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ந� ��ேனா�க�, பயி� ெச�வ�� உண��ப�� எ��, ேமேலா�டமான 

வா�ைவ வாழா�, ஒ�ெவா� ெசய���� ��கிய��வ� அளி�� 

ஒ�ெவா�ைற�� ��கி ��கி ஆரா���, ��பமாக� க�டறி��, 
த�க�ைடய ேவளா� அறிைவ வி��தி ெச�தி��பைத இல�கிய�க� �ல� மிக 
எளிதாக நா� உணரலா�. ச�க இல�கிய�களி� இட� ெப�றி���� ந� 
��ேனா�க� க�டறி�த ேவளா� பணிகைள, இ�றள�� ஏேதா ஒ� நிைலயி� 
நா� விடா� கைட�பி��� வ�கி�ேறா�. ந� ��ேனா�களி� வா��ைக� 
�ழேலா� இைண�த, இைய�த உழ��ெதாழிைல�� எ�தவித ஆ�� 

��ேனா�கேளா, ஆரா��சி நிக��கேளா, சி�தைனகேளா, ஆ��� �ட�கேளா 
இ�லாத கால�க�ட�களி� ந� ��ேனா�க� க�டறி�த ேவளா�ைம� 
ெதாழி���ப�கைள��, அ�றாட ேவளா� பணிக� �றி�த ெச�திகைள�� பல 
இல�கிய�க� ���� ெச�வ� விய�பிைன� த�கி�ற�. இ�ைறய �திய 
ேவளா�ைம� ெதாழி���ப�க� பலவ�றி��� அ�ைறய ேவளா� 
ெதாழி���ப�கேள ஆதாரமாக இ��பைத�  பல இல�கிய�களி� வழி 
காணலா�. ஏெனனி� ம�கேளா� வா��ைகயி� பிைண��வி�ட 
உழ��ெதாழிைல� தனியாக� பிாி��� பா��க இயலாதாைகயா�, பா�� 
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ெபா�ளாக��, பாட�ெபா�ளாக�� ேவளா�ைம� ெச�திக� இல�கிய�களி� 

உவைமகளாக��, நிக��களாக��, அழகிய�களாக�� ஆ�கா�ேக இட� 

ெப�றி��கி�றன. ச�க காலமாகிய கி.�.500-கி.பி.300 வைரயான கால�க�ட�தி� 
ேதா�றிய �றநா��றி� ெச�ைமயான ேவளா�அறிவிய� ெதாழி���ப�க� 
இட� ெப�றி��ப� ப�றிய ெச�திகைள� த��த சா��கேளா� 
ஆவண�ப��தேல இ�க��ைரயி� நிைறவா��. ச�க கால�திய ேவளா�ைம� 
ெதாழி���ப�க� த�கால�திய ேவளா� நைட�ைறகேளா��, தமி�நா� 
ேவளா�ைம� ப�கைல�கழக ஆரா��சி� பாி��ைரகேளா�� 
ஒ�பிட�ப�கி�றன. 

ஒ� விைளநில�ைத உ�வா��த� எ�ப� அ�கால�ேத மிக�� க�னமான 
ஒ� பணியாகேவ பா��க�ப�ட�. விைளநில�கைள உ�வா��வத�காக மர�க� 
எ�லா� எாி�க�ப��� பல�ைற உ��, சீ�ெச�ய�ப��� கா�க� எ�லா� 

விைளநில�களாக உ�மா�கி�றன. ‘கா� ெகா�� நாடா�கி, �ள�ெதா�� வள� 

ெப��கி’ (283-4) எ�� ப��ன�பாைல பாடல�ேய இ���றிைன விள��� 

உ�ைமயாக நா� பா��கலா�. ‘உணெவன�ப�வ� நில�ெதா� நீேர’ (18:21) 
எ�� �றநா��றி� அ� ெகா�� நில� நீ� இவ�றி� இையேப உண�� 
ெபா��களி� ஆ�கமா�� எ�பைத உண��த ப�ைடய� தமி� ம�ன�க�, 
வன�கைள அழி�� விைளநில�களாக மா��� பணிைய� தீவிரமாக� 
கைட�பி��தன�. விைளநில�களி� இைடயறாத விைள�சைல� ெபற� �ள�கைள 
அைம�� நீ�நிைலகைள உ�வா��வைத ம�களி� ேதைவ�கான அரசிய� 
அறமாக� கைட�பி��தன�.    
  ெச�ைமயான கா��� ப�தி எ�றா�, அ� ெசறி�த ம� வள�� 
த�ைமயான நீ�வள�� மி�க ஒ� நில�பர�� எ�பதி� மா���க��� இ�ைல. 
அ�தைகய கா��� ப�திைய� ேத�� ெச�கிற ஒ� ம�ன�, அதைனேய தா�� த� 

ம�க�� வா�� நகரமாக உ�வா�க, உ�மா�ற விைழகிறா�. அ�ேவ பி�னாளி� 
தைலநகரமாக வள��சி�ற ஏ�வாகிற�. ப�ைட நாளி� விைளநில�கைள� �தி� 
�திதாக உ�வா�க, அவரவ� �ய�சி�� உட� திற�ேம அள�ேகாலாக இ��தன. 
அவரவ� ேதைவ�ேக�பேவ விைளநில�கைள விாிவா�கி அைம��� ெகா�டன�. 
�த��ைற சிறிதள� நில� தயாாி��, விைத��, வள��� அ�வைட ெச��, 

அ��த�ைற அேத இட�ைத� ��றி��, அகல�ப��தி விைளநில�ைத 
ேம�ேம�� விாிவா�கி உ�வா�கி� ெகா�டன�. எவராயி�� கா����ள 
மர�கைள ெவ�� விைளநிலமாக ஆ�கி� ெகா��� உாிைம அ�கால�ேத 
ம�க��� அளி�க�ப����த�. இ� தவிர��, அ�வைட ���த பி�� 
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விைளநில�ைத விாி�ப��தி� ெகா�ள��, அவ�க� உ�வா�கிய விைளநில�க� 
அவ��ேக ெசா�தமாக�� ெகா�ள���ய உாிைம�� வழ�க�ப����த�. 

ேவளா� பணிக�� �த�ைமயான� உழேவ ஆ��. உழ� �றி�த  
ெச�திகைள� �றநா�� வழி காணலா�.  உழ� ெச�வத�ெகன ந�� 
பழ�க�ப��த�ப�ட எ��கேள பய�ப��த�ப�கி�றன எ�பைத� �றநா�� 
���கி�ற�. பல எ��க�� ந�ல நைடயிைன உைடய ந�� 
பழ�க�ப��த�ப�ட எ��கேள பய�ப��த�ப�டன.   

“ப� ெல������ ந�ெல�� ேநா�கி” (289:2) 

எ�� அ� �ல�ப��த�ப�கிற�. ந�ெச�, ��ெச� எ�� இ� வித சா�ப�ைய 
ம�ணி� த�ைம ம��� நீ� வர�திைன அ��பைடயாக� ெகா�� ந� 
��ேனா�க� ெச�� வ�தன�.  ந�ெச� சா�ப�யி� நட��� ஒ� மாத�தி�� 
��பாகேவ ந�� உ�� ப��வ�ப��தி� ெதாளி கல��த� (ேச� கல��த�) 
பர�ப��த� ேபா�ற பத�ப���� �ைறகைள� ெச�தன�.  இத� �ல� வய�� 
த�ணீ� ேத�கி நி��� திற� அதிகமாகி�ற�. இதனா�, நில�த� நீ�� 
ேசமி�க�ப�கி�ற�.  
      அதிக �ைற ஆழமாக உழ� ேம�ெகா�வதினா� ேம�ம�ட�தி� உ�ள 
ம�, அாி��� ெச�ல வா����ள�. ேம��, �ரா�ட� ெகா�� உ�வதினா�, 
ம�ணி� அைம�� மாறி ம�ணி� இ��க� ஏ�ப�கி�ற� என� தமி�நா� 
ேவளா�ைம� ப�கைல�கழக� அறி����கி�ற�. இதன��பைடயி� 
��கால�ேத ��ெச� நில�க�, ந�ெச� நில�க� என ம�ணி��� த��தவாறாக 
சாியான அளவி� உழ� ேம�ெகா�ள�ப�வதைன நாமறியலா�. ச�க கால�தி� 
மைழைய ம��ேம ந�பி ெச�ய�ப�� ��ெச� சா�ப�யி� மைழெப��� நா� 
பா���� கா�தி��� மைழ ெப�த பி�ன� கல�ைபயா� உ�� நில�ைத� தயா� 
ெச�வ�.  பல�ைற உ�� பி�ன� விைத�தன�.   

“ கா��ெபய� க��த ெப��பா�� ஈர��� 

   �மி மய�க� பல உ�� வி�தி”    (120:2-3) 
எ�� பாடல�யா� உணரலா�. ெவ�ப� உைடய�� ேவ�ைக மர�க� 
வள��த�மான ேம��நில�தி� கா�கால�தி� ெப�த மைழயா� உ�டான 
ஈர�தி� ��தி உ�டா��ப� பலசா� உ�� விைத�ப�.  ��தி உ�டா�மா� 
��ெச� நில� பல�ைற உ�த� எ�ப� உ�தி ெச�ய�ப�கிற�. ேம��, உ�த 
பி�� பர�� எ�ற க�வி ெகா�� வய���ள ேம� ப�ள�க� 
சம�ப��த�ப�கி�றன.   

“மல��மிளி� ெச�வி� தள�� த��தி�ட”  (61:3) 

‘தள��’ எ�ப� ேச��� க��ைய உைட��� ப� ேபா�ற அைம��ைடய 
க�வியா��.  இ� வய�� உ�ள ேச��� க��கைள உைட�� நில�ைத 
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சம�ப���வத�காக� பய�ப��த�ப�கிற�. சீரான நீ��பாசன ேமலா�ைம�� 
சாியான அளவி� நில�ைத சம� ெச�வ� எ�ப� உக�ததா�� என� தமி�நா� 
ேவளா�ைம� ப�கைல�கழக� பாி��ைர�கி�ற�.  

��ைல நில�தி� ஆ�மா�க��, ம�த நில�தி� எ�ைமக�� மி�தியாக 
இ��தைமயா� அவ�றி� எ�ைவ வய��� உரமாக� பய�ப���தைல 
வழ�கமாக� ெகா����தன�.  கா�நைடகளி� கழி�� ெபா�ளாகிய சாண�ைத� 
‘தாெத�’ என� �றநா�� உ�பட� பல இல�கிய�க� உைர�கி�றன.   

‘ெதா�ல� விைள�தன நில� வள� கர�பி��’  (203:2) 
��ேப விைள�� வி�ேடா� என நில� த� வள�திைன ஒளி�தா�� ��� ைவ�த 
எ� இ�ேபா�, இ�த சா�ப�யி� விைளைவ� த�வதாக� �றநா�� 
உண���கி�ற�. இதி���� எ� இ�த�� ��கிய��வ� 
உண��த�ப�கி�ற�. ெதா� உர�ைத��, ப��தா� உர�திைன�� 
இடேவ��ெமன தமி�நா� ேவளா�ைம� ப�கைல�கழக� பாி��ைர 
வழ��கி�ற�. ெதா� எ� அ�ல� ம�� உர�, ஒ� ஏ�க��� 12.5 ட��� 

ப��தா� உரெமனி� ஒ� ஏ�க��� 6.25 ட� இட ேவ��ெமன�� ேம��, 
ெதா� உர� பய�பா� ெந��� வள��சி ம��� ெந��� மக�ைல 
அதிகாி�கி�ற� என�� ஆரா��சியி� �ல� நி�பி�க�ப���ள�. 

                 “ஏ� பர�த வய�, நீ� பர�த ெச�வி�” 

ஏ� உ�த வய��, நீ� நிைற�� ந�மணமி�க ேச� நிைற�தி��பதாக 
உைர�கி�ற�.ந�ல நீ�வளேம ந�ல ம� வள�ைத� தீ�மானி�பதா��.   

       விைதக�, விைத�� �ைறக� �றி��� �றநா�றி� இட� ெப�றி���� 
ெச�திக� ஈ�� ெதா��க�ப���ளன. �றநா�றி� விைத �றி�த ஒ� அாிய 
ெச�தி இட� ெப�றி��கி�ற�. விைத�பத�கான எ�த விைதயாயி�� அதைன 
எ�த உழவ�� வி�பைன ெச�வதி�ைல.  எ�காரண� ெகா��� யா�� 
விைதகைள� தானமாகேவா, வி�பேதா கிைடயா�.  அ� ம��ம�லா� க�� 
ப�சகால�தி� அ�த விைதயிைன உர�� இ��� ��றி உண� சைம�ப�� 
இ�ைல.  பய�தர���ய விைதகைள� ��றி உணவாக உ�பவ�க� விைத�� 
விைள�ச� எ���� திறைமயி�லாதவ�க� எ�� �றநா�� ���கி�ற�. 
   “ நனிேபைதைய நயனி� ��ற� 

    விரகி�ைமயி� வி�தி�� உ�டைன”         (227:1-2) 

விைத��, விைளவி��, அ�வைட ெச�ய�ப�� விைதகைள� ��றி உ�பவ� 
அறிவ�றவ� (நனி ேபைத) எ�ப� ��ட�ப�கி�ற�. ஏெனனி� விைதைய 
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வி�பைன ெச��� வழ�க� இ�லாததா� விைதக� ேவ� எ��ேம கிைட�காத 
�ழ�� ஒ� உழவ� இனி விவசாயேம ெச�ய இயலா� ேபா�வி��. இதனா�, 
அவ� ��ேய அழி��ேபா��.  ஆைகயினாேலேய விைதைய� ��றி 
உ�பவைன� �றநா��, அறிவ�றவ� எ�� வைச பா�கி�ற�. இ��வைம 
இ�விட�தி� மிக அழகாக ேந��தியாக� ைகயாள�ப���ள�.   
      கி�ளிவளவ� ேபா��கள�தி� உயி�கைள� ெகா�� ��றி� (எமனி�) 
பசிைய� தீ��தா� அ�தைகயவைன, எமேன! நீ இ�� ெகா��வி�டா�. ஆதலா� 

இனி உ� பசிைய� ேபா��பவ� யா�? எ��, உன�� ேவ��ய உணைவ� 

த�கி�ற கி�ளிவளவைன� ெகா�ற�, விைதையேய ��றி உ�டத�� ேந� 
எ�கிறா� மாசா��வனா� எ�� �லவ�.  இதனி�� விைதகைள உழவ�க� 
தா�கேள ேசமி�� ைவ�பத�றி ேவ� எ��� கிைட�கா� எ�ப� �லனாகி�ற�.  
இைத� ேபா�ேற ம��ெமா� ெச�தி – வய�களி� விைத��� பயி� ெச�� 
விைள�சைல� ெப�� வ�வாைய அறியாத உழவ�க�தா� விைதைய உ�ப�.  
விைதயிைன� ��றி உ��வி�டா� விைத��� கால�தி� விைத கிைட�காம� 
ேபா�வி��. அவரவ� ேதைவ�ேக�ப விைதயிைன ேசமி�� ைவ�பேதா�, 
விைதகைள வி��� வழ�க�மி�ைல. 
    “வா�த�� வ�உ� வய� வள� அறியா� 

   ���� உழவ� வி���டா��”               (230:12-13) 

விைத��, வள��� அ�வைட ெச��� வய�� வளைம அறியாத உழவேன 

விைதயிைன� ��றி உ�பா�;  இதனா� அவ� ��ேய அழி��ேபா�� எ�� 
விைதயி� மக��வ�ைத� �றநா�� விள��கி�ற�. 

     விைளநில�கைள உ�வா��வத�காக மர�க� எ�லா� எாி�க�ப��� 
பல�ைற உ�� கா�க� எ�லா� விைளநில�களாக உ�மா�கி�றன.(கா� 
ெகா�� நாடா�கி) மர�க� எாி�க�ப�ட� காி�த �ன�தி� ஐவன ெந�ேலா� 
திைனைய�� ேச��� விைத�ப�. 
   “காி�ைம மய�கிய அக�க� ெகா�ைல 

    ஐவன� வி�தி ைம�ற� கவினி”        (159:15-17) 
�ள��� பாசன�தி� ெவ�ெண� விைத�க�ப�கி�ற�.  

“�ள�கீ� விைள�த கைள� ெகா� ெவ�ெண�”   (33:5) 

கா��� ப�றி அக��த ��தியி� உழாமேலேய சி�திைனைய விைத�ப�. 
  “உழாஅ� வி�திய ப�உ��ர� சி�திைன”  (163:4) 
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�றி�சி நிலமாைகயா� ஆ�ேக உழ�� க�விக� பய�பா� மிக�� 
தாமதமாகேவ வ�தி��க����.உழ�� க�விகளி� பய�பா��லாத அ�த� 
கால�க�ட�தி� ப�றிக� கிழ�கி�காக அக��த நில�தி� மைழெப�த பி�ன� 
�றி�சிம�க� சி�திைனைய விைத�ப�. 
   “கறிவள� அ��க�� மல�த கா�த� 
    ெகா�� கிழ�� மிளிர� கி�� கிைளெயா�  
    க��க�ேகழ� உ�த �மி 
    ந�நா� வ�பத� ேநா�கி �றவ� 
    உழா� வி�திய ப�உ� �ர�சி�திைன”    (168-2-6) 

     நில�ைத� ��றி இ���களா� ேவ�யைம�க�ப�ட ���ல�தி� வரகிைன 
விைத�ப�. 
   “இ���பட�ைப மறி ேம�� ெதாழி�த 
   ��ந� ��ைஞ� ெகா��க� ��றட� 
   ���ல வரகி�”                           (197-12) 

ப�வமைழ ெப�ய� ெதாட�கிய பி��, பலப�யாக உ�� �ர��ய ��தியி� 
�ைற�ப� வரகிைன விைத�ப�. 
   “�ழி மய�க� பல உ�� வி�தி”      (120:2) 

 : 
 பலசா� ந�றாக உ�� கைள நீ�கிய பி�ன� உரமி�� நீ� பா��ச�ெப�ற 
வய�களி� நா���கைள ந�றாக அ��த ந�வா�க� எ�பதைன “நீ�� ெச�வி� 
நா���ய��த நி� ந�நேரா� ேசறியாயி�” (ந�.6:7)எ�� பாடல� 
இய��கி�ற�.  “ெந��கி ந�� விைள�ச� ெப���க” எ�� உழ��ெதாழி��� 
அறிவிய� இ�� வழிகா��கிற�. அ�ேற ெந��கி ந�� விைள�ச� ���� 
உ�தி இ��ததாக ஆ�� �ல�கிழா� பாட� எ����கா��கிற�. 
   “ஒ�பி� ப��� சீறிட� 

    எ� களி� �ர��� நா�கிழேவாேய” (40) 

ஒ� ெப� யாைன ப���மள� சிறிய இடமாயி��, அத�க� உ�ப�திைய� 

ெப��கி, ஏ� களி�கைள� பா�கா�கவ�ல உணைவ விைளவி��� ேசாழ 

நா���� உாியவேன” எ�� �றநா�� ��கி�ற�. ந�ெச� நிலமாயி��, 
��ெச� நிலமாயி�� இட� அக�றி��� விைள� ���கியி��தா� அ� 
பயன�ற� எ�பைத, 

   “ வி�தி வா�ேநா��� ���லமி க�ணக� 
     ைவ�பி�� ஆயி�� ந�ணி ஆ�� 
     இைறவ� தா�� உதவாேத”          (18) 
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��ெச� நில� இடமக��� விைள�� ெப��காைமயா� பயனி�ைல எ�பைத� 
�டவியனா� உண���கிறா�. 

கைளக� எ�த ஆ���� எ�த� ப�வ�தி�� எ�ெபா�� 
ேவ��மானா�� �ைள�� வள�வத�� அவ�றி� விைதகளி� உயி���� 
த�ைம�ேம ��கிய� காரணமாக விள��கி�ற�. நில�தி� வி��த 
கைள�ெச�யி� விைதக� ஏ�ற ��நிைல வா����ேபா� �ைளவி�� 
வள��சியைட��. இ�ேவ விைதயி� உயி���� த�ைம ஆ��. கைளகைள 
உ�ெகா��� மா�களி� சாண�தி� கைளகளி� விைதக� காண�ப�டா�� 
அைவ ��கிய கால�தி� த��ைடய �ைள���திறைன இழ��வி�வதி�ைல. 
ஆனா�, சாண�ைத ந�� ம�க வி��ேபா� இய�பாகேவ கைளக� ம��� 
அவ�றி� விைதக� உயி���� த�ைமைய இழ��வி�கி�றன. 
 வர� சா�ப� �றி�த �றநா��� ெச�தியி� கைளெய��த� ப�றிய  
விள�க� காண�ப�கி�ற�. ெவ�ப� உைடய��, ேவ�ைகமர�க� 
வள��த�மான ேம�� நில�தி� கா� கால�தி� ெப�த மைழயா� உ�டான 
ஈர�தி� ��தி உ�டா��ப� பலசா� உ�� விைத�ப�.  விைத�� �ைள�த 
பயி�கைள ஒ��� ெச�வத���, கைள எ��பத��� ப�கல�ைபயா� 
உ�வ�.ப�ைல� ேபா�ற �ைன ெகா�ட இ�த� கல�ைபைய� ெகா�� 
உ�தா� கைளக� நீ���.  இ�வா� உ�வதைன� ப��யா�த� எ��� 
தாளிய��த� எ��� உைர�ப�.  ேம��, ‘ப��’ எ�ப� ஒ�வைக� கைள எ�� 
��ேவா�� உ��.  இ� வர�ேபால இ����.  ப� ேபா�� ெவ�ைமயாக� 
������.  ஆதலா� ‘ப��’ எ�� ��வ�� உ��. 
கைளெய��க�ப�டைமயா�, இைவ தைழ��� ெப�கி ெம�ைமயான மயி�� 
ஈ�றணிைம ெகா�ட ெப� மயி� ேபா�� ஓ�கி� காிய த�� நீ�� பாைள 
விாி��, கதிாி� அ��� தைல�� கா��� ந�றாக விைள�த �திய வரகிைன 
அ��ப� என �றநா�� உைர�கி�ற�. ப�ைல� ேபா�ற �ைன ெகா�ட 
கல�ைப.  இதைன� பயிாிைடேய இ�� உ�தா� கைளக� நீ���.  இ�வா� 
உ�த� ப��யா�த� (அ�ல�) தாளிய��த� என�ப��.ப�� எ�� 
ஒ�வைகயான கைள எ��� உைர�ப�. இ� வர�ேபால இ����. ப� ேபா�� 
ெவ�ைமயாக� ����. அ�த� ‘ப��’ கைளைய நீ��தைல�� �றி�பிடலா�. 
    “ெவ��� விைள�த ேவ�ைக� ெச��வ� 
    கா�� ெபய� க��த ெப��பா�� ஈர��� 
    �மி மய�க� பல உ�� வி�தி� 
    ப�� ஆ�ய ப�கிைள� ெச�வி� 
    கைளகா� கழா�� ேதா� ஒ�� ந�தி”   (120:1-5) 
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என வர� சா�ப���, �றி�சி நில�தி�, ைகயாள�ப�ட ெதாழி���ப�திைன�� 
இ�பாடல�க� உண���கி�றன. கைளெய���� ெதாழி���ப� �றநா�� 
கால�திேலேய �ழ�க�தி���த��,  அ�பணிைய�� ெப�கேள நிைறேவ�றின� 
எ�பைத�� பி�வ�மா� அறியலா�.    
  “ ெகா�ைட� �ைழ� த�தைழ� கைடசிய� 

   சி�மா� ெந�த� ஆ�பேலா� க���”     (61:1-2) 
ெப�க� ெந� வய�� கைளயாக வள��த ெந�தைல�� ஆ�பைல�� பறி�ப� 
என� �றநா�� ��கி�ற�. கைள கைள�� ெப�க� ‘கைடசிய�’ எ�� 

கைல�ெசா�லா� �றி�க�ப�கி�றன�.  

  ெப��பா�ைம பக�ெபா�தி�� சி�பா�ைம இர��ெபா�தி�� 
அ�வைட நிக��தின�. ப�றி, யாைன ேபா�ற வில��க� ஊ� ெச�யாதி���� 

ெபா��� இரவி� அ�வைட ெச�தன�. ெதா�டக�சி�பைற �ழ�கி��, பைற 

ஒ����, த��ைம பா��� அ�வைட ெச�தன�. கா�கைள அழி�� 

விைளநில�களாக மா�றியைமயா��, கா�க��க�கிேலேய விைளநில�க� 
காண�ப�டைமயா�� கா�� வில��களினா� இைட��க� அ��க� 
நிக��தி��தன. இைச� க�விகைள �ழ�கி, கா��வில��கைள� �ர�தின�. 
இ�ெச�தியிைன� பல இல�கிய�க� �ல� நா� அறி��ெகா�ளலா�.   

அாிவா� ெகா�� அ�வைட ெச�த ெச�தி �றநா�றி� இட� 
ெப�றி��கி�ற�. மக�� அதிகமா��ேபா� அ�வைட� பணி�� 
அதிகமி��பதினா�, அாிவாளி� �� ம����ேபா� ஆைமயி� ஓ��� 
��தீ���ெகா�வதாக� �றி�பிட�ப�கி�ற�.  

“ெந�லாி ெதா�வ� ��வா� ம��கி� 
   பி�ைள மற�ெதா� அாிய க� ெச�� 
   அ�ள� யாைம� �� �ற�� உறி���”          (379:3-5) 
விைள�த வர� அ�வைட ெச�ய�ப�� ெச�திைய� கீ��கா�� பாடல�க� 
விள��கி�றன. 

“ெம�மயி� �னி���ெபைட க��ப நீ�� 
    க��தா�ேபாகி ஒ����� விாி�� 
    கீ�� ேம�� எ�சாைய� பல கா��� 
    வாயிதி� விைள�த ��வர� அாிய”       (120:6-9) 

      அ�வைட ெச�ய�ப�ட வர��தாைள� தா�ப���� பி�ன� �ளகா� 
ெபா���றி� ��ைம�ப���வ�.  எ��கைள வி��� பிைணய� ெச�ய� 
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ேபா�மான அளவி�லாம�, சிறிய அளவி� கதி�க� இ��தா� இைளஞ�க�, 
கா�களாேலேய வர��தாைள மிதி�� வரகிைன ம��� தனியாக� பிாி�ெத��ப�.  
   “எ��கா� உறாஅ� இைளஞ� ெகா�ற   

   சி�விைள வரகி� ��ெல� ��ைப”     (327:1-2) 
அ�வைட ெச�த ெந�ைல அ���� ��றி ெந���களி� இ�� ேசமி�ப� 

 ��ைல, �றி�சி, ெந�த� ஆகிய ��� நில�களி�� �ைறேய ஆநிைர 

ேம��த�, ேதென��த�, மீ�பி��த� ம��� உ�� விைளவி�த� எ�பன 

�த�ைம� ெதாழிலாயி��, இ���� நில�களி�� ேவளா�ைம� ெதாழி�� 
சிற�பாக நைட�ெப�ற�. ம�தநில�தி� �த�ைம� ெதாழிேல ேவளா�ைம 
எ�றதினா� விைளெபா��க� அைன��� சிற�பாகேவ ேபச�ப�டன. 
ஆைகயினா�, இ�த நா�� நில�களி�� வணிக� ெச�வ� எ�ப� இய�பான 
ஒ�றாக விள�கிய�. வணிக� எ�ப� இ� நில�க� அ�ல� இ� 
நா�க��கிைடேய நைடெப�� வி�பைன �ைற; வியாபார� எ�ப�, வி�ற�, 

வா�க� இைவ ம��ேம நைடெப�வ�. ச�ைத�ப���த� எ�ப�, வி�ற�, 

வா�க� ம��ம�லா� ேசகாி�த�, ேசமி�த�, பத�ப���த�, உ�திகைள� 

கைட�பி��த�, பண�பாிமா�ற�, விள�பர�ப���த�, �க�ேவா� வி��ப�திைன 
அறித� ேபா�றைவ அைன��� அட�கியதா��. ச�ககால�தி�ஒ� ெபா�ைள� 
ெகா��� ம�ெறா� ெபா�ைள� ெப�� “ப�டமா�� �ைறேய” வணிகமாக 
இ��த�. நாணய�க� ேதா��வத�� ��� இ�ப�டமா�� �ைறேய 
ெந��கால� வழ�கி� இ��� வ�த�. ஒ� நில�தி� உ�ப�தி ெச�ய�ப�� 
விைளெபா�� அ�த நில�தி� ம��ேம விைளய� ��யதாக��, அதிக 
விைள�சைல� தர���யதாக�� உ�ள ெபா�ைள� பிற நில� ப�திக��ேகா 
அ�ல� கட� கட�� பிற நா�க��ேகா ெகா�� ெச�� ப�டமா�� �ைற 
�ல� வி�பைன ெச��, த�க���� ேதைவயான விைளெபா�ைள� ெப��� 
தி��பின�.அ�ெபா�ைள� ெகா��வ�� த�க� நில�பர��களி� வி�பைத�� 
வா��ைகயாக� ெகா����தன�. சா�றாக, ெந�த� நில�தி� விைள�� 

உ���� மா�றாக, ம�தநில�தி� விைள�� ெவ�ெண� ப�டமா�றி� 
ெகா�ள�ப�ட�. ஒேர அளவான உ��� ெந��� மா�றி� ெகா�ள�ப�டன. 

நா�வைக நில�தி�� வசி�த ம�க� த�க� நில�தி� விைளெபா��கைள� 
பிற நில�ப�திக��� எ����ெச�� வணிக� ெச��� �ைற அ�கால�ேத 
காண�ப�ட�.  அத��� பதி�டாக அ�த நில�தி� கிைட��� விைளெபா��, 
உண�� ெபா�ைள விைலயாக� ெப��வ�தன�. இ�தைகய� ப�ட� பாிமா�ற 
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�ைறேய அ�கால�திய வணிக �ைறயாக இ��த�.இ� �றி��� �றநா�றி� 
இட� ெப�றி���� ெச�திகைள� கா�ேபா�.   

� �றி�சி நில�� விைளெபா�� ெகா���� ப�டமா�றாக ம�தநில�� 
விைளெபா�� ெபற�ப�டைத� �றநா�� ���கி�ற�.    

“ �ள�கீ� விைள�த கைள�ெகா� ெவ�ெண� 

       �க�தன� ெகா��ப”                           (33:2-6) 
� �றி�சி மைலநா�� ேவட� �ல�தவ� தயிைர� ெகா���வி�� அத�� 

இைணயாக ம�தநில� ெப�களிட� ெந�ைல� ெப��� ெச�வ�. (33:2-6)  
� ெந�த� நில�தி� கட�� பி��க�ப�ட மீைன� ெகா���� ப�டமா�றாக 

ம�தநில�தி� விைள�த ெந�ைல� ெப��� ெச�றன�.   
      “மீ�ெகா���ெந��ைவஇ”  (343:1) 

� ெந�த�நில கட�கைரயி� உ�ப�கழியி� விைள�த உ�ைப 
எ����ெகா�� �றி�சி நிலமாகிய மைலநா�ைட ேநா�கி� ெச��� 
வ��க� எ�றதி���� ப�டமா�� ெச�தி அறிய�ப�கிற�.   

“கழிஉ�� �க�� க�நா� ம����”     (60:7) 
ப�டமா�றி� �ல� ஒ�நில�தி� மி�தியாக விைளவைத அ�கி� உ�ள பிற 
நில�களி� ப�டமா�றாக வணிக� ேம�ெகா�டைத இத� �ல� நாமறியலா�.   

 வணிக�தி� அ��பைடேய இலாப�, ந�ட� பா��க���ய 

ெதாழி��ைறைய� ெகா�டதா��. த�கால�தி� வணிக� எ�ப� ஈ�, 
இர�கம�றதாக�� இலாப� ஒ�ைற ம��ேம த�க� கண�காக�� ெகா�� 
மனிதேநயம�ற இய�திர�ைத�ேபா� இய�க���யதாக ஒ� பா�ைவ�� 
காண�ப�கி�ற�. ஆனா�, அ�கால�ேத இ�ப��ப�ட வணிக�தி���ட 

த�கெநறி�ைறகைள� கைட�பி����, அற� கா��� வா��தவ�க� ந� 
��ேனா�க� எனி� மிைகயி�ைல.  

 காிகால� கால�தி� த�;க� நில�� விைளெபா��கைள� ெகா���� 
த�க���� ேதைவயான ெபா��கைள� ெப���ெகா�� மா�றி�ெகா�ள� 
ெபா��க� இ�லாதேபா� ேதைவயான ெபா�ைள� ெப���ெகா�� விைள�� 
வ�த பி��, தி��ப� ெகா��கி�ற� பழ�க�� இ��த�. இ�த வணிக�தி� 
‘ந�பி�ைக’ எ�ற ஒ��ம��ேம �தலாக இ��த�. இ��ைறைய “ெந���றி 
ெயதி��ைப ந�கிேயா����” (11:46) என� �றநா�� ‘�றிெயதி���’ எ�கி�ற�. 

த�களி� ேதைவ�ெகன நில� மாறி��, கட� தா���� வணிக� ெச�தைம�� 
அற� ெபா��திய வணிக �ைற�� ந���ேனா�களி� ெப�ைமைய� 
பைறசா��வதாக அைம���ளன. 
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