இன்றைய வாழ்க்றைக்கு என்றைத்
தயார்ப்படுத்திக் கைாள்ள
உதவும் வழிமுறைைள்
நாம் வாழும் இந்த உலகம் கண் சிமிட்டும் நநரத்திற்குள் மாறிக் ககாண்நே
வருகிறது. இந்த மாற்றத்திற்நகற்ப மனிதன் பல கபாருட்களைக் கண்டுபிடித்து
வருகிறான். மனிதன் தன்ளையும் தன்ளைச் சுற்றியுள்ைவற்ளறயும் எப்கபாழுதும் மாற்றிக்
ககாண்நே வருகிறான். இன்று நாம் அனுபவிக்கும் கசாகுசாை வாழ்க்ளகளைத் தக்க
ளவத்துக்ககாள்ை நாம் நம்ளம மாற்றிக்ககாள்ை நவண்டும். இல்லாவிட்ோல் நாம் மட்டும்
தன்ைந்தனிைாக விேப்பட்டுப் பின்னுக்குத் தள்ைப்படுநவாம். பச்நசாந்திளைப் நபான்று
நம்ளம கவவ்நவறு நிளலகளுக்நகற்ப மாற்றிக்ககாள்வதற்குக் கற்றுக்ககாள்ை நவண்டும்.
காலத்திற்நகற்ப நம்ளம மாற்றிக் ககாண்ோல் மட்டும் நபாதாது. நம்மிேம்
குடிக்ககாண்டிருக்கும் அறிைாளமளையும் விலக்க நவண்டும். அறிைாளம என்னும் இருள்
நம்ளமச் சூழ்ந்து ககாண்ோல் நம்மால் வாழ்வில் கவற்றிக் காண முடிைாது. எைநவ,
நான் அறிைாளமளை விலக்க, என்னுள் அறிளவப் புகுத்துகிநறன். அதாவது நான்
கல்விளைத் திறம்பேக் கற்கிநறன். கல்வி என்னும் அச்சாணிைால் நமது வாழ்க்ளக
என்னும் சக்கரம் சுழல்கிறது. சுேச்சுேரும் கபான் நபாலக் கல்வி அறிவு அதிகரிக்க
அதிகரிக்க நாமும் நமம்படுநவாம். கல்வி அறிளவக் ககாண்டுதான் இன்ளறை உலகில்
உள்ை பற்பல கண்டுபிடிப்புகள் இைங்குகின்றை. இதிலிருந்து நாம் கல்வியின்
முக்கிைத்துவத்ளத உணரலாம். எண்ளணயும் எழுத்ளதயும் நாம் கண்கணை கருத
நவண்டும். அதைால்தான் நான் பாேசாளலக்குச் கசன்று பயின்று வருகிநறன். நூல்
நிளலைங்களுக்குச் கசன்று எைது கல்விைறிளவ நமம்படுத்திக் ககாள்கிநறன்.
தற்நபாது உலக நாடுகள் பலவற்றில் நவளலயின்ளமப் பிரச்சிளைைால் பலர்
அவதியுறுகின்றைர். பலருக்குப் நபாதிை அைவு அனுபவம் இருந்தும் அவர்களுக்கு நவளல
கிளேக்காமல் நபாகிறது. அதற்குக் காரணம் அவர்கள் தங்கள் திறன்களை நமம்படுத்திக்
ககாள்ைாதநத ஆகும். நாம் நம்ளம எப்நபாதும் நமம்படுத்திக் ககாண்நே இருக்க
நவண்டும். எல்லாரும் ஒநர பதவிக்காகப் நபாட்டியிடும் இக்காலத்தில் நமது திறன்கநை
நம்ளம பிறரிேமிருந்து தனித்தன்ளம வாய்ந்தவர்கைாகக் காட்டும். அதைால்தான் நான்
என் திறன்களைத் கதாேர்ந்து நமம்படுத்திக் ககாண்நே இருக்கிநறன்.
அறிளவயும் திறன்களையும் ளவத்துக் ககாண்டு நசாம்நபறிைாக இருந்தால் நமது
திறளமகள் குேத்தில் இட்ே விைக்குப் நபால ஆகிவிடும். நாம் நதனீக்களைப் நபான்று
சுறுசுறுப்புேன் கால்களில் சக்கரங்களைக் கட்டிக் ககாண்டு திரிை நவண்டும். காலம்
கபான்ளைவிேவும் நமலாைது. அது நபாைால் மீண்டும் வராது. எைநவ, காலத்தின்
அருளமளை உணர்ந்து நான் அளத விரைமாக்காமல் கசைல்பே முளைந்து வருகிநறன்.
நாம் விோமுைற்சி உள்ைவர்கைாகவும் இருக்க நவண்டும். குழந்ளத ஒருநாளில்
நேக்கக் கற்றுக் ககாள்வதில்ளல. அது பலமுளற கீநழ விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து
நேக்கும். அளதப் நபால் நாமும் விோ முைற்சியுேன் கசைல்பே நவண்டும். தாமஸ் ஆல்வா

எடிசன் ஒநர நாளில் மின் விைக்ளகக் கண்டு பிடிக்கவில்ளல. முைற்சி திருவிளைைாகும்
என்பளத உணர்ந்து, பல நாட்கள் கடிைப்பட்டு உளழத்ததால்தான் அவரால் உலகிற்கு
கவளிச்சம் தரும் மின்விைக்ளகக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. எைநவ, நானும் என்ளை
இக்கால வாழ்க்ளகக்குத் தைார் படுத்திக்ககாள்ை விோமுைற்சியுேன் கசைல்படுகிநறன்.
நம்மிேம் கல்வி, விோமுைற்சி, சுறுசுறுப்பு ஆகிைளவ இருந்தால் மட்டும் நம்மால்
இக்கால வாழ்க்ளகக்கு நம்ளமத் தைார்ப்படுத்திக் ககாள்ை முடிைாது. நமது பக்குவப்பட்ே
மைத்தில் நதான்றும் பண்பாட்டிளைப் புறக்கணித்து வாழ முடிைாது. நம் நல்ல
பழக்கவழக்கங்களைப் பின்பற்ற நவண்டும். அகப்பண்பாட்ளேயும் புறப்பண்பாட்ளேயும்
பின்பற்றி நேக்க நவண்டும். நமது மூத்நதார் நமக்கு அளித்தவற்ளற நாம் கபாக்கிஷங்கள்
நபான்று நபணிக்காக்க நவண்டும். நான் எைது பண்பாட்டுக் கூறுகளைப் பின்பற்றியும்
நாகரீகத்துேன் நேந்துககாள்ை என்ளைத் தைார்ப்படுத்திக் ககாள்கிநறன். நாம்
எந்தவழியில் நம்ளமத் தைார்ப்படுத்திக் ககாண்ோலும் நநர்வழியில் கசன்றால் தான் நமது
வாழ்க்ளக மிகவும் சிறப்பாக அளமயும்.
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