகளால் திட்டி அடிக்கவும் ெசய்வா .  

குடும்பத்திலும் சr, ெவளி உலகத்திலும் சr எல்ேலாருக்கும் நாம் அடங்கிப் ேபாக 

ேவண்டியுள்ளது. அடுத்தவ  எல்ேலாரும் நம்ைம அதிகாரம் ெசய்வைத ைவத்துப் பா த்தால், ஒருேவைள 

நாம் எல்ேலாைரயும் அதிகாரம் ெசய்கிேறாமா என்று நிைனக்கத் ேதான்றும். ஆனால் உண்ைமயில் அப்படி 

இல்ைல. நாம் பயந்த சுபாவம் ெகாண்டவராக உள்ளதால், மற்றவ  எல்ேலாருக்கும் நம்ைம அதிகாரம் 

ெசய்ய ேதான்றுகிறது. அம்மாதிrேய அப்பாவி விவரம் ெதrயாமல் இருப்பவ கைள பா ப்பவ கள் 

எல்லாம் ஏமாற்றுவா கள். அம்மாதிrேய அப்பாவியானவ  அவ  தன் டூ விலைர rப்ேபருக்கு விட்டால், 

ெசய்யாதைதச் ெசய்ததாகச் ெசால்லி 500 ரூபாய் வாங்கேவண்டிய இடத்தில் 1000 ரூபாய் 

வாங்கிவிடுவா கள். 10000 ரூபாய் சம்பளம் ெகாடுத்து 15000 ரூபாய் ெபறுமானமுள்ள உைழப்ைப 

வாங்கிவிடுவா கள். எல்லா இடங்களிலும் தான் ஏன் ஏமாற்றப்படுகிேறன். ஒருேவைள தான் 

அப்படிபட்டவேரா என்று அவருக்கு சந்ேதகம் வந்தால் தான் விவரம் ெதrயாத அப்பாவியாக 

இருப்பதால்தான் இவ்வாறு அைனவரும் ஏமாற்றுகிறா கள் என்று புrந்து ெகாள்ள ேவண்டும். அந்த 

அப்பாவித்தனத்ைத விட்ெடாழித்து தானும் உஷாராக மாறும் ெபாழுது இந்த ஏமாற்று ேவைலகள் 

முடிவுக்கு வருவைதப் பா க்கலாம். இப்படி வாழ்க்ைகயில் ேநெரதிரானைவகள் சந்திக்கும் இடங்கள் 

நிைறயேவ உள்ளது. ைகயில் காசில்லாதவ கள், வருமானத்திற்கு வழி இல்லாதவ கள் எல்ேலாரும் 
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யாராவது ஒரு பணக்காரன்பின் ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பா கள். தன்ைனச் சுற்றி ஏன் இல்லாதவ கள் 

நிைறயேப  உள்ளன  என்று அந்தப் பணக்காரன் சிந்தித்தால், ஒருேவைள தானும் பணம் இல்லாமல் 

இருப்பதால் தன்ைனச் சுற்றி வறியவ கள் உள்ளன  என்று நிைனக்குத் ேதான்றும். ஆனால் உண்ைம 

இதற்கு ேநெரதி  மாறானது. அவrடமுள்ள ெசல்வம்தான் வறியவ கைள அவைர ேநாக்கி வரச் 

ெசய்கிறது. அம்மாதிrேய பணிந்துேபாகக் கூடிய ெபண் தன்ைன பாதுகாப்பாக ைவத்துக் ெகாள்ளக் கூடிய 

ஒரு lட ஷிப் ெகாண்ட ஆண்மகைன வாழ்க்ைகத் துைணயாகத் ேதடுவாள். தன் மைனவியின் பயந்த 

சுபாவத்ைத ைவத்து தானும் அவ்வாறு இருக்கிேறேனா என்று ஒருவ  நிைனத்தால் அது தவறு. அவருக்கு 

lட ஷிப் இருப்பதால்தான், பயந்து பணியும் ஒரு ெபண் அவருக்கு வாழ்க்ைகத் துைணயாக அைமந்தா . 

அம்மாதிrேய ஒரு மருத்துவைரத்ேதடி ேநாயாளிகளும் ஒரு கிrமினல் வழக்கறிஞைரேதடி 

குற்றவாளிகளும் வந்தவண்ணம் இருப்பா கள். நன்றாக பாடம் ெசால்லிக் ெகாடுக்கும் ஆசிrயைரத் ேதடி 

படிப்பு வராத மாணவ கள் வருவா கள். இப்படி எதி மாறானவ கள் ஒருவைர ஒருவ  விரும்பி 

நாடுவைதேபால் ஒேர ைடப்பாக உள்ளவ களும் ஒருவைர ஒருவ  நாடி ெசல்வா கள்.  

நன்றாகப் படிக்கும் மாணவ கள். தன்ைனேபால் படிக்கும் மற்ற மாணவ களுடன் விரும்பிப் 

பழகுவா கள். அம்மாதிrேய படிக்காமல் ஊ  சுற்றித் திrயும் மாணவ களும் அவ கைளப்ேபால் ஊ  

சுற்றித்திrயும் மற்ற மாணவ களுடன்தான் பழகுவா கள். அதிகாrகள் மற்ற அதிகாrகளுடன்தான் 

பழகுவா கள். எழுத்த கள் மற்ற எழுத்த களுடன்தான் பழகுவா கள். அம்மாதிrேய குடும்பப்பாங்கானப் 

ெபண்கள் மற்ற குடும்பப்பாங்கானப் ெபண்களுடன்தான் பழகுவா கள். அப்படி குடும்பப்பாங்காக இல்லாத 

ெபண்கள் ஊ  சுற்றுவதில் ேமாகம் ெகாண்டவ களாக இருந்தால், அேதமாதிr குணம் ெகாண்ட 

ெபண்களுடன்தான் பழகுவா கள். ஆகேவ Life Response-இல் இனம் இனத்ேதாடு ேசரும் என்பதும் உண்ைம. 

ேநெரதிரானவ களும் ஒன்று ேசருவா கள் என்பதும் உண்ைம. இத்துடன் Life  Response பற்றிய 

முன்னுைரைய முடித்துக் ெகாள்கிேறன்.  

முதல் விதிமுைற: நாம் வாழ்க்ைகயில் முன்ேனறிக் ெகாண்ேடயிருக்க ேவண்டும். எந்த ேநரம் 

முன்ேனற்றத்ைத நிறுத்துகிேறாேமா அப்ெபாழுேத நாம் வாழ்க்ைகயில் சrய ஆரம்பித்து விடுகிேறாம்.   

இந்த Life  Response-இல் ெவளிப்படும் உண்ைம மறுக்க முடியாத உண்ைமயாகும். வாழ்க்ைக 

என்பது ெதாட ந்து இயங்கும் ஒரு சக்தி ஆகும். அதற்கு ஈடு ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றால், நாமும் 

அதனுடேன இயங்கிக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். நாம் அப்படி இயங்க மறுத்ேதாம் என்றால், நம்ேமாடு 

ேச ந்து வாழ்க்ைகயும் இயக்கத்ைத நிறுத்துவதில்ைல. அது ெதாட ந்து இயங்கிக் ெகாண்டிருப்பதால் ஒரு 

காலக்கட்டத்திற்குப்பின் பா த்தால், வாழ்க்ைக ெவகுதூரம் முன்ேனறிப் ேபாய்விட்டது ேபாலவும் நாம் 

பின்தங்கி விட்டது ேபான்ற உண வும் வரும். விமானம் பறக்கும்ெபாழுது ெதாட ந்து பறந்துெகாண்ேட 

இருந்தால்தான் விமானம் ேமேலயிருக்கும். எந்தக் கட்டத்தில் பறப்பைத நிறுத்துகிறேதா அந்தக் கட்டத்தில் 

அது கீழிறங்க ஆரம்பித்துவிடும். நச்சலடிப்பது இம்மாதிrேயதான். நந்திக் ெகாண்ேடயிருந்தால்தான், 

நம்மால் தைலைய தண்ணருக்குேமல் ைவத்திருக்க முடியும். எந்தக்கட்டத்தில் நச்சைல நிறுத்துகிேறாேமா 

அக்கட்டத்தில் நம் தைல தண்ணருக்குள் முழ்க ஆரம்பித்துவிடும். உடற்பயிற்சி ெசய்பவ கள் 

இைடவிடாமல் ெசய்தால்தான், அவ கள் உடைல நல்ல நிைலயில் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். ஏேதனும் 

ஒரு காரணமாக அவ கள் ஒரு ஆறுமாதம் ெசய்வைத நிறுத்துவதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். உதரணமாக 

ேநாய்வாய்ப்பட்டதனால், ஆறுமாதமாக படுக்ைகயில் இருந்தா  என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். அந்த 

இைடெவளிக்குப்பின் அவ  மீண்டும் தன் உடைலக் கவனித்தால், அது அைடயாளம் ெதrயாமல் உருமாறி 

இருக்கும். அதாவது உருண்டு, திரண்டு இருந்த அவrன் ைக, கால் தைசகள் அந்த திரட்சி எல்லாம் ேபாய் 

ெமலிந்து மற்றவ களின் சாதாரண ைககள்ேபால் காட்சியளிக்கும். விrந்து பரந்திருந்த அவருைடய மா பு 

தைசகள் இப்ெபாழுது சுருங்கிக் காணப்படும். முன்பு ேவகமாக ஓடியவ  இப்ேபாது ஓடுவதற்ேக 

சிரமப்படுவா . முன்ெபல்லாம் உடம்ைப நன்றாக வைளத்து ஜிம்னாஸ்டிக் ெசய்தவ  இப்ேபாது உடம்ைப 

வைளக்க சிரமப்படுவா . ஆகேவ அந்த ஆறு மாத இைடெவளி அவ  உடற்பயிற்சியில் சாதித்து 

ைவத்திருந்த முன்ேனற்றத்ைத எல்லாம் ெகடுத்து விட்டது என்று நாம் புrந்து ெகாள்கிேறாம். திைரப்பட 

நடிக கள் விஷயத்தில் இைத நாம் நன்றாகேவ பா க்கலாம். சினிமாவில் நடித்துக் ெகாண்டிருக்கும்வைர 
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அவ களுைடய உடைல நன்கு பராமrத்து ைவப்பா கள். அளவாகத்தான் உண்பா கள். ேதைவயான 

உடற்பயிற்சி தவறாமல் ெசய்வா கள். ேமனிைய வழவழப்பாக ைவத்துக் ெகாள்ள ேதைவயான கிrம் 

எல்லாம் ேபாட்டுக் ெகாள்வா கள். இக்காரணங்களால், திைரயில் அவ கள் ேதான்றும்ேபாது stylish-ஆகவும்  

attractive-ஆகவும் இருப்பா கள். அவ கள் திருமணம் ெசய்துெகாண்டு நடிப்பைத நிறுத்தி குடும்ப 

வாழ்க்ைகக்கு மாறியபட்சத்தில் ஓrரு வருடங்களுக்குப்பின் அேத நடிைகைய ஏேதனும் ெபாது இடங்களில் 

பா த்தால், அப்படி கவ ச்சியாக இருந்த அந்த நடிைகயா இவ  என்று சந்ேதகப்படும்படி இருப்பா கள். ஏன் 

இப்படி மாறிவிட்டீ கள் என்று ேகட்டால், குடும்ப வாழ்க்ைகக்கு மாறிவிட்ேடன். உடற்பயிற்சி, உணவு 

கட்டுப்பாடு எல்லாம் ேபாய்விட்டது. இதன்விைளவு உடல் ெபருத்து. ேமக்கப் ேபாடாததால், சாதாரண 

குடும்பப் ெபண்ணாக காட்சியளிக்கிேறன் என்பா கள்.  

இைடவிடாத கவனம் என்பது உடற்பயிற்சி, உடல்நலம் என்றிந்த இரண்டிற்குதான் ெபாருந்தும் 

என்றில்ைல. யா  என்ன ெதாழில் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாலும், அதில் எந்ேநரமும் முழுகவனம் 

ெசலுத்தினால்தான் அந்த ெதாழில் சிறப்பாக இருக்கும். ெதாழிலில் கவனம் எந்தளவிற்கு குைறகிறேதா, 

அந்தளவிற்கு பாதிப்பு உடனடியாகத் ெதrய ஆரம்பிக்கும். அெமrக்காவில் Federal Express  என்று ஒரு Courier 

நிறுவனம் உள்ளது. அதன் லட்சியம் என்னெவன்றால், அெமrக்காவிற்குள் அவ கள் எங்கு பா சல் 

வாங்கினாலும், மறுநாள் காைல 11 மணிக்குள் delivery ெசய்துவிட ேவண்டும். அதாவது Newyork-இல் இன்று 

மாைல 4 மணிக்கு பா சல் வாங்கினால், ேமற்கு கடற்கைரயில் 3000ைமயிலுக்கு அப்பாலுள்ள LosAngles 

நகrலுள்ள receiver-க்கு மறுநாள் காைல 11 மணிக்குள் delivery ெசய்வதாக வாக்களித்து Federal Express  

கம்ெபனி வாங்கிக் ெகாள்கிறது. கடந்தாண்டு அவ கள் நடத்திய ஆய்வின்படி பா க்கும்ெபாழுது இந்த on time 

delivery-ைய 97%தான் கைடபிடிக்க முடிந்திருக்கிறது மீதி மூன்று சதவதம் ெசய்யவில்ைல என்று 

கண்டறிந்தன . இதுேவ நம் நாடாக இருந்தால் 97% எட்டியுள்ேளாம். இதுேவ ெபrய சாதைன. எனேவ நாம் 

திருப்தி பட்டுக்ெகாள்ேவாம். குைறயாக இருப்பது மூன்று சதவிகிதம் தாேன என்று சமாதானப்படுத்திக் 

ெகாள்வா கள். ஆனால் இக்கம்ெபனி அெமrக்கக் கம்ெபனி. இக்கம்ெபனியின் Chariman மூன்று சதவிகிதம் 

குைறயாக நிற்கிறது என்று ேகட்டறிந்தவுடன் பதறிப்ேபானாராம். நமக்கு மில்லியன் கஸ்டம கள் 

இருக்கிறா கள். அதில் மூன்று சதவிகிதம் என்றால் 30,000 கஸ்டம கைளக் குறிக்கிறது இவ களுக்கு நாம் 

ேநரத்தில் delivery ெசய்யவில்ைல என்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகும். ஆகேவ இந்த 30000 

கஸ்டம கைளயும் நாம் திருப்திப்படுத்த ேவண்டும். ஆகேவ இந்த வருடத்திற்கு 100% on time delivery-ைய 

இலக்காக எடுத்துக் ெகாள்ேவாம் என்று த மானம் ேபாட்டு அைத கம்ெபனி முழுவதும் ஏற்க ேவண்டும் 

என்று வலியுறுத்தியுள்ளா .  

இப்படி ஒரு இலக்ைக நம் நாட்டில் Air lines, Railways, Bus Services என்று எல்லா ஸ்தாபனங்களும் 

எடுத்துக் ெகாண்டு ெசயல்பட்டால் நம் நாட்டின் வாழ்க்ைக தரம் எந்தளவிற்கு உயரும் என்று நிைனத்துப் 

பாருங்கள். ெஜ ெமனியில் ரயில்கள் தாமதமாக வருவெதன்பது நிைனத்துப்பா க்க முடியாத ஒன்று. 

ஆனால் நம் நாட்டிேலா ரயில் ேநரத்திற்கு வரும் என்பது நாம் நிைனத்துப்பா க்க முடியாத ஒன்றாக 

உள்ளது. வாழ்க்ைகயின் உச்சக்கட்ட perfection-ைன ேநாக்கி நாம் பாடுபட ேவண்டும் என்பது தனிநபருக்கு 

மட்டும்தான் என்றில்ைல. ேதசங்களுக்கும் இது ெபாருந்தும். இந்திய நாட்ைடேய எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். 

ேவதகாலத்தில் நாடு ெசழிப்பாக இருந்ததாகச் ெசால்கிறா கள். இந்திய நகரங்களிலிருந்த ெசழிப்பு 

ஐேராப்பிய நகரங்கைள பிரம்மிக்க ைவத்தன என்று ெசால்வா கள். ெபrய சாம்ராஜ்ஜியங்கள் 

நிறுவப்பட்டிருந்தன. ஆன்மிகம், விஞ்ஞானம், இலக்கியம் என்று எல்லாத் துைறகளிலும் நாடு சுறுசுறுப்பாக 

ெசயல்பட்டது. ஆனால் என்ன காரணேமா ெதrயவில்ைல. நாம் அைடந்துள்ள முன்ேனற்றம் ேபாதும் 

ஓய்வு எடுத்துக் ெகாள்ளலாம் என்று முடிவு ெசய்து விட்டன  ேபாலிருக்கிறது. ஏெனன்றால், ேவத 

காலத்திற்கு பிறகு நாம் ெதாடந்து சrைவத்தான் பா த்துக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். அரசியல் rதியாக 

ஏற்பட்ட சrவு நம் நாட்ைட ேநாக்கி முகம்மதிய கைள பைடெயடுக்க ைவத்தது. ெடல்லிையக் 

ைகப்பற்றிய அவ கள் அங்கிருந்து ஆட்சி ெசய்ய ஆரம்பித்தா கள். அரசியல் சுதந்திரம் பறிேபான பிறகு 

ெபாருளாதார சுபடீ்சமும் நாளைடவில் மங்கிப்ேபானது. முகம்மதிய கைள பின்ெதாட ந்து ஆங்கிேலய கள் 

வந்தா கள். அவ கள் நம்முைடய அடிைமத்தனத்ைத ேமலும் ேமாசமாக்கினா கள். அடிைம நாடு 

என்றாகிவிட்டபடியால், நம்மால் சுதந்திரமாக எதுவுேம ெசய்ய முடியாத நிைலைம வந்துவிட்டது. 
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வள ச்சி என்று நாம் பா ப்பெதல்லாம் 1947-இல் சுதந்திரம் அைடந்த பிறகுதான் அப்ெபாழுதுகூட அரசியல் 

சுதந்திரம்தான் கிைடத்தேத தவிர சுபடீ்ச முன்ேனற்றம் ேவண்டி அதற்கு என்று தனி முயற்சி எடுக்க 

ேவண்டியதாயிற்று. 1965-ஆம் ஆண்டுவைர உணவு உற்பத்தியில் தன்னிைறவு அைடய முடியும் என்று 

நாம் நிைனக்கக்கூடவில்ைல. நாட்டில் கடும் பஞ்சம் ஏற்படும் ஏராளமாேனா  ெசத்து மடிவா கள் என்று ஐ. 

நா உணவுக்கழகம் எச்சrக்ைக விடுத்த பிறகுதான் உணவு உற்பத்தியில் தன்னிைறவு எய்த விேசஷ 

முயற்சி எடுத்ேதாம். அதில் ெவற்றியும் கண்ேடாம். அெமrக்காவிற்கு சமமாக சுபடீ்சத்ைத அைடயலாம் 

என்று இப்ெபாழுதுதான் அரசியல் தைலவ கள் ேபச ஆரம்பித்தா கள். தைலவ கள் ேபசுவைதப் பா த்தால் 

2050-இல்தான் இது சாத்தியமாகும் என்ற வைகயில் ேபசுகிறா கள். 

ஆனால் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் ெசால்வைதப் பா த்தால், அெமrக்காவிற்கு சமமாக அடுத்த 20 

வருடங்களில் நாம் முன்ேனறி வரலாம் என்கிறா . இது நம்மால் நம்பமுடியாததாகத் ெதrயலாம். ஆனால் 

சற்று நிதானித்துப் பா த்தால், இது உண்ைம என்று ெதrய வரும். இந்திய களின் ெசாந்த அனுபவேம 

இதற்கு நல்லெதாரு சான்று. இந்நாட்டில் 2000 வருடமாக அந்தண  வகுப்ைப ேச ந்தவ கள் மட்டுேம 

படிக்கும் உrைம ெபற்றிருந்தன . மற்ற சமுதாயத்தின  20-ஆம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கம்வைர படிப்பு 

வாசைனேய இல்லாமல் இருந்தா கள். 20-ஆம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில்தான் அவ களுக்கும் படிக்கும் 

உrைமேய வந்தது. நாம் நிைனக்கலாம், 2000 வருடமாக படிப்பு வாசைனேய இல்லாத சமுதாயத்தின  2000 

வருடமாக படிப்பில் ஊறிய அந்தண  வகுப்ைப ேச ந்தவ களுக்கு எப்படி சமமாக வர முடியும்? அப்படி 

சமமாக வருவதற்ேக 200, 300 வருடங்கள் ஆகாதா என்று நிைனக்கத் ேதான்றும். ஆனால் நடந்தது என்ன? 

சுதந்திரத்திற்குபின் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்ைத ேச ந்த அைனவருக்கும் அரசாங்கம் படிப்பு விஷயத்தில் பல 

சலுைககைள அளித்தது. அச்சலுைககைள நல்லபடியாகப் பயன்படுத்திக்ெகாண்ட அந்த வகுப்ைபச் 

ேச ந்தவ கள் கடந்த 50 வருடங்களில் படிப்பில் நல்ல முன்ேனற்றம் காட்டுகின்றன . 1970-க்குமுன் 

தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்ைபச் ேச ந்த I.A.S. அதிகாrகைளப் பா ப்பேத அrது. ஏேதா அபூ வமாக இங்ெகான்றும் 

அங்ெகான்றுமாகத்தான் ெதன்படுவா கள். ஆனால் நிைலைம இப்ெபாழுது மிகவும் மாறிவிட்டது. தமிழ் 

நாட்டிலுள்ள I. A. S. அதிகாrகைளப் பா த்தால், அந்தண  அல்லாத மற்ற வகுப்ைபச் ேச ந்தவ கள்தான் 

அதிகமாகத் ெதன்படுகிறா கள். அந்தண  வகுப்ைபச் ேச ந்த ஏேதா ஓrருவ தான் இப்ேபாது 

ெதன்படுகின்றன . ஆக இதிலிருந்து நாம் என்ன புrந்து ெகாள்கிேறாம்? 2000 வருடமாகப் படிப்பிலிருந்த 

ஏற்றத்தாழ்வுகைள சுமா  ஐம்பது வருடங்களிேலேய நாம் சமன்ெசய்துவிட்ேடாம். அப்படி இருக்கும்ேபாது 

அெமrக்கா இந்தியாைவவிட ெபாருளாதார வள ச்சியில் சுமா  400 வருடங்கள்தான் முந்தியிருக்கிறது. 

2000 வருட வித்தியாசத்ைத 50 வருடங்களில் சுருக்கும்ேபாது 400 வருட வித்தியாசத்ைத ஏன் 20 

வருடங்களில் சுருக்க முடியாது என்று ேகள்வி எழுகிறது.  
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