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தன்னம்பிக்ககை தமிழர்கைள - பகத:1

தினமைலர -இரலா.கிருஷ்ணமூரத்தி
சமுதலாய நநலாக்நகலாடு-நநரடமையலாகவும-அநத சமையத்தில் மைக்கள் பிரச்சிடனகடளை வவெளிப்பெடுத்தி
அவெற்றிற்கு ஆட்சியலாளைர மூலம தீரவு கலாணும வெடகயில் வவெற்றிகரமைலாகவும பெத்திரிடக நடைத்தி
வெருவெதற்கிடடையில்வவெறும வபெலாழுதுநபெலாக்கு அல்லது ஃநபெஷன் என்கிற அளைவில் இல்லலாமைல் தமிழ்நமைல் பெற்றுக்
வகலாண்டு ஆத்மைலாரத்தமைலாய் சங்க நலாணயங்களின் ஆரலாய்ச்சிடய வசய்து விருதுகள் பெல வபெற்று தமிழக
சரித்திரத்திலும இடைம பிடித்திருக்கிறலார தினமைலர ஆசிரியர டைலாக்டைர இரலா.கிருஷ்ணமூரத்தி அவெரகள்.
தமிழ் வசமவமைலாழியலாவெதற்கு இலக்கியப் பூரவெமைலான ஆதலாரங்கள் மைட்டும நபெலாதலாது என்று
கருதப்பெட்டைது. அதன் கலாரணமைலாக இவெர ஆரலாய்ச்சி வசய்து சமைரப்பித்துள்ளை இந்த நலாணய
விஷயங்கள், வதலால்வபெலாருள் சலான்றலாகவும அடமைந்திருப்பெது உண்டமை. நமைக்கும வபெருடமை.
எளிடமை- வெயடத மீறிய இளைமநதலாற்றம- தமிழ்ப்பெற்று- விஷய ஞலானம- சமூக அக்கடற- தளைரலா
உடழப்ப-நவெகம- விநவெகம என இவெரிடைம ஏரலாளைமைலான சிறப்பகள்.
அந்த நலாட்களில் வெடிவீஸ்வெரம கிரலாமைத்தில் திண்டண பெள்ளிக்கூடைத்தில் இவெரது பெடிப்ப
ஆரமபெமைலாயிற்று.ஆசிரியர மைணலில் எழுதித்தலான் வசலால்லித் தருவெலார!
ஒருவெருடைம கலான்வவென்ட்! பிறகு எஸ்.எல்.பி. இங்கிலீஷ் பெள்ளி! எஸ்.எஸ்.எல்.சி. வெடர பெடிப்பில்
ஆரவெமில்லலாமைல் சுமைலாரலான மைலாணவெரலாக இருந்த கிருஷ்ணமூரத்தியிடைம ஸ்கலாட் கிறிஸ்டியன் கல்லூரியில்
இண்டைரமீடிவயட் நசரந்ததும வியக்கத்தக்க மைலாற்றம!
இயல்பிநலநய கணக்கின்நமைல் பிணக்கு என்பெதலால் இரண்டைலாம குரூப் எடுத்து வமைடிக்கல் நசரும
லட்சியத்தில் இவெரது பெடிப்ப ஆரவெம அதிகமைலாயிற்று.
அதன் பெலன் - முதல் வெகுப்பில் நதரச்சி வபெற்ற இருவெரில் ஒருவெர எனும வபெருடமை இவெருக்கு!
இருந்தும கூடை வமைடிக்கல் சீட் கிடடைக்கலாமைல் அழகப்பெலா கல்லூரியில் பி.எஸ்.ஸி (ஜியலாலஜி)
நசரந்து தமிழ் மைலாநிலத்திநலநய முதல் மைலாணவெரலாக வவெளிநய வெந்தலார.
இதற்கிடடையில் இளைம வெயதிநலநய 1953 ல் இவெருக்கு திருமைணம! திருமைணத்டத தன் பெடிப்பக்கு
தடடைக்கல்லலாக ஆக்கிவிடைலாமைல் கிருஷ்ணமூரத்தி எம.ஏ.(ஜியலாலஜி) பிரசிவடைன்ஸி கல்லூரியில்
முடித்தலார. அப்நபெலாது வமைரிட் அடிப்பெடடையில் அவெருக்கு அரசலாங்க ஸ்கலாலரஷிப் கிடடைத்தது.
ஆனலால் அடத நமைல்பெடிப்பக்கு பெயன்பெடுத்த முடியலாத சூழ்நிடல. நவெகமைலாய் வெளைரந்து வெந்த தினமைலர
பெத்திரிடகடய பெலாரத்துக் வகலாள்ளை நவெண்டிய வபெலாறுப்ப!
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``ஜியலலாஜி பெட்டைதலாரியலாக அரசலாங்க நவெடல பெலாரத்து சலாதிப்பெடத விடை பெத்திரிடக துடறயில் நிடறய
சலாதிக்கலலாம. நம மைக்களுக்கும வதலாண்டு வசய்யலலாம’’ என்று தந்டத திரு. இரலாமைசுப்டபெய்யர வசலான்ன
வெலாக்குகளில் இருந்த உண்டமை இவெடர பெத்திரிடக துடற பெக்கம திருப்பிற்று.
உப்ப உற்பெத்தி வதலாழில் வசய்து வெந்த மைடறந்த திரு.ரலாமைசுப்டபெய்யர 1951 ல் தினமைலர நலாளிதடழ
ஆரமபித்தலார. முதலில் திருவெனந்தபரத்திலிருந்து அச்சலான பெத்திரிடக தமிழ்நலாடு தனி மைலாநிலமைலான
பிறகு 1957 ஆம ஆண்டு திருவநல்நவெலிக்கு மைலாற்றப்பெட்டைது.
தச்சலாநல்லூரில் இயங்கிய அந்த நலாட்களில் இன்றுநபெலால வெசதிகள் இல்டல. டகயலால் அச்சு நகலாரப்ப சிலிண்டைர வமைஷின்! மின்சலார தட்டுப்பெலாடு! வஜெனநரட்டைரகளும கிடடையலாது!
திருவநல்நவெலியில் நவெறு தமிழ் நலாளிதழ்கள் இல்லலாததலாலும மைக்கள் பிரச்சிடனகடளை
வவெளிப்பெடுத்தியதலாலும 3 ஆயிரம பிரதிகளில் ஆரமபித்த பெத்திரிடக நவெகமைலாய் உயர ஆரமபித்தது.
வடைலிநபெலான், நரடிநயலா மூலம வசய்திகள் நசகரித்த அந்தக் கலாலத்தில் வநல்டலயில் முதன் முதலில்
வடைலிபிரிண்டைடர பெயன்பெடுத்தியது இவெரகள் தலான்.
1962 ல் நமைல்நலாட்டு மிஷின்கள் வெரவெடழத்து அலுவெலகம
வெண்ணலாரநபெட்டடைக்கு மைலாறி- மைதுடர வெடர விற்பெடனயலாயிற்று.

வசன்டனயில்

உள்ளை

இன்று என்றில்டல - கட்சிக்கலாரரகளின் மிரட்டைல் அந்த நலாட்களிலும இருக்கநவெ வசய்தது.
அரசியல்வெலாதிகளின் மைக்கள் விநரலாத வசயல்கடளை வவெளிப்பெடுத்தும நபெலாது வரளைடிகடளை
அனுப்பி `பெதம’ பெலாரக்கிற கலலாச்சலாரத்டதயும எதிரவகலாண்டு- தினமைலர வெளைரந்திருக்கிறது. எதிரநீச்சல்
தினமைலருக்கு பதிய விஷயமைல்ல!
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தன்னம்பிக்ககை தமிழர்கைள - பகுத:2

திருச்சி பெதிப்ப 1966 ல்!
தினமைலர தி.மு.கவுக்கு எதிரலானது என கடலஞரிடைம ஒரு தவெறலான தகவெல் தந்து - 1969 அவெரது
ஆட்சியில் அரசலாங்க விளைமபெரங்கள் நிறுத்தப்பெட்டைன.
ஏகப்பெட்டை நிதி வநருக்கடிக்கிடடையில் சின்னச் சின்ன நகலாரட் விளைமபெரங்கடளை நபெலாட்டு சமைலாளித்தடத
கிருஷ்ணமூரத்தி இன்றும நிடனவு கூரகிறலார.
1972 ல் எம.ஜி.ஆர தனியலாய் கட்சி ஆரமபித்த நபெலாது தினமைலருக்கும ஒரு திருப்பமுடன! பெரபெரப்பெலாய்
விற்பெடன! அது வெளைரந்து வெளைரந்து வசன்டன, மைதுடர, ஈநரலாடு... என பெரவி இன்று 10 பெதிப்பகள்!
பெடித்தது ஜியலாலஜி என்றலாலும கூடை கிருஷ்ணமூரத்திக்கு தமிழ்நமைல் ஆரவெம அதிகம. தமிழ்
எழுத்துகடளை கமநபெலாஸ் வசய்வெதில் ஏன் இத்தடன சிரமைம என இவெர ஆரலாய்ச்சியில் இறங்கினலார.
அதற்கு தமிழலாசிரியர ரலாமைமூரத்தி இவெருக்கு உதவி வசய்தலார.
கல்வவெட்டு, வெட்வடைழுத்து பெற்றி இவெர பெடித்து, நநரில் நபெலாய் பெலாரத்து ஆரலாய்ச்சி வசய்து வெட்வடைழுத்து
பெற்றி மூன்று பத்தகங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறலார.
இந்த ஆரவெநமை இவெர பின்னலாளில் நலாணயங்கள் பெற்றிய ஆரலாய்ச்சியில் இறங்க கலாரணமைலாய் அடமைந்தது.
கிருஷ்ணமூரத்திக்கு தமிழ் எழுத்து சீரதிருத்த இயக்கத்தில் ஈடுபெலாடு ஏற்பெட்டு 1978 ல் ஏகப்பெட்டை
எதிரிப்பக்கிடடைநய வபெரியலாரின் எழுத்டத தினமைலரில் பகுத்தினலார.
1987 ல் கமப்யூட்டைர வெந்த பின்ப- தமிழ் எழுத்து கமநபெலாஸிங்கிற்கு அதிக விடல வகலாடுக்க
நவெண்டியிருந்த நிடலடமை.
கிருஷ்ணமூரத்தி பூனலா கமவபெனியுடைன் நசரந்து சலாஃப்ட்நவெர உருவெலாக்கி, அவெரகளுக்கு இலவெசமைலாய்
ஐந்து ஃபெலான்ட்கள் தயலார வசய்து வகலாடுத்தலார. பூனலா கமவபெனி அவெற்டற வவெளிநலாடுகளுக்கும
விற்பெடன வசய்திருக்கிறது.
ஆர.நக.தயலாரித்துத் தந்த பிரபெலமைலான ஸ்ரீலிபி எழுத்தும, இவெரது தயலாரிப்பெலான கீநபெலாரடுமதலான்
இன்னமும தினமைலர அலுவெலகங்களில் பெயன்பெடுத்தப்பெட்டு வெருகிறது.
``அப்பெலா ரலாமைசுப்டபெய்யர நபெலாட்டை அஸ்திவெலாரம எங்களுக்கு பெலமைலாய் இருக்கிறது. அப்பெலா, தமிழ்
அபிமைலானி, மைனிதலாபிமைலானியும கூடை அடித்தளை மைக்களின் நதடவெகடளை வவெளிப்பெடுத்த நவெண்டும என்பெது
அவெரது குறிக்நகலாள்.
இப்நபெலாது என்றில்டல, அந்த நலாட்களிலும, தினமைலர சுட்டிக்கலாட்டியுள்ளை மைக்கள் பிரச்டனகடளைப்
பெடித்து ஆட்சியலாளைரகள் நடைவெடிக்டக எடுத்திருப்பெது- சந்நதலாஷமைலான வவெற்றி.
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அத்துடைன் தமிழகத்தில் வெளைரச்சியிலும நமைமபெலாட்டுக்கும கூடை தினமைலரின் பெங்கு வபெருமைளைவில்
இருக்கிறது என்பெது உண்டமை. அதற்கு சமீபெத்திய உதலாரணம-வதலுங்கு கங்டக கலால்வெலாயில் உள்ளை
சீரநகடுகடளை தினமைலர பெடைம பிடித்துக்கலாட்டி சரிவசய்ய டவெத்திருப்பெது.
ரலாஜீவ்கலாந்தி வகலாடல- படகப்பெடைங்கள்
விநிநயலாகமைலானது குறிப்பிடை நவெண்டிய ஒன்று.

தினமைலரிலிருந்து

தலான்

மைற்ற

மீடியலாக்களுக்கு

தினசரியில் முதன் முதலில் ஆஃப்வசட் வகலாண்டு வெந்தது: நஷ்டைம என்றலாலும கூடை, இலவெச
இடணப்ப இதழ்கள் தர ஆரமபித்தது என்று இவெரகளைது `முதல்’ சலாதடனகள் வதலாடைரந்து
வகலாண்நடையிருக்கின்றன.
பெத்திரிடக துடறக்கும அப்பெலால் சங்ககலால நலாணய நசகரிப்பிலும இவெரது சலாதடன சரித்திரத்தில்
வபெலாறிக்கப்பெடை நவெண்டிய ஒன்று.
1984 ல் நகலாடடையில் ஓய்விற்கலாக வகலாடடைக்கலானல் வசன்றநபெலாது பெஸ் ஸ்டைலாண்டு அருநக கடடை
ஒன்றில் ஓடலச் சுவெடிகளுக்கிடடைநய கண்டை வசப்ப நலாணயம இவெடர ஈரத்தது.
அடத வெலாங்கி, அடத விநிநயலாகித்த, மைதுடர டசயத் இஸ்மைலாயிடல சந்தித்து அவெர மூலம குதிடர
பெடைத்துடைன் -`வபெருவெழுதி’ என எழுதப்பெட்டிருந்த நலாணயம இவெரது ஆரலாய்ச்சிக்கு திருப்ப
முடனயலாயிற்று. அது சங்ககலாலப் பெலாண்டியர வவெளியிட்டை நலாணயம.“வபெருவெழுதி” என்ற மைன்னரின்
வபெயர சங்க இலக்கியத்திலும உள்ளைது.
சங்ககலால மைன்னரகள் நலாணயங்கள் வவெளியிடைவில்டல, வெடைநலாட்டில் மைவுரியரகள் வவெளியிட்டை
வவெள்ளி முத்திடர நலாணயங்கடளைத்தலான் அக்கலாலத்தில் மைக்கள் பெயன்பெடுத்தினர என்று வெரலலாற்று
ஆசிரியரகள் எழுதி வெந்தடத தன் கண்டுபிடிப்பெலால்,அவெரகள் கூறியது தவெறு என்று நிரூபித்தலார.
வெலாரணலாசி அகில இந்திய நலாணயவியல் சங்க மைலாநலாட்டில் 1984 ல் ஆர.நக. இது குறித்து கட்டுடர
வெலாசிக்க, அதற்கும அங்கீகலாரம கிடடைத்தது.
பிறகு சங்ககலால நசலாழர, பெலாண்டிய நலாணயங்கள் பெற்றி பத்தகங்கள் எழுதி தமிழக அரசின் விருதும
வபெற்றுள்ளைலார.
1986 வெடர சங்ககலாலச் நசர நலாணயங்கள் கிடடைக்கலாமைலிருந்து, அந்த ஆண்டு அவெருக்கு கிடடைத்த
நலாணயங்களின் பின்பறத்தில் வில்-அமப இருப்பெடதக் கண்டு நசரர நலாணயங்கடளைத் நதடைத்
துவெங்கினலார.
கரூர அமைரலாவெதி ஆற்றில் கிடடைத்த சங்ககலால நசர நலாணயங்கள் குறித்து ஆய்வு வசய்தலார.
மைலாக்நகலாடத, குட்டுவென் நகலாடத வவெள்ளிக் கலாசுகடளைக் கண்டுபிடித்தலார.
ஆர.நக லண்டைன் நபெலானநபெலாது ஆக்ஸ்நபெலாரட் யூனிவெரசிடி பவரலாஃபெசர ஒருவெர பிரிட்ட்டிஷ்
மியூசியத்திலிருந்து எடுத்துக் வகலாடுத்த பத்தகம இவெருக்கு நலட் நரலாமைன் கலாப்பெர கலாயின்ஸ் ஃப்ரம
கரூர மைதுடர நூல் உருவெலாக்க உதவிற்று .
இடத பெலாரத்துவிட்டு ரலாயல் நியூமிஸ்நமைடிக் வசலாடஸைட்டி இவெடர அவெரகள் அடமைப்பில் ஒரு
உறுப்பினரலாகத் நதரவு வசய்தது. கடைந்த நூறு வெருடைங்களில் எந்த தமிழருக்கும கிடடைக்கலாத அங்கீகலாரம
இது.
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தமிழகத்திற்கு வெலாணிபெம வசய்ய உநரலாமைலானியரகள் வெரும. முன்நன கிநரக்கரகள் நசர நலாட்டுடைன்
கி.மு., மூன்றலாம நூற்றலாண்டிநல வெந்தனர என்பெடத நலாணயங்கள் மூலம நிரூபெணம வசய்திருப்பெதும
முக்கியமைலான ஒன்று.
சங்க கலால நலாணயங்களின் நமைல் இவெருக்குள்ளை பெற்றும ஆரவெமும அலலாதியலானது. இதன் மூலம
தமிழ்நலாட்டு வெரலலாற்றுக்கு ஏநதலா ஒரு வெடகயில் தன் பெங்களிப்ப இருப்பெதில் இவெருக்கு ஆத்மைதிருப்தி.
ஆர.நக. தமிழ்நலாடு நியூமிஸ்நமைடிக்
கலான்ஃபெரன்ஸ்கள் நடைத்தி வெருகிறலார.

வசலாடசட்டி

ஆரமபித்து

இங்கும

வவெற்றிகரமைலாய்

ஆரமபெ நலாட்களில் இவெர இத்துடறயில் இறங்கிய நபெலாது நகலி- கிண்டைல் நபெசி தளைர டவெத்தவெரகளும
உண்டு.
கிருஷ்ணமூரத்தி அவெரகள் நிடனத்திருந்தலால் தன் பெத்திரிடக பெலத்டத டவெத்து நவெறு எந்வதந்த
துடறகளிநலலா கவெனம வசலுத்தி ஆதலாயங்கள் நதடியிருக்கலலாம.
கிளைப்கள்- அடமைப்பகள்- வபெலாழுதுநபெலாக்கு அமசங்கள் என்று ஓய்வு நநரத்டத வசலவிட்டிருக்கலலாம.
ஆனலால் தன் வபெலான்னலான நநரத்டத, தமிழரகள்அரப்பெணித்திருப்பெது நபெலாற்றுதலுக்குரியது.

தமிழர

வெரலலாறு-

தமிழ்வமைலாழி

என

நல்லி
டைலாக்டைர நல்லி அவெரகடளை தள்ளியிருந்து பிரமிப்நபெலாடு பெலாரத்து வெந்த எனக்கு அவெருடைன் வநருங்கி
பெழகும வெலாய்ப்டபெ ஏற்பெடுத்தித் தந்தது - முன்னலாள் வதலாடலக்கலாட்சி இயக்குனர திரு.ஏ.நடைரலாஜெனும
வெண்ணப்பெடை நயலாகவும தலான்.
2003 அகில இந்திய அளைவில் சிறந்த வதலாழிலபெதிரலாக - பெத்மைஸ்ரீ விருது வபெற்ற நல்லிக்கு குடவெத்
ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் அடமைப்பின் மூலம பெலாரலாட்டுவிழலா எடுக்க, அணுக ஒப்பக் வகலாண்டைலார. குடவெத்தில்
நமைனகலா கலாந்தி தடலடமையில் நல்லிக்கு பெலாரலாட்டு விழலா எடுத்து ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் வபெருடமை நதடிக்
வகலாண்டைது! அன்று முதல் அவெரிடைம அன்பம பெண்பமைலான நட்ப வதலாடைரகிறது.
65-ஐ கடைந்த நல்லி வசட்டியலார என்று வதலாழில்-வெரத்தக வெட்டைலாரங்களிலும வபெலாதுவெலாழ்வு
அடமைப்பகளிலும அறிமுகமைலாகியுள்ளை டைலாக்டைர நல்லி குப்பசலாமி வசட்டியலார அவெரகள் கலாஞ்சிபரத்தில்
வநசவெலாளைர குடுமபெத்தில் பிறந்தவெர. உத்தரவெலாதமுள்ளை உயர ரக தரமைலான பெட்டுத் துணிகளுக்கு `நல்லி’
என கூறும அளைவிற்கு, பெலரின் நதரவிற்கும பெலாரலாட்டுக்கும உரிய வபெருடமைடயத் தம கடின உடழப்பெலால்
நதடிக்வகலாடுத்தவெர.
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’நல்லி’ என்பெது இவெரது குடுமபெப் வபெயர. “மைலாரக்கண்நடைய மைகிரிஷி” நகலாத்திரத்டதச் நசரந்தவெர.
இவெரது தலாத்தலா `நல்லி’சின்னசலாமி வசட்டியலார பெட்டுச் நசடல வியலாபெலாரத்திற்கலாக கலாஞ்சிபரத்திலிருந்து
வசன்டனக்குக் குடிவபெயரந்தலார. கலாஞ்சியிலிருந்து ஜெவுளி வியலாபெலாரத்டத வசன்டனயில் 1928 ல் முதலில்
மையிடலயிலும பிறகு பெனகல் பெலாரக்கிலும துவெங்கினலார.
1953 ல் நல்லி சின்னசலாமி வசட்டியலாரின் மைகனும, குப்பசலாமி வசட்டியலாரின் தந்டதயுமைலான நல்லி
நலாரயணசலாமி வசட்டியலார அவெரகள் தனது 42 வெது வெயதில் பகழுடைமடபெ எய்திய நபெலாது குப்பசலாமி
வசட்டியலாருக்கு வெயது 12 தலான். தலாயலார கண்ணமமைலா,இரண்டு சநகலாதரிகள் ஆகிநயலாடர ஆதரிக்கும
வபெலாறுப்ப ஒரு பறம, வியலாபெலாரத்டத கவெனிக்க நவெண்டிய கட்டைலாயம மைறுபறம, இதன் கலாரணமைலாக
எஸ்.எஸ்.எல்.சி முடித்தவுடைன் கல்லூரி வசல்லும வெலாய்ப்டபெ இழந்து கடடை நிரவெலாகத்டத சுமைக்க
நவெண்டிய கட்டைலாயம. தந்டதயலார விட்டுச் வசன்ற பெணிடய, அவெரது ஆசிடயத் துடணயலாகக் வகலாண்டு
வதலாடைரந்தலார. வெலாடிக்டகயலாளைரகளின் அன்பக்கும,பெண்பக்கும பெலாத்திரரலானலார. ஜெவுளி வியலாபெலாரத்தில்
இவெடர வெளைரத்து ஆளைலாக்கியது இவெரது சித்தப்பெலா திரு. நல்லி வரங்கசலாமி வசட்டியலார.
கடின உடழப்ப, நநரடமை, ஊக்கம, தளைரலாத உறுதி, “வசய்யும வதலாழிநல வதய்வெம” என்று
நபெலாற்றுகின்ற தன்டமை, நன்னடைகம நபெலான்ற உயரந்த குணங்களைலால் ஆரமபெத்தில் 200 சதுர அடியில்
அடமைந்திருந்த கடடைடய நல்லி குப்பசலாமி வசட்டியலார அவெரகள் இன்று 20,000 சதுர அடிக்கு ஒரு
வதருவிலிருந்து மைறு வதருவிற்கு எட்டும வெடகயில் மிகப் பிரமமைலாண்டைமைலாக உருவெலாக்கிக்
கலாட்டியுள்ளைலார.
கல்லூரிக்குப் நபெலாக முடியலாமைல் நபெலானநத என்ற ஏக்கத்டத தணித்துக் வகலாள்ளும
விதமைலாக, தனிப்பெட்டை முடறயில் நிடறய நூல்கள் வெலாங்கிப் பெடிக்க ஆரமபித்தலார. இப்பெடியலாகத்
தனக்வகன தனியலாக வீட்டில் ஒரு வெளைமைலான நூலகத்டதநய அடமைத்துக் வகலாண்டுள்ளைலார.
இவெரது வதலாழிலுக்கு உதவிய உபெநயலாகமைலான சிந்தடனகடளைத் தந்தது வஹென்றி ஃநபெலாரடின்
சுயசரிடத, வதலாழிலில் நபெலாட்டிகடளை,சிக்கல்கடளை எவ்விதம சமைலாளிப்பெதற்வகன்ற அறிடவெ இவெருக்கு
ஊட்டியது அந்த நூல், வதலாழிலில் இன்று இவெர தரமைத்டதயும,சத்தியத்டதயும கடடைப்பிடிப்பெதற்குக்
கலாரணம கலாந்தியடிகளின் ``சத்திய நசலாதடன’’ ஏற்பெடுத்திய பெலாதிப்ப, அநத நபெலால இரலாமைகிருஷ்ண
பெரமைஹெமசரின் வமைலாழி அமுதம இவெர கடலப் பெணி மைற்றும கடைவுள் பெணிகள் வசய்வெதற்குக் கலாரணமைலாக
அடமைந்தது.
``நடைந்து வெந்த பெலாடதடய நன்றியுணரநவெலாடு எப்நபெலாதும நலான் திருமபிப் பெலாரத்து, எங்கள்
வபெரியவெரகடளை வநஞ்சுருகிக் கண் பெனித்துக் டக கூப்பநவென்’’ என நன்றிப் வபெருக்நகலாடு நிடனவு
கூரகிறலார நல்லி.
இந்தியலாவின் பிரபெல நகரங்கள் மைட்டுமின்றி, கனடைலா, சிங்கப்பூர, அவமைரிக்கலாவிலும `நல்லி’ கிடளை
விட்டிருக்கின்றது.“கடலமைலாமைணி” “பெத்மைஸ்ரீ” “டைலாக்டைர” முதற்வகலாண்டு பெலவித விருதுகளும வபெற்று
அந்த விருதுகளுக்கும வபெருடமை நசரத்து வெரும நல்லியின் எளிடமையும, குழந்டத நபெலால பெழகும
விதமும ஆச்சரயப்பெடுத்தும ஒன்று.
வெரத்தகத்திற்கிடடையிலும கடல, இலக்கிப் பெணிகளில் ஈடுபெலாடு வகலாண்டைவெர. இவெர வசய்யும
வதலாழில் பெட்டு என்றலாலும பெட்டடை விடை அழகிய, மைனதிற்கு மைகிழ்ச்சி அளிக்கிற பெலாட்டு இவெருக்கு
மிகவும பிடிக்கும. இடசயில் பெரமை ரஸிகர இவெர. ஸ்ரீ கிருஷ்ணகலான சபெலா, நுங்கமபெலாக்கம கல்ச்சுரல்
அகலாடைமி, ஸ்ரீ பெலாரத்தசலாரதி ஸ்வெலாமி சபெலா பிரமமைகலான சபெலா நபெலான்ற இடச அடமைப்பகளின் தடலவெர.
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வசன்டன கன்னிமைலாரலா நூலகத்தின் பரவெலர, பத்தகக்கடடைகளுக்கும, பத்தகக் கண்கலாட்சிகளுக்கும
தவெறலாமைல் வசன்று வெருபெவெர. பத்தக வவெளியீட்டு விழலாக்களில் முக்கிய விருந்தினரலாக எப்வபெலாழுதும
அடழக்கப்பெடுபெவெர. பெல நூலலாசிரியரகளுக்கும பெதிப்பெலாசிரிகளுக்கும வபெலாருளுதவி வசய்திருக்கிறலார.
இவெநர பெல நூல்கள் எழுதியுமிருக்கிறலார. அடவெ வபெருமபெலாலும வெணிகம,நிரவெலாகம,வெலாழ்வியல்
சலாரந்தடவெ.
இவெற்றில்
சில
மைரலாத்தி
இந்தி, வதலுங்கு, ஆங்கிலம
ஆகிய
வமைலாழிகளில்
வமைலாழிவபெயரக்கப்பெட்டுள்ளைன. இவெற்றில் இரண்டு மைலாநில அரசின் தமிழ் வெளைரச்சித் துடறப் பெரிசு
வபெற்றடவெ.
இவெர கல்வி கற்றது இரலாமைகிருஷ்ண மைடைத்துப் பெள்ளியில் அங்நக அவெரகள் நபெலாதித்த நீதிவநறி, அற
வெழிச் சிந்தடனகள் இவெர வெலாழ்க்டகக்கு வெழிகலாட்டின. அதன்பெடி இரலாமைகிருஷ்ண மிஷன் பெள்ளி
நடைத்தும எந்த நல்ல கலாரியத்திலும இவெரது பெங்கு கண்டிப்பெலாக இருக்கும கன்னியலாகுமைரியில் சுவெலாமி
விநவெகலானந்தலா நிடனவு மைண்டைபெக் குழுவிலும, கல்வி அறக்கட்டைடளையிலும இவெர பெங்நகற்று அடல
சீரலாக நடடைவபெற வெழிவெடக வசய்துள்ளைலார.
பெழகுவெதில் இனிடமை, எதிலும,வதளிவு,எண்ணத்தில் தூய்டமை என நற்வபெயர சமபெலாதித்துக்
வகலாண்டிருப்பெவெர.
யலாரும வசய்யலாதடதச் வசய்ய நவெண்டும, எவெரும நிடனயலாதடத நடைத்தித் தீர நவெண்டும என்கிற
வதலாடல
நநலாக்கும, திண்டமையும
இவெரது
அருமவபெரும
குணநலன்கள்.
வதலாழில்
அதிபெரலாக, எழுத்தலாளைரலாக,நபெச்சலாளைரலாக், கடல ரசிகரலாக, பெண்பெட்டை நண்பெரலாகப் பெல பெரிமைலாணங்கள்
வகலாண்டைவெர. தன் அனுபெவெங்கடளை எளிடமையலான தமிழில் பெகிரந்து வகலாள்ளும நூலலாசிரியர, வதலுங்கு,
இந்தி ஆங்கிலம ஆகிய வமைலாழிகள் அறிந்தவெர. பெல வவெளிநலாடுகளுக்குப் பெயணம நமைற்வகலாண்டு உலகப்
பெலாரடவெடய வெளைரத்துக் வகலாண்டைவெர.
பெல்நவெறு துடறகளில் சிறந்து விளைங்கும ஒப்பெற்ற மைனிதர. வெலாடிக்டகக்கலாரரகடளை வவெறும
நவெடிக்டகப் வபெலாருளைலாகப் பெலாவிக்கலாமைல், அவெரகடளை மிகச் சிறந்த நண்பெரகளைலாக சுவீகரித்துக்
வகலாண்டு, நதடவெயலானவெற்டறப் பூரத்தி வசய்து மைக்களின் நமபிக்டகடயயும, நல்வலண்ணத்டதயும
வபெறுதநல இன்பெம எனும எண்ணம வகலாண்டைவெர. வியலாபெலாரத்டதயும ஒரு கடலயலாகக் கண்ணுற்று
நபெலாற்றி வெளைரக்கும தன்டமை இவெரது சிறப்பெமசம.
1928 ல் வசன்டனயில் துவெங்கி 72 ஆண்டுகள் நிடறவெடடைந்த நபெலாதிலும `நல்லி’ யின் நல்ல
பெட்டைலாடடைகள் நலானிலம முழுவெதும இன்றளைவும மிகவும சிறப்பெலாகப் நபெசப்பெடும நபெறு வபெற்றுள்ளைது
என்றலால் அது அந்த இடறவெனின் பெரிபூரண கடைலாட்சத்தினலால்தலான் என்றலால் மிடகயலாகலாது. பெட்டுக்வகலாரு
நல்லி என்ற வபெருடமைக்குரியவெர. அன்டபெயும, அபிமைலானத்டதயும அபெரிமிதமைலான மைதிப்டபெயும
பிறரக்குக் வகலாடுத்துத்தலான் அவெற்டறப் வபெற முடியும என்பெடத நிரூபித்துக் கலாட்டிய பெண்பெலாளைர.
முதலலாளி- வதலாழிலலாளி சிறந்த நல்லுறவிற்கலாத வசன்டன நரலாட்டைரி சங்கம (2005,2006) இவெருக்கு
விருதளித்து வகளைரவித்துள்ளைது.
நல்லி அவெரகளின் ஆத்மை நண்பெரும, எழுத்தலாளைரும அறிஞருமைலான வசன்டன வதலாடலக்கலாட்சியின்
முன்னலாள் இயக்குனரலான திரு.ஏ.நடைரலாஜென் நல்லி பெற்றி எழுதியுள்ளைதில் இங்கு வகலாஞ்சம:
பெல ஆண்டுகளில் எங்கள் நட்ப நவெகமைலாக இறங்கி இனிடமையலான வநருங்கிய நட்பெலாக இன்று
முகிழ்த்திருக்கிறது.`அருநணலாதயம’ பெதிப்பெகத்தின் முப்பெதலாவெது ஆண்டு விழலாடவெ முன்னிட்டு
அருணன் அவெரகள் முப்பெது பதிய நூல்கடளை வவெளியிட்டைலார. அவெற்றில் என் சிறுகடதத் வதலாகுப்பம,
வசட்டியலார எழுதிய `வவெற்றியின் வெரலலாறு’ நூலும இடைம வபெற்றிருந்தன. வசட்டியலாரின் நூல்
உருவெலானதில் எனது அணில் பெங்கும இருந்தது.
வசட்டியலார அவெரகடளை ஒரு வவெற்றிகரமைலான வெரத்தகரலாக, வபெரும தனவெந்தரலாக நலான் பெலாரத்த
தருணங்கடளை விடை, கடலகளின் பெலால் மிகுந்த ஈடுபெலாடு வகலாண்டை ரசிகரலாக, மைனித நநயமிக்க மைகத்தலான
பெண்பெலாளைரலாக அவெடரப் பெலாரத்த தருணங்கநளை அதிகம. எதிலும ஒரு வபெலாறுப்ப நவெண்டும என்பென
நபெலான்ற சில வெடரயறுக்கப்பெட்டை நகலாட்பெலாடுகடளைத் தனக்குத்தலாநன வெகுத்துக் வகலாண்டு அதன்பெடி
வெலாழ்ந்து வெரும ஒரு இலக்கண பருஷரலாக நலான் அவெடரப் பெலாரத்து தினம தினம வியக்கிநறன்’’
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தனக்குக கடலகளில் நலாட்டைம வெந்தது எப்பெடி? என்று ஆசிரியர திரு.சலாவி அவெரகள் முன்ப
நடைத்திய ``சுஜெலாதலா’’ என்ற பெத்திரிடகயில் வசட்டியலார ஒரு நபெட்டியில் வசலால்லியிருந்தலார. ``திருப்பெதி
பிரமநமைலாத்சவெத்துக்குப் நபெலாயிருந்த நபெலாதுதலான் தனக்கு இடச மைற்றும நுண்கடலகள் மீது மிகுந்த
ஈடுபெலாடு ஏற்பெட்டைதலாகவும, கடலகடளைக் கற்க தனக்கு வெலாய்ப்பின்றி நபெலானலாலும தன் குழந்டதகள்
அவெற்டறக் கற்க ஏற்பெலாடு வசய்திருப்பெதலாகவும’’ அவெர அப்நபெட்டியில் குறிப்பிட்டிருந்தலார. அவெரது
மைகனுக்குத் திருமைணம நடடைவபெற்ற நபெலாது அந்த விழலாவில் என் மைலாமைனலார திரு.நலாமைகிரிப்நபெட்டடை
கிருஷ்ணன் அவெரகள்தலான் வெலாசித்தலார. வசட்டியலாரின் கடலயலாரவெத்துக்கு அந்தக் கச்நசரிநய சலான்று!.
நூறலாண்டு பகழ்வபெற்ற ஸ்ரீபெலாரத்தசலாரதி ஸ்வெலாமி சபெலா, நுங்கமபெலாக்கம கல்ச்சுரல் அகலாடைமி, கிருஷ்ண
கலான சபெலா நபெலான்ற பிரபெல கடல அடமைப்பகளின் தடலவெரலாக இருந்து வகலாண்டு வசட்டியலார ஆற்றிவெரும
கடலப் பெணிகள் பெற்றி நலான் தனியலாகச் வசலால்ல நவெண்டியதில்டல.
குறிப்பெலாக டிசமபெர இடச விழலாவின் நபெலாது ஒவ்வவெலாரு ஆண்டும வசட்டியலார ஆற்றிவெரும ஒரு
வித்தியலாசமைலான பெணி பெற்றி இங்கு குறிப்பிடை நவெண்டும.
ஒவ்வவெலாரு சபெலாவிலும, எந்வதந்தத் நததியில், எந்வதந்த நநரத்தில், யலார யலார கச்நசரி வசய்கிறலாரகள்
என்பெடதத் துல்லியமைலாகத் வதலாகுத்து அடத ஒரு அழகிய டகநயடைலாக அச்சிட்டு இலவெசமைலாக
வினிநயலாகிக்கிறலார. இந்தக் டகநயடு இடச ரசிகரகளுக்கு அளிக்கும மைகிழ்ச்சி அளைவிடை முடியலாதது.
ஆரமபெத்தில் சில ஆண்டுகள் இந்தக் டகநயட்டடை வவெளியிட்டு வெந்த வசட்டியலார பின்னர அதநனலாடு
இன்வனலாரு பெயனுள்ளை கலாரியத்டதயும வசய்தலார. இடச விழலா நிகழ்ச்சிகளின் நபெலாது தவெறலாமைல்
பெலாடைப்பெடும சில முக்கியமைலான பெலாடைல்கள், கீரத்தடனகடளையும, அடவெ அடமைந்துள்ளை ரலாகத்டதயும
குறிப்பிட்டு இன்வனலாரு டகநயட்டடையும தயலாரித்து வெழங்கினலார; வெழங்கி வெருகிறலார.
மூத்த இடசக் கடலஞரகளுக்கு அவெர கலாட்டும மைரியலாடத அலலாதியலானது. குறிப்பெலாக எம.எஸ்.,
வசமமைங்குடி நபெலான்நறலார மீது அளைவு கடைந்த மைதிப்ப. ஒருவெடகயலான பெக்திடயநய அவெர
வகலாண்டிருக்கிறலார. அவெரகடளை சந்திக்கும நபெலாவதல்லலாம வநடுஞ்சலாண்கிடடையலாக விழுந்து நமைஸ்கரித்து
அவெரகளின் ஆசீரவெலாதங்கடளைப் வபெறுவெதில் வபெருடமைப்பெடுவெலார. அவெநரலாடு வசல்லுமநபெலாது இத்தடகய
நமைடதகளின் ஆசீரவெலாதங்கள் எனக்கும பெல முடற கிடடைத்திருக்கிறது. என் வெலாழ்க்டகயின்
வபெருடமைக்குரிய தருணங்கள் அடவெ.
இயல்-இடச-நலாடைகம என முத்தமிழ் மீது ஆரவெம வகலாண்டு கடல, பெண்பெலாட்டு ஈடுபெலாடுகடளை
ஊக்குவிப்பெவெர, வசட்டியலார.
திருவெலாவெடுதுடற ரலாஜெரத்தினம பிள்டளையின் நலாதஸ்வெர இடசயின் மீது தணியலாத ஆரவெம வகலாண்டு
அவெரது ஒலி நலாடைலாக்கள் வவெளிவெர உதவி வசய்திருக்கிறலார பிள்டளையவெரகளின் நிடனவெலாக மைலாவபெரும
விழலாக்கடளை வசன்டன, குமபெநகலாணம, டில்லி ஆகிய நகரங்களில் முன்னின்று நடைத்தியுள்ளைலார.
பெட்டுநூடல நநசிக்கும அளைவுக்கு வசட்டியலார அவெரகள் நல்ல தமிழ் நூல்கடளையும நநசிப்பெவெர.
பத்தங்களின் மீது அவெர வகலாண்டிருக்கும கலாதல் இடணயற்றது. உண்டமையலானது.
தகவெல் உதவி `ஸைரிகமைபெதநி’
ஏ. நடைரலாஜென்.
``தன்னமபிக்டகயும வபெரியலார, அண்ணலா, கலாமைரலாஜ, மு.வெ.நபெலான்றவெரகளின் வெலாழ்டவெ பெடித்து
அறிந்து பெக்குவெப்பெடுத்திக் வகலாண்டைதும எனது பெலம என நிடனக்கிநறன். எந்தப் பிரச்சிடனடயயும
வவெற்றியுடைன் அணுகலலாம. என்பெதற்கு கல்லூரியில் பெடித்த`குளிரகலாலம வெந்தலால் வெசந்தகலாலம வெரலாமைல்
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நபெலாகலாது’ என்கிற வெரி எனக்கு உதவிகரமைலாயிருக்கிறது’’ என்று மைனம திறக்கிறலார எழுத்தலாளைரும,
முன்னலாள் வதலாடலக்கலாட்சி இயக்குநருமைலான திரு.ஏ.நடைரலாஜென்.
முசிறி தலாலுகலாவில் திருஈங்நகலாய்மைடல எனும ஊரில் சலாதலாரண குடுமபெத்டத நசரந்த இவெர 1955
வெடர வெசதியில்லலாமைல் முசிறிக்கு நடைந்து நபெலாய் பெடித்தவெர.
மைணநமைடு எனும ஊடரச் நசரந்த கிருஷ்ணன் என்பெவெர நடைரலாஜெனுக்கு அப்நபெலாது டசக்கிளில்
லிஃப்ட் வகலாடுப்பெலாரலாம. இருவெரும திருக்குறள் அடனத்டதயும மைனப்பெலாடைமைலாக வசலால்லிக்
வகலாள்வெலாரகள். 40 வெருடைங்களுக்குப் பிறகு சமீபெத்தில் அந்த பெலால்ய சிநனகிதடன வபெலாதுபெணித்துடற
வபெலாறியலாளைரலாக சந்தித்நதன் என்று மைகிழ்கிறலார நடைரலாஜென்.
1955-ல் திருச்சி நநஷனல் கல்லூரியில் பி.ஏ. வபெலாருளைலாதலாரம நசரந்து, வீட்டு வபெலாருளைலாதலார
பிரச்சிடனயில் ஹெலாஸ்டைலில் நசர முடியலாமைல் வபெரியலார மைலாளிடக அமநபெத்கலார இல்லத்தில் வீரலாசலாமி
எம.பி. இடைம வகலாடுத்து பெடித்தலார.
அந்த நலாட்களில் வபெரியலார அங்கு வெந்து தங்குமநபெலாது. அவெடர கவெனித்து , அவெருடைன் நபெசும
வெலாய்ப்ப வபெற்று அவெரிடைமிருந்து தன்மைலானம,பெணிவு, பிறருக்கு மைரியலாடத வசலுத்துவெடதவயல்லலாம
கற்றுக் வகலாண்டைலார.
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பெடிக்கும நபெலாது பெல்நவெறு துடறகடளைப் பெற்றி அறிவும ஆரவெம இவெருக்கு இருந்தது. நஷக்ஸ்பியர,
மில்டைன், சிலப்பெதிகலாரம, இலக்கியம எல்லலாம இவெடர கவெரந்தலாலும கூடை பெடிப்பில் நகலால்ட் வமைடைல்
வெலாங்கினலார.
இடறவென் அருளைலாலும, வசலாந்த முயற்சியலாலும கட்டுடர-நபெச்சு-பெலாட்டு நபெலாட்டிகளில் கல்லூரியில்
நிடறய பெரிசுகடளை வவென்றிருக்கிறலார.
1959-ல் லக்ஷ்மி விலலாஸ் நபெங்கில் இவெருக்கு நவெடல கிடடைத்தது. நண்பெர ஒருவெர ரஷ்யன்
நலாவெல்,பிவரஞ்சு,யூநரலாப்பியன் நலாவெல்கள் வெலாங்கிப் பெடித்து இவெருக்கும வகலாடுக்க, நடைரலாஜெனுக்கு
ஆங்கில இலக்கியங்கள் நமைலும ஆரவெம திருமபிற்று.
அண்ணலா,கடலஞர, மு.வெ.,வஜெயகலாந்தன், சுஜெலாதலா எழுத்துக்களுக்கு இவெர ரசிகர. 1960-ல்
வசன்டனக்கு மைலாற்றலலாகி அங்கு திருவெல்லிக்நகணி உடுப்பி கிருஷ்ண மைந்திரத்தில் வசய்தித்தலாள்
எழுத்தலாளைர கலா.நலா.சு.,வுடைன் பெடித்து, பின்னலால் 1984-ல் இருவெரும நசரந்து விருது வபெற்றடத நிடனவு
கூரகிறலார.
அந்த கலால கட்டைத்தில் கரனலாடைக இடசக் கச்நசரி, வபெலாதுக்கூட்டைங்கள், கன்னிமைரலா டலப்ரரி என்று
பெல விஷயங்கள் இவெரது மூடளையில் பெதிவெலாயிற்று. சமபெளை பெணத்டத வீட்டில் வகலாடுத்து விட்டு தன்
அதிகப்பெடி வசலவுக்கலாக நடைரலாஜென் துணுக்குகள் எழுத ஆரமபித்தலார.
பிறகு திருச்சி வெலாவனலாலி நிடலயத்தில் நவெடல கிடடைத்து, துடறவென்,சுகி சுப்ரமைண்யம, மீ.பெ,
நசலாமு நபெலான்ற ஜெலாமபெவென்களுக்கு மைத்தியில் மிரண்டு, பிறகு சிறுகடதகள். நலாடைகங்கள் எழுதி
திறடமைடய வவெளிப்பெடுத்தி எல்லலாரிடைமும மைதிப்டபெ வெளைரத்துக் வகலாண்டைலார.
முமடபெ,நகலாடவெ, வபெங்களூர, வசன்டன வெலாவனலாலிகளில் பெணி பரிந்து பிறகு
வதலாடலக்கலாட்சியிலும பெத்து வெருடைங்கள் சலாதடன! ரிடடையரலான பிறகும கூடை நடைரலாஜென் எப்நபெலாதும
பிஸி!
கடல,இலக்கியம
இடச,நலாட்டிய
நிகழ்ச்சிகளுக்கு
இவெரது
பெங்களிப்ப
உண்டு.
திருப்பெணி,திருமைணம, பத்தக வவெளியீடு என்று இந்தியலா முழுக்க பெயணித்துக் வகலாண்டிருப்பெவெர.
தற்நபெலாது ஹியூமைன் ரிநசலாரஸைஸ் மைற்றும வஹெல்த்-ஃநபெமிலி வவெல்ஃநபெர மைத்திய அரசு கமிட்டிகளில்
உறுப்பினரலாக இருந்து சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு வெருகிறலார.
நடைரலாஜென் ஒரு விஷயத்டத வசய்ய தீரமைலானித்து விட்டைலால், அதில் தீவிரமைலாய் இறங்கி விடுவெலார.
`பெலாதங்கள் நடைக்கத் வதலாடைங்கி விட்டைலால் பெலாடத மைறுப்ப வசலால்வெதில்டல’ என்பெது இவெருக்கு
நவெதவெலாக்கு. நவெகம,விநவெகம, நநரடமை,இவெரது விநசஷ குணம.
பெதவியில் இருந்தநபெலாது சரி,பிறகும சரி பிறரிடைமிருந்து இவெர கலாபி,டீ கூடை வெலாங்கிக் குடித்ததில்டல.
வகலாடுத்து மைகிழும குணம!
திருச்சி வெலாவனலாலியில் பெல பதுடமைகள் வசய்து மைக்கடளை கவெரச் வசய்தது நபெலால வசன்டன
வெலாவனலாலியில் பிரச்சிடனகடளைச் வசலால்லி பெத்திரிடகயலாளைரகள் மூலம தீரவு கண்டை நிகழ்ச்சி வபெரும
வெரநவெற்ப வபெற்றது.
ஏற்ற கலாரியத்டத வசயல்பெடுத்தும முயற்சி ஆத்மைலாரத்தம,உத்நவெகம,வகளைரவெம பெலாரக்கலாமைல்
மீடியலாவிற்கலாக பெலடரயும சந்தித்து திறடமையலானவெரகடளை நதடிப்பிடித்து வெலாய்ப்ப வகலாடுத்து சலாதடன
பெல வசய்திருக்கிறலார.
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வபெங்களூரில் கன்னடைம பெயின்று அங்குள்ளைவெரகடளை கவெரந்து, அங்கு வெலாவனலாலியில் முதன் முதல்
வெரத்தகச் ஒலிபெரப்ப ஆரமபித்தது இவெரதலான்.
தனிப்பெட்டை நபெடர, வமைலாழிடய, நிறுவெனத்டத வவெறுப்பெநதலா,துநவெசம வகலாள்வெநதலா இவெருக்கு
பிடிக்கலாது `எதிலும நல்லடதப் பெலாரப்பெவெருக்கு சலிப்பமில்டல-சங்கடைமுமில்டல’ என்கிற கீடத
வெலாசகம இவெருக்கு பெலாடத.
தனக்குக் கீழ் உள்ளைவெரகடளையும அலட்சியப்பெடுத்தலாமைல் அவெரது திறடமைடய மைதித்து, ஊக்கப்பெடுத்தி
அவெரகளின் தவெறுகடளை மைன்னித்து, கண்டிப்நபெலா-பெலாரலாட்நடைலா-தனியலாக அடழத்துச் வசலால்வெது இவெரது
இயல்ப.
பெடிப்பெதும எழுதுவெதும இவெரது வபெலாழுது நபெலாக்கு இந்தியலாவின் அடனத்து மைலாநிலங்கள்,
தமிழகத்தின் அடனத்து பெகுதிகள் என பெயணித்துள்ளை நடைரலாஜென் உலகத்தின் 75 சதவிகிதத்டத சுற்றிப்
பெலாரத்திருக்கிறலார.
கடலக்கும கல்விக்கும உதவியதும, வெலாய்ப்ப வகலாடுத்தலாலும இவெருக்கு திருப்தி தரும விஷயங்கள்.
திருக்குறள் நமைல் உள்ளை பெற்றில் நடைரலாஜென் தன் வசலாந்த ஊரில் திருவெள்ளுவெருக்கு ஆலயம கட்டி
சிறப்பித்திருக்கிறலார.
``தீதும நன்றும பிறதர வெலாரலா
நநலாதலும தணிதலும அதனிலும இலநமை
ஆதலலால் வபெரிநயலாடர வியத்தலும இலநமை
சிறிநயலாடர இகழ்தலும இலநமை’’
என்பெடத நவெதவெலாக்கலாக எடுத்து, சக்திவெலாய்ந்த மீடியலாவில் வபெரிய வபெலாறுப்பகளில் இருந்தும கூடை
யலாரும எந்த குற்றநமைலா பெழிநயலா வசலால்லி விடைலாத அளைவிற்கு நியலாயமைலாய்- நநரடமையலாய் வசயல்பெட்டுமுடிந்த அளைவிற்கு இன்றும சமூகத்திற்கு உதவிகரமைலாய் இருக்கும இந்த முசிறி நடைரலாசர ஓர ஆச்சரியம.
இரட்டடையரகநளைலா என்று வியக்கும வெண்ணம கடல,இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றலாகக் கலந்து
வகலாள்ளும நடைரலாஜெனும, நல்லியும நட்பக்கு மிக சிறந்த உதலாரணம.
2003 இல் நல்லி பெத்மைஸ்ரீ வபெற, அகில இந்திய அளைவில் பெத்மைஸ்ரீ வபெற்ற ஒநர ஒரு வதலாழிலதிபெரலான
நல்லிடய குடவெத் அடழத்து Fronliners
அடமைப்பமூலம பெலாரலாட்டை விருமபிநனலாம. உடைநன நடைரலாஜென்
அதற்கு ஏற்பெலாடு வசய்து குடவெத்தில் நமைனகலா கலாந்தி நிகழ்ச்சியில் நல்லிக்கு பெலாரலாட்டுவிழலா நடைத்தியதில்
குடவெத் தமிழரகளுக்வகல்லலாம வபெருடமையலாயிற்று.
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கலாடலக்கதிர வெலாரக்கதிர,டிசமபெர 2003
கருமுத்து தி.கண்ணன்;
``உயிநரலாடு இருப்பெவெரகள் எல்லலாம வெலாழ்கிறவெரகள் அல்லர. உயிநரலாடு பெலர இருக்கிறலாரகள்.சிலர
மைட்டுநமை வெலாழ்கிறலாரகள்.`வெலாழ்வெலாங்கு வெலாழ்தல்’ என்ற வெள்ளுவெர வெலாக்கிற்கு `வெலாழநவெண்டிய
முடறப்பெடி வெலாழ்தல்’ என்பெது வபெலாருள்.
இது –டைலாக்டைர ரலாதலா தியலாகரலாசன் அவெரகளின் `ஆடல அரசர கருமுத்து தியலாகரலாசர’ பத்தகத்திற்கு
திரு.கி.ஆ.வபெ.விசுவெநலாதம அவெரகள் வகலாடுத்த அணிந்துடர வெலாக்கு.
வசன்றநலாள் மைனதில் டவெத்து
நசரத்தடதவயல்லலாம கல்விக்கலாக
வசலவிட்டைலாநன – நலாம இனி
கலாண்பெவதன்னலாள்
இது கடல தந்டத திரு.கருமுத்து தியலாகரலாசர அவெரகள் மைடறந்த நபெலாது உதிரம வசலாட்டை கவியரசு
கண்ணதலாசன் பெலாடினது.
மைதுடரயில் கல்வி, வதலாழில், இடறபெற்று, நலாட்டுப்பெற்று நபெலான்ற உன்னத வெழிகடளை நதரவுவசய்து
அந்த பெலாரமபெரயத்டத வதளிநவெலாடு கலாத்துவெரும திரு.கருமுத்து தி.கண்ணன் அவெரகடளை சந்திக்கும
வெலாய்ப்ப தினமைலர மூலம கிடடைத்தது.
இவெர, நிடறகுடைம என்பெதிற்கு ஓர எடுத்துக்கலாட்டைலாய்-எல்லலா வெளைமும வபெற்றிருந்தும கூடை- அடமைதி
அடைக்கம!சிந்டதயிலும வசயலிலும ஒரு வதளிவு! வெலிநயலார-எளிநயலார என பெலாரலாமைல் அடனவெடரயும
மைதிக்கும பெண்ப!
ஆழமைலாய்- அநத சமையம அளைந்து அளைந்து-அனலாயசமைலாய் அநதசமையம அனலாவெசியமைலாய் வெலாரத்டதகடளை
விடைலாத பெக்குவெம! விஷயங்கடளை சுடவெயலாய்-நகலாரடவெயலாய் அநத சமையம வகலாஞ்சமும
வசருக்கில்லலாமைல் வவெளிப்பெடுத்தும மைலாண்ப! மைனிதலாபிமைலானம! ஈடக குணம! நலாட்டுப்பெற்று! தமிழ்பெற்று!
இந்த நிடற குடைத்திடைம நபெசிக் வகலாண்டிருக்கும நபெலாது நலாவமைல்லலாம எமமைலாத்திரம என்கிற தலாழ்வு
மைனப்பெலான்டமை எழுந்தது நிஜெம.
``நலான் பதுசலாய் எதுவும பெண்ணிடைடல. எங்கள் தந்டதயலார ஆடல அரசர திரு.கருமுத்து தியலாகரலாசர
அடமைத்துத் தந்த வகலாள்டக-குறிக்நகலாள்-அடித்தளைத்தில் அவெர விட்டுப்நபெலான பெணியின் வதலாடைரச்சிதலான்
எங்கள் வசயல்பெலாடு’’ என்று தன்னடைக்கத்நதலாடு தன் தந்டதயின் நிடனவுகடளை பெகிரந்துவகலாள்ளை
ஆரமபித்தலார.
வசட்டிநலாட்டில் திருப்பெட்டூர அருநக ஆ.வதக்கூடர நசரந்த திரு. தியலாகரலாசர அந்த நலாளில் பெத்தலாம
வெகுப்ப வெடரத்தலான் பெடிக்க முடிந்தது. சின்னச்சின்ன வியலாபெலாரங்கள் வசய்து வகலாண்டிருக்கிறலார.
இலங்டக வசன்று மைலாரனிங் லீடைர எனும பெத்திரிடகயில் அசிஸ்வடைன்ட்
எடிட்டைரலாக பெணிடய துவெங்கினலார.
அந்த நலாட்களில் பிரிட்டீஷ் கலாலனியில் தமிழ் வதலாழிலலாளைரகள் சந்தித்த பிரச்டனகடளை
பெத்திரிடகயில் இவெர வவெளியிடைநவெ15

உண்டமை நிடலடய அறிய கமிஷன் அடமைக்கப்பெட்டைது. ஆனலால் அவெரகள் சமைரப்பித்த ரிப்நபெலாரட்டில்
தமிழரகளுக்கு எந்தப் பிரச்டனயுமில்டல என இருக்கநவெ-தியலாகரலாசர துணிச்சலுடைன் அடத விமைரசித்து
எழுதினலார.
அதன்மூலம இவெருக்கு பெலதரப்பினரிடடைநயயும நல்ல மைதிப்பம வசல்வெலாக்கும வெளைர ஆரமபித்தது.
1923 இல் அவெர மைதுடர வெந்து மைதுரலா நகலாட்ஸில் (அந்த நலாளில் ஆர.வி.மில்) நசரந்தலார. பிரிட்டீஷ்
நிரவெலாகத்தின் சீரநகடுகடளை வபெலாறுக்கலாமைல் நபெலாரலாட்டைம நடைத்திய ஊழியரகடளை நிரவெலாகம
வவெளிநயற்றஏடழ-எளிநயலார –கஷ்டைப்பெடுபெவெரகள்-வதலாழிலலாளைரகள் நமைல் பெற்றும பெலாசமும வகலாண்டை தியலாகரலாசர
பெலாதிக்கப்பெட்டை வதலாழிலலாளைரகளுக்கு உதவெநவெண்டி மீனலாட்சி மில்ஸ்-ஐ துவெக்கினலார.
பெல சிரமைங்கடளை சந்தித்த அந்த மில்-பிறகு பெல கிடளைகளைலாக வெளைரச்சி வபெற்றது என்றலால் அதற்கு
கலாரணம அவெரது நநரடமை- நலாணயம-கடுடமையலான உடழப்ப.
நலாட்டுப்பெற்றுடைன் கலாங்கிரஸ் இயக்கத்திலிருந்து அவெரது வீட்டில் கலாந்திஜி மைண்டைபெ யலாத்திடரக்கு
வெந்தநபெலாது தங்கியிருக்கிறலார.
வதலாழில்,வியலாபெலாரம வசய்தலாலும கூடை-வவெறும சமபெலாத்யத்டத மைட்டுநமை நநலாக்கமைலாய் வகலாண்டிரலாமைல்தன்னலால் பெடிக்க முடியலாமைல் நபெலானநத என்கிற ஆதங்கத்துடைன் –மைக்களுக்கு கல்விக்கண் தரநவெண்டும
என்று வெருமைலானத்தில் வபெருமபெகுதிடய கல்விப் பெணிகளில் வசலவெழித்தலார.
1994 இல் தியலாகரலாயர கல்லூரி ஆரமபித்தலார. பிறகு வபெலாறியியல் கல்லூரி, ஆசிரியர பெயிற்சி கல்லூரி,
நமைநனஜவமைண்ட் கல்வி என முழுமூச்சில் பெலதும உருவெலாக்கினலார.
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1957 இல் அவெர தியலாகரலாஜெர மில்ஸ் ஆரமபித்தலார.
திரு.கருமுத்து கண்ணன் தங்கள் கல்லூரியில் பி.பி.ஏ.முடித்து வதலாழிடல கவெனிக்க களைத்தில்
இறங்கினலார. அப்பெலா ஆரமபித்த மில்டல நவீனப்பெடுத்தி-ஏற்றுமைதியில் கவெனம வசலுத்தினலார. இதன்
நிரவெலாக இயக்குனரலான இவெர,கலாலத்திற்நகற்பெ மைலாற்றங்கள் இல்டலவயன்றலால் முன்நனற்றமில்டல
என்பெதலால் விஞ்ஞலான வெளைரச்சிக்நகற்பெ வடைக்னலாலஜியில் கவெனம வசலுத்தியது வதலாழிடல வெளைரக்க
இவெருக்கு பெலமைலாக அடமைந்தது.
அதன் பெலனலாய் அகில இந்திய அளைவில் ஏற்றுமைதிக்கலாக முதன்டமை விருது இந்த மில்
வபெற்றிருக்கிறது.வதலாழில்நுட்பெம மூலம இயந்திரங்கடளை ஏற்றுமைதி தரத்திற்கு மைலாற்றி 90 சதவிகித
உற்பெத்தி வவெளிநலாடுகளுக்கு அனுப்பெப்பெடுகிறது. இந்த மில்லின் கிடளைகள் நகலாடவெ,
நிடலக்நகலாட்டடை,விருதுநகரில் சுமைலார 2000 வதலாழிலலாளைரகளின் ஆத்மைலாரத்த உடழப்பில் வசயல்பெட்டு
வெருகிறது.
அடுத்து சுமைலார 100 நகலாடி முதலீட்டில் கடைலூரிலும துவெங்கப்பெடைவுள்ளைது.
வதலாழில் வெளைரச்சிக்கு வெலாடிக்டகயலாளைரகளிடைம நற்வபெயர வெலாங்குவெதும,வதலாழிலலாளைரகளின்
சந்நதலாஷமும திருப்தியும மிகமிகத் நதடவெ. இவ்விரண்டிலும இவெர கவெனமைலாயிருக்கிறலார.
இவெரது இன்வனலாரு சிறப்ப-வவெகுஜென வதலாடைரந்து கஷ்டைப்பெடுபெவெரகளின் நமைல் கலாட்டும பெரிவு!
வதலாழிலலாளைரகளின் நதடவெகடளை அறிந்து மைனமுவெந்து உதவுவெதலால் இங்நக பிரச்டனகநளை
வெருவெதில்டல.
2001 இல் சில கலாரணங்களைலால் பெல மில்கள் நடைத்த முடியலாமைல் மூடைப்பெட்டை நபெலாதும-இவெர
கலங்கவில்டல சிரமைத்டதயும பெலாரக்கலாமைல் நடைத்தினலார.
பதிய சிந்தடனகடளை, வசயல்பெலாடுகடளை வெரநவெற்பெது இவெரது சிறப்ப. பிரச்டனகள் வெருமநபெலாது
நநரடமையுடைனும நடுநிடலயுடைனும அணுகுவெது இவெரது வெழக்கம.
மைடனவி திருமைதி உமைலா குடுமபெத்துடைன், கல்லூரி ஹெலாஸ்டைடலயும நிரவெகித்து வெருகிறலார. நகரத்தலார
சமூகம பெற்றி ஆரலாய்ச்சி வசய்து வெரும அவெர இவெருக்கு பெக்கபெலம.
இவெரகளுக்கு இரண்டு மைகள்கள், ஒரு மைகன் மூத்த மைகள் அவமைரிக்கலாவில் மைற்ற இருவெரும
நமைற்பெடிப்பில்.
இவெரகளைது கல்லூரிகளில் வடைலாநனஷன் வபெறுவெதில்டல. நகபிநடைஷன் கட்டைணம கிடடையலாது மிக
குடறந்த கட்டைணத்தில் ஏறக்குடறய தரமை ஸ்தலாபெனம நபெலால் இயங்கி வெருகின்றன. தமிழக அளைவில்
முதல் ஐந்து இடைங்களுக்குள் இக்கல்லூரி இடைம பிடித்திருக்கின்றது.
தியலாகரலாஜெர கல்லூரி தமிழுக்கு எப்நபெலாதும முக்கியவெத்துவெம வகலாடுத்து வெருகிறது. பெல நதசிய
தடலவெரகள் இங்கிருந்து உருவெலாகியுள்ளைனர. இங்கு மிகப்வபெரிய தமிழ் நூலகம உள்ளைது.
வபெலாறியியல் கல்லூரியில் 90 சதவிகித மைலாணவெரகளுக்கு பெடிப்ப முடிக்கும முன்நபெ வபெரிய வபெரிய
கமவபெனிகளில் நவெடல வெலாய்ப்பம கிடடைத்து விடுவெது இன்வனலாரு சிறப்ப.
ஹெனிவவெல் கமவபெனியுடைன் கூடிய கூட்டு ஒப்பெந்தம, TIFAC மூலம வெயரவலஸில் ஸ்வபெஷல் ரிசரச்
வசன்டைர என இவெரகளின் வசயல்பெலாடுகள் விரிவெடடைந்துள்ளைன.
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இக்கல்லூரி நபெரலாசிரியர ஒருவெர, வீணலாகும பிளைலாஸ்டிக்டக டவெத்து தலார நரலாடு நபெலாட்டைலால்,
சுற்றுப்பற சூழலும கலாக்கப்பெடுவெதுடைன் நரலாடும நல்ல பெலம வபெறுகிறது என கண்டுபிடித்துவசயல்பெடுத்தி-கலாப்பரிடமை வபெற்றிருக்கிறலாரகள்.
கருமுத்து கண்ணன் அவெரகள் மீனலாட்சி நகலாயிலின் அறங்கலாவெலர குழு தடலவெரலாக இருந்த சமையத்தில்நகலாயிலின் பெலாரமபெரயம –பெடழய சடைங்குகள்-நகலாட்பெலாடுகடளை பெலாதுகலாக்க நடைவெடிக்டக எடுத்தலார.
பெக்தரகளுக்கு திருப்தி தரும வெடகயில் சுத்தம சுகலாதலாரம!
நடைரலாஜெர சன்னதியின் வவெள்ளி பெழுதடடைந்திருந்தடத முழுடமைப்பெடுத்தினலார. அதற்கு முன்ப வெடர
கலாண்ட்ரலாக்ட் விடுபெட்டு தரமில்லலாமைலிருந்த பிரசலாத கடடைகடளை நகலாயில் நிரவெலாகநமை ஏற்று நடைத்த
ஏற்பெலாடு வசய்து –தரத்துடைன் நகலாயிலுக்கு வெருவெலாயும ஈட்டிதர டவெத்தது விநசஷமைலான வசய்தி.
கண்ணன் இந்திய வதலாழில் கூட்டைடமைப்பின் (CII) வதன் மைண்டைல தடலவெரலாக இருந்திருக்கிறலார. வதன்
மைலாவெட்டைங்களில் ஏற்பெடும சலாதி கலவெரங்களுக்கு கலாரணம நவெடலயின்டமைநய என்றும,
இடளைஞரகளுக்கு எந்வதந்த பெகுதிகளில் எப்பெடி நவெடலவெலாய்ப்ப அடமைத்து தரலலாம என்றும ஆரலாய்ந்து
அரசுக்கு அறிக்டக வகலாடுத்துள்ளைலார.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:9

நமநலாடு- நம கலலாச்சலாரம உலகில் நவெறு எங்கும கலாணமுடியலாத ஒன்று. நம வதலான்டமையலான
நகலாயில்கடளை இன்று-வெல்லரசுகள் ஒன்று நசரந்தலாலும கூடை கட்டை முடியலாது.
இடளைஞரகள் அதிகம வகலாண்டை நம நலாட்டில் இடளைய சமுதலாயம நம கலலாச்சலாரம-பெலாரமபெரய பெலத்டத
உணரவில்டல. அவெற்டற அவெரகள் உணருமபெடி வசய்ய நவெண்டும.
நம நலாட்டில் எல்லலா வெளைமும உண்டு. பெல துடறகளிலும நமமைவெரகள் சலாதடன பெடடைத்திருப்பெதற்கலாக
வபெருடமைப்பெடைணும.
கடைடமை-கட்டுப்பெலாடு-நநரடமை-ஒழுக்கமைலான
பெழக்க
வெழக்கங்களுடைன்
இடளைஞரகள் வெளைர நவெண்டும.
இவெற்டற கல்வி நிடலயங்கள் பெலாதியும மீதிடய குடுமபெங்களும அவெரகளுக்கு ஊட்டை நவெண்டிய
வபெலாறுப்டபெ ஏற்க நவெண்டும-என்று திரு.கண்ணன் விருப்பெப்பெடுகிறலார.
கடலத் தந்டதயின் நபெர வசலால்லும பிள்டளை!
வீநகஎன்;
``வதலாழிற்சலாடல தலான் எனக்குக் நகலாயில் இயந்திரங்கள்தலான் மூலஸ்தலானம. வதலாழிலலாளைரகள் தலான்
இதன் உற்சவெமூரத்திகளைலான கடைவுள்கள்” என்று மைனம உருகுகிறலார திரு, வி.நக.என்.கண்ணப்பென்.
திருச்சி BHEL நிறுவெனத்தில் 35 வெருடைங்களைலாக ஃநபெப்ரிநகஷன் கலான்ட்ரலாக் எடுத்து நடைத்தி வெரும
வீநகஎன் குரூப்பில் 300 நபெர பெணிபரிகிறலாரகள்.திருச்சியில் மைட்டுமின்றி வதன் மைலாவெட்டைங்கள் எல்லலா
இடைங்களிலும வி.நக.என் வபெயர பிரபெலமைலாகவும ஆத்மைலாரத்தமைலாகவும உச்சரிக்கப்பெட்டு வெருகிறது.
வீநகஎன், சிவெகங்டக மைலாவெட்டைத்தில் கண்டைரலாமைணிக்கம எனும சிற்றூடரச் நசரந்தவெர, விவெசலாயக்
குடுமபெம. அப்பெலா டபெனலான்ஸ் வதலாழில் பெலாரத்தவெர.
வீநகஎன் 1970-ல் அண்ணலாமைடல யுனிவெரசிடியில் சிவில் என்ஜினியரிங் முடித்தலார.
பெடிக்குமநபெலாது `நலாடு உனக்கு என்ன வசய்தது என்று பெலாரக்கலாநத, நீ நலாட்டுக்கு என்ன வசய்தலாய் என்று
நயலாசி’ என்கிற ஜெலான் வகன்னடியின் வெலாரத்டதகள் இவெரது மைனதில் ஆழமைலாய் பெதிந்தன.
பெடித்ததுநமை ஏதலாவெது வதலாழில் ஆரமபித்து பெலருக்கும நவெடல வகலாடுக்க நவெண்டும. என்கிற கனவு
இருந்தது. பெடிக்கும நலாட்களில் திருச்சி வபெல் கமவபெனி வெழியலாய் பெயணிக்கும நபெலாது அந்த
கமவபெனியின் கட்டுப்பெலாடு, உடழப்ப, வவெற்றி, வதலாழிலலாளைரகளுக்கு அவெரகள் மூலம கிடடைக்கும
பெலன்கடளை அறிந்து அவெரகளிடைம வதலாழில் வதலாடைரப டவெத்துக் வகலாள்ளை நவெண்டும என்கிற தலாக்கம
ஏற்பெட்டைது.
ஆரமபெ நலாட்களில் வதலாழில் வதலாடைங்க வெள்ளியப்பென் என்பெவெரிடைம பெண உதவி வபெற்று சின்னதலாய் ஒரு
ஒரக்ஷலாப் –எட்டு நபெருடைன் நசரந்து ஆரமபித்தலார.
அது வெளைரந்து வெளைரந்து வபெல் கமவபெனிக்கு ஏ.இஸ்ட்ஃநபெப்ரிநகஷன் நவெடலகடளை வசய்து தரும
முதன்டமை கமவபெனியலாக வபெயவரடுத்திருக்கிறது.
கலான்ட்ரலாக்டில் நபெலாட்டியிருந்தலாலுமகூடை,`நவெறு எவெரும வசய்ய முடியலாத கடினமைலான நவெடலகடளை
எங்களுக்குத் தலாருங்கள்’ என்று நகட்டு வெலாங்குவெது இவெரது இயல்ப.
நநரடி நவெடல மைட்டுமின்றி சுற்றுப்பெக்கம 200 கமவபெனிகளுக்கு வமைஷினரி ஆன்சலரீஸ் சப்டளை
பெண்ணுகிறலார.
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வீநகஎன் – நின் பெலம, எடதயும சலாதிக்க முடியும என்கிற அவெரது தன்னமபிடக, சவெலாலலாக எடுத்து
வசயலலாற்றும துணிவு, கமவபெனியின் முன்நனற்றத்திற்கலாக யலார நல்லது வசலான்னலாலும அடத ஏற்றுக்
வகலாள்வெலார.
வீநகஎன் தனக்கு கீழ் இருப்பெவெரகடளை சுதந்திரமைலாக வசயல்பெடை அனுமைதித்திருக்கிறலார.`` ஏதலாவெது
நதடவெ என்றலால் நீநய ஓனர என நிடனத்து முடிவவெடு, நீ எடுக்கிற முடிவு ஒரு நவெடளை தவெறு
என்றலாலுமகூடை –அடத ஒநர மைலாதத்தில் சரி பெண்ணிவிடைலலாம. அதனலால் துணிச்சலுடைன் வசயல்பெடுங்கள்.
சந்நதலாஷத்டத அனுபெவியுங்கள்.
கலாசு மைட்டுநமை உலகமைல்ல, மைனிதலாபிமைலானத்துடைன் வசயல்பெடு, முயற்சியில் ஆத்மைலாரத்தமும இருந்தலால்
இங்நக தீரத்து டவெக்க முடியலாத பிரச்சிடன என்று எதுவுநமை கிடடையலாது.
வீநகஎன் எந்த விஷயத்டதயும மைடறத்து டவெப்பெதில்டல. தனது கமவபெனிகளில் நவெடல
பெலாரப்பெவெரகள் வதலாழிலதிபெரகளைலாக நவெண்டும. வதலாழில் வசய்து முன்நனற நவெண்டும என்பெதற்கலாக 72
நபெரகளுக்கு தலலா லட்ச ரூபெலாய் வீதம வெழங்கியிருக்கிறலார.
இது மைலாதிரி 100 நபெரகளுக்கு உதவெ நவெண்டும என்பெது அவெரது நநலாக்கம. வதலாழிலலாளைரகளுக்கு இலவெச
வீடு, சலாப்பெலாடு என்பெது இவெரது லட்சியம. இவெர இதுவெடர 300 கிரலாமைங்களுக்கு நபெலாரவவெல் நபெலாட்டு
குடிநீர பிரச்சிடனடய தீரத்திருக்கிறலார. குடைங்கள். நவெட்டி நசடல என பெல ஆயிரம நபெரகளுக்கு
உதவியுள்ளைலார.
2000 நலிந்நதலார குடுமபெங்களுக்கு திருமைண உதவி பெள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு உதவி! மைத வித்தியலாசம
பெலாரக்கலாமைல் ஆலய திருப்பெணிகள்!
மைதுடர, கன்னியலாகுமைரி, திருச்வசந்தூர,திருச்சி நபெலான்று 7 இடைங்களில் வீநகஎன் வகஸ்ட் ஹெவுஸ்கள்
கட்டி, வதலாழிலலாளைரகளுக்கு மைட்டுமின்றி முன்பெதிவு வசய்யும வபெலாதுமைக்களுக்கும இலவெசமைலாய் தங்க
அனுமைதி தருகிறலார.
``நலான் எவ்வெளைவு சமபெலாதிக்கிநறன் எவ்வெளைவு Turn over வசய்கிநறன் என்பெடத விடை எவ்வெளைவு
உதவிகள் வசய்கிநறன் என்பெதுதலான் முக்கியம என்கிறலார வீநகஎன் ஹெலானரரி டைலாக்டைர பெட்டைம வபெற்றுள்ளை
இவெரின் எளிடமையும மைனிதலாபிமைலானமும வியக்க டவெக்கிறது.
இவெருக்கு பிடித்த கலர நீளைம. ஒரு ஐடைண்டிஃபிநகஷனுக்கலாக இவெரது கமவபெனி, கட்டிடைங்கள்
எமபெளைம, கலார, நபெலாடும சட்டடை எல்லலாநமை நீலமதலான் அதில் உதயசூரியன் சின்னமும
வபெலாருத்தியிருப்பெலார.
திமுக மைற்றும கடலஞரின் நமைல் பெற்றுள்ளை வீநகஎன் கட்சியிடைமிருந்து எடதயும எதிரபெலாரக்கலாத சீரிய
வதலாண்டைர தனது நிகழ்வு, நிகழ்ச்சி பெடைங்கடளை பெலாதுகலாத்து எக்ஸிபிஷனலாக டவெத்துப் பெலாரத்து
மைகிழ்கிறலார.
வீநகஎன் –னின் மைடனவி திருமைதி கண்ணலாத்தலா குடுமபெத்டத திறமபெடை நிரவெகிப்பெதுடைன் பெக்க
பெலமைலாகவும இருக்கிறலார. இவெரகளின் மூத்த மைகன் வீநகஎன் ரலாஜெலா.பி.இ யுனிவெரசிடியில் ரலாங்க் வபெற்று
ரிடலன்ஸ் பரலாஜெக்ட்கடளை நிரவெகிக்கிறலார. அடுத்த மைகன் வீநகஎன் கல்யலாண சுந்தரம பி.இ முடித்து
அப்பெலாவுக்கு துடண. மூன்றலாவெது மைகன் நலாரலாயணன் பி.இ., சிவில்.
``மின்சலாரம இருக்கும வெடர வபெல் கமவபெனி இருக்கும. வபெல் இருக்கும வெடர இந்த வீநகஎன்
கமவபெனியும சமூகப் பெணிகளும இருக்கும” என்று பூரிக்கிறலார வீநகஎன்.
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கலாடலக்கதி வெலாரக்கதிர நமை- 2003
வி.என்.சிதமபெரம;
`நலான் எதுவும வபெரிதலாய் சமபெலாதித்து விடைவில்டல. தலாத்தலா; அப்பெலா சமபெலாதித்தடத சிடதக்கலாமைல்
கலாப்பெலாற்றி வெருகிநறன். எனக்கு வெழிகலாட்டி-நரலால் மைலாடைல் எல்லலாம தலாத்தலா திரு. வெள்ளியப்பெ வசட்டியலார
அவெரகள்தலான்!” என்று தன்னடைக்கத்நதலாடும பன்னடகநயலாடும நபெச ஆரமபிக்கிறலார வசன்டன கமைலலா
திநயட்டைர அதிபெரலான தி.வி.என். சிதமபெரம.
வசட்டிநலாட்டு வெட்டைத்தில் பதுக்நகலாட்டடை மைலாவெட்டைத்தில் உள்ளை ரலாங்கியம கிரலாமைம இவெரது
பூரவீகம, அந்த நலாட்களில் தலாத்தலாவின் இளைம வெயதிநலநய அவெரது தந்டதயலார இறந்து விடை
குடுமபெத்டத வெறுடமை சலாப்பெலாட்டுக்நக கஷ்டைமைலான நிடலடமை.
தலாத்தலா பிடழப்ப நதடி மைநலசியலா நபெலாய் அங்கு பெலாரட்னரஷிப்பில் வெட்டி வியலாபெலாரம வதலாடைங்கினலார.
அயரலாத-தளைரலாத உடழப்பில் அதில் அவெருக்கு வவெற்றி கிடடைத்தது. பிறகு ரப்பெர நதலாட்டைம!
அந்த வெருமைலானத்தில் பெரமைலாவில் வநல் வெயல்கள் வெலாங்கினலார-மைநலசியலாவில் பெத்து ஊரகளில் கடடை
எஸ்நடைட் என வெளைரந்து, நகலாடீஸ்வெரர ஆன தலாத்தலாவின் தலாரகமைந்திரம-நநரடமை-உண்டமை-உடழப்ப!
அது இவெரகளைது பெலமும கூடை.
இரண்டைலாம உலக நபெலார சமையம தலாத்தலாவின் வபெருமபெகுதி சமபெலாத்தியங்கள் அழிந்துநபெலாக-அப்பெலாமைனம தளைரலாமைல் அவெற்டற திருமபெ நிடல நிறுத்தினலார.
வி.என் . சிதமபெரம பதுக்நகலாட்டடையில் இன்டைரமீடியட் முடித்ததும மைநலசியலாவுக்குப் நபெலாய் ரப்பெர
நதலாட்டைங்கடளை கவெனிக்க ஆரமபித்தலார.அவெரகளுக்கு அப்நபெலாது ஸ்ரீலங்கலாவிலும நதயிடல
நதலாட்டைங்கள் இருந்தன.
ஒரு கலால கட்டைத்தில் அயல்நலாட்டு முதலீடுகள், வசலாத்துக்கடளை வதலாடைருவெதில் சிக்கல்களும
நமபிக்டகயின்டமையும ஏற்பெடை –சிதமபெரம எல்லலாவெற்டறயும கலாலி பெண்ணி தமிழகம திருமபினலார.
முதலில் வசன்டனயில் 1963 ல் கிருஷ்ணநவெணி திநயட்டைடர வெலாங்கி –சில கலாரணங்களைலால் அடத
விற்க நவெண்டி வெந்தது. சினிமைலா திநயட்டைரில் நல்ல வெருமைலானம ஈட்டை முடியும என்கிற நமபிக்டக வெரநவெ
1970 ல் இப்நபெலாது உள்ளை கமைலலா திநயட்டைர இடைத்டத வெலாங்கி 1972 ல் ஆரமபித்தலார.
வி.என்.சியிடைம உள்ளை சிறப்ப குணம நதலால்வி கண்டு தளைரலாடமை, வியலாபெலாரத்தில் வவெற்றித்
நதலால்விகள் சகஜெம. ஒன்டற சரியலாய் ஆரமபிக்கவில்டல அல்லது சூழ்நிடலயலாய் சரியலாய்
நடைத்தவில்டல என்றலால் நதலால்வி வெரத்தலான் வசய்யும. அதற்கலாக துவெண்டுவிடைக் கூடைலாது.
ஒன்று அடத சரிபெண்ண நவெண்டும அல்லது ஒத்துவெரலாத்டத வகளைரவெத்திற்கலாக பிடித்துக்
வகலாண்டிருக்கலாமைல் விட்டுவிட்டு நவெறு வதலாழில் பெக்கம நபெலாய்விடை நவெண்டும. இவெருக்கு இப்பெடி பெல
அனுபெவெங்கள்!
1970-ல் குமபெநகலாணத்தில் டையர ரீடிநரடிங் ஆரமபித்து –அது சரிவெரலாது என வதரிந்ததும மூடிவிட்டு
மைதுடரயில் ரியல் எஸ்நடைட் ஆரமபித்தலார. அதில் வவெற்றி! அடுத்து நஷர பிசினஸ்!
இடடையில் சில கலாலம நமைலாட்டைலார உதிரி பெலாகங்கள் மைற்றும ஃநபென்வபெல்ட்கள் தயலாரிப்பில்
இறங்கினலார. அதிலும நதலால்வி ஏற்பெடைநவெ கலங்கி விடைவில்டல. மூடிவிட்டைலார.
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டமைசூரில் கலாபி எஸ்நடைட் நல்ல லலாபெம ஈட்டித் தந்தலாலும கூடை அங்கு நபெலாய் கவெனிக்க முடியலாததலால்
விற்பெடன வசய்து விட்டைலார. இங்நக வவெற்றி நதலால்வி என்பெவதல்லலாம நம டகயில்தலான் உள்ளைது.
சிதமபெரத்திடைம இன்வனலாரு விநஷச குணம-நபெலாதும என்கிற மைனம. உள்ளைடத டவெத்து
திருப்திப்பெடுவெது! அவெரவெரகள் சினிமைலா திநயட்டைடர இடித்து ஷலாப்பிங் கலாமப்வளைக்ஸ்களைலாக மைலாற்றிக்
வகலாண்டிருக்க.... ``எனக்கு இதில் லலாபெம வெருகிறது. திருப்திநயலாடு இருக்கிநறன்!” என்று மைனம
மைகிழ்கிறலார.
எந்த மைலாதிரியலான வதலாழிலலாக இருந்தலாலும சரி, அதன் வபெறுமைலானத்தில் 25%க்கு நமைல் கடைன்
வெலாங்கக்கூடைலாது; உண்டமை-நநரடமையலாய் வதலாழில் வசய்யணும; பிறடர ஏமைலாத்தக்கூடைலாது; நமபிக்டக
துநரலாகம கூடைலாது; அப்நபெலாது தலான் நலாமும நிமமைதியலாய் இருக்க முடியும குடுமபெமும தடழக்கும
என்பெது இவெரது ஆழமைலான அபிப்ரலாயம.
அநத மைலாதிரி சமபெலாத்தியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டை பெகுதிடய அவெரவெரகளின் வெசதிக்நகற்பெ கலாளி
இடைங்கடளை வெலாங்கிப்நபெலாட்டு டவெத்தலால் அது பிற்கலாலத்தில் டக வகலாடுக்கும என்கிறலார.
வதலாழிடல நலாநமை நநரடியலாக கவெனிக்க நவெண்டும என்பெதில்டல; நமபிக்டகயலான நநரடமையலான –
திறடமையலானவெரகடளை நதரந்வதடுத்து அவெரகளுக்கு வபெலாறுப்பம முழு சுதந்திரமும வகலாடுத்து வசயல்பெடை
டவெப்பெது இவெரது பெலம. அநத மைலாதிரி நல்ல, ஆக்கப்பூரவெமைலான ஆநலலாசடனகடளை யலார வசலான்னலாலும
எடுத்துக் வகலாள்வெது இவெரது பெழக்கம. அங்நக வகளைரவெம பெலாரப்பெதில்டல.
மைடனவி திருமைதி கமைலலா குடுமபெத்டத நிமமைதியலாக பெலாரத்துக் வகலாள்வெது இவெருக்கு வவெளிநய
வசயல்பெடை உதவியலாயிருக்கிறது. (இவெரது மைடனவியின் வபெயரில் தலான் திநயட்டைர! வவெளிநய –பெரவெலலாய்
அபிப்ரலாயம இருப்பெது நபெலால சிவெலாஜியின் மைடனவி –திருமைதி கமைலலாவுக்கு வசலாந்தமைலான திநயட்டைர
அல்ல இது!)
இவெரகளுக்கு மூன்று மைகன்கள்.
மூத்தவெர திரு. வெள்ளியப்பென் அவமைரிக்கலாவில், பெடித்து, திநயட்டைர நிரவெலாகத்டத கவெனித்துக்
வகலாள்கிறலார. அடுத்தவெர திரு. நலாகப்பென் நபெலாரூரில் ஆட்நடைலாவமைலாடபெல் ஏற்றுமைதி வதலாழில்! மீடியம
ஸ்நகல் வதலாழிலில் சிறப்பெலாக வசயல்பெடுவெதற்கலாக இவெர ஜெனலாதிபெதி விருது, வபெற்றியிருக்கிறலார.
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மூன்றலாவெது மைகன் திரு.கநணசன் வரடிநமைட் கலாரவமைன்ட்கள் தயலாரித்து விற்பெடன வசய்கிறலார.
பிள்டளைகள் வெளைரந்ததும அவெரகளுக்கு சுதந்திரம வகலாடுத்து வபெலாறுப்பகடளை பிரித்து வகலாடுத்துவிடை
நவெண்டும என்பெது இவெரது வகலாள்டக. அப்நபெலாதுதலான் அவெரகளுக்கு வபெலாறுப்ப வெரும.
தன்னமபிக்டக! அவெரகளின் நபெலாக்கிநலலா வசயலிநலலா தவெறு நதலான்றினலாலும திருத்தவும உதவியலாக
இருக்கும!
வி.என்.சி. தனது வெளைரச்சிக்கு அடித்தளைமைலாய் நிடனப்பெது இடறபெக்தி. இயல்பிநலநய தன் தலாத்தலா
மூலம அவெனின்றி ஒரு அணுவும அடசயலாது என்பெதில் உறுதியலான நமபிக்டக வகலாண்டிருக்கிறலார.
தலாத்தலா கட்டின பிள்டளையலார நகலாயிலில் ஆரமபித்த இவெரது பெக்தி- சமைய நவெதங்களுக்கு அப்பெலால் எல்லலா
கடைவுள்கடளையும நநசிக்கிறது.
இவெரது கடடைசி மைகனின் 3 மைலாத பெருவெத்தில் குழந்டதயின் கண்களில் வதலாடைரந்து கண்ணீர வெடிய அந்த
சின்ன வெயதில் ஆபெநரஷன் வசய்ய முடியலாது என்று டைலாக்டைரகள் டக விரித்துவிடைமைடனவி கமைலலாவுக்கு கலக்கம. அந்த நநரம தங்கள் திநயட்டைரில் அன்டன நவெளைலாங்கன்னி பெடைம
பெலாரத்தவெர –நவெளைலாங்கன்னியின் மைகிடமைகடளை கண்டு- தன் குழந்டதக்கலாக நவெண்டிக்வகலாண்டு
நவெளைலாங்கன்னிக்கு நபெலாய் அவெரகள் வசய்த பிரலாரத்தடனக்கு உடைனடி பெலன்! இன்று வெடர எந்த வித
ஆபெநரஷனும நதடவெப்பெடைவில்டல என்பெடத வி.என்.சி. உருக்கத்துடைன் நிடனவு கூரகிறலார.
வபெலாதுவெலாழ்வில் பெல பிரபெலங்களுடைனும நல்ல நட்பம வதலாடைரபம வகலாண்டிருக்கிற
வி.என்.சி.எம.ஜிஆர, சிவெலாஜி,வபெரியலார ஸ்வெலாமிகளுடைன் வநருக்கமைலாய் பெழகி அவெரகளின் அன்டபெயும
ஆசிடயயும வபெற்றவெர.
எம.ஜி.ஆரின் ஆட்சிக்கலாலத்தில் மைதுடர மீனலாட்சியமமைன் நகலாயிலில் அறங்கலாவெலர குழு
தடலவெரலாக எட்டு வெருடைங்கள் இருந்த நபெலாது இவெர பெக்தரகளுக்கு நவெண்டி பெல வசளைகரயங்கடளையும –
வசய்து வகலாடுத்திருக்கிறலார.
அதில் முக்கியமைலான ஒன்று.
அதுவெடர குறுகிய பிரநதசத்தின் நமைல் மைட்டைங்கள் வவெறும 2000 நபெரகள் மைட்டுநமை பெலாரத்து வெந்த
மீனலாட்சி திருக்கல்யலாண டவெபெவெத்டத ஆடி வீதிக்கு மைலாற்றி அமபெதலாயிரம பெக்தரகளுக்கு நமைல் கண்டு
களிக்க டவெத்தது! அன்று ஏகப்பெட்டை எதிரப்பக்கிடடைநய இவெர வசயல்பெடுத்தியது இன்று வெடர சலாதலாரண
பெக்தனுக்கும பெயனுள்ளைதலாக அடமைந்திருக்கிறது!.
வதலாண்டுள்ளைம என்பெது பெலாரமபெரயமைலாய் இவெரகள் குடுமபெத்தில் வதலாடைரந்து வெருகிறது. தலாத்தலா –
வசலாத்து கிரலாமைத்தின் நகலாயில் கட்டினலார அப்பெலா-தரமைலாஸ்பெத்திரி கட்டி-அரசலாங்கத்திடைம வகலாடுத்து –அது
சிறப்பெலாக இயங்கி வெருகிறது.
முதிநயலார இல்லம, ஏடழகளின் பெடிப்ப என்று நரலாட்டைரி மூலம உதவி வெருகிற இவெர-ஏடழ
மைலாணவெரகளுக்கு உதவெ நவெண்டி பெள்ளிக்கூடைம கட்டும லட்சியத்தில் இருக்கிறலார.
தமிழ் மைற்றும இலக்கியப் பெற்றுள்ளை இவெர `தனவெணிகம’ எனும பெத்திரிடக நடைத்தி வெருகிறலார.
பெல்நவெறு தடலப்பக்களில் எட்டு நூல்களும எழுதியுள்ளைலார.
சஞ்சய்கலாந்தி இறந்த நசலாகத்துடைன் மீனலாட்சியமமைன் நகலாயிலுக்கு வெந்த இந்திரலாகலாந்திதரிசனத்துக்குப்பின் மைகிழ்ச்சியலாக திருமபிச் வசன்றடத- வசல்ல டவெத்தடத வி.என்.சி பூரிப்படைன்
நிடனவு கூரகிறலார.
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ஆத்மை நண்பெர சிவெலாஜிக்கு சிடல வெடித்து- மைதுடரயில் நிறுவெப் நபெலாகிறலார இவெர.
பதுக்நகலாட்டடை மைலாவெட்டைத்திலுள்ளை திருக்நகலாலக்குடி மைடலநமைல் அடமைந்துள்ளை 3 பெலாடறகற்கடளை –
சிற்பிகடளை வகலாண்டு பிள்டளையலார, சிவென், யலாடன உருவெமைலாக உருவெலாக்கும முயற்சியில் இவெர
இறங்கியுள்ளைலார. பிரமமைலாண்டைமைலான இந்த சிடலகடளை 7 கி.மீ. தள்ளியிருந்தும கூடை பெலாரக்க முடியுமைலாம.
டைலாக்டைர. பெலாலமுரளிகிருஷ்ணலா
கலலாஞ்சலி அடமைப்ப வெழங்கிய `வெலாழ்நலாள் சலாதடன விருடத’ ஏற்கவும, கச்நசரி வசய்யவும டைலாக்டைர
பெலாலமுரளி முதன் முதலலாக குடவெத் வெந்திருந்தலார.
பெலாடலவெனத்திலும அவெருக்கு ஏகப்பெட்டை ரசிகரகள் 76 வெயதிலும கூடை பெலாலமுரளியின் குரலில்
மைட்டுமில்டல நபெச்சிலும இளைடமை! வெளைடமை!
சங்கீதக்கலாரரகள் அதிலும மூத்தவெரகவளைல்லலாம நகலாபெக்கலாரரகளைலாக இருப்பெலாரகள் என்கிற மைலாதிரி ஒரு
வபெயர உண்டு. இவெர வரலாமபெ சகஜெம, யதலாரத்தம நடகச்சுடவெ கலந்த உடரயலாடைல்! பன்னடக மைலாறலா
முகம.
விஜெயவெலாடைலாடவெ நசரந்த இவெர 1964 க்குப் பிறகு வசன்டனவெலாசம!இளைமவெயதிநலநய பெலாலமுரளியின்
தலாய் தவெறிவிடை, வபெரியமமைலாவின் அரவெடணப்பில் வெளைரந்தவெர சங்கீதக்கலாரரலான அப்பெலா மூலம
இருவெருக்கும அதன்நமைல் இளைமவெயதிநலநய ஆரவெம ஏற்பெட்டைது.
பெலாலமுரளிக்கு இடசநமைல் கலாதல்! இடசக்கும இவெரநமைல்! எட்டு வெயது முதல் பெலாடை ஆரமபித்தவெர
25,000 கச்நசரிகளுக்கு நமைல் சீனலா, ஜெப்பெலான் தவிரத்து உலகம முழுக்க நடைத்தி இருக்கிறலார.
பெதினலாறு வெயது முதல் கீரத்தடனகள், ரலாகங்கள் என பெண்பெட்டிருக்கிறலார. சங்கீதத்டதப் வபெலாறுத்தவெடர
வதன் இந்தியலாதலான்`ஸ்ட்ரலாங்’ என்பெது இவெரது அனுபெவெம.
சங்கீதம மைட்டுமைன்றி 19 வெருடைங்கள் தமிழ், மைடலயலாளைம, வதலுங்கு, கன்னடைம முதற்வகலாண்டு ஏழு
வமைலாழிகளில் பத்தகங்கள் வவெளியிட்டிருக்கிறலார.
பெலாலமுரளியின் குறுகிய கலால குடவெத் பெயணத்திற்கிடடைநய நநர வநருக்கடிக்கிடடையில் கலாடல
சிற்றுண்டிக்கிடடையில் அவெடர சந்திக்க-கலலாஞ்சலியின் தடலவெர முரளிமைநனலாகர எனக்கு நநரம
ஒதுக்கியிருந்தலார.
சலாப்பிடை விடைலாமைல் எப்பெடி நபெசுவெது என்கிற தயக்கத்டத பெலாலமுரளி நபெலாக்கி ``எது நவெணலாலும
நகளுங்க! என்று முன் வெந்தலார.
சினிமைலாக்கலாரரகள் என்றலால் ஏதலாவெது நகட்டுவிடைலலாம. சலாஸ்திரிய சங்கீதம கரனலாடைகம! ரலாகம-தலாளைமபெல்லவி என்டன மிரட்டிற்று.
சங்கீத ஞலானமில்லலாமைல் ஏதலாவெது நகட்டுவிட்டைலால் அவெர நமைக்கு `குட்டு’ டவெத்து விடைக்கூடைலாநத
என்கிற பெயம. நண்பெர லட்சுமிநலாரலாயணனும திருமைதி.பிநரமைலாவும அவெருடைன் சங்கீதத்டத அலச எனக்கு
வெசதியலாயிற்று.
எந்தப் பெலாடைல் என்றலாலும அனுபெவித்து பெலாடுவெலார, என்றலாலும கூடை அவெர ரலாமைதலாசலா கீரத்தடனயில்
வரலாமபெக்கூடை லயித்து விடுகிறலார. அது கஷ்டைத்தில் வெந்த சங்கீதமைலாம! கஷ்டைத்தில் வெருவெது எப்நபெலாதும
நன்றலாக இருக்கும என்று சிரிக்கிறலார.
பெலாலமுரளி தமிழ் நன்றலாக நபெசினலால் கூடை இன்னமும வதலுங்கில் எழுதி டவெத்துத்தலான் பெலாடுகிறலார.
முன்வபெல்லலாம குழந்டதகளுக்கு சங்கீதம வசலால்லி வகலாடுத்திருக்கிறலார. டி.வி.டடைரக்டைரகளின்
பிள்டளைகளும, கமைலும இதில் அடைக்கம சினிமைலா இவெர விருமபி நபெலான துடறயில்டல.
1954-ல் வசன்டனயில் டலட் மியூசிக் பிரலாக்டீஸ் வசய்த சமையத்தில் இவெரது மைலாணவியலான
எஸ்.வெரலட்சுமியின் விருப்பெத்தின் நபெரில் சினிமைலாவுக்கு பெலாடை சமமைதித்தலார.
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`சங்கீதம எனக்கு வெருகிறநதலா இல்டலநயலா...ஈநகலா வெரலாமைல் பெலாரத்துக் வகலாள்கிநறன்!’ என்கிறலார
பெலாலமுரளி.
தலான் வபெரிய அளைவில் பெடிக்க முடியலாமைல் நபெலாயிற்நற-வபெயருக்குப் பின்னலால் பெட்டைங்கள் நபெலாடை
முடியவில்டலநய என்று அவெர முன்ப வெருந்தியதுண்டு, ஆனலால் தற்நபெலாது ஆறு டைலாக்டைர பெட்டைங்கள்
வபெற்று-நபெலாடை இடைமில்லலாத நிடலடமை!
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:12

இத்தடன வெளைமைலாகவும ஈரப்பெலாகவும பெலாடும பெலாலமுரளி குரல் வெளைத்திற்கலாக சலாதகம
பெண்ணுவெதில்டலயலாம. ஆச்சரயம கச்நசரிக்கலாக பெயிற்சியும வசய்வெதில்டல என்கிறலார. எங்கு எந்த
நமைடடை என்றலாலும நநரலாகப் நபெலாய் அமைரந்து கச்நசரி! அங்கு அந்த நநரத்தில் என்ன வெருகிறநதலா
அதுதலான் பெலாடைல்!
அடவெ நன்றலாகநவெ வெருகின்றன! குடவெத்திலும கூடை இவெருக்கு பெக்க வெலாத்தியமைலாக உள்ளூர
கடலஞரகள்தலான் அமைரந்தனர. அவெரகளுக்குக்கூடை பெலாலமுரளி பெயிற்சி எதுவும தரலாமைநல நநரலாக நமைடடை
ஏற்றி பெலாரலாட்டுப் வபெற்றலார.
பெலாலமுரளியின் குரலில் எந்த பிரச்டனயுமில்டல-ஜெஸ்கிரீமகள் விருமபி சலாப்பிட்டும கூடை அநத மைலாதிரி
இவெருக்கு கிடடைத்துள்ளை இன்வனலாரு வெரம-நநலாயின்டமை!
சுகர கிடடையலாது! இதுவெடர ஒரு தடலவெலிகூடை வெந்ததில்டல என்று இடறவெனுக்கு நன்றி வசலால்கிறலார.
மியூசிக் வதரபி மூலம நநலாய்கடளை குணப்பெடுத்தலலாம என்பெடத ஆரலாய்ச்சி
கண்டுபிடித்திருந்தலாலுமகூடை இன்னும அடத இவெர வசயல்பெடுத்தி பெலாரக்கவில்டல.

வசய்து

கரனலாடைக சங்கீதம என்பெது கலாலத்தலால் அழியலாதது. இடளைஞரகள் இன்று பத்திக்கூரடமை
உள்ளைவெரகளைலாகவும பத்திசலாலிகளைலாகவும இருக்கிறலாரகள். நம கலலாச்சலாரத்தின் நமைல் பெற்றும
வபெற்றிருக்கிறலாரகள். சங்கீதம நம கலலாச்சலாரத்டத பெடறசலாற்றுகிறது. கலாப்பெலாற்றுகிறது.
யுனிவெரசிடி அங்கீகலாரம வபெற்றுள்ளை பெலாலமுரளிகிருஷ்ணலா டபென் ஆரட்ஸ் அகடைமி உலகம முழுவெதும
வசன்று குழந்டதகளுக்கு நதரவு டவெத்து சலான்றிதழ் வெழங்குகிறது.
கரனலாடைக சங்கீதத்டத இடளைஞரகளும ரசிக்கும வெண்ணம கலாலத்திற்நகற்ற மைலாற்றங்களுடைன்
வெழங்குவெது இவெரது சிறப்ப.
பெலாலமுரளி உணவில் எந்த கட்டுப்பெலாடும டவெத்துக் வகலாள்வெதில்டல ரசித்து சலாப்பிடுவெலார.
`சலாப்பெலாட்டுக்கலாகத் தலாநன –சலா-பெலாடுகிநறலாம! சலாப்பிடைறமைலாதிரி அமைரந்துதலாநன பெலாடைநறலாம! பெலாடை
அமைருமநபெலாது இடல நபெலாடுவெலாளைலா.... எனக்கூடை நதலான்றுவெதுண்டு’ என்கிறலார நடகக்சுடவெயுடைன்.
ஓய்வு நநரத்தில் பெலாலமுரளி என்ன வசய்கிறலார-பெலாடைல்கள் பெயிற்சி வசய்வெலாரலா...?
``இல்டல எப்நபெலாதும டி.வி.தலான்! அதிலும கூடை விருமபி பெலாரப்பெது ஆக்ஷன் மூவிகள்!”
ஆச்சரயப்பெடுத்துகிறலார சங்கீத வித்வெலான்.
எம.எஸ்.விஸ்வெநலாதன்;
கமப்யூட்டைர யுகத்தில் பதிய இடசயடமைப்பெலாளைரகள் என்னதலான் அட்டைகலாசமும ஆரப்பெலாட்டைமும
பெண்ணினலாலும பெடழய பெலாடைல்களில் உள்ளை இனிடமைநய தனி.
அந்த மைலாதிரி கலாலத்தலால் அழியலாத பெலாடைல்கடளை பெடடைத்த எம.எஸ்.விஸ்வெநலாதடன தற்நபெலாது சினிமைலா
உலகம மைறந்துவிட்டைலாலும கூடை அவெரது சலாதடனகள் மைடறயவில்டல.
குடவெத் ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் அடமைப்ப மூலம அவெரது 50 வெருடை கடலச்நசடவெக்கு பெலாரலாட்டுவிழலா
எடுக்க வெண்ணப்பெடை நயலாகலா மூலம அணுகிய நபெலாது எம.எஸ்.வி உடைநன ஒப்பக் வகலாண்டைலார.
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சிலநபெர நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பக் வகலாண்டைலாலும கூடை எனக்கு அது நவெணும-இது நவெணும-நபெச
மைலாட்நடைன் –பெலாடை மைலாட்நடைன் –என்று அடைத்தில் ஆரமபித்து-நவெறு யலார யலாடர அடழக்கப் நபெலாகிறீரகள்
என ஒவ்வவெலாரு கலாரியத்திலும தடலயிட்டு பெடுத்தி எடுத்து விடுவெதுண்டு
இவெர மிகுந்த ஒத்தடழப்ப.
நபெச்சு- நடைத்டத எல்லலாவெற்றிலும எளிடமை, பெண்பெலான பெழக்கம- தடலகனமில்லலாமைல் எல்நலலாடரயும
மைதிக்கும பெலாங்கு.
பெலாரலாட்டு விழலாவில்- குடவெத்தில் திறடமையலான பெலாடைகரகளுக்கு நபெலாட்டி டவெத்து –எம.எஸ்.வி. விருது
தரணும என்றதும சமமைதித்தலார. ஆரவகஸ்ட்ரலா மைற்றும பெலாடைகரகள் யலாடர நவெண்டுமைலானலாலும
அடழத்துக் வகலாள்ளை அனுமைதித்தலார.
``நிகழ்ச்சியில் நலான் பெலாடை நவெண்டுவமைன்றலாலும வசலால்லுங்கள் பெலாடுகிநறன்’’ என்றதுடைன் ``என்
நிகழ்ச்சி என்பெதலால் நலான் இடசயடமைத்த பெலாடைல்கடளைத்தலான் பெலாடைநவெண்டும என்றில்டல. இன்டறய
பிரபெல பெலாடைல்கடளையும நசருங்கள். அப்நபெலாதுதலான் நிகழ்ச்சிகடளை கட்டும’’ என்று ஒப்பதல் தந்தலார.
என்ன ஒரு வபெருந்தன்டமை!
எம.எஸ்.வி.குடவெத் வெந்தபின் கூடை அத்தடன ஒத்தடழப்ப! எங்நக நபெலாகணும- யலாடர சந்திக்கணும
என்று நகட்டு அதற்கு தன்டன தயலாரபெடுத்திக் வகலாள்கிறலார.
`குடவெத்திற்கு வெருபெவெரகள் –தங்கள் டகவெசம எப்நபெலாதும பெலாஸ்நபெலாரட் மைற்றும விசலா டவெத்திருக்க
நவெண்டும-இல்லலாவிட்டைலால் நபெலாலீஸ் பிடிப்பெலாரகள்’ என்று அவெரிடைம வசலால்லலலாம என்று
வெலாவயடுக்கும நபெலாநத``இநதலா எல்லலாம இதில் இருக்கு. மைறக்க மைலாட்நடைன்’’ என்று நஹெண்டை நபெடக உஷலாரலாக கலாட்டுகிறலார.
எம.எஸ்.வி எல்லலா கலாரியத்திலுநமை உஷலார.
வசலான்னபெடி வசலான்ன நநரத்தில் வசல்ல நவெண்டும என்பெதில் உறுதி.
அவெரது டகயில் நஹெண்டைநபெக்,மூக்கு கண்ணலாடி எப்நபெலாதும இருந்தலாகணும. ``வகலாடுங்கள். நலான்
எடுத்து வெநரன்’’ என்றலாலும நகட்கமைலாட்டைலார. ``நவெணலாம –எனக்கு `கன்டினியுடி’ நபெலாயிரும. அப்பறம
மைறந்திருநவென்!” என்று சிரிப்ப.
நமைடடையிலும சரி, வவெளிநயயும சரி, நலாற்கலாலி வகலாடுத்து உட்கலாரச் வசலான்னலால், ``நலான் நிற்கணும,
நிற்கநவெ விருமபகிநறன்’’என்கிற பிடிவெலாதம.
நபெச்சில் இயல்பெலான நடகச்சுடவெ இடழநயலாடுவெது இவெரிடைம விநசஷம! ``எனக்கு உடழக்கத்
வதரியும-பிடழக்கத் வதரியலாது! எனக்கு சங்கீதத்டத விடை இங்கிதம அதிகம வதரியும! எனக்கு
எலக்ட்ரிசிட்டிடயவிடை பெப்ளிசிட்டியில் அதிக பெயம!” என்று பெஞ்ச்கள்!
குடவெத் இந்திய தூதுவெர திரு. கணபெதியுடைன் –பெடழய பெலாடைல் நிடனவுகடளை எம.எஸ்.வி,
மைணிக்கணக்கலாக பெகிரந்து வகலாண்டைலார. எம.ஜி.ஆர, சிவெலாஜி, கண்ணதலாசன் பெற்றி நபெசுமநபெலாது
எம.எஸ்.வி. உற்சலாகமைலாகிவிடுவெடத அறிந்து இங்குள்ளை பெண எக்நஸைஞ்ச்சின் நிரவெலாகி
திரு.என்.ஆர.சமபெத் அவெருக்கு உற்சலாகம வகலாடுத்துக் வகலாண்நடையிருந்தலார.
இடசக்குழு இருந்தலாலும கூடை- ஆரநமைலானியம டகயிலிருந்தலால் தலான் தனக்கு பெலாடை முடியும என்று
வெரவெடழத்து நமைடடையில் எம.எஸ்.வி.பெலாடி அசத்தினலார.
`நலான் வசத்துப் நபெலானலாலும கூடை என் ஞலாபெகமைலாய் இந்தப் பெலாடைடல நீ நமைடடைகளில் பெலாடை
நவெண்டும’ என்று கண்ணதலாசன் நகட்டுக் வகலாண்டைலாரலாம. அதன்பெடி குடவெத்திலும `பல்லலாங்குழல்
இடசத்த மூங்கில்’ பெலாடைலுடைன் ஆரமபித்து எம.எஸ்.வி. உருகினலார.
ரசிகரகளின் நகள்விகளுக்கு பெதிலளிக்கும நபெலாது அந்தந்த பெலாடைல்கள் உருவெலான சூழ்நிடலகடளை அவெர
விவெரித்த விதம நிகழ்ச்சிக்கு சுடவெ நசரத்தது.
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``கண்ணதலாசனுக்கு ஒரு சமையம பதிதலாய் அப்நபெலாது விற்பெடனக்கு வெந்திருந்த பிவரஞ்சு மைதுடவெ
அருந்தி பெலாரக்க நவெண்டும என்கிற ஆடச. ஆனலால் டகயில் கலாசில்டல, வசலாந்த அண்ணனிடைம நகட்டும
கிடடைக்கலாத நபெலாது உருவெலானது தலான் பெழநி பெடைத்தின் `அண்ணன் என்னடைலா தமபி என்னடைலா அவெசரமைலான
உலகினிநல, பெலாடைல்!”
`ஒரு சமையம கண்ணதலாசன் பெலாடைல் எழுதலாமைல் தலாமைதிக்க- ரிகலாரடிங்கில் ஓடிக்வகலாண்டிருந்த எம.எஸ்.வி.
அயரவில் தூங்கி-சற்று தலாமைதமைலாய் வெர`அதிசயமைலாய் வசலான்ன நநரத்திற்கு முன்ப வெந்து எம.எஸ்.வி.வெரவில்டல என்கிற ஆதங்கத்தில் கவிஞர
எழுதிக் வகலாடுத்த பெலாடைல் அவெனுக்வகன்ன தூங்கிவிட்டைலான் அகப்பெட்டைவென் நலானல்லநவெலா!’
``சிவெலாஜிக்கலாக சலாந்தி பெடைத்தில் யலாரந்த நிலவு பெலாடைடல கண்ணதலாசன் எழுத, எம.எஸ்.வி.இடசயில்
டி.எம.எஸ்.பெலாடிவிட்டைலார. ஆனலால் அதன் பெடைப்பிடிப்பிற்கு வசல்லலாமைல் சிவெலாஜி இழுத்தடித்துக்
வகலாண்டுநபெலாக தயலாரிப்பெலாளைருக்கு சங்கடைம. சிவெலாஜியிடைம நகட்க,
``கவிஞர
சிறப்பெலாக
எழுதி-டி.எம.எஸ்.சிறப்பெலாக
பெலாடி-எம.எஸ்.வி.பிரமைலாதமைலாய்
இடசயடமைத்துள்ளைலார.அவெரகளின் எதிரபெலாரப்பக்கு நமைலலாக நலான் நடிக்க நவெண்டுநமை-அவெரகடளையும
நலான் மிஞ்சியலாக நவெண்டுநமை அதற்கலாக தயலார பெண்ணிக் வகலாள்ளை எனக்கு அவெகலாசம
நதடவெப்பெடுகிறது!’’ என்றலாரலாம.
எம.எஸ்.வி.பெலாரலாட்டுவிழலாவில்-`மைன்மைதரலாசலா’ மைலாலதி- இடசக்கச்நசரி நிகழ்த்தி ரசிகரகடளை ஆடை
டவெத்தலார. வெயது கலாரணமைலாகவும,உடைல்நிடல கலாரணமைலாகவும, நீண்டை நநரம அமைரந்திருக்க முடியலாமைல்
எம.எஸ்.வி அரங்கத்டதவிட்டு கிளைமபெ நவெண்டி வெந்தது.
உடைன் என்டன அடழத்து ``நகலாபெமில்டலநய’’ என்னலால முடியடல- வெருத்தப்பெடைலாதீங்க
நமைலாகன்தலாஸ் அவெரகநளை....’’ என்று கன்னத்டத வெருடினலார. வமைய் சிலிரத்துப் நபெலாயிற்று.
எம.எஸ்.வி. நநரிலும கூடை வெயது வித்யலாசமில்லலாமைல் எல்நலலாடரயுநமை வபெயடரக் குறிப்பிட்டு....
அவெரகநளை நலமைலா? என்று தலான் நபெச்டச ஆரமபிக்கிறலார.
இன்று நலாடு முழுவெதும இருக்கும இடசக்குழுக்களுக்கு எம.எஸ்.வி.தலான் முன்நனலாடி! சபெலாக்களில்
மைட்டும நமைல்தட்டு மைக்களுக்கு மைட்டும என்றிருந்த இடசக்கச்நசரிடய -1958 ல் எல்நலலாரும ரசிக்குமபெடி
இடசக்குழு ஆரமபித்த நண்பெரகள் வெட்டைத்தில் இவெரும உண்டு.
`இன்று அது வெளைரந்து இடசக்குழுக்களுடைன் பழுக்களும பகுந்துவிட்டைன’ என்று வமைல்லிடச மைன்னர
வெருந்துகிறலார.
இன்று தனக்கு ஆதரவில்டல என எம.எஸ்.வி. வெருத்தவில்டல. ``மைலாற்றங்கள் எப்நபெலாதும நதடவெ.
அதுதலான் இயற்டக யதலாரத்தம. பதியவெரகளுக்கு வெரநவெற்ப வகலாடுக்க நவெண்டியது நம வபெலாறுப்ப. அந்த
நலாட்களில் எனக்கு முன்நனலாடிகள் வெழிவிட்டிருக்கலாவிட்டைலால் நலானும வெளைரந்திருக்க முடியலாநத!
அதனலால் திறடமை எங்கிருந்தலாலும- எப்பெடி வவெளிப்பெட்டைலாலும- அதற்கு நலான் அடிடமை!
கண்ணதலாசன்,
பெட்டுக்நகலாட்டடை
நபெலால
உடழத்துரசித்து-அனுபெவித்து
பெலாடைல்கள்
பெடடைத்து `இறக்கும மைனிதரகள்-இறவெலா பெலாடைல்கள்’ வெரிடசயில் எல்நலலாரும இடைம வபெற
நவெண்டும’’ என்று மைனம வநகிழ்கிறலார வமைல்லிடச மைன்னர. தனக்கு எடுத்த விழலா மூலம
ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் அடமைப்ப அறக்கட்டைடளைகளுக்கு 21/2 லட்ச ரூபெலாய் உதவுவெதில் அவெரது வநகிழ்ச்சி
அதிகமைலாயிற்று.
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வஜெயகலாந்தன்;
பெடடைப்பெலாளிகடளை தள்ளியிருந்து பெலாரக்குமநபெலாது நம மைனதில் உருவெகப்பெட்டிருக்கும கமபீரமும,
மைதிப்பம, எதிரபெலாரப்பம நநரில் சந்திக்குமநபெலாது சலாதலாரணமைலாய் ஆகிவிடைக்கூடிய அபெலாயம உண்டு
என்று எழுத்தலாளைர சுஜெலாதலா குறிப்பிடுவெதுண்டு.
அது அவெர விஷயத்தில் மைட்டுமில்டல, இன்னும சிலரிடைமும அனுபெவெபூரவெமைலாய்
உணரந்திருக்கிநறன். பெடடைப்ப கற்பெடன. அந்த பெலாத்திர பெடடைப்பக்கு ஏற்றபெடி நபெனலா விடளையலாடைலலாம.
அநத மைலாதிரி குணலாதிசயங்கடளை நநரிலும பெடடைப்பெலாளியிடைம எதிரபெலாரக்க முடியுமைலா?
சுஜெலாதலாவின் எழுத்திலுள்ளை இளைடமைடயயும துள்ளைடலயும எழுச்சிடயயும அவெரிடைம எதிரபெலாரப்பெது
அபெத்தம. சுஜெலாதலாவின் எழுத்திற்கு பித்தனலாகி அவெடர மைலானசீகமைலாய் குருவெலாய் ஏற்றிருந்த சமையத்தில் 25
வெருடைம முன்ப நலான் வகலாச்சியில் அவெடர சந்தித்தநபெலாதுஅடை இவெரலா.... என்று ஏமைலாற்றம அடடைந்தது உண்டமை இந்த ஒல்லியும, தளைரந்த நதகமுமைலா இந்தப்
நபெலாடு நபெலாடுகிறது என்கிற ஆச்சரயம. ஆனலால் பெலாரடவெக்குதலான் தளைரச்சி. நபெச்சில் அநத வீரயம!
நடகச்சுடவெ!
அநத நபெலால முன்னலாள் நதரதல் ஆடணயர டி.என்.நசஷனும! அவெருடடைய நடைவெடிக்டககள், உருவெம,
கறலாரதன்டமை பெற்றி வதரிந்திருந்ததலால் ஒரு பெயம கலந்த மைரியலாடத!
குடவெத்திற்கு ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் நிகழ்ச்சிக்கலாக அடழக்கப்பெட்டைநபெலாது அநத பெலாவெத்துடைனும
பெயத்துடைனுமதலான் அணுகிநனன்.
ஆனலால் பெழகுமநபெலாது தலான் வதரிந்தது- அவெர எத்தடன வமைன்டமை- சகஜெம என்பெது! குழந்டத நபெலான்ற
அணுகுமுடற!
ஞலானபீடைம விருது வபெற்ற வஜெயகலாந்தனின் எழுத்துகள், நபெச்சுகள், எப்நபெலாதும ஏதலாவெது சரச்டசயில்
மைலாட்டிக் வகலாள்ளும- அல்லது கிளைப்பிவிடும. அவெரது விமைரசனங்கடளை டவெத்து-அவெர நமைல்
பிரமமைலாண்டைமைலாய் ஒரு இநமைஜ இருந்து வெந்துள்ளைது இப்நபெலாதும,
வசன்ற வெருடைம அவெருக்கு ஞலானபீடை விருது கிடடைத்த பின்ப-``வஜெயகலாந்தடன வெலாழ்த்துவெதற்கலாக
(அக்நடைலாபெர 2005) முன்னலாள் வதலாடலக்கலாட்சி இயக்குநர திரு.ஏ.நடைரலாஜென் கவிதலா பெதிப்பெக அதிபெருடைன்
நலானும வசல்கிநறன். நீங்களும வெருகிறீரகளைலா” என்று அப்நபெலாது விடுமுடறயிலிருந்த என்டனயும
வெண்ணப்பெடை நயலாகலா அடழத்தலார.
நயலாகலா இனிய நண்பெர மைட்டுமில்டல-எழுத்தின் ஆரமபெகட்டைத்திலிருந்த நபெலாநத என்டன மைதித்து,
நட்ப பெலாரலாட்டி நன்றலாக வெருவீரகள் என உற்சலாகம தந்து, வசன்டனயில் பிரபெலங்கள், பெத்திரிடகயலாளைரகள்
பெலடரயும அறிமுகப்பெடுத்தி தந்திருக்கிற வெழித்துடணயும கூடை
வஜெயகலாந்தன் என்றலால் அவெருக்கு உயிர. கல்லூரி நலாள் முதல் அவெரது தீவிர வெலாசகனலான அவெர வகலாடுத்த
வெலாய்ப்டபெ நலானும பெயன்பெடுத்திக் வகலாண்நடைன்.
வீட்டில் வஜெயகலாந்தன், மைலாடியில் இருக்கிறலார என்றலாரகள். வபெருமபெலாலும அவெர அங்குதலானலாம.
மைலாடியில் ஓடலநவெயப்பெட்டு, கிரலாமைத்து குடிடச நபெலான்ற நதலாற்றம எளிடமை, முழுடமையலான
கலாற்நறலாட்டைம, சட்டடையில்லலா வவெற்றுடைமபடைனும, நவெட்டியுடைனும வெரநவெற்ற வஜெ.நக.டவெ பெலாரத்ததும
இவெரலா.... என்று மைனதிற்குள் நகள்வி எழலாமைலில்டல. படகப்பெடைத்தில் பெலாரத்துப் பெலாரத்து பெழகிப் நபெலான
அந்த மீடசயும, கமபீரமும நநரில் வதரியவில்டல.
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அவெர `சண்டடைநகலாழி’ என்கிற இநமைஜ அந்தக் கணத்திநலநய உடடைந்து நபெலாயிற்று. சரவெ சகஜெமைலான
நபெச்சு பன்னடக வகலாஞ்சங்கூடை அலட்டைவில்டல. நமைடத என்கிற மைநனலாபெலாவெம இல்டல.
உண்டமைடயச் வசலால்லப் நபெலானலால் வஜெயகலாந்தன் என்று வசலால்லி நவெறு யலாரிடைநமைலா அடழத்து
வெந்துவிட்டைலாரகநளைலா என்கிற சந்நதகம எனக்குள்.
அவெர சலால்டவெடய ஏற்றுக் வகலாண்டைலார (வவெற்று மைலாரபில்). சலிக்கலாமைல் பெடைவமைடுக்கவும
அனுமைதித்தலார.
ஏ.நடைரலாஜெனும வஜெயகலாந்தனும பெடழய தமிழ் இலக்கியம பெற்றி நிடனவுகூர, எனக்கு அது அரிய
வெலாய்ப்பெலாக வதரிந்தது.
வதலாழில்நுட்பெம, மீடியலாக்களில் தமிழின் நதடவெபெற்றி வஜெ.நக.வெலியுறுத்தினலார. இலக்கியம சலாதி
பெலாரப்பெதில்டல. சலாதி பெலாரத்து வெளைரவில்டல. உ.நவெ சலாமிநலாத ஐயர, சிதமபெரமபிள்டளை,திரிநலலாக
சீதலாரலாம,அ.நவெ.ரலா.கிருஷ்ணசலாமி வரட்டியலார பெற்றியும, அகில இந்திய வெலாவனலாலியில் பிரபெலங்கடளை
அடழத்து நிகழ்ச்சிகள் வகலாடுத்தடதயும நடைரலாஜென் பெகிரந்து வகலாண்டைலார.
வதலாடைரந்து சமூகம பெற்றி நபெச்சு திருமபிற்று.
மிரட்டைல்களுக்கு நலாம பெயப்பெடைக்கூடைலாது. நமைது தனித்துவெத்துவெத்டத விட்டுக் வகலாடுக்கக்கூடைலாது
வதலாடலக்கலாட்சி பெற்றி நபெச்சு திருமபமநபெலாது-தனியலார வதலாடலக்கலாட்சிகளின் வெளைரச்சி பெற்றி-``அது
வெலாஸ்தவெம தலான். ஒநர துடறயில் தனியலாரும அரசலாங்கமும இருக்கக் கூடைலாது. அப்பெடியிருந்தலால்
அரசலாங்கம தனியலாரிடைம நபெலாட்டி நபெலாடை முடியலாமைல் நபெலாகக்கூடும என்பெதற்கு வதலாடலக்கலாட்சி நசனல்
ஒரு உதலாரணம. அரசலாங்க அடமைப்பில் பெல முட்டுக்கட்டடைகள் உள்ளைன.’’
ஏநதலா ஒரு நபெச்சு வெந்தநபெலாது நடைரலாஜென், ``நலான்
வஜெ.நக.``நமபிக்டகதலான் கடைவுள்!” என்று சிரித்தலார.

கடைவுடளை

நமபகிநறன்’’ என்றதற்கு

உடரயலாடைல் கடலஞர, ரஜினி, குஷ்ப என எல்லலா பெக்கமும சுற்றி வெந்தது. மூத்த- அனுபெவெஸ்தரகளின்
விமைரசனங்கள் எனக்கு சுடவெயலாயும சுவெலாரஸ்யமைலாயும இருந்தது.(ஆனலால் அடவெவயல்லலாம பெரசனல்
கருத்துகள் என்பெதலால் வவெளிநய எழுதுவெது நலாகரிகமில்டல)
அந்த சமையம பிரபெல நடிடக வசலான்ன கருத்து பிரச்டனடய கிளைப்பிவிட்டிருக்க, ஒருவெரின் வசலாந்த
கருத்டத வபெலாதுப்பெடடையலாக்கக்கூடைலாது. அதற்கு வரலாமபெ முக்கியத்துவெம தந்து வபெரிதலாக்கிவிடைக் கூடைலாது.
ஊரில் நமைக்கு அன்றலாடைம எவ்வெளைநவெலா பிரச்சிடனகள் இருக்கின்றன. அத்யலாவெசிய விஷயங்கடளை
விட்டுவிட்டு இதுமைலாதிரியலானவெற்றில் கவெனத்டத திருப்பி நம நநரத்டத வீணடிக்கக்கூடைலாது என்றலார
அழுத்தமைலாய் வஜெ.நக!
அங்நக அந்தக் கமபீரம வதரிந்தது.
ஞலானபீடைம விருது வெலாங்கப் நபெலானநபெலாது –வஜெயகலாந்தன் உடைல் நல குடறவெலால் இருமைநவெ –ஜெனலாதிபெதி
அப்துல்கலலாம மிக்க அன்நபெலாடு, உடைநன டைலாக்டைடர பெலாருங்க என்று வெலியுறுத்தியடத வஜெயகலாந்தன்
உருக்கத்நதலாடு வசலால்ல, அங்நக அவெரது கனிவும-வநகிழ்ச்சியும வவெளிப்பெட்டைது.
வஜெயகலாந்தன் என்றலால் கமபீரம மைட்டுமில்டல – கனிவும கூடைதலான்!
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சலாலமைன் பெலாப்டபெயலா;
சினிமைலா பிரபெலங்கடளையும மிஞ்சும வெண்ணம பெட்டிமைன்றம மூலம நட்சத்திர அந்தஸ்து
வபெற்றிருக்கிற திரு.சலாலமைன் பெலாப்டபெயலாவின் வவெற்றி திடீவரன வெந்ததல்ல.
இந்த நிடலடய அடடைய அவெர பெட்டை கஷ்டைங்கள் முயற்சிகள் எல்லலாம பிறருக்கு ஊக்கம தரும
விஷயங்கள்.
இவெரது பூரவீகம வதன்கலாசி பெக்கம கிரலாமைம. வபெற்நறலார பெஞ்சம பிடழக்க நவெண்டி திருமைங்கலம
அருநக சலாத்தங்குடி எனும கிரலாமைத்திற்கு வெந்து வநசவு வதலாழில் பெலாரத்தனர.
பிறகு மைதுடரக்கு இடைப்வபெயரச்சி!
அந்த வதலாழிலில் வவெற்றி கிடடைக்கலாததலால் இவெரது தந்டத மைதுடர ஆரவி மில்லில் நவெடலக்குச்
நசரந்தலார. குடுமபெத்தில் சலாலமைன் ஒன்பெதலாவெது பிள்டளை. மூத்த உடைன் பிறப்பகள் திருமைணமைலாகி வசன்று
விடை, சநகலாதரிகளின் திருமைணத்திற்கு, இவெரகளைது ஒநர வசலாத்தலான (ஒரு வசனட் பெரப்பெளைவில்) வீடு
எப்நபெலாதும ஒத்தியில் இருக்கும அமமைலாவுக்கும உடைல் நல குடறவு!
வெசதியில்லலாத சூழலில் மைலாதம 21/2 ரூபெலாய் பெடிப்பக்கு வசலவு வசய்ய முடியலாத அளைவிற்கு வீட்டில்
வெறுடமை. அடதயும மீறி –முன்நனற நவெண்டும எனும உத்நவெகத்துடைன் ஸ்கலாலரஷிப்பிலும
நண்பெரகளின் உதவியுடைன் அவமைரிக்கன் கல்லூரியில் பி.ஏ.முடித்தலார. (1957)
சமபெலாதிக்க நவெண்டிய கட்டைலாயத்தில் நவெடலக்கு முயற்சித்துக் வகலாண்டிருக்குமநபெலாது மைதுடர
தியலாகரலாயர கல்லூரியில் தமிழ் எம.ஏ.துவெக்கப்பெடை அதில் நசரந்து முதல் அணியலாக 1960 இல் வவெளிநய
வெந்தலார.
நவெலூர ஊரில் கல்லூரியில் சிலகலாலம நவெடல பெலாரத்தநபெலாது அவமைரிக்கன் கல்லூரியிலிருந்து
அடழப்பவெர 1961 இல் டியூட்டைரலாக நசரந்தவெர 1994 இல் துடறத் தடலவெரலாக வவெளிநய வெந்தலார.
தமிழ்ப்பெற்றும இடறபெக்தியும (எமமைதமும சமமைதம) இவெரது பெலம. டைலாக்டைநரட் வபெற நவெண்டும என
சலாலமைன் எடுத்துக் வகலாண்டை ஆய்வு முயற்சிகள் பெலன் தரலாததலால்- வபெலான்னலான நநரத்டத வீணடிக்க
நவெண்டைலாம என்று- நபெச்சுக்கடல மூலம வபெலாதுமைக்கடளை சந்திக்க கிளைமபினலார.
ஆரமபெ கலாலங்களில் இலக்கணம-இலக்கிய வவெறிநயலாடு அடமைந்த இவெரது நபெச்சுக்கள் ஜெனங்களுக்கு
பரியலாததலால் –அவெரகளிடைம நபெலாய் நசரவில்டல.
பெலாப்டபெயலாவின் முதல் பெட்டிமைன்றம 1962 இல் தவெத்திரு குன்றக்குடி அடிகளைலாரின் தடலடமையில்
அரங்நகறிற்று. பெட்டிமைன்றம தமிழகத்தில் இருவெருக்கு கடைடமைப்பெட்டிருக்கிறது என்று நிடனவு
கூரகிறலார இவெர.
முதலலாவெது, பெட்டிமைன்றத்டத கமபென் கழகம மூலம நதலாற்றுவித்த கமபென் அடிவபெலாடி சலா.கநணசன்
அவெரகள். அடுத்தது அவெற்டற வபெலாதுமைக்களிடைம வகலாண்டு வசன்று அங்கீகலாரம வபெற்று தந்த தவெத்திரு
குன்றக்குடி அடிகளைலார அவெரகள்.
அடிகளைலார எப்நபெலாதும சமூக தடலப்பகநளை வகலாடுப்பெலார. இலக்கிய தமிடழவிடை நடடைமுடற
தமிழுக்கு மைக்களிடைம வெரநவெற்ப அதிகம இருக்கநவெ பெலாப்டபெயலா வமைல்ல வமைல்ல அதற்கு தன்டன
மைலாற்றிக் வகலாண்டைலார.
எழுபெதுகளில் பெட்டிமைன்றங்களுக்கு பெல விதங்களில் நசலாதடனகள்!
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இலக்கிய தடலப்பகளைலால் வநருக்கடி பெட்டிமைன்றத்டத விரட்டை நவெண்டி-கடைவுள் பெற்றி எப்பெடி
நபெசலலாம என்றும அதிலும நவெற்று மைதத்தினர எப்பெடி இந்து கடைவுள்கடளை விமைரசிக்கலலாம என்றும
நபெலாரக்வகலாடி தூக்கினர.
இடளைஞரலான சலாலமைனுக்கு முக்கியத்துவெம கிடடைப்பெடத வபெலாறுக்கமைலாட்டைலாத மூத்த பலவெரகளும
வெலாய்ப்பக் கிடடைக்கலாத அறிஞரகளும எதிரப்ப வதரிவிக்க பெட்டிமைன்றங்களுக்கு ஆள் வெரவு குடறந்தது.
அதிலும குறிப்பெலாக வபெண்கள்!
இங்நக வபெண்கள் இல்லலாமைல் எந்தக் கடலயும வவெற்றி வபெறலாது என்பெடத உணரந்த சலாலமைன்
நயலாசித்து- `கணவென் –மைடனவியலா’நபெலான்ற தடலப்பகடளை டவெக்க, குடுமபெம குடுமபெமைலாய் மைக்கள் வெந்து
ரசிக்கநவெ பெட்டிமைன்றங்கள் பிரபெலமைடடைய ஆரமபித்தன.
எத்தடனநயலா நமைடடைகள் கண்டிருந்தலாலுமகூடை – 1988 இல் முதன் முதலில் வதலாடலக்கலாட்சியில் தன்
பெட்டிமைன்றத்திற்கு வெலாய்ப்பெளித்த முன்னலாள் வதலாடலக்கலாட்சியின் இயக்குனர திரு.ஏ.நடைரலாஜெடன
நன்றிநயலாடு நிடனவு கூரகிறலார. அதன்பிறகு இவெருக்கு நவெகமைலான வெளைரச்சி!
``பெண்டிடக என்றலால் பெட்டைலாசு,பத்தலாடடைநபெலால இன்று பெட்டிமைன்றமும ஆயிற்று!” என்று சிரிக்கிறலார.
எளிடமையும, யதலாரத்த –அப்பெலாவித்தனமைலான-நடகச்சுடவெ நபெச்சும இவெரது சிறப்ப. அதிலும கூடை சன்
டி.வி. மூலம மைடலயலாளைம, குஜெரலாத்தி, வதலுங்கு, கன்னடைரகள் கூடை வமைலாழி பரியலாவிட்டைலாலும கூடை
இவெரது பெட்டிமைன்றத்டத பெலாரத்து ரசிப்பெது இன்னும கூடை விநசஷம.
டீச்சர நவெடலக்கு பெடித்திருந்தலாலும கூடை –குடுமபெத்டத கவெனித்துக் வகலாண்டு வவெளிநய சுதந்திரமைலாய்
இயங்கவிட்டிருக்கும திருமைதி வஜெயபெலாய் இவெரது வவெற்றிக்கு ஊன்றுநகலால்.
இவெரகளைது மூத்த மைகன் எம.ஏ.(ஜெப்பெலான் இலக்கியம) பெடித்து அநத துடறயில் பெடிப்பித்து வெருகிறலார.
மைகன் என்ஜினியரிங் முடித்து கமப்யூட்டைர நசல்ஸ் & சரவீஸ் வசய்து வெருகிறலார.
``எந்த வதலாழிலும நபெலாட்டிகள் வெர நவெண்டும அப்நபெலாதுதலான் நலாமும ஆணவெமில்லலாமைல் இருப்நபெலாம
நபெலாட்டிடய சமைலாளிக்க பதுப்பது யுத்திகடளை நதடிப் நபெலாநவெலாம. எத்தடன நபெலாட்டிகள் வெந்தலாலும
நமைக்கு எது கிடடைக்கணுநமைலா அது கிடடைக்கும. எனக்கு இந்த 70 வெயதில் நபெரலாடசகள் எதுவுமில்டல.
இடறவெனருளைலால் திருப்தியலாய் இருக்கிநறன்” என்று மைகிழ்கிறலார பெலாப்டபெயலா.
ஏற்கனநவெ திருக்குறடளை குடுமபெம, சமூகம அரசியல், நிரவெலாகம, பெண்பெலாடு, வமைய்ப்வபெலாருள் என
வெடகப்பெடுத்தி நூல் வவெளியிட்டுள்ளை இவெர- சங்க இலக்கியங்கடளைப் பெற்றி எழுதும விருப்பெத்தில்
இருக்கிறலார.
தன் சமபெலாத்தியத்தில் ஒரு வதலாடகடய ஏடழ மைலாணவெரகள் –குறிப்பெலாய் வபெண்களின் பெடிப்பக்கலான
சலாலமைன் உதவி வெருகிறலார. நபெரன் நபெத்திகள் – இடளைஞரகள் என்று இடளைய வெட்டைத்துடைன் வநருக்கமைலாய்
இருப்பெதலால் அவெரகடளையும கவெரும வெண்ணம நிகழ்ச்சிகள் தரமுடிகிறது என மைகிழ்கிறலார இந்த
இடளைஞர.
`மைனிதத்நதனீ ரலா. வசலாக்கலிங்கம`
எளிடமை; நடகச்சுடவெ உணரவு; பெண்பெலான பெழக்க வெழக்கங்கள்; குற்றங் குடறகடளை கண்டு நமைக்வகன்ன
என்று ஒதுங்கிவிடைலாமைல் அவெற்டற நலாகரிகமைலாய் சுட்டிக்கலாட்டி திருத்தும துணிச்சல்; எல்நலலாரும
நல்லவெநர- எல்நலலாரும வெல்லவெநர என்று ஊக்கப்பெடுத்தும மைனப்பெக்குவெம;
மைனிதலாபிமைலானம; அடிமைட்டைத்திலிருப்பெவெரகளுக்கும உதவி,அவெரகடளையும உயரத்தும உதவி குணம.
வசருக்கின்டமை; கல்லூரியில் கலால் பெதிக்கலாவிட்டைலாலும கூடை இன்று உயரகல்வியலாளைரகள் அத்தடன
நபெருடைனும உள்ளை வநருக்கம; உயரந்த சிந்தடன; தன்னமபிக்டக; தமிழ்ப்பெற்று; நல்லடத நபெலாற்றி
அல்லடவெ அகற்றும சுடவெயலான வசலாற்வபெலாழிவு; நலாட்டுப்பெற்று;
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இப்பெடி நிடறய நிடறய நற்பெண்பகடளைக் வகலாண்டிருக்கிற மைனிதத் நதனீ என்று அடனவெரலாலும
பிரியமைலாய் அடழக்கப்பெடுகிற மைதுடர திரு.ரலா.வசலாக்கலிங்கம அவெரகடளை சந்தித்தது மைகிழ்ச்சியலாகவும
உற்சலாகமைலாகவும இருக்கிறது.
கலாடரக்குடி அருநக பெள்ளைத்தூடர பூரவீகமைலாய் வகலாண்டை இவெர பிறந்து வெளைரந்தவதல்லலாம மைதுடர.
இவெரது தலாத்தலா திரு.கலாசிநலாதன் வசட்டியலார அந்த நலாட்களில் கலாங்கிரஸ் இயக்கம கலாலூன்ற வெலுவெலாக
உடழத்தவெர. ஹிந்தி வமைலாழியின் அவெசியத்டத எடுத்துடரத்து ஹிந்தி பத்தகங்கடளை விற்பெடன வசய்தவெர.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:16

ரலாஜெலாஜிடயப் நபெலான்ற நதலாற்றமிருந்ததலால் டூப்ளிநகட் ரலாஜெலாஜி என நபெலாற்றப்பெட்டை அவெர,
கலாந்திஜிடய அடழத்து வெந்து கூட்டைம நடைத்தியிருக்கிறலார.
அப்பெடிப்பெட்டை பெலாரமபெரியத்தில் வெந்த வசலாக்கலிங்கம அவெரகளின் தந்டத திரு.ரலாமைன் வசட்டியலார கலால்
ஊனம என்றலாலும கூடை தளைரலாமைல் சுதந்திர நபெலாரலாட்டைங்களில் ஈடுபெட்டை வீரர. மைன உறுதி மிக்க தீரர. 1942
இல் அவமைரிக்கன் கல்லூரியில் பி.ஏ.பெடித்திருந்த அப்பெலா குடுமபெத்டத கலாக்க நவெண்டி விறகு கடடை,
மைண்வணண்வணய் கடடை, கதர கடடை என பெலதும முயன்று கடடைசியலாய் 1947 இல் விஜெயலா அச்சகத்டத
ஆரமபித்தலார.
ஏழு வெலாரிசுகளில் கடடைசியலான வசலாக்கலிங்கம- மைதுடர நரலாஸைரி பெள்ளி, திருநகர நஜெலாசப் பெள்ளி,
முமு.உயரநிடலப்பெள்ளி, வெசந்த நகர தியலாகரலாசர பெள்ளி என 1975 இல் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. வெடர மைட்டுநமை
பெடிக்க முடிந்தது.
அச்சக வதலாழில் நமைல் இருந்த நலாட்டைத்தலால் அதற்குநமைல் இவெருக்கு பெடிப்பின் நமைல் கவெனமில்லலாமைல்
நபெலாயிற்று.
அன்று தந்டத துவெங்கி டவெத்த அச்சகத்டத நதடவெயலான வடைக்னலாலஜி மைலாற்றங்களுடைன் இன்றும
சிறப்பெலாக வசலாக்கலிங்கம நடைத்தி வெருகிறலார.
இவெர விருமபியிருந்தலால் அச்சகத்டத வபெரிய அளைவில் வகலாண்டுவெந்து சமபெலாதித்திருக்கலலாம.
ஆனலால் குடுமபெ வபெலாருளைலாதலார நதடவெக்கு நபெலாதுமைலான அளைவில் வெருமைலானம நபெலாதும என்று
மிதமைலாகநவெ நடைத்தி வெருகிற இவெர விருமபி ஏற்றுக்வகலாண்டைது வபெலாது வெலாழ்க்டக.
பெணம வகலாடுக்கலாத – வகலாடுக்க முடியலாத திருப்திடயயும சந்நதலாஷத்டதயும வபெலாதுச் நசடவெ
தந்திருக்கிறது என்று இந்த மைனிதத்நதனீ மைகிழ்கிறது.
1984 இல் நஜெஸீஸ் அடமைப்பில் உறுப்பினரலான பின்ப இவெரிடைம வபெரிய மைலாற்றம! இவெருக்குள்
தன்னமபிக்டக விடதத்து-சுய கட்டுப்பெலாடு –ஒழுக்கம-நநரடமை முடறயலாய் திட்டைமிடைல்-நபெச்சுக்கடல
என பெல விஷயங்கடளையும அடிநகலாலிற்று.
இவெர நடைத்தும அல்லது பெங்கு வகலாள்ளும நிகழ்ச்சிகடளை குறித்த நநரத்தில் ஆரமபித்து முடிப்பெடத
கறலாரலாக கடடைபிடிக்கிறலார.
தன்னமபிக்டகயுடைன் இடளைஞரகடளை உருவெலாக்கும சீரிய பெணியில் இவெர இறங்கி வவெற்றியும
கண்டுள்ளைலார. நபெச்சுக்கடல பெற்றி சுமைலார 300 கூட்டைங்கள்! சமுதலாய நநலாக்குடைன் 14,000 க்கு நமைல்
நிகழ்ச்சிகளில் நபெசியிருக்கிறலார. சுற்று பெக்கங்களில் இவெரது வசலாற்வபெலாழிடவெ நகட்கலாதவெரகநளை
இல்டல என்று கூடை வசலால்லலலாம.
அந்த அளைவிற்கு உற்சலாகமைலாய் வசயல்பெடுகிறலார. பிறருக்கும உற்சலாகம தருகிறலார. அநநகமைலாய் அடனத்து
கல்லூரி-பெல்கடலக் கழகங்களிலும வசலாற்வபெலாழிவெலாற்றி இருக்கிற இவெருக்கு நலாட்டுப்பெற்று,
வமைலாழிப்பெற்று அதிகம.
எந்த வமைலாழிடயச் நசரந்தவெரலாயினும –அந்தந்த வமைலாழிகளில் கலப்பில்லலாமைல் நபெச நவெண்டும என்பெது
இவெர அறிவுறுத்தும கருத்து.
சலாதி மைதங்கடளை கடைந்து –மைறந்து ஏற்றத்தலாழ்வில்லலா சமுதலாயம உருவெலாக நவெண்டும என்பெது இவெரது
விருப்பெம.
தினமைலர
நிறுவெனர
திரு.டி.வி.ஆர
உயரசலாதிடய
நசரந்தவெர
என்றலாலும
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கூடை ``தலாழ்த்தப்பெட்டைவெரகள் எல்லலா துடறகளிலும முன்னுக்கு வெந்தலால்தலான் எல்நலலாரும நன்றலாக
இருக்க முடியும’’ என்பெலார. அந்த நநலாக்கத்தில் இவெரது வசயல்பெலாடு உள்ளைது.
கலாங்கிரடஸை நசரந்தவெர என்றலாலும கூடை பிற கட்சியினடரயும மைதிப்பெவெர. எல்நலலாருக்கும நல்லவெர!
சமூக சீரதிருத்தத்துடைன்- அந்தந்த சமூகத்தினரிடைம நபெசுமநபெலாது அவெரகளிடைமுள்ளை குடறபெலாடுகள் –
பெலவீனங்கடளை சுட்டிக்கலாட்டி உணர டவெப்பெலார.
அடவெநயலாரின் எதிரபெலாரப்பக்கு ஏற்பெ-சிந்தடன-சுவெலாரஸ்யம – நடகச்சுடவெ-சமூக கருத்துகள் என
சுடவெயலாய் நபெச்டச அடமைப்பெது இவெரது வவெற்றி. இதற்கலாக நிடறய பத்தகங்கடளையும பெடிக்கிறலார.
மைனிதரகடளையும!
ரலாஜீவ்கலாந்தி கலாலகட்டைம முதல் கட்சிக்கலாக கடுடமையலாய் உடழத்திருந்தலாலும கூடை கட்சி மூலம பெலன்
கிடடைக்கலாத சூழ்நிடலகளிலும கூடை –கட்சி கட்டுப்பெலாட்டடை மீறலாத விசுவெலாசி. அகில இந்திய அளைவில்
அதிக அளைவில் கட்சி கூட்டைங்களில் நபெசினது இவெரலாகத்தலானிருக்கும.
இவெரது துடணவி திருமைதி அலநமைலு, கணவெரின் சமூக நசடவெயுடைன் தன்டன ஐக்கியப்பெடுத்திக்
வகலாண்டைவெர .மைகன் ரலாமகுமைலார பெள்ளி பெடிப்பில்!
என்னதலான் வபெலாது வெலாழ்க்டகயிலிருந்தலாலும ஞலாயிற்றுக்கிழடமைடய குடுமபெத்திற்கலாக ஒதுக்கி
அவெரகளுடைன் வசலவிட்டு –ஒன்றலாய் பெயணித்து-அந்தப் பெக்கமும குடறயில்லலாமைல் பெலாரத்துக்
வகலாள்பெவெர.
குடுமபெத்டத பெலாதுகலாத்து –தனிமைனித ஒழுக்கம நபெணி, நன்றலாக வதலாழிடல கவெனித்து
வெருபெவெரகளைலால்தலான் வபெலாதுவெலாழ்வில் தூய்டமையலாக வசயல்பெடை முடியும –வதலாடைர முடியும என்பெதற்கு
வசலாக்கலிங்கம ஒரு முன் உதலாரணம.
முன்நனலாரகடளை மைதிக்கணும; கூட்டுக் குடுமபெம இந்திய பெண்பெலாடு கலாக்கணும; குடுமபெத்தினரின்
உணரவுகடளை அறிந்து கலந்து நபெசணும; கடிதங்கள் எழுதி மைனம திறக்கணும; தீவிரவெலாதமில்லலா
உலகம உருவெலாகணும என்பெவதல்லலாம இவெர வெலியுறுத்தும விஷயங்கள்.
ஆன்மீகம கலந்த கல்வியும நடகச்சுடவெ உணரவு இருந்தலால் துநவெசம, ஆநவெசம குடறந்து தீவிரவெலாதம
குடறயும என இவெர நமபகிறலார.
வசலாக்கலிங்கம கவியரசர கண்ணதலாசன் நற்பெணிமைன்ற தடலவெரலாகவும, மைதுடர கமபென் கழக
வசயலலாளைரலாகவும, மைகிழ்நவெலார மைன்ற வசயலலாளைரலாகவும சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு வெருகிறலார.
`மைனிதத் நதனீ’ பெட்டைம இவெருக்கு 1992 இல் மைதுடர நற்கூடைல் இலக்கிய கழகத்தில் சலாலமைன்
பெலாப்டபெயலா இளைமபிடற மைணிமைலாறன் மூலம வெழங்கப்பெட்டைது. 1993 இல் நஜெஸீஸ் அடமைப்பில் 22 மைலாநில
நபெலாட்டிக்கிடடைநய மிகச் சிறந்த தடலவெரலாக இவெர நதரந்வதடுக்கப்பெட்டிருக்கிறலார.
சரவெநதச, இந்திய மைற்றும மைலாநில அளைவில் 46 க்கும நமைற்பெட்டை விருதுகள்- அங்கீகலாரங்கடளை
வபெற்றுள்ளை இவெர 1993 க்குப் பிறகு விருதுகடளை தவிரத்து வெருகிறலார. இவெரது பெலம-மைன உறுதியும
தன்னமபிக்டகயும அடுத்தது, வபெரிய எதிரப்பெலாரப்பில்லலா மைனப்பெக்குவெம. யலாரிடைமும தன் நதடவெக்கலாக
எதிரபெலாரக்கலாத பெண்ப.
தனது வெளைரச்சி –வசயல்பெலாடுகளுக்கு உதவிய பெத்திரிடகயலாளைர திரு பெ.திருமைடல, நபெரலாசிரியர
சக்திநவெலன், திருவெலாளைரகள் ரலாஜெலா நகலாவிந்தசலாமி, எம.எஸ்.முத்துரலாமைன் நபெலான்நறலாடர நன்றிநயலாடு
நிடனவு கூறுகிறது. இந்த மைனிதத்நதனீ.
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மைலாவெட்டை ஆட்சி தடலவெருக்கு வெலாழ்த்துகள்!

மைதுடரயின் தற்நபெலாடத மைலாவெட்டை ஆட்சியலாளைர திரு.க.உதயச்சந்திரன் இ.ஆ.பெ.
அவெரகள் பெல சமூகப் பெணிகளுக்கு ஒத்துடழப்ப, உதவியும வசய்து வெருகிறலார. இது
ஊக்கமைலாகவும, உந்துதலலாகவும இருக்கிறது.அவெருக்கு இந்நநரத்தில் மைனமுவெந்து
நன்றிடயத் வதரிவித்துக்வகலாள்கிநறலாம.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:17

அக்ரினி எஸ்.சீதலாரலாமைன்;
`பெணம எவ்நளைலா சமபெலாதித்தலாலும அவெற்டற யலாரும தன்னுடைன் வகலாண்டுநபெலாய் நபெலாவெதில்டல
அதனலால் கடைவுநளை வெந்தலாலும மையங்கலாமைல், டகயளைநவெயலானலாலும கலங்கலாமைல் –மைலாநிலம பெயனுற
வெலாழநவெண்டும’ என்கிற சீரிய வகலாள்டகயுடைன் வசயல்பெட்டு வெருகிறலார அருட்வசல்வெர அக்ரினி
திரு.ச.சீதலாரலாமைன்
பூரவீகம திருவநல்நவெலி என்றலாலுமகூடை வசன்ட்ரல் நபெங்க் ஊழியரலான தந்டதயின் பெணி கலாரணமைலாய்
ரலாஜெபெலாடளையம, திண்டுக்கல்லில் பெள்ளி பெடிப்பம பி.ஏ.(இளைங்கடல) மைதுடரயிலும சீதலாரலாமைன் 1978 இல்
பெடித்த பின்ப சரியலான நவெடல கிடடைக்கலாததலால் இவெர நதரந்வதடுத்தது வீடு-மைடன-நிலமதரகுவதலாழில் அதில் 1989 இல் மைடன வெலாங்கி பிரித்து விற்கிற அளைவிற்கு வெளைரந்தலார.
1993 இல் சலாஸ்வெத் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிடரநவெட் லிமிவடைட்டின் இயக்குனரலாக வீடுகள் கட்டிக் வகலாடுக்க
ஆரமபித்தலார.
1999 இல் விஸ்வெலாஸ் பரநமைலாட்டைரஸ் ஆரமபித்து 1000 வீடுகளுக்கு நமைல் கட்டிக் வகலாடுத்து
முன்னணியில் இருக்கிறது இவெரது அக்ரினி ஃபிளைலாட்ஸ்!
அக்ரினி என்றலால் சமைஸ்கிருதத்தில் முன்னிடல வெகிப்பெது என அரத்தம. வபெயருக்நகற்றபெடி இவெரும
முன்னிடலயில்!
வீடு வெலாங்குபெவெரகள் ஒன்று எந்த பிரச்சடனயும இல்லலாமைல் நிமமைதியலாய் குடியிருக்க வெலாங்குகிறலாரகள்.
அல்லது உள்ளை பெணத்டத உரிய முடறயில் முதலீடு வசய்து விற்குமநபெலாது நல்ல விடல கிடடைக்க
நவெண்டும என்று விருமபகிறலாரகள்.
இந்த இரண்டு தரப்பினடரயும நிடறவு வசய்வெது இவெரது வவெற்றியின் ரகசியம.
குடியிருப்நபெலாரின் பெலாதுகலாப்ப-மைரங்கள்-பெசுடமை-நீரவெளைங்கள்-சுற்றுச்சூழல்-வெலாகனங்கள் நிறுத்துமிடைமவிடளையலாடை –பூங்கலா-சரியலான ஆவெணங்கள் –ஏமைலாற்றலாத அங்கீகலாரம – தரமைலான வபெலாருட்கடளை டவெத்து
கட்டுமைலானம- இவெற்றுடைன் நியலாயமைலான விடல நபெலான்றடவெ மைக்கள் இவெடர நலாடிவெர கலாரணமைலாய்
அடமைந்திருக்கின்றன.
நபெலாட்டிக்கிடடையில் எப்பெடி இத்தடன விஷயங்கடளையும இவெரலால் சரியலாய் கவெனிக்க முடிகிறது?
``ஏன் முடியலாது?” சீதலாரலாமைன் சிரிக்கிறலார. ``என்னிடைம நநரடமையும உண்டமையுமிருக்கிறது.
வெலாடிக்டகயலாளைரகடளை மைதிப்பெவென் நலான். அவெரகளைது நதடவெதலான் எனது நசடவெ. சரியலாய் திட்டைமிட்டு
வபெரிய அளைவில் கட்டுமைலானம வசய்வெதலால் குடறந்த வதலாடகயில் வீடுகடளை என்னலால் தரமுடிகிறது.
அநத மைலாதிரி எனக்கு வபெரிய எதிரபெலாரப்பகள், ஆடசகள் இல்லலாததலால் குடறந்த லலாபெத்தில் நிடறவு
கலாண முடிகிறது. கட்டுமைலானத்திலும அகச்சிக்கனம,(வெலாங்கும வபெலாருட்கடளை வீணடிக்கலாமைல்
உபெநயலாகிப்பெது. பறச்சிக்கனம (வமைலாத்தமைலாய் வபெலாருட்கள் வெலாங்குவெதலால் குடறந்த விடலக்கு
வகலாள்முதல்) இரண்டும கலாப்பெதலால் எல்லலாம திட்டைப்பெடி நடைக்கிறது.
கடின உடழப்பம எப்நபெலாதும தளைரலாத உற்சலாகமும இவெரது பெலம. இவெரிடைம சற்று நபெசினலாநல
நமைக்கும உற்சலாகம வதலாற்றிக் வகலாள்கிறது! எளிடமை! எதற்கும கலங்கலாடமை, நடகச்சுடவெப் நபெச்சு, பிறர
திறடமைடய மைதித்தல், கஷ்டை நஷ்டைங்கள் அறிந்து உதவுதல், ஆன்மீக ஈடுபெலாடு, தமிழ் இலக்கியப் பெற்று
இவெரது சிறப்பெமசங்கள்.
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கணினித் துடறயலால் நல்ல நவெடலவெலாய்ப்ப உள்ளைவெரகள், வவெளிநலாட்டில் பெணிபரிபெவெரகள் என
வெருவெலாய் வபெருக்கத்தலால் நல்ல வீடு நதடி வெருபெவெரகளும அதிகமைலாகியுள்ளைது அவெரகளின் திருப்திடய
சீதலாரலாமைன் தனது மூலதனமைலாய் நிடனக்கிறலார.
சீதலாரலாமைனுக்கு பெள்ளிப் பெருவெத்திநலநய இலக்கிய ஆரவெம உண்டு. பிறகு கலாடரக்குடி மைற்றும
வசன்டன கமபென் கழக வசயல்பெலாடுகடளை பெலாரத்துப் பெலாரத்து மைதுடரயிலும கமபென் கழகம
ஆரமபிக்கப்பெட்டு அதன் துடணத் தடலவெரலாகவும தூணலாகவும இருந்து வெருகிறலார.
அன்றன்டறய லலாபெங்கடளை பெலாரக்கலாமைல் வதலாடலநநலாக்கில் வதலாடைரபகடளை
வெலாடிக்டகயலாளைரகடளை தக்கடவெத்து வமைன்நமைலும வபெருக்குவெதும இவெரது சிறப்ப.

வெளைரப்பெதும.

சீதலாரலாமைன் பிரச்சடனகடளைநய சந்திக்க வெழியில்லலாமைல் வசயல்பெடுபெவெர. இவெரிடைம அடைலாவெடி
கிடடையலாது. வசருக்கு இல்டல சமைலாதலான சலாத்வீக முடறடய பின்பெற்றுபெவெர. பெலாதிக்கப்பெட்டைவெர அல்லது
எதிரலாளியின் இடைத்தில் நமடமை டவெத்து பெலாரத்தலால் நல்ல தீரவு கிடடைத்து விடும.
இலக்கியமும இவெருக்குத் வதரியும. உலகியலும அத்துபெடி. அதனலால் எல்லலாம சுமுகமைலாய் நபெலாகிறது.
அக்ரினி வீடுகள் வெளைலாகத்தில் நிகழ்ச்சிகள் நடைத்த அரங்கம அடமைத்து அரசியல் அல்லலாதவெற்றிற்கு
இலவெசமைலாய் இடைம தருகிறலார. அத்துடைன் அடவெநயலாருக்கு அறுசுடவெ உணவும வெருடைம முழுக்க இந்த
அரங்கில் இலக்கிய –சமூக-சமைய சீரதிருத்த நிகழ்ச்சிகள் நடைந்து வெருவெது வபெருடமைப்பெடும விஷயம.
மைடனவி, 2 வெலாரிசுகள் என சந்நதலாஷமைலாய் வெலாழும சீதலாரலாமைன் விஸ்வெலாஸ் கல்ச்சுரல் அறக்கட்டைடளை
ஏற்பெடுத்தி அதன் மூலம பெல நல்ல கலாரியங்களும வசய்து வெருகிறலார.
தன் வதலாழிலுக்கு 35 நகலாடிகள் கடைனுதவி அளித்து வெளைர கலாரணமைலாய் இருந்த – இருக்கும யூனியன்
வெங்கிக்கு நன்றிநயலாடு இருக்கிறலார இந்த அருட்வசல்வெர.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:18

மைணடவெ முஸ்தபெலா;
அறிவியல் தமிழ்ப் பெணிடய வெலாழ்நலாள் பெணியலாக நமைற்வகலாண்டுள்ளை மைணடவெ முஸ்தபெலா,
வசன்டன,அண்ணலாமைடலப் பெல்கடலக் கழகங்களில் பெடித்துப் பெட்டைங்கள் வபெற்றவெர. வதன்வமைலாழிகள்
பத்தக நிறுவென நிரவெலாகப் பெதிப்பெலாசிரியர. சரவெ நதச திங்களிதழ்`யுவனஸ்நகலா கூரியர’ ஆசிரியரலாகப்
பெணியலாற்றி, 30 உலக வமைலாழி ஆசிரியரகளில் `பெணி மூப்ப ஆசிரியர’ எனும தகுதிக்கலாக யுவனஸ்நகலாவெலால்
சிறப்பிக்கப்பெட்டைவெர.
இவெரது 40-க்கு நமைற்பெட்டை நூல்களில் 8 கடலச்வசலாற் களைஞ்சிய அகரலாதிகளைலாகும. இடவெ இந்திய
வமைலாழிகளில் முதலலாவெதலாகும. பெல இலட்சம கடலச் வசலாற்கடளை உருவெலாக்கிய இவெடர உள்நலாட்டு,
வவெளிநலாட்டு அடமைப்பகள் விருதளித்துப் பெலாரலாட்டிப் பெரிசளித்துள்ளைன். தமிழ்நலாடு அரசின் ஐந்து
விருதுகள் உட்பெடை 30 –க்கு நமைற்பெட்டை விருதுகடளைப் வபெற்ற ஒநர தமிழறிஞர எனும சிறப்பப் வபெற்றவெர.
எட்டு ஆண்டுகள் திடரப்பெடைத் தணிக்டகக் குழு உறுப்பினர, சரவெநதசத் தமிழ் ஆரலாய்ச்சிப் நபெரடவெ
இடணச் வசயலர, வதலாடலக்கலாட்சி, வெலாவனலாலி, ஆநலலாசடனக் குழு உறுப்பினர. ஞலானபீடைத்
நதரவுக்குழு உறுப்பினர. முதலடமைச்சர தடலடமையில் அடமைக்கப்பெட்டை தமிழ் வெளைரச்சி நமைல்மைட்டைக்
குழு உறுப்பினர, சுதந்திர வபெலான்விழலாக் குழு உறுப்பினரலாகப் பெணியலாற்றியவெர. அண்ணலா
பெல்கடலக்கழக தமிழ்வெளைரச்சிக் குழு உறுப்பினர. எம.ஜி.ஆர மைருத்துவெப் பெல்கடலக் கழக, கடலச்
வசலால்லலாக்க குழு உறுப்பினர, முன்னலாள் வகளைரவெ மைலாகலாண மைலாஜிஸ்திநரட்.
இதழ்கள்,
வதலாடலக்கலாட்சி,
வெலாவனலாலிகளின்
நூறுக்கு
நமைற்பெட்டை
பெடடைப்பகடளை
வவெளிப்பெடுத்தியவெர. பென்னிவரண்டு வமைலாழி வபெயரப்ப உத்திகடளை வெகுத்தவெர. இவெரது அறிவியல்
நுல்கள் தமிழ் நலாடு அரசு,முற்நபெலாக்கு எழுத்தலாளைர சங்கம நபெலான்ற அடமைப்பகளின் பெரிசுகடளைப்
வபெற்றுள்ளைன.
மைடலயலாளை-தமிழ்ப் பெணிக்கலாக நகரளைப் பெல்கடலக் கழகத் தமிழ்த்துடற வபெலான்விழலாவில்
சிறப்பிக்கப்பெட்டைவெர.
இவெரது வெலாழ்க்டகயும சலாதடனகளும மைத்திய அரசலால் 7 மைணி 20 நிமிடைம பெதிவு வசய்யப்பெட்டு பது
தில்லி ஆவெணக் கலாப்பெகத்தில் பெலாதுகலாக்கப்பெட்டு வெருகிறது.
மைணடவெயலார அறிவியல் தமிழ் அறக்கட்டைடளையின் நிறுவெனர. இருபெதுக்கு நமைற்பெட்டை வவெளிநலாட்டுப்
பெயணங்கடளை நமைற்வகலாண்டை இவெர மூன்று முடற உலடக வெலம வெந்துள்ளைலார.
திண்டுக்கல் அருநக விவெசலாய குடுமபெத்டத நசரந்த இவெர மைணப்பெலாடறயில் பெள்ளி வெலாழ்க்டக,
பெல்நவெறு வெடககளில் எழுத்து, நபெச்சு, மைற்றும இலக்கிய திறடமைகடளை வெளைரத்துக் வகலாள்ளும
பெலாசடறயலாக அவ்வூர இருந்ததலால் அதற்கு நன்றிகலாட்டும விதமைலாக அவ்வூரின் வபெயடர நசரத்து மைணடவெ
முஸ்தபெலாவெலாக மைலாறினவெர.
தமிழறிஞர வத.வபெ.மீனலாட்சி சுந்தரம அவெரகடளை குருவெலாக ஏற்றுக் வகலாண்டைவெர.
குடவெத்திற்கு நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்கலாக வெந்தநபெலாது சலாதடனகள் நிகழ்த்தி வெரும இவெரது அடமைதித்
நதலாற்றம வியப்பெளித்தது.
மைனிதரின் தமிழ் பெற்று அலலாதியலானது. இவெரது உடைல் ரத்தம- மூச்சு எல்லலாவெற்றிலும தமிழ்!
பெட்டைபெடிப்ப நதரவு முடிவு வெந்த ஒநர வெலாரத்தில் நசலம அரசினர கல்லூரியில் நவெடல வெலாய்ப்ப
கிடடைக்க இவெர குருநலாதர வதலா.வபெலா. மீயிடைம ஆசீரிவெலாதம வெலாங்கப் நபெலானலார.
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அப்நபெலாது அங்கு நடைந்த பெயிற்சிவமைலாழி கருத்தரங்கில் கலந்து வகலாள்ளுமைலாறு அவெர அடழக்க
வசன்றலார.
அங்கு நபெசியவெரகள் பெயிற்சி வமைலாழியலாக ஆங்கிலநய வதலாடைர நவெண்டும-தமிழில் நபெலாதிய அறிவியல்
நூல்களும வசலாற்களும இல்டல. அதனலால் தமிழில் அறிவியல் நதடவெயில்டல என்கிற மைலாதிரி நபெசமைணடவெக்கு ஆநவெசமைலாயிற்று.
உடைன் நமைடடை ஏறி- ``தமிழில் எந்தத் துடறக் கல்விடயயும கற்பிக்க முடியும. அறிவியடலயும
வசலாற்வசலாட்நடைலாடும வபெலாருட்வசறிநவெலாடும வசலால்ல முடியும. அதற்கலாக என் வெலாழ்க்டகடய
அரப்பெணிக்கப் நபெலாகிநறன். அடத உறுதிபெடுத்தும வெடகயில் எனக்கு கிடடைத்திருக்கும இந்த
நவெடலடய உதறி தள்ளுகிநறன். என்று நமைடடையிநலநய அந்தப் பெணி ஆடணடய கிழித்வதறிய
அடனவெரும ஆரப்பெரித்தனர.
அந்த வெயதில் இவெர வகலாண்டை ஆநவெசத்தின் வவெளிப்பெலாடு இன்றும வதலாடைரகிறது. அறிவியல் துடற
மைட்டுமின்றி சட்டைத்துடறயிலும இவெரது கவெனம திருமபிற்று. சட்டைப்பெடிப்பம பெடித்து அதன்
நுணுக்கங்கள் அறிந்தலார.
சட்டைத்டத தமிழில் வகலாண்டு வெர முடியலாது என்றடத சவெலாலலாக ஏற்று இவெர கலாரியத்தில் இறங்கினலார.
மைநலசிய பெயணத்தின் நபெலாது டைத்நதலா சலாமிநவெலுவின் ஊக்கத்தில் சட்டைத்டத தமிழ்ப்பெடுத்தி நலான்கு
மைலாதத்தில் வசய்து முடித்தலார.
மைணடவெக்கு ஆங்கிலம, தமிழ் மைட்டுமின்றி சமைஸ்கிருதம, மைடலயலாளைத்திலும நல்ல பலடமையுண்டு.
வசமவமைலாழி தமிழின் பெலன் முழுதலாகக் கிடடைக்க இவெர அருமபெலாடுபெட்டு வெருகிறலார.
நசவெரத்னலா, கடலமைலாமைணி , திரு.வி.க. விருது, நபெலான்றவெற்றுடைன் அறிவியல் தமிழ் தந்டத, தமிழ்
தூதுவெர வெளைரதமிழ் வசல்வெர, அறிவியல் தமிழ் சிற்பி, அறிவியல் தமிழ் வித்தகர என பகழப்பெடுபெவெர.
இவெரது அறிவியல் தமிழ் நுல் பெள்ளிகளில் பெலாடைமைலாக்கப்பெட்டுள்ளைது.
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அன்ப சிதமபெரம;
சமபெலாதிப்பெதிற்கலாக நவெடலநயலா, வதலாழிடலநயலா வசய்பெவெரகள் உண்டு. ஆத்மைதிருப்திக்கலாக
இயங்குபெவெரகளும உண்டு. வதலாழிடலநய ஆத்மைதிருப்தி தருவெதலாக அடமைத்துக் வகலாள்பெவெரகள் வவெகு
சிலநர.
அந்த வெடகயில் மைகிழ்ச்சி-திருப்தி-மைனநிடறநவெலாடு வசயல்பெட்டு வெருகிறலார மைதுடர திரு. அன்ப
சிதமபெரம.
இவெரது வசலாந்த ஊர சிவெகங்டக மைலாவெட்டைத்தில் கண்டைனூர (திருவெலாளைரகள் நிதி அடமைச்சர
பெ.சிதமபெரம,குழந்டதக் கவிஞர வசல்வெ கணபெதி, திருமைதி உடமையலாள் ரலாமைனலாதன் (அழகப்பெலா கல்லூரி )
நபெலான்நறலார அநத ஊர).
இவெரது தந்டத திரு. அன்ப நலாச்சியப்பென் கலாங்கிரஸ்கலாரர. சுதந்திர நபெலாரலாட்டை தியலாகி. அவெர கலாமைரலாஜ.
சலா.கநணசனுடைன் வவெள்டளையநன வவெளிநயறு நபெலாரலாட்டைத்தில் அலிப்பூர சிடறயில் ஒன்றடர வெருடைம
ஒன்றலாக இருந்திருக்கிறலார.(ஆரடைர ஆகி 6 மைலாதம மைட்டும).
அதன் பிறகு அப்பெலா மைநலசியலாவில் ரப்பெர எஸ்நடைட்டில் நிரவெலாகியலாக இருந்தவெர. சிதமபெரம
எஸ்.எஸ்.எல்.சி வெடர வசலாந்த ஊரிலும 1958 இல் மைநலசியலா வசன்ரு சீனியர நகமப்ரிஜட் வெடர பெடித்தலார.
மைநலசியலாவில் அடடையலாளை அட்டடை அவெசியமைலான ஒன்று. அதற்கலான படகப்பெடைங்கடளை பெலாரத்து –
வபெலாழுதுநபெலாக்கலாக சிதமபெரம படகப்பெடைக் கடலடய கற்றுக் வகலாண்டைது. பின்னலாளில் வதலாழில்
வதலாடைங்க அடிப்பெடடையலாக அடமைந்துவிட்டைது.
1975 இல் மைதுடரக்கு வெந்து கலால் பெதித்த அன்ப கலார, ஸ்கூட்டைர நபெலான்ற வெலாகனங்கடளை
தவெடணமுடறயில் விற்பெடன வசய்ய ஆரமபித்தலார. அந்தத் வதலாழிலில் நல்ல வெருவெலாய் இருந்தலாலும
கூடை இவெருக்கு படகப்பெடை கடல மீது ஆரவெம இருந்து வகலாண்நடையிருந்தது.
அந்த நலாட்களில் ஓட்டுனர டலவசன்ஸ்கள் வபெரிய வபெரிய பத்தக அளைவில் தரப்பெட்டு அவெற்டற
எடுத்துச் வசல்வெது சிரமைமைலாய் இருந்தது. அவெற்டற மைநலசியலா அடடையலாளை அட்டடை நபெலால எளிதலாய்
எடுத்துச் வசல்வெது நபெலால ஏன் அடமைக்கக் கூடைலாது என்று இவெருக்கு நதலான்றிற்று.
அதற்கலாக சமமைந்தப்பெட்டை வெலாடிக்டகயலாளைரகடளை படகப்பெடைம எடுக்குமநபெலாது
மைங்களைகரமைலாய் இருக்கட்டுநமை என்று பிள்டளையலாரபெட்டி விநலாயகடர பெடைம எடுத்தலார.

–முதலில்

அது ஒரு திருப்பமுடனடய ஏற்பெடுத்தி ஆன்மீகப் பெக்கம இவெடர மைலாற்றிற்று. அந்த ஈடுபெலாடு நகலாயில்
நகலாயிலலாக வசன்று மூலஸ்தலான விக்ரகங்கடளை பெடைவமைடுக்க டவெத்தது.
அந்தப் பெடைங்கடளை இவெர பிரிண்ட் நபெலாட்டு சமமைந்தப்பெட்டை நகலாயில்களில் அன்பெளிப்பெலாக தரவிற்பெடனக்நக வகலாடுங்கள் என்று அவெரகள் வெலியுறுத்தநவெ இவெருக்கு இதுநவெ வதலாழிலலாகவும
மைலாறிவிட்டிருக்கிறது.
படகப்பெடைக்கடலடய வியலாபெலார ரீதியிநலலா-விளைமபெரம எளிதில் கிடடைக்கும வெழியிநலலா- அரசியல்சினிமைலா-பெத்திரிடக துடற என திடச திருமபெலாமைல் முழுக்க முழுக்க –ஆன்மீகம –கடைவுள் என அடமைத்துக்
வகலாண்டைது இவெரது சிறப்ப.
என்னநவெலா எடுத்நதலாம-விற்நறலாம என்றில்லலாமைல் ஆத்மைலாரத்தத்துடைனும, நநரத்தியுடைனும பெடைங்கடளை
அப்பெடிநய ஒரிஜினலலாக பிரதிபெலிப்பெது இவெரது சலாதடன.
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``பெடைங்கடளை பெலாரக்குமநபெலாது, வெணங்குமநபெலாது மைக்களுக்கு பெக்தி உணரவும திருப்தியும கிடடைக்க
நவெண்டும. அப்நபெலாதுதலான் வெணங்குபெவெரகளுக்கும பெலன்! அதன்மூலம எனக்கும பெலன் கிடடைக்கும –
கிடடைக்கிறது. எங்கள் வெமசமும விருத்தியடடைகிறது” என்று பூரிக்கிறலார.
பெடைங்கடளை, வபெரிய அளைவிலிருந்து- டகயடைக்க அளைவு வெடர விதம விதமைலாய் பிரிண்ட் வசய்து –
நலமிநனட் வசய்து வவெளியிடுவெதுடைன் –ஆன்மீக பத்தகங்களும அன்ப வவெளியிட்டு வெருகிறலார.
அதிலுமகூடை இவெருக்கு திருப்தி!
ஆன்மீகம என்றலாலும கூடை நவீன விஞ்ஞலான வெளைரச்சிக்கும, மைக்களின் ரசடனக்கும ஏற்பெ பெடைங்கடளை
கமப்யூட்டைரில் சரி பெண்ணி –பிரிண்ட் வசய்து வவெளியிடுகிறலார.
ஆண்டைவெனின் அருள்தலான் இவெரது பெலம என நமபகிறலார. மைடழ –மைலாங்கல்யம –மைழடல நபெலாலஆத்மைதிருப்திக்குக்கூடை ஆண்டைவெனின் அருளைலாநலநய சிறக்க முடியும என்கிறலார அன்ப.
பிள்டளையலாரபெட்டி பெடைங்களைலால் பிள்டளையலாரும பிரபெலமைடடைந்திருக்கிறலார. அவெரலால் இவெரும!
உண்டமை –உடழப்ப-நநரடமை இவெரது தலாரக மைந்திரம.
ஏதலாவெது கலாரணத்தலால் பெடைம சரியலாய் அடமையவில்டல என்றலால்,முதலீட்டிற்கு நஷ்டைம வெருநமை
என்று அவெற்டற இவெர வவெளிநய அனுப்பி கலாசு பெலாரக்க நிடனப்பெத்தில்டல, தரம இவெரது முதல்
மூலதனம தரமில்லலாத பெடைங்கடளை பெத்திரப்பெடுத்தி வெருடைந்நதலாறும ரலாநமைஸ்வெரம வசல்லுமநபெலாது
அங்கு கடைலில் வகலாட்டிவிடுகிறலார. அதற்கலாக கவெடலப்பெடுவெதில்டல, தரமதலான் முக்கியம.
அன்ப சிதமபெரத்தின் டகவெண்ணம பிரபெலம என்றலாலுமகூடை இவெர தன்டன வவெளிப்பெடுத்திக்
வகலாள்வெதில்டல. எளிடமை! பெநரலாபெகலார குணம! இவ்வுலகில் பிறருக்கு வகலாடுத்துப் பெலாரக்கிற
சந்நதலாஷத்திற்கு ஈடிடன எதுவுமில்டல என்று உணரந்து அன்பெளிப்பகடளை ஏரலாளைமைலாய் தலாரலாளைமைலாய்
வெழங்கி வெருகிறலார.
அன்ப இந்தியலா முழுக்க
பெடைமைலாக்கியிருக்கிறலார.

அநநகமைலாய்

எல்லலா

நகலாயில்களுக்கும

வசன்று

பெடைவமைடுத்து

மைதுடர மைடைப்பரம பிரபெல நகலாயிடல பெடைம பிடிக்கச் வசன்றநபெலாது லலாரி இடித்து விபெத்தில் எந்த
நதசமுமில்லலாமைல் தப்பித்தடதயும –சக்கரத்தலாழ்வெலார நகலாயிலில் நகமிரலா ஃப்ளைலாஷ் உடடைந்தலாலும கூடை
பெடைம நன்றலாக அடமைந்தடதயும கலாசியில் ஹிந்தி வதரியலாமைலிருந்தலாலும கூடை –அங்கு அனுமைதிவபெற்று
பெடைம எடுத்தடத நிடனவு கூரகிறலார.
வெலாழ்வில் தன் மைன நிடறவுக்கு ஏற்றமைலாதிரி அடமைந்த துடணவி கண்ணமடமைக்கலாக
வபெருடமைப்பெடுகிறலார. இவெரகளைது மூன்று மைகள்களுக்கும நல்ல வெலாழ்க்டக அடமைந்துள்ளைது. மைகன் திரு.
சிவெக்குமைலார பி.எஸ்.ஸி. கமயூட்டைர சயின்ஸ் பெடித்து அன்ப சிஸ்டைமஸ் எனும வபெயரில் கமப்யூட்டைர
நசல்ஸ்&சரவீஸ் சிறப்பெலாக வசய்து வெருகிறலார.
அன்ப, கலாசி நலாட்டுக்நகலாட்டடை சத்திரம துடண தடலவெரலாக இருக்கிறலார. (கலாசி-கல்கத்தலா-கயலா
நபெலான்ற நகலாயில்களில் நடைந்துவெரும நலான்கு கலால பூடஜெயில் மூன்று கலால பூடஜெ நகரத்தலார மூலம
நடைப்பெது விநசஷ வசய்தி.)
இவெர சலாரந்த நகரத்தலார அடமைப்ப, கலாசி, திருச்வசந்தூர நபெலான்ற இடைங்களில் கலாட்நடைஜகள்
கட்டிவிட்டு, அந்தந்த நகலாயில்களுக்கு வெருமைலானம ஈட்டித் தருகிறது.
பெழமுதிரச்நசலாடல பெலாதயலாத்திடர குழுவின் தடலவெரலான இவெர வெருடைந்நதலாறும அன்னதலானம வசய்து
வெருகிறலார.
`ஆன்மீகப் பெதிப்பச் வசமமைல்’ முதற்வகலாண்டு பெல பெட்டைங்களும வகளைரவெங்களும வபெற்றிருக்கிற
இவெரவபெரிதலாய் மைதிப்பெது நிடறவெலான- மைகிழ்வெலான- திருப்தியலான-அடமைதியலான-குடறவில்லலா வெலாழ்டவெ
தந்துள்ளை ஆண்டைவெனின் அருடளை, கருடணடய.
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ஆர. நடைரலாஜென்;
ஆங்கிலத்திலும தமிழிலும சரளைமைலாக எழுதும, வசலாற்வபெலாழிவெலாற்றும திரு.ஆர.நடைரலாஜென் இருவமைலாழி
எழுத்தலாளைர, வமைலாழிவபெயரப்பெலாளைர மைற்றும நிரவெலாகவியல் ஆநலலாசகர.
ஒரு வமைலாழிவபெயரப்ப நூல் மூலம 1967-ல் தன் எழுத்துப் பெணிடயத் வதலாடைங்கிய இவெர பெல நூல்கள்
எழுதியிருக்கிறலார. அவெற்றில்`நிரவெலாகவியல் வெரலலாறு’ `வபெலாருளியல் வெரலலாறு’ என்ற இரண்டு நூல்களும
அடுத்தடுத்த வெருடைங்களில் தமிழ் வெளைரச்சித்துடறப் பெரிசுகடளைப் வபெற்றன. தினமைணி சுடைரில் வவெளிவெந்த
அவெரது கட்டுடரகளின் வதலாகுப்ப பெலாரத ஸ்நடைட் வெங்கியின் பெரிடசப் வபெற்றுள்ளைது.
நடைரலாஜென் ஸ்ரீ பெழனி ஆண்டைவெர ஓரியண்டைல் கல்ச்சர கல்லூரியில் 1965 ல் பி.ஏ. (ஓரியண்டைல் கல்ச்சர)
வசன்டன பெல்கடலக்கழக முதல் மைலாணவெனலாக பிறகு அண்ணலாமைடல யுனிவெரசிடியில் எம.ஏ. (ஆங்கிலம)
இரண்டைலாம மைலாணவெனலாகவும நதரவெலானலார.
இவெர தன் 20 ஆம வெயதில் வவெளியிட்டை முதல் நூடல முன்னலாள் குடியரசுத் தடலவெர டைலாக்டைர
எஸ்.ரலாதலாகிருஷ்ணன்
அவெரகளும,
இவெரது `வதலாழில்
நமைடத
விஸ்வெநலாதன்’ என்ற
தமிழ்
நூடலயும `எஸ்.வி.-த மைலாஸ்டைரடமைண்ட்’ என்ற ஆங்கில நூடலயும முன்னலாள் குடியரசுத் தடலவெர
திரு.ஆர.வவெங்கட்ரலாமைனும
பெலாரலாட்டியிருக்கிறலாரகள்.
இவெரது
வமைலாழிவபெயரப்ப
நூல்களில்
குறிப்பிடைத்தக்கடவெ நலா.பெலா.எழுதிய `சமுதலாய வீதி’யின் ஆங்கில வெடிவெம. நக நமைலாகன்தலாஸ்
எழுதிய `எம.ஜி.யலார, த நமைன் அண்ட் த மித்’ நூலின் தமிழலாக்கம.
ஆர. நடைரலாஜென் வசன்டனப் பெல்கடலக்கழகத்தின் முதன்டமை மைலாணவெரலாக 19 வெயதில் கல்லூரி ஆசிரியர
பெணிடயத் வதலாடைங்கி, தன் 29 ஆம வெயதில் ஆங்கில நபெரலாசிரியரலாகவும கடலக்கல்லூரி ரலாநமைஸ்வெரம
முதல்வெரலாகவும வபெலாறுப்நபெற்றலார. பின்னர `இந்து’நலாளிதழின் வதன்னலாற்கலாடு மைலாவெட்டை நிருபெரலாகவும
பெத்து வெருடைகலாலம அவமைரிக்கத் தூதரகத்தில் தமிழ் பெதிப்பெலாசிரியரலாகவும பின்னர அரசியல்
ஆநலலாசகரலாகவும பெணியலாற்றினலார. அவமைரிக்க வவெளி உறவுத்துடற இவெரது பெணிடயப் பெலாரலாட்டி
பெரிசளித்துள்ளைது.
அடுத்து ஒரு நிறுவெனத்தில் வபெலாது நமைலலாளைரலாகப் வபெலாறுப்நபெற்றது தன் எழுத்துப் பெணிக்கு
இடடையூறலாக இருந்தது என்பெதனலால் நசரந்த நவெகத்தில் அடத விட்டு விலகி மைறுபெடியும `இந்து
நலாளிதழில் உதவியலாசிரிரலாகச் நசரந்தலார. `இந்து’வில் நிடறயக் கட்டுடரகள் எழுதியிருக்கிறலார. ஆங்கிலப்
பெத்திரிடகத் துடறப் பெணிக்கலாக கலாஸைலா சுப்பெலாரலாவ் விருதிடனயும, தமிழ்ப் பெத்திரிடகப் பெணிக்கலாக
அறவெலாணன் ஆரலாய்ச்சிக் கட்டைடளை விருதிடனயும வபெற்றுள்ளைலார. தமிழ்வமைலாழி, இலக்கியம பெண்பெலாடு
இடவெ மீது வபெரிதும ஈடுபெலாடு வகலாண்டுள்ளை இவெர அவமைரிக்கலா, வஜெரமைனி, ஆஸ்திநரலியலா, தலாய்லலாந்து,
சிங்கப்பூர ஆகிய நலாடுகளில் நடடைவபெற்ற மைலாநலாடுகளில் கலந்துவகலாண்டு ஆய்வுக் கட்டுடரகள்
வெழங்கியிருக்கிறலார.
தமிழ்நலாட்டிலும, பதுடவெயிலும, ஆந்திரப் பிரநதசத்திலும உள்ளை கல்லூரிகளிலும
பெல்கடலக்கழகங்களிலும நிரவெலாகவியல் பெற்றிச் வசலாற்வபெலாழிவுகள் ஆற்றியிருக்கிறலார. தமிழக அரசின்
நபெலாக்குவெரத்துக் கழக ஊழியரகளுக்கலாகத் தமிழிலும வதன்னக ரயில்நவெ அதிகலாரிகளுக்கலாக
ஆங்கிலத்திலும நிரவெலாகத் துடறப் பெயிற்சி வெகுப்பகள் நடைத்தியிருக்கிறலார.
அவமைரிக்க தூதரகத்தின் முழுநநரப் பெணியில் இருந்த நபெலாநத இவெர இலக்கியப் பெணி பரியவும,
நிரவெலாகவியல் ஆநலலாசகரலாக இருக்கவும தூதரகம அனுமைதித்தது. `இந்து’ நலாளிதழும இநத பெணிகடளைத்
வதலாடைர அனுமைதித்தது.
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தினமைணி, தினமைலர நலாளிதழ்களில் வெணிகவியல்,வபெலாருளியல் கட்டுடரகடளை எழுதிவெருகிறலார.
உள்நலாட்டு,அயல்நலாட்டு, அரசியல் நபெலாக்குகள் பெற்றி `துக்ளைக்’இதழில் கட்டுடரகள் எழுதியிருக்கிறலார.
ஆனந்தவிகடைன், குங்குமைம, பதிய பெலாரடவெ,அஞ்சல் ஆகிய இதழ்களில் இவெரது கடதகடளையும, தமிழ்
அரசு, சலாவி, தமிழன் பெத்திரிடககள் இவெரது கட்டுடரகடளையும வவெளியிட்டுள்ளைன.
இவெரது எழுத்துகள் பெற்றிப் நபெரலாசிரியர ச.வமைய்யப்பென், ``நபெரலாசிரியரலாக விளைங்கியடமையலால்
வசய்திகடளைச் சுடவெயலாகச் வசலால்லி விடுகிறலார. இதழலாசிரியரலாகத் திகழ்வெதலால் எதடன, எங்நக, எப்பெடிச்
வசலால்ல நவெண்டும என்பெதில் வெல்லவெரலாக இருக்கிறலார. இவெருக்வகன்று ஒரு சமூகப் பெலாரடவெ உண்டு.
அதடன அழகலாகவும, அங்கதமைலாகவும வசலால்கிறலார. எதடனயும சுற்றி வெடளைத்துச் வசலால்லலாமைல்
நநரடியலாகச் வசலால்வெதில் வெல்லவெர. அகிலத்து அறிடவெவயல்லலாம உள்வெலாங்கிக்வகலாள்ளும ஆற்றல் மிக்க
இவெர எதடனயும மிக லலாவெகமைலாக விளைக்கிவிடுகிறலார. எதிலும நிடற குடறகடளைச் வசலால்லுமநபெலாது
இவெர எழுத்தின் அழுத்தம பெளிச்சிடுகிறது’’, என்று பகழ்ந்திருக்கிறலார.
துக்ளைக் ஆசிரியர நசலா. ரலாமைஸ்வெலாமி, ``ஒரு மைனிதர வகட்டிக்கலாரலாக இருந்து அவெர கடுடமையலாகவும
முயற்சித்தலால் ஏதலாவெது ஒரு துடறப் பெற்றி அவெருடடைய அறிவு பெலாரலாட்டைத்தக்கதலாக அடமையும. ஆனலால்
ஒநர மைனிதரிடைம அரசியல், வபெலாருளைலாதலாரம , அயல்நலாட்டு நிலவெரங்கள், சரித்திரம, இலக்கியம, கல்வி
அடமைப்ப, பெண்பெலாடு, வெணிகம, பெத்திரிடக உலகம... என்று பெல துடறகடளைப் பெற்றிய ஆழ்ந்த அறிவு
வகலாட்டிக் கிடைந்தலால், அந்த சலாதடனடய என்னவவென்று வெரணிப்பெது? திரு. நடைரலாஜென் அவெரகளின்
பெலதுடற அறிடவெக் கண்டு நலான் வியக்கிநறன்.பிரமிக்கிநறன். தலான் கண்டை கலாட்சிகடளை அவெர விளைக்கும
விதநமைலா மிகவும எளிடமையலானது. சரளைமைலான நடடை அவெர எடுத்துக் வகலாள்ளும விஷயங்களில் சில
கடினமைலாக இருந்தலாலும கூடை அவெர அடத விளைக்கும விதத்தினலால், அவ்விஷயம எளிதலாகப் பரிந்து
வகலாள்ளைக் கூடியதலாகி விடுகிறது’’ என்கிறலார.
நடகச்சுடவெ அவெருக்கு இயல்பெலாகநவெ வெருகிறது. அதனலால் தவெறுக்குக் கலாரணமைலானவெரகடளை அவெர ஒரு
அடி அடிக்குமவபெலாழுது. கலாயம ஏற்பெடுவெதில்டல. மைலாறலாக, தூங்குகிறவெரகடளைத் தட்டி
எழுப்பவெதற்கலாகச்
வசய்யப்பெடுகிற
முயற்சியலாகநவெ
அது
இருக்கிறது.`ஸைடடையர’ என்பெதன்
லட்சணங்கடளைப் பரியடவெக்கிற பெலாணி, நடைரலாஜெனின் பெலாணி.
அவெர எழுத்தில் நகலாபெம இருக்கிறது; ஆனலால் அது வவெறியலாக மைலாறுவெதில்டல. நடகச்சுடவெ
இருக்கிறது. ஆனலால் அது வவெறும நகலியலாக உருவவெடுப்பெதில்டல. ஆழம இருக்கிறது. ஆனலால் அது சுய
அறிவின் தமபெட்டைமைலாகத் தலாழ்ந்து விடுவெதில்டல. பிரச்சிடனக்குத் தீரவு வசலால்லப்பெடுகிறது. ஆனலால்
அது உபெநதசமைலாகப் வபெலாழியப் பெடுவெதில்டல. சுடவெ வபெரிதும இருக்கிறது. ஆனலால் அது வவெற்றுப்
வபெலாழுதுநபெலாக்கலாக அடமைந்து விடைவில்டல. இப்பெடி எழுதுவெது என்பெது ஒரு சலாதடன. அடத சரவெ
சலாதலாரணமைலாகச் வசய்து கலாட்டியிருக்கிறலார நடைரலாஜென்.
அதில் வியப்பில்டல, நிடறயப் பெடிப்பெநதலாடு மைட்டுமைல்லலாமைல், அந்தப் பெடிப்டபெத் தன் பெணிக்குப்
பெயன்பெடுத்திப் பெழக்கப்பெட்டைவெர அவெர. இயல்பெலாகநவெ சமூகத்தின் பெலால் வபெரிதும நநசம வகலாண்டை
இவெர. மைற்றவெரகளின் கருத்துகடளை அறிந்து வகலாள்வெதிலும ஆரவெம உடடையவெர. பெல வபெரிய
மைனிதரகடளை, அதிகலாரத்தில் இருப்பெவெரகடளை,வநருக்கமைலாக அறிந்திருந்தும, அந்த உறடவெ டவெத்து,
தனக்கு லலாபெம நதடைலாத வநருப்ப நபெலான்ற நநரடமை அவெரிடைம முழுடமையலாகக் குடிவகலாண்டிருக்கிறது.
அதனலால் தலான் பெல பிரச்சிடனகடளைப் பெற்றி விருப்ப வவெறுப்ப இன்றி ஒரு நீதிபெதி நபெலால் அவெரலால் எழுத
முடிந்திருக்கிறது.
`வசலால்ல வெந்தடத தடய தலாட்சண்யமின்றிச் வசலால்லும துணிவு, அடதச் வசலால்லுமநபெலாது மைனதிலும
வசலால்லிலும நதடவெப்பெடுகின்ற வதளிவு; வசலால் யலாடரக் குறி டவெக்கிறநதலா அவெரகடளைக்
கலாயப்பெடுத்தலாமைல், உணரவு வபெற வசய்கிற கனிவு- இடவெ ஒரு விமைரசக எழுத்தலாளைனுக்கு
நவெண்டும’ என்று முன்னலாள் முதல்வெர அறிஞர திரு.சி.என்.அண்ணலாதுடர அவெரகள் கூறினலார. அவெர
இன்று உயிருடைன் இருந்து நடைரலாஜெனின் எழுத்டதப் பெடித்திருந்தலால் தலான் கூறிய முக்குணங்கள்
வகலாண்டைவெரின் எழுத்டதப் பெடித்த திருப்தி அவெருக்கு ஏற்பெட்டு இருக்கும.
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தன் எழுத்துகள் வெலாசகரகடளை ஈரத்து, சிந்திக்க டவெத்து அவெரகளைது எண்ணங்கடளை நமைமபெடுத்த
நவெண்டும என்ற எண்ணம வகலாண்டை ஆர. நடைரலாஜென் உடழப்பில் உயரந்த வதலாழிலதிபெரகள் பெற்றி
ஆங்கிலத்திலும, தமிழிலும எழுதுபெவெர. வபெலாருளியல், நிரவெலாகவியல் பெற்றித் தமிழில் அதிகம
எழுதுபெவெர. எழுத்துப் பெணி மைனித குல நமைமபெலாட்டிற்கலாகநவெ என்று நிடனக்கும இருவமைலாழி
எழுத்தலாளைர இவெர.
எம.பி.வெலாசிமைடல:
மைதுடரயில் கிரலாமைப்பற நமைமபெலாட்டிற்கலாக பெல திட்டைங்கள் டவெத்து சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு
வெருகிறது. DHAN Foundation (Development of Human Action). இதன் எக்ஸிகியூடிவ் டடைரக்டைர திரு.எம.பி.
வெலாசிமைடல முழுக்க முழுக்க தன்டன சமூக நசடவெக்கலாக அரப்பெணித்துக் வகலாண்டைவெர.
உசிலமபெட்டி அருநக எழுமைடல எனும கிரலாமைத்தில் விவெசலாய குடுமபெத்தில் பிறந்தவெர. கூட்டுக்
குடுமபெ அன்பில் பெண்நபெலாடு வெளைரக்கப்பெட்டைவெர.
இவெர பெலாடளைங்நகலாட்டடையில் பியூசியும, பி.எஸ்.ஸி. மைற்றும எம.எஸ்.ஸி அக்ரி மைதுடரயிலும முடித்து
பெவெலானி சலாகர தமிழ்நலாடு நவெளைலாண்டமை பெல்கடல கழகத்தில் நீர நவெளைலாண்டமை சமமைந்தமைலாய்
ஆரலாய்ச்சியலாளைரலாக நசரந்தலார.
பிறகு அகமைதலாபெலாத் IIMA யில் எம.பி.ஏ பெடித்தநபெலாது அவெரது மைனதில் ஒரு பெளிச்! தங்களைது பெடிப்ப
கிரலாமை மைக்களுக்கு பெயன்பெடை நவெண்டும. இந்தியலாவின் நலாடித்துடிப்பெலான கிரலாமைங்கடளை முன்நனற்ற
நவெண்டும என்று நலான்டகந்து நண்பெரகள் நசரந்து PRADAN(1983) (professional Assistance for Development
Action) எனும அடமைப்டபெ ஏற்பெடுத்தினலாரகள்.
பெடித்த இடளைஞரகள்-இவெரகள் மூலம இப்நபெலாது ஏழலாயிரத்துக்கும நமைல் கிரலாமைங்களில்
பெணிபரிகின்றனர. பிற வதலாண்டு நிறுவெனங்களுக்கும வதலாழில் நுட்பெங்கள் வகலாடுத்து வசயல்பெடை
டவெக்கின்றனர.
வெலாசிமைடல மைதுடர கலாந்திய நிறுவெனத்தில் 6 வெருடைங்கள் பெல நல்ல திட்டைங்கடளை வசயல்பெடுத்தி
இருக்கிறலார. 70 கூட்டுப் பெண்டணகடளை நிரவெகித்திருக்கிறலார.
1987 இல் தனியலாய் மைத்தியபிரநதசம கிரலாமைம ஒன்டற தத்வதடுத்து நகலாழி, கலாளைலான் வெளைரப்டபெ
ஊக்கப்பெடுத்தினலார. ரலாஞ்சி, லக்நனலாவிலும இடத விரிவுபெடுத்தினலார.
1990 இல் “களைஞ்சியம” எனும வபெண்கள் சுய உதவி குழுக்கள் திட்டைம ஆரமபிக்கப்பெட்டைது.
கிரலாமியம, நகரநசரிகள், மீனவெரகள், பெழங்குடியினர என்று 4 சூழலில் வசயல்பெட்டு அவெரகடளை
வெறுடமையிலிருந்தும கடைன் சுடமையிலிருந்தும விடுவிக்கிறலாரகள்.
சின்னப்பிள்டளை நபெலான்ற தடலவெரகடளை உருவெலாக்கி மைக்கள் கல்வி நிடலயம மைற்றும சுகலாதலார
பெயிற்சிகள் தருகிறலாரகள். நநரடி ஜெனநலாயகத்டத வெளைரத்தல், சலாதி மைத, அரசியலுக்கு அப்பெலாற்பெட்டை
வதலாண்டு, சமூக சிந்தடனயுடைன் கூடிய குறுமபெடைங்களுக்கு விருது நபெலான்றடவெ இதன் வசயல்பெலாடுகளில்
சில.
1992 இல் “வெயலகம” திட்டைம அறிமுகமைலாயிற்று. இதன் மூலம தண்ணீர பிரச்சடனக்கு தீரவு
கலாணப்பெடுகிறது. உழவெர ஒருங்கிடணப்ப, ஏரி-குளைம-கண்மைலாய் நபெலான்ற நீர ஆதலாரங்கடளை சரி பெண்ணி
மைடழ நீர நசமிப்ப, பெலால்வெளைம வபெருக்கல் வசய்து வெருகிறலாரகள்.
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கிரலாமைங்களிலும இன்டைரவநட் டமையங்கள் உருவெலாகி, இலவெச இவமையில், சலான்றிதழ் வபெற உதவி,
அப்பெல்நலலா-அரவிந்தர மைருத்துவெமைடனயுடைன் வதலாடைரப, வதலாடலநபெசி வெசதி எல்லலாம வசய்து
தருகிறலாரகள்.
இவெரகளின் வசயல்பெலாடுகளுக்கு
வெருகின்றன.

Ford Foundation,TATA மைற்றும வநதரலலாந்து

Oxfamnovio உதவி

1992-97 வெடர பிரதலான தடலடமை அலுவெலகம மைதுடரக்கு மைலாற்றப்பெட்டு வசயல்பெட்டைது. 98-ல் தலானம
அறக்கட்டைடளை வதன் இந்தியலாவில் தனியலாக ஆரமபிக்கப்பெட்டு ஏழலாயிரம கிரலாமைங்களில் 4.5 லட்சம
குடுமபெங்கள் பெலனடடைந்துள்ளைனர.
650 முழுநநர நசடவெ பெணியலாளைரகடளை வகலாண்டை இதில் 400 நபெர வதலாழில்நுட்பெ வெல்லுனரகள்.
இவெரகள் ENDP-ADP,RB,நபெலாரடு நபெலான்றவெற்றிற்கு ஆநலலாசடன வெழங்குகிறலாரகள்.
1995-ல் ஆரமபிக்கப்பெட்டு 70 நலாடுகளில் வசயல்பெட்டுவெரும INAFI (அகில உலக மைலாற்று நிதி
நிறுவெனங்கள்) வசகரட்டைரியலாய் இருக்கிறலார வெலாசிமைடல.
சுனலாமி நபெலான்ற நபெரிழப்பிற்கும உதவுகிறலாரகள். டைலாடைலா DHAN அகலாடைமி இலவெச கல்லூரி
நடைத்தி PMD (Program Management development) பெட்டைம வெழங்கி கிரலாமைங்களுக்கு அனுப்பகிறலாரகள்.
மைடனவி வெலாசுகி இவெரது வசயல்பெலாடுகளுக்கு ஊக்கமைளித்து வெருகிறலார. இவெரகளுக்கு இரண்டு
மைகள்கள்.
விடரவில் அகில உலக அளைவில் இந்த அடமைப்ப விரிவெலாக்கப்பெட்டு ஒரு மில்லியன் குடுமபெங்கடளை
இடணக்கும முயற்சி எடுக்கப்பெட்டு வெருகிறது.
டைலாக்டைர த.ரவிச்சந்திரன்
சங்க தமிழ் முதற்வகலாண்டு மைதுடரக்வகன்று எத்தடனநயலா வபெருடமைகள் உண்டு. அத்துடைன்
இன்வனலான்று கூடை;
மைகலாத்மைலா கலாந்தி தனது நகலாட் –சூட் உடடைடய துறந்து எளிடமை-ஏடழ உடடைக்கு மைலாறினது. (1921 –வசப்
-22) மைதுடரயில் டவெத்துதலானலாம. அத்துடைன் அவெர பெயன்பெடுத்திய 14 வபெலாருட்கடளை மைதுடர கலாந்தி
நிடனவு அருங்கலாட்சியகம பெலாதுகலாத்து வெருகிறது.
வதன் இந்தியலாவில் இருக்கும ஒநர ஒரு கலாந்தி நிடனவு அருங்கலாட்சியகமைலான இதன்
வபெலாறுப்பெலாளைரலாகவும திட்டை அலுவெலரலாகவும இருக்கும திரு.த.ரவிச்சந்திரன் மிக எளிடமையலானவெர.
சமூகம-இடளைஞர நமைமபெலாட்டுக்கலாக தன் வெலாழ்டவெ அரப்பெணித்துக் வகலாண்டைவெர.
இவெரது தலாத்தலா திரு. பெஞ்சரத்னம சுதந்திர நபெலாரலாட்டை வீரரலாக இருந்தலாலுமகூடை ஆரமபெ நலாட்களில்
ரவிச்சந்திரனுக்கு கலாந்தி வகலாள்டககளில் பிடிப்பில்லலாமைல் இருந்தது. ஆனலால் பின்னலாளில் அவெடரப்
பெற்றி பெடித்த பின்ப மைலாற்றம!
ரவிச்சந்திரன் அவமைரிக்கன் கல்லூரியில் பி.ஏ கலாமைரலாஜெர பெல்கடலக்கழகத்தில் எம.ஏ.(ஆங்கிலம); இநத
கல்லூரியில் கலாந்திய சிந்டத –அடமைதி கல்வியில் எம.ஏ, எமஃபில்லும 1989 இல் முடித்தவெர.
1986 இல் ஆரவெமுடைன் பிறருடைனும நசரந்து ஆரமபித்த அடமைதி விஞ்ஞலான கழகம வதலாடைரந்து
வசயல்பெடுத்த முடியலாமைல் நபெலானதில் இவெருக்கு வெருத்தம உண்டு. அப்நபெலாது, சுயமுன்நனற்றமசமைலாதலான- சலாத்வீக பெயிற்சிகடளை இடளைஞரகளுக்கு கலாந்தி மியூசியத்தில் டவெத்து வகலாடுத்திருக்கிறலாரகள்.
குடுமபெத்தினர நடைத்திய நஹெலாட்டைல் வதலாழிலிநலலா, வெலாய்ப்பகள் வெந்த அரசலாங்க உத்திநயலாகத்திநலலா
இவெருக்கு ஈடுபெலாடு வெரவில்டல.
ஜெப்பெலானியரகளுடைன் நசரந்து இவெர பதுக்நகலாட்டடை மைலாவெட்டை அமமைன் நகலாயில்கடளை பெற்றின ஆய்வு
வசய்திருக்கிறலார, நகரத்தலாரின் சிவெலாலயங்கள் பெற்றியும ஆய்வு பெணி!
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ரவிச்சந்திரன் 13 வெருடைங்கள் `தமிழகத்தில் சலாதி சமைய கலவெரங்களும
முடறகளும’ எனும தடலப்பில் ஆரலாய்ச்சி வசய்து டைலாக்டைநரட் வபெற்றுள்ளைலார.

அதற்கலான

தீரவு

வபெலாது வெலாழ்வின் தூய்டமை –இயக்க பெணிகள், டசக்கிள் யலாத்திடர, மைதுடர-ஸ்ரீலங்கலா பெலாதயலாத்திடர
(1998) அகிமடச நகலாட்பெலாடு, தனிமைனித நமைமபெலாடு என்று இவெரது கவெனம முழுக்க நசடவெ
பெணிகளிநலநய இருக்கிறது.
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இந்த கலாந்தி நிடனவு அருங்கலாட்சியகத்தில் கடைந்த 20 வெருடைங்களைலாக வவெள்ளிக்கிழடமை மைலாடலகளில்
சரவெசமைய வெழிபெலாடு நடைந்து வெருகிறது.
தமிழ் ஆரவெலரலான டைலாக்டைர மு.அரம அவெரகள் எம.பி.யலாக இருந்தநபெலாது அவெரது உதவியலாளைரலாக
ரவிச்சந்திரன் வடைல்லியில் இருந்தநபெலாது- இந்தியலா முழுக்க கல்வி பெணிகள் வசய்ய முடிந்ததற்கலாக
மைகிழ்ச்சியடடைகிறலார.
அந்த சமையம அங்கு சமபெலாதிக்க நிடறய வெலாய்ப்பகள் இருந்தநபெலாதும நநரடமையலாக வசயல்பெட்டைதற்கலாக
வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
ரவிச்சந்திரன் ஊதியத்டத வபெரிதலாய் நிடனப்பெதில்டல. வதலாண்டு வசய்யுமநபெலாது கிடடைக்கும
மைனநிடறவு நபெலாதும என்கிறலார.
இந்த அருங்கலாட்சியகத்தில் குடறந்த கட்டைணத்தில் தினம நலான்கு வெகுப்பகள்- நயலாகலா,
பிரலாணலாயலாமைம, தியலானம, மைன அழுத்த நமைலலாண்டமை, சமைச்சீர உணவு பெயிற்சி நடைக்கின்றது.
உடைல்வெளைம நமைக்கு முக்கியம. அவெசர உலகத்தில் இடளைஞரகள் உடைல் நலத்டதப்பெற்றி
கவெடலப்பெடைலாமைல் ஓடிக் வகலாண்டிருப்பெதலாலும, தவெறலான உணவு பெழக்கத்தலாலும, பி.பீ., சரக்கடர என
இளைம பெருவெத்திநலநய அவெதிப்பெடுகின்றனர.
பெள்ளி கல்லூரிகளில், சமூகத்தில் நமைல்மைட்டைம முதல் கீழ்மைட்டைம வெடர பெல்லலாயிரக் கணக்கலாநனலார
இந்த பெயிற்சிக்கு வெந்து பெயனடடைந்திருக்கிறலாரகள். நயலாகலா பெயிற்சிடய வியலாபெலாரமைலாக்கலாமைல் மைலாணவெர
குழுக்கடளை உருவெலாக்கி இது கற்றுத் தரப்பெடுகிறது.
அப்துல் கலலாமகடளை நமமைலால் உருவெலாக்க முடிகிறநதலா இல்டலநயலா சந்தன வீரப்பென்கள் உருவெலாகி
விடைக்கூடைலாது என்பெது இவெரகளைது லட்சியம.
ரவிச்சந்திரன் வதன்வகலாரியலா, ஹெலாங்கலாங் இந்நதலாநனஷியலா, ஹெலாலந்து, வஜெரமைனி நபெலான்ற பெல
நலாடுகளுக்கும அடமைதி- தீரவு கலான்பெரன்ஸ்களுக்கலாக பெயணித்திருக்கிறலார.
ஸ்வபெயினுக்கு இடளைஞர நமைமபெலாட்டு குழுத் தடலவெரலாக வசன்றிருக்கிறலார. 125 நலாடுகள் கலந்து
வகலாண்டை இதில் இந்தியலாவிலிருந்து அனுப்பெப்பெட்டை ஒநர தமிழர எனும வபெருடமை இவெருக்குண்டு.
இத்தலாலியில் நபெலாப்பெலாண்டைவெடர சந்தித்த அனுபெவெமும, வடைன்மைலாரக் ஆர எஸ் பெல்கடலக் கழகத்தில்
நலாட்டுப்பற பெலாடைல்கடளை வமைலாழிவபெயரத்து டிஜிட்டைடலஸ் வசய்ததும இவெருக்கு மைறக்க முடியலாத
விஷயங்கள்.
இவெரகள் மைகலாத்மைலா கலாந்தி வெலாழ்க்டக வெரலலாறு, இந்திய விடுதடல நபெலாரலாட்டை வெரலலாறு, ஹிநரலாஷிமைலா
நலாகசலாஹி படகப்பெடை கண்கலாட்சிகள் நடைத்தி வெருகிறலாரகள்.
தீவிரவெலாதத்திற்கு எதிரலான கருத்தரங்கங்கள், பெயிற்சிப் பெட்டைடறகள், பெடிப்பகள், வபெலாதுமைக்களுக்கு
இங்கு நடைத்தப்பெடுகின்றன.
மைத்திய அவமைரிக்கலாவில் உள்ளைதுநபெலால், மைதுடரயில் அடமைதி பெல்கடலக் கழகம உருவெலாக்கி அடத
சரவெநதச டமையமைலாக வசயல்பெடை டவெத்து, உலகம முழுவெதும அடமைதிடய நதலாற்றுவிக்க நவெண்டும
என்பெது இவெரது எதிரகலால லட்சியம.
கு.ஞலானசமபெந்தம;
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``சின்னச் சின்ன நதலால்விக்வகல்லலாம சிலர கலங்கி தளைரந்து நபெலாகிறலாரகள். நசலாதடனகடளை
எதிரவகலாள்ளை நவெண்டும. எதிரநீச்சல் நபெலாடை கற்றுக்வகலாள்ளை நவெண்டும அநத மைலாதிரி வவெறும பெலாரலாட்டும
–பகழ்ச்சியுநமை நமடமை உயரத்திவிடை முடியலாது.
மைலாற்று கருத்துகள் வகலாண்டை விமைரசனங்கடளை கண்டு அஞ்சக்கூடைலாது. நமடமை ஆநவெசமைலாய் வசயல்பெடை
டவெக்க எதிரிகளும நதடவெ. அவெரகளுக்கு முன்னில் எழுத்து நிற்க நவெண்டும எனும உந்துதல் சக்தி தர
அவெரகள் நமைக்கு முக்கியம. நலானும என்னதலான் நடகச்சுடவெயலாய் நபெசினலாலும வெலாழ்வில் பெல
கஷ்டைங்கடளையும கடைந்து வெந்தவென்தலான்.
மைதுடரயில் தன் வீட்டில் சலாந்தமும பன்னடகயுமைலாய் நபெச ஆரமபித்தலார நபெரலாசிரியர, டைலாக்டைர
திரு.கு.ஞலானசமபெந்தம.
மைனிதரிடைம இயல்பெலாகநவெ நடகச்சுடவெ வபெலாங்குகிறது. சரளைமைலான நபெச்சு. தமிழ்! நகலாரடவெயலாய்
சமபெவெங்கடளை விவெரிக்கும பெலாங்கு.
விவெசலாய குடுமபெத்டதச் நசரந்த அப்பெலா திரு.குருநலாதன், வசந்தமிழ் கல்லூரியில் நலான்கலாம தமிழ்ச்
சங்கத்தில் பெடித்து தமிழலாசிரியரலானவெர. குடுமபெத்தில் முதல் பெடிப்பெலாளி! வசலாந்த ஊர
நசலாழவெந்தலானிநலநய பெணிபரிந்து, வபெலாதுப்பெணிகள், ஆன்மீக பெணிகளுடைன், பெடிப்பின் அவெசியத்டத
ஊட்டிய அப்பெலாதலான் ஞலானசமபெந்தத்தின் நரலால்மைலாடைல்! இவெரின் ஒவ்வவெலாரு கலாலகட்டைத்திலும அப்பெலா
தந்த ஊக்கமதலான் இன்று வெடர தூக்கி நிறுத்தியிருக்கிறது.
ஞலானசமபெந்தத்தின் மூலப்வபெயர அங்குசலாமி. நலாகரநகலாயில் டசவெ மைடைலாதிபெதி ஆறுமுகநலாவெலர –
இவெரது அப்பெலாவின் திருமுடற கழகத்தில் நபெச வெந்தநபெலாது –அந்த நிகழ்ச்சியில் 3 வெயநதயுள்ளை இவெர
இடறவெணக்கம பெலாடை- அதில் வமைய்மைறந்த அவெர, இவெரது வபெயடர ஞலானசமபெந்தமைலாக மைலாற்றினலார. (ஒநர
பெலாடைலில் வபெயர வபெற்றவெரகளில் கு.ஞலாவும உண்டு. அதற்கு பிறகு பெலாடைடல!)
கு.ஞலா. முள்ளிப்பெலாடளையத்தில் பெள்ளி முடித்து- மைதுடர தியலாகரலாஜெரில் பியூசி நசரந்தநபெலாது ஆங்கில
மீடியம- கல்லூரி ஸ்டிடரக் நபெலான்றவெற்றலால் பெடிப்டபெ நகலாட்டடைவிட்டு நலான்கு முடற தளைரலா
முயற்சிக்குப் பின் அஞ்சல் கல்விமூலம வவென்றலார. (``பியுசியில் என் மைலாதிரி நதலால்வி அடடைந்தவெரகள்
இந்தியலாவிநலநய இருக்க முடியலாது!”)
அதுவுமகூடை –பெரீட்டச தினம தலாயலார திடீர மைரணம! அவெரது கலாரியத்டத முடித்துவிட்டு-சில
தினங்கள் வவெளிநய வசல்லக் கூடைலாது என்கிற கட்டுப்பெலாட்டடையும மீறி எழுதின பெரீட்டச அது!
அதன்பிறகு தந்டத வகலாடுத்த ஊக்கத்தில் இவெரது கல்வி ஏறுமுகம! பி.ஏ., எம.ஏ. தமிழ் பெடித்து –பெடித்த
கல்லூரியிநலநய நபெரலாசிரியர நவெடல! (1985). தமிழ்பெற்று கலாரணமைலாய் கவிடத, கட்டுடர, நலாடைகங்கள்
எழுதுவெலார. நடிப்பெலார! சிறு பெத்திரிடக நடைத்துவெலார. நபெச்சுப் நபெலாட்டியில் கலந்துவகலாள்வெலார.
கு.ஞலா.விவெசலாயத்திலும நதரச்சி வபெற்றவெர. சடளைக்கலாமைல் அடனத்து நவெடலகளும பெலாரப்பெலார.
அப்பெலா வசய்துவெந்த மைலாரகழி மைலாத நகலாயில் பிரசங்கத்டத விடியற்கலாடல நலான்கு மைணி-அவெருக்கு
முடியலாமைல் நபெலானதலால் ஞலானசமபெந்தம ஆரமபித்து 14 வெருடைங்கள் வதலாடைரந்திருக்கிறலார.
பெடிக்கும கலாலத்திலிருந்நத ரயிலில் பெலாட்டு –நபெச்சு என்று நண்பெரகளுடைன் அடித்த கூத்துகள் இன்று
நடகச்சுடவெக்கு உரமைலாய் அடமைந்திருக்கின்றன. தன்டனவிடை நன்றலாய் பெடித்த மைலாணவெரகள் ஏநதலா
நவெடல வபெற்று –இன்னமும அநதமைலாதிரி ரயில் பெயணத்திலும –ஒநர மைலாதிரி வெலாழ்வு சூழலில்
இருப்பெடதயும வியப்நபெலாடு வதரிவிக்கிறலார கு.ஞலா.
இவெர ``நசலாழவெந்தலான் ஜெனடக மைலாரியமமைன் நகலாயில் நவெண்டுதலும வெழிபெலாடுகளும’’ பெற்றி ஆரலாய்ச்சி
நடைத்தி எம.ஃபில் வபெற்றுள்ளைலார.
வெ.உ.சி.க்கு இலக்கணம வசலால்லிக் வகலாடுத்த அரசன் சண்முகனலார
ஆரலாய்ந்து ``டைலாக்டைநரட்” வபெற்றுள்ளைலார.

(1868 -1915) பெற்றி

இவெருக்கு திருமைணம நிச்சயித்த பின்ப அப்பெலா உடைல் நிடல நமைலாசமைலாகி, ``நலான் இறந்தலாலும கூடை உன்
திருமைணம நிற்கக் கூடைலாது. குறித்தபெடி நடைக்க நவெண்டும. இல்லலாவிட்டைலால் அது நிச்ச்யித்த வபெண்ணிற்கு
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பெலாதகமைலாய் அடமைந்து விடும” என்று வெலியுறுத்தியிருந்தலார. வசலான்னபெடிநய அப்பெலா திருமைணத்திற்கு
முன்நபெ இயற்டக எய்தியது இவெருக்கு நபெரிழப்ப.
திருமைணத்திற்கு முன்ப எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மைட்டுநமை பெடித்திருந்த திருமைதி அமுதலா சமபெந்தடன
அதன்பிறகு எம.ஏ. பி.எட்., எம.ஃபில் வெடர பெடிக்க டவெத்தலார இவெர. மைடனவியின் ஒத்துடழப்ப
இவெருக்கு வபெரிய பெலம. இவெரகளின் வெலாரிசுகள் அரச்சனலா மைற்றும குரு இருவெருநமை கமப்யூட்டைர
என்ஜினியரிங் பெடிக்கிறலாரகள்.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:23

1985 முதல் பெட்டிமைன்ற நடுவெரலாயிருக்கும ஞலானசமபெந்தன், இதுவெடர 5000 க்கு நமைல் நமைடடை
ஏறியிருக்கிறலார.
1991 இல் ``ஹியூமைர கிளைப் ” ஆரமபித்து பிரதி மைலாதம முதல் ஞலாயிறுகளில் நடைந்துவெரும இது 15
மைலாவெட்டைங்களில் கிடளைவிட்டிருக்கிறது. அமைங்கலம, ஆபெலாசம, அரசியல், பிறடர தலாக்குதலில்லலாமைல்
நடகச்சுடவெ அடமைப்பெது இவெரது சிறப்ப.
வெலாவனலாலி, வதலாடலகலாட்சி வசலாற்வபெலாழிவுகள் 2000 முதல் வஜெயலா டி.வி.யில் தினந்நதலாறும இன்டறய
சிந்தடன என நிகழ்ச்சிகளுக்கலாக இவெர நிடறய பெடித்துக் வகலாண்நடையிருக்கிறலார.
சமூக நமைமபெலாடு இவெரது வகலாள்டக. வபெற்நறலார வபெயரில் அறக்கட்டைடளை ஆரமபித்து ஏடழகளின்
கல்விக்கு இவெர உதவி வெருகிறலார.
வசன்டனயில் கடலஞருடைன் நசரந்து முதன் முதலில் ஞலானசமபெந்தன் நபெசியடத நகட்டை அவெர மைனம
மைகிழ்ந்து `தமிழ் இயக்கத்தின் சிற்றரசு!’ என்கிற பெட்டைத்டத அளித்தலார (நகலாகநல அரங்கு 1985).
இளைமபெருவெத்தில் மைல்லிடக மைன்றம மூலம கடத வெசனம எழுதி டடைரக்ட் வசய்து நடித்த அனுபெவெம
இவெருக்கு இன்று சினிமைலாவிலும கலாலூன்ற உதவியிருக்கிறது. எழுத்தலாளைர சுஜெலாதலா மூலம கமைல்
அறிமுகமைலாகி, அவெருடைன் விருமைலாண்டி பெடைம நசரந்து பெணியலாற்றினடத கு.ஞலா. வபெருடமையலாய்
நிடனக்கிறலார. அதன் பிறகு பெல பெடைங்கள்! கமைலுடைன் வநருக்கம!
வவெளிநலாடுகளிலும நிகழ்ச்சிகள் தரும இவெரது பெலம-பெடிப்ப! அறிவு நதடைல்! பெலவீனம, கறலாரலாய்கடுடமையலாய் நடைந்து வகலாள்ளை முடியலாததலால் ஏற்பெடும நநர விரயம! பெண இழப்ப!
டைலாக்டைர அக்பெர கவுசர:
டைலாக்டைர அக்பெர கவுசர திருவெண்ணலாமைடல மைலாவெட்டைத்தில் நலாரலாயணகுப்பெம எனும கிரலாமைத்தில்
விவெசலாய குடுமபெத்தில் பிறந்தவெர. வெறட்சி கலாரணமைலாய் 1950-ல் பிடழப்பக்கலாக குடுமபெம
வெலாணியமபெலாடிக்கு மைலாறிற்று.
கவுசர 1976 –ல் வெலாணியமபெலாடியில் பி.கலாம முடிந்திருந்தலாலும கூடை அவெரது ஆரவெவமைல்லலாம
(அமமைலாவெழி) தலாத்தலாவின் நலாட்டுடவெத்தியத்தின் நமைநலநயயிருந்தது.அதன் பெலனலாக நபெரணலாமபெட்டில்
அரசு பெதிவுவபெற்ற டவெத்தியசலாடலயில் முடறப்பெடி``யுனலானி” மைருத்துவெம பெடித்து அமபெலூர
கிரலாமைத்தில் வெலாடைடக கட்டிடைத்தில் மைருத்துவெமைடன வதலாடைங்கினலார.
40 கிரலாமைங்கடளை உள்ளைடைக்கிய அமபெலூர வெட்டைத்தில் இவெர மைட்டுமதலான் இஸ்லலாமியர.
தலாய்வமைலாழியலாக உருதில் பெடித்திருந்த அக்பெர கவுசர. அதன் பிறகு தலான் தமிழ் பெடித்தலார.கவுசரின்
திறடமைடய உலகுக்கு உணரத்த அவெருக்கு பெல சந்தரப்பெங்கள் வெலாய்ந்தன.
அந்தநலாளில்- வபெரிய கவுண்டைர எனும முன்னலாள் எம.எல்.ஏ.வின் குடுமபெத்தில் ஒருவெருக்கு இருந்த
நகன்சர நநலாய் இவெரது மூலிடக டவெத்தியத்தலால் சரியலாயிற்று குழந்டத இல்லலாத தமபெதிக்கு இந்த
டவெத்தியம மூலம குழந்டத பெலாக்யம! இதன் கலாரணமைலாய் டகரலாசி டைலாக்டைர என நவெகமைலாய் இவெரது பகழ்
பெரவெ ஆரமபித்தது.
இவெரது மைடனவி திருமைதி. அப்சர டசதலா கரனலாடைகத்தில் உள்ளை நகலாலலார நகரத்டத நசரந்தவெர.
அக்பெரின் மைலாமைனலார அட்வெநகட் – நமையரலாகவும இருந்தவெர.
அக்பெரின் வெளைரச்சி வசலாந்தமைலாய் வெலாணியமபெலாடியில் மைருத்துவெமைடன கட்டுகிற அளைவிற்கு உயரந்தது.
குடிப்பெழக்கத்டத விரட்டைவும, அவெரகடளை திருத்தவும அக்பெர கவுசர, `மைது அடிடமை மைறுவெலாழ்வு
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டமையம’ ஒன்டற நிறுவினலார. 1989-ல் வி.பி.சிங் பிரதமைரலாகவும ரலாமவிலலாஸ் பெஸ்வெலான் மைருத்துவெ துடற
மைந்திரியலாகவும இருந்த சமையம –
பீகலாரில் குடியலால் பெலாமைரரகள் அதிகம அழிந்துநபெலாகும சமபெவெங்கள் நடைக்க –குடிக்கலாமைல் இருப்பெதற்கு
சிகிச்டச ஏதும உண்டைலா என அலசப்பெட்டை நபெலாது தமிழக அரசு இவெடர சிபெலாரிசு வசய்ய, அக்பெர கவுசர,
யுனலானி மைருத்துவெத்டத பெரிந்துடர வசய்ய நதசிய அளைவில் இவெரது வபெயர பெரவெ ஆரமபித்தது.
இவெரது பெரிந்துடரப்பெடி, நவெடலயில்லலா பெட்டைதலாரிகடளை மைது அடிடமை மீட்ப பெணிக்கு அரசு அனுப்பெ
ஆரமபித்தது. தமிழக அரசும இதற்கலாக சுமைலார 6000 நபெடர இவெரது மைருத்துவெமைடனக்கு பெயிற்சிக்கு
அனுப்பெ –இவெருக்கு நல்ல அங்கீகலாரம கிடடைத்தது.
அக்பெர கவுசரின் மைருத்துவெத்துடற நதடைலும, ஆரவெமும எந்த தருணத்திலும குடறவெதில்டல. இவெர
இலங்டக பெல்கடலகழக டவெஸ் சலான்ஸ்லர ஆண்டைன் வஜெய்சூரயலாவிடைம அக்குபெஞ்சர பெயிற்சி வபெற்று –
அந்த அடிப்பெடடையில் மூலிடக மூலம நபெலாடத மைருந்துக்கு முறிவு டவெத்தியம கண்டு பிடித்தலார.
அந்த சமையம `நதவி’ வெலார இதழ்
கலாஷ்மீர நபெலாலீஸ் கமிஷனரின் மைடனவி அஸ்மைலா என்பெவெர நபெலாடதக்கு அடிடமையலாகி –சீரழிந்து,
உலகம முழுவெதும டவெத்தியம பெலாரத்தும பிரநயலாஜெனமில்லலாமைல் வசன்டன உதவும கரங்களில்
நசரக்கப்பெட்டுள்ளைதலாக கட்டுடர வவெளியலாகி இருந்தது.
கவுசர `நதவி’ ஆசிரியர மூலம அந்த வபெண்டண நபெலாய் சந்தித்து சிகிச்டசயளித்து ஒநர வெலாரத்தில்
அவெர குணமைலானலார. அன்று முதல் ``நதவி’’ இதழ் இவெருக்கும இவெரது கட்டுடரகளுக்கும வதலாடைரந்து
ஆதரவு வகலாடுத்து வெருகிறது.
கவுசர, தனது மைருத்துவெ ஆரலாய்ச்சி கட்டுடரக்கலாக 1991 –ல் நடைந்த உலக மைருத்துவெ மைலாநலாட்டில்
தங்கப்பெதக்கம வபெற்றிருக்கிறலார.
1992 –ல் கவுசர பெலான்மைசலாலலாடவெ எதிரத்து நபெலாரலாட்டைம நடைத்தினலார. அநத நபெலால வெலாணியமபெலாடியில்
குடிகலாரரகள் மைலாநலாடு!
அன்டறய கவலக்டைர திரு.ரலாமைசுந்தரம கிரலாமைத்துக்கு இருவெர என அடழத்துப் நபெலாய் அதில்
கலந்துவகலாள்ளை உத்தரவிட்டைலார.
1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்ப நபிகள் நலாயகம – சிறுநீரகம , கல்லீரல் பிரச்டனகளுக்கு சிகிச்டசயளித்து
குணம வபெறச் வசய்ததலாக வசய்தி கிடடைக்க –அது என்ன மைருந்தலாக இருக்கும என்று கவுசர ஆரலாயுமநபெலாது
கலாசினி கீடர கிடடைத்தது.
அந்த சமையம சிறுநீரக மைலாற்று வசய்ய முடியலாத ஒருவெர வெர- கவுசர நபி மைருத்துவெம மூலம முயற்சி
வசய்ய, அவெர குணம வபெற்று பெல ஆண்டுகள் வெலாழ்ந்தலார.
1995 –ல் கவுசர, இந்த கலாசினி கீடர நல்ல மைருந்து என சிபெலாரிசு வசய்ய 5 ஆண்டு ஆரலாய்ச்சிக்குப் பின்
இவெருக்கு சலாதகமைலான பெதில் கிடடைத்தது.
நகலாடவெ அவினலாசிலிங்கம பெல்கழகநவெந்தர டைலாக்டைர.ரலாஜெமமைலாள் நதவெதலாஸின் எம.எஸ். டைலாக்டைர
மைகளுக்கு இருதய வெலால்வு அடடைப்படைன் சிறுநீரகமும நவெடல வசய்யவில்டல. கவுசர, கலாசினி கீடர
மூலம அவெடர குணப்பெடுத்த –அதன் பிறகு அந்த மைருந்துகள் நகலாடவெ பெல்கடலகழக நநலாயலாளிகளுக்கு
நநரலாக வகலாடுக்கப்பெட்டைது.
கலாசினி கீடர –சரக்கடர, வகலாலஸ்ட்ரலாடல கட்டுப்பெடுத்துகிறது. பற்றுநநலாய் வெரலாமைல் தடுக்கிறது. இதன்
மைகிடமைகடளை அறிந்த அன்டறய கடலஞர அரசு கலாசினி கீடர மைருந்துக்கு வெரிவிலக்கு அளித்தலார.
கவுசர, கலாசினி பெவுடைர நகப்சூல் கமவபெனியும, மூலிடக பெண்டணயும உருவெலாக்க இது வபெரிதும
உதவிற்று.
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அக்பெர கவுசர தலான் கற்ற- கண்டைறிந்த யுனலானி மைருத்துவெ விஷயங்கடளை வவெளிப்பெடுத்த 200 நநலாய்கள்
யுனலானி டவெத்யம என்கிற நூடல சலாந்தி பெதிப்பெகம மூலம வவெளியிட்டைலார. பிறகு “மூலிககை
மருத்துவம் ” என்கிற வபெயரில் மைலாத இதழும வவெளியிட்டைலார.
பிறகு அல்கவுசர பெப்ளிநகஷன் மூலம கவுசர தமிழ், கன்னடைம, மைடலயலாளைம, ஹிந்தி உருது,
ஆங்கிலத்தில் 100 பத்தகங்களுக்கு நமைல் வவெளியிட்டுள்ளைலார. மைணிநமைகடல பிரசுரமும இவெரது மூலிடக
டவெத்தியம என்ற நூடல வவெளியிட்டுள்ளைது.
அக்பெர கவுசர வெலாணியமபெலாடியில் கட்டைடைம கட்டி பெளிங்கு கற்களில் தலான் கற்றடத கல்வவெட்டுகளைலாக
சுவெரகளில் பெதிந்து டவெத்திருக்கிறலார.
இந்து மைதத்திலும 1000 வெருடைங்கள் முன்பிருந்நத ஸ்தலவிருட்சம மைரங்கடளை நகலாயில்களில் டவெத்து
வெணங்கும வெழக்கம இருந்து வெருகிறது. அக்பெர அதுபெற்றி ஆய்வு வசய்து `நகலாயில் மைரங்கள்’, எனும
வபெயரில் 15 பெலாகங்களைலாக நூல் வவெளியிட்டுள்ளைலார.
அத்துடைன் தன் பெண்டணயிலும நகலாயில் மைரங்கள், நதலாட்டைம என்று தனியலாகவும அடமைத்துள்ளைலார.
இவெருக்கு 4 மைகன்கள், 2 மைகள்கள் என ஆறு வெலாரிசுகள். இவெருக்கு வசன்டன மைற்றும வபெங்களூரில்
வசலாந்தமைலாய் மைருத்துவெமைடன உள்ளைது. அங்கு நநலாயலாளிகள் தங்குவெதற்கு இலவெசமைலாய் அடறகள்
கட்டைப்பெட்டிருக்கின்றன.
தமிழகத்தில் சித்தடவெத்தியம திரலாவிடைர மூலமும, ஆயுரநவெதம ஆரியர மூலமும, யுனலானி
இஸ்லலாமியர மூலமும வவெளிக் வகலாணரப்பெட்டுள்ளைது.
யுனலானி அரப நலாட்டு கலலாச்சலாரம என்பெதலால் உருது, அரபியில் உள்ளைதலால் தமிழக மைக்களிடைம
முழுடமையலாய் நபெலாய்ச் நசரவில்டல என்று கவுசர அவெற்டற தமிழலாக்கம வசய்துள்ளைலார.
கரனலாடைகலா சுகலாதலார மைந்திரி, டைலாக்டைர மைகலாநதவெப்பெலா, டைலாக்டைர அக்பெர கவுசருக்கு `வதய்வீக
மைருத்துவெர’ பெட்டைம வகலாடுத்து வகளைரவித்திருப்பெது நலாவமைல்லலாம வபெருடமைப்பெடும விஷயம.
அறிவவெலாளி:
``ஒரு பிரச்சிடன அல்லது சிக்கல் என்றலால் அவெற்றிலிருந்து விலகுவெது கூடைலாது. விலகினலால் அது
திருமபெவெரும. அடத எதிரவகலாள்ளும எதிரப்பசக்திடய வெளைரத்துக் வகலாண்நடைலாமைலானலால் வெந்த பிரச்சிடன
தலாநன ஓடிப்நபெலாய்விடும!
பென்றி மூலம கலாய்ச்சல் பெரவுகிறது என்கிறலாரகள். ஆனலால் பென்றிநயலாடு வெலாழும மைனிதனுக்கு எதுவும
வெருவெதில்டலநய!
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கலாலில் வசருப்ப அணியலாவிட்டைலால் கிருமிகள் வதலாற்றும –நநலாய் தலாக்கும என்பெலாரகள். நலான்
வசருப்பில்லலாமைல் தலான் நடைக்கிநறன். வபெலாது கழிப்பிடைம கூடை நபெலாகிநறன். என்டன எந்த நநலாயும
தலாக்குவெதில்டல. மைலாறலாக அதற்கு முன்பவெடர இருந்த பித்தவவெடிப்ப மைடறந்துள்ளைது! நலாம
இயற்டகநயலாடு ஒன்றி வெலாழ நவெண்டும. வசயற்டக தடுப்பகடளை நமபி இருக்கலாமைல் இயற்டக மூலநமை
எதிரப்ப சக்திடய வெளைரத்துக் வகலாள்ளை நவெண்டும.
பெளிச்பெளிச்வசன விஷயங்கடளை எடுத்துடரக்கிறலார. திரு.அறிவவெலாளி!
கலாவி உடடை, தலாடி, அடமைதியலான அநத சமையம ஆழமைலான நதலாற்றம. குடவெத் தமிழ் வபெலாறியலாளைர
அடமைப்பின் நிகழ்ச்சிக்கு வெழக்கலாடுமைன்றம நடைத்த வெந்தவெடர சந்தித்த நபெலாது வியப்ப நதலான்றிற்று.
இவெர ஒரு களைஞ்சியப் படதயல்!
இவெரிடைம எவ்வெளைநவெலா விஷயங்கள் படதந்து கிடைக்கின்றன. சலாமியலார நபெலான்ற நதலாற்றம. ஆனலால்
சலாமியலாரில்டல. குடுமபெஸ்தர, ஆனலால் நபெலாலியில்டல. குடுமபெ சமபிரதலாயம இது என விளைக்குகிறலார.
வசலாந்த ஊர சிக்கல். ஆனலால் கடைந்த 20 வெருடைங்களைலாய் திருச்சியில் ஐக்கியம.
பி.ஏ., எம.ஏ., வித்வெலான் பெடிப்ப அண்ணலாமைடல யுனிவெரசிடியில் பெடிக்குமநபெலாநத இவெருக்கு நபெச்சு
கடலயில் ஆரவெமும திறடமையும வெந்திருக்கிறது. அடத தூண்டி வெளைரந்தது அரசியல்! குறிப்பெலாக தி.மு.க
1958-ல் கல்லூரியில் பெடிக்குமநபெலாநத இண்டைர-கலாநலஜ நபெச்சு நபெலாட்டியில் –ஒநர தடலப்பில்
ஒட்டியும வவெட்டியும நபெசி வபெயர வபெற்றிருக்கிறலார.
1960 வெடர அரசியல் கட்சிக்கலாக பிரச்சலாரம வசய்திருக்கிறலார. சினிமைலா வெசனங்களும, இலக்கிய பெடிப்பம
இவெரது நபெச்சுத் திறடமைக்கு உரமைலாக அடமைந்தன.
அந்த நலாட்களில் ஹிந்தி எதிரப்ப நபெலாரலாட்டைத்தில் தீவிரமைலாய் பெங்கு
இப்நபெலாது ``ஹிந்திடய நலாம அடனவெரும கற்க நவெண்டும ‘’ என்று வெலியுறுத்துகிறலார.

வகலாண்டைவெர-

``ஹிந்தி நுடழந்துவிட்டைலால் தமிழ் அழிந்துவிடும என்று அப்நபெலாது வசலால்லிச் வசலால்லி ஹிந்தியின்
நமைல் வவெறுப்டபெ வெரவெடழத்தனர. ஆயிரம வெருடைங்கள் மைன்னரகள் ஆட்சி, 200 வெருடைங்கள் ஆங்கிநலயர
ஆட்சியில் தமிழ் அழியடல. பிறவமைலாழிநமைல் வவெறுப்டபெ வெளைரப்பெதிற்கு பெதில், நம தமிழ் நமைல் பெற்டற
உருவெலாக்கணும. எந்த ஒரு வமைலாழிடயயும ஆதிக்கத்தலால் வெளைரத்துவிடை முடியலாது.
சமைஸ்கிருதம அதற்கு ஒரு உதலாரணம. மைத அடிப்பெடடைக்கு அப்பெலாற்பெட்டு சமைஸ்கிருதம வெளைர
முடியவில்டலநய! இன்று ஹிந்தி நமைக்கு நதடவெ. நவெடல வெலாய்ப்பக்கு–இந்தியலா முழுக்க வதலாடைரபக்கு
வரலாமபெ பெயனலாய் இருக்கும ஹிந்திடய இடளைஞரகள் கற்க நவெண்டும”
1960 –களில் பெட்டிமைன்றம, ஆன்மீகம பெக்கம கவெனம திருமபியதும அறிவவெலாளி அரசியடல
விட்டுவிட்டைலார. அரசியல் நசடவெடயவிடை கலாழ்ப்பணரவு அதிகமைலாகிவிடுகிறது. ஆன்மீகம நல்ல
கருத்துகடளை பெரப்பெ உதவுவெதலால் இதில் ஒரு மைனதிருப்தி கிடடைக்கிறது.
அறிவவெலாளி தமிழலாசிரியரலாக அண்ணலாமைடல முதல் பெல கல்லூரிகளில் பெணியலாற்றி 1982–ல் நவெடலடய
விட்டுவிட்டு மைருத்துவெ துடறக்குள் கலால் பெதித்தலார.
அக்குபெஞ்சர , சித்தலா, நஹெலாமிநயலா, நநச்சுரபெதி, நயலாகலா நபெலான்றவெற்றில் நதரச்சி வபெற –பின்னணியில்
இவெரது டவெத்ய குடுமபெம அடிப்பெடடையலாய் அடமைந்தது. ``ஆல்டைரநநடிவ் வமைடிசினில்’’ வடைன்மைலாரக்,
நகலாபென் நஹெகன் யுனிவெரசிடி மூலம டைலாக்டைநரட்டும வபெற்றுள்ளைலார.
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1971 –ல் இவெரது குருநலாதர சிவெரலாஜெ நயலாகமைடைம மைலாணிக்கவெலாசக தமபரலானுக்கு பிறகு இவெருக்கு `சலாக்த
தீட்டச’ கிடடைத்தது.
சமைஸ்கிருதம, நவெதம பெடித்துள்ளை அறிவவெலாளி, நயலாகலா குறித்து சமைஸ்கிருதத்தில் 820 பெக்கத்தில் பத்தகம
எழுதியுள்ளைலார. சித்தர பெலாடைல் கருத்துடர முதல் பெல தடலப்பகளில் 86 பத்தகங்கள் இவெர
வவெளியிட்டுள்ளைலார.
சலாதி- மைதம பெலாரக்கலாத அவெரது நிகழ்ச்சிகடளை அடனவெரும ரசிக்கின்றனர. இவெர 12 வெருடைங்களைலாய்
வசருப்ப அணிவெதில்டல சிங்கப்பூரில் வசருப்பில்லலாமைல் நடைக்கக் கூடைலாதலாம. ஆனலால் இவெடர யலாரும
எதுவும நகட்கவில்டல.
ஆயிரத்திற்கும நமைற்பெட்டை நிகழ்ச்சிகடளை சுடவெயலாகவும சுவெலாரஸ்யமைலாவும –நல்ல கருத்துகடளை
பெரப்பம விதம நடைத்தி வதலாடைரந்து வவெற்றி நடடை நபெலாடுகிறலார இந்த நமைடத.
நபெரலாசிரியர வபெரியலாரதலாசன்;
நபெரலாசிரியர வபெரியலாரதலாசன் தமிழ்நலாடு வபெலாறியலாளைரகள் அடமைப்பின் நிகழ்ச்சிக்கு தடலடமைதலாங்க
நவெண்டி குடவெத்திற்கு வெந்திருந்தலார.
வமைத்த பெடித்திருந்தலாலும கூடை எளிடமை, பெடு சகஜெம யதலாரத்தமைலான நபெச்சு, நபெசுமநபெலாநத நளினம,
உவெடமை-உவெமைலானம –அபிநயம என்று கண் முன் ஒரு டலவ் நஷலா வகலாடுத்து விடுகிறலார.
நமைடடையிலும இடடைவிடைலாமைல் சிரிப்ப மைடழ வபெலாழிகிறலார. அத்துடைன் வசலால்ல வெந்த கருத்துகடளை
அழகலாக ஆழமைலாக பெதித்து விடுகிறலார.
நபெச்சுக்கிடடையில் ``டகத்தட்டுங்க, வசலால்றடத கவெனிங்க” என்பெலார. அது ஏன் அப்பெடி?
``நலான் மைநனலாதத்துவெம பெடித்தவென். ஜெனங்களின் மைனநிடலடய அறிந்தவென். ஒரு வசலாற்வபெலாழிவின்
நபெலாது நபெச்சலாளைரகளுக்கு மைட்டுமைல்ல- பெலாரடவெயலாளைரகளுக்கும அதில் முழு கவெனமிருந்தலால்தலான்
சுடவெபெடும.
கல்யலாண வீட்டில் கூட்டைமிருக்கும, ஆனலால் யலாருக்கும எதிலும கவெனம இருக்கலாது. வெந்நதலாமைலாவமைலாய் டவெத்நதலாமைலா, சலாப்பிட்நடைலாமைலா-நபெலாநனலாமைலா என்றிருப்பெலாரகள். என் நிகழ்ச்சி அப்பெடி ஆகி
விடைக்கூடைலாது. அப்பறம எனது உடழப்பக்கு அரத்தமில்லலாமைல் நபெலாய்விடும.
அதனலால் நபெச்சுக்கிடடைநய டகடய உயரத்துநவென். டக தட்டுங்க என்று வசலான்னலால்-அதில் ஏநதலா
விஷயம இருக்கு என்கிற எதிரபெலாரப்ப ஏற்பெடும, விழிப்ப வெரும.
கடழக் கூத்தலாடி-நரலாடுல ``நஜெலாரலா டகத்தட்டுங்க’’ என்பெலான் பெலாருங்க-அடதநயதலான்
ஆக்ஸ்நபெலாரட் யுனிவெரசிடிக்கு நபெலாய் மைநனலாதத்துவெம பெடித்துவெந்து பெயன்பெடுத்துகிநறன்.

நலான்

நடகச்சுடவெயலாய் நபெசுமநபெலாது எல்நலலாருநமை நகட்பெலாரகள், விருமபவெலாரகள், ஆனலால் அநத
நவெகத்துல மைறந்துடுவெலாங்க.
கண் பெலாரப்பெதில்டல; கலாது நகட்பெதில்டல; கண் வெழி மைனம பெலாரக்கிறது! கலாதுவெழி மைனம நகட்கிறது!
நலாசிவெழி மைனம நுகரகிறது! அதுதலான் உண்டமை.
ஆக எல்லலா வசயல்களுக்கும மைனடத இயக்க நவெண்டும!
நடகச்சுடவெயலாய் நபெசுமநபெலாது அடவெயினரின் மைனம மைலரகிறது. உடைநன அந்த சமையத்துல கருத்டத
விடதச்சுடைநறன்.”
தமிழ்நலாடு வபெலாறியலாளைர குழுமைத்தின் தடலவெர திரு வசந்தமிழ் அரசு, வபெரியலாரதலாசனிடைம கலந்து
நபெசுமநபெலாது அவெர பெல விஷயங்கள் வகலாட்டினலார. அதுவும சுடவெயலாயிருந்தது.
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``32 வெருடைமைலாய் நலான் ஆசிரியரலாக இருந்தலாலும கூடை இன்னும கூடை மைலாணவென்தலான். (நபெரலாசிரியரநபெருக்குத்தலான் ஆசிரியர!) எனக்கு மைநனலாதத்துவெத்டத தவிர வவெளிநய வபெரிதலாய் எதுவும வதரியலாது.
இன்னும கற்றுக் வகலாண்டுதலானிருக்கிநறன்.
வபெரியலாரதலாசன், குடுமபெம, வதலாழில், சமூகம என மூன்று வெடகயிலும தன் வசலாற்வபெலாழிடவெ
அடமைக்கிறலார.
அவெர தங்கியிருந்த நண்பெர முத்துக்குமைலார வீட்டில் சிற்றுண்டியின்நபெலாது, ``வீட்டிலதலான் கட்டுப்பெலாடு,
இங்நக ஏன்?’’ என்று இனிப்ப வெடககடளை சுடவெக்க ஆரமபித்தலார-குழந்டதநபெலால, விநனலாதமைலாய்
இருந்தது.
``குடுமபெத்தில் கணவென் மைடனவி- ஒன்றலாகத்தலானிருப்பெலாரகள், நன்றலாய் நபெசுவெலாரகள். சிந்திப்பெலாரகள்,
ஆனலால் எந்த நநரத்தில் முரண்பெலாடு வெரும ``முறுக்கி வகலாள்வெலாரகள் என வதரியலாது. குற்றம குடறகள்!
குழந்டத பெடிக்கடல! முயற்சி வசய்யடல! நசலாமபெல்! நவெடல வசய்ய முடியடல! நபெயடிச்ச மைலாதிரி
இருக்கு!
இவதல்லலாம மைனச்சிடதவெலால் ஏற்பெடுவெது. இவெற்டறவயல்லலாம என்னலால் எளிதலாய் சரிபெண்ண
முடியும. குடுமபெ வெலாழ்வில் ஒப்பீடு கூடைலாது. ஒவ்வவெலாருக்வகலாருவெர வபெலாறலாடமை கூடைலாது, நகலாபெம
கூடைலாது.
இந்தக் நகலாபெம என்பெது சந்தரப்பெவெலாதம தலான்! நமைலதிகலாரி தனக்கு கீழ் உள்ளைவெரிடைம நகலாபெப்பெடுவெலார.
நமைநல உள்ளைவெரகளிடைம பெணிந்து நபெலாவெலார. அப்நபெலா அந்த நகலாபெம என்பெது நிஜெமில்டல, வபெலாய்,
கட்டுப்பெடுத்தக் கூடியநத என்பெது பரியும. முயன்றலால் நிச்சயம கட்டுப்பெடுத்தலலாம”.
வபெரியலாரதலாசனுக்கு நலாட்டுப்பெற்றுடைன் கூடிய சமூக அக்கடற எப்நபெலாதுநமை உண்டு.
``ஐயலாயிரம ஆண்டுகள் பெண்பெலாட்டில் நமைக்கு அறிவு. வதளிவு-ஆற்றல் எல்லலாம இருக்கிறது.
ஆனலாலுமகூடை வெறுடமைதலான் உடதக்கிறது. இந்தியலாவில் வெறுடமை இருக்க கலாரணநமையில்டல.
நசலாற்றுக்கூடடை சுமைப்பெவெர பெசிநயலாடு இருப்பெது பெரிதலாபெம! நமடமைப் வபெலாறுத்தவெடர நமைது
முழுசக்திடயயும பெயன்பெடுத்துவெதில்டல-முழுடமையலாய் –ஆத்மைலாரத்தத்துடைன் உடழப்பெதில்டல என்கிற
முடிநவெலாடுதலான் நவெடலக்குச் வசல்கிநறலாம!
ஜெப்பெலான்கலாரன் உடழக்கிறலான் அவமைரிக்ககலாரன் உடழக்கிறலான் என்று நபெசுநவெலாம-வெலாய் கிழிய
ஆனலால் வசயல்பெடை மைலாட்நடைலாம!
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ஜெமபெது பெடைங்களுக்கு நமைல் சினிமைலாவில் நடித்துள்ளை வபெரியலாரதலாசன் எப்பெடி சினிமைலாவில்
தலாக்குப்பிடிக்க முடிகிறது?
அவெர சிரிக்கிறலார, ``வெலாஸ்தவெத்தில் எனக்கு சினிமைலாபெத்தி எதுவும வதரியலாது. டலட், நகமிரலா
அறிவவெல்லலாம சுத்தம எனது வசலாற்வபெலாழிவுக்கு வெந்திருந்த பெலாரதிரலாஜெலா `நலாம கஷ்டைப்பெட்டு
பெடைவமைடுத்தலாலும இரண்டைடர மைணி நநரம ஜெனங்கடளை பிடிச்சு டவெக்க முடியடல. இடடையில் எழுந்து
நபெலாகிறலான். இவெர நபெச்டச 4 மைணி நநரம என்றலாலும அமைரந்து நகட்கிறலாநன’’ இவெரிடைம என்னநவெலா
இருக்கு’ என்று வசலால்லி என்டன நடிக்க டவெத்தலார.
உண்டமையலாய்ச் வசலால்லப் நபெலானலால் பலிமைலாரக் சிடகக்கலாயில் பலிக்கும-அந்த சிடகக்கலாய்க்கும உள்ளை
சமபெந்தம எனக்கும நடிப்பக்கும!
கருத்தமமைலாவின் கதலாபெலாத்திரமும
பெலாரதிரலாஜெலாவுக்நக வசலாந்தம!

சரி

மைற்றடவெகளும

சரி,

எல்லலா

பகழுநமை

டடைரக்டைர

நயலாசித்துப் பெலாரத்தலால் இங்கு எல்நலலாருநமைதலான் நடிக்கிநறலாம. நலானுமகூடை பெலாடைம நடைத்துமநபெலாது
நஷக்ஸ்பியர, அரிஸ்டைலாடில் நபெலாலநவெ மைலாறிவிடுநவென். அந்தந்த கதலாபெலாத்திரத்திற்கலான முகபெலாவெங்கள்!
ஆடகயலால் நடிப்ப என்பெது எனக்கு இயல்ப என்நற நிடனக்கிநறன்.
இங்நக யலார நடிக்கவில்டல வசலால்லுங்கள்?
கணவென் –மைடனவியிடடைநய பழங்கலாத நடிப்பெலா – வபெலாய்களைலா? ஒநர நபெர –அவெர கடைன்
வெலாங்கினவெரிடைமும, கடைன் வகலாடுத்தவெரிடைமும எப்பெடி வித்யலாசமைலாய் நபெசுகிறலார, பெழகுகிறலார!
வபெரியலாரதலாசன் – நடகச்சுடவெயலாய்- இயல்பெலாய்- நபெச்சில் நதலாளில் டகப்நபெலாட்டு அடழத்துப்
நபெலாய்க் வகலாண்நடை நல்ல கருத்டத விடதத்துவிடும விவெசலாயி!
இலக்கியவீதி இனியவென்:
பெல வெருடைங்களைலாக திரு.இனியவென் அவெரகளின் வசயல்பெலாடுகடளை அறிந்திருந்தலாலும கூடை அவெருடைன்
வநருங்கிப் பெழகும வெலாய்ப்ப எனக்கு கிடடைத்தது. கடைந்த பெத்து வெருடைங்களைலாகத்தலான்!
வெயது, அனுபெவெம, அறிவு, திறடமை இவெற்றிற்கும அப்பெலாற்பெட்டை எளிடமையும, இனிடமையும இவெரிடைம
ஆச்சரயப்பெடுத்தும விஷயங்கள்.
தமிழ்நமைல் உள்ளை பெற்று! இலக்கியம மைட்டுமின்றி சமூகத்தின் நமைல் உள்ளை அக்கடற! வகலாஞ்சங்கூடை
அலட்டிக் வகலாள்ளைலாத சலாதுத்தனம!
முடளைக்குமநபெலாநத- பிறரின் திறடமைடய பெடடைப்பகடளை ஏற்றுக் வகலாள்ளைலாமைல் விதண்டைலாவெலாதம
பெண்ணுபெவெரகளுக்கிடடைநயதிறடமைகள் எங்கிருந்தலாலும –எந்த விதத்தில் வவெளிப்பெட்டைலாலும அவெற்றிற்கு ஆதரவும, ஊக்கமும
தருவெது இவெரது வபெருந்தன்டமை!
நலான் விடுமுடறக்கு வெருமநபெலாவதல்லலாம சடளைக்கலாமைல், அலுக்கலாமைல் என்னுடைன் நசரந்து சுற்றுகிற
சுறுசுறுப்ப! அப்பெடி அவெருடைன் இருக்குமநபெலாது`நிடறகுடைமைலாய், எந்தவித ஆரப்பெரிப்பமில்லலாமைல் பெண்நபெலாடு பெழகுகிறலாநர-நமமிடைம மைட்டும ஏன்
இத்தடன பெடைபெடைப்ப?’ என்று என் நமைநலநய எனக்குக் நகலாபெம எழுவெதுண்டு. (ஆனலாலும மைலாற்றம
எதுவுமில்டல!)
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யலாடரயும பண்பெடுத்தலாத, அநத நநரத்தில் விமைரசிக்கவும தயங்கலாத பெக்குவெம இவெரிடைம!
கடைந்த 29 ஆண்டுகளில் இலக்கியவீதியின் வசயல்பெலாடுகள் கலாரணமைலாய் இனியவெனுக்குப் பெல
துடறகளிலும உள்ளை பிரபெலங்கள், வசல்வெந்தரகள் வதலாழிலதிபெரகள் நல்ல பெழக்கமிருந்தும கூடை
அவெரகளிடைம எந்த ஆதலாயத்திற்கும நபெலாய் நிற்கலாத டகச்சுத்தம!
குடவெத்தில் வவெற்றிகரமைலாய்ச் வசயல்பெட்டு வெரும நசடவெ அடமைப்பெலான ஃப்ரன்ட்டலனரஸ்ஐ நலான்
உருவெலாக்க, இவெநர கலாரணம.
`வதலாழில் முதலீடு’ ஆசிரியர திரு.அரிதலாசடன இவெர எனக்கு அறிமுகப்பெடுத்தி, அதன் மூலம
குடவெத்திலுள்ளை இந்திய சலாதடனயலாளைரகடளை எழுதடவெத்து உருவெலானதுதலான் ஃப்ரண்ட்டலன்ரஸ்!
அதன் நசடவெக்கலாக – `வி வஹெல்ப எனும அறக்கட்டைடளைடய நதலாற்றுவிக்கக் கலாரணமைலாக
இருந்தவெரும கூடை திரு. இனியவென்தலான். இந்த இடளைஞர பெற்றி, அமுரசுரபி இதழில் நண்பெர `கிளிக்’ ரவி
எழுதியுள்ளைதிலிருந்து இங்நக வகலாஞ்சம தருவெதில் மைகிழ்கிநறன்.
``பெள்ளியில் 9 ம வெகுப்பில் பெடிக்குமநபெலாநத இனியவென், மைலாணவெர குரல் என்ற இதழில் முதல்
சிறுகடத எழுதினலார. அது பெரிசும வபெற்றது. வதலாடைரந்து 250 க்கும நமைற்பெட்டை சிறுகடதகள் 15 க்கும
நமைற்பெட்டை குறுநலாவெல்கள் என்று எழுதி இரண்டு பெயண இலக்கியங்கடளையும பெடடைத்துள்ளைலார.
கல்வி இதழில் வவெளியலான நலா.பெலாரத்தசலாரதியின் `பெச்டசக் குழந்டதகள்’ சிறுகடதடயத் வதலாடைரந்து
இவெர `வெலாழ்நவெ நவெறுதலான்’என்று ஒரு சிறுகடத எழுதி நலா.பெலா.வுக்கு அனுப்பி டவெத்திருக்கிறலார. அவெர
அடதப் பெடித்துவிட்டு, அவெரலாகநவெ கல்கியில் வவெளியிடுவெதற்கும ஏற்பெலாடு வசய்திருக்கிறலார! கூடைநவெ
சிறுகடதடயப் பெற்றிய பெலாரலாட்டடையும கடிதம வெழிநய இனியவெனுக்குத் வதரிவித்திருக்கிறலார.
``நலா.பெலா.விக்குத்தலான் எத்தடன வபெரிய மைனது! வெளைரும எழுத்தலாளைடன, இடதவிடைச் சிறந்த முடறயில்
பெலாரலாட்டை முடியுநமைலா!’’ என்று வியக்கிறலார இனியவென்.
இவெர
எழுதிய
முதல்
கடதநய
விகடைனில்
முத்திடரக்
கடதயலாகப்
பிரசுரிக்கப்பெட்டுள்ளைது. ``கண்ணன்’’ சிறுவெர, இதழ் நடைத்திய நலாவெல் நபெலாட்டியில் இவெரது வபெலான்மைனம
முதல் பெரிசு வபெற்றது. கல்கி நிடனவு நலாவெல் நபெலாட்டியில் இவெர எழுதிய `வீதியின் டக’முதல் பெரிசு
வபெற்றது. இவெரது வசலாந்த ஊரலான விநலாயக நல்லூருக்கு அருகலாடமையில் அடமைந்திருக்கும
நவெடைந்தலாங்கடலப் பெற்றியும அங்கு வெரும பெறடவெகள் பெற்றியும இவெர எழுதிய `நவெடைந்தலாங்கள்’ நூல்
சுற்றுலலாப் பெயணியருக்கு வெழிகலாட்டி.
ஊரப் பெயணங்களில் இன்பெம கலாணும இவெர அடதயும பெயனுள்ளை வெடகயில்
வசய்திருக்கிறலார. `உத்திரநமைரூர உலலா’ என்ற இவெரது பெயண நூல் குறிப்பிடைத்தக்கது. இனியவென் ஒரு கலால
கட்டைத்தில், தலான் எழுதுவெடத நிறுத்திக் வகலாண்டு இளைம எழுத்தலாளைரகடளை அறிமுகப்பெடுத்தி விழலாக்கள்
எடுக்கவும துவெங்கினலார.
இலக்கியவீதி வதலாடைங்கப்பெட்டை நலாளிலிருந்து மைலாதக் கூட்டைங்களும ஆண்டுக் கூட்டைங்களும
நடைத்தப்பெட்டு அறிமுக எழுத்தலாளைர முதல் மூத்த எழுத்தலாளைரகள் வெடர அடனவெடரயும பெலாரலாட்டுவெதலால்
இவ்வெடமைப்ப இரண்டு தடலமுடற எழுத்தலாளைரகளுக்கும இடடையில் பெலாலமைலாக விளைங்குகிறது.
மூத்த தடலமுடற எழுத்தலாளைரகளைலான தி.ஜெலா., வஜெயகலாந்தன், அநசலாகமித்திரன், லலா.சரலா., இந்திரலா
பெலாரத்தசலாரதி பெடடைப்பகள் அன்டறய அறிமுக எழுத்தலாளைரகளுக்கு வெழிகலாட்டியலாக விளைங்கியதில்
நிடறய பதிய இளைம எழுத்தலாளைரகள் நதலான்றினலாரகள். அவெரகள் அடனவெருக்கும கருத்துகடளைப்
பெகிரந்துவகலாள்ளை இலக்கியவீதி நமைடடை அடமைத்துத் தந்திருக்கிறது. ஜெனரஞ்சக எழுத்தலாளைரகள், ஆழ்ந்த
இலக்கிய பெடடைப்பெலாளைரகள் என அடனத்து இலக்கிய ஆரவெலரகளின் ரசடனகடளையும பூரத்தி வசய்யும
வெடகயில் நிகழ்ச்சிகள் அடமைக்கப்பெட்டைன.
இலக்கியவீதி துவெக்கப்பெட்டை அடுத்த ஆண்டு தி.ஜெலா., ஆதவென், க.நலா.க., இ.பெலா., கி.கஸ்தூரி ரங்கன்
இப்பெடி தில்லியில் வெசித்துவெந்த அடனத்து எழுத்தலாளைரகளும கூட்டைத்தில் கலந்து வகலாள்ளை கூட்டைம
என்வறன்றும மைனதில் நிற்கும வெண்ணம அடமைந்தது.
58

மைநலசியலா, சிங்கப்பூர மைற்றும அந்தமைலான் பெகுதியில் உள்ளை குறிப்பிடைத்தகுந்த பெதிநனலாரு தீவுகளிலும
மைலாநலாடுகள் நபெலான்ற இலக்கிய உலலாக்கள் நடைத்திய ஒநர அடமைப்ப இலக்கியவீதி மைட்டுநமை!
ஓவியக்கடல, சிற்பெக்கடலக் கல்லூரிகளிலிருந்தும கடலப் பெடடைப்பெலாளைரகள் கலந்து வகலாண்டை பெல
நிகழ்ச்சிகடளை
இவ்வெடமைப்ப
நடைத்தியுள்ளைது.
வெலாவனலாலி
நிடலயங்களுடைனும,
வதலாடலக்கலாட்சியுடைனும, இதழ்களுடைனும மைலாணவெரகளுக்கலாக அறிவியல் திறடன வெளைரக்கும விதத்தில்
பெல நபெலாட்டிகடளை நடைத்தியுள்ளைது.
இலக்கியவீதியின் வெழியலாகப் பெல எழுத்தலாளைரகளும அறிமுகப்பெடுத்தப் பெட்டிருக்கின்றனர.
இருந்தலாலும இனியவெனின் நிடனவில் நிடலத்து நிற்பெவெரகளைலாக அவெர கருதும இரண்டு நபெரகளில்
ஒருவெர தலாரலாபெலாரதி. இன்டறய இடளைஞரகள் மைனம நசலாரந்து மைடிந்து உட்கலாருமநபெலாவதல்லலாம `வவெறும
டக என்பெது மூடைத்தனம. விரல்கள் பெத்தும மூலதனம’ என்ற எழுச்சி வெரிகடளைத் தனக்குத்தலாநன ஒரு
முடற வசலால்லிக்வகலாண்டைலால் துள்ளி எழுந்து நசலாமபெடலப் பறம தள்ளி வவெற்றி நடடைநபெலாடைலலாம. இந்த
டவெர வெரிகடளை எழுதி வெலாழ்வியலுக்கு வெளைம நசரந்தவெர தலாரலா பெலாரதிதலான்! இளைம வெயதிநலநய அவெர
அகலால மைடறவவெய்தியது இனியவெடன மிகவும பெலாதித்திருக்கிறது.
அடுத்ததலாக இரு கண்கடளை இழ்ந்த நிடலயிலும தன்னமபிக்டகடய விடைலாமைல் சலாதடன
வசய்துகலாட்டிய `தசலாவெதலானி’ நகலாவில்பெட்டி இரலாடமையலா!
``அவெடர உலகுக்கு அடடையலாளைம கலாட்டி அரசுக் கடலஞரலாகவும அளைவு உயரத்தியதில்
இலக்கியவீதிக்கு வபெரும பெங்கு உண்டு என்கிறலார இனியவென். இரலாடமையலாவின் மைடறவுக்குப் பின்
அவெரது
பதல்வெர
கனக
சுப்பரத்தினத்டதயும
இநத
துடறயில்
இலக்கியவீதி
அறிமுகப்பெடுத்தியிருக்கிறது.
நூலலாசிரியர முன்னிடலயில் அவெரது நூல் ஒன்று திறனலாய்வு வசய்யப்பெட்டு பெடடைப்பெலாளைர பெதில்
கூறுவெலார. ஒவ்வவெலாரு மைலாத உலலாவின் நபெலாதும சிறுகடதப் நபெலாட்டி டவெக்கப்பெட்டு, பெரிசு வபெற்ற கடத
பெலாரடவெயலாளைரகள் மைத்தியிநலநய பெடித்துக் கலாட்டைப்பெடும. ஆண்டு முடிவில் இடவெ வதலாகுக்கப்பெட்டு
நூல்களைலாகவும இலக்கிய வீதிநல வவெளியிட்டிருக்கிறது.
இலக்கியவீதி பெதிப்பத்துடறயிலும பெங்கலாற்றியுள்ளைது. 7 சிறுகடதத் வதலாகுதிகள், 10 கவிடதத்
வதலாகுப்பகள் இரண்டு நலாவெல்கள் மைற்றும நலாடைகம, ஆய்வுக்கட்டுடரகள் என்று பெல்நவெறு நூல்கடளையும
வவெளியிட்டிருக்கிறது.
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இந்த நூல்கடளை பெல்நவெறு பெல்கடலக் கழக மைலாணவெரகள் முடனவெர பெட்டைத்துக்கலாக ஆய்வுக்கு
எடுத்துக் வகலாண்டுள்ளைனர. இலக்கிய வீதியின் இரண்டு சிறுகடதத் வதலாகுப்பகடளை மைதுடரப் பெல்கடலக்
கழகம முதுகடலப் பெலாடைத்திட்டைத்தில் நசரத்துள்ளைது.
இலக்கியவீதியின் 30 ஆம ஆண்டிடனக் வகலாண்டைலாடும விதமைலாக 30 கூட்டைங்கடளை நடைத்த இனியவென்
தீரமைலானித்திருக்கிறலார. அதிலும நதசிய அளைவிலலான எழுத்தலாளைரகடளை அடழத்து வகளைரவிக்கும விதமைலாக
நலான்கு கூட்டைங்கள்! குழந்டத எழுத்தலாளைரகளுக்கலாகநவெ ஒரு கூட்டைம! ஒவ்வவெலாரு மைலாதமும 10 ஆம
நததிக்குள் வபெறப்பெடும சிறுகடதகளில் சிறந்தவெற்டறக் நதரந்வதடுத்து அவெற்டறத் வதலாகுத்து ஆண்டு
விழலாவில் நூலலாக வவெளியிடும திட்டைமும உண்டு. இடவெ தவிர, பெல்நவெறு நபெலாட்டிகடளை நடைத்தும
திட்டைங்களும உள்ளைன.
வசன்டிநனரியன் ட்ரஸ்ட் இவெருக்கு வெழங்கிய `நசவெலாரத்னலா’விருதும, அவமைரிக்கத் தமிழ் அடமைப்பகள்
வெழங்கிய `மைலாட்சிடமை விருது’ (FelloWship) விருதும, வசன்டனக் கமபென் கழக விருதும
குறிப்பிடைத்தக்கடவெ.
நமைலும, உலகம சுற்றிய தமிழர நசலாமைவல வபெயரலால் அடமைக்கப்பெட்டை அறக்கட்டைடளையினர இந்த
ஆண்டு இனியவெனுக்கு `நசலாமைநல விருது’ அளித்து வகளைரவித்துள்ளைனர. வசன்டன கமபென் கழக
வசயலலாளைரலாக இனியவென் நியமைனம வசய்யப்பெட்டு, தற்நபெலாது பெணியலாற்றி வெருகிறலார.
தி. தமிழ்ச் வசல்வென்:
ஒரு வதலாழிடல துவெக்கவும அடத நடைத்திச் வசல்லவும பெலாரமபெரய வதலாழில் அறிவு நவெண்டும.
வபெரிய முதலீடு நவெண்டும-வசல்வெலாக்கு நவெண்டும இல்லலாவிட்டைலால் வவெற்றி வபெற முடியலாது என்கிற
நடடைமுடற
நகலாட்பெலாடுகளுக்கு
விதிவிலக்கலாக
இருக்கிறலார
திருச்சி `சூப்பெர
குவெலாலிடி
சரவீஸைஸ்’ கமவபெனியின் உரிடமையலாளைரலான திரு.தி.தமிழ்ச் வசல்வென்.
திருச்சி மைலாவெட்டைத்தில் `வபெல்’ மைற்றும அது சமமைந்தப்பெட்டை கமவபெனிகள் தவிர வபெரிய அளைவில்
வதலாழில்கள் கிடடையலாது. விவெசலாயம தலான் பிரதலானம தமிழ்ச் வசல்வெனுமகூடை திருச்சி மைலாவெட்டைம
எதுமைடல கிரலாமைத்தில் விவெசலாய குடுமபெத்டதச் நசரந்தவெரதலான்.
இளைம வெயதிலிருந்நத இவெருக்கு வசலாந்தமைலான வதலாழில் வதலாடைங்க நவெண்டும எனும ஆரவெம. திருச்சி
கவெரவமைன்ட் பெலாலிவடைக்னிக்கில் நசரந்தநபெலாது இவெர விருமபின வமைக்கலானிக்கல் துடறயில் சீட் முதலில்
மைறுக்கப்பெட்டைது.
தமிழ்ச்வசல்வென் விடைவில்டல,``எனக்கு சீட் தலாருங்கள். இந்த துடறயில் பெடித்து வதலாழில் வதலாடைங்கி
பெலருக்கும நவெடல வெலாய்ப்ப தரநவெண்டும என்பெது என் லட்சியம. வதலாழில்கடளை ஊக்கப்பெடுத்தி வெரும
அரசலாங்கத்தின் வகலாள்டகடய வசயல்பெடுத்த எனக்கு வெலாய்ப்பத் தலாருங்கள்’’ என்று இவெர எழுதின கடிதம
கல்வியலாளைரகடளை கவெரந்தது-அனுமைதி கிடடைத்தது.
பெடிக்குமநபெலாது நலத்-வமைக்கலானிக்கல் ஒரக்ஷலாப்பில் பிறருக்கலாக பெணியும வசய்து தன் பெடிப்ப
வசலவிற்கும நமைல் சமபெலாத்யம வபெற்றடத தமிழ்ச்வசல்வென் நிடனவு கூரகிறலார.
1978 இல் டி.எம.இ முடித்தவெர `வபெல்’ கமவபெனியில் பெயிற்சி வபெற்றலார. அங்நகநய நவெடல
கிடடைக்கும சூழ்நிடல இருந்தலாலுமகூடை –அரசலாங்க கமவபெனியில் வசலாகுசு அனுபெவித்து விட்டைலால் பிறகு
வசலாந்த வதலாழிலில் கவெனம திருமபெலாது என்று வவெளிநயறி கலாவிரி என்ஜினியரிங்கில் நசரந்து 10
வெருடைங்கள் பெணியலாற்றினர.
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அங்கு பெல பிரிவுகளிலும உடழத்து கற்றுக் வகலாண்டை விஷய ஞலானம இவெருக்கு நல்ல அஸ்திவெலாரம
அடமைந்தது. அதன் பெலனலாய்1986 இல் இக்கமவபெனி பெலாரன்ரட்ஷிப்பில் உதயமைலாயிற்று. பிறகு இவெநர தன் கடுடமையலான உடழப்பமுயற்சி –திறடமையலால் முழு வபெலாறுப்டபெயும ஏற்றுக் வகலாண்டைலார.
திருச்சி மைட்டுமைன்றி மைலாத்தூர,விரலாலிமைடல நகலாடவெ என கிடளைகள் உள்ளை இக்கமவபெனியில் 150 க்கும
நமைற்பெட்நடைலார பெணிபரிகின்றனர. இவெரகளின் பெணி வபெருமபெலாலும `வபெல்’ கமவபெனிக்கு நடைக்கிறது.
அதிக கலாற்றழுத்தமுள்ளை கலங்கள், வெலால்வுகள் நபெலான்ற உநலலாக உறுப்பகளின் தர- பெரிநசலாதடன
இவெரகளைது பெணி.
இவெரகள்- எக்ஸ்நர நரடிநயலாலஜி, அல்ட்ரலாநசலானிக் (Flow detection and thicknes gauging Magnetic particle
testing and Dye Penetrant testing, Stress relieving
நபெலான்றவெற்றில் கவெனம வசலுத்தி வெருகிறலாரகள்.
ஊழியரகளின் ஆத்மைலாரத்த உடழப்பம, கூட்டு முயற்சியும, தரமைலான வதலாழில் உபெகரணங்களும, கற்றுபெயிற்சி வபெற்ற வதலாழில் அறிவும தன் பெலம என்கிறலார தமிழ்ச்வசல்வென்.
கமவபெனியில் ஒவ்வவெலாரு வதலாழில் வசயல்பெலாட்டிலும ஆழ்ந்த அறிவு வகலாண்டிருப்பெதலால் சரியலாய்
திட்டைமிடை முடிகிறது இவெரலால்.
கடின உடழப்பம –எந்த நவெடலயலானலாலும- இரண்டு வெருடைங்கள் முன்நபெ திட்டைமிட்டு அதற்கு
நவெண்டிய உபெகரணங்கடளை வெரவெடழத்து தன்டன தயலாரபெடுத்திக் வகலாள்வெது இவெரது சிறப்ப.
கமவபெனிக்கு இவெர வசலடவெ பெலாரக்கலாமைல் வவெளிநலாடுகளிலிருந்து தரமைலான equipment கடளை
வெரவெடழத்து விடுகிறலார.
அதனலால் Quality சரவீஸ் தரமுடிகிறது என்பெலார.
மைடனவி லதலாவும, கமவபெனியின் இதர கிடளைகடளை கவெனித்து வெரும சநகலாதரகளும இவெருக்கு
பெக்கபெலம. எம.பி.ஏ. பெடித்துள்ளை மைகள் லட்சுமி பிரபெலாவும இநத கமவபெனியில் பெணியலாற்றி தந்டதக்கு
உதவியலாயிருக்கிறலார.
வபெலாது கலாரியங்கள், நசடவெகளில் நநரடியலாய் ஈடுபெடை அவெகலாசமில்லலாவிட்டைலாலும
தமிழ்ச்வசல்வென் நசடவெ அடமைப்பகளுக்கு முடிந்த அளைவில் உதவி வெருகிறலார.

கூடை-

தற்நபெலாது வபெருமபெலாலலான மைருத்துவெமைடனகள் வியலாபெலார ரீதியில் நபெலாய் வகலாண்டிருப்பெதலால் சலாதலாரண
மைனிதரகளுக்கு நல்ல சிகிச்டச வபெற முடியலாத சூழல் உள்ளைது.
ஏடழ எளிநயலாரும பெயன்பெடும வெடகயில் திருச்சியில் தரமைலான எல்லலா வெசதிகளும வகலாண்டை
மைருத்துவெமைடன நிறுவெ நவெண்டும என்பெது இவெரது லட்சியம.
ஆனந்தி நடைரலாஜென்
வபெண்களின் சக்தி அபெலாரமைலானது. அவெரகளைது திறடமை, பெலம, சலாமைரத்தியம, துணிச்சல் நபெலான்றவெற்டற
ஆண்கள் என்றில்டல, வபெருமபெலாலலான வபெண்களும அறிவெதில்டல என்பெதுதலான் உண்டமை.
குடுமபெம, குழந்டதகடளை கவெனித்து வகலாள்வெதற்குமைப்பெலால் கடல, இலக்கியம, விடளையலாட்டு
இவெற்றுடைன் வியலாபெலாரத்திலும முன்னணி வெகிக்கும வபெண்களில் திருமைதி. ஆனந்தி நடைரலாஜெனும ஒருவெர.
இவெரது கணவெர திரு.நடைரலாஜென் ஸ்பிக்கில் தூத்துக்குடியிலும பிறகு குடவெத்திலும பெணிபரியும நபெலாது
ஆனந்தி அந்தப் பெகுதிகளில் சமூக அடமைப்பகளில் தன்டன ஐக்கியப்பெடுத்தி சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டைவெர.
குடவெத்தின் பெலாரமபெரயமிக்க தமிழ் அடமைப்பெலான பெலாரதி கடல மைன்றத்தில் துடணத் தடலவியலாக
இருந்து ஆற்றிய பெணிகள் ஆனந்திடய வியந்து பெலாரக்க டவெத்தன.
நவெகம-விநவெகம-அஞ்சலாடமை –ஒரு கலாரியத்டத வதலாட்டுவிட்டைலால் அது வவெற்றிவபெறும வெடர ஓயலாடமைகுழுவினடர அரவெடணத்து வசயல்பெடை டவெக்கும பெக்குவெம-சலாமைரத்தியம-எந்த பிரச்டன என்றலாலும
அடத நநரிடும ஆற்றல்-நமைடடைநபெச்சு-கடலகளின் நமைலுள்ளை ஆரவெம- அவெற்டற வெளைரக்க உதவும
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பெலாங்கு. இவெற்றுடைன் விருந்நதலாமபெல்-எப்நபெலாதும கலகல நபெச்சு-என ஆனந்தி பெற்றி நிடறயச்
வசலால்லலலாம.
குடவெத்தில்
இருக்குமநபெலாது
ஃப்ரண்ட்டலனரஸ்
அடமைப்பிற்கலாக
திரு.பெ.சிதமபெரம,
திரு.டி.என்.நசஷன் வெந்தநபெலாது- குடவெத்திற்கு வெரும அவெரகடளை தமிழ் அடமைப்பெலான பெலாரதி கடல
மைன்றம வெரநவெற்க நவெண்டும- வகளைரவிக்க நவெண்டும என்று இடணந்து நிகழ்ச்சிகடளை ஏற்பெலாடு
வசய்தது இவெரது தமிழலாரவெத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்கலாட்டு.
பின்னர மைகளின் பெடிப்பிற்கலாக வசன்டனயில் தங்க நவெண்டிய அவெசியம ஏற்பெட்டைநபெலாது-எப்நபெலாதும
ஆக்கப்பூரவெமைலாய் வசயல்பெட்டுக் வகலாண்டிருந்த அவெரது வசயல்பெலாடுகளில் ஒரு நதக்கம.
வசன்டனயில் எதுவுநமை வசய்யலாமைல் சுமமைலா அடைங்கிக் கிடைப்பெதில் அவெருக்கு விருப்பெமில்டல. கணவெர
நடைரலாஜெனின் தூண்டுதலில் நண்பெரகளின் ஆநலலாசடனயில் ஏதலாவெது வியலாபெலாரம வசய்யலலாம என்கிற
முடிவிற்கு வெந்தலார.
வியலாபெலாரம என்றலால் எந்த மைலாதிரி?
ஒரு வபெண் தனியலாக வியலாபெலாரத்தில் ஈடுபெடை முடியுமைலா என்று பெலரும மிரட்டினர. ``நவெண்டைலாத
தடலவெலி! நிமமைதி நபெலாகும!”
ஆனந்தி ஒரு மைலாதம தீவிர `சரநவெ’யில் இறங்கினலார. எது சரியலாக வெரும? வபெண்கள் கவெனித்துக்
வகலாள்கிற மைலாதிரி எளிடமையலான வதலாழிலலாக பெலாரக்கலலாம என்றனர. பியூட்டிபெலாரலர டவெக்கலலாம என்று
சிலர.
ஆனந்திக்கு அதிவலல்லலாம விருப்பெமில்டல. சவெலாலலான துடறயலாக நதரவு வசய்தலார. அதன்
வசயல்வெடிவெம தலான் Magna Shopee.
இவதல்லலாம வபெரிய தடலவெலி பிடித்த நவெடல, கஸ்டைமைரகள், கடைன்கலாரரகள், சப்டளையரகள் என
அல்லலாடைணும. ஆரமபிக்கலாநத. ஆரமபித்தலாலும மூன்று மைலாதங்களுக்கு நமைல் தலாக்குபிடிக்க முடியலாது
என்று பெலரும மிரட்டினர.
கணவெர நடைரலாஜென் வகலாடுத்த வதமபில் ஆனந்தி-வெந்தது வெரட்டும என்று இந்த பெல்வபெலாருள்
அங்கலாடிடய துவெங்கி அது இன்று 4 வெருடைங்களைலாக வவெற்றிகரமைலாய் நடைந்து வகலாண்டிருக்கிறது.
ஆனந்திக்கு அவெரது தலாயும, சநகலாதரி நிரமைலலாவும உதவுகிறலாரகள். 14 வபெண் ஊழியரகடளைக்
வகலாண்டை இக்கடடையின் பெரச்நசஸ் முதல் அடனத்தும ஆனந்திநய கவெனிக்கிறலார.
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வபெண் தலாநன என்று ஆரமபெத்தில் இளைப்பெமைலாய் அணுகின சப்டளையரகள் கூடை இவெரது கறலார நிரவெலாகத்
திறடமைடய கண்டு மைதிக்கின்றனர.
வீட்டுச் சலாமைலான்கள் அடனத்தும சுத்தமைலான நபெக்கிங்கில் –சுத்தம சுகலாதலாரத்துடைன் வீட்டுக்கும சப்டளை
வசய்கிறலாரகள். இட்லி மைலாவு, நதலாடசமைலாவு முதற்வகலாண்டு எல்லலாம இங்கு கிடடைக்கிறது.
வியலாபெலாரத்தில் நலாவளைலாரு தடலவெலி சகஜெமதலான். தனது துணிவெலான முடிவெலால் அவெற்டற ஆனந்தி
சமைலாளிக்கிறலார. ஒரு சமையம வபெரிய வதலாடகக்கு நமபிக்டகயின் நபெரில் கடைன் டவெத்துப் நபெலான நபெரபெணம நகட்டைதலால் –கடடைக்கு ரவுடிகடளை அடழத்து வெந்து மிரட்டை அந்த நிமிடைநமை- இவெர நபெலாலீஸ்
கண்ட்நரலால் ரூடமை நபெலானில் அடழக்க-அவெரகள் திருமபி ஓடிவிட்டைடத ஆனந்தி நிடனவு கூரகிறலார.
குடுமபெ நண்பெரலான நகப்டைன் விஜெயகலாந்தும அவெரது மைடனவியும இக்கடடைடய திறந்து டவெத்தடத
ஆனந்தி வபெருடமையலாய் நிடனக்கிறலார.
நகலாடைமபெலாக்கம பெவெரஹெவுஸ் அருகில் ஆரமபிக்கப்பெட்டை இடத வசன்டன முழுக்க விரிவெலாக்கும
திட்டைத்தில் இருக்கிறலார இந்த சலாதடன ஆனந்தி.
தீபெலாவெளி மைலர; நலடீஸ் ஸ்வபெஷல், நவெமபெர – 2006
பூரம எஸ்.சத்தியமூரத்தி;
தமிழகத்தின் பெல பெகுதிகளில், பதுக்நகலாட்டடையில் பிறந்தவெரகள், பகழ்வகலாடி நலாட்டிக்
வகலாண்டுள்ளைனர. உலகளைவிய அளைவில், அறிவில் சிறந்து, ஆற்றலில் வபெருகி, பிறந்த மைண்ணுக்குப்
வபெருடமை நதடித் தந்து வகலாண்டுள்ளைதலால் பதுக்நகலாட்டடை என்றலால் பகழ்க்நகலாட்டடை என்று
குறிப்பிடைலலாம நபெலாலிருக்கிறது.
அந்த வெடகயில், எழுத்துலக இமையமைலாய் எழுந்து நிற்கும, பதுக்நகலாட்டடை பூரம, எஸ்.சத்தியமூரத்தி,
பதுக்நகலாட்டடை ஐயர குளைத் வதன்கடரயில், ஒரு சிறிய ஓட்டுவீட்டில் பிறந்தவெர (1937 ல்).
இவெரது தந்டத திரு.டி.சீனிவெலாச ஐயங்கலார வெக்கீல் குமைலாஸ்தலாவெலாக இருந்தலார.
திரு.சத்தியமூரத்தி, ஸ்ரீ குலபெதி பெலாடலயலாப் பெள்ளியிலும, ஸ்ரீ பிரஹெதலாமபெலாள் நமைல்நிடலப்
பெள்ளியிலும, பெட்டைப்பெடிப்டபெ மைலாமைன்னர கல்லூரியிலும முடித்தலார.
திரு.சத்தியமூரத்திக்கு எஸ்.ரங்கநலாதன் என்று ஒரு சநகலாதரர, அவெரது மைடனவி திருமைதி. பெத்மைலா
டஹெதரலாபெலாத்தில் வெசிக்கின்றனர.
திரு. சத்தியமூரத்தியின் தலாயலார திருமைதி.சீதலா வெலாரப் பெத்திரிடககடளைப் பெடிப்பெதில் மிகவும ஆரவெம
வகலாண்டைவெர. அந்தத் தலாய்ப்பெலால் அருந்திய சத்தியமூரத்திக்கு, எழுத்தலாரவெம உதிரத்நதலாடு கலந்துவிட்டைது
எனலலாம. இவெரது தலாய், தலான் பெடித்த கடதகடளை, அழகலாக``டபெண்ட்’’ வசய்து டவெத்து, சத்தியமூரத்தியின்
அண்ணடனப் பெடிக்கச் வசலால்லிக் நகட்பெலாரகள். அப்நபெலாது, அடதக் நகட்டை நலான்கு வெயதுச் சிறுவெனலாக
இருந்த சத்தியமூரத்திக்கு, கடத பெடிக்கும ஆரவெம உருவெலாயிற்று.
இவெர கல்லூரியில் பெடிக்கும நபெலாநத சிறுவெரகளுக்கலான கடதகள் எழுதத் வதலாடைங்கினலார. இவெரது
முதல்-சிறுகடத, பதுக்நகலாட்டடையிலிருந்து வவெளியலான டிங்-டைலாங் பெத்திரிடகயில் வவெளிவெந்தது.
வதலாடைரந்து, வசன்டனக் குழந்டத எழுத்தலாளைர சங்கம நடைத்திய சிறுவெரகளுக்கலான நலாடைகம, சிறுகடதப்
நபெலாட்டிகளில் முதல் பெரிசு வபெற்றலார. தங்கப் பெதக்கமும வபெற்றலார. கண்ணன் பெத்திரிடக நடைத்திய
வதலாடைரகடதப் நபெலாட்டியிலும முதல் பெரிசு வபெற்றலார.
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இவெருக்குச் வசன்டன துடறமுக அலுவெலகத்தில் நவெடல கிடடைக்கநவெ பதுக்நகலாட்டடையிலிருந்து
வசன்டனக்குச் வசன்று வெசிக்கத் வதலாடைங்கினலார. வசன்டன வெந்த பிறகு, வபெரிநயலாரகளுக்கலான
இதழ்களிலும இவெரது சிறுகடதகள் வவெளிவெரத் வதலாடைங்கின. அமைரர கி.வெ.ஜெ அவெரகள் ஆசிரியரலாக
இருந்த கடலமைகள் வெண்ணக் கடதச் சிறுகடதப் நபெலாட்டியில் கலந்து வகலாண்டு `கருவெடளை” என்ற
தடலப்பில் கடதவயழுதி முதல் பெரிசு வபெற்றலார. மிகத் தரமைலான இதழலான கடலமைகளில் இவெரது சிறுகடத
வவெளிவெந்து, முதல் பெரிசும வபெற்றது.
வதலாடைரந்து கல்கி வவெள்ளிவிழலா சிறுகடதப் நபெலாட்டி, பெமபெலாய் தமிழ்சங்க வவெள்ளிவிழலா நலாடைகப்
நபெலாட்டியிலும இவெரது பெடடைப்பகள் பெரிசுகடளைப் வபெற்றன. 1990 ஆம ஆண்டு அகில இந்திய வெலாவனலாலி
நடைத்திய வெலாவனலாலிப் நபெலாட்டியில், இவெரது நலாடைகம ஒலிபெரப்பெப்பெட்டைது.
இவெர சிறுவெரகளுக்கலாக எழுதிய 35 சிறுகடதகள் ``அறிவூட்டும கடதகள்’’ என்ற தடலப்பில் பத்தகமைலாக
வவெளியிடைப் வபெற்றது. இந்த நூல் சிறுவெரகளுக்கலான நூலலாக அந்த ஆண்டு நதரந்வதடுக்கப் வபெற்று,
திருப்பூர தமிழ்ச் சங்க விருதும ``ஸ்நடைட் நபெங்க் ஆப் இந்தியலா”விருதும வபெற்றது.
திரு.சத்தியமூரத்திக்கு முப்பெத்தி இரண்டு வெயது நடைக்குமநபெலாது ஒரு நவெத விற்பென்னரிடைம ஐந்து
ஆண்டுகள் கலாலங்களில் இடசக்கப்பெடை நவெண்டிய அவ்நவெத மைந்திரங்கடளை, இவெரும இடசபெலாடி
வெந்தலார. அவ்வெப்நபெலாது, நவெத ஆரலாய்ச்சிகளிலும ஈடுபெட்டு, ``````சப்தகிரி’’ என்ற இதழில்
ஆய்வுக்கட்டுடரகள் எழுதியுள்ளைலார. பிரதிபெலன் பெலாரலாமைல், திருவெல்லிக்நகணிப் பெலாடைசலாடல மைலாணவெரகள்
பெலருக்கு நவெதங்கடளை தினமும கலாடலயும மைலாடலயும கற்றுக் வகலாடுத்து வெருகிறலார. இவெரிடைம நவெதம
பெயின்ற மைலாணவெரகள் பெலர, பெல திருக்நகலாவில்களில் ஆன்மீகப் பெணிகடளை ஆற்றி வெருகின்றனர.
பெதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னலால் இவெர கண்பெலாரடவெடய இழந்துவிட்டைலார. கண்பெலாரடவெ
இழந்தடத ஒரு ஊனமைலாகக் கருதலாமைல், தளைரந்து நபெலாகலாமைல்,ஆன்மீகப் பெணியும, இலக்கியப்பெணியும
வதலாடைரந்து வசய்து வெருகிறலார. இடறவென் அளிக்கும எச்நசலாதடனடயயும ஏற்றுக் வகலாண்நடை ஆக
நவெண்டும என்று எண்ணுபெவெர இவெர.
அன்று, நலாட்டின் விடுதடல நவெண்டிப் நபெலாரலாடிய நலாவென்டமை மிக்கவெர பதுக்நகலாட்டடைத் தீரர
சத்தியமூரத்தி, இன்று, சீரிய எழுத்துக்களைலால், இலக்கியம பெடடைக்கும இமையமைலாய் விளைங்குபெவெர பூரம
சத்தியமூரத்தி. இலக்கிய உலகில், முப்பெது ஆண்டுகளுக்கும நமைலலாக வவெளிச்சம வகலாடுத்த இவெர, இன்று
விழி ஒளியிழந்து இருட்டில் இருக்கிறலார. ஆனலால் இன்னும இலக்கிய ஒளிநயற்றி வெருகிறலார. இடறவென்
பெலாரடவெடயப் பெறித்தலாநன என்று எண்ணலாமைல், இன்னும இடறப்பெணி ஆற்றி வெருகிறலார. நவெதம
கற்பித்து வெருகிறலார.
இலக்கியத்டதயும, ஆன்மீகத்டதயும இரண்டு கண்களைலாகக் வகலாண்டை இவெரது நசடவெடயப்
பெலாரலாட்டி ``வித்யலா நசவெலா ரத்னலா’’ விருது வெழங்கப்பெட்டைது.
இவெரது தரமைலான எழுத்டதப் பெலாரலாட்டிப் நபெலாற்றிய பெல எழுத்தலாளைரகளில் அமைரர. நக.ஆர.வெலாசுநதவென்
(ரத்னமைலாலலா), கவிஞர பீஷ்மைன் வெலாசவென் ஆகிநயலார குறிப்பிடைத்தக்கவெரகள்.
பிரபெல எழுத்தலாளைர நக.ஜி. ஜெவெகர இவெடரப் பெற்றி குறிப்பிடுடகயில் ``பெல்விழுந்த வபெரியவெரகள் முதல்
பெல் முடளைக்கலாத பெலாலகர வெடர அத்தடன நபெடரயும தம எழுத்தலால் கட்டிப் நபெலாட்டைவெர பூரம
சத்தியமூரத்தி. `என் கடதகடளை கடரயலான் சலாப்பிடை விடைமைலாட்நடைன்’ என்று உறுதியுடைன் வசயல்பெட்டு,
கண்பெலாரடவெ பெறிநபெலான பிறகும, கடதகடளைத் வதலாகுத்துப் பத்தகமைலாக வவெளியிட்டுச் சலாதடன பெடடைத்த
சலாதடனயலாளைர, தடலவெலித்தலாநல தளைரந்து விடும நபெரகள், பூரத்டதப் பெலாரத்து பெலாடைம கற்றுக் வகலாள்ளை
நவெண்டும. எழுத்தில் முன்நனறத் துடிப்பெவெரகளுக்கு `பூரம’ ஒரு துருவெ நட்சத்திரம’’ என்கிறலார.
வவெவ்நவெறு இதழ்களில் எழுதிய இவெரது சிறப்பக் கடதகடளைத் வதலாகுத்து. பூரம பெரிசுக் கடதகள் எனும
பத்தகத்டதப் பிரபெல பெதிப்பெகம ``சலாந்தி நூலகம’’ வவெளியிட்டுள்ளைது.
சிறுகடத பெடிக்கும விழிப்பணரடவெ ஏற்பெடுத்த, வசன்டன பூரம சிறுகடத ரசிகர மைன்றத்தில்
வெலாரந்நதலாறும கூட்டைங்கள் நடைத்துகிறலார. பிரபெல எழுத்தலாளைரகள், இந்திரலா பெலாரத்தசலாரதி, சலாருநகசி,
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பெலாக்கியம ரலாமைசலாமி, ரலாணிடமைந்தன், மைதிஒளி சரஸ்வெதி, கூத்தபிரலான், இடளையவென் ஆகிநயலார இவெரது
அடமைப்பக்கு வெந்து வெலாழ்த்தியுள்ளைனர.
நலாம தியலானம வசய்யுமநபெலாது கண் மூடித் தியலானம வசய்கிநறலாம. விழி மூடிய இருளில், ஆன்மை
ஒளியில் இடறவெடனக் கலாண்கிநறலாம. ஆனலால், விழி ஒளி இழந்தவெரகள், எல்லலா நநரமும
பெலாரடவெயின்றி இருளில் உள்ளைனர.
எப்நபெலாதும கண்மூடி இருக்கும அவெரகள், இடறவெனின் அருகிநலநய உள்ளை கடைவுளின் பிள்டளைகள்
எனலலாம.
51 சிறுவெர சிறுகடதகளும, 54 வபெலாதுச் சிறுகடதகளும, நலாடைகங்களும எழுதியுள்ளை இவெர, ஆன்மீகம
குறித்து ஒன்பெது கட்டுடரகளும எழுதியுள்ளைலார. ``The Musical Instruments of India” என்ற ஆங்கிலப்
பத்தகமும எழுதி வவெளியிட்டுள்ளைலார. எகிப்து நலாட்டு பிரமிடுகள், ஓடு மைனச்சக்தி, நசலாதிடைக்கடலடயப்
பரிந்து வகலாள்ளைச் சில எளிய வெழிகள், டகநரடக நசலாதிடைம –பரிந்து வகலாள்ளைச் சில எளிய வெழிகள், பெலாரத
நலாட்டு இடசக்கருவிகள் ஆகிய தனி நூல்களும, இவெரது டக வெண்ணத்தில் வவெளியலாகி உள்ளைன.
திரு.பூரம சத்தியமூரத்திக்கு திரு. அமுதன் சீனிவெலாசன். திரு.ரலாமைலானுஜென் என்று இரண்டு குமைலாரரகள்
உள்ளைனர. அமுதன் சீனிவெலாசன் எம.எஸ்.சி., பெடித்து, டஹெதரலாபெலாத் அரிசி ஆரலாய்ச்சி இயக்குநரகத்தில்
இடண விஞ்ஞலானியலாக உள்ளைலார. இரண்டைலாவெது மைகன் திரு. ரலாமைலானுஜென், இளைங்கடலப் பெட்டைம வபெற்று,
வசன்டன அஞ்சல் துடறயில் உதவியலாளைரலாக உள்ளைலார.
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திரு. பூரம சத்தியமூரத்தி அவெரகளுக்கு திருமைதி அனுருயலா, நவெதவெல்லி என இரண்டு மைகள்கள்.
இருவெருநமை எம.ஃபில் பெட்டைம வபெற்றவெரகள்.
இளைம வெயதில் ஏழ்டமை விரட்டினலாலும, எழுத்டத மைறக்கலாமைல், இலட்சிய நவெட்டகயில் இமையமைலாய்
எழுந்து நின்று, இலக்கியம, ஆன்மீகம, நசலாதிடைம எனப் பென்முகம கலாட்டி, விழி இழந்த நபெலாதும வெழி
அடடைபெடைவில்டல என்று விஸ்வெரூபெவமைடுத்து, நவெதங்கள் கற்ற வித்தகரலாய், ஓதி உணரந்த உத்தமைரலாய்,
எழுபெடதத் தலாண்டியும, இன்னும இலக்கியம பெடடைக்கும எழுத்தலாளைரலாய்த் திகழுகிறலார திரு. பூரம.
தகவெல் நன்றி: வசலால்லருவி மு. முத்துசீனிவெலாசன்.
மு.நதசிங்குரலாஜென்:
மைலாரக்குகள், நரங்குகள் என்று மைலாணவெரகடளை மூச்சுவிடைலாமைல் துன்பறுத்தி நரஸ் விட்டு அதன் மூலம
வியலாபெலார ஸ்தலாபெனங்களைலாக பெள்ளி-கல்லூரிகள் மைலாறிவிட்டைன என்கிற பெரவெலலான பகலாரகளுக்கு மைத்தியில்.
வவெறும பெடிப்ப மைட்டுமின்றி மைலாணவெ –மைலாணவிகடளை ஒரு சிறந்த மைனிதனலாக –தன்னமபிக்டகயுடைன்
வெலாழ்வில் எந்த சூழலிலும சமைலாளித்து –எதிர நீச்சலடித்து முன்நனற்றும பெயிற்சி பெட்டைடறயலாகவும
நடைத்தப்பெடும பெள்ளிகளில் குறிப்பிடைத்தகுந்த ஒன்றலாக-நசலம மைலாவெட்டை ஆத்தூரில் உள்ளை தனது
கிரீன்பெலாரக் வமைட்ரிகுநலஷன் டஹெயர வசகண்டைரி பெள்ளிடய இயக்கி வெருகிறலார. அதன் பிரின்ஸிபெலும,
நசரமைனுமைலான திரு.மு.நதசிங்குரலாஜென்.
இப்பெள்ளியின் சிறப்டபெ நகள்விப்பெட்டு பெலாரக்கப் நபெலானநபெலாது எனக்கு இன்பெ அதிரச்சி. கலாரணம
நதசிங்குரலாஜென் எனது பெள்ளி கிளைலாஸ்நமைட்! (30 வெருடைங்களுக்கு பின் உணரவுபூரவெ சந்திப்ப!) பெள்ளியின்
வெளைரச்சியும, வபெயருக்நகற்றபெடி உருவெலாக்கியிருக்கிற பெசுடமையும பிரமமைலாண்டைம! இவெரது உடழப்ப –
முயற்சியும மைலாணவெ சமுதலாயத்தின் நமைல் வகலாண்டிருக்கிற பெற்றும வபெருடமைப்பெடும விஷயம.
நலாமைக்கல் மைலாவெட்டைத்தில் வவெள்ளைலாலப்பெட்டிடய நசரந்த இவெர வபெரமபெலூர மைலாவெட்டைத்தில்
அன்னமைங்கலம சிறுமைலர உயரநிடல பெள்ளியில் அடித்தளைம அடமைக்கப்பெட்டைவெர.
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குடுமபெ வபெலாருளைலாதலாரம கலாரணமைலாய் பி.யு.சி. வெடர மைட்டுநமை வபெற்நறலாரகடளை சலாரந்திருந்த இவெர
அதன்பிறகு தன் நதடவெகளுக்கலாக பிள்டளைகளுக்கு டியூஷன் வசலால்லிக் வகலாடுத்தும கல்லூரி
அலுவெலகங்களில் பெகுதி நநர கிளைலாரக்கலாகவும பெணிபரிந்து பெடித்தது குறிப்பிடை நவெண்டிய ஒன்று.
ஹெரியலானலா Gurgaon பெள்ளி மைற்றும வடைல்லி பெலால்பெவென் பெள்ளியில் பெணியலாற்றினவெர.
தடலடமையலாசிரியரலாக ரலாசிபரம ஸ்ரீவெலாணி வமைட்ரிகுநலஷனிலும, வபெரமபெலூர மைலாவெட்டை உடுமபியம
எவடைன்கலாரடைன்ஸ் வமைட்ரிகுநலஷனிலும பெணியலாற்றி, 1999 முதல் இப்பெள்ளிடய சிறப்பற நடைத்தி
வெருகிறலார.
பெள்ளி நண்பெரகளைலான ஆடிட்டைர நடைரலாஜென், வெக்கீல் ரலாநஜெந்திரன் (MLA ) வெலாத்தியலார பென்னீர வசல்வெம,
அட்வெநகட் முருகனுடைன் என்டனயும வபெருடமையுடைன் நிடனவுகூரும வபெருந்தன்டமை இவெருக்கு.
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நதசிங்கு அதிகம ஆடசப்பெடுவெதில்டல. ஒரு நவெள்விநபெலால் இப்பெள்ளிடய நடைத்தி வெருபெவெர–இடத
இப்பெடிநய கலாப்பெலாற்றி வெந்தலால் நபெலாதும என்கிறலார.
பிள்டளைகளிடைம வடைலாநனஷன் வபெறுவெதில்டல; தவெறு வசய்தலாலும, பெடிக்கலாவிட்டைலாலும கூடை
தண்டிப்பெதில்டல, அடிப்பெதில்டல; அன்பெலாலும கலந்து நபெசி அவெரகடளை பரிய டவெத்தும திருத்துவெது
இவெரகளைது சிறப்ப.
1200 மைலாணவெ–மைலாணவிகள்! ஹெலாஸ்டைலில் 150 நபெரகள் என வெடரயறுத்திருக்கிறலாரகள். 55 ஆசிரியரகள்!
மைடனவி திருமைதி கண்மைணி இவெருக்கு பெக்கபெலம சரித்திரம மைற்றும ஜெலாக்கிரபியில் முதுகடல
பெட்டைமும B.Ed ம வபெற்றுள்ளை இவெர நதசிங்கு ஆக்கபூரவெமைலாய் வசயல் பெடை ஊக்கமும உற்சலாகமும தந்து
வெருபெவெர.
இந்த கலாமபெஸிற்குள்நளை இவெரகளின் வீடு இருந்தலாலுமகூடை கலாடலயில் வீட்டடைவிட்டு இறங்கினலால்
பிள்டளைகளுடைன் தங்கள் நநரத்டத வசலவிட்டு இரவுதலான் திருமபகிறலாரகள். அந்த அளைவிற்கு
ஆத்மைலாரத்தம!
நநரடமை –ஒழுக்கம-அறிவு –ஆற்றலுக்கு பிள்டளைகளுக்கு முன் உதலாரணமைலாய் இருக்கிறலாரகள் பெள்ளி
முழுக்க இருக்கும வசடி-வகலாடி மைரங்களின் பெசுடமை- பிள்டளைகளின் எதிரகலாலத்திலும இருக்க நவெண்டும
என்கிற ஆரவெம.
பெடிப்நபெலாடு, மைனிதலாபிமைலானம, தன்னமபிக்டக, முயற்சி, தடலடமை ஏற்கும பெயிற்சி, உயரிய பெண்பகள்
என பெல்துடறகளிலும இங்கு பெயிற்சியளிக்கின்றனர.
English Structure,Perfect your English Speech, Developing leadership among school children
பத்தகங்கடளை நதசிங்கு எழுதியிருக்கிறலார.

நபெலான்ற

பெள்ளி கல்லூரி மைலாணவெரகள் வபெங்களூர இன்டைரநநஷனல் ஸ்கூல் டீச்சரகள், B.Ed., கல்லூரி என இவெர
பெயிற்சிகளும வகலாடுத்து வெருகிறலார.
இவெரகளைது மைகன் திவ்யலா கண்ணன் வபெங்களூர Indian Institute of Planning Management .ல் M.B.A ., பெடித்து
வெருகிறலார.
ஒரு கனவு பெள்ளிடய நனவெலாக்கி சிறப்பெலாக்கி வசயல்பெட்டு வெரும நதசிங்கு –இது மைலாதிரி தரமைலான
தன்னமபிக்டக ஊட்டும பெள்ளிகடளை தமிழ்நலாட்டில் மைலாவெட்டைம நதலாறும உருவெலாக நவெண்டும என
விருமபகிறலார.
பிள்டளைகளின் மைற்ற திறடமைகடளை வெளைரக்க பெள்ளியில் நீச்சல், ஸ்நகடிங், வசஸ்,நலாடைகம மைற்றும
தபெலால்தடல நசகரிப்ப, இடச நலாட்டியம, நலாடைகம நபெச்சுக்கடல, ஸ்நபெலாரட்ஸ், நகமஸ்
கலந்துடரயலாடைல்கள், நபெச்சு நபெலாட்டிகள் என நடைத்திவெருகிறலாரகள்.
இப்பெள்ளியின் வவெற்றிடய தனக்கு வெழிகலாட்டின மைலாடைலலாக அடமைந்த கல்லூரி நபெரலாசிரியரகளுக்கு
நதசிங்கு நன்றிநயலாடு கலாணிக்டகயலாக்குகிறலார.
குடவெத் இந்திய தூதுவெர திரு. கணபெதி
குடவெத்தில் இந்திய தூதுவெரலாக வபெலாறுப்நபெற்றிருக்கும திரு. கணபெதி தமிழ்நலாட்டடை நசரந்தவெர-அதுவும
இப்பெதவி வெகிக்கும முதல் தமிழர என்பெது தமிழரகளுக்கு வபெருடமை நசரக்கும விஷயம.
எளிடமையும, கனிவும, நலாட்டுப்பெற்றும மிக்க இவெரது
இந்தியரகளிடடைநய மிகுந்த வெரநவெற்டபெ வபெற்றிருக்கின்றன.

வசயல்பெலாடுகள்

குடவெத்

வெலாழ்

நம நலாட்டின் வெளைத்டதயும வெலிடமைடயயும வவெளிப்பெடுத்தி குடவெத் –இந்திய உறடவெ வெலுப்பெடுத்தும
விதத்தில் இவெரது பெணி வதலாடைரந்து வெருகிறது.
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வசன்டனவெலாசியலான இவெரின் தந்டத ஜெபெல்பூரில் வடைலிநபெலான் துடறயில் என்ஜினியரலாக பெணிபரிய,
அங்நகநய பெள்ளி பெடிப்ப; பிறகு நகலாடவெ அரசலாங்க கடல கல்லூரியில் பி.எஸ்ஸி (இரசலாயனம); அடுத்து
வசன்டன மைலாநில கல்லூரியில் எம.எஸ்ஸி (இரசலாயனம), 1974 –ல் முடித்து வவெளிநய வெந்தலார.
முதலில் இந்திய வதலால்வபெலாருள் ஆரலாய்ச்சி துடறயில் பெணிக்கு நசரந்தவெர, ஐஎப்எஸ் எழுதி பெலாஸ்
வசய்து, 1975 –ல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபெலாரின் அஃபெயரஸில் இரண்டு வெருடைங்கள் பெயிற்சிவபெற்று, 1977-ல்
மைலாஸ்நகலாவில் மூன்றலாம வசயலலாளைரலாக வபெலாறுப்நபெற்றலார.
பிறகு பெல வபெலாறுப்பகளில் பெல்நகரிய, சிங்கப்பூர,லண்டைன், யுநகலாஸ்நலவியலா-வபெல்கிநரட் என்று பெல
நலாடுகளிலும பெணியலாற்றினலார.
குடவெத்திற்கு 2006 ஜெனவெரியில் வெரும முன்ப சிட்னில் சுமைலார 5 வெருடைங்கள் கவுன்சிலர வஜெனரலலாக
இருந்தலார.
ஆத்மைலாரத்தம, ஒழுக்கம, நநரடமை, மைலரந்த முகம, பிரச்சிடன என்று வெருபெவெரகடளை அரவெடணத்து
உதவுவெது, ஏற்றுக்வகலாண்டை வபெலாறுப்பக்கு உண்டமையலாகவும நவெகமைலாகவும வசயல்பெடுவெவதல்லலாம
இவெரது பெலம.
இரசலாயனம பெடித்தவெருக்கு இந்த துடறயில் ஆரவெம வெந்தது எப்பெடி?
``இரசலாயனம இரண்டு வகமிக்கலுக்கிடடைநய ஈக்குநவெஷடன நபெலன்ஸ் வசய்கிறது. டிப்ளைமைஸி இரு
நலாடுகளுக்கும –ஜெனங்களுக்குமிடடைநய ஈக்குநவெஷடன நபெலன்ஸ் வசய்கிறது! இரண்டுக்குமிடடைநய
வபெரிய வித்யலாசமில்டல! என்று சிரிக்கிறலார.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:29

வவெளிநலாட்டு வபெலாறுப்பகள், நட்ப வெட்டைம மைற்றும பிள்டளைகளின் பெடிப்பில் –வகலாஞ்சம பிரச்சிடன
என்றலாலும கூடை பதுப்பது ஜெனங்கள் –பெலவித கலலாச்சலாரங்களுடைன் பெழகுமநபெலாது எந்த சூழலிலும
வெலாழலலாம என்கிற தன்னமபிக்டக பிள்டளைகளுக்கு வெளைரத்திருக்கிறது என்று மைகிழ்கிறலார.
திரு. கணபெதி பிரச்சிடனகடளைநயலா, சிக்கல்கடளைநயலா கண்டு பெயப்பெடுவெதில்டல, தளைரந்து
விடுவெதில்டல. ``பிரச்சிடனகள் வெரதலான் வசய்யும. அவெற்டற சுமுகமைலாய் தீரக்கதலாநன எங்கடளை
அமைரத்தியிருக்கிறலாரகள்!” என்று பன்னடகக்கிறலார.
``பிரச்சிடனகள் வெருமநபெலாது அதற்கலான அடிப்பெடடையலான கலாரணத்டத ஆய்ந்தறிந்து அகற்ற நவெண்டும.
இங்கு எடுத்நதலாம கவிழ்த்நதலாம என்று வசயல்பெடை முடியலாது, கூடைலாது.
நம நலாட்டின் பகழுக்கும, வபெயருக்கும களைங்கம வெந்துவிடைலாமைல் அநத நநரம நம நலாட்டின் பெலத்டதயும
விட்டுக் வகலாடுக்கலாமைல் பெணியலாற்ற நவெண்டும.
இந்த பெதவியில் நசடவெக்கு அளைவு கிடடையலாது எந்த நநரத்திலும எந்த ரூபெத்திலும பிரச்சடனகள்
வெரலலாம. என்பெதற்கு விழிப்படைன் இருக்க நவெண்டும.”
``எப்பெடி இத்தடன எளிடமையலாய் உங்களைலால் இருக்க முடிகிறது?”
``எளிடமையலாய் இருக்க நவெண்டும என்பெதற்கலாக நலான் இப்பெடி இல்டல. என் இயல்நபெ அதுதலான்.
வபெற்நறலாரகளிடைமிருந்து கற்றுக் வகலாண்டை பெண்ப இது என நிடனக்கிநறன்!”
குடவெத்துடைனலான கடல –கலலாச்சலார-வியலாபெலார வதலாடைரபகடளை வெலுப்பெடுத்தும சீரிய குறிக்நகலாளில்
இவெரது பெயணம வதலாடைரகிறது.
குடவெத்திலிருக்கிற நலபெர பிரச்சிடனகடளை தீரக்கும முடனப்பிலும இந்தியரகளுக்கு எமபெஸி மூலம
சிறந்த நசடவெ வசய்ய நவெண்டும என்கிற தீவிரத்திலும திரு.கணபெதி வவெற்றி கண்டு வெருகிறலார.
திருமைதி உமைலா கணபெதி இவெருக்கு எல்லலா சந்தரப்பெத்திலும துடணயலாக நின்று நம சமுதலாயத்திற்கும
உதவுவெதில் பெக்கபெலமைலாயிருந்து வெருகிறலார.
இவெரகளைது மைகள்கள் அபெரணலா, ஆரத்தி இருவெரும சிட்னியில் தங்களைது நமைல்பெடிப்டபெ வதலாடைரந்து
வகலாண்டிருக்கிறலாரகள்.
என்.ஆர.சமபெத் (வெடளைகுடைலா நலாடுகள்)
`இந்தியலா ஏடழநலாடு, ஏடழகள் நிடறந்த நலாடு’ என்கிற மைலாதிரியலான அபிப்ரலாயம உலக அளைவில்
பெரவியிருப்பெது மைறுக்கமுடியலாத உண்டமை.
ஆனலால் உலகின் பெல பெலாகங்களிலும இந்தியரகள் வபெருமைளைவில் வதலாழிலிலும, பிசினஸிலும, வபெரிய
பெதவியிலும வகலாடிகட்டி பெறக்கின்றனர. குடவெத்டத எடுத்துக் வகலாண்டைலால் எழுபெது சதவிகித
வதலாழில்கள் இந்தியரகளைலால் நிரவெகிக்கப்பெடுகின்றன.
இதில் தமிழகத்துக்கு வபெருடமை நசரப்பெவெரகள் பெலருமுண்டு. அந்த மைலாதிரி வபெருடமை நசரப்பெவெரகளில்
திரு. என்.ஆர.சமபெத்தும ஒருவெர.
இவெர குடவெத் இந்தியலா இன்டைரநநஷனல் எக்ஸ்நசஞ்ச் கமவபெனியின் வஜெனரல் மைலாநனஜெர
குடவெத்திலிருந்து ஆயிரம நகலாடிக்கு நமைல் இந்தியலாவிற்கு அந்நிய வசலலாவெணி கிடடைக்கிறது. அதில்
வபெருமபெகுதி இவெரகளின் மூலநமை அனுப்பெப்பெடுகிறது.
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யலாரலாக இருந்தலாலும, எந்த ஒரு வபெரிய பெதவிக்கும எளிதலாய் வெந்துவிடுவெதில்டல. ஒவ்வவெலாருவெருடடைய
வவெற்றிக்குப் பின்னலாலும கடுடமையலான உடழப்பம, திறடமையும நிச்சயம இருக்கும. இருவெரும அதற்கு
விதிவிலக்கல்ல.
வசன்டனடயச் நசரந்த இவெர இந்து திநயலாநலலாஜிகல் உயரநிடலப் பெள்ளியில் பெடித்தவெர. கடுடமையலான
சட்டைதிட்டைம, வநறிமுடறகள், ஒற்றுடமை, நநரடமை, நலாட்டுப்பெற்று, இடறபெற்று, தியலாக மைனப்பெலான்டமை,
பிறரிடைம அன்ப வசலுத்துதல், கடின உடழப்ப, சமூதலாய நசடவெ நபெலான்ற விஷயங்கடளை பெள்ளி தனக்கு
கற்றுத் தந்தது என்று வபெருடமைப்பெடுகிறலார திரு.சமபெத்.
பெத்து வெயதிநலநய தந்டதடய இழந்த இவெடர, இவெரது தலாத்தலாவும பிரபெல வெக்கீலுமைலான
என்.சி.விஜெயரலாகவெலாச்சலாரியலார எடுத்து வெளைரத்திருக்கிறலார.
தலாத்தலாவின் பெரலாமைரிப்பில் சமபெத் சிறந்த மைலாணவெனலாக மைட்டுமின்றி, வகலாள்டக வீரனலாகவும வெளைர
முடிந்தது. ``எனது வவெற்றிக்கு, சலாதடனகள் எல்லலாநமை எனது தலாத்தலாவெலால் கிடடைத்தடவெநய” என்று
சமபெத் உருகுகிறலார.
சமபெத் வெலாழ்க்டகயில் முன்நனற அவெருடடைய தலாயின் தியலாகமும, அன்பம, வெழிகலாட்டுதலும முக்கிய
கலாரணங்கள் என்று நிடனவுகூரகிறலார. தந்டதயில்லலா குடற வதரியலாமைல் சமபெத்திற்கு அன்பம, பெண்பம,
கடைடமையும, கண்டிப்பம ஊட்டி வெலாழும கடலக்கு அடித்தளைம அடமைத்துத் தந்ததது.
லநயலாலலாவில் எம.கலாம. முடித்து அங்நகநய வலக்சரரலாக பெணியில் நசரந்தலார. அந்த சமையம வெங்கி
நதரவு எழுதி ப்ரநபெஷனரி ஆபீசரலாக ஸ்நடைட் பெலாங்கில் நசரந்தலார. 37 வெருடைம எஸ்.பீ.ஐயில் சரவீஸ்
பெலாரத்திருக்கிற சமபெத்தின் விருப்பெமைலான சப்வஜெக்ட் –என்.ஆர.ஐ பெற்றியது. இந்தியலாவில் ஒன்பெது
மைலாநிலங்களில் பெணிபரிந்திருக்கிற சமபெத் –உலகின் பெல பெலாகங்களுக்கும பெயணம வசய்து என்.ஆர.ஐ
பெத்திரங்கடளை மைலாரக்வகட் பெண்ணியிருக்கிறலார.
என்.ஆர.ஐ சரவீஸ் அவெரது நட்பெலான அணுகுமுடறயும, பிரச்டனகடளை சுமுகமைலாய் தீரத்து டவெக்கும
திறடமையும வெங்கிக்கு பெலவிதங்களில் உதவியிருக்கின்றன.
சமபெத், இந்தியலாவில் பெலவித பெயிற்சிகளும வபெற்றதுடைன், வஜெரமைனி பிஎச்எப் நபெங்கில் சிறப்பப்
பெயிற்சியும வபெற்றுள்ளைலார.
இவெர கடடைசியலாக நபெங்க் ஆபீசரகளுக்கு முக்கியமைலான பெயிற்சி ஸ்தலாபெனமைலாக இருக்கும ஸ்நடைட் பெலாங்க்
ஸ்டைலாஃப் கலாநலஜில் பிரின்ஸிபெலாலலாக இருந்திருக்கிறலார.
``ஸ்நடைட் பெலாங்கில் எனது பெயிற்சியும, வபெற்ற அனுபெவெமும என்டன வதலாழில் ரீதியலாக சிறந்த ஒரு
நபெங்கரலாக ஆக்கியிருக்கிறது. ஸ்நடைட் பெலாங்க் மூலம கடின உடழப்ப, நநரடமை, நலாணயம, டீம ஓரக்
நபெலான்றவெற்டற கற்றுக்வகலாண்டிருக்கிநறன்.’’ என்கிறலார சமபெத் வபெருடமையுடைன்.
குடவெத்தில் 1982 முதல் 5 வெருடைங்கள் இநத கமவபெனியில் பெணிபரிந்திருக்கிற சமபெத் இப்நபெலாது
குடவெத் இந்தியலா எக்ஸ்நசஞ்சின் தடலடமைப் வபெலாறுப்டபெ ஏற்று- இந்தியரகளுக்கு சிறந்த சரவீஸ்
வகலாடுப்பெதற்கு பெலவித திட்டைங்கடளையும வசயல்பெடுத்தி வெருகிறலார.
எந்த ஒரு வவெற்றிக்கும டீம ஓரக் நதடவெ. எனது சக ஊழியரகளும எனக்கும வபெருமைளைவில் ஒத்துடழப்ப
தருகின்றனர.
சமபெத்தின் மைடனவி திருமைதி. மைலாலினியும இந்தியன் ஓவெரசீஸ் நபெங்கில் 15 வெருடைங்கள் ஆபீசரலாக
பெணிபரிந்து குடுமபெத்டத கவெனிக்க நவெண்டி விடுப்ப வபெற்றவெர. மைகன் அரவிந்த் கமயூனிநகஷன் பெடித்து
அந்த துடறயில் பெணிபரிந்து வெருகிறலார.
சமபெத்திற்கு பெக்க பெலமைலாயிருக்கும மைலாலினி இடசயில் அதிக நலாட்டைமுள்ளைவெர.
சமபெத்தின் வபெலாழுதுநபெலாக்கு, இந்தியன் மைற்றும வவெஸ்டைரன் மியூசிக், சுற்றலலா வசல்லுதல்,
நமைநனஜவமைண்ட் சமபெந்தமைலான பத்தகங்கள் பெடித்தல்.
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வசலாந்த திறடமையுடைன், மைனிதநநயம வெளைரத்து இந்திய சமுதலாயத்திற்கு உதவி வசய்து, அதன்மூலம
நமபிக்டக ஏற்பெடுத்தி, கமவபெனிடய என்றும முதல் இடைத்தில் டவெத்திருக்க நவெண்டும என்பெது இவெரது
ஆடச.
குடவெத் இந்தியலா எக்ஸ்நசஞ்ச்
குடவெத் வெலாழ் இந்தியரகளுக்கு நமபெகமைலான வபெலாறுப்பெலான, பெணிவெலான நசடவெ வசய்யும
நிறுவெனங்களில் ஒரு தடலசிறந்த, பகழ்வபெற்ற நிறுவெனமைலாக குடவெத் இந்தியலா இண்டைரநநஷனல்
எக்ஸ்நசஞ்ச் கமவபெனி விளைங்கி வெருகிறது. 22 ஆண்டுகளைலாக இந்தியலாவின் மிகச் சிறந்த ஊரகளுக்குக் கூடை
ஸ்நடைட் பெலாங்க் ஆப் இந்தியலா, ஸ்நடைட் பெலாங்க் ஆப் திருவெலாங்கூர, ஸ்நடைட் பெலாங்க் ஆப் பிகலானீர அண்ட்
வஜெயப்பூர, ஸ்நடைட் பெலாங்க் ஆஃப் டஹெதரபெலாத் கிடளைகள் மூலமைலாக இந்தியரகள் நசமிக்க குடவெத்
இந்தியலா உறுதுடணயலாக இருந்து வெருகிறது.
இந்தியரகள் தங்கள் நசமிப்டபெத் தங்கள் தலாய்நலாட்டுக்கு அனுப்பெ ஒரு நமபெகமைலான நிறுவெனம
இல்லலாமைல் தவித்துக் வகலாண்டிருந்த நபெலாது, குடவெத் இந்தியலா 1979 ல் தன் நசடவெடயத் வதலாடைங்கியது.
இந்தியலாவுக்கு மைட்டுமின்றி, அவமைரிக்க, இங்கிலலாந்து, வஜெரமைனி, ஜெப்பெலான், இலங்டக, பிலிப்டபென்ஸ்,
சவூதி அநரபியலா, ஜெக்கிய அரபக் குடியரசு, பெஹ்டரன், நபெலான்ற நலாடுகளுக்கும டிரலாப்ட் மைற்றும வடைலக்ஸ்
மூலமைலாகப் பெணம அனுப்பம பெணியில் இன்று இந்தியரகளுக்குச் சிறந்த முடறயில் குடவெத் இந்தியலா
பெணியலாற்றி வெருகிறது.
1990 ல் ஈரலாக் பெடடைவயடுப்டபெத் வதலாடைரந்து இந்தியரகள் இந்தியலா திருமபிச் வசன்றநபெலாது.
அவெரகளிடைம டிரலாப்ட் வெலாங்கிய அத்தலாட்சி இல்லலாத நபெலாதிலும, அவெரகள் யலாவெரும இந்தியலாவில்
டிரலாப்ட் பெணத்டத வெலாங்கிக் வகலாள்ளை உதவி வசய்த ஒநர நிறுவெனம குடவெத் இந்தியரகள் குடவெத்
இந்தியலாவின் வெளைரச்சிக்கும, நமைன்டமைக்கும உறுதுடணயலாக இருக்கிறலாரகள். டிரலாப்ட், வடைலக்ஸ்
பெணமைலாற்றல் தவிர, டைலாலர, இந்திய ரூபெலாய் பெயணக் கலாநசலாடலகளும இந்த நிறுவெனத்தில்
விற்கப்பெடுகின்றன.
இங்கு பெணிபரியும யலாவெரும இந்தியரகளைலாக இருப்பெதலால் வெலாடிக்டகயலாளைரகளுடைன் அவெரகள்
வமைலாழியிநலநய நபெசி அவெரகளுடடைய நதடவெடயப் பூரத்தி வசய்ய முடிகிறது. முகமைலரச்சியுடைன்,
நசடவெ மைனப்பெலான்டமையுடைன் சிறந்த முடறயில் பெணியலாற்றும குடவெத் இந்தியலாவின் பெணியலாளைரகள்
வெலாடிக்டகயலாளைரகளின் எண்ணிக்டக அதிகரிப்பெதில் நபெலாற்றத்தக்க வெண்ணம பெலாடுபெடுகிறலாரகள்.
இந்த நிறுவெனத்தின் அதிகலாரிகள் அடனவெரும ஸ்நடைட் பெலாங்க் ஆஃப் இந்தியலாவின் 20 முதல் 30
ஆண்டுகள் பெணிபரிந்த அனுபெவெம மிக்கவெரகளைலாக இருப்பெது குறிப்பிடைத்தக்கது. குடவெத்திலிருந்து
இந்தியலாவுக்கு அனுப்பெப்பெடும அன்னியச் வசலலாவெணியில் மிகப் வபெரும பெங்கு குடவெத் இந்தியலாவின்
கிடளைகள் மூலமைலாகத்தலான் அனுப்பெப்பெடுகிறது.
இந்தியரகளின் நபெரலாதரடவெப் வபெற்ற இந்த நிறுவெனம இந்தியக் கடலநிகழ்ச்சிகள், விழலாக்
வகலாண்டைலாட்டைங்கள் முதலிவெற்றிற்கும நிதி உதவி வசய்து இந்திய ஒற்றுடமைக்கும, கடல வெளைரச்சிக்கும
ஆதரவெளிக்கிறது.
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லக்கி சுடலமைலான்:
இளைடமையில் கல் என்பெது பெழவமைலாழி.
பெடிப்ப, அறிடவெ வெளைரக்கவும ஒருவெரின் தகுதிடய நிரணயிக்கவும அளைவுநகலாலலாக இருப்பெது
வெலாஸ்தவெம தலான். ஆனலால், வவெறும பெடிப்பம மைட்டும திறடமைடயயும வவெற்றிடயயும தந்துவிடுமைலா?
அடிப்பெடடை கல்வி ஒவ்வவெலாருவெருக்கும நதடவெ. பெட்டைம வபெற்று நமைநல பெடிக்க முடியலாதவெரகளும,
வெசதி வெலாய்ப்ப கிடடைக்கலாதவெரகளும அதற்கலாக நசலாரந்து நபெலாக நதடவெயில்டல.
பெடிக்கலாத நமைடதகள் பெலடரயும இந்த நலாடு பெலாரத்திருக்கிறது. கலாந்தி, நநரு, அண்ணலா நபெலான்நறலார
பெடித்த நமைடதகள் என்றலால் கக்கன், கலாமைரலாஜ கருணலாநிதி முதல் கமைல் வெடர பெடிக்கலாத
சலாதடனயலாளைரகடளையும உதலாரணமைலாகக் கலாட்டைலலாம.
ஒரு வதலாழில் வதலாடைங்கவும அடத நடைத்தவும பெடிப்ப நதடவெதலான். அடதவிடை அதிகமைலாய்
நதடவெப்பெடுவெது அனுபெவெம! முயற்சி! கடுடமையலான உடழப்ப! திறடமை நதலால்வி கண்டு தளைரலாடமை!
ஊக்கம! நநரடமை! நலாணயம! அத்துடைன் வகலாஞ்சம அதிரஷ்டைமும கூடை.
இடவெ எல்லலாம இருந்தலால் ஒரு நலாள் உலடகநய ஆளைலலாம என்பெதிற்கு முன் உதலாரணமைலாய்
இருப்பெவெரகளில் குடவெத் லக்கி பிரிண்டிங் பிரஸ் உரிடமையலாளைர திரு.ஏ.சுடலமைலான் பெலாட்ஷலாவும ஒருவெர
என்றலால் அது மிடகயலாகலாது.
தஞ்சலாவூர மைலாவெட்டைம அய்யமநபெட்டடைடய நசரந்த இவெரது மூதலாடதயர விவெசலாய குடுமபெத்டத
நசரந்தவெரகள். ஒரு கலாலகட்டைத்தில் விவெசலாயம நலிவெடடையநவெ இவெருடடைய தகப்பெனலார. திரு.ஏ.அப்துல்
கபூர அவெரகள் இலங்டகக்குச் வசன்று அங்கு ஒரு ஹெலாரடுநவெர கடடையில் நவெடல பெலாரத்தலார.
பிறகு இனப்பிரச்டன வெந்த தமிழரகள் வவெளிநயற்றப்பெட்டைநபெலாது திரு.ஏ.அப்துல் கபூர வவெறும
டகயுடைன் ஊர திருமபெ நவெண்டியதலாயிற்று. என்னதலான் தஞ்டச –பஞ்டச என நிலங்கள் இருந்தலாலும
அவெற்றிலிருந்து சரியலான வெருமைலானம இல்லலாததலால் அவெர வசன்டனக்கு வெந்து பிரபெல வலதர
கமவபெனியில் வகலாள்முதல் வபெலாறுப்பெலாளைர Purchase Incharge பெதவியில் நவெடலக்கு நசரந்தலார.
நமைற்பெடி கமவபெனியில் நவெடலயில் இருந்தநபெலாது சுயவதலாழில் ஒன்டற ஆரமபித்து வசய்ய நவெண்டும
என்ற மைனத்தலாக்கத்தலால், பெகுதிநநரமைலாய் பெலாரட்னரஷிப்பில் வியலாபெலாரம வசய்ய ஆரமபித்து அது நன்றலாக
வெளைரந்த
நபெலாது
பெலாரட்னரின்
நமபிக்டக
துநரலாகத்தலால்
அந்த
பெலாரட்னரஷிப்பிலிருந்து
வவெளிநயற்றப்பெட்டைலார.
அன்று அவெர பெட்டை அனுபெவெம –இனி எந்த வதலாழில் வசய்வெது என்றலாலும-சிறியநதலா அல்லது
வபெரியநதலா- வசலாந்தமைலாய் வசய்யநவெண்டுநமை தவிர பெலாரட்னரகளுடைன் நசரந்துள்ளை எந்த ஒரு
வியலாபெலாரநமைலா, வதலாழிநலலா நவெண்டைலாம என்கிற தீரக்கமைலான முடிவுக்கு வெரடவெத்தது. அடதநய தலாரக
மைந்திரமைலாக தன் பிள்டளைகளுக்கும வசலால்லித் தந்திருக்கிறலார.
திரு. ஏ.அப்துல் கபூர அந்த ஏமைலாற்றத்தினலால் நசலாரந்துவிடைவில்டல. தலான் நன்கு அறிந்த ஹெலாரடுநவெர
வதலாழிடலநய வசய்யலலாம என்று வசன்டனயிநலநய முயற்சி வசய்துபெலாரத்து-நபெலாதிய வபெலாருளைலாதலார
வெசதி இல்லலாத கலாரணத்தினலால் வசலாந்த ஊர திருமபினலார.
பிறகு 1968-ல் வசலாந்த ஊரிநலநய (அய்யமநபெட்டடையில்) அவெர ஆரமபித்த லக்கி ஹெலாரடுநவெரஸ் இன்று
அந்த பெகுதி முழுவெதும மிகவும பிரபெலமைலான நிறுவெனம. நகலாடிக்கணக்கில் வியலாபெலாரம வசய்யும
அவெரகள், ஊருக்கும அந்த பெகுதிக்கும பெல வெடககளிலும உதவி வெருகின்றனர.
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அவெரின் மூத்த மைகன்தலான் திரு.ஏ.சுடலமைலான் பெலாட்ஷலா, அடுத்த இரண்டு மைகன்களைலான திரு.நஷக்
அலலாவுதீனும (சலாப்ஜி), திரு.முகமைது இலியலாஸீம ஊரில் வியலாபெலாரத்டத கவெனிக்க- சுடலமைலான் பெலாட்ஷலா
குடவெத்தில் வசலாந்த வதலாழில் ஆரமபித்து நமமைவெரகளுக்கு வபெருடமை நசரத்து வெருகிறலார.
பெள்ளியில் பெடிக்கும நபெலாநத சுடலமைலானின் உள்ளைத்தில் வியலாபெலார சிந்தடன ஊறிப்
நபெலாயிருந்தது.வபெரியவெரகள் கஷ்டைப்பெடுகிறலாரகநளை என்று அன்று நநரம கிடடைக்கும நபெலாவதல்லலாம
கடடையில் கவெனம வசலுத்த ஆரமபித்ததலால்-நமைல் பெடிப்பில் கவெனம இல்லலாமைல் நபெலாயிற்று.
இடடையில் வதலாழிலில் வதலாய்வு ஏற்பெடை அடத சரிகட்டை என்ன வசய்யலலாம என்கிற நயலாசடன
எழுந்தது. அந்த கலாலகட்டைத்தில் ஊர இடளைஞரகள் வவெளிநலாடு வசல்லும நமைலாகத்தில் அதுவும குறிப்பெலாய்
குடவெத் வசன்று நவெடல பெலாரக்க வசன்று வகலாண்டிருந்தனர.
1976 –ல் சுடலமைலான் பெலாட்ஷலா தன் மைலாமைலா மூலம விட்டு நவெடல விஸைலாவில், சரக்கு கப்பெலில் குடவெத்
வெந்தலார. முதலில் ஆபீஸ் டபெயனலாக ஒன்றடர வெருடைங்கள் ஓரிடைத்தில் நவெடல பெலாரத்தலார. பிறகு
பிரிண்டிங் பிரஸ்ஸில் நலபெரலாக நசரந்தலார. அங்கு நலபெர என்றலாலுமகூடை பிரஸின் நுணுக்கங்கடளை –
அதன் பெல பிரிவுகளிலும நவெடல பெலாரத்து-கற்று-பெடிப்பெடியலாய் வெளைரச்சி வபெற்றலார. பின்ப குடவெத்
டடைமஸ் பெத்திரிடக பிரஸ்ஸில் நவெடலக்கு நசரந்தலார.
அந்த சமையத்தில் அங்கு அதிக அளைவில் இருந்த பெலாகிஸ்தலானியரகள் வபெலாறலாடமையில் சுடலமைலான்
பெலாட்ஷலா வெளைரந்துவிடைக்கூடைலாது என்று வகலாடுத்த சிரமைங்களும, இடடைஞ்சல்களும அதிகம. அவெர
அடதவயல்லலாம வபெலாருட்பெடுத்தலாமைல் ``வசய்யும வதலாழிநல வதய்வெம’’ என்று கடுடமையலாய் உடழத்ததன்
பெலனலாய் அங்கு அவெருக்கு நல்ல அங்கீகலாரம கிடடைத்தது. இறுதியில் அவெருக்கு இடடைஞ்சல் வசய்து
அவெடர அங்கிருந்து விரட்டை முயற்சித்தவெரகள் எல்நலலாரும அங்கிருந்து வவெளிநயறிவிட்டைனர.
``நமமிடைம உடழப்பம,நநரடமையும, நலாணயமும தளைரலா மைனமும இருந்தலால் நம வெளைரச்சிடய யலாரலாலும
தடுத்துவிடை முடியலாது’’என்கிறலார சுடலமைலான்.
குடவெத் டடைமஸ் பெத்திரிடகயில் பெணிபரியும நபெலாநத அல்ரலாய் அல் ஆம அரபி பெத்திரிடகயிலும
வெலாய்ப்ப வெர- அனுமைதி வபெற்று –கலாடலயில் குடவெத் டடைமஸ், மைலாடலயில் அரபி பெத்திரிடக என
சடளைக்கலாமைல் 1979 முதல் 1998 வெடர சுமைலார இருபெது வெருடை கலாலங்கள் சுடலமைலான் உடழத்து சமபெலாதித்தது.
இன்று வசலாந்த பிரஸிற்கு மூலதனமைலாகியிருக்கிறது.
இரண்டு கமவபெனியின் மைட்டுமின்றி சுடலமைலான் தனியலாகவும சில சிறிய வதலாழில்களில் கவெனம
வசலுத்தினலார. வபெரிதலாக பெடிக்கலாமைல் வெந்தலாயிற்று. முன்நனற்றத்திற்கு அது தடடையலாக இருந்துவிடைக்
கூடைலாது. வஜெயித்துக் கலாட்டைநவெண்டும என்கிற உத்நவெகம, லட்சியமைலாயிற்று. மைனடத ஒருநிடலப்பெடுத்தி –
நவெறு எந்த நகளிக்டக வபெலாழுதுநபெலாக்கிலும திடச திருப்பெலாமைல்- எப்நபெலாதும உடழப்பம, உடழப்ப,
என உடழப்ப ஒன்நற தலாரகமைந்திரமைலாய் உடழத்தலார. அதன் மூலம கிடடைத்த சமபெலாத்யம வசலாந்த ஊரில்
வபெலாருளைலாதலார பெற்றலாக்குடறயலால் வதலாய்வெடடைந்திருந்த ஹெலாரடுநவெர வதலாழிடல வெளைரக்கவும உதவிற்று.
அந்த உதவியினலால் லக்கி ஹெலாரட்நவெரஸீம நவெகமைலாய் வெளைர ஆரமபித்தது.
ஊரில் ஹெலாரடுநவெர வதலாழில் நல்லமுடறயில் வெளைரச்சியடடைந்து நடைந்துவெர ``நீ தனியலாய் குடவெத்தில்
கஷ்டைப்பெட்டைது நபெலாதும, இங்கு வெந்து இந்த வதலாழிடல ஏற்று நடைத்து’’ என்று வீட்டினர அடழத்தனர.
ஆனலால் சுடலமைலானின் சிந்தடன, வசயல் எல்லலாம தலான் வெளைரந்து, கற்று, அனுபெவெப்பெட்டை பிரிண்டிங்
துடறயிநலநய இருந்தது. நவெடல பெலாரத்த இடைத்தில் தனக்கு கிடடைத்த அனுபெவெம மைற்றும
வதலாடைரபகடளை டவெத்துக்வகலாண்டு நலாநமை வசலாந்தமைலாய் ஏன் பிரஸ் ஆரமபித்து நடைத்தக்கூடைலாது என்ற
தலாக்கத்டத மைனதில் ஏற்பெடுத்தியது.
சுடலமைலான் யதலாரத்தவெலாதி, நபெரலாடசப்பெடுவெதில்டல, பெணத்டத ஒரு வபெலாருட்டைலாக மைதிப்பெதில்டல.
லலாபெம வெந்த நபெலாதும சரி, நஷ்டைம கண்டை நபெலாதும சரி ஒநர மைலாதிரி அணுகுமுடற, எளிடமை, நபெச்டசவிடை
வசயலில் அதிக தீவிரம , வீமப வபெலாய பித்தலலாட்டைத்டத அருகில் அணுகவிட்டைதில்டல. ஒருவெடர
பெலாரத்தவுடைநன இவெர நல்லவெர, வகட்டைவெர, வவெத்துநவெட்டு-வபெலாய் நபெரவெழி, கடத அளைப்பெலார என்று
கணித்துவிடும சலாதுரயம இவெரிடைம இயற்டகயிநலநய கடைவுள் தந்த வெரமைலாய் அடமைந்திருப்பெது
ஆச்சரயமைலான உண்டமை.
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பிரிண்டிங்தலான் தன் துடற என முடிவவெடுத்த பின்ப வசலாந்த வதலாழிலுக்கலாக அவெர
அவெசரப்பெடைவில்டல. அகலக் கலால் டவெக்கவில்டல. ஆற அமைர சிந்தித்து-அந்த வதலாழில் பெற்றி பெல
வவெளிநலாடுகளுக்கு வசன்று கற்று-பெல கண்கலாட்சிகளில் பெலாரடவெயிட்டு-பெல நவீன இயந்திரங்கடளை
வெரவெடழத்து-வசலாந்தமைலாய் முதலீடு வசய்து -2004 –ல் ஆரமபித்து குறுகிய கலாலத்திநலநய இன்று 100 க்கும
நமைற்பெட்டை இந்தியரகளுக்கு –குறிப்பெலாய் தமிழரகளுக்கு நவெடல தந்துவகலாண்டிருக்கிறலார.
பெல நகலாடி ரூபெலாய்கள் Turn Over வசய்து –குடவெத்தில் பெத்திரிடக அல்லலாமைல் தனியலார
இயக்கும பிரஸ்களில் இரணடைலாம இடைத்டத லக்கி பிரிண்டிங் பிரஸ் பிடித்திருப்பெது இந்தியரகளுக்கும,
தமிழரகளுக்கும வபெருடமை நதடித்தந்திருக்கும விஷயமைலாகும.
நமைலும,நமைலும விரிவெலாக்கப்பெட்டு வெரும இந்த பிரஸ்டஸை அரட்டடை அரங்க விசு நடிகர
விக்ரம,எம.எஸ்.விசுவெநலாதன் நபெலான்ற நம ஊர பிரபெலங்களும விஜெயம வசய்து பெலாரலாட்டியிருக்கின்றனர.
சிறந்த தரம, நியலாயமைலான கட்டைணம, தலாமைதமில்லலா விநிநயலாகம-இதுநவெ இவெரது வகலாள்டக.
எத்தடன வெளைரந்தலாலும கூடை சுடலமைலான் கடைந்துவெந்த பெலாடதடய மைறப்பெதில்டல. இந்த வெசதி
வெலாய்ப்பகள் திடீவரன வெந்துவிடைவில்டல எத்தடன எத்தடன கஷ்டைங்கள் நதலால்விகளில்
துவெண்டுவிடைலாமைல், தடடை கற்கடளை பெடிகற்களைலாக்கி கடைந்த வெந்த சுவெடுகடளை எப்நபெலாதும மைனதில் பெதித்து
டவெத்துள்ளைலார.
தலான் அடிமைட்டைத்திலிருந்து பெட்டை கஷ்டைங்கடளை உணரந்திருப்பெதலால் தன்னிடைம நவெடலபெலாரக்கும
வதலாழிலலாளைரகளின் கஷ்டைங்கடளையும உணரந்து அதற்நகற்றபெடி சமபெளைமும சலுடகயும அளித்து
அவெரகடளை மைகிழ்ச்சியலாக டவெத்திருக்கிறலார. இவெரிடைம முதலலாளி வதலாழிலலாளி என்ற நபெதமில்டல.
எல்நலலாடரயும வித்தியலாசமில்லலாமைல் அரவெடணத்து, நிடறவெலான தடடையில்லலா சமபெளைம வெழங்குவெதலால்
அவெரகளும ஆத்மைலாரத்தமைலாய் பெங்களிப்டபெ வசய்துவெருகிறலாரகள்.
``இந்த வவெற்றி அலுவெலரகளின் ஆத்மைலாரத்தத்தலாலும, கடின உடழப்பினலாலும கிடடைத்திருக்கிற கூட்டு
முயற்சி” என்று வபெருடமைப்பெடும சுடலமைலான் –அத்துடைன் ``வீட்டடைநய கவெனிக்கலாமைல் சதலா உடழப்ப
உடழப்ப என்றிருந்தலாலும கூடை முகம நகலாணலாமைல் ஊக்கமும, உற்சலாகமும தந்துவெருகிற மைடனவி
திருமைதி ரஜியலாவுக்கும இந்த வெளைரச்சியில் வபெரும பெங்குண்டு’’ என்று பூரிக்கின்றலார. இவெரகளுக்கு ஒரு
மைகள், இரண்டு என்று அளைவெலான குடுமபெம.
பெணம சமபெலாதிக்க எத்தடனநயலா வெழிகள்! எவ்வெளைநவெலா சமபெலாதிக்கிறலாரகள். சமபெலாதித்தடத தனக்கு,
தன் குடுமபெத்தலாரக்கு மைட்டுநமை என்று சுயநல வெட்டைத்திற்குள் இருப்பெவெரகநளை அதிகம.
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தனது சமபெலாத்தியம சமூகத்திற்கும, நலிந்நதலாருக்கும பெயன்பெடை நவெண்டும என்று வசயல்பெடுகின்ற
வவெகு சிலரில் நம லக்கி சுடலமைலானும ஒருவெர. குடவெத்தில் நடைக்கிற இந்திய, குறிப்பெலாக தமிழக கடல
மைற்றும கலலாச்சலார நிகழ்ச்சிகளில் லக்கி பிரிண்டிங் பிரஸ்ஸின் ஆதரவு வபெருமைளைவில் உள்ளைது நிஜெம.
சலாதி, மைத வமைலாழி,இன நவெறுபெலாடின்றி எல்நலலாருக்கும உதவிக்கரம நீட்டிவெரும சுடலமைலானின் பெங்கு
ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் நசடவெ அடமைப்பின் வசயல்பெலாடுகளிலும வபெருமைளைவில் உள்ளைது என்பெது இவெரது
வதலாண்டுள்ளைத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்கலாட்டு.
நக.நசலாமைசுந்தரம
``என்ஜினியரிங் பெடிக்க எனக்கு கிடடைத்த வெலாய்ப்பம, அதன் மூலம கற்றறிந்த வதலாழில் அறிவும,
வெலாழ்க்டகயில் முன்நனற நவெண்டும என்கிற உத்நவெகமும அதற்கலான கடுடமையலான முயற்சியுநமை
என்னுடடைய இந்த உயரவுக்கு கலாரணம!”
குடவெத்தின் பிரபெல அல்குடனமைலான் வஜெனரல் டிநரடிங்&கலாடிரலாக்டிங் கமவபெனியின் நிறுவெனங்களில்
ஒருவெரும சீனியர நமைநனஜெரும- சீனியர எலக்ட்ரிகல் என்ஜினியருமைலான திரு.நக.நசலாமைசுந்தரம தன்
அனுபெவெங்கடளை அடசநபெலாடுகிறலார.
குடவெத்தில் 36 வெருடைங்கள் அனுபெவெமுள்ளை சீனியர.
மையிலலாடுதுடறடய நசரந்த இவெர அங்நக பெள்ளி பெடிப்ப முடித்து, லநயலாலலாவில் இடடைநிடலயுமபிறகு நகலாடவெ பிஎஸ்பியில் 1958-ல் எலக்ட்ரிகல் என்ஜினியரிங்கும முடித்து அங்நகநய வலக்சரரலாக சில
மைலாதங்கள் நவெடலயும பெலாரத்தவெர.
அந்த நலாட்களில் தமிழகத்தில் ஐந்து வபெலாறியியல் கல்லூரிகள் மைட்டுநமை இருந்தன. அவெற்றில் இடைம
கிடடைப்பெது என்பெது அத்தடன சலாதலாரண விஷயமைல்ல.
``எனது தந்டத அட்வெநகட் திரு.குஞ்சிதபெலாதமபிள்டளை மைற்றும தலாயலார வசளைந்திரம அமமைலாள் இருவெரும
வகலாடுத்த ஊக்கம-உற்சலாகத்தினலாநலநய – நன்றலாக பெடித்து அங்கு இடைம வபெற முடிந்தது’’ என்று நசலாமு
தன் வபெற்நறலாடர நிடனவு கூரகிறலார.
1959-ல் வநய்நவெலி அனல்மின் நிடலயத்தில் பெயிற்சியில் நசரந்தவெர இரண்நடை வெருடைத்தில்
அசிஸ்வடைண்ட் எக்ஸிகியூவ் என்ஜினியரலாக பெதவி உயரவு வபெற்றலார.
வநய்நவெலியில் இவெருக்கு கிடடைத்த அனுபெவெம நல்ல அடித்தளைமைலாக அடமைந்தது. அங்கு UNESCO
Fellowship க்குகலாக இவெர நதரவு வசய்யப்பெட்டு ரஷ்யலாவில் –டைரநபெலா வஜெனநரட்டைரகள் பெற்றிய
பெயிற்சிக்கு அனுப்பெப்பெட்டைலார.
வநய்நவெலியிலிருந்து வெடை இந்தியலா-குறிப்பெலாக உத்திரபிரநதச பெவெர ஸ்நடைஷன் ப்ரலாஜெக்ட்டுகளுக்கு
நசலாமு அனுப்பெப்பெடிருக்கிறலார.
வநய்நவெலியில் நமைற்வகலாண்டு வெளைர வெலாய்ப்பில்டல என்கிற நிடலடமையில் அந்த நவெடலடய
விட்டுவிட்டு 1970 –ல் குடவெத் –மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி & வெலாட்டைர பரலாஜெக்ட்டுக்கு பரலாஜெக்ட்
என்ஜினியரலாக நசலாமு நதரவு வசய்யப்பெட்டைர.
இவெருடைன் இன்னும மூன்று தமிழ்நலாட்டு என்ஜினியரகளும நசரந்து SHUAIBA பரலாஜெக்டடை
வவெற்றிகரமைலாய் முடித்து பெலாரலாட்டு வபெற்றனர. அதன் கலாரணமைலாய் அந்த எலக்ட்ரிகல் ஸ்நடைஷனுக்கு
வசக்ஷன் வஹெட் ஆக வபெலாறுப்நபெற்று 18 வெருடைங்கள் பெணியலாற்றினலார.
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பிறகு AL.ZOUR South பெவெர ஸ்நடைஷனுக்கு மைலாற்றப்பெட்டு அங்கு தன் திறடமைடய நிரூபித்தலார.
1990 –ல் ஈரலாக் ஆக்ரமிப்பக்கு பின், திருமபி வெந்தநபெலாது அநத மைலாதிரி நவெடலயில் வதலாடைரவெதில் சலிப்ப
ஏற்பெட்டைது. ஏதலாவெது பதிதலாய் சலாதிக்க நவெண்டும என்கிற ஆரவெம எழ தனது குடவெத் பெலாரட்னர
திரு Khalid Al ghunaiman மைற்றும ஜெப்பெலான் என்ஜினியர திரு Hideaki Wajanabe - இருவெருடைனும நசரந்து
இக்கமவபெனி ஆரமபிக்கப்பெட்டு 70 நபெரகளின் உடழப்பில் இது வவெற்றிகரமைலாய் வசயல்பெட்டு வெருகிறது.
மின்சலாரம சமமைந்தமைலான கட்டுமைலானம பெழுதுபெலாரத்தல், விரிவெலாக்கம, இயந்திரம நிறுவுதல் இவெற்றுடைன்
ஜெப்பெலான் JOSHIBA கலாரப்பெநரஷனில் ஏஜெண்ட்டைலாகவும இக்கமவபெனி வசயல்பெட்டு வெருகிறது.
கமவபெனியில் முழுக்க முழுக்க கவெனம வசலுத்தி வவெற்றி கலாண்பெதில் மைடனவி திருமைதி நீலலாவின் பெங்கு
அதிகம என்றும, வீட்டுகலாரியங்கடளை திறமபெடை அவெர நிரவெகித்து அடமைதியலான சூழ்நிடல
ஏற்பெடுத்தியிருந்ததலாநலநய
தன்னலால்
சிறப்பெலாக
வசயல்பெடை
முடிந்தது
என்று
நசலாமு
வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
இவெரது மைகன் திரு. சிவெக்குமைலார கமவபெனியின் நிரவெலாகத்டத கவெனிப்பெதுடைன் திருச்சியில்
பிரபெலமைலான `பெணலாணலா லீவ்ஸ் வரஸ்டைலாவரன்ட்’ குடவெத் கிடளைடயயும நடைத்தி வெருகிறலார. திருமைதி கலாரகி
சிவெக்குமைலார இந்திய பெள்ளியில் ஆசிரிடய !
இவெரது மூத்த மைகள் திருமைதி ரலாதிகலா சுவெலாமிநலாதன் இந்தியன் கமயுனிடி ஸ்கூலில் டவெஸ்
பிரின்சிபெலாலலாக இருப்பெதுடைன் கடல மைற்றும வதலாண்டு கலாரியங்களில் தன்டன முழுடமையலாக
அரப்பெணித்து வெருகிறலார. இவெரது கணவெர திரு. சுவெலாமிநலாதன் SHUAIBA South பெவெர ஸ்நடைஷனில் சீனியர
வமைக்கலானிகல் என்ஜினியரலாயிருக்கிறலார.
நசலாமுவின் இடளை மைகன் வசளைந்தரயலாவும, அவெரது கணவெர கிருஷ்ணரலாய கலாமைத்தும டைலாக்டைரகள்,
எடின்பெரகில் இருவெரும பெணிபரிகின்றனர.
குடவெத்தில் முதன் முதல் தமிழ் அடமைப்ப ஆரமபித்து நடைத்தியதில் நசலாமுவுக்கு முக்கிய பெங்கு உண்டு.
மைகன் மைற்றும மைகளுக்கு,சலாதி-மைதம-வமைலாழி பெலாகுபெலாடில்லலாமைல் அவெர விருமபியபெடி வெலாழ்க்டக
அடமைத்து வகலாடுத்தது. இவெரது விசலால மைனதிற்கு ஒரு எடுத்துக்கலாட்டு.
சட் சட்வடைன வெரும நகலாபெம இவெருக்கு ஒரு பெலவீனம என்றலாலுமகூடை வெந்த சுவெடிநலநய அது
கலாணலாமைல் நபெலாய் இயல்பெலாகி விடுவெலார.
மைனிதலாபிமைலானம, உதவும குணம நதசப்பெற்று, தலாய்வமைலாழிப்பெற்றும வகலாண்டு –அலட்டைலில்லலா –
ஆரபெலாட்டைமில்லலா அறிவு களைஞ்சியமைலான திரு.நசலாமைசுந்தரம ஒரு நிடறகுடைம.
இரலாமைசலாமி வரட்டியலார;
பெடிக்கலாத நமைடத என பெலாரலாட்டைப்பெடுபெவெர ரலாமைசலாமி வரட்டியலார. இவெருக்கு இந்தியலாவில்
மைட்டுமில்டல, குடவெத் நலாட்டிலும வசல்வெலாக்கு.
குடவெத்தில் பெல நகலாடி ரூபெலாய்கள் Turn over ல் கலான்ட்ரலாக்ட் எடுத்து, 50 க்கும அதிகமைலான தமிழரகளுக்கு
நவெடல வகலாடுத்து வெருகிறலார.
ரலாமைசலாமியின் வசலாந்த ஊர நகலாவில்பெட்டி அருநக எம.துடரசலாமிபரம கிரலாமைம! இரண்டு சநகலாதரரகள்.
இரண்டு சநகலாதரிகளுடைன் இவெர கடடைக்குட்டி, சிரமைமைலான குடுமபெச்சூழல்,
1952 –ல் பிடழப்பக்கலாக தன் 17 வெயதில் பெரமைலாவுக்கு பெயணமைலானலார. அங்கு, கிரலாமப்டைன் கமவபெனியில்
தன் சநகலாதரருடைன் நசரந்து டைவெரடலனில் நவெடல! ஆரமபெத்தில் நலபெர! பிறகு பெடிப்பெடியலாய்
ஃநபெலாரநமைனலாக முன்நனற்றம!
1950 –ல் குடவெத் நலாட்டில் –ஓவெர வஹெட் டிரலான்ஸ்மிஷன் நவெடலடய நமைற்வகலாண்டிருந்த ஏநதலா ஒரு
வவெளிநலாட்டு கமவபெனி, அடத பெலாதியிநலநய விட்டுவிட்டுப் நபெலாய்விடை, இவெர அடத எடுத்து
வவெற்றிகரமைலாக முடித்துக் வகலாடுக்கநவெ , அரசலாங்கத்திற்கு சந்நதலாஷம!
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பதுப்பது கலான்ட்ரலாக்ட்கள் இவெருக்கு கிடடைக்க ஆரமபித்தன.
`ALKULAB & ramasamy’ என்கிற கமவபெனி ஆரமபித்து இன்று குடவெத்தில் எலக்ட்ரிக் மைற்றும
வடைலிநபெலான் நவெடலகளுக்கு இவெரகள் தலான் கலான்ட்ரலாக்ட்.
TCIL எனப்பெடும வடைலிகமயூனிநகஷன் இந்தியலா லிமிவடைட்டுடைன்
மிகப்வபெரிய டைவெர ஒன்டற இவெரகள் குடவெத்தில் நிறுவியிருக்கிறலாரகள்.

நசரந்து

ஆசியலாவிநலநய

சதலாம சண்டடைக்கு பிறகு குடவெத்தில் மின்சலாரம மைற்றும வதலாடலநபெசி மைங்கிப் நபெலாயிருக்க, மிக
விடரவெலாய் சரிபெண்ணி வபெயர எடுத்து இந்தியலாவிற்கு மைட்டுமில்டல தமிழகத்திற்கும வபெயர வெலாங்கி
தந்திருக்கிறலார இந்த ரலாமைசலாமி.
குடவெத் மைட்டுமின்றி வசளைதி, ஈரலாக்கிலும நிடறய ப்ரலாஜெக்ட்டுகடளை வசய்து முடித்திருக்கிறலார. மின்சலார
நவெடல மைட்டுமின்றி பெல அடணக்கட்டுகள், எட்டையபரம அருகிலுள்ளை பிரபெலமைலான ``எப்நபெலாதும
வவென்றலான்’’ நடைம இவெரது டகவெண்ணம தலான்.
நலாகலலாந்து, நமைற்கு வெங்கலாளைத்திலும இவெரது பெணி வதலாடைரகிறது. உலகம முழுவெதும நபெலாய்
கலால்பெதித்தலாலும கூடை இவெர தலான் பிறந்த ஊடரயும, மைலாவெட்டைத்டதயும மைறப்பெதில்டல.
இந்தியலாவில் நகலாவில்பெட்டியில் விஸ்வெநலாத ஜின்னரஸ் கலாட்டைன் மில்ஸ், லக்ஷ்மி அமமைலாள்
பெலாலிவடைக்னிக் நநஷனல் என்ஜினியரிங் கலாநலஜ. சலாரதலா டஹெயர வசகன்டைரி, இலவெச மைருத்துவெமைடன,
ஜின்னிங் நபெக்டைரி, வகலாடடைக்கலானலில் நஹெலாட்டைல்கள், ரகு இண்டைரநநஷனல் வடைல்லியில் ரியல்
எஸ்நடைட் பிசினஸ்.
ரலாமைசலாமி
வரட்டியலாருக்கு
இரண்டு
மைகன்கள்
மூத்தவெர
கிருஷ்ணமூரத்தி
அவமைரிக்கலாவில் BBA பெடித்துவிட்டு Indo Kuwait General Trading and Contracting’ கமவபெனிடய நிரவெகித்து
வெருகிறலார.
இடளையவெரலான அருணலாச்சலம, நகலாவில் பெட்டியிலுள்ளை நிறுவெனங்கடளை வபெலாறுப்நபெற்று நடைத்தி
வெருகிறலார.
இத்தடன வெளைரந்தலாலும, ரலாமைசலாமி அவெரகள் வரலாமபெவும எளிடமை! பெகட்டு கிடடையலாது. அதிரந்து
நபெசுவெதில்டல. இனிடமையலான சுபெலாவெம. பிறருக்கு உதவும தயலாளை குணம!
வெலாழ்க்டகயில் பெணம பிரதலானமைலாக இருந்தலாலும அது மைட்டும நபெலாதலாநத ! கலாலலாகலாலத்திற்கும வபெயர
வசலால்லுமபெடி ஏதலாவெது வசய்தலாக நவெண்டுநமை!
ரலாமைசலாமி வரட்டியலார நிடறநவெ வசய்திருக்கிறலார.
நகலாவில்பெட்டிக்கருநக இலவெச மைருத்துவெமைடன, இந்துக் நகலாவில்களுக்கு மைட்டுமின்றி கிறிஸ்தவெ மைலாதலா
நகலாயில், மைசூதி என்று ஏடழகளுக்கு உதவெல் என்று அரசியல் சலாரபில்லலாமைல் சமூக நசடவெயும வசய்து
வெருகிறலார. ஆன்மீக ரத்னலா- திருப்பெணிச் வசல்வெர என்கிற பெட்டைங்கள் இவெருக்குண்டு.
டிசமபெர 97, வதலாழில் முதலீடு இதழிலிருந்து.

77

தனனமபககக தமழரகள - பகத:32

ஆர.சி.சுநரஷ்
1990 வெடர இந்தியலாவிலிருந்து நகலாழி முட்டடைகள் வவெளிநலாடுகளுக்கு ஏற்றுமைதியலாகலாமைல் தலானிருந்தன.
அடத முதலில் ஆரமபித்து டவெத்தது. ஆ.சி.சுநரஷ் எனும கன்னியலாகுமைரிகலாரர.
குடவெத்தில் சப்டளையலாகும உணவு வபெலாருட்களில் வவெளிநலாட்டிலிருந்து இறக்குமைதி வசய்து நகலாடி
கணக்கில் பிசினஸ் பெண்ணி முன்னணியில் இருப்பெவெர இவெர.
வபெலாதுவெலாய் நமைது வீடுகளில், சின்ன வெயதிநலயிருந்து பெசங்கடளை, ``ஒழுங்கலாய் பெடி அப்நபெலாதலான்
நவெடலக்கு நபெலாக முடியும –நவெடல கிடடைக்கும’’ என்று அடித்து நவெடல தலான் பிரதலானம என்பெடத
மைனதில் பெதிய டவெத்து விடுகின்றனர.
இதனலால் நமைது நநலாக்கமும நவெடலதலான் என்ற அளைவில் அழுக்கப்பெட்டு விடுகிறது. அதற்கப்பெலால்
எந்த முயற்சியும இடளைஞரகளுக்கு எடுக்க முடியலாமைல் நபெலாய்விடுகிறது.
நவெடல என்பெது சரலாசரியலாயும பெலாதுகலாப்பெலாயும ஒரு சமபெளைத்டத தரக்கூடியது என்கிற அளைவில்டல.
ஆனலால் மைலாதசமபெளைம இன்டறய தினம எந்த அளைவிற்கு நபெலாதுமைலானதலாக இருக்கிறது?
``நவெடல என்பெடதநய குறிக்நகலாளைலாகக் வகலாள்ளைலாமைல் வசலாந்தமைலாய் பிசினஸ் ஆரமபித்தலால் நிடறய
சமபெலாதிக்கலலாம. நமமூரில் அதற்கலான வெலாய்ப்பகள் வரலாமபெ அதிகம’’ என்கிறலார.
பெட்டைதலாரியலான இவெர இதுவெடர தன் பெநயலாநடைட்டைலாநவெ தயலாரித்ததில்டல. நவெடலக்கலாக எங்கும
நபெலாய் நின்றதில்டல என்கிறலார.
இவெரது தந்டத ஆர.சி.தமபி அமபலிமைலாமைலாவின் மைடலயலாளை பெதிப்பெலான `சந்தமைலாமைலா’’ மைற்றும அதன்
ஆங்கில பெதிப்பிற்கும ஆசிரியரலாயிருந்தவெர.
அவெர சற்று வித்தியலாசமைலானவெர.
சின்ன வெயதிலிருந்நத மைகனிடைம அவெர ``நீ முடிகின்றவெடர பெடி. ஆனலால் யலாருக்கு கீநழயும நவெடல
வசய்யலாமைல் வசலாந்த கலாலில் நிற்கணும. வசலாந்தமைலாய் வதலாழில் வசய்யணும’’ என்று நபெலாதித்து அது
சுநரஷின் அடி மைனதில் ஆழமைலாய் பெதித்து விட்டைதலாம.
பெடிப்ப முடிந்ததும வதலாழில் கற்றுக் வகலாள்ளை நவெண்டி ஊட்டியில் ``டிமபெர’’ பிசினஸ்
ஆரமபித்திருக்கிறலார. இளைடமையிலிருந்நத சுநரஷிற்கு இடச என்றலால் உயிர. இவெரது தலாய், தங்டக
அமபலி எல்நலலாருநமை இடசஞலானம உள்ளைவெரகள். சுநரஷ் ஊட்டியில் ஓய்வு கிடடைக்குமநபெலாது அங்நக
மியூசிக் ட்ரூப்பில் பெலாடுவெதுண்டைலாம.
1977 –ல் குடவெத்திற்கு 14 நபெர அடைங்கிய இடசக்குழு ஒன்று நிகழ்ச்சி நடைத்த கிளைமபிற்று. அதில் ஒருவெர
எதிரபெலாரலாத விதமைலாய் பெயணிக்க முடியலாமைல் நபெலாக, கடடைசி நநரத்தில் அந்த சலான்ஸ் இவெருக்கு அடித்தது.
குடவெத்தில் நிகழ்ச்சி முடிந்து கிளைமபமநபெலாது ஏரஇந்தியலா விமைலானம நகலாளைலாறு கலாரணமைலாய் 24 மைணி
நநரம தலாமைதம.
அந்த இடடைநவெடளையில் –நிகழ்ச்சிடய ஏற்பெலாடு வசய்திருந்த திரு.நகடிபி நமைனன் இவெரது மைனடத
கடலந்து, நீ ஏன் ஊருக்கு திருமபிப் நபெலாகணும, இங்நகநய ஏதலாவெது நவெடல பெலாநரன்!” என்றிருக்கிறலார.
``இல்டல. இங்கு நவெடல பெலாரக்கும எண்ணத்தில் நலான் வெரவில்டல!”
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``பெரவெலாயில்டல. அந்த எண்ணத்டத இனி வெளைரத்துக்வகலாள். உனக்கு நலான் நவெடல வெலாங்கித்
தநரன்!” என்று நமைனன் தங்க டவெத்துவிட்டைலாரலாம.
குடவெத் இந்தியரகளுக்கு இந்த நமைனன்தலான் முன்நனலாடி அவெர பெல்லலாயிரக் கணக்கில் இந்தியரகடளை
குடவெத்திற்கு வெரவெடழத்து நவெடல வெலாங்கிக் வகலாடுத்திருக்கிறலார.
சுநரஷிற்கு நவெடல பெலாரக்க நவெண்டும என்கிற அபிப்ரலாயம இல்லலாவிட்டைலால் கூடை ``நவெடல
பெலாரப்பெவதன்றலால் எனக்கு பெலாங்கில்தலான் நவெண்டும’’ என்றிருக்கிறலார.
மூன்று மைலாதங்களில் அவெருக்கு குடவெத் நநஷனல் நபெங்கில் நவெடல ஏற்பெலாடைலாயிற்று. அதுவும வலட்டைர
ஆஃப் கிரடிட் எனப்பெடும எல்.சி.வசக்ஷனில்.
அரப நலாடுகளில் எண்வணய் மைட்டுமதலான் ஏற்றுமைதி. மைற்றபெடி ஜெனங்கள் உபெநயலாகிக்கும அத்தடன
வபெலாருட்களும இறக்குமைதிதலான். இந்த இறக்குமைதி சமைலாசலாரங்கடளை கவெனிக்கும வசக்ஷனில் சுநரஷ்
நவெடல பெலாரத்ததலால் அதன் நுணுக்கங்களும கஷ்டைங்களும அவெருக்கு அத்துபெடியலாயிற்று.
1980 சமையத்தில் இவெருக்கு பெயங்கர பெண வநருக்கடி
அடத எப்பெடி சமைலாளிப்பெது என்று நயலாசித்த தருணத்தில் ஏதலாவெது பிஸினடஸை வசய்தலால் என்ன என்று
நதலான்றிற்று.
எநதச்டசயலாக வரஸ்டைலாவரண்ட் ஒன்றில் நபெசிக் வகலாண்டிருக்குமநபெலாது சிக்கனுக்கு அப்நபெலாது பெயங்கர
டிமைலாண்ட் என்பெதும, அது கிடடைப்பெநதயில்டல என்பெதும சுநரஷிற்கு வதரியவெந்தது. அடத அவெரது
மைனது ஆரலாய ஆரமபித்தது.
நஹெலாட்டைல்கலாரர விடளையலாட்டைலாய் ``எனக்கு ஆயிரம கிநலலா சிக்கன் நவெணும . உன்னலால் சப்டளை
பெண்ண முடியுமைலா?’’ என்று நகட்க, சுநரஷ் சற்றும நயலாசிக்கவில்டல ``வயஸ்’’ என்று கிளைமபினலார.
அது அவெரது அப்பெலாவின் பெலாலிஸி. வெலாழ்க்டகயில் எந்த சந்தரப்பெத்திலும எதற்கும நநலா
வசலால்லக்கூடைலாது. லலாபெநமைலா-நஷ்டைநமைலா ஒரு நமைலாது நமைலாதி பெலாரத்துவிடை நவெண்டும-முயற்சிக்கு
தடடைகூடைலாது, தயக்கம கூடைலாது.
ஏநதலா ஒரு நவெகத்தில் ஒப்பக் வகலாண்டுவிட்டு சுநரஷ் சிக்கனுக்கலாக குடவெத் முழுக்க அடலய
ஆரமபித்தலார. ஓரிடைத்தில் ஆயிரம என்ன, ஐயலாயிரம கிநலலா தருகிநறன் என்றதும, உடைநன, வெண்டி
ஏற்பெலாடு வசய்து ரலாத்திரிநயலாடு ரலாத்திரியலாக கிநலலாவுக்கு பெத்து ரூபெலாய் லலாபெம டவெத்து அந்த
நஹெலாட்டைலில் வகலாண்டுநபெலாய் இறக்கினலார.
ஒநர நலாளில் பெத்தலாயிரம லலாபெம!
இது அவெரது முயற்சியின் வவெற்றி, சமைநயலாசிதம, சுறுசுறுப்ப, பத்திசலாலித்தனம இவதல்லலாம அவெடர
அன்று நவெகமைலாய் வசயல்பெடை டவெத்தன.
அன்று இரவு அவெருக்கு தூக்கமில்டல. ஞலாநனலாதயம நதலான்றிற்று. ஏன் குடவெத் முழுக்க நலான் ஆரடைர
பிடிக்கக் கூடைலாது?
எல்லலா நஹெலாட்டைல்களிலும அவெருக்கு ஏக வெரநவெற்ப. ``விடல குடறவெலாயும தரமைலாயும சப்டளை
பெண்ணுவெதலானலால் உங்களுக்கு ஆரடைர தருகிநறலாம’’.
அடத அவெர வகட்டியலாய்ப் பிடித்துக் வகலாண்டைலார.
அதன்பிறகு பெலாரடைனருடைன் கமவபெனி ஆரமபித்து இருநூறுக்கும அதிகமைலான உணவு வபெலாருட்கடளை
குடவெத்தில் சப்டளை வசய்து வெருகிறலார.
1982 –ல் இவெருக்கு திருமைணம, மைடனவி நளினி இவெருக்கு பெக்கபெலம, நசலாரவெடடையும நபெலாவதல்லலாம
மைடனவி உற்சலாகம தந்து தூக்கிவிட்டிருக்கிறலார.
இவெரது நவெகமைலான வெளைரச்சிக்கு என்ன கலாரணம?
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``ஒரு வபெலாருடளை ஒரு நஹெலாட்டைலுக்கு சப்டளை பெண்ணுமநபெலாது அதனுடைன் சமபெந்தப்பெட்டை ஸ்பூன்,
டிஷ்யூ பெல்குத்தும குச்சி, ஷலாநஷ, மில்க் பெவுடைர இப்பெடி எல்லலாவெற்டறயும நதடவெ அறிந்து சப்டளை
பெண்ணிநனன் இதனலால் ஒவ்வவெலாரு வபெலாருளுக்கும ஒவ்வவெலாரு இடைத்தில் நஹெலாட்டைல்கலாரரகள்
அடலவெது மிச்சப்பெட்டைது. என்னிடைம வெந்தனர. அப்பறம தரம! சப்டளை!
அடுத்த கலாரணம – எனது நவெகம
பிறரிடைம ஆரடைர பெண்ணினலால் பெத்துமைணி நநரத்தில் கிடடைக்கும என்றலால் நலான் அநத வபெலாருடளை
இரண்டு மைணி நநரத்தில் சப்டளை வசய்நவென்!” ஆரமபெத்தில் சிங்கப்பூர ஹெலாங்கலாங், நியூசிலலாந்து,
அவமைரிக்கலா என்று வபெலாருட்கடளை இறக்குமைதி வசய்தவெருக்கு `ஏன் இந்தியலாவிலிருந்து இறக்குமைதி
வசய்யக்கூடைலாது?’ என்று நதலான்றிற்று.
வவெளிநலாட்டினருக்கு கிடடைக்கும பெலன் நம நலாட்டிற்கும கிடடைக்கட்டுநமை என்கிற நலாட்டுப்பெற்று!.
அப்பெடித்தலான் முட்டடைடய இந்தியலாவிலிருந்து முதன் முதலில் ஏற்றுமைதி வசய்ய டவெத்தலார. 1990
ஆரமபித்த முட்டடை ஏற்றுமைதி-இன்று உலகத்திநலநய இந்தியலா மூன்றலாவெது இடைத்தில் உள்ளைது.
குடவெத்தில் இவெரது கமவபெனியில் 300 நபெரகளுக்கு நமைல் நவெடல வசய்கின்றனர.
சுநரஷ் தன் லலாபெத்தில் ஐமபெது சதவிகிதத்டத நமமூரில் கஷ்டைப் பெடுபெவெரகளுக்கு உதவுவெதற்கும,
பெடிப்ப வெசதி, நகலாயில், திருமைண உதவிக்கும வசலவிட்டு வெருகிறலார.
இந்த உலகத்திநலநய வபெரிய சந்நதலாஷம, பிறகுக்கு உதவி வசய்து அவெரகளின் குடற நபெலாக்கி
பெலாரப்பெதுதலான்.
சுநரஷின் ஹெலாபி-நபெலாட்நடைலா எடுப்பெது. மியூசிக் இவெரது வீக்னஸ் என்கிறலார.
சுநரஷ் நகலாயமுத்தூர கலாரமைடடையில் Golden Frice எனும உருடளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் கமவபெனி வபெரும
முயற்சியில் ஆரமபித்து இன்று அது வவெற்றிகரமைலாய் இயங்கி வெருகிறது. இதன் கலாரணமைலாய்
உருடளைகிழங்கு சலாகுபெலாடியலாளைரகளுக்கு நல்ல லலாபெம.
நலாட்டுப்பெற்று, முயற்சி, வசயல்திறம, உடழப்ப, பிறருக்கு உதவுதல், துணிச்சலலான அணுகுமுடற,
எளிடமை எல்லலாநமை சுநரஷ் அவெரகளின் வவெற்றி ரகசியமைலாய் பெளிச்சிடுகின்றன.
வதலாழில் வெணிக முதலீடு, 1998 ஜெனவெரி.
சிரிஸ்:
`ஒவ்வவெலாரு மைனிதனின் வவெற்றிக்குப் பின்னும ஒரி வபெண் இருக்கிறலாள்' என்கிற வமைலாழி என் அளைவிலும
உண்டமை என்நபென். அதுவும ஒரு வபெண் மைட்டுமைல்ல அமமைலா, மைலாமியலார, மைடனவி என்று மூவெர.
கஷ்டைமைலான நிடலடமையில் இருந்தநபெலாது உறவுகளும, நட்பகளும டகவகலாடுத்தது எனது வவெற்றிக்கு
பெடிகளைலாக அடமைந்தது.
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`குடவெத்தில் அல் கபெலாண்டி இண்டைரநநஷனல் குரூப்பின் பெலாரட்னரும நிரவெலாக இயக்குனருமைலான
திரு.சிரிஸ் தன் அனுபெவெங்கடளை அடசநபெலாடுகிறலார.
`மைரச்நசன்ட் நநவி ஷிப்பில்’ பெணிபரிந்த அப்பெலா சிரிஸின் இரண்டைலாம வெயதிநலநய இறந்துவிடை,
அதன்பின் இவெடர பெடிக்க டவெத்து ஆளைலாக்கினது. தபெலால் தந்தி துடறயில் பெணியலாற்றிய அமமைலாவும
தலாத்தலா பெலாட்டியும.
வியலாபெலார சிந்தடன பெள்ளி பெருவெத்திநலநய சிரிஸின் உள்ளைத்தில் ஊறியிருந்தது. தன் வசலவுக்கலாக
தலாடய அதிகம வதலாந்தரவு வசய்யக் கூடைலாது என்று ஆறலாம வெகுப்ப முதநல தீபெலாவெளி சமையத்தில்
பெட்டைலாசுகள் விற்பெடன வசய்து பெணம சமபெலாதித்திருக்கிறலார.
வசன்டன வசயின் பெலாட்ரிக்ஸ்ஸில் ஸ்கூல் முடித்தவெருக்கு நமைநல பெடிக்க விருப்பெமில்டல.
எண்ணவமைல்லலாம வியலாபெலாரத்திநலநய இருந்தது. வீட்டினரின் நிரப்பெந்தத்தலால் டி.பி.வஜெயின்
கல்லூரியில் பி.எஸ்ஸி.(கணிதம) நசரந்தவெர, முதல் வெருடைத்நதலாடு வவெளிநய வெந்து விளைமபெர கமவபெனி
ஒன்றில் நசரந்து பெனியலாற்ற ஆரமபித்தலார.
சின்ன வெயது முதநல நட்பெலாக இருந்த இவெரது மைடனவி ஷலாலினிடய திருமைணம வசய்துவகலாள்ளை
விருமபியநபெலாது``குடறந்தபெட்சம பெட்டைபெடிப்ப முடித்தலால்தலான் எங்கள் வபெண்டண தருநவெலாம’’ என்று அவெரகள்
தரப்பில் கறலாரலாய் வதரிவிக்கசிரிஸீக்கு அது ஒரு திருப்பமுடனயலாக அடமைந்தது. லநயலாலலா கல்லூரியில் விஷஷூவெல் கமயூனிநகஷன்
பெடித்து அதன் மூலம கிடடைத்த வதலாடைரபகடளை டவெத்து நண்பெரகளுடைன் நசரந்து 1994 –
ல் TAURUS கமயூனிநகஷன்ஸ் எனும விளைமபெர கமவபெனிடய ஆரமபித்தலார. விளைமபெரப் பெடைங்கள்,
விடளையலாட்டு மைற்றும சில நட்சத்திர நிகழ்ச்சிகள் தூரதரஷனிலும, சன் டி.வி.யிலும வகலாடுத்ததில்
இவெருக்கு நல்ல வபெயர . சமபெலாத்யமும, சிறந்த தயலாரிப்பெலாளைர என்கிற விருது பிரசிவடைன்ஸி கல்லூரி
மூலமும கிடடைத்தது.
சிரிஸின் பிசினஸ் வெலாழ்வில் ஒரு சீரலான நிடலடமை என்றுநமை இருந்ததில்டல. முன்நனற்றம,
பின்னடடைவு, லலாபெம –நஷ்டைம என்று மைலாற்றி மைலாற்றி தலாக்கும நபெலாவதல்லலாம சிரிஸ் தன்னமபிக்டகடய
மைட்டும இழப்பெதில்டல. வதலாடைரந்து நபெலாரலாடிக் வகலாண்நடையிருப்பெலார.
எல்லலாம சுமூகமைலாய் நபெலாய்க் வகலாண்டிருக்குமநபெலாது சில டபெனலான்ஸ் கமவபெனிகளின் வீழ்ச்சியலால்
இவெரது வதலாழிலுக்கு வபெரிய அடி! முதலீடு, வெரநவெண்டிய பெணவமைல்லலாம முடைங்கிவிடை, 20
ஊழியரகடளைக் வகலாண்டை இவெரது கமவபெனிடய மூடைநவெண்டி வெந்தது.
என்ன வசய்வெது என்று பரியலாமைல் தவிப்பிலிருந்த நபெலாது, இவெரது மைலாமியலார, ``எக்கலாரணம வகலாண்டும
தளைரந்து விடைலாதீரகள். உங்களுக்வகன்று நிச்சயம ஒரு உன்னத இடைம இருக்கிறது’’ என்று ஆறுதல்
பெடுத்தினலார. ``வசன்டனயிநலநய இருந்தலால் உங்கள் மைனது தளைரந்து நபெலாகும. நபெசலாமைல் எங்களுடைன்
குடவெத்திற்கு வெந்துவிடுங்கள். இங்கு ஏதலாவெது நவெடல நதடிக் வகலாள்ளைலலாம’’ என்று அடழப்ப
விடுத்தலார.
இப்ரலாஹிம, எஸ்.அகமைதி எனும நல்ல உள்ளைம வகலாண்டைவெர தனக்கு விசலா வகலாடுத்தநதலாடு இல்லலாமைல்தனது டிநரடிங் கமவபெனியில் குடறந்த சமபெளைம என்றலாலுமகூடை நவெடலயும தந்தடத சிரிஸ்
நன்றிநயலாடு நிடனவு கூரகிறலார.
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சிரிஸ் தனக்கு அனுபெமுள்ளை விளைமபெரத் துடறயில் குடவெத்தில் நவெடல நதடை –இவெர Over qualified என
ஒதுக்கப்பெட்டைலார. இருந்தலாலும நல்ல நவெடலக்கலாக அடலந்து வவெறுத்துப்நபெலாய் ஊர திருமபிவிடைலலாம
என்று முடிவு எடுக்குமபெடி ஆயிற்று.
அந்தச் சமையம இவெருக்கு டிடரவிங் டலவசன்ஸ் கிடடைக்கநவெ (குடவெத்தில் டலவசன்ஸ் கிடடைப்பெது
அத்தடன எளிதல்ல) கலார எடுத்துக்வகலாண்டு வபெலாருட்கடளை வெலாங்கி கமவபெனி கமவபெனியலாக ஏறி
விற்கலலாம என்கிற வதமப வெந்தது.
``நடைப்பெவதல்லலாம நன்டமைக்நக’’ என்று மைடனவி வகலாடுத்த நமபிக்டகயும அவெருக்கு பெலமைலாக
இருந்தது.
ஏறக்குடறய இவெடரப் நபெலாலநவெ மைனமுடடைந்து தன் நலாட்டுக்குத் திருமபிப்நபெலாகும
எண்ணத்திலிருந்த FADI னும நஜெலாரடைலானியரின் சந்திப்பம நட்பம இவெருக்கு கிடடைத்தது மிக வபெரிய
திருப்ப முடனயலாக அடமைந்தது.
இருவெரும நசரந்து AL QABANDI group மூலம தனி பிரிவு ஆரமபித்து குடவெத்திலுள்ளை அவமைரிக்கன்
ஏரநபெலாரஸைஸுக்கு நவெண்டிய வபெலாருட்கடளை விநிநயலாகிக்க ஆரமபித்து இன்று அது மிக பிரமமைலாண்டைமைலாய்
வெளைரந்திருக்கிறது.
எம.பி.ஏ.பெடித்த மைடனவி ஷலாலினி கமவபெனியின் நிதி நிடலடமைய பெலாரத்துக் வகலாள்ளை, டமைத்துனர
இக்கமவபெனியின் ஓமைன், கத்தலார, துபெலாய், ஈரலாக் நபெலான்ற வெடளைகுடைலா நலாடுகளில் உள்ளை பிரிவுகடளை
கவெனித்துக் வகலாள்ளை – நகலாடிக்கணக்கில் வெருமைலானம ஈட்டுகிறது இந்த நிறுவெனம.
உணவு வபெலாருட்கள் விநிநயலாகத்திலும இக்கமவபெனி கலால் பெதிக்க இருக்கிறது.
சிரிஸ் தமபெதியரகளுக்கு இரண்டு மைகன்கள் அளைவெலான- வெளைமைலான குடுமபெம!
``யலாருநமை தனி ஒருவெரலாய் இருந்து வவெற்றி வபெற்றுவிடை முடியலாது. பெலரின் ஒத்துடழப்ப நதடவெ. எனக்கு
வெழிகலாட்டியலாக இருந்தது ரலாஜெஷூவ்கலாந்தி எனும இடளைஞர. மைல்டி மில்லியனரலான அவெரிடைமிருந்து
நிடறய
பிசினஸ்
விஷயங்கடளை
கற்றுக்
வகலாண்டிருக்கிநறன்.
எந்தத்
தருணத்திலும
தடலக்கனமில்லலாமைல் எளிடமையலாக, மைற்றவெரகடளையும மைதித்து, நடைக்க நவெண்டும என்பெது
அவெரிடைமிருந்து நலான் கற்று கடடைபிடிக்கும விஷயம.
தன் வதலாழிலில் உறுதுடணயலாக இருக்கும திருவெலாளைரகள் சுனில்நமைனன், நமைத்யூதலாமைஸ், மைனீஷ்நஜெலாசப்
மைற்றும அவமைரிக்கலாடவெச் நசரந்த டமைல்ஸ் நரலாகரஸ் நபெலான்நறலாருக்கு சிரிஸ் நன்றி நவில்கிறலார.
எளிடமை, எளிதில் பிறடர கவெரும நபெச்சு, பெழக்கவெழக்கம, கடின உடழப்ப, எந்த சூழ்நிடலடயயும
எதிரவகலாள்ளும துணிவு என்று இவெரிடைம உள்ளை சிறப்ப பெண்பகடளை அடுக்கிக் வகலாண்நடை நபெலாகலலாம.
சினிமைலா நலாயகன் நபெலான்ற கவெரச்சியலான உடைல்வெலாகு வகலாண்டை இவெருக்கு நடிகரகள் விஜெய், சூரயலா
எல்லலாம கல்லூரி நண்பெரகள்.
கஷ்டைம அனுபெவித்து –உணரந்து வெளைரந்து வெந்துள்ளை சிரிஸ் தலான் கடைந்து வெந்த பெலாடதடய மைறக்கலாமைல்
ஏடழ எளியவெரகளுக்கு நநரலாகவும Frontliners அடமைப்ப மூலமும உதவி வெருகிறலார.
எம.நலாகபூஷணம:
எந்த ஒரு பிரச்சடன என்றலாலும பெயந்து ஒதுங்கி விடைலாமைல் அல்லது தள்ளி டவெக்கலாமைல் துணிச்சலுடைன்
நநரிடை நவெண்டும. ஒரு சிக்கல் ஏற்பெடுமநபெலாது பெதற்றமில்லலாமைல் –ஆரபெரிப்பில்லலாமைல்
சமபெந்தப்பெட்டைவெரகடளை சந்தித்து அலசி ஆரலாய்ந்து- நபெசி சுமூகமைலாய் முடிவு எடுப்பெது குடவெத்தில் நரங்க்
வஜெனரல் டிநரடிங் –கலாண்டிரலாக்டிங் கமவபெனியின் நிறுவெனரும –நமைநனஜிங் டடைரக்டைருமைலான
திரு.நலாகபூஷணம அவெரகளின் சிறப்ப.
வசன்டன அமபெத்தூடரச் நசரந்த நலாகலா பிவரசிவடைன்ஸி கல்லூரியில் பி.எஸ்ஸி, இயற்பியலும பிறகு
எம.ஐ.டி.யில் என்ஜினியரிங்கும முடித்து 1975 –ல் வநய்நவெலி என்.எல்.சி.யில் நசரந்தலார.
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இங்கு எக்ஸிகியூட்டிவ் என்ஜினியரலாக பெணியலாற்றிய சமையம 1982 –ல் குடவெத் வெந்து முதலில் பெலாப்-கலாக்
எனும வஜெரமைன் கமவபெனியில் நசரந்தலார.
பிறகு 1984 –ல் ISCO அப்நபெலாது இந்த கமவபெனி பதிதலாய் கலாண்டைரலாக்டிங் டிவிஷன் ஆரமபித்திருக்க
அதன் வெளைரச்சிக்கு கடுடமையலாய் உடழத்து தனது திறடமைடய நிரூபித்தலார. 1500 நபெரகளுக்குநமைல்
பெணிபரிந்த அக்கமவபெனியில் எந்த வதலாழிலலாளைர பிரச்சிடன என்றலாலும இவெடர அனுப்பி தீரத்து
டவெக்கிற அளைவிற்கு இவெருக்கு நல்ல வபெயர. நலாகலாவும நடுநிடலடமையுடைன் வசயல்பெட்டு
பிரச்சிடனகடளை முடித்து டவெப்பெலார.
குடவெத்தில் ஸ்பிக் கமவபெனி கலாலூன்றுவெதிற்கு நலாகலா தன் கமவபெனி மூலம பெலாலமைலாயிருந்திருக்கிறலார.
சதலாம சண்டடை சமையம தனக்கு கீழ் பெணியலாற்றியவெரகளுக்கு உதவெவும- பெலாதுகலாப்பெலாய் அவெரகடளை
ஊருக்கு அனுப்பி டவெக்கவும தனது உடைடமைகடளை விற்று பெணம வகலாடுத்தது. இவெரது
வதலாண்டுள்ளைத்திற்கு சலான்று.
தன் திறடமை, உடழப்ப இவெற்டற பிறருக்கலாகநவெ வகலாடுத்துக் வகலாண்டிருக்க நவெண்டுமைலா என்கிற
நகள்வி எழ நலாகலா தன் அனுபெவெம –வதலாடைரபகடளை டவெத்து இந்த நரங்க் கமவபெனிடய ஆரமபித்து
தற்நபெலாது இது 200 நபெரகளுக்குநமைல் நவெடல வகலாடுத்து சிறப்பெலாக இயங்கி வெருகிறது.
திருமைதி ரஞ்சிதம நலாகலா குடுமபெத்டத நிரவெகித்து, இவெர முழுநநரம வதலாழிடல கவெனிக்க பெக்கபெலமைலாய்
இருப்பெடத வபெருடமையுடைன் நிடனவுகூரகிறலார. இவெரகளைது மைகள் லண்டைனில் மைருத்துவெரலாயிருக்கிறலார.
மைகன் வபெலாறியலாளைர! தன் வெருமைலானத்தில் கணிசமைலான பெகுதிடய வதலாண்டு நிறுவெனங்களுக்கு
அளித்துவெரும நலாகலா, குடவெத்தில் பெலவித கடலநிகழ்ச்சிகளுக்கும துடணயலாயிருக்கிறலார, பெலாரதி கடல
மைன்றம, தமிழ்நலாடு வபெலாறியலாளைர சங்கம நபெலான்றவெற்றின் தடலவெரலாக சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டைவெர.
ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் நசடவெ அடமைப்பின் ஆநலலாசகரும கூடை.
திருமைதி-திரு.முத்துக்கிருஷ்ணன்:
``இடறவெனின் பெடடைப்பில் ஏற்றத்தலாழ்வு கிடடையலாது. எல்நலலாடரயும சமைமைலாக பெலாரக்கணும பெடிப்பபெணம-பெதவிடயவிடை மைனிதலாபிமைலானம முக்கியம கடைவுள் எங்களுக்கு எல்லலா வெசதிகளும
வகலாடுத்திருக்கிறலார. அவெருக்கு நலாம திருப்பி எதுவும வசய்வெதில்டல. வசய்யவும முடியலாது. நமைக்கு
சுற்றிலும கஷ்டைப்பெடுபெவெரகளுக்கு வசய்யும நசடவெதலான் கடைவுளுக்கு நலாம கலாட்டும நன்றி’’ என்கிற சீரிய
வகலாள்டகயுடைன் வசயல்பெட்டு வெருகிறலாரகள் திரு.முத்துக்கிருஷ்ணன் திருமைதி. ரமைலா தமபெதியினர.
India International School ல் தடலடமை ஆசிரிடயயலான இவெர தமிழ்நலாட்டில் தஞ்சலாவூர மைலாவெட்டைத்தில்
உடமையலாள்பரத்டத நசரந்தவெர. இடச வெளைரப்பில் முக்கிய பெங்கு வபெற்றுள்ளை தியலாகரலாஜெரின் சிஷ்யரகள்
வெலாழ்ந்த ஊர அது.
ரமைலா சநகலாதரருடைன் பிறந்த இரட்டடையர. அப்பெலா விவெசலாயம பெலாரத்தலாலும கூடை அமமைலா இடசயில்
நலாட்டைம வகலாண்டு கற்று- கச்நசரிகல் பெல வசய்து பெலாகவெத திலகம என்கிற பெட்டைம வபெற்றவெர. தலாயின்
இடசஞலானம ரமைலாவிடைமும சிறுவெயதிலிருந்நத வதலாற்றிக் வகலாண்டிருந்தது.
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ரமைலா பி.ஏ.ம பி.எட்ம முடித்ததும திருமைணமைலாகி 1975 ல் குடவெத் வெந்தலார. கணவெர திரு.முத்துக்கிருஷ்ணன்
ஜெனலாதிபெதி அப்துல்கலலாம பெடித்த எம.ஐ.டியில் என்ஜினியரிங் பெடித்து KNPC யில் Lead Engineer ஆக
பெணிபரிபெவெர.
சிறந்த மைனிதலாபிமைலானி எளிடமையும உதவும குணமும வகலாண்டைவெர. கீழ்மைட்டைம –நமைல்மைட்டைம என
பெலாரக்கலாமைல் எல்நலலாருக்கும எல்லலா நநரத்திலும உதவி வெருபெவெர. ஒவ்வவெலாரு உயிரிலும கடைவுள்
இருக்கிறலார என நமபவெர. பிறரின் திறடமைகடளை மைதிப்பெவெர. ரமைலா நபெலாலநவெ இவெரிடைமும
நபெலாலித்தன்டமை கிடடையலாது.
எவெடரப் பெற்றியும தப்பெலாய் நபெசுவெதில்டல வபெலாய்பறங்கூறுதல் கிடடையலாது. பிறர நலத்திற்கு
முன்னுரிடமை வகலாடுத்து-அதன் பிறநக தனது நதடவெகடளைப் பெற்றி சிந்திக்கும முத்துடவெ கணவெரலாக
வபெற்றது தனது பெலாக்கியம என்று ரமைலா வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
மைகன் திலீப்பம மைகள் கலாயத்ரியும வகலாஞ்சம வெளைரும வெடர அவெரகளைது பெரலாமைரிப்பிற்கலாக தன்டன
அரப்பெணித்துக் வகலாண்டை ரமைலா 1984 Indian school ல் பெணிக்கு நசரந்தலார.
2002 முதல் மைங்கலாஃப் பெள்ளி!
நதடவெயலானவெரகளுக்கு
பெணம –வபெலாருள் வகலாடுத்து விட்டு ஒதுங்கிவிடுபெவெரகள் உண்டு. பெணம –வபெலாருளுடைன் நநரலாக
பெலாதிக்கப்பெட்டைவெரகளிடைம வசன்று நசடவெ வசய்வெது இவெரது பெழக்கம. குடவெத்தில் ஊனமுற்றவெரகள்
பெள்ளிக்கு வசன்று அங்கு வசயல்பெடை முடியலாமைல் இருக்கும பிள்டளைகளுக்கு நவெண்டிய ஒத்தலாடச வசய்து,
பெலாட்டுப்பெலாடி அவெரகடளை மைகிழ்விப்பெதில் தனக்கும மைகிழ்ச்சி கிடடைக்கிறது என்கிறலார. அது மைலாதிரி
பெலாட்டுப்பெலாடுவெதில் அவெரகளுக்கும குணம கிடடைப்பெதலாய் பெள்ளியினர வதரிவிக்கின்றனர.
இடச, பெலாட்டு, நடைனம, நலாடைக நடிப்ப நபெச்சுதிறடமை இவெற்றுடைன் ரமைலா வீடணயும வெலாசிப்பெலார. நசடல
டிடசனும வசய்கிறலார.
நவெடல- பிசினஸ்-வபெலாதுவெலாழ்வில் கவெனம வசலுத்துபெவெரகளுக்கு குடுமபெ வெலாழ்வில் அடமைதியும
சந்நதலாஷமும கிடடைக்கலாமைல் நபெலாவெதுண்டு இவெரகள் அதற்கு விதிவிலக்கு.
இருவெருநமை ஒநர மைலாதிரியலான சிந்தடனயிலும வசயலிலும இருப்பெதலால் மைனத்தலாங்கல்கநளைலா
பிரச்சடனகநளைலா வெருவெதில்டல என்று மைகிழ்கிறலாரகள்.
முத்து தனது குரு நபெலான்ற தலாசரி அங்கிள் கூற்றுப்பெடி மைடனவிக்கும 50-50 வபெலாறுப்பகள் –சுதந்திரம
பிரித்து வகலாடுத்திருப்பெதலால் குடுமபெத்தில் பிரச்சடன வெர பெணம தலான் முக்கிய கலாரணமைலாக இருக்கும.
பெணத்திற்கு முக்கியவெத்துவெம தரலாமைல்-பெரஸ்பெர நமபிக்டகயுடைன் –நவெறுபெலாடில்லலாமைல் பெழகுமநபெலாது
மைனஸ்தலாபெநமை வெருவெதில்டல’’.
மைகன் திலீப் தற்நபெலாது USA யில் M.S (Engineer) கலாயத்ரி Bio Engineering +P.hd USA வில் வசய்துவெருகிறலார.
சுமுகமைலாய் குடுமபெம நபெலாகிறது.
வசலாந்த ஊரில் மைனவெளைரச்சி குன்றியவெரகளுக்கலாக இலவெசமைலாய் ஓர இல்லம ஆரமபித்து –அவெரகளுக்கு
நசடவெ வசய்ய நவெண்டும எனபெது இவெரகளைது எதிரகலால திட்டைம.
என்.லட்சுமி நலாரலாயணன்;
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இந்திய அரசலாங்கத்தின் அங்கீகலாரத்துடைன் NRI Welfare Society வவெளிநலாடுகளில் சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு
வெரும இந்தியரகடளை ஊக்கப்பெடுத்த நவெண்டி கடைந்த சில வெருடைங்களைலாக HIND RATTAN விருது வெழங்கி
வகளைரவித்து வெருகிறது.
குடவெத்தில் இவ்விருது வபெற்ற முதல் தமிழர என்கிற வபெருடமை வசன்டனக்கலாரரலான திரு.என்.லட்சுமி
நலாரலாயணணுக்கு உண்டு.
வபெலாதுவெலாக விருதுகள் வெழங்கப்பெடுமநபெலாது விமைரசனங்கள் எழுதுவெதுண்டு. ``இந்த விருது எந்த
அடிப்பெடடையில் எனக்கு வெழங்கப்பெட்டைது. என்று வதரியவில்டல!” என்று தன்னடைக்கத்துடைன் இவெர
குறிப்பிட்டைலாலுமகூடைபெல்நவெறு துடறகளில் சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டுவெரும இவெருக்கு இந்த விருது வெழங்கப்பெட்டைது மிக
வபெலாருத்தம.
சலாதலாரணமைலாக, சிந்டதடய பிசகவிடைலாமைல் ஒநர துடறயில் கவெனம வசலுத்தினலால்தலான் வவெற்றி வபெற
இயலும என்பெலாரகள். ஆனலால் இவெர விதிவிலக்கு.
அறிவு சலாரந்த விஷயங்கள்! விடளையலாட்டு! கிரிக்வகட் வீரர! வதலாழில் ரீதியில் சிறந்த வபெலாறியலாளைர!
இடச, கடல, சமூக வதலாண்டு, இவெற்றுடைன் –வெலிநயலார –எளிநயலார என்கிற பெலாரபெட்சம பெலாரக்கலாமைல்
உதவி என்று அணுகிவிட்டைலால் மைனம நகலாணலாமைல் உடைநன ஆவென வசய்துதரும மைனிதலாபிமைலானம.
நவெடலயலாகட்டும, இன்ன பிற கலாரியங்களைலாகட்டும, இவெரலால் பெலன் வபெற்றவெரகள் குடவெத்தில்
ஏரலாளைம, தலாரலாளை மைனது.
ஆச்சரியப்பெடை டவெக்கும சுறுசுறுப்ப!எப்நபெலாதும உற்சலாக நபெச்சு! மைலரந்த முகம! ஒன்டற ஏற்றுக்
வகலாண்டைலால் குறிப்பிட்டை நநரத்திற்கு முன்ப முடித்துவிடும பெண்ப.
முடியும –முடியலாது –சரி-தவெறு என்று ஒளிவுமைடறவில்லலாமைல் வவெளிப்பெடுத்திவிடும
துணிச்சல்! `நமமைலால் முடியலாதது உண்டைலா –வெலாங்க ஒரு டக பெலாரத்திடைலலாம’ என்று நல்ல கலாரியங்களுக்கு
தரும ஊக்கம! அப்பெடிநய வவெறுமைநன வசலால்லிவிட்டு நபெலாய்விடைலாமைல் டகநகலாரத்து களைத்தில் இறங்கும
பெக்குவெம! கடின உடழப்ப! தளைரந்து நபெலாகலாத நவெகம! விநவெகம!
இடவெவயல்லலாம எப்பெடி இவெருக்கு சலாத்தியப்பெடுகிறது என்று நகட்டைலால், ``வபெரியவெரகளின்
ஆசிரவெலாதமும, இடறயருளும குடுமபெ பெலாரமபெரயமும அண்ணலா யுனிவெரசிட்டி தந்த வமைக்கலானிக்கல்
என்ஜினியரிங் அறிவுமதலான் கலாரணம!” என்பெலார பன்னடகயுடைன்.
நலான் நசலாரவெலாய் உணருமநபெலாது `நபெட்டைரிடய’ சலாரஜ’ பெண்ணிக்வகலாள்ளை நவெறு எதுவும வசய்வெதில்டல
இந்த `லட்சுமி’ க்கு நபெலான பெண்ணினலால் நபெலாதும. உற்சலாகத்டத அள்ளி தந்து விடுவெலார!.
இது மிடகப்பெடுத்தல் அல்ல, உண்டமை.
இவெரது தலாத்தலா 1900 –ல் பிரசிவடைன்ஸி கல்லூரியின் பெட்டைதலாரி! பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கலாலத்தில் தஞ்சலாவூர
நகலாரட்டில் வகளைரவெ மைலாஜிஸ்டிநரட்டைலாக இருந்தவெர.
அப்பெலா திரு. டி.ஆர .நடைரலாஜென் சுதந்திரத்திற்கு முன்ப `வகஸ்ட்டைரடு’ ஆபிசரலாக பெணிடய வதலாடைங்கி
தமிழ்நலாடு நவெடலவெலாய்ப்ப துடறயில் இடண இயக்குனரலாக 1974 –ல் ரிடடையரலானவெர. உடைல்
ஊனமுற்நறலாரக்கு முதன்முதலில் தனி நவெடல வெலாய்ப்ப ஏற்பெடுத்தி தந்த வபெருடமை இவெருக்கு உண்டு.
அப்பெலாவின் நநரடமை-நலாணயம-திறடமை- அலுவெலகம மைற்றும குடுமபெ பிரச்சடனகள் அணுகும விதம
எல்லலாவெற்டறயும பெலாரத்து –கற்றுக் வகலாண்டைது லட்சுமியின் ரத்தத்தில் ஆழமைலாய் ஊறிப் நபெலாயிற்று.
அதுநவெ இன்று இவெரது நிரவெலாக திறடமைக்கு பெலமைலாகவும, அடிப்பெடடையலாகவும அடமைந்துள்ளைது.
குடுமபெத்தில் ஆறு சநகலாதரிகளுக்கு பிறகு பிறந்த ஒநர டபெயனலான இவெருக்கு அன்ப மைடழ! குடுமபெ
பெலாரமபெரய ஒழுக்கம, வெடரமுடற மைலாறலாத வெலாழ்க்டக, நநரடமையலான அணுகுமுடற எல்லலாம இவெடர
உயரத்திப் பிடித்திருக்கின்றன.
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வமைக்கலானிக்கல் என்ஜினியரலாக பெல சலாதடனகள் வசய்த மூத்த சநகலாதரியின் கணவெர –இவெடரயும
வமைக்கலானிக்கல் என்ஜினியரிங் பெடிக்க தூண்டுநகலாலலாக இருந்தவெர.
கிண்டி என்ஜினியரிங் கல்லூரியிலும ஸ்நபெலாரட்ஸ் மைற்றும யூனியன் வசயல்பெலாடுகள் மூலம அன்நற
லட்சுமி பிரபெலம.
பெடிப்ப முடிந்ததும ஸ்பிக் கமவபெனியின் துத்துக்குடி உரத் வதலாழிற்சலாடலயில் வபெற்ற அனுபெவெம
இவெருக்கு நல்ல பெலமைலான அஸ்திவெலாரமைலாக அடமைந்தது.
வடைக்னிகலலாக தன் துடறயில் இவெர தயலாரித்து அனுப்பின நபெப்பெரகளுக்கு 1994-ல்
வடைல்லி FAI இரண்டைலாம பெரிசு வகலாடுத்து வகளைரவித்திருக்கிறது. அடுத்து இவெரின் கட்டுடரக்கு
நகலாலலாலமபூர, லண்டைன் நபெலான்ற இடைங்களிலிருந்தும அங்கீகலாரம கிடடைத்துள்ளைது குறிப்பிடை நவெண்டிய
ஒன்று.
1994 –ல் குடவெத் நநஷனல் வபெட்நரலாலியம கமவபெனியில் Rotating Equipment
என்ஜினியரலாக நசரந்தவெர –இங்கும
அலுவெலர’ விருடத வபெற்றிருக்கிறலார.

தன்

திறடமையலாலும

கடின

உடழப்பெலாலும `சிறந்த

லட்சுமி எந்த தருணத்திலும தன் வபெலாறுப்பகடளை தட்டிக் கழிப்பெதில்டல. எடுத்த கலாரியத்டத
வவெற்றிகரமைலாய் முடிக்கும வெடர ஓய்வெதில்டல.
அன்டபெ ஊட்டி வெளைரத்த தலாய் திருமைதி பெத்மைநலலாசனியும, வகமிஸ்ட்ரி பெட்டைதலாரியும –இல்லற
பெங்கலாளியுமைலான மைடனவி சத்யலாவின் ஒத்துடழப்பம –முகம நகலாணலா பெண்பம வெலாழ்வில் தனக்கு
கிடடைத்த வபெலாக்கிஷங்கள் என்று லட்சுமி வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
இவெரகளுக்கு வெருண் சந்த், ஸ்நவெதலா என இரண்டு வசல்வெங்கள்.
குடவெத் தமிழ்நலாடு வபெலாறியலாளைர சங்கத்தின் வசயல்பெலாடுகளில் முக்கிய பெங்கு வெகித்து லட்சுமிகுடவெத் ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் நசடவெ அடமைப்பின் ஆநலலாசரலாகவும பெக்க பெலமைலாகவும இருந்து
வதலாண்டைலாற்றி வெருகிறலார.
நலாட்டுப் பெற்றுமிக்க இவெர –வவெளிநலாட்டு இந்தியரகடளை ஒருங்கிடணத்து நம நலாட்டிற்கு வபெரிய
அளைவில் ஏதலாவெது வசய்ய நவெண்டும என்கிற லட்சியத்துடைன் இருக்கிறலார.
வவெளிநலாட்டில்
வபெலாருளீட்டும
இந்தியரகள்
முயற்சித்தலால்
முடிவு
கலாணப்பெடைலாமைல்
இருக்கும `நதிகளின் ஒருங்கிடணப்ப திட்டைம’எளிதலாய் முடிந்துவிடும- அதன்மூலம இந்திய நலாடு
சுபிட்சம வபெறும என்பெது இவெரது நமபிக்டக விருப்பெமும கூடை.
வீ.நக.வபெரியசலாமி:
``உன் வெலாழ்க்டகயில், நீ எதிரபெலாரத்தது கிடடைக்கவில்டலவயன்றலால் அதற்கலாக இடிந்து நபெலாய்
உட்கலாரந்துவிடைலாமைல், டகயில் இருப்பெடத இறுகப்பிடித்து அடதநய ஏணியலாக்கி, உயரத்டத எட்டி
விடு’’ என்கிறலார திரு.வபெரியசலாமி.
இவெர குடவெத்தின் ஒரு வபெரிய நிறுவெனத்தில் நிதி கட்டுப்பெலாட்டைலாளைரலாக பெணியலாற்றுகிறவெர.
இலங்டகயில் நதயிடலத் நதலாட்டைங்கள் நிடறந்த மைடலநலாட்டில் பெசுமைடல என்ற சிறியவதலாரு ஊரில்
ஒரு நடுத்தர குடுமபெத்தில் பிறந்தவெர. இவெரின் தந்டத, இந்தியலா சுதந்திரம வபெறும முன் இந்தியலாவில்
இருந்து இலங்டகக்கு வசன்று அங்கு குடிநயறியவெர.
வபெரியசலாமி தனது பெள்ளிப்பெடிப்டபெ அட்டைன் வசன் நஜெலான் வபெலாஸ்நகலா கல்லூரியில் முடித்ததும, ஒரு
நதயிடல நதலாட்டைத்தில் கிளைலாரக்கலாக நவெடலக்கு நசரத்து விட்டைநபெலாது, அடத விட்டு விலகி நமைல்
பெடிப்ப. பெடிப்பெதற்கலாக இந்தியலா வசன்று திருச்சியில் கல்லூரியில் நசரந்தலார. பி.யூ.சி முடித்ததும,
மைருத்துவெக் கல்லூரியில் நசர விண்ணப்பித்தலார. அங்கு இடைம கிடடைத்த நபெலாதும, அவெரகள்
நகட்டை `வடைலாநனஷன்’ வகலாடுக்க முடியலாததலால் டைலாக்டைரலாக நவெண்டும என்ற கனவு, கலாற்நறலாடு
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கடரந்துவிட்டைது. இனி என்ன வசய்வெது? அவெரின் தந்டத கூறியபெடி வெணிகவியல் பெடிப்டபெ திருச்சி
நதசிய
கல்லூரியில்
முடித்துவிட்டு,
உடைன்
இலங்டக
வசன்று
அங்கு``சலாரட்டைட்
அவகளைண்ட்டைன்ட்ஸ்’’ பெடிப்டபெ முடித்து ஆடிட்டைர பெட்டைத்நதலாடு வவெளிவெந்தலார.
அங்கு ஒரு பிரசித்தி வபெற்ற ஆடடை டதயல் நிறுவெனத்தில் சீப் அக்வகளைண்டைன்ட் ஆக நவெடலக்கு
நசரந்து சில வெருடைங்களில் இலங்டகயில் ஏற்பெட்டை கலவெரத்தினலால் குடுமபெத்துடைன் இந்தியலா
வசல்லநவெண்டிய நிடல. 1983-ல் ஏற்பெட்டை அந்த கலவெரத்தில் அவெர நவெடல வசய்த வதலாழிற்சலாடல
முழுவெதும எரிக்கப்பெட்டு விட்டைது.
எதிரகலாலம வதளிவெற்ற நிடலயில், இந்தியலாவில் நபெலாய் என்ன வசய்வெது என்ற நயலாசடன. அங்கிருந்த
கல்லூரி நண்பெரகள், நபெரலாசிரியரகளின் கருத்துப்பெடி இந்தியலாவிலும சலாரட்டைட் அக்வகளைண்ட்டைன்ட்ஸ்
நதரவு எழுதி குறுகிய கலாலத்தில் இந்தியலாவிலும ஆடிட்டைருக்கலான பெட்டைம வபெற்றலார.
அடுத்த வெருடைநமை மைத்திய ஆப்பிரிக்க நலாடைலான சலாமபியலா நலாட்டிற்கு ஒர மிகப் வபெரிய நிறுவெனத்தின்
கணக்கலாளைரலாக நசரும சந்தரப்பெம கிடடைத்து அங்கு வசன்றலார. ஐந்து வெருடைங்கள் அங்கு நவெடல வசய்து,
அவெரின் நண்பெர திரு.நடைரலாஜென் உதவியலால் குடவெத் நலாட்டிற்கு வெந்து ஒரு வபெரிய கமவபெனியின் நிதி
கட்டுப்பெலாளைரலாக நசரந்த நிகழ்டவெ வநகிழ்ச்சிநயலாடு நிடனவு கூறுகிறலார. International Trade Holding
Company என்ற இந்த கமவபெனிக்குச் வசலாந்தமைலாக வியலாபெலாரக் கமவபெனிகள் இருக்கின்றன. ஐந்து நட்சத்திர
நஹெலாட்டைல்கள், கட்டிடை கலான்ட்ரலாக்ட் கமவபெனி, ஆடடை நிறுவெனங்கள் என்று பெத்துக்கு அதிகமைலான
கமவபெனிகள் குடவெத், வலபெனலான், துபெலாய், இங்கிலலாந்து என்று பெல நலாடுகளில் இருக்கும இந்த எல்லலா
கமவபெனிகளுக்கும நிதிக் கட்டுப்பெலாட்டைலாளைரலாக இருக்கும இவெர தனது முயற்சியலாலும, நிரவெலாகத்
திறடமையினலாலும கமவபெனிடய வெளைரத்திருக்கிறலார. இந்த கமவபெனிகளின் உரிடமையலாளைரும
பிரசிடைன்ட்டுமைலான டைலாக்டைர. ஹெலாமைட் அல் துடவெய்ஜிரி அரசியலில் டைலாக்டைர பெட்டைம வபெற்று
பெலாரலாளுமைன்றத்தின் மைக்கள் பிரதிநிதியலாக (எம.பி) நதரந்வதடுக்கப்பெட்டைவெர. இவெருக்கு வபெரியசலாமியின்
திறடமை மீது ஆழ்ந்த நமபிக்டக இருப்பெதலால், இவெரலால் திறமபெடை வசயல்பெடை முடிகிறது என்கின்றலார.
இரண்டைலாயிரம நபெருக்கு அதிகமைலாக நவெடல வசய்யும இந்த நிறுவெனத்தின் மிகப்வபெலாறுப்பெலான பெதவியில்
இருக்கும இவெரலால் இங்கு நவெடல வசய்யும இந்தியரகள் மைற்றும இலங்டக தமிழரகளுக்கு தனி
வகளைரவெம கிடடைத்திருப்பெது.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:35

சில வெருடைங்களுக்கு முன் கனடைலா நலாட்டின் குடியுரிடமை வபெற்ற இவெர ஒரு கவிஞரும கூடை, கவிடதகள்
எழுதுவெடத வபெலாழுதுநபெலாக்கலாகக் வகலாண்டை இவெர மூன்று கவிடத நூல்கள் வவெளியிட்டிருக்கிறலார. சமூக
சிந்தடனமிக்க இவெர குடவெத்தின் ஃப்ரண்ட்டலனரஸ் நசடவெ அடமைப்பின் தடலவெரலாக இருந்து பெல
சமூக நசடவெகளுக்கு உதவி வெருகிறலார.
பெள்ளி நலாட்களில் தினம ஆறு டமைல் நடைந்து நபெலாய் பெடித்த நலாட்கடளை நிடனவு கூறும இவெரின்
உதவியலால் இப்நபெலாது பெடித்துக் வகலாண்டிருப்பெவெரகள் பெலர. இரண்டு நலாடுகளில் சலாரட்டைட்
அவகளைண்ட்டைன்ட் (சிஏ) பெட்டைம, எமபிஏ பெட்டைம, நிதித்துடறயில் முடனவெர பெட்டைம (பி.எச்டி),
எமஐஎமஐஎஸ், நஹெலாட்டைல் நிரவெலாகத்தில் டிப்ளைமைலா பெடிப்ப, இன்னும பெல பெட்டைங்கள் வபெற்றுள்ளை
இவெரிடைம``இவ்வெளைவு நவெடலகளுக்கும வபெலாறுப்பகளுக்கும இடடையில் எப்பெடி உங்களுக்கு
இதற்வகல்லலாம நநரம கிடடைக்கிறது’’ என்று நகட்டைலால் சிரித்துக் வகலாண்நடை ``மைனம இருந்தலால்
மைலாரக்கம உண்டு’’ என்கிறலார.
டவெத்திய கல்லூரியில் நசர முடியலாமைல் நபெலானடத ஒரு நதலால்வியலாகக் கருதி மைனம நசலாரந்து விடைலாமைல்,
டவெத்தியப் பெடிப்பிற்கு சிறிதுநமை சமபெந்தமில்லலாத அக்வகளைண்டைன்சி பெடிப்டபெ முழு மைனத்நதலாடு ஏற்று
அதில் வவெற்றி வபெற்று தன் குடுமபெத்திற்கும, தனது சமுதலாயத்திற்கும உதவியலாக இருக்கும வபெரியசலாமி
ஒரு வவெற்றி வபெற்ற தமிழர என்று வசலால்வெது மிகவும வபெலாருந்தும.
எடுத்த கலாரியத்டத வவெற்றியுடைன் முடிக்கநவெண்டும, என்ற மைனத்திடைமும ஓயலாத உடழப்பம, அந்த
உடழப்பில் நநரடமையும இருந்தலால் வவெற்றி நிச்சயம என்று வசலால்லும இவெர, தலான் ஏறி
வசல்லநவெண்டிய பெடிகள் இன்னும பெல உண்டு’’ என்று கூறும இந்த தன்னடைக்கம கூடை இவெரின்
வவெற்றிக்கு கலாரணமைலாக இருக்கலலாம.
வசந்தமிழ் அரசு:
``உயர கல்வியுடைன், கடல கலலாச்சலாரம இலக்கியம –நபெச்சு-பெலாட்டு என்று பிற துடறகளிலும ஈடுபெட்டு,
கற்று, பெயிற்சிவபெற்று நலான் வபெயர வபெறுவெதற்கு மூலகலாரணம-மைடறந்த எனது தந்டத
திரு.எம.பி.ரலாமைனலாதன் அவெரகள்தலான். என் வவெற்றி முழுக்க அவெருக்நக அரப்பெணித்திருக்கிநறன்’’ என்று
மைனம உருகுகிறலார திரு.வசந்தமிழ் அரசு.
அலுவெலக நவெடலக்கு அப்பெலாற்பெட்டு கிடடைக்கும நநரத்டத வீணடிக்கலாமைல், சமூகப் பெணியுடைன்
குடவெத்தில் நடைக்கும தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு இவெர பெல வெழிகளிலும தன் பெங்களிப்டபெ வசலுத்தி
வெருகிறலார.
நடிக்கிறலார, தூரதரஷனில் 1980 முதல் வசய்தி பெடிக்கிறலார. இடசக் கச்நசரிகளில் பெலாடுகிறலார. குடவெத்
பெலாரதிக் கடல மைன்றத்தின் தடலவெரலாக வபெலாறுப்நபெற்றவெர இப்நபெலாது தமிழ்நலாடு வபெலாறியலாளைரகள்
சங்கத்தின் தடலடமை ஏற்று சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு வெருகிறலார, அத்துடைன் ஃப்ரண்டைடலனரஸ்
நிகழ்ச்சிகள் மைற்றும வதலாண்டில் இவெருக்கு கணிசமைலான பெங்கு உண்டு.
வசன்டனவெலாசியலான
அரசு
பி.எஸ்ஸி,
கணிதம
தியலாகரலாயர
கல்லூரியிலும
பிறகு DMiT (இன்ஸ்ட்ருமவமைன்நடைசன்) MIT யிலும, முடித்து 1971-ல் பெணிடய வபெல்ஸ் கன்ட்நரலால்ஸ்
கமவபெனியின் நசல்ஸ் என்ஜினியரலாக ஆரமபித்தலார.
பெடிப்பெடியலாக ரீஜினல் மைலாநனஜெர வெடர உயரந்து 1992 -94 இல் குடவெத் FOXBORO வில் பெணிபரிந்து –
திருமபெ வசன்டன திருமபி அநத வபெல்ஸ் கன்ட்நரலால்! பிறகு FOXBORO , நயலாநகலாகலாவெலா கமவபெனிகளில்
வபெரிய பெதவிகள் வெகித்து 1999 இல் திருமபெ குடவெத்! அநத FOXBORO வில் நசல்ஸ் மைலாநனஜெர!
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ஐந்து வெருடைங்களில் இந்தியலா –திருமபி –குடவெத்திற்கு 2006 –ல் மைறுபெடியும வெந்து பிரபெல ATSCO வில்
நசல்ஸ் –மைலாரக்கட்டிங்கின் எக்ஸிகியூடிவ் மைலாநனஜெரலாக வபெலாறுப்நபெறு சிறப்பெலாக வசயலலாற்றி வெருகிறலார.
சுறுசுறுப்ப, நநரந்தவெறலாடமை, வதலாடைரபகடளை வெலுப்பெடுத்துதல், அடனவெருடைனும நட்நபெலாடு கூடிய
அணுகுமுடற, சிறியவெர-வபெரியவெர என பெலாரக்கலாமைல் எல்நலலாருடைனும கலாட்டும அன்நயலான்யம –
இவெரது வவெற்றிக்கு அடிப்பெடடையலாய் அடமைந்திருக்கின்றன.
ஒளிவு மைடறவின்டமை, எந்த பிரச்சடனடயயும துணிச்சலுடைன் எதிரவகலாள்வெது, கஸ்டைமைரகளின்
நதடவெகடளை உரிய நநரத்தில் பூரத்தி வசய்வெது என இவெரிடைம பெல திறடமைகள் படதந்து கிடைக்கின்றன.
மைடனவி திருமைதி ஷீலலா இவெரது அலுவெலகம மைற்றும சமுதலாய பெணிகளுக்கு பெக்கபெலமைலாய் இருந்து
வெருகிறலார.
மைகள் வெனிதலா மைருத்துவெர, மைகன் திரு.பெழனியப்பெனும மைருத்துவெர –லண்டைனில் சிறப்பெலாகப் பெணியலாற்றி
வெருகிறலார.
இவெரது நசடவெ:
கல்லூரியிநலநய, மைலாணவெ யூனியன் வசயலலாளைரலாகவும NCC யிலும ஆரமபெமைலாயிற்று.
பெள்ளி, கல்லூரி வெலாழ்வில் நபெச்சு மைற்றும பெலாடைல் நபெலாட்டிகளில் பெல பெரிசுகளும வபெற்றிருக்கிற அரசு1960 முதல் வமைல்லிடச கச்நசரிகளில் பெலாடி வெருகிறலார.
சீனலா சண்டடை சமையத்தில் –அந்த நலாட்களில் நல்லவதலாரு வதலாடக-இடச நிகழ்ச்சி நடைத்தி நிதி நசகரித்து
வெழங்கியடத இப்நபெலாதும வபெருடமையுடைன் நிடனவு கூரகிறலார அரசு.
அந்த வதலாண்டுள்ளைம இப்நபெலாதும குடவெத்திலும Frontliners நிகழ்ச்சி மூலம கலாரகில் நிவெலாரண நிதி,
குஜெரலாத் பூகமபெ நிதி, சுனலாமி நிதி என வதலாடைரந்து வகலாண்டிருக்கிறது இவெரிடைம.
கிங்ஸ்லி, கலாநமைஷ், ரலாஜெலாமைணி, வில்லியமஸ் நபெலான்நறலாரின் இடசக்குழுவில் பெலாடியிருக்கிற அரசுக்கு
இடளையரலாஜெலா, கங்டக அமைரன், எஸ்.பி.பி., நதவெலா, எம.எஸ்.விஸ்வெநலாதன் என பிரபெல இடச
வித்தகரகளுடைன் நல்ல நட்ப உண்டு.
வெயதும உடைலும ஒத்துடழக்கும வெடர சமபெலாதித்து –ஊர திருமபினதும –சமூக நசடவெயில் ஈடுபெடை
நவெண்டும என்பெது இவெரது லட்சியம.
டைலாக்டைர உஷலா ரலாஜெலாரலாம:
வபெரும வசல்வில் சீட்டு வெலாங்கி, பெடித்து டைலாக்டைரகளைலாக வவெளிநய வெருபெவெரகளில் பெலர மைருத்துவெத்டத
வியலாபெலாரமைலாக நடைத்த நவெண்டிய கட்டைலாயத்துக்கு ஆளைலாகிறலாரகள். நபெலாட்டை பெணத்டத எடுக்க நவெண்டிய
நநலாயலாளிகடளை கசக்கிப் பிழியும நிலடமையும இல்லலாமைலில்டல.
ஆனலால் டைலாக்டைர உஷலா ரலாஜெலாரலாம வரலாமபெ வரலாமபெ வித்தியலாசம.
25 வெருடைங்களைலாய் குடவெத்தில் தன் மைருத்துவெ நசடவெயலாலும, மைனிதலாபிமைலானத்நதலாடு கூடிய வபெலாதுச்
நசடவெயலாலும மிகவும நபெலாற்றுதலுக்குரியவெரலாய் இருந்து வெருகிறலார.
குடவெத் சட்டைதிட்டைப்பெடி அரசலாங்க மைருத்துவெமைடனயில் பெணிபரியும டைலாக்டைரகள் வசலாந்தமைலாய்
பிரலாக்டீஸ் வசய்யக்கூடைலாது என்பெதலால் ஓய்வுநநரத்டத தங்கள் சுய நதடவெக்கலாக மைட்டுநமை வசலவிடும
டைலாக்டைரகநளை அதிகம.
ஆனலால் உஷலா ரலாஜெலாரலாம பெதிப்பக்குள்ளைலாகும ஏடழ – எளிய –பெடிப்பெறிவில்லலாத உடழப்பெலாளிகள்,
பெணிப்வபெண்கள் என எல்நலலாருக்கும, தனியலாகவும, நசடவெ அடமைப்பகள் மூலமைலாகவும வபெருமைளைவில்
உதவிவெருகிறலார.
இவெரிடைம ஈநகலா கிடடையலாது. வசல்வெலாக்கு என எல்லலாமிருந்தும கரவெத்டதயும சுயநலத்டதயும கிட்நடை
நசரக்கலாதவெர.
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வசன்டனடயச் நசரந்த திருமைதி உஷலா ரலாஜெலாரலாம தலான் பெடித்த நஹெலாலி ஏஞ்சல்ஸ் கலான்வவென்ட்
நநரடமையலாகவும உண்டமையலாகவும உதவும குணத்துடைன் வசயல்பெடை நவெண்டும என்கிற லட்சியத்டத
தன்னுள் பெலமைலாக விடதக்க உதவிற்று என்று வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
ஸ்டைலான்லியில் மைருத்துவெ பெட்டைமும அதன்பிறகு அவமைரிக்கலாவின் வடைட்ரலாய்ட்டில் உள்ளை மிட்ஷிகன்
யினிவெரசிடி மூலம குழந்டதகள் மைருத்துவெம மைற்றும Neonatology யில் முதுநிடல பெட்டைமும வபெற்றவெர
இவெர.
1982 இல் குடவெத்தில் –அல் ஜெஹெரலா அரசு மைருத்துவெமைடனயில் நசரந்து அங்கு பிறக்கும குழந்டதகள்
மைற்றும Preterm குழந்டத கவெனிப்பில் இவெருக்கும இவெருடைன் உள்ளை குழுவினருக்கும நல்ல வபெயர.
உஷலா, 4 வெருடைங்கள் அங்கு Paediatric டிபெலாரட்வமைண்ட் நசரமைனலாகவும வபெலாறுப்ப ஏற்றிருந்தலார. இவெரது
சிறப்பெலான நசடவெடய பெலாரலாட்டி ஜெஹெரலா ஏரியலா கவெரனர 1998 –ல் உஷலாவுக்கு சிறப்ப விருது வெழங்கி
வகளைரவித்திருக்கிறலார.
வமைக்கலானிக்கல் என்ஜினியரலான இவெரது கணவெர திரு.ரலாஜெலாரலாம நநஷனல் இன்டைஸ்ட்ரீஸ் குரூப்பில் –
கலான்கிரீட் பிரிக்ஸ் தயலாரிப்பின் தடலடமை வபெலாறுப்நபெற்று வவெற்றிகரமைலாய் வசயல்பெட்டு வெருபெவெர.
திருமைதி உஷலாவின் நசடவெக்கு ஊக்கமும உற்சலாகமும தந்துவெரும இவெரும பெலவித ஆன்மீக மைற்றும
நசடவெ அடமைப்பகளில் தன்டன அரப்பெணித்துள்ளைலார.
சின்ன குழந்டதகளுக்கு நம பெலாரமபெரயம, கலலாசலாரம வெலாழ்வியல், சுய முன்நனற்றம நபெலான்றவெற்டற
ஆரவெமுடைன் இருவெரும கற்றுத் தருகின்றனர.
டைலாக்டைர உஷலா ரலாஜெலாரலாமின் தரமைலான கவிடதகளும வகலாள்டக நகலாட்பெலாடுகடளை வெலியுறுத்தும
கட்டுடரகளும பெல பத்தகங்களிலும வவெளியலாகி பெலாரலாட்டுப் வபெற்றுள்ளைன.
இவெரகளைது மைகன் டைலாக்டைர மைகலாநதவென், மைணிப்பெலால் யுனிவெரசிடியில் மைருத்துவெ பெட்டைமும, கனடைலா
மைனிநடைலாபெலாவில் கலாரடியலாலஜியும முடித்தவெர.
ஆடிட்டைர சந்திரநசகர:
``நல்ல கருத்துகடளை எடுத்துச் வசலால்லி வெளைரத்து ஆளைலாக்கின என் தலாயும, ஆரமியிலிருந்த எனது
தந்டதயும அவெர கற்றுத்தந்த வெலாழ்வு வநறி விஷயங்களுமதலான் எனக்கு வெழிகலாட்டியலாக
அடமைந்துள்ளைது’’ என்று
வபெருடமைப்பெடுகிறலார.
குடவெத் Albazie
co வின்Director
Assurance திரு.சந்திரநசகரன்.
திருச்சியில் உத்தமைரநகலாயில் –பிச்சலாண்டைலார நகலாயிடல நசரந்த அப்பெலா, பிள்டளைகளின் பெடிப்பக்கு
இடடைஞ்சல் ஏற்பெட்டுவிடைக் கூடைலாது என்று குடுமபெத்டத அங்நகநய டவெத்துவிட்டு அவெர ஆரமியில்
தனியலாக இருந்தவெர.
ஆரமியின் ஒழுக்கம, நீதி, நநரடமை, நநரந்தவெறலாடமை நபெலான்றவெற்டற குழந்டதகளிடைம வெலியுறுத்தும
அநத சமையத்தில் பிள்டளைகளின் பெடிப்ப-வபெலாழுதுநபெலாக்கு விஷயங்கள் கட்டுப்பெலாடு விதிக்கலாமைல் முழு
சுதந்திரம வகலாடுப்பெலார.
திறடமை மைற்றும முயற்சி எடுப்பெதற்கு அவெர உற்சலாகம தருவெலார. வெலாழ்வில் கஷ்டை நஷ்டைங்கடளை உணர
டவெத்து பிள்டளைகடளை வெளைரத்திருந்தலார.
``அப்பெலா எங்களுக்கு தன்னமபிக்டகடய ஊட்டி ஊட்டி வெளைரத்தலார. பிறடர எதிரபெலாரக்கலாமைல் வசலாந்த
கலாலில் நிற்க நவெண்டும என்பெலார. வெலாழ்க்டகயில் எப்நபெலாதும மைகிழ்ச்சியலாக இருக்க கற்றுக் வகலாள்ளை
நவெண்டும; இல்லலாதடத நிடனத்து கவெடலப்பெட்டுக் வகலாண்டிருக்கலாமைல் இருப்பெடத டவெத்து
திருப்திப்பெடை நவெண்டும;
நமடமைவிடை நமைநல இருப்பெவெரகடளை பெலாரத்து ஏங்கலாமைல், நமைக்கும கீநழ உள்ளைவெரகடளை ஒப்பிட்டு
அவெரகளுக்கு கிடடைக்கலாத பெலதும நமமிடைம உள்ளைநத என்று மைகிழநவெண்டும; கஷ்டைபெடுபெவெரகளுக்கு
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உதவெ நவெண்டும என்று அவெர கடடைபிடித்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு நல்ல அடிப்பெடடையலாய்
அடமைந்தன’’ என்று சந்திரநசகர விளைக்குகிறலார.
இவெர திருச்சி ஈ.ஆர.ஸ்கூல்; வசயின்ட்நஜெலாசப்பில் பி.யு.சி., வசன்டன கிறிஸ்துவெ கல்லூரியில்
பி.கலாம.என 1980 –ல் வவெளிநய வெந்து வசன்டனயில் சி.ஏ. 1984 –ல் முடித்தலார.
ஆடிட்டைரகளுக்கு நமமூடர விடை பெலாமநபெயில் வெலாய்ப்பகள் அதிகம என்று, அங்கு வதலாடல வதலாடைரப
துடறயில் பெணிபரிந்த மூத்த சநகலாதரர மூலம அங்நக வசன்றலார.
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பெலாமநபெயில் Price water house கமவபெனியில் இரண்டு வெருடைங்கள் நவெடல பெலாரத்தநபெலாது, அங்கு
பெணிபரிந்த நண்பெர குடவெத்தில் இக்கமவபெனியில் நவெடலக்கு நசரந்து, சந்திரநசகடரயும அடழத்துக்
வகலாண்டைலார.
1990 வெடர இக்கமவபெனியில் சீனியர ஆடிட்டைர இன்சலாரஜெலாக சந்திரலா பெணியலாற்றி –ஈரலாக் சண்டடை
கலாரணமைலாய் பெலாமநபெ திருமபிWockhaddt வமைடிக்கல் கமவபெனியில் ஒரு வெருடைம நவெடல பெலாரத்தலார.
1991 –ல் திருமைணம வசய்து –அந்த நநரம இக்கமவபெனியின் அடழப்பின் நபெரில் மைறுபெடியும குடவெத்!
ஈரலாக் யுத்தத்தின் கலாரணமைலாய் குடவெத் முழுவெதுமைலாய் இயல்பக்கு திருமபெலாத நிடலயில், நவெடலபெளு
மைற்றும குடுமபெத்டத அடழத்துக்வகலாள்ளை முடியலாத சூழ்நிடல இவெருக்கு விரக்திடய ஏற்பெடுத்திற்று.
`எவ்நளைலா நலாளுக்குத்தலான் இப்பெடி அந்நியருக்நக உடழத்துக் வகலாண்டிருப்பெது. வசலாந்தமைலாய் பிரலாக்டீஸ்
வசய்து முன்நனற நவெண்டும’என்று ஊருக்கு திருமபிவசன்டனயில் 1992 -96 களில் வசலாந்தமைலாய் ஆடிட்டிங் வசய்ய ஆரமபித்தலார. இந்த துடறக்கு
வதலாடைரபகள் வரலாமபெ முக்கியம, கமவபெனிகளிடைம தன் திறடமைடய வவெளிப்பெடுத்தி நமபிக்டக
ஏற்பெடுத்த நவெண்டும.
இடடையில் குடவெத்தில் இளைடமைப் பெருவெத்டத வசலவிட்டு தலாமைதமைலாய் அங்கு ஆரமபித்ததலால்
எதிரப்பெலாரத்த அளைவிற்கு வசயல்பெடை முடியலாமைல் நபெலானது. சந்திரநசகர அதற்கலாக தளைரந்து விடைவில்டல.
குடவெத்திலிருந்த இந்த கமவபெனிக்கு வெந்து நசருமபெடி அடழப்பவெர 1996 டிசமபெரில் மைறுபெடியும
குடவெத்.
குடவெத்தில் இந்த துடறயில் மூன்றலாம இடைத்தில் இருக்கும இக்கமவபெனியின் உரிடமையலாளைர திரு.Mr.
Badar AL –Bazie நிரமபெ பெடித்தவெர. பெண்பெலாடும, கடின உடழப்பம ஊழியரபெலால் அன்பகலாட்டி,
அவெரகளுக்கு முழுசுதந்திரமும வகலாடுத்து வசயல்பெடை டவெப்பெவெர.
அதனலால் சந்திரலாவுக்கு இங்கு பெரிபூரண திருப்தி தன் பெணியில் ஓனருக்கு நமபிக்டக ஏற்பெடுத்தி நல்
உறவுடைனும வவெற்றிகரமைலாகவும வசயல்பெட்டு வெருகிறலார.
கடின உடழப்படைன் –தன்னுடைன் பெணிபரிபெவெரகடளையும ஒரு குழுவெலாக அரவெடணத்துச் வசல்வெது
இவெரது பெலம. அத்துடைன் தந்டதயிடைம கற்றுக்வகலாண்டை பெண்பெலாடுகள் மிகவும உதவியலாக உள்ளைன.
குமபெநகலாணத்டத நசரந்த திருமைதி மைங்களைலா சந்திரநசகர திருமைணத்துக்கு முன்நபெ நன்கு அறிமுகம
என்பெதலால் நல்ல ஐக்கியத்துடைன் குடுமபெம வசல்கிறது. கணவெரின் வநருக்கடியலான அலுவெல் சூழடல
உணரந்து மைங்களைலா முழு ஒத்துடழப்பம தருவெது இவெருக்கு ஊட்டைச்சத்தலாக உள்ளைது.
இவெரகளைது மூத்த மைகள் வசளைந்தரயலா நகலாடவெ சின்மையலாவிலும, இடளைய மைகள் சுபிக்ஷலா குடவெத்திலும
பெடிக்கிறலாரகள்.
தமிழில் பெற்றும ஆரவெமும உள்ளை இத்தமபெதிகள் பெலாரதி கடலமைன்றம மைற்றும குடவெத் தமிழ் சங்கம
மூலம கடல மைற்றும கலலாச்சலார பெணிகளிலும ஈடுபெட்டுள்ளைனர.
நகலாடவெயில் அவமைரிக்க தரத்திற்கு C.A நகலாச்சிங் தர கல்லூரி ஆரமபிக்க நவெண்டும என்பெது
சந்திரலாவின் எதிரகலால லட்சியம.
ஜி.ரலாஜெநசகர:
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நமபிக்டக வெலாழ்க்டகயின் அச்சு, அதிலும தனது திறடமையின் நமைல் நமபிக்டக மிக முக்கியம. இத்துடைன்
உண்டமையலான உடழப்பம, ஈடுபெலாடும இருந்துவிட்டைலால் வவெற்றி நம பெக்கமதலான் என்பெதில் தளைரலாத
நமபிக்டகயுடடையவெர திரு.ரலாஜெநசகர, Assistant General Manager ஆக Warba Insurance Co., Kuwait ல்
பெணியலாற்றுபெவெர.
B.Com ல் மைலாநிலத்தில் இரண்டைலாவெது இடைத்டதயும C.A ல் அகில இந்திய அளைவில் 19 வெது இடைத்டதயும
இன்சூரன்ஸ் நதரவின் நமைநனஜவமைண்ட் அக்கவுண்டைன்சியில் வதன்னகத்தில் முதல் இடைத்டதயும
எட்டிப் பிடித்ததற்கு இவெர கூறும கலாரணம பதிய பெரிமைலாணத்தில் உள்ளைது. பெடிப்டபெ ஒரு கடைடமையலாக
(நிரப்பெந்தமைலாக) நிடனயலாமைல் அடத நநசித்தலால் நதரவுகளில் நதரச்சி வபெறுவெது எளிது. நமைலும எந்தப்
பெடிப்டபெயும ஆழமைலாக பெடிப்பெதுதலான் சிறந்தது என்கின்றனர.
``பெடிப்பம அறிவும மைட்டும நபெலாதலாது. அடத எப்பெடி எங்கு எப்வபெலாழுது பெயன்பெடுத்துவெது (Application )
என்பெதில்தலான் வவெற்றியின் ரகசியம உள்ளைது. இதற்கு எடுத்துக்கலாட்டைலாக Warba வின் வபெலாது நமைலலாளைர
திரு. Tawfik Al Bahar அவெரகடளைக் குறிப்பிடுகின்றலார. சலாதலாரண கமவபெனியலான Warba டவெ 1500 நகலாடி
ரூபெலாய் மைதிப்பள்ளை கமவபெனியலாக வெளைரவெதற்கு முக்கிய கலாரணம பதிய முயற்சிகள் மைற்றும
வவெவ்நவெறு MNC உடைன் கமவபெனிகளுடைன் ஒப்பெந்தங்கள். இதில் ரலாஜெநசகர பெங்கும அதிகம என்றலால்
மிடகயலாகலாது. உடழப்பம, நநரடமையும இருந்தலால் மைட்டும நபெலாதலாது. கடைவுளின் அருளும முக்கியம
என்பெதில் நமபிக்டக அதிகம உடடையவெர. நதவெலாரம, திருவெலாசகம பெலாடைல்களில் ஈடுபெலாடு அதிகம.
மைடனவி உஷலாரலாணி பதுக்நகலாட்டடைடய நசரந்தவெர. கணவெர அலுவெலக நவெடலகளுக்கு அதிக நநரம
வசலவிடை நவெண்டிய கட்டைலாயம. எனநவெ மைடனவிதலான் வீடு மைற்றும குழந்டதகள் நிரவெலாகம. திருமைதி
உஷலாவின் தலாத்தலா வதய்வெத்திரு தரமைரலாஜெலாபிள்டளை பதுக்நகலாட்டடை நசரமைனலாகவும நமைலும வசலாந்தப்
பெணம பெல லட்சங்கடளை பெள்ளிக்கூடைம மைற்றும வபெலாதுப் பெணிகளுக்கு தலானங்கள் வெழங்கியவெர.
மைகள் சுபெலாஷிணி M.Com மைற்றும இன்சூரன்ஸ் நதரவுகள் முடித்துள்ளைலார. கணவெருடைன் சிங்கப்பூரில்
வெலாழ்கின்றலார. மைகன் கலாரத்திக்USA ல் கமப்யூட்டைர சயின்ஸ் பெடித்து முடித்துள்ளைலார.
தஞ்டசயில் பிறந்த இவெர கமவபெனி அலுவெல் கலாரணமைலாக உலகின் பெல பெலாகங்களுக்கு வசன்று
வெந்துள்ளைலார. பதிய இடைம பதிய மைக்கடளை சந்திப்பெதில் ஈடுபெலாடு அதிகம. பெயணங்கள் பதிய வதலாழில்
வெலாய்ப்பகடளை ஏற்பெடுத்துக்கின்றன. இந்தியரகளுக்கு குறிப்பெலாக தமிழரகளுக்கு பெயமும தயக்கமும
அதிகம. துணிந்து வசயல்பெடுவெதில்டல என்பெது இவெரது குடற. இவெற்டற ஒழித்தலால் தமிழரகள் நிச்சயம
நமைலும பெல வவெற்றிகடளை வபெற இயலும.
இந்தியலாவின் வெளைரச்சி பெடிப்பெலாலும, பெண்பெலாலும வெளைரந்தது. எனநவெ பெடிப்ப சமபெந்தமைலான உதவிகளில்
ரலாஜெநசகருக்கு ஈடுபெலாடு.
கடைந்த கலாலம முடிந்த ஒன்று. எதிரகலாலம நம டகயில் இல்டல. நிகழ்கலாலத்டத இனிதலாக வெலாழ
நவெண்டும என்னும கருத்துக் வகலாண்டைவெர. பிறருக்கு உதவினலால் அதனுடடைய நற்பெயடன
இப்பிறவியிநலநய அனுப்பெவிக்கலலாம என்பெது இவெரது அனுபெவெம. இவ்விஷயத்தில் Frontliners group ல்
பெணிபரிவெடத வபெருடமையலாகக் கருதுகின்றலார.
குடவெத் இந்தியரகளுக்கு நமமூரிலும மைருத்துவெநசடவெ கிடடைக்க ஆவென வசய்யும முயற்சியில்
ரலாஜெநசகர தற்நபெலாது இறங்கியுள்ளைலார.
ஸ்ரீ ரலாம
``தன்னமபிக்டகதலான் எனது பெலம. எப்நபெலாதும ஆக்கப்பூரவெமைலாய் ஏதலாவெது வசய்து வகலாண்டிருக்க
நவெண்டும. சுமமைலாநவெ இருக்க முடியலாத சுபெலாவெம எனக்கு. எந்த கலாரியத்டதயும ஒத்தி டவெக்கலாமைல்
உடைனுக்குடைன் வசய்து முடிப்பெது கூடை எனது வெளைரச்சிக்கு உதவிவெருகிறது’’ என்கிறலார
குடவெத் Wataniya வடைலிகலாமின் Chief Financial திரு.ஸ்ரீரலாமைசந்திரன்.
குடவெத்தின் வமைலாடபெல் நபெலான் வதலாடைரபகள் MTC மைற்றும Wataniya இரண்டு நிறுவெனங்கள் மைட்டுநமை
வபெரும நபெலாட்டிநபெலாட்டு வசயல்பெட்டு வெருகின்றன.
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திருவநல்நவெலிடய நசரந்த ஸ்ரீரலாமின் தந்டத வபெங்களூர Rajdoot லும அமமைலா Ponds கமவபெனியிலும
பெணிபரிந்தவெரகள். ஸ்ரீரலாமின் எட்டு வெயதிநலநய தந்டத தவெறிவிடை இவெடரயும உடைன்பிறப்பகடளையும
ஆளைலாக்கினது தலாய்தலான்.
அந்தக் கஷ்டை நஷ்டைங்கள் அறிந்து உணரந்து வெளைரந்ததலாநலலா என்னநவெலா ஸ்ரீரலாமிடைம
ஆச்சரயப்பெடுமபெடி எளிடமை. பிறருக்கு உதவும குணமும இயல்பெலாகநவெ அடமைந்திருக்கிறது.
ஸ்ரீரலாம பி.எஸ்ஸி கணிதம முடித்து, C.A., I.C.W.A., 1990 ல் முடித்து கல்கத்தலா யூனியன் கலாரடபெடு,
இங்கிலீஷ்
எலக்ட்ரிக்
பிறகு
வசன்டன
3M
India என
பெணிபரிந்து
1998 ல்
குடவெத் Algannim இன்டைஸ்ட்ரீஸில் நசரந்தலார.
மைறுவெருடைத்தில், Chief அக்கவுண்டைன்ட்டைலாக இக்கமவபெனியில் நசரந்தவெர பெடிப்பெடியலாக டபெனலான்ஸ்
டடைரக்டைரலாகி வெளைரந்து இன்று இந்தப் வபெலாறுப்டபெ ஏற்றிருக்கிறலார.
பெல நலாட்டினரும பெணிபரியும இக்கமவபெனியில் ஒரு இந்தியர –அதுவும தமிழர –இந்த இளைம வெயதில்
வபெரிய பெதவியில் இருப்பெது நமைக்வகல்லலாம வபெருடமை தரும விஷயம.
Kipco குரூப்டபெ நசரந்த இக்கமவபெனி நன்கு பெடித்த அனுபெவெமுள்ளைவெரகடளை டவெத்து நிரவெகிப்பெதலால்
உடழப்பக்கும தகுதிக்கும இங்கு நல்ல மைரியலாடத கிடடைக்கிறது என்கிறலார. ஸ்ரீரலாம,
``முழு சுதந்திரம வகலாடுத்திருப்பெதலால் ஆத்மைலாரத்தமைலாய் இங்கு வசயல்பெடை முடிகிறது. பெல நலாட்டு
கலலாச்சலாரங்கள் வகலாண்டைவெரகளுடைன் இடனந்து பெணிபரிவெது சந்நதலாஷம தருகிறது.
1999 ல் ஆரமபிக்கப்பெட்டை இக்கமவபெனி குறுகிய கலாலத்திநலநய மைலாவபெரும
அடடைந்திருப்பெதற்கு கலாரணம சக பெணியலாளைரகளின் ஒத்துடழப்பம Team work ம என்கிறலார.

வெளைரச்சி

ஸ்ரீரலாமின் கவெனம அலுவெலகத்தில் முழுநநரம இருந்தலாலும கூடை
நமைல்பெடிப்பகடளை வதலாடைரந்து வகலாண்டிருக்கிறலார. பெடிப்பிற்கும அறிடவெ வெளைரத்துக் வகலாள்ளைவும
எல்டலயில்டல எனும இவெர குடவெத் வெந்த பின்ப C.P.A., C.I.S.A., C.F.A எல்லலாம முடித்திருக்கிறலார.
`பெடிப்ப எப்நபெலாதும நமடமை ஃப்வரஷலாகவும இளைடமையலாகவும மைலாணவெ பெருவெ உற்சலாகத்துடைனும
டவெத்திருக்கிறது!
``குடறகள், தவெறுகள் எங்கும எதிலும சகஜெம. அவெற்டற தள்ளிப் நபெலாடைலாமைல், தவிரக்கலாமைல் உடைநன
சரிபெண்ணிவிட்டைலால் பெலாதிப்பகள் வெரலாமைல் பெலாரத்துக் வகலாள்ளை முடியும’’ என்கிறலார.
ஸ்ரீரலாம இயல்பில் வமைன்டமையலானவெர என்றலாலும கூடை பெணவிஷயத்தில் கடுடமை எனலலாம. உயரமைலான
இலக்டக நிரணயித்து அடத நநலாக்கி பெயணித்து குறிப்பிட்டை நலாளுக்குள் முடிக்க நவெண்டி முயற்சி
எடுத்து வவெற்றி வபெறுவெது இவெரது சலாதடன! கமவபெனிக்கு நவெண்டி யலாரும நிடனத்துப் பெலாரக்க முடியலாத
அளைவிற்கு பெல பரலாஜெக்ட்டுகடளை நிரணயித்து அவெற்டற வவெற்றிகரமைலாய் வசய்து கலாட்டியிருப்பெதலால்
இவெருக்கு நிரவெலாகத்தில் உயரந்த இடைம!
திருமைதி சலாந்தி ஸ்ரீரலாம, சலாஃப்ட்நவெர துடறடய நசரந்தவெர என்றலாலும கூடை- குடுமபெத்டத கவெனிக்க
நவெண்டி –அடதவிட்டுக் வகலாடுத்து இவெருக்கு பெக்கபெலமைலாய் இருந்து வெருகிறலார.
பெள்ளி-கல்லூரி நலாட்களில் விடளையலாட்டு வீரரலாக ஹெலாக்கி, கிரிக்வகட்டில் இருந்தவெருக்கு அந்த
ஸ்நபெலாரட்ஸ் ஸ்பிரிட் பெணியிலும வதலாடைரகிறது.
இக்கமவபெனியின் CEO ஆக வெளைர நவெண்டும என்பெது ஸ்ரீரலாமின் தற்நபெலாடதய லட்சியமுகமைது நலாசர
இமரன்
வபெலாதுவெலாக தமிழ்நலாட்டு தமிழரகடளை விடை ஸ்ரீலங்கலாவில் உள்ளை தமிழரகளுக்கு தமிழ் உணரவும
பெற்றும அதிகம என்பெலாரகள். அதற்கு திரு.முகமைது நலாசர இமரனும விதிவிலக்கல்ல.
குடவெத்தில் முன்னிணியிலிருக்கிற பூச்சிக்வகலால்லி மைருந்து கமவபெனியலான Verminex ல் நசல்ஸ் மைற்றும
சரவீஸ் நமைநனஜெரலான இவெர ஸ்ரீலங்கலாவில் நிகலாமநபெர பெகுதிடய நசரந்தவெர.
94

அப்பெலா திரு.ஹீடசன் சரூக் வசளைதியில் நவெடல பெலாரத்து சமபெலாதித்ததலாலும-இடற அருளைலாலும
கஷ்டைப்பெடைலாமைல் வெளைர முடிந்தது என்கிறலார இமரன்.
இமரன் அல் ஹிலலால் வசன்ட்ரல் கல்லூரியில் பி.எஸ்ஸி (இரசலாயனம) முடித்து 1990 ல் வசளைதிபின்லலாடைன் குரூப்பில் வபெஸ்ட் கண்ட்நரலால் ஆபெநரஷன் மைலாநனஜெரலாக நசரந்து 4 வெருடைங்கள்
பெணியலாற்றினலார.
பிறகு ஸ்ரீலங்கலா திருமபி –வகலாழுமபவில் Lawson கண்ட்நரலால் கமவபெனியில் ஆபெநரஷன் நமைநனஜெரலாக
பெணிபரிந்து நல்ல அனுபெவெம வபெற்று 1997 ல் குடவெத் வெந்து இக்கமவபெனியில் நசரந்து குறுகிய
கலாலத்திநலநய வபெயரும பகழும வபெற்றிருக்கிறலார.
இதன் உரிடமையலாளைர திரு.நஷக் ஃபெஹெத் யூசுஃப் வசளைத் அல் சபெலா தனக்கு முழுசுதந்திரம வகலாடுத்து
இயங்க டவெத்திருப்பெதலாக மைகிழ்கிறலார.
இந்த கமவபெனி-வீடுகள், நஹெலாட்டைல்கள், சூப்பெர மைலாரக்வகட்கள், நபெக்கரி, உணவு உற்பெத்தி
கமவபெனிகள் உணவு குடைவுன்கள், பெயிரகள், அலுவெலகங்கள், ஏரநபெலாரட் துடறமுகம, கப்பெல்கள்,
விமைலானங்கள் என குடவெத் முழுக்க சரவீஸ் தந்து வெருகின்றது.
சமீபெத்தில் டகப்பிடித்த மைடனவி ஃபெலாத்திமைலா இவெருக்கு பெலமைலாய் இருக்கிறலார.
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நவெகம, சுறுசுறுப்ப, எளிடமை, சிறந்த கஸ்டைம சரவீஸ் இவெரது வவெற்றிக்குக் கலாரணங்கள் வெலாழ்க்டகயில்
கஷ்டைபெடைலாமைல் வெளைரந்திருந்தலாலும கூடை பிறர கஷ்டைம உணரந்திருப்பெதலால் சமபெலாத்தியத்தில் 25
சதவிகிதம நலிந்நதலாருக்கலாக உதவி வெருகிறலார.
அடலச்சலும, வடைன்ஷனும நிரமபிய துடற இது என்றலாலும கூடை இமரன் இடத விருமபி ஏற்றுக்
வகலாண்டிருப்பெதுடைன், நிடறந்த லலாபெம தரும இத்வதலாழிடல ஊரிலும வசலாந்தமைலாய் ஆரமபித்து
நடைத்துவெடத லட்சியமைலாய் வகலாண்டிருக்கிறலார இவெர கிரிக்வகட் வீரரும கூடை.
நமபிக்டக தலான் வெலாழ்க்டக என நமபம இவெர தனது வவெற்றிக்கு நமபிக்டகயும முயற்சியும தலான்
மூலதனம என்கிறலார.
சீனலா-தனலா (டசயத் அப்துல்கலாதர)
``இந்த உலகில் தீரக்க முடியலாத பிரச்டனகள் என்று எதுவுமில்டல.
எதற்கும ஒரு முயற்சி நவெண்டும. தளைரலா மைனம! கடுடமையலான உடழப்ப! ஒரு சிக்கல்
வெந்துவிட்டைலால் `ஐநயலா... எனக்கு மைட்டும ஏனிப்பெடி வெருகிறது!’ என்று கலங்கி அமைரந்துவிடைக் கூடைலாது.
இன்று வவெற்றி வபெற்றவெரகளின் சரித்திரத்டத அலசி ஆரலாய்ந்நதலாமைலானலால் கஷ்டைப்பெடைலாமைல் –
நதலால்விகடளை சந்திக்கலாமைல் எவெருநமை முன்னுக்கு வெந்ததில்டல என்பெது பரியும ஆப்ரஹெலாம லிங்கன்
பெலமுடற நதலாற்று இறுதியில் ஜெனலாபெதி ஆனலார.’’
சீனலா தலானலா என பிரியமைலாய் அடழக்கப்பெடுகிற துபெலாய் இந்திய வதலாழிலதிபெரகளில் குறிப்பிடைத்
தகுந்தவெரலான திரு.டசயத் அப்துல்கலாதர வதளிவுடைன் நபெச ஆரமபித்தலார.
வபெரிய வபெரிய கமவபெனிகளின் அதிபெர என்கிற மைமைடத இல்லலாத தன்டமை! நடகச்சுடவெ ததுமபம
நபெச்சு! இலக்கியத்தின் நமைலுள்ளை ஆரவெம! வபெலாதுக் கலாரியங்களுக்கும மைத நல்லிணக்கத்திற்கும
பெலாடுபெடும பெலாங்கு! ஈடகக் குணம!
இடவெ எல்லலாவெற்டறயும விடை நலாட்டுப்பெற்று! வமைலாழிப்பெற்று! துபெலாயில் கலாலூன்றியிருந்தலாலும கூடை நம
நலாடு-நம மைக்களின் முன்நனற்றம எனச் சிந்தித்து வசயல்பெடும நபெருள்ளைம!
மைணிநமைகடலப் பிரசுரத்தின் அதிபெர திரு. ரவி தமிழ்வெலாணந்``குடவெத்தில் வவெற்றிகரமைலாய் வசயல்பெட்டு
வெரும இந்தியரகடளை உள்ளைடைக்கி FRONTLINERS எனும பத்தகம 10 பெகுதிகள் எழுதி –அதன் மூலம 60
லட்ச ரூபெலாய்க்கு நமைல் இந்தியலாவில் பெல அறக்கட்டைடளைகளுக்கும நண்பெரகளுடைன் நசரந்து உதவி
வெருகிறீரகநளை!
அது மைலாதிரி ஐக்கிய அரப எமிநரட்ஸில் சிறப்பெலாக வசயல்பெட்டு வெரும தமிழ்ப் பெண்பெலாளைரகடளையும
சந்தித்து எழுதித் தலாருங்கள்’’என்று துபெலாய்க்கு என்டன அடழத்திருந்தலார.
அன்று திரு.சீனலா தலானலாவின் வீட்டில் அவெரது உபெசரிப்பில் வநகிழ்ந்து நபெலாநனலாம. எழுத்தலாளை நண்பெர
கஸைலாலி முதற்வகலாண்டு உள்ளூர முக்கியப் பிரமுகரகள், வவெளியூர விருந்தினர என்று பெலரும அவெரது
உபெசரிப்பில் திடளைத்துப் நபெலானலாரகள்.
சீனலா தலானலா நகலாரடவெயலாய் –அநத சமையம அழுத்தம திருத்தமைலாய் வசலால்ல வெந்த விஷயங்கடளை
வதளிவுபெடுத்துகிறலார. நமைடடையிலும கூடை இவெருக்கு நபெச்சு `வெலாய்’ வெந்த கடல!
சுமைலார 30 ஆயிரம அலுவெலரகளுக்கு நமைல் அரப நலாடுகளில் மிக அதிக எண்ணிக்டகயில் ஆட்களுக்கு
நவெடல தருகிற கமவபெனி என்கிற சிறப்பப் வபெற்றுள்ளை ETA அஸ்கலான் கமவபெனியின் துடண
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நிறுவெனமைலான SKY Group of
எளிடமை நமடமை ஈரக்கிறது.

கமவபெனியின் டடைரக்டைருமCEO வுமைலான திரு டசயத் அப்துல்கலாதரின்

கீழ்க்கடரடயச் நசரந்த இவெரது தந்டத திரு.முகமைது அப்துல்ஹெமீது மிகவும கண்டிப்பெலானவெர . நீதி,
நநரடமை என்று எப்நபெலாதும அவெர அறிவுறுத்துவெலார. அறிவுக்கு அப்பெலா –வெழிகலாட்டுதலுக்கு அமமைலா என்று
இவெருக்கும இவெரது அண்ணன் திரு. டசயது சலலாஹீதீனுக்கும அடித்தளைம சிறப்பெலாக அடமைந்தது. இவெர
சின்ன தமபி என்பெதலால் சி.த.சீனலா தலானலா.
அமமைலா வெலாழ்வின் வநறிமுடறகடளையும நல்ல விஷயங்கடளையும வசலால்லி தன்னமபிக்டக
ஊட்டுவெலார. ``வெலாயிருந்தலால் வெங்கலாளைமும நபெலாகலலாம’’ என்கிற தலாயின் தலாரக மைந்திரம இவெருக்கு
டைலானிக்கலாக அடமைந்தது.
சங்நகலாஜெமில்லலாமைல், தலாழ்வு மைனப்பெலான்டமையில்லலாமைல் இளைம பெருவெம முதநல வவெளிநய
எல்நலலாருடைனும பெழகிய அனுபெவெம வெளைரச்சிக்கு அவெருக்குப் வபெரிதும உதவிற்று.
`சி.த’- 1966 ல் லநயலாலலாவில் –பி.கலாம முடித்து அப்பெலாவின் சிங்கப்பூர, மைநலசியலா,வகலாழுமப நவெரதன
வியலாபெலாரத்தில் தன்டன ஐக்கியப்பெடுத்திக் வகலாண்டைலார.
வியலாபெலாரத்தில் லலாபெ-நஷ்டைங்கள் சகஜெம லலாபெ நஷ்டைங்கடளை சகித்துக் வகலாள்ளைலலாம. சமைலாளித்து
விடைலலாம. ஆனலால் நமபிக்டகத் துநரலாகத்டத?
ஹெலாங்கலாங்கில் வியலாபெலாரம வசழிப்பெலாக இருந்த சமையத்தில் சீனர ஒருவெர நகலாடிக்கணக்கில் ஏமைலாற்றிவிடை
இவெர கடைனலாளியலாக நவெண்டி வெந்தது. எதிரபெலாரலாத அதிரச்சி, ஏமைலாற்றம, அதிலிருந்து மீளை முடியுமைலா
என்கிற பெயமும ஏற்பெட்டைது.
இருந்தலாலுமகூடை –வபெற்நறலாரகளின், உறவினரகளின் அறிவுடர மைனம தளைரலாமைல் இருக்க உதவிற்று.
அந்த நநரத்தில் கடைன் வகலாடுத்த குஜெரலாத்திகள் வநருக்கடி தரலாமைல் ஆறுதல்பெடுத்தினது மைறக்க முடியலாத
விஷயம.
வியலாபெலாரத்திற்கு அப்பெலாற்பெட்டு குஜெரலாத்திகளுடைன் இவெருக்கு நல்ல உறவு இருந்து வெந்தது.
அவெரகளுக்குள் ஒரு பிரச்சிடன என்றலால் முஸ்ஸீமகடளைப் பெஞ்சலாயத்துக்கு அடழக்கிற அளைவிற்கு
அவெரகளிடைம நட்ப!
இடறநமபிக்டகயும,
டதரியமைலாயிரு
எல்லலாம
சரியலாயிடும
என்று
வபெரியவெர
திரு.பி.எஸ்.அப்துல்ரஹ்மைலான் அவெரகள் வகலாடுத்த ஊக்கமும, உதவியும இவெடர அந்தக் கடைனிலிருந்து
பெடிப்பெடியலாக மீளை டவெத்தது.
1980 ல் துபெலாயில் ETA வின் ஒத்துடழப்படைன் ALHASEENA நடகக்கடடைடய பெலாரட்னரலாக ஆரமபித்து
ஐந்து வெருடைங்கள் நடைத்தினலார.
பிறகு இந்தியலா திருமபி ரியல் எஸ்நடைட் வதலாழிலில் தனியலாய் இறங்கினலார. ஆரமபெகலாலம சி.த.மிகவும
கஷ்டைப்பெடைநவெண்டி வெந்தது. ரயில் பெயணம, சலாதலா நஹெலாட்டைல் வெலாசம என தன் நதடவெகடளை சுருக்கிக்
வகலாண்டைலார.
அந்த நநரம சநகலாதரர சலலாஹீதீன் வெசதியலாக இருந்தலார. அவெரிடைம உதவி நகட்டைலால் மைகிழ்ச்சியலாகச்
வசய்வெலார. அவெரும உதவி நவெண்டுமைலா என்று நகட்கவும வசய்தலார.
ஆனலால் சி.த.நவெண்டைலாம, நலான் பெலாரத்துக் வகலாள்கிநறன் என்று சமைலாளித்தலார. அது அவெரது உள் மைனதில்
இருந்த தன்னமபிக்டகயின் வவெளிப்பெலாடு!
கஷ்டைமைலான நநரத்தில் பிறடர எதிரப்பெலாரக்கக்கூடைலாது. உதவி வசய்ய ஆள் இருப்பெடத ஒரு வதமபெலாக
டவெத்துக் வகலாண்நடைலாமைலானலால் பெயம நதலான்றலாது. உதவெ முன் வெருகிறலாரகள் என்று உடைநன டக
நீட்டிவிட்நடைலாவமைன்றலால் அப்பறம முயற்சி எடுக்கத் நதலான்றலாது. நமைது உடழப்பில் தீவிரம இல்லலாமைல்
நபெலாய்விடும.
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வசலாந்த முயற்சியிநலநய ரியல் எஸ்நடைட்டில் வெளைரந்து பிறகு 2000 ஆண்டு முதல் சநகலாதரருடைன்
நசரந்து பெல வதலாழில்களிலும இறங்க ஆரமபித்தலார.
அதில் ஒன்றுதலான் ஸ்டக குரூப் கமவபெனிகள், நகட்டைரிங், கூரியர, அட்வெரடடைசிங்,
வஜெனரல்டிநரடிங்,பில்டிங் வமைட்டீரியல் விநிநயலாகம நபெலான்று பெத்துவிதமைலான பிரிவுகடளை இது
உள்ளைடைக்கி -200 நபெரகளுக்கு நமைல் இங்கு நவெடல பெலாரக்கிறலாரகள்.
சி.த. பெதற்றப்பெடுவெதில்டல. பிரச்டனகடளை சரவெசலாதலாரணமைலாய் அணுகி அனுபெவெஸ்தரகளில்
ஆநலலாசடனடயப் வபெற்று சுமூகமைலாய் முடிவவெடுப்பெது இவெரது சிறப்ப.
எஜெமைலான் பெலாவெத்துடைன் நிரவெலாகம வசய்யலாமைல் அலுவெலரகடளை அரவெடணத்துப் நபெலாகும அநத
நநரத்தில் தவெறு கண்டைலால் கடுடமையலாய்க் கண்டிப்பெலார.
அதனலால் நிரவெலாகம
வசயல்பெடுகின்றனர.

சீரவகடைலாமைல்

இருப்பெதுடைன்

அலுவெலரகளும

முழு

ஈடுபெலாட்டுடைன்

மைடனவி திருமைதி ஒளிமுத்து இவெருக்குப் பெக்கபெலமைலாக இவெரகளின் 4 மைகள்களும சிறப்பெலாய்
வசட்டிலலாகியுள்ளைனர. மைகன் திரு.முகமைது அலி ETA ல் Properties develop ல் நமைநனஜவமைன்ட்
எக்ஸிக்யூட்டிவெலாயிருக்கிறலார.
இந்தியலாவில் ஏடழ மைலாணவெரகளின் பெடிப்பக்கு உதவுவெதுடைன் நவெடல வெலாய்ப்ப தரக்கூடிய கல்லூரி
பெடிப்டபெ உருவெலாக்குவெதும, இவெரது நநலாக்கம,நமைற்பெடிப்பில் சிறந்த மைலாணவெரகளுக்கு உதவி வசய்ய
தயலாரலாக இருக்கிறலார. இதற்கலாக ஊரில் Industrial Technical Institute ஆரமபிக்கவிருக்கிறலார. இடதப்
பெலாரத்துக் வகலாள்ளை தகுதியலான நபெரகள் முன் வெந்தலால் அடனத்து உதவிகளும வசய்ய சி.த. தயலாரலாக
இருக்கிறலார.
சி.த. மைத நல்லிணக்கம வெளைரக்க பத்தகங்கள் வவெளியிடுகிறலார. திருச்சூர ஆனின் உள்ளைரத்தங்கடளை
ஆரலாய்ச்சி வசய்து வெருகிறலார. துபெலாயிலிருந்து சமூகக் கண்நணலாட்டைத்துடைனும, நல்ல கருத்துகளுடைன்
கூடிய வபெலாழுது நபெலாக்கு அமச வதலாடலக்கலாட்சிக்கு உதவிகரமைலாய் இருக்கிறலார.
இலக்கியம-மைற்றும-சமூக நநலாக்குடைன் கூடிய நிகழ்ச்சிக்குச் வசன்று வசலாற்வபெலாழிவெலாற்றுகிறலார.
``உண்ண உணவும, உடுக்க உடடையும, உடறய உடறவிடைமும தந்த ஏக இடறவெநன பகழுக்குரியவென்;
அவெநன நமடமை நநரவெழி வசலுத்துகிறலான். பெடகவெடனயும மைரியலாடத வசய்- அகிமச வெழிடயப்
பின்பெற்று’’.
- நபிகளின் வெலாக்கு
தனக்குவெடமை இல்லலாதலான் தலாள்நசரந்தலாரக்கு அல்லலால்
மைனக்கவெடல மைலாற்றல் அரிது.
-திருக்குறள்
எந்நலாட்டைலார நபெலாற்றும இடறவெலா நபெலாற்றி
வதன்நலாடு நபெலாற்றும சிவெநன நபெலாற்றி.
-மைலாணிக்கவெலாசகர
நன்றியுடைன் இந்த மூன்று விஷயங்கடளையும நமைற்நகலாள் கலாட்டி நமைடடையில் நபெசுவெது இந்த சீனலாதலானலாவின் சிறப்ப.
தனது இந்த நிடலடமைக்கு கலாரணமைலாக உள்ளை சநகலாதரர சலலாஹீதீடன இவெர நிடனவு கூருகிறலார.
திரு.டசயது எம.சலலாஹீதீன்;
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திரு.சீனலா தலானலா வெளைரச்சிக்கு வபெ.த.என்று அடழக்கப்பெடும அவெரது சநகலாதரர -`வபெரிய
தமபி’ திரு.டசயது எம.சலலாஹீதீடன நன்றியுடைன் நிடனவு கூருகிறலார. இவெர ETA அஸ்கலான் குரூப்பின்
நிரவெலாக இயக்குனர. சி.த.வுக்கு 4 வெயது மூத்தவெரலான இவெர வியலாபெலாரத்தில் ஈடுபெடை நவெண்டி கல்லூரிப்
பெடிப்டபெ வதலாடைர முடியலாமைல் நபெலாயிற்று.
அடனவெருடைனும அன்பெலாகவும ஒற்றுடமையலாகவும இருக்க நவெண்டும என்பெது இவெரது வகலாள்டக.
அப்பெலாவின் நவெரத்தின வியலாபெலாரத்தில் பிறகு திரு.பி.எஸ். அப்துல்ரஹ்மைலானுடைன் சலலாஹீதீன் துபெலாய்
வெந்தவெர.
B.S.A அந்த நலாட்களில் ALGHURAIR உடைன் நசரந்து ASCOn கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமவபெனி துபெலாயில் ஆரமபிக்க
–அடத சலலாஹீதீன் நிரவெகித்தலார.பிறகு கட்டுமைலானத்திற்குத் நதடவெயலான எலக்ட்ரிகல், A/C நபெலான்ற
துடண உபெகரணங்களுக்கலாக எமிநரட்ஸ் டிநரடிங் ஏவஜென்ஸி கமவபெனி ஆரமபிக்கப்பெட்டைது.
பிறகு ஷிப்பிங், விமைலானம, லிஃப்ட், வமைக்கலானிக், எலக்ட்ரிகல் என 30 ஆயிரம வதலாழிலலாளைரகளுக்கு
நமைல் வபெற்று இக்கமவபெனி இன்று வெடளைகுடைலா நலாடுகளில் முன்னிடல வெகிக்கிறது. இதில்
வபெருமபெலாலும –இந்தியலா அதிலும குறிப்பெலாக தமிழரகளுக்கு அதிக நவெடலவெலாய்ப்ப தரப்பெடுகிறது.
திரு.சலலாஹீதீனின் (ETA) கருடண உள்ளைத்தலால் துபெலாயில் பெல்லலாயிரக்கணக்கலான குடுமபெங்கள்
வெலாழ்வெதுடைன் இந்தியலாவிற்கும பெல வெடககளில் வபெலாருளைலாதலார வெளைரச்சி கிடடைத்து வெருவெது உண்டமை.
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பி.வஜெ.வில்லியம:
மைருத்துவெரகள் கிளினிக் மைற்றும மைருத்துவெமைடனகள் ஆரமபித்து நடைத்துவெது என்பெது இயல்பெலான ஒன்று.
மைருத்துவெத்துடறக்கு சமபெந்தப்பெடைலாத ஒருவெர அதுவும வவெளிநலாட்டில் சிறப்பெலான மைருத்துவெ நசடவெ
வசய்து வெருகிறலார என்பெது ஆச்சரயமைலான வசய்தி.
துபெலாயில் கரலாமைலா வமைடிக்கல் வசன்டைரின் டடைரக்டைரலான திரு.பி.நஜெ.வில்லியம தலான் அந்த
வபெருடமைக்குரியவெர.
மைதுடர –சீடலயமபெட்டி கிரலாமைத்டதச் நசரந்த இவெரது வபெற்நறலாரகள் இருவெருநமை ஆசிரியர வதலாழில்
பெலாரத்தவெரகள். பெயிற்றுவித்தடல வவெறும வதலாழிலலாக மைட்டும வசய்யலாமைல் ஆத்மைலாரத்தமைலாய் இலவெசமைலாய்
கிரலாமைத்து மைக்களுக்கு பெடிப்பெறிவு ஊட்டை நவெண்டும என்று 1932 ல் திண்டண பெள்ளியலாக ஆரமபித்து
வெளைரந்து இன்றும அது நடைந்து வெருகிறது.
வெசதியில்லலா பிள்டளைகடளை வபெரிய அளைவில் பெடிக்க டவெத்து உருவெலாக்கிய இவெரது தந்டத
திரு.எஸ்.டைபிள்யு.வபெலான்டனய்யலா `கண் திறந்த கல்வித் தந்டத’ எனும வபெயர வபெற்றிருக்கிறலார.
இப்நபெலாது அப்பெள்ளிடயயும தந்டதயின் நநலாக்கத்டதயும நிடறநவெற்றும வெண்ணம வில்லியமும
அவெரது சநகலாதரியும வதலாடைரந்து நடைத்தி வெருகின்றனர.
பெள்ளிடய நடைத்த நவெண்டி –ஆசிரியருக்கு பெடித்த வில்லியம வபெலாருளைலாதலாரத்டத வெலுபெடுத்த நவெண்டி
1978 –ல் துபெலாய் வெந்து நவெறு துடறடய நதரவு வசய்தலார.
கிளைலாரக்கலாக பெணிடய ஆரமபித்த வில்லியம SULTAN Co வில் நசல்ஸ் மைலாநனஜெரலாக ரிடடையரலானலார.
கடைந்த 20 வெருடைங்களைலாய் ஒய்வு நநரத்டத வீணடிக்க விருமபெலாமைல் வமைடிக்கல் சரவீஸ் மைற்றும உணவு
வதலாழிலில் கவெனம வசலுத்தி வபெற்ற அனுபெவெம இப்நபெலாது இத்துடறகடளை முழு நநர வதலாழிலலாக்க
உதவியிருக்கிறது.
கரலாமைலா கிளினிக்கில் 15 டைலாக்டைரகள் பெணிபரிகிறலாரகள். கடைலின் வமைலாத்த மைருத்துவெ பிரச்டனகடளையும
சரி பெண்ணும விதமைலாக எட்டு பிரிவுகளுடைன் குழந்டதகள், டகனலா, வபெலாது, வடைன்ட்டைல், எலுமப,
கலாரடியலாலஜி, நியூரலாலஜி, கண் என இயங்கி வெருகின்றது.
சரவெநதசத் தரத்தில் தமிழரகளுக்கு நசடவெ வசய்யும வசன்டன மைருத்துவெமைடன என நமமைவெரகளைலால்
பிரியமைலாய் அடழக்கப்பெடுகிற அளைவிற்கு இதன் நசடவெயும வெளைரச்சியும அபெரிமிதமைலாயிருக்கிறது.
பெணம ஒன்டறநய குறிக்நகலாளைலாக வகலாள்ளைலாமைல் வபெலாருளைலாதலார ரீதியில் கஷ்டைப்பெடுபெவெரகளுக்கு
குடறந்த கட்டைணத்தில் மைருத்துவெம பெலாரப்பெது இதன் சிறப்ப.
துபெலாயில் ஏறக்குடறய 2000 குடுமபெங்கள் இவெரகளைது வெலாடிக்டகயலாளைரகள்!
இனிய பெண்பம, எளிடமையும, இளைகிய குணமும, மைனிதலாபிமைலான அடிப்பெடடையில் அணுகும முடறயும,
ஆத்மைலாரத்தமும வில்லியம அவெரகளின் வவெற்றிப் பெடிகள் என்று வசலால்லலலாம.
மைதுடரடய நசரந்த டைலாக்டைர அவவெந்திகலாபெலாய் அவெரகடளை அறிமுகப்பெடுத்தி கிளினிக்கின் வமைடிக்கல்
டடைரக்டைரலாக வசயல்பெடுவெது இதன் வவெற்றிக்கு பெக்கபெலம என வில்லியம மைகிழ்கிறலார.
இங்கு இலவெசமைலாய் வமைடிக்கல் கவுன்சிலிங் வசய்கிறலாரகள்.சலாதலாரணமைலாய் வவெளிநலாடுகளில் –தனியலார
மைருத்துவெமைடனகளில் நநலாடய கண்டைறிவெதற்நக வபெரும வதலாடக வசலவிடை நவெண்டிவெரும என்பெது
இங்கு குறிப்பிடை நவெண்டிய ஒன்று.
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வில்லியத்தின் மைகன் நியூயலாரக்கில் MBBS ம, மைகள் வடைன்டிஸ்டைலாகவும இருக்கிறலாரகள்.
பெரதுபெலாயில் இவெருக்கு வசலாந்தமைலான `மைதுரலா ஸ்வீட் மீல்ஸ்’ வபெயர வபெற்ற வதன் இந்திய டசவெ
உணவெகம! இதன் மைதுடர மைணம-குடறந்த விடல, நவெகமைலான நசடவெயில் ஈரக்கப்பெட்டு வெடை
இந்தியரகளும விருமபி சலாப்பிடை வெருவெது இதன் சிறப்ப.
என்னதலான் துபெலாயில் கிளினிக் நடைத்தினலாலும சமபெலாதித்தலாலும, வில்லியத்தின் சிந்டதயும வசயலும
நம ஊடர நநலாக்கிநய இருக்கின்றது.
இலவெசமைலாய் நசடவெ வசய்யக்கூடிய வமைஷினரி மைருத்துவெமைடனடய நமமூரில் ஆரமபிக்க நவெண்டும
என்பெது இவெரது லட்சியம.
வெலாழ்த்துகிநறலாம!.
டைலாக்டைர கலாந்தி முருகன்;
துபெலாயில் இந்திய டைலாக்டைரகளுக்கு நல்ல வபெயரும பகழும உள்ளைது. அதுநபெலாலநவெ தமிழ்நலாட்டு
மைருத்துவெரகளும வபெருமைளைவில் சிறப்பெலாக இயங்கி வெருகின்றனர. நூற்றுக்கு நமைற்பெட்டை தமிழ்
டைலாக்டைரகள் நசரந்து ஆரமபித்துள்ளை அடமைப்பின் கமிட்டியில் இடைமவபெற்றுள்ளை டைலாக்டைர ஜி.கலாந்தி
முருகன் M.D சிரலாஜீதீன் வமைடிக்கல் வசன்டைரில் வபெலாது மைருத்துவெரலாக இருக்கிறலார.
மைதுடர நபெலாடிநலாயக்கனூடரச் நசரந்த இவெர விவெசலாய குடுமபெத்டதச் நசரந்தவெர.
1985 ல் மைதுடர வமைடிக்கல் கல்லூரியில் MBBS முடித்ததும 2 வெருடைங்கள் நகரளைம –திருவெல்லலா –
பஷ்பெகிரி மைருத்துவெமைடனயில் பெணிபரிந்தலார.
பிறகு வசன்டன விஜெயலா மைருத்துவெமைடனயில் மைடறந்த டைலாக்டைர T.G வசரியனுக்கு கீழ் எமைரவஜென்ஸி
வமைடிக்கல் ரூம இன்சலாரஜெலாக ஒரு வெருடைம அடுத்து சிவெகங்டக பிடரமைரி வஹெல்த் வசன்டைரில் பெணிபரிந்து
மைதுடர வமைடிக்கல் கல்லூரியில் வஜெனரல் வமைடிசினில் M.D முடித்தலார.
நகலாடவெ ESI வமைடிசின் டிபெலாரட்வமைன்ட்டில் சிவில் அசிஸ்வடைன்ட் சரஜெனலாக வபெலாறுப்நபெற்று, 1998 ல்
துபெலாய் வெந்து வஹெல்த் கிளினிக்கில் பெணியலாற்றி இப்நபெலாது இந்த மைருத்துவெமைடன.
உலகத்திநலநய அதிக அளைவில் சரக்கடர நநலாய் உள்ளைது UAF ல்தலான் என்கிறலார டைலாக்டைர கலாந்தி. அதற்கு
கலாரணம பெரமபெடர, தட்பெவவெப்பெநிடல, சலாப்பெலாட்டு பெழக்கங்கள், ஏஸி, உடைல், பெருமைன் என பெல
கலாரணங்கள் உண்டு. அநத மைலாதிரி அல்சர, அலரஜி, சிறுநீரக கல் நபெலான்றடவெயும அதிகம வெர
வெலாய்ப்பள்ளைதலால் எச்சரிக்டகயலாக இருக்க நவெண்டும என்கிறலார.
திருமைதி கலாந்தீ வஜெயமீனலாட்சி இவெருக்கு பெக்கபெலம.
நமைது கலலாச்சலார நிகழ்ச்சிகளுக்கு தன் பெங்களிப்டபெ தரும கலாந்தி முருகன் இலவெச மைருத்துவெ
முகலாமகளிலும கலந்து வகலாண்டு நசடவெயலாற்றி வெருகிறலார.
UK யில் MRCP எழுதுவெதும, நகலாடவெயில் வசலாந்தமைலாய் மைருத்துவெமைடன ஆரமபித்து நசடவெ வசய்ய
நவெண்டும என்பெதும இவெரது தற்நபெலாடதய லட்சியம.
TKC நசகரன்:
வசளைதி, சுந்தலார,வசன்டன, சூடைலான் பெஹெரினில் கிடளைகள் வபெற்றுள்ளை Adroit Systens சலாஃப்ட்நவெர
கமவபெனியின் பிரிசிவடைன்ட்டைலான திரு.டி.நக.சி நசகரன் கமப்யூட்டைரதுடற தலான் எதிரபெலாரக்கலாத ஒன்று
என்கிறலார.
வசன்டனடயச் நசரந்த இவெர 1971 இல் அண்ணலாமைடல யுனிவெரசிட்டியில் B.E(எலக்ட்ரிகல்&
எலக்ட்ரலானிக்ஸ்) முடித்து வடைல்லிDRDO (Defence Research Development Organisation ) இரசலாயனக் கூடைத்தில்
பெணிக்கு நசரந்தலார.
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அங்கிருந்து டஹெதரலாபெலாத்திற்கு எலக்ட்ரலானிக்ஸ் டமைக்நரலா-நவெல்ஸ் ஸ்வபெஷ்டலஸ் வசய்ய- அனுப்பிகமப்யூட்டைர
டிவிஷனில்
நியமித்தலாரகள்.
வடைல்லியிலிருந்து
டஹெதரலாபெலாத்
மைலாற்றத்திற்கு
சந்நதலாஷப்பெட்டைவெருக்கு கமப்யூட்டைர டிவிஷடன ஏற்க தயக்கமிருந்தது.
ஆனலால் நிரவெலாகநமைலா ``கமப்யூட்டைர என்றலால் இங்கிரு- இல்லலாவிட்டைலால் வடைல்லி!’’ என்று
பிடிவெலாதமைலாய் வசலால்லிவிடை டிநகசிக்கு அது ஒரு திருப்பமுடனயலாக டிநகசி நசலாரந்து விடைலாமைல்
கமப்யூட்டைர துடறயில் முழுகவெனம வசலுத்தி அந்த அனுபெவெத்தில் 1979-ல் பெலாமநபெ Hinditron தனியலார
கமவபெனியில் நசரந்தலார.
அங்கிருந்து யு.எஸ்., மைற்றும டநஜிரியலாவிற்கு வபெலாறுப்பகள் வகலாடுத்து அனுப்பெப்ட்டைது அவெரது
கணினி அறிடவெ வெளைரக்க வபெரிதும உதவிற்று.
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தனனமபககக தமழரகள - பகத:39

பிறகு 1984-ல் லண்டைனில் Steiger Software;Glaxco Digital Equipment Corporation;
அதன் பிறகு 1985-ல் வசளைதியில் Consulting Centre for Finance &Investment இல் நசரந்தலார. ஒநர ஒரு
நபெரில்
ஆரமபித்த
அக்கமவபெனி-வசளைதியில்
ஹெலாஸ்பிட்டைல்கள்,
அலுவெலகங்கள்,வதலாழிற்கூடைங்களுக்கு Software வசய்து வகலாடுத்து இவெர 1999 இல் வவெளிநய
வெருமநபெலாது 100 நபெர நவெடல வசய்கிற அளைவிற்கு வெளைரந்திருந்தது அந்த வெளைரச்சிக்கு தன் பெங்களிப்டபெ
உணரந்த டிநகசிக்கு கற்ற கல்வி-வபெற்ற அனுபெவெத்டத டவெத்து நலாநமை ஏன் வசலாந்த கமவபெனி
ஆரமபிக்கக் கூடைலாது என்று நதலான்றிற்று.
அதன் விடளைவுதலான் 2001 இல் வசளைதியில் இந்த Adriot Systems உருவெலாயிற்று. பெஹெரினில் இதன்
கிடளை TEK Soft! வசன்டனயிலுள்ளை Zeetaa Software ம இந்த குரூப்பில் அடைங்கினநத.
ஐந்து மில்லியன் டைலாலர வெரத்தகம வசய்யும இமகமவபெனி-வெடளைகுடைலா நலாடுகள் முழுக்க கலாலூன்றும
முயற்சியில் இறங்கியுள்ளைது. இதற்கலாக குடவெத் வெந்தநபெலாதுதலான் டிநகசிடய சந்தித்நதன்.
35 வெருடை அனுபெவெம, கமவபெனி தடலவெர, என்ஜினியர என்கிற மைமைடத இல்லலாத எளிடமை இவெரிடைம
விஷயங்கள் பெல உள்ளைடைக்கியிருந்தலாலும வகலாஞ்டைமகூடை அலட்டைலில்லலா அடமைதி.
டிநகசியிடைம அலங்கலார நபெச்சு கிடடையலாது வசலான்னடத வசய்யும தீவிரம, நநரடமை, நலா நயம!
ஊழியரகளிடைம நட்ப பெலாரலாட்டி நவெடல வெலாங்குவெது இவெரது பெலம. ஒரு பிரச்டன என்று வெந்துவிட்டைலால்
ஊழியரகளுக்கு பெலாதிப்ப வெரலாமைல் அவெரகள் பெக்கமிருந்தும, அநத சமையம நிரவெலாகத்திற்கும இழப்ப
ஏற்பெடைலாமைல் முடிவவெடுப்பெது இவெரது சிறப்ப.
டிநகசி என பிரியமைலாய் அடழக்கப்பெடும இவெர சுமைலார 400 நபெரகளுக்கு நமைல் வவெளிநலாடுகளில் நவெடல
வெலாய்ப்ப ஏற்பெடுத்திக் வகலாடுத்திருக்கிறலார.
வதலாழில் கலாரணமைலான அடலச்சல்-அதன் வெளைரச்சிக்கலான முயற்சிக்கிடடைநய குடுமபெத்திற்கு நபெலாதுமைலான
நநரம ஒதுக்கித் தரமுடியலாத வெருத்தம இவெருக்குண்டு.
திருமைதி வெள்ளி சந்திரநசகரன் (எம.எஸ்ஸி, கணிதம) வதலாடலநபெசி துடறயில் பெலாரத்து வெந்த
நவெடலடய விட்டுவிட்டு கணவெருக்கு பெக்கபெலமைலாய் இருந்து வெருகிறலார. இவெரகளுக்கு இரண்டு
மைகன்கள்!
நக.கலாநமைஸ்வெரன்:
இந்த
குரூப்டபெ
நசரந்த
வசன்டன Zeetaa
Software கன்சல்டைன்ட்
கமவபெனியின் CEO திரு.நக.கலாநமைஸ்வெரன் குமபெநகலாணத்டத நசரந்தவெர. பி.எஸ்ஸி பெட்தலாரியலான இவெர
ஒரு ஜீனியஸ் என்று டிநகசிநய பகழ்கிறலார.
கலாநமைஸ்வெரன் I.T மைலாநனஜெரலாக 20 வெருடைங்கள் கனரலா பெலாங்கிலும, 10 வெருடைங்கள் I.T ப்ரலாஜெக்ட்
மைலாநனஜெரலாக வசளைதி பிவரஞ்சு நபெங்கிலும அனுபெவெம வபெற்றவெர.
இந்த Zeetaa கமவபெனி ஆவரக்கிள், ERP ஜெலாவெலா, நஹெலாட்டைல்களுக்கு இன்ஷிரன்ஸ் கமவபெனிகளுக்கு, சிறு
வதலாழில்களுக்குSoftware பரலாஜெக்ட்கள் வசய்து தருகின்றது.
கலாநமைஸ்வெரன் 2000 இல் அவமைரிக்கலாவின் Computer Quality Assurance நதரவில் (உலக அளைவில்) நகலால்ட்
வமைடைல் வபெற்றிருக்கிறலார. ஆன்மீகம, எடதயும அலசி ஆரலாயும குணமும, கடின உடழப்பம இவெரது
பெலம.
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டைலாக்டைர M.K.S. சமசுதீன் (ஹெலாங்கலாங்);
முயற்சி திருவிடனயலாகும என்பெதற்கும தளைரலா மைனதுடைனும ஊக்கத்துடைனும வசயல்பெட்டைலால் நிடனத்த
கலாரியம நிடறநவெறும என்பெதற்கும ஓர எடுத்துக்கலாட்டைலாக விளைங்குகிறலார. ஹெலாங்கலாங் எஸ்வஸைம
பெலாரமைசூடிக் டிநரடிங் கமவபெனியின் பெலாரட்னரலான டைலாக்டைர.M.K.S சமசுதீன்.
ரலாமைனலாதபரம –பெடழய பகழ் வபெற்ற துடறமுகப்பெட்டினமைலான வதலாண்டிடயச் நசரந்த இவெரது
முன்நனலாரகள் வபெரிய நிலசுவெலான்தலாரகளைலாக இருந்தனர. பெரமைலாவிலிருந்து நதக்கும ஒத்டதயலாடன ஓடும
வெரவெடழத்து வியலாபெலாரம வசய்தவெரகள்.
இவெரது தந்டதயும அந்த வெழியில் விவெசலாயமும வியலாபெலாரமும பெலாரத்தவெர.
சமசுதீன் 1956 -57 மைதுடர தியலாகரலாயர கல்லூரியில் PUC (PUC யின் முதல் வசட்) பெடித்துதந்டத நநலாய் வெலாய்பெட்டு விடை –அந்த இளைமபெருவெத்திநலநய திருமைணம வசய்து டவெக்கப்பெட்டைலார.
மைதுடர வமைடிக்கல் கல்லூரியில்MBBS முடித்து சமசுதீன் வமைட்ரலாஸ் வமைடிக்கல் சரவீஸில் அசிஸ்வடைன்ட்
சரஜெனலாகவும பிறகு சரஜெரியில் டியூடைரலாக வசங்கல்பெட்டு வமைடிக்கல் கலாநலஜ ஹெலாஸ்பிட்டைலில் முதல்
நபெலாஸ்டிங்கும வபெற்றலார.
பிறகு தஞ்சலாவூர அருநக திருவெங்கலாடு பிடரமைரி வஹெல்த் வசன்டைருக்கு மைலாற்றப்பெட்டைர. அப்நபெலாது
வவெறும MBBS உடைன் நிறுத்தலாமைல் சரஜெரியும பெடிக்க இவெருக்கு விருப்பெம. அதற்கலாக MS க்கு அப்டளை
பெண்ணினலார.
ஆனலால் இவெரது துரதிரஷ்டைம அப்ளிநகஷன் மிஸ்ஸைலாகி இன்டைரவியூநவெ வெரவில்டல.
மைனமுடடைந்திருத சமையத்தில் நீடுடரச் நசரந்த –ஹெலாங்கலாங் நவெரத்தின வியலாபெலாரி திரு.A.S தீனின்
அறிமுகம இவெருக்கு கிடடைத்தது. அவெர சமசுதீன் ஆறுதல்பெடுத்தி ஹெலாங்கலாங் வெலாங்க
அங்கு FRCS எழுதலலாம என்று உற்சலாகம தந்தலார.
அந்த நலாட்களில் வவெளிநலாட்டு விசலா கிடடைப்பெது வரலாமபெ சிரமைம. மைநலசியலா நபெலாய் அங்கிருந்து தீன்
மூலம ஹெலாங்கலாங் கஷ்டைப்பெட்டு நபெலானவெருக்கு ஏமைலாற்றம.
எமிகிநரஷனில் –பெலாஸ்நபெலாரடில் –நவெடலயில் நசரக்கூடைலாது என சீல் டவெக்கப்பெட்டிருக்க-அடத
நகன்சல் வசய்து வெலாருங்கள் பிறகு பெடிப்டபெ பெற்றி நபெசலலாம என்றனர.
அடத நகன்சல் பெண்ண ஹெலாங்கலாங் வமைடிக்கல் கவுன்சிலில் வரஜிஸ்தர பெண்ண நவெண்டும. ஆனலால்
இந்தியன் MBBS க்கு அங்கு அங்கீகலாரம இல்லலாததலால் லண்டைன்-வஜெனரல் வமைடிக்கல் கவுன்சிலில் பெதிவு
பெண்ணுங்கள் என்றனர.
இதற்கு நவெண்டிய வெழிமுடறகடளை வசய்து வகலாடுக்க ஆறுமைலாதம ஓடிப்நபெலாயிற்று. சமசுதீன்
வகலாஞ்சமும சடளைக்கவில்டல. அந்த இடடைநவெடளையில் வதரிந்த நம மைக்களுக்கு மைருத்துவெ நசடவெ
வசய்து வெந்தலார.
அந்த சமையம –ஹெலாங்கலாங்கில் இருந்த திரு.B.S.A ரஹ்மைலான தன் PTC கமவபெனி மூலம நவெரத்னம
சமசுதீனுக்கும சப்டளை பெண்ணி பிசினஸில் ஈடுபெடை டவெத்தலார.
இதற்கிடடையில் ஹெலாங்கலாங் வமைடிக்கலில் இவெருக்கு பெதிவெலாகி நியூநரலா சரஜெரியில் நபெலாஸ்டிங்
கிடடைத்தது.
பிறகு FRCS க்கலாக UK நபெலாக
அப்டளை
பெண்ண Middlesix
Hospital –ல் Attachment
place கிடடைத்தது.
UK நபெலாக நவெண்டி இந்தியலா வெந்தநபெலாது குடுமபெத்தினர உடைநன வசல்ல தடடை விதித்தனர.லண்டைனுக்கு
எக்ஸ்வடைன்ஷன் விண்ணப்பிக்க அவெரகள் தரலாததலால் பிடரநவெட்டைலாய் பிரலாக்டீஸ் வசய்ய ஆரமபித்தலார.
ஊரிநலநய M.S வசய்யலலாம என முயற்சிக்க தனியலாய் பிரலாக்டீஸ் வசய்பெவெரகளுக்கு M.S நசர முடியலாது
என்றனர. சரிவயன்று சரவீஸ் கமிஷன் எழுதி 1972 –ல் ரலாமைனலாதபரம வஹெட் குவெலாரடைரஸில் நவெடல
வபெற்றலார.
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மைதுடரக்கு வசல்ல சமசுதீனுக்கு விருப்பெம. ஆனலால் P.G அப்டளை பெண்ணினலால்தலான் வசல்ல முடியும
என்கிற நிடலடமை. அந்த நநரம அனஸ்தீஷியலாவிற்கு நல்ல மைவுசு இருக்க சமசுதீன் P.G அனஸ்தீஷியலா
முடித்தலார.
பிறகு கலாஞ்சிபரம தடலடமையகத்தில் 5 வெருடைம அடுத்து கலாரநபெட்டடை நகன்சர இன்ஸ்டிடியூட் , மைதுடர
வமைடிக்கல் கல்லூரியில் பெலாரமைகலாலஜி டியூடைர; டி.பி.ஆஸ்பெத்ரியில் பெல டிபெலாரட்வமைன்ட்களிலும
தனியலாகவும பிரலாக்டீஸ்சும வசய்தலார.
1990
ஹெலாங்கலாங்
வசன்று CARITIS வமைடிக்கல்
வசன்டைர,
பிறகு
அரசலாங்க
மைருத்துவெமைடனயலான TUENMUM -ல் அனஸ்தீஷியனலாக 9 வெருடைங்கள் பெணியலாற்றினலார.

வபெரிய

அங்கு பெள்ளிவெலாசல் மூலம இலவெச கிளினிக் நசடவெ வசய்திருக்கிறலார. ஹெலாங்கலாங்கில் குடியுரிடமை
வபெற்றுள்ளை சமசுதீன், ரிடடையரவமைன்டிற்கு பிறகு துபெலாய் நண்பெர சமசுதீன் S.S டிநரடிங் மூலம சீனப்
வபெலாருட்கடளை அனுப்பெ ஆரமபித்தலார.
சமசுதீன், ஒரு ஸ்நபெலாரட்ஸ்நமைனும கூடை, PUC பெடிக்குமநபெலாது, தமிழுக்கு வபெயர வபெற்ற தியலாகரலாயர
கல்லூரியில் சீவெக சிந்தலாமைணிடய எடுத்து ஆரலாய்ச்சி வசய்திருக்கிறலார. மைதுடர தமிழ்சங்கத்திலிருந்து
வெரும வசந்தமிழ் பெத்திரிடகயில் அவ்டவெ துடரசலாமி, டைலாக்டைர மு.வெ. நபெலான்நறலாரின் கட்டுடரகளுடைன் –
மைலாணவெனலாகிய இவெரது கட்டுடரகளும இடைம வபெற்றடத வபெருடமையுடைன் நிடனவு கூரகிறலார.
மைடனவி திருமைதி.பெலாரத்திமைலா சமசுதீனுக்கு பெலம நசரப்பெவெர. இவெரகளைது ஆறு மைகள்கள், இரண்டு
மைகன்களும சீரும சிறப்படைன் வெலாழ்ந்து வெருகின்றனர.
சமீபெத்தில் இவெரது `அல்குரலான் ஒரு அறிவியல் பூங்கலா’ நூல் மைணிநமைகடலப் பிரசுரம மூலம துபெலாயில்
வவெளியிடைப்பெட்டைது.
எவ்வெளைநவெலா பெடித்திருந்தலாலும, வியலாபெலாரத்தின் மூலம வபெலாருள் ஈட்டியிருந்தலாலும கூடை –
இலக்கியத்தின்பெலால் இவெருக்குள்ள் ஆரவெம பெலாரலாட்டைப்பெடை நவெண்டிய ஒன்று.
வெ.மைலா.குநலந்திரன் (லண்டைன்)
லண்டைனில் வெலாழ்ந்து வெருகின்ற வெ.மைலா.குநலந்திரன் சலாதலாரண ஒரு குடுமபெத்தில் இலங்டகயில்
திருவநல்நவெலி எனும கிரலாமைத்தில் பிறந்தவெர..
இவெர குடுமபெத்தின் மூத்த பதல்வெர. இவெருக்கு மூன்று சநகலாதரிகள்.
இவெர சத்திரசிச்டச மூலம பிறந்த கலாரணமைலாக இவெரின் தலாய் மீது டைலாக்டைரகள் கவெனம
வசலுத்தினலாரகநளை தவிர இவெடர தண்ணீரில் விட்டு விட்டைடத மைறந்து விட்டைலாரகள். மூன்று மைணி
நநரத்தின் பின்னர இவெரது தந்டத நபெலாய் பிள்டளை எங்நக என்று நகட்டை நபெலாது தலான் அவெரகள் விழித்துக்
வகலாண்டு இவெடர தூக்கி சுத்தம வசய்திருக்கிறலாரகள். அநத நலாள் இரவு இவெடர வதலாட்டிலில் தலாதிகள்
உறங்க டவெத்து வவெளிச்சத்திற்கலாக அரிக்நகன் விளைக்டக அதில் ஏற்றி விட்டிருந்தனர. நள்ளிரவு அந்த
பதிய விளைக்கின் வபெயின்ட் (Paint) சூட்டில் உருகி வதலாட்டிலில் நபெலாடைப்பெட்டிருந்த வகலாசுவெடல எரியத்
வதலாடைங்கியது. கட்டிலில் பெடுத்திருந்த இவெரது தலாயலார டதயல் நபெலாடைப்பெட்டை நிடலயில் எழுமபெ
முடியலாமைல், துடணக்கலாக நல்ல உறக்கத்தில் இருந்த அவெரது தலாயலாடர எழுப்பியதலால் பிறந்த அன்நற
நீரிலும, வநருப்பிலும இருந்து தப்பியவெர தலான் இந்த குநலந்திரன்.
இவெரது தந்டதயலார ஒரு கணக்கலாளைரலாக நீரப்பெலாசன இலலாகலாவில் பெணிபரிந்தலார. அன்டனயலார
அன்னலட்சுமி இல்லத்தரசி. வகலாழுமபவில் இவெரகள் வெசித்து வெந்ததலாக யலாழ்ப்பெலாணத்தில் இருந்து
அலுவெல் நிமித்தமைலாக அல்லது கதிரகலாமை யலாத்திடரக்கலாக வமைலாழுமப வெருநவெலார இவெரகளின்
இல்லத்திநலநய தங்குவெது வெழக்கம. குடறந்தது 10 நபெரலாவெது தினமும இவெரகள் இல்லத்தில் தங்குவெர.
இவெரகள் அடனவெருக்கும இவெரின் வபெற்நறலார உணவெளித்து, நவெண்டிய உதவிகடளைச் வசய்து வெந்தனர.
இவெரின் தந்டதயலார வெல்லிபரம மைலாணிக்கம சிறந்த சமூக டவெயலாளைரலாவெர.
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திருவநல்நவெலி ஸ்ரீ பெத்திரகலாளி அமமைன் நகலாவில், தடலவெரலாக வசயற்பெட்டைவெர. வநசவு நிடலய
கட்டிடைத்டத அரசுடைன் நபெலாரலாடி வபெற்றுக் வகலாடுத்தவெர. இரவுப் பெலாடைசலாடல ஆரமபித்து ஏடழச்
சிறலாரகளுக்கு கல்விடய இலவெசமைலாக நபெலாதித்தவெர திருவநல்நவெலி அநலாடதச் சிறுவெரகள் இல்லத்டத
சிறப்பெலாக நடடைவபெற உதவியுதுடைன் ஆங்கில பெலாடைத்டதயும நபெலாதித்து வெந்தலார. யலாழ்ப்பெலாணத்தில்
திருவநல்நவெலியில் மின்சலாரத்தில் இயங்கும சுடுகலாட்டடை ஏற்பெடுத்த முயற்சி எடுத்தலார. ஆனலாலும
இலங்டக நபெலார கலாரணமைலாக அமமுயற்சி டக கூடைவில்டல. திருவநல்நவெலி பெல நநலாக்கு கூட்டுறவுச்
சங்கத்டத திறமபெடை இயங்க டவெத்தவெர. ஓய்வூதியம வபெறும தமிழரகளுக்கலாக ஓய்வூதியர சங்கத்டத
நிறுவி வசயற்பெட்டைவெர இவெர.
குநலந்திரன் தனது கல்விடய யலாழ், வசன் நபெட்றிக்ஸ் கல்லூரியிலும (St.Patricks College) பின்னர
வகலாழுமப இந்துக் கல்லூரியிலும பெயின்றலார.
இவெர வபெலாதுப் பெரீட்டச எழுதும நவெடளை இலங்டக அரசு பெரீட்டசகள் தமிழில் அல்லது சிங்களைத்தில்
எழுத நவெண்டும என்ற சட்டைத்டத அமைலலாக்கியதலால் இவெர தமிழிநலநய பெரீட்டச எழுதிய முதலலாவெது
பெகுதி (Group) மைலாணவெரகளில் ஒருவெரலானலார.
பெல்கடலக் கழக அனுமைதி இவெருக்கு B.A பெயில கிடடைத்தநபெலாது சட்டைம பெயில்வெடத குறிக்நகலாளைலாகக்
வகலாண்டு அதடன உதறிவிட்டு வவெளிவெலாரி மைலாணவெரலாக (External Student) சட்டைம பெயின்றலார.
சட்டை பெட்டைதலாரி இறுதிப் பெரீட்டசயில் எட்டுப் பெலாடைங்களிலும சித்தி வபெற்ற இவெருக்கு சிங்களை அரசின்
தரப்பெடுதல்(Standardisation) வகலாள்டக கலாரணமைலாக பெட்டைதலாரி சலான்றிதழ் வெழங்கப்பெடைவில்டல. வெழங்க
நவெண்டும என்று இவெரின் நபெலாரலாட்டைங்கள் அரசின் வசவியில் வசவிடைன் கலாது சங்கலானது.
இலங்டக அரசு அமுலலாக்கிய தரப்பெடுதல் வகலாள்டக (Standardisation Policy ) தமிழ் மைலாணவெரகள்
அதிகளைவில் பெல்கடலக் கழகம நுடழவெடத தடடைவசய்தது.
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மைலாற்றுவெழி வதரியலாமைல் தமிழ் மைலாணவெரகள் திடகத்து நின்ற நவெடளையில் அவெரகளுக்கு அபெயம அளிக்க
குநலந்திரன் முன் வெந்தலார. வவெளிவெலாரிப் பெட்டைப்பெடிப்பகள் நிறுவெனம (External Studies
Organisation ) ஸ்தலாபித்து வெலார இறுதி நலாட்களில் பெல்கடலக் கழக விரிவுடரயலாளைரகடளை பெகுதி நநர
விரிவுடரயலாற்ற அடழத்து அவெரகடளை பெல்கடலக் கழக பெட்டைம வபெற டவெத்து சலாதடன பரிந்தலார. இதன்
மூலம ஆயிரக்கணக்கலான தமிழ் மைலாணவெரகள் பெயன்வபெற்று பெட்டைதலாரிகள் ஆகினர.
1972 –ல் இலங்டக அரசு இந்தியலாவில் இருந்து வெலாரலாந்திர சஞ்சிடககள் இறக்குமைதியலாவெடத தடடை
வசய்தது.
அப்நபெலாது இவெர `விகடைன்’ என்ற சஞ்சிடகடய ஆனந்த விகடைன் பெலாணியில் வவெளியிட்டைலார. இவெர ஒரு
இதழில் எழுதிய ஆசிரியத் தடலயங்கம அரசு அந்த சஞ்சிடகடய தடடை வசய்ய கலாரணமைலாயிற்று.
இலங்டக இலக்கிய நபெரடவெ அடமைத்து அதன் தடலவெரலாக விளைங்கிய இவெர இலங்டகயில் வெழக்கலாடு
மைன்றம நிகழ்ச்சிடய அறிமுகப்பெடுத்தினலார. இலங்டகயில் `பெரதநலாட்டியப் நபெலாட்டி’ 1974-ல் இவெரலால்
நடைத்தப்பெட்டைது. இதற்கு முன்நபெலா அல்லது பின்நபெலா இவ்வெடகயலான நபெலாட்டிகள் இன்னமும
நடைத்தப்பெடைவில்டல.
1966 –ல் இவெரது சிறுகடத `நஜெலாதி’ வெலார இதழில் பிரசுரமைலானது. அதடனத் வதலாடைரந்து சிறுகடதகள்,
கட்டுடரகள், கவிடதகள் என நிடறய எழுதி வெருகிறலார. ஐநரலாப்பெலா நகரில் வசய்திமுரசு எனும தமிழ்
பெத்திரிடகடய முதலில் வவெளியிட்டைவெர இவெநர. எந்தவித கணினி வெசதிகளும அற்ற அந்த நநரத்தில்
பெத்திரிடககளில் வெருகின்ற எழுத்துகடளை வவெட்டி ஒட்டிநய இந்தப் பெத்திரிடக வவெளியிடைப்பெட்டைது.
இநத நபெலால `லண்டைன் மைலாடல’ என்ற முதல் மைலாடலத் தினசரியும இவெர வவெளியிட்டைலார.
இலங்டகயில் உள்ளை வெசதியற்ற எழுத்தலாளைரகள் 13 நபெரின் நூல்கடளை இலவெசமைலாக இவெர பெதிப்பித்து
வவெளியிட்டிருக்கிறலார.
சுனலாமி பெற்றிய தகவெல்கள் முதல் நூலலாக வவெளியிட்டை இவெர, இலங்டக தமிழ் முஸ்லீம அறிஞரகள்
நூடல இலவெசமைலாக இலங்டகயில் உள்ளை பெலாடைசலாடலகள், பெல்கடலக் கழகங்களுக்கு வெழங்கியுள்ளைலார.
அண்டமையில் தமிழகத்தில் கண் பெலாரடவெயற்ற ஒரு மைலாணவெனுக்கும, மூன்று வெசதியற்ற
மைலாணவிகளுக்கும கல்விக்கலாக பெணம வெழங்கியுள்ளைலார. பெலாலம நிறுவெனருடைன் இடணந்து தமிழகத்தில்
உள்ளை ஈழ அகதிகளுக்கலான உதவிகடளை வசய்வெதற்கலான ஏற்பெலாடுகடளை வசய்து வெருகிறலார.
லண்டைனில் சரவெநதச அகதிகள் சமநமைளைம என்ற தனியலார நிறுவெனத்டத ஸ்தலாபித்து உலகளைவிலலான
அகதிகள் நசடவெயில் ஈடுபெட்டு வெருகின்றலார.
`தமிழினி மைஞ்சரி’ , `தமிழினி’ ஆகியவெற்றின் ஆசிரியரலான இவெர உலகத் தமிழர நபெரடமைப்பின்
உறுப்பினரலாவெலார. இவெரது மைடனவி சநரலாஜினி நதவி பெக்கபெலம. இவெருக்கு ஒநர ஒரு மைகள்
தமிழினி M.SC பெடிக்கிறலார.
U.S.A வி.பெலாலசந்திரன்;
பத்தி வெடிகலால் (Brain drain) இந்தியலாவின் மிகப்வபெரிய சலாபெக்நகடு இருப்பினும அயல்நலாடுகளில்
ஒளிவீசும இந்திய ரத்தின்ங்களில் ஒரு சிலர இந்தியலாவிலும தம அறிவவெலாளிடயப் பெலாய்ச்சி வெருகின்றனர.
அப்பெடிப்பெட்டை அபூரவெ என்.ஆர.ஐ.களில் ஒருவெரதலான் பெலாலலா.வி.பெலாலசந்திரன்.
பதுக்நகலாட்டடைடயப் பூரவீகமைலாகக் வகலாண்டை பெலாலலா தற்நபெலாது அவமைரிக்கலாவின் இல்லினலாய்ஸில்
எள்ளை நலாரத் வவெஸ்டைரன் பெல்கடலக்கழகத்டதச் நசரந்த நஜெ.எல்.வகல்நலலாக் நிரவெலாகவியல் கல்லூரியின்
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நபெரலாசிரியர. இந்தியலாவிலும அவமைரிக்கலாவிலும உள்ளை பெல்நவெறு நிறுவெனங்களின் ஆநலலாகர.
கணக்கியல் (Accounting) துடறயில் உலகப்பகழ் வபெற்ற நிபணர. முன்னலாள் குடியரசுத் தடலவெர
திரு.நக.ஆர.நலாரலாயணனிடைமிருந்து `பெத்மைஸ்ரீ’ விருது வபெற்ற 30 நபெரில் ஒருவெர.
வசலவின நிரவெலாகம (Cost Management) குறித்துப் பென்னலாட்டு நிறுவெனங்கள் சிந்தித்துக் வகலாண்டிருந்த
நவெடளையில் லலாபெத்திறன் நிரவெலாகம (Profitability Management) என்ற பதிய வபெலாருளைலாதலார உத்திடய
உபெநதசித்தவெர பெலாலலா உற்பெத்திச் வசலடவெச் சுருக்குவெது என்ற வகலாள்டகயுடைன் நிறுவெனங்கள் சுருங்கிக்
வகலாள்வெதில் என்ன பெயன் என்ற இவெரது அடிப்பெடடைக் நகள்வியில் அதுவெடர இருந்த நிறுவென நிரவெலாக
கணக்கியல் சூத்திரங்கள் ஆட்டைம கண்டைன.
நநரமுகச் வசலவெலான உற்பெத்திச் வசலடவெக் குடறப்பெதில் கவெனம வசலுத்துவெடதப் நபெலாலநவெ,
விளைமபெரம வெலாடிக்டகயலாளைர நசடவெ நபெலான்ற மைடறமுகச் வசலவுகடளைக் குடறப்பெதற்கும கவெனம
வசலுத்த நவெண்டும என்பெடத இவெர வெலியுறுத்தினலார.
இந்தப் பதிய நகலாட்பெலாடு குறித்த இவெரது ஆய்வுக் கட்டுடர, Business week என்ற அவமைரிக்க இதழில்
1994-ல் வவெளியலானது. இந்தக் கட்டுடரநய பெலாலலாவுக்கு சரவெநதசப் பகடழப் வபெற்றுத் தந்துள்ளைது.
தற்நபெலாது பெல்நவெறு நிறுவெனங்களும இவெரது அணுகுமுடறடய அனுசரிக்கின்றன.
இந்தியலாவில் கணக்கியல் தகவெல் வதலாழில்நுட்பெங்கள்( Accounting Informarion Systems ) நமைமபெடைவும,
கல்வித்துடற வெளைரச்சிக்கலாகவும ஆநலலாசடனகடளை அளிப்பெதுடைன் நிதியுதவிகடளையும வசய்து
வெருகிறலார. மைற்வறலாரு பிரபெல என்.ஆர.ஐ.யலான சலாம பிட்நரலாநடைலாவுடைன் இடணந்து `இந்திய நடைவெடிக்டக
இயக்கம’ (Action India movement) என்ற அடமைப்டபெத் வதலாடைங்கியுள்ளைலார பெலாலலா. இடச மைற்றும நடைனங்கள்
மூலம பெல்நவெறு பெலாடைங்கடளையும கற்பிக்கும நவீன முடறடய குஜெரலாத் மைற்றும ரலாஜெஸ்தலான்
மைலாநிலங்களில் நசலாதடன ரீதியில் இந்த அடமைப்ப வதலாடைங்கியுள்ளைது. பின்னர பெல்நவெறு
மைலாநிலங்களுக்கும இடத விரிவுப்பெடுத்த உள்ளைது. அத்துடைன், வசயற்டகக் நகலாள் உதவி மூலம,
வதலாடலக்கலாட்சிகளில் இந்தக் கல்வி முடறடய ஒளிபெரப்பெவும இந்த அடமைப்ப திட்டைமிட்டுள்ளைது.
இந்த அடமைப்பின் உறுப்பினரகளைலாகவும சுமைலார 250 என்.ஆர.ஐ.கடளைச் நசரத்துள்ளைலார பெலாலலா. சுமைலார 700
நகலாடி ரூபெலாய் வசலவில், வபெரிய அளைவில் இத்திட்டைம நிடறநவெற்றப்பெடைவுள்ளைது.
இந்தியலாவில் இத்தகு நசடவெகடளை ஆற்றி வெருவெதலால் தலான் , பெலாலலாவுக்கு `பெத்மைஸ்ரீ விருது வகலாடுத்து
மைத்திய அரசு வபெருடமைப்பெடுத்தியுள்ளைது. வெலாடிக்டகயலாளைரகள் அடனவெடரயுநமை சமைமைலாக
பெலாவிக்கக்கூடைலாது; வெலாடிக்டகயலாளைரகடளைப் பெலாகுபெடுத்தி உணரந்து, அதிக வெரத்தக வெலாய்ப்பள்ளை
வெலாடிக்டகயலாளைரகளின் நதடவெகடளைப் பூரத்தி வசய்வெதில் கூடுதல் கவெனம வசலுத்த நவெண்டும என்பெது
பெலாலலாவின் லலாபெத்திறன் நிரவெலாக உத்திகளில் ஒன்று. என்னதலான் வவெளிநலாட்டில் வபெயர- பகழ்-பெணம
சமபெலாதித்தலாலும, நலாம பிறந்து –வெளைரந்த மைண்ணுக்கு ஏதலாவெது வசய்ய நவெண்டும என்கிற தலாக்கம
இவெரிடைம எப்நபெலாதும உண்டு. அதன் ஆக்கமதலான் பெலாலலா இப்நபெலாது வசன்டனயில் ஆரமபித்திருக்கும
டசதலாப்நபெட்டடை GLIM பெயிற்சிக்கூடைம.
Great Lakes Institute of Manaagement (GLIM) பிசினஸ் மைநனஜவமைன்ட்டில், 12 மைலாத பெயிற்சி தந்து
இடளைஞரகளுக்கு முன்நன வெழிகலாட்டி வெருகிறது.
``சின்ன வெயசுநல எங்கப்பெலா விடளையலாட்டைலா வவெச்ச நபெலாட்டி தலான் நலான் வெலாழ்க்டகயிநல வஜெயிக்கக்
கலாரணம. நலான் நலான்கலாவெது ஐந்தலாவெது பெடிக்கிறநபெலாது கிளைலாஸ்ல முதலலாவெதலா வெந்தலா, நலாலணலா பெரிசு
தரநறன். என்பெலார நலாலணலா மைதிப்டபெ விடை அப்பெலா தருகிற பெரிசு என்கிற விஷயம தலான் எனக்கு வபெரிதலாய்
நதலான்று, அந்தக் கலாடச வெலாங்கலாமை நலான் ஓய்ந்ததில்டல. அங்கீகலாரம என்ற வெலாரத்டத தலான் என்டன
உந்தித் தள்ளியது. அவமைரிக்கப் பெடிப்பிநல அத்தடன வெகுப்பிலும நலான் முதல் மைலாணவெனலாக வெந்ததற்கலாக
என்டன ஊக்குவித்து, உதவிவதலாடகடய அதிகப்பெடுத்தி என்டனப் வபெருடமைப்பெடுத்தினலாங்க’’ என்று
தனது தந்டத தந்த ஊக்கத்டதயும, அவெர ஊட்டிய வஜெயிக்க நவெண்டும என்ற உணரடவெயும எண்ணி
எண்ணி மைகிழ்கிறலார, திரு.பெலாலலா.
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1994 ஆம ஆண்டில் இந்தியலாவில் துவெங்கிய வபெலாருளைலாதலார விரிவுபெடுத்தல் நலான் இவெருக்கும
இந்தியலாவுக்கும முக்கிய திருப்பமுடனயலாக அடமைந்தது. இவெரது கவெனவமைல்லலாம நமைலலாண்டமையியல்
(நமைநனஜவமைண்ட்) கல்வி முடறயில் இருந்தது.
அதனலால் இந்திய அரசுடைன் நபெசி வடைல்லிடய அடுத்துள்ளை குரஹெலாம பெகுதியிலுள்ளை ``மைலாநனஜவமைன்ட்
வடைவெலப்வமைண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்’’ நிறுவெனத்திலுள்ளை நபெரலாசிரியரகளுக்குப் பெலாடைங்கள் நடைத்த
வெந்தலார. இந்தியலாவிலிருந்து இருபெத்தி இரண்டு நபெரலாசிரியரகடளை அவமைரிக்கலா வெரவெடழத்து,
அவெரகளுக்குத் வதலாழில் அதிபெரகடளை எப்பெடி அதிக அளைவில் உருவெலாக்குவெது என்பெதில் பெயிற்சி
அளித்தலார. இப்நபெலாது வதன்னிந்தியரகளுக்குத் தலான் அவமைரிக்கலாவில் வபெரிய மைரியலாடத. நமைது
இடளைஞரகடளை அங்நக அறிவின் முதலீடைலாகநவெ கலாண்கிறலாரகள்.
பள்ளியியலிலும, கணிதத்திலும தனது இளைங்கடல அறிவியல் நதரவுத் நதரச்சி வபெற்றலார. அநத நபெலால்
அண்ணலாமைடல பெல்கடலக்கழகத்தில் 1961 ஆம ஆண்டு பள்ளியியல், மைற்றும கணக்கியல், முதுகடலப்
பெட்டைமும 1963 ஆம ஆண்டு பள்ளியிலில் எம.எஸ்.சி., பெட்டைமும வபெற்றலார. ``System effectiveness alias sure
Reach ‘’ என்ற ஆரலாய்ச்சிக் கட்டுடர அளித்து அவமைரிக்க, நடைய்டைன் பெல்கடலக்கழகத்தில் 1969 ஆம
ஆண்டு எம.எஸ்.சி., (வபெலாறியியல்) பெட்டைம வபெற்றலார. வதலாடைரந்து 1973 ஆம ஆண்டு அநத பெல்கடலக்
கழகத்தில் (Carnagie –Mellon University) வதலாழிற்சலாடல நிரவெலாகம குறித்து``Major, Operation Research Minor –
Systems’’ என்ற தடலப்பில் ஆரலாய்ச்சிக் கட்டுடர அளித்து முடனவெர பெட்டைம வபெற்றலார வதலாழில் ரீதியலாக
அவமைரிக்கலாவில் உள்ள் இல்லினலாய்ஸ் மைலாநிலத்தில் தன்டன ஒரு சலான்றளிக்கப்பெட்டை வபெலாதுக்
கணக்கரலாகப் பெதிவு வசய்து வகலாண்டுள்ளைலார.
அவமைரிக்கலாவில் உள்ளை இல்லினலாய்ஸ் மைலாநிலத்தின் சி.பி.ஏ. சலான்றும இன்ஸ்டிடியூட் ஆப்
நமைநனஜவமைண்ட் அக்வகளைண்டிங் அடமைப்பின் சி.எம.ஏ.சலான்றும இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இண்டைரனல்
ஆடிட்டைரஸ் நிறுவெனத்தின் சி.ஐ.ஏ. சலான்றும வபெற்றுள்ளைலார, தமிழகத்தில் தனது முதுகடலப்பெடிப்ப
முடித்தவுடைன் திரு. பெலாலலா அண்ணலாமைடல பெல்கடலக்கழகத்தில் பள்ளியியல் மைற்றும கணக்கு
உதவிப்நபெரலாசிரியரலாகப் பெணிப்பரிந்தலார.
அதன் பின்னர அவமைரிக்கலா வசன்று நடைய்ட்டைன் பெல்கடலக்கழகத்தில் 1969 ஆம ஆண்டு
வதலாழிற்சலாடலப் வபெலாறியியல் விரிவுடரயலாளைரலாகப் பெணியில் நசரந்தலார. வதலாடைரந்து அநத
பெல்கடலக்கழகத்தில் உதவிப் நபெரலாசிரியர! அத்துடைன் பிட்ஸ்பெரக் கலாரனஜிக் வமைல்லன்
பெல்கடலக்கழகத்தில்
நமைலலாண்டமையியல்
பெலாடைங்கள்
நடைத்தினலார.
நலாரத்வவெஸ்டைரன்
பெல்கடலக்கழகத்தில் உதவிப் நபெரலாசிரியரலாகப் பெணியில் நசரந்து, நபெரலாசிரியரலாகப் பெதவி உயரவு
வபெற்று, அநத பெல்கடலக்கழகத்தின் Accounting Information systems and decision Sciences J.L.Kellog Graduate
school of Management என்ற துடறயின் தடலவெரலாகவும நபெரலாசிரியரலாகவும 1984 ஆம ஆண்டு வெடர
வதலாடைரந்தலார. இப்நபெலாது அநத இடைத்தில் கணக்கியல் ஆரலாய்ச்சி டமையத்தின் இயக்குனரலாக வதலாடைரந்து
பெணியலாற்றி வெருகிறலார.
தகவெல்கள் நன்றி; திரு.பி.வவெங்கட்ரலாமைன் (முன்னலாள் மைக்கள் வதலாடைரப அதிகலாரி –டிவி.எஸ்) மைற்றும
முத்து யூனிவெலாசன்.
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மபனகபதகதகஙகககளபக படககக உதவமக கரவபகளக:
மின்பத்தகங்கடளைப் பெடிப்பெதற்வகன்நற டகயிநலநய டவெத்துக் வகலாள்ளைக்கூடிய பெல கருவிகள்
தற்நபெலாது சந்டதயில் வெந்துவிட்டைன. Kindle, Nook, Android Tablets நபெலான்றடவெ இவெற்றில் வபெருமபெங்கு
வெகிக்கின்றன. இத்தடகய கருவிகளின் மைதிப்ப தற்நபெலாது 4000 முதல் 6000 ரூபெலாய் வெடர குடறந்துள்ளைன.
எனநவெ வபெருமபெலான்டமையலான மைக்கள் தற்நபெலாது இதடன வெலாங்கி வெருகின்றனர.

ஆஙககபலதகதபலளகள மபனகபதகதகஙககளக:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கலான மின்பத்தகங்கள் தற்நபெலாது கிடடைக்கப் வபெறுகின்றன. அடவெ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. நபெலான்ற வெடிவெங்களில் இருப்பெதலால், அவெற்டற நமைற்கூறிய கருவிகடளைக் வகலாண்டு நலாம
பெடித்துவிடைலலாம.

தமபழபலளகள மபனகபதகதகஙககளக:
தமிழில் சமீபெத்திய பத்தகங்கவளைல்லலாம நமைக்கு மின்பத்தகங்களைலாக கிடடைக்கப்வபெறுவெதில்டல.
ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் மின்பத்தகங்கடளை வவெளியிடுவெதற்கலான ஒர உன்னத நசடவெயில்
ஈடுபெட்டுள்ளைது. இந்தக் குழு இதுவெடர வெழங்கியுள்ளை தமிழ் மின்பத்தகங்கள் அடனத்தும PublicDomainல் உள்ளைன. ஆனலால் இடவெ மிகவும பெடழய பத்தகங்கள்.
சமீபெத்திய பத்தகங்கள் ஏதும இங்கு கிடடைக்கப்வபெறுவெதில்டல.
எனநவெ ஒரு தமிழ் வெலாசகர நமைற்கூறிய “மின்பத்தகங்கடளைப் பெடிக்க உதவும கருவிகடளை”
வெலாங்குமநபெலாது, அவெரலால் எந்த ஒரு தமிழ் பத்தகத்டதயும இலவெசமைலாகப் வபெற முடியலாது.
சமீபெத்திய பத்தகங்கடளை தமிழில் வபெறுவெது எப்பெடி?
சமீபெகலாலமைலாக பெல்நவெறு எழுத்தலாளைரகளும, பெதிவெரகளும, சமீபெத்திய நிகழ்வுகடளைப் பெற்றிய
விவெரங்கடளைத் தமிழில் எழுதத் வதலாடைங்கியுள்ளைனர. அடவெ இலக்கியம, விடளையலாட்டு, கலலாச்சலாரம,
உணவு, சினிமைலா, அரசியல், படகப்பெடைக்கடல, வெணிகம மைற்றும தகவெல் வதலாழில்நுட்பெம நபெலான்ற
பெல்நவெறு தடலப்பகளின் கீழ் அடமைகின்றன.
நலாம அவெற்டறவயல்லலாம ஒன்றலாகச் நசரத்து தமிழ் மின்பத்தகங்கடளை உருவெலாக்க உள்நளைலாம.
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அவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பெட்டை மின்பத்தகங்கள் Creative Commons எனும உரிமைத்தின் கீழ் வவெளியிடைப்பெடும.
இவ்வெலாறு வவெளியிடுவெதன் மூலம அந்தப் பத்தகத்டத எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கலான உரிடமைகள்
சட்டைரீதியலாகப் பெலாதுகலாக்கப்பெடுகின்றன. அநத நநரத்தில் அந்த மின்பத்தகங்கடளை யலார
நவெண்டுமைலானலாலும, யலாருக்கு நவெண்டுமைலானலாலும, இலவெசமைலாக வெழங்கலலாம.
எனநவெ தமிழ் பெடிக்கும வெலாசகரகள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபெத்திய தமிழ் மின்பத்தகங்கடளை
இலவெசமைலாகநவெ வபெற்றுக் வகலாள்ளை முடியும. தமிழிலிருக்கும எந்த வெடலப்பெதிவிலிருந்து
நவெண்டுமைலானலாலும பெதிவுகடளை எடுக்கலலாமைலா? கூடைலாது.
ஒவ்வவெலாரு வெடலப்பெதிவும அதற்வகன்நற ஒருசில அனுமைதிகடளைப் வபெற்றிருக்கும. ஒரு
வெடலப்பெதிவின் ஆசிரியர அவெரது பெதிப்பகடளை “யலார நவெண்டுமைலானலாலும பெயன்பெடுத்தலலாம” என்று
குறிப்பிட்டிருந்தலால் மைட்டுநமை அதடன நலாம பெயன்பெடுத்த முடியும.
அதலாவெது “Creative Commons” எனும உரிமைத்தின் கீழ் வெரும பெதிப்பகடளை மைட்டுநமை நலாம பெயன்பெடுத்த
முடியும. அப்பெடி இல்லலாமைல் “All Rights Reserved” எனும உரிமைத்தின் கீழ் இருக்கும பெதிப்பகடளை நமமைலால்
பெயன்பெடுத்த முடியலாது.
நவெண்டுமைலானலால் “All Rights Reserved” என்று விளைங்கும வெடலப்பெதிவுகடளைக் வகலாண்டிருக்கும
ஆசிரியருக்கு அவெரது பெதிப்பகடளை “Creative Commons” உரிமைத்தின் கீழ் வவெளியிடைக்நகலாரி நலாம நமைது
நவெண்டுநகலாடளைத் வதரிவிக்கலலாம. நமைலும அவெரது பெடடைப்பகள் அடனத்தும அவெருடடைய வபெயரின்
கீநழ தலான் வவெளியிடைப்பெடும எனும உறுதிடயயும நலாம அளிக்க நவெண்டும.
வபெலாதுவெலாக பதுப்பது பெதிவுகடளை உருவெலாக்குநவெலாருக்கு அவெரகளைது பெதிவுகள் நிடறய வெலாசகரகடளைச்
வசன்றடடைய நவெண்டும என்ற எண்ணம இருக்கும. நலாம அவெரகளைது பெடடைப்பகடளை எடுத்து இலவெச
மின்பத்தகங்களைலாக வெழங்குவெதற்கு நமைக்கு
அவெரகள் அனுமைதியளித்தலால், உண்டமையலாகநவெ அவெரகளைது பெடடைப்பகள் வபெருமபெலான்டமையலான
மைக்கடளைச் வசன்றடடையும. வெலாசகரகளுக்கும நிடறய பத்தகங்கள் பெடிப்பெதற்குக் கிடடைக்கும
வெலாசகரகள் ஆசிரியரகளின் வெடலப்பெதிவு முகவெரிகளில் கூடை அவெரகளுடடைய பெடடைப்பகடளை நதடிக்
கண்டுபிடித்து பெடிக்கலலாம. ஆனலால் நலாங்கள் வெலாசகரகளின் சிரமைத்டதக் குடறக்கும வெண்ணம
ஆசிரியரகளின் சிதறிய வெடலப்பெதிவுகடளை ஒன்றலாக இடணத்து ஒரு முழு மின்பத்தகங்களைலாக
உருவெலாக்கும நவெடலடயச் வசய்கிநறலாம. நமைலும அவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பெட்டை பத்தகங்கடளை
“மின்பத்தகங்கடளைப் பெடிக்க உதவும கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வெண்ணம வெடிவெடமைக்கும நவெடலடயயும
வசய்கிநறலாம.
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FreeTamilEbooks.com இந்த வெடலத்தளைத்தில்தலான் பின்வெரும வெடிவெடமைப்பில் மின்பத்தகங்கள்
கலாணப்பெடும. PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT , இந்த வெடலதளைத்திலிருந்து
யலார நவெண்டுமைலானலாலும மின்பத்தகங்கடளை இலவெசமைலாகப் பெதிவிறக்கம(download) வசய்து வகலாள்ளைலலாம.
அவ்வெலாறு பெதிவிறக்கம(download) வசய்யப்பெட்டை பத்தகங்கடளை யலாருக்கு நவெண்டுமைலானலாலும இலவெசமைலாக
வெழங்கலலாம.

இதபலக நநஙககளக பஙககளபககக வபரமகபகபறநரககளப?
நீங்கள் வசய்யநவெண்டியவதல்லலாம தமிழில் எழுதப்பெட்டிருக்கும வெடலப்பெதிவுகளிலிருந்து பெதிவுகடளை
எடுத்து, அவெற்டற LibreOffice/MS Office நபெலான்ற wordprocessor-ல் நபெலாட்டு ஓர எளிய மின்பத்தகமைலாக
மைலாற்றி எங்களுக்கு அனுப்பெவும.
அவ்வெளைவுதலான்!
மமலமக சபல பஙககளபபகபகளக பபனகவரமபற:
➢ ஒருசில பெதிவெரகள்/எழுத்தலாளைரகளுக்கு அவெரகளைது பெடடைப்பகடளை “Creative Commons”
உரிமைத்தின்கீழ் வவெளியிடைக்நகலாரி மின்னஞ்சல் அனுப்பதல்
➢ தன்னலாரவெலரகளைலால் அனுப்பெப்பெட்டை மின்பத்தகங்களின் உரிடமைகடளையும தரத்டதயும
பெரிநசலாதித்தல்
➢ நசலாதடனகள் முடிந்து அனுமைதி வெழங்கப்பெட்டை தரமைலான மின்பத்தகங்கடளை நமைது வெடலதளைத்தில்
பெதிநவெற்றம வசய்தல்
விருப்பெமுள்ளைவெரகள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பெவும.
இந்தத் திட்டைத்தின் மூலம பெணம சமபெலாதிப்பெவெரகள் யலார? யலாருமில்டல.
இந்த வெடலத்தளைம முழுக்க முழுக்க தன்னலாரவெலரகளைலால் வசயல்பெடுகின்ற ஒரு வெடலத்தளைம ஆகும.
இதன் ஒநர நநலாக்கம என்னவவெனில் தமிழில் நிடறய மின்பத்தகங்கடளை உருவெலாக்குவெதும, அவெற்டற
இலவெசமைலாக பெயனரகளுக்கு வெழங்குவெதுநமை ஆகும. நமைலும இவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பெட்டை
மின்பத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்வகலாள்ளும வெடிவெடமைப்பில் அடமையும.
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இதகதபடகடதகதபலக பதபபகபககள எழதபககபகபடகககமக ஆசபரபயரக/பதபவரககக எனகன லபபமக?
ஆசிரியர/பெதிவெரகள் இத்திட்டைத்தின் மூலம எந்தவிதமைலான வதலாடகயும வபெறப்நபெலாவெதில்டல.
ஏவனனில், அவெரகள் பதிதலாக இதற்வகன்று எந்தஒரு பெதிடவெயும எழுதித்தரப்நபெலாவெதில்டல.
ஏற்கனநவெ அவெரகள் எழுதி வவெளியிட்டிருக்கும பெதிவுகடளை எடுத்துத்தலான் நலாம மின்பத்தகமைலாக
வவெளியிடைப்நபெலாகிநறலாம. அதலாவெது அவெரவெரகளின் வெடலதளைத்தில் இந்தப் பெதிவுகள் அடனத்தும
இலவெசமைலாகநவெ கிடடைக்கப்வபெற்றலாலும, அவெற்டறவயல்லலாம ஒன்றலாகத் வதலாகுத்து ebook reader நபெலான்ற
கருவிகளில் பெடிக்கும விதத்தில் மைலாற்றித் தரும நவெடலடய இந்தத் திட்டைம வசய்கிறது. தற்நபெலாது மைக்கள்
வபெரிய அளைவில் tablets மைற்றும ebook readers நபெலான்ற கருவிகடளை நலாடிச் வசல்வெதலால் அவெரகடளை
வநருங்குவெதற்கு இது ஒரு நல்ல வெலாய்ப்பெலாக அடமையும.
நகல் எடுப்பெடத அனுமைதிக்கும வெடலதளைங்கள் ஏநதனும தமிழில் உள்ளைதலா? உள்ளைது.
பின்வரும் தமிழில் உளள வகலைதளங்கைள நகைல் எடுப்பதகன அனுமதக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
and more - http://freetamilebooks.com/cc-blogs/

எவகவபற ஒரக எழதகதபளரபடமக Creative Commons உரபமதகதபனக கநழக அவரத
பகடபகபககள பவளபயபடமபற கறவத?
இதற்கு பின்வெருமைலாறு ஒரு மின்னஞ்சடல அனுப்பெ நவெண்டும.
<துவெக்கம>
உங்களைது வெடலத்தளைம அருடமை [வெடலதளைத்தின் வபெயர].
தற்நபெலாது பெடிப்பெதற்கு உபெநயலாகப்பெடும கருவிகளைலாக Mobiles மைற்றும பெல்நவெறு டகயிருப்பக்
கருவிகளின் எண்ணிக்டக அதிகரித்து வெந்துள்ளைது. இந்நிடலயில் நலாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும வெடலதளைத்தில், பெல்நவெறு தமிழ் மின்பத்தகங்கடளை வவெவ்நவெறு துடறகளின் கீழ்
நசகரிப்பெதற்கலான ஒரு பதிய திட்டைத்தில் ஈடுபெட்டுள்நளைலாம.
இங்கு நசகரிக்கப்பெடும மின்பத்தகங்கள் பெல்நவெறு கணிணிக் கருவிகளைலான Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS நபெலான்றவெற்றில் பெடிக்கும வெண்ணம அடமையும. அதலாவெது இத்தடகய
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கருவிகள் support வசய்யும odt, pdf, ebub, azw நபெலான்ற வெடிவெடமைப்பில் பத்தகங்கள் அடமையும. இதற்கலாக
நலாங்கள் உங்களைது வெடலதளைத்திலிருந்து பெதிவுகடளை
வபெற விருமபகிநறலாம. இதன் மூலம உங்களைது பெதிவுகள்
உலகளைவில் இருக்கும வெலாசகரகளின் கருவிகடளை நநரடியலாகச் வசன்றடடையும.
எனநவெ உங்களைது வெடலதளைத்திலிருந்து பெதிவுகடளை பிரதிவயடுப்பெதற்கும அவெற்டற மின்பத்தகங்களைலாக
மைலாற்றுவெதற்கும உங்களைது அனுமைதிடய நவெண்டுகிநறலாம. இவ்வெலாறு உருவெலாக்கப்பெட்டை
மின்பத்தகங்களில் கண்டிப்பெலாக ஆசிரியரலாக உங்களின் வபெயரும மைற்றும உங்களைது வெடலதளை
முகவெரியும இடைமவபெறும. நமைலும இடவெ “Creative Commons” உரிமைத்தின் கீழ் மைட்டுமதலான்
வவெளியிடைப்பெடும எனும உறுதிடயயும அளிக்கிநறலாம.
http://creativecommons.org/licenses/

நநஙககளக எஙகககள பபனகவரமக மகவரபகளபலக பதபடரகப பகபளகளலபமக .

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

நன்றி.
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உஙகக ளக பகடபகப ககள பவளபயபடலபமம

உங்கள் பெடடைப்பகடளை மின்னூலலாக இங்கு வவெளியிடைலலாம.
1. எங்கள் திட்டைம பெற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/ தமிழில் கலாவணலாளி .
2. பெடடைப்பகடளை யலாவெரும பெகிரும உரிடமை தரும கிரிநயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிமைம பெற்றி –
கிரிநயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிடமை – ஒரு அறிமுகம
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பெலான கிரிநயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிமைத்டத இங்நக நதரந்வதடுக்கலலாம.
http://creativecommons.org/choose/
3.
நமைற்கண்டைவெற்டற பெலாரத்த / பெடித்த பின், உங்கள் பெடடைப்பகடளை மின்னூலலாக மைலாற்ற
பின்வெரும தகவெல்கடளை எங்களுக்கு அனுப்பெவும.
நூலின் வபெயர
நூல் அறிமுக உடர
நூல் ஆசிரியர அறிமுக உடர
உங்கள் விருப்பெலான கிரிநயட்டிவ் கலாமைன்ஸ் உரிமைம
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வெடிவெங்களில். அல்லது வெடலப்பெதிவு / இடணய
தளைங்களில் உள்ளை கட்டுடரகளில் வதலாடுப்பகள் (url)
இவெற்டற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பெவும.
விடரவில் மின்னூல் உருவெலாக்கி வவெளியிடுநவெலாம.
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நநஙககளமக மபனகனலக உரவபகககபட உதவலபமக
மின்னூல் எப்பெடி உருவெலாக்குகிநறலாம? –
தமிழில் கலாவணலாளி offline method – https://youtu.be/0CGGtgoiH-0
press book online method - https://youtu.be/bXNBwGUDhRs
A4 PDF, 6 inch PDF நகலாப்பகடளை Microsoft word இநலநய உருவெலாக்க – http://freetamilebooks.com/create-pdffiles-using-microsoft-word/
எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இடணந்து உதவெலலாம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum

நன்றி !
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