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ஏட்டறிைவ விட அனுபவ அறிவு உய ந்தது. 
 

ஏட்டுச்சுைரக்காய் கறிக்குதவாது. மனிதன் வளரும்ெபாழுது தன்ைனயறியாமல் வாழக் கற்றுக் 

ெகாள்கிறான். நடப்பது, உண்பது,  ேபசுவது ேபான்றைவ எளிைமயான அத்தியாவசியமான ெசயல்கள். 

கைடயில் ேபாய் பணம் ெகாடுத்து ஒரு ெபாருள் வாங்குவது, ஆற்றில் ேபாய் குளிப்பது முக்கியம். 

ெபாருள் வாங்கும் ெபாழுது ஏமாற்றப்படுேவாம். வாங்கிய ெபாருைள எடுத்து வரப் பயில ேவண்டும். 

படித்தால் பாஸ் ெசய்ய ேவண்டும்,  விைளயாடினால் ெஜயிக்க ேவண்டும்,  படிப்பு முடிந்தால் 

ேவைலக்குப் ேபாக ேவண்டும், திருமணமாக ேவண்டும். அைவ ெபrய முக்கிய கட்டங்கள். பிறருடன் 

பழக கற்க ேவண்டும். அது அைனவருக்கும் அவசியம். ஒருவ  ெபாய் ெசால்வது ெதrயாவிட்டால், 

ஏமாறுேவாம்,  வாழ முடியாது. இது ேபான்ற ெசயல்கைள அனுபவமாக அறிவதால் அறிவு 

ெதளிவானது. பூேகாளம், வரலாறு, விஞ்ஞானம் படித்தால் புத்தகம் கூறுவைத அறிகிேறாம். கணக்குப் 

ேபாடக் கற்றுக் ெகாள்கிேறாம். ஏட்டறிவுக்கு முக்கியம் உண்டு. ஆனால் முழுைமயில்ைல. அனுபவ 

அறிவுக்கு முழுைமயுண்டு,  பயன்படும். B.A.  பாஸ் ெசய்வதால் அழுகாத பழம் வாங்கத் ெதrயாது. 

பிஞ்சு காய்கறி,  சுைவயான பழம் வாங்க அனுபவம் ேதைவ. இைவ எளிய ெசயல்கள். திருமணம், 

ேவைல ெசாத்து வாங்குவது ெபrய ேவைல. எலக்க்ஷனில் நிற்பது மிகப் ெபrய ேவைல. மைன 

மலிவாக வருவைத வாங்கியபின் அது பள்ளம் எனத் ெதrகிறது. பிராமிசr ேநாட்டில் சாட்சி 

ேபாட்டபின் ேகா ட் பணம் ேகட்டு சம்மன் அனுப்புகிறது. அனுபவமில்லாமல் ெதrந்து ெகாள்ள 

முடியாத அறிவு. வாங்கிய புத்தகத்ைத திருப்பத் தரும்படிக் ேகட்டால் வாங்கேவயில்ைல என்கிறான். 

ேகாபம் வருகிறது, புத்தகம் ேபாயிற்று, படித்த ஏராளமான புத்தக அறிவு பயன் தரவில்ைல. ைடரக்ட  

ெநருங்கியவ , தாேன வந்த பிரேமாஷைனத் தரவில்ைல, வாழ்க்ைகேய பாழாகி விட்டது. ெபண்ணுக்கு 

ெமடிகல் காேலஜ் இடம் கிைடத்து பட்டம் ெபற்றபின் அவ கள் ஜாதியில் அவைளக் கட்டிக் ெகாள்ள 

எவரும் முன் வரவில்ைல என்றால் இந்த அறிவு ஏட்டறிவால் வராது. புதிய நண்பனிடம் 10 
ஆண்டிற்கு முன் ெபயிலான விஷயத்ைதக் கூறியதால் சுட்டிக் காட்டி அழ ைவக்கிறான். இனி என்ன 

ெசய்வது பrட்ைசயில் Ist  கிளாஸில் பாஸ் ெசய்ததால் ேவைல கிைடத்து விடாது. ெபண் சுலபமாக 

அைமயாது. பயிற்சி,  அனுபவம்,  எச்சrக்ைக,  பதம்,  பக்குவம் ேதைவப்பட்ட விஷயங்கைள ஏட்டறிவு 

தராது. ேகாள் ெசால்வைதக் ேகட்டுக் ெகாள்ளும் அதிகாr தன் மீது ேமலதிகாrக்குக் ேகாள் ேபாகும் 

என அறிய மாட்டா , “நான் ேகட்டுக ெகாள்ளாவிட்டால் எப்படி என் மீது ேகாள் ெசால்வைதத் தடுக்க 

முடியும்” என நிைனப்பா . Foot ball விைளயாடி ேதாற்றவுடன், எப்படியும் அடுத்த முைற இவ கைளத் 

ேதாற்கடிக்க ேவண்டும் என கங்கணம் கட்டிக் ெகாண்டால் அடுத்த முைற ெபரும் ேதால்வி வருகிறது. 

வந்த ேதால்வி நம் முடிவால் வந்தது எனத் ெதrயாது. ேதாற்றபின் விைளயாடக் கற்றுக் ெகாள்வது 

அவசியம் என அனுபவத்தாலும் எளிதில் கற்க முடியாது. ேபசும் ெபாழுது குறுக்ேக ேபசக்கூடாது 

என்று பாட புத்தகம் கற்றுத் தராது. மrயாைத, நல்ல பழக்கம் ெபாறுைம படிப்பால் வராது. அண்ணன் 

தம்பி சண்ைட ஒருவன் அடுத்தவைனக் கடித்து விட்டான், அவன் உறவின  வட்டிற்கு ஓடிப் ேபானான். 

அந்த வட்டு மாமாவுக்கு ெபண் உண்டு. அவ  ைபயைன அைழத்து வந்து அடுத்த மாதம் கல்யாணம் 

ெசய்து விட்டா . கடித்தவனுக்கு கல்யாணமாக 17 வருஷமாயிற்று. என்ன புrயும்? எப்படிப் புrந்து 

ெகாள்வது? ஏட்டறிவு நிச்சயமாக இங்கு உதவாது. பதவியிலிருப்பதால் எதிrைய சமாதி கட்டி விட்டு 

மறு காrயம் பா ப்பதாக பைற அறிவித்த தைலவ  அறியாதது “வாக்கு பலிக்கும்” என்பது. சமாதி 

கட்ட முைனந்தா  பதவி ேபாய் விட்டது. வாக்கு பலிப்பது ெசால்லும் ேநாக்கால் என்பைத உலகம் 

அடிபட்ட பின்னேர அறியும். பட்டால் தான் ெதrயும் என்ற அறிவு இவ்வைகையச் ேச ந்தது. Ist  Class 
Ist Rank வாங்கி விட்டான். குமாஸ்தா ேவைலக்குப் ேபானான். கல்லூr ஆசிrய  ேவைலக்குப் ேபாகத் 
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ேதான்றவில்ைல. எடுத்துச் ெசான்னபின் அந்த ேவைலக்கு மாறினான். Ist கிளாஸும் Ist ேரங்கும் 

ஏட்டறிவு. அனுபவம் தரும் அறிவில்ைல. 

 

சிங்கப்பூைரப் பற்றிப் படித்தால் விவரம் ெதrயும். அது ஏட்டறிவு. அது சிங்கப்பூைரப் ேபாய்ப் 

பா த்ததாகாது. தவம்,  துறவறம்,  ேயாகம்,  ஆசனம்,  பிராணாயாமம் ஆகியவற்ைறப் பற்றி ஆ வமாகப் 

படித்து முழு ஞானம் ெபற்றவ  உண்டு. பிராணாயாமம் ெசய்தவ  வியாதிையக் குணப்படுத்துவா . 

அது அனுபவம். படிப்பு அதற்குப் ேபாதாது. ெஷ லக் ேஹாம்ஸ் கைதயில் வாட்சன் அவருடேனேய 

இருந்தாலும்,  எல்லாவற்ைறயும் பா த்தாலும்,  ேஹாம்ஸ் ெசால்லிக் ேகட்டாலும் அவராலும் அடுத்த 

பிரச்சிைனையப் புrந்து ெகாள்ள முடியவில்ைல. கம்பன் வட்டுக் கட்டுத்தறியும்,  கவிபாடும் என்பது 

உண்ைம. கம்பைனப் ேபால் பாடாது என்பதும் உண்ைம. ேகா ட்டில் ஜட்ஜ்,  வக்கீல்,  கட்சிக்காரன், 

குமாஸ்தா, வக்கீல் குமாஸ்தா, புேராக்க  என்பது உண்டு என்பது ேபால் ஆஸ்ப்த்திrயில் டாக்ட , ந ஸ், 

ஆ ட லி,  மருந்து கைடக்காரன்,  மருந்து கைட குமாஸ்தா வைர அைனவருக்கும் பல விஷயங்கள் 

ஏராளமான விஷயங்கள் ெதrயும். அைவ அைனத்தும் முழுைமயான விஷயமாக இருக்காது. Green 
Revolution, இரண்டாம் உலகப் ேபா , French Revolution இவற்ைற நித சனமாகக் காண்கிேறாம். அைவ 

ெபrய விஷயங்கள். மிகச் சிறிய விஷயங்களிலும் ஏட்டறிவு,  அனுபவ அறிவு மாறுபாடு 

ெதள்ளத்ெதளிய எழும் ேநரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. 3 ஆம் வகுப்பும் பாஸாகாத ைபயைன ஒரு 

ஆசிrய  அவன் தைடையக் கண்டு விலக்கினா . அவன் முதல் மாணவனாக வந்தான். 3ஆம் வகுப்பு, 

4ஆம் வகுப்பு குழந்ைதகட்குத் தகப்பனா  ேபாட்டுக் ெகாடுக்கும் வட்டுப்பாடம் தவறு என ஆசிrய  

வகுப்பில் கூறுவது சகஜமாயிற்று. SSLC அல்லது B.A. படித்த தகப்பனா  சிறு குழந்ைதகள் பாடமும் 

அறியாதவ  என்பைதப் பல தகப்பனா கள் அறிவா கள். ஏட்டறிவு பயனற்றது என்றாலும் 

ஏட்டறிைவயும் ெபற முடியாத பட்டம் தகப்பனா  ெபற்றது என்பதாகும். ேவதம் உய ந்தது. அதுேவ 

யாகம்,  யக்ஞம். அைதப் படிப்பவ கள் மனப்பாடம் ெசய்கிறா கள். ெபாருைளயும் அறிவதில்ைல. 

ெபாருைள அறிவதும் ஏட்டறிேவ அது ேமாட்சம் தராது. ெபாருைளயும் அறியாமல் படிப்பதும் பலன் 

தரும் என்பது நம் பரம்பைர. நாளாவட்டத்தில் முதல் சுேலாகமும் கைடசி சுேலாகமும் ெசால்வது 

என வழங்குகிறது,  எல்லாப் ெபாருைளயும் அ த்தபுஷ்டியுடன் அறிவதும் ஏட்டுப் படிப்ேப,  அதற்குப் 

பலனில்ைல என்பது அனுபவம். சாப்பாடு கூடப் ேபாடாது. நான் டாக்ட  பட்டம் ெபற்றிருக்கிேறன். 

ைவத்தியம் ெசய்யவில்ைல என்பது ேகலிக்கூத்து. நடனம் சங்கீதம் பயின்ேறன் நடனமாடியதில்ைல, 

பாடியதில்ைல என்பது கிைடயாது. பூரண ேயாகத்ைத ஏட்டறிவாகவும் எவரும் ெபறவில்ைலெயன 

அது ெபய  வாங்கியது. பாரத ரத்தினம் விருது ஏற்படுத்தி முதலில் ச  சி.வி. ராமன்,  ராஜாஜி, 

ராதாகிருஷ்ணனுக்குக் ெகாடுத்தா கள். அைதப் ெபறும் தகுதி ெபrயது என்பதால் அைதப் ெபறும் ெபரு 

மக்கைள அதன்பின் காண முடியவில்ைல. அப்படிக் கண்டவ களில் விஸ்ேவஸ்வரய்யா,  பகவன் 

தாஸ் ஆகியவ . பகவன் தாஸ் இந்தியாவில் ெபrய சமஸ்கிருத புலைம ெபற்ற பண்டித . அவ  

மகன் ெசன்ைன கவ னராக இருந்தா . ஸ்ரீ பிரகாசா எனப் ெபய . பகவன் தாஸ் பனாரஸ் இந்து 

ச வகலாசாைலைய ஸ்தாபித்தவ . ெபrய இலட்சியவாதி,  ேதச பக்த . புலைமக்கு எடுத்துக்காட்டு. 

அவ  “ஆ யா படித்ேதன், விளங்கவில்ைல” என்றாராம். எப்படி ேமாட்சம் ெபறுவது எனத் ெதrவதால் 

ேமாட்சம் ெபற முடியாது. ெதrவது ஏட்டறிவு, ெபறுவது அனுபவம். ேமல் நாட்டுப் படிப்பில் ெபரும் 

பகுதி ஏட்டறிவுடன் நின்று விடும். பூேகாளம் படித்தால் அந்த இடங்கைளப் ேபாய்ப் பா க்கலாம். 

விஞ்ஞான ேசாதைனையப் படித்தால் ெசய்து பா க்கலாம். வரலாறு படித்தால் ேசாழ ராஜ்யத்ைதப் 

ேபாய்க் காண முடியாது. ஏட்டறிவுக்கும் சிறப்புண்டு. சிறப்பான சிறப்பும் உண்டு. நைடமுைறக்கு 

அதுவும் ேபாதாது. அனுபவ அறிவிலும் பல கட்டங்கள் உண்டு. ேமைஜ ெசய்வதிலும்,  ைவரம் 
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தட்டுவதிலும் எல்லாத் துைறகளிலும் இது உண்டு. சங்கீதம், சைமயல் ஆகிய இரண்டிலும் சிறப்பாக 

உண்டு. சங்கீதம் உச்சஸ்தாயிைய அைடந்தால் கரேகாஷம் விண்ைணப் பிளக்கும். 

 

இந்தியாவில் 22 விவசாயப் பல்கைலக்கழகங்கள் உள்ளன. 4 வருஷத்தில் மாணவ கள் விவசாயத்ைத 

விஞ்ஞான rதியாக மண்,  விைத,  பயி ,  ந ,  உழவு,  சீசன் என எல்லா அம்சங்கைளயும் விவரமாகப் 

பயில்கின்றன . எங்கும் ஓய்வு ெபறும் வைர ஒரு ஏக்க  பயிrடுவதில்ைல. ஏட்டுச் சுைரக்காய்க்கு 

இவ கைள விட சிறந்த உதாரணம் கிைடயாது. கிண்டி இன்ஜினயrங் காேலஜ் automobile engineer 
லண்டனுக்குப் ேபாய் படித்தா . அங்கு ஒரு நாள் அவைர காைர எடுக்கச் ெசான்னெபாழுது “எனக்கு 

கா  ஓட்டத் ெதrயாது” என்று கூறி அைனவைரயும் வியப்பில் ஆழ்த்தினா . ேதவனுைடய 

கைதெயான்றில் ேஜாஸ்ய  மைனவி தன் ஓடிந்த வைளயைல சr ெசய்து தரவில்ைலெயன 

கணவனிடம் ேகாபப்பட்டு,  “நான் எப்ெபாழுது ேபாேவன் என்று ேஜாஸ்யம் ெசால்லுங்கள்” என்றாள். 

“உங்கள் ேஜாஸ்யத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒத்து வராது என்று ெதrயாதா?” எனக் ேகட்கிறாள். 

அப்படிெயல்லாம் ேஜாஸ்யம் ெசால்ல முடியுமா? என்று ெபrய ரகஸ்யத்ைத என் ேஜாஸ்யம் ஏட்டுச் 

சுைரக்காய் — ெவளியிடுகிறாள். பூரண ேயாகேமா அதன் கருவியான சம ப்பணேமா ஏட்டுச் 

சுைரக்காயாக முடியாது. அன்ப களிைடேய பணம்,  அந்தஸ்து,  உத்திேயாகம் முக்கியமாகக் 

கருதப்படுகிறது. அவ களால் சம ப்பணம் ெசய்ய முடியாது. ஒரு அெமrக்கப் ெபண் மூன்று 

ெபண்கைளப் ெபற்றவ . விவாக ரத்து ெசய்து 1970ல் ரூபாய் 20,000 மாதம் பணம் ெபறுபவ . 

அதனால் அைனவரும் அவைர அப்பணத்திற்குrய மrயாைதயுடன் நடத்துவா கள். அது 

சம ப்பணத்திற்கு ஒத்து வராது. ஓ  அெமrக்க  ஓ  அன்பருடன் ெதாழில் ெசய்ய விரும்பி 20,000 
ரூபாய் அந்த ஆண்டு ெகாடுத்தா . பணம் விரயமாகி விட்டபடியால் பணம் ெபற்றவ  மறுபடி 

கவனமாக அைதேய ெசய்தெபாழுது மைழ,  புயல் வந்து ேவைல முடியும் தருவாயில் 

நஷ்டப்படுத்தியெபாழுது அன்ப  மூன்றாம் முைற ெசய்ய முன் வந்தா . பணம் ேபாட்டவ  “உங்கள் 

மீது எந்த குைறயுமின்றி நஷ்டம் வந்து விட்டது. அதனால் அந்த நஷ்டத்ைத நாேன ஏற்றுக் 

ெகாள்கிேறன்” என்றா . அன்ப  “இது பக்தருைடய மனப்ேபாக்கு. அதற்குrய ெசயல் வியாபாரமில்ைல, 

உங்கள் ைகயில் உள்ள அைனத்ைதயும் ேசைவக்குத் தருவது” என்றா . அப்படி அந்த அெமrக்கrடம் 

அன்றிருந்த பணம் $5000  –  ருபாய் 40,000.  அவ  ெதாழிைலக் ைகவிட்டு ேசைவைய ஏற்று தன் 

பணத்ைத காணிக்ைகயாகக் ெகாடுத்து விட்டா . இந்த ெசய்தி அெமrக்கப் ெபண்ணுக்குப் ேபாயிற்று. 

அவ  ேசவா அன்பைரப் பா க்க விரும்பினா . அெமrக்கருக்கு அப்ெபண் முக்கியம் என்பதாலும் 

அப்ெபாழுது தான் ேசைவக்கு தன் ைகப்பணம் முழுவதும் ெகாடுத்திருந்ததாலும் ேசவா அன்பைர 

அப்ெபண்ைண சந்திக்கும்படி அைழத்தா . அன்ப  மறுத்து விட்டா . அெமrக்க  மூன்று நாள் வைர 

இரண்டு முைற இவ்விருவைரயும் மாறி மாறி சந்தித்து தன் முயற்சிைய ெதாட ந்தா . அத்துடன் 

“அப்ெபண் உங்கைள வந்து சந்திக்க விரும்புகிறா . வட்டில் சந்த ப்பம் சrயில்ைல. EB fuse ேபாய் 

விட்டது. எலக்ட்rஷியன் மூன்று நாளாகக் கிைடக்கவில்ைல. எந்த ேநரம் வருவான் எனத் ெதrயாது. 

அதனால் அவரால் வட்ைட விட்டு வர முடியவில்ைல என்ற விளக்கத்துடன் மீண்டும் அன்பைர 

வரும்படி ேவண்டினா . அன்ப  “நான் எவைரயும் ேபாய் சந்திக்க விரும்பவில்ைல. அது ேசைவக்கு 

உதவாது,  தவறு. இனிெயாரு முைற என்ைன எங்கும் அைழக்க மாட்ேடன் என்றால் இம்முைற 

வருகிேறன்” என்றா  வந்தா . அப்ெபண் பrதாபமாக சங்ேகாஜப்பட்டு மன்னிப்புக் ேகாரும் வைகயில் 

EB ையப் பற்றிக் கூறினா . “சம ப்பணம் ெசய்த களா?” என்றா  அன்ப . அவ  ெபண் “அம்மா 

எலக்ட்rஷியன் வந்து விட்டா ” என்றா . சம ப்பணம் ஏட்டுச்சுைரக்காயில்ைல. பூரண ேயாகத்தில் 

எந்த அம்சமும் ஏட்டுச்சுைரக்காயில்ைல!. 
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Life Response வாழ்வின் எதிெராலி என்று நான் எழுதுவைத உலகமறியும். அது ேபால் நடப்பைத 

அைனவரும் அறிவ . இந்திய  ேபான்றவ  ஏற்ப . ேமல் நாட்டா  ஏற்க மாட்டா கள். அைத அறிந்து 

பயன்படுத்தி ெசயலாற்றுவது அேனகமாக இல்ைல. பிரான்சில் 200 ஆண்டுகட்கு முன் ேபா  

நடந்தெபாழுது வழக்கமாக எழும் காற்ைற நம்பி திட்டமிட்டெபாழுது வானம் அைமதியாயிற்று. ஒரு 

மகானுைடய எலும்புகைளக் கடற்கைரயில் ெகாண்டு வந்தவுடன் காற்று எழுந்தது. ெபாதுவாக Life 
Response தாேன எழுவது  ெநப்ேபாலியன் General ஆகவும் Emperor ஆகவும் ேத ந்ெதடுக்கப்பட்டது 

ேபால். இன்று சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் உலகம் மிரண்டு ெசய்வதறியாதுள்ளது. Life Response 
சூழைல முழுவதும் திருத்தும்,  உடேனயும் திருத்தும். ெகன்னடிைய ராஜாஜி சந்தித்து அணுகுண்டு 

ெவடிப்பைத நிறுத்தும்படி ேகட்டது அது ேபான்ற ெசய்தி. சூட்சும ஞானம் பல உண்டு. அைனவருக்கும் 

ெதrயும். ஆனால் அந்த ஞானத்ைத ெபறும் வழிைய அறிவதில்ைல. வாலி ெபற்ற வரம் வாழ்வில் 

உண்ைம. எலக்க்ஷன்,  பங்காளிப் ேபாராட்டம்,  சுதந்திரப் ேபா  ேபான்ற சமயங்களில் இந்த உண்ைம 

எழும். உலகம் இவ்வறிைவப் ெபற முயல்வதில்ைல . அகர வrைச, அராபிக் நம்ப  (decimal number) 
ஆகியவற்ைற உலகம் அறிந்து பயன்படுத்துகிறது. பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அவற்றுள் அடுத்த 

நிைல ஞானத்ைத அறிய முயன்றதில்ைல. Imitation ஒருவ  ெசய்வைதப் பா த்து நாமும் அதனால் 

பயன் ெபறுவைத அைனவரும் அறிவ . பல சமயம் அது ெபருவாrயாக ெசயல்படுவைதயும் 

அறிேவாம். ஏட்டறிவால் அது ேபான்ற அனுபவம் வராது. ேதள்கடி மருந்து பல வருஷமாக 

இருக்கிறது. “இைதெயன்ன ெசய்ய?” எனத் தூக்கிப் ேபாட்டவுடன் ேதள் கடிக்கும். இது ெபrய 

அனுபவம். Sears ெபற்றது,  Marriot ெபற்றது,  Sloan மூலம் GM ெபற்றது, அயேகாக்கா மூலம் Chrysler 
ெபற்றது,  Stock Market இல் Warren Buffet ெபற்றது,   அம்பானி ெபற்றது,  மரத்திலிருந்து விழுந்த 

மாங்காய் திரும்பப் ேபானது ேபால் ஆயிரம் அனுபவங்கள் உள. மனிதன் தாேன வருவைதப் 

ெபறுகிறான். அப்படிப் ெபறுவது அனுபவம். ஏடு இைத கற்றுத் தராது. நிலம் மைனயாவதும், இல்லாத 

மக்கள் பிள்ைளகள் டாக்ட  வக்கீலாவதும் உலகம் அனுபவிப்பது,  ஏட்டால் ெபற முடியாது. ேகாபம், 

அவசரம்,  ெபாறாைமயால் எதிr ைக வலுப்ெபற்றது நாம் மனெமாடிவது நாள்ேதாறும் நடப்பது. 

அனுபவம் மக்களுக்கு இவற்ைறப் ெபற்று தருகிறதா என்பது ேவறு. ஏட்டால் இைவ ெபற முடியாத 

ஞானம். ஏடு தருவது மிகப் ெபrய ஞானம். இன்று ேமல் நாடு ெபற்றுள்ள ஞானத்தில் 90 பங்கு ஏடு 

மூலம் ெபற்றது. ஏட்டறிவு சிறியதல்ல. ஆனால் அனுபவ அறிவாகாது. கடன் வாங்கி குடும்பம் என் 

பாட்டனா  காலத்தில் அழிந்தது. என் தகப்பனாரும் அப்படிேய அழிந்தா . நானும் அைதேய வாழ்வில் 

பrசாகப் ெபற்ேறன். அனுபவமும் எனக்கு அைதத் தருவதில்ைல. ஏடு மட்டும் ெகாடுத்து விடுமா? 

மனிதன் தன் குைறகைள அறிவதில்ைல. அேத ேபால் மனிதன் தன் நிைறைவ அறிவதில்ைல. 1946 

முதல் 1954 வைர அன்ைறய தமிழக அரசியலில் முதன் மந்திrைய நியமித்தவ  காமராஜ். தாேன 

முதன் மந்திrயாகலாம் என அவ  பிrயப்படவில்ைல, ெதrயவில்ைல. அவ  10 ஆண்டு பிரபலமான 

முதன் மந்திrயாக நாட்ைட ஆண்டா . 

 

அறிவு பலன் தருவது அனுபவம் என்ற ெகாள்ைகைய 400 வருஷமாகப் பின்பற்றுவது அெமrக்கா. 

அன்ைன அெமrக்க கைளப்பற்றிப் ேபசும்ெபாழுது practical organisation இல் ேப  ேபானவ  எனவும், 

பகவான் அெமrக்க கள் எைதயும் இயல்பாகப் ெபrயதாகச் ெசய்கிறா கள் என்றா . இதனால் ஏற்பட்ட 

பலன்கள் ஏராளம். ஒன்று அெமrக்க கட்கு தினக் கூலி $6 ெபற்றெபாழுது இங்கிலாந்தில் அது ஒரு 

ஷில்லிங்காக இருந்தது. ஒரு ஷில்லிங் 75 ைபசா. $6 என்பது 24ரூபாய். Paul Johnson அந்நிைலைய 

விவrத்து பணம் தூசாக அெமrக்கrைடேய வழங்குகிறது என்றா . ஏட்டறிைவ விட்டு அனுபவத்ைத 

நாடினால் ெசல்வம் ெவள்ளமாகப் புரளும். ெவறும் படிப்பு புலைம தரும், கவிைய எழுதும், இலக்கிய 

சிகரத்திற்கு இட்டுச் ெசல்லும். இந்தியாவில் உற்பத்தியான 64 சாஸ்த்திரங்களும் ஏட்டறிவு என்றாலும் 
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நம் பரம்பைரப்படி ஓரளவு ெசயல்படும் திறைமயும் உைடயது. எண்ணும் எழுத்தும் ஏடு தரும் அறிவு. 

திருக்குறைள ஏட்டறிவு எனலாம். அவ  ெபற்ற அனுபவத்ைத நாம் ஏடு மூலம்  ெபறுகிேறாம். 

ஏட்டறிவிற்கும் ஏற்றம் உண்டு. சிவெபருமாேன ேநrல் வந்து பதில் கூறும் நி ப்பந்தத்ைத நக்கீரன் 

ெபற்ற அறிவு ஏற்படுத்தியது. P.M.S. Blackett Physicist, Royal Society தைலவ , ேநரு பிரதம . பிளாக்கட் 

ெபற்றது அனுபவ அறிவில்ைல,  சாதைனயில்ைல. படித்து ெபற்ற அறிவு. ஆனால் அது அவைர 

உலகத்தின் உச்சிக்குக் ெகாண்டு ேபாயிற்று. பிரதம  அவைர வரவைழத்து ஆேலாசைன ெசய்கிறா . 

ஏட்டறிவு அந்த உயரத்திற்குப் ேபானாலும் நாட்ைட ஆள்பவருக்குப் பயன்படும் விஷயங்கைளக் கூறும் 

திறனில்ைல அவrடம். ஏட்டறிவின் மகிைம அது ஊறு ெசய்யும். பிளாக்கட் “எனக்குத் ெதrயாது” 

என்று மட்டும் ெசால்லவில்ைல. “Science and Technology உங்களுக்குப் பயன்படும்” என்று தவறான 

யுக்திையக் கூறினா . Science and Technology ஒரு நாட்ைட முன்னுக்குக் ெகாண்டு வந்தைத அவ  

அறிவாரா? இல்ைல. ஏெனனில் அப்படி ஒரு நாடில்ைல. அவ  கண்டது என்ன? முன்ேனறிய 

நாடுகளில் Science and Technology தைழத்துள்ளது. முன்ேனற்றம் Science ைய உற்பத்தி ெசய்தது. 

காrயத்ைதக் காரணமாகக் ெகாள்வது தவறு, மூட நம்பிக்ைக. ஏட்டறிவு மூட நம்பிக்ைகைய எழுப்ப 

வல்லது. ஏட்டறிவுக்கு சிறப்புண்டு. அச்சிறப்ைப எட்டியவ  சில சமயம் எவராலும் முடியாதைத 

ெசய்து முடிக்கும் அறிவு ெபற்றவராவா . ச க்கா  அவசரச் சட்டம் அரசியல் காரணங்கட்காகப் ேபாட்டு 

விட்டது. நாட்டில் அவசரமில்ைல. அதன்படி இரண்டு அல்லது மூன்று அரசியல் கட்சிகள் 

பாதிக்கப்பட்டன. அவ களில் ஒருவ  Bar-at-Law. அவ  ேபப்பrல் கவ ன  ேவட்ைடக்குப் ேபாவைதக் 

கண்டா . ைஹேகா ட்டில் அவசரச் சட்டம் ெசல்லாது என மனுப் ேபாட்டா . ச க்கா  திகிலைடந்து 

விட்டது. கவ ன  ேவட்ைடக்குப் ேபாவைத ரத்து ெசய்தா . அவசரச் சட்டம் என்னாவது? யாேரா 

ஒருவ  ேபப்பrல் வந்த ெசய்தி தவறு கவ ன  மாளிைகயிலிருந்து வரவில்ைல எனக் கூறலாம் 

என்றா . எந்த ச க்கா  இலாக்காவிலும் ேவைலகள் வழக்கப்படி நடக்கும். எவரும் சட்டம் எது, அதற்கு 

அடிப்பைடயான Act எது, எந்த அரசியல் நி ணய உrைமயின் அடிப்பைடயில் இந்த Act  வருகிறது. 

Rule யா  ேபாட்டது. சட்டப்படி ெசல்லுமா? Ruleக்கு கீேழ Government order படி ேபாடப்பட்டதா என 

ேயாசிப்பதில்ைல. ஓrருவ  அப்படியிருப்பா கள். ஒரு சமயம் ரூபாய் 28,000 பத்திர ெசலவில் ஒரு 

கிரயம் rஜிஸ்ட  ெசய்ய ேவண்டியதாயிற்று. 28,000 ரூபாய் அன்று ெபrய ெதாைக. ெசாத்ைத ரூபாய் 

55,000க்கு வாங்கினா கள். ஐந்து வருஷத்தில் கிரய ெசலவு ரூபாய் 28,000 ஆயிற்று. நுணுக்கமான 

ஆபசீ  ஒருவ  ஓய்வு ெபற்றவ . இந்த ெசாத்ைத கிரயம் ெசய்ய பத்திர ெசலவு ேதைவயில்ைல. 

Registration fees 1000 ரூபாய் ெகாடுத்தால் ேபாதும் என்றா . அதுவும் ஏட்டறிவாகும். 

 

அன்ப  அன்ைனைய ஏற்றவ . ஏற்றவ  வழிபடும் ெதய்வமாக ஏற்றவ . அைதக் கடந்து 

அம்சங்களுைடயவrன் ஒரு அம்சத்ைத அறிந்து மனப்பூ வமாக அதற்காக ஏற்றவ , எதுவும் புrயாமல் 

எல்லாம் அறியும் ஆன்மீக அம்சம் உைடயவ ,  அந்த அம்சத்தில் அன்ைனைய ஏற்றவ ,  அைர 

நிமிஷத்தில் உயி  ேபாகும் நிைலயில் திைகத்து நின்றெபாழுது அைழக்காமல் வந்து ஆபத்ைத 

விலக்கியதால் அன்ைன ெநஞ்சுக்குrயவரானவ ,  நிைனத்தால் ெநஞ்சு இனிப்பதால், ெநஞ்சம் அவைர 

மறக்காதவ  எனப் பலவைகயாக அன்ைனைய மக்கள் ஏற்கின்றன . Agenda வில் — “என்ைன 

விரும்புபவ க்கு நான் அளிக்கும் பrசு Agenda  — அன்ைன ஏராளமான அனுபவங்கைளக் கூறுகிறா . 

அதில் ஒன்று. ெபரும் அனுபவம் எழும் ேநரம் “As you will” — “உங்களிஷ்டம்” எனக் கூறுவது அவ  

வழக்கம் என்கிறா . அன்ப கள் படிப்பைத பயில்பவரும் உண்டு,  மறப்பவரும் உண்டு,  பயில்பவ  

ஒருவ  இைத முக்கியமாகக் கருதினால் பயின்றால் தவறாது பலன் வருவைதக் காண்பா . அன்ைன 

கூறுபைவ மகத்தானைவ என்பதால் மனத்தில் நிற்பதில்ைல. ஒருவ  மனதில் இது நின்றால் 

அவருக்கு அதன் விேசஷத்ைத அறியும் ேநரம் தவறாது வரும். அவ  தன் கிராமத்திற்குப் ேபாய் 
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நுைழயும் ெபாழுது ஒேர அமளியாக இருப்பைத இது பைழய  சண்ைட என்று புrந்து ெகாள்ளும் 

ேநரம் “10 நாளாக வ மம் தைலதூக்கியிருக்கிறது. ஊ  இரண்டாயிற்று. எதி கட்சி வட்ைட எrக்க 

தவிரம் அதிகமாக இருக்கிறது. எவ  ெசய்தாலும் அைனவரும் அழிவ ” என்ற ெசய்திையக் ேகட்டுத் 

திடுக்கிட்டவருக்கு As you Will என்ற ெசால் எழுந்து உள்ேள ேபானால், நிைலைம படிப்படியாக மாறி 

அன்று மாைல எல்லாம் அடங்குவைதக் காண்பா . As you Will திருவுள்ளம் பலிக்கட்டும் என்பதன் 

பவைர அவ  கண்டபின் மனம் மறக்காது. மறந்ததாகத் ேதான்றினாலும் மனிதன் புத்துயி  ெபற்று புது 

வாழ்வு ெபறுவான். இது அன்ைனயின் ஏட்டறிவு. அன்ைனைய இது ேபால் அறியும் வைககள் பல. 

எந்த வைகயாக அறிந்தாலும் அதன் பலன் பrணாம பவ . அதாவது உலகில் ஏட்டறிவுக்கு அனுபவ 

அறிவின் திறன் இந்த அம்சத்தில் வரும். அது அன்ைனயின் முத்திைர. காமராஜ் படிக்காதவ . ராஜாஜி 

வக்கீல் ெபரும் புத்திசாலி எனப் ெபய  வாங்கியவ . 1942ல் ராஜாஜி உலகப் ேபா  விஷயமாக 

பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்த  அபிப்பிராயத்ைதக் ெகாண்டா . இருவரும் தனித்தனிேய அந்த முடிவுக்கு 

வந்தன . பகவான் வரும் முடிவுகைள தாேன தன் அறிவால் அைடயும் புத்திசாலித்தனமுள்ளவ  

ராஜாஜி. 1930 முதல் இங்கிலாந்து அரசியல்வாதிகள் பலமுைற காங்கிரஸ் தைலவ கைள சந்திக்க 

வந்தன . காங்கிரஸ் குழுவில் ராஜாஜி ஏேதா ஓரளவில் எப்ெபாழுதுமிருப்பா . சுமா  10 குழுக்களில் 

தைலவ கள் ேபாகும்ெபாழுது “Rajagopalachari is the only stateman in India” என்று கூறினா . 

அரசியல்வாதி கட்சி நலனுக்காக உைழப்பவ . Statesmanஎன்பவ  நாட்டு நலனுக்காகப் பாடுபடுபவ . 

ேநருவுக்ேகா காந்திஜிக்ேகா அப்ெபய  கிைடத்ததில்ைல. தமிழ ,  ைவஷ்ணவ ,  அறிவின் சிகரம், 

எக்கருத்ைதயும் அதன் மூலத்ைதக் ெகாண்டு அறியும் திறன் ெபற்றவ . அது ஏட்டறிவு. “1942,  1943 
வைர ராஜாஜிேய என் வாrசு” என்றா  காந்திஜி. அதன் பிறகு ேநேர அந்த ஸ்தானம் ேநருவுக்குப் 

ேபாயிற்று. ராஜாஜிக்கு எலக்க்ஷன் இராசியில்ைல. அவ  இந்தியாவின் முதன் பிரதமராக 

ேவண்டியவ . குைறந்தபட்சம் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஸ்டாலின் ேபால,  சுக ணா ேபால் இந்திய 

ஜனாதிபதியாக இருந்திருக்க ேவண்டியவ . ேநரு அைதச் ெசய்ய விரும்பினா . உடனிருந்த ெபரும் 

தைலவ கள் அைனவருக்கும் ராஜாஜி மீது ெபrய மதிப்பு. மதிப்பு ேவறு,  பிrயம் ேவறு. ேநரு 

தைலவ களிடம் முதல் ஜனாதிபதிக்காக ராஜாஜியின் ெபயைரக் கூறினால் அவ கள் “அப்ெபயைரேய 

ெசால்லாத கள்” என்றதால் அவ  கவ ன  ெஜனரலானா . ஜனாதிபதியாகவில்ைல. இது ஏட்டறிவின் 

அம்சம். ஏட்டறிவு ெபrயது. ஆனால் பகுதியானது. பகுதி முழுைமைய எட்டினால் தைலகீேழ மாறும் 

என்பது சட்டம். ராஜாஜி விஷயத்தில் அது பலித்தது. காமராஜ் படிக்காதவ  அனுபவத்தால் மட்டும் 

அறிவு ெபற்றவ . அவ  முதன் மந்திrயாக இருந்தெபாழுது ெசன்ைன கடற்கைரக் கூட்டத்தில் ராஜாஜி 

அவருக்கு 60 ஆம் ஆண்டு நிைறவில் மாைலயிட்டு வாழ்த்தி பிரபலமான முதல்வ  என்ப . நாட்டின் 

இரண்டு பிரதம கைள ேத ந்ெதடுத்த பவ  அனுபவ அறிவுக்குண்டு. 

 
 

மூலம்                   : ஸ்ரீ க மேயாகி 

ெசாற்ெபாழிவாற்றியவ    : திரு. ரத்தினேவலு 

ெசாற்ெபாழிவாற்றிய ேததி : 10.01.16 

 
 


