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கா�� க����
அ�த� ெபா��ல�� கன� �ைத�க� ப�ட� 90க��
ஆர�ப���. கா� எ��� ட�க� எ�ற ஒ�ப�த�க�
இ�த� கன�� �ைதக� ஆன�. எ�ைலக� இ�லா
உலக�, உலகளா�ய வா��� எ�ற ேகாச�க� �ழ��
அ��க ஆர���த�. க��� �ைற ேவைல எ�ப��,
அெம��க
வாச�
எ�ப��
ம��ய�
தர�
ெப�ேறா�க�� ஆத�க� என ஆ�� ேபான�. ��
யா��, வா��ட�, க�ேபா��யா, �� ெஜ�� எ�ற
ஊ�க� எ�லா� எ�லா� வா�ல�� ���� �ரள
ஆர���த�.
உடலா�
இ��ய�களாக��,
��தைனயா�
ஆ��ேலயனாக�� மா�ய �மா�தா வ��க�, தன
அ��த பா��ச���� தயா� ஆன�. மா�ய ��தைன,
�க� ெப�ய மா�ற�ைத� த��ட� ெகா�� வ�த�.
க��, �காதார� இர��� அரசா�க� தர ேவ��ய
ேதைவ இ�ைல எ�ற மன�பா�� வள��த�.
த�யா�மய� எ�பேத வள����� ஒேர வ� எ��

ேபச� ப�ட�.
அர�ய� அ�யா�க��, சாராய �யாபா�க��, க��
வ�� ஆசா�க�� �ைட��� இட� எ��� க��
�யாபார�ைத ஆர���தன�. ெபய� பலைக��, இட��
அவ�க� �த��, க��ட�� ம�ற உ�க�டைம��
வச�கைள�� ெபா��ல�� கன�� இ��த ம�க�
த�க� ப�க��பாக� தர ஆர���தன�.
��ட� ெதா�தர� எ�� அர�� ெவ�� அ��ைககைள
அ��� ெத��� தன� கடைமைய �����
ெகா��ற�.
எ�ப�� க��� ெகா�ள ேவ��� எ�பைத� க���
ெகா���, ��ைமயான ஆ�ைம� �றைன வள��க
ேவ��ய க��� �ட�க�, மன�பாட� ெச��
ம��ெப� வா��� இய��ர�கைள உ�வா���
ெதா��சாைலகளாக மா�� ேபான�.
ந�றாக� ப�, அதாவ� ந�றாக மன�பாட� ெச�,
அதைன� ேத�� நா�� எ��, ம��ெப�கைள அ��,
அத� �லமாக ஒ� ெபா� இய� க����� �ைழ,

அ�ேக இ��� க��� �ைற�� ேச�, ந�ல பண�
ச�பா���� ேவைல�� அம�, � ெவ�� ெப�ற
ம�தனாக �ள�� எ�ற மாய� �ழ�� வைல��
மா��� ெகா�ட ம�க� அைதேய ச� எ�� ந�ப
ஆர���த�.
ெவ�� எ�ப� த�ைன உண�த� எ�ப� மா� பண�
ச�பா��ப� ம��ேம எ�ற எ�ண� எ�லா
இட�க��� ஆழமாக� பரவ ஆர���த�.
ேநர� கால� இ�லாத ேவைல, அதேனா� இைண��
வ�த மன அ��த�, தா�க ��யாத ேபா��, த� ம�த
உற� எ�பேத இ�லாம�, ெவ���� �ள���
��மண� ��க�க�, எ�லா இட�க��� ெப�� வ��
��ேயா� இ�ல�க� எ�பேத இ�த� ெபா��லக�
கா��� வள��� எ�� ஆன�.
ெபா��ல�� கன�� ச�ச��த ம�த�, தன �ைல
அ��� பா���� ேபா� ெத��� ெகா�ட� தா� க��
இ��த ஒ�ைற ேவ���� களவாட� ப�டைத�தா�.
எைத�� பா��க ���பாத, அ�ல� பா��க� ெத�யாத
ம�த�க� இ��� கன�� வா��� ெகா��

இ���றா�க�, தா�க� ��ம�யாக இ���ேறா� எ�ற
�ைன�ேபா�.
க��கழ� கசடற ெமா�த� – இ� க�� எ�றா� எ�ன
எ�� த�� ��� இல�கண�. கசடற� ���தா� தா�
கசடற ெமா�ய ����. கசடற� ��தேல நட�காத ஒ�
க�� �ைற�� எ�ப� கசடற ெமா��� மாணவ�கைள
நா� எ�� பா��க ����.
க����த� எ�ப� ெவ�� ேவைல இ�ைல, அ��த
தைல�ைறகைள உ�வா�� ஒ� ப� எ�ற
எ�ண��, அதனா� வ�� ஒ� ஞான� ெச���� எ�த
ஆ��ய�க���� இ�ைல
தா� ெமா��� ப��ப��, ேப�வ�� ேதைவ இ�ைல,
���றேதா இ�ைலேயா ஆ��ல��� ேப�பவேன
அ�வா� எ�ற எ�ண� பா�� த�� நா��� �ல�
வ��ற�. ெமா� எ�ப� ெவ�� எ�ண�கைள�
ப��� க�� இ�ைல. அ� ஒ� வா��ய�, வா��
�ைற, கலாசார�, வரலா� எ�ற ��த� இ�லேவ
இ�ைல. இல��ய�� வரலா�� க��� ெகா����
பாட�கைள� ப��க இ�ேக ம�க� தயாராகேவ இ�ைல,

இ��� ேவதைன பல ஆ��ய�க��ேக இ�த� ��த�
இ�ைல.
.அற�ைத� ப��ய ேப�ேச க��� �ட�க��
இ�லாம� ஆ� ��ட�, ஒ�� ெமா�த ச�தாய�
��ேனறாம� தா� ஒ�வ� ம��� ��ேன�னா� (
அதாவ� ெபா�ளாதார ���� ��ேன�னா� )
அதனா� வ�� ெபா�ளாதார ஏ�ற� தா�� எ�ப�
ச�ட� ஒ��� ��ெக�ட ஒ� ச�தாய�ைத� தா�
உ�வா��� எ�ற உ�ைம ேபா��க� படேவ இ�ைல.
இ�� நா� �ன� �ன� ப���� ����, ெகா�ைள
எ�ற ெச��க� இதைன� தா� நம�� க��ய�
���ற�.
பல� ேபச� தய��� இ�த� ���ல���, த�ைன��
தன ���ப உ���ன�கைள�� பா��ர�களாக மா��
ந�ப� ேஜா�� எ��ய வைல� ப��க�� ெதா��ேப
இ�த ��. தன� வா��ைக� கைதைய ெசா�வ� ேபால
���யமான பல ேக��கைள இ�த ��� எ���
உ�ளா� �� ேஜா��.
இ�த� ேக��க� எ�லா ��க���, ப��க���,

சாைலக��� ேக�க� பட���. அ�த� ேக��க�
�ல� ஒ� ��தைன மா�ற� வர���
எ��� மாறாத ந���ைக�ட�,
இராம�ச��ர� (BKR)
��ெந�ேவ�
வைலப��
http://ramachandranwrites.blogspot.ae/

சம��பண�

நா� ���� ��� ேபாெத�லா� எ�ைன� தா���
����� எ� ந�ப� ராஜராஜ��� இ�த �� �ைல
சம������ேற�.
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1. நா�� ���த நா� வய�

ஒ�ெவா�வ���� இ�ப� வய�� இ�த உலக�
அழகாக�
தா�
ெத���.
சா��பத�கான
சா��ய���கைள� ப��ேய அ�க� ேயா��க
ைவ���. வான�ைத� �ட ��லாக வைள�� �ட
����
எ��
ந�ப
ைவ���.
ெமா�த���
த�ன���ைக த��� வ���. ஏற��ைறய கடைல
கைரேயார� ��� ர���� மன�பா��.
ஆனா� கட�� இற�� உ�ேள �ைழவத��� ��ப�
வய� ட�ெக�� வ�� ���. வான�, கட�, அைலக�
எ�� ர��பத�காக இ��த அ�தைன�� அ�ப�ேய

மா�
கண��க��
வ�ேய
ஒ�ெவா�ைற��
ேயா��க� ேதா���. நா� ச�பா��க எ�ன வ�? எ�ற
அைல
தா�
மன��
ஓயாம�
அ����
ெகா�ேட�����.
அ�ேபா� ந��ட���த ரசைனகைள ேவெறா� அைல
இ���� ெச���. ������� ஆ�வ�ைத ம�ெறா�
அைல வ�� அைல�க����. ெகா�ச� ெகா�சமாக
ந��ைடய �ழ�ைத�தன� மா����பைத அ�ேபா�
தா� நா� உணர� ெதாட�����ேபா�. ஆனா��
இர� பகலாக ஏெதாெவா���காக ந� மன� ெக���
ெகா�ேட�����. இ�த அைல ம��� இைட�டாம�
�னச�
வா��ைக��
ந�ைம�
தா���
ெகா�ேட�����. .
இ�த� சமய��� தா� எ���ைக�� அட�க ��யாத
கண�� அைலக� ந� வா��ைக�� அ��கமா��ற�.
அ�ேவ ந�ைம இ���� ெச���. அ�த அைல கா���
வ��� ந� பயண� ெதாட���. இ� க��� த��
பாட�கேள ந� வா��ைகைய வ� நட���. ந��ட�
இ��த கைலயா�வ�, கலாரசைன அ�தைன�� மைறய�
ெதாட���. வா��ைக�� ெஜ��ேத ஆக ேவ��ய

க�டாய� உ�வா��ற�. “இ� ந� தைலைய�
கா�பா��� ெகா�டா� ேபா�� ” எ�ற �ைல��
��மண� எ�ெறா� பட� நம��� �ைட���ற�.
��� வா��, ��சைட�� இ� நா� ���
��ேவாேமா? எ�ற ���ைல�� இ� நம��
ஆ�வாச�ைத� ெகா����. பல சமய� த�� கா��
ந�ைம இ����ெகா�� ெச���. பல�� இதைன
அ���ட� எ��றா�க�. பயண� �கமாகேவ இ����.
ஆனா� ��ெர�� வா��ைக�� ���ைல மா��.
ெதா�டெத�லா� �ர�சைனயாக மா��. இ�ேபா� தா�
எ��கா��� பயண� ெச�வ� எ�ப�? எ�ற அ�பவ�
�ைட�க� ெதாட����ற�. அ�ேபா� தா� நம���
இ���� ச���� �பேம நம��� ��பட� ெதாட���.
�ல வ�ட�க�� பட�� �ழ�ைதக�� வ�தமர “பார�
�ம�பவ�கேள எ��ட� வா��க�” எ�ற �ல�ப�
அைல நம�� அ��கமா��ற�.
ந�
வா��ைக���
ேதைவெயன�
க�����த
ரசைனயான
�சய�க��,
ர��க
ேவ��ய
த�ண�க�� ந�ைம ���� ��ைமயாக� ெச�ற
�றேக நா� மன���� ைவ���ள கண��க�

இ�ேபா� ந� பயண���� உதவ���ய ���பாக
மா���ற�.
அ�பவ�க� த�� வ�கேள நம�� வா��ைக�
�ைணயாக மாற� ெதாட����ற�.
இதைன நா�ப� வயைத கட�தவ�க��, கட�� அத��
ேமேல வ�தவ�க�� இதைன உண��ேத இ��க����.
ஒ�ெவா�வ���� நா�ப� வய� ெதாட��� ேபா�
���
����.
பல����
இ�த
வா��ைக
ேபாரா�ட�க� பழ�� ேபா�����.
“�� வ�ய�” எ�றெதா� அச�� �ர� வான���
இ���
ஒ����.
ந�
வா��ைகேய
ெச��
மா���தனமாக மா������. ஆனா�� நா�ப�
வயைத கட�� சா��தவ�க�� இ�ேக அ�க�.
சாதைனக� எ�ற�� இ� ெவ�மேன பண� சா��ததாக
எ���� ெகா�பவ�க� ஒ� ப�க�.
என���
���த
வா��ைகைய
நா�
வா�������ேற� எ�பவ�க� ம� ப�க�. நா�
����யப�ேய
எ�
வா��ைகைய
வா���

ெகா������ேற� எ�பவ�க� இ��� �ைறவான
எ���ைக��
இ��தா��
அவ�கைள�
ேபா�றவ�களா� எ���லக� நா�ேதா�� வள���
ெகா�ேட
இ����ற�.
கைலயா�வ�
ெகா�டவ�களா�
ம��ேம
இ�ேக
கண�க�ற
பைட��கைள�� தர ����ற�.
இ�த�
ச�க���
வா���
ெகா������
ஒ�ெவா�வ���� ஓரா�ர� வ��தட�க�. எ� ச�?
எ� தவ�? எ�� இ�ன�� எவரா�� இ�����
�ற��வ��ைல.
பண�ைதேய ���� ��� வ�தா��, மைன��ட�
ெகா��� ெகா�� வா��தா��, �ழ�ைதகைள உ�ராக
ேந��தா�� த�ேபாைதைய ந�ன வா��ைக��
ஒ�ெவா�வ�� த��த� ��களாக�தா� வாழ
ேவ����ள�. இ�ேவ தா� நா� எ��வத�கான
காரண�கைள�� உ�வா���ற�. த�க���� �ைட�த
வா���கைள� ச�யாக� பய�ப���� ெகா���
ேபா� பல�� ஆ�ச�யமான �றைமக� ெவ�ேய
ெத�ய வ���ற�.

நா�� எ� எ���� �றைமகைள� கட�த நா��
ஆ��களாக� ப��ப�யாக வள��� வ���ேள�.
காரண� ஒ�வ� த� வா��ைக�� ச�����
அ�பவ�க� எ�த அள��� அவைர� ெச���
உ�வமாக மா����றேதா அேத அள����தா�
அவ�� த��ப�ட ��தைனக�� கால�ேபா���
மா�� ெகா�ேட வ���ற�.
பண�ேதட�க��� அ�பா�ப�� தன� ரசைன
உ�ள�ைத�
கா�பா��
ைவ����பவ�க�ட�
ெபாறாைம உண�� ேமேலா��வ��ைல. உ��
க��� உற�க� த���� ஓயாம� கா�� ஓநா�
ேபாலேவ உலக�ைத� பா���� ெகா����பவ�களா�
ஒ� நா�� ��ம�யாக�� வாழ ��வ�� இ�ைல.
நா�ப� வய�� த� ���ப�கைள �ட� தா�
சா������� ���ப உற�க���� ச�யானவனாக
இ�லாத ேபா� அ�த வா��ைக நரக வா��ைகயாக
மா�����ற�.
இ�ேவ ச�பா��பேத �த� கடைம எ��ற ����
ந�ைம� ெகா�� வ�� ���� ����ற�.
அைத�த�ர ேவெறா�ைற ேப�வ�� �ைன�ப��

ேதைவய�ற�
எ��
����கா�ட�ப���ற�.

இ�ைறய

ச�க�தா�

இ��ய� �ழ� ம��ம�ல. வள�� நா�க�� இய�பாக
வாழ ேவ��ய வா��ைகைய� �ட� ேபாரா��தா�
த�க ைவ��� ெகா�ள ���� எ��ற �ைல��
வா�பவ�க�
அ�தைன
ேப�க����
வா��ைகெய�ப�
�����ள
ரசைனகைள
ர��பத�க�ல. உ�� �ைழ����பத�� ம��ேம..
இ�ேக ேகா�கைள நா� ���ப��ைல. ம�றவ�களா�
���க�ப��
அத���
����
ெகா�ள
ேவ��யவ�களாக மா�� ேபா��ேறா�. இ�த�
சமய��� தா� ந��ைடய அ�தைன ���ப�க��
அ�ப�� அைடய ��யாத கன�கைள அைட கா���
ேகா� ேபால ைவ��� ெகா�� வா���ேறா�.
இ��யா�� ேவைலேக�ற ப����ைல. ப����ேக�ற
ேவைல�� �ைட�ப��ைல. இ�த �ைல�� தா�
�ைழ���காக ஒ� �ைற�� �ைழ�� �க�த�
��ட�ப�ட மா�க� ேபால வாழ� ெதாட��
����ேறா�.

�ைழ���காக ம��ேம வா��� ெகா������
அவரவ� சா��த �ைற�� எ�தைன ேப�க����
���� �ைட�த�? எ�பைத ேயா���� ேபா�
இ���� ஒ�ெவா�வ���� ���வ� “நா�� இ�த
உல�� வா����ேளா�” எ�பேத. ந� ��னா�
இ���� ஒ�ெவா� ேபா��க�� �தாகரமாக நம���
ெத�ய கால� ேபா��� ப�தய� ��ைரயாக மா�
����ேறா�. நம�கான ���ப�க� அ�தைன��
������ ேபா� ����ற�. இல���லா பயண�
ேபால இ�த வா��ைக ஓ�� ெகா�ேட இ����ற�.
ஒ�ெவா�வ��
“ெபா��வா�”களாகேவ
வா���ேறா�.
அ�ேவ
ச�ெய��
ச�க�
உண���வதா� அ�வாேற வாழ ஆைச�ப���ேறா�.
ந� ���ப�க�, மைன�,, மக� மக� எ�� ெதாட��
இ�த ஆைசக� ��வைட�� ெகா�ேட ேபா��ற�.
இ�� ேபர� ேப��க���� ெசா�� ேச��க ேவ���
எ�� ��வைட�� வ�� ��டதா� பற���
ம�த�களாகேவ மா�����ேறா�.
ர��க ேநர��லாம� ���க ���ப��லா� இ�த
வா��ைகைய
����ேய
வா���

ெகா������ேறா�. ஏ�க�ைத� �ம�� ஏ�க�ேதா�
வா��� “ஏேதா வா��� ெகா������ேற�” எ��ற
���� இ�த வா��ைக ����� ேபா� ����ற�.
ம�த�க�� நா�ப� வயைத “நா� வய�” எ��றா�க�.
க�����ப� “ஆைச” எ�ற எ��ெப��� ெத����
அைதேய தா� ���� ெகா�� அைல��ேறா�.
இ�ேவ கால�ேபா��� கவைலகளாக மா���ற�.
இ�த� கவைலக� தா� வ�கா��யாக மா���ற�.
ந�ைம அைழ��� ெச���ற�. அ�ேவ ந�ைம
உ���ைல�க�� ெச���ற�. அ�ப� வயைத
ம�ெறா� �ழ�ைத ப�வ��� ெதாட�க� எ��றா�க�.
அ�ப� வய��� ேம� ஒ�வ� ஆேரா��ய��ட�
வா��
பா��ய�
அைமய�
ெப�றவ�க�
ஆ��வ��க�ப�டவ�க�. இய�ைக ெகா��த வர�
அ�ல� இய��� உ�வா��� ெகா�ட பழ�கவழ�க�
த�த ப��. ம�த��� ஆைசக��, ரசைனக�� எ�த
அள��� ���யேமா அைத வா��� கைட� வைர
அ�ப��க உட� ஆேரா��ய� அைத �ட ���ய�.
ஆனா� த�ேபா� க�கைள ��ேற ���ர� வா���

ெகா������ேறா�.
லாபேமா?
ந�டேமா?
ேதைவேயா?
ேதைவ��ைலேயா? நா�� என� வா��ைக�
தட�கைள� கட�த நா�� ஆ��களாக வைலப���
எ�� வ���ேள�. ஒ�ெவா� சமய���� நா�
பா����
ச�க�ைத�
ப��
ஆவண�ப���
வ���ேள�. இத�� எ�ன ேதைவ? எ�ற �ைன��
இ�லாமேலேய
“க�றைத��
ெப�றைத��”
கண���லாம� எ����ேள�. இ�� வைர���
எ��� ெகா�� வ���ேற�.
இ�த�
பயண���
ஒ�ெவா�
சமய����
ஒ�ெவா�வ�� எ�ைன நக��� வ���ளா�க�.
ெசா�ல ��யாத அ�ைப ஏேதாெவா� வ���
என��� கா�������றா�க�. எ�ைன வ� நட��
க��� த��� இ����றா�க�. த�� வைலதள�கைள�
�ர��� �ர��க�, எ� எ����கைள உலக� ���க�
பர������ த�ழ�க�� பா�ைவ��� ெகா��
ேச��க உத�ய�.
இ�� அ�தைன ேப�க���� ஏேதாெவா� �றைம

இ��க�தா� ெச���ற�. ஆனா� அைடயாள�
காண�படாம� ஒ���� ேபானவ�க� தா� அ�க�.
அவரவ� உைழ�ைப �� �ல சமய�க� இ�ேக
அ�சய�க� �க�வ���. அ�� நா�� ஒ�வனாக
இ�� வைர��� தா������� ��பத��� காரண�
ந�ப�கேள.
ஆனா� எ� அ�பா��� ந�ப�க� எ�றா� ஆகா�.
ந�� வ�ட�ைத ஆத��க�� மா�டா�. அவ� எ���
உ�வா��ய தா�க� தா� எ�ைன நா�ப� வய�� எ�த
ைவ�த�, அவ� �ல� க��� ெகா�ட பல அ�பவ
பாட�க� �ல� தா� எ� வா��ைக��� ேதைவயான
ேந�ைமைய� க���த�த�. அைத �ட எ�க�
�ழ�ைதகைள எ�ப� வள��க ேவ��� எ�பைத�
க��� ெகா��தவ�� எ� அ�பா தா� எ��
ெசா�னா� ��க� ந����களா?
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2. எ�� தா� எ�த உத�னா�

அ�பா இற�� ேபா�� வைர��� அவ� ேம���த
ேகாப� என��� �ர��ைல. அவ� எ�த� �ேராக��
என��� ெச�ய��ைல. அவ� த�பான ஆ���ைல.
அவ�ட� ெவ��ைல ேபா�� பழ�க� �ட இ�ைல.
அவ� வா��� கைட� வைர��� எ�த� த�பான
பழ�க����� அ�ைமயானவ���ைல.
�க� ெப�ய ���� ���தன����� தைலைம�
ெபா���� இ��தவ� அவ�� கைட� நா� வைர���
உைழ��� ெகா�ேட தா� இ��தா�. எ�கைள��
உைழ��� வ�ேய தா� வள��தா�. ஆட�பர�கைள

அ�ட �டாம� ைவ����தா�. தவறான பழ�க�
உ�ளவ�கைள அறேவ ெவ��தா�. தா�, த��ைடய
���ப�, த��ைடய ெதா�� எ�ற �க� ��ய
வ�ட����� வா��தா�. அ�ேவ பலெம�� க��னா�.
ஊ���� நாைல�� ேப�கைள� த�ர அவ� ெந��க�
பாரா��ய� �க� �ைற�. ந�� வ�டார� எ�� ெப�ய
அள�� இ�ைல. அைத அவ� ����ய�� இ�ைல.
ஆனா� ஊ�� ம��� ��க� ���ப� எ�ற ெபயைர
ெப�� இ��தா�.
����,
வய��,
கைட��
ேவைல
பா��த
ேவைல�கார�க�� ���ப� ெதாட��க� த�ர ேவ�
எைத�� அனாவ�யமான ெதாட��களாக� க��யவ�.
ஊ�� ேப�ைட �யாபா�க�� ச�க���� இர��
�ைற தைலவராக இ��தா�. அ��� அவ�� இர��
ெந���ய ந�ப�க� ம��ேம மா�� மா� வ�வதாக
இ���� அ�த� பத��� �����ட ���� இவ���
வ�த
காரண�தா�
ஏ���
ெகா�டா�.
�ற�
இைளஞ�க�ட� அ�த� பத� ெச�ற ேபா� இவ�
ெவ�ேய வ�� ��டா�. ைக�� ஒ� ம�ச� ைப
எ�பைத� தன� அைடயாளமாக� க��� ெகா�டவ�.
ஒ�ெவா� காைச�� பா���� பா���� ெசல� ெச�ய�

க�� ைவ����தவ�. வா��� உயர உட� உைழ�ேப
ேபா�மான� எ�� ந��யவ�. ஆட�பர� எ�ற
வா��ைத��
உணைவ�
த�ர
அ�தைன
�சய�கைள�� க�����தவ�. மக�க� ேக���
ேபா� மன� மா���பவ�, கா��யவா� எ�பைத �ட
கைட�வைர��� கா��ர�வா�யாக�தா� இ��தா�.
�த� �தலாக வைலப��க�� நா� எ�த�
ெதாட��ய ேபா� நா� எைத� ப�� எ��வ� எ��
ேயா��த ேபா� எ�ேபா�� ேபால அ�த ம�ய
ேவைள�� என�� எ� அ�பா ஞாபக� தா� வ�த�.
ஏற��ைறய அவ� இற�� எ�� வ�ட� கட����த
ேபா��� அவ� உ�வா��ய தா�க� இ�� வைர���
�ைற�தபா��ைல. ஒ��க� தா� ���ய� ேதைவ
எ��ற ெபய�� �க� ெப�ய ச�வா�கார�ைத எ�க�
�� வ��ைற��� சமமாக� �ரேயா�����தா�.
இ��ய �த��ர ேபாரா�ட��� ெசா�ல�ப�� “�
எ�றா� �ைறவாச� ஏ� எ�றா� வனவாச�”
எ�பா�கேள அேத ேபால�தா�. அவ� எ�க�
ஒ�ெவா� அைசைவ�� க���ப���னா�.

எ�கைள ம��ம�ல. அவ�� இர�� த��கைள��
க���ப���� தா� ைவ����தா�. �� ேகாப�கார�.
ெசா� ேப��� ேக�காத ேபா� ட�ெக�� ைகைய ���
��� பழ�க� உ�ளவ�. அைனவ�� அவ�
ெகா�ைகக���� க���ப���தா� வா��ேதா�.
அவ�� எ�த� க�டைளகைள�� �றாம� தா�
வள��ேதா�. ப��ேதா�. நா� ம��� எ�ைன ஆைள
��டா� ேபா�� எ�� ெவ�ேய வ�� ��ேட�. நா�
வா��த வா��ைக ��வ�� எ�த �ைல��� வ�ைம
எைத�� பா��த��ைல. அ��பைட வச�க����
எ�த� ப�ச��ைல. அ�பா எ�ேபா�� க�����தா�
���ய��வ� ெகா��தா�.
ஆ� �ழ�ைதகைள �ட� ெப� �ழ�ைதகைள� தா�
ெகா�டா�னா�. ப�� �ேலா ��ட� ெதாைல�� உ�ள
ப�ள���� அ�கா ப��க� ெச�ற ேபா� தய�காம�
க��� ����� தா� ேச��தா�. க��� அள��
அ�கா �த� ம��ெப� வா��ய ேபா� எவ��
ேயா��ேத பா��க��யாத நாக�ேகா�� ேஹா��ரா�
க����� ெகா�� ேபா�� ேச��தா�. ஆனா� ல�ச�
எ�பைத ஆத��க மா�டா�. ேதைவய�ற ெசல�
எ�பேத
எ���
ெச�ய
மா�டா�.
எவ��

எ��பா��க�� ��யா�. உற�ன�க� ம����
ராமநாத� ���ப� சர�வ� ������ற ���ப�
எ��ற அள��� ம�றவ�க�� பா�ைவ�� அவ�
�ைறகைள �� ஒ� �ள�கா�� ெத��தா�.
அ�பா�ட� வ���ற எவ�� இவ� �ண�க�
ெத��ேத தா� ேப�வா�க�. அளவாக�தா� ேப�வா�.
எ�ேபா�� அைம�யாக�தா� இ��பா�. ஆனா�
எ�லாவ����� எ��மைறயான �ண�க� எ��ட�
இ��க அ�ேவ என��� அவ���� நா��� நா�
�ர�க� அ�கமாக� ேபாக� காரணமாக�� இ��த�.
க��� ���� வைர��� ��ைமயாக ஒ�ட��
��யாம� ஓ� ஒ�ய�� ��யாம� வா��ேத�.
கைட�� ��த�பா தா� எ� ���ப�க��� ஊ��
ேகாலாக இ��தா�. கைலயா�வேமா, ேவ� எ�த �த
���பேமா எ��� ����� அ�ட��டா� எ�ப��
�க� கவனமாக இ��தா�. அ� தா� எ� ���ய
ேநா�கமாக இ��த�.
ப��ைப� த�ர ம�ற அ�தைன �சய�க���
ெக��யாக இ��த எ�ைன �ர�� �ர�� அ��த
ேபா�� ��வ��க� �� வைர��� வ�வ�� ம���

�ைற�தபா��ைல.
எ�ைன
எ�னா�
மா���
ெகா�ள�� ��ய��ைல. எ�ைன� ����� உ�ள
20��� ேம�ப�ட ந�ப�க�� ப�டாள�ைத��
�ைற��� வ��� ெத�ய��ைல.
ஒ�ெவா� நா�� ������ தாமதமாக� ெச���
அ�த இர� ேவைளக�� ��ப�க கத�கைள�
தா�ேபா��� �ற�க��டா� எ�ற க�டைளேயா�
கா����பா�. இ� ெத��� ���ற� ெகா�ைல��ற�
வ�யாக ��கா����� கவனமாக� கா�ைவ�� ஏ�
��ப�க கத� வ�யாக வ�� �����பாக�
சேகாத�கைள எ��� உ�ேள வ�� ேச�� ேபா�
ச�யாக� கா����� அ��க� ெதாட��வா�. பா���
க�ேச��ட� ப�கவா��யமாக இ� ��ன� இைச���.
இர� சா�பா� இ�லாம� க��� தா� ��க
ைவ���ள�.
ஆக�� 25 2001 அ�� அவ� இற�த ேபா� �க�
தாமதமாக�தா� ������ வா��� ெகா����த
என�� வ�� ேச��த�. ெச�ைன����� ேப����
ஊ��� வ�� ெகா����தவ���� ���� ேப���
�ைலய���, ெந�� வ��னா� அ�த அ�காைல

ேவைல�� ெநா�� ெபா��� இற�� ேபானா�.
ந��ர�� ேபா�� ேச��த ேபா� அ�பா��
சடல�ைத� பா��த ேபா� ெதாட�க��� எ�த� சலன��
மன�� உ�வாக��ைல. இவ� சா��� நா�� ஒ�
வைக�� காரணேமா? எ�� �ட� ேதா��ய�. அவ�
எ��பா���� கா����த வச�யான ெப�கைள எ�லா�
�ற�க��� ஒ�ெவா��� த��� ேபா� எ�
ச�ம�த�ப�ட �சய�க�� ெரா�பேவ ெவ����
ேபா���தா�.
காரண�
��������
�க�
ேபாரா�டமா� வா��� வ����த என�� அ�த வ�ட�
�த� ப��� ஏ� ஒ� ��வன��� (உ�ப��)
தைலைம� ெபா����� உய�����ேத�. அ�த வ�ட�
தா� அ�பா இற����தா�.
ெதா�� வா��ைக�� நா� அைட�த ேதா��க�
ஒ�ெவா����� அ�பா தா� காரண� எ�� உ��யாக
ந�����ேத�. ந��ட� இ�லாத �றைமக� அைன��
அவ� க��� தராதேத எ�பதாக என��� உ�வக�ைத
உ�வா�� ைவ����ேத�.
ந�ைம அட�� அட�� ைவ�த காரண�தா� பல

�த�க�� �� த�������ேறா� எ�பதாக�தா�
ஆ�றாைம��
ெவ�������ேற�.
அவ�
��ட���� ெசய�ப����தா� �க� ெப�ய அள��
ெசா���கைள ��வா�க� ெச����க ����. அவ�
�������தா� �லைர� ெச�� பா�����தா�
அ�ெபா�ேத என�� அர� ேவைல �ைட�� இ����.
ஆ� ��ைளக� ஒ�ெவா�வ���� உ� �றைம��
வள�
எ�பதாக�தா�
ெவ�ேய
அ���னா�.
வா��ைதக��
தய�
தா�ச�ய�
இ��கா�.
���யமான �ேசட�கைள� த�ர ம�ற இட�க����
த��கைள அ��� ��வா�. எவைர�� ந�ப மா�டா�.
எவ�ட�� அ��ைர�� ேக�க மா�டா�. த�ைன�
����� எ�ன நட���ற� எ�பைத� ப����
ேயா��க
மா�டா�.
ம�றவ�கைள�
ப���
கவைல�பட�� மா�டா�.
தா� உ��. த� ேவைல��� எ�பைத�தா� த�
வா��ைக ெந��ைறயாக ைவ����தா�. கால�ேதா�
ஒ��� ேபாக ��யாத �ைல�� தா� வா���
ெகா����தா�. �����ட கால� க�ட�����
உ������ வ�த ��யவ�க� ஒ�ெவா�வ�� வளர

வளர இவரா� த�ைன வள���� ெகா�ள��
��ய��ைல. த� இய��கைள மா��� ெகா�ள��
��ய��ைல.
எவ���� மனத��� �ேராக� ெச�ய��டா�
எ�பைத ���யமாக� ெகா�டவ�� ெகா�ைகக�
என��� த��ப�ட �ைற�� ம����ைய� த�த
ேபா��� கால���ேக�ப ��ய �ய��க� �ட�
ேதைவ��ைல எ�பதாக வா��தவ�� ெகா�ைகக�
தா� எ�க��� அ�க எ��சைல�� ேகாப�ைத��
உ�வா��ய�. தா�� வளராம� எ�கைள�� அ�ட
�டாம� தா� ேச��த ெசா���கைள அைடகா�தா�.
ஊ�� வா��த பல�� ��� தைல�ைறகளாக� கா��
வ�த
ெசா���கைள
ெமா�தமாக
������
ெவ�ேய�ய ேபா��� இ�� வைர��� அவ�
ச�பா��த எ�த� ெசா���க�� ேசதார� இ�லாம�
தா� இ����ற�. அவ� த��க���� ���த� ேபாக
இ��� இ����ற�. அ�பா இற��� வைர���
உண� தா� வா��ைக. �� தா� �ரதான� எ�பதான
��ய வ�ட����� ெபா���� ெகா�ட அவ����
உலக�ைத அள�� பா��� �ட ேவ��� எ��

ேபாரா�� பா��த என��� உ�வான �ண��க�
நா��� நா� அ�கமானேத த�ர� �ைற�தபா��ைல.
கா� ��றா��க� கால� அவைர ெவ���� ெகா�ேட
வா��த வா��ைக�� எ� �ழ�ைதக�� கால�
தட�கைள� பா��த ேபா� அ�பா எ�ற ��ப���
�த� �ைறயாக ம�யாைத உ�வான�.
�ழ�ைதக�� ம���வ���காக அைல�த ேபா� தா�
அவ�� உ�ைமயான �ப� ���த�. �ழ�ைதக�
ப����� ெச�ற ேபா� தா� எ�தைன அ���யாக
இ����ேளா�? எ�பைத உண��� பா��க ���த�.
இ�� அ�மா வா�����த வா��ைகைய �ைன���
பா��க ����ற�. அவ�� அசா��யமான ெபா�ைம
இ�� எ� வா��ைக�� வ�கா��யாக இ���ற�.
அவ� �க� ெப�ய ப�டாள����� சைம��� ேபா��
உைழ�த உைழ�� இ�ன�� நா� உைழ�க ேவ���
எ�� உ��� த����ற�. ����� ��த ம�மக��
ெகா�ரமான ச����த�ைமைய� த�ேபா� வா���
ெகா������
ெப�க��
மேனா�ைலேயா�
ஒ���� பா���� ெகா�ள ����ற�. �ைறக�

இ�லாத ம�த�கேள இ�ைல. ஆனா� �ைறகைள
���� ���ப�ைத� கா�தவ�க�� வா��ைகைய�
ப�� இ�ேபா� தா� ேயா��க ����ற�. அ�பா���
எ�த வைக��� நா� ம����ைய� தர��ைலேய
எ�ற
��ற�ண��
மன����
இ���
ெகா�ேட���த�.
���ப��ன� ��மண�ைத ஏ�பா� ெச�� உ�� ெச�த
ேபா� அ�பா இற�� ��� மாத�க� ������த�.
எ�ைன ��� �ட��டா� எ�� மாமனா� அவசரமாக
இ��தா�. ஏேதாெவா� வைக�� அவ��� ம�யாைத
ெச��த ேவ��� எ�� மன�� ைவ����ேத�.
மாமனா�ட� ஒ� வ�ட� ��ைமயாக ��ய���
எ�� கா����க� ெசா�ேன�. ஊ�� பழ�க��� தா�தா
அ�பா ெபய�கைள� �ழ�ைதக��� ைவ�ப�
வா��ைக. ஆனா� ஆ� �ழ�ைதக� வ�தா� எ�ைன�
ேபால இ��� ��வா�கேளா எ�� இய�ைக
�ைன�தேதா ெத�ய��ைல.
ஒ���� ��றாக� ெப� �ழ�ைதக� வ�� ேசர இ��
�வ�� எ�கைள� ெகா�டா���றா�க�. இ�ேபா�
எ�க� �ழ�ைதக� தா� என�� அ�பாவாக

இ����றா�க�.
காரண� இவைன� ���தேவ ��யா� எ��
�ல��யவ�� ேப��க� தா� எ�ைன� ேப�யா���
ெகா�� இ����றா�க�. ������ �ைழ�தா�
அைம�யாக இ��க ேவ��� எ�� எ�கைள
வள��தவ��
ேப��க�
இ��
ேக��களா�
�ைள�ெத����றா�க�. “உ�க கால� ேவ�. எ�க
கால� ேவ�” எ�� ச�சமமாக ேப���றா�க�.
அைம�யா� வா�வ� தா� உ�ைமயான வா��ைக
எ��
உண���ய
அ�பா��
வா��ைக��
த��வ�கைள�தா� இ�ேபா� நா�� கைட�����
ெகா������ேற�.
ஆமா� பல சமய� �ழ�ைதக� ேக��� ேக��கைள
எ��ெகா�ள ��யாம� அழகா� ஒ����ட�தா�
ேதா����ற�. ஏ�? எத��? எ�ப�? எ�� ேக���
பழக ேவ��� எ�� ெசா��� ெகா��த �ைல��
இ�ேபா�
���
ப�க������
�றாவ���
�னா���
ஒ��
ேசர
எ�கைள�
தா���
ெகா�ேட����ற�. ���� எ�னா� சமா��க
��யல? எ�� ெசா��� அள���� �ன�ேதா��

வா��ைக அதகளமாக� ேபா�� ெகா�ேட����ற�.
அ�� அ�பா�ட���� ஒ���� ெச�ற கா�க�
இ�� �ழ�ைதக�� மா�� ெகா�ேட�����
எ��பா���கைள� பா��� ������ ����ற�. நா�
எ�த� ெதாட��ய �ற� எ�ைன� ப�� எ��� பா��த
ேபா� �ழ�ைதக�� வள���ைய, அவ�க� கட��
வ�த கால�� தட��ைன எ��� ெகா�ேட வ�ேத�.
அவ�க�� மா�� ெகா�ேட வ�த �ணா��ய�க�,
அவ�க�� ப��க�. ப��க� ெகா��த க��, க��
ெசா�ன பாட�க�. க�ற பாட�க�னா� அவ�க�
எ���� ெகா�� வா��ைக� த��வ�க� எ��
ஒ�ெவா�ைற�� எ�த� ெதாட��ேன�. இத� �ல�
த�ேபாைதைய� க����ழ�, மாறாத இ��ய�க��
�ைறக�, �ழ�ைதக� அ�ப���� ெகா�� இ����
��ப�க� எ�� ஒ�ெவா�ைற�� எ�த ���த�.
�ழ�ைதக�� வள��� ���� ேயா��க ���த�.
ந��தரவ��க��� இயலாைமைய� ப�� எ�த வா���
அைம�த�. மா�ய �ழ�� ந�ைம� ெபா����
ெகா�ள ��யாத ேபா� உ�வா�� மனஉைள�சைல
���� ெகா�ள ���த�.

ெமா�தமாக ஒ�ெவா�ைற�� ேச���� பா��த ேபா�
இ� ஆவணமாக� ெத��த�.
எ� வா��ைக�� ஊேட ெப�ற அ�பவ�க� ப��த
பல�� த�க� வா��ைகேயா� ஒ���� பா����
ெகா�ள ���த� எ�றா�க�. வைலப��க�� வா��த
பல���� நா� எ��ய இ�த அ�பவ�க� ���த�
எ�பைத �ட இ� ேபாலேவ நா�க�� எ�க�
�ழ�ைதகைள வள��க ஆைச�ப���ேறா�.
உ�க� எ����க� �ல� பலவ�ைற�� எ�களா�
க��� ெகா�ள ���த� எ�றா�க�. எ� எ������
�ைட�த
�ம�சன�����
அ�பா�ப�ட
ஒ�
����ண�� என��� �ைட�த�.
காரண� எ� அ�பா என��� உ�வா��ய தா�கம�.
ெவ���கைள ம��ேம �ம�தவ�� வா��ைக
அ��பைட�� அ���� ஏ�� த���� மன�
உ�ளவனாக� இ��பா� எ�பைத ��க� ெதாட���
வா���� ேபா� உ�களா� உணர ����.
அ�ெப�ப� ப�ர�ப�� ேபா� தா� அத�� உ����

வ���ற�. உ�ேளேய ைவ��� ெகா����தா�
அத�� எ�த� பல�� இ�ைல. அ�த அ�� �ல���
மைன� �ல� �ைட�க����. எ�லா� சமய����
எ�ேலா���� �ைட�� ��வ�� இ�ைல. பர�பர�
ச�யான �த��� ���� ெகா��� ேபா� ம��ேம
இய�பாக இ����. ஒ� ப�க� �� ம�ப�க�
�ைற�தா� அ��� �ர�சைன உ�வா� அ�
��வ�ப�
ஆ����
வா����
உ�ளதா�
ஏற��ைறய ���ப வா��ைகெய�ப� க�� ேம�
நட��� கைத தா�.
கால மா�த�க� ெகா�� வ���ள ெதா�� ��ப
வள���க��, ������ இ���� ெதாைல�கா��க�
கண�க�ற �ஷ�கைள�� ந��ட� �ைத���
ெகா�ேட���பதா�
கவன�ேதா�
வாழ
ேவ����ள�.
ஆனா� ந� இ��ய ச�க��� �ழ�ைதக� தா�
கணவ� மைன�ைய� ேச��� வாழ ேவ��� எ�ற
எ�ண�ைத ஒ�ெவா� சமய���� உ�வா��
ைவ��� ெகா������றா�க� எ�ப�� உ�ைமேய.

நா� இ�ேக பா��த வைர��� அவரவ� �ழ�ைதக�
ப����� ெச��� ேபா� தா� ெப��பாலான
���ப�க�� கணவ� மைன��ைடேய உ�ைமயான
அ�கைற உ�வா��ற�. காரண�, அ�ேபா� தா�
இ�வ������ இ���� நா� � எ�ற ஈேகா
�ழ�ைதக� �ல� ெகா�ச� ெகா�ச� ெகா�சமாக
அ��க�ப���ற� ந�மா� �ழ�ைதக� வா��ைக
ப�ேபா���ேமா? எ�ற அ�ச��னா� ���ப���
அைம� உ�வா��ற�.
அ�ேவ உற�� ச����� த�ைம ெக���
ேபாகாதவா� இ��� ����ற�. �ழ�ைதக��
ஒ�ெவா� க�ட வள����� �லேம இ�ேக பல
கணவ� மைன��� உ�ைமயான காத� அ�பவ��
���� ����ட� ெதாட����ற�.
��கார� கணவ� �ழ�ைத�� ேம� உ�ள பாச��னா�
த� இய��கைள மா��� ெகா�ட பலைர��
பா����ேள�. மக� வள�����டா� எ�ற பய���
ஊ� ேம��த மைன� மா�ய த�ைம�� பல
பாட�கைள�
த���ள�.
வள���யைட�த
ேமைலநா�கைள� கா���� ���ப� பாச� எ�ற ஒ�

வா��ைத தா� இ��யா�� இ�� வைர���
�ைறபா�க�ட� உ�ள ஜனநாயக�ைத� கா�பா���
ெகா�� வ���ற�.
இ�ேவ தா� ந� இ��ய நா�ைட ஒ� ச��� ேபால
இைண��
ச����த�ைமைய
வள����
ெகா�����ற�.
எ�க� �ழ�ைதக� த�ேபா� ஐ�தா� வ���
ப����றா�க�. இ��� ஏ� வ�ட�க�� �வ��
க������ ெச�� ��வா�க�. அ�ேபா� அவ�க��
உலக� ேவ��தமாக இ��க����. எ�ண�க�
��ைமயாக மா������. இ�� இவ�க� எ�க� ��
கா��� அ�� �ட மா��ட வா�����. அ�த
உலக��� நா� (நா�க�) இ��ேபனா எ�� ெத�யா�.
எ�னள�� எ� அ�பாைவ� ேபால� ச�யானைத
ம���
இவ�க����
ெச��
ெகா������
�சய�க� அவ�க� மன�� த�� அ�ல� வ��ைற
ேபால� ேதா�����க����. இ�ேபா� ெவ�ேய
கா��� ெகா�ள ��யாத �ைல�� �ட உ�ேள
ைவ����க����.

காரண� நா�� அ�ப��தாேன ேயா�����ேத�..
அ�ேபா�
நா�
(நா�க�)
இ��ல��
இ�லா��டா�� �ட எ� �ழ�ைதக� இ�த
எ����கைள� ப��க����. அ�ேபா� அவ�க�
மன�� ேதா�ற���ய ேக��க���� �ல ப��க�
இ�த எ����க� �ல� அவ�க��� எ��கால���
�ைட�க����?.
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3. சர�வ� ��யாசாைல

���யாசமான ெபய� ம��ம�ல. நா� ப��த இ�த
ஆர�ப�ப���� க��ட�� கைல���கமா� இ��
வைர���
இ����ற�.
�க�
���யமாக�
ெத�யா��டா�� இ�த� க��ட வய� ஒ� ��றா��
கால���� ேம� இ��க����. இ�� வைர��� எ�த
இட���� ஒ� ��ச� �ட இ�ைல. த�ேபா� உ�ள
ந�ன ெதா�� ��ப� எ����லாம� ெச�� நா���
ப��க�� உ�ள க��ட� த�ைமகைள� ேபால
��ைட�சா��
�ல�
க�ட�ப�ட
க��டமாக
இ��கலா�. ெச��நா��� ப���� உ�ள ஒ�ெவா�
��க��� நா� பா���� உைழ��� அ�ப����

இ�த� ப�� க��ட���� உ��.
ெச��நா���ப����
வா��த
ஒ�ெவா�வ��
அ�த�த காலக�ட��� ப�மா, மேல�யா,��க���
எ�� �ைர கடேலா� �ர�ய� ேச��த ெசா��களா��.
இ�த� ப�� ��� இராமநாத�ர� மாவ�ட� எ�ற
எ�ைல���
இ��த�.
���
ப��ெபா�
���ராம��க� எ�� மா� த�ேபா� �வக�ைக
மாவ�ட� மாவ�ட��� காைர��� தா�கா�� உ�ள
��வய� எ�ற �ராம��� உ�ள�. ெச��நா��� ப��
எ�ற�ட� ெவ�� ெச��யா�க� ம��ேம வா��த
ப��
எ��
எ���ட
ேவ�டா�.
எ�லா�தர��ன�� ப�ேவ� ஜா� �ல���� வா���
ெகா������ ப��யா��.
இ���ள ��க� ஒ�ெவா��� ெப�தாக இ����.
���� வாச�ப�, �ைல�ப�, எ�� ெதாட��
ஒ�ெவா� இட�க��� த�� ேவைல பா��தவ�க�
த�க��
கைல��றைமைய�
கா�����பா�க�.
உணைவ ர���� ��ற ��ட�� ஆ��க�,
கைலயா�வ� எ�பைத� த�க� இ� க�க� ேபால
ைவ�� பா��த ம�க�� வா��த ப����.

வா��ைக ���க மன அைம��� ���ய��வ�
ெகா��� வா��த அ�தைன ெப�யவ�க�� இ��
ேபா�� ேச�����டன�. இ�� இ�ேக ந�ன�க�
உ�ேள ���� �ட ஊ� ���க ����கண�கான ந�ன
ரக அர� ஆைலக� உ�வா� ெதா�� நகரமாக
மா���ட�. அ�� ஆைலக� �ல� அ�ய�
த����, �ைக�� ஊ� ���க� பர� ெகா��
இ����ற�.
இ�த�ப�� ெய� ���� ��க���ைடேய
இ���ற�.
��தாக
இ�த
����
வ��
ெச�பவ�க��� இ�ெவா� ப��ெய�� ச�ெட��
ெத�யவா���ைல. இ�ேபா� உ�ள ப��க� ேபா�
���ற� ெப�ய �டேலா ������ அைடயாள�
ெசா��� அள��� எ��� இ��கா�. ப����ட�
���� ெவ�ேய வ�� மாணவ ��ட�கைள ைவ��
தா� க�� ெகா�ள ����. ேதச த�ைத மகா�மா
கா�� �த� கா�� ெப�யவ� வைர��� உ�ள
அ�தைன
�ரபல�க��
இ�த�
ப����
வ���ளா�க�. ப�� ��வாக� கட�� வ�த பாைத
�ய�����ய�.

க��ட��� உ�ேள �ைழ�� ெபா�ேத ெப�ய
இ��பாலான ெவ�� �லா� ேபா�� �ச�ப�ட
வ�ண� கத� ந�ைம வரேவ���. ���யமான
����ன�க� அைழ�பாள�களாக வ�� ேபா�
ம��ேம இ�த� ெப�ய கதைவ �ற�� ைவ�பா�க�.
ப�� நா�க�� அ�� உ�ள ��ய க���கதைவ
�ற�� மாணவ�க� உ�ேள ெச�லேவ���.
இ�த �ைழ� வா����� ெச���தா� பா�ைவ��
நா� ேமேல ேநா��னா� க��ட��� ேம�ப����
அைர வ�ட வ�வ அல�கார� �வ��� சர�வ� �ைண
வா���� ெகா����பா�. அவைர� ��� ஒ�வ�ட�
இ��கா�. அ�த இட��� ப���� ெபயைர ந�மா�
பா��க����.
இ�� வைர��� ப�� ��வாக� த�யா�ட�
இ��தா�� அர� �� உத�ேயா� தா� �ற�பாக
நட�� வ���ற�. ப��ைய க��� ெகா��த அ�த�
���ய ஆ�மா இ��� ெசா��க��� இ��க����.
நா� பா��தவைர��� எ�த� பாரப�ச�� இ�லாம�
தா� ��வாக� இ��த�.

இ�ேபா� ெப�க� உய��ைல ப��யாக மா���ள�.
ப�மா�த� காரணமாக வ�த ஆ��ய�க� �த�
உ�ேளேய ப����� ெகா������ ஆ��ய�க�
வைர��� ஓ�� ெப�� வைர��� இ������றா�க�.
ஆ��ய�க����
ெப��பாலான
மாணவ�க��
���ப� ���ல� ந�றாகேவ ெத��� இ����.
�க ெந��கமான மாணவ�கைள ஜா�� ெபயைர�
ெசா��,
த�க����
���தமான
ந�க�
வா��ைதகைள�� ெகா�� அைழ�பா�க�. இ���ள
��ஆ� ச�டெம�லா� ��ப� ஆ��க��� ��
இ�ைல.
ப�க���
உ�ள
அ�ப����
ேம�ப�ட
�ராம�க����
ெதாட�க�
கால���
இ�த�
ப����ட� ெப�ய வர��ரசாத�. ஆனா� �ராம���
இ��� வ�� ப��த பல�� �ன�� ஏேதாெவா�
வைக�� �ர�ப� வா�காம� ேபாவ� அ�தாக
இ����.
���யமாக
����பாட�ைத
எ��
வராதவ�க��, ஒ���க� த�மா�பவ�க�� உைத��
ேச���
வா��வ���.
வய��
வா��மா�
வா��தவ�க�� வா��ைக�� ���� பாட�க���

���ய� �ைற�. ஆனா� இ� ேபா�ற ���ைல��
வள���, வா��� வ�த மாணவ�க� இ�� உலக�
���க� பர� உய��த பத�க�� இ����றா�க�.
ப���� உ�ேள �ைழ�த�� அைரவ�ட வ�வ
�ெம�� தள�� ந��� ெகா�ேய�� மர��
இ����. வார��� ெதாட�க நா�� இர�� ப�க��
உ�ள அைரவ�ட வ��� ேத��ெத��க�ப�ட
மாணவ�க� �ைற�பாக ��� ஒ� மாணவ�
தைலைமயா��ய� அ�ேக ��� ெகா�� அ���
உ�ள ப�� ��க���� ேக��� அள����
�ன�ேதா�� உ��ெமா� ெசா�ல ேவ���.
நா� பல�ைற ெசா����ேள�. ெகா� வண�க பாட�
எ�ேலா��
ேச���
பாட
உட���
உ�ள
ேசா�ேப��தன� ��� ���ண���யா� வார�
ெதாட���. ஆ��ய� வராத நா�க���, ம�ற
ேநர�க��� இ�த �ைழ� ப��க�� அம���
ெகா�� ச�த� ேபா�� வா��பா� ெசா�லேவ���.
ஓேரா� ஒ��. ஈேரா� ெர�� எ�ற ெமா�த
மாணவ�க�� ச�த�� இ��� எ� கா�க��

ஒ���� ெகா�����ற�. ெகா�க�ப���� ஒ�
ப�கவா��� ம�ழ�� மர�. அதைன ஒ��ய
எ�ைல��வ���
ேம�
ெப�ய
ம�
க��
ெதா�க�ட�ப������. இ�த ம� எத�காக எ��
என��� ெத�யா�. ஆனா� நா� ப��த எ��
வ���க� வைர��� அ�த ம�ைய ���ைற
நா�க�� ந�ப�க�� ேச��� அ���� பா��தேதா�
ச�. ேவ� எ�த நா�� அ�த ம� ஒ���
பா��த��ைல.
ம�ழ�� மர����� �ேழ இ���� இட��� தா�
ஒ�ெவா� �ன��� காைல ேநர���� நா�
��ய�ெகா�ைட ைவ�� �ைளயா� ட�ச� ைப���
ேச��த ெபா��ஷ�ைத பா�கா�� ைவ���ேள�.
வ��� ���� வைர எ� ட�ச� ஒ� ப�கமாக�
ெதா���
ெகா�ேட�����.
உ�ேள
உ�ள
��ய�ெகா�ைட த�த சலசல��� ச�த� தா� உட�
ப��த பல�� ெபாறாைமைய உ�வா���� இ���ற�.
ம�ழ�� மர��� எ�� �ற� ஒ� ேக��� அதைன
ஓ��ய ���ற ச��� உ��. இ�த� ச��� உ�ேள
�ைழ�தா�
ப����
���ற����
ந�மா�

ெச���ட ����.. ��னா� தா� ச��ண���ட�.
இதைன ஒ�� ெதாட��வ� தா� �ைளயா��
ைமதான�. அதைன� தா�� ப�கவா��� ப�க�
வ�தா� ெப�ய கா�வா�� அதைன ஒ��ய ெகா��மர�
இ��த ம�ெறா� ேதா�ட ���� எ�ைல��ற��
ெதாட���.
எ� �� அ��� இ��த காரண�தா� ப����
ேபாட�ப�� ம�ய உணைவ ஒ� நா� �ட நா�
சா���ட��ைல. ஆனா� ேகா�ைமைய அள�க,
��ைடைய
நக���பவ�க���
உதவ
எ��
வ���ைற��� ெச�லாம� பா��ர�க�ட� உ���
�ர�ட���. ��ைட����� எ��� சா����
அ�த� ேகா�ைமேய என��� ேபா�மானதாக இ��த�.
���ற�
உ�ள
சைமய�
ப����
ெவ�த
ேகா�ைமைய�
�ைவ���
பா��த��,
��
ெபா��காம� கத�ய�� இ�ேபா� �ைன���
வ���ற�.
இ� மற�� ேபான இற�தகால�. ஆனா� அ�தா�
இ�ைறய எ� வா��ைக�� அ��வார�.
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4. ஊ�� வா���

எ��ைடய வா��ைக�� நா� ப��த ��தக�க�
எ�தைன ஆ�ச�ய�க� த�தேதா அ�த அள��� நா�
பா���� சக ம�த�க� அ�க அள� ஆ�ச�ய�ைத�
த���ளன�. காைர����� அழக�பா க�����
ப�ட� ெப�� ����� வ�� ேச���, �ன�ேதா��
ச�����
ெகா���க��
ம�த�க�
அ�பவ
பாட�கைள� த�தப�ேய உ�ளன�.
நா� த�ேபா� இ���� ஆய�த ஆைடக� ஏ��ம��
�ைற�� �ழ��� ெகா������ �ேரா, அெம��க�
டால�, ���ட� ப��� இ� ேபாக ம�ற நா��� பண�

ப�வ��தைனகைள�
ைகயா��
ெகா������
எவ�� ெம�த�ப��த ேமதா�க� அ�ல. ெப��பா��
ஒ�ெவா�வ��
அவ�க��
��
வய��
���ழா�க�� ����ய டால� ெச�� �ட வா�க
��யாம� த��தவ�க� தா�. உ���� ெதாட��க��
�ன�ேதா�� ����� ேநா�� வ�� ெகா������
ச�வேதச ெதாட��க�� என� பலதர�ப�ட ம�கைள�
பா���� ெகா�ேட�����ேற�.
ெமா�த��� இ�த வா��ைக எ�ப� �க அழகான�.
ெட�ஷ�, ேகாப�, எ��ச�, ஏமா�ற�, த���,
ெபாறாைம, �ேராத� எ�� எ�தைன ச�கட�க�
இ��தா�� இைவ அைன��� ஏேதா ஒ�ைற என���
க��� ெகா���� ெகா�ேட தா� இ���ற�.
இ�ேபா� �ட எ� ெசா�த ஊ���� ெச��� ேபா�
அ�ேக உ�ேள வா��� ெகா����பவ�கைள
அவ�க� வா���ெகா������ வா��ைகேயா� எ�
வா��ைகைய ஒ���� பா���� ெகா�வ���.
இ���ட�, உற�க�, உண��� ம��ேம அ�க
���ய��வ� ெகா��� வா��ைகைய �����
ெகா�� ���றா�க�.

ஆனா� என� ஊ����� 300 �� ெதாைல�� உ�ள
������ தா� �ன�ேதா�� எ�தைன எ�தைன
மா�ற�க�?.
இ�ேவ தா� ஏராளமான அ�பவ�கைள� த��
ெகா�ேட�����ற�.
த�ன���ைக,
உைழ��,
ெதாட�� அ���ட�,ேஜா�ட�, எ�க�த�,ைகேரைக
ேபா�ற பல க�க���� ெத�யாத ச��கைள நா�
ச����� ஒ�ெவா�வ�� ஏேதா ஒ� வைக��
அவ�க� வா��� ெகா������ வா��ைக அ�பவ�
�லமாக உண���� ெகா�����றா�க�.
ந� ெசய�பா���� அ�பா�ப�ட “ஏேதா ஒ��”.
ஆனா� இ�த ந���ைகக� தா� இ�� பல����
�த�� ேபாட� ேதைவ��லாத லாப� ெகா����
ெதா��. இ�� ��க� ெதாைல�கா�� �ள�பர���
வ�� ெகா������ �ள�பர�கைள கவ���
வ�தாேல இ� ��ய����.
அர�ய� தைலவ�க� �த� �ைர ந�ச��ர�க�
வைர��� ெவ��பைடயாக� ெசா�லா��டா��
அ���ட�ைத ஒ�ெவா� வ���� மைற�கமாக

நம�� உண�����றா�க�. ந�ைம������ நம���
ெத�யாம� பல �சய�க� உ�ள�. ஆனா�
எ�ேலா�ேம இ���� ெசா��� ஒேர வா��ைத
“உைழ��க� ��ேனறலா�.”,
ஆனா� இ��யா�� 120 ேகா� ம�க���� உைழ���
ெகா�� தா� இ���றா�க�. ஆனா� இ��
வைர��� இ��யா�� 40 ேகா� ம�க� ���
ேவைள�� சா��ட ��யாத �ைல�� தா� வா���
ெகா������றா�க�.
த����லாதவ�க� அ�தைன ேப�க�� நம���
தைலவ�களாக இ���� ���ைல�� ம�க���
இ���� இ�த ந���ைகக� தா� வா��ைக��
வ���ைணயாக மா�����ற�.
இைத�தா� “���பய�” எ�ற ஒ� வா��ைத��� ந�
இ��ய�க� ����� ெகா�� ச����த�ைமேயா�
வாழ பழ� ����றன�. அ��ஷட� கைலகைள ந��
வா��தவ�க�� உ��. இைத ம��ேம ந�� ெக��
அ��தவ�க�� உ��.

�������� நா� வ�� ேச�����த ேபா� எைத��
கவ��க� ேதைவ��லாம� கால�க� ஓ�� ெகா��
இ��த�. காரண� வ�ைம��லாத இளைம� ப�வ�.,
அ�ேவ ச�க அ�பவ�கைள� கவ��க� ெத�யாம�
கட�� வ�தா� ��ட�. ஆனா� இ�ேக வா��ைக��
த�ைம மாற� ெதாட��ய�. எ�ைன� ச�க��� �ைல
����� ெகா�ள ேவ�����த�.
ஒ�ெவா�ைற�� அவசரமா�� கட�க ேவ��யதா�
இ��த�. �ைட�த ேவைலகைள� த�க ைவ���
ெகா�ள ேவ��ய அவ�ய�� அத� �ல� உ�வா�க
ேவ��ய ���ப வா��ைக�� அவசரமாக எ�ைன ஓட
ைவ��� ெகா����த�.
����ய ெதா�� வா��ைக வைர ஒ�ெவா��� வ��
ேச��த�. ேதா��க�� �யர�க�� ந�ைம� தா���
ேபா� தா� ந� ஆ�மன� ����� ெகா���ற�.
அ�ேபா� தா� ந��ைடய கவ��� �ற���� ��ய
ச�� �ைட���ற�. �த� இ�ப� வ�ட�க��
���ப��ன� எ� ேம� ைவ����த பல கவைலக��
எ��ைடய இைற ம���� ெகா�ைக.

அ� ெவ�� ெகா�ைகயாக இ��தா�� �ட�
பரவா��ைல. இைற ெகாைலயாக இ��த காரண�தா�
நா� ெச�� ெகா����த ஒ�ெவா� �க��க��
���ப��ன��
ச�க
அ�த��
�க��
பா��க�ப�ட�. வ�� ெசா�ல���யவ�க� அ�தைன
ேப�க�� ெகா�� வர���ய ���ய� ��ற�சா���
��டா�க�ட� ேச��� ேகா��� உைட��� �த�
ேத�காைய எ��� ��� ெகா�� இ����றா�
எ�பேத.
அவ�கைள� ெபா��தவைர��� அ� ேதாஷ� க��த
ஒ� �க��. அ�ேவ எ��ைடய பா�ைவ�� ���
���க ேவ��ய ஒ��. எ��ட� இ��த அ�தைன
ேப�க�� அ�ப��தா� ���� ெத�யாம� ���ேதா�.
ஊ����
இ����
வைர���
அ�ப��தா�
வா��ேதா�. ெகா�ைக ெகா�ட அ�தைன ேப�க��
இ�� மா���டா�க�. தாமதமாக எ�றா�� நா��
�ட மா��தா� ேபா��ேள�. காரண� அ�பவ�க�.
சைத�� இர�த�� நர��மா� வா�� ஒ�ெவா�
த��ப�ட ம�த�கைள�� அவ�க�� அ�பவ� தா�

�த�� ��மா���ற�. க��� த�த ஆ��ய�கைள �ட,
க��� ெகா�ள உத�ய ��தக�கைள �ட இ�த
அ�பவ�க� தா� ஒ�வைர தைலவராக ம�ெறா�வைர
த�தைலயாக மா��வ�� ���ய� ப�� வ���ற�..
நா�
எ�
வா��ைக��
ச���த
நப�க��
���யமானவ�க�� ஒ�வ� ��� ��ேகச�.
��. ��� ��ேகச�.(MUTHU MURUGESON),
எ�ேபா�ேம த��ைடய ெபயைர த�� ஆ��ல�
இர���� எ�த���யவ�. இ�த� ெபய� தா�
எ��ைடய ெமா�த வா��ைகைய�� �ைச ����ய
ெபய�, ��மண���� ��� நா� த�����த
அைற�� வ�த ந�ப� ஒ�வ� இவைர என��
அ��க�ப���னா�. அ�ேபா� இவ� ம�ைர��
��நக�� வா��� ெகா����தா�. ந���ைகக����
உைழ����� இைடேய ேபாரா�� ெகா����த
எ��ைடய அ�ைறய ����� வா��� ���
���பமாக இவ�ைடய அ��க� �ைட�த�.
“உ�க� மன��ழ�ப�க� �ர ேவ��� எ�றா�
இவைர� ேபா�� பா��க� ” எ�� ந�ப� இவ��

�கவ�ைய� ெகா��� ��� நக��� ��டா�.
�கவ� க�� ���� ������ �ைழ�த ேபா� கத�
��பா ம��� நா� �ழ ேவ�� அ�����த அ�த
ஒ��யான உ�வ� எ�ைன வரேவ�ற�. �� ���க
��தக� ��ய� தா� அ�க� ெத��த�. ��மண�
ெச�ேத
ஆக
ேவ���
எ��
�ர���
ெகா����தவ�கைள �ற ��யாம�� எ��ைடய
ல��ய�க� பா� அள�� இ��த காரண�தா�� ஒ�
வ�கா�ட� ேதைவயா� இ��த�. ஆ��க� சா��த
எ�ண�க��, இ�த “ உல�� உைழ����
அ�பா�ப�� ஏேதா ஒ�� இ���ற� ” எ�பைத
உண��த ேநர��� தா� இவைர� ச���ேத�.
��� �ைற ெதா�� ��யான ெவ�நா���
பயண�க� ��� ேபா��ட, �த�� ேபா�� எ�ைன
உ�கார ைவ�� அழ� பா��க கா����தவ�க�
ஒ���� ேபா��ட �ைன�த ஒ�ெவா��� தைல�ழாக
ேபா�� ெகா����த ேநர��� தா� இவைர�
ச���ேத�. அ��த���� �ைற� கா��� �றாவ���
ெதாட���யாக அ���� ெகா�ேட இ��க எ�
வா��ைக ���� அ�கமாக ேயா��த காலம�. அவ��

வ�கா�ட� எ��ைடய வா��ைகைய� ��மா��க�
ெதாட��ய�.
அவ�ட� ேப� ���� ���, அவைர� ப�� எ��ேம
ெத�யாம� அவ� ெகா��த ந���ைகைய ம���
�ம�� ெகா�� வ�த எ�ைன எ�ேபா�� ேபால�
����� வா��ைக மற�க��� ��ட�. ��மண�
���� �ழ�ைதக� �ற�� ெபய� ைவ���
���ைல�� தா� ம�ப��� அைழ�ேத�.
��� ��ைதக���� அவ� தா� ெபய� ைவ�தா�.
ேத�ய� இ�ல� வா�க வள�� எ��� அவ� தா�
�த� �தலாக எ��� ெகா��தா�. எ� அைழ�ைப
ஏ�� எ�க� ����� வ�தவ� எ��ைடய ம�மல���
அ��யாய��� ெதாட�க� பகக�கைள எ�த�
ெதாட��னா�.
எ��ைடய அ��ய� க����க� ச�� ��ச வா�க
ஆர���க வா��ைக ஆ�ேவ�� ��மா�� அ��
�த� தா� ஆழமா� ஊ�ற� ெதாட��ய�. 1990
வைர��� த��நா��� ��த ப����ைகயாளராக
இ��தவ�, பல தர�பப�ட அர�ய� தைலவ�க��

ெந��கமாக� பழ�யவ�, அர�ய� கள��� க��க��
ெவ�� ேதா��கைள� ��மா��தவ�ட� உைரயா�ய
உைரயாட�க� என�� வ�கா��யாக இ��த�.
அ�மா�� கா��யவா�. இ�� வைர��� அ�ப��தா�
வா��� ெகா�� இ���றா�. கா�டா� ேபால
ஓ��ெகா����த வா��ைகைய� தன� க�வான
வா��ைதகளா� ஒ������ ெகா�� வ�தா�. இவ�
�ல� ���� ெகா�ட இைற ந���ைக எ�
வ�நட��ய�. ��வ�ணாமைல�� மாத�ேதா��
ெச��� பழ�க� உ�வான�. நம�� அ�பா�ப�ட
ச��ெய�ப� இ�ேக பல���� ம�த �ப�க��
�ல� �ைட���ற�.
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5. ��த�� ெதாட�க� ேந���

ஒ�ெவா� �ைற�� ��வ�ணாமைல ெச���
ேபா��, ெச�ற வ�த �ற�� அ�த ஊைர�ப��, அ��
வாழ�� ெகா������ ம�கைள� ப���� அ�க�
ேயா�������ேற�. இ��யா�� ��த� எ��
����கா�ட�ப�ட இ� ேபா�ற ஊ�க� அ���ள
ேகா��கைள ைவ�ேத வள���ற�. வ�மான�
அைன��� ேகா�����தா� எ�றா�� ஊ��
க�டைம��� எ�த மா�த�� உ�வா���வ��ைல.
உ�வானா�� �ட ஆைம ேவக� தா�. �����ட
���ழா நா�க�� �ட� ெச�பவ�க���� பய��
பல பாட�க�� தா� �ைட���ற�. இ�� இ�

ேபா�ற ��த தல�க���� ெச��� ம�த�க� ஒ�
���லா மேனா�ைல�� தா� ெச���றா�க�.
ெதாட�க��� வா��த ம�த�க� இ� ேபா�ற
தல�க���� ெச�ல �ைன�தாேல தன� வா��ைக
�ைறைய மா��� ெகா�� உண� �த� உற� வைர
உ��� �ற�� பரவச �ைலைய உ�வா��� ெகா��
ெச�றா�க�. பாதயா��ைர எ�ப� ஆேரா��ய���
அ�கமாக இ��த�. இ�� அைன��� மா���ட�.
மைல�� இ���� சா�ைய த���பைத �ட� ேக��
கா� பயண�ைத அ�ப��க� ெச�பவ�க� தா�
அேநக�
ேப�க�.
ம�க��
ேவ��த�க��
மா���ள�.
உட�����
ேதைவ�ப��
அைம�ைய
�ட
ெபா�ளாதார� சா��த ேவ��த�க� தா� இ��
அ�கமா���ள�.
“�ைன�த�ட� ெச�வ�. ேவ��ய�ட� �ைட�க
ேவ��� எ�� எ��பா��ப�” எ�� ��த
உணவக��ைன�
ேபாலேவ
இ��
ஆ��க�
வள����ள�. ���ப�கைள� �ம�� ெகா��

ெச�வத��� ெபய� ஆ��க� அ�ல. அ� �யாபார�.
அ� தா� த�ேபா� நட�� ெகா�����ற�.
ஆனா� எ� ேநா�க� ஆ��க�ைத� தா���� �ல
��த�கைள� ெத��� ெகா��� ெபா��� இ��த�.
��மண� ���த �ல மாத�க�� இர�ைடய� எ��
ெத��த�� அைழ�� உற�க�ட� ெசா�ேன�.
“ேபாடா ����� பயேல. உன�� எ�லாேம
�ைளயா�� தா�” எ�றா�க�.
�ழ�ைதக� ��வ�ணாமைல�� தா� �ற�க
ேவ��� எ�� நா� மன�� ைவ����தப�
ஏ�பா�கைள�
ெச�ய�
ெதாட��ேன�.
��வ�ணாமைல�� மாத� ஒ� �ைற ெச���
பழ�க� எ�ப� மா� வார� ஒ� �ைற எ�பதாக
மா�ய�. அைல�ச�� அவ��ைதக�� எ�றா��
நம��� ���த ஒ� �சய�ைத� ெச��� ேபா� எ�த�
க�ட�� நம�� இய�பானதாகேவ ெத���.
��த சேகாத��� அ�ேக உ�ள ஊ�� தா� ப��
ஆ��யராக இ��தா�. ஆனா� இ� ேபா�ற
�சய�க�� ம�றவ�க�� அ��ைரைய� ேக���

மேனா�ைல�� நா� இ�ைல. அ��க� இ�லாத
��வ�ணாமைல எ�ற ஊ�� அைல�� ���� நா�
����யவா� அைம�த ம���வ�� ெபய� உஷா
க�யா�.
ம�த உ��� வா�� ெத�வ� எ�� தா� ேபா�ற�பட
ேவ���. அவ� கணவ� இற�� ேபான ேபா���
அவ�� இர�� ெப� �ழ�ைதகைள�� �க உய�ய
ப���� இேத ம���வ� �ைற�� தா� ப����
ெகா����தன�. இர�� மக�க�� ப����காக ஒ�
ப�க�., இவ� இ�ேகெய�� மாத� ���க ஓ���லா
ப���
தா�
இ�த�
ேசைவைய�
ெச��
ெகா����தா�.
��வ�ணாமைல அர� ம���வராக�� ப�யா���
ெகா����தா�. அ���ள அர� ம���வமைன��
ப� ����, த�யா� ம���வமைன�� ஏ���
ெகா�ட கடைமகைள ����� த��ைடய �����
ம���வ� ேசைவ ெச�த அவ�� ேநர ஒ����,
கா��� ஆைச�படாத �ணா��ய�கைள�� இ��
�ைன�தா� �ட ஆ�ச�யமாகேவ இ���ற�.

பலசமய� எ� அவசர��� ெபா��� அவைர� ப��
�சா��க
அ����த
அர�
ம���வமைன�ேக
ெச���ேள�. பல�ட�� உைரயா� இ����ேற�.
அவ� ���� நா� பா��தவைர��� வ�த அ�தைன
ேப�க�� �க எ�யவ�களாக�தா� இ��தா�க�. ப��
�பா� எ�ப� �க� ெப�ய ெதாைக எ�பதான பல
ம�த�கைள அ�ேக தா� ச���ேத�. அவைர� ச���த
ேபா� எ� ���ப�கைள�� ஆைசகைள�� ெசா�ன
ேபா� �ேனாதமாக� பா��தா�. ஆனா� கைட���
இ�ப��தா� ெசா�� எ�கைள� �ழ�ைதகேளா�
பாரா�� வ�ய��� ைவ�தா�.
அவ� ெசா�ன
இ���ற�.

வாசக�

இ�ேபா��

�ைன��

“எ�தைனேயா �த�தமான ம�த�கைள எ� ெதா��
வா��ைக�� ச�����ேள�. அ�தைன��� ��க
��யாச�” எ�றா�.
காரண� அவ� �ழ�ைத �ற���� ���த நா�க�,
எ��பா��த நா�க� எ�� அ�தைன�� கட��
ேபா���த�. நா� ெசா�ன நா� ெந��� வ�த�.

அ�� தா� ச�யாக இ���� எ�� அவ�ட� இ��த
���ன� ெசா�ன ேபா� தா� “உ�க �சய���
ம��� நா� ஒ�ெவா��ைற�� பல �ேனாத�கைள�
பா���ேற�” எ�றா�.
நா� ��கைள ெவ��ப�� இ�ைல. அ�க அள�
����வ�� இ�ைல. அைத ஆேலாசைனயாக�தா�
எ���� ெகா���ேற�. உைழ���� அ�பா�ப�ட
ஏராளமான �சய�க� இ�த உல�� இ��க�தா�
ெச���ற�. ��ஞான����� ��யாத பல ���க�
பல உ�ளன. ந��வ�� ந�பாத�� அவரவ�
அ�பவ�க� த�� பாட�கேள. இைத �வா��க
ேவ��ய அவ�யேம��ைல.
��வ�ணாமைல ேகா��� க��ப�ரக���� �க
அ��� ந�சாம �ைஜ வைர��� பல நா�க�
இ����ேள�.
உண���,
உ���
ஒ�றாக�
கல����த அ�த� கால�ைத�� கட�� வ���ேள�.
ஒ� ����வ ம���மைன�� தா� இர�ைடய�க�
�ற�தா�க�. ஊ����� அ�மா �த� அ�தைன
ேப�கைள�� வரவைழ�� இ��ேத�.

அ�மா
�ழ�ைதகைள�
பா����
வைர���
இர�ைடய� எ�பைத ந�பேவ மா�ேட� எ�றா�.
அ�த� ��ய இர�� உ�வ�கைள� ைக�� ெகா��த
ேபா� “இெத�ன ெகா�ைமயா இ���?” எ��
ஆ�ச�ய�படா�. “ந�ம வ�ச��ேல இ�ப� இர�ைட
வ�தேத இ�ைலேய” எ�றா�. என��� �ய�� தா�.
��ஞான�ைத� தா���� பல உ�ைமக� இ���ற�
எ�பைத உண���ய பாட�க� இ�. .
இ�வ�� ஒ�வ� எைட�ைற� எ�ற�� அ�ேபா�
தா� அவைர� பா�கா�க�ப� ேவ��ய க��க��
ப�ைத உண��தா�க�. அைழ�தவ�க� வ�தபா��ைல.
��ட�க� ம�களான�. நா�களாக மா�ய�. ஆனா�
கட�� ெகா�ேட���ேத த�ர அ��த ���
நா�க��
அவ�களா�
எ�த
உ��ப�யான
��ேன�பா�கைள��
ெச��
தர��ய��ைல.
வ��த�கைள �� அ�ேபா�� ���� கர���
�ைளயா��� ெபா�ைம ேபால� தா� நா�க�
இ��ேதா�. எ�லாேம �ய���� அ�பா�ப�ட�
எ�பைத ���� ஒ� �ைற உண��� ெகா�ேட�.
���தவைர���

�ய�����ேறா�.

பல

சமய�

ெஜ��த��
ந�
�ய��
எ���ேறா�.
இ�லா��டா�? அவசர உத�க� எ�� அ��த���
வ�த ேபா��� எ��பா��த அள���� பல�
�ைட�காம� ேபாக ஒ�வ� ��� �டேவ �ரம�பட�
ெதாட��னா�. ஆனா� அ�ேபா� �ட உஷா க�யா�
அசர��ைல.
அவ� பழ�க��� உ�ள ம�ற� ப��க�� உ�ள
ம���வ�கைள, அவ�க� ைவ������ க��கைள
இலவசமாக� பய�ப���� ெகா��� அள��� உத�
���த ேபா�� கால� கட�த ஞான��� ���க�
பய�ேதா� பா��க�ப�ட�. இய�பாக இ��த எ��ட�
ச�கட�ப�� இ��யாக “இ�வ�� ஒ�வ� ம��ேம
�ைழ�க வா����ள�” எ�றா�.
அவ� ���ன� எ��த ���கைள� �ற�த�� உ�க�
அ��யைல �ட எ� உண��க� ெசா��� ��ேவ
ேமலான� எ�� தா� ������� அைழ�� வ�ேத�.
அ�� அவ� �ைக�� எ�ைன� பா��த பா�ைவ இ���
எ� மன�க��� �ழலா���ற�.
ெப�

�ழ�ைதக�,

அ���

�����ட

காலக�ட�����
�ற�
ஊனமானா�
உற�க�
பா�ைவ�� எ�ப������ எ�ற எ�ண�க�
ஒ�ெவா�
ப�க���
இ����
எ�ைன
அ�பாக�தா��ய�.
இ�ேக ���ப வா��ைக ���க� எ�ப� ஒ�வ�ட�
���� ேபாவ��ைல. கணவ�, மைன� எ��
ெதாட�� ஒ� ப�டாளேம ச�ப�த�ப���ற�.
ஒ�ெவா�வ���� ஒ�ெவா� ெகா�ைகக�. அ�ேவ
ச�ெய�� ���க�ப���ற�. ச�ப�த�ப�டவ�க��
உண��க�
ம��க�ப�வேத��ைல.
காத�
��மண�க� ேதா���� இர�� காரண�க�.
ஒ�� பண� ம�ெறா�� உற�க�ட���� �ைட�காத
அ��கார�. பண� இ�லாத ேபா� அ��பைட
வா��ைகேய �ைத��ற�. அ�த� �ைத� மன�ற�ைவ
உ�வா�� ���� ���க ைவ��� �ைச மாற
ைவ���ற�.
ஏமா�ற�கைள� தா�க ��யாம� பர�பர� ஒ�வ�
ேம� ஒ�வ� ��ற�சா��� ெகா�� தா�க� ெகா�ட
காதைல நரக வா��ைக�� அ��ப����றா�க�.

ஆனா� இ��� ெப� �ழ�ைதக� எ�பதா� ��த�
கவன� ெச��த�ப�ட�. ஆனா� நா� உ��யாக
இ��ேத�. �ழ�ைதகைள அைழ�� வ�த �ற�
���������� ேதட� ெதாட��ய�. எைட �ைற�த
�ழ�ைதக� ச����� சவா�க�� ���யமான�
வ��� ேநா�. எ�ேபா� வ��?
எதன��பைட�� வ�� எ�ேற ெத�யா�. த�யாக
இ��த மைன� த�மா�ய காலம�. அ��� மா�
������ எ�பதா� அ��ைர�� ப�சேம இ��கா�.
ஆனா� அவரவ� ெகா�ட பய��� சாயைல
ந�றாகேவ ந�மா� ���� ெகா�ள ����. ��ெர��
அ�வலக���� அைழ�� வ��. பத�� ெகா�� ஓட
ேவ�������. ������ ம���வமைன���
அைல�த
பயண�கைள
இ�ேபா�
�ைன���
பா����ேற�.
உ�� ேபா� உ�� வ�த� எ�பா�கேள. அ�தைன��
அ�ப��� இ����ேற�.
�������� நா� பா��த ம���வ�க�� ஊன�
உ�வா�� வா���கைள�தா� �வ��தா�க�. எ�

மன� ஏ��� ெகா�ளேவ��ைல. காரண� எ�க�
���ப��� தைல�ைற�� ஊனமானவ�கேள இ�ைல.
அைம�யாகேவ
வா���
ஆராவாரம��
தா�
இற��ேபா����றா�க�.
��ஞான�
ெசா���
க����கைள
மன��
உ�வா���
ெகா�ேட
ஒ�ெவா�றாக� ����� பா��க� ெதாட��ேன�.
�த�� �ழ�ைத�� உட��� எ���� ச�� ேவ���.
அத� �றேக ம�றவ�ைற ேயா��க ேவ��� எ�ற
ேநா�க��� அ��த ம���வைர மன� ேதட�
ெதாட��ய�.
ேதட�� இ���� இ��யாக� ������ ெஷ��
கால��� உ�ள �வகா� எ�ற ம���வ� �ைட�தா�.
ெகா�� ேபா���த ஆவண�கைள� ப�ேசா���
��� இ�வைர�� பா��தா�. தய�காம� ேக�டா�.
“இ�த� �ழ�ைத
அ�சய�” எ�றா�.

இ�வைர���

�ைழ����பேத

நா� அைம�யாக இ��ேத�.
அ��த� ேக�� அைத�ட� �வரா�யமான�.

“ேம�ெகா�� எ�ப� இவைர ைவ��� சமா��க�
ேபா��க?” எ�றா�.
மைன� அ�தைத ேவ��ைக பா��த எ�ைன ம���வ�
�ேனாதமாக� பா��தா�.
“உ�ைர �ட� ச�ம��ேப�. ஆனா� ஒ�வைர��ட
இழ�க ச�ம��க மா�ேட�” எ�ற ேபா� தா� எ�ைன�
ப�� ��ைமயாக �சா��� எ� ���ப�ப�
ஒ��ைழ�க� ெதாட��னா�.
“இய�ைக �ைற�� உ�க� ம���வ� இ��க���.
�ழ�ைத�� உட� வ� ேவ���. அத� �ற� ம�றைத
நா� பா���� ெகா���ேற�” எ�ேற�.
“எ�ேலா�� இ�ப��தா� ெசா��றா�க�. ஆனா�
ெபா�ைமயா� கைட���பேத இ�ைல. உடன�
�வாரண��� தா� இ�ைறய உலகேம ஓ��
ெகா�����ற�” எ�� �ல��யப� பா� ம���
ேகா�ைம �ல�கடைல�ட� ேச��� அைர�க ேவ��ய
சமா�சார�கைள�� ெசா�� அைத� ெகா��க ைவ��
பாலாக மா��� �ழ�ைத�� ெகா��க ேவ��ய

�த�கைள� ப�� ��வாக எ���ைர�தா�.
“��ப� நா�க� க��� வா��க�. எ�ப�� �ழ�ைத
இ���ற� எ�பைத ைவ�� தா� ேம�ெகா��
��ைவ�
ெசா�ேவ�”
எ��
பய����ேய
அ���னா�.
அவ���
இர��
இட�க��
ம���வமைனக� இ��த�. ஒ� மாத� க���
ம�ெறா� ம���வமைன�� அவைர� பா��க நா�க�
ெச�றைட�த ேபா� ��ட� இ�லாம� த�யாக ஒ�
��தக� ப���� ெகா����தா�.
இர�� ேபைர�� அவ� ேட�� ேம� ப��க ைவ�த
ேபா� அவ� ேக�ட ேக�� “அ�த��ழ�ைத எ�ேக?”
எ�றா�.
இவ� தா� அவ� எ�ேறா�. ������ ேபா���டா�.
காரண� ஒேர மாத��� 1.750 �ரா� �� ���
�ேலா��� அ�ேக ெகா�� வ����ேதா�. இ�ேபா�
இ�வ�� சமமாக இ��தன�.
“ந�ம ��யாத அ�சய�ைத� சா���� கா�������க”
எ�� எ� ைககைள வா��� ���க ��ப�ட ேபா�

மைன��� கர�ைத எ��� அவ� ைக�� ைவ�ேத�.
அ�� தா� எ� மைன� எ� ேவக��� ���பலைன
��ைமயாக�� எ� ேந���� அ�ைமைய��
உண�� ேநரமாக இ��த�.
ேமேல நா� பா��த
இ����றா� ெத��மா?

அவ�

இ�ேபா�

எ�ப�

“அ�பா, அ�மா���� சைம�கேவ ெத�யல.எ���
காரேம இ��ப��ைல. நா���� �ள�கைல”எ��றா�.
சா�பா��� உ�ள கார� த�த க��ைர �ைட���
ெகா�ேட
�����ேற�.
வா��ைத���
வா��ைக��� கார�சாரமாக�தா� வள���றா�. .
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��ைதய ��� தைல�ைறக�� எவ���� இ�லாத
இர�ைட� �ழ�ைதக� வ�� ேசர ெமா�த எ�
��தைனக�� மாற� ெதாட��ய�. ஏ� எத��
அ�ைக?
எ�ேபா�
இவ�க����
ப����?
ஒ�வ���� க�� ����� ேபா� அ��தவ����
க�� �ட� ெதாட��ய ேபா� தா� என��� இ��த
அ�தைன அ���க�� கைல�� ேபாக� ெதாட��ய�.
இர�� ைகக��� �ைற�� இ��த அ�த� ��ன
உ�வ�க� எ��ைடய மாய� ��ப�கைள��
கைல��� ேபா�ட�.

சட சடெவ�� ஒ�ெவா�றாக மாற� ெதாட��ய�.
கா�டா� ேபா� ஓ��ெகா����த எ� வா��ைகைய
ந�யா� மா�ற� ெதாட��ன�. �த� ���
வ�ட�க�� அ�வலக ேவைலக�ட� ேவ� எ�த
ெவ��லக�� ெத�யாத வா��ைகயா� எ�ைன
ஆ�ர��� இ��தன�. ��றாவ� வ�தவ� ெதா��
ம��� வாகன ேயாக�ைத�� ேச���� ெகா�� வர
அ�ேபா� தா� �ற�த ஊ���� ெச��� பழ�க�
உ�வான�. அ�வைர��� அ�தைன ேப�க��
�������
வ��
ேபா��
ெகா����தன�.
ெதாட�க��� ரா�ேகா� கண�கா� இர� ���க�
ேப���� பய���� க� எ��சேலா� அ�காைல
ேவைள�� ������ �ைழேவ�. அைர� �ைற
��க��ட� அ�மா ேக��� �த� ேக��…….
“வாடா……..
எ�ப
ம�ப���
�������
ேபாக�ேபாேற?”
காரண�
உ�ேள
இ��த
��டா�க�ட� ேச��� ம�ப��� கா�க� நகராம�
இ��� ��ேவேனா எ�ற பய�. அ�பா உடேன ஒ��
ஊ�வா�.
உட��ற��க�
ந�க�ட�
நக�����வா�க�. ஆனா� மன���� இ����

ஆைசைய
ெவ�ேய
எவ��
கா���
ெகா�ளமா�டா�க�. காரண� ம�ப��� �த�ைத�
பா������ அட�க ��யா� எ�� அவ�க����
ெத���. அவ�க� ெக��� ேபா� ��� ஓ�ட�
���ேத�. இ�� இ��க எ�ண� இ���ற�. இர��
நாைள�� ேம� இ��� �டாேத எ�� ெசா�ல���ய
ெதா��� இ���ற�.
காைர����� இ��� அைர ம� ேநர� பயண�.
உ��ைற
அைம�ச��
ஊைர�தா��
உ�ேள
�ைழ�தா� உ�கைள இ�ேத வரேவ���. பால�ைத�
தா��� ேபாேத ப�கவா��� இ��த ��ய மர�ைத�
பா��ேப�. ேப� �சாச எ�� �ள�� ��� எ�கைள
அ�த� ப�க� வர �டாம� த��த அ�கா
அ�ண�க�� �ைலக� இ�ேபா� ���ற�. அ��
ஆைலைய� த�ர ேவ� எ�த ���ய��வ�� இ�லாத
ஊ�. ����� உ�ள 60��� ேம�ப�ட �ராம�����
கைட�ெத� உ�ள ஊ�.
அ�த அள���� தா� ம�க�� எ�ண�� வளராம�
இ��த�. உ�ேள �ைழ�� ேபாேத எ�ேர வ��
நப�க�� �க� ஒ�ெவா�ைற�� உ��� பா����

ெகாணேட நட�� ெச�ேவ�,.
ஒ�ெவா�வ� வா��� ஒ�ெவா� �தமான வரேவ��.
ச�ைட���
ைக���
எ��க�
கா������
�லைர�தா�� உ�ேள நட�� ெச�ல ேவ���.
ஓ�����த ெத��க�, உ�கா��� அர�ைட அ��த
பால�, நா� ���க அம��� இ��த ப�சாய��
ேபா��
�����வ�க�
எ��
அ�தைன��
அனாைதயா� இ��க, பழ�ய எவைர�� இ��
காண��ைல.
க�பக �நாயக� ���ேகா��. எ�ேர �ள�. �����
������ �ைறவான கைடக�. ஓரமா� ஒ���
ேவெறா��ற� ெச�றா� ரா��த� ெத�. ��கைட,
இைற���கைட. ெதா�� ெதாட�� ���� ���க
ஓ�னா� பைழைம வா��த சா�ேகா�ைட, ெபய�� தா�
ேகா�ைட இ���றேத த�ர ெமா�த ���பேம ��
இ���மா எ�� ஆ�ச�ய�. ஆலமர வ�ைச��
மைற�� ெகா�� இ���� ம���ர�� ெபா�ட��
நட��� கேளபர�ைத அட��� காவ� �ைல��
இ�ேபா� அைம�யா� இ���ற�.

தா��� ெச�றா� ��றா��கைள� தா�� இ����
ெப�ய ம��� ��ய ேகா��. �ழ�ைதக�ட� ெப�ய
ேகா����� �ைழ��ேற�. ேகா��. �ரகார���
��� ��டா� படபட��� பறைவக�� இைர�ச�.
இ������ நட�� வ�தா� �ைட நா�ற�.
உட� ப��தவ� ஐயராக இ��க �க� எ��� ��ைம
ெப�ற ேதா�ற�. அ��� ேபச� ெச�றா�� ஏேதா ஒ�
தய�க�. ��யாம� �ழ�ைதக�ட� ஒ�ெவா�றாக�
ெதா��� பா���� ெகா�� நக���ேற�.
�ழ�ைதக���� �ைட�த �த��ர��� ஓ……ெவ�ற
இைர�ச� அ�த� ேகா�� ���க �ர�� வ���ற�.
��ட� இ�லாம�, வ�மான� இ�லாத வ�ைச��
வா��� ெகா������ அ��ரகார�ைத� ���
வ��ேபாேத எ�க� வய���� ெச��� பாைத��
�ராம��� ப��� ��வ�க� ச�ேதாஷமா�� ைப�க��
���� ெகா�� நட�� வ�� ெகா�����றா�க�.
மைழ வ�� ேபா� இ���ற�. ம� வாசைன நா�ைய
ெந���ற�. ேகா���� எ�ேர ம�டப��� அம���
ெகா�� ��தமான அ�த� ெப�ய �ள�ைத உ��

பா���� ெகா������ேற�. ப�க��� உ�ள �ராம
ம�க� ���� எ��க� ��டமா� வ�த த�ண�க�
மன�� வ�� ேபா��ற�. ப���ைற�� அட������
�ழ�ைதகைள அட�� அைழ�� வ�� ேபா� எ�ேர
வ�தவ� ���ய� ஆ��ய�. ����� வான�����
ேகாப�ப�� அவ� இ�� ம�மகைள அ�� அட��
வா��� ெகா����பைத க���ட� ேப�னா�.
�ழ�ைதக� ேக�ட ேக��க���� சமா����
ெகா��� �ட�த மண�� காைல சர��� ெகா��
அவ�க�� ஓ�ட ேவக���� ஈ�ெகா��� ஓட
��யாம� ��� வா���ேற�.
ேத����ைய� கட�� ெச�ற ேபா� கைரயா� அ��த
ஓைலகளா� ேபா��� ைவ�க�ப�ட ��ன�ேத�
ெப�யேத� இர��� ��பைத பா��ேத�. ட�ச�ட�
ம��� வ�த ���ழா��, ேபா����த ���ச�ைட��
ஒ��� ைவ�த ப�ைன மற�� ெச�த கேளபர�
�ைன��� வ��ற�. வா��ய அ��� �ைட�காத
����ச�ைய �ைன�� இ�ேபா� உ��தலா�
இ���ற�.

நா� பா��த பல வ�ட ���ழா�க� ஒ�ெவா�றாக
எ� �ைன�� வ�த�. ெவ���ப�ட ஆ��� தைல��,
ெவ���� அட�காம� ���த உ�� ேகா�க��
�தற��த
ர�த
ம�
வாசைனைய�
தட��
பா����ேற�.
ெதாட���யாக�
�ழ�ைதக��
ேக��க� ஒ�ற��� ஒ�றாக வ�� ெகா�ேட
இ���ற�. ப�� எ�� ஏேதா ஒ�� வ�� ெகா��
இ���ற�. மன� ���க ெவ�ைமயாக இ���ற�.
ஊ�� ம�ெறா��ற� கா� வ�� ��க ர��
�ைலய�ைத� க�டவ�க� க� இைம��� ேநர���
ஓ��றா�க�. ேம�ைட கட�க ர�� த�டாவள�ைத
ஒ�� க�க��� எ��ய வைர��� ெத��த க�மா��
த��� இ�ேபா� உ�கா��� க��னா� �ட�
ேபாதாத அள��� வ��� ேபா� உ�ள�. இைத ந��
ம�ெறா� �ற��� இ��த பல ஏ�க� வய�க�
உ�வாக�ேபா��
�������காக
அள��
ெகா����பைத பா��ேத�.
அ�ேக ர�� �ைலய�. ம�லா��ைற ெச��� க�ப�
எ���ர�
வ�ைக�காக�
�ல�
கா���
ெகா�����றா�க�. ெபய�� ம��� தா� எ���ர�.

எ�� ஒ� இச� எ�� க��� ெகா�ேட ர�� ஓ��
ேவக���� நா�� ஓ��டலா�.
இ�த ர�� பாைத நைடேமைட�� தா� பல ம� ேநர�
தவ� ேபா� அம��� ப���� க����பாட�க��
���க வ�த ெப�க�� காம� பாட�கைள�� பா��த
ஞாபக�. மாதவ�, ேகா��தராஜ� ேச��த ��ட�க�
இ�� வைர��� உைடயாம� இ��த�. அவ�க�
ெதா�� ��ப�க������ �ைழய எ�க� �வ��
வா��ைக� தட�� மா�ய�.
ர�� நைடேமைடகைள� கட�� ெந�� �� ��தாம�
ஜா��ரைதயாக� கா�க� ைவ�� ேவ� தா�� வ��
அ�ேக உ�ள ��கா���� �ைழ�ேதா�. பைழய
தகர�கைள� ேகா��� ேமைடக��, எ�ேபா�� ���
எ�� கா�� இ���� ப��� ேபான மர�க����
இைடேய எ��ைடய ���யமான மர� ஒ�� உ��.
�ழ�ைதக�� ைக���� அ�த இட�ைத� ேத�
அைல�� கைட��� க�� ெகா�ேட�. கா�
��றா�� கால� ஆனா�� �த� காத� உ�வா��ய
�ைன�� ��ன�.

ஆைச�ட� பா��ேத�.
தாவர��� ப�ைட மைற�� ஆ�யா� �ற�ப�ட
இர�� ெபய�க�� அவ� ெபய� மைற�� ��ட�.
எ� ெபய� ம��� ெம�தாக� ெத��த�.
அத� அ��� �ழ�ைதக� த�க�� ெபயைர
ஆ�யா� ெச���� ெகா������றா�க�..

7

7. இ�ய �ைன�க�

��கா�� இ��� �ழ�ைதகைள ெவ�ேய அைழ��
வர ��ய��ைல.
மர�க�� அ�ேக ெத��த ெபா�ட�கா�க��
ேவெறா� உலக�ைத� பா��த� ேபா� இ�����கலா�.
���� பாட�க�� �ைளயாட ��யாத ேசாக�க��
இ�� ����� வ�த� ேபா���த� . அவ�க�
ேபா����த ெச���க� எ�ேகா அனாைதயா� �ட�க
அவ�க�� ஓ�ட�� க�த�� மர�க�� இ��த
பறைவகைள� படபட�க ைவ�த�.
��காைவ ஓ�����த ந�ப� ��ேகச�� ����

���ற� அவ�� த�ைக ெவ�ேய ��� எவ��ேகா
எ��பா��� கா��� ெகா����ப� ெத��த�.
எ�ைன� கவ��தா� அவ�� அ�மா ������ வர
அைழ�� ���பா�. ெமா�த�� மா����.
��கா�� இ��த ச��� மர தகர��� ����
ெகா����த ������த க��க� எ�ைன ேயா��க
�டாம� த��க �ழ�ைதகைள� ���� வ�����
அைட�� பய��த ெத��� இ��� ப�� ப�களா
ஊர�� ெத�. ந�நாயகமாக� �ள� அ�ேக ஆலமர�.
எ�ேபா�� ேபால மர��� �ேழ ��ைளயா� �ைல.
ஒ�ெவா�
ப��க����
இ����
ெவ��
ஆ�ச�கைள� ேபால இ�த� ச����� ெகா�ச�
அ�கமாகேவ உ��.
��ைளயா� �ைல��� ���றமாக வ�தா� இர� ேநர�
த�ர எ�ேபா�� ��டா� ேகா��க� �ைறய� ேப�க�
இ��பா�க�.
ஒ�ெவா�
ச���
ெபய��
�ேனாதமான
ெபய��காரணமாக இ����.. ந���, நடராஜ�ர�,�ழ�
ெப�மா� ேகா��, ேமல�ெப�மா� ேகா��, ெய�

�� இ�ப�� ெதாட��� ெகா�ேட இ����. ஒ� ��ட
ச��� அ�கப�ச� இ�ப� ��க� இ��கலா�.
அ��த� ெத����� ����� பாைதக� எனப� ஒ�
�� ���� அளவாக இ����. ெமா�த��� ஒ�
���� ெமா�த அள� ���� ேபா� இைட�� உ�ள
ச�� ���� அ��த ������ ெதாட�கமாக இ����.
����ைட�� நா�� �ற�� ��� வ�� ேபா�
ேலசாக ��� வா��ம..
�ழ�ைதக� அ�ேக க�� ைவ�க�ப����த ைக�ப��
வைல�ட� ஒ��� ேபா���தா�க�. பா���� பழ�ய
�ல� க�க���� ெத��தா�க�. அ�ேபா� எ�
பா�ைவ�� ப�ட� எ�ேர இ��த வ���க����
��. எ��ைடய ப��� ேதா�.
அ��க� இ�லாதவ�க� பா���� �த� பா�ைவ��
இவ� மனநல� ���யவேளா? எ�� ேதா�ற� ���.
எ�ேபா�� எைதயாவ� ��� ெகா�� இ����
வ���க��.
ஆ��ய�க�
பாட�
நட���
ெகா������ ேபாேத ��� ெகா����பா�. .
வ���க���� 18 வய�� ��மண� ஆன�.

26 வய���� வ�ைசயாக� ெப�ெற��த நாைல��
ெப� �ழ�ைதக�ட� இ�ேபா� �தைவ ேகால��ட�
த�யாக� தா� வா��� ெகா�����றா�. �க� ெப�ய
ேகா�ைட ேபா�ற ���� அவ�� �ழ�ைதக�� �ட
ஒ� வயதான ேவைல�கார பா���ட� ச��ண�
ப�யாளராக வா��� ெகா������றா�. ஏ� ம�
இ��� எ�ப� ���� கைட� வைர��� ெச��
வர��யாத பய�ைத� த�� அள��� ��தாரமான
��.
ப��� ம�ைட�� ஏறா� எ�� உண��த அவ��
பா�� ேச��� ைவ�� இ��த நைககைள� கா��
எவேனா ஒ�வ�� தைல�� க�� ைவ�� ��டா�.
க��யவ�� க��ர� க�ைத ேபா� �ம�� ஒ� நா�
ர�தமாக� ���ய�,.
அ��
தா�
அ�த
ெமாடா���ய��
ம�ற
வ�டவாள�க�� த�டவாள��� ஏற� ெதாட��ய�.
வ���க���� அ�பா ப�மா�� ேவெறா�
���ப��ட� இ��க, கா����த அ�மா க�கல���
ெகா�ேட ேச����ட பா�� தா� வ��க��ைவ
வள��க ேவ��யதா� ��ட�.

ஜா�, ச�க�, இன� எ�பத�ெக�லா� ேமலான�
பண�.
ப�கா�� ச�ைட�� ெப�ய �� இ�ேபா� ��ம�ற
�����காக� கா��� ெகா�����ற�.
ச�ம�த�ப�டவ�க�� அ�ம��ட� �க��� ம���
இ��� ெகா�ள வ���க����� அ�ம� �ைட��
�ழ�ைதக�ட� வா��� ெகா�����றா�.
எவராக இ��தா�� வா��� ைக �ைறய கா�
இ��தா� அவ� ந�மவ�. இ�லா��டா� யா� அவ�?
அ�மா இ�லாத �ைற ேபா�க அ�க� ெச�ல� ெகா���
வள��த வ���க���� ெவ���தன� அ�க�.
ஆ��ய� பாட� நட��� ெகா������ ேபா� “ேட�
கேணசா கடைல அ�� ேவ��மாடா?” எ��
ேக�டவைள எ�ப� மற�க ����?.
�����ள அ�தைன ப��க��� இ� ேபா�ற
�ரமா�ட ��க� தா�.. �த� இ�ப� வ�ட
வா��ைக�� அவ�ய ேதைவகைள� த����
ெவ�ேய எ��ேம ெச�ற� இ�ைல. நா� பா��த

ஊ�கைள எ��� ப��ய��� �டலா�.
த��நா���
ம�ற
ப��க�
ஒ�ெவா�
காலக�ட���� மா�� ெகா�ேட வ�த ேபா���
கட�த கா� ��றா�� கால��� இ�ேக ��ய
மா�த�க� ஒ��ேம உ�வாக��ைல. ப. �த�பர�
ம��ய அைம�சராக வ�தா�. �ைண இைண அைம�சரா�
வ��தக� உ��ைறயாக மா� இ���� ��யாக
மா�ய�. ம�க� ெசா��� “ெக��”யாக� தா�
�னாதானா ம��ைழ�� த���� இ�� வைர���
ம��ய அர�� ம��ய அைம�சராக இ����றா�.
ேசாழ நா��� கா����ப��ன��� இ�த� ச�க
ம�க�� வா��ைக ெதாட��யதாக வரலா� ெசா��ற�.
காலமா�ற��� பா��ய நா���� வ�� ேச��தன�.
ம�ன� அ��த காைர��� ம��� ���ேகா�ைட
நகர�கைள� ���ய 9 �ராம�க�� ெதாட�க���
��ேய�ன�. இ�� ெபா�� ெபயராக ெமா�தமாக�
“ெச��நா�” எ�� அைழ�க�ப��ற� ���ேகா�ைட,
�வக�ைக,இராமநாத�ர�
ேபா�ற
ஊ�கைள
அ��பைடயாக� ெகா�� ����� உ�ள 96
�ராம�க�� பர� வா��� ெகா������றா�க�.

�யாபார ���தமாக ம�ன� கால�க�� ைவ�ய�
�ல� எ�� ெதாட�� இ��க ேவ���. வ�ணா��ம�
எ�ற வா��ைதக���� ��னா� உ�ள சமா�சார�க�
இ���
ேதைவ��ைல.
ெமா�த���
ெதா��
அ��பைட�� இ�த ஜா� �ல���க� உ�வா����க
ேவ���.
ெதாட�க��� ஒ�ெவா� த� ம�த�க�� தா�க�
ெச�� ெகா����த ெதா�� அ��பைட�� உ�வான
ச�க அைம��� உ�வா�க�ப�டன �� நாலா�
��றா�� �த� �� ஆறா� ��றா�� வைர���,
அத� �ற� ஏற��ைறய ப�� ��றா��க��
ேகாேலா��ய ��த சமண மத�க� ���ைல��
இ��தா�� இ�த ஜா� �ல��� ம��� கவனமாக�
�ைதயாம� ெதாட��� வ�� ெகா����த�.
ம�ன�க��� உத�� வைக�� ைவ�ய� �ல���
உ�வான� தா� இ�த� ெச�� எ�ற ெசா�லாக
வ����க ேவ���. ஆனா� ெச��யா�க�� பல�த
ெச��யா�க� உ�� எ�பைத �������� வ�த
ேபா� தா� ���� ெகா�ேட�. 24 மைன, ெத���,
க�னட�, வைளய�கார எ�� வா�ய� ெச��யா�

வைர��� பலதர�ப�ட ெச��யா�க� இ���ற�.
60 நகர�தா� �ராம�க�. 9 �தமான ேகா��க��
அ��பைட��
12
ஆ�
��றா���
��ைளயா�ப��ைய
அ��பைடயா�
ெகா��
�ைலெப�� உ�வான ச�க ம�க�.
ஒ�ெவா� �தமான பார�ப�ய�. ��க��� ��க�
ேகா��� ���ற� உ�ள அ�த� ��ய க�ெவ�ைட
உ�� கவ��தா� 1859 ஆ� ஆ�� அ�� வா��த
ெப�ம�க�� ேசைவைய நம�� உண����. அ��
ம��ம�ல மேல�யா�� உ�ள �னா�� ப����
உ�ள �வ� ேகா�ைல ��� வ�� ேபா� நா�
இ��ப� ெவ�நா��லா இ�ைல த��நா��� ஒ�
ப��யா எ�� ந�ைம� �ைக�பைடய ைவ���. ப�மா
வைர��� ெச�� ெபா�� ஈ��ய ச�க�,
ஈழ��� �த��ர� வா��ய காலக�ட��� ெகா����
ெச�� எ�ற ெத��� நட�த �� ஆதார
ப�வ��தைனகைள நா� �ைன��� பா��க ��யாத
ஒ��. அ�ைறய காலக�ட��ல இல�ைக�� ெமா�த
�� ஆதார��� 90 சத��த ப�க��� ந�மவ�க��

ைக�� தா� இ��த�.
உ�ச�க�டமாக
இ�ைறய
அ�ணாமைல
ப�கைல�கழக���
அ�ணாமைல
ெச��யா�
த��ட� இ��த ஆ�ர�கண�கான ஏ�க�� �ைள��த
ெந�ைல ��பத��� பய�ப���ய நா� இல�ைக.
த�� நா��� இ��� ெந� அ�� ��ைடகைள
இல�ைக��� ெகா�� ெச�ல த�யாகேவ க�ப�க�
ைவ�� இ��த� ஆ�ச�ய��� உ�ச�.
இ�� அ�தைன ��க�� பாழைட�� �ட��ற�.
ேத�� மர கத�க��, ெப��ய��� இ���
வரவைழ�க�ப�ட க�ணா� ேவைல�பா�க� �ைற�த
அல�கார�க�� ெபா��ழ�� ேபா���ட�. 150
ஆ��க� கட��� இ�� ஒ� �வ�� �ட நா�
��சைல பா��த� இ�ைல. ��ைட� சா�ைற� �ைழ��
��ைமயான அ��ப���� கைல���கமா�� க��ய
ெமா�த ���� வா��க�� �ல� ெபய��� எ�ேகேயா
வா��� ெகா�����றா�க�.
வா��� கைட�� க�ட��� வா�� ெப�யவ�க���
இ�வள� ெப�ய ���� ஏ�கமான �ைன�கைள�

த�ர ேவெறா��� �ைண��லாம� ��ேவ
�ைணயாக வா��� ெகா������றா�க�. வ�ள�
அழக�ப� இ�ைலெய�றா� வர�ப���கா�� வா�யாக
எ�ைன� ேபா�ற பல�� வா��ைக�� ����
ேபா�����. க�ஞ� க�ணதாச� இ�ைலெய�றா�
வா� உ�ச���� ெகா�� இ���� த�� வா��ைதக�
பாமர���� ேபா�� ேச������மா?
எ�.�.ஆ�
எ�ற
ந�கைர�
தா�
நாடாள
ைவ�����மா? ச�க� காவல�கைள �ைன���
ெகா����த ேபா� எ� எ�ேர �னா சானா
எ�றைழ�க�ப�ட
�����
ச��க�
வ��
ெகா����தா�… எ� ப��� ேதாழ�. ப�தா�
வ��ைப ��� �ைற எ���� ேதற��யாம�
த��தவ�.
இ�ேபா� பா���� ெகா������ ேவைல �ராம��
டா�ட�.
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8. ஈ�க� ெமா���� உலக�

���ப��� ���� ���தன வா��ைக ����� வ�த
ேபா� ஒ�பதா� வ��� அ��கமா���த�. வர�
ெசல�க� ஒ�றாக�� வா�� இட� த�யாக�� ேப�
��� ெச�� இ��தா�க�. அ�த� ெப�ய கைட�
ெத��� ���பாக� ேப��� �ைலய���� அ�ேக
ெப�ய ��� வா��ைக என��� பல �த�க��
உத�யாக இ��த�. .
����� அ��த வாச� த�ட��� ப�லக�. இத���
��னா� ெரா��� கைட.. சாய�கால� எ�றா�
ெரா���கைட�� இ��� �த�தமான வாசைனக�

வ�� ெகா������. அ�ேக உ�ள ��ய பால���
��ட� அைம�த ந�ப�க�ட� உ�கா��� ெகா��
வ�� ேபா��ற ம�கைள அளெவ��பேதா� ச�.
ைக�� கா���தா� ெரா���கைட�� அைனவ��
ேச��� வா��ய ெவ�ட�� ப�� ��� ����யா�
நக��� ��வ���.
ேப��� �ைலய�. அ��� உ�ள காரண�தா� வ��
இற��� அ�தைன ேப�க�� பால��� அம�������
எ�கைள� கட�� தா� ெச�ல ேவ���. பல��
����க�� பாவாைட தாவ�க�� த�சன��
இ����� தா� ெதாட��ய�.
ெபய� தா� ேப��� �ைலயேம த�ர ஊ�� உ�ள
��ைசகார�க� ��� இடமாக இ��த�.
ஒ� தகர �ைர. அ��� யாேரா ஒ� ���யவா�
தானமாக� ெகா��த இட�. � வ�வ ஒ� ���� �வைர
��� வ�� ஒ�ெவா� ேப���� ச�� ேநர� ���
��� நக��., இ�த� ���� �வ���� ��� வர
ேசா�ேப�� ப���ெகா�� ேம���கைட ப�கமாக�
����� ெகா�� த�யா� ேப���க� நக������.

இதனா� பல�� எ�ேபா�� ேம���கைட அ�ேக வ��
�����வா�க�. கன�த மைழெய�றா� ஜன�க�
�ழ�கா� த���� ச�ைத�� வா��ய ந��
��க�ட�
க��
வாைடைய�
கட���
ெகா����பா�க�. ட�� ப� வ�� ேபா� ஓ��ந�
ஒ� �ேனாதமான ஒ�ைய ெதாட���யாக எ����
ெகா�ேட வ�வா�. அத��� அ��� �������
ெமா�த ��ட�� ���ய���� ெகா�� தயாரா�
இ��பா�க�.
உ�ேள �ைழ�� ேபாேத பா��ேப�க� ஓ��
வ���� ஏற �ய���க ஒேர கேளபரமாக இ����.
ேப��� ��ற�� பல�� டய� வ�ேய கா� ைவ��
ஏ�� ெகா����பா�க�. உ�ேள வ�ேவ� பட� ����
ேபா� பா��க �வார�யமாக இ����, அ��� உ�ள
அ�தைன �ராம ம�க���� �����ட இ�த�
ேப����கைள ��டா� ேவ� வ���ைல.
ஊ�� ஒ�ெவா� �த� �ழைம�� ச�ைத உ��..
ெதாட�க��� கைட�ெத����� இ��த ச�ைத �ற�
எ�க� ������ ���ற� இ��த �ல�ைடயா�
ெபா�ட��� மா��னா�க�.

இ�த� ெபா�ட� எ�ப� க�ேவல�கா�� காைல��
மலஜல� க��பவ�க� வ�� ���டமாக இ��த�.
அவசரமாக� ��� ெகா�ைடகைள உ�வா�� ச�ைத
எ�� மா��னா�க�.
அ�� தா� �����ள அ�தைன �ராம ம�க��
ஒ�றாக வ�� ��வா�க�. அ�� ம��� இ�த�
ேப���� எ� ேபா�டா� எ�ெண� வ��� ஓ��
ேபா�����. ெதா��� ெகா�� க���� ேபா� அ�த
ட�� ப� நக�� ேபா� ப�த� த�� ��� ேவ��ைக
பா��த காலம�. நட��னைர ��� நக��த ேப����
�ைர�� அம��� இ��த ம�க� ��னா� உ�ள
ஏ��ப� க��க� வ�யாக� ைக ெகா��� கா�பா��
அைழ�த ச�பவ�க�� உ��.
எ�டா� வ��� வைர��� ப���� ெகா����த
சர�வ� ��யா சாைல ப��� ����� வ�� அ�த�
ப���� ெப�க� உய��ைல ப��யாக மா��
ேபான�. எ�டா� வ��� ����� வ�த ேபா� ப��
ஆ�� �ழா�� ேலனா த��வாண� ேப�ைச�
ேக�ட�� அவ� ேமைட�� ேப�ய� ஒ��� ��யாம�
இவ� ஏ� பக�� க�ணா�ைய மா��� ெகா��

இ���றா�? எ�� ேயா��த� இ�ேபா� �ைன���
வ��ற�.
ஊ�� இ��த இர�� ப��க�ேம த�யா����
ெசா�தமான� தா�. ���� எவ���� ப����ெக��
ெப�தான ெசல�க� ஏ�� ெச�ததாக �ைன��ைல.
ெப��பா�� ப���� ப��த அைனவ�ேம ந��தர
வ��க� எ�பேதா� ெப�தான ச�ைட ச�சர�
இ�லாம� ப��ைப தவமாக மா��ய ஆ��ய�க� தா�
ப�யா��� ெகா����தா�க�.
�ராம��
மாணவ�க�
ைச����
வ���ட
��யாதவ�க� ட�� ப��� தா� வ�� ப����
ெகா����தா�க�. எவ�� எ�த� தவ�� ெச�� ���
த�ப ��யா�. ஒ�ெவா�வ�� ���ப� ���ல��
ஒ�ெவா� ஆ��ய���� ந�றாகேவ ெத���.
“நாைள�� உ� அ�பாைவ ����ெகா�� வா ”
எ�றாேல அ�ைக�ட� ���ர� ெபா��� ெகா��
வ�� ட�சைர நைன�� ���. அத��� த�யாக
ெர�� அ��� ஒ� வா� த���� �ம�� வர
ேவ���.

நா�க� இ��த பைழய ���� ������ ��னா�
�க� ெப�ய ேதா�ட�� �ெம�� தள�� இ��த�.
இ�ேபா� வ���ள ��ய ���� எ�த மர�க�ேம
இ�ைல. ஒேர ஒ� ���ைக மர�ைத ம��� ����
ெச����தன�. பைழய ���� இ��த ெகா�யா மா
மர�க� �ட இ�ேக எ��� இ�ைல.
��ய ���� ெகா��கா� �� மர� �ட இ�லாத
காரண�தா� ப����� ெச��� ேபா� ட�ச� ைப��
ெகா�� ேபா�� எ�த� சமா�சார�ைத�� ெகா��
ேபாக ��ய��ைல. ப���� ப�ட மா��
�ைறயாக�
ப�மா��
ெகா���
ெப���
�யாபார�ைத��ட ���த ேவ��யதா� ��ட�.
ஆனா� ம�ெறா� வைக�� என�� அ���ட வா���
அைம�த�.
இ��� ��டா�� ��ட� அ�கமான�. எ� ெலாட
ெலாட ேப�ைச ேக�பத�� �ைறய ந�ப�க�
�ைட�தா�க�. அ�ேபா� எ�க� ��ட�����
இ���� வ�தவ� ெபய� ச��க ��தர�. அவ�
அ�பா ப�க�� �ராம��� ப���� ஆ��யராக�

ப�யா��� ெகா����தா�.. ��ய ����� அ�ேக
ப�சாய�� ேபா�� அ�வலக� இ��த�. ச� ஞா��
எவ�� வரமா�டா�க�. இர�� நா�க�� ப����
���ைறயாக�தா� இ����.
அர�ைட அ��க, அ�தைன அ��ர�� ெச�ய
மைற�ட�க� உ��. �ைக�பவ�க� அ�ேக வ��
ேபா�� ெகா����பா�க�. ஆனா� அவ�க� அ�தைன
ேப�க�� எ�க��� ேவ��ைக ம�க�. ��டா��
��ட��� இ���� எவ���� எ�த� ைத�ய��
இ��கா�. உயர��, சைதக�மாக இ���� ம�க� �ட
ேசா�ளா��யா� தா� இ��பா�க�.
அவனவ� வாயாேல ஊ��ெகா�� ஊ��� ெகா��
பட� கா��வேதா� ச�. நா� ���க� ����யா�
அள�� ���� ெகா�� அ�� ப����ைக�� வ�த
ந�ைகைய� ேப�� �லேம க�ப��க ஆர����
��வா�க�.
ஆனா� ச��க� ��ட����� வ�தா� ேபசேவ
மா�டா�.

காரண� அவ�� த���� உ�ேள இ��க� ச�� ேநர�
இ��� ��� ெவ�ேய� ��வா�.
ேபா�� ேபா� எ�ேபா�� ேபால� த��ைய� பா��� ”
���ர� ����� வாடா ” �� க�தலாக� ெசா�����
ெச�� ��வா�. எ�கைள� பா������ ெவ�ேய
ேபா�� ேபா� அவ� வ�� உ�பலாகேவ இ����.
ெதாட�க��� என��� ��யாதைத மாதவ� ஒ� நா�
ெசா�ன ேபா� தா� ���த�.
யா� யா� இ��� ������றா�க�? எ�� பா���
��� அவ� ப�க��� உ�ள ��யமர ேதா�����
ெச�� ��வா�. ெப�ய �� ப��யாக� பா���
ேத��ெத���� ெகா�� அம��� ��வா�. ம�ப���
நா�� �ற�� பா������ வ���� ப���� ஒ���
ைவ�த பாட���தக�ைத எ��� ைவ��� ெகா��
ப��க� ெதாட��வா�.
ஒ� நா� ஒ��� ெகா�� அவைன� பா��த ேபா�
ம�ைட�� ஏறாத ஆ��ல�பாட��ட� ெப�ய
ச�ைடேய ேபா��� ெகா�� யாைரேயா ����
ெகா�� ெந��� ���� ெகா�� ேபாரா��

ெகா����தா�.
அவ� ப��பைத யா�� கவ��� �ட��டா�.
எ�பத�காக��, அ�ப� அவைன கவ��தவ�க��
ப��க� ெதாட����டா� அவ� ம��ெப�க� வா�க
��யா� எ�பத�காக இ�ப�� ெச�� ெகா����தா�.
ஆனா� ஒ� நா� ெமா�த ��ட�ைத�� மாதவ� �ைன
ேபா� நக��� அ�த� ேதா���� அைழ��� ெச�றா�.
அவ� உ�கா��� ப���� ெகா����த ��யமர ��
ப��ைய� கா�� ��� ஒ��� ��டா�. அ�ேபா�
தா� ெமா�த ��ட�� ேச��� அவ���� ��ய ெபய�
ைவ�தா�க�. ����� ச��க��� ���கமாக �னா
சானா. கைட�வைர��� அவைன ெவ��ேப�த
இ�ப��தா� அைனவ�ேம அைழ�தா�க�. கவ��த
எ�க� ��ட�ைத� க�� ேம��ைல�ப�����
��னா� இ��த ஆ�ர�கண�கான ஏ�க�� உ�ள
����� ேதா���� தன� ஜாைகைய மா���
ெகா�டா�.
அத��� �ற� அவைன� ெதாடர ��ய��ைல.
ஆனா�
ப�தா�
வ����
த�ைழ�
த�ர

அ�தைன��� ேத�����ைல எ�ற ேபா� அவ�
அ�பா அ��த அ��� எ�க� ��ட��� வ�� �த�
�ைறயாக மன� ���� ேப�னா�. அ��
கைட�யாக� பா��த அவ� இ�ேபா� எ�ேர வ��
ெகா����தா�.
ைச��ைள த��� ெகா�� வ�தவ� எ�ைன
அைடயாள� க�� ெம�வாக� ���தா�. அவ�
அ�ேக வ�தவ� அவ� மைன�யாக இ��க ேவ���.
எ���� ேதா�மா�� க�ன� ஓ�� ஒ� மா��யாக�
�டைவைய உட��� ������தா�. ைச����
��னா�� ��னா�� ��� �ழ�ைதக� உ�கா���
இ��க� த��� ெகா�� நட�� வ�� ெகா��
இ��தா�.
�ழ�ைதக�� �க�ைத� பா��த ேபா� உட� �ைல
ச���ைல எ�ப� ம��� ���த�. ” �ழ�ைதக���
உட�� ச���ைல. நா� டா�டைர� பா��க ேபா��
ெகா������ேற�. �ற� ேபசலா� ” எ�� நக���
��டா�.
அ�

வைர���

அவ�

எ�ன

ெச��

ெகா��

இ���றா� எ�ப�� ெத�யாம� இ��த�, ஆனா�
அ�மா�ட� இர� வ�� ேப�ய ேபா� தா�
��ைமயாக� ���த�. ெதாட�க��� ஊ�� ��ைபயா
டா�ட� எ�ற ெபய�� �ரப�ய டா�ட� ஒ�வ�
இ��தா�.. ம���வ� ப��� எ�� ப��காம�
யா�டேமா ஒ� வ�ட� இ��� ��� ைத�யமா�
ஆ�எ�� எ�ற ப��ைப ேபா���ெகா�� டா�ட�
��ைபயா எ�� ெதா�ைல ெதாட�� ��டா�.
ஊ���� ஒ� அரசா�க ம���வமைன இ��த�.
அ�� ப����த எ���எ� டா�ட� ைவ����த
����ைக �ட இவ�ட� தா� �ராம�� ம�க�
ந���ைக�ட� வ�� ெகா����தன�.
உ��� ���� ேபாலேவ ��ைபயா டா�ட� ப�க��
�ராம�க���� தா� ைவ�� இ��த ���ட� �ல�
நடமா��
����
�ல�
ேசைவ
����
ெகா����தா�. ஐ�� அ�ல� ப�� �பா� ம��ேம
வா��வா�. கட� ெசா�பவ�க�� உ��. காைள மா�
க��
ேபாடாத
�ர�சைனகைள��
ெகா��
வ�பவ�க��� ஏேதா ஒ� காரண�ைத� ெசா��
நக��� ��வா�..

” ஏ�சா� எ�ைக�ல கா� இ�ைல ” எ�� �ட�
ெசா����� நைடைய� க����வா�க�. ெப�தாக�
ேகாப�படாம� ெச�லமாக� ��� ��� கா���
ெகா������ அ��தவைர உ�ேள வர� ெசா��வா�.
வ���ற 90 சத��த ��ட����� க�டாய� ஊ�
ேபா�� ��வா�. ெர�ேம� மா��ைரக� தயாராக
இ����. ேப��� ேத�� பா�� கல�த���
வ�பவ�கைள� ைத�ய�ப���வா�. சாக��ட�பவ�க�
�ட நா� ��ைபயா டா�ட�ட� தா� ேபாேவ� எ��
அட������ ���� ெகா�� வ�த பலைர��
பா��த���.
ஆனா� அவ��� வ�த ம�ச� காமாைல அவ��
ேவைல�ப�ேவ கா� ெகா����ட�. அவ�ட�
ப����த ந�ம ����� ச��க� ைச����
ஒ�ெவா� �ராமமாக ம���வ� ேசைவைய� ெச��
ெகா������றானா�.
��ேற வைகயான மா��ைரக�� �ல ஊ�
ம���க�� ம��ேம. அ��� கா� ெகா��� வா�க
மா�டானா�. அவ� த�� ப����� ெம��க�

கைட�� இ��� எ���� ெகா�� வ����வா�.
உட�வ�, கா��ச�, ச�. அ�வள�தா�. ��ைபயா
டா�ட� ேபா� இ�ைமயாக� ேப�வானா எ�ப�
ெத�ய��ைல.? ஆனா� பரவா��ைல. இ�ேபா�
�ைழ��� ெகா�வா� ேபா����. காரண� ந�ல
டா�டராக� பா���� ���ப�ைத� ���� ெகா��
ெச��றாேன?. எ�ைன� கட�� ெச�ற ேபா� அவ��
�ர� மைன�ைய ேநா�� பா��த�. எ�ைன யாெர��
ேக����பாேரா?
“��ள ேமேல ஈ ெமா����. ��ட� ேபா�” எ�றா�.
�ழ�ைத ேம� ெமா��த ஈ�க� தா� அவ�
ஆத�க�ைத என�� அைடயாள� கா��ய�.
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9. உ�� உற�� ��.
ெச������.

அவ� ஒ� ����� ஏ��ம� ��வன��� ேமலாள�
பத��� இ��பவ�. ெதா���� அ�பா�ப�� எ�க�
இ�வ���ேம ந�ல ����ண�� உ��.. நா�
������ இ�வைர��� ச���காத அ��வ நப�.
த�ம�த ஒ��க� அத�� ேம� ெவ�நா���
இ��பவ���� ெசா�தமான �� ேகா� ெசா�ைத தன�
ந���ைக ஒ��� �ல� க��� கா��� ெகா��
இ��பவ�. பல ஆ�ச�ய�கைள என��� அ�றாட�
த�� ெகா����பவ�.

���ய கால��� அவ�� உ� வ�ட��� எ�ைன�
ேச��� இ��தா�. எ��ைடய த��ப�ட �றைமகைள
�ட அவ���� காைர��� எ�ற ஊ�� அத�
கலா�சார�� ெரா�பேவ ���தமானதாக இ��த�.
ேவெறா� காரண�� உ��., அவ� �����
ெச��நா�� சைமய�. அவ� ேகா��� �ற��
ேகாைவ�� வா��� ெகா����தா�� ெதா����
அ�பா�ப�� ேப�� ேப��� கைட�யாக வ�� ��ப�
இ�த அைசவ உண� சமா�சாரேம.
நா� ெதாட�க��� இய�பாக எ���� ெகா�டா��
அவ�� �ராத சா�பா� ெவ�ைய ���ேத ஆக ேவ��ய
க�டாய���
இ��ேத�.
இ�தைன���
அவ�
மைன��� ந�றாக அைசவ உண� சைம�பவ�.
அதைன�� �� அவ���� இ��த ஆ�வ�ைத�
ேபா��� ெபா��� அ�னா� ேகாய���� ேத�ய
ெந��சாைல�� ேம���பாைளய� ���� ச�����
உ�ள பால���� அ�ேக உ�ள அ�த� ��ய கைட��
அைழ��� ெச�ேற�.
��ய ஓ�� ��. உ�ேள ப��� ேப�க� தா� அமர
����. அ��த வ�ைச வ�வத��� கா��

இ��பவ�க� ஓ�� ேபா�� தா� இட� ���க
ேவ���. நா��� ெசா�ட� ெசா�ட அவ�க�
ெகா���� ப��வமான அைசவ சமா�சார�க� �பர�
ெத��தவ�கைள� பல ைம�க� கட�� வ�� சா��ட
ைவ��� ெகா�����ற�. அ�� ந�ப� அம���
சா���ட ேவக�ைத� பா��த ேபா� என�� எ� அ�பா
ஞாபக� தா� வ�த�. ஊ�� நா� வா��த வா��ைக
�������தன�
எ�பதா�
ப��
ேபால�தா�
வ�ைசயாக அம��� ப�மா�� ெகா����பா�க�.
ஒ�ெவா� நா�� ���ழா ேபாலேவ இ����.
நா� பா��தவைர��� அ�மா சைம�ேத இ��� ஒ���
ேபா���பா�. ���� உ�ள ம�ற அ�தைன ேப�க��
எ��� ேவைல�� உத� ெகா����பா�க�. அ���
எ�ப�
அைணயா
�ள��
ேபா�
எ���ெகா������.
நா� அைழ��� ெச�ற கைட�� ெவ��கரமாக இட�
����� ��னைக�ட� உ�கா��த ந�ப� சா���ட
ேவக�ைத� பா��த� �ைக��� ேபா� ��ேட�.
அ�ப�ெயா� ச�ேதாஷ�ைத அத�� �� அவ�ட�
நா� பா��த� இ�ைல. “ம�றெத�லா� அ��ற� நா�

ேப�� ெகா�ேவா�” எ�� �ளாச ஆர���� ��டா�.
அ�த� ���ய அைற�� இ��த �� ���
ெபய��ெக�� ஓ��ெகா�� இ��த�. �க���
வ��த �ய�ைவைய� �ைட�க மன��லாம�
���கைள� ெகா�டா�� ெகா����தா�.
ஊ� வ�டார வழ��� ெசா�ல�ப�� “ெகாள��”
எ�பைத� ைக�� ஊ��� ெகா�� த�ைன மற��
�ைவ��� ெகா����தா�. காரண� ேச��க ேவ��ய
மசாலா சமா�சார�ைத� ச�யான �ைற�� அள��
ேச��தா� இ�த அைசவ சமா�சார�க� எ�ப� உ�க�
ெசா���கைள எ��� ேக�டா� �ட� ெகா��க ைவ��
���.
அைசவ உண� சமா�சர��� ���ய இர�� ப��க�
உ��.
ஒ�� ��த� ெச�த�. ம�ெறா�� மசாலா ேச�மான
அள�. �ேனா ஆ���க�ேயா த��� ���
அல�வைத� ேபாலேவ அதைன� ��த� ெச�த�
அ����யமான�. ேதைவ��லாத க��கைள� க���

�ட ேவ���. வா��� ��க�� வாைய� �ற��
பா��தாேல உ�ேள ெத��� �ற� ைவ�� ந�லதா
இ�ைல நா�� ேபானதா எ��. �பர� ெத��தவ�களா�
க�� ெகா�ள ����.
��க� சா���� எ�த உணவக���� �� ேபால ��த�
ெச�யேவ மா�டா�க�. ேம�� உணவக���ெக�ேற
ஒ�ெவா� இட���� த�யாக ைவ�� இ��பா�க�.
ெக�ட�, ெநா�� ேபான�, க�� ேபா�ற சமா�சர�க�
தா� கைட��� ெபா� �ற வ�வலாக உ�க� காைச
ப���� ெகா������. அல�, க�� ���� ம�ச�
ெபா�ைய அளவாக� ேச���� ேபா� ����ள ெக�ட
வாைட அக�� ���.
எ����ள ம�ச� த��� கைரசைல ெவ�ேய��
த�யாக ைவ�� ��டாேல பா�� �ர�சைன �����
வ�� ���.
ம�ெறா�� சைம��� ெகா�� இ���� ேபா� ெகா�
�ைல�� கவனமாக� பா���� ெகா�� இ��க
ேவ���. ம�பா��ர�க� எ�றா� அத���டான
ம�யாைத�� த�யாக இ����. ெகா��க� ெதாட���

ேபாேத ேச��த த���� அள� பா��ர��� இற�க�
ெதாட���. கர���� எ��� ேம���� �ழாக
ஊ��� பா���� ேபா� அத� ெக���த�ைம��
உ�ேள ெவ�� ெகா������ சமா�சார��� �ைவ��
��ய ஆர�����.
நா��� ஒ� ெசா�� ��� பா���� ேபா� அத�
�ைர�கைத ��ைம�� ெத��� ���. �ைவ ��
வ�� ேபா� ������ ெகா�� வ�தா� ப��
சா�பா��� ச��யாக ����. இ�லா��டா�
சைம�தவ� அ�வா��ய ப��யாக மா� ���. .
ெவ�� ெகா������ ேபா� ேநர� கட��வேதா,
அள� ெத�யாம� ம�ச� ெபா�ைய அ���
ெகா��வேதா கைட��� சா���பவ�க� அட
அ��ரமேம? எ�� ��ட ைவ�� ���. ��������
எ�த� ப�க� ����னா�� ெச��நா�� உணவக�
எ�� ெபய��பலைக ெதா��� ெகா������.
ெச��நா�� உணவக� எ�� ெபய�பலைக�� தா�
இ����. ஆனா� அவ�க� ெகா���� சா�பா���
இ��கா�.

பண�தாைச அ�த அள���� ேகவலமாக மா�� ைவ��
இ����. ����� ம�க�� அைசவ ெவ�
கலா�சார�ைத� ���� ெகா�ட எ�க� ஊைர�
ேச��தவ� உணவக� ஒ�ைற� ெதாட��னா�. ப��
வ�ட�க�� அவ�� ெசா�� 60 ேகா�யாக
மா����ள�. அ�தைன�� ஊ�� இடமாக அ��
ஆைலயாக மா���ள�.
அ�பாேவா
��த�பா�கேளா
ெதாட�க��ேலேய
ெசா��
��வா�க�.
“க���
வாைட
வ��
�ட��டா�”
எ��
க�டைள
ேபால�தா�
ெசா�வா�க�. அ��� அ�ணாமைல ��த�பா
ெபா��கெச��
ேபாலேவ
சைம��
�����
வைர��� கா��� ெகா����பா�. ெர�� ���
உ�ேள ேபானா� தா� அ��த ேவைல�� நக�வா�.
ஒ�ெவா�வ�� சா���� ����� வைர��� அ�மா
�த� ��ன�மா�க� வைர��� உ�ைர ைக��
����� ெகா�� தா� இ��பா�க�.. க��ெகாள��,
எ����ெகாள��, இர�த� ெபா�ய�, இ� ேபாக�
ெதர�� எ��த க�����. ெவ�காய� ப�ச� த�யாக
அனாைதயாக இைல�� ஓர��� �ட���.

ெமா�த நப�க�� சா���� எ������ ேபா� ���
���� ���� த��� ேபா�� �ைட�� ����
கா������ ெப�க� ப���� அம�வா�க�. நா�
பா��தவைர���
அ�கா
அ�மா�க�
ெவ��
எ���கைள க���� ெகா����பா�க�.
இத��ைடேய ேவைலயா�க� ேவ� த�யாக வ��
ேபா�� ெகா����பா�க�.
வ�மான�� வச�க�� �ர�சைன��லாத வைர���
அைசவ� எ�ப� ஊ�� அ�தைன ��க��� ைசவ
சா�பா� ேபாலேவ இய�பாக இ��� ெகா������.
நா� அைசவ�ைத ��ெடா���� ப�� வ�ட�க�
ஆ���ட�. ���� இய�பாகேவ அ�த� பழ�க�
இ�ைல. �ழ�ைதக� �ட உற�ன�க� ������
ெச��� ேபா� தா� ஒ� க��� க��வா�க�.
தா�தா �த� அ�பா ��த�பா�க� ம��� ெதாட�
வா�க� அ�தைன ேப�க�ேம இ�த அைசவ����
அ�ைம சாசனேம எ��� த�தவ�க� ேபால�தா�
வா��தா�க�. வய� ம��� கைட�� ப�����
ேவைலயா�க� �த� ���� வ�� உற�ன�க�

வைர��� இ�த உ���ப�ைய ர��� ���பவ�க�.
நா�� அ�ப��தா� வா��ேத� வள��ேத�.
�த� இ�ப� வ�ட வா��ைக�� ��� பழ�ய
நா��� �ைவ அ��த� ப�� வ�ட�க� ������
நா�� �ைல��� இ���� ெபா�� ச�����
இ���� இட�க��ெக�லா� அைலய ைவ�த�.
ெச�� நா�� உணவக� எ�ற ெதா��� அ�ைடைய�
பா��தா� வ�� இய�பாகேவ ��� ���. ���
ேநர���� �டாம� ��� ெமா�தமாக� �ட� அ���
���� ேபா��ற� எ�� ம���வ� எ�ச��த ேபா�
தான �வா�னேம வ�த�. �ட� சா��த அ�தைன
ேநா�க�� ��மண���� ��ேப இ�த� ேத�
அைல�� சா���ட சா�பா�டா� வர�ெதாட�க. ���
எ�� ஆ��க ஞான�� வ�� ேசர இ�
ஒ�ெவா�றாக�
ெதாைல�க
ேவ���
எ��
ஆர���ேத�.
�த� ப� இ�த உ���ப�.
��த அ�� �ட �த�� ��டல��தா�.
��களாவ�? நா� ந�பேவ மா�ேட� எ��

ேக�����யா�
பா��தவ���
����கார�மா
ஆேமா���� ெசா�னேபா� அவ�க�� ஆ�ச�ய�
இ��� எ� க� �� ���ற�. காரண� அைசவ
ெவ�யனாக�தா�
வா��ேத�,
ஊ��
இர��
உணவக� �ரப�யமான�.
ஒ�� �ட�ைதயா �லா�. இர� 7 ம� ெதாட��
ந�சாம� வைர��� த��� ம�களா� த�மா��
ெகா������. அ��� க��� எ�ற ஊ�� உ�ள
சாராய� கைட ஆ� ேபா� ஓ�� ெகா����த�.
பா���� ெகா�� வ�� இ�� �ைழவத�� ���
ஊ��� ெகா�� உ�ேள �ைழவா�க�.
ப�தா� வ���� ெபா��ேத��� ந�ப�க�ட�
����� ப��க ேவ��� எ�� ஜ��ய��� உ���
�ர�� அ�ம� ெப�� எ�ேபா�� ேபால� சாைல��
உ�ள பால��� வ�� அம�����த ேபா� தா� ராஜு
வ�தா�. எ�க��� ஒ� வ�ட� ��னா� ப����
ெகா����தவ�. அவ� அ�மா ஊ���� இ��த
ஒேர அரசா�க ம���வமைன�� ந�ஸாக� ப�����
ெகா����தா�.

அவ� ப��பைத� த�ர ம�ற எ�லா�சய�க���
ெஜகஜால ��லா�. அ�த ரா��� ேநர��� எ��ட�
இ��த நா� ேப�கைள�� பா��� ��� அவ� ேக�ட
�த� ேக��ேய “எ�ன�பா அ��யமா ரா���
ேநர��� இ�� வ�� இ����க?” எ�றா�. நா� தா�
அவ�ட� ெம�வாக� ேக�ேட�. “�ட�ைதயா
�லா�� ெர�� �ேரா�டா வா��� த�வாயா?”
எ�ேற�. அவ��� ல�சமாக ஒ� �ேரா�டா����ய
காைச�� ெகா��� ��� நா�க� அ��� இ��த
ம�ைக� கைட�� ஒ��� ெகா�ேடா�.
உணவக��� ��னா� �க� ெப�ய �ைல�ப��ய�
ெதா��� ெகா����த�.. தைல�க�, �ட�க�, �ைள
எ�� ஏேதேதா ேபா����பா�க�. ��நக� ேபா�ற
ஏேதா ஒ�ைற க���� மா��� ெகா�� வைல��ன�
ப�ய�� �ேலா� ைக��மா� ைமன� ேபா� ஒ�வ�
ெவ� �ர�ைதயாக� ெகா��� ெகா����பா�.
கைடைய� கட�� ெச��� ெப�கைள� பா��த��
அவ� ெகா��� �த� ச�� மா�ப��.
அவைர� பல�ைற �����கா����� த���
ெகா�� ெச��� ேபா� பா��த� உ��. அவ�

�ைடலாக� ேப�� ெகா�ேட ெச��� ெகா���
�ேரா�டா ச�த� ஊ� அட��ய ேவைல�� �ர���
இ��பவ�க���� �ட நா��� எ��ைல ஊற ைவ���
ெகா������.. அ�ேபா� அவ� அ��க�ப���ய�
தா� அ�ேக இ��த க�ண� உணவக�. ப�மா
மேல�யா�� உ�ள ெப�ய ��க�� சைமய�காரராக�
ப����� ���� கைட�� கால��� வ�� கைட
ேபா����தா�. ���பழ�க� இ�லாத அ�தைன
ம�க���� இ�த� கைட தா� ேவட�தா�க�.
நா� பா��தவைர��� அ���� அைர�த மசாலா
சமா�சார�கைள�தா� கைட� வைர��� பய�ப����
ெகா����தா�க�. ஊ�� ம�ெறா��ற��� ����
ம�க� வா�� ச��� தா� க�� கைடக�� ��
கைடக�� இ��த�. ெப�ய ��வ� ��� வா� ம���
ேவ� இர�� ����ள ச���மா� அ�பா ��னா�
ெச�� அ�� அைம�யா� ��க ேவ���. அ���
கைடேபா���ள ���� ம�க� அ�தைன ேப�க��
வ���ற நப�கைள அைழ�ப� மாமா மா���ைள
ப�கா� ேபா�ற வா��ைதகளா� ம��ேம.
இ�ேபா� மா�� ேபான ெவ�கலா�சார� எைத�� நா�

பா��த� இ�ைல. அ�பா, அைனவ���� ெத��தவ�
எ�பதா� வரேவ�� பலமாக இ����. காரண�
ேவெறா����ைல. ��� ���ப�க���� ேச���
எ��க ேவ��ய சமா�சார�களா� ஒ�ெவா�� இ�ேக
வா�க எ�� ைகைய� ���� இ��காத �ைறயாக
அைழ��� ெகா����பா�க�.
அ�பா ெச�ற�� �த�� ெச�வ� உ���� ெதா���
ெகா������ ஆ��� வாைல இ���� பா��பா�.
காரண� ெச�ம� ஆ��� க�ைய கல�� ைவ�� வாைல
ம��� ஒ�� ைவ�� இ��பா�க�. எ��� சைத
இர�த� ஈர� எ�� ஒ�ெவா��� த��த�யாக
அத�கான
பா��ர�க��
அைட�க�ப���
கைட�கார�கேள ������ ெகா�� வ�� ேச���
��வா�க�.
���� இ���� அ�தைன ேப�க�� ஒேர வ�ைசயாக
அமர ைவ�� சா���� பழ�க� உ��.
எ�த ேவைல���தா�� �����ட ேநர��� ஆஜ�
ஆ��ட ேவ���. எ�த� பாரப�ச�� இ�லாம� ஒேர
மா��யான உபச���. ந�ப�க� இைட�� எவராவ�

ேத�வ�தா� சா���� ��� தா� ெச�ல����.
ேநர� பா��� உ�ேள வ�� ேகா�நாத� ேபா�
�����ட நா�� ேகா��தராஜ� ���� ப�க�
எ��� பா��கேவ மா�டா�. இ�ேபா��ள நக��ற
ேகா� கலா�சார�ைத நா� ஊ�� ெப�தாக� பா��த�
இலைல. உட����� �� எ�� எ�தாக ஒ���
��வா�க�.
உ�ளட��ய
�ராம�க��
நா���ேகா��� ம��� ����ன� வ�ைக�� ேபா�
ம�யாைத உ��.
ஆனா� ஊ��� �க அ��� இ��த ெதா��,
��ச�,ேகா�ைட�ப��ன� ெதாட�� இராேம�வர�
வைர��� இ��த காரண�தா� ��� ந��� �ன��
ஊ���� மாைல ேவைலக�� வ�� இற��ய �ல
ம� ேநர�க�� அ�தைன�� காணாம� ேபா����.
�த�� வ�பவ�க��ேக ����ைம.
ஆனா� �த� �ழைம ச�ைத�� ேபா� �ராம���
ெப�யவ�க�
ெகா��
வ��
அ�ைர,
ெக�ைட,ெகௗ�ைக, ேபா�ற ��ய ரக ��க���
எ�ேபா�ேம த� ம�யாைத. ஈரமான ��ைய�

தைர�� ���� அ�� ம��ட� கல�� ைவ���ள
அ�ைர�� ம�ற ��கைள�� கவனமாக� பா���
வா�க ேவ���. �� ேபா� ம��ட� கல�� ைவ��
இ��பா�க�. �ைறய ��க� இ���� எ�� ந��
வா�� வ�� ��கைள� த��� ��� அல� �றா��
பா��தா� ைக�� அட�� ��� அள���� தா�
ேத��.
அ�பா� மா��ெக��� ேபால� �ராம ம�க�� த��ர�
அ�.
ெக���,���ைக, ெதாட��� ெப�தான ந��க�
வைர��� ஏேதா ஒ�� �ன�� மாைல ேவைல��
அ�மா ��த� ெச�� ெகா����பா�. ப�� ���
வ�த�ட� �ட��ட இற��� ெகா�� அைல�� ���த
இ�ய நா�க� அ�. ப�� ���ைறக�� ேபா�
சா���� ���� ��டா� க�டாய� உடேன ��க
ேவ���.
அ�பா�� பல க�டைளக�� இ��� ஒ��. காரண�
சா���ட சா�பா� உட��� ஒ�ட ேவ��� எ�பா�.
��ஞான அ�ைவ� ப�� ேயா��க ேநர��லாத

காரண�தா� அவ� ெசா�வைத எ���� ேபச�
ெத�யாம� அ�ப�� தா� வள��ேதா�. ச�ப���
��தவ�ட� இைதேய தா� ேக�ேட�.
” அ�பா..சா���ட�ட� ���னா� ந�ல� இ�ைல.
ெகா�ச ேநரமாவ� ெவ�ேய உ�கா��� இ��க
ேவ���. எ�க �� ெசா�����கா�க “
எ�ன ப�� எ�னா� ெசா�ல����?
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10. மன� எ�ப� வா��ைக

ஒ�ெவா�வ�� தா�க� கட�� வ�த வா��ைக��
ஏேதாெவா�
த�ண���
பரேத�
ேகால�
�����ேபா�. உைடகளா� ம��ம�ல. உ�ள�தா�
வா�����தா�� பரேத� தா�.
ப��த ��தக�, பா��த பட�, பா��த கா��க� எ��
நா� வா�� வா��ைகைய� ச�தானா? எ�� �ல
அ���கைள உ�வா�������. ைப��ய� ���காத
�ைற�� ப�த�����ேபா�. இத�ெக�ன ம���?
எ�� அைல����ேபா�. அ�ேபா� �ல��� ���
ேவகமாக� ெசய�ப���ற�. ப��த�ய ெதாட���.

��ய அ�பவ�கைள� க��� ெகா�ள� தயாரா�
இ��பா�க�. ேம�� ேயா��ைப பல�ப����.
ஆனா� பல���� உ��ற இ���� ச�� இ�
இைறேய க�ெய�� ஆ��க�ைத ேநா�� நக���
����ற�. நா�� கட�� வ���ேள�.
ஆ��க� எ�பைத அழகா� ெந���� பா��த
த�ணம�. இைறவ�, உ�வ�க�, அ� வ������
ச��க�, உண���� பாட�க� எ�பைத� தா����
அ��� ெகா��� ஆவ�� அைல���ேள�..
உண������யலா� வா��த வா��ைக�� உண�ைவ
இ���� ���� ஒ� ����� ேச��க பா�ப�ட
ேநரம�. இ�� �ைர�� ந��பவ�க��, ஆ��க
உைரக� �ல� கல��� ெகா����பவ�க��
��வ�ணாமைல ப�க� ேபாகாத கால��� நா�
அ�ேக ெதாட���யாக� ெச�� ெகா����ேத�.
வா��ைக ���த ேதட�ட� ஏராளமான ஆைசகைள��
�ம����த என�� அ����� ��பட� ெத�யாம�
த���� ெகா����ேத�.
ந��ட� உ�ள ஒ�ெவா� ஆைசக�� தா� ந�

வா��ைகைய நக�����ற�. அ�ேவ �����ட
கால�����
இய�பான
பழ�கமாக��
மா�����ற�. �ைட�� ��டா� ���ைய� �����
ெப��த�
ெகா���ேறா�.
�ைட�காத
ேபா�
ச��கைள� �����ேறா� அ�ல� �ைண�� அைழ�க
�ய�����ேறா�.
அவ�
ெசா�னா�,
இவ�
ெசா�னா�,
அ�த�
ப����ைக�� வ�த� எ�� ஒ�ெவா�வ�� த�க�
���ப�கைள,ஆ��க�
ேதடைல
உ�����
ேத�வ��ைல. ெவ������ தா� ேத���றா�க�.
இ�ைறய ஆ��க� ���த ந���ைகக� அைன���
ேப��
�ல�
ம��ேம
அ��தவ����
கட�த�ப���ற�. ந�ப ைவ�க�ப���ற�.
அ�த� ேகா����� �ைழ�ேத�. ெம� மற��
��ேற� எ�ற வா��ைதக� தா� இ�ேக பல����
ேவதவா�காக� ெத���ற�. இைற ச��ைய ம��ம�ல.
இ�� எைத�ேம உண��� ெகா�பவ�க� �ைற�.
உண��ததாக ந��பவ�க� தா� அ�க�.
இ�ேவ ப��ப�யாக� கட�த�ப�� ேகா��தா ேபா��

��ட� தா� நா��� நா� அ�கமா��ற�.
த� உ�ள�ைத�� ���� ெகா�ளாம� அ� த��
உண��கைள�� அ��� ெகா�ள மன��லாம�
வா�� வா��ைகைய� தா� இ�ேக பல�� வா���
ெகா������றா�க�. இ�ப��ப�டவ�க� இ���
எ�தைன ெஜ�ம�க� எ��தா�� ஆசா�யாக�தா�
வா��� ���க ேவ���. ஆனா� வய��
வா��ைக�� ெகா��த அ���கைள அட�க ேவ���
எ�� �ய���ேத�.
எைத�� ெத��� ெகா�ள ேவ��� அதைன� ����
ெகா�ள ேவ��� எ�பத� அ��� ஆவ� இ��த�.
எ�த� ��ைவ�� ேத�ய��ைல.
என��� ேதைவயானைத அ��� ெகா�டேதா�
��ய�� ெதாட��ய�. ஆனா� இ�� அதைன��
கட�� வ���ேள�. �ழ�ைதக� வளர� ெதாட���
ேபா� ந��ைடய கலா�சார��� இ�த ஆ��க�
இர�டற� கல�� ����ற�.
�ழ�ைத வள���� அ�கமாகேவ க�த�ப���ற�.

�ராம�� வா��ைக�� சா� எ�ப� க����
வா��யா� ேபால�தா� உ�வக�ப��த�ப��ற�
“த��
ெச�யாேத.
க�ைண������”
எ��
ெசா��ேய த���கைள ம��� அ�க� ெச�ய�
��ட�ப���ற�. ஒ�� ம��க�ப�� ேபா� அ�ல�
மைற�க�ப�� ேபா� அ�ேக ெத�� �ைட�ப��ைல.
ஆைசக�� ��வாத�� தா� அ�கமா��ற�.
ெத��தவ�க�� �ைற�ப� ெசா��� ெகா��ப��
இ�ைல.
�ழ�ைதக�� ேவக� எ�ப� இர�த� ச�ம�த�ப�ட�
ம��ம�ல. உண�� ச�ம�த�ப�ட�. வள��த �ற�
உ�க���� எ�தைனேயா ெகா�ைககைள உ�வா��
ைவ������க�.
வா���
ச���த
உ�க��
ஒ�ெவா� அ�பவ�� ஏராளமான பாட�கைள� க���
த������. அ� ச�யா தவறா? எ�ற ஆரா���
ெதாட��� நட�� ெகா�ேட���தா�� ���
ெத�யாமேலேய �லவ�ைற ஏ��� ெகா��� ம����
இ����க�.
இ��யாக
ஏேதாெவா�
உ�வக�
உ�க���� உ�வா�ேய இ����.

இ�ேபா�ற த�ண��� ��ய �சய�க� உ�க� மன�
ஏ��� ெகா�வ� க�னமாக இ����. �ற�த பாைன��
ம��ேம த��ைர ஊ�ற ����..
ஆனா� �ழ�ைதக�� �ைள�� உ�ள ��ரா�க��
எ�த� ெச��கைள�� ப��� �டலா�. ஏ���
ெகா�ள� தயாராக இ���� ேபா� ெசா���ற �த�
தா� ���ய�. �ற��� ���சா� எ�ற �ழ�ைதக�
இ�ேக யா���ைல. வள���� அவ�கைள அ��ய
�த�� தா� ���யமாக இ����ற�..
ஊன��ற �ழ�ைதகைள� �ட ெநா�������
எ�பா�க�. ேநா�சா� ��ைளக� �ட� ���ப���
சவாலாக இ��பைத� பா�����ேபா�. �ழ�ைதக��
�ைள எ�ப� எதனா�� பா��க�படாம� இ����
ேபா� எ�லாவ�ைற�� ஏ��� ெகா�ள ����ற�.
எ�லாவ�ைற�� �ழ�ைதக� ����வதா� இ�ேக
பல���� பய� வ�� ����ற�. இ�த� பய� தா�
பலவ�ைற மைற�க� �����ற�. “இ�த வய��
உன�� இ� ேதைவ��லடா”…. எ�� ெசா�ல
ைவ���ற�. அ�ேயா இைத� ெத��� ெகா�டா�

ெக���
ேபா���வாேனா
ேதா����ற�.

எ��

எ�ண�

ஆனா� ெக��� ேபாவத� அ��த�ைத�� எவ��
���� ெகா�ள�ப�வ��ைல எ�ப� தா� இ�ேக
ஆ�ச�யமான �சய�. ��கார�க� ேமைதகளாக
இ������றா�க�. ெகா�ரமானவ�க� தைலவ�களாக
வா������றா�க�. ெக��� ேபாவெத�ப� உட�பா?
மனசா? ப�� வய���� இ���� எ�த� �ழ�ைத�ேம
ெக�ட பழ�க�கைள� க��� ெகா�வ��ைல.
ேப�� வா��ைதக� �ட ������ ேக���
வா��ைதக�
�லேம
வ���ற�.
��வய��
�ழ�ைதக�� மனைச பா��பைடய� ெச�ய ���ேம
த�ர அ��� �ட ��ைமயாக மா�ற� ெச�ய
��யா�.
��கார தக�ப�� ெசயைல �ன�ேதா�� பா����
அ�தைன
�ழ�ைதக��
��கார�களாகவா
மா���றா�க�. கணவைன �� காம���� அைல��
ெப�கைள� பா��� அவ�� ெப� �ழ�ைதக�
அ�தைன ேப�க�� காமா�தா�யாகவா வா��றா�க�?.

���ைல எ�ப� ஒ� ���ய� கார�.
ஆனா� அ�ேவ எ�லா �ைல��� ெபா���வ��ைல.
எ� ந�ப� ப�தா� வ��� வைர��� ஐ��
பாட�க��� ேத��� அைட�� பா��த��ைல. ஆனா�
க��� வைர��� அவைன அ��க ஆேள இ�ைல
எ�பதாக மா��ேபானா�. அேத அ�பா. அேத அ�மா.
���ப��� எ�ேபா�� இ��த வ�ைம. எ�ன
காரண�? ெதாட�க��� பாட�க�� கவன� ெச����
பல �ழ�ைதக� கால�ேபா��� மா� ����றா�க�.
ேவைல பா���� இட�க�� ேக������கேள?
“அவ���� ெசா�� ��யைவ�பா?” எ��. ஆனா�
இ�ேக எவ�� ��ய ைவ�க �ய���பேத இ�ைல.
காரண� வள��த ம�த�க�� ம�றவ�க� த�க���
அ�சரைனயாக
இ��பைத
ம���
தா�
�����றா�க�..
இ�த
அ�சரைன
ம�த�கைள
மக�தான
சாதைனயாள�களாக மா�ற உத���ற�. நா� தா�
���� ெகா�வேத��ைல. �ழ�ைதக� ����,

அவ�க�� வள���� ����� ேதைவ��லாத
பய�கைள�
ப��ய���
நா��
வாழாம�
அவ�கைள�� வாழ�டாம� நரக வா��ைக வா���
ெகா������ேறா�.
ச�க��� நா� ப��� ���� �ைழ�� த�ண���
எ�தைனேயா கன�க� உ��ர இ����. பல����
பல
�தமான
���ப�கைள
அைடகா�ேத
வ����ேபா�. பல���. ���லா, உண�, �� எ��
இய�பான நைட�ைற வா��ைக ���ப�க�
இ����.
ஆனா� பல���� இ�த� கன�க� அவ�க� வா�நா�
���க உைழ�தா�� �ைட�ப��ைல.
�த� ப�� வ�ட�க� ����� என�� ஏராளமான
அ�பவ�கைள� த����த�. ேத�யைல�த பண�,
ஓ�ேவ இ�லாத உைழ��, ஒ�ெவா� சமய����
�ைட�த ஏமா�ற�க�, ேத�� ெகா����த அ��கார�
எ�ற இ�த நா�� �ைல��� எ� வா��ைக எ�ைன�
�ர�� எ���� ெகா����த�.

எ� ��மண� ���� ேயா��க ேநர� இ��த��ைல.
ெதா�� ம��� அ� சா��த எ�ண�க�, ெவ�� ெபற
ேவ��ய
இல��
ம��ேம
உ��ற
ஓ��
ெகா����த�. ஆனா� உ��ற ஒ� கனைவ ம���
த��ப�ட �ைற�� அைடகா�� ைவ����ேத�.
நம���
�ழ�ைத
�ற���
ேபா�
இ�த�
��வ�ணாமைல�� தா� �ற�க ேவ��� எ�பைத
மன�� ைவ����ேத�.
நைட�ைற��
அதைன�
ெசயலா��ய
ேபா�
எ����க� எ�� ப�க�� எ�ைன� தா��ய�.
அ�சாம� �ைன�தப�ேய ெஜ��ேத�.
�ழ�ைதக� ேபச� ெதாட��� ேபா� தா� ேக��க�
வ���ற�. அத� �ற� அவ�க�� �ைள��
���ப�� ஆைசக�� ப�ய� ெதாட���ற�.
ஆனா� �த� ��� வ�ட�க�� அவ�க��
உ����க� ச�ம�த�ப�ட ஆேரா��ய��� தா� நா�
கவனமாக இ��க ேவ���.
அ��வார� எ�ப� சாதாரணமாக இ��தா� அ�த�
�ழ�ைதக�� ஆ��கால� வைர��� அவ��ைத

தா�. �ராம�� வா��ைக�� �ரசவ� எ�ப� ப��
��ட�க�� ���த நா�� ம���வ�� எ�ற
ஏேதாெவா� �ழ��� ைக�க�யமாக இ����.
ஆனா� இ�� அ� பல ல�ச�க� ெசல� �����
சமா�சார�. அவ��ைதக� அ�கமா� பய�ைத
உ�வா��, பய�ேதா� வாழ ைவ�� உட� உைழ�ேப
இ�லாம� வா�� ெப�க� ஏற��ைறய ம��ற� தா�
எ����றா�க�.
இ�� ெப�க� அ�ைவ ���ைச �ல� அைர
ம��யாக�தா� வா��� ெகா������றா�க�.
ம���வ�க��
பண
ஆைசயா?
ெப�க��
ஆேரா��ய� த�த ப�சா? எ�பைத �ட மா� வ��
உல��
ேதைவ�படாத
மா�ற�ைத��
நா�
����வதா� இ�ப��தா� நட���.
இ�� உட���� உ�ள����� �ைறயேவ ம���க�
ேதைவ�ப���ற
உலக���
வா���
ெகா������ேறா�.
�த� இ�ப� வ�ட�க� என�� எ�த ம���க��
ேதைவ�ப�ட��ைல.
ஆனா�
அ��த�
ப��

வ�ட�க�� ம��ேத தா� வா��ைகயாக இ��த�.
அ�த அ�பவ�க� க��� த�த பா�ைவக� தா� எ�
�ழ�ைதக�
���த
கன��
எ�ைலகைள
��வா��ய�.
எ� ��மண�, எ�க� �ழ�ைதக�, ���ப
ஆேரா��ய� எ�� பர�� ���த�. ஒ�ெவா�றாக
அதைன இ�ேபா� �ைன��� பா����ேற�..
இ�� �ழ�ைதக� ���னா� பய�. இ��னா�
அைத�ட� பய�. ெமா�த��� கணவ� மைன�
இ�வ��
ேவைல���
ெச���
���ைல��
இ��பவ�க��
வா��ைக��
ெச��
ெச���
�ைழ�ப�
தா�
நட��
ெகா������ற�.
�ழ�ைதக�� எ��கால வா��ைக எ�ப� இ��க
ேவ���
எ�பைத
எ�ேபா��
நா�
கன�
க�ட��ைல.
ஆனா� ஒ� �ழ�ைத எ�ப� வள��க�பட ேவ���
எ�ப�� ம��� உ��யாக இ��ேத�. இ��
வைர��� அ�ப��தா� இ����ேற�.

காரண�
�ராம���
�������ப�,
ெப�ய
���ப�க��
வா��ைக
வா��த
ஒ�ெவா�
�ழ�ைதக�� தா�க� மன�� ைவ����த ஓரா�ர�
கன�கைள�� இழ�� ����தா� ச�க��ற��
வ��றா�க�. நா�� அ�ப��தா� வள��ேத�.
ச�க����� வ�ேத�.
பா���கைள மன���� ைவ����தா� அத���
ெபய� மனேநா�. அைதேய ேந�மைற எ�ணமா��
அவரவ� த�க� �ழ�ைதக���� க��� ெகா��தா�
பாட�. ஆனா� இ�ேக அ�பவ�கைள� பாடமாக
எவ�� எ���� ெகா�ள ����வேத இ�ைல.
ஒ�ெவா�
சமய����
அதைன
மற�கேவ
������றா�க�. காரண� உ��ற ெபா���
இயலாைம�� த���� ஏ�க� தா� இ����
�����ற�.
கன�கைள ம��� ெபா���� ெகா�� எ�த�
ேகா���
வா�வ��ைல.
ஆனா�
ம�த�க�
கன�கைள ம��� தா� �����றா�க�.
இதனா� தா� இ�ேபா�ற ���ப��� இ��த வ�த

மாணவ�க�� ெசய� �ற� �றக���� பற�காம�
ெநா��ய��க� ெதாட����ற�. ப����ட�க��
ெபா���� பா��த ஆ��ய�க�� இ���� � எ�ன
���ைடயா? எ�� ேக���றா�க�.
ம�த�க��� இர�� �சய�க� �க ���யமான�.
அ���
�ழ�ைத�
ப�வ������
தா�
ெதாட����ற�.
ஒ�� உட� நல�.
ம�ெறா�� மனநல�.
இர��� ச�யான அள�� இ�லாத ேபா� தா� ச�க�
பல ச�கட�கைள� ச���க ேந���ற�.
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11. �ழ�ைதக� - ப�த� வள����
�வ�க�

��� ��தைலயா�………
வா���� ெபா�ேத ந� நர��� ஒ� ���ண���
ேதா��ேம?
வான���
பற���
அ�த�
��ன���
பறைவ�ன�கைள� பா���� ேபா� நம��� உ�சாக�
�றக���� பற���. ந� உ��ற உண���
கல������ கவைலக� �ட� காணாம� ேபா����.
அ�த ��ட��� ந� மன�� ேதா��� படபட���

நா�� ஒ� பறைவயாகேவ மா����ேபா�. பல சமய�
க�பைன�� பற����ேபா�.
ெவ�டெவ� ஆகாய�ைத அ�த� ��ய ���க�
அள�� பா���� ஆ�ச�ய�ைத அ�ணா�� பா����
ெகா�ேட ��க� ேதா���. �டேவ அ�ேக பற��
ெச��� ப�டா������ லாவக��� ந�ைம நா�
மற����ேபா�. ேதட�க� தா� இ�த உலைக இய�க
ைவ���ற�. ந��ைடய ேதைவக� தா� ேதட�கைள
அ�க�ப�����ற�.
���ப�த�க�
இ�லாத
�க�கால� �கமாக இ��தா�� அ�ேவ ெதாட��
ேபா� அ��ைப த�� ����ற�. என��� ேபா�
அ�����பா……. எ�� ெசா�பவ�க�� வா��ைகைய
கவ���� பா��க�.
எ�த� கலாரசைனக�� அவ�க� வா��ைக��
இ��கா�. ரசைனக� இ�லாத வா��ைகைய ர��க
��யா�. ���ப�� ர��ெப�ப�� ம�த�களா�
ம��ேம ெச�ய���ய கா�ய�.
அவசர வா��ைக�� வ��� ேக��� ஒ� பாட� �ட�
�ல��� ����ைய உ�வா�க���ய�. வா��ைக��

ரசைன காணாம� ேபானா� ���வ� ரகைள ம��ேம.
ரசைனகைள ���பாதவ�க� த�க� வா��ைகைய�
கன�க���� பா�கா��� ெகா��றா�க�. ஆைம
க�ட ெவ��� �க� ேபால அ��� �ட ஒ� சமய���
உ�ைமகைள உண������. நா� வா��� ப�ட
க�டெம�லா�
�
பட��டா�டா……..எ�ற
ேசாக��ைன� தா� இ�ேக பல�� த�கள�
�ழ�ைதக����
ேசா��ட�
ேச���
ப�மா���றா�க�.
�ழ�ைதக��� வா��� இய�பாக� ேதா���
க�ட�க� எ�ப� மைல ேபா�ற� எ�பதாக
உ�வக�ப��த�ப���ற�. அைத� க�� அ��
எ��ெகா�ள
��யாத
அள���
வாழ
பழ������றா�க�. எதா��த� எ�ப� இ�ேக
பல����
எ��காயாக�
கச���ற�.
எ�ப�
இ��தா�� நா� எ��ெகா�ள எ�ப� இ��க
ேவ���? எ�� ேயா��க ��வ��ைல.
இ� ேபா�ற சமய�க�� தா� ஆ��க� உ�ேள வர�
ெதாட����ற�. க�பைனக� உ�வக�ப��த�ப��,

அ�ேவ பயமாக மா�றப�� ஆ��க�ைத� ெத���
ெகா�ளாம� அ�ைப�� ப���� ெகா�ளாம�
இைட�� ��� ேபான வ�� ேபால� தா� பல��
பயண�� தைடப��� ேபா��ற�.
நா� ����� கன�கைள� ேபால ந� அ�ேக
உ���ள கனவாக வள�பவ�க� ந� �ழ�ைதகேள. .
ந� ���ப�, ஆைசக�, எ��பா���க� எ�ற
ஏேதாெவா� வ�வ��� �ழ�ைதகேள ந�ைம அ��த�
க�ட���� நக����றா�க� எ�பைத உண���
இ������களா? நா� வா��ைகைய� பா��பத���
�ழ�ைதக� த�க� வா��ைகைய� பா��பத��� உ�ள
���யாச�கைள நா� உண�வேத இ�ைல.
���ப வா��ைக பயண���� இர�� த�டவாள��
ேதைவ. இ�த� த�டவாள���� இைடேய இ����
க�ைடக� ேபால�தா� �ழ�ைதக�� இ���றா�க�.
��மண� ���� ப�� வ�ட����� கணவ��
மைன��� ஒ�வைர ஒ�வ� ���� ெகா�ள
��யாம� நட��� வா��ைகெய�ப� ஏற��ைறய நரக
வா��ைக.

���� ெகா�ளாம�, ���� ெகா��காம� அவரவ�
ெகா�ட ெகா�ைகக� அ�தைன�� �ழ�ைதகைள�
தா�� அ��த� தைல�ைற��� கட�த�ப���ற�.
இ��யா�� பல�� இ�ப��தா� வா��றா�க�.
இ�ேவ த�னள�� ச�ெய�� உர��� ெசா��றா�க�.
�ல� ம��ேம ���ப வா��ைகைய அ�ப���
வா��� ெகா������றா�க�. இ��ய கலா�சார���
�ழ�ைதக�� வா��ைகெய�ப� ���யமானதாக
இ�ேக க�த�ப���ற�. அ�க�ப�யான ஆைசக�
தா�
அ�கைற
எ�ற
ெபய��
இ�ேக
ெவ��ப���ற�. ஆனா� �ழ�ைதக���� ஒ�
மன��� எ�பைத எ��� மற�� ����ேறா�.
அவ�க��கான �த��ர� எ�பைத மா��� க���பா�
எ�ற
நா��
எ�ைல���
ெகா��
வ��
������ேறா�.
எ� க���பா����� � எ�பதாக� ெகா�� வ��
����ேறா�. ந�ல வள��� எ�ற வா��ைதைய
மன�� ெகா�� வ��ைறைய� �����ேறா�. நா�
�ழ�ைதயா� இ��த ேபா� �ைட�காத �சய�கைள
மன��� ைவ��� ெகா�� இைதேய ���ப� ���ப�

ெச���ேறா�.
நா�� ��ைமயான �த��ர�ைத அ�ப��ப��ைல.
�ழ�ைதகைள�� ��வ��ைல. இ��� பா����
ேம�ப�டவ�க� �த��ர� எ�பைத� தவறாக� ����
ைவ�����றா�க�. த�க� வா��ைகேய �ழ�ைதக��
�க���காக�தா� எ��றா�க�. நா� அவ��� எ�ன
�ைறைவ�ேத� எ�� ��ைக ����றா�க�. நா�
வா�வேத அவ��காக�தாேன எ��றா�க�.
ஆனா� எ�த� �ழ�ைதக�� அ�ப�� ேக�ப�லைல
எ�ப� தா� நா� ����� ெகா�ள ேவ��ய �சய�.
ஆனா� கால� காலமாக இ�ேக இ�ப��தா�
ப�டமா��
ேபால�
�த��ர��,
�க��
ப�மாற�ப���ற�. �ழ�� ேபால � ெகா� நா�
த���ேற� எ�ப� ேபால இ�ேக ஒ�ெவா���
�ைல ேபச�ப���ற�. ேபரெம�ப� ெவ�ேய
ெத�யா�. அத��� பாச� எ�ற ���� �ச�ப���ற�.
உ�ைமயான �த��ர� எ�பத� அ��த�ைத ஒ�ெவா�
ப����ட வாச�� ��� கவ���� வா�����தா�
உ�க��� ��ைமயாக� ����.

��� ��தைலயா� எ�ற வா��ைதக�� அ��த�ைத
ந�மா� ���� ெகா�ள ����. �த��ர�ைத� ப��
நா� ேபச அதைன ��ைமயாக அ�ப��� இ��தா�
தாேன ����.? வ���க� ���� ��ட� எ��
ம�ய���� ஓைசதா� ஒ�ெவா� �ழ�ைதக����
ேகா�� ம�ேயாைச ேபால ம����ைய� த���ற�.
அ��� ைவ�க�ப�ட அ�தைன ேப�க�� அ�����
��ப�� ��ள� நைட�மாக� ெப�ேறா�ட� ெச���
கா��ைய� பா���� ேபாெத�லா� ந��ைடய க��
���� அ�க� ேயா��க ����ற�.
மன உைள�ச� அ�கமா�� ேபா� �ழ�ைதக�
�ைளயா�வைத� �ர இ��� கவ���� பா��க�?
அ��தம�ற
அவ�க��
உைரயாட��
ஆ�ர�
வா��ைக ���ர�க� நம��� �ைட���. கவைலைய�
க��, கவைலேயா� வா��� க���� ஒ�ெவா�
�ன���
அவல��ைன��
மற�க
உத��.
�ழ�ைதக�� பல சமய� ஆ��ய�கேள. நா� தா�
அவ�க���� க��� ெகா��க ேவ��� எ��
ஆவலா�
பற���ேறா�.
���தவைர���
�����ேறா�. அள� ெத�யாம� அ�லாட��
ெச���ேறா�.

இ�ேக இ�ன�� மா�ப�ட ��தைனக� ெகா��
வா�� கணவ� மைன� அேநக� ேப�க�. “இ�த�
�ழ�ைதக��காக�தா� இவேராட ெபா���� ெகா��
வா��� ெகா�� இ����ேற�” எ�ப� ேபா�ற
வா��ைதகைள
��க�
ச�வசாதாரணமாக
ேக����கலா�.
ஆனா� ஒ�ெவா� ���ப� ேபா��கள�ைத ����
ைவ�ப��
இ�த�
�ழ�ைதகேள.
�ழ�ைதக�
உ�வா��� ேபா��கள� தா� ���யாசமான�.
க�����,
ர�த���
நட���
இவ�க��
ேபா��கள��� கைட� வைர��� �வார�ய�����
ப�ச���கா�. ������ �ழ�ைதகளா� உ�வா���
ேபா��கள�ைத�
�ன��
பா����
ெகா��
இ����ேற�. ��க� ர��������களா? ஒ� �ழ�ைத
ம��� இ���� ���� இ�த வா��� ெரா�பேவ
�ைற�. ேபா�� ேபாட ஆ����� ேபா� உ�வா��
கள� தா� ���ய�.
இ��� �ன�ேதா�� இவ�க� உ�வா��� ஒ�ெவா�
கள���� ����னா�� ���பா��டா�� நா�
தா� கைட��� ���� ந�கராக மா�� ேபா��ேற�.

அ�ைக கா��க� பல உ�ெட�றா�� அ���
கைட��� வ�� வ���� ����� கா��யாகேவ
மா�����ற�.. அ�வலகேமா அ�ல� ெவ�ேய
எ�� இ��தா�� �ட ம�ய சா�பா�ைட� பல சமய�
��� ம��� மா�� ைவ��� ெகா�வ���.
காரண� அ�த� சமய��� தா� ப�� ��� �வ��
வ�� ேநர�. �ைட��� அ�த ஒ� ம� ேநர���காக
���� ஆஜரா� ��ேவ�. இவ�க� �����
வ�வத�� ஐ�� ��ட���� ��ேப ���� தயாராக
இ��ேப�.
ட வ��� உ�ள ச��� �ைன�� இ����
�ெட�பதா� இர�� ப�க���� ஆ�க� வ��
ேபா�� ெகா����பா�க�. ����க�ேக ப��
இ��பதா� ��� ��ட�க�� ����� வ�� �ட
����. ஆனா� �ல சமய� இவ�க� வ�� ேசர ப��
��ட�க�
�ட
ஆ��.
காரண�
ெத���
�வ������ ஏேதாெவா� ப�சாய�� நட��
ெகா������ற�
எ��
அ��த�.
ஒ�வ�
ம�ெறா�வைர ��ட பா��� அ�த� பயண�
தைட�ப��� ேபா�����.

ஒ� நா� �ட �வ�� அைம�யாக ����� வ�தேத
இ�ைல. வ�� வ��� அ�ல� வ�த �ற� எ��
இ�த� கள� ��வைட��. இவ�க�� �ணா��ய�
ெத��ேத வாச�� ��� ெகா�ேட���ேப�.
எ�ேபா� வ�� ேச�வா�க� எ�� ெசா�ல��யா�.
ஆனா� நா� தயாராக இ��க ேவ���. எ� தைலைய
வாச�� பா��� ��டா� ஓ……..ெவ�� க���
ெகா�� ஓ� வ�வா�க�.
���� �ம��� பார�க� ஒ� ப�க� இ��க, ைக��
ைவ������ �ைட ம�ப�க� த�ள �ேர� ���காத
வ�� ேபால� ����� ெகா�� வ�வா�க�.
��னா� வ�� ����கார�மா அ���� ேபா� ���
வா�க வ�� ெகா����பா�. ஓ� வ�� ேபாேத
என��� பைதபைத���. த�மா�னா�? எ��
ேயா���� ேபாேத நா� ஓ��ேபா� வா�க
�ய���ேப�. ��யா�ட��� ��க ��யாம� த�மா�
���ைர�� எ� ைகைய ����� ���� ��ைட
ேநா�� ஓட நா� த�மா� ��க ������� ேபால�
பற�பா�க�.
������ இ���� இ��� கத� ��னா� வ�தவ�

த��ய த�ள�� �வ��� ��� ச�த�ைத
உ�வா���. ���� �ம�� வ�த ைப வாச�� உ�ேள
பற���. ���ைர�ேபா� ம�ெறா�வ� ைபைய
அ��தவ� ����� த�ள அ� ம�ெறா��ற� ��
�ற�� ேபா�� ��தக�க� �த��. அ��த அ��யாய�
ஆர�����.
நா� தா� �த��….இ�ைல��ைல நா� தா� �த��
.எ�� ேவக� கா�ட கா�டா� ெவ�ள� அ�ேக
உ�வா��. கா�� மா������� கால�க� கத��.
அ�� உ�ள ெகா��க� இவ�க� ப�� அவசர����
ஒ��ைழ�கா�. �ல சமய� ���� ேபா�� �����.
நா� பா���� ெகா�ேட���க ேவ���. எ���
ேப���டா� ெவ�ள� ந�ைம ேநா�� தா���
ஆப����. இ�வ� தா� இ�ேபா� உ�ேள
�ைழ�����றா�க�. �� ஒ�வ� ெத��� இ����ற
மர��� உ�ள இைலகைள, க��� ெத���ற
��கைள� ேசக���� ெகா�ேட வ�வா�.
�த��ர�ைத நா�க� ெசா�ன�� இ�ைல. அவ�க�
���� ெகா�ட�� இ�ைல. ��மா��க� க���

ெகா��த �ற� ���ப�� ெசா�னா� அ��ைர. நாேம
கைட����� கா��னா� அத��� ெபய� பாட�.
அவ�க� எ�க���� ெசா��� பாட�கைள��
அவ�க�
ச�க���
க���
ெகா������
பாட�கைள� ப���� தா� நா� இ� ேபச�
ேபா��ேறா�.
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12. �ைத��� உற��� ச��க�

நா� ப����� ெச�ற �த� நா�
கல�கலாக எ� �ைன�� இ����ற�.

இ�ன��

ெகா�� ேபா�� ேச��தா�க� எ�ற வா��ைதேய தவ�.
ஐ��
வய�
ைவ�தா�க�.

ஆன��

அ�கா�ட�

அ���

என�� நா�கா� வ����� ஆ��யராக வ�த
��வாச� அ�பா ப����ட��� தைலைமயா��ய�
அைற�� அ�ேக ஒ� �ைல�� அம�����தா�.

ஒ�ெவா�வ��
�ழ�ைதக��
வ�ைசயாக
எ���ற��� அம�����தன�. ஒ�ற��� ஒ�றாக
அவ�ட� அ��� ைவ�க�ப�டன�. எ� �ைற வ�த
ேபா� எ�ைன� பா��� ��� “இவ� யா� ���
ெகாழ�த?” எ�� ேக�டா�. அ�கா அ�பா�� ெபயைர
ெசா�னா�. ெப�ய இைல�� ெந� பர�����த�. எ�
ைகைய� ���� அ�த ெந��� அ ேபாட ைவ��
எ�ைன உ�ேள அ��� ைவ�தா�.
�ப�.
அ�� �த� ப�� வா��ைக ெதாட��ய�. ேவெற�த
��ேன�பா�க�� ����க�� இ�ைல. ட�ச�,
ச�ைட �ட ஒ� ம�ச� ைப. அத��� ஒ� �ேல��.
உைட�த ���. இைத� ப�ப� எ��� ெசா��றா�க�.
ஆனா� ���� இர�ைடயைர ப���� ேச����
வய� வ�த ேபா� ஒ� மாத� ��பாகேவ அ�தைன
��ேன�பா�கைள��
அ�கைற�ட�
ெச�ய
ேவ��யதாக இ��த�. ப�� �ற�த �த� நா��
அ��ப��ைல. ������ இ���� சர�வ�
ேகா���� அைழ��� ெச�ேறா�. க���ெக��
உ�வா�க�ப��த�ப�ட அ�த� ெத�வ��� கைதைய

அவ�க���� ெசா�ேனா�. ஆனா� அவ�கைள�
ெபா��த வைர��� அ�ெவா� ஜா�யான ர���
ேபான �க�.
ம�நா� இ�வ���� ப�����ைட அ���� மா�ட
ேவ��ய ம�ற சமா�சார�கைளெய�லா� மா��
அல�க���� ப���� அைழ��� ெச�ேற�. ��ேக�
வ��பைற�� இர�� ஆ��ையக� இ��தா�க�.
ஒ�வ� வயதானவ�. ம�ெறா�வ� �க இளைமயாக
இ��தா�. இ�வ�� அ�ேக ெச�� ெகா����த ப�
தா� எ�ைன அ�ேக ���ேநர� ���� ேவ��ைக
பா��க ைவ�த�.
காரண� அ�ேக ெகா�� வ�� ேச��த எ�த�
�ழ�ைதக�� அட��வதாக� ெத�ய��ைல. ஒேர
க�த� கதற�. உ�ேள நட�த கேளபர��� பல ����க�
நட�� ெகா����த�.
��சய� தைல ெத��க ஓ� வர� ேபா��றா�க� எ��
கா����ேத�.
காரண�
வயதான
ஆ��ைய
வ��பைற�� உ�ேள இ��� ெகா�� அ��
�ழ�ைதகைள� சமாதான� ெச�� ெகா����தா�.

ம�ெறா�வ� இர�� கத�� ஒ� கதைவ சா���யப�
அ�மா அ�பாைவ அ���வ�� ��யாக இ���
ெகா�� அ��� வ�� �ழ�ைதகைள உ�ேள
அ���வ�� கவனமாக இ��தா�. கதைவ ெக��யாக�
���தப�ேய ��� ெகா����தா�. அவ�� ேசைல
தைல�ைப �ல �ழ�ைதக� இ��தப� அ�தன.
இ�வ�� த�மா� த�த���� ெகா����தா�க�. எ�
அ�வலக ேவைலைய மற�� ��� அ�ேகேய ச��
ேநர�
���
அ�ேக
நட�பைத
பா����
ெகா����ேத�. பா�� �ழ�ைதக� க��ய க�த�
அ�த ��ய கதைவ� தா�� ெவ�ேய எ�ெரா��த�.
கத�� இைடேய ெத��த ெவ��ச��� உ�ேள
பா��ேத�. இர�ைடய�க� இ�வ�� அழ��ைல.
ஆனா�
அ�ேக
அ��
ெகா����தவ�கைள
ேவ��ைக பா���� ெகா����தா�க�. ஒ�வ�
க�க�� ம��� ேலசாக� க�க� கல��யைத
�ர��� இ��� பா��த ேபா� ���� ெகா�ள
���த�. எ� தைலைய� கத����� வ�ேய க�ட
ேபா� �ட அட� ���� ெவ�ேய வர �ய���க
��ைல. என�ேக ச�� ஆ�ச�யமாக இ��த�.

ெப�ைண க��� ெகா��� மா���ைளேயா�
அ���� ேபா� ெப�ேறா���� எ��த மேனா�ைல
இ���ேமா அ�த மன�ைல அ�ேபா� என���
ேதா��ய�. �த� இர�� வார�க� ந�பக� 12 ம�
வைர��� எ�� ெசா�����தா�க�. அ�வலக�
ப��� மற�� ேபா���ேவா� எ�� அைலேப���
அலார� ைவ��� ெகா�� அ��காம� இ���
��ேமா எ�� அைரம��� ஒ� தர� பா����
ெகா����ேத�.
ச�யாக 11.45�� டா� எ�� அ�த வ��பைற��
வாச�� தவ� �ட�ேத� எ�� தா� ெசா�ல ேவ���.
காரண� இர�ைடய�� ஒ�வ�� உட� நல� ����
அ�க� கவன� ெச���� ெகா����த நா�க� அ�.
ப�� ேநர� ����. ெவ�ேய வ�தவ�க� �க���
இ��த ��னைகைய� பா��த ேபா� தா� உ�� ����
வ�த�. ப����� இ���� அ�த� ��ன� ��கா
ப�க� அைழ��� ெச�� ஊ�ச�� ஆட ���
அ�ைறய வ��பைற அ�பவ� ���� ெம�வாக�
ேக�ேட�. மழைல ெமா��� ��ய� இ�ேபா��
�ைன�� இ���ற�.

நாம தா� அ ஆவ�னா ஏ��� எ�லாேம ப��சா���ல.
அதா�பா ெசா�னா�க எ�றா�க�.
�����த ��ப�ட�கைள� ��� ெகா�ேட
வ���� ஏ�னா�க�. அ�� ெதாட��ய இல�வான
இவ�க��
க��
பயண����
நா�க�
��ேன�பா�க��காக�
ெசலவ��த
கால�
ஏற��ைறய ��� மாத�க�. ப���� க�டண� க��
உ��யான�� ப�� ����� ��ய ைவ�ேதா�.
ப���� அ�ைமைய �ள��� ெசா�ேன�. பல
பட�க� அட��ய ��தக�கைள ஆ� மாதமாக வா���
��தக�க�� ேம� உ�ள ஆ�வ�ைத உ�வா��ேனா�.
���� எ�த க��� ெகா��த ேபா� நா� ம��� எ�த
ைவ�க ேவ�டா�.
நா� வய�� எ�த ேதைவ��ைல. ேபச கவ��க�
ெத��தா� ேபா�� எ�� அவ�க� ேம� வ�ய
எைத��
���காம�
அவ�க�
ேபா����
அ�ம��ேத�.
எ�த� ��தக�கைள வா��� ெகா��தா�� ���

நா�க���� அ� ���க�ப�� க�ப� ேபால
ஏேதாெவா�ைற
ெச��
�ைளயா��
ெகா����பா�க�. அ�வலக ேவைல ����
������ வ�� ேபாேத ேவெறா� ��தக�ைத வா��
வ�� ��வ���. பல ��தக�க�. ஒ�ெவா�
ெசல�� இர�� இர�டாக� ெச�ய ேவ�����த�.
கைட��� அ�ைட�� ேபா�ட பட�க� அட��ய
பாட�கைள ������ ெகா�� வ�த ேச��த ேபா�
தா� ஒ� ����� வ�த�.
அவ�க� அைதேய ைவ��� ெகா�� �ைளயா��
ெகா����தா�க�. எ�க� ��� �ரான�.
ந��ைடய க���� ���ய� �ர�சைனேய இ���
தா� ெதாட����ற�. பட�க� �ல� �ழ�ைதக���
ம��ம�ல வள��த �ற�� பாட� நட��� ேபா�
எ�தாக �ைள��� கட�த�ப���ற�.
ஆனா� இ��ய க���� ெசய�வ� க��ைய �ட
எ��� வ�� க�����தா� அ�க ���ய��வ�
ெகா��க�ப���ற�. வ�ய ����� ேபா� வா��
ேப�யா� கச�� ம��� ேபால ஆ�����ற�.

ந�றாக� கவ����
வ���ேளா�.

பா��க�.

ந��ைடய
�ழ�ைதக��
ெகா������றா�க�.

நா��

ப���

ப����

ந��� எ�தைன ேப�க� ப����ட� ��தக�கைள�
கைத
��தக�
ேபால
���ப��ட�
அ�������ேறா�.
கடைம��,
பய����,
க���பா���� எ�� ஏேதாெவா� �த��� தா�
ஒ�ெவா� வ��ைப�� கட�� வ���ேளா�. அ�ேவ
தா� இ�� �ழ�ைதக� வா��ைக��� நட��
ெகா������ற�. தா�ெமா�� க�� எ�ப� மா�
அ��ய ெமா� க�� எ�ற ேபா� இ�ன�� �க�ட�
அ�கமா� ����ற�.
இ��ய க���� ம��ம�ல கலா�சார��� �ட
���ப�கைள �ட� ���த� தா� ���ய� ப��
வ����ற�. ம��ெப�க��� உ�ள ம�யாைத
மன�� உ�ள க����க���� �ைட�ப��ைல.
எ���� ச��ைய இழ�க ைவ����� எ�ரா�கேளா�
ேபாராட
ேவ��ய
கைலைய
இ�ேக
க���

ெகா����றா�க�. ஒ� ப�க� ���க� ��� ���யாக
ெவ�மேன எ����க� ம��ேம இ��தா� எ�தைன
ேப�க� ���� வா��பா�க�.
அ�ேவ பட�க� இ���� ேபா� ஆ�வ� இய�பாக
உ�வா��ற�. ஆனா� இ�ேக எ����க� �ல�
ம��ேம அ�தைன�� �க�ட�ப���ற�. �ைள��
உ�ள ��ரா�க�� �ைத�க�ப�� �ைதகைள �ட
அ�� ெச��த�ப�� க����கைள அைடகா�ப� தா�
���ய� எ�� ேபா��க�ப���ற�. ெதாட�க���
ம�த இன� ேவ�ைட�� தா� தன� வா��ைகைய�
ெதாட��ய�.
அ�ேபா� கலா�சார� எ�ெறா� வா��ைதேய இ�ைல.
கால�ேபா��� ெபா�ளாதார வா��ைக�� மா�ய
ேபா� தா� கலா�சார� எ�ெறா� வா��ைத�� வ��
ேச��த�.
எ�லாேம மாற� ெதாட��ய�.
ெபா�ளாதார�ைத அ��பைடயாக� ெகா�� ம�த
இன� மாற� ெதாட��ய ேபாேத அவரவ� ����ய

வைக�� ச�ட�க� வைள�க�ப�ட�. ச�ட�ய���
அ�கார���
இ��தவ�க�
ஒ�ெவா�ைற��
உ�வா��னா�க�. உ�வா�க�ப�ட ஒ�ெவா���
தைல�ைற கட��� பலரா� ெவ�ேய வர��யாத
அள��� ஓர���ேக ெச�ல� காரணமாக இ��த�.
அைனவ���� க�� ம��க�ப��� காரண�க�
க���க�ப�ட�.
ஆனா� காலெவ�ள��� ஒ�ெவா��� உைடபட��
ெதாட��ய�. வ�யவ�க� �ைழ�க ���� எ�ற
ெபா� �� உ��ெபற� ெதாட��ய�. உல��
பைட�க�ப�ட பைட��க� அைன��� ம�றவ�க�
வா��ைக��
நல��ேக
எ�பதாக
மா�ய�.
க����க� அைன��� ப��வத�ேக எ�� ேதா��ய
ேபா� தா� ந�ன�க� த�கள� ெவ��ச�ைத
உலக��� ேம� பா��ச� ெதாட��ய�. ��ஞான�
வள��த�. பலவ�ைற�� வள��த�.
ஆனா� இ�� நா� பா��ப� எ�ன?
ேவடவ� ச�க��� ெதாட��ய நம� பயண� இ��
ேவட�கைள� ேபாலேவ ந�ைம மா����ள�.

ெதாட�க��� ம�த� �� ���யாக இ��தா�.
வ�ட� ெதாட��ய�. ெதாட��ய இட���ேக த�ேபா�
வ�� ேச����ேளா�. சக ம�தைன, நா�கைள� �ய
லாப���காக ேவ�ைடயா�த� தா� இ�ேக நட��
ெகா������ற�. இன�, மத�, ெமா�, சா� எ�ற
ெபயைர� ெகா�� ேவ�ைடயாட� ெதாட�� ��ட�.
ெபாறாைம எ�ப� உ�ேள ஒ��� ைவ�க�ப�� அ�
வ�மமாக மா���ள�.
அ�ேவ வா��ைக ���ர� எ�ற அ��கார�ைத�
ெப��� ��ட�. இ���� இ� தா� ச�க���கான
த��யாக�� மா���ள�. அ�ப�ெய�றா� இ�தைன
கால� ம�த �ல� கட�� வ�த பாைத��
ஒ�ெவா�வ�� க�ற க�� எ�ன ஆ��? காரண�
�����ட ம�க���� க�� எ�ப� ர�த� சைத நாள�
நர�� எ�� அ�தைன��� ஊ��ேபா� அதைனேய
வா��ைகயாக
ஏ���
ெகா��
வா��தவ�க�
தைல�ைற
தைல�ைறயாக
வா���
உயர�
ெதாட��னா�க�.
க�ற
க�����
அ�பா�ப���
����தா�க�.
உய��தா�க�. க�� ெசா�ன பாைதைய ம��ேம

ந��னா�க�.
ஆனா� க��ைய அ��� ஆைட ேபால, ��� ப�ட�
ேபால� பய�ப���ய அ�தைன ேப�க�� தா�� க�க
��யாம� தன��� �னனா� வ�த தைல�ைற���
க��� ெகா��காம� வ�ம�ைத �ைத�� வ��ைறைய
அ�வைட ெச�ய� ெதாட��னா�க�.
க��ெய�ப� மன�� மல���ைய உ�வா�க ��ய�.
��தைனகைள� �றகாக மா�ற���ய�. இ�ேக எ�தைன
ேப�க���� �ற� �ைள�த�.? இ�ேக பல���� க�ற
க�� எ�த மா�த�கைள�� த���ட��ைல எ�ப�
தா� ���ய �சய�. ����ைய� தா� த���ள�.
க��ைய�
�ைற
ெசா���களா?
க���
ெகா��தவ�கைள வைச பா���களா? யாைர �ைற
ெசா�ல ����.?
க�� எ�ப� ெபா�வான�. ஆனா� அைத
இ��யா��
க�����
�த�
தா�
இ�ேக
���யமான�. கட�த 20 ஆ��க�� ந� நா� க��
��யாக �க� ெப�ய வள��� ெப���ள� எ�பைத�
பாரா�� ேபால� ெசா��� ெகா���ேறா�. ஆனா�

தரெம�ப� அதலபாதாள��� தாேன இ���ற�.
காரண� எ�ன?
ெசய� �ைற� க�� எ�ப� ெசயேலா� கல�த�.
எ��ேம மற�க ��யாத அள�� ந�ைம மா��
�ட���ய�. ந�ைம நம�ேக உண��த���ய�.
ஒ�ெவா� �ழ�ைதக���� இ���� ச��ைய எைத�
ெகா�� உ�களா� அள�க ����? .
ஆலமர��� ��ய�ைத� ேபால� ேத�� மர���
த��ைய� ேபால மாற ேவ��ய �ழ�ைதக� எ�ப�
வள���றா�க�?
த�ேபாைதய
க��
�ைற�னா�
ெமா���
ப�வ��ேலேய க��� ேபா�� கன�கைள ம���
�ைத�� அ�வைட ெச�ய� தயாராக இ����ேறா�.
மன�பாடேம �த� த�� எ�ற வைரயைற�� தா�
இ�ேக
சாதைன
எ�ற
வா��ைதேய
உ�வா�க�ப���ற�.
ஆனா�

ெவ�மேன

எ����க�

�ல�

க���

ெகா����
த�ேபாைதய க���� பல� எ�ன ெத��மா?
அ�� எ�த மர��� வ���ற�? எ�� �ழ�ைதக�
ேக��� அள��� நா� வள����ேளா�.
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13. பண� இ��பவ�க���
(ம��ேம) அ�ம�

���� �ழ�ைதக���� ப��� பாட�கைள�
ெசா��� ெகா��க என�� அ�ம���ைல. நா�
���� இ��தா� �����ட ச�ேதக�க��� ம��ேம
ேபச அ�ம� �ைட���. காரண� ப��பைத� த�ர
ம�ற அைன��� ேபச ெதாட�� ��வதா� எ�ேபா��
144 தைட��தர� அம�� இ��� ெகா�ேட�����.
�ழ�ைதக�ட� அவ�க� பாட� ����� ேப��
ேபாெத�லா� நா� ப��த ப����ட �ைன�க�ட�
நா� எ�ப�� ப��ேதா�? எ�ற ேயாசைன�� வ��

ேபா�� ெகா�ேட�����?
காரண� �ழ�ைதக�� பாட� ��ட�கைள� பா����
ேபா�� �ய��� பய�� எ�ைன� தா��வ�
ேபாலேவ இ����. .
நா� ப��த க�� எ�ைம�� வ�வமா? இ�ைல
�ைம��லா பாடமா? ேபா�றெதா� ேக����
இய�பாக எ��.
எ�ேபா�� ேபால� ேகா��த� தா� �த� இட���
இ��பா�.
இர�டா�
இட���காக
நா��
அ���கர��� ேபா�� ேபா��� ெகா����ேபா�.
மா� மா� வ�� ெகா����ேபா�. எ�� வைர���
ப����காக எ�த ஆ��ய�� எ�த� �ைற�� ெசா�லாத
அள����தா� இ��ேத�.
எ� ைகெய��� ந�றாக இ���� காரண�தா� அ�ேவ
வ���� தைலவ� எ�ற பத�ைய� �ட� த�த�.
ஆனா� எ�ன க��� ெகா�ேடா�? எ�த அள���
வள����ேளா� எ�பைத அ�ேக இ��த ம�ெறா�
ப���� ஒ�பதா� வ������ ெச�ற ேபா� ����

ெகா�ள ���த�. இ�ேக�� ஆ� �த� 12 வைர���
இ��த�. ஆனா� இ�ேக ஒ�பதா� வ���� தா�
�ைழ�ேத�.
ப�ெர�டா� வ��� வைர��� ���ப��ன� என��
க���ெக�� ெச�வ��த ெதாைக அ�கப�சமாக
ஆ�ர� �பா���� �ைறவாகேவ இ���� எ�ேற
�ைன���ேற�. இ�� சராச�யாக ஒ� �ழ�ைத��
வ�ட���� 25000 �பா� ெச�� ெச�தா� ம��ேம
�மாரான ப���� ப��க ைவ�க ����.
இ�ப� வ�ட இ��ய வள����� பல� இ�ேவ.
ஒ�பதா� வ���� உ�ேள �ைழ�த ப���� �த�
இர�� மாத�க� ���க ேவ��யதா� இ��த�.
அேத
ப����
ெதாட���
ப����
ெகா����தவ�க����
���ைலக�
இய�பானதாகேவ இ��க எ�ைன� ேபா�றவ�க����
சவாலாகேவ இ��த�.
பாட� நட��ய அ�தைன ஆ��ய�க�� ேதவ�த�
ேபாலேவ எ� க����� ெத��தா�க�. ��ைதய

ப���� நட�த ஆ��ய� மாணவ�க�� சகஜமான
உைரயாட�க� ஏ�� �கழாத காரண�தா� பயேம
அ��தளமா� படபட�ேப வா��ைகயாக மாற�
ெதாட��ய�.
ஒ�பதா� வ���� �த� �தலாக நட�த ப��ைச��
��ைவ ைக�� ைவ��� ெகா�� ஆ��ய�
ஒ�ெவா�வைர��
அைழ���
ெகா����
ெகா����தா�. ஏ�கனேவ ப��ைச தாைள ைக��
ெகா�����த
காரண�தா�
�டமா��
ேபான
ஆ��ல�� ெநா���த கண��� ேச��� ட�ச����
ஒ� நசநச�ைப உ�வா�����த�.
ஆ��ய� ெபய� ெசா�� அைழ�த�� ����
ெகா����த ���ர�ைத அட���ெகா�ேட அவ�
ெகா��த �ர�ப�ைய வா��� ெகா�� வ�தம��ேத�.
எ�ேபா�� ேபால அ�ேக�� ேகா��த� �த� ���
இட����� ஒ�ைற த�க ைவ�� ��ேன��
ெகா����தா�. ஒ�பதா� வ��� ���க ஒ� �ல
ப��ைசக�� ம��ேம �வ�� ேகா� வா�காம�
த���க ���த�. ப��� அ�ப�ேய தா� ெதாட��த�.

இைட�டாத �ய���� ��ேன� இ��ேத�. ஆனா�
ஆ��ய�க�� பா�ைவ�� நா� ப�தா� வ���� ேதற
மா�ேட� எ�ற ப��ய�� தா� ைவ����தா�க�.
அவ�க� க��� ெபா�யான�.
அவ�க� ஊ�� வள��த மாணவ�க� �டமா��
ேபா���தா�க�. அ��� என��� கண�� ெசா���
ெகா��த ஆ��ய� � எ�ப�டா பாஸானா�? எ��
ேக�ட� இ��� �ைன�� உ�ள�. காரண� இர��
�ைறக� அவைர எ���� ைகேயா�க �� வைர���
ப�சாய�� வ�� ��ட�.
இர�� வ�ட அ�பவ� த�த பாட�க� பய�ைத�
ேபா�க ப�ெனா�� ப�ெர��� இ� பய��ைல
எ�ற ைத�ய�ைத� த�த�. அ����த ஆ��ய�க�
அ�தைன ேப�க�� பழ�க��� வ����தா�க�. நா��
ப���� ���யமான ஆளா� மா����ேத�.
அர�ைட��� த�க ந�ப�க� �ைட����தா�க�.
க���பா�க� ெகா�ச� �ைற����த�.
���� �ன�ேதா�� ப��க ேவ��� எ�ற க�டைள
இ��தா�� எ�னள�� பலசமய� அ� கா��� பற�க

��� அ� வா��வ� இய�பானதாக
ஏேதாெவா�
��தக�ைத
ைவ���
ஒ�ேப����� ப��க ஓ���வ���.

இ��த�.
ெகா��

ஆனா�� இ�ேக�� ஒேர தா�ட�� தா�� க���
ெச�ல ���த�. ப��த பாட�ைத ெசா�தமாக எ�த�
ெத��த�� ஒ� காரணமாக இ��த�. ஆனா� க���
தா� இதய�ைத� ெதா�டேதா� கண�க�ற ஆைசகைள
�ைறேவ�ற�� உத�ய�. ஜ�ன� ம��ம�ல
கத�கைள�� அகலமாக� �ற�� ைவ�க� �த��ர
கா��� �வாச�ைத அ�ப��க ���த�. இேத
ப���� ப��த எ�ைன �ட �க அ�கமான
ம��ெப�க� வா��ய ஒ�ெவா�வ�� அவரவ�
����ய �ைற�� �ைழய என��� ���த
தாவர�ய� �ைற�� �ைழ�த ேபா� பல�� எ�ைன
ஏளனமாக� பா��தன�.
ஊ�� இ��� ெச�றவ�க�� நா� ம��� தா�
அ�ப� சத��த���� ேம� வா�� அ�தைன
பாட�க��� ேத��� ெப�� இ��ேத�.
க�� ��யான என��� �ைட�த �த� அ��கார�

இ�ேவ. அ�� �த� தா� என��� இ��த
�றைமக��� உ�ைமயான அ��கார� �ைட�க�
ெதாட��ய�. ��றா��க�� ெவ� இய�பாக
���ப��ட� ப��த வா��ைகய�.
எ��ட� ப��தவ�க� அ�தைன ேப�க�� க����
பாட�க� அைன��� ஆ��லவ�� க�� எ�ற��
அல�� ெகா�� தா� ப��தா�க�.
ஆனா� ப���� ப��த மன�பாட� அ�ேக
ேவைல�� உதவ��ைல.ெசா�தமாக எ�த ேவ���
எ�ற
எ�ண��
எவ����
ேதா�ற��ைல.
ப��ைய� ேபாலேவ க���ைய க�����தா�க�.
ேத�� ெந���� சமய��� ெந��� அ����
ெகா�ேட
ப����
ெகா����தா�க�.
���
வ�ட�� க�கைள� க�� கா��� ��ட� ேபால
அைல�தா�க�. எ��ட� ப��தவ�க�� ஒ�வ�
�த� ப�வ� ேத��� ெமா��பாடமான த��� �ட
ேத���யைடய��ைல.
அ��த ப�வ� �த� அழகாக �� எ��� கைலைய�
க��� ெகா�� �ட இள�கைலைய ����

ேம�ப����� ெச�� அ�ேக�� �ய���ைடயா�
இக���யைடயா� எ�� பா�ட� �ரனாக ெவ�ேய
வ�தா�. ேம�ப������ ெச�ற இ��� �ல ேப�க�
இ�ேபா�
ஆ��ல
வ��
க����ட�க��
ஆ��யராக� ப�யா��� ெகா�� இ����றா�க�.
அவ�க�ட� உைரயா�� ேபா� ஒ�� ம���
உ��யாக� ெத���.
அவ�க�� மாற��ைல. அவ�க� க�ற க����
அவ�கைள எ�த �த���� மா�ற��ைல? பாவ�
மாணவ�க� எ�� �ைன��� ெகா�வ���. ஆனா�
இ�ேக இ�பதா����� ஏராளமான மா�த�க�
நட���ள�. க���� ேபா�� மா���ள�. க���தர
ேவ��யவ�க�� ேந�ைம �த� அரசா�க���
ெகா�ைக வைர அைன��� மா���ள�.
க��ைய� காசா��� க�ள�பண� �ைற�தவ�க�
நட���
ஒ�ெவா�
ப����ட��
இ�ப�
ஆ��க��� ந�ப��யாத அள���� ப�லா�ர�
ேகா� ெதா�� ��வன� ேபால மா���ள�.
மன�பாட� ெச�வேத மாணவ�� த�� எ�பதாக
மா���ள�. .

என��
இ�ைறய
க���
�ழ�
கண�க�ற
ேக��கைள�
�ன�ேதா��
எ����
ெகா�ேட�����ற�. சம��� க�� ேதைவய�ற�
எ��ற �ைல��� க����ட�க� வ�தைத �ட
(ந��தரவ��க) ெப�ேறா�க� அைத ஆத��க��
���ப��ைல.
இ� ேபா�� ஒ�ெவா�ைற�� மன�� �ைன���
ெகா�ேட பல சமய� ஒ��� ��� �ழ�ைதக�
ேக��� ேக��க��� ம��� ப�� ெசா�����
ஒ��� ��� ேவ��ைக பா��பேதா� ச�.
�ன�ேதா�� ��க ��யாம� ���� ெகா�� நக��
�ழ�ைதக�� ைபகைள� ��� எ��� �டாலாேமா
எ�� ேதா����ற�.
தா� ெமா� ���த அ�கைற��ைல எ�பைத �ட எ�த
ெமா� ����� அ��பைட ��த� இ�லாம� காசா�க
எ� �ற�தேதா அ�ேவ ேவ��� எ��ற �ைல���
க�� மா���ள�.
ஐ�� பாட�களாக இ��த க�� ப�� பாட�களாக

மா���ள�. எ��கால ேவைல வா����� ஆ��லேம
அ�ம��� எ�� ந�ப�ப�� அ�ேவ வர� த��
ெமா�யாக மா���ட�. அ��ய ெமா� ஒ� ப�க�.
அள� கட�த பாட���ட�க� ம� ப�க�.
நா� ப���� ேபா� ���ப��ன� உ�வா��ய
க�டைளக� தா� எ�ைன� ப��க ைவ�த�. ஆனா�
நா�க� ���� உ�வா�� ைவ���ள ���ைலக�
தா�
க�டாய�ப��த
ேதைவ��லா�
எ�க�
��ைளகைள�
�ன�ேதா��
ப��க
ைவ���
ெகா������ற�. �ன�ேதா�� �ழ�ைதக� ப����
ெகா������ ேபா� இவ�க� எ�ன மா��யான
பாட�கைள�
ப����றா�க�?
எைத�����
இவ�க���
ஆ��ய�க�
��யைவ���றா�க�?
எ�பைத உண��� ெகா�ள அவ�க�� பல
��தக�கைள எ��� �ல ம� ேநர�க� ப��ப���.
பல சமய� என��� தைல ���� ேபா��ற�.
இ�ைறய ஐ�தா� வ���� பாட���ட� எ�ப�
ஏற��ைறய க��� பாட� ��ட����� சமமாகேவ
உ�ள�. ���� ேக�� ப�ைல ப��க ைவ�� ஒ���க

எ�ெறா� ேபாரா�ட� ெதாட���.
ஜா�ய� வாலாபா� ப�ெகாைலைய� பா��ப�
ேபாலேவ இ����. ��ட� ேமாத� அ�கமா�
இைட�டாத �வாத�க� ஓ��ெகா�ேட�����.
ஆனா� ப��ப�யான பழ�க��� வா�லாக இ�ெவா�
இய�பான கடைமயாக இ�� மா���ள�.
“என��� ெசா�தமாக எ�த ����ற�.
ம��ெப�க� ேபாட மா�றா�க�பா…………”

ஆனா�

“���� உ�ச��கேவ ெத�யல�பா. வ�ஷ���� ஒ�
��ஸா வ����ேட இ��க�பா……………”
“��த
ேபா��பா…..
�டமா�றா�க�பா……….”

உ�ேள

ேபசேவ

“�மா�� ேபா�� வ����கா�க. ஆனா� அ�ெவா�
ப�தா��காக வார� ஒ� �ைற அ�ல� இர�� �ைற
தா� அ�� பாட� நட��றா�க�பா….”
“ஒ� ��ய����ள நட�� ��� அைத அ�����
ேபா��றா�க…. எ�னால ெதாட��� ��ைமயா எ�த

��யல……”
இேத ேபால �ன�ேதா�� ஏேதாெவா� ��ற�சா��
வ�� ���� ெகா�ேட�����. .
கட�த இர�� வ�டமாக எ��ைடய ���ய�
ப�யாக� ப���� ஆ��ய� யா�? அவைர�ப��ய
���ல� எ�ன? எ�� ேக�� ப��க உ�கா�� ேபா�
அவ�கைள� ேபச ைவ�ப���.
காரண� எ��ரமாக� ப��க உ�கா�பவ�க���
ஆ�வ�ைத� ���� ெபா���� பல ேக��க�
ேக�� அவ�க� பா��த உண��த அ�தைன ப����ட�
ச�பவ�க��
ஒ�ெவா�றாக
வா��ைதகளாக
அவ�க�ட���� வ�� ���� ெகா�ேட இ����.
வார��� ��� நா�களாகவ� ஒ� �ஷய� ம���
தவறாம� வ�� ���.
“����� ெத�வா ��ய ைவ�க� ெத�யைல�பா”
எ�பா�க�. ெகா���� நாலா�ர� ச�பள����
அ�ப��ப�ட ஆ�க� தா� �ைட�பா�க� எ��
மன���� �ைன��� ெகா�வ���.

பல சமய� இ� ேபா�ற த��ய�ற ஆ��ய�கைள
ைவ������
ப����ட��னா�
அ��பைட
அ��கைள மாணவ�க��� எ�ப�� �க�ட ����?
எ�� �ைன��� ெகா�ேட பாட�க��� ெவ�ேய
உ�ள
பல
�சய�கைள
அவ�க�ட�
கல��ைரயா�வ���.
அவ�க� எ��பா���க�, ஏ�க�க�, ஆைசக�,
���ப�க� எ�� ஒ�ெவா�றாக வ�� ����
ெகா�ேட�����. இ�ேபா� ������ இ��� ஒ�
�ர� வ��.
“இவ�க அ���ற அர�ைடகைள �� ேக������
இ��தா அைர�ப��ைச��� அவ�களால எ�ப��
பாட���ட�ைத ���க ����? ” எ�பா�.
ஆனா�� �டாம� அவ�கைள� ேபசைவ�ப���.
ச�க� ���த அவ�க�� பா�ைவகைள� கவனமாக
உ�வா��� ெகா�வ���. எ� க����கைள எ�த
இட����
ெசா�வ��ைல.
இ��யா
����
��ைமயாக இவ�க��� எ�ன ெத�ய� ேபா��ற�

எ�� �ைன��� ெகா�� ���� உ�ள உலக
வைரபட�,
இ��ய
வைரபட�,
த��நா���
வைரபட�ைத ைவ��� ெகா�� பாட� நட�த
ெதாட��ய ேபா� அ�பா இெத�லா� ேபான வ�ஷேம
ப��தா� ��ட�. இ�த வ�ட� நா�க� ப��ப�
இைத� ப�� எ�� ��தக�ைத� கா��ய ேபா�
�ழ�பாகேவ இ��த�.
ேம�ெகா�� அ� ����� ேபச அவ�க�� எ�ைல
ஒ� �����ட அள���� ���த�ப�� இ��பைத
உண��� அைம�யா� ��வ���.
ெசய�வ� ��ட�ைத ஆத��காத நம� க����ழ�
எ��கால����
எ�த
மா��யான
ம�த�கைள
உ�வா�க� ேபா��ற� எ�பேத எ� ேக��யாக
இ����ற�.
ப��ப�வ�ற
ெப�ேறா�க��
�ழ�ைதக� ஆ��ல வ��க���� ப���� ேபா�
உ�வா�� �ர�சைனகைள� �ன�ேதா�� பா����
ெகா�ேட�����ேற�.
ெவ�நா��� ேவைல. ெவ�ைள�கார� ேபால
உ��ேயாக� எ�ற ேகர� வா�� க�ட�ப��

ப�தய��� ஓட ைவ�க�ப���ற�.
த�ேபாைதய
க����
பாட���ட�க�
ஆ�ச�யம��தா��
க���
ெகா��பவ�க��
தர��ைன �ைன�� தா� கவைல�பட ேவ��யதாக
உ�ள�.
காரண� இ�ேக பண வச����பவ�க��� ம��ேம
தரமான க�� எ�ெறா� �ைலைய அைட�� பல
வ�ட�க� ஆ� ��ட�.
ஆனா� இ�த� க�� ந� �ழ�ைதக���� த��யான
வா��ைகைய� த�மா? எ�ற ேக���� ம��� �ைட
ெத�ய��ைல.
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14. ஆ��ய�க� தர� -- வள���யா?
����யா?

சம��� க��, எ�ற வா��ைத இ�� �ராம� �த�
ெட�� உ�ச �� ம�ற� வைர��� ஒ����
ெகா�����ற�. இைத�ப��� ேப�வத�� ���
ேவ� �ல �சய�கைள� பா��� �டலா�.
இ�த இட��� எ�ைன நாேன உதாரணமாக எ����
ெகா���ேற�.
8வ� வ��� இ�� வைர��� நா� ெப�ற ேர�க
எ�ப� வ���� இர�டா� இட�. �ல சமய�

��றாவ� இட�. அ�ப� எ�றா� வ��பா��ய�
பா�ைவ�� நா� �ற�பான மாணவ� தாேன? ஆனா�
அ� தவ�? அ� எ�ேபா� என��� ெத�ய வ�த�?
இ�த� ப���� இ��� அ��த� ப���� மா�ய
ேபா� தா� எ� �ய த����, எ��ைடய அ���
என��� ெத�ய வ�த�. எ�டாவ� வ��� வைர���
என��� ெசா��� ெகா��த எ�த ஆ��ய�கைள நா�
�ைன��� பா���� அள��� எ�த� ெப�ைம��
இ�ைல. எ�னேவா ெசா��� ெகா��தா�க�. நா��
ப��ேத� எ��ற இ�த அள����தா� இ����ள�.
ஆனா� �த� ப���� �ன�ேதா�� ப����
பாட�கைள �ட, ம�ற �சய�கைள� தா� இ��
அ�க�
க���ேள�.
����ற�,
வா��பா�,
ேப���ேபா��, நாடக� ேபா�� ேபா�ற பல
�சய�க��� ஆ��ய�க� என�� ந�ல உ��தலாக
இ����ளன�. இத�� ேமலாக ஒ��க�, ப��
வ�ைக�� க���� எ��ற ���� எ� வா��ைக��
ேவராக இ����ளன�. எ�த ���ப�த�� இ�ைல. எ�
����� அ�ச�பட ேவ��ய��ைல. ெமா�த���
�த��ர வா��ைகைய� �க�ேதா� அ�ப���
வ���ேள�. க�� எ�ப� ஒ� பாரமாக இ�லாம�

அ� வா��ைகேயா� இைண�த ஒ� வா��ைகயாக
வா����ேள�. க�ற க��ேயா� எ�க� ���ப�
ெதா���� உ��ைணயாக இ����ேள�.
���ப�த� இ�லாம� வா��த க�� வா��ைக��
பலைன
அ��த�
ப����
ேவ�
�தமாக
அ�ப����ேள�. அ��� ஒ�பதா� வ����
ேச��ேத�.
இ�த�
ப����
மாணவ�க��
எ���ைக அ�க�. ���பாக �ர���தன� �ர��ய
��ட�. ஒ�ெவா� வ����� அ�க மாணவ�க��
எ���ைக காரணமாக� ெச�ச� வா�யாக� ����
இ��தா�க�. அ��� இ��த �ராம�க�� இ���
வ�� ப��த மாணவ�க�� எ���ைக�� அ�கமாக
இ��த�.
ப���, �ைளயா�� எ�� ஒ�ெவா� �த����
ஒ�ெவா� மாணவ�� �ர�களாக இ��தா�க�. எ��
வைர��� ப��த ப����ட��� பல �த�க���
நா� �ேராவாக இ��த நா� இ�� �ேராவாக மா��
ேபாேன�. நா� ெப����த க��ய�� எ��
பா��தா� ஒ�பதா� வ���� ெச�ற ேபா� தா�
என��� ெத�ய� ெதாட��ய�. ஒ�பதா� வ������

ெச�ற ேபா� தா� ஆ��ல� எ�ெறா� வ��ைவ
�த� �தலாக� க�� ெகா�ேட�. ஆ��ல���
இல�கண� எ�� இ���ற�. அ� ெத��தா� தா�
ஆ��ல� ேபச எ�த ���� எ�பேத இ�� தா�
என��� ���த�. கால� கட�� ெப�ற ஞான�.
ஒ�பதா� வ��� ஆ��ய�க� பாட�கைள நட��
����
ெச�வா�க�.
ேவ��ைக
பா����
ெகா����ேப�. த�� பாட�ைத� த�ர ேவ� எ�த�
பாட�க�� ம�ைட�� ஏ�னபா��ைல. அ��ய�
ேபா�ற பாட�க� என�� அ�யாத �சய�களாக
இ��த�. ஒ�ப� ம��� ப�தா� வ���� சாதாரண�
ேத��க� �த� கா�, அைர� ப��ைச எ�� நட���
எ�த� ேத���� அ�க ம��ெப�க� ெப�றேத
இ�ைல. ஆ��ல��� ெப�ற ம��ெப�க� �����
20.
ேர��
அ�ைட
ெகா����
சமய���
வ��பா��ய�க� ���வா�க�. ��� வா���
ெகா�� வ�� அம��� ��ேவ�.
ப�தா� வ���� ெமா�த ம��ெப�க� எ�ற ����
�த� வ���� ேத��� ெப�� இ��த ேபா���
அ�ேபா� வா��ய ஆ��ல ம��ெப�க� ����� 40

எ��ற அள����தா�. ப�தா� வ���� ெப�ற
�ைறவான ம��ெப�க�� காரணமாக ம�ற ந�ப�க�
பா�ெட��� ெச�றா�க�. நா� எ�ேபா�� ேபால�
ப�ெனா����� �ைழ�ேத�. இ�த� காலக�ட���
ெகா�ச� �தா����தன� இ��த�.
இ�த இர�� வ�ட காலக�ட��� தா� உ�ைமயான
ப���� அ��வாரேம என��� �ைட�த� எ��
ெசா�ல����. ஆனா� ��ைமயாக அ�ல. அத���
நாேன தா� காரண�.
�ரா���க� ேநா��, பட� வைரய ேவ��ய
�சய�கைள அ�கா�ட� ெகா��� ��ேவ�.
ஒ�ெவா�
ஆ��ய�கைள��
ந�றாக�
பழ�
ைவ����ேத�. அவ�க� ெசா��� அவ�க��
த��ப�ட ேவைலகைள ����� ெகா��� ��ேவ�.
ஆக நா�� அ��ய� பாட�க���� வரேவ��ய
�ரா��க� ம��ெப�க� �ைளயாக வ�� ���. ��
த�� ம��� ஆ��ல� ம��ேம.
ெதாட�க� �த� எ� எ��� அழகாக இ����.

த��ெமா� வ��� என��� ���த காரண�தா�
��சய� அ�க ம��ெப�க� வ�� ���. ேம��
ஒ�ப� �த� 12 வைர��� த�� பாட���� எ��
வ�த ஆ��ய�க� இ�ைறய இ�த எ����� உரமாக
இ��தவ�க� எ�� �ட� ெசா�லலா�.
அ�த அள���� த�� ெமா�ைய ராகமாக, கைதயாக,
க��ைரயாக அ�ப��� நட��யவ�க�. கைட�யாக
ஆ��ல� பாட�. எ�ேபா�� ேபால� த�த�கா��த�கா
எ�� ேகால� ேபா��� பா� எ��ற �ைல��
ப�ெர�டா� வ���� ேத�யா��. இ�ேக�� ேத���
எ��ற �ைலேய த�ர� �ற�பான ம��ெப�க�
எ��ற �ைல�� அ�ல. ச���� இ��தா� தாேன
அக�ைப�� வ��?.
ஆனா� நா� க������ �ைழ�த ேபா� ��த���
�ைட�த ஞாேனாதய� என��� �ைட�த�. க�����
உ�ள ���ைல, �த��ர�, ஆ��ய�க�, அ�ேக இ��த
�லக� எ�� இ�� வைர��� என��� �ராத
ஆ�ச�ய�ைத உ�வா��ய ேகா�ல�.
உ�க��� வா��� இ��தா� காைர��� அழக�பா

கைல� க������
வா��க�.

ஒ�

�ைற

ெச��

பா���

ஒ�ெவா� வ���ைற�� �சால� ம��� ெமா�த
க����� �ரமா�ட�, ம�ற வச�கைள� பா���
ஆ�ச�ய�பட����. ெமா�த ��� வ�ட�� நா�
அைட�த ஆன�த���� அள��ைல. ப�ெர�டா�
வ���� எ�லா� ���க��� ப��த ந�ப�க�
க����� ேச��ேதா�.
இய��ய�, ேவ��ய� ெதாட��� கண�� வைர���
எ�லா��ைறக��� �ைழ�தா�க�. நா� ம���
எ�தாக இ��க தாவர�ய� �ைறைய� ேத��ெத����
ெகா�ேட�. க������ �ைழ�த �த� ஆ�
மாத�க�� �த� ெசம�ட� ேத�� வ�த�. நா�
ம��� தா� எ�லா� பாட�க��� ேத��� ெப�ேற�.
ஒ�ெவா� �ைற��� ேச��தவ�க�, எ�ைன �ட�
பலமட�� ப�ெர�டா� வ���� ம��ெப�க�
எ��தவ�க� எ�� அ�தைன ேப�க�� ஒ� பாட�
�த� நாைல�� பாட�க� வைர��� ேகா� வா��
இ��தா�க�. காரண� க����� அவ�க���
ஆ��ல ெமா�ெய�ப� �ர�சைனயாக இ��த�.

எ� வா��� க�� ��யாக� ெப�ற �த� ெப�ைம
இ�ேவ தா�. இைத� க��� இ�� வைர��� த�க
ைவ����ேத�. க��� ஆ��ய�க� பல �ைலக���
எ��ட� ந�� பாரா��னா�க�.
காரண� நா� க����� �ைழ�த �த� நா� ெதாட��
ஒ�ெவா� நா�� ���த �ர�ைதெய���� ப��க�
ெதாட��ேன�. க��� ஆ��ய�க� ெசா���
ெகா��த �த�, அவ�க� எ��ட� பழ�ய �த�
எ�� எ��ைடய ஆ�வ���� எ�லா �த�க���
ந�ல �ைற�� �� ேபா�டா�க�. இ��� ���பாக�
ெசா�ல�ேபானா� ெல�சர� பாட� நட��� ேபா�
எ��ைடய வ��பைற�� அ�ப�ேய ேநா�� ேபா�
எ��வ� ெமா�த மாணவ�க�� நா� ஒ�வ�
ம��ேம.
பாட� நட�� ��� ெல�சர� ெவ�ேய ெச�ற��,
எ��ைடய ேநா�ைட வா�க ம�றவ�க� ேபா��
ேபா��� ெகா�� வ�வா�க�. நா� ஒ�வ� ைக��
ெகா��� ��� ெச�� ��ேவ�.
இத�� ேமலாக� ������ அைட�� ைவ���

ெகா�� �ர�� ப��க ைவ�காம� இ� சா��த
��தக�க� நம� �லக��� இ���ற� எ��
க�����
இ��த
ெல�சர�க�
என��
வ�கா��னா�க�. இத�� ேமலாக ஆ��ல���
ம��ேம ப��க ேவ���, எ�த ேவ��� எ�� எ�
மன�� ஏ�ப���� ெகா�ட ைவரா��ய�.
����றேதா இ�ைலேயா ம��பாடமாக உ�ேள ஏ���
ெகா��, அ� மற�� ேபானா�� ���� ����
அ��த� ���� ெகா�ள ��சன�ைய ைவ��� ெகா��
அைல�� ���த� எ�� ஒ�ெவா�றாக இ�ேபா�
�ைன��� வ�� ேபா��ற�.
என� ப����ட� காலக�ட�க�� �ைளயா��
ைமதான� ப�க� ேபானேத இ�ைல. ஆனா� க���
காலக�ட��� �ன�ேதா�� காைல மாைல எ�� நா�
ப��த� ���க ���க� ப���� �ைளயா��
ைமதான��� தா�. பல ம� ேநர� தவமா�� தவ�
இ��� இ���ேற�. ர�� �ைலய நைட ேமைடக��
ெதாட���யாக இ��� வ�� வைர��� ப���
இ���ேற�.

���� அ��ைர ெசா�ன ேபா�� ேக�காம�
அைல�� ���தவ���� �ய ஆ�வ� வ�த ேபா�
அத� ��ய� அ�கமா� இ��த�.
க�����
நடனரா�,
வ�ேவ�
எ�ற
இ�
ெல�சர�கைள� ப��� �����ேட ஆக ேவ���.
இ�வ�� ெவ�ேவ� ��வ�க�. இவ�க� பாட�
நட��� ேபா� ெமா�த வ��பைறேய �ச�தமாக
இ����. ���பாக வ�ேவ� கல� கல� சா��� � பட�
வைர�� பாக� ���� அவ� நட��� �த�கைள
ைவ�ேத அ�த� பாட�கைள ����� வ��
ப��காமேல ப��ைச எ���ட ����. இ�ெட�ன�
ேத��� இ�ப��� இ�ப� எ����ேள�.
அ��� என� �ைற�� ஆ��ல� பாடமாக இ��த
ேவ��� பாட�. இ�த� �ைற��� தைலவராக
இ��தவ� ெபய� ��வாச�. ப�ெர�� வைர���
என�� ேவ��� பாட� எ�றாேல ேப� ேபா����.
கண�� எ�பத�� பய�� தா� ச��� ���
எ��ேத�.
ப�ெர�டா� வ���� நா� எ�����த ச���

����� இ��த ேவ��ய� பாட சம�பா�க� எ�ைன
ச�லைடயாக� �ைள�த�. ஆனா� க�����
��வாச� ேவ��ய� பாட� நட��ய ேபா� இ���
ெகா�ச� ேநர� எ��க மா�டாரா? எ�� ஆ�வ�
உ�வான�. இவ� நட��� பாட�க� ஒ�வ����
��ய��ைல எ�றா� அவ��� மன�ேகாளா� எ��
அ��த�.
அ�த அள���� ெபா�ைமயாக எ�தைன �ைற
ச�ேதக� ேக�டா�� அ��காம� ெசா�� ��ய
ைவ��� ெகா�ேட���பா�. ஆனா� இ� ேபா�ற
�த��ர�க�
ப�ெர�டா�
வ���
வைர��
�ைட�தேத
இ�ைல.
ப����ட���
உ�ள
ெப��பாலான ஆ��ய�க� ��தக��� உ�ளைத
அ�ப�ேய ஒ���� ���� ெச�பவ�களாக�தா�
இ����ளன�. அவ�க�� தர� அைன��� நா�
க��� வ�த ேபா� தா� என��� ���த�.
�றைமயானவ�க� ஆ��ய�களாக இ�லாத ேபா� க��
ம��� சம��ராக இ��� எ�ன பல�? ஆனா�
இ�ேபா� ேபால� ெதாட�க� க���� நா�பதா�ர�
ச�பள� வா��� ஆ��ய�க� 1980 � இ�ைல.

க�டாய� ��ச��� வ�ேத ஆக ேவ��� எ��
எ�த� க�டாய� ப���யவ�க�� இ�ைல.
காமா�த நப�களாக�� இ��த��ைல. . ப�ெர��
வ��� வைர��� நா� பா��த ஆ��ய�க�ட���
எ�தைனேயா �ைறபா�க� இ��த ேபா��� என���
�ைட�த ஆ��ய�க� அ�தைன ேப�க�� ஒ��கமான
ஆ��ய�களாக இ��தா�க�.
அவ�க�� ஒ��க ���ப�க�, எ� ேம� ���த
���ப�த�க�
இ��
வைர���
என���
பல�த�க��� உத� ெகா�� இ���ற�. இ�� எ�
வா��ைகைய இய�பான வா��ைகயாக வாழ க���
ெகா����ள�. ஒ�ெவா� �ைற�� ேபாரா�ட���
இ��� ���� ���� எ��� வர உத�யா�
உ�ள�.
ஆ��ய�க��
���ய�
தரேம
ெமா�த
மாணவ�க���� ���தாரணமாக இ��ப� தாேன?
இ�ைறய
காலக�ட���
உ�க����
ஆ��ய�கைள� ப��ய���� பா��க.

ெத��த

இைத� ேபாலேவ இ�ேபா� உ�க� �ழ�ைதக��
ப����, உற�ன�க�� ���ப���, ப���� ப��
ஆ��ய�கைள� ப�� �ைன��� பா��க.
வள���யா? ����யா? எ�� ��ய����,
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“நாென�லா� அ�த� கால��ல எ�ப�� ப��ேத�
ெத��மா?”
“எ�க தா�தா அ�த� கால��ல ேப�ன இ���� பா���
ெவ�ைள�காரேன �ர�� ேபா��வானா�(?)”
“அரசா�க உ�ேயாக���� எ�ைன ���ல வ��
ெக��னா�க. எ�க ���ல தா� ேவ�டா���
ெசா���டா�க? “
இ� ேபா�ற வசன�கைள ��சய� உ�க� ���ப���
உ�ள ெப�யவ�க� ேபச�ேக�� கட�� வ������க.

ஆனா� இவ�க� ெசா�வ�� எ�தைன சத��த�
உ�ைம எ�பைத ந�மா� க�����க ��யா�. ஒ�
ேவைள ந� அ�பா தா�தா ெசா�னப� ப��� ந�ல
பத� ம��� ெபா�ேளா� வா�����தா� ��சய�
நா� ெபா�ளாதார ��யாக இ�ேபா� இ��பைத �ட
இ�ன�� �ட� ெகா�ச� வளமா� வா�����க
����. எ�ன ெச�வ�? அவ�க� ேப�வைத ம���
ேக��� ���ைல�� ம��� தாேன வா�����ேபா�.
நா� ஒ� �சய��� ம��� ெதாட�க� �த�
உ��யா� உ�ேள�. �ழ�ைதக�ட� எ�காரண�
ெகா�� எ� (எ�க�) பைழய ப�சா�க��ைன
அவ�க�ட� ெசா�வ��ைல.
���பாக எ�ைன� ப��� ெப�ைமயா�
இட���� ெசா��� ெகா�ட�� இ�ைல.

எ�த

நா� கட�� வ�த பாைத�� நா� ெப�ற இழ��கைள,
எ� பல�ன�கைள� ப�� அவ�க���� ����
அள���� ெசா������ேற�. க�� ��யாக நா�
இ�ன�� ெப�� இ��க ேவ��ய தர��ைன நா� ஏ�
அைடய��ைல? அத� காரண� எ�ன? ேபா�ற

���ல�கைள� ெசா���ேற�.
ெதாைல�கா���� வ�� �ள�பர�கைள� ப��,
அத��� ��னா� உ�ள ஏமா��� தன�கைள�
ெசா���
ெகா����ேற�.
நம��
இ����
ஆைசக��, �றரா� உ�வா�க�ப�� ஆைசக����
உ�டான
���யாச�கைள�
ெசா��
��ய
ைவ���ேற�.
நம�� எ�ன வ�மான�? நா� எ�த அள��� ஒ�
ெபா�� ேம� ஆைச ைவ�க ����? அ�ப�
இ�லாம�
அ�க�ப�யான
ஆைச
ைவ���
ெபா��கைள வா��� எ�ெக�� கட� வா�க
ேவ���? அத� �ைள�க� எ�ப������ ேபா�ற
�சய�கைள� ெசா��� ெகா����ேற�.
இைதெய�லா� �ட� ��கனமாக இ��தா�, ேச����
பழ�க� ந� வா��� எ�ன மா�த�க� உ�வா���
எ�� நைட�ைற வா��ைகைய அவ�க����
ெசா���
ெகா��பேதா�
நா�க�
இ�வ��
�ழ�ைதக���
��
உதாரணமாக
இ��க
�ய�����ேறா�.

இதைன இ��வைர��� கைட����� ெகா��
இ����ேறா�. எ�ைன� சா��த உற�க�, அவ�க�
வா��ைக �ைற, அவ�கைள எ�ப� அைழ�க
ேவ���?
அவ�க�� வா��ைக ���ல� எ�� நைட�ைற
வா��ைகைய� ப��� சமய� �ைட��� ேபாெத�லா�
ெசா����வ���. காரண� உ��?
ெச�ற (2011) க��யா�� இ���� �ழ�ைதக�
ப���� ப����ட��� ஒ� ��ற��ைகைய �����
ெகா��� அ������தா�க�. அ��த ஆ�� �த�
��எ�� க��� ��ட� ெதாட����ற�. உ�க�
�ழ�ைதகைள அ�� ேச����களா? எ�� ேக��யா�
ேக�� இ��தா�க�. ����� வ�த�� �ழ�ைதக�
ஆ�வமா� எ��ட� ெகா�� வ�� ெகா��த ேபா�
ஒ� ெநா� �ட ேயா��காம� ேநா எ�ற கால��� ��
ெச�ேத�. ����கார�மா�����ட� ச�� வ��த�.
ஏ� அ�த� பாட���ட��� ேச��தா� ��னா� ந�ல�
தாேன? எ�றா�.

” இ�த� ேக��ைய அ�ப�ேய மன�� ைவ��� ெகா�.
இ�த வ�ட� ந� �ழ�ைதக� �த� ப��ைச எ���
ேபா� உன�� நா�� த�ள� ேபா��ற�? அ�ேபா�
�ேய ���� ெகா�வா�”எ�ேற�.
காரண� ெதாட�க� �த� �ழ�ைதக�� பாட���
ெப��பா�� நா� தைல��வ��ைல. ����கார�மா
ெபா��� எ�� நா� ஒ��� ��வ���. ��றா�
வ��� வைர��� இ�ப��தா� இ��த�. காரண�
�ழ�ைதகைள எ��ர� ேபாலேவ ப��க ைவ�� ஒ���க
ைவ�� அைத� ����. என�� எ��சலான சமா�சார�.
எ�ன
ெச�வ�
ந��ைடய
க�����ட�
இ�ப��தாேன இ���ற�? ஆனா� என��� ெத���.
��றா� வ������ ெச��� �ழ�ைதக�� க����
நா�� இ� தைல�ட ேவ������� எ�� மன��
���� ைவ�தப�ேய இ�ேபா� இர� ேநர�க��
�����ட ேநர� ெசலவ��க ேவ����ள�.
���பாக அவ�க� ப���� பாட��� உ�ள ���
ெமா��� நா� ம��� அ�க� கவன� ெச��த
ேவ����ள�. இ� ேபா�ற பாட�க��� ஒ��கான
ஆ��ய�க� ேதைவ. ஆனா� ப����ட�க�� இைத

ஒ� ெகௗரவமாக� தா� ைவ���ளா�க�.
என�� ��� ெமா� எ�த�ப��க� ெத��� எ�பதா�
�ழ�ைதக��� உதவ ����ற�. ��� ெமா���
அ��பைட ெத�யாத ெப�ேறா�க���?
40 �ழ�ைதக� ஒ� வ��பைற�� இ���றா�க�.
ஒ�ெவா� வ������ ெச�ச� வா�யாக ஈ வைர���
���� ைவ���ளா�க�. ேபா��க� அ�கமாகேவ
இ����.
ஒ� வ��பா��ய� ��சயமாக 40 �ழ�ைதக�� ேம��
த��த�யாக� கவன� ெச��த ��யா�. ஒ�ெவா�
ஆ��ய�க��
எ��ர�
ேபாலேவ
ெசய�பட
ேவ��ய�ள�. அவ�கைள� ெபா��தவைர���
�லப� ���க ேவ���. இைத�ேபாலேவ ஒ�ெவா�
மாணவ�க�� எ��ர� ேபாலேவ மா� ேத��
சமய�க�� ��� ��� வரேவ����ள�.
த��நா��� ெப��பா�� ஒ�ெவா�வ� �����
ேப�� ெமா� த��ெமா�.
ஆனா� �ழ�ைதக� ப��பேதா ஆ��ல வ��க��.

இ�ேபா��ள ெம���ேலஷ� �லப�� உ�ள
பாட�கைள�
ப����
�ழ�ைதகைள�
��ய
ைவ�பத��� �� ���� ����ற�. இ���
அ��த��த வ���க� ெச��� ேபா� எ�ப�
இ����? இ�ேவ �ராம��ற� சா��த மாணவ�க��
ெப�ேறா�க�
ஆைச�ப��
ஆ��லவ�
க��
�ட�க�� ேச����றா�கேள?
அ�த மாணவ�க���� ெப�ேறா�க� எ�ப� உதவ
����?
ேக��க��� ந�றாக� ப�� எ��னா� �த� ேர��.
அ�த� பாட��� உ�ள �சய�க� ���ததா?
இ�ைலயா?
அத�
�ல�
எ�ன
உண���
ெகா�டா�க�? ேபா�றைவக� எ�லா� இ�ேக
அவ���லாம� ேபா�����ற�. ஆனா� இ�த இட�
தா� என�� ���யமாக� ப���ற�. இர��
நாைள�� ஒ� �ைற வ��பா��ய� நட���
பாட�கைள� �ழ�ைதகைள ��ேட ச�தமாக� ப��க
ைவ�� அத� த�� அ��த�கைள, அ�த� பாட�
ெசா��� க����கைள� ��யைவ���ேற�.

இதனா� எ�ன லாப�? நா� ப����ட��� ப����
ேபா�, ஒ� ப�� ஒ�ைற ேக�� இைடேய ெவ��
ேகா� ம��� ேபா�� வா��ைதகைள, வா��ய�கைள
�ர�ப� ெசா�வா�க�. நா� த��வ��க�� �ல�
ப��� வ�த ேபா� நம�� இ��த ஆ��ல� பாட���
ம��� தா� இ�ப� வ��.
ம�றப� த��பாட�க�� இ� ேபா�ற ேகா��ட
இட�க�� ந�றாகேவ எ����� வ����ேபா�.
ஆனா� ஆ��ல� பாட�க�� ��சய� ஒ�ைதயா
ெர�ைடயா
எ��
ேயா���
ஏேதாெவா�ைற
�ர����� வ����ேபா�. காரண� அத� த��
அ��த�
நம���
ெத�யா�.
நா�
க�கைள
���ெகா�� சா�ைய �ைன��� ெகா�� �ேழ
ெகா��க�ப�ட வா��ைதக�� ஒ�ைற ேத��ெத���
அ�� �ர�� வ�� இ����ேற�.
ஆனா� எ�த� சா��� உதவ��ைல.
எ�லாேம த�� தா�.
�ைட�தா� வ�� ேபா� அ�த� ப���� ��ைட

தா� வா����ேள�.
ஆனா� எ� �ழ�ைதக� இ� ேபா�ற �சய�க��
அ�டகாசமாக எ����� வ�� ���றா�க�. காரண�
��ைமயாக அ��த� ���த ம�ைம��. இைத �ட
ம�ெறா� ஆ�ச�ய�. �ழ�ைதக�ட� ப���� ம�ற�
�ழ�ைதக�� அ�மா�க� மக�க�ட� ெதாைலேப�
வா�லாக� ச�ேதக� ேக�� அவ�க� �ழ�ைதக����
பாட� நட���றா�க� இைத எ�னெவ�� ெசா�வ�?
இ�� நா� ெப�ைம�ப��� ெகா�ள ஒ����ைல.
�ழ�ைதக��� உத�� ���ைல�� ெப�ேறா�க�
இ��க ேவ���. அ�ல� அ�த அ�ைவ வள����
ெகா�ளவாவ� ேவ���.
ஆனா� எ�தைன ���� ெப�ேறா�க� இ�� கவன�
ெச����றா�க� எ�ப� ���ய� டால� ேக��.
ெதாைல�கா�� எ�ப� இ�� ஏற��ைறய அைனவ�
����� இ���ற�. உ�க���� ெத��த ஒ� ��
���ப���
உ�ள
ெப�ேறா�க�ட�
ேக���
பா��க�. எ�தைன ெப�ேறா�க� த�க� ��ைளகைள
��கவ�, ேநஷன� �ேயா�ர��, அ�ம� ேபா�ற

ேசன�கைள� பா��க உத��றா�க� எ��?
��சய� இ��கா�. �����ட நாைல�� ேசன�க�
ம��� தா� ஓ�� ெகா�� இ���ற�. �சா� ேபா�
ஆ��� பைட��� ��� �� ேசன�க����
�ழ�ைதக� அ�ைமயாகேவ மா���ளா�க�. இ�
தவற�ல எ�றா�� இத� அள��கைள� ெப�ேறா�க�
தா� �ழ�ைதக���� ��ய ைவ�க ேவ���.
��� ஆ��க� ேபாரா�ட����� �ற� இ�ேபா�
இ�த வ�ட� தா� �ழ�ைதக� �����ட �க���
��கவ� ேசன�� வ�� எ�� ெசா�� கா�����
பா���� ���ைலைய உ�வா�க ���த�. இ� த�ர
ஆ��ல� ேசன�கைள அ��க� ெச�� ைவ���
ெகா������ேறா�.
ந� �ழ�ைதக� ஆ��ல� ேபச ேவ��� எ�ப��
ம���
ஒ�ெவா�
ெப�ேறா�க����
ஆைச
இ����ற�. இ�ேவ பல த�யா� ப��கைள�
ெகா�ைள அ��க ைவ��� ெகா�� இ���ற�.
த�ேபா�

க��

எ�ப�

ெப�ேறா�க���

ஒ�

ெகௗரவ� சா��த �சயமாக மா���ளதா� இ�த�
ப����ட��� எ� மக� மக� ப����றா� எ��
ம�றவ�க�ட� ெப�ைமயா� ேபச உத���ற�.
சமகால��� �ழ�ைதக�� உைடக� ேம�, அ�ேவ
ெப� �ழ�ைதக� எ�றா� அவ�க��� ேம�க�
ெச�� அ��பவ�� அ�க� கவன� ெச����
தா�மா�க� த�கைள �ைறய மா��� ெகா�ள
ேவ���. இ��� ேமலாக அ�பா�க� ெகா�ச
ேநரமாவ� �ழ�ைதக�ட� உைரயாட ேவ���.
எதா��த வா��ைகைய அவ�க���� ��யைவ�க
ேவ���.
அ��பைட�� அ�த� �ழ�ைதக�� பாட�க��, 200
மட�� கவன� ெச��த ேவ���. காரண�
�ழ�ைதக�� எ��கால� எ�ப� உலகளா�ய
ேபா��� �ழ�� உ�ள�. இ�� ப����ட�,
ஆ��ய�, ம��� �ழ�ைதக� ேம� ம��� �ைறைய�
க�� ெகா����காம� உ�ைமயான அ�கைறைய
நா� தா� ெதாட�� ைவ�க ேவ���. அ�ல� அ�த�
�ழ�ைதக� ேம� ����� அ��த�ைதயாவ� நா�
�ைற��� ெகா�ள ேவ���. காரண� இ�� ஆ��ல

வ��க�� �ல� ப��க ைவ��� ெப�ேறா�க�
மன���� இ���� ஆைசக��� ப��டா ேபாலேவ
இ�த� �ழ�ைதகைள ப���� ெகா�����றா�க�?
ஒ� ப�� வள�வத�ேக எ�தைன �தமான அ�கைறைய
நா� ெச��த ேவ����ள�. ந� �ழ�ைதக�� உட�
மன
ஆேரா��ய�����
ெப�ேறா�க�
தா�
��ைமயான உரமாக இ��க ேவ���.
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15. க�� க�க கா�. கா�
ச�பா��கேவ க��

“ைபய� எ�ன ப�றா�?”
“��க���ல இ����றா�.”
“அ�ப�யா? ச�ேதாஷ�. நா�� ஒ�� ெப��
வ����ேக�, ேமேல ேமேல ப��க���� காைச
க�யா�� எ�கைள� பாடா� ப������� ���றா�.”
“ெபா�� எ�ன ப���றா�?”

“ஐ.�. ப���றா�. ேக�ப� இ�ட���ல டாடா
க�ெப� ேத��ெத��� இ��கா�க. அ��த வ�ட�
ெப�க�� ேபா��வா�.”
“ச�பள� எ�வள� வ��?”
“�த� வ�ட� மாத� 20,000 வ��.,ெர�� ��
வ�ஷ��ல எ�ப��� �� �ட� ஆ��வா”
“எ�
ைபய�ட�
அ�பேவ
ெசா�ேனா�.
ேக�டபா��ைல. எ�.எ��, எ�.எஃ�� ���தா�.
இ�ப ேவைல �ைட�காம� த�யா� ப����ட����
5000 �பா� ச�பள����� ேபா����� இ��கா�.”
இ� ேபா�ற பல உைரயாட�கைள ��க� ேக��
இ��கலா�. ப���� ��கேள �ட ஒ� கால��� இ�
ேபால� பா��க�ப�� இ��க����. ெமா�த���
ப��� எ�ப� ச�பா��க உத�வ�. எவ� ���லாவ�
“அ�பா நா� ப��� ���தவட� �யெதா�� ெச�ய�
ேபா��ேற�” எ�றா� உ�� �க��� வ�ய���
ைவ�பா�க� எ�றா க�����க�? உைத�க வ��
��வா�க�. காரண� பய�?

என� �ற�த மாவ�ட�ைத �ட ெகா�� ம�டல�ைத�
பலமட�� ������ேற�. காரண� இ���ள
ம�க�� வா��ைக �ைற அத�� ேமலாக� பண�ைத
அ��பைடயாக ைவ�� ��வய� �தேல த�கைள�
தயா� ப���� ெகா��� �த�.
அ��� ���பாக� ெப�க� ஆ�க���� சமமாகேவ
இ���றா�க�. வயதான ெப�ம�கைள� பா���
�ய�� ேபா�����ேற�. ப��ப�� ��தமாக
இ��கா�. ஆனா� ம�த�கைள� பா��த�ட�,
ேப�வைத ைவ�ேத இன� க�� ���� ��வா�க�.
�� த�பா�.
த�க� �ழ�ைதக��காக� ெசலவ���� ெதாைக
ெசா�� மாளா�. ெகௗரவ� சா��தா? இ�ைல
உ�ைம�ேலேய அவ�க�� எ��கால� ���த
அ�கைறயா? பல �ைற �ழ��� ேபா�����ேற�.
க��ெய�ப� ஒ� �த��. ேஷ� மா��ெக� ேபால
இ�ப� வ�ட�க���� �ற� ��ெட�� வ�� எ�ற
�ைன��� வா� இைற��� ெகா�����றா�க�.
ஆனா� ��கா�வா� மாணவ�க���� ப���� �ைற

சா��த
ப����
�ற�பான
�ைலைய
இ���றா�கேளா இ�ைலேயா ச�க���
ெகா������ எ�த� ெசய�பா�கைள��
ெகா�ளாதவ�களாக�தா� இ���றா�க�.

எ��
நட��
����

யா� தைலவ�? யா� ஆ��யாள�க�? நட��
ெகா������ அர�ய� க��க�� ெசய�பா�க�,
அரசா�க�
உ�வா���
ெகா�ைகக��
���ைள�க�, ச�வேதச மா�ற�க�, அதனா�
பா��க�ப��� ெகா������ உலக� ெபா�ளாதார
����க� எ�� ெதாட���யாக� ெசா��� ெகா�ேட
ேபாகலா�.
ஆனா� இ� நம�� அவ�ய��ைல.
நம�� அர�ய� ேதைவ��லாத �சய�.
உலக� மாற�ேபாவ��ைல.
நா� அைத�ப��� ெத��� ஒ��� ஆக� ேபாவ��
இ�ைல.
இ�

ேபா�ற

எ�ண�க�

ஒ�ெவா�

மாணவ�

மன��� ஆழமாக ேவ��� ����ற�. காரண�
���பேம அ�ப�� ெசா���தா� வள����ற�.
ந�றாக� ப�. ந�ல ேவைல�� ேச�. க�யாண� க���
ெகா�. �ழ�ைதகைள� ெப��� ெகா�. ெசா�� ேச�.
கவனமாக இ�.
எவ�� மற�� ேபா�� �ட ��சய� ஒ� நா� ெச���
ேபா���ேவா�. அ��ரம வ��� ெச�� அ�ைவ
ேத��ெத��� �டாேத எ�� ெசா�வ��ைல. எ���
���� ெகா� எ�� ெசா��ேய �� �����
அள��� ஆைசகைள வள��� ���� கைட���
அவ�கைள அ�யாமேலேய ��� மன�� ந�ைச
�ைத�� �ட� காரணமாக இ��� ���றா�க�.
இ� ேபா�ற ���ைல�� வள�� மாணவ�க� தா�
க���ைய ��� ெவ�ேய வ�� ேபா� மனதள��
சவா�கைள� ச���க ��யாத, மன�ேசா�� அ�க�
உைடய ஒ� ெபா�ைம ேபால வ�� ���றா�க�.
இ�ேபா��ள ���ைல�� நா� எ�ன ப���
இ����ேற� எ�பத��� நா� இ�த� ச�க�ைத

எ�ப�� ���� இ����ேற� எ�பத��� �ைறய
��யாச�க� இ���ற�, ��க� ப�டதா�யாக,
���ைல ப�டதா�யாக, க�� �ைற ��பனராக
எ�� எ�ப� ேவ��மானா�� இ��கலா�.
இத�� ேமலாக இ��ரா �� ேபால எ�.�.ஏ ப����
�ற�பான த�க� பத�க� �ட வா�����கலா�.
��க� ப��த ப��� எ�ப� ெவ�� சா��த�
ம��ேம. அ�ெவா� த�� ம��ேம? அைத ம��ேம
ைவ��� ெகா�� எ�த ��வன���� உ�க��ெக��
ஒ� �ைலயான இட� �ைட�� �டா�. பல ப�க�
தா�ட ேவ���. ஒ�ெவா� ப��� தைட�க�லா
இ�ைல ப��க�லா எ�ப� உ�க��ேக உ�க�
அ�றாட அ�பவ�க� பல பாட�க� �ல�
��யைவ���.
உ���தா� உ�தம�. உணரா��டா�?
ேவெறா����ைல. அ�த� ப�ட�க� உ�க� க�யாண
ப����ைக�� உதவ����. அ�வள� தா�. ��க�
எ�த இட��� எ�ப�� �ர�ப������க� எ�பைத
ைவ�ேத இ�த �யாபார ச�க� உ�க����டான

ம�யாைதைய அ����ற�.
ஒ�வ� ெப�ற ப�ட��னா� ம��� இ�த� ச�க�
த�யாக ம�யாைத அ��ப��ைல. இ��யாைவ�
ெபா��தவைர���
எவ��
தா�க�
ப���
���த�ட� �ய ெதா�� �ல� ந� வா��ைகைய
ேம�ப���� ெகா�ள ேவ��� எ�� �ைன�ேபா�
க���ைய
���
வ�தவ�க�,
வ��
ெகா����பவ�க� ����� ஐ�� சத��த� ேப�க�
�ட இ��பா�களா எ�ப� ச�ேதகேம? �த� காரண�
ந� இ��ய ஜனநாயக ேகாளா�க�.
உ�க��� எ�ன த�� �றைம இ���ற� எ�பைத�
க�� ெகா�ள ேமைலநா�க� ேபால எவ��
இ���ைல. அைத ஊ����க�� எவ���ைல. ஒ��
��க� அர�ய�வா�க���� ��ைளயாக� �ற�க
ேவ���. அ�ல� அ�கார��� இ���� ஒ�வ���
வா�சாக இ��க ேவ���.
ம�றப� சராச� ���ப��� �ற�த ஒ�ெவா�வ����
த� ைகேய தன��த� எ�ற ெகா�ைகைய� ெகா��
தா�
வாழ
ேவ���.
சா��க
ேவ���..

���தவைர��� ேபாராட�தா� ேவ���. எவைர��
��க� ��ற� சா�ட ��யா�. ��க� ஒ�வைர
ைக��� ேப� ���பத��� உ�கைள� கட�� பல
ஆ�ர� ேப�க� ��ேன����க����. ��க�
ேம�� கா����தா� கால ெவ�ள��� அ��த ச��
ேபால�
��னா�
வ��
�ட����.
���
வா����றேத எ�� ஒ��� ��க��ட இட�
�ைட�கா�.
ஒ� ேவைள ��க� த��� த�மா� ேமேல� வ�தா��
உ�கைள� க���கெவ�ேற க�க���� ெத��த
ெத�யாத ஆ�ெர�ெத��� �சா�க� உ�கைள� ���
இ��க����. ��க� அ�தைன�� சமா��� உ�கைள
�ைல�ப���� ெகா�ள ேவ���. இத�� ேமலாக
அர�ய�வா�க�. அ�கார ���ரேயாக�, ல�ச�,
ஊழ� எ�� உ�கைள இைட �டாம� தா���
ெகா�ேட�����.
ேச�� அ�வலக��� உைழ�� ���யமா? கா�கா
���ப� அவ�யமா? எ�ப� ேபா�ற பல ��ய
பாட�க� �ைட���. அ�தைன�� கட�� ேமேல�
வரேவ���. இைட�ச�க���ைடேய இ�ைமைய�

க�� ெகா�ள ேவ���.
���� ஒ�வ��� ந�றாக� பாட� ெத��� அ�ல�
ஏேதாெவா� இைச�க��ைய ந�றாக வா��க�
ெத��� எ��ற ���ைல�� யாராவ� அவைர ஆகா
ஓேகாெவா�� பாரா��வா�க� எ�றா �ைன����க�?
எ�லா� ச��பா? ெபாைழ��ற வ�ைய� பா�. எ��
ெசா����� அ�த ஆ�வ��� ஒ� ��ேடாச� ம�
எ��� ேபா�� ��� நக��� ��வா�க�. ஒேர
காரண� இ�ேபா��ள ச�க��� பண� ச�பா��க
ேவ���. �ைறய� பண� ேவ���. அத���டான
வ�க�� ெச�� ெகா�� இ��க ேவ���.
ப���� ப��� �ல� ஒ� பத�ைய அைடய
ேவ���. அ�த� பத� ப�கவா�� வ�மான�ைத�
ெகா���� எ�றா� இ�ன�� ச�ேதாஷ�ப��
ச�க��� தா� நா� அைனவ�� வா��� ெகா��
இ����ேறா�.
எ� தவ�? எ� ச�? எ�ப� ���� எவ����
அ�கைற��ைல.

�ைல�ப���� ெகா�ள ேவ���.
அ���
ம�றவ�க�
பா�ைவ��
தர���யதாக இ��க ேவ���.
இ� தா� இ�ேக இ�ேபா� ���ய�.

ஆ�ச�ய�
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ச�ப காலமாக� ��தக� க�கா�� த��நா��� எ�த
ஊ�� நட�தா�� கைளக���ற�. ெப�ேறா�க�ட�
�ழ�ைதக��
ஆ�வமாக�
ப�ெக����
ெகா��றா�க�. ஆனா� இர�� �ைற �ழ�ைதகைள�
������ நட�� ெகா������ ��தக� க�கா����
அைழ��� ெச�� ெநா�� ேபா� வ���ேள�. காரண�
ஆ��ெகா� ��தக�க� ேத��ெத������ அ���
அவ�க� பா�ைவ ெச�வ� உ�ேள �ைழ�� ேபா�
பா�ைவ�� ெத�ப�� உணவக��� ேம� தா�
����ற�.

அத��� �ற� அ�ேக ���� ெநா������
வைகயறா�க� ேம� தா� ஆ�வமாக இ���ற�.
ப��� பாட ��தக�க�� ஆ��ய�க� எ��பா�����
ேம� �ர�களாக இ���றா�க�. ஆனா� ம�ற� ��தக
வா���� அ�த அள��� ஆ�வ�ைத� ெகா�� வர
பா�ப��� ெகா������ேறா�.
காரண� ஆ��ய�க� ம��� ந��ைடய க���ைற.
ப���� ���னா� ேபா�� எ��ற ���ைல தா�
���ய�
காரணமாக
இ���ற�.
எ��ைடய
பா�ைவ�� நா� பா��� வ�த ஆ��ய�க� ேபாலேவ
எ� �ழ�ைதக�� ஆ��ய�க�� இ���றா�க�
எ�பைத உ��யாகேவ ெசா�ல����.
எ�ன காரண�?
என� இளைம�ப�வ�ைத �ைன��� பா���� ேபா�
பாட���தக�கைள� த�ர ேவெற�த ��தக�க��
ேதைவ��ைல
எ�பதாக�
க���
ெகா���
ெப�ேறா�க� ம��� ஆ��ய�க� அ��ைரைய�
ெகா�� தா� வா��� வ������ேற�.

க��� ெச�ற �றேக �லக��� நா� ப���� ப����
ச�ம�த�ப�ட
��தக�கைள��
ேத��
ப��க
வா����� எ�பைத� ���� ெகா�ேட�. ப��
இ�� வைர��� எ�த ஆ��ய�� �லக��� அ�ைம
ெப�ைமகைள�
ெசா�னேத
இ�ைல.
காரண�
அவ�க�� �லக� ப�க� தைலைவ��� ப��ப��
இ�ைல. ப���� �லக� எ�ெறா� ப�� இ���ற�
எ�றா�க�.
ஆனா� கைட�வைர��� எ�த மாணவ�� அ�த
இட����� �ைழ�த�� இ�ைல, உ�ேள எ�ன
இ���ற� எ�பைத எவ�� க�ணா� க�ட��
இ�ைல. ப����ட� பாட� ��தக�கைள� ேபாலேவ
ம�ற� கைத, க��ைர ம��� ப����ைககைள எ�ேபா�
�த� �தலாக� ப��க� ெதாட��ேனா�? எ�பைத
எ�ேபாதாவ� �ைன�� பா��� இ����களா?
எ�க� ���� அ�பா கைட�வைர��� �னம�
ம��ேம வா��னா�. ேவ� எ�த� ப����ைகக��
வரா�. அவ� பா�ைவ�� ம�ற� ப����ைகக�
அ�தைன�� காைச� ���த ேக�. ஆனா� நா� அ�த�
�னம�ைய ெதா��� �ட� பா��க ���ப��ைல.

எ�ேக பா��தா�� ெவ�� எ��தாகேவ இ����.
அ��� கவ���ய�ற அ�த ெவ�ைள �ற பட�க�
அ�� வ��� ெகா������. ���� ம�ற� சேகாதர
சேகாத�க�� �னம�ைய� ெதாட மா�டா�க�.
ஆனா� ப�க�� ��க�� இ��� வ�� ��த�,
ஆன�த �கட� இ� த�ர �லக��� இ��� எ���
வ�� கைத� ��தக�க� தா� எ�க���� ��
ேபா�ட�. இைத�த�ர� ெபா�� ேபா�� எ�ப�
இல�ைக வாெனா� �ைலய பாட�க�.
�த� �தலாக� �������தனமாக இ��த பைழய
������� மா� ஊ���� கைட���� அ�ேக
இ��த ������ நா�க� மா� வ�த ேபா� தா�
என�� ெவ�ஜன ப����ைகக� அ��கமான�.
���� இ��� 200 அ� ெதாைல�� கைட ��க�
ஆர�பமா��. கைட�� எ�ற�� ெப�தாக� க�பைன
ெச�� ெகா�ள ேவ�டா�. . ஒ� ��ைளயா� ேகா��.
எ���ற� ெப�ய �ள�. அ�த� �ள��� நா�� �ற
கைர�� ேம� வ�ைசயான கைடக�. இ� தா� ெமா�த
கைட��ேய.

ஒ�ெவா� நா�� காைல 6 ம���� ����
க�டாய� அைனவ�� எ��� �ட ேவ���. இ�
�ர�தர� ச�ட�. ஆனா� எ��த�ட� எ��ைடய
பா�ைவ ேவெறா� ப�க� ெச���. வாச�� உ�கா���
ெகா�� அ�ேகேய பா���� ெகா����ேப�.
ேப�ப�க��க�
ேப����
வ��
இற��யைத
உ���ப���ய�ட� எ� கா�க� அ�ேக ெச�ல�
�வ���.
ேப��� �ைலய� அ�ேக மா��க� ��கைட.
அ�காைல 5 ம��ேக �ற�� ��வா�க�. அ��த�
கைட ������� கைட. அ��த� ேசாைல
ெப���கைட. கைட�யாக அ�ணாமைலய�ண�
ம�ைக�கைட. �ன�த��, �னமல�, �னகர� எ��
இ�த� கைடக��� �ன�ேதா�� வ�� ���.
காைல ஆ� ம� �த� அ��த ஒ� ம� ேநர�����
இ�த� ப����ைககைள ��ட�ேதா� ��டமாக
உ�கா��� ��சய� வா��� ��ேவ�. பல
ெப��க�ட� ��� வா��ய�� உ��. ���யமாக�
ப����ைகக�� வ�� �ைர�பட �ேளா அ�, ந�க�,

ந�ைகக� ச�ம�த�ப�ட �� �� சமா�சார�கைள� தா�
���ய��வ� ெகா���� ப��ேப�.
காரண� இ�த �சய�கைள� ப��� மன�� ஏ���
ெகா�டா� தா� அ�� சாய�கால� ���
ந�ப�க�ட� ெத�ேவார பால��� அம��� ேப��
ேபா� கைதயள�க வச�யாக இ����.
ந�ைகக� ச�ம�த�ப�ட �சய�க�� ��த� கவன�
ெச��� பா�� க�பைனகைள ேச���� ெகா��
அவ�க�� ப��ைகயைறைய நா� எ��� பா��த�
ேபாலேவ
�வார�ய�����
ப�ச��லாம�
ந�ப�க����
ெசா��
��ைய
உ�வா��
��வ���..
இ�த வா���� பயண� ஒ�ெவா�
�ழைமய��� �லக� ேபாக ைவ�த�.

ஞா����

ஊ�� �லகெம�ப� ����� அ��த� ச���
இ��த�. அ�ெவா� பழ�கால�� ெச��யா� ����
���ற ப��. இ�த �லக���ெக�� �க� �ைற�த
வாடைக�� ஒ��� ெகா�����தா�க�. ெவ�ேய

�வ��� �லக ஆைண��� எ�� �ல �ற தகர���
��ய அள�� ஒ� ேபா�� மா�����தா�க�. �லக�
இ��த ச��� வ�யாக� பல�ைற நா� ெச�� இ��த
ேபா��� இ�த �லக�ைத நா� கவ��த� இ�ைல.
அ�த ��ைட�� உ�ேள இ��பவ�கைள�� ேவ��ைக
பா���� ெகா�ேட ேபா�����ேற�. வயதானவ�க�
உ�ேள உ�கா��� ப���� ெகா�� இ��பா�க�. �ல
சமய� பல அ�கா�க� உ�ேள ெச�� ��� ெவ�ேய
வ�� ேபா� �ல ��தக�கைள� ைக�� எ����
ெகா�� ேபாவைத�� பா��� இ����ேற�. தய��
தய�� ேவ��ைக பா��தப� உ�ேள ேபாக� பய��
ெகா�� நா�கைள� கட�������ேற�. .
�லக� ���த �பர� ���த ேபா� நா� ��வனாக
இ���றாேமா?
உ�ேள
��வா�களா?
எ��
ேயா��தப�ேய வாச�� ��� எ��� பா��தப�
���� ����ேக வ�� ��ேவ�.
ஒ� நா� ச��� ைத�ய�ைத வரவைழ��� ெகா��
உ�ேள �ைழ�� ����ெவ�� ப����ைகக�
ைவ������ அ�த� ெப�ய ேமைஜ��� ெச�ற ேபா�

உ�ேள அம�����த ஒ�வ� ச�த� ேபா�� எ�ைன
அைழ�தா�.
பய�� ெகா�ேட உ�ேள ெச�ற ேபா� ைகெய���
ேபா�டாயா? எ�� ேக�டா�. அ�ேபா� தா� ���த�
உ�ேள வ�பவ�க� வாசல�ேக ைவ������
ப�ேவ��� ைகெய���ட ேவ��� எ�பைத� ����
ெகா�ேட�. அ�� �த� ைத�யமாக �லக� பயண�
ெதாட��ய�.
�த�
ேநா�க�
அ�ேக���த
அ���மாமா.
அத��ற� ஒ�ெவா�றாக அ��கமாக உ�ேள வ��
அ�தைன ப����ைககைள�� காைல எ�� ம� �த�
��� ேநரமான 12 ம� வைர��� வா��� ����
��வ���. ம�ப��� மாைல 4 ம� �த� இர� 7
ம���� ��ட �ைற ெதா�ட �ைறயாக இ����
ராம���ண
�ஜய�
ேபா�ற
த�����
��தக�கைள�� வா��� ��வ���.
அ�� வ�� எவ�ேம ெதாடாத பல ��தக�கைள��
ப���
��வ���.
���ேதா
இ�ைலேயா
அெத�னேவா வா��ெப�ப� ஒ� ெவ� ேபாலேவ

என��� உ�ேள ஓ�� ெகா����த�.
ஒ�ெவா� ஞா�ற��� தவறாம� ேபா� அ�த ஒ�
வார ��தக�கைள�� ஒ� ைக பா��� ���
வ�வ���. ெம�ெம�வாக �லக�ட� �ேநக�
���� உ�ேள அைற��� ெச��� அள����
பழ�க�ைத�� உ�வா��� ெகா�ேட�. என��
அ�தைன�� இலவசமாக வா��க� �ைட��ற� எ�ப�
தா� ���ய� காரணமாக இ��த�.
காரண� இ� ேபா�ற ��தக�கைள ெவ�ேய எ�ேக��
வா�க�� ��யா�. ஊ���� ��தக ��பைன எ��
எ����ைல. இ�ேபா� கைடக�� ெதா��வ� ேபால
எ�ேக��
பா��த��
இ�ைல.
அ�ேபா��ள
���ைல�� எ� ைக�� ஐ�� ைபசா ேத�னாேல
ஆ�ச�ய�.
ப���
ைபசா
ேத����டா�
அ�கப�சமாக� ேத� ��டா� இர�� வா��� ��ப�
தா�
உ�ச�க�ட
ச�ேதாஷமாக
இ����.
ேதைவ��லாம� ���� கா� ேக�க ��யா�. எ�
ேதைவேயா அ� ����ேக வ�� ���.
ஊ����த

ெஜயெச�வா��ைக

எ�ற

����

ெகா�டைக ��மா �ேய�ட�� வ�ட���� ஒ� பட�
பா��தா� ஆ�ச�ய�. ேவ� எ�த� ெபா��
ேபா�����
வா����ைல.
எவ�ட���தாவ�
��தக�க� வா��னா� ������ ெகா�� ேபாக
��யா�. ���� இ��தா� பாட���தக�கைள� த�ர
ேவ� எ��� ப��க ��யா�. ���ைற நா�க��
பக� ேநர அர�ைட�� ேபா� ந�ப�க�ட� ேபச
இ�த
வா���
அ�பவ�
பல
�த�க���
என��த�ய�. ெத��த�, ெத�யாத� எ�� பாரப�ச�
இ�லாம� கல�� க�� ேபச உத�ய�.
இ�த� பழ�க� ப�ெர�டா� வ��� வ�வத���
என��� பல தா�க�ைத உ�வா�க உத�ய�. எ�ைன
�ட வயதான நப�க�ட� ேபச உத�ய�. �லக���
உ�ள ெவ��ப�� ப����ைககைள� ப��� ����
உ�ேள
வ�ைச��ரமமாக
அ���
ைவ����த
ைப��� ��தக�க� ேம� பா�ைவ ெச�ற�.
அத��� பண� க�ட ேவ��� எ�ற ேபா� நா��
சேகாத�க�� ேபா�� ேபா��� ெகா�� ஒ�ெவா��
��� உ���ன� அ�ைட வா��� ெகா��
��தக�கைள ����� எ��� வர� ெதாட��ேனா�.

ஆனா� அ�பா�� பா�ைவ�� இ� ெத�யாத
அள��� ஒ�ெவா�வ�� கவனமாக இ��ேதா�.
அ�பாைவ�
ெபா��தவைர���
பாட���தக�கைள�த�ர
ேவ�
எைத��
ப��க��டா�. ெக��� ேபா���வா�க�.
க��� ���பத��� த�ழக��� �ரபலமாக இ��த
அைனவ��
எ����கைள��
வா���
������ேத�. இ��யாக� பால�மார�, �ஜாதா
அள��� வ�� ��ற�. தா� ைவ��� ெகா�� மா�ய
பால�மார� எ�ைன ��� ஒ���� ேபா��ட
இ��யாக� �ஜாதா ம��ேம ���னா�.
�������� வ�� �த� ப�தா��க� கட��
கைர�த ெப��காய� ேபாலேவ வா��ைக மா��ட
ேவெறா� ��தக�ைத� ப��க வா���� �ைட�த�.
உ���ள ��தக�க�. ம�த�க�, அ�பவ�க�,
ேசாக�, ��க�, வ�, ேவதைன, ஆ�ச�ய�, ெபாறாைம,
உைழ��
எ��
ஒ�ெவா�
ம�த��
ஒ�
கதாபா��ரமாக இ��� உ��ப�யான அ�பவ�கைள
என��� க��� த���ளா�க�.

வா��� எ�ப� மா� கவ��த� எ�ற �ைல��
வா��ைக மா�ய�. இ�த� பயண��� இ��யாக�
கட�த நாைல�� ஆ��க�� க��ைர சா��த
��தக�கைள ம��ேம ப���� அள���� ��தைன
வள����ள�.
கைத� ��தக�க� ப��� ஏற��ைறய 15 வ�ட�க�
ஆ���ட�.
32 வய�� ெதா�� ��யாக அ�வக��� இைணய�
அ��கமான�. ஆனா� இ�� எ�க� �ழ�ைதக�
எ�� வய�� இைணய�ைத� ைகயா��றா�க�. இ��
வைர
பல
ஆ�ச�ய�கைள
என���
த��
ெகா�����றா�க�. ந�றாக� கவ���� ெகா�ள��.
நா� எ��� அவ�க���� க��� த�தேத இ�ைல.
வா���கைள ம��ேம உ�வா��� ெகா����ேற�.
அத� �ல� அவ�களாகேவ அ��த��த ப�கைள
கட�� ெச�� ெகா�� இ���றா�க�. �����ட
�சய��ட� ��� ��� என�� அவ�க��
த�ேபாைதய க�� அ�� பல சமய� பய�ைத
உ�வா����ற�. அவ�க� ேக��� பா� �சய�க�

என��� ��யா� அ�ல� ெத�யா�. ைநஸாக� த���
ெச�� ��ேவ�. ���� வ��ேபா� இ� தா�
இ�ப��தா� எ�� �ள��� ேபா� ����� ெகா�ேட
ேக��� ெகா�� நக��� ��வ���.
ஆனா� இவ�கைள� பல�ைற ��தக� க�கா����
அைழ��� ெச�� உ�ேள�. ஆ�வமாக� பல
��தக�கைள வா��� ெகா�� வ�வா�க�. ஆனா�
����� வ�த�� அைத� ��ட��ட மா�டா�க�.
ஏேதாெவா� �ைல�� அனாைதயாக� �� அைட��
�ைட���. கட�த இர�� வ�ட�களாக இ�ப��தா�
இ����ளா�க�. பல�ைற மா�ற �ய�����ேளா�.
இ�த வ�ட� தா� (2012) த�� ஆ��ல� ��தக�கைள
ஆ�வமாக
வா��க�
ெதாட��
உ�ளா�க�.
�ன�ேதா�� காைல�� த�� ப����ைககைள
வா���� அள���� ெகா�� வ���ேளா�.
கட�த 20 ஆ��க�� கா� ெகா��� நா� வா��ய
��தக�க� ம��� ஏற��ைறய ஆ�ர� இ��கலா�.
மா�ய இட�களா� இ�� எ� ைக�� இ��ப�
����கண�கான ��தக�க� ம��ேம. நா� ைவ���ள

பல�தமான ��தக�கைள� �ழ�ைதக��� அ��க�
ெச�� ைவ�த ேபா��� ��ைமயாக அவ�களா�
த�கைள� ��தக�க�ட� ஈ�ப���� ெகா�ள
��வ��ைல.
காரண� ெதாைல�கா��. �த� இ�ப� வ�ட��� நா�
ெதாைல�கா�� �க���க� எைத�� பா��த� இ�ைல.
ஊ���� ஒேர ஒ� ���� ���� ம���
ெதாைல�கா�� இ��ததாக ஞாபக�. ந�ப�க�ட�
அ�ேக ெச�ற ேபா� �����த ��ட��� காரணமாக
எவைர�� அவ�க� உ�ேள �ட��ைல. இ� ேபா�ற
காரண�க�னா� என�� இ��த ஒேர வா��� வா���
ம��ேம.
ஆனா� இ�� �ழ�ைதக��� வா���க� �ைறய
இ���ற�. அ�கமான �த��ர�ைத ெகா����ேளா�.
எைத ேவ��மானா�� ேபசலா� எ��ற அள���
அவ�கைள
ஆ�வ���
அவ�க��
ேக���கைணகைள� ெபா�ைமயாக நா� ம��ேம
ைகயா���ேற�.
நா� ஒ�ெவா� நா�� ������ �ைழய� ேபா�

அவ�க�� ஆ�வ� கைரெப��ெக��� ஓ��. மன��
உ�ள ெமா�த கவைலகைள வாசல�ேக ��� ���
அவ�க�� ேக��கைள எ�� ெகா�ேட உ�ேள
வ�ேவ�.
“க�டைத�� அவ�க���� ெசா�� அவ�கைள
ேம�� ேம�� வாயா�யாக மா��� ெகா������க”
எ�� மைன� ேகா���� ெகா�ட ேபா��� நா�
க�� ெகா�வ��ைல. ��� ��, கா��� எ��
ெதாட��
��கவ�
வைர���
கல��
க��
பா���றா�க�.
ெதாட�க���
ெதாைல�கா����
ைப��யமாக�தா�
இ��தா�க�.
கவைல�ப���ேள�.

ேம�
�ைறய

இத� காரணமாக ����கார�மா�ட� �ைறய
வா��வாத� வ���ள�. ப����ட����� ���ைற
எ�றாேலா ஞா���� �ழைம �ன�க�� ���க�
ெதாைல�கா��ேய
க�ேயெய��
�ட�பா�க�.
ேகாப��� ஒ� மாத� ஒயைர ���� ைவ���ேள�.

இ� ேம�� ஆ�வ�ைத� ���� எ�பைத� ����
ெகா�� ெவ�ேய அைழ��� ெச�ல� �வ��
அவ�க�� மேனா�ைலைய மா�ற� ெதாட��ேன�.
அவ�க� ப���� ப����ட� ����� அ�ேக
இ��பதா� ஞா�ற�� ப����ட �ைளயா��
ைமதான��� ெகா�� ேபா� ��� ��வ���.
�றக���� பற�பா�க�. இ�ேபா� �ழ�ைதக��
ெதாைல�கா�� ஆ�வ� ச�� மா���ள�.
�����ட �க���கைள ம��� பா���� அள����
��யைவ���ேள�,
அவ�கேள
ேத��ெத����
ெகா��� உ�ைமைய வழ����ேளா�. பா��க�
ெதாட��� ேபாேத �����ட ேநர�ைத ெசா��
அவ�களாகேவ
அைத
���
ெவ�ேய
வர
பழ����ேளா�.
இ�ேபா� ப����ட��� இ��� ெகா���� ெபா�
அ�� சா��த ேக�� ப��க��� இைணய���
ேத�வ� எ�ப� எ�பைத� க��� ெகா����ேள�.
ெதாைல�கா�� பா��ப� இ�ன�� �ைற���ள�.
க���� �ற�பாக� பட� வைரய க���ளா�க�.
ச�பகாலமாக
ஆ�ைல�
�ைளயா��கைள�

தானாகேவ க��� ெகா�� ஒ�ெவா�
ேமேல�� ெகா�� இ���றா�க�.

ப�யாக

ெப�ய அ�ைடக� வா��� ெகா�� வ�� ஓ��
ேநர�க�� பட� வைரய ஆ�வ���ய காரண�தா�
இ�� �ைல�ெகா�வரா� கல� ெப���கைள ைவ���
ெகா�� த�க���� ெத��த பட�கைள வைர��
ெகா�� இ���றா�க�.
ெதாைல�கா���� நா� எ�ேபா�� பா��க ����வ�
த�� ஆ��ல� ெச�� ேசன�கைள ம��ேம. இ�வ�
ம��� எ��ட� அர�ய� ����� ேப�� அள���
வள����ளா�க�.
ஆனா� இ�ைறய ���ைல�� ஒ�ெவா� க����
த��த�யாக� ேசன� ைவ��� ெகா�� ேபா��
ேபா�� லாவ� க�ேச� நட��� ெகா����பதா�
ம�ைட ���� எ�� ெத��க வ�ேவ� கா���
�������கைள ம��ேம �ைட��� ���ய ேநர���
பா��� ���� ம����ேற�.
�ழ�ைதக��

வ���டா��யா……….

எ��

க����றா�க�.
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17. நா� ���த ேபாவ��ைல.

நா� ������ �ைழ�த ேபா� �வ�� ஒ�வ�
ேவகமாக ” அ�பா வ���டா�…..” எ�� க���
ெகா�ேட எ�ைன ேநா�� ஓ�வ�தா�. ச���
�ைன�� �� இ��பதா� ��� எ�� வாகன�க�
எ��பாராத �தமாக உ�ேள வ�� ���. பல�ைற
எ���� ெசா���� �ழ�ைதக���� ��வ��ைல.
மைன� ஏ�கனேவ ஒ� நா� ேபாரா�ட��� அ����
ேபா� வாச�ப��� அ�கடா எ�� அம�����பா�.
இவ�கைள அ�றாட ���� பாட�கைள எ�த ைவ��
���பத��� மைன��� �� ���� ேபா�����.

அ��� ப��க� ெதாட�க ேவ���. �வ�� சாதாரண
நப�க� அ�ல. ஒ�வ��� ஒ�வ� ச�யான ேபா��.
யா� யாைர எ�த� காரண� ெகா�� மா�� �டலா�
எ�ற ப�� ம�றேம நட���. இத��ைடேய இவ�க�
ப���� �ன�ேதா�� ெதாைல�� ��� வ�த
ெப��� கைத எ�� த�யாக உ�ள�.. “வார�����
ப��� ெப��� ெதாைல�ப� இவ�களாக�தா�
இ����” எ��. பல �ைற �ல�������ேற�
இவ�க�ட� ப���� ப�க��� அம�������
மாண�
வா�����பா�.
இவ�க��
மற��
ேபா���பா�க�. அ�ப�ேய வ�� இ�ேக ���
வா��� ெகா�� இ��பா�க�. ம�நா� ேபா�� ேக�க
ேவ��� அைத வா��� ெகா�� வர ேவ��� எ��
ேதா�றா�. அ� தா� உ�ேள �டா� இ���றேத?
அ�� ஒ�� எ���� தா�க எ�� ச�ட� ேப�வா�க�.
��� ேப�னா� த�தா� எ����ேற�. இ�லா��டா�
��க தா� ெபா��� எ�� �ர�ட� ேவ�. நா�
பல�ைற பா���� ெகா�� ����� ெகா�ேட
ெவ�ேய வ�� ��வ���.

காரண� இ�ெவா� ெதாட�கைத. இவ�கைள அட�க
��யாம�
வாச�ப���
“எ�ேகேடா
ெக��
ஒ��க�………..”. எ�� க���பா��� ��� நா�
���� உ�ேள �ைழ�� ேபா� மைன� ேதேம…….
எ�� அவ�க� நடவ��ைககைள ெவ��ேபா�
ேவ��ைக
பா����
ெகா����பா�.
ஒ�வ�
வ��ைய ����வத��� ���ற� ��� ெகா��
டய��� ���ேக காைல ைவ��� ெகா�� ��க
அ��தவ� �� ���� ஏற, கைட���� எ� கா��
வ�ேய ெதா��� ெகா�� ேமேல ஏற �ய���க எ�
பா� ��டா�டமா� ���.
இ��� �� ைக கா�க�� ப�� ��ேமா? எ��
பத�டமாக இ����. நா� �ழ�ைதகைள� ��டாம�
மைன�ைய� ���னா�� மைன� ேவ��ெம�ேற
அ�ப�ேய
எ�கைள
ேவ��ைக
பா����
ெகா�ேட���க நா� பல�ைற த�மா� ேபாவ���.
நா� ைப�ைக ������ ����வத���, ைப��� ஏற
�ய����� ெகா�ேட “அ�பா ஒ� ர����பா…….”
எ�பா�க�. இ�ேபா� இர�� �ர�சைனகைள நா�
ச���க ேவ���. ர��� அ��க ேவ���. அ���

�வ�� ஒ�வ� ப���� இ��� ெகா�� வ���ள
�காைர ேக�ேட ஆக ேவ���.
இ�லா��டா� நா� ������ �ைழவத��� ஒ�
ெப�ய ரணகளேம நட�� ���� ���. இ�த இட���
தா� நா� ெபா�ைமயாக இ��ேப�. �ழ�ைதகைள
அட�க ��யா�. காைல�� இ��� அ��த 12 ம�
ேநர� ���� இ��த ேநர��� அவ�க� ப����
ச���த �ர�சைனகைள எ��ட� ேபச ேவ��� எ��
�����றா�க�. நா� ெவ�ேய ச���த �ர�சைனகைள
அதனா� உ�வான மன அ��த� ���� அவ�க����
��யா�.
எ� ��வய�� ஒ�ெவா� நா�� அ�பா கைட
��ய�� இர� ேநர� ������ �ைழ�� ேபா�
நா�க� ������க ேவ���. ���� இ��த பல
ச�ட�க�� இ��� ஒ��. நா�க� அவ� வ�� ேபா�
கா� �� எ�� எ�க�� ச�த� ேக�டா� அ�மா
வா��� ����கைள� பல �ைற ேக���ேள�. �ல
சமய� எ�கைள ேநா�� ����க�, �ர�ட�க� வ��.
அெத�னேவா அ�பா���� ��ைளக� எ�றாேல

ஒ��கமாக இ��க ேவ���. ப��க ேவ���.
அைம�யாக இ��க ேவ���. ேவ���…. ேவ���
எ�ெறா� ஆ�ர�ெத��� க�டைளக�. ஆனா� நா�
வள���� �ழ�ைதக� எ� ேவ��த�க� எதைன��
�ைறேவ�ற தயாரா� இ�ைல எ�பேதா� எ�ற�
ெதாட���� ����றா�க�. மைன��ட� �ைட�காத
�த��ர� எ��ட� அ�க அள� �ைட�பேத ���ய�
காரண�. எ�ைன மைன� பல�ைற ��றவா�
���� ����வா�. அவ�� ���ைப வா�தா
ேக�காம� வா��� ெகா�� இ����ேற�.
ஆனா� அவ�க� நா� ������ �ைழவத���
எ��ட�
ப����ட
�சய�கைள�
ப����
ெகா�ேட ஆக ேவ��� எ�ற ேநா�க��� ைப�ைக
������ ெகா�� வர �டாம� ���� ைவ�� ேபச�
ெதாட�� ���றா�க�. ஒ�ெவா� நா�� மைன�
க��� ெகா�ேட ��னா� வ�த ேபா��� �வைர��
அட�க ��வ��ைல. ப�� நா�க� ���� ெவ�ேய
ெச�� வ�தவைன எ��பா��ேபா� கா�����
பா��ப�
ேபால�
�ன�ேதா��
இ�ப��தா�
நட���ற�. ைப�ைக ��� இற��வத��� அவ�
ெசா�ல ேவ��ய �சய���காக ேரா���ேக வ��

ேபச� ெதாட�� ���றா�க�. .
மைன� ேப��ெகா������ ஒ�வைர தரதரெவ��
இ���� ெகா�ேட ெச�றா�� “நா� அ�பா�ட�
ெசா����� அ��ற� வ���ேற�….” எ��
ஆ��பா�ட�
ெதாட��
����ற�.
நா�
சாைல�ேலேய வ��ைய ���� ��� மைன�ைய
அட�� ��� ஒ�ெவா�வைர�� அைழ�� ”
எ�ன�மா? ெசா���மா? ” எ�ற�� ஒ�வ� அ��
ெகா�ேட ேபச� ெதாட��வா�.
“அ�பா இ�ைற�� நா� ெகா�� ேபான �நா�ைஸ
ேஹமா ����� ��� ��டா�? “
இ� தா� �ர�சைன. நா� ������ வ��
உ�கா�வத��� �ட அவ�க���� ெபா�ைம இ�ைல.
��சய� ப�� ��� வ�த�ட� அ�மா�ட�
ேப����பா�க�. ஆனா� இத� ���ய��வ�ைத
உணராம� “ச��….எ�� அட�����பா�.
இவ�க�� �ற ��யாம� நா� வ�த�� ெபா��
���றா�க�. ெமா�த��� அவ�க���� ���

ேவ��� அ�ல� அவ�கைள நா� த��ப�ட
�ைற�� அ�கைற ெகா�� ேக�ேட� எ�ற
அவ�க��� ந���ைக வர ேவ���. நா�� நட�த
ச�பவ�கைள� ெபா�ைமயாக� ேக�� ���, “ச�
நாைள நாேன வ���ேற�. உ�க ���ட� ேக��
�ர�சைனைய
����
ைவ���ேற�”
எ��
ெசா�ன�றேக ஆ�வாச� ஆவா�க�.
இ�ேபா�ற சமய�க�� மைன���� ெபா�ைம
எ�ைல �� ���� இர�� ெமா�த ஆைல�ச��
ேபால அலற� ெதாட���. நா� யா��� ஆதர�
எ�ப� இ�ேபா� ���ய �வாதமாக இ����. நா�
��ய� அைற��� ���� ��ேவ�. அ��
ஆ��ப�ட� ���த�ட� கைதைய� ேக�க� ெதாட��
அவ�க� மனைத மா��ய �ற� ேபா� ���த அைம�
���� உ�வா��. �ழ�ைதக� �த� �தலாக�
ப����� ெச�ல� ெதாட��ய ேபா� �நா�� ட�பா
வா�க ேவ��� எ�� மைன� ெசா�னா�.
என��� ��ய��ைல? “அெத�ன �நா�� ட�பா?”
எ�ேற�. ப����ட��� சா��ட ஒ� ட�பா��
��ப�ட�கைள ைவ�� ெகா��க ேவ��� எ�றா�.

என���
����
வ����ட�.
“எ�ன�?
ப����ட���
உ�கா���
��பதா?
ப��க�
ேபாறா�களா? ��க� ேபாறா�களா? நாெம�லா�
அ�ப�யா உ�ேள ெகா�� ேபா� ைவ��� ெகா��
��ேறா� அெத�லா� ஒ��� ேவ�டா�” எ�ேற�.
ஆனா� மைன� �டாம� ��� ட�பா�கைள வா��
வ�தா�. அ��� அவ�க���� ���த �ற�, அ��
உ�ள பட�க� எ�� ேத��ெத���� ெகா�� வர”
நா� ச�பா���ற காெச�லா� இ�ப� �ணா�
ேபா�ேத…” எ�� அ���� ெகா�ேட வ�ேத�.
இ�ேபா� ந�றாக வள��� ��டா�க�. இ�ன��
இ�த �நா�� ட�பா அவ�க�� ைப�� ஓரமாக
இ���ற�. இ�ேபா� ட�பா�� அள� ச��� ெப�தாக
ேவ� ஆ���ட�. அ��� அ�சைற ெப�� ேபால
�த�தமாக உ�ள�.
பாட���தக�கைள வ�ைசயாக எ��� ைப���
ஒ�ெவா�வ�� ைவ���றா�கேளா இ�ைலேயா �த�
�தலாக இ�த �நா�� ட�பா�� அ�மா எ�ன இ��
ைவ���ளா�? எ�ற ேசா��� ��ேட ைவ��றா�க�.

அ��� ஒ�ெவா�வ���� ���த சமா�சார� ேவ�.
இ��ட� த��� ட�பா எ�� த�யாக ஒ�� உ�ள�.
ஒ� ெபா� ��ைட ேபாலேவ �ம�� ெகா��
ெச��றா�க�. மைன� �ழ�ைதகைள� ப����
அைழ��� ெச��� ேபா� அவரவ� ���� ஏ��
��வ���. அவ�க�� அைம�யாக� �ம��
ெகா�� ெச�வைத� பா���� ெகா�� மைன�ைய�
��������ேற�.
“� எ���� ெகா�� ெச�. அவ�களா� இ�த� �ைமைய
எ�ப�� ��க ���ெம��?” ஆனா� மைன� ” உ�க
ேவைலைய� பா���� ெகா�� �ள���க” எ��
எ�ைன அத�ட அைம�யா� ����ேற�.
எ�றாவ� ஒ� நா� நா� �ழ�ைதக�ட� ப�����
ெச��� ���ைல உ�வானா� இ�வ� த�க�
பார�கைள எ� ேம� �ம�� ��வா�க�. �� ����
���. ��� ��ட ப���� ெகா�� ேபா�� ேச���
��வ���. பல�ைற ஆ��ையக�ட� ேகா����
ெகா�ட���.
“ஏ� இ�தைன ��தக ேநா��க�? வ��பைற��

ைவ��� ெகா�� ேதைவயானைத ெகா��� �ட
ேவ��ய� தாேன?” எ� �ணா��ய� ெத��� அ�த
ஆ��ைய
ெபா�ைமயாக
என��
�ள��வா�.
மன���� ���� ெகா�ேட அைம�யா� வ��
��வ���. நா� ��வய�� ஒ� �ேல�ைட��
ட�ச���� அ��கான ���ைய�� ெகா�� ெச�ற�
�ைன�� உ�ள�.
ப��ப�யாக ஒ� �ல ��தக�க� எ�� ெமா�த���
ஆறாவ� ப���� ேபா� தா� ந�றாக ேநா���
எ��ய��, ச��க� ��தர� வா��ய� எ�
ைகெய��� மா�� இ��க ேவ��� எ��
ம�றவ�க��� எ� ேநா�ைட� கா��ய�� இ�ேபா�
�ைன��� வ�� ேபா��ற�. எ�டாவ� வைர���
அ�க ��தக�கேளா, ேநா���கேளா, ��� ����
அள���� உ�ள �ைமேயா எ����ைல.
நா�� எ��ேன�, ப��ேத�, ஓ�ேன�, ஆ�ேன�,
�ைளயா�ேன�
எ��
அ�த�
ப�வ�
��யாசமாக�தா� இ��த�. �ழ�ைதக�� �நா��
டா�பா ேபால எ�த ட�பாைவ�� எ�க�மா
ெகா��க��ைல.

ஒ�ெவா� �பாவ���� ���� ��� ைக����,
�ழ� ெந� ����, அ�ரச�, ல��, �ய� எ��
ெக��� ேபாகாத பலகார�கைள� பல டகர ட�பா��
அ��� ைவ����பா�க�.
ஏற��ைறய அ��த ��� மாத�க��� வ��.
ப����ட� ��� வ�த�� �த�� �ளானைத
எ���� ெகா��� ���, ப��ப�யாக உைடயாத
சமா�சார�க� எ�� ெம� ெம�வாக ெவ�ேய வ��.
ம�ப��� அ��த �பாவ� வைர��� கா����க
ேவ���. இைட�ைடேய எ�த உற�ன�களாவ�
����� வ�தா� அவ�க� ெகா�� வ��
��ப�ட�க� தா�.
இ� த�ர ப���� இைட�ைடேய ெவ�ேய வ��
ேபா� ைக�� கா� எ��� ேத�� ைவ����தா�
ப�க�� ஊ�� இ��� வ�� ஐ�கார பா� பா� பா�
எ�� அலற ைவ��� ெகா�� ஐ� ����
ெகா����பா�. அவ�ட� ஐ�� கா� ெகா��� அ�த
ஐைஸ வா��� ��பைத �ட அவ� ைச����
���ற� மா�� ைவ���ள அ�த� பா� பா� அ��க�
தா� ஆ�வமாக இ����.

நா� அவ�ட� ஐ� வா��னா� அ�த� பா� அ��க
அ�ம��பா�. இ�லா��டா� ��� அ��� ��வா�.
ம�றவ�க� பா� ஐ� வா��� ��பைத பா����
ெகா�� ��� ��� ெப� அ��த�ட� அைத மற��
��� உ�ேள ஓட ேவ���.
அ��ற� அ��� �ைன�� இ��கா�. ெப�தான
ஆைசக�
இ�லாம�
வள��த
காரண�தா�
ெப��பாலான
���ப�க�
எ���
நம���
ேதைவ��லாம� இ��த�.
சா�பா� ஒ�ேற ேபா�ெம�ற ���ைல�� தா�
இளைம�ப�வ�
ெச�ற�.
ஆனா�
இ��
�ழ�ைதக�� ஆைசக�, ேநா�க�க�, ���ப�க�
எ�� ஒ�ெவா����� ��னா�� ந��ைடய பல
மட�� உைழ��� ேதைவ�ப���ற�.
இ� த�ர ம�ெறா� சவா� உ��. ம��� �ர��,
க�ட இட�க�� ����, அ��� ைககேளா�
ேதா��யவ�ைற வா��� ��� வள��த உட����
அ�� ஒ��� ஆக��ைல. மைழ ெப��� ேபா�
ஆ�ய ஆ�ட�க�, ����க�ேக ேத��� ��ைடக��

���� �ைளயா�ய ேபா����தன�க� எ�� �க�ட
�க�ட ச�ேதாஷ�ைத அ�ப����ேள�.
ஒ� தைலவ� இ�ைல. கா��ச� இ�ைல. �த� இ�ப�
வ�ட�க�� ெமா�தமாகேவ ஏெழ�� �ைறக�
ம���வ�ட� ெச����தா� ஆ�ச�யேம. நா�
ம��ம�ல. ���ப�����த அ�தைன ேப�க��
அ�ப��தா�. ப�க�� ���� �ழ� ெகா����
கசாய� அ�ல� நா�� ம��� எ�� ஏேதாெவா��
தா� ேபான உ�ைர ���ப வரவைழ���ள�. ஆனா�
இ��?
���க வா�ட� ��ட�, ���க� ��த��, ஒ�ெவா�
�ைற�� �����ட கைட�� ம��ேம வார���ெகா�
�ைற
வா��
வ��
�டா�
ைவ������
��ப�ட�க� எ�� இ��ேப�ட� ேபாலேவ
�ழ�ைதக�� ஆேரா��ய� இ���ற�.
ெதாட���யாக இ�ம� எ�றா� ந� உ�� ேபா��
���� வ���ற�. ஒ�வ���� கா��ச� வ�தா� ஒ�
ர��� ேபா�� ���� வ�வத��� கா�� தா�தா
காணாம� ேபா����றா�. ஒ�வ� ேபா� அ���,

அ��தவ� ேபா� அ��� எ�� இர� ேநர�க�� ப��
அவ��ைதகைள எ���� வ��க இயலா�. பல சமய�
ெத��� ேபா�� ப�� ��டா� ேக�� ஒ� ெப�ய
ஆ��பா�டேம நட���.
மைன� எ�ச��ைக�� �� ச�ெட�� நா� வா���
ெகா�����வ���. ஆனா� ஐ�� �பா� ெசல���
அ��த இர�� நா� அ�ப��� நரக ேவதைன
இ���றேத? ெசா�� மாளா�. மைன��ட� இ���
வ�� க�த ச�� கவச�ைத அைம�யாக� ேக���
ெகா�ேவ�. இ�த� �ர�சைன ேவ� �தமாக�
ெதாட��� ெகா�ேட�����.
ெவ�ேய காலாற நட�� ெச�� ��� வ�ேவா� எ��
அைழ��� ெகா�� ெச�றா� ���� வ�� ேபா�
என�� ஆ��� கா������ற� எ�� அ��த�.
�����ட கைட�� வ�யாக எ�ைன� ேப�� வா���
நக��� அைழ��� ெச�� ���� ச�பரமாக அ�ேகேய
�வ�� ��� அவரவ���� ேதைவயானைத எ�ைன�
ேக�காமேலேய எ���� ெகா�� அ�பா காைச
ெகா��� ���க எ�பா�க�.

நா�� ஒ��� ேபசாம� காைச ெகா��� ���
����� உ�ேள வ�தா� அ��த ��ரபாத�
ெதாட���. காரண� ��றவ�� ஒ���ேய ச��
ேவகமாக நட�� வ�� ைநஸாக� ேபா��� ெகா���
��� நா� அ�மா���ேட ெசா���ேடேன…………
எ�ற ேபா� அ��த ��த� ெதாட���.
நா� மாம�ன� 23� ��ேக� ேபால தாைர த�ப�ைட
�ழ�காம� அைம�யாக� தைர�� ப���� ெகா��
எ� தவைற உண��� ெகா�ேவ�.
அ��த ஞா�ற�� அ�பா நட�� ேபா��� வரலாமா?
எ�� ேக�� இ�த� பயண� ெதாட��வா�க�.
மற� ேநா� ேபால �ழ�ைதக� ���ப� ேபால ெச��
ெகா�ேட�����ேற�..
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எ�ேபா�� ேபால ��� ேப�� ேச��� �ைளயா��
ெகா����பா�க�.
��ெர��
���
�ழ�ைதக���� �ர�சைனக� உ�வா��.
எத�காக? ஏ� எ�ேற ெத�யா�.
���� பரபர��� ெதா��� ெகா���. நா�
ஏேதாெவா� ேவைல�� ���ரமாக இ��ேப�.
மைன� ம�ெறா� ேவைல�� இ��பா�. ���பாக
��தவ���� கைட������� தா� எ�ேபா�
�ர�சைன ெதாட���. ��தவ� ��ல� ேபா� மா�
அ�த��� இற����வா�.

கைட���� ��� �தானமாக ஒ�ெவா� ேக��யாக
எ��� ைவ�பா�. ஆனா� ��தவ� அைதெய�லா�
க�� ெகா�ளாம� �ேழ த�� அ�ல� ைக��
�ைட�பைத எ��� �� எ��� ரணகளமாக மா���
ெகா�� இ��பா�. அ�ேபா�� �ட கைட���� அழ
மா�டா�. த� ��வாத�ைத மா��� ெகா�ளாம� �
ெச�த� தவ� எ�ப� ���� கா�ட இ�த� �ர�சைன
அ��த��த க�ட���� நக��� ெகா�ேட�����.
ெதாட���
கைட�����ட����
காரசாரமான
�வாத�க� வ�� ெகா�ேட�����. கைட� மக�
ேப�� ஒ�ெவா� வா��ைதக�� க�ெவ�� ேபாலேவ
இ����. ஒ�ெவா� �சய������� ஓரா�ர�
அ��த�க� இ����.
கைட� மக�� ஆைச எ��கால��� ம���வராக
ேவ��� எ�ப�. ஆனா� அத���டான த��க�
அ�தைன�� அவ�ட� உ�� எ�பைத� பல �ைற
கவ��� இ����ேற�. ஆனா� ஊ����த� இ�ைல.
இ�ேபா� அவ� ெசா��� ல��ய� எ��கால���
மாற����. அவ��� நைட �ைற எதா��த� ����
ெகா��� கால��� அ�த ல��ய��� எ�த அள���

���ப��ட� இ���றா� எ�பதா� ம��ேம நா�க�
அவ�க� ஆைசைய ஊ����ப��ைல.
நட��
ெகா������
�வாத�கைள
நா��
மைன��� கவ��காத� ேபாலேவ உ�வா���
ெகா�� இ��ேபா�. ���பாக� ச�ைட�� ேபா�
அவ�க�
உபேயாக�ப����
வா��ைதக��
லாவக�ைத� கவ���� ெகா����ேப�.
ஒ� ��ன அ��கமான வா��ைதக� �ட வரா�.
வ�தா� நா� எ�ன ெச�ேவ� எ�ப� அவ�க���
ந�றாகேவ
ெத���.
வா��வாத�
ெச��
ெகா������ இர�� ேப�ேம கைட�யாக எ�ைன�
ப�சாய�� ேமைட�� உ�கார ைவ�� ��வா�க�.
நா� மைன�ைய அைழ�ேப�. “அவ�க����
உ�க���� ேவற ேவைலேய இ�ைல……. எ�ைன
����க” எ�பா�.
நா� த�மா�� ேபா���ேவ�. எவ� ப�க�� சா���
�ட ��யா�. அவரவ� க����ைள எ� ��னா�
��� ெகா�� உர�க� ேப� எ�ைன� க�கல�க
ைவ��� ெகா����பா�க�.

என��� �வார�யமாக இ����. �ர�சைனகைள ���
���
அவ�க�
ேப�வைத
ஊ������
ெகா����ேப�. ஒ�வ� ப�க� உ�ள �சய�ைத
அத� �யாய�ைத அ��தவ��� எ���� ெசா��
��ய ைவ�க �ய���ேப�.
��தவ� �ட மா�டா�.
அவ� ப�க��ள �யாய�ைத என��� ��யைவ�பா�.
நா� ��ெர�� அவ� ப�க��ள உ�ைம
�லவர�கைள� ெசா�� அவ� ப�க� உ�ள �ைலைய
எ���� ெகா�� அவ���� சாதகமாக� ேபச,
கைட���� ேப�வைத ��� ��� எ� தைல��ைய
ெகா�தாக� ����� ெகா�� ���� ���� ஆ�ட
ஆர���� ��வா�. எ��� ெபா� பற�க ஆர����
���.
“��க எ�ப பா��தா�� ெபா� ேப�ற அவ����
ச�ேபா�� ெச���க”
நா� ப���� ெகா������ சமா�சார�கைள
��ெய�ய �ய���பா�. ����� வராம� ேபா��

ெகா�ேட���க ��ெர�� இர�� ேப����
�ஜமான ைககல�� எ��ற ���� �ர�சைன அ��த�
க�ட����
நக��.
இ�ேபா�
தா�
இ�த
வா��வாத��� ச�ம�த�படாதவ� “அ�பா இவ�க
ெர�� ேப�� ெபா� ெபா�யா ேப�����
இ��கா�க. இவ�க க�ைண� சா� ��த ேபா��”
எ�பா�.
ட�ெக�� இர�� ேப�� ஒேர ��ட��� ேச���
ெகா�� அவ� ேம� பாய� ெதாட��வா�க�.
எ�ேபா�� இவ�கைள� ேபால ேதைவ��லாம�
ச�ைட��� ேபாகமா�டா�. ஒ�வைக�� இ�வ��
அ��க பாமக அ�ல� ��க பாமக �டட� தா�.
யா��� எ�ன ஆதாய� எ�பைத அ��பைடயாக�
ெகா�� ெசய�ப��� ெகா�� இ��பவ�க�.
ஆனா� எ�ேபா�� ச�ைட��� ேபாகாத ம�ெறா�வ�
பைழய க����� க�� ேபாலேவ இ��பா�. த�
ெகா�ைக, த� ேநா�க�, த� வா��ைக எ�பதாக
இ��பவ��� எ� ெச�ல� அ�க� உ��. மைன�
பல �ைற இ�த எ� �ணா��ய�ைத� க���க ச��
மைற�கமாக இவ��� ஆதர� ெகா��ேப�.

ச�ைட��� ேபாகாம� அைம�யா� இ��பவ� அழ�
ெதாட��வா�. நா� என� ��ேடா அ�கார�ைத�
பய�ப���
����
எ�ேபா��
அைம�யா�
இ��பவ� ப�க� சா��� ��ேவ�.
ஆனா� இ�த� சா� க�ைண� ����� வா��ைதக�
யா� இவ�க���� க��� ெகா��தா�க� எ�பைத
ேயா��க� ெதாட��ேவ�.
�ழ�ைதக�� எ��கால ஆைசக� �த�, அவ�க��
�க�கால ���ப�க� �த� எைத�� நாேனா
மைன�ேயா ெசா��� ெகா��ப��ைல. எ�க�
���ப�கைள அவ�க� ேம� ���ப�� இ�ைல.
காரண� இ�ைறய எ�க� வா��ைக ���ைல நாைள
எ�ப�
ேவ��மானா��
மா��
ேபாகலா�.
அவ�க�� ஆைசக� ���ப� எ��� வள��� அைத
�ைறேவ�ற ��யாத ப�ச��� அ� �ழ�ைதக���
ஒ� தா�க�ைத உ�வா�க����. ஒ�ெவா�வ��
ஒ�ெவா��தமான
ஆைசகைள
வள���
ைவ�����றா�க�.

அவ�க� எ�னவாக ஆக ேவ��� எ�ப� வைர���
அவ�க���� ஒ� ந�ல ����ண�� இ���ற�. அ�
ெவ�� கனவாக இ�லாம� அவ��ேபா� அ� �����
ேப��றா�க�. அவ�க� ைவ���ள ஒ�ெவா�
கன���� ��னா�� உைழ�க ேவ��ய �சய�கைள
அவ�க���� ��ய ைவ�க �ய�����ேறா�.
அ�த� கனெவ�ப� ஆ�மன��� இ��க ேவ��ேம
த�ர �க�கால��� அ� ����� கவைல�பட,
ேயா��க ேவ��ய அவ�ய��ைல எ�பைத�
��யைவ���ேளா�.
ப�� வா��ைக�� ���யமான த�ண�க� இர��.
ஒ�� ப�தா� வ���. ம�ெறா�� ப�ெர�டா�
வ���. இ�� நா� எ���� ம��ெப�க� தா� ந�
எ��கால வா��ைகைய� ��மா���� ச�� பைட�த�
எ�பைத அவ�க��� உணர ைவ���ேளா�.
ஆனா� எ�ன�தமான க����கைள, கைதகைள
அவ�க��� உண���� கா��னா�� அவ�க��
த��ப�ட �ணா��ய�க� எ�ப� ���� ெகா�ள
��யாததாகேவ
இ����ற�.
ஒ�ெவா�வ��

அவரவ� ப����� �யநலமாக�தா� இ���றா�க�.
ஒ��ைமைய
வ�����
ஓரா�ர�
கைதக�
ெசா�னா�� ேக��� ெகா��றா�க�. ஆனா�
ஒ�ெவா�வ�� ெசய�பா�க�� டா��� ெகா�ைக
ேபால அவரவ� �ைழ��� வ�ைய�தா� எ����
ெகா��றா�க�. ெப��பா�� இர� ேநர�க��
���� சமய��� அவ�க� ேக��� கைதகைள�
ெசா�வ���. அ��� ��� ேப�க�� ஆைசகைள
நா� தா� ச�ெச�� ஏேதாெவா�� ����� ெசா�ல
ேவ���.
ெப��பா�� ம��ர�கைதக�. அ��� ��ல�
இ��க��டா�. கைத�� வ�பவ�க� எவ�� கைட�
வைர��� ெக�டவ�களாக இ��க��டா� எ�ப�
ேபா�ற பல ச�ட��ட�க�. ��� எ�� ெசா���க
ெசா���க எ��ற ேபா� நா� அத��� தயாராக
இ��க ேவ���. �த� வ� ெசா��� அ��த வ���
�வரா�ய� இ��க ேவ���. ���பாக நைக��ைவ
அ�க� இ��க ேவ���. கைட� வைர��� ஒ�ெவா�
���சாக அ����� ெகா�ேட வர ேவ���. ஆனா�
அவ�க� பா�ைவ�� அ� ெவ�� க�ஸாவாக

இ��க��டா�.
இ���ற�.

என��

எ�ேபா��

சவாலாகேவ

தாமதமாக ������ வ�� ேபா� ேக��� ெகா�ேட
இ��பவ�கைள மைன� அட�� ��க ைவ��
��வா�. கைத ெசா��� ெகா�� வ�� ேபா�
அவ�க���� ��க� வ�தா�� ெகா�டா�ைய
அட��� ெகா�� ேக��� ெகா�� இ��பா�க�.
இவ�க� ��� ��டா�க� எ�� �ைன��� ெகா��
நா� எழ �ய���தா� அ��ற� எ�னா��? எ��
ஒ�வ�� �ர� வ��. ெமா�த��� அவ�க��
ேதைவைய நா� �ைறேவ��ய ஆக ேவ��� எ�ற
�தா��� இ���ற�.
ஆனா� ��சய� எ��ேம சா� ப��ய கைதகைள�
ெசா�ல மா�ேட�. காரண� ஆ��க� எ�ப� அவரவ�
உண��க� ம��� ச���த அ�பவ�க� உண���வ�
எ�ப�� உ��யாக இ����ேற�. ெவ�மேன இ�த�
சா�ைய ����. இ�த� சா� நம�� இ� த�� எ�ப�
ேபா�ற
பல
�சய�கைள�
கட�த
இர��
வ�ட�களாக� ெசா�வ��ைல.

காரண� நா� ெப�ற அ�பவ�க�.
எ�ேக ெச�றா�� அ�ேக எ�ன ேகா�� இ���ற�
எ�பைத�தா� �த� �தலாக� ேக�ேப�. உற�ன�க�
யா� வ�தா�� அவ�க�� �ழ�ைதக� �த� �தலாக�
ெசா��� �சயேம ேகா�ைல� த�ர ேவெற��
உ�க���� ெத�யாதா? எ�ப� ேபா�ற பல
ேக��கைள� ச�����ேள�. இ�த� ���ைல
ப��ப�யாக மா���ட�.
காரண� நட��� எ�த �க��கைள�� ந�மா� மா��
�ட��யா�.
எ�த� சா��� வ�� உண���� கா��வ�� இ�ைல.
��� ந��� �ற� த�வ��ைல. நா� தா� உ�வா���
ெகா���ேறா�..
இ� ந� வா��ைக. நா� தா� வா��தாக ேவ���.
நட��� சாதக� பாதக அ�ச�க� நா� தா�
���ைல�ேக�றவா� ���� ெகா�ள ேவ���.
ஒ�ெவா�ைற�� ச���ேத ஆக ேவ���. ச�கட�க�
ெதாட��� ெகா�ேட���தா�� நா� ெபா�ைமயாக

இ��ேத தா� ஆக ேவ��� எ�பைத எதா��த
வா��ைக க��� ெகா����ள�.
அ�ப��தா� வா��� ெகா������ேற�. ஆனா��
உைழ����, �றைமக��� அ�பா�ப�ட இ�த உல��
ேவ� �ல க�க���� ெத�யாத �சய�க��
இ���ற� எ�பைத நா� உண��� இ����ேற�.
நட�� ���த பல ச�ப��க� என�� அவ�ைற
உண���கா������ற�. இ��, ����, ����வ�
ேபா�ற
மத
ந���ைகக����
அட�க
���ப��ைல.
எ�லா
மத
ம�த�க��
�யநலமாக�தா�
இ���றா�க�. நா� மத�ப�� உ�ளவ� எ��ற
எவ��
அ�த
மத�
ெசா���
அ�தைன
க����கைள�� ��ப��வ��ைல. அவ��� எ�ன
சாதகேமா அைத ம��ேம எ���� ெகா��றா�க�.
ஒ�ெவா� ம�த�� அ�கமான த��ய�ற ஆைசகைள
ஒ�ெவா�
நா��
ஒ�ெவா�வ��
வள����
ெகா�ேட����றா�க�. ெந���ய உற�க� இற��
ேபாவைத பா��த ேபா��� எவ�� ���த

தயாரா��ைல. ஆனா� நா� ப��மா� எ�பைத
ெவ��லக����� கா��� ெகா�ேட����றா�க�.
எ�லா�தமான ேகா��க���� ெச��றா�க�.
இவ�கைள� ெபா��தவைர��� ப�� எ�ப� ஒ�
ேவட�. அ�த� கதாபா��ர�ைத ெத�வாகேவ ����
ைவ���ளா�க�. இத� காரணமாகேவ ஒ�ெவா�
ேகா��க��� ��ட� நா��� நா� ����
ெகா�ேட����ற�. ஒ�வ� ம�றவ���� ெதா�தர�
இ�லாம�, ஏமா�றாம� வாழ ���மா? எ��
ேயா��ப��ைல.
காரண� ஒ�ெவா� ம�த������ ஓரா�ர�
கண��க�. எ�த� ேகா����� ெச�றா�� எ�ன
�ைட���? எ�ப�� ெதாட�� இ�த� கண��
��வைட�� ெகா�ேட����ற�. ஆ��க� ���லா
�ள��வ�கைள ந�றாக கவ���� பா��க. அவரவ�
மன� ப��ய ெத�� இ�லாதவ�க��� எ�த�
ெத�வ� அ�ைவ �க���?
����� ��வன�க�� ச����� ஆ�க�, ெப�க�,
அவ�க�� �ைறய�ற பா�ண�� ெதாட��கைள

ஒ�ெவா�
நா��
பா����
ெகா�ேடதா�
இ����ேற�. இ�� ம��� �தலா�, ெதா�லா�
எ��ற பா�பா� இ�லாம� 18 வய� ெப�க� �த�
60 வய� �ழ� வைர��� ���� �ைளயா�� ெகா��
தா� இ���றா�க�. அவ�க� ���ப��� நட���
�ர�சைனக�, அ��க�க� எ�� எ�தைனேயா
�ன�ேதா�� கா��� வ�� ெகா�ேட���தா��
அ�த� தவ�க� ���� ���� நட�� ெகா�ேட
தா� இ���ற�. காரண� ஆைசக�. அ�க�ப�யான
ஆைசக�. இ�ேவ தா� இ�த ஆ��க�ைத இ�� வைர
வள���� ெகா�ேட����ற�.
�ராமண�க�� �க� இ�� ��ைமயாக மா�
��ட�. அவ�கைள� ெசா�� தவ��ைல. ஃபா�� ��
ேபாலேவ இ�� சட�� ச��ராதய�கைள ம�க�
ெநா�� ெபா��� ெச�� ��� அ��த நாேள
வா��ைக�� ம�மல��� வ�� �ட ேவ��� எ��
ஆைச�ப�� ேபா� �ராமண�க� எ�ன ெச�வா�க�?
���த வைர��� லாப� எ�� கா� வச� ெகா��
பற�க ஆர���� ��டா�க�. ச�ப காலமாக இ�த
ஆ��க�ைத எ�லா� ெதாைல�கா���� ச�ைத�ப��த

ெதாட�� ��டன. ம�க�� ப����ைககைள� பா���,
இலவச
இைண���
ெகா����ள
�����ட
ேகா����� பைடெய��த�� நட�� ெகா�ேடதா�
இ���ற�.
கட�� எ�பைதேய தவறாக� ���� ெகா�ட
ச�க��� நா� எைத�� மா�� �ட ��யா�. த�
அ�பவ�க� �ல� ���� ெகா�ள ��யாதவ�க�
தா� கட�ைள ேகா����� ெச�� த���க
�����றா�க�. ��க� ந�றாக� கவ���� பா��க.
ஒ�ெவா� ஊ��� பல பழ�கால��� ேகா��க�
இ����. ஏ� அ�ேக ��ட� ��வ��ைல?
��சய� யாராவ� ஒ� �ரப�ய� அ�த� ேகா�����
ெச�றா� இ� நட��� எ�� ஒ� ப����ைக��
எ�த���. அ��த வார� அ�த� ேகா��� ��ட�
��ய ெதாட���. இத� காரணமாகேவ சாதாரண
ம�த�க�� கட�� அவதார�க� ேபா� மா�
����றா�க�.
ப��தவ�க�� இ�த மாய வைல��� ����
அ��தவ�கைள�� ெக���� ெகா�ேட����றா�க�.

அவரவ�க�� அ�பவ�க� தா� மா�தைல உ�வா�க
����.. அத�கான ச�த��ப�க� �ல��� வா�நா��
�ைட�� ���. பல���� �ைட�காத அள���
வா��� ����� ெச��� ேபா����றா�க�.
ந���ைக எ�ப� அவரவ� சா��த த��ப�ட �சய�.
இ�� ���ப�த� எ�ப� எ�ேபா�� எ���
இ��க��டா�.
ஒ�வ��� ���ப�த� ெச�� ����னா�� அ� ��ட
நாைள��� தா�கா�.
நா� யாைர� ��ப�ற ேவ��� எ�ப� ந� ைக��
தா� இ���ற�.
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19. ெசா�� இ�லாத நா�டாைம

ேகாைட ���ைற ���� ப����ட� �ற��� நா�
வ����ட�. ���� �ழ�ைதக� எ�படா ப����ட�
�ற���? எ�� ஆவ�ட� கா�����றா�க�. ச��
வள��� ���� இவ�க�� மேனாபாவ�க�, ேப��க�,
நடவ��ைககைள இ�த �ைற கவ��த ெபா�� பல
�சய�கைள� ���� ெகா�ள ���த�. இர��
வார�க� ���ைற இ��தாேல ேபா�மான�.
உடன�யாக�
ப��
�ற�தா�
பரவா��ைல
எ��றா�க�. காரண� ���ைற ச�ேதாஷ�கைள
அவ�களா� ��ைமயாக அ�ப��க ��ய��ைல.

���பாக இ���ள �ற��ழ� இவ�க� �����
அள���� �ற�பாக இ�ைல. ��ைட ���
இற��னா� வாகன�க� பற��� ெத�. மர�க�
எ��ேம இ�லாத ������. �������� ����
பா��க எ�த இட�� இ�ைல. ேபா��வர�� ெந�சைல�
பா��� நா�� எ�ேக�� அைழ��� ெச�ல
����வ��
இ�ைல.
ம�றவ�கைள�
ேபால
டா��க���காக எ�ேக�� ெச�வ�� இ�ைல.
எ��ைடய
ப����ட�
ேகாைட
���ைற
ெகா�டா�ட�க�
இ�ேபா�
எ�
மன��
�ழலா���ற�. ேத�� எ�� ���� ������
�ைழ�� ெபா�ேத ைப�க�ைட ��� ஏேதாெவா�
இட��� ��� எ�வ�� இ��� ெதாட���. அ�த
இர�� மாத�க�� இர� ேநர�ைத� த�ர ������
இ��தேத இ�ைல.
அ���� ெவ�� அ�தைன�� தைல�� தா�
இ����.
ஓ��
���த
கால�கைள
இ��
�ழ�ைதக��� வழ�க ��ய��ைல. உற�ன� ��,
பழ�யவ� �� எ�� எ�த இட���� அ���னா��
ெவ� �ைர�� இவ�க��� அ���ள ���ைல

அ���� ேபா�����ற�. ஒேர ேபா��பா……..
����� வ�� ����ேறா� எ�� ���� வ��
����றா�க�.
ஆனா� எ��ைடய ப����ட வா��ைக��
அ��ெப�பேத ���ட இ�ைல. இ��பைத ைவ��
அ�ப��த� எ�ற ேநா�க��� வா��ைக இ��த�.
இ�� இவ�க��காகேவ எ�� உ�வா��� ெகா��த
ஒ�ெவா� �சய�க�� அ��த��த ேதட� எ�ற
�ைல�� மா����ள�.
ஒ�ெவா� வச�கைள�� எ��பா��� பழ�யவ�களா�
த�கைள மா��� ெகா�ள ��யாம� த�மா��றா�க�.
இத�� ேமலாக ெதாைல�கா�� ���ைற�� பா�
நா�கைள ஆ��ர��� ஆட அைசய �டாம� ஒேர
இட��� அமர ைவ�� ����ற�. க�வ�,
க���வ� எ�� ெதாட�� கைட��� ெமா�த
உட��� ேசா��� ேபா� ���� ேசா�ைவ அவ�க��
இர� ேநர ��க��� ேபா� பா��க ����ற�.
��ைட ��� �ைழ�� நட��� �� ேவைல
பா��பவ� இர� ேநர��� ேபா� எ�த அள��� அச��

���வாேரா அைத� ேபாலேவ அ���� ேபா�ட�
ேபால �ன�� ����றா�க�.
ஒ� நாைள�� 12 ம� ேநர� ����றா�க�. பக��
��க ைவ�க ��ய��ைல. ப����ட� இ�ைல
தாேன எ�ப� ேபா�ற ���� உ�ள வ�கால��
வா��ைதக� அவ�க�� ��க ேநர�ைத �ன�ேதா��
அ�க�ப���� ெகா�ேட����ற�. �னச� ெச�ய
ேவ��ய
அ�றாட�
கடைமக�
அ�தைன��
தைல�ழாக� ேபா���ட�.
��ய ைவ�க ��ய��ைல. ����
���ைல��� அவ�க�� இ�ைல.

ெகா���

ப����ட நா�க�� அ�ப��க ��யாத அ�தைன
�த��ர�கைள�� ஒ�ெவா� நா�� ��ைமயாக
அ�ப���றா�க�.
����ய
அ�தைன��
�ைட��ற�. ������ அவ�க� ���பாத எ�த
�க��� நட�ப�� இ�ைல. ச�ம� ேகா�� எ�ற எ�த�
க�றா���� நா�க� அ�ம��ப� இ�ைல.
உன�� எ�ன ேவ��� எ�பைத �ேய ��மா����

ெகா�. உன��� ெச� ஆட ஆைசயா? அத�கான
ெபா��க� வா��� த���ேற�. ப�க�� ����
உ�ள அ�ண� எ�ப� �ைளயா��றா� எ�பைத�
பா��� �ேய க��� ெகா�. எ�ைன அைழ�காேத.
என�� அ�� ���ப�� இ�ைல. ேநர�� இ�ைல.
இ� ேபால�தா� ஒ�ெவா� �ைளயா�ைட��
அவ�களாக� ேத�� ேத� க��� ெகா�ள� ேதைவயான
���ைலைய உ�வா��� ெகா����ேறா�.
நா�
�ைழ�தா��
கைட���
அவ�க����
க���ப���தா� நட�க ேவ��ேம த�ர அவ�கைள
க���ப��த ��யாத ���ைல உ�வா� ����ற�.
�வ���� நட��� ப�சாய��� கைட��� �ேட
ேபா��கள�
ஆ�����ற�.
அ��தவ�க�ட�
அ���� ேபா� ெபா��� பா�பா� அட��
���றா�க�. ம�றவ�க�ட� பழ�� ேபா� நம���
ேதைவயான அ�சரைண ேவ���. அத�� ேமலாக
உ�ைமயான உைழ��� �ல� ம�றவ�கைள� ����
கவ��பத� �ல� பல �சய�கைள� க��� ெகா�ள
���� எ�பைத� ���பா� உணர ைவ���ேறா�..

ஆனா��………
நா� வா�� ���ப� ���ைல�� ஓ��க�
ெசய�பா�கைள ������ அவ�கைள உ�வமாக
மா�ற �ய���தா�� ெவ� உலக� ெகா����
தா�க��, இவ�க� ம�றவ�கைள� பா��� க���
ெகா��� ெசய�பா��� �ல��, ேதைவய�ற பல
�சய�கைள��
ெகா��
வ��
ேச����
ெகா�����றா�க�.
இதனா� இவ�க� ெப�� தா�கெம�ப� இ���� ���
ெரௗ��ர� பழ� எ�பதாக�தா� ெசா��� ெகா��க
ேவ������ற�. பண� எ�ற ஒ� வா��ைத இ�ேக
எ�லாவ�ைற�� ��மா����ற�. உ���� உைட,
உ��� உண� �த� ேப��� கா�ட ேவ��ய
டா��க� வைர��� வள�� ��� மன�� இ�த�
ச�க� ெகா�ச� ெகா�சமாக �ஷ�ைத தா�
�ைத��� ெகா�����ற�.
உ�ேள ெவ�ேய எ�� ஒ� ஆ� �� ஆ�டமாக�தா�
சமகால வா��ைக�� �ழ�ைதக� ேபாரா� த�கைள
�ைல ����� ெகா�ள ேவ���ள�.

�ன�ேதா��
சமய�
�ைட���
ேபாெத�லா�
ம�றவ�க�ட� பழ�ய தா�க��� தன��� தாேன
எ��
ேயா��க�
ெதாட���றா�க�.
இ�ேவ
�ழ�ைதக���� தா� ம��� எ�ற எ�ண�ைத��
மைற�கமாக வள���� ெகா�����ற�.
�யநல� ேமேலா����ற�. ேபா�� ெபாறாைம
அ�கமா� ����ற�. தா� ெச�வ� தா� ச�தா�
எ�� ேபச� ெதாட��றா�க�. ந�ன ெதா��
��ப�கைள� க��� ெகா�வ�� �ைறேய�� இ�ைல
எ�ற ேபா��� இவ�களா� உ�வா�� ஒ�ெவா�
சவா�கைள�� மைன�யா� சமா��க ��யாம�
த�மா���றா�.
எ�தைன �ைற ஒ��ைம ���த கைதக� ெசா�னா��
�வார�ய� எ�ற ேநா�க��� ேக��� ெகா��றா�கேள
த�ர காைல எ��த� �த� இர� ��க� ேபா��
வைர���
நட���
������
நட���
ப�சாய��கைள நா� ஒ�ெவா� வார ஞா����
�ழைம ம��� தா� பா��க வா��� �ைட���ற�.
ம�ற ஆ� நா�க��� மைன� தா� ஆலமர���
ெசா�� இ�லாத நா�டாைமயாக ேநர���� த��தா�

ேபால� ����கைள மா�� மா��� ெசா�� சமா���
எ�படா
ப��
�ற���?
எ��
ஆவ�ட�
கா�����றா�.
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20. ேகாைட ���ைற -ெகா�ைம�� ��ற��

நா� ������ �ைழ�த ேபா� �வ�� ���ைப��
அவ�க�� இ�த வ�ட���கான ��தக�கைள அ����
ெகா����தா�க�. ���� �சா� வ�ட�ேதா��
ெசா��� அேத உபேதச வா��ைதகைள� ெசா���
ெகா����தா�.
“க����,ெப���, ர�ப� எ�� எைதயாவ� ெதாைல��
��� வ�தா� ��சய� வா��� தர மா�ேட�” எ�ற
ேபா� ெத�யா�தனமாக நா� வாைய� �ற�� ��ேட�.

“ஆமா�பா. என���ேட வ�� ேக�க��டா�” எ�ேற�.
�சா��� ேகாப� பா�ைவ எ� ப�க� ����ய�.
“இவ�கைள� ெக��தேத ��க தா�” எ�றா�.
����� ெகா�ேட “நா� எ�ன த��� ெச�ேத�?
எ�ேற�.
ெபா�ைய ப�ற
ெதாட��ய�.

ைவ�க�

ப�டா�

ெவ��க�

“ெதாைல�� ��ேட� எ�� வ�� ��ற�� ேபா��
��� வா���� வ����� யா� ெசா�னா?” எ�� எ�
�க�ைத� பா��க தைலைய� ���� ெகா�ேட
அைற��� ெச�ற ேபா� உ�ேள உைரயாட� நட��
ெகா����த�.
நம���தா� பகவா� எ�ேபா�� நா��� இ��பவ�
தாேன. வா� ��மா����மா?
�சா� எ�தைன ம� ேநர� இவ�கைள� ப���
எ����
ெகா����பாேரா?
எ��
�ைன���ெகா�ேட ���ைலைய மா�ற ேவ���

எ�� ெபா��பைடயான ேக��ைய� ேக�� ைவ�க
அ��த ெவ��கான அ�சார� எ�� ெத�யாம�
ேபா���ட�.
“எ�ன�பா நாைள��� ப����ட� �ற�க� ேபா�தா?
“ஆமா அ��ெக�ன
���பா��� வ�த�.
�சா�
வாைய
ெகா����தா�.

இ�ேபா?”

ெபா���

��தவ�ட����

ெகா��

�����

ஒ�ெவா� �ைற�� �சா� �வைர�� உ�கார ைவ��
அசராம� வ��� எ���� ெகா����பா�. அவ�
தா���� ெகா������ ேபா� ம����� க���ப�ட
பா��
ேபால
அவ�
�க�ைதேய
பா����
ெகா����பா�க�.
இவ�கைள� கா�பா�ற ேவ��ேம? எ�� நா�
ஆ�ட����� �ைழ�தா� �வ�� இ�வ� எ�ைன�
க���ப�� தா� ��யாக இ��பா�க�. இ���
ஒ�வ� பேல ��லா�. க�� தாவ� தைட� ச�ட�ைத�
க�� ெகா�ளாதவைர� ேபால� கா�ய�ைத� ெபா���

எ� ப�க� சா�வா�. ஆனா� ��� ஓ��க�� ஒ�
ஓ�� எ� ப�க� �ர�தரமாக இ����. எ�ேபா�� எ�
���ைல இ�ப��தா� எ�� ெத��த ேபா���
�டாம� ேக�ேட�.
“எ�ன�பா
ேவற
ஏதாவ�
ேவ�����கா?” எ�ேற�.

வா���

தர

இ�வ� ேவகமாக “எ�லாேம ஓ.ேக�பா” எ�றா�க�
ஒ�வ� ம��� ேவகமாக ேயா���� ெகா�ேட
“இ��� ஒ� �சய� பா������” எ�றா�.
நா� எ�ன எ�� ேக�பத��� “�ேபா��� ஷு”
எ�றா�.
அதாவ�
த��ப�ட
�ைற��
காைல��
ஓ�ட�ப��� எ��க அத�� ஒ� ஷு உ�ள� எ��
ெத�யா�தனமாக ஏ�கனேவ ெசா�� ைவ����தைத�
ெக��யாக� ����� ெகா�� ைவ�� �ல வார�களாக
�ைன� ப���� ெகா�ேட இ����றா�. என���
ெத���. இவ� ஆ�ட����� �ைழ�� ��டா� நா�
அ�ேப�. �சா� எ�ைன ஏ���� பா��க நா�

ெம�வாக ெவ�ேய நகர �ய���ேத�.
“அ�பா உ�கைள�தா� ����ேற�. என��� ப��
ெசா�லாம� ேபா����ேட���தா எ�ப�? ” எ�றா�.
“இ�ல�மா ெச� டவ� எ��கல. இ� ேப���
வ���ேற�” எ�றப� நகர ேவகமாக ஓ�வ��
வாச�ப��� ைககைள ����� ெகா�� “உ�ேள
ேபா�க” எ�றா�. ��சய� இ�ைற�� ஆ�� தா� எ��
மைன� �ன��� ெகா�ேட ெசா�ன வா��ைத எ�
கா��� ���த�. த���க ��யாம� உ�ேள
வ�ேத�. �ர�� ப�ய ைவ�க ��யா�.
உடேன எ� ச�ைட�ைப, அைலேப�, ைப�� உ�ள
க�ணா� எ�� ைக�� எ��� சமா�சார�க��
ைககைள ���� ப��க� ெதாட��வா�.
������ ரணகள� உ�வா��. �வ�� ��தவ�
ஆணாக� �ற����க ேவ��யவ�. காவ��ைற
அ�கா�யாவ�
தா�
எ�
ல��ய�
எ��
ெசா����ளா�. யா� ெசா��� ெகா��தா�க�?
எதனா� இ�த ஆைச வ�த� எ�ப� ���� என���

ெத�யா�.
இர�டா� வ��� ெச�ற ேபாேத இ�த ஆைசைய�
ெசா����டா�. இ�த வ�ட� ஐ�தா� வ���
ெச���றா�. அசா��யமான �றைமக� உைடயவ�. இ�
தா� என��� பல சமய� �ர�சைனகைள உ�வா���
ெகா�ேட����ற�. இவ� பால� ப���� �ைழ�த�
�த� இ�� வைர��� வ���� �த� இட�ைத� த�க
ைவ��� ெகா�ேட தா� இ����றா�.
ஆ��ல�
ப���
ெமா�
எ�றா��
த��
வ��க���� உ�ள ��தைல ெதாட�க��� ��ய
ைவ�க இ�� இர�� ெமா�ேயா� ������
த�ைன� ச�யாக �ைல ����� ெகா�� ��டா�.
இவ��� கைலயா�வ� எ�ப� ர��க ம��ேம. அ�த�
ப�கேம ெச�ல மா�டா�. ஆத��க�� மா�டா�.
ஆனா� ���� கைட�� பா����� இ�த�
கைலயா�வ� தா� ��ேச. அவ��� ���� நா�
ைவ���ள ெபய� �� �� ரமாம�. ஒ�ெவா�
ஆ�� �ழா��� இவ�� நடன� இ���
����ற�.

��ட�ேதா� ேகா��தா ேபா�� அ�த நடன���காக
இவ� ���� ெச��� ப�தா எ�பைத� ெசா��
மாளா�. ஆனா� இத��� ��னா� ஒ� ��ணர�ய�
உ��.
அ�த நடன���காக� ப�� வ����� பண��� ந�ன
ரக ஆைடக� எ�ற ெபய�� தர�ப�� ஆைடகைள
அ�� ம��ேம பய�ப��த ����. அ��ட� உத���
சாய� எ�ற ெபய�� ஒ�பைன ெதாட�� ஏராளமான
�சய�க�� உ��. அவ���� ���த பல
சமா�சார�க� இ��பதா� ���த ஆ�வ��ட� கல��
ெகா���றா�.
ஆ�� �ழா நட�க� ேபா�� அ�த ஒ� மாத���
���� இ��பவ�கைள� ப��� எ��பெத�ப�
இவ�� ைகவ�த கைல. ஆனா� ந�ேவ இ����
ஒ�வ��� இ� ேபா�ற எ�த அ�க� ேபா�கைள��
க�� ெகா�வேத இ�ைல. “நா� �� ஆக� ேபாேற�”
எ�பேதா� ���ப� ��� �ள�காக இ��ப�ேலேய
����யைட�� ����றா�.
இவ�க� ப���� ப���� ஐ�தா� வ����� �ற�

தா�
மாணவ�கைள
�ைளயா���
ஈ�ப�����றா�க�. �ைளயா��, �லக� எ��
ஒ�ெவா�����
வ�ட�ேதா��
க�டண�
வா��னா��
�ரேயாஜன��ைல.
நா��
ேந�ைடயாக� ெச�� ேபாரா�� பா���� பல� ��ய�
தா�.
��தவ� �த� �தலாக� ப���� �ைழ�� �த�
��� வ�ட�க�� கல�� ெகா�ட அ�தைன
�ைளயா��க��� ேகா�ைபகைள அ��� ெகா��
வ�தா�. ெதாட��� வ�த வ�ட�க�� ேப�� க��ைர�
ேபா��க� எ�� எைத�� ���ைவ�க ��ைல.
ஆனா� அ��த��� ப�� ��வாக� ��ய
க��ட�கைள� க��வ�� தா� ��யாக இ��க� பல
�றைமகைள� ெகா�ட மாணவ�க� ெச�வத�யா�
இ����றன�. ப��பைத� த�ர ேவ� ஒ���
ேதைவ��ைல
எ�பதாக
மா��
��டன�.
�ழ�ைதக��� �ைளயா�� ெரா�ப ���ய� எ��
ெசா�� ைவ�க ������ ஒ�ெவா�ைற�� வா��
வர ேவ��யதா� ��ட�.

ஒ��� ஆ�வ� ���� ேபா� அ��த �ைளயா���
ஆ�வ�
ெதாட���.
ஒ�
காயலா�கைட���
ேதைவயான அ�தைன ெபா��க�� ேசர� �வ��ய�.
இ�� ப���� நட��� கரா�ேத வ��� ம��� ��ச
��ெர�� ஒ�நா� ��தவ� எ��ட� “நா� கரா�ேத
வ��� ேசர ேவ���” எ�றா�.
“ேச��� ெகா�” எ�ேற�.
“�யாழ� ஞா�ற�� அ�ேக உ�ள இட��� காைல
ேநர��� நட����றா�க�. அ�ேக�� ெச�ேவ�”
எ�றா�.
“ச�. ேக��� ெகா�� வா. ஆனா� நா� எ�ேக�� வர
மா�ேட�. � தா� ேபா�� ெகா�ள ேவ��� ” எ��
ஒ��� ��ேட�. அ��த ஒ� வார����� கார�ேத
ஆ��ய�� அைலேப� எ� வா��� ெகா�� வ��
எ��ட� ெகா��தா�. ஞா�ற�� காைல ��க�
ேபா���ட�. காைல ஆ� ம���� அைழ���
ெகா�� ெச�ல ேவ���. எ�� ம��� அைழ�� வர
ெச�ல ேவ���.

ஜ���க��� காைளயாக� ���த எ�ைன அட�க
வ�தவ�
ேபால�தா�
இவ��
ஒ�ெவா�
ெசய�பா�க�� இ����ற�. பய�பட ேவ��யதாக
உ�ள�. அ�ல� ந��க ேவ��ய அவ�ய� உ�வா�
����ற�.
�வ���� ஒேர மா��யான �த��ர�. அவரவ�
பாைதைய
அவரவ�
��மா��க
ேவ��ய
அவ�ய�ைத� க��� ெகா��� ��� ேவ��ைக
பா���� ெகா������ேறா�. ேதைவ�ப�� ேபா�
தவ�கைள� ����கா����ேறா�. ப�� எ��பா����
ம��ெப�க��� நா�க� எ��பா���� ஒ��க����
இ�� வைர��� எ�த� ப��� இ�ைல.
நா� க���பாக எ��பா���� ெமா� ���த
�றைம��� ������� ெசா��� அள���
இ��தா�� �ராம��� ��தைனக�ட� தா� வள����
ெகா�� வ���ேறா�. உற�ன�க� ����� இவ�க�
ெச��� ேபா� இ� ���த ஆ�ச�ய�கைள அவ�க�
எ��ட� ெசா�வ� உ��.
�ழ�ைதக�� எ�ண�கைள நா� மா�ற ேவ���

எ�ற எ�ண�ைத �ட� ���ைலகேள அவ�கைள
ஒ�ெவா� இட���� அவரவ� அ�பவ�க� �ல�
க��� ெகா��� ��� எ�ப�� உ��யாக
இ����ேற�. அ�ேபா� எ� ேதைவ? எ�
ேதைவ��ைல எ�பைத அவ�க� உணர ேவ���
எ�பேத ���யமாக இ���� எ�ப�� உ��யாக
இ����ேற�.
அ�த உண�தைல தா� எ� ெசய�பா�க� �ல� ��ய
ைவ��� ெகா������ேற�. ேகாைட ���ைற
ெதாட��ய ெபா�ேத �வ�� ேச��த ெதாைகைய�
�ர�� எ��த ேபா� ப�தா�ர� அள���� ேத�ய�.
க��� �ைற சா��த ந�ப� �ஜ��ட� ேக��
ைவ����ேத�.
“இ�ேபா� �ற��� த��ப� ஒ�� வ���ள�. �பா�
14500�� க�� ஒ�ைற வா�க ���� எ��
ெசா�����தா�”. ��எ� ம��� ெப�ய எ�ஈ� �ைர
ேபா�ற வச�கைள� பா��த ேபா� ந�றாகேவ
இ��த�. நா� ப�தா��க��� �� வா��ய
ஒ�ேண கா� ல�ச க���� �ைலெய�ப�
இ�ேபா� ஐ��� ஒ� ப��. இ� க��� �ைற��

நட�த �ர��. இவ�க� �ற�த ேபா� நா� வா��ய
க�� க��� �டாத �ைறயாக� கத�ய ேபா�� நா�
����ட�தயாராக இ�ைல. இர�� ��� �ைற
அைத� ச� ெச�� பய�ப���� ெகா����ேத�.
கைட�யாக ந�ப� ெசா�னா�.
“நா� ஒ� ேல�டா� த���ேற�. பண� ெம�வாக�
ெகா��க” எ�றா�.
அவ� என�� உத� ெச�தத�� ���ய� காரண� ஒ��
உ��. நா� க�� எ�ற ெபய�� ைவ���
ெகா����த வ��ைவ ஒ�ெவா� �ைற�� அவ�
அ�வலக���� ���� ெகா�� ெச�� அவைர
படா��ப���� ெகா����தேத.
அைத�ட அத� உ���பாக�க� ச�ைத�� இ�ைல
எ�பேதா� அத� உ�ப��ைய�� ���� ��டா�க�
எ�ற ேபா� தா� எ� மன� மா�ய�. ம��க�� வ�த
ேபா� �கமாக�தா� இ��த�. மா�� வ��ைய ஓ���
ெகா����தவ� ��� வ��ைய ஓ��பவ� ேபால
�கமாக இ��த�. உதாரண� �ட ��எ� 50 எ��
வரமா�ேட� எ��ற�. காரண� ந�ம ��தைன

அ�ப��தா� இ�� வைர��� உ�ள�.
அ�ேபா� என� ெசா�த ெதா�� �சயமாக ம��க��
அவ�யமாக� ேதைவ�ப�ட �ைல�� இவ�க� �த�
வ���� �ைழ����தா�க�. அ�ேபா� இவ�க� எ�
க��
ப�க�
வ�த��ைல.
கட�த
இர��
ஆ��களாக� ப���� நட��� க�� வ���க�,
அ� ச�ம�த�ப�ட பாட�க� எ�� எ��ட� வ��
ேக�க அ� ����� ெசய��ைற �ள�க�ைத
�வைர�� ைவ��� பாட� நட�த நாேன வ�ய�
ெச�� ஆ�� வா��ய கைதயாக மா���ட�.
காரண� ப���� க�� எ�பைத� கா��� ெபா��
ேபால� கா��� ெகா����தா�க�. அவ�ய�ைத�
���� ெகா�ேட இவ�க���� க�� ����
���யமான �சய�கைள� பாடமாக� ெசா���
ெகா��ேத�.
இ�வ� நா� ெசா��� ெகா��த பாட�கைள� ேக���
ெகா�� அவ�க�� ��தக�கைள� ப��க� ெச��
��டா�க�.

��தவ� ம��� நா� ெகா�ச� ெச�� பா����ேற�
எ��
தா�
ம��க��ைய
எ��ட����
ைக�ப��னா�. அ�ேவ ெச�ற வ�ட��� அவ��ேக
ெசா�தமாக மா���ட� ேபால ஒ�ெவா�ைற��
க��� ெகா�� எ� க�க�� �ர� ��� ஆ�ட�
ெதாட�� ��டா�. ஒ�வ� ெச�ற பாைத�� ம�ற
இ�வ�� ��னா� ெச�ல �வ�� ைக�ப��
ஏ�கனேவ �� �ைறயாம� இ��த ம��க��
மய�கமாக�
ெதாட��
��ட�.
�சா��ட�
�ைற��ேட�.
எவ�� எ� �ர�சைனகைள� ���தபா���ைல.
த��ப�ட �ைற�� இவ�க�� ேநர�ைத ����
ைவ�� இ�த ேநர��� தா� உ�க��� எ�ற ேபா�
அைலேப��� ச�யாக அலார� ைவ��� ெகா��
அசராம� எ�ைன� க�கா��க� ெதாட��ன�. �வ�
ைக��� ெச�� ����� ேபா� நா� அ�ேக
இ��ப��ைல. ஏேதாெவா� ேவைல வ�� �ட ேவ�
ப�க� நா� நக��� ேபா��ட ேவ��ய ���ைல��
அவ�க���� சாதமாக மாற� ெதாட��ய�.
ஆனா�

எ�ன

க���

ெகா�டா�க�?

எ�ன

ெச���றா�க�
எ�பேத
என���
ெத�ய��ைல.ஏதாவ� ��க�� மா��� ெகா�ள�
ேபா��றா�க� எ�� ஒ� தடைவ �சா��ட�
�ைற��ேட�. “��க ேவணா பா��க. ��தவ
உ�க���� பாட� எ��பா” எ�றா�.
நா� ��� ��� க��� ெகா�ட பல �சய�க�
�ன�காம� ஒ�வ� க��� ெகா�� அ��தவ�ட�
ெசா�ல அ��தவ� அவ���� ேபா��யாக மாற
ஒ�ெவா� நா�� ரணகளமாக மாற� ெதாட��ய�.
ெமா�த��� என� கட�� ெசா�க�� ைக ைவ���
அள��� வளர� ெதாட��ன�. ச� இவ�கைள இ�
எ����� ெகா�வ�� �ரேயாஜன��ைல எ��
���� ேபா� எ�ப� எ�த� தள�ைத� பா��க
ேவ��� எ�� ஒ� நா� க��� ெகா��ேத�. அ�
வைர���
உ�ேள
ேச���
ைவ����த
�ைளயா��க��
தா�
கவன�
ெச����
ெகா����தா�க�.
ம�ற ேநர�க� ெப����� பட�க� வைர��
ெகா����தன�. பல சமய� ேவ�� � ேபா� ��தக�
க�த�கைள ைட� ெச�� ெகா����தா�க�.

எ�ைற��� ��� தள�ைத அ��க� ெச��
ைவ�ேதேனா
அ�ைற�ேக
எ�
��
மாற�
ெதாட��ய�. ேதைவ��லாத ப�க� ேபாகாம� இ��க
ேக�� எ�ற வா��ைதைய ைட� ெச�தா� எ�ென�ன
வா��ைதகைள ெகா�� வ�� கா����ற� எ�ப�
ெதாட��, க���� உ�ள ேமாசமான �சய�க�
எெத� எ�� ஒ� ப�� ��ட�க� தா� பாட�
எ��ேத�. நா� இ� ����� பாட� நட���
ெகா������ ேபாேத ��தவ� “ச� ச� ��க
ேபாகலா�” எ�றா�.
இவ�க���
எ�ன
ெத�ய�ேபா��ற�
எ�ற
அச�ைட�ட� ஒ���� ெச�ற� தா� எ� ���ய�
தவறாக� ேபான�. ேக�� ைச� எ�னெவ�லா�
இ����ற� எ�பைத� ப�� அ��த இர�� நா��
��தவ� தன� ஆரா���ைய ��த� ைவ�க அ���
வ�த ஞா���� �ழைம என��� �ல�ப� ஞா�றாக
மா�� ேபான�. ேவ� எ�த வ��� ேயா��கலா�
எ�� ம�ைடைய� �ர��ய ேபா� அ��த
ஆேலாசைனைய �சா� தா� எ���� ெகா��தா�.
“இ� ஒ�ெவா� ஞா�� ம��ேம உ�க��கான நா�.

அ�� அ�பா உ�கைள� ெதா�தர� ெச�ய மா�டா�.
எ�ன ேவ��மானா�� ெச�� ெகா�ளலா�. ஆனா�
��க� �த� ச���ழைம வைர��� அ�க அள�
க�� ெதாைல�கா�� ப�க� கவன� ெச�ல��டா� ”
எ�ற சமாதான ஒ�ப�த��� �வ�ட� ைகெய���
ேபா��� ெகா�ேட�.
வ�� ச�யாகேவ ேபா�� ெகா����த�. அ�வலக�
��� வ��ேபா� ���� ெகா����பா�க�. �ல
சமய� அவசர���ெக�� ஞா�� அ�� கட� ேக��
வா�க� ெதாட�க �வ�� அ��க� பா��� வ�தா�க�.
காரண� ஒ�ெவா� ஞா��� ஆ� �� ஆ�ட� ேபால�
க����
��ேன��
ெகா����தைத
நா�
������க��ைல.
ெச�ற வ�ட��� ஒ� நா� இவ�க� எ�ன தா� ெச��
ெகா������றா�க� எ�ற அைரம� ேநர� அம���
பா��த ேபா� அ�ேபா� தா� இ�த� க��
ச�ம�தபப�ட
�ைளயா��க��
��சம�ைத
ஓரள���� ��ந� ெகா�ள ���த�. இவ�க��காக�
�யாக� ெச�� ��� அைம� கா�க� ெதாட�க அ�
ேவெறா� வைக�� ��வ�ப� ஆன�.

��தவ�
�ைளயா�ய
சமய�
ேபாக
ம�ற
ஆரா���க�� இற�க� ெதாட�க இர�� �ைற �
இ��டா� ெச��� அள���� ெகா�� வ��
��ட�. ஆனா� இவ�க� என��� பாட� எ��க�
ெதாட�க என��� பய� வர� ெதாட����ட�.
காரண� இவ�க�� ���சா��தன� எ�ப� என���
பல�த
�ர�சைனகைள�
ெதாட���
உ�வா�க
எ��ைடய
���ப�கைள�
�யாக�
ெச�ய
ேவ��யதாக இ��த�.
2007 � வா��ய ம��க�� கதற� ெதாட��ய�. ச�
ெச�தா��
ம��க��
சமாதன�
ஆகாம�
ப����ட�
�ேழ
இத�ெக��
ெச�ய�ப�ட
�����ைய ைவ�ேத �றேக ம��க�� உ�� ெபற�
ெதாட��ய�.
அ��த� �ர�சைன உ�வான�.
�ைச�பலைக�� உ�ள எ��ைத அ���னா� உ�ேள
ேபா� ��� அட� ���க� ெதாட��ய�. �வ��
���ய ���� அ��� அ�ப ஆ�ேசா� ���� ேபாக
அத�ெக�� த�யாக இைண�� �ைச�பலைகைய

மா�� ைவ�க ேவ��யதா� ��ட�. அ�ேபா� �ட�
��ய க�� வா�க ேவ��� எ�ற என�� எணண�
வர��ைல. இவ�க� �ைளயா�ய ேமா�டா� ைப�
ேர�க� �த� ம�ற �ைளயா��க� அைன�� க��
உ�ேள இ��த பாக�கைள� பத� பா��க� ெதாட�க
ெபா�ைம இழ�� ெவ�ேயா� க�த� ெதாட��ேன�.
அ�ேபா� தா� �சா� ெசா�னா�.
” ந�ப� ெசா�ன அ�த� �ற���த��ப�ைய ெகா��
வ����க”. எ�றா�.
அ�ேபா� �வ�ட�� ெபா�வாக� ெசா�� ைவ�ேத�.
“�வ�� மாத� ேதா�� �ைட��� பண�ைத� ேச���
ைவ�க. இ�த வ�ட ேகாைட ���ைற�� ��ததாக�
க����ட� வா�கலா�” எ�ேற�. ப�தா�ர� ேத�ய�.
இவ�க��காக வா��வதா? ந� ெகௗரவ� எ�னவா��
எ�� ேயா���� ெகா�ேட த��ப��� �ைட�த
ெதாைகேயா� இ��� �ல வச�கைள� ேச��க�
ெசா�ன ேபா� ெமா�தமாக 20000 எ�ற அள���
வ�� ேச��த�. அ�க�ேக �ர�� க��ைய �����

ெகா�� வ�த ேபா� ந�ப�ட� ெசா�ேன�.
“இர�� பாைதகைள உ�வா�� ைவ�� ���க.
அவ�க� ப�க� சாதாரண �சய�கைள ைவ����க”
எ�ேற�.
��தவ�ட� எ� ப�க� உ�ள கட��ெசா�ைல
ெசா�ல��ைல. ��ய க��, மா��ய இைணய ேவக
க�டண� ச�ைக எ�� உ�வா�க இைணய ேவக�
��ன� ேவக��� ெச�ல என��� �கமாக இ��த�.
இ�வைர��� � ��� ப�க� ெச�ல��ைலேய எ��
���த தள�க� ஒ�ெவா�ைற�� பா�ைவ����
ச�ேதாஷ�ப��� ெகா����ேத�.
எ� ��னா� ��� ெகா����த ��தவ� நா� எ�ன
கட�� ெசா�ைல அ����ேற� எ�� கவ�����பா�
ேபால. நா� பா��� ��ேட� எ�� க��ய ேபா� தா�
இவ� ��னா� இ��தைத உண��� �����ேட�.
அ��த ெர�� நா�� எைத ேநா��னாேரா ����
��ய க���� � இ��டா�. ச� இ�ேம�
ஒ�ெவா�ைற�� �� ைவ�தா� தா� �ர�சைன எ��

�வைர�� ைவ��� ெகா�� ��ய ஒ�ப�த நக�
ஒ�ைற
உ�வா��
����ண��
ஒ�ப�த���
ைகெய���� ேபா�ேட�. அைர ம� ேநர�
உ�கா��� பாட� எ��ேத�.
ரக�ய� எ����லா �ைல�� �வ�� ��ய
க��ைய ஆ�ர��தன�. “இவ�க� பா���� தள�ைத�
பா���� ெகா�” எ�� �சா��ட� ெசா�����க�
ெப�தான எ�த� �ர�சைன�� உ�வாக��ைல.
இவ�க�� ேகாைட ���ைற ெதாட��� ேபா� ��ய
க�த ���க� சா��த �ைளயா��கைள அ��க�
ெச�� ைவ�ேபா� எ�� ெச�ைன�� ப���
ேதாழ�ட� ெசா�� வா�� அ��� ைவ எ�ேற�.
அவ�
���சா��தனமாக
வா��ய
அ�தைன
�ைளயா���கைள�� அவ� க���� ேச���
ைவ�� ��� அதைன ஒ� ���தக��� ேச���
ைவ�� என�� அ���னா�. அைத எ�ப��
க���� ெசய�பா��� ெகா�� வர ேவ���
எ�பைத�� அைழ��� ெசா�ல என��� பா�தா�
���த�.

தபா� �ல� ����� உ�ேள வ�த ேபா� இவ�க��
ேகாைட ���ைற ெதாட�����த�. அ�வலக���
இ��� ம�ய� உ�ேள வ�தவ��� �வ�� என���
�ற�பான வரேவ�� ெகா��தன�. ச�ேதக�ப��
எ�னெவ�� ேக�க வ�த ��ைய கா�� தயா� ெச��
ெகா��க எ�றன�. ந�ப�ட� ேக�� அைத� பா��
தா� ��ய க���� ஏ�����ேப�.
��தவ� நா� பா���� ெகா���ேற� எ�� எ�ைன
அ�வலக����
�ர��ன�.
காரண�
எ�னா�
��ைமயாக ெவ��� ேகா�ைட� ெதாட ��ய��ைல.
���� இ��தைத� க���� ேச��� ைவ�� ���
பா���� ெகா���க எ�� அ�வலக� ெச�� �ட
இர�
வ��
பா��தேபா�
அதைன�
ப��
�லாவா�யாக� ெசா�னா�க�.
ஆனா� அ��� ஒ� வார����� அ���� ேபா��ட
ம�ப��� ஆ�ைல� ப�க� தா���டன�. ச� � ���
ப�க� ெச�� ��ெவ� ப��ய தள�கைள அ��க�
ெச�� ைவ�த ேபா� அ��� ����� வர
அ��த���� தா�� ெகா�ேட���தன�. எ�னா�
இவ�க��
ேவக����
ஈ�
ெகா���
ஓட

��ய��ைல எ�ப� ம��� ���� ஒ��க� ெதாட��
��ேட�. நா� அத��� �ற� க�� ெகா�ள��ைல.
ஆ�ைல�� உ�ள பல க�னமான �ைளயா��கைள
ைகயாள� ெதாட�க ேவ��ைக பா��பைத�த�ர என��
ஒ��� ��ய��ைல. மன���� இ��த பய� ம���
நா��� நா� எ��� அ�க���� ெகா�ேட���த�.
����
ந�பைன
அைழ�ேத�.
இவ�க��
ெசய�பா�கைள� ����� ெசா�� ச�யா? தவறா?
எ�� ேக�க அவ� ேக�ட ேக��ைய எ��டேம
ேக��� ���ப� தா�க� ெதாட��னா�.
“உ� வய��� நா�ைக அட�க ��யல எ��றா�.
அவ�கைள ஏ� க���ப��த ேவ��� எ��
�ைன���றா�. இ�� வைர��� உ� அ�பாைவ �ைற
ெசா�ல� ெத���ற � ஒ��கான அ�பாவாக மாற
��ய��ைலேய” எ�� அ�ைப எ� ப�க� �ச
அைம� கா�ேத�.
“ேப�� வா��ைத �ைற�� ேபா� இ� ���த ஆ�வ�
ம��ேம ��� �டாதா” எ�ேற�.

“ஒ� நா� ���க ஒயைர ���� ைவ�� ���� பா�.
உ�னா� அவ�க�ட� ச�சமமாக� ேபச ��யா�”
எ�றா�. ெச�� பா��ேத�. எ�ைன �ட ����
�சா��� ஒ�ெவா� �ர�சைன�� �தாகரமாக மாற�
ெதாட��ய�. �சா� ெக�ச� ெதாட��னா�.
“�ழ�ைதக� �ைறய� ேபச ேவ���. �வாத� ெச�ய
ேவ��� எ�� ��க ெசா�� இ�� ெர�� மட��
ேப� எ�ைன� ெகா�றா�க.” எ�றா�. இ� ேபா�ற
சமய�க�� �சா� இ��யான ஆ�த�ைத எ��பா�.
“அ��த வ�ட� ெர�� ேபைர ெகா�� ேபா�
ஹா��ட�ல ெகா�� ேபா�� ேச��க� ேபா��ேறா�”
எ�பா�. ட�ெக�� ப�� பா��� வ���ற�.
“��க ெர�� ேப�� ேபா�� ேச��க” எ��றா�க�
அட���ைறக� எ�பைத ஒ�ெவா� தைல�ைற��
த�க���� ெத��த வைக�� உைட��� ெகா�ேட
தா� வ���றா�க�.
எ� அ�பா ேம� நா� ைவ�த ��ற�சா���கைள�
ேபால எ� �ழ�ைதக� எ� ேம� ைவ�காம� இ��க�

�ன�ேதா�� ேபாரட ேவ��யதாக உ�ள�. இ�ேபா�
கதைவ �ற�� ைவ�க ���� ெத�ற� ����ற�.
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21. �� வ�� - �ர�� ேசாக��

��தவ���� ப�� ெச�ல �� வ�� ேவ��மா�.
கட�த நாைல�� வாரமாக ������ ஒேர அம�. நா�
க�� ெகா�ளேவ இ�ைல. காரண� ப�����
������ இ���� ெதாைல� ஐ�� ��ட� ம��ேம.
��� வ�ட�க��� ��ேப வா��ய ��வ��
ேவ� ������ இ���ற�.
ஆனா� ��� ேப�க�� ைக�க�ய��� அ�
ப�தாபமாக ��� �ைல�� ப�தாபமாக� �ட���ற�.
��மா ெசா�ல��டா�. ���� ேம��� ��டா�க�.
��ட�ேக உ�ள ���ய� சாைலக� த�ர அ�தைன

ச��க��� இவ�க�� ரா�ய�கைள நட�� ����
��டா�க�.
த�ேபா� இ�வ� �� வ��ைய அநாயாசமாக�
ைகயா��றா�க�. ஒ�வ��� ம��� இ���
ைக�ட��ைல. ெம�வாகேவ க��� ெகா�ள���
எ�� நா�� க�டாய�ப��த��ைல. ஆனா�
இ�ேபா� ��தவ�� எ��பா��� ேவ� �தமாக
உ�ள�. நா� �� வ��ைய ப���� எ���� ெச�ல
ேவ���. �� வ�� தா� ேவ��� எ�ற
ேகா��ைக�ட� ந�ச��க� ெதாட��னா�..
“எ��ட� ப���� ேதா�க� பல�� எ���
வ��றா�க�.
நா��
இ�த
வ�ட�
எ���
வர�ேபாவதாக� ெசா�� ��ேட�” எ�� ���� ��
ம����ட� ெசா�� ைவ�க அ�ேவ இ�ேபா�
���பமாக வ�� ���ற�.
இ�த� �ர�சைனைய மைன� தா� ெதாட�� ைவ�தா�.
அச�த��பமாக� ப�� இ��� ேத��� ேபா�
ெகா��த வா������. இ�ேபா� �யலாக� தா���
ெகா�� இ���ற�.

“அ�மா ��க ச��ய� ெச�� ெகா�������க. �ற
மா���க தாேன” எ�றவைள பா���� ெகா�ேட
������ �ைழ�ேத�. ��தவ� மைன��ட�
காரசாரமாக �வா���� ெகா�����றா�. கட�த ஒ�
வாரமாகேவ �ைன���� ெகா�� இ��தவ�
இ�ேபா� அ�த��� இற�� �ட அபய��ர�ட�
மைன� எ�ன�ேக வ�� ��டா�. காரண� ப��
நாைள �ற�க� ேபா�றா�க�.
�� சைப�� ஒ� மனதாக� ��மான� �ைறேவ�ற�ப��
எ� பா�ைவ�� வ���ள�. நா�� கட��� ெகா�ேட
வ�� �ட� த�ேபா� உ�சக�ட ேபாரா�டமா� ����
ச�ட� ஒ��க ெக�� 144 தைட��தர� ேபா��
அள���
வ���ள�.
மக��
வா��ைதகைள
மைன�யா� எ��ெகா�ள ��யாம� எ�ைன உத���
அைழ�தா�. மக�ட� ஒ� �தமான சாம���ய� உ��.
ஒ� கா�ய� நட�க ேவ��ெம�றா� �த��
அ���பாக ெவ���வா�. �ற� ச�த��ப� பா���
�ைன���வா�.
�ற� எ�ேபா� வா����� எ�பைத ேநா�ட�
���� ெகா�� அத�கான ேநர�ைத வா����யாக�

ெப���
ெகா�வா�.
ெப�ற
வா����ைய
அைலேப��� �ைன��டலாக� ப��� ைவ��
��வா�.
மற�� ��வா� எ�� �ைன��� ெகா�ேட
இ��ேபா�. அவ�� மற�� ��வா�. ஆனா�
அைலேப� ஒ� அவ��� ம�ப��� �ைன���
���. ம�ப��� ரணகள� ெதாட���.
அ�த
ரணகள�
தா�
நட�த�.
நா�
தாமத�ப���ய���� ேவ� �ல காரண�க��
இ��த�. ���யமாக� ப���� ��� வ�ட����
ஒ� �ைற ப��� ��ைடைய மா���றா�க�. எ�ன
���ேயா ெத�ய��ைல?. �ைளயாக ஒ� ெப�ய
ெதாைகைய� ெசலவ��க ேவ����ள�. சாதாரண�
ப��� ��ைடக�, �ைளயா�� நா� ��ைட எ��
ஒ�ெவா� நா���� த�� த�யான உைடக�.
உைடகைள� ப���� தா� வா�க ேவ���.
இைத�ட
ம�ெறா�
ெகா�ைம���.
இ�த�
��ைடகைள� ைத�பவ�ட� ெகா��� ������
ெகா�� வ�� ேச��பெத�ப� சவாலான �சயமாக

இ���ற�. காரண� ப���க�ேக இ���� அவ�ட�
மைல ேபால� ���� �ட��� உைடகைள� பா����
நம��� க�ைண� க���. அ�ேக ைத�க� ெகா����
ெமா�த ��ைடகைள�� பா���� ேபா� மைல�பாகேவ
உ�ள�.
�����ட மாத�க�� அவ�� உைழ�ைப��,
வ�மான�ைத�� கண����� பா��தா� �ய�பாக
இ����. உ�ேதச கண�காக அவ���� �மாராக இ�த
ஒ� மாத��� ம��� ஒ� ல�ச� �பா� வ�மான�.
ந��தர வ��க��� இய�பான வ�மான� உ�ள
ெப�ேறா�க� இ�த� ெசல�ன�கைள� பா��� த�மா�
����றா�க�.
இ� ேபா�ற சமய�க�� தா� எ��ைடய ப����ட
நா�க�� தபா� ெப�� ட�சேரா� ப����� ெச�ற
கால� �ைன��� வ�� ேபா��ற�. த�ேபா�
�ழ�ைதக� ப���� ெகா������ ப��ெய�ப�
������ உ�ள ம�ற� ப��கைள �ட இய�பான
ப��� க�டண� இ���ற�.

ந�ெகாைட எ�ப� இ�ைல. ேதைவ��லாத அ��ரம
ெசய�பா�க� எ��ேம இ�ைல. இ��த ேபா���
வ�ட�ேதா�� �����ட வைக�� ப���க�டண
ெதாைகைய ஏ��� ெகா�� தா� இ���றா�க�.
எதனா� எ�� ��யேவ இ�ைல. ஆனா� உ�ேள
ப����� எ�த ஆ��ய�க���� அவ�க��
ஊ�ய�ைத உய��த��ைல.
நக��ற�க��
வா��
எ�லா
அ�பா�க��
வா��ைக�ேம ப�ெஜ� ப�மநாப� வா��ைக தா�.
எ�லாவ�ைற�� ேயா���� ெகா�� ப�� ஏ��
ெசா�லாம� அைம�யாக இ��ேத�. ஆனா� ���ைல
ேவ�
�தமாக
இ��த�.
������
நட�த
உைரயாட�கைள� கவ���� ெகா�ேட ��யலைற��
நகர ��ப�ட எ�ைன மைன��� �ழ�ைதக�� நகர
�டாம� த��தா�க�. ச�ெட�� சமா��க இர��
வார����� கைட���க ேவ��� எ�� அ�ர�
��ட�ைத அம�ப���ேன�.
ஒ�ெவா�வ�� அ��த ஒ� வார���� எ�ன ெச�ய
ேவ��� எ�� ப��ய���� ெகா��ேத�. ���பாக
��� ேப�க���� ச�ைட வர��டா�. �ன�ேதா��

இர�� �ைற ���க ேவ���. �ைற�த ப�ச� ஒ�
�ைறயாவ� �யான� ெச�ய ேவ��� எ�ப�
ேபா�ற பல க�டைளக�., அ�படா…. இ�ேபாைத���
த���தா� ��ட� எ�� நக��ேத�.
ஆனா� எ�ன ஆ�ச�ய�?
ஒ�ெவா� நா�� அ�சர� �றழாம� எ�லாவ�ைற��
கைட���� எ�ைன� கல�க��தா�க�. அ��ட�
ம�ெறா�
கா�ய�ைத��
�டேவ
ெச�தா�க�.
அ�வலக��� இ���� என��� ���ெச�� �ல�
இைத ���� ��ேடா� எ�ற சா�� க�த� ேவ�.
என��� ���� ��ட�. இ�த வார� மா��� ெகா�ள�
ேபா��ேறா� எ��. ெச�ற வார� கைட��� ெச�ற
ேபா� ஞா�� எ�பதா� கைட �����த�.
��தவ�� ��� ����� ேபானைத மன����
���� ைவ��� ெகா�ேட�. ஒ� ெபா�ைள
அைடவத�� ��� இ���� அவ�� ����கைள�
����� ெகா�ேட�.
அ��த
ஞா����
ெகா����தா�க�.

�ழைம�காக

கா���

ஆனா� எ�ன மாயேமா ம��ரேமா ெத�ய��ைல?
இ�� காைல�� ப��வமாக நட�� �வ�� ேச���
அேத கைட�� அைழ��� ெச�றா�க�.
எ�ேபா�� ேபாலேவ ������த�.
அ�பா இ�ேக வா�க�பா எ�� நாைல�� கைடக�
தா�� ம�ெறா� ெமா�த ெகா��த� கைட��
அைழ��� ெச�ற ேபா� தா� என��� ���த�.
ஏ�கனேவ ����க�ேக இ��தவ�க�ட� �சா����
��ட��� இ�ேக ெகா�� வ�� ����ய �த�.
அைம�யா� பண�ைத� க�� ��� உ�ேள
கவ��ேத�.
எ�த வைகயான வ��, எ�ென�ன வச�க� அ��
இ��க ேவ��� எ�� உ�ேள �� வ��ைய
ேகா����
ெகா��பவ�க�ட�
க�டைள����
ெகா����தா�க�. நா� அ�ேக இ��பைத �வ�ேம
க�� ெகா�ளேவ��ைல எ�ப� தா� யா� ெப�ற
இ�ப�
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22. (இ�ைறய) க�� எ�றா�
கவைல எ�� அ��த�

“க��ேய வா��� கல�கைர �ள�க�. அ� தா�
ஒ�வ��� எ��ேம அ�யாத ெசா��.”
“க�றவ���� ெச�ற இடெம�லா� �ற��.”
“க��ய�� இ�லாதவ� க� இ���� ��டனாவ�.”
இ�
ேபா�ற
எ�தைன
பழெமா�கைள�
ேக����ேபா�. ஆனா� இ�ைறய க��ெய�ப�
இர�� க�ட����� தா� ����ற�.

��க
தயாராக
இ��பவ�க�.
த�����பவ�க�.

அைத

வா�க

இவ�க�
இ�வைர��
தா��
��ச�
��
இ��பவ�கைள�
ப���
தா�
நா�
ேபச�
ேபா��ேறா�. எ� மக� ப�க��� உ�ள அர�
ப���� ப����றா� எ�ப� பைழய �ைல. எ�
மக� இ�த� ப���� ப����றா� எ�பேத
த�ேபாைதய க����ழ�.
இ� த�ர இ�ன�� �ற�பான க��ைய எ�த� ப��
த���ற� எ�ற ஆரா����� ஒ�ெவா�வ� மன���
இைட�டா� ஓ��ெகா�ேட தா� இ����ற�.
த�ேபா� �ற�பான க�� எ�பத��� �ல �����ட
வைரயைற உ�� எ�பைத நா� �ைன�� ைவ����க
ேவ���. ப���� ெபய� �ரப�யமாக இ��க
ேவ���. ப���� த�ைழ� த�ர ம�ற அ�தைன
ெமா�க���� ���ய��வ� ெகா��க ேவ���.
ப����
பாட���ட�
ம��ய
அரசா�க���
பாட���டமான ��எ�� �� இ��க ேவ���.
�ழ�ைதக�
ப����
ேச���
ஓரா�����

ஆ��ல��� ேபச க��� ெகா�����க ேவ���. இ�
ேபால இ�ன�� பல�பல.
இ���
�ற�பான
க��
எ�ப�
அ���
அ��பைட�� அ�ல. அ�கமான ம��ெப�க�
வா��வ�
அ�ல�
வா�க
ைவ�க
உத��
க����ட�க����தா� ம�யாைத. இ�த க���காக�
தா� ��வாள� ந��தரவ��க� த�க� த���� ��
தர��லாத ப���� ேச��� ைகேயா� காைல��
���� ெகா�� த�மா�� ெகா������ற�.
அரசா�க�� க��ெய�ப� எ�க� ெபா��ப�ல எ��
ைகக�வ தயாரா�� ெகா����பதா� த�யா� க�டண
ெகா�ைளகைள� ெகா�ைக எ�ற ெபய�� க���
காணாம� நக��� ெகா�ேட�����ற�.
ஆனா�� ம�க�� மா���ள மேனாபாவ���
காரண�தா� வ�ட�ேதா�� க�� �யாபா�க�
வள��� ெகா�ேட தா� இ����றா�க�. கட�த
இ�ப� வ�ட���� ��னா� ஒ� ��ய ஓ��
������ ெதாட��ய க����ட�க� இ�� பல
ஏ�க� பர�பள�� ெப�ய ��வனமாக வள���
வ�ட�ேதா�� ேகா�கைள அ�� ���க ��வதா�

ேக�க�� கைட� அைட�கலேம
ச�ைதயாக மா���ள�.

இ��

க���

ந� நா��� க��ெய�ப� ெதாட�க��� �����ட
�ல��� ம��ேம எ�பதாக இ��த�. அத��� ��
��ய� எ�� ��த� �ச�ப�ட�. அ�ேவ
ப��ப�யாக மா� ��ைன� ப����ட� எ��ற
���� வளர ஏராளமான மா�ற�க� ேதைவ�ப�ட�.
க��ெய�ப� பரவலா�க� ஆகாத காரண�தா� பல
��றா��க�
இ��யா
எ�ப�
அ�யாைம
இ�����ேள ��� �ட�த�. உைழ�க ம��ேம
ெத��த ம�க���� �ைழ��� �ட�பேத இ�த
வா��ைக எ��ற ���ைல�� க��ெய�ப�
அ��யமாகேவ இ��த�.
இ��யா �த��ரமைட��� �ட� ��� மா�ற�க�
எ���
உ�வாக��ைல.
இ�ேவ
�����ட
��பா�ைம�ன� ம��ேம அ�கார���� ஆ��க�
ெச��த�� வச�யாக இ��த�. இ��யா �த��ர�
ெப�ற�� ப��ப�யான மா�ற�க� உ�வான ேபா���
க�� ��யான மா�ற�க� ம��� ம�தக��ேலேய
இ��த�. ஆ��ேலய�க� உடலள�� இ��ய�.

உ�ள�தள��
ஆ��ேலய�
எ��ற
��ய
தைல�ைறகைள உ�வா�� ைவ����த காரண�தா�
எ�த மா�ற�� இ�ேக எ��� பா��க��ைல.
த��நா��� ராஜா� ெகா�� வ�த �ல�க��
ேதா�ற�. அத� உ�ைமயான காரண�கைள ஒ���
ைவ����� அர�ய� சாய� �ச�பட ஆ�� மா�ற�
உ�வான ேபா� தா� இ�ேக காமராஜ� எ�ெறா�
த�ம�த�� சாதைனகைள� ச���ர� �����
ெகா�ள� ெதாட��ய�.
ெப��தைலவ� காமராஜ� த��நா��� �தலைம�சராக
வ�த �றேக க��ெய�ப� அைனவ���� உ�ய�.
அரசா�க� இலவசமாக ம�க��� வழ�க ேவ��ய
ஒ�� எ�பதாக மா�ய�. சா�, மத� எ�ற அைற���
அைட�க�ப�� ைவ����த க���� அத��� �றேக
இற� �ைள�த�.
வா��ைகெய�ப� ஒ� வ�ட� தாேன?
இ�� க��ெய�ப� ெதாட��ய �ைல�ேக வ��
ெகா�����ற�.
வச����பவ�க��ேக

க��ெய��� ம�றவ�க��� எ�டா க�யாக மா��
ெகா��
வ���ற�.
இ��
இ��யா��
க��ெய�ப� �ைல ��க� ெபா�ளாக மா���ள�.
மைல�ரேதச�க�� வா�பவ�க�� �ழ�ைதக���
இ�த �ள�� �ட� �ைட�காம� �த��ர� ெப�� அைர
��றா��க���� ���� க��ய�� இ�லாத
இ���� தா� இ��� இ��யா�� வா���
ெகா������றா�க�.
�ல காரண�க�.
அரசா�க���
ெத�வ�ற
ெகா�ைகக�.
ஆ��யளா�க��
க��
���த
அல��ய
மன�பா�ைம. ம�க�� மா�� ெகா������
மேனாபாவ�க�. உ�வான ெதா�� வள���யா�
வள��த
ந��தர
வ��க�.
அர�
ப��க��
ப�யா���
ஆ��ய�க��
ெசய�பா�கைள
�ைற�ப��தாத
அரசா�க���
ெகா�ைக�னா�
உ�வான ����.
அர� ப����ட�க� எ�ப� அரசா�க�தா� க���
காணாம� இ��க இ��� ��� �ைல�� உ�ள

க��ட�க���, அ��பைட �காதார��லாத �ைல��
தா� உ�ள�. கட�த ப�தா��களாக அர� ப��க��
����ெய�ப� அதளபாதாள��� உ�ள�.
இ�� உலகெம�ப� �ராமமாக� �������தா��
இ��� இ��யா எ�ப� ேமைலநா�களா� �ராம���
வ�வமாகேவ பா��க� ப���ற�. எ�த மா�ற��
இ�ேக
வ��
�ட��டா�
எ�ப��
தா�
ஆ��யாள�க� கவனமாக இ����றா�க�.
தைலயா�� ெபா�ைமகளாக இ��க ேவ��யவ�க�
தைலைய� ��� ேக��ேய�� ேக���ட��டா�
எ�ப�� தா� கவன� ெச�����றன�.
உ�வாக���ய மா�ற�க�� �����ட சத��த
ம�க��� ம��ேம ேபா�� ேச��� ெகா����பதா�
இ�ேக 90 சத��த ம�க��� ம��க��க�ப�ட
��தைனகைள� தா� க�� எ�ற ெபய�� ெகா����
ெகா�� இ����றா�க�. க�����ட�ைத இ��
வைர��� மா�ற ேவ��� எ�ற எ�ண��லாத
ஆ��யாள�களா�
�மா�தா�கைள
உ�வா���
க��ைய� க�ப�ேல நா� ெப�ைமயைட��ேறா�.

உ�ைமயான க����� நா� க��� ெகா������
க����� உ�டான ���யாச�கைள� பா���
��ேவா�.
ேக�� �� எ�ேக வ����ற�?
ப��. �� த����
இய�பான ேக�� ப��.

வ����ற�.

இ�ெவா�

ஆனா� உ�ைமயான அ�ைவ வள���� க�� எ�ப�
இ��க ேவ���?
�� ஏ� த���� வ����ற�? எ�ற ேக��
எ��ப�ப�� ேபா� தா� ���� உ�ள உட�
அைம�� �த� அத� வா��ய� ���த அ�தைன
�பர�கைள�� ஒ� மாணவனா� ���� ெகா�ள
����. ஆனா� ப���� நட�த�ப�� பாட�க�
அைன��� ேக�� ப�� எ��ற ���� இ��பதா�
அ� �����ட எ�ைல�� அ�பா� ��தைனக� ெச��
�டாதவா� இ��க ைவ�க�ப���ற�.
உ�ைமயான அ�� எ�ப� ேத�த�� இ��ேத
ெதாட�க� படேவ���. ஒ� ப��� இ���

ேக�க�ப�� பல ேக��க� �லேம ஒ� மாணவ��
அ�� ��ைமயா��ற�.. ஆனா� இ�ேக ப�� எ�ப�
வா���
ம��ெப�க��காக
எ��ற
����
மா�ற�ப�ட �ற� ��ைம ����� கவைல�ப�பவ�
யா�?
ெதாட�க��� இ�ேக க��ெய�ப� ஒ� கனவாக
இ��த�. அ� ����� �ட ேயா��க��ட எவ����
ேநர� இ��க��ைல. உட� உைழ�ைப ைவ��
வா��� வா��ைகைய ����� ெகா�� ெச���ட
அ��� வ�த தைல�ைறக�� அத� வ�ேய நட�க
இ������
இ��யாவாக
இ��த�.
அவரவ�
ந���ைககேள வ� நட��ய�. ஆனா� இ��
தைல�ழாக மா���ள�.
க�� எ�ப� இய�பான ஒ��. அ� வா��ைக��
அ�க�. ப��காதவ�க� எ�றா� அவ�க���
ம�யாைத��ைல. ைகநா�� ம�க� இ�ன�� அ�க
அள�� உ�ள இ��யா�� க�� �ல� வா���
உய���
அ��த
�ைல��
நக��தவ�க�
ேகா��கண�கான ேப�க� இ��தா�� உ�வான
மா�த�க�
எ�ப�
இ�ன��
������

நட�தபா��ைல.
இ�� ஏைழ, ந��தரவ��க�, எ�� பாரப�ச��லா�
த�க��
�ழ�ைதக��
எ��கால�
கன��
ேகா�ைட�� க��ைய� தா� அ��வாரமாக�
க����றா�க�. த�கள� மக� மக� எ�ப��� ப���
���� ஒ� �ைலயான ேவைல�� அம��� �ட
ேவ��� எ�� எ�ண��லாத ெப�ேறா�கேள இ��
இ�ைல எ�� ெசா�லலா�. ந�றாக �ைன� ைவ���
ெகா�ள��.
ஒ�ெவா�வ�� த�க� �ழ�ைதக� ந�ல ச�பள�
வர���ய ேவைல�� தா� அமர ேவ��� எ��
�ைன���றா�கேள த�ர மற��� �ட ஒ� �����ட
ெதா�� சா��த �சய��� ஈ�ப�� ேமேல வர
ேவ��� எ�� �ைன�ப��ைல.
காரண� நம� க�� �யசா��� த�ைமைய�
ேபா��ப��ைல. அ�� வா�வைத�� மட��
��பைத�� ���சா�யாக� க���க�ப���ற�.
காரண�

��ைம��லாத

ஆ�தெம�ப�

����

���ப��ைல.
க�ற
க��
பய�ைத��,
ந���ைக��ைமைய வள����ட வா�வத�� ஒ�
ேவைல ேபா�� எ��ற �ைல�� இய�பாகேவ
த�ள�ப���ற�.
இ��யா �த��ர� ெப�றேபா� இ��த ��ப� ேகா�
ம�க� ெதாைக இ�� 120 ேகா�யாக மா���ள�.
அ��� ப��ப�யாக உ�வான ெதா�� வள�����
இ��
ந��தரவ��க
ம�க��
எ���ைக
அ�கமா���ள�.
இ�ேவ வா��� ச��ைய நா��� நா� அ�கமா���
ெகா������ற�.
இதனா� எ�லாவ�ைற�� வா�க ����ற�.
�டேவ க�� எ�பைத�� வா�க ேவ��யதாக மா��
ெகா�� வ���ற�.
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23. கா��ேக�த க��

எ�ன பால� ப����� க���க�டண� ஐ�பதா�ரமா?
எ�� ெகா�� ேபா�� ேச��பவ�ட� ேக���
பா��க�? ட�ெக�� ப�� வ�� ���.
ந�ல ப����ட� எ�றா� ெசல� ெச�வ�� எ�ன
த��?
உ�க� ேக����� உ�கைளேய ேக����யாக மா��
���.. இத��� ��னா� உ�ள �ல எ�ைமயான
காரண�கைள ம��� இ�ேக பா��� �டலா�. ஒ�
���ப� �ராம��� வா�� ேபா� அவ�க�
சா�����ப�
ெப��பா��
�வசாய�
சா��த

ெதா���
ம��ேம.
ெதாட�க���
மைழைய
ந��யேதா� �ண��� பாசன�ைத ந�� �வசாய�
இ��த�.
ெதாட���
க�மா��
பாசன�,
ஏ��பாசன�,
ஆ���பாசன� எ�ப� வைர��� ெதாட��த�.
எ�ைமயான வா��ைக, இய�பான பழ�கவழ�க�க�.
ெமா�த��� ஆைச��� அ�ச����� இைடேய வா��த
வா��ைக. கன�� ேகா�ைடக� ஏ�� ேதைவ��லாத
வா��ைக. இ�� எ�லாேம மா� ��ட�.
இ�� த��நா��� உ�ள அர�ய� கண��க��
காேவ� ஆ��� பாசனெம�ப� அேதாக�யா���ட�.
ப�வமைழ�� ெப�ெயன� ெப��� மைழ�� இ���
மா���ட�. ஆ��ழா� த��� வ��� ேபானேதா�
��ச� �� இ���� �ைர எ��க ��யாத
���ைல��, வராத ��சார�ைத �ைன�� க���
ப��கைள� பா��� மன� ஏ��� �ைல��� ெகா��
வ�� ��ட�. �டேவ உட� உைழ�ைப ���பாத
ம�க��, த�க�ட� இ�த �வசாய ேவைலக� ����
ேபாக��� எ�ற எ�ண� ெகா�ட ெப�ேறா�க��

ேச��� இ�� அ�லவக
�����
காலக�ட���
��செம�ன?

ேவைலகைள ம��ேம
வ��
����ேறா�.

�ைட�தவைர��� லாப� எ�� எ��� ெகா��
����ட �வசாய� ��க� வ�த �ைல��
��க�ப��
������
க��ட�களாக
மா�
வ���ற�. கைட�யாக ஒ�ெவா�வ�� நக��ற�கைள
ேநா�� நகர� ெதாட�� ����றன�. �ைட�த
ேவைல�� ஒ��� ெகா���ட மாத� ேதா��
�ைட��� பண� அ�க ந���ைககைள� த�� �ட
�க�� கலா�சார��� ‘��’மகனாக மா� ����றன�.
நகர���
�ைட�த
வா���கைள
�ைற�ப�
பய�ப����
ெகா�டவ�க�
த�க��
�த�
தைல�ைறகைள� க�� ஏ��� ஏ���ட� ச�க���
அ�த�� �த� அ�கார� வைர��� அ�தைன��
எ�தாக� �ைட�� ����ற�. அவரவ� வ����
நகர�க�� �ைட��� ஏராளமான வா���க�� இ�த�
க�� ���த ��தைனக� அ�கமாக உ�வா�
ஒ�ெவா�வ�� த�க� �ழ�ைதக��� �ற�பான
க�� எ�ற எ�ண���� வ�� ����றன�.

இ�த
இட���
தா�
க��
�யாபா�க��
ேசைவக���� அரசா�க ப��க�� ெசயல�ற
த�ைம��� ேபா�� உ�வா��ற�.
க�� எ�ப� அரசா�க� ெபா� ம�க���� ெகா��க
ேவ��ய
கடைம
அ�ல.
த�யா�
�ல�
ெகா��க�ப�� ேபா� அர���� �ைம �ைற��ற�
எ�ற அர�� ெகா�ைக�னா� இ�� க����
�ைலேய தைல�ழாக மா���ள�. ப��காதவ�க�
ேமைதகளாக மா�வ�� ப��தவ�க� அ�ைம வா��ைக
வாழ ேவ��ய�மான ���ைல தா� இ��யா��
உ�ள�.
இ��
ஒ�ெவா�
த�யா�
��வன�க��
��எ��
���ய��வ� ெகா����றா�க�.

நட���
க��
பாட���ட���ேக

எ�டா�க�யாக இ��த ெம���ேலஷ� ப��ெப�ப�
இ��
ந��தரவ��க����
இய�பானதாககேவ
மா���ள�. எ�ேபா�� ேபால அரசா�க� ப��க�
எ�ப� எ�த மா�ற�� இ�� இ��தா�� இ�த�
ப����ட�க���
ெஜ���
வ�பவ�கைள

அரசா�க� �ட ஆத��க� தயாராக இ�ைல.
ந��ைடய மேனாபாவ�க�� உ�ேள பா��தா�
வ�டலாக� �யநல� ���� �ட���. அரசா�க
ம���வமைனக� தரம�ற�. அர� ப����ட�க�
த��ய�ற�. ஆனா� அர� ேவைல எ�ப� �ைட��
�டாதா? எ�� ஏ�க��� வாழைவ�ப�.
ஏ� ெப�ேறா�க�� மேனா�ைல மா�ய�?.
நக���ற��� வ��பவ�க� ம��ம�ல, வள���
ெகா������ �ராம� ப��க�� வ��பவ�க� �ட�
தம�
�ழ�ைதக�
ஆ��ல
வ��ப����
ப�����டா� ��சய� எ��கால� ���சமாக இ����
எ�ேற உ��யாக ந����றா�க�. அர�� ப��க��
ப��க ைவ�த ெப�ேறா�க� �ட� த�க�ட� பண�
க�ட வச����தா� த�யா� ப����ட�க��
ேச��� �டலாேம எ�ற ஏ�க��� தா� இ����றன�.
இ��யா�� உ�ள �ல க�� அைம�ைப �த��
பா��� �டலா�.
இ��யா�� க�� எ�ப� இர�டாக� ����ற�.

ஒ�� ம��ய அரசா�க��� க���பா��� உ�ள�.
ம�ெறா�� மா�ல அரசா�க��� க���பா��� உ�ள
ப����ட�க�.
இ��� ேம�� இர�� ���க� ����ற�.
ஒ�� அரசா�க��� ேந�ைடயான க�கா����
இ���� ப��க�.
அ��� அரசா�க��� �� உத�ைய ம��� ெப���
ெகா�� த�யா� ��வாக��� இ���� ப��க�.
இ� த�ர ம�ெறா��� உ��.
��பா�ைம�ன�� க����ட�க�.
ேமேல ெசா�ன இர����� இ�த� ��பா�ைம�ன�
க��� �ட�க���� உ�ள ஒேர ���யாச�
எ�னெவ�றா� அரசா�க��� எ�த� ெகா�ைக��
இவ�கைள� க���ப��தா�. ஆனா� அரசா�க���
அ�தைன பல�க�� இவ�க���� ேபா�� ேச���
ெகா�ேட�����. வர� வா�� வ�� க��ைய�

ேசைவயாக� ெச�� ெகா����பவ�க�.
இ�த� ��பா�ைம இன�
����வ�, இ�லா�,

எ�ப�

���யமாக�

இ� த�ர ெமா� ��யாக உ�ளவ�க� எ�� இ��
வ���றன�. உதாரணமாக� ெசௗரா��ர ெமா�
ெதாட��� பல ெமா�க� ேப�பவ�க� ேபா�றைவக�
இ�� வ���றா�க�.
ெப��பா�ைமயாக ெமா� ேப�� மா�ல�க��
��பா�ைம�னராக
ஒ�
�����ட
ெமா�
ேப�பவ�க� இ���� அ�தைன ேப�க���� இ�
ெபா����.
அரசா�க� ெசா��� இட ஒ���� ேபா�ற எ�த�
சமா�சார�� இ� ேபா�ற ��வன�க���� வரா�,
ெச��ப�யாகா�.
அ��� இ��யா��
பா��� ��ேவா�.

உ�ள

க�����ட�கைள�
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24. ���னா�� �ட நா� ��க�
தாேன?

வள��த நா�களான மேல�யா, ��க��� அ��� தா�
உ�ள�. நா� இ�ன�� வள��� ெகா�ேட
இ����ேறா�. அ��த� ப�தா��க� க����
இைதேய தா� ெசா�ல� ேபா��ேறா�. ம�ற நா�கைள
இ��யா�ட� ஒ���� ேப�� ேபா� அைனவ�� ஒ�
ப�ைல தயாராக ைவ����பா�க�.
��ய நா�க� எ��� க���பா�கைள� ெகா��
வ�� �ட ����. நா� ெப�ய நா�. நம�� அ�ப�

வா����ைல எ�பதாக ���� ����ேறா�. ஆனா�
கட�த ��பதா�� கால��� �னா வள��த வள���ைய
நா� எ��வத�� இ��� 60 ஆ��க� ேதைவ�ப��.
வள���யைட�த நா�க���� இ��யா���� உ�ள
���ய� �ர�சைன எ�ன ெத��மா? �ைறக� சா��த
ஒ���ைண��.
இ��யா�� உ�ள அரசா�க��ைறக� ஒ�ெவா���
இ�� வைர��� த��த� ��களாக�தா� உ�ள�.
இ�ேவ ெவ��பைடய�ற� த�ைமைய� ெக��யாக�
பா�கா��
ம�க����
அரசா�க�����
இைடெவ�ைய அ�க�ப��� ைவ���ள�.
இ��யா�� க�� எ�றா� அ�ெவா� த����.
அத����� பல ���க�.
பாட���ட�கைள உ�வா��வ�, அத�� அ�ம�
வழ��வ� எ�ப� இ� ேவ� �ைல�� தா� உ�ள�.
த��நா��� �ேகாள அைம�ைப� ப��� ெத�யாதவ�
த��நா��
மாணவ�க����
பாட���ட�ைத
வ�வைம�பவராக இ��பா�. மா�ல ச�க�ய�,

அ�த�த
மா�ல
கலா�சார�ைத�
ப��ேய
ெத�யாதவ�க� உ�வா��வ� தா� ந��ைடய க���
��ட�க� எ�றா� எ�ப������?
நா� இ��ய�க��ைய� ப��� ேப�� ெகா������
ேபா� ஏ� இ�த ஒ���ைண�ைப ப��� ேபச
ேவ���?. க����ட� ஒ� இட��� உ�வா��ற�
எ�றா� அரசா�க��� எ�தைன �ைறக� அ��ட�
ச�ம�த�ப���ற� ?
1
ப��
க�ட�பட�
ேத��ெத��த
இட�
����ட�ப���ள மாணவ�க���� ேதைவயான
அள��� இ����றதா?
2. க�ட�ப�ட க��ட� �ைல�த உ���த�ைமேயா�
இ����றதா?
3. வ��பைறக� �����ட அள�� இ����றதா?
4. �ழ�ைதக� �ைளயாட ைமதான� இ����றதா?
5. அவசர கால வ�க�
உ�வா�க�ப���ளதா?

ச�யான

�ைற��

6. மா��ப�க� �ழ�ைதக� ஏ��ெச�ல வ�வான
�ைற�� ச�யான அள�� உ�வா�க�ப���ளதா?
7.ப���க�ேக
மா��கைள
ெதா��சாைலக� ஏ�� உ�ளதா?

�ைள����

8.க����ட�க� பய�ப���� வாகன�க� ச�யாக
உ�ளதா? �ைற�ப� பராம��க�ப���றதா?
9க���க�டண�க�
அரசா�க�
��ண��த
அள��ப�ேய ப��யா� வா�க�ப���றதா?
10.
��ண��க�ப�ட
நட�த�ப���றதா?

பாட���ட�க�

தா�

இ� ேபா�ற பல சமா�சார�க� உ�ள�.
இ�� எ�.ஓ.�. எ�� ெசா�ல�ப���ற தைட��லா�
சா�� எ�ற பல ப�கைள� கட�� வர ேவ���.
அரசா�க��� பல �ைறக� ஒ�ெவா� இட����
ச�ம�தபப���ற�.
த��நா��� ��பேகாண� ப����ழ�ைதக� ���

க��ய� �த� ேந�� உ�க� ஊ�� நட�த ப��
வாகன��னா� நட�த ெகா�ைமக� வைர���
ஒ�ெவா�றாக உ�க� மன�� ெகா�� வ�� �����
பா��க�.
எ�ப�� ��றவா�க� த���தா�க�? �ைறக� சா��த
ஒ���ைண�� இ�லாத காரண�தா� ��ற�����
காரணமாக இ��பவ�க� ேம�� ப��கைள� �ற��
க���த�ைதயாக� ச�க��� நடமாட ����ற�.
இ�ேக ச�ட����� சாமா�ய���� உ�ள �ர�
அ�கமாக இ��பதா� ேபாராட ��யாதவ�க� த�க�
ச����த�ைமைய வள���� ெகா�ள� ெதாட��
����றன�.
அவ�வ� வா��ைக ���த பயேம இ�ேக பலைர��
பல�தமான அ��ரம�ைத�� ெதாட��� ெச�ய
ைவ��� ெகா������ற�.
இத�� ேமலாக அர�� ெதாட���யான க�கா���
இ�லாத காரண�தா� பல���� அசா��யமான
ைத�ய�ைத�
த��
����ற�.
த��நா���
க����ைற
ஒ�ெவா�
�ைற��
த�யா�

க����ட�க�� ெச���
ப��க�� ெச���றா�களா?

ேசாதைனகைள

அர�

அ� வ�ட�ேதா�� நட�த�ப�� சட�காகேவ இ��
வைர��� உ�ள�. அர� ப���� வள��� ����
���த
ெவ�ைளய��ைக
ஏ��
ெவ����
பா����ேளாமா? இத� காரணமாக�தா� பல��
ெத��ேத த�யா� க�� எ�ற ����� �ழ
ேவ����ள�.
�����ட ப���� த�க� �ழ�ைதக�� இட�
�ைட�� �டாதா? எ�� ஏ�க��� இ����
ெப�ேறா�க� அ�த� ப���� க��மான�ைத�
ப��ேயா த�க� �ழ�ைதக���� பாட� ெசா���
ெகா���� ஆ��ய�க� ���ேதா ேயா��ப��ைல.
ப�� வா��� க�டண����� அ�ேக ப�யா���
ஆ��ய�க���� ெகா��க�ப�� ச�பள�����
��னா� உ�ள ��ணர�யைல எவ�� ����
ெகா�வேத இ�ைல.
ஒ�ட�ப�ட ேல����� ைவ�க�ப�ட அ��ய
ப�ட��ைன�
�ைவ���
ேபா�
உ�டான

அ�ெவ��� தா� இ�ேக உ�வா��ற�. ப����
ெபய���� க��� ெகா���� ஆ��ய�� தர�����
ச�ம�த��லா� ேபாக எ�ன உ�வா��?
வா�� எ��பவ� வா��யா�. அைத ேவ��ைக
பா��பவ� மாணவ�. இ� தா� இ�ேக நட��
ெகா������ற�.
இ� த�ர இ�ேக ம�ெறா� �சய�� ேப� ெபா�ளாக
ைவ�க�ப���ற�.
கட�த
20
ஆ��க��
ஆ��ல�
ெத��த
காரண��னா� ம��ேம இ�ேக பல���� ேவைல
�ைட���ள�. ெபா�ளாதார ��யாக� த�மா��
ெகா����த ந��தரவ��க� இ�ேபா� தா� ச�� ���
�ட ����ற�. த�� த�� எ�� ெசா��� ெகா��
த�க� �ழ�ைதகைள ம��� ஆ��ல வ��� ப��க
ைவ�� ��� நம�� அ��ைரைய வ�� வ��யாக
வழ�க வ�� ����றா�க�?
த�� வ��க��ைய ஆத��பவ�க� எவேரா��
த�க� �ழ�ைதகைள� த�� வ��க���� ப��க

ைவ�� ��� அத��ற� அ��ைர ெசா�ல வர���?
இ� ேபால இ�ன�� பல�பல �சய�க� தா� ெமா�
����� ேப�� ேபா� ந�ைம வ�� தா���.
இ�ைறய ேபா�� ���த வா��ைக ���ைல��
ஒ�வ�ட� உன�� ெமா� ���யமா? வா��ைக
���யமா? எ�� ேக�டா� எவரா��� வா��ைகேய
���ய� எ�� ெசா�வ�.
ெபா�ளாதார ��யாக எ�த ெமா� வா��ைக�� உய�
உத���றேதா அ�த ெமா�ேய ேதைவ எ�பதாக ஒ�
காலக�ட���
தா�
அைனவ��
வா���
ெகா������ேறா�.
ஆனா�
இ�ைறய
ந��தரவ��க�
ந���
ெகா������ ஆ��ல�க�� எ�ப� ப����
அ�தைன மாணவ�க���� �ற�பான எ��கால�ைத�
த�� ��மா? ெமா���� அ����� இைடேய உ�ள
���யாச�கைள உணர� வா����லாத ந��தர
வ��க���
ப�லா�ர�கண�கான
ேகா�க�
வ�ட�ேதா�� க�� �யாபா�க�ட� க�ள�பணமாக
மா�ற உத��ெகா������றா�க�.

இ�ைறய ���ைல�� ஆ��ல� எ�ப� ேதைவ
எ�பைத ம��க��யா� எ�பைத� ேபால அ�ேவ
அ�ம��� எ�ப� ஒ� மாய�ேதா�றேம.
காரண� ஆைச�ப�� ஆ��ல�ப���� ேச���
���,
த�கள�
த����
��ய
பண�ைத
வ�ட�ேதா�� க�� த�க� �ழ�ைதகைள� ப��க
ைவ�� ஒ�ெவா� நா�� கன�� வா���
ெகா������
ெப�ேறா�க�
ேவ�
�ல
�சய�கைள�� அவ�ய� ���� இ��க ேவ���.
த�க� �ழ�ைதக� ப���� க���� தர�ைத� ேபால
இத��� ேம�ப�ட தர��� பல க�����ட�க�
இ�ேக உ�� எ�பைத �ைன�� ைவ����க
ேவ���.
இ�� ப�லா�ர�கண�கான ேப�க� வ�ட�ேதா��
ப��� ேமேல� ெச�� ெகா������றன�. பல
ப�க���� ��னா� தா� நா� இ����ேறா�
எ�பைத உண��� ைவ����க ேவ���. ஆனா�
எவ�� உணர� தயாராக இ�ைல எ�பேதா� த�கள�
அ��த�கைள� த�க� �ழ�ைதக�� ேம� �����

ெகா����ப� தா� இ�ேக நட�� ெகா������ற�.
�லவ�ைற� பா��கலா�.
ம��ய அரசா�க��� �ேழ வ�� ப��க�
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
ஒ�ெவா�றாக நா� பா��கலா�.
ேக���யா ���யாலயா ப��கைள� ேக���ப��
இ����க�.
ம��ய
அரசா�க�
ப���
இ��பவ�க��காகேவ உ�வா�க�ப�ட ப��க�.
�����ட ெப�நகர�க�� ம��ேம உ�ள�. இ��யா
���க எ�ேக ேவ��மானா�� மா�த� ஆக���ய
ம��ய அர� ஊ�ய�க��காகேவ உ�வா�க�ப�ட�.

ச�� �பர� ெத��தவ�க� ைச�� ப����ட�க�
ப��� �ட� ெத�����க வா�����.
ஆனா� நேவாதயா எ�ப� த��நா����� வர
�டாம�
ெச�த
���ய�
நம�
அர�ய�
தைலக��ேக ேபா�� ேசர ேவ���. த�� அ���
��� எ�ற ந�ெல�ண��� எ��த ��வா�.
த��நா�
த�ர
ம�ற
மா�ல�க��
உ�ள
ப����ட�க�.
அேத ேபால� �ெப� அக� எ�ற ெசா�ைல ைவ���
ெகா�� இ��ய�க�� வ��பண��� ராஜவா��ைக
வா��� ெகா������ �ெப� அக�க��காக
உ�வா�க�ப�ட க����ட�க�. இைவ அைன���
ம��ய அரசா�க�தா� நட�த�ப�வ�. இ�த� சமய���
இல�ைக�� இ��� வ�� இ�ேக வா���
ெகா����பவ�க��
வா��ைகைய
�ைன�க�
ேதா����ற�.
ம��ய
அரசா�க�தா�
உ�வா�க�ப�ட
க����ட�க�
அைன��
��எ��
பாட���ட���ப�ேய பாட�க� நட�த�ப���ற�.

அைன��� பாட�க�� ஆ��லவ��க�� எ�ற
ேபா��� ��� எ�ப� ���யமான பாடமாக உ�ள�.
இ�த� ப����ட�க� த��நா����� இ��தா��
அ�ேக த���� ேவைல��ைல.
மா�ல அரசா�க��� ��
Tamil Nadu Matriculation Board
த�யா� க�� ��வன�க� �லேம நட�த�ப���ற�.
ெதாட�க� �தேல அர�� ப���� ஆ��ல
வ��க�� இ��த ேபா��� அ� ெப�ய அள���
ெவ��
ெபற��ைல.
அ�
���த
��த��
ெப��பாலான
ெப�ேறா����
இ��க��ைல
எ�ப�� உ�ைமேய. த�ேபாைதய மா�ய �ழ��தா�
இ�த ஆ��ல ேமாக� எ�ப� ைடேனாசா� ��க�
ேபால� �ரமா�டமா� எ��� ����ற�.
ம�க�� ���ப�ைத� ����� ெச���ேறா� எ�ற
ேநா�க��� 2013 ஆ� ஆ��� க��யா���
அ��க அர�� அர�ப��க�� ஆ��ல வ��
க��ைய� ெகா�� வ���ள�.

Tamil Nadu State Board
த��நா�
அரசா�க���
ப����ட�க�.

த��வ�

அர�

ேமேல நா� பா��த அ�தைன ப����ட�கைள�
த���த இ��யா ���க ஆ�ர�கண�கான ச�வேதச
ப����ட�க� உ�ள�. இத� பாட���ட� எ�ப�
ICSE and IICS/ Cambridge International
Certiﬁcate of Education (ICE) இைத�தா�
இ�ட�ேநஷன� ��� எ��றா�க�. பல����
ெத�வ��ைல.
ச�வேதச பாட���ட�க� அட��ய ெர�ட�� ���.
இ�ேக
ஒ�ெவா�
நா��
அத�
ெபய��
நட�����றா�க�. ப�னா�� ��வன�க� ம���
இ��யா�� உ�ள �ரபல ெதா�� அ�ப�க� த�யாக
நட����றா�க�. இ��ய க�����ட��� ஒ�
மாணவ� ப���� எ�த� பாட���ட�ைத�� எ�த
ேமைலநா�க�� ஏ��� ெகா�வ��ைல.
த��யான

நப�க�

எ�ற

ேபா���

�����ட

நா����� ெச�ல ேவ��� எ�றா� அத�ெகன உ�ள
�ற��� ேத�ைவ எ�� ேத��� ெப�றா� ம��ேம
அ�ேக ெச�ல ����. ஆனா� ச�வேதச ப��க��
இய�பாகேவ
�����ட
ேமைலநா���
க�����ட���
பாட�க�
நட��வதா��,
ேமைலநா�க�
ேபாலேவ
ெசய�வ��க��
��ட���ப� மாணவ�கைள உ�வா�க அவ�க����
த�� �ற�� உ��.
ேமைலநா�� க��� பாட���ட� எ�ப� ப��
அள�� �ைறவாக� க��� அள�� �க ��வாக
எ�� ப��ப�யான வள����� க�� �ைற இ����.
ஆனா� நம� க�����ட� எ�ப� தைல�ழான�.
ப�தா�
வ���
���பத���
�ம�த�ப�ட
அ��த��� மாணவ�க�� ��தைனகைள� �ழ� த�ட
ைவ�ப�.
இைத� ேபாலேவ ம��ய அரசா�க��� ேந�ைடயான
க�கா����
உ�ள
ப��க��
த��யான
���ைல��
ப���
ெப�ற
ஆ��ய�களா�
நட�த�ப��.

ஆனா� த�யா�க� நட��� ஆ��லவ��க����
வ�ட���� ஒ�வ� எ��ற ���� ஒ�ெவா�
ஆ��ய�க�� ப�ேவ� காரண�களா� மா��
ெகா�ேட இ��பதா� வ�� ஆ��ய�க�� பாட�
��வ��ைல. ப���� மாணவ�க� ���� ��வாக�
கவைல�ப�வ�� இ�ைல.
ஆ��லவ��க��ேய �ற�த� எ�ற வாத�ைத ��
ைவ�பவ�க� ஒ� ���ய உ�ைமைய� ����
ைவ����க ேவ���.
இ�� த��நா��� உ�ள 70 சத��த ப��க��
ஆ��ய� ப��� இ��பவ�க� அ�தைன ேப�க��
இய�பான த��வ��க���� ப��� வ�தவ�கேள.
எவ�� ேதவேலாக��� இ��� வ�தவ�க� அ�ல.
�ல க����ட�க� ம��ேம ஆ��ேலா இ��ய�
ஆ��ய�கைள ைவ��� பாட� க�����றா�க�.
ம�றப� ஆ��ல�ைத ஒ� ெமா�யாக �ைன�காம�
அ�வாக �ைன��� க����� ெகா����பவ�க�ட�
தா� ந� �ழ�ைதக� ப���� ெகா������ற�
எ�பைத �ைன�� ைவ����க ேவ���.

���ேக�த ஆ��ய�க� �ல� தா� நம� �ழ�ைதக�
ப���� ெகா������றா�க�.
ஆனா� பல ப��க�� ெபய� �ரப�ய� எ��ற
���� தா� ைக�ைறய கா� ெகா�� வா�க. உ�க�
�ழ�ைதக�� ம��ெப�க��� நா�க� ெபா���
எ�� ����� அைழ��� ெகா������றா�க�.
நட���
ஆ��ய�க��ேக
��யாத
பாட�ைத�
ேபாலேவ இ��யா�� உ�ள பலதர�ப�ட க���
��ட�க�� ெவ�ஜன� அ�யாத�.
சாதாரண ெம��� ப����ட�க� ெப�ேறா�க�ட�
பண� ப��க எ�ற ேநா�க��� அவசர ேகால���
ெகா�� வ�� ��எ�� பாட வ���க� எ�ப�
��ட��� ேச��� ���ய� எ��ற கைத தா�. சராச�
மாணவ�க� ஏ� ைவ�� ஏ�� �ைல�� இ��பவ�.
ஆனா� ச�வேதச ப���� ப��� மாணவ�க� ஒேர
�ய���� ெச�� ெகா�� இ��பா�க�. இ� தா�
எதா��த�.
இ��யா�� உ�ள ெப� நகர�க�. த��நா���
ெச�ைன, ஊ��, ெகாைட�கான�, ஏ�கா� ேபா�ற

ஊ�கைள�த�ர அ�ேக ெப�க��� அ�க அள��
இ�ட�ேநஷன� ப����ட�க� உ�ள�.
ெதாட�க��� ����வ ��ன�க� இ� ேபா�ற பல
ப��கைள இ�ேக நட�த ெதாட��ன�. ஆனா� இ��
ச�வேதச உைற�ட� ப��க� எ�ற ெபய�� கட�த
ஐ�தா��க�� பல இட�க�� உ�வா�� ெகா��
இ����ற�. த�ெபா�� க��� ச�ைத�� �ரா��
எ�ப� இ�த� ச�வேதச ப��க��� ம��ேம.
என��� ெத��த ஒ� ந�ப�� இர�� ைபய�க��
ெப�க��� ெஜ�� ச�க� நட��� ச�வேதச
ப���� ப����றா�க�. வ�ட���� உ�ேதசமாக
ஒ�வ��� எ�லாவ�ைற�� ேச��� 12 ல�ச� ெசல�
ெச�� ெகா������ேற� எ�றா�.
“எ�ன �ற��” எ�� ேக�ேட�?
அ�த�
ப����
�தலா�
எ�ேபா��
ெப�ேறா�க�ட� ெசா��� வாசக�ைத ந�ப�
எ��ட� ெசா�னா�.
“என�

ப����

ப��பவ�க�

ேவைல���

ெச�பவ�க�
அ�ல.
ேவைலகைள
உ�வா��
����கண�கான
ேப�க���
ேவைலைய�
ெகா��க���ய ஆ�றைல உ�வா��� அள��� ஒ�
மாணவைன�
தயா�
ப�����ேறா�.
ஒ�
வ�ட����� வாழ ேவ��� எ�� �����
ெப�ேறா�க�� ேதைவ��ைல. அ� ேபா�ற ���ய
எ�ண� ெகா�ட மாணவ�கைள�� நா�க� உ�வா�க
���ப��ைல” எ�றாரா�.
இ� ேபா�ற ப��க�� ப��� வ�பவ�க� ெதா��
��வன�கைள உ�வா����றா�கேளா இ�ைலேயா
��சய� ெபா�ளாதார ��யான உய�வான �ைல���
ெச�ல���ய
அ�தைன
சா��ய���க��
இவ�க��� இ��பைத ம��பத���ைல.
ேம�� இ��� ஒ� �ர�சைன உ��. ேமைலநா���
க�����ட��� ப��� ெவ�ேய வ�பவ�க�
இ��ய� �ழ� சா��த ��வன�க�� ெஜ��� வர
���மா? காரண� ெவ�நா�� ��வாக�ைத� சா��த
�சய�கைள�
கைர���
����
ெவ�ேய
வ�பவ�க��� இ���ள ���ைலகைள� ைகயாள
���மா? எ�� ேக�ட ேபா� உடன�யாக� ப�� வ��

���த�.
“இ��யா�� இ��பத�காகவா
ெச���ேற�?” எ�றா�.

இ�தைன

ெசல�

�ைற�ப��த�ப�ட ச�வேதச ப��க� க��ைய
அத� தர�ைத அள�ேகாலாக ைவ�� தா� நட���
ெகா�� இ����றா�க�.
இ�ேக இட ஒ����, சா� மத� ேபா�ற எ�த�
ப�சாய��� எ�படா�. பண� இ��தா� ேபா�மான�.
அர�ய�வா�க�,
�ைர�பட�
�ரப�ய�க�,
அ�காரவ��க��� உய��த பத�க�� இ��பவ�க�,
ெப�� பண� பைட�தவ�க�� �ழ�ைதக� ம���
ப����றன�. இ��� மா�ல ெமா�க��� ேவைல
இ�ைல. ந��தரவ��க��ன��, ந��தரவ��க��� ச��
உய��த �ைல�� உ�ளவ�க�� இ� ேபா�ற
ப���� த�க� �ழ�ைதகைள� ப��க ைவ�தா��
�����ட காலக�ட����� பண� க�ட ��யாம�
��எ��
அ�ல�
ெம���
ப��க���
மா����ளைத பல�ைற பா����ேள�.

இேத ேபால� த�க� �ழ�ைதகைள ெம���
ப������� ���� ��� அவசர� அவசரமாக�
��எ�� பாட���ட��� ேச��தவ�க�� �����ட
காலக�ட�����
பண�
க�ட
��யாம�
�ண�வைத�� பா���� ெகா������ேற�.
ஆனா��
�ன�ேதா��
ெப�ேறா�க�
த�க�
�ழ�ைதக�ட� ���சா� கன�கைள �ைத�ப�ேலேய
��யாக இ����றா�க�.
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25. ெதாட�� எ�ைல�� ெவ�ேய
இ����றா�

“�� ெரா�ப ந�லா இ���டா” எ�றா�.
அ�மா �த� �ைறயாக ����� வ�த ேபா� ெசா�ன
வா��ைதகைள �ட அவைர� ������� அைழ��
வ�தேத ெப�ய சாதைனயாக என��� ெத��த�. ��ய
கா� எ��த ஒ� மாத��� க�டாய�ப��� அைழ��
வ�ேத�. ஊ����� ஆ� ம� ேநர பயண���
���� ெகா�� வ�� ����ய ேபா� பய�தப�
அவ�� கா� ��க��ைல. கா���� அளவாக

ைவ����த ���சாதன வச�யா� பயண அ��� �ட
அ�மா���� ெத�ய��ைல.
ம�����ட� ������ �ைழ�தவ� “கா� ந�லா
ஓ��றா��” எ�� மைன��ட� ேப�� ெகா����த
ேபா� என��� ச�� ந���ைக வ�த�. ��சய� �ல
மாத�க� இ�ேக இ��பா� எ�ேற ந��ேன�?.
அ�மா வ�த ேபா� �ழ�ைதக� பால� ப��ைய
������தா�க�.
������
�வ�����
மா�����த பல�தமான அ�ைடகைள �ேனாதமாக�
பா���� ெகா����தா�. எ�க�, எ����க�,
பட�க� என� �ழ�ைதக�� க�� ஆ�வ�ைத வள��க
ஒ�ெவா�றாக வா�� மா�� ைவ����ேத�.
பல�தமான க�� சா��த ெபா�ைமக� �� ���க
இ��தன. ஆ�வமா� ஒ�ெவா�ைற�� பா��தவ�,
“இ�ப�ெய�லா� தா� ��க ப����களா?” எ��
ேக�� ���தா�.
இ� த�ர அவ�க�� க���ெகன ேவெற�த ெப�தான
�ய��ைய�� ெச�ய��ைல. அ�காைல� ெபா���

���க உத�� ேபா� அவ�க�ட� ேப�வைத� த�ர
ேவெற�த சமய�� வா��ப��ைல. ப�� ����
சமய��� அவசரமாக� ெச�� அைழ�� ����
��வேதா� எ� கடைம ���� ���
அ�வலக� ���� ந��ர�� ������ �ைழ��
ெபா�� ���� ெகா����பா�க�. என���
�ழ�ைதக���� உ�டான உற��, உைரயாட��
�க� �ைறவாகேவ இ��த�. இத� �ப�த� அ�மா
வ�த ெபா��, அவ� �ழ�ைதக�ட� உைரயா��
சமய�க�� தா� என�� ��ைமயாக� ���த�.
அ�மா�� ��மண வா��ைக��� �ற� அவ� கா�
பயண�ைத� த�ர ெவ��லக�ைத� பா��த த�ண�க�
�க �க� �ைற�. �க� ெப�ய �������தன���
அ�சா�ேய அவ� தா�. நா� ���க உைழ��. அ�த
உைழ�� ம��ேம ���ப��� ஆதாரமாக இ��த�.
அவ� உட��� எ�ண�� உைழ�பத�ெக�ேற மா��
ேபான காரண�தா� ப�க�� ஊ�க� ����� �ட�
ெத��� ெகா�ள ஆ�வ��� நா�பதா�� கால�ைத�
க��தவ�.

அவ���� பயண� எ�றா� பய� ����� சமா�சார�.
கன�த உட�� ப��� எ��பதா� ஆைசக� இ��தா��
அவ�� உட�� ஒ��ைழ�ப��ைல.
ெவ��லக� எ�பேத அ�பா�� மைற���� �றேக
அவ��� வா��த காரண�தா� ஒ� படபட��
அவ���� இ��� ெகா�ேட�����.
சாைல�� படபட��� வாகன�க� �ட அவ����
பய�ைத� த���ற ���ைல�� வா��த காரண�தா�
கவனமாக� கா�� அைழ�� வ�ேத�. ஒ�வ�� மா�ற
��யாத �சய�கைள அ�ப�ேய மா�றாம� நா�
ஏ��� ெகா�வ�� ஒ� வைக�� ந�ல� தாேன.
ஆனா� அ�மா�ட� மாறாத ெகா�ைக ஒ�� உ��.
“ெப�ணா�� �ற�க��டா�. ெப� �ழ�ைதக�
எ�றா� ஆகா�”. காரண� அவ�� �யர�கைத �ன�
ெப���வ�ைற �ளமான� உயரமான�� �ட.
க�ட�ப�வத�ெக�� �ற�ெப��பவ�க� ெப�க�
எ�ற ெகா�ைகைய இ�� வைர��� அவ� மா���
ெகா�ள� தயாராக இ�ைல.

நா� இதைன உண�����த ேபா��� ேப��கைள
���� ெகா��க மா�டா� எ�� �ைன�ேத அைழ��
வ�ேத�. �ழ�ைதக� �ற�த ேபா� பா��த �க�ைத�
பல வ�ட�க� க���� பா��த ேபா� �ழ�ைதக��
ேதா�ற��� ெசா��� ேபானா�. �� �க�ைத� பா��த
இ�வ� �ல� ��ற ேபா� ஒ�வ� ம��� எ�தாக
ஒ��� ெகா�ள, ெதாட��� வ�த நா�க�� அவ�க��
ஒ���ேபாக இய�பாக�தா� ேபான�.
பல சமய� ���ைற �ன�க�� பா�� ேப��க��
உைரயாட�கைள� பா����ற வா���� �ைட�தா��
அ�வலக� �ைம�� காரணமாக ���� இ��க
வா���க� அைமயா�. அ�த� ெப�ய ���� ம�ற
இட�கைள��
�ட
வாச��
அம�����பேத
அ�மா���� �����.
����� ெவ�ேய இ��த ெப�ய ேவ�ப மர� கா���
�கேம அவ���� ேபா�மானதாக இ��த�. வாச��
���ேக காைல ���� ெகா�� ெவ��ைல� ைபைய�
���� ைவ��� ெகா�� ெம��வ�� எ��ைல
அ�ேக
உ�ேள
ேதா�ட��
ம���
����ெகா����ப��, ெத��� ெச��� ஆ�கைள

ேவ��ைக பா���� ெகா����ப��
வா��ைகயாக இ��த�.

அ�றாட

இ�ேக இ��� தா� �ர�சைன ெதாட��ய�.
உ�ேள �ைளயா��ெகா������ ���ைதக� க���
ெகா�ேட வாசைல ேநா�� ஓ� வர, �ர��� ெகா�ேட
வ�பவ� ெவ���ற ச��� வ�ேய வாச��� வர
காைல ���� ெகா������ அ�மா��� ஒ�ெவா�
�ைற�� காைல மட��வ��, ���� ���வ�ெமன�
��ய ேவைலைய உ�வா�க� ெதாட��ன�.
��� வ���, ��� வ�ைய�� �ர�தரமாக
இ��தவரா� தா�� ���க ��ய��ைல. எ��சைல
உ�வா��னா�� அவரா� ேவெறா� இட�ைத�
ேத��ெத���
உ�கார
மன��லா�
க�த�
ெதாட��னா�. இத�� ேமலாக அவ���� ேப���
�ைண�� ஆ�க� இ�ைல.
ப�க�� ��க�� இ��தவ�க�� நாக�க ேப���,
ெகா�� பாைஷ�� �ேனாதமாக� ெத�ய அைத��
���பாம� வான�ைத ெவ��க� ெதாட��னா�.

நா�ப� வய��� ேம� நா����� எ�பைத� ேபால
அ�ப� வயைத ���� �ழ�ைதயாக மா�� த�ண�
எ��றா�க�. ���ல��கைள� த���� நா�ப�
வய���� தன�கான இட�ைத அைடயாதவ�க��
வா��ைகெய�ப�
இ��பைத
ஏ���
ெகா�ள
��யாம��,
அைலவைத
�ைற���
ெகா�ள
��யாம� அவ��ைதக�� ெதாட�க� ஆர����
����ற�. உட� ஆேரா��ய��� சவா�� இ�த
வய����ேத ெதாட����ற�.
இ�ேவ அ�ப� வய�� க� பா�ைவ �ைற��,
ெச���ல� �ற� இழ�� எ��சைல�� ஏ�க�ைத��
இய�பான �ணமாக மா�� ����ற�.
இய�பான
�சய�கைள
அ�ப����
ெகா����பவ�கைள� பா���� ெபா�� எ��ச�
உ�வா��. மனஉைள�ச� அ�கமா��. தைல�ைற
இைடெவ� �தாகரமாக உ�வா��. இ�த வய�� தா�
��ைய ம��ேம உணவாக ைவ�� வா��தவ�க��
வா��ைக�� வா���� வ������ �க� ெப�ய
ேபாரா�டேம ெதாட����ற�. �� தா� ேவ���
எ�ற மன�� இெத�லா� இ� ஆகா� எ�� வ���

ச�ைட ேபாட வா�ேவ நரகமாக மாற வா��க� ���ள
அ�� �ட� பலசமய� மா�����ற�.
�ல� பழ�க��னா� த�கைள மா��� ெகா��
����றா�க�.
பல�
த�க�
வா��ைகைய�
க��ர�கமாக
மா��
ைவ���
ெகா��
உட���பவ�கைள� ப��� எ��க� ெதாட��
����றா�க�. இத�� ேமலாக வயதானவ�க�ட�
உைரயா��
ெதாட��
ெமா�
���யமான�.
அவ�க���� ���த அவ�க� ����� �ைல��
இ��� ெபா�ைம�ட� உைரயாட ேவ���. பலரா��
இ� ��வ��ைல.
ஒ� சமய� “அ�ப�தா இைத� ேக��க” எ�� மக�
அ�ைடைய எ���� ெகா�� அவ� அ�ேக ெச�ற
ேபா� அ�மா�� �லக� எ�ைன� ��ைமயாக�
கவ��க ைவ�த�. மைன��ட� ேக�ட ேபா�
“இவ�க ேப�ற� அவ�க���� ��யைலயா�”
எ�றா�.
எ�ேக���� இ�த�
ெதாட��ேன�.

�ழ�ப�?

எ��

ஆராய�

�ழ�ைதக� ப����� ெச�றா�கேள த�ர அவ�க��
க�� ���ேதா, அவ�க�� ம�ற� ெசய�பா�க�
���ேதா அ�க� கவைல�ப��� ெகா�ட��ைல.
���பாக� த���வாக ஒ��� ேபானதா� உற�க�
�ட வ�ட���� ஒ� �ைற எ��ற ���� இ��த
காரண�தா� �ேட வா��ைக ப����டேம உலக�
எ�பதாக வள��� ெகா����தா�க�
த�ைழ ஆ��ல���� இைடேய பய�ப����
ெகா����தா�க�. ப�� ெகா�����த க����ழ�
அவ�கைள அ�ப� மா�����த�. ��ய ெமா���
அவ�க�� பழ�க வழ�க�க�� அ�மா��� அ�க�
�ழ�ப�ைத உ�வா�����பைத உண��� ெகா�ள
���த�.
எ�லாேம ��ன� ��ன �சய�க� தா�. அ�ேவ
ஒ�ெவா� �ைற�� �ேனாதமான �ர�சைனகைள
உ�வா��ய�. இ�� உ���� ேவைலவா���க�
�ைற�� மாவ�ட�க�,. மா�ல�க� தா�� ப�ேவ�
நா�க��
வாழ
ேவ��ய
���ைல��
உற�க����டான ம�யாைத எ�ப� த�ேபா� �ல
��ட ெதாைலேப� அைழ��க� தா� உ����ட�

ைவ���ள�.
இ�த� ெதாட��� ெதாட�� ெமா�ேய �ர�சைன எ��
அ�ேக அ�த� ச����� அ�பட� ெதாட����ற�.
ெவ�நா�க�� வ��பவ�க��� இ�த ெமா��
ெதாட�� �ர�சைன எ�றா� த�ேபா� இ�ேக உ�ள
க����ழ� எ�ப� �ேனாத கலா�சார�ைத வள����
ெகா����பதா�
ெமா���
த�ைம
மா��
ெகா�ேட�����ற�.
�ழ�ைதக�
������
�ைளயா��
ெகா����பா�க�. ���� க���� அவசர���
“அ�ப�தா ஒ� பா� ��” எ�� க��� ெகா�ேட
ஒ�வர இவ� �ழ�ப��ட� எ�னெவ�� அ�யாம�
வாச��� அ�ேக ப��� இ��பா�. எ����காமேல
தைலைய� ���� பா��பா�. க�ைன ���� ெகா��
அவ�க� வ�� ேவக�ைத� பா��� ேவகமாக எ����க,
வ�த ேவக��� ஒ�வ�ட� ஒ�வ� ���� ெகா�ள
ரசபாசமாக� கா��க� மா����.
ெபா�� ேபாகாத சமய��� �ழ�ைதகைள அைழ���
ேபச� ெதாட��வா�.

அவ� ேக��� ேக���� இவ�க���� ெத�யா�.
இவ�க� ெசா��� ப��க� அவ���� ��யா�. ராஜா
கைத ெசா��� ேபா� ���ேக ஒ�ெவா�வ��
ஒ�ெவா��தமாக� ����� ேக��க� எ��ப
அவ���� �ழ�ப� வ�����.
அவ� ஒ��� ��வா�. கைட�யாக இவ�க� நா�க
உ�க��� ைர�� ெசா�ல��மா? எ�பா�க�. ேப�த
ேப�த ����� ெகா�� ேக�பா�. ெமா� ��யா�.
�வரா�ய� இ��கா�.
“ஏதாவ� கைத ெசா���க அ�ப�தா” எ�றா� இவ�
ெசா��� வ�டார வழ��� த�� வா��ைதக�
அவ�க���� ��யாம� அ� ���� அ���னா?
எ�� ெதாட� ேக��கைள எ��ப அ�மா���
அ��பா� ���. இர�� மாத� இ����ேற� எ��
ெசா����� வ�தவ� ஒ� மாத��� ெச�� ��டா�.
மைன� �ல� �சய�கைள� ���� ெகா��
உற��ச���க�
உைட��
�த�கைள�
ப��
ேயா��க� ெதாட��ேன�. அத�கான ப�� அ�மாைவ
ெகா�� ேபா� ��ட த�� ���� என���

�ைட�த�.
அ�மா�ட� த�� மக� ேவகமாக வ�� “ஏ� �ழ�
�ேழ ப�” எ�றா�.
அ�மா ட�ெக�� ம�லா�க ப��க ெந��� ஏ� ெதா�
ெதா��� ���க என��� பா� உ�� வா�� வ��
��� ��ட�. அ�மா ����� ெகா�ேட “இ�டா
���ற ப���ேற�” எ�� ெசா���ட அவ� ஆ�ட�
ெதாட��� ெகா�ேட���த�.
கா�வ�, ���வ�, பயணஅ��� �� அவ��
ெந��க��, ேபர�� வா��ைதக�� அவ���� ��ய
உ�சாக�ைத�
த�தைத�
கவ����
ெகா�ேட
அவ�க�� உைரயாடைல கவ��த ேபா� �ல
மாத�க��� ��� ப����ட ந�ப�ட� ேப�ய�
அ�ேபா� எ� �ைன�� வ�� ேபான�. ந�ப��
அ�ண� அெம��கா�� �ர�தர� ����ைம ெப��
இ����றா�.
ெதாட�க��� ஊ��� வ�ட���ெகா��ைற வ��
ெகா����தா�. கட�த �லவ�ட�களாக வ�வ��ைல.

அவைன� ச�த��த ேபா� “அ�ண�
வ�வ��ைலயா?” எ�� ேக�ேட�.

�����

“அ�மா ேவ�டா� எ�� ெசா����டா�” எ�றா�.
காரண� ேபர���� ேப����� தா�தா பா���ட�
உைரயாட த�� ெத�ய��ைல. இவ�க��� அவ�க�
ேப�� ஆ��ல�ைத� ���� ெகா�ள� ெத�ய��ைல.
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26. ேபா�� அைம���

அ�வலக��� எ�த ேவைள���தா�� �ன�ேதா��
ம�ய� ��� ம��� ���� இ��ப� ேபால�
பா���� ெகா�வ� வழ�க�. அ�த ேநர� ப�� ���
�வ�� ����� வ�� ேநர�. ஒ�வ� ம���
�லசமய� தாமதமாக வ�வா�.
காரண� ப�� ��ட�� ேநராக �ைளயா��
ைமதான����� ெச�� கைள��� ேபா�� அள���
�ைளயா� ��� வர ம�ற இ�வ�� வ��
����றா�க�. ப���� ஆறாவ� வ����� ேம�
தா� மாணவ�கைள �ைளயா�� ைமதான� ப�க�

அ�����றா�க�. ஒ�� �த� ஐ�தா� வ���
வைர��� வ��� ேநர��� ��ெரன ஏேதாெவா�
�ைளயா�ைட �ைளயாட� ெசா�� க�கா��ேபா�
வ��பைற�� அ��� ����றா�க�.
ஆனா� ���� ��தவ���� ப��ைப� ேபால
�ைளயா���� அ�த ெவ�. ப��க� �றைமக�
ெகா�ட �ழ�ைதக� உ�வாவ� இய�ைக த�த வர�.
ஒ�ெவா� �ைற�� ஆ�ச�யமாக இ����. ப���
இ�லாமேலேய அவ� கா��� ஆ�வ��, �ய����
�ய��� ஆ����. தைட ெசா�லாம� அ�ம��பதா�
அவராகேவ �ய����� ெகா������றா�.
எ�க� ����க�ேக ப�� உ�ள�.
அ�காைம� ப��ெய�ப� �ழ�ைதக��� ம��ம�ல
ெப�ேறா�க����
ஆ�ரமா�ர�
ச�ேதாஷ�ைத
தர���ய�. ப������� ெதாைல�� இ���
வ�பவ�க� ப�� பா�ைட��, ப�� வாகன�க��
வ�� ேபா�� �ழ�ைதக�� அவ��ைதகைள��
பா���� ெகா����பதா� நக��ற வா��ைக�� இ�
ேபா�ற அ�பவ�க� ஏற��ைறய நரக�����

சமமானேத.
எ�க� ������� ப���� ஐ�� ��ட�����
நட�� ேபா� �டலா�. ஆனா� அவ�க� ������
�ைழ�� ேபா� அவ�க�� அ��ைப பா���� ேபா�
ெதாட�க��� பாட� �ைம�� தா�கேமா? எ��
�ைன��� ெகா�ட���. ஆனா� நா�பட அவ�க��
�கவா� த�ைமைய உணர ைவ�த�.
�ராம��� ப��க�� ஐ�� �ேலா ��ட� ��வ��
�ல� ப���� வ�தவ�க��, ��ட �ர�ைத கட��
வ�தவ�கைள�� பா��த வா��ைக�� எ�க�
�ழ�ைதக�� அ�ேக உ�ள ப���� �ர�ைத�
கண���� ேபா� ெப�ய �ர��ைல தா�. ஆனா�
இ�� �ழ�ைதக�� உட� வ��� த�ைம
மா���ள�.
ஓ� �ைளயா�ய கால� மைலேய���ட�. �� தா�
ைமதான�. க����, ெதாைல�கா���� தா�
�ைளயா��� ெபா��க�. இ�ேவ �ழ�ைதக��
க�கைள��,
கவன�ைத��
����
ெகா�ள
அ��பைட ஆேரா��ய�� அேதாக�யா���ட�.

ந��தர வா��ைக�� ���ய ��க��, ேபாரா�ட
வா��ைக�� ஓட ைவ��� ெகா����க நா�
����ய வா��ைகைய �ட� �ைட�த வா��ைகைய�
த�க ைவ�பேத ெப��பாடாக உ�ள�. ஒேர இட���
உ�கா���
பழ�
��ட
�ழ�ைதக�ட���
ஆேரா��ெம�ப� அளவாக�தாேன இ����.
“அைடேகா�யா�டா� எ�னடா ������ேள?” எ��
ேக�� ெவ�ேய �ர��ய �ராம�� வா��ைகெய�ப�
த�ேபா� “ெவ�ேய ேபாகாேத. க�� மண�
ெத�யாமா வ�றவ� ேமாத ேபாறா�” எ�� பய��
வா�� வா��ைக�� �லவ�ைற இழ�� தா�
�ழ�ைதக� வளர ேவ��யதாக உ�ள�.
நா� தா� காரண�.
இ��� ஒ�வைக�� நா� உ�வா�� ைவ���
ெகா�ட வச�கைள ேயா��க ைவ���ற�. எ� நம���
ேதைவ?
எ�பைத
�ட
ந�
�ழ�ைதக�
ஆைச�ப���றா�க� எ�பத�காக ஒ�ெவா�றாக�
ேச��� ைவ�க அ�ேவ �����ட கால�����
ேதைவயாக�� மா�����ற�.

இவ�க� ���� காைல ஆ� ம��� எ��த� �த�
எ�ேபா�� ேபால� பரபர��� ெதா��� ெகா���. பல
சமய� கைரைய� கட�க� ேபா�� �யைல� ேபால
ஒ�ெவா� ��ட�� ��லாக நக��. ஆனா�
������ நட��� ப�சாய���க�� நா� கல��
ெகா�வ��ைல.
காரண� நா� தா� கைட��� ��� ேபான ப�� ேபால
மா���� அபாய���பதா� த�� ��� ேவ��ைக
பா��பேதா� ச�.
������ ��� ேப�க� இ����றா�க� எ�� தா�
ெபயேர த�ர ��ப� ேப�க� இ��பைத� ேபாலேவ
ஒ�ெவா� �ைற�� கேளபர�ப�����றா�க�. ஓயாத
ேப���, ���த ��யாத ச�ைடக��, �டாத
ேக��க�மா�� காைல�� இர�� ம� ேநர�����
������ ஒ� ேபா��கள �ழைல ெகா�� வ��
����றா�க�.
ப�� வய�� நாெம�லா� இ�ப�யா இ��ேதா�? எ�ற
வயதானவ�க� எ�ேபா�� ெசா��� ேக��க�
மன���� வ�� ேபானா�� ெவ�ேய கா���

ெகா�ளாம�
நடவ��ைககைள��
வ�வ���.

அவ�க��
கவ����

ஒ�ெவா�
ெகா�ேட

எ�ன ெச���றா�க�? ஏ� ெச���றா�க�? எ�ற
இர�� ேக��க���� �ன�ேதா�� ஏராளமான
ப��க�� உடன�யாக� �ைட�� ����ற�.
�வ�� காைல எ��த� �த� ப����� ெச�வ�
வைர��� உ�டான ஒ�ெவா� அ���� எவேரா
ஒ�வ�� ச�த� ஓ�������. ேதைவ�����றேதா
இ�ைலேயா எவேரா ஒ�வ� ம�ெறா�வ�ட��
வ����ப�� வா��ைகயாகேவ உ�ள�. ���த��
��யா�. அ��ைரயாக� ெசா�னா�� எ�பட��
ெச�வ��ைல.
“வ��தவா� வா�வா�” எ�� �ைன��� ெகா��
கவ��தா��
கைட���
அ���
ேதா���
ேபா�����ற�. ச�ைடக� உ��ரமா� எ�னேவா
நட�க� ேபா��ற� எ�� ேயா���� த�ண���
ச�ம�த��லாம�
ெவ�ைள�ெகா�
பற�ப��,
எ��பாராத சமய��� வா� ச�ைட�� ண� ட� எ�ற

ச�த� ேக�ப�� வா��ைக எ�றா�� ஒ�ெவா�
�ைற�� ந� உ�ைர ைக�� ����� ெகா�� பா��க
ேவ��யதாக
உ�ள�.
எ��பாராத
சமய���
ைக����� ெகா���றா�க�. உ�ேள �ைழ�த நா�
தா� ப�� வா�க ேவ��யதாக உ�ள�.
“எ� ெப��ைல பா����களா?”
“எ��ைடய ேஹா� ஒ�� ேநா�ைட காணல”
எ�� ெதாட��� கைட��� “எ� ஜ��ைய இவ�
ேபா�����டா�” எ�ப� வைர��� நைக��ைவ���
ப�ச��லாம�
ஒ�ெவா�
நா��
நக���
ெகா�ேட�����ற�.
ெவ��
ேக��களாக
வ��ெகா������
அவ�க�� ஒ�ெவா� எ��பா���க���� நா�
க��� காணாம� இ��தா�� ����க� வ��. நா�
க�� ����� த���ேற� எ�றா�� “ஆமா ��க
க�� ���� த�வத��� எ�க ப����ட�
ஆர�����வா�க” எ�� ேநா பா� ஆ��� த��ர��
நட���.

அவ�க� ேத���ற அைன��� அ�ேக தா� இ����.
ஆனா� ெசய�க�� அவசர��, ெபா�ைம��ைம��
கேளபர�ப��த
நம��
அ�க�
ேகாப�ைத
உ�வா��னா�� �வ�� ப����� ெச�ற��
��ைட�
கவ��ததா�
������
�ல��
அைம�ெய�ப� நம��� தா�க ��யாத ெவ�ைமைய
உ�வா����ற�.
�ழ�ைதக� ப����� ெச�ற�� ��ைட கவ��தா�
�க� ெப�ய அைம� ெத���. இ� ெவ�மேன அைம�
எ�� ம��� ெசா�� �ட ��யா�. நா� கைதக��
ப���� ேபா��கள� ���� �ல�� அைம�ைய�
ேபால�தா� இ����ற�. இைர�� �ைட���
��தக�க��, ஒ��க�ற ேமைஜ�� ஓர��� �ட���
��தக�க�ெமன எ�ெக�� கா��� ஏேதாெவா�
��தக�க�. ெதாட�க��� அ�வலக�ைத� ேபால
ஒ��ைக ������ ெகா�� வ���ட ேவ���
எ�� �ய���த ேபா� ��� ெபய��� �க� ���க�
காய� ப�ட� தா� ��ச�.
��தக�கைள� ெசா�� எ��றா�க�. ஆனா� ������
��தக�க� ம��ேம ெசா�தாக இ����ற�. ப��

��� வ�� ெபா�ேத �ம�� வ�த ைபகைள �ைல��
��� எ��� ��� அ�ப�ேய உைடகைள� �ட
மா�றாம� தைர�� ப���� ெகா�� இர��
காைல�� அ�ேக உ�ள நா�கா��� ��� ைவ���
ெகா�� �� ேவக��� �ழ�� �� ���� கா�ைற
அ�ப���� ெகா����தவ�கைள� பா���� ேபா�
ேகாப��� க�������ேற�.
ெச�ற ஆ��, “அ�பா, ெகா�ச ேநர�” எ�றா�க�.
ஆனா� இ�ேபா� “ஏ��பா ெட�ச� ஆ���க.பா���
ஓ�யா ேபாக�ேபா��? அ�ேக தா� இ����”
எ��றா�க�. இ� ேபா�ற சமய��� அைம�யா�
இ��தா� தா� ந� ஆேரா��ய�ைத நா� கா�பா���
ெகா�ள ����.
இதைன� ெதாட��� வ�� ேநரைல�கா��க� தா�
���பட� ேபால நகர� ெதாட���. ஒ�வ� ேம�
ஒ�வ� ப��க �ய���க அ��தவ� அலற அ�ேக
உ�ள ேமைஜ நகர, ைவ������ பா��ர�க� உ�ள,
உ�ேள���� வ�� �ர�ட� ச�த� என நட��
ெகா������ ரணகள�ைத� �����பா� ர��க�

க��� ெகா�ட �றேக எ� �� �ைறய� ெதாட��ய�.
இ� ேபா�ற சமய�க�� தா� ச�ப கால��� அ�க�
பர���ள “ஒ� ��ைள கலா�சார�ைத” �ைன���
ெகா�வ���. �ராம������ நக��� வ�தவ�க��,
நகரமயமா�க��, இட�ெபய��� த� ம�த�க����
பல�தமான �த��ர�கைள வழ����ள�.
ஓரள��ேக�� சா� ���யாச�ைத மா��� ெகா��
வ���ற� எ�பைத� ேபால அவரவ� �����
�த��ர�ைத ��ைமயாக அ�ப��க ைவ���ள�.
����ய உைடக�, ����ய ேநர��� உண� என
உ�வான
காலமா�ற�க�
கலா�சார�
எ�ற
வா��ைதைய� கா� வா�� ��ட�.
அ��த ����� ெத��� ��ேமா? எ�ற பய� மா�
��ட�. ச�� ���க� பர� ��ேமா எ�ற அ�ச�
ேபா���ட�. ஊ� ���க� கா����� ��வா�க�
எ�ற எ�ண� மா� எ��ய அைன�ைத��
இய�பான
வா��ைகயாக
மா���
ெகா�ள
�����ள�. இ�ேபா� �������தன� எ�றா�
கணவ�, மைன�, �ழ�ைதக� ஒ� ������

இ��தாேல அ�ேவ ெப�ய சாதைனயாக மா���ள�.
ஆனா� நா� இழ�த �������தன�க� உ�வா��ய
“அளவான ��தைன ���த ஒ��ைம” எ�ப� மா��
ேபானா��
த�
நப�க��
�த��ர��,
����யவ�ைற அ�ப��க� �ைட�த வா���க��
அ�க����ளன. நாக�க ச�கமாக மா����ள�.
இத� ெதாட���யாக� ெப��பாலான ��க�� ஒ�
��ைள கலா�சார� எ�ப� இய�பான ஒ�றாக
மா���ள�. இத��� ��னா� ச�க, ெபா�ளாதார,
உட� ��யான எ�� பல காரண�க� இ��தா�� ஒ�
��ைள ம��� ைவ����பவ�க� அ�ப����
��ப�க� ெசா�� மாளா�.
���பாக� �ழ�ைதக�� உட� ஆேரா��ய� எ��ற
���� ��� �ர�சைனக� உ�வா�� ேபா� ����
உ�வா��
பத�ட��,
அதனா�
ெப�ேறா�க�
அைட�� மன அ��த�ைத� பல ���ப�க��
பா���� ெகா�� தா� இ����ேற�.
�ல மாத�க��� �� ந��ர�� ந�ப� அைழ�த

ேபா� ��க கல�க��� அைலேப�ைய எ��த ேபா�
அவ��
அ��ர�தா�
�த��
ேக�ட�.
ப���ேதாழ� எ�பதா� அவ�� ���ப �பர�க�
அைன��� ெத���. மைன��ட� ச�ைட ேபா��
��ேவ இ�லாம� ேபா�� ேபா� அைழ�பா�.
ஆனா� இ�த �ைற அவ� ைபய� ம���வைன��
��ர ���ைச� ���� ேச�����பதாக� ெசா�ன
ேபா� அவசரமாக ஓ�ேன�. அ�த� ெப�ய
ம���வமைன�� வாச�� இ�வ�ேம ���
ெகா����தா�க�. இ�வ� க���� ��காம�
க��ர
வ���
ெகா����த�.
இவ�கைள�
ெபா��ப��தாம� �����ட ப���� உ�ள
ந��ைஸ� ேபா�� பா���� ேப�ய ேபா� இவ�க��
��டா� தன�ைத� ���� ெகா�ள ���த�.
��� நா�களாக மல� க��காம� இ��த ைபயைன
இ�வ�ேம க�� ெகா�ளாம� இ��த� �ைள�
இ�ேபா� இ�ேக ெகா�� வ�� ������ள�.
ஏ�கனேவ ப�� வய� ைபய� ேநா�சானாக
இ����றாேன?
ஒ�
��ைளைய
வள����ற
ல�சணமா? எ�� பல�ைற �����ேள�.

“ேட� ��ன வய�ல நா�� இ�ப��தாேன இ��ேதா�”
எ�� ச�ைப�க��� க�������றா�. ஆனா� இ��
தா� அத�கான ��ைமயான �ைட என���
�ைட�த�. இ� ைபய�� ஆேரா��ய� சா��த
�ர�சைன ம��ம�ல.
நா� ேத��ெத����ள வா��ைக �ைற�� ேச���
அட����ள�. ��தாரமான ��க� மைற��
��ெப�� ������ வாழ ேவ��ய ���ைல��,
ஆதரவ�ற அ�ைட ��க� எ� எ�லா�� ேச���
������
�ட�க
ைவ�க
உ�வா��
மனஅ��த�ைத� ேபா�க இ�� உத��ெகா������
ஒேர சமா�சார� இ�த �� ெப��க� தா�.
ேபச ��யாத ெபார�கைள ெந��ெதாட� ெகா��
வ�� ����ற�. ஆட ��யாத ஆ�ட�கைள�
�ைர�பட�க� கா���க, ப�� �ைற பா��த
கா��ெய�றா�� க� இைம�க மற�� ���பேம
ெப���பா�பா� அட�� ����ற�.
ந�ப� இர� ேவைல ���� அ�காைல வ�தா��
அவ� பா���� கா��க� ெதாட��, அவ� மைன�

பா��க ����� ��ய� எ�� நா� ���க
ஏேதாெவா� கா��க� ஓ��ெகா�ேட�����ற�.
பாவ��� சா��யா� ���� �ழ�ைதக� இ��க�
���ப���
அ��பைட
ஆேரா��ய�
அேதாக�யா�����ற�.
கவ��க
ஆ��ைல.
கவ���� ெசா�ல�� இ��பவ�க��� ேநர��
இ�ைல. இத�� ேமலாக� ப��க�� ெகா��க�ப��
����பாட�க� எ�ெறா� ெப�ய ெகா�ைம ஒ��
உ��. பால� ப�� ப���� �ழ�ைத�� வய�
அ�கப�ச� நா�� வய� �ட ���� இ��கா�.
ைகவ��க இர�� ம� ேநர� எ�த ைவ���
ெகா�ைம தா� இ�ேபா��ள ந�ன க��.
“�� ெவ�ேய �����வா�க” எ�ற பய� பா�.
ெவ��� �� எ��ற ���� க��கைள உட�����
அட�க, அ�ேவ பழ�கமா� �ட� �����ட
நா�க���� சம��ைல மா�� ேபா�����ற�.
காைல�� அவசரமா� ஓட ேவ���. மாைல��
����� வ�த�� எ�த உ�கார ேவ���.
�ழ�ைதக��� �ைளயாட ேநர��ைல.

�ைளயாட ���ைற �ைட�தா�� ெவ�ேய ெச��
வர இட�� இ��ப��ைல. ஒ� நக��ற ந��தரவ��க�
எ�றா� இழ�ைப ெபா��ப��தாம� இய�பாக வாழ
க�� இ��க ேவ���. �ன�ேதா�� ��ைட ���
நக��தா� தா� அ�பா���� கா�. அ�தைன ேப�க��
��ைட ���� �ள��னா� அ�மா��� ��ம�.
எ�ேக ெகா�ச ����? எ�ேபா� ேபச ����?
இ��பைத
ைவ��
வாழ
�ைன�பவ�கைள
இயலாைம�� ெவ��பா� எ��றா�க�.
எ�லாவ�ைற��
ெப�றவ�க��
உைழ��� பல� எ��றா�க�.

வா��ைகைய

ஆனா� இ�வ�ேம �த��ர��� ெவ��பாடாக�
த�கைள மா��� ெகா�ள� ெதாட��� ேபா� தா�
இ�ேக பல���� வா��ைகேய மா�����ற�.
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27. ேப� ம���

���
நா�க�
ெதாட���யாக�
ப����
���ைற���தா� ���� க�டாய� இ�த உைரயாட�
நட���.
“எ�ன�கடா…… எ��� ப��க, எ�த ேவ��ய�
எ��� இ�ைலயா?” எ�� ேக�டா� ச�ெட��
�வ�� ஒேர �ர�� ெசா�வா�க�.
“�ளா� ெட�� எ��� இ�ல�பா”
அ��� இ��� மாணவ�கைள� ப��ைசக� தா�
ப��க ைவ��� ெகா������ற�. எ��ட�

ஒ�பதா� வ��� வைர ப��த ஒ�வ���� ப��ைச
எ�றா� கா��ச� வ�� ���. ம�ற� ப��ைசக��
க�� ெகா�ளாத ஆ��ய�க� காலா�� அைரயா��
சமய��� இ��� வ�� உ�கார ைவ�� ��வா�க�.
ப��ைச�தா�� ஏதாவ� எ�� ைவ எ�பா�க�. ‘ஆ�
பா�‘எ��ற ���� வ�தவ� ப�தா� வ���� ஓ�ேய
ேபா���டா�. மா�ய உல�� இ�ன�� மாறாம�
நம� க�����ட� இ�ப��தா� இ����ற�. ச�ப
காலமாக�தா� த�யா� ப����ட�க�� ப�தா�
வ���� ��ைமயான ேத��� ேபா���� எ�ற
பய�தா�
க����
க��
ெவ�ேய��வ��
மைற�கமாக நட�� ெகா������ற�.
+2 வ��ைப எ�தாக ஊ��த�� க������
�ைழ�தவரா? மனசா��ைய� ெதா��� ெசா���க�
பா��கலா�? �ன�ேதா�� பாட�கைள ஆ�வ��ட�
தா� ப��ேத� எ��? ஆ� எ�றா� ��க� கைட�
ஐ�� சத��த மாணவ�க�� ஒ�வராக இ��க����.
நா� பா��க� ேபாவ� �� உ�ள 95 சத��த
மாணவ�கைள� ப��ேய.

இ�த 95 � நா�� ஒ�வ�. எ� �ழ�ைதக�� அ�ப�
இ��� �ட��டா� எ�பத�காக� பாட���� அ�பா�
உ�ள �சய�கைள� பல �ைற அவ�க�ட�
உைரயா�வ���.
ந�கலா�,
ைநயா���ட�
ஜா�யா� ேப�வ���. ��� வைள��� பாட�
ெசா���
க��ைத
ெம�ல
அவ�க����
����வ���.
மாறாத ஆ��ய�கைள� ேபால ந� பாட���ட�க��
மாற��ைல.இ�ேக சாப�க� தா� மாணவ�க���
வரமாக உ�ள�. இத��� ��� ெகா�� �ற�பான
ேத��� ெப�றவ�க��� ம��ேம இ�ேக எ��கால�
�ரகாசமாக உ�ள�. �ரகாசெம�ப� உடன�யாக
ேவைல
வா���
�ைட�க���ய
�ைற���
ெச�ல���ய ப���� ேசர உத�வ�.
நா� ப��த ேபா� த��, ஆ��ல�, கண��, அ��ய�,
வரலா� என ஐ�ேத பாட�க�. அ��ய� பாட���
இய��ய�, ேவ��ய�, உ��ய�. இ� த�ர வரலா�
பாட���
த�யாக�
���ய�.
இ��
பாட���ட�க�� த�ைம மா���ள�. ஆனா� அேத
பைழய க�. ஆனா� ஒ��� ���க�.

ப����ட�க�� த���பாட�கைள ெவ��தவ�
எவ�ேம இ�����க மா�டா�க�. ��சய� ஒ�ெவா�
த�ழா��ய�க�� ந�ல கைத ெசா��களாக�தா�
இ�����பா�க�.
வரலா���
ச�பவ�க��
�வார�ய�
இ��தேதா
இ�ைலேயா,
ஆனா�
வரலா���பாட�ைத நட��ய ஆ��ய� ச�பவ�கைள�
ெதாட�� ப��� ஆ�வ�ட� ெசா�ல� ெத�����தா�
�ல சமய� �வரா�யமாக இ�����க வா�����.
அ��ய�� மா�ற�கைள உணராதவ�க��, கண��
எ�பைத� க��� உ���� நாறாக மா��யவ�கைள��
ைவ��� ப��த பாட�க� எ��� மாணவ�க��
ஆ�வ�ைத� �������� எ�றா ந������க�?
ஆ��ல வ��� எ�ப� ேப� வர ைவ�ப�.
ேஷ���யைர� ப�� நட��� ேபாெத�லா� ���
டா���� பா��த பைழய பட�கைள� ப���
ேப��ெகா����த� தா� இ�ேபா� எ� �ைன���
வ���ற�. ஆ��ல இல�கணெம�ப� ஆலகால
�ஷமாக� தா� நட��யவ�க� ��யைவ�தா�க�.
ெமா�த��� ப�� மாத க��ைய ஊற ைவ�� ஊ��

��டா� எ�ப������? இ�ேபா�� அ�ப��தா�
இ����ற�. 2013 ஆ� ஆ��� இ��ய ெதா��
��ப��� சாதைனயான ெச�வா��� ஏவ�ப�ட
ம�க�யா� ���� மாணவ�க� த�க� பாட�க��
ப��க இ��� ஐ�� வ�ட�க� ஆகலா�.
பாட���ட�ைத எ��� ஆ��ய��� அ� ���� எ�த
அள���� ெத���ற� எ�பைத �ட அைத எ�ப�
மாணவ�க���� ��ய ைவ�ப�? எைதெய�லா�
����கா�ட ேவ���? எ�ப� ���க�பட ேவ���?
ேபா�றவ�ைற
உணர
வா����லாம�
பாட�
��ட�க� தயா��ப� தா� மாணவ�க��� வ��
ேச���ற�.
அ���
ம��ெப�க��காக�
தயா��க�ப�ட
ப�சண� ேபால�தா� இ����. ஐ�� அ�ல� ப��
ம��ெப�க���
ப���
எ��ய��
இ�த�
சாதைனக� மன�பாட��� மற�ேத ேபா����.
இேத தவ�க� தா� இ�ேக 25 ஆ��களாக நட��
ெகா������ற�.

க����ைற, ��ட�க�, அ�கா�க�, வ��ன�க�,
��பன�க�
எ�ற
ஏராளமான
ப�டாள�க�
இ����.ஆனா�
இ����
மாணவ�க���
���வ� எ��ச�� ஏமா�ற�� ம��ேம.
��� நா�க� ���ைற ��டா�� ��தக�ைபக�
ஏேதாெவா� �ைல�� அனாைத ேபால�தா� ����
�ட���.
�ன�ேதா��
வ����
ைவ���
ப��ைசக��, ெபா�� ேத��க���� பய�ேத தா�
இ�ேக �ழ�ைதக� ப����றா�க�. பாட����
அ�பா� உ�ள ேதட�கைள எ�த� பாட�� ெசா���
த�வ��ைல எ�பைத �ட அ� ���த ��த�க��
ஆ��ய�க��ேக இ��ப��ைல.
ஆ��ய�கைள� ேக�டா� ‘எ�க� �ைம உ�க����
��வ��ைல‘ எ��றா�க�. ��தக�ைத ைவ�ேத எ���
ேத��கைள ெவ�நா��� ைவ����ப� ேபால இ�ேக
�� ைவ�� எ��� ‘த��ைன��‘ மாணவ�கைள ந�
க�����ட� த���ள�.
ேத�� எ�ற ெபய�� பய�ைத உ�வா��, அைதேய
வள��� ப��� பாட�க� எ�றா� பய� எ��ற

�ைலைம�� வள����ேளா�.
மாணவ�க���� க���தர ேவ��ய ஆ��ய�க���
அவ�க�� தர� ���� அ�ய ேத�� ைவ�த ேபா�
ேத�யவ�க� எ�தைன ேப�க�? எ�தைன எ����
உ�வான�? அவ�க�� ேத��� சத��த�ைத� பா��த
�ற� தா� ந��ைடய ஆ��ய�க�� உ�ைமயான
தரேம ����ற�.
இவ�க� தா� தரமான மாணவ�கைள உ�வா�க வ�
க��� அள��� மாத ஊ�ய� ெப�� உைழ���
ெகா������றா�க�
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28. ம��ெப�க� எ�ெறா� ��ட�

“அ�பா வ�ற ச���ழைமய�� ப���� ெச�ல
ேவ���”
�வ�� ஒேர �ர�� ெசா�னா�க�. ஒ�வ� உடேன
�வ��� மா�����த கால�ட�� அ��� வ��
ச���ழைம நாைள ெப�தாக� �வ��� கல�� வ�ட�
ேபா�� ைவ�தா�. ம�ெறா�வ� அைலேப� அலார���
அ�த� ேத�ைய தயா� ெச�� ைவ�தா�. உசாரான
பா(�)���க?
அ�� தா� காலா�� ப��ைச�கான ம��ெப�க�
(RANK CARD) த�வா�க�. ெப�ேறா�க� ப�����

ெச�ல ேவ���. ��� ப���� ெப�ேறா� ஆ��ய�
��டெமா�ைற வ�ட�ேதா�� நட��னா�க�. கட�த
��றா��களாக அ� ���த�ப�� ��ட�. ���ய�
காரண� ெப�ேறா�க�� மேனாபாவ�. ��வாக�தா�
ஈ�ெகா��க ��ய��ைல.
அத��� ப�லாக� காலா��, அைரயா�� ப��ைச
ேர�� அ�ைட ெகா���� ேபா� ஒ�ெவா�
ெப�ேறா�கைள�� ப���� ேந�ைடயாக வரவைழ��
����றா�க�.
மாணவ�க��
தர�
����,
�ைறபா�கைள� ப��� ேபச ����. இ�த� சமய���
ெப�ேறா�க�� பா�ைவ�� ப�� ���த அவரவ�
எ�ண�கைள எ���தர ஒ� ��ண�ப ப�வ� ேபால
ஒ�ைற ெகா����றா�க�.
அ�த�
தா��
சகல
�பர�க��
ெகா��க�ப������. எ�த� பாட� �ர�சைனயாக
இ����ற�? எ�த ஆ��ய� பாட� நட��வ�
��ய��ைல? ேபா�ற பல ேக��க�. கைட�யாக ந�
எ�ண�கைள அ�� ப�� ெச�ய ����. ஒ�ெவா�
ேக����� நா�� ப��க�. ஏேதாெவா�ைற ��
ெச�ய ேவ���. அத� �ற� �����ட ேநர���

�����ட அைற�� இ���� வ��பா��யைர
ச���க� ெச�ல ேவ���. ��ைமயாக� ேபச ����.
நம���ய அ�தைன ச�ேதக�கைள�� ேக�கலா�.
ெச�ற வ�ட� ெச����த ேபா� நட�த ச�பவ�க�
�ைன��� வ�த�. ெச�ற வ�ட� ப�யா��ய �ல
ஆ��ையக� தா�� ���க ��யாம� ெச��
��டா�க�. நா�� ஒ� வைக�� காரண�. இர��
நாைள�� ஒ� �ைற ப���� நட��� அ�தைன
�சய�கைள�� ேக�� ெத��� ெகா�வ���.
அ�த�த வ��பா��ய�க�� தர� நம��� ����
���. ���த�படாத ����பாட�க�, ����ய
ேபா�� தாமதமாக வழ��ய ேநா��க�. உடேன
ப��ைச ைவ��� அவசர�க� எ�� அைன�ைத��
ஆ��ைய�� பா�ைவ�� எ���� ெச�வேதா� பல�
இ�ைலெய�� உடன�யாக� ப����ட ��வா���
பா�ைவ�� எ���� ெச�� ��வ���. எ�னா�
பா��க�ப�ட ஆ��ைய ������� நா�� ச��
தா�� தா� இ����றா�. இ�� வைர��� சாைல��
எ�ைன� ச���தா�� தைலைய� ����� ெகா��
தா� ெச���றா�.

ஆ��ய� ெதா�� எ�பேத மன அ��த� ���த
ெதா�� தா�. ம�தள���� இர�� ப�க� இ�
ேபால�தா� ெசய�பட ேவ���. ச�ேதகேம இ�ைல.
ஆனா�
ஆ��ய�க����
த��த
��ட��த�
இ�ைலெய�� பா��க�ப�வ� வ���� உ�ள
ெமா�த �ழ�ைதக�மாக இ��பதா� பல��� இ�த�
��ட��தைல ெசா�� ��யைவ�தா�� எ����
ெகா�வ��ைல.
“��த� ேபா�� �வ� ேபா��” எ��ற ���� தா�
ெசய�ப���றா�க�.
ஒ�
வார�
���க�
���த�படாம�
ைவ�����
ஒேர
நா��
வழ�க�ப�� ேபா� அைணைய� �ற�த�ட�
ெவ��ப�� ேவகமான த���� மா��ய ஜ�� ேபால
மாணவ�க� மல�க மல�க �����றா�க�. ச�யான
ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதகைள� தயா� ப���
����றா�க�.
சராச�
ெப�ேறா�க�
த�மா�
��ைளகைள�
ப���
எ��க�
ெதாட��
����றா�க�.
உடன�யாக வ���� ேத�� எ��ற ெபய��
ைவ�க�ப�� ப��ைச�� �ைற�த ம��ெப�க�

ெப�� ேபா� மாணவ�க� ப�� பா� ெசா�� மாளா�.
காரண� தாமதமாக வழ�க�ப�� ேநா���க�
எ�பைத� ச��� தாமதமாக�தா� க�� ெகா�ேட�.
இவ�க� ��தக�கைள ைவ�� ப��த ேபா��� பல
சமய� த�மா� ����றா�க�.
அ��த�ப�ட �ைமைய� தா�க ��யாம� அவ�க��
த��� எ�ப� எ���� எ�த ��யா�.
காரண� இ��ய க�� �ைறெய�ப� எ��யைத
ப��� வா�� எ��ப� தா� நைட�ைறயாக இ���ற�.
ெசா�தமாக எ��� ேபா� ம��ெப�க� �ைறவாக
வழ�க�ப�வைத� பா���� ெகா�ேட���பதா��
உ�டான மன உைள�சைல ஒ� நா� ெச�� ெகா��ய
�ைளவா� அ�த வ�ட� �ல ஆ��ையக�� தைல��
ேம� க�� ெதா�க� ெதாட��ய�.
வ�ட இ���� அ�ேவ அவ�கைள� பத� பா��க��
ெதாட�� ��ட�.
காரண�
அவ�க���
வழ�க�ப�ட
எ�த
வா���கைள� ெபா��ப��த தயாராக இ�ைல

எ�பேதா� மாணவ�கைள� �ைற ெசா�வைதேய
வழ�கமாக�
ெகா����தன�.
இ�த
�ைற
வ���வா�யாக�
����
ைவ��,
ஒ�ெவா�
வ������ �����ட ேநர�ைத ஒ������தா�க�.
காைல�� இ�வ����. ம�ய� ஒ�வ���� எ��
���� ைவ����த காரண�தா� ��ைமயாக ����
இ��க
ேவ��ய
���ைல.
இவ�கைள�
ெபா��தவைர��� மக�தான ம����. காரண�
ம��ெப�க� ���த பய��ைல எ�பேதா� அ�த�த
வ��பா��ய�க�ட� ெப���ள �ற��� ச�ைகக�.
ந�றாக� ப��பவ�க� தா� வ����தைலைம. இ�
த�ர �மா�� ேபா���� �ளா� நட��� சமய���
க�� இய�க ����ைம.
��� பாட�ைத�� மாணவ�க��� வா����
கா��த� ேபா�ற பல ச�ைகக�. இவ�க���
வ���� ெகௗரவ� சா��த �சய�க�. ���� இர��
ேப�க� இ�த ேவைலகைள� ெச�வதா� அவ�க����
தா�க ��யாத ெப�ைம. ஒ�வ��� அ� ���த
கவைல மன���� இ��தா�� அ�கமாக அல���
ெகா�வ��ைல.

“� ஏ�டா �ய�� ெச�யவ��ைல?” எ�றா� ட�
ெக�� ப�� வ��.
“�த� ேர�� எ���ற��க தா� இ�த ேவைல
ெச�ய���னா ம�தவ�க எ�லா� ��டாளா�பா?
ெமாத�ல ��கைள ந�லா� ேபச� ெசா���க�பா?
யா�ேம பாட�ைத� த�ர ேவ� எைத�ேம ேபச
மா��றா�க. எ�கைள�� உ�ேள ேபச �ட
மா��றா�க.”
உடேன ம�ற இர�� ேப�� இ� ேபா�ற சமய���
ேச��� ெகா�� ர��� க�ட� ெதாட�� ��வா�க�.
“இவ��� எ�ப� பா��தா�� �ளா� ��ல
கைதயள�க���பா. �� பாட�ைத நட��� ேபா�
அைத� கவ��காம� ம�ற எ�லா ேவைலகைள��
பா���� ெகா����பா�.” உடேன ��ய ேபா��கள�
உ�வா��.
அம� ெவ�ள��� நா�க� இ�வ�� அ���� ெச�ல
நா� தா� இவைள கைர ேச��தாக ேவ���. வா�
வா��ைதக� ைக கல��� ெதாட��� பாய�

ெதாட��� ேபா� அவ�ட� ெவ�ேய ஓ�� த���க
ேவ���.
ெத��ேதா ெத�யாமேலா �ழ�ைதக�� அ�ைவ க��ர
���, க�����, வாைழம�ைட எ�� எ�� எ�
ஆ��ய�க�
ெசா�ன�
இ�ேபா�
�ைன���
வ���ற�. இ� ச�யா? தவறா? எ�� ெத�ய��ைல.
ஆனா�
�ழ�ைதக��
இய���
இ����
அ����றைன�� இவ�கைள� ச���க வ�� ம�ற�
ேதா�க�� �ணா��ய�கைள�� பா���� ேபா� பல
சமய� இ� ச�ேயா? எ�� ேதா����ற�.
ஒ�வ� பாட� ��தக�கைள ���� வ�� ெதா�வேத
இ�ைல. ���� பாட�கைள� �ட� ப���ேலேய
அவசர அவசரமாக ���� ��� வ�� ��வா�. ப��க
ேவ��ய� எ��� இ�ைலயா? எ�றா� அெத�லா�
நா� பா���� ெகா��ேற� எ�� ெதனாெவ�டாக�
ப�� அ��த ேபா� ெதாட�க��� ச�� �ழ�பமாகேவ
இ��த�.
இெத�ன �ேனாதமான பழ�கெம��? ஆனா�
பாட���ட���� அ�பா� அவ� வள��� ��பைத

உண��� ெகா�ட ேபா� அத��� �ற� அவைள�
ெதா�தர� ெச�ய ��ய��ைல.
������
இைற��
�ட���
��தக�க��
ஏேதாெவா��� ��� �ட�பா�. ��வ� மல�, வார
மல�, ���கைதக�, �ழ�ைதக� கைதக� எ��
ஏேதாெவா��. ப��க ஏ���ைல எ�றா� பைழய
ப����ைகக�.
காரண�
�ன�ேதா��
காைல��
வ��
ப����ைககைள�� ஒ� ைக பா��� ��வ���.
ெச�ற ஆ�� இவைர� ப�� வ��பா��ய� ஒ�
�ேனாதமான ��ற�சா�ைட ைவ�தா�.
“ெரா�ப� ெச�ல� ெகா�����கேளா?” எ�றா�
�ழ�ப��ட�” ஏ��க” எ�ேற�?
“ெமா�த ம��ெப�க� 800. வா�����ப� 780. அவ
தா� ஏ ஒ� �ேர� அதாவ� �த� ேர��. அவ
�ைன����தா இ��� ப�� மா� �ட வா�����க
����. ஆனா� அைத� ப��� க�� ெகா�ளேவ
மா��றா? நா�க ெசா��� ேபா� தைலயா��றா?

அ��ற� ம�ப��� அவ ேபா��ல தா� ேபா�����
இ��கா?” எ�றா�
வ��பா��ய��� மக�� ம��ெப� எ�ப� அவர�
��ட��� ைவ�க�ப�� ைவர�க�.
என�ேகா அ� ���யெம�றா�� அ� ம��ேம
���யம�ல எ�பைத அவ�ட� எ�ப�� ெசா�ல
����?
����� ெகா�� அைம�யாக இ��ேத�.
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29. ெமா�ேய உ� ஆ�� ேரைக
உ�சமா?

ஏேதாெவா� சமய��� �ழ�ைதக�� ேதா�ய�க� எ�
க��� ப�வா�க�. ����� அ�ேக இ��பவ�க�
த�க�� �ற�த நா��� ேக� ெகா�� வ�வா�க�.
�ல� ேச��� �ைளயா�வத�ெகன வ�வா�க�. இ�
ேபா�ற சமய�க� எ� ேசாதைனக� ெதாட�� ���.
ெதாட�க��� அவ�க�ட� ஜா�யாக அர�ைடைய�
ெதாட�� ெம�வாக அவ�க�� க�� ����
ேமேலா�டமாக� ேக����� கைட�யாக ஒ�
ேக��ைய� ேக�ேப�.

“பரவா��ைலேய? ப���� ந�றாக� ப��பா�
ேபால…..”. எ�� ெசா��� ெகா�ேட அ�ேக இ����
த�� ஆ��ல� ெச���தாைள� ெகா��� “இைத�
ெகா�ச� வா���� கா��� பா��கலா�” எ��
ெசா��வ���.
இ� த�ப ��யா� எ�பைத� ���� ெகா��
“இ���� ேப�பர �த�� வா��க��மா அ���?”
எ�பா�க�.
“ச��மா” எ�றா� அவ�க�� வா���� �த�ைத
ைவ�� ஓரள��� அவ�க�� “�ைலைய” ந�மா�
உண��� ெகா�ள ����.
ஐ�தா�
வ���
ப����
ப���
எ���
�ழ�ைதக���� த�� ெமா� வா��� எ�ப� 50
வ�ட���� ��னா� உ�ள க�ைடவ�� பயண�
தா�.
க���� ��� வா��ைதகைள அைர��� பா���
���� ����றா�க�. �ல� த�களா� ��யாத
�ைல��
பத�டமா�����றா�க�.
ஆ��ல�

ெச���தாைள த�� அள���� �ரம�படாம� வா��க
�ய���தா�� வா��ைதக� வச�படாம� ஒ� ச�கர�
இ�லா வ�� ேபால இ���� ெகா�ேட ெச���.
பா��� வா��கேவ �ரம�ப�� �ழ�ைதக��� எ�ப�
ெமா� வச�ப��? வா�� வச�� ைவ���
ேத��தா�� ெமா�ேய உ� �ைல எ�ன? எ��ற கைத
தா�.
ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� ெப��பா�� 80 சத��த
ம��ெப�கைள எ��பவ�களாக இ����றா�க�.
ப�����க�ப�ட ப�தய���ைரகளாக மா���ளன�.
இ� தா� நா� இ�ேக பா���� த�யா�
ப����ழ�ைதக�� �ைலைம.
ெமா�த��� த�ேபா� த��ெமா� ��ர ���ைச
�����, ஆ��ல�� அைத ேநா��ேய ேபா��
ெகா������ற�. த�யா� ப����ட�க�� ���
ெமா� ேவ� த�யாக உ�ள�.
ஒ� வ���� ப���� பா���� ேம�ப�ட சராச�
�ழ�ைதக���
அ�
�ப�த
ெமா�யாகேவ

ெத���ற�. இ�ைறய க�� ���த ��ற�சா�ைட �ட
இர�� ���ைலகைள� ப��� ேபச ேவ���.
�த�� த�யா� ப����ட�க�� த�க� �ழ�ைதக�
ப��தா� எ��கால� �ற�பாக இ���� எ�� க���
ந��தரவ��க
ெப��பாலான
ெப�ேறா�க���
ெமா���லைம ஒ��� ெப�ய அள�� இ�ைல.
ஆனா� நா� உயர� தைடயாக இ��த �சய�க� ந�
�ழ�ைதக���� தைடயாக இ��க��டா� எ�ற
ேநா�க��� தா� பல���� ஆ��ல� எ�ப�
அ�ம��தாக இ����ற�.
இ�� ந��தரவ��க���ெகன ஒ� கன�. அ�த�
கன�� �ழ�ைதக�� க�� ���ய� ப��
வ����ற�. க�� எ�ப� ��னா� லாப� தர���ய
���ய �த�� ேபாலேவ பா��க�ப���ற�.
அ�க லாப� வர ேவ��ெம�றா� ஆ��லேம
�த�ைமயான� எ�ற ���ைல�� இ��பதா�
தர��லாத த�யா� ப����ட�க�� த����லாத
ஆ��ய�களா� மாணவ�க�� கன�க� வள��க�
ப���ற�.

ெப�ேறா�க�� ஆைசக�� அ��� ெத��க�ப��
வா����களா� �ழ�ைதக�� எ��கால� ��சய�
ஏேதாெவா�
ெவ�நா���
இ��க����.
�ைற�தப�ச�
ந�ல
ச�பள���
ஏேதாெவா�
��வன��� ேவைல �ைட�� ��� எ�ற ந���ைக
ஒ�ெவா�வ�
மன���
அ��தமாக�
ப�ய
ைவ�க�ப���ற�.
பா��க�� வள��க�ப�� �ேரா�ட�� ெச�க�
ேபால அழகாக� ெத���றா�க�. ஆனா� எ��கால�
எ�னவாக இ���� எ�ப� ���� அ�க� ேயா��க
ேவ��யதாக உ�ள�. கட�த இர�� வ�டமாக� பல
�ழ�ைதகைள� பா��� ��ேட�.
ப����� நட��� பல ����கைள�� பா����
ெகா�ேட வ���ேற�. இ�ைறய க�� ெமா�ைய
வள��க��ைல எ�பேதா� த��ப�ட �ைற�� எ�த
மாணவ�க�� ஆ�ைம��றைன�� வள��க��ைல.
இ�� எ�ன ஆ�ச�ய�? ெத��த� தாேன எ��
ேக���க�?
ஆனா� நம�� எ� ேதைவ? எ��ற ���� மாணவ�க�

க��� ெகா���
இ����ற�.

�சய�க�

தா�

ஆ�ச�யமாக

“ஆ��யேர ேக�க ���பாத �சய�கைளெய�லா�
��க ேக����க? இதனால எ�க��� எ�ன லாப�
அ���?” எ�� ேக�ட மாண�ைய� பா��� �ய��
ேபா�� பா��ேத�. ��.. எ�� ேகாப� வரவைழ�க��ய
ேக��. ஆனா� அ�� இ��த உ�ைமக� தா�
என��� ������த�.
ப�………. �ைன��
ெஜ�����….

ைவ���ெகா�…..

எ��…..

நா�� �ைசகைள� ேபால நா�ேக க�ட�க� தா�
இ�ைறய க��.
ெஜ��� வ�தா� வா���க� உ�வா��ற� அ�ல�
உ�வா�க ����.
அ�த வா���கேள வச�கைள� த����� எ�ற
ந���ைக��� ச�க��� பல உதாரண�க� �ல�
���� ���� உ���ப��த�ப���ற�.

ெமா�ய�� எ�பேத ெவ�மேன உைரயாட�ட�
�����ட���யதாக
மா���ள�.
உைரயாட�
எ�ப� ��கா�வா� ஆ��ல� கா�வா� த�� எ��ற
���� உ�ள வள���ைய அைட���ேளா�.
ேபச� ெத��தா� ேபா�� எ��ற �ைலைம��� த��
பா��க�ப���ற� எ�பைத �ட அ�த அள����
ெத��தாேல
ேபா��
எ��ற
���ேயா�
���த�ப���ற�. இ�ேபா� எ��கால��� த��
ெமா�ேய
இ��கா�.
அ�
ேதைவ��லாம�
ேபா���� எ�ற ந���ைக�� நம�� �ைத�க�
ப���ற�.
ஆ��லேமா, த�ேழா ேம�ேபா�கான வா��ைதகைள
எ�த� ெசா�னா� ������ ேபா�����றா�க�.
இ� �ழ�ைதக�� ேம� ைவ�க�பட ேவ��ய
��ற�சா�ட�ல.
இ�ேபா��ள
க��
சா��த
���ைலகைள� ப��ேய ேயா��க ேவ����ள�.
ஒ�ெவா� வ�ட�� ப�� ம��� ப�ெர��
ெபா��ேத�� ���த�ட� ெச���தா�� வ��
���ப�க �ள�பர�கைள� கவ���� பா��க�.

எ�க�
ப����
சாதைன
எ��
���
�ழ�����பா�க�. இ�� ஒ�ெவா� ப����
வாச��� கதாநாயக�க��� ைவ�க�ப�� க� அ��
ேபால �ர�தரமாக� ெப�ய �ள�ஸ ேபா���� �த�
��� இட�கைள� ���த மாணவ�க�� சாதைன
�பர�கைள� பா��க ����.
மாணவ�க� இைத� பா����றா�கேளா இ�ைலேயா
ப���� வ�� ஒ�ெவா� ெப�ேறா�க���� இ�ேவ
உ�ேவக� அ��க���ய டா��. எ� ��ைள�� இ�
ேபால வரேவ��� எ�ப� மைற�கமாக மன��
�ைத�க�ப���ற�.
���� �ழ�ைதகைள ஐ�தா� வ����� ேமேல
ச�யான பாைத�� நக��த ேவ��� எ�ப��
ெதாட�க� �தேல ெத�வாக இ��ேத�. அ�வைர���
அவ�க�� ஊ�கெம�ப� எத� �ல� இய�பாக�
ெப���றா�கேளா
அைதேய
கவ����
ெகா����தா�
ேபா�மான�
எ�ேற
�ைன����ேத�. ெச�ற வ�ட� வா���� �ற� எ�த
அள��� உ�ள� எ�பைத அ��� ெபா��� ைவ�த
ேசாதைன��
ஒ�ெவா�வ��
தர��

ஒ�ெவா��தமாக இ��த�.
இவ�க� க��� க�� வா��ைப வள��க உதவா�
எ�பைத� ���� ெகா�� வா��� ேபா�ட த��
ஆ��ல� ��தக�க� அைன��� ���வார���
�ட�த�. காைல�� ������ வ�� ���
ெச���தாைள கவனமாக உ�ேள எ��� வ�� ைவ��
��� நக��� ��வா�க�.
ெதாைல�கா�� ஆ�வ�ைத மா�ற ��ய��ைல.
இய�பான நா�க�� அைரம�ேநரேம பய�ப���ய
ேபா��� அத� தா�க� ���ைற �ன�க��
அ�கமானைத உண��� ெகா�ள ���த�.
க��ெய�ப� அ�க ம��ெப�க� ெப�வ� ம��ேம
எ�ற ெகா�ைக மன���� ஆழமா� ஊ������த�.
ஆ��ய�க�� அ�ப�ேய ெசா��� ெகா����தேத
���ய� காரணமாக இ��த�. கள� ெத���ற�.
�ர�சைனக�� ����ற�. எ����� ெதாட��வ�
எ�பைத ேயா��� அ�ெறா� நா� எ��பாராத�தமாக
வ��பா��ய�
ஒ�வைர
ச���க�
ப�����
ெச����த ேபா� அ�ேக ேவெறா� அர�ேக�ற�

நட�� ெகா����த�.
அ�� ஒ� ெப�ம� ஒ� வ��பா��யைர ச��
அ�கமாகேவ ச�த� ேபா��� ெகா����தா�.
��ைமயாக �சா��தேபா� ஆ��ய� அவ� மக��
ப��ைச�தா�� வ�ைசயாக� பல ப��க��� அைர
ம��ெப�க� �ைற�� ேபா�ட காரண��னா�
காரண��னா� அவனா� ஏ1 �ேர� வர��யாம�
ேபா� ����றதா�.
பல �ைற ஆ��ய�க� எ��ட� �ல����ளன�.
“ஐ�தா� வ��� ப���� மாணவ� ஏ1 எ��தா� எ�ன?
�1 எ��தா� எ�ன? ஒ� மாணவ�� ம�ற
நடவ��ைகக� ����� ப�கவா��� பல க�ட�க��
த�யாக� �ேர� ெகா����ேறா�. எவ�� அைத�
பா��பேத இ�ைல. எ�ேலா�ேம ம��ெப�க��
ம���
கவன�
ைவ��
எ�கைள�
ப���
எ����றா�க�” எ�றா�.
மா�ற�கைள
உ�வா�க
�ைன���
�ல
ஆ��ய�க��� ��னா� இ���� சவா�க� ���த�.

ஒ�ெவா�ைற�� ேயா���� ெகா�ேட ���� �ல
கா�ய�கைள� ெச�ய� �வ��ேன�. “ல�சேம �க�
�ற�த ஆ�த�” எ�பைத� கண��� எ���� ெகா��
இைத�ப��தா� இ�த� ப�� எ�� அவ�க�
அ�யாமேலேய
����
��காண�க��
க�ட
வ���� பாைத ஒ� வைரயறைற�� வர ஆர���த�.
இர�� ெசா�ல�ப�� கைதக� வா��ைதகைள
ேயா��க ைவ�க வ���� பயண� இ��� ெகா�ச�
இல�வாக நக��த�.
ப��ப�யான
நக�த�
இ��
ந���ைகைய
உ�வா����ள�. வ���� எ�தைன ெசா��
இ��தா�� பாைத�� ப�ள ேம�க� இ��தா�
எ�ப������? ப����ட� ெகா���� தா�க� தா�
இ�ேக �ழ�ைதக�� அ�� வள����� ���ய�
ப�� வ����ற�. ப���� “எ� ைபய���
இ�ன�� இ���� ேபச�ெத�யல? எ�ன இ����
��யேமா?” எ�� க��ய அ�மா�� �ரைல� பா���
அர�� ேபா���ேக�. இ� ேபா�ற சமய�க�� தா�
எதா��த� உைர���ற�. �டேவ ஒ� ேக����
மன�� உ�வா��ற�. இ�ைறய உலகளா�ய

ேபா���� ெஜ��� வர ெமா� ���யெம��
ெஜ��� வ�த�ற� வாழ ேவ��ய வா��ைக�� எ�த
ெமா� ேதைவ?
அட��த கா�. �ர��� ெத���ற� ெவ��ச�.
அ� ெவ��சமா? �� �� ���யா?
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30. அ��க��ற�தவ�க�

“”அ��ய
ெமா���
க��
எ�ப�
நம�
�ழ�ைதக�� �ைளைய� ேசா�வைடய� ெச���.
ேதைவ��லாத ப��ைன அவ�க� �� �ம��
அவ�கைள ெவ�� உ��ேபா�பவ�களாக�� ேபா�
நட�ைத உைடயவ�களாக�� ஆ�����. ெசா�தமாக�
����கேவா
ெசய�படேவா
த��ய�றவ�களாக
அவ�கைள ஆ���. நம� ெசா�த நா��ேலேய நம�
�ழ�ைதகைள அ��ய�களா�����. த�ேபாைதய
க�� �ைற�� �க�ெப�ய ேசாக� இ�தா�.
நம� தா�ெமா��� வள����� அ��ய� க���ைற

ெப�� தைடயா��. என�� ம��� ஒ� ச�வ�கா���
அ�கார�க� அ��க�ப�மானா� அ��ய ெமா���
க�� ப��வத��� தைட ������ேவ�. நம�
ஆ��ய�கைள��, ேபரா��ய�கைள�� தா�ெமா��
க���� மாற� ெச�ேவ�.
இத�கான பாட� ��தக�க� தயா��க ேவ��ேம என
நா� ெபா�����க மா�ேட�. அைவ த�னாேலேய
இ�த மா�ற���� ஏ�ப மா��ெகா���.
உடன�யாக� ப�கார� ேதடேவ��ய �க�ெப�ய �ைம
அ��ய ெமா��� க�� க���பதா��. அ��ய
ஆ���னா� �ைள�த பல �ைமக�� �க�ெப�ய
�ைம ந� நா�� இைளஞ�க��� அ��ய ெமா���
க�� க���பதா�� என நம� வரலா� ப�� ெச���.
ம�க�ட���� அவ�கைள அ��ய�ப������.
க���கான ெசல� ேதைவ��லாம� அ�கமா����.
இ�த� க�� �ைற ெதாட��� ����ேமயானா�
ேதச��� ஆ�மாைவ அைவ அ������. எனேவ
அ��ய� க���ைற எ�ற மாைய����� ேதச�
எ�வள�
�ைர��
��தைல
ெப��றேதா

அ�வள��� ம�க��� ந�லதா��”.
(� ெசல�ட� ஒ��� ஆஃ� கா�� – வா��� 6 “�
வா�� ஆஃ� ���)
த��நா��� த�யா� ம��� அர�� ப��க��
ப���
மாணவ�க��
ெமா�த
எ���ைக
��க�டவா� உ�ளன.
ெதாட�க� ப��க� 38,82,092.
ந��ைல� ப��க� 23,48,141.
உய� �ைல� ப��க� 19,15,409.
ேம��ைல� ப��க� 48,74,565.
ஆக ெமா�த� 1,30,20,207 மாணவ�க� ப���றா�க�.
ெதாட�க�
ப��க��
உ�ள
எ���ைக 1,15,568 ஆ��.

ஆ��ய�க��

உய� ெதாட�க� ப��க�� இ�த எ���ைக 62,156
ஆ��.

உய��ைல� ப��க�� அர� ம��� த�யா� �ைற
ஆ�யவ�ைற� ேச��த ஆ��ய�க�� எ���ைக
71,794 ஆ��. ேம� �ைல� ப��க�� அர� ம���
த�யா� ப��க�� உ�ள ெமா�த ஆ��ய�க��
எ���ைக 1,41,509 ஆ��. உலெக��� ஆ��ய�,
மாணவ� ��தாசார� 1:20 ஆ��. த��நா��� இ�த
��தாசார�
1:80
ஆ��.
இ�
எ�வள�
கவைல��டமான�
எ�பைத
உண���,
இ�த
��தாசார�ைத உய��� மாணவ�க�� க���
த��ைய அ�க��பத��� ப�� அவ�க�� ேம�
தா�க��யாத �ைமகைள� �ம��வதா� எ�ன பய�?
ெப��பாலான ப��க�� க�டட�க�, �ைளயா���
�ட�க�, ேதைவயான க��பலைக ேபா�ற க��
உபகரண�க� ேபா�றைவ ப�றா��ைறயாக உ�ளன.
�காதார வச�க��, ���� வச��� ேபா�மானைவயாக
இ�ைல. �ராம��ற ப��க�� �ைலைம �க��
ேமாச�. இவ�ைற ேம�ப���வ� �க�க அவசரமான
����ைமயான ேவைல� ��டமா��.
ஆனா�, இவ��� கவன� ெச��தாம� ஆ��ல வ��
க��� ��ட�ைத� ����வ� எ�ப� மாணவ�க��

ப��ைப� பாழா��வதா��. இவ�க�� ஆ��ல வ�
க�றவ�களான�� த�� வ� க�றவ�களானா��,
க���க��
ேச��ேபா�
அ��
ஆ��லேம
க��ெமா�யாக உ�ளேபா���, த�� வ�� க�ற
மாணவ�க� அத� காரணமாக� �� த���ட��ைல.
ஆ��ல�ைத
ஒ�
பாடமாக
ம��ேம
க��வ�தேபா��� அவ�க� க������ �க�
�ற�பாக� ப��� வ��றா�க� எ�ப� ம��க
��யாத உ�ைமயா��.
இ��� ெசா�ல� ேபானா�, ஆ��ல வ� க���
ேத��� ெப��வ�த மாணவ�கைள�ட� த��வ��
க�� க�� வ�த மாணவ�க� ஒ�ப� ேமலாகேவ
�ள���றா�க�
எ�ப�
ம��க
��யாத
உ�ைமயா��. இ�த ஆ�� (2012) “�ள�-2′
ேத��� 100 அர�� ப��க� 100 சத�த
ேத���ெப��� சாதைன பைட������றன.
ேம�� எ�.�., எ�.�. மாணவ�க��
சத��த�� உய����ள�. நட�பா���
மாணவ�க�� 70.4 சத�த� ேப��

ேத���
எ�.�.
எ�.�.

மாணவ�க��
ெப�ற�ளன�.

71.5

சத�த�

ேப��

ேத����

அைத� ேபா� 90 சத�த����� அ�கமான
ம��ெப�க� எ��த மாணவ�க�� எ���ைக��
உய����ள�. இ�த ஆ�� 7,324 மாணவ�க� 90
சத�த�����
அ�கமான
ம��ெப�க�
ெப������றன�. கட�த 3 ஆ��க�� ஒ��ெமா�த
சராச� ேத�����த� 86 �த� 88 ���காடாக
உய����ள�. இைவ சாதாரணமான சாதைன அ�ல.
�க�� ��த��ய வ���கைள� ேச��த ஏ�ைம
�ைல�� இ��பவ�க�� ெப�ேறா�க� க�றவ�க�
அ�ல�.
இ�தைகய ���ப�கைள� ேச��த மாணவ�க� அர��
ப��க�� ேச��� ப��பைத� த�ர ேவ�வ���ைல.
ெம��� ப��க�� உ�ள க�� வச� க�டைம��க�
அர�� ப��க�� இ�ைல.
இ��தா�� இ�த மாணவ�க� பாரா�ட�த�� வைக��
ேத���
ெப����ப�
ஒ�
உ�ைமைய
எ����கா���ற�. அ�த உ�ைம தா�ெமா���

அவ�க� க�� க�ற�தா� எ�பதா��. இேத
மாணவ�கைள ஆ��லவ�� க�� க�க ைவ�தா�
ேந�மாறான �ைள�க� ஏ�ப�� அவ�க�� க����
எ��கால�� பாழா����.
ஆ��ய� த��� ேத�� எ�� வ�த 19 ஆ�ர�
ேப�க�� 5 ேப� ம��ேம “அர�� ப���� ேவைல
ேவ�டா�’ எ�� ெத�������றா�க�. இ�த� ெச��
உண���� உ�ைம எ�ன? த��� ேத���
ெவ�றவ�க�
அர��
ப��க��தா�
ப�யா���றா�க�,
த���
ேத���
ெவ�லாதவ�க�தா�
த�யா�
ப��க��
ப�யா���றா�க�.
அ�ப�யானா�,
த�யா�
ப��கைள�ட
அர��
ப��க��
ப�யா��� ஆ��ய�க� �ற�பானவ�க� எ�ப�
ம��க ��யாத உ�ைமயா��.
ஒ� ெமா�யாக ஆ��ல�ைத� க���ெகா�வைத நா�
எ���க��ைல. ஆனா�, அ�ேவ ப��� ெமா� எ��
��� ேபா�தா� எ���க ேவ����ள�. ��ெவ�
ஆரா�����ைற�� தைல�ற�த ��ஞா�களான

அ��� கலா�, ம��சா� அ�ணா�ைர ேபா�றவ�க�
த�ைழ� ப��� ெமா�யாக� ெகா�� ப��� க��
ப��றவ�க� எ�பைத நா� மன�� ெகா�ள
ேவ���.
1930-ஆ� ஆ�� �த� த��நா��� தா� ெமா�
வ�� க��ைய வ������ ப�ேவ� ேபாரா�ட�க�
நட�த�ப�டன. இ��யாக 1952-ஆ� ஆ��� த��
வ��க�� அ��க� ெச�ய�ப�ட�. 1954-ஆ�
ஆ�� �த� காமராஜ� �தலைம�சராக� பத� வ��த
காலக�ட��� உய� �ைல� ப��வைர த�ேழ ப���
ெமா�யாக இ��த�. க��யைம�சராக இ��த �.
���ரம�ய� ப�கைல�கழக ம�ட���� த�ேழ
ப���ெமா�யாக
ேவ���
எ�பத���ய
நடவ��ைககைள எ��தா�.
1960-ஆ� ஆ��� அரசா�க��� அ�ம��ட�
ேகாைவ�� உ�ள அர�� க����� வரலா�,
அர�ய�, ெபா�ளாதார�, �ல�ய�, மன�ய� ேபா�ற
பாட�க��
ப�ட�ப���க�
த���
ெதாட�க�ப�டன. 1961-ஆ� ஆ��� ேம�� ���
க���க���
இ���ட�
��வா�க�ப�ட�

இ���ட�ைத மா�ல� ��வ��� ெகா��வ�வ�
����� ஆராய�ப�ட�.
ப�ட�ப��ைப
த��
வ��
க����
ேம�ெகா�ேவா���
க�டண�
ச�ைகக�
அ��க�ப�டா� ம��� ேபாதா� அவ�க��� அர��
ப�க�� ����ைம அ��க�பட ேவ��� எ�ற
ேகா��ைக வ����த�ப�ட�.
ஆனா�,
1965-ஆ�
ஆ��
�தலைம�சராக�
ப�தவ�சல�
ெபா��ேப�றேபா�
இ���ட�
ெம�லெம�ல� ைக�ட�ப�ட�.
ப��க�� த�ேழ பாடெமா�யாக இ��தைத மா���
வைக�� ஒ�ெவா� வ����� ஒ� ��� ஆ��ல
வ�� பாடெமா�யாக இ���� என அவ� �ற���த
உ�தர�
த��
பாடெமா����
சா�ம�
அ�����ட�. ��� ப�தவ�சல� அர� ெச�த தவைற
இ�ேபா��ள
அர��
ெச�ய��டா�.
அர��
ப��க�� ஒ�ெவா� வ����� ஆ��ல வ��
��� ெதாட��வ� எ�ப� இ��யாக� த�� ப���
ெமா� இ�லா� ஒ������.

1967-ஆ� ஆ����� �ற� �ரா�ட� க��க��
ஆ�� ஏ�ப�ட�. ப�தவ�சல� ெச�த� தவைற
����வத��� ப�� அைத இ�க��க� ெதாட��தன.
இத� �ைளவாக ஆ��ல வ�� க���� ஆ��க�
பர�ய�. 1978-ஆ� ஆ��வைர ெம��� ப��க�
ெமா�த� 34 ம��ேம இ��தன.
அைவ�� ெச�ைன, ம�ைர, ப�கைல� கழக�க��
க���பா��� இய�� வ�தன. �ற� இ�ெபா��ைப�
ப�கைல� கழக�க� ைக க��ய �ற� இவ���காக
ெம����ேலஷ� ேபா�� அைம�க�ப�ட�.
இ�ேபா� உய��ைல� ப��க�� ெம��� ப��க��
எ���ைக 2,053 ஆ��.
ேம� �ைல� ப��க�� இவ��� எ���ைக 1,421
ஆ��.
ஆக ெமா�த� 3,474 ெம��� ப��க� உ�ளன.
ெவ�� 34 ஆக இ��த இ�ப��க�� எ���ைக
�� மட���� ேம� ெப����ட�.

இ�ப��க�� ேபா�மான க�டைம�� வச�க�
�ைடயா�. ஆ��ய�க�� ப�றா��ைற. ப���
அம��த�ப�ட ஆ��ய�க�� 57 சத�த� ேப�
ஆ��ய�
ப���
ெபறாதவ�க�.
ெகா�த�ைம
ஆ��ய�கைள� ேபால மாத� �.2,000 அ�ல� அத���
�ைறவான ஊ�ய� ெப�� ேவைல பா����
�ரேவ��ய க�டாய��� ெப��பாலான ஆ��ய�க�
இ����றன�.
இவ�ைற ஒ���ப���வத�காக அைம�க�ப�ட
���பா� தைலைம�லான ��ண� �� ெம���
ப��க���
அ��கார�
வழ��வத�கான
���ைறகைள அர���� ப���ைர�த ேபா���
இ�வைர அர� ஆைண எ��� �ற���க�பட��ைல.
இ�ப��க�� ப��� மாணவ�க� ஆ��ல���
ேபா�மான ேத�����லாம��, த�� ெத�யாம��
வள��� வ��றா�க�. இ� எ�வள� ெப�ய ச�க�
ேக� எ�பைத எ��� பா��க ேவ���.
தா�வ�� க�� ந��� வ�வைத� க�� மன�
ெபாறாத 101 த�ழ�ஞ�க�, ��த த�ழ�ஞ�

த�ழ�ண� தைலைம�லான சா�ேறா� ேபரைவ��
சா���
25-4-1998-ஆ�
ஆ���
சா��வைர
உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட�ைத� ெதாட��னா�க�.
�ைற�தப�சமாக �த� வ��� �த� 5-ஆ�
வ���வைர
தா�
ெமா��ேலேய
க��
க���க�படேவ���
எ�ப�தா�
அவ�க�
��ைவ�த ஒேர ேகா��ைகயா��.
அ�ேபா� �தலைம�சராக இ��த �. க�ணா��,
அைம�ச� த��� ��மகைன அ��� அவ�க�ட�
ேப��வா��ைத
நட��னா�.
அத�
�ைளவாக
இ�ேகா��ைகைய ஆரா��� அர���� ப���ைர
ெச�வத�காக ��நாயக� எ�. ேமாக�, தைலைம��
ஒ�
��ைவ
அைம�தா�.
அ���
அ��த
ப���ைர�� 1 �த� 5 வைர உ�ள ப��க�� தா�
ெமா�� க�� அ��பத�கான ச�ட�ைத� த�ழக அர�
�ற���க ேவ��� என� ��டவ�டமாக� ��ய�.
ஆனா�, ச�ட� ெகா�� வ�வத��� ப�� 1999-ஆ�
ஆ�� ஜனவ� 13-ஆ� ேத� அர� ஆைண ஒ�ைற
த�ழக அர� �ற���த�. இ�த ஆைணைய எ����

ஆ��ல வ�� ப��க�� சா��� உய� ��ம�ற���
வழ��� ெதா��க�ப�� அர� ஆைண ெச�லா� என�
���ப��க�ப�ட�. இைத எ���� உ�ச ��ம�ற���
த�ழக அர� ெச�த ேம��ைற�� இ�ன��
�சா��க�படாம� அ�ப�ேய �ட��ற�.
ேமாக� �� அ��த ப���ைர��ப� த��வ��
க���கான
ச�ட�ைத�
க�ணா��
ெகா��
வ����தா� அ� �ைல�� �������. ஆனா�
அ�வா� ெச�யாம� அர� ஆைண �ற���த��
�ைளவாக� தா�ெமா�� க�� �� ேதா��
�ைத�க�ப�ட�.
த�ழக அர�� க��� ��ட�க��� உ�படாம�
த��வத�காக ஆ��ல வ�� க�� ப��க� த�கைள
ம��ய அர�� க��� கழக��ட� இைண���
ெகா���றன. அ�� ஆ��ல வ�� க�� ம��ம�ல
இ���� க�டாய� பாடமாக� க���க�ப��ற�.
இ�ப��க�� த�� க���ெகா��க ேவ��ய
அவ�ய� இ�ைல.
த��நா���

200-��

ேம�ப�ட

ஆ��லவ��

ப��க��
த��
க���பேத
இ�ைல.
20
ஆ�ர����� ேம�ப�ட ஆ��ல வ�� ப��க�
ம��ய அர�� க��� கழக��ட� த�கைள இைண���
ெகா���ளன.
ப�� வளாக����� �ழ�ைதக� த�க���� த���
ேப�னா�
அத���
த�டைன
���க�ப��ற
ெகா�ைம�� �ல ப��க�� நைடெப��ற�.
த��நா��� த�ேழ �ற�க��க�ப��ற �ைல
���ப�
நம�
�ழ�ைதக��
எ��கால�ைத�
பா�ப������. உலக� �ரா�� ��ய நா�களாக
இ��தா�� அ�த�த நா�க�� தா�ெமா���தா�
க�� க���க�ப��ற�.
இ��யா��� அ�ைட மா�ல�களான க�நாடக�,
ேகரள�, ஆ��ர� ம��� வ�க�, மரா��ய�, �ஜரா�
ேபா�ற பல மா�ல�க�� ப��� ப��� எ�ப�
தா�ெமா���தா� நைடெப��ற�. ஆ��ல�ைத ஒ�
பாடமாக
அ�ெக�லா�
ப���றா�கேள
த�ர
ஆ��ல�ைதேய பாடெமா�யாக� ெகா�� �ற
பாட�கைள�� க�ப��ைல.

அ��ய��� ெபா�ளாதார���� �க ��ேன�ய
நா�களான �னா��, ஜ�பா�� த�க� �ழ�ைதக���
ஆ��ல�ைத
ஒ�
பாடமாக
ம��ேம
க���ெகா����றன�.
பல தர�ப�ட ஐேரா��ய ேதச�க�� இ�� வைர���
அ�வலக ெமா�யாக�� அவ�க�� அ�றாட
வா��ைக ெமா�யாக�� அவரவ�தா� ெமா�ேய
இ����ற�.
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31. ஆ��ல வ�� க�� –
���பமா? ெந��க�யா?

ந� �ழ�ைத�� இ�ேக ேவைல அைம�� �டாதா?
எ�� இ��யா�� உ�ள ஒ�ெவா� ெப�ேறாைர��
ஏ�க ைவ��� ெகா������ ெபா�ளாதார ��யாக
வள���யைட�த நா�க�� ேம��ள ஆ�வ� ம���
எவ���� �ைற�தபா��ைல.
ஆனா� இ�த நா�க�� ெசய�பா��� உ�ள க��
��யான �ைறகைள� ப���� எவ�� ெத��� ெகா�ள
����வேத இ�ைல. காரண� ஆ��லெம�ற

அ�ம��� த�க� �ழ�ைதக��� எ��கால��� ந�ல
வா��ைகைய� த�� ��� எ�ற மய�க���
இ��பதா� ம��ேம.
ஒ� ��ன உதாரண�ைத� பா��� ��ேவா�. இ��
ஜ�பா� எ�றா� அ�த நா��� �ரமா�டமான
ெதா�� ��ப வள��� தா� ந� க�க����
ெத���ற�.
ஆனா� ஜ�பா� நா� 1868 ஆ� ஆ��ேலேய தன�
ஆ�� வ�மான��� 43 சத��த�ைத� க���காக
ஒ��� 1893 ஆ� ஆ��� க�லாதவ�க� �ைற����த
ஜ�பா� நா�� ரா�வ��� 1906 ஆ� ஆ���
க�றவ�க� �ைற�ததாக மா����ட�. ஐேரா��ய
நா�கைள� ேபால� ெபா�ளாதார ��யாக ��ேனறாத
காலக�ட��ேலேய க���� ���ய��வ� ெகா��த�
காரண��னா� இ�� அத� அ�வைடைய எ����
ெகா������ற�.
“ஒ� அரசா�க� க���காக� ெசல��� ஒ�ெவா�
�பா��
க����
அ��யாவ�ய�
��கைள
ஊ������” எ�றா� அம���யா ெச�. அரசா�க�

நட��� ப��க�� �ைறபா�க� இ��தா� அைத�
கைளய �ய�� எ��க ேவ��ேம த�ர� க�� எ�ப�
அரசா�க���
ப�ய�ல
எ��
த�யா�
�தலா�க�ட�
த�����
ேபா���
தா�
இ��யா�� நா��� நா� அ�க��� வ���ற�.
இ�� ைக�� இ���� கா� ைவ�ேத க��� க����
தர� எ�பதாக மா���ள�.
அ�க லாப� தர���ய ஒ� ெதா���ைற எ�ன எ��
இ�ைறய
�ைல��
ேக�க�ப�டா�,
‘க��
��வன�கைள� ெதாட��வ�தா�’ எ�� தய�காம�
ப��
ெசா�லலா�.
அ�த
அள���,
க��
�யாபாரமா�க�ப��,
க���
ெகா�ைளக�
க���கட�காம� நட��ெகா���ளன.
ைக�� பண� இ��பவ�க� எ�லா� இ�� ச���
ேயா��காம�, தம�� அ�த� த�� ��யளேவ��
இ���றதா?
எ��
����
கவைல�படாம�,
ப��கைள��,
க���கைள��
��மா���
நட����றன�.

இ�த� ���ைல�� த�ேபா� ம��ய அரசா�க�
ம�ெறா� �ர�ைவ அ��க� ெச�� ைவ���ள�.
அத� ெபய� ��� (PPP PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP)
இ�த
வைக�
ப��க��
ெசய�பா�கைள�
��வ�மா�
ம��ய
அர�
வைறயைற���ற�.
இ�ப��க� ேக���ய ���யாலாயா ப��க���
�கரானைவ. �ழ�ைதக�� வள���ேய இ�ப��க��
�த�ைமயான இல��. ��எ�� க���ைற, ப���
ெமா� ஆ��ல�, 40 சத��த மாணவ�கைள அர�
�ைழ��ேத�� �ல� ேச����. 60 சத��த
மாணவ�கைள�
ப��
உ�ைமயாள�
த�க�
���ப�ப� ேச���� ெகா�ளலா�.
அர� ேச���� மாணவ�க���� எ�டா� வ�����
ேமேல க�டண� உ��. 60 சத��த மாணவ�க��
க�டண�, ஆ��ய�க�� ச�பள� ேபா�றவ�ைற�
த�யா� த�கள� ���ப�ப� அைம��� ெகா�ளலா�.
ம��ய

அர��

மா�ய�

ப�தா��க���

ம��ேம.இ�ேபாைதய �ைல�� மா�ல அர�க��
ப� �ல� எ��கேவா, ஏ�கனேவ இ���� ப��ைய
ஒ�பைட�கேவா தயாராக இ��க ேவ���.
ப���� ���க���பா� ப���� �� ��வாக
ேமலா�ைம ��வ�� த�யா��ேக ெசா�த�.
இ�தைக ப��க� த��நா��� 355� நா� ��வ��
3162� ெதாட�க�ப��. த�யா� த�க� இ�ட�
ேபால� ப���� ெபய� ைவ��� ெகா�ளலா�.
ெபய�ட� ரா���ய ஆத�� ��யாலயா எ���
ெபயைர�� ேச���� ெகா�ள ேவ���.
இ�ேவ அர� த�யா� ப�ேக�� அ��பைட��
ெதாட�க�ப�� மா�� ப��கைள� ப��ய ���க�.
உ�க���� தைல�����றதா?
“இ��ய
நா���
அ�தைன
அ��பைட�
�யர�க���� காரண� �ைறயான க��ய��
இ�ைமேய“ எ�றா� ர��தரநா� தா��. ஆனா�
இ��யா �த��ர� ெப�� அைர ��றா��க���
ேமலா��� அத�காக ஆ��த ஏ�பா�கைள� �ட�

ெச�ய அர�க� ��வர��ைல எ�ப� தா� மக�தான
ேசாக�.
ம��ய அைம�ச� 2013 ஆ� ஆ�� இ��ய க��
வள��� ���� இ�வா� ����ளா�.
“ேக��ர ��யாலயா என�ப�� ம��ய அர�� க���
�ட�க� நா� ��வ�� ��தாக� �ற�க ம��ய அர�
�����ற�. எ��� அத�கான �� த�க�ட�
இ�ைல” எ�� ம��ய ம�த வள ேம�பா��� �ைற
அைம�ச� க�� �ப� ம�களைவ�� ெத���தா�.
இைத� ப�� ேம�� அவ� ��யதாவ�.
“கட�த ஆ��� ேக��ர ��யாலயா��காக �. 1500
ேகா� ஒ���� ெச�ய� ப�டதாக� ��ய அைம�ச�,
த�ேபா��ள 981 ேக��ர ��யாலயா ப��க���
அைன��� ெதாைக�� ெசலவா� உ�ளதாக� ��னா�.
ேம�� அ�க �� �ைட�காதவைர ��ய ேக��ர
��யாலயா ப��க� �ற�க இயலா�” எ��� அவ�
��னா�.
ேக��ர ��யாலயா ப��க�� ெசய�பா�கைள�

�க���ைர�த அைம�ச�, இ��யா�� உ�ள அைன��
மாவ�ட�க��� �ைற�த� ஒ� ேக��ர ��யாலயா
ப�� இ��க ேவ��� எ�� தா� ����வதாக�
�����டா�.
ஆனா�
த�ேபா�
�மா�
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மாவ�ட�க�� ஒ� ப�� �ட இ�ைல எ�பைத��
அவ� ���� கா��னா�.
ந� நா��� உ�ள ெப��பாலான அைம�ச�க�
அ�தைன ேப�க�� அெம��கா �த� உல��
�க�ெப�ற ேமைலநா���க�� �ட�க�� ப�ட�
ெப�றவ�க�.
இவ�க��
��தைனக��
எ��பா���க�� இ�ப��தா� இ����. இ��
ஆ�ச�ய�ப�வத�� ஒ��ேம��ைல.
ஆனா� எ�னமா��யான பாதகமான �ைள�கைள
இ�ேக உ�வாக�ேபா��ற� எ�பைத� ச�� ��வாக�
பா��� ��ேவா�.
ெசா�னைத� ெசா��� ‘�����ைள’ க���ைற,
தகவ�கைள
இ��
�ர���
‘வ���ய�’
க���ைறயாக� த�ேபாைதய இ��ய க�� �ைற
உ�ள�., �ய ��தைன உ�ளவ�கைள�� அ�ைமயாக

இ��க ம��பவ�கைள��, ஒ���� �ைறேய
த�ேபாைதய ந��ைடய ‘வ�க�ட�’ க���ைற.
க���ைறக�
���த
உலக
அ�ஞ�க��
�ம�சன�கைள உ�வா���ெகா��, �வாத�ைத
��ென������� கால��.
ஆனா� ‘த�ழ� எ�ெறா� இன��� த�ேய
அவ��ெகா�
�ண���’
எ��,
க�றைல��
க���தைல�� ப��ெய�லா� கவைல��லாம�,
க����� ெமா��� ஒ� எ�� �ர��ைய நட�த�
��ட�������ற�
த�ழக அர�!. ‘அைன�� அர�� ப��க��� ஆ��ல
வ�� க�� அ��க�ப��த�ப��’ எ��� த�ழக
அர�� இ�த அ����, த��வ�� க��யா – ஆ��ல
வ�� க��யா? எ�ற ெந� நா� �வாத���� ����
���ய��வ� ெகா����ள�.
த��� ச�க���, தா�ெமா� வ�� க����
ஆதரவாக, த�� உண�வாள�க�, ெமா� அ�ஞ�க�,
ச�க
ஆ�வல�க�,
க���யலாள�க�,
��ேபா�காள�க� எ�� அ��சா� வ�ட�க��

ஆதர� இ����றேத த�ர, ெபா� ம�க��
ெப��பா�ைம�ன� ஆ��ல வ�� க��ையேய
������றன� எ�பைத�� ஒ���ெகா�ள�தா�
ேவ���.
ேமேலா�டமாக ேநா���ட��, க���க��� /
உலகமய�
�ழ��
ஆ��ல���
ேதைவ��,
ஆ��ல�தா� உலக ெமா�, ெபா� ெமா�, அ��ய�
ெமா� ேபா�ற க�����க�� தா�, ஆ��ல வ��
க����
ஆதரவான
மன�ைலைய�
ச�க���
�ைத����பதாக� ேதா�றலா�.
ஆனா�, ஒ� ச�க� ��ைம��ேம, த� தா�
ெமா�ைய� ைக-க�����, அய� ெமா��� ப�ல
�ைன��� கா��வ�� – ேம�த�� ம�க�, ந��தர
வ��க�, பா�டா�க� எ�� வ��க ேபத��லாம�,
�ைற
/
ெதா��
ேபத��லாம�,
��வ�க�
இைளஞ�க� ெப�யவ�க� எ�� வய� ���யாச�
இ�லாம�, ஆ��ல ேமாக��� �ைள����ப�,
கைட��� �ர�சைனக�� தா� ெகா�� ேச����.
அ� அ�த� ச�க� ச�������� உள�ய� ெந��க�!.

அ�கார வ��க� கா�ய ேநா�க�ேதா� ��ட���
ஏ�ப���ய உள�ய� ெந��க�!.
ஆ��ல� ப�டைறக�� – ஆள���� ஊடக�க��
ப�னா���
ெதா��சாைலக����
ேதைவயான,
ஆ��ல�
ெத��த
‘அ�சய�
க��’கைள
உ�ப��ெச�வத���, உ�ப��யா�� ெபா��கைள
�கர ேம�க��ய ச�க�ைத உ�வா��வத��� தா�, ந�
நா��
�தலா�க��
க��
��வன�க��
ஊடக�க�� இர� பகலாக� க����� ேவைல
ெச�� வ���றன. எ��கால இ��யா�� ��க��,
யா� ‘அ�சய� க��’யாக� ேத� வ�வா�க� எ�ப�
��சய��லாத �ைல��, அ�தைன ேப���� ஆ��ல
ேமாக�ைத �ைத�பைத� த�ர, அவ�க��� ேவ�
வ���ைல.
‘க��’கைள உ�ப��ெச��ெகா��� அள���,
இ���
நம�
க��
��வன�க��
‘தர�’
உய��த�பட��ைல. அத�கான �ய���� தா�,
ெதாைல�கா�� ஊட�க� இற����ளன. இ�ப��
நா��
ம�ேநர��
ம�கைள
அத�காக�

ப�������ெகா���ளன.
ெதா����ப��� மக��வ�ைத� பா��க�… இ�…
�ைளயா��, பயண�, உைரயாட�, ெபா��ேபா��,
ஓ��,
வா���
எ�லா�,
ெதாைல�கா����
வ�பைவக�.
��க�
எத���
�ரம�பட
ேவ��ய��ைல,
எ�லா� ெதாைலகா��க� பா����ெகா���. ��க�
ெச�ய ேவ��யெத�லா� ெதாைலகா�� பா��ப�
ம���தா�.
ெமா�த��� ��க� எ�க��� ேவ���, எ�ப�
ேவ��ேமா
அ�ப�!.
அதனா�
ெதாட���
ெதாைல�கா��ைய� பா����ெகா�ேட இ��க�. அ�
ம�த இய��.
�ைளைய
�டமா���
����ெகா������றன ஊடக�க�.

ேல�ய�

ஆ��ல�
ெத�யாத
எ�த
ஒ�
�ராம��
��ப���ட��டா� எ�ற �ற��� கவன�ேதா�,
த��
நா�
��ைம���,
‘த�ழ�க��காக’

ஒ�பர�ப�ப��
ெதாைல�கா��
���தவைர
‘ஆ��ல���’
பா����ெகா�ள�ப���றன.

�க���க�,
இ����ப�

எ�ேநர�� �ைரைய ஆ��ர������� ��ய ம���
ெப�ய �ைர� கைலஞ�க� ேச��� அ���� ஆ��ல�
����, ��டலாக உ�ச��க�ப�� உைரநைட�
த���, பா���� பா�ைவயாள�கைள, க����
க��ையைவ�� ஆ��ல� ப��க��� அ���
ைவ���றன.
ெதாைல�கா��ைய அைன�����, ���� கதைவ�
�ற�� ெவ��� பா��தா�, ஆ��ல� ���ேமா எ�ற
அ�ச�ைத உ��ப����றன.
இ�ப�, ேம�க��ய ம��� ஆ��ல ேமாக� ச�க���
�தலா���வ
ஊடக�களா�,
ெதாட���
வ��ைறயாக� ���க�ப���றன. இ� ெதாட�
வ��ைற, த��� �ழ��, பல அ��கமான உள�ய�
�ைள�கைள உ��ப�������றன.
த��� ச�க��� ஆ��ல உள�ய�

த�� ச�க���, ஒ� ப�டதா�, ஆ��க� ெச��
�ைனவ� ப�டேம ெப����தா��, ஆ��ல� ேபச�
ெத�ய��ைல எ�றா�, சா��தைழ� க�க���
ைவ���ெகா��
த���க��
வ�ைச��
அம���ெகா�ள ேவ���.
அவைர இ� ச�க� ஒ�ேபா�� ப��தவராக�
பா��கா�. அ�த �ைனவ�� �ட, உள�யலாக
அத��� பழ�க�ப��த�ப����வா�. ெமா�த���
ஆ��ல� எ�ப� ப��தவ�க� ேப�� ெமா�யாக��
ப�டதா�க��� இ��க ேவ��ய அ�வாக�� க���
மன�பா�ைம, நம� ச�க��� பரவலாக �ல���ற�.
அேத ேநர��� த�� நா��� �ற��, த��
நா��ேலேய ப���� ப�ட� ெப�ற ஒ� ப�ைச�
த�ழ�� உ�சப�ச ம�யாைத ‘த�� அ�வளவாக எ�த
வரா�’ எ�ப�� இ����ற�.
இ�த அ��கமான உள�ய�,
ஆ��ல ேமாக�ேதா� ����ட��ைல. தா�
ெமா�ைய இகழ��, தா�வானதாக� தரம�றதாக
ந�ப�� க���ெகா����ள�.

ஒ�
கைட�கார�ட�
brown
sheet
எ��
ேக���பா��க�. அவ�, �ைல ம��� தர� உய�வான
polyurethane coated அ�ைடைய� த�வா�.
அைதேய ‘கா�� அ�ைட’ எ�� த��� ேக���
பா��க� polyurethane ��� இ�லாத, �ைல
�ைறவான, ம�டமான அ�ைடைய� த�வா�. ச�க���
அைன�� ம�ட���மான, இ�த ேமாசமான தா�க�
உ�வா�க�ப�� ��ட�.
அெம��க�க�
த�கைள�
தா�கேள
தா���
உ�வா��� நைக��ைவகைள� (self deprecating
jokes) ேபா�ற� அ�ல. இ�, அெம��க� கனேவா�
proud to be an Indian எ�� ���ெச��
அ����, ஒ� �ர�நைக உள�யைல�ெகா�ட
ச�க��� அவல �ைல!
ெவ�ைட� காைய ladies ﬁnger எ�பத��� ���காத
த�ழ�, ேசைன� �ழ�ைக elephant foot எ�பத���
���காத த�ழ�, ‘ைக�ேப�’ எ�ற அழகான
‘காரண�ெபய�’-ஐ ேக���தா� �����றா�. ஆ��ல�
ெசா�க��� �கரான த��� ெசா�கைள� ேக��, த�
ெமா�ைய� தாேன ஏளன� ெச�� ம����றா�.

இ�த� ேக��க� ெப��பாலான ேநர�க��, அவன�
ஆ��ல அ�ைவ� ேபாலேவ, ெமா�ைனயாகேவ
இ����றன.
sim �� �கரான த��� ெசா� ேக�� ���ெச��கைள� பற�க����றா�. subcriber identity
module எ�பத� ���கமான (Abbreviation)
எ�.ஐ.எ� எ�பைத, ‘��’ எ�� ேச��� வா��ப��
அவ���� ��க� இ�ைல. வா��ைதய�லாத ஒ����
இைணயான த�� வா��ைதைய� ேக�����,
அ�வா��த
கைணைய�
ெதா�����டதாக�
�ள�கா�த� அைடவ�ேலேய ��யா� இ����றா�.
��ய க������க���, ��தா�தா� ெபய�ட
���� எ�ற, அ��பைட அ�� அவ���
இ�லாம��ைல. த� தா� ெமா�ைய� தாேன ஏளன�
ெச�� �ள�கா�த� அைட�� பரவச �ைல��, அைத�
ப��ெய�லா� ����பத�� அவ��� ேநர��ைல.
அ�ல� அவ� எ����ெகா�ட உள�ய� ப���
அவைன� ����க அ�ம��ப��ைல.
ஆ��ல வ�� க���கான, இ� ச�க��� ஆக� ெபா�

ஆதர��
க����
�ட,
��ட�த�ட
இேத
ஞான�ேதா�தா� இ����ற�. அ�, ‘த�� வ���
ப��தவ�க��� ஆ��ல� ெத�யா�’ எ�ப�. ச�,
ஆ��ல வ��� ப��தவ�க���?
நம� மாணவ�க��� எ�த� ப��க� ெத��மா!
ஆ��ல
வ���
ப��தவ�க���
ஆ��ல�
ெத��மா? ப��� ப��ைப ���பத���, எ�தைன
வ�ட�க�…
எ�தைன
பாட�க�…
எ�தைன
வ���க�…
எ�தைன
ேத��க�…
எ�தைன
ப�����பா�க�… எ�தைன எ�����பா�க�…
அ�தைன�� ஆ��ல���!. அ�தைன��� ேத�����
ெப�� வ�தவ�க���, ஆ��ல� ெத��� எ��
ெசா�வத��� �ரா� இ����றதா?.
உ�ைம��, ஒ� ெமா�ைய� க���ெகா�ள, அ�த
ெமா� வ��ேலேயதா� க��ேய க�க ேவ���
எ�பேத அப�த�.
ச�ப��ய ஆ�� ஒ�� த��நா�� மாணவ�கைள�
த���க�
எ��ற�.
PISA
(program
for

international student assessment) எ�ப� அ�த
ஆ��.
ச�வேதச
மாணவ�க���,
எ��த��,
க�த�ய�, அ��ய� ஆ�ய ���க�� ேத��க�
நட��, ம�����, ஆ��ைக த�வ� அத� வழ�க�.
2009-10-�,
74
economies
(�ரேதச�க�)
கல��ெகா�ட ேத���, இ��யா����� இமா�சல�
�ரேதச�� த��நா�� கல�� ெகா�டன.
எ��த��� ேத���, த��நா� 72-வ� இட�ைத��
இமா�சல�
73-வ�
இட�ைத��
ெப���ளன.
க�த�ய� அ��ய� ேத��க� �ைறேய, த��நா��
இம�சல�� 72,73 – 72,74 வ� இட�ைத�
ெப���ளன. எ��த�� (Literacy) எ�பத�� PISA
ெகா��த
�ள�க�
–
‘ப��த
ெபா�ைள�
����ெகா��, அைத ெவ��ப��த� ெத�����ப�’.
இத�
அ��பைட��,
இ��ய
மாணவ�க�
ெப��பா�ைம�ன�
த���களாக
(illiterate)
இ��றா�க� எ��ற�. ேத�� எ��ய மாணவ�க��
�த� ெமா��� ப��� ெமா��� ெவ�ேவறாக
இ��தேத, இத��� காரண� எ��� �������ள�.
எ��த��, க�த�ய�, அ��ய� ஆ�ய அைன���

���க���
�த�ட���
ஷா�கா�
(�னா)
இ����ற�.
ெபா��ய�
ம���வ�
எ��
ேம�ப���க� அைன�ைத��, த� தா� ெமா�
வ��ேலேய க��� �னா எ�ப�, ஆ��ல வ���
நட�த ேத��� �த�ட�ைத� ெப�ற�?. அ�தா� தா�
ெமா�� க���� மக��வ�!.
ெமா��� தா�-ெமா���
�த��
(தா�)
ெமா�
எ�பைத
எ�வா�
�ள���ெகா�வ� எ�பைத� பா��ேபா�. அய�
ெமா�யாக இ��தா�� தா� ெமா�யாக இ��தா��
இர���
ெமா�க�தா�
எ���,
ம�த�க�
த�க���� க����கைள� ப�மா��ெகா�வத�கான
ஒ� க�� எ�பைத� தா��, ம�த வா��ைக��
ெமா��� ேவெற�த� ப��� இ�ைல எ���,
ெபா�வாக �ல�� க����க� ச�யா? எ�றா�,
‘இ�ைல’ எ��றா� தைல�ற�த ெமா��ய� அ�ஞ�
ேநா� சா���.
ம�த இன��� உைழ��, அத� உட� அைம���
மா�ற�ைத� ெகா��வ�த� ேபா�, ம�த இன���

���க ��யாத அ�கமான ெமா���, �ைள��
அத�ெகன ஒ� க�டைம�ைப உ�வா���ெகா�ட��
�ய�ெப�ன இ��க ����. ேம�� ம�த ெமா�க�
அைன�����,
ஒ�
ெபா�வான
இல�கண�
(Universal grammar) இ��பதாக�� ���றா�
ேசா���.
இத� அ��பைட��தா�, ‘�ழ�ைதக� மனதள��
எ�த� ெதா�ைல���லாம�, ஒ� ��வ��ைய ஓ���
பழ�வைத�ேபா� தா� ெமா�ைய எ�ைமயாக�
க���ெகா���றா�க�’ எ��றா� சா���.
ேம��, தா� ெமா�ைய� க���ெகா��� �ழ�ைதக�
வா��ய�கைள அ�ப�ேய �ர� எ��ப��ைல,
க���ெகா��� ேபா� they deduce rules from it
எ��றா� (இல�கண�ைத – ��கைள ஊ���ண�த�).
அ�� வள����� �� ேதைவயாக, இய�ைகயான
��தைன� ப�யா� உ�வா���ெகா�ள�ப�� �த�
ெமா� எ�பதா�, அ�த rules deduction
இய�பாகேவ நட������ற�..
�ழ�ைதக� மர�ைத� கா�� எ�ன எ�� ேக���

ேபா�, மர� எ�� ெசா�� �����ெகா��ேறா�. நா�
அைத மர� எ�� ஏ� ெசா�ேனா�? அ�தா� அ�த�
ெபா��� ெபய�. ஆனா� ஒ� ெபா����� ெபய�
இ���� எ�பேத �ழ�ைதக���� ெத�யாேத!.
அ��ய�
�ள�க�கைள
ஏ���ெகா��ேறாேமா
இ�ைலேயா, நா� நம� �ழ�ைதக���, ஐ�ப�
வா��ைதக��� ேம� க���ெகா�����க மா�ேடா�
எ�ப� நம��� ெத���.
இல�கண�� அ�ப�ேய! எ�த ஒ� �ழ�ைத���
தா�-ெமா�
�றரா�
வ���
க���ெகா��க�ப�வ��ைல.
�ழ�ைதக� த�க� தா� ெமா�ைய� தா�கேள த�க�
ச�க�ேதா� ேச��� இய�பாக� க���ெகா��றா�க�,
அ�ல� �ய�� அைட�றா�க� எ�ப� ெத��. (தா�
ெமா�
எ�பத�கான
ச�யான
�ள�க�
இத���ளாக�தா� இ��க ����)
எனேவ தா�-ெமா� எ�ப�, ெவ�� ெமா�யாக
அ�ல� க����கைள� ப�மா��ெகா��� க��யாக
ம��� இ��க ��யா�. அ� ��ட�த�ட, ஒ�

ம�த�� அ��பைட அ��� �றனாக அைம��ற�.
ம�ற எைத�� அவ� இத� வ�யாக�தா� க���றா�,
அ� இ�ெனா� ெமா�யாகேவ இ��தா��. க�ற��
அவ� ெதா�� எ�ைலைய� ��மா��ப��, தா�
ெமா�� �ற� ���ய� ப�கா���ற�. இ��� க�ற�
எ�� நா� �����வ�, க�� க�ற�, அ��சா�
க�றைல� தா�. ��வ�� க�றைல அ�ல. அ� க�க�
��ய�� அ�ல, ப���, பழக� ��ய�. இர�ைட��
ேபா��� �ழ��ெகா�ள� �டா�.
�ழ�ைதக� �தான வ��ைற
இய�ைகயாக, அைன�ைத�� த� தா� ெமா���
����ைவ������
�ழ�ைதக���,
ப���
�ட�க�� அய� ெமா��� க����� ேபா�,
அவ�க�� ��தைன ெதா�தர����ளா��ற�.
இ�, �ழ�ைதக�� ��தைன�� நா� ெச����
ெகா�ய வ��ைற ஆ��.
ெதாட��� க�டாய�ப���� ���க�ப�� அய�
ெமா� வ� க����� ‘����’, ப��ப�யாக�

�ழ�ைதக�� தா� ெமா�� �றைன�� கா�
ெச������ற�. ��வாக அவ�க� க�பைதேய
(learning)
��������றன�.
ஆ��ய�க��
க���தைல (teaching) ��������றன�.
�ற� நட�பெத�லா� ம��ெப�கைள ேநா��ய
ப���தா� (coaching). அவ�க� எ���� ப���,
��தக�க�� இ��பைத� �ர� எ��பத���தா�.
எ��க�ப�� �ர�க� ஆ��ல��� இ�������றன
அ�வள�தா�.
ம�றப� ஆ��ல� �லைமெய�லா� ஆ��ல�
க�பதா� சா��யேம த�ர, ஆ��ல வ��� �ர�
எ��பதா� (க�பதா�?) அ�ல. ��கால��� த�கைள
அ�சய� க��களா��ெகா�ள, எ�ப�� ���ப�,
எ�ப�� ைக-����வ�, எ�ப�� பா��ப�, எ�ப��
த�ைன ��ப�! (interview skills ) எ��,
ப�ைட��� ����வத�� �� ேதைவயாக – �ய
ம�யாைத, �ய ��தைன, பைட����ற� ஆ�யவ�ைற,
அ��� ெநா��� அ��ெதா���� �ட�ேபாட�ப��
இடமாக�தா� இ�த� ப��� �ட�க� இ����றன.

க�ற�� ெமா�
ப�� எ�ப� க�றைல� க����� இட� தா�,
உ�ைமயான க�� ப��ைய ��� ெவ�ேய�ய
�றேக நட��ற� – எ��றா�,
க���யலாள� ஜா� �� (john dewey). அய�
ெமா�
வ���
க���
மாணவ�கைள�
ெபா��தவைர��, ப������ ச�, ப����
ெவ���� ச�, க�ற� அத� உ�ைமயான ெபா���
நட�பேத �ைடயா�.
எ�த ஒ� ெமா���� பா����ய� இ�லாத
ஒ�வரா�, எைத�� ��ைமயாக� க�க ��யா�. ஒ�
ஆழமான ��தக�ைத� �ட� ப���� ����ெகா�ள
��யா�. வா���� ெமா��� பா����ய� அ�ல�
வா��க�ப�� ெபா��� அ��பைட அ��, இ�த
இர��� ஏேத�� ஒ�றாவ� இ�லாம�, �ன�த��
ெச��ைய� �ட ��ைமயாக� ����ெகா�ள
��யா�.
PISA ேத��� நம� மாணவ ம�க�� �ைல

இ�வாக�தா� இ�������ற�. �ன மாணவ�க� தா�
ெமா� வ��� ப�����தா��, ேத��� ெபா�� ப��
அவ�க�����த அ��பைட அ��, ஆ��ல�ைத�
�லபமாக எ��ெகா�ள� ெச������ற�. தா�
ெமா���
க�ற
க��,
அ�
ெமா���
அவ�க�����த பா����ய�, ேத��� ெபா��
ப��ய
அ��பைட
அ����
ஆதாரமாக
இ�������ற�.
ஏேத�� ஒ� ெமா��� பா����ய� எ�ப�
க�ற��� அவ�யமான ஒ��. தா� ெமா���
பா����ய�
ெப�வேத
இய�ைகயான��
எ�ைமயான�� ஆ��. அத��� தா� ெமா� வ���
க�பேத �ற�த வ�.
இ�ப�� ��வதான�, தா� ெமா�ைய� த�ர, ேவ�
ெமா�க��
பா����ய�
ெபற
��யா�
எ�பதா�மா?. அ�ப���ைல. ஒ� �ைல எ�வா�
க�ப� எ�பத�ேக, 1000 ப�க�க�� �ள�க�
��தக�க� ேதைவ�ப��ற ��, கார� மா���� Das
capital. அ�வள� க�னமான ��பமான �ைல,
ஆ��ல������ த��� ெமா� ெபய��க, ப��ம

வய�� த� வா�ைவ �ர��� ப��� அ�ப��த,
ேதாழ� �யா�-��� ��������ற�. (Das
capitalai-ஐ ெபா��தவைர, இ��ய ெமா�க�ேலேய,
இ� தா� �த� ��ைமயான ெமா�� ெபய���.
ேதாழ� �யா� தா�, த�ழக��� �த� தா�� த���
ப��ைய� ெதாட��யவ�. அேத ப����, தன�
மகைள �த� மாண�யாக� ேச��தவ�� �ட). ஆக,
அய� ெமா��� பா����ய� எ�ப� சா��யேம.
ஆனா� இ� ேபா�ற ���ல�கான சா��ய�பா�ைட
ேநா��,
ஒ�
ச�க�ைதேய
அய�-ெமா���
நக���வ� ��டா��தன� எ��ேறா�.
ஆ��ல�ைதேயா ேவ� ஏேத�� அய� ெமா�ையேயா
�ட� க���ெகா�வ�, இ� கால�க�� அ�வள�
க�னமான� அ�ல. ைக�ேப� ேபா�ற பல ���ய�
உபகரண�க� (gadgetries), எ�ேபா�� ைகக��
இ����ப�யான ���ய� அகரா�க�, இைணயதள�
பய�பா�,
ஆ��ய�கைள�
ெதாட��ெகா�ள
எ�ைம�ப��த�ப�ட
வச�க�,
ப�ெமா�
�ைர�படகைள��,
ெச��கைள��
பா����
வா���க� ேபா�றன,

அய� ெமா� க�றைல எ�ைம ப��த ��யனவாக
இ����றன. எனேவ ஆ��ல���காக, ஆ��ல
வ��ேலேய க��ைய� ேத��ெத���� த���களாக
ேவ��ய அவ�ய��ைல. ந� ச�க����, ஆ��ல�
பய�படலாேம த�ர, ஆ��ல அய� ெமா� ெமா��
க��, ேக� �ைள��கேவ ெச���. எ�த ஒ�
ச�க�������, அத� ச�க (தா�) ெமா�ைய�
�ற�க���, அய�ெமா� வ�� க��ைய� ���ப�,
அ� ச�க��� ஆ�ைமைய� �ர��க� ��ய�.
ச�க�ேதா�
ஒ��
வாழாத,
உ�ப����
ப��ெகா�ளாத, ேம�த�� ம�க���� சாதகமான�.
உைழ���
பா�டா�
ம�கைள�
பல�ன�ப��த���ய�. ச�க��� ெப�வா� ம�கைள
அ���களா��, ேபாரா�ட உண�ைவ ம��க���,
ஒ�ட� �ர�ட வ�வ��க� ��ய�.
ெஜ�ெம�, �ரா��, �னா, ஜ�பா�, ர�யா ேபா�ற
வள��த நா�க��, ேம�ப���க� �ட, தா� ெமா���
க�க ����ற�. (ஆ��லேம இய�� ெமா�யாக��ள
(de
facto),
இ��லா��
அெம��கா
ஆ��ேர�யாைவ��
�ட
இ�த�
ப��ய��
ேச����ெகா�ளலா� தாேன?).

உல�ேலேய,
வளைமயான
ெமா�கைள�
தா�
ெமா�யாக�
ெகா�ட
ேத�ய
இன�க���,
அ��பைட� க��ையேய அய� ெமா��� க�����
நா�, இ��யா ம��� தா�!. ேவெற�த நா���� இ�த
அவல� இ�ைல. இைத ம�க�� ���ப� எ�ப�,
எ�ேலாைர�� ெசா�� ராசா �� ��ட கைத
(ெசாலவைட) தா�.
இ� நம�கான உைரயாட�. நம� ெமா� – நம� பல�,
நம� க�� – நம� உ�ைம. அெம��கா ெச�றா� எ�ன
ெச�வ�… ஆ��ேர�யா ெச�றா� எ�ன ெச�வ�…
ெட���� ��ேய�னா� எ�ன ெச�வ�… �ஜரா���
��ேய�னா� எ�ன ெச�வ�… எ�ற, ெசா�ப
ேம�த�� கனவா�க�� �ய அ����காக, நம�
உ�ைமைய ����ெகா���� �ர�ய ��யா�. இ�
கனவா�க�, அ���ள உைழ��� ம�கேளா�� �ட
ஒ�� வாழ� ேபாவ��ைல, ஒ�ட� �ர���
ஒ����யாகேவ ெச��றா�க�, எ�ப� ��ண�. .
ஆ��� க�� ெதா�� ��ப�ைத� க�����த
���
ஜா��-காக�
க������
இ�
கனவா�க���, நம� ஆ�க�� அவல�ைலைய�

ப��� கவைல��ைல.
க�� ெதா�� ��ப �ர���� �தாமக� �� ேக��
எ�த� ேத���, எ�ேக ஒ����� ேபானா� எ��
ெத��த இவ�க���, தன� மாவ�ட��� எ�தைன
ஆ�க� ஓ��றன எ�ப� ெத�யா�.
இவ�க��, ஐேரா��ய கன���, நம� ேத�ய�ைத�
சா�ைடயா� அ��தா சா��ய�ப��த ����?.
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32. இத��� தாேன ஆைச�ப�டா�?

இ��யாக, நா� இ�வைர��� பா��தவ�ைற இ�த�
ப���� ேக�� ப�லாக ������ ெகா��
வ�ேவா�.
ெமா� எ�றா� ?
ஒ�வ�� அ�� �ைல�ப���ள� எ�பைத நம��
உண���வேத ெமா� தா�. �ழ�ைத ேபச� ெதாட���
ெபா�� உ���க� வள�வைத� ேபால அத�
��தைனக�� வளர, ேதட�� ெதாட�� ����ற�.
ஒ�ைற� ேதட� ெதாட��� ேபா� அ��� வளர�
ெதாட�� ����ற�.

அ��� அ��பைட ேதட�. ேதட�� அ��பைட
��தைன. ��தைன�� அ��பைட ெமா�.
ெமா��� ���ய��வ�?
த� ம�த�� வள���ைய அவ� வா�� ���ைலக�
��மா����ற�.
ஒ�வ�
எ�த
இட���
வா���றாேனா அத��� த��தா� ேபால அவன�
எ�ண�, ேநா�க�, ெசய�பா�க� எ�� ஒ�ெவா���
ப��ப�யாக மா�����ற�. கட��ற� ப����
மைல��ரேதச�க��,�ராம��ற�க��, ��ய ம���
ெப�ய நக��ற�க��,ெவ�நா�க�� உ�ள வா��ைக
ெவ�ேவறாக இ��பதா� ெமா� ெதாட�� ��யாக
���ய��வ� ெப���ற�.
ஒ� இட��� ேபச�ப�� ெமா� ேவேறா� அ��த
இட���
ேவெறா�
�தமாக
உ�ள�.
ஒேர
மா�ல����� மாவ�ட� ேதா�� ���யாசமான
வ�டார வழ�� ெமா�க� இத� காரணமாகேவ
உ�வா��ற�.
�����ட
பழ�கவழ�க�க�,
ப�பா�� கலா�சார �ைறக� என அைன���
���ய� அைம���ப�ேய ேதா������ற�.

ெமா� எ�ப� ெவ�மேன ெதாட�� சாதன� ம��ம�ல.
தைல�ைற
தைல�ைறயாக
ஒ�வ�
வா��த
வா��ைக�� தட�கைள� கட��� ெச�ல உத�வ��
இ�த ெமா�ேய.
தா�ெமா��� �ற��?
தா�ெமா���
���ய�
�ற�ேப
�ழ�ைதக�
ஒ�ேறா� ஒ�ைற ஒ����� ெகா�ள உத���ற�.
ப��த க���� �ல� பா���� கா��கைள ஒ�றாக�
ேச��� பா��க உத���ற�.அத� �ல� ேதா���
ேக��க���� ப�� ேத�� ேபா� அ� அ�ைவ
�சாலமா����ற�. இதனா� எ�லாவ�ைற�� எ���
க��� ெகா�ள ����ற�. தா�ெமா��� க���
ேபா� �ழ�ைதக� ஆ��ய�க�ட� எ��� உைரயாட
����ற�.
உைரயா��
ேபா�
ந���ைக
உ�வா��ற�. பய� ��க க�� எ�ப� ஆ�வ��ட�
ெச�ய�ப�� இய�பான கடைமயாக மா� ����ற�.
தா�ெமா��� ���ய��வ�?
ெமா�ெய�ப� ஒ� ெதாட�� சாதன� ம��ம�ல.

அ�����ய� எ�ற எ�ைலேயா� ம��� ��பத�ல.
தா�ெமா� எ�ப� நா� வா�� ���ைல�� உ�ள
பழ�கவழ�க�க�,கலா�சார
நைட�ைறக�
அைன�ைத�� அ��த� தைல�ைற��� ெகா��
ேச��க உத���ற�. ஒ�ெவா� நா�� ஒ�ெவா�
கலா�சார�ைத
ைவ���
தா�
வா���
ெகா������ற�.
அ���ள ���ைல�� அ��பைடைய� ெகா�ேட
உ�வா��ற�. வா�� ���ைல ேவ�. க�����
���ைல ேவ� எ�பதாக வள�� மாணவ�� அ��
�ழ�ப���
ெதாட���
�ழ�ப�ேதா�
வாழ
ேவ��யதாக உ�ள�.
மா�� ெமா� ெசா��� கலா�சார�ைத� ப����
மாணவ��
ெப�ேறா�க��
வா��ைக
ஒ�
�தமாக�� மாணவ�� ��தைனக� ேவ��தமாக��
மாற� ெதாட�� ����ற�.
இ��யா�� க��?
இ�ேக

க��

எ�பைத�

�ழ�பேதா�

தா�

பா��க�ப�� வ���ற�. க��� ெகா�வத���
����பத��� இைடேய உ�ள ���யாச�கைள� ப��
எவ�� ���� ெகா�ள� தயாராக இ�ைல. அைத
�ைற�ப� ��யைவ�க�� எவ�� ���ப�� இ�ைல
.
க���� இர�� வைகக� உ�ள�.
ஒ�� ெத��� ெகா�வத�காக� க��. ம�ெறா��
����பத�கான க��.
ஒ� �சய�ைத� ப���� ெத��� ெகா�� அைத
அ�ப�ேய எ�� ��டா� ஆ��ய� எ��பா����
ம��ெப�க� மாணவ�க���� �ைட�� ���.
ஆனா� அ�த �சய���� ��னா� ��னா� உ�ள
எ�த� ��த�� அ�த மாணவ���� ேதைவ��ைல
எ�பதான க�� தா� இ��யா�� உ�ள�.
க��
க���
����க�
ெத�யாதவ�கைள
உ�வா��வ�� தா� நா� ெவ��யைட���ேளா�.
இ��யா�� ஆ��ல ெமா��க�� வளர ���ய�
காரணமாக உ�ளத� ப��ய�.

1. இ��யா�� ெதாட�க��� இ��த வ�ைம பலைர��
க�� க�க �டாம� ெப�� தைடயாக இ��த�.
2. க��ெய�ப� �����ட �ல��� ம��ேம எ�ப�
ேபா�ற காரண�க� இ�த� தைடகைள ேம��
வள��த�.
3ஆ��ேலய�க� உ�வா��ய ��வாக அைம���
ஆ��ல� ெத��தவ�க��� ம��ேம ேவைல எ�ற
கார�க� ஆ��ல�ைத வள��க ���ய� காரணமாக
இ��த�.
4. ஆ��ல��னா� வச�யான வா��ைக ெப�றவ�க�
அ�ேவ ச�ெய�� ெசா�ல ஆ��ேலய�க� ெச�ற
�ற�� இ�ேக க�� �ைற�� எவ�� மா�ற�
ெகா��வர ���ப��ைல.
ேம�� ம�க�� வா��ைக �ைற ஒ� �தமாக��
அ�த ம�கைள ஆ���றவ�க�� அ�வ� ெமா�
ேவெறா�றாக��
இ��க
ம�க����
ஆ��யாள�க��
�க�
ெப�ய
இைடெவ�
இய�பாகேவ உ�வாக� ெதாட�க அ�ேவ ஊழ� �த�

எ����� ேக�� ேக�ட ��யா� எ��ற �ைல
வைர��� ெகா�� வ�� ��������ற�.
கால� ���க எ�யவ�க����டான உ�ைமக�
ம��க�ப�வெத�ப�
இய�பானதாக��
மா�����ற�. ம��க�ப�டவ�க� இ�த ெமா��
�ர�சைன�� காரணமாக ம��� ெகா�ேட வாழ
ேவ��யதாக�� உ�ள�.
5. நாக�க� எ�ற ெபய�� வா��ைக�� அ��பைட�
ேதைவக� அ�கமாக அைடய���ய வச�க��� எ�
உடன�யாக� பய�ப���றேதா அ�ேவ ம�க��
ேதைவெயன� க�த� ெதாட�க க�� �த�
பழ�கவழ�க�க�
என
ஒ�ெவா���
மாற�
ெதாட��ய�. இத� �ல� த�க� �ழ�ைதக�
ஆ��ல��� க�� க�றா� தா� வளமான வா��ைக
வாழ ���� எ�ற ந���ைக ெப�ேறா�க�� மன��
ஆழமாக� ப�ய� ெதாட��ய�.
6. ெபா�ளாதார ��யாக வள���யைட�த நா�கைள
ம�க� வாழ� த��த இட� எ�ற ந���ைக உ�வாக
அ�த�த நா�க�� ெமா�கைள� த�க� �ழ�ைதக�

க�றா� எ��� அ�ேக ேவைல �ைட��� எ�ற
எ�ண� வ��ெபற� ெதாட��ய�.
7.இ�� இ��யா�� ஒ�வன� ெபா�ளாதாரேம
அைன�ைத��
��மா��க���ய
���ைல��
இ��பதா� ஒ�ெவா�வ�� ���ைல� ைக�யாக
வா��� ெகா������றன�. ெமா���� அ�����
உ�ள ���யாச� மைற�� ��ட�. ���யவ�க���
����ைம எ�ப� இய�பானதாக மா���டதா�
அவரவ� தா�ெமா� எ�ண� ������ ேபா��ட�
�ைழ�க ஒ� ெமா� எ��ற �ைல�� வ���ளா�க�.
8. இ�� வைர��� ேமைலநா�க�� அர�� �ல�
நட�த�ப�� ெபா��ப��க� தா� ���ய��வ�
ெப�றதாக உ�ள�. இ� த�ர ஒ�ெவா� நா����
அ�காைம� ப�� எ�ப� ஒ� ���யமான நைட�ைற
ெகா�ைகயாகேவ ைவ�க�ப���ள�. ஒ� �����ட
இட��� வா�பவ� ேவெறா� இட��� ெகா��
ேபா�� த�க� �ழ�ைதகைள� ேச�கக ேவ���
எ�றா� அத��� ச�யான காரண�க� இ�லா���
வா��� ம��க�ப��.

இத� காரணமாக அ�த�த ப���� இ��பவ�க���
����ைம��,
ப����
��ட
ெந�ச��
த���க�ப��. இ�ேக அ�த� பழ�க� இ�ைல
எ�பேதா� அ�ப�ெய�லா� உ�டா? எ��ற �ேனாத
ேக�� தா� ந�ைம வ�� தா���? இேத ேபால இ�ேக
உ�வா�� ேபா� அரசா�க� க�டாய� �����ட
ப��க�� ேதைவ�ப�� ப��கைள� �ற�ேத ஆக
ேவ���.
தா�ெமா� வளர அரசா�க� ெச�ய ேவ��ய ���ய�
கடைமக�.
1. �ராம��� ப���� ப��பவ�க��� உய�க��
�த�
ேவைலவா���
வைர���
ஒ�ெவா�
இட�க��� ����ைம.
இ�ேபா��ள
இடஒ����
ேபால
ஒ�ெவா�
�ைற��� �����ட சத��த� இவ�க��ேக எ��ற
ச�ட ��மான� ெகா�� வ�� ��டாேல பா��
�ர�சைனக� ����� வ�� ���.
2. அர��ப� எ�ப� அர� ப���� ப��தவ�க���

ம��ேம.
3 அர�ய�வா�க�� �ழ�ைதக� அர� ப����
ப��க ைவ�கா��டா� அவ�க� பத��� இ��க
��யா� எ��ற �ைல.
4. ஒ�வ� அர� ஊ�யராக இ��பவ�க� த�க�
�ழ�ைதக� அர� ப���� �ைற�தப�ச� ெதாட�க�
க�� வைர��� ப��க ைவ�கா��டா� அவ�க��
ேவைல ப�ேபா����.
5.நக��ற�க��
உ�ள
அர�
ப��க��
எ���ைகைய�
�ைற���
�றநக�க��,
�ராம�க��
அ�க
அள�
உ�வா��த�.
நக��ற�க���� ���பேம இட�ெபய���� இ�
��� க���.
6.க�� அைம�� எ�பைத� த�னா�� ெப�ற
��வாகமாக மா�ற ேவ���. இர�� வ�ட���ெகா�
�ைற உலக மா�த�க��ேக�ப ஏ�ப பாட�
��ட�கைள
மா��த�.
இ��யா
��ைம���
ெபா��க�� ��ட� ஒ�ைற உ�வா��த�. அ�த�த

மா�ல க������க� �ல� ஒ�� ேநா��த�.
ெதாட�க� க�� எ�ப� அ�த�த மா�ல ெமா�க���
ம��ேம ���ய��வ�.
7.ப�தா� வ��� �த� ப�ெர�டா� வ��� வைர��
உ�ள த�ேபாைதைய� ���ைலைய ����� மா��
��� ��� வ���கைள�� க��� ேபால
��றா�� க�����டமாக மா��த�. ஒ�பதா�
வ��ேபா� ெமா�த பாட�கைள�� க���பைத ����
��� ப�� �த� அ��த ��றா��க��� ஒ�
மாணவ� எ�த� �ைற�� தன� ேம�க��ைய� ப��க
������றாேனா அ�த� �ைற சா��தைத ம���
க���த�.
இ�த ��றா�� பாட���ட��ல ஆ��ல� ம���
மா�ல ெமா��� க�க வா��கைள உ�வா���
ெகா��த�.
வ���
ப��க
����வ����
கண��
ேதைவ���கா�. ெம�ெபா�� �ைற�� ேசர
����வ��� வரலா� ேதைவ���கா�. க�����
�ைழ�� ெபா�ேத அவன� �ைற சா��த க��

எ�தாக மா� ���.
அ�றாட
வா��ைக���
ேதைவ�ப��
அ��யாவ�யமான
�ைறகைள
ஒ�
பாடமாக
ைவ�க�ப�� ேபா� எ�ய ���ப��� இ���
வ�பவ�க���
இ�த�
�ைற
வர��ரசாதமாக
இ����. “ைக�ெதா�� ஒ�ைற க��� ெகா� “ எ�ப�
�ஜமாகேவ சா��யமா��.
8 ஒ�ெவா� வ�ட�� த�யா� அரசா�க ப��க�
எ�� பாரப�ச��லா� ஆ��ய�க�� த��ைய ேத��
ைவ�� ேசா��த�. த���லாதவ�க� ���� ஒ�
�ைற வா��ப��� அ��� ேத���யைடய��ைல
எ��ற ப�ச��� எ��� க���ப� ஆ�ற
தைட���த�.
த�ேபா� த��நா� அரசா�க� 2013 க��யா���
அர�ப����
ெகா��
வ���ள
ஆ��ல
வ��க��?
உ��யாக �ைரவாக� ேதா����� சா��ய���க�
தா�
அ�க��ள�.
நம�
ம�க�
இலவச

மன�பா�ைமைய ����� காரண�தா� இ��� �ல
ஆ��க� அதைன ����வா�க�.இத�� ேமலாக�
த��ய�ற ஆ��ய�களா� த�க�� �ழ�ைதக��
வள���யைடயாத �றைமகைள� க�� ����
த�யா� ப�� ப�கேம ஒ�ெவா� ெப�ேறா�க��
வர� ெதாட��வ�.
த�ேபாைதய
���ைல��
ேதைவயான ெமா�க�.

மாணவ�க����

இ��யா���� எ�� ேவ��மானா�� வாழ
ேவ��� எ�� �ைன�பவ�க��� ��சய� த�ேழா�
��� ஆ��ல� அவ�ய� ேதைவ. த��நா�����
ம���
வாழேவ���
எ�ற
எ�ண�
உ�ளவ�க����
தா�ெமா�ேயா�
ஆ��ல��
அவ�ய� ேதைவ.
ெமா�ய�ைவ வள���� கார�க�.
���ைல தா� ���ய� ப�� வ����ற�. அர�
ப���� ப��தவ�க� அெம��கா���� த�க�
க���த�� அ��பைட�� ெச�ற ேபா��� அ���

ெச�ற�� இய�பா� அெம��க
அவ�க�ட� வ�� ��வ��ைல.

ஆ��லெம�ப�

அ���ள ���ைல ெந���� த�ள
இய�பான பழ�கமாக மா�����ற�.

இ�ெவா�

ஐ�� ப��ைச எ�� ����� ேத���யைட�தவ�க�
எவ�� ந�ல �தமாக ��� ேபச ��வ��ைல.
அ�ேவ ��ைப�� ஆ� மாத�க� ��� ெதா���
ேச��� ���ைய ெவ��� வா��யவ�க� அ�க�.
எ� ��ைள ஆ��ல� ம��ேம ேபச ேவ��� எ��
����� ெப�ேறா�க� �த�� ெச�ய ேவ��ய�
������ �ழ�ைதக�ட� எ�ய ஆ��ல��� ேப�
ப���ைய� ெதாட�க ேவ���.
ப��ப��
இ�லாத
ெப�ேறா�க�
அத�கான
���ைலைய� த�க� �ழ�ைதக���� த��ப�ட
�ைற�� உ�வா�க ேவ���.
இ� ெசல� ����� சமா�சார� எ�றா� மாணவ�
கைட��� ெச�லா�காசா� ��வைத� த���க
��யா�. இ�� க��� வைர��� ஆ��ல

வ��க���� ப��த ேபா��� ��� �ண��
ெகா������ மாணவ�க� ேபால�தா� ஆ��ல�
எ�ப� ��ன�கா� �ட� ெத��க ஓட ைவ���
��சா��யாக இ����. ஆ��ல� க��� �ட���
த�க� �ழ�ைதக� ப��தா� ஆ��ல�ைத ந�றாக�
ேபச ���� எ�ப� �ழ��� இைற�த �ேர.
எ� �ழ�ைத அ�வலக ேவைல�� ம��ேம அமர
ேவ��� எ�பவ�க��� ம��ேம இ�த ஆ��ல
ெமா� அவ�ய� ேதைவ.
ஆனா� இ�ேக �ைழ�க ஆ�ர� வ�க� உ��.
ெபா���ட பல ெதா��க� உ�� எ�பைத��
ஒ�ெவா� ெப�ேறா�க�� உண�����க ேவ���.
தா�ெமா�ய��?
உ�ேதச கண�காக இ�த உலக� 460 ேகா�க� ஆன�.
இ�த உலக��� �த� ம�த� ேதா�� 30 ல�ச�
ஆ��க� ஆ���ட�. த��ைடய �ர�சைனைய
உணர� ெதாட��, ம�த� ��க�த�ைம�� இ���
மா� 50 ஆ�ர� ஆ��க� ஆ� உ�ளதாக

மா�ட�ய� அ�ஞ�க� ����றன�. அ�த 50
ஆ�ர� ஆ��க� எ�ப� ஏற�தாழ உ�ேதச கண�காக
600 தைல�ைறக�. இ�� கவ��க ேவ��ய� எ�ன
ெத��மா? ஏற��ைறய 36 ஆ�ர� ஆ��க� ெவ�
உலக� ஏ�� ெத�யாம� �ைக���ேளேய த��ைடய
�ைறக� ஏ�� ெத�யாம� �ைக���ேளேய வா���
க��� இ����றா�.
கட�த 70 தைல�ைறக�� தா� எ���, ேப��,
�வசாய� ேபா�ற அ�தைன ��ேன�ற�க��,
���பாக ஆ� தைல�ைற�� ��னா� தா� அ�ச��த
வா��ைதக�,
எ����க�
எ��
அ�தைன
��ேற�க�� �க����ள�. அ�ச��த வா��ைதக�
உ�வான ��� தா� நாக�க� எ�ப� �க ேவக�
���� ஓட� ெதாட��ய�.
ஆனா� இ�த� கால� க�ட��� எ�தைன ெமா�க�,
கலா�சார�, ப�பா�க�, எ����க� உ�வா� உ�ள�
எ�ப� ேயா���� பா��க�?
வா��த ம�கைள எ�தைன �தமா�� �ட� ேபா��
பா��� இ���ற�. ஆனா�� இ�த� த�� ெமா�

இ�� வைர��� ��ட த�க� ேபால ெஜா��பா�
தா� இ���ற�.
அெம��கா��
�க
உய���
ெபா��ஷமாக�
க�த�ப�� எ�பய� �ேட� க��ட� ேபால ��ப�
மட�� ெப�தான �ர��கைள� த�த எ���ய�க��
எ��� ெமா� எ�ேக ேபா���?
3000 ஆ��க��� ��னா� உல�� �ற�த ெமா�
சம���த� தா� எ�� ���க�ப�ட இ�த ெமா�
இ�� எ�ேக ேபா���?
மாெப��
வ�லரைச
உ�வா��ய
ேராம��
ம�ன�க�� இல��� ெமா�ைய இ�� காண��ைல?
��த� பர��ய பா� ெமா�, மகா அெல�சா�ட� ேப�ய
�ேர�க ெமா�, ஏ� நாத�� ��� ெமா� எ�� இ��
வைர��� ��ட ப��ய� உ��. இைவெய�லா�
கா����� ப��ய� அ�ல? காணாம� ேபான
ெமா�க�� ப��ய�? ஆனா� த�ழ�� த��ெமா�?
இ�� வைர��� உ����ெகா�ேட உைட��
ெகா�ேட உ�மா��ெகா�ேட த�� பயண�ைத

�வந�
ேபா�
தன�
ஓ��ெகா�ேட இ���ற�.

ஓ�ட�ைத

���தாம�

ெதாட�க��� ஓ�ய��� ெதாட��னா�க�. அ�ேவ
க�ெவ���
த�ழாக
மா�
காலமா�ற���
ஓைல��வ���
மா�ய�.
கா�த�
வ�த��
அ���த�ழாக உ�மா�ற� அைட�த�. அ�ேவ இ��
��ஞான� ெதா�� ��ப சாதைனக�னா� க���
த�ழாக மா� உலக�த�ழ�கைள ஓேர �ைர�� ��
ெகா�� வ�� ������ள�. �க�பழைமயான
த��ெமா� ஒ�ெவா� காலக�ட���� ெவ�ேவ�
�தமாக� ேப�� எ��� ெமா��� மா� வ��
ெகா����த ேபா��� இ�ைறய ந�ன ��ஞான
உலக����
அ���
ேபா��ட��ைல.
த��ெமா��� வள��� ��� ேபா� உ�ளேத த�ர
ஆனா� அ��ேத ேபா���� எ�ற எ�ண�
ேதைவ��ைல.
500 வ�ட�க�� உ�வான ஆ��ல ெமா��� �ட
ேஷ���ய� கால�� ஆ��லெம�ப� இ�� இ�ைல.
ஆனா� மா�த�கைள� கவனமாக ஆவண�ப���
�ைற�ப�யான மா�த�கைள ஏ��� ெகா�ேட தா�

ஆ��ல� இ��� வள��� ெகா�ேட இ����ற�.
ஆனா� இ�ேக த�� ெமா� வளர ேவ���
எ�பவ�க� தா� த���� எ��யாக�� இ��பதா�
அத� �சால ��� இ�� ���ய ச����� ����
அள��� மா���ள�.
தா� ெமா�ைய ஆத��ேபா� ெசா���ற அ�தைன
ேப�க��
வச�யான
வளமான
வா��ைக
ெகா����பவ�க�.
கவனமாக இர�ைட �க�� அ��தவ�க�. அவ�க�
வா�� வா��ைக ேமைலநா�� கலா�சார���� ேப��
வா��ைதக�
ம���
இ��ய
கலா�சார����
இ��பதா� ம�க�� ந�பக�த�ைம அ�ேயா� மா�
நா�� �ைழ�க ேவ��� எ�� ஒ�ெவா�வ��
�ைழ��வா�களாக மா�� ெகா�ேட�����றன�.
இ�ேபாைதய ���ைல�� ேப�� ெமா�ைய ைவ�ேத
ஒ�வ�� த��ைய எைட ேபா�� ���ைல�� கால�
ச�கர� ந�ைம� ெகா�� வ�� ������ள�.
ெப��பா�ைமயான ��டா�க�� ம���� வாழ
ேவ��ய ���ைல�� அ�த ��டா�தன�ைதேய

ஏ��� ெகா�ள ேவ��ய ���ைலைய�� இ�த�
கால�ச�கர� உ�வா�����ப� �ேனாத �ர�.
ஆ����,
அ�கார���
இ��பவ�க�
ெப��பா�ைம�ன� வ�ைமைய� ப�� அ�யாத
த�க��� ேகாமக�களாக இ��பதா� எ�யவ�க��
வா��ைக ���ேதா, அவ�க�� அ��பைட வச�க�
���ேதா ேயா��க ��யாத ���ைல�� வா�வதா�
எ�யவ�க��ககான க�� உ�ைம ம��க�ப���
ெகா�ேட வ���ற�.
அ�ப�ேய உ�ைம உ�வானா�� அைத அவ�க�
அைடய ��யாத உய���� ைவ�� தா� பா�கா���
ெகா������றா�க�. அைடய ��யாத ல��ய����
இைட�றாக இ��ப� இ�த� தா�ெமா�ேய எ��
ஒ�ெவா�வ�� த�க� வா��ைக�� �த��
ப�ெகா��ப� த��ெமா�ேய.
ந�மா� ெச�ய���யைவ?
�ழ�ைதக� ஆ��யேரா� இ���� ேநரெம�ப�
ஏற��ைறய எ� ம�ேநர� ம��ேம. நா�� ம�ற�

ெபா��க� அைன��� ெப�ேறா�க�ட� தா�
�ழ�ைதக� இ����றா�க�. �த� ஆ��யேர
ெப�ேறாேர.
ெமா�ய��,
தா�ெமா�ய��,
பழ�கவழ�க�க� ேபா�ற அைன����� காரணமாக
இ��பவ�க� ெப�ேறா�கேள.
ஆனா� நைட�ைற வா��ைக�� நக��ற கணவ�
மைன��� இ�வ�� ெபா�� ஈ�ட� ெச�ல
�ழ�ைதக� க�டைத�� க��� ெகா�ள� ெதாட��
����றன�. இத�� ேமலாக வா��� எ�ப� அ�
ப����ட� பாட�க� ம��ேம எ��ற ெப�ேறா�க�
இ�� வைர��� அ�கமாக இ��பதா� ���ய
�����ள
ச�க�
�ைரவாக
வள���
ெகா�ேட�����ற�.
ெவ�நா�க�� வா�பவ�க���� த�க� �ழ�ைதக�
ெவ�ேய வ�தா� பல நா��� �ழ�ைதக�ட� பழக
ேவ��ய ���ைல�� ப��� சத��த� �ட�
தா�ெமா��� அவ�ய� ேதைவ�படா�. த�க�
மா�ல�கைள
���
ம�ற
மா�ல�க���
வா�பவ�க��� அ�ேக உ�ள மா�ல ெமா� தா�
அவ�ய� ேதைவயாக இ����.

ஆனா�
த��நா���
�ர�சைன?

வா�பவ�க���

எ�ன

அவரவ� வாழ ��யாத த�ைமைய, அைடய ��யாத
ல��ய�ைத, அ�ப��க ��யாத ச�ேதாஷ�ைத
மன�� ைவ��� ெகா�� உ�க� அ��த�கைள�
�ழ�ைதக�� ேம� கா��� ேபா�� அவ�க� ப��த
ேமைலநா��� கலா�சார� க����ப� உ�கைள
ஆதரவ�ேறா� இ�ல��� ெகா�� ேபா� ��வ� தா�
கைட�யாக நட���……. தவ� அவ�க� ேம� இ�ைல.
��க� ெதாட�� ைவ���க�. அவ�க� ����
ைவ���றா�க�. இ� ��ேவ இ�லாத �ழ��.
-)(-
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ெம�காேல

“நா� ஆ���ற ல�ச�கண�கான ம�க���� நம���
இைடேய இைண�பாக� ெசய�பட ஒ� வ���னைர
நா� உ�வா��ட ேவ���. இ�த வ��க��ன�
ர�த�தா�� �ற�தா�� இ��ய�களாக��, ரசைன��,
க����க��,
ெந��ைறக��,
அ���
ஆ��ேலய�களாக�� �ள�கேவ���.”
– 1835 � இ��ய� க��� ��ட�ைத உ�வா��யேபா�
ெம�காேல எ��ய�� இ���.

35

ந��

ேநர� ஒ��� வா��த உ�க��� எ� ந����
��ய�க��. உ�க� க����கைள ெத�ய�ப��த
powerjothig@yahoo.com
வைலப�� http://deviyar-illam.blogspot.com/
எ��� மாறாத அ��ட�
ேஜா��. �����
29.09.2015
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FreeTamilEbooks.com
- எ�கைள� ப��

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

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

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,
ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த���
எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�
ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� ��
அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�

பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� ��
வ�� ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��

உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ
தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க��
�ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத�
�ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

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

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

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

அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�
இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�

அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த
அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������

��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள
ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய
����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ
அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�

படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
���� வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
email
: freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com

/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meetthe-team/
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/aboutthe-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com

/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introductionto-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive
/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki
/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.

1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS
oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப��
/ இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக��
ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –

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

