
 

மதுரை எல்லிஸ் நகரில் ஒரு கட்டடத்தில் ஓர் அரை. அந்த 
அரையில் பத்து குழந்ரதகள் விரையாடிக் ககாண்டிருந்தன. 
சில தவழ்கிை பருவத்தில், சில தத்தித் தத்தி நடக்கிை 
பருவத்தில், சில இன்னும் கதாட்டிலில். கதாட்டிலில் இருக்கிை 
ஒரு குழந்ரத அழ ஆைம்பிக்கிைது. உடனன நடக்கிை 
குழந்ரத ஒன்று னபாய் கதாட்டிரல கமல்ல ஆட்டுகிைது. 
கீனழ தரையில் ஒரு கட்கடறும்பு, தவழ்ந்துககாண்டிருக்கிை 
குழந்ரதக்கருனக ஊர்கிைது. இரதக் கவனித்த இன்கனாரு 
குழந்ரத கட்கடறும்ரபக் ரகயினல எடுத்துப்னபாய் அரைக்கு 
கவளினய னபாடுகிைது. 

அத்தரனயும் அனாரதக் குழந்ரதகள், இவ்வைவு அழகான 
புத்திசாலியான குழந்ரதகரைக்கூட அனாரதகைாக்கிவிட்டுப் னபாய்விடுகிை மனிதர்கள் 
இருக்கிைார்கள். ஆனால் க்னைஸ் ககன்னட் ஃபவுண்னடஷன் னபான்ை சமூக னசரவ 
அரமப்புக்கரை நடத்துகிை மனிதர்களும் இருக்கிைார்கள் என்பது சற்று ஆறுதலான விஷயம். 

இந்த ஃபவுண்னடஷன் இைண்டு வருடங்கைாக நடத்துகிை மழரல இல்லத்திலுள்ை அனாரதக் 
குழந்ரதகரைத் தத்து எடுக்கிைவர்களுக்குத் தருகிைார்கள்; விற்பதில்ரல. குழந்ரதகரை 
அப்படித் தருவதற்கு முன்னால் தத்கதடுக்க விரும்புனவாரைப் பற்றிய தகவல்கரைத் திைட்டி 
அவர்கள் நம்பிக்ரகக்குரியவர்கைா என்று ஆைாய்ச்சியும் கசய்கிைார்கள். 

மழரல இல்லக் கட்டடம் அரமந்துள்ை காம்பவுண்டினலனய ஒருகருரை இல்லம் 
அரமந்திருக்கிைது. இது கதாழு னநாயாளிகளுக்கு 
சிகிச்ரசயளிக்குமிடம். பிச்ரசக்காைர்கைாகத் திரிந்து 
ககாண்டிருக்கிை கதாழு னநாயாளிகரைத் தினசரி ஒருமுரை 
இங்னக வைவரழத்து சிகிச்ரச கசய்கிைார்கள். னநாய் நீங்கிய 
நிரலயில் உள்ை பிச்ரசக்காைர்கரை மதுரைக்கு கவளினய 
உள்ை சினலாஹம் பண்ரையில் னவரலக்கனுப்பு கிைார்கள். 
கதாழு னநாயாளிகரைப் பிச்ரசக்காைர்கைாகனவ 
ரவத்திருந்து விடுதி கட்டித் தந்துக் குடினயற்ைரவப்பது 
சரியல்ல என்ை அடிப்பரடயில் கருரை இல்லம் 
இப்படிப்பட்ட முயற்சிரய னமற்ககாண்டிருக்கிைது. 



ஃபவுண்னடஷனின் மிக முக்கியமான பணி அதன் மருத்துவமரன தான். இந்த 
மருத்துவமரன "இருப்பவனிடம் வாங்கி இல்லாதவனுக்குக் ககாடு'' என்ை அடிப்பரடயில் 
இயங்குகிைது. எல்லிஸ் நகர் குடிரசவாசிகளுக்குப் பயன் தரும் இந்த மருத்துவமரனயில் 
குடிரசவாசிகளுக்ககன்று தனியான குரைந்த கட்டைமும் வசதியுள்னைார்க்ககன தனியான 
உயர்ந்த கட்டைமும் வசூலிக்கப்படுகிைது. மருத்துவ கவனிப்பு இரு சாைார்க்கும் ஒனை தைத்தில் 
வழங்கப்படுகிைகதன நிர்வாகிகள் ஆணித்தைமாகச் கசால்கிைார்கள். இந்த மருத்துவமரனரய 
ஒட்டி ஓர் ஆனலாசரன நிரலயம் அண்ரமயில் அரமக்கப்பட்டிருக்கிைது. இரைஞர்களின் 
பிைச்ரனகளுக்கு, மைமானவர்களுக்கு Counseling centre ஆக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

க்னைஸ் ககன்னட் ஃபவுண்னடஷன் நடத்தும் இந்தப் பணிகளுக்குப் பின்னணியில் 
ஆட்டுவிக்கிை சக்தியாக இயங்குகிைது மதுரை அைசைடியிலரமந்துள்ை தமிழ்நாடு இரையியற் 
கல்லூரி. ப்ைாட்கடஸ்ட்கடண்ட் கிறித்துவப் பிரிவினைால் நடத்தப்படும் இக்கல்லூரி ஒரு 
னவதாகமக் கல்லூரி, மத அரமப்புக்களில் பணியாற்றும் குருமார்கள் இங்னக தான் 
உருவாகிைார்கள். 

பத்து வயது நிைம்பிய இக்கல்லூரி கிறித்துவம் பற்றிய னமனாட்டுப் பார்ரவரய நிைாகரித்து, 
இந்திய மயமான கிறித்துவம் என்ை அடிப்பரடயில் இயங்குகிைது. இக்கல்லூரியில் படிக்கும் 
(குருமார்கைாக னவண்டிய) மாைவர்கள் ககன்னட் ஃபவுண் னடஷனின் சமூகப் பணிகளில் 
பங்னகற்று வழி நடத்துகிைார்கள். 

இரையியற் கல்லூரினயாடு கதாடர்புககாண்டு நடந்துவரும் மற்கைாரு அரமப்பு னவரல 
னதடும் இரைஞர் கழகமாகும். மதுரை திருநகரில் அரமந்துள்ை இக்கழகம் னவரல னதடும் 
இரைஞர்கரைத் தன் உறுப்பினர்கைாகக் ககாண்டிருக்கிைது. இக்கழகம் கசாந்தமாக ஓர் 
அச்சகத்ரத நிர்வகிக்கிைது. இந்த அச்சகம் அைசால் ஒரு பயிற்சி நிரலயமாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டு இங்னக பயின்ை நூற்றுக்கைக்கான அச்சகத் கதாழிலாைர்கள் னவறு 
அச்சகங்களில் பணிபுரிகிைார்கள். மக்களிரடனய விழிப்புைர்ச்சிரய ஏற்படுத்துவரத ஒரு 
பணியாகக் ககாண்டுள்ை இக்கழகம் 'அவசைம்' என்ை தரலப்பில் ஒரு சிறு பத்திரிரக 
நடத்துகிைது. 

இன்ப இல்லம், அருைகம் என்ை இன்னும் இைண்டு அரமப்புக்களும் இரையியற் கல்லூரியின் 
ஆனலாசரனனயாடு இயங்கிவருகின்ைன. இன்ப இல்லம் ஆதைவற்ை முதினயார்களுக்கான 
இல்லமாகும். இங்குள்ை முதினயார்கள் தாங்கனை சரமயற் கபாறுப்ரப னமற்ககாண்டு, ஒய்வு 
னநைத்தில் பாய்கள் னவய்ந்தும் ஜீவிக்கின்ைனர். அருைகம் இைரமயினலனய சமூகக் 
ககாடுரமகளுக்காைான கபண்களின் புகலிடமாக விைங்குகிைது. 

அருைகத்தில் புகலிடம் னதடும் கபண்கள் காதலனால் ரகவிடப்பட்டவர்கள், கபற்னைாருடன் 
சச்சைவினால் வீட்டிலிருந்து ஓடிப்னபாய் விபசாை விடுதிகளில் சிக்கியவர்கள் எனப் பல 
வரகயினைாக இருக்கிைார்கள். இவர்கரை மீட்டுவை அருைகத்தினர் பல முரை விபசாை 
விடுதிகளின் னபாக்கிரிகளுடனும் சிலசமயம் சட்டத்துடனும் னபாைாட னவண்டியிருக்கிைது. 



இங்குள்ை கபண்கள் ரகவிரனப் கபாருட்கரைத் தயாரிக்கிைார்கள். தறி னபாடுகிைார்கள். பாய் 
னவய்கிைார்கள். சில அபூர்வமான தருைங்களில் திருமைமாகி அருைகத்திலிருந்து 
கவளினயறுகிைார்கள். இந்தப் கபண்கரைத் திருமைம் கசய்ய முன்வருகிைவர்களில் பலர் 
பின்னர் அவர்கரை அரழத்துப்னபாய் விபசாைத்தில் ஈடுபடுத்தக்கூடியவர்கைாயும் 
இருப்பதனால் மிகுந்த எச்சரிக்ரகனயாடு இருக்க னவண்டியிருக்கிைது என்கிைார்கள் 
நிர்வாகிகள். 

அடிப்பரடகளினலனய னகாைாறுகள் அரமந்துள்ை ஒரு சமூக அரமப்பில் இப்படிப்பட்ட சமூக 
னசரவயினால் பிைச்ரனகள் தீர்ந்துவிடுமா? இல்ரல சமூக அரமப்பு மாறிவிடுமா? நிச்சயமாக 
இல்ரல. இதனால் இந்தப் பணிகள் அவசியமில்ரல என்பதல்ல. இந்தப் பணிகள் உடனடியான 
குரைந்தபட்சத் தீர்வுகரைத் தை நடக்கும்னபானத கதாரல னநாக்னகாடு நிைந்தைமான தீர்வுக்கும் 
உரழத்தாக னவண்டும். 

இந்த உண்ரமரய இரையியற் கல்லூரியினர் உைர்ந்திருக்கிைார்கள். கவறுனம ஆதைவளிப்பது, 
நன்ககாரடகள் வழங்குவகதல்லாம் னபாதாது. தங்கள் பிைச்ரனகளுக்குக் காைைம் என்ன 
என்பரத மக்கள் உைர்ந்து விழிப்புைர்வு கபற்று கசயல்படனவண்டும் என்று புரிந்திருப்பதால், 
பிைந்த அரமப்புதான் கிைாமிய இரையியல் நிறுவனம் (Rural Theological Institute). 

மதுரை நகருக்கு கவளினய அவனியாபுைத்துக்கருனக குசவன் குண்டு என்ை கிைாமத்தில் 
கபத்னதல் பண்ரையில் இருக்கிைது ‘கிைாமிய இரையியல் நிறுவனம்’. முதினயார் கல்வித் 
திட்டத்தில் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிரலயமாக இது இருக்கிைது. இங்னக இரையியற் கல்லுாரி 
மாைவர்களில் சிலர் தங்கியிருந்து கிைாமவாசிகனைாடு னநைடி கதாடர்புககாள்ளுகிைார்கள். 
வரலயப்பட்டி, பாப்பானனாரட, சின்ன உரடப்பு, குசவன் குண்டு. கதாட்டியப்பட்டி, ஒத்த 
ஆலங்குைம், கபரிய ஆலங்குைம், கம்பக் குைம், ைாமன் குைம் என்று சுற்றியுள்ை 
கிைாமங்களில் நிறுவனத்தின் ஊக்குநர்களும், மாைவர்களும் பணியாற்றுகின்ைனர். 

இங்குள்ை பால் விவசாயிகள் தங்கள் பாரல இரடத்தைகர்களிடம் விற்று னமலும் னமலும் 
கடனாளியாக இருந்த நிரலரய மாற்ை அவர்கரை ஒன்றுபடுத்திக் கூட்டுைவு கசாரசட்டிகரை 
ஏற்படுத்த முயற்சி நடந்தது. இந்த முயற்சிரய இரடத்தைகர்கள் தடுத்தனர். உதவி தருவதாகச் 
கசான்ன வங்கியும் கரடசி நிமிடத்தில் ரகவிட்டது. (விசிட்டர் 01-02-1980 இதழில் இதுபற்றிய 
கட்டுரை கவளியாயிற்று). ஆனால் ஒன்று திைட்டப்பட்ட மக்கள் உறுதியாக நின்ைதாலும் 
விசிட்டர் கட்டுரைக்குப் பின், வங்கிகள் கடன் வழங்கின. இப்னபாது கூட்டுைவு கசாரசட்டி 
நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

இனதனபால் இரடத்தைகர்கள் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் சுமார் பத்தாயிைம் மல்லிரகப் பூ 
விவசாயிகரை ஒன்று திைட்டும் முயற்சியில் நிறுவனத்தின் ஊக்குநர்கள் முரனந்துள்ைனர். 
கிைாம மக்களினலனய விழிப்புைர்வு கபற்ை இரைஞர்கள் இதினல ஆர்வத்னதாடு 
உரழக்கின்ைனர். 

வைட்டுப் பிைசாைத்தினால் மக்களிரடனய சமய நம்பிக்ரகரய, கடவுள் பக்திரய ஏற்படுத்தவும் 
முடியாது; அகற்ைவும் முடியாது. மக்களின் அன்ைாடப் பிைச்ரனகரையும் சமுகச் சூழரலயும் 



கைக்கில் எடுத்துக்ககாள்ைாமல் இரையியலும், அைசியலும் இருக்க முடியாது. ஒருபுைம் 
னசரவயும் மறுபுைம் அடிப்பரடச் சமூக அரமப்பின் மாற்ைத்துக்கான உரழப்பிலும் 
ஈடுபடுவதில் தான் மக்களின் உண்ரம மகிழ்ச்சிக்கு வழி வகுக்க முடியும். இந்த உண்ரமகள் 
உைர்ந்த திரசயில் இரையியற் கல்லூரி முதலடி எடுத்து ரவத்திருக்கிைகதனலாம். 

      விசிட்டர்                     
  01-06-1980 


