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உைலொல் இந்தியர் ளொ வும், சிந்தரனயொல் ஆங்கிஜலயனொ வும்
ைொறிய குைொஸ்தொ ெர்க் ம், தன அடுத்த ொய்ச்சலுக்குத் தயொர்
ஆனது. ைொறிய சிந்தரன, மி ப் க ரிய ைொற்றத்ரதத் தன்னுைன்
க ொண்டு ெந்தது. ல்வி, சு ொதொைம் இைண்டும் அைசொங் ம் தை
ஜெண்டிய ஜதரெ இல்ரல என்ற ைனப் ொங்கு ெளர்ந்தது.
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அந்தப் க ொன்னுலகின் னவு விரதக் ப்
ட்ைது 90 ளின்
ஆைம் த்தில். ொட் என்றும் ைன் ல் என்ற ஒப் ந்தங் ள் இந்தக்
னவின் விரத ள் ஆனது. எல்ரல ள் இல்லொ உல ம்,
உல ளொவிய ெொய்ப்பு என்ற ஜ ொசங் ள் சுழன்று அடிக்
ஆைம்பித்தது. ணினித் துரற ஜெரல என் தும், அகைரிக் ெொசம்
என் தும் ைத்தியத் தைப் க ற்ஜறொர் ளின் ஆதங் ம் என ஆகிப்
ஜ ொனது. நியூ யொர்க், ெொஷிங்ைன், லிஜ ொர்னியொ, நியூ க ர்சி
என்ற ஊர் ள் எல்லொம் எல்லொர் ெொயிலயும் விழுந்து புைள
ஆைம்பித்தது.

தனியொர்ையம் என் ஜத ெளர்ச்சிக்கு ஒஜை ெழி என்று ஜ சப்
ட்ைது.
அைசியல் அடியொள் ளும், சொைொய வியொ ொரி ளும், ந்து ெட்டி
ஆசொமி ளும் கிரைக்கும் இைம் எங்கும் ல்வி வியொ ொைத்ரத
ஆைம்பித்தனர். க யர் லர யும், இைமும் அெர் ள் முதலீடு,
ட்டிைமும் ைற்ற உள் ட்ைரைப்பு ெசதி ரளயும் க ொன்னுலகின்
னவில் இருந்த ைக் ள் தங் ள் ங் ளிப் ொ த் தை ஆைம்பித்தனர்.
விட்ைது கதொந்தைவு என்று அைசும் கெற்று அறிக்ர
கதளித்து தனது ைரைரய முடித்துக் க ொள்கிறது.

ரள அள்ளித்

எப் டிக் ற்றுக் க ொள்ள ஜெண்டும் என் ரதக் ற்றுக் க ொடுத்து,
முழுரையொன ஆளுரைத் திறரன ெளர்க் ஜெண்டிய ல்விக்
கூைங் ள், ைனப் ொைம்
கசய்து ைதிப்க ண் ெொங்கும்
இயந்திைங் ரள உருெொக்கும் கதொழில்சொரல ளொ
ைொறிப்
ஜ ொனது.
நன்றொ ப் டி, அதொெது நன்றொ ைனப் ொைம் கசய், அதரனத்
ஜதர்வு நொளில் எழுது, ைதிப்க ண் ரள அள்ளு, அதன் மூலைொ
ஒரு க ொறி இயல் ல்லூரியில் நுரழ, அங்ஜ இருந்து ணினித்
துரறயில் ஜசர், நல்ல ணம் சம் ொதிக்கும் ஜெரலயில் அைரு, நீ
கெற்றி க ற்ற ைனிதனொ விளங்கு என்ற ைொயச் சுழட்சி ெரலயில்
ைொட்டிக் க ொண்ை ைக் ள் அரதஜய சரி என்று நம் ஆைம்பித்தது.
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ஜநைம் ொலம் இல்லொத ஜெரல, அதஜனொடு இரணந்து ெந்த ைன
அழுத்தம், தொங் முடியொத ஜ ொட்டி, தனி ைனித உறவு என் ஜத
இல்லொைல், கெடித்துக் கிளம்பும் திருைணச் சிக் ல் ள், எல்லொ
இைங் ளிலும் க ருகி ெரும் முதிஜயொர் இல்லங் ள் என் ஜத
இந்தப் க ொன்னுல ம் ொட்டும் ெளர்ச்சி என்று ஆனது.
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கெற்றி என் து தன்ரன உணர்தல் என் து ைொறி
ணம்
சம் ொதிப் து ைட்டுஜை என்ற எண்ணம் எல்லொ இைங் ளிலும்
ஆழைொ ப் ைெ ஆைம்பித்தது.

க ொன்னுலகின் னவில் சஞ்சரித்த ைனிதன், தன நிரல அறிந்து
ொர்க்கும் ஜ ொது கதரிந்து க ொண்ைது தொன் ட்டி இருந்த ஒற்ரற
ஜெட்டியும்
ளெொைப்
ட்ைரதத்தொன். எரதயும்
ொர்க்
விரும் ொத, அல்லது ொர்க் த் கதரியொத ைனிதர் ள் இன்னும்
னவில் ெொழ்ந்து க ொண்டு இருக்கிறொர் ள், தொங் ள் நிம்ைதியொ
இருக்கிஜறொம் என்ற நிரனப்ஜ ொடு.
ல்வி ழகு சைற கைொழிதல் - இது ல்வி என்றொல் என்ன என்று
தமிழ் கூறும் இலக் ணம். சைறப்
புரிந்தொல் தொன் சைற
கைொழிய முடியும். சைறப்
புரிதஜல நைக் ொத ஒரு ல்வி
முரறயில் எப் டி சைற கைொழியும் ைொணெர் ரள நொம் எதிர்
ொர்க் முடியும்.
ற்ப்பித்தல் என் து கெறும் ஜெரல இல்ரல, அடுத்த
தரலமுரற ரள உருெொகும் ஒரு
ணி என்ற எண்ணமும்,
அதனொல் ெரும் ஒரு ஞொனச் கசருக்கும் எந்த ஆசிரியர் ளுக்கும்
இல்ரல
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.அறத்ரதப் ற்றிய ஜ ச்ஜச ல்விக் கூைங் ளில் இல்லொைல் ஆகி
விட்ைது, ஒட்டு கைொத்த சமுதொயம் முன்ஜனறொைல் தொன் ஒருென்
ைட்டும் முன்ஜனறினொல் ( அதொெது க ொருளொதொை ரீதியில்
முன்ஜனறினொல் ) அதனொல் ெரும் க ொருளொதொை ஏற்றத் தொழ்வு
என் து சட்ைம் ஒழுங்கு சீர்க ட்ை ஒரு சமுதொயத்ரதத் தொன்
உருெொக்கும் என்ற உண்ரை ஜ ொதிக் ப் ைஜெ இல்ரல. இன்று
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தொய் கைொழியில்
டிப் தும், ஜ சுெதும் ஜதரெ இல்ரல,
புரிகிறஜதொ இல்ரலஜயொ ஆங்கிலத்தில் ஜ சு ெஜன அறிெொளி
என்ற எண்ணப் ொங்கு தமிழ் நொட்டில் நிலவி ெருகிறது. கைொழி
என் து கெறும் எண்ணங் ரளப் கிரும் ருவி இல்ரல. அது ஒரு
ெொழ்வியல், ெொழும் முரற, லொசொைம், ெைலொறு என்ற புரிதல்
இல்லஜெ இல்ரல. இலக்கியமும் ெைலொறும் ற்றுக் க ொடுக்கும்
ொைங் ரளப்
டிக் இங்ஜ ைக் ள் தயொைொ ஜெ இல்ரல,
இதிலும் ஜெதரன ல ஆசிரியர் ளுக்ஜ இந்தப் புரிதல் இல்ரல.

நொம் தினம் தினம் டிக்கும் திருட்டு, க ொள்ரள என்ற கசய்தி ள்
இதரனத் தொன் நைக்கு ட்டியம் கூறுகிறது.
லர் ஜ சத் தயங்கும் இந்தப் பின்புலத்தில், தன்ரனயும் தன
குடும்
உறுப்பினர் ரளயும்
ொத்திைங் ளொ ைொற்றி நண் ர்
ஜ ொதிஜி எழுதிய ெரலப் திவு ளின் கதொகுப்ஜ இந்த நூல்.
தனது ெொழ்க்ர க் ரதரய கசொல்ெது ஜ ொல முக்கியைொன ல
ஜ ள்வி ரள இந்த நூலில் எழுப்பி உள்ளொர் திரு ஜ ொதிஜி.
இந்தக் ஜ ள்வி ள் எல்லொ வீடு ளிலும்,
ள்ளி ளிலும்,
சொரல ளிலும் ஜ ட் ப் ைட்டும். அந்தக் ஜ ள்வி ள் மூலம் ஒரு
சிந்தரன ைொற்றம் ெைட்டும்
என்றும் ைொறொத நம்பிக்ர யுைன்,
இைொைச்சந்திைன்

(BKR)

திருகநல்ஜெலி
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நொன் வீழ்ந்து விடும் ஜ ொகதல்லொம் என்ரனத் தொங்கிப்
பிடிக்கும் என் நண் ர் ைொ ைொ னுக்கு இந்த மின் நூரல
சைர்ப்பிக்கின்ஜறன்.

1. நொலும் புரிந்த நொய் வயசு
ஒவ்கெொருெருக்கும் இரு து ெயதில் இந்த உல ம்
அழ ொ த்
தொன்
கதரியும்.
சொதிப் தற் ொன
சொத்தியக்கூறு ரளப் ற்றிஜய அதி ம் ஜயொசிக் ரெக்கும்.
ெொனத்ரதக் கூை வில்லொ ெரளத்து விை முடியும் என்று
நம்
ரெக்கும். கைொத்தத்தில் தன்னம்பிக்ர ததும்பி
ெழியும். ஏறக்குரறய ைரல ரைஜயொைம் நின்று ைசிக்கும்
ைனப் ொங்கு.
ஆனொல் ைலில் இறங்கி உள்ஜள நுரழெதற்குள் முப் து
ெயது ைக்க ன்று ெந்து விடும். ெொனம், ைல், அரல ள்
என்று ைசிப் தற் ொ இருந்த அத்தரனயும் அப் டிஜய ைொறி
ணக்கு ளின் ெழிஜய ஒவ்கெொன்ரறயும் ஜயொசிக் த்
ஜதொன்றும். நொம் சம் ொரிக் என்ன ெழி? என்ற அரல தொன்
ைனதில் ஓயொைல் அடித்துக் க ொண்ஜையிருக்கும்.
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இந்தச் சையத்தில் தொன் எண்ணிக்ர யில் அைக் முடியொத
ணக்கு அரல ள் நம் ெொழ்க்ர யில் அறிமு ைொகின்றது.
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அப்ஜ ொது நம்மிைமிருந்த ைசரன ரள ஜெகறொரு அரல
இழுத்துச் கசல்லும். மீதியிருக்கும் ஆர்ெத்ரத ைற்கறொரு
அரல ெந்து அரலக் ழிக்கும். க ொஞ்சம் க ொஞ்சைொ
நம்முரைய குழந்ரதத்தனம் ைொறியிருப் ரத அப்ஜ ொது
தொன் நொம் உணைத் கதொைங்கியிருப்ஜ ொம். ஆனொலும் இைவு
லொ
ஏகதொகெொன்றுக் ொ
நம் ைனம் க ஞ்சிக்
க ொண்ஜையிருக்கும். இந்த அரல ைட்டும் இரைவிைொைல்
தினசரி
ெொழ்க்ர யில்
நம்ரைத்
தொக்கிக்
க ொண்ஜையிருக்கும். .

அதுஜெ நம்ரை இழுத்துச் கசல்லும். அந்த அரல ொட்டும்
ெழியில் நம் யணம் கதொைங்கும். இது ற்றுத் தரும்
ொைங் ஜள நம் ெொழ்க்ர ரய ெழி நைத்தும். நம்மிைம்
இருந்த ரலயொர்ெம், லொைசரன அத்தரனயும் ைரறயத்
கதொைங்கும். ெொழ்க்ர யில் க யித்ஜத ஆ ஜெண்டிய
ட்ைொயம் உருெொகின்றது. "இனி நம் தரலரயக்
ொப் ொற்றிக் க ொண்ைொல் ஜ ொதும் " என்ற நிரலயில்
திருைணம் என்கறொரு ைகு நைக்குக் கிரைக்கின்றது.
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நம் ெொழ்க்ர க்குத் ஜதரெகயனக் ருதியிருந்த ைசரனயொன
விசயங் ளும், ைசிக் ஜெண்டிய தருணங் ளும் நம்ரை
விட்டுச் முழுரையொ ச் கசன்ற பிறஜ நொம் ைனதிற்குள்
ரெத்துள்ள
ணக்கு ள் இப்ஜ ொது நம்
யணத்திற்கு
உதெக்கூடிய துடுப் ொ ைொறுகின்றது.
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மூச்சு ெொங்கி, மூச்சரைந்து இனி நொம் மூழ்கி விடுஜெொஜைொ?
என்ற சூழ்நிரலயில் இது நைக்கு ஆசுெொசத்ரதக்
க ொடுக்கும்.
ல சையம் தள்ளு
ொற்று நம்ரை
இழுத்துக்க ொண்டு கசல்லும். லரும் இதரன அதிர்ஷ்ைம்
என்கிறொர் ள்.
யணம் சு ைொ ஜெ இருக்கும். ஆனொல்
திடீகைன்று
ெொழ்க்ர யின்
சூழ்நிரல
ைொறும்.
கதொட்ைகதல்லொம் பிைச்சரனயொ ைொறும். இப்ஜ ொது தொன்
எதிர் ொற்றில் யணம் கசய்ெது எப் டி? என்ற அனு ெம்
கிரைக் த் கதொைங்குகின்றது. அப்ஜ ொது தொன் நைக்குள்
இருக்கும் சக்தியின் ரூ ஜை நைக்குப் புரி ைத் கதொைங்கும்.
சில ெருைங் ளில் ைகில் குழந்ரத ளும் ெந்தைை " ொைம்
சுைப் ெர் ஜள என்னிைம் ெொருங் ள்" என்ற புலம் ல்
அரல நைக்கு அறிமு ைொகின்றது.

அனு ெங் ள் தரும் ெலி ஜள நைக்கு
துரணயொ ைொறத் கதொைங்குகின்றது.

ெொழ்க்ர த்

இதரன நொற் து ெயரத ைந்தெர் ளும், ைந்து அதற்கு
ஜைஜல ெந்தெர் ளும் இதரன உணர்ந்ஜத இருக் க்கூடும்.
ஒவ்கெொருெருக்கும் நொற் து ெயது கதொைங்கும் ஜ ொது
மூச்சு முட்டும். லருக்கும் இந்த ெொழ்க்ர ஜ ொைொட்ைங் ள்
ழகிப் ஜ ொயிருக்கும்.
"விதி ெலியது" என்றகதொரு அசரிரீ குைல் ெொனத்தில் இருந்து
ஒலிக்கும். நம் ெொழ்க்ர ஜய கசக்கு ைொட்டுத்தனைொ
ைொறியிருக்கும். ஆனொலும் நொற் து ெயரத
ைந்து
சொதித்தெர் ளும் இங்ஜ அதி ம். சொதரன ள் என்றதும் இது
கெறுைஜன ணம் சொர்ந்ததொ எடுத்துக் க ொள் ெர் ள் ஒரு
க் ம்.
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இந்தச்
சமூ த்தில்
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கும்
ஒவ்கெொருெருக்கும் ஓைொயிைம் ெழித்தைங் ள். எது சரி? எது
தெறு? என்று இன்னமும் எெைொலும் இறுதியிட்டு
கூறமுடிெதில்ரல.
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எனக்குப் பிடித்த ெொழ்க்ர ரய நொன் ெொழ்ந்திருக்கின்ஜறன்
என் ெர் ள் ைறு க் ம். நொன் விரும்பிய டிஜய என்
ெொழ்க்ர ரய ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்ஜறன் என் ெர் ள்
இங்குக் குரறெொன எண்ணிக்ர யில் இருந்தொலும்
அெர் ரளப் ஜ ொன்றெர் ளொல் எழுத்துல ம் நொள்ஜதொறும்
ெளர்ந்து
க ொண்ஜை
இருக்கின்றது.
ரலயொர்ெம்
க ொண்ைெர் ளொல்
ைட்டுஜை
இங்ஜ
ணக் ற்ற
ரைப்பு ரளயும் தை முடிகின்றது.

ணத்ரதஜய சுற்றிச் சுற்றி ெந்தொலும், ைரனவியுைன்
க ொஞ்சிக் க ொஞ்சி ெொழ்ந்தொலும், குழந்ரத ரள உயிைொ
ஜநசித்தொலும் தற்ஜ ொரதரய நவீன ெொழ்க்ர யில்
ஒவ்கெொருெரும்
தனித்தனி
தீவு ளொ த்தொன்
ெொழ
ஜெண்டியுள்ளது. இதுஜெ தொன் நொன் எழுதுெதற் ொன
ொைணங் ரளயும் உருெொக்கின்றது. தங் ளுக்குக் கிரைத்த
ெொய்ப்பு ரளச் சரியொ ப் யன் டுத்திக் க ொள்ளும் ஜ ொது
லரின் ஆச்சரியைொன திறரை ள் கெளிஜய கதரிய
ெருகின்றது.
நொனும் என் எழுத்துத் திறரை ரளக் ைந்த நொன்கு
ஆண்டு ளொ ப்
டிப் டியொ
ெளர்த்து ெந்துள்ஜளன்.
ொைணம்
ஒருெர்
தன்
ெொழ்க்ர யில்
சந்திக்கும்
அனு ெங் ள் எந்த அளவுக்கு அெரைச் கசதுக்கி உருெைொ
ைொற்றுகின்றஜதொ
அஜத
அளவுக்குத்தொன்
அெரின்
தனிப் ட்ை சிந்தரன ளும்
ொலப்ஜ ொக்கில் ைொறிக்
க ொண்ஜை ெருகின்றது.
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ணத்ஜதைல் ளுக்கு
அப் ொற் ட்டு
தனது
ைசரன
உள்ளத்ரதக்
ொப் ொற்றி
ரெத்திருப் ெர் ளிைம்
க ொறொரை உணர்வு ஜைஜலொங்குெதில்ரல. உண்டு ளித்து
உறக் ம் தவிர்த்து ஓயொைல் ொட்டு ஓநொய் ஜ ொலஜெ
உல த்ரதப் ொர்த்துக் க ொண்டிருப் ெர் ளொல் ஒரு நொளும்
நிம்ைதியொ வும் ெொழ முடிெதும் இல்ரல. நொற் து ெயதில்
தன் விருப் ங் ரள விைத் தொன் சொர்ந்திருக்கும் குடும்
உறவு ளுக்குச் சரியொனெனொ
இல்லொத ஜ ொது அந்த
ெொழ்க்ர நை ெொழ்க்ர யொ ைொறிவிடுகின்றது.

இதுஜெ சம் ொரிப் ஜத முதல் ைரை என்கிற ரீதியில்
நம்ரைக் க ொண்டு ெந்து நிறுத்தி விடுகின்றது. அரதத்தவிை
ஜெகறொன்ரற ஜ சுெதும் நிரனப் தும் ஜதரெயற்றது
என்று இன்ரறய சமூ த்தொல் சுட்டிக் ொட்ைப் டுகின்றது.
இந்தியச் சூழல் ைட்டுைல்ல. ெளரும் நொடு ளில் இயல் ொ
ெொழ ஜெண்டிய ெொழ்க்ர ரயக் கூைப் ஜ ொைொடித்தொன் தக்
ரெத்துக் க ொள்ள முடியும் என்கிற நிரலயில் ெொழ் ெர் ள்
அத்தரன ஜ ர் ளுக்கும் ெொழ்க்ர கயன் து சுற்றியுள்ள
ைசரன ரள ைசிப் தற் ல்ல. உயிர் பிரழத்திருப் தற்கு
ைட்டுஜை..
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பிரழப்புக் ொ
ைட்டுஜை ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கும்
அெைெர் சொர்ந்த துரறயில் எத்தரன ஜ ர் ளுக்குத் திருப்தி
கிரைத்தது? என் ரத ஜயொசிக்கும் ஜ ொது இறுதியில்
ஒவ்கெொருெருக்கும் மிஞ்சுெது "நொமும் இந்த உலகில்
ெொழ்ந்துள்ஜளொம்" என் ஜத. நம் முன்னொல் இருக்கும்
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இங்ஜ ஜ ொடு ரள நொம் கிழிப் தில்ரல. ைற்றெர் ளொல்
கிழிக் ப் ட்டு
அதற்குள்
சிக்கிக்
க ொள்ள
ஜெண்டியெர் ளொ
ைொறிப் ஜ ொகின்ஜறொம். இந்தச்
சையத்தில் தொன் நம்முரைய அத்தரன விருப் ங் ளும்
அடி ட்டு அரைய முடியொத னவு ரள அரை ொக்கும்
ஜ ொழி ஜ ொல ரெத்துக் க ொண்டு ெொழ்கின்ஜறொம்.
இந்தியொவில் ஜெரலஜ ற்ற டிப்பில்ரல. டிப்பிற்ஜ ற்ற
ஜெரலயும் கிரைப் தில்ரல. இந்த நிரலயில் தொன்
பிரழப்புக் ொ
ஒரு துரறயில் நுரழந்து நு த்தடி
பூட்ைப் ட்ை ைொடு ள் ஜ ொல ெொழத் கதொைங்கி
விடுகின்ஜறொம்.

ஒவ்கெொரு ஜ ொட்டி ளும் பூதொ ைைொ நைக்குத் கதரிய
ொலப் ஜ ொக்கில் ந்தயக் குதிரையொ ைொறி விடுகின்ஜறொம்.
நைக் ொன விருப் ங் ள் அத்தரனயும் பின்னுக்குப் ஜ ொய்
விடுகின்றது. இலக்கில்லொ யணம் ஜ ொல இந்த ெொழ்க்ர
ஓடிக் க ொண்ஜை இருக்கின்றது.
ஒவ்கெொருெரும் "க ொருள்ெொதி" ளொ ஜெ ெொழ்கின்ஜறொம்.
அதுஜெ சரிகயன்று சமூ ம் உணர்த்துெதொல் அவ்ெொஜற
ெொழ ஆரசப் டுகின்ஜறொம். நம் விருப் ங் ள், ைரனவி,,
ை ள் ை ன் என்று கதொைங்கி இந்த ஆரச ள் விரிெரைந்து
க ொண்ஜை ஜ ொகின்றது. இன்று ஜ ைன் ஜ த்தி ளுக்கும்
கசொத்து ஜசர்க் ஜெண்டும் என்று விரிெரைந்து ெந்து
விட்ைதொல் றக்கும் ைனிதர் ளொ ஜெ ைொறிவிடுகின்ஜறொம்.
ைசிக் ஜநைமில்லொைல் ருசிக் விருப் மில்லொது இந்த
ெொழ்க்ர ரய
விரும்பிஜய
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம். ஏக் த்ரதச் சுைந்து ஏக் த்ஜதொடு
ெொழ்ந்து "ஏஜதொ ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்ஜறன்" என்கிற
ரீதியில் இந்த ெொழ்க்ர முடிந்தும் ஜ ொய் விடுகின்றது.
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இதுஜெ
ொலப்ஜ ொக்கில்
ெரல ளொ
ைொறுகின்றது.
இந்தக் ெரல ள் தொன் ெழி ொட்டியொ ைொறுகின்றது.
நம்ரை அரழத்துச் கசல்கின்றது. அதுஜெ நம்ரை
உருக்குரலக் வும் கசய்கின்றது. அறு து ெயரத ைற்கறொரு
குழந்ரத ருெத்தின் கதொைக் ம் என்கிறொர் ள்.

15

ைனிதர் ளின் நொற் து ெயரத “நொய் ெயது” என்கிறொர் ள்.
வ்வியிருப் து “ஆரச” என்ற எலும்க ன்றும் கதரிந்தும்
அரதஜய தொன் தூக்கிக் க ொண்டு அரலகின்ஜறொம்.

அறு து ெயதிற்கு ஜைல் ஒருெர் ஆஜைொக்கியத்துைன் ெொழும்
ொக்கியம்
அரையப்
க ற்றெர் ள்
ஆசிர்ெதிக் ப் ட்ைெர் ள். இயற்ர
க ொடுத்த ெைம்
அல்லது இயல்பில் உருெொக்கிக் க ொண்ை ழக் ெழக் ம்
தந்த ரிசு. ைனிதனுக்கு ஆரச ளும், ைசரன ளும் எந்த
அளவுக்கு முக்கியஜைொ அரத ெொழ்வின் ரைசி ெரை
அனு விக் உைல் ஆஜைொக்கியம் அரத விை முக்கியம்.
ஆனொல் தற்ஜ ொது ண் ரள விற்ஜற சித்திைம் ெொங்கிக்
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம்.
லொ ஜைொ? நட்ைஜைொ? ஜதரெஜயொ? ஜதரெயில்ரலஜயொ?
நொனும் எனது ெொழ்க்ர த் தைங் ரளக் ைந்த நொன்கு
ஆண்டு ளொ
ெரல திவில்
எழுதி
ெந்துள்ஜளன்.
ஒவ்கெொரு சையத்திலும் நொன் ொர்க்கும் சமூ த்ரதப் ற்றி
ஆெணப் டுத்தி ெந்துள்ஜளன். இதற்கு என்ன ஜதரெ?
என்ற
நிரனப்பு
இல்லொைஜலஜய
“ ற்றரதயும்
க ற்றரதயும்” ணக்கில்லொைல் எழுதியுள்ஜளன். இன்று
ெரையிலும் எழுதிக் க ொண்டு ெருகின்ஜறன்.
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இந்தப்
யணத்தில்
ஒவ்கெொரு
சையத்திலும்
ஒவ்கெொருெரும் என்ரன ந ர்த்தி ெந்துள்ளொர் ள். கசொல்ல
முடியொத அன்ர
ஏஜதொகெொரு ெழியில் எனக்குக்
ொட்டியிருக்கின்றொர் ள். என்ரன ெழி நைத்தி ற்றுத் தந்தும்
இருக்கின்றொர் ள். தமிழ் ெரலதளங் ரளத் திைட்டும்
திைட்டி ள், என் எழுத்துக் ரள உல ம் முழுக் ப்
ைவியிருக்கும் தமிழர் ளின் ொர்ரெக்குக் க ொண்டு ஜசர்க்
உதவியது.

இங்கு அத்தரன ஜ ர் ளுக்கும் ஏஜதொகெொரு திறரை
இருக் த்தொன்
கசய்கின்றது.
ஆனொல்
அரையொளம்
ொணப் ைொைல் ஒதுங்கிப் ஜ ொனெர் ள் தொன் அதி ம்.
அெைெர் உரழப்ர
மீறி சில சையங் ள் இங்ஜ
அதிசயங் ள் நி ழ்ெதுண்டு. அதில் நொனும் ஒருெனொ
இன்று ெரையிலும் தொக்குப்பிடித்து நிற் தற்குக் ொைணம்
நண் ர் ஜள.

Page

17

ஆனொல் என் அப் ொவுக்கு நண் ர் ள் என்றொல் ஆ ொது. நட்பு
ெட்ைத்ரத ஆதரிக் வும் ைொட்ைொர். அெர் என்னுள்
உருெொக்கிய தொக் ம் தொன் என்ரன நொற் து ெயதில் எழுத
ரெத்தது, அெர் மூலம் ற்றுக் க ொண்ை ல அனு ெ
ொைங் ள் மூலம் தொன் என் ெொழ்க்ர க்குத் ஜதரெயொன
ஜநர்ரைரயக்
ற்றுத்தந்தது. அரத விை எங் ள்
குழந்ரத ரள எப் டி ெளர்க் ஜெண்டும் என் ரதக்
ற்றுக் க ொடுத்தெரும் என் அப் ொ தொன் என்று கசொன்னொல்
நீங் ள் நம்புவீர் ளொ?

2. எதிரி தொன் எழுத உதவினொர்
அப் ொ இறந்து ஜ ொகும் ெரையிலும் அெர் ஜைலிருந்த
ஜ ொ ம் எனக்குத் தீைவில்ரல. அெர் எந்தத் துஜைொ மும்
எனக்குச் கசய்யவில்ரல. அெர் தப் ொன ஆளுமில்ரல.
அெரிைம் கெற்றிரல ஜ ொடும் ழக் ம் கூை இல்ரல.
அெர் ெொழ்வில்
ரைசி ெரைக்கும் எந்தத் தப் ொன
ழக் த்திற்கும் அடிரையொனெருமில்ரல.
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வீட்டில்,
ெயலில்,
ரையில்
ஜெரல
ொர்த்த
ஜெரலக் ொைர் ளின் குடும் த் கதொைர்பு ள் தவிை ஜெறு
எரதயும் அனொெசியைொன கதொைர்பு ளொ க் ருதியெர்.
ஊரில் ஜ ட்ரை வியொ ொரி ளின் சங் த்திற்கு இைண்டு
முரற தரலெைொ இருந்தொர். அதுவும் அெரின் இைண்டு
கநருங்கிய நண் ர் ள் ைட்டுஜை ைொறிப் ைொறி ெருெதொ
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மி ப் க ரிய கூட்டுக் குடித்தனத்திற்குத் தரலரைப்
க ொறுப்பில் இருந்தெர் அெரின் ரைசி நொள் ெரைக்கும்
உரழத்துக் க ொண்ஜை தொன் இருந்தொர். எங் ரளயும்
உரழப்பின் ெழிஜய தொன் ெளர்த்தொர். ஆைம் ைங் ரள
அண்ை விைொைல் ரெத்திருந்தொர். தெறொன
ழக் ம்
உள்ளெர் ரள அறஜெ கெறுத்தொர். தொன், தன்னுரைய
குடும் ம், தன்னுரைய கதொழில் என்ற மி ச் சிறிய
ெட்ைத்திற்குள் ெொழ்ந்தொர். அதுஜெ லகைன்று ருதினொர்.
ஊருக்குள் நொரலந்து ஜ ர் ரளத் தவிை அெர் கநருக் ம்
ொைொட்டியது மி க் குரறவு. நட்பு ெட்ைொைம் என்று க ரிய
அளவில் இல்ரல. அரத அெர் விரும்பியதும் இல்ரல.
ஆனொல் ஊரில் ைதிப்பு மிக் க் குடும் ம் என்ற க யரை
க ற்று இருந்தொர்.

இருக்கும் அந்தப் தவியும் குறிப்பிட்ை சுற்றில் இெருக்கு
ெந்த
ொைணத்தொல்
ஏற்றுக்
க ொண்ைொர்.
பிறகு
இரளஞர் ளிைம் அந்தப் தவி கசன்ற ஜ ொது இெர்
கெளிஜய ெந்து விட்ைொர். ர யில் ஒரு ைஞ்சள் ர
என் ரதத் தனது அரையொளைொ க் ருதிக் க ொண்ைெர்.
ஒவ்கெொரு ொரசயும் ொர்த்துப் ொர்த்துச் கசலவு கசய்யக்
ற்று ரெத்திருந்தெர். ெொழ்வில் உயை உைல் உரழப்ஜ
ஜ ொதுைொனது என்று நம்பியெர். ஆைம் ைம் என்ற
ெொர்த்ரதயில் உணரெத் தவிை அத்தரன விசயங் ரளயும்
ருதியிருந்தெர். ை ள் ள் ஜ ட்கும் ஜ ொது ைனம்
ைொறிவிடு ெர்,
ொந்தியெொதி
என் ரத
விை
ரைசிெரைக்கும் ொங்கிைஸ்ெொதியொ த்தொன் இருந்தொர்.
முதன் முதலொ ெரல திவு ளில் நொன் எழுதத் கதொைங்கிய
ஜ ொது நொம் எரதப் ற்றி எழுதுெது என்று ஜயொசித்த ஜ ொது
எப்ஜ ொதும் ஜ ொல அந்த ைதிய ஜெரளயில் எனக்கு என்
அப் ொ ஞொ ம் தொன் ெந்தது. ஏறக்குரறய அெர் இறந்து
எட்டு ெருைம் ைந்திருந்த ஜ ொதிலும் அெர் உருெொக்கிய
தொக் ம் இன்று ெரையிலும் குரறந்த ொடில்ரல. ஒழுக் ம்
தொன் முக்கியத் ஜதரெ என்கிற க யரில் மி ப் க ரிய
சர்ெொதி ொைத்ரத எங் ள் மீது ென்முரறக்குச் சைைொ ப்
பிைஜயொகித்திருந்தொர்.
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இந்திய சுதந்திை ஜ ொைொட்ைத்தில் கசொல்லப் டும் “ம்
என்றொல் சிரறெொசம் ஏன் என்றொல் ெனெொசம்”
என் ொர் ஜள அஜத ஜ ொலத்தொன். அெர் எங் ள் ஒவ்கெொரு
அரசரெயும் ட்டுப் டுத்தினொர்.

எங் ரள ைட்டுைல்ல. அெரின் இைண்டு தம்பி ரளயும்
ட்டுப் டுத்தித் தொன் ரெத்திருந்தொர். முன் ஜ ொ க் ொைர்.
கசொல் ஜ ச்சுக் ஜ ட் ொத ஜ ொது ைக்க ன்று ர ரய நீட்டி
விடும்
ழக் ம்
உள்ளெர்.
அரனெரும்
அெர்
க ொள்ர ளுக்குக்
ட்டுப் ட்டுத்தொன்
ெொழ்ந்ஜதொம்.
அெரின் எந்தக்
ட்ைரள ரளயும் மீறொைல் தொன்
ெளர்ந்ஜதொம். டித்ஜதொம். நொன் ைட்டும் என்ரன ஆரள
விட்ைொல் ஜ ொதும் என்று கெளிஜய ெந்து விட்ஜைன். நொன்
ெொழ்ந்த ெொழ்க்ர முழுெதும் எந்த நிரலயிலும் ெறுரை
எரதயும் ொர்த்ததில்ரல. அடிப் ரை ெசதி ளுக்கும் எந்தப்
ஞ்சமில்ரல. அப் ொ எப்ஜ ொதும்
ல்விக்குத்தொன்
முக்கியத்துெம் க ொடுத்தொர்.
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ஆண் குழந்ரத ரள விைப் க ண் குழந்ரத ரளத் தொன்
க ொண்ைொடினொர். த்து கிஜலொ மீட்ைர் கதொரலவில் உள்ள
ள்ளத்தூரில் அக் ொ டிக் ச் கசன்ற ஜ ொது தயங் ொைல்
ல்லூரி விடுதியில் தொன் ஜசர்த்தொர். ல்லூரி அளவில் அக் ொ
முதல் ைதிப்க ண் ெொங்கிய ஜ ொது எெரும் ஜயொசித்ஜத
ொர்க் முடியொத நொ ர்ஜ ொவில் ஜ ொலிகிைொஸ் ல்லூரியில்
க ொண்டு ஜ ொய்ச் ஜசர்த்தொர். ஆனொல் லஞ்சம் என் ரத
ஆதரிக் ைொட்ைொர். ஜதரெயற்ற கசலவு என் ஜத எங்கும்
கசய்ய ைொட்ைொர். எெரும் எதிர் ொர்க் வும் முடியொது.
உறவினர் ள் ைத்தியில் ைொைநொதன் குடும் ம் சைஸ்ெதி
குடியிருக்கிற குடும் ம் என்கிற அளவிற்கு ைற்றெர் ளின்
ொர்ரெக்கு அெர் குரற ரள மீறி ஒளி விளக் ொய்த்
கதரிந்தொர்.

அப் ொவிைம் ெருகின்ற எெரும் இெர் குணங் ள் கதரிந்ஜத
தொன் ஜ சுெொர் ள். அளெொ த்தொன் ஜ சுெொர். எப்ஜ ொதும்
அரைதியொ த்தொன் இருப் ொர். ஆனொல் எல்லொெற்றுக்கும்
எதிர்ைரறயொன குணங் ள் என்னிைம் இருக் அதுஜெ
எனக்கும் அெருக்கும் நொளுக்கு நொள் தூைங் ள் அதி ைொ ப்
ஜ ொ க்
ொைணைொ வும் இருந்தது.
ல்லூரி முடியும்
ெரையிலும் முழுரையொ
ஒட்ைவும் முடியொைல் ஓடி
ஒளியவும் முடியொைல் ெொழ்ந்ஜதன். ரைசிச் சித்தப் ொ தொன்
என் விருப் ங் ளுக்கு ஊன்று ஜ ொலொ
இருந்தொர்.
ரலயொர்ெஜைொ, ஜெறு எந்த வித விருப் ஜைொ எதுவும்
வீட்டுக்கு அண்ைக்கூைொது என் தில் மி க் ெனைொ
இருந்தொர். அது தொன் என் முக்கிய ஜநொக் ைொ இருந்தது.
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ஒவ்கெொரு நொளும் வீட்டுக்குத் தொைதைொ ச் கசல்லும் அந்த
இைவு ஜெரள ளில் முன் க்
தவு ரளத் தொழ்ஜ ொட்டுத்
திறக் க்கூைொது என்ற ட்ைரளஜயொடு ொத்திருப் ொர். இது
கதரிந்து
பின்புறம்
க ொல்ரலப்புறம்
ெழியொ
முள் ொட்டுக்குள் ெனைொ க் ொல்ரெத்து ஏறி பின் க்
தவு ெழியொ ெந்து கிசுகிசுப் ொ ச் சஜ ொதரி ரள எழுப்பி
உள்ஜள ெந்து ஜசரும் ஜ ொது சரியொ க் ொத்திருந்து அடிக் த்
கதொைங்குெொர். ொட்டுக் ச்ஜசரியுைன் க் ெொத்தியைொ
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டிப்ர த் தவிை ைற்ற அத்தரன விசயங் ளிலும்
க ட்டியொ இருந்த என்ரன விைட்டி விைட்டி அடித்த
ஜ ொதும் வீண்ெம்பு ள் வீடு ெரைக்கும் ெருெதும் ைட்டும்
குரறந்த ொடில்ரல.
என்ரன
என்னொல்
ைொற்றிக்
க ொள்ளவும் முடியவில்ரல. என்ரனச் சுற்றிலும் உள்ள
20க்கும் ஜைற் ட்ை நண் ர் ளின்
ட்ைொளத்ரதயும்
குரறக்கும் ெழியும் கதரியவில்ரல.

இடி மின்னல் இரசக்கும். இைவு சொப் ொடு இல்லொைல்
ண்ணீர் தொன் தூங் ரெத்துள்ளது.
ஆ ஸ்ட் 25 2001 அன்று அெர் இறந்த ஜ ொது மி த்
தொைதைொ த்தொன் திருப்பூரில் ெொழ்ந்து க ொண்டிருந்த
எனக்கு ெந்து ஜசர்ந்தது. கசன்ரனயிலிருந்து ஜ ருந்தில்
ஊருக்கு ெந்து க ொண்டிருந்தெருக்குத் திருச்சி ஜ ருந்து
நிரலயத்தில், கநஞ்சு ெலியினொல் அந்த அதி ொரல
ஜெரலயில் கநொடிப் க ொழுதில் இறந்து ஜ ொனொர்.
நள்ளிைவில் ஜ ொய்ச் ஜசர்ந்த ஜ ொது அப் ொவின் சைலத்ரதப்
ொர்த்த ஜ ொது கதொைக் த்தில் எந்தச் சலனமும் ைனதில்
உருெொ வில்ரல. இெர் சொவுக்கு நொமும் ஒரு ெர யில்
ொைணஜைொ? என்று கூைத் ஜதொன்றியது. அெர் எதிர் ொர்த்துக்
ொத்திருந்த ெசதியொன க ண் ரள எல்லொம் புறக் ணித்து
ஒவ்கெொன்றும் தள்ளிப் ஜ ொய் என் சம்ைந்தப் ட்ை
விசயங் ளில் கைொம் ஜெ கெறுத்துப் ஜ ொயிருந்தொர்.
ொைணம் திருப்பூருக்குள் மி ப் ஜ ொைொட்ைைொய் ெொழ்ந்து
ெந்திருந்த எனக்கு அந்த ெருைம் முதல் டியில் ஏறி ஒரு
நிறுெனத்தின் (உற் த்தி) தரலரைப் க ொறுப்புக்கு
உயர்ந்திருந்ஜதன். அந்த ெருைம் தொன் அப் ொ இறந்திருந்தொர்.
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நம்ரை அைக்கி அைக்கி ரெத்த
ொைணத்தொல்
ல
விதங் ளில் பின் தங்கியிருக்கின்ஜறொம் என் தொ த்தொன்
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கதொழில் ெொழ்க்ர யில் நொன் அரைந்த ஜதொல்வி ள்
ஒவ்கெொன்றுக்கும் அப் ொ தொன் ொைணம் என்று உறுதியொ
நம்பியிருந்ஜதன். நம்மிைம் இல்லொத திறரை ள் அரனத்து
அெர் ற்றுத் தைொதஜத என் தொ எனக்குள் உருெ த்ரத
உருெொக்கி ரெத்திருந்ஜதன்.

ஆற்றொரையில் கெம்பியிருக்கின்ஜறன். அெர் திட்ைமிட்டுச்
கசயல் ட்டிருந்தொல் மி ப் க ரிய அளவில் கசொத்துக் ரள
விரிெொக் ம் கசய்திருக் முடியும். அெர் விரும்பியிருந்தொல்
சிலரைச் கசன்று ொர்த்திருந்தொல் அப்க ொழுஜத எனக்கு
அைசு ஜெரல கிரைத்து இருக்கும்.
ஆண் பிள்ரள ள் ஒவ்கெொருெருக்கும் உன் திறரையில்
ெளர்
என் தொ த்தொன்
கெளிஜய
அனுப்பினொர்.
ெொர்த்ரத ளில் தயவு தொட்சண்யம் இருக் ொது. முக்கியைொன
விஜசைங் ரளத் தவிை ைற்ற இைங் ளுக்குத் தம்பி ரள
அனுப்பி விடுெொர். எெரையும் நம் ைொட்ைொர். எெரிைமும்
அறிவுரையும் ஜ ட் ைொட்ைொர். தன்ரனச் சுற்றிலும் என்ன
நைக்கின்றது என் ரதப் ற்றியும் ஜயொசிக் ைொட்ைொர்.
ைற்றெர் ரளப் ற்றிக் ெரலப் ைவும் ைொட்ைொர்.
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எெருக்கும் ைனதறிந்து துஜைொ ம் கசய்யக்கூைொது என் ரத
முக்கியைொ க் க ொண்ைெரின் க ொள்ர ள் எனக்குத்
தனிப் ட்ை முரறயில் ைகிழ்ச்சிரயத் தந்த ஜ ொதிலும்
ொலத்திற்ஜ ற் புதிய முயற்சி ள் கூைத் ஜதரெயில்ரல
என் தொ ெொழ்ந்தெரின் க ொள்ர ள் தொன் எங் ளுக்கு
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தொன் உண்டு. தன் ஜெரலயுண்டு என் ரதத்தொன் தன்
ெொழ்க்ர கநறிமுரறயொ ரெத்திருந்தொர். ொலத்ஜதொடு
ஒத்துப் ஜ ொ
முடியொத நிரலயில் தொன் ெொழ்ந்து
க ொண்டிருந்தொர். குறிப்பிட்ை
ொலக்
ட்ைத்திற்குள்
உள்ளூருக்குள் ெந்த புதியெர் ள் ஒவ்கெொருெரும் ெளை
ெளை இெைொல் தன்ரன ெளர்த்துக் க ொள்ளவும்
முடியவில்ரல. தன் இயல்பு ரள ைொற்றிக் க ொள்ளவும்
முடியவில்ரல.

அதி எரிச்சரலயும் ஜ ொ த்ரதயும் உருெொக்கியது. தொனும்
ெளைொைல் எங் ரளயும் அண்ை விைொைல் தொன் ஜசர்த்த
கசொத்துக் ரள அரை ொத்தொர்.
ஊரில் ெொழ்ந்த லரும் மூன்று தரலமுரற ளொ க் ொத்து
ெந்த
கசொத்துக் ரள
கைொத்தைொ
விற்றுவிட்டு
கெளிஜயறிய ஜ ொதிலும் இன்று ெரையிலும் அெர்
சம் ொரித்த எந்தச் கசொத்துக் ளும் ஜசதொைம் இல்லொைல் தொன்
இருக்கின்றது. அெர் தம்பி ளுக்குப் பிரித்தது ஜ ொ இன்றும்
இருக்கின்றது. அப் ொ இறக்கும் ெரையிலும் உணவு தொன்
ெொழ்க்ர . ருசி தொன் பிைதொனம் என் தொன சிறிய
ெட்ைத்திற்குள்
க ொருந்திக்
க ொண்ை
அெருக்கும்
உல த்ரத அளந்து
ொர்த்து விை ஜெண்டும் என்று
ஜ ொைொடிப் ொர்த்த எனக்கும் உருெொன பிணக்கு ள் நொளுக்கு
நொள் அதி ைொனஜத தவிைக் குரறந்த ொடில்ரல.
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குழந்ரத ளின் ைருத்துெத்திற் ொ அரலந்த ஜ ொது தொன்
அெரின் உண்ரையொன ரூ ம் புரிந்தது. குழந்ரத ள்
ள்ளிக்குச் கசன்ற ஜ ொது தொன் எத்தரன அறிவீலியொ
இருந்துள்ஜளொம்? என் ரத உணர்ந்து ொர்க் முடிந்தது.
இன்று அம்ைொ ெொழ்ந்திருந்த ெொழ்க்ர ரய நிரனத்துப்
ொர்க் முடிகின்றது. அெரின் அசொத்தியைொன க ொறுரை
இன்று என் ெொழ்க்ர க்கு ெழி ொட்டியொ இருக்கிறது.
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ொல் நூற்றொண்டு ள் ொலம் அெரை கெறுத்துக் க ொண்ஜை
ெொழ்ந்த ெொழ்க்ர யில் என் குழந்ரத ளின்
ொலடி
தைங் ரளப் ொர்த்த ஜ ொது அப் ொ என்ற பிம் த்தின் முதன்
முரறயொ ைரியொரத உருெொனது.

அெர் மி ப் க ரிய ட்ைொளத்திற்குச் சரைத்துப் ஜ ொட்டு
உரழத்த உரழப்பு இன்னமும் நொம் உரழக் ஜெண்டும்
என்று உந்தித் தள்ளுகின்றது. வீட்டுக்கு மூத்த ைருை ளின்
க ொடூைைொன சகிப்புத்தன்ரைரயத் தற்ஜ ொது ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கும் க ண் ளின் ைஜனொநிரலஜயொடு ஒப்பிட்டு
ொர்த்துக் க ொள்ள முடிகின்றது. குரற ள் இல்லொத
ைனிதர் ஜள இல்ரல. ஆனொல் குரற ரள மீறியும்
குடும் த்ரதக்
ொத்தெர் ளின் ெொழ்க்ர ரயப்
ற்றி
இப்ஜ ொது தொன் ஜயொசிக் முடிகின்றது. அப் ொவுக்கு எந்த
ெர யிலும் நொம் ைகிழ்ச்சிரயத் தைவில்ரலஜய என்ற
குற்றவுணர்வு ைனதிற்குள் இருந்து க ொண்ஜையிருந்தது.
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ஒன்றுக்கு மூன்றொ ப் க ண் குழந்ரத ள் ெந்து ஜசை இன்று
மூெரும் எங் ரளக் க ொண்ைொடுகின்றொர் ள். இப்ஜ ொது
எங் ள்
குழந்ரத ள்
தொன்
எனக்கு
அப் ொெொ
இருக்கின்றொர் ள்.
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குடும் த்தினர் திருைணத்ரத ஏற் ொடு கசய்து உறுதி கசய்த
ஜ ொது அப் ொ இறந்து மூன்று ைொதங் ள் முடிந்திருந்தது.
என்ரன விட்டு விைக்கூைொது என்று ைொைனொர் அெசைைொ
இருந்தொர். ஏஜதொகெொரு ெர யில் அெருக்கு ைரியொரத
கசலுத்த ஜெண்டும் என்று ைனதில் ரெத்திருந்ஜதன்.
ைொைனொரிைம் ஒரு ெருைம் முழுரையொ முடியட்டும் என்று
ொத்திருக் ச் கசொன்ஜனன். ஊர்ப் ழக் த்தில் தொத்தொ அப் ொ
க யர் ரளக் குழந்ரத ளுக்கு ரெப் து ெொடிக்ர .
ஆனொல் ஆண் குழந்ரத ள் ெந்தொல் என்ரனப் ஜ ொல
இருந்து விடுெொர் ஜளொ என்று இயற்ர நிரனத்தஜதொ
கதரியவில்ரல.

ொைணம் இெரனத் திருத்தஜெ முடியொது என்று
புலம்பியெரின் ஜ த்தி ள் தொன் என்ரனப் ஜ தியொக்கிக்
க ொண்டு இருக்கின்றொர் ள். வீட்டுக்குள் நுரழந்தொல்
அரைதியொ
இருக்
ஜெண்டும் என்று எங் ரள
ெளர்த்தெரின்
ஜ த்தி ள்
இன்று
ஜ ள்வி ளொல்
துரளத்கதடுக்கின்றொர் ள். “உங்
ொலம் ஜெறு. எங்
ொலம் ஜெறு” என்று சரிசைைொ
ஜ சுகின்றொர் ள்.
அரைதியொய் ெொழ்ெது தொன் உண்ரையொன ெொழ்க்ர
என்று
உணர்த்திய
அப் ொவின்
ெொழ்க்ர யின்
தத்துெங் ரளத்தொன் இப்ஜ ொது நொனும் ரைபிடித்துக்
க ொண்டிருக்கின்ஜறன்.
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அன்று அப் ொவிைமிருந்து ஒதுங்கிச் கசன்ற ொல் ள் இன்று
குழந்ரத ளின்
ைொறிக்
க ொண்ஜையிருக்கும்
எதிர் ொர்ப்பு ரளப் ொர்த்து விழிபிதுங்கி நிற்கின்றது. நொன்
எழுதத் கதொைங்கிய பிறகு என்ரனப் ற்றி எழுதிப் ொர்த்த
ஜ ொது குழந்ரத ளின் ெளர்ச்சிரய, அெர் ள் ைந்து ெந்த
ொலடித் தைத்திரன எழுதிக் க ொண்ஜை ெந்ஜதன்.
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ஆைொம் ல சையம் குழந்ரத ள் ஜ ட்கும் ஜ ள்வி ரள
எதிர்க ொள்ள முடியொைல் அழ ொய் ஒதுங்கிவிைத்தொன்
ஜதொன்றுகின்றது. ஏன்? எதற்கு? எப் டி? என்று ஜ ட்டுப்
ழ ஜெண்டும் என்று கசொல்லிக் க ொடுத்த நிரலக்கு
இப்ஜ ொது மூன்று க் த்திலிருந்து சூறொெளியும் சுனொமியும்
ஒன்று ஜசை எங் ரளத் தொக்கிக் க ொண்ஜையிருக்கிறது.
வீட்டில் என்னொல் சைொளிக் முடியல? என்று கசொல்லும்
அளவுக்குத் தினந்ஜதொறும் ெொழ்க்ர அத ளைொ ப் ஜ ொய்க்
க ொண்ஜையிருக்கிறது.

அெர் ளின் ைொறிக் க ொண்ஜை ெந்த குணொதிசியங் ள்,
அெர் ளின் ள்ளி ள். ள்ளி ள் க ொடுத்த ல்வி, ல்வி
கசொன்ன
ொைங் ள்.
ற்ற
ொைங் ளினொல் அெர் ள்
எடுத்துக் க ொண்டு ெொழ்க்ர த் தத்துெங் ள் என்று
ஒவ்கெொன்ரறயும் எழுதத் கதொைங்கிஜனன். இதன் மூலம்
தற்ஜ ொரதரயக்
ல்விச்சூழல், ைொறொத இந்தியக் ல்வி
முரற ள், குழந்ரத ள் அனு வித்துக் க ொண்டு இருக்கும்
துன் ங் ள் என்று ஒவ்கெொன்ரறயும் எழுத முடிந்தது.
குழந்ரத ளின் ெளர்ப்பு குறித்து ஜயொசிக்
முடிந்தது.
நடுத்தைெர்க் த்தின் இயலொரைரயப் ற்றி எழுத ெொய்ப்பு
அரைந்தது. ைொறிய சூழலில் நம்ரைப் க ொருத்திக் க ொள்ள
முடியொத ஜ ொது உருெொகும் ைனஉரளச்சரல புரிந்து
க ொள்ள முடிந்தது.
கைொத்தைொ ஒவ்கெொன்ரறயும் ஜசர்த்துப்
இது ஆெணைொ த் கதரிந்தது.

ொர்த்த ஜ ொது
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உங் ள் எழுத்துக் ள் மூலம்
லெற்ரறயும் எங் ளொல்
ற்றுக் க ொள்ள முடிந்தது என்றொர் ள். என் எழுத்திற்குக்
கிரைத்த விைர்சனத்திற்கும் அப் ொற் ட்ை ஒரு புரிந்துணர்வு
எனக்குக் கிரைத்தது.
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என் ெொழ்க்ர யின் ஊஜை க ற்ற அனு ெங் ள் டித்த
லரும் தங் ள் ெொழ்க்ர ஜயொடு ஒப்பிட்டு
ொர்த்துக்
க ொள்ள முடிந்தது என்றொர் ள். ெரல திவு ளில் ெொசித்த
லருக்கும் நொன் எழுதிய இந்த அனு ெங் ள் பிடித்தது
என் ரத விை இது ஜ ொலஜெ நொங் ளும் எங் ள்
குழந்ரத ரள ெளர்க் ஆரசப் டுகின்ஜறொம்.

ொைணம் என் அப் ொ எனக்குள் உருெொக்கிய தொக் ைது.
கெறுப்பு ரள
ைட்டுஜை
சுைந்தெனின்
ெொழ்க்ர
அடிப் ரையில் அன்புக்கு ஏங்கி தவிக்கும் ைனம்
உள்ளெனொ த் இருப் ொன் என் ரத நீங் ள் கதொைர்ந்து
ெொசிக்கும் ஜ ொது உங் ளொல் உணை முடியும்.
அன்க ன் து கிைப் டும் ஜ ொது தொன் அதற்கு உயிர்ப்பு
ெருகின்றது. உள்ஜளஜய ரெத்துக் க ொண்டிருந்தொல் அதற்கு
எந்தப் லனும் இல்ரல. அந்த அன்பு சிலருக்கு ைரனவி
மூலம்
கிரைக் க்கூடும்.
எல்லொச்
சையத்திலும்
எல்ஜலொருக்கும் கிரைத்து விடுெதும் இல்ரல. ைஸ் ைம்
சரியொன விதத்தில் புரிந்து க ொள்ளும் ஜ ொது ைட்டுஜை
இயல் ொ
இருக்கும். ஒரு
க் ம் கூடி ைறு க் ம்
குரறந்தொல் அதிலும் பிைச்சரன உருெொகி அது விஸ்ெரூ ம்
ஆகிவிடும் ெொய்ப்பும் உள்ளதொல் ஏறக்குரறய குடும்
ெொழ்க்ர கயன் து ம்பி ஜைல் நைக்கும் ரத தொன்.
ொல ைொறுதல் ள் க ொண்டு ெந்துள்ள கதொழில் நுட்
ெளர்ச்சி ளும், வீட்டுக்குள் இருக்கும் கதொரலக் ொட்சி ள்
ணக் ற்ற
விஷங் ரளயும்
நம்மிைம்
விரதத்துக்
க ொண்ஜையிருப் தொல்
ெனத்ஜதொடு
ெொழ
ஜெண்டியுள்ளது.
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ஆனொல் நம் இந்திய சமூ த்தில் குழந்ரத ள் தொன் ணென்
ைரனவிரயச் ஜசர்ந்து ெொழ ஜெண்டும் என்ற எண்ணத்ரத
ஒவ்கெொரு
சையத்திலும்
உருெொக்கி
ரெத்துக்
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள் என் தும் உண்ரைஜய.

நொன் இங்ஜ
ொர்த்த ெரையிலும் அெைெர் குழந்ரத ள்
ள்ளிக்குச் கசல்லும் ஜ ொது தொன் க ரும் ொலொன
குடும் ங் ளில் ணென் ைரனவியிரைஜய உண்ரையொன
அக் ரற உருெொகின்றது.
ொைணம், அப்ஜ ொது தொன்
இருெருக்குள்ளும் இருக்கும் நொன் நீ என்ற ஈஜ ொ
குழந்ரத ள் மூலம் க ொஞ்சம் க ொஞ்சம் க ொஞ்சைொ
அழிக் ப் டுகின்றது நம்ைொல் குழந்ரத ள் ெொழ்க்ர
றிஜ ொய்விடுஜைொ? என்ற அச்சத்தினொல் குடும் த்தில்
அரைதி உருெொகின்றது.
அதுஜெ
உறவுச்
சங்கிலியின்
தன்ரை
க ட்டுப்
ஜ ொ ொதெொறு இருந்து விடுகின்றது. குழந்ரத ளின்
ஒவ்கெொரு ட்ை ெளர்ச்சியின் மூலஜை இங்ஜ ல ணென்
ைரனவியின் உண்ரையொன ொதல் அனு ெமும் மீண்டும்
துளிர்விைத் கதொைங்குகின்றது.
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இதுஜெ தொன் நம் இந்திய நொட்ரை ஒரு சங்கிலி ஜ ொல
இரணத்து
சகிப்புத்தன்ரைரய
ெளர்த்துக்
க ொண்டிருக்கிறது.
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குடி ொைக் ணென் குழந்ரதயின் ஜைல் உள்ள ொசத்தினொல்
தன் இயல்பு ரள ைொற்றிக் க ொண்ை
லரையும்
ொர்த்துள்ஜளன். ை ள் ெளர்ந்துவிட்ைொள் என்ற யத்தில்
ஊர் ஜைய்ந்த ைரனவி ைொறிய தன்ரையும் ல ொைங் ரளத்
தந்துள்ளது.
ெளர்ச்சியரைந்த
ஜைரலநொடு ரளக்
ொட்டிலும் குடும் ப் ொசம் என்ற ஒரு ெொர்த்ரத தொன்
இந்தியொவில் இன்று ெரையிலும் குரற ொடு ளுைன் உள்ள
னநொய த்ரதக் ொப் ொற்றிக் க ொண்டு ெருகின்றது.

எங் ள் குழந்ரத ள்
தற்ஜ ொது ஐந்தொம்
ெகுப்பு
டிக்கின்றொர் ள். இன்னும் ஏழு ெருைங் ளில் மூெரும்
ல்லூரிக்குச் கசன்று விடுெொர் ள். அப்ஜ ொது அெர் ளின்
உல ம் ஜெறுவிதைொ
இருக் க்கூடும். எண்ணங் ள்
முழுரையொ ைொறியிருக்கும். இன்று இெர் ள் எங் ள் மீது
ொட்டும் அன்பு கூை ைொறிவிை ெொய்ப்புண்டு. அந்த
உல த்தில் நொன் (நொங் ள்) இருப்ஜ னொ என்று கதரியொது.
என்னளவில் என் அப் ொரெப் ஜ ொலச் சரியொனரத ைட்டும்
இெர் ளுக்குச் கசய்து க ொண்டிருக்கும் விசயங் ள்
அெர் ள் ைனதில் தப்பு அல்லது ென்முரற ஜ ொலத்
ஜதொன்றியிருக் க்கூடும். இப்ஜ ொது கெளிஜய
ொட்டிக்
க ொள்ள
முடியொத
நிரலயில்
கூை
உள்ஜள
ரெத்திருக் க்கூடும்.
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ொைணம் நொனும் அப் டித்தொஜன ஜயொசித்திருந்ஜதன்..
அப்ஜ ொது நொன் (நொங் ள்) இவ்வுலகில் இல்லொவிட்ைொலும்
கூை என் குழந்ரத ள் இந்த எழுத்துக் ரளப் டிக் க்கூடும்.
அப்ஜ ொது
அெர் ள்
ைனதில்
ஜதொன்றக்கூடிய
ஜ ள்வி ளுக்குச் சில தில் ள் இந்த எழுத்துக் ள் மூலம்
அெர் ளுக்கு எதிர் ொலத்தில் கிரைக் க்கூடும்?.

3. சரஸ்வதி வித்யொசொலை.
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கசட்டிநொட்டுப் குதியில் ெொழ்ந்த ஒவ்கெொருெரும் அந்தந்த
ொல ட்ைத்தில் ர்ைொ, ைஜலசியொ,சிங் ப்பூர் என்று திரை
ைஜலொடி திைவியம் ஜசர்த்த கசொத்து ளொகும். இந்தப் குதி
முன்பு இைொைநொதபுைம் ைொெட்ைம் என்ற எல்ரலக்குள்
இருந்தது. பின்பு சும்க ொன் முத்துைொைலிங் ம் என்று ைொறி
தற்ஜ ொது சிெ ங்ர ைொெட்ைம் ைொெட்ைத்தில் ொரைக்குடி
தொலூ ொவில் உள்ள புதுெயல் என்ற கிைொைத்தில் உள்ளது.
கசட்டிநொட்டுப் குதி என்றவுைன் கெறும் கசட்டியொர் ள்
ைட்டுஜை ெொழ்ந்த குதி என்று எண்ணிவிை ஜெண்ைொம்.
எல்லொத்தைப்பினரும் ல்ஜெறு ொதி மூலக்கூறில் ெொழ்ந்து
க ொண்டுருக்கும் குதியொகும்.
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வித்தியொசைொன க யர் ைட்டுைல்ல. நொன் டித்த இந்த
ஆைம் ப் ள்ளியின் ட்டிைமும் ரலநுணுக் ைொய் இன்று
ெரையிலும்
இருக்கின்றது.
மி த்
துல்லியைொ த்
கதரியொவிட்ைொலும் இந்தக் ட்டிை ெயது ஒரு நூற்றொண்டு
ொலத்திற்கு ஜைல் இருக் க்கூடும். இன்று ெரையிலும் எந்த
இைத்திலும் ஒரு விரிசல் கூை இல்ரல. தற்ஜ ொது உள்ள
நவீன கதொழில் நுட் ம் எதுவுமில்லொைல் கசட்டி நொட்டுப்
குதி ளில் உள்ள
ட்டிைத் தன்ரை ரளப் ஜ ொல
முட்ரைச்சொந்து
மூலம்
ட்ைப் ட்ை
ட்டிைைொ
இருக் லொம். கசட்டிநொட்டுப் குதியில் உள்ள ஒவ்கெொரு
வீடு ளிலும் நொம்
ொர்க்கும் உரழப்பும் அர் ணிப்பும்
இந்தப் ள்ளி ட்டிைத்திலும் உண்டு.

இங்குள்ள வீடு ள் ஒவ்கெொன்றும் க ரிதொ இருக்கும்.
வீட்டின் ெொசல் டி, நிரலப் டி, என்று கதொைங்கி
ஒவ்கெொரு இைங் ளிலும் தச்சு ஜெரல
ொர்த்தெர் ள்
தங் ளின்
ரலத்திறரைரயக்
ொட்டியிருப் ொர் ள்.
உணரெ
ைசித்துத்
தின்ற
கூட்ைமும்
ஆன்மீ ம்,
ரலயொர்ெம் என் ரதத் தங் ள் இரு ண் ள் ஜ ொல
ரெத்து ொர்த்த ைக் ளும் ெொழ்ந்த குதியிது.
ெொழ்க்ர
முழுக்
ைன அரைதிக்கு முக்கியத்துெம்
க ொடுத்து ெொழ்ந்த அத்தரன க ரியெர் ளும் இன்று
ஜ ொய்ச் ஜசர்ந்துவிட்ைனர். இன்று இங்ஜ நவீனங் ள்
உள்ஜள புகுந்து விை ஊர் முழுக் நூற்றுக் ணக் ொன நவீன
ை
அைசி ஆரல ள் உருெொகி கதொழில் ந ைைொ
ைொறிவிட்ைது. அரிசி ஆரல ள் மூலம் அவியல் தண்ணீரும்,
புர யும் ஊர் முழுக் ப் ைவி க ொண்டு இருக்கின்றது.
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இந்தப் ள்ளி
கயமு
வீதியில்
வீடு ளுக்கிரைஜய
இருக்கிறது. புதிதொ இந்த வீதியில் ெந்து கசல் ெர் ளுக்கு
இதுகெொரு ள்ளிகயன்று சட்கைன்று கதரியெொய்பில்ரல.
இப்ஜ ொது உள்ள ள்ளி ள் ஜ ொல் முன்புறம் க ரிய
திைஜலொ குறிப்பிட்டு அரையொளம் கசொல்லும் அளவிற்கு
எதுவும் இருக் ொது. ள்ளிக்கூைம் முடிந்து கெளிஜய ெரும்
ைொணெ கூட்ைங் ரள ரெத்து தொன் ண்டு க ொள்ள
முடியும். ஜதச தந்ரத ை ொத்ைொ ொந்தி முதல் ொஞ்சி
க ரியெர் ெரைக்கும் உள்ள அத்தரன பிை லங் ளும்
இந்தப் ள்ளிக்கு ெந்துள்ளொர் ள். ள்ளி நிர்ெொ ம் ைந்து
ெந்த ொரத வியப்புக்குரியது.

ட்டிைத்தின் உள்ஜள நுரழயும் க ொழுஜத க ரிய
இரும் ொலொன கெள்ளி முலொம் ஜ ொன்று பூசப் ட்ை
ெண்ணக்
தவு நம்ரை ெைஜெற்கும். முக்கியைொன
விருந்தினர் ள் அரழப் ொளர் ளொ ெரும் ஜ ொது ைட்டுஜை
இந்தப் க ரிய தரெ திறந்து ரெப் ொர் ள்.
ள்ளி
நொட் ளில் அதில் உள்ள சிறிய ம்பிக் தரெ திறந்து
ைொணெர் ள் உள்ஜள கசல்லஜெண்டும்.
இந்த நுரழவு ெொயிலிருந்து கசங்குத்தொன் ொர்ரெயில் நொம்
ஜைஜல ஜநொக்கினொல் ட்டிைத்தின் ஜைல் குதியில் அரை
ெட்ை ெடிெ அலங் ொைச் சுெற்றில் சைஸ்ெதி வீரண
ெொசித்துக் க ொண்டுருப் ொர். அெரைச் சுற்றி ஒளிெட்ைம்
இருக் ொது. அந்த இைத்தில் ள்ளியின் க யரை நம்ைொல்
ொர்க் முடியும்.
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இப்ஜ ொது க ண் ள் உயர்நிரல ள்ளியொ ைொறியுள்ளது.
ணிைொறுதல்
ொைணைொ
ெந்த ஆசிரியர் ள் முதல்
உள்ஜளஜய
ணிபுரிந்து க ொண்டிருக்கும் ஆசிரியர் ள்
ெரைக்கும் ஓய்வு க றும் ெரைக்கும் இருந்திருக்கிறொர் ள்.
ஆசிரியர் ளுக்குப்
க ரும் ொலொன
ைொணெர் ளின்
குடும் ப் பின்புலம் நன்றொ ஜெ கதரிந்து இருக்கும்.
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இன்று ெரையிலும்
ள்ளி நிர்ெொ ம் தனியொரிைம்
இருந்தொலும் அைசு நிதி உதவிஜயொடு தொன் சிறப் ொ நைந்து
ெருகின்றது. ள்ளிரய ட்டிக் க ொடுத்த அந்தப் புண்ணிய
ஆத்ைொ இன்றும் கசொர்க் த்தில் இருக் க்கூடும். நொன்
ொர்த்தெரைக்கும் எந்தப் ொை ட்சமும் இல்லொைல் தொன்
நிர்ெொ ம் இருந்தது.

மி
கநருக் ைொன ைொணெர் ரள
ொதிப் க யரைச்
கசொல்லி,
தங் ளுக்குப்
பிடித்தைொன
நக் ல்
ெொர்த்ரத ரளயும் க ொண்டு அரழப் ொர் ள். இன்றுள்ள
பிசிஆர் சட்ைகைல்லொம் முப் து ஆண்டு ளுக்கு முன்
இல்ரல.
க் த்தில் உள்ள அறு துக்கும் ஜைற் ட்ை கிைொைங் ளுக்குத்
கதொைக் க்
ொலத்தில் இந்தப்
ள்ளிக்கூைம் க ரிய
ெைப்பிைசொதம். ஆனொல் கிைொைத்தில் இருந்து ெந்து டித்த
லரும் தினமும் ஏஜதொகெொரு ெர யில் பிைம் டி
ெொங் ொைல் ஜ ொெது அரிதொ இருக்கும். முக்கியைொ
வீட்டுப் ொைத்ரத எழுதி ெைொதெர் ளும், ஒப்பிக் த்
தடுைொறு ெர் ளும் உரதயும் ஜசர்த்து ெொங்குெதுண்டு.
ெயலும் ெொழ்வுைொய் ெொழ்ந்தெர் ளின் ெொழ்க்ர யில்
வீட்டுப் ொைங் ளுக்கு முக்கியம் குரறவு. ஆனொல் இது
ஜ ொன்ற சூழ்நிரலயில் ெளர்ந்து, ெொழ்ந்து ெந்த
ைொணெர் ள் இன்று உல ம் முழுக் ப் ைவி உயர்ந்த
தவி ளில் இருக்கின்றொர் ள்.
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ள்ளியின் உள்ஜள நுரழந்ததும் அரைெட்ை ெடிெ
சிகைண்ட் தளமும் நடுவில் க ொடிஜயற்று ைைமும்
இருக்கும். ெொைத்தின் கதொைக் நொளில் இைண்டு க் மும்
உள்ள
அரைெட்ை
ெடிவில்
ஜதர்ந்கதடுக் ப் ட்ை
ைொணெர் ள் விரறப் ொ
நின்று ஒரு ைொணென்
தரலரையொசிரியர் அருஜ நின்று க ொண்டு அருகில் உள்ள
த்து வீடு ளுக்குக் ஜ ட்கும் அளவிற்குத் தினந்ஜதொறும்
உறுதிகைொழி கசொல்ல ஜெண்டும்.

நொன் லமுரற கசொல்லியுள்ஜளன். க ொடி ெணக்
எல்ஜலொரும்
ஜசர்ந்து
ொை
உைம்பில்
ஜசொம்ஜ றித்தனம்
நீங்கி
புத்துணர்ச்சியொய்
கதொைங்கும். ஆசிரியர் ெைொத நொட் ளிலும்,
ஜநைங் ளிலும் இந்த நுரழவு குதி ளில் அைர்ந்து க
சப்தம் ஜ ொட்டு ெொய்ப் ொடு கசொல்லஜெண்டும்.

ொைல்
உள்ள
ெொைம்
ைற்ற
ொண்டு

ஓஜைொன் ஒண்ணு. ஈஜைொன் கைண்டு என்ற கைொத்த
ைொணெர் ளின் சப்தமும் இன்றும் என் ொது ளில் ஒலித்துக்
க ொண்டுருக்கிறது. க ொடி ம் த்துக்கு ஒரு க் ெொட்டில்
ைகிழம்பூ ைைம். அதரன ஒட்டிய எல்ரலச்சுெற்றின் ஜைல்
க ரிய ைணி ட்டி கதொங் விைப் ட்டுருக்கும். இந்த ைணி
எதற் ொ என்று எனக்குத் கதரியொது. ஆனொல் நொன் டித்த
எட்டு ெகுப்பு ள் ெரைக்கும் அந்த ைணிரய விடுமுரற
நொட் ளில் நண் ர் ளின் ஜசர்ந்து அடித்துப் ொர்த்தஜதொடு சரி.
ஜெறு எந்த நொளும் அந்த ைணி ஒலித்து ொர்த்ததில்ரல.
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ைகிழம்பூ ைைத்தின் எதிர் புறம் ஒரு ஜ ணியும் அதரன
ஓட்டிய பின்புற சந்தும் உண்டு. இந்தச் சந்தின் உள்ஜள
நுரழந்தொல் ள்ளியின் பின்புறத்திற்கு நம்ைொல் கசன்றுவிை
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ைகிழம்பூ ைைத்திற்குக் கீஜழ இருக்கும் இைத்தில் தொன்
ஒவ்கெொரு
தினத்தின்
ொரல
ஜநைத்திலும்
நொன்
புளியங்க ொட்ரை ரெத்து விரளயொடி ைவுசர் ர க்குள்
ஜசர்த்த க ொக்கிஷத்ரத ொது ொத்து ரெத்துள்ஜளன். ெகுப்பு
முடியும் ெரை என் ைவுசர் ஒரு க் ைொ த் கதொங்கிக்
க ொண்ஜையிருக்கும். உள்ஜள உள்ள புளியங்க ொட்ரை தந்த
சலசலப்புச் சத்தம் தொன் உைன்
டித்த
லரின்
க ொறொரைரய உருெொக்கியும் இருக்கிறது.

முடியும்.. பின்னொல் தொன் சத்துணவுக்கூைம். இதரன ஒட்டி
கதொைங்குெது தொன் விரளயொட்டு ரைதொனம். அதரனத்
தொண்டி க் ெொட்டுப் க் ம் ெந்தொல் க ரிய ொல்ெொயும்
அதரன ஒட்டிய க ொக்குைைம் இருந்த ைற்கறொரு ஜதொட்ை
வீட்டின் எல்ரலப்புறமும் கதொைங்கும்.
என் வீடு அருகில் இருந்த
ொைணத்தொல்
ள்ளியில்
ஜ ொைப் டும் ைதிய உணரெ ஒரு நொள் கூை நொன்
சொப்பிட்ைதில்ரல. ஆனொல் ஜ ொதுரைரய அளக் ,
மூட்ரைரய
ந ர்த்து ெர் ளுக்கு
உதெ
என்று
ெகுப்புரறக்குச் கசல்லொைல் ொத்திைங் ளுைன் உருண்டு
புைண்ைதுண்டு. மூட்ரையிலிருந்து எடுத்து சொப்பிடும் அந்தக்
ஜ ொதுரைஜய எனக்குப் ஜ ொதுைொனதொ இருந்தது. பின்புறம்
உள்ள சரையல்
குதியில் கெந்த ஜ ொதுரைரயச்
சுரெத்துப் ொர்த்ததும், சூடு க ொறுக் ொைல் தறியதும்
இப்ஜ ொது நிரனவுக்கு ெருகின்றது.
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இது ைறந்து ஜ ொன இறந்த ொலம். ஆனொல் அதுதொன்
இன்ரறய என் ெொழ்க்ர யின் அஸ்திெொைம்.

4. ஊரும் வொழ்வும்
என்னுரைய ெொழ்க்ர யில் நொன்
டித்த புத்த ங் ள்
எத்தரன ஆச்சரியங் ள் தந்தஜதொ அந்த அளவிற்கு நொன்
ொர்க்கும் ச ைனிதர் ள் அதி அளவு ஆச்சரியத்ரதத்
தந்துள்ளனர்.
ொரைக்குடியில் அழ ப் ொ
ல்லூரியில்
ட்ைம் க ற்று திருப்பூர் ெந்து ஜசர்ந்து, தினந்ஜதொறும்
சந்தித்துக்
க ொண்டுரு கும்
ைனிதர் ள்
அனு ெ
ொைங் ரளத் தந்த டிஜய உள்ளனர்.
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கைொத்தத்தில் இந்த ெொழ்க்ர என் து மி அழ ொனது.
கைன்ஷன், ஜ ொ ம், எரிச்சல், ஏைொற்றம், தவிப்பு,
க ொறொரை, குஜைொதம் என்று எத்தரன சங் ைங் ள்
இருந்தொலும் இரெ அரனத்தும் ஏஜதொ ஒன்ரற எனக்குக்
ற்றுக் க ொடுத்துக் க ொண்ஜை தொன் இருக்கிறது.
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நொன் தற்ஜ ொது இருக்கும் ஆயத்த ஆரை ள் ஏற்றுைதித்
துரறயில் புழங்கிக் க ொண்டுருக்கும் யூஜைொ, அகைரிக் ன்
ைொலர், பிரிட்ைன் வுண்ட் இது ஜ ொ ைற்ற நொட்டுப் ணப்
ரிெர்த்தரன ரளக் ர யொண்டு க ொண்டிருக்கும் எெரும்
கைத்தப் டித்த ஜைதொவி ள் அல்ல. க ரும் ொலும்
ஒவ்கெொருெரும் அெர் ளின் சிறு ெயதில் திருவிழொக் ளில்
விரும்பிய ைொலர் கசயின் கூை ெொங்
முடியொைல்
தவித்தெர் ள் தொன். உள்ளூர்த் கதொைர்பு ளும் தினந்ஜதொறும்
திருப்பூர் ஜநொக்கி ெந்து க ொண்டுருக்கும் சர்ெஜதச
கதொைர்பு ளும் எனப் லதைப் ட்ை ைக் ரளப் ொர்த்துக்
க ொண்ஜையிருக்கின்ஜறன்.

இப்ஜ ொது கூை என் கசொந்த ஊருக்குச் கசல்லும் ஜ ொது
அங்ஜ உள்ஜள ெொழ்ந்து க ொண்டிருப் ெர் ரள அெர் ள்
ெொழ்ந்துக ொண்டிருக்கும்
ெொழ்க்ர ஜயொடு
என்
ெொழ்க்ர ரய ஒப்பிட்டு
ொர்த்துக் க ொள்ெதுண்டு.
இருப்பிைம், உறக் ம், உணவுக்கு ைட்டுஜை அதி
முக்கியத்துெம் க ொடுத்து ெொழ்க்ர ரய முடித்துக்
க ொண்டு விடுகிறொர் ள்.
ஆனொல் எனது ஊரிலிருந்து 300 கிமீ கதொரலவில் உள்ள
திருப்பூரில் தொன் தினந்ஜதொறும் எத்தரன எத்தரன
ைொற்றங் ள்?.
இதுஜெ தொன்
ஏைொளைொன அனு ெங் ரளத் தந்து
க ொண்ஜையிருக்கின்றது.
தன்னம்பிக்ர ,
உரழப்பு,
கதொைங்கி அதிர்ஷ்ைம்,ஜ ொதிைம், எண் ணிதம்,ர ஜைர
ஜ ொன்ற ல ண் ளுக்குத் கதரியொத சக்தி ரள நொன்
சந்திக்கும் ஒவ்கெொருெரும் ஏஜதொ ஒரு ெர யில் அெர் ள்
ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கும் ெொழ்க்ர அனு ெம் மூலைொ
உணர்த்திக் க ொண்டிருக்கிறொர் ள்.
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அைசியல் தரலெர் ள் முதல் திரை நட்சத்திைங் ள்
ெரைக்கும்
கெளிப் ரையொ ச்
கசொல்லொவிட்ைொலும்
அதிர்ஷ்ைத்ரத ஒவ்கெொரு ெழியிலும் ைரறமு ைொ நைக்கு
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நம் கசயல் ொட்டுக்கு அப் ொற் ட்ை "ஏஜதொ ஒன்று". ஆனொல்
இந்த நம்பிக்ர ள் தொன் இன்று லருக்கும் முதலீடு
ஜ ொைத் ஜதரெயில்லொத லொ ம் க ொழிக்கும் கதொழில்.
இன்று நீங் ள் கதொரலக் ொட்சி விளம் ைத்தில் ெந்து
க ொண்டிருக்கும் விளம் ைங் ரள ெனித்து ெந்தொஜல இது
புரியக்கூடும்.

உணர்த்துகின்றொர் ள்.
நம்ரைச்சுற்றிலும்
நைக்குத்
கதரியொைல் ல விசயங் ள் உள்ளது. ஆனொல் எல்ஜலொருஜை
இறுதியில் கசொல்லும் ஒஜை ெொர்த்ரத "உரழயுங் ள்
முன்ஜனறலொம்.",
ஆனொல் இந்தியொவில் 120 ஜ ொடி ைக் ளுக்கும் உரழத்துக்
க ொண்டு தொன் இருக்கிறொர் ள். ஆனொல் இன்று ெரையிலும்
இந்தியொவில் 40 ஜ ொடி ைக் ள் மூன்று ஜெரளயும் சொப்பிை
முடியொத நிரலயில் தொன் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
தகுதியில்லொதெர் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும் நைக்குத்
தரலெர் ளொ
இருக்கும் சூழ்நிரலயில் ைக் ளுக்கு
இறுதியில் இந்த நம்பிக்ர ள் தொன் ெொழ்க்ர யின்
ெழித்துரணயொ ைொறிவிடுகின்றது.
இரதத்தொன் “விதிப் யன்” என்ற ஒரு ெொர்த்ரதக்குள் நம்
இந்தியர் ள் முடித்துக் க ொண்டு சகிப்புத்தன்ரைஜயொடு
ெொழ ழகி விடுகின்றனர். அதிர்ஷைக் ரல ரள நம்பி
ெொழ்ந்தெர் ளும் உண்டு. இரத ைட்டுஜை நம்பி க ட்டு
அழிந்தெர் ளும் உண்டு.
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திருப்பூருக்குள் நொன் ெந்து ஜசர்ந்திருந்த ஜ ொது எரதயும்
ெனிக் த் ஜதரெயில்லொைல் ொலங் ள் ஓடிக் க ொண்டு
இருந்தது. ொைணம் ெறுரையில்லொத இளரைப் ருெம்.,
அதுஜெ சமூ அனு ெங் ரளக் ெனிக் த் கதரியொைல்
ைந்து ெந்தொகி விட்ைது. ஆனொல் இங்ஜ ெொழ்க்ர யின்
தன்ரை ைொறத் கதொைங்கியது. என்ரனச் சமூ த்தில் நிரல
நிறுத்திக் க ொள்ள ஜெண்டியிருந்தது.

ஒவ்கெொன்ரறயும் அெசைைொய்க் ைக் ஜெண்டியதொய்
இருந்தது. கிரைத்த ஜெரல ரளத் தக் ரெத்துக் க ொள்ள
ஜெண்டிய அெசியமும் அதன் மூலம் உருெொக் ஜெண்டிய
குடும் ெொழ்க்ர யும் அெசைைொ என்ரன ஓை ரெத்துக்
க ொண்டிருந்தது.
விரும்பிய கதொழில் ெொழ்க்ர ெரை ஒவ்கெொன்றும் ெந்து
ஜசர்ந்தது. ஜதொல்வி ளும் துயைங் ளும் நம்ரைத் தொக்கும்
ஜ ொது தொன் நம் ஆழ்ைனம் விழித்துக் க ொள்கின்றது.
அப்ஜ ொது தொன் நம்முரைய ெனிப்பு திறனுக்குப் புதிய
சக்தி கிரைக்கின்றது. முதல் இரு து ெருைங் ளில்
குடும் த்தினர் என் ஜைல் ரெத்திருந்த ல ெரல ளில்
என்னுரைய இரற ைறுப்புக் க ொள்ர .
அது கெறும் க ொள்ர யொ
இருந்தொலும் கூைப்
ைெொயில்ரல. இரற க ொரலயொ இருந்த ொைணத்தொல்
நொன் கசய்து க ொண்டுருந்த ஒவ்கெொரு நி ழ்வு ளும்
குடும் த்தினரின் சமூ அந்தஸ்து மி வும் ொதிக் ப் ட்ைது.
ெந்து கசொல்லக்கூடியெர் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும் க ொண்டு
ெைக்கூடிய முக்கியக் குற்றச்சொட்டுக் கூட்ைொளி ளுைன்
ஜசர்ந்து ஜ ொவிலில் உரைக்கும் சிதறு ஜதங் ொரய எடுத்து
தின்று க ொண்டு இருக்கின்றொன் என் ஜத.
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அெர் ரளப் க ொறுத்தெரையிலும் அது ஜதொஷம் ழித்த
ஒரு நி ழ்வு. அதுஜெ என்னுரைய ொர்ரெயில் தின்று தீர்க்
ஜெண்டிய ஒன்று. என்னுைன் இருந்த அத்தரன ஜ ர் ளும்
அப் டித்தொன் திக்குத் கதரியொைல் திரிந்ஜதொம்.

ஊருக்குள்
இருக்கும்
ெரையிலும்
அப் டித்தொன்
ெொழ்ந்ஜதொம். க ொள்ர க ொண்ை அத்தரன ஜ ர் ளும்
இன்று ைொறிவிட்ைொர் ள். தொைதைொ என்றொலும் நொனும் கூை
ைொறித்தொன் ஜ ொயுள்ஜளன். ொைணம் அனு ெங் ள்.
சரதயும் இைத்தமும் நைம்புைொய் ெொழும் ஒவ்கெொரு
தனிப் ட்ை ைனிதர் ரளயும் அெர் ளின் அனு ெம் தொன்
முதலில் தீர்ைொனிக்கிறது. ற்றுத் தந்த ஆசிரியர் ரள விை,
ற்றுக் க ொள்ள உதவிய புத்த ங் ரள விை இந்த
அனு ெங் ள் தொன் ஒருெரை தரலெைொ ைற்கறொருெரை
தறுதரலயொ ைொற்றுெதில் முக்கியப் ங்கு ெகிக்கிறது..
நொன்
என்
ெொழ்க்ர யில்
சந்தித்த
ந ர் ளில்
முக்கியைொனெர் ளில் ஒருெர் முத்து முருஜ சன்.
திரு. முத்து முருஜ சன்.(MUTHU MURUGESON),
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"உங் ள் ைனக்குழப் ங் ள் தீை ஜெண்டும் என்றொல்
இெரைப் ஜ ொய்ப் ொருங் ள் " என்று நண் ர் இெரின்
மு ெரிரயக் க ொடுத்து விட்டு ந ர்ந்து விட்ைொர்.
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எப்ஜ ொதுஜை தன்னுரைய க யரை தமிழ் ஆங்கிலம்
இைண்டிலும் எழுதக்கூடியெர். இந்தப் க யர் தொன்
என்னுரைய கைொத்த ெொழ்க்ர ரயயும் திரச திருப்பிய
க யர், திருைணத்திற்கு முன்பு நொன் தங்கியிருந்த அரறக்கு
ெந்த நண் ர் ஒருெர் இெரை எனக்கு அறிமு ப் டுத்தினொர்.
அப்ஜ ொது இெர் ைதுரையில் திருந ரில் ெொழ்ந்து
க ொண்டிருந்தொர்.
நம்பிக்ர ளுக்கும்
உரழப்புக்கும்
இரைஜய ஜ ொைொடிக் க ொண்டிருந்த என்னுரைய அன்ரறய
திருப்பூர் ெொழ்வில் திடீர் திருப் ைொ
இெருரைய
அறிமு ம் கிரைத்தது.

மு ெரி ண்டு பிடித்து வீட்டுக்குள் நுரழந்த ஜ ொது தர்
ஜிப் ொ ைற்றும் நொலு முழ ஜெட்டி அணிந்திருந்த அந்த
ஒல்லியொன உருெம் என்ரன ெைஜெற்றது. வீடு முழுக்
புத்த க் குவியல் தொன் அதி ம் கதரிந்தது. திருைணம்
கசய்ஜத
ஆ
ஜெண்டும்
என்று
விைட்டிக்
க ொண்டிருந்தெர் ரள மீற முடியொைலும் என்னுரைய
லட்சியங் ள் ொதி அளவில் இருந்த ொைணத்தொலும் ஒரு
ெழி ொட்ைல் ஜதரெயொய் இருந்தது. ஆன்மீ ம் சொர்ந்த
எண்ணங் ளும், இந்த “ உலகில் உரழப்புக்கு அப் ொற் ட்டு
ஏஜதொ ஒன்று இருக்கிறது ” என் ரத உணர்ந்த ஜநைத்தில்
தொன் இெரைச் சந்தித்ஜதன்.
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அெருைன் ஜ சி முடித்து விட்டு, அெரைப் ற்றி எதுவுஜை
கதரியொைல் அெர் க ொடுத்த நம்பிக்ர ரய ைட்டும் சுைந்து
க ொண்டு ெந்த என்ரன எப்ஜ ொதும் ஜ ொலத் திருப்பூர்
ெொழ்க்ர
ைறக் டித்து விட்ைது. திருைணம் முடிந்து
குழந்ரத ள் பிறந்து க யர் ரெக்கும் சூழ்நிரலயில் தொன்
ைறு டியும் அரழத்ஜதன்.

42

மூன்று முரற கதொழில் ரீதியொன கெளிநொட்டுப் யணங் ள்
நின்று ஜ ொய்விை, முதலீடு ஜ ொட்டு என்ரன உட் ொை
ரெத்து அழகு
ொர்க்
ொத்திருந்தெர் ள் ஒதுங்கிப்
ஜ ொய்விை நிரனத்த ஒவ்கெொன்றும் தரலகீழொ ஜ ொய்க்
க ொண்டிருந்த ஜநைத்தில் தொன் இெரைச் சந்தித்ஜதன்.
அடுத்தடுத்துச்
சூரறக்
ொற்றும்
சூறொெளியும்
கதொைர்ச்சியொ அடித்துக் க ொண்ஜை இருக் என் ெொழ்க்ர
குறித்து அதி ைொ ஜயொசித்த ொலைது. அெரின் ெழி ொட்ைல்
என்னுரைய ெொழ்க்ர ரயத் தீர்ைொனிக் த் கதொைங்கியது.

மூன்று குந்ரத ளுக்கும் அெர் தொன் க யர் ரெத்தொர்.
ஜதவியர் இல்லம் ெொழ் ெளமும் என்றும் அெர் தொன்
முதன் முதலொ எழுதிக் க ொடுத்தொர். என் அரழப்ர ஏற்று
எங் ள் வீட்டுக்கு ெந்தெர் என்னுரைய ைறுைலர்ச்சி
அத்தியொயத்தின்
கதொைக் ப்
ங் ரள
எழுதத்
கதொைங்கினொர்.
என்னுரைய அறிவியல் ருத்துக் ள் சற்று மூச்ச ெொங்
ஆைம்பிக் ெொழ்க்ர ஆணிஜெரின் பிடிைொன்ம் அன்று
முதல் தொன் ஆழைொய் ஊன்றத் கதொைங்கியது. 1990
ெரைக்கும் தமிழ்நொட்டின் மூத்த
த்திரிக்ர யொளைொ
இருந்தெர்,
ல தைப் ட்ை அைசியல் தரலெர் ளின்
கநருக் ைொ ப் ழகியெர், அைசியல் ளத்தில் ட்சி ளின்
கெற்றி ஜதொல்வி ரளத் தீர்ைொனித்தெருைன் உரையொடிய
உரையொைல் ள் எனக்கு ெழி ொட்டியொ இருந்தது.
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அக்ைொர்க் ொந்தியெொதி. இன்று ெரையிலும் அப் டித்தொன்
ெொழ்ந்து க ொண்டு இருக்கிறொர்.
ொட்ைொறு ஜ ொல
ஓடிக்க ொண்டிருந்த ெொழ்க்ர ரயத் தனது
னிெொன
ெொர்த்ரத ளொல் ஒழுங்குக்குக் க ொண்டு ெந்தொர். இெர்
மூலம் புரிந்து க ொண்ை இரற நம்பிக்ர
என்
ெழிநைத்தியது.
திருெண்ணொைரலக்கு
ைொதந்ஜதொறும்
கசல்லும்
ழக் ம் உருெொனது. நைக்கு அப் ொற் ட்ை
சக்திகயன் து இங்ஜ லருக்கும் ைனித ரூ ங் ளின் மூலம்
கிரைக்கின்றது.

5. புரிதலின் கதொடக் ம் நநசிப்பு
ஒவ்கெொரு முரறயும் திருெண்ணொைரல கசல்லும்
ஜ ொதும், கசன்ற ெந்த பிறகும் அந்த ஊரைப் ற்றி, அங்கு
ெொழந்து க ொண்டிருக்கும் ைக் ரளப் ற்றியும் அதி ம்
ஜயொசித்துருக்கின்ஜறன். இந்தியொவில் புனிதம் என்று
சுட்டிக் ொட்ைப் ட்ை இது ஜ ொன்ற ஊர் ள் அங்குள்ள
ஜ ொவில் ரள
ரெத்ஜத
ெளர்கின்றது.
ெருைொனம்
அரனத்தும் ஜ ொவிலுக்குத்தொன் என்றொலும் ஊரின்
ட்ைரைப்பில் எந்த ைொறுதலும் உருெொகிவிடுெதில்ரல.
உருெொனொலும் கூை ஆரை ஜெ ம் தொன். குறிப்பிட்ை
திருவிழொ நொட் ளில் கூைச் கசல் ெர் ளுக்குப் யமும் ல
ொைங் ளும் தொன் கிரைக்கின்றது. இன்று இது ஜ ொன்ற
புனித தலங் ளுக்குச் கசல்லும் ைனிதர் ள் ஒரு சுற்றுலொ
ைஜனொநிரலயில் தொன் கசல்கின்றொர் ள்.

விை
இன்று
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உைம்புக்குத்
ஜதரெப் டும்
அரைதிரய
க ொருளொதொைம் சொர்ந்த ஜெண்டுதல் ள் தொன்
அதி ைொகியுள்ளது.
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கதொைக் த்தில் ெொழ்ந்த ைனிதர் ள் இது ஜ ொன்ற
தலங் ளுக்குச் கசல்ல நிரனத்தொஜல தனது ெொழ்க்ர
முரறரய ைொற்றிக் க ொண்டு உணவு முதல் உறவு ெரை
உள்ளும் புறமும் ைெச நிரலரய உருெொக்கிக் க ொண்டு
கசன்றொர் ள்.
ொதயொத்திரை என் து ஆஜைொக்கியத்தின்
அங் ைொ இருந்தது. இன்று அரனத்தும் ைொறிவிட்ைது.
ைரலயில் இருக்கும் சொமிரய தரிசிப் ரத விைக் ஜ பிள்
ொர் யணத்ரத அனு விக் ச் கசல் ெர் ள் தொன் அஜந ம்
ஜ ர் ள். ைக் ளின் ஜெண்டுதல் ளும் ைொறியுள்ளது.

“நிரனத்தவுைன் கசல்ெது. ஜெண்டியவுைன் கிரைக்
ஜெண்டும்
என்று
எதிர் ொர்ப் து”
என்று
துரித
உணெ த்திரனப்
ஜ ொலஜெ
இன்று
ஆன்மீ ம்
ெளர்ந்துள்ளது.
விருப் ங் ரளச்
சுைந்து
க ொண்டு
கசல்ெதற்குப் க யர் ஆன்மீ ம் அல்ல. அது வியொ ொைம்.
அது தொன் தற்ஜ ொது நைந்து க ொண்டிருக்கிறது.
ஆனொல் என் ஜநொக் ம் ஆன்மீ த்ரதத் தொண்டியும் சில
புரிதல் ரளத் கதரிந்து க ொள்ளும் க ொருட்டு இருந்தது.
திருைணம் முடிந்த சில ைொதங் ளில் இைட்ரையர் என்று
கதரிந்ததும் அரழத்து உறவு ளிைம் கசொன்ஜனன். “ஜ ொைொ
கிறுக்குப் யஜல. உனக்கு எல்லொஜை விரளயொட்டு தொன்”
என்றொர் ள்.
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மூத்த சஜ ொதரியும் அருஜ உள்ள ஊரில் தொன் ள்ளி
ஆசிரியைொ இருந்தொர். ஆனொல் இது ஜ ொன்ற விசயங் ளில்
ைற்றெர் ளின் அறிவுரைரயக் ஜ ட்கும் ைஜனொநிரலயில்
நொன் இல்ரல. அறிமு ம் இல்லொத திருெண்ணொைரல என்ற
ஊரில் அரலந்து திரிந்து நொன் விரும்பியெொறு அரைந்த
ைருத்துெரின் க யர் உஷொ ல்யொணி.
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குழந்ரத ள் திருெண்ணொைரலயில் தொன் பிறக் ஜெண்டும்
என்று நொன் ைனதில் ரெத்திருந்த டி ஏற் ொடு ரளச்
கசய்யத் கதொைங்கிஜனன். திருெண்ணொைரலக்கு ைொதம் ஒரு
முரற கசல்லும் ழக் ம் என் து ைொறி ெொைம் ஒரு முரற
என் தொ
ைொறியது. அரலச்சலும் அெஸ்த்ரத ளும்
என்றொலும் நைக்குப் பிடித்த ஒரு விசயத்ரதச் கசய்யும்
ஜ ொது எந்தக்
ஷ்ைமும் நைக்கு இயல் ொனதொ ஜெ
கதரியும்.

ைனித உருவில் ெொழும் கதய்ெம் என்று தொன் ஜ ொற்றப் ை
ஜெண்டும். அெர் ணெர் இறந்து ஜ ொன ஜ ொதிலும்
அெரின் இைண்டு க ண் குழந்ரத ரளயும் மி உயரிய
டிப்பில் இஜத ைருத்துெத் துரறயில் தொன்
டித்துக்
க ொண்டிருந்தனர். இைண்டு ை ள் ளும் டிப்புக் ொ ஒரு
க் ம்., இெர் இங்ஜ கயன்று ைொதம் முழுக் ஓய்வில்லொ
ணியில் தொன் இந்தச் ஜசரெரயச் கசய்து க ொண்டிருந்தொர்.
திருெண்ணொைரல அைசு ைருத்துெைொ வும் ணியொற்றிக்
க ொண்டிருந்தொர். அங்குள்ள அைசு ைருத்துெைரனயில் ணி
முடித்து, தனியொர் ைருத்துெைரனயில் ஏற்றுக் க ொண்ை
ைரை ரள முடித்துத் தன்னுரைய வீட்டிலும் ைருத்துெச்
ஜசரெ கசய்த அெரின் ஜநை ஒழுங்கும்,
ொசுக்கு
ஆரசப் ைொத குணொதிசியங் ரளயும் இன்று நிரனத்தொல்
கூை ஆச்சரியைொ ஜெ இருக்கிறது.
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லசையம் என் அெசைத்தின் க ொருட்டு அெரைப் ற்றி
விசொரிக்
அங்கிருந்த
அைசு
ைருத்துெைரனக்ஜ
கசன்றுள்ஜளன். லருைனும் உரையொடி இருக்கின்ஜறன்.
அெர் வீட்டில் நொன் ொர்த்தெரைக்கும் ெந்த அத்தரன
ஜ ர் ளும் மி எளியெர் ளொ த்தொன் இருந்தொர் ள். த்து
ரூ ொய் என் து மி ப் க ரிய கதொர என் தொன ல
ைனிதர் ரள அங்ஜ தொன் சந்தித்ஜதன். அெரைச் சந்தித்த
ஜ ொது என் விருப் ங் ரளயும் ஆரச ரளயும் கசொன்ன
ஜ ொது விஜனொதைொ ப்
ொர்த்தொர். ஆனொல் ரைசியில்
இப் டித்தொன் கசொல்லி எங் ரளக் குழந்ரத ஜளொடு
ொைொட்டி ெழியனுப்பி ரெத்தொர்.

அெர் கசொன்ன ெொச ம் இப்ஜ ொதும் நிரனவில் இருக்கிறது.
“எத்தரனஜயொ விதவிதைொன ைனிதர் ரள என் கதொழில்
ெொழ்க்ர யில் சந்தித்துள்ஜளன். அத்தரனயிலும் நீங்
வித்யொசம்” என்றொர்.
ொைணம் அெர் குழந்ரத பிறப்புக்கு குறித்த நொட் ள்,
எதிர் ொர்த்த நொட் ள் என்று அத்தரனயும்
ைந்து
ஜ ொயிருந்தது. நொன் கசொன்ன நொள் கநருங்கி ெந்தது. அன்று
தொன் சரியொ இருக்கும் என்று அெருைன் இருந்த குழுவினர்
கசொன்ன ஜ ொது தொன் “உங் விசயத்தில் ைட்டும் நொன்
ஒவ்கெொருமுரறயும் ல விஜனொதங் ரளப் ொர்க்கிஜறன்”
என்றொர்.
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திருெண்ணொைரல ஜ ொவிலில்
ர்ப் கிை த்திற்கு மி
அருகில் நடுசொை பூர
ெரைக்கும்
ல நொட் ள்
இருந்துள்ஜளன். உணர்வும், உயிரும் ஒன்றொ க் லந்திருந்த
அந்தக் ொலத்ரதயும் ைந்து ெந்துள்ஜளன். ஒரு கிறிஸ்துெ
ைருத்துைரனயில் தொன் இைட்ரையர் ள் பிறந்தொர் ள்.
ஊரிலிருந்து அம்ைொ முதல் அத்தரன ஜ ர் ரளயும்
ெைெரழத்து இருந்ஜதன்.
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நொன் குறி ரள கெறுப் தும் இல்ரல. அதி அளவு
விரும்புெதும் இல்ரல. அரத ஆஜலொசரனயொ த்தொன்
எடுத்துக் க ொள்கின்ஜறன். உரழப்புக்கு அப் ொற் ட்ை
ஏைொளைொன விசயங் ள் இந்த உலகில் இருக் த்தொன்
கசய்கின்றது. விஞ்ஞொனத்திற்குப் புரியொத ல புதிர் ள் ல
உள்ளன. நம்புெதும் நம் ொததும் அெைெர் அனு ெங் ள்
தரும்
ொைங் ஜள. இரத விெொதிக்
ஜெண்டிய
அெசியஜையில்ரல.

அம்ைொ குழந்ரத ரளப் ொர்க்கும் ெரையிலும் இைட்ரையர்
என் ரத நம் ஜெ ைொட்ஜைன் என்றொர். அந்தச் சிறிய
இைண்டு உருெங் ரளக் ர யில் க ொடுத்த ஜ ொது
“இகதன்ன க ொடுரையொ இருக்கு?” என்று ஆச்சரியப் ைொர்.
“நம்ை ெம்சத்திஜல இப் டி இைட்ரை ெந்தஜத இல்ரலஜய”
என்றொர். எனக்கும் வியப்பு தொன். விஞ்ஞொனத்ரதத்
தொண்டியும்
ல உண்ரை ள் இருக்கிறது என் ரத
உணர்த்திய ொைங் ள் இது. .
இருெரில் ஒருெர் எரைகுரறவு என்றதும் அப்ஜ ொது தொன்
அெரைப் ொது ொக் ப் ட் ஜெண்டிய ருவி ளின் ழுரத
உணர்ந்தொர் ள்.
அரழத்தெர் ள்
ெந்த ொடில்ரல.
நிமிைங் ள் ைணி ளொனது. நொட் ளொ ைொறியது. ஆனொல்
ைந்து க ொண்ஜையிருந்ஜத தவிை அடுத்த மூன்று நொட் ளில்
அெர் ளொல் எந்த உருப் டியொன முன்ஜனற் ொடு ரளயும்
கசய்து தைமுடியவில்ரல. ெருத்தங் ரள மீறி அப்ஜ ொதும்
விதியின் ைத்தின் விரளயொட்டுப் க ொம்ரை ஜ ொலத் தொன்
நொங் ள்
இருந்ஜதொம்.
எல்லொஜை
முயற்சிக்கு
அப் ொற் ட்ைது என் ரத மீண்டும் ஒரு முரற உணர்ந்து
க ொண்ஜைன்.
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முடிந்தெரைக்கும் முயற்சிக்கின்ஜறொம்.
ல சையம்
க யித்ததும் நம் முயற்சி என்கின்ஜறொம். இல்லொவிட்ைொல்?
அெசை உதவி ள் என்று அடுத்தடுத்து ெந்த ஜ ொதிலும்
எதிர் ொர்த்த அளவுக்குப் லன் கிரைக் ொைல் ஜ ொ ஒருெர்
மூச்சு விைஜெ சிைைப் ைத் கதொைங்கினொர். ஆனொல்
அப்ஜ ொது கூை உஷொ ல்யொணி அசைவில்ரல.

அெர்
ழக் த்தில் உள்ள ைற்றப்
குதி ளில் உள்ள
ைருத்துெர் ரள, அெர் ள் ரெத்திருக்கும்
ருவி ரள
இலெசைொ ப் யன் டுத்திக் க ொள்ளும் அளவிற்கு உதவி
புரிந்த ஜ ொலும் ொலம் ைந்த ஞொனத்தில் முடிவு ள்
யத்ஜதொடு ொர்க் ப் ட்ைது. இயல் ொ இருந்த என்னிைம்
சங் ைப் ட்டு இறுதியொ “இருெரில் ஒருெர் ைட்டுஜை
பிரழக் ெொய்ப்புள்ளது” என்றொர்.
அெர் குழுவினர் எடுத்த முடிவு ரளப் புறந்தள்ளி உங் ள்
அறிவியரல விை என் உணர்வு ள் கசொல்லும் முடிஜெ
ஜைலொனது என்று தொன் திருப்பூருக்கு அரழத்து ெந்ஜதன்.
அன்று அெர் திர த்து என்ரனப் ொர்த்த ொர்ரெ இன்றும்
என் ைனக் ண்ணில் நிழலொடுகின்றது.
க ண்
குழந்ரத ள்,
அதுவும்
குறிப்பிட்ை
ொல ட்ைத்திற்குப்
பிறகு
ஊனைொனொல்
உறவு ள்
ொர்ரெயில்
எப் டியிருக்கும்
என்ற
எண்ணங் ள்
ஒவ்கெொரு
க் த்தில்
இருந்தும்
என்ரன
அம் ொ த்தொக்கியது.
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இங்ஜ குடும் ெொழ்க்ர முடிவு ள் என் து ஒருெருைன்
முடிந்து ஜ ொெதில்ரல. ணென், ைரனவி என்று கதொைங்கி
ஒரு ட்ைொளஜை சம் ந்தப் டுகின்றது. ஒவ்கெொருெருக்கும்
ஒவ்கெொரு
க ொள்ர ள்.
அதுஜெ
சரிகயன்று
திணிக் ப் டுகின்றது. சம் ந்தப் ட்ைெர் ளின் உணர்வு ள்
ைதிக் ப் டுெஜதயில்ரல.
ொதல்
திருைணங் ள்
ஜதொல்விக்கு இைண்டு ொைணங் ள்

ஒன்று ணம் ைற்கறொன்று உறவு ளிைமிருந்து கிரைக் ொத
அங்கீ ொைம்.
ணம் இல்லொத ஜ ொது அடிப் ரை
ெொழ்க்ர ஜய சிரதகின்றது. அந்தச் சிரதவு ைனபிறழ்ரெ
உருெொக்கி பித்துப் பிடிக்
ரெத்துத் திரச ைொற
ரெக்கின்றது.
ஏைொற்றங் ரளத் தொங் முடியொைல் ைஸ் ைம் ஒருெர் ஜைல்
ஒருெர் குற்றச்சொட்டிக் க ொண்டு தொங் ள் க ொண்ை ொதரல
நை ெொழ்க்ர க்கு அர்ப் ணிக்கின்றொர் ள். ஆனொல் இங்குப்
க ண் குழந்ரத ள் என் தொல்
கூடுதல்
ெனம்
கசலுத்தப் ட்ைது. ஆனொல் நொன் உறுதியொ இருந்ஜதன்.
குழந்ரத ரள அரழத்து ெந்த பிறகு திருப்பூருக்குள்ளும்
ஜதைல் கதொைங்கியது. எரை குரறந்த குழந்ரத ள்
சந்திக்கும் செொல் ளின் முக்கியைொனது ெலிப்பு ஜநொய்.
எப்ஜ ொது ெரும்?
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எதனடிப் ரையில் ெரும் என்ஜற கதரியொது. தனியொ
இருந்த ைரனவி தடுைொறிய ொலைது. அடுக்கு ைொடி
குடியிருப்பு என் தொல் அறிவுரைக்கு ஞ்சஜை இருக் ொது.
ஆனொல் அெைெர் க ொண்ை யத்தின் சொயரல நன்றொ ஜெ
நம்ைொல்
புரிந்து
க ொள்ள
முடியும்.
திடீகைன்று
அலுெல த்திற்கு அரழப்பு ெரும். தறிக் க ொண்டு ஓை
ஜெண்டியிருக்கும்.
வீட்டுக்கும்
ைருத்துெைரனக்கும்
அரலந்த
யணங் ரள
இப்ஜ ொது
நிரனத்துப்
ொர்க்கின்ஜறன்.

திருப்பூருக்குள் நொன்
ொர்த்த ைருத்துெர் ளும் ஊனம்
உருெொகும் ெொய்ப்பு ரளத்தொன் விெரித்தொர் ள். என் ைனம்
ஏற்றுக் க ொள்ளஜெயில்ரல. ொைணம் எங் ள் குடும் த்தின்
தரலமுரறயில்
ஊனைொனெர் ஜள
இல்ரல.
அரைதியொ ஜெ
ெொழ்ந்து
ஆைொெொைைற்று
தொன்
இறந்துஜ ொயிருக்கிறொர் ள்.
விஞ்ஞொனம்
கசொல்லும்
ருத்துக் ரள
ைனதில்
உள்ெொங்கிக்
க ொண்ஜை
ஒவ்கெொன்றொ ப் பிரித்துப்
ொர்க் த் கதொைங்கிஜனன்.
முதலில் குழந்ரதயின் உைம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி ஜெண்டும்.
அதன் பிறஜ ைற்றெற்ரற ஜயொசிக் ஜெண்டும் என்ற
ஜநொக் த்தில் அடுத்த ைருத்துெரை ைனம் ஜதைத்
கதொைங்கியது.
ஜதைலின் இறுதியில் இறுதியொ த் திருப்பூரில் கஷரிப்
ொலணியில் உள்ள சிெ ொமி என்ற ைருத்துெர் கிரைத்தொர்.
க ொண்டு ஜ ொயிருந்த ஆெணங் ரளப் ரிஜசொதித்து விட்டு
இருெரையும் ொர்த்தொர். தயங் ொைல் ஜ ட்ைொர்.
"இந்தக் குழந்ரத
அதிசயம்" என்றொர்.

இதுெரைக்கும்

பிரழத்திருப் ஜத

நொன் அரைதியொ இருந்ஜதன்.
அடுத்தக் ஜ ள்வி அரதவிைச் சுெைொசியைொனது.
"ஜைற்க ொண்டு எப் டி இெரை ரெத்துச் சைொளிக் ப்
ஜ ொறீங் ?" என்றொர்.
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ொர்த்த என்ரன ைருத்துெர்
Page

ைரனவி அழுதரத ஜெடிக்ர
விஜனொதைொ ப் ொர்த்தொர்.

"உயிரை விைச் சம்ைதிப்ஜ ன். ஆனொல் ஒருெரைக்கூை
இழக் சம்ைதிக் ைொட்ஜைன்" என்ற ஜ ொது தொன் என்ரனப்
ற்றி முழுரையொ
விசொரித்து என் விருப் ப் டி
ஒத்துரழக் த் கதொைங்கினொர்.
"இயற்ர முரறயில் உங் ள் ைருத்துெம் இருக் ட்டும்.
குழந்ரதக்கு உைல் ெலு ஜெண்டும். அதன் பிறகு ைற்றரத
நொன் ொர்த்துக் க ொள்கின்ஜறன்" என்ஜறன்.
"எல்ஜலொரும் இப் டித்தொன் கசொல்கிறொர் ள். ஆனொல்
க ொறுரையொய்
ரைபிடிப் ஜத இல்ரல. உைனடி
நிெொைணத்தில்
தொன்
இன்ரறய
உல ஜை
ஓடிக்
க ொண்டிருக்கிறது" என்று புலம்பிய டி
ொல் ைற்றும்
ஜ ொதுரை நிலக் ைரலயுைன் ஜசர்த்து அரைக் ஜெண்டிய
சைொச்சொைங் ரளயும் கசொல்லி அரதக் க ொதிக் ரெத்து
ொலொ
ைொற்றிக் குழந்ரதக்கு க ொடுக்
ஜெண்டிய
விதங் ரளப் ற்றி விரிெொ எடுத்துரைத்தொர்.
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"முப் து நொட் ள் ழித்து ெொருங் ள். எப் டிக் குழந்ரத
இருக்கிறது என் ரத ரெத்து தொன் ஜைற்க ொண்டு
முடிரெச்
கசொல்ஜென்"
என்று
யமுறுத்திஜய
அனுப்பினொர்.
அெருக்கு
இைண்டு
இைங் ளில்
ைருத்துெைரன ள் இருந்தது. ஒரு ைொதம் ழித்து ைற்கறொரு
ைருத்துெைரனயில்
அெரைப்
ொர்க்
நொங் ள்
கசன்றரைந்த ஜ ொது கூட்ைம் இல்லொைல் தனியொ ஒரு
புத்த ம் டித்துக் க ொண்டிருந்தொர்.

இெர் தொன் அெர் என்ஜறொம். விக்கித்துப் ஜ ொய்விட்ைொர்.
ொைணம் ஒஜை ைொதத்தில் 1.750 கிைொம் கூடி மூன்று
கிஜலொவிற்கு அருஜ க ொண்டு ெந்திருந்ஜதொம். இப்ஜ ொது
இருெரும் சைைொ இருந்தனர்.
"நம்ை முடியொத அதிசயத்ரதச் சொதித்துக் ொட்டியிருக்கீங் "
என்று என் ர ரள ெொங்கிக் குலுக் முற் ட்ை ஜ ொது
ைரனவியின் ைத்ரத எடுத்து அெர் ர யில் ரெத்ஜதன்.
அன்று தொன் என் ைரனவி என் ஜெ த்தின் முழுப் லரன
முழுரையொ வும் என் ஜநசிப்பின் அருரைரயயும் உணரும்
ஜநைைொ இருந்தது.
ஜைஜல நொம் ொர்த்த அெர் இப்ஜ ொது எப் டி இருக்கின்றொர்
கதரியுைொ?
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"அப் ொ, அம்ைொவுக்குச் சரைக் ஜெ கதரியல.எதிலும்
ொைஜை இருப் தில்ரல. நொக்குக்கு விளங் ரல"என்கிறொர்.
சொப் ொட்டில் உள்ள ொைம் தந்த ண்ணீரை துரைத்துக்
க ொண்ஜை
சிரிக்கின்ஜறன்.
ெொர்த்ரதயிலும்
ெொழ்க்ர யிலும் ொைஞ்சொைைொ த்தொன் ெளர்கின்றொர். .

6. ஆலசமரம்.
முந்ரதய மூன்று தரலமுரற ளில் எெருக்கும் இல்லொத
இைட்ரைக் குழந்ரத ள் ெந்து ஜசை கைொத்த என்
சிந்தரன ளும் ைொறத் கதொைங்கியது. ஏன் எதற்கு அழுர ?
எப்ஜ ொது இெர் ளுக்குப் சிக்கும்? ஒருெருக்குக் ழுவி
முடிக்கும் ஜ ொது அடுத்தெருக்குக் ழுவி விைத் கதொைங்கிய
ஜ ொது தொன் எனக்குள் இருந்த அத்தரன அழுக்கு ளும்
ரலந்து ஜ ொ த் கதொைங்கியது. இைண்டு ர ளிலும்
நிரறந்து இருந்த அந்தச் சின்ன உருெங் ள் என்னுரைய
ைொயப் பிம் ங் ரளயும் ரலத்துப் ஜ ொட்ைது.
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ொட்ைொறு ஜ ொல் ஓடிக்க ொண்டுருந்த என் ெொழ்க்ர ரய
நதியொய் ைொற்றத் கதொைங்கினர். முதல் மூன்று ெருைங் ளும்
அலுெல ஜெரல ளுைன் ஜெறு எந்த கெளியுல மும்
கதரியொத ெொழ்க்ர யொய் என்ரன ஆக்ைமித்து இருந்தனர்.
மூன்றொெது
ெந்தெள்
கதொழில்
ைற்றும்
ெொ ன
ஜயொ த்ரதயும் ஜசர்த்துக் க ொண்டு ெை அப்ஜ ொது தொன்
பிறந்த ஊருக்குச் கசல்லும்
ழக் ம் உருெொனது.
அதுெரைக்கும் அத்தரன ஜ ர் ளும் திருப்பூருக்கு ெந்து
ஜ ொய்க் க ொண்டிருந்தனர். கதொைக் த்தில் ைொக்ஜ ொழி
ணக் ொய் இைவு முழுக் ப் ஜ ருந்தில் யணித்துக் ண்
எரிச்சஜலொடு
அதி ொரல
ஜெரளயில்
வீட்டுக்குள்
நுரழஜென். அரைக் குரற தூக் த்துைன் அம்ைொ ஜ ட்கும்
முதல் ஜ ள்வி.......
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சை சைகென்று ஒவ்கெொன்றொ ைொறத் கதொைங்கியது.

“ெொைொ........
எப்
ைறு டியும்
திருப்பூருக்கு
ஜ ொ ப்ஜ ொஜற?”
ொைணம்
உள்ஜள
இருந்த
கூட்ைொளி ளுைன் ஜசர்ந்து ைறு டியும் ொல் ள் ந ைொைல்
இருந்து விடுஜெஜனொ என்ற யம். அப் ொ உைஜன ஒத்து
ஊதுெொர். உைன்பிறப்பு ள் நக் லுைன் ந ர்ந்துவிடுெொர் ள்.
ஆனொல் ைனதிற்குள் இருக்கும் ஆரசரய கெளிஜய எெரும்
ொட்டிக் க ொள்ளைொட்ைொர் ள்.
ொைணம் ைறு டியும்
பூதத்ரதப்
ொட்டிலுக்குள் அைக்
முடியொது என்று
அெர் ளுக்குத் கதரியும். அெர் ள் க ஞ்சும் ஜ ொது மிஞ்சி
ஓட்ைம் பிடித்ஜதன். இன்று இருக் எண்ணம் இருக்கிறது.
இைண்டு நொரளக்கு ஜைல் இருந்து விைொஜத என்று
கசொல்லக்கூடிய கதொழிலும் இருக்கிறது.
ொரைக்குடியில் இருந்து அரை ைணி ஜநைம்
யணம்.
உள்துரற அரைச்சரின் ஊரைத்தொண்டி உள்ஜள நுரழந்தொல்
உங் ரள இனிஜத ெைஜெற்கும். ொலத்ரதத் தொண்டும்
ஜ ொஜத க் ெொட்டில் இருந்த புளிய ைைத்ரதப் ொர்ப்ஜ ன்.
ஜ ய் பிசொச என்று கிளப்பி விட்டு எங் ரள அந்தப் க் ம்
ெை விைொைல் தடுத்த அக் ொ அண்ணன் ளின் லீரல ள்
இப்ஜ ொது புரிகிறது. அரிசி ஆரலரயத் தவிை ஜெறு எந்த
முக்கியத்துெமும் இல்லொத ஊர். சுற்றிலும் உள்ள 60க்கும்
ஜைற் ட்ை கிைொைத்திற்குக் ரைத்கதரு உள்ள ஊர்.

Page

55

அந்த அளவிற்குத் தொன் ைக் ளின் எண்ணமும் ெளைொைல்
இருந்தது. உள்ஜள நுரழயும் ஜ ொஜத எதிஜை ெரும்
ந ர் ளின் மு ம் ஒவ்கெொன்ரறயும் உற்றுப்
ொர்த்துக்
க ொணஜை நைந்து கசல்ஜென்,.

ஒவ்கெொருெர் ெொயிலும் ஒவ்கெொரு விதைொன ெைஜெற்பு.
சட்ரைக்குள்
ர விட்டு
எடுக் க்
ொத்திருக்கும்
சிலரைத்தொண்டி உள்ஜள நைந்து கசல்ல ஜெண்டும்.
ஓடித்திரிந்த கதருக் ள், உட் ொர்ந்து அைட்ரை அடித்த
ொலம், நொள் முழுக் அைர்ந்து இருந்த ஞ்சொயத்து ஜ ொர்டு
குட்டிச்சுெர் ள் என்று அத்தரனயும் அனொரதயொய் இருக் ,
ழகிய எெரையும் இன்று ொணவில்ரல.
ற்
விநொய ர் திருக்ஜ ொயில். எதிஜை குளம். சுற்றிலும்
நூற்றுக்கும் குரறெொன
ரை ள். ஓைைொய் ஒதுங்கி
ஜெகறொருபுறம் கசன்றொல் ைொவுத்தர் கதரு. மீன் ரை,
இரறச்சிக் ரை. கதொட்டு கதொைங்கி மூச்சுப் பிடிக்
ஓடினொல் ரழரை ெொய்ந்த சொக்ஜ ொட்ரை, க யரில் தொன்
ஜ ொட்ரை இருக்கிறஜத தவிை கைொத்த குடும் ஜை நூறு
இருக்குைொ என்று ஆச்சரியம். ஆலைை ெரிரசயில் ைரறந்து
க ொண்டு இருக்கும் ைஞ்சுவிைட்டு க ொட்ைலும் நைக்கும்
ஜள ைத்ரத அைக்கும்
ொெல் நிரலயும் இப்ஜ ொது
அரைதியொய் இருக்கிறது.
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உைன் டித்தென் ஐயைொ இருக் மு ம் எங்கும் முதுரை
க ற்ற ஜதொற்றம். அருகில் ஜ சச் கசன்றொலும் ஏஜதொ ஒரு
தயக் ம். புரியொைல் குழந்ரத ளுைன் ஒவ்கெொன்றொ த்
கதொட்டுப் ொர்த்துக் க ொண்டு ந ர்கின்ஜறன்.
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தொண்டிச் கசன்றொல் நூற்றொண்டு ரளத் தொண்டி இருக்கும்
க ரிய ைற்றும் சிறிய ஜ ொவில். குழந்ரத ளுைன் க ரிய
ஜ ொவிலுக்குள் நுரழகின்ஜறன். ஜ ொவில். பிை ொைத்தில் மூச்சு
விட்ைொல்
ை ைக்கும்
றரெ ளின்
இரைச்சல்.
இருட்டுக்குள் நைந்து ெந்தொல் முரை நொற்றம்.

குழந்ரத ளுக்குக் கிரைத்த சுதந்திைத்தில் ஓ......கென்ற
இரைச்சல் அந்தக் ஜ ொவில் முழுக் நிைம்பி ெழிகின்றது.
கூட்ைம் இல்லொைல், ெருைொனம் இல்லொத ெரிரசயில்
ெொழ்ந்து
க ொண்டுருக்கும்
அக்கிை ொைத்ரதச்
சுற்றி
ெரும்ஜ ொஜத எங் ள் ெயலுக்குச் கசல்லும் ொரதயில்
கிைொைத்துப் ள்ளிச் சிறுெர் ள் சந்ஜதொஷைொய்ப் ர க் ட்டு
தூக்கிக் க ொண்டு நைந்து ெந்து க ொண்டுருக்கிறொர் ள்.
ைரழ ெரும் ஜ ொல் இருக்கிறது. ைண் ெொசரன நொசிரய
கநருடுகிறது. ஜ ொவிலுக்கு எதிஜை ைண்ை த்தில் அைர்ந்து
க ொண்டு சுத்தைொன அந்தப் க ரிய குளத்ரத உற்று ொர்த்துக்
க ொண்டுருக்கின்ஜறன். க் த்தில் உள்ள கிைொை ைக் ள்
குடிநீர் எடுக் க் கூட்ைைொய் ெந்த தருணங் ள் ைனதில் ெந்து
ஜ ொகின்றது. டித்துரறயில் அைம்பிடிக்கும் குழந்ரத ரள
அைக்கி அரழத்து ெரும் ஜ ொது எதிஜை ெந்தெர் புவியியல்
ஆசிரியர். பூமிக்கும் ெொனத்துக்கும் ஜ ொ ப் டும் அெர்
இன்று
ைருை ரள
அண்டி
அைங்கி
ெொழ்ந்து
க ொண்டுருப் ரத ண்ணீருைன் ஜ சினொர்.
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ஜதர்முட்டிரயக் ைந்து கசன்ற ஜ ொது ரையொன் அரித்த
ஓரல ளொல்
ஜ ொர்த்தி
ரெக் ப் ட்ை
சின்னத்ஜதர்
க ரியஜதர் இைண்டும் நிற் ரத ொர்த்ஜதன். ைவுசருைன்
ைட்டும் ெந்த திருவிழொவும், ஜ ொட்டுருந்த புதுச்சட்ரையில்
ஒளித்து ரெத்த
லூரன ைறந்து கசய்த
ஜள ைம்
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குழந்ரத ள் ஜ ட்ை ஜ ள்வி ளுக்குச் சைொளித்துக் க ொட்டிக்
கிைந்த ைணலில் ொரல சைட்டிக் க ொண்டு அெர் ளின்
ஓட்ை ஜெ த்திற்கு ஈடுக ொடுத்து ஓை முடியொைல் மூச்சு
ெொங்குகிஜறன்.

நிரனவுக்கு ெருகிறது. ெொங்கிய அடியில் துரைக் ொத
மூக்குச்சளிரய
நிரனத்து
இப்ஜ ொது
உறுத்தலொய்
இருக்கிறது.
நொன் ொர்த்த ல ெருை திருவிழொக் ள் ஒவ்கெொன்றொ என்
நிரனவில் ெந்தது. கெட்டுப் ட்ை ஆட்டுத் தரலயும்,
கெட்டியும் அைங் ொைல் துடித்த உயிர் ஜ ொழி ளும்
சிதறடித்த ைத்த ைண் ெொசரனரயத் தைவிப் ொர்க்கின்ஜறன்.
கதொைர்ச்சியொ க் குழந்ரத ளின் ஜ ள்வி ள் ஒன்றன்பின்
ஒன்றொ ெந்து க ொண்ஜை இருக்கிறது. தில் என்று ஏஜதொ
ஒன்று ெந்து க ொண்டு இருக்கிறது. ைனம் முழுக்
கெறுரையொ இருக்கிறது.
ஊரின் ைற்கறொருபுறம் ொர் ெந்து நிற் ையில் நிரலயத்ரதக்
ண்ைெர் ள் ண் இரைக்கும் ஜநைத்தில் ஓடுகிறொர் ள்.
ஜைட்ரை ைக் ையில் தண்ைொெளத்ரத ஒட்டி ண் ளுக்கு
எட்டிய ெரைக்கும் கதரிந்த ண்ைொய்த் தண்ணீர் இப்ஜ ொது
உட் ொர்ந்து ழுவினொல் கூைப் ஜ ொதொத அளவிற்கு ெற்றிப்
ஜ ொய் உள்ளது. இரத நம்பி ைற்கறொரு புறத்தில் இருந்த ல
ஏக் ர் ெயல் ள் உருெொ ப்ஜ ொகும் குடியிருப்புக் ொ
அளந்து க ொண்டிருப் ரத ொர்த்ஜதன்.
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அருஜ ையில் நிரலயம். ையிலொடுதுரற கசல்லும் ம் ன்
எக்ஸ்பிைஸ்
ெருர க் ொ ச்
சிலர்
ொத்துக்
க ொண்டிருக்கிறொர் ள். க யரில் ைட்டும் தொன் எக்ஸ்பிைஸ்.
எக்ஸ் ஒய் இசட் என்று த்திக் க ொண்ஜை ையில் ஓடும்
ஜெ த்திற்கு நொமும் ஓடிவிைலொம்.

இந்த ையில் ொரத நரைஜைரையில் தொன் ல ைணி ஜநைம்
தெம் ஜ ொல் அைர்ந்து டித்துக் ல்லூரிப் ொைங் ளும்
குளிக் ெந்த க ண் ளின் ொைப் ொைங் ரளயும் ொர்த்த
ஞொ ம். ைொதென், ஜ ொவிந்தைொ ன் ஜசர்ந்த கூட்ைணி ள்
இறுதி ெரைக்கும் உரையொைல் இருந்தது. அெர் ள்
கதொழில் நுட் க் ல்லூரிக்குள் நுரழய எங் ள் மூெரின்
ெொழ்க்ர த் தைமும் ைொறியது.
ையில் நரைஜைரை ரளக் ைந்து கநஞ்சி முள் குத்தொைல்
ொக்கிைரதயொ க் ொல் ள் ரெத்து ஜெலி தொண்டி ெந்து
அருஜ
உள்ள பூங் ொவிற்குள் நுரழந்ஜதொம்.
ரழய
த ைங் ரளக் ஜ ொர்த்து ஜைரை ளும், எப்ஜ ொதும் விழும்
என்று ொத்து இருக்கும் ட்டுப் ஜ ொன ைைங் ளுக்கும்
இரைஜய என்னுரைய முக்கியைொன ைைம் ஒன்று உண்டு.
குழந்ரத ளின் ர பிடித்து அந்த இைத்ரதத் ஜதடி அரலந்து
ரைசியில் ண்டு க ொண்ஜைன். ொல் நூற்றொண்டு ொலம்
ஆனொலும் முதல் ொதல் உருெொக்கிய நிரனவுச் சின்னம்.
ஆரசயுைன் ொர்த்ஜதன்.
தொெைத்தின்
ட்ரை ைரறத்து ஆணியொல் கீறப் ட்ை
இைண்டு க யர் ளில் அெள் க யர் ைரறந்து விட்ைது.
என் க யர் ைட்டும் கைலிதொ த் கதரிந்தது.
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அதன் அருகில் குழந்ரத ள் தங் ளின் க யரை ஆணியொல்
கசதுக்கிக் க ொண்டுருக்கின்றொர் ள்..

7. இனிய நிலனவு ள்
பூங் ொவில் இருந்து குழந்ரத ரள கெளிஜய அரழத்து ெை
முடியவில்ரல.
ைைங் ளும் அருஜ கதரிந்த க ொட்ைல் ொடு ளும் ஜெகறொரு
உல த்ரதப் ொர்த்தது ஜ ொல் இருந்துருக் லொம். வீட்டுப்
ொைங் ளும் விரளயொை முடியொத ஜசொ ங் ளும் இன்று
முடிவுக்கு ெந்தது ஜ ொலிருந்தது . அெர் ள் ஜ ொட்டுருந்த
கசருப்பு ள் எங்ஜ ொ அனொரதயொய் கிைக் அெர் ளின்
ஓட்ைமும் த்தலும் ைைங் ளில் இருந்த றரெ ரளப்
ை ைக் ரெத்தது.
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பூங் ொவில் இருந்த சறுக்கு ைை த ைத்தில் நீட்டிக்
க ொண்டுருந்த துருப்பிடித்த ம்பி ள் என்ரன ஜயொசிக்
விைொைல் தடுக் குழந்ரத ரளப் பிரித்து ெண்டிக்குள்
அரைத்து யணித்த கதருவின் இறுதிப் குதி ங் ளொ
ஊைணித் கதரு. நடுநொய ைொ க் குளம் அருஜ ஆலைைம்.
எப்ஜ ொதும் ஜ ொல ைைத்தின் கீஜழ பிள்ரளயொர் சிரல.
ஒவ்கெொரு
குதி ளுக்கும்
இருக்கும்
கெட்டி
ஆபிசர் ரளப் ஜ ொல இந்தச் சந்துக்குள் க ொஞ்சம்
அதி ைொ ஜெ உண்டு.
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பூங் ொரெ ஓட்டியிருந்த நண் ன் முருஜ சனின் வீட்டின்
முன்புறம் அெனின் தங்ர கெளிஜய நின்று எெருக்ஜ ொ
எதிர் ொர்த்து ொத்துக் க ொண்டுருப் து கதரிந்தது. என்ரனக்
ெனித்தொல் அெனின் அம்ைொ வீட்டுக்குள் ெை அரழப்பு
விடுப் ொர். கைொத்தமும் ைொறிவிடும்.

பிள்ரளயொர் சிரலக்குப் பின்புறைொ ெந்தொல் இைவு ஜநைம்
தவிை எப்ஜ ொதும் சீட்ைொடி ஜ ொஷ்டி ள் நிரறயப் ஜ ர் ள்
இருப் ொர் ள்.
ஒவ்கெொரு
சந்தின்
க யரும்
விஜனொதைொன
க யர்க் ொைணைொ இருக்கும்.. நடுவீதி, நைைொ புைம்,கீழப்
க ருைொள் ஜ ொவில், ஜைலப்க ருைொள் ஜ ொவில், கயமு வீதி
இப் டித் கதொைர்ந்து க ொண்ஜை இருக்கும். ஒரு நீண்ை
சந்தில் அதி ட்சம் இரு து வீடு ள் இருக் லொம். அடுத்தத்
கதருவுக்குப் பிரிக்கும் ொரத ள் என து ஒரு முழு வீட்டின்
அளெொ இருக்கும். கைொத்தத்தில் ஒரு வீட்டின் கைொத்த
அளவு முடியும் ஜ ொது இரையில் உள்ள சந்து பிரிந்து
அடுத்த
வீட்டுக்குத்
கதொைக் ைொ
இருக்கும்.
முழுவீட்ரையும் நொன்கு புறமும் சுற்றி ெரும் ஜ ொது ஜலசொ
மூச்சு ெொங்குை..
குழந்ரத ள் அருஜ
ட்டி ரெக் ப் ட்டிருந்த ர ப் ந்து
ெரலயுைன் ஒன்றிப் ஜ ொயிருந்தொர் ள். ொர்த்துப் ழகிய
சிலர்
ண் ளுக்குத் கதரிந்தொர் ள். அப்ஜ ொது என்
ொர்ரெயில் ட்ைது எதிஜை இருந்த ெள்ளிக் ண்ணுவின்
வீடு. என்னுரைய ள்ளித் ஜதொழி.
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ெள்ளிக் ண்ணுக்கு 18 ெயதில் திருைணம் ஆனது.

61

அறிமு ம் இல்லொதெர் ள் ொர்க்கும் முதல் ொர்ரெயில்
இெள் ைனநலம் குன்றியெஜளொ? என்று ஜதொன்றக் கூடும்.
எப்ஜ ொதும் எரதயொெது தின்று க ொண்டு இருக்கும்
ெள்ளிக் ண்ணு.
ஆசிரியர் ள்
ொைம்
நைத்திக்
க ொண்டிருக்கும் ஜ ொஜத தின்று க ொண்டிருப் ொள். .

26 ெயதுக்குள் ெரிரசயொ ப் க ற்கறடுத்த நொரலந்து க ண்
குழந்ரத ளுைன் இப்ஜ ொது விதரெ ஜ ொலத்துைன்
தனியொ த் தொன் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கிறொர். மி ப் க ரிய
ஜ ொட்ரை ஜ ொன்ற வீட்டில் அெளும் குழந்ரத ளும் கூை
ஒரு ெயதொன ஜெரலக் ொை
ொட்டியுைன் சத்துணவு
ணியொளைொ ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றொர். ஏழு ைணி
இருட்டு என் து வீட்டின் ரைசி ெரைக்கும் கசன்று
ெைமுடியொத யத்ரதத் தரும் அளவிற்கு விஸ்தொைைொன வீடு.
டிப்பு ைண்ரையில் ஏறொது என்று உணர்ந்த அெளின்
ொட்டி ஜசர்த்து ரெத்து இருந்த நர ரளக் ொட்டி
எெஜனொ ஒருெனின் தரலயில் ட்டி ரெத்து விட்ைொர்.
ட்டியெனின் ல்லீைல் ழுரத ஜ ொல் சுைந்து ஒரு நொள்
ைத்தைொ த் துப்பியது,.
அன்று
தொன்
அந்த
கைொைொக்குடியனின்
ைற்ற
ெண்ைெொளங் ளும் தண்ைெொளத்தில் ஏறத் கதொைங்கியது.
ெள்ளிக் ண்ணுவின்
அப் ொ
ர்ைொவில்
ஜெகறொரு
குடும் த்துைன் இருக் , ொத்திருந்த அம்ைொ ண் லங்கிக்
க ொண்ஜை ஜசர்ந்துவிை ொட்டி தொன் ெள்ளி ண்ணுரெ
ெளர்க் ஜெண்டியதொகி விட்ைது.
ொதி, சமூ ம், இனம் என் தற்க ல்லொம் ஜைலொனது ணம்.
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சம்ைந்தப் ட்ைெர் ளின் அனுைதியுைன் மு ப்பில் ைட்டும்
இருந்து க ொள்ள ெள்ளிக் ண்ணுவுக்கு அனுைதி கிரைத்து
குழந்ரத ளுைன் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கிறொர்.
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ங் ொளிச் சண்ரையில் க ரிய வீடு இப்ஜ ொது நீதிைன்ற
தீர்ப்புக் ொ க் ொத்துக் க ொண்டிருக்கிறது.

எெைொ இருந்தொலும் ெொழ்வில் ர நிரறய ொசு இருந்தொல்
அெர் நம்ைெர். இல்லொவிட்ைொல் யொர் அெர்?
அம்ைொ இல்லொத குரற ஜ ொக் அதி ச் கசல்லம் க ொடுத்து
ெளர்ந்த ெள்ளிக் ண்ணுக்கு கெகுளித்தனம் அதி ம்.
ஆசிரியர் ொைம் நைத்திக் க ொண்டிருக்கும் ஜ ொது "ஜைய்
ஜணசொ ைரல அச்சு ஜெண்டுைொைொ?" என்று ஜ ட்ைெரள
எப் டி ைறக் முடியும்?.
சுற்றியுள்ள அத்தரன
குதி ளிலும் இது ஜ ொன்ற
பிைைொண்ை வீடு ள் தொன்.. முதல் இரு து ெருை
ெொழ்க்ர யில் அெஸ்ய ஜதரெ ரளத் தவிர்த்து கெளிஜய
எங்குஜை கசன்றது இல்ரல. நொன் ொர்த்த ஊர் ரள எளிதில்
ட்டியலிட்டு விைலொம்.

Page

ஜசொழ நொட்டின்
ொவிரிபூம் ட்டினத்தில் இந்தச் சமூ
ைக் ளின் ெொழ்க்ர கதொைங்கியதொ ெைலொறு கசொல்கிறது.
ொலைொற்றத்தில் ொண்டிய நொட்டிற்கு ெந்து ஜசர்ந்தனர்.
ைன்னர் அளித்த
ொரைக்குடி ைற்றும் புதுக்ஜ ொட்ரை
ந ைங் ரளச் சுற்றிய 9 கிைொைங் ளில் கதொைக் த்தில்
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தமிழ்நொட்டின் ைற்ற குதி ள் ஒவ்கெொரு ொல ட்ைத்திலும்
ைொறிக் க ொண்ஜை ெந்த ஜ ொதிலும் ைந்த ொல் நூற்றொண்டு
ொலத்தில்
இங்ஜ
புதிய
ைொறுதல் ள்
ஒன்றுஜை
உருெொ வில்ரல.
. சிதம் ைம் ைத்திய அரைச்சைொ
ெந்தொர். துரண இரண அரைச்சைொகி ெர்த்த ம்
உள்துரறயொ ைொறி இறுதியில் நிதியொ ைொறியது. ைக் ள்
கசொல்லும் "க ட்டி"யொ த் தொன் சீனொதொனொ ையிரிரழயில்
தப்பித்து இன்று ெரையிலும் ைத்திய அைசில் ைத்திய
அரைச்சைொ இருக்கின்றொர்.

குடிஜயறினர். இன்று க ொதுப் க யைொ கைொத்தைொ ச்
“கசட்டிநொடு” என்று அரழக் ப் டுகிறது புதுக்ஜ ொட்ரை,
சிெ ங்ர ,இைொைநொதபுைம்
ஜ ொன்ற
ஊர் ரள
அடிப் ரையொ க் க ொண்டு சுற்றிலும் உள்ள 96
கிைொைங் ளில்
ைவி ெொழ்ந்து க ொண்டுருக்கின்றொர் ள்.
வியொ ொை நிமித்தைொ ைன்னர் ொலங் ளில் ரெசியர் குலம்
என்று கதொைங்கி இருக் ஜெண்டும். ெர்ணொசிர்ைம் என்ற
ெொர்த்ரத ளுக்குப் பின்னொல் உள்ள சைொச்சொைங் ள் இங்குத்
ஜதரெயில்ரல. கைொத்தத்தில் கதொழில் அடிப் ரையில்
இந்த ொதி மூலக்கூறு ள் உருெொகியிருக் ஜெண்டும்.
கதொைக் த்தில் ஒவ்கெொரு தனி ைனிதர் ளும் தொங் ள்
கசய்து க ொண்டிருந்த கதொழில் அடிப் ரையில் உருெொன
சமூ
அரைப்பில் உருெொக் ப் ட்ைன கிமு நொலொம்
நூற்றொண்டு முதல் கிபி ஆறொம் நூற்றொண்டு ெரைக்கும்,
அதன் பிறகு ஏறக்குரறய
த்து நூற்றொண்டு ளில்
ஜ ொஜலொச்சிய புத்த சைண ைதங் ள் முன்னிரலயில்
இருந்தொலும் இந்த ொதி மூலக்கூறு ைட்டும் ெனைொ ச்
சிரதயொைல் கதொைர்ந்து ெந்து க ொண்டிருந்தது.
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ைன்னர் ளுக்கு உதவும் ெர யில் ரெசியர் குலத்தில்
உருெொனது தொன் இந்தச் கசட்டி என்ற கசொல்லொ ெந்துருக்
ஜெண்டும்.
ஆனொல்
கசட்டியொர் ளின்
லவித
கசட்டியொர் ள் உண்டு என் ரத திருப்பூருக்குள் ெந்த ஜ ொது
தொன் புரிந்து க ொண்ஜைன். 24 ைரன, கதலுங்கு, ன்னைம்,
ெரளயல் ொை என்று ெொணியச் கசட்டியொர் ெரைக்கும்
லதைப் ட்ை கசட்டியொர் ள் இருக்கிறது.

60 ந ைத்தொர் கிைொைங் ள். 9 விதைொன ஜ ொவில் ளின்
அடிப் ரையில்
12
ஆம்
நூற்றொண்டில்
பிள்ரளயொர் ட்டிரய
அடிப் ரையொக்
க ொண்டு
நிரலக ற்று உருெொன சமூ ைக் ள்.
ஒவ்கெொரு விதைொன ொைம் ரியம். சிங் ப்பூர் முரு ன்
ஜ ொவிலில் முன்புறம் உள்ள அந்தச் சிறிய ல்கெட்ரை
உற்று ெனித்தொல் 1859 ஆம் ஆண்டு அங்கு ெொழ்ந்த
க ருைக் ளின் ஜசரெரய நைக்கு உணர்த்தும். அங்கு
ைட்டுைல்ல ைஜலசியொவில் உள்ள பினொங்கு குதியில்
உள்ள சிென் ஜ ொவிரல சுற்றி ெரும் ஜ ொது நொம் இருப் து
கெளிநொட்டிலொ இல்ரல தமிழ்நொட்டின் ஒரு குதியொ என்று
நம்ரைத் திர ப் ரைய ரெக்கும்.
ர்ைொ ெரைக்கும்
கசன்று க ொருள் ஈட்டிய சமூ ம்,
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உச்சக் ட்ைைொ
இன்ரறய
அண்ணொைரல
ல் ரலக் ழ த்தின் அண்ணொைரல கசட்டியொர் தன்னிைம்
இருந்த ஆயிைக் ணக் ொன ஏக் ரில் விரளவித்த கநல்ரல
விற் தற்குப் யன் டுத்திய நொடு இலங்ர . தமிழ் நொட்டில்
இருந்து கநல் அரிசி மூட்ரை ரள இலங்ர க்குக் க ொண்டு
கசல்ல தனியொ ஜெ
ப் ல் ள் ரெத்து இருந்தது
ஆச்சரியத்தின் உச்சம்.
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ஈழத்தில் சுதந்திைம் ெொங்கிய ொல ட்ைத்தில் க ொழும்புச்
கசட்டி
என்ற
கதருவில்
நைந்த
நிதி
ஆதொை
ரிெர்த்தரன ரள நொம் நிரனத்துப் ொர்க் முடியொத
ஒன்று. அன்ரறய ொல ட்ைத்தில இலங்ர யின் கைொத்த
நிதி ஆதொைத்தில் 90 சதவிகித ங் ளிப்பு நம்ைெர் ளின்
ர யில் தொன் இருந்தது.

இன்று அத்தரன வீடு ளும் ொழரைந்து கிைக்கிறது. ஜதக்கு
ைை தவு ளும், க ல்ஜியத்தில் இருந்து ெைெரழக் ப் ட்ை
ண்ணொடி ஜெரலப் ொடு ள் நிரறந்த அலங் ொைங் ளும்
க ொலிவிழந்து ஜ ொய்விட்ைது. 150 ஆண்டு ள் ைந்தும்
இன்று ஒரு சுெரில் கூை நொன் விரிசரல ொர்த்தது இல்ரல.
முட்ரைச்
சொற்ரறக்
குரழத்து
முழுரையொன
அர்ப் ணிப்பும்
ரலநுணுக் ைொய்க்
ட்டிய கைொத்த
வீட்டின் ெொரிசு ளும் புலம் க யர்ந்து எங்ஜ ஜயொ ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கிறொர் ள்.
ெொழ்வின் ரைசிக் ட்ைத்தில் ெொழும் க ரியெர் ளுக்கு
இவ்ெளவு க ரிய வீட்டில் ஏக் ைொன நிரனவு ரளத் தவிை
ஜெகறொன்றும் துரணயில்லொைல் துணிஜெ துரணயொ
ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றொர் ள். ெள்ளல் அழ ப் ர்
இல்ரலகயன்றொல் ெைப் ட்டிக் ொட்டு ெொசியொ என்ரனப்
ஜ ொன்ற லரின் ெொழ்க்ர யும் முடிந்து ஜ ொயிருக்கும்.
விஞர் ண்ணதொசன் இல்ரலகயன்றொல் ெொய் உச்சரித்துக்
க ொண்டு இருக்கும் தமிழ் ெொர்த்ரத ள் ொைைனுக்குப்
ஜ ொய்ச் ஜசர்ந்திருக்குைொ?

ொர்த்துக் க ொண்டிருக்கும் ஜெரல கிைொைத்து
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இப்ஜ ொது
ைொக்ைர்.
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எம்.ஜி.ஆர் என்ற நடி ரைத் தொன் நொைொள ரெத்திருக்குைொ?
சமூ க் ொெலர் ரள நிரனத்துக் க ொண்டிருந்த ஜ ொது என்
எதிஜை கீனொ சொனொ என்றரழக் ப் ட்ை கிறுக்குச் சண்மு ம்
ெந்து க ொண்டிருந்தொன்... என் ள்ளித் ஜதொழன். த்தொம்
ெகுப்ர
மூன்று முரற எழுதியும் ஜதறமுடியொைல்
தவித்தென்.

8. ஈக் ள் கமொய்க்கும் உை ம்
குடும் த்தின் கூட்டுக் குடித்தன ெொழ்க்ர முடிவுக்கு ெந்த
ஜ ொது ஒன் தொம் ெகுப்பு அறிமு ைொயிருந்தது. ெைவு
கசலவு ள் ஒன்றொ வும் ெொழும் இைம் தனியொ வும் ஜ சி
முடிவு கசய்து இருந்தொர் ள். அந்தப் க ரிய
ரைத்
கதருவில் குறிப் ொ ப் ஜ ருந்து நிரலயத்திற்கு அருஜ
க ரிய வீட்டு ெொழ்க்ர
எனக்குப்
ல விதங் ளில்
உதவியொ இருந்தது. .
வீட்டுக்கு அடுத்த ெொசல் தட்ைச்சுப் யில ம். இதற்குப்
பின்னொல் கைொட்டிக்
ரை.. சொயங் ொலம் என்றொல்
கைொட்டிக் ரையில் இருந்து விதவிதைொன ெொசரன ள்
ெந்து க ொண்டுருக்கும். அருஜ உள்ள சிறிய ொலத்தில்
கூட்ைணி அரைத்த நண் ர் ளுைன் உட் ொர்ந்து க ொண்டு
ெந்து ஜ ொகின்ற ைக் ரள அளகெடுப் ஜதொடு சரி. ர யில்
ொசிருந்தொல் கைொட்டிக் ரையில் அரனெரும் ஜசர்ந்து
ெொங்கிய கெஜிைபிள் ப்ஸ் தின்று திருப்தியொய் ந ர்ந்து
விடுெதுண்டு.
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ஜ ருந்து நிரலயம். அருகில் உள்ள ொைணத்தொல் ெந்து
இறங்கும் அத்தரன ஜ ர் ளும் ொலத்தில் அைர்ந்திருக்கும்
எங் ரளக் ைந்து தொன் கசல்ல ஜெண்டும்.
லரின்
திட்டுக் ளும்
ொெொரை தொெணி ளின் தரிசனமும்
இங்கிருந்து தொன் கதொைங்கியது.

ஒரு த ை கூரை. அதுவும் யொஜைொ ஒரு புண்ணியெொன்
தொனைொ க் க ொடுத்த இைம். யூ ெடிெ ஒரு குட்டிச் சுெரை
சுற்றி ெந்து ஒவ்கெொரு ஜ ருந்தும் சற்று ஜநைம் நின்று விட்டு
ந ரும்., இந்தக் குட்டிச் சுெருக்குள் சுற்றி ெை ஜசொம்ஜ றிப்
ட்டுக்க ொண்டு ஜைட்டுக் ரை
க் ைொ த் திருப்பிக்
க ொண்டு தனியொர் ஜ ருந்து ள் ந ர்ந்துவிடும்.
இதனொல் லரும் எப்ஜ ொதும் ஜைட்டுக் ரை அருஜ ெந்து
நின்றுவிடுெொர் ள்.
னத்த ைரழகயன்றொல்
னங் ள்
முழங் ொல் தண்ணீரில் சந்ரதயில் ெொங்கிய நண்டு
மீன் ளுைன்
ப்பு
ெொரைரயக்
ைத்திக்
க ொண்டிருப் ொர் ள். ைவுன் ஸ் ெரும் ஜ ொது ஓட்டுநர் ஒரு
விஜனொதைொன
ஒலிரய
கதொைர்ச்சியொ
எழுப்பிக்
க ொண்ஜை ெருெொர். அதற்குள் அங்குக் கூடியிருக்கும்
கைொத்த கூட்ைமும் முண்டியடித்துக் க ொண்டு தயொைொய்
இருப் ொர் ள்.
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ஊரில் ஒவ்கெொரு புதன் கிழரையும் சந்ரத உண்டு..
கதொைக் த்தில் ரைத்கதருவுக்குள் இருந்த சந்ரத பிறகு
எங் ள் வீட்டுக்குப் பின்புறம் இருந்த விலலுரையொர்
க ொட்ைலுக்கு ைொற்றினொர் ள்.
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உள்ஜள நுரழயும் ஜ ொஜத ொதிப்ஜ ர் ள் ஓடும் ெண்டியில்
ஏற முயற்சிக் ஒஜை ஜள ைைொ இருக்கும். ஜ ருந்து
நின்றதும் லரும் ையர் ெழிஜய ொல் ரெத்து ஏறிக்
க ொண்டிருப் ொர் ள். உள்ஜள ெடிஜெல் ைச் சிரிப்பு ஜ ொல்
ொர்க் சுெொைஸ்யைொ இருக்கும், அருகில் உள்ள அத்தரன
கிைொை ைக் ளுக்கும் குறிப்பிட்ை இந்தப் ஜ ருந்துக் ரள
விட்ைொல் ஜெறு ெழியில்ரல.

இந்தப் க ொட்ைல் என் து ருஜெலக் ொடும் ொரலயில்
ைல லம் ழிப் ெர் ள் ெந்து கூடுமிைைொ இருந்தது.
அெசைைொ க் கீற்று க ொட்ரை ரள உருெொக்கி சந்ரத என்று
ைொற்றினொர் ள்.
அன்று தொன் சுற்றியுள்ள அத்தரன கிைொை ைக் ளும் ஒன்றொ
ெந்து கூடுெொர் ள். அன்று ைட்டும் இந்தப் ஜ ருந்தில் எள்
ஜ ொட்ைொல் எண்கணய் ெழிந்து ஓடும் ஜ ொலிருக்கும்.
கதொங்கிக் க ொண்டு ர்ப்பிணி ஜ ொல் அந்த ைவுன் ஸ்
ந ரும் ஜ ொது த்தடி தள்ளி நின்று ஜெடிக்ர
ொர்த்த
ொலைது. நைத்துனரை விட்டு ந ர்ந்த ஜ ருந்தில் கூரையில்
அைர்ந்து இருந்த ைக் ள் பின்னொல் உள்ள ஏணிப் டி
ம்பி ள் ெழியொ க் ர க ொடுத்து ொப் ொற்றி அரழத்த
சம் ெங் ளும் உண்டு.
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ஊரில் இருந்த இைண்டு
ள்ளி ளுஜை தனியொருக்குச்
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எட்ைொம் ெகுப்பு ெரைக்கும்
டித்துக் க ொண்டுருந்த
சைஸ்ெதி வித்யொ சொரல டிப்பு முடிவுக்கு ெந்து அந்தப்
ள்ளியும் க ண் ள் உயர்நிரல ள்ளியொ ைொறிப் ஜ ொனது.
எட்ைொம் ெகுப்பு முடிவுக்கு ெந்த ஜ ொது ள்ளி ஆண்டு
விழொவில் ஜலனொ தமிழ்ெொணன் ஜ ச்ரசக் ஜ ட்ைதும் அெர்
ஜைரையில் ஜ சியது ஒன்றும் புரியொைல் இெர் ஏன்
லில்
ண்ணொடிரய ைொட்டிக் க ொண்டு இருக்கிறொர்? என்று
ஜயொசித்தது இப்ஜ ொது நிரனவுக்கு ெருகிறது.

டிப்ர தெைொ ைொற்றிய ஆசிரியர் ள் தொன் ணியொற்றிக்
க ொண்டுருந்தொர் ள்.
கிைொைத்து
ைொணெர் ள்
ரசக்கிளில்
ெந்துவிை
முடியொதெர் ள் ைவுன் ஸ்ஸில் தொன் ெந்து டித்துக்
க ொண்டுருந்தொர் ள். எெரும் எந்தத் தெறும் கசய்து விட்டு
தப் முடியொது. ஒவ்கெொருெரின் குடும் ப் பின்புலமும்
ஒவ்கெொரு ஆசிரியருக்கும் நன்றொ ஜெ கதரியும்.
"நொரளக்கு உன் அப் ொரெ கூட்டிக்க ொண்டு ெொ "
என்றொஜல அழுர யுைன் மூத்திைம் க ொத்துக் க ொண்டு
ெந்து ைவுசரை நரனத்து விடும். அதற்குத் தனியொ கைண்டு
அடியும் ஒரு ெொளி தண்ணீரும் சுைந்து ெை ஜெண்டும்.
நொங் ள் இருந்த ரழய வீட்டில் வீட்டுக்குப் பின்னொல்
மி ப் க ரிய ஜதொட்ைமும் சிகைண்ட் தளமும் இருந்தது.
இப்ஜ ொது ெந்துள்ள புதிய வீட்டில் எந்த ைைங் ளுஜை
இல்ரல. ஒஜை ஒரு முருங்ர ைைத்ரத ைட்டும் விட்டுச்
கசன்றிருந்தனர். ரழய வீட்டில் இருந்த க ொய்யொ ைொ
ைைங் ள் கூை இங்ஜ எதுவும் இல்ரல.
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ஆனொல் ைற்கறொரு ெர யில் எனக்கு அதிர்ஷ்ை ெொய்ப்பு
அரைந்தது.
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புதிய வீட்டில் க ொடுக் ொப் புளி ைைம் கூை இல்லொத
ொைணத்தொல் ள்ளிக்குச் கசல்லும் ஜ ொது ைவுசர் ர யில்
க ொண்டு ஜ ொகும் எந்தச் சைொச்சொைத்ரதயும் க ொண்டு ஜ ொ
முடியவில்ரல.
ள்ளியில் ண்ை ைொற்று முரறயொ ப்
ரிைொறிக் க ொள்ளும் க ன்சில் வியொ ொைத்ரதக்கூை நிறுத்த
ஜெண்டியதொகி விட்ைது.

இங்குக் கூட்ைொளிக் கூட்ைம் அதி ைொனது. என் கலொை
கலொை ஜ ச்ரச ஜ ட் தற்கு நிரறய நண் ர் ள்
கிரைத்தொர் ள்.
அப்ஜ ொது
எங் ள்
கூட்ைத்திற்குள்
இறுதியில் ெந்தென் க யர் சண்மு சுந்தைம். அென் அப் ொ
க் த்து கிைொைத்துப் ள்ளியில் ஆசிரியைொ ப் ணியொற்றிக்
க ொண்டுருந்தொர்.. புதிய வீட்டுக்கு அருஜ
ஞ்சொயத்து
ஜ ொர்டு அலுெல ம் இருந்தது. சனி ஞொயிறு எெரும்
ெைைொட்ைொர் ள்.
இைண்டு
நொட் ளும்
ள்ளிக்கு
விடுமுரறயொ த்தொன் இருக்கும்.
அைட்ரை அடிக் , அத்தரன அக்கிைமும் கசய்ய
ைரறவிைங் ள் உண்டு. புர ப் ெர் ள் அங்ஜ ெந்து
ஜ ொய்க் க ொண்டிருப் ொர் ள். ஆனொல் அெர் ள் அத்தரன
ஜ ர் ளும் எங் ளுக்கு ஜெடிக்ர ைக் ள். கூட்ைொளிக்
கூட்ைத்தில் இருக்கும் எெனுக்கும் எந்தத் ரதரியமும்
இருக் ொது. உயைமும், சரத ளுைொ இருக்கும் ைக் ள் கூை
ஜசொப்ளொங்கியொய் தொன் இருப் ொர் ள்.
அெனென் ெொயொஜல ஊதிக்க ொண்டு ஊத்திக் க ொண்டு
ைம் ொட்டுெஜதொடு சரி. நொள் முழுக் த் திருப்தியொய்
அளந்து விட்டுக் க ொண்டு அன்று த்திரிக்ர யில் ெந்த
நடிர ரயப் ஜ ச்சு மூலஜை
ற் ழிக்
ஆைம்பித்து
விடுெொர் ள்.
ெந்தொல்

ஜ சஜெ

ொைணம் அெனின் தம்பியும் உள்ஜள இருக் ச் சற்று ஜநைம்
இருந்து விட்டு கெளிஜயறி விடுெொன்.
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கூட்ைத்திற்குள்
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ஆனொல் சண்மு ம்
ைொட்ைொன்.

ஜ ொகும் ஜ ொது எப்ஜ ொதும் ஜ ொலத் தம்பிரயப் ொர்த்து "
சீக்கிைம் வீட்டுக்கு ெொைொ " ன்னு த்தலொ ச் கசொல்லிவிட்டு
கசன்று விடுெொன். எங் ரளப் ொர்த்துவிட்டு கெளிஜய
ஜ ொகும் ஜ ொது அென் ெயிறு உப் லொ ஜெ இருக்கும்.
கதொைக் த்தில் எனக்குப் புரியொதரத ைொதென் ஒரு நொள்
கசொன்ன ஜ ொது தொன் புரிந்தது.
யொர் யொர் இங்குக் கூடியிருக்கிறொர் ள்? என்று ொர்த்து விட்டு
அென் க் த்தில் உள்ள புளியைை ஜதொப்புக்குள் கசன்று
விடுெொன். க ரிய தூர் குதியொ ப் ொர்த்து ஜதர்ந்கதடுத்துக்
க ொண்டு அைர்ந்து விடுெொன். ைறு டியும் நொன்கு புறமும்
ொர்த்துவிட்டு ெயிற்றுப்
குதியில் ஒளித்து ரெத்த
ொைப்புத்த த்ரத எடுத்து ரெத்துக் க ொண்டு டிக் த்
கதொைங்குெொன்.
ஒரு நொள் ஒளிந்து க ொண்டு அெரனப் ொர்த்த
ைண்ரையில் ஏறொத ஆங்கிலப் ொைத்துைன்
சண்ரைஜய ஜ ொட்டுக் க ொண்டு யொரைஜயொ
க ொண்டு கநஞ்சில் குத்திக் க ொண்டு ஜ
க ொண்டிருந்தொன்.

ஜ ொது
க ரிய
திட்டிக்
ொைொடிக்
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அென்
டிப் ரத யொரும்
ெனித்து விைக்கூைொது.
என் தற் ொ வும், அப் டி அெரன
ெனித்தெர் ளும்
டிக் த் கதொைங்கிவிட்ைொல் அென் ைதிப்க ண் ள் ெொங்
முடியொது என் தற் ொ இப் டிச் கசய்து க ொண்டிருந்தொன்.
ஆனொல் ஒரு நொள் கைொத்த கூட்ைத்ரதயும் ைொதென் பூரன
ஜ ொல் ந ர்த்தி அந்தத் ஜதொப்புக்கு அரழத்துச் கசன்றொன்.

அென் உட் ொர்ந்து டித்துக் க ொண்டிருந்த புளியைை தூர்
குதிரயக் ொட்டி விட்டு ஒதுங்கி விட்ைொன். அப்ஜ ொது
தொன் கைொத்த கூட்ைமும் ஜசர்ந்து அெனுக்குப் புதிய க யர்
ரெத்தொர் ள். கிறுக்குச் சண்மு த்தின் சுருக் ைொ கீனொ
சொனொ.
ரைசிெரைக்கும்
அெரன
கெறுப்ஜ த்த
இப் டித்தொன் அரனெருஜை அரழத்தொர் ள். ெனித்த
எங் ள் கூட்ைத்ரதக்
ண்டு ஜைல்நிரலப் ள்ளிக்குப்
பின்னொல் இருந்த ஆயிைக் ணக் ொன ஏக் ரில் உள்ள
முந்திரித்
ஜதொப்புக்கு
தனது
ொர ரய
ைொற்றிக்
க ொண்ைொன்.
அதற்குப் பிறகு அெரனத் கதொைை முடியவில்ரல. ஆனொல்
த்தொம் ெகுப்பில் தமிரழத் தவிை அத்தரனயிலும்
ஜதர்ச்சியில்ரல என்ற ஜ ொது அென் அப் ொ அடித்த அடியில்
எங் ள் கூட்ைத்தில் ெந்து முதன் முரறயொ ைனம் விட்டுப்
ஜ சினொன். அன்று ரைசியொ ப் ொர்த்த அென் இப்ஜ ொது
எதிஜை ெந்து க ொண்டிருந்தொன்.

Page

குழந்ரத ளின் மு த்ரதப் ொர்த்த ஜ ொது உைல் நிரல
சரியில்ரல என் து ைட்டும் புரிந்தது. " குழந்ரத ளுக்கு
உைம்பு சரியில்ரல. நொன் ைொக்ைரைப் ொர்க் ஜ ொய்க்
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ரசக்கிரள தள்ளிக் க ொண்டு ெந்தென் என்ரன
அரையொளம் ண்டு கைதுெொ ச் சிரித்தொன். அென் அருஜ
ெந்தெர் அென் ைரனவியொ இருக் ஜெண்டும். எலும்பும்
ஜதொலுைொய்க் ன்னம் ஓட்டி ஒரு ைொதிரியொ ப் புைரெரய
உைம்பில் சுற்றியிருந்தொர்.
ரசக்கிளில் முன்னொலும்
பின்னொலும் மூன்று குழந்ரத ள் உட் ொர்ந்து இருக் த்
தள்ளிக் க ொண்டு நைந்து ெந்து க ொண்டு இருந்தொன்.

க ொண்டுருக்கின்ஜறன். பிறகு ஜ சலொம் " என்று ந ர்ந்து
விட்ைொன்.
அது ெரைக்கும் அென் என்ன கசய்து க ொண்டு இருக்கிறொன்
என் தும் கதரியொைல் இருந்தது, ஆனொல் அம்ைொவிைம்
இைவு ெந்து ஜ சிய ஜ ொது தொன் முழுரையொ ப் புரிந்தது.
கதொைக் த்தில் ஊரில் சுப்ர யொ ைொக்ைர் என்ற க யரில்
பிை ல்ய ைொக்ைர் ஒருெர் இருந்தொர்.. ைருத்துெப் டிப்பு
எதும் டிக் ொைல் யொரிைஜைொ ஒரு ெருைம் இருந்து விட்டு
ரதரியைொய் ஆர்எம்பி என்ற டிப்ர ஜ ொட்டுக்க ொண்டு
ைொக்ைர் சுப்ர யொ என்று கதொழிரல கதொைங்கி விட்ைொர்.
ஊருக்குள் ஒரு அைசொங் ைருத்துெைரன இருந்தது. அதில்
ணிபுரிந்த
எம்பிபிஎஸ்
ைொக்ைர்
ரெத்திருந்த
கிளினிக்ர
விை இெரிைம் தொன் கிைொைத்து ைக் ள்
நம்பிக்ர யுைன் ெந்து க ொண்டிருந்தனர்.
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" ஏஞ்சொமி எங்ர யில ொசு இல்ரல " என்று கூைச்
கசொல்லிவிட்டு நரைரயக் ட்டிவிடுெொர் ள். க ரிதொ க்
ஜ ொ ப் ைொைல் கசல்லைொ த் திட்டி விட்டு
ொத்துக்
க ொண்டிருக்கும் அடுத்தெரை உள்ஜள ெைச் கசொல்லுெொர்.
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உள்ளூர் கிளினிக் ஜ ொலஜெ சுப்ர யொ ைொக்ைர் க் த்து
கிைொைங் ளுக்கும் தொன் ரெத்து இருந்த ஸ்கூட்ைர் மூலம்
நைைொடும் கிளினிக் மூலம் ஜசரெ புரிந்து க ொண்டிருந்தொர்.
ஐந்து அல்லது த்து ரூ ொய் ைட்டுஜை ெொங்குெொர். ைன்
கசொல் ெர் ளும் உண்டு. ொரள ைொடு ன்று ஜ ொைொத
பிைச்சரன ரளயும் க ொண்டு ெரு ெர் ளுக்கு ஏஜதொ ஒரு
ொைணத்ரதச் கசொல்லி ந ர்த்தி விடுெொர்..

ெருகின்ற 90 சதவிகித கூட்ைத்திற்குக் ட்ைொயம் ஊசி
ஜ ொட்டு விடுெொர். கைடிஜைடு ைொத்திரை ள் தயொைொ
இருக்கும். ஜ ச்சில் ஜதனும்
ொலும்
லந்தடித்து
ெரு ெர் ரளத் ரதரியப் டுத்துெொர். சொ க்கிைப் ெர் ள்
கூை நொன் சுப்ர யொ ைொக்ைரிைம் தொன் ஜ ொஜென் என்று
அைம்பிடித்துத் தூக்கிக் க ொண்டு ெந்த
லரையும்
ொர்த்ததுண்டு.
ஆனொல் அெருக்கு ெந்த ைஞ்சள் ொைொரல அெரின்
ஜெரலப் ளூஜெ
ொவு க ொண்டுவிட்ைது. அெரிைம்
ணிபுரிந்த நம்ை கிறுக்குச் சண்மு ம் ரசக்கிளில்
ஒவ்கெொரு கிைொைைொ ைருத்துெச் ஜசரெரயச் கசய்து
க ொண்டுருக்கின்றொனொம்.
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“புள்ள ஜைஜல ஈ கைொய்க்குது. துண்ைப் ஜ ொடு” என்றொன்.
குழந்ரத ஜைல் கைொய்த்த ஈக் ள் தொன் அென் ஆதங் த்ரத
எனக்கு அரையொளம் ொட்டியது.
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மூன்ஜற ெர யொன ைொத்திரை ளும் சில ஊசி ைருந்து ளும்
ைட்டுஜை. அதுவும் ொசு க ொடுத்து ெொங் ைொட்ைொனொம்.
அென் தம்பி ணிபுரியும் கைடிக் ல் ரையில் இருந்து
எடுத்துக் க ொண்டு ெந்துவிடுெொன். உைல்ெலி, ொய்ச்சல்,
சளி. அவ்ெளவுதொன். சுப்ர யொ ைொக்ைர்
ஜ ொல்
இனிரையொ ப் ஜ சுெொனொ என் து கதரியவில்ரல.?
ஆனொல் ைெொயில்ரல. இப்ஜ ொது பிரழத்துக் க ொள்ெொன்
ஜ ொலிருக்கு.
ொைணம் நல்ல ைொக்ைைொ ப்
ொர்த்துக்
குடும் த்ரதக் கூட்டிக் க ொண்டு கசல்கிறொஜன?. என்ரனக்
ைந்து கசன்ற ஜ ொது அெனின் குைல் ைரனவிரய ஜநொக்கி
ொய்ந்தது. என்ரன யொகைன்று ஜ ட்டிருப் ொஜைொ?

9. உண்டு உறங்கி விடு. கசரித்துவிடும்.
அெர் ஒரு திருப்பூர் ஏற்றுைதி நிறுெனத்தின் ஜைலொளர்
தவியில் இருப் ெர். கதொழிலுக்கு அப் ொற் ட்டு எங் ள்
இருெருக்குஜை நல்ல புரிந்துணர்வு உண்டு.. நொன் திருப்பூரில்
இதுெரைக்கும் சந்திக் ொத அபூர்ெ ந ர். தனிைனித ஒழுக் ம்
அதற்கு ஜைல் கெளிநொட்டில் இருப் ெருக்குச் கசொந்தைொன
நூறு ஜ ொடி கசொத்ரத தனது நம்பிக்ர ஒன்றின் மூலம்
ட்டிக் ொத்துக் க ொண்டு இருப் ெர். ல ஆச்சரியங் ரள
எனக்குள் அன்றொைம் தந்து க ொண்டிருப் ெர்.
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நொன் கதொைக் த்தில் இயல் ொ எடுத்துக் க ொண்ைொலும்
அெரின் தீைொத சொப் ொடு கெறிரய தீர்த்ஜத ஆ ஜெண்டிய
ட்ைொயத்தில்
இருந்ஜதன்.
இத்தரனக்கும்
அெர்
ைரனவியும் நன்றொ
அரசெ உணவு சரைப் ெர்.
அதரனயும் மீறி அெருக்குள் இருந்த ஆர்ெத்ரதப் ஜ ொக்கும்
க ொருட்டு
அவினொசி
ஜ ொயமுத்தூர்
ஜதசிய
கநடுஞ்சொரலயில் ஜைட்டுப் ொரளயம் பிரியும் சந்திப்பில்
உள்ள ொலத்துக்கு அருஜ உள்ள அந்தச் சிறிய ரைக்கு
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குறுகிய ொலத்தில் அெரின் உள் ெட்ைத்தில் என்ரனச்
ஜசர்த்து இருந்தொர். என்னுரைய தனிப் ட்ை திறரை ரள
விை அெருக்குக்
ொரைக்குடி என்ற ஊரும் அதன்
லொச்சொைமும் கைொம் ஜெ பிடித்தைொனதொ
இருந்தது.
ஜெகறொரு
ொைணமும் உண்டு., அெர் விரும்பும்
கசட்டிநொட்டு சரையல். அெர் ஜ ொபியில் பிறந்து
ஜ ொரெயில் ெொழ்ந்து க ொண்டிருந்தொலும் கதொழிலுக்கு
அப் ொற் ட்டு ஜ சும் ஜ ச்சில் ரைசியொ ெந்து நிற் து
இந்த அரசெ உணவு சைொச்சொைஜை.

அரழத்துச் கசன்ஜறன்.
சிறிய ஓட்டு வீடு. உள்ஜள த்துப் ஜ ர் ள் தொன் அைை
முடியும். அடுத்த ெரிரச ெருெதற்குள் ொத்து இருப் ெர் ள்
ஓடிப் ஜ ொய்த் தொன் இைம் பிடிக் ஜெண்டும். நொக்குச்
கசொட்ைச் கசொட்ை அெர் ள் க ொடுக்கும்
க்குெைொன
அரசெ சைொச்சொைங் ள் வி ைம் கதரிந்தெர் ரளப் ல
ரைல் ள்
ைந்து
ெந்து
சொப்பிை
ரெத்துக்
க ொண்டிருக்கிறது. அங்கு நண் ர் அைர்ந்து சொப்பிட்ை
ஜெ த்ரதப் ொர்த்த ஜ ொது எனக்கு என் அப் ொ ஞொ ம்
தொன் ெந்தது. ஊரில் நொன் ெொழ்ந்த ெொழ்க்ர
கூட்டுக்குடித்தனம்
என் தொல்
ந்தி
ஜ ொலத்தொன்
ெரிரசயொ
அைர்ந்து
ரிைொறிக் க ொண்டிருப் ொர் ள்.
ஒவ்கெொரு நொளும் திருவிழொ ஜ ொலஜெ இருக்கும்.
நொன் ொர்த்தெரைக்கும் அம்ைொ சரைத்ஜத இடுப்பு ஒடிந்து
ஜ ொயிருப் ொர். வீட்டில் உள்ள ைற்ற அத்தரன ஜ ர் ளும்
எடுபுடி ஜெரலக்கு உதவி க ொண்டிருப் ொர் ள். அடுப்பு
என் து அரணயொ விளக்கு ஜ ொல் எரிந்துக ொண்டிருக்கும்.
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அந்தக் குறுகிய அரறயில் இருந்த மின் விசிறி
க யருக்க ன்று ஓடிக்க ொண்டு இருந்தது. மு த்தில் ெழிந்த
வியர்ரெரயத் துரைக் ைனமில்லொைல் துண்டு ரளக்

77

நொன் அரழத்துச் கசன்ற ரையில் கெற்றி ைைொ இைம்
பிடித்துப் புன்னர யுைன் உட் ொர்ந்த நண் ர் சொப்பிட்ை
ஜெ த்ரதப்
ொர்த்தது திர த்துப் ஜ ொய் விட்ஜைன்.
அப் டிகயொரு சந்ஜதொஷத்ரத அதற்கு முன் அெரிைம் நொன்
ொர்த்தது இல்ரல. "ைற்றகதல்லொம் அப்புறம் நொம் ஜ சிக்
க ொள்ஜெொம்" என்று விளொச ஆைம்பித்து விட்ைொர்.

க ொண்ைொடிக் க ொண்டிருந்தொர்.
ஊர் ெட்ைொை ெழக்கில் கசொல்லப் டும் "க ொளம்பு"
என் ரதக் ர யில் ஊற்றிக் க ொண்டு தன்ரன ைறந்து
சுரெத்துக் க ொண்டிருந்தொர். ொைணம் ஜசர்க் ஜெண்டிய
ைசொலொ சைொச்சொைத்ரதச் சரியொன முரறயில் அளவில்
ஜசர்த்தொல் இந்த அரசெ சைொச்சொைங் ள் என் து உங் ள்
கசொத்துக் ரள எழுதிக் ஜ ட்ைொல் கூைக் க ொடுக் ரெத்து
விடும்.
அரசெ உணவு சைொச்சைத்தில் முக்கிய இைண்டு
உண்டு.

குதி ள்
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நீங் ள் சொப்பிடும் எந்த உணெ த்திலும் வீடு ஜ ொல சுத்தம்
கசய்யஜெ ைொட்ைொர் ள். ஜைலும் உணெ த்திற்க ன்ஜற
ஒவ்கெொரு இைத்திலும் தனியொ ரெத்து இருப் ொர் ள்.
க ட்ைது, கநொந்து ஜ ொனது, ழிவு ஜ ொன்ற சைொச்சைங் ள்
தொன் ரைசியில் க ொன் நிற ெறுெலொ உங் ள் ொரச
றித்துக் க ொண்டிருக்கும். அலசி, ழுவி முடித்து ைஞ்சள்
க ொடிரய அளெொ ச் ஜசர்க்கும் ஜ ொது மீதியுள்ள க ட்ை
ெொரை அ ன்று விடும்.
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ஒன்று சுத்தம் கசய்தல். ைற்கறொன்று ைசொலொ ஜசர்ைொன
அளவு. மீஜனொ ஆட்டுக் றிஜயொ தண்ணீர் விட்டு
அலசுெரதப் ஜ ொலஜெ அதரனச் சுத்தம் கசய்தல்
அதிமுக்கியைொனது. ஜதரெயில்லொத ழிவு ரளக் ழித்து
விை ஜெண்டும். ெொங்கும் மீன் ளின் ெொரயத் திறந்து
ொர்த்தொஜல உள்ஜள கதரியும் நிறம் ரெத்து நல்லதொ
இல்ரல நொறிப் ஜ ொனதொ என்று. வி ைம் கதரிந்தெர் ளொல்
ண்டு க ொள்ள முடியும்.

எஞ்சியுள்ள ைஞ்சள் தண்ணீர் ரைசரல கெளிஜயற்றி
தனியொ ரெத்து விட்ைொஜல ொதிப் பிைச்சரன முடிவுக்கு
ெந்து விடும்.
ைற்கறொன்று சரைத்துக் க ொண்டு இருக்கும் ஜ ொது க ொதி
நிரலயில்
ெனைொ ப்
ொர்த்துக் க ொண்டு இருக்
ஜெண்டும். ைண் ொத்திைங் ள் என்றொல் அதற்குண்ைொன
ைரியொரதயும் தனியொ இருக்கும். க ொதிக் த் கதொைங்கும்
ஜ ொஜத ஜசர்த்த தண்ணீரின் அளவு ொத்திைத்தில் இறங் த்
கதொைங்கும். ைண்டியில் எடுத்து ஜைலிருந்து கீழொ ஊற்றிப்
ொர்க்கும் ஜ ொது அதன் க ட்டித்தன்ரையும் உள்ஜள கெந்து
க ொண்டுருக்கும்
சைொச்சொைத்தின்
சுரெயும்
புரிய
ஆைம்பிக்கும்.
நொக்கில் ஒரு கசொட்டு விட்டு ொர்க்கும் ஜ ொது அதன்
திரைக் ரத முழுரையும் கதரிந்து விடும். சுரெ கூடி ெரும்
ஜ ொது முடிவுக்குக் க ொண்டு ெந்தொல் ந்தி சொப் ொட்டுச்
சடுதியொ
முடியும்.
இல்லொவிட்ைொல்
சரைத்தெர்
அடிெொங்கிய ந்தியொ ைொறி விடும். .
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கசட்டிநொட்டு உணெ ம் என்று க யர் லர யில் தொன்
இருக்கும். ஆனொல் அெர் ள் க ொடுக்கும் சொப் ொட்டில்
இருக் ொது.
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கெந்து க ொண்டுருக்கும் ஜ ொது ஜநைம் ைத்துெஜதொ, அளவு
கதரியொைல் ைஞ்சள் க ொடிரய அள்ளிக் க ொட்டுெஜதொ
ரைசியில் சொப்பிடு ெர் ள் அை அக்கிைைஜை? என்று
திட்ை ரெத்து விடும். திருப்பூருக்குள் எந்தப்
க் ம்
திரும்பினொலும்
கசட்டிநொட்டு
உணெ ம்
என்று
க யர்ப் லர கதொங்கிக் க ொண்டுருக்கும்.

ணத்தொரச அந்த அளவிற்குக் ஜ ெலைொ ைொற்றி ரெத்து
இருக்கும்.
திருப்பூர்
ைக் ளின்
அரசெ
கெறி
லொச்சொைத்ரதப் புரிந்து க ொண்ை எங் ள் ஊரைச் ஜசர்ந்தெர்
உணெ ம் ஒன்ரறத் கதொைங்கினொர். த்து ெருைங் ளில்
அெரின் கசொத்து 60 ஜ ொடியொ ைொற்றியுள்ளது. அத்தரனயும்
ஊரில் இைைொ அரிசி ஆரலயொ ைொறியுள்ளது.
அப் ொஜெொ சித்தப் ொக் ஜளொ கதொைக் த்திஜலஜய கசொல்லி
விடுெொர் ள். " வுச்சி ெொரை ெந்து விைக்கூைொது" என்று
ட்ைரள
ஜ ொலத்தொன்
கசொல்ெொர் ள்.
அதிலும்
அண்ணொைரல சித்தப் ொ க ொண்டு கசட்டி ஜ ொலஜெ
சரைத்து முடிக்கும் ெரையிலும் ொத்துக் க ொண்டிருப் ொர்.
கைண்டு துண்டு உள்ஜள ஜ ொனொல் தொன் அடுத்த ஜெரலக்கு
ந ர்ெொர்.
ஒவ்கெொருெரும் சொப்பிட்டு முடிக்கும் ெரைக்கும் அம்ைொ
முதல் சின்னம்ைொக் ள் ெரைக்கும் உயிரை ர யில் பிடித்துக்
க ொண்டு
தொன்
இருப் ொர் ள்..
றிக்க ொளம்பு,
எலும்புக்க ொளம்பு, இைத்தப் க ொறியல், இது ஜ ொ த்
கதைக்கி எடுத்த றிக்கூட்டு. கெங் ொயப் ச்சடி தனியொ
அனொரதயொ இரலயின் ஓைத்தில் கிைக்கும்.

ெந்து
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இதற்கிரைஜய ஜெரலயொட் ள் ஜெறு தனியொ
ஜ ொய்க் க ொண்டுருப் ொர் ள்.
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கைொத்த ந ர் ளும் சொப்பிட்டு எந்திரிக்கும் ஜ ொது கூட்டி
முடித்து விட்டுத் தண்ணீர் ஜ ொட்டு துரைத்து விட்டுக்
ொத்திருக்கும் க ண் ள்
ந்தியில் அைர்ெொர் ள். நொன்
ொர்த்தெரைக்கும் அக் ொ அம்ைொக் ள் கெறும் எலும்பு ரள
டித்துக் க ொண்டுருப் ொர் ள்.

ெருைொனமும் ெசதி ளும் பிைச்சரனயில்லொத ெரைக்கும்
அரசெம் என் து ஊரில் அத்தரன வீடு ளிலும் ரசெ
சொப் ொடு ஜ ொலஜெ இயல் ொ இருந்து க ொண்டிருக்கும்.
நொன் அரசெத்ரத விட்கைொழித்துப்
த்து ெருைங் ள்
ஆகிவிட்ைது. வீட்டில் இயல் ொ ஜெ அந்தப்
ழக் ம்
இல்ரல. குழந்ரத ள் கூை உறவினர் ள் வீட்டுக்குச்
கசல்லும் ஜ ொது தொன் ஒரு ட்டுக் ட்டுெொர் ள்.
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முதல் இரு து ெருை ெொழ்க்ர யில் தின்று ழகிய நொக்கின்
சுரெ அடுத்தப் த்து ெருைங் ள் திருப்பூரின் நொன்கு
மூரலக்குள் இருக்கும் க ொந்து சந்துக்குள் இருக்கும்
இைங் ளுக்க ல்லொம் அரலய ரெத்தது. கசட்டி நொட்டு
உணெ ம் என்ற கதொங்கும் அட்ரைரயப் ொர்த்தொல் ெண்டி
இயல் ொ ஜெ நின்று விடும். மூன்று ஜநைத்திலும் விைொைல்
தின்று கைொத்தைொ க் குைல் அறுந்து விழுந்து ஜ ொகின்றது
என்று ைருத்துெர் எச்சரித்த ஜ ொது தொன சுெொதீனஜை ெந்தது.
குைல் சொர்ந்த அத்தரன ஜநொய் ளும் திருைணத்திற்கு
முன்ஜ இந்தத் ஜதடி அரலந்து சொப்பிட்ை சொப் ொட்ைொல்
ெைத்கதொைங் . திடீர் என்று ஆன்மீ ஞொனமும் ெந்து ஜசை
இனி ஒவ்கெொன்றொ த் கதொரலக்
ஜெண்டும் என்று
ஆைம்பித்ஜதன்.
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தொத்தொ முதல் அப் ொ சித்தப் ொக் ள் ைற்றும் கதொைர்
ெொரி ள் அத்தரன ஜ ர் ளுஜை இந்த அரசெத்திற்கு
அடிரை சொசனஜை எழுதித் தந்தெர் ள் ஜ ொலத்தொன்
ெொழ்ந்தொர் ள். ெயல் ைற்றும்
ரையில்
ணிபுரியும்
ஜெரலயொட் ள் முதல் வீட்டில் ெரும் உறவினர் ள்
ெரைக்கும் இந்த உயிர்ப் லிரய ைசித்து ருசிப் ெர் ள்.
நொனும் அப் டித்தொன் ெொழ்ந்ஜதன் ெளர்ந்ஜதன்.

முதல் லி இந்த உயிர்ப் லி.
மூத்த அண்ணி கூை முதலில் கிண்ைலடித்தொர். நீங் ளொெது?
நொன் நம் ஜெ ைொட்ஜைன் என்று ஜ ள்விக்குறியொய்
ொர்த்தெருக்கு
வீட்டுக் ொைம்ைொ
ஆஜைொதித்துச்
கசொன்னஜ ொது அெர் ளின் ஆச்சரியம் இன்றும் என் ண்
முன் நிற்கிறது.
ொைணம் அரசெ கெறியனொ த்தொன்
ெொழ்ந்ஜதன், ஊரில் இைண்டு உணெ ம் பிை ல்யைொனது.
ஒன்று விைத்ரதயொ விலொஸ். இைவு 7 ைணி கதொைங்கி
நடுசொைம் ெரைக்கும் தண்ணீர் ைக் ளொல் தடுைொறிக்
க ொண்டுருக்கும். அருகில் ல்லூர் என்ற ஊரில் உள்ள
சொைொயக் ரை
ஆறு ஜ ொல் ஓடிக் க ொண்டுருந்தது.
ொட்டிலில் க ொண்டு ெந்து இங்கு நுரழெதற்கு முன்பு
ஊற்றிக் க ொண்டு உள்ஜள நுரழெொர் ள்.
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அென் டிப் ரதத் தவிை ைற்ற எல்லொவிசயங் ளிலும்
க
ொல கில்லொடி. அந்த ைொத்திரி ஜநைத்தில் என்னுைன்
இருந்த நொலு ஜ ர் ரளயும் ொர்த்து விட்டு அென் ஜ ட்ை
முதல் ஜ ள்விஜய “என்னப் ொ அதிசியைொ ைொத்திரி ஜநைத்தில்
இங்கு ெந்து இருக்கீங் ?” என்றொன். நொன் தொன் அெனிைம்
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த்தொம் ெகுப்புப் க ொதுத்ஜதர்வில் நண் ர் ளுைன்
முழித்துப் டிக் ஜெண்டும் என்று ல்லியடித்து உருண்டு
புைண்டு அனுைதி க ற்று எப்ஜ ொதும் ஜ ொலச் சொரலயில்
உள்ள ொலத்தில் ெந்து அைர்ந்திருந்த ஜ ொது தொன் ைொ ு
ெந்தொன். எங் ளுக்கு ஒரு ெருைம் பின்னொல் டித்துக்
க ொண்டிருந்தென். அென் அம்ைொ ஊருக்குள் இருந்த ஒஜை
அைசொங்
ைருத்துெைரனயில் நர்ஸொ ப்
ணிபுரிந்து
க ொண்டுருந்தொர்.

கைதுெொ க் ஜ ட்ஜைன். “விைத்ரதயொ விலொஸில் கைண்டு
புஜைொட்ைொ ெொங்கித் தருெொயொ?” என்ஜறன். அெனுக்கு
லஞ்சைொ ஒரு புஜைொட்ைொவுக்குரிய ொரசயும் க ொடுத்து
விட்டு நொங் ள் அருகில் இருந்த ைளிர க் ரையில் ஒளிந்து
க ொண்ஜைொம்.
உணெ த்தின் முன்னொல் மி ப் க ரிய விரலப் ட்டியல்
கதொங்கிக் க ொண்டுருந்தது.. தரலக் றி, குைல் றி, மூரள
என்று ஏஜதஜதொ ஜ ொட்டுருப் ொர் ள். புலிந ம் ஜ ொன்ற
ஏஜதொ ஒன்ரற ழுத்தில் ைொட்டிக் க ொண்டு ெரலபின்னல்
னியனும் சிஜலொன் ர லியுைொய் ரைனர் ஜ ொல் ஒருெர்
கெகு
சிைத்ரதயொ க்
க ொத்திக்
க ொண்டிருப் ொர்.
ரைரயக் ைந்து கசல்லும் க ண் ரளப் ொர்த்ததும்
அெர் க ொத்தும் விதம் சற்று ைொறு டும்.
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அெரைப் லமுரற முந்திரிக் ொட்டுக்குள் தள்ளிக் க ொண்டு
கசல்லும் ஜ ொது ொர்த்தது உண்டு. அெர் ஸ்ரைலொ ப்
ஜ சிக் க ொண்ஜை கசய்யும் க ொத்துப் புஜைொட்ைொ சத்தம் ஊர்
அைங்கிய ஜெரலயில் தூைத்தில் இருப் ெர் ளுக்குக் கூை
நொக்கில் எச்சிரல ஊற ரெத்துக் க ொண்டுருக்கும்..
அப்ஜ ொது அென் அறிமு ப் டுத்தியது தொன் அருஜ இருந்த
ண்ணகி உணெ ம். ர்ைொ ைஜலசியொவில் உள்ள க ரிய
வீடு ளில் சரையல் ொைைொ ப் ணிபுரிந்து விட்டுக் ரைசிக்
ொலத்தில் ெந்து ரை ஜ ொட்டிருந்தொர். குடிப் ழக் ம்
இல்லொத அத்தரன ைக் ளுக்கும் இந்தக் ரை தொன்
ஜெைந்தொங் ல்.

நொன்
ொர்த்தெரைக்கும் அம்மியில் அரைத்த ைசொலொ
சைொச்சொைங் ரளத்தொன் ரைசி ெரைக்கும் யன் டுத்திக்
க ொண்டுருந்தொர் ள். ஊரின் ைற்கறொருபுறத்தில் முஸ்லீம்
ைக் ள் ெொழும் சந்தில் தொன் றிக் ரை ளும் மீன்
ரை ளும் இருந்தது. க ரிய சில்ெர் தூக்கு ெொளி ைற்றும்
ஜெறு இைண்டு மூடியுள்ள சட்டியுைொய் அப் ொ பின்னொல்
கசன்று அங்கு அரைதியொய் நிற் ஜெண்டும். அங்குக்
ரைஜ ொட்டுள்ள முஸ்லீம் ைக் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும்
ெருகின்ற ந ர் ரள அரழப் து ைொைொ ைொப்பிள்ரள
ங் ொளி ஜ ொன்ற ெொர்த்ரத ளொல் ைட்டுஜை.
இப்ஜ ொது ைொறிப் ஜ ொன கெறி லொச்சொைம் எரதயும் நொன்
ொர்த்தது இல்ரல. அப் ொ, அரனெருக்கும் கதரிந்தெர்
என் தொல் ெைஜெற்பு
லைொ
இருக்கும்.
ொைணம்
ஜெகறொன்றுமில்ரல. மூன்று குடும் ங் ளுக்கும் ஜசர்த்து
எடுக் ஜெண்டிய சைொச்சொைங் ளொல் ஒவ்கெொரும் இங்ஜ
ெொங் என்று ர ரயப் பிடித்து இழுக் ொத குரறயொ
அரழத்துக் க ொண்டிருப் ொர் ள்.
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வீட்டில் இருக்கும் அத்தரன ஜ ர் ளும் ஒஜை ெரிரசயொ
அைை ரெத்து சொப்பிடும் ழக் ம் உண்டு.
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அப் ொ கசன்றதும் முதலில் கசய்ெது உரித்துத் கதொங்கிக்
க ொண்டுருக்கும் ஆட்டின் ெொரல இழுத்துப் ொர்ப் ொர்.
ொைணம் கசம்ைறி ஆட்டுக் றிரய லந்து ரெத்து ெொரல
ைட்டும் ஒட்டி ரெத்து இருப் ொர் ள். எலும்பு சரத இைத்தம்
ஈைல் என்று ஒவ்கெொன்றும் தனித்தனியொ
அதற் ொன
ொத்திைங் ளில்
அரைக் ப் ட்டுக்
ரைக் ொைர் ஜள
வீட்டுக்குக் க ொண்டு ெந்து ஜசர்த்து விடுெொர் ள்.

எந்த ஜெரலயிருந்தொலும் குறிப்பிட்ை ஜநைத்தில் ஆ ர்
ஆகிவிை ஜெண்டும். எந்தப் ொை ட்சமும் இல்லொைல் ஒஜை
ைொதிரியொன உ சரிப்பு. நண் ர் ள் இரையில் எெைொெது
ஜதடிெந்தொல் சொப்பிட்டு விட்டு தொன் கசல்லமுடியும். ஜநைம்
ொர்த்து உள்ஜள ெரும் ஜ ொபிநொதன் ஜ ொல் குறிப்பிட்ை
நொளில் ஜ ொவிந்தைொ ன் வீட்டுப் க் ம் எட்டிப் ொர்க் ஜெ
ைொட்ைொன். இப்ஜ ொதுள்ள ந ர்புற ஜ ொழி லொச்சொைத்ரத
நொன் ஊரில் க ரிதொ ப் ொர்த்தது இலரல. உைம்புக்குச் சூடு
என்று எளிதொ
ஒதுக்கி விடுெொர் ள். உள்ளைங்கிய
கிைொைங் ளில் நொட்டுக்ஜ ொழிக்கு ைட்டும் விருந்தினர்
ெருர யின் ஜ ொது ைரியொரத உண்டு.
ஆனொல் ஊருக்கு மி
அருகில் இருந்த கதொண்டி,
மீமிசல்,ஜ ொட்ரைப் ட்டினம் கதொைங்கி இைொஜைஸ்ெைம்
ெரைக்கும் இருந்த ொைணத்தொல் மீனும் நண்டும் தினமும்
ஊருக்குள் ைொரல ஜெரல ளில் ெந்து இறங்கிய சில ைணி
ஜநைங் ளில் அத்தரனயும் ொணொைல் ஜ ொய்விடும்.
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ஆனொல் புதன் கிழரை சந்ரதயின் ஜ ொது கிைொைத்துப்
க ரியெர் ள்
க ொண்டு
ெரும்
அயிரை,
க ண்ரை,க ௌங்ர , ஜ ொன்ற சிறிய ை மீன் ளுக்கு
எப்ஜ ொதுஜை தனி ைரியொரத. ஈைைொன துணிரயத் தரையில்
விரித்து அதில் ைண்ணுைன் லந்து ரெத்துள்ள அயிரையும்
ைற்ற மீன் ரளயும் ெனைொ ப் ொர்த்து ெொங் ஜெண்டும்.
கூறு ஜ ொல் ைண்ணுைன் லந்து ரெத்து இருப் ொர் ள்.
நிரறய மீன் ள் இருக்கும் என்று நம்பி ெொங்கி ெரும்
கூறு ரளத் தண்ணிர் விட்டு அலசி கூறொக்கி ொர்த்தொல்
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முதலில் ெரு ெர் ளுக்ஜ முன்னுரிரை.

ர யில் அைக்கி விடும் அளவுக்குத் தொன் ஜதறும்.
அம் ொனி ைொர்க்க ட்டிங் ஜ ொலக் கிைொை ைக் ளின் தந்திைம்
அது.
க ளுத்தி,திருக்ர , கதொைங்கிப் க ரிதொன நண்டு ள்
ெரைக்கும் ஏஜதொ ஒன்று தினமும் ைொரல ஜெரலயில்
அம்ைொ சுத்தம் கசய்து க ொண்டிருப் ொர். ள்ளி விட்டு
ெந்தவுைன் சுைச்சுை இறக்கிக் க ொண்டு அரலந்து திரிந்த
இனிய நொட் ள் அது.
ள்ளி விடுமுரற ளின் ஜ ொது
சொப்பிட்டு முடித்து விட்ைொல் ட்ைொயம் உைஜன தூங்
ஜெண்டும்.
அப் ொவின் ல ட்ைரள ளில் இதுவும் ஒன்று. ொைணம்
சொப்பிட்ை சொப் ொடு உைம்பில் ஒட்ை ஜெண்டும் என் ொர்.
விஞ்ஞொன அறிரெப்
ற்றி ஜயொசிக்
ஜநைமில்லொத
ொைணத்தொல் அெர் கசொல்ெரத எதிர்த்து ஜ சத் கதரியொைல்
அப் டித் தொன் ெளர்ந்ஜதொம். சமீ த்தில் மூத்தெளிைம்
இரதஜய தொன் ஜ ட்ஜைன்.
" அப் ொ..சொப்பிட்ைவுைன் தூங்கினொல் நல்லது இல்ரல.
க ொஞ்ச ஜநைைொெது கெளிஜய உட் ொர்ந்து இருக்
ஜெண்டும். எங் மிஸ் கசொல்லியிருக் ொங் "
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என்ன தில் என்னொல் கசொல்லமுடியும்?

10. மனம் என்பது வொழ்க்ல .
ஒவ்கெொருெரும் தொங் ள் ைந்து ெந்த ெொழ்க்ர யில்
ஏஜதொகெொரு
தருணத்தில்
ைஜதசி
ஜ ொலம்
பூண்டுருப்ஜ ொம். உரை ளொல் ைட்டுைல்ல. உள்ளத்தொல்
ெொழ்ந்திருந்தொலும் ைஜதசி தொன்.
டித்த புத்த ம், ொர்த்த ைம், ொதித்த ொட்சி ள் என்று
நொம் ெொழும் ெொழ்க்ர ரயச் சரிதொனொ? என்று சில
அதிர்வு ரள உருெொக்கியிருக்கும். ர த்தியம் பிடிக் ொத
குரறயில்
ரிதவித்துருப்ஜ ொம். இதற்க ன்ன ைருந்து?
என்று அரலந்திருப்ஜ ொம். அப்ஜ ொது சிலருக்கு புத்தி
ஜெ ைொ ச் கசயல் டுகின்றது.
குத்தறிய கதொைங்கும்.
புதிய அனு ெங் ரளக்
ற்றுக் க ொள்ளத் தயொைொய்
இருப் ொர் ள். ஜைலும் ஜயொசிப்ர
லப் டுத்தும். ஆனொல்
லருக்கும் உள்ளுற இருக்கும் சக்தி இனி இரறஜய
திகயன்று ஆன்மீ த்ரத ஜநொக்கி ந ர்த்தி விடுகின்றது.
நொனும் ைந்து ெந்துள்ஜளன்.
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உணர்ச்சிக்குவியலொய் ெொழ்ந்த ெொழ்க்ர யில் உணர்ரெ
இழுத்துப் பிடித்து ஒரு புள்ளியில் ஜசர்க்
ொடு ட்ை
ஜநைைது. இன்று திரையில் நடிப் ெர் ளும், ஆன்மீ
உரை ள்
மூலம்
லக்கிக்
க ொண்டிருப் ெர் ளும்
திருெண்ணொைரல க் ம் ஜ ொ ொத ொலத்தில் நொன் அங்ஜ
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ஆன்மீ ம் என் ரத அழ ொய் கநருங்கிப் ொர்த்த தருணைது.
இரறென், உருெங் ள், அது ெலியுறுத்தும் சக்தி ள்,
உணர்த்தும்
ொைங் ள் என் ரதத் தொண்டியும் அறிந்து
க ொள்ளும் ஆெலில் அரலந்துள்ஜளன்..

கதொைர்ச்சியொ ச் கசன்று க ொண்டிருந்ஜதன். ெொழ்க்ர
குறித்த ஜதைலுைன் ஏைொளைொன ஆரச ரளயும் சுைந்திருந்த
எனக்கு அதிலிருந்து விடு ைத் கதரியொைல் தவித்துக்
க ொண்டிருந்ஜதன்.
நம்மிைம் உள்ள ஒவ்கெொரு ஆரச ளும் தொன் நம்
ெொழ்க்ர ரய ந ர்த்துகின்றது. அதுஜெ குறிப்பிட்ை
ொலத்திற்குள் இயல் ொன ழக் ைொ வும் ைொறிவிடுகின்றது.
கிரைத்து விட்ைொல் புத்திரயக் குறித்துப் க ருமிதம்
க ொள்கின்ஜறொம்.
கிரைக் ொத
ஜ ொது
சக்தி ரளத்
தூற்றுகின்ஜறொம்
அல்லது
துரணக்கு
அரழக்
முயற்சிக்கின்ஜறொம்.
அெர் கசொன்னொர், இெர் கசொன்னொர், அந்தப் த்திரிக்ர யில்
ெந்தது
என்று
ஒவ்கெொருெரும்
தங் ள்
விருப் ங் ரள,ஆன்மி த்
ஜதைரல
உள்ளிருந்து
ஜதடுெதில்ரல. கெளியிலிருந்து தொன் ஜதடுகின்றொர் ள்.
இன்ரறய ஆன்மீ ம் குறித்த நம்பிக்ர ள் அரனத்தும்
ஜ ச்சு
மூலம்
ைட்டுஜை
அடுத்தெருக்குக்
ைத்தப் டுகின்றது. நம் ரெக் ப் டுகின்றது.
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இதுஜெ டிப் டியொ க் ைத்தப் ட்டு ஜ ொவிந்தொ ஜ ொடும்
கூட்ைம் தொன் நொளுக்கு நொள் அதி ைொகின்றது.
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அந்தக் ஜ ொவிலுக்குள் நுரழந்ஜதன். கைய் ைறந்து நின்ஜறன்
என்ற ெொர்த்ரத ள் தொன் இங்ஜ லருக்கும் ஜெதெொக் ொ த்
கதரிகின்றது. இரற சக்திரய ைட்டுைல்ல. இன்று
எரதயுஜை உணர்ந்து க ொள் ெர் ள் குரறவு. உணர்ந்ததொ
நடிப் ெர் ள் தொன் அதி ம்.

தன் உள்ளத்ரதயும் புரிந்து க ொள்ளொைல் அது தரும்
உணர்வு ரளயும் அறிந்து க ொள்ள ைனமில்லொைல் ெொழும்
ெொழ்க்ர ரயத்
தொன்
இங்ஜ
லரும்
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள். இப் டிப் ட்ைெர் ள் இன்னும்
எத்தரன க ன்ைங் ள் எடுத்தொலும் ஆசொமியொ த்தொன்
ெொழ்ந்து முடிக் ஜெண்டும். ஆனொல் ெயதும் ெொழ்க்ர யும்
க ொடுத்த அதிர்வு ரள அைக்
ஜெண்டும் என்று
முயற்சித்ஜதன்.
எரதயும் கதரிந்து க ொள்ள ஜெண்டும் அதரனப் புரிந்து
க ொள்ள ஜெண்டும் என் தன் அறியும் ஆெல் இருந்தது.
எந்தக் குருரெயும் ஜதடியதில்ரல.
எனக்குத் ஜதரெயொனரத அறிந்து க ொண்ைஜதொடு புரியவும்
கதொைங்கியது. ஆனொல் இன்று அதரனயும்
ைந்து
ெந்துள்ஜளன். குழந்ரத ள் ெளைத் கதொைங்கும் ஜ ொது
நம்முரைய லொச்சொைத்தில் இந்த ஆன்மீ ம் இைண்ைறக்
லந்து விடுகின்றது.
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“தப்பு கசய்யொஜத. ண்ரணக்குத்திடும்” என்று கசொல்லிஜய
தப்புக் ரள ைட்டும் அதி ம் கசய்யத் தூண்ைப் டுகின்றது.
ஒன்று ைறுக் ப் டும் ஜ ொது அல்லது ைரறக் ப் டும்
ஜ ொது அங்ஜ கதளிவு கிரைப் தில்ரல. ஆரச ளும்
பிடிெொதமும் தொன் அதி ைொகின்றது. கதரிந்தெர் ளும்
முரறப் டி கசொல்லிக் க ொடுப் தும் இல்ரல.
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குழந்ரத ெளர்ப்பின் அங் ைொ ஜெ ருதப் டுகின்றது.
கிைொைத்து ெொழ்க்ர யில் சொமி என் து ண்டிப்பு ெொத்தியொர்
ஜ ொலத்தொன் உருெ ப் டுத்தப் டுகிறது

குழந்ரத ளின் ஜெ ம் என் து இைத்தம் சம்ைந்தப் ட்ைது
ைட்டுைல்ல. உணர்வு சம்ைந்தப் ட்ைது. ெளர்ந்த பிறகு
உங் ளுக்குள் எத்தரனஜயொ க ொள்ர ரள உருெொக்கி
ரெத்திருப்பீர் ள். ெொழ்வில் சந்தித்த உங் ளின் ஒவ்கெொரு
அனு ெமும் ஏைொளைொன ொைங் ரளக் ற்றுத் தந்துருக்கும்.
அது சரியொ தெறொ? என்ற ஆைொய்ச்சி கதொைர்ந்து நைந்து
க ொண்ஜையிருந்தொலும் முடிவு கதரியொைஜலஜய சிலெற்ரற
ஏற்றுக் க ொண்டும் ைறுத்தும் இருப்பீர் ள். இறுதியொ
ஏஜதொகெொரு உருெ ம் உங் ளுக்குள் உருெொகிஜய
இருக்கும்.
இதுஜ ொன்ற தருணத்தில் புதிய விசயங் ள் உங் ள் ைனம்
ஏற்றுக் க ொள்ெது டினைொ இருக்கும். திறந்த ொரனயில்
ைட்டுஜை தண்ணீரை ஊற்ற முடியும்..
ஆனொல் குழந்ரத ளின் மூரளயில் உள்ள ந்யூைொன் ளில்
எந்தச் கசய்தி ரளயும் தித்து விைலொம். ஏற்றுக் க ொள்ளத்
தயொைொ
இருக்கும் ஜ ொது கசொல்கின்ற விதம் தொன்
முக்கியம். பிறப்பில் புத்திசொலி என்ற குழந்ரத ள் இங்ஜ
யொருமில்ரல. ெளர்ப்பும் அெர் ரள அணுகிய விதமும்
தொன் முக்கியைொ இருக்கின்றது..
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எல்லொெற்ரறயும் குழந்ரத ள் விரும்புெதொல் இங்ஜ
லருக்கும் யம் ெந்து விடுகின்றது. இந்தப் யம் தொன்
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ஊனமுற்ற குழந்ரத ரளக் கூை கநொண்டிக்குசும்பு
என் ொர் ள். ஜநொஞ்சொன் பிள்ரள ள் கூைக் குடும் த்தில்
செொலொ இருப் ரதப் ொர்த்திருப்ஜ ொம். குழந்ரத ளின்
மூரள என் து எதனொலும் ொதிக் ப் ைொைல் இருக்கும்
ஜ ொது எல்லொெற்ரறயும் ஏற்றுக் க ொள்ள முடிகின்றது.

லெற்ரற ைரறக் த் தூண்டுகின்றது. “இந்த
உனக்கு இது ஜதரெயில்லைொ”.... என்று
ரெக்கின்றது. அய்ஜயொ இரதத் கதரிந்து க
க ட்டுப்
ஜ ொய்விடுெொஜனொ
என்று
ஜதொன்றுகின்றது.

ெயதில்
கசொல்ல
ொண்ைொல்
எண்ணத்

ஆனொல் க ட்டுப் ஜ ொெதன் அர்த்தத்ரதயும் எெரும் புரிந்து
க ொள்ளப் டுெதில்ரல என் து தொன் இங்ஜ ஆச்சரியைொன
விசயம். குடி ொைர் ள் ஜைரத ளொ இருந்திருக்கிறொர் ள்.
க ொடூைைொனெர் ள் தரலெர் ளொ ெொழ்ந்திருக்கிறொர் ள்.
க ட்டுப் ஜ ொெகதன் து உைம் ொ? ைனசொ?
த்து
ெயதிற்குள் இருக்கும் எந்தக் குழந்ரதயுஜை க ட்ை
ழக் ங் ரளக் ற்றுக் க ொள்ெதில்ரல.
ஜ சும் ெொர்த்ரத ள் கூை வீட்டுக்குள் ஜ ட்கும்
ெொர்த்ரத ள்
மூலஜை
ெருகின்றது.
சிறுெயதில்
குழந்ரத ளின் ைனரச ொதிப் ரையச் கசய்ய முடியுஜை
தவிை அதிலும் கூை முழுரையொ ைொற்றம் கசய்ய முடியொது.
குடி ொை த ப் னின் கசயரல தினந்ஜதொறும் ொர்க்கும்
அத்தரன
குழந்ரத ளும்
குடி ொைர் ளொ ெொ
ைொறுகின்றொர் ள். ணெரன மீறி ொைத்துக்கு அரலயும்
க ண் ரளப்
ொர்த்து அெரின் க ண் குழந்ரத ள்
அத்தரன ஜ ர் ளும் ொைொந்தொகியொ ெொ ெொழ்கிறொர் ள்?.
சூழ்நிரல என் து ஒரு முக்கியக் ொைணி.
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ஆனொல் அதுஜெ எல்லொ நிரலயிலும் க ொருந்துெதில்ரல.

என் நண் ன்
த்தொம் ெகுப்பு ெரைக்கும் ஐந்து
ொைங் ளிலும் ஜதர்ச்சி அரைந்து ொர்த்ததில்ரல. ஆனொல்
ல்லூரி ெரைக்கும் அெரன அடிக் ஆஜள இல்ரல
என் தொ ைொறிப்ஜ ொனொன். அஜத அப் ொ. அஜத அம்ைொ.
குடும் த்தில் எப்ஜ ொதும் இருந்த ெறுரை. என்ன ொைணம்?
கதொைக் த்தில்
ொைங் ளில்
ெனம் கசலுத்தும்
ல
குழந்ரத ள்
ொலப்ஜ ொக்கில் ைொறி விடுகின்றொர் ள்.
ஜெரல ொர்க்கும் இைங் ளில் ஜ ட்டுருப்பீங் ஜள?
“அெனுக்குச் கசொல்லி புரியரெப் ொ?” என்று. ஆனொல்
இங்ஜ எெரும் புரிய ரெக் முயற்சிப் ஜத இல்ரல.
ொைணம் ெளர்ந்த ைனிதர் ளும் ைற்றெர் ள் தங் ளுக்கு
அனுசைரனயொ
இருப் ரத
ைட்டும்
தொன்
விரும்புகிறொர் ள்..
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சமூ த்தில் நொம் டித்து முடித்து நுரழயும் தருணத்தில்
எத்தரனஜயொ னவு ள் உள்ளூை இருக்கும். லருக்கும் ல
விதைொன விருப் ங் ரள அரை ொத்ஜத ெந்திருப்ஜ ொம்.
லருக்கு. சுற்றுலொ, உணவு, வீடு என்று இயல் ொன
நரைமுரற ெொழ்க்ர விருப் ங் ள் இருக்கும்.
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இந்த
அனுசைரன
ைனிதர் ரள
ை த்தொன
சொதரனயொளர் ளொ ைொற்ற உதவுகின்றது. நொம் தொன் புரிந்து
க ொள்ெஜதயில்ரல. குழந்ரத ள் குறித்து, அெர் ளின்
ெளர்ப்புக்
குறித்துத்
ஜதரெயில்லொத
யங் ரளப்
ட்டியலிட்டு
நொமும்
ெொழொைல்
அெர் ரளயும்
ெொழவிைொைல்
நை
ெொழ்க்ர
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம்.

ஆனொல் லருக்கும் இந்தக் னவு ள் அெர் ள் ெொழ்நொள்
முழுக் உரழத்தொலும் கிரைப் தில்ரல.
முதல் த்து ெருைங் ள் திருப்பூர் எனக்கு ஏைொளைொன
அனு ெங் ரளத் தந்திருந்தது. ஜதடியரலந்த
ணம்,
ஓய்ஜெ இல்லொத உரழப்பு, ஒவ்கெொரு சையத்திலும்
கிரைத்த ஏைொற்றங் ள், ஜதடிக் க ொண்டிருந்த அங்கீ ொைம்
என்ற இந்த நொன்கு மூரலக்குள் என் ெொழ்க்ர என்ரனப்
புைட்டி எடுத்துக் க ொண்டிருந்தது.
என் திருைணம் குறித்து ஜயொசிக் ஜநைம் இருந்ததில்ரல.
கதொழில் ைற்றும் அது சொர்ந்த எண்ணங் ள், கெற்றி க ற
ஜெண்டிய
இலக்கு
ைட்டுஜை
உள்ளுற
ஓடிக்
க ொண்டிருந்தது. ஆனொல் உள்ளுற ஒரு னரெ ைட்டும்
தனிப் ட்ை முரறயில் அரை ொத்து ரெத்திருந்ஜதன்.
நைக்குக்
குழந்ரத
பிறக்கும்
ஜ ொது
இந்தத்
திருெண்ணொைரலயில் தொன் பிறக் ஜெண்டும் என் ரத
ைனதில் ரெத்திருந்ஜதன்.
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குழந்ரத ள் ஜ சத் கதொைங்கும் ஜ ொது தொன் ஜ ள்வி ள்
ெருகின்றது. அதன் பிறகு அெர் ளின் மூரளயில்
விருப் மும் ஆரச ளும் தியத் கதொைங்கின்றது. ஆனொல்
முதல் மூன்று ெருைங் ளும் அெர் ளின் உறுப்புக் ள்
சம்ைந்தப் ட்ை ஆஜைொக்கியத்தில் தொன் நொம் ெனைொ
இருக் ஜெண்டும்.
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நரைமுரறயில் அதரனச் கசயலொக்கிய ஜ ொது எதிர்ப்பு ள்
எட்டு
க் மும் என்ரனத் தொக்கியது. அஞ்சொைல்
நிரனத்த டிஜய க யித்ஜதன்.

அஸ்திெொைம் என் து சொதொைணைொ இருந்தொல் அந்தக்
குழந்ரத ளின் ஆயுட் ொலம் ெரைக்கும் அெஸ்த்ரத தொன்.
கிைொைத்து ெொழ்க்ர யில் பிைசெம் என் து
த்து
நிமிைங் ளில் முடிந்த நொட்டு ைருத்துெச்சி என்ற
ஏஜதொகெொரு கிழவியின் ர ங் ர்யைொ இருக்கும். ஆனொல்
இன்று அது ல லட்சங் ள் கசலவு பிடிக்கும் சைொச்சொைம்.
அெஸ்த்ரத ள் அதி ைொகி யத்ரத உருெொக்கி, யத்ஜதொடு
ெொழ ரெத்து உைல் உரழப்ஜ
இல்லொைல் ெொழும்
க ண் ள் ஏறக்குரறய ைறுபிறவி தொன் எடுக்கின்றொர் ள்.
இன்று க ண் ள் அறுரெ சிகிச்ரச மூலம் அரை
ைனுஷியொ த்தொன்
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
ைருத்துெர் ளின் ண ஆரசயொ? க ண் ளின் ஆஜைொக்கியம்
தந்த
ரிசொ? என் ரத விை ைொறி ெரும் உலகில்
ஜதரெப் ைொத ைொற்றத்ரதயும் நொம் விரும்புெதொல்
இப் டித்தொன் நைக்கும்.
இன்று உைலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் நிரறயஜெ ைருந்து ள்
ஜதரெப் டுகின்ற
உல த்தில்
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம்.
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என் திருைணம், எங் ள் குழந்ரத ள், குடும் ஆஜைொக்கியம்
என்று ைந்து விரிந்தது. ஒவ்கெொன்றொ அதரன இப்ஜ ொது
நிரனத்துப் ொர்க்கின்ஜறன்..
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முதல் இரு து ெருைங் ள் எனக்கு எந்த ைருந்து ளும்
ஜதரெப் ட்ைதில்ரல.
ஆனொல்
அடுத்தப்
த்து
ெருைங் ளில் ைருந்ஜத தொன் ெொழ்க்ர யொ இருந்தது. அந்த
அனு ெங் ள்
ற்றுத் தந்த
ொர்ரெ ள் தொன் என்
குழந்ரத ள் குறித்த னவின் எல்ரல ரள விரிெொக்கியது.

இன்று குழந்ரத ள் தும்மினொல்
யம். இருமினொல்
அரதவிைப்
யம். கைொத்தத்தில்
ணென் ைரனவி
இருெரும்
ஜெரலக்குச்
கசல்லும்
சூழ்நிரலயில்
இருப் ெர் ளின் ெொழ்க்ர யில் கசத்து கசத்துப் பிரழப் து
தொன் நைந்து க ொண்டிருக்கின்றது. குழந்ரத ளின் எதிர் ொல
ெொழ்க்ர எப் டி இருக் ஜெண்டும் என் ரத எப்ஜ ொதும்
நொன் னவு ண்ைதில்ரல.
ஆனொல் ஒரு குழந்ரத எப் டி ெளர்க் ப் ை ஜெண்டும்
என் தில் ைட்டும் உறுதியொ
இருந்ஜதன். இன்று
ெரையிலும் அப் டித்தொன் இருக்கின்ஜறன்.
ொைணம்
கிைொைத்துக்
கூட்டுக்குடும் ம்,
க ரிய
குடும் ங் ளில்
ெொழ்க்ர
ெொழ்ந்த
ஒவ்கெொரு
குழந்ரத ளும் தொங் ள் ைனதில் ரெத்திருந்த ஓைொயிைம்
னவு ரளயும் இழந்து விட்டுத்தொன் சமூ த்திறகுள்
ெருகிறொர் ள்.
நொனும்
அப் டித்தொன்
ெளர்ந்ஜதன்.
சமூ த்திற்குள் ெந்ஜதன்.
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ொதிப்பு ரள ைனதிற்குள் ரெத்திருந்தொல் அதற்குப் க யர்
ைனஜநொய். அரதஜய ஜநர்ைரற எண்ணைொக்கி அெைெர்
தங் ள் குழந்ரத ளுக்குக் ற்றுக் க ொடுத்தொல்
ொைம்.
ஆனொல் இங்ஜ அனு ெங் ரளப்
ொைைொ எெரும்
எடுத்துக் க ொள்ள விரும்புெஜத இல்ரல. ஒவ்கெொரு
சையத்திலும் அதரன ைறக் ஜெ விரும்புகின்றொர் ள்.
ொைணம் உள்ளூற க ொங்கும் இயலொரையின் தவிப்பில்
ஏக் ம் தொன் இறுதியில் மிஞ்சுகின்றது.

னவு ரள ைட்டும் க ொறித்துக் க ொண்டு எந்தக் ஜ ொழியும்
ெொழ்ெதில்ரல. ஆனொல் ைனிதர் ள் னவு ரள ைட்டும்
தொன் விரும்புகிறொர் ள்.
இதனொல் தொன் இதுஜ ொன்ற குடும் த்தில் இருந்த ெந்த
ைொணெர் ளின் கசயல் திறன் சிற டித்துப்
றக் ொைல்
கநொண்டியடிக் த் கதொைங்குகின்றது.
ள்ளிக்கூைங் ளில்
க ொறுத்துப் ொர்த்த ஆசிரியர் ளும் இறுதியில் நீ என்ன
கூமுட்ரையொ? என்று ஜ ட்கின்றொர் ள்.
ைனிதர் ளுக்கு இைண்டு விசயங் ள் மி முக்கியைொனது.
அதுவும்
குழந்ரதப்
ருெத்திலிருந்து
தொன்
கதொைங்குகின்றது.
ஒன்று உைல் நலம்.
ைற்கறொன்று ைனநலம்.
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இைண்டும் சரியொன அளவில் இல்லொத ஜ ொது தொன் சமூ ம்
ல சங் ைங் ரளச் சந்திக் ஜநர்கின்றது.

11. குழந்லத ள் - பந்தம் வளர்க்கும் ஜீவன் ள்
விட்டு விடுதரலயொகி.........
ெொசிக்கும் க ொழுஜத நம் நைம்பில் ஒரு புத்துணர்ச்சி
ஜதொன்றுஜை?
ெொனத்தில்
றக்கும்
அந்தச்
சின்னச்சிறு
றரெயினங் ரளப் ொர்க்கும் ஜ ொது நைக்குள் உற்சொ ம்
சிற டித்துப் றக்கும். நம் உள்ளுற உணர்வில் லந்திருக்கும்
ெரல ள் கூைக் ொணொைல் ஜ ொய்விடும். அந்த நிமிைத்தில்
நம் ைனதில் ஜதொன்றும்
ை ைப்பில் நொமும் ஒரு
றரெயொ ஜெ ைொறியிருப்ஜ ொம். ல சையம் ற் ரனயில்
றந்திருப்ஜ ொம்.
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எந்தக் லொைசரன ளும் அெர் ள் ெொழ்க்ர யில் இருக் ொது.
ைசரன ள் இல்லொத ெொழ்க்ர ரய ைசிக்
முடியொது.
ருசிப் தும் ைசிப்க ன் தும் ைனிதர் ளொல் ைட்டுஜை
கசய்யக்கூடிய ொரியம்.
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கெட்ைகெளி ஆ ொயத்ரத அந்தச் சிறிய குருவி ள் அளந்து
ொர்க்கும் ஆச்சரியத்ரத அண்ணொந்து ொர்த்துக் க ொண்ஜை
நிற் த் ஜதொன்றும். கூைஜெ அருஜ
றந்து கசல்லும்
ட்ைொம்பூச்சியின்
லொெ த்தில்
நம்ரை
நொம்
ைறந்திருப்ஜ ொம். ஜதைல் ள் தொன் இந்த உலர இயங்
ரெக்கின்றது. நம்முரைய ஜதரெ ள் தொன் ஜதைல் ரள
அதி ப் டுத்துகின்றது. நிர்ப் ந்தங் ள் இல்லொத நி ழ் ொலம்
சு ைொ இருந்தொலும் அதுஜெ கதொைரும் ஜ ொது அலுப்ர
தந்து விடுகின்றது. எனக்குப் ஜ ொர் அடிக்குதுப் ொ....... என்று
கசொல் ெர் ளின் ெொழ்க்ர ரய ெனித்துப் ொருங் ள்.

அெசை ெொழ்க்ர யில் ெழியில் ஜ ட்கும் ஒரு ொைல் கூைச்
சிலருக்கு திருப்திரய உருெொக் க்கூடியது. ெொழ்க்ர யில்
ைசரன ொணொைல் ஜ ொனொல் மிஞ்சுெது ை ரள ைட்டுஜை.
ைசரன ரள விரும் ொதெர் ள் தங் ள் ெொழ்க்ர ரயக்
னவு ளுக்குள் ொது ொத்துக் க ொள்கிறொர் ள். ஆரை ண்ை
கெந்நீர் சு ம் ஜ ொல அதுவும் கூை ஒரு சையத்தில்
உண்ரை ரள உணர்த்திவிடும். நொன் ெொழ்வில்
ட்ை
ஷ்ைகைல்லொம் நீ ைக்கூைொதுைொ........என்ற ஜசொ த்திரனத்
தொன் இங்ஜ
லரும் தங் ளது குழந்ரத ளுக்குச்
ஜசொற்றுைன் ஜசர்த்து றிைொறுகின்றொர் ள்.
குழந்ரத ளுக்கு ெொழ்வில் இயல் ொ த் ஜதொன்றும்
ஷ்ைங் ள் என் து ைரல ஜ ொன்றது என் தொ
உருெ ப் டுத்தப் டுகின்றது. அரதக்
ண்டு அஞ்சி
எதிர்க ொள்ள
முடியொத
அளவுக்கு
ெொழ
ழக்கிவிடுகின்றொர் ள். எதொர்த்தம் என் து இங்ஜ
லருக்கும் எட்டி ொயொ க் சக்கின்றது. எப் டி இருந்தொலும்
நொம் எதிர்க ொள்ள எப் டி இருக் ஜெண்டும்? என்று
ஜயொசிக் முடிெதில்ரல.
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நொம் விரும்பும் னவு ரளப் ஜ ொல நம் அருஜ உயிருள்ள
னெொ ெளர் ெர் ள் நம் குழந்ரத ஜள. .
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இது ஜ ொன்ற சையங் ளில் தொன் ஆன்மீ ம் உள்ஜள ெைத்
கதொைங்குகின்றது. ற் ரன ள் உருெ ப் டுத்தப் ட்டு,
அதுஜெ
யைொ ைொற்ற ட்டு ஆன்மீ த்ரதத் கதரிந்து
க ொள்ளொைல்
அன்ர யும்
கிர்ந்து
க ொள்ளொைல்
இரையில் நின்று ஜ ொன ெண்டி ஜ ொலத் தொன் லரின்
யணமும் தரை ட்டுப் ஜ ொகின்றது.

நம் விருப் ம், ஆரச ள், எதிர் ொர்ப்பு ள் என்ற
ஏஜதொகெொரு ெடிெத்தில் குழந்ரத ஜள நம்ரை அடுத்தக்
ட்ைத்திற்கு
ந ர்த்துகிறொர் ள்
என் ரத
உணர்ந்து
இருக்கின்றீர் ளொ? நொம் ெொழ்க்ர ரயப்
ொர்ப் தற்கும்
குழந்ரத ள் தங் ள் ெொழ்க்ர ரயப் ொர்ப் தற்கும் உள்ள
வித்தியொசங் ரள நொம் உணர்ெஜத இல்ரல.
குடும் ெொழ்க்ர
யணத்திற்கு இைண்டு தண்ைெொளமும்
ஜதரெ. இந்தத் தண்ைெொளத்திற்கு இரைஜய இருக்கும்
ட்ரை ள் ஜ ொலத்தொன் குழந்ரத ளும் இருக்கிறொர் ள்.
திருைணம் முடிந்து
த்து ெருைத்திற்குள்
ணெனும்
ைரனவியும் ஒருெரை ஒருெர் புரிந்து க ொள்ள முடியொைல்
நைத்தும் ெொழ்க்ர கயன் து ஏறக்குரறய நை ெொழ்க்ர .
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சிலர் ைட்டுஜை குடும்
ெொழ்க்ர ரய அனு வித்து
ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றொர் ள். இந்திய லொச்சொைத்தில்
குழந்ரத ளின்
ெொழ்க்ர கயன் து
முக்கியைொனதொ
இங்ஜ ருதப் டுகின்றது. அதி ப் டியொன ஆரச ள் தொன்
அக் ரற என்ற க யரில் இங்ஜ கெளிப் டுகின்றது.
ஆனொல் குழந்ரத ளுக்கும் ஒரு ைனமுண்டு என் ரத
எளிதில் ைறந்து விடுகின்ஜறொம். அெர் ளுக் ொன சுதந்திைம்
என் ரத ைொற்றிக் ட்டுப் ொடு என்ற நொன்கு எல்ரலக்குள்
க ொண்டு ெந்து நிறுத்துகின்ஜறொம்.
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புரிந்து க ொள்ளொைல், விட்டுக் க ொடுக் ொைல் அெைெர்
க ொண்ை க ொள்ர ள் அத்தரனயும் குழந்ரத ரளத்
தொக்கி அடுத்தத் தரலமுரறக்குக்
ைத்தப் டுகின்றது.
இந்தியொவில் லரும் இப் டித்தொன் ெொழ்கிறொர் ள். இதுஜெ
தன்னளவில் சரிகயன்று உைத்துச் கசொல்கிறொர் ள்.

என் ட்டுப் ொட்டுக்குள் நீ என் தொ க் க ொண்டு ெந்து
விடுகின்ஜறொம். நல்ல ெளர்ப்பு என்ற ெொர்த்ரதரய ைனதில்
க ொண்டு
ென்முரறரயத்
திணிக்கின்ஜறொம்.
நொம்
குழந்ரதயொய் இருந்த ஜ ொது கிரைக் ொத விசயங் ரள
ைனதிற்கு ரெத்துக் க ொண்டு இரதஜய திரும் த் திரும் ச்
கசய்கின்ஜறொம்.
நொமும் முழுரையொன சுதந்திைத்ரத அனு விப் தில்ரல.
குழந்ரத ரளயும் விடுெதில்ரல. இங்குப்
ொதிக்கும்
ஜைற் ட்ைெர் ள் சுதந்திைம் என் ரதத் தெறொ ப் புரிந்து
ரெத்திருக்கிறொர் ள். தங் ள் ெொழ்க்ர ஜய குழந்ரத ளின்
சு த்திற் ொ த்தொன் என்கிறொர் ள். நொன் அெனுக்கு என்ன
குரறரெத்ஜதன் என்று மூக்ர சிந்துகிறொர் ள். நொன்
ெொழ்ெஜத அெனுக் ொ த்தொஜன என்கிறொர் ள்.
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ஆனொல் எந்தக் குழந்ரத ளும் அப் டிக் ஜ ட் திலரல
என் து தொன் நொம் குறித்துக் க ொள்ள ஜெண்டிய விசயம்.
ஆனொல்
ொலம்
ொலைொ
இங்ஜ
இப் டித்தொன்
ண்ைைொற்று
ஜ ொலச்
சுதந்திைமும்,
சு மும்
றிைொறப் டுகின்றது. சுழற்சி ஜ ொல நீ க ொடு நொன்
தருகின்ஜறன் என் து ஜ ொல இங்ஜ ஒவ்கெொன்றும் விரல
ஜ சப் டுகின்றது. ஜ ைகைன் து கெளிஜய கதரியொது.
அதற்குப்
ொசம்
என்ற
பூச்சுப்
பூசப் டுகின்றது.
உண்ரையொன சுதந்திைம் என் தன் அர்த்தத்ரத ஒவ்கெொரு
ள்ளிக்கூை ெொசலில் நின்று ெனிக்கும் ெொய்ப்பிருந்தொல்
உங் ளுக்கு முழுரையொ ப் புரியும்.

விட்டு விடுதரலயொகி என்ற ெொர்த்ரத ளின் அர்த்தத்ரத
நம்ைொல் புரிந்து க ொள்ள முடியும். சுதந்திைத்ரதப் ற்றி நொம்
ஜ ச அதரன முழுரையொ அனு வித்து இருந்தொல் தொஜன
புரியும்.? ெகுப்பு ள் முடிந்து விட்ைது என்று ைணியடிக்கும்
ஓரசதொன்
ஒவ்கெொரு
குழந்ரத ளுக்கும்
ஜ ொவில்
ைணிஜயொரச ஜ ொல ைகிழ்ச்சிரயத் தருகின்றது. அழுத்தி
ரெக் ப் ட்ை அத்தரன ஜ ர் ளும் அதிலிருந்து விடு ட்டு
துள்ளல்
நரையுைொ ப்
க ற்ஜறொருைன்
கசல்லும்
ொட்சிரயப் ொர்க்கும் ஜ ொகதல்லொம் நம்முரைய ல்வி
குறித்து அதி ம் ஜயொசிக் முடிகின்றது.
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இங்ஜ இன்னமும் ைொறு ட்ை சிந்தரன ள் க ொண்டு
ெொழும் ணென் ைரனவி அஜந ம் ஜ ர் ள். “இந்தக்
குழந்ரத ளுக் ொ த்தொன் இெஜைொை க ொறுத்துக் க ொண்டு
ெொழ்ந்து க ொண்டு இருக்கின்ஜறன்” என் து ஜ ொன்ற
ெொர்த்ரத ரள நீங் ள் சர்ெசொதொைணைொ ஜ ட்டுருக் லொம்.
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ைன உரளச்சல் அதி ைொகும் ஜ ொது குழந்ரத ள்
விரளயொடுெரதத் தூை இருந்து ெனித்துப் ொருங் ள்?
அர்த்தைற்ற அெர் ளின் உரையொைலில் ஆயிைம் ெொழ்க்ர
சூத்திைங் ள் நைக்குக் கிரைக்கும். ெரலரயக் ண்டு,
ெரலஜயொடு ெொழ்ந்து ழிக்கும் ஒவ்கெொரு தினத்தின்
அெலத்திரனயும் ைறக் உதவும். குழந்ரத ளும் ல
சையம் ஆசிரியர் ஜள. நொம் தொன் அெர் ளுக்குக் ற்றுக்
க ொடுக் ஜெண்டும் என்று ஆெலொய்
றக்கின்ஜறொம்.
முடிந்தெரைக்கும் திணிக்கின்ஜறொம். அளவு கதரியொைல்
அல்லொைவும் கசய்கின்ஜறொம்.

ஆனொல் ஒவ்கெொரு குடும் ப் ஜ ொர்க் ளத்ரத முடித்து
ரெப் தும்
இந்தக்
குழந்ரத ஜள.
குழந்ரத ள்
உருெொக்கும்
ஜ ொர்க் ளம்
தொன்
வித்தியொசைொனது.
த்தியின்றி,
ைத்தமின்றி
நைக்கும்
இெர் ளின்
ஜ ொர்க் ளத்தில்
ரைசி ெரைக்கும் சுெொைசியத்திற்குப்
ஞ்சமிருக் ொது. வீட்டுக்குள் குழந்ரத ளொல் உருெொக்கும்
ஜ ொர்க் ளத்ரதத்
தினமும்
ொர்த்துக்
க ொண்டு
இருக்கின்ஜறன். நீங் ள் ைசித்துருக்கீறீர் ளொ? ஒரு குழந்ரத
ைட்டும் இருக்கும் வீட்டில் இந்த ெொய்ப்பு கைொம் ஜெ
குரறவு. ஜ ொட்டி ஜ ொை ஆளிருக்கும் ஜ ொது உருெொகும்
ளம் தொன் முக்கியம்.
இங்குத் தினந்ஜதொறும் இெர் ள் உருெொக்கும் ஒவ்கெொரு
ளத்திலும் விரும்பினொலும் விரும் ொவிட்ைொலும் நொன்
தொன் ரைசியில் சிரிப்பு நடி ைொ ைொறிப் ஜ ொகின்ஜறன்.
அழுர
ொட்சி ள்
ல உண்கைன்றொலும் அதுவும்
ரைசியில் ெயிறு ெலிக்கும் சிரிப்புக் ொட்சியொ ஜெ
ைொறிவிடுகின்றது.. அலுெல ஜைொ அல்லது கெளிஜய எங்கு
இருந்தொலும் கூை ைதிய சொப் ொட்ரைப் ல சையம் மூன்று
ைணிக்கு ைொற்றி ரெத்துக் க ொள்ெதுண்டு.
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ொைணம் அந்தச் சையத்தில் தொன் ள்ளி விட்டு மூெரும்
ெரும் ஜநைம். கிரைக்கும் அந்த ஒரு ைணி ஜநைத்திற் ொ
வீட்டில் ஆ ைொகி விடுஜென். இெர் ள் வீட்டுக்கு
ெருெதற்கு ஐந்து நிமிைத்திற்கு முன்ஜ வீட்டில் தயொைொ
இருப்ஜ ன்.

ை ெடிவில் உள்ள சந்தின் முரனயில் இருக்கும்
வீகைன் தொல் இைண்டு க் த்திலும் ஆட் ள் ெந்து ஜ ொய்க்
க ொண்டிருப் ொர் ள். வீட்டுக் ருஜ
ள்ளி இருப் தொல்
மூன்று நிமிைங் ளில் வீட்டுக்கு ெந்து விை முடியும். ஆனொல்
சில சையம் இெர் ள் ெந்து ஜசை த்து நிமிைங் ள் கூை
ஆகும். ொைணம் கதருவில் மூெருக்குள்ளும் ஏஜதொகெொரு
ஞ்சொயத்து நைந்து க ொண்டிருக்கின்றது என்று அர்த்தம்.
ஒருெர் ைற்கறொருெரை சீண்ை ொதியில் அந்தப் யணம்
தரைப் ட்டுப் ஜ ொயிருக்கும்.
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முதுகில் சுைக்கும் ொைங் ள் ஒரு க் ம் இழுக் , ர யில்
ரெத்திருக்கும் கூரை ைறு க் ம் தள்ள ப்ஜைக் பிடிக் ொத
ெண்டி ஜ ொலக் குலுங்கிக் க ொண்டு ெருெொர் ள். பின்னொல்
ெரும் வீட்டுக் ொைம்ைொ அலுத்துப் ஜ ொய் மூச்சு ெொங் ெந்து
க ொண்டிருப் ொர்.
ஓடி
ெரும்
ஜ ொஜத
எனக்குப்
ரத ரதக்கும். தடுைொறினொல்? என்று ஜயொசிக்கும் ஜ ொஜத
நொன் ஓடிப்ஜ ொய் ெொங் முயற்சிப்ஜ ன். குதியொட்ைத்தில்
நிற் முடியொைல் தடுைொறி மூச்சிரைத்து என் ர ரய
விடுவித்து மீண்டும் வீட்ரை ஜநொக்கி ஓை நொன் தடுைொறி
நிற் சிட்டுக்குருவி ஜ ொலப் றப் ொர் ள்.
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ஒரு நொள் கூை மூெரும் அரைதியொ வீட்டுக்கு ெந்தஜத
இல்ரல. ெரும் ெழியில் அல்லது ெந்த பிறகு என்று இந்தக்
ளம் விரிெரையும். இெர் ளின் குணொதிசியம் கதரிந்ஜத
ெொசலில் நின்று க ொண்ஜையிருப்ஜ ன். எப்ஜ ொது ெந்து
ஜசருெொர் ள் என்று கசொல்லமுடியொது. ஆனொல் நொம்
தயொைொ இருக் ஜெண்டும். என் தரலரய ெொசலில் ொர்த்து
விட்ைொல் ஓ........கென்று த்திக் க ொண்டு ஓடி ெருெொர் ள்.

வீட்டுக்குள் இருக்கும் இரும்பு தவு முன்னொல் ெந்தெர்
தள்ளிய தள்ளலில் சுெற்றில் முட்டி சப்தத்ரத உருெொக்கும்.
முதுகில் சுைந்து ெந்த ர ெொசலின் உள்ஜள றக்கும்.
மூச்சிரைப்ஜ ொடு ைற்கறொருெர் ர ரய அடுத்தெர்
பிடித்துத் தள்ள அது ைற்கறொருபுறம் ஜிப் திறந்து ஜ ொய்ப்
புத்த ங் ள் சிதறும். அடுத்த அத்தியொயம் ஆைம்பிக்கும்.
நொன் தொன் முதலில்....இல்ரலயில்ரல நொன் தொன் முதலில்
.என்று ஜெ ம்
ொட்ை
ொட்ைொறு கெள்ளம் அங்ஜ
உருெொகும். ொலில் ைொட்டியிருக்கும் ொலணி ள் தறும்.
அதில் உள்ள க ொக்கி ள் இெர் ள் டும் அெசைத்திற்கு
ஒத்துரழக் ொது. சில சையம் பிய்ந்து ஜ ொய்ச் சிரிக்கும்.
நொம்
ொர்த்துக் க ொண்ஜையிருக்
ஜெண்டும். எதுவும்
ஜ சிவிட்ைொல் கெள்ளம் நம்ரை ஜநொக்கி தொக்கும்
ஆ த்துண்டு.
இருெர்
தொன்
இப்ஜ ொது
உள்ஜள
நுரழந்திருக்கிறொர் ள். மீதி ஒருெர் கதருவில் இருக்கின்ற
ைைத்தில் உள்ள இரல ரள,
ண்ணில் கதரிகின்ற
பூக் ரளச் ஜச ரித்துக் க ொண்ஜை ெருெொர்.

Page

104

சுதந்திைத்ரத நொங் ள் கசொன்னதும் இல்ரல. அெர் ள்
புரிந்து க ொண்ைதும் இல்ரல. தீர்ைொனிக் க்
ற்றுக்
க ொடுத்த பிறகு திரும் வும் கசொன்னொல் அறிவுரை. நொஜை
ரைபிடித்துக்
ொட்டினொல் அதற்குப் க யர்
ொைம்.
அெர் ள் எங் ளுக்குச் கசொல்லும் ொைங் ரளயும் அெர் ள்
சமூ த்தில் ற்றுக் க ொண்டிருக்கும் ொைங் ரளப் ற்றியும்
தொன் நொம் இனி ஜ சப் ஜ ொகின்ஜறொம்.

12. விலதக்குள் உறங்கும் சக்தி ள்
நொன் ள்ளிக்குச் கசன்ற முதல் நொள் இன்னமும் லங் லொ
என் நிரனவில் இருக்கின்றது.
க ொண்டு ஜ ொய்ச் ஜசர்த்தொர் ள் என்ற ெொர்த்ரதஜய தெறு.
ஐந்து ெயது ஆனதும் அக் ொவுைன் அனுப்பி ரெத்தொர் ள்.
எனக்கு நொன் ொம் ெகுப்புக்கு ஆசிரியைொ ெந்த சீனிெொசன்
அப் ொ
ள்ளிக்கூைத்தில் தரலரையொசிரியர் அரறக்கு
அருஜ ஒரு மூரலயில் அைர்ந்திருந்தொர்.
ஒவ்கெொருெரின் குழந்ரத ளும் ெரிரசயொ எதிர்புறத்தில்
அைர்ந்திருந்தனர். ஒன்றன்பின் ஒன்றொ அெரிைம் அனுப்பி
ரெக் ப் ட்ைனர். என் முரற ெந்த ஜ ொது என்ரனப்
ொர்த்து விட்டு “இென் யொரு வீட்டு க ொழந்த?” என்று
ஜ ட்ைொர். அக் ொ அப் ொவின் க யரை கசொன்னொர். க ரிய
இரலயில் கநல் ைப்பியிருந்தது. என் ர ரயப் பிடித்து
அந்த கநல்லில் அ ஜ ொை ரெத்து என்ரன உள்ஜள அனுப்பி
ரெத்தொர்.
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அன்று முதல் ள்ளி ெொழ்க்ர கதொைங்கியது. ஜெகறந்த
முன்ஜனற் ொடு ளும் முஸ்தீபு ளும் இல்ரல. ைவுசர்,
சட்ரை கூை ஒரு ைஞ்சள் ர . அதற்குள் ஒரு சிஜலட்டு.
உரைந்த குச்சி. இரதப் ல் ம் என்றும் கசொல்கிறொர் ள்.
ஆனொல் வீட்டில் இைட்ரையரை ள்ளியில் ஜசர்க்கும் ெயது
ெந்த ஜ ொது ஒரு ைொதம் முன் ொ ஜெ அத்தரன
முன்ஜனற் ொடு ரளயும்
அக் ரறயுைன்
கசய்ய
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சு ம்.

ஜெண்டியதொ இருந்தது. ள்ளி திறந்த முதல் நொளில்
அனுப் வில்ரல.
திருப்பூரில்
இருக்கும்
சைஸ்ெதி
ஜ ொவிலுக்கு அரழத்துச் கசன்ஜறொம்.
ல்விக்க ன்று
உருெொக் ப் டுத்தப் ட்ை அந்தத் கதய்ெத்தின் ரதரய
அெர் ளுக்குச் கசொன்ஜனொம். ஆனொல் அெர் ரளப்
க ொறுத்த ெரையிலும் அதுகெொரு
ொலியொன ைவுண்ட்
ஜ ொன சு ம்.
ைறுநொள் இருெருக்கும் ள்ளிச்சீருரை அணிவித்து ைொட்ை
ஜெண்டிய ைற்ற சைொச்சொைங் ரளகயல்லொம் ைொட்டி
அலங் ரித்துப் ள்ளிக்கு அரழத்துச் கசன்ஜறன். ப்ரிஜ ஜி
ெகுப் ரறயில் இைண்டு ஆசிரிரய ள் இருந்தொர் ள்.
ஒருெர் ெயதொனெர். ைற்கறொருெர் மி
இளரையொ
இருந்தொர். இருெரும் அங்ஜ கசய்து க ொண்டிருந்த ணி
தொன் என்ரன அங்ஜ சிறிதுஜநைம் நிறுத்தி ஜெடிக்ர
ொர்க் ரெத்தது.
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நிச்சயம் தரல கதறிக் ஓடி ெைப் ஜ ொகின்றொர் ள் என்று
ொத்திருந்ஜதன்.
ொைணம்
ெயதொன
ஆசிரிரய
ெகுப் ரறயின் உள்ஜள இருந்து க ொண்டு அழும்
குழந்ரத ரளச் சைொதொனம் கசய்து க ொண்டிருந்தொர்.
ைற்கறொருெர் இைண்டு தவில் ஒரு தரெ சொர்த்திய டி
அம்ைொ அப் ொரெ அனுப்புெதில் குறியொ
இருந்து
க ொண்டு அடுத்து ெரும் குழந்ரத ரள உள்ஜள
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ொைணம் அங்ஜ
க ொண்டு ெந்து ஜசர்த்த எந்தக்
குழந்ரத ளும் அைங்குெதொ த் கதரியவில்ரல. ஒஜை த்தல்
தறல். உள்ஜள நைந்த ஜள ைத்தில் ல கூத்துக் ள் நைந்து
க ொண்டிருந்தது.

அனுப்புெதில் ெனைொ இருந்தொர். தரெ க ட்டியொ ப்
பிடித்த டிஜய நின்று க ொண்டிருந்தொர். அெரின் ஜசரல
தரலப்ர சில குழந்ரத ள் இழுத்த டி அழுதன.
இருெரும் தடுைொறி தத்தளித்துக் க ொண்டிருந்தொர் ள். என்
அலுெல ஜெரலரய ைறந்து விட்டு அங்ஜ ஜய சற்று
ஜநைம்
நின்று
அங்ஜ
நைப் ரத
ொர்த்துக்
க ொண்டிருந்ஜதன். ொதிக் குழந்ரத ள் த்திய த்தல் அந்த
மூடிய தரெத் தொண்டி கெளிஜய எதிகைொலித்தது. தவின்
இரைஜய கதரிந்த கெளிச்சத்தில் உள்ஜள
ொர்த்ஜதன்.
இைட்ரையர் ள் இருெரும் அழவில்ரல.
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க ண்ரண
ட்டிக்
க ொடுத்து
ைொப்பிள்ரளஜயொடு
அனுப்பும் ஜ ொது க ற்ஜறொருக்கும் எவ்வித ைஜனொநிரல
இருக்குஜைொ அந்த ைனநிரல அப்ஜ ொது எனக்கும்
ஜதொன்றியது. முதல் இைண்டு ெொைங் ள் நண் ல் 12 ைணி
ெரைக்கும் என்று கசொல்லியிருந்தொர் ள். அலுெல ப்
ணியில் ைறந்து ஜ ொய்விடுஜெொம் என்று அரலஜ சியில்
அலொைம் ரெத்துக் க ொண்டு அடிக் ொைல் இருந்து விடுஜைொ
என்று அரைைணிக்கு ஒரு தைம் ொர்த்துக் க ொண்டிருந்ஜதன்.
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ஆனொல் அங்ஜ அழுது க ொண்டிருந்தெர் ரள ஜெடிக்ர
ொர்த்துக் க ொண்டிருந்தொர் ள். ஒருெர் ண் ளில் ைட்டும்
ஜலசொ க் ண் ள் லங்கியரத தூைத்தில் இருந்து ொர்த்த
ஜ ொது புரிந்து க ொள்ள முடிந்தது. என் தரலரயக்
தவிடுக்கின் ெழிஜய ண்ை ஜ ொது கூை அைம் பிடித்து
கெளிஜய ெை முயற்சிக்
வில்ரல. எனக்ஜ
சற்று
ஆச்சரியைொ இருந்தது.

சரியொ 11.45க்கு ைொண் என்று அந்த ெகுப் ரறயில்
ெொசலில் தெம் கிைந்ஜதன் என்று தொன் கசொல்ல ஜெண்டும்.
ொைணம் இைட்ரையரில் ஒருெரின் உைல் நலம் குறித்து
அதி ம் ெனம் கசலுத்திக் க ொண்டிருந்த நொட் ள் அது.
ள்ளி ஜநைம் முடிந்து. கெளிஜய ெந்தெர் ள் மு த்தில்
இருந்த புன்னர ரயப் ொர்த்த ஜ ொது தொன் உயிர் திரும்பி
ெந்தது. ள்ளிக்குள் இருக்கும் அந்தச் சின்னப் பூங் ொ க் ம்
அரழத்துச் கசன்று ஊஞ்சலில் ஆை விட்டு அன்ரறய
ெகுப் ரற அனு ெம் குறித்து கைதுெொ க் ஜ ட்ஜைன்.
ைழரல கைொழியில் கூறியது இப்ஜ ொதும் நிரனவில்
இருக்கிறது.
நொை தொன் அ ஆென்னொ ஏபிசிடி எல்லொஜை
அதொம் ொ கசொன்னொங் என்றொர் ள்.

டிச்சொச்சுல்ல.
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ள்ளியின் அருரைரய விளக்கிச் கசொன்ஜனன்.
ல
ைங் ள் அைங்கிய புத்த ங் ரள ஆறு ைொதைொ ெொங்கிப்
புத்த ங் ளின் ஜைல் உள்ள ஆர்ெத்ரத உருெொக்கிஜனொம்.
வீட்டில் எழுத ற்றுக் க ொடுத்த ஜ ொது நொன் ைட்டும் எழுத
ரெக் ஜெண்ைொம்.
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மீதியிருந்த திண் ண்ைங் ரளத் தின்று க ொண்ஜை
ெண்டியில் ஏறினொர் ள். அன்று கதொைங்கிய இலகுெொன
இெர் ளின்
ல்வி
யணத்திற்கு
நொங் ள்
முன்ஜனற் ொடு ளுக் ொ ச் கசலெழித்த ொலம் ஏறக்குரறய
மூன்று
ைொதங் ள்.
ள்ளியில்
ட்ைணம்
ட்டி
உறுதியொனதும் ள்ளி குறித்துப் புரிய ரெத்ஜதொம்.

நொலு ெயதில் எழுத ஜதரெயில்ரல. ஜ ச ெனிக் த்
கதரிந்தொல் ஜ ொதும் என்று அெர் ள் ஜைல் ெலிய எரதயும்
திணிக் ொைல் அெர் ள் ஜ ொக்குக்கு அனுைதித்ஜதன்.
எந்தப் புத்த ங் ரள ெொங்கிக் க ொடுத்தொலும் மூன்று
நொட் ளுக்குள் அது கிழிக் ப் ட்டு
ப் ல் ஜ ொல
ஏஜதொகெொன்ரற கசய்து விரளயொடிக் க ொண்டிருப் ொர் ள்.
அலுெல ஜெரல முடித்து வீட்டுக்குள் ெரும் ஜ ொஜத
ஜெகறொரு புத்த த்ரத ெொங்கி ெந்து விடுெதுண்டு. ல
புத்த ங் ள். ஒவ்கெொரு கசலவும் இைண்டு இைண்ைொ ச்
கசய்ய ஜெண்டியிருந்தது. ரைசியில் அட்ரையில் ஜ ொட்ை
ைங் ள் அைங்கிய ொைங் ரள வீட்டுக்குக் க ொண்டு ெந்த
ஜசர்த்த ஜ ொது தொன் ஒரு முடிவுக்கு ெந்தது.
அெர் ள் அரதஜய ரெத்துக் க ொண்டு விரளயொடிக்
க ொண்டிருந்தொர் ள். எங் ள் மூச்சு சீைொனது.
நம்முரைய ல்வியின் முக்கியப் பிைச்சரனஜய இங்குத்
தொன் கதொைங்குகின்றது. ைங் ள் மூலம் குழந்ரத ளுக்கு
ைட்டுைல்ல ெளர்ந்த பிறகும் ொைம் நைத்தும் ஜ ொது
எளிதொ மூரளக்குக் ைத்தப் டுகின்றது.

டித்துக்

Page

நம்முரைய
குழந்ரத ளும்
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
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ஆனொல் இந்திய ல்வியில் கசயல்ெழி ல்விரய விை
எழுத்து ெழிக்
ல்விக்குத்தொன் அதி
முக்கியத்துெம்
க ொடுக் ப் டுகின்றது. ெலிய திணிக்கும் ஜ ொது ெொந்தி
ஜ தியொகி சப்பு ைருந்து ஜ ொல ஆகிவிடுகின்றது. நன்றொ க்
ெனித்துப் ொருங் ள். நொமும் டித்து ெந்துள்ஜளொம்.

நம்மில் எத்தரன ஜ ர் ள் ள்ளிக்கூைப் புத்த ங் ரளக்
ரத
புத்த ம்
ஜ ொல
விருப் த்துைன்
அணுகியிருக்கின்ஜறொம்.
ைரைக்கு,
யத்துக்கு,
ட்டுப் ொட்டுக்கு என்று ஏஜதொகெொரு விதத்தில் தொன்
ஒவ்கெொரு ெகுப்ர யும் ைந்து ெந்துள்ஜளொம். அதுஜெ
தொன் இன்று குழந்ரத ள் ெொழ்க்ர யிலும் நைந்து
க ொண்டிருக்கின்றது. தொய்கைொழிக் ல்வி என் து ைொறி
அந்நிய கைொழி ல்வி என்ற ஜ ொது இன்னமும் தி ட்ைல்
அதி ைொகி விடுகின்றது.
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அதுஜெ ைங் ள் இருக்கும் ஜ ொது ஆர்ெம் இயல் ொ
உருெொகின்றது. ஆனொல் இங்ஜ
எழுத்துக் ள் மூலம்
ைட்டுஜை அத்தரனயும் பு ட்ைப் டுகின்றது. மூரளயில்
உள்ள ந்யூைொன் ளில் விரதக் ப் டும் விரத ரள விை
அதில் கசலுத்தப் டும் ருத்துக் ரள அரை ொப் து தொன்
முக்கியம் என்று ஜ ொதிக் ப் டுகின்றது. கதொைக் த்தில்
ைனித இனம் ஜெட்ரையில் தொன் தனது ெொழ்க்ர ரயத்
கதொைங்கியது.
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இந்திய
ல்வியில் ைட்டுைல்ல
லொச்சொைத்தில் கூை
விருப் ங் ரள விைத் திணித்தல் தொன் முக்கியப் ங்கு
ெகிக்கின்றது. ைதிப்க ண் ளுக்கு உள்ள ைரியொரத ைனதில்
உள்ள
ருத்துக் ளுக்குக் கிரைப் தில்ரல. எதிர்ப்பு
சக்திரய இழக் ரெத்துவிட்டு எதிைொளி ஜளொடு ஜ ொைொை
ஜெண்டிய ரலரய இங்ஜ
ற்றுக் க ொடுக்கின்றொர் ள்.
ஒரு
க் ம் முழுக் ப் பூச்சி பூச்சியொ
கெறுைஜன
எழுத்துக் ள் ைட்டுஜை இருந்தொல் எத்தரன ஜ ர் ள்
விரும்பி ெொசிப் ொர் ள்.

அப்ஜ ொது லொச்சொைம் என்கறொரு ெொர்த்ரதஜய இல்ரல.
ொலப்ஜ ொக்கில் க ொருளொதொை ெொழ்க்ர க்கு ைொறிய ஜ ொது
தொன்
லொச்சொைம் என்கறொரு ெொர்த்ரதயும்
ெந்து
ஜசர்ந்தது.
எல்லொஜை ைொறத் கதொைங்கியது.
க ொருளொதொைத்ரத அடிப் ரையொ க் க ொண்டு ைனித
இனம் ைொறத் கதொைங்கிய ஜ ொஜத அெைெர் விரும்பிய
ெர யில் சட்ைங் ள் ெரளக் ப் ட்ைது. சட்ைமியற்றும்
அதி ொைத்தில்
இருந்தெர் ள்
ஒவ்கெொன்ரறயும்
உருெொக்கினொர் ள்.
உருெொக் ப் ட்ை
ஒவ்கெொன்றும்
தரலமுரற ைந்தும்
லைொல் கெளிஜய ெைமுடியொத
அளவுக்கு ஓைத்திற்ஜ
கசல்லக்
ொைணைொ
இருந்தது.
அரனெருக்கும்
ல்வி ைறுக் ப் ட்டுக்
ொைணங் ள்
ற்பிக் ப் ட்ைது.
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ஆனொல் இன்று நொம் ொர்ப் து என்ன?
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ஆனொல் ொலகெள்ளத்தில் ஒவ்கெொன்றும் உரை ைவும்
கதொைங்கியது. ெலியெர் ள் பிரழக் முடியும் என்ற க ொது
விதி உயிர்க றத் கதொைங்கியது. உலகில் ரைக் ப் ட்ை
ரைப்பு ள் அரனத்தும் ைற்றெர் ள் ெொழ்க்ர யின்
நலனுக்ஜ என் தொ ைொறியது. ருத்துக் ள் அரனத்தும்
கிர்ெதற்ஜ என்று ஜதொன்றிய ஜ ொது தொன் நவீனங் ள்
தங் ளது கெளிச்சத்ரத உல த்தின் ஜைல்
ொய்ச்சத்
கதொைங்கியது. விஞ்ஞொனம் ெளர்ந்தது.
லெற்ரறயும்
ெளர்த்தது.

ஜெைெர் சமூ த்தில் கதொைங்கிய நைது யணம் இன்று
ஜெைர் ரளப் ஜ ொலஜெ நம்ரை ைொற்றியுள்ளது.
கதொைக் த்தில் ைனிதன் சிறு புள்ளியொ இருந்தொன். ெட்ைம்
கதொைங்கியது. கதொைங்கிய இைத்திற்ஜ தற்ஜ ொது ெந்து
ஜசர்ந்துள்ஜளொம். ச
ைனிதரன, நொடு ரளச் சுய
லொ த்திற் ொ ஜெட்ரையொடுதல் தொன் இங்ஜ நைந்து
க ொண்டிருக்கின்றது. இனம், ைதம், கைொழி, சொதி என்ற
க யரைக் க ொண்டு ஜெட்ரையொைத் கதொைங்கி விட்ைது.
க ொறொரை என் து உள்ஜள ஒழித்து ரெக் ப் ட்டு அது
ென்ைைொ ைொறியுள்ளது.
அதுஜெ ெொழ்க்ர
சூத்திைம் என்ற அங்கீ ொைத்ரதப்
க ற்றும் விட்ைது. இறுதியில் இது தொன் சமூ த்திற் ொன
தகுதியொ வும் ைொறியுள்ளது. அப் டிகயன்றொல் இத்தரன
ொலம் ைனித குலம்
ைந்து ெந்த
ொரதயில்
ஒவ்கெொருெரும் ற்ற ல்வி என்ன ஆச்சு? ொைணம்
குறிப்பிட்ை ைக் ளுக்குக் ல்வி என் து ைத்தம் சரத நொளம்
நைம்பு என்று அத்தரனயிலும் ஊறிப்ஜ ொய் அதரனஜய
ெொழ்க்ர யொ ஏற்றுக் க ொண்டு ெொழ்ந்தெர் ள் தரலமுரற
தரலமுரறயொ ெொழ்வில் உயைத் கதொைங்கினொர் ள்.
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ஆனொல் ல்விரய அணியும் ஆரை ஜ ொல, பூசும் வுைர்
ஜ ொலப் யன் டுத்திய அத்தரன ஜ ர் ளும் தொனும் ற்
முடியொைல் தனக்குப் பினனொல் ெந்த தரலமுரறக்கும்
ற்றுக் க ொடுக் ொைல் ென்ைத்ரத விரதத்து ென்முரறரய
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ற்ற
ல்விக்கும்
அப் ொற் ட்டும்
சிந்தித்தொர் ள்.
உயர்ந்தொர் ள்.
ல்வி கசொன்ன
ொரதரய ைட்டுஜை
நம்பினொர் ள்.

அறுெரை கசய்யத் கதொைங்கினொர் ள்.
ல்விகயன் து ைனதில் ைலர்ச்சிரய உருெொக் கூடியது.
சிந்தரன ரளச் சிற ொ ைொற்றக்கூடியது. இங்ஜ எத்தரன
ஜ ர் ளுக்குச் சிறகு முரளத்தது.? இங்ஜ
லருக்கும் ற்ற
ல்வி எந்த ைொறுதல் ரளயும் தந்துவிைவில்ரல என் து
தொன் முக்கிய விசயம். வீழ்ச்சிரயத் தொன் தந்துள்ளது.
ல்விரயக் குரற கசொல்வீர் ளொ? ற்றுக் க ொடுத்தெர் ரள
ெரச ொடுவீர் ளொ? யொரை குரற கசொல்ல முடியும்.?
ல்வி என் து க ொதுெொனது. ஆனொல் அரத இந்தியொவில்
ற்பிக்கும் விதம் தொன் இங்ஜ முக்கியைொனது. ைந்த 20
ஆண்டு ளில் நம் நொடு ல்வி ரீதியொ மி ப் க ரிய ெளர்ச்சி
க ற்றுள்ளது என் ரதப் ொைொட்டு ஜ ொலச் கசொல்லிக்
க ொள்கின்ஜறொம். ஆனொல் தைகைன் து அதல ொதொளத்தில்
தொஜன இருக்கிறது.
ொைணம் என்ன?
கசயல் முரறக் ல்வி என் து கசயஜலொடு லந்தது.
என்றுஜை ைறக்
முடியொத அளவில் நம்ரை ைொற்றி
விைக்கூடியது. நம்ரை நைக்ஜ
உணர்த்தக்கூடியது.
ஒவ்கெொரு குழந்ரத ளுக்குள் இருக்கும் சக்திரய எரதக்
க ொண்டு உங் ளொல் அளக் முடியும்? .
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ஆலைைத்தின் வீரியத்ரதப் ஜ ொலத் ஜதக்கு ைைத்தின்
தகுதிரயப் ஜ ொல ைொற ஜெண்டிய குழந்ரத ள் எப் டி
ெளர்கின்றொர் ள்?

தற்ஜ ொரதய
ல்வி
முரறயினொல்
கைொட்டுப்
ருெத்திஜலஜய ருகிப் ஜ ொய்க் னவு ரள ைட்டும்
விரதத்து அறுெரை கசய்யத் தயொைொ இருக்கின்ஜறொம்.
ைனப் ொைஜை முதல் தகுதி என்ற ெரையரறயில் தொன்
இங்ஜ
சொதரன
என்ற
ெொர்த்ரதஜய
உருெொக் ப் டுகின்றது.
ஆனொல் கெறுைஜன எழுத்துக் ள் மூலம் ற்றுக் க ொடுக்கும்
தற்ஜ ொரதய ல்வியின் லன் என்ன கதரியுைொ?
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அரிசி எந்த ைைத்தில் ெருகின்றது? என்று குழந்ரத ள்
ஜ ட்கும் அளவிற்கு நொம் ெளர்ந்துள்ஜளொம்.

13. பணம் இருப்பவர் ளுக்கு (மட்டுநம) அனுமதி
வீட்டில்
குழந்ரத ளுக்குப்
ள்ளிப்
ொைங் ரளச்
கசொல்லிக் க ொடுக்
எனக்கு அனுைதியில்ரல. நொன்
வீட்டில் இருந்தொல் குறிப்பிட்ை சந்ஜத ங் ளுக்கு ைட்டுஜை
ஜ ச அனுைதி கிரைக்கும். ொைணம் டிப் ரதத் தவிை ைற்ற
அரனத்தும் ஜ ச கதொைங்கி விடுெதொல் எப்ஜ ொதும் 144
தரையுத்தைவு அைலில் இருந்து க ொண்ஜையிருக்கும்.
குழந்ரத ளுைன் அெர் ள்
ொைம் குறித்துப் ஜ சும்
ஜ ொகதல்லொம் நொன் டித்த ள்ளிக்கூை நிரனவு ளுைன்
நொம் எப் டிப் டித்ஜதொம்? என்ற ஜயொசரனயும் ெந்து
ஜ ொய்க் க ொண்ஜையிருக்கும்?
ொைணம் குழந்ரத ளின் ொைத் திட்ைங் ரளப் ொர்க்கும்
ஜ ொதும் வியப்பும் யமும் என்ரனத் தொக்குெது ஜ ொலஜெ
இருக்கும். .
நொம்
டித்த ல்வி எளிரையின் ெடிெைொ? இல்ரல
சுரையில்லொ
ொைைொ?
ஜ ொன்றகதொரு
ஜ ள்வியும்
இயல் ொ எழும்.
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என் ர கயழுத்து நன்றொ இருக்கும் ொைணத்தொல் அதுஜெ
ெகுப்புத் தரலென் என்ற தவிரயக் கூைத் தந்தது.
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எப்ஜ ொதும் ஜ ொலக் ஜ ொவிந்தன் தொன் முதல் இைத்தில்
இருப் ொன்.
இைண்ைொம்
இைத்திற் ொ
நொனும்
அன்புக் ைசியும் ஜ ொட்டி ஜ ொட்டுக் க ொண்டிருப்ஜ ொம்.
ைொறி ைொறி ெந்து க ொண்டிருப்ஜ ொம். எட்டு ெரைக்கும்
டிப்புக் ொ எந்த ஆசிரியரும் எந்தக் குரறயும் கசொல்லொத
அளவுக்குத்தொன் இருந்ஜதன்.

ஆனொல் என்ன ற்றுக் க ொண்ஜைொம்? எந்த அளவுக்கு
ெளர்ந்துள்ஜளொம் என் ரத அருஜ இருந்த ைற்கறொரு
ள்ளிக்கு ஒன் தொம் ெகுப்புக்குச் கசன்ற ஜ ொது புரிந்து
க ொள்ள முடிந்தது. இங்ஜ யும் ஆறு முதல் 12 ெரைக்கும்
இருந்தது. ஆனொல் இங்ஜ ஒன் தொம் ெகுப்பில் தொன்
நுரழந்ஜதன்.
னிகைன்ைொம் ெகுப்பு ெரைக்கும் குடும் த்தினர் எனக்கு
ல்விக்க ன்று கசல்ெழித்த கதொர
அதி ட்சைொ
ஆயிைம் ரூ ொய்க்கும் குரறெொ ஜெ இருக்கும் என்ஜற
நிரனக்கின்ஜறன். இன்று சைொசரியொ ஒரு குழந்ரதக்கு
ெருைத்திற்கு 25000 ரூ ொய் கசல்வு கசய்தொல் ைட்டுஜை
சுைொைொன ள்ளியில் டிக் ரெக் முடியும்.
இரு து ெருை இந்திய ெளர்ச்சியின் லன் இதுஜெ.
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ொைம் நைத்திய அத்தரன ஆசிரியர் ளும் ஜதெதூதன்
ஜ ொலஜெ என் ண்ணுக்குத் கதரிந்தொர் ள். முந்ரதய
ள்ளியில் நைந்த ஆசிரியர் ைொணெர் ளின் ச ைொன
உரையொைல் ள் ஏதும் நி ழொத
ொைணத்தொல்
யஜை
அடித்தளைொகி
ை ைப்ஜ
ெொழ்க்ர யொ
ைொறத்
கதொைங்கியது.
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ஒன் தொம் ெகுப்பில் உள்ஜள நுரழந்த ள்ளியில் முதல்
இைண்டு ைொதங் ள் முழிக் ஜெண்டியதொய் இருந்தது. அஜத
ள்ளியில் கதொைர்ந்து டித்துக் க ொண்டிருந்தெர் ளுக்குச்
சூழ்நிரல ள் இயல் ொனதொ ஜெ இருக்
என்ரனப்
ஜ ொன்றெர் ளுக்குச் செொலொ ஜெ இருந்தது.

ஒன் தொம் ெகுப்பில் முதன் முதலொ நைந்த ரிட்ரசயின்
முடிரெ
ர யில்
ரெத்துக்
க ொண்டு
ஆசிரியர்
ஒவ்கெொருெரையும்
அரழத்துக்
க ொடுத்துக்
க ொண்டிருந்தொர். ஏற் னஜெ
ரிட்ரச தொரள ர யில்
க ொடுத்திருந்த
ொைணத்தொல்
முைைொகிப்
ஜ ொன
ஆங்கிலமும் கநொண்டித்த ணக்கும் ஜசர்ந்து ைவுசருக்குள்
ஒரு நசநசப்ர உருெொக்கியிருந்தது.
ஆசிரியர் க யர் கசொல்லி அரழத்ததும் முட்டிக்
க ொண்டிருந்த மூத்திைத்ரத அைக்கிக்க ொண்ஜை அெர்
க ொடுத்த பிைம் டிரய ெொங்கிக் க ொண்டு ெந்தைர்ந்ஜதன்.
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அெர் ள் ஊட்டி ெளர்த்த ைொணெர் ள் முைைொகிப்
ஜ ொயிருந்தொர் ள். அதிலும் எனக்குக் ணக்கு கசொல்லிக்
க ொடுத்த ஆசிரியர் நீ எப் டிைொ
ொஸொனொய்? என்று
ஜ ட்ைது இன்றும் நிரனவில் உள்ளது. ொைணம் இைண்டு
முரற ள் அெரை எதிர்த்து ர ஜயொங் வீடு ெரைக்கும்
ஞ்சொயத்து ெந்து விட்ைது.
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எப்ஜ ொதும் ஜ ொல அங்ஜ யும் ஜ ொவிந்தன் முதல் மூன்று
இைத்திற்குள் ஒன்ரற தக்
ரெத்து முன்ஜனறிக்
க ொண்டிருந்தொன். ஒன் தொம் ெகுப்பு முழுக் ஒரு சில
ரிட்ரச ளில் ைட்டுஜை சிெப்பு ஜ ொடு ெொங் ொைல்
தப்பிக் முடிந்தது. த்தும் அப் டிஜய தொன் கதொைர்ந்தது.
இரைவிைொத முயற்சியில் முன்ஜனறி இருந்ஜதன். ஆனொல்
ஆசிரியர் ளின் ொர்ரெயில் நொன் த்தொம் ெகுப்பில் ஜதற
ைொட்ஜைன் என்ற ட்டியலில் தொன் ரெத்திருந்தொர் ள்.
அெர் ள் ணிப்பு க ொய்யொனது.

இைண்டு ெருை அனு ெம் தந்த ொைங் ள் யத்ரதப்
ஜ ொக்
திகனொன்று னிகைண்டில் இனி யமில்ரல
என்ற ரதரியத்ரதத் தந்தது. அங்கிருந்த ஆசிரியர் ள்
அத்தரன ஜ ர் ளும் ழக் த்தில் ெந்திருந்தொர் ள். நொனும்
ள்ளியில்
முக்கியைொன
ஆளொய்
ைொறியிருந்ஜதன்.
அைட்ரைக்குத் தக்
நண் ர் ள் கிரைத்திருந்தொர் ள்.
ட்டுப் ொடு ள் க ொஞ்சம் குரறந்திருந்தது.
வீட்டில் தினந்ஜதொறும் டிக் ஜெண்டும் என்ற ட்ைரள
இருந்தொலும் என்னளவில் லசையம் அது ொற்றில் றக்
விட்டு அடி ெொங்குெது இயல் ொனதொ
இருந்தது.
ஏஜதொகெொரு
புத்த த்ரத
ரெத்துக்
க ொண்டு
ஒப்ஜ ற்றிவிட்டு டுக் ஓடிவிடுெதுண்டு.
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ஊரில் இருந்து கசன்றெர் ளில் நொன் ைட்டும் தொன் அறு து
சதவிகிதத்திற்கு ஜைல் ெொங்கி அத்தரன ொைங் ளிலும்
ஜதர்ச்சி க ற்று இருந்ஜதன்.
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ஆனொலும் இங்ஜ யும் ஒஜை தொண்ைலில் தொண்டி ல்லூரி
கசல்ல முடிந்தது. டித்த ொைத்ரத கசொந்தைொ எழுதத்
கதரிந்ததும் ஒரு ொைணைொ இருந்தது. ஆனொல் ல்லூரி தொன்
இதயத்ரதத் கதொட்ைஜதொடு
ணக் ற்ற ஆரச ரள
நிரறஜெற்றவும்
உதவியது.
ன்னல்
ைட்டுைல்ல
தவு ரளயும் அ லைொ த் திறந்து ரெக் ச் சுதந்திை
ொற்றின் சுெொசத்ரத அனு விக் முடிந்தது. இஜத ள்ளியில்
டித்த என்ரன விை மி அதி ைொன ைதிப்க ண் ள்
ெொங்கிய ஒவ்கெொருெரும் அெைெர் விரும்பிய துரறயில்
நுரழய எனக்குப் பிடித்த தொெைவியல் துரறயில் நுரழந்த
ஜ ொது லரும் என்ரன ஏளனைொ ப் ொர்த்தனர்.

ல்வி ரீதியொன எனக்குக் கிரைத்த முதல் அங்கீ ொைம்
இதுஜெ. அன்று முதல் தொன் எனக்குள் இருந்த
திறரை ளுக்கு உண்ரையொன அங்கீ ொைம் கிரைக் த்
கதொைங்கியது. மூன்றொண்டு ளும் கெகு இயல் ொ
விருப் த்துைன் டித்த ெொழ்க்ர யது.
என்னுைன் டித்தெர் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும் ல்லூரிப்
ொைங் ள் அரனத்தும் ஆங்கிலெழிக் ல்வி என்றதும்
அலறிக் க ொண்டு தொன் டித்தொர் ள்.
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அடுத்த ருெம் முதல் அழ ொ பிட் எழுதும் ரலரயக்
ற்றுக்
க ொண்டு
விை
இளங் ரலரய
முடித்து
ஜைற் டிப்புக்கு கசன்று அங்ஜ யும் முயற்சியுரையொர்
இ ழ்ச்சியரையொர் என்று
ொர்ைர் வீைனொ
கெளிஜய
ெந்தொன். ஜைற் டிப்புக்குச் கசன்ற இன்னும் சில ஜ ர் ள்
இப்ஜ ொது ஆங்கில ெழிக் ல்விக்கூைங் ளில் ஆசிரியைொ ப்
ணியொற்றிக் க ொண்டு இருக்கின்றொர் ள். அெர் ளுைன்
உரையொடும் ஜ ொது ஒன்று ைட்டும் உறுதியொ த் கதரியும்.
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ஆனொல் ள்ளியில் டித்த ைனப் ொைம் அங்ஜ ஜெரலக்கு
உதெவில்ரல.கசொந்தைொ
எழுத
ஜெண்டும்
என்ற
எண்ணமும் எெருக்கும் ஜதொன்றவில்ரல.
ள்ளிரயப்
ஜ ொலஜெ
ல்லூரிரய
ருதியிருந்தொர் ள்.
ஜதர்வு
கநருங்கும் சையத்தில் கநஞ்சில் அடித்துக் க ொண்ஜை
டித்துக்
க ொண்டிருந்தொர் ள்.
மூன்று
ெருைமும்
ண் ரளக் ட்டி ொட்டில் விட்ைது ஜ ொல அரலந்தொர் ள்.
என்னுைன் டித்தெர் ளில் ஒருென் முதல் ருெத் ஜதர்வில்
கைொழிப் ொைைொன தமிழில் கூை ஜதர்ச்சியரையவில்ரல.

அெர் ளும் ைொறவில்ரல. அெர் ள்
ற்ற
ல்வியும்
அெர் ரள எந்த விதத்திலும் ைொற்றவில்ரல?
ொெம்
ைொணெர் ள் என்று நிரனத்துக் க ொள்ெதுண்டு. ஆனொல்
இங்ஜ
இரு தொண்டுக்குள் ஏைொளைொன ைொறுதல் ள்
நைந்துள்ளது. ல்வியின் ஜ ொக்கு ைொறியுள்ளது. ற்றுத்தை
ஜெண்டியெர் ளின் ஜநர்ரை முதல் அைசொங் த்தின்
க ொள்ர ெரை அரனத்தும் ைொறியுள்ளது.
ல்விரயக்
ொசொக்கும்
ள்ளப் ணம் நிரறந்தெர் ள்
நைத்தும்
ஒவ்கெொரு
ள்ளிக்கூைமும்
இரு து
ஆண்டு ளுக்கு நம் முடியொத அளவுக்குப்
ல்லொயிைம்
ஜ ொடி கதொழில் நிறுெனம் ஜ ொல ைொறியுள்ளது.
ைனப் ொைம் கசய்ெஜத ைொணெனின் தகுதி என் தொ
ைொறியுள்ளது. .
எனக்கு இன்ரறய ல்விச் சூழல் ணக் ற்ற ஜ ள்வி ரளத்
தினந்ஜதொறும் எழுப்பிக் க ொண்ஜையிருக்கின்றது. சைச்சீர்
ல்வி ஜதரெயற்றது என்கிற நிரலக்குக் ல்விக்கூைங் ள்
ெந்தரத விை (நடுத்தைெர்க் ) க ற்ஜறொர் ள் அரத
ஆதரிக் வும் விரும் வில்ரல.
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தினந்ஜதொறும் தூக் முடியொைல் தூக்கிக் க ொண்டு ந ரும்
குழந்ரத ளின் ர ரளத் தூக்கி எறிந்து விைொலொஜைொ
என்று ஜதொன்றுகின்றது.
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இது ஜ ொன்று ஒவ்கெொன்ரறயும் ைனதில் நிரனத்துக்
க ொண்ஜை ல சையம் ஒதுங்கி நின்று குழந்ரத ள் ஜ ட்கும்
ஜ ள்வி ளுக்கு ைட்டும்
தில் கசொல்லிவிட்டு ஒதுங்கி
நின்று ஜெடிக்ர ொர்ப் ஜதொடு சரி.

தொய் கைொழி குறித்த அக் ரறயில்ரல என் ரத விை எந்த
கைொழி குறித்தும் அடிப் ரை புரிதல் இல்லொைல் ொசொக்
எது சிறந்தஜதொ அதுஜெ ஜெண்டும் என்கிற நிரலக்குக்
ல்வி ைொறியுள்ளது.
ஐந்து
ொைங் ளொ இருந்த ல்வி த்து
ொைங் ளொ
ைொறியுள்ளது. எதிர் ொல ஜெரல ெொய்ப்புக்கு ஆங்கிலஜை
அருைருந்து என்று நம் ப் ட்டு அதுஜெ ெைம் தரும்
கைொழியொ ைொறிவிட்ைது. அந்நிய கைொழி ஒரு க் ம்.
அளவு ைந்த ொைத்திட்ைங் ள் ைறு க் ம்.
நொன்
டிக்கும் ஜ ொது குடும் த்தினர் உருெொக்கிய
ட்ைரள ள் தொன் என்ரனப் டிக் ரெத்தது. ஆனொல்
நொங் ள் வீட்டில் உருெொக்கி ரெத்துள்ள சூழ்நிரல ள் தொன்
ட்ைொயப் டுத்த ஜதரெயில்லொது எங் ள் பிள்ரள ரளத்
தினந்ஜதொறும்
டிக்
ரெத்துக் க ொண்டிருக்கின்றது.
தினந்ஜதொறும் குழந்ரத ள்
டித்துக் க ொண்டிருக்கும்
ஜ ொது இெர் ள் என்ன ைொதிரியொன
ொைங் ரளப்
டிக்கின்றொர் ள்? எரதக்குறித்து இெர் ளுக்கு ஆசிரியர் ள்
புரியரெக்கின்றொர் ள்? என் ரத உணர்ந்து க ொள்ள
அெர் ளின் ல புத்த ங் ரள எடுத்து சில ைணி ஜநைங் ள்
டிப் துண்டு.
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இன்ரறய ஐந்தொம் ெகுப்புப்
ொைத்திட்ைம் என் து
ஏறக்குரறய ல்லூரி ொைத் திட்ைத்திற்குச் சைைொ ஜெ
உள்ளது. வீட்டில் ஜ ள்வி திரல டிக் ரெத்து ஒப்பிக்
என்கறொரு ஜ ொைொட்ைம் கதொைங்கும்.
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ல சையம் எனக்குத் தரல சுற்றிப் ஜ ொகின்றது.

ொலியன்
ெொலொ ொக்
டுக ொரலரயப்
ொர்ப் து
ஜ ொலஜெ இருக்கும். முட்ைல் ஜைொதல் அதி ைொகி
இரைவிைொத விெொதங் ள் ஓடிக்க ொண்ஜையிருக்கும்.
ஆனொல் டிப் டியொன ழக் த்தின் ெொயிலொ இதுகெொரு
இயல் ொன ைரையொ இன்று ைொறியுள்ளது.
"எனக்குச் கசொந்தைொ
எழுத முடிகின்றது.
ைதிப்க ண் ள் ஜ ொை ைொட்றொங் ப் ொ............"

ஆனொல்

"மிஸ்க்கு உச்சரிக் ஜெ கதரியலப் ொ. ெருஷத்துக்கு ஒரு
மிஸ்ஸொ ெந்துகிட்ஜை இருங் ப் ொ..............."
"சுத்த
ஜ ொருப் ொ.....
விைைொட்றொங் ப் ொ.........."

உள்ஜள

ஜ சஜெ

"ஸ்ைொர்ட் ஜ ொர்டு ெச்சுருக் ொங் . ஆனொல் அதுகெொரு
ந்தொவுக் ொ ெொைம் ஒரு முரற அல்லது இைண்டு முரற
தொன் அதில் ொைம் நைத்துறொங் ப் ொ...."
"ஒரு பீரியட்க்குள்ள நைத்தி விட்டு அரத அழிச்சிட்டு
ஜ ொயிடுறொங் .... என்னொல கதொைர்ந்து முழுரையொ எழுத
முடியல......"

ொைணம்

எந்திைைொ ப்

டிக்

உட் ொரு ெர் ளுக்கு
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ைந்த இைண்டு ெருைைொ
என்னுரைய முக்கியப்
ணியொ ப் ள்ளியில் ஆசிரியர் யொர்? அெரைப் ற்றிய
பின்புலம் என்ன? என்று ஜ ட்டு டிக் உட் ொரும் ஜ ொது
அெர் ரளப் ஜ ச ரெப் துண்டு.
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இஜத ஜ ொல தினந்ஜதொறும் ஏஜதொகெொரு குற்றச்சொட்டு ெந்து
விழுந்து க ொண்ஜையிருக்கும். .

ஆர்ெத்ரதத் தூண்டும் க ொருட்டுப் ல ஜ ள்வி ள் ஜ ட்டு
அெர் ள்
ொர்த்த உணர்ந்த அத்தரன
ள்ளிக்கூைச்
சம் ெங் ளும்
ஒவ்கெொன்றொ
ெொர்த்ரத ளொ
அெர் ளிைமிருந்து ெந்து விழுந்து க ொண்ஜை இருக்கும்.
ெொைத்தில் மூன்று நொட் ளொ ெது ஒரு விஷயம் ைட்டும்
தெறொைல் ெந்து விழும்.
"மிஸ்க்குத் கதளிெொ புரிய ரெக் த் கதரியரலப் ொ"
என் ொர் ள்.
க ொடுக்கும் நொலொயிைம் சம் ளத்திற்கு
அப் டிப் ட்ை ஆட் ள் தொன் கிரைப் ொர் ள் என்று
ைனதிற்குள் நிரனத்துக் க ொள்ெதுண்டு.
ல சையம் இது ஜ ொன்ற தகுதியற்ற ஆசிரியர் ரள
ரெத்திருக்கும்
ள்ளிக்கூைத்தினொல்
அடிப் ரை
அறிவு ரள ைொணெர் ளுக்கு எப் டிப் பு ட்ை முடியும்?
என்று நிரனத்துக் க ொண்ஜை ொைங் ளுக்கு கெளிஜய
உள்ள
ல
விசயங் ரள
அெர் ளுைன்
லந்துரையொடுெதுண்டு.
அெர் ள்
எதிர் ொர்ப்பு ள்,
ஏக் ங் ள்,
ஆரச ள்,
விருப் ங் ள் என்று ஒவ்கெொன்றொ
ெந்து விழுந்து
க ொண்ஜையிருக்கும். இப்ஜ ொது வீட்டுக்குள் இருந்து ஒரு
குைல் ெரும்.
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ஆனொலும் விைொைல் அெர் ரளப் ஜ சரெப் துண்டு.
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"இெளு அடிக்கிற அைட்ரை ரள மிஸ் ஜ ட்டுக்கிட்டு
இருந்தொ அரைப் ரிட்ரசக்குள் அெங் ளொல எப் டிப்
ொைத்திட்ைத்ரத முடிக் முடியும்? " என் ொர்.

சமூ ம் குறித்த அெர் ளின் ொர்ரெ ரளக் ெனைொ
உள்ெொங்கிக் க ொள்ெதுண்டு. என் ருத்துக் ரள எந்த
இைத்திலும்
கசொல்ெதில்ரல.
இந்தியொ
குறித்து
முழுரையொ இெர் ளுக்கு என்ன கதரியப் ஜ ொகின்றது
என்று நிரனத்துக் க ொண்டு வீட்டில் உள்ள உல
ெரை ைம்,
இந்திய
ெரை ைம்,
தமிழ்நொட்டின்
ெரை ைத்ரத ரெத்துக் க ொண்டு
ொைம் நைத்த
கதொைங்கிய ஜ ொது அப் ொ இகதல்லொம் ஜ ொன ெருஷஜை
டித்தொகி விட்ைது. இந்த ெருைம் நொங் ள் டிப் து இரதப்
ற்றி என்று புத்த த்ரதக் ொட்டிய ஜ ொது குழப் ொ ஜெ
இருந்தது.
ஜைற்க ொண்டு அது குறித்துப் ஜ ச அெர் ளின் எல்ரல ஒரு
குறிப்பிட்ை அளவுக்குள் நிறுத்தப் ட்டு இருப் ரத
உணர்ந்து அரைதியொகி விடுெதுண்டு.
கசயல்ெழி திட்ைத்ரத ஆதரிக் ொத நைது ல்விச்சூழல்
எதிர் ொலத்திற்கு எந்த ைொதிரியொன ைனிதர் ரள உருெொக் ப்
ஜ ொகின்றது என் ஜத என் ஜ ள்வியொ இருக்கின்றது.
டிப் றிெற்ற க ற்ஜறொர் ளின் குழந்ரத ள் ஆங்கில
ெழிக் ல்வியில்
டிக்கும்
ஜ ொது
உருெொகும்
பிைச்சரன ரளத்
தினந்ஜதொறும்
ொர்த்துக்
க ொண்ஜையிருக்கின்ஜறன்.
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கெளிநொட்டில்
ஜெரல.
கெள்ரளக் ொைன்
ஜ ொல
உத்திஜயொ ம் என்ற ஜ ைட் ெொயில் ட்ைப் ட்டு ந்தயத்தில்
ஓை ரெக் ப் டுகின்றது.

தற்ஜ ொரதய
ல்வியின்
ொைத்திட்ைங் ள்
ஆச்சரியைளித்தொலும் ற்றுக் க ொடுப் ெர் ளின் தைத்திரன
நிரனத்து தொன் ெரலப் ை ஜெண்டியதொ உள்ளது.
ொைணம் இங்ஜ
ண ெசதியிருப் ெர் ளுக்கு ைட்டுஜை
தைைொன
ல்வி என்கறொரு நிரலரய அரைந்து
ல
ெருைங் ள் ஆகி விட்ைது.
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ஆனொல் இந்தக் ல்வி நம் குழந்ரத ளுக்குத் தகுதியொன
ெொழ்க்ர ரயத் தருைொ? என்ற ஜ ள்விக்கு ைட்டும் விரை
கதரியவில்ரல

15. எந்திரன் உருவொக்கும் ல்வி
"நொகனல்லொம் அந்தக்
கதரியுைொ?"

ொலத்துல எப் டிப்

டித்ஜதன்

"எங் தொத்தொ அந்தக் ொலத்துல ஜ சுன இங்கிலீஸ்
கெள்ரளக் ொைஜன மிைண்டு ஜ ொயிடுெொனொம்(?)"
"அைசொங்
உத்ஜயொ த்துக்கு என்ரன
க ஞ்சுனொங் . எங்
வீட்டுல தொன்
கசொல்லிட்ைொங் ? "

ொர்த்து

வீட்டுல ெந்து
ஜெண்ைொம்ன்னு

இது ஜ ொன்ற ெசனங் ரள நிச்சயம் உங் ள் குடும் த்தில்
உள்ள க ரியெர் ள் ஜ சக்ஜ ட்டு ைந்து ெந்துருப்பீங் .
ஆனொல் இெர் ள் கசொல்ெதில் எத்தரன சதவிகிதம்
உண்ரை என் ரத நம்ைொல் ண்டுபிடிக் முடியொது. ஒரு
ஜெரள நம் அப் ொ தொத்தொ கசொன்ன டி டித்து நல்ல தவி
ைற்றும் க ொருஜளொடு ெொழ்ந்திருந்தொல் நிச்சயம் நொம்
க ொருளொதொை ரீதியொ
இப்ஜ ொது இருப் ரத விை
இன்னமும் கூைக் க ொஞ்சம் ெளைொய் ெொழ்ந்திருக்
முடியும். என்ன கசய்ெது? அெர் ள் ஜ சுெரத ைட்டும்
ஜ ட்கும் சூழ்நிரலயில் ைட்டும் தொஜன ெொழ்ந்திருப்ஜ ொம்.

எந்த
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குறிப் ொ
என்ரனப்
ற்றிப் க ருரையொய்
இைத்திலும் கசொல்லிக் க ொண்ைதும் இல்ரல.
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நொன் ஒரு விசயத்தில் ைட்டும் கதொைக் ம் முதல் உறுதியொய்
உள்ஜளன். குழந்ரத ளிைம் எக் ொைணம் க ொண்டு என்
(எங் ள்)
ரழய
ஞ்சொங் த்திரன
அெர் ளிைம்
கசொல்ெதில்ரல.

நொன் ைந்து ெந்த ொரதயில் நொன் க ற்ற இழப்பு ரள,
என்
லவீனங் ரளப்
ற்றி அெர் ளுக்குப் புரியும்
அளவிற்குச் கசொல்லிவிடுகின்ஜறன். ல்வி ரீதியொ நொன்
இன்னமும் க ற்று இருக் ஜெண்டிய தைத்திரன நொன் ஏன்
அரையவில்ரல? அதன்
ொைணம் என்ன? ஜ ொன்ற
பின்புலங் ரளச் கசொல்கின்ஜறன்.
கதொரலக் ொட்சியில் ெரும் விளம் ைங் ரளப்
ற்றி,
அதற்குப் பின்னொல் உள்ள ஏைொற்றுத் தனங் ரளச் கசொல்லிக்
க ொடுக்கின்ஜறன். நைக்கு இருக்கும் ஆரச ளும், பிறைொல்
உருெொக் ப் டும்
ஆரச ளுக்கும்
உண்ைொன
வித்தியொசங் ரளச் கசொல்லி புரிய ரெக்கின்ஜறன்.
நைக்கு என்ன ெருைொனம்? நொம் எந்த அளவுக்கு ஒரு
க ொருள் ஜைல் ஆரச ரெக் முடியும்? அப் டி இல்லொைல்
அதி ப் டியொன ஆரச ரெத்துப் க ொருட் ரள ெொங்கும்
எங்க ங்கு ைன் ெொங் ஜெண்டும்? அதன் விரளவு ள்
எப் டியிருக்கும் ஜ ொன்ற விசயங் ரளச் கசொல்லிக்
க ொடுக்கின்ஜறன்.
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இதரன இன்றுெரைக்கும்
ரைபிடித்துக் க ொண்டு
இருக்கின்ஜறொம். என்ரனச் சொர்ந்த உறவு ள், அெர் ள்
ெொழ்க்ர முரற, அெர் ரள எப் டி அரழக் ஜெண்டும்?
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இரதகயல்லொம் விைச் சிக் னைொ இருந்தொல், ஜசமிக்கும்
ழக் ம் நம் ெொழ்வில் என்ன ைொறுதல் ள் உருெொக்கும்
என்று நரைமுரற ெொழ்க்ர ரய அெர் ளுக்குச் கசொல்லிக்
க ொடுப் ஜதொடு நொங் ள் இருெரும் குழந்ரத ளுக்கு முன்
உதொைணைொ இருக் முயற்சிக்கின்ஜறொம்.

அெர் ளின் ெொழ்க்ர
பின்புலம் என்று நரைமுரற
ெொழ்க்ர ரயப் ற்றிச் சையம் கிரைக்கும் ஜ ொகதல்லொம்
கசொல்லிவிடுெதுண்டு. ொைணம் உண்டு?
கசன்ற (2011)
ல்வியொண்டு இறுதியில் குழந்ரத ள்
டிக்கும் ள்ளிக்கூைத்தில் ஒரு சுற்றறிக்ர ரய வீட்டுக்கு
க ொடுத்து அனுப்பியிருந்தொர் ள். அடுத்த ஆண்டு முதல்
சிபிஎஸ்சி ல்வித் திட்ைம் கதொைங்குகின்றது. உங் ள்
குழந்ரத ரள அதில் ஜசர்ப்பீர் ளொ? என்று ஜ ள்வியொய்
ஜ ட்டு இருந்தொர் ள். வீட்டுக்கு ெந்ததும் குழந்ரத ள்
ஆர்ெைொய் என்னிைம் க ொண்டு ெந்து க ொடுத்த ஜ ொது ஒரு
கநொடி கூை ஜயொசிக் ொைல் ஜநொ என்ற ொலத்தில் டிக்
கசய்ஜதன். வீட்டுக் ொைம்ைொவுக்குக்கூைச் சற்று ெருத்தம்.
ஏன் அந்தப் ொைத்திட்ைத்தில் ஜசர்த்தொல் பின்னொல் நல்லது
தொஜன? என்றொர்.
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ொைணம் கதொைக் ம் முதல் குழந்ரத ளின்
ொைத்தில்
க ரும் ொலும் நொன் தரலயிடுெதில்ரல. வீட்டுக் ொைம்ைொ
க ொறுப்பு என்று நொன் ஒதுங்கி விடுெதுண்டு. மூன்றொம்
ெகுப்பு ெரையிலும் இப் டித்தொன் இருந்தது. ொைணம்
குழந்ரத ரள எந்திைம் ஜ ொலஜெ டிக் ரெத்து ஒப்பிக்
ரெத்து அரதத் திருத்தி. எனக்கு எரிச்சலொன சைொச்சொைம்.
என்ன கசய்ெது நம்முரைய ல்வித்திட்ைம் இப் டித்தொஜன
இருக்கிறது? ஆனொல் எனக்குத் கதரியும்.
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" இந்தக் ஜ ள்விரய அப் டிஜய ைனதில் ரெத்துக் க ொள்.
இந்த ெருைம் நம் குழந்ரத ள் முதல் ரிட்ரச எழுதும்
ஜ ொது உனக்கு நொக்கு தள்ளப் ஜ ொகின்றது? அப்ஜ ொது நீஜய
புரிந்து க ொள்ெொய்"என்ஜறன்.

மூன்றொம் ெகுப்புக்குச் கசல்லும் குழந்ரத ளின் ல்வியில்
நொமும் இனி தரலயிை ஜெண்டியிருக்கும் என்று ைனதில்
யூகித்து ரெத்த டிஜய இப்ஜ ொது இைவு ஜநைங் ளில்
குறிப்பிட்ை ஜநைம் கசலெழிக் ஜெண்டியுள்ளது. குறிப் ொ
அெர் ள் டிக்கும் ொைத்தில் உள்ள ஹிந்தி கைொழிக்கு நொன்
ைட்டும் அதி க் ெனம் கசலுத்த ஜெண்டியுள்ளது. இது
ஜ ொன்ற ொைங் ளுக்கு ஒழுங் ொன ஆசிரியர் ள் ஜதரெ.
ஆனொல் ள்ளிக்கூைங் ளில் இரத ஒரு க ௌைெைொ த் தொன்
ரெத்துள்ளொர் ள்.
எனக்கு ஹிந்தி கைொழி எழுதப் டிக் த் கதரியும் என் தொல்
குழந்ரத ளுக்கு உதெ முடிகின்றது. ஹிந்தி கைொழியின்
அடிப் ரை கதரியொத க ற்ஜறொர் ளுக்கு?
40 குழந்ரத ள் ஒரு ெகுப் ரறயில் இருக்கிறொர் ள்.
ஒவ்கெொரு ெகுப்புக்கும் கசக்சன் ெொரியொ ஈ ெரைக்கும்
பிரித்து ரெத்துள்ளொர் ள். ஜ ொட்டி ள் அதி ைொ ஜெ
இருக்கும்.
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தமிழ்நொட்டில் க ரும் ொலும் ஒவ்கெொருெர் வீட்டிலும்
ஜ சும் கைொழி தமிழ்கைொழி.
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ஒரு ெகுப் ொசிரியர் நிச்சயைொ 40 குழந்ரத ளின் ஜைலும்
தனித்தனியொ க் ெனம் கசலுத்த முடியொது. ஒவ்கெொரு
ஆசிரியர் ளும்
எந்திைம்
ஜ ொலஜெ
கசயல் ை
ஜெண்டியள்ளது.
அெர் ரளப்
க ொறுத்தெரையிலும்
சில ஸ் முடிக் ஜெண்டும். இரதப்ஜ ொலஜெ ஒவ்கெொரு
ைொணெர் ளும் எந்திைம் ஜ ொலஜெ ைொறி ஜதர்வு
சையங் ளில் துப்பி விட்டு ெைஜெண்டியுள்ளது.

ஆனொல் குழந்ரத ள் டிப் ஜதொ ஆங்கில ெழிக் ல்வி.
இப்ஜ ொதுள்ள
கைட்ரிகுஜலஷன்
சில ஸில்
உள்ள
ொைங் ரளப்
டித்துக்
குழந்ரத ரளப்
புரிய
ரெப் தற்குள் முழி பிதுங்கி விடுகின்றது. இன்னும்
அடுத்தடுத்த ெகுப்பு ள் கசல்லும் ஜ ொது எப் டி இருக்கும்?
இதுஜெ கிைொைப்புறம் சொர்ந்த ைொணெர் ளின் க ற்ஜறொர் ள்
ஆரசப் ட்டு
ஆங்கிலெழி
ல்வி
கூைங் ளில்
ஜசர்க்கின்றொர் ஜள?
அந்த ைொணெர் ளுக்குப் க ற்ஜறொர் ள் எப் டி உதெ
முடியும்?
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இதனொல் என்ன லொ ம்? நொம் ள்ளிக்கூைத்தில் டிக்கும்
ஜ ொது, ஒரு த்தி ஒன்ரற ஜ ட்டு இரைஜய கெறும் ஜ ொடு
ைட்டும் ஜ ொட்டு ெொர்த்ரத ரள, ெொக்கியங் ரள நிைப் ச்
கசொல்ெொர் ள். நொம் தமிழ்ெழிக் ல்வி மூலம் டித்து ெந்த
ஜ ொது நைக்கு இருந்த ஆங்கிலப் ொைத்தில் ைட்டும் தொன்
இப் டி ெரும்.
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ஜ ள்வி ளுக்கு நன்றொ ப் தில் எழுதினொல் முதல் ஜைங்க்.
அந்தப் ொைத்தில் உள்ள விசயங் ள் புரிந்ததொ? இல்ரலயொ?
அதன்
மூலம்
என்ன
உணர்ந்து
க ொண்ைொர் ள்?
ஜ ொன்றரெ ள் எல்லொம் இங்ஜ
அெசிமில்லொைல்
ஜ ொய்விடுகின்றது. ஆனொல் இந்த இைம் தொன் எனக்கு
முக்கியைொ ப் டுகின்றது. இைண்டு நொரளக்கு ஒரு முரற
ெகுப் ொசிரியர் நைத்தும்
ொைங் ரளக் குழந்ரத ரள
விட்ஜை சப்தைொ ப்
டிக்
ரெத்து அதன் தமிழ்
அர்த்தங் ரள, அந்தப் ொைம் கசொல்லும் ருத்துக் ரளப்
புரியரெக்கின்ஜறன்.

ைற்ற டி தமிழ் ொைங் ளில் இது ஜ ொன்ற ஜ ொடிட்ை
இைங் ளில் நன்றொ ஜெ எழுதிவிட்டு ெந்திருப்ஜ ொம்.
ஆனொல் ஆங்கிலப்
ொைங் ளில் நிச்சயம் ஒத்ரதயொ
கைட்ரையொ
என்று
ஜயொசித்து
ஏஜதொகெொன்ரற
நிைப்பிவிட்டு ெந்துருப்ஜ ொம்.
ொைணம் அதன் தமிழ்
அர்த்தம் நைக்குத் கதரியொது. நொன் ண் ரள மூடிக்க ொண்டு
சொமிரய நிரனத்துக் க ொண்டு கீஜழ க ொடுக் ப் ட்ை
ெொர்த்ரத ளில் ஒன்ரற ஜதர்ந்கதடுத்து அதில் நிைப்பி ெந்து
இருக்கின்ஜறன்.
ஆனொல் எந்தச் சொமியும் உதெவில்ரல.
எல்லொஜை தப்பு தொன்.
விரைத்தொள் ெரும் ஜ ொது அந்தப் குதியில் முட்ரை தொன்
ெொங்கியுள்ஜளன்.
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இதில் நொன் க ருரைப் ட்டுக் க ொள்ள ஒன்றுமில்ரல.
குழந்ரத ளுக்கு உதவும் சூழ்நிரலயில் க ற்ஜறொர் ள்
இருக் ஜெண்டும். அல்லது அந்த அறிரெ ெளர்த்துக்
க ொள்ளெொெது ஜெண்டும்.
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ஆனொல் என் குழந்ரத ள் இது ஜ ொன்ற விசயங் ளில்
அட்ை ொசைொ எழுதிவிட்டு ெந்து விடுகிறொர் ள். ொைணம்
முழுரையொ அர்த்தம் புரிந்த ைகிரையிது. இரத விை
ைற்கறொரு ஆச்சரியம். குழந்ரத ளுைன் டிக்கும் ைற்றக்
குழந்ரத ளின் அம்ைொக் ள் ை ள் ளிைம் கதொரலஜ சி
ெொயிலொ ச் சந்ஜத ம் ஜ ட்டு அெர் ள் குழந்ரத ளுக்குப்
ொைம் நைத்துகிறொர் ள் இரத என்னகென்று கசொல்ெது?

ஆனொல் எத்தரன வீட்டில் க ற்ஜறொர் ள் இதில் ெனம்
கசலுத்துகிறொர் ள் என் து மில்லியன் ைொலர் ஜ ள்வி.
கதொரலக் ொட்சி என் து இன்று ஏறக்குரறய அரனெர்
வீட்டிலும் இருக்கிறது. உங் ளுக்குத் கதரிந்த ஒரு நூறு
குடும் த்தில் உள்ள க ற்ஜறொர் ளிைம் ஜ ட்டுப் ொருங் ள்.
எத்தரன க ற்ஜறொர் ள் தங் ள் பிள்ரள ரள டிஸ் ெரி,
ஜநஷனல் ஜிஜயொகிைபிக், அனிைல் ஜ ொன்ற ஜசனல் ரளப்
ொர்க் உதவுகிறொர் ள் என்று?
நிச்சயம் இருக் ொது. குறிப்பிட்ை நொரலந்து ஜசனல் ள்
ைட்டும் தொன் ஓடிக் க ொண்டு இருக்கிறது. பிசொசு ஜ ொல்
ஆட்டிப்
ரைக்கும் சுட்டி டிவி ஜசனல் ளுக்குக்
குழந்ரத ள் அடிரையொ ஜெ ைொறியுள்ளொர் ள். இது
தெறல்ல என்றொலும் இதன் அளவீடு ரளப் க ற்ஜறொர் ள்
தொன் குழந்ரத ளுக்குப் புரிய ரெக் ஜெண்டும்.
மூன்று ஆண்டு ள் ஜ ொைொட்ைத்திற்குப் பிறகு இப்ஜ ொது
இந்த ெருைம் தொன் குழந்ரத ள் குறிப்பிட்ை நி ழ்ச்சி
டிஸ் ெரி ஜசனலில் ெரும் என்று கசொல்லி ொத்திருந்து
ொர்க்கும் சூழ்நிரலரய உருெொக் முடிந்தது. இது தவிை
ஆங்கிலச் ஜசனல் ரள அறிமு ம் கசய்து ரெத்துக்
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம்.
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நம் குழந்ரத ள் ஆங்கிலம் ஜ ச ஜெண்டும் என் தில்
ைட்டும்
ஒவ்கெொரு
க ற்ஜறொர் ளுக்கும்
ஆரச
இருக்கின்றது. இதுஜெ
ல தனியொர்
ள்ளி ரளக்
க ொள்ரள அடிக் ரெத்துக் க ொண்டு இருக்கிறது.

தற்ஜ ொது ல்வி என் து க ற்ஜறொர் ளுக்கு ஒரு க ௌைெம்
சொர்ந்த விசயைொ ைொறியுள்ளதொல் இந்தப் ள்ளிக்கூைத்தில்
என் ை ள் ை ன் டிக்கின்றொன் என்று ைற்றெர் ளிைம்
க ருரையொய் ஜ ச உதவுகின்றது.
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அடிப் ரையில் அந்தக் குழந்ரத ளின் ொைங் ளின், 200
ைைங்கு
ெனம்
கசலுத்த
ஜெண்டும்.
ொைணம்
குழந்ரத ளின் எதிர் ொலம் என் து உல ளொவிய ஜ ொட்டிச்
சூழலில் உள்ளது. இதில் ள்ளிக்கூைம், ஆசிரியர், ைற்றும்
குழந்ரத ள்
ஜைல்
ைட்டும்
குரறரயக்
ண்டு
க ொண்டுருக் ொைல் உண்ரையொன அக் ரறரய நொம் தொன்
கதொைங்கி ரெக் ஜெண்டும். அல்லது அந்தக் குழந்ரத ள்
ஜைல் திணிக்கும் அழுத்தத்ரதயொெது நொம் குரறத்துக்
க ொள்ள ஜெண்டும். ொைணம் இன்று ஆங்கில ெழிக் ல்வி
மூலம்
டிக்
ரெக்கும் க ற்ஜறொர் ள் ைனதிற்குள்
இருக்கும் ஆரச ளுக்கு
லிகிைொ ஜ ொலஜெ இந்தக்
குழந்ரத ரள டுத்திக் க ொண்டிருக்கிறொர் ள்? ஒரு யிர்
ெளர்ெதற்ஜ
எத்தரன விதைொன அக் ரறரய நொம்
கசலுத்த ஜெண்டியுள்ளது. நம் குழந்ரத ளின் உைல் ைன
ஆஜைொக்கியத்திற்குப் க ற்ஜறொர் ள் தொன் முழுரையொன
உைைொ இருக் ஜெண்டும்.
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சை ொலத்தில் குழந்ரத ளின் உரை ள் ஜைல், அதுஜெ
க ண் குழந்ரத ள் என்றொல் அெர் ளுக்கு ஜைக் ப் கசய்து
அனுப் ெதில் அதி க் ெனம் கசலுத்தும் தொய்ைொர் ள்
தங் ரள நிரறய ைொற்றிக் க ொள்ள ஜெண்டும். இதுக்கு
ஜைலொ அப் ொக் ள் க ொஞ்ச ஜநைைொெது குழந்ரத ளுைன்
உரையொை
ஜெண்டும்.
எதொர்த்த
ெொழ்க்ர ரய
அெர் ளுக்குப் புரியரெக் ஜெண்டும்.

14. ஆசிரியர் ள் தரம் -- வளர்ச்சியொ? வீழ்ச்சியொ?
சைச்சீர் ல்வி, என்ற ெொர்த்ரத இன்று கிைொைம் முதல்
கைல்லி உச்ச நீதி ைன்றம் ெரைக்கும் ஒலித்துக்
க ொண்டிருக்கிறது. இரதப் ற்றிப் ஜ சுெதற்கு முன்பு ஜெறு
சில விசயங் ரளப் ொர்த்து விைலொம்.
இந்த இைத்தில் என்ரன நொஜன உதொைணைொ
க ொள்கின்ஜறன்.

எடுத்துக்
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ஆனொல் முதல்
குதியில் தினந்ஜதொறும்
டிக்கும்
ொைங் ரள விை, ைற்ற விசயங் ரளத் தொன் இங்கு அதி ம்
ற்றுள்ஜளன். திருக்குறள், ெொய்ப் ொடு, ஜ ச்சுப்ஜ ொட்டி,
நொை ப் ஜ ொட்டி ஜ ொன்ற ல விசயங் ளுக்கு ஆசிரியர் ள்
எனக்கு நல்ல உந்துதலொ இருந்துள்ளனர். இதற்கு ஜைலொ
ஒழுக் ம், ள்ளி ெருர யில் ண்டிப்பு என்கிற ரீதியில் என்
ெொழ்க்ர யின் ஜெைொ இருந்துள்ளனர். எந்த நிர்ப் ந்தமும்
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8ெது ெகுப்பு இறுதி ெரைக்கும் நொன் க ற்ற ஜைங் என் து
ெகுப்பில் இைண்ைொம் இைம். சில சையம் மூன்றொெது இைம்.
அப் டி என்றொல் ெகுப் ொசிரியர்
ொர்ரெயில் நொன்
சிறப் ொன ைொணென் தொஜன? ஆனொல் அது தெறு? அது
எப்ஜ ொது எனக்குத் கதரிய ெந்தது? இந்தப் ள்ளியில்
இருந்து அடுத்தப் ள்ளிக்கு ைொறிய ஜ ொது தொன் என் சுய
தகுதியும், என்னுரைய அறிவும் எனக்குத் கதரிய ெந்தது.
எட்ைொெது ெகுப்பு ெரைக்கும் எனக்குச் கசொல்லிக்
க ொடுத்த எந்த ஆசிரியர் ரள நொன் நிரனத்துப் ொர்க்கும்
அளவிற்கு எந்தப் க ருரையும் இல்ரல. என்னஜெொ
கசொல்லிக் க ொடுத்தொர் ள். நொனும் டித்ஜதன் என்கிற இந்த
அளவுக்குத்தொன் இருந்துள்ளது.

இல்ரல. எது குறித்தும் அச்சப் ை ஜெண்டியதில்ரல.
கைொத்தத்தில்
சுதந்திை
ெொழ்க்ர ரயச்
சு த்ஜதொடு
அனு வித்து ெந்துள்ஜளன். ல்வி என் து ஒரு ொைைொ
இல்லொைல் அது ெொழ்க்ர ஜயொடு இரணந்த ஒரு
ெொழ்க்ர யொ ெொழ்ந்துள்ஜளன். ற்ற ல்விஜயொடு எங் ள்
குடும் த் கதொழிலுக்கு உறுதுரணயொ இருந்துள்ஜளன்.
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டிப்பு, விரளயொட்டு என்று ஒவ்கெொரு விதத்திலும்
ஒவ்கெொரு ைொணெனும் சூைர் ளொ இருந்தொர் ள். எட்டு
ெரைக்கும் டித்த ள்ளிக்கூைத்தில் ல விதங் ளிலும் நொன்
ஹீஜைொெொ
இருந்த நொன் இங்கு ஜீஜைொெொ
ைொறிப்
ஜ ொஜனன். நொன் க ற்றுருந்த ல்வியறிவு என்று ொர்த்தொல்
ஒன் தொம் ெகுப்புச் கசன்ற ஜ ொது தொன் எனக்குத் கதரியத்
கதொைங்கியது. ஒன் தொம் ெகுப்புக்குச் கசன்ற ஜ ொது தொன்
ஆங்கிலம் என்கறொரு ெஸ்துரெ முதன் முதலொ க் ண்டு
க ொண்ஜைன். ஆங்கிலத்தில் இலக் ணம் என்று இருக்கிறது.
அது கதரிந்தொல் தொன் ஆங்கிலம் ஜ ச எழுத முடியும்
என் ஜத இங்கு தொன் எனக்குப் புரிந்தது. ொலம் ைந்து
க ற்ற ஞொனம்.
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நிர்ப் ந்தம் இல்லொைல் ெொழ்ந்த ல்வி ெொழ்க்ர யின்
லரன
அடுத்தப்
குதியில்
ஜெறு
விதைொ
அனு வித்துள்ஜளன். அடுத்து ஒன் தொம் ெகுப்பில்
ஜசர்ந்ஜதன். இந்தப் ள்ளியில் ைொணெர் ளின் எண்ணிக்ர
அதி ம். குறிப் ொ
முைட்டுத்தனம் நிைம்பிய கூட்ைம்.
ஒவ்கெொரு ெகுப்பிலும் அதி ைொணெர் ளின் எண்ணிக்ர
ொைணைொ ச் கசக்சன் ெொரியொ ப் பிரித்து இருந்தொர் ள்.
அருகில் இருந்த கிைொைங் ளில் இருந்து ெந்து
டித்த
ைொணெர் ளின் எண்ணிக்ர யும் அதி ைொ இருந்தது.

ஒன் தொம் ெகுப்பு ஆசிரியர் ள் ொைங் ரள நைத்தி விட்டுச்
கசல்ெொர் ள். ஜெடிக்ர
ொர்த்துக் க ொண்டுருப்ஜ ன்.
தமிழ்
ொைத்ரதத் தவிை ஜெறு எந்தப்
ொைங் ளும்
ைண்ரையில் ஏறின ொடில்ரல. அறிவியல் ஜ ொன்ற
ொைங் ள் எனக்கு அறியொத விசயங் ளொ இருந்தது. ஒன் து
ைற்றும் த்தொம் ெகுப்பில் சொதொைணத் ஜதர்வு ள் முதல் ொல்,
அரைப் ரிட்ரச என்று நைக்கும் எந்தத் ஜதர்விலும் அதி
ைதிப்க ண் ள் க ற்றஜத இல்ரல. ஆங்கிலத்தில் க ற்ற
ைதிப்க ண் ள் நூற்றுக்கு 20. ஜைங்க் அட்ரை க ொடுக்கும்
சையத்தில் ெகுப் ொசிரியர் ள் திட்டுெொர் ள். குட்டு ெொங்கிக்
க ொண்டு ெந்து அைர்ந்து விடுஜென்.
த்தொம் ெகுப்பில் கைொத்த ைதிப்க ண் ள் என்ற ரீதியில்
முதல் ெகுப்பில் ஜதர்ச்சி க ற்று இருந்த ஜ ொதிலும்
அப்ஜ ொது ெொங்கிய ஆங்கில ைதிப்க ண் ள் நூற்றுக்கு 40
என்கிற அளவுக்குத்தொன்.
த்தொம் ெகுப்பில் க ற்ற
குரறெொன ைதிப்க ண் ளின் ொைணைொ ைற்ற நண் ர் ள்
ொலிகைக்னிக் கசன்றொர் ள். நொன் எப்ஜ ொதும் ஜ ொலப்
திகனொன்றுக்குள் நுரழந்ஜதன். இந்தக் ொல ட்ைத்தில்
க ொஞ்சம் சுதொரிப்புத்தனம் இருந்தது.
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பிைொக்டிக் ல் ஜநொட்டு,
ைம் ெரைய ஜெண்டிய
விசயங் ரள அக் ொவிைம் க ொடுத்து விடுஜென்.
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இந்த இைண்டு ெருை ொல ட்ைத்தில் தொன் உண்ரையொன
டிப்பின் அஸ்திெொைஜை எனக்குக் கிரைத்தது என்று
கசொல்லமுடியும். ஆனொல் முழுரையொ அல்ல. அதற்கும்
நொஜன தொன் ொைணம்.

ஒவ்கெொரு
ஆசிரியர் ரளயும்
நன்றொ ப்
ழகி
ரெத்திருந்ஜதன்.
அெர் ள்
கசொல்லும்
அெர் ளின்
தனிப் ட்ை ஜெரல ரள முடித்துக் க ொடுத்து விடுஜென்.
ஆ நொன்கு அறிவியல்
ொைங் ளுக்கும் ெைஜெண்டிய
ப்ைொக்டி ல் ைதிப்க ண் ள் சுரளயொ ெந்து விடும். மீதி
தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிலம் ைட்டுஜை.
கதொைக் ம் முதல் என் எழுத்து அழ ொ
இருக்கும்.
தமிழ்கைொழி ெகுப்பு எனக்குப் பிடித்த ொைணத்தொல் நிச்சயம்
அதி ைதிப்க ண் ள் ெந்து விடும். ஜைலும் ஒன் து முதல்
12 ெரைக்கும் தமிழ் ொைத்திற்கு என்று ெந்த ஆசிரியர் ள்
இன்ரறய இந்த எழுத்துக்கு உைைொ இருந்தெர் ள் என்று
கூைச் கசொல்லலொம்.
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ஆனொல் நொன் ல்லூரிக்குள் நுரழந்த ஜ ொது புத்தருக்கு
கிரைத்த ஞொஜனொதயம் எனக்குக் கிரைத்தது. ல்லூரியில்
உள்ள சூழ்நிரல, சுதந்திைம், ஆசிரியர் ள், அங்ஜ இருந்த
நூல ம் என்று இன்று ெரைக்கும் எனக்குள் தீைொத
ஆச்சரியத்ரத உருெொக்கிய ஜ ொவிலது.
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அந்த அளவுக்குத் தமிழ் கைொழிரய ைொ ைொ , ரதயொ ,
ட்டுரையொ அனு வித்து நைத்தியெர் ள். ரைசியொ
ஆங்கிலப் ொைம். எப்ஜ ொதும் ஜ ொலத் தத்தக் ொபித்தக் ொ
என்று ஜ ொலம் ஜ ொட்டுப்
ொஸ் என்கிற நிரலயில்
னிகைண்ைொம் ெகுப்பும் ஜதறியொச்சு. இங்ஜ யும் ஜதர்ச்சி
என்கிற நிரலஜய தவிைச் சிறப் ொன ைதிப்க ண் ள் என்கிற
நிரலயில் அல்ல. சட்டியில் இருந்தொல் தொஜன அ ப்ர யில்
ெரும்?.

உங் ளுக்கு ெொய்ப்பு இருந்தொல் ொரைக்குடி அழ ப் ொ
ரலக் ல்லூரிக்குள் ஒரு முரற கசன்று ொர்த்து ெொருங் ள்.
ஒவ்கெொரு ெகுப்புரறயின் விசொலம் ைற்றும் கைொத்த
ல்லூரியின் பிைைொண்ைம், ைற்ற ெசதி ரளப்
ொர்த்து
ஆச்சரியப் ைக்கூடும். கைொத்த மூன்று ெருைமும் நொன்
அரைந்த ஆனந்தத்திற்கு அளவில்ரல.
னிகைண்ைொம்
ெகுப்பில் எல்லொப் பிரிவு ளிலும்
டித்த நண் ர் ள்
ல்லூரியில் ஜசர்ந்ஜதொம்.
இயல்பியல், ஜெதியியல் கதொைங்கிக் ணக்கு ெரைக்கும்
எல்லொத்துரற ளிலும் நுரழந்தொர் ள். நொன் ைட்டும்
எளிதொ இருக் தொெைவியல் துரறரயத் ஜதர்ந்கதடுத்துக்
க ொண்ஜைன்.
ல்லூரிக்குள் நுரழந்த முதல் ஆறு
ைொதங் ளில் முதல் கசைஸ்ைர் ஜதர்வு ெந்தது. நொன் ைட்டும்
தொன் எல்லொப்
ொைங் ளிலும் ஜதர்ச்சி க ற்ஜறன்.
ஒவ்கெொரு துரறயிலும் ஜசர்ந்தெர் ள், என்ரன விைப்
லைைங்கு
னிகைண்ைொம் ெகுப்பில் ைதிப்க ண் ள்
எடுத்தெர் ள் என்று அத்தரன ஜ ர் ளும் ஒரு ொைம் முதல்
நொரலந்து
ொைங் ள்
ெரைக்குக்
ஜ ொடு
ெொங்கி
இருந்தொர் ள். ொைணம் ல்லூரியில் அெர் ளுக்கு ஆங்கில
கைொழிகயன் து பிைச்சரனயொ இருந்தது.
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என் ெொழ்வில் ல்வி ரீதியொ ப் க ற்ற முதல் க ருரை
இதுஜெ தொன். இரதக் ல்லூரி இறுதி ெரைக்கும் தக்
ரெத்திருந்ஜதன். ல்லூரி ஆசிரியர் ள் ல நிரல ளிலும்
என்னுைன் நட்பு ொைொட்டினொர் ள்.

ொைணம் நொன் ல்லூரியில் நுரழந்த முதல் நொள் கதொைங்கி
ஒவ்கெொரு நொளும் மிகுந்த சிைத்ரதகயடுத்துப் டிக் த்
கதொைங்கிஜனன். ல்லூரி ஆசிரியர் ள் கசொல்லிக் க ொடுத்த
விதம், அெர் ள் என்னுைன்
ழகிய விதம் என்று
என்னுரைய ஆர்ெத்திற்கு எல்லொ விதங் ளிலும் நல்ல
முரறயில் தீனி ஜ ொட்ைொர் ள். இன்னும் குறிப் ொ ச்
கசொல்லப்ஜ ொனொல் கலக்சைர்
ொைம் நைத்தும் ஜ ொது
என்னுரைய ெகுப் ரறயில் அப் டிஜய ஜநொட்ஸ் ஜ ொல்
எழுதுெது கைொத்த ைொணெர் ளில் நொன் ஒருென் ைட்டுஜை.
ொைம் நைத்தி விட்டு கலக்சைர் கெளிஜய கசன்றதும்,
என்னுரைய ஜநொட்ரை ெொங்
ைற்றெர் ள் ஜ ொட்டி
ஜ ொட்டுக் க ொண்டு ெருெொர் ள். நொன் ஒருென் ர யில்
க ொடுத்து விட்டு கசன்று விடுஜென்.
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புரிகின்றஜதொ இல்ரலஜயொ ைன்ப் ொைைொ உள்ஜள ஏற்றிக்
க ொண்டு, அது ைறந்து ஜ ொனொலும் மீண்டும் மீண்டும்
அர்த்தம் புரிந்து க ொள்ள டிக்சனரிரய ரெத்துக் க ொண்டு
அரலந்து திரிந்தது என்று ஒவ்கெொன்றொ
இப்ஜ ொது
நிரனவுக்கு ெந்து ஜ ொகின்றது.
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இதற்கு ஜைலொ க் கூண்டுக்குள் அரைத்து ரெத்துக்
க ொண்டு மிைட்டி
டிக்
ரெக் ொைல் இது சொர்ந்த
புத்த ங் ள் நைது நூல த்தில் இருக்கிறது என்று ல்லூரியில்
இருந்த கலக்சைர் ள் எனக்கு ெழி ொட்டினொர் ள். இதற்கு
ஜைலொ ஆங்கிலத்தில் ைட்டுஜை டிக் ஜெண்டும், எழுத
ஜெண்டும் என்று என் ைனதில் ஏற் டுத்திக் க ொண்ை
ரெைொக்கியம்.

எனது
ள்ளிக்கூைக்
ொல ட்ைங் ளில் விரளயொட்டு
ரைதொனம் க் ம் ஜ ொனஜத இல்ரல. ஆனொல் ல்லூரி
ொல ட்ைத்தில் தினந்ஜதொறும் ொரல ைொரல என்று நொன்
டித்தது முழுக் முழுக் ப்
ள்ளியின் விரளயொட்டு
ரைதொனத்தில் தொன். ல ைணி ஜநைம் தெைொய்த் தெம்
இருந்து இருக்கிஜறன். ையில் நிரலய நரை ஜைரை ளில்
கதொைர்ச்சியொ
இருட்டு ெரும் ெரைக்கும்
டித்து
இருக்கிஜறன்.
வீட்டில் அறிவுரை கசொன்ன ஜ ொதும் ஜ ட் ொைல் அரலந்து
திரிந்தெனுக்குச் சுய ஆர்ெம் ெந்த ஜ ொது அதன் வீர்யம்
அதி ைொய் இருந்தது.
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அடுத்து எனது துரறக்கு ஆன்சிலரி ொைைொ இருந்த
ஜெதியில் ொைம். இந்தத் துரறக்குத் தரலெைொ இருந்தெர்
க யர் சீனிெொசன்.
னிகைண்டு ெரைக்கும் எனக்கு
ஜெதியில் ொைம் என்றொஜல ஜ தி ஜ ொய்விடும். ணக்கு
என் தற்கு யந்து தொன் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்ஜதன்.
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ல்லூரியில்
நைனைொஜ்,
ெடிஜெல்
என்ற
இரு
கலக்சைர் ரளப்
ற்றிக் குறிப்பிட்ஜை ஆ ஜெண்டும்.
இருெரும் கெவ்ஜெறு துருெங் ள். இெர் ள்
ொைம்
நைத்தும் ஜ ொது கைொத்த ெகுப் ரறஜய நிசப்தைொ
இருக்கும். குறிப் ொ ெடிஜெல் லர் லர் சொக்பீஸ் ல் ைம்
ெரைந்து
ொ ம் குறித்து அெர் நைத்தும் விதங் ரள
ரெத்ஜத அந்தப் ொைங் ரள வீட்டுக்கு ெந்து டிக் ொைஜல
ரிட்ரச எழுதிவிை முடியும். இன்கைர்னல் ஜதர்வில்
இரு துக்கு இரு து எடுத்துள்ஜளன்.

னிகைண்ைொம் ெகுப்பில் நொன் எடுத்திருந்த சயின்ஸ்
குரூப்பில் இருந்த ஜெதியியல் ொை சைன் ொடு ள் என்ரன
சல்லரையொ த் துரளத்தது. ஆனொல் ல்லூரியில் சீனிெொசன்
ஜெதியியல் ொைம் நைத்திய ஜ ொது இன்னும் க ொஞ்சம்
ஜநைம் எடுக் ைொட்ைொைொ? என்று ஆர்ெம் உருெொனது. இெர்
நைத்தும் ொைங் ள் ஒருெருக்குப் புரியவில்ரல என்றொல்
அெனுக்கு ைனக்ஜ ொளொறு என்று அர்த்தம்.
அந்த அளவுக்குப் க ொறுரையொ எத்தரன முரற சந்ஜத ம்
ஜ ட்ைொலும் அலுக் ொைல் கசொல்லி புரிய ரெத்துக்
க ொண்ஜையிருப் ொர். ஆனொல் இது ஜ ொன்ற சுதந்திைங் ள்
னிகைண்ைொம் ெகுப்பு ெரையில் கிரைத்தஜத இல்ரல.
ள்ளிக்கூைத்தில் உள்ள க ரும் ொலொன ஆசிரியர் ள்
புத்த த்தில் உள்ளரத அப் டிஜய ஒப்பித்து விட்டுச்
கசல் ெர் ளொ த்தொன் இருந்துள்ளனர். அெர் ளின் தைம்
அரனத்தும் நொன் ல்லூரி ெந்த ஜ ொது தொன் எனக்குப்
புரிந்தது.
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ொைொந்த ந ர் ளொ வும் இருந்ததில்ரல. . னிகைண்டு
ெகுப்பு ெரைக்கும் நொன்
ொர்த்த ஆசிரியர் ளிைத்தில்
எத்தரனஜயொ குரற ொடு ள் இருந்த ஜ ொதிலும் எனக்குக்
கிரைத்த ஆசிரியர் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும் ஒழுக் ைொன
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திறரையொனெர் ள் ஆசிரியர் ளொ இல்லொத ஜ ொது ல்வி
ைட்டும் சைச்சீைொ இருந்து என்ன லன்? ஆனொல் இப்ஜ ொது
ஜ ொலத் கதொைக் க் ல்வியில் நொற் தொயிைம் சம் ளம்
ெொங்கும் ஆசிரியர் ள் 1980 ல் இல்ரல.
ட்ைொயம்
டியூசனுக்கு ெந்ஜத ஆ ஜெண்டும் என்று எந்தக் ட்ைொயப்
டுத்தியெர் ளும் இல்ரல.

ஆசிரியர் ளொ இருந்தொர் ள்.
அெர் ளின் ஒழுக் விருப் ங் ள், என் ஜைல் திணித்த
நிர்ப் ந்தங் ள்
இன்று
ெரைக்கும்
எனக்குப்
லவிதங் ளிலும் உதவி க ொண்டு இருக்கிறது. இன்று என்
ெொழ்க்ர ரய இயல் ொன ெொழ்க்ர யொ ெொழ ற்றுக்
க ொடுத்துள்ளது. ஒவ்கெொரு முரறயும் ஜ ொைொட்ைத்தில்
இருந்து மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து ெை உதவியொய் உள்ளது.
ஆசிரியர் ளின் முக்கியத் தைஜை கைொத்த ைொணெர் ளுக்கும்
முன்னுதொைணைொ இருப் து தொஜன?
இன்ரறய
ொல ட்ைத்தில்
உங் ளுக்குத்
ஆசிரியர் ரளப் ட்டியலிட்டுப் ொருங் .

கதரிந்த

இரதப் ஜ ொலஜெ இப்ஜ ொது உங் ள் குழந்ரத ளின்
ள்ளியில், உறவினர் ளின் குடும் த்தில், டிக்கும் ள்ளி
ஆசிரியர் ரளப் ற்றி நிரனத்துப் ொருங் .
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ெளர்ச்சியொ? வீழ்ச்சியொ? என்று புரியக்கூடும்,

15. ல்வி ற்

ொசு. ொசு சம்பொரிக் நவ ல்வி

"ர யன் என்ன ண்றொன்?"
"சிங் ப்பூர்ல இருக்கின்றொன்."
"அப் டியொ? சந்ஜதொஷம். நொனும் ஒன்னு க த்து
ெச்சுருக்ஜ ன், ஜைஜல ஜைஜல
டிக் னும்ன்னு ொரச
ரியொக்கி எங் ரளப் ொைொய் டுத்திக்கிட்டு திரியுறொன்."
"க ொண்ணு என்ன டிக்கிறொள்?"
"ஐ.டி. டிக்கிறொள். ஜ ம் ஸ் இன்ைர்வ்யூல ைொைொ ம்க னி
ஜதர்ந்கதடுத்து இருக் ொங் . அடுத்த ெருைம் க ங் ளூர்
ஜ ொயிடுெொள்."
"சம் ளம் எவ்ெளவு ெரும்?"
"முதல் ெருைம் ைொதம் 20,000 ெரும்.,கைண்டு மூணு
ெருஷத்துல எப் டியும் டீம் லீைர் ஆயிடுெொ"
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இது ஜ ொன்ற
ல உரையொைல் ரள நீங் ள் ஜ ட்டு
இருக் லொம். டிக்கும் நீங் ஜள கூை ஒரு ொலத்தில் இது
ஜ ொலப்
ொதிக் ப் ட்டு இருக் க்கூடும். கைொத்தத்தில்
டிப்பு என் து சம் ொரிக் உதவுெது. எெர் வீட்டிலொெது
"அப் ொ நொன் டித்து முடித்தெைன் சுயகதொழில் கசய்யப்
ஜ ொகின்ஜறன்" என்றொல் உச்சி மு ர்ந்து ெழியனுப்பி
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"என்
ர யனிைம்
அப் ஜெ
கசொன்ஜனொம்.
ஜ ட்ை ொடில்ரல. எம்.எஸ்ஸி, எம்.எஃபில் முடித்தொன்.
இப் ஜெரல கிரைக் ொைல் தனியொர் ள்ளிக்கூைத்துக்கு
5000 ரூ ொய் சம் ளத்துக்குப் ஜ ொய்க்கிட்டு இருக் ொன்."

ரெப் ொர் ள் என்றொ
ருதுகிறீர் ள்?
விடுெொர் ள். ொைணம் யம்?

உரதக்

ெந்து

எனது பிறந்த ைொெட்ைத்ரத விை க ொங்கு ைண்ைலத்ரதப்
லைைங்கு விரும்புகின்ஜறன்.
ொைணம் இங்குள்ள
ைக் ளின் ெொழ்க்ர முரற அதற்கு ஜைலொ ப் ணத்ரத
அடிப் ரையொ ரெத்து சிறுெயது முதஜல தங் ரளத்
தயொர் டுத்திக் க ொள்ளும் விதம்.
அதிலும் குறிப் ொ ப் க ண் ள் ஆண் ளுக்குச் சைைொ ஜெ
இருக்கிறொர் ள். ெயதொன க ண்ைணி ரளப்
ொர்த்து
வியந்து
ஜ ொயிருக்கின்ஜறன்.
டிப் றிவு
சுத்தைொ
இருக் ொது.
ஆனொல்
ைனிதர் ரளப்
ொர்த்தவுைன்,
ஜ சுெரத ரெத்ஜத இனம் ண்டு பிடித்து விடுெொர் ள். குறி
தப் ொது.
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ஆனொல் முக் ொல்ெொசி ைொணெர் ளுக்குப் டிக்கும் துரற
சொர்ந்த
டிப்பில்
சிறப் ொன
நிரலரய
எட்டி
இருக்கிறொர் ஜளொ இல்ரலஜயொ சமூ த்தில் நைந்து
க ொண்டிருக்கும் எந்தச் கசயல் ொடு ரளயும் புரிந்து
க ொள்ளொதெர் ளொ த்தொன் இருக்கிறொர் ள்.

144

தங் ள் குழந்ரத ளுக் ொ ச் கசலெழிக்கும் கதொர
கசொல்லி ைொளொது. க ௌைெம் சொர்ந்தொ? இல்ரல
உண்ரையிஜலஜய
அெர் ளின்
எதிர் ொலம்
குறித்த
அக் ரறயொ? ல முரற குழம்பிப் ஜ ொயிருக்கின்ஜறன்.
ல்விகயன் து ஒரு முதலீடு. ஜஷர் ைொர்க்க ட் ஜ ொல
இரு து ெருைங் ளுக்குப் பிறகு டிவிகைண்ட் ெரும் என்ற
நிரனப்பில் ெொரி இரறத்துக் க ொண்டிருக்கிறொர் ள்.

யொர்
தரலெர்?
யொர்
ஆட்சியொளர் ள்?
நைந்து
க ொண்டிருக்கும் அைசியல்
ட்சி ளில் கசயல் ொடு ள்,
அைசொங் ம் உருெொக்கும் க ொள்ர ளின் பின்விரளவு ள்,
சர்ெஜதச
ைொற்றங் ள்,
அதனொல்
ொதிக் ப் ட்டுக்
க ொண்டிருக்கும் உல ப் க ொருளொதொை வீழ்ச்சி ள் என்று
கதொைர்ச்சியொ ச் கசொல்லிக் க ொண்ஜை ஜ ொ லொம்.
ஆனொல் இது நைக்கு அெஸ்யமில்ரல.
நைக்கு அைசியல் ஜதரெயில்லொத விசயம்.
உல ம் ைொறப்ஜ ொெதில்ரல.
நொம் அரதப் ற்றித் கதரிந்து ஒன்றும் ஆ ப் ஜ ொெதும்
இல்ரல.
இது ஜ ொன்ற எண்ணங் ள் ஒவ்கெொரு ைொணென் ைனதிலும்
ஆழைொ ஜெரூன்றி விடுகின்றது. ொைணம் குடும் ஜை
அப் டிச் கசொல்லித்தொன் ெளர்க்கின்றது.
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எெரும் ைறந்து ஜ ொய்க் கூை நிச்சயம் ஒரு நொள் கசத்துப்
ஜ ொய்விடுஜெொம். அக்கிைை ெழியில் கசன்று அழிரெ
ஜதர்ந்கதடுத்து விைொஜத என்று கசொல்ெதில்ரல. எதிலும்
முந்திக் க ொள் என்று கசொல்லிஜய முழி பிதுங்கும் அளவுக்கு
ஆரச ரள ெளர்த்து விட்டுக் ரைசியில் அெர் ரள
அறியொைஜலஜய பிஞ்சு ைனதில் நஞ்ரச விரதத்து விைக்
ொைணைொ இருந்து விடுகிறொர் ள்.
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நன்றொ ப் டி. நல்ல ஜெரலயில் ஜசர். ல்யொணம் ட்டிக்
க ொள். குழந்ரத ரளப் க ற்றுக் க ொள். கசொத்து ஜசர்.
ெனைொ இரு.

இது ஜ ொன்ற சூழ்நிரலயில் ெளரும் ைொணெர் ள் தொன்
ல்லூரிரய விட்டு கெளிஜய ெரும் ஜ ொது ைனதளவில்
செொல் ரளச் சந்திக் முடியொத, ைனச்ஜசொர்வு அதி ம்
உரைய ஒரு க ொம்ரை ஜ ொல ெந்து விடுகிறொர் ள்.
இப்ஜ ொதுள்ள சூழ்நிரலயில் நொன் என்ன
டித்து
இருக்கின்ஜறன் என் தற்கும் நொன் இந்தச் சமூ த்ரத
எப் டிப் புரிந்து இருக்கின்ஜறன் என் தற்கும் நிரறய
வித்யொசங் ள் இருக்கிறது, நீங் ள் ட்ைதொரியொ , முதுநிரல
ட்ைதொரியொ , ணினி துரற விற் னைொ என்று எப் டி
ஜெண்டுைொனொலும் இருக் லொம்.
இதற்கு ஜைலொ இந்திைொ நூயி ஜ ொல எம்.பி.ஏ டித்துச்
சிறப் ொன தங் ப் தக் ம் கூை ெொங்கியிருக் லொம். நீங் ள்
டித்த
டிப்பு என் து கெறும் சொன்றிதழ் ைட்டுஜை.
அதுகெொரு தகுதி ைட்டுஜை? அரத ைட்டுஜை ரெத்துக்
க ொண்டு எந்த நிறுெனத்திலும் உங் ளுக்க ன்று ஒரு
நிரலயொன இைம் கிரைத்து விைொது. ல டி ள் தொண்ை
ஜெண்டும். ஒவ்கெொரு டியும் தரைக் ல்லொ இல்ரல
டிக் ல்லொ என் து உங் ளுக்ஜ
உங் ள் அன்றொை
அனு ெங் ள் ல ொைங் ள் மூலம் புரியரெக்கும்.
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ஜெகறொன்றுமில்ரல. அந்தப் ட்ைங் ள் உங் ள் ல்யொண
த்திரிக்ர க்கு உதெக்கூடும். அவ்ெளவு தொன். நீங் ள் எந்த
இைத்தில் எப் டிப் பிைதி லிக்கின்றீர் ள் என் ரத ரெத்ஜத
இந்த வியொ ொை சமூ ம் உங் ளுக்குண்ைொன ைரியொரதரய
அளிக்கின்றது.
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உண்ர்ந்தொல் உத்தைம். உணைொவிட்ைொல்?

ஒருெர் க ற்ற ட்ைத்தினொல் ைட்டும் இந்தச் சமூ ம்
தனியொ
ைரியொரத அளிப் தில்ரல. இந்தியொரெப்
க ொறுத்தெரையிலும்
எெரும்
தொங் ள்
டித்து
முடித்தவுைன் சுய கதொழில் மூலம் நம் ெொழ்க்ர ரய
ஜைம் டுத்திக் க ொள்ள ஜெண்டும் என்று நிரனப்ஜ ொடு
ல்லூரிரய விட்டு ெந்தெர் ள், ெந்து க ொண்டிருப் ெர் ள்
நூற்றுக்கு ஐந்து சதவிகிதம் ஜ ர் ள் கூை இருப் ொர் ளொ
என் து சந்ஜத ஜை? முதல் ொைணம்
நம்
இந்திய
னநொய ஜ ொளொறு ள்.
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ைற்ற டி சைொசரி குடும் த்தில் பிறந்த ஒவ்கெொருெருக்கும்
தன் ர ஜய தனக்குதவி என்ற க ொள்ர ரயக் க ொண்டு
தொன்
ெொழ
ஜெண்டும்.
சொதிக்
ஜெண்டும்..
முடிந்தெரைக்கும் ஜ ொைொைத்தொன் ஜெண்டும். எெரையும்
நீங் ள் குற்றம் சொட்ை முடியொது. நீங் ள் ஒருெரை ர நீட்டி
ஜ சி முடிப் தற்குள் உங் ரளக் ைந்து ல ஆயிைம்
ஜ ர் ள்
முன்ஜனறியிருக் க்கூடும்.
நீங் ள்
ஜைலும்
ொத்திருந்தொல் ொல கெள்ளத்தில் அடித்த சருகு ஜ ொலப்
பின்னொல் ெந்து விைக்கூடும். மூச்சு ெொங்குகின்றஜத என்று
ஒதுங்கி நிற் க்கூை இைம் கிரைக் ொது.
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உங் ளுக்கு என்ன தனித் திறரை இருக்கிறது என் ரதக்
ண்டு க ொள்ள ஜைரலநொடு ள் ஜ ொல எெரும்
இங்கில்ரல. அரத ஊக்குவிக் வும் எெருமில்ரல. ஒன்று
நீங் ள் அைசியல்ெொதி ளுக்குப் பிள்ரளயொ ப் பிறக்
ஜெண்டும். அல்லது அதி ொைத்தில் இருக்கும் ஒருெருக்கு
ெொரிசொ இருக் ஜெண்டும்.

ஒரு ஜெரள நீங் ள் தட்டுத் தடுைொறி ஜைஜலறி ெந்தொலும்
உங் ரளக்
விழ்க் கென்ஜற
ண் ளுக்குத் கதரிந்த
கதரியொத ஆயிகைத்கதட்டுப் பிசொசு ள் உங் ரளச் சுற்றி
இருக் க்கூடும். நீங் ள் அத்தரனயும் சைொளித்து உங் ரள
நிரலப் டுத்திக் க ொள்ள ஜெண்டும். இதற்கு ஜைலொ
அைசியல்ெொதி ள். அதி ொை துஷ்பிைஜயொ ம், லஞ்சம், ஊழல்
என்று
உங் ரள
இரை
விைொைல்
தொக்கிக்
க ொண்ஜையிருக்கும்.
ஜசரும் அலுெல த்தில் உரழப்பு முக்கியைொ?
ொக் ொ
பிடிப் து அெஸ்யைொ? என் து ஜ ொன்ற
ல புதிய
ொைங் ள் கிரைக்கும். அத்தரனயும் ைந்து ஜைஜலறி
ெைஜெண்டும். இரைஞ்சல் ளுக்கிரைஜய இனிரைரயக்
ண்டு க ொள்ள ஜெண்டும்.
வீட்டில் ஒருெருக்கு நன்றொ ப் ொைத் கதரியும் அல்லது
ஏஜதொகெொரு இரசக் ருவிரய நன்றொ ெொசிக் த் கதரியும்
என்கிற
சூழ்நிரலயில்
யொைொெது
அெரை
ஆ ொ
ஓஜ ொகெொன்று ொைொட்டுெொர் ள் என்றொ நிரனக்கிறீர் ள்?
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டிக்கும் டிப்பு மூலம் ஒரு தவிரய அரைய ஜெண்டும்.
அந்தப் தவி க் ெொட்டு ெருைொனத்ரதக் க ொடுக்கும்
என்றொல் இன்னமும் சந்ஜதொஷப் டும் சமூ த்தில் தொன் நொம்
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எல்லொம் சரிப் ொ? க ொரழக்கிற ெழிரயப் ொரு. என்று
கசொல்லிவிட்டு அந்த ஆர்ெத்தில் ஒரு புல்ஜைொசர் ைண்
எடுத்து ஜ ொட்டு விட்டு ந ர்ந்து விடுெொர் ள். ஒஜை ொைணம்
இப்ஜ ொதுள்ள சமூ த்தில் ணம் சம் ொரிக் ஜெண்டும்.
நிரறயப் ணம் ஜெண்டும். அதற்குண்ைொன ெழி ளில்
கசன்று க ொண்டு இருக் ஜெண்டும்.

அரனெரும் ெொழ்ந்து க ொண்டு இருக்கின்ஜறொம்.
எது தெறு? எது
அக் ரறயில்ரல.

சரி?

என் து

குறித்து

எெருக்கும்

நிரலப் டுத்திக் க ொள்ள ஜெண்டும்.
அதுவும் ைற்றெர் ள் ொர்ரெயில் ஆச்சரியம் தைக்கூடியதொ
இருக் ஜெண்டும்.
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இது தொன் இங்ஜ இப்ஜ ொது முக்கியம்.

16. கிசு கிசு முதல் கிச்சு கிச்சு வலர
சமீ
ொலைொ ப் புத்த க் ண் ொட்சி தமிழ்நொட்டில் எந்த
ஊரில் நைந்தொலும் ரள ட்டுகிறது. க ற்ஜறொர் ளுைன்
குழந்ரத ளும் ஆர்ெைொ ப் ங்க டுத்துக் க ொள்கிறொர் ள்.
ஆனொல் இைண்டு முரற குழந்ரத ரளத் திருப்பூரில் நைந்து
க ொண்டிருக்கும் புத்த க் ண் ொட்சிக்கு அரழத்துச் கசன்று
கநொந்து ஜ ொய் ெந்துள்ஜளன்.
ொைணம் ஆளுக்க ொரு
புத்த ங் ள் ஜதர்ந்கதடுத்துவிட்டு அடுத்து அெர் ள் ொர்ரெ
கசல்ெது உள்ஜள நுரழயும் ஜ ொது ொர்ரெயில் கதன் டும்
உணெ த்தின் ஜைல் தொன் விழுகின்றது.
அதற்குப் பிறகு அங்ஜ
விற்கும் கநொறுக்குத்தீனி
ெர யறொக் ள் ஜைல் தொன் ஆர்ெைொ இருக்கிறது. ள்ளிப்
ொை புத்த ங் ளில் ஆசிரியர் ள் எதிர் ொர்ப்புக்கு ஜைல்
சூைர் ளொ
இருக்கிறொர் ள். ஆனொல் ைற்றப் புத்த
ெொசிப்பில் அந்த அளவிற்கு ஆர்ெத்ரதக் க ொண்டு ெை
ொடு ட்டுக் க ொண்டுருக்கின்ஜறொம்.
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என்ன ொைணம்?
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ொைணம் ஆசிரியர் ள் ைற்றும் நம்முரைய ல்விமுரற.
டித்துத் துப்பினொல் ஜ ொதும் என்கிற சூழ்நிரல தொன்
முக்கியக் ொைணைொ இருக்கிறது. என்னுரைய ொர்ரெயில்
நொன்
ொர்த்து ெந்த ஆசிரியர் ள் ஜ ொலஜெ என்
குழந்ரத ளின் ஆசிரியர் ளும் இருக்கிறொர் ள் என் ரத
உறுதியொ ஜெ கசொல்லமுடியும்.

எனது இளரைப் ருெத்ரத நிரனத்துப் ொர்க்கும் ஜ ொது
ொைப்புத்த ங் ரளத் தவிை ஜெகறந்த புத்த ங் ளும்
ஜதரெயில்ரல
என் தொ க்
ருதிக்
க ொள்ளும்
க ற்ஜறொர் ள் ைற்றும் ஆசிரியர் ள் அறிவுரைரயக்
க ொண்டு தொன் ெொழ்ந்து ெந்திருக்கின்ஜறன்.
ல்லூரி கசன்ற பிறஜ நூல த்தில் நொம் டிக்கும் டிப்புச்
சம்ைந்தப் ட்ை
புத்த ங் ரளயும்
ஜதடிப்
டிக்
ெொய்ப்புண்டு என் ரதப் புரிந்து க ொண்ஜைன். ள்ளி இறுதி
ெரைக்கும் எந்த ஆசிரியரும் நூல த்தின் அருரை
க ருரை ரளச் கசொன்னஜத இல்ரல. ொைணம் அெர் ளும்
நூல ம்
க் ம் தரலரெத்துப்
டுப் தும் இல்ரல.
ள்ளியில் நூல ம் என்கறொரு குதி இருக்கிறது என்றொர் ள்.
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எங் ள் வீட்டில் அப் ொ
ரைசிெரைக்கும் தினைணி
ைட்டுஜை ெொங்கினொர். ஜெறு எந்தப் த்திரிக்ர ளும்
ெைொது. அெர்
ொர்ரெயில் ைற்றப்
த்திரிக்ர ள்
அத்தரனயும் ொரசப் பிடித்த ஜ டு. ஆனொல் நொன் அந்தத்
தினைணிரய கதொட்டுக் கூைப் ொர்க் விரும் தில்ரல.
எங்ஜ ொர்த்தொலும் கெறும் எழுத்தொ ஜெ இருக்கும்.
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ஆனொல்
ரைசிெரைக்கும் எந்த ைொணெனும் அந்த
இைத்திற்குள் நுரழந்ததும் இல்ரல, உள்ஜள என்ன
இருக்கிறது என் ரத எெரும்
ண்ணொல்
ண்ைதும்
இல்ரல. ள்ளிக்கூைப் ொைப் புத்த ங் ரளப் ஜ ொலஜெ
ைற்றக் ரத, ட்டுரை ைற்றும் த்திரிக்ர ரள எப்ஜ ொது
முதல் முதலொ ப் டிக் த் கதொைங்கிஜனொம்? என் ரத
எப்ஜ ொதொெது நிரனத்து ொர்த்து இருக்கீங் ளொ?

அதுவும் ெர்ச்சியற்ற அந்த கெள்ரள நிற ைங் ள் அழுது
ெடிந்து க ொண்டிருக்கும். வீட்டில் ைற்றச் சஜ ொதை
சஜ ொதரி ளும் தினைணிரயத் கதொை ைொட்ைொர் ள். ஆனொல்
க் த்து வீடு ளில் இருந்து ெரும் குமுதம், ஆனந்த வி ைன்
இது தவிை நூல த்தில் இருந்து எடுத்து ெரும் ரதப்
புத்த ங் ள்
தொன்
எங் ளுக்குத்
தீனி
ஜ ொட்ைது.
இரதத்தவிைப் க ொழுது ஜ ொக்கு என் து இலங்ர
ெொகனொலி நிரலய ொைல் ள்.
முதன் முதலொ க் கூட்டுக்குடித்தனைொ இருந்த ரழய
வீட்டிலிருந்து ைொறி ஊருக்குள் ரைவீதிக்கு அருஜ இருந்த
வீட்டுக்குள் நொங் ள் ைொறி ெந்த ஜ ொது தொன் எனக்கு
கெகு ன த்திரிக்ர ள் அறிமு ைொனது. வீட்டில் இருந்து
200 அடி கதொரலவில் ரை வீதி ள் ஆைம் ைொகும்.
ரைவீதி என்றதும் க ரிதொ க் ற் ரன கசய்து க ொள்ள
ஜெண்ைொம். . ஒரு பிள்ரளயொர் ஜ ொவில். எதிர்புறம் க ரிய
குளம். அந்தக் குளத்தின் நொன்கு புற ரையின் ஜைல்
ெரிரசயொன ரை ள். இது தொன் கைொத்த ரைவீதிஜய.
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ஜ ப் ர் ட்டு ள்
ஜ ருந்தில்
ெந்து
இறங்கியரத
உறுதிப் டுத்தியவுைன் என் ொல் ள் அங்ஜ கசல்லத்
துெங்கும்.
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ஒவ்கெொரு நொளும் ொரல 6 ைணிக்குள் வீட்டில் ட்ைொயம்
அரனெரும் எழுந்து விை ஜெண்டும். இது நிைந்தைச் சட்ைம்.
ஆனொல் எழுந்தவுைன் என்னுரைய ொர்ரெ ஜெகறொரு
க் ம் கசல்லும். ெொசலில் உட் ொர்ந்து க ொண்டு அங்ஜ ஜய
ொர்த்துக் க ொண்டிருப்ஜ ன்.

ஜ ருந்து நிரலயம் அருஜ
ைொணிக் ம் டீக் ரை.
அதி ொரல 5 ைணிக்ஜ திறந்து விடுெொர் ள். அடுத்தக் ரை
முடிதிருத்தும் ரை. அடுத்தது ஜசொரல க ட்டிக் ரை.
ரைசியொ
அண்ணொைரலயண்ணன் ைளிர க் ரை.
தினந்தந்தி, தினைலர், தின ைன் என்று இந்தக் ரை ளுக்கு
தினந்ஜதொறும் ெந்து விடும்.
ொரல ஆறு ைணி முதல் அடுத்த ஒரு ைணி ஜநைத்திற்குள்
இந்தப்
த்திரிக்ர ரள கூட்ைத்ஜதொடு கூட்ைைொ
உட் ொர்ந்து நிச்சயம் ெொசித்து விடுஜென். ல க ருசு ளிைம்
திட்டு ெொங்கியதும் உண்டு. முக்கியைொ ப் த்திரிக்ர ளில்
ெரும் திரைப் ை ப்ஜளொ அப், நடி ர், நடிர ள்
சம்ைந்தப் ட்ை கிசு கிசு சைொச்சொைங் ரளத் தொன்
முக்கியத்துெம் க ொடுத்துப் டிப்ஜ ன்.
ொைணம் இந்த விசயங் ரளப் டித்து ைனதில் ஏற்றிக்
க ொண்ைொல்
தொன்
அன்று
சொயங் ொலம்
கூடும்
நண் ர் ளுைன் கதருஜெொை ொலத்தில் அைர்ந்து ஜ சும்
ஜ ொது ரதயளக் ெசதியொ இருக்கும்.

ஞொயிற்றுக்
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இந்த ெொசிப்புப்
யணம் ஒவ்கெொரு
கிழரையன்றும் நூல ம் ஜ ொ ரெத்தது.

153

நடிர ள் சம்ைந்தப் ட்ை விசயங் ளில் கூடுதல் ெனம்
கசலுத்தி
ொதிக்
ற் ரன ரள ஜசர்த்துக் க ொண்டு
அெர் ளின்
டுக்ர யரறரய நொன் எட்டிப்
ொர்த்தது
ஜ ொலஜெ
சுெொைஸ்யத்திற்குப்
ஞ்சமில்லொைல்
நண் ர் ளுக்குச்
கசொல்லி
கிலிரய
உருெொக்கி
விடுெதுண்டு..

ஊரில் நூல கைன் து வீட்டுக்கு அடுத்தச் சந்தில் இருந்தது.
அதுகெொரு ழங் ொலத்து கசட்டியொர் வீட்டின் பின்புற
குதி. இந்த நூல த்திற்க ன்று மி க் குரறந்த ெொைர யில்
ஒதுக்கி க ொடுத்திருந்தொர் ள். கெளிஜய சுெற்றில் நூல
ஆரணக்குழு என்று நீல நிற த ைத்தில் சிறிய அளவில் ஒரு
ஜ ொர்டு ைொட்டியிருந்தொர் ள். நூல ம் இருந்த சந்தின்
ெழியொ ப் லமுரற நொன் கசன்று இருந்த ஜ ொதிலும் இந்த
நூல த்ரத நொன் ெனித்தது இல்ரல.
அந்த வீட்ரையும் உள்ஜள இருப் ெர் ரளயும் ஜெடிக்ர
ொர்த்துக் க ொண்ஜை ஜ ொயிருக்கின்ஜறன். ெயதொனெர் ள்
உள்ஜள உட் ொர்ந்து டித்துக் க ொண்டு இருப் ொர் ள். சில
சையம் ல அக் ொக் ள் உள்ஜள கசன்று விட்டு கெளிஜய
ெரும் ஜ ொது சில புத்த ங் ரளக் ர யில் எடுத்துக்
க ொண்டு ஜ ொெரதயும் ொர்த்து இருக்கின்ஜறன். தயங்கி
தயங்கி ஜெடிக்ர
ொர்த்த டி உள்ஜள ஜ ொ ப் யந்து
க ொண்டு நொட் ரளக் ைத்தியிருக்கின்ஜறன். .
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ஒரு நொள் சற்றுத் ரதரியத்ரத ெைெரழத்துக் க ொண்டு
உள்ஜள நுரழந்து விறுவிறுகென்று
த்திரிக்ர ள்
ரெத்திருக்கும் அந்தப் க ரிய ஜைர க்குச் கசன்ற ஜ ொது
உள்ஜள அைர்ந்திருந்த ஒருெர் சப்தம் ஜ ொட்டு என்ரன
அரழத்தொர்.
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நூல ம் குறித்த வி ைம் புரிந்த ஜ ொது நொம் சிறுெனொ
இருக்கிறொஜைொ?
உள்ஜள
விடுெொர் ளொ?
என்று
ஜயொசித்த டிஜய ெொசலில் நின்று எட்டிப்
ொர்த்த டி
மீண்டும் வீட்டுக்ஜ ெந்து விடுஜென்.

யந்து க ொண்ஜை உள்ஜள கசன்ற ஜ ொது ர கயழுத்து
ஜ ொட்ைொயொ? என்று ஜ ட்ைொர். அப்ஜ ொது தொன் புரிந்தது
உள்ஜள
ெரு ெர் ள்
ெொசலருஜ
ரெத்திருக்கும்
திஜெட்டில் ர கயழுத்திை ஜெண்டும் என் ரதப் புரிந்து
க ொண்ஜைன். அன்று முதல் ரதரியைொ நூல ப் யணம்
கதொைங்கியது.
முதல் ஜநொக் ம் அங்ஜ யிருந்த அம்புலிைொைொ. அதன்பிறகு
ஒவ்கெொன்றொ அறிமு ைொ உள்ஜள ெரும் அத்தரன
த்திரிக்ர ரளயும் ொரல எட்டு ைணி முதல் மூடும்
ஜநைைொன 12 ைணி ெரைக்கும் ெொசித்து முடித்து
விடுெதுண்டு. ைறு டியும் ைொரல 4 ைணி முதல் இைவு 7
ைணிக்கும் விட்ை குரற கதொட்ை குரறயொ இருக்கும்
ைொைகிருஷ்ண
வி யம்
ஜ ொன்ற
தனிச்சுற்று
புத்த ங் ரளயும் ெொசித்து விடுெதுண்டு.
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ஒவ்கெொரு ஞொயிறன்றும் தெறொைல் ஜ ொய் அந்த ஒரு ெொை
புத்த ங் ரளயும் ஒரு ர
ொர்த்து விட்டு ெருெதுண்டு.
கைதுகைதுெொ
நூல ரிைம் சிஜந ம் பிடித்து உள்ஜள
அரறக்குள்
கசல்லும்
அளவுக்குப்
ழக் த்ரதயும்
உருெொக்கிக்
க ொண்ஜைன்.
எனக்கு
அத்தரனயும்
இலெசைொ ெொசிக் க் கிரைக்கிறது என் து தொன் முக்கியக்
ொைணைொ இருந்தது.
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அங்கு ெரும் எெருஜை கதொைொத ல புத்த ங் ரளயும்
டித்து
விடுெதுண்டு.
புரியுஜதொ
இல்ரலஜயொ
அகதன்னஜெொ ெொசிப்க ன் து ஒரு கெறி ஜ ொலஜெ
எனக்குள் உள்ஜள ஓடிக் க ொண்டிருந்தது.

ொைணம் இது ஜ ொன்ற புத்த ங் ரள கெளிஜய எங்ஜ யும்
ெொங் வும் முடியொது. ஊருக்குள் புத்த விற் ரன என்று
எங்குமில்ரல. இப்ஜ ொது ரை ளில் கதொங்குெது ஜ ொல
எங்ஜ யும்
ொர்த்ததும்
இல்ரல.
அப்ஜ ொதுள்ள
சூழ்நிரலயில் என் ர யில் ஐந்து ர சொ ஜதறினொஜல
ஆச்சரியம். த்துப் ர சொ ஜதற்றிவிட்ைொல் அதி ட்சைொ த்
ஜதன் மிட்ைொய் இைண்டு ெொங்கித் தின் து தொன் உச்சக் ட்ை
சந்ஜதொஷைொ இருக்கும். ஜதரெயில்லொைல் வீட்டில் ொசு
ஜ ட் முடியொது. எது ஜதரெஜயொ அது வீட்டுக்ஜ ெந்து
விடும்.

Page

இந்தப் ழக் ம் னிகைண்ைொம் ெகுப்பு ெருெதற்குள்
எனக்குள் ல தொக் த்ரத உருெொக் உதவியது. என்ரன
விை ெயதொன ந ர் ளுைன் ஜ ச உதவியது. நூல த்தில்
உள்ள கெளிப் குதி த்திரிக்ர ரளப் டித்து முடித்து
உள்ஜள ெரிரசக்கிைைைொ அடுக்கி ரெத்திருந்த ர ண்டிங்
புத்த ங் ள் ஜைல் ொர்ரெ கசன்றது.
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ஊரிலிருந்த க யகசல்ெொம்பிர என்ற கீற்றுக் க ொட்ைர
சினிைொ திஜயட்ைரில் ெருைத்திற்கு ஒரு ைம் ொர்த்தொல்
ஆச்சரியம். ஜெறு எந்தப் க ொழுது ஜ ொக்குக்கும்
ெொய்ப்பில்ரல.
எெரிைமிருந்தொெது
புத்த ங் ள்
ெொங்கினொல் வீட்டுக்கும் க ொண்டு ஜ ொ முடியொது. வீட்டில்
இருந்தொல்
ொைப்புத்த ங் ரளத் தவிை ஜெறு எதுவும்
டிக்
முடியொது. விடுமுரற நொட் ளில்
ல் ஜநை
அைட்ரையின் ஜ ொது நண் ர் ளுைன் ஜ ச இந்த ெொசிப்பு
அனு ெம் ல விதங் ளிலும் எனக்குதவியது. கதரிந்தது,
கதரியொதது என்று ொை ட்சம் இல்லொைல் லந்து ட்டி ஜ ச
உதவியது.

அதற்குப் ணம் ட்ை ஜெண்டும் என்ற ஜ ொது நொனும்
சஜ ொதரி ளும் ஜ ொட்டி ஜ ொட்டுக் க ொண்டு ஒவ்கெொரும்
மூன்று
உறுப்பினர்
அட்ரை
ெொங்கிக்
க ொண்டு
புத்த ங் ரள வீட்டுக்கு எடுத்து ெைத் கதொைங்கிஜனொம்.
ஆனொல் அப் ொவின் ொர்ரெக்கு இது கதரியொத அளவுக்கு
ஒவ்கெொருெரும்
ெனைொ
இருந்ஜதொம். அப் ொரெப்
க ொறுத்தெரையிலும்
ொைப்புத்த ங் ரளத்தவிை ஜெறு
எரதயும் டிக் க்கூைொது. க ட்டுப் ஜ ொய்விடுெொர் ள்.
ல்லூரி முடிப் தற்குள் தமிழ த்தில் பிை லைொ இருந்த
அரனெரின் எழுத்துக் ரளயும் ெொசித்து முடித்திருந்ஜதன்.
இறுதியொ ப் ொலகுைொைன், சு ொதொ அளவுக்கு ெந்து நின்றது.
தொடி ரெத்துக் க ொண்டு ைொறிய ொலகுைொைன் என்ரன
விட்டு ஒதுங்கிப் ஜ ொய்விை இறுதியொ ச் சு ொதொ ைட்டுஜை
மிஞ்சினொர்.
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ெொசிப்பு என் து ைொறி
ெனித்தல் என்ற நிரலக்கு
ெொழ்க்ர ைொறியது. இந்தப் யணத்தின் இறுதியொ க் ைந்த
நொரலந்து ஆண்டு ளில் ட்டுரை சொர்ந்த புத்த ங் ரள
ைட்டுஜை டிக்கும் அளவுக்குச் சிந்தரன ெளர்ந்துள்ளது.
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திருப்பூருக்குள் ெந்து முதல் த்தொண்டு ள் ைலில் ரைத்த
க ருங் ொயம் ஜ ொலஜெ ெொழ்க்ர ைொறிவிை ஜெகறொரு
புத்த த்ரதப்
டிக் ெொய்ப்புக் கிரைத்தது. உயிருள்ள
புத்த ங் ள். ைனிதர் ள், அனு ெங் ள், ஜசொ ம், துக் ம்,
ெலி, ஜெதரன, ஆச்சரியம், க ொறொரை, உரழப்பு என்று
ஒவ்கெொரு ைனிதரும் ஒரு
தொ ொத்திைைொ
இருந்து
உருப் டியொன
அனு ெங் ரள
எனக்குத்
ற்றுத்
தந்துள்ளொர் ள்.

ரதப் புத்த ங் ள்
ஆகிவிட்ைது.

டித்து ஏறக்குரறய 15 ெருைங் ள்

32 ெயதில் கதொழில் ரீதியொ அலுெ த்தில் இரணயம்
அறிமு ைொனது. ஆனொல் இன்று எங் ள் குழந்ரத ள் எட்டு
ெயதில் இரணயத்ரதக் ர யொள்கிறொர் ள். இன்று ெரை
ல ஆச்சரியங் ரள எனக்குத் தந்து க ொண்டிருக்கிறொர் ள்.
நன்றொ க்
ெனித்துக் க ொள்ளவும். நொன் எதுவும்
அெர் ளுக்குக் ற்றுத் தந்தஜத இல்ரல. ெொய்ப்பு ரள
ைட்டுஜை உருெொக்கிக் க ொடுக்கின்ஜறன்.
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ஆனொல் இெர் ரளப் லமுரற புத்த க் ண் ொட்சிக்கு
அரழத்துச் கசன்று
உள்ஜளன்.
ஆர்ெைொ ப்
ல
புத்த ங் ரள ெொங்கிக் க ொண்டு ெருெொர் ள். ஆனொல்
வீட்டுக்கு ெந்ததும் அரதச் சீண்ைக்கூை ைொட்ைொர் ள்.
ஏஜதொகெொரு மூரலயில் அனொரதயொ த் தூசி அரைந்து
கிரைக்கும். ைந்த இைண்டு ெருைங் ளொ இப் டித்தொன்
இருந்துள்ளொர் ள். லமுரற ைொற்ற முயற்சித்துள்ஜளொம்.
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அதன் மூலம் அெர் ளொ ஜெ அடுத்தடுத்த டி ரள ைந்து
கசன்று க ொண்டு இருக்கிறொர் ள். குறிப்பிட்ை விசயத்துைன்
நின்று விடும் எனக்கு அெர் ளின் தற்ஜ ொரதய ணினி
அறிவு ல சையம் யத்ரத உருெொக்குகின்றது. அெர் ள்
ஜ ட்கும் ொதி விசயங் ள் எனக்குப் புரியொது அல்லது
கதரியொது. ரநஸொ த் தப்பிச் கசன்று விடுஜென். திரும்பி
ெரும்ஜ ொது இது தொன் இப் டித்தொன் என்று விளக்கும்
ஜ ொது சிரித்துக் க ொண்ஜை ஜ ட்டுக் க ொண்டு ந ர்ந்து
விடுெதுண்டு.

இந்த ெருைம் தொன் (2012) தமிழ் ஆங்கிலப் புத்த ங் ரள
ஆர்ெைொ ெொசிக் த் கதொைங்கி உள்ளொர் ள். தினந்ஜதொறும்
ொரலயில் தமிழ் த்திரிக்ர ரள ெொசிக்கும் அளவுக்குக்
க ொண்டு ெந்துள்ஜளொம்.
ைந்த 20 ஆண்டு ளில் ொசு க ொடுத்து நொன் ெொங்கிய
புத்த ங் ள் ைட்டும் ஏறக்குரறய ஆயிைம் இருக் லொம்.
ைொறிய இைங் ளொல் இன்று என் ர யில் இருப் து
நூற்றுக் ணக் ொன புத்த ங் ள் ைட்டுஜை. நொன் ரெத்துள்ள
லவிதைொன புத்த ங் ரளக் குழந்ரத ளுக்கு அறிமு ம்
கசய்து ரெத்த ஜ ொதிலும் முழுரையொ அெர் ளொல்
தங் ரளப்
புத்த ங் ளுைன்
ஈடு டுத்திக்
க ொள்ள
முடிெதில்ரல.

நொன் ஒவ்கெொரு நொளும் வீட்டுக்குள் நுரழயம் ஜ ொது
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ஆனொல் இன்று குழந்ரத ளுக்கு ெொய்ப்பு ள் நிரறய
இருக்கிறது. அதி ைொன சுதந்திைத்ரத க ொடுத்துள்ஜளொம்.
எரத ஜெண்டுைொனொலும் ஜ சலொம் என்கிற அளவுக்கு
அெர் ரள ஆர்ெமூட்டி அெர் ளின் ஜ ள்விக் ரண ரளப்
க ொறுரையொ நொன் ைட்டுஜை ர யொள்கின்ஜறன்.
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ொைணம் கதொரலக் ொட்சி. முதல் இரு து ெருைத்தில் நொன்
கதொரலக் ொட்சி நி ழ்ச்சி ள் எரதயும் ொர்த்தது இல்ரல.
ஊருக்குள் ஒஜை ஒரு முஸ்லீம் வீட்டில் ைட்டும்
கதொரலக் ொட்சி இருந்ததொ
ஞொ ம். நண் ர் ளுைன்
அங்ஜ கசன்ற ஜ ொது கூடியிருந்த கூட்ைத்தின் ொைணைொ
எெரையும் அெர் ள் உள்ஜள விைவில்ரல. இது ஜ ொன்ற
ொைணங் ளினொல் எனக்கு இருந்த ஒஜை ெொய்ப்பு ெொசிப்பு
ைட்டுஜை.

அெர் ளின் ஆர்ெம் ரைக ருக்க டுத்து ஓடும். ைனதில்
உள்ள கைொத்த ெரல ரள ெொசலருஜ விட்டு விட்டு
அெர் ளின் ஜ ள்வி ரள எதிர் க ொண்ஜை உள்ஜள
ெருஜென்.
" ண்ைரதயும் அெள் ளுக்குச் கசொல்லி அெர் ரள ஜைலும்
ஜைலும் ெொயொடியொ ைொற்றிக் க ொண்டுருக்கீங் " என்று
ைரனவி ஜ ொபித்துக் க ொண்ை ஜ ொதிலும் நொன் ண்டு
க ொள்ெதில்ரல. சுட்டி டிவி, ொர்டூன் என்று கதொைங்கி
டிஸ் ெரி ெரைக்கும் லந்து ட்டி ொர்க்கிறொர் ள்.
கதொைக் த்தில்
கதொரலக் ொட்சியின்
ர த்தியைொ த்தொன்
இருந்தொர் ள்.
ெரலப் ட்டுள்ஜளன்.

ஜைல்
நிரறய
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இது ஜைலும் ஆர்ெத்ரதத் தூண்டும் என் ரதப் புரிந்து
க ொண்டு கெளிஜய அரழத்துச் கசல்லத் துெங்கி
அெர் ளின் ைஜனொநிரலரய ைொற்றத் கதொைங்கிஜனன்.
அெர் ள்
டிக்கும்
ள்ளிக்கூைம் வீட்டுக்கு அருஜ
இருப் தொல் ஞொயிறன்று
ள்ளிக்கூை விரளயொட்டு
ரைதொனத்தில் க ொண்டு ஜ ொய் விட்டு விடுெதுண்டு.
சிற டித்துப்
றப் ொர் ள். இப்ஜ ொது குழந்ரத ளின்
கதொரலக் ொட்சி ஆர்ெம் சற்று ைொறியுள்ளது.
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இதன்
ொைணைொ
வீட்டுக் ொைம்ைொவுைன்
நிரறய
ெொக்குெொதம் ெந்துள்ளது. ள்ளிக்கூைத்திற்குத் விடுமுரற
என்றொஜலொ ஞொயிற்றுக் கிழரை தினங் ளில் முழுக் த்
கதொரலக் ொட்சிஜய
திஜயகயன்று
கிைப் ொர் ள்.
ஜ ொ த்தில் ஒரு ைொதம் ஒயரை பிடுங்கி ரெத்துள்ஜளன்.

குறிப்பிட்ை நி ழ்ச்சி ரள ைட்டும் ொர்க்கும் அளவுக்குப்
புரியரெத்துள்ஜளன்,
அெர் ஜள
ஜதர்ந்கதடுத்துக்
க ொள்ளும் உரிரைரய ெழங்கியுள்ஜளொம்.
ொர்க் த்
கதொைங்கும் ஜ ொஜத குறிப்பிட்ை ஜநைத்ரத கசொல்லி
அெர் ளொ ஜெ
அரத
விட்டு
கெளிஜய
ெை
ழக்கியுள்ஜளொம்.
இப்ஜ ொது ள்ளிக்கூைத்தில் இருந்து க ொடுக்கும் க ொது
அறிவு சொர்ந்த ஜ ள்வி
தில் ளுக்கு இரணயத்தில்
ஜதடுெது எப் டி என் ரதக் ற்றுக் க ொடுத்துள்ஜளன்.
கதொரலக் ொட்சி
ொர்ப் து இன்னமும் குரறந்துள்ளது.
ணினியில் சிறப் ொ ப்
ைம் ெரைய ற்றுள்ளொர் ள்.
சமீ ொலைொ ஆன்ரலன் விரளயொட்டு ரளத் தொனொ ஜெ
ற்றுக் க ொண்டு ஒவ்கெொரு டியொ ஜைஜலறிக் க ொண்டு
இருக்கிறொர் ள்.
க ரிய அட்ரை ள் ெொங்கிக் க ொண்டு ெந்து ஓய்வு
ஜநைங் ளில் ைம் ெரைய ஆர்ெமூட்டிய ொைணத்தொல்
இன்று மூரலக்க ொருெைொய் லர் க ன்சில் ரள ரெத்துக்
க ொண்டு தங் ளுக்குத் கதரிந்த
ைங் ரள ெரைந்து
க ொண்டு இருக்கிறொர் ள்.
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ஆனொல் இன்ரறய சூழ்நிரலயில் ஒவ்கெொரு ட்சியும்
தனித்தனியொ ச் ஜசனல் ரெத்துக் க ொண்டு ஜ ொட்டி
ஜ ொட்டு லொெணி ச்ஜசரி நைத்திக் க ொண்டிருப் தொல்

161

கதொரலக் ொட்சியில் நொன் எப்ஜ ொதும் ொர்க் விரும்புெது
தமிழ் ஆங்கிலச் கசய்தி ஜசனல் ரள ைட்டுஜை. இருெர்
ைட்டும் என்னுைன் அைசியல் குறித்துப் ஜ சும் அளவுக்கு
ெளர்ந்துள்ளொர் ள்.

ைண்ரை விண்விண் என்று கதறிக் ெடிஜெல் ொட்டும்
கிச்சுசிச்சுக் ரள ைட்டுஜை கிரைக்கும் குறுகிய ஜநைத்தில்
ொர்த்து சிரித்து ைகிழ்கின்ஜறன்.
என்று
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ெந்துட்ைொன்ய்யொ……….
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குழந்ரத ளும்
த்துகின்றொர் ள்.

17. நொன் திருந்த நபொவதில்லை.
நொன் வீட்டுக்குள் நுரழந்த ஜ ொது மூெரில் ஒருெர் ஜெ ைொ
" அப் ொ ெந்துட்ைொர்....." என்று த்திக் க ொண்ஜை என்ரன
ஜநொக்கி ஓடிெந்தொர். சந்தின் முரனயில் வீடு இருப் தொல்
திடீர் என்று ெொ னங் ள் எதிர் ொைொத விதைொ உள்ஜள ெந்து
விடும். லமுரற எடுத்துச் கசொல்லியும் குழந்ரத ளுக்குப்
புரிெதில்ரல.
ைரனவி
ஏற் னஜெ
ஒரு
நொள்
ஜ ொைொட்ைத்தில் அலுத்துப் ஜ ொய் ெொசல் டியில் அக் ைொ
என்று அைர்ந்திருப் ொர்.
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இெர் ளுைன் டிக்கும் க் த்தில் அைர்ந்திருக்கும் ைொணவி
ெொங்கியிருப் ொள். இெர் ளும் ைறந்து ஜ ொயிருப் ொர் ள்.
அப் டிஜய ெந்து இங்ஜ
திட்டு ெொங்கிக் க ொண்டு
இருப் ொர் ள். ைறுநொள் ஜ ொய்க் ஜ ட் ஜெண்டும் அரத
ெொங்கிக் க ொண்டு ெை ஜெண்டும் என்று ஜதொன்றொது. அது
தொன் உள்ஜள ஸ்ைொக் இருக்கிறஜத? அதில் ஒன்று எடுத்துத்
தொங் என்று சட்ைம் ஜ சுெொர் ள்.
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இெர் ரள அன்றொை வீட்டுப் ொைங் ரள எழுத ரெத்து
முடிப் தற்குள் ைரனவியின் முழி பிதுங்கி ஜ ொயிருக்கும்.
அடுத்து டிக் த் கதொைங் ஜெண்டும். மூெரும் சொதொைண
ந ர் ள் அல்ல. ஒருெருக்கு ஒருெர் சரியொன ஜ ொட்டி. யொர்
யொரை எந்தக் ொைணம் க ொண்டு ைொட்டி விைலொம் என்ற
ட்டி ைன்றஜை நைக்கும். இதற்கிரைஜய இெர் ள்
ள்ளியில் தினந்ஜதொறும் கதொரலத்து விட்டு ெந்த க ன்சில்
ரத என்று தனியொ உள்ளது.. “ெொைத்திற்குப் த்துப்
க ன்சில் கதொரலப் து இெர் ளொ த்தொன் இருக்கும்”
என்று. ல முரற புலம்பியிருக்கின்ஜறன்

மீறிப் ஜ சினொல் தந்தொல் எழுதுகின்ஜறன். இல்லொவிட்ைொல்
நீங் தொன் க ொறுப்பு என்று மிைட்ைல் ஜெறு. நொன்
லமுரற ொர்த்துக் க ொண்டு சிரித்துக் க ொண்ஜை கெளிஜய
ெந்து விடுெதுண்டு.
ொைணம் இதுகெொரு கதொைர் ரத. இெர் ரள அைக்
முடியொைல்
ெொசல் டியில்
"எக்ஜ ஜைொ
க ட்டு
ஒழிங் டி...........". என்று த்திப் ொர்த்து விட்டு நொன் வீட்டின்
உள்ஜள நுரழயும் ஜ ொது ைரனவி ஜதஜை....... என்று
அெர் ள் நைெடிக்ர ரள கெறுப்ஜ ொடு ஜெடிக்ர
ொர்த்துக்
க ொண்டுருப் ொள்.
ஒருெர்
ெண்டிரய
நிறுத்துெதற்குள் முன்புறம் நின்று க ொண்டு ையருக்கு
குறுக்ஜ
ொரல ரெத்துக் க ொண்டு நிற் அடுத்தெர் பின்
சீட்டில் ஏற, ரைக்குட்டி என் ொலின் ெழிஜய கதொற்றிக்
க ொண்டு ஜைஜல ஏற முயற்சிக் என் ொடு திண்ைொட்ைைொகி
விடும்.
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நொன் ர க்ர வீட்டுக்குள் நிறுத்துெதற்குள், ர க்கில் ஏற
முயற்சித்துக் க ொண்ஜை "அப் ொ ஒரு ைவுண்டுப் ொ......."
என் ொர் ள். இப்ஜ ொது இைண்டு பிைச்சரன ரள நொன்
சந்திக் ஜெண்டும். ைவுண்டு அடிக் ஜெண்டும். அடுத்து
மூெரில் ஒருெர் ள்ளியில் இருந்து க ொண்டு ெந்துள்ள
பு ொரை ஜ ட்ஜை ஆ ஜெண்டும்.
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இன்ஜின் சூடு ர
ொல் ளில் ட்டு விடுஜைொ? என்று
தட்ைைொ இருக்கும். நொன் குழந்ரத ரளத் திட்ைொைல்
ைரனவிரயத் திட்டினொலும் ைரனவி ஜெண்டுகைன்ஜற
அப் டிஜய
எங் ரள
ஜெடிக்ர
ொர்த்துக்
க ொண்ஜையிருக் நொன் லமுரற தடுைொறி ஜ ொெதுண்டு.

இல்லொவிட்ைொல் நொன் வீட்டுக்குள் நுரழெதற்குள் ஒரு
க ரிய ைண ளஜை நைந்து முடிந்து விடும். இந்த இைத்தில்
தொன் நொன் க ொறுரையொ இருப்ஜ ன். குழந்ரத ரள
அைக் முடியொது. ொரலயில் இருந்து அடுத்த 12 ைணி
ஜநைம் பிரிந்து இருந்த ஜநைத்தில் அெர் ள் ள்ளியில் சந்தித்த
பிைச்சரன ரள என்னுைன் ஜ ச ஜெண்டும் என்று
விரும்புகிறொர் ள். நொன் கெளிஜய சந்தித்த பிைச்சரன ரள
அதனொல் உருெொன ைன அழுத்தம் குறித்து அெர் ளுக்குப்
புரியொது.
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அகதன்னஜெொ அப் ொவுக்குப் பிள்ரள ள் என்றொஜல
ஒழுக் ைொ
இருக்
ஜெண்டும்.
டிக்
ஜெண்டும்.
அரைதியொ இருக் ஜெண்டும். ஜெண்டும்.... ஜெண்டும்
என்கறொரு ஆயிைத்கதட்டுக் ட்ைரள ள். ஆனொல் நொன்
ெளர்க்கும் குழந்ரத ள் என் ஜெண்டுதல் ள் எதரனயும்
நிரறஜெற்ற தயொைொய் இல்ரல என் ஜதொடு எகிறத்
கதொைங்கியும் விடுகின்றொர் ள். ைரனவியிைம் கிரைக் ொத
சுதந்திைம் என்னிைம் அதி அளவு கிரைப் ஜத முக்கியக்
ொைணம். என்ரன ைரனவி லமுரற குற்றெொளி கூண்டில்
நிறுத்துெொர். அெளின் தீர்ப்ர
ெொய்தொ ஜ ட் ொைல்
ெொங்கிக் க ொண்டு இருக்கின்ஜறன்.
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என் சிறுெயதில் ஒவ்கெொரு நொளும் அப் ொ ரை மூடியதும்
இைவு ஜநைம் வீட்டுக்குள் நுரழயும் ஜ ொது நொங் ள்
தூங்கியிருக் ஜெண்டும். வீட்டில் இருந்த ல சட்ைங் ளில்
இதுவும் ஒன்று. நொங் ள் அெர் ெரும் ஜ ொது ொச் மூச் என்று
எங் ளின் சப்தம் ஜ ட்ைொல் அம்ைொ ெொங்கும் திட்டுக் ரளப்
ல முரற ஜ ட்டுள்ஜளன். சில சையம் எங் ரள ஜநொக்கி
திட்டுக் ள், மிைட்ைல் ள் ெரும்.

ஆனொல் அெர் ள் நொன் வீட்டுக்குள் நுரழெதற்குள்
என்னுைன் ள்ளிக்கூை விசயங் ரளப் கிர்ந்து க ொண்ஜை
ஆ ஜெண்டும் என்ற ஜநொக் த்தில் ர க்ர வீட்டுக்குள்
க ொண்டு ெை விைொைல் நிறுத்தி ரெத்து ஜ சத் கதொைங்கி
விடுகிறொர் ள். ஒவ்கெொரு நொளும் ைரனவி
த்திக்
க ொண்ஜை பின்னொல் ெந்த ஜ ொதிலும் மூெரையும் அைக்
முடிெதில்ரல. த்து நொட் ள் பிரிந்து கெளிஜய கசன்று
ெந்தெரன எதிர் ொர்ப்ஜ ொடு ொத்திருந்து ொர்ப் து ஜ ொலத்
தினந்ஜதொறும் இப் டித்தொன் நைக்கின்றது. ர க்ர விட்டு
இறங்குெதற்குள் அெர் கசொல்ல ஜெண்டிய விசயத்திற் ொ
ஜைொட்டிற்ஜ ெந்து ஜ சத் கதொைங்கி விடுகிறொர் ள். .
ைரனவி ஜ சிக்க ொண்டிருக்கும் ஒருெரை தைதைகென்று
இழுத்துக் க ொண்ஜை கசன்றொலும் "நொன் அப் ொவிைம்
கசொல்லிவிட்டு
அப்புறம்
ெருகின்ஜறன்...."
என்று
ஆர்ப் ொட்ைம் கதொைங்கி விடுகின்றது. நொன் சொரலயிஜலஜய
ெண்டிரய நிறுத்தி விட்டு ைரனவிரய அைக்கி விட்டு
ஒவ்கெொருெரையும் அரழத்து " என்னம்ைொ? கசொல்லும்ைொ?
" என்றதும் ஒருெர் அழுது க ொண்ஜை ஜ சத் கதொைங்குெொர்.
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இது தொன் பிைச்சரன. நொன் வீட்டுக்குள் ெந்து
உட் ொர்ெதற்குக் கூை அெர் ளுக்குப் க ொறுரை இல்ரல.
நிச்சயம்
ள்ளி விட்டு ெந்தவுைன் அம்ைொவுைன்
ஜ சியிருப் ொர் ள். ஆனொல் இதன் முக்கியத்துெத்ரத
உணைொைல் "சரிடி....என்று அைக்கியிருப் ொர்.
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"அப் ொ இன்ரறக்கு நொன் க ொண்டு ஜ ொன ஸ்நொக்ரஸ
ஜ ைொ புடுங்கித் தின்று விட்ைொள்? "

இெர் ளும் மீற முடியொைல் நொன் ெந்ததும் க ொங்கி
விடுகிறொர் ள். கைொத்தத்தில் அெர் ளுக்குத் தீர்வு ஜெண்டும்
அல்லது அெர் ரள நொன் தனிப் ட்ை முரறயில் அக் ரற
க ொண்டு ஜ ட்ஜைன் என்ற அெர் ளுக்கு நம்பிக்ர ெை
ஜெண்டும். நொனும் நைந்த சம் ெங் ரளப் க ொறுரையொ க்
ஜ ட்டு விட்டு, "சரி நொரள நொஜன ெருகின்ஜறன். உங்
மிஸ்ஸிைம் ஜ ட்டு பிைச்சரனரய முடித்து ரெக்கின்ஜறன்"
என்று கசொன்னபிறஜ ஆசுெொசம் ஆெொர் ள்.
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எனக்குப் புரியவில்ரல? "அகதன்ன ஸ்நொக்ஸ் ைப் ொ?"
என்ஜறன்.
ள்ளிக்கூைத்தில் சொப்பிை ஒரு ைப் ொவில்
திண் ண்ைங் ரள ரெத்து க ொடுக் ஜெண்டும் என்றொர்.
எனக்குச் சிரிப்பு ெந்துவிட்ைது. "என்னது? ள்ளிக்கூைத்தில்
உட் ொர்ந்து தின் தொ?
டிக் ப் ஜ ொறொங் ளொ? திங் ப்
ஜ ொறொங் ளொ? நொகைல்லொம் அப் டியொ உள்ஜள க ொண்டு
ஜ ொய் ரெத்துக் க ொண்டு தின்ஜறொம் அகதல்லொம் ஒன்றும்
ஜெண்ைொம்" என்ஜறன்.
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இதுஜ ொன்ற சையங் ளில் ைரனவிக்குப் க ொறுரை
எல்ரல மீறி முதுகில் இைண்டு கைொத்த ஆரலச்சங்கு ஜ ொல
அலறல் கதொைங்கும். நொன் யொருக்கு ஆதைவு என் து
இப்ஜ ொது முக்கிய விெொதைொ இருக்கும். நொன் குளியல்
அரறக்குள் புகுந்து விடுஜென். அழுது ஆர்ப் ட்ைம்
முடிந்தவுைன் ரதரயக் ஜ ட் த் கதொைங்கி அெர் ள்
ைனரத ைொற்றிய பிறகு ஜ ொர் முடிந்த அரைதி வீட்டில்
உருெொகும். குழந்ரத ள் முதன் முதலொ ப்
ள்ளிக்குச்
கசல்லத் கதொைங்கிய ஜ ொது ஸ்நொக்ஸ் ைப் ொ ெொங்
ஜெண்டும் என்று ைரனவி கசொன்னொர்.

ஆனொல் ைரனவி விைொைல் மூன்று ைப் ொக் ரள ெொங்கி
ெந்தொள். அதிலும் அெர் ளுக்குப் பிடித்த நிறம், அதில்
உள்ள ைங் ள் என்று ஜதர்ந்கதடுத்துக் க ொண்டு ெை" நொன்
சம் ொரிக்கிற ொகசல்லொம் இப் டி வீணொப் ஜ ொகுஜத..."
என்று அலுத்துக் க ொண்ஜை ெந்ஜதன்.
இப்ஜ ொது நன்றொ ெளர்ந்து விட்ைொர் ள். இன்னமும் இந்த
ஸ்நொக்ஸ் ைப் ொ அெர் ளின் ர யில் ஓைைொ இருக்கிறது.
இப்ஜ ொது ைப் ொவின் அளவு சற்றுப் க ரிதொ ஜெறு
ஆகிவிட்ைது. அதிலும் அஞ்சரற க ட்டி ஜ ொல
விதவிதைொ உள்ளது.
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"நீ எடுத்துக் க ொண்டு கசல். அெர் ளொல் இந்தச் சுரைரய
எப் டித் தூக் முடியுகைன்று?" ஆனொல் ைரனவி " உங்
ஜெரலரயப்
ொர்த்துக் க ொண்டு கிளம்புங் " என்று
என்ரன அதட்ை அரைதியொகி விடுகின்ஜறன்.
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ொைப்புத்த ங் ரள ெரிரசயொ
எடுத்து ர க்குள்
ஒவ்கெொருெரும் ரெக்கின்றொர் ஜளொ இல்ரலஜயொ முதன்
முதலொ இந்த ஸ்நொக்ஸ் ைப் ொவில் அம்ைொ என்ன இன்று
ரெத்துள்ளொர்? என்ற ஜசொதித்து விட்ஜை ரெக்கிறொர் ள்.
அதிலும் ஒவ்கெொருெருக்கும் பிடித்த சைொச்சொைம் ஜெறு.
இத்துைன் தண்ணீர் ைப் ொ என்று தனியொ ஒன்று உள்ளது.
ஒரு க ொதி மூட்ரை ஜ ொலஜெ சுைந்து க ொண்டு
கசல்கிறொர் ள். ைரனவி குழந்ரத ரளப்
ள்ளிக்கு
அரழத்துச் கசல்லும் ஜ ொது அெைெர் முதுகில் ஏற்றி
விடுெதுண்டு. அெர் ளும் அரைதியொ ச் சுைந்து க ொண்டு
கசல்ெரதப்
ொர்த்துக்
க ொண்டு
ைரனவிரயத்
திட்டியிருக்கின்ஜறன்.

என்றொெது ஒரு நொள் நொன் குழந்ரத ளுைன் ள்ளிக்குச்
கசல்லும் சூழ்நிரல உருெொனொல் இருெர் தங் ள்
ொைங் ரள என் ஜைல் சுைத்தி விடுெொர் ள். முழி பிதுங்கி
விடும். மூச்சு முட்ை ள்ளியில் க ொண்டு ஜ ொய்ச் ஜசர்த்து
விடுெதுண்டு.
லமுரற ஆசிரிரய ளிைம் ஜ ொவித்துக்
க ொண்ைதுண்டு.
"ஏன் இத்தரன புத்த
ஜநொட்டு ள்? ெகுப் ரறயில்
ரெத்துக் க ொண்டு ஜதரெயொனரத க ொடுத்து விை
ஜெண்டியது தொஜன?" என் குணொதிசியம் கதரிந்து அந்த
ஆசிரிரய க ொறுரையொ எனக்கு விளக்குெொர். ைனதிற்குள்
திட்டிக் க ொண்ஜை அரைதியொய் ெந்து விடுெதுண்டு. நொன்
சிறுெயதில் ஒரு சிஜலட்ரையும் ைவுசருக்குள் அழுக் ொன
குச்சிரயயும் க ொண்டு கசன்றது நிரனவில் உள்ளது.

Page

நொனும் எழுதிஜனன், டித்ஜதன், ஓடிஜனன், ஆடிஜனன்,
விரளயொடிஜனன் என்று அந்தப் ருெம் வித்யொசைொ த்தொன்
இருந்தது. குழந்ரத ளின் ஸ்நொக்ஸ் ைொப் ொ ஜ ொல எந்த
ைப் ொரெயும் எங் ம்ைொ க ொடுக் வில்ரல.
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டிப் டியொ ஒரு சில புத்த ங் ள் என்று கைொத்தத்தில்
ஆறொெது
டிக்கும் ஜ ொது தொன் நன்றொ
ஜநொட்டில்
எழுதியதும், சண்மு ச் சுந்தைம் ெொத்தியர் என் ர கயழுத்து
ைொதிரி இருக் ஜெண்டும் என்று ைற்றெர் ளுக்கு என்
ஜநொட்ரைக் ொட்டியதும் இப்ஜ ொது நிரனவுக்கு ெந்து
ஜ ொகின்றது. எட்ைொெது ெரைக்கும் அதி புத்த ங் ஜளொ,
ஜநொட்டுக் ஜளொ, மூச்சு முட்டும் அளவுக்கும் உள்ள
சுரைஜயொ எதுவுமில்ரல.

ஒவ்கெொரு தீ ொெளிக்கும் வீட்டில் சுடும் ர முறுக்கு, குழல்
கநய் முறுக்கு, அதிைசம், லட்டு, சீயம் என்று க ட்டுப்
ஜ ொ ொத ல ொைங் ரளப் ல ை ை ைப் ொவில் அடுக்கி
ரெத்திருப் ொர் ள்.
ஏறக்குரறய அடுத்த மூன்று ைொதங் ளுக்கு ெரும்.
ள்ளிக்கூைம் விட்டு ெந்ததும் முதலில் தூளொனரத
எடுத்துக் க ொடுத்து விட்டு,
டிப் டியொ
உரையொத
சைொச்சொைங் ள் என்று கைது கைதுெொ கெளிஜய ெரும்.
ைறு டியும் அடுத்த தீ ொெளி ெரைக்கும்
ொத்திருக்
ஜெண்டும். இரையிரைஜய எந்த உறவினர் ளொெது
வீட்டுக்கு
ெந்தொல்
அெர் ள்
க ொண்டு
ெரும்
திண் ண்ைங் ள் தொன்.
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நொம் அெரிைம் ஐஸ் ெொங்கினொல் அந்தப் ொம் அடிக்
அனுைதிப் ொர். இல்லொவிட்ைொல் திட்டி அனுப்பி விடுெொர்.
ைற்றெர் ள்
ொல் ஐஸ் ெொங்கித் தின் ரத
ொர்த்துக்
க ொண்டு நின்று விட்டு க ல் அடித்தவுைன் அரத ைறந்து
விட்டு உள்ஜள ஓை ஜெண்டும்.
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இது தவிை ள்ளியில் இரையிரைஜய கெளிஜய ெரும்
ஜ ொது ர யில் ொசு எதுவும் ஜதற்றி ரெத்திருந்தொல் க் த்து
ஊரில் இருந்து ெரும் ஐஸ் ொை ொய் ொம் ொம் என்று அலற
ரெத்துக் க ொண்டு ஐஸ் விற்றுக் க ொண்டிருப் ொர்.
அெரிைம் ஐந்து ொசு க ொடுத்து அந்த ஐரஸ ெொங்கித்
தின் ரத விை அெர் ரசக்கிளின் முன்புறம் ைொட்டி
ரெத்துள்ள அந்தப் ொம் ொம் அடிக் த் தொன் ஆர்ெைொ
இருக்கும்.

அப்புறம் அதுவும் நிரனவில் இருக் ொது. க ரிதொன
ஆரச ள் இல்லொைல் ெளர்ந்த ொைணத்தொல் க ரும் ொலொன
விருப் ங் ள் எதுவும் நைக்குத் ஜதரெயில்லொைல் இருந்தது.
சொப் ொடு ஒன்ஜற ஜ ொதுகைன்ற சூழ்நிரலயில் தொன்
இளரைப் ருெம் கசன்றது. ஆனொல் இன்று குழந்ரத ளின்
ஆரச ள்,
ஜநொக் ங் ள்,
விருப் ங் ள்
என்று
ஒவ்கெொன்றுக்குப் பின்னொலும் நம்முரைய ல ைைங்கு
உரழப்புத் ஜதரெப் டுகின்றது.
இது தவிை ைற்கறொரு செொல் உண்டு. ைண்ணில் புைண்டு,
ண்ை இைங் ளில் திரிந்து, அழுக்கு ர ஜளொடு
ஜதொன்றியெற்ரற ெொங்கித் தின்று ெளர்ந்த உைம்புக்கு
அன்று ஒன்றும் ஆ வில்ரல. ைரழ க ய்யும் ஜ ொது ஆடிய
ஆட்ைங் ள், வீட்டுக் ருஜ ஜதங்கும் குட்ரை ளில் குதித்து
விரளயொடிய ஜ ொக்கிரித்தனங் ள் என்று தி ட்ை தி ட்ை
சந்ஜதொஷத்ரத அனு வித்துள்ஜளன்.
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குளிக் ெொட்ைர் ஹீட்ைர், குடிக் ச் சுடுதண்ணி, ஒவ்கெொரு
முரறயும் குறிப்பிட்ை ரையில் ைட்டுஜை ெொைத்திற்க ொரு
முரற
ெொங்கி
ெந்து
ஸ்ைொக்
ரெத்திருக்கும்
திண் ண்ைங் ள்
என்று
இன்குஜ ட்ைர்
ஜ ொலஜெ
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ஒரு தரலெலி இல்ரல. ொய்ச்சல் இல்ரல. முதல் இரு து
ெருைங் ளில் கைொத்தைொ ஜெ ஏகழட்டு முரற ள்
ைருத்துெரிைம்
கசன்றிருந்தொல்
ஆச்சரியஜை.
நொன்
ைட்டுைல்ல. குடும் த்திலிருந்த அத்தரன ஜ ர் ளும்
அப் டித்தொன். க் த்து வீட்டுக் கிழவி க ொடுக்கும் சொயம்
அல்லது நொட்டு ைருந்து என்று ஏஜதொகெொன்று தொன் ஜ ொன
உயிரை திரும் ெைெரழத்துள்ளது. ஆனொல் இன்று?

குழந்ரத ளின் ஆஜைொக்கியம் இருக்கிறது.
கதொைர்ச்சியொ இருைல் என்றொல் நம் உயிர் ஜ ொய்த் திரும்பி
ெருகின்றது. ஒருெருக்குக் ொய்ச்சல் ெந்தொல் ஒரு ைவுண்டு
ஜ ொய்த் திரும்பி ெருெதற்குள் ொந்தி தொத்தொ ொணொைல்
ஜ ொய்விடுகிறொர். ஒருெர் ஜ ொய் அடுத்து, அடுத்தெர் ஜ ொய்
அடுத்து என்று இைவு ஜநைங் ளில் டும் அெஸ்த்ரத ரள
எழுத்தில் ெடிக் இயலொது. ல சையம் கதருவில் ஜ ொகும்
ஞ்சு மிட்ைொய் ஜ ட்டு ஒரு க ரிய ஆர்ப் ொட்ைஜை
நைக்கும்.
ைரனவி எச்சரிக்ர யும் மீறி சட்கைன்று நொன் ெொங்கிக்
க ொடுத்துவிடுெதுண்டு. ஆனொல் ஐந்து ரூ ொய் கசலவுக்கு
அடுத்த இைண்டு நொள் அனு விக்கு நை
ஜெதரன
இருக்கிறஜத? கசொல்லி ைொளொது. ைரனவியிைம் இருந்து
ெரும் ந்த சஷ்டி ெசத்ரத அரைதியொ க் ஜ ட்டுக்
க ொள்ஜென். இந்தப் பிைச்சரன ஜெறு விதைொ த் கதொைர்ந்து
க ொண்ஜையிருக்கும்.
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கெளிஜய ொலொற நைந்து கசன்று விட்டு ெருஜெொம் என்று
அரழத்துக் க ொண்டு கசன்றொல் திரும்பி ெரும் ஜ ொது
எனக்கு ஆப்புக்
ொத்திருக்கின்றது என்று அர்த்தம்.
குறிப்பிட்ை ரையின் ெழியொ என்ரனப் ஜ ச்சு ெொக்கில்
ந ர்த்தி அரழத்துச் கசன்று விட்டுச் சப் ைைொ அங்ஜ ஜய
மூெரும் நின்று அெைெருக்குத் ஜதரெயொனரத என்ரனக்
ஜ ட் ொைஜலஜய எடுத்துக் க ொண்டு அப் ொ
ொரச
க ொடுத்து விடுங் என் ொர் ள்.

நொனும் ஒன்றும் ஜ சொைல்
ொரச க ொடுத்து விட்டு
வீட்டுக்கு உள்ஜள ெந்தொல் அடுத்த சுப்ை ொதம் கதொைங்கும்.
ொைணம் தின்றெளில் ஒருத்திஜய சற்று ஜெ ைொ நைந்து
ெந்து ரநஸொ ப் ஜ ொட்டுக் க ொடுத்து விட்டு நொன்
அம்ைொக்கிட்ஜை கசொல்லிட்ஜைஜன............ என்ற ஜ ொது
அடுத்த யுத்தம் கதொைங்கும்.
நொன் ைொைன்னர் 23ம் புலிஜ சி ஜ ொல தொரை தப் ட்ரை
முழங் ொைல் அரைதியொ த் தரையில் டுத்துக் க ொண்டு
என் தெரற உணர்ந்து க ொள்ஜென்.
அடுத்த ஞொயிறன்று அப் ொ நைந்து ஜ ொயிட்டு ெைலொைொ?
என்று ஜ ட்டு இந்தப் யணம் கதொைங்குெொர் ள்.
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ைறதி ஜநொய் ஜ ொல குழந்ரத ள் விருப் ம் ஜ ொல கசன்று
க ொண்ஜையிருக்கின்ஜறன்..

18. சொமி ண்லணக் குத்திடும்
எப்ஜ ொதும் ஜ ொல மூன்று ஜ ரும் ஜசர்ந்து விரளயொடிக்
க ொண்டிருப் ொர் ள். திடீகைன்று மூன்று குழந்ரத ளுக்குள்
பிைச்சரன ள் உருெொகும்.
எதற் ொ ? ஏன் என்ஜற கதரியொது.
வீட்டில்
ை ைப்புத்
கதொற்றிக்
க ொள்ளும்.
நொன்
ஏஜதொகெொரு ஜெரலயில் மும்முைைொ
இருப்ஜ ன்.
ைரனவி ைற்கறொரு ஜெரலயில் இருப் ொர். குறிப் ொ
மூத்தெளுக்கும்
ரைக்குட்டிக்கும் தொன் எப்ஜ ொது
பிைச்சரன கதொைங்கும். மூத்தெள் வில்லன் ஜ ொல் ைொறி
அடிதடியில் இறங்கிவிடுெொள்.
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கதொைர்ந்து
ரைக்குட்டியிைமிருந்து
ொைசொைைொன
விெொதங் ள் ெந்து க ொண்ஜையிருக்கும். ரைசி ை ள்
ஜ சும் ஒவ்கெொரு ெொர்த்ரத ளும் ல்கெட்டு ஜ ொலஜெ
இருக்கும். ஒவ்கெொரு விசயத்திற்குள்ளும் ஓைொயிைம்
அர்த்தங் ள் இருக்கும்.
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ரைக்குட்டி நின்று நிதொனைொ ஒவ்கெொரு ஜ ள்வியொ
எடுத்து ரெப் ொர். ஆனொல் மூத்தெள் அரதகயல்லொம்
ண்டு க ொள்ளொைல் கீஜழ தள்ளி அல்லது ர யில்
கிரைப் ரத எடுத்து வீசி எறிந்து ைண ளைொ ைொற்றிக்
க ொண்டு இருப் ொள். அப்ஜ ொதும் கூை ரைக்குட்டி அழ
ைொட்ைொர். தன் பிடிெொதத்ரத ைொற்றிக் க ொள்ளொைல் நீ
கசய்தது தெறு என் து சுட்டிக் ொட்ை இந்தப் பிைச்சரன
அடுத்தடுத்த ட்ைத்திற்கு ந ர்ந்து க ொண்ஜையிருக்கும்.

ரைசி ை ளின் ஆரச எதிர் ொலத்தில் ைருத்துெைொ
ஜெண்டும் என் து. ஆனொல் அதற்குண்ைொன தகுதி ள்
அத்தரனயும் அெளிைம் உண்டு என் ரதப் ல முரற
ெனித்து இருக்கின்ஜறன். ஆனொல் ஊக்குவித்தது இல்ரல.
இப்ஜ ொது அெள் கசொல்லும் லட்சியம் எதிர் ொலத்தில்
ைொறக்கூடும். அெளுக்கு நரை முரற எதொர்த்தம் புரிந்து
க ொள்ளும் ொலத்தில் அந்த லட்சியத்தில் எந்த அளவுக்கு
விருப் த்துைன் இருக்கிறொள் என் தொல் ைட்டுஜை நொங் ள்
அெர் ள் ஆரசரய ஊக்குவிப் தில்ரல.
நைந்து
க ொண்டிருக்கும்
விெொதங் ரள
நொனும்
ைரனவியும்
ெனிக் ொதது ஜ ொலஜெ உள்ெொங்கிக்
க ொண்டு இருப்ஜ ொம். குறிப் ொ ச் சண்ரையின் ஜ ொது
அெர் ள்
உ ஜயொ ப் டுத்தும்
ெொர்த்ரத ளின்
லொெ த்ரதக் ெனித்துக் க ொண்டிருப்ஜ ன்.
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நொன் தடுைொறிப் ஜ ொய்விடுஜென். எெர் க் மும் சொய்ந்து
விை முடியொது. அெைெர் ருத்துக்ரள என் முன்னொல் நின்று
க ொண்டு உைக் ப் ஜ சி என்ரனக் தி லங் ரெத்துக்
க ொண்டிருப் ொர் ள்.
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ஒரு சின்ன அசிங் ைொன ெொர்த்ரத ள் கூை ெைொது. ெந்தொல்
நொன் என்ன கசய்ஜென் என் து அெர் ளுக்கு நன்றொ ஜெ
கதரியும். ெொக்குெொதம் கசய்து க ொண்டிருக்கும் இைண்டு
ஜ ருஜை ரைசியொ என்ரனப் ஞ்சொயத்து ஜைரையில்
உட் ொை ரெத்து விடுெொர் ள். நொன் ைரனவிரய
அரழப்ஜ ன். "அெள் ளுக்கும் உங் ளுக்கும் ஜெற
ஜெரலஜய இல்ரல....... என்ரன விட்ருங் " என் ொள்.

எனக்குச் சுெொைஸ்யைொ இருக்கும். பிைச்சரன ரள விட்டு
விட்டு
அெர் ள்
ஜ சுெரத
ஊக்குவித்துக்
க ொண்டிருப்ஜ ன். ஒருெர் க் ம் உள்ள விசயத்ரத அதன்
நியொயத்ரத அடுத்தெளுக்கு எடுத்துச் கசொல்லி புரிய ரெக்
முயற்சிப்ஜ ன்.
மூத்தெள் விை ைொட்ைொள்.
அெள் க் முள்ள நியொயத்ரத எனக்குப் புரியரெப் ொள்.
நொன்
திடீகைன்று
அெள்
க் முள்ள
உண்ரை
நிலெைங் ரளச் கசொல்லி அெள் க் ம் உள்ள நிரலரய
எடுத்துக் க ொண்டு அெளுக்குச் சொத ைொ ப் ஜ ச,
ரைக்குட்டி ஜ சுெரத விட்டு விட்டு என் தரலமுடிரய
க ொத்தொ ப் பிடித்துக் க ொண்டு முன்னும் பின்னும் ஆட்ை
ஆைம்பித்து விடுெொள். என்னுள் க ொறி றக் ஆைம்பித்து
விடும்.
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நொன்
டித்துக்
க ொண்டிருக்கும்
சைொச்சொைங் ரள
வீசிகயறிய முயற்சிப் ொள். முடிவுக்கு ெைொைல் ஜ ொய்க்
க ொண்ஜையிருக் திடீகைன்று இைண்டு ஜ ருக்கும் நி ைொன
ர லப்பு என்கிற ரீதியில் பிைச்சரன அடுத்தக் ட்ைத்திற்கு
ந ரும். இப்ஜ ொது தொன் இந்த ெொக்குெொதத்தில்
சம்ைந்தப் ைொதெள் "அப் ொ இெங் கைண்டு ஜ ரும் க ொய்
க ொய்யொ ஜ சிக்கிட்டு இருக் ொங் . இெங்
ண்ரணச்
சொமி குத்த ஜ ொகுது" என் ொள்.
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"நீங் எப்
ொர்த்தொலும் க ொய் ஜ சுற அெளுக்குச்
சப்ஜ ொர்ட் கசய்றீங் "

ைக்க ன்று இைண்டு ஜ ரும் ஒஜை கூட்ைணியில் ஜசர்ந்து
க ொண்டு அெள் ஜைல்
ொயத் கதொைங்குெொர் ள்.
எப்ஜ ொதும் இெர் ரளப் ஜ ொல ஜதரெயில்லொைல்
சண்ரைக்குப் ஜ ொ ைொட்ைொள். ஒருெர யில் இருெரும்
அதிமு
ொை அல்லது திமு
ொை கூைைணி தொன்.
யொருக்கு என்ன ஆதொயம் என் ரத அடிப் ரையொ க்
க ொண்டு கசயல் ட்டுக் க ொண்டு இருப் ெர் ள்.
ஆனொல் எப்ஜ ொதும் சண்ரைக்குப் ஜ ொ ொத ைற்கறொருெள்
ரழய ம்யூனிஸ்ட் ட்சி ஜ ொலஜெ இருப் ொள். தன்
க ொள்ர , தன் ஜநொக் ம், தன் ெொழ்க்ர
என் தொ
இருப் ெளுக்கு என் கசல்லம் அதி ம் உண்டு. ைரனவி ல
முரற இந்த என் குணொதிசியத்ரதக்
ண்டிக்
சற்று
ைரறமு ைொ
இெளுக்கு
ஆதைவு
க ொடுப்ஜ ன்.
சண்ரைக்குப் ஜ ொ ொைல் அரைதியொய் இருப் ெள் அழத்
கதொைங்குெொள். நொன் எனது வீட்ஜைொ அதி ொைத்ரதப்
யன் டுத்தி வீட்டில் எப்ஜ ொதும் அரைதியொய் இருப் ெள்
க் ம் சொய்ந்து விடுஜென்.
ஆனொல் இந்தச் சொமி ண்ரணக் குத்திடும் ெொர்த்ரத ள் யொர்
இெர் ளுக்குக் ற்றுக் க ொடுத்தொர் ள் என் ரத ஜயொசிக் த்
கதொைங்குஜென்.
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குழந்ரத ளின் எதிர் ொல ஆரச ள் முதல், அெர் ளின்
நி ழ் ொல விருப் ங் ள் முதல் எரதயும் நொஜனொ
ைரனவிஜயொ கசொல்லிக் க ொடுப் தில்ரல. எங் ள்
விருப் ங் ரள அெர் ள் ஜைல் திணிப் தும் இல்ரல.

ொைணம் இன்ரறய எங் ள் ெொழ்க்ர சூழ்நிரல நொரள
எப் டி ஜெண்டுைொனொலும் ைொறிப் ஜ ொ லொம். அெர் ளின்
ஆரச ள் விஸ்ரூ ம் எடுத்து ெளர்ந்து அரத நிரறஜெற்ற
முடியொத ட்சத்தில் அது குழந்ரத ளுக்கு ஒரு தொக் த்ரத
உருெொக் க்கூடும். ஒவ்கெொருெரும் ஒவ்கெொருவிதைொன
ஆரச ரள ெளர்த்து ரெத்திருக்கிறொர் ள்.
அெர் ள் என்னெொ ஆ ஜெண்டும் என் து ெரைக்கும்
அெர் ளுக்குள் ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வு இருக்கிறது. அது
கெறும் னெொ இல்லொைல் அெவ்ப்ஜ ொது அது குறித்துப்
ஜ சுகிறொர் ள். அெர் ள் ரெத்துள்ள ஒவ்கெொரு னவுக்குப்
பின்னொலும்
உரழக்
ஜெண்டிய
விசயங் ரள
அெர் ளுக்குப் புரிய ரெக் முயற்சிக்கின்ஜறொம்.
அந்தக் னகென் து ஆழ்ைனத்தில் இருக் ஜெண்டுஜை
தவிை நி ழ் ொலத்தில் அது குறித்துக் ெரலப் ை, ஜயொசிக்
ஜெண்டிய
அெஸ்யமில்ரல
என் ரதப்
புரியரெத்துள்ஜளொம்.
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ஆனொல் என்னவிதைொன
ருத்துக் ரள,
ரத ரள
அெர் ளுக்கு உணர்த்திக்
ொட்டினொலும் அெர் ளின்
தனிப் ட்ை குணொதிசியங் ள் என் து புரிந்து க ொள்ள
முடியொததொ ஜெ இருக்கின்றது. ஒவ்கெொருெரும் அெைெர்
ங்குக்குச் சுயநலைொ த்தொன் இருக்கிறொர் ள்.
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ள்ளி ெொழ்க்ர யில் முக்கியைொன தருணங் ள் இைண்டு.
ஒன்று
த்தொம் ெகுப்பு. ைற்கறொன்று
னிகைண்ைொம்
ெகுப்பு. இதில் நொம் எடுக்கும் ைதிப்க ண் ள் தொன் நம்
எதிர் ொல ெொழ்க்ர ரயத் தீர்ைொனிக்கும் சக்தி ரைத்தது
என் ரத அெர் ளுக்கு உணை ரெத்துள்ஜளொம்.

ஒற்றுரைரய ெலியுறுத்தி ஓைொயிைம் ரத ள் கசொன்னொலும்
ஜ ட்டுக் க ொள்கிறொர் ள். ஆனொல் ஒவ்கெொருெரின்
கசயல் ொடு ளின் ைொர்வின் க ொள்ர ஜ ொல அெைெர்
பிரழக்கும் ெழிரயத்தொன் எடுத்துக் க ொள்கிறொர் ள்.
க ரும் ொலும் இைவு ஜநைங் ளில் தூங்கும் சையத்தில்
அெர் ள் ஜ ட்கும் ரத ரளச் கசொல்ெதுண்டு. அதுவும்
மூன்று ஜ ர் ளின் ஆரச ரள நொம் தொன் சரிகசய்து
ஏஜதொகெொன்று குறித்துச் கசொல்ல ஜெண்டும்.
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தொைதைொ வீட்டுக்குள் ெரும் ஜ ொது ஜ ட்டுக் க ொண்ஜை
இருப் ெர் ரள ைரனவி அைக்கி தூங் ரெத்து விடுெொள்.
ரத கசொல்லிக் க ொண்டு ெரும் ஜ ொது அெர் ளுக்குத்
தூக் ம் ெந்தொலும் க ொட்ைொவிரய அைக்கிக் க ொண்டு
ஜ ட்டுக் க ொண்டு இருப் ொர் ள்.
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க ரும் ொலும் ைந்திைக் ரத ள். அதுவும் வில்லன்
இருக் க்கூைொது. ரதயில் ெரு ெர் ள் எெரும் ரைசி
ெரைக்கும் க ட்ைெர் ளொ
இருக் க்கூைொது என் து
ஜ ொன்ற ல சட்ைதிட்ைங் ள். திடீர் என்று கசொல்லுங்
கசொல்லுங் என்கிற ஜ ொது நொம் அதற்கும் தயொைொ இருக்
ஜெண்டும். முதல் ெரி கசொல்லும் அடுத்த ெரியில்
சுெைொஸ்யம் இருக் ஜெண்டும். குறிப் ொ நர ச்சுரெ
அதி ம் இருக் ஜெண்டும். ரைசி ெரைக்கும் ஒவ்கெொரு
முடிச்சொ அவிழ்த்துக் க ொண்ஜை ெை ஜெண்டும். ஆனொல்
அெர் ள்
ொர்ரெயில் அது கெறும்
ப்ஸொெொ
இருக் க்கூைொது.
எனக்கு எப்ஜ ொதும் செொலொ ஜெ
இருக்கிறது.

இெர் ள் தூங்கி விட்ைொர் ள் என்று நிரனத்துக் க ொண்டு
நொம் எழ முயற்சித்தொல் அப்புறம் என்னொச்சு? என்று
ஒருெரின் குைல் ெரும். கைொத்தத்தில் அெர் ளின்
ஜதரெரய நொம் நிரறஜெற்றிய ஆ ஜெண்டும் என்ற
சுதொரிப்பு இருக்கிறது.
ஆனொல் நிச்சயம் என்றுஜை சொமி
ற்றிய ரத ரளச்
கசொல்ல ைொட்ஜைன். ொைணம் ஆன்மீ ம் என் து அெைெர்
உணர்வு ள் ைற்றும் சந்தித்த அனு ெங் ள் உணர்த்துெது
என் தில் உறுதியொ இருக்கின்ஜறன். கெறுைஜன இந்தச்
சொமிரய கும்பிடு. இந்தச் சொமி நைக்கு இது தரும் என் து
ஜ ொன்ற ல விசயங் ரளக் ைந்த இைண்டு ெருைங் ளொ ச்
கசொல்ெதில்ரல.
ொைணம் நொன் க ற்ற அனு ெங் ள்.
எங்ஜ கசன்றொலும் அங்ஜ என்ன ஜ ொவில் இருக்கிறது
என் ரதத்தொன் முதன் முதலொ க் ஜ ட்ஜ ன். உறவினர் ள்
யொர் ெந்தொலும் அெர் ளின் குழந்ரத ள் முதன் முதலொ ச்
கசொல்லும் விசயஜை ஜ ொவிரலத் தவிை ஜெகறதும்
உங் ளுக்குத்
கதரியொதொ?
என் து
ஜ ொன்ற
ல
ஜ ள்வி ரளச்
சந்தித்துள்ஜளன்.
இந்தச்
சூழ்நிரல
டிப் டியொ ைொறிவிட்ைது.
ொைணம் நைக்கும் எந்த நி ழ்வு ரளயும் நம்ைொல் ைொற்றி
விைமுடியொது.
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தீதும் நன்றும் பிறர் தருெதில்ரல. நொம் தொன் உருெொக்கிக்
க ொள்கின்ஜறொம்..
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எந்தச் சொமியும் ெந்து உணர்த்திக் ொட்டுெதும் இல்ரல.

இது நம் ெொழ்க்ர . நொம் தொன் ெொழ்ந்தொ ஜெண்டும்.
நைக்கும் சொத ப்
ொத
அம்சங் ள் நொம் தொன்
சூழ்நிரலக்ஜ ற்றெொறு புரிந்து க ொள்ள ஜெண்டும்.
ஒவ்கெொன்ரறயும் சந்தித்ஜத ஆ ஜெண்டும். சங் ைங் ள்
கதொைர்ந்து க ொண்ஜையிருந்தொலும் நொம் க ொறுரையொ
இருந்ஜத தொன் ஆ ஜெண்டும் என் ரத எதொர்த்த ெொழ்க்ர
ற்றுக் க ொடுத்துள்ளது.
அப் டித்தொன் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்ஜறன். ஆனொலும்
உரழப்புக்கு, திறரை ளுக்கு அப் ொற் ட்ை இந்த உலகில்
ஜெறு சில ண் ளுக்குத் கதரியொத விசயங் ளும் இருக்கிறது
என் ரத நொன் உணர்ந்து இருக்கின்ஜறன்.
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எல்லொ ைத ைனிதர் ளும் சுயநலைொ த்தொன் இருக்கிறொர் ள்.
நொன் ைதப் ற்று உள்ளென் என்கிற எெரும் அந்த ைதம்
கசொல்லும் அத்தரன ருத்துக் ரளயும் பின் ற்றுெதில்ரல.
அெருக்கு என்ன சொத ஜைொ அரத ைட்டுஜை எடுத்துக்
க ொள்கிறொர் ள். ஒவ்கெொரு ைனிதனும் அதி ைொன
தகுதியற்ற ஆரச ரள ஒவ்கெொரு நொளும் ஒவ்கெொருெரும்
ெளர்த்துக் க ொண்ஜையிருக்கிறொர் ள். கநருங்கிய உறவு ள்
இறந்து ஜ ொெரத ொர்த்த ஜ ொதிலும் எெரும் திருந்த
தயொைொயில்ரல. ஆனொல் நொன்
க்திைொன் என் ரத
கெளியுல த்திற்குக்
ொட்டிக் க ொண்ஜையிருக்கிறொர் ள்.
எல்லொவிதைொன ஜ ொவில் ளுக்கும் கசல்கிறொர் ள்.

181

நைந்து முடிந்த
ல சம் வ்ங் ள் எனக்கு அெற்ரற
உணர்த்தி ொட்டியிருக்கிறது. இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்துெம்
ஜ ொன்ற ைத நம்பிக்ர ளுக்குள் அைக் விரும் வில்ரல.

இெர் ரளப் க ொறுத்தெரையிலும்
க்தி என் து ஒரு
ஜெைம். அந்தக் தொ ொத்திைத்ரத கதளிெொ ஜெ புரிந்து
ரெத்துள்ளொர் ள். இதன்
ொைணைொ ஜெ ஒவ்கெொரு
ஜ ொவில் ளிலும் கூட்ைம் நொளுக்கு நொள் குவிந்து
க ொண்ஜையிருக்கிறது. ஒருெர் ைற்றெருக்குத் கதொந்தைவு
இல்லொைல், ஏைொற்றொைல் ெொழ முடியுைொ? என்று
ஜயொசிப் தில்ரல.
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திருப்பூர் நிறுெனங் ளில் சந்திக்கும் ஆண் ள், க ண் ள்,
அெர் ளின் முரறயற்ற
ொலுணர்வு கதொைர்பு ரள
ஒவ்கெொரு
நொளும்
ொர்த்துக்
க ொண்ஜைதொன்
இருக்கின்ஜறன். இதில் ைட்டும் முதலொளி, கதொழிலொளி
என்கிற ொகு ொடு இல்லொைல் 18 ெயது க ண் ள் முதல் 60
ெயது கிழம் ெரைக்கும் புகுந்து விரளயொடிக் க ொண்டு
தொன் இருக்கிறொர் ள். அெர் ள் குடும் த்தில் நைக்கும்
பிைச்சரன ள்,
அசிங் ங் ள்
என்று
எத்தரனஜயொ
தினந்ஜதொறும் ொதுக்கு ெந்து க ொண்ஜையிருந்தொலும் அந்தத்
தெறு ள் மீண்டும் மீண்டும் நைந்து க ொண்ஜை தொன்
இருக்கிறது. ொைணம் ஆரச ள். அதி ப் டியொன ஆரச ள்.
இதுஜெ தொன் இந்த ஆன்மீ த்ரத இன்று ெரை ெளர்த்துக்
க ொண்ஜையிருக்கிறது.
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ொைணம்
ஒவ்கெொரு
ைனிதனுக்குள்ளும்
ஓைொயிைம்
ணக்கு ள். எந்தக் ஜ ொவிலுக்குச் கசன்றொலும் என்ன
கிரைக்கும்? என் தில் கதொைங்கி இந்தக்
ணக்கு
விரிெரைந்து க ொண்ஜையிருக்கிறது. ஆன்மீ ச் சுற்றுலொ
கிளம்புெர் ரள நன்றொ
ெனித்துப் ொருங் . அெைெர்
ைனம் ற்றிய கதளிவு இல்லொதெர் ளுக்கு எந்தத் கதய்ெம்
அறிரெ பு ட்டும்?

பிைொைணர் ளின் மு ம் இன்று முழுரையொ ைொறி விட்ைது.
அெர் ரளச் கசொல்லி தெறில்ரல. ஃ ொஸ்ட் புட் ஜ ொலஜெ
இன்று சைங்கு சம்பிைொதயங் ரள ைக் ள் கநொடிப்
க ொழுதில் கசய்து விட்டு அடுத்த நொஜள ெொழ்க்ர யில்
ைறுைலர்ச்சி ெந்து விை ஜெண்டும் என்று ஆரசப் டும்
ஜ ொது பிைொைணர் ள் என்ன கசய்ெொர் ள்?
முடிந்த ெரைக்கும் லொ ம் என்று ொர் ெசதி க ொண்டு றக்
ஆைம்பித்து விட்ைொர் ள். சமீ
ொலைொ இந்த ஆன்மீ த்ரத
எல்லொத் கதொரலக் ொட்சியும் சந்ரதப் டுத்த கதொைங்கி
விட்ைன. ைக் ளும் த்திரிக்ர ரளப் ொர்த்து, இலெச
இரணப்பில் க ொடுத்துள்ள குறிப்பிட்ை ஜ ொவிலுக்குப்
ரைகயடுத்தலும் நைந்து க ொண்ஜைதொன் இருக்கிறது.
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நிச்சயம் யொைொெது ஒரு பிை ல்யம் அந்தக் ஜ ொவிலுக்குச்
கசன்றொல் இது நைக்கும் என்று ஒரு
த்திரிக்ர யில்
எழுதட்டும். அடுத்த ெொைம் அந்தக் ஜ ொவிலில் கூட்ைம்
குவிய கதொைங்கும். இதன்
ொைணைொ ஜெ சொதொைண
ைனிதர் ளும்
ைவுள் அெதொைங் ள் ஜ ொல் ைொறி
விடுகின்றொர் ள்.
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ைவுள் என் ரதஜய தெறொ ப் புரிந்து க ொண்ை சமூ த்தில்
நொம் எரதயும் ைொற்றி விை முடியொது. தன் அனு ெங் ள்
மூலம் புரிந்து க ொள்ள முடியொதெர் ள் தொன் ைவுரள
ஜ ொவிலுக்குச் கசன்று தரிசிக் விரும்புகிறொர் ள். நீங் ள்
நன்றொ க் ெனித்துப் ொருங் . ஒவ்கெொரு ஊரிலும் ல
ழங் ொலத்துக் ஜ ொவில் ள் இருக்கும். ஏன் அங்ஜ கூட்ைம்
கூடுெதில்ரல?

டித்தெர் ளும் இந்த ைொய ெரலக்குள் விழுந்து
அடுத்தெர் ரளயும் க டுத்துக் க ொண்ஜையிருக்கிறொர் ள்.
அெைெர் ளின் அனு ெங் ள் தொன் ைொறுதரல உருெொக்
முடியும்.. அதற் ொன சந்தர்ப் ங் ள் சிலருக்கு ெொழ்நொளில்
கிரைத்து விடும்.
லருக்கும் கிரைக் ொத அளவிற்கு
ெொழ்ந்து முடித்துச் கசத்தும் ஜ ொய்விடுகிறொர் ள்.
நம்பிக்ர என் து அெைெர் சொர்ந்த தனிப் ட்ை விசயம்.
இதில்
நிர்ப் ந்தம்
என் து
எப்ஜ ொதும்
எங்கும்
இருக் க்கூைொது.
ஒருெருக்கு நிர்ப் ந்தம் கசய்து புகுத்தினொலும் அது நீண்ை
நொரளக்குத் தொங் ொது.

Page

184

நொம் யொரைப் பின் ற்ற ஜெண்டும் என் து நம் ர யில் தொன்
இருக்கிறது.

19. கசொம்பு இல்ைொத நொட்டொலம
ஜ ொரை விடுமுரற முடிந்து ள்ளிக்கூைம் திறக்கும் நொள்
ெந்துவிட்ைது. வீட்டில் குழந்ரத ள் எப் ைொ ள்ளிக்கூைம்
திறக்கும்? என்று ஆெலுைன் ொத்திருக்கிறொர் ள். சற்று
ெளர்ந்து நிற்கும் இெர் ளின் ைஜனொ ொெங் ள், ஜ ச்சு ள்,
நைெடிக்ர ரள இந்த முரற ெனித்த க ொழுது ல
விசயங் ரளப் புரிந்து க ொள்ள முடிந்தது. இைண்டு
ெொைங் ள்
விடுமுரற
இருந்தொஜல
ஜ ொதுைொனது.
உைனடியொ ப்
ள்ளி
திறந்தொல்
ைெொயில்ரல
என்கிறொர் ள்.
ொைணம் விடுமுரற சந்ஜதொஷங் ரள
அெர் ளொல் முழுரையொ அனு விக் முடியவில்ரல.
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என்னுரைய
ள்ளிக்கூைக்
ஜ ொரை
விடுமுரற
க ொண்ைொட்ைங் ள்
இப்ஜ ொது
என்
ைனதில்
நிழலொடுகின்றது. ஜதர்வு எழுதி முடித்து வீட்டுக்குள்
நுரழயும் க ொழுஜத ர க் ட்ரை தூக்கி ஏஜதொகெொரு
இைத்தில் தூக்கி எறிெதில் இருந்து கதொைங்கும். அந்த
இைண்டு ைொதங் ளும் இைவு ஜநைத்ரதத் தவிை வீட்டுக்குள்
இருந்தஜத இல்ரல.
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குறிப் ொ
இங்குள்ள புறச்சூழல் இெர் ள் விரும்பும்
அளவுக்குச்
சிறப் ொ
இல்ரல.
வீட்ரை
விட்டு
இறங்கினொல் ெொ னங் ள்
றக்கும் கதரு. ைைங் ள்
எதுவுஜை இல்லொத குடியிருப்பு. திருப்பூருக்குள் சுற்றிப்
ொர்க் எந்த இைமும் இல்ரல. ஜ ொக்குெைத்து கநரிசரலப்
ொர்த்து நொனும் எங்ஜ யும் அரழத்துச் கசல்ல விரும்புெதும்
இல்ரல. ைற்றெர் ரளப் ஜ ொல ைொம்பீ த்திற் ொ
எங்ஜ யும் கசல்ெதும் இல்ரல.

அடிக்கும் கெயில் அத்தரனயும் தரலயில் தொன் இருக்கும்.
ஓடித் திரிந்த ொலங் ரள இன்று குழந்ரத ளுக்கு ெழங்
முடியவில்ரல. உறவினர் வீடு, ழகியெர் வீடு என்று எந்த
இைத்திற்கு அனுப்பினொலும் கெகு விரைவில் இெர் ளுக்கு
அங்குள்ள சூழ்நிரல அலுத்துப் ஜ ொய்விடுகின்றது. ஒஜை
ஜ ொருப் ொ........ வீட்டுக்கு ெந்து விடுகின்ஜறொம் என்று
திரும்பி ெந்து விடுகின்றொர் ள்.
ஆனொல்
என்னுரைய
ள்ளிக்கூை
ெொழ்க்ர யில்
அலுப்க ன் ஜத துளிகூை இல்ரல. இருப் ரத ரெத்து
அனு வித்தல் என்ற ஜநொக் த்தில் ெொழ்க்ர இருந்தது.
இன்று இெர் ளுக் ொ ஜெ என்று உருெொக்கிக் க ொடுத்த
ஒவ்கெொரு விசயங் ளும் அடுத்தடுத்த ஜதைல் என்ற
நிரலக்கு ைொற்றியுள்ளது.
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மூட்ரை தூக்கி பிரழப்பு நைத்தும் கூலி ஜெரல ொர்ப் ெர்
இைவு ஜநைத்தின் ஜ ொது எந்த அளவுக்கு அசந்து தூங்குெொஜைொ
அரதப் ஜ ொலஜெ அடித்துப் ஜ ொட்ைது ஜ ொல தினமும்
தூங்குகிறொர் ள்.
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ஒவ்கெொரு ெசதி ரளயும் எதிர் ொர்த்து ழகியெர் ளொல்
தங் ரள ைொற்றிக் க ொள்ள முடியொைல் தடுைொறுகிறொர் ள்.
இதற்கு ஜைலொ கதொரலக் ொட்சி விடுமுரறயின் ொதி
நொட் ரள ஆக்கிைமித்து ஆை அரசய விைொைல் ஒஜை
இைத்தில் அைை ரெத்து விடுகின்றது. ண்ெலி, ழுத்துெலி
என்று கதொைங்கி ரைசியில் கைொத்த உைம்பும் ஜசொர்ந்து
ஜ ொய் நிற்கும் ஜசொர்ரெ அெர் ளின் இைவு ஜநை தூக் த்தின்
ஜ ொது ொர்க் முடிகின்றது.

ஒரு நொரளக்கு 12 ைணி ஜநைம் தூங்குகிறொர் ள்.
லில்
தூங் ரெக் முடியவில்ரல. ள்ளிக்கூைம் இல்ரல தொஜன
என் து ஜ ொன்ற வீட்டில் உள்ள ெக் ொலத்து ெொர்த்ரத ள்
அெர் ளின் தூக் ஜநைத்ரத தினந்ஜதொறும் அதி ப் டுத்திக்
க ொண்ஜையிருக்கிறது. தினசரி கசய்ய ஜெண்டிய அன்றொைக்
ைரை ள் அத்தரனயும் தரலகீழொ ப் ஜ ொய்விட்ைது.
புரிய ரெக்
முடியவில்ரல. புரிந்து
சூழ்நிரலயிலும் அெர் ளும் இல்ரல.

க ொள்ளும்

ள்ளிக்கூை நொட் ளில் அனு விக் முடியொத அத்தரன
சுதந்திைங் ரளயும் ஒவ்கெொரு நொளும் முழுரையொ
அனு விக்கிறொர் ள். விரும்பிய அத்தரனயும் கிரைக்கிறது.
வீட்டுக்குள் அெர் ள் விரும் ொத எந்த நி ழ்வும் நைப் தும்
இல்ரல. சம்ைர் ஜ ொர்ஸ் என்ற எந்தக் ண்றொவிக்கும்
நொங் ள் அனுைதிப் து இல்ரல.
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நொம்
நுரழந்தொலும்
ரைசியில்
அெர் ளுக்குக்
ட்டுப் ட்டுத்தொன் நைக் ஜெண்டுஜை தவிை அெர் ரள
ட்டுப் டுத்த முடியொத சூழ்நிரல உருெொகி விடுகின்றது.
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உனக்கு என்ன ஜெண்டும் என் ரத நீஜய தீர்ைொனித்துக்
க ொள். உனக்குச் கசஸ் ஆை ஆரசயொ? அதற் ொன
க ொருட் ள் ெொங்கித் தருகின்ஜறன். க் த்து வீட்டில் உள்ள
அண்ணன் எப் டி விரளயொடுகிறொர் என் ரதப் ொர்த்து
நீஜய ற்றுக் க ொள். என்ரன அரழக் ொஜத. எனக்கு அதில்
விருப் மும் இல்ரல. ஜநைமும் இல்ரல. இது ஜ ொலத்தொன்
ஒவ்கெொரு விரளயொட்ரையும் அெர் ளொ த் ஜதடித் ஜதடி
ற்றுக் க ொள்ளத் ஜதரெயொன சூழ்நிரலரய உருெொக்கிக்
க ொடுக்கின்ஜறொம்.

மூெருக்கும் நைக்கும் ஞ்சொயத்தில் ரைசியில் வீஜை
ஜ ொர்க் ளம் ஆகிவிடுகின்றது. அடுத்தெர் ளிைம் அனுப்பும்
ஜ ொது க ொட்டிப்
ொம் ொய் அைங்கி விடுகிறொர் ள்.
ைற்றெர் ளுைன் ழகும் ஜ ொது நைக்குத் ஜதரெயொன
அனுசைரண ஜெண்டும். அதற்கு ஜைலொ உண்ரையொன
உரழப்பின் மூலம் ைற்றெர் ரளக் கூர்ந்து ெனிப் தன்
மூலம்
ல விசயங் ரளக்
ற்றுக் க ொள்ள முடியும்
என் ரதக் குறிப் ொல் உணை ரெக்கின்ஜறொம்..
ஆனொலும்.........
நொம்
ெொழும்
குடும் ச்
சூழ்நிரலயில்
ஓழுக் ச்
கசயல் ொடு ரள முன்னிறுத்தி அெர் ரள உருெைொ
ைொற்ற முயற்சித்தொலும் கெளி உல ம் க ொடுக்கும்
தொக் மும், இெர் ள் ைற்றெர் ரளப்
ொர்த்து
ற்றுக்
க ொள்ளும் கசயல் ொட்டின் மூலமும், ஜதரெயற்ற ல
விசயங் ரளயும்
க ொண்டு
ெந்து
ஜசர்த்துக்
க ொண்டிருக்கிறொர் ள்.
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இதனொல் இெர் ள் க றும் தொக் கைன் து இறுதியில் நீயும்
கைௌத்திைம் ழகு என் தொ த்தொன் கசொல்லிக் க ொடுக்
ஜெண்டியிருக்கிறது. ணம் என்ற ஒரு ெொர்த்ரத இங்ஜ
எல்லொெற்ரறயும் தீர்ைொனிக்கின்றது. உடுக்கும் உரை,
உண்ணும் உணவு முதல் ஜ ச்சில் ொட்ை ஜெண்டிய
ைொம்பீ ம் ெரைக்கும் ெளரும் பிஞ்சு ைனதில் இந்தச் சமூ ம்
க ொஞ்சம் க ொஞ்சைொ
விஷத்ரத தொன் விரதத்துக்
க ொண்டிருக்கிறது.

உள்ஜள கெளிஜய என்று ஒரு ஆடு புலி ஆட்ைைொ த்தொன்
சை ொல ெொழ்க்ர யில் குழந்ரத ள் ஜ ொைொடி தங் ரள
நிரல நிறுத்திக் க ொள்ள ஜெண்டிள்ளது.
தினந்ஜதொறும்
சையம்
கிரைக்கும்
ஜ ொகதல்லொம்
ைற்றெர் ளுைன் ழகிய தொக் த்தில் தனக்குத் தொஜன என்று
ஜயொசிக் த் கதொைங்குகிறொர் ள். இதுஜெ குழந்ரத ளுக்குத்
தொன் ைட்டும் என்ற எண்ணத்ரதயும் ைரறமு ைொ
ெளர்த்துக் க ொண்டிருக்கிறது.
சுயநலம் ஜைஜலொங்குகின்றது. ஜ ொட்டி க ொறொரை
அதி ைொகி விடுகின்றது. தொன் கசய்ெது தொன் சரிதொன் என்று
ஜ சத் கதொைங்கிறொர் ள். நவீன கதொழில் நுட் ங் ரளக்
ற்றுக் க ொள்ெதில் குரறஜயதும் இல்ரல என்ற ஜ ொதிலும்
இெர் ளொல் உருெொகும் ஒவ்கெொரு செொல் ரளயும்
ைரனவியொல் சைொளிக் முடியொைல் தடுைொறுகின்றொர்.
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எத்தரன முரற ஒற்றுரை குறித்த ரத ள் கசொன்னொலும்
சுெொைசியம் என்ற ஜநொக் த்தில் ஜ ட்டுக் க ொள்கிறொர் ஜள
தவிை ொரல எழுந்தது முதல் இைவு தூங் ப் ஜ ொகும்
ெரைக்கும் நைக்கும் வீட்டுக்குள் நைக்கும் ஞ்சொயத்து ரள
நொன் ஒவ்கெொரு ெொை ஞொயிற்றுக் கிழரை ைட்டும் தொன்
ொர்க் ெொய்ப்பு கிரைக்கின்றது. ைற்ற ஆறு நொட் ளிலும்
ைரனவி
தொன்
ஆலைைத்தில்
கசொம்பு
இல்லொத
நொட்ைொரையொ ஜநைத்திற்கு தகுந்தொற் ஜ ொலத் தீர்ப்பு ரள
ைொற்றி ைொற்றிச் கசொல்லி சைொளித்து எப் ைொ
ள்ளி
திறக்கும்? என்று ஆெலுைன் ொத்திருக்கிறொர்.

20. ந ொலட விடுமுலற -- க ொடுலமயும் குமுறலும்
நொன் வீட்டுக்குள் நுரழந்த ஜ ொது மூெரும் புதுப்ர யில்
அெர் ளின் இந்த ெருைத்திற் ொன புத்த ங் ரள அடுக்கிக்
க ொண்டிருந்தொர் ள். வீட்டுப் பூசொரி ெருைந்ஜதொறும்
கசொல்லும் அஜத உ ஜதச ெொர்த்ரத ரளச் கசொல்லிக்
க ொண்டிருந்தொர்.
“ ர்ச்சீப்,க ன்சில், ைப் ர் என்று எரதயொெது கதொரலத்து
விட்டு ெந்தொல் நிச்சயம் ெொங்கித் தை ைொட்ஜைன்” என்ற
ஜ ொது கதரியொத்தனைொ நொன் ெொரயத் திறந்து விட்ஜைன்.
“ஆைொப் ொ. எனக்கிட்ஜை ெந்து ஜ ட் க்கூைொது” என்ஜறன்.
பூசொரியின் ஜ ொ ப் ொர்ரெ என் க் ம் திரும்பியது.
“இெங் ரளக் க டுத்தஜத நீங் தொன்” என்றொர்.
சிரித்துக் க ொண்ஜை “நொன் என்ன தப்புச் கசய்ஜதன்?
என்ஜறன்.
க ொறிரய
ற்ற
கதொைங்கியது.

ரெக் ப்

ட்ைொசு

கெடிக் த்
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நைக்குத்தொன்
ெொன் எப்ஜ ொதும் நொக்கில் இருப் ெர்
தொஜன. ெொய் சும்ைொயிருக்குைொ?
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“கதொரலத்து விட்ஜைன் என்று ெந்து நின்றதும் ஜ ொய்ப்
புதுசு ெொங்கிட்டு ெந்துடுன்னு யொர் கசொன்னொ?” என்று என்
மு த்ரதப்
ொர்க்
தரலரயக் குனிந்து க ொண்ஜை
அரறக்குள் கசன்ற ஜ ொது உள்ஜள உரையொைல் நைந்து
க ொண்டிருந்தது.

பூசொரி எத்தரன ைணி ஜநைம் இெர் ரளப் டுத்தி எடுத்துக்
க ொண்டிருப் ொஜைொ?
என்று
நிரனத்துக்க ொண்ஜை
சூழ்நிரலரய ைொற்ற ஜெண்டும் என்று க ொதுப் ரையொன
ஜ ள்விரயக் ஜ ட்டு ரெக் அடுத்த கெடிக் ொன அச்சொைம்
என்று கதரியொைல் ஜ ொய்விட்ைது.
“என்னப் ொ நொரளக்குப் ள்ளிக்கூைம் திறக் ப் ஜ ொகுதொ?
“ஆைொ அதுக்க ன்ன
சீறிப் ொய்ந்து ெந்தது.

இப்ஜ ொ?”

மூத்தெரிைமிருந்து

பூசொரி ெொரய க ொத்திக் க ொண்டு சிரித்துக் க ொண்டிருந்தொர்.
ஒவ்கெொரு முரறயும் பூசொரி மூெரையும் உட் ொை ரெத்து
அசைொைல் ெறுத்து எடுத்துக் க ொண்டிருப் ொர். அெர்
தொளித்துக் க ொண்டிருக்கும் ஜ ொது ைகுடிக்குக் ட்டுப் ட்ை
ொம்பு
ஜ ொல
அெர்
மு த்ரதஜய
ொர்த்துக்
க ொண்டிருப் ொர் ள்.
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"என்னப் ொ ஜெற ஏதொெது ெொங்கித் தை ஜெண்டியிருக் ொ?"
என்ஜறன்.
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இெர் ரளக்
ொப் ொற்ற ஜெண்டுஜை? என்று நொன்
ஆட்ைத்திற்குள் நுரழந்தொல் மூெரில் இருெர் என்ரனக்
விழ்ப் தில் தொன் குறியொ இருப் ொர் ள். இதிலும் ஒருெர்
ஜல கில்லொடி. ட்சி தொெல் தரைச் சட்ைத்ரதக் ண்டு
க ொள்ளொதெரைப் ஜ ொலக் ொரியத்ரதப் க ொறுத்து என்
க் ம் சொய்ெொர். ஆனொல் மூன்று ஓட்டு ளில் ஒரு ஓட்டு என்
க் ம் நிைந்தைைொ இருக்கும். எப்ஜ ொதும் என் சூழ்நிரல
இப் டித்தொன் என்று கதரிந்த ஜ ொதிலும் விைொைல்
ஜ ட்ஜைன்.

இருெர் ஜெ ைொ “எல்லொஜை ஓ.ஜ ப் ொ” என்றொர் ள்
ஒருெர் ைட்டும் ஜெ ைொ ஜயொசித்துக் க ொண்ஜை "இன்னும்
ஒரு விசயம் ொக்கியிருக்கு" என்றொர்.
நொன் என்ன என்று ஜ ட் தற்குள் "ஸ்ஜ ொர்ட்ஸ் ஷு"
என்றொர்.
அதொெது தனிப் ட்ை முரறயில் ொரலயில் ஓட்ைப் யிற்சி
எடுக் அதற்கு ஒரு ஷு உள்ளது என்று கதரியொத்தனைொ
ஏற் னஜெ கசொல்லி ரெத்திருந்தரதக் க ட்டியொ ப்
பிடித்துக் க ொண்டு ரெத்து சில ெொைங் ளொ நிரனவு
டுத்திக் க ொண்ஜை இருக்கின்றொர். எனக்குத் கதரியும்.
இெர் ஆட்ைத்திற்குள் நுரழந்து விட்ைொல் நொன் அம்ஜ ல்.
பூசொரி என்ரன ஏறிட்டுப் ொர்க் நொன் கைதுெொ கெளிஜய
ந ை முயற்சித்ஜதன்.
"அப் ொ உங் ரளத்தொன் கூப்புடுஜறன். எனக்குப் தில்
கசொல்லொைல் ஜ ொய்க்கிட்ஜையிருந்தொ எப் டி? " என்றொர்.
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உைஜன என் சட்ரைப்ர , அரலஜ சி, ர யில் உள்ள
ண்ணொடி என்று ர க்கு எட்டும் சைொச்சொைங் ளில்
ர ரள விட்டுப் றிக் த் கதொைங்குெொர்.

192

"இல்லம்ைொ கசல் ைெர் எடுக் ல. இரு ஜ சிட்டு
ெந்துடுஜறன்" என்ற டி ந ை ஜெ ைொ
ஓடிெந்து
ெொசல் டியில் ர ரள விரித்துக் க ொண்டு “உள்ஜள
ஜ ொங் ” என்றொர். நிச்சயம் இன்ரறக்கு ஆப்பு தொன் என்று
ைரனவி முனங்கிக் க ொண்ஜை கசொன்ன ெொர்த்ரத என்
ொதிலும் விழுந்தது. தவிர்க் முடியொைல் உள்ஜள ெந்ஜதன்.
மிைட்டி ணிய ரெக் முடியொது.

வீட்டுக்குள் ைண ளம் உருெொகும். மூெரில் மூத்தெர்
ஆணொ ப்
பிறந்திருக்
ஜெண்டியெர்.
ொெல்துரற
அதி ொரியொெது தொன் என் லட்சியம் என்று கசொல்லியுள்ளொர்.
யொர் கசொல்லிக் க ொடுத்தொர் ள்? எதனொல் இந்த ஆரச
ெந்தது என் து குறித்து எனக்குத் கதரியொது.
இைண்ைொம் ெகுப்பு கசன்ற ஜ ொஜத இந்த ஆரசரயச்
கசொல்லிவிட்ைொர். இந்த ெருைம் ஐந்தொம் ெகுப்பு
கசல்கின்றொர். அசொத்தியைொன திறரை ள் உரையெர். இது
தொன் எனக்குப் ல சையம் பிைச்சரன ரள உருெொக்கிக்
க ொண்ஜையிருக்கிறது. இெர் ொலர் ள்ளியில் நுரழந்தது
முதல் இன்று ெரைக்கும் ெகுப்பில் முதல் இைத்ரதத் தக்
ரெத்துக் க ொண்ஜை தொன் இருக்கின்றொர்.
ஆங்கிலம்
யிற்று
கைொழி
என்றொலும்
தமிழ்
ெழிக் ல்வியில் உள்ள புரிதரல கதொைக் த்தில் புரிய
ரெக்
இன்று இைண்டு கைொழிஜயொடு ஹிந்தியிலும்
தன்ரனச் சரியொ நிரல நிறுத்திக் க ொண்டு விட்ைொர்.
இெருக்கு ரலயொர்ெம் என் து ைசிக் ைட்டுஜை. அந்தப்
க் ஜை கசல்ல ைொட்ைொர். ஆதரிக் வும் ைொட்ைொர்.
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கூட்ைத்ஜதொடு ஜ ொவிந்தொ ஜ ொடும் அந்த நைனத்திற் ொ
இெர் வீட்டில் கசய்யும் ந்தொ என் ரதச் கசொல்லி ைொளொது.
ஆனொல் இதற்குப் பின்னொல் ஒரு நுண்ணைசியல் உண்டு.
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ஆனொல் வீட்டில் ரைசிப் ொர்ட்டிக்கு இந்தக் ரலயொர்ெம்
தொன் மூச்ஜச. அெருக்கு வீட்டில் நொன் ரெத்துள்ள க யர்
ஜில் ஜில் ைைொைணி. ஒவ்கெொரு ஆண்டு விழொவிலும்
இெரின் நைனம் இருந்து விடுகின்றது.

அந்த நைனத்திற் ொ ப் ள்ளி ெசூலிக்கும் ணத்தில் நவீன
ை ஆரை ள் என்ற க யரில் தைப் டும் ஆரை ரள அன்று
ைட்டுஜை யன் டுத்த முடியும். அத்துைன் உதட்டுச் சொயம்
என்ற க யரில் ஒப் ரன கதொைங்கி ஏைொளைொன
விசயங் ளும்
உண்டு.
அெருக்குப்
பிடித்த
ல
சைொச்சொைங் ள் இருப் தொல் மிகுந்த ஆர்ெத்துைன் லந்து
க ொள்கின்றொர்.
ஆண்டு விழொ நைக் ப் ஜ ொகும் அந்த ஒரு ைொதத்தில் வீட்டில்
இருப் ெர் ரளப்
டுத்தி எடுப் கதன் து இெரின்
ர ெந்த ரல. ஆனொல் நடுஜெ இருக்கும் ஒருெருக்கு இது
ஜ ொன்ற எந்த அக் ப் ஜ ொர் ரளயும் ண்டு க ொள்ெஜத
இல்ரல. "நொன் மிஸ் ஆ ப் ஜ ொஜறன்" என் ஜதொடு
குடும் க்
குத்து
விளக் ொ
இருப் திஜலஜய
திருப்தியரைந்து விடுகின்றொர்.
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மூத்தெர் முதன் முதலொ ப் ள்ளியில் நுரழந்து முதல்
மூன்று ெருைங் ளில்
லந்து க ொண்ை அத்தரன
விரளயொட்டு ளிலும் ஜ ொப்ர ரள அள்ளிக் க ொண்டு
ெந்தொர். கதொைர்ந்து ெந்த ெருைங் ளில் ஜ ச்சு ட்டுரைப்
ஜ ொட்டி ள் என்று எரதயும் விட்டுரெக் வில்ரல.
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இெர் ள் டிக்கும் ள்ளியில் ஐந்தொம் ெகுப்புக்கு பிறகு
தொன் ைொணெர் ரள விரளயொட்டில் ஈடு டுத்துகின்றொர் ள்.
விரளயொட்டு,
நூல ம்
என்று
ஒவ்கெொன்றுக்கும்
ெருைந்ஜதொறும்
ட்ைணம்
ெொங்கினொலும்
பிைஜயொ னமில்ரல. நொனும் ஜநரிரையொ ச் கசன்று
ஜ ொைொடிப் ொர்த்தும் லன் பூஜ்யம் தொன்.

ஆனொல்
அடுத்தடுத்து
ள்ளி
நிர்ெொ ம்
புதிய
ட்டிைங் ரளக் ட்டுெதில் தொன் குறியொ இருக் ப் ல
திறரை ரளக் க ொண்ை ைொணெர் ள் கசய்ெதறியொது
இருக்கின்றனர்.
டிப் ரதத் தவிை ஜெறு ஒன்றும்
ஜதரெயில்ரல
என் தொ
ைொற்றி
விட்ைனர்.
குழந்ரத ளுக்கு விரளயொட்டு கைொம் முக்கியம் என்று
கசொல்லி ரெக் வீட்டுக்குள் ஒவ்கெொன்ரறயும் ெொங்கி ெை
ஜெண்டியதொகி விட்ைது.
ஒன்றின் ஆர்ெம் தீர்ந்து ஜ ொய் அடுத்த விரளயொட்டில்
ஆர்ெம் கதொைங்கும். ஒரு ொயலொன் ரைக்குத் ஜதரெயொன
அத்தரன க ொருட் ளும் ஜசைத் துெங்கியது. இதில்
ள்ளியில் நைக்கும் ைொத்ஜத ெகுப்பு ைட்டும் மிஞ்ச
திடீகைன்று ஒருநொள் மூத்தெர் என்னிைம் "நொன் ைொத்ஜத
ெகுப்பு ஜசை ஜெண்டும்" என்றொர்.
"ஜசர்ந்து க ொள்" என்ஜறன்.

"சரி. ஜ ட்டுக் க ொண்டு ெொ. ஆனொல் நொன் எங்ஜ யும் ெை
ைொட்ஜைன். நீ தொன் ஜ ொய்க் க ொள்ள ஜெண்டும் " என்று
ஒதுங்கி விட்ஜைன். அடுத்த ஒரு ெொைத்திற்குள் ொைத்ஜத
ஆசிரியரின் அரலஜ சி எண் ெொங்கிக் க ொண்டு ெந்து
என்னிைம் க ொடுத்தொர். ஞொயிறன்று
ொரல தூக் ம்
ஜ ொய்விட்ைது.
ொரல ஆறு ைணிக்குள் அரழத்துக்
க ொண்டு கசல்ல ஜெண்டும். எட்டு ைணிக்கு அரழத்து ெை
கசல்ல ஜெண்டும்.
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உள்ள இைத்தில் ொரல
அங்ஜ யும் கசல்ஜென்"
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"வியொழன் ஞொயிறன்று அருஜ
ஜநைத்தில் நைத்துகின்றொர் ள்.
என்றொர்.

ல்லிக் ட்டுக்
ொரளயொ த் திரிந்த என்ரன அைக்
ெந்தெர்
ஜ ொலத்தொன்
இெரின்
ஒவ்கெொரு
கசயல் ொடு ளும் இருக்கின்றது. யப் ை ஜெண்டியதொ
உள்ளது. அல்லது நடிக் ஜெண்டிய அெசியம் உருெொகி
விடுகின்றது.
மூெருக்கும் ஒஜை ைொதிரியொன சுதந்திைம். அெைெர்
ொரதரய அெைெர் தீர்ைொனிக் ஜெண்டிய அெசியத்ரதக்
ற்றுக்
க ொடுத்து
விட்டு
ஜெடிக்ர
ொர்த்துக்
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம். ஜதரெப் டும் ஜ ொது தெறு ரளச்
சுட்டிக் ொட்டுகின்ஜறொம்.
ள்ளி
எதிர் ொர்க்கும்
ைதிப்க ண் ளிலும் நொங் ள் எதிர் ொர்க்கும் ஒழுக் த்திலும்
இன்று ெரையிலும் எந்தப் ழுதும் இல்ரல.

Page

குழந்ரத ளின் எண்ணங் ரள நொம் ைொற்ற ஜெண்டும் என்ற
எண்ணத்ரத விைச் சூழ்நிரல ஜள அெர் ரள ஒவ்கெொரு
இைத்திலும் அெைெர் அனு ெங் ள் மூலம்
ற்றுக்
க ொடுத்து விடும் என் தில் உறுதியொ இருக்கின்ஜறன்.
அப்ஜ ொது எது ஜதரெ? எது ஜதரெயில்ரல என் ரத
அெர் ள் உணை ஜெண்டும் என் ஜத முக்கியைொ இருக்கும்
என் தில் உறுதியொ இருக்கின்ஜறன்.
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நொன்
ண்டிப் ொ
எதிர் ொர்க்கும் கைொழி குறித்த
திறரையிலும்
குறிப்பிட்டுச்
கசொல்லும்
அளவிற்கு
இருந்தொலும் கிைொைத்துச் சிந்தரன ளுைன் தொன் ெளர்த்துக்
க ொண்டு ெருகின்ஜறொம். உறவினர் ள் வீட்டுக்கு இெர் ள்
கசல்லும் ஜ ொது இது குறித்த ஆச்சரியங் ரள அெர் ள்
என்னிைம் கசொல்ெது உண்டு.

அந்த உணர்தரல தொன் என் கசயல் ொடு ள் மூலம் புரிய
ரெத்துக் க ொண்டிருக்கின்ஜறன். ஜ ொரை விடுமுரற
கதொைங்கிய க ொழுஜத மூெரும் ஜசமித்த கதொர ரயச்
சுைண்டி எடுத்த ஜ ொது த்தொயிைம் அளவுக்குத் ஜதறியது.
ணினித் துரற சொர்ந்த நண் ர் வி ய்யிைம் ஜ ட்டு
ரெத்திருந்ஜதன்.
"இப்ஜ ொது சிறப்புத் தள்ளு டி ஒன்று ெந்துள்ளது. ரூ ொய்
14500க்கு
ணினி ஒன்ரற ெொங்
முடியும் என்று
கசொல்லியிருந்தொர்". யூபிஎஸ் ைற்றும் க ரிய எல்ஈடி திரை
ஜ ொன்ற ெசதி ரளப் ொர்த்த ஜ ொது நன்றொ ஜெ இருந்தது.
நொன் த்தொண்டு ளுக்கு முன் ெொங்கிய ஒண்ஜண ொல் லட்ச
ணினியின் விரலகயன் து இப்ஜ ொது ஐந்தில் ஒரு ங்கு.
இது ணினித் துரறயில் நைந்த புைட்சி. இெர் ள் பிறந்த
ஜ ொது நொன் ெொங்கிய ணினி ண்ணீர் விைொத குரறயொ க்
தறிய ஜ ொதும் நொன் விட்டுவிைத்தயொைொ
இல்ரல.
இைண்டு மூன்று முரற அரதச் சரி கசய்து யன் டுத்திக்
க ொண்டிருந்ஜதன். ரைசியொ நண் ர் கசொன்னொர்.
"நொன் ஒரு ஜலப்ைொப் தருகின்ஜறன்.
க ொடுங் " என்றொர்.

ணம் கைதுெொ க்
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அெர் எனக்கு உதவி கசய்ததற்கு முக்கியக் ொைணம் ஒன்று
உண்டு. நொன்
ணினி என்ற க யரில் ரெத்துக்
க ொண்டிருந்த ெஸ்துரெ ஒவ்கெொரு முரறயும் அெர்
அலுெல த்திற்கு தூக்கிக் க ொண்டு கசன்று அெரை
ைொய்ப் டுத்திக் க ொண்டிருந்தஜத.

அரதவிை அதன் உதிரிப் ொ ங் ள் சந்ரதயில் இல்ரல
என் ஜதொடு அதன் உற் த்திரயயும் நிறுத்தி விட்ைொர் ள்
என்ற ஜ ொது தொன் என் ைனம் ைொறியது. ைடிக் ணினி ெந்த
ஜ ொது சு ைொ த்தொன் இருந்தது. ைொட்டு ெண்டிரய ஓட்டிக்
க ொண்டிருந்தென் வில்லு ெண்டிரய ஓட்டு ென் ஜ ொல
சு ைொ இருந்தது. உதொைணம் கூை டிவிஎஸ் 50 என்று
ெைைொட்ஜைன் என்கிறது.
ொைணம் நம்ை சிந்தரன
அப் டித்தொன் இன்று ெரைக்கும் உள்ளது.
அப்ஜ ொது எனது கசொந்த கதொழில் விசயைொ ைடிக் ணினி
அெசியைொ த் ஜதரெப் ட்ை நிரலயில் இெர் ள் முதல்
ெகுப்பில் நுரழந்திருந்தொர் ள். அப்ஜ ொது இெர் ள் என்
ணினி
க் ம்
ெந்ததில்ரல.
ைந்த
இைண்டு
ஆண்டு ளொ ப் ள்ளியில் நைக்கும் ணினி ெகுப்பு ள்,
அது சம்ைந்தப் ட்ை ொைங் ள் என்று என்னிைம் ெந்து
ஜ ட் அது குறித்துச் கசயல்முரற விளக் த்ரத மூெரையும்
ரெத்துப் ொைம் நைத்த நொஜன ெலியச் கசன்று ஆப்பு
ெொங்கிய ரதயொ ைொறிவிட்ைது.
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இருெர் நொன் கசொல்லிக் க ொடுத்த ொைங் ரளக் ஜ ட்டுக்
க ொண்டு அெர் ளின் புத்த ங் ரளப் டிக் ச் கசன்று
விட்ைொர் ள்.
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ொைணம் ள்ளியில் ணினி என் ரதக் ொட்சிப் க ொருள்
ஜ ொலக்
ொட்டிக் க ொண்டிருந்தொர் ள். அெசியத்ரதப்
புரிந்து க ொண்ஜை இெர் ளுக்குக்
ணினி குறித்து
முக்கியைொன விசயங் ரளப்
ொைைொ ச் கசொல்லிக்
க ொடுத்ஜதன்.

மூத்தெர் ைட்டும் நொன் க ொஞ்சம் கசய்து ொர்க்கின்ஜறன்
என்று
தொன்
ைடிக் ணினிரய
என்னிைமிருந்து
ர ப் ற்றினொர். அதுஜெ கசன்ற ெருைத்தில் அெருக்ஜ
கசொந்தைொ ைொறிவிட்ைது ஜ ொல ஒவ்கெொன்ரறயும் ற்றுக்
க ொண்டு என் ண் ளில் விைல் விட்டு ஆட்ைத் கதொைங்கி
விட்ைொர். ஒருெர் கசன்ற
ொரதயில் ைற்ற இருெரும்
பின்னொல் கசல்ல மூெரின் ர ப் ட்டு ஏற் னஜெ சூடு
குரறயொைல் இருந்த ைடிக் ணினி ையக் ைொ த் கதொைங்கி
விட்ைது. பூசொரியிைம் முரறயிட்ஜைன்.
எெரும் என் பிைச்சரன ரளப் புரிந்த ொடியில்ரல.
தனிப் ட்ை முரறயில் இெர் ளின் ஜநைத்ரத குறித்து
ரெத்து இந்த ஜநைத்தில் தொன் உங் ளுக்கு என்ற ஜ ொது
அரலஜ சியில் சரியொ
அலொைம் ரெத்துக் க ொண்டு
அசைொைல் என்ரனக் ண் ொணிக் த் கதொைங்கினர். மூெர்
ர க்குச் கசன்று திரும்பும் ஜ ொது நொன் அங்ஜ
இருப் தில்ரல. ஏஜதொகெொரு ஜெரல ெந்து விை ஜெறு
க் ம் நொன் ந ர்ந்து ஜ ொய்விை ஜெண்டிய சூழ்நிரலயும்
அெர் ளுக்குச் சொதைொ ைொறத் கதொைங்கியது.
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நொன் முக்கி முக்கி ற்றுக் க ொண்ை ல விசயங் ள்
முனங் ொைல் ஒருெர் ற்றுக் க ொண்டு அடுத்தெரிைம்
கசொல்ல அடுத்தெர் அெருக்குப் ஜ ொட்டியொ
ைொற
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ஆனொல்
என்ன
ற்றுக்
க ொண்ைொர் ள்?
என்ன
கசய்கின்றொர் ள் என் ஜத எனக்குத் கதரியவில்ரல.ஏதொெது
சிக் லில் ைொட்டிக் க ொள்ளப் ஜ ொகின்றொர் ள் என்று ஒரு
தைரெ பூசொரியிைம் முரறயிட்ஜைன். "நீங்
ஜெணொ
ொருங் . மூத்தெ உங் ளுக்குப் ொைம் எடுப் ொ" என்றொர்.

ஒவ்கெொரு நொளும் ைண ளைொ ைொறத் கதொைங்கியது.
கைொத்தத்தில் எனது ைவுச் கசொற் ளில் ர ரெக்கும்
அளவுக்கு ெளைத் கதொைங்கினர். சரி இெர் ரள இனி
எதிர்த்துக் க ொள்ெதில் பிைஜயொ னமில்ரல என்று கூகுளில்
ஜ ொய் எப் டி எந்தத் தளத்ரதப் ொர்க் ஜெண்டும் என்று
ஒரு நொள் ற்றுக் க ொடுத்ஜதன். அது ெரைக்கும் உள்ஜள
ஜசமித்து ரெத்திருந்த விரளயொட்டு ளில் தொன் ெனம்
கசலுத்திக் க ொண்டிருந்தொர் ள்.
ைற்ற ஜநைங் ள் க யிண்ட்டில்
ைங் ள் ெரைந்து
க ொண்டிருந்தனர். ல சையம் ஜெர்ட் ல் ஜ ொய் புத்த க்
டிதங் ரள ரைப் கசய்து க ொண்டிருந்தொர் ள்.
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இெங் ளுக்கு
என்ன
கதரியப்ஜ ொகின்றது
என்ற
அசட்ரையுைன் ஒதுங்கிச் கசன்றது தொன் என் முக்கியத்
தெறொ ப் ஜ ொனது. ஜ ம்ஸ் ரசட் என்னகெல்லொம்
இருக்கின்றது என் ரதப் ற்றி அடுத்த இைண்டு நொளில்
மூத்தெர் தனது ஆைொய்ச்சிரய முடிதது ரெக் அடுத்து ெந்த
ஞொயிற்றுக் கிழரை எனக்குப் புலம் ல் ஞொயிறொ ைொறிப்
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என்ரறக்குக்
கூகுள்
தளத்ரத
அறிமு ம்
கசய்து
ரெத்ஜதஜனொ அன்ரறக்ஜ என் விதி ைொறத் கதொைங்கியது.
ஜதரெயில்லொத க் ம் ஜ ொ ொைல் இருக் ஜ ம்ஸ் என்ற
ெொர்த்ரதரய
ரைப்
கசய்தொல்
என்கனன்ன
ெொர்த்ரத ரள க ொண்டு ெந்து ொட்டுகின்றது என் து
கதொைங்கி, ணினியில் உள்ள ஜைொசைொன விசயங் ள்
எகதது என்று ஒரு த்து நிமிைங் ள் தொன் ொைம் எடுத்ஜதன்.
நொன் இது குறித்துப் ொைம் நைத்திக் க ொண்டிருக்கும்
ஜ ொஜத மூத்தெர் "சரி சரி நீங் ஜ ொ லொம்" என்றொர்.

ஜ ொனது. ஜெறு எந்த ெழியில் ஜயொசிக் லொம் என்று
ைண்ரைரயச் சுைண்டிய ஜ ொது அடுத்த ஆஜலொசரனரய
பூசொரி தொன் எடுத்துக் க ொடுத்தொர்.
"இனி ஒவ்கெொரு ஞொயிறு ைட்டுஜை உங் ளுக் ொன நொள்.
அன்று அப் ொ உங் ரளத் கதொந்தைவு கசய்ய ைொட்ைொர்.
என்ன ஜெண்டுைொனொலும் கசய்து க ொள்ளலொம். ஆனொல்
திங் ள் முதல் சனிக்கிழரை ெரைக்கும் அதி அளவு
ணினி கதொரலக் ொட்சி க் ம் ெனம் கசல்லக்கூைொது "
என்ற சைொதொன ஒப் ந்தத்தில் மூெருைன் ர கயழுத்து
ஜ ொட்டுக் க ொண்ஜைன்.
ெண்டி சரியொ ஜெ ஜ ொய்க் க ொண்டிருந்தது. அலுெல ம்
விட்டு ெரும்ஜ ொது தூங்கிக் க ொண்டிருப் ொர் ள். சில
சையம் அெசைத்திற்க ன்று ஞொயிறு அன்று ைன் ஜ ட்டு
ெொங் த் கதொைங் மூெரும் அடிக் ப் ொய்ந்து ெந்தொர் ள்.
ொைணம் ஒவ்கெொரு ஞொயிறும் ஆடு புலி ஆட்ைம் ஜ ொலக்
ணினியில்
முன்ஜனறிக்
க ொண்டிருந்தரத
நொன்
யூகித்திருக் வில்ரல.
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கசன்ற ெருைத்தில் ஒரு நொள் இெர் ள் என்ன தொன் கசய்து
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள் என்ற அரைைணி ஜநைம் அைர்ந்து
ொர்த்த ஜ ொது அப்ஜ ொது தொன் இந்தக்
ணினி
சம்ைந்த ட்ை
விரளயொட்டு ளின்
சூட்சைத்ரத
ஓைளவுக்குப் புரிநது க ொள்ள முடிந்தது. இெர் ளுக் ொ த்
தியொ ம் கசய்து விட்டு அரைதி ொக் த் கதொைங் அது
ஜெகறொரு ெர யில் விஸ்ெரூ ம் ஆனது.

மூத்தெர் விரளயொடிய சையம் ஜ ொ ைற்ற ஆைொய்ச்சி ளில்
இறங் த் கதொைங் இைண்டு முரற ரீ இண்ஸ்ைொல் கசய்யும்
அளவுக்குக் க ொண்டு ெந்து விட்ைது. ஆனொல் இெர் ள்
எனக்குப் ொைம் எடுக் த் கதொைங் எனக்குப் யம் ெைத்
கதொைங்கிவிட்ைது. ொைணம் இெர் ளின் புத்திசொலித்தனம்
என் து எனக்குப் லவித பிைச்சரன ரளத் கதொைர்ந்து
உருெொக் என்னுரைய விருப் ங் ரளத் தியொ ம் கசய்ய
ஜெண்டியதொ இருந்தது.
2007 ல் ெொங்கிய ைடிக் ணினி தறத் கதொைங்கியது. சரி
கசய்தொலும் ைடிக் ணினி சைொதனம் ஆ ொைல் டுத்துவிைக்
கீஜழ இதற்க ன்று கசய்யப் ட்ை மின்விசிறிரய ரெத்ஜத
பிறஜ ைடிக் ணினி உயிர் க றத் கதொைங்கியது.
அடுத்தப் பிைச்சரன உருெொனது.

" நண் ர் கசொன்ன அந்தச் சிறப்புத்தள்ளு டிரய க ொண்டு
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அப்ஜ ொது தொன் பூசொரி கசொன்னொர்.
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விரசப் லர யில் உள்ள எழுத்ரத அமுக்கினொல் உள்ஜள
ஜ ொய் நின்று அைம் பிடிக் த் கதொைங்கியது. மூெரும்
குத்திய குத்தில் அதுவும் அல் ஆயுஜசொடு முடிந்து ஜ ொ
அதற்க ன்று தனியொ
இரணப்பு விரசப் லர ரய
ைொட்டி ரெக் ஜெண்டியதொகி விட்ைது. அப்ஜ ொது கூைப்
புதிய ணினி ெொங் ஜெண்டும் என்ற எனக்கு எணணம்
ெைவில்ரல. இெர் ள் விரளயொடிய ஜைொட்ைொர் ர க்
ஜைஸ் ள் முதல் ைற்ற விரளயொட்டு ள் அரனத்து ணினி
உள்ஜள இருந்த ொ ங் ரளப் தம் ொர்க் த் கதொைங்
க ொறுரை இழந்து கெறிஜயொடு த்தத் கதொைங்கிஜனன்.

ெந்துடுங் ". என்றொர்.
அப்ஜ ொது மூெரிைமும் க ொதுெொ ச் கசொல்லி ரெத்ஜதன்.
"மூெரும் ைொதம் ஜதொறும் கிரைக்கும் ணத்ரதச் ஜசமித்து
ரெங் . இந்த ெருை ஜ ொரை விடுமுரறயில் புதிததொ க்
ம்ப்யூட்ைர் ெொங் லொம்" என்ஜறன். த்தொயிைம் ஜதறியது.
இெர் ளுக் ொ ெொங்குெதொ? நம் க ௌைெம் என்னெொகும்
என்று ஜயொசித்துக் க ொண்ஜை தள்ளு டியில் கிரைத்த
கதொர ஜயொடு இன்னும் சில ெசதி ரளச் ஜசர்க் ச் கசொன்ன
ஜ ொது கைொத்தைொ 20000 என்ற அளவுக்கு ெந்து ஜசர்ந்தது.
அங் ங்ஜ சுைண்டி ணினிரய வீட்டுக்கு க ொண்டு ெந்த
ஜ ொது நண் ரிைம் கசொன்ஜனன்.
"இைண்டு
அெர் ள்
என்ஜறன்.

ொரத ரள உருெொக்கி ரெத்து விடுங் .
க் ம் சொதொைண விசயங் ரள ரெத்துடுங் "
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என் பின்னொல் நின்று க ொண்டிருந்த மூத்தெர் நொன் என்ன
ைவுச் கசொல்ரல அடிக்கின்ஜறன் என்று ெனித்திருப் ொர்
ஜ ொல. நொன் ொர்த்து விட்ஜைன் என்று த்திய ஜ ொது தொன்
இெர் பின்னொல் இருந்தரத உணர்ந்து திடுக்கிட்ஜைன்.
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மூத்தெரிைம் என்
க் ம் உள்ள
ைவுச்கசொல்ரல
கசொல்லவில்ரல. புதிய ணினி, ைொற்றிய இரணய ஜெ
ட்ைணச் சலுர என்று உருெொக் இரணய ஜெ ம்
மின்னல் ஜெ த்தில் கசல்ல எனக்குச் சு ைொ இருந்தது.
இதுெரையிலும் யூ டியுப் க் ம் கசல்லவில்ரலஜய என்று
பிடித்த தளங் ள் ஒவ்கெொன்ரறயும்
ொர்ரெயிட்டுச்
சந்ஜதொஷப் ட்டுக் க ொண்டிருந்ஜதன்.

அடுத்த கைண்டு நொளில் எரத ஜநொண்டினொஜைொ மீண்டும்
புதிய
ணினியில் ரீ இன்ஸ்ைொல். சரி இனிஜைல்
ஒவ்கெொன்ரறயும் மூடி ரெத்தொல் தொன் பிைச்சரன என்று
மூெரையும் ரெத்துக் க ொண்டு புதிய ஒப் ந்த ந ல் ஒன்ரற
உருெொக்கி புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் ர கயழுத்துப்
ஜ ொட்ஜைன். அரை ைணி ஜநைம் உட் ொர்ந்து
ொைம்
எடுத்ஜதன்.
ை சியம் எதுவுமில்லொ நிரலயில் மூெரும் புதிய ணினிரய
ஆக்ைமித்தனர். "இெர் ள் ொர்க்கும் தளத்ரதப் ொர்த்துக்
க ொள்" என்று பூசொரியிைம் கசொல்லியிருக் ப் க ரிதொன
எந்தப் பிைச்சரனயும் உருெொ வில்ரல.
இெர் ளின் ஜ ொரை விடுமுரற கதொைங்கும் ஜ ொது புதிய
ணித புதிர் ள் சொர்ந்த விரளயொட்டு ரள அறிமு ம் கசய்து
ரெப்ஜ ொம் என்று கசன்ரனயில் ள்ளித் ஜதொழனிைம்
கசொல்லி ெொங்கி அனுப்பி ரெ என்ஜறன்.
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த ொல் மூலம் வீட்டுக்கு உள்ஜள ெந்த ஜ ொது இெர் ளின்
ஜ ொரை விடுமுரற கதொைங்கியிருந்தது. அலுெல த்தில்
இருந்து ைதியம் உள்ஜள ெந்தெனுக்கு மூெரும் எனக்குச்
சிறப் ொன ெைஜெற்பு க ொடுத்தனர். சந்ஜத ப் ட்டு
என்னகென்று ஜ ட் ெந்த சிடிரய ொட்டி தயொர் கசய்து
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அென்
புத்திசொலித்தனைொ
ெொங்கிய
அத்தரன
விரளயொட்டுக் ரளயும் அென்
ணினியில் ஜசமித்து
ரெத்து விட்டு அதரன ஒரு குறுந்த ட்டில் ஜசமித்து
ரெத்து எனக்கு அனுப்பினொன். அரத எப் டிக் ணினியில்
கசயல் ொட்டுக் க ொண்டு ெை ஜெண்டும் என் ரதயும்
அரழத்துச் கசொல்ல எனக்குப் ொதிதொன் புரிந்தது.

க ொடுங் என்றனர். நண் னிைம் ஜ ட்டு அரதப்
தொன் புதிய ணினியில் ஏற்றியிருப்ஜ ன்.

ொதித்

மூத்தெர் நொன் ொர்த்துக் க ொள்கின்ஜறன் என்று என்ரன
அலுெல த்திற்கு
விைட்டினர்.
ொைணம்
என்னொல்
முழுரையொ கெற்றிக் ஜ ொட்ரைத் கதொை முடியவில்ரல.
சிடியில் இருந்தரதக் ணினியில் ஜசமித்து ரெத்து விட்டு
ொர்த்துக் க ொள்ளுங் என்று அலுெல ம் கசன்று விை
இைவு ெந்து ொர்த்தஜ ொது அதரனப் ற்றி விலொெொரியொ ச்
கசொன்னொர் ள்.
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ஆன்ரலனில் உள்ள ல டினைொன விரளயொட்டு ரள
ர யொளத் கதொைங் ஜெடிக்ர
ொர்ப் ரதத்தவிை எனக்கு
ஒன்றும் புரியவில்ரல. ைனதிற்குள் இருந்த யம் ைட்டும்
நொளுக்கு நொள் என்னுள் அதி ரித்துக் க ொண்ஜையிருந்தது.
மீண்டும்
நண் ரன
அரழத்ஜதன்.
இெர் ளின்
கசயல் ொடு ரளக் குறித்துச் கசொல்லி சரியொ? தெறொ? என்று
ஜ ட் அென் ஜ ட்ை ஜ ள்விரய என்னிைஜை ஜ ட்டுத்
திரும் த் தொக் த் கதொைங்கினொன்.
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ஆனொல் அதுவும் ஒரு ெொைத்திற்குள் அலுத்துப் ஜ ொய்விை
ைறு டியும் ஆன்ரலன் க் ம் தொவிவிட்ைனர். சரி யூ டியுப்
க் ம் கசன்று விண்கெளி ற்றிய தளங் ரள அறிமு ம்
கசய்து ரெத்த ஜ ொது அதுவும் முடிவுக்கு ெை அடுத்தடுத்துத்
தொவிக் க ொண்ஜையிருந்தனர். என்னொல் இெர் ளின்
ஜெ த்திற்கு ஈடு க ொடுத்து ஓை முடியவில்ரல என் து
ைட்டும் புரிந்து ஒதுங் த் கதொைங்கி விட்ஜைன். நொன்
அதற்குப் பிறகு ண்டு க ொள்ளவில்ரல.

"உன் ெயசுக்கு நொக்ர
அைக் முடியல என்கிறொய்.
அெர் ரள ஏன்
ட்டுப் டுத்த ஜெண்டும் என்று
நிரனக்கின்றொய். இன்று ெரைக்கும் உன் அப் ொரெ குரற
கசொல்லத் கதரிகின்ற நீ ஒழுங் ொன அப் ொெொ ைொற
முடியவில்ரலஜய" என்று அம்ர என் க் ம் வீச அரைதி
ொத்ஜதன்.
"ஜ ச்சு ெொர்த்ரத குரறந்து ஜ ொய் இது குறித்த ஆர்ெம்
ைட்டுஜை மிஞ்சி விைொதொ" என்ஜறன்.
"ஒரு நொள் முழுக் ஒயரை பிடிங்கி ரெத்து விட்டுப் ொர்.
உன்னொல் அெர் ளுைன் சரிசைைொ ப் ஜ ச முடியொது"
என்றொன். கசய்து
ொர்த்ஜதன். என்ரன விை வீட்டில்
பூசொரிக்கு ஒவ்கெொரு பிைச்சரனயும் பூதொ ைைொ ைொறத்
கதொைங்கியது. பூசொரி க ஞ்சத் கதொைங்கினொர்.
"குழந்ரத ள் நிரறயப் ஜ ச ஜெண்டும். விெொதம் கசய்ய
ஜெண்டும் என்று நீங் கசொல்லி இன்று கைண்டு ைைங்கு
ஜ சி என்ரனக் க ொல்றொங் ." என்றொர். இது ஜ ொன்ற
சையங் ளில் பூசொரி இறுதியொன ஆயுதத்ரத எடுப் ொர்.
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"நீங் கைண்டு ஜ ரும் ஜ ொய்ச் ஜசருங் " என்கிறொர் ள்
அைக்குமுரற ள் என் ரத ஒவ்கெொரு தரலமுரறயும்
தங் ளுக்குத் கதரிந்த ெர யில் உரைத்துக் க ொண்ஜை தொன்
ெருகின்றொர் ள்.
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"அடுத்த ெருைம் கைண்டு ஜ ரை க ொண்டு ஜ ொய்
ொஸ்ட்ைல்ல க ொண்டு ஜ ொய்ச் ஜசர்க் ப் ஜ ொகின்ஜறொம்"
என் ொர். ைக்க ன்று தில் ொய்ந்து ெருகின்றது.
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என் அப் ொ ஜைல் நொன் ரெத்த குற்றச்சொட்டுக் ரளப் ஜ ொல
என் குழந்ரத ள் என் ஜைல் ரெக் ொைல் இருக் த்
தினந்ஜதொறும் ஜ ொைை ஜெண்டியதொ உள்ளது. இப்ஜ ொது
தரெ திறந்து ரெக் வீட்டில் கதன்றல் வீசுகின்றது.

21. மிதி வண்டி - வீரமும் நசொ மும்
மூத்தெளுக்குப் ள்ளி கசல்ல மிதி ெண்டி ஜெண்டுைொம்.
ைந்த நொரலந்து ெொைைொ வீட்டுக்குள் ஒஜை அைளி. நொன்
ண்டு க ொள்ளஜெ இல்ரல.
ொைணம்
ள்ளிக்கும்
வீட்டுக்கும் இருக்கும் கதொரலவு ஐநூறு மீட்ைர் ைட்டுஜை.
மூன்று ெருைங் ளுக்கு முன்ஜ ெொங்கிய மிதிெண்டி ஜெறு
வீட்டுக்குள் இருக்கிறது.
ஆனொல் மூன்று ஜ ர் ளின் ர ங் ர்யத்தில் அது ரிதொ ைொ
வீட்டு முரலயில்
ரிதொ ைொ க் கிைக்கின்றது. சும்ைொ
கசொல்லக்கூைொது. பிரித்து ஜைய்ந்து விட்ைொர் ள். வீட்ைருஜ
உள்ள முக்கியச் சொரல ள் தவிை அத்தரன சந்து ளிலும்
இெர் ளின் ைொஜ்யங் ரள நைத்தி முடித்து விட்ைொர் ள்.
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“என்னுைன்
டிக்கும் ஜதொழி ள்
லரும் எடுத்து
ெருகிறொர் ள்.
நொனும்
இந்த
ெருைம்
எடுத்து
ெைப்ஜ ொெதொ ச் கசொல்லி விட்ஜைன்” என்று வீட்டின் நிதி
ைந்திரியிைம் கசொல்லி ரெக்
அதுஜெ இப்ஜ ொது
விஸ்ரூ ைொ ெந்து நிற்கிறது.
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தற்ஜ ொது இருெர் மிதி ெண்டிரய அநொயொசைொ க்
ர யொள்கிறொர் ள்.
ஒருெருக்கு
ைட்டும்
இன்னும்
ர கூைவில்ரல. கைதுெொ ஜெ
ற்றுக் க ொள்ளட்டும்
என்று நொனும் ட்ைொயப் டுத்தவில்ரல. ஆனொல் இப்ஜ ொது
மூத்தெளின் எதிர் ொர்ப்பு ஜெறு விதைொ உள்ளது. நொன் மிதி
ெண்டிரய ள்ளிக்கு எடுத்துச் கசல்ல ஜெண்டும். புது
ெண்டி தொன் ஜெண்டும் என்ற ஜ ொரிக்ர யுைன் நச்சரிக் த்
கதொைங்கினொள்..

இந்தப் பிைச்சரனரய ைரனவி தொன் கதொைங்கி ரெத்தொர்.
அசந்தர்ப் ைொ ப் ள்ளி இறுதித் ஜதர்வின் ஜ ொது க ொடுத்த
ெொக்குறுதியிது. இப்ஜ ொது புயலொ த் தொக்கிக் க ொண்டு
இருக்கிறது.
“அம்ைொ நீங் சத்தியம் கசய்து க ொடுத்துருக்கீங் . மீற
ைொட்டீங்
தொஜன” என்றெரள
ொர்த்துக் க ொண்ஜை
வீட்டிற்குள் நுரழந்ஜதன். மூத்தெள் ைரனவியுைன்
ொைசொைைொ விெொதித்துக் க ொண்டிருக்கிறொள். ைந்த ஒரு
ெொைைொ ஜெ
நிரனவூட்டிக்
க ொண்டு
இருந்தெள்
இப்ஜ ொது அடிதடியில் இறங்கி விை அ யக்குைலுைன்
ைரனவி என்னருஜ ெந்து விட்ைொர். ொைணம் ள்ளி நொரள
திறக் ப் ஜ ொகிறொர் ள்.
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பிறகு எப்ஜ ொது ெொய்ப்புண்டு என் ரத ஜநொட்ைம் விட்டுக்
க ொண்டு அதற் ொன ஜநைத்ரத ெொக்குறுதியொ ப் க ற்றுக்
க ொள்ெொள். க ற்ற ெொக்குறுதிரய அரலஜ சியில்
நிரனவூட்ைலொ ப் திந்து ரெத்து விடுெொள்.
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கீழ் சர யில் ஒரு ைனதொ த் தீர்ைொனம் நிரறஜெற்றப் ட்டு
என் ொர்ரெக்கு ெந்துள்ளது. நொனும் ைத்திக் க ொண்ஜை
ெந்து விைத் தற்ஜ ொது உச்ச ட்ை ஜ ொைொட்ைைொய் வீட்டில்
சட்ைம் ஒழுங்
க ட்டு 144 தரையுத்தைவு ஜ ொடும்
அளவுக்கு
ெந்துள்ளது.
ை ளின்
ெொர்த்ரத ரள
ைரனவியொல் எதிர்க ொள்ள முடியொைல் என்ரன உதவிக்கு
அரழத்தொர். ை ளிைம் ஒரு விதைொன சொைர்த்தியம் உண்டு.
ஒரு
ொரியம் நைக்
ஜெண்டுகைன்றொல் முதலில்
அறிவிப் ொ கெளியிடுெொள். பிறகு சந்தர்ப் ம் ொர்த்து
நிரனவூட்டுெொள்.

ைறந்து விடுெொள் என்று நிரனத்துக் க ொண்ஜை
இருப்ஜ ொம். அெளும் ைறந்து விடுெொள். ஆனொல்
அரலஜ சி ஒலி அெளுக்கு ைறு டியும் நிரனவூட்டி விடும்.
ைறு டியும் ைண ளம் கதொைங்கும்.
அந்த ைண ளம் தொன் நைந்தது. நொன் தொைதப் டுத்தியத்திற்கு
ஜெறு சில
ொைணங் ளும் இருந்தது. முக்கியைொ ப்
ள்ளியில் மூன்று ெருைத்திற்கு ஒரு முரற
ள்ளிச்
சீருரைரய
ைொற்றுகிறொர் ள்.
என்ன
யுக்திஜயொ
கதரியவில்ரல?. சுரளயொ ஒரு க ரிய கதொர ரயச்
கசலெளிக்
ஜெண்டியுள்ளது.
சொதொைணப்
ள்ளிச்
சீருரை ள், விரளயொட்டு நொள் சீருரை என்று ஒவ்கெொரு
நொளுக்கும் தனித் தனியொன உரை ள். உரை ரளப்
ள்ளியில் தொன் ெொங் ஜெண்டும்.
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குறிப்பிட்ை
ைொதங் ளில்
அெரின்
உரழப்ர யும்,
ெருைொனத்ரதயும்
ணக்கிட்டுப்
ொர்த்தொல் வியப் ொ
இருக்கும். உத்ஜதச ணக் ொ அெருக்குச் சுைொைொ இந்த ஒரு
ைொதத்தில் ைட்டும் ஒரு லட்சம் ரூ ொய் ெருைொனம்.
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இரதவிை
ைற்கறொரு
க ொடுரையுண்டு.
இந்தச்
சீரூரை ரளத் ரதப் ெரிைம் க ொடுத்து வீட்டுக்குக்
க ொண்டு ெந்து ஜசர்ப் கதன் து செொலொன விசயைொ
இருக்கிறது. ொைணம் ள்ளிக் ருஜ இருக்கும் அெரிைம்
ைரல ஜ ொலக் குவிந்து கிைக்கும் உரை ரளப் ொர்க்கும்
நைக்குக் ண்ரணக் ட்டும். அங்ஜ ரதக் க் க ொடுக்கும்
கைொத்த சீரூரை ரளயும் ொர்க்கும் ஜ ொது ைரலப் ொ ஜெ
உள்ளது.

நடுத்தை ெர்க் த்தில் இயல் ொன ெருைொனம் உள்ள
க ற்ஜறொர் ள் இந்தச் கசலவீனங் ரளப் ொர்த்து தடுைொறி
விடுகின்றொர் ள்.
இது ஜ ொன்ற சையங் ளில் தொன் என்னுரைய ள்ளிக்கூை
நொட் ளில் த ொல் க ட்டி ைவுசஜைொடு ள்ளிக்குச் கசன்ற
ொலம் நிரனவுக்கு ெந்து ஜ ொகின்றது. தற்ஜ ொது
குழந்ரத ள்
டித்துக் க ொண்டிருக்கும்
ள்ளிகயன் து
திருப்பூரில் உள்ள ைற்றப் ள்ளி ரள விை இயல் ொன
ள்ளிக் ட்ைணம் இருக்கிறது.
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ந ர்புறங் ளில்
ெொழும்
எல்லொ
அப் ொக் ளின்
ெொழ்க்ர யுஜை ட்க ட் த்ைநொ ன் ெொழ்க்ர தொன்.
எல்லொெற்ரறயும் ஜயொசித்துக் க ொண்டு
தில் ஏதும்
கசொல்லொைல் அரைதியொ இருந்ஜதன். ஆனொல் சூழ்நிரல
ஜெறு
விதைொ
இருந்தது.
வீட்டுக்குள்
நைந்த
உரையொைல் ரளக் ெனித்துக் க ொண்ஜை குளியலரறக்கு
ந ை முற் ட்ை என்ரன ைரனவியும் குழந்ரத ளும் ந ை
விைொைல் தடுத்தொர் ள். சட்கைன்று சைொளிக் இைண்டு
ெொைத்திற்குக்
ரைபிடிக்
ஜெண்டும் என்று அதிைடி
திட்ைத்ரத அைல் டுத்திஜனன்.
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நன்க ொரை என் து இல்ரல. ஜதரெயில்லொத அக்கிைை
கசயல் ொடு ள் எதுவுஜை இல்ரல. இருந்த ஜ ொதிலும்
ெருைந்ஜதொறும் குறிப்பிட்ை ெர யில்
ள்ளிக் ட்ைண
கதொர ரய ஏற்றிக் க ொண்டு தொன் இருக்கிறொர் ள்.
எதனொல் என்று புரியஜெ இல்ரல. ஆனொல் உள்ஜள
ணிபுரியும்
எந்த
ஆசிரியர் ளுக்கும்
அெர் ளின்
ஊதியத்ரத உயர்த்தவில்ரல.

ஒவ்கெொருெரும் அடுத்த ஒரு ெொைத்திற்கு என்ன கசய்ய
ஜெண்டும் என்று ட்டியலிட்டுக் க ொடுத்ஜதன். குறிப் ொ
மூன்று ஜ ர் ளுக்குள் சண்ரை ெைக்கூைொது. தினந்ஜதொறும்
இைண்டு முரற குளிக் ஜெண்டும். குரறந்த ட்சம் ஒரு
முரறயொெது தியொனம் கசய்ய ஜெண்டும் என் து ஜ ொன்ற
ல ட்ைரள ள்., அப் ைொ.... இப்ஜ ொரதக்குத் தப்பித்தொகி
விட்ைது என்று ந ர்ந்ஜதன்.
ஆனொல் என்ன ஆச்சரியம்?
ஒவ்கெொரு நொளும் அட்சைம் பிறழொைல் எல்லொெற்ரறயும்
ரைபிடித்து என்ரனக்
லங் டித்தொர் ள். அத்துைன்
ைற்கறொரு
ொரியத்ரதயும்
கூைஜெ
கசய்தொர் ள்.
அலுெல த்தில் இருக்கும் எனக்குக் குறுஞ்கசய்தி மூலம்
இரத முடித்து விட்ஜைொம் என்ற சொட்சி டிதம் ஜெறு.
எனக்குப் புரிந்து விட்ைது. இந்த ெொைம் ைொட்டிக் க ொள்ளப்
ஜ ொகின்ஜறொம் என்று. கசன்ற ெொைம் ரைக்குச் கசன்ற
ஜ ொது ஞொயிறு என் தொல் ரை மூடியிருந்தது. மூத்தெளின்
மூஞ்சி சுருங்கிப் ஜ ொனரத ைனதிற்குள் குறித்து ரெத்துக்
க ொண்ஜைன். ஒரு க ொருரள அரைெதற்கு முன்பு
இருக்கும் அெளின் முஸ்தீபு ரளக் குறித்துக் க ொண்ஜைன்.
ொத்துக்

ஆனொல் என்ன ைொயஜைொ ைந்திைஜைொ கதரியவில்ரல?
இன்று ொரலயில் க்குெைொ நைந்து மூெரும் ஜசர்ந்து
அஜத ரைக்கு அரழத்துச் கசன்றொர் ள்.
எப்ஜ ொதும் ஜ ொலஜெ பூட்டியிருந்தது.
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கிழரைக் ொ
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அடுத்த
ஞொயிற்றுக்
க ொண்டிருந்தொர் ள்.

அப் ொ இங்ஜ ெொங் ப் ொ என்று நொரலந்து ரை ள்
தொண்டி ைற்கறொரு கைொத்த க ொள்முதல்
ரைக்கு
அரழத்துச் கசன்ற ஜ ொது தொன் எனக்குப் புரிந்தது.
ஏற் னஜெ வீட்டுக் ருஜ இருந்தெர் ளிைம் விசொரித்துத்
திட்ைமிட்டு இங்ஜ க ொண்டு ெந்து நிறுத்திய விதம்.
அரைதியொய்
ணத்ரதக்
ட்டி
விட்டு
உள்ஜள
ெனித்ஜதன்.

Page

213

எந்த ெர யொன ெண்டி, என்கனன்ன ெசதி ள் அதில்
இருக்
ஜெண்டும் என்று உள்ஜள மிதி ெண்டிரய
ஜ ொர்த்துக்
க ொடுப் ெர் ளிைம்
ட்ைரளயிட்டுக்
க ொண்டிருந்தொர் ள். நொன் அங்ஜ இருப் ரத மூெருஜை
ண்டு க ொள்ளஜெயில்ரல என் து தொன் யொன் க ற்ற
இன் ம்

22. (இன்லறய) ல்வி என்றொல் வலை என்று அர்த்தம்
" ல்விஜய ெொழ்வின் லங் ரை விளக் ம். அது தொன்
ஒருெருக்கு என்றுஜை அழியொத கசொத்து."
" ற்றெருக்குச் கசன்ற இைகைல்லொம் சிறப்பு."
" ல்வியறிவு இல்லொதெர் ண் இருந்தும் குருைனொெர்."
இது ஜ ொன்ற எத்தரன ழகைொழி ரளக் ஜ ட்டுருப்ஜ ொம்.
ஆனொல் இன்ரறய ல்விகயன் து இைண்டு ட்ைத்திற்குள்
தொன் நிற்கின்றது.
விற்
தயொைொ
தகுதியிருப் ெர் ள்.

இருப் ெர் ள்.

அரத

ெொங்
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இது தவிை இன்னமும் சிறப் ொன ல்விரய எந்தப் ள்ளி
தருகின்றது என்ற ஆைொய்ச்சியும் ஒவ்கெொருெர் ைனதிலும்
இரைவிைொது ஓடிக்க ொண்ஜை தொன் இருக்கின்றது.
தற்ஜ ொது சிறப் ொன ல்வி என் தற்குச் சில குறிப்பிட்ை
ெரையரற உண்டு என் ரத நொம் நிரனவில் ரெத்திருக்
ஜெண்டும்.
ள்ளியின் க யர் பிை ல்யைொ
இருக்
ஜெண்டும். ள்ளியில் தமிரழத் தவிை ைற்ற அத்தரன
கைொழி ளுக்கும் முக்கியத்துெம் க ொடுக் ஜெண்டும்.
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இெர் ள்
இருெரையும்
தொண்டி
மிச்சம்
மீதி
இருப் ெர் ரளப் ற்றித் தொன் நொம் ஜ சப் ஜ ொகின்ஜறொம்.
என் ை ன் க் த்தில் உள்ள அைசு ள்ளியில் டிக்கின்றொன்
என் து ரழய நிரல. என் ை ன் இந்தப் ள்ளியில்
டிக்கின்றொன் என் ஜத தற்ஜ ொரதய ல்விச்சூழல்.

ள்ளியின்
ொைத்திட்ைம்
ைத்திய
அைசொங் த்தின்
ொைத்திட்ைைொன சிபிஎஸ்சி யில் இருக்
ஜெண்டும்.
குழந்ரத ள்
ள்ளியில்
ஜசர்ந்து
ஓைொண்டுக்குள்
ஆங்கிலத்தில் ஜ ச ற்றுக் க ொடுத்திருக் ஜெண்டும். இது
ஜ ொல இன்னமும் லப் ல.
இங்குச் சிறப் ொன ல்வி என் து அறிவின் அடிப் ரையில்
அல்ல. அதி ைொன ைதிப்க ண் ள் ெொங்குெது அல்லது
ெொங்
ரெக்
உதவும்
ல்விக்கூைங் ளுக்குத்தொன்
ைரியொரத.
இந்த
ல்விக் ொ த்
தொன்
திருெொளர்
நடுத்தைெர்க் ம் தங் ள் தகுதிக்கு மீறி தைமில்லொத ள்ளியில்
ஜசர்த்து ர ஜயொடு ொரலயும் சுட்டுக் க ொண்டு தடுைொறிக்
க ொண்டிருக்கின்றது. அைசொங் மும் ல்விகயன் து எங் ள்
க ொறுப் ல்ல
என்று
ர ழுெ
தயொைொகிக்
க ொண்டிருப் தொல் தனியொர் ட்ைண க ொள்ரள ரளக்
க ொள்ர என்ற க யரில் ண்டும் ொணொைல் ந ர்ந்து
க ொண்ஜையிருக்கின்றது.
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ஆனொலும்
ைக் ளின்
ைொறியுள்ள
ைஜனொ ொெத்தின்
ொைணத்தொல் ெருைந்ஜதொறும் ல்வி வியொ ொரி ள் ெளர்ந்து
க ொண்ஜை தொன் இருக்கின்றொர் ள்.
ைந்த இரு து
ெருைத்திற்கு முன்னொல் ஒரு சிறிய ஓட்டு வீட்டுக்குள்
கதொைங்கிய
ல்விக்கூைங் ள் இன்று
ல ஏக் ர்
ைப் ளவில் க ரிய நிறுெனைொ ெளர்ந்து ெருைந்ஜதொறும்
ஜ ொடி ரள அள்ளி குவிக் முடிெதொல் ஜ டி ளின் ரைசி
அரைக் லஜை இன்று ல்விச் சந்ரதயொ ைொறியுள்ளது.

நம் நொட்டில் ல்விகயன் து கதொைக் த்தில் குறிப்பிட்ை
சிலருக்கு ைட்டுஜை என் தொ இருந்தது. அதற்குக் குரு
சிஷ்யன் என்று புனிதம் பூசப் ட்ைது. அதுஜெ டிப் டியொ
ைொறி திண்ரனப்
ள்ளிக்கூைம் என்கிற ரீதிக்கு ெளை
ஏைொளைொன ைொற்றங் ள் ஜதரெப் ட்ைது. ல்விகயன் து
ைெலொக் ம் ஆ ொத ொைணத்தொல்
ல நூற்றொண்டு ள்
இந்தியொ என் து அறியொரை இருளுக்குள்ஜள முழ்கி
கிைந்தது. உரழக்
ைட்டுஜை கதரிந்த ைக் ளுக்குப்
பிரழத்துக்
கிைப் ஜத
இந்த
ெொழ்க்ர
என்கிற
சூழ்நிரலயில் ல்விகயன் து அந்நியைொ ஜெ இருந்தது.
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தமிழ்நொட்டில் ைொ ொஜி க ொண்டு ெந்த குலக் ல்வி
ஜதொற்றது. அதன் உண்ரையொன ொைணங் ரள ஒதுக்கி
ரெத்துவிட்டு அைசியல் சொயம் பூசப் ை ஆட்சி ைொற்றம்
உருெொன ஜ ொது தொன் இங்ஜ
ொைைொ ர் என்கறொரு
தனிைனிதனின் சொதரன ரளச் சரித்திைம் குறித்துக்
க ொள்ளத் கதொைங்கியது.
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இந்தியொ சுதந்திைைரைந்தும் கூைத் திடீர் ைொற்றங் ள்
எதுவும்
உருெொ வில்ரல.
இதுஜெ
குறிப்பிட்ை
சிறு ொன்ரையினர் ைட்டுஜை அதி ொைத்திலும் ஆதிக் ம்
கசலுத்தவும் ெசதியொ
இருந்தது. இந்தியொ சுதந்திைம்
க ற்றதும் டிப் டியொன ைொற்றங் ள் உருெொன ஜ ொதிலும்
ல்வி ரீதியொன ைொற்றங் ள் ைட்டும் ைந்த தியிஜலஜய
இருந்தது. ஆங்கிஜலயர் ள் உைலளவில் இந்தியன்.
உள்ளத்தளவில்
ஆங்கிஜலயன்
என்கிற
புதிய
தரலமுரற ரள உருெொக்கி ரெத்திருந்த ொைணத்தொல்
எந்த ைொற்றமும் இங்ஜ எட்டிப் ொர்க் வில்ரல.

க ருந்தரலெர் ொைைொ ர் தமிழ்நொட்டின் முதலரைச்சைொ
ெந்த பிறஜ
ல்விகயன் து அரனெருக்கும் உரியது.
அைசொங் ம் இலெசைொ ைக் ளுக்கு ெழங் ஜெண்டிய
ஒன்று என் தொ ைொறியது. சொதி, ைதம் என்ற அரறக்குள்
அரைக் ப் ட்டு ரெத்திருந்த ல்விக்கு அதற்குப் பிறஜ
இறகு முரளத்தது.
ெொழ்க்ர கயன் து ஒரு ெட்ைம் தொஜன?
இன்று
ல்விகயன் து கதொைங்கிய நிரலக்ஜ
ெந்து
க ொண்டிருக்கிறது.
ெசதியிருப் ெர் ளுக்ஜ
ல்விகயன்றும் ைற்றெர் ளுக்கு எட்ைொ னியொ ைொறிக்
க ொண்டு ெருகின்றது. இன்று இந்தியொவில் ல்விகயன் து
விரல
மிக் ப்
க ொருளொ
ைொறியுள்ளது.
ைரலபிைஜதசங் ளில் ெொழ் ெர் ளின் குழந்ரத ளுக்கு
இந்த விளக்கு கூைக் கிரைக் ொைல் சுதந்திைம் க ற்று அரை
நூற்றொண்டு ளுக்குப் பின்பும்
ல்வியறிவு இல்லொத
இருட்டில் தொன் இன்றும் இந்தியொவில் ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
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அைசொங் த்தின்
கதளிெற்ற
க ொள்ர ள்.
ஆட்சியளொர் ளின் ல்வி குறித்த அலட்சிய ைனப் ொன்ரை.
ைக் ளின் ைொறிக் க ொண்டிருக்கும் ைஜனொ ொெங் ள்.
உருெொன கதொழில் ெளர்ச்சியொல் ெளர்ந்த நடுத்தை ெர்க் ம்.
அைசு
ள்ளி ளின்
ணியொற்றும்
ஆசிரியர் ளின்
கசயல் ொடு ரள
முரறப் டுத்தொத
அைசொங் த்தின்
க ொள்ர யினொல் உருெொன வீழ்ச்சி.
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சில ொைணங் ள்.

அைசு ள்ளிக்கூைங் ள் என் து அைசொங் த்தொல் ண்டும்
ொணொைல் இருக் இடிந்து விழும் நிரலயில் உள்ள
ட்டிைங் ளிலும், அடிப் ரை சு ொதொைமில்லொத நிரலயில்
தொன் உள்ளது. ைந்த த்தொண்டு ளொ அைசு ள்ளி ளின்
வீழ்ச்சிகயன் து அதள ொதொளத்தில் உள்ளது.
இன்று உல கைன் து கிைொைைொ ச் சுருங்கியிருந்தொலும்
இன்றும் இந்தியொ என் து ஜைரலநொடு ளொல் கிைொைத்தின்
ெடிெைொ ஜெ
ொர்க் ப்
டுகின்றது. எந்த ைொற்றமும்
இங்ஜ ெந்து விைக்கூைொது என் தில் தொன் ஆட்சியொளர் ள்
ெனைொ இருக்கின்றொர் ள்.
தரலயொட்டி க ொம்ரை ளொ இருக் ஜெண்டியெர் ள்
தரலரயத் தூக்கி ஜ ள்விஜயதும் ஜ ட்டுவிைக்கூைொது
என் தில் தொன் ெனம் கசலுத்துகின்றனர்.
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உருெொ க்கூடிய ைொற்றங் ளும் குறிப்பிட்ை சதவிகித
ைக் ளுக்கு ைட்டுஜை ஜ ொய்ச் ஜசர்ந்து க ொண்டிருப் தொல்
இங்ஜ
90 சதவிகித ைக் ளுக்கு ைழுங் டிக் ப் ட்ை
சிந்தரன ரளத் தொன் ல்வி என்ற க யரில் க ொடுத்துக்
க ொண்டு இருக்கின்றொர் ள்.
ல்வித்திட்ைத்ரத இன்று
ெரையிலும் ைொற்ற ஜெண்டும் என்ற எண்ணமில்லொத
ஆட்சியொளர் ளொல்
குைொஸ்தொக் ரள
உருெொக்கும்
ல்விரயக்
ற் திஜல நொம் க ருரையரைகின்ஜறொம்.
உண்ரையொன ல்விக்கும் நொம் ற்றுக் க ொண்டிருக்கும்
ல்விக்கும்
உண்ைொன
வித்தியொசங் ரளப்
ொர்த்து
விடுஜெொம்.

ஜ ள்வி மீன் எங்ஜ ெசிக்கின்றது?
தில். மீன் தண்ணீரில் ெசிக்கின்றது. இதுகெொரு இயல் ொன
ஜ ள்வி தில்.
ஆனொல் உண்ரையொன அறிரெ ெளர்க்கும்
இருக் ஜெண்டும்?

ல்வி எப் டி

மீன் ஏன் தண்ணீரில் ெசிக்கின்றது? என்ற ஜ ள்வி
எழுப் ப் டும் ஜ ொது தொன் மீனிற்கு உள்ள உைல் அரைப்பு
முதல் அதன் ெொழ்வியல் குறித்த அத்தரன வி ைங் ரளயும்
ஒரு ைொணெனொல் புரிந்து க ொள்ள முடியும். ஆனொல்
ள்ளியில் நைத்தப் டும் ொைங் ள் அரனத்தும் ஜ ள்வி
தில் என்கிற ரீதியில் இருப் தொல் அது குறிப்பிட்ை
எல்ரலக்கு அப் ொல் சிந்தரன ள் கசன்று விைொதெொறு
இருக் ரெக் ப் டுகின்றது.
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கதொைக் த்தில் இங்ஜ
ல்விகயன் து ஒரு
னெொ
இருந்தது. அது குறித்துக் கூை ஜயொசிக் க்கூை எெருக்கும்
ஜநைம் இருக் வில்ரல. உைல் உரழப்ர ரெத்து ெொழ்ந்து
ெொழ்க்ர ரய முடித்துக் க ொண்டு கசன்றுவிை அடுத்து
ெந்த தரலமுரற ளும் அதன் ெழிஜய நைக் இருட்டுக்குள்
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உண்ரையொன அறிவு என் து ஜதடுதலில் இருந்ஜத
கதொைங் ப்
ைஜெண்டும். ஒரு
திலில் இருந்து
ஜ ட் ப் டும் ல ஜ ள்வி ள் மூலஜை ஒரு ைொணெனின்
அறிவு கூர்ரையொகின்றது.. ஆனொல் இங்ஜ
தில் என் து
ெொங்கும்
ைதிப்க ண் ளுக் ொ
என்கிற
ரீதியில்
ைொற்றப் ட்ை பிறகு கூர்ரை குறித்துக் ெரலப் டு ெர்
யொர்?

இந்தியொெொ இருந்தது. அெைெர் நம்பிக்ர ஜள ெழி
நைத்தியது. ஆனொல் இன்று தரலகீழொ ைொறியுள்ளது.
ல்வி என் து இயல் ொன ஒன்று. அது ெொழ்க்ர யின்
அங் ம்.
டிக் ொதெர் ள்
என்றொல்
அெர் ளுக்கு
ைரியொரதயில்ரல. ர நொட்டு ைக் ள் இன்னமும் அதி
அளவில் உள்ள இந்தியொவில் ல்வி மூலம் ெொழ்வில்
உயர்ந்து அடுத்த நிரலக்கு ந ர்ந்தெர் ள் ஜ ொடிக் ணக் ொன
ஜ ர் ள் இருந்தொலும் உருெொன ைொறுதல் ள் என் து
இன்னமும் முழுவீச்சில் நைந்த ொடில்ரல.
இன்று ஏரழ, நடுத்தைெர்க் ம், என்று ொை ட்சமில்லொது
தங் ளின் குழந்ரத ளின் எதிர் ொலக் னவுக் ஜ ொட்ரையில்
ல்விரயத் தொன் அஸ்திெொைைொ க்
ருதுகின்றொர் ள்.
தங் ளது ை ன் ை ள் எப் டியும் டித்து முடித்து ஒரு
நிரலயொன ஜெரலயில் அைர்ந்து விை ஜெண்டும் என்று
எண்ணமில்லொத க ற்ஜறொர் ஜள இன்று இல்ரல என்று
கசொல்லலொம். நன்றொ நிரனவு ரெத்துக் க ொள்ளவும்.
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ொைணம்
நைது
ல்வி
சுயசொர்புத்
தன்ரைரயப்
ஜ ொதிப் தில்ரல.
அண்டி
ெொழ்ெரதயும்
ைைங்கி
நிற் ரதயும் புத்திசொலியொ க் ற்பிக் ப் டுகின்றது.
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ஒவ்கெொருெரும் தங் ள் குழந்ரத ள் நல்ல சம் ளம்
ெைக்கூடிய ஜெரலயில் தொன் அைை ஜெண்டும் என்று
நிரனக்கின்றொர் ஜள தவிை ைறந்தும் கூை ஒரு குறிப்பிட்ை
கதொழில் சொர்ந்த விசயத்தில் ஈடு ட்டு ஜைஜல ெை ஜெண்டும்
என்று நிரனப் தில்ரல.

ொைணம்
கூர்ரையில்லொத
ஆயுதகைன் து
குத்திக்
கிழிப் தில்ரல.
ற்ற
ல்வி
யத்ரதயும்,
நம்பிக்ர யின்ரைரய ெளர்த்துவிை ெொழ்ெதற்கு ஒரு
ஜெரல ஜ ொதும் என்கிற நிரலக்கு இயல் ொ ஜெ
தள்ளப் டுகின்றது.
இந்தியொ சுதந்திைம் க ற்றஜ ொது இருந்த முப் து ஜ ொடி
ைக் ள் கதொர இன்று 120 ஜ ொடியொ ைொறியுள்ளது.
அதிலும் டிப் டியொ உருெொன கதொழில் ெளர்ச்சியில்
இன்று
நடுத்தைெர்க்
ைக் ளின்
எண்ணிக்ர
அதி ைொகியுள்ளது.
இதுஜெ ெொங்கும் சக்திரய நொளுக்கு நொள் அதி ைொக்கிக்
க ொண்டிருக்கின்றது.
இதனொல் எல்லொெற்ரறயும் ெொங் முடிகின்றது.
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கூைஜெ ல்வி என் ரதயும் ெொங் ஜெண்டியதொ ைொறிக்
க ொண்டு ெருகின்றது.

23. ொசுக்ந த்த ல்வி
என்ன ொலர் ள்ளிக்குக் ல்விக் ட்ைணம் ஐம் தொயிைைொ?
என்று க ொண்டு ஜ ொய்ச் ஜசர்ப் ெரிைம் ஜ ட்டுப்
ொருங் ள்? ைக்க ன்று தில் ெந்து விழும்.
நல்ல
தப்பு?

ள்ளிக்கூைம் என்றொல் கசலவு கசய்ெதில் என்ன

உங் ள் ஜ ள்விக்குறி உங் ரளஜய ஜ லிக்குறியொ ைொற்றி
விடும்.. இதற்குப் பின்னொல் உள்ள சில எளிரையொன
ொைணங் ரள ைட்டும் இங்ஜ
ொர்த்து விைலொம். ஒரு
குடும் ம்
கிைொைத்தில்
ெொழும்
ஜ ொது
அெர் ள்
சொர்ந்திருப் து க ரும் ொலும் விெசொயம் சொர்ந்த கதொழிலில்
ைட்டுஜை.
கதொைக் த்தில்
ைரழரய
நம்பியஜதொடு
கிணற்றுப் ொசனத்ரத நம்பி விெசொயம் இருந்தது.
கதொைர்ந்து
ண்ைொய்ப்
ொசனம்,
ஏரிப் ொசனம்,
ஆற்றுப் ொசனம்
என் து
ெரைக்கும்
கதொைர்ந்தது.
எளிரையொன ெொழ்க்ர , இயல் ொன ழக் ெழக் ங் ள்.
கைொத்தத்தில் ஆரசக்கும் அச்சத்திற்கும் இரைஜய ெொழ்ந்த
ெொழ்க்ர . னவுக் ஜ ொட்ரை ள் ஏதும் ஜதரெயில்லொத
ெொழ்க்ர . இன்று எல்லொஜை ைொறி விட்ைது.
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ருெைரழயும் க ய்கயனப் க ய்யும் ைரழயில் இருந்து
ைொறிவிட்ைது. ஆழ்குழொய் தண்ணீர் ெற்றிப் ஜ ொனஜதொடு
மிச்சம் மீதி இருக்கும் நீரை எடுக் முடியொத சூழ்நிரலயில்,
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இன்று தமிழ்நொட்டில் உள்ள அைசியல் ணக்கு ளில் ொஜெரி
ஆற்றுப் ொசனகைன் து அஜதொ தியொகிவிட்ைது.

ெைொத மின்சொைத்ரத நிரனத்து ருகும் யிர் ரளப் ொர்த்து
ைனம் ஏங்கும் நிரலக்குக் க ொண்டு ெந்து விட்ைது. கூைஜெ
உைல் உரழப்ர விரும் ொத ைக் ளும், தங் ளுைன் இந்த
விெசொய ஜெரல ள் முடிந்து ஜ ொ ட்டும் என்ற எண்ணம்
க ொண்ை க ற்ஜறொர் ளும் ஜசர்ந்து இன்று அலுலெ
ஜெரல ரள ைட்டுஜை விரும்பும் ொல ட்ைத்தில் ெந்து
நிற்கின்ஜறொம். மிச்சகைன்ன?
கிரைத்தெரைக்கும் லொ ம் என்று எண்ணிக் க ொண்டு
விற்றுவிை விெசொயப் பூமி ள் ெந்த விரலக்கு விற் ப் ட்டு
குடியிருப்பு ட்டிைங் ளொ ைொறி ெருகின்றது. ரைசியொ
ஒவ்கெொருெரும் ந ர்புறங் ரள ஜநொக்கி ந ைத் கதொைங்கி
விடுகின்றனர். கிரைத்த ஜெரலயில் ஒட்டிக் க ொண்டுவிை
ைொதம் ஜதொறும் கிரைக்கும் ணம் அதி நம்பிக்ர ரளத்
தந்து விை நு ர்வு லொச்சொைத்தின் 'குடி'ை னொ ைொறி
விடுகின்றனர்.
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ந ைத்தில்
கிரைத்த
ெொய்ப்பு ரள
முரறப் டி
யன் டுத்திக்
க ொண்ைெர் ள்
தங் ளின்
முதல்
தரலமுரற ரளக் ல்வி ஏணியில் ஏற்றிவிைச் சமூ த்தில்
அந்தஸ்து முதல் அதி ொைம் ெரைக்கும் அத்தரனயும்
எளிதொ க் கிரைத்து விடுகின்றது. அெைெர் ெசிக்கும்
ந ைங் ளில் கிரைக்கும் ஏைொளைொன ெொய்ப்பு ளில் இந்தக்
ல்வி குறித்த சிந்தரன ள் அதி ைொ
உருெொகி
ஒவ்கெொருெரும் தங் ள் குழந்ரத ளுக்கு சிறப் ொன ல்வி
என்ற எண்ணத்துக்கு ெந்து விடுகின்றனர்.

இந்த
இைத்தில்
தொன்
ல்வி
வியொ ொரி ளின்
ஜசரெ ளுக்கும்
அைசொங்
ள்ளி ளின்
கசயலற்ற
தன்ரைக்கும் ஜ ொட்டி உருெொகின்றது.
ல்வி என் து அைசொங் ம் க ொது ைக் ளுக்குக் க ொடுக்
ஜெண்டிய ைரை அல்ல. தனியொர் மூலம் க ொடுக் ப் டும்
ஜ ொது அைசுக்குச் சுரை குரறகின்றது என்ற அைசின்
க ொள்ர யினொல் இன்று ல்வியின் நிரலஜய தரலகீழொ
ைொறியுள்ளது. டிக் ொதெர் ள் ஜைரத ளொ ைொறுெதும்
டித்தெர் ள் அடிரை ெொழ்க்ர ெொழ ஜெண்டியதுைொன
சூழ்நிரல தொன் இந்தியொவில் உள்ளது.
இன்று ஒவ்கெொரு தனியொர் நைத்தும் ல்வி நிறுெனங் ளும்
சிபிஎஸ்சி
ொைத்திட்ைத்திற்ஜ
முக்கியத்துெம்
க ொடுக்கின்றொர் ள்.

ஏன் க ற்ஜறொர் ளின் ைஜனொநிரல ைொறியது?.
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நம்முரைய ைஜனொ ொெங் ளின் உள்ஜள
ொர்த்தொல்
ெண்ைலொ ச் சுயநலம் குவிந்து கிைக்கும். அைசொங்
ைருத்துெைரன ள் தைைற்றது. அைசு
ள்ளிக்கூைங் ள்
தகுதியற்றது. ஆனொல் அைசு ஜெரல என் து கிரைத்து
விைொதொ? என்று ஏக் த்தில் ெொழரெப் து.
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எட்ைொக் னியொ இருந்த கைட்ரிகுஜலஷன் டிப்க ன் து
இன்று
நடுத்தைெர்க் த்திற்கு
இயல் ொனதொ ஜெ
ைொறியுள்ளது. எப்ஜ ொதும் ஜ ொல அைசொங் ப் ள்ளி ள்
என் து எந்த ைொற்றமும் இன்றி இருந்தொலும் இந்தப்
ள்ளிக்கூைங் ளிலும் க யித்து ெரு ெர் ரள அைசொங் ம்
கூை ஆதரிக் த் தயொைொ இல்ரல.

ந ர்ப்புறத்தில் ெசிப் ெர் ள் ைட்டுைல்ல, ெளர்ந்து
க ொண்டிருக்கும் கிைொைப் குதி ளில் ெசிப் ெர் ள் கூைத்
தைது
குழந்ரத ள்
ஆங்கில
ெழிப் ள்ளியில்
டித்துவிட்ைொல் நிச்சயம் எதிர் ொலம் சுபீட்சைொ இருக்கும்
என்ஜற உறுதியொ நம்புகின்றொர் ள். அைசுப் ள்ளி ளில்
டிக் ரெத்த க ற்ஜறொர் ள் கூைத் தங் ளிைம் ணம் ட்ை
ெசதியிருந்தொல் தனியொர்
ள்ளிக்கூைங் ளில் ஜசர்த்து
விைலொஜை என்ற ஏக் த்தில் தொன் இருக்கின்றனர்.
இந்தியொவில் உள்ள சில ல்வி அரைப்ர முதலில் ொர்த்து
விைலொம்.
இந்தியொவில் ல்வி என் து இைண்ைொ ப் பிரிகின்றது.
ஒன்று ைத்திய அைசொங் த்தின் ட்டுப் ொட்டில் உள்ளது.
ைற்கறொன்று ைொநில அைசொங் த்தின் ட்டுப் ொட்டில் உள்ள
ள்ளிக்கூைங் ள்.
இதிலும் ஜைலும் இைண்டு பிரிவு ள் பிரிகின்றது.
ஒன்று அைசொங் த்தின்
இருக்கும் ள்ளி ள்.

ஜநரிரையொன

ண் ொணிப்பில்

அடுத்து அைசொங் த்தின் நிதி உதவிரய ைட்டும் க ற்றுக்
க ொண்டு தனியொர் நிர்ெொ த்தில் இருக்கும் ள்ளி ள்.
இது தவிை ைற்கறொன்றும் உண்டு.
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ஜைஜல கசொன்ன இைண்டுக்கும் இந்தச் சிறு ொன்ரையினர்
ல்விக் கூைங் ளுக்கும் உள்ள ஒஜை வித்தியொசம்
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சிறு ொன்ரையினரின் ல்விக்கூைங் ள்.

என்னகென்றொல் அைசொங் த்தின் எந்தக் க ொள்ர யும்
இெர் ரளக் ட்டுப் டுத்தொது. ஆனொல் அைசொங் த்தின்
அத்தரன லன் ளும் இெர் ளுக்குப் ஜ ொய்ச் ஜசர்ந்து
க ொண்ஜையிருக்கும். ெைம் ெொங்கி ெந்து
ல்விரயச்
ஜசரெயொ ச் கசய்து க ொண்டிருப் ெர் ள்.
இந்தச் சிறு ொன்ரை இனம்
கிறிஸ்துெம், இஸ்லொம்,

என் து

முக்கியைொ க்

இது தவிை கைொழி ரீதியொ உள்ளெர் ள் என்று இதில்
ெருகின்றனர்.
உதொைணைொ ச்
கசௌைொஷ்டிை
கைொழி
கதொைங்கிப் ல கைொழி ள் ஜ சு ெர் ள் ஜ ொன்றரெ ள்
இதில் ெருகின்றொர் ள்.
க ரும் ொன்ரையொ
கைொழி ஜ சும் ைொநிலங் ளில்
சிறு ொன்ரையினைொ ஒரு குறிப்பிட்ை கைொழி ஜ சு ெர் ள்
இருக்கும் அத்தரன ஜ ர் ளுக்கும் இது க ொருந்தும்.
அைசொங் ம் கசொல்லும் இை ஒதுக்கீடு ஜ ொன்ற எந்தச்
சைொச்சொைமும் இது ஜ ொன்ற நிறுெனங் ளுக்குள் ெைொது,
கசல்லு டியொ ொது.
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அடுத்து இந்தியொவில் உள்ள ல்வித்திட்ைங் ரளப் ொர்த்து
விடுஜெொம்.

24. சிக்கினொலும் கூட நொம் சிங் ம் தொநன?
ெளர்ந்த நொடு ளொன ைஜலசியொ, சிங் ப்பூர் அருகில் தொன்
உள்ளது.
நொம்
இன்னமும்
ெளர்ந்து
க ொண்ஜை
இருக்கின்ஜறொம். அடுத்தப்
த்தொண்டு ள்
ழிந்தும்
இரதஜய தொன் கசொல்லப் ஜ ொகின்ஜறொம். ைற்ற நொடு ரள
இந்தியொவுைன் ஒப்பிட்டு ஜ சும் ஜ ொது அரனெரும் ஒரு
திரல தயொைொ ரெத்திருப் ொர் ள்.
சிறிய நொடு ள் எளிதில் ட்டுப் ொடு ரளக் க ொண்டு ெந்து
விை முடியும். நொம் க ரிய நொடு. நைக்கு அப் டி
ெொய்ப்பில்ரல என் தொ முடித்து விடுகின்ஜறொம். ஆனொல்
ைந்த முப் தொண்டு ொலத்தில் சீனொ ெளர்ந்த ெளர்ச்சிரய
நொம் எட்டுெதற்கு இன்னும் 60 ஆண்டு ள் ஜதரெப் டும்.
ெளர்ச்சியரைந்த நொடு ளுக்கும் இந்தியொவிற்கும் உள்ள
முக்கியப் பிைச்சரன என்ன கதரியுைொ? துரற ள் சொர்ந்த
ஒருங்கிரணப்பு.
இந்தியொவில் உள்ள அைசொங் த்துரற ள் ஒவ்கெொன்றும்
இன்று ெரையிலும் தனித்தனி தீவு ளொ த்தொன் உள்ளது.
இதுஜெ கெளிப் ரையற்றத் தன்ரைரயக் க ட்டியொ ப்
ொது ொத்து
ைக் ளுக்கும்
அைசொங் த்திற்கும்
இரைகெளிரய அதி ப் டுத்தி ரெத்துள்ளது.
தனித்தீவு.

ொைத்திட்ைங் ரள உருெொக்குெது, அதற்கு அனுைதி
ெழங்குெது என் து இரு ஜெறு நிரலயில் தொன் உள்ளது.
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அதுகெொரு
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இந்தியொவில்
ல்வி என்றொல்
அதற்குள்ளும் ல பிரிவு ள்.

தமிழ்நொட்டின் பூஜ ொள அரைப்ர ப் ற்றித் கதரியொதெர்
தமிழ்நொட்டு
ைொணெர் ளுக்குப்
ொைத்திட்ைத்ரத
ெடிெரைப் ெைொ இருப் ொர். ைொநில சமூ வியல், அந்தந்த
ைொநில
லொச்சொைத்ரதப்
ற்றிஜய
கதரியொதெர் ள்
உருெொக்குெது தொன் நம்முரைய
ல்வித் திட்ைங் ள்
என்றொல் எப் டியிருக்கும்?
நொம் இந்தியக் ல்விரயப் ற்றிப் ஜ சிக் க ொண்டிருக்கும்
ஜ ொது ஏன் இந்த ஒருங்கிரணப்ர
ற்றிப் ஜ ச
ஜெண்டும்?.
ல்விக்கூைம் ஒரு இைத்தில் உருெொகின்றது
என்றொல் அைசொங் த்தின் எத்தரன துரற ள் அத்துைன்
சம்ைந்தப் டுகின்றது ?
1
ள்ளி
ட்ைப் ைத்
ஜதர்ந்கதடுத்த
இைம்
குறிப்பிைப் ட்டுள்ள
ைொணெர் ளுக்குத்
ஜதரெயொன
அளவுக்கு இருக்கின்றதொ?
2. ட்ைப் ட்ை
இருக்கின்றதொ?

ட்டிைம் நிரலத்த உறுதித்தன்ரைஜயொடு

3. ெகுப் ரற ள் குறிப்பிட்ை அளவில் இருக்கின்றதொ?
4. குழந்ரத ள் விரளயொை ரைதொனம் இருக்கின்றதொ?
5.
அெசை
ொல
ெழி ள்
உருெொக் ப் ட்டுள்ளதொ?

சரியொன

முரறயில்

விரளவிக்கும்
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7. ள்ளிக் ருஜ
ைொசுக் ரள
கதொழிற்சொரல ள் ஏதும் உள்ளதொ?
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6. ைொடிப் டி ள் குழந்ரத ள் ஏறிச்கசல்ல ெலுெொன
முரறயில் சரியொன அளவில் உருெொக் ப் ட்டுள்ளதொ?

8. ல்விக்கூைங் ள்
யன் டுத்தும் ெொ னங் ள் சரியொ
உள்ளதொ? முரறப் டி ைொைரிக் ப் டுகின்றதொ?
9 ல்விக் ட்ைணங் ள்
அைசொங் ம்
நிர்ணயித்த
அளவின் டிஜய ள்ளியொல் ெொங் ப் டுகின்றதொ?
10.
நிர்ணயிக் ப் ட்ை
நைத்தப் டுகின்றதொ?

ொைத்திட்ைங் ள்

தொன்

இது ஜ ொன்ற ல சைொச்சொைங் ள் உள்ளது.
இதில் என்.ஓ.சி. என்று கசொல்லப் டுகின்ற தரையில்லொச்
சொன்று என்ற ல டி ரளக் ைந்து ெை ஜெண்டும்.
அைசொங் த்தின்
ல துரற ள் ஒவ்கெொரு இைத்திலும்
சம்ைந்த டுகின்றது.
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எப் டிக் குற்றெொளி ள் தப்பித்தொர் ள்? துரற ள் சொர்ந்த
ஒருங்கிரணப்பு இல்லொத
ொைணத்தொல் குற்றத்திற்குக்
ொைணைொ இருப் ெர் ள் ஜைலும் ள்ளி ரளத் திறந்து
ல்வித்தந்ரதயொ ச் சமூ த்தில் நைைொை முடிகின்றது.
இங்ஜ சட்ைத்திற்கும் சொைொனியனுக்கும் உள்ள தூைம்
அதி ைொ இருப் தொல் ஜ ொைொை முடியொதெர் ள் தங் ள்
சகிப்புத்தன்ரைரய ெளர்த்துக் க ொள்ளத் கதொைங்கி
விடுகின்றனர்.
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தமிழ்நொட்டில் கும் ஜ ொணம் ள்ளிக்குழந்ரத ள் தீயில்
ருகியது முதல் ஜநற்று உங் ள் ஊரில் நைந்த ள்ளி
ெொ னத்தினொல்
நைந்த
க ொடுரை ள்
ெரைக்கும்
ஒவ்கெொன்றொ உங் ள் ைனதில் க ொண்டு ெந்து நிறுத்திப்
ொருங் ள்.

அெர்ெர் ெொழ்க்ர குறித்த யஜை இங்ஜ
லரையும்
லவிதைொன அக்கிைைத்ரதயும் கதொைர்ந்து கசய்ய ரெத்துக்
க ொண்டிருக்கின்றது.
இதற்கு ஜைலொ அைசின் கதொைர்ச்சியொன ண் ொணிப்பு
இல்லொத
ொைணத்தொல்
லருக்கும்
அசொத்தியைொன
ரதரியத்ரதத்
தந்து
விடுகின்றது.
தமிழ்நொட்டின்
ல்வித்துரற
ஒவ்கெொரு
முரறயும்
தனியொர்
ல்விக்கூைங் ளில் கசய்யும் ஜசொதரன ரள அைசு
ள்ளி ளில் கசய்கின்றொர் ளொ?
அது ெருைந்ஜதொறும் நைத்தப்
ெரையிலும் உள்ளது. அைசு
குறித்த
கெள்ரளயறிக்ர
ொர்த்துள்ஜளொைொ? இதன்
கதரிந்ஜத தனியொர்
ல்வி
ஜெண்டியுள்ளது.

டும் சைங் ொ ஜெ இன்று
ள்ளியின் ெளர்ச்சி வீழ்ச்சி
ஏதும்
கெளியிட்டு
ொைணைொ த்தொன்
லரும்
என்ற குழிக்குள் விழ
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குறிப்பிட்ை
ள்ளியில் தங் ள் குழந்ரத க்கு இைம்
கிரைத்து விைொதொ?
என்று ஏக் த்தில் இருக்கும்
க ற்ஜறொர் ள் அந்தப்
ள்ளியின்
ட்டுைொனத்ரதப்
ற்றிஜயொ தங் ள் குழந்ரத ளுக்குப் ொைம் கசொல்லிக்
க ொடுக்கும் ஆசிரியர் ள் குறித்ஜதொ ஜயொசிப் தில்ரல.
ள்ளி ெொங்கும் ட்ைணத்திற்கும் அங்ஜ
ணியொற்றும்
ஆசிரியர் ளுக்குக்
க ொடுக் ப் டும்
சம் ளத்திற்கும்
பின்னொல் உள்ள நுண்ணைசியரல எெரும் புரிந்து
க ொள்ெஜத இல்ரல.

ஒட்ைப் ட்ை ஜலபிளுக்குள் ரெக் ப் ட்ை அழுகிய
ண்ைத்திரனச் சுரெக்கும் ஜ ொது உண்ைொன அருகெறுப்பு
தொன் இங்ஜ உருெொகின்றது.
ள்ளியின் க யருக்கும்
ற்றுக்
க ொடுக்கும்
ஆசிரியரின்
தைத்திற்கும்
சம்ைந்தமில்லொது ஜ ொ என்ன உருெொகும்?
ெொந்தி எடுப் ெர் ெொத்தியொர். அரத ஜெடிக்ர
ொர்ப் ெர்
ைொணெர். இது தொன் இங்ஜ நைந்து க ொண்டிருக்கின்றது.
இது தவிை இங்ஜ ைற்கறொரு விசயமும் ஜ சு க ொருளொ
ரெக் ப் டுகின்றது.
ைந்த 20 ஆண்டு ளில் ஆங்கிலம் கதரிந்த ொைணத்தினொல்
ைட்டுஜை இங்ஜ
லருக்கும் ஜெரல கிரைத்துள்ளது.
க ொருளொதொை
ரீதியொ த்
தடுைொறிக்
க ொண்டிருந்த
நடுத்தைெர்க் ம் இப்ஜ ொது தொன் சற்று மூச்சு விை
முடிகின்றது. தமிழ் தமிழ் என்று கசொல்லிக் க ொண்டு தங் ள்
குழந்ரத ரள ைட்டும் ஆங்கில ெழியில் டிக் ரெத்து
விட்டு நைக்கு அறிவுரைரய ெண்டி ெண்டியொ ெழங்
ெந்து விடுகின்றொர் ள்?
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இன்ரறய ஜ ொட்டி மிகுந்த ெொழ்க்ர சூழ்நிரலயில்
ஒருெரிைம் உனக்கு கைொழி முக்கியைொ? ெொழ்க்ர
முக்கியைொ? என்று ஜ ட்ைொல் எெைொயினும் ெொழ்க்ர ஜய
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தமிழ் ெழிக் ல்விரய ஆதரிப் ெர் ள் எெஜைொனும் தங் ள்
குழந்ரத ரளத் தமிழ் ெழிக் ல்வியில் டிக் ரெத்து
விட்டு அதன்பிறகு அறிவுரை கசொல்ல ெைட்டும்? இது
ஜ ொல இன்னமும்
லப் ல விசயங் ள் தொய் கைொழி
குறித்துப் ஜ சும் ஜ ொது நம்ரை ெந்து தொக்கும்.

முக்கியம் என்று கசொல்ெர்.
க ொருளொதொை ரீதியொ எந்த கைொழி ெொழ்க்ர யில் உயர்
உதவுகின்றஜதொ அந்த கைொழிஜய ஜதரெ என் தொ ஒரு
ொல ட்ைத்தில்
தொன்
அரனெரும்
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கின்ஜறொம்.
ஆனொல் இன்ரறய நடுத்தைெர்க் ம் நம்பிக் க ொண்டிருக்கும்
ஆங்கிலக் ல்வி
என் து
டிக்கும்
அத்தரன
ைொணெர் ளுக்கும் சிறப் ொன எதிர் ொலத்ரதத் தந்து
விடுைொ? கைொழிக்கும் அறிவுக்கும் இரைஜய உள்ள
வித்தியொசங் ரள
உணைத்
ெொய்ப்பில்லொத
நடுத்தை
ெர்க் த்தின்
ல்லொயிைக் ணக் ொன
ஜ ொடி ள்
ெருைந்ஜதொறும் ல்வி வியொ ொரி ளிைம் ள்ளப் ணைொ
ைொற்ற உதவிக்க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
இன்ரறய சூழ்நிரலயில் ஆங்கிலம் என் து ஜதரெ
என் ரத ைறுக் முடியொது என் ரதப் ஜ ொல அதுஜெ
அருைருந்து என் து ஒரு ைொயத்ஜதொற்றஜை.
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தங் ள் குழந்ரத ள் டிக்கும் ல்வியின் தைத்ரதப் ஜ ொல
இதற்கும் ஜைம் ட்ை தைத்தில்
ல ல்வித்திட்ைங் ள்
இங்ஜ
உண்டு என் ரத நிரனவில் ரெத்திருக்
ஜெண்டும்.
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ொைணம் ஆரசப் ட்டு ஆங்கிலப் ள்ளியில் ஜசர்த்து விட்டு,
தங் ளது தகுதிக்கு மீறிய ணத்ரத ெருைந்ஜதொறும் ட்டி
தங் ள் குழந்ரத ரளப் டிக் ரெத்து ஒவ்கெொரு நொளும்
னவில் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கும் க ற்ஜறொர் ள் ஜெறு சில
விசயங் ரளயும் அெசியம் புரிந்து இருக் ஜெண்டும்.

இதில்
ல்லொயிைக் ணக் ொன ஜ ர் ள் ெருைந்ஜதொறும்
டித்து ஜைஜலறி கசன்று க ொண்டிருக்கின்றனர்.
ல
டி ளுக்குப் பின்னொல் தொன் நொம் இருக்கின்ஜறொம்
என் ரத உணர்ந்து ரெத்திருக்
ஜெண்டும். ஆனொல்
எெரும் உணைத் தயொைொ இல்ரல என் ஜதொடு தங் ளது
அழுத்தங் ரளத் தங் ள் குழந்ரத ளின் ஜைல் திணித்துக்
க ொண்டிருப் து தொன் இங்ஜ நைந்து க ொண்டிருக்கின்றது.
சிலெற்ரறப் ொர்க் லொம்.
ைத்திய அைசொங் த்தின் கீஜழ ெரும் ள்ளி ள்
Kendrya Vidyalaya Sangathan (KVS),
Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS),
Central Tibetan Schools Organisation (CTSO),
Sainik Schools Society
C.B.S.E. CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
ஒவ்கெொன்றொ நொம் ொர்க் லொம்.

ள்ளிக்கூைங் ள்
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சற்று வி ைம் கதரிந்தெர் ள் ரசனிக்
ற்றிக் கூைத் கதரிந்திருக் ெொய்ப்புண்டு.
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ஜ ந்திரியொ வித்தியொலயொ
ள்ளி ரளக் ஜ ள்விப் ட்டு
இருப்பீர் ள்.
ைத்திய
அைசொங் ப்
ணியில்
இருப் ெர் ளுக் ொ ஜெ
உருெொக் ப் ட்ை
ள்ளி ள்.
குறிப்பிட்ை க ருந ைங் ளில் ைட்டுஜை உள்ளது. இந்தியொ
முழுக் எங்ஜ ஜெண்டுைொனொலும் ைொறுதல் ஆ க்கூடிய
ைத்திய அைசு ஊழியர் ளுக் ொ ஜெ உருெொக் ப் ட்ைது.

ஆனொல் நஜெொதயொ என் து தமிழ்நொட்டிற்குள் ெை விைொைல்
கசய்த புண்ணியம் நைது அைசியல் தரல ளுக்ஜ ஜ ொய்ச்
ஜசை
ஜெண்டும். தமிழ் அழிந்து
விடும்
என்ற
நல்கலண்ணத்தில் எடுத்த முடிெொம். தமிழ்நொடு தவிை ைற்ற
ைொநிலங் ளில் உள்ள ள்ளிக்கூைங் ள்.
அஜத ஜ ொலத் திக த் அ தி என்ற கசொல்ரல ரெத்துக்
க ொண்டு இந்தியர் ளின் ெரிப் ணத்தில் ைொ ெொழ்க்ர
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருக்கும்
திக த்
அ தி ளுக் ொ
உருெொக் ப் ட்ை ல்விக்கூைங் ள். இரெ அரனத்தும்
ைத்திய அைசொங் த்தொல் நைத்தப் டுெது. இந்தச் சையத்தில்
இலங்ர யில்
இருந்து
ெந்து
இங்ஜ
ெொழ்ந்து
க ொண்டிருப் ெர் ளின்
ெொழ்க்ர ரய
நிரனக் த்
ஜதொன்றுகின்றது.
ைத்திய அைசொங் த்தொல் உருெொக் ப் ட்ை ல்விக்கூைங் ள்
அரனத்து சிபிஎஸ்சி ொைத்திட்ைத்தின் டிஜய ொைங் ள்
நைத்தப் டுகின்றது.
அரனத்துப்
ொைங் ளும்
ஆங்கிலெழிக் ல்வி என்ற ஜ ொதிலும் ஹிந்தி என் து
முக்கியைொன ொைைொ உள்ளது. இந்தப் ள்ளிக்கூைங் ள்
தமிழ்நொட்டிற்குள்
இருந்தொலும்
அங்ஜ
தமிழுக்கு
ஜெரலயில்ரல.
ைொநில அைசொங் த்தின் கீழ்
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தனியொர் ல்வி நிறுெனங் ள் மூலஜை நைத்தப் டுகின்றது.
கதொைக் ம் முதஜல அைசுப் ள்ளியில் ஆங்கில ெழிக் ல்வி
இருந்த ஜ ொதிலும் அது க ரிய அளவுக்கு கெற்றி
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க றவில்ரல. அது குறித்த புரிதலும் க ரும் ொலொன
க ற்ஜறொருக்கும் இருக் வில்ரல என் தும் உண்ரைஜய.
தற்ஜ ொரதய ைொறிய சூழலில்தொன் இந்த ஆங்கில ஜைொ ம்
என் து ரைஜனொசொர் மிரு ம் ஜ ொலப் பிைைொண்ைைொய்
எழுந்து நிற்கின்றது.
ைக் ளின் விருப் த்ரதப் பூர்த்திச் கசய்கின்ஜறொம் என்ற
ஜநொக் த்தில் 2013 ஆம் ஆண்டுக் ல்வியொண்டில் அதிமு
அைசும் அைசு ள்ளி ளில் ஆங்கில ெழிக்
ல்விரயக்
க ொண்டு ெந்துள்ளது.
Tamil Nadu State Board
தமிழ்நொடு அைசொங் த்தின் தமிழ்ெழி அைசு ள்ளிக்கூைங் ள்.
ஜைஜல நொம் ொர்த்த அத்தரன ள்ளிக்கூைங் ரளத் தவிர்த்த
இந்தியொ
முழுக்
ஆயிைக் ணக் ொன
சர்ெஜதச
ள்ளிக்கூைங் ள் உள்ளது. இதன் ொைத்திட்ைம் என் து
ICSE and IICS/ Cambridge International Certificate of Education (ICE)
இரதத்தொன் இன்ைர்ஜநஷனல் ஸ்கூல் என்கிறொர் ள்.
லருக்கும் கதரிெதில்ரல.
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இங்ஜ
ஒவ்கெொரு
நொடும்
அதன்
க யரில்
நைத்துக்கின்றொர் ள்.
ன்னொட்டு நிறுெனங் ள் ைற்றும்
இந்தியொவில் உள்ள பிை ல கதொழில் அதி ர் ள் தனியொ
நைத்துகின்றொர் ள். இந்திய
ல்வித்திட்ைத்தில் ஒரு
ைொணெர்
டிக்கும் எந்தப்
ொைத்திட்ைத்ரதயும் எந்த
ஜைரலநொடு ளும் ஏற்றுக் க ொள்ெதில்ரல.
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சர்ெஜதச ொைத்திட்ைங் ள் அைங்கிய கைசிைன்ட் ஸ்கூல்.

தகுதியொன ந ர் ள் என்ற ஜ ொதிலும் குறிப்பிட்ை
நொட்டுக்குச் கசல்ல ஜெண்டும் என்றொல் அதற்க ன உள்ள
சிறப்புத் ஜதர்ரெ எழுதி ஜதர்ச்சி க ற்றொல் ைட்டுஜை
அங்ஜ கசல்ல முடியும். ஆனொல் சர்ெஜதச ள்ளி ளில்
இயல் ொ ஜெ
குறிப்பிட்ை
ஜைரலநொட்டுக்
ல்வித்திட்ைத்தில்
ொைங் ள்
நைத்துெதொலும்,
ஜைரலநொடு ள்
ஜ ொலஜெ
கசயல்ெழிக் ல்வி
திட்ைத்தின் டி ைொணெர் ரள உருெொக் அெர் ளுக்குத்
தனிச் சிறப்பு உண்டு.
ஜைரலநொட்டு
ல்லூரி
ொைத்திட்ைம் என் து
ள்ளி
அளவில் குரறெொ க் ல்லூரி அளவில் மி விரிெொ என்று
டிப் டியொன ெளர்ச்சியில் ல்வி முரற இருக்கும். ஆனொல்
நைது ல்வித்திட்ைம் என் து தரலகீழொனது.
த்தொம்
ெகுப்பு முடிப் தற்குள் சுைத்தப் ட்ை அழுத்தத்தில்
ைொணெர் ளின் சிந்தரன ரளக் கிழடு தட்ை ரெப் து.
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ஆனொல் தனியொர் ள் நைந்தும் ஆங்கிலெழிக் ல்வியில்
ெருைத்திற்கு ஒருெர் என்கிற ரீதியில் ஒவ்கெொரு
ஆசிரியர் ளும் ல்ஜெறு ொைணங் ளொல் ைொறிக் க ொண்ஜை
இருப் தொல் ெரும் ஆசிரியர் ளும் ொைம் புரிெதில்ரல.
டிக்கும்
ைொணெர் ள்
குறித்து
நிர்ெொ ம்
ெரலப் டுெதும் இல்ரல.
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இரதப் ஜ ொலஜெ ைத்திய அைசொங் த்தின் ஜநரிரையொன
ண் ொணிப்பில்
உள்ள
ள்ளி ளில்
தகுதியொன
சூழ்நிரலயில்
யிற்சி
க ற்ற
ஆசிரியர் ளொல்
நைத்தப் டும்.

ஆங்கிலெழிக் ல்விஜய சிறந்தது என்ற ெொதத்ரத முன்
ரெப் ெர் ள் ஒரு முக்கிய உண்ரைரயப் புரிந்து
ரெத்திருக் ஜெண்டும்.
இன்று தமிழ்நொட்டில் உள்ள 70 சதவிகித ள்ளி ளில்
ஆசிரியர் ணியில் இருப் ெர் ள் அத்தரன ஜ ர் ளும்
இயல் ொன தமிழ்ெழிக் ல்வியில் டித்து ெந்தெர் ஜள.
எெரும் ஜதெஜலொ த்தில் இருந்து ெந்தெர் ள் அல்ல.
சில ல்விக்கூைங் ள் ைட்டுஜை ஆங்கிஜலொ இந்தியன்
ஆசிரியர் ரள ரெத்துப்
ொைம்
ற்பிக்கின்றொர் ள்.
ைற்ற டி ஆங்கிலத்ரத ஒரு கைொழியொ நிரனக் ொைல்
அறிெொ நிரனத்துக் ற்பித்துக் க ொண்டுருப் ெர் ளிைம்
தொன் நம் குழந்ரத ள்
டித்துக் க ொண்டிருக்கின்றது
என் ரத நிரனவில் ரெத்திருக் ஜெண்டும்.
கூலிக்ஜ த்த ஆசிரியர் ள் மூலம் தொன் நைது குழந்ரத ள்
டித்துக் க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
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சொதொைண கைட்ரிக்
ள்ளிக்கூைங் ள் க ற்ஜறொர் ளிைம்
ணம் றிக் என்ற ஜநொக் த்தில் அெசை ஜ ொலத்தில்
க ொண்டு ெரும் சிபிஎஸ்சி
ொை ெகுப்பு ள் என் து
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ஆனொல் ல ள்ளி ளில் க யர் பிை ல்யம் என்கிற ரீதியில்
தொன் ர நிரறய
ொசு க ொண்டு ெொங் . உங் ள்
குழந்ரத ளின் ைதிப்க ண் ளுக்கு நொங் ள் க ொறுப்பு
என்று கூவிக்கூவி அரழத்துக் க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்.
நைத்தும் ஆசிரியர் ளுக்ஜ புரியொத ொைத்ரதப் ஜ ொலஜெ
இந்தியொவில் உள்ள லதைப் ட்ை ல்வித் திட்ைங் ளும்
கெகு னம் அறியொதது.

கூட்ைத்தில் ஜசர்ந்து கும்மியடி என்கிற ரத தொன். சைொசரி
ைொணெர் ள் ஏணி ரெத்து ஏறும் நிரலயில் இருப் ெர்.
ஆனொல் சர்ெஜதச ள்ளியில் யிலும் ைொணெர் ள் ஒஜை
முயற்சியில் கசன்று க ொண்டு இருப் ொர் ள். இது தொன்
எதொர்த்தம்.
இந்தியொவில் உள்ள க ரு ந ைங் ள். தமிழ்நொட்டில்
கசன்ரன, ஊட்டி, க ொரைக் ொனல், ஏற் ொடு ஜ ொன்ற
ஊர் ரளத்தவிை அருஜ க ங் ளூரில் அதி அளவில்
இண்ைர்ஜநஷனல் ள்ளிக்கூைங் ள் உள்ளது.
கதொைக் த்தில் கிறிஸ்துெ மிஷினரி ள் இது ஜ ொன்ற ல
ள்ளி ரள இங்ஜ நைத்த கதொைங்கினர். ஆனொல் இன்று
சர்ெஜதச உரறவிைப் ள்ளி ள் என்ற க யரில் ைந்த
ஐந்தொண்டு ளில் ல இைங் ளில் உருெொகிக் க ொண்டு
இருக்கின்றது. தற்க ொழுது ல்விச் சந்ரதயில் கிைொக்கி
என் து இந்தச் சர்ெஜதச ள்ளி ளுக்கு ைட்டுஜை.
எனக்குத் கதரிந்த ஒரு நண் ரின் இைண்டு ர யன் ளும்
க ங் ளூரில் க யின் சமூ ம் நைத்தும் சர்ெஜதச ள்ளியில்
டிக்கின்றொர் ள். ெருைத்திற்கு உத்ஜதசைொ ஒருெருக்கு
எல்லொெற்ரறயும் ஜசர்த்து 12 லட்சம் கசலவு கசய்து
க ொண்டிருக்கின்ஜறன் என்றொர்.
"என்ன சிறப்பு" என்று ஜ ட்ஜைன்?
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அந்தப் ள்ளியின் முதலொளி எப்ஜ ொதும் க ற்ஜறொர் ளிைம்
கசொல்லும் ெொச த்ரத நண் ர் என்னிைம் கசொன்னொர்.

"எனது ள்ளியில் டிப் ெர் ள் ஜெரலக்குச் கசல் ெர் ள்
அல்ல. ஜெரல ரள உருெொக்கி நூற்றுக் ணக் ொன
ஜ ர் ளுக்கு ஜெரலரயக் க ொடுக் க்கூடிய ஆற்றரல
உருெொக்கும் அளவுக்கு ஒரு ைொணெரனத் தயொர்
டுத்துகின்ஜறொம். ஒரு ெட்ைத்திற்குள் ெொழ ஜெண்டும்
என்று விரும்பும் க ற்ஜறொர் ளும் ஜதரெயில்ரல. அது
ஜ ொன்ற குறுகிய எண்ணம் க ொண்ை ைொணெர் ரளயும்
நொங் ள் உருெொக் விரும் வில்ரல" என்றொைொம்.
இது ஜ ொன்ற ள்ளி ளில் டித்து ெரு ெர் ள் கதொழில்
நிறுெனங் ரள உருெொக்குகின்றொர் ஜளொ இல்ரலஜயொ
நிச்சயம் க ொருளொதொை ரீதியொன உயர்ெொன நிரலக்குச்
கசல்லக்கூடிய அத்தரன சொத்தியக்கூறு ளும் இெர் ளுக்கு
இருப் ரத ைறுப் தற்கில்ரல.
ஜைலும் இதிலும் ஒரு பிைச்சரன உண்டு. ஜைரலநொட்டுக்
ல்வித்திட்ைத்தில் டித்து கெளிஜய ெரு ெர் ள் இந்தியச்
சூழல் சொர்ந்த நிறுெனங் ளில் க யித்து ெை முடியுைொ?
ொைணம் கெளிநொட்டு நிர்ெொ த்ரதச் சொர்ந்த விசயங் ரளக்
ரைத்துக் குடித்து கெளிஜய ெரு ெர் ளுக்கு இங்குள்ள
சூழ்நிரல ரளக் ர யொள முடியுைொ? என்று ஜ ட்ை ஜ ொது
உைனடியொ ப் தில் ெந்து விழுந்தது.
கசலவு

முரறப் டுத்தப் ட்ை சர்ெஜதச ள்ளி ள் ல்விரய அதன்
தைத்ரத அளவுஜ ொலொ ரெத்து தொன் நைத்திக் க ொண்டு
இருக்கின்றொர் ள்.
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இத்தரன
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“இந்தியொவில் இருப் தற் ொ ெொ
கசய்கின்ஜறன்?” என்றொர்.

இங்ஜ
இை ஒதுக்கீடு, சொதி ைதம் ஜ ொன்ற எந்தப்
ஞ்சொயத்தும் எடு ைொது. ணம் இருந்தொல் ஜ ொதுைொனது.
அைசியல்ெொதி ள்,
திரைப் ைப்
பிை ல்யங் ள்,
அதி ொைெர்க் த்தில் உயர்ந்த தவி ளில் இருப் ெர் ள்,
க ரும் ணம் ரைத்தெர் ளின் குழந்ரத ள் ைட்டும்
டிக்கின்றனர். இங்கும் ைொநில கைொழி ளுக்கு ஜெரல
இல்ரல. நடுத்தைெர்க் த்தினரும், நடுத்தைெர்க் த்தில் சற்று
உயர்ந்த நிரலயில் உள்ளெர் ளும் இது ஜ ொன்ற ள்ளியில்
தங் ள் குழந்ரத ரளப் டிக் ரெத்தொலும் குறிப்பிட்ை
ொல ட்ைத்திற்குள் ணம் ட்ை முடியொைல் சிபிஎஸ்சி
அல்லது கைட்ரிக் ள்ளி ளுக்கு ைொற்றியுள்ளரத லமுரற
ொர்த்துள்ஜளன்.
இஜத
ஜ ொலத்
தங் ள்
குழந்ரத ரள
கைட்ரிக்
ள்ளியிலிருந்து நிறுத்தி விட்டு அெசைம் அெசைைொ ச்
சிபிஎஸ்சி ொைத்திட்ைத்தில் ஜசர்த்தெர் ளும் குறிப்பிட்ை
ொல ட்ைத்திற்குள்
ணம்
ட்ை
முடியொைல்
திணறுெரதயும் ொர்த்துக் க ொண்டிருக்கின்ஜறன்.
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ஆனொலும்
தினந்ஜதொறும்
க ற்ஜறொர் ள்
தங் ள்
குழந்ரத ளிைம் புத்திசொலி னவு ரள விரதப் திஜலஜய
குறியொ இருக்கின்றொர் ள்.

25. கதொடர்பு எல்லைக்கு கவளிநய இருக்கின்றொர்
"வீடு கைொம் நல்லொ இருக்குைொ" என்றொர்.
அம்ைொ முதல் முரறயொ வீட்டுக்கு ெந்த ஜ ொது கசொன்ன
ெொர்த்ரத ரள விை அெரைத் திருப்பூருக்கு அரழத்து
ெந்தஜத க ரிய சொதரனயொ எனக்குத் கதரிந்தது. புதிய ொர்
எடுத்த ஒரு ைொதத்தில் ட்ைொயப் டுத்தி அரழத்து ெந்ஜதன்.
ஊரிலிருந்து ஆறு ைணி ஜநை யணத்தில் வீட்டில் க ொண்டு
ெந்து நிறுத்திய ஜ ொது
யந்த டி அெரின்
ொல்
வீங் வில்ரல.
ொருக்குள்
அளெொ
ரெத்திருந்த
குளிர்சொதன ெசதியொல் யண அலுப்பு கூை அம்ைொவுக்குத்
கதரியவில்ரல.
ைகிழ்ச்சியுைன் வீட்டுக்குள் நுரழந்தெர் " ொர் நல்லொ
ஓட்டுறொண்டி" என்று ைரனவியுைன் ஜ சிக் க ொண்டிருந்த
ஜ ொது எனக்குச் சற்று நம்பிக்ர ெந்தது. நிச்சயம் சில
ைொதங் ள் இங்ஜ இருப் ொர் என்ஜற நம்பிஜனன்?.
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லவிதைொன ல்வி சொர்ந்த க ொம்ரை ள் வீடு முழுக்
இருந்தன. ஆர்ெைொய் ஒவ்கெொன்ரறயும்
ொர்த்தெர்,
"இப் டிகயல்லொம் தொன் நீங் டிச்சீங் ளொ?" என்று ஜ ட்டு
சிரித்தொர்.
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அம்ைொ ெந்த ஜ ொது குழந்ரத ள்
ொலர்
ள்ளிரய
முடித்திருந்தொர் ள். வீட்டுக்குள் சுெற்றுக்குள் ைொட்டியிருந்த
லவிதைொன அட்ரை ரள விஜனொதைொ ப்
ொர்த்துக்
க ொண்டிருந்தொர். எண் ள், எழுத்துக் ள், ைங் ள் எனக்
குழந்ரத ளின் ல்வி ஆர்ெத்ரத ெளர்க் ஒவ்கெொன்றொ
ெொங்கி ைொட்டி ரெத்திருந்ஜதன்.

இது தவிை அெர் ளின் ல்விக்க ன ஜெகறந்த க ரிதொன
முயற்சிரயயும் கசய்யவில்ரல. அதி ொரலப் க ொழுதில்
குளிக் உதவும் ஜ ொது அெர் ளுைன் ஜ சுெரதத் தவிை
ஜெகறந்த சையமும் ெொய்ப் தில்ரல.
ள்ளி முடியும்
சையத்தில் அெசைைொ ச் கசன்று அரழத்து வீட்டில்
விடுெஜதொடு என் ைரை முடிந்து விடும்
அலுெல ம் முடிந்து நள்ளிைவில் வீட்டுக்குள் நுரழயும்
க ொழுது
தூங்கிக்
க ொண்டிருப் ொர் ள்.
எனக்கும்
குழந்ரத ளுக்கும் உண்ைொன உறவும், உரையொைலும் மி க்
குரறெொ ஜெ இருந்தது. இதன் வி ரீதம் அம்ைொ ெந்த
க ொழுது, அெர் குழந்ரத ளுைன் உரையொடும் சையங் ளில்
தொன் எனக்கு முழுரையொ ப் புரிந்தது.
அம்ைொவின் திருைண ெொழ்க்ர க்குப் பிறகு அெர் ொசி
யணத்ரதத் தவிை கெளியுல த்ரதப் ொர்த்த தருணங் ள்
மி மி க் குரறவு. மி ப் க ரிய கூட்டுக்குடித்தனத்தின்
அச்சொணிஜய அெர் தொன். நொள் முழுக் உரழப்பு. அந்த
உரழப்பு ைட்டுஜை குடும் த்தின் ஆதொைைொ இருந்தது.
அெர் உைம்பும் எண்ணமும் உரழப் தற்க ன்ஜற ைொறிப்
ஜ ொன ொைணத்தொல் க் த்து ஊர் ள் குறித்துக் கூைத்
கதரிந்து க ொள்ள ஆர்ெமின்றி நொற் தொண்டு ொலத்ரதக்
ழித்தெர்.
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அெருக்கும் யணம் என்றொல் யம் பிடிக்கும் சைொச்சொைம்.
னத்த உைம்பு டுத்தி எடுப் தொல் ஆரச ள் இருந்தொலும்
அெரின் உைம்பு ஒத்துரழப் தில்ரல.

கெளியுல ம் என் ஜத அப் ொவின் ைரறவுக்குப் பிறஜ
அெருக்கு ெொய்த்த ொைணத்தொல் ஒரு ை ைப்பு அெருக்குள்
இருந்து க ொண்ஜையிருக்கும்.
சொரலயில் ை ைக்கும் ெொ னங் ள் கூை அெருக்குப்
யத்ரதத் தருகின்ற சூழ்நிரலயில் ெொழ்ந்த ொைணத்தொல்
ெனைொ க் ொரில் அரழத்து ெந்ஜதன். ஒருெரின் ைொற்ற
முடியொத விசயங் ரள அப் டிஜய ைொற்றொைல் நொம் ஏற்றுக்
க ொள்ெதும் ஒரு ெர யில் நல்லது தொஜன. ஆனொல்
அம்ைொவிைம் ைொறொத க ொள்ர ஒன்று உண்டு.
"க ண்ணொய்ப் பிறக் க்கூைொது. க ண் குழந்ரத ள்
என்றொல் ஆ ொது". ொைணம் அெரின் துயைக் ரத சீனப்
க ருஞ்சுெற்ரற நீளைொனது உயைைொனதும் கூை.
ஷ்ைப் டுெதற்க ன்று பிறப்க டுப் ெர் ள் க ண் ள்
என்ற க ொள்ர ரய இன்று ெரையிலும் அெர் ைொற்றிக்
க ொள்ளத் தயொைொ இல்ரல.
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ல சையம் விடுமுரற தினங் ளில் ொட்டி ஜ த்தி ளின்
உரையொைல் ரளப் ொர்க்கின்ற ெொய்ப்புக் கிரைத்தொலும்
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நொன் இதரன உணர்ந்திருந்த ஜ ொதிலும் ஜ த்தி ரள
விட்டுக் க ொடுக் ைொட்ைொர் என்று நிரனத்ஜத அரழத்து
ெந்ஜதன். குழந்ரத ள் பிறந்த ஜ ொது ொர்த்த மு த்ரதப் ல
ெருைங் ள்
ழித்துப்
ொர்த்த ஜ ொது குழந்ரத ளின்
ஜதொற்றத்தில் கசொக்கிப் ஜ ொனொர். புது மு த்ரதப் ொர்த்த
இருெர் விலகி நின்ற ஜ ொது ஒருெர் ைட்டும் எளிதொ
ஒட்டிக் க ொள்ள, கதொைர்ந்து ெந்த நொட் ளில் அெர் ளும்
ஒன்றிப்ஜ ொ இயல் ொ த்தொன் ஜ ொனது.

அலுெல ச் சுரையின்
ொைணைொ
வீட்டில் இருக்
ெொய்ப்பு ள் அரையொது. அந்தப் க ரிய வீட்டின் ைற்ற
இைங் ரளயும்
விை
ெொசலில்
அைர்ந்திருப் ஜத
அம்ைொவுக்குப் பிடிக்கும்.
வீட்டுக்கு கெளிஜய இருந்த க ரிய ஜெப் ைைக் ொற்றின்
சு ஜை அெருக்குப் ஜ ொதுைொனதொ இருந்தது. ெொசலின்
குறுக்ஜ
ொரல நீட்டிக் க ொண்டு கெற்றிரலப் ர ரயப்
பிரித்து ரெத்துக் க ொண்டு கைல்லுெதும் எச்சிரல அருஜ
உள்ஜள ஜதொட்ைத்து ைண்ணில் துப்பிக்க ொண்டிருப் தும்,
கதருவில் கசல்லும் ஆட் ரள ஜெடிக்ர
ொர்த்துக்
க ொண்டிருப் தும் அன்றொை ெொடிக்ர யொ இருந்தது.
இங்ஜ இருந்து தொன் பிைச்சரன கதொைங்கியது.
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முட்டி ெலியும், முதுகு ெலிரயயும் நிைந்தைைொ
இருந்தெைொல் தொக்கு பிடிக் முடியவில்ரல. எரிச்சரல
உருெொக்கினொலும்
அெைொல்
ஜெகறொரு
இைத்ரதத்
ஜதர்ந்கதடுத்து உட் ொை ைனமில்லொது த்தத் கதொைங்கினொர்.
இதற்கு ஜைலொ அெருக்குப் ஜ ச்சுத் துரணக்கு ஆட் ள்
இல்ரல.
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உள்ஜள விரளயொடிக்க ொண்டிருக்கும் குழ்ந்ரத ள் த்திக்
க ொண்ஜை ெொசரல ஜநொக்கி ஓடி ெை, விைட்டிக் க ொண்ஜை
ெரு ெர் கெளிப்புற சந்தின் ெழிஜய ெொசலுக்கு ெை ொரல
நீட்டிக் க ொண்டிருக்கும் அம்ைொவுக்கு ஒவ்கெொரு முரறயும்
ொரல ைைக்குெதும், மீண்டும் நீட்டுெதுகைனப் புதிய
ஜெரலரய உருெொக் த் கதொைங்கினர்.

க் த்து வீடு ளில் இருந்தெர் ளின் நொ ரி
ஜ ச்சும்,
க ொங்கு
ொரஷயும் விஜனொதைொ த் கதரிய அரதயும்
விரும் ொைல் ெொனத்ரத கெறிக் த் கதொைங்கினொர்.
நொற் து ெயதுக்கு ஜைல் நொய்ப்புத்தி என் ரதப் ஜ ொல
அறு து ெயரத மீண்டும் குழந்ரதயொ ைொறும் தருணம்
என்கிறொர் ள். விதிவிலக்கு ரளத் தவிர்த்து நொற் து
ெயதிற்குள் தனக் ொன இைத்ரத அரையொதெர் ளின்
ெொழ்க்ர கயன் து
இருப் ரத
ஏற்றுக்
க ொள்ள
முடியொைலும், அரலெரத குரறத்துக் க ொள்ள முடியொைல்
அெஸ்த்ரத ளின் கதொைக் ம் ஆைம்பித்து விடுகின்றது.
உைல் ஆஜைொக்கியத்தின் செொலும் இந்த ெயதிலிருந்ஜத
கதொைங்குகின்றது.
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இயல் ொன
விசயங் ரள
அனு வித்துக்
க ொண்டிருப் ெர் ரளப்
ொர்க்கும் க ொழுது எரிச்சல்
உருெொகும். ைனஉரளச்சல் அதி ைொகும். தரலமுரற
இரைகெளி பூதொ ைைொ உருெொகும். இந்த ெயதில் தொன்
ருசிரய ைட்டுஜை உணெொ ரெத்து ெொழ்ந்தெர் ளின்
ெொழ்க்ர யில் ெொய்க்கும் ெயிற்றுக்கும் மி ப் க ரிய
ஜ ொைொட்ைஜை கதொைங்குகின்றது. ருசி தொன் ஜெண்டும்
என்ற ைனமும் இகதல்லொம் இனி ஆ ொது என்று ெயிறும்
சண்ரை ஜ ொை ெொழ்ஜெ நை ைொ ைொற ெொரிசு ள் மீதுள்ள
அன்பு கூைப் லசையம் ைொறிவிடுகின்றது.
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இதுஜெ அறு து ெயதில்
ண்
ொர்ரெ குரறந்து,
கசவிப்புலன் திறன் இழந்து எரிச்சரலயும் ஏக் த்ரதயும்
இயல் ொன குணைொ ைொற்றி விடுகின்றது.

சிலர்
ழக் த்தினொல் தங் ரள ைொற்றிக் க ொண்டு
விடுகின்றொர் ள்.
லர்
தங் ள்
ெொழ்க்ர ரயக்
ழிவிைக் ைொ
ைொற்றி
ரெத்துக்
க ொண்டு
உைனிருப் ெர் ரளப்
டுத்தி எடுக் த் கதொைங்கி
விடுகின்றொர் ள். இதற்கு ஜைலொ
ெயதொனெர் ளுைன்
உரையொடும்
கதொைர்பு
கைொழி
முக்கியைொனது.
அெர் ளுக்குப் பிடித்த அெர் ள் விரும்பும் நிரலயில்
இருந்து க ொறுரையுைன் உரையொை ஜெண்டும். லைொலும்
இது முடிெதில்ரல.
ஒரு சையம் "அப் த்தொ இரதக் ஜ ளுங் " என்று ை ள்
அட்ரைரய எடுத்துக் க ொண்டு அெர் அருஜ கசன்ற ஜ ொது
அம்ைொவின் வில ல் என்ரனக் கூர்ரையொ க் ெனிக்
ரெத்தது. ைரனவியிைம் ஜ ட்ை ஜ ொது "இெங் ஜ சுறது
அெங் ளுக்குப் புரியரலயொம்" என்றொர்.
எங்ஜ யிருந்து இந்தக்
கதொைங்கிஜனன்.

குழப் ம்?

என்று

ஆைொயத்
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தமிரழ
ஆங்கிலத்திற்கு
இரைஜய
யன் டுத்திக்
க ொண்டிருந்தொர் ள். ள்ளி க ொடுத்திருந்த ல்விச்சூழல்
அெர் ரள அப் டி ைொற்றியிருந்தது. புதிய கைொழியும்
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குழந்ரத ள் ள்ளிக்குச் கசன்றொர் ஜள தவிை அெர் ளின்
ல்வி குறித்ஜதொ, அெர் ளின் ைற்றச் கசயல் ொடு ள்
குறித்ஜதொ அதி ம்
ெரலப் ட்டுக் க ொண்ைதில்ரல.
குறிப் ொ த் தனித்தீெொ ஒதுங்கி ஜ ொனதொல் உறவு ள் கூை
ெருைத்துக்கு ஒரு முரற என்கிற ரீதியில் இருந்த
ொைணத்தொல் வீஜை ெொழ்க்ர
ள்ளிக்கூைஜை உல ம்
என் தொ ெளர்ந்து க ொண்டிருந்தொர் ள்

அெர் ளின் ழக் ெழக் ங் ளும் அம்ைொவிற்கு அதி க்
குழப் த்ரத உருெொக்கியிருப் ரத உணர்ந்து க ொள்ள
முடிந்தது.
எல்லொஜை சின்னச் சின்ன விசயங் ள் தொன். அதுஜெ
ஒவ்கெொரு முரறயும் விஜனொதைொன பிைச்சரன ரள
உருெொக்கியது. இன்று உள்ளூரில் ஜெரலெொய்ப்பு ள்
குரறந்து ைொெட்ைங் ள்,. ைொநிலங் ள் தொண்டி ல்ஜெறு
நொடு ளில்
ெொழ
ஜெண்டிய
சூழ்நிரலயில்
உறவு ளுக்குண்ைொன ைரியொரத என் து தற்ஜ ொது சில
நிமிை கதொரலஜ சி அரழப்பு ள் தொன் உயிர்ப்புைன்
ரெத்துள்ளது.
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குழந்ரத ள் வீட்டுக்குள் விரளயொடிக் க ொண்டிருப் ொர் ள்.
சிறுநீர் ழிக்கும் அெசைத்தில் “அப் த்தொ ஒன் ொத் ரூம்”
என்று த்திக் க ொண்ஜை ஒடிெை இெர் குழப் த்துைன்
என்னகென்று அறியொைல் ெொசலுக்கு அருஜ
டுத்து
இருப் ொர். எந்திரிக் ொைஜல தரலரயத் தூக்கிப் ொர்ப் ொர்.
வுரன தூக்கிக் க ொண்டு அெர் ள் ெரும் ஜெ த்ரதப்
ொர்த்து ஜெ ைொ எந்திரிக் , ெந்த ஜெ த்தில் ஒருெருைன்
ஒருெர் முட்டிக் க ொள்ள ைச ொசைொ த்
ொட்சி ள்
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இந்தத் கதொைர்பில் கதொைர்பு கைொழிஜய பிைச்சரன எனில்
அங்ஜ அந்தச் சங்கிலியும் அறு ைத் கதொைங்குகின்றது.
கெளிநொடு ளில் ெசிப் ெர் ளுக்கு இந்த கைொழித்
கதொைர்பு பிைச்சரன என்றொல் தற்ஜ ொது இங்ஜ உள்ள
ல்விச்சூழல் என் து விஜனொத லொச்சொைத்ரத ெளர்த்துக்
க ொண்டிருப் தொல்
கைொழியின்
தன்ரை
ைொறிக்
க ொண்ஜையிருக்கின்றது.

ைொறிவிடும்.
க ொழுது ஜ ொ ொத சையத்தில் குழந்ரத ரள அரழத்துப்
ஜ சத் கதொைங்குெொர்.
அெர் ஜ ட்கும் ஜ ள்விக்கு இெர் ளுக்குத் கதரியொது.
இெர் ள் கசொல்லும் தில் ள் அெருக்குப் புரியொது. ைொ ொ
ரத கசொல்லும் ஜ ொது குறுக்ஜ
ஒவ்கெொருெரும்
ஒவ்கெொருவிதைொ க் குறுக்குக் ஜ ள்வி ள் எழுப்
அெருக்குக் குழப் ம் ெந்துவிடும்.
அெர் ஒதுங்கி விடுெொர். ரைசியொ இெர் ள் நொங்
உங் ளுக்கு ரைம்ஸ் கசொல்லட்டுைொ? என் ொர் ள். ஜ ந்த
ஜ ந்த முழித்துக் க ொண்டு ஜ ட் ொர். கைொழி புரியொது.
சுெைொசியம் இருக் ொது.
"ஏதொெது ரத கசொல்லுங் அப் த்தொ" என்றொல் இெர்
கசொல்லும் ெட்ைொை ெழக்குத் தமிழ் ெொர்த்ரத ள்
அெர் ளுக்குப் புரியொைல் அது குறித்து அப்டின்னொ? என்று
கதொைர் ஜ ள்வி ரள எழுப் அம்ைொவுக்கு அலுப் ொகி
விடும்.
இைண்டு
ைொதம்
இருக்கின்ஜறன்
என்று
கசொல்லிவிட்டு ெந்தெர் ஒரு ைொதத்தில் கசன்று விட்ைொர்.
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டு" என்றொன்.
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ைரனவி மூலம் விசயங் ரளப் புரிந்து க ொண்டு
உறவுச்சங்கிலி ள் உரையும் விதங் ரளப் ற்றி ஜயொசிக் த்
கதொைங்கிஜனன். அதற் ொன தில் அம்ைொரெ க ொண்டு
ஜ ொய் விட்ை தம்பி வீட்டில் எனக்குக் கிரைத்தது.

அம்ைொ ைக்க ன்று ைல்லொக்
டுக் கநஞ்சில் ஏறி கதொம்
கதொம்ன்று குதிக் எனக்குப் ொதி உயிர் ெொயில் ெந்து நின்று
விட்ைது. அம்ைொ சிரித்துக் க ொண்ஜை "இருைொ குப்புற
டுக்குஜறன்" என்று கசொல்லிவிை அென் ஆட்ைம்
கதொைர்ந்து க ொண்ஜையிருந்தது.
ொல்ெலி, முதுகுெலி,
யணஅலுப்பு மீறி அெரின்
கநருக் மும், ஜ ைனின் ெொர்த்ரத ளும் அெருக்குப் புதிய
உற்சொ த்ரதத் தந்தரதக் ெனித்துக் க ொண்ஜை அெர் ளின்
உரையொைரல ெனித்த ஜ ொது சில ைொதங் ளுக்கு முன்பு
ள்ளிக்கூை நண் னுைன் ஜ சியது
அப்ஜ ொது என் நிரனவில் ெந்து ஜ ொனது. நண் னின்
அண்ணன் அகைரிக் ொவில் நிைந்தைக் குடியுரிரை க ற்று
இருக்கின்றொர்.
கதொைக் த்தில் ஊருக்கு ெருைத்திற்க ொருமுரற ெந்து
க ொண்டிருந்தொர். ைந்த சிலெருைங் ளொ ெருெதில்ரல.
அெரனச் சந்ததித்த ஜ ொது "அண்ணன் வீட்டுக்கு
ெருெதில்ரலயொ?" என்று ஜ ட்ஜைன்.
"அம்ைொ ஜெண்ைொம் என்று கசொல்லிவிட்ைொர்" என்றொன்.
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ொைணம் ஜ ைனுக்கும் ஜ த்திக்கும் தொத்தொ ொட்டியுைன்
உரையொை தமிழ் கதரியவில்ரல. இெர் ளுக்கு அெர் ள்
ஜ சும் ஆங்கிலத்ரதப் புரிந்து க ொள்ளத் கதரியவில்ரல.

26. நபொரும் அலமதியும்
அலுெல த்தில் எந்த ஜெரளயிருந்தொலும் தினந்ஜதொறும்
ைதியம் மூன்று ைணிக்கு வீட்டில் இருப் து ஜ ொலப்
ொர்த்துக் க ொள்ெது ெழக் ம். அந்த ஜநைம் ள்ளி விட்டு
மூெரும் வீட்டுக்கு ெரும் ஜநைம். ஒருெர் ைட்டும் சிலசையம்
தொைதைொ ெருெொர்.
ொைணம்
ள்ளி விட்ைதும் ஜநைொ
விரளயொட்டு
ரைதொனத்திற்குச் கசன்று ரளத்துப் ஜ ொகும் அளவுக்கு
விரளயொடி விட்டு ெை ைற்ற இருெரும் ெந்து
விடுகின்றொர் ள். ள்ளியில் ஆறொெது ெகுப்புக்கு ஜைல்
தொன் ைொணெர் ரள விரளயொட்டு ரைதொனம்
க் ம்
அனுப்புகின்றொர் ள். ஒன்று முதல் ஐந்தொம் ெகுப்பு
ெரைக்கும் ெகுப்பு ஜநைத்தில் திடீகைன ஏஜதொகெொரு
விரளயொட்ரை விரளயொைச் கசொல்லி ண் ொணிப்ஜ ொடு
ெகுப் ரறக்கு அனுப்பி விடுகின்றொர் ள்.

ள்ளி உள்ளது.
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ஆனொல் வீட்டில் மூத்தெருக்குப்
டிப்ர ப் ஜ ொல
விரளயொட்டிலும் அதீத கெறி.
ன்மு த் திறரை ள்
க ொண்ை குழந்ரத ள் உருெொெது இயற்ர தந்த ெைம்.
ஒவ்கெொரு முரறயும் ஆச்சரியைொ இருக்கும்.
யிற்சி
இல்லொைஜலஜய அெர் ொட்டும் ஆர்ெமும், முயற்சியும்
வியப்பில் ஆழ்த்தும். தரை கசொல்லொைல் அனுைதிப் தொல்
அெைொ ஜெ முயற்சித்துக் க ொண்டிருக்கின்றொர்.

அரு ொரைப் ள்ளிகயன் து குழந்ரத ளுக்கு ைட்டுைல்ல
க ற்ஜறொர் ளுக்கும்
ஆயிைைொயிைம்
சந்ஜதொஷத்ரத
தைக்கூடியது.
ள்ளியிலிருந்து கதொரலவில் இருந்து
ெரு ெர் ள் டும் ொட்ரையும், ள்ளி ெொ னங் ளில்
ெந்து ஜ ொகும் குழந்ரத ளின் அெஸ்த்ரத ரளயும்
ொர்த்துக் க ொண்டிருப் தொல் ந ர்புற ெொழ்க்ர யில் இது
ஜ ொன்ற
அனு ெங் ள்
ஏறக்குரறய
நை த்திற்குச்
சைைொனஜத.
எங் ள் வீட்டிலிருந்து
ள்ளிக்கு ஐந்து
நைந்து ஜ ொய் விைலொம். ஆனொல் அெர்
நுரழயும் ஜ ொது அெர் ளின் அலுப்ர
கதொைக் த்தில்
ொைச் சுரையின் தொக்
நிரனத்துக் க ொண்ைதுண்டு. ஆனொல் நொள்
சு ெொசி தன்ரைரய உணை ரெத்தது.

நிமிைத்திற்குள்
ள் வீட்டுக்குள்
ொர்க்கும் ஜ ொது
ஜைொ? என்று
ை அெர் ளின்

கிைொைத்துப் ள்ளி ளில் ஐந்து கிஜலொ மீட்ைர் மிதிெண்டி
மூலம் ள்ளிக்கு ெந்தெர் ளும், நீண்ை தூைத்ரத ைந்து
ெந்தெர் ரளயும்
ொர்த்த
ெொழ்க்ர யில்
எங் ள்
குழந்ரத ளின் அருஜ
உள்ள
ள்ளியின் தூைத்ரதக்
ணக்கீடும் ஜ ொது க ரிய தூைமில்ரல தொன். ஆனொல் இன்று
குழந்ரத ளின் உைல் ெலுவின் தன்ரை ைொறியுள்ளது.
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தொன்
தொன்
ளின்
ரை
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ஓடி விரளயொடிய ொலம் ைரலஜயறிவிட்ைது. வீடு
ரைதொனம்.
ணினியும்,
கதொரலக் ொட்சியும்
விரளயொட்டுப் க ொருட் ள். இதுஜெ குழந்ரத
ண் ரளயும், ெனத்ரதயும் திருடிக் க ொள்ள அடிப்
ஆஜைொக்கியமும் அஜதொ தியொகிவிட்ைது.

நடுத்தை ெொழ்க்ர யில் குறுகிய வீடு ளும், ஜ ொைொட்ை
ெொழ்க்ர யும் ஓை ரெத்துக் க ொண்டிருக் நொம் விரும்பிய
ெொழ்க்ர ரய விைக் கிரைத்த ெொழ்க்ர ரயத் தக்
ரெப் ஜத க ரும் ொைொ
உள்ளது. ஒஜை இைத்தில்
உட் ொர்ந்து
ழகி
விட்ை
குழந்ரத ளிைத்தில்
ஆஜைொக்கிகைன் து அளெொ த்தொஜன இருக்கும்.
"அரைஜ ொழியொட்ைொம் என்னைொ வீட்டுக்குள்ஜள?" என்று
ஜ ட்டு கெளிஜய விைட்டிய கிைொைத்து ெொழ்க்ர கயன் து
தற்ஜ ொது "கெளிஜய ஜ ொ ொஜத.
ண்ணு ைணணு
கதரியொைொ ெர்றென் ஜைொத ஜ ொறொன்" என்று யந்து
ெொழும் ெொழ்க்ர யில் சிலெற்ரற இழந்து தொன்
குழந்ரத ள் ெளை ஜெண்டியதொ உள்ளது.
நொம் தொன் ொைணம்.
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இெர் ள் வீட்டில் ொரல ஆறு ைணிக்கு எழுந்தது முதல்
எப்ஜ ொதும் ஜ ொலப் ை ைப்புத் கதொற்றிக் க ொள்ளும். ல
சையம் ரைரயக் ைக் ப் ஜ ொகும் புயரலப் ஜ ொல
ஒவ்கெொரு நிமிைமும் திகிலொ ந ரும். ஆனொல் வீட்டுக்குள்
நைக்கும் ஞ்சொயத்துக் ளில் நொன் லந்து க ொள்ெதில்ரல.
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இதுவும் ஒருெர யில் நொம் உருெொக்கி ரெத்துக் க ொண்ை
ெசதி ரள ஜயொசிக் ரெக்கின்றது. எது நைக்குத் ஜதரெ?
என் ரத விை நம் குழந்ரத ள் ஆரசப் டுகின்றொர் ள்
என் தற் ொ ஒவ்கெொன்றொ ச் ஜசர்த்து ரெக் அதுஜெ
குறிப்பிட்ை
ொலத்திற்குள்
ஜதரெயொ வும்
ைொறிவிடுகின்றது.

ொைணம் நொம் தொன் ரைசியில் ப்யூஸ் ஜ ொன ல்பு ஜ ொல
ைொறிவிடும் அ ொயமிருப் தொல் தள்ளி நின்று ஜெடிக்ர
ொர்ப் ஜதொடு சரி.
வீட்டுக்குள் மூன்று ஜ ர் ள் இருக்கின்றொர் ள் என்று தொன்
க யஜை தவிை முப் து ஜ ர் ள் இருப் ரதப் ஜ ொலஜெ
ஒவ்கெொரு முரறயும் ஜள ைப் டுத்துகின்றொர் ள். ஓயொத
ஜ ச்சும், நிறுத்த முடியொத சண்ரை ளும், விைொத
ஜ ள்வி ளுைொய்க் ொரலயில் இைண்டு ைணி ஜநைத்திற்குள்
வீட்டுக்குள் ஒரு ஜ ொர்க் ள சூழரல க ொண்டு ெந்து
விடுகின்றொர் ள்.
த்து ெயதில் நொகைல்லொம் இப் டியொ இருந்ஜதொம்? என்ற
ெயதொனெர் ள் எப்ஜ ொதும் கசொல்லும் ஜ ள்வி ள்
ைனதிற்குள் ெந்து ஜ ொனொலும் கெளிஜய
ொட்டிக்
க ொள்ளொைல் அெர் ளின் ஒவ்கெொரு நைெடிக்ர ரளயும்
ெனித்துக் க ொண்ஜை ெருெதுண்டு.
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மூெரும் ொரல எழுந்தது முதல் ள்ளிக்குச் கசல்ெது
ெரைக்கும் உண்ைொன ஒவ்கெொரு அடியிலும் எெஜைொ
ஒருெரின் சப்தம் ஓங்கியிருக்கும். ஜதரெயிருக்கின்றஜதொ
இல்ரலஜயொ எெஜைொ ஒருெர் ைற்கறொருெருைனும்
ெம்பிழுப் தும் ெொடிக்ர யொ ஜெ உள்ளது. நிறுத்தவும்
முடியொது. அறிவுரையொ ச் கசொன்னொலும் எடு ைவும்
கசய்ெதில்ரல.
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என்ன கசய்கின்றொர் ள்? ஏன் கசய்கின்றொர் ள்? என்ற
இைண்டு ஜ ள்வி ளுக்கும் தினந்ஜதொறும் ஏைொளைொன
தில் ளும் உைனடியொ க் கிரைத்து விடுகின்றது.

"ெலுத்தெொன் ெொழ்ெொன்" என்று நிரனத்துக் க ொண்டு
ெனித்தொலும்
ரைசியில்
அதுவும்
ஜதொற்றுப்
ஜ ொய்விடுகின்றது. சண்ரை ள் உக்கிைைொகி என்னஜெொ
நைக் ப் ஜ ொகின்றது என்று ஜயொசிக்கும் தருணத்தில்
சம்ைந்தமில்லொைல்
கெள்ரளக்க ொடி
றப் தும்,
எதிர் ொைொத சையத்தில் ெொள் சண்ரையின் ணங் ைங் என்ற
சப்தம் ஜ ட் தும் ெொடிக்ர
என்றொலும் ஒவ்கெொரு
முரறயும் நம் உயிரை ர யில் பிடித்துக் க ொண்டு ொர்க்
ஜெண்டியதொ உள்ளது. எதிர் ொைொத சையத்தில் ர குலுக்கிக்
க ொள்கின்றொர் ள். உள்ஜள நுரழந்த நொம் தொன் ல்பு ெொங்
ஜெண்டியதொ உள்ளது.
"என் க ன்சிரல ொர்த்தீங் ளொ?"
"என்னுரைய ஜ

ொம் ஒர்க் ஜநொட்ரை ொணல"
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அெர் ளின் ஒவ்கெொரு எதிர் ொர்ப்பு ளுக்கும் நொம் ண்டும்
ொணொைல் இருந்தொலும் திட்டுக் ள் ெரும். நொன் ண்டு
பிடித்துத் தருகின்ஜறன் என்றொலும் "ஆைொ நீங்
ண்டு
பிடித்து
தருெதற்குள்
எங்
ள்ளிக்கூைம்
ஆைம்பிச்சுடுெொங் " என்று ஜநொ ொல் ஆக்கும் தந்திைமும்
நைக்கும்.

254

என்று கதொைங்கிக் ரைசியில் "என் ட்டிரய இெள்
ஜ ொட்டுக்கிட்ைொள்" என் து ெரைக்கும் நர ச்சுரெக்குப்
ஞ்சமில்லொைல்
ஒவ்கெொரு
நொளும்
ந ர்ந்து
க ொண்ஜையிருக்கின்றது.
கெறும்
ஜ ள்வி ளொ
ெந்துக ொண்டிருக்கும்

அெர் ள் ஜதடுகின்ற அரனத்தும் அருஜ தொன் இருக்கும்.
ஆனொல் கசயல் ளின் அெசைமும், க ொறுரையின்ரையும்
ஜள ைப் டுத்த
நைக்கு
அதி க்
ஜ ொ த்ரத
உருெொக்கினொலும் மூெரும்
ள்ளிக்குச்
கசன்றதும்
வீட்ரைக்
ெனித்ததொல்
வீட்டுக்குள்
நிலவும்
அரைதிகயன் து நைக்குத் தொங் முடியொத கெறுரைரய
உருெொக்குகின்றது.
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புத்த ங் ரளச் கசொத்து என்கிறொர் ள். ஆனொல் வீட்டுக்குள்
புத்த ங் ள் ைட்டுஜை கசொத்தொ இருக்கின்றது.
ள்ளி
விட்டு ெரும் க ொழுஜத சுைந்து ெந்த ர ரள மூரலயில்
தூக்கி எறிந்து விட்டு அப் டிஜய உரை ரளக் கூை
ைொற்றொைல் தரையில் டுத்துக் க ொண்டு இைண்டு ொரலயும்
அருஜ உள்ள நொற் ொலியில் தூக்கி ரெத்துக் க ொண்டு முழு
ஜெ த்தில் சுழலும் மின் விசிறிக் ொற்ரற அனு வித்துக்
க ொண்டிருந்தெர் ரளப்
ொர்க்கும் ஜ ொது ஜ ொ த்தில்
த்தியிருக்கின்ஜறன்.
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குழந்ரத ள் ள்ளிக்குச் கசன்றதும் வீட்ரை ெனித்தொல்
மி ப் க ரிய அரைதி கதரியும். இது கெறுைஜன அரைதி
என்று ைட்டும் கசொல்லி விை முடியொது. நொம் ரத ளில்
டிக்கும் ஜ ொர்க் ளம் முடிந்து நிலவும் அரைதிரயப்
ஜ ொலத்தொன்
இருக்கின்றது.
இரைந்து
கிரைக்கும்
புத்த ங் ளும், ஒழுங் ற்ற ஜைர யில் ஓைத்தில் கிைக்கும்
புத்த ங் ளுகைன எங்க ங்கு
ொணினும் ஏஜதொகெொரு
புத்த ங் ள். கதொைக் த்தில் அலுெல த்ரதப் ஜ ொல
ஒழுங்ர வீட்டுக்குள் க ொண்டு ெந்துவிை ஜெண்டும்
என்று முயற்சித்த ஜ ொது முட்டி க யர்ந்து மு ம் முழுக் க்
ொயம் ட்ைது தொன் மிச்சம்.

கசன்ற ஆண்டு, "அப் ொ, க ொஞ்ச ஜநைம்" என்றொர் ள்.
ஆனொல் இப்ஜ ொது "ஏம்ப் ொ கைன்சன் ஆகுறீங் . ொத்ரூம்
ஓடியொ ஜ ொ ப்ஜ ொகுது?
அங்ஜ
தொன் இருக்கும்"
என்கிறொர் ள். இது ஜ ொன்ற சையத்தில் அரைதியொய்
இருந்தொல் தொன் நம் ஆஜைொக்கியத்ரத நொம் ொப் ொற்றிக்
க ொள்ள முடியும்.
இதரனத் கதொைர்ந்து ெரும் ஜநைரலக் ொட்சி ள் தொன்
திகில் ைம் ஜ ொல ந ைத் கதொைங்கும். ஒருெர் ஜைல் ஒருெர்
டுக் முயற்சிக் அடுத்தெர் அலற அருஜ உள்ள ஜைர
ந ை, ரெத்திருக்கும் ொத்திைங் ள் உருள, உள்ஜளயிருந்து
ெரும் மிைட்ைல் சப்தம் என நைந்து க ொண்டிருக்கும்
ைண ளத்ரதக் கிளுகிளுப் ொய் ைசிக் க் ற்றுக் க ொண்ை
பிறஜ என் பிபி குரறயத் கதொைங்கியது.
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ஓைளவுக்ஜ னும் சொதி வித்தியொசத்ரத ைொற்றிக் க ொண்டு
ெருகின்றது என் ரதப் ஜ ொல அெைெர் விரும்பும்
சுதந்திைத்ரத முழுரையொ
அனு விக்
ரெத்துள்ளது.
விரும்பிய உரை ள், விரும்பிய ஜநைத்தில் உணவு என
உருெொன ொலைொற்றங் ள் லொச்சொைம் என்ற ெொர்த்ரதரயக்
ொவு ெொங்கி விட்ைது.
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இது ஜ ொன்ற சையங் ளில் தொன் சமீ
ொலத்தில் அதி ம்
ைவியுள்ள "ஒரு பிள்ரள லொச்சொைத்ரத" நிரனத்துக்
க ொள்ெதுண்டு. கிைொைத்திலிருந்து ந ர்ந்து ெந்தெர் ளும்,
ந ைையைொக் லும், இைப்க யர்வும் தனி ைனிதர் ளுக்குப்
லவிதைொன சுதந்திைங் ரள ெழங்கியுள்ளது.

அடுத்த வீட்டுக்கு கதரிந்து விடுஜைொ? என்ற யம் ைொறி
விட்ைது. சந்து முழுக் ப் ைவி விடுஜைொ என்ற அச்சம்
ஜ ொய்விட்ைது. ஊர் முழுக் க் ொறித்துப்பி விடுெொர் ள்
என்ற எண்ணம் ைொறி எண்ணிய அரனத்ரதயும் இயல் ொன
ெொழ்க்ர யொ ைொற்றிக் க ொள்ள முடிந்துள்ளது. இப்ஜ ொது
கூட்டுக்குடித்தனம்
என்றொல்
ணென்,
ைரனவி,
குழந்ரத ள் ஒரு வீட்டுக்குள் இருந்தொஜல அதுஜெ க ரிய
சொதரனயொ ைொறியுள்ளது.
ஆனொல் நொம் இழந்த கூட்டுக்குடித்தனங் ள் உருெொக்கிய
“அளெொன சிந்தரன நீடித்த ஒற்றுரை” என் து ைொறிப்
ஜ ொனொலும் தனி ந ர் ளின் சுதந்திைமும், விரும்பியெற்ரற
அனு விக் க் கிரைத்த ெொய்ப்பு ளும் அதி ரித்துள்ளன.
நொ ரி சமூ ைொ ைொற்றியுள்ளது.
இதன் கதொைர்ச்சியொ ப் க ரும் ொலொன வீடு ளில் ஒரு
பிள்ரள
லொச்சொைம் என் து இயல் ொன ஒன்றொ
ைொறியுள்ளது. இதற்குப் பின்னொல் சமூ , க ொருளொதொை,
உைல் ரீதியொன என்று ல ொைணங் ள் இருந்தொலும் ஒரு
பிள்ரள ைட்டும் ரெத்திருப் ெர் ள் அனு விக்கும்
துன் ங் ள் கசொல்லி ைொளொது.
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குறிப் ொ க் குழந்ரத ளின் உைல் ஆஜைொக்கியம் என்கிற
ரீதியில் திடீர் பிைச்சரன ள் உருெொகும் ஜ ொது வீட்டில்
உருெொகும் தட்ைமும், அதனொல் க ற்ஜறொர் ள் அரையும்
ைன அழுத்தத்ரதப் ல குடும் ங் ளில் ொர்த்துக் க ொண்டு
தொன் இருக்கின்ஜறன்.

சில ைொதங் ளுக்கு முன் நள்ளிைவில் நண் ன் அரழத்த
ஜ ொது தூக்
லக் த்தில் அரலஜ சிரய எடுத்த ஜ ொது
அெனின்
அழுகுைல்தொன்
முதலில்
ஜ ட்ைது.
ள்ளித்ஜதொழன் என் தொல் அெனின் குடும் வி ைங் ள்
அரனத்தும் கதரியும். ைரனவியுைன் சண்ரை ஜ ொட்டு
முடிஜெ இல்லொைல் ஜ ொகும் ஜ ொது அரழப் ொன்.
ஆனொல் இந்த முரற அென் ர யன் ைருத்துெரனயில்
தீவிை சிகிச்ரசப் பிரிவில் ஜசர்த்திருப் தொ ச் கசொன்ன ஜ ொது
அெசைைொ ஓடிஜனன். அந்தப் க ரிய ைருத்துெைரனயின்
ெொசலில் இருெருஜை நின்று க ொண்டிருந்தொர் ள். இருெர்
ண்ணிலும் நிற் ொைல் ண்ணீை ெழிந்து க ொண்டிருந்தது.
இெர் ரளப் க ொருட் டுத்தொைல் குறிப்பிட்ை குதியில்
உள்ள நர்ஸ்ரஸப் ஜ ொய்ப்
ொர்த்துப் ஜ சிய ஜ ொது
இெர் ளின் முட்ைொள் தனத்ரதப் புரிந்து க ொள்ள முடிந்தது.
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"ஜைய் சின்ன ெயசுல நொமும் இப் டித்தொஜன இருந்ஜதொம்"
என்று சப்ர க் ட்டுக் ட்டியிருக்கின்றொன். ஆனொல் இன்று
தொன் அதற் ொன முழுரையொன விரை எனக்குக் கிரைத்தது.
இது ர யனின் ஆஜைொக்கியம் சொர்ந்த பிைச்சரன
ைட்டுைல்ல.
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மூன்று நொட் ளொ ைலம் ழிக் ொைல் இருந்த ர யரன
இருெருஜை
ண்டு க ொள்ளொைல் இருந்தன் விரளவு
இப்ஜ ொது இங்ஜ
க ொண்டு ெந்து நிறுத்தியுள்ளது.
ஏற் னஜெ
த்து
ெயது
ர யன்
ஜநொஞ்சொனொ
இருக்கின்றொஜன?
ஒரு
புள்ரளரய
ெளர்க்கின்ற
லட்சணைொ? என்று லமுரற திட்டியுள்ஜளன்.

நொம் ஜதர்ந்கதடுத்துள்ள ெொழ்க்ர முரறயும் ஜசர்த்து
அைங்கியுள்ளது.
விஸ்தொைைொன
வீடு ள்
ைரறந்து
தீப்க ட்டி வீட்டுக்குள் ெொழ ஜெண்டிய சூழ்நிரலயும்,
ஆதைெற்ற அண்ரை வீடு ள் என் எல்லொமும் ஜசர்ந்து
வீட்டுக்குள் முைங் ரெக் உருெொகும் ைனஅழுத்தத்ரதப்
ஜ ொக் இன்று உதவிக்க ொண்டிருக்கும் ஒஜை சைொச்சொைம்
இந்த டிவி க ட்டி ள் தொன்.
ஜ ச முடியொத க ொைணி ரள கநடுந்கதொைர் க ொண்டு
ெந்து விடுகின்றது. ஆை முடியொத ஆட்ைங் ரளத்
திரைப் ைங் ள்
ொண்பிக் ,
த்து முரற
ொர்த்த
ொட்சிகயன்றொலும் ண் இரைக் ைறந்து குடும் ஜை
க ட்டிப் ொம் ொய் அைங்கி விடுகின்றது.
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ொெத்தின் சொட்சியொய் வீட்டில் குழந்ரத ள் இருக் க்
குடும் த்தின்
அடிப் ரை
ஆஜைொக்கியம்
அஜதொ தியொகிவிடுகின்றது.
ெனிக்
ஆளில்ரல.
ெனித்துச் கசொல்லவும் இருப் ெர் ளுக்கு ஜநைமும்
இல்ரல. இதற்கு ஜைலொ ப் ள்ளி ளில் க ொடுக் ப் டும்
வீட்டுப் ொைங் ள் என்கறொரு க ரிய க ொடுரை ஒன்று
உண்டு.
ொலர்
ள்ளி
டிக்கும் குழந்ரதக்கு ெயது
அதி ட்சம் நொன்கு ெயது கூை முடிந்து இருக் ொது.
ர ெலிக்
இைண்டு ைணி ஜநைம் எழுத ரெக்கும்
க ொடுரை தொன் இப்ஜ ொதுள்ள நவீன ல்வி.
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நண் ன் இைவு ஜெரல முடித்து அதி ொரல ெந்தொலும்
அென் ொர்க்கும் ொட்சி ள் கதொைங்கி, அென் ைரனவி
ொர்க் விரும்பும் சீரியல் என்று நொள் முழுக் ஏஜதொகெொரு
ொட்சி ள் ஓடிக்க ொண்ஜையிருக்கின்றது.

"மிஸ் கெளிஜய நிறுத்திடுெொங் " என்ற
யம்
ொதி.
கெறுப்பு மீதி என்கிற ரீதியில் ழிவு ரள உைம்புக்குள்
அைக் , அதுஜெ
ழக் ைொகி விைக் குறிப்பிட்ை
நொட் ளுக்குள் சைன்நிரல ைொறிப் ஜ ொய்விடுகின்றது.
ொரலயில் அெசைைொய் ஓை ஜெண்டும். ைொரலயில்
வீட்டுக்கு
ெந்ததும்
எழுத
உட் ொை
ஜெண்டும்.
குழந்ரத ளுக்கு விரளயொை ஜநைமில்ரல.
விரளயொை விடுமுரற கிரைத்தொலும் கெளிஜய கசன்று
ெை இைமும் இருப் தில்ரல. ஒரு ந ர்புற நடுத்தைெர்க் ம்
என்றொல் இழப்ர க ொருட் டுத்தொைல் இயல் ொ ெொழ
ற்று இருக் ஜெண்டும். தினந்ஜதொறும் வீட்ரை விட்டு
ந ர்ந்தொல் தொன் அப் ொவுக்குக் ொசு. அத்தரன ஜ ர் ளும்
வீட்ரை விட்டுக் கிளம்பினொல் அம்ைொவுக்கு நிம்ைதி.
எங்ஜ க ொஞ்ச முடியும்? எப்ஜ ொது ஜ ச முடியும்?
இருப் ரத
ரெத்து
ெொழ
நிரனப் ெர் ரள
இயலொரையின் கெளிப் ொடு என்கிறொர் ள்.
எல்லொெற்ரறயும்
க ற்றெர் ளின்
உரழப்பின் லன் என்கிறொர் ள்.

ெொழ்க்ர ரய
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ஆனொல் இருெருஜை சுதந்திைத்தின் கெளிப் ொைொ த்
தங் ரள ைொற்றிக் க ொள்ளத் கதொைங்கும் ஜ ொது தொன்
இங்ஜ லருக்கும் ெொழ்க்ர ஜய ைொறிவிடுகின்றது.

27

நபதி மருந்து

மூன்று
நொட் ள்
கதொைர்ச்சியொ ப்
ள்ளிக்கு
விடுமுரறயிருந்தொல் வீட்டில் ட்ைொயம் இந்த உரையொைல்
நைக்கும்.
"என்னங் ைொ...... எதுவும் டிக் , எழுத ஜெண்டியது எதுவும்
இல்ரலயொ?" என்று ஜ ட்ைொல் சட்கைன்று மூெரும் ஒஜை
குைலில் கசொல்ெொர் ள்.
"கிளொஸ் கைஸ்ட் எதுவும் இல்லப் ொ"
அன்றும் இன்றும் ைொணெர் ரளப் ரிட்ரச ள் தொன் டிக்
ரெத்துக் க ொண்டிருக்கின்றது. என்னுைன் ஒன் தொம்
ெகுப்பு ெரை டித்த ஒருெனுக்குப் ரிட்ரச என்றொல்
ொய்ச்சல் ெந்து விடும். ைற்றப்
ரிட்ரச ளில் ண்டு
க ொள்ளொத
ஆசிரியர் ள்
ொலொண்டு
அரையொண்டு
சையத்தில் இழுத்து ெந்து உட் ொை ரெத்து விடுெொர் ள்.
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ரிட்ரசத்தொளில் ஏதொெது எழுதி ரெ என் ொர் ள். ‘ஆல்
ொஸ்‘என்கிற ரீதியில் ெந்தென் த்தொம் ெகுப்பில் ஓடிஜய
ஜ ொய்விட்ைொன். ைொறிய உலகில் இன்னமும் ைொறொைல் நைது
ல்வித்திட்ைம்
இப் டித்தொன்
இருக்கின்றது.
சமீ
ொலைொ த்தொன் தனியொர்
ள்ளிக்கூைங் ளில்
த்தொம்
ெகுப்பில் முழுரையொன ஜதர்ச்சி ஜ ொய்விடும் என்ற
யத்தொல் ழித்துக் ட்டி கெளிஜயற்றுெதும் ைரறமு ைொ
நைந்து க ொண்டிருக்கின்றது.

+2 ெகுப்ர
எளிதொ
ஊதித்தள்ளி
ல்லூரிக்குள்
நுரழந்தெைொ? ைனசொட்சிரயத் கதொட்டுச் கசொல்லுங் ள்
ொர்க் லொம்? தினந்ஜதொறும் ொைங் ரள ஆர்ெத்துைன் தொன்
டித்ஜதன் என்று? ஆம் என்றொல் நீங் ள் ரைசி ஐந்து
சதவிகித ைொணெர் ளில் ஒருெைொ இருக் க்கூடும். நொம்
ொர்க் ப் ஜ ொெது மீதி உள்ள 95 சதவிகித ைொணெர் ரளப்
ற்றிஜய.
இந்த 95 ல் நொனும் ஒருென். என் குழந்ரத ளும் அப் டி
இருந்து விைக்கூைொது என் தற் ொ ப் ொைத்திற்கு அப் ொல்
உள்ள விசயங் ரளப்
ல முரற அெர் ளுைன்
உரையொடுெதுண்டு. நக் லொய், ரநயொண்டியுைன் ொலியொய்
ஜ சுெதுண்டு. சுற்றி ெரளத்துப் ொைம் கசொல்லும் ருத்ரத
கைல்ல அெர் ளுக்குள் புகுத்துெதுண்டு.

Page

நொன் டித்த ஜ ொது தமிழ், ஆங்கிலம், ணக்கு, அறிவியல்,
ெைலொறு என ஐந்ஜத ொைங் ள். அறிவியல் ொைத்தில்
இயற்பியல், ஜெதியியல், உயிரியல். இது தவிை ெைலொறு
ொைத்தில்
தனியொ ப்
புவியியல்.
இன்று
ொைத்திட்ைங் ளின் தன்ரை ைொறியுள்ளது. ஆனொல் அஜத
ரழய ள். ஆனொல் ஒழுகும் குப்பி ள்.
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ைொறொத ஆசிரியர் ரளப் ஜ ொல நம் ொைத்திட்ைங் ளும்
ைொறவில்ரல.இங்ஜ
சொ ங் ள் தொன் ைொணெர் ளுக்கு
ெைைொ உள்ளது. இதற்குள் நின்று க ொண்டு சிறப் ொன
ஜதர்ச்சி க ற்றெர் ளுக்கு ைட்டுஜை இங்ஜ எதிர் ொலம்
பிை ொசைொ உள்ளது. பிை ொசகைன் து உைனடியொ ஜெரல
ெொய்ப்பு கிரைக் க்கூடிய துரறக்குச் கசல்லக்கூடிய
டிப்பில் ஜசை உதவுெது.

ள்ளிக்கூைங் ளில்
தமிழ்ப் ொைங் ரள
கெறுத்தெர்
எெருஜை இருந்திருக் ைொட்ைொர் ள். நிச்சயம் ஒவ்கெொரு
தமிழொசிரியர் ளும் நல்ல
ரத கசொல்லி ளொ த்தொன்
இருந்திருப் ொர் ள். ெைலொற்றுச் சம் ெங் ளில் சுெொைசியம்
இருந்தஜதொ இல்ரலஜயொ, ஆனொல் ெைலொற்றுப் ொைத்ரத
நைத்திய ஆசிரியர் சம் ெங் ரளத் கதொைர்பு
டுத்தி
ஆர்ெமுைன் கசொல்லத் கதரிந்திருந்தொல் சில சையம்
சுெைொசியைொ இருந்துருக் ெொய்ப்புண்டு.
அறிவியலின் ைொற்றங் ரள உணைொதெர் ளும், ணக்கு
என் ரதக் ல்லில் உரிக்கும் நொறொ ைொற்றியெர் ரளயும்
ரெத்துப்
டித்த
ொைங் ள் எதுவும் ைொணெர் ளின்
ஆர்ெத்ரதத் தூண்டியிருக்கும் என்றொ நம்புகின்றீர் ள்?
ஆங்கில ெகுப்பு என் து ஜ தி ெை ரெப் து.
ஜஷக்ஸ்பியரைப்
ற்றி நைத்தும் ஜ ொகதல்லொம் டூரிங்
ைொக்ஸியில்
ொர்த்த
ரழய
ைங் ரளப்
ற்றிப்
ஜ சிக்க ொண்டிருந்தது தொன் இப்ஜ ொது என் நிரனவிற்கு
ெருகின்றது. ஆங்கில இலக் ணகைன் து ஆல ொல
விஷைொ த் தொன் நைத்தியெர் ள் புரியரெத்தொர் ள்.
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கைொத்தத்தில் த்து ைொத ஞ்சிரய ஊற ரெத்து ஊட்டி
விட்ைொல் எப் டியிருக்கும்? இப்ஜ ொதும் அப் டித்தொன்
இருக்கின்றது. 2013 ஆம் ஆண்டின் இந்திய கதொழில்
நுட் த்தின் சொதரனயொன கசவ்ெொய்க்கு ஏெப் ட்ை
ைங் ள்யொன் குறித்து ைொணெர் ள் தங் ள் ொைங் ளில்
டிக் இன்னும் ஐந்து ெருைங் ள் ஆ லொம்.

ொைத்திட்ைத்ரத எழுதும் ஆசிரியருக்கு அது குறித்து எந்த
அளவுக்குத் கதரிகின்றது என் ரத விை அரத எப் டி
ைொணெர் ளுக்குப் புரிய ரெப் து? எரதகயல்லொம்
சுட்டிக் ொட்ை ஜெண்டும்? எப் டி சுருக் ப் ை ஜெண்டும்?
ஜ ொன்றெற்ரற உணை ெொய்ப்பில்லொைல் ொைத் திட்ைங் ள்
தயொரிப் து தொன் ைொணெர் ளுக்கு ெந்து ஜசர்கின்றது.
அதுவும் ைதிப்க ண் ளுக் ொ த் தயொரிக் ப் ட்ை ட்சணம்
ஜ ொலத்தொன்
இருக்கும்.
ஐந்து
அல்லது
த்து
ைதிப்க ண் ளுக்கு டித்து எழுதியதும் இந்தச் சொதரன ள்
ைனப் ொைத்தில் ைறந்ஜத ஜ ொய்விடும்.
இஜத தெறு ள் தொன் இங்ஜ
க ொண்டிருக்கின்றது.

25 ஆண்டு ளொ

நைந்து
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மூன்று நொட் ள் விடுமுரற விட்ைொலும் புத்த ப்ர ள்
ஏஜதொகெொரு மூரலயில் அனொரத ஜ ொலத்தொன் வீட்டில்
கிைக்கும்.
தினந்ஜதொறும்
ெகுப்பில்
ரெக்கும்
ரிட்ரச ளும், க ொதுத் ஜதர்வு ளுக்கும் யந்ஜத தொன்
இங்ஜ குழந்ரத ள் டிக்கின்றொர் ள். ொைத்திற்கு அப் ொல்
உள்ள
ஜதைல் ரள
எந்தப்
ொைமும்
கசொல்லித்
தருெதில்ரல என் ரத விை அது குறித்த புரிதல் ளும்
ஆசிரியர் ளுக்ஜ இருப் தில்ரல.
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ல்வித்துரற, திட்ைங் ள், அதி ொரி ள், ெல்லுனர் ள்,
விற் னர் ள்
என்ற
ஏைொளைொன
ட்ைொளங் ள்
இங்குண்டு.ஆனொல் இறுதியில் ைொணெர் ளுக்கு மிஞ்சுெது
எரிச்சலும் ஏைொற்றமும் ைட்டுஜை.

ஆசிரியர் ரளக் ஜ ட்ைொல் ‘எங் ள் சுரை உங் ளுக்குப்
புரிெதில்ரல‘ என்கிறொர் ள். புத்த த்ரத ரெத்ஜத எழுதும்
ஜதர்வு ரள கெளிநொட்டில் ரெத்திருப் து ஜ ொல இங்ஜ
பிட் ரெத்து எழுதும் ‘தன்முரனப்பு‘ ைொணெர் ரள நம்
ல்வித்திட்ைம் தந்துள்ளது.
ஜதர்வு என்ற க யரில் யத்ரத உருெொக்கி, அரதஜய
ெளர்த்து
ள்ளிப்
ொைங் ள் என்றொல்
யம் என்கிற
நிரலரைக்கு ெளர்ந்துள்ஜளொம்.
ைொணெர் ளுக்குக் ற்றுத்தை ஜெண்டிய ஆசிரியர் ளுக்கு
அெர் ளின் தைம் குறித்து அறிய ஜதர்வு ரெத்த ஜ ொது
ஜதறியெர் ள் எத்தரன ஜ ர் ள்? எத்தரன எதிர்ப்பு
உருெொனது? அெர் ளின் ஜதர்ச்சி சதவிகிதத்ரதப் ொர்த்த
பிறகு தொன் நம்முரைய ஆசிரியர் ளின் உண்ரையொன
தைஜை புரிகின்றது.
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இெர் ள் தொன் தைைொன ைொணெர் ரள உருெொக் ெரி
ட்டும் அளவுக்கு ைொத ஊதியம் க ற்று உரழத்துக்
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள்

28. மதிப்கபண் ள் என்கறொரு கீரிடம்
"அப் ொ ெர்ற
ஜெண்டும்"

சனிக்கிழரையன்று

ள்ளிக்கு

கசல்ல

மூெரும் ஒஜை குைலில் கசொன்னொர் ள். ஒருெர் உைஜன
சுெற்றில் ைொட்டியிருந்த
ொலண்ைரில் அடுத்து ெரும்
சனிக்கிழரை நொரள க ரிதொ ச் சிெப்புக் லரில் ெட்ைம்
ஜ ொட்டு ரெத்தொர். ைற்கறொருெர் அரலஜ சி அலொைத்தில்
அந்தத் ஜததிரய தயொர் கசய்து ரெத்தொர். உசொைொன
ொ(ர்)ட்டீங் ?
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அதற்குப் திலொ க் ொலொண்டு, அரையொண்டு ரிட்ரச
ஜைங்க்
அட்ரை
க ொடுக்கும்
ஜ ொது
ஒவ்கெொரு
க ற்ஜறொர் ரளயும் ள்ளிக்கு ஜநரிரையொ ெைெரழத்து
விடுகின்றொர் ள்.
ைொணெர் ளின்
தைம்
குறித்து,
குரற ொடு ரளப் ற்றிப் ஜ ச முடியும். இந்தச் சையத்தில்
க ற்ஜறொர் ளின்
ொர்ரெயில்
ள்ளி குறித்த அெைெர்
எண்ணங் ரள எழுதித்தை ஒரு விண்ணப்
டிெம் ஜ ொல
ஒன்ரற க ொடுக்கின்றொர் ள்.
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அன்று தொன் ொலொண்டு ரிட்ரசக் ொன ைதிப்க ண் ள்
(RANK CARD) தருெொர் ள். க ற்ஜறொர் ள் ள்ளிக்குச் கசல்ல
ஜெண்டும். முன்பு
ள்ளியில் க ற்ஜறொர் ஆசிரியர்
கூட்ைகைொன்ரற ெருைந்ஜதொறும் நைத்தினொர் ள். ைந்த
மூன்றொண்டு ளொ அது நிறுத்தப் ட்டு விட்ைது. முக்கியக்
ொைணம் க ற்ஜறொர் ளின் ைஜனொ ொெம். நிர்ெொ த்தொல்
ஈடுக ொடுக் முடியவில்ரல.

அந்தத் தொளில் ச ல வி ைங் ளும் க ொடுக் ப் ட்டிருக்கும்.
எந்தப் ொைம் பிைச்சரனயொ இருக்கின்றது? எந்த ஆசிரியர்
ொைம் நைத்துெது புரியவில்ரல? ஜ ொன்ற ல ஜ ள்வி ள்.
ரைசியொ நம் எண்ணங் ரள அதில்
திவு கசய்ய
முடியும். ஒவ்கெொரு ஜ ள்விக்கும் நொன்கு
தில் ள்.
ஏஜதொகெொன்ரற டிக் கசய்ய ஜெண்டும். அதன் பிறகு
குறிப்பிட்ை ஜநைத்தில் குறிப்பிட்ை அரறயில் இருக்கும்
ெகுப் ொசிரியரை
சந்திக் ச்
கசல்ல
ஜெண்டும்.
முழுரையொ ப் ஜ ச முடியும். நைக்குரிய அத்தரன
சந்ஜத ங் ரளயும் ஜ ட் லொம்.
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அந்தந்த ெகுப் ொசிரியர் ளின் தைம் நைக்குப் புரிந்து விடும்.
திருத்தப் ைொத வீட்டுப் ொைங் ள், திருத்திய ஜ ொதும்
தொைதைொ
ெழங்கிய ஜநொட்டு ள். உைஜன
ரிட்ரச
ரெக்கும் அெசைங் ள் என்று அரனத்ரதயும் ஆசிரிரயயின்
ொர்ரெக்கு எடுத்துச் கசல்ெஜதொடு லன் இல்ரலகயனில்
உைனடியொ ப்
ள்ளிக்கூை நிர்ெொகியின்
ொர்ரெக்கு
எடுத்துச் கசன்று விடுெதுண்டு. என்னொல் ொதிக் ப் ட்ை
ஆசிரிரய வீட்டிலிருந்து நொன்கு சந்து தொண்டி தொன்
இருக்கின்றொர். இன்று ெரையிலும் சொரலயில் என்ரனச்
சந்தித்தொலும் தரலரயத் திருப்பிக் க ொண்டு தொன்
கசல்கின்றொர்.
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கசன்ற ெருைம் கசன்றிருந்த ஜ ொது நைந்த சம் ெங் ள்
நிரனவுக்கு ெந்தது. கசன்ற ெருைம் ணியொற்றிய சில
ஆசிரிரய ள் தொக்கு பிடிக்
முடியொைல் கசன்று
விட்ைொர் ள். நொனும் ஒரு ெர யில் ொைணம். இைண்டு
நொரளக்கு ஒரு முரற
ள்ளியில் நைக்கும் அத்தரன
விசயங் ரளயும் ஜ ட்டு கதரிந்து க ொள்ெதுண்டு.

ஆசிரியர் கதொழில் என் ஜத ைன அழுத்தம் மிகுந்த கதொழில்
தொன். ைத்தளத்திற்கு இைண்டு க் ம் இடி ஜ ொலத்தொன்
கசயல் ை ஜெண்டும். சந்ஜத ஜை இல்ரல. ஆனொல்
ஆசிரியர் ளுக்குத் தகுந்த திட்ைமிடுதல் இல்ரலகயனில்
ொதிக் ப் டுெது
ெகுப்பில்
உள்ள
கைொத்த
குழந்ரத ளுைொ
இருப் தொல்
லருக்கு
இந்தத்
திட்ைமிடுதரல கசொல்லி புரியரெத்தொலும் எடுத்துக்
க ொள்ெதில்ரல.
“சித்தம் ஜ ொக்கு சிென் ஜ ொக்கு” என்கிற ரீதியில் தொன்
கசயல் டுகின்றொர் ள்.
ஒரு
ெொைம்
முழுக் த்
திருத்தப் ைொைல் ரெத்திருந்து ஒஜை நொளில் ெழங் ப் டும்
ஜ ொது அரணரயத் திறந்தவுைன் கெளிப் டும் ஜெ ைொன
தண்ணீரில் ைொட்டிய ந்து ஜ ொல ைொணெர் ள் ைலங்
ைலங் முழிக்கின்றொர் ள். சரியொன க ற்ஜறொர் ள் தங் ள்
குழந்ரத ரளத் தயொர் டுத்தி விடுகின்றொர் ள். சைொசரி
க ற்ஜறொர் ள் தடுைொறி பிள்ரள ரளப் டுத்தி எடுக் த்
கதொைங்கி விடுகின்றொர் ள்.
உைனடியொ
ெகுப்புத்
ஜதர்வு
என்கிற
க யரில்
ரெக் ப் டும்
ரிட்ரசயில் குரறந்த ைதிப்க ண் ள்
க றும் ஜ ொது ைொணெர் ள் டும் ொடு கசொல்லி ைொளொது.
ொைணம் தொைதைொ ெழங் ப் டும் ஜநொட்டுக் ள் என் ரதச்
சற்றுத் தொைதைொ த்தொன் ண்டு க ொண்ஜைன்.
ல

அழுத்தப் ட்ை சுரைரயத் தொங் முடியொைல் அெர் ளின்
தவிப்பு என் து எழுத்தில் எழுத முடியொது.
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டித்த ஜ ொதிலும்
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இெர் ள் புத்த ங் ரள ரெத்து
சையம் தடுைொறி விடுகின்றொர் ள்.

ொைணம் இந்திய ல்வி முரறகயன் து எழுதியரத டித்து
ெொந்தி எடுப் து தொன் நரைமுரறயொ
இருக்கிறது.
கசொந்தைொ எழுதும் ஜ ொது ைதிப்க ண் ள் குரறெொ
ெழங் ப் டுெரதப்
ொர்த்துக் க ொண்ஜையிருப் தொலும்
உண்ைொன ைன உரளச்சரல ஒரு நொள் கசன்று க ொட்டிய
விரளெொல் அந்த ெருைம் சில ஆசிரிரய ளின் தரலக்கு
ஜைல் த்தி கதொங் த் கதொைங்கியது.
ெருை இறுதியில் அதுஜெ அெர் ரளப்
கதொைங்கி விட்ைது.

தம்

ொர்க் வும்

ொைணம் அெர் ளுக்கு ெழங் ப் ட்ை எந்த ெொய்ப்பு ரளப்
க ொருட் டுத்த
தயொைொ
இல்ரல
என் ஜதொடு
ைொணெர் ரளக் குரற கசொல்ெரதஜய ெழக் ைொ க்
க ொண்டிருந்தனர். இந்த முரற ெகுப்புெொரியொ ப் பிரித்து
ரெத்து, ஒவ்கெொரு ெகுப்பிற்கும் குறிப்பிட்ை ஜநைத்ரத
ஒதுக்கியிருந்தொர் ள்.
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ொரலயில் இருெருக்கும். ைதியம் ஒருெருக்கும் என்று
பிரித்து ரெத்திருந்த ொைணத்தொல் முழுரையொ வீட்டில்
இருக்
ஜெண்டிய
சூழ்நிரல.
இெர் ரளப்
க ொறுத்தெரையிலும் ை த்தொன ைகிழ்ச்சி.
ொைணம்
ைதிப்க ண் ள் குறித்த யமில்ரல என் ஜதொடு அந்தந்த
ெகுப் ொசிரியர் ளிைம் க ற்றுள்ள சிறப்புச் சலுர ள்.
நன்றொ ப் டிப் ெர் ள் தொன் ெகுப்புத்தரலரை. இது தவிை
ஸ்ைொர்ட் ஜ ொர்ட்டுக் கிளொஸ் நைக்கும் சையத்தில் ணினி
இயக் முன்னுரிரை.

முழுப் ொைத்ரதயும் ைொணெர் ளுக்கு ெொசித்துக் ொட்டுதல்
ஜ ொன்ற ல சலுர ள். இெர் ளுக்கு ெகுப்பில் க ௌைெம்
சொர்ந்த விசயங் ள். வீட்டில் இைண்டு ஜ ர் ள் இந்த
ஜெரல ரளச் கசய்ெதொல் அெர் ளுக்குத் தொங் முடியொத
க ருரை. ஒருெருக்கு அது குறித்த ெரல ைனதிற்குள்
இருந்தொலும் அதி ைொ அலட்டிக் க ொள்ெதில்ரல.
"நீ ஏண்ைொ முயற்சி கசய்யெதில்ரல?" என்றொல் ைக் க ன்று
தில் ெரும்.
“முதல் ஜைங்க் எடுக்குறவுங்
தொன் இந்த ஜெரல
கசய்யனும்ன்னொ ைத்தெங்
எல்லொம் முட்ைொளொப் ொ?
கைொதல்ல மிஸ் ரள நல்லொப் ஜ சச் கசொல்லுங் ப் ொ?
யொருஜை
ொைத்ரதத் தவிை ஜெறு எரதயுஜை ஜ ச
ைொட்டுறொங் .
எங் ரளயும்
உள்ஜள
ஜ ச
விை
ைொட்டுறொங் ."
உைஜன ைற்ற இைண்டு ஜ ரும் இது ஜ ொன்ற சையத்தில்
ஜசர்ந்து க ொண்டு ைவுண்டு ட்ைத் கதொைங்கி விடுெொர் ள்.
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அைளி கெள்ளத்தில் நொங் ள் இருெரும் அடித்துச் கசல்ல
நொன் தொன் இெரள ரை ஜசர்த்தொ ஜெண்டும். ெொய்
ெொர்த்ரத ள் ர லப்பில் கதொைங்கிப் ொயத் கதொைங்கும்
ஜ ொது அெளுைன் கெளிஜய ஓடித் தப்பிக் ஜெண்டும்.
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"இெளுக்கு
எப் ப்
ொர்த்தொலும்
கிளொஸ்
ரூம்ல
ரதயளக் ணும்ப் ொ. மிஸ் ொைத்ரத நைத்தும் ஜ ொது
அரதக் ெனிக் ொைல் ைற்ற எல்லொ ஜெரல ரளயும்
ொர்த்துக் க ொண்டிருப் ொள்." உைஜன சிறிய ஜ ொர்க் ளம்
உருெொகும்.

கதரிந்ஜதொ கதரியொைஜலொ குழந்ரத ளின் அறிரெ ற்பூை
புத்தி,
ரிப்புத்தி, ெொரழைட்ரை என்று என்று என்
ஆசிரியர் ள் கசொன்னது இப்ஜ ொது நிரனவுக்கு ெருகின்றது.
இது சரியொ? தெறொ? என்று கதரியவில்ரல. ஆனொல்
குழந்ரத ளின் இயல்பில் இருக்கும் அறிவுத்திறரனயும்
இெர் ரளச் சந்திக்
ெரும் ைற்றத் ஜதொழி ளின்
குணொதிசியங் ரளயும் ொர்க்கும் ஜ ொது ல சையம் இது
சரிஜயொ? என்று ஜதொன்றுகின்றது.
ஒருெர் ொைப் புத்த ங் ரள வீட்டில் ெந்து கதொடுெஜத
இல்ரல. வீட்டுப் ொைங் ரளக் கூைப் ள்ளியிஜலஜய
அெசை அெசைைொ முடித்து விட்டு ெந்து விடுெொர். டிக்
ஜெண்டியது எதுவும் இல்ரலயொ? என்றொல் அகதல்லொம்
நொன் ொர்த்துக் க ொள்கிஜறன் என்று கதனொகெட்ைொ ப்
தில் அளித்த ஜ ொது கதொைக் த்தில் சற்று குழப் ைொ ஜெ
இருந்தது.
இகதன்ன
விஜனொதைொன
ழக் கைன்று?
ஆனொல்
ொைத்திட்ைத்திற்கு அப் ொல் அெள் ெளர்ந்து நிற் ரத
உணர்ந்து க ொண்ை ஜ ொது அதற்குப் பிறகு அெரளத்
கதொந்தைவு கசய்ய முடியவில்ரல.
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வீட்டுக்குள்
இரறந்து
கிைக்கும்
புத்த ங் ளில்
ஏஜதொகெொன்றில் மூழ்கி கிைப் ொள். சிறுெர் ைலர், ெொை
ைலர், நீதிக் ரத ள், குழந்ரத ள்
ரத ள் என்று
ஏஜதொகெொன்று.
டிக் ஏதுமில்ரல என்றொல்
ரழய
த்திரிக்ர ள்.

ொைணம்
தினந்ஜதொறும்
ொரலயில்
ெரும்
த்திரிக்ர ரளயும் ஒரு ர ொர்த்து விடுெதுண்டு. கசன்ற
ஆண்டு இெரைப் ற்றி ெகுப் ொசிரியர் ஒரு விஜனொதைொன
குற்றச்சொட்ரை ரெத்தொர்.
“கைொம் ச் கசல்லம் க ொடுக்குறீங் ஜளொ?” என்றொர்
குழப் த்துைன்” ஏனுங் ” என்ஜறன்?
“கைொத்த ைதிப்க ண் ள் 800. ெொங்கியிருப் து 780. அெ
தொன் ஏ ஒன் கிஜைடு அதொெது முதல் ஜைங்க். அெ
நிரனச்சுருந்தொ இன்னும் த்து ைொர் கூை ெொங்கியிருக்
முடியும். ஆனொல் அரதப் ற்றிக் ண்டு க ொள்ளஜெ
ைொட்டுறொ? நொங்
கசொல்லும் ஜ ொது தரலயொட்டுறொ?
அப்புறம் ைறு டியும் அெ ஜ ொக்குல தொன் ஜ ொய்க்கிட்டு
இருக் ொ?” என்றொர்
ெகுப் ொசிரியருக்கு ை ளின் ைதிப்க ண் என் து அெைது
கீரிைத்தில் ரெக் ப் டும் ரெைக் ல்.
எனக்ஜ ொ அது முக்கியகைன்றொலும் அது ைட்டுஜை
முக்கியைல்ல என் ரத அெரிைம் எப் டிச் கசொல்ல
முடியும்?
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சிரித்துக் க ொண்டு அரைதியொ இருந்ஜதன்.

29. கமொழிநய உன் ஆயுள் நரல உச்சமொ?
ஏஜதொகெொரு சையத்தில் குழந்ரத ளின் ஜதொழியர் ள் என்
ண்ணில் டுெொர் ள். வீட்டுக்கு அருஜ இருப் ெர் ள்
தங் ளின் பிறந்த நொளுக்கு ஜ க் க ொண்டு ெருெொர் ள். சிலர்
ஜசர்ந்து விரளயொடுெதற்க ன ெருெொர் ள். இது ஜ ொன்ற
சையங் ள் என் ஜசொதரன ள் கதொைங்கி விடும்.
கதொைக் த்தில் அெர் ளுைன்
ொலியொ அைட்ரைரயத்
கதொைங்கி கைதுெொ
அெர் ளின்
ல்வி குறித்து
ஜைஜலொட்ைைொ க்
ஜ ட்டுவிட்டு
ரைசியொ
ஒரு
ஜ ள்விரயக் ஜ ட்ஜ ன்.
" ைெொயில்ரலஜய?
ள்ளியில் நன்றொ ப்
டிப் ொய்
ஜ ொல.....". என்று கசொல்லிக் க ொண்ஜை அருஜ இருக்கும்
தமிழ் ஆங்கிலச் கசய்தித்தொரளக் க ொடுத்து "இரதக்
க ொஞ்சம் ெொசித்துக்
ொட்டுப்
ொர்க் லொம்" என்று
கசொல்லுெதுண்டு.
இனி தப்
முடியொது என் ரதப் புரிந்து க ொண்டு
"இங்கிலீஷ் ஜ ப் ை முதலில் ெொசிக் ட்டுைொ அங்கிள்?"
என் ொர் ள்.
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ஐந்தொம் ெகுப்பு டிக்கும் த்தில் எட்டுக் குழந்ரத ளுக்குத்
தமிழ் கைொழி ெொசிப்பு என் து 50 ெருைத்திற்கு முன்னொல்
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"சரிம்ைொ" என்றொல் அெர் ளின் ெொசிக்கும் விதத்ரத ரெத்து
ஓைளவிற்கு அெர் ளின் "நிரலரய" நம்ைொல் உணர்ந்து
க ொள்ள முடியும்.

டித்துத் துப்பி ெொர்த்ரத ரள அரைத்துப் ொதியில் நிறுத்தி
விடுகின்றொர் ள். சிலர் தங் ளொல் முடியொத நிரலயில்
தட்ைைொகிவிடுகின்றொர் ள். ஆங்கிலச் கசய்தித்தொரள
தமிழ் அளவுக்குச் சிைைப் ைொைல் ெொசிக் முயற்சித்தொலும்
ெொர்த்ரத ள் ெசப் ைொைல் ஒரு சக் ைம் இல்லொ ெண்டி
ஜ ொல இழுத்துக் க ொண்ஜை கசல்லும்.
ொர்த்து ெொசிக் ஜெ சிைைப் டும் குழந்ரத ளுக்கு எப் டி
கைொழி ெசப் டும்? ெொயில் ெசம்பு ரெத்துத் ஜதய்த்தொலும்
கைொழிஜய உன் விரல என்ன? என்கிற ரத தொன்.
ஆச்சரியம் என்னகென்றொல் க ரும் ொலும் 80 சதவிகித
ைதிப்க ண் ரள
எடுப் ெர் ளொ
இருக்கின்றொர் ள்.
யிற்றுவிக் ப் ட்ை ந்தயக்குதிரை ளொ ைொறியுள்ளனர்.
இது
தொன்
நொன்
இங்ஜ
ொர்க்கும்
தனியொர்
ள்ளிக்குழந்ரத ளின் நிரலரை.
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ஒரு ெகுப்பில் டிக்கும் ொதிக்கும் ஜைற் ட்ை சைொசரி
குழந்ரத ளுக்கு அது வீ ரித கைொழியொ ஜெ கதரிகின்றது.
இன்ரறய ல்வி குறித்த குற்றச்சொட்ரை விை இைண்டு
சூழ்நிரல ரளப் ற்றிப் ஜ ச ஜெண்டும். முதலில் தனியொர்
ள்ளிக்கூைங் ளில் தங் ள் குழந்ரத ள்
டித்தொல்
எதிர் ொலம்
சிறப் ொ
இருக்கும்
என்று
ருதும்
நடுத்தைெர்க்
க ரும் ொலொன
க ற்ஜறொர் ளுக்கு
கைொழிப்புலரை ஒன்றும் க ரிய அளவில் இல்ரல.
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கைொத்தத்தில் தற்ஜ ொது தமிழ்கைொழி தீவிை சிகிச்ரச
பிரிவிலும், ஆங்கிலமும் அரத ஜநொக்கிஜய ஜ ொய்க்
க ொண்டிருக்கின்றது. தனியொர் ள்ளிக்கூைங் ளில் ஹிந்தி
கைொழி ஜெறு தனியொ உள்ளது.

ஆனொல் நொம் உயைத் தரையொ இருந்த விசயங் ள் நம்
குழந்ரத ளுக்குத் தரையொ
இருக் க்கூைொது என்ற
ஜநொக் த்தில் தொன்
லருக்கும் ஆங்கிலம் என் து
அருைருந்தொ இருக்கின்றது.
இன்று நடுத்தைெர்க் த்திற்க ன ஒரு னவு. அந்தக் னவில்
குழந்ரத ளின் ல்வி முக்கியப் ங்கு ெகிக்கின்றது. ல்வி
என் து பின்னொல் லொ ம் தைக்கூடிய முக்கிய மூதலீடு
ஜ ொலஜெ ொர்க் ப் டுகின்றது.
அதி
லொ ம் ெை ஜெண்டுகைன்றொல் ஆங்கிலஜை
முதன்ரையொனது என்ற சூழ்நிரலயில் இருப் தொல்
தைமில்லொத தனியொர்
ள்ளிக்கூைங் ளில் தகுதியில்லொத
ஆசிரியர் ளொல் ைொணெர் ளின்
னவு ள் ெளர்க் ப்
டுகின்றது.
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ொத்தி ளில் ெளர்க் ப் டும் குஜைொட்ைன்ஸ் கசடி ள் ஜ ொல
அழ ொ த் கதரிகின்றொர் ள். ஆனொல் எதிர் ொலம் என்னெொ
இருக்கும் என் து குறித்து அதி ம் ஜயொசிக் ஜெண்டியதொ
உள்ளது. ைந்த இைண்டு ெருைைொ ப் ல குழந்ரத ரளப்
ொர்த்து விட்ஜைன்.
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க ற்ஜறொர் ளின் ஆரச ளில் அள்ளித் கதளிக் ப் டும்
ெொக்குறுதி ளொல் குழந்ரத ளின் எதிர் ொலம் நிச்சயம்
ஏஜதொகெொரு
கெளிநொட்டில்
இருக் க்கூடும்.
குரறந்த ட்சம்
நல்ல
சம் ளத்தில்
ஏஜதொகெொரு
நிறுெனத்தில் ஜெரல கிரைத்து விடும் என்ற நம்பிக்ர
ஒவ்கெொருெர்
ைனதிலும்
அழுத்தைொ ப்
திய
ரெக் ப் டுகின்றது.

ள்ளியிலும் நைக்கும்
ல கூத்துக் ரளயும்
ொர்த்துக்
க ொண்ஜை ெருகின்ஜறன். இன்ரறய ல்வி கைொழிரய
ெளர்க் வில்ரல என் ஜதொடு தனிப் ட்ை முரறயில் எந்த
ைொணெர் ளின் ஆளுரைத்திறரனயும் ெளர்க் வில்ரல.
இதில் என்ன ஆச்சரியம்? கதரிந்தது தொஜன என்று
ஜ ட்பீர் ள்?
ஆனொல் நைக்கு எது ஜதரெ? என்கிற ரீதியில் ைொணெர் ள்
ற்றுக் க ொள்ளும் விசயங் ள் தொன் ஆச்சரியைொ
இருக்கின்றது.
"ஆசிரியஜை ஜ ட் விரும் ொத விசயங் ரளகயல்லொம் நீங்
ஜ ட்குறீங் ? இதனொல எங் ளுக்கு என்ன லொ ம் அங்கிள்?"
என்று ஜ ட்ை ைொணவிரயப் ொர்த்து வியந்து ஜ ொய்ப்
ொர்த்ஜதன். சுர்.. என்று ஜ ொ ம் ெைெரழக் கூடிய ஜ ள்வி.
ஆனொல் அதில் இருந்த உண்ரை ள் தொன் எனக்குப்
பிடித்திருந்தது.
டி..........
நிரனவில்
க யித்துவிடு....

ரெத்துக்க ொள்.....

நொன்கு திரச ரளப் ஜ ொல நொன்ஜ
இன்ரறய ல்வி.

எழுது.....

ட்ைங் ள் தொன்
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ல உதொைணங் ள் மூலம்
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க யித்து ெந்தொல் ெொய்ப்பு ள் உருெொகின்றது அல்லது
உருெொக் முடியும்.

கைொழியறிவு என் ஜத கெறுைஜன உரையொைலுைன்
முடிந்துவிைக்கூடியதொ ைொறியுள்ளது. உரையொைல் என் து
முக் ொல்ெொசி ஆங்கிலம் ொல்ெொசி தமிழ் என்கிற ரீதியில்
உள்ள ெளர்ச்சிரய அரைந்துள்ஜளொம்.
ஜ சத் கதரிந்தொல் ஜ ொதும் என்கிற நிரலரைக்கும் தமிழ்
ொர்க் ப் டுகின்றது என் ரத விை அந்த அளவுக்குத்
கதரிந்தொஜல
ஜ ொதும்
என்கிற
புள்ளிஜயொடு
நிறுத்தப் டுகின்றது. இப்ஜ ொது எதிர் ொலத்தில் தமிழ்
கைொழிஜய இருக் ொது. அது ஜதரெயில்லொைல் ஜ ொய்விடும்
என்ற நம்பிக்ர யும் நைக்கு விரதக் ப் டுகின்றது.
ஆங்கிலஜைொ, தமிஜழொ ஜைம்ஜ ொக் ொன ெொர்த்ரத ரள
எழுதச் கசொன்னொல் முழிபிதுங்கி ஜ ொய்விடுகின்றொர் ள்.
இது குழந்ரத ளின் ஜைல் ரெக் ப் ை ஜெண்டிய
குற்றச்சொட்ைல்ல.
இப்ஜ ொதுள்ள
ல்வி
சொர்ந்த
சூழ்நிரல ரளப்
ற்றிஜய ஜயொசிக்
ஜெண்டியுள்ளது.
ஒவ்கெொரு ெருைமும்
த்து ைற்றும்
னிகைண்டு
க ொதுத்ஜதர்வு முடிந்தவுைன் கசய்தித்தொளில் ெரும்
முழுப் க் விளம் ைங் ரளக் ெனித்துப் ொருங் ள்.
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எங் ள்
ள்ளியின்
சொதரன
என்று
நீட்டி
முழங்கியிருப் ொர் ள். இன்று ஒவ்கெொரு
ள்ளியின்
ெொசலிலும் தொநொய ர் ளுக்கு ரெக் ப் டும் ட் அவுட்
ஜ ொல நிைந்தைைொ ப் க ரிய ப்ளக்ஸ ஜ ொர்ட்டில் முதல்
மூன்று இைங் ரளப் பிடித்த ைொணெர் ளின் சொதரன
வி ைங் ரளப் ொர்க் முடியும்.

ைொணெர் ள் இரதப்
ொர்க்கின்றொர் ஜளொ இல்ரலஜயொ
ள்ளிக்கு ெரும் ஒவ்கெொரு க ற்ஜறொர் ளுக்கும் இதுஜெ
உத்ஜெ ம் அளிக் க்கூடிய ைொனிக். என் பிள்ரளயும் இது
ஜ ொல ெைஜெண்டும் என் து ைரறமு ைொ
ைனதில்
விரதக் ப் டுகின்றது.
வீட்டில் குழந்ரத ரள ஐந்தொம் ெகுப்புக்கு ஜைஜல சரியொன
ொரதக்கு ந ர்த்த ஜெண்டும் என் தில் கதொைக் ம் முதஜல
கதளிெொ
இருந்ஜதன். அதுெரைக்கும் அெர் ளின்
ஊக் கைன் து
எதன்
மூலம்
இயல் ொ ப்
க றுகின்றொர் ஜளொ அரதஜய ெனித்துக் க ொண்டிருந்தொல்
ஜ ொதுைொனது என்ஜற நிரனத்திருந்ஜதன். கசன்ற ெருைம்
ெொசிப்புத் திறன் எந்த அளவுக்கு உள்ளது என் ரத அறியும்
க ொருட்டு ரெத்த ஜசொதரனயில் ஒவ்கெொருெரின் தைமும்
ஒவ்கெொருவிதைொ இருந்தது.
இெர் ள் ற்கும் ல்வி ெொசிப்ர ெளர்க் உதெொது
என் ரதப் புரிந்து க ொண்டு ெொங்கிப் ஜ ொட்ை தமிழ்
ஆங்கிலப் புத்த ங் ள் அரனத்தும் சீந்துெொைற்றுக் கிைந்தது.
ொரலயில் வீட்டுக்குள் ெந்து விழும் கசய்தித்தொரள
ெனைொ உள்ஜள எடுத்து ெந்து ரெத்து விட்டு ந ர்ந்து
விடுெொர் ள்.
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கதொரலக் ொட்சி ஆர்ெத்ரத ைொற்ற முடியவில்ரல.
இயல் ொன நொட் ளில் அரைைணிஜநைஜை யன் டுத்திய
ஜ ொதிலும் அதன் தொக் ம் விடுமுரற தினங் ளில்
அதி ைொனரத உணர்ந்து க ொள்ள முடிந்தது.

ல்விகயன் து அதி ைதிப்க ண் ள் க றுெது ைட்டுஜை
என்ற க ொள்ர ைனதிற்குள் ஆழைொய் ஊடுருவியிருந்தது.
ஆசிரியர் ளும் அப் டிஜய கசொல்லிக் க ொண்டிருந்தஜத
முக்கியக்
ொைணைொ
இருந்தது.
ளம் கதரிகின்றது.
பிைச்சரன ளும் புரிகின்றது. எங்கிருந்து கதொைங்குெது
என் ரத ஜயொசித்து அன்கறொரு நொள் எதிர் ொைொதவிதைொ
ெகுப் ொசிரியர் ஒருெரை சந்திக் ப் ள்ளிக்குச் கசன்றிருந்த
ஜ ொது
அங்ஜ
ஜெகறொரு
அைங்ஜ ற்றம்
நைந்து
க ொண்டிருந்தது.
அன்று ஒரு க ண்ைணி ஒரு ெகுப் ொசிரியரை சற்று
அதி ைொ ஜெ
சப்தம்
ஜ ொட்டுக்
க ொண்டிருந்தொர்.
முழுரையொ விசொரித்தஜ ொது ஆசிரியர் அெர் ை னின்
ரிட்ரசத்தொளில் ெரிரசயொ ப் ல தில் ளுக்கு அரை
ைதிப்க ண் ள் குரறத்து ஜ ொட்ை
ொைணத்தினொல்
ொைணத்தினொல் அெனொல் ஏ1 கிஜைடு ெைமுடியொைல் ஜ ொய்
விடுகின்றதொம்.
ல முரற ஆசிரியர் ள் என்னிைம் புலம்பியுள்ளனர்.
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"ஐந்தொம் ெகுப்பு டிக்கும் ைொணெர் ஏ1 எடுத்தொல் என்ன?
பி1 எடுத்தொல் என்ன? ஒரு ைொணெனின் ைற்ற
நைெடிக்ர ள் குறித்துப் க் ெொட்டில் ல ட்ைங் ளில்
தனியொ க் கிஜைடு க ொடுக்கின்ஜறொம். எெரும் அரதப்
ொர்ப் ஜத இல்ரல. எல்ஜலொருஜை ைதிப்க ண் ளில்
ைட்டும்
ெனம்
ரெத்து
எங் ரளப்
டுத்தி
எடுக்கின்றொர் ள்" என்றொர்.

ைொற்றங் ரள உருெொக் நிரனக்கும் சில ஆசிரியர் ளுக்கு
முன்னொல் இருக்கும் செொல் ள் புரிந்தது. ஒவ்கெொன்ரறயும்
ஜயொசித்துக் க ொண்ஜை வீட்டில் சில ொரியங் ரளச் கசய்யத்
துெங்கிஜனன். "லஞ்சஜை மி ச் சிறந்த ஆயுதம்" என் ரதக்
ணக்கில் எடுத்துக் க ொண்டு இரதப் டித்தொல் இந்தப் ரிசு
என்று அெர் ள் அறியொைஜலஜய மூக்கில் மூக் ொணங் யிறு
ட்ை ெண்டியின்
ொரத ஒரு ெரையறரறக்கு ெை
ஆைம்பித்தது.
இைவில் கசொல்லப் டும் ரத ள் ெொர்த்ரத ரள ஜயொசிக்
ரெக் ெண்டியின் யணம் இன்னும் க ொஞ்சம் இலகுெொ
ந ர்ந்தது.

அது கெளிச்சைொ? மின் மினி பூச்சியொ?
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டிப் டியொன
ந ர்தல்
இன்று
நம்பிக்ர ரய
உருெொக்கியுள்ளது.
ெண்டியில்
எத்தரன
கசொகுசு
இருந்தொலும்
ொரதயில்
ள்ள ஜைடு ள் இருந்தொல்
எப் டியிருக்கும்? ள்ளிக்கூைம் க ொடுக்கும் தொக் ம் தொன்
இங்ஜ குழந்ரத ளின் அறிவு ெளர்ச்சியில் முக்கியப் ங்கு
ெகிக்கின்றது. ள்ளியில் "என் ர யனுக்கு இன்னமும்
இங்கிலீஷ் ஜ சத்கதரியல? என்ன இங்கிலீஷ் மீடியஜைொ?"
என்று த்திய அம்ைொவின் குைரலப் ொர்த்து அைண்டு
ஜ ொயிருக்ஜ ன். இது ஜ ொன்ற சையங் ளில் தொன் எதொர்த்தம்
உரைக்கின்றது. கூைஜெ ஒரு ஜ ள்வியும் ைனதில்
உருெொகின்றது. இன்ரறய உல ளொவிய ஜ ொட்டியில்
க யித்து ெை கைொழி முக்கியகைனில் க யித்து ெந்தபிறகு
ெொழ ஜெண்டிய ெொழ்க்ர க்கு எந்த கைொழி ஜதரெ?

30. அழிக் ப்பிறந்தவர் ள்
""அன்னிய கைொழியில் ல்வி என் து நைது குழந்ரத ளின்
மூரளரயச் ஜசொர்ெரையச் கசய்யும். ஜதரெயில்லொத
ளுவிரன அெர் ள் மீது சுைத்தி அெர் ரள கெறும்
உருப்ஜ ொடு ெர் ளொ வும்
ஜ ொலி
நைத்ரத
உரையெர் ளொ வும்
ஆக்கிவிடும்.
கசொந்தைொ ச்
சிந்திக் ஜெொ
கசயல் ைஜெொ
தகுதியற்றெர் ளொ
அெர் ரள ஆக்கும். நைது கசொந்த நொட்டிஜலஜய நைது
குழந்ரத ரள அன்னியர் ளொக்கிவிடும். தற்ஜ ொரதய
ல்வி முரறயின் மி ப்க ரிய ஜசொ ம் இதுதொன்.
நைது தொய்கைொழியின் ெளர்ச்சிக்கு அன்னியக் ல்விமுரற
க ரும் தரையொகும். எனக்கு ைட்டும் ஒரு சர்ெதி ொரியின்
அதி ொைங் ள் அளிக் ப் டுைொனொல் அன்னிய கைொழியில்
ல்வி
யில்ெதற்குத் தரை விதித்துவிடுஜென். நைது
ஆசிரியர் ரளயும், ஜ ைொசிரியர் ரளயும் தொய்கைொழிக்
ல்விக்கு ைொறச் கசய்ஜென்.
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உைனடியொ ப் ரி ொைம் ஜதைஜெண்டிய மி ப்க ரிய தீரை
அன்னிய கைொழியில் ல்வி ற்பிப் தொகும். அன்னிய
ஆட்சியினொல் விரளந்த ல தீரை ளில் மி ப்க ரிய தீரை
நம் நொட்டு இரளஞர் ளுக்கு அன்னிய கைொழியில் ல்வி
ற்பிப் தொகும் என நைது ெைலொறு
திவு கசய்யும்.
ைக் ளிைமிருந்து அெர் ரள அன்னியப் டுத்திவிடும்.
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இதற் ொன ொைப் புத்த ங் ள் தயொரிக் ஜெண்டுஜை என
நொன் க ொறுத்திருக் ைொட்ஜைன். அரெ தன்னொஜலஜய இந்த
ைொற்றத்திற்கு ஏற் ைொறிக்க ொள்ளும்.

ல்விக் ொன கசலவு ஜதரெயில்லொைல் அதி ைொகிவிடும்.
இந்தக்
ல்வி முரற கதொைர்ந்து நீடிக்குஜையொனொல்
ஜதசத்தின் ஆன்ைொரெ அரெ அழித்துவிடும். எனஜெ
அன்னியக் ல்விமுரற என்ற ைொரயயிலிருந்து ஜதசம்
எவ்ெளவு
விரைவில்
விடுதரல
க றுகிறஜதொ
அவ்ெளவுக்கு ைக் ளுக்கு நல்லதொகும்''.
(தி கசலக்ைட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ொந்தி - ெொல்யூம் 6 "தி ெொய்ஸ்
ஆஃப் ட்ரூத்)
தமிழ்நொட்டில் தனியொர் ைற்றும் அைசுப் ள்ளி ளில் யிலும்
ைொணெர் ளின் கைொத்த எண்ணிக்ர
பின் ண்ைெொறு
உள்ளன.
கதொைக் ப் ள்ளி ள் 38,82,092.
நடுநிரலப் ள்ளி ள் 23,48,141.
உயர் நிரலப் ள்ளி ள் 19,15,409.
ஜைல்நிரலப் ள்ளி ள் 48,74,565.
ஆ கைொத்தம் 1,30,20,207 ைொணெர் ள் யிலுகிறொர் ள்.
கதொைக் ப் ள்ளி ளில் உள்ள ஆசிரியர் ளின் எண்ணிக்ர
1,15,568 ஆகும்.
62,156

உயர்நிரலப் ள்ளி ளில் அைசு ைற்றும் தனியொர் துரற
ஆகியெற்ரறச் ஜசர்ந்த ஆசிரியர் ளின் எண்ணிக்ர 71,794
ஆகும். ஜைல் நிரலப் ள்ளி ளில் அைசு ைற்றும் தனியொர்
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ள்ளி ளில் இந்த எண்ணிக்ர
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உயர் கதொைக் ப்
ஆகும்.

ள்ளி ளில் உள்ள கைொத்த ஆசிரியர் ளின் எண்ணிக்ர
1,41,509 ஆகும். உலக ங்கும் ஆசிரியர், ைொணெர்
விகிதொசொைம் 1:20 ஆகும். தமிழ்நொட்டில் இந்த விகிதொசொைம்
1:80 ஆகும். இது எவ்ெளவு ெரலக்கிைைொனது என் ரத
உணர்ந்து, இந்த விகிதொசொைத்ரத உயர்த்தி ைொணெர் ளின்
ல்வித் தகுதிரய அதி ரிப் தற்குப் தில் அெர் ளின் ஜைல்
தொங் முடியொத சுரை ரளச் சுைத்துெதொல் என்ன யன்?
க ரும் ொலொன ள்ளி ளில் ட்ைைங் ள், விரளயொட்டுத்
திைல் ள், ஜதரெயொன
ரும் லர
ஜ ொன்ற
ல்வி
உ ைணங் ள் ஜ ொன்றரெ ற்றொக்குரறயொ உள்ளன.
சு ொதொை ெசதி ளும், குடிநீர் ெசதியும் ஜ ொதுைொனரெயொ
இல்ரல. கிைொைப்புற
ள்ளி ளின் நிரலரை மி வும்
ஜைொசம். இெற்ரற ஜைம் டுத்துெது மி மி அெசைைொன
முன்னுரிரையொன ஜெரலத் திட்ைைொகும்.
ஆனொல், இெற்றில் ெனம் கசலுத்தொைல் ஆங்கில ெழிக்
ல்வித் திட்ைத்ரதப் புகுத்துெது என் து ைொணெர் ளின்
டிப்ர ப் ொழொக்குெதொகும். இெர் ளில் ஆங்கில ெழி
ற்றெர் ளொனலும் தமிழ் ெழி
ற்றெர் ளொனொலும்,
ல்லூரி ளில்
ஜசரும்ஜ ொது
அங்கு
ஆங்கிலஜை
ல்விகைொழியொ உள்ளஜ ொதிலும், தமிழ் ெழிக் ற்ற
ைொணெர் ள் அதன் ொைணைொ ப் பின் தங்கிவிைவில்ரல.
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ஆங்கிலத்ரத ஒரு ொைைொ ைட்டுஜை ற்றுெந்தஜ ொதிலும்
அெர் ள்
ல்லூரியிலும் மி ச் சிறப் ொ ப்
யின்று
ெருகிறொர் ள் என் து ைறுக் முடியொத உண்ரையொகும்.

இன்னும் கசொல்லப் ஜ ொனொல், ஆங்கில ெழி ற்றுத் ஜதர்ச்சி
க ற்றுெந்த ைொணெர் ரளவிைத் தமிழ்ெழிக் ல்வி ற்று
ெந்த ைொணெர் ள் ஒரு டி ஜைலொ ஜெ விளங்குகிறொர் ள்
என் து ைறுக் முடியொத உண்ரையொகும். இந்த ஆண்டு
(2012) "பிளஸ்-2' ஜதர்வில் 100 அைசுப் ள்ளி ள் 100 சதவீத
ஜதர்ச்சிக ற்றுச் சொதரன ரைத்திருக்கின்றன.
ஜைலும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. ைொணெர் ளின் ஜதர்ச்சி
சதவிகிதமும் உயர்ந்துள்ளது. நைப் ொண்டில் எஸ்.சி.
ைொணெர் ளில் 70.4 சதவீதம் ஜ ரும் எஸ்.டி. ைொணெர் ளில்
71.5 சதவீதம் ஜ ரும் ஜதர்ச்சிப் க ற்றள்ளனர்.
அரதப்
ஜ ொல்
90
சதவீதத்துக்கும்
அதி ைொன
ைதிப்க ண் ள் எடுத்த ைொணெர் ளின் எண்ணிக்ர யும்
உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு 7,324 ைொணெர் ள் 90
சதவீதத்துக்கும்
அதி ைொன
ைதிப்க ண் ள்
க ற்றிருக்கின்றனர். ைந்த 3 ஆண்டு ளில் ஒட்டுகைொத்த
சைொசரி ஜதர்ச்சிவிகிதம் 86 முதல் 88 விழுக் ொைொ
உயர்ந்துள்ளது. இரெ சொதொைணைொன சொதரன அல்ல.
மி வும் பின்தங்கிய ெகுப்பு ரளச் ஜசர்ந்த ஏழ்ரை
நிரலயில் இருப் ெர் ளின் க ற்ஜறொர் ள் ற்றெர் ள்
அல்லர்.
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இத்தர ய குடும் ங் ரளச் ஜசர்ந்த ைொணெர் ள் அைசுப்
ள்ளி ளில் ஜசர்ந்து டிப் ரதத் தவிை ஜெறுெழியில்ரல.
கைட்ரிக் ள்ளி ளில் உள்ள ல்வி ெசதி ட்ைரைப்பு ள்
அைசுப் ள்ளி ளில் இல்ரல.

இருந்தொலும் இந்த ைொணெர் ள் ொைொட்ைத்தகும் ெர யில்
ஜதர்ச்சி
க ற்றிருப் து
ஒரு
உண்ரைரய
எடுத்துக் ொட்டுகிறது. அந்த உண்ரை தொய்கைொழியில்
அெர் ள்
ல்வி
ற்றதுதொன் என் தொகும்.
இஜத
ைொணெர் ரள ஆங்கிலெழிக்
ல்வி
ற்
ரெத்தொல்
ஜநர்ைொறொன விரளவு ள் ஏற் ட்டு அெர் ளின் ல்வியும்
எதிர் ொலமும் ொழொகிவிடும்.
ஆசிரியர் தகுதித் ஜதர்வு எழுதி ெந்த 19 ஆயிைம் ஜ ர் ளில் 5
ஜ ர் ைட்டுஜை "அைசுப் ள்ளியில் ஜெரல ஜெண்ைொம்'
என்று கதரிவித்திருக்கிறொர் ள். இந்தச் கசய்தி உணர்த்தும்
உண்ரை என்ன? தகுதித் ஜதர்வில் கென்றெர் ள் அைசுப்
ள்ளி ளில்தொன் ணியொற்றுகிறொர் ள்,
தகுதித்
ஜதர்வில்
கெல்லொதெர் ள்தொன்
தனியொர்
ள்ளி ளில் ணியொற்றுகிறொர் ள். அப் டியொனொல், தனியொர்
ள்ளி ரளவிை அைசுப்
ள்ளி ளில்
ணியொற்றும்
ஆசிரியர் ள் சிறப் ொனெர் ள் என் து ைறுக் முடியொத
உண்ரையொகும்.
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ஒரு கைொழியொ ஆங்கிலத்ரதக் ற்றுக்க ொள்ெரத நொன்
எதிர்க் வில்ரல. ஆனொல், அதுஜெ யிற்று கைொழி என்று
கூறும் ஜ ொதுதொன் எதிர்க் ஜெண்டியுள்ளது. விண்கெளி
ஆைொய்ச்சித்துரறயின்
தரலசிறந்த
விஞ்ஞொனி ளொன
அப்துல் லொம், ையில்சொமி அண்ணொதுரை ஜ ொன்றெர் ள்
தமிரழப் யிற்சி கைொழியொ க் க ொண்டு ள்ளிக் ல்வி
யின்றெர் ள் என் ரத நொம் ைனதில் க ொள்ள ஜெண்டும்.

1930-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நொட்டில் தொய் கைொழி ெழிக்
ல்விரய ெலியுறுத்திப்
ல்ஜெறு ஜ ொைொட்ைங் ள்
நைத்தப் ட்ைன. இறுதியொ 1952-ஆம் ஆண்டுத் தமிழ்
ெழிக் ல்வி அறிமு ம் கசய்யப் ட்ைது. 1954-ஆம் ஆண்டு
முதல்
ொைைொ ர் முதலரைச்சைொ ப்
தவி ெகித்த
ொல ட்ைத்தில் உயர் நிரலப் ள்ளிெரை தமிஜழ யிற்சி
கைொழியொ
இருந்தது.
ல்வியரைச்சைொ
இருந்த சி.
சுப்பிைைணியம்
ல் ரலக் ழ
ைட்ைத்திலும் தமிஜழ
யிற்சிகைொழியொ
ஜெண்டும்
என் தற்குரிய
நைெடிக்ர ரள எடுத்தொர்.
1960-ஆம்
ஆண்டில்
அைசொங் த்தின்
அனுைதியுைன்
ஜ ொரெயில் உள்ள அைசுக் ல்லூரியில் ெைலொறு, அைசியல்,
க ொருளொதொைம்,
நிலவியல்,
ைனவியல்
ஜ ொன்ற
ொைங் ளில்
ட்ைப் டிப்பு ள்
தமிழில்
கதொைங் ப் ட்ைன. 1961-ஆம் ஆண்டில் ஜைலும் மூன்று
ல்லூரி ளுக்கு
இத்திட்ைம்
விரிெொக் ப் ட்ைது
இத்திட்ைத்ரத ைொநிலம் முழுெதிலும் க ொண்டுெருெது
குறித்தும் ஆைொயப் ட்ைது.
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ஆனொல், 1965-ஆம் ஆண்டு முதலரைச்சைொ ப் க்தெத்சலம்
க ொறுப்ஜ ற்றஜ ொது
இத்திட்ைம்
கைல்லகைல்லக்
ர விைப் ட்ைது.
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ட்ைப் டிப்ர
தமிழ்
ெழிக்
ல்வியில்
ஜைற்க ொள்ஜெொருக்கு
ட்ைணச்
சலுர ள்
அளிக் ப் ட்ைொல் ைட்டும் ஜ ொதொது அெர் ளுக்கு அைசுப்
ணி ளில் முன்னுரிரை அளிக் ப் ை ஜெண்டும் என்ற
ஜ ொரிக்ர ெலியுறுத்தப் ட்ைது.

ள்ளி ளில் தமிஜழ ொைகைொழியொ இருந்தரத ைொற்றும்
ெர யில் ஒவ்கெொரு ெகுப்பிலும் ஒரு பிரிவு ஆங்கில
ெழிப் ொைகைொழியொ இருக்கும் என அெர் பிறப்பித்த
உத்தைவு தமிழ் ொைகைொழிக்குச் சொவுைணி அடித்துவிட்ைது.
முன்பு க்தெத்சலம் அைசு கசய்த தெரற இப்ஜ ொதுள்ள
அைசும் கசய்யக்கூைொது. அைசுப் ள்ளி ளில் ஒவ்கெொரு
ெகுப்பிலும் ஆங்கில ெழிப் பிரிவு கதொைங்குெது என் து
இறுதியொ த் தமிழ் யிற்சி கைொழி இல்லொது ஒழித்துவிடும்.
1967-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு திைொவிைக் ட்சி ளின் ஆட்சி
ஏற் ட்ைது. க்தெத்சலம் கசய்தத் தெரற திருத்துெதற்குப்
தில் அரத இக் ட்சி ள் கதொைர்ந்தன. இதன் விரளெொ
ஆங்கில ெழிக் ல்வியின் ஆதிக் ம் ைவியது. 1978-ஆம்
ஆண்டுெரை கைட்ரிக் ள்ளி ள் கைொத்தம் 34 ைட்டுஜை
இருந்தன.
அரெயும் கசன்ரன, ைதுரை, ல் ரலக் ழ ங் ளின்
ட்டுப் ொட்டில் இயங்கி ெந்தன. பிறகு இப்க ொறுப்ர ப்
ல் ரலக் ழ ங் ள் ர
ழுவிய பிறகு இெற்றுக் ொ
கைட்ரிக்குஜலஷன் ஜ ொர்டு அரைக் ப் ட்ைது.
இப்ஜ ொது உயர்நிரலப் ள்ளி ளில் கைட்ரிக்
எண்ணிக்ர 2,053 ஆகும்.
ஜைல் நிரலப்
ஆகும்.

ள்ளி ளின்

ள்ளி ளில் இெற்றின் எண்ணிக்ர

1,421
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கெறும் 34 ஆ இருந்த இப் ள்ளி ளின் எண்ணிக்ர நூறு
ைைங்குக்கு ஜைல் க ருகிவிட்ைது.
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ஆ கைொத்தம் 3,474 கைட்ரிக் ள்ளி ள் உள்ளன.

இப் ள்ளி ளில் ஜ ொதுைொன
ட்ைரைப்பு ெசதி ள்
கிரையொது. ஆசிரியர் ளும்
ற்றொக்குரற.
ணியில்
அைர்த்தப் ட்ை ஆசிரியர் ளில் 57 சதவீதம் ஜ ர் ஆசிரியப்
யிற்சி க றொதெர் ள். க ொத்தடிரை ஆசிரியர் ரளப்
ஜ ொல ைொதம் ரூ.2,000 அல்லது அதற்குக் குரறெொன ஊதியம்
க ற்று ஜெரல
ொர்த்துத் தீைஜெண்டிய ட்ைொயத்தில்
க ரும் ொலொன ஆசிரியர் ள் இருக்கின்றனர்.
இெற்ரற
ஒழுங்கு டுத்துெதற் ொ
அரைக் ப் ட்ை
சிட்டி ொபு தரலரையிலொன நிபுணர் குழு கைட்ரிக்
ள்ளி ளுக்கு
அங்கீ ொைம்
ெழங்குெதற் ொன
விதிமுரற ரள அைசுக்குப்
ரிந்துரைத்த ஜ ொதிலும்
இதுெரை அைசு ஆரண எதுவும் பிறப்பிக் ப் ைவில்ரல.
இப் ள்ளி ளில்
யிலும் ைொணெர் ள் ஆங்கிலத்தில்
ஜ ொதுைொன ஜதர்ச்சியில்லொைலும், தமிழ் கதரியொைலும்
ெளர்ந்து ெருகிறொர் ள். இது எவ்ெளவு க ரிய சமூ க் ஜ டு
என் ரத எண்ணிப் ொர்க் ஜெண்டும்.
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குரறந்த ட்சைொ முதல் ெகுப்பு முதல் 5-ஆம் ெகுப்புெரை
தொய் கைொழியிஜலஜய
ல்வி
ற்பிக் ப் ைஜெண்டும்
என் துதொன் அெர் ள் முன்ரெத்த ஒஜை ஜ ொரிக்ர யொகும்.
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தொய்ெழிக் ல்வி நசிந்து ெருெரதக் ண்டு ைனம் க ொறொத
101 தமிழறிஞர் ள், மூத்த தமிழறிஞர் தமிழண்ணல்
தரலரையிலொன
சொன்ஜறொர்
ஜ ைரெயின்
சொர்பில்
25-4-1998-ஆம் ஆண்டில் சொகும்ெரை உண்ணொவிைதப்
ஜ ொைொட்ைத்ரதத் கதொைங்கினொர் ள்.

அப்ஜ ொது முதலரைச்சைொ
இருந்த மு.
ருணொநிதி,
அரைச்சர் தமிழ்க் குடிை ரன அனுப்பி அெர் ளிைம்
ஜ ச்சுெொர்த்ரத
நைத்தினொர்.
அதன்
விரளெொ
இக்ஜ ொரிக்ர ரய ஆைொய்ந்து அைசுக்குப்
ரிந்துரை
கசய்ெதற் ொ நீதிநொய ம் எஸ். ஜைொ ன், தரலரையில் ஒரு
குழுரெ அரைத்தொர். அக்குழு அளித்த ரிந்துரையில் 1
முதல் 5 ெரை உள்ள ள்ளி ளில் தொய் கைொழிக் ல்வி
அளிப் தற் ொன சட்ைத்ரதத் தமிழ
அைசு பிறப்பிக்
ஜெண்டும் எனத் திட்ைெட்ைைொ க் கூறியது.
ஆனொல், சட்ைம் க ொண்டு ெருெதற்குப் தில் 1999-ஆம்
ஆண்டு னெரி 13-ஆம் ஜததி அைசு ஆரண ஒன்ரற தமிழ
அைசு பிறப்பித்தது. இந்த ஆரணரய எதிர்த்து ஆங்கில
ெழிப் ள்ளி ளின் சொர்பில் உயர் நீதிைன்றத்தில் ெழக்குத்
கதொடுக் ப் ட்டு அைசு ஆரண கசல்லொது எனத்
தீர்ப் ளிக் ப் ட்ைது. இரத எதிர்த்து உச்ச நீதிைன்றத்தில்
தமிழ
அைசு கசய்த ஜைல்முரறயீடு இன்னமும்
விசொரிக் ப் ைொைல் அப் டிஜய கிைக்கிறது.
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தமிழ
அைசின்
ட்டுத் திட்ைங் ளுக்கு உட் ைொைல்
தப்புெதற் ொ ஆங்கில ெழிக் ல்வி ள்ளி ள் தங் ரள
ைத்திய அைசின்
ல்விக்
ழ த்துைன் இரணத்துக்
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ஜைொ ன் குழு அளித்த
ரிந்துரையின் டி தமிழ்ெழிக்
ல்விக் ொன
சட்ைத்ரதக்
ருணொநிதி
க ொண்டு
ெந்திருந்தொல் அது நிரலத்து நின்றிருக்கும். ஆனொல்
அவ்ெொறு கசய்யொைல் அைசு ஆரண பிறப்பித்ததின்
விரளெொ த் தொய்கைொழிக்
ல்வி குழி ஜதொண்டி
புரதக் ப் ட்ைது.

க ொள்கின்றன. அங்கு ஆங்கில ெழிக் ல்வி ைட்டுைல்ல
இந்தியும்
ட்ைொயப்
ொைைொ க்
ற்பிக் ப் டுகிறது.
இப் ள்ளி ளில்
தமிழ்
ற்றுக்க ொடுக்
ஜெண்டிய
அெசியம் இல்ரல.
தமிழ்நொட்டில்
200-க்கு
ஜைற் ட்ை
ஆங்கிலெழிப்
ள்ளி ளில் தமிழ் ற்பிப் ஜத இல்ரல. 20 ஆயிைத்திற்கும்
ஜைற் ட்ை ஆங்கில ெழிப் ள்ளி ள் ைத்திய அைசின் ல்விக்
ழ த்துைன் தங் ரள இரணத்துக் க ொண்டுள்ளன.
ள்ளி ெளொ த்திற்குள் குழந்ரத ள் தங் ளுக்குள் தமிழில்
ஜ சினொல்
அதற்குத்
தண்ைரன
விதிக் ப் டுகிற
க ொடுரையும் சில ள்ளி ளில் நரைக றுகிறது.
தமிழ்நொட்டில் தமிஜழ புறக் ணிக் ப் டுகிற நிரல நீடிப் து
நைது குழந்ரத ளின் எதிர் ொலத்ரதப் ொழ் டுத்திவிடும்.
உல ம் பூைொவும் சிறிய நொடு ளொ இருந்தொலும் அந்தந்த
நொடு ளில் தொய்கைொழியில்தொன் ல்வி ற்பிக் ப் டுகிறது.
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அறிவியலிலும் க ொருளொதொைத்திலும் மி
முன்ஜனறிய
நொடு ளொன சீனொவும், ப் ொனும் தங் ள் குழந்ரத ளுக்கு
ஆங்கிலத்ரத
ஒரு
ொைைொ
ைட்டுஜை
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இந்தியொவிலும் அண்ரை ைொநிலங் ளொன
ர்நொை ம்,
ஜ ைளம், ஆந்திைம் ைற்றும் ெங் ம், ைைொட்டியம், கு ைொத்
ஜ ொன்ற
ல ைொநிலங் ளில்
ள்ளிப்
டிப்பு என் து
தொய்கைொழியில்தொன் நரைக றுகிறது. ஆங்கிலத்ரத ஒரு
ொைைொ
அங்க ல்லொம்
யிலுகிறொர் ஜள
தவிை
ஆங்கிலத்ரதஜய
ொைகைொழியொ க்
க ொண்டு
பிற
ொைங் ரளயும் ற் தில்ரல.

ற்றுக்க ொடுக்கின்றனர்.
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ல தைப் ட்ை ஐஜைொப்பிய ஜதசங் ளில் இன்று ெரையிலும்
அலுெல கைொழியொ வும் அெர் ளின் அன்றொை ெொழ்க்ர
கைொழியொ வும் அெைெர்தொய் கைொழிஜய இருக்கின்றது.

31. ஆங்கிை வழிக் ல்வி – விருப்பமொ? கநருக் டியொ?
நம் குழந்ரதக்கு இங்ஜ ஜெரல அரைந்து விைொதொ? என்று
இந்தியொவில் உள்ள ஒவ்கெொரு க ற்ஜறொரையும் ஏங்
ரெத்துக்
க ொண்டிருக்கும்
க ொருளொதொை
ரீதியொ
ெளர்ச்சியரைந்த நொடு ளின் ஜைலுள்ள ஆர்ெம் ைட்டும்
எெருக்கும் குரறந்த ொடில்ரல.
ஆனொல் இந்த நொடு ளில் கசயல் ொட்டில் உள்ள ல்வி
ரீதியொன முரற ரளப் ற்றியும் எெரும் கதரிந்து க ொள்ள
விரும்புெஜத
இல்ரல.
ொைணம்
ஆங்கிலகைன்ற
அருைருந்து தங் ள் குழந்ரத ளுக்கு எதிர் ொலத்தில் நல்ல
ெொழ்க்ர ரயத் தந்து விடும் என்ற ையக் த்தில் இருப் தொல்
ைட்டுஜை.
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ஆனொல் ப் ொன் நொடு 1868 ஆம் ஆண்டிஜலஜய தனது
ஆண்டு ெருைொனத்தில் 43 சதவிகிதத்ரதக் ல்விக் ொ
ஒதுக்கி 1893 ஆம் ஆண்டில் ல்லொதெர் ள் நிரறந்திருந்த
ப் ொன் நொட்டு ைொணுெத்தில் 1906 ஆம் ஆண்டில்
ற்றெர் ள் நிரறந்ததொ
ைொற்றிவிட்ைது. ஐஜைொப்பிய
நொடு ரளப் ஜ ொலப் க ொருளொதொை ரீதியொ முன்ஜனறொத
ொல ட்ைத்திஜலஜய ல்விக்கு முக்கியத்துெம் க ொடுத்தக்
ொைணத்தினொல் இன்று அதன் அறுெரைரய எடுத்துக்
க ொண்டிருக்கின்றது.
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ஒரு சின்ன உதொைணத்ரதப் ொர்த்து விடுஜெொம். இன்று
ப் ொன் என்றொல் அந்த நொட்டின் பிைைொண்ைைொன கதொழில்
நுட் ெளர்ச்சி தொன் நம் ண் ளுக்குத் கதரிகின்றது.

“ஒரு அைசொங் ம் ல்விக் ொ ச் கசலவிடும் ஒவ்கெொரு
ரூ ொயும்
ல்வியின்
அத்தியொெசியக்
கூறு ரள
ஊக்குவிக்கும்” என்றொர் அைர்த்தியொ கசன். அைசொங் ம்
நைத்தும் ள்ளி ளில் குரற ொடு ள் இருந்தொல் அரதக்
ரளய முயற்சி எடுக் ஜெண்டுஜை தவிைக் ல்வி என் து
அைசொங் த்தின் ணியல்ல என்று தனியொர் முதலொளி ளிைம்
தள்ளிவிடும் ஜ ொக்கும் தொன் இந்தியொவில் நொளுக்கு நொள்
அதி ரித்து ெருகின்றது.
இன்று ர யில் இருக்கும் ொசு ரெத்ஜத ற்கும் ல்வியின்
தைம் என் தொ ைொறியுள்ளது.
அதி லொ ம் தைக்கூடிய ஒரு கதொழில்துரற என்ன என்று
இன்ரறய
நிரலயில்
ஜ ட் ப் ட்ைொல்,
' ல்வி
நிறுெனங் ரளத் கதொைங்குெதுதொன்' என்று தயங் ொைல்
தில்
கசொல்லலொம்.
அந்த
அளவிற்கு,
ல்வி
வியொ ொைைொக் ப் ட்டு,
ல்விக்
க ொள்ரள ள்
ட்டுக் ைங் ொைல் நைந்துக ொண்டுள்ளன.
ர யில் ணம் இருப் ெர் ள் எல்லொம் இன்று சற்றும்
ஜயொசிக் ொைல், தைக்கு அந்தத் தகுதி துளியளஜெனும்
இருக்கிறதொ?
என்று
சிறிதும்
ெரலப் ைொைல்,
ள்ளி ரளயும்,
ல்லூரி ரளயும்
நிர்ைொணித்து
நைத்துகின்றனர்.
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இந்தச் சூழ்நிரலயில் தற்ஜ ொது ைத்திய அைசொங் ம்
ைற்கறொரு சீைழிரெ அறிமு ம் கசய்து ரெத்துள்ளது.

அதன் க யர் பிபிபி (PPP PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)
இந்த ெர ப் ள்ளி ளின் கசயல் ொடு ரளக் கீழ்ெருைொறு
ைத்திய அைசு ெரறயரறக்கின்றது.
இப் ள்ளி ள் ஜ ந்திரிய வித்தியொலொயொ
ள்ளி ளுக்கு
நி ைொனரெ. குழந்ரத ளின் ெளர்ச்சிஜய இப் ள்ளி ளின்
முதன்ரையொன இலக்கு. சிபிஎஸ்சி ல்விமுரற, யிற்று
கைொழி ஆங்கிலம், 40 சதவிகித ைொணெர் ரள அைசு
நுரழவுத்ஜதர்வு
மூலம்
ஜசர்க்கும்.
60
சதவிகித
ைொணெர் ரளப் ள்ளி உரிரையொளர் தங் ள் விருப் ப் டி
ஜசர்த்துக் க ொள்ளலொம்.
அைசு ஜசர்க்கும் ைொணெர் ளுக்கும் எட்ைொம் ெகுப்புக்கு
ஜைஜல ட்ைணம் உண்டு. 60 சதவிகித ைொணெர் ளின்
ட்ைணம், ஆசிரியர் ளின் சம் ளம் ஜ ொன்றெற்ரறத்
தனியொர் தங் ளது விருப் ப் டி அரைத்துக் க ொள்ளலொம்.
ைத்திய
அைசின்
ைொனியம்
த்தொண்டு ளுக்கு
ைட்டுஜை.இப்ஜ ொரதய நிரலயில் ைொநில அைசு ளின் ணி
நிலம் எடுக் ஜெொ, ஏற் னஜெ இருக்கும்
ள்ளிரய
ஒப் ரைக் ஜெொ தயொைொ இருக் ஜெண்டும்.

Page

க யருைன் ைொஷ்டிரிய ஆதர்ஷ் வித்யொலயொ என்னும்
க யரையும் ஜசர்த்துக் க ொள்ள ஜெண்டும்.
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ள்ளியின் முழுக் ட்டுப் ொடு ள்ளியின் முழு நிர்ெொ
ஜைலொண்ரை முழுெதும் தனியொருக்ஜ கசொந்தம். இத்தர
ள்ளி ள் தமிழ்நொட்டில் 355ம் நொடு முழுெதும் 3162ம்
கதொைங் ப் டும். தனியொர் தங் ள் இஷ்ைம் ஜ ொலப்
ள்ளிக்கு க யர் ரெத்துக் க ொள்ளலொம்.

இதுஜெ அைசு தனியொர்
ங்ஜ ற்பு அடிப் ரையில்
கதொைங் ப் டும் ைொதிரி ள்ளி ரளப் ற்றிய சுருக் ம்.
உங் ளுக்குத் தரலசுற்றுகின்றதொ?
“இந்திய நொட்டின் அத்தரன அடிப் ரைத் துயைங் ளுக்கும்
ொைணம் முரறயொன ல்வியறிவு இன்ரைஜய“ என்றொர்
ைவிந்தைநொத் தொகூர். ஆனொல் இந்தியொ சுதந்திைம் க ற்று
அரை நூற்றொண்டு ளுக்கு ஜைலொகியும் அதற் ொ ஆய்த்த
ஏற் ொடு ரளக் கூைச் கசய்ய அைசு ள் முன்ெைவில்ரல
என் து தொன் ை த்தொன ஜசொ ம்.
ைத்திய அரைச்சர் 2013 ஆம் ஆண்டு இந்திய ல்வி ெளர்ச்சி
குறித்து இவ்ெொறு கூறியுள்ளொர்.
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“ ைந்த ஆண்டுக் ஜ ந்திை வித்யொலயொவுக் ொ ரூ. 1500 ஜ ொடி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்
ட்ைதொ க் கூறிய அரைச்சர்,
தற்ஜ ொதுள்ள 981 ஜ ந்திை வித்யொலயொ
ள்ளி ளுக்கு
அரனத்துத் கதொர யும் கசலெொகி உள்ளதொ க் கூறினொர்.
ஜைலும் அதி
நிதி கிரைக் ொதெரை புதிய ஜ ந்திை
வித்யொலயொ ள்ளி ள் திறக் இயலொது” என்றும் அெர்
கூறினொர்.
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“ஜ ந்திை வித்யொலயொ எனப் டும் ைத்திய அைசின் ல்விக்
கூைங் ள் நொடு முழுெதும் புதிதொ த் திறக் ைத்திய அைசு
விரும்புகிறது. எனினும் அதற் ொன நிதி தங் ளிைம்
இல்ரல” என்று ைத்திய ைனித ெள ஜைம் ொட்டுத் துரற
அரைச்சர் பில் சி ல் ைக் ளரெயில் கதரிவித்தொர். இரதப்
ற்றி ஜைலும் அெர் கூறியதொெது.

ஜ ந்திை வித்யொலயொ
ள்ளி ளின் கசயல் ொடு ரளப்
பு ழ்ந்துரைத்த அரைச்சர், இந்தியொவில் உள்ள அரனத்து
ைொெட்ைங் ளிலும் குரறந்தது ஒரு ஜ ந்திை வித்யொலயொ
ள்ளி இருக் ஜெண்டும் என்று தொம் விரும்புெதொ க்
குறிப்பிட்ைொர்.
ஆனொல்
தற்ஜ ொது
சுைொர்
275
ைொெட்ைங் ளில் ஒரு ள்ளி கூை இல்ரல என் ரதயும்
அெர் சுட்டிக் ொட்டினொர்.
நம் நொட்டில் உள்ள க ரும் ொலொன அரைச்சர் ள் அத்தரன
ஜ ர் ளும் அகைரிக் ொ முதல் உலகில் பு ழ்க ற்ற
ஜைரலநொட்டுக் ல்வி கூைங் ளில் ட்ைம் க ற்றெர் ள்.
இெர் ளின்
சிந்தரன ளும்
எதிர் ொர்ப்பு ளும்
இப் டித்தொன் இருக்கும். இதில் ஆச்சரியப் டுெதற்கு
ஒன்றுஜையில்ரல.
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கசொன்னரதச் கசொல்லும் 'கிளிப்பிள்ரள'
ல்விமுரற,
த ெல் ரள
இட்டு
நிைப்பும்
'ெங்கியியல்'
ல்விமுரறயொ த் தற்ஜ ொரதய இந்திய ல்வி முரற
உள்ளது., சுய சிந்தரன உள்ளெர் ரளயும் அடிரையொ
இருக்
ைறுப் ெர் ரளயும்,
ஒதுக்கும்
முரறஜய
தற்ஜ ொரதய நம்முரைய 'ெடி ட்ைல்'
ல்விமுரற.
ல்விமுரற ள்
குறிந்த
உல
அறிஞர் ளின்
விைர்சனங் ரள
உள்ெொங்கிக்க ொண்டு,
விெொதத்ரத
முன்கனடுத்திருக்கும் ொலமிது.
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ஆனொல் என்னைொதிரியொன
ொத ைொன விரளவு ரள
இங்ஜ உருெொ ப்ஜ ொகின்றது என் ரதச் சற்று விரிெொ ப்
ொர்த்து விடுஜெொம்.

ஆனொல் 'தமிழன் என்கறொரு இனமுண்டு தனிஜய
அெர்க்க ொரு
குணமுண்டு'
என்று,
ற்றரலயும்
ற்பித்தரலயும்
ற்றிகயல்லொம்
ெரலயில்லொைல்,
ற்பிக்கும் கைொழியில் ஒரு எதிர் புைட்சிரய நைத்தத்
திட்ைமிட்டிருக்கின்றது
தமிழ அைசு!. 'அரனத்து அைசுப் ள்ளி ளிலும் ஆங்கில
ெழிக் ல்வி அறிமு ப் டுத்தப் டும்' என்னும் தமிழ
அைசின் இந்த அறிவிப்பு, தமிழ்ெழிக் ல்வியொ – ஆங்கில
ெழிக் ல்வியொ? என்ற கநடு நொள் விெொதத்திற்கு மீண்டும்
முக்கியத்துெம் க ொடுத்துள்ளது.
தமிழ்ச் சமூ த்தில், தொய்கைொழி ெழிக் ல்விக்கு ஆதைெொ ,
தமிழ் உணர்ெொளர் ள், கைொழி அறிஞர் ள், சமூ
ஆர்ெலர் ள்,
ல்வியியலொளர் ள், முற்ஜ ொக் ொளர் ள்
என்று அறிவுசொர் ெட்ைங் ளில் ஆதைவு இருக்கின்றஜத தவிை,
க ொது ைக் ளில் க ரும் ொன்ரையினர் ஆங்கில ெழிக்
ல்விரயஜய
விரும்புகின்றனர்
என் ரதயும்
ஒப்புக்க ொள்ளத்தொன் ஜெண்டும்.
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ஆனொல், ஒரு சமூ ம் முழுரைக்குஜை, தன் தொய் கைொழிரயக்
ர - ழுவிவிட்டு, அயல் கைொழியில் யில முரனப்புக்
ொட்டுெதும் - ஜைல்தட்டு ைக் ள், நடுத்தை ெர்க் ம்,
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ஜைஜலொட்ைைொ
ஜநொக்குமிைத்து,
ணினியு த்தில் /
உல ையச்
சூழலில்
ஆங்கிலத்தின்
ஜதரெயும்,
ஆங்கிலம்தொன் உல கைொழி, க ொது கைொழி, அறிவியல்
கைொழி ஜ ொன்ற ருத்துருக் ளும் தொன், ஆங்கில ெழிக்
ல்விக்கு
ஆதைெொன
ைனநிரலரயச்
சமூ த்தில்
விரதத்திருப் தொ த் ஜதொன்றலொம்.

ொட்ைொளி
கதொழில்
க ரியெர்
ஆங்கில
பிைச்சரன

ள் என்று ெர்க் ஜ தமில்லொைல், துரற /
ஜ தமில்லொைல், சிறுெர் ள் இரளஞர் ள்
ள் என்று ெயது வித்தியொசம் இல்லொைல்,
ஜைொ த்தில் திரளத்திருப் து,
ரைசியில்
ளில் தொன் க ொண்டு ஜசர்க்கும்.

அது அந்தச் சமூ ம் சந்தித்திருக்கும் உளவியல் கநருக் டி!.
அதி ொை ெர்க் ம்
ொரிய ஜநொக் த்ஜதொடு திட்ைமிட்டு
ஏற் டுத்திய உளவியல் கநருக் டி!.
ஆங்கிைப் பட்டலற ளும் – ஆளனுப்பும் ஊட ங் ளும்
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' ருவி' ரள
உற் த்திகசய்துக ொள்ளும்
அளவிற்கு,
இன்னும்
நைது
ல்வி
நிறுெனங் ளின்
'தைம்'
உயர்த்தப் ைவில்ரல. அதற் ொன முயற்சியில் தொன்,
கதொரலக் ொட்சி ஊைங் ள் இறங்கியுள்ளன. இரு த்து
நொன்கு
ைணிஜநைமும்
ைக் ரள
அதற் ொ ப்
யிற்றுவித்துக்க ொண்டுள்ளன.

298

ன்னொட்டுத்
கதொழிற்சொரல ளுக்குத்
ஜதரெயொன,
ஆங்கிலம்
கதரிந்த
'அதிசயக்
ருவி' ரள
உற் த்திகசய்ெதற்கும், உற் த்தியொகும் க ொருட் ரள நு ை
ஜைற் த்திய சமூ த்ரத உருெொக்குெதற்கும் தொன், நம் நொட்டு
முதலொளி ளின் ல்வி நிறுெனங் ளும் ஊை ங் ளும் இைவு
லொ க்
ண்விழித்து ஜெரல கசய்து ெருகின்றன.
எதிர் ொல இந்தியொவின் தூண் ளில், யொர் 'அதிசயக்
ருவி'யொ த் ஜதறி ெருெொர் ள் என் து நிச்சயமில்லொத
நிரலயில், அத்தரன ஜ ருக்கும் ஆங்கில ஜைொ த்ரத
விரதப் ரதத் தவிை, அெர் ளுக்கு ஜெறு ெழியில்ரல.

கதொழில்நுட் த்தின் ை த்துெத்ரதப் ொருங் ள்... இனி...
விரளயொட்டு,
யணம், உரையொைல், க ொழுதுஜ ொக்கு,
ஓய்வு,
ெொசிப்பு
எல்லொம்,
கதொரலக் ொட்சியில்
ெரு ரெ ள்.
நீங் ள்
எதற்கும்
சிைைப் ை
ஜெண்டியதில்ரல,
எல்லொம் கதொரல ொட்சி ள் ொர்த்துக்க ொள்ளும். நீங் ள்
கசய்ய ஜெண்டியகதல்லொம் கதொரல ொட்சி
ொர்ப் து
ைட்டும்தொன்.
கைொத்தத்தில் நீங் ள் எங் ளுக்கு ஜெண்டும், எப் டி
ஜெண்டுஜைொ
அப் டி!.
அதனொல்
கதொைர்ந்து
கதொரலக் ொட்சிரயப் ொர்த்துக்க ொண்ஜை இருங் ள். அது
ைனித இயல்பு.
மூரளரய
முைைொக்கும்
விற்றுக்க ொண்டிருக்கின்றன ஊை ங் ள்.

ஜலகியம்
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எந்ஜநைமும் திரைரய ஆக்கிைமித்திருக்கும் சிறிய ைற்றும்
க ரிய திரைக் ரலஞர் ள் ஜசர்ந்து அடிக்கும் ஆங்கிலக்
கூத்தும், கிண்ைலொ உச்சரிக் ப் டும் உரைநரைத் தமிழும்,
ொர்க்கும் ொர்ரெயொளர் ரள, ழுத்தில் த்திரயரெத்து
ஆங்கிலப் ள்ளி ளுக்கு அனுப்பி ரெக்கின்றன.
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ஆங்கிலம்
கதரியொத
எந்த
ஒரு
கிைொைமும்
விடு ட்டுவிைக்கூைொது என்ற சிறப்புக் ெனத்ஜதொடு, தமிழ்
நொடு முழுரைக்கும், 'தமிழர் ளுக் ொ ' ஒளி ைப் ப் டும்
கதொரலக் ொட்சி நி ழ்ச்சி ள், முடிந்தெரை 'ஆங்கிலத்தில்'
இருக்கும் டி ொர்த்துக்க ொள்ளப் டுகின்றன.

கதொரலக் ொட்சிரய அரனத்துவிட்டு, வீட்டின் தரெத்
திறந்து கெளியில் ொர்த்தொல், ஆங்கிலம் நிற்குஜைொ என்ற
அச்சத்ரத உண்டு ண்ணுகின்றன.
இப் டி, ஜைற் த்திய ைற்றும் ஆங்கில ஜைொ ம் சமூ த்தில்
முதலொளித்துெ ஊை ங் ளொல், கதொைர்ந்து ென்முரறயொ த்
திணிக் ப் டுகின்றன. இத் கதொைர் ென்முரற, தமிழ்ச்
சூழலில்,
ல அசிங் ைொன உளவியல் விரளவு ரள
உண்டு ண்ணியிருக்கின்றன.
தமிழ்ச் சமூ த்தின் ஆங்கிை உளவியல்
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அெரை இச் சமூ ம் ஒருஜ ொதும் டித்தெைொ ப் ொர்க் ொது.
அந்த முரனெரும் கூை, உளவியலொ
அதற்குப்
ழக் ப் டுத்தப் ட்டுவிடுெொர். கைொத்தத்தில் ஆங்கிலம்
என் து
டித்தெர் ள்
ஜ சும்
கைொழியொ வும்
ட்ைதொரி ளுக்கு இருக் ஜெண்டிய அறிெொ வும் ருதும்
ைனப் ொன்ரை, நைது சமூ த்தில் ைெலொ நிலவுகின்றது.
அஜத ஜநைத்தில் தமிழ் நொட்டில் பிறந்து, தமிழ் நொட்டிஜலஜய
டித்துப் ட்ைம் க ற்ற ஒரு ச்ரசத் தமிழனின் உச்ச ட்ச
ைரியொரத 'தமிழ் அவ்ெளெொ எழுத ெைொது' என் தில்
இருக்கின்றது.
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தமிழ் சமூ த்தில், ஒரு
ட்ைதொரி, ஆய்வு ள் கசய்து
முரனெர் ட்ைஜை க ற்றிருந்தொலும், ஆங்கிலம் ஜ சத்
கதரியவில்ரல
என்றொல்,
சொன்றிதரழக்
க் த்தில்
ரெத்துக்க ொண்டு
தற்குறி ளின்
ெரிரசயில்
அைர்ந்துக ொள்ள ஜெண்டும்.

இந்த அசிங் ைொன உளவியல்,
ஆங்கில ஜைொ த்ஜதொடு நின்றுவிைவில்ரல. தொய் கைொழிரய
இ ழவும்,
தொழ்ெொனதொ த்
தைைற்றதொ
நம் வும்
ற்றுக்க ொடுத்துள்ளது.
ஒரு ரைக் ொைரிைம் brown sheet என்று ஜ ட்டுப் ொருங் ள்.
அெர், விரல ைற்றும் தைம் உயர்ெொன polyurethane coated
அட்ரைரயத் தருெொர். அரதஜய ' ொக்கி அட்ரை' என்று
தமிழில் ஜ ட்டுப் ொருங் ள் polyurethane பூச்சு இல்லொத,
விரல குரறெொன, ைட்ைைொன அட்ரைரயத் தருெொர்.
சமூ த்தின் அரனத்து ைட்ைத்திலுைொன, இந்த ஜைொசைொன
தொக் ம் உருெொக் ப் ட்டு விட்ைது.
அகைரிக் ர் ள் தங் ரளத் தொங் ஜள தொழ்த்தி உருெொக்கும்
நர ச்சுரெ ரளப் (self deprecating jokes) ஜ ொன்றது அல்ல.
இது, அகைரிக் க் னஜெொடு proud to be an Indian என்று
குறுஞ்கசய்தி
அனுப்பும்,
ஒரு
முைண்நர
உளவியரலக்க ொண்ை சமூ த்தின் அெல நிரல!
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இந்தக் ஜ ள்வி ள் க ரும் ொலொன ஜநைங் ளில், அெனது
ஆங்கில அறிரெப் ஜ ொலஜெ, கைொன்ரனயொ ஜெ
இருக்கின்றன.
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கெண்ரைக் ொரய ladies finger என் தற்குச் சிரிக் ொத
தமிழன், ஜசரனக் கிழங்ர elephant foot என் தற்குச்
சிரிக் ொத
தமிழன்,
'ர ப்ஜ சி'
என்ற
அழ ொன
' ொைணப்க யர்'-ஐ ஜ ட்டுத்தொன் சிரிக்கின்றொன். ஆங்கிலச்
கசொற் ளுக்கு நி ைொன தமிழ்ச் கசொற் ரளக் ஜ ட்டு, தன்
கைொழிரயத் தொஜன ஏளனம் கசய்து ைகிழ்கின்றொன்.

sim க்கு நி ைொன தமிழ்ச் கசொல் ஜ ட்டு குறுஞ்-கசய்தி ரளப்
றக் விடுகின்றொன். subcriber identity module என் தன்
சுருக் ைொன (Abbreviation) எஸ்.ஐ.எம் என் ரத, 'சிம்' என்று
ஜசர்த்து ெொசிப் தில் அெனுக்குச் சிக் ல் இல்ரல.
ெொர்த்ரதயல்லொத
ஒன்றுக்கு
இரணயொன
தமிழ்
ெொர்த்ரதரயக் ஜ ட்டுவிட்டு, அறிெொர்ந்த ரணரயத்
கதொடுத்துவிட்ைதொ ப் புளங் ொகிதம் அரைெதிஜலஜய
குறியொய் இருக்கின்றொன்.
புதிய ண்டுபிடிப்பு ளுக்கு, புதிதொய்தொன் க யரிை முடியும்
என்ற, அடிப் ரை அறிவு அெனுக்கு இல்லொைலில்ரல. தன்
தொய் கைொழிரயத் தொஜன ஏளனம் கசய்து புளங் ொகிதம்
அரையும்
ைெச நிரலயில், அரதப்
ற்றிகயல்லொம்
சிந்திப் தற்கு அெனுக்கு ஜநைமில்ரல. அல்லது அென்
எடுத்துக்க ொண்ை உளவியல் யிற்சி அெரனச் சிந்திக்
அனுைதிப் தில்ரல.
ஆங்கில ெழிக் ல்விக் ொன, இச் சமூ த்தின் ஆ ப் க ொது
ஆதைவுக்
ருத்தும்
கூை,
கிட்ைத்தட்ை
இஜத
ஞொனத்ஜதொடுதொன் இருக்கின்றது. அது, 'தமிழ் ெழியில்
டித்தெர் ளுக்கு ஆங்கிலம் கதரியொது' என் து. சரி,
ஆங்கில ெழியில் டித்தெர் ளுக்கு?
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ஆங்கில ெழியில் டித்தெர் ளுக்கு ஆங்கிலம் கதரியுைொ?
ள்ளிப் டிப்ர முடிப் தற்குள், எத்தரன ெருைங் ள்...
எத்தரன ொைங் ள்... எத்தரன ெகுப்பு ள்... எத்தரன
ஜதர்வு ள்... எத்தரன
டித்திருப் ொர் ள்... எத்தரன
எழுதியிருப் ொர் ள்...
அத்தரனயும்
ஆங்கிலத்தில்!.
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நமது மொணவர் ளுக்கு எழுதப் படிக் த் கதரியுமொ!

அத்தரனயிலும் ஜதர்ச்சியும் க ற்று ெந்தெர் ளுக்கு,
ஆங்கிலம் கதரியும் என்று கசொல்ெதற்குத் திைொணி
இருக்கின்றதொ?.
உண்ரையில், ஒரு கைொழிரயக் ற்றுக்க ொள்ள, அந்த
கைொழி ெழியிஜலஜயதொன்
ல்விஜய
ற்
ஜெண்டும்
என் ஜத அ த்தம்.
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எழுத்தறிவுத் ஜதர்வில், தமிழ்நொடு 72-ெது இைத்ரதயும்
இைொச்சலம்
73-ெது
இைத்ரதயும்
க ற்றுள்ளன.
ணிதவியல் அறிவியல் ஜதர்வு ள் முரறஜய, தமிழ்நொடும்
இைச்சலமும் 72,73 - 72,74 ெது இைத்ரதப் க ற்றுள்ளன.
எழுத்தறிவு (Literacy) என் தற்கு PISA க ொடுத்த விளக் ம் ' டித்த
க ொருரளப்
புரிந்துக ொண்டு,
அரத
கெளிப் டுத்தத் கதரிந்திருப் து'. இதன் அடிப் ரையில்,
இந்திய ைொணெர் ள் க ரும் ொன்ரையினர் தற்குறி ளொ
(illiterate) இருகிறொர் ள் என்கிறது. ஜதர்வு எழுதிய
ைொணெர் ளின் முதல் கைொழியும்
யிற்று கைொழியும்
கெவ்ஜெறொ
இருந்தஜத, இதற்குக்
ொைணம் என்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
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சமீ த்திய ஆய்வு ஒன்று தமிழ்நொட்டு ைொணெர் ரளத்
தற்குறி ள் என்கிறது. PISA (program for international student
assessment) என் து அந்த ஆய்வு. சர்ெஜதச ைொணெர் ளுக்கு,
எழுத்தறிவு, ணிதவியல், அறிவியல் ஆகிய பிரிவு ளில்
ஜதர்வு ள் நைத்தி, ைதிப்பிட்டு, ஆறிக்ர தருெது அதன்
ெழக் ம்.
2009-10-ல்,
74
economies (பிைஜதசங் ள்)
லந்துக ொண்ை ஜதர்வில், இந்தியொவிலிருந்து இைொச்சலப்
பிைஜதசமும் தமிழ்நொடும் லந்து க ொண்ைன.

எழுத்தறிவு, ணிதவியல், அறிவியல் ஆகிய அரனத்துப்
பிரிவு ளிலும் முதலிைத்தில் ஷொங் ொய் (சீனொ) இருக்கின்றது.
க ொறியியல்
ைருத்துெம்
என்று
ஜைற் டிப்பு ள்
அரனத்ரதயும், தன் தொய் கைொழி ெழியிஜலஜய ற்கும் சீனொ
எப் டி, ஆங்கில ெழியில் நைந்த ஜதர்வில் முதலிைத்ரதப்
க ற்றது?. அதுதொன் தொய் கைொழிக் ல்வியின் ை த்துெம்!.
கமொழியும் தொய்-கமொழியும்
முதலில்
(தொய்)
கைொழி
என் ரத
எவ்ெொறு
விளங்கிக்க ொள்ெது என் ரதப்
ொர்ப்ஜ ொம். அயல்
கைொழியொ இருந்தொலும் தொய் கைொழியொ இருந்தொலும்
இைண்டும்
கைொழி ள்தொன்
என்றும்,
ைனிதர் ள்
தங் ளுக்குள்
ருத்துக் ரளப்
ரிைொறிக்க ொள்ெதற் ொன
ஒரு ருவி என் ரதத் தொண்டி, ைனித ெொழ்க்ர யில்
கைொழிக்கு ஜெகறந்தப்
ங்கும் இல்ரல என்றும்,
க ொதுெொ நிலவும் ருத்துக் ள் சரியொ? என்றொல், 'இல்ரல'
என்கிறொர் தரலசிறந்த கைொழியியல் அறிஞர் ஜநொம்
சொம்ஸ்கி.
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ைனித இனத்தின் உரழப்பு, அதன் உைல் அரைப்பில்
ைொற்றத்ரதக் க ொண்டுெந்தது ஜ ொது, ைனித இனத்தின்
பிரிக்
முடியொத அங் ைொன கைொழியும், மூரளயில்
அதற்க ன ஒரு ட்ைரைப்ர உருெொக்கிக்க ொண்ைதில்
வியப்க ன்ன இருக் முடியும். ஜைலும் ைனித கைொழி ள்
அரனத்திற்கும், ஒரு க ொதுெொன இலக் ணம் (Universal
grammar) இருப் தொ வும் கூறுகிறொர் ஜசொம்ஸ்கி.

இதன் அடிப் ரையில்தொன், 'குழந்ரத ள் ைனதளவில்
எந்தத் கதொல்ரலயுமில்லொைல், ஒரு மிதிெண்டிரய ஓட்டிப்
ழகுெரதப்ஜ ொல் தொய் கைொழிரய எளிரையொ க்
ற்றுக்க ொள்கின்றொர் ள்' என்கிறொர் சொம்ஸ்கி.
ஜைலும், தொய் கைொழிரயக் ற்றுக்க ொள்ளும் குழந்ரத ள்
ெொக்கியங் ரள
அப் டிஜய
பிைதி
எடுப் தில்ரல,
ற்றுக்க ொள்ளும் ஜ ொது they deduce rules from it என்கிறொர்
(இலக் ணத்ரத - விதி ரள ஊகித்துணர்தல்). அறிவு
ெளர்ச்சியின் முன் ஜதரெயொ , இயற்ர யொன சிந்தரனப்
சியொல் உள்ெொங்கிக்க ொள்ளப் டும் முதல் கைொழி
என் தொல்,
அந்த
rules
deduction
இயல் ொ ஜெ
நைந்துவிடுகின்றது..
குழந்ரத ள் ைைத்ரதக் ொட்டி என்ன என்று ஜ ட்கும்
ஜ ொது, ைைம் என்று கசொல்லி முடித்துக்க ொள்கிஜறொம். நொம்
அரத ைைம் என்று ஏன் கசொன்ஜனொம்? அதுதொன் அந்தப்
க ொருளின் க யர். ஆனொல் ஒரு க ொருளுக்குப் க யர்
இருக்கும் என் ஜத குழந்ரத ளுக்குத் கதரியொஜத!.
அறிவியல்
விளக் ங் ரள
ஏற்றுக்க ொள்கிஜறொஜைொ
இல்ரலஜயொ, நொம் நைது குழந்ரத ளுக்கு, ஐம் து
ெொர்த்ரத ளுக்கு ஜைல் ற்றுக்க ொடுத்திருக் ைொட்ஜைொம்
என் து நைக்குத் கதரியும்.
குழந்ரதக்கும்
ெலிந்து
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ஒரு
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இலக் ணமும் அப் டிஜய! எந்த
தொய்-கைொழி
பிறைொல்
ற்றுக்க ொடுக் ப் டுெதில்ரல.

குழந்ரத ள் தங் ள் தொய் கைொழிரயத் தொங் ஜள தங் ள்
சமூ த்ஜதொடு ஜசர்ந்து இயல் ொ க் ற்றுக்க ொள்கிறொர் ள்,
அல்லது முயன்று அரைகிறொர் ள் என் து கதளிவு. (தொய்
கைொழி
என் தற் ொன
சரியொன
விளக் ம்
இதற்குள்ளொ த்தொன் இருக் முடியும்)
எனஜெ தொய்-கைொழி என் து, கெறும் கைொழியொ அல்லது
ருத்துக் ரளப் ரிைொறிக்க ொள்ளும் ருவியொ ைட்டும்
இருக் முடியொது. அது கிட்ைத்தட்ை, ஒரு ைனிதனின்
அடிப் ரை அறிவுத் திறனொ அரைகின்றது. ைற்ற எரதயும்
அென் இதன் ெழியொ த்தொன் ற்கின்றொன்,
அது இன்கனொரு கைொழியொ ஜெ இருந்தொலும். ற்றலில்
அென் கதொடும் எல்ரலரயத் தீர்ைொனிப் தில், தொய்
கைொழித் திறன் முக்கியப் ங் ொற்றுகிறது. இங்குக் ற்றல்
என்று நொம் குறிப்பிடுெது,
ல்வி
ற்றல், அறிவுசொர்
ற்றரலத் தொன். மிதிெண்டி ற்றரல அல்ல. அது ற் க்
கூடியதும் அல்ல, யின்று, ழ க் கூடியது. இைண்ரையும்
ஜ ொட்டுக் குழப்பிக ொள்ளக் கூைொது.

குழந்லத ள் மீதொன வன்முலற
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இது, குழந்ரத ளின் சிந்தரனயில் நொம் கசலுத்தும் க ொடிய
ென்முரற ஆகும்.
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இயற்ர யொ , அரனத்ரதயும் தன் தொய் கைொழியில்
புரிந்துரெத்திருக்கும் குழந்ரத ளுக்கு, ள்ளிக் கூைங் ளில்
அயல் கைொழியில் ற்பிக்கும் ஜ ொது, அெர் ளின் சிந்தரன
கதொந்தைவிற்குள்ளொகின்றது.

கதொைர்ந்து
ட்ைொயப் டுத்தித் திணிக் ப் டும் அயல்
கைொழி ெழி
ற்பிக்கும் 'முயிற்சி',
டிப் டியொ க்
குழந்ரத ளின் தொய் கைொழித் திறரனயும்
ொலி
கசய்துவிடுகின்றது. முடிெொ
அெர் ள்
ற் ரதஜய
(learning) நிறுத்திவிடுகின்றனர். ஆசிரியர் ளும் ற்பித்தரல
(teaching) நிறுத்திவிடுகின்றனர்.
பிறகு நைப் கதல்லொம் ைதிப்க ண் ரள ஜநொக்கிய
யிற்சிதொன் (coaching). அெர் ள் எடுக்கும்
யிற்சி,
புத்த ங் ளில் இருப் ரதப் பிைதி எடுப் தற்குத்தொன்.
எடுக் ப் டும் பிைதி ள் ஆங்கிலத்தில் இருந்துவிடுகின்றன
அவ்ெளவுதொன்.
ைற்ற டி ஆங்கிலப் புலரைகயல்லொம் ஆங்கிலம் ற் தொல்
சொத்தியஜை தவிை, ஆங்கில ெழியில் பிைதி எடுப் தொல்
( ற் தொல்?) அல்ல. பிற் ொலத்தில் தங் ரள அதிசயக்
ருவி ளொகிக்க ொள்ள, எப் டிச் சிரிப் து, எப் டிக்
ர -குழுக்குெது, எப் டிப் ொர்ப் து, எப் டித் தன்ரன
விற் து! (interview skills ) என்று, ட்ரைதீட்டி நிமித்துெதற்கு
முன் ஜதரெயொ
- சுய ைரியொரத, சுய சிந்தரன,
ரைப்புத்திறன் ஆகியெற்ரற, அடித்து கநொறுக்கி
அழித்கதொழித்துப் புைம்ஜ ொைப் டும் இைைொ த்தொன்
இந்தப் ள்ளிக் கூைங் ள் இருக்கின்றன.
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ள்ளி என் து
ற்றரலக்
ற்பிக்கும் இைம் தொன்,
உண்ரையொன ல்வி ள்ளிரய விட்டு கெளிஜயறிய பிறஜ
நைக்கிறது – என்கிறொர்,
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ற்றலில் கமொழி

ல்வியியலொளர் ொன் டூவி (john dewey). அயல் கைொழி
ெழியில்
ற்கும் ைொணெர் ரளப் க ொறுத்தெரையில்,
ள்ளிகுள்ளும் சரி, ள்ளிக்கு கெளியிலும் சரி, ற்றல் அதன்
உண்ரையொன க ொருளில் நைப் ஜத கிரையொது.
எந்த ஒரு கைொழியிலும் ொண்டித்தியம் இல்லொத ஒருெைொல்,
எரதயும் முழுரையொ க் ற் முடியொது. ஒரு ஆழைொன
புத்த த்ரதக் கூைப் டித்துப் புரிந்துக ொள்ள முடியொது.
ெொசிக்கும்
கைொழியில்
ொண்டித்தியம்
அல்லது
ெொசிக் ப் டும் க ொருளில் அடிப் ரை அறிவு, இந்த
இைண்டில் ஏஜதனும் ஒன்றொெது இல்லொைல், தினத்தந்தி
கசய்திரயக் கூை முழுரையொ ப் புரிந்துக ொள்ள முடியொது.
PISA ஜதர்வில் நைது ைொணெ ைணி ளின் நிரல
இதுெொ த்தொன் இருந்திருக்கின்றது. சீன ைொணெர் ள் தொய்
கைொழி ெழியில் டித்திருந்தொலும், ஜதர்வுப் க ொருள் ற்றி
அெர் ளுக்கிருந்த அடிப் ரை அறிவு, ஆங்கிலத்ரதச்
சுல ைொ
எதிர்க ொள்ளச்
கசய்திருக்கின்றது.
தொய்
கைொழியில் ற்ற ல்வி, அம் கைொழியில் அெர் ளுக்கிருந்த
ொண்டித்தியம், ஜதர்வுப் க ொருள்
ற்றிய அடிப் ரை
அறிவிற்கு ஆதொைைொ இருந்திருக்கின்றது.
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ஏஜதனும் ஒரு கைொழியில்
ொண்டித்தியம் என் து
ற்றலுக்கு அெசியைொன ஒன்று. தொய் கைொழியில்
ொண்டித்தியம்
க றுெஜத
இயற்ர யொனதும்
எளிரையொனதும் ஆகும். அதற்குத் தொய் கைொழி ெழியில்
ற் ஜத சிறந்த ெழி.

இப் டிக் கூறுெதொனது, தொய் கைொழிரயத் தவிை, ஜெறு
கைொழி ளில் ொண்டித்தியம் க ற முடியொது என் தொகுைொ?.
அப் டியில்ரல. ஒரு நூரல எவ்ெொறு ற் து என் தற்ஜ ,
1000 க் ங் ளில் விளக் ப் புத்த ங் ள் ஜதரெப் டுகிற
நூல், ொைல் ைொர்க்ஸின் Das capital. அவ்ெளவு டினைொன
நுட் ைொன நூரல, ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் கைொழி
க யர்க் , தின்ை ெயதில் தன் ெொழ்ரெ புைட்சிப் ணிக்கு
அர் ணித்த, ஜதொழர் தியொகு-விற்கு முடிந்திருக்கின்றது. (Das
capitalai-ஐ க ொருத்தெரை, இந்திய கைொழி ளிஜலஜய, இது
தொன் முதல் முழுரையொன கைொழிப் க யர்ப்பு.

Page

ஆங்கிலத்ரதஜயொ ஜெறு ஏஜதனும் அயல் கைொழிரயஜயொ
கூைக்
ற்றுக்க ொள்ெது, இக்
ொலங் ளில் அவ்ெளவு
டினைொனது அல்ல. ர ப்ஜ சி ஜ ொன்ற ல மின்னியல்
உ ைணங் ள்
(gadgetries),
எப்ஜ ொதும்
ர ளில்
இருக்கும் டியொன மின்னியல் அ ைொதி ள், இரணயதளப்
யன் ொடு,
ஆசிரியர் ரளத்
கதொைர்புக ொள்ள
எளிரைப் டுத்தப் ட்ை
ெசதி ள்,
ன்கைொழி
திரைப் ை ரளயும், கசய்தி ரளயும் ொர்க்கும் ெொய்ப்பு ள்
ஜ ொன்றன,
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ஜதொழர் தியொகு தொன், தமிழ த்தின் முதல் தொய்த் தமிழ்ப்
ள்ளிரயத் கதொைங்கியெர். அஜத ள்ளியில், தனது ை ரள
முதல் ைொணவியொ ச் ஜசர்த்தெரும் கூை). ஆ , அயல்
கைொழியில் ொண்டித்தியம் என் து சொத்தியஜை. ஆனொல்
இது ஜ ொன்ற விதிவிலக் ொன சொத்தியப் ொட்ரை ஜநொக்கி,
ஒரு
சமூ த்ரதஜய
அயல்-கைொழியில்
ந ர்த்துெது
முட்ைொள்த்தனம் என்கிஜறொம்.

அயல் கைொழி ற்றரல எளிரை டுத்த கூடியனெொ
இருக்கின்றன.
எனஜெ
ஆங்கிலத்திற் ொ ,
ஆங்கில
ெழியிஜலஜய ல்விரயத் ஜதர்ந்கதடுத்துத் தற்குறி ளொ
ஜெண்டிய அெசியமில்ரல. நம் சமூ த்திற்கு, ஆங்கிலம்
யன் ைலொஜை தவிை, ஆங்கில அயல் கைொழி கைொழிக்
ல்வி, ஜ டு விரளவிக் ஜெ கசய்யும். எந்த ஒரு
சமூ த்திற்குள்ளும், அதன் சமூ
(தொய்) கைொழிரயப்
புறக் ணித்து, அயல்கைொழி ெழிக் ல்விரயத் திணிப் து,
அச் சமூ த்தின் ஆழுரைரயச் சீைழிக் க் கூடியது.
சமூ த்ஜதொடு
ஒண்றி
ெொழொத,
உற் த்தியில்
ங்குக ொள்ளொத, ஜைல்தட்டு ைக் ளுக்குச் சொத ைொனது.
உரழக்கும் ொட்ைொளி ைக் ரளப் லகீனப் டுத்தக்கூடியது.
சமூ த்தின்
க ருெொரி
ைக் ரள
அறிவிலி ளொக்கி,
ஜ ொைொட்ை உணர்ரெ ைழுங் டித்து, ஒட்ைச் சுைண்ை
ெழிெகுக் க் கூடியது.
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உலகிஜலஜய,
ெளரையொன
கைொழி ரளத்
தொய்
கைொழியொ க் க ொண்ை ஜதசிய இனங் ளுக்கு, அடிப் ரைக்
ல்விரயஜய அயல் கைொழியில் ற்பிக்கும் நொடு, இந்தியொ
ைட்டும் தொன்!. ஜெகறந்த நொட்டிலும் இந்த அெலம்
இல்ரல.
இரத
ைக் ளின்
விருப் ம்
என் து,
எல்ஜலொரையும் கசொல்லி ைொசொ குசு விட்ை
ரத
(கசொலெரை) தொன்.
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க ர்கைனி, பிைொன்ஸ், சீனொ, ப் ொன், ைஷ்யொ ஜ ொன்ற
ெளர்ந்த நொடு ளில், ஜைற் டிப்பு ள் கூை, தொய் கைொழியில்
ற் முடிகின்றது. (ஆங்கிலஜை இயல்பு கைொழியொ வுள்ள
(de facto), இங்கிலொந்து அகைரிக் ொ ஆஸ்திஜைலியொரெயும்
கூை இந்தப் ட்டியலில் ஜசர்த்துக்க ொள்ளலொம் தொஜன?).

இது நைக் ொன உரையொைல். நைது கைொழி - நைது லம்,
நைது ல்வி - நைது உரிரை. அகைரிக் ொ கசன்றொல் என்ன
கசய்ெது... ஆஸ்திஜைலியொ கசன்றொல் என்ன கசய்ெது...
கைல்லியில் குடிஜயறினொல் என்ன கசய்ெது... கு ைொத்தில்
குடிஜயறினொல் என்ன கசய்ெது... என்ற, கசொற் ஜைல்தட்டு
னெொன் ளின் சுய அரிப்பிற் ொ , நைது உரிரைரய
விட்டுக்க ொடுத்துச் சீைழிய முடியொது. இக் னெொன் ள்,
அங்குள்ள உரழக்கும் ைக் ஜளொடும் கூை ஒன்றி ெொழப்
ஜ ொெதில்ரல, ஒட்ைச் சுைண்டும் ஒட்டுண்ணியொ ஜெ
கசல்கிறொர் ள், என் து திண்ணம். .
ஆப்பிள் ணினி கதொழில் நுட் த்ரதக் ண்டுபிடித்த ஸ்டீவ்
ொப்ஸ்- ொ க் ண்ணீர்விடும் இக் னெொன் ளுக்கு, நைது
ஆறு ளின் அெலநிரலரயப் ற்றிக் ெரலயில்ரல.
ணினி கதொழில் நுட் புைட்சியின் பிதொை ன் பில் ஜ ட்ஸ்
எந்தத் ஜததியில், எங்ஜ ஒண்ணுக்குப் ஜ ொனொர் என்று
கதரிந்த இெர் ளுக்கு, தனது ைொெட்ைத்தில் எத்தரன
ஆறு ள் ஓடுகிறன என் து கதரியொது.
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இெர் ளின், ஐஜைொப்பிய னவிற்கு, நைது ஜதசியத்ரதச்
சொட்ரையொல் அடித்தொ சொத்தியப் டுத்த முடியும்?.

32. இதற்குத் தொநன ஆலசப்பட்டொய்?
இறுதியொ , நொம் இதுெரையிலும் ொர்த்தெற்ரற இந்தப்
குதியில் ஜ ள்வி
திலொ
முடிவுக்குக் க ொண்டு
ெருஜெொம்.
கமொழி என்றொல் ?
ஒருெரின் அறிவு நிரலப் ட்டுள்ளது என் ரத நைக்கு
உணர்த்துெஜத கைொழி தொன். குழந்ரத ஜ சத் கதொைங்கும்
க ொழுது உறுப்பு ள் ெளர்ெரதப் ஜ ொல அதன்
சிந்தரன ளும் ெளை, ஜதைலும் கதொைங்கி விடுகின்றது.
ஒன்ரறத் ஜதைத் கதொைங்கும் ஜ ொது அறிவும் ெளைத்
கதொைங்கி விடுகின்றது.
அறிவின் அடிப் ரை ஜதைல். ஜதைலின் அடிப் ரை
சிந்தரன. சிந்தரனயின் அடிப் ரை கைொழி.

Page

தனி ைனிதனின் ெளர்ச்சிரய அென் ெொழும் சூழ்நிரல ள்
தீர்ைொனிக்கின்றது. ஒருென் எந்த இைத்தில் ெொழ்கின்றொஜனொ
அதற்குத் தகுந்தொற் ஜ ொல அெனது எண்ணம், ஜநொக் ம்,
கசயல் ொடு ள் என்று ஒவ்கெொன்றும்
டிப் டியொ
ைொறிவிடுகின்றது.
ைல்புறப்
குதியில்
ைரலப்பிைஜதசங் ளில்,கிைொைப்புறங் ளில், சிறிய ைற்றும்
க ரிய ந ர்புறங் ளில்,கெளிநொடு ளில் உள்ள ெொழ்க்ர
கெவ்ஜெறொ
இருப் தொல் கைொழி கதொைர்பு ரீதியொ
முக்கியத்துெம் க றுகின்றது.
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ஒரு இைத்தில் ஜ சப் டும் கைொழி ஜெஜறொரு அடுத்த
இைத்தில் ஜெகறொரு விதைொ உள்ளது. ஒஜை ைொநிலத்திற்குள்
ைொெட்ைம் ஜதொறும் வித்தியொசைொன ெட்ைொை ெழக்கு
கைொழி ள்
இதன்
ொைணைொ ஜெ
உருெொகின்றது.
குறிப்பிட்ை
ழக் ெழக் ங் ள்,
ண் ொட்டு
லொச்சொை
முரற ள் என அரனத்தும் புவியியல் அரைப்பின் டிஜய
ஜதொன்றிவிடுகின்றது. கைொழி என் து கெறுைஜன கதொைர்பு
சொதனம் ைட்டுைல்ல. தரலமுரற தரலமுரறயொ ஒருெர்
ெொழ்ந்த ெொழ்க்ர யின் தைங் ரளக்
ைத்திச் கசல்ல
உதவுெதும் இந்த கைொழிஜய.
தொய்கமொழியின் சிறப்பு?
தொய்கைொழியின் முக்கியச் சிறப்ஜ குழந்ரத ள் ஒன்ஜறொடு
ஒன்ரற ஒப்பிட்டுக் க ொள்ள உதவுகின்றது.
டித்த
ல்வியின் மூலம் ொர்க்கும் ொட்சி ரள ஒன்றொ ச் ஜசர்த்து
ொர்க்
உதவுகின்றது.அதன்
மூலம்
ஜதொன்றும்
ஜ ள்வி ளுக்குப்
தில் ஜதடும் ஜ ொது அது அறிரெ
விசொலைொக்குகின்றது. இதனொல் எல்லொெற்ரறயும் எளிதில்
ற்றுக் க ொள்ள முடிகின்றது. தொய்கைொழியில் ற்கும் ஜ ொது
குழந்ரத ள்
ஆசிரியர் ளுைன்
எளிதில்
உரையொை
முடிகின்றது. உரையொடும் ஜ ொது நம்பிக்ர உருெொகின்றது.
யம் நீங்
ல்வி என் து ஆர்ெத்துைன் கசய்யப் டும்
இயல் ொன ைரையொ ைொறி விடுகின்றது.
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கைொழிகயன் து ஒரு கதொைர்பு சொதனம் ைட்டுைல்ல.
அறிவுக்குரியது என்ற எல்ரலஜயொடு ைட்டும் நிற் தல்ல.
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தொய்கைொழி என் து நொம் ெொழும் சூழ்நிரலயில் உள்ள
ழக் ெழக் ங் ள், லொச்சொை
நரைமுரற ள்
அரனத்ரதயும் அடுத்தத் தரலமுரறக்குக் க ொண்டு ஜசர்க்
உதவுகின்றது. ஒவ்கெொரு நொடும் ஒவ்கெொரு லொச்சொைத்ரத
ரெத்துத் தொன் ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றது.
அங்குள்ள சூழ்நிரலயின் அடிப் ரைரயக் க ொண்ஜை
உருெொகின்றது. ெொழும் சூழ்நிரல ஜெறு.
ற்பிக்கும்
சூழ்நிரல ஜெறு என் தொ ெளரும் ைொணெனின் அறிவு
குழப் த்தில்
கதொைங்கிக்
குழப் த்ஜதொடு
ெொழ
ஜெண்டியதொ உள்ளது.
ைொற்று கைொழி கசொல்லும்
லொச்சொைத்ரதப்
டிக்கும்
ைொணெனின் க ற்ஜறொர் ளின் ெொழ்க்ர ஒரு விதைொ வும்
ைொணெனின் சிந்தரன ள் ஜெறுவிதைொ வும் ைொறத்
கதொைங்கி விடுகின்றது.
இந்தியொவில் ல்வி?
இங்ஜ ல்வி என் ரதக் குழப் ஜதொடு தொன் ொர்க் ப் ட்டு
ெருகின்றது.
ற்றுக் க ொள்ெதற்கும் சிந்திப் தற்கும்
இரைஜய உள்ள வித்தியொசங் ரளப் ற்றி எெரும் புரிந்து
க ொள்ளத் தயொைொ
இல்ரல. அரத முரறப் டி
புரியரெக் வும் எெரும் விரும் வும் இல்ரல .
ள் உள்ளது.
ல்வி. ைற்கறொன்று

ஒரு விசயத்ரதப்
டித்துத் கதரிந்து க ொண்டு அரத
அப் டிஜய எழுதி விட்ைொல் ஆசிரியர் எதிர் ொர்க்கும்
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ஒன்று கதரிந்து க ொள்ெதற் ொ க்
சிந்திப் தற் ொன ல்வி.

Page
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ைதிப்க ண் ள் ைொணெர் ளுக்குக் கிரைத்து விடும்.
ஆனொல் அந்த விசயத்திற்கு முன்னொல் பின்னொல் உள்ள
எந்தப் புரிதலும் அந்த ைொணெனுக்குத் ஜதரெயில்ரல
என் தொன ல்வி தொன் இந்தியொவில் உள்ளது.
ல்வி ற்றும் சிந்திக் த் கதரியொதெர் ரள உருெொக்குெதில்
தொன் நொம் கெற்றியரைந்துள்ஜளொம்.
இந்தியொவில் ஆங்கில கைொழிக் ல்வி ெளை முக்கியக்
ொைணைொ உள்ளதன் ட்டியல்.
1. இந்தியொவில் கதொைக் த்தில் இருந்த ெறுரை லரையும்
ல்வி ற் விைொைல் க ரும் தரையொ இருந்தது.
2. ல்விகயன் து குறிப்பிட்ை சிலருக்கு ைட்டுஜை என் து
ஜ ொன்ற ொைணங் ள் இந்தத் தரை ரள ஜைலும் ெளர்த்தது.
3ஆங்கிஜலயர் ள் உருெொக்கிய நிர்ெொ
அரைப்பில்
ஆங்கிலம் கதரிந்தெர் ளுக்கு ைட்டுஜை ஜெரல என்ற
ொைணி ள் ஆங்கிலத்ரத ெளர்க் முக்கியக் ொைணைொ
இருந்தது.
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ஜைலும் ைக் ளின் ெொழ்க்ர முரற ஒரு விதைொ வும் அந்த
ைக் ரள
ஆள்கின்றெர் ளின்
அலுெல்
கைொழி
ஜெகறொன்றொ வும் இருக் ைக் ளுக்கும் ஆட்சியொளர் ளும்
மி ப் க ரிய இரைகெளி இயல் ொ ஜெ உருெொ த்
கதொைங் அதுஜெ ஊழல் முதல் எதிர்த்துக் ஜ ள்வி ஜ ட்ை
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4. ஆங்கிலத்தினொல் ெசதியொன ெொழ்க்ர க ற்றெர் ள்
அதுஜெ சரிகயன்று கசொல்ல ஆங்கிஜலயர் ள் கசன்ற
பிறகும் இங்ஜ
ல்வி முரறயில் எெரும் ைொற்றம்
க ொண்டுெை விரும் வில்ரல.

முடியொது என்கிற நிரல ெரைக்கும் க ொண்டு ெந்து
நிறுத்திவிடுகின்றது.
ொலம் முழுக்
எளியெர் ளுக்குண்ைொன உரிரை ள்
ைறுக் ப் டுெகதன் து
இயல் ொனதொ வும்
ைொறிவிடுகின்றது. ைறுக் ப் ட்ைெர் ள் இந்த கைொழிப்
பிைச்சரனயின்
ொைணைொ
ைருகிக் க ொண்ஜை ெொழ
ஜெண்டியதொ வும் உள்ளது.
5. நொ ரி ம் என்ற க யரில் ெொழ்க்ர யின் அடிப் ரைத்
ஜதரெ ள் அதி ைொ அரையக்கூடிய ெசதி ளுக்கு எது
உைனடியொ ப்
யன் டுகின்றஜதொ அதுஜெ ைக் ளும்
ஜதரெகயனக்
ருதத்
கதொைங்
ல்வி
முதல்
ழக் ெழக் ங் ள்
என
ஒவ்கெொன்றும்
ைொறத்
கதொைங்கியது. இதன் மூலம் தங் ள் குழந்ரத ள்
ஆங்கிலத்தில் ல்வி ற்றொல் தொன் ெளைொன ெொழ்க்ர
ெொழ முடியும் என்ற நம்பிக்ர க ற்ஜறொர் ளின் ைனதில்
ஆழைொ ப் தியத் கதொைங்கியது.
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7.இன்று இந்தியொவில் ஒருெனது க ொருளொதொைஜை
அரனத்ரதயும்
தீர்ைொனிக் க்கூடிய
சூழ்நிரலயில்
இருப் தொல் ஒவ்கெொருெரும் சூழ்நிரலக் ர தியொ
ெொழ்ந்து க ொண்டிருக்கின்றனர். கைொழிக்கும் அறிவுக்கும்
உள்ள வித்தியொசம் ைரறந்து விட்ைது. முந்தியெர் ளுக்கு
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6. க ொருளொதொை ரீதியொ ெளர்ச்சியரைந்த நொடு ரள ைக் ள்
ெொழத் தகுந்த இைம் என்ற நம்பிக்ர உருெொ அந்தந்த
நொடு ளின் கைொழி ரளத் தங் ள் குழந்ரத ள் ற்றொல்
எளிதில் அங்ஜ ஜெரல கிரைக்கும் என்ற எண்ணம்
ெலுப்க றத் கதொைங்கியது.

முன்னுரிரை என் து இயல் ொனதொ
ைொறிவிட்ைதொல்
அெைெர் தொய்கைொழி எண்ணம் பின்னுக்குப் ஜ ொய்விைப்
பிரழக் ஒரு கைொழி என்கிற நிரலக்கு ெந்துள்ளொர் ள்.
8. இன்று ெரையிலும் ஜைரலநொடு ளில் அைசின் மூலம்
நைத்தப் டும் க ொதுப் ள்ளி ள் தொன் முக்கியத்துெம்
க ற்றதொ உள்ளது. இது தவிை ஒவ்கெொரு நொட்டிலும்
அரு ொரைப் ள்ளி என் து ஒரு முக்கியைொன நரைமுரற
க ொள்ர யொ ஜெ ரெக் ப் ட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ை
இைத்தில் ெொழ் ெர் ஜெகறொரு இைத்தில் க ொண்டு ஜ ொய்த்
தங் ள் குழந்ரத ரளச் ஜசர்
ஜெண்டும் என்றொல்
அதற்குச் சரியொன ொைணங் ள் இல்லொவிடில் ெொய்ப்பு
ைறுக் ப் டும்.
இதன் ொைணைொ அந்தந்த குதியில் இருப் ெர் ளுக்கு
முன்னுரிரையும்,
ள்ளியில்
கூட்ை
கநரிசலும்
தவிர்க் ப் டும். இங்ஜ
அந்தப்
ழக் ம் இல்ரல
என் ஜதொடு அப் டிகயல்லொம் உண்ைொ? என்கிற விஜனொத
ஜ ள்வி தொன் நம்ரை ெந்து தொக்கும்? இஜத ஜ ொல இங்ஜ
உருெொகும் ஜ ொது அைசொங் ம் ட்ைொயம் குறிப்பிட்ை
குதி ளில் ஜதரெப் டும் ள்ளி ரளத் திறந்ஜத ஆ
ஜெண்டும்.
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1. கிைொைத்துப் ள்ளியில் டிப் ெர் ளுக்கு உயர் ல்வி
முதல்
ஜெரலெொய்ப்பு
ெரைக்கும்
ஒவ்கெொரு
இைங் ளிலும் முன்னுரிரை.
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தொய்கமொழி வளர அரசொங் ம் கசய்ய நவண்டிய முக்கியக்
டலம ள்.

இப்ஜ ொதுள்ள இைஒதுக்கீடு ஜ ொல ஒவ்கெொரு துரறயிலும்
குறிப்பிட்ை சதவிகிதம் இெர் ளுக்ஜ
என்கிற சட்ை
தீர்ைொனம் க ொண்டு ெந்து விட்ைொஜல ொதிப் பிைச்சரன ள்
முடிவுக்கு ெந்து விடும்.
2. அைசுப் ணி என் து அைசு
ைட்டுஜை.

ள்ளியில்

டித்தெர் ளுக்கு

3 அைசியல்ெொதி ளின் குழந்ரத ள் அைசு ள்ளியில் டிக்
ரெக் ொவிட்ைொல் அெர் ள் தவியில் இருக் முடியொது
என்கிற நிரல.
4. ஒருெர் அைசு ஊழியைொ
இருப் ெர் ள் தங் ள்
குழந்ரத ள் அைசு ள்ளியில் குரறந்த ட்சம் கதொைக் க்
ல்வி ெரைக்கும் டிக் ரெக் ொவிட்ைொல் அெர் ளின்
ஜெரல றிஜ ொய்விடும்.
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6. ல்வி அரைப்பு என் ரதத் தன்னொட்சி க ற்ற
நிர்ெொ ைொ ைொற்ற ஜெண்டும். இைண்டு ெருைத்திற்க ொரு
முரற உல ைொறுதல் ளுக்ஜ ற் ஏற்
ொைத் திட்ைங் ரள
ைொற்றுதல். இந்தியொ முழுரைக்கும் க ொதுக் ல்வி திட்ைம்
ஒன்ரற உருெொக்குதல். அந்தந்த ைொநில ல்விக்குழுக் ள்
மூலம் ஒப்பு ஜநொக்குதல். கதொைக் க் ல்வி என் து அந்தந்த
ைொநில கைொழி ளுக்கு ைட்டுஜை முக்கியத்துெம்.
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5.ந ர்புறங் ளில்
உள்ள
அைசு
ள்ளி ளின்
எண்ணிக்ர ரயக் குரறத்துப் புறந ர் ளில், கிைொைங் ளில்
அதி அளவு உருெொக்குதல். ந ர்புறங் ளுக்குக் குடும் ஜை
இைப்க யர்வுக்கு இது முடிவு ட்டும்.

7. த்தொம் ெகுப்பு முதல் னிகைண்ைொம் ெகுப்பு ெரையில்
உள்ள தற்ஜ ொரதரயச் சூழ்நிரலரய முற்றிலும் ைொற்றி
விட்டு மூன்று ெகுப்பு ரளயும் ல்லூரி ஜ ொல மூன்றொண்டு
ல்வித்திட்ைைொ
ைொற்றுதல். ஒன் தொம் ெகுப்ஜ ொடு
கைொத்த ொைங் ரளயும் ற்பிப் ரத நிறுத்தி விட்டு த்து
முதல் அடுத்த மூன்றொண்டு ளுக்கு ஒரு ைொணென் எந்தத்
துரறயில்
தனது
ஜைற் ல்விரயப்
டிக்
விரும்புகின்றொஜனொ அந்தத் துரற சொர்ந்தரத ைட்டும்
ற்பித்தல்.
இந்த மூன்றொண்டு ொைத்திட்ைத்தில ஆங்கிலம் ைற்றும்
ைொநில கைொழியில்
ற்
ெொய்பு ரள உருெொக்கிக்
க ொடுத்தல்.
ெக்கீல் டிக் விரும்புெனுக்குக் ணக்கு ஜதரெயிருக் ொது.
கைன்க ொருள் துரறயில் ஜசை விரும்புெனுக்கு ெைலொறு
ஜதரெயிருக் ொது.
ல்லூரியில் நுரழயும் க ொழுஜத
அெனது துரற சொர்ந்த ல்வி எளிதொ ைொறி விடும்.
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8 ஒவ்கெொரு ெருைமும் தனியொர் அைசொங்
ள்ளி ள் என்று
ொை ட்சமில்லொது ஆசிரியர் ளின் தகுதிரய ஜதர்வு ரெத்து
ஜசொதித்தல். தகுயில்லொதெர் ள் மீண்டும் ஒரு முரற
ெொய்ப் ளித்து அதிலும் ஜதர்ச்சியரையவில்ரல என்கிற

319

அன்றொை
ெொழ்க்ர க்குத்
ஜதரெப் டும்
அத்தியொெஸ்யைொன
துரற ரள
ஒரு
ொைைொ
ரெக் ப் டும் ஜ ொது எளிய குடும் த்தில் இருந்து
ெரு ெர் ளுக்கு இந்தத் துரற ெைப்பிைசொதைொ இருக்கும்.
“ர த்கதொழில் ஒன்ரற ற்றுக் க ொள் “ என் து நி ைொ ஜெ
சொத்தியைொகும்.

ட்சத்தில் எங்கும் ல்விப் ணி ஆற்ற தரைவிதித்தல்.
தற்ஜ ொது தமிழ்நொடு அைசொங் ம் 2013 ல்வியொண்டில்
அைசு ள்ளியில் க ொண்டு ெந்துள்ள ஆங்கில ெழிக் ல்வி?
உறுதியொ விரைெொ த் ஜதொற்றுவிடும் சொத்தியக்கூறு ள்
தொன்
அதி முள்ளது.
நைது
ைக் ள்
இலெச
ைனப் ொன்ரைரய விரும்பும் ொைணத்தொல் இன்னும் சில
ஆண்டு ள் அதரன விரும்புெொர் ள்.இதற்கு ஜைலொ த்
தகுதியற்ற ஆசிரியர் ளொல் தங் ளின் குழந்ரத ளின்
ெளர்ச்சியரையொத திறரை ரளக் ண்டு மீண்டும் தனியொர்
ள்ளி
க் ஜை ஒவ்கெொரு க ற்ஜறொர் ளும் ெைத்
கதொைங்குெர்.
தற்நபொலதய சூழ்நிலையில் மொணவர் ளுக்குத் நதலவயொன
கமொழி ள்.
இந்தியொவிற்குள் எங்கு ஜெண்டுைொனொலும் ெொழ ஜெண்டும்
என்று நிரனப் ெர் ளுக்கு நிச்சயம் தமிஜழொடு ஹிந்தி
ஆங்கிலம் அெசியம் ஜதரெ. தமிழ்நொட்டிற்குள் ைட்டும்
ெொழஜெண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளெர் ளுக்குத்
தொய்கைொழிஜயொடு ஆங்கிலமும் அெசியம் ஜதரெ.
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சூழ்நிரல தொன் முக்கியப்
ங்கு ெகிக்கின்றது. அைசு
ள்ளியில்
டித்தெர் ள் அகைரிக் ொவிற்குத் தங் ள்
ல்வித்தகுதி அடிப் ரையில் கசன்ற ஜ ொதிலும் அங்குச்
கசன்றதும் இயல் ொன் அகைரிக்
ஆங்கிலகைன் து
அெர் ளிைம் ெந்து விடுெதில்ரல.
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கைொழியறிரெ ெளர்க்கும் ொைணி ள்.

அங்குள்ள சூழ்நிரல கநருக்கிக் தள்ள
இயல் ொன ழக் ைொ ைொறிவிடுகின்றது.

இதுகெொரு

ஐந்து ரீட்ரச எழுதி ஹிந்தியில் ஜதர்ச்சியரைந்தெர் ள்
எெரும் நல்ல விதைொ ஹிந்தி ஜ ச முடிெதில்ரல. அதுஜெ
மும்ர யில் ஆறு ைொதங் ள் கூலித் கதொழிலில் ஜசர்ந்து
ஹிந்திரய கெளுத்து ெொங்கியெர் ள் அதி ம். என் பிள்ரள
ஆங்கிலம் ைட்டுஜை ஜ ச ஜெண்டும் என்று விரும்பும்
க ற்ஜறொர் ள் முதலில் கசய்ய ஜெண்டியது வீட்டுக்குள்
குழந்ரத ளிைம் எளிய ஆங்கிலத்தில் ஜ சி யிற்சிரயத்
கதொைங் ஜெண்டும்.
டிப் றிவு
இல்லொத
க ற்ஜறொர் ள்
சூழ்நிரலரயத் தங் ள் குழந்ரத ளுக்குத்
முரறயில் உருெொக் ஜெண்டும்.

அதற் ொன
தனிப் ட்ை
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என் குழந்ரத அலுெல ஜெரலயில் ைட்டுஜை அைை
ஜெண்டும் என் ெர் ளுக்கு ைட்டுஜை இந்த ஆங்கில கைொழி
அெசியம் ஜதரெ.
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இது கசலவு பிடிக்கும் சைொச்சொைம் என்றொல் ைொணென்
ரைசியில்
கசல்லொக் ொசொகி
விடுெரதத்
தவிர்க்
முடியொது.
இன்று
ல்லூரி
ெரைக்கும்
ஆங்கில
ெழிக் ல்வியில்
டித்த ஜ ொதிலும் திக்கி திணறிக்
க ொண்டிருக்கும் ைொணெர் ள் ஜ ொலத்தொன் ஆங்கிலம்
என் து பின்னங் ொல் பிைறி கதறிக் ஓை ரெக்கும்
பூச்சொண்டியொ இருக்கும். ஆங்கிலக் ல்விக் கூைத்தில்
தங் ள் குழந்ரத ள் டித்தொல் ஆங்கிலத்ரத நன்றொ ப் ஜ ச
முடியும் என் து விழலுக்கு இரறத்த நீஜை.

ஆனொல் இங்ஜ
பிரழக்
ஆயிைம் ெழி ள் உண்டு.
க ொருளீட்ை
ல கதொழில் ள் உண்டு என் ரதயும்
ஒவ்கெொரு க ற்ஜறொர் ளும் உணர்ந்திருக் ஜெண்டும்.
தொய்கமொழியறிவு?
உத்ஜதச ணக் ொ இந்த உல ம் 460 ஜ ொடி ள் ஆனது. இந்த
உல த்தில் முதல் ைனிதன் ஜதொன்றி 30 லட்சம் ஆண்டு ள்
ஆகிவிட்ைது.
தன்னுரைய
பிைச்சரனரய
உணைத்
கதொைங்கி, ைனிதன் மிரு த்தன்ரையில் இருந்து ைொறி 50
ஆயிைம் ஆண்டு ள் ஆகி உள்ளதொ
ைொனிைவியல்
அறிஞர் ள் கூறுகின்றனர். அந்த 50 ஆயிைம் ஆண்டு ள்
என் து ஏறத்தொழ உத்ஜதச ணக் ொ 600 தரலமுரற ள்.
இதில் ெனிக் ஜெண்டியது என்ன கதரியுைொ? ஏறக்குரறய
36 ஆயிைம் ஆண்டு ள் கெளி உல ம் ஏதும் கதரியொைல்
குர க்குள்ஜளஜய தன்னுரைய குரற ள் ஏதும் கதரியொைல்
குர க்குள்ஜளஜய ெொழ்ந்து ழித்து இருக்கின்றொன்.
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ஆனொல் இந்தக் ொலக் ட்ைத்தில் எத்தரன கைொழி ள்,
லொச்சொைம், ண் ொடு ள், எழுத்துக் ள் உருெொகி உள்ளது
என் து ஜயொசித்துப் ொருங் ள்?
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ைந்த 70 தரலமுரற ளில் தொன் எழுத்து, ஜ ச்சு, விெசொயம்
ஜ ொன்ற அத்தரன முன்ஜனற்றங் ளும், குறிப் ொ ஆறு
தரலமுரறக்கு முன்னொல் தொன் அச்சடித்த ெொர்த்ரத ள்,
எழுத்துக் ள்
என்று
அத்தரன
முன்ஜறங் ளும்
நி ழ்ந்துள்ளது. அச்சடித்த ெொர்த்ரத ள் உருெொன பின்பு
தொன் நொ ரி ம் என் து மி
ஜெ ம் பிடித்து ஓைத்
கதொைங்கியது.

ெொழ்ந்த ைக் ரள எத்தரன விதைொய்ப் புைம் ஜ ொட்டு
ொர்த்து இருக்கிறது. ஆனொலும் இந்தத் தமிழ் கைொழி இன்று
ெரையிலும் சுட்ை தங் ம் ஜ ொல க ொலிப் ொய் தொன்
இருக்கிறது.
அகைரிக் ொவின் மி உயர்ந்து க ொக்கிஷைொ க் ருதப் டும்
எம் யர் ஸ்ஜைட்
ட்டிைம் ஜ ொல முப் து ைைங்கு
க ரிதொன பிைமிடு ரளத் தந்த எகிப்தியர் ளின் எகிப்து
கைொழி எங்ஜ ஜ ொயிற்று?
3000 ஆண்டு ளுக்கு முன்னொல் உலகில் சிறந்த கைொழி
சைஸ்கிருதம் தொன் என்று திணிக் ப் ட்ை இந்த கைொழி
இன்று எங்ஜ ஜ ொயிற்று?
ைொக ரும் ெல்லைரச உருெொக்கிய ஜைொைபுரி ைன்னர் ளின்
இலத்தின் கைொழிரய இன்று ொணவில்ரல?
புத்தர்
ைப்பிய ொலி கைொழி, ை ொ அகலக்சொண்ைர் ஜ சிய கிஜைக்
கைொழி, ஏசு நொதரின் கிப்ரூ கைொழி என்று இன்று
ெரையிலும் நீண்ை ட்டியல் உண்டு. இரெகயல்லொம்
ொத்திருப்பு
ட்டியல் அல்ல?
ொணொைல் ஜ ொன
கைொழி ளின் ட்டியல்? ஆனொல் தமிழனின் தமிழ்கைொழி?

Page

கதொைக் த்தில் ஓவியத்தில் கதொைங்கினொர் ள். அதுஜெ
ல்கெட்டுத்
தமிழொ
ைொறி
ொலைொற்றத்தில்
ஓரலச்சுெடிக்கு ைொறியது. ொகிதம் ெந்ததும் அச்சுத்தமிழொ

323

இன்று
ெரையிலும்
உரித்துக்க ொண்ஜை
உரைந்து
க ொண்ஜை உருைொறிக்க ொண்ஜை தன்து யணத்ரத ஜீெநதி
ஜ ொல் தனது ஓட்ைத்ரத நிறுத்தொைல் ஓடிக்க ொண்ஜை
இருக்கிறது.

உருைொற்றம் அரைந்தது. அதுஜெ இன்று விஞ்ஞொனத்
கதொழில் நுட் சொதரன ளினொல் ணினித் தமிழொ ைொறி
உல த்தமிழர் ரள ஓஜை கூரையின் கீழ் க ொண்டு ெந்து
நிறுத்தியுள்ளது.
மி ப் ழரையொன
தமிழ்கைொழி
ஒவ்கெொரு ொல ட்ைத்திலும் கெவ்ஜெறு விதைொ ப் ஜ ச்சு
எழுத்து கைொழியில் ைொறி ெந்து க ொண்டிருந்த ஜ ொதிலும்
இன்ரறய நவீன விஞ்ஞொன உல த்திலும் அழிந்து
ஜ ொய்விைவில்ரல. தமிழ்கைொழியின் ெளர்ச்சி நின்று
ஜ ொய் உள்ளஜத தவிை ஆனொல் அழிந்ஜத ஜ ொய்விடும் என்ற
எண்ணத் ஜதரெயில்ரல.
500 ெருைங் ளில் உருெொன ஆங்கில கைொழியில் கூை
ஜஷக்ஸ்பியர் ொலத்து ஆங்கிலகைன் து இன்று இல்ரல.
ஆனொல் ைொறுதல் ரளக்
ெனைொ
ஆெணப் டுத்தி
முரறப் டியொன ைொறுதல் ரள ஏற்றுக் க ொண்ஜை தொன்
ஆங்கிலம் இன்றும் ெளர்ந்து க ொண்ஜை இருக்கின்றது.
ஆனொல் இங்ஜ தமிழ் கைொழி ெளை ஜெண்டும் என் ெர் ள்
தொன் தமிழுக்கு எதிரியொ வும் இருப் தொல் அதன் விசொல
வீச்சு இன்று குறுகிய சந்துக்குள் நிற்கும் அளவிற்கு
ைொறியுள்ளது.
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ெனைொ இைட்ரை மு மூடி அணிந்தெர் ள். அெர் ள்
ெொழும் ெொழ்க்ர ஜைரலநொட்டு லொச்சொைத்திலும் ஜ சும்
ெொர்த்ரத ள்
ைட்டும்
இந்திய
லொச்சொைத்திலும்
இருப் தொல் ைக் ளின் நம் த்தன்ரை அடிஜயொடு ைொறி
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தொய் கைொழிரய ஆதரிப்ஜ ொம் கசொல்கின்ற அத்தரன
ஜ ர் ளும்
ெசதியொன
ெளைொன
ெொழ்க்ர
க ொண்டிருப் ெர் ள்.

நொமும் பிரழக்
ஜெண்டும் என்று ஒவ்கெொருெரும்
பிரழப்புெொதி ளொ ைொறிக் க ொண்ஜையிருக்கின்றனர்.
இப்ஜ ொரதய சூழ்நிரலயில் ஜ சும் கைொழிரய ரெத்ஜத
ஒருெனின் தகுதிரய எரை ஜ ொடும் சூழ்நிரலயில் ொலச்
சக் ைம் நம்ரைக் க ொண்டு ெந்து நிறுத்தியுள்ளது.
க ரும் ொன்ரையொன முட்ைொள் ளின் ைத்தியில் ெொழ
ஜெண்டிய சூழ்நிரலயில் அந்த முட்ைொள்தனத்ரதஜய
ஏற்றுக் க ொள்ள ஜெண்டிய சூழ்நிரலரயயும் இந்தக்
ொலச்சக் ைம் உருெொக்கியிருப் து விஜனொத முைண்.
ஆட்சியில்,
அதி ொைத்தில்
இருப் ெர் ள்
க ரும் ொன்ரையினர் ெறுரைரயப்
ற்றி அறியொத
தங் ஸ்பூன் ஜ ொை ன் ளொ இருப் தொல் எளியெர் ளின்
ெொழ்க்ர குறித்ஜதொ, அெர் ளின் அடிப் ரை ெசதி ள்
குறித்ஜதொ ஜயொசிக் முடியொத சூழ்நிரலயில் ெொழ்ெதொல்
எளியெர் ளுக் ொன
ல்வி உரிரை ைறுக் ப் ட்டுக்
க ொண்ஜை ெருகின்றது.
அப் டிஜய உரிரை உருெொனொலும் அரத அெர் ள் அரைய
முடியொத
உயர்த்தில்
ரெத்து
தொன்
ொது ொத்துக்
க ொண்டிருக்கின்றொர் ள். அரைய முடியொத லட்சியத்திற்கு
இரையூறொ
இருப் து இந்தத் தொய்கைொழிஜய என்று
ஒவ்கெொருெரும்
தங் ள்
ெொழ்க்ர யில்
முதலில்
லிக ொடுப் து தமிழ்கைொழிஜய.
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குழந்ரத ள் ஆசிரியஜைொடு இருக்கும் ஜநைகைன் து
ஏறக்குரறய எழு ைணிஜநைம் ைட்டுஜை. நொளின் ைற்றப்
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நம்மொல் கசய்யக்கூடியலவ?

க ொழுது ள் அரனத்தும் க ற்ஜறொர் ளுைன் தொன்
குழந்ரத ள்
இருக்கின்றொர் ள்.
முதல்
ஆசிரியஜை
க ற்ஜறொஜை.
கைொழியறிவு,
தொய்கைொழியறிவு,
ழக் ெழக் ங் ள் ஜ ொன்ற அரனத்துக்கும் ொைணைொ
இருப் ெர் ள் க ற்ஜறொர் ஜள.
ஆனொல் நரைமுரற ெொழ்க்ர யில் ந ர்புற
ணென்
ைரனவியும் இருெரும் க ொருள் ஈட்ைச் கசல்ல
குழந்ரத ள் ண்ைரதயும் ற்றுக் க ொள்ளத் கதொைங்கி
விடுகின்றனர். இதற்கு ஜைலொ ெொசிப்பு என் து அது
ள்ளிக்கூைப் ொைங் ள் ைட்டுஜை என்கிற க ற்ஜறொர் ள்
இன்று ெரையிலும் அதி ைொ
இருப் தொல் குறுகிய
புத்தியுள்ள
சமூ ம்
விரைெொ
ெளர்ந்து
க ொண்ஜையிருக்கின்றது.
கெளிநொடு ளில் ெொழ் ெர் ளுக்குத் தங் ள் குழந்ரத ள்
கெளிஜய ெந்தொல் ல நொட்டுக் குழந்ரத ளுைன் ழ
ஜெண்டிய சூழ்நிரலயில்
த்துச் சதவிகிதம் கூைத்
தொய்கைொழியின் அெசியம் ஜதரெப் ைொது. தங் ள்
ைொநிலங் ரள
விட்டு
ைற்ற
ைொநிலங் ளிலும்
ெொழ் ெர் ளுக்கு அங்ஜ உள்ள ைொநில கைொழி தொன்
அெசியம் ஜதரெயொ இருக்கும்.
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அெைெர் ெொழ முடியொத தன்ரைரய, அரைய முடியொத
லட்சியத்ரத, அனு விக் முடியொத சந்ஜதொஷத்ரத ைனதில்
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ஆனொல் தமிழ்நொட்டில் ெொழ் ெர் ளுக்கு என்ன பிைச்சரன?

இல்லத்தில் க ொண்டு ஜ ொய் விடுெது தொன் ரைசியொ
நைக்கும்....... தெறு அெர் ள் ஜைல் இல்ரல. நீங் ள்
கதொைங்கி ரெத்தீர் ள். அெர் ள் முடித்து ரெக்கின்றொர் ள்.
இது முடிஜெ இல்லொத சுழற்சி.
-)("நொம் ஆளுகின்ற ைட்சக் ணக் ொன மக் ளுக்கும் நமக்கும்
இலடநய இலணப்பொ ச் கசயல்பட ஒரு வகுப்பினலர நொம்
உருவொக்கிட நவண்டும். இந்த வர்க் த்தினர் ரத்தத்தொலும்
நிறத்தொலும் இந்தியர் ளொ வும், ரசலனயில், ருத்துக் ளில்,
கநறிமுலற ளில்,
அறிவில்
ஆங்கிநையர் ளொ வும்
விளங் நவண்டும்."
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- 1835 ல் இந்தியக் ல்வித் திட்டத்லத உருவொக்கியநபொது
கமக் ொநை எழுதியதில் இருந்து.

ஜநைம் ஒதுக்கி ெொசித்த உங் ளுக்கு என் நன்றியும்
பிரியங் ளும். உங் ள் ருத்துக் ரள கதரியப் டுத்த
powerjothig@yahoo.com
ெரல திவு

http://deviyar-illam.blogspot.com/

என்றும் ைொறொத அன்புைன்
ஜ ொதிஜி. திருப்பூர்
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