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வண�க�.
இ� எ� ஏழாவ� �� ��. ��ைதய

ஆ�

��

��க�� ப��யைல இ�த �� ��� கைட�
ப�க��� ெகா����ேள�. �த� �� �� 2013 ஆ�
ஆ�� இ���� ெவ���ேட�. கட�த 14 மாத�க��
ஆ� �� ��க� வ�யாக 66000+ ேப�கைள
ெச�றைட���ேள�. இ� வைர��� அ��� ��தகமாக
டால� நகர� எ�ற �த� ��தக� ெவ� வ�த�. ேம��
இர�� ��தக�க� அ���காக கா������ உ�ள�.
இைணய� எ�ெறா� வச� ம��� வ�� இ��காத
ப�ச��� நா�� சராச� ����� வா�யாக� தா� எ�
வா��ைகைய
க�����ேப�.
கைட�
வைர���
என��� இ���� எ���� �றைமைய க����க
��யா�. இைணய��� த�� எ��� வரவைழ�க,
பரவலா�க உைழ�த அைனவ���� எ� வண�க�.
எ�
ேத�ய�
இ�ல�
வைலப���
எ�த�ப�ட
க��ைரகைள
இ��
உ�க���
ெதா����
ெகா����ேள�. உண�, ஆ��க�, அர�ய� இ�த
���ேம
ம�க��
அவ�ய
ேதைவயாக
உ�ள�.
அர�ய� எ�பதைன கால� காலமாக ம�க� நம��
ேதைவ��லாத�
என�
க��
ஒ����
ெச��
ெகா�ேட இ��தா�� ஏேதாெவா� �ப��� வா�லாக
ஒ�ெவா�வைர��
தா���
ெகா�ேட
தா�
இ����ற�. இ��ய ஜனநாயக��� ேத�த� அர�ய�

இ��த�. ஆனா� இ�� ப�ணாம வள����� சா�
அர�ய�, மத அர�ய�, ெமா� அர�ய�, �ரா��ய ெவ�
அர�ய� என பல ��களாக �����ள�.
ஆனா�
த�ெபா��
த��நா���
இைட�
ேத�த�கைள��, ஐ�� வ�ட���� ஒ� �ைற வ���ற
ெபா�� ேத�த�கைள�� ெபா� ம�க� ஆ�வ�ட�
எ��பா��� கா������றன�. காரண�
ஓ���காக
�ைட��� ெசா�ப� ெதாைக எ�ப� அவ�க� ���ப�
ஒ� மாத� ���க ேச��க ��யாத ெதாைகயாக
உ�ள�. ம�க� ஓ���காக ��ச��� ேக�� வா���
ெகா���றன�.
அர�ய�வா�க��
ெவ�க���
ெகா���� பழ� ��டன�.
இ�� ெதா��க�ப���ள 31 க��ைரக��
எ�
வைலப��� ெவ���ட இர�� நாைள��� ஆ�ர�
ேப�க��� ேம� ப��க�ப�ட க��ைரயா��. ப��த
பல�� த�க� ெதாட��� உ�ளவ�க��� ப���ததாக
����ட��� ெத���� இ��தன�.
காைர��� உணவக� ப���� எ�த�ப�ட ஒ�ெவா�
க��ைர�� வா��தவ�க�� ���ப நல�� அ�கைற
ெச���ய�. ஆ��க� ���த க��ைரக� அவ�க��

��தைனகைள உர�� பா��த�. எ�ேபா��
ேபால
அர�ய� க��ைரக� அ�க வாசக�கைள தள����
ெகா�� வ�� ேச��த�. ஒ�ெவா�
க��ைர��
த��ப�ட �ைற�� என��� ���� அ��த�.
கட�த ஐ�� வ�டமாக இைணய��� ெசய�ப���
ெகா������ என�� நா� சா����ள ஆய�த ஆைட�
ெதா��
வா��ைக
ம���
���ப
வா��ைக��
அ�பா�ப�� எ�னா� ஆன ���ப�கைள வைலப���
வா�லாக பல�� பா�ைவ�� பைட���ேள�. நா�
வா��
ச�க�
���த
�ம�சன�கைள
இ�ேக
ைவ���ேள�. மா�ற� ஒ�ேற மாறாத� எ�பைத
உ��யாக ந����ேற�. ��சய� இ�ேக மா�த� வ��
எ�ற எ�ண��� ெபா�� ேபா�� �சய�க�� அ�க�
கவன� ெச��தாம� ஒ�ெவா�வ�� ��தைனக��கான
�ைதகைள ஒ�ெவா� சமய��� �ைத�� வ���ேள�.
வா��பவ�க��� ����ைய� த�த ம���� என��
�ைட���ள�. ந��.
ந��ட�
(ேஜா�� �����)
03.03.2015

ெதாட���� – powerjothig@yahoo.com
வைலப�� http://deviyar-illam.blogspot.com

2

உணேவ ம���

�த� ப�� - உணேவ
ம���

1

காைர��� உணவக� - அள��லா
சா�பா�

1.

காைர��� உணவக�
- அள��லா சா�பா�

எ�வள� ேவ��மானா�� சா��ட��.
எ�ெபா�� ேவ��மான�� சா��ட��.
எ�லாவ�ைற�� சா��ட��.

ஆனா� ஆேரா��ய��� �ைறேய�� வ�� �ட��டா�.
இ�தாேன நா� அைனவ���� இ���� ஆைச? ஆனா�
எதா��த�
எ�ப�
எ�லா
இட�க���
தைல�ழாக�தாேன இ��� ெதாைல���ற�.
எ� தா�தா இற�த ேபா� வய� 84. இர�� ஈ� இ��
சா���� ���த �ற� தா� எ�ேர இ��பவ�க�ட�
ேபச� ெதாட��வா�. அ��� ேவக� ம���ப�ேம
த�ர� �ைறயா�. ஒ� ஈ� எ�ப� எ�� எ�ற
எ���ைக ெகா�ட�. சா�பா�
ச��
ேபா�ற
சமா�சார�க�
எ�றா�
���
கடா�
��வா�.
அ���� அைர�த �ளகா� �ைவய�. ெச��� ஆ��ய
ந�ெல�ென�. கல�� ெகா�� �ழ��� ெகா��
��பைத� பா��பவ�க���� ேப� வ�� ���. ஆனா�
காைல�� அ�ேக இ��த ஊர��கைர�� ஏெழ��
��� வ�� ��வா�. மாைல�� 4 �ேலா��ட�
ெதாைல�� உ�ள ேகா����� �ன�ேதா�� ெச��
வ�வைத� பா��� இ���ேற�.
���� ேபா� ெசா����� தா� ப��தா�. காைல��
எ��த அவ� உட�� இ��த�. உட��� ��� இ�ைல.
அ�பா���

60வ�

வய�

����

வைர���

உண�

�சய��� அ�ப���� த�பாத ��ைளயாக இ��தா�.
அைசவ ெவ�ய� எ�ேற அைழக�லா�. ஆனா� கைட��
கால��� வ�த ச��கைர ேநாைய அவ� ெபா��ப��தேவ
இ�ைல.
ெப��பா��
ச��கைர
ேநாயா�கைள�
கவ����
பா��க�.
ச��கைர
ேநா�
வ���ள�
எ��
ெத��த��
ம���வ�ட�
ெச�ல�
ெதாட��வ�.
�ன�ேதா�� ம���வ� ெசா��� ம����கைள��
எ���க ெகா�வ�. ஆனா� நா���� நா� உட��
இைள��� ெகா�ேட�����. �����ட கால�����
ஆேள அைடயாள� ெத�யாம� மா����பா�.
அ�ப� எ�றா� உ�ட ம���� பல� தா� எ�ன?
ைவ����த க���பா�க� எ�ன த�த� எ�றா�
���வ� ஒ��ேம இ�ைல.
இத��� �னனா� உ�ள ம���வ� த�டவாள�கைள�
������� ைவ��� ெகா������றா� ெச�ைன��
உ�ள ஒ� இ�லா�ய ம���வ�. ம����லா ம���வ�
எ�ற ெபய�� ெச�ைன, ேகாைவ ேபா�ற இட�க��
��ட�க� நட��� ெகா������றா�.
என��� ெத��� அர�ய�வா� ைவேகா ஒ�வ� தா�

ச��கைர ேநாைய எ�ப�� க����� ைவ����க
ேவ��� எ�பைத��, உட�நல�ைத�� எ�ப�� தன�
க���பா�����
ைவ����க
ேவ���
எ�பைத
நைட�ைற சா��த �சய�க�� சா�த� கா���
ெகா����பவ�.
இைத�
ேபால�தா�
எ�
அ�பா��
ம���வ�
ெகா��த���� எ�த ம���கைள�� உ�ண மா�டா�.
அ�ெவா� �ைல�� �ட���. காரண� சா�பா� ேம�
ைக ைவ�� ��வா�க� எ�ற பய�. மாரைட��� தா�
மரண� அைட�தா�. எ�தான �ைற�� இய�பாக�
ேப���� வ�� ெகா����த ேபா� தா� இற�தா�.
ஆனா� கைட� ஒ� வ�ட��� தா� ேநா�� தா�க�
அ�கமாக இ��த�. உண� தா� அவைர ம�தனாக�
�����பான இைளஞராக� கைட� வைர��� ெகா��
ெச���ய�.
20 வய� வைர��� நா� சா���ட சா�பா���
அள���� 40 வய� ஆன�� மா��ேபாவத�கான ஒேர
காரண�
நம�
உைழ���
அள��
த�ைம��
மா���வேத.
கடநத நா�� வ�ட�களாக நா� ஒேர எைட அள�.

அேத த�ைம. ���ப ேநா�க� எ��� இ�வைர���
அ�ட��ைல. எ�த உட�ப����� ெச�வ��ைல.
பலசமய� அவசர ேவைல�� ெபா��� அ�காைல 4
ம��� ெவ�ேய ெச��� ேபா� ப��த உட�ைப
���� ெகா�� ��� வா��� ெகா�� நைடப���
எ�� பல�� ெச�வைத� பா���� ெகா�ேட நா�
ெச�வ���.
எ� க���பா�. எ� ஆேரா��ய�. எ� ���ப�.
க���பா� இ��தா� வா��ைக. க�ட���� ��டா�
க�மா�. இ�தா� எ�ய த��வ�.
ஆனா� நா�� சா�பா�� ராம� தா�.
க���பா� எ�� எ�தைன ைவ��� ெகா�ட ேபா���
சமய� �ைட�தா� �ளா� த����� அ��ற� அ�ேயா
அ�மாெவ�� த�மா�வ���. இ��தா�� எ�ைன
மா���
ெகா�ள
எ�ண��ைல
எ�பைத
�ட
மன��ைல எ�ப� தா� உ�ைம. ஆனா� உட���
எைத�� த�க��வேத இ�ைல.
காைல�� ��க� க��பைற ெச�� உ�கா��த�ட�
���ய ேநர��� ெவ�ேய வ�� �ட ���தா� ��க

ல�சா�ப�. அ�ேக ேபா� ��க� �ன�க�ட� ேப��
வா��ைத நட�த ேவ������� எ�றா� உட� மன
ஆேரா��ய��� த�ைமைய அ�க�ப��த ேவ���
எ�� அ��த�.
இர�� ப��த அ�கப�ச� அைரம� ேநர�����
ஆ��த ��க� உ�கைள� த��� ெகா���றதா? ��க
தா� ேகா��வர�. ஆனா� இ�ேக பல���� கன��
வ�பவ�க� தா� உத� ����றா�க�.. காரண�
உ�ப� உற��வ� இ�த இர����� தா� ந�
அ�தைன ேப�க�� வா��ைக�� இ���ற�.
ெப�ய நா� �ைன�ேத பா��க ��யாத எ��
ஏராளமான
கா�ய�கைள
மன��
ைவ����ேபா�.
ஆ�ச�யமான சாதைனக� எ�� எ�தைன நா� கட��
வ�தா��, கட�க �ைன�தா�� அ��பைட�� இர�
வ�தா� ப��த�ட� ��க� வர ேவ���. ���
ேவைள�� ப�ெய��தா� தா� சா��ட ����. வ��
ெதாட��� ெபா��� ெகா�ேட���தா� ���ர� நா�
ேப�க� ந�ைம� ��க� ேபா��றா�க� எ�� அ��த�.
பல சாதைனக� ெச�� ��� தன� உட�ைம
ேவதைனயாக ைவ��� ெகா�டா� எ�ன ஆ��?

வா��ைக ���க� ேசாதைன தா�.

இ���ேத�.

இ��ைய� �� �� ���களாக ந��� (�ல� காய
ைவ�க ேவ��� எ�� ெசா��றா�க�. ஆனா�
இ��ைய� காய ைவ�தா� ��� எ�� மா� அத�
த�ைம�� மா� ��� எ��� ெசா���றா�க�)
அதைன ந�றாக� க�� எ���� ெகா�ள ேவ���.
இ���� க��ய த��� பத� ெச�ற�� இ����
அள��� �த��� அள���� ��தமான ேத�� ���
நா�க� ஊறைவ�க ேவ���. ����ள பா��ர�ைத
ெவ��� ைவ�� ���க. ��� நா�� இ�� ேதைன
ந�றாக ஊ��� ���.
காைல�� ப��ல�� ��� ெவ�� வ���� ஒ�
ேத�கர�� ேத�ட� எ��� (ேத�� இ���� ேச���
இ��க ேவ���) சா���� வ�தா� எ�ன ந�ைமக�?
���யமான ேநா� எ����ச�� உ�வா��. எ��கைள�
சமா��க�
பண�ைத�
ேபால
மன��
உட��
உ��யாக�தாேன இ��க ேவ���.

ப�வ�ைல மா�ற��� வ�� ச�� ெதா�தர� காணாம�
ேபா�����ற�.
எைத ேவ��மானா��
ேச���� ெகா���க.

உ�க�

வா���

����

ஆனா� ச�ைய உட��� ேச��க� ெதாட��னா� ச�
பகவா� �ேநக� ���க வ���றா� எ�� அ��த�.
���பாமேலேய உ�ேள வ�� ���. �ற�
����னா�� ெவ�ேய ெச�லா�.

��கேள

ேத� இ�� உ��� பழ�க�ைத� �ன�ேதா��
ப����� ெகா�� வ�� ேபா� தா� ந�றாக�
ப�ெய����. ேத�� ம���வ� �ண�கைள� ப�க�
ப�கமாக எ�தலா�. இ� நா�க� அ�பவ��� க��
ெகா������ உ�ைம.
அ�யமா��� ஔைவயா� ெகா��த ெந��

அைனவ��
வா���
ெகா�ள
ெந��.

அ�றாட
எ����
ேவ��ய�

இ�ேபா� இ��� ேத� ெந�� எ��ற ���� வ��
ெகா������ற�. காைச� ெகா��� ஏமாறாம� நாேம
�� ெந���கா� வா�� வ�� ந��� ேத��
ஊறைவ���
சா��டலா�.
அ�ல�
அ�ப�ேய
�ன�ேதா��
ஒ�றாக�
ப�ைசயாக�
சா��டலா�.
�ழ�ைதக���� சாறாக மா��� �ன�ேதா�� அைர
ட�ள� ெகா��� வரலா�. இ��� ���யமாக ேநா�
எ���� ச��. இ��� கைத கைதயாக எ�த ேவ��ய
ஏராளமான சமா�சார�க�. இய�ைக ம���வ� ����
ஏராளமான வைல���க� உ�ள�. ேத��பா��க�.
நா� சா���� சா�பா��� அள� ேதைவ��ைல.
எ��� சா��டலா�. எ�ேபா�� சா��டலா�. ஆனா�
அ� உட��� த���ட��டா� எ�பைத� கவன���
ைவ����க ேவ���.
ச��யாக மா�ற�ப�� இ��க ேவ���. பண�ைத
���� ேச��� ைவ�தா� ெவ�மான�. ெச��காத
சமா�சார�ைத உட��� ேச��� ைவ�தா� எ�னவா��
எ�ப� ெத��� தாேன?
ெச��தா� ந�ல�. ெச��கா��டா�?
வாைய ெபா��� ெகா�� இ��ப� அைத �ட ந�ல�.

இ� ெர�� ம��� தா� இ�ைற�� உ�ள காைர���
உணவ��� சா�பா�.
சா�பா�� ராம�க� இ�த இர�ைட�� �ன�ேதா��
ெச��
வ�தாேல
ம����யாக
����யைத
சா���டலா�. ஆனா� ��சய� ந��ட� உ�ள கா��
தா�தா ����� பண� ைப����தப�ேய ந�ைம�
பா���� ����� ெகா����பா�. இ��� ெகா�ச�
ேபா��மா எ�� �ழ�ைதக� ஒ� க�� க��வைத
ேவ��ைக பா��தப�ேய நா�� ைநஸாக இ�ைற��
ெரா�ப ந�ல சைம�ச��ேக எ�� ேக�� வா���
சா��டலா�.
ஒ� ��வன��� �தலா��� ���ய ேவைல எ�ன
ெத��மா? ��� ேவைள�� தா� எ���� ெகா�ள
ேவ��ய ம��� மா��ைரகைள வ�ைச�ப� எ����
ெகா��க ஒ�வைர த�யாக ைவ���ளா�. ��வன
ேவைல பா�. இ�த ேவைல ��.
எ���?
அ�த ம�ைக� ��� ேபாலேவ இ��த ப��யைல�
பா��� பய�ேத ேபா���ேட�. ஆனா� கட�த ஒ�
வ�டமாக அேத ேநா�க�,

ேம�� ேம�� ��யமான ம��� மா��ைரக�.
எ�ேக ��ம� தா� எ�ற வா��ைக தா�. இய�ைக
ம���வ�
தாமதமாக�தா�
பல�
த��.
ஆனா�
�ர�தரமாக ேநா����� ��ப�� �டலா�. அ�ைட
����கார� ந�ைம� பா��� ெபாறாைம�பட ஒ�டா
�� ேதைவ��ைல.
ெந���� இ���ேம ேபா�மான�.

2

ச��ணவக�

2.ச��ணவக�

ச�ப காலமாக உ�க� �ழ�ைதக�� ஆேரா��ய�ைத�
கவ��க ேவ�டாமா? எ��ற ெதா��� ஏராளமான
�ள�பர�க� வ�� ெகா�ேட இ���ற�.
ஹா���� எ�றா� எ�ேபா�� அத� உ�ேள இ����
அேத ேகா�ைம தா�.
ஆனா� ஒ� �����ட காலக�ட����� அ�த�
பா���� வ�வைம��, உ�ேள உ�ள ேகா�ைம��
�ற�, ெவ�ேய ஒ�ட�ப�� ���க�, �ைவ���
ேச��க�ப��
ஃ�ேளவ�
எ��
மா�
மா�
�ள�பர�க��
கவ���யாக�
கா�ட�ப�வேதா�
��தலாக ஒ� தகவ�� அேத �ள�பர��� வ��.
இ�ேபா� 20 சத��த� அ�க அளேவா� எ��ற ����
ம�கைள வ�� தா��� ெகா�ேட இ���ற�.
ஹா���� ம��ம�ல.
���, ேபா����டா, மா��ேடாவா எ�� ெதாட��
ஏராளமான
பான�க����
ேதைவ�ப��
அ�த�
��ைண�
ெபா��க���
இ��
ச�ைத��
ச�ைக�ேபா� ேபா��� ெகா�����ற�.
ஒ� ம����கைட�� ெச�� ��னா� உ�ள அ�ல�

ேமேல
உ�ள
க�ணா����
��னா�
அ�த
வ�ைசகைள� பா��க�. �ைற�தப�ச� 20 �த�தமான
ட�பா�க� உ�கைள� ��������. எைத வா��வ�?
எ�� ேயா��க ைவ���. காரண� இ�ைறய ந��தர
வ��க����� த�க� ���ப��ன� ேம��ள அ�கைற
எ�பதாக எ���� ெகா�ேவா�.
ஆனா� இத��� ெபய� அ�கைற அ�ல. அவல�.
����� �ள�பர� ெச�த ச���� ச�, ஹா������
ஒ�ெவா� சமய� கா�ட� �டைவக� க���ெகா��
�ள�பர� ெச��� ந�ைகக�� க�லா க��வத�காக�
பல ல�ச�கண�கான ��வாள� ந��தரவ��க� ெத��ேத
ஏமா�� ெகா������ ேகண�தன� தா� இத���
��னா� உ�ள�.
எ�க� ���� இர�ைடய� �ற�த ேபா� ஒ�
�சய���
உ��யாக
இ��ேத�.
இ�த
மா�
சமா�சார�கேளா, ம�ைட��
�ளகா�
அைர���
க�மா��ர�கைளேயா வா�� �டேவ �டா� எ�ப��
அ�கைறேயா�
ெசய�ப�ட
காரண�தா�
அவ�க�
இ�ேபா�
என���
ெகா����
ெகா������
��மா�����கைள
நா�
ைக���ள
கண�காக

இலவசமாக வா��� ெகா������ேற�.
அ�� அவ�க� உ�ட இய�ைக சா��த ����
�யமா�� ெச�� ெகா��த உண�க�� காரண�தா�
இ�� அவ�க�� ஒ�ெவா� அ��� இ� ேபால
எ�ைன�தா�
தா���ற�.
ஒ��யான
அளவான
ேதக��� உ��யான சைத�ப��� என�� ேந��� ேந�
சவா� ����றா�க�.
இைட�ைடேய ஆைச�ப���றா�கேள எ�� ஒ� �ல
க�மா��ர�கைள எ� ����கைள�� �� மைன�
வா��� ெகா�� வ�தா�� �ைற��� ெகா��
அைம� கா�� ��ேவ�.
இத�� ��� க�ட ேவ��� எ�� மன�� இ��தா��
எ�ப� எ����� ெதாட��வ� எ�� ெத�யாம�
����� ெகா����த ேபா� ஒ� தடைவ ஒ�
ம����கைட��
ச��மா�
எ��
ேபா����த
பா�ெக�ைட பா��� �பர� ேக�ட ேபா� �����ட
தா�ய
வைககைள�
ேச���
மாவாக
மா��ய�
எ�றா�க�.
��
ேபால�
கா���
���கலா�
எ�ற
ேபா�
�ய����� பா��கலா� எ�� வா�� வ�� ��ைமயாக

ஒ� வ�ட�க� �ய����� பா��ேதா�. ஆனா�
என���தா� அ� பய� உ�ளதாக இ��த�. காைல
ேநர��� அவசரமாக ஓ�� என�� ஒ� ட�ள� ����
��� ெச�ல வச�யாக இ��த�.
ஆனா� அ�� உ�ள �ைறபா�கைள என�� இன�
காண� ெத�ய��ைல. கால�ேபா��� அத� பல�
��யமாக இ��த காரண�தா� அைத�� ����ட
ேந��த�.
ப����
இ���
வ�பவ�கைள�
�ல
நா�க�
கவ���� பா��த ேபா� அ�த� ��க ��யாத ��தக
��ைடகைள� �� �� எ�� ேம� ���� �� ���
வா�க எ�� வ�� ேச�வா�க�. ந� ேம� ��வ�
ேபால ������ வ�பவ�கைள ஆேரா��ய ��யாக
ேம�� தயா� ப��த ேவ��� எ�� மன�� ����
ைவ����ேத�. நம��� அேத க� தா�.
உ���
உண���
அ�பா�ப���
ேதைவ�ப��
ச���க� எ�ப� உட��� ச�ைக ேபால இ��பதா�
அ�றாட உண�� �ல மா�த�கைள� ெகா�� வ�ேத
ஆக ேவ��� எ�� ேத�த� ேவ�ைட �வ��ய�.
அ��

ம�க�

ெதாைல�கா����

அ�மா

ெஹ�ப�

���� ஒ�வ� ேப�� ெகா����தைத� பா��த ேபா�
������
உ�ள
அவ�க�
கைட��
உ�ள
ெபா��கைள ஆரா�� ெபா���� ெச�ற என�� அ�த�
கைட�� உ�ைமயாளராக இ��த ெப�ம� கவ���
��டா�.
ஏற��ைறய சமவய� உ�ளவ�. ஒ�ட�ச��ர���
இ���
பல�தமான
ஏமா�ற�கைள��,
ெபா��
இழ��கைள��
தா��
அ�மா
ெஹ�ப�
எ��
த��நா�, மேல�யா எ�� இய��� ஒ� ��வன���
�ைள
��வன����
உ�ைம
எ����
������
ெதாட�����தா�.
ெதாட���யாக�
���ப�����
ேதைவ�ப��
உ��ப�யான பல சமா�சார�க� �ைட�க, �ைல��
இய�பானதாக இ��க மாத� ஒ� �ைற அ�ேக ெச���
பழ�க� உ�வான�. அ�ேபா� மன�� இ��த ச�� மா�
���த எ�ண�கைள அவ�ட� ப���� ெகா�ட ேபா�
அவ�க�� ��வன�� அேத ேபால� �ல வைகயான
ச�� மா�கைள� ச�ைத�ப���� ெகா����பைத�
ெசா�னா�க�.
ஆனா�

நா�

அவ�க�ட�

இத�

அ��பைட

�சய�கைள என�� எ���தர ���மா? எ�� ேக�ட
ேபா� தய�காம� ஒ� கா�த��� எ��� ெகா��தா�.
இ�� ச�ைத�� ஏராளமான ச��மா� ��வன�க�
உ�ள�. ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� �தமான �ைவக�.
த��நா� அரசா�க� �ட� ச�� மா� �ழ�ைதக���
வழ����றா�க�. அைத�� ந�ப� �ல� ேக��
வா��� பா��ேதா�. ��சயமாக ந�றாகேவ உ�ள�,
அத��� �ற� த�யாளாக� ேபா����� அரசா�க
�ர���க�� ெச�ல���ைளயாக அ�த ��வன���
ெசய�பா�கைள ஒ� ப����ைக�� ப��த ேபா� அ�த
மா� ���த தர��� பய� வ�� ��ட�
��க� கைட�� வா��� மா� உ�ள பா���� ேம�
உ�ேள உ�ள கா�த��� உ�ேள உ�ள மா�� எ�த�த
ெபா��க�
எ�த�த
அள��
ேச��க�ப���ள�
எ�பைத�� ���� இ��பா�க�.
ெசய��ைற �ள�க�ைத�� அ��ட� ெகா��பா�க�.
ஆனா� நம��� ேதைவ�ப�� உ�ைமயான தர� அ��
இ���மா? நாெளா����
ல�ச�கண�கான
�ேலா
தயா� ெச��� ஒ� ��வன��� அ��� ���பாக நம�
நா��� தர� சா��த அ�கைற�� எ�த அள���

ஈ�பா��ட� இ��பா�க� எ�பெத�லா� ���ய�
டால� ேக��? கட�த ஆ� மாதமாக ���� நா�க�
ெச�� ெகா������ இ�த� ச�� மா� �சய�கைள
இ�ேக எ�� ைவ�க ������ேற�.
உட��� அவ�ய� ேதைவ�ப�� எ���� ச��ைய
இழ�� ெகா����பவ�க����, �ழ�ைதக�� உட�
வள�����
அ�கைற
ெகா�டவ�க����
இ�
பய�பட����. இ� எ�ன மா��யான பல� த��
எ�� ேக�பவ�க���, ஒ� �ைற ெச�� �����
பா��க� எ�ப� தா� எ� ப�லாக இ����.
காரண� ��ட��ட ப��ரண உண� எ�ற
வா��ைத தா� இத��� ெபா��தமாக இ����.
���� 100 �ரா�
பாதா� 100 �ரா�
��தா 100 �ரா�
ேகா�ைம கா� �ேலா
ரா�� கா� �ேலா

ஒ�

க�� கா� �ேலா
ேசாள� கா� �ேலா
�வ�� அ�� கா�
�ைட���ற�)

�ேலா

(கைடக��

த�யாக�

பா��பய� கா� �ேலா
�ல�கடைல கா� �ேலா
ெபா���கடைல கா� �ேலா
�வ��� ��� கா� �ேலா
ேசாயா கா� �ேலா
��க�
ெச�ய
ேவ��ய�
ஒ�ெவா�ைற��
த��த�யாக
வ���
எ���
ைவ���
ெகா�ள
ேவ���. வ���� அள�� ஒ�ெவா����� ஒ�ெவா�
�தமான
த�ைம
உ�ள�
எ�பைத�
கவன���
ைவ����க ேவ���. க��� ���� �ட��டா�.
���� ேபா�றவ�ைற ேலசாக வ��தாேல ேபா�மான�.
ேசாள�
ேபா�றவ�ைற�
ச��
ந�றாக
வ��க

ேவ���.
ந�றாக உலர ைவ����� உ�க� ����க�ேக உ�ள
மா��ெக�� த�யாக அைர��� எ��ர��� ெச��
மாவாக அைர�� எ���� ெகா�ள ேவ���. அவசர
க��� ����� ேபா�� அைர�� எ��� �டலா�
எ�� ேயா��தா� அ�த அள��� மா� ேபால வ�மா?
எ�ப� ேக�����ேய.
நா�க� �ய����� பா��ேதா�. ச�யாக வர��ைல.
ஆனா� மா� அைர��� எ��ர� ைவ����பவ�க�ட�
ேபா�� �� ��ட� இ�லாத சமய��� ெச�றா� தா�
வச�யாக இ����. அவ�க� அவசர க��� ேபா���
��ைணயாக� த�� �ட��, ஏ�கனேவ
அைர�த
�சய�கைள� ��த� ெச�யாம� ைவ����க�� வா���
உ��. ெபா�ைம அவ�ய� ேதைவ.
ேமேல ெசா�ன அள�� ஏற��ைறய 450 �பா�
அள���� ெசல� வ�� (த�ேபா� ச�ைத�� உ�ள
எ�த� பா���� �ைலைய எ���� ெகா�டா��
இ�த� ெதாைக�� இர�� பா���க� தா� வா�க
����. அ�த இர�� பா���� உ�ேள உ�ள
வ��க�
அ�கப�ச�
ெமா�தமாக
400
�ரா�

இ��க����.
காரண� த�ேபா� ��� �த� எ�த� ெபா�ளாக
இ��தா� அைட�க�ப�ட ைப�� பா�� கா��� பா��
ெபா��க� எ��ற ���� தா� உ�ள�. ஏமாற நா�
தயாராக இ��பதா� அவ�கைள எ�த �த�க�� �ைற
ெசா�லேவ ��யா�.)
இ�த மாைவ ந�றாக உலர ைவ��� த�யாக�
��தமான பா���� ைவ��� ெகா�� �ட��. ����
கா� � ேபா�றவ�ைற ������� அ�த� சமய���
இைத� ப�கலா�. கா�, � ைப��யமாக இ��த எ�ைன
மா��ய ெப�ைம�� ���� உ�ள �� ம����� ப�ம
��ஷ�
���
வழ�கலா�
எ��
மன��
ைவ���ேள�.
ஒ� ெப�ய ��� அள��� மா� எ���� ெகா��
ஒ� ட�ள� த���� ேபா�� ந�றாக� கல�க��.
மா�
க��யாக
இ�லாம�
கல��
���
அ��
நா���ச��கைர (எ�காரண� ெகா��� ��ைய எ�த
வ�வ���� உண�� ேச��காம� இ��ப� ெப��
���ய�. ��கா�வா� ேநா�க����, எ���� ச��
�ைறவத��� ���ய� காரண� இ�த ெவ�ைள எம�

தா� எ�பைத எ�ேபா�� கவன��� ைவ����க��)
அ�ல� க��ப�� எ�� உ�க���� ���தைத அ��
ேபா�� கல�� அத��� �ற� அ���� ைவ�� �ழாக
வ�� வைர ���� ெகா�ேட இ��க ேவ���.
கவனமாக�
ெசய�படா��டா�
க��யாக
���
ேபா����.
ப��வமாக�
த���
ஓரள���
வ��ய��, �� ப��வ��� இற�� �� ஆ�ய��
���கலா�. ����� பா��க�. ��மாள��� மன�.
ஒ� மாதமாவ� ெதாட��� ���� வ�� ேபா� உ�க�
உட�� �க��த மா�ற�ைத ��க� உணர����.
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சாலம� பா�ைபயா, ����க� �ேயா� ப��ம�ற�
தைல�� ேபால இ���ேத எ�� ேயா������களா?
ேவற எ�ன ெச�வ�?
உ�ண வ���லாம� ஒ� ெப����ட� ெப���
ெகா�ேட
இ����ற�.
அ���
எ�ன
மா��
���யாசமான �ைவ�� உ�ணலா� எ�� அைல��
��ட�� நா��� நா� அ�கமா�� ெகா�ேட தாேன
இ���ற�.
பைழய சாத�. ெதா���க� ெகாஞச� �த� நா� ைவ�த
பைழய ����ழ��? ெர�� ெவ�காய�. என�� இ�
ேபா��.
ேசா�
த�ர
ேவெற�த
க�மா��ர��
ேதைவ��ைல.
ேசா�
தா�
ேவ���.
அைத�
சா���டா� என��� சா�பா� சா���ட ����?
அ�ேயா? இ�த� ேசா� சா���பவ�கைள� பா��தாேல
என�� எ��சலா வ��. �த�தமான �ப� வைகக�
தா� என�� எ�ேபா�� ���ப�?
�த�தமான ��ய வைககைள� �ைவ��� பா��ப�
என��� �����? வர வர ��ஸா, ப�க�
�ட�
���கமா���.

அட� ேபா�க�பா சா�பா� எ�றா� அைசவ� தா�
உ�ைமயான சா�பா�. ஒேர ஒ� க�வா�. ஒ� த��
சா���� ��ேவ�. என��� ��க�, ம�ட� இ��தா
ஒ� க�� க�� ��ேவ�. ஒ� ��ைட �ட�
சா����ற சா�பா��� இ�ைல�னா அ� எ�ன�பா
சா�பா�?
இ�த ஐ����� தாேன நாேம ஏேதாெவா� இட���
ஒ��� ��� ெகா������ேறா�.
இ�த�
ப�சபா�டவ�கைள�
��பா�ட��
நா���
ெதாட����றா�க�. .

ேபால
இ���

இவ�க
தா�

இ���, கச��, �வ���, ����.
ஆனா�� இத� ��� அ�க� எ�றா�� இ�ேபா�
இதைன ம��� எ���� ெகா�ேவா�. க�மா� ���
க��ப�� ேபா�� சைம�தா� ந�றாகவா இ����?
அ�வாைவ அ�ைர �� ப��வ��� ெச�ய ���மா?
��ேயாதைர�� அ�கமாக உ�ைப அ��� ெகா��னா�
உ�ேபாதைர எ�� ெசா�ல மா�டா�க�. ெச�தவ�

அ�வா�� ��வா�. .
ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா�. காரண� நா� �����
�� தா� நம�� �த�� ப�ைய� �����ற�.
�ழ�பமாக இ����றதா? இய�பாக உட��� ேநர�
வ�த�� ப� எ��ப� எ�ப� ேவ�?
�� ந�ைம� ���வ� எ�ப� ேவ�.
��ெர�� �வரா��ய� இ�லாம� ஒ� �ராம���
கைட�� ேவ�டா ெவ��பாக� சா���� ���ைல
உ�வா��ற� எ�� ைவ��� ெகா���க. இய�பான
ப��காக உ�ேள �ைழ�� இ����க. ேவ� எ�த�
கைடக�� அ�த� சமய��� க�க���� ெத�ப��
இ��கா�. ஆனா� அவ�க ெகா��த ேகா�� �ழ�ைப
பா���
ெசா���
ேபா�
எ�
ெசா�ைத
ேவ��மானா�� எ��� த���ேற�. இ�ேனா�
கர�� ஊ���க எ�� உ��ச� ேதா��ேம?
அ� தா� ���� ம�ைம.
�ழாக மா���க.
இ��

ஒ�ெவா�வ��

��யாக�

சா��ட

ேவ���

எ�� �ைன��� ெகா�� எ�தைனேயா �தமான
உண�கைள� �ன�ேதா�� �ன� பா��க �ய�����
ெகா�ேட தா� இ����ேறா�. ஆனா�
எ�ப��
சா�பா���ேறா� எ�ப� தா� ெப�ய ேக�����?
சா���வைத� ப�� இ�ேபா� ேபச ேவ���.
ஒ� ைக�� அ�ப�ேய எ��� ஒ� உ��ைட உ���
அ�ப�ேய வா�� ���ப� ஒ� வைக. வா� எ�ப�
ஒ� ��ய அள� உ�ள ப��. ஆனா�
அத�
ெகா�ள��� ேம� ����� ேபா� பா���� ேமேல
அைர�காமேலேய அ�ப�ேய உ�ேள ேபா�����ற�.
வ�� எ�ப� ெச��க�தாேன இ���ற� எ�ப� ��க
ெசா�வ� எ� கா�� �ழ�தா� ெச���ற�. ஆனா�
வ�� எ�பத� ப� ேவ�.
சா���வைத �ைற�ப��� ைவ�����றா�க�.
ஒ�ெவா� �ர�� ���� ெதாட��� �த� ேகா�
வைர��� தா� சா�பா�ைட எ��க ேவ��மா�.
அதாவ� நா�� �ர�க�� ேசா��த அ�த அள���
எ���� ேபா� தா� �ைட��� அள� தா� வா��
இய�பாக� ப�க� க��� நா�� �ழ�� அ� �ழாக
மா�� உ�ேள இற�க உத��. அள��� �� எ���

வா��
�����
ேபா�
தா�
பா��
க����
க��காம�� உ�ேள ேபாக ஒ�ெவா� ப�சாய���
ெதாட�க�� இ�� இ��� தா� ெதாட����ற�.
ெச��காம� வ���� த��வ�, ெச�மாண��� அள�
ெத�யாம� சா���வ�, எ�ேபா� சா��ட ேவ��ேமா
அைத �� க�ட ேநர��� சா���வ�, ஓ��
ெகா��ேத ஆக ேவ��ய ேநர��� உ�ேள த���
ெகா�ேட���ப�……………
இ�தைன�� ெச�� ��� ���ேத �ைட�ேத எ�றா�
த�� எ�ன தா� ���?
ேநா�க�� ஆர�ப� ஒ�ெவா�வ�� வ���� இ���
தா� ெதாட����ற�. அ�த வ��ைற� ச�யாக�
கவ��காம� ைவ������ ேபா� வ���� ேபா��
�த� ெவ�ேய த�� ���பா எ�� ெசா�லாமேலேய
ெச��� வா�� வைர��� ந�ைம வரேவ���ற�.
ைமதா மா� ேபா�ற சமா�சார�கைள வ���� ெகா��
வர ஈ�� எ�ற ெபா�ைள� ேச��பைத கவ���
இ����க� தாேன?
காரண�

ெநா��த�

எ�ற

�ைல

நட�க

ேவ���.

அ��ற�
வ��த�
சம�பா�க� நட���.

��ட�

ெப��க�

ேபா�ற

அத� �றேக நா� ����ய பலகார�ைத� ெச�ய
����. மா� ெநா��க��ைல எ�றா� நா� ெநா��
ேபா� அ�த மாைவ ேவ��ைக� பா��க ம��ேம உத��.
அைத� ேபால�தா� ந� வா�� உ�ள எ��� எ�ற
உ���� எ�ற அ��த ப�ைய� ெச���ற�. கா�
கா� ��� அைத �ணா��� ம�த�க��� அத�
அ�ைம ��ய�ேபாவ��ைல.
�ைவ எ�ப� நா�� ம��ேம உண��. உ�நா���
ெதாட��� அ�த உண�� �� எ�ப� ெவ�� சா�
தா�. அத��� �ற� அத� �ைவைய எ�த உ����
உணர ேவ��ய அவ�ய��ைல.
ஆனா�
இ�த
நா��
வைர���
நட���
பயண�����தா� நா� நாயா� ேபயா� அைல��
அைல��
க�ட
க�ட
இட�க��
உ�ள
க�மா��ர�க�
வா��
வா��
ெகா���
ெகா�ேட�����ேறா�. ஆனா� �ழாக மா� உ�ேள
அளேவா� உ�ேள ெச��� எ�த உண�� உ�க���
ஆேரா��ய�ைத�
த���றேதா
இ�ைலேயா
அ�

அவ��ைதைய� தரா�.
ச���� உணவா? ச���� உணவா? இ�ைல சாவத���
அ�தைன �ைவைய�� ��� பா��க�தா� இ�த
உணவா? எ�� எ�தைன எ�ண�க� இ��தா��
��ேயா� அ�தைன ப�ைய�� ேபா��வேதா� ந�றாக
வா�� அைர�� அைத� �ழா�� உ�ேள அ����க.
ஆ�� ெக�� எ�� அ��த�. ேநா�க� வர ேயா����
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4.காைர��� உணவக� ��யா
சா����
பழ��க
என��
��யா
சா��ட�தா�
����ெம�பவ�க�
ம��� இ�த� ப�க� வ�� ����க?

எ�ன எ�ேலா�ேம ெமா�தமாக வ�தா�சா?
அ�ப எ�லா�ேம எ�ைன� ேபால� �� ��ற ���
தா� ேபால. ச��தா�.
இ�த நா�� ���� அைல�� அைல�� ப�� கன�
�ைற�தா��
க�ட
இட���
சா����
வ��
கத�னா��
பா��
மன�
ேக�டா�
தாேன
எ��றா�களா?
வா�க இ�ைறய ��ைய� ப�� ��கரமாக� ேப�ேவா�.
ெதாட�க��� கா��� �ைட�தைத, க�டைத �����
ப�ைசயாகேவ ��றா�க�. �ற� ������றா�க�,
அ��ற�
ேவக
ைவ�தா�க�.
கைட�யாக�
பல
கலைவகைள� ேச��க� ெதாட��ய ேபா� தா� ��
எ�ற வா��ைத�� அ��த� க�� ���� அத� ��ேன
அைலய ஆர���தா�க�. இ�� ஒ� ேகா� தா�.
ஆனா� இ�த� ேகா��� ஆ�ெர�ெத�� �ைவ.
ஆனா� இ�தைன ஆ�ர� வ�ட�க� க��� நாக�க�
வள��� நா� பலவைக�� ��ேன� ��ேடா� எ��
ெசா����� ம�ப��� கா�க�கைள� ப�ைசயாக�
சா����க. அ� தா� ச�தான� எ��ற �ைல�� வ��

��ேடா�. ஆனா� நா� தா� எ���� மா���ேடா�
��தா��பா� அைல��ேறா�.
�� உணவா? இ�ைல ப��காக உணவா எ�� இ��
ப��ம�ற�
�த�
பா��ம�ற�
வைர
நட��
ெகா�ேடதா� இ����ற�. ��ைய�
ெதாட���
����னா� ��ய ���ர� உன��� ப�ேய எ��காத
அள����
�ட�
ெக��
���
எ��
பய�����றா�க�.
ஒ� த�� �ைறய� க��. ஒேர ஒ� ப�ைச �ளகா�.
வா��� கா������றா�க�. அவ�க��
ைகைய�
ெதா��� பா��தா� இ��� ேபால இ����. எ�ப�?
ேநா�க���� காரண� இ�த ��யா?
�த�� ேநா���� காரண� மன�.
�ழ�பமாக இ����றதா?
சா�பா��� நா� பா���� ேசா�, �ழ��, கா�,
ெபா�ய�,
���,
ேமா�,
ஊ�கா�
ேபால
ந�
பழ�கவழ�க�க�� உ�ள �சய�க� எ�த அள���

ந�ைம� பா����ற�? நா� சா��ற வைர��� ����
சா��ட �ைன��� அளைவ எ�ப�� �ைற���ற�
எ�பைத� பா��கலா�.
இ�ேபாைதய வா��ைக�� ேசா� தா� கவைல.
எ�ேலா�ேம இைத�தா� ���� சா�����றா�க�.
இ�� கவைல இ�லாத ம�தேன இ�ைல. அ��த
ேவைள ேசா���� அைலபவ� �த� ஆ�ர� ேகா���
ெசா�� ேச��� ைவ�� ��� அைத� கா�பா�ற,
அத�� ேம�� சா�பா��க அைலவ�க� வைர��� இ�த�
கவைல தா� படா�� ப�����ற�. இ�த� கவைல
எ�ண�கள தா� �த�� வ��ைற� தா����ற�.
ஒ� �சய�ைத� ���� ��ட ேநர� கவைல�ப���
ெகா�ேட இ��� பா��க�. உ�க�
உட���
மா�த�கைள உ�களா� உணர ����.
இ�ேபா� ச�கட�ப�டா�� �� ச�ேதாஷ� வ�தா��
�� எ�ப� ேபால எத��� தா� கவைல�ப�வ�
எ��ற �வ��ைதேய இ�லாம� ேபா���ட�. ஆனா�
கவைல�ப��
ஒ���
ஆக�ேபாவ��ைல
எ��
ஒ�ெவா�வ��
ெத���
ைவ����த
ேபா���
கவைல�ப���றா�க� எ�ப� தா� ஆ�ச�ய�.

கவைல�ப�வைத �ட அைத� கண�காக� �����
பா��க க��� ெகா���க. �லசமய� உடன� ���
�ைட���. �லவ����� ெபா�ைமயாக�தா� இ��க
ேவ�������. ��ைள�க ப��க மா�ேட� எ��ற�
எ�� கவைல�ப�வைத �ட அ�த� �ழ�ைத ஆ�வமாக�
ப��க எ�ன தைட? எ�பைத உண��தாேல பா��
கவைலக���� ��� �ைட�� ���. நா�
��
பா��க��. ஆனா� ��ைளக� ப��க�� எ�றா�
ஆ�� ���க இ� கவைலயாக�தா� இ����.
கவைலக� ந�ைம எ�ன ெச���? எ�ேக அைழ���
ெச���?
வ�� �ைச��றேத எ�ப� ேபால� ெதாட���. வ��
உ����றேத எ�பதாக மா��. அ�
ெதாட���
ெகா�ேட இ��தா� வ������ அ�ல� �ர���. அ�
வ���� ��ணாக மா��. இர�த� ��யா�ட� ேபா��
ப�கா��களா வா�க வா�க எ�� உட��� உ�ள
உற�ன�க� எ�லா���� அைழ�� அ��ப அ��த���
க�தா� ேபாடாமேலேய ெச��க� கட�த�ப��.
க��ர�, ம��ர�, கைனய� எ�� ெதாட��ய இ�த�
க�தா� பயண� கைட��� �ைர�ர� ேபா�� ெச��

ஹேலா ஹேலா �கமா? எ�� ேக���.
கைட��� இ�தய� வைர��� ேபா�ச ேச��� வா�க
பழகலா�
எ��
ேச���
ஆ��ேயா�ரா�
எ�ற
காத�ைய அ��க�ப����.
அ� அ���� ேபான�ட� ேத�ய ெந��சாைல அதா�க
ைப பா� பயண��� ெகா�� ேபா� ���. .
ேந�� தா� பா��� ��� வ�ேத�. காைல�ேல
ெச���டா��� வ�� ெசா�றா�க�பா எ��ற சா��
ெச��கைள
இ�ேபா�
ச�வசாதரணமாக�
ேக�க
காரணேம இ�த� ��வாள� கவைல தா�.
காரண�
அவ����ேள
எ�தைன
�ர�சைனக�?
எ�தைன கவைலக�?அ�வ��� ��றேதா? எ�தைன
நா�க� உ�ேள ைவ��� ெகா�� த�மா�னாேரா?
எவ���� ெத���. தா�க ��யாத ேபா� இ���
பயண���� அைழ�� வ������ற�.
உண� எ�ப� உ��வா�வத�� ம��ம�ல. அ�
உ�கைள ம����யைடய ைவ�க, உ�க� வா��ைகைய�
���� ப��த, ���ப� ெபற ��யாத ேநர�கைள நா�
அ�ப��� வா���ேறா� எ�பைத உ���ப��த எ��

இ� ேபா�ற ஆ�ர� வ�க� �ல� நா� ந� வா��ைக
அ�ப��க ����.
அ�ேயா இைத� சா���டா� ஒ���கா�. அ�த� ப�கேம
ேபாக��டா� எ�� ெசா��� ெகா�ேட ஏ�க�ைத�
�ம��
ெகா�ேட���பவ�க��
வா��ைகைய�
பா��க.
அ�ப��க
��யாத
வா��ைக��
ஆ�ர�ெத�� நரக எ�ண�கைள� �ம�� ெகா��
தா�� வாழாம� அ��தவைர�� வாழ �டாம� தா�
வா��� ெகா����பா�க�.
நா� வா��த ெதாட�க 20 வ�ட �ராம��� ேகா�
எ�பைத� பா��தேத இ�ைல. அ�பா���� ���கா�.
���ழா சமய�க�� தா� உ�ேள ���� ேகா�க�
�ழ�பாக மா��. ஆனா� ஆ�� கட� உண�� உ�ள
அ�தைன சமா�சார�கைய�� வைகெதாைக��லாம�
ர��� க�� அ��ேத�.
�� எ�றா� ெகா�ச ந�சம�ல. �ழ�� எ�றா�
ெர�� தடைவ. எ���� �ழ�� எ�றா� அ���
ெர�� தடைவ. ெதற�� ைவ�த க�ைய ெத��டாம�
�ன� அ�த� கால��� �ைவ இ�ன�� ெந���
இ���ற�.

அ��� வ�த ப�தா��க�� ���ேகா�ைய நாேன
ெச�� ஒ� நா�� ஒேர ���� அ�ப�ேய ���க
���த�. �������� இ���� அ�தைன அைசவ
உணவக வள������ அ�யா�� ப�க���� இ��த�.
அ��த� ப�தா��� எ�லாவ�ைற�� ெபா�� க��
ைவ�� ���� ��ள���� ேபால மா��� ெகா�ள��
���த�. த�ேபா� �ழ�ைதக� �ைவ�காக� ேதா���
ேபா� அவ�க��� ஒ�ெவா�றாக அ��க� ெச��
ைவ���ேற�.
ஆைசைய அள� கட�� அ�ப��� ��� ெவ�ேய
வ�� �ட ேவ���. அ�ப��க� ெத�வ� ேபால
அட�க� ெத�ய�� ேவ���.
அ��த ஒ� வார��� இவ�� காெணா� கா��கைள
ஒ�ெவா�றாக� பா��� வ�தா� உ�க� வா��ைக
���த
உ�ைமயான
��த�க�
�ைட�க����.
உ�க���� �ைட��� ந�பக� த�ைம உ�கைள
அ��த� க�ட���� நக����.
எ�ன ����ேதா சா��டலா�. ஆனா� உ�க� மன�
����� உணவாக இ��க ேவ���. கலைவ ச� இ�ைல
எ�றா� வ�� எ�ச��ைகைய உண��� ெகா�ள

ேவ���. ��த� �டா�. உண���
��யலா�
இ��பவ�க�� வா��ைக �����ட காலக�ட�����
மாற��ைல எ�றா� அவ�க�� அ�தைன எ�����
ப��� ��� எ�� அ��த�.
�� ம��ேம வா��ைக எ�� பா��� சா���டவ�க��
வா��ைக ப��� அ�ைமைய உணரா�.
ப��த �� உ�. எ�ேபா�� ப�ேயா� இ� எ�பைத
அ�� �த� இ�� �த� ெசா�����பத� காரணேம
�ட� எ�ப� ஒ� ��ன� ச��. ப�� ேப� ���னற
இட��� �� ேபைர ெகா�� ேபா� அைட�தா�
எ�ன ஆ��?. க�� வாைட ��க�தாேன ெச���.
கைட��� ந�ைம நா�� ேப�க� ���� ெகா��
ெச�ல�தா� உத��.
சா����க. சா����க. சா����� ெகா�ேட���க.
இர�� ேப� ேபா� உணவக��� 500 �பா� ெகா���
அவ�க� ெகா���� ெகா���� ��ைய� ��� ���
ஏ�க�ேதா� வ�வைத �ட அ�த� கா��� ����
சைம�� சா���� ேபா� வா��� எ�ன மா�த�
உ�வா��?.
��யான

அள��லா

சா�பா��ட�

அ�ைம

மைன��ட� காத��க�� ேநர� �ைட���. சைமய��
ேபா� த�கா� ெவ�காய�ைத ந���� ெகா��� நா��
உத���ேற�
எ��
ெசா��
ைந�
ெச�வ�
எ�ப��� ெசா��� தர�� ேவ��ேமா?
ந�லா� சா����க. ��யா சா����க.
வ���� எைத�� த�க �டா��க.
த��னா� அ�த� ப�க� ெச�� �டா��க.

ஆனா�
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5.ஆ��ல
ம���வ�
(ம��ேம) �ற�பானதா?
��ஞான வள����� நா� ெப�ற ந�ன ம���க�
ம��� இ�லா��டா� பைழய கால� ேபால ந��ைடய
ம�த இன��� ஆ�� எ�ப� ��பேதா அ�ல�

நா�ப� வய���� ���� ேபா�����.
கல��ன �ைதக��, ரசாயன
உர�க��
இ�ேக
வரா��டா� இ�ன�� இ��யா�� ப���, ப�����
தைல���தா�� ெகா������.
��த ம���வ�ைத� ப��� ேப�னா� இவ� மா��
ெகா������ உலக�ைத� ���� ெகா�ளாதவனாக
இ��பாேனா?
எ��
ெசா�ல���ய
நவநாக�க
உலக��� வா��� ெகா�� இ����ேறா�.
தைல�����ய �� �பர�கைள� ப��� த�யாக எ�த
ேவ��� எ�றா�� ச�ப��� இ��யா��� வ�த
இ��லா�� இளவரச� ேகரளா�� உ�ள �மரக�
ஆ��ேவத ���ைச��� ெச�றா� எ�பைத ம���
மன�� ைவ��� ெகா�� ேநர� இ��பவ�க� இ�த�
ெப�ய க��ைரைய� ப��கலா�.
நம�� ��ஞான�ைத� க��� த�தவ�கேள கைட���
அைட�கலமா�� அள���� ��த ம���வ� இ��
வைர��� �ற�பாக இ��தா�� நம��� �����
சமா�சாரமாகேவ இ�� வைர��� உ�ள�.
�ட

ந���ைககள

எ�ற

ெபய��

நம�

பைழய

ெபா��ஷ�கைள� ப��த�� ச���� ேபா�� ���
உ�ண ��யாத ெபா�ளாக மா����ேடா�.
��த�க� நம� உட� அைம�ைப எ�ப�� ப����
���தா�க�
எ�பத�காக
இ�த
ஆவண�,
அ�ய
ெபா��ஷ�ைத நா� எ�ப� இழ���ேளா� எ�பத�காக
இ�த� க��ைர..
த�ழ���த�க� வ��த உ���க�� ேநா�க��
த�ழ���த�க� க�ட��த ேநா�க� 4448. இைத�ட
ஒ� ேநா� �ட�� ��யா� �ைறய�� ��யா�. அைவ,
உட� ��வ�� ேதா��வதா��.
உட���ள உ���க� �லவ��� இ�த ேநா�க�
உ�டா�ெம���, ேநா� உ�டா�� உ���களாக�
ப�ெதா�பைத� ��, அைவ ஒ�ெவா���� ேதா�ற�
��ய ேநா�க�� எ���ைக ����� �ற�ப��ற�.
1. தைல 307
2. வா� 18
3. ��� 27

4. கா� 56
5. க� 96
6. �ட� 10
7. க�ன� 32
8. க�ட� 6
9. உ�� 108
10. ைககட� 130
11. �த� 101
12. ெதாைட 91
13. �ழ�கா� ெக�ைட 47
14. இைட 105
15. இதய� 106
16. ��� 52

17. உ�ள�கா� 31
18. �ற�கா� 25
19. உட�உ��� எ��� 3100
ஆக 4448 எ�பனவா��.
இ�வா� உ���க� ேதா�� உ�டா�� ேநா��
எ���ைகைய�
�����
ெதாைக�ப����
�����ப�, ��த ம���வ��� ெதா�ைம, வள���
ஆ�ய இர�ைட�� கா��வதாக� ெகா�ளலா�.
உலக ம���வ�, இ�வா� ேநா�கைள� ெதாைகயா���
��வ� இ�ைல எ�ப� க��த���ய�.
���க�னா� உ�டா�� ேநா�க�
�ட�� உ�வா�� ���க� ேநா�கைள
���க� எ�� ����ட� ப���றன.

உ�டா���

அைவ, �ட�� உ�டா�� ேநா�க�� �லமாக��,
ெக�ட உண�க�� �லமாக�� உ�டா��. அைவ, �
நாக�, த�ைட���, ெகா�����, ச�ன���, ெவ�ைள�
��, ெச�ைப� ��, �ைர���, க��ப� ��, �������

என� பலவா��. இைவ ��நா�றமைட�த மல��னா��,
����,
இர�த�,
���,
��,
ச�,
�ய�ைவ
ஆ�யவ���� உ�ப��யா��.
���களா� உ�டா�� ேநா���� �ண�க�
�ட��
உ�டா��
���க�னா�
உட�
�ைல
பா��க�ப��, அத� �ைளவாக ேநா����ய �ண�க�
�ற�ேத ேதா��மா� �ண�கைள ஏ�ப����. அைவ,
உட� �ற� மா��. �ர�, வ���வ�, மா�� ேநா�,
ெவ��� ேநா�, ஊத� ேநா�, இ�ம�, வா��, சயேநா�,
அ��, அ�ரண�, ேப�, வா� ��ற�, �ேரைம, �ைல,
ெதா��� ��� வ�, வ�� உ�ப�, ��க��� ப�
க��த�, மாைல�க�, �ழ�ைதக����
ெத�க���
கைண, �ழ�ைத இ��, ���� �� ஆ�ய �ண�கைள
�ைள����.
�ட� ���க�னா� �ரா�, ப���ர�, �ல�, மல�க��,
ேதக� கா�ைக, �ர�, ம�� உ��த�, ��ட�, ெசா�
�ர��,
பைட,
கர�பா�
�த�ய
ேநா�கைள
உ�டா��� எ��, ���க�னா� உ�டாக� ��ய
உட� பா��� ����ைர�க�ப��ற�.
���க� உ�வாக� காரண�

கர�பா�, �ரா�, ப���ர�, �ல�, மல�க��, ேதக�
கா�ைக
�த�ய
ேநா�க�
உ�டா��
வ�கைள
ஆரா��தா�,
அைவ,
உட��
���னாேலேய
உ�வானைவ என� ெத���.அ�கமான
உட�ற��
காரண��னா� உட� ���டா�, அ��� ெகா���,
தைச யாவ�ைற�� தா��, ���கைள உ�டா���.
அ����க� உடைல� �ைள��� ெகா�� எ��� பர�
�ஷ கர�பா� எ��� ேநாைய உ�டா��� �னைவ
�ைள����.
அேத
மா��யான
உட���
மல�ைத�
����,
க���டா���
��நா�ற��டா���.
மல�அ���
���கைள உ�டா���. அைவ �ட����, உ���
உணைவ உ�� வள��� ��ட�, ெவ����,ெசா�,
கர�பா�, �ரா�, ப���ர�, ���ல� �ரேமக� ேபா�ற
ேநா�கைள உ�வா���.
ேம�� �ட����களா� மல��வார��� இர�த�, ��,
��� க��, �ைள�ல�, வ�� ெபா�ம�, வா��,
���க�, ேசாைக, ��ம�, சயேநா�, மல�, ெப�வ��,
���ல ந�ட�, உட� த��� ேபா�ற ேநா�க��
உ�டா��.

ேநா�� ���களா� உட��� ேநர� ��ய �ைள�கைள
�வ����ள�, ேநா�
வ��
வ�கைள
ெய�லா�
க�ட��த�� �ைளவாகேவ எனலா�. எைவெயைவ
ேநாைய� தர��, உ�டா�க�� வ�லைவ எ�பைத
உண���
உண���னா�
ம��ேம
ேநா�����
�லக��,
ேநா�����
உடைல�
பா�கா���
ெகா�ள��
இய��
எ�பைத
அ��ேத
��த
ம���வ��� ெசய�பா�க� அைம������றன என�
ெபா����.
க� ேநா� :
க� ம���வ� எ�ப� இ�ைறய கால��� �ற�த
இட�ைத� ���பைத� ேபாலேவ, த��
ம���வ
�லா�� க� ம���வ�ைத� �ற�த ம���வமாக
வள��தன� எனலா�.
ெபா�� காரண�க� :
ேவக�க��
வ�ேய
உ�டா��
��ைனயா�ய
ேநா�கைள��, ெவ�ைமயா� உ�டா�� எ��சைல��,
�வன ேபாக�க�� ேம� ெகா�ட ெப��த ஆ�வ�தா�
உ�டான ப�பல ேநா�க��, அதனா� ெம����,
உ�ள���� ஏ�ப�� தள���க��, உலக வா��ைக

எ��
�ற�ப��
இ���
��க�
சாகர�க��
க�ேநா�
உ�டாவத�கான
ெபா��
காரண�க�
எ���,
ம�த�
�ற�தேபாேத
உட�ேதா��
வ�����ற ேவக� எ��� ப�னா�� ேநா�க��
���பா� உண��த� ப���ளன.
அைவ : �வாச�, ��க�, ��ம�, இ�ம�, ெகா�டா�,
ப�, தாக�, ����, மல�, இைள��, க���, ���,
��க�, ��ேநா��� ெச��� வா� (அபான வா� எ�ப�
�ல�).
ெபா�வாக ஆரா��தா� ேம�க�ட ப�னா��� உட��
ேதா��� எ�லா ேநா�க���� அ��பைடயாக உ�ளன
எ�ப� ெத�வா��. அைவ இ�லா ம�த� ேதவெனன�
ப�வா�.
�ற��� காரண� :
��வான� தா�� க��ப��� இ���� ேபா�, தா��
வ����
���க�
ேச�����தா��,
தாயானவ�
ப�யா� வ���னா��, தாயானவ� ��லைட�தா��,
மா�கா�, மா�பழ� இவ�ைற ����� ��றா�� ��
�ற�த�ட� ���� க�க�� ேநா�க� உ�டா��.

காசேநா� :
க��� உ�டா�� காசேநா�, �லகாச�, ��தகாச�,
வாதகாச�,
வாலகாச�,
ம�தாரகாச�,
ஐயகாச�,
வ���காச�, �ரணகாச� என எ�டா��.
ெவ�ெள���
க�பா�ைவ மய�க� எ�� �ற�ப�� ‘��ர�’ ஏழா��.
அைவ ெவ�ெள���, ம�தார�, �ைள வர��, ��த�,
ேச�ப�, �� வா�, ேமக� எ�பன.
��ப�ேத� வய� வைர க� பா�ைவ ெத�வாக�
����� இ����. நா�ப�ைத��� க�பா�ைவ ச��
இய�ைக��
ஒ�����,
ெத�����
ச���
�ைக�சலா�� ேதா���. ஐ�ப�ேதழா� வய�����
��� ��தாக� க�பா�ைவ இ�ள� ெதாட���.
க�பா�ைவ அறேவ ��� இ����� �றாமா���.
��ைமயான பா�ைவ தர�த�க க����� அட��த �ைக
க��ய� ேபால��, ேமக� ��ட� ேபால��, பா�ைவ
தைட�ப��, ேநரா��
காண�த�க
ெபா��
ச��
ஒ����
காண�ப�டா��,
ெபா��க�
ச��
ம�சளாக�� ேந��பா�ைவ ச�� த���� கா��.

இ�தைகய ��க� க��� ேதா��னா� அதைன
ெவ�ெள��� (��ர�) எ�� அ�ய��. க�பா�ைவ
வய� ஏறேயற� �ைறவ�� �வர�ைத� ���ப�ட�,
பா�ைவ� �ற� ஒ���வ� இய�ைக எ�பைத��
இ�க��� �வ���ற�.
க��� ேநா�கைள� ������ அத� ேதா�ற�ைத��
வ�ண�ைத�� ������� கா�����ப� ம���வ
�லா�� ஆ��த ம���வ� �லைம ந�� �ள�க�
��யதாக இ���றெதனலா�.
தைலேநா� :
உட�� எ� சா� அள�, அ��ட��� உ�டா��
ேநா�க� 4448, அவ��� தைல�� ேதா��� ேநா�க�
1008 எ�� �����வ�. ஒ�ெவா�
உ�����
உ�டா�� ேநா�க� எ�� ������ அ�கா� பாத�,
தைல�� உ���களாக� ெகா�ட கபால� வா�, ���,
கா�, க�, �ட�, க�ன�, க�ட� ஆ�ய எ���
ப��க�� வ�� ேநா�க� ெமா�த� 552 எ��ற�.
ஆனா�, தைல ேநாைய� ������ நாக��வ� 1008
எ��றா�.
இதனா�
நாக
��வ�
தைலேநா�
ம���வ��� ெகா����த ஆ��த ஈ�பா��, ஆ���

�ல�ப��. ேம��, அ���வ� எ���� நா�ப�ேத�
ேநா�கைள� த��ைடய அ�பவ��னா� உண��ததாக�
��வ�� ����ட�த�க�.
தைல உ���க�� உ�டா�� ேநா�க�� எ���ைக
ஒ�ெவா� உ����� எ�தைன ேநா�க� உ�டா��
எ�ற ����ைன� த���றேபா�, தைல�� உ����
நா�ப�தா� �ைள�� (அ���த���) ப�னா�, கா��
��,
நா���
எ�ப�தா�,
அல��
��ப�தா�,
க�ன��� நா�ப� ெதா�ப�, ஈ�� ��ப�ேத�, ப���
நா�ப�ைத��, நா��� ��ப� நா��, உ�ணா���
இ�ப�,
இத��
ப�னா�,ெந����
இ�ப�தா�,
க�ட��� ��, �ட��� எ�ப� ெத��,��வ���
ப�னா�,
க����
��ப�தா�,
என,
தா�
அ�பவ��னா�
உண��தவ�ைற
ம���
�������றா�.
ஆனா�, எ�த �ைறைய� ெகா�� 1008 எ�ற
எ��� ெதாைகைய� ��னா� எ�ப� ����ட�
பட��ைல.
கபால ேநா�� வைக :

வாத� �தலாக� ெகா�ட ����ற�க�னா� வ��
ேநா�க�10, கபால� ேதைர1, கபால� கர�பா� 6,
கபால� ��ட� 5, கபால� �ளைவ 10, கபால� �����2,
கபால� ���2, கபால� கண��3, கபால வ�1, கபால�
���1, கபால வற��1, கபால �ைல3, கபால ேதாட�1
ஆக 46–� உ���� ேதா��� வைகயாக� �����வ�.
தைல�� ேதா��� ேநா�க�� க�, கா�, ெதா�ைட,
���, ஆ�யைவ�� அட���. த�கால���
க�
ம���வ� என� த�யாக��, கா�, ெதா�ைட, ���
ஆ�யைவ த�யாக��, �ைள ம���வ� த�யாக��–
�ற�� ம���வமாக�� ெகா�ள� ப���றன.
ஆனா� ��த ம��தவ� அைன�ைத�� ஒ��ட� ஒ��
ெதாட��ைடயைவ எ�பதா� த��த�ேய க�தாம�
ஒ�றாகேவ க�����க� ���. அ��ய� வள���
எ�ப�
தைல�கா�டாத
கால��ேலேய
அ��ய�
�ைற�� உக�ததாக� ��த ம���வ�ைத வள��தன�.
�ைள�� உ�வா�� ��ற�கைள� க�ட��� அைவ
ப�னா�
வைக
ேநாெயன
உைர����ப�
க��த���யதா��.
அ�ைம ேநா� :

அ�ைம ேநா� எ��� இ�ேநாைய ைவ�� ேநா� எ��
��த ம���வ� ������ற�. இ�ேநா� வ�வத���
காரணமாக அைமவ� ெவ�பமா�. இதைன ெவ�ைக
ேநா� எ��� ����ட� காணலா�.
ேம��, அ�ைம ேநா��� �� ேநா�, ேபாடக� எ���
ெபய�க�� வழ�க�ப���றன.
அ�ைமேநா�,
உட��
ஏ�ப���ற
அழ��
காரண��னா�
உட��
��
உ�டா�,
�ைள
ெகா��பைட��,
எ��ைப�
�ைள���
ெகா��
உ�டா��ற� எ�� ம���வ �� ������ற�.
இ��ய
ம���வ
வரலா���
ெப��பா��ைப
உ�வா��ய� ெப�ய�ைம எ��� ைவ�� ேநா�.
இ�ேநா� உ���ெகா�� ேநாயாக இ��த�.
அ�ைம ேநாயா� க�க� பா��பைட��. ேதா��
ப�ள� கைள� ெகா�ட ���கைள ஏ�ப����.
அ����க� எ��� மாறாம� இ��ப���.
��த ம���வ� க�ட��த அ�ைம ேநா�க� ப�னா��.
அைவ,

1. பைன �க� 2. பால�ைம
3. �ளக�ைம 4. வர�த�ய�ைம
5. க��த�ய�ைம 6. உ��த�ய�ைம
7. க�க�ைம 8. க��ப��ைசய�ைம
9. ெவ�தயவ�ைம 10. பா��பயற�ைம
11. ெகா�ள�ைம 12. ������ அ�ைம
13. ��ெகா��வ� அ�ைம 14. தவைள அ�ைம
எ�பனவா��.
இ�ேநா�� ெபய�க� அைன��� அ�ைம� ���க�
ேதா��வைத� ெகா���, அ�ைம
ேநா��றவ��
ெசயைல�
ெகா���
காரண�
ெபயரா�
��ட�ப���றன.
இ�ேநா�
ெப��பா��
�ழ�ைதக���
வ��
ேநாயாகேவ க�த�ப��. அ��� ேகாைட� காலமான
ேவ�� கால��ேலேய வ��.
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க�����ட�க�

6.க�����ட�க�
நா� இ�ப� வய� வைர��� ம���வமைனக����

ெச�றேத இ�ைல. ஊ�� இ��த ஒேர ��ய அர�
ஆர�ப�
�காதார
�ைலய����
ெப��பா��
வயதானவ�க�� ��ட� தா� அ�கமாக இ����.
எ�ேபா�� ேபால அேத ெவ�ைள மா��ைர. ஊதா �ற
க���. அ��� ப�����தவ� த�யாக� ����
ைவ����தா�. அவ� வ�� ரா��� வ�� இ�ன��
�ைன�� உ�ள�.
ஆனா�
��த
ம���வ�
ப��தவ�க�
அ�ல�
ெத��தவ�க� ைவ����த ப����� ப�� அைற��
தா� ��ட� அ�கமாக இ����. நா� ம��ம�ல.
���ப��� எவ���� அ��க� ம���வமைனக� ப�க�
ெச���
�ைல��
இ��தேத
இ�ைல.
காரண�
ெசம��யான சா�பா�. அத��� சமமான உைழ��.
���� ேவைலயா�க� அ�கள� இ��த காரண�தா�
��� �றக��� ��வ�ணாமைல �ப� ேபாலேவ
எ�ேபா�� எ��� ெகா�ேட�����.
ெநா���� �� வைகயாறா�கேளா, கைடக�� ����
ெநா��
ேபான
பலகார�கைளேயா
��ற��ைல
எ�பைத �ட அத�� வா���� அைம�த�� இ�ைல.
ஊ���� �ர�����த �ள�க���, வ���

����

க�மா���, கா��� �வ� ேகா�� ப���� இ��த
தாமைர��ள��, ஒ�����த ெப�ய �ண��� ��சேல
ெத�யாம� ���� ெவ�ேய வ�த ேபா��� எ�த�
ச�த��ப���� ஜ�� (ஜலேதாஷ�) ���தேத இ�ைல.
இராமநாத�ர மாவ�ட��� ெவ��� தா�க� ம���
வ�ட�ேதா�� மற�காம� உட��� ேவண�க��ைய
ெகா�� வ�� ���. �க� ���க� க�� ெப�தாக
வ��. ���� எ�ேபா�� ேபால ம�சைள அைற��
ேபாட அ��த� �ல வார�க�� காணாம� ேபா����.
����� வ�த ேபா� மா�ய பழ�கவழ�க�க�, ேநர�
தவ�ய உண�க�, உணவக சா�பா�க�, இர� ேநர
ெதாட� உைழ�� எ�� ��� வ�ட�க� ெகா��த�
பலனா� ைடபா�� வ�ட�ேதா�� வ�த ேபா� ச��
����� ெகா�ேட�. ��மண� ஆ�� வைர���
ஒ��
உட���
ஓரா�ர�
ந���ைகக�
இ��த
காரண�தா� அ�ேவ பல சமய�க�� எ���� ச��யாக
இ��� உத� ெகா����த�.
�ழ�ைதக� வ�த �ற� தா� ஆ��ல ம���வ�க����
என��� ஒ� ெப�ய ேபாரா�டேம ெதாட��ய�.
�த�

�தலாக

ந�ப�

ெசா��

ப�லட�

சாைல��

இ��த த��நா� �ைரயர�க� இ��த அ�த� ெப�
ம���வைர ச���ேதா�. ப����� ப�� அைற�� தா�
இ��தா�. ப�ேசாதைனக� ���த �ற� “உ�க���
இர�ைட��ழ�ைத” எ�� அவ� ெசா�ன ேபா� “த�பா
எ����கா��க ” எ��
ெசா��
���
அவ�
அ�ம�ைய எ��பா��கமேலேய அவ� ைகைய வ����
வைர��� ����ய ேபா� எ�ைன �ேனாதமாக�
பா��தா�.
அ� தா� அவ�டனான �த� ச����.
இ�தாக� தா� ெதாட��ய�. ஆனா� �ல மாத�����
��� எ�க� இ�வ���� ைககல�� எ��ற �����
ெகா�� வ�� ����ய�.
�த� மாத� ெச�ற ேபா� ப�ேசாதைனக� ����
அவ�
எ���
ெகா��த
ம����
��ைட
அவ�
������� ெவ�ேய இ��த ம���� கைட��
வா��ய ேபா� நா� அவசர��� எைத�� ெப�தாக
எ���� ெகா�ள��ைல.
அ��த மாத� அவ� ���கலாக எ��ய வா��ைதகைள�
கவ���� ெகா�ேட �ழ�ப��ட� ம���� கைட��
ெகா��த மா��ைரகைள எ�த�ப�ட ���� உ�ள

�த� எ��ைத ைவ�� உ�ேதசமாக ைவ��� ெகா��
“எ�ன�க மா����ேக?” எ�ற ேபா� தா� அவ�
எதா��தமாக “இர��ேம ஒேர க�ெப�” எ�றா�.
மன�� ���� ைவ��� ெகா�ேட�.
ஒ�ெவா�
மாத��
ெகா�ேட���த�.

ம����

மா��ைர��

மா��

ெசல�� அ�கமா�� ெகா�ேட���த�. அ��த மாத�
அவ� ��ததாக எ��ய ேபா� ைத�யமாக� ேக�ேட�.
“ெகா�ச� ����ப�யா எ�தலாேம?” எ�ேற�.
“உ�க���� ���� எ�ன ஆக�ேபா��? நா� எ���
ெகா��பைத
வா���
ெகா��க.
ேவற
எ�த
ஆரா����� ெச�யா��க ” எ�றா�.
இைட�ைடேய அவ� ேக�ட �ேக� ��ேபா�� �த�
அவ� த�யாக ேவைல ெச�த ம�ெறா� த�யா�
ம���வமைன�� வர� ெசா�� அ�ேக ேசா��ப�
வைர��� நட�� ெகா����த�.
அ��த மாத� ஒ� ��ேவா�தா� ெச�ேற�.

ம������� எ��ய�ட� “எ�க ெசா�த�கார� கைட
ைவ������றா�.
நா�
அ�ேக
வா���
ெகா���ேற�” எ�ற�ட� வ�தேத ேகாப�.
ெபா��� த����டா�.
அ�வைர��� அவ� எ��ய மா��ைர ம���க��
�ைலைய ம�ற கைடக�� ஒ���ட ேபா� �ைலேயா
மைல��� ம����� இ��த�. இ� த�ர அ�த�
�����ட ம���க� அ�த� கைடைய� த�ர ேவ�
எ�த� கைடக��� �ைட�கா�.
ந�ப� ைவ����த ம���� கைட�� ஒ�ெவா�ைற��
அவ�ட� �லாவா�யாக� ேக�ட ேபா� அவ� எ���
ெகா��த எ��� ெப�ய அள�� ெசா��� ெகா���
அள�� இ�ைல எ�பைத�� மன�� ����� ெகா��
அவ�ட� ெச�வைத ���� ��ேடா�.
அத� �றேக எ�ன ஆனா�� பராவா��ைல எ��
கா�க�க�, பழ�க� எ�� எ�க���� ெத��த
வைக�� மா��ைர ம����கைள� த���� ��ேவா�
இற��ேன�.
இ�� அவ� நக��ற��� ��� மா�க� உ�ள ெசா�த

க��ட��� இ��� ெகா�� ம���வ� ேசைவ ெச��
ெகா������றா�. �ழ�ைதக� வ�த �ற� அ��த�
ேபாரா�ட� ெதாட��ய�.
�ைட�த அ�பவ�க�� பலனாக இய�ைகயான ச��
மா�� சமா�சார�க� எ�� இர�ைடய��� ெகா���
இ�த
ம���
மா��ைரகைள�
த���த
ேபா���
எ��பாராம� வ�� ச�� ெதா�தர�� இ��� த���க
��ய��ைல. ஒ� ம���வ� அ��க� ஆனா� அவ�
ச�யானவ� ச���ைல எ�� உடேன ����� வ��
��வ��ைல.
அவ� ெசா��� அ�தைன �சய�கைள�� அ�ப�ேய
ஏ��� ெகா�� ெசய�ப�ட ேபா��� அ��த நா��
மாத��� அேத ேபால� �ர�சைன வ�� மா��ைர
மா��. அத� ��ய� ���. ெசல� அ�கமா��. பல
சமய� இ�த ��ய� தா�காம� �ழ�ைதக�� நா��
உத���� �� வ��
எ�த ம���வ�� ேபச அ�ம��ப��ைல. அவ�க�
எ��� ெகா���� எ�த ம��� மா��ைர�� அவ�க�
�����ட ம���� கைடகைள� த�ர ேவ� எ�த�
கைடக��� �ைட�பேத இ�ைல.

ந��ர�� பல சமய� ெகா�ைமயான ��க�� மா��ய
கைதெய�லா� உ��.
�ழ�ைதக���� பா���� ெகா����த ம���வ�ட�
இ� ����� ேக�ட ேபா� அவ� ���காம� ெசா�ன
ப��.
“�டா� வா�� ைவ��� ெகா�ள ேவ��ய� தாேன”
எ�றா�.
நா� ேபா����த ெச��� ெவ�ேய கழ�� ைவ��
��� வ�த காரண�தா� அைம�யாக� ���� வ��
��ேட�.
������
உ��.

உ�ள

த����

ம�ெறா�

�ர�சைன��

����� வ�� த����, ���க�
பய�ப����
த���� ஒ�ெவா� �ைற�� ஒ�ெவா� இட����
இ��� வ��. த��� ப�றா��ைற காரணமாக� பல
சமய� லா��� வ�� ��� த�ைம எ�� ெவ�ேவறாக
இ��க இத� பா��� உடன�யாக� �ழ�ைதக��
ஆேரா��ய��� க��டாக� ெத���.

ச��� ெதாட�� ைவ���. கா��ச�� ெகா�� ேபா�
���. �ல சமய� ச� ேகாைழயாக ெந��� த��
���. வா�� வ�� மா��ைர��, ம����
அ�த
ேநர���
ேக���.
அத�
எ���ைள�க��
உடன�யாக� ெத���. ேவ� வ�ேய இ�ைல எ��ற
ேபா� பா���� ெகா�ேட கட�� ெச�ல ேவ��யதாக
இ����.
கட�த ப�� வ�ட�க�� ஏற��ைறய ஆ� �ழ�ைதக�
ம���வராவ�
பா�����ேப�.
ஒ��
��ய���
அளைவ�
���
உடன�
�வாரண���
இற��
����றா�க�.அ�ல�
��காத
ைபசா����
�ரேயாஜன��லாத க�ட ம���கைள ந� தைல��
க��வைத� ��யாக இ����றா�க�.
த�ேபா�
ஒ�ெவா�
ம���வமைன�ேலேய
ைவ���ளா�க�.

ம���வ��
அவ�க��
ம����கைடகைள��

ஒ�ெவா�
சமய��
உடன�யாக
ம���வைர
மா�ற��டா� எ�� ேயா��� ேயா���� பலைர��
ேக�� ேக�� ஒ�ெவா�வ�ட�� ெச�றா�� இ����
���வ� ஏமா�றேம.

�ழ�ைதகைள� �ழ�ைதகளாக� பா���� ெவ�கடா�சல�
எ�பவைர �ல வ�ட���� ��� ச���ேத�.
நா� ச���த ேபாேத அவ�� வய� 70 இ��க����.
அ�த ஒ� வ�ட�� எ�த� �ர�சைன�� ெப�ய அள��
ச���க��ைல. அவ�� ���ைச ெச��� �த��
���யாசமான�.
உ�ேள
�ைழ�த��
ந��ட�
�பர�கைள� ேக�� ��� ந�ைம ெவ�ேய அ���
ைவ�� ��வா�. அவ� ேமைஜ�� எ�ேபா�� கடைல
��டா� ைவ����பா�. ஒ�ைற
எ���
�த��
�ழ�ைதக�ட� ெகா��� ���� ப��ப�யாக� ேபச�
ெத��த
�ழ�ைதக�ட�
ேப��
ெகா�ேட
ஒ�ெவா�றாக� ேக��� ெகா�ேட வ�வா�.
ச�ைடைய ��ைமயாக� கழ�ட� ெசா�� அைம�யாக�
ப�ேசாதைன எ�லா� ���த �ற� கைட�யாக ந�ைம
அைழ��� �ல ெபா�டல�க�� ைவ���ள ெபா�
ேபா�ற வ��ைவ ெகா��பா�. �ல மா��ைரக� ம���
எ��� ெகா��பா�. �க �க அவ�ய� எ�றாெலா�ய
ஊ� ேபாட மா�டா�.
எ��
வ�ட�க�
கட��
வ��
��ற
ேபா�
�ழ�ைதக��
ஆேரா��யெம�ப�
நா�
�ைன�த

அள��� இ�ைல எ�ப� ம��� ந�றாக� ���த�.
ஒ�ெவா� �ைற�� ேப��� பய�� �சா��க�ட�
���வ� ேபாலேவ இ��த�. அ�ேபா� தா� அவைர�
ச���ேத�.
��த ம���வ��� இ��தவ� அதைன ��� ெவ�ேய
வ�� ��� �ேரா�க� ெதா��� இ��தா�.
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��ய �� ஒ�� ேதைவ எ�ற ேபா� ந�ப�
�லமாக�தா� அவ� அ��கமா���தா�. அவைர� ப��
ேவ� எ��ேம ெத�யா�. ைகேப���
ெதாட��
ெகா�ட ேபா� “����ேக வ�� ���க” எ�றா�.
அவ� ெசா�னப� ஞா���� �ழைமய�� காைல��
������ ெச�ற ேபா� என�� அ�ேக ஒ� இ�ப
அ���� கா����த�.
அ�த �� ச�ப��� தா� க�ட�ப����த�. ��ய ��.
ெவ�ேய அம�����த ேபா� ஜ�ன� வ�ேய உ�ேள
உ�ள அைற�� அைம�� ��ைமயாக� ெத��த�.
�லக� ேபா�ற ஒ� அைம�� ெத�ய ஆ�வ� ேம�ட
எ���
ெச��
உ�ேள
எ���பா��க
ஆ�ர�கண�கண�கான
��தக�க�
ேந���யாக
ைவ�க�ப����த�.
மன���� �ழ�ப� அைலய��த�. இவ� ெதா�����
இ���ள ���ைல��� ச�ம�த��லாம� ஏ� இ�தைன
��தக�க�? எ�பைத ேயா���� ெகா�ேட இ��த
ேபா� ப�� பழமாக� �ைஜெய�லா� ���� ���
ெவ�ேய
வ��
எ�க��
ேதைவைய�
ேக�க�
ெதாட��னா�.

நா� ேபான ேவைலைய மற�� ��� எ��த�ட�
உ�ேள �லக� எ��� ைவ������களா?எ�� ேக��
��� அவ� அ�ம�ைய எ��பா��காமேலேய நா�
பா��கலாமா? எ�� ேக�ேட�.
அவ� ச�� ேநர� ேயா��� ��� “அ�த� ��தக�க�
உ�க���� ��யா�” எ�றா�. காரண� ேக�ட ேபா�
அ���ள அ�தைன ��தக�க�� ��த ம���வ� சா��த
��தக�க�. அ��த அைர ம� ேநர��� அவைர�
ப��ய ��ைமயான �பர�கைள� ெத��� ெகா�ள
���த�.
இவ�� தா�தா, அ�பா எ�� தைல�ைறேய ��த
ம���வ� �ைற�� இ��தவ�க�. இவ�� ஆ�வ��ட�
இத�கான ப��� ப���, ேம�ெகா�� ஆ�வ���
காரணமாக� பல ஆ�ர�கண�கான ��தக�க� வா���
த�ைன ஒ� த��யான ��த ம���வராக மா���
ெகா�� ஐ�� வ�ட�க��� �� ���� ஒ�ைற
ெதாட����ளா�.
ெதாட�க��� இ��த ம�க�� ஆதர� ப��ப�யாக�
�ைறய� ெதாட��ய�. இவ�� த��ப�ட �றைமக�
�ல பண�கார�க�� ெதாட�ைப உ�வா��� ெகா��த�.

ஆனா� அ�த� பழ�க� கா� சா�பா��க உதவ��ைல.
இலவச ஆேலாசைனக� எ��ற ���� ெச�� �ட�
த�மாற ஆர�����ளா�. இத�� ேமலாக இவ� �ல�
பல� அைட�தவ�கேள பண� எ��ற ேபா� கவனமாக�
த����
��வ��
வா��ைகயாக
இ��க�
��த
ம���வ�ைத ம��ேம ப��� வ�தவ��� அ�ேபா�
தா� ம�க�� மன�கைள� ப��க� ெதாட��னா�.
தன�� எ� வச�யாக இ���� எ�பைத� க����
ெகா�� ��, அ�வலக� ����� ெகா���� �ேரா�க�
ெதா��� இற�� ��டா�. எவ�ட�� தா� க��
ைவ���ள ��த ம���வ� ���� உைரயா�வ� �ட
இ�ைல. காரண� அவ� ெப�ற கச�பான அ�பவ�க�.
இவ�� ெதாட�� �ைட��,
எ� த��ப�ட ஆ�வ��� காரணமாக இ�த� �ைற
���த
பல
�பர�கைள�
ேக���
ெத���
ெகா�வ���.
பல
சமய�
�ழ�ைதக��
ஆேரா��ய����
உத���ளா�. ��, அ�வலக�����
க��ட�க�
ேதைவ எ�� எவ� எ��ட� ேக�� வ�தா�� இ��
வைர��� இவ�ட� அ��� ைவ�ப� வா��ைக. ந�ல

ெதாட��� இ��தா��, இவ�
ெசா�ன
எைத��
��ைமயாக எைத�� நா� ��ப��யேத இ�ைல.
காரண� �ல உண� வைககைள� த���க ேவ���.
���பாக�
க���பா�க�
எ�பைத�
கவன���
ைவ����க ேவ���. 48 நா�க� எ�றா� ��ைமயாக
�டாம� கைட���� ம���கைள உ�ண ேவ���.
ேல�ய�, ம��� �ரண� வைகயான ெபா�கைள�
�ழ�ைதகைள உ�ண ைவ�பத��� நம�� நா�� த��
���. பல� �ைட�பத��� ெபா�ைமயாக� கா����க
ேவ���.
அச�ைட
பா�.
அவந���ைக
பா�ெயன
மன�
ஊசலா�ட���
த��தா��
எ�ப�யா���
இ�த
ஆ��ல ம���வ������ ��பட ேவ��� எ�ற
எ�ண� ம��� மன���� இ��� ெகா�ேட���த�.
இ�த� சமய���
வ���ற�.

ம�ெறா�

ச�பவ�

எ�

�ைன��

���� ஒ�வ���� ேதா� ச�ம�த�ப�ட �ர�சைன
உ�வான�. நா�பட நா�பட அ� பைடயாக மா�ய�.
ேமேல உ�ள ந�ப�ட� இ� ����� ேக�க வ��
பா���
���
ேவ��ப���ைய
ெகா��
வ��

�ன�ேதா�� கச�� அைத� சாறா�� அ�த இட���
தட� வா��க� எ�றா�.
ேத��க�� ���ப�� உ�டான சவா�� காரணமாக
அதைன� ெதாட���யாக� ெச�� வர ��ய��ைல.
ஆனா� அ�த� பைட�� அள� ம��� ெப�தா��
ெகா�ேட���க மன�� பய� வர ��������
இ����
ேதா�
ம���வ�
����
ஆரா���
ெதாட��ய�. கைட�யாக
இவ�
தா�
�ற�பான
ம���வ�
எ��
ந�ப�களா�
அைடயாள�
கா�ட�ப�டவ�ட� ெச�ற ேபா� �ல மாத�க� அவ�
ெசா�ன ம��� மா��ைரகைள எ���� ெகா�ட
ேபா��� ச�யானபா��ைல.
ஒ�ெவா� �ைற�� ஐ���
���� ெகா����தா�.

�பா����

�ைறயாம�

அ�ெறா� நா� ேகாப��� இைத� ����கா��
ெசா�ன ேபா� “ர�த ப�ேசாதைன ெச�� ���க”
எ�றா�.
அைத�� எ���� ெகா�� ேபா�� ெகா��த ேபா�
“இ� �ற��ேலேய வ�த ேகாளா�. �ேமா�ேளா��
�ைறவாக உ�ள�. �ர�தரமாக� �ணமாக�க ��யா�.

இ�த ம���கைள� ெதாட��� சா���� வா��க�.
மாத� ஒ� �ைற வ�� கா�� ��� ேபா�க” எ�றா�.
இ�த�
தகவ�
�ைட�க
ஏ�
மாத�க�
அவ�
ம���வமைன ெச�� கா����த ேநர�க� எ��
ஒ�ெவா��� மன�� வ�� ேபான�.
���� ஒ� �ைற �ய�� ெச�� பா��கலாேமா? எ��
ேயா���� ெகா�� ம�ெறா� ந�பைர அைழ���
�ழ�ைத�� ேதா� சா��த �ர�சைனைய� ெசா�ன
ேபா� அவ� ஒ�வ�� ைகேப� எ� ெகா��� இவைர�
ேபா�� பா��க. இர��
மாத���
�ர�தரமாக�
�ணமா� ��� எ�றா�.
ஆ�வ� பா� அவந���ைக பா� என அவைர� ச���த
ேபா� அ�ேக ஒ� ஆ�ச�ய� கா����த�.
��த ம���வ��ைற��
அ�கா�யாக இ��தவ�.

மாவ�ட

அள��

உய�

அரசா�க�, அர�
ம���வமைனக��
ேதைவ�ப��
ம���வ�கைள� ேபாடாம� இவைர� ப��� எ��க
���ப ஓ�� ெப�� ��� தன� ெசா�த ஊரான
�����ேலேய ���ப��ட� வா��� வ���றா�.
அ��பைட��
வச�யான
���ப�
எ�பதா�

ெபய��ெக�� ���� ஒ�� ைவ��� ெகா��
ந�ப�க� �ல� வ���றவ�க��� ம��� அவ�
���ேலேய
தயா����
ம���க�
�ல��,
பல
இட�க�����
வரவைழ���
ம���க�
�ல�
ைவ��ய� பா���� ெகா������றா�.
மகைள அைழ��� ெகா�� ேபா�� கா��ய��
��ைமயாக� ப�ேசாதைன ெச�� ��� “ஒ� வார�
க��� வா��க. ஒ� ெபா� த���ேற�. ேத��
கல�� இர�� மாத�க� சா��ட ைவ�க. இ�த�
�ர�சைன ��ைமயாக� ேபா� ���” எ�றா�.
என��
ந���ைக
வர��ைல
எ�றா��
ெப�
�ழ�ைத�� ேதா� சா��த �ர�சைன எ�பதா� அவ�
எ�ன
ெசா�னா��
ேக���
மேனா�ைல��
இ��ேத�. அவ� ��ய ட�பா�� ெகா��த ெபா���
நா�� �பா� வா��ய ேபா� எ��சலாகேவ இ��த�.
எ�க�
�ட�
ேதா�
ேநாயா�
பா��க�ப�டவ�
ஆ�வமாக இ��த காரண�தா� ��ைமயாக இர��
மாத�� அவ� ெசா�னப�ேய ெச�� ���த ேபா�
அ�த இட��� ��ய க����� (ம�ச�) எ�ப� ேபால
மா� ம�ற அைன��� அ�ப�ேய மைற�� ேபா�

��ட�. ேதா� ேநாயா� உ�வான அ���, அ� சா��த
�ர�சைனக�, க��படல� எ�� அைன��� மைற��
ேபான ��� தா� இ�த� ��த ம���வ��� ேம�
��ைமயாக ந���ைக வ�த�.
என��� ��த ம���வ��� அைர�ைற ந���ைக.
ஆனா� ���� இ��பவ��ேகா ந���ைக எ�ப� ��
�ட இ�ைல. ஆனா� இ�த� ேதா� �யா��� ஒ�
��ய ட�பா ெபா� ெகா��த� தா�க��னா� எ�ைன
�ட இவேர ஆ�வமாக இ��பதா� என�� ��கா�வா�
�ர�சைனக� ���� ��ட�.
இ�த� சமய��� ேத� ெந��, இ��� ேத�, ச�� மா�
எ�� இய�ைக சா��த �சய��� ���ப��� ஆ�வ�
��ைமயாக மாற ெவ��கரமாக இர�டா� ஆ���
ஆ��ல
ம���வ�
�க
அவ�ய�
ேதைவ
ஏ�பா�டாெலா�ய
அ�
அ��பைட
ஆேரா��ய
வா��ைக���
ேதைவ��ைல
எ��ற
�ைலைம��
வ���ேளா�.
கைட�யாக� த�ேபாைதய ���ைலைய� ப��� ேபச
ேவ���. க����ைற, காவ� �ைற, ����ைற,
ம���வ��ைற இ�த நா�� �ைறகைள�� ச�க���

ேசைவ��ைற
சா��த�
எ��றா�க�.
ம���வ� �ைற எ�ப� �க ���யமான�.

���பாக

ஆ��ல ம���வ�க� ெகா�ைளய����றா�க� எ��
ெபா�தா� ெபா�வாக� ����கா����ேறா�. ஆனா�
ம�க��
மேனா�ைல
தா�
அவ�கைள
அ�ப�
மா����ற� எ�ப�� எ�ைன� ெபா��தவைர���
எ�த மா��� க���� இ�ைல.
ப����� ப�� அைற�� இ��� ெகா�� ம���வ�
பா���� உ�ைமயான ம���வ��� எ�த ம�யாைத��
இ�ைல. ம�க� எ��பா���� �ட� மண� �ண�
ேபா�ற
ஆட�பர
அ�டகாச�க�
அவ�ய�
ேதைவ�ப�வதா�
ஒ�ெவா�வ��
கட�
வா���
க��ட�க� க��வ��, ம���வ
உபகரண�கைள
வா���
ேபா�வ��
வா��ைகயாக
உ�ள�.
கட�கைள� க�ட ம�கைள� கட�கார�களாக மா��வ�
தா� நட���. அ� தா� நட�� ெகா������ற�.
இய�பாக�
ேசைவ
மன�பா�ைம��
ப�யா���
���� ப�� ம���வ�கைள� �ட ந� ம�க� ந�ப�
தயாராக இ�ைல. ேதா�ற�ைத ைவ�� எைட ேபா�வ�
தா� ந�மவ�க�� வா��ைக. ேம�� ந� ம�க�

அவ�க��
எ��பா���கைள
ஒேர�யாக�
���க
அவ�க�� பாைத மாற� ெதாட�� ����றா�க�.
ஆைச ெகா�ட மன� மா�மா?
மா��� ��தைனகைள� ப�� ேயா��க மன��லாம�
ம�க�� �ய ��தைனக� ம��� எத�ெக��தா��
மா��ைர, உடேன ம���வ�, எ�ேபா�� பய� எ��ற
���ைல�� வாழ� பழ� ��டதா� பண� ����
க��களாக ம���வ�க� மா�வ� ஒ��� ஆ�ச�யம�ல.
இ�ைறய
ம���வ
உலக�
எ�ப�
கா��பேர�
கலா�சார� எ��ற பாைத�� மா� பல வ�ட�களா�
��ட�. இ�� ������� ெசா�ல ேவ��ய ஒ�
�டய� ��� �ைற�� ம���வ�க� ப�யா��வ�.
ஒேர நப� பல இட�க�� ஒ� ம� ேநர� ெதாட��
���
ம�
ேநர�
வைர���
ப�யா��வதா�
ேநாயா�க�� ஆேரா��ய� பல ம���வ�க�� கா��
���ய ப�தாக
மா���ள�.
நா��
���சாதன
வச��ைடய ம���வமைனகைளேய ேத�� ெச���
ேபா� அவ�க� ��ய ைவ�� தா� ���வா�க�.
���ேத, �ைட�ேத எ�ற க�த ���மா?
இ�� வைர��� ��த ம���வ� எ�றாேல பா�ய�

சா��த �ர�சைனக��� அ��பவ�க� தா� அ�க�.
எ� ஆ� �� அ�க ேநர� �ைற�� ��க எ�ன
ெச�ய ேவ���?_ எ�ப� ேபா�ற ேக��கைள� தா�
ப��த ���சா�க� �ட� �ல ��த ம���வ� ப��
எ���
ெகா����பவ�க�ட�
ேக�பதாக
ஒ�வ�
எ�����தா�.
ந�மவ�க�� அ��பைட பல�னேம இ����� தா�
ெதாட����ற�. இைத� பய�ப��� ���தவைர���
லாப� பா��க ����வ�களா� ��த ம���வ��� ��
இ��த ந���ைக�� ேபா� ��ட�.
��த ம���வ� எ�ப� அ�� சா��த ெபா��ஷ�.
ஆனா� �� ��ய� எ�ற ேநா��� பா� �சய�க�
அ��த� தைல�ைற�� வராம� ேபா���ட�. ��
எ�த�ப�� இ��த ஓைல��வ��கைள� கைரயா�
��� ��ட�. த�சா��� உ�ள சர�வ� மஹா�
ேபா�ற இட�க�� உ�ள �வ�கைள� பா�கா�க
மன��லாத அரசா�க� ஒ� ப�க�. ��ச�
��
ைவ����பவ�க� அைத ம�றவ�க���� ��ய ைவ�க
மன��லாம� இ��ப� ம� ப�க�.
இ�

�����

��தளேவ

ெத��தவ�க�

இ��

வைர��� �ைட�த �சய�கைள ைவ�� எ�ப��
காசா�கலா�?எ�� தா� ேயா����றா�கேள த�ர
ேமைலநா��� கலா�சார� ேபால அைத� ெபா���
ைவ��
அத�
ந�பக�த�ைமைய
உணர
ைவ��
உலக�ய� ெச�வ� எ�ற பழ�க� ந��ைடய த�ழ�க�
ப�பா��� எ�த� கால���� இ�ைல எ�பைத இ�ேக
������� ெசா�ல ேவ���. ��த ம���வ�, ஆ��ல
ம���வ� இைடேய உ�ள ேவ�பா�க�
ஆ��ல ம���வ� ேநா�கைள உட�� எ��ற ஒேர
வைரயைற��� ெகா�� வ�� ���� ����ற�.
��த ம���வ� ேநா�கைள உட�, உ��, ஆ�மா எ��
�����
பா����ற�.
��த
ம���வ���
அ��பைட�த�ைம ஆ��க�. ந���ைக
இ��தா�
ம��ேம ஆ�மா அைம� ெப��. ஆ��ல ம���வ���
ஆ�மா எ�றா� �ேலா எ�ன �ைல?
ேம����ய ம���வ�ைறக�� ேசாதைன ���ய�.
இ�� கா��ச��� ஒ� மா��ைர எ�றா� அைத �ட
நாைள ஒ�� வ�தா� இ� மற�க�ப��. ���யமாக
����க�பட ேவ���.
நம� ம���வ��� ஒேர ஒ� ��ைக எ�றா�� அைத

எ�த� சமய��� எத�ட� ேச��� பய�ப��த�பட
ேவ��� எ�ப�� தா� கவன� ெச����.
ஆ��ல ம���வ��� ம�த உட�� எ�ப� ேசாதைன�
சாைல.
��த�க�� பா�ைவ�� உட�� எ�ப� இற�� ேபா��
வைர��� ஆேரா��ய��ட� பா�கா�க�பட ேவ��ய
ெபா��ஷ�.
��த
ம���வெம�ப�
உணேவ
ம���.
அத��
ேந�மாறான� ஆ��ல ம���வ�. இ�ேக க� ெக�ட
�றேக ��ய நம�கார�.
ஐ��ல�கைள
அட�க
ேவ��ய
அவ�ய�ைத�
ேபா��ப�
��த
ம���வ�.
ஆனா�
�லனாவ�
�டல�காயவ�
எ�ப�
ஆ��ல
ம���வ�.
எ�லாவ����� மா��ைர ஒ�ேற ேபா��.
��த ம���வ��� ப��� �ட�ப� பல ���யமான
ேநா�க��� உதவ���யதாக இ����. ஆனா� இ�ேகா
அ�தைன��� ஆைச�ப�. கைட��� இ��கேவ இ���
அ�ைவ ���ைச.

நைட�ைற ��க�க�
2,50,000 ��ைக சமா�சார�க� அட��ய இ�த� ��த
ம���வ��� இ�� எ�தைன ��ைகக� இ����
எ�� ந������க�.
ஆனா�� த�ேபாைதய ந�ன உலக மா�ற���� ஏ�ப
பல�� டா�� ேபா�ற வைகக�� இ�த ம���கைள�
தயா��ப��,
�பர�
����
ைவ����பவ�க��,
கைட�யாக ேவ� வ�ேய இ�ைல எ�� இ�த� ��த
ம���வ��ட�
அைட�கல�
ஆனவ�கைள��
பல
இட�க�� பா��க ����ற�.
நா�� ம���� கைடக�� இ���� ��ட�ைத�
பா���� ேபா� உணர ����ற�. இ�ம���, ச���
�ள� க� க�ட �வார�. இைத��ட
டா��
�ைற�� ெகா�� வ���ளா�க�. ஒ� வ�ட���
�ராத �ர�சைன நா�ப� �பா�� ���தேதா� �ர�தர
�வார�யாக�� உ�ள�.
��த�களா� ெசா�ல�ப�ட �சய�க��, சராச� வா���
உ�ளவ�க���� ��ய ைவ�க ��யாத ���மமான
பாடலாகேவ
ஒ�ெவா�வ��
எ�����பதா�
இ�

பல����
ெச�லாம�
இ��
இத�
பல�
ெத�யாமேலேய ேபா���ட�. த�ழ�க�ட��� எைத��
ஆத���� த�ைம �ைற�. ஆத��பவ�கைள�� அத��
உ�கார ைவ�� ��� த�ைம அ�க�.
�ய �ைன�� அறேவ இ��கா�. த�க� ��தைனகைள�
����ேய வாழ� பழ�� ெகா�ட�மான த�ழ�க��
கலா�சார�� ஒ� காரணமாக இ��கலா�.
ஆனா� உ�வா��யவ�கைள �ட அைத� தாேன ெச��
சா��ததாக�
த�ப�ட�
அ����
ெகா�வ��
ந�மவ�க��� ���யவ�க� எவ�ேம இ�ைல.
இத�� ேம� ேவெற�ன ெசா�ல?
உ�க� ஆேரா��ய�.
ெதாட�க���.

உ�க�

��தைனக�����
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அவ� ஒ� ��ரவா�

8.அவ�
��ரவா�

ஒ�

அவ�� ேநா�க� ஒ�� ம��ேம. இல�ைக அைடய
ேவ���.
உ�வா��
�ப�த�கைள�
ப���
கவைல�ப�வ��ைல.ஆனா� ெசயலா�க� ���ய�. ���
ெபா�ைமயாக இ� எ�� எ�ச����. ஆனா� மன�
ம����. இைட�டாத இ�த� ேபாரா�ட��� உண���
ெகா�த��பா� மன� க��ர�க��� ெகா�� ேபா��
ேச����.
நட�தைத, நட�க�ேபாவைத ேயா���,இ�ப� நட��
�ட���ேமா எ�� பய�� ந�ைம� ச�வகால��
அைலக���� ெகா�ேட இ����.
இ�த� ��ரவா� ஒ�ெவா� மன��� �ர�தரமாகேவ
இ��பவ�.இவ� நா�ைட� �� �ைல��� ��ரவா�
அ�ல.
ஆனா�
அைத
�ட�
ெகா�ரமான
�ைள�கைள
ஏ�ப���பவ�. இவைர நா�ேதா�� ந�ேமா� வாழ
அ�ம���� ெகா������ேறா�. அவ�� ெபய� தா�
��வாள� கவைல.. ��ரமான எ�ண�க� கவைலகைள

உ�வா����ற�. பல சமய� ெவ���� ேபா�� �லைர
காத�, சா�, மத, பண� ��ரவா�யாக�� மா��
����ற�.
நட�த
ச�பவ�க�,கா��
கா��க�
எ��
ஒ�ெவா�ைற��
க�க�
உ�வா�க,
�ைள��
�ர�ப��க ��ரா�க� ஒ�ெவா�ைற�� இ� ேதைவ
இ�
ேதைவ��ைல
எ��
���க
�ய�����
ெகா������ ேபா� மன� உ�ேள ���� ேட�
ேசாமா� � க�� �ட எ�� ெசா��ட நர��க�
வ�ேய தன� இல�ைக அைட��ற�.
��வாள� கவைல�� உட��� அத� இல�ெக�ப�
வ����ப���� இ��பதா� ம�த�க�� ஒ�ெவா�
கவைல�� �ர�ப���� இ�ேக வ�� ����ற�.
பல��� வா��ைக ���க� ேபாராட���ய (ஆேரா��ய)
ேபாரா�ட�க�� இ����ேத ெதாட����ற�.
நா� உ��� உணைவ ெச��க ைஹ�ேரா �ேளா��
அ�ல� (Hydrochloric Acid )எ�பைத
இய�பாகேவ
இய�ைக உ�வா�� ைவ���ள�.
இ�த
அ�ல�ைத
ஒ�
��ைவ��
எ���
ஒ�
இ������ைட அ�� ேபா�� ைவ�தா� இ��த இட�

இ�லாம�
மாயமாக�
கைர��
இ�லா��டா� நா� அ�ேப�.

���.

இ�

ப�க�
சா���டா��,
பாயாச�
சா���டா��
வ������ ெச�றா� ெச�மானமாக மாறா��டா�
ஆ� ஊ� எ�� க�� ஊைர ����� இ��� பயண�
ெச�ல ேவ�������. அளேவா� வளேமா� எ�ப�
உட��� உ�ள ஒ�ெவா� ெசய�பா����� உ�ள�.
இ�ப��தா� யாேரா ஒ��த� ந��ைடய க�����
ெத�யாத ���ர�ைத �ர�யாக எ��ைவ���ளன�.
இைத� பல� �� எ��றா�க�. ���சா�க� ம�
எ��� ெசா���றா�க�.
ந�லா ப����. ேபா� ஒ� க�� க�ட���� ��க
�ள�����க�னா உ�ேள இ�த அ�ல� �ர�க�
ெதாட����ள�
எ��
அ��த�.
ப��த
ேபா�
சா���ட ��யாதவ�க��� இ�த அ�ல� அ�கமாக�
�ர�� இைர�ைப ம��� ���ட� �வ�க�� உ�ள
���ேகாஸா (Mucosa)படல�ைத� �ைத�� ��ணாக
மா����ற�.
உ�ேள உ�ள வ���� �வேர பல சமய� சா�பாடாக
மா�����ற�. இ�த� �ட� �� உ�வாக ஏராளமான

காரண�க� இ��தா�� ம�ற எ�லாவ�ைற�� �ட�
கவைலக� ெகா���� அ�வா� ���க� தா� ந�
ஆேரா��ய�ைத �ைல ேபச� ெதாட�� ����ற�.
�ட� ���� இர�� வைக உ�ள�.
வா��ேகாளாறா� உ�வா��வ� Gastric Ulcer
���ட�� ஏ�ப�� �� Duodental ulcer
இர�ைட�� ேச��� உ�வாவைத peptic ulcer
நா� ேபச�ேபாவ� ம�த உட���ய� ப��ய�ல.
இ�த�
�ட���கைள
அ�க
அள�
��ரவா�யான கவைலைய� ப��ேய.

உ�வா���

கைலக��
���ப��லாதவ�கைள�
�ட
நா�
பா�����ேபா�. ஆனா� கவைல��லாத ம�தைன ��த
�வா�ன� இ�லாதவ� எ�ேற த�ேபாைதய ச�க�
அ��த�ப�����ற�.
நா� அ������� ஆைடகைள� ேபாலேவ எ�ேபா��
ந�ேமா� இ��பைவ பயேம. ��ன� பய�, ெப�ய பய�
எ�ற பாரப�ச��� எ�ேபா�� ஏேதாெவா� பய�

ந�ேமா� இ��க அ�ேவ நம��� ேதைவயானதாக��
அ�றாட� ெசய�பா�கைள�� அ�ேவ ��மா����ற�.
ஏமா�ற�, பய�, �ராக���, எ��ச�, அ�க ேவைல,
�ழ�ப� ேபா�ற பல கார�க� மன அ��த�ைத
உ�வா����ற�.
�வாகர��க�, ேநா�க�, பத� இழ��, கட�, வ�ைம,
ேவைல அ��த�, ேகாப�, ந�� ���, உற� ��ச�,
என ந�ைம� ��� �க�� எ�லா �தமான கார�க��
மன அ��த����� ெகா�� ேபா� ����ற�.
இவ�ைற� த�ர இ�த மன அ��த�ைத நாேம �ைல
ெகா��� வா�க�� ெச���ேறா�.
அதாவ� �ைக ���த�, ச�யான உண�� பழ�க�
இ�லாைம,
ேபாைதம����
பழ�க�,
���பழ�க�,
ச�யான ��க� இ�லாைம ேபா�றைவேய. இ�த மன
அ��த� உ�வாக இய�பாகேவ பய�� ப�களா�யாக
ந��டேன த�� ����ற�.
பல சமய� பய�க� ெசா��� வா��ைகேய ந�ைம�
ப��வ�ப��த�� ெச���ற�.
ஒ�

அள�

வைர,

மன

அ��த�

இ��ப�

�ரான

வள������ ேதைவ�ப�டா�� அ��த� அ�கமானா�
மனேநாைய ��� மன உைள�சைல அ�க����.
காரண�க� அ�ய�படா��டா� மன அ��த� �த�
மனேநா� வைர��� எ�ற க��ைர�� நம��� தகவ�
�ைட�� ��� வா����ள�.
பத�ட� பய�ைத உ�வா����ற�. பய�
கவைல
வரேவ���ற�. கவைலக� மன அ��த கதைவ �ற�க
இன� க�� ெகா�ளாத ேபா� உலேக மாய� வா�ேவ
மாய� எ�� ெத��� அைல�� பரேத� வா��ைக
அ��கமா��ற�.
�����ட ெசயைல ெச�வத�� ��� ��ட��த�
���ய� எ�ப� எ�த அள��� ���யேமா எ�ைலைய
�ற� ெதாட�க மன�� இன� ��யாத ேவக�� உ�வா�
��வைத� கவ��தா� ����.
ேந�மைற ம��� எ��மைற என இர�� வைகயான
அ��த�க�
உ�ளன.
ேந�மைறெய�ப�
சாைல
��கைள
ம���
வ��ைய
ஓ��த�.
எ��மைறெய�ப� வல� ப�க� ைகைய� கா�� இட�
ப�க� வ��ைய ����த� ேபா�ற�. காைல�� எ��
வைர���
உ�ைர�
ப���
ெத�யாத
உட��

க����� உலக�ைத� பா��க� ெதாட�க ஒ�ெவா�
��தைன���
இ�த�
பய�க�
ந���
ஒ���
ெகா���ட எ��� ஓட ைவ���ற�.
பாட�கைள� ச�யாக� ெசா�ல� ெத�யாத ேபா�
ஆ��யைர எ�ப�� சமா��க� ேபா��ேறா�? எ�ற
பய� ந� வா��ைகைய� ெதாட�� ைவ���ற�. ப���
�����
ச�யான
ேவைலக�
�ைட�காத
ேபா�
எ��ெகா���
ேக��கைள
எ�ப��
சமா��க�
ேபா��ேறா� எ�ற பய� ெதாடர ைவ���ற�.
மைன� ேக�ட � �ழ� ��ப� �பாயா? எ��
ேயா��க� �வ��� ேபா� வா��ைக ���த அ�கைற
பய� வ���ற�. மக���� ��மண�, ��� வாடைக,
வ���� மாத� ேதா�� ெச��த ேவ��ய ெதாைக
எ�� பயெம�ப� வா�நா� ���க வள��ைறயாகேவ
உ�ள�.இத��� ேத��ைற எ�பேத இ�ைல.
இ�ைறய
ம���வ�
அைன�ைத��
�������
கா��னா� மன� சா��த ெசய�பா�கைள ஒ� அள���
ேம�
அதனா�
பா�ப����
�����
கா�ட
��ய��ைல.
ஆனா� த�ழ�க�� வரலா��� �வ�க� மனேம ம���

எ�� எ�தாக� ெசா������ ெச�� ��ட�.
ஆனா� இ�த மன���� எ�த ம���க�� கைட�
வைர��� ேவைல ெச�வ��ைல. ப��� தா� ��வாக
உ�ள�. அ�த� ப���ைய� ெகா�� வர ��யாம�
தா� நா� த�மா���ேறா�. த�மா�றேம தட� �ரள
ைவ���ற�.
த�ேபாைதய
ச�க���
ஆ�
மன
பய�க�
ஒ�ெவா����� ஆதாரமாக இ�� இ��பைவ பண�.
இ�த� பணேம எ��கால� பய�ைத உ�வா����ற�.
வள����ற�.
நா��
அைதேய
������ேறா�
எ�பதா� பய�கைள ந�ேமா� ஒ�� வாழ���ய
ஒ�றாகேவ இ��� ����ற�.
பண��லாதவ� ப��காக ஓட அ�ேவ பண���பவ�க�
உட�ைப �ைற�க ஓ���றா�க�. இர�� ெசய��
ஒ��. ஆனா� காரண�க� ெவ�ேவ�.
அ�� வளர வளர ��தைனக�� வள���ைய இ�ைறய
ச�க� ெகா�டா���ற�. உ�வா�� ேக��க����
ப�� ேதட அ�ேவ வள����� பாைத எ��றா�க�.
எைத��
ேக��யாக�
ேக���
பழ�
எ���

ெசா���றா�க�.
ஒ�வைக��
பா��தா�
அ�யாைமேய
ஆ�த�
ேபால�தா� உ�ள�. எைத�� ெத�யாம� இ��பதா�
அவ�க� மன�� �ழ�ப�க� உ�வாவ� இ�ைல.
இ��பேத �ற�� எ��ற ��ய வ�டமாக இ��தா��
அவரவ� வா��ைகைய இய�பாக அ�ப��� வாழ
����ற�.
த�ேபா� ெவ��
ைவ���ளன�.

எ�பைத

எ�தாக

வைரயைற��

ெவ�� எ�ப� எ�ன?
ேதைவயான அள���� பண� இ��தா� அவ� ெவ��
ெப�றவ�.
�த���ய பண���தா� அவேன சாதைனயாள�.
ஒ�வ�ட�
இ����
பணேம
சகல�ைத��
��மா����ற�. அ�த���, அ�கார�, ெச�வா��
எ�� சகல �ைச��� பர� ����ற�. பண� த�ர
ம�றவ�ைற� ேப�பவ�கைள இ��யாக� பரேத� எ��ற
�ைல
வைர���
ந�மவ�க�
ெகா��
வ��

��������றா�க�.
பண�ைத ெம�ைத��� �ேழ ைவ�� ��க ��யாம�
ேபாரா��
ெகா����பவ�க�
ஒ�
ப�க��
வா��ைக���
ேதைவயான
பண�ைத�
ேத��
ெகா����பவ�க��
ம�ப�க�
ேபாரா��
ெகா�ேடதா� இ����றா�க�.
பண�ைத�
ேதைவ��
அ�கமாக�
ேச��தவ�க��
எைத�� ��ைமயாக அ�ப��க ��வ��ைல.
வா��ைக ேதைவ��� ேத�� ெகா����பவ�க��
ஆைச�ப�வைத அைடய ��வ��ைல.
இ�த� பண� ஒ�ெவா� ம�தைர��
மா��� ெகா�ேட���தா�� நம���
�ைறவ��ைல.

நா�ேதா��
பண�தாைச

ெப�ைம�� க�வ�� இதய ேநா�கைள உ�வா���
கவைல�� �யர�� வ��� ேநா�கைள உ�வா���
��க�� அ�ைக�� �வாச ேநா�கைள உ�வா���
பய�� ச�ேதக�� ���ரக ேநா�கைள உ�வா���

எ��ச�� ேகாப�� க��ர� ேநா�கைள உ�வா���
(ேதைவயான
சமய���)
அைன�ைத�� �ணமா���

அைம�ைய

����வேத

3

ஆ��க� - எ�ணேம
வா��ைக

ஆ��க� எ�ணேம வா��ைக

9

ஆசா�

ந�ப�

இராஜராஜ�ட�

ஆசா�

��.

���ண�

அவ�க�
(ஆசா�
வா��த
இட�கைள
ஆவண�ப����
�ய��யாக அவ�ட� ந�ப�க� �ைண ெகா��
பய��ேத�. �டேவ மன�� உ�வான ஆ��க� ���த
என� பா�ைவ)

பயண வ��தட�

(த��நா� - கட�கைரேயார சாைல வ�ேய பயண�)
1. ����� – ெச�ைன
2. ெச�ைன – ���ெச���
3. ���ெச��� – ம�ைர
4. ம�ைர – ��வாவா��ைற
5. ��வாவா��ைற - �����
ஆசா� காெணா�� கா��க�
https://www.youtube.com/watch?v=bL31QvVTzaM

https://www.youtube.com/watch?v=GDHlPU_bhpY
https://www.youtube.com/watch?v=-gfgB5Ylf44
https://www.youtube.com/watch?v=eWWl6vwlmgY
(பயண� ெச�த மாத� - ஜனவ� 2014)

9. ஆசா�

நா�க��வ��
அவைர
ஆசா�
எ��
தா�
அைழ�ேபா�. நா�க� எ�றா� நா�� இராஜராஜ��.
இராஜராஜ� என�� வைலப��க� �ல� வாசகராக
அ��கமா�
ந�பராக
மா�
எ�
���ப��
அ�க��னராக மா�யவ�. எ� எ���லக வா��ைக��
எ���ைக�� அட�கா உத�ைய� ெச�தவ�. இ��

வைர��� ெச�� ெகா����பவ�. எ� நலேம அவ�
நல�
ேபால
க���
ெகா��
என��
உத��
ெகா����பவ�.
நா� எ�� ெவ�����ள “த�ழ� ேதச�” எ�ற ��
�ேல
இவ����
தா�
�ைற�ப�
சம���க�பட
ேவ���.
நா�
வைலப���
எ�த
வ�த
�த�
ஆ���
த�ழ�கைள,
த��
ம�ன�கைள,
அவ�கள�
கால��தட�கைள,
ச�ககால�ைத�
ப��
எ�த�
ெதாட��ய ேபா� அ��கமா� கட�த ஐ�தா��க��
எ��ைடய அ�தைன �யர�க�� ப�ெக��� எ�ைன
��ெட��தவ�. த�� ம�ன�க�� ேசாழ� ேபரர��
வா��த இராேஜ��ர ேசாழ� ���� இ� வைர���
அ�ய�படா� தகவ�கைள� ேசக��� எ�த ேவ���
எ�� கட�த நா�� ஆ��களாக எ�ைன �ர���
ெகா����பவ�.
இ�� வைர��� நா�க� இ�வ�� ெவ�ேவ�
��வ�களாக�
தா�
ெசய�ப���
ெகா������ேறா�. எ�ண�க�. க��� ��யான
ெசய�பா��� இ��தா�� இ��� கா�த� ேபால

ஏேதாெவா��
இ�வைர��
இைண��
ைவ���
த�டவாள� ேபால எ�க� இ�வ�� ந��� இய�பான
��த��� அ�பா�ப��� பலமாக உ�ள�.
இராஜராஜ��� அ��கமான ஆசாைன �த� �தலாக
இர�� வ�ட�க��� �� ெச�ைன�� அவ� ����
நா� ச���ேத�. ஆசா� ஈ�ப���ள ேயாகாசன�
�ைற��
என���
ெப�தான
ஆ�வ�
இ�லாத
காரண�தா�
அவ�ட�
பர�பர�
அ��க�ப����
ெகா�டேதா� ����� ெகா�� ��ேட�. அ�ேபா�
இராஜராஜ�. ஆசா� ம�றவ�க���� ப��� அ����
ெகா����த
ேயாகாசன�
���த
�பர�கைள�
��தகமாக மா��வ�� உத� ���� ெகா����தா�.
ஆசா�
ேயாகாசன�
எ����ளா�.

����

�ல

��தக�க�

அ�� ஒ�� தா� “உ�க� ஆேரா��ய வா��” எ�ற
ெபய��
பார�
ப��பக�
ெச�ைன
ெவ��டாக
வ���ள�.
த��நா��� உ�ள ப�கைல�கழக பாட� ��ட���
இ�த� ��தக� ���ய பாடமாக உ�ள�. �ற�த
இய�ைக உண�கைள எ�ப�� சைம�க ேவ���

எ�ப��
ெதாட��
அ�
���த
வ�கா��தைல
��தகமாக��
எ��
ெவ�����ளா�.
“இய�ைக
��ஞா� ந�மா�வா�” ேபால இவ�� த��நா���
���யமான நபராக� க�த�பட ேவ��யவ�. இய�ைக
உண�க� ம��� ேயாக�கைல�� �����ட�த�க
ஆ�ைம ெகா�டவ�.
நா� ஒ�ெவா� �ைற�� ������ இ��� அ�வலக
ம��� ெசா�த ேவைலயாக� ெச�ைன ெச��� ேபா��
ஆசா� ���� நா�� இராஜராஜ�� த��ேவா�. �ேழ
��� ேமேல ேயாகா க��� ெகா��க ஒ� அ��தமான
வ�ைம��� ஒ� ��ட ஹா� ேபா�ற வ�ைம���
நா�� �ற�� ஆ� உயர க�ணா� அ��தமான
ர��க���யதாக
இ����.
ந�நாயகமாக
உ�ள
ஊ�ச�� ஆ�� ெகா�ேட நா�� இராஜராஜ� க���
��யான
�வாத�க��
�யைல
உ�வா���
ெகா����ேபா�.
ஆசா�� ��� ெபய� ��. ���ண�. ���ெச����
�ற�� ெச�ைன�� கட�த ஐ�ப� ஆ��க���
ேமலாக வா��� ெகா����பவ�.
தன�

வா��ைகைய

ேயாகா

எ�ற

கைல�காக

அ��ப��தவ�. இ�� அவ�� வய� 70. ��மண�
ெச�� ெகா�ள��ைல.
த��நா��� உ�ள அர�ய�, �ைர�பட,
�ரப�ய�க�
அ�தைன
ேப�க����
ேயாக�கைலைய� க��� ெகா��தவ�.

ச�க�
இ�த

க��� ெகா���� ெகா����பவ�. அ�ப�ெய�றா�
வச�யாக வா�பவ� எ�ற க�பைன�� வ�� �டா��க�.
பண���� ஆைச�படாம�, எவ�ட��
எத�காக��
அ����ைழ��� எ�ண� இ�லாம� ஆ�ச�ய�பட�
த�க வைக�� வா��� ெகா����பவ�. த� ேநா�க�,
த� ெசய�பா�, த� �த��ர� எ�ப�� ம��ேம இ��
வைர��� ��யாக இ��� தா� க�� ைவ���ள
கைலைய ���த வைர��� பலதர�ப�ட ம�க����
ெகா��
ெச�ல
ேவ���
எ��
ஆைச�ப���
ெசய�ப��� ெகா����பவ�.
த�ைன� ச�ைத�ப���� ெகா�ள (மா��ெக���)
���பாம� தா� உ�� த� கடைம உ�� எ��
வா��� ெகா����பவ�. இவ�ட� இ�த� கைலைய�
க���
ெகா��
ெச�றவ�க�,
உ�
நா����,
ெவ�நா����
ம���
இ�தைன
டால�
எ��

ச�பா���� ெகா����த ேபா��� இவ��� இ��
வைர��� பண� சா��த �சய�க�� அ�க அள�
அ�கைறேயா ஆ�வேமா இ�லாம� இ��ப� க��
பல�ைற
நா��
இராஜராஜ�
�ய��
ேபா�
இ����ேறா�.
ம�ெறா� ஆ�ச�யமான தகவ� எ�னெவ�றா� கட�த
��ப� ஆ��க��� ேமலாக� ப�ைச�கா�க�க�,
பழ�கைள ம��ேம த� உணவாக� ெகா�� வா���
ெகா����பவ�.
ெதாைல�கா��க�� வா�லாக இ�� த��நா���
�ரப�யமாக அ�ய�ப�� பல கா� பா���� ம�த�க�
அ�யாத ����கண�கான ேயாக� கைலைய� க��
ைவ����பவ�. பல ஆ��களாக இ�த� �ைற��
இ��பவ�க��ேக இ�ப��ப�ட ஆசன�க� உ�டா?
எ�� ேயா��க� ��ய வைக�� ப��க� �றைம
ெகா�டவ� தா� ஆசா�.
ஆனா� எவ�ட�� ப���� ெகா�வ��ைல. எவைர��
தர��ைறவாக ம�றவ�க�ட� ெசா�வ�� இ�ைல.
இைத�ப��� ேக��� ேபாெத�லா� தயாராக ஒ�
ப�ைல ைவ����பா�.

“அவரவ� �ைனவ�. அவ�வ� வ�” எ�பா�.
இராஜராஜ��� இவைர� ப�� ஒ� ஆவண�பட�
எ��க ேவ��� எ�� ��ட நா� ஆைச இ��த�.
ெச�ைன��
இ��த
ேபா�
அ�த
�ய��
ைக�ட��ைல. இத� காரணமாக இ�த� ெபா��ைப
எ��ட� ெகா��� அத�கான ஏ�பா�கைள� ெச��
ெகா��தா�. இ�ெவா� சவலான ேவைலயா��. காரண�
ஆசா� ஒ� வைக�� �ழ�ைத ேபால� ெசய�ப���
ெகா����பவ�.
த�கால
நைட�ைற��
அவைர�
ெகா��
வ��
����வ� அ�தைன �லபம�ல. இைத�
பல�ைற
ெசா��ேய இராஜராஜ� இ�த� ப�ைய எ��ட�
ெகா�����தா�.
நா�
இ�த�
ப�ைய
ஏ���
ெகா�ட��, �த�� ஆசாைன� ப��� ���� ெகா�ள
ேவ��� எ�பத�காக �த� �ைற ெச�ைன���
ெச�ற ேபா� அவ� ைவ����த பல ��தக�கைள
வா��� ெகா�� வ�� ப��ேத�.
இர�டாவ� �ைற இத�காக இர�� நா�க� ஒ���
அவ� வா��த இட�கைள, பழ�ய ம�த�கைள� ப��
ேந�ைடயாக�
ெச��
ெத���
ெகா��
வ��

��ேவா� எ�� ஒ� ��ட பயண�ைத ந�ப�க�ட�
ெதாட��ேன�.
காரண� இராஜராஜ� ��க���� இ��பதா� அவ�
�ல� அ��கமான �ைர��ைற�� உ�ள ந�ப� மத�
ஒ���ைண�ேபா� ஒ� ���ய கால� பயண���
கல��
ெகா��
����
வ�ேத�.
அ�ேபா�
பயண�க�� எ��த பட�ைத, வாகன���
ெச�ற
ேபா�
அவ�ட�
உைரயா�யைத
ைவ��
நா��
காெணா�� ெதா��ைப உ�வா�� உ�ேளா�.
இட�கைள� ேத�� ெச�த� (ேலாேகச� பா��த�)
எ�� ெசா�வா�க�. பயண���
ேபா�
எ��த
பட�கைள, அவ� �ரைல, அவ� க�� ைவ���ள
பலதர�ப�ட
ேயாகா
வ��ைறகைள
�த��
ஆவண�ப��� ைவ�� ��ேவா� எ�� கட�த ஒ�
மாத���
இைத
ஒ�
���னேரா�
ேச���
உ�வா��ேனா�.
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10.ேயாகா
கைல��
ேயாக�கார�க��?
ேயாகா கைல - �ல
��த�க�
ஆேரா��யமான வா��ைக, ஆேரா��யமான
எ�பைத� ப�� �த�� ���� ெகா�ேவா�.

உட��

நா�
�����
அ�தைன
வச�க��,
�����
வா���க��
ந��ட�
இ��தா�
இதைன�
தா�
த�ெபா��
ஆேரா��யமான
ச�க
வா��ைக
எ��றா�க�. ம�றவ�களா� ம��க�ப�� வா��ைகைய�
தா� �ற�பான “அ��கார�” எ��� ெசா���றா�க�.
இைத� ேபாலேவ ஆேரா��யமான உட�� எ�பதைன
ெவ�� ேதா�ற�ைத ைவ�� தா� ம������றா�க�.
ஒ� ஆ� அ�ல� ெப� பா��க அழகாக, ���யாக,
கைளயாக�
ேதா�ற�
ெபா�ேவா�
இ��தா�
அவ�கைள�
பா��த�ட�
������றா�க�.
கவ���யான ம�த� எ��� ெசா���றா�க�. இத��
ேமலாக� ஆ�க��, ெப�க�� ��த� ஒ�பைனகைள�
ேச����
ெகா�ள�
சமகால���
அழ���
அழ�

ேச��ப� எ�� �லா� �� உட�ைப ெக����
ெகா���றா�க�. கைட��� அைனவ�� இழ�� ேபான
இளைமைய
�ைன��
அவ��ைத�ப���
ெகா������றா�க�.
ஆனா� இ�ேக தா� �ர�சைன�� ெதாட����ற�.
இற�� நம���ைல எ�ற ந�பாத மன��, இளைம
எ�ப� மைறய� ��ய� எ�பதைன ஏ�காத மனைத��
ெகா�டவ�க�
ஆ��
���க
அவ��ைத�பட
ேவ��யவ�க�. அவ�கைள� ப�� நா� ேப� ஒ���
ஆக� ேபாவ��ைல. இ� ேபா�ற ���ைல�� தா�
ஆேரா��ய�
எ�பத�
உ�ைமயான
அ��த��
மா�����ற�.
அ�றாட� நா� ெச��� உட�ப������, ேயாகா
கைல���
அ��பைட��
�ைறய
���யாச�க�
உ�ள�. உட�ப��� எ�ப� உடைல வ�வா��வ�.
ேயாகா எ�பைத மனைத அைம��ப��� ஆ�மாைவ
இன� காண ைவ�ப�.
உட� ���க� பர���ள ச�� �ப�கைள அைடயாள�
காண உத�வ�.
இ��

�னச�

நைட�ப���,

அ�கமான

த���

���த� எ�� ஒ�ெவா�வ�� ம���வராக மா�
அ��ைர
வழ��
பல��
வ��ைற�
கல���
ெகா������றா�க�.
ப����ைகக�� ம���வ� ேபாலேவ அ�� வழ���
ெகா����பதா� எ� உ�ைம? எ� ேதைவ எ�பேத
எவ���� ேதைவ��லாம� ேபா���ட�. �ள�பர
ேமாக� ஒ� ப�க�. �ப�தமான பழ�கவழ�க�க� ம�
ப�க�.
ெமா�த��� இ�� ஒ�ெவா� த� ம�த�க��
வா��ைக��� ெவ�ேய ப���� ெகா�ள ��யாத
க��ப�க�க� அ�கமா�� ெகா�ேட தா� இ����ற�.
எதா��த�ைத ஏ��� ெகா�ளாத மன�. ஆைசைய�
�ைற��� ெகா�ள ��யாத வா��ைக ���ைல.
இதனா�
ஒ�ெவா�வ��
அ�றாட
வா��ைகைய
அைம��ழ�த மன�ட� தா� வாழ ேவ��யதாக
உ�ள�.
ஆனா� ேயாகா எ�ற கைல�� த�ைமேய ேவ�. இ�
உட�ப��� அ�ல. உ�க�� ச��ைய, உ�க��ேக
ெத�யாத ச��ைய உ�க��ேக உண���� கா���
வ�லைம உைடய�.

ேயாகா எ�ற கைலயான� இ��ய நா��� �ற��
அைடயாள�க�� ஒ��. இதைன ெவ�ேய இ���
எவ�� இ�� வ�� க��� தர��ைல. இ�ேக வா��த
��த�க� உ�வா��ய கைல��.
ஒ�ெவா� காலக�ட���� வள��� ெகா������
��ஞான
வள�����
காரணமாக
இ�ேக
ஒ�ெவா�ைற�� அ���தரா�� ����, எதைன��
ச�ேதக� க�ேணா� பா��� நம�ேக உ��தான பல
பார�ப�ய கைலக� ந�ைம ���� ெச�� ��ட�.
இதைன ேம����ய ச�க� “�ரா��” ெபயேரா�
ம�ப��� ந��ட� ெகா�� வ�� ேச���� ேபா�
அத��� த� ம�யாைத�� அ��கார�� �ைட�� நா��
அதைன�தா� உ�ைம எ�� ந�ப� ெதாட����ேறா�.
ேயாகா எ�ற வா��ைத சம���த ெசா�லா��.
த���
ேயாகா
எ�பத�
அ��த�
“இைணத�”
எ�பதா��. ஒ� அைல�� ேவக�ைத �ட அ�கமான�
ம�த மன�� ேவக�. ந� மன�� ேவக�ைத ஒேர
இட��� ����வ� தா� இத� �த� கடைம.
அத�கான ப��� தா� இ�த ேயாகா நம��� க���
த���ற�. ஒ�ெவா� ஆசன�� நம�� ஒ�ெவா�

�தமாக உண�����ற�.
ந��ைடய மன� அைலபா�தைல ����னா� தா�
ஆேரா��ய� எ�ற வா��ைத�� �த� ப�ைய நா�
ெதாட
����.
அ��த��த
ப���க��
�ல�
ேம�ெகா�� ெச�ல ����. இதைன� தா� ��த�க�
த�க�
வா��ைக��
�ல�,
தா�க�
பைட�த
பாட�க�� �ல� நம��� ��ய ைவ�தன�.
மனைத ஒ� �ைல�ப��த ���� ப��� அவ�ய�
ேதைவ. இத� �ல� ம��ேம ந��ட� உ�ள அ��த
ஆ�றைல நா� ெபற ����. படபட��, பரபர�� எ��
வா��ைக மா��ேபான ���ைல�� நா� மனைத ஒ�
�ைல�ப��தாம� ேயாகா ம��ம�ல எ�த� கைலைய��
��ைமயாக� க��� ெகா�ள ��யா�.
இதைன ஒ� எ�ய உதாரண��� �ல� பா��கலா�.
நா� ஒ�வைர ச����� ெபா��, அவ� படபட�பாக
வ�தா�� ச�, பய�ேதா� வ�தா�� ச� உடேன “வா�க
உ�கா��� ேபசலா�” எ�� தா� ெதாட����ேறா�.
உ�கா��தா� ம��ேம படபட�� �ைற��, மன�
�ைல�ப��. அத� �றேக ந� உைரயாட� உண����
உ�ைமகைள� பர�பர� ���� ெகா�ள ����. எ�த�

�ர�சைன��� ��� காண �த�� அமர ேவ���.
அத� �றேக �ைள அைம�யான �ைல�� வ���ற�.
ேயாகா��
ஆர�பேம
அம�த��
இ��ேத
ெதாட����ற�.
இ�த� கைல�� உ�ள ஒ�ெவா� ஆசன�க�� �ல�
நம��� ப�ேவ� ப�ணாம�க�, ப���க�
�ல�
ெதாடர ����. தைல �த� பாத� வைர��� உ�ள
நர�� ம�டல�க��� ந�மா� ���ண��� அ��க
����.
உட�ப���
எ�ப�
உணேவா�
ச�ம�த�ப�ட�.
உ�க� ச�� �ைறய ேம�� உண� ேதைவ�ப��.
உ�ட உண� உட�ப���க� �ல� எ��க ேம��
ேதைவ�ப���ற�. இ� இைட�டாத �ழ� ேபா�ற�.
ஆனா� ேயாகா உ�க� மனேதா� ச�ம�தப�ட�.
உ�க�
உ���கைள
வ�வா��வைத
�ட
எ�லா�தமான
உ���க����
���ண���
அ��கவ�ல�.
இழ�த ச��ைய, உ�ேள உ�ள ெத�யாத ச��ைய
அைடயாள� காண ைவ�ப�. ஆசன�க� �ல� ம��ேம

உட�� மன�� ஒேர சமய��� �ரா��.
உட� ஆேரா��யமாக உ�ள�. ஆனா� நா�ேதா��
கவைலகளா� மன� அ���� ெகா�ேட இ����ற�
எ�றா� ஒ�வ�� வா��ைக எ�ப� இ����? “உ�ேள
அ���ேற�. ெவ�ேய �����ேற�” எ�ற கைதயாக�
தா� வா��ைக இ����.
அைனவ����
ெத��த
��
���
��
பா��
��ைதைய� க�� ைவ����த ���ல� எ�ற ��த� 84
ல�ச� ேயாக�கைலகைள அ��தவ� எ�� வரலா���
��தக�க�
ெசா���ற�.
ஆனா�
இ�ேக
மத�,
கைலக� எ�ற இர�ைட�� ஒ�ேறா� ஒ�� �ழ���
ெகா�� பல�� ���� ெத�யாத கா��� உலா��
��க�க� ேபால ம�த �ப��� தா� வா���
ெகா������றா�க�.
ஒ� ப�க� எைத� பா��தா�� ச�ேதக�. எ�ேபா��
அவந���ைக. ம�ெறா� ப�க� எைத� பா��தா��
��த�. தா�க� ��ப��� மத� ெகா�ைகக� தா�
�ரதான� எ�� ம�த�க� இ� ேகா�களாக� ����
வா��� ெகா�� இ����றா�க�.
ஆசா� ��. ���ண� ஒ� சமய� உைரயாட�� �ல�

ெத���த க��� என�� ���த ஆ�ச�ய�ைத� த�த�.
அவ��� ெமா�த� 2800 ஆசன�க� ெத��� எ�றா�.
ஆனா� நைட�ைற�� ைக�ர�க���� அட�க���ய
ஆசன�கைள ைவ�ேத பல�� கா� ச�பா��க� �ைழ��
வா�களாக
மா���டன�
எ��
வ��த��ட�
ெசா�னா�.
ந� ��தைன�� ெத�� இ��தா� ம��ேம அ�றாட
வா��� அைம� ����. நா� உ�வா��� ெகா���
அைம�ேய ந�ைம எ�லா �ைலக��� வ� நட���.
உ�க��� மத�, மா��க�, த��வஞா�க� ெசா��ய
க����கைள �ட உ�கைள உண��� ெகா�வ� �க
���ய�. ந�ைம நா� உண��� ெகா�டா� ம��ேம
ெப�ய சாதைனயாள�களாக வர ��யா��டா� �ட
அ�றாட வா��ைகைய அைம�யான �ைற�� வாழ
����. அத�� உ�க���� ப��ப�யான ப���
���ய�.
எ�த� ப��� ேதைவ? அ��� எ�ேபா� ேதைவ
எ�பதைன ��க� தா� ��� ெச�ய ேவ���?
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11.கட�கைர� சாைல
பயண�����க�

-

ஆசா� ��. ���ண� அவ�கைள� ப��� ���பட�
எ��க� ��ட��த��காக� ெச�� வ�த ஊ�க��
பா�ைவ�� ச���த ம�த�க� த�த தா�க�� ���த
எ��ைடய எ�ண�ைத� �ல அ��யாய�க�� எ��
ைவ�� ����ேற�.
இத�காக நா� பய��� வ�த �ர� ஏற��ைறய 1400
�ேலா��ட�. ெச�ைன�� இ��� கட�கைர� சாைல
வ�யாக� த��ேகா�. அ�ேக
இ���
����
கட�கைர� சாைல வ�யாக� ப���ேகா�ைட. இத�
ெதாட���யாக�
��பேகாண�
அ�ேக
உ�ள
��வாவா��ைற.
கைட�யாக நா� வா��� ெகா������ ��������
���� வ�ேத�.
நா� இ�ன�� த��நா����� பா��க ேவ��ய
ஊ�க�, பயண� ெச�ய �ைன��� ஊ�க� பல
ப��ய�� இ��தா�� இ�த� பயண��� �ல�
ப����ைகக�� ம��ேம ப��த பல ஊ�கைள� பா��க

வா���� �ைட�த�. ���பாக ேத�ய ெந��சாைல
எ�ற ந�ன வச�க� ெகா��த �கமான பயண�ைத,
பய�ைத ேந�ைடயாக உண�� வா���� �ைட�த�.

ெச�ைன

ஒ�ெவா� �ைற�� ெச�ைன��� ெச�� ���� வ��
ேபா� ஏராளமான ஆ�ச�ய�க� ம��� பாட�கைள�
க��� ெகா�� வ�வ���. த��நா���
உ�ள
ஒ�ெவா� ெதா�� நகர��� அவசர வா��ைகைய �ட�
ெப�நகர
அவசர�க�
ம�த�கைள�
ப��ப�யாக
ேயா��கேவ ��யாத அள��� எ��ரமாக மா��
ைவ�� ����ற�. இ� ேபா�ற ெப� நகர�க��
சராச� வ�மான� ம��� சராச���� �ேழ உ�ள
அ�றாட�
கா���
�ைல��
வா���
ெகா����பவ�க�� வா��ைக��, அவ�க� ச�����
அவ��ைதக�
தா�
என��
அ�க
ஆ�ச�ய�ைத
உ�வா����ற�.
இ�த வ��க��ன� இதைனேய ���� ஏ��� ெகா��
வா���றா�க�. ேவ� எ�த மா�� ஏ�பா� ���ேதா,
ேவ� இட�க�� உ�ள வா���கைள� ���ேதா
ேயா��க
மன��லா�
வா�பவ�க�
தா�
எ�

பா�ைவ�� சாதைனயாள�களாக� ெத���றா�க�.
ெப�நகர�க� ஒ�ெவா� ம�த�கைள��
ேபால இ��� ைவ���ள�.

கா�த

��

ெப�ய ��க�, வச�யான ��க� எ�� எ�ப�
இ��தா�� ெச�ைன�� �வ� ந� ஓ�� பாைத��
ம��� அத� அ�ேக உ�ள ��க��� மாைல ஆ�
ம� �த� அ�காைல ஐ�� ம� வைர��� வா�வ��
உற��வ�� த��ப�ட ப��� எ��தா� ம��ேம
சா��ய�ப�� ேபால� ெத���ற�.
ெகா��க��
��கார�
தா�
இ�த�
ப��க��
வா�பவ�க�� ேத�ய �தமாக உ�ள�. ெகா��க�
இர�� வ�� ந�ைம� க��ப� இய�பான�. ஆனா�
இர��
ெகா��பைடக��
ம����
வா�வ��,
க������� ெகா� வைலைய� ����� இைட�டா�
ேபாரா� ப� ெச��� ெகா� பகவா�க�� க�ைணேய
க�ைண.

கன�� ெதா��சாைல

கட�த இ�ப� வ�ட�க�� ெச�ைன��� ெச�� வ��
ேபா� அ�ேக த��ப�ட ந�� வ�ட��� நா� ச���த

ப���
ேப�க��
ஒ�வராவ�
�ைர�பட��ைற
ச�ம�தப�டவ�களாக இ�������றா�க�.
ெச�ற மாத� வைர��� இ� ெதாட��� ெகா�ேட
தா� இ����ற�. அவரவ� க�க� ���க மாறாத
அேத கன�. ல��ய ேவ�ைக. இைட�டாத �ய��.
தன���தாேன சமாதான�.
ப�ேபான இளைம. அ�றாட� ெசல��ேக த��ண�ேதா�
எ�� வா��ைக இ��தா�� அ�த மாய� �ழ��
இ��� ெவ�ேய வர ��யாதவ�கைள� �ர�ட� �ர�ட
வ�� ெகா�ேட����� ெப�ய ��தக�ைத� ேபாலேவ
ெத���றா�க�.
நாைள ���� ���. அ��த நா� உலக� ���க
ந�ைம� ப��� ேபச� ேபா��றா�க� எ�ற இ�த
வா��ைத��� த�கைள அட� ைவ��� ெகா��
அ�லா�� ெகா������றா�க�. ���ப�, உற�க�
அைன��� மற��, �ற�� த� ம�தராக� ேபாரா��
ெகா������றா�க�.
மா�� ேபான ���ைலகைள� க���� ெகா�ளாம�
தா�க� ைவ������ கன�கைள அைட கா���
ெகா������றா�க�. அ�ேக அம��� ஆ�தலாக��

ேபச ��ய��ைல. அவரவ� ப���ற ��ப�கைள�
காண� ச��க நம��� ைத�ய�� ேபாத��ைல.

த��நா��
ெந��சாைலக�

ேத�ய

ெச�ைன����� காைல ஆ� ம���� �ள��னா�
ச��� த����� ெச�ைன�� ெவ�ேய வ�� �டலா�.
அ�வலக ேநர� ெதாட��� ேபா� சாைல�� பய��க
நம�� அவ�ய� �யான மன �ைல ேவ���. ஒ�ெவா�
இட�க�� உ�ள தைடக��, சாைர
சாைரயாக�
தா�� ெச�க�ப�� வ�� ேச��தா�� �டா� �ர���
க��� ேபாலேவ ேபா�� வர�� ெந�ச� ந� ��கைள�
����� ேபாக ைவ���ற�.
����ட�ப�ட
வச�யான
வாகன�க��
ேத�ய
ெந��சாைலக��
ம���
��
�ேலா
��ட�
ேவக��� பய���� ேபா� �மான� பயண� ேபாலேவ
உ�ள�. ஆனா� நா�க� பய��த 1400 �ேலா��ட�
பயண� �ர����� ��கவ�யாக ம��� 1700 �பா�
ெசலவ��ேதா�. ம�ைர��
இ���
���ெச���
ெச��� வ��� ஒ� இட��� பக� ெகா�ைள
��யாக� க�டண வ�� ெச���றா�க�.

ெச�க�ப��� இ��� இராமநாத�ர� ெச�ல ஒ��ந�
ேத��ெத��த கட�கைர� சாைல எ�பைத��, இ�ப�
ஒ� சாைல வ�யாக� ெச�ல���� எ�பதைன��
அ�ேபா� தா� �த� �ைறயாக அ��ேத�.
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ெச�ைன�����
பா���ேச�
ெச�வத���
பய�ப�� கட�கைர� சாைலைய� ப��� ெத��த
அள���� ெச�க�ப������ இராமநாத�ர� ெச�ல

பய�ப�� கட�கைர� சாைலைய� ப�� என�� ெத���
ெகா�ள வா����லாம� இ��த�. அ�த� �ைற இ�த�
பயண��� வா�லாக ���ய�. �ழ�கைர, சாய���,
ஏ�வா�, ேபா�ற ஊ�க� ப�க� பய��த� இ�ேவ
�த� �ைற.
இ�� ஒ� மக�தா� ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� இ�த�
சாைல�� எ�த இட���� ��கவ� ெதா�தர� இ�ைல
எ�ப� ����ட�த�க�.
அத�� ேமலாக ��� ���� ேபா��வர�� ெந�ச��
இ�ைல. நகரமயமா�க�� �ைளவாக இர�� ப�க��
உ�வா�� ெகா������ வள��� எ�ற ெபய��
உ�ள ��� நக���ற ��க�க�� இ�ைல. �கமான
பயண� எ�� ெசா�வைத இ�த� சாைல�� பய��த
ேபா� உண��� ெகா�ேட�.
கட�கைர ஓரமாக ந� வச��காக உ�வா����ள இ�த�
சாைலகைள� ப��� ேப�� ேபா� நா� �லவ�ைற�
கவன���
எ����
ெகா�ள
ேவ���.
நம��
ஓரள��ேக��
ெத�வாக�
ெத��த
இர�டா�ர�
ஆ��� கால� த�ழ�க�� வரலா��� �வ�க��
மாறாத
ஒேர
இன�
�னவ
இன�.
பரதவ�

எ�றைழ�க�ப�� இ�த ம�க�� வா��ைக��, ப�பா�
கலா�சார�� ���க ���க� கட�� ெதாட���
கட�கைரேயா� ���� ேபா� ����ற�. கால�
காலமாக அைத�தா��வேத இ�ைல.
�னவனாக� �ற�� கைட� வைர��� �னவனாகேவ
வா��� ��வேதா� அவன� தைல�ைற�� இேத
ெதா��ேல
�ைழ��
��வதா�
ெவ��லக
வா��ைக��� அவ�க�� பல காத �ர�. ஆனா�
காலமா�ற�ைத உ�வா��� ெகா�ளாம�, மா��ேபான
ந�ன வள���ைய� க���� ெகா�ளாம� த�க��
பரா�ப�ய பழ�கவழ�க�க�, ெதா�� �ைறக� எ��
வள��த
�னவ�க��
வா��ைக
கட�த
��ப�
ஆ��க�� �க� ெப�ய ��க�� மா�� �� �����
ேபா� உ�ளன�.
ஒ� ப�க� “எ�ைல தா�டாேத” எ��றா�க�. ம��ற�
“இ�த� ப���� சாைலக� வ���ற� கா� ெச��
ெகா��� ��” எ�� �ர�� அ��க�ப���றா�க�.
இர�� ப�க�� ��� எ��ெபா���� மா��யவ�க�
ேபால அ�றாட வா��ைகைய� �ட வாழ ��யாத
அள��� உ�நா����� அக� ேபாலேவ வா���
ெகா������றன�.

�னவ�க�� ைக�� இ��த கட� சா��த ெதா��க�
இ�ைறய ���ைல�� கா���பவ�க�� ைக�� மா��
ெகா�ேட�����ற�. இ��
����
ெதா���
எ�ப�
ச�வேதச
��வன�க��
ைக������
அட�கமான வைல ேபால மா���ள காரண�தா�
ஒ�ெவா� �னவ ���ப�� வ�ைம எ�ற வைல���
���� ெகா�� த����றன�. இ�த�
சாைல��
பய���� ேபா� இ� ச�ம�தப�ட பல மா�த�கைள
உ�வா��� ெகா�ள ���த�.
ெச�ைன
�த�
க��யா�ம�
வைர���
உ�ள
�னவ�க�� எ���ைகைய ஒ���டா� அவ�க��
பல� நம�� ஆ�ச�ய�ைத அ����. ஆனா� இ�த
�னவ�க�ட�
உ�ள
���ைனகைள
ேயா����
பா��தா�
எ�ப�
இவ�க���
அவ��ைதக�
உ�வா��ற� எ�பைத�� ���� ெகா�ள ����.
இத� காரணமாகேவ இ�� வைர��� இ�த இன
ம�க�� இ��� ஒ� தைலைம�ப�� உ�ள எவ��
உ�வாகேவ இ�ைல. இ�ேவ ஒ�ெவா� சமய����
���தா�� ����ைய� கைட����� ெகா�� வ��
த��நா��� இர�� கழக� க��க���� ம�� ��
�ைவைய� ெகா���� ெகா������ற�. அ��ைக

வா�லாக
உ�ள�.

லாவ��

க�ேச�

நட�த

வச�யாக��

பா�ப� பால�
ப�ெர�டா� வ��� ப���� ேபா� ப�������
இராேம�வர����� ���லா எ�ற ெபய�� அைழ���
ெகா�� வ�தன�. அ�ேபா� (1984) த�ேபா��ள

பா�ப�
பால���
ெதாட�க
ேவைலக�
நட��
ெகா����த�. கட���� ப��ப�யாக ஒ�ெவா�
��க���� �ேழ உ�ள (��க��) அைம��க��
ேவைலக��
நட��
ெகா����த�.
இய��ய�
ஆ��ய�
நாராயண�
பட��
ைவ��
அைழ���
ெகா�� அ�த� ��க� க�ட�ப��� ெகா����த
ப���� அைழ��� ெச�றா�.
அ�த� �� ப���� ஏ� அ� எ�ப�� க�ட�ப���ற�
எ�பைத �ள��னா�. இய��ய� ��, கட� அ���,
தா���
�ற�,
எ��கால�
பய�பா�க�
எ��
எ�னேவா ெசா��� ெகா����தா�.
ஆனா� என�ேகா எ�ேக �� ��� ����றா�க�?
எ�பேத
ஒேர
ேத�தலாக
இ��த�.
ப�க��
இ��பவ�ட�
ெதாட���
ந�ச����
ெகா�ேட
இ��ேத�. அவ� ஓரள��� ேம� தா�க ��யாம�
“சா� இவ��� �� ெபா���� இட� ெத�ய�மா�?
அ�ப�ேய �ெர�ஷா �ைட��மா�. அைத
�த��
ேபா�� பா��� �டலா�” எ�� ெசா�ல இ�வ����
அ��த��� பளா� பளா� எ�� அைற ���த�.
அ�ப�

அ�வா��ய

ஏேதாெவா�

��

ப���ட�

இைண�க�ப�ட
அ�த�
வ�ட�க����
�ற�
ெகா������ேற�.

பால���
ேம�
30
இ�ேபா�
���
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இ��ய�க��
ப��
மா��க���
�ைறய
ஆ�ச�ய�கைள� கவ��க ����. காைர�����
இ��� �ைன�தா� ேபா�வர���ய ெதாைல�� உ�ள
இராேம�வர���� இ�த� ப���� வா�பவ�க��,
நா�
பா��தவைர���
இ�த�
ேகா�����

ெச�பவ�க�� எ���ைக ெவ� ெசா�பேம. ஆனா�
இ�� வைர��� வட�ேக இ��� வ�பவ�க��
எ���ைக தா� அ�க�.
அேதேபால உட�� ஒ��ைழ�காத ப�ச���� “ஒ�
தடைவ கா��� ேபா��� வ�� ெச��ட��” எ��
ெசா�னவ�கைள அ�க� பா����ேள�.
காைர��� அ�ேக ��வய� (நா� �ற�� வா��த ஊ�)
எ�ற �ராம��� இ��� ��ைளயா�ப�� ப��
�ேலா��ட� ெதாைல�� தா� உ�ள�. இ��
�ரப�யமாக இ���� ��ைளயா�ப��ைய �����
வ�த �ற� யாேரா ஒ�வைர அைழ��� ெகா�� ெச�ல
ேவ��ய ���ப�த��� தா� அ�த ஊைர நா�
��ைமயாக� பா��ேத�. அ� வைர��� ேபா�ற
ேபா��� அ�ப�ேய கட�� ெச�ற� தா�.
இ�த
இட���
ந�மவ�க��
அ��பைட
மன�பா�ைமகைள��, எ�ேபா�� “�ர��� ப�ைச”
ேம� உ�ள ஈ���� கவ��க���ய�. அ��த� ச���
இ����
ேகா�����
ெச�ல
மன��லாம�
இ��பவ�க�
சப�மைல
ஐய�ப���
ேஜாராக
�ரத����
த�க�
ப��
சா��த
கடைமகைள

�ைறேவ��வ�� த�ழ���
எ��ேம காண��யா�?

�கரானவ�கைள

ேவ�

எ��ைடய
�ழ�ைத�ப�வ���
���ப��ன�ட�
இராேம�வர���� ர�� மா��கமாக� ெச�ற� இ���
�ைன�� உ�ள�. ர�� ���க� பர����த க���
வாைட��, ஒ�ெவா� ���த�க��� இற�� ஏ��
ெகா����த
��க�
ைவ����த
ஓைல�பா�
ேபா�றைவக�
�ட
இ���
�ைன��
வ��
ேபா��ற�. பய��� அ�மா�� ைக����� ெகா��
கடைல
ஆ�ச�யமாக�
பய�ேதா�
பா��த
இராேம�வர�����
கட�த
நா�ப�
வ�ட�க��
ெமா�தமாக நாைல�� �ைற தா� ெச���ேள�.
ஒ� �ைற �ட இ�த ஊைர நா� ��ைமயாக
உ�வா��ய��ைல.
இ�த
�ைற��
அ�ப��தா�
நட�த�. ஆனா� இ�த� பயண��� �ல� �த�
�ைறயாக� த��ேகா� ெச�ேற�.
இ��,����வ,இ�லா�ய மத� எ�� ெகா�ைகக�,
ேநா�க�க�
ெவ�ேவறாக
இ��தா��
ப��ைய
ரசைனேயா� அ��� நப�க� �க �க� �ைறவான
எ���ைக�� தா� இ��பா�க�.

����� ேகா����� ெச�ல ேவ���. வண�க
ேவ���. ேந����கடைன ெச��த ேவ���. ����
வ�� �ட ேவ���.
அ��த� �ர�சைன ெதாட���. அத�� உ�ய ேகா�ைல
ேத��ெத��� அத�காக �ரத� இ��க ேவ��ய�.
இ�ெவா� மாய��ழ�.
வா��ைக�� கைட� வைர��� ப���� அ��த��
��யாம�
மன�
அைம�
ெப��
வ�ைய��
அைடய�ெபறாம� வா�� நா� ���க �ன���
ெகா�ேட
வா���
���பேத
ந�மவ�க��
ெகா�ைகயாக உ�ள�. இ�த� ப�� மா��க�ைத� ப��
இ�த இட��� ேலசாக� பா��� �டலா�,
“இ�ப� இ��பத�� � தா� காரண�” இ� ெபௗ�த�
ெசா��� த��வ�.
“த��ைடய க�ம�ைத ெச�� இைறவைன அைடவ�
க�ம மா��க�”
“அ�ைவ� பய�ப��� இைறவைன அைடவத��� ெபய�
ஞான மா��க�”

ஆனா� இ�த இர�ைட�� �ட எ�ய பாமர�தனமான
ப�� மா��க�ைதேய தா� மத ேவ�பா�க� இ��
அைனவ�� ������றா�க�. ஆலய����� ெச��
அைன�ைத�� ெகா�� ��� ��டா� ேபா�� எ��
�ைன���றா�க�. இைத�தா� “ஆ�ம ����” “�ரண
ம����” எ��றா�க�.
ப�� மா��க�ைத� கைட���க� ெதாட��ய �ற� �ட
ந���ைகக� அ�வ��க� ெதாட��ய�. வ��காத
��தைனக�� இ��� எ�ேகயாவ� வ� �ற�� பா���
இ������களா? ஏ� த�ழ�க� ம�ற இன ம�கைள
�ட� த���வமாக இ��பத� காரண�ைத இத� �ல�
ந�மா� ���� ெகா�ள ����. இராமநாத�ர���
இ���
பா�ப�
பால�ைத
ேநா���
ெச��
ெகா����த ேபா� இ�த �ைற பா�ப� தைர�
பால���
ச��
�தானமாக
���
கடைல��
பால�ைத��
ர��க
ேவ���
எ��
மன��
ைவ����ேத�.
பால��� ஒ�ெவா� ப����� ��� ர��ேதா�.
அ�ேபா� ெப�ைம �� இ�த� பால��� ல�சண�ைத
��ைமயாக� ெத��� ெகா�ள ���த�. பராம���
எ�றா� �ேலா எ�ன �ைல? எ�� ேக��� அள���

ஒ�ெவா� ப���� பய����வதாக இ��த�.
இ��ரா கா�� அவ�களா� அ��க� நா�� (1974)
ரா��
கா��
அவ�களா�
(1988)
அவ�களா�
�ற�க�ப�ட பால����� �ைழய ��கவ� எ���
வ���க��ைல. அ�ேபா�
�ேழ
ெத��த
ர��
பால�ைத அத� ���ரண�ைத ர��க ���த�.
பல வரலா�� �க��க� ஒ�ெவா�றாக மன�� வ��
ேபா�� ெகா����த�.
நா�க� ெச�ற ேபா� (2014 ஜனவ�) ��றா�� �ழா
காண�ேபா�� (��ரவ�) பா�ப� ர�� பாைத �ழா
ஏ�பா�க� நட�� ெகா����தன. இ��யா�� �த�
�ைறயாக 2.3 ��ட� �ள��� க�ட�ப�ட இர�டாவ�
�க� ெப�ய இ�த ர�� பால�ைத 146 ��க� தா��
����றன. 2006 ஆ� ஆ�� �த� அகல ர��
பாைதயாக மா�ற� ெப�ற ��னேர இத� உ�ைமயான
பய�பா��,
பய��பவ�க��
எ���ைக��
அ�கமாக� ெதாட��ய�.
ராேம�வர� எ�ப� வட�ேக உ�ள கா� ேபால�
��த�தல� எ��ற ���� தா� ந� ம�க��
பா�ைவ�� ம���� உ�ள�. ஆனா� வா��ைகைய�

ேத�� ெச�றவ�க����, வாழ ��யாம� ����
வ�தவ�க���� சரணாலய� ேபால இ�� வைர
கா��ய���� ெகா������ அவல��� சா��யான
இட�� �ட.
ஆனா� இ�த� பால��� வா�லாக ஈழ����� ெச�ற,
வ��க�டாயமாக அைழ��� ெச�ல�ப�ட த�ழ�கைள�
ப��� பால��� ��� ெகா����த அ�த அைர ம�
ேநர��� அ�க ேநர� ேயா���� ெகா����ேத�.
எ�தைன ல�ச� ���ப�க� இ�த ர�� பாைத வ�ேய
த�க� வா��ைகைய� ேத� கட�த ஒ� ��றா���
பயண�ப�� இ��பா�க�?
ஆ��ேலய�க� த�க� ஆ���� ேபா� உ�வா��ய
வச�கைள�� அத��� ��னா� உ�ள வ�சக�, ����,
ம�தா�மானம�ற ெசய�பா�கைள�� ேயா��த ேபா�
கட�கா��� �த�� வ�த உ��� த�ைமைய� ேபால
மனெம��� இன� ��யாத ������ உ�வான�.
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14.கட�கைர� சாைல –
பயண�����க� 4
இ�த� பயண��� ஆசா��� �க�� ���த, அவ�ட�
ெந��கமான
ெதாட���
இ����
ம�ைர
கா��
���ய����� ெச��� வா���� அைம�த�.
ச�க� ைவ��� த�� வள��த ம�ைர

த��நா��� ம�ற ப��க�� எ�தைன வள���க� வ�த
ேபா���, ��� மா�ற�க�னா� அ�த நகர���
சாயேல மா�ய ேபா��� ம�ைர நகர� ம��� த�
இய�பான ேதா�ற��� தா� இ�ன�� உ�ள�.
ஆனா� ம�ைர ம���� உ�டான இய�பான
சா�பா��� �ைவ�� பண ஆைச ���� ��டதா�
உணவக �தலா�க�� ேசைவ மன�பா�ைம எ�ைல
கட�� ேபா���ட�.
�� �ழ�� எ�ற ெபய�� சா�பா��� அ�ண�
ேபா�ற ஒ� த��ைர இைல�� ஊ��யவைன�
பா�ைவயா� எ��� ��� ெவ�ேய வ�ேத�. ஒ�
�டாைவ வா�� ெம�� ���ய ��ேப அ�த�
ேகவலமான �ைவ�� த�ைம நா����� அக�ற�.
ெப��பாலான ெப�ய உணவ�க�� க�� கைர ேவ��
க��ய மகா�கைள� தா� அ�க� பா��க ���த�.
��பலாக வ�� சா�����றா�க�. யாேரா ஒ�வ�
கா�� தாைள (1000 �பா�) எ���� ெகா����றா�.
ஒ�ெவா�வ�� வள������� ெதா�ைப ெதா�தர�
ெச�தா��, ேபா������ ச�ைட ப�ட�க� ெத���
��வ� ேபால இ��த ேபா��� இர�� தடைவ ��
�ழ��, இர�� தடைவ க�� �ழ��� வா��� ெகா��,

ேசா��� ேகா� �����
ெகா������றா�க�.

கப�

ஆ�ட�ைத

நட���

“ஏெல�
நா��
ஒ�
கால���
இ�ப��தா�யா
சா���ேட�”
எ��
ெப���ேசா�
மன����
ெசா��� ெகா�� ெவ�ேய வ�ேத�.
�த� �ைறயாக ம�ைர�� உ�ள கா�� ���ய�ைத�
பா��த ேபா� மன���� இன� ��யாத ெவ�க�
வ�த�.
இ�ப�
ஒ�
இட�
இ��ப��,
அத�
தலவரலா�ைற� ெத��� ெகா�ட ேபா� ஆ�ச�யமாக
இ��த�. அ��� ம�க� அ�க அள� வ�� ேபா��
ெகா����ப��
எ�ய
�ைல��
ஏராளமான
ைக�ைன� ெபா��க� ��ப�� கா��ய� இ�ன��
ம�க�
மன��
வா���ற�
எ�ற
ந���ைகைய
உ�வா��ய�. ம�ைரைய� ப��� �����ட இட�ைத�
ப�� ந�ப�க� ேபச� ெதாட��� ெபா�ேத �ல
மாத�க��� �� (அ) �ல வ�ட�க��� �� ஒ�
ெப�ய கலவர� (அ) ெகாைல நட�தேத? இ� இ�த�
ப���� இ�த இட��� தா� நட�த� எ�� த�க�
ேப�ைச� ெதாட����றா�க�.

த��ேகா�

த��ேகா�
பயண�ைத
����
���
����
ம�ெறா� கட�கைர� சாைல வ�யாக� ��வாவா��ைற
ெச�ேறா�. இர� ேநர பயணமாக அைம�த காரண�தா�
������� ெசா���ப�யான கவ��க���ய வா���
அைமயாம� ேபா���ட�. எனேவ
த��ேகா���
நா� பா��த கவ��த �ல �சய�கைள� ப���
ெசா������ேற�.
கட�த ஐ�� வ�ட�க�� 200��� ேம�ப�ட ��ய
ெப�ய ��தக�கைள ஒ��காக� ப��த� ஈழ� சா��த
வரலா�ைற
ம��ேம
எ�ற
காரண��னா�
நா�
பா��காத ஊராக இ��தா�� த��ேகா� ����
ஓரள���� ெத���. �����ட இட� அ�ல� ப��,
நா����� ெச�வத�� ��� ெகா�சமாவ� தலவரலா�
ெத��� இ��தா� உ�க�� பா�ைவ ��ைம�ப��.
இ�லா��டா� ெச��� �ரேயாஜன���கா�.
இத�� ேமலாக எ���� வா�லாக� ப��பத��� அ�த
இட�க��ேக ேந�ைடயாக� ெச��� ேபா� ந���
உ�வா��
��தைன
மா�ற�க����
ஏராளமான
���யாச�க� இ���� எ�பைத�� உண��� ெகா�ள
����.
த��ேகா�
���த
எ�
��ைமயான
எ�ண�� இ�ப��தா� மா�ய�.

தைர�பால�ைத�
கட��
உ�ேள
இராேம�வர�
�ைழவத�� ��ேப த��ேகா���� ெச��� தா�
சாைல ����ற�. சாைல வச� �க அ��தமாக�
ேபாட�ப���ள�.
இர��
ப�க��
மர�க�.
உ���கா�� எ�பதா� இைலக�� ஆேரா��யம�ற,
க��கைள�
தா���
ெகா������
மர�க��,
எ�ெபா�ேதா அ��� வர�ப�ட மண� ��ய�கைள��
பா��க ���த�.
பயண��ர� ஏற��ைறய 20 �ேலா ��ட� இ��கலா�
எ�ேற �ைன���ேற�. ர��பத�கான
�சய�க�
�ைறய இ��த ேபா��� அவசர க��� ெசய�பட
ேவ��ய ���ைல�� காரண��னா�� பலவ�ைற�
ச�யாக உ�வா�க ��ய��ைல. என��� பயண�க��
கட� வ� பயண�கைள ெரா�பேவ ����ேவ�.
க�க���� ெத��த வைர��� த��ைர� த�ர
ேவ� எ��� ெத�யாத அ�த� கட� ெசா���
பாட�கைள, பய�கைள ர��ப���.
ேம�� பட� சவா� எ�ப� என�� ���தமான ஒ��.
இைத �ட ���யமானெதா��.
�ட��ட �ைவயான ��க� வைக வைகயாக� �ைட���.

இைத மன�� ைவ��� க�பைன� ேகா�ைட க���
ெகா�� அ�ேக ெச�ற ேபா� ���ைல ேவ� �தமாக
இ��த�.
தா� சாைல ���� இட��� த��ேகா� ெச���
ப���� பல “ெலா�கடா” வைகயான ேவ�க� �ல�
அைழ��� ெச���றா�க�. அ��� வச�யாக� ப���
ேப�க� உ�கா��� ெச�ல ேவ��ய வாகன��� 20
ேப�கைள� �ல சமய� அத�� ேம�� ஏ��� �����
ெகா�ட �றேக வ��ைய எ����றா�க�. �ைறவான
நப�க� எ�றா� வ�� எ��க�படமா�டா�. ஒ�ற�
�� ஒ�றாக இேத ேபால ஒ�ெவா� ெலா�கடா��
தயாராக உ�ள�.
��ட� ேசர� ேசர ஒ�ற� �� ஒ�றான �ைற ைவ��
ெச���றா�க�. ஒ�வ��� �பா� இ�ப�. �ைட�த
ச�த��ப��� ஒ��ந� ைபய�ட� வ�� �ல� வ���ற
லாப ந�ட�கைள��, இ�த� ெதா����� ��னா�
உ�ள சவா�க�, �ன�ேதா�� எவ��ெக�லா� மா��
ெகா��க ேவ��ய �சய�கைள�� ேக��� ெத���
ெகா�ேட�. ெப��பா�� 15 �த� 22 வய����
இ���� இைளஞ�க� ப��ைப பா��� ��� �� ��
ெதா��� இ��� ெவ�ேய வ�த ��� இ� ேபா�ற

�ைறக�� இற����ளன�. ��சய� ஒ� நப���
�னச�
ஆ�ர�
�பா�
வ��
���
அள����
ெச��பாகேவ உ�ள�.
���பழ�க� இ�லாதவ�க� ���ய� ெச�தவ�க�.
ஆனா� அத�� வா�ேப இ�ைல எ�பைத உண���
ெகா�ள ���த�.
எ�த இட���� �� ெபா��� ��பைன ெச���
நப�கேள இ�ைல எ��ற அள���� ���ைலக�
மா���ள�.
காரண�
ேக�டா�
�ைல
க����யாக��ைல
எ��றா�க�. நா�க� பய��த ேபா� ���� இர��
மட�� வடநா�� ம�க� தா� இ��தா�க�. ஓ��ந�க�
ம��� �����ட வ�� சா��� இய��� எ�த�
ைபய�க���� ��� ெத�ய��ைல. அேத ேபால வ��
வட நா�� ம�க���� ெமா� ���த அ�கைற��
இ��� சமா��க ஒ� �ல வா��ைதகளாவ� ெத���
இ��பா�க�
எ��
அவ�கள�
உைரயாட�கைள�
கவ��ேத�.
ஆனா�
அவ�க��
ெசய�பா�க�
அ�தைன �லா��யமாக இ�ைல.
அேத ேபால வ�� இைளஞ�க�� ஒ� நப��� இ�ப�

�பா� ெதாட�க��ேல
����றா�க�.

வா��

ைவ���

ெகா��

“வ�தா வா. வரா�� ேபா” எ��ற மேனா�ைல��
எைத�� ெப�தாக எ���� ெகா�ளாம� அ��த��த
ேவைல��
ஈ�ப���
ெகா������றா�க�.
ஒ�ெவா�
இைளஞ��
ந�ல
உட�
வ���,
அசா��யமான ைத�யசா�களாக�� இ����றா�க�.
காரண�
அவ�க�
ஒ���
ஒ�ெவா�
வ����
�ண�ைத ஏ��� ெச��� வ�� ேபாலேவ உ�ள�.
டய��,
எ����
ம���
கவனமாக�
பா�கா�க�ப���ற�. ம�ற
அ�தைன
பாக�க��
பயண��� ேபா� கா�ேறா� ேப���ற�.
வ�� எ��த �த� ெநா� �த� அவ�க� ெகா��
ேபா� இற�� ��� த��ேகா��� உ�ள �����ட
எ�ைல வைர��� மண�� தா� பயண�.
நா� நட��
ேயா����
�ைத��க�
ெகா�சம�ல

ெச�றா� �ட அ��த அ� எ��� ைவ�க
அள����
த���
கல�த
மண��,
ேபால உ�ள ��க� �ைற�த பாைதய�.
�ைறய� பயமாகேவ இ��த�.

ஆனா�

ஒ��ந�

ைபய�

ச�வசாதாரணமாக�

ைகயா�டைத� பா��த ேபா� வ���� பல�ன�ைத
�ட அவ�� �ஜபலா��ரம�ைத பாரா�ட ேவ���
ேபால� ேதா��ய�. அைர ம� ேநர பயண�. மண��,
த��� கல�த மண�� ����� கட� ��மான இ�த
உலக�ைத� பா��த ேபா�, த��ேகா��� வா���
ெகா������ ம�கைள� பா��� உைரயா�ய ேபா�
மன���� இ�ப��தா� ேதா��ய�.
“நா� எ�வள� ெகா��� ைவ�த வா��ைகைய வா���
ெகா������ேறா�. ஆனா� நா� தா� அ�கமாக�
�னச� வா��ைக�� அ���� ெகா�� வா���ேறா�“.
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மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�
மாதா, �தா, ��, ெத�வ� எ�� வ�ைச�ப���
ைவ���ளன�. இைத� ேபாலேவ உண�, உைட,
உைற�ட� எ��� ந� வா��ைக���ய ப��ய�கைள

ஏ����
அட����ளன�.
காலமா�ற���
ஏ��
ஏழைரயாக
மா��
ெகா�ேட
வ���ற�.
ஒ�ெவா�����
உ�டான
ம�யாைத��
மா��
ெகா�ேட வ���ற�.
அ�ைப ம��ேம ெகா��க ேவ��ய அ�மா இ�ேபா�
���ப��� வ�மான��ற�� உதவ ேவ��யவராக
மா���ளா�.
அவ�� வா��ைக எ�ற எ��ர��� ஒ� ப��யாக
மா���ளா�. த�ேபாைதய தைல�ைற�� தா� அ�பா
எ�ற ���ப�தைலவ�ட� �ழ�ைதக� உைரயா��
கைல ����� மா���ள�. மக�/மக� எ�ற ேகா�
உைட�� எைத�ப�� ேவ��மானா�� உைரயாடலா�
ந�� ��யாக� சமமாக உ�கார�� ெகா�� ப����
ெகா�ளலா� எ��ற �ைல�� மா���ள�.
�� எ�பவ�க���� ைக�� கா���பவ�க� ம��ேம
“கவ��க�பட ேவ��ய” வ�க� எ�ற பா�ைவைய
உ�வா����ள�. “�ற��� த�சன�” எ�ற ெபய��
ெத�வ�க� �ட� சராச� ம�த�க��� அ��ய�ப���
ப��� ேபா���ட�.
இவ�ைறெய�லா�

�ட

உ��

வாழ

���ய�

ேதைவயான உண� எ�பத� த�ைம�� மா���டைத
அ�க� ேயா����ேள�. ப��காக ம��ேம உண�
எ�ப� மா� இ�� ��ைய� ெபா��ேத உ�ண���ய
உண�
எ��ற
�ைல��
வள����ள�.
நா��
���ல�க�ல.
இ�� , ேதாைச ேவ�டாத ெபா�ளாக��, �ேரா�டா,
ைச�� உண� தா� நா� ெரா�ப ����வ� எ��
ெசா��� �ைல��� ப��ப�யாக மா�� ெகா�ேட
இ����ற�. உட���� எ� ேதைவ? எ�பைத �ட
எ�த
இட���
எ�ப��ப�ட
வைகயான
உண�
�ைட��� எ�ற ேத�த�� ேவ��ைக�� நா��� நா�
அ�கமா�� ெகா�ேட�����ற�.

ைகேய�� பவ�க�

கட�த
ப�தா��க��
த��நா���
ஒ�ெவா�
�ைற��� ந�ப ��யாத ஏராளமான மா�ற�க�.
���பாக
இ�த
உண���ைற��
ஆ�ச�யமான
மா�ற�க�. நா� பா��த வைர��� 15 ஆ��க���
�� ெச�ைன�� அ��பா�க�, எ�,எ�,�,ஏ கால�,
அ����கைர, அ�ணாநக�, �,நக� ேபா�ற இட�க��
இர�
ேநர�க��
எ���
����னா��

நைடபாைதேயார
ைகவ���
கைடக��
�ட��ட
இ��ைய ஆ� பற�க� த��� எ��� ைவ��
ெகா���� ெகா����தா�க�. ெச�ைன�� இ�ேபா�
எ�த� ப�க���� அ� ேபா�ற ைகவ��கைள� ேத��
க�����க ேவ��யதாக உ�ள�.
������
ம�க���
இ��த�.
�����ட

வா��ைகைய� ேத� வ�த ெத� மாவ�ட
இ�ெவா� �க� ெப�ய வர��ரசாதமாக
இ�ேபா� ெசா�ப எ���ைக�� தா�
இட�க�� ம��ேம உ�ளன�.

மா�� ேபான
மேனாபாவ�.

ம�க��

வச�யாக அமர ேவ���. அ�த
இட�
ெகௗரவ�
த�வதாக இ��க ேவ���. த��� ெகா�� வ��
ைவ�ப� எ�த� க�மா��ரமாக இ��தா�� �ைவயாக
இ��க ேவ���. வா�� ேப� வ�தா�� ���� ேபா��
க��� ெகா�ளலா� எ�ற ந���ைக�� நா� ேதா��
ம�க��
�ைவ��
ேவக�
உணவக�
ெதா�ைல
அல�கார� ெதா�லாக வள���� ெகா������ற�.
நா� ப����� ெகா������ ����� அ�வலக���

“ஒ�ெவா� ஞா���� �ழைம�� எ� ெபா�டா��,
�ழ�ைதகைள ேஹா�ட���� ����� ேபாகைல�னா
அ�த வார� ���க ெரா�ப� �ர�சைனயா��� சா�”
எ�� ெசா�பவ�கைள�� பா���� ெகா�� தா�
இ����ேற�.
எ�த உணவக�க��� �ைல�ப��ய� ைவ�ப��ைல.
காரண� ேக�டா� மாத� ஒ� �ைற �ைல மா�ற
ேவ��யதாக உ�ள� எ��றா�க�. ஆனா� எ�ய,
ஆட�பர� ேதைவ�படாத பல உணவக�க� மனசா����
க���ப�டைத� ேபால� �ட���� ெக�த� அ��காத
உண�
வைககைள�
ெகா����
ெகா��
தா�
இ����றா�க�. நா� ெச�ற பல இட�க�� இ�
ேபா�ற உணவ�கைள�� க�ேட�.

���லா��ைற

த��நா���
���லா��ைறைய
ம���
�ற�பான
அ�கா�க�� ைக�� ெகா��� ��� அரசா�க�
தைல�டாம� ஒ��� ��� ஒ��ைழ��� ெகா��தா�
ம��� ேபா��. வ�ட�ேதா�� பல ேகா� �பா�
அரசா�க���� வ�மான�ைத ஈ���த��. காமேத�
ப�� ேபால� கா��ய��க���ய இ�த� ���லா��ைற

த�ேபாைதய அ��க ஆ���� (2014) அவல���
உ�சமாக உ�ள�. ஒ�ெவா� ���லா�தல�� ஒ�
க��பைற ேபாலேவ உ�ள�.
ேமைலநா��ன� வரலா�ைற� ெபா��ஷமாக� பா��க�
��யவ�க�. ஆனா�
இ���ள
ஆ��யாள�கேளா
வரலா���
�ைழயாக
அ�கார���
வ�தம��த
காரண�தா� த�கைள ஒ� வரலா�� நாயக�களாக�
��த��ப�� தா� கவனமாக இ����றா�க�.
கைட��� கால� தய� தா�ச�ய����
ேபால� ��� எ���� ����ற�.

��ைப

அ��ய� வ�வானா?

���லா பாைதக�� ம��� ேத�ய ெந��சாைலக��
உ�ள உணவக� எ�ற ெபய�� ைவ����பவ�க���
எ�ன மா��யான த�டைன ெகா��கலா� எ��
பல�ைற
ேயா��க
ைவ�த
���யவா�கைள��
க�ேட�. க�ட�ராண��� ெசா�ல�ப���ற அ�தைன
த�டைனகைள�� ெகா��� ���� க�ட�ராண�
இர�டா�
பாக�
த�டைனகைள�
ெகா��தா��
ேபாதா�.

அ�த அள��� வ��ைற� கல��� ேசைவைய� ெச��
ெகா������றா�க�. ந��ர�� ப���ேகா�ைட��
ஒ� ��ய கைட�� சா���ட இ�ய�ப� ம���
��ைம� � இ��ைய ��ட ெந�ச�� சா����
���த ேபா� க�ண பர�பைர� ேபால� ைக��
இ��ப� அைன�ைத�� உணவக �தலா��� ெகா���
�டலா� எ�ற வ�த�. அ�த
அள���
����
ப��வ��� �ைவ�� உ�ச�ைத� ெகா��� இ��தா�.
ப��� ேப�க� ம��� உ�கா��� சா��ட வச�யாக
இ��த இட��� சா���ட ஒ�ெவா�வ�� ச��
சா�பா�ட� அ�க� �ேநக� ெகா�� ெகா�டா��
ெகா����தா�க�.

ஆ�ச�ய�ப���ய
இைளஞ�

எ�க� பயண��� ஒ��நகராக வ�தவ� எ��ேம மற�க
��யாத
நபராக
எ�
மன��
இட�
���தவ�.
ெந��க�யான �ைல��� ஒ� ம�த� எ�த அள����
�ற�பாக� ெசய�பட ���� எ�பைத உண����
கா��யவ�. உ�ச�க�ட ேந�ைம எ�பா�கேள அைத��
தா�� த� ெசா�த வா��ைக�� �ட ஓ��க

���ய�கைள�
�ற�பாக�
கைட�����
மேனா�ைலைய,
பழ�கவழ�க�கைள�
ஆ�ச�ய�ப��� ேபாேன�.

அவ��
பா���

ெச�ைன�� இ��� வ��ைய எ��பத�� ���
அவ�ட� த�யாக அைழ��� ெச�� இ�ப��தா�
ெசா�ேன�. “உ�க வ���� ெப�ேரா� ேபா�வைத
�ட எ� வ������ ச�யான ேநர��� ச�யாக�
ெப�ேரா� ேபா�வ� ெரா�ப ���ய�. ��க �����
கைடக�� உண�� தர� ச���ைல எ�றா� ��க
தா� ெபா���” எ�ேற�. அவ� ����� ெகா�ேட
“நா� பா���� ெகா���ேற�” எ�றா�.
ஆசா� எ�ேபா��
ைவ����தா�.

ேபால�

ைப��

பழ

வைககைள

அவ��� உணேவ அ� ம��ேம. என�� ஒ�ெவா�
இட�க��� சா���� ��� அவ� ைவ����பைத��
சா���வ�
தா�
���ய
ேவைலயாக
இ��த�.
ெச�க�ப�ைட� ெதா�வத�� ��ேப உ�ேள வ��
எ�ற பகவா� பா�ர� பாட� ெதாட�� ��டா�. நா�
�����க� ெதாட�க இ��� அைரம� ேநர� தா�
எ�� ெசா�� ெச�க�ப��� தா�� ஒ� கைட��

����னா�. ர��த ெபா�க�ட� ெச��காத ����
ேச��� பயண�ைத� �கமா��ய�. ப�கவா��� அ�த�
காைல ேநர��� ேதாைச�க��� ஆ�ேல� ேபா���
ெகா����பைத “ேவ��ைக” ம��ேம பா��� ���
வ���� ஏ�ேன�.

16

பயண�� பட�க�� - அைர
��வாண ப��� 6

16. பயண�� பட�க��
- அைர ��வாண ப���
6
ம�ைர கா�� அ��கா��ய�
ேமாக� தா� கர� ச�� கா���� எ�தைனேயா
�ற��க�. அ�� ஒ�� தா� ���ட� ச����

ெகா��த அைர ��வாண ப��� எ�ற ப�ட� ெபய��
ஒ��. காரண� கா��ய�க� இ��லா�� ம�னைர�
ச���க� ெச�ற ேபா� அவ� அ�����த உைடைய�
பா���� ச���� அ�வா� அைழ�தா�. கா�� த� உைட
அல�கார�ைத மா��� ெகா�ள� ���ய ச�பவ�
த��நா��� ம�ைர�� தா� நட�த�.
1921� ஆ��� கா�� ம�ைர வ�த ேபா�
க�யா�� எ�பவர� ���� த��னா�.

ரா��

அ�ேபா� அவ�, ஏைழ ம�க� பல� உ��த ச�யான
ஆைட���� ���� வா�வைத��, ேகாவண��ட�
இ��த ஏைழ �வசா�ைய�� க�டா�. அ�� இரேவ,
நா��� இ�ப��� ம�க� இ��க, தன�� ம��� ஏ�
இ�� ஆட�பர� எ�� தா� உ������த ஆைடைய�
�ற�� அைர ��வாண���� மா�னா� மகா�மா.
அ�த மகா�மா�� மைற���� ��ன�, நா��� �ல
ப��க�� கா��ய�க�� அ��கா��யக�ைத ��வ
ம��ய
அர�
���
ெச�த�.
அ�ப��
ேத��
ெச�ய�ப�ட இட�க�� ஒ�� ம�ைர.
1957� ஆ��, அ�ேபாைதய �ரதம� ஜவஹ�லா� ேந�
அவ�களா�, ம�ைர�� ரா� ம�க�மா�� அர�மைன

இ��த இட��� கா�� ���ய� அைம�க�ப�ட�. �மா�
13 ஏ�க� பர��� அைம���ள இ�த ���ய���
அைம� ��கா எ�ெறா� இட� இ���ற�.
இ���
கா����
அ����
ஒ�
ப��
ைவ�க�ப���ள�.இ��
கா����
வா��ைகைய
வரலா�ைற�
பட������
கா���
அ�ய
�ைக�பட�க�, அவ�� ர�த�கைற ேதா��த ேவ��,
���� க�ணா�, அவ� ��ற ரா�ைட ம��� ��,
ைக���ைட, ெச���, தைலயைண, க�ப� உ���ட 14
ெபா��க� பா�கா�பாக ைவ�க�ப���ளன.
அர� சா���ள ���ன� கா�� அ�கா��� �ட�ைத�
பா�கா��� ெகா�� வ�தேபா��� உ�ேள உ�ள
க��ட�கைள�
கவ��த
ேபா�
பல
இட�க��
கவ��பார�ற �ைல���, ெவ�ைள அ��� எ�தைன
வ�ட�க� ஆ� ��டேதா? எ��ற �ைலைம�� தா�
உ�ள�.
கா��ைய ������� அர�ய�வா�க�, அர�ய�
க��கைள �ட� கா�� ேம� உ�ைமயான ம�யாைத
ெகா�ட
பல��
இைட�டாத
ஒ��ைழ�பா�,
உைழ�பா�
இ���
இ�த
�ைன�
கா��ய�

உ���ேபா� இ��� வ���ற�.
ஆசா�
த�
வ�மான���
�����ட
ப��ைய
மாத�ேதா�� இ�த அ��கா�� ��வாக���� வழ���
ெகா������றா�. த�க� வா��ைகைய� கா����
ெகா�ைகைய� பர��வத�காக� த�கைள அ��ப����
ெகா����பவ�க�ட� ெதாட��� இ��பதா� இ���
ெச�� ��� �ற� ���ெச��� ெச�ேவா� எ��
��யதா� என�� �த� �ைறயாக இ�த இட�ைத�
பா��க வா���� �ைட�த�.
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17. கட�கைர� சாைல ெச���நாத� அரசா�க�
7
த�ேபா� த��நா��� ஆ��� ெபா���� இ����
�த�வ� ெஜயல�தாைவ பல� “ப��மா�” எ��றா�க�.
�ல� “ச��மா�” எ��றா�க�.

ஆனா� ஒ� அர�ய� தைலவ��� வ���, வ�ர��,
ப�வா���
உண���க��
ம��ேம
ேமேலா��
இ��தா� ஒ� ெதா�� எ�ப� இ���� எ�பதைன�
காண ��க� அவ�ய� ���ெச��� ெச�� பா��க
ேவ���. காரண� த�ெபா�� ���ெச��� ெதா��
��க வச� உ�ள�. ���
அ��க��
இ���
த�ெபா�� ��க�� இ���� அ�தா ஆ�. ராதா
���ண� ச�டம�ற உ���னராக உ�ளா�.
இ�த
ஒ�
காரண��னா�
ம��ேம
ெஜ
��
அ��ெபா�க�
எ�ய
த��
ம�க��
கட�ளான
ெச���நாத�
அரசா�க�ைத�
க��ெகா�ளாம�
இ����றன�. ஏற��ைறய அ�ேக இ��த 20 ம�
ேநர��� பல ேப�க�ட� ேக�ட ேபா� ெசா��
ைவ�தா�
ேபால
இேத
��ற�சா�ைட�
தா�
ெசா�னா�க�.
���ெச��� எ�ற ஊ���� �ைழ�� ேபா� ேத�ய
ெந��சாைல��
பய��த
�க�
����
ேபா�
����ற�. க�ைட வ��� பயண� ெதாட����ற�.
ப� ேகவலமான சாைல வச���, க�� ெகா�ளேவ
படாத அ��பைட வச�க�மா� அ��கமாக உ�ள�.
இ���களா�
ந�ப�ப���ற
���ய�
தல����

உ�ேள �ைழ�� ேபாேத நா� 50 ஆ��க����
��னா� ெச�ல ேவ��ய ���ைல தா� நம���
ப�சாக� �ைட���ற�.
நா�க�
ெச����த
ேபா�
ேலசாக�
���
ெகா����த�. அ�ேவ �ல ம� ேநர� ���க� சாைல
ெமா�த�� வய�ெவ� ேபாலேவ மா���ட�. ேச��
சக��மா�� கா� ைவ�� நட�க ��யாத அள���
ேமாசமாக
உ�ள�.
ஒ�
இட���
ம��ம�ல.
���ெச��� ப�� ���க அ��பைட வச�க� எ���
�ைறேவ�ற�படேவ இ�ைல.
��ட��ட �ற�க��பாகேவ ெத���ற�.
ஆசா� ��. ���ண� ���ெச���� �ற�தவ�. அவ�
த�ெபா��
ெச�ைன��
வா���
ெகா����த
ேபா��� அவ� எ�ண�� ெசய�� ��ைமயாக�
���ெச��� எ�ற ஊ���� தா� இ����ற�.
அவ�ட�
உைரயா��
ேபா�
அைத
உண���
ெகா�ேட�. அவ�� ���க �� 60 ஆ��க��� ��
க�ட�ப�ட�.
எ�த
மா�த�கைள
உ�வா�காம�
அ�ப�ேய தன� ஒேர அ�கா�ட� ஒ�பைட���ளா�.
அவ�� வா��க� தா� இ�த ���� வா���

வ���றன�.
ஓ�வா� ���ப� பர�பபைர எ�பதா� த�க��
���க� ெதா�லான இைறவ���� ��க�� ெகா��த�,
ம��� ��கைட��� ேதைவயான மாைல க�� ��பைன
ெச�த� ேபா�ற ேவைலக�� ஈ�ப�� வ���றன�.
த�ேபா��ள சாைல�� இ��� �ழ�கா� அள����
�ேழ ெச��� அள��� ��� வாச�ப� அைம���ள�.
ஒ� மைழ அ��தா� �� ���க� த��ரா� �ர��
���. உ�ேள �ைழ�த ேபா� என� ஐ�� வய��
நா�
ஊ��
பல
இட�க��
பா��த
வா��ைக
�ைன�க� வ�� ேபான�.
�த�
நா�
மாைல
ஆ�
ம�
அள��
���ெச������ உ�ேள �ைழ�ேதா�. ம�நா�
ெவ�ேய �ள�� வ�� வைர��� ேகா�� ம���
அதைன� சா��த பல இட�கைள �தானமாக� பா��க
வா���� �ைட�த�. அ�காைல� ெபா��� த�ைமைய
உணர ேவ��� எ�பத�காக� கட�கைர�� நட�த
ேபா� �க �க� கவனமாக� கால� எ��� ைவ�க
ேவ��ய �ைல�� தா� மண�ெவ�ெய��� மல�தா�
�ர����ள�.

காரண� ேக�ட ேபா� ���ர�� ெதா�லாள�க��
ப�றா��ைறயா�. தைல�� அ���� ெகா�ேட�. ஒ�
ேவைள ெஜ. �� ஆ�தான ேஜா�ய� ப��க� (ேசா)
���ட� ஏதாவ� ப�கார� ெச�ய� ெசா�னா� இ�த�
���ைல மாற����.
கட�கைர�� ஒ� ேமைட ேபால அைம�� இ��க
ஒ��ப�வாள�ட� நா� ����வைத� ெசா�����,
ஆசா�ட� உ�க� ���ப� ேபால ஆசன�கைள
வ�ைசயாக� ெச�� ெகா�� வா��க� எ�� ஓரமாக
��� ெகா�� ேவ��ைக� பா���� ெகா�� ���
ெகா����ேத�. அத��� பரவலாக� ��ட�� ேச���
��ட�.
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18. பயண�� பட�க�� - மண���� �ேழ �ண�க� 8
உ�க� வய� 50 வய� எ�றா� ��க �ற�த
வ�ட��� தா� நட�த�. ஒ� ேவைள அ�ப� வயைத
தா�����தா�
��சய�
பல��
ெசா�ல�
ேக������க�. நா� அ�ேபா� �ற����க��ைல.
நா� ஈழ� சா��த வரலா��� ��தக�கைள ம��� அ�

ெதாட�பான பல ��தக�கைள�� ப���� ெகா��
வ�த ேபா� தா� �த��ைறயாக� த��ேகா���
1964� ஆ�� நட�த ேகார�தா�டவ�ைத� ப���
ெத��� ெகா�ேட�.
ஒ� ப��ையேய ெமா�தமாக� கட� உ�வா���
ெகா�டைத��, அ���
ேபான
ம�க�
ெதாைக
ேபா�றவ�ைற� ெத��� ெகா�ள ���த�. இ�த�
�யர ச�பவ� நட�� ���� ஐ�ப� வ�ட�க� க����
த��ேகா� ப���� உ�ள ஒ�ெவா� இட�����
ெச�� ��� வ�த ேபா� எ� மன�� உ�வான
உ��த��� அளேவ��ைல.
அ�த மண�ெவ��� நா� நட�� வ�� ேபா�
ந��ைடய கா�க� மண�� �ைத�� அத� �றேக
அ��த அ� எ��� ைவ��� அள��� உ�ள�.
ெமா�தமாக எ�லா இட�க��� மண� ��யலாகேவ
உ�ள�.
நா� எ��� ைவ�த ஒ�ெவா� கால��தட�����
�ேழ�� எ�தைன �ண�க� இ��தேதா? எ�பைத
ேயா����
ெகா�ேட
���
வ�ேத�.
�����
க���ெக��ய �ர� வைர��� கட� ��.

இத�� ேமலாக ��� மத ந���ைகக� சா��த �ராண
இ�காச
கதாபா��ர�கைள�
�ற���
ப����
வ�பா���தல�க�. இய�பான ம�த�கைள� ேபால�
சராச� உண���க��� எ��� கல�� �டாத என���
ஏராளமான மா�ற�ைத இ�த� ���� இ�ேக வா��த
ம�க�� த�தா�க� எ�றா� அ� �ைக��ைல.
உ�ேள கா� ைவ�த�� இ�ேக ம�க� இ�ன��
வ����றா�களா? எ�� தா� �த�� ந�ப�க�ட�
ேக�ேட�.
காரண�
�ைர�பட�க��
உ�ச�க�ட
கா����
கதாநாயக��, ��ல�� ேச��� ஆ�க� நடமா�ட�
இ�லாத அ��வான கா��� ச�ைட ேபா�வா�கேள?
அைத� ேபால�ததா� இ��த�. இ�ேக
வ����
ெகா������ ஒ�ெவா� ம�த�க�ட���� ப����
ெகா�ள� பல கைதக� இ����ற�. ஒ�ெவா�����
��னா�� ஓரா�ர� ேசாக�க�� உ�ள�.
இவ�க�� நாைள ெபா�� எ�ப� ��சய��லாத
வா��ைக. எ�ன ேவ��மானா�� நட���? வா��ைக
எ�ப� ேவ��மானா�� மா��. அரசா�க� இ�த�
ப��ைய “ம�த�க� வ��க ��யாத ப��” எ�பதாக

மா����ள ேபா��� இ�ேக வா��� ெகா������
ம�க� இ�த இட�ைத ��� நக��� ெச�ல� தயாராக
இ�ைல.
இத�
காரணமாகேவ
எ�த
அ��பைட
வச�க�� இ�ேக �ைறேவ�ற� பட��ைல.
ஆனா�� அவ�க�� அ�பா��தன�ைத��, ஆட�பர�
ேதைவ�படாத வா�ைகைய� பா��த ேபா��, அவ�க��
உைரயாட�க��,
எதா��த
ெமா���
ஏராளமான
ந���ைககைள என��� �ைத�த�. இ�
ேபா�ற
ேகா��கண�கான ப��க� இ��யா�� இ��பதா�
தா�, இவ�கைள� ேபா�ற ம�த�க�னா� ம��ேம
கா��� �த� க��யா�ம� வைர��� இ�� வைர���
இ��யா உைடயாத நாடாக உ�ள�. பர�த ேதசமாக
இ�த�
பாரத�
��
நம���
கா��ய����
ெகா������ற�.
ஒ� ��ன உைரயாடைல
������ேற�.

ம���

ப��

ெச�ய

ச��, பா�, ம� இ��� பல ெபா��கைள ைவ��
ஒ� ���� ெகா�டைக�� �� ��பைன ெச��
ெகா����த
ெப�ம�ைய�
பா���
“ெகா�ச�
���க� த��� �ைட��மா?” எ��
ேயா����

ெகா�ேட ேக�ேட�.
இ�ேபா� ெபா� இட�க�� த��� ேக��� ேபாேத
ெரா�பேவ ேயா��க ேவ��யதாக உ�ள�. ப�க���
உ�ள கா� ெகா��� வா�க ேவ��ய பா���கைள
ேநா���தா� ைகைய� கா����றா�க�.
“இ��க த�ேற�” எ�� ஒ� ெசா�� �ைறய� த���
ெகா�� வ�� ெகா��தா�. ஊ��� த���. ���த
�ைவ�ட� இ��க ஆ�ச�யமாக� ேக�ட ேபா� அவ�க�
�����காக� ப�� அவ��ைதகைள� ெசா�ன ேபா�
ெதா�ைட��� ெச�ற த��� ெவ�ேய வர��மா?
எ�� ேக�ப� ேபாலேவ இ��த�.
ெம�வாக� ேபச� ெதாட��ேன�.
அவ� ைவ����த ெபா��கைள� பா��த�ட� அ�ேபா�
தா� ���� இ���� நா�� ெப�கைள� ப��
�ைன�ேப வ�த�. எ�லாேம அவ�க���� ேதைவ�ப��
சமா�சார�. இ�
ேபா�ற
இட�க��
�ைலக�
அ�கமாக இ���ேம? எ�� ேயா���� ெகா��
�ைலகைள� ேக�ட ேபா� பரவா��ைல எ��ற
�ைல�� தா� இ��த�. “நா� அ�கமாக எ����
ெகா���ேற�. என��� �ைற��� ெகா����களா?”

எ�� அவ�� மன�ைலைய அ��� ெகா�ள� ேக�ட
ேபா� “��க ����� �ைல�� த��ேற�” எ�றா�.
�ல ெபா��கைள ம��ேம எ��கலா� எ�� அவ�
கைதகைள� ேக��� ெகா�ேட ஏற��ைறய ஆ�ர�
�பா� அள���� பா�, ம�, ேதா�, அல�கார�
ெபா��க� எ�� அைன�ைத�� எ��� “ெமா�த
கண��� ெசா��மா?” எ�� ேக�ட ேபா� அவ�
�க��� உ�வான �ரகாச�ைத� பா��க ேவ��ேம?
“ஏெழ�� மாத�க���� �ற� இ�ைறய��� தா�
ஆ�ர� �பா� �யாபார� நட���ள�” எ�றா�. அவ�
கைதைய�
ேக�ட
காரண�தா��,
அ���ள
���ைலைய�
க����
ெகா���
ஒ�ெவா�
ெபா�ைள�� இர�டாக எ���� ெகா�� வ�ேத�.
இர��� ெவ�ேவ� �ற��� இ��தா� ஒ�ெவா�
நா�� பய�ப��த ����.
எ��� ைவ�த ெபா��கைள� ச�பா���� ெகா��
வ�த ேபா� ���� எ�ேபா�� நட��� ப�சாய��
எ� �ைன��� வ�த�.
நா� ஆைச�ப�� ஏதாவ� வா��� ெகா�� ெச�றா�
���� உ�ள நா�� ேப�க�� அ� ெநா�ைள இ�

ெநா�ைள. இ� �ட� பா��� வா�க� ெத�யாதா?
எ�� ர��� க�� அ��ப� வா��ைக. இைத மன��
ெகா�ேட �� ம���ைய அைழ��� ேக�� �டலா�
எ�� ேயா���� ெகா�ேட அைலேப��� டவ�
இ���மா? எ�� பா��த ேபா� �எ�எ�எ� வா�க
எ�� �வ� ேதா��ய�.
அ�த� ெப�ம��ட� உைரயா�ய ேபா� ஒ�ைற
ம���
ெத�வாக�
����
ெகா�ள
���த�.
“பண����
அ�பா��
ஒ�
வா��ைக
உ�ள�.
வா��ைகைய ம����யாக மா��� ெகா�� வாழ
����” எ�பைத�தா� அவ�க� வா�� வா��ைக
உண���வதாக இ��த�.
இ�� வ��க���ய (ஏற��ைறய 300 ���ப�க�
எ�றா�க�)
���ப�க��
உ�ள
�ழ�ைதக�
ப��பத�ெக�ேற ஒ� ப����ட� உ�ள�. அ���
பா�கா�� �ர�சைன�� அ��பைட�� �ல ைம�க�
தா�� உ�ள�. இராேம�வர��� இ��� த��ேகா�
வ�� ேபா� அ�த� ப��ைய� தா�� தா� இ�ேக வர
����.
���த

ேபாரா�ட�����

�ற�

தா�

ப����

ஒ�

ேப��� வச�ைய�� (ம���)அரசா�க� வழ����ள�.
இ�த� ப����� ெச�ல���ய �ழ�ைதக� காைல��
ஐ�� ம��� எ��� ேப���� பய���� ப�����
ெச�ல ேவ���. �ன�ேதா�� �����ட ேநர���
தா� அ�த� ேப��� வச�ைய உ�வா����ளன�.
இேத ேபால மாைல��� �����ட ேநர��� அேத
ேப��� இ�ேக வ�� ேச��. அ�காைல�� ப�����
ெச��� �ழ�ைதக� ஆ��ய�க� (ஒ�ப� ம���
ேம�) வ�� ேச�� வைர��� ெகா�� ேபான காைல
உணைவ�� உ��, �ைளயா�, அத� �ற� ப���
���� வ���றா�க�.
இ�
ெதாட�பாக�
பல
ேசாக�கைள��
ப����
ெகா�டா�. இவ�க� ��பைன ெச��� அைன���
ெபா��க��
��னா�
ஜனா�ப�
அ���கலா�
அவ�க�� அ�ண� நட��� ெகா������ ெப�ய
கைடக�� இ��� தா� வா�� வ���ேறா� எ�றா�.
வா��ைக��
அைனவ��
“நா�
இற��
�ட�
ேபாவ��ைல” எ��
தா�
ப��
தைல�ைற���
ேதைவயான ெசா���கைள� ேச��� �ட ேவ���
எ�� அவ��ப��� ெகா������றா�க�.

இவ�கேளா அ��த ��ட� “நம���
சா�
வ��
�ட����”
எ��
எ��பா���
கா���
ெகா����பதா�
வா��
ஒ�ெவா�
ெநா��
ெபா��கைள�� ம����யாக மா�� ைவ��� ெகா��
எ��த அ�க�ப�யான எ��பா���கைள�� மன��
வள���� ெகா�ளாம� வா��� ெகா������றா�க�.
ெமா�த
பயண�ைத��
����
���
����
மைன��ட� ெசா�ேன�.
“அவ�க�
ெகா���
ைவ�தவ�க�.
�ன�ேதா��
���ழ�� தா� அவ�க�� �னச� உணவாக உ�ள�“.
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19. ஆ��க�
யாெத��?

எ�ப�

இ�� வைர��� யாேரா, ஏேதாெவா� சமய��� ேப�
எ�ைன�
ேகாப�ப����
ெகா��
தா�
இ����றா�க�? இ�ப� வ�ட ����� வா��ைக��
ேந��
வைர���
��தாக�
ச�����
எவ����
காைர��� எ�ற ஊ� ெப�ய அள���� ெத��த ஊராக
இ�ைலேய எ�ற ஆத�க� எ�ேபா�� என��� உ��.
ட�ெக�� காைர�கா� தாேன? எ�பா�க�.
���பாக இ���ள �தலா�க���� ��ைளயா�ப��
ெத��த அள���� காைர��� ேம� அ�தைன ஈ���
இ��த��ைல.
அ�ப�யா? எ�� ேபாற ேபா��� இ��தப�ேய ெச��
��வா�க�.
ெரா�ப ெந���� ேக�டா� அ�த� ப�க� சா�பா�
ந�லா�����ேல? எ�� ெவ��ேப��வா�க�.
இேத ேபால�தா� ஆசா� எ�ைன ேம�� ���
பா��தா�. பயண���ட� வ���� �ள��ய சமய���

��வாவா��ைற எ�ற ெபயைர ஆசா� ெசா�னேபா�
நா�� ��யாம� ���ேத�. உ�க���� ெத�யாதா?
எ�� ஆ�ச�யமாக� பா��தா�.
உ�ைம�ேலேய அ�� தா� த��நா��� த�ைச
மாவ�ட��� இ�ப� ஒ� ஊ� உ�ள� எ���, அ���
�ரபலமான ஆ�ன� உ�ள� எ�பைத�� அ��ேத�.
த��ேகா���
இ���
�ள��
இராமநாத�ர�
ெதாட��� கட�கைர� சாைல பயண� வ�யாக�
ப���ேகா�ைட வ�� அைட�ேதா�. அ�ேக இ���
ம�லா��ைற
மா��க���
��வாவா��ைற
வ��
ேச��ேதா�.
��வாவா��ைற��
�க
அ�ேக
ம�லா��ைற உ�ள�.
1984 ஆ� ஆ�� இ�த வ��தட��� ம�லா��ைற��
வ���ேள�. 30 ஆ��க���� �ற� ���ெமா�
பயண�. இர� ேநர பயணமாக இ��த ேபா���
சாைல�� இர�� ப�க�� எ�த� ெப�தான மா�ற��
இ�ைல.
அேத
���ய
சாைலக�.
ஒ�ெவா�
இட�க��� �ராம�� �க� ெகா�ட ��ய ஊ�க�.
��வாவா��ைற இர��ெக�டா� ேபாலேவ உ�ள�.
�ராம�கைள உ�ளட��ய ப��க� எ�பதா� ம�க�

��� இட� ேபால�தா� நகர�ப��க� உ�ள�.
ெப�தான ஆட�பர�க� எ��ேம இ�ைல. �த�
�தலாக� ��தா� அ��த �ராம��� ெப����
எ�ப�� த�மா�ற� இ���ேமா?
அ�ப��தா� இர���ெக�டானாக ���ய� சாைலக�
இ��தன.
ஊ���� �ைழ�� ���ய� சாைல�� இ��� ����
ேபாட�ப���ள த�யா� தா�
(இ�த�
ப��க�
ஏ�கனேவ ஆ�ன����� ெசா�தமாக இ��த ப��க�)
சாைல�� வ�யாக ஆ�ன����� வ�� ேச��ேதா�.
பல ஏ�க� பர�பள�� ���� பர���ள மட� ம���
அதைன� சா��த ேகா�� உ�ள ப��க�. �����
உ�ேள ப���பவ�க��ெகன� க�ட�ப�ட ��க�.
உ�ேளேய ��ட அக�ட தா� சாைலக�. இர��
�ற�� மர�க�. ��க�
ஒ�ெவா���
வய��
ஏற��ைறய ��றா��கைள� கட�ததாக இ��க����.
ஒ�ெவா� ������ ��னா�� வய� ெவ�க�.
��ட ம�� �வ�க�. பா�� காைர��� ப���� உ�ள
க���க� ேபால�� �� ஒ� �ராம����� �ைழ�த�
ேபால��
இ��த�.
அ�ேக
இ��த
நக���ற

வள�������� ெகா�ச� �ட� ச�ம�த� இ�லாம�
���யாசமாக
இ��த�.
�ைர�பட�
எ��க�
ேதைவ�ப�� ப��யாக�� என��� ெத��த�.
மட�
எ�ற
வா��ைதைய�
பய�ப����
ேபா�
ப�டார�க�, பரேத� ேபா�ற வா��ைதக� உ�க�
�ைன��� வ�ெம�ேற �ைன���ேற�. ஆனா� இ�த
மட��� உ�ேள ெச�� பா��க� பா��க �ர��
ேபா� மய�� �ழாத �ைற தா�. ஒ�ெவா� ப�����
கைலய�ச��, அல�கார�க�� ேச��� ��ச� �டாத
�வ���
���யாசமான
ஓ�ய�க�.
ஒ�ெவா�
ஓ�ய�������
ஓரா�ர�
ச���ர
ச�பவ�க�.
உ�ேள இ��த அ����� பலைகைய ைவ�� ���தப�
�ைற�ப�யான ஆவண�ப��த�ப�ட வரலா� 13 ஆ�
��றா�� கால��� இ��� ெதாட����ற�.
இ�த
மட���
���க
வரலா�,
ஒ�ெவா�
காலக�ட���� அைட�த மா�ற�க�, ப��ப�யான
வள���க�, ஆ�ன பத�க�� இ��தவ�க�, அவ�க��
சாதைனக�, ஆ�ன��� க���பா��� உ�ள இட�க�,
ப��க�,
�ல�க�
���த
����க�
எ��
ஒ�ெவா�றாக� பா���� ெகா�ேட வ�த ேபா�
இ��ய அர�� ப�ெஜ� தா� எ� �ைன��� வ�த�.

ஒ� �� அரசா�கமாகேவ ஆ�ன�க� ெசய�ப���
ெகா����பைத எ�னா� உண��� ெகா�ள ���த�.
இ�த ஆ�ன�க� �ல� யா�� லாப�? எ�ெறா� ெப�ய
ேக�� உ��. அைத� �ற� பா��ேபா�. அ�ல�
ெதாட��� ப��� வ�� ேபா� உ�க��ேக ����.
இ�த�
ப�����
�ைழ�த
���
ெவ��லகேம
����த� ேபாலேவ இ��த�. உட���
இ��த
படபட���, ேவக�� �ைற�� ��ப� ஆ��க���
��னா� வா��த �ராம�� வா��ைக த�த �க�ைத
உடன�யாக அ�ப��க ���த�.
ஆசா� ���ெச���� ஐ�தா� வ��� ���த ���
���ப வ�ைம�� காரணமாக ேம�ெகா�� ப��க
��யாத ���ைல�� ��வாவா��ைற ஆ�ன����
வ�தா�.
காரண� ஆசா�� இர�� சேகாத�க�� கணவ�க�
இ�த மட��� ப�யா��� ெகா����தா�க�. ஓ�வா�
���ப�
எ�பதா�
மட���
நட���
அ�தைன
�ேசட�க����, ம��� ேகா����� ��க� க��
ெகா��ப� தா� ���ய ேவைலயாக இ��த�. ஆசா�
இ����தப�ேய
ப�����
ெச�றேதா�
�டேவ

அ�ேபா�
பத���
உத�யாளராக�� இ��தா�.

இ��த

ஆ�ன����

இத�� ேமலாக ஆ�ன����� ெசா�தமான அைன��
இட���
இ����
வ�,
வ��
ேபா�றவ�ைற�
கவ���� ெகா�ட�� ஆசாேன. வ� வ�� எ�ற��
சாதாரணமாக எ���ட ேவ�டா�.
ப�லா�ர�கண�கான
ஏ�க�க�
ந�ெச�
ம���
��ெச� ��க�. இத��
ேமலாக
ஆ�ன�����
ெசா�தமாக உ�ள வாடைக��� க�� �ட�ப�ட
கைடக�,
க��ட�க�
இ���
பல�பல.
இ�த
ஆ�ன����� ெசா�தமான பல இட�க� ���ெச����
இ��த�.
ஆனா�
அ�
பல
த�யா����
ெசா�தமானதாக மா���ள�.
ஆசா�ட� ஆ�ன��� உ�ேள உ�ள ஒ�ெவா�
ப��க���� ெச�ற ேபா� �வரா�ய� ஏ���லாம�
உ�ேள
ஏதாவ�
��யாக�
சா��ட
ஏதாவ�
�ைட��மா? எ�� தா� ேயா���� ெகா����ேத�.
காரண� ஆசா� வாைய� �ற�தா� ��ம��ர�ைத
ெபாள��
க���
ெகா����தா�.
காைல��
எ��த�ட�
ெந��
�ைறய�
ப�ைட.
க����

ெகா�ைட ம��� ம�க� உ�ள ஆபரண�க� எ� கன
ேஜாராக ம�றவ�க� எ�வத�� ��ேப ���� �����
தயாராக இ��பா�.
அதாவ�
பா��க…..
ேஜா�
எ��
ஆசா�
ெதாட��னா� எ�றா� அைர ��றா�� கைதைய�
ெசா�� ����� ேபா� என�� ���� ப�ெய��க�
ெதாட�� ���. இத� காரணமாகேவ ெர�� ��
ேத�கா� ��கைள எ�ேபா�� எ�ன��� தயாராக
ைவ����ேப�.
��வாவா��ைற�� வா��த ேபா� ஆசா� த�����த
�� ம��� ப�க��� உ�ள ஒ�ெவா� ��ைட��
பா��த ேபா� என��� ெப�தான ஆ�ச�யம�ல. காரண�
எ�க� ப���� ஒ�ெவா� ெச��யா� ��க��
அைம�ைப� ேபால ��ற� ைவ��� க�ட�ப�ட ��க�,
ஊ�ச�, க� அ���, ேபா�ற அ�தைன பழ�கால���
பழ�கவழ�க�க� உ�ள அைம�பாக இ��த�.
கைலஞ� ஆ���� வழ�க�ப�ட இலவச வ�ண�
ெதாைல�கா�� ஒ�� ம��ேம அ�ேக நா� பா��த
ந�ன ெபா��. ம�றைவ எ�லாேம 50 ஆ��க���
��ப�ட �சயமாகேவ இ��த�.

���ல� ப�� ��ைமயாக �த� �ைறயாக அ���
ெகா�ட�, ஆ�ன�க�� வரலா�, த��நா��� உ�ள
ம�ற
ஆ�ன�கைள�
ப���
ெத���
ெகா�ட
�பர�க�, ச�ைட ச�சர�க�, ேபா�� ெபாறாைமக�,
அ�கார� ேபா��க�, த�ேபா� பத��� இ����
ஆ�ன����
வழ�க�ப�ட
காவ��ைற�ன��
பா�கா�� ஏ�பா�க�, அத��� ��னா� உ�ளவ�,
அ�கார� ேபா���� பா��க�ப�டவைர ேந�ைடயாக�
ச���த� அவ�ட� உைரயா�ய ேபா� மட�����
நட�த, நட�� ெகா������ �����தன�க�, அத��
உட�ைதயாக இ��பவ�க� என ஒ� ���பட���
கைத��� சமமாக� பல �சய�கைள எ�னா� அ���
ெகா�ள ���த�.
���கமாக�
ெசா�ல�ேபானா�
வ�ட�ேதா��
ஆ�ன����
வர
ேவ��ய
வ�மான�
எ�ப�
ஏற��ைறய �� ேகா� �பா�. ஆனா�
வ��
ெகா����பேத இ�ப�� ஒ� மட�� �ட இ���மா?
எ��
ெத�ய��ைல.
��கா�வா�ைய
����
�ன���டா�க�. இ� த�ர ஆ�ன ெசா���கைள�
�ன�ேதா�� �ர��� ெகா�ேட�����றா�க�.
த��நா� ���க இ�த ஆ�ன����� பா��ய�ப�ட பல

இட�க� உ�ள�. இேத ேபால� ��தைக�� �ட�ப�ட
�வசாய� ��க�. ஒ�ெவா�
இட��
ஒ�ெவா�
காலக�ட��� பலரா� வழ�க�ப�ட ந�ெகாைடக�.
இத� �ல� த�� ெமா�ைய��, ஆ��க�ைத�� இ�
ேபா�ற மட�க�� �ல� வள��� �ட ���� எ�ற
ந���ைகேயா� பல�� வழ�� உ�ளன�.
ஆனா�
காலமா�ற���
ஒ�ெவா���
மா�யைத�
ேபாலேவ
இ��
ஆ�ன�க��
ெகா�ைகக�,
ேநா�க�க�, ெசய�பா�க� அைன��� மா�� ேபா�
ஊழ�� �ைள��, உ�ைம�� இட� இ�லாத அள���
��வாக� ெக��� ேபா� இ�� ���� தா� ஆ�ன�க�
உ�ள�.
பல�ட�� த��ப�ட �ைற�� ேப�ய ேபா� இ���
இர�� தைல�ைறக� தா��வத��� ஆ�ன� எ�ற
ெபயேர இ��கா� எ��ற அள��� இ�த இடேம
��பைன ��யாக மா�� ேபா���� எ�றா�க�.
ஆசாைன� ெபா��தவைர��� ஆ��க� தா� அவ�
��� ேப�� எ�லாேம. ஆனா� நா� அவ�ைற� கட��
வ��
��ேட�.
த�ெபா��
என���
�னச�
வா��ைக�� அ�ைறய �ன� ம��ேம ���யமாக�

ெத���ற�.
ேந�ைறய வா��ைக��, நாைளய வா��ைக�� ���த
ேயாசைனக��, பய�� அ�க� இ��பவ�க��� ம��ேம
இ�த ஆ��க� ஒ� வர��ரசாதமாக இ���� எ�ேற
ந����ேற�.
என��� த�ேபா� எ� ����� ெவ���� இ�ைல.
����� இ�ைல. ச�� �ல� ��� எ�லாவ�ைற��
ேவ��ைக
பா����
மேனா�ைல��
இ��பதா�
ஒ�ெவா� நாைள�� அ�ப��� வாழ ����ற�.
இ�த �ைலைய அைடய ம�றவ�களா� ���மா?
எ�றா� அவரவ� அ�பவ�க� தா� வ�கா��யாக
இ��க ����. பயண� ���க ஆசா� ேப�ய ���ய
�சய�கைள� கா�� வா��� ெகா�� ம�ற க�பைன
�ராண�கைதகைள� கா�ேறா� ��� ��வ���.
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ஓ�� வா�க �ைன��� அர�ய�வா�க� ேத�த�
சமய�க��
ம��ம�ல
எ�ேபா�ேம
ேபச��டாத
�சய�க� பல உ��. அ� ச�யாக இ��தா��
ெப��பா�ைம�ன� ஆதர� இ�லாதப�ச��� அவ�க�
வா� �ற�க மா�டா�க�.
த�ேபா� நட�� ெகா������
எ���� ெகா�ேவாேம?

ஒ�

�ர�சைனைய

�ட��ள� அ��� உைல எ�ப� �க� ெப�ய ேக�
�ைள���� ெசய� எ�� அைனவ���ேம ெத���?
ப�� தைல�ைறகைள�� வாழ ��யாத அள���
நாசகார �ைளைவ தர���ய சமா�சாரம�. எ�த
அர�ய�வா�யாவ�
வாைய�
�ற���றா�களா?
ஒ����� ச�பா� ேபால�தா� உள� ைவ���றா�க�.
காரண� ெப��பா�ைம�ன� ஆதர� இத�� இ�லாம�
இ��பேத இ�த� ேபாரா�ட�க� ��ர� பாைத���
ெச�� ேசர��ைல.

அ��ட�
ந��தரவ��கெம�ப�
எவ�
ெச�தா�
என�ெக�ன? நா� �ைழ����க எ�ன வ�? எ��
ேயா��க���ய வ��கமாக இ��பதா� (இ�� எ�
வச�க��� ��சார� ேதைவ)அ��த தைல�ைற���
ேக� வ�தா� என�ெக�ன ஆ��? எ�பதா� ம��ேம
வ�ட�கண���
இ��தகைர
ம�க��
அ��ைச
ேபாரா�டமான� இ�ன�� ��ேவ ெத�யாம� ேபா��
ெகா������ற�.
இேத
ேபால�தா�
சா�
ம���
மத�
����
அர�ய�வா�க� ம��ம�ல த� ம�த�க� �ட அ�க�
வா� �ற�ப��ைல. மத� ���� எ��னா� �����ட
மத� சா��தவ�க� வ�� ��பா�க�. சா� ����
எ��னா� அனா� �ப��� ஆ�யாக வ�� ��பா�க�.
அவரவ� ��தைனகைள� த�க� மன���� தா�
ைவ��� ெகா�ளேவ ������றன�.
ேதைவ�ப�� சமய�க�� ேதைவ�ப�ட இட�க��
ேதைவயான அள���� பய�ப���� ெகா���றன�.
தன��� பா��ைப உ�வா�கா� எ�ற �ைல��
ம��ேம ஒ�வ� பலதர�ப�ட த��வ�கைள வா�
வழ��வா�. இ��ட� கட�� சா��த ��தைனகைள��

ேசா��� ைவ�� பா��� �டலாேம?
“என���
கட��
ந���ைக
இ�ைல”
எ��
ெபா��பைடயாக� பழ�யவ�க�ட� ெசா��� பா��க.
உ�கைள ேம�� ��� பா��பா�க�. �லேரா ����
“இர�த� ���னா� தானாகேவ ந���ைக வ�� ���”
எ�பா�க�.
இத�� ேமலாக. “அவ� ப��மா�. இ� ேபா�ற த��க�
எ�லா� அவ� ெச����பா� எ�� �ைன����ட�
பா��க ��யா�” ேபா�ற ஐஎ�ஐ சா��த� ெகா����
ம�த�கைள�� பா��க ����.
அதாவ� “ஆ��க� எ�ப� வா��ைக ெந�ய�ல.
அ�ெவா� அ��கார�ைத� ேத��த�� சமா�சார�“.
“நா� கட�� ந���ைக
ெசா�பவ�கைள�
�ர�சைன���யவ�க�

அ�க� உ�ளவ�”
கா����

எ��
அ�க�

“நா�
கட��
ந���ைகய�றவ�”
எ�பவ�க�
த�ேபாைதய ச�க��� ஒ� நாடக ந�க� ேபாலேவ
வா��தாக ேவ���. அ�மா ஒ� �ைச, மைன� ஒ�
�ைச, எ�� �� ஒ� �ைச�� ெச�ல இவ� ம���

வாயா� க�� �ழ��வேத வா��ைகயாக இ����.
“எ� மைன��� ெத�வ ந���ைக உ��. ஆனா�
என���ைல. நா�க� ேகா����� ெச�ேவா�. நா�
ெவ�ேய இ��ேப�. அவ� உ�ேள ெச�� வண��
��� வ�வா�“. ேபா�ற
�ைர�கைதகைள
இ�த
ந�க�க� வாயா� ேக�கலா�. இ�தைன �ள�கமாக
எ��� நா� இ�� எ�த இட��� இ����ேற� எ�ற
ேக�� வா���� ெபா�ேத உ�க� மன�� ேதா�ற
ேவ��ேம?
அத�� ��னா� த�ேபாைதய ச�க� ���ைல�� நா�
பா���� ெகா������ ஒ�ெவா� ம�த�க�� இ�த
ஆ��க� எ�ற வா��ைதைய எ�ப�� பா����றா�க�?
கட�� ப�� எ�பைத எ�ப�� ���� ைவ���ளா�க�?
‘இைற ந���ைக‘ எ�ப� த�ேபாைதய ம�க�ட���
எ�ப��ப�ட தா�க�ைத உ�வா����ளள�? எ�பைத�
ப��
நா�
����
ெகா�ள�
�ல
ம�த�க��
அ�பவ�கைள� பா��� ��ேவா�.
இவ�க� நா� பா��� பழ�� ெகா������ ���
�ைல�� உ�ள ம�த�க�.

அ

�ெவா� ெப�ய ஏ��ம� ��வன�.
ப�தா��களாக� பல �த�க�� உ�ச�ைத�
��வன�� �ட. ஆனா� த�ெபா�� இ��
இ�ேறா?
நாைளேயா?
எ��
ெகா������ற�.
ெதா��
��யான
கா�ய�க� நம��� ேதைவ��ைல.

கட�த
ெதா�ட
����
ேபா��
காரண�

ஆனா� அ�த ��வன��� �தலா�ைய� ப�� அவ��
�ணா��ய� தா� பா��க ேவ���. அ�த ��வன���
காசாள� �த� கண�காள� வைர ஒ�ெவா� வ�ட
வ��� கண�� (மா�� மாத�) ���� சமய�க��
இர�� நா�க�� (ம���) ஆ�வாசமாக�
ேப��
ெகா����பா�க�.
வ�ட��� ம�ற �ன�க�� உைல�� ����� அ��
ேபால� த���� ெகா����பா�க�. காரண� சா��
��வன�க���� ெகா��க ேவ��ய கட� ெதாைக
காரணமாக இ�வ�� அ�கள�� வா��� க���
ெகா����பா�க�. �ல� வர ேவ��ய ெதாைகைய
வ���க ��யாத ேகாப��� அ�வக���ேக வ��
இவ�கைள� ெபாள�� க��� ெகா����பா�க�.
அைச�� ெகா��க ேவ��ேம?

��வாக� எவ���� அ�தைன எ�தாக� ெகா��க
ேவ��ய பா��� ெதாைகைய� ெகா��� ��வ��ைல.
���தவைர��� இ���� பா����. �ர�� �����
ேபா� பா�� ெதாைக ெகா��� �� கா�� கண���
ஏ�� ��வா�க�. ஆனா�
�தலா�
ஒ�ெவா�
வ�ட���� தவறாம� ���கண��� ேபா�வத�� ���
���ப� ஏ�மைலயாைன த���க� ���பேதா� ெச��
��வா�. ெச��� ேபா� இர�� ெப�ய ��ேக�
�ைறய� பண�� ேபா��. காரண� அ�த வ�ட லாப
ந�ட கண��� அ��பைட�� ெவ�கடாஜலப��� ேசர
ேவ��ய ெதாைகைய உ��ய�� ேபா�� ���
வ�வா�. காரண� ெவ�� அவ�க� இ�த ��வன���
ைசல�� பா��ன�.

அ

வ� ெந���ய ந�ப� தா�. இ�ப�
வ�ட
பழ�க�. இ�வ�� ஊ�� அ�க�ேக தா� உ�ள�.
கட�த ஆ� வ�டமாக ேவைல��லாம� இ����றா�.
அவ� மைன���� ேகா�� க�� ���டலா�. அ�த
அள���� ெபா�ைமயான ெப�ம�ைய ேவெற���
காண ��யா�. இ�கடான ���ைல�� �ட இ��பைத
ைவ�� சமா��� ��வா�. �ழ�ைதக�
வள���
��டா�க�. ப�� க������ ெச���றா�க�.

வ�ைம எ�ற வா��ைத ஒ� ���ப��� எ�னெவ�லா�
ெச��� எ�பைத அவ�க� வா��ைக�� தா� பா����
ெகா������ேற�.
ஆனா� ந�ப� காைல�� எ��த�ட� ��யமாக�
���� ���� ெந�� �ைறய� ப�ைடைய� ேபா���
ெகா�� ெவ�ேய �ள��னா� ஒ�ெவா� ேகா�லாக
ஏ� இற��� ெகா����பா�. ப�� ம� வா���
���யவைன அைழ��� ெகா�� டா�மா� கைட���
ெச�� ��வா�.
ஒ�ெவா� �ைற�� பா���� ெபா�ெத�லா� அவ�
ேவைலைய� ப�� ஞாபக�ப���ேவ�. உடன�யாக
வா��ைதக� வ�� ���. பகவா� ப�லா��� ஆ�ட�
நட��� ெகா������றா�. ச� �ய�ைச�� எ�ன
ெச�வா��� உ�க���� ெத�யாத� அ�ல? எ�பா�.
“அ�
தா�
காைல���
மாைல���
ஒ�ெவா�
ேகா�லாக ஏ� இற��� ெகா������ேற�” எ�பா�.
இைட�ப�ட ேநர���
ெகா����பா�.

இ

க��மரமா��

ேசைவ

ெச��

வ�� வய� அ�ப��� ேம� இ����. ெம��ய

ேதக�.
ஆனா�
கைளயான
�க�.
எவ�ட��
அநாவ�யமாக�
ேபச
மா�டா�.
கடைமேய
க�.
தா���
த�
ேவைல���
எ��ற
�ைல��
இ��பா�. �� சத��த� ேந�ைமயான ம��. நா�
அ�மா எ�� தா� அைழ�ேப�. நா� ப�����
��வன��� ���� ெப���� ப��� இ����றா�.
எ� அைற�� இவ� ம��� உ�ைம�ட� வ�� ேபா��
ெகா����பா�.
என��� ேதைவயான ஒ�ெவா��� இைடெவ� ���
வ�� ெகா�ேட�����. பல சமய� உ�ைம�ட�
“அைத
எ���
����
���
ேவைலைய�
பா��கேள�” எ�� அத��வா�. எவைர�� �ைற
ெசா�ல மா�டா�. ெச�ற வார��� பல நா�க�
ெரா�ப� ேசா�வாகேவ ெத��தா�. காரண� ேக�ட ேபா�
�ரத� எ�றா�. நா� ேம�ெகா�� எைத�� ேக���
ெகா�ள ���ப��ைல.
�ல �ன�க��� ��� ம�ய ேவைள�� பய��
ெகா�ேட எ� அ�ேக வ�� “ெர�� நா� ��
ேவ���” எ�� ேக�டா�. ஏ�? எ�� ேக�ட ேபா�
ெகா�டா�தா (இ�த� ப���� உ�ள ெப�மாந���
எ�ற ஊ�� உ�ள கா� ேகா��� வ�ட�ேதா�� �க

�ம�ைசயாக நட��� � ���த�)ேகா���
எ�றா�.

�ேசட�

“அ��ெக�ன காைல�� ேபா�� ����� ���
வ����க” எ�ேற�. “இ�ைல � �����ேற�”
எ�றா�.
ச�� �ரைல உய���� ச�த� ேபாட ெதாட��ேன�.
“ஏ�மா �ைளயா��யா? ��ஷ� இ�ைல. க�யாண�
ெச��
ஒ�
வ�ஷ��ல
ேபா��டா�.
�ழ�ைத
���க�� இ�ைல. அ�கா ���� தா� இ�தைன
கால��
த������ேற?
வா��ற
ச�பள�ைத��
ெசலவ��ப��ைல.
இ�ேக
உ�க���
எ�த�
�ைற���ைல. இ�த வய�ல ேபா�� � ����ேற��
ெசா���க? இ� ேதைவயா?” எ�� ெசா�ன� தா�
தாமத� கரகரெவ�� க��� �� வ�ய “��க
எ�ேவ��மானா�� ெசா���க. ஆனா� ஆ�தா����
� ���கற ப�� ம��� எ��� ெசா�லா��க. ேபான
ெஜ�ம��ேல நா� ெச�த பாவெம�லா� இ�ேதாட
ேபா�ட��. அ� தா� எ� ஆைச” எ�றா�.
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ஆ��க�ப���
அ��தவ� ெசா���? 3
ந� வா��ைக�� ந�ைம நாேம சமாதான� ெச��
ெகா�ள� பல வா��ைதக� உ��. அ�� ஒ�� தா�
“அ��தவ�� ந���ைகைய� ��ப��த ேவ�டா�”
எ�ற வா��ய��. ஒ�
ம�த��
வா��ைக��
ைவ������ ந���ைகக� ஒ�றா? இர�டா?

மத�, இன�, ெமா�, சா�, ஊ� என� பலதர�ப�ட
ந���ைககைள ����னா�� ���பா��டா�� நா�
�ம�� ெகா�ேட தா� ��ய ேவ����ள�. அ�
ேதைவயா? எ�பைத உண�வ�� இ�ைல.
அத�கான
வா���க��
நம���ைல.
ப��த�ய
����வ���ைல.
ச�யா?
தவறா?
எ��
�ட
ேயா��ப��ைல. இ�த வா��ைதேய தவ�. ந�ைம
ேயா��க �ட ��வ��ைல எ�ப� தா� ச�.
� இ�த மத��� �ற���ளா�. இ� தா� உ� ெத�வ�.
இ� தா� உ� பழ�கவழ�க�, ப�பா�, கலா�சார�
எ�� ேகா�ைட உ�வா�� ����� அக�ைய��
உ�வா�� உ�ேளேய வா��� உ�ேளேய மர����
ேபா� ����ேறா�. உலக மா�த�கைள அ�வ�
இ��க���, ஊ��� அ�ேக நட��� மா�த�கைள�
�ட� கவ��க ��யாத அள���� ேசன� க��ய
�ல�� ேபாலேவ ந� வா��ைக ���ய வ�ட�����
உழ�� ����� ேபா�����ற�.
ேகா����� ெச�றா�� ���� ெகா�� ��னா�
��கேவ ������ேறா�. உ��ய��
கா��ைக
ேபா�� ேபாேத நா� ைவ���ள ஆைசக�� வர�

ெசல�
அ��பைட��
கண����ைளயாக�
ெசய�ப���ேறா�.
ேகா�����
ப��மானாக�
ெச��� அைனவ�� ெவ�ேய வ�� ேபா� �ைத
����ய
மாயமாைன
ேத�பவ�களாக�தா�
வ���றா�க�. கைட��� ப�� எ�ப� பக� ேவஷ�
ேபால மா�����ற�.
நா�
ைவ���ள
எ�லா�தமான
ந���ைகக��
மத������ ெதாட�� மத ந���ைகக���ேள ����
ேபா�� ����ற�. ஏ�? எ�� ேக�க��டா�? இ�
எத�காக?
எ��
பா��க��டா�.
ப��த��வா�
எ�பேத ெக�டவா��ைத ேபாலேவ பா��க�ப���ற�.
ந�ைம ஒ��� �ட���� எ�ற அ�ச��� வா�பவ�க�
தா� “ஊேரா� ஒ�� வா�” எ�ற பழெமா�ைய �ைன�
ப����
ெகா�ேட
இ����றா�க�.
எைத��
“ஆரா��� மன�பா�ைம�� பா��காேத” எ�பவ�க�
தா�
“ஒ�ெவா�
�ைன���
சமமான
எ��
�ைன���” எ�பைத மற�� ேபா� ����றா�க�.
இ� ��ஞான �� ம��ம�ல. ஒ�ெவா�
த�
ம�த�க��
வா��ைகேயா�
����
�ைண�த
���ர�� �ட.

ஒ�ைற�ப�� அ�யாத ேபா� தா� ஆத�க� அ�கமாக
உ�வா��ற�. இ�த ஆத�க� தா� கால�ேபா���
ஒ�ெவா� ம�த�க���� க��ர�க�ைத உ�வா��
ஏ�க�ைத ம��� �ம�� வா�� ம�த�களாக மா��
����ற�. அவ�� ச��ைய அவனா� உணர ��யாத
ேபா� எ�தாக “எ�லாேம ����� அட�க�” எ�பதான
ேயாசைன�� ேபா� ���� ����ற�.
‘�ய���ேத�
ைக�ட��ைல‘
எ�பத���
‘�����தா� அ� நட���‘ எ�பத��� உ�டான
���யாச�கைள உ�களா� ���� ெகா�ள ���தா�
ஆ��க��� ஆதார பல�ைத� ப�� உணர ����.
வயதா� ��ட�. உட�� ஒ��ைழ�க��ைல எ�ப��
இர�� அ��த� உ�� எ�பைத எ�ேபா�� நா�
மற�� �ட��டா�. உட� உ���க� கால�ேபா���
அத� ��ய�த�ைமைய இழ�பெத�ப� இய�ைக ��.
ஆனா� இளைம�� ேபா�ட ஆ�ட��னா� உ���க�
அ�த�ப�� அ���� ச��ய�ரக� ெச��� ேபா� தா�
ஒ�ெவா�வ���� இ�த ஆ��க ஞானேம �ற���ற�.
அதாவ� நா� ���� வாழ ������ேற�. ஆனா�
எ� மனைத அட�க ��ய��ைல. அத�� ஒ� சா��

ேதைவ எ��ற ���� தா� பல���� இ�த ஆ��க�
அ�ம��தாக உ�ள�.
“உலக��� உ�ள அைன��� மாைய. எத� ேம��
ஆைச ைவ�காேத” எ�� தா� உல�� உ�ள அைன��
மத� த��வ�� இ��யாக� ெசா���ற�. ஒ� ேவைள
அ�ப�ேய ம�த இன� ேயா�����தா� ��சார�
இ�லாத வா��ைக அைம������. ��ய� ைப��யமாக
இ��காேள எ�� ச�சார�ைத� ��ட ேவ��ய
அவ�ய� வ����கா�. க��ைய
க�����காம�
இ�����தா�
இ��
இ�த�
‘கட��
ஆரா���‘
ெதாட�����கா�.
இ�த வ�கைள வா�����க ��யா�. க��ய��
வள�����கா�. ‘க�டவ� ���ல�‘ எ�ற ெசா���
ேபாேத “அெத�லா�
ச��பா
அ����
ெகா�ச�
அ��த�ைத�� ெசா���� ேபா” எ��ற
ைத�ய�
�ற����கா�.
ம�த�க�� ஆைசக� ஒ�ெவா� சமய���� அவைன
அ��த�
க�ட����
நக���ய�.
உைழ�க�
ெதாட��னா�க�. ேதா���� நாேம காரண� எ��
உண��� ேம�� உைழ��� ெகா�ேட���தா�க�.

ஆ�க���வ க������க� அ��த��� வர ெமா�த
ச�க��� ேவக�� நா� கா� பா��ச�� பய��க�
ெதாட��ய�.
எ�த ��ஞா�க�� கட�ைள� ப�� ேயா��க��ைல
எ�பைத �ட அதைன� ப�� �ைன��� பா��க
ேநர�� இ��க��ைல.
ல�ச�கண�கான ��தைனக�� ெசய�பா�க�� இ��
உலக� ���க உ�ள 700 ���ய� ஜன�ெதாைகைய
வாழ ைவ��� ெகா������ற�. பல வச�கைள�
த���ள�. ‘வா��ைக எ�ப� அழகான�‘ எ�பைத
உணர�� ைவ���ள�.
��ஞா�க� கட�ைள� ப�� �ைன�க��ைலேய த�ர
ஒ�ெவா�
காலக�ட����
மதவா�க�
�ைன�க
ேவ��ய கட��கைள� த�ர ம�ற அைன�ைத��
�ைன�தா�க�. த�க� ஆ�ைம��� தா� அைன���
இ��க ேவ��� எ�� க��னா�க�. அ� ெதாட�பான
ேவைலகைள ம��ேம ெச�தா�க�. அ��ரம�க� ம���
��றேத இ�ைல. க�ல� ெகா��தா�க�. க���
ஏ��னா�க�. உ�ைமகைள ெவ�ேய வராத அள���
உ��ரமாக� ெசய�ப�டா�க�.

கைட���
“பாவ�ைத�
�ம�பவ�கேள
எ��ட�
வா��க�” எ�� மத� ேபா�ைவைய� ேபா����
ெகா�� ப�தாபமாக� ��னா�க�. உ� ��� பய�
மா�� எ�றா�க�. பா���� பா��� ஒ�ெவா�ைற��
மா�ற �ய���தா�க�. ஆனா� �ற�த அைணைய� ைக
ைவ�� த��க ���மா?
மதவாத�ைத இ�� மா��ெக���
அள��� மா���ள�.

ெச��

வள����

ஆனா� ��ஞான� க������க� ஒ�ெவா�ைற��
ம�க� ேத��ேபா� வா��� ெகா��� அள���
நா���
நா�
ெப���
ெகா�ேட�����ற�.
வா��ைகைய ேந��பவ�க� வச�ைய ������றா�க�.
இ�த வச�க� ெகா��த ைத�ய��� தா� ‘�ற���
த�சன�‘ எ�ற ெபய�� நா�� ஆ��கவா�தா� எ��
�����ப��� ெகா���றா�க�.
ஒ�வ�
எ�த
நா���
எ�த�
���ைல��
வா���றாேனா, அத�ேக�றா� ேபால அவ� உட��
மா�ற� ெப���ற�. இ�
இய�ைக
உ�வா��ய
ெபா�வான ��. ஆனா� ஒ�வ� எ�� வா��தா��
அவ�ட� உ�ள ஆதார பயெம�ப� ‘அ�பா�ப�ட

ஏேதாெவா�� இ����ற�‘
ந�ப� ெதாட����ற�.

எ�பதாக

அவ�

மன�

அ�ேபா� தா� ஆ��க� ��வ�ப� எ����ற�.
வண��� ெபா��க� மாறலா�. வ�பா��� த�ைம �ட
ேவ�ப�டதாக
இ��கலா�.
ஆனா��
அவ����
இ���� ஆதார பய� ம��� சா�� கைட� ெநா�
வைர��� ெதாட���ற�. ஒ� ம�த�� பய� �லக
அவ�
பா����
பா�ைவக�
ெரா�பேவ
���ய�.
எைத�� உணர ம���� ��ட�ட� ேபா� எ�த�
பா�ைவைய உ�களா� உண��த ����?
‘பலவ�ைற
உ�னா�
உணர
��யா�‘?
எ��
ெசா��ேய த�ைன உணர ம���� ம�த ��பைல
மதவா�க� வள��தா�க�. அ�ப��தா�
வள��க��
������றா�க�. உ�வா�க�ப�ட மத� ெகா�ைகக��
இைட�
ெசா�கலாக
ஒ�ெவா�
காலக�ட����
ஒ�ெவா�ைற�� ����� ெகா�ேட வர இ�� எ�
உ�ைமயான ஆ��க� எ�ற ேக������� வ��
����ற�?
வா�� ேபா� ம�றவ�கைள வைத�பவ�கைள� பா���
அவ�
��
ெஜ�ம
பலனா�
இ��
அரசா��

ெச���றா� எ��றா�க�. வைதப���
�����
ெகா����பவ�க�� அைதேய தா� ெசா���றா�க�?
உணர ம��பவ�� தவறா? உண�ேவ ெத�யாதவ��
�ைறயா?
எ�ேக வ�� �����ள�?
அ�ய� ேபா�� உட�ைப �ைன�பைத �ட� ேச���
�ட� ����� ெசா��� ேம� ப��த� உ�வா�
உ�ள�. படபட��
எ�ப�
இய�பான
�ணமாக
மா���ள�.
அறெந�க�
அவ�ய��ைல
எ�ற
எ�ண�ைத உ�வா����ள�. பாவம����
�ல�
சம�
ெச��
�டலா�
எ�ற
ந���ைகைய
வள����ள�.
நா�
வா�வத�காக
எ�ன
ேவ��மானா�� ெச�யலா� எ��ற அள��� நாக�க�
க��� த���ள�. இ��சவா��தனமாக
இ��காேத
எ�� அ��ைர ெசா��� அள��� மா���ள�.
ஆ��க�ைத� ப�� அத� ெமா�த ��கைள� ப��
அத� த�ைமகைள� ப�� நா� ெத�����க ேவ��ய
அவ�ய��ைல. கட�� இ����றாரா? இ�ைலயா?
ேபா�ற ஆரா��� �ட� ேதைவ��ைல.

அவ� எ�� ேவ��மானா�� இ��� ��� ேபாக���.
��க� வண���தா� �ர ேவ��� எ�ற க�டைள
�ற���க அவ� அர�ய�வா� அ�ல.
சா��ர ச��ரதாய�க� எைத�� அவ� ேக�க��ைல.
இ�த உைட�� தா� வரேவ��� எ�� ெசா�வத��
அவ� த�யா� க����ட� நட��� நப� அ�ல. அ�டா
�ைறய� பாைல� ெகா�� ஊ��னா��, அ�வா
ேபா�ற ப�சண�கைள� பைட�தா�� அவ� மய�க
அைம��பைட நாயக� அ�ல. உ�க� பாவ� கண�ைக
ப��ய�ட
ம��க��
ஏ��
ைவ����பதாக�
ெத�ய��ைல.
ஆனா� உ�க� மன�� ஓ�ெவா����� ெதாட�க�
இ��பைத�
ேபால
����
உ��
எ�பைத��,
எ���ைன
எ�ேபா�
ேவ��மானா��
தா���
எ�பைதயாவ� ������க� ெத�ய ேவ���. ���பாக
உ�கைள ��கேள அ�����க ேவ���. உ�க��
அளவ�ற ச��ைய உணர� ெத�����க ேவ���.
“����லாத �ய���� ஒ� நா� �� �ைட�ேத ���”
எ�ற எ�ண� உ�ள��� உ�வா� இ��க ேவ���.
அ�ப�ேய �ைட�காத ேபா�� �ட எ� கடைமைய�

ச�யாக� தா� ெச���ேள� எ�ற �ய ��ணய���
க��ரமாக வாழ க�� இ��க ேவ���. ���பாக
ெம��ய�
ஆ��க�ைதயாவ�
����
ைவ����க
ேவ��� எ�பேத எ� ���ப�.
ஒ�ெவா�வ�� தன� ஒ� நா� வா��ைகைய எ�தைன
ேப�க�
உண���
வா���
ெகா������றா�க�
எ�பைத இ�த� சமய��� ேயா���� பா��கேள�.
இர�� ��க� ெதாட��� வைர��� தா� உ�க�
ஆைச, காம�, �ேராத�, வ�ம�, ெபாறாைம, எ��ச�
ேபா�றவ�க� ப�கா�களாக� ப� இ���� ெகா��
உ�க�ட� தா� இ����றா�க�. ஆ��த ��க���
உ�க�� உ�� எ�ேக இ����? அ�தர��லா? ஆ�
அரவம�ற இட��லா?
காைல�� ���� வ�தா� ம��ேம ��க� உ��ட�
இ������க� எ�� அ��த�. பா��
��க��ேல
பரேதச�
ேபானவ�கைள�
ப���
ேக���ப��
இ����ேறா� தாேன? ஆனா� நா� �ன�ேதா��
பய��ட� தா� ப��க� ெச���ேறாமா? அ��த நா�
ஆ�ைடைய� ேபா�� கண�ேகா� தாேன ��க�
ெச���ேறா�.

காைல�� ெதாட��� வா��ைதகேள இ�ன�� கா�
ேபாடைலயா? எ�� எ��ச�ட� மைன�ைய� ேபச�
ெதாட�க உ�ேள����� வ�ம� வளர� ெதாட�க
வாழ வ�தவைள ம��க� ெத�யாதவ� கைட�����
ஆ��க� எைத� க��� ெகா����? �ழ�ைதகைள�
ெகா�டாட� ெத�யாதவ� �ைலக� ேம� ெகா��
ேபா�� ெகா��� பாைல�� ேதைன�� ஆ�டவ�
ம��ம�ல? ந�������� நா� �ட� ��தா�.
இைத�தா�
இ�த
உல��
வா��த
ஞா�க��
நம��
உண���னா�க�.
ேகா�லாக� க��னா�க�.

��த�க��,
உட�ைப

மனைத ெத�வமாக மா��னா�க�. த�ைன உண�வேத
ஆ��க� எ�றா�க�. உ�ைம எ�? ெபா� எ�?
எ�பைத அைடயாள� கா��னா�க�.
அைத உ�களா� உணர� ெத�யா��டா� ஆ��க���
�� தவற�ல.
��க� வள���� ெகா���ள த��ய�ற
காரணெம�பைத உண��� ெகா�ள��.
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ஆைசேய

அர�ய� – ஆ�த� ஏ�தாத
��த�

அர�ய� – ஆ�த� ஏ�தாத
��த�
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கா�, பண�, ம�, ���

அர�ய� – ஆ�த�
ஏ�தாத ��த�

22. கா�, பண�,
ம�, ���
ஐ�� �தமான �ல�க�� த�ழ�க� வா��தா�க�
எ�ப� பைழய வரலா��� ெச��. ஆனா� த�ேபா�

த�ழ�க�
எ�ேக
வா��தா��
���
�த
மேனா�ைல�� தா� வா��� ெகா������றா�க�.
எ�த மத�? எ�த� சா�? எ�த� க��?
இ�த ���� ஏேதாெவா�� �ன�ேதா�� தா���
ெகா�ேடதா�����. மத ெவ� ம�த�ைத� ெகா�ற�.
ஆனா� சா� ெவ�ேய சகல�ைத�� ெகா�� ��ட�.
இ�த இர�ைட�� இ�� வைர��� அ�யாம� கா���
ெகா����ப� க��ேய.
இ�
����
நா�
எ���
ேபா�
உ�வா��
உண���கைள �ட ஒ�ெவா� இட���� நா� ப����
க��ைரகைள
அத��
வ��
�ம�சன�க�
தா�
ஆ�ச�யமாக� பய����வதாக உ�ள�.
இவ�க� ப��தவ�க�, எ�லாவ�ைற�� அ��தவ�க�
எ�ற ந���ைக நா��� நா� �ைற�� ெகா�ேட
வ���ற�.
ந����றா�களா? அ�ல� நயவ�சக�தன� எ�பைத
இய�பான �ணமாகேவ மா��� ெகா�� ��டா�களா?
எ�� ேயா��க� ேதா����ற�.

�ல��கைள�
ப�ெகா��த�
மா�
த�ேபா�
ம�த�கைள�
ப�ெகா����
அள���
நா�
வள����ேளா�.
�ைர�பட�க��
ெவ�ட�ப��
தைல��, ���ெய���� ர�த� ��க�� அக�ற �ைர
���க�
பர��
ேபா�
மய��
���தவ�க�
அ�த�கால�.
ஆனா�
இ�ேபா�
ச�யா
ேபா�டா�டா……… எ�� ைகத�� ஆராவார� ெச�ய
அ��� ஐ�� பட�க���� அ�வாேள கதாநாயகனாக
வ���ற�.
கட�த ஐ�தா��க�� வ�த ெவ�� ெப�ற பட�கைள
எ���� ெகா�டா� ஒ�ெவா���� ஒ� சா���
ெப�ைம ேபச�ப�� இ���� அ�வா� ேப������.
ச�ைக அ����ேவ� எ�� வசனமாக� ேப�ய� மா�
இ�� ம�த �ர�வைளைய ந���வ� தா� ெவ����
அ�சாரமாக இ��பதா� அ�மா�க� �ட� கா�க�
ேபால� ச�ைக அ��� மகைன கா�பா����றா�க�.
ம�க� ர����றா�க� எ�பைத �ட இ�த ரசைனைய
ஊடக�க�
வள��த�.
இய��ந�க�
நா���
நட�பைததா� எ����ேறா� எ�� இ�த� கைலைய
வள���� ெகா������றா�க�.

இ� ேபா�ற ெச��க��, பட�க�� ெவ��யைட�த
காரண�தா� அத� ����� இ�� வைலப��க�,
�க�� எ��� ர�த�க���ேய �ரதானமாக உ�ள�.
சா�� �ர�சைன அ���� ேபா� மத��ர�சைன எ���
����ற�.
இர����� ��னா� எ�ேபா�� இ��ப�� க��ேய.
எ�ன நட�த�? ஏ� நட�த�? எ��
ேயா���
���பத��� அ�பா��� உ�� அ�ேயா…. எ�ற
கதற�ட� கா��� கைர�� ேபானா�� அ��தவ��
சா��காக மத���காக� சாக� தயாராகேவ இ����றா�
எ�ப� தா� இ�ைறய ச�க� த�� ஆ�ச�ய ெச��. .
இ��
எவ�ட�
ேப�னா��
ேமேல
ெசா�ன
������ ��ேற ேபச ேவ����ள�. ெபா�வாக�
ேப�னா�� ச�ேதக� பா�ைவைய ைவ��� ெகா��
தா� ேப���றா�க�. ந� சா�ைய உ���ப����
ெகா�� ����றா�க�. �ம�சன� பா�ைவயாக� ேபச
ந�லா ந���றான�பா? எ�ெறா� அ�ேபா� சா� ெவ�
���தவ� எ�ற வா��ைதக�� ெதாட��� வ��
தா����ற�.
எ�ன இ��தா�� அவ� மத� அ�ப�� தா� ேபச

ைவ��� எ�ெறா� ந�க�� �டாம� தா�க த���ேதா�
�ைழ�ேதா� எ�ேற ஓட ேவ����ள�.
�ஷ�ைத
உ�ேள
ைவ���
ெகா��
க��வ��
�ரன�பா எ�� ெசா�ல எ�த� ப�க� நக�வ� எ��
ெத�யாமேலேய ஒ�ெவா� நா�� க���ற�.
“��க� எ�க��� ஆதரவாக இ�லா��டா� ��க�
எ���� ப�க� இ��பதாக அ��த� ”
��னா� அெம��க ஜனா�ப� ஜா�� �� ஈரா�
ேபா�� ேபா� �ழ��னாேர அைத�ேபால�தா� நா�
ஏேதாெவா� ப�க� ��ேற ஆக ேவ��ய ���ைலைய
இ�ேக
ஒ�ெவா�வ��
உ�வா���
ெகா�ேட
இ����றா�க�.
மத�கைள� தா�� வ�� ��ேட�. சா�� பா�ைவைய
��ெடா��� ��ேட�. க��
அர�யைல
�ட�
ெகா�ைக அர�யேல இ� ேதைவ எ�� ெசா���
ேபா� ���வ�� வச��� த��தப� வா��ைதகைள�
ெகா�� �ல�பா�ட� நட��வைத�� ச�ப காலமாக
அ�க� பா����ேற�.
சா�, மத� இ� இர�ைட�� த���� ச�க அவல�ைத�

����கா�ட ஆ�ட ஆ��� ெகா����பவ�கைள�
ப��� ேபச� ெதாட��னா� த� ம�த தா��த� என
அ�தைன�� அ�வ��� வ�� ����ற�. இ�� இ�த
������ த��த�ேய ஆதரவாள�க�.
ஆனா�
சா�,
மத
ஆதரவாள�க�
ஏேதாெவா� க����� அைட�கலமா�
கவனமாக� பா��தா� ெத���.

கைட���
இ��பைத�

க�� வள��க மத� சா� எ�ற உர� ேதைவ எ�பைத�
தைலவ�க� உண�����பைத �ட� ெதா�ட�க��
அ�ப� இ��பைத�தா� ������றா�க�.
ஏ��த மா�ற�?
19
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��றா���
�ர������
ப�ணாம
வள����� உ�வானவ� தா� ம�த� எ�� டா���
ெசா�னத����ற� இர�� ��றா��கைள� கட��
வ���ேளா�.
இ�ேபா� மா�ற�க� எ�ப� வ�ட���ெகா��ைற
எ�ப� மா� மாத� ஒ� �ைற மா�ற� எ��ற
�ைலைம�� உய����ேளா�. ெமா�த
ச�க�ைத��
�ர��� ேபா�� ��� ெச�� ெகா�ேட����ற�.

இ��� கட�� நா� கண�� மா�ற�க� என வர�
ெதாட����ள�.
மா��ேபான உல�� எ�லாேம பழசா�� ேபா��ட�
த�ழ�க� மன�� உ�ள இ��� ம��� நா��� நா�
அ�கமா�� ெகா�ேட�����ற�. �டா� �ர���
க��� எ�ப� ச�ப காலமாக� �தாகாரமாக மா��
ெகா�ேட வ���ற�.
இ������ ேவ��மானா�� இ��ேபேன த�ர எ�
மத� எ� சா� எ� க��ைய �ட மா�ேட�
எ�பவ�கைள எ�ப� அைழ���க�?
எ�த �ம�சன�ைத�� இ�ேக எ��ப��டா�.?
எ�த� ெதாட��னா� எ����க� உ�வா��றைத �ட
எ��பவ� அ��� எ�தாதப� ெச�ய���ய அ�தைன
�சய�கைள��
ஆதரவாள�க�
ெச�ய�
தயாராக
இ��பதா� பய� மன�� இய�பாக உ�வா�����ற�.
நம�� எ��� வ��? எ�ற
ஆத�க�
த�ேபா��
உன�ேக� இ�த ேவ�டாத ேவைல எ�ற அ��ைரயாக
மா���ள�
ெபா�வாக

ேயா����

பா��தா�

இ�த

மத���

�ற�ேத�
எ�பைத��
இ�த�
சா���
தா�
வள��ேத� எ�பைத�� நா� ��மா��க ��யா�.
இய��ேலேய உ�வான ஒ��. ஆனா� இ�த� க����
இ����ேற� எ�ப� நா� ஏேதாெவா� காரண�தா�
��மா��க� ��யதாகேவ உ�ள�.
க��� தைலவைர ���கலா�. பல சமய� அவ� ெசா�ன
ெகா�ைககைள� ������கலா�. ஆனா�
க����
தைலவ��,
ெகா�ைகக��
கைட�
வைர���
இ��ப��ைல.
மா�ற���ப�ேய மா��ெகா�ேட தா� வ���ற�.
க�� வள��றேதா இ�ைலேயா அவ�� அவ� ���ப��
கால மா�ற��� ந�றாகேவ வள�������றா�க�.
பண�, பத�, அ�கார�, அ�த��, ெச�வா�� என
அைன��� அவ���� �ைட�� �ட அவ� ���ப����
இய�பாகேவ மா�����ற�.
ெசா�த வா��ைகைய� ப�ெகா��� தைலவைர ந���
ெகா�ேட வா�� ெதா�ட�கைள� பா���� ேபா�
தா� இவ� ந����றானா? இ�ைல இவ� மனேநா��
தா�க���
இ����றானா?
எ��
ேயா��க�
ேதா����ற�.

சாதாரண�
ெதா�ட����
க����
எ�ப� எ�ப� இ���� எ�� ெத��மா?

க�டைம��

க�� உ�வா��� ெகா�ைகக� ஆ���� இ����
ேபா� எ�தைன சமரச�கைள� தா�� வர ேவ���
எ�பதாவ� ���மா?
த�ேபா� க�� எ�றா� ���ப� எ�� அ��த�.
அ�ெவா� ��ட��ட ப��ரண உண�. எ�த இட���
எவரவ� இ��க ேவ��ேமா ஒ�ெவா� இட����
���ப
உ���ன�க��
ஆ��க��
இ���
ெகா�ேட�����. க�� அ�கார��� இ���� ேபா�
அத�
ெச�வா��
அ�கமாக��
இ�லாத
ேபா��
�ைறவாக�� இ����. ஆ�� மா�னா�� த��நா���
பல சமய� கா��க� மாறாம� இ��பத�� இ�ேவ
���ய� காரண�.
தைலவ�� ���ப��ன� �ைவ�� எ�ச�� ��ச��
இ��ப� அ��த� க�ட���� நக���ற�. அ��த�
க�ட��� உற����ட�, உற����ட��� ெதாட��
��ட�க�,
இதைன�
சா����ள
அ�காரவ��க
��ட�க� என அைன�ைத�� தா�� வ�த �றேக
க����
உ�ள
இர�டா�
க�ட
தைலக����

ெகா�ச� �ைட���ற�.
��றா� க�ட���� வ�வத��� அர� ���� ேப�யா�
�ட�
�ற���
க�ெவ���க�
ம��ேம
இ�ேக
சா��யாக ����ற�. ேபா�ட சாைலக� ஒேர மைழ��
ம�லா�� ��ப�� இ�ேவ காரணமா��.
ஆனா� இ�ேக ம�ெறா� �ேனாத �ர�பா�கைள�
பா��க ����.
� அ�த� க��கார� �ேசட��� கல�� ெகா�டா�
உ� பத� ப�ேபா���� எ�ற அ�ச��� காரணமாக�
ெப�த ஆ�தா�ட� வ�ட�கண��� ேபசாத மக��
உ��. ��க� இ�வ�� ச�ம�� எ�றா�� ெவ�ேவ�
க��ெய�பைத மன�� ைவ�� ெசய�ப� எ�ற
அ��ைர�னா� க��� ெகா��த மகைள �ட� பத�
த�� க��ேய இ�ேக பல���� ேதைவயாக உ�ள�.
ஆனா�� மத�, சா�, க�� எ�ற ��ைற�� அ���
�ைளயா�பவ�க� ஒ�ெவா� காலக�ட���� ெதா��
அ�ப�களாகேவ இ����றா�க�. அவ�க���� பண�
எ�பைத�
த�ர
ேவ�
எ�த
ேவ�பா�க��
���ய��ைல.

இவ�க��� ஒ� ெப�ய அ��கார�ைத
க���� ெகா��ேத ஆக ேவ����ள�. .

ஒ�ெவா�

காரண� ெதா�ட�க� க���� உைழ�க� �ற�தவ�க�.
க���தைலவ�க�
ெதா��
அ�ப�க�ட�
அ���
�ைழ�க ேவ��யவ�க�.
அ�பா� கா��ர��� ெகா��பைத� ேபால� பார�ய
ஜனதா க����� தா� ந�ெகாைட ெகா����றா�.
ம�ைலயா
ெஜயல�தா��
ஆதரவாள�
எ��
எ�லா���� ெத���? ஆனா� கைலஞ� அவ� வ�����
க�டாத பண� ����� ேப� இ����றாரா?
ெதா�� அ�ப�க� எ�பவ�க� நா��� ெதா��
வள���ைய� ெப���பவ�க� ம��ம�ல. இர��
ெவ�ேவ� ேகா�க�� பய���� க�� அர�யைல
த�க� கவ����� ைவ����பவ�க�.
அதனா� எ�ன?
பண�தா�� க�ெப��த வாைட வ���ற� எ�பத�காக
அைத
ெவ��பவ�க�
யாராவ�
இ����றா�களா
எ�ன?

பண� வ�தா�
பழெமா�

ப���

பற��

ேபா����

எ�ப�

பண� இ��தா� எைத�� மா�றலா� எ�பேத இ�ைறய
ச�கெமா�.

23

இ��யா -- பண�கார�க�� உலக�

இ��யா��
ஏற��ைறய
70
சத��த
ம�க�
ேந�ைடயாக�� மைற�கமாக��, இ�த �வசாய� சா��த
ெதா�ைல ந���தா� வா��� ெகா�����றா�க�.
ஒ� ஏ�க� ைவ�� க�ட �வன� நட��பவ�க� �த�
�க�
ெப�ய
�ல��வா�தா�க�
வைர���
இ��
அட�க�.
இ�த இட��� தா� ந�ம ம�யாைத���ய ��வாள�
ப�னா��
�தலா�க�
உ�ேள
வ��றா�க�.
அரசா�க��� பா�ைவ�� ப�னா�� ��வன�க�
எ�பவ�க� இ��ய�கைள உய���க வ�த உ�தம�க�.
இவ�க��� வ�கால�� வா��� ெகா�� தா� நம�
அரசா�க�� ேவ� �தமாக� ெசா�� வ���ற�.

�� �� �வசா�க� த�க� �வசாய� ெதா�ைல
��� ேவ� ெதா����� ெச�� �டலா�. காரண�
கா��ேர�
��யாக
இ��ய
�வசாய�
ெதா�ைல
மா��னா� ம��ேம லாபகரமாக இ����. ந��ட�
இ���� அ��பைட வச�கைள �ட ெவ�நா���
ெதா�� ��ப��, அ�த ேமைதக�ேம இ�ேபாைத��
இ��யா��� ���யமான�.
ந� �வசாய�ைத அவ�க� ெச��பாக ைவ����பா�க�
எ��றா�க�.
ேகாவண��� ேபால� க�க��� ைவ��� கால� ���க
வா��� ெகா������ �வசா�ட� ேபா� உ�
�ல�ைத� த�� �� எ�� ேக�டா� உைத�க
வரமா�டானா?
��� வைள�� அவைனேய அ�த �ல�கைள ��க
ைவ�� ��டா�? அைத�தா� நம� ஆ��யாள�க�
ெச�� ெகா�����றா�க�.
இ�த உண� சா��த ெதா��� உலகள�� 17
ப�னா��
��வன�க�
���ய
இட�ைத
வ����றா�க�. இவ�க��காக ம��ேம உலக���
உ�ள ஒ�ெவா� நா��� தைல��க�� மா��

எ�த�ப��� ெகா�� வ���றன.
இைத ேந�ைடயாக� ெசா�ல���மா?
அெம��கா��
உ�ள
US
AGENCY
FOR
INTERNATIONAL DEVLOPMENT ெத�வாக� தன�
அ��ைக��
�ல�
நம���
��யைவ���ற�.
இைத�தா� �.எ� எ�� எ�றைழ���றா�க�. இத�
��வாக இய��ந� ரா�� ஷா ‘உண���ைற��
ெபா���ைற�ட�
த�யா�
�ைற��
ேச���
ெசயலா�க� ெச��� அள��� அரசா�க�க� ெசய�பட
ேவ���‘ எ��றா�.
இைத�தா� தாேவா� மாநா���� உலக நா�க����
��யைவ�தா�
ஒ� த�யா� ��வன� �வசாய��� ஈ�ப�� ேபா�
அ�த நா��� ப�ைய� பா��பா�களா? இ�ைல
அவ�க���
உலக�
���க
�ைல
ேபா��
வா���கைள�
பா��பா�களா?
���க
���க
ஏ��ம��� தாேன கவன� இ����. இத�காக�தா�
ந��ைடய ம��ய அரசா�க� ேவெறா� ��ட�ைத�
ெசய�ப���� ெகா�����ற�.

அத�� ம�ெறா�
ம�டல�.”

ெபய�

“�ற���

ெபா�ளாதார

நகர�க�� வள����� அ�கைற ெச���� ஒ�ெவா�
ஆ��யாள�க����
இ�த�
�ற���
ெபா�ளாதார
ம�டல�க�
தா�
பல
வைக���
உத��ெகா�����ற�.
இைத� தா� இ�� ஒ�ெவா� மா�ல அரசா�க��
ேவதவா�காக� ெசய�ப���� ெகா�����ற�.
இ���� உன� �ல�ைத� த��றாயா? இ�ைல
�ர�டவா? எ�பதாக ஒ�ெவா� மா�ல���� இ�த�
�.ெபா.ம
ஆ����
ஆ���
ெப���
ெகா�ேட����ற�.
ஒ� கால��� இ��யா�� ேத�ய வ�மான� GDP
(GROSS DOMESTIC PRODUCT) 55 சத��தமாக
இ��த�.
ஆனா�
இ�ேபா�
க�ைத
ேத���
க�ட��பா�
இ�ேபா�
2011
ெச�ட�ப�
மாத
கண���ப�
ஏற��ைறய
7
சத��த
அள���
வ���ள�. ஏ� ெதா�� வள��� ���� நா�
��ேன�� ெகா�� தாேன இ���ேறா�.

ஏ� இ��� ந�மா� வள���ைய எ�ட ��ய��ைல?
�ராம��� ெசா��� பழெமா�யான ��ைப ���
வாைல� ����� ெதா��� ெகா����ப� தா�
இ�ேபா� நட�� ெகா�����ற�. எ��
கவன�
ெச��த ேவ��ேமா? அைத� ப��� கவனேம ெச��த
���பாம� ெதா��சாைலக�� வள���ைய� தா�
நா��� வள���யாக� க��� ெகா�வதா� ஆ����
ஆ���
த�
நப�க��
வ�மான�
�ைற��
இ��யா�� பண�கார�க�� எ���ைக வ�ட����
வ�ட� எ��� ெகா�ேட இ���ற�.
உ�ைம தா�. பண� ஒ� சார�ட� ம��� ����
ெகா�ேட����ற�.
மா� வ�� ெபா�ளாதார��� இ�� உலக� ���க ஒ�
�ராமமாக� ���� ��ட�. எ�லா� ���ைலக���,
வள��� ெகா������ நா�க� வள��� அைட�த
நா�கைள ��� �ல� ����ட ��யா�.
இைத� க���� ெகா�ேட 1991 � ஆ���� வ�த
நர��மரா� ெகா�� வ�த� தா� இ�த� ச�ைத�
ெபா�ளாதார�.

எ�ேபா�� ேபால, ந��ைடய ெச�ெகா� ேதாழ�க�
ட�க�, கா� ஓ�ப�த� �ல� நா�ைட அ��ய���
தாைர வா��� ��� எ�� ேபாரா���� ஒ��� �ட,
ச�ைத�
ெபா�ளாதார�
ஜ�ெம��
இ��யா��
ராஜநைட ேபாட ெதாட��ய�. இ�த இட��� ஒ�
மக�தா� ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� எவ�க� உ�ேள
வர��டா�
எ��
ெச�ெகா�
ேதாழ�க�
ேபாரா�னா�கேளா அ�த� ெச�ெகா� ேதாழ�க� ஆ�ட
ேம�� வ�காள��� தா� �வசா�கைள அவ�க�
இட�கைள ��� அ��ற�ப��த ��பா�� ��� நட�த
ேவ��யதாக இ��த�.
ெபா�ளாதார மா�ற��� ெதாட�க��� ந�லேத நட�க�
ெதாட��ய�.
எ��க��
உத�ேயா�
உ��
ெகா����த �வசா�க�� பழைமவாத ��தைனக�
ப��ப�யாக �லக ஆர���த�.
ஆனா� அ��பைட ��தைனகேள இ�� மா� அ�வ��
��தைனக� ம��ேம இ���� அள��� அர�ய�வா�க�
��� ெகா��க ஆர���தன�. இைட�தரக�க� ம��ேம
வாழ ���த�. �கேபர� வள��� இ� ந�மா� வாழேவ
��யா� எ��ற அள��� ஒ�ெவா� �வசா�கைள��
ந��ெத����� ெகா�� வ�� ���த� ெதாட��ய�.

ச�ைத�ெபா�ளாதார� இ��யா�� அ��கமா� 20
வ�ட�க��� ேம� ஆ���ட�. ஏராளமான ெதா��
��ப வள���ைய� க���ேளா�. �����
��
ெதாைல�கா�� �த� அைலேப��� �ல� இ��
உலக�ைத� ைகக��ேக ெகா�� வ�� ��ேடா�.
ஆனா� அ��த �� அ��ய �டா�� ேபா� ��ட�.
���ய
மன�பா�ைமேய
���ய�
���ேகாளாக
மா���ட�. இ�ேவ வள��� வள��� ேபராைச��
உலகமாக மா����ள�.
பணேம �ரதானமா� ஒ�ெவா�வ� மன�������
ஆ�ர� �ஷ�ைதக� வள��� கா����த� ேபாலேவ
ம����ட�.
ெதாட���யாக
இத�
�ைதகைள
வள����
ெகா�����ேறா�.
வள������
��க����� உ�ள ��யாச� ெத�யாத உல�� வா���
ெகா������ேறா�.
ஒ� �ழ�ைத��� ம�ெறா� �ழ�ைத��� இைடெவ�
���க எ�பைத� ேபாலேவ ச�க வா��ைக�� நம�
அரசா�க
ெகா�ைகக��
�ல�
ேவெறா�
இைடெவ�ைய
ெவ��கரமாக
உ�வா���
ெகா������ற�.

அ� தா� ஏைழ ம��� பரம ஏைழ.
இைத� ேபாலேவ பண�கார� �க� ெப�ய பண�கார�.
ஆனா� ந� க�க���� ெத�வெத�லா� இ��யா��
ந��தர வ��க� உய��� ��ட�. வா���
ச��
பைட�த ச�ைத�� இ��யா ���யமான இட���
உ�ள� எ�ப� ம��ேம.
உலக நா�க�� இத� அ��பைட�� இ�ேக பைடெய�
எ��� வ�� ெகா�����றா�க�. ஆனா� இ�ேக
ெவ��� ெகா����பவ�க�� எ���ைக ����
எவ���� அ�கைற��ைல.
அ�ஜு� ெச���தா க����� அ��ைக�� ப�,
இ��யா�� 77 சத��த��ன� ஒ� நாைள�� 20
�பா���� �ைறவாக வா���றன�. எ�.�.ச�ேசனா
க�����
அ��ைக��
ப�,
இ��யா��
50
சத��த��ன� வ�ைம� ேகா��� �ேழ வா���றன�.
ஆனா� த�ேபா� ம�ேமாக� �� அரசா�க���
கண���ப� �பா� 32 �ன வ�மானமாக இ��பவ�க�
ம��ேம
வ�ைம�
ேகா�����
இ��பவ�க�.
ெத�ேவார� கைட�� ஒ� ேத��� �ைல ஆ� �பா�.

ஆனா� ஒ� பா���� த���� �ைல 15 �பா�.
இ� தா� இ�ேபா� இ��யா ெப���ள உ�ைமயான
வள���.
இ��யா�� 2001 ம�க� ெதாைக கண�ெக���� ப�,
35.5 % வ�� ேசைவைய� பய�ப�����ளா�க�. 35.1
% வாெனா� ைவ���ளன� 31.6 % ெதாைல� கா��
ைவ���ளா�க�, 9.1 % ெதாைலேப� ைவ���ளன�
43.7 % ைச��� ைவ���ளன� 11.7 % ���ட�
அ�ல� ேமா�டா� ைச��� ைவ���ளன� 2.5 % கா�
ைவ���ளன�, 34.5 % இவ��� எ��ேம இ�லாம�
இ����றன�.
அ��� வ�த ப�� வ�ட�க�� எ��ேம இ�லாம�
வா���
ெகா����பவ�க��
எ���ைக��
அ�கமா� இ��� ெப��� ெகா�ேட����ற�.
ப���, க��� �வசாய�ைத ந��யவ�க� அ�தைன
ேப�க�� ந�டா��� த���� ெகா�����றா�க�.
�வசாய அைம�ச� சர�பவா� ெத� ஆ���கா�� நட�த
���ெக��� இ��யா ேதா�ற����� கவைல�ப���
ெகா�� உ��ப�யான ப���யாள�க� ேதைவ எ��
கவைல�ப�ட கைதைய நா� ப��த� தாேன?.

அரேச ஒ��� ெகா�ட ��� �பர�க�� ப�, 1997
�த� 2007 வைர�லான கால��� ம��� 2 ல�ச�
�வசா�க� வ�ைம காரணமாக� த�ெகாைல ெச��
ெகா���ளன�. உலக� �காதார ��வன��� ���
�பர��� ப�, இ��யா�� ஊ�ட� ச�� �ைறபா�
உ�ள
�ழ�ைதக��
எ���ைக
ஆ����க�
க�ட�ைத �ட அ�கமாக இ���ற�.
இ��யா��
உ�ள
பண�கார�கைள
எ����
ெகா�டா�, 2007� ஆ�� உ�ள கண��� ப�,
இ��யா�� உ�ள ேகா��வர�க�� எ���ைக ஒ�
இல�ச�� இ�ப�� ��றா�ர�. இ�த எ���ைக
ஆ��ேதா�� வள��� ெகா�ேட இ���ற�.
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கட�த �ல மாத�க�� பல �ைற ஊ��ப�க� ெச��
வ�த ேபா� இ�த வ�ட மா�த�கைள உ�வா���
ெகா�ள ���த�. அ�� �லவ�ைற இ�ேக எ��
ைவ�� ����ேற�.
த��நா��� ெபா�� ேபா��வர�� எ�ப� �����
���ைல�� ேபா��ள�. ேப���
�ைலய������
வ�� �ள��� வைர��� ஓ��ந��, நட��ந��
�����
அைல�தா��
ம�க�
க�டண�
அ�கெம�றா��
த�யா�
ேப���க��
பயண�
ெச�வைத� தா� ������றா�க�.

����� �த� ���� வைர��� ெச��� வ��க��
பா�� �ர� கட�த ��� த�யா� ேப���க� ���தாத
இட�க�� ���� ம�க� �ல� அர� வ��க��
ம�க� ��ட� ேச���ற�. கட�த இ�ப� ஆ��க��
ஆ���� இ��த ஒ�ெவா� ேபா��வர��� �ைற

அைம�ச�க��
மா���ளன�.

த�ேபா�

ெதா��

அ�ப�களாக

த�ேபா� பய�பா��� உ�ள ெபா�� ேபா��வர���
�ைற ேப���கைள� காயலா� கைட�� ��றா� �ட
ஐ�பதா�ர� �ட� தரமா�டா�க�. பா���� ேம�ப�ட
வாகன�க� டய� ப��ப�� ��� ����ற�.
வாகன�க�� இ��க ேவ��ய �ெட��, �� டய�க�
இ�
ேபா�ற
வச�க�
எ���
இ�ைல.
பய��தவ�கைள அ��� வ�� வ��க�� ஏ��
அ���
����றா�க�.
மைழ
ெப���
ேபா�
ேப���� உ� ப�� ���க ஓ�க ஒ��ந� ப�� ம���
ெகா�ச� நைனயாம� இ����ற�.
���� �த� காைர��� வைர ெச��� சாைலக�
அைன��� ���ெப� ேபால �����பா� அழகா�
இ����ற�. ேத�ய ெந��சாைல� ��ட��� �ல�
���ெபா�� ெப���ள�. ம�க� பய���� ெபா��
ேபா��வர���ைற வாகன�க� ம��� ம��� நா�ப�
�ேலா��ட� ேவக��� ெச���ற�. நா� பா���� ம�ற
வாகன�க�
�ைற�தப�ச�
ம���
எ�ப�
�ேலா��ட���� �ைற��லாம� ேவக��� ந�ைம�
கட�� ெச�� ெகா������ற�.

ஒ� நக��ற��� ெதாட�� உ�ளட��ய �ராம�க�
பலவ�����
சாைல
வச�க�
�ற�பாக�
ேபாட�ப���ள�.
இ���
�ல
வ�ட�க��
த��நா��� எ�த� ப���� பய��தா�� ��கவ�
க�டண� இ�லாம� பய��க ��யா�. ைக��
கா���தா� ம��ேம இ� த� நப�க� ைவ������
வாகன�க�� பய��ப� சா��யமாக இ����.
மர�கேள
ேதைவ��லாத
த��நாடாக
மா���ள�.ேத�ய ெந��சாைல வச�க�� உபய�தா�
பய�படாம� �ட�த �ல�க�� �ைலக�� தா�மாறாக
ஏ���ள�. ��பவ�கைள�ட இைட�தரக�க� கட�த
�ல வ�ட�க�� ேகா��வர�களாக மா���ளன�.
க�நாடகா�� மைழ ெப�� உப� �ராக அவ�க����
ேதைவய�றதாக மா�� ேபா� ம��� ���� ப��க��
பல
இட�க��
த��ைர�
பா��க
����ற�.
���தைல ப��க�� வா��� வாைழ�பழ��� அள�
�க �க� ��யதாக மா���ள�.
பய��த பாைத�� சாைல�� இ��ற���� பல
இட�க��
க�ட�ப���ள
த�யா�
ெபா��ய�,
ெதா��
��ப�க���க�,
ேம��ைல�

ப����ட�க��
எ���ைகக�
அ�கமாக
இ��தா�� கட�த �ல வ�ட�க�� ��ட� ேசராத
காரண�தா� ப����� ஆ��ய�கைள “ஆ������”
ேவைல���
ப��
��வாக���
�ல�
க�டாய�ப��த�ப���றா�க�.
“�� நா� ேவைல���ட�” ச�க��� ேவெறா� ��ய
தா�க�ைத உ�வா����ள�.
�ராம��� வச���ளவ�கைள� த�மாற ைவ���ள�.
அ�க �ல� ைவ����பவ�க��� ஆ� �ைட�காம�
த�மா���றா�க�. ெபா�ளாதார ��யாக� ��த��ய
���பாக� தா��த�ப�ட ம�க��� இ�த� ��ட� �க�
ெப�ய
வர��ரசாதமாக
உ�ள�.
ைக��
கா�
�ழ��ய�� அவ�க�� ��தைனக�� மா���ள�.
த�க��கான
உ�ைமக�
�த�
உண��க�
வைர����டான அ�தைன �சய�க��� கவன�
ெச��� ேபச� ெதாட����ளன�. ஆ��க� ெச���
வ�தவ�க� �� ���� ����றா�க�.
த�ெபா��
உண�,
உைட
இர�����
எவ��
க�ட�பட��ைல.
உைற�ட�
எ�பத��
ம��ேம
“த�க��ெக�� ஒ� ��” எ�ற கன�� பல��

இ����றா�க�. ப�ச� எ�ற வா��ைத�� த�ைம
அ�யாத
��ய
தைல�ைறக�
வள���
ெகா������றா�க�. ெவ� �ைர�� த����
ப�ச� ம��ேம பல ��ய ���ப�கைள இ�ேக
உ�வா�க����.
“�� வா��தா� ேகா� ந�ைம” எ�ற
பழெமா�
பழ�கைதயா�
��ட�.
த��த
��தைனக��
ஒ�ெவா�வ�� கவன� ெச�����றா�. ெதா�� ��ப
வச�க��, அைலேப�, ெதாைல�கா�� வச�க� �க�
ெப�ய தா�க�ைத ம�க�ட� உ�வா����ள�.
உற�க��
�ைத�
மா���ள�.

எ�ப�

இய�பான

ஒ�றாக

மன அ��த��, கவைலக�� அ�கமானா�� �க��
கலா�சார��� ஒ� அ�க��னராகேவ ஒ�ெவா�வ��
த�க� வா��ைகைய வா��� ெகா������றா�க�.
“தா�க� ����யைத அைடய ேவ���. அத�காக
எ�ன ேவ��மானா�� ெச�யலா�” எ�ற எ�ண�
ெம�ெம�வாக ஒ�ெவா�வ�� மன��� உ�வா��
ெகா������ற�.

பண� த���� ேவ� எைத�� ேப�வ� ேயா��ப�
தவெற�ற
எ�ண�
ந��தரவ��க���
த��யான
�ணமாக மா���ள�. �ள�பர�க� தா� ஒ�ெவா�
ச�ைதைய�� ��மா����ற�. வா��� ெபா��க�
தர��ைலெய�றா��
அ��த
�ள�பர���
�ல�
ேவெறா�
ெபா���
�ல�
உ�வா��
நா�ட�
ந�ட�ைத உ�வா��னா�� எவ�� அதைன ேயா����
பா��ப��ைல.
அத�கான ேநர�� இ�ைல.
��ய
நக���ற
ப��க�,
�ராம�க��
வா���
ெகா����பவ�களா�
“எ�.�.ஆ�
ேம�����
பாச�ைத� த�களா� மா��� ெகா�ள ��ய��ைல”
எ��றா�க�.
இர�ைட
இைல
��ன�
எ�ப�
அவ�க�� ஆ�மன�� ��க��யாத இட��� உ�ள�.
ஆனா� “ெஜயல�தா த��யானவ� இ�ைல” எ�ப��
ம��� ெத�வாக இ��தா�� ��ன��� தா�க�தா�
அவ�களா� மா���க�� ���� ேயா��க ��ய��ைல.
அ��த��,�ராம��ற
ம�க�ட�
இ��
வைர���
கைலஞரா� எ�த ந�ல அ��ராய�ைத�� உ�வா�க
��ய��ைல.

உ�ளட��ய �ராம�க�� இ�ன�� அர�யைல ெவ��
அர�ைட�காக
�வா����றா�க�.
இ�ைறய
உ�ைமயான �லவர�க� எவ���� ெத�ய��ைல.
ெதாைல�கா�� எ�றா� ��மா��� ம��� தா�.
ச��
�பர�
ெத��தவ�க��
அர�ய�
�����
த�க��ெக��
ஒ�
த��ப�ட
அ��ராய�க�
ைவ���ளா�கேள த�ர அர�� ஊழ� ���ேதா,
அ�க�ப�யான
�பர�கைள�
ெத���
ெகா�ள
ேவ��� எ�ற எ�ண� ���ட இ�ைல.
�ைலவா� உய�ைவ கவைல�ப�� ஒ�ெவா�வ��
ேப���றா�க�. அத��� ��னா� உ�ள உ�ைமயான
காரண�க�
�����
ேக�டா�
ெசா�ல�
ெத�ய��ைல.
ேமேல எ�றா� கா��ர� தா� எ�ற எ�ண�ைத
மா��� ெகா�ள� தயாராக இ�ைல. ஆனா�
�
�த�பர�ைத� ப��� ேப�னா� ெக�ட வா��ைதக��
�����றா�க�.
நேர��ர ேமா� ���� ��ைமயாக� �ராம� அள���
வ�� ேசர��ைல. அர�ய�வா�கைள எவ�� ந�ப�
தயாராக இ�ைல. ஆனா� நம�ேக� வ��? எ��

ஒ���� ேபா��டேவ ������றா�க�.
�� எ�பைத ஆழமா� ந����றா�க�.
இ�ைறய
வா��ைக
எ�பைத
ைவ���ளா�க�.

அ� தா�
உண���

ஒ�ெவா�வ�� மன�� இைறப�� மா�ற ��யாத
இட��� உ�ள�. அைத �ட� தா� சா����ள
சா��ப�� அ�கமாகேவ உ�ள�.
தா�க� எ�ேர பா���� �க� ெப�ய ���யாச�க�
எவ� மன�� எ�த மா�த�கைள�� உ�வா��வ��ைல.
“த� �� த�ைன இ�ப� வாழ ைவ���ற�” எ�ற
ெகா�ைகேய பண�கார�க� ேம�� தவறான வ�க��
ெச�வ� ேச��க� �����ற�. ஏைழகைள ேம��
ேம�� ஏைழயாக மா��� ெகா�ேட�����ற�.
���ேகா�ைட ராஜ���� காைல�� ஐ�� ம���
ஒ� ெப�ய ��கைட�� � ���� ��� அ��த ஒ�
ம�ேநர�� அ�� வ�பவ�கைள (ஏற��ைறய 100
ேப�க�) கவ��ேத�. அ�த ஒ� ம� ேநர���
அ����த �ன�த��ைய பா����றா�க�. கவ��க��
ப����றா�க� அ�ல. �����ட
�ல�
ப����
���யமான �சயமாக� ����� ெச��க��, ��மா

�ள�பர�க� ம��ேம உ�ள�. அைத�� ��ைமயாக�
ப��ப��ைல.
அ�ப�ேய ம���� �ட ைவ�காம� ��ைப ேபால
அ�ேக
ேபா��
���
ெச��
ெகா�ேட�����றா�க�.
இ��
வைர���
ெத�வான உ�ைமயான வா��� அ�பவ� இ�லாத
த��நா��� இ��� எ�தைன வ�ட�க� ஆனா��
ஒ�ெவா�வ�� எ��பா���� மா�� அர�ய�, மா���
��தைனக� ெவ�� கான� �ேர.
எ� பா�ைவ�� �வக�கைக, ���ேகா�ைட எ�ற
இர�� மாவ�ட�க�� நா� ப����ட��� ப��த
ேபா�
ம�க�
எ�ப�
இ��தா�கேளா
இ���
��தைனயள�� இ����றா�க�. க��ட�க�, ஆ�க�,
வ��க�, வாகன�க� எ�� பல வைக�� ஒ�ெவா�
ப���� மா�ற� அைட���ள�. ம�க�� ஆைசக��
���ப�க�� மா���ள�.
ம�க�� வா��ைக தர� எ�ற ெபய�� அவரவ�
க����ள ��க��, தா�க� ைவ���ள ெபா�ளாதார
வள���ைய�
ெகா��
அள�ேகாலாக�
ெகா��
த�கைள
ெவ��
ெப�ற
ம�தராக

��������றா�க�.
ெபா��
�காதார�
எ�ற
வா��ைத��,
ெபா�
இட�க�� கைட���க ேவ��ய ஒ��� �ைறக��
த��நா�� ம�க� க��� ெகா�ள இ��� கா�
��றா�� கால� ஆகலா�. வ���ற தைல�ைறக�
�ல� இ�த மா�ற��� ெதாட�க� இ���� எ�ேற
ந����ேற�.
“வா��� உயர ம��ெப�க� ம��ேம �க ���ய�”
எ�ற ெகா�ைக�னா� பாட���தக���� அ�பா�� ஒ�
உலக� உ�ள� எ�பைதேயா, ம�ற ��தக�க� �ல�
த�கைள வள���� ெகா�ள ���� எ�ற எ�ணேமா
எவ�
மன���
இ�ைல.
அ�ப�ேய
ஆைச�ப��
மாணவ�கைள ஊ����க எவ�� தயாராக இ�ைல.
எ��கால� பயேம இ�ேக ஒ�ெவா�வைர�� படா�
ப���� ெகா������ற�.
ஒ�ெவா� த�யா� ம���வமைனக��� ��ட� �ர��
வ���ற�. இைத�
ேபால�
பல
மட��
அர�
ம���வமைனக�� ��ட� உ�ள�.
ஆனா�� பல�� �காதரம�ற ���ைல�� வா��தா��
ஆேரா��யமாக�தா� வா��� ெகா������றா�க�.

த�ைன� ப�� உணராம��, த�ைன� ����� உ�ள
ச�க�ைத� ப�� உணர வா����லாம� இ��பதா�
எ�த�
கவைலக��
ெப�தாக
அவ�கைள�
தா��வ��ைல.
கவைலக� இ�லாத மன� இய�பான ஆேரா��ய�ைத
அவ�க��� வழ��வதா� இ��பைத ைவ�� �ற��ட�
வாழ க��� ெகா������றா�க�.
மா�� ெகா�ேட வ�� ெதா����ப�க� த��நா��
ம�க�ட� ெச�� ேச����ள�. ஆனா� அ� ��மா
எ�ற
வ�வமாக�தா�
எ����
ெகா���றா�க�.
����கேவ பய�ப�� ச�க������ நா� உடன�
மா�த�கைள எ��பா��ப� தவ�.
ஒ�ெவா�
���ப���
உ�ள
அ�ப�
வய���
ேம�ப�டவ�க����
ெதாைல�கா����
வ���ற
ெந��ெதாட�க� உ�ைமயான ேசைவைய� ����
ெகா������ற�. அவ�க� ம����யாக உ�ளன�.
ேபர�, ேப��க�ட� ச�ைட ேபா��� ெகா�ேட
தா�க�
�����
ேசன�கைள
மக�,
ம�மக�
உத��ட� பா���� ெகா������றா�க�.
த�ழக���

ம�ற

மா�ல�கைள�

ேபால�

��தைன

��யான மா�ற� ��சய� வ��. த�களா� இ� இ��
வாழேவ ��யா� எ��ற ���ைல வ�� ேபா�
ம��ேம. அ�ேபா� �த�� பா��க�பட� ேபா�� ச�க�
ந��தரவ��கேம.
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25.
ெமஜா�����
ைமனா�����
நட�� ���த 2014 பாரா�ம�ற� ேத�த� ����
இ��� �ல வார�க� க��� எ��னா� அ�
பழ�க�� ஆக��� ஆப���ளதா� �லவ�ைற� �ல
ப��க� �ல� (இ��ய பார�ம�ற� ேத�த� 2014) எ�
பா�ைவைய எ�� ைவ�க ������ேற�.
இ�ேபா� எ��� பா��தா�� ேமா� �க� ம��ேம
எ����ைச��� �டெரா� ���� பற���ற�. ேமா�
ெஜ��த� எ�ப�? எ��
ெதாட��ய
ெஜ��க�
காரணமாக இ��தைவக� எ�ன? எ�ப� வைர���
எ�லா இட�க��� அலச�ப���ற�.
நட�� ���த பாரா�ம�ற� ேத�த�� ேதா��� ேபான
அ�தைன ேப�க�� �ண�க� எ��� அத�கான
காரண�க� எ�� ஒ�ெவா�வ�� அவரவ���� ெத��த
கைத
வசன���
க��ைரகளாக
எ���
த���
ெகா�ேட�����றா�க�.
வரலா�
எ�ேபா�ேம
ெகா�ச�
�ர�சைனயான
சமா�சார� தா�. இ�ைல
எ�பைத
இ��பதாக�

கா�����.
இ��பைத
இ�ைலெய��
ெவ��ப������. அதனா� தா� ெவ��ெப�றவ��
வா�� ேவதவா�காக மா�����ற�. ேதா�றவ�க��
�யாய�க� ேக����தாக மா�����ற�.
கட�த ப�தா��க�� ேசா�யா ���ப� ��ப� இ��ய
நா�ைட� �ர�� ேச��த ெசா�� வ�டவாள�க�
அைன��� ஏதாவ� ஒ� ச�த��ப��� ெவ�வ�� ���
எ�ேற ந��� ெகா�����ேற�.
நட�� ���த ேத�தைல நா� எ�ப� உ�வா��ேன�?
கா��ர�� ேதா�� ம��� ேமா��� ெவ��ைய
எ�ப�
உண���ேற�?
மா�ல
அர�ய��
ெஜயல�தா���
எ�ப�
இ�ப�ெயா�
ஆதர�
�ைட�த�? எ�பைத�� இ�ேக எ�� ைவ�� �ட
������ேற�.
ச�க�
தள�க�
ம���
வைலதள�க��
மத�,சா�,அர�ய� எ�ற இ�த ��ைற�� ெதாடாம�
இ��தா� ேபா�� எ��ற அள���� தா� பல��
இ����றன�. ப��பவ� எ��பவ� என இ�வ����
பா��ைப
உ�வா�க���ய
காரண�
கா�ய�க�
இ��பதா� ெப��பாேலாேனா� நா� ஏ� இைத� ப��

�லாவா�யாக
எ�த
ேவ���
எ��
ஒ���
����றன�.
�லேரா
எ��ய
���
உ�வா��
எ���பைலக�, �ைட��� ேமாசமான �ம�சன�க�,
உ�வா�க�ப�� ���ைரக� காரணமாக ந�வலாக��
நக��� ��வ���.
நா�
தா�
எ�ேபா��
வா����ற ஆளா�ேச?

வ�ைப

�ைலெகா���

இ�த� சமய��� ேத�த��� �� ம��� ேத�த����
�� எ�ைன� ��� இய��� ெகா������ ச�க���
வ�ேய நா� உண��� ெகா�ேட �த�ைத அ�ப�ேய
த�� ����ேற�.
இ�த ��ட� வைர��� �����ட க�� அ�ல�
அவ�கள�
ெகா�ைகக�,
தைலவ�க�
எ��
����கா�ட�ப���ற ேயா��யவா�க� ேம� எ��த
ந�ல அ��பராய�� அ�றவ�.
எ�லாவ����
ந�ல��
உ��.
அேதேபால
எ�லாவ���� �ைமக�� கல�ேத உ�ள� எ�ற
எதா��த�ைத உண��ேத இ����ேற�.
சம கால� ச�க��� அ�க அள� தா�க�ைத உ�வா���

ஒ�ெவா� �சய��� ��� அ�க அ�கைற ெகா��
அத� ஒ�ெவா� நக�தைல�� த��ப�ட ���ப��ட�
கவ��ப���.
ஆ�ச�ய�கைள
மன��
�����
ெகா�வ���.
ஒ�ெவா�ைற��
�����
ேதாரண�களாக இ�ேக எ�� ைவ�க ������ேற�.
எ�த� ெதாட��னா� ம��ேம ���� எ��ேய ஆக
ேவ��� எ�ற எ�ண� உ�வா�� எ�பதா� ��ய
ெதாட� ேபால அர�ய� சா��த �லவ�ைற அ�பவ�
ப��வாக எ�த ������ேற�.
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நா� ப����� ��வன��� என� ேந�ைடயான
க���பா��� 2000 ேப�க��, மைற�கமாக 3000
ேப�க�� உ�ளன�. இ� த�ர ஏைனய �ைற சா���
பல ���க� உ�ளன. வார��� ஏேதா ஒ� நா��
ஏேதாெவா�
�சய���காக
ஒ�ெவா�
�ைற
சா��தவ�க�� எ�ைன� ெதாட�� ெகா��� �ைல��
உ�ளன�.
ஒ� ஆ��த ஆைட ஏ��ம� ெதா��சாைல அ�ல�
அ�வலக��� உ�ேள �ைழ�தா� ெவ��லக� ம���
���ப�
அைன�ைத��
மற�ேத
ஆக
ேவ��ய
���ைல�� தா� இ��ேபா�. காரண� அ��த���
அைல அ���� ெகா�ேட�����. ெதா�லாள�கைள�
ெபா��தவைர�� ந��தரவ��க����� �� எ�தைன

�தமான
த���க�
இ��க
���ேமா
அத�ப�
எ�லா�த��
ம�க��
இ��பதா�
�ன�ேதா��
உ�வா�� ப�சாய����� ப�ச���கா�. �வார�யமான
�க��க�, ஆ�ச�யமான, அவ�ைதயான அ�பவ�க�
�ன�ேதா�� �ைட��� ெகா�ேட�����ற�.
எ��தாள�க� �லா���� ேப�� இல��ய வா��ைப�
தா��ய அ�பவ��. ர�த��, சைத��, �ய�ைவ��
அ���� கல�த உ�ைமயான வா��ய� த��வ�கைள
இ����� ந�மா� உண��� ெகா�ள ����.
ஒ� ஆ��த ஆைட ெதா��சாைல எ�ப��, அ�
(ஏ��ம�) சா��த
நடவ��ைகக�
எ�ப��
ஒ�
�ன�ெபா���
ந�ைம
ஒ�
��ட�
அ�த�ப�க�
இ�த�ப�க� நகர �டாம� க���ேபா����� வ�லைம
ெகா�ட�.
அ�கமான
ேகா�க�
�ழ���
இட�.
���கமாக� கவ���� ெகா�ேட���க ேவ���.
������ வார�ச�பள� எ�ப� �க� ெப�ய சவா�.
ஒ�ெவா� ச���ழைம�� ஒ�ெவா� ெதா�லாள�க��
�பாவ�. ஆனா� �தலா�கைள� ெபா��தவைர���
அ�� மாைல ச�பள�ப��வாடா ����� ெப����
�ட ேவ��ய �ன�.

ஒ�ெவா�
��ய
ெபா���
ெகா���
���
எ�ய���ய வா����ளதா� தைலைம� ெபா����
இ��பவ�க� வாைய� ெபா��� ெகா�� கா�கைள
ம��� �ற�� ைவ��� ெகா�ேட இ��க ேவ��ய
���ைல.
ஒ�ெவா� ெப�ய ��வன���� �தலா��� அ���
இர�� ெப�ய தைலக� உ��.
ஒ�� ெமா�த ��வாக����� ெபா��பான தைல
(ADMINISTRATION
–
G.M.)
அ��த
ெமா�த
உ�ப����� உ�டான தைல (PRODUCTION – G.M.).
இர��ேம ���யமான பத� எ�றேபா��� உ�ப����
ெபா��பான தைல த�தைலயாக அைம�� ப�ச���
�தலா��� பண ��யான �ர�சைனகைள உ�வா��வ�
ம��ம�ல. உ�ேள இ���� ெமா�த ெதா�லாள�க��
�ன�ேதா��
நரகா�ர�ட�
���யவ�களாக
மா��ட���ய ஆப��� உ�ள�.
ெதாட�க��� ��வாக (ADMN.) ெபா���� இ��த
ேபா� ��� �ட �ைறய ேநர� �ைட�த�. �ன�ேதா��
ேகா��கேளா�
உறவா��
ெகா����ேத�.
எ�
���ப� சா��த அ�தைன ெசய�பா�க���� ேநர�

�ைட�த�. ஆனா�
நாைல��
மாத�க���
��
உ�ப���
�ைற��
இ��தவ��
�றைமய�ற
ெசய�பா���
காரணமாக
��வன�
ப��ப�யாக
���ர� ச����� ���யவ�� �ைலேபால� த�மாற�
ெதாட��ய�.
��வாக� ����� ெகா�ட�. உ�ப�� ம��� ��வாக�
இர���� எ� அ�பவ�ைத� ப�� உண��த ��வாக�
எ�ைன� கைர�� உ�ப�� எ�ற கட���� த���ட
நா� அ�ேபா� அவ�க�ட� ைவ�த ஒேர ேகா��ைக
“எ��ட� ெபா��� ெகா��� ��டா� ேவ� எவ��
எ��� தைல�ட��டா� “எ�பேத.
������ உ�ள ஒ�ெவா� ஏ��ம� ��வன����
��வாக� எ�ப��, அத� ஆதார ெகா�ைக எ�ப��
“எ�ேபா�� ஒ�ெவா� �சய���� ச�ேதக�ப���
ெகா�ேட��” எ�பேத. காரண� எ�தைன ேகா�க�
�ழ���
ெகா�ேட���தா��
இ��
வைர���
இ���ள ��வாக� எ�ப� ��ைச� ெதா�� ேபாலேவ
நட��
ெகா������ற�.
காரண�
ெதா��
எ�பைத��
���ப�
எ�பைத��
த��த�யாக�
����� பா��க� ெத�யாம� இ���� �த� தைல�ைற
பண�கார�க� இவ�க�. ஒ�ெவா�
��வன����

அவ�க� ���ப உ���ன�க�� ஒ�ெவா� �ைற���
கல�ேத இ��பா�க�.
இ�ெவா�
�க�
ெப�ய
சவாலான
அைத�ட
அவ��ைதயான
�ர�சைனகைள
அ�க
அள�
உ�வா�க���ய ஒ��. ெத�ய ைவ�� ெத�ய ைவ��
அ� ���� ெகா�ேட�����. ந� ேம� ���
அ�ைய ெபா���� ெகா�ேட இ��க ேவ���.
எ�த�ப�க� ����னா�� ��ற� எ��ற ����
��வாக���
���ய�
ெபா����
இ��பவ�க�
�ன�ேதா�� �� ����� ெகா�ேட���க ேவ���.
���ய ���க� எ��ேத ஆக ேவ���. எ��காம�
இ��க�� ��யா�.
��வாக� ம��� உ�ப�� இர�� �ைற��� கா�
அ�க� �ழ��னா�� உ�ப����ைற�� வார�ேதா��
ேகா��கண�கான �பா�க� �ழ��வதா� ஊழ����
ப�ச���கா�.
இ�த�
பத���
ெப��பாலான
��வன�க�� அவ�க�� உற� சா��தவ�க� ம��ேம
அம��த�ப�வா�க�. ஆனா� க�ட�க� மா� எ�ைன�
க�ட����� ெகா�� ����, ப�� மா� ேபால�
சமாதான�ப���
அைட�தா�க�.
நா�
ைவ�த

ேகா��ைகைய
ஏ���
ெகா�டன�.
நா��
ம����யாக�தா� ஏ��� ெகா�ேட�. நம���தா�
ப�சாய����
நா�டாைமயாக
இ��ப�
பாயச�
சா���வ� ேபால�தாேன?
எ� ேவக��� காரணமாக அவ�க� இல�� ��ண��த
��� மாத��� �ைட�க ேவ��ய பல�க� ஒேர
மாத��� �ைட�க எ� த��ப�ட அ�கார��� �����
ெச�� ெகா����த ��வாக��� உற����ட� சா��த
அ�தைன ேப�கைள “��க� அ�தைன ேப�க�� ஒ���
��� ெகா���க. இ� அவ� பா���� ெகா�வா�”
எ�� ��வாக� க�டைள�ட கா��� �கமாக �ச�
ெதாட��ய�.
எ� �வாச� �ரான�.
�த��ர� எ�ப� ��ைமயாக� ெகா��க�பட ேவ���
எ�பைத ���� ஒ� ேகா��ைகயாக ைவ�த ேபா�
��வாக� �ர�� ேபான�. அதாவ� ��வாக�, உ�ப��
இர����� நாேன ராஜா ேபால இ��தா� ேவ� �ல
கா�ய�கைள எ� ேவக���ப� �ைரவாக ���க
வச�யாக இ���� எ�� ேகா��ைக ைவ�த ேபா�
ெமா�த
��வாக��
�ர��
ேபான�.
காரண�

��வாக��� �த� தைலயாக ஓ�� ெப�ற ஒ� அர�
அ�கா� இ��க அவ�� பைழைமயாக� ப�சா�க
ெசய�பா�க� ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� நா�� என���
பல இட�பா�கைள உ�வா��� ெகா�ேட���த�.
“உைழ�பவ��� உ�ைமயான ச�ைகக� �ைட�ேத
ஆக ேவ���” எ�ப� எ� ேகா��ைக. யா�
உைழ�பவ�? யா� உைழ�காதவ� எ�பைத ��வாக�
பா��பவ� ��� ெச�ய ��யா�? நா� தா� அைத��
��� ெச�ேவ� எ�ற ேபா� ெப�ய சலசல��
உ�வான�.
இ� எ��� இ�லாத அ�சய�. எ�
��வாத�
அவ�க���� பல பய�ைத உ�வாக� ெதாட��ய�.
ெச�� ெகா������ ேவைலைய அ�ப�ேய ேபா��
��� �ள�� ��ேவேனா எ�� பய�� ேபா��
�����ட �ல வார�க� கா����க� ெசா�னா�க�.
�லவ�ைற� ேசா��க, பலவ�ைற ஒ����� பா��க நா�
எ��பா��ப� ச�ேய எ�பைத உண��� ெகா��
��வாக�, உ�ப�� இர�ைட�� எ��ட� ெகா��க�
ச�ம��த�,
ெமா�த ��வாக��� பா�ைய எ� ைக�� ெகா���

ம�ெறா� ப��ைய ேவெறா� ��வாக��� �� ெகா��
வ�� ��டா�க�.
ஏற��ைறய 5000 ேப�க��� ேம� ப����� ஒ�
��வன��� ஐ�ப� சத��த ��வாக��� ெமா�த
ெபா������ நாேன ராஜா. நாேன ம���. நா�
எ���� இ�� ���க� சா��� த�ெபா�� ��வாக�
வள����
பாைத��
நக���
ெகா������ற�.
காரண� �க� ெப�ய ���க� அைன��� எ� ைகவச�.
இ����� உ�ப�� ெச�� ெச�ல ேவ��ய ஆைடக�
ெபா��ேத ��வாக��� �� ெந��க�க� �ைற��
எ�ற �ைல�� இ��பதா� சவாலான ேவைலகைள�
த�ெபா�� ச�ேதாஷமாக� ெச�� ெகா������ேற�.
வ�ட�ேதா�� ���யமான அர� அ�����ப� �ட
ேவ��ய ���ைற �ன�கைள� க�� ெகா�ளாம�
இ��த
��வாக���
���ய�
ெபா���க��
இ��தவ�க�ட� இ��� எ��ட� ெபா���க� வ��
ேச��த ேபா� 2014 பாரா�ம�ற� ேத�த� அ����
வ�த�ட� நா� ெச�ேத �த� ப� ��ற��ைக��
�ல� அ�ைறய �ன� ச�பள�ேதா� ��ய ���ைற
�ன�. அ�� அைனவ�� ஊ�� ெச�� வா�க��க
ேவ���
எ��
ஒ�ெவா�
ெதா�லாள�க�ட���

ைகெய��� வா�க� ெசா�ேன�. அ�ேபா� உ�ேள
இ����
ெதா�லாள�க�,
அ�வல�
சா���
ெசய�ப��� ெகா����பவ�க�� ேத�த� ���த
எ�ண�க�, க�� ���த அ�மான�க�, அவ�க��
த��ப�ட
���ப�க�
ேபா�றவ�ைற
ஒ�ெவா�வ�ட�� வா���� �ைட�த ேபாெத�லா�
ேப� ெத��� ெகா�ள� ெதாட��ேன�.
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“அைனவ�� வா�க��க ேவ���” எ�பத�காக�
��ற��ைக வா�லாக� ச�பள�ேதா� ��ய ஒ� நா�
���ைற
அ��த
ேபா���
ெதா�லாள�க��
ெப��பாலேனா� மன�� “நா� வா�க��க� ெச�ல
ேவ���” எ�ற எ�ண� உ�வாக��ைல. இர��
காரண�க�. �ைட�த ஒ� நா� ���ைற�� ேவ�
எ�ப�� பய�ப��தலா�? அ�ல� �� ���லாவாக�
ெச�றா� அ�ேக எ�த ஊ���� ெச�� வர ����?
எ�ற
எ�ண�
தா�
அவ�க��
மன��
ேமேலா�����த�. இ� ேபா�ற பல தகவ�க� எ�
கா��� வ�� ெகா�ேட���த�.
“நா� ெச�ய ேவ��யைத ெச�தா� ��ட�. இ�
அவரவ� ���ப�” எ�� ேயா���� ெகா�ேட ஒ�

நா� ��ைமயாக ���ைற �ைட�க� ேபா��ற�
எ�ற தகவைல மைன��ட� அைழ��� ெசா�ேன�.
�ழ�ைதக�
���ெச��
�ல�
தா�
ேப��
ெகா����தன�. காரண�
ெதா��சாைல��
��ய
பத�ைய ஏ�ற�� இ��� அவ�கைள ��� ெவ��ர�
நக��� ��ேட� எ�ற ஆத�க� அவ�க���� இ���
ெகா�ேட���த�.
இைத ஏ�கனேவ நா� உண�����த ேபா��� “ஒ�ைற
இழ�தா� தா� ஒ�ைற� ெபற ����” எ�ற
ெகா�ைக��
ப�
�ல
மாத�க�
இ�ப��தா�
இ��தாக ேவ���.
நா� ����ய மா�ற�க� ச�யானப� வ�� ��டா�
அத� �ற� எ� ப�க��� �ைற�� ��� எ��
சமாதான�ப��� ைவ����ேத�. ஆனா� ஒ�ெவா�
அைல��
ேப�ைலயாக
எ�ைன�
தா���
ெகா�ேட���த�.
காரண� ெதா�லாள�க�� மேனா�ைல அ�த அள����
��ெக��� ேபா���த�. அவ�க��
உ�ைமகைள�
ப���� ேயா��க� ெத�ய��ைல. அேத
ேபால
அவ�க����டான
கடைமக�
�����
க��

ெகா�ளாம� �ைட�த வைர லாப� எ�� ஒ�ெவா�
�ைற���
ெமா�ைனயாக
“வ�ேதா�
ேவைல
ெச�ேதா�” எ�� இ��தா�கேளா ஒ�ய ஒ� நா��
ெவ�வர
ேவ��ய
ஆைடக��
எ���ைக
ஒ���டள��
�க
�க�
�ைறவாகேவ
இ��த�.
சா�ைடைய எ��� ெசா��க ஆர���ேத�. இ�த�
சா�ைட�� ம�ெறா� ெபய� அ��.
�ைறவா�யாக� �றைமசா�க�, உைழ��� ேம� ஆ�வ�
உ�ளவ�க�,
அ��கார�
இ�லாம�
ேசா���
ேபா���தவ�க� ேபா�ற பலைர�� அைடயாள� க��
ஒ�ெவா�வைர��
அைழ��
அவ�க�
த�ெபா��
வா���
ெகா������
ச�பள�,
ஆனா�
உ�ைம�ேலேய அவ�க���� �ைட�க ேவ��ய
ச�பள� ேபா�றவ�ைற� ��ய ைவ�ேத�. ஒ� வார���
ஒ� ெதா�லாள� 12 ம� ேநர� ப����தா� அவ��
வார�ச�பள� எ�ன �ைட���? அேத சமய� பல
காரண�களா� எ�� ம� ேநர� ப����� ேபா� ஒ�
மாத��� எ�வள� �ைறவாக� �ைட���? எ�பைத�
��ய ைவ�க இ�த அ���ைற ஒ�ெவா� இட����
ப�� எ�ெரா��த�.
இ� த�ர ���ைற எ��காம� ெதாட��� வ�பவ�க�,

�ற�பாக� ப�யா��யவ�க��� ஊ�க� ெதாைக எ��
ஒ�ெவா�றாக நா� உ�வா��ய ெதா�லாள�க� சா��த
ஒ�ெவா� ெசய�பா�க�� ேப�ட� ேமேனஜ� பத���
இ��தவ��� உ�சாக�ைத அ��க அவ� ப�����
கள��� �றாவ�யாக� பய��க� ெதாட��னா�.
ம�மல�����
அ��த
அ��யாய�
உ�வாக�
ெதாட��ய�. வார�ேதா�� 1500�� �ைறவாக வா���
ெகா����தவ�க� எ�தாக 3000 �பா� அள���
எ�ற, இ� அ��த��� பல �ைள�கைள ஏ�ப��த�
ெதாட��ய�.
ஒ�ெவா�
�ைற��
�ைரவாக�
ெசய�பட� காரணமாக அைம�த�.
ஒ�
�ைற
ம�ெறா�
�ைறேயா�
ச�ம�த�ப��
இ����. ஒ� �ைற ேவகமாக� ெசய�ப�� ேபா�
அ��த� �ைற�� ெசய�ப�ேட ஆக ேவ��ய ���ைல
உ�வாக� ெதாட��ய�. ஒ�வ�� ச�பள� அ��தவ���
உ�ேவக�ைத� ெகா��க அவ�� ேவைல�� கவன�
ெச���ேய ஆக ேவ��ய ���ைல உ�வான�. ேவைல
ெச�யாம� ச�பள� ம��� வா��� ெகா����தவ�க�
த�மாற� ெதாட��ன�.
�ல� அவ�களாகேவ “இ� இ�ேக கால� த�ள
��யா�” எ�� ெவ�ேயற� ெதாட��ன�. அவ�க��

இட��� ��யவ�கைள� ெகா�� வ�� அம��த
இ��� ேவக� அ�கமாக� ெதாட��ய�. இ�த�
சமய��� தா� ேப�ட� ேமேனஜ� எ��ட� வ��
ெசா�னா�.
“ேத�த���� ெச�பவ�க�� இ�தைன ேப�க� ��சய�
���� வர மா�டா�க�” எ�றா�.
அவ� ைவ����த ப��யைல� பா��த ேபா� தைல
���ய�. காரண� 50��� ேம�ப�ட ெப�க�. வயைத�
பா��த ேபா� 20 வய��� அ�ேக இ��தா�க�.
இைத�ட அவ�க� அ�தைன ேப�க�� �த��ைறயாக
வா�க��க� ேபா��றவ�க�.
“ஏ� ���� வரமா�டா�க�? ேவெற�� �ர�சைனயா?”
எ�ேற�.
“அ�தைன ேப�க�� காத�� ���யவ�க�. பச�க
இைட�� எ�ேபா� வா��� �ைட��� எ�� கா���
ெகா����தா�க�. நா�� எ�லா இட���� ெச�
பா��� ைவ����ேத�. இ�ெபா��
��க
பல
இட�க�� �ற�� ������க. இ� அவ�கைள�
க���ப��தேவ ��யா�?” எ�றா�,

ேப�ட� ேமேனஜ� ம��� ைம�த�. அேத �ண�.
மன�. �ட�. வா����� வ�� வா��ைதக� அைன���
அ�கார� ேதாரைணயாகேவ வ��.
ம�ெறா� �ர�சைன ஒ� நா� உ�ப�� �ைற�� ேபா�
எ� ேக��கைள அவ� எ��ெகா�ேட ஆக ேவ���.
நா� ����� ெகா�ேட க��ைய ஆழ��� ���
ெவ�ேய எ���� ேபா� அவ� எ� ேம� கா�ட
��யாத ேகாப�ைத உ�ப���� கா��ேய ேவ��ய
�ைல�� இ��தாக ேவ���.
நா� ெச�� ெகா����த ஒ�ெவா� ெசய�� அவ���
எ��சைல உ�வா��� ெகா����த�.
காரண�
ஒ�
ெதா�லா�
ஒ�
இட���
இ�ைலெய�றா� அத� பா��� பல இட�க��
எ�ெரா����. ச���� ெதாட� அ��� ேபா����.
ெதா��சாைல
சா���
ப�����
ெகா����த
ஒ�ெவா� அ�வலக ஊ�ய�க���� நா� “ெடர�
பா��யனாக” இ��ேதேன த�ர� ெதா�லாள�கைள�
ெபா��தவைர��� “இவ� நம�� ந�ல� ெச�ய
�ய�����றா�” எ�ற எ�ண�ைத ெம�ெம�வாக
உ�வா��� ெகா����ேத�.

“ஏ��க காத��ப� தவறா?” எ�ேற�.
அவ���� ேகாப� அ�கமாக “இவ�க ெச�வ� காத�
இ�ைல�க. அ� ேவற” எ�� பல உதாரண�கைள�
கா�� �ல��� த����டா�.
அவ� ���� கா��ய பல �வரா�ய ச�பவ�கைள
மன����
ர����
ேக���
ெகா�ட
ேபா���
ெவ�ேய கா��� ெகா�ளாம� அ��த� ��ற��ைக
ஒ�ைற தயா� ெச�ய� ெச�ேன�.
“எ�ேலா���� ���ைற எ�ப� க�டாய�. ஆனா�
ஊ���� ெச�� ஓ�ட��� ��� வ�பவ�க��
ெப��ர� ைம ேசா��க�ப��. ம�தவள��ைற �ல�
கண�ெக��க�ப��.
அவ�க���
ம���
ச�பள�.
ம�றவ�க���� ச�பள� இ�லாத ���ைற ம��ேம“.
இ� �ைறய�ற ெசய� எ�ற ேபா��� ���பாக
����� த�����த ெப�க� அ�தைன ேப�க��
க�டாய� அவரவ� ������ ெச�� ப��ரமாக�
ப��� ���� வர ேவ� வ� என��� ெத�ய��ைல.
இ��� ���பாக �ல�� மாவ�ட��� உ�ள பல
�ராம�க��
இ���
ப�����
ெகா����த

ெப�க� ���� இ��� என�ேக ேந�ைடயாக� பல
அைலேப� அைழ��க� வர� ெதாட��ய�. அவ�க�
அ�தைன
ேப�க��
ெசா�ன
வா��ைதக�
ஒேர
மா��யாகேவ இ��த�.
“எ� ெப�/ைபயைன அவ�ய� அ���
இ�ைல�னா
எ�க����
�ர�சைன
எ�றா�க�.

ைவ�க.
ஆ���”

ெதாட�க��� இ� �ேனாதமாக� ெத��த�.
எ�னடா இ�? ஓ�ட��க இ�தைன ஆ�வமா எ��
ேம�ெகா��
அ��த���
�சா��க
ந�வ�ட�,
ெதா�டேப�டா ெதாட��� �����ள பல ஊ�க��
உ�ள ஒ�ெவா� ��ய ��ய �ராம�கைள�� ேத�த��
ேபா����ட ேவ�பாள� �ைல ெகா��� வா��ய
ரக�ய� ���த�.
பாவ� அ�ப��� அவ� ேதா����டா�.
இைத �ட ம�ெறா� ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� �ல��
ெதா����
ேபா����ட
பா.ஜ.க.
ேவ�பாள��,
க���� உ�ள ���ய� தைலக�� ஒேர நா��
ேகா��வரராக மா���டன�.

ராஜா எ�ேபா�� ராஜா தா�.
அதனா�
தா�
�ல��
மாவ�ட
வா�காள�க��
அ�கமாேனா� ேநா�ேடா �� ��மா���� ���
அவைர�
�ஜாவாக
மா����டன�.
இ�
த�ர
ம�றவ�க� “எ�ப அ�ப� ஆ� கால�����ேத ெர�ட
இல தா�” எ�ற எ�ண��� மாறாம� ��தாம�
�தறாம� ப�டைன அ��� ��� வ�� ��டன�.

28

ெமஜா����� ைமனா����� 3

ேத�த� நட�த நா� ம��ம�ல ��ைதய வார�க���
���� யா���ைல. ���� இ��த நா�� ெப�க��
ேகாைட ���ைறைய� ெகா�டாட �ைற ைவ��
ஒ�ெவா� ஊராக� ெச�� ெகா����தன�. �ேட
மயான அைம� ேபால இ��த�. இ�
ேபா�ற
சமய�க��
எ�
த��ப�ட
ேசா�ேப��தனமாக�
�ணா��ய�க��� உ�ய த�டைன �ைட���.
���� எ�த இட��� எைத ைவ�ேதா�? எ�� மற��
த�மா��
ெகா������
ேபாெத�லா�
நா��
ேப�க��
ேச���
����
ெகா�ேட
எ����
ெகா��பா�க�. இ�ேபா� எ� வா�காள� அைடயாள
அ�ைட எ�ேக இ���ற�? எ�ப� ஒ� ெப�ய
�ர�சைன உ�வாக, மைன�ைய அைழ��� ேக�ட

ேபா� “இ�த இட��� பா��க?” எ�றா�.
ெகா��த �ைஜைய வா��� ெகா�ேட ரா�� அ��த
ஐ�� வ�ட�க� இ��யா�� இ��பாரா? இ�ைல
அவ�� ��டா�க�ட� அவ� “���ப�
சா��த
ெசய�பா�க��”
கவன�
ெச���வரா?
எ�பைத
ேயா���� ெகா�ேட ���� ேபாேன�.
ேத�த� ����� ப��த ஒ�ெவா�ைற�� மன��
�ைன��� ெகா�ேட ���ய ேபா��� த�ைம
எ�ைன�
ெகா�ற�.
ெதா��சாைல
பரபர���
இ��தவ��� ���� அைம� உ���ய�.
இ� ேபா�ற சமய�க�� என�� எ�ேபா�� உ�ற
ேதாழ�
��தக�க�
ம��ேம.
ஆனா�
எ�த�
��தக�கைள�� ப��க� ���க��ைல. அ�தவ�
��தக�கைள� ப��க எ��த ேபா��� அ��த நா�
அ�வலக
ேவைலக����
��ட�ட
ேவ��ய
ப���ைமக� அ���� ெகா����த�.
ெச���தா�க�, வார இத�க� எ�� �� ���க
இைற�� �ட���. எ�த� ப�க� கா� ைவ�தா��
ஏேதாெவா� ��தக� �ட���. இ� த�ர மக�க��
��தக�க� அ�ேவ� த�யாக அ�க�ேக �த���ட���.

எ� வா���� பழ�க� இ�ேபா� மக�க���� வ��
��ட�. நா� வா��� ெகா�� வ���ற வார
இத�கைள�� இ�வ� ேபா�� ேபா��� ெகா��
ப���� ெகா����பா�க�.
ேத�த� அ���� வ�த ேபா� என�� ம�ெறா�
வைக��
ம����யாகேவ
இ��த�.
வா���
ெகா����த அ�தைன வார இத�க��� ப�க�க�
அ�கமா�,
பலதர�ப�ட
ெச��க�,
�க�க�,
க�பைனக�,
���க�,
ேப��க�
எ��
வ��
ெகா�ேட���க�
�வரா�யமாக
இ��த�.
கா�
ெகா��� வா��வத��� த��யாகேவ இ��த�. ஆனா�
ஒ�ெவா�
வார��
ஒ�ெவா�வ��
ெகா����
ெபா��தகவ�க��, ��� ��ைடகைள�� ப����
ப��� ெவ��பாக� ேத�த��� ��ைதய வார��� எ�த
வார இத�கைள�� வா�க��டா� எ�� �����
வ�ேத�. இர� ேநர��� ம��� ��ய தைல�ைற
ெதாைல�கா����
ம���
�வாத
�க�����
ப�ெக��பவ�க��
ெசா�ேபா�கைள�
க��
ெகா����ேத�.
பல சமய� ���� �ல சமய� ஆ�ச�ய� கல�த
அ�சயமாக�� இ����. என�� ��� ெகா����

அ�கார� இ��தா� ��சய� கா��ர� க��ைய�
ேச��த ேகாப�ணா���� தா� ெகா��ேப�. ந�ம
நாராயணசா�ைய �ட ஒ�ப� தா�� அசராம� ��ஸ�
அ����
ெகா�ேட���தா�.
ேக�பவ�க�
���பா�கேள? எ�பைத��ட ேயா��பாரா? மா�டாரா?
எ�� ஆ�ச�ய�ைத� த�� ெகா����தா�.
அ�காைல��
���ரமாக
எ���
தயாரா��
ெகா����த ேபா� தா� அ�த� �ழ�ப� உ�வான�.
ெச�ற �ைற ஒ�ெவா� க���கார�க���� ����ேக
வ��
எ�த�
ப����ட�
எ�பைத�
ெத����,
அவ�க� க�� ��ன� உ�ள ��ய ��ைட ெகா���
���
ெச�றன�.
இ�த
�ைற
அ�
வா�காத
காரண�தா�
என���
�ழ�பமாக
இ��த�.
ெதா��சாைல�� ���ைற எ�ற ேபா��� என��
அ�வலக� சா��த பல ேவைலக� இ��த காரண�தா�
���ர� ெச�ல ேவ��ெம�ற �ைல�� இ��ேத�.
அ�ேபா� இர�� க��கைள �ைன�க� ேதா��ய�.
ஒ��
க�����
க���கார�க�.

ம�க�

ம�ெறா��

��க�

இர�� க����� அ��தள� பலமாக இ����. ேத�த�

ேவைலக��
�ண�க�
கா�டாம�
��ர�ேதா�
ப�யா��வா�க�. எவரா��� ம�யாைத அ��பா�க�.
ேக���
ேக��க����
ெபா��பாக�
ப��
அ��பா�க�.
இ�ப� ஆ��க��� �� இர�� க����� ��
ம�ட� �த� ேம� ம�ட� வைர��� உ�ள அ�தைன
ேப�க�ேம க���� ெகா�ைக சா��த �சய�க��
���பாள�களாக இ��தா�க�. ஆனா� த�ெபா�� ேம�
ம�ட� �ரபல ெதா�� அ�ப�களாக மா��� �� ம�ட�
“இ�ேம இவ��கள ந�� ந� வா��ைகைய இழ��
�ட��டா�” எ�� உசார���டன�.
“��� ேதாழ�கேள அ� �ர�� வா��. நா� யா�
எ�� �தலா�க���� கா�ட ேவ���” எ��
��பா� வ���� ைம� �ல� அைற�வ� ���தா�
ேபா��. ����� நகர��� ����ய ப�கெம�லாம
ெச�ெகா�ைய� தா� காண����. ஆனா� இ�ேறா?
��� �� அைழ�தா�� “���க� கா� த��யா?”
எ��ற அள��� ம�க�� மன� மா���ட�.
இவ�க�� யாேரா ஒ�வ�ட� ெச�றா� ��சய�
ந��ைடய ��� �ைட��� எ�ற ந���ைக�� தா�

ெச�ேற�.
நா� ெச�ற �ைற வா�க��த அர� ப����ட�
இ��த ச��� ெச�� பா��த ேபா� �ைன�த மா��ேய
அ�த அ�காைல ேவைல�� க����� ெதா�ட�
பைட �����பாக ஒ� ���� வாச�ப��� இ���
ெகா�� ஓ�ட��க� ெச�பவ�க�ட� த�க� க��
��ன�ைத�
ெசா��
ஓ�ட��க�
ெசா�னேதா�,
அவ�க����
ேதைவயான
உத�கைள��
ெச��
ெகா����தன�.
ம�ற
எ�த�
க��கைள��
காண��ைல.
நா�
அவ�க�ட� ேக�ட ேபா� ைவ����த ம��க����
ேசா���� பா��� ��� என���ய ��ைட எ��
ப���� எ�த அைற�� ெச�� ஓ�ட��க ேவ���
எ�ப�
வைர���
�க�
ெத�வாக�
�����
மற�காம�
“க������கைள
ஆத��க
ேதாழேர”
எ�றா�க�.
மன���� ����� ெகா�ேட ����� வா��ைக��
இர�� க����� க��க�� சாதக� பாதக�கைள
ேயா���� பா���� ெகா�ேட ப��ைய ேநா��
நக��ேத�.

அைச�க
��யாத
ச��யாக
இ��தா�க�.
பல
��வன�க�
�������
காரணமாக
இ��தா�க�.
�தலா�க����
��ம
ெசா�பமான
இ��தா�க�.
ச�க��கார�க� வ���றா�க� எ�றா� ஓ� ஒ��த
பல �தலா�கைள என��� ெத���.
ஒ� க����� க�� ��ட� எ�றா� ����� ���க
எ��� பா��தா� �வ�� �ற� ெகா�கைள� த�ர ேவ�
எைத��
பா��க
��யா�
எ��ற
அள����
ெதா�லாள�க���
(அவ�க�
ந�பாத)
கட�ளாக
இ��தா�க�. நா� கட�த கால அ�பவ��� இவ�களா�
பல
இட�க��
பா��க�ப���ேள�.
�ர�ட�ப���ேள�.
ஆனா�� �யாயவா�க�� எ���ைக அ�கமாகேவ
இ��த�.
��லைற�தனமான
க�ைட�ப�சாய���
ெச��
ெகா����தவ�கைள�
தா����
ெதா�லாள�க��� உ�ய உ�ைமகைள� ெப��� தர
பா�ப�டன�. டால� நகர� ��தக��� �ட ஒ�
அ��யாய��� இதைன� ப��� �������ேள�.
டால� நகர� ��தக ெவ���� �ழா�� �ட
ம�யாைத���ய ேதாழ� ��� த�கேவ� (ச�டம�ற
உ���ன�) தா� கல�� ெகா�� �ற���தா�.

ஆனா� இ��?
ெடபா�� வா�க��ட லாய�� இ�லாத அள���
மக�தான ேசாக வரலா��� ஒ� அ��யாயமாக நட�த
2014 பாரா�ம�ற� ேத�த� ���க� அைம�� ��ட�.
அவ�க�� ெகா�ைக காலாவ�யா���டதா? அ�ல�
தவறான ெகா�ைகைய� ����� ெகா�� இ���
ெதா���
ெகா������றா�களா?
இ�ைல
ெதா�லாள�க� இவ�கைள ந�ப�தயாராக இ�ைலயா?
அைத �ட ���ய� காரண� ஒ�� உ��.
�ல�� பண ஆைசக��காக ஒ� க���� ெகா�ைகேய
ஆழ���
��
ேதா��
�ைத�க�ப��
��ட�.
ேதாழ�க� �தலா�காக மாற �ைன�தா� எ�ன
�ைள� உ�வா��? எ�பதைன ம�க� நட�� ���த
ேத�த� �ல� உண��� உ�ளன�. இ�� ம��ம�ல.
ெமா�த இ��யா��� இ�ப��தா�,
இ��
நட�த
ஒ�
�க�
ெப�ய
ெச�வ�த��
��மண��� �ல மாத�க��� ��� கல�� ெகா�ட
ேபா� நா� அம��� இ��த வ�ைச�� ��ைதய
வ�ைச��
இ���ள
��க,
அ��க,
இர��

க����� க��கைள� சா��த அ�தைன ெப�ய
தைலக�� உ�கா��� ெகா�� அர�ைட அ����
ெகா����தா�க�. க��
��யாக�
�ள�
ப��
இ��தனேர த�ர எ�ேலா�ேம ஏேதாெவா� வைக��
ெந���ய ெசா�த�களாக�தா� இ��தன�.
அவ�க� ேப�� ெகா����த ஒ�ெவா��� எ�
கா��� ���� ெகா�ேட தா� இ��த�. பர�பர�
கலா���� ெகா�ட ேபா��� அவ�க�� அ�தர�க
���க�� அ�வ�ேபா� வா��ைதக� வ�யாக வ��
���� ெகா�ேட���த�.
ஒ� கால��� �ரபல ேப�சாளராக இ��தவ� வா�ைச
ெவ�நா����
அ����
ப��க
ைவ��
அவ�
க���ப�ைற அவ� பா��� கா��யவ�� அ�ேக
இ��தா�. இ� த�ர� ெதா�லாள�க�� எ��ம�
ேநர�ைத அ�க�ப���� ெபா��� இ���ள �தலா��
��ட�ேதா� ம��ய அர�ட� ேபா� ��ற காரண�தா�
க�� க�ட� க�� ெவ�ேய ��� எ��த�. அவ��
அசராம� “உ��ய� ����வ� உட���� ஆகா�.
இத�� ேம� க�� ந�ைம� கைர ேச��கா�” எ��
��க��� மா�யவ�� அ�ேக இ��தா�.

ஒ�ெவா�
தைலக����
��னா��
ஓரா�ர�
ெசா���கைள� ேச��க உைழ�த அவ�க�� உைழ�ைப
���� ெகா�ள ���த�.
க��
தா�
ேதா��
��ட�.
ெபா��தவைர��� ேதா�க��ைல.

அவ�கைள�

அவரவ� ����ய ெசா���கைள� ேச��� ��டன�.
கா��க� மா�� எ�� அவ�க� வா�கைள� கள�
இற��வா�க�. க���� 3000 ஓ����� ���தா��
கவைல�பட மா�டா�க�. எ�த�ப�க� ெபா�ட�கா�
உ�ள�. எவைர� �னா�யாக ைவ�� வைள���
ேபாடலா� எ�� வா��க���� ப��� ெகா����
ெகா����பா�க�.
எ�ேபா�� ேபால உ�ைமயான க����� ேதாழ�
��தாபா�
எ��
ெதா�ைட
த���
வ�ற
ெச�ெகா�ைய
ஏ��
��ட���
கைள���
ேபா���பா�.
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வைலதள�க��
அ�க�
�ம���க�ப���ற,
�ம�சன���ளா��ற இர�� க��க�, ஒ�� ��க
ம�ெறா�� கா��ர�. இேத ேபால நட�� ���த
ேத�த��
வைலதள�கைள�
ச�யான
�ைற��
பய�ப���� ெகா��, அத�
���
ேபா��கைள
உண��� தன��� சாதகமாக� பய�ப���� ெகா�டவ�
�ரதம� நேர��ரேமா�.
ந�ப��யாத அள��� ஓ�� எ���ைகைய� ெப�ற
இர�� க��க�, ஒ�� அ��க ம�ெறா�� பா.ஜ.க.
இர�� க��க�� ெப�ற வா��க� �� சத��த�
அவ�க��கான ஆதர� ஓ�� அ�ல. ம�க� மன��
மா�� க���� ேம� உ�வான ெவ����, எ�����

ேச���
தா�
இவ�க���
இ�த
அ��கார�ைத� ெகா��க ைவ���ள�.

அள���

�த�� கா��ர� க��ைய� பா��� �டலா�.
இ�ன��
வயதானவ�க�
இ����
ெசா�ல���ய ஒ� வாசக� இ�.

��க��

“உ�க��ெக�லா�
கா��ர��
ம�யாைத
எ�ேக
ெத�ய�ேபா��ற�? அ� உைத ப�� ர�த� ��� இ�த
நா����� �த��ர� வா��� ெகா��த க�� கா��ர�.
கா��ர� க�� எ�� ச�ைவ ேநா��� ெச�� மா�ல�
க��கைள� தைல���யேதா அ�ேற இ��யா��
வள�����, ��டா�� த��வ�� ேக�����யாக
மா���ட�” எ��றா�க�.
இ���
ெகா�ச�
எதா��தவா�யாக
மற�காம� ஒ�ைற� �������றா�க�.

உ�ளவ�க�

“ஒ� ேவைள இ�தைன கால� கா��ர� ம���
ஆ���� இ�லாம� இ�����தா� இ��யா எ�ற
நாேட இ�����கா�. மா�ல ���ைனக� உ�ச�����
ெச�� இ�ேநர� நா� ��� ��டாக� �த��
ேபா�����.”

உ�ைம தா�. அத��
பா��� �டலா�.

��னா�

�ல

�சய�கைள�

நட�� ���த ேத�த�� த��நா��� கா��ர� ெப�ற
வா��க� ப�ேனழைர ல�ச� வா��க�. இைத �ட�
ப�� மட�� அ�க� ெப�ற க�� அ��க. ேந��
�ைள�த ேத��க �ட ��� ல�ச� வா��க�
கா��ரைஸ �ட அ�க� ெப���ள�.
ஏ� இ�த� ப�பாதாள ����?
ெபா�ம�க�
ப�ட
பா�கைள
�ட,
ஒ�
ெதா���ைற��
ச�ம�த�ப�ட
எ�ைன�
ேபா�றவ�க����,
�க�
ெப�ய
�த��
ேபா�டவ�க��
கட�த
ப�தா��க��
ெப�ற
மனஉைள�ச�, அவமான�க�, இழ��க� ஏராளமான�.
இ� த�ர� த�ழ�க� எ�றாேல எ���கா� ேபால�
கச�த ேகாமக� வ��த ெவ��ற� ெகா�ைக, ெதா��
ெகா�ைக, எ�� எ�த� ப�க� பா��தா�� ஏராளமான
இழ��கைள� த�த�. இ� த�ர� கா��ர� க����
மா�றா� தா� மன�பா�ைம ஒ�ெவா� த�ழ�க����
மன���� ெவ�ைய உ�வா��ய�. கா��ர� க����
ஒ�ெவா�
ெகா�ைக��
த��ப�ட
நப�க��

வள����� உத�யேத த�ர நா��� வள����� எ�த
�த���� உதவ��ைல.
கைட�யாக “����� ெவ�ைளய�க�ட���� ெப�ற
�த��ர நா�ைட அெம��க ெவ�ைள�ட� ம����யாக
ஒ�பைட�பேத தன� கடைம” எ��
ம�ேமாக�
ம��ம�ல ஒ�ெவா�வ�ேம ெசய�ப�டவ�க�.
இ�� கா��ர� க���� அ�தைன ேப�கைள��
ம�க� ��ைப ேபாலேவ ��� எ��� ��டன�.
நா� என� கைட� �� �ைல எ�� ெவ���ட
ேபா� ��வ�மா� எ��ேன�. அ� தா� நட���ள�.
இ���
�ல
மாத�க��
த�ேபா�
ஆ���
ெகா������ கா��ர� அரசா�க� ெத��� �ட���
��ைபயாக மாற� ேபா��ற�. இ�த� ப�தா��க��
கா��ர� அரசா�க� ம�க��காக� ெச���ேறா�
எ�� ெசா��� ெகா�� ெச�த ேக� ேக�ட
சமா�சார�கைள ம�க� இ�ன�� ��ைமயாக� ����
ெகா�ள��ைல.
இவ�க� உ�வா�� உ�ள
ஒ�ப�த�க��
�ைளைவ

ஒ�ெவா� ப�னா��
��சய�
அ��த
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ஆ��க�� இ��யா ெமா�த�� உண��. ���க�
த��� இ��கா�. �த� இ���� �வசா�க� இ�த
நா����� பாரமாக இ��பவ�க� எ��ற �ைல��
மா����பா�க�. ப����ைகக� வா�லாக ெவ�ேய
ெத��த
ம���
ெத�யாத
�சய�கைள�
ப��
“ெவ�ைள
அ�ைமக�”
எ�ற
��
���
எ����ேள�.
ஆனா� இதைன �ட மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட
�ைதகைள இ��யா���� வர அ�ம� ெகா����ள
��� அைம�ச� �ர�ப ெமா�� (ெஜய�� நடராஜ�
ைக�� இ��த �����ழ� ெபா���) ெச���ள
கா�ய��� பலைன அ��த ஐ�தா��க�� ஒ�ெவா�
இ��ய�� உணர ����. அதைன� ப�� இ��
ெவ�யான �� ��� ேப���ேள�.
கா��ர� க��ைய� ேத��த ந�ப�, ம��� ேவ� �ல
க��க�� இ��� ெகா�� ெந��கமான ெதாட���
இ��த பல ந�ப�க� ந�� எ�ைல�� ெவ�ேய ெச��
��டன�. காரண� ���ப� ���ப உ�ைமயான
�சய�கைள எ� பா�ைவ�� ப�ட க����கைள
அவ�களா� ஏ��� ெகா�ள ��ய��ைல. மா��
அர�ய� பா�ைவ ெகா�டவ�க�� �����ட �ல�

அைழ�� �வாத� ெச�� ெகா�� தா� இ����றன�.
நா� ெகா�ட வா��ைக ெந��ைறக��, நா� பா����
அர�ய� க��க�� ெகா�ைக சா��த பா�ைவக��
ெவ�ேவ� எ�பதைன ப��தவ�களா� �ட� ����
ெகா�ள ��ய��ைல எ�ப� தா� ஆ�ச�யமாக
உளள�.
அதனா�
எ�ன?
எவ�ட��
அ����ைழ�க
அவ�ய��லாத வா��ைக வாழ ஆைச�ப�பவ�க��,
அ�ப� வா��� ெகா����பவ�க�� வா��ைக��
ம�றவ�க��
பா�ைவ��
���யாசமாக�தாேன
இ����.
���பாக� கா��ர� க��ைய� ப��� த�ெபா��
வைலதள�க��
வ��
உலா�
ெகா������
இைளஞ�க���� ��ய ைவ�க ேவ��� எ�பத�காக�
���கமாக எ�� ைவ�க �����னேற�. ெச�த பா��
எ�� ஒ��� �ட��டா�. உ�ேள
�ைத�தா��
���� எ��� �டக�� வா����ள�? நேர��ர
ேமா��� ஒ� வ�ட ஆ����� �றேக இவ�� த����
தராதர�� �வா��க ேவ��ய �சயமாக இ����
எ�� ந����ேற�. காரண� பாழைட�த ��ைட ��த�

ெச�� ம�ப���
ஆக����.

���கேவ

இ�த

ஒ�

வ�ட�

இ� த�ர நட�� ெகா������ ஈரா� �ர�சைன
இ��யாைவ�� தா�க���ய ஆப���ள�. ேமா���
உ��யான ��ைவ� ெபா���� பா��தா� நா���
தைல�� மாற����. இ� ���� ��வாக �ைர��
ேப�ேவா�.
ந�ைம ஆ�ட ஆ��ேலய�க��� எ�ப� இ��ய�க��
க��
இ��க
ேவ���
எ��
��ட���
ெசயலா��னா�கேளா? அைத�ேபால அர�ய� க����
எ�ப� இ��க ேவ��� எ�� ���யாசமான ��தைன
ஒ� ெவ�ைளய� மன�� ேதா��ய�.
இ��ய
�த��ர����
���
���ட�
அரசா�க������ ஓ�� ெப�ற ஐ.�.எ� அ�கா�யான
ஆல�
ஆ�ேகாட�ய�
���
எ�பவ�ைடய
��தைன�� உ�வான க�� (அைம��) தா� இ�த�
கா��ர� க��.
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ஊ��
வா��த
ேபா�
கா��ர�
க��ைய�
ேச��தவ�கைள யாைரயாவ� பா��க ேவ�����தா�
“அவ� கா��ர�கார�. த��� த�டா�� ெக�லா� ேபாற
ம�ச� இ�ல�பா” எ�பா�க�.
ைந�� ேபான அ�த� கத��ச�ைட, கத�ேவ�� எ�ப�
ஒ� அைடயாள�. அவ�க�� அைம���, சா��க��
ம�ெறா� அைடயாள�.
உ���
�ற��
இ�ப��தா�
கா��ர�கார�க�� வா��தா�க�.

ஒ�ெவா�

ஆனா� த�ெபா�� கா��ர� க�� எ�ப� ப�னா��
��வன�. க���� உ�ள ஒ�ெவா�வ�� பர�� ����
ெசயலா���
ெகா������
அ�த
��வன���

�ர���க�. பண� தா� �ரதான�. பண�
தா�
ெகா�ைக. ெகா�ைள எ�ப� க�� ஆதார� ெகா�ைக.
ஆ��ேலய�க�ட�
ேபச,
உறவாட,
த�க�
�ர�சைனகைள� ப�� எ���ைர�க ஆ��ேலய� ஆல�
ஆ�ேடா�ய� ��� உ�வா��ய க�� தா� கா��ர�.
கா��ர�
எ�ற
ெபயைர�
தா���
ெகா��
ஆ��ேலய��
��வாக�ைத�
தா���
�����
ெகா����த�. இ��யா �த��ர� ெப�வத�� ���
ப�ேவ�
இட�க��
எ����க��,
�ள���க��
இைட�டா� நட�க ெவ�ைளய�க� ேயா��தா�க�.
1885 ஆ� ஆ�� அ�ெபா�� கவ�ன� ெஜனரலாக
இ��த ட��� �ர��� ஆேலாசைன�� ( மத
��யாக� சா� ��யாக ம�கைள� ����� ச�ைட�ட
ைவ�� ஒ��ைமைய� �ைல�ப�) ேப��
ேமேல
ெசா�ன ஆல� எ�ற ெவ�ைளய� �ல� கா��ர�
க�� உ�வான�.
�த� இ�ப� வ�ட� இவேர தைலைம� ெபா����
இ��தா�.
அ�ேபா� இவ� ப��கரமாக� ெசா�ன ஒ� �சய�ைத

இ�ேபா� நா� �ைன��� பா��ப� அவ�யமா��.
“நா� அர�ய� ��யாக� ����ேறாேம த�ர இ��
ச�க� �����த க����க��� இட��ைல. எவ��
��ட��� அ� ����� ேபச��டா�. எனேவ மத�,
அ��டான�,வ�ணா�ரம� ேபா�றவ�ைற� ��ப����
�தமாக எவ�� நட�� ெகா�ள��டா�” எ��
அர�யா� ெசா����ளா� எ�றா�. “எனேவ
மத
ஆ�சார��, �ல ஆ�சார�� இ�ேக பா�கா�க�ப��”
எ�றா�.
�ைத ஒ�� ேபா�டா� எ� �ைள��ேமா? அ� தா�
இ�� �ஷ ���சமா� வ�� வள��� ����ள�.
காலமா�ற���
ஒ�ெவா�
சமய����
ஒ�ெவா�
�தமாக
மா�யப�
வ�த
கா��ர�,
ேந�,
இ��ரா,ரா��,ேசா�யா எ�� வ�� இ�� ரா���
ைக�� வ���ள�. நாைள ேசா�யா�� ம�மக�
“ைக“��� ேபானா�� ஆ�ச�ய�ப�வத���ைல.
“�ராத
�ைளயா���
��ைள“களான
மகைன��
ம�மகைன�� ந�� இ�த� ெப�ய ேதச� கா����ப�
தா� ந� நா��� ெப�ய �க� ெப�ய ெகா�ைம. ந�ல
ேவைள இ�த �ைற இ�த மாஃ�யா ��ப�ட����

இ��யா த���� ��ட�.
�த��ர���� ��� இ��த “கா��ர� ேப�ய�க�”
எ�ப� ேவ�. இ�� உ�ள “கா��ர� க��” எ�ப�
ேவ�.
இ��
இ����
கா��ர�வா�க�
ஊழ�வா�களாக மா��ேபானதா� மகா�மா கா�� க�ட
�ராம� ெபா�ளாதார� அ�ெவ��க�த�கதாக
மா�
உ�ள�.
“ஏ� இ�த நா��� �வசா�க� இ�த� பாழா�� ேபான
�வசாய�ைத�
க��
மாற����
ெகா������றா�க�?”
எ��
���யவா�க�
ேக���ற அள���� ���சா�கைள� கா��ர� க��
வள����ள�. இ���ள க�ம வள�க� எ�ப�
ேதச���
வள�����
உதவ���ய�.
அதைன�
ப�னா�� ��வன�க��� ��றா� ம��ேம இ�த
நா� வள� ெப�� எ�� ெபா�ளாதார ேமைதக�
அ��வா�காக� ெசா�� ந�ைம ர�����றா�க�.
கா��ைய, ேந�ைவ இ�� �ட �ம�����றா�க�.
அவ�க�� ெகா�ைகக�� �ழ�ப�க� இ��தேத த�ர
அவ�க�� த��ப�ட வா��ைக ���� கவ��தா�
அவ�க��
ேநா�க�
இ�த�
ேதச�ைத�

ெகா�ைளய����
த�ைன
வள����
ெகா�ள
�ய���க��ைல. கா�� தன� ���ப�ைத ஆ��
அ�கார� ப�க� அ�ட�ட��ைல.
ஆனா� ேந�வா� பல �த�க�� ெம���ட�ப���
இ��ரா கா��யா� ேசா��க ��ய��ைல. அ�கார
ேபாைத
எ�ப�
அைன�ைத��
�ட
ேமலான�
எ�பைத�தா� அவ�� ஒ�ெவா� ������ நம��
இ�� பாடமாக� க��� த�� ெகா������ற�.
ம�ற க��க�� ஊழ�கைள எ��� எவ�� �ம����
�ட ����. ேபாப�� �ர�� ஊழ� �த� இ��
��க�� மா��� ெகா�ட �ெப��ர� ஊழ� வைர���
இத� ச���ர கைத �க ��ட�. ப�� ேதா� ேபா���ய
இ�த� கா��ர� எ�ற ெப��சா��� வ�டவாள�
ேந� கால��� இ��ேத ெதாட�� ��ட�.
அ�ேபா� ���ட�� ைஹ க�ஷனராக� ப����த
�.ேக.���ணேமன� ���ைறகைள �� ரா�வ����
�� வா��� 80 ல�ச�
�பா�
ஒ�ப�த���காக
ெவ�நா�� ��வன��ட� ைகெய����டா�.
அ�ேபா�
இ��ய
ேதைவ�ப�ட�. 80

ரா�வ����
4603
��க�
ல�ச� �பா��� 1500 ��க�

வா��வத�� ஒ�ப�த� உ�வா�க�ப�ட�. ஒ�ப�த�
ேபாட�ப��
ஒ�ப�
மாத�க�
ஆன
ேபா��
வா�க�ப�ட
��க�
இரா�வ��ட�
ஒ�பைட�க�பட��ைல.
ச�ம�த�ப�ட
��வன�
��கைள ஒ�பைட��� ��ேப ஒ�ப�த��� �ற�ப�ட
ெப��பாலான
பண�
அ�த
��வன�����
ெச��த�ப�� ��ட�. 1949 ஆ� ஆ�� 150 ��க�
ம��� இ��ய அர�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட�. �ரதமேரா
அ�த ���க� இரா�வ� ெப��� ெகா���ப�
வ�����னா�.
இ�த
ஊழைல�ப��
�சா��க
ேந�
அர�னா�
அன�தசயன�
ஐய�கா�
தைலைம��
�சாரைன
க�ஷ� அைம�க�ப�ட�. �சாரைன க�ஷ� ��ம�ற
�சாரைன�� உ�தர��ட�. ஆனா� ேந� ��ம�ற
�சாரைன��
ஒ���ெகா�ள��ைல.
அ�ேபா�
உ��ைற அைம�சராக இ��த ேகா��த வ�லா� ப��
ெச�ட�ப�
30,
1955�
ஒ�
அ��ைக�ைன
ெவ���டா�.
அத�ப�
ஊழ�
வழ��
���க�ப�வதாக��,
எ���க��க�
����
அைடயா��டா� இ��ர�சைன ேத�த� �ர�சார�����
பய�ப���� ெகா�ளலா� எ��� ெத���தா�.

இ�� ஆ�ச�ய�பட���ய அ�ச� எ�னெவ�றா� இ�த
ஊழ�� ெதாட��ைடய �.ேக.���ணேமன� (��ரவ�
3 1956) இலாகா இ�லாத அைம�சராக� ேச����
ெகா�ள�ப�டா�. இவேர தா� ��னா�� ேந���
ந���ைக�� உ�யவராக�� மா�னா�. இவைரேய
��னா��
ேந�,
ேமனைன
பா�கா���
�ைற
அைம�சராக�� �ய��தா�.
கா��ர��
ஊழ�
பயண�
எ�ப�
ெதாட��ய�. 2014 கைட�� க�ட ேநர�
ெதா��� ெதாட��த�.

1948�
வைர���

ஒ�ெவா� காலக�ட���� கா��ர�� �ல ந�ல
�க�க� ெத�ப�� க��ைய அ��த� க�ட����
நக��த உத�ய�. அ� காமராஜ�, க�க� ேபா�ற
த�னலம�ற ம�த�க�� ேசைவைய� பய�ப����
ெகா�ட�. அ��கலா� ஆசா� ேபா�ற மத�சா�ப�ற
தைலவ�க� �ல� ���ெபா�ைவ ெபற ���த�.
கா��� �த� க�யா�ம� வைர��� இவ�கைள�
ேபா�ற
தைலவ�க��
�க�கைள
ைவ���தா�
கா��ர� தன� ெச�வா�ைக த�க ைவ��� ெகா�ட�.
இைவெய�லா� 1970 ஆ� ஆ�ேடா� ���� ேபான�.

கா��ர� க���� கா�� ேதைவ�ப�டா�.
கா���� ெகா�ைக ேதைவ�பட��ைல.

ஆனா�

1980���
�ற�
கா��ைய�
ேபால�
காமராஜ��
ெகா�ைகக��
இ�ேக
ேக��
ேக�பார���
ேபா���ட�. நா�க� கா��யவா�க� எ�� ெசா���
ெகா��
����
ஒ�ெவா�
கா��ர�
க��
�ர�க�க�� சாராய அ�ப� �ஜ� ம�ைலயா���
ந���கட� ப�டவ�க�.
காரண� கா��யா� பய�ப���ய ெபா��க� ல�ட��
ஏல���� வ�த ேபா� அதைன அ�க �ைல ெகா���
எ��தவ�
இ�த
ம�ைலயா
தா�.
கா����
ெகா�ைககேள கலாவ�யான ��� அவ� பய�ப���ய
ெபா��க��� இவ�க� எ�ேக ம�யாைத தர����?
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ெமஜா����� ைமனா�����
ேச��த கைத

ம�ற நா�க�� எ�ப�ேயா? இ��யா��
உ�ள
ஒ�ெவா� அர�ய�வா�க�� என�� ஞா�யாக�தா�
ெத���றா�க�.
����
�ற�தவ�கைள
ஞா�
எ�றைழ�தா� இவ�கைள�� ��க� அ�ப��தாேன
அைழ�க ேவ���. ���பாக ெவ�க�, மான�, ��,
ெசாரைண எ��ம�ற ஜ�� ேபால� பண� எ�பத�காக
எ�த அள��� ேவ��மானா�� ெச�ேவா� எ��ற
���� வாழ���யவ�க�.
சாதாரண�
��றவழ���
ச�ம�த�ப�டவ�கைள�
�ைக�பட� எ��க �ய����� ேபா�� ������
த�கள� �க�ைத ���ெகா�� ெச��� ம�த�க�
ம���� இவ�க� ம��� தா� மகா� ேபால�

����வேலா�
������றா�க�.
தய��வ��ைல.

அைடயாள�ப����
அத� �ல� ஆதாய�

ெகா�ள
ெபற��

ஒ� ெதா��சாைல�� தைலைம� ெபா���� இ����
என��, ஒ�ெவா� நா�� ��த�� க�ட� ேபால�தா�
கட���ற�. பலதர�ப�ட �ர�சைனக�, த� ம�த
வ��ர�, வ�ம�, �ேராத�, ேபா��, ெபாறாைம, அள�
கட�த ஆைசக�ட� வா�� சக ம�த�கைள� தா��
அவ�கைள� சமா��� வர ேவ��யதாக உ�ள�.
ந��ைடய
இல���
அவ�க�ைடய
ேநா�க��
ெவ�ேவ� �ைச�� இ��தா�� ஏேதாெவா� �����
இைண�� ���� ���� ���� ேச��� ெச���
ேபா� தா� �ர�சைன��லாத ��வாக�ைத உ�வா�க
����ற�.
எ�த அள��� மன�ப��வ� இ��தா�� இர� ேநர���
��க� வராத சமய��� ெதா��சாைல� �ர�சைனக�
மன�� �தாகரமாக வ�� ேபா��ற�.
இ�
ேபா�ற
சமய�க��
ந�
நா���
உ�ள
அர�ய�வா�கைள�தா�
அ��க�
�ைன���
ெகா�வ���. எ�ப� இவ�களா� ��ம�யாக வாழ

����ற�. ���த வைர��� ேந�ைமயாக�தா� தா�
வா��� பா��ேபாேம? எ�� ேயா��� வா�� நம�ேக
இ�தைன இைட�ச�க� எ��ற ேபா� நா�ேதா��
அ��தவ�
கா���
ஆைச�ப��
இவ�க��
மேனா�ைல��, இவ�க� வா��ைக�� �ன�ேதா��
ச����� சவா�க�� எ�ப� இவ�கைள ��ம�யாக
உற�க ைவ��� எ�� ேயா���� பா���� ேபா� பய�
வ�� எ���பா����ற�.
ெதாட���யான இர� ேவைலக� இ��� ���ய ேநர�
ம��� தா� ��க���ய வா��� �ைட���. அ��த
நா� ந� ேவைலக�� கா�ட ��யாத ஆ�வ�, ேபா���
ெகா�ள ��யாத ேசா��, அ��த��� உ�வா�� உட�
��யான
பா���க�
எ��
நரக
ேவதைனகைள
அ�ப���� ேபா� தா� ஒ� ம�த���� ��க� எ�த
அள��� ���ய� எ�பதைன உண��� ெகா�ள
����?
ஆனா� ஒ�ெவா� அர�ய�வா�க�� ��க கண�ைக
எ���� பா��தா� அ�ெவா� ��க� கண�காக�தா�
இ����.
இைட�டாத
அவ�க��
ஒ�ெவா�
பயண���� பய� தா� �ரதானமாக இ����. பண�
ம���
தா�
ெகா�ைகயாக
இ����ற�.

ெகா�ைள�கார� எ�ற ெபய� வ�தேபா���.
த� ம�த���� ���ப� எ�ப� வர�.
ஆனா�
அர�ய�வா�க���
அ�ேவ
சாபமாக�
ேபா�����ற�. ம�க� மன�� இ�� வைர���
���� தைலவ�கைள இ�ேபா� �ைன��� பா��க�.
ஒ�� ���ப� இ��கா� அ�ல� ���ப�ைத� ப�த�
த�� ஒ��� ைவ����பா�க�. ஆனா�
இ��
��க�� தயா� அ�மா ப�� பா�ைட� பா��தா�
ப�தாபமாக உ�ள�.
த� பத�ைய� த� மக��ேக ���� ெகா��க
மன��லாத கைலஞைர�தா� இ�ன�� இ�த “த���
ச�க���காக இ�தைன கால�� இவ� உைழ�தா�”
எ�ற ந�ப ேவ��யதாக உ�ள�.
ஏ� ��க இ�த� ேத�த�� ேதா�ற�? அத�கான
காரண�க�
எ�ன?
எ��
ந�ப�
�னா
எ������தா�. ஏ� ெஜ��க ேவ��� எ�பத�கான
காரண�ைத அவ� ெசா�ல��ைல.
��க��� ஊழ� எ�ற வா��ைத ��த�ல. ஊழ����
பல ந�ன �ள�க�கைள� ெகா��தவ� தா� கைலஞ�.

�சா���� ��ப��ேக மய�க�ைத� தர���ய கைல��
ேத��� ெப�றவ�� �றைம அவ�� வா��க�ட�
எ��பா��க ���மா?
��றவழ���
ச�ம�த�ப�டவ�
க�ெமா�.
அவ�
�ரா�யா�ட� ேப�ய உைரயாட�க� அைன�ைத��
ேக�டவ�க� மன�� இ�ப�� ேதா�������?
��சய�
இ��யாைவ
ஜனநாயக���
�ல�
ேத��ெத��தவ�க� தா� ஆ���றா�களா? இ�ைல
அவ�கைள� ��னா� இ��� இய��பவ�க� �ல�
இ��யா இய����றதா எ��.
த�ைன� ேகவல��� உ�ச���ேக ெகா�� ேபானவ�
த� மக� எ�பதா� அவைர� கைலஞரா� �ற�க��க
��ய��ைல.
அவைர��
ைத�யமாக�
ேத�த�
�ர�சார����
அ���
ைவ���றா�.
மாவ�ட�
ெசயலாள�க�� அைச�க ��யாத ரா��ய� ஒ�
ப�க�. அவ�க� த�க� வா��கைள �������
����க�.
�டா���
ேகாப����
ஆளா�
��ேவாேமா எ�� ேயா���� ப��னா�கேள த�ர
“நா� ��க� தா�. எ� தைலவ� கைலஞ�” எ��
இ�ன�� ெசா���ெகா�� இ���� ெதா�ட�கைள

அ�தைன ேப�க�� மற�� ��டா�க�.
ெஜயல�தா த�க� ேம� ேக� ேபா�� உ�ேள ைவ��
��வாேரா? எ�� பய��� பா�� ேப�க�. தா�க�
ேச��� ைவ���ள ெசா���� ஆ��யாள�களா� ப�க�
வ�� ��ேமா எ�� ம��� ெகா����தவ�க�
���ேப�க�. �றெக�ப� கள�ப� நட���. கைட���
கலகல��
��ட�.
�ர���
ப�த�
������
ெப�யசா� �த� �ர��� மக� அழ�� வைர���
உ�டான
ப�சாய��கைள�
���க
வ���லாத
கைலஞ���
ெவ��
எ�ப��
�ைட���.
க��
எ�பதைன ���ப��� இ��� த�யாக� ���காத
வைர��� ��க எ�ற க���� எ�த� கால����
�ேமாசன� எ�பேத இ�ைல.
கா��ர� ேவ���. க�ெமா�ைய� கா�பா�ற. ஆ.
ராசா ேவ��� த�க� ���ப மான�ைத� கா�பா���
ெகா�ள. “இன� கா�ேபா�. ெமா� கா�ேபா�. “�ற
மறவேன ேதா� த�� மா� ��� எ� ��னா� வா”
எ�� க�த� எ��� கைலஞ��� இ�த �ைற
வா�க��க வ�த �த� தைல�ைற வா�காள�க��
மேனா�ைலைய எவ�� ��யைவ�க �ய���க��ைல
எ�ப� தா� ஆ�ச�யமாக உ�ள�.

த�ழ�க�� தா� ெமா�ைய மற�க��க ��ெமா��தவ�
எ�.�.ஆ�. அதைன வ�ெமா��தவ� கைலஞ�. இ�ேவ
ச�ெய��
அ�சார�
ேபா�டவ�
ெஜயல�தா.
�றெக�ப�
இ�ேபாைதய
இைளய�க���
ெமா�
����� ெத���.
மறவ�
எ�றா�
எ�ன?
எ��
இ�ைறய
மாணவ�க�ட� ேக��� பா��க�. 99 சத��த
மாணவ�க� அ�த�பட� ��� ஆகைலேய? எ�� தா�
ெசா�வா�க�. ஒ� ��க ந�ப� ெசா�ன� ேபால
இய�ைக கைலஞைர அைழ��� ெகா��� ேபா�
ம��ேம (�ழ�ப����� �ற�) ��க
இய�பான
பாைத��� �����.
ம�ற மா�ல�கைள �ட� த��நா� பல �த�க��
��ேன���ள�
எ��
���
�பர��க�
கைதயள���றா�க�. அத���
காரண�
�ரெசா�
மாற�
ெகா��
வ�த
ப�னா��
ஒ�ப�த�க�.
ெச�ைன�� வ�த ெவ�நா�� ��வன�க� தா�
காரண� எ��றா�க�.
இ��
ேநா��யா��
வ�டவாள�
ெவ�ேய
வ���ள�. பா��க�ப�ட அ�தைன ேப�க�� ெத���

����றா�க�.
ச�பா��த
��வன�
அ��தவ�
ைக��
ஒ�பைட����� அ�ேபா �வ ச�ேபா எ�� ெச��
��டா�க�. ேநா��யா சமா�சார� த�ேபா� ெவ�ேய
வ���ள�. ேதா�ட� ேதா�ட இ��� எ�தைன
�த�க� வ�ேமா?
ஒ� ப�னா�� ��வன� உ�ேள வ�� தா� இ��யா
வளர
ேவ��ெம�றா�
ஆ��யாள�க��
பா�ைவ�ேகாளா� எ�� அ��த�.
அத�� ேமேல வர���ய ��வன��� �ல� ஒ�ெவா�
அர�ய�வா�க�� தா�க� ெபற ����ற ஆதாய�
தா� காரண� எ�பைத எ�தைன ேப�களா� உண���
இ��க ���� ந������க�? �ைலவா� உய���,
�����ழ� ��ேக�� இ�ேக உ�வாக ���ய�காரண�
இ�த ��வன�கேள.
இ�ேக
ம�ைக�கைட
ைவ����பவ�
தைல�ைற
தைல�ைறயாக� த� தைலயா� த��� �����
அவ���
எ�த
அரசா�க���
ஆதர��
�ைட�தபா��ைல. வ���ட� கட� ேக��� ெச�றா�
ெச�றா� க�பா� அ���� �ர����றா�க�. ஆனா�

ம�க�� வ��பண�ைத� ப�னா�� ��வன�க����
தாைர வா����றா�க�. ேக�டா� நா��� வள���ேய
���ய� எ��றா�க�.
இ�த இட��� தா� நேர��ர ேமா� த��த�ைமயாக
இ����றா�. அவ�
ேம�
ைவ�க�ப��
அ�தைன
��ற�சா��கைள�� �� த� பாைதைய� ெத�வாக
வ���� ெகா��, த� எ��கைள�� சமா����
���ய கால��� ேமேல வ�தவ�.
���ப� பார� இ�ைல. இ�� வைர��� ஊழ�
��ற�சா�� இ�ைல. ��வாக� �றைமய�றவ� எ��
எவ�� ெசா�ல ��யாத அள��� ஏ�கனேவ இ��த
�த�வ� பத� �ல� த� ���ைரைய� ப��தவ�.
ம�ேமாக� �� ஆ���� வ�தம��த ேபா� அவைர��
வானாளவ
�க��தன�.
ஆனா�
அவரா�
��வாக��ற����, ஆ�� அ�கார����� உ�டான
இைடெவ�ைய ச�யான �ைற�� �ர�ப� ெத�யாத
காரண�தா� ப� ஒ� ப�க�. பாவ� ஒ� ப�க� எ��
இ�� ப�தாபமான �ரதம� ப��ய�� ேச��� ��டா�.
நேர��ர ேமா� �ற�த ��வா� எ�பைத� கா����
�க�
�ற�த
அர�ய�வா�.
இ��ய

அர�ய�வா�க����ய
த��த�ைமயான
�ண�ைத
மன�� ப������ பா���� ெகா�ள��. அ�தைன
�ணா��ய�க�� இவ���� ெபா����.
ம�ேமாக� �� “�தலா�களா� ம��� இ�த நா�
வள��” எ�� உ��யாக ந��னா�. ேமா��� அேத
தா�
ெசா���றா�.
ஆனா�
“�ப�தைனக���
உ�ப�ட�” எ�ெறா� வா��ைதகைள�� ேச��� தா�
ெசா���றா�.
ெபா���
இ���
தா�
பா��க
ேவ���.
அர�ய�வா�கைள�
�ைற
ெசா�வ�
ஒ�
�ற�
இ��க���. ந� த�ழ�க�� அர�ய� அ�� எ�ப�
உலக� �ர��� ெப�ற�. நட�� ���த பாரா�ம�ற�
ேத�த� �ட� பல உ�ைமகைள ெவ��ச� ேபா���
கா��ய�.
வா��� ேசக���� ஈ�ப�ட ��க, அ��க வா��
க���ல� ேத�த� ேபால�தா� பர�பர� ��ற� சா���
ெகா�டா�க�.
வா�காள�க���
இ�த�
ேத�த�
எத�காக நட���ற� எ�ப� �ட� ெத��மா? எ�ற
ச�ேதக� வ������.
கட�த

கால���

நா�

ேத��ெத��த

ந�க�

எ�.எ�.ச��ர�, ராமராஜ�, ����, ெந�ேபா�ய�
ேபா�றவ�க��, கைலஞ� மக� அழ�� ேபா�றவ�க��
அ�வள� ெப�ய பாரா�ம�ற க��ட��� எ�த
�ைல�� ப������பா�கேளா? ெமா� �ழ�ப���
�� ����� ேபா� ���� இவ�களா� அ�கப�ச�
�ைட�த ேப�டா காைச வா��� ெகா�� ெட��ைய
ஐ�� வ�ட����� ���� பா��த� தா� ��சமாக
இ����.
தா�க� �ற�த மாவ�ட�ைத� ப��ேய ��ைமயாக�
ெத�யாதவ�க��, ெட�� அர�ய� லா�ைய� ப���
���� ெகா�ளேவ ��யாதவ�கைள�� ைவ�� எ�ன
ெச�ய ����? ஆ�� ம�ைத கண�காக அ���
“ஆ��ல ேபாற த��ைய அ������க” அ���
ைவ�தவ�கைள ந��� ெகா�� தா� த�ழ�க� த�க�
�ர�சைனகைள இவ�க� ���� ைவ�பா�க� எ��
இ�� வைர��� ந��� ெகா�� இ����றா�க�.
இவ�கைள ைவ��� ெகா�� த��நா��� எ�த�
�ர�சைனைய ெட�� வாலா�க�ட� ேபாரா� ெஜ��க
����?
எ�த� �ைறைய� ைக�ப��னா� நம�� வ�மான�
அ�க� �ைட��� எ�பைத� ��க� க��� ெகா���

��ட�.
இ�
வா���
�ைட���
அைனவ��,
அர�ய��� ஆைச�ப�பவ�க���� பால
தாேன இ����.

ெட��
மாடமாக�

ப��த கணவா�க� வா�� ெச�ைன�� ப�வான
ஒ��� சத��த�ைத எ���� பா��தாேல நம��� பல
உ�ைமக� ெத�ய வர����. ஒ�ெவா� �ைற��
ஜனநாயக கடைமைய ஆ��பவ�க� ப��காத பாமர
ம�க� ம��ேம. இ�த �ைற ம��� ச��� ��தலாக
�த� �ைறயாக ஓ�ட��க வ�த இைளய� ��ட�, இ�
த�ர� ெகாைலெவ�ைய மன�� ேத�� ைவ����த
ந��தரவ��க�� ��ட� ேச��� ��மா���� ���
��டா�க�. ேநா�டா ப�ட� ைவ�த�ட� இ���
பல��� ��யா� ��ட�.
ஒ�ெவா�
ேத�த�
வ��
ேபா��
ஒ�ெவா�
அர�ய�க��க�� இர�� �சய�க�� கவனமாக
இ����றா�க�. ைமனா��� ம��� தா��த�ப�ட ச�க
ம�க�� ஓ�� வ��. இ�த இர�� ச�க ம�க��
ஓ���கைள� ெபற ��யாத எ�த� க���� ெவ�ல
��யா�
எ�ற
மாைய
இ�த�
ேத�த��

உைட�க�ப���ள�.
���பாக உ.� த�க�தைல� மாயாவ��� இ�த�
ேத�த�� த�� ம�க� ெகா��த அ� எ�த� கால����
மற�க ��யாத ஒ��. இ��யா��
தைல��ைய
��ண��ப�� ஒ�ெவா� �ைற�� அைச�க ��யாத
ச��யாக �ள��� ெகா����த உ.�
மா�ல���
����ட�த�க
ெதா��ைய�
த�ர�
ெப��பாலான
����
ெதா��க�
�ட�
பா.ஜ.க
��ேக
ஆதரவ����ளன�. கா���
�த�
க��யா�ம�
வைர��� இ�ப��தா� நட���ள�.
இ�த� ேத�த�� தா� ைமனா��� ச�க� ெமஜா���
ச�க��ட� ��ட� ேச����ள அ�சய� நட���ள�.
இதனா� தா� பா.ஜ.க. த��ெப��பா�ைம
ெபற
���த�. �ம���த ���சா�க� ெமௗ�யாக மா�
��டன�.
ம�றவ�க� எ�ன ேவ��மானா�� ெசா������
ேபாக���. த��
ெதா��க�
எ�ற
அ�சார���
தா��த�ப�ட
ம�க��ெக��
ேசைவ
ெச�ய�
ேத��ெத��க�ப�ட ச�டம�ற ம��� பாரா�ம�ற
உ���ன�க� எவராவ� தா�க� ெஜ��� வ�த அ�த�

ெதா��ைய
த�க�
பத��கால�����
��ேன�ற����� ெகா�� வ�� உ�ளனரா? உ�க�
ஞாபக��� வ�� தைலகைள� ப��ய��� பா����
ெகா�ள��. இ� ேந�� இ�ற�ல. இ��யா �த��ர�
வா��ய����� இ�ப��தா� இ�த� ச�க ம�கைள
ஏமா��� ெகா�ேட இ����றா�க�.
ைவ�தா�க� இ�த �ைற ஆ��?
த��நா��� பா.ஜ.க ெபற ��யாத வா���� ���ய�
காரண�
ெபா��தாத
உ���கைள�
ெகா�ட
�ேனாதமான ��க� ேபால உ�வான ��ட�. அ�த�
��ட� உ�வாவத�� ��னா� உ�வான �ழ�ப�க�,
ேபர�க�.
ேகவல
அர�ய��
சா��யாக
இ��தவ�க��� ம�டரகமான ப�ைலேய வா�காள�க�
ெகா����ளன�.
ம�ற க��கைள �ட� ��க� தா��த�ப�ட ச�க����
உ�ய அ��கார���காக ��ென���கைள எ����ள�
எ�பைத எவரா�� ம��க ��யா�.
ஆனா� த��நா��� இ�த� ச�க���
ஓ��க�� அ��க ��ேக �����ள�.

அ�தைன

������ ேத��க ேதா�ற���� ���ய� காரண�
����� பாரா�ம�ற�ெதா���� உ�ப�ட �ராம�
சா��த அ�தைன இட�க��� ெகா��� ெகா�தாக
ம�க�
அ�ப�ேய
இர�ைட
இைல���தா�
ேபா���ளன�. அ�தைன ஓ��க�� தா��த�ப�ட
ச�க��� இ��� வ�த ஓ���க�. யா� ேம� ேகாப�
எ�பைத� ���� ெகா�ள ��ய��ைல?
ஆனா� “நா� ���த�ேபாவ��ைல” எ�� க�கண�
க��
ெசய�ப���
ெகா������
�த�வ�
ெஜயல�தாைவ த��நா�� ம�க� ைக�ட� தயாராக
இ�ைல. “நம�� வா��த அ�ைமக� எ���������
ஆைச�ப�வ�க�” எ�பைத அவ�� ெத�வாகேவ ����
ைவ���ளா�. காரண� நம�� மா�ல��� வள���ைய
�ட, த��யான �த�வைர �ட “என��� ���காதவ�
வ�� �ட��டா�” எ�ப��
ந�மவ�க�
கா���
அ�கைற �க அ�க�. இத� �ைள�க� அைன���
அ��த ஐ�தா��க�� ந� வா��க� அ�ப��க�
ேபா��றா�க�.
�டேவ நா�� ேச���.
(����)
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நா� ேவ�பாள�? -- ஒ�
ைட������க�

இ�த�
க��ைர��
ேநா�க�
எ�
�ய�ராண�
எ�பைத�ட ஒ� வ�ைமவா��த ��யா ஒ� க����
ைக��
இ��தா�
அ�ேவ
ஆ��க��யாக
இ����ப�ச���
எ�ன
மா�த�க�
உ�வா��?
ஆ��க��ைய� பைக��� ெகா�ள��டா� எ�ற
ெகா�ைக�ைடய ெதா�� அ�ப�க�� ேபா�� எ�ப�
ஒ� ேபாரா�ட�ைத� �ைச �������?
அ�ேவ ப�ேவ� ��களாக ஒ��ைமய�� இ��தா�
ெவ�ஜன ேபாரா�டெம�ப� எ�தைன ேக����யதாக
மா����?
ஒ�
ப����
நட�த
உ�ைமயான
�சய�க���� ெவ�ஜன ம�க��� ஊடக� ெகா��
வ�� ேச���� �சய�க�� எ�தைன மா�பா�க�

எ�பைத உ�க��� உண��த����?
2011 ஏ�ர� 13 த��நா� ச�டம�ற ேத�த�� �ளா�
��� எ�� ெசா�ல�ப�� ���ய��வ� ெப�ற ஒ�
ெச�� ����� வட��� ெதா��. இ�ேபா� �����
நகர�
எ�ப�
மாவ�ட�
எ�ற
அ�த�����
வ���ள�. ெதா��
�ரைம����
�ற�
�����
மாவ�ட��� இர�� ெதா��க� உ�வான�. ஒ��
ெத��. ம�ெறா�� வட��. இ�த வட��� ெதா����
தா� மா.க�� � கட�த 30 ஆ��க��� ேமலாக
இ��� இ�ேபா� உட��ற�பாக மா�ய ேகா��தசா�
��க �� சா�பாக� கள�ற����ளா�. ெத��
ெதா���� ��க�� ��டா�யான கா��ர���
(க�ட�கேட�யாக) ஒ��க� ப���ள�.
இ�� ெவ�ேய கா��� ெகா�ள��யாத ��க எ����
பல �த�க��� உ��. அத�� ேமலாக வட��
ெதா�� ேவ�பாளரான ேகா��தசா��� த��ப�ட
‘நடவ��ைக‘க��
காரணமாக�
�����
வட���
ெதா���� �ேய�ைச ேவ�பாள�க� 141 ேப�க�
கள�ற�� ெமா�த ஊடக�ைத�� ���� பா��க
ைவ�தா�க�. யா�? ஏ�? எ�ப�?

18.03.2011
காைல�ெபா��
கட�த
இர��
மாதமாக
ெவ��கரமாக�
ெசய�ப���யப� ���� �த� நபராக ��தவ� காைல
ெச��தாைள ச�த� ேபா��� ப���� ெகா����தா�.
கா�ப�க� அள��� ‘வா�காள� எ���� ேபரைவ‘ எ�ற
ெபய�� ஒ� �ள�பர� ெவ�வ����த�. வட���
�ழ�� இர�� ெதா����� தலா ஆ�ர� ேப�கைள�
கள�ற��வதாக அ�த அ���� ெசா�ல ேக���
ெகா����த நா� மன���� ����� ெகா��
நக��� ேபா���ேட�.

19.03.2011 ந��ர�

ந��ர�� ந�ப�� அைலேப� அைழ�� எ�ைன
���க
ைவ�த�.
�����ட
சாய�ப�டைற��
உய�பத���
இ��பவ�.
இவ�ட�
எ�ேபா��
எ��ட�
ெதாட�������
ம�ற
நா��
ேப�க�க���� நட�த உைரயாட��ப� எ�ைன
அைழ��� ேப�னா�.
‘நைடெபற�ேபா��

ேத�த��

��க��

ப�ெக��க

ேவ���‘ எ�றா�. ச�த� ேபா�� ���� ����
காரண�ைத� ேக�ேட�. �� �பர�கைள� ேக��
��� மன�� ����� ெகா�� அவைர� கலா���
��� ேப�ய �சய�கைள மற�� ��ேட�. அவ�
ேப�யேபா� ேக�ட ேவ��ம����� ேதைவ�ப��
ஆவண�க�
எ��ட�
இ��பைத
உ���ப����
ெகா�� ����� ெகா�ேட �ைடெப�றா�.

20.03.2011 பக�ெபா��

இர�� �ைற ந�ப�� அவைர� சா��தவ�க��
எ��ட� உைரயா�ய ேபா� இ� ����� பர�பர�
ேப��
ெகா�ள��ைல.
ஆனா�
சாய�ப�டைற
ச�க�க�� �����ள அர�ய� �ைலபா�கைள��,
ஒ�ெவா� ச�க���� உ�ள ெபா���� இ����
த��ப�ட ம�த�க�� �யநல �ணா��ய�கைள��
ம��ேம
ேப��
ெகா����ேதா�.
கைட�யாக
வர�ேபா�� ெச�ைன ��ம�ற ����� ����� ேப��
ேபா� �ைர�� நா�க�� ஊ��பக� ெச�ல���ய
���ைல வ����� ேபா���� எ�றா�.
எ�னா� ப�ல��க ��ய��ைல.

21.03.2011 அ�காைல.
ந�ப� ��க��� இ��த எ��� வா�கள� அைடயாள
அ�ைடைய எ���� ெகா�� தா�கா அ�வக�����
காைல 11 ம��� வர� ெசா�னேபா� �ய����
ேபாேன�.
�ைளயா��
வா��ைதக�
�ப�தமாக�
ேபா��
ெகா����பைத அ�ேபா� தா� உணர ஆர���ேத�.
பரபர�பான ேவைலக���ைடேய நா� மற�� ��ேவ�
எ�� ம�ற ந�ப�க�� அைழ��� ெசா�ன ேபா�
தா� இ� ஏ�கனேவ ‘��ட��ட ப��ரண உண�‘
எ�பைத
உண���
ெகா�ேட�.����
உ�ள
��ம����ட�
எ�
�����
எ�ேபா��
எ�லா�சய�கைள�� நா� ெசா����வ� வழ�க�.
இைத�� ெசா�ன ேபா� ‘உ�க� ப�� வ�ட ந��
ெக� ேபா��ற�. உ�க த��ப�ட �ணா��ய��
��ைமயாக
அவ����
ெத�யா�‘
எ�றா�
�����ெகா�ேட.

21.03.2011 ம�ய�
�����

தா�கா

அ�வலக����

அ�ேக

வ��க��

இ��பதா� பல �த�க�� என�� வச�யாக இ��த�.
நா� ���� இ��� �ள��ய� �த� ந�ப�க�
ஒ�ெவா�வ�� அைலேப� �ல� எ�ைன� ெதாட���
ெகா����தன�. நா� ����� தா�கா அ�வலக���
உ�ேள �ைழ�த ேபா� ��னா� இ��த ஒ� �ைர��
�� ஏராளமான ந�ப�க� �����தன�. ப�க��� ஒ�
��ட வ�ைச�� ��� ெகா����த�. எ�ைன
அைடயாள� க�� ெகா�ட ஒ�வ� அவ� ைக��
ைவ����த
��ண�ப
ப�வ�ைத
எ�
ைக��
ெகா���� ����� ெச�� தா��க� எ�றா�.
ச�பா������ ���� எ��ட� த�தவ�
வ�ைச��
���
��ண�ப
ப�வ�ைத
வா��க�‘ எ�� அ���னா�.

‘அ�த
வா��

எ�ைன�
ேபாலேவ
��ப�����
ேம�ப�டவ�க�
��ண�ப ப�வ�ைத �ர��� ெகா����தா�க�. எ�
ெபா�ைம��ைம
ெகா��
ெச��த
��ேன��
ெச�ேற�. உ�ேள எ�ன நட���ற�? எ�� பா����
ஆவைல அட��� ெகா�� அநத ��ட வர�டா��
ேமேல�
��றேபா�தா�
வ�ைச��
���
ெகா����த
நப�கைள
உ���
கவ��க�
ெதாட��ேன�.

அ�தைனேப�க�� 24 வய���� இ���� இைளஞ�க�.
ப�ேவ�
சாய�ப�டைறக��
ப�����
ெகா����தவ�க�.���பாக�
ெத�மாவ�ட�ைத�
ேச��தவ�க�. நா� ேபான ேவைலைய மற�� ���
அ�த ஓ��தா�கான உட�வாைக ர���� ெகா��
அ�த� �ஜபலசா�கைள� �ேநக� ����� ேப��
ெகா����க அ�த� க��த உட� இைளஞ�க�� மன�
��த ெவ�ைளயாக இ��த�. ெவ�� அ�பாக உ�ேள
வ�� வ�ைச�� ��� ெகா����பைத உண���
ெகா�ேட�. அ�தைன
ேப�க��
கட�த
அ�ப�
நா�களாக ஒ�ெவா� சாய�ப�டைறக�� உ�ேள
இ���� உணவக�க�� ��� ேவைள�� சா�����
ெகா��
���ெக�
ம���
�ராம��
�ைளயா���கைள�
ப���
எ����
ெகா����பவ�க�.
பலசமய�
��ேயா
ெகா����பவ�க�.

பா����

‘ஏன�பா
ஊ���
ேபானாலாவ�
பா��கலாேம‘? எ�ேற�.

கால�

கட���

�வசாய�ைத�

‘�வசாய� பா��க �ல� இ��தா�தாேன ேபாக����?’

எ�� ����� ேக�� ���தன�.
ெப��பாலானவ�க�� ���ப உ���ன�க� அ�தைன
ேப�க�ேம
��������
ப�ேவ�
�ைறக��
ப�யா��� ெகா����பைத அவ�க�� ேப��� �ல�
���� ெகா�ேட�.
எ� �ைற வ�த உ�ேள �ைழ�� ெப�ற ேவ�� ம�
��ண�ப ப�வ�ைத� ெப�� ைகெய��� ேபா��
����த ேபா� �வ��� மா�����த கா�� பட�
எ�ைன� பா���� ���த�. அ�த ��ண�ப ப�வ�ைத
��ைமயாக� �ட� ப���� பா��காம� ஒ�பைட�க
ேவ��ய நப�க�ட� ஒ�பைட�� ��� நா� ேபாக
ேவ��ய வ���� பற�� ��ேட�.

22.03.2011 காைல

ம�ப��� எ�ைன� �ர��� ெகா����தா�க�. ஏேதா
�ைளயா��� கா��� ெகா�����றா�க� எ�ற
�ைன��ட�
ந�ப�
வரவைழ�த
அ�வலக�����
�ைழ�த ேபா� தா� இ�த� ��ட��� �� ��ய��
அ�ேபா� தா� என��� ���த�. வ��� கண��
ெதாட��வத�கான
��ேன�பா�க�
நட��

ெகா����த�. அ�த� ���சாதன ���ய அைற���
ம�க� ��ட� �ர�� வ��� ெகா����த�.
��ட��� �ய�ைவ நா�ற� நா�ைய�தா�க அவசரமாக
என�கான ��ண�ப ப�வ�ைத �ர��� ெகா���
��� ெவ�ேய வ�� ேபா� ந�ப�ட� ேக�ேட�.
‘இத��� ��னா� யா� யா� இ���றா�க�?’ எ�ேற�.
‘நாைள ஒ� அ�வலக����
����‘ எ�றா�.

வ���க�?

அ�ேபா�

அவ� ���� இ��த ம�ற சாய�ப�டைற உய�பத�
ம�க��
�ல
�தலா�க��
எ�ைன�
பா����
‘சாய�ப�டைற ���� ெவ�மேன எ��னா� ம���
ேபாதா�?’ எ�றன�?
�ழ�ப��ட� நக��� ����� வ�த ேபா� ����
உ�ள �� ம��� இ� ����� ெச�� தா�� உ�ள
�ள�பர�கைள�� ம�ற ெதா��� �பர�கைள��
ேசக��� ைவ����தவ� எ� ைக�� ெகா��தா�
அ�ேபா� தா� அ�த வா��ைதைய �த� �தலாக�
ப��ேத�.

‘ெதா�� பா�கா�� ��‘ எ�ற ெபயைர ைவ�� ஒ�
�ள�பர� வ����த�.

23.03.2011 காைல

அ��பைட
ேவைலக�
ெக���
ேபா��ட��டா�
எ�பைத� க���� ெகா�� அவசரமாக� தாரா�ர�
சாைல�� உ�ள அ�த அ�வலக�ைத� க�� ����
அ�த ெமா�ைட மா��� வ�த ேபா� ஒ� ஈ கா�காைய
�ட� காண��ைல. இ�� ��ண��� இ�ப� ஒ�
கா�யாலய� இ��பைதேய அ�ேபா� தா� உண���
ெகா�ேட�.
ந�ப�க� அவசர�ப��� ேபா��டா��க�. வ��
ெகா�ேட����ேறா� எ�றப� எ�ைன அ�ேகேய
அமர
ைவ�தன�.
கா�யாலய���
ப�����
ெகா����தவ�
எ�
��ண�பப�வ�ைத
�ர�ப
ெசா���
ெகா��தப�
�ர��
���த
ேபா�
ந�ப�களான ப�ச ப�டவ�க� வ�� இற��ன�.
அ�ேபா� �ட என�� ��ைமயாக இ� ����
ந���ைக வர��ைல.
காரண�

��������

இ����

அ�தைன

ச�க

�க��கைள��,
உ�ேள�����
ஒ�ெவா�
�சய�கைள��
�ன�ேதா��
உ�வா���
ெகா����பதா�
ஏேதாெவா�
ேகாமா�
ேவஷ�
ேபா�வ� ேபா� இ��த�. ந�ப�க� வ�� ேச��தன�.
ச�� ேநர��� அவ�க�� ��ண�ப ப�வ�க��
����� ெச�ய�ப�ட�.
‘இேத அ�வலக����
���க‘ எ�றன�.

����

இ��

இர�

வ��

ஏ�? எ�� ேக�ட ேபா� உ�க���� பல �சய�க�
����! எ�� ந�ப�க� ைமயமாக� ��னைக�தன�.

23.03.2011 இர�

அவசர ேவைலக� ஏ���லாம� அைம�யாக அ�த�
கா�யலாய����� �ைழ�த ேபா� �த� �ைறயாக
அர�ய� க��க� த�க� ெசய�பா�கைள எ��த�
ெசய�ப����றா�க� எ�பைத அ�� நட�த பல
�க��க� என�� உண���ய�.
��ெர�� உ�வான ��தைட ெபா��டா� இ�லாம�
��
ெஜனேர�ட�
�����த
��ட��ன��
உைரயாட�கைள
நட���
ெச�ல
உத�����

ெகா����த�. ஓ� ஓரமா� இ��த � ேக� �ல�
ெதாட���
�
ேக�பவ�க��ெக�லா�
��ேயா��க�ப��� ெகா����த�. அ�ேபா� தா�
�த� �ைறயாக இத��� ��னா� உ�ள அ�தைன
�க�கைள��, �தலா�கைள�� பா��ேத�.
இ�
ேபா�றெதா�
��ட�ைத
வைர�
ெச�தவ�க��,���ைல
ப��தேவ���
எ��
உ�வா��யவ�க�
அ���ர�
ெபா����க����
ச�க�ைத� ேச��தவ�க�. அ�த� ச�க�ைத� சா��த
சாய�ப�டைற
�தலா�க�
ம���
அ��க��லாத
பல�� அ�ேக ��ட ஏ�பா�க� ����� ேப��
ெகா����தன�.
காரண� ம�நா� ேவ��ம��தா�க� ெச�ய ேவ��ய
நா�.
ஒ�ெவா� ேவ�பாள���� ெடபா�� ெதாைக க�ட�
ேதைவ�ப��
��
ஆதார�
���த
உைரயாட�
நட�ேத��
ெகா����த�.
�ழ�ப�க��.
ந���ைக��ைம�மா� அ�த� ��ட� எ� பா�ைவ��
ெத��த�.
ெபா�ைம�ழ��

உ�கா�����த

ேபா�

எ��ட�

ந�ப�க�
எ�றன�.

‘நாைள

காைல

இ�ேகேய

வ��.���க‘

‘இவ�க� ஓட�ைத� கைர�� ேச��க மா�டா�க�.
தவறான
பாைத��
ேபா��
ெகா�����ேறா�‘
எ�ேற�.
ந�ப�க� ம���� ேப� எ�ைன� ச�ம��க ைவ�தன�.

24.03.2011 காைல

எ� ேவ��ம���கான ��ண�பப�வ��� ப���ைர
ெச�ய ேவ��ய ப��� ேப�க� எ�ற ப��ம���
�ர�ப�படாம� இ��த�. காைல�� அ� �����
ெத���க அத�கான ேவைலக� நட�த�. அ�ேபா� வ�த
அைலேப���
வ�த
அைழ�ைப
ேப�வத�காக�
ச�ம�த�ப�டவ�ட�
எ�
��ண�பப�வ�ைத
ஒ�பைட��
���
நக���
ெச��
ேப��
ெகா����ேத�.
ஆனா� அ�ேபா� தா� பகவா� எ� ��ண�ப
ப�வ��� வ�� அம��தைத� கவ��காம� �����
ெச�ய�ப�ட
எ�
ப�வ�ைத
எ����
ெகா��
அவ�க�ட� ெசா����� ெவ�ேய வ�� ��ேட�.

ேந�� இர� �� ஆதார� ���� வா�க��த எ�த�
ெப�ய தைலக�� வர��ைல. அ�தைன ேப�க�� இர�
நட�த ஏேதாெவா��னா� ��வா��� ேபா���பைத
உண��� ெகா�ேட�.
ந�ப�க�
அவ�க���
ம�ற
ேவைலக�
இ��த
காரண�தா� அ�� பக� ெபா��� ேகா�டா��ய�
அ�வலக��� எ� ேவ�� ம�ைவ ெகா�� ேபா��
ேச��ேத�. க�ைமயான பா�கா�� ஏ�பா�க� உ���
ெவ�ேய
இ��த�.
எ�
��ண�பப�வ�����
ேகா�டா��ய� அ�வலக��� எ� �ைட�த ேநர�
��பக� 3.10. ஆனா� உ�ேள �ைழ�� �ைற�ப�
ஒ�பைட�த ேநர� மாைல 6.45. ஆனா� இத��ைடேய
அ�வலக
வாச��
இ��த
ம��ய
மா�ல
உள���ைற�ன�,
��யா
ம�க�,
த��ப�ட
ஆ�வல�க� எ�� ஒ�ெவா� ேவ�பாள�க�� ���ல�
�த� ஜா� வைர��� ேக�� ���� எவ��ேகா கட���
ெகா����தன�. கவ��பத�� �ைறய �சய�க�
இ��த�. க�க���� ப� எ�ற ��� ம��� பற��
ெகா�ேட���க� கா�� க��க� எ��� மன����
ப�யாமேல����.
ேகா�டா��ய� அ�வலக� ���க ஏக�ப�ட காவ��ைற

ெக���க�� ெவ�ேய எ�ேக ெச�ல ��யாம� வ��
காய ெவ���� ேசாக�� எ�ேர உ�ள �ைற�சாைலைய
உ��� பா���� ெகா�ேட ����� வ�த ேபா�
ம�ைட��� �� எ�ற ச�த� ேக�ட ேபா���
மன���� ஒ� ப�டா���� பற�� ெகா����பைத
உணர ���த�. ேநர�ெக�� சா���ட ேபா���
ஏேதாெவா�
இன�
��யாத
ச�ேதாஷ
உண��.
�����ட ந�ப�க��� இ� ����� ெத���ேத�.

25.06.2011 காைல.

இ�ேபா�
தா�
இ�த�
‘ெதா��
பா�கா��
��‘��ெக��
�ய��க�ப�ட
ெப�க�
எ�ைன�
ெதாைலேப��� ெதாட�� ெகா�ள� ெதாட��ன�.
ஏ�கனேவ
ேவ�பாள�
��ண�ப
ப�வ��ட�
ெகா��க�ப�ட ேப�� �ேட�ெம�� ம��� ேபாதா�
அத�கான பா��� ேவ��� எ�ற ெக����தன�
உ�வா���ளைத ெத���தன�. காரண� ஒ�ெவா�
நா��
�ேய�ைசக��
எ���ைக
அ�கமாக
ஒ�ெவா�
ச�ட��ட��
மா��
ெகா����பைத
எ�னா� உணர ���த�. வ����� ெச�றா� பா���
ைகவச��ைல
எ�ற
ப�ைல
ேக�ட
ேபா���
ெபா�ைமயாக
அ���ள
அ�கா���
��யைவ��,

அவ�க�ட� இ��த இர�� பா����� ஒ�ைற ெப��
எ� �ைக�பட�ைத ஓ�� ஒ�பைட����� ெவ�ேய
வ�த ேபா� அ��த அைழ�� அேத ெப��ட����
வ�த�.
‘ெசா��
���த
�ராம
��வாக
அ�கா�
சா��த�கைள�� ெகா�� ேபா�� ெகா��� ���க‘
எ�றா�.
�ராம ��வாக அ�கா��� அ�வலக���� �த�
�ைறயாக நா� ெச�றேபா� அ�ேக என�� ஒ� இ�ப
அ���� கா����த�.. எ��ட� ப�� வ�ட�க���
�� ஒ� ��வன��� ப����தவ� �ராம ��வாக
அ�கா�யாக இ��க� �ர�சைன ����� வ�த�. அ�த�
சா��த�கைள�� ெகா�� ேபா� ஒ�பைட�����
���� வ�� �� ம����� ெசா�ன ேபா� ச�த�
ேபா�� ���தா�.
‘நாைள��� தா� ப�சாய�� ஆர���க� ேபா��ற�‘
எ�றா�.
ஏ�? எ�� ேக�ட ேபா� ��க�� ��னா�
அைம�ச�
���ெல���
ெஜக�ச�,
அ��க�
ெபா�ைனய�
ேப��
ெகா����பைத��

ப����ைக�� வ�த ெச��கைள� ���� கா��
ேப�னா�. இத��ைடேய
சா��ப�டைற
ச�க���
ெபய� மா�ற�, ���த சாய�ப�டைறக�� லாவ��
க�ேச�, எ�� அ��ைக எ�� ஒ�ெவா� ப����ைக��
ஒ�ெவா� �தமாக எ���� ��� ெகா����த�.
இ�� ��ண� கா�யாலய��� நா� இ��த ேநர���
இ�த�
ெதா��
பா�கா��
�����
ஒ����ைண�பாளராக இ��தவ����, அ�ேக இ��த
ம�ெறா� ���ய� �ர�க���� வ�த அைலேப�
உைரயாட�கைள��,
�ர�ட�கைள��,வா��வாத�கைள�� ெக�ச�கைள��,
அ��த�கைள�� கவ��தவ��� இ�த� ெச��க�
ெப�தாக� ெத�ய��ைல.
இ�த இட��� ����ட�த�க அ�ச� எ�னெவ�றா�
இ��
��ண�
அைம��
எ�த�
ேத�த���
ேபா����வ��ைல. ஆனா� இ�ேக நட��� அ�தைன
ெவ�ஜன ேபாரா�ட�க���� ���ைல�� ஆதர�
ெகா��பவ�க�
இவ�கேள.
ஆனா�
இவ�க��
ெசய�பா�கைள �த� வ�ைச�� ��� எ���பவ�கேள
சாய�ப�டைற �தலா�க� தா�. காரண� பல �தமான
பய�க�.

26.03.2011
ஒ�ெவா� ஊடக�� ேபா�� ேபா��� ெகா�� அலற�
ெதாட��ய�. காரண� ��க� �ழைம (28) �த�
ேபா�����
அைண��
�ேய�ைசக��
வாப�
வா���றா�க� எ�ற ெச��கைள� ப��� / ேக���
ெகா�ேட வ�த ேபா��� அ� ேபா�� எ�த ����
இ�ேக இ�லாம� தா� இ��த�. ம��தா�க� ெச�த
ஒ�ெவா� பா��க�ப�டவ�க�� பர�பர� �சா��க�
ெதாட��ன�.
ேம�ம�ட
�க��கைள��,
உைரயாட�கைள��
உண���
ெகா�ள
��யாம�
த��தன�.
நா�
உ�ைமக���� ஊடக�க���� உ�டான த�ம�ைத
அ�ேபா� தா� ��ைமயாக உண��� ெகா�ேட�.
ேவ�� ம��கான ெடபா�� ெதாைகைய ஏ�கனேவ
ேப�யப� எ�த� ச�க�� ஏ�க ��வராத காரண�தா�
ெத��தவ�, அ��தவ�, பழ�யவ�, ந�� எ��ற ����
அவரவ�க�� ப���� ெகா�� க�ட� ெதாட��ன�.
பல சாய�ப�டைற �தலா�கேள ஏ��� ெகா���ட
ேவ�� ம��தா�க�� எ���ைகைய� க���ப��த
��ய��ைல. இ�த இட��� ம�ெறா� ஆ�ச�ய�

இ�த� ����� வ�கா��யாக இ���� த��ைகயாள�
�த�
வ���ைரஞ�
வைர���
கள�ற�க
தயரா�
இ��தன�.
வாப� ���� எ�த �ய��க� நட�காத ேபா�� இ�
���� வ�� ெகா����த ெச��கைள� கவ����
ெகா�ேட வ�த என��� கைலஞ� ெதாைல�கா�� இ�த
�க����� கா��ய அ�கைற��, ச� ெதாைல�கா��
��� ேபால� ெசா��� ெகா�� வர ஏேதாெவா��
நட�க� ேபா��ற� எ�பைத உண��� ெகா��
அ��த� ெச���காக� கா����ேத�.
காரண�
இர�
நட�த
ேம�ம�ட
உைரயாட�க�
அ��த�க�
ஒ�ெவா�றாக
ம�நா�
ெவ�வர�
ெதாட��ய�. .

27.03.2011

ந�ப�க� ஒ�ெவா�வராக அைழ�� வாப� வா��வ�
����� ேபச� ெதாட��ன�. காரண� நாைள (28) ம�
ஆ�� �ன�.
�ராக��ப�டைவ, ச�ேதக� உ�ளைவ, வாப� வா�க
����வ�க�
ேபா�ற
அ�தைன
ப�சாய��க��

நட���.
என��� ெகா��க�ப�ட ேத�த� ஆைணய� தா�� ஒ�
ப�க��� இத�கான அைழ�� இ��த�. எவராவ�
எ��ட� ேபச� ெதாட�க வா��ைதக� ��யாசமாக
வ�� ��ேமா எ�� ேயா���� ெகா�� அ�த�
��ட����� ேபாகாம� இ��� �டலா�. ஆனா�
எ�காரண�
ெகா���
வாப�
வா���ட��டா�
எ�ப�� உ��யாக இ��ேத�. அைலேப��� அைழ�த
ந�ப�க� ���ட� ெம�ைமயாக இைத எ����
ெசா��� ெகா����ேத ���� �� ம��� ச�த�
ேபா��� ����� ெகா����தா�.

28.03.2011

காைல ஒ�ப� ம��� �த� அைழ�� வ�த�.
‘ெதா�� பா�கா�� ������� ேப���ேற�. உ�க�
வா�காள� அைடயாள அ�ைடைய எ���� ெகா��
ஆ�.�.ஓ. அ�வலக���� வ�� ���க‘ எ�றா�.
எ�ன காரண� எ�� ேக�ட ேபா� அ�த� ெப���
�ர� ��ைமய�� �����ைள ேபால� ���ப� ���ப
ஒேர வாசக�ைத� ேபச `ஃேபாைன ைவ�� ���மா

எ�ேற�.
அ��த� ப�� ��ட��� அேத எ��� இ���
ம�ெறா� ெப� ேப�ய ேபா� ெப�க�ட� ெக�ட
வா��ைதக� ேப�வ� என��� ���கா�. ைவ��
���மா எ�ேற�.
தகவ�க� ேமேல ெச�ல ஒ�ெவா�வராக அைழ�க�
ெதாட��ன�. ந�ப�க� ����� ஒ�ெவா� அ��த��
வ�� ேசர அைலேப��� உ�ைர� ேபா�� ���
அைம�யாக
அ�ைறய
பக�
��க�ைத
��ட
நாைள��� �ற� ர���� ���� ேபாேன�. இைட��
எ��� அைலேப��� உ����ய ேபா� வ�� ���த
கா� அல�� எ�� ���ெச��க� வ�� ����
ெகா�ேட���த�.
அ�தைன��
��ய
எ�க�.
ஐ�ப����
�ைறயாம�
வ��
����
ெகா�ேட���த�. ந�ப�க�� எ�க�� இ��க
���� அைலேப��� உ�ைர� ேபா��� ���
அைம� கா�ேத�.

29.03.2011
����

காைல

ஒ�ப�

ம���

அைலேப�ைய

உ����ய ேபா� ம�ப��� ெபால ெபாலெவ��
���ெச��க�� அைல�த எ�க�� �பர�க� வ��
���� ெகா�ேட���த�.
மன�
ேக�காம�
ந�பைர
அைழ�த
ேபா�
ேகாப�படாம� ச�த� ேபா��� ���க� ெதாட��ன�.
‘ந��ைடய ஐ�� ேப�� உ�க� ��ண�ப ப�வ�
ம��� �ராக��க�ப���ள�. உ�கைள�
ேபாலேவ
எ�ப� ேப�க�� ��ண�ப ப�வ�கைள�� �ராக���
எ�ற �ைல�� ெகா�� வ�� ��டா�க�. எ�க�
�தலா� ெசா�னப� நா�க� நா�� ேப�க�� வாப�
வா�� ��ேடா�. ��க தா� ���� ���� எ�லா
ஆவண�கைள�� ச�பா��� ெரா�ப அ�கைறயாக�
ெகா�� ேபா�� ேச����க. நா�களாவ�
ேப�க
�ேடெம��
ம���
தா�
ைவ�ேதா�.
��க
ெமன�ெக�� பா��� �ட ைவ���க. யாேரா ெரா���
ெகா��தா�க. ைகெய���
ம���
தா�
நா�க
ேபா�ேடா�‘எ�� அவ� ���த ���ைப ���க��
வ�யாக� ேக��� ெகா����ேத�.
இ�ேபா� எ� ப�க��� ��� �� ம����� இ�த
உைரயாடைல ேக��� ெகா����தா�. அவ� ����

���த�� இவ� ���க� ெதாட��ன�.

29.03.2011

அவசர��லா� மாைல�� ேகா�டா��ய� அ�வக���
�ைழ�த ேபா� ஒ� ஈ கா�கா� �ட இ�ைல. அ�ேபா�
அ�� அ��கமான ஒ� உய� அ�கா� ெதாட��
�ைட�த�. பழ�ய �ல ��ட�க�� ந�பராக� ேபச�
ெதாட��னா�. அ�த அைற�� ேவ� யா���ைல.
த��ப�ட �ைற�� ��கா� ம� ேநர� எ��ட�
ேப�ய ேபா� தா� பல �சய�க� ���த�. இ���
அ�த அ�கா��� இ��ைக��� ���ற� அேத கா��
தா�தா �ைக�பட�. ேவ�ப�க�
பா����
�����
ெகா����தா�. கா�� தா�தா ����� �����
அ��த� இ�ேபா� என��� ���த�.
ேத�த� ஆைணய���� ந��.
பா���
ேம�ப�டவ�க�
எவ��
வாப�
வா�க�
தயாராக
இ�ைல
எ�பேத
உ�ைம.
அவ�கைள
அைழ���
சமாதான�ப��த
அைலேப�
வ�யாக
அைல�தவ�க�� கா�க�� ர�த� வ��� அள����
ேப�ய ெச�த�� வா��ைதக��, �ைறய உ��. ெதா��

பா�கா�� �� உ�வா��ய ேவக� கைலய� ெதாட�க
ஒ�ெவா�வ������ இ��த ஆத�க� ெவ�ேயற�
ெதாட��ய�. �ைசெத�யாத பறைவ ேபால மாற�
ெதாட��ன�.
ப����ைகக��
ேபா��
ேபா���
ெகா�� வாப� வா��பவ�க�� �ைக�பட� எ��
ேபா��� தா�க ப��ப�யாக ேவ� வ� ெத�யாம�
ஆ�.�.ஓ அ�வலக���� வர� ெதாட��ன�.
�ைதக� உற��வ��ைல. �ைள�பத�கான
ம��� ேவ�ப��.

கால�க�
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இ�வைர��� ெவ�வ���ள எ�
�� ��க�

1. ஈழ� – வ�தா�க� ெவ�றா�க�
ஈழ� எ�ற நா� எ�� உ�வான� எ�ப�� ெதாட��
த�ழ�க�
எ�ப�
அர�ய�
அ�கார�ைத
���
�ர�த�ப�டா�க� எ�ப� வைர��� உ�டான ச���ர
�க��கைள அல�� ெதாட�
http://freetamilebooks.com/ebooks/ezham-vandhargal-vendrargal/
தர�ற�க� ெச�தவ�க�� எ���ைக
ெவ���ட �ன� 19.12.2013
2. ெவ�ைள அ�ைமக�

28297

இ��யா��
ம�ேமாக�
��
�ரதமராக
இ��த
ப�தா��க�� ப��ப�யாக ேமைலநா�க��� இ��யா
எ�ப� அட� ைவ�க�ப�ட� எ�பைத� ப����
இர�டா�ர����
ேம�ப�ட
பரா�ப�ய�
உ�ள
த�ழ�க�� வரலா�ைற அல�� ெதாட�
http://freetamilebooks.com/ebooks/white-slaves/
தர�ற�க� ெச�தவ�க�� எ���ைக

7425

ெவ���ட �ன� 29.01.2014
3. த�ழ� ேதச�
த��
ம�ன�களான
ேசர
ேசாழ
பா��ய�க��
வரலா���கைதைய ���கமாக ேப�, நா�
�ற�த
இராமநாத�ர� மாவ�ட� ப��ப�யாக எ�ப� மா�ய�
எ�பைத ச���ர ���ல��� அல�� ெதாட�.
http://freetamilebooks.com/ebooks/tamilar-desam/
தர�ற�க� ெச�தவ�க�� எ���ைக
ெவ���ட �ன� 28.02.2014

9197

4. ெகா�ச� ேசா� ெகா�ச� வரலா�
த��நா� ம��� இ��யா இ� த�ர நா� வா���
ெகா������
������
நா�
பா���
வ��
ெகா������ �����ற ��ேக�கைள� ப�� அ�பவ�
ெதாட� வா�லாக அல�� ெதாட�. ேம�� எ��கால���
உண� த���பா�ைட உ�வா�க� ேபா�� மரப�
மா�ற� ���� ேப������ேற�.
�� �பர�கைள� ப��க தர�ற�க� ெச�� ப����
பா��கேள�
http://freetamilebooks.com/ebooks/konjam-soru-konjam-varalaru/
தர�ற�க� ெச�தவ�க�� எ���ைக

12400

ெவ���ட �ன� 27.03.2014
5. பய�ேதா� வாழ� பழ�� ெகா�
எ�
அ�பவ�க��
வ�ேய
க��ைரக� அட��ய ெதா���

ச�க�ைத

http://freetamilebooks.com/ebooks/live-with-fear/

அல��

ெவ���ட �ன� 09.12.2014
தர�ற�க� ெச�தவ�க�� எ���ைக

6254

6. ஒ� ெதா��சாைல�� ����க�
(��னலாைட�
ெதாட�)

ெதா�ைல�

ப��

அல��

வா��ய�

இைண�� http://freetamilebooks.com/ebooks/factory-notes/
ெவ���ட �ன� 10.01.2015

3063
14 MONTHS – 6 EBOOKS – TOTAL
DOWNLOADS – 66,636
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உ�க�
க����க�
ம���
�ம�சன����
ெதாட��
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பயண �ைக�பட�கைள எ��தவ�க� ந�ப�க� மத�
ம��� �மா� (ெச�ைன)அவ�க��� எ� ந��.

1

Free Tamil EBooks
எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன.
இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000
�பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�
�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த��
����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன.
ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,
ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த���
எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப�
ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��
ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம���
�� இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய

ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�
பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத�
�ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download)
ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா��
எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��

ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook
reader ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான

ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள
எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�
அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook
readers ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம���
�� அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles
ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��

நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���
க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக
ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள�

வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative
Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த
அைன�� எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ
அவ�க�ைடய வைலதள��� பய�ப��த�
ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள
ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய
����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ
அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
���� வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�

http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commonslicenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc
வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� / இைணய

தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச�
அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

———————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly
/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !

