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இ� ெப�ேறா�க��கான�
�ழ�ைதக�� எ�தைன ேப��� ப����� ெச�ல ���ப����ற� எ�ற ேக��ைய
அவ�க�ட� ேக�டா� ப�� எ�னவாக இ����? ப�� ெச�ல ���ப�ைடயவ�க� �லேர
எ�பைத��, ப��ைய ெவ��பவ�கேள அ�கமாக உ�ளைத அவ�க�� ப��க������,
ேக���� ப�லாக� க��� ெமௗன������� எ��� அ���ெகா�ள����.
ப����� ெச�ல ���ப��லாத �ழ�ைதகைள ச�� உ��ேநா�� ஆழகவ��பத� �ல�
க�ட�ய ����. வழ�கமாக அவ�க� ��� உட��ைல ச���ைல எ�ப� ப���தான
ெவ���� அ���க�� �த�ட� ����ற�. அ��த� மாணவ�க� ஆ��ய�க���
ப�ட�ெபய� ைவ�� த�க���� ��டல��� ���ப�. இ�த ப�ட�ெபய� ஆ��ய�� �ண�
ெதாட�பாக��, உட� ெதாட�பாக��, ஆ��ய� ெதாட���யாக� பய�ப���� வா��ைதக�
ெதாட�பாக�� இ����. ஆ��ய�க� இதைன அ���ேபா�தா� ப�ட�ெபய� எ�வள�
ஆழமான கவ��த�� �ல� ��ட�ப�����ற� எ�பைத� ெத��� ெகா�ள����.
இர�� ��றா��க��� ��ெப�லா� ப����, ஆ��ய�க�� �க அவ�யமானவ�க�.
காரண� எ�ய�தா�, அ�த�கால��� ெப�ேறா�க� க��ய�� ெப�றவ�களாக இ�ைல. ஆனா�
இ�ைறய சம கால��� �க அ�கமான ப�ட�க�, ேத���ேயா�, தன� �ழ�ைதக��� க�����
ஆ��ய�கைள �ட ேமலானவ�களாக ெப�ேறா�க� உ�ளன�. என�� ��யாத �ஷயெம�லா�
ஒ�ேற ஒ��தா�, இ�வள� ப��தவ�க� ஏ� த�க� �ழ�ைதகைள த�கைள�கா����
�ைறவாக ப��தவ�க�ட� ெகா��ேபா� ஒ�பைட�க ேபரா�வ� ெகா�����றா�க�
எ�ப�தா�.
ெபா�வாக, நம� மன�பா�ைம ப��ைய�ப�� எ�த� க����கைள�� ெவ��டாத
த�ைமயா�, ெதா��சாைல�� ேவைல ெச�� எ��ர�களா���ட ம�த�க�� மர���ேபான
த�ைமைய �ைன�ப�����ற�. இவா� இ�� எ��ய ��தகமான ����� ெசாைச��,
��ைதய கால��� ெதா���ர�� ெதாட��ய த�ண��� இய�பான ஒ� ம�தைன
ேவைலயாளா��, ம�தமான �ழ�� அவ�கைள த�கைவ��� ெகா�ள ��ய��ைல. எனேவ
ெதா��சாைல �தலா�களா� அ�த காலக�ட��� ேவைலயா�களாக �ய��க�ப�டவ�க�
��ைச�கார�க�, ேவைல��லாத ேபா���க�, �ைற த�டைன� ��றவா�க� என இவ�க�தா�.
ஏ� இவ�கைள� ேத��ெத��தா�க�? இவ�க�தா� ஒ���ைணவாக த�க���� இ�லாம�
த�கள� உைழ�ைப ��ைமயாக ெதா��சாைல�� அ��ப��பா�க� எ�ற உ�ேநா�க�தா�
எ�� ��� �ற�ப��ற�.
இ��� �ட பலநா�க���ள ெதா��சாைலக�� ம�த உண��கைள மர���ேபாக� ெச���
ஒேர மா��யான இ�த ேவைலகைள� ெதாட��� ெச�ய��யாம� ப�யா�க� அ�கஅள�
�ல�வ�வ� ெப�ய ஆ�ச�ய� ஒ����ைல. ��ைப���ள ெதா��சாைலக�� ப�����
ெதா�லா�க� ��ெரன ஏ�� �றாம� ப�ைய ��� �ல�, த�கள� �ராம����
ெச����வ�, ப��ைன� ெதாட��தா�� கவன��லாம� ெச�வ� எ�ற �ைலேய உ�ள�. 6

ஒ� ெதா�லா� எ�� ம�ேநர� ேவைல எ�ற �ைல�� ெப�� எ��ர�கேளா� நா�க�,
மாத�க�, ஆ��க� என எ��ர�க�� �ைற���ட��டாத பாக�ேபால இய��வதா� அவ��
மன�� க�� மன�ேசா���, அய����� உ�டா�ற�. இ�த மன�ைலேய ஒ�நா� ர�ததாக�
ெகா�ட �ள���யாக, வ��ைறயாக ெவ��ெத��ற�. ெதா��சாைல அவ�ைற� ெதாட��ய
�தலா�க��� லாப� அ���த��. ஆனா� அ�� ம�த எ��ரமா� மா� ப�யா���
ப�யா�க���? இைறவ� அ��த ஒ�ப�ற ப�சான க�பைனவள��, ம�தவா���
ெதா��சாைல ெபா�க�� ெபா��க�� நக�ைவ கவ���� ெகா�� யாேரா ஒ�வ��
ல��ய���காக உைழ���ெகா����ப� தானா? ப����ட� எ�ப� ெதா��சாைல�
���கைள ஒ�ததாக உ�ள� எ�� ைநயா�� ெச��� ��தக� ஒ��ைன� ப��ேத�; ேட�ச�
��� – அத� இ��யா �ர� ப��பக�.
ப�� ப��ய உைரயாட��� ���ப வ�ேவா�. ஒ� �ழ�ைத க���ெகா��� �ைல��
ப���� ேச��க�ப��ற�. அேதா� அத� க���ெகா��� �ற� ����� வ�����ற�.
ம�க�� பல��� �ழ�ைதகைள �க��ற�பான ம��ெப�க� வா��ய ப���� ேச��க
��யா��டா��, அ�ப�� �க��ற�பான ேவகமான க�ற��றைன உ�வா���ற� எ��
ந���றா�க�. ���ரமான ேபா���தள�ைத ��� �ல�, ப���ப��� ���த��தா�
ெத���ெகா�வத���, அ�த���மான ேவ�பா��ைன� ����ெகா�ளேவ ����.
�ழ�ைதகைள� ெப�ெற��பேத ப���� அ��ப�தா� எ�� ந��� அைனவைர�ேபாலேவ
நா�� �ழ�ைதகைள ப���� அ����ேறா�. ந��� இ���� ஒேர வா��� அ�தாேன!
�க��ற�த
���சா��தனமாக
ெப�ேறா�கேள
அவ�க�ைடய
�ழ�ைதக���
ஆ��ய�களாகலா�. இ� பல ���ப�க��� நட��வ��ற ஒ�� எ�றா�� �ைற����ட
ஒ��. ப���� க�ற� ��ட�க� அைன�� �ழ�ைதக�� உ������ �றைமகைளெய�லா�
ெவ��ெகாணர உத�� எ�� ந���ேபா�, ஏ� ப�� �ைற��ற மாைலேவைள��� �ட
ப�ேவ� �ற�� ப��� வ���க��� க�� �ரய�தன� ெச�� அ���, அவ�க��
ந�ப�கைள �ட அ�கமாக ஏ� ���, �த�ட�ைத�� ெபறேவ��� எ��
ேபராைச�ப��ேறா�? ம��ெப�க�, �த�ட� எ�பதைன �ழ�ைதக� அ�த�� �ல�
�க���வ��ைல. ெவ�� �ைனவா�றைல ம��� ������வதா� �ழ�ைதக�� இய�பான
�றைமக� எ�னெவ�� அவ�க����, நம��� ெத�யாமேலேய கால� கட�����ற�. நா�
நம� �ழ�ைதக�� இய�பான �றைமக� மலர அவ�க���� தரேவ��ய� ஒ� எ�ய
ச�த��பேம. நா�க� ேகாவாைவ� தா�� ப�ேவ� இட�க���� ெச�ல �ய��ேபா�
�ழ�ைதகைள�� அைழ��� ெச��ேவா�. ப�� பாடேவைளக� தவ��ற� எ�பைத ெப�ய
�ஷயமாக எ���� ெகா�வ��ைல. க�ற� எ�ப� தா�� நா������ உ��ெப��, இய�ைக,
ெவ���ற��ழ�, அ�பவ� வா��த ம�த�க� எ�� ���� ��� ெச�ல���யைவ.
த�சா�� ெகா�� ெவ��லைக சமா���� �ற��ட� உ�வாகேவ��ய �ழ�ைதகைள
�க�கால க���ைற அவ�கள� கன�க�, ஆைசக�, எ��பா���க� என அைன�ைத��
அ������, ெபா�ளாதார �ைறக�� ம�வான வா���க�� அ����ற�.
ரா�� தா� ப����ெகா����த எ�எ�� வ��ைப இ�� ெச��� த�ண��� எ�த
���ப�ைத�� ��டாத ப���� க�� ���� நா�� எ� மைன��� ஒ� ���கமான 7

����� வ����ேதா�. ப���� அ� அவ�ைடய ப�தாவ� ஆ��. எ�எ�� வ���ைன
�த�தர��� இ�� ெச�தா� எ�றா� ப�� ெச�வ����� ��� கால� அவைன ����க
எ��ேனா�. நா�க� இைத அவ�ட� ��யேபா� அவ� இ�த �ஷய�ைத ந�பேவ இ�ைல.
ரா�� �த� வ���� ேத��� ெப�றேதா�, ேத��� ப��ய��� ����ட�த�க ��ேன�ற�
ெப����தா�. எனேவ ��� ��யப� அவ��� இைடேவைளைய அ��ேதா�.
ெகா��க�ப�ட ஆ��� எ�த �����ற ஒ� ெசய�பா���� ஈ�பட அவ��� ஊ�க� த��,
அைத நைட�ைற�ப��த பண உத��ைன�� ஏ�பா� ெச�ேதா�.
ப�� ெச�லாத அ�த ஆ��ைன ����ய� ேபா� வாழ����� ரா���� �ல
�ப�தைனகைள ���ேதா�. �ன�� �க�� �க���க�, அவ�ைடய எ�ண�க�,
க����கைள ஆ�� ��வ�� ப�� ெச���ேபா�தா� க�ற� �றேனா� ஒ��க��
உ�வா�� எ�� உ��யாக ந��ேனா�.
ரா��ட� நா�க� க�� �ய�த� எ�னெவ�றா� ஒ� �����ட ெசய�பா�ைட ெச�ய�
ெதாட����டா� எ�றா� �ய ஒ��ேகா� அதைன ெச�� ���பா�. இ� த�ைன� சா��த
�ஷய�கைள �ட ம�றவ�க�ைடய, அவ�க��கான �ஷய�க�� க��ண��ேதா�.
த��ைடய ெபா���லான ஒ� ெசயைல ம��� எ�த ஒ� ச����லாம� ெச�ய���மா
எ�பைத உ���ப���� ெகா�ள ����ேனா�.
�னச� நா����ைப� தவறா� எ�த���ய� ��னா�� பல ந�ல பல�கைள அ��த�.
ரா��� அ�பவ�க�, க����க�, உண��த �ஷய�க�, ெசய�பா��� ெவ��பா�, ேம��
ெச�த ெசய�க�, ெச�யேவ��ய ேதைவ�பா�க� ����� எ�த� ��ேனா�.
ெதாட�க��� ஜூ����� �ச�ப� வைர ரா��� ���க�, ெசய�பா�க� ெம�வாக
ம�தமானதாக இ��த�. �� ஜனவ������ ஏ�ர� வைர�லான கால��� ��ச��ள கால�ைத
ம���� ெச�� ெகா��, எ�வள� அ�பவ�கைள� ��தலாக� ெபற���ேமா அ�வள�
அ�பவ�கைள ரா�� ேசக��தா�. ப�னா� வய�� �க��ற�த ����ட�த�க அ�பவ�களாக
அைவ இ��க����. தன�காக ெச�த ெசய�பா�க� (அ) �ற��காக ெச�த ெசய�பா�க� என
அைவ அைம������றன.
ரா�� ெதாட��� தன� நா�����கைள எ��யத� அ���டமாக, அ�தா ���ேடா��
வ�கா��த�� அைவ இ�ேபா� ��தகமாக மா�����ற�.
ந�ன கால��� ப�� மாணவ�க�� �� ேபரள�லான அ��த� கனமானதாக
மா��ெகா�����ற ேநர���, ெதாட���யானதாக�� உ�ள�. ெதாட��த வழ�கமான
ேத���ைறக� ப�� ஆ��க� �ழ�ைதக�� ேம� ெப�� பாரமா� ���தா� அைத அவ�
எ�ப� உண�வா�? இ�த ப�தா��க�� ஏ� இ��வைர��� �ட மாணவ�க� எ�த�
ேக���� ��த�� இ�லாம� ெப�� மைலயள� தகவ�கைள த�க� �ைள�� ப�� ெச�ய
வ����த�ப��றா�க�. இ�� அைன�� �ஷய�கைள�� ேத�வைற�� தா�� வா�� எ���
ெகா��ய�� அவ�ைற மற�� ேபா� ���றா�க� எ�ப�தா� ஆ��ய�க�� க��
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�ரய�தன�க�� இ�����.
மன�பாட� ெச�வ�, ேத�� எ��வ� எ�� ெச�� ெகா������ மாணவ��� ���
�ட��ட ேநர� �ைட�கா�. ப�தாவ� வ����டா� �கேவகமாக அவ� பய��கேவ��ய
பாைதைய, ஆ�வ� ெகா���ள ெசய�பா�ைட, ஆைசகைள, கன�கைள, க����கைள,
�ைறேவ�ற���ய ஒ� வ�ைய� ��மா��கேவ���. பய��க� ��யவ�� பாைதைய
அவ��காக அவன� ேபராைச ���த ெப�ேறா�க� ெப�� பண� ச�பா��க���ய இ�
�ைறகளான ம���வ� (அ) ெபா��ய� என இர��� ஏேத�� ஒ��ைன ேநா�� உ���
த��வா�க�. இ�த ெப�� பண�பாைதக�� ஒ�ைற� ேத��ெத��� �ல ஆ��கைள ெசல�
ெச�த��தா� ெத�யவ��; தா� ேத��ெத��த �ைற��� த� மன� ��� ஆ�வ� ம���
���ப�க���� ெவ�ெதாைல� எ��. ஆனா� எ�ன ெச�ய? கால� கட���������.
�ழ�ைதக��� ����ட ��� கால� இைடேவைள �ைட�தா�தா� அவ�க��� ���த
ெசய�பா�கைள ஆரா��� அவ�க� பய���� பாைதைய� �யமாக அவ�கேள ேத��ெத��க
����. மா�ல ேவைலவா���� ச�ைதகைள� கவ����க� எ�றா� ஒ� ஆ�� கால� எ�ப�
எ�த�தமான ேமாசமான �க��கைள�� உ�வா���ட� ேபாவ��ைல எ�பைத அ�ய ����.
ப�� ெச�லாம� இ���� ஒ� ஆ�� ��வ�� த�க�ைடய ைபய� (அ) ெப�ைண
ப�ேவ� வ�க� ம��� ெதா����ப� ேபா�றவ��� ஈ�பட ஊ�க� ெகா����க� எ�றா�
அ� அவ���/ அவ��� �க��ற�த வ�கா��தலாக அைம��.
பல ெப�ேறா�க�� ந�ப�க� ப�ேவ� �ைறக�� வ�க��� ஈ�ப����பா�க�.
அவ�க�ட� ��� கால� ப� ெச�ய ஏ�பா� ெச�வ� ��யாத ஒ�ற�ல. இ�த �க�ைவ தன�
�ராம� (அ) நகர� (அ) நா����ள பல நகர�க�� ரா���� ஏ�ப���� ெகா��த� ேபால
நைடெபற ஏ�பா� ெச�யலா�.
�ழ�ைதக��� நா� ஏ�ப����ெகா���� இைடேவைள எ�ப� அவ�க� த�ைம
����ெகா�ளேவ எ�பைத ��னா�� உணர����. இைடேவைள�� �ழ�ைதக� த�க���
�க���பமான ஒ���, ஒ���ைண�த �றைமைய வள���� ெகா�ள ����. ஒ� ஆ��
கால� எ�ப� அவ�க�ைடய ேவைலவா��� ெதாட�பானத�ல. த�க��� ���பமான
ெசய�பா�க�, �ஷய�க� ேபா�றவ�ைற அ��� ெகா�ள நா� ெகா���� ��ய ச�த��பேம.
இ�� ஈ�ப�� �ைறகேள அவ�க� பய���� பாைத எ�ற வ������ வா���க� இ�ைல.
�ழ�ைதக� க���ெகா�ள ����� ஓ�ய�, பாட�, ந���, நடன�, த���ப�, உேலாக
இைண�� ேவைலக�, இைணய� என எைத�� ேம�ெகா�ள �த��ர� உ��. ப����
ெசலவ��த ப�� ஆ��கைள �ட இ�த ஓரா�� அவ�க��� �க�� பய�தர���யதாக
இ����. ப�ேவ� ெசய�பா�கைள� க���ெகா���ேபா� பண� ச�பா��ப� ஒ� ேநா�கமாக
மா��ட��டா� எ�ப�� �க கவனமாக இ��கேவ���.
ஓரா�� கால����� ��, �ழ�ைதக� த�க� அ�பவ த�சன��� வ�யாக, ெப�ேறா�க��
வ�கா��தேலா� த�க��கான பாைதைய ப�கைல�கழக/ க��� பாட�க�� ஊேட
க�டைடய ����. ஓரா�� கால� அவ��/அவ�� �ய��தைனைய வள�����பதா�
9

அவ�க� த�க� த�ைத�� ெதா�ைல க���ெகா�ள �ைனயலா� (அ) ேவ� வா���கைள
க�டைடயலா�; இதைன எ�த வ����த�� இ�� ெச�வ�தா� ���யமான �ஷய�.
ஓரா�� ��வ�� �ழ�ைதக�ட� உைரயா�, அவ�க�� ேத��ெத��த வா���க��
உ�வா�க�, அதைன ேம�ப��த� ப�� ஆேலாசைனக�, வ�கா��த�க�, ப�ேவ� தைடகைள�
தா�� ���ைன அைட�� �த� ப���� ப���� ெகா��த�னா� ஆக��ற�ததாக
அ�பவ�க� உ�வாக����. நா�க� ���தவைர ரா��ட� ேப� �ழ��ேக�றா� ேபால
�க���கைள மா�� அைம��� ெகா�ள த�ைன� ����ெகா�ள உத�ேனா�.
� அத� இ��யா �ர� ப������ள இ�த �� வா��ைக�� யதா��த�ைத அ��பைடயாக�
ெகா�� எ�த�ப���ள�. இ�த���தக� ெப�ேறா�க��� �����ட கால� ப��ைய���
�ழ�ைதகைள ����� வா��ைக�ைன உணர, பல ந�ல வா���கைள அைடயாள� கா�ட
உத��.
நம� ச�க��, ப���� க���ைற�� �ல தைடகைள� க�����ற�. ரா�� இத��
உதாரண�. ஓரா�� ����� �� க��� ெச�� ேச�வ�� எ�த �ர�சைன�� எழ��ைல.
ெப�ேறா�க� ம��� �ழ�ைதக�� ஒ��ைசவான ெசய�� இற��� ��ேவ இத��
அ��யாவ�யமானைவ. ��க� இத�� ������டா� க�ற� எ�ப� ��� ��க�
உண��தைத� ேபால ��சய� இ��கா�.
�ளா� அ�� நா�மா ஆ�வா��

ப�ரா, அ�ெம�டாவ�ேடா
ேகாவா 403507 இ��யா
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எ��தாள�ட���� வண�க�!
ஒ� ஆ���� �� யாராவ� எ��ட� உ�னா� ஒ� ��தக� எ�த ���மா எ��
ேக����தா� �ைக�தப�, நா� ��தக� எ��வதா? உ�க��ெக�ன ைப��யமா? எைத�ப��
எ��வ�? என�� எ�ன ெத���? எ�� ��சய� ேக����ேப�.
��தக� எ��யத�� பல�தமான �ம�சன�க�, ப��க�, பாரா��த�க� �ைட���றன. ஒ�
ஆ�� கால� நா� ஈ�ப�ட ெசய�க�, �ைட�த அ�பவ�க�, க����கைள ஓரள� ப��
ெச�����ேற� எ�ேற �ைன��ேற�. அத� ��ைச வாசக�க�தா� �ற ேவ���. ப�ேன�
வய�� நா� ஒ� ��தக� எ��ேன� எ�றா� அத�� உ��ைணயாக இ��த எ�
ெப�ேறா�க�� க����க�, ஆேலாசைனக�, ஆதர� என இைவ��லாம� இ�
சா��யமா����கா�.
��சய� ஒ� ெப�ய ேக����� உ�க� மன�� இ��க����. ச� கட�த ஆ�� ��வ��
எ�ன ெச�� ெகா����தா� எ�ப�தாேன அ�த�ேக��?
ப�� ெச�லாத இைடேவைள�கால� ��வ�� மா���க�� �ைற�லான வா�வ�பவ�க��
வ�ேய பய��ேத�. பா��க�, ம����க�, தவைளக�, �ல��க� ம��� ப�ேவறான
உ��ன�க�ட���� பல �ஷய�கைள� க���ெகா�ேட�.
எ� ��வய� வரலா�� ச�பவ����� ெச�ேவா�. இய�ைக ���த அ�கமான ஆ�வ� �க
இள� வய�ேல இ��த�. எ���க� நக��� ெச�வைத பல ம�ேநர�க� உ�கா��� கவ��ப�,
ேகா�க� உண�ேத� ம�ைண� �ள�� ெச��� பயண�ைத� ��ெதாட�வைத ��
வய����ேத � ெச��றா� எ�� ெப�ேறா�க� ��ய� உ�ைமயாக�தா� இ��கேவ���.
ேகா�க�, எ���க� ���த ச�பவ�கைள எ�னா� இ��� தகவ�கைள ெச�� ��றாம� �ற
����.
ேசவ�கைள ச�ைட�� பழ��� ெகா����ப� எ�� �� வய�ேல ப�ேவ� உ��கைள நா�
ெச�ல��ரா�களாக வள��ேத�. ��ய வா��, ெவ�ைள �ற எ�ைய ப������� �����
வ�த�� ேதா�� ஏ���ெகா�� ெவ�ேவ� இட�க��� ெச�வ� எ�ப�� �ய�கைள��
��ன� ேச���� ெகா�ேட�. ெப�யவனா��ேபா�, என� �ல��க�� �தான ஆ�வ�
கா�க�� �� ����ய�.
நா� ஒ�பதா� வ��� ப����ெகா����தேபா�, ெப�ேறா�ட� �ேன ெச�ேறா�. வா���
���யமான இடமாக இ��வைர க��� பா��� ��கா�ைன அ��தா� �த��தலாக
பா��ேத�.
பா��க�� ���, அதைன ம�த�க� லாவகமாக ைகயா�� �ற�� ��� ெப�� ஆ�வ�
எ�ேபா�ேம என�� உ��. பா��� ��கா�� தைலவ� ��. �ல� ைகேரைவ எ� த�ைத
ச���� என� எ�எ�� ேத��க� ���த�� பா��க� ப�� க���தர ���மா எ�� ேக�டா�.11

அவ�� �க ம����யாக ஒ���ெகா�டா�. எ�எ�� ேத�ைவ ந�ல �ைற�� எ��னா�, ஒ�
ஆ�� கால��� உன�� ���த அைன�ைத�� ெச�யலா� எ�� என� அ�பா ��யேபா�
எ�னா� ந�பேவ ��ய��ைல. த�ைத�� எ�ண�தா� எ�ைன இ�� �� எ���வைர
��� வ�����ற�.
த�ைத�� உ��ெமா�ைய ஏ���ெகா�� உ�சாகமாக என� எ�எ�� ேத����� தயாராக�
ெதாட��ேன�. ேத�� ���க� ெவ�வ�தன. எ�ப�ேத� ���கா� ம��ெப�க� ெப��,
�த� வ���� ேத��� ெப�றேதா�, ேதாராயமாக இ�பதா�ர� மாணவ�க� எ��ய ேத���
��� அ�ப�� எ�டாவதாக ந�ல ம��ெப�கேளா� ப��ய�� இட�ெப����ேத�. எ�
அைன�� ந�ப�க�� தள��த நைட�� க��� ெச�ல� ெதாட�����தன�. எ� க���ேன
இ��த ஓரா�� கால��� �த��ர�, ம����, வனவா� ஒ�த வா�� என� பல��
�ைற����தன.
எ� ெப�ேறா� எ��ட� ���த ���யமான �ப�தைன ��யேதா, ெப�யேதா எ�த �ஷய�க�
எ�றா�� அதைன நா������ எ�� ைவ�கேவ���. இதேனா� ��தலாக ஒ�ெவா�
மாத�� ஒ� அ��ைக ஒ�ேறா� �ற�� அ��ைகயாக என�� ���த ம����யாக ெசய�ப�ட
ஒ� �க�� ���� எ�தேவ���. இதைன �த�� எ���ேபா� ப���� வழ�கமான
ேத��க�
�ைன���
வ�தன.
�த��
எ�த�ப�ட
எ��ைடய
அ��ைகக�
ச�����வதாக��, ஒ��ேபால�� இ��பதாக உண��ேத�.
ஒ� நா� இர� அ�மா நா������ ���ய��வ�ைத ��னா�. அேதா� நா�����ைன எ�ப�
எ�தேவ��� எ���, நா����� எ�ப� ஒ� �ைக�பட�ைத பா��த�டேன �க���க�
�ைன��� வ�வ� ேபால, எ����க�� �க��ற�த �வரைணகளாக ஒ� �க�ைவ� ���
எ�� அ�மா ��ய ��� உண��ேத�. இ�த ��தக�� எ�த ���ய� காரணேம ��ன� நா�
எ��ய நா�����க�தா�. எ����க� எ� �ைனைவ� ���வதா� ஒ�ெவா�
�க���கைள�� �க�ெத�வாக எ�னா� இ�ேபா�� �ற����.
தயாரா, பய��ேபாமா?
ரா�� ஆ�வா��
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ம�சா�� ஒ� �� ப�ைண

ப���ேத�ைவ எ����� ெவ�வ�த�� எ��ேம ெத�யாதவனாக இ������ேற� எ�ற
உ�ைமைய ேநர�யாக� ச���க ேவ�����த�. நானாக எ�த இட����� பயண�ப�ட��ைல.
ர��� ெச�ல பயண���� �ட வா��ய��ைல. ம�ற �ழ�ைதகைள� ேபால எ�
ெப�ேறா�கேளா� (அ) உற�ன�கேளா� பய��ேப�. அவ�க� எ���� ���க���
தைலயைச�ேப�. ைக������ பண�ைத எ�ப� ைகயா�வ� எ�� �ட அ�யாதவனாக,
எ��த அ�பவ�� இ�லாம���ேத� எ�றா� ந����களா? எ� அ���� எ��யவைர
ஐ�ப� கா� (அ) ஒ� �பா� எ��தா� ���� ெசல��� வா��� ெகா����ேத�…�ேற�.
எனேவ என� க�ற�� ெதாட�க�ைத, த�சா��ைன அ�ய ���சா��தனமாக ேகாவா����ேத
ெதாட�கலா� எ�� ெப�ேறா� ��ய ேயாசைனைய ெசய�ப��த ��� ெச�ேத�. என�
பயண� ெதாட��ய கால� மைழ�கால� எ�பதா� நா��� பல ப��க���� பய��ப�
எ�ப� �ரமமானதாக இ���� எ�� அவ�க� ��னா�க�.
என� �ராம��� அ����ள ம�சா நக���ள அல�கார வ�ண ��கைள வள��ப�, ��ப�
என ெசய�ப�� ��ய கைட ஒ��� ேவைலைய� க���ெகா�ள� ெதாட��ேன�. கைட��
உ�ைமயாளரான அேசா� � ��� எ� அ�பா�� க���� ேதாழராவா�. அேசா� மாமாைவ�
ப��� ெசா��ேய ஆகேவ���. ஏென�� அவ� ம�ற வ�க�கைள� ேபா�றவர�ல.
��கைள� பா�கா�பாக வள��ப� ���� ெப��ய ஆ�வ��, ஈ�பா�� ெகா�டவ�. கைட��
வ�� வா��ைகயாள�க�ட� ��கைள ��பைத �ட அைவ ப��ய க����கைள ஆ�வமாக
ப����ெகா�வா�. த� கைட���ள எ�த ஒ� �ைன�� வா�க� ெசா�� வ������
ெசய�ைன அவ� ேம�ெகா�டேத இ�ைல எ�பைத எ�னா� ��சயமாக உ���ட� �ற ����.
அேசா� மாமா�� �லமாக வ�ண��க�� வள��� ���த உல�� �� ��பைத உண��ேத�.
இவர� வ�கா��த� �லமாக, ேசாதைனக� ெச�� பா��க �ய�� ெச�தேபா� அவ�ைற
இன�ெப��க� ெச�ய க�ப��, �ேள���, ேமா�� ேம�� உ�ள ��ய எ�ைமயான
��க���� �ய�� ெச�ேத�. இ�த ேசாதைனக� ந�ல ந���ைகைய என��� ஏ�ப���ய�.
இத��ல� உ�வான �ழ�ைத �� ���கைள அேசா� மாமா தாேன வா��� ெகா�ள ��வ�த�
எ�ைன ஊ�க�ப��தேவ எ�� அ���ெகா�ேட�. இ�த ேசாதைனக� ெப�ய ந���ைகைய
என�க��க, �யா�� ேபா��� ��, �ல �ரா�� ேபா�ற ��கைள இன�ெப��க�
ெச�யைவ�க பல ேசாதைனகைள� ெதாட��ேன�. அேசா� மாமா�� ஆேலாசைனகைள
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ைமயமாக ைவ�� இய��� ெகா����ேத�.
ஒ�ெவா� நா�� ��கைட�� காைல�� ஒ�ப� ம��� �ள��ேவ�. ைச���� ேவகமாக�
ெச�� ேநர���� அ�� இற��ேவ�. ம�ய உண� இைடேவைள வைர அ�� நட���
ேவைலகைள கவ����ெகா����ேப�. ெத��� ெகா�ள �ைன��� �ஷய�கைள ேக��க�
ேக�� அ���ெகா�ேவ�.
அேசா� மாமா��ைடய கைட இ� அைறகைள� ெகா�� ேகா�� க�ேடா கா�ள���
தைரதள��� அைம����த�. ��ெதா��க� வா��ைகயாள�க�� பா�ைவ�காக ��ப�க
அைற���, ��ப�க அைற ெபா��கைள பா�கா�பத�கான அைறயாக�� ெசய�ப��வ�த�.
அேசா� ��ைப����� வா�� வ����த ப�ேவ� வைகயான ��ெதா��க� ெமா�த�
இ�ப�, கா���காக ���ைற�� ைவ�க�ப����தன. ஒ�ெவா� ெதா����� �����ட
இன�ைத, வைகைய� ேச��த ��க� ைவ�க�ப����தன. அேசா���ைடய கைட ���யமான
ச�ைத�ப��ைய ��� த�� இ��ததா�, ��சய� ந�ல பல�க� �ைட����க ��யா�
எ�றா��, கைட�� எ�ேபா�� வ�� வா��ைகயாள�க� வ�� ெகா�ேடதா� இ��தா�க�.
கைட�� �னச� வ�� வா��ைகயாள�களாக இ�ப����� ��ப� ேப� வைர இ��தா�க�.
கைட�� வ��ெகா����த ஆர�ப நா�க�� என� ேவைல ��ெதா��கைள�
பா����ெகா����ப�, அைவ அ��� ������தா� அதைன ��த�ப���வ�, இற�� ேபான
��கைள அ��ற�ப���வ� எ�� ��ய ேவைலகைள� ெச�� வ�ேத�. அேதா� ��க���
உண��தைல��, காய�ப�ட ��கைள��, ேநா����ளான ��கைள�� பராம��� வ�ேத�.
�ல சமய�க�� வா��ைகயாள�க��கான ேதைவகைள�� �ைறேவ��� ெகா��ேப�. அேசா�
மாமா ெசா��� ப�ேவ� இட�க���� ெச�ல� ெதாட�����ேத�.
ெமா�ராைவ� ேச��த ஒ�வ� த� ���� ��ெதா�� ைவ�க ����னா�. �� ெதா��
அைம�ப� ���த ��மானகரமான ��தைனகைள� ெகா����த அவ�, இ��யாக அத�
ெசய�பா��ைன ெச�ைமயா�க எ�க�ட� ஆேலாசைனகைள��, உத�கைள�� எ��பா��தா�.
அவர� வ���ேலேய எ�கைள� த������ ���� ெச�றா�. பயண��� ேபா�, �� ெதா��
ைவ�க ேவ��ய இட�, ஒ� அைம��க�, ��க�, த��� வ�க��க� ம��� பராம���
����� �வா��ேதா�. அவ�� ���ப�ைத அ��� அதைன ெசய�ப���� வைக���,
எ�க��� ���� ஏ�ப���� �ைற��� ��ெதா��ைய அைம��� ெகா������, அவ��
ேதைவகைள� �����ெகா��, ம�சா���� ����ேனா�. கைட�� ம��ைற வ�தேபா�
அவ���� ேதைவயான ெபா��கைள அ��ேதா�.
இ�ெனா� �ைற அேசா� மாமா�� நா�� ேச��� வா��ைகயாள� அ�வலக� ஒ���� ��ய
�ரா�� ��கைள�� ெதா���� ���லமாக ஒ� பட�ைத ஒ��� ேவைலைய� ெச�ய
�ைன�ேதா�. அேசா� மாமா�� ெசய�கைள� கவனமாக க�க �ய���ேத�.
அத� ��� அேசா� எ�ைன வா��ைகயாள�க�� �� ெதா��க��� ஏ�ப�� ��ய
�ர�சைனகைள� ���க எ�ைன அ��ப�ெதாட��னா�.
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நாளைட�� வா��ைகயாள�க��கான ��ெதா���� கா��� �ழா�க�, வ�க��க�,
ெபா�ைமக� ேபா�றவ�ைற ெபா���வைத��, ேநா��ற ��கைள கவ��ப��, ��க��
இற�ைப� க�ட��� த��ப��, வா��ைகயாள�க��� ��ய ��கைள� த���� த�வ�மான
ப�கைள� ெச�ய� ெதாட��ேன�. �� ெதா��க� அைம��� ெகா��தத�கான
���ெதாைகைய வ���ப�, ��ெதா��க� அைம�� ெகா��த ��க��� ெச�� அைவ
ம����யாக ���வைத� பா���� ெகா����ேப�. இ� ேபால நாேன ��க��� ெச��
பா�ைவ��வ� �க� ���தமானதாக���த�. ஒ�நா� அேசா� மாமா எ�க� கைட��
ேபா��யாக இ��த கைட�� உ�ள ��க� ம��� ��க�� உண�க�� �ைல ����
உளவ��� வர���னா�. ேபா��யாள�� கைட��� சாதாரண வா��ைகயாள� ேபால �ைழ��
�� ம��� �� உண�க�� �ைலகைள �சா��ேத�. இ�வள�� ேக����� எைதயாவ�
வா�கா��டா� எ�ப� எ�� �ைல ம�வான ஒ� ேஜா� க��� ேமா�� வா��ேன�. இர��
கைடக�� �ைலகைள ஒ���ட�� அேசா� மாமா�� கைட�ெபா��கேள ேபா��யாள��
கைட�ெபா��கைள �ட ம�வானதாக இ��த�.
இ�த�ப�வ��� �� ெதா��க� அைம�ப�� ஓரள� ேம�பா� அைட����ேத�. இத�� இ�
காரண�க� உ��. �தலாவ�, பல ம� ேநர�க� ��கைள� கவ���, வா��ைகயாள�க��
��வள��� ெதாட�பான ப�ேவ� �ர�சைனகைள� க�ட���, ���கைள ேநா�� அேசா� மாமா
எ�ப� பய���றா� எ�பைத அ���ெகா�ட�; இர�டாவ�, ��க� ெதாட�பான பல
��தக�கைள� ப��� க���ெகா�டேத ஆ��. எ�எ�� ேத��� ெவ�� ெப�றத�காக எ�
அ�பா அ��த ப�� இ�. ��தக�க� ச�� �ைல ��யைவ எ�றா�� அவ��� ம���
�ைல�� �கரானேத. ��தக�க�� �ல� ெப�ற அ���, அ�பவ�க�� �ல� நா� ெப�ற
நைட�ைற �ஷய�க�� ஒ��ைண�� ��வள��� ���த என� அ�ைவ� ����ட�த�க
�ைல�� உய���ன.
�க ���யமான �க���யாக எ� அ�பவ��� நா� உண�வ� அேசா� மாமா என��
��ெதா�� ெச�ய� க���ெகா��த�தா�. வா��ைகயாள�க�� வர� �ைற�த ேநர���
��க��கான க�ணா��ெதா�� ெச�வைத� ப�� க��� ெகா��க� ெதாட��னா�. நா� அத�
அ��பைடைய� க�க ����யதா� ஆ� ��ெதா��க� அைம��மள� �� ெதா���கான
க�ணா�����க� �����ட அள�க�� எ�த �த �ற�� இ�லாம� எ�க� கைட��
ெகா�� வர�ப�டன.
க�ணா�����கைள ���� கைட�� அேசா� மாமாேவா� ெச���ேபா� ஒ�ெவா� ����
எ�ென�ன அள�க�� இ��கேவ��� எ�� அேசா� மாமா ெசா�வைத� ேக�ேப�. �ல
சமய� க�ணா�� ���கைள ���� அ��கேவ�� இ����. காரண� தவறான
அள�க�தா�. ப�ேவ� �தமான க�ணா�கைள வா�க வ�த��, அ�கைட உ�ைமயாள�
ந�றாக பழ�கமா���டா�. அேசா� மாமா க�ணா�����க��� எ�ப� �ைலைய
கண���வ� எ�� ெசா���த�தா�. உ�சாக���� மன�ைல என�� ஏ�ப��ப� �ல
சமய�க�� அேசா� மாமா எ��ட� பண� த�� ����யைத வா���ெகா� எ�பா�.
��ெதா�� ெச�வத�கான க�ணா�����கைள வா��யேதா�, அவ�ைற ச�யான
அள�க��� ெவ�� கைட�� ெகா�� ேபாக �ைன�தேபா�தா� ஒ� �ர�சைன ��வ��15

��ற�. வாகன�!. க�ணா�� ���கைள எ�� ைவ��� ெகா�� ெச�வ�? ��சா�� ெகா��
ேபாகலா�தா� ஆனா� அத�� எ�ன ெசலவா�� எ�� ��னேம ேப����தா�
ச�யாக��������. அேசா� மாமா��ைடய கைட அ��ேலதா� இ��த�. ெவ�ட�ப�ட
க�ணா�����க� அ��க�ப�ட ெப���� எைடைய கண����� ெகா����தேபா�,
கைட�கார� ைகக�ேல ���� ெகா�� ேபா��ட ���� எ�� உ��யான ந���ைகைய�
ெத���தா�.
�த�� ெதாட�க��� ெப�ய �ர�சைனக� ஏ�பட��ைல. ஆனா� நட�க நட�க க�ணா��
ெப���� எைட அ�கமான� ேபா� இ��க, ெம�ல உட� தள��தப� இ��க, சாைல�� கா�
ைவ�� நட�க� ெதாட��ேன�. அைன�� �ைசக��� ��சா�க�, கா�க�, ேமா�டா�ைச���க�
என வாகன�க� அ��த ஹார� ஒ�யா� இதயேம அ���� ேபா���ட�. இதய����� கா��
ெவ�ைம ெபா��� ஒ��த�. கைட��� ெச�� ேச�� வ��ேல நா� எ��த இ���� ச�யா
எ�� ச�ேதக�பட� ெதாட����ேட�. ஆனா�� எ�த இட���� ெப��ைய� �ேழ
ைவ�க��ைல. அ� க�ணா�யா��ேற! ைகக� க�ைமயான வ��� �வ�� ந��க�
ெதாட�க, கைட�� ெம�ல �ைழ�� அைத ேசா���� பா������ ��னேர
��ம�யைட�ேத�. ஆனா� அேசா� மாமா எ� ���, நா� எ��த ���� ��� க�ைமயான
ேகாப�ைத ெகா����தா� எ�பைத அ���ெகா�ேட�. ‘’க�ணா�� ெப��ேயா� வ��
வ��� உன�� ஏேத�� �ப�� நட����தா� எ�ன ெச�வ�? உ� ெப�ேறா�க� எ�ைன
ந���தாேன உ�ைன எ��ட� ஒ�பைட�����றா�க�’’ எ�றா�. உ�ைம�ேல நா� அ��
���யமான பாட�ைத� க���ெகா�ேட�.
�� ெதா���ைன அைம�க� க���ெகா�வ� �க ம����யான ஒ�றாக இ��த�. �த��
ெதா���கான அள�ைன ��மா����ெகா�ள ேவ���. �� �ள� ம��� அகல��ைன
கண��டேவ���. க�ணா��� ப�க�கைள ���கா� ெகா�� இைண�கேவ���. பைச
ேபால ெசய�ப�� ப�க�கைள இைண��� இ� ர�பைர� ேபால க�னமான�. ேம�� இ�
���� கைரயா�. க�ணா�க�� �ைனக�� ம��� ���காைன� தட�� அேத ேநர�
ேவெற�த இட���� �ர�களா� ெதாட��டா�. ���கா� க�ணா��� ஏ�ப����
அைடயாள�கைள� ேபாலேவ, ைகேரைக� ப��க� க�ணா��� ப��� எ�ைற��� அ��க
��யாதப� அ��கா� கா��ய����. �ற� ெதா��ைய� ���ப ���ேபா� உ��றமாக
���காைன வ���காக தடவ ேவ���. இ�த� க�ணா� காய ஒ� நா� ��ைமயாக�
ேதைவ�ப��. அ��த நா� ெதா���� �ைர �ர�� ேசாதைன ெச�� ச�யாக இ���� ேபா�,
வா��ைகயாள�க��� ��பைன ெச�ய�ப��.
�ற� நா� எ��ைடய �த� �� ெதா��ைய எ�ப� ெச�வ� எ�� க���ெகா�ள�
ெதாட��யேபா�, ெச�த தவ� எ�னெவ�றா� ேம���க� ��ய க�ணா�ைய மா��
ஒ����ேட�. ‘’ஏேதா ��யவைக �� ���வத�கான ெதா�� ேபால’’ எ�றா� அேசா� மாமா.
எ� கவன��ைறவான ேவைல�� எ�ைன ெதா�����ேளேய ேபாட �ைன����பா�.
நா� க���ெகா�ட �ஷய�கைள� ேசாதைன ெச�ய �ைட�த வா��பாக ��க� ெதா����
இற������றன எ�� ெபா�வான �கா� ேஹா�ட� ஆ�ப��� ேமலாள�ட���� வ�த�.
அேசா� மாமா ேநர�யாக ேஹா�ட��� வ�� ��ெதா���ைன ச� ெச�� தரேவ��� எ��16

அவ� ேக���ெகா�டா�. கைட�� ம��பான ெந�நாைளய வா��ைகயாள� எ�� அேசா�
மாமா தாேன ெச�ல �ைன�தா�� ேபாக ��யாதப� ப�ேவ� ேவைலக� த��க, எைத��
த���ேபாட ��யாத �ழ�� அவ���� ப�� எ�ைன அ��� ைவ�க ��ெவ��தா�.
ேஹா�ட� ேமலாள�� �கவ� அ�ைட, எ�ப� ேஹா�டைல அைடவ� எ��ற ����க�,
���கான �ல ம���க� �ல �ழா�க�, �ைறபா��ள ஒ�ேறா� எ��ைடய �ழா�
ஒ��ைன�� எ����ெகா�ேட�. அேசா� மாமா எ� �� ைவ����த அ��தமான
ந���ைக�� காரணமாகேவ ���யமான இ�த ேவைலைய என�� ெகா��ததாக �ைன��
ெப�ைம��, ம������ தாள ��யாததாக இ��த�.
எ�த �த �ர�சைனக�� இ�லாம� அ�� மாைல�� ேஹா�டைல� ெச�றைட�ேத�. அ�த
ேஹா�ட� ெப�யதாக�� அழ�ய ��ெவ�� பர��ைன��, ��ச� �ள��ைன��
ெகா����த�. ஒ� அ�பவ� வா��த �� ம���வ� ேபால ெப�ைம�ட� தைல
�����யப� உ�ேள நட�ேத�. ேஹா�ட�� ேமலாளைர� ச����, ��கைள� ப��ய
�ஷய�கைள� ேசக��ேத�. ��க�ட� ஏதாவ� ேநா��கான அ���க� இ���றதா எ��
ேத�யேபா� எைத�� க�����க ��ய��ைல. �� அத� இற���கான காரண��ைன
க�����ேத�. ��க��� அள��க�கமான உண��த�தா� அ�. ��க��கான உண�
அவ��� உடலளைவ� ெபா��ேத அ��கேவ���. ஆனா� ம�க� அ�க அள� உண�ைன
��� ெகா��வதா�, �� ெம�ல ந�சா��ட ��க� இற��ேபா��றன.
��ெதா���ைன� ��த� ெச��, ப��கைள மா�����, வ�க��கைள� ச�பா��� ��
��க��� எ�ப� உண�டேவ��� எ�� ��ேன�. ��க��கான �ல ம���கைள��
������, அதைன எ�ேபா�� ப��ரமாக ைவ����க� ெசா�����, அேசா� மாமா த����த
க�டண����ைன அவ�க�ட� த�ேத�. என� ேவைல�� ெப�� ���� அைட�தவ�களாக
ேத�� த�� உபச��தா�க�. நா� ேத�� அ���பவன�ல எ�பதா� ம��ம�ல எ� அ�பவ�ைத
அேசா� மாமா�ட� ெசா�ல இ�ேம� தாம��க ��யா� எ�� ேத�ைர ம������ ேவகமாக�
�ள����ேட�.
அ�த ேநர��� ப�����ள �� கைடகைள� பா��க வா�����பதாக� ��னா�� பா��க
��யாம� ேபா���ட�. அ�த ேநர� எ��ைடய �ய� ைச��� உைட��ேபா� �ட�த�.
எனேவ அத�கான உ��பாக�க� வா�க�� ப��� ெச�ல ேவ�����த�. எ� அ�மா�ட�
நா� ேபாக ��யாதத�கான காரண�ைத ��, அவ� ப������ ெச�� வா��வர ���மா
எ�� ேக�ேட�. ஆனா� அவேரா உன�கானைத �ேய ேத�� ெப�றா�தா� ச�யாக இ����
எ�� ����டா�. ப����� ெச�� ைச������ ேதைவயான பாக�கைள வா��� ெகா��,
��கைடகைள� பா������ அேசா� மாமா கைட��� �ல ெபா��கைள வா�க
ேவ�����பைத �ைன���ெகா�� அத�� �� நாைள�� ெசல�ட ேவ��மா எ��
ேயாசைன மன�� ஓ�ய�.
அ��த நா� என� அ�மாேவா� ேச��� ப��� ெச�ேற�. �ல ���யமான ப��கைள� ����
கா����� உ� ேவைலகைள �����ெகா�� வா எ�� ����� அ�மா �ள�� ��டா�.
அவ� �ள��ய� என�� பத�ட�ைத உ�வா��ய� எ�றேபா�� சமா���� ெகா����ேட�.
மன� சம�ைல�பட வ���� ெப�� ப� இைர�சைல உண���, காம� உணவக��� அம���17

சா���டேபா�தா� ���� சா���� உண�வைகக� ெவ��� எ�ன �ைல�� ���ற�
எ�� அ��� ெகா�ேட�. அேசா��� கைட�கான ���கா� வா�க அ� ���� கைடகைள�
ேத� பல ேக��கைள� ேக�� இ���� கைடைய� க�� ���ேத�. �� எ� ைச������
ேதைவயான பாக�கைள ஒ� கைட�� �ைட��மா என �சா��தேபா�, அ��த வார�தா�
அைவ �ைட��� எ�� ெத��� ெகா�ேட�.
இ� ��கைடகைள�� ெபா�ைமயாக� ����பா��க ேநர� �ைட�தேத எ�� என�� ம����
ஏ�பட, ��ள�ட� ���� எ�� கைட�� �ைழ�ேத�. இ�வைர நா� பா���ராத ப�ேவ�
வைக ��க� �ைறய இ��தன. அ�க �ைல ம��� ெகா�ட �ைன க�����ேத�.
கைட�கார�கேளா� ேப�யேபா�தா� ெத��த� இ� அவ�க�� ���ப�ெதா�� எ��.
பறைவகைள�� ��பைன�� ைவ����தைத� பா��ேத�. ச��� ��� எ�ற கைட��
அ��ேலேய இ��ததா� அ�� உ�ேள �ைழ�ேத�. அ�� �லவைக ��கேள இ��தைத� க��
க�ைமயான ஏமா�ற���� உ�ளாேன�. கைட����த உத�யாள� வ�� வார இ����
��ச��ள ��ெதா��க�� ��பைனயா���� எ�� எ��பா��பதாக ��னா�. �ரானா எ��
ம�த�கைள உ��� �ைன எ� வா��� �த� �தலாக க�� �ர����� ேபா�
�����ேட�. �ரானா ��க� அ�ச��, ��ச�� அ�க� ெகா�டைவ. க�ைமயான ப�
ெவ���தா� ம�த�கைள� தா����றன. இ�த� கைட��� ப�ேவ� இன�ைத� ேச��த
��ைமயான ��கைள ைவ����தா�க�. �ளா� ேகா�� எ�� �� இைண �வா�ர� �பா�
எ�� ��னா� உத�யாள�.
அேசா� மாமா��ைடய கைட�� ��கைள�ப�� ம��ேமய�லாம� ப�ேவ� நைட�ைற
வா���கான ம��� ���த �ஷய�கைள�� க���ெகா�ேட�.
ப���� ெச�ற கால��� ஒ��ைற �ட ஏ� அேசா� மாமா வ����� ேபா� பண� ெப��
வ�மா� ��ய� வைர�� வ���� நா� ேபானேத இ�ைல. வ����� ேபா� பண� எ����
ெகா�� வ�வ� எ�ப�? எ�ெற�லா� அவ�ட� எ��� ேக�க��ைல. வ���� ெச���
வ�ைய ம��� ேக��� ெகா�ேட�. ���கைள நாேன எ��� அ�த ேவைலைய� ச�யாக
ெச�ேத�. அத��ற� பல�ைற பண�ைத ெச���வத���, ெப�வத��� வ���� ெச��
வ�ேத�.
பல �ஷய�கைள நா� க���ெகா�ள �ைன�� ஓரள� ெவ�� ெப�ேற� எ�றா�� ேநர�ைத
ச�யாக கைட���� ஒ� ெசய�பா�ைட� ெச�வ� எ�ப�� எ�ேபா�ேம த�மா�ற�தா�.
காைல�� தாமதமாக எ�வதா� அேசா� மாமா��ைடய கைட�� ெவ�ேவகமா� ைச��ைள
ஓ���ெகா�� வ�ேவ�. எ��ைடய பல ப�கைள �ைறேவ�ற ��யாததா� என� ம�ய
உண� ேநர� த��� ேபா�� ப������. இ�த அ�பவ�க� என� ஒ�ெவா� நாைள��
கவனமாக ெத�வாக ேநர ��வாக��ைன வ���ட� ெச�த�. அ�ேபா� ம��ேம எ�னா�
பத�ட��லா� ெத�வாக எ�த ேவைல�ைன�� ெச�ய ���� எ�� உண��� ெகா�ேட�.
எ��ட� இ��த ெபா��ேபா��க� ம��� ஈ�பா�க� ேபா�றவ��� இ��த உபேயாகமான
பல �ஷய�கைள� க��ணர�� என�� ேநர���த� அ� இ�த இைடேவைள� கால���தா�.
நா� எ����ற ���க�, ேசாதைனக�� �ைள��� நாேன ெபா��� எ��ற ஒ� க���பா��18

உண�ைவ�� உண��ேத�.
��தக�க� வா��ப�� நா� ஆ�வ� ெகா����ேத�. காைல ேநர�கைள ெப��பா��
�லக��� உ�ள ��தக�கைள� ப��ப�� ெசலவ��ேத�. என�� �க�� ���த ��தக�
ஹா�� பா�� ஆ��. இத� ஒ�� ெமா�த பாக�கைள�� அேசா� மாமா�ட� ப� ���த
கால��ேலேய ப��� ������ேத�. ���� ம��� பா�ட� கா��ஸூ� என�� �க�
���தமானைவ.
அேசா� மாமா��ைடய கைட�� ேவைலகைள� ெச�� ���த�ற�, ேர�ேயா�� இைச
�க���கைள� ேக��� ெகா����ேப�. தடதட�� தைர அ�ர ஒ���� இைச என�� �����.
கனடா����� வ����த எ��ைடய அ�ைத அ��தவ�கைள �ரம� ப��தா� பாட�கைள�
ேக�க ஒ� வா�ேமைன ப�ச��தா�க�. அ�த சமய��� நா� �டா� க���ெகா�ள
�ைன����ேத�. ஆனா� �ல மாத�க�ேலேய ேகாவா ��� �ள����� உன�� இ�ேபா�
�டா� வ��� ேவ�டா� எ�� ெப�ேறா�க� ����டன�.
க�த� எ��வ� எ�ப� என�� ���பமான ஒ�றாக எ��ேம இ��த��ைல. ேத��� நா�
ெவ�� ெப�றத�காக பல க�த�க�, அ�ப���க�, என உற�ன�க�, ந�ப�க� அ����ேபா�
ேவ�வ���லாம� ப�� க�த�கைள அ��� ைவ�ேத�. ஒ� ஆ�� இைடேவைள ����
ப�ேவ� பாரா��த�க�, க����கைள உ�ளட�� கால�தா��தாம� எ�ைன உ�சாக�ப����
�தமாக வ�த க�த�க� என�� ெப�� ம����ைய ஊ��ன. ப�ேவ� ம�த�க��� க�த�
எ��னா�தா� அவ�ைற ���ப ���� ெபற ���� எ�� உண��ேத�. எ��� க�த�
எ��வ� இ��வைர ஒ�வாைமயாக�தா� உ�ள�.
ஞா�����ழைமக�� �லேவைலகைள� ெச�வத� �ல� என�கான ��ெதாைகைய ச�பா����
ெகா�ேவ�. காைர� க�� ��த� ெச�வத� �லமாக அ�பா�ட���� ஐ�� �பா� ெப�ேவ�.
������ ேதைவயான ம�ைக� ெபா��கைள வா��வ�வ�, ��க�டண�ைத க�����
வ�வ� என ����கான ேதைவகைள�� கவ��க� ெதாட�����ேத�.
அேசா� மாமா��ைடய கைட�� ேவைல ெச�த� ��கால��ய எ� வா��� அைன��
�ஷய�க���� ந�ல ெதாட�கமாக அைம�த�.
கள�ப�� ����க�
ஜூ� அ�ைத�� ஒ� �� ெதா��
��ட� � ெசௗஸா ம��� ஜூ�ய� ஆ�ய இ�வ�� எ� ெப�ேறா�க�� க��� ந�ப�களாவ�.
கால�க�� வ��� வ�� ��ட� ��ற�ய� வழ��ைரஞராக��, ஜூ�ய� ப�� ஆ��யராக��
ப� ெச�� வ�தன�. எ�க� ���ப��, ��ட� மாமா�� ���ப�� ெவ�ேய ���லா எ��
�ள��� ேபா� ஒ�றாக� ெச��ேவா�. ஒ� ���லா �க�� ஒ��� ேபா�, அ�ேபா� எ�எ��
ப����ெகா������ ஆ�� எ�� �ைன��ேற�; �� வள��� ���த எ� ஆ�வ�ைத
கவ��த ஜூ�ய� அ�ைத த�கள� ���� �� ெதா�� அைம�க உத� ெச���ப�
ேக���ெகா�டா�.
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��ெதா��ைய அவ�க� ��னதாகேவ தயா� ெச����டேபா��, ெதா���� ���ள
க�ணா� ��சலா� இ��ததா� ஜூ�ய� அ�ைத அதைன அேசா� மாமா�ட� ெகா���
ச�பா��க� �����தா�. �� யா�ேம அைத�ப��ய எ�த ���ைப�� தராததா�� கைட���
ேபாகாததா�� அ�ைத�� ெதா�� ம��ேம அேசா� மாமா கைட�� எ�����த�. ஜூ�
அ�ைத எ�ைன பா��க� �ைட��� வா���க�ெல�லா� அைத �ைன���வா�; நா��
அதைன ��ய ���பாக மா�� அேசா� மாமா�ட� நா� ����ேவ�. அேசா� மாமா�ட�
ேவைல��� ேச��த �� அ�ைத��� ெகா��த ச��ய�ைத �ைறேவ�ற ��� ெச�ேத�.
�த� �ர�சைனயாக எ� �� ��ற� ெதா��தா�. அேசா� மாமா�� ப�டக அைற��
�ைட��மா எ�� ேதட� ெதாட�����ேத�. ெப�ய ெதா��க� அைன�ைத�� பா��� ஒ�
��ைட� க�ட�����ேட�. அேசா� மாமா�� நா�� ��ச��ற ��பாக க�ணா�ைய
அக��ேனா�. அ�த க�ணா��� அள�கைள� �����ெகா��, க�ணா�� கைட�����
��ய க�ணா� ஒ�ைற வா�� வ�� ெபா���ேனா�. ெதா��ைய அைம�த ��ன�, ��ட�
மாமா�� அ�வலக���� ெச��, ெதா��ைய ����� எ�ேபா� ���ேமா அ�ேபா�
எ���� ெச���க� எ�� ����� வ�ேத�.
��ட� மாமா அ��தநா� மாைல�� வ�� ெதா��ைய ����� எ���� ெச�றா�. �ல
நா�க���� �ற� அவ�க�� ����� ெதா��ைய அைம�க �ள��� ெச�ேற�. அ�ேக
ேபான ���தா� ஜூ� அ�ைத �� ெதா����� ேதைவயான ��க�கைள அ��� �ைறவாக
ைவ����தைத� த�ர ேவெற�த ெபா�ைள�� வா�����காதைத அ��� ெகா�ேட�. ��
ெதா���� ேதைவயான ெபா��கைள எ�ென�ன எ�� ஜூ� அ�ைத�ட� �����
�ள��ேன�. �� ம��ைற ேபா��ேபா�, �ல �ேலா�க� ெகா�ட ��க�க�, �ழா�க�,
�ளா��� தாவர�க�, ���கான ம���க�, க�கைள வ�க��� வ�க��, �ல இைண���
�ழா�க�, � வ�வ இைண��� �ழா�க�, ��ப���� க��க�, �� ெதா���கான உைற என
ேதைவயான ெபா��கைள வா���ெகா�� ேபா���ேத�. ேம�� ��ெதா��க��கான நா��
ெபா�ைமகைள��, இர�� ேம�ைறகைள�� ஜூ� அ�ைத ேத��ெத��க அவ� ��
ைவ�ேத�.
ேவைல�� ெதாட�கமாக ��க�கைள� க�����, க�க��� அ��� ைவ�க�ேபா��
வ�க��ைய அைம�ேத�. �� க�கைள அத� ேம� �ழ� ெச�ேத�. �� அல�கார�
ெச�வத�கான ேம�ைறக� ம��� ெபா�ைமகைள ேமேல ைவ�ேத�. வ�க��கைள� கா���
�ழாேயா� இைண�ேத�. இ�த ேவைலகைள நா� ெச���ேபா� ஜூ� அ�ைத�� இ�
மக�களான ஏ�ச���, ��ய�� ப�ேவ� க����கைள� ���ெகா���, ��ய உத�கைள�
ெச�� ெகா��� அ��� இ��தா�க�. இர�� ம� ேநர ேவைல��� �ற� அைன���
தயாரா���ட�. ��க� ம��� �ல கட� தாவர�கைள� ெதா���� ைவ����டா�
ேபா�மானதாக இ����.
��கைள� ேத��ெத��� ெதா���� ெகா�� வ�� ��� ேவைல என�க��க�ப�டத�ல.
ஜூ� அ�ைத ��கைள க�ேடா���ள கைடக�� வா��� ெகா�வதாக� ��னா�. �ற�,
க�ேடா���ள கைட�� ெதா���� ைவ���ற தாவர�க� �ைட��மா எ�� ச�ேதகமாக
உ�ள� எ�றவ� எ�ைன அ� ப�� �சா��� வா�� ��ட� மாமா�ட� ெகா����� எ��20

����� அத�கான க�டண� ��ைட�� எ�ைன தயா� ெச�ய� ���னா�. இவ�ைற
அைன�ைத�� அ��த இ� நா�க�� ெச�ய ேவ���.
ஒ� வார����� ��, எ� அ�பா ெகா��த ���ைப ��ட� மாமா�ட� ெகா��பத�காக
அவ�க�� ����� ெச�ேற�. ஜூ� அ�ைத வா��������� ��க� �த��த�� நா�
ெச������ ெதா���� ���� ெகா������ எ�ற �ைன�ேப என�� ெப�� ம����ைய
ஏ�ப���ய�. அவ�க�� ெதா���� ��வத�காக நா� என� ெதா���� ைவ����த ஐ��
ேஜா� க��� ��கைள எ���� ெகா�� �ள��ேன�. நா� அ�த� ெதா��ைய எ�ப�� தயா�
ெச�� ைவ�ேதேனா அ�ப�ேய இ��தா� எ�வள� அ����யாக இ������� எ�பைத
உ�களா� உணர ���றதா? ச�, நா� ெகா�� வ�த ��கேள இ� வா��� ��க���
��ததாக இ��க��� எ�� �ைன���ெகா��, �ள��க� ம��� ��ப���� க��கைள ச�
ெச�� தாவர�கைள ஒ��கைம�ேத�.
அைன�� ேவைலக�� ���தேபா� ஜூ� அ�ைத��ைடய ��ய மக�க� இ�வ�� எ�
��ேன ��� �����டா�க�. ெதா���� ��� கா�� வ�க��க� ���கைள ெவ��ட,
��க� ம����யாக ��தாக ைவ�த தாவர�க�ைடேய ��� வ�தன. ஜூ� அ�ைத��
�ைர�ேல எ�கேளா� இைண�� ெகா�டேதா�, ெதா�� அைம�தத�� ந�� �� ந�ப
��யாத ஆ�ச�யமாக ஐ�ப� �பாைய எ� ச�ைட� ைப�� ைவ�தா�. அவ� என�� பண� ஏ��
தரமா�டா� எ�� நா� �ைன����ததா�, பண� �ைட�த� ெப�� ம����ைய த�த�. ஜூ�
அ�ைத பண�ைத நா� க���பாக ெப���ெகா�ேட ஆக ேவ��� எ�� ����டா�. அ�த
ஐ�ப� �பா�தா� என� �த� ச�பளமா��.
ஜூ� அ�ைதைய� ேபாலேவ என� அ�பா�� ெந���ய ந�ப�க���� �� ெதா��கைள
அைம��� தர� ெதாட��ேன�. இ�த ேவைல என�� ம����ைய��, ��ய அ�பவ�கைள��,
��ய அள�லான ெதாைக �ைட�க�� உ�தரவாதம��த�. ம�சா����த அ��� ம��� ேரகா
��� ஆ�ேயா�� மக��காக அழ�ய ெப�ய �� ெதா�� ஒ�ைற ெச�� த�ேத�.
ப�ரா����த அ��ேடா ம��� ெச�� சா��யாேகா த�ப��ன��� ��கைள வா���
த�ேத�. ஏென�� அவ�க�ைடய ���� கா�யான ��ெதா�� இ��ததா�, ��கைள ம���
வா��� தர� ேக���ெகா�டதா� அதைன� ெச�ேத�.
என� ப�����ள �த�வ� அைற�� இ��த ஒ� ெப�ய ��ெதா���ைன ப�� நா�க��
நா� பராம��� வ�ேத�. என� ஆ�வ� இ�ேபா� எ� த�� ���ைத�� ெதா���ெகா�ள
அவ�� ��க�� ர�கனாக மா� ��டா�.
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ம��� மணம��ேத�

மைழ�கால��� �ராம��ற �வசாய� ப�ைண�� ேவைல ெச�� ஏதாவ� ��ய
அ�பவ�கைள� ெபற ���மா எ�� �ய�� ெச�ேத�. வட�ழ�� மாவ�டமான
ச�ட����ள வ�ெபா��� அ����ள தாென� எ�� �ராம��� உ�ள �ல�ைத�தா� நா�
ேத��� எ��ேத�. இ�த �ராம�� �வசாய� ப�ைண��தா� நா� �ற�� ��� வய� வைர
இ��ேத� எ�� ெப�ேறா�க� ��யத� காரணமாக இத� �தான ஈ��� அ�க��தப�ேய
இ��த�. இ�த �ல� ���த எ�த �� வய� �ைன�க�� இ�� எ��ட� இ�ைல எ�றா��,
இ�� வா��த ேபா� எ��த �ைக�பட�க�� உ�ள �ழ�ைத�ப�வ நா�க�, இ�ேக �க��த
ப�ேவ� �க��க� என� ெப�ேறா� பல�ைற ������றா�க�. ஆ���� ஒ� �ைறேய��
இ�த �ல�ைத வ�� பா������, �ல��� ேவைல ெச�த பல �ராம�� ம�த�கைள�� ச����
ேப���� ����ேவா�. �ல������ ெவ�வ�த ப�னா� ஆ��களாக எ�கள�
���ப���� உத�வ�வ� இேய� ம��ேம.
1985 � ��க�ப�ட எ�கள� �ல��� இ�ைறய உடைமயாள�களாக இ���� உ�வாலா
அ�ேர�க� ம��� �யா� ஆ�ய இ�வ�� அைறக�� த�� �வசாய�ைத� ப�� அ���
ெகா�ள �ைன��� ெகா����ேத�.
�ர���டவசமாக த��ப�ட �ல �க��களா� அவ�க� எ��ட� ஒ��ைழ�க ம�����ட�
ஒரா�� கால��� �க��த வ��த�த�க �க���யாகேவ க���ேற�. �வசாய���
அ��பைடகைள ப�ரா���ள என� �ராம��ேலேய க���ெகா�ள ��� ெச�ேத�.
எ�க� ����க��� உ�ளவரான க�ேடா�க� ஒ� �� �வசா�. மைழ�கால��� ேபா� த�
�ல��� �வசாய� ெச�வா�. ேம�� அவ�க� உழ� ேவைலைய ம�றவ�க���� ெச��
ெகா��பா�க�. இத�காகேவ அவ�க�� �த� மகனான �� ஒ� ேஜா�� காைளகைள
வள���வ�தா�. அவ� எ�க� ����� க��வ�கைள அைம�க வ�தேபா�, ஓரா��� பல
அ�பவ�கைள� ெபற க�க� ேபாவதாக� ��ய��, த��ட� வ�� உழ� ெச�ய�
க���ெகா��றாயா எ�� இய�பாக� ேக�டா�. நா� உடேன அ�த ேயாசைனைய
ஏ���ெகா�ட� ��சய� அவ��� ஆ�ச�ய� அ�����க� ���. அ��த நா� காைல��
அ�காைல�� உழ� ெச�ய ேவ��ய வய�க���� ெச�� ��ேடா�. �ல� எ�க�ைடய
����� அ�ேகதா� இ��த�.
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கல�ைபைய� �����ெகா�� மா�க�ைடேய ��பைத� பா��பவ�க� �க எ�தான ஒ�றாக
�ைன�பா�க�. ந���க�. அ�ப� ��� உழ� ெச�வத�� �ல �ற�க��, �ைறயாத தா���
உட�வ���, மனவ�ைம�� ேதைவ எ�பைத ெம�ல நா� உண��� ெகா�ேட�. கல�ைபைய
ம��� ைமயமாக ஊ������மா� ெச�� ���, அதைன நக���� அேதேநர� கல�ைப
காைளக�� �ள��ைன காய�ப��� �டாம� ம��� ெச��த ேவ���. ச�யான அள�
அ��த� ெகா��காத ேபா� ேமெல��தவா�யாக��, அ�க அ��த� ெகா��� ஆழமாக��
உ���டாம� ச�யான ��ட�டேலா� ஒேர மா��யான அ��த� �ல� ��வ�� �ைட��ற
மா�� உழ ேவ���. இைத� கவ����ற ேநர��� காைளகைள ச�யான �ைற�� �ர�
ெகா��� க���ப���, உழாத ப��க�� கல�ைபைய� ��� ைவ�� உழ ேவ���.
���யமான ஒ��, காைளக����, உ�க���� ��ைமயான ஒ��ைச� இ��தா� ம��ேம
உ�தைல �ற�பாக �ைறேவ�ற ����.
காைளக� �� அ�ணைன ந�� ெத��� ெகா����ததனா�, நா� அவ��ட� அ��கமாக
அவ��ட� ��ேர ��ேர எ�� �ர� எ��ப� ��னா�. இ�த வா��ைதைய� ��வத�
�ல�தா� காைளக� நக�வதா� எ� �ர� அைவக��� பழ�வத� அவ�ய�ைத உழ�
ெச��� ேபா� ��சய� உணர���� எ�� ந��ேன�. �� அ�ணாேவா� பல நா�க�
உழைவ� க�க� ேபானேபா��, கல�ைப�� ஏ� உழ� ெச�ய அ�ம��காதத�� எ�னா�
கல�ைபைய ச�யாக ைகயாள ��யாத� எ�ப��, உழ�� காைளக��� காய� ஏ�ேம�ப�டா�
அவ�� வ�மான���கான வா��ைப�� தவற���, காைளகைள �ண�ப���� ெகா����க
ேந��� எ�� இர�� காரண�க�தா� �லமாக இ��தன.
உழ� ஓ�� ���த�� �ல� �ைத�ட��� தயாராக இ��த�. உழ� ெச�த காைளக�
ெம�வாக� கல�ைபைய இ��தவா� ம�ப�க��� ��றன. இ�ேவ எ�ைன உழ� ெச�ய�
���ய ஒ� காரணமாக அைம�த�. கல�ைப�� ��� ெகா�ள காைளக� ேம�� ��மாக
�ல��� அைச�� எ�ைன அைழ��� ெச�றன.
இ��� ந�றாக �ைன����ற�. உழ� ேவைலக� ெச����� �ய�ைவ ெப�க
ம����ேயா��, ேசேறா�� அம�����த எ�ைன �ல��� உ�ைமயாள�க� ஆ�ச�யமாக
பா��தா�க�. அவ�க��� எ�ைன �� வய����ேத ெத���; அவ�க�� நா�� வா�வ�
ஒேர �ராம���தாேன! எ�ைன� பா��த ஒ� ெப�ம� ஒ�வ�, ப�� ெச�லாம�
����ெகா������ ��வ� எ�� �ைன��� ெகா�� எ�ைன�ப�� எ� ெப�ேறா�க�ட�
ெத���பதாக �ர��னா�. அ�� ஞா�����ழைமயாக இ��த�. அவ� நா� ெச�த தவ���
ேதவாலய� �ரா��தைன�� வரேவ��� எ�� ����னா�.
கள�ப� எ�ப� அ� ���த தகவ�கைள� ப��� அ�வைத� கா���� யதா��தமான அ�ைவ
அ�� ஈ�ப�ேவா��� எ��� �க�����ற� எ�பைத உணர என�� ஒ� வா��� �ைட�த�.
மைழ�கால�க�� �� அ�ணா��� உழ��ப�க�� உத� ெச�தைத இ�� �ைன���
ேபா�� ெப�� ம���� எ� மன�� அைலய��� �ைற�ற�.
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3

தாவர����ழா ெகா�டா�ட�

மைழ�காலமான� ேகாவா���ளவ�க�� மன����த தாவர�க�� �தான காதைல ெவ��
ெகா��வர, ெப��ய உ�சாக��, ஆ�வ�� அதைன இய��� வ�யான தாவர� ���ழா�ைன
�க��த உத�ய�. சா�கா� ம��� �ேயா�� எ�� இ� �ராம�க�� நட�த �ழா�க���
நா� ப�ேக�ேற� எ�றா�� �த� �ழா�� ெவ�� பா�ைவயாளனாக��, இர�டாவ��
ஆ�க���வமான ப�ேக�பாளனாக��, ெசய� பா�டாளனாக�� ���பான ப� அ�பவ�
�ைட�க� ெப�� வைக�� ப�யா��ேன�.
சா�கா�� பா�ைவயாள�
ஜூைல மாத��� �த� நா� ஞா�����ழைம�� எ�ேபா�� ெவ��ச� �ைறவாக��,
ஈர�பதமா��, ேமக��டமாக�� இ���� மைழ�கால வா�ைல அ�� மா�ப�� ெத�வாக
ெவ��சமாக இ��த�.
சா�கா���ள ��ெட� கா�ெவ�� எ�� �க�ெப�ற ப���� தாவர�க�� க�கா��ைய�
காண இ�ப� ��ட�க� பய��� ப�� ��ப� ம��� ெச�றைட�த ேபா� �ழா ெதாட��
ம�க� ெப�� ��டமா� உ�ேள ெச�� ெகா����தா�க�. நா�� அவ�கைள� ��ெதாட���
ெச�ேற�.
ைமய� க�கா�� அைற ெப�யதாக இ��த�. அத� ைமய��� உ�ள ெதா��க��
ைவ�க�ப����த தாவர�க�� ெப��பாலானைவ ��பைன�கானைவயா��. தாவர�கைள�
ெகா�� வ����த நப�க�� ெபய�க� ெதா��க�� எ�த�ப����தன. இைலகள�ற
தாவரமான ச�பா��� க��க�� பலவைகக� ஒேர ��மமாக ேமைச�� ைவ�க�ப����தன.
மல� அல�கார� ேபா���� ெவ�� ெப�ற ெபா��க� ம��ற� இ��தன.
வ�ண� �ச�ப�ட ���ட�� ச�கர��� உ��ற� ெச�ய�ப����த மல� அல�கார����
�த� ப�� அ��க�ப����த�. உ�ைம�ேலேய ��ைமயான �ய��தா� அ�. இர��
கவ���கரமான, இ�வைர பா���ராத ச�பா��� க��க� ைவ�க�ப����த�� ஒ���
அ�பாக� ப�ைசயாக��, ேம�பாக� ந�ல �வ�பாக��, க��யாக��, ம�ெறா�� ப��� ேபால
�ைட�பாக இ��த�.
இத�க���

�ல

வ��பைறக��

ேம��

பல

தாவர�க�

ெச�க�

��பைன��
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ைவ�க�ப����தன. உண��ப��களான ெகா�தம��, ேத�கா� நா��க�, அல�கார� ெச�க�
என பல�� �ைல�� இ��தன. ேதா�ட ேவைலக���� பய�ப�� �� ெத���� க��க�,
க�த��ேகா�க�, ��ெதா��க�, �ைத�ைபக� என பல ெபா��க� �ைற����தன.
ப�ெனா� ம��� ��. �ரா��� பா��� எ�� க��� ���ைரயாள� தாவர�ப�ைணக�
���� ேபச���பதாக அ���� ெவ��ட�ப�ட�. ���ைரயாளராக இ��த ேபா���,
ப�ேவ� தாவர�கைள� ப�� அ��� ெகா�ட அவ�, தாவர�கைள வள��� பலமான
அ�பவ�க�� அ��பைட�� அப�பா� எ�� நா���ப�ைணைய� ெதாட�����தா�.
ேகாவா�� ெவ�வ�� வார�ப����ைகயான �� எ�ட�� தாவர�க� ���த ��தைனகைள�
க��ைரயாக எ�� வ�தா�. எ� அ�பா அவைர�ப�� �த�ேலேய பல �ஷய�கைள
�����த� அவர� ேப�ைச� ேக��� ஆ�வ�ைத அ�க��த�.
��. �ரா��� பா�க��ைடய ேப�� ����ெகா��க�, உர�க�, கைள�ெகா��க� எ��
ம�ைண மல���த�ைம ெச��� ேவ��ெபா��கைள பய�ப���யதா� இ�� �� எ�ப�
இ���ற� எ�� ேப�� ெதாட��தவ�, இய�ைக உர�கைள� பய�ப��� எ�ைமயாக
ேவளா�ைம ெச�வ� ம��ேம இய�ைக�� நா� ெச��� ப�� ைகமா� எ�� �����, ��
�வசாய��� ம����க�� ப��ைன�ப���� ��வாக� ேப�னா�.
���
ேக��
ேநர���
���ைரயாள�ட�
எ��ப�ப�ட
ேக��களைன���
����ேதா�ட��� ப���ட தாவர�க�� �ர�சைனகைள� ����� �ைன�� ெகா��
எ��தைவயாக இ��தன. ‘’ நைட�ைறயான ���கேள நா� எ��தைவ, அைவேய ��
ெவ��கைள� த�தன ‘’ எ�� ��னா� �ரா���. ப�பா� மர� � ���த�� ஏ� கா� வராம�
இற�����ற�? எ�ற ேக����, ப�பா� மர� � ���த�� அதைன� ��� ��ய அள�லான
அைணேபால ம�ைண த���� க��வத� �ல� , ��� �ல� ஏ�ப�� ெச� அ�கைல�
�ைற�க���� எ�றவ�, அத� வ�யாக தா�� த� ந�ப�க�� இைண�� க�����ததாக
��, ப�பா� ம��� எ�� ேநா� த���� ம��ெதா�ைற �ள�பர�ப���னா�. மாைல��
��ட� ��வைடய நா� �� ����ேன�.
�ேயா��� ப�யாள�
சா�கா�� நா� கல��ெகா�ட தாவர�க�� க�கா��, இ�தைகய �ழா�க� எ�ப� இ����,
எ�ன �ைற�� அைம����க ���� எ�பைத ����ெகா�ள உத�ய�. �ேயா���
நைடெபற���த தாவர����ழா ‘��� ெஹ�ேட�’ எ�� அைழ�க�ப�� வ�த�. இத�
ெபா��பாளராக ெசய�ப�� வ�த அெல��� எ�� �க�வா��த ேக�����ர�கார�ட����
அைழ��தைழ� ெப���ெகா�ேட�. ‘��� ெஹ�ேட�’ அைம��ைன அெல��� ம���
அவர� ந�ப�க� இைண�� நட��வ�தன�.
1995 ஆ� ஆ�� ஆக�� மாத� ப�ெனா�றா� ேத� காைல�� ேநரமாக எ���, ப�ரா���ள
மைல�� அ����, அைத� தா��ய� ேபா��ள �ேயா����ள அெல��� �����
ைச���� �ள��ேன�. நா� �ைன�தைத �ட அ��ைரவாக �ள�� வ����டைத� ேபால�
ேதா��ய�. அெல��ஸூ� அவ� மைன� ெட�லா�� ம�ய உண��� ����� வ�தா�க�.
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ம�ய உண���� ��, அெல��� ைகன�� ேஹா�டா�� ���ற� ெதா��� ெகா��,
���ழா�� ப�� ெகா��� அைன�� ப�ேக�பாள�க�� ��க���� ெச�� தாவர�
ெதா��கைள� தயாராக ைவ����க� ����, நாைள வ�� ெப���ெகா��ேறா� எ��
�ைன�ப������ �ள��ேனா�.
ப�ெர�டா� ேத� அெல��� உர�த ��ச� ேக�� உட� பதற எ��ேத�. ‘’ ���ர� வா நா�
ேபாகேவணாமா? ’’ எ�� அெல��� க���ெகா����தா�. எ� அ�பா�� க����ேதாழரான
இவ� நா� ச���த�ேல �க ேவ��ைகயான ம�த� எ�� உ��யாக� ��ேவ�.
க�கா���� ைவ�க�ப�� தாவர�கைள� ேசக��ப� எ�கள� �த� ேவைலயாக இ��த�.
ெட�ேபா 9.30 ம��� வ�த�ட� அத� உ�ேள �த�� ெச�கைள ேபா�� ெதா���� உ�ள
தாவர�க��� இ��ைக ேபால தயா� ெச�ேதா�. எ�க� ப��ய�� இ��த ��க���� ெச��,
தாவர�கைள வா��ய�டேன அவ���� ஓ� எ�ைண எ�� ���� ைவ��� ெகா�ேடா�.
�ழா ���த�ட� உ�ைமயாள�க�ட� ஒ�பைட�க இ�ப� ஓ� ஏ�பா�ைட ெச�ேதா�. �ல
��க�� �க கவனமாக தாவர�கைள உ�சப�ச பயப��ேயா� வா��ேனா�, ��ட உட�ைடய
டாப�ேம� நா�க� எ�கைள அ��ட� கவ���� ெகா����த�தா� காரண�.
��ட ப��யைல� ெகா����ததா�, ேவைல அ�வள� எ��� ��வதாக இ�ைல. ��ய
ம�த�க�, ��ய ��க�, ��ய ேதா�ட�க� எ�� கா�ப� ஒ� ம����யான உண�ைவ
ஏ�ப���ய�. �க��ற�த பா� இைச�கைலஞ� பாடக� ெரேமா அவ�க�� ������ ெச��,
அவ�� தாயா�ட� தாவர�கைள� ெப�� வ�ேதா�.
�ராம��� ��� �ைற ���வ�தேபா� ப��யைல �ைற� ெச����ேதா�. ப�����ள
அைறக�� தாவர�க� உ�ள ெதா��கைள ஒ��� ெச�ய� ெதாட��ேனா�. பைழய
ேகாவா����த ேவளா�ைம ஆரா��� �ைலய� �ய�����த ேவளா�ைம அ�கா� ��க��
�ரக�ஸா ம��� �ரா��� பா�க�(சா�கா�� உைரயா��யவ�), �ற �ராம�� ��வ�,
���க� அ��த நா� காைல�� நைடெப�� �ழா��கான ஏ�பா�கைள� ெச�ய�
ெதாட��ேனா�. அைன�� ேவைலகைள�� �ைற� ெச����� ����தேபா� ம� இர�
ஒ�� ஆ������த�. ��� ேநர உற�க�தா� அ��த நாளான ப���றா� ேத� �ழா�ைன
நட�த உத�� எ�� �ல கைட� ��ட ேவைலகைள �ைன��� ெகா�ேட உற���ேபாேன�.
��� நா�க��� நைடெப�� �ழாவான ��� ெஹ�ேட� �ழா�ைன ேவளா�ைம��ைற��
இய��ந� ��. �. ேக ேதசா� காைல ப�ேனா� ம��� �ற�� ைவ�பதாக இ��த�. �ழா��
ெவ�ட���ய ��பைன மா�� பட�� ெகா� ஒ��ைன ��ப� ேபால பா�����தா�க�.
ேவளா�ைம இய��ந� ��� எ�� 3 ேடா�ட� கா�ட�� எ�� ��� ெஹ�ேட� அைம��
ப�������த �ைல�� ெவ���வதாக இ��தா�. ��� அ�ைட�� தாவர��� இைல
வ�வைம�� ��ைமயாக��, �க� ெபா��தமாக�� இ��த�. �ழா ெதாட�க�ப��, ��
ெவ��ட�ப�ட ��, �ற�� ����ன�க� ேப�ய�� ஒ���ைண�பாள� அெல���
எ�ேபா�� ேபா� ேவ��ைகயான ேப��ைன ேப�னா�.
��� ெஹ�ேட� அைம��� ���ய� ���ேகா�க� தாவர�க�கா��க� நட��வ�, இய�ைக
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ம��� �ழ� ���த ேப��க�, உைரக�, ெசய�பா�க�, இய�ைக �ழ�யைல ைமயமாக�
ெகா�ட ேபா��க� நட��வத� �ல� ����ண�� ஏ�ப���வ� என இைவதா�.
க�கா���� ைமய அைற �க�ெப�யதாக��, ப�ேவ� வைகயான தாவர�களா�� �ைற��
காண�ப�ட�. தாவர�கைள எ�தாக��, ெந��க� இ�லாம�� பா���� வைக�� அைவ
ஒ��கைம�க�ப����தன. �ளகா�, க�த��கா� ெச�க� என கா�க�� ெச�க�, ச�பா���
க��க�, பட�� ெகா� வைகக�, ேபா�சா� மர�க�, ��க� அ�ற ��ட இைலகைள� ெகா�ட
தாவர�க�, �ப� மர�க� என இ��� தாவர� ெதா��க��� ேம� அ�ேக இ��தன. அேதா�
எ���ைச, ஆர��, ச�ேபா�டா மர�க�� அ�� இட� ெப����த தாவர வைககளா��.
அைற�� ேமைட�� ேபா���காக கா�க�க�� ெச��� உ�வா�க�ப�� ெபா��க�,
மல�களா� உ�வா�க�ப�ட ைக�ைன� ெபா��க� எ�� ப�ேவ� ப��க���ள
மாணவ�க�னா� உ�வா�க�ப�ட ெபா��க� அ�� ைவ�க�ப����தன.
க�கா�� அைற�� ெவ�ேய இர�� நைட��ட�க� ��� ���� ெச�றன. ஒ�
நைட��ட��� ஒ� ப���� அர� நா���ப�ைண�� ேவ��, ேத�கா�, ச�ேபா�டா, ����,
�� ேபா�ற பல தாவர�க� ��பைன�� ைவ�க�ப����தன. இ�ெனா� நைட��ட���
ேடா�ட� கா�ட�� ��தக��� �ர�க�� ��ைதய ம��� த�ேபா� ெவ��ட�ப�ட
�ர�க�� ��ய ேமைச�� ைவ�க�ப�� இ��தன. இ�ெனா� ேமைச�� ேத�கா�ைன�
பய�ப��� ெச�த �ள��, யாைன�� தைல, ம�ைடேயா� என ��ைமயான ெபா��களாக
வ�ைச�ப��� அ��க�ப����தன. இதைன அ��� � அத� இ��யா ப��பக��� ��தக
�ைலய��� �ழ� ���த ப�ேவ� ��தக�க� ���� �ட�தன. இத�� அ��� இ��த கா�ட�
�ேளா� கைட�� த��� ெத���� எ��ர�க�, க�த��ேகா�க� என ேதா�ட��ைன
�ரைம��� ப�ேவ� எ��ர�க� ��பைன�� இ��தன. அப�பா� கைட�� தாவர உர�க�,
அல�கார� ெச�க�, பைன, ெத�ைன, பட�ெகா�க�, ஊ�கா�க�, பழ�சா� பான�க�, ப�பா�
மர���கான ம���க� எ�� பல ெபா��க� ��பைன�� ைவ�க�ப����தன.
நைட�ட��� இ���� உணவக� அைம����த�. உ�ண��, ப�க�மான பான�க�
ஏராளமான உண�� ெபா��க� இ��தன. நா� சா���வ� ���� இ�ேக கவைல�பட
ேவ��யேத இ�ைல. என�கான க�டண�ைத ��� ெஹ�ேட� அைம�� அ������.
உணவக��ைன அ��� இ��த �� ேமைச, ஒ� க��பலைக, சா���க�, ெப��க� உைரக�
ம��� ேப�� ஆ�யைவ �கழ இ��பைத அ���தன. கா�க�க�� ெபா��க�, பழ�சா�, ைவ�
தயா���, ஜா� தயா��ப� ம��� ச�பா���க�� வள��� ���� நா�� வைக ப�லர�க�க�
நட�க இ��தன.
ச�பா�� க���ைன த� ���� வள��பவ� அ� ���த அ�பவ�கைள� ��� ேப��ைன
ேக�க ��� ெச�ேத�. க���ெச��� வள��� ���த நைட�ைற அ�பவ�கைள அவ�
ேப��� ேக�க உ�சாகமாக��, ஆ�வமாக�� இ��த�. எ� அ�மா ேதா�ட��� வள���வ��
க���ெச��காக ����கைள� ேப�யவ�� ேப������ �����ெகா�ேட�. பல
�ஷய�கைள ேந���யாக, எ�ைமயாக மன�� ப�ய ைவ��� ேப�� அ�.
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��� நா�க�� ெதா���� உ�ள தாவர�கைள� கவ��ப�, த��� ஊ��வ�, அவ��ைன
ஒ��� ெச�வ�, ேமைசக�, நா�கா�கைள ச�ெச�வ�, ��� ெஹ�ேட� ��தக�கைள ��ப�
என இ��� பல ேவைலகைள� ெச�� ெகா����ேத�. அெல��� மாமாேவா� இைண��
இ�த ேவைலகைள� ெச�த�தா� இ�� ெகா�டா�டமான �ஷய�.
கைட� நா�� ப�� வழ��� �ழா நைடெப�ற�. ��� ெஹ�ேட� �ழா�� கல��ெகா��
ப�கைள� ெச�தத�காக �ைட�த சா��த� என�� ெப�ய ம����ைய� ெகா��த�.
�ழா��கான ஒ���ைண�பாள�க�� �ல� �ழா�� ேநா�க� இல�� எ�ட�ப�டைத
உண��ேத�. ெவ���� உத�ய�� என��� �� ப����பைத அ��க��தா�க� எ�பேத
�வ��க��யாத உ�சாக� அ��த�. இர� ெதாட��ய �ற�தெவ� ���� அ��தநா� �ற�க
�ல ம� ேநர�க� இ����ேபா�, �ைற� ெப�ற�. நா�க� உற��ய� �க���ய ேநரேம
எ�றா�� உ�சாக�ேதா� எ��� தாவர�கைள அதனத� உ�ைமயாள�க��� ஒ�பைட���
ெபா��ைப �ைறேவ�ற �ள��ேனா�. ��ய�� ெவ��ச� எ�க� �� பட ��� ேநரேம
இ��ைக�� ப��� ���த�.
�ழா இ��� ��� நா�க� இ�����க��டாதா எ�� ஏ�க ைவ���ற �க�வாக
அைம����த�. அெல��� மாமா�� ���� த��������� ��� ெஹ�ேட� அைம����
ப�யா��ய� மற�க��யாத அ�பவமாக இ��த�. அ��த நா� அெல��� மாமா ���ேலேய
த������ ��� ப�ென�டா� ேத� ����� �ள��ேன�.
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கள�ப������க�
க���ைன ���� வள��ப� எ�ப�?
க�� வைக� தாவர�க� எ�பைவ பாைலவன���� உ�ய தாவர�க� எ�பைத மற���டாம�
�ைன�ப���� ெகா���ேபா�தா� அவ�ைற ேதா�ட�க�� வள��க ����. உதாரண����,
க��� ெச��� எ�ேபா�� த��ைர அ�க� ஊ��னா� அைவ �ைர�ேல அ�க�
ெதாட�����. அத� த��, இைலக� என அைன�� ப��க��� த��� ஆ�யாதைல�
த���� �ர��க� உ�ளன. �ைர க���� அ�கமாக ஊ���ேபா� அ�த �ர��க��
ெசய�பா�� வைளய� பா��க�ப��. ெச� அ�க� ெதாட�����. க��� ெச��� ��
ஊ��வ�, ப�வ�ைல, �ழ�� ெவ�ப� ேபா�றவ�ைற� சா��தேத. ெவ�� கால�க�� நா��
நா�க��� ஒ��ைற��, மைழ�கால�க�� ப�ைன�� நா�க��� ஒ��ைற�� ��
ஊ��னா� க���� ேபா�மானதாக இ����.
க���� இர�டைர ஆ��க� ��யெவ��ச� ��� ேநர� ப��ப� ேதைவ�����.
��நா�� இதைன ெவ��� ைவ�தா� ���க� ���� வாட� ெதாட�����. ம�ற
தாவர�கைள� ேபா��லாம� க��யான� பக�� கா�ப� ைட ஆ�ைசைட��, இர��
ஆ��ஜைன�� ெவ��ட���ய�. இர�� இவ�ைற ப��ைகயைற�� ைவ���ெகா�வ�
���ண��� ���த கா�ைற �வா��க, ெபற உத��.
க���ெச� ந�றாக வளர��, ெச��ேதா�க�� அ� வள�� ெதா��ைய கவனமாக� ேத��
ெச�ய ேவ���. ெச�ைய �ட ெதா�� ��யதாக இ��தா� ம��ேம ெச� ேபாரா� த�ைன�
த�கைவ���ெகா�ள �ய�� ெச�� வள��. ெதா�� ெப�யதாக இ��தா� ெச���
வள�வத�கான ெப�ய உ��த�க� இ�லாம� இற�����. க���� ம�த�கைள� ேபா�தா�.
க�ட�ப�� உைழ���ேபா� உய�� �ைட��ற�, வாழ ���ற� அ� ேபாலேவதா� க����.
க��� ெச��� வள����கான எ�த அ����� ெத�படாத கண��� �� ஊ��வைத
�������, வள��� கா���தா� ம��ேம ���� �� ஊ�றேவ���.
க���ெச�ைய ��ய ெதா���� ைவ��� ��ன�, உைட�த ெச�க�க� �ேழ��, மர�க�
ேமேல�� �ர�� அத� ேம�பர��� ெசாரெசார�பான மணைல �ர�ப ேவ���. இைல�ர�
க���ெச��� �க��ற�த உரமாக இ����.
ஒ���ெச�யாக க���� ���ைன இைண�ப� �க எ�ய�. ��ய ��� க���ைன
ெச�ேலாேட��னா� தாவர��ட� ஒ��னா� ேபா�மான�. க���ெச�யாக வள��க
����னா� �ல நா�க� க��� ெச�����ைன வற��ேபாக�ெச�� அதைன ெதா����
ேம�ெசா�ன வைக�� அைம�தா� ேபா��. ெம�ல க���ெச� �ைள���.
ம�ற தாவர�க� அைம�����, க���ெச��� அைம����� ப�ேவ� ேவ�பா�க� உ��.
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அைவ எ�தாக ெவ�ேய காண���யைவேய. க���ெச����ள ��க� �ேழ���த �க
ேந���யான ஒ���ட� உ�வா������. இ�த ��க� ப�ைட, இைலக��தா� ெச���
��ழ�ைப த��க���ய அைம�பாக உ�ளன. க���ெச����ள ஒ�வ�� ேதா�� �ைள��
உ�ெச�� ��டா�, ���ைள�த இட�ைத ெச�ேலாேட�னா� ��� ஒ�����, ேட�ைன
����ேபா� க���� ��க� ெவ�வ�����.
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4

காளா�கேளா� இ�நா�க�

��� ெஹ�ேட� �ழா�� ப�ேக�ற� ேம�� ஒ� பலைன� த�த�. ேகாவா மா�ல அர��
ேவளா� அ�கா� ��க�� �ரக�சா�ட� ெதாட�� �ைட�த�. அவ� ப����� �வசாய
ஆரா��� �ைலய� நட��� இர�� நா� காளா� வள��� ப��ய ப��� �கா� ஆக�� மாத
இ�� வார��� இலா ப�ைண�� நைடெப�வதாக இ��த�.
அ�பவ�கைள� ேத��ெப�� �ய��க�� இ� ���க எ�ைன� சா��த�. காளா� வள���
ப��� �கா� நைடெப�� ேகாவா�� உ�ள இலா ப�ைண ம��� �க����� வ��றவ�க�
ப��ய �வர�க� ���ேதா �ட நா� அ�யா� இ��ேத�.
��. �ரக�சா அவ�க� ப��� ெப�பவ�க� வளாக��� ப��� ���� நா�வைர
த���ெகா��� வச�ைய ைமய� �ைல��லாம� அ���ற� எ�� �����தா�. இர� ேநர�
ேபா��வர�� அ�வள� எ�தானதாக ேகாவா�� இ�லாததா�, ப��� ெப�� அைனவ��
�ைல��லா� த��� வச�ைய ஏ��� ெகா�ள���� எ�� நா� �ைன�ேத�. ப��� நா��
இர� �வசாய ஆரா��� �ைலய வளாக��� த��� ெகா�ள எ� ெப�ேறா�ட� அ�ம�
ேக�ேட�. அவ�க� அ�ம� �ைட�� �வசாய ஆரா��� �ைலய� ெச�� பா��த ��தா�
ெத��த�; ைமய��ேலேய த�� ப��� ெப�� ஒேர நப� நா� ம���தா� எ��.
ஆக�� மாத� இ�ப�� நா�கா� ேத� எ� அ�பா�ட� �வசாய �ைலய��� (ஐ�ஏஆ�)
வ�ைய� ேக��� ெத���ெகா��, பைழய ேகாவா�� உ�ள �வசாய ஆரா��� �ைலய�ைத
அைட�தேபா�, க�ட ஒ� பலைக�� நா� இ�ப��ெர�� �.� கட�� வ�����ேற�
எ�பைத அ���ெகா�ேட�.
ஐ�ஏஆ� � உ�ேளேய இலா ப�ைண அைம�� உ�ள�. உ�ேள �ைழவத�கான அ�ம�ைய
எ��� ெப���ெகா�� உ�ேள ெச�ேற�. வல� ப�க வ� ஐ�ஏஆ�� அ�வலக����
ெச�ற�.
ம�ெறா� பாைத ேத�கா�, ெகா�யா, ச�ேபா�டா உ���ட தாவர�க�� ேதா�ட����
ெச�ற�. அ����ள பாைத�� ��ய அ�வலக��, ந�றாக கவ��தா� காளா�க�� ��
��கைள� ெகா�ட ஆ�வக� ேபாலேவ இ��த�. இர�� நா� ப����� ெபா��பாளைர
ச����, அவ� வ�கா��ய �வசா�க��கான ப��� ைமய� ேநா�� நட�க� ெதாட��ேன�.
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��. ��க�� �ரக�சா ம��� ��. ஆ�க� என ப���ைய� க���த�� இ�வ��,
கல��ெகா��� ப�ேக�பாள�க�� ��னேம அ����தன�. காளா� வள��� ப�����
வ�தவ�க� த�கள� ெபயைர �த�� ப�� ெச��மா�, ேக��� ெகா�ள�ப�டன�. ப��
ெச�த��, ெப�� ஆ�ச�யமாக, கல��ெகா��� ஒ�ெவா�வ���� ஐ��� �பா� உத��
ெதாைக வழ�க�ப�� எ�� �ற�ப�ட�. தர�ப�� உத��ெதாைக ப�ேக�பவ��
ேபா��வர��, உண� ம��� �ற ெசலைவ உ�ளட��யதாக�� இ��க���� எ�� ���ேத�.
ப�����
வ����த
ெப��பாலானவ�க�
�வசா�களாக��,
எ����
வய�
����தவ�களாக�� இ��தா�க�. ப�ேக�பாள�க�� �ல� ஆ��ல��, �ல� ெகா�க���
ேப�பவ�களாக�� இ��ததா� ஆ��ய�க� தம� உைரகைள ஆ��ல��� ேபச, ��. ஆ�க�
அவ�ைற ெகா�க��� ெமா�ெபய��பதாக ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.
காளா� வள���� ப��� உைரக� ம��� ெச��ைற�ப��� என இ� �ைறகைள
உ�ளட�����த�. �த�� இதைன உயரமாக, ஒ��யாக, �ளமான �� ைவ����த ந�த�மா�
காம� ெதாட�� ைவ�தா�. ‘’ எத�காக நா� காளா�கைள உ�ப�� ெச��ேறா�?
��பைன�காகவா? அ�ல� உண��காகவா?, ேதா�ட��� �ைள���� காளா�கைள ��ய
அள� உ�ப�� ெச�வதா (அ) அ�க அள� உ�ப�� ெச�� ஏ��ம��� �ய�வதா? எைத
ெச�ய�ேபா�ேறாேமா அைத ��� ெச����� ேதைவயான காளா� வைககைள�
ேத��ெத���, அத� �ற� எ���ைகைய ��� ெச�யலா� ‘’ எ�ற அவ� த� ேப���ேட
�ைர�� ப�ேவ� வைகயான உ�ண���ய காளா�க� ம��� உ�ண��டாத ந���
காளா�கைள� ப���� �ள��� ��னா�.
அவ�ைடய� �ளமான ேப�� எ�றா��, ெவ� ஆ�வ�ைத என�� ஏ�ப���ய�. ேப�� ����
ம�ய உண� ேநர� ���த �ைல�� நா� உ�பட அைன�� ப�ேக�பாள�க��
சா���வத�காக ப��� ைமய உணவக����� ெச�ேறா�. ெவ�� ஆ� �பா��� ��யான
��க� உண� �ைட�த� ஆ�ச�ய�தா�.
அ��த இர�டா� க�ட ப��� மாைல�� ெதாட��ய�. இ�� இர�� உைரக� இ��தன.
ஒ�� ஐ�ஏஆ� ��ஞா� ஒ�வ� ���க� ம��� காளா�க��� ஏ�ப�� ேநா�க� �����
ேப�னா�. ���க�, ��ைசக�, பா���யா ம��� �ைறயான பராம��� ���த ப�ேவ�
ஆேலாசைனக� ����கைள ப���� ெகா�டா�.
�ர���டவசமாக அவ� ��ய ம���கைள �க� �ைறவான அள�லான பய�ப��த ேவ���.
எ.கா ��ேட�, மால��யா� ைட �ேளாேரா�, கா�ப� ச�ேப� (அ) ��ெரென�லா ஆ��.
ெம�ல ச����ய �ர�� �ைறயான பராம��ேப ப�ேவ� ேநா�க����� கா��� ஒேர
வ��ைற எ�� �� ���தேபா�, அவ�ட� காளா� வள���� எ�த அ�பவ�� இ�லாத
நா�க� எ�ன ேக�� ேக�ப� எ�� ெத�யாம� அைம�யாக இ��� ��ேடா�.
அ��� ேப�ய ெப�ம� ஒ�வ� காளா�� உ�ள ஊ�ட�ச���கைள� ப�� ேப�னா�. �ைற�த
ெகா����, ச��கைர�� அ�க �ரத�� ெகா�ட காளா� எ���க�� ேத�மான வ�,
ப�ெசா�ைத, ப�க�� ர�த�க�� ேபா�றவ�ைற த��� ����� ச�� ெகா�ட ஊ�ட�ச��
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�ர��ய உண� எ�� அவ� ��ய ேபாேத எ� உண�� காளா��� எ�ேபா�� ஒ� இட� தர
��� ெச�� ��ேட�.
�க��� ���� ேபா� மாைல ஆ� ம� ஆ���ட�. கல�� ெகா�டவ�க�� எ�ைன�த�ர
அைனவ�ேம ����� �ள��� ேபா���டா�க�. ப��� ெபா��பாள�க� அ�ேகேய
த��வத�� ����வ�க��� அைற�ைன ஏ�பா� ெச�வதாக� �ற, நா� அவ�க� அ����
அைற�ேல த�க ��� ெச�ேத�.
த�����த இ�நா�க�� மாைல, ம��� காைல ேநர�கைள ஐ�ஏஆைர ����பா��� ப�ேவ�
�ஷய�கைள க�ப�ேலேய ெசலவ��ேத�. ஐ�ஏஆ�� ��ய தாவர� ப�ைண, ��ேதா�ட�,
��க� �ர��ய �ள�, ேகா�க�, �ய�கைள� ெகா�ட ெதா�வ�, கா�நைட� ப�ைணக�
ெப�ய ெந�ப��க� ப���� �ல� என� பர�� ���ததாக இ��த�. இேதா� பழ�ேதா�ட���
மாமர�, ச�ேபா�டா, ெத�ைன மர� என பல ப��க� இ��தன.
ேதா�ட�க� த�����த க��ட����� உணவக����� இைட�� இ��தன. என�� ெகா��த
அைற இர�� ப��ைகக�, �ல ��ட���ய அலமா�க�, ேமைச, க�ணா� ெகா�ட ��
அைறயா��. யா�ேம இர�� த���ராத அைறயான அ�� தன��� �ைணயாக ஆரா���
�ைலய பா�காவல� த�����க� ��னா�. உணவக��� �ைல �ைறவாக��, தரமானதாக��
இ��த உணைவ அ��ர�� ���ேத�. அ��த நா� காைல�� என� உணவான ெரா����
கா�க���� ��� �பா� ம��ேம ெசலவான�. அ��ர� ெச�வத�� என�� எ�த ேவைல��
இ�லாததா�, பா�காவலேரா� ேச��� �ைலய��� ���ற���த மைல�� ஏ� ேகா�� வைர
ெச�� வ�ேதா�.
இர�டாவ� நா� ப���ைன ஆ�க� ேம�ெகா�டா�. ஆ�க��ைடய �ைர�� கா�ட�ப�ட
ெசய��ைறக� அைன��� நைட�ைறயான அ�பவ�கைள ைமயமாக� ெகா����தன.
காளா� வள���, அத� வள��� எ�ற அவர� ேப���ேட ப�ேவ� நைட�ைற அ�பவ�க�
�ைற�த கா��க� �ைர�� கா���க�ப�டன.
ேநா��த��� �ைறகைள��, ெசய�ைக �ைற�� காளா�கைள உ�ப�� ெச�ய���ய �ட���
�ற ஊதா��ழா�� தா� உ�����க� தயாராக ைவ�க�ப���, ைவ�ேகா� ேவகைவ�க�ப��,
காளா�க�� �ர� �ைற����பைத�� கா��னா�. ப�ேக�பாள�க� இ�த ெசய�பா�கைள
நா�களாகேவ ெச�ய அ�ம��க�ப�ேடா�. ஆ�க� அவ�க�� வ��� ��டதாக இ��க
ேவ��� என அைன�� ப�ேக�பாள�க�� ����ேனா�. உ��ர அ�ப��� ஒ�ைற�
க�ற� எ�ப� �க�வதாக அவ�க�� �க�க����� க�� ெகா�ேட�.
காளா� வள��� ப�� ப�ேக�பாள�க��� எ�த �த அ�பவ�க�� இ�லாததா�, அவ�ைற
��பைன ெச�� ெகா������ இர�� ேபைர ஆ�க� எ�க��� உைர வழ�க
அைழ����தா�. கட�த ஒ� ஆ�டாக காளா�கைள வள��� ��தான (அ) உல�வான வைக��
ேதைவ�ேக�ப ����ெகா�� ���ேறா� எ�ற அவ�க�� ேப�� அ�பவ�க�����
எ��ததாக அைம����த�. அவ�க� �ன�� இ��� ைவ�ேகா� ைபகைள �ர���றா�க�
எ��� எ� ம��� ேநா�களா� ெதாட�க��� காளா�கைள ��பைன ெச�வ�� �ரம�க�
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ஏ�ப�டதாக�� ��னா�க�.
காளா�க� வள��� ப��� �ைற� ெப��ேபா�, �வசா�க� ப��� ைமய இய��ந�,
�வசா�க� ப��� ைமய��� ெபா�வான ெசய��ைறக� ம��� ஐ�ஏஆ�� ப�கைள�
ப���� உைரயா��னா�.
�ல ப�ேக�பாள�க� காளா�க�� உ�����க� ெகா�ட பா���கைள ����� ெகா��
ெச�றன�. ஆனா� நா� ேகாவா��� ெவ�ேய ெச�வத�கான பல பயண���ட�க�
இ��ததா�, காளா�கைள வள��க ��யாம� ேபா���ட�.
ஐ�ஏஆ�� ப�ேவ� �ஷய�கைள� க���ெகா�டேதா�, பல ந�ப�கைள�� ெப����ேத�
எ�பேத ம����யான �ைன�களாக உ�ள�.

கள�ப������க�
காளா� வள���
உ��வத�கான காளா�க�� ப�ேவ� வைகக� உ�ளன எ�றா�� ஆ��ட� ம��� ப�ட�
வைக காளா�கைள�தா� ெப��பா�� �ைள��� ��பைன ெச���றன�.
�ழ�ைதக���� �ட காளா� எ��� ெச�மான� ஆ�, ச���க� ��� ம�ேநர��� உடலா�34

உ����க�ப�� �ற�த உண��ெபா�ளாக உ�ள�. ���பாக க����� ெப�க�,
����ேநா�, ர�த அ��த� ேபா�றைவகைள ெகா���ளவ�க��� �க��ற�த
உண��ெபா�ளாக உ�ள�. இதய ேநா�க�, க��ர� ேநா�க�, ர�த ச�ப�தமான ேநா�க�
ம��� �ட� ���ேநா� ஏ�ப���ற அபாய��� அளைவ�� காளா� �ைற��ற�.
��பைன ெச��மள� காளா�க� வள��க ��ய அள�லான �த�� ேதைவ�ப��. நைட�ைற
அ�பவ�கைள ��கைள கவனமாக �ைன�� ெகா�� ெசய�பட ேவ���. �ல� ப��ட
இ�ைலெய�றா�� �ட ���� இ���� �� அைற �ட ேபா�மான�.
���ைல
காளா�க� வளர இ�ப����த ��ப� ��� ெச��ய� அள�லான ெவ�ப �ைலைய��,
��ப�ைத������ ெதா��� ���கா� அள�லான ஈர�பத�� அவ�ய�. அேதா�, கா��,
பரவலான �ள��� ெவ��ச�, அைர���� �ழ�� ேதைவயா��. அ�க அள�லான
ெவ��ச� காளா�� �ற�ைத க��பா�� ���.
அைற�� ெவ�ப�ைல ��ப��ெர�� ��� ெச��ய� �ைலைய� தா�� உய��ேபா�,
ெவ�ப�ைலைய� �ைற�� �����ட ெவ�ப�ைல�� அைற�ைன� த�கைவ�க,
�����க� ெதா�� ��க� ெச�ய�ப�ட ேகா��சா��கைள ��� நைன�� அைற��
ெதா�க�டலா�. ெவ�ப�ைல இ�ப� ��� ெச��ய� ெவ�ப�ைல��� �� ேபா��ேபா�,
��ய அைறயாக இ���� ேபா� இ��� வா�� �ள��ைன ெவ�ப� உ�வாக எ�ய�டலா�.
தா� உ�����
காளா�க� வள�வத�கான ெபா�ளாக உ�����ைன உ�வா�க ���க� அ��காத, தரமான,
ேநா��லாத உல�வான ேகா�ைம (அ) பய�கைள எ����ெகா�ள ேவ���. சார��லாத,
ப�ள� ���த தா�ய�கைள அக����� ��ச����� தா�ய�கைள அைரேவ�கா�
வ��வைர ேவகைவ�� எ���� ெகா�ளேவ���. இதேனாேட �����கைள ��க� ெச�ய
பா�மா��, ேச�லா� ேச����ெகா�ளலா�. �ற� தா�ய�ைத ����� ��க� ெப�ற
ெம��ய ப�������� பரவலா��, அ�� கா��ய� கா�பேன�ைட கல�க��. உ����
த�ைம �ைற�த ப�������ைன ேமேல ைவ�� இ��கமாக ���ைய �டேவ���.
���ைய �ரஷ� ��க�� ைவ�� �டேவ���.
காளா�க�� உ����� உ�ள �� ெவ�ைளயாக��, இ�ைமயான மண� (அ) மண��லா�
இ��கலா�. உ����� ெவ�ைளயாக��, ப����� உ�வானதாக�� இ��கேவ���. ம�ச�
�றமாக மா����தா� அ� பழைமயா���ட� எ�� அ��தமா�ற�. ேவ� ஏதாவ� �ற�
ெத�ப�டா� ��ைசக�னா� பா��க�ப�ட� எ�� ெகா�ளலா�. ப�ென������ இ�ப�
நா�க� பழைமயானதாக உ����� இ��கலா�.
காளா�க� ேநா��த��� ம��� வள��� அைற 2.25 ��ட� உயர��, 1.25 � அகல��
ெகா����த�. அ��ரா வயல� �ழா��, சாதாரண ���ைல��� பய�ப��த�ப�� வ�த�.
�டேவ எ�சாராய �ள��� பய�ப�ட�. ஒ� �ைற ேம�ெசா�ன �ைற�� உ�����கைள35

தயா�����டா� இவ��� �ைள��க�ப�� காளா�க�� �ைள�ச� �ைற�� அள�
பய�ப��தலா�.
உ�தள�
காளா�க� வளர பய�ப�� ெபா�ளாக �ல� ேபால இ�ேக ைவ�ேகா� பய�ப��ற�. இ��
ெச��ேலா� ம��� ���� எ�� ச���க� காளா�க�� வள����� ���ய� காரணமாக
உ�ளன. இைவ��லாம� உ�தள��� பய�ப�� இைலக�, உல��த மாமர இைலக�, ெத�ைன
மர இைலக�, க���, ��க�, அ�� உ� ேபா�றைவ�� இ�� பய�ப���றன.
ெந�ப�� ைவ�ேகாைல கவனமாக ேத��ெத��க ேவ���. எ��� உைட�� த�ைம
ெகா�டதாக�� ம�ச� (அ) ெபா� �றமாக��, வய� ஆ�மாத�க��� அ�கமானதாக
இ��க� �டா�. ைவ�ேகாைல ந�றாக ெவ��� காயைவ�� அவ�ைற கா����காத �����
ேபா��ைவ�� இ� மாத�க���� பய�ப��தலா�.
தயா��க�ப�� உ������ நா�� ���கா� ைவ�ேகா� இ��கேவ���.
���ைறக�
ைவ�ேகாைல ������� ஐ�� ெச.� �ள��ள ���� ���களாக ெவ���ெகா�ள
ேவ���. ப���� ���� �ர�� ��� ப�� ம� ேநர� ஊறைவ�கேவ��� (ஒ� �ேலா
ைவ�ேகா� ப�� ��ட� த���). ைவ�ேகாலான� �ரா� எைட�� எ�த�ப���� ெவ�ேய
ெத�யாத அள� ��� அ������க ேவ���.
அ��த �ைல ைவ�ேகாைல �டா�� �� ������ ��� ���� ெச��� ெசய��ைறயா��.
�ைர எ�ப����� எ�ப�ைத�� ��� ெச��ய� ெவ�ப�ைல�� வ��வைர ெகா��க
ைவ�கேவ���. ����� உ�ள ைவ�ேகா�ைன ��� ���மா� ெகா���� ��� ���க�
��ற�ட� ைவ�ேகா� ��� ��� �� ெவ�ேய ெத���. ��ப� ��ட�க���� �ற�
���க� ெவ�ேய ெத���ேபா�, ைவ�ேகா� ைப�ைன ������ ������, அைற
ெவ�ப�ைல�� ��� ேநர� இ���மா� ெச�� �� ������, அதைன பரவலா��� ேபா��
இர�� ம�ேநர���� காய �ட ேவ���.
ைவ�ேகா�� உ�ள ஈர�பதமான� அ�ப� ���கா���� ேம� இ��க��டா� எ�பைத
ேசா��க ைவ�ேகா� ���ைன �ர�� இ��கமாக ைவ�� அ���� ேபா�, ஒ� �� ஈர�
ம��ேம ெவ�வ�தா� அ�� ஈர�பத� ச�யாக இ���றெத�� அ�யலா�.
பா���� (அ) பா��ெரா�ப�� ைபக�� ைவ�ேகா�ைன �ர�ப ேவ���. இ�த�ைபயான�
35×50 ெச.�, 150 �. எைட�� ெகா����க ேவ���. ேச�லா� (அ) பா�மா�� (அ) ெட�டா�
ெகா�� ��த� ெச�ய�ப����க ேவ���. இ�த ைப�ைன இ��� க��� �தமாக நா��
க��கைள அைம���ெகா�ள ேவ���. �த�� 5 ெச.� அள��ள ைவ�ேகா�ைன ைப��
�ைழ�� �ேழ அ��த ேவ���. �� தயா��� ைவ���ள காளா� உ�����கைள உ�ேள
பரவலாக பர��ைவ�கேவ���. �� ப�� ெச.� அள��ள ைவ�ேகா�ைன ைப���
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பர��ைவ�க�ப�ட ெபா�ைள �ேழ த��மா� �ைழ�கேவ���. இத� �� இதைன� ���
இ���மா� ஐ�� ெச.� ைவ�ேகா�ைன அைம�க ேவ���. நா�� க��கைள�� இைண���
க�டேவ���. க��ேயா (அ) அைற�� ைவ�� �டலா�. க����டா� �ேழ���� எ�தாக
காளா�கைள எ��க ����.
அ��த நா�� ��ப� (அ) ��ப�ைத�� �ைளகைள ��� ��க� ெச�ய�ப�ட ஊ��� �ல�
ஒ�ெவா� ைப��� இட ேவ���. ப�ைன�� நா�க��� �ைற�த அள� கா��, இ����
ைவ���ட ேவ���. �� இ�த� ைபகைள ேவெறா� அைற�� மா�றேவ���. நா�� ம�
ேநர�க��� பரவலான �ள�� ெவ��ச�� �ைட��மா� ெச�ய ேவ���. �ற� அ��த
ஒ�றைர நா�க��� ஒ� நா��� ��� �ைற �த� ேமேல���� மைழ ேபால �ைர ெத���
வரேவ���. அ��� வ�� நா�க�� காளா�க� �ைள�க� ெதாட���. இ� நா�க��
ந�றாக வள��� ���. காளா�கைள ெவ��ேயா அ�ல� ெம�ல ���� ���ேயா எ��கலா�.
காளா�க�� உ�ள��� ஈர� �ைறயாம� இ��க �� ெத��க ேவ���. அ��த �ைற
காளா�க� உ�வாக ஒ� வார� ஆக� ���. நா�� �ைற காளா�க� �ைள�த�� உ�ள���
�����களா� பா��க�ப�����.
���க� ம��� ேநா�க�
�ைறயான பா�கா�� �ைறகைள� கைட�����, கவனமாக வள��தா� ம��ேம காளா�கைள
���க�ட�����, ேநா�க�ட����� கா�பா�ற ����. ப�ட� காளானான�, ஆ��ட�
காளாைன �ட எ��� ேநா�� தா��த�க��� உ�ளா�� த�ைம ெகா�ட�. காளா�கைள�
தா��� ���க� ஏற�தாழ ெவ������� ெசய�கைள ஒ�தைவயா��. காளா�கைள
�ைத�பத�� �� ச�பைர கா��� பர�மா� ப�றைவ�� எ��கலா�. ��ெராென�லா
எ�ெணைய ��� கைர�� காளா�ைபக��� ெத��கலா�. இைவேய ���க�����
காளா�கைள� கா�பா��� �ற�த வ� ஆ��.
பா���யா ம��� உ�ைள, �� ���க� காளா�கைள ெப��� பா��பைவ. காளா�க�� உ�ள
ஈர� அ�க����ேபா� ப��� �ற� க��க� (அ) ஈர� ேச��த அ�க� இ��தா� அைவ
பா���யா�னா� பா��க�ப�� இ���ற� எ�� ெகா�ளலா�. காளா�க�� ஈர�பத��ைன
ெதாட��� கவ���� பராம��பத� �ல� பா���யா ேபா�ற �����க�� தா��தைல
�ைற�கலா�. அ��� உ�ைள���. �� �� ேபா�றவ�ைற க���ப��த காளா�க��
உ�ள��ைக ெதாட��� மா��யைம�க ேவ���. ஆ� மாத�க��� அ�கமாக பழைமயானதாக
இ��காம�, கவனமாக� ேத��ெத��� ��� ��க� ெச�ய�ப�� ��னேர பய�ப��த
ேவ���. காளா�க�� ேநா� அ���க� ெத�ப�டா� �� �ரா� ெபா�டா�ய�
ெப�மா�கேன� (அ) இ�ப� ��� பா�மா�� ம���கைள� ெத��கலா�.
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கட��� ேதச���� பயண�

ஆக�� மாத இ���� கன மைழ�� �����த�. ேகாவா��� ெவ�ேய உ�ள இட�கைள
����பா��க ஆ�வ� ெகா����தேதா�, பல இட�கைள�� எ� �க��� �ர�� ����
ைவ����ேத�. என��� நாேன ���கைள எ��� ெசய�பட க����த�� ெப�� ம����
ஏ�ப����த�. ேகாவா�� ச����� யா�ட�� சரளமாக எ�னா� உைரயாட ���� எ�ற
ைத�ய� என��� �ற����த�. வ�கைள� ேக�ட�வ�, ேதைவயான உணைவ வா��வ�,
பண�ைத� ைகயா�வ� ேபா�றவ��� த�மா�ற�க� �ைற����தன. ேகாவா��� ெவ�ேய
ெச�ல ெபா�ைம��� கா����ேத�.
ேகாவா��� ெவ�ேய ெச�ல ம�ெறா� காரண� என� ந�ப�க�, ப�க�� ����கார�க�,
உற�ன�க� ெதாட��� எ���ய எ�எ�� ேத�� எ��ய ���� ஏ� � இ��� க���
ேசர��ைல எ�ற ேக�� அ��கைள� த���க��தா�. நா� ஓரா�� ���த �ஷய�கைள�
��னா��, இ�த �ய��ையேயா, ��தைனையேயா அவ�க� பய�ப��த, ����ெகா�ள
�ய���க மா�டா�க�. நா� ப�ேவ� �ஷய�கைள� க���ெகா�வ�� ஆ�வ��, உ�சாக��
ெகா����ேத�. எனேவ எ� ஆ�வ�ைத உ�சாக�ைத ெதா�தர� ெச��� ேக��கைள�
த���க�� எ�வள� �ைர�� ���ேமா அ�வள� �ைர�� �ள��� ெச�ல �ய��
ெச�ேத�.
அ�பா��, நா�� ஆக�� மாத� ��பதா� ேத� 1995 அ�� ேகாவாைவ��� �ள��ேனா�.
பனா� ேப��� �ைலய��� காைல ஆ�ம��� �ள�� அ�� மாைல நா�� ம��� ம�க��
ெச�� ேச��ேதா�.
கா�வா�, அ�ேகாலா, ��பா, ேகானவ�, ��டா��, உ��� ேபா�ற இட�கைள� கட�� எ�கள�
���கமான ஊரான ம�க�� வ�� ேச�����ேதா�. எ� அ�பா ��ைப�� �ற�� வள���
த�ேபா� ��மண� ���� ேகாவா�� வ��தா��, எ�கள� ���க� ம�க��தா�.
இ��தா�� இ�லா��டா�� ம�க���தா� எ�கள� ெப��பாலான உற�ன�க�
இ���றா�க�.
ேப��� �ைலய���� அ�����த எ��ைடய ெப�ய மாமா�� ���� த��ேனா�.
இர�ட��� க��ட�களாக இ��த அ�த ���� ெப�ய அ�ைத ேமா�கா மா�� த� ���
மக�களான ெர��, ேப���, லா�ெப�� ம��� அவ�க�� ���ப�கேளா� ��� ���பமாக
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வ��� வ�தன�. எ��ைடய ெப�ய மாமா ெகா�க� ெமா��� �க�ெப�ற எ��தாளராக
இ��தவ� இற��ேபா� �ல ஆ��க� ஆ���டன. எ� அ�ைத ம��� அவர� மக�கைள
அ��தா� �த��தலாக ச���ேத�.
ஒ�வ��ெகா�வ� அ��க�ப����ெகா�ட�� அவ�க� த�த �����ைய சா���ட��,
அ�பா நகைர� ��� கா��னா�. ேகா�டய��� நைடெப�� ஆரா��� மாநா� ���த��,
ேகாவா��� நா� த�யாக பய��க ேவ�� இ���� எ�� அ��ேத�. எனேவ அ�பா ��ய
அைடயாள�க�, இட�கைள ந�� மன�� ப����ெகா�டா�தா� நா� ���ப �� வ�� ேசர
���� எ�ற உண�ேவ எ�ைன ���பாக கவ��க ைவ�த�. ர���ைலய� ஹ�ப�க�டா,
ம�க��� ம�����, பைழய ேப��� �ைலய� ேமா�கா அ�ைத�� ��� வ���ம
இ��தைத� �����ெகா�ேட�. இ���ய �� ����� வ�� உணைவ� சா�������
உடேன ப��ைக�� ����ேனா�. அ�காைல ��� ம��� எ�க� பயண� ெதாட�க���த�.
நா�க� பய��க���த ர�� ம�க���� காைல 4.15 ம��� வ�� ேச��த�. க���,
கா�க�, ����, எ�ணா��ள� என ப�ேவ� ஊ�கைள� தா�� ேகா�டய��� இற���ேபா�
ம� மாைல 3.45 ஆ������த�. நா�க� ப�� ெச����த ேஹா�ட� ஐ�வ�யா��
������� நகர�ைத� ����பா��க எ�ேபா�� ேபால �ள��ேனா�. ஆனா� மைழ வ�வ�
ேபா� இ��ததா� �ைர�� அைற��� ������ேடா�.
ஆரா��� மாநா� ��� பா�� ேஹா�ட�� நட�க இ��ததா�, அ�காைல�ேலேய அ�த
இட����� ேபா� ��ேடா�. மாநா��� கல�� ெகா�ள ��னேம ப�� ெச�� ��டதா�
ப�ேக�பாள�க��� ���ைப, ேபனா, ���ேப� தலா ஒ�� அ��க�ப�ட�.
அ�ேக அைம�க�ப����த கைடக�� இய�ைக� ெபா��லான ேத��, ஊ�கா�, ��தக�க�
இ��� பல ெபா��க� ��பைன�� இ��தன. ��� ேநரேம கைடகைள� ����பா��க
���த�. �ழா ஒ���ைண�பாள�க� �ழா�ைன ெதாட��ைவ��� ஏ�பா��ைன�
ெதாட��னா�க�. ��ன�, பல ��ஞா�க�� ேப�ைச� ேக�ேடா�. உைரக� மாைலவைர
ெதாட��த�. �� உண� இைடேவைள�� ைசவ உண� �ைட�த�. ெதாட��த உைரக��
ம��� ப�� ��வாக� ேப�ய ம���வ�. ��தா� இ�மா�� உைர எ�ைன ெப���
கவ��த�. இவைர�ப�� த� அ��யாயேம உ�ளதா� இ�� இ�ேவ ேபா�மான�.
அ��தநா� காைல�� அ���க�ப����த �க���க� வ�ைச�ப� ெதாட��ன.
�வசா�க��கான ேநர��� ப�ேவ� �வசா�க� இய�ைக ேவளா�ைம ���த
அ�பவ�கைள� ப���� ெகா�ட� �வார�யமானதாக இ��த�.
ம�ய உண������, அ�பா�� நா��, �டேவ ��தா சமா� ேயாக �க����ைன
உ�வா��யவ�மான �� �ரபாக� இய�ைக ேவளா� ஆரா���யாள�மான கா���ேகய�
ஆ�ேயா� அைனவ�� இைண�� இய�ைக �வசா�யான ��. ேக.� தாம� அவ�கைள�
ச���ேதா�. அவ� த��ைடய கட� உ��க��ள�, ர�ப�ேதா�ட�, ப��க�, ���ள�,
பழ�ேதா�ட�, ெப�ய ���� ேதா�ட� இ��� பல தாவர�க� என பலவ�ைற�� பா�ைவ�ட
அ�ம��தா�. உ�ைம�ேலேய அவர� ப�ைண ெப�ய��, இ��� �����யாக இர��
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வன��� உலா�வைத ஒ����த�.
அ��த நா� காைல கா�க���� ர��� �ள��ேனா�. எ�ணா��ள�, ���� கட�� ேசார���
ர�ைல ���ற�� �ைலய������ ேப��ைத� ���� ��தா� ேப�ட��� இற�� �சா��
எ�� ேஹா�ட�� இரைவ� க��ேதா�. எ�ேபா�� ேபால நகைர���� வ�வ�� பல
ம�ேநர�கைள ெசல��ேடா�.
வய நா��� அ��த �க��� நைடெப�வதாக இ��த�. இய�ைக ேவளா�ைம சா��த
க����கைள, அ�பவ�கைள� ப���� ெகா��� �க���ேய அ�. வயநா� வனவா��
��வன��� ����ன� மா�ைக�� நா�� அ�பா�� த��ேனா�.
�க����� ப�ேக�றவ�க� அ�கமானவ�க� இ�ைல எ�றா�� அவ�க� அைனவ�� ��ர
�ைன��� ப�ேவ� �ஷய�கைள �வா��தா�க�. இவ�க�� ெப�ய அள� ஈ�பா��,
ஆ�வ�� ஏ�படாததா� அ����� நா� ெச�� �ட ����ேன�. ஆனா� வ����தவ�க��
�ல�� அ�த ������ைம��, ெதாட��� �����ட தள��� பா�ப�� அவ�கள�
அ��ப��ைப�� �ராக��கேவ ��யா� எ�பைத ஒ���ெகா�ளேவ ேவ���.
ஆேரா������� ெப�னா��, ேகாரா மாெத� ம��� அவர� மகளான �� ஆ�ேயா�
அகமதாபா�������, ஓ�கா� எ�பவ�கைள�� ������� ெசா�லலா�. ஓ�காைர ����
��னா�� ச���ேத�.
காைல���, மாைல��� கா����� நைடபயண� ேம�ெகா�ேடா�. �த�நா�� �ல����
காண�ப�� ம�ச� உட�� க�ய �க�� ெகா�ட ெப�ய �ர��கைள, ��ய பறைவகைள,
தவைளகைள, மர�கைள� க�� ர��ேதா�.
மாைல ேவைள�� �ழா�� ஒ���ைண�பாள�க� இ� பட�கைள �ைர��டா�க�. ஒ��
பவா� ஆ� எ�ப� மா�ப��ற� எ�பைத�ப��ய�. ம�ெறா�� �க�ெப�ற அ��தமான
‘Animals are beautiful people’ எ�ற படமா��.
வயநா��� அ��த நா� காைல�� ெச�ற நைட பயண��� மா�க� ��ட�ைத� பா��ேதா�.
ப�ேவ� �ல��க�� கா� �வ�கைள�� பா��க ேந��த�. ���பாக மா�, ஏ� யாைன��
கா� �வ��ைன�� �ட க�ேடா�. இ�த அ�பவ� எ�ைன நைடபயண� ெச�ல� ����
ெப�ய ���தலாக அைம�த�.
��றாவ� நா�, ��. �வான�� ேம���ெதாட��� மைலகைள� ���த ப�ேவ� �ஷய�கைள�
��னா�. எ�க��� கா��கைள �ைர��� ���கைள உ��� தாவர�க�, மைலயா�க�,
ஆ�க� �ரா�யாக மா�வ�, ப�� ஆ��க��� ஒ� �ைற ������ தாவர�க� என இ���
பல ெச��க�, தர�கைள� ��னா�. அைவ ப���� நா� ப��த ���யைல��,
அ��யைல�� எ� க��� ெகா��வ�� ����ய� ேபா���த�.
அ�த நா�� மாைல�� இ� பட�க� பா��ேதா�. �த� பட� The Whistle Hunters (கா��
நா�கைள� ப��ய�), இர�டாவ� பட� The Lord of the Jungle (யாைனகைள� ப��ய�);
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இ��ர��� �ற�த அ�பவ த�சன�ைத த�த பட�களா��. அ��த நா� காைல�� ப�ெர��
�.� �ர� நட��� பறைவகைள ம��ேம பா��க ���த�. காைல ேவைள�� ��னா� இ��
�க��� நைடெபற இ��த�.
மாைல ேநர��� வன��ைற கா����� எ�கைள அைழ��� ெச��� �க�ைவ ஏ�பா�
ெச����தா�க�. ��� �ர� பய�����ேபா�; க�கா��� ேகா�ர������ மா�,
கா���ப��, �� ஆ�யவ��� கா�தட�ைத ேச���� காண ேந��டதா�, நா�க� �ைர�ேல
இ���ட���� �����ப� ஆ���. அ�ைறய இர� இ� பட�க� பா��ேதா�. ஒ�� ந�மதா
ந� ப��ய ‘A Valley Rises’, இர�டாவ� பட� ‘The Silent Valley’ எ�பதா��.
ச����க� ���த�ட� எ� அ�பா த��ைடய ��ட�ப� ெச�ைன�� �ல ேவைலகைள�
ெச�ய� ெச�றாகேவ���. நாேனா ேகாவா��� த�யாக எ� �ய���� ���ப ேவ���.
அ�பா�� நா�� ேப���� ஏ� கா�க� ேபாேனா�. அ����� நா� ம�க�� ெச�ல அ�பா
பயண���� வா���ெகா������ �ள���ேபா� ம� இர�� ஆ����த�. ர�� வ��
ேச�� ேபா� ம� நா�� ஆ������த�.
�த��ைறயாக நா� த�யாக பய���ேற� எ�பேத என�� பத�ற�ைத ஏ�ப���ய�. ர��
வ�வத�� இர��ம� ேநர� ��னா�ேய வ����தா��, நா� ��� ��ேவேனா எ��
பயமாக இ��த�. ��ேயா ேக�ைன ��� ேநர� �ைளயா�� ெகா����ேத�. ர�� வ�த��
க�� ��ச�களா� ர���ைலயேம அ���த�. ஏதாவ� இ��ைக இ���மா எ�ற என�
ேக���� எ�த�ப��� யா�� �ற��ைல. ந�ல இட�ைத நாேன ேத�� க�������
ெகா�� உ�கா�����ேட�. ர�� �ைர�ேலேய அ����� �ள����ட�.
��ட�க� ���த பய��னா� என� இ� ைபகைள�� கவனமாக பா��தப� வ�ேத�. ைபகைள
ைவ�த இட�ைத ��� எ��� நகராம� இ��ேத�. ேநர� ஆக, ஆக எ�ேபா� ர�� ����
எ�� ேயா��க�ெதாட�����ேத�. கா�க� ர���ைலய��� அ�பா வா��� த����த
பழ�கைள எ��� சா��ட� ெதாட��ேன�.
ம�க���� ர�� வ�� ேச��த ேபா� இர� ம� ஒ�ப� ஆ����த�. ர�� �ைலய��� ஒ�
��சா வ���� ��ப� �பா� ெகா��� ெப�ய அ�ைத ����� பய��ேத�.
உ�ைம�ேலேய அ�கமான க�டண�தா� இ� எ�றா��, இர� ேநர� ேவ�. ேம�� என��
வ��� உ��யாக ெத�யா�. எனேவ இ�த �ைல�� எ�த வாத�ைத ��சா�கார� �� ைவ���
ேகாப� ெகா�வ�?
எ��ைடய அ�ைத��, அவ�� ���ப�� �ல நா�க� அவ�கேளா� த���ெச��மா�
வ�����யேபா��, எ� அ�மா கவைலேயா� எ� வ�ைகைய எ��பா���� கா����பா�
எ�பைத அ�����ேத�. எனேவ அவைர கவைல���ளா�க ���பாததா�, ��ட��டப�
அ��தநா� �ள��ேன�.
காைல�� ெர�� மாமா த� ���ட�� ேப��� �ைலய��� எ�ைன இற�����ேபா�,
ேகாவா ெச��� ேப��� �ள�� ��ற�. ேவகமாக ஓ�� தா� ஏ� இ��ைகைய� ேத������
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அம��ேத�. ேப��� பனா�ைய அைட�த ேபா� மாைல ஐ�� ம�யா���ட�.
அ����� ம�சா��� ஒ� உ��� ேப��ைத� ேத� ஏ�யம��ேத�. ம�சா��� வ��
ேச��த��தா� என��� இ��த பத�ற� ��� �ைற�த�. வா�� ம� த�� பழ�ய,
பா�கா�பான உண�ைவ எ�ப� வ���ப�? ���� ���� நா�க�, �யாபா�க�� கைடக�,
ம�க� என ���� பா���� ெகா�� இ��தேபா�, ஒ��� ேவக�ைத �ட ேவகமாக�
ெச��ேமா எ�� அ����த���ய நா�� மட�� இைர�சைல� ெகா����த ேமா�டா�
வ���� ஏ� ������ �ள��ேன�. ������ நா� இ��த இட����� ��� �.� �ர�
ம��ேம இ��த�.
���� அ�மா ���தப� எ�ைன எ��ெகா�ள, த��கேளா ெச�லமா� ���� ���
வரேவ�றா�க�. எ� ெச�ல நாேயா ��� வ�� வாைல ஆ��யப� ேமேல தா�ய�. என��
ெவ�ெதாைல�� பா��த யாைனக��, ��க�� கால��தட�க� ஏேனா �ைன��� வ�தன.
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6

பா��கேளா� ப�தய�

�ேன���ள பா��க� ��கா�� இய��நரான ��. ��� �மா� ைகேர��� என� அ�பா
ப�ேவ� ெதாைலேப� அைழ��க�, க�த�க� எ��, இ���� நா� அ�த� ��கா�ைன�
����பா��க, பா��க� ப��� க�க�� அ�ம� �ைட�த�. எ�ேனா� �ேன வ�� என�கான
ஏ�பா�கைள� ெச����� அ�ேடாப� ��றா� ேத���� அ�பா ெச�ைன ெச�வதாக
��ட�����தா�.
ேகாவா����� ேப���� �ள�� �ேன வ�� ேச��ேபா� அ��தநா� காைலயா����த�.
�ேன�� உ�ள அ�� ம��� ��யா ப�வ�த� ஆ�யவ�கேளா� எ� ெப�ேறா� ெந��கமான
ந�ப�களாக இ��தன�. அ�பா, அ�மா எ� சேகாதர�க� இர�� ேபேரா� நா�� ஒ�
ஆ���� �� இ�� வ�� ���ைறைய� ெகா�டாட பா��க� ��கா ேபானேபா�தா�
அ�� க�க ேவ��ய �ஷய�கைள� ����ெகா�ேட�. ���, ேப� ம��� அவர� மக�,
அவர� அ�காவான லாரா அவர� ேதா� ஆ�ேயா� ப���� ெவ�ேய பல அ�பவ�கைள�
க���ெகா�ட��, மா���க�� ���த ��தைனகேளா� ெதாட��� இய�� வ�வ�� என��
ெப�� ���தலாக அைம�த�. கேண���� சாைல���ள ப�வ�த� ����� வ�� ேச��த
�ற� ���� ��� ேநர� ஓ�� எ��த�� ��கா��� �ள��ேனா�.
பா�� ��கா�� அத� இய��நரான ��. ைகேர அ�ேபா� இ�லாத ேபா�� �ைண
இய��நரான ��. ராஜ� ��ேக��� என� வ�ைக ெத���க�ப����த�. உண�, த���ட�
ேபா�றவ����� ஏ�பா� ெச�ய���பதாக அவ� ��னா�.
நா�� �� ேநர�ைத�� ��கா�ேலேய ெசலவ������ இர� ம��� ��� மாமா��
����� ெச�� ��ேவ�. ��. ைகேர ��கா ���ப ��� நா�க� ஆ�� எ�� �ற�ப�டதா�
அ�பா��� �ள��வத��� ஒ� வா��� �ைட�ததா�, ��ைப �ள����டா�. �ற� �ல
நா�க� என ���� ���� ��� மாமா�� ���� த�����ேத�.
��� மாமா�� ����த கேண�������, பா��க� ��கா இ��த க�ரா� இட�����
இ�ப� �.� �ர� ��சய� இ����. எ��ைடய �த�நா�� எ�ப� ��� மாமா ������
ேபாேன� எ�� இ��� �ைன����ற�. அ�பா நா� ��க ேவ��ய ேப��� ���த�ைத��,
பய��க ேவ��ய ேப��� எ�ைண�� �த�ேலேய ����டா�. மாைலேநர��� ��கா��
ேவைல ெச�பவ� ேப��� ���த� வைர ெகா�� வ�� ��டா�. �ற� ேப�����
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கா�����ேற�..கா…���� …�ேற�. எ�த� ேப���ேம வர��ைல. அ�����த ம�ற
பய�க�ட� ேக�டேபா� ‘ேப��� வ��’, ெதாட���யாக ேப��� இ�ைல, �ைற� எ�ற
உடன� ப��க�தா� �ைட�தன.
�ைர�ேலேய மைழ ெபா�ய� ெதாட��ய�. அ�த ேப��� ���த� �ழ��ைடய��
இ��ததா� எனேவ அ�ப�ேய ��க ேவ��யதா� ��ட�. ைக����த ��தக�கைளயாவ�
தைல�� �ைடயா� ���கலா� எ�� �ைன�த ேபா� பா���� ேம� உட� நைன����ட�.
�ல �ழ�ைதக� மைழப�� எ�த� கவைல�� படாம� , ம���� ெப�க எ�ைன� கட��
ெச�றா�க�; மைழேய அவ�கள� கவன��� ப�ய��ைல எ�ப� ேபால. ம� ஏ�
ஆ����த�. மைழ�� ஈர� தைல����� கா� வைர ஊ��� ந��க�ைத
ஏ�ப����ெகா�� இ��த�. பா��� ��கா�� எ� �த� நாேள மைழ�� தைல கைல�த
�����யான இய�ைக�� ஆ��வாத��ட� ெதாட��ய�.
��� மாமா�� ��ைட எ�ப� அைடவ� எ�� ெபா�� ெதாைலேப��� அவைர அைழ�க
சாைல�� ம��ற� ெச�ேற�. ��� மாமாைவ அைழ���ேபா� ��சார� நா� இ��த
ப���� ��ெரன அைண��ேபா���ட�. அவ� த� ��ைட அைடய இ�ெனா� வ�ைய�
��னா�. பா� நைன�த ��தக��� அவ� ��ய இட�களான ெட�கா� ��கானா, ���லா ஆ��
எ�பனவ�ைற ேவகமாக ���கலாக எ���ெகா�ேட�. ேப���� ஏ� ெட�கா� ��கானா��
(பல ேப���க�� உ�கைள இ�த இட���� அைழ��� ெச�ல� ��யைவ) இற��� ��
அ����� ���லா ஆ���� ��சா�� ெச��ற�� ���மாமா�� ��ைட� க�����ேத�.
எ��ைடய ைச��� ம��� எ��ட� இ�����தா� நா� ேப���கைள��, ��சா�கைள��
ந�����க ேவ�����கா� எ�� என��� �ர� எ���ய�.
��கா�� �த�ர�� நா�க�� ப�ேவ� ����க� எ��ப��, ேவைல ெச�பவ�கைள�
கவ��ப�மாக��, ேப�வ�மாக ந�ேபா� இ��ேத�. இத� காரணமாக ஒ� ��ய பா��ைன�
ைகயா�� வா���ைன� ெப�ேற�.
��றாவ� நாள�� ��. ைகேர ��கா��� வ��, நா� த��வத�கான வச�கைள� ெச�� தர
�ைன�தா�. ��கா�� அத�� �� த��வத�கான எ��த வச�க�� இ�ைல. பல மாணவ�க�
��கா��� வ�� ேவைல ெச����� ���ப மாைல�� த�கள� ��க��� (அ)
வ���ட�க���� ெச����� �ைலைமதா� அ����த�.
��. ைகேர ��கா�� ெதா�லாள�க�ைடேய அ�பாக�� ம�யாைதயாக�� ‘அ�ணா’ (ெப�ய
அ�ணா எ�ப� மரா�� அ��த�) எ�� அைழ�க�ப�டா�. அவ� எ�ேபா�� �ளமான
���ைக� ச�ைட��, ைக�ைற�� அ�வ� �ல ஆ��க��� �� க����ய� பா�� க���
இட� ைகைய இழ�த����� ெதாட��ற�. இ��� ஊ�வனவ��� ���பாக பா��க��
�தான அ���, அ�கைற�� க�கள�� �ைறய��ைல எ�ேப�.
பா��� ��காவான� ெப�யதாக��, ப�ேவ� வைகயான பா��க� வா���றதாக��, ேம��
ஊ�வனவா�ய �ல��க�� �ைறய அ����தன. ைமயமாக இ��த ��வாக அ�வலக�
க��ட��� ���தள� ��ய அ�வலக�ைத��, வரேவ�� அைறயாக��, ப�ேவ� பா��கைள
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ெவ��கா��வதாக�� ���பாக ராஜ நாக�, மைல�பா�� �த�யைவ ெத��மா�
அைம�க�ப����தன. இேதா� ெபா��க� ைவ��� அைற��, க�வைற�� இ��தன. �த�
தள��� ெப�ய அைற�� இ� ப��ைகக� அைம�க�ப����தன. அ�த அைற��தா� நா�
த�����ேத�. இர�� காவல� �ைண�� வ�� ப���� ெகா�வா�. அ�ணா ��ய
ெதாைல�கா�� ஒ��ைன��, ெதாைலேப� இைண�� ஒ��ைன�� எ� அைற�� என�காக
ஏ�ப��� த����தா�. அேதா� நா� எ�ேபா� ேவ��மானா�� அவர� இட���� வரலா�,
சா��டலா�, த�கலா� எ��� �����தா�.
��கா�� அ�ணா, ��ேக உ�பட எ������ ப�� ப�யாள�க� இ��தன�. இவ�க��
மேக�, ����, �ஷ�, பாபா, க��ட பா�காவல� என இவ�க��� ந��
அ��கமா����ேத�. ��கா�� பக�� ேவைல ெச����� இர�� ப��ப���ைன�
ெதாட�� பல� அ����தன�. ஞா�� ம��� ���ைற நா�க�� பல மாணவ�க� ��கா��
ப�யா��வைத� பா��க ����. ப�யா��பவ�க� அைனவ�� �ேன�� ��
ெகா�டவ�க�. எனேவ இர� நா� ம��� ��கா அைற�� த��ேவ�. �ல சமய�க��
அவ�க�� �ல� எ�ேனா� த��வா�க�. அ�ேபா� என�� அவ�க� பல கைதகைள�
��வா�க�. ெதாைல�கா�� �க���கைள� கா�ேபா�. ேம�� நா� �ன�� நா�����ைன
இர� உண���� �ற� எ��ேவ�. ��யதாக �ைட��� ேநர��� ��தக�க�� ப��ேப�.
��கா�� ேவைல ெச��� ேவைலயா�க�� ேவைல�� உத� ெச�வத� �லமாகேவ
பா��கைள� ப��� க��� ெகா�ள ���� எ�� அ��� ெகா�ேட�. ந�ச��ர ஆைம,
வா�ேகா�, ேகா�, எ�பா��, ப�� உ���டவ��� வா�ட�கைள ��த� ெச�ேவ�. ��
இவ���� உணவ��பைத�� நாளைட�� ெச�ய� ெதாட��ேன�. பா��க��� ஒ�
வார���� ஒ� �ைற உண� ைவ�ேபா�. ெப��பாலான பா��க� ��ய எ�கைள��,
ஆ�வக������ வ�� ெவ�ைள எ�க�, தவைளக� இவ�ேறா� ெவ�ைள மைல�பா��,
ேகா�ைய�� வார���� வார� உ�� ெச��� வள��� வ�த�.
��கா���ள பா��கைள ச�யான �ைற�� ���க��, ைகயாள�� க���ெகா���
�ய���� இற��ேன�. ��றாவ� நா��, பா�� ஒ��� க�ப�ேட�. இ�ப�
��வ����ேத க��த� ஒ� ந���த�ைமய�ற பா�� எ�பைத� ���� ெகா�ள ����.
கவனமாக அ�த பா��� தா��தைல ஏ���ெகா�டா� ம��ேம பா�� ப��ய பய� ெகா����
பா���� உண� ேவைள� கைதக����� ெவ�வர���� எ�பைத உண��ேத�. நா�
பா��கைள அ�த �ைல��� ேந��ேத�. அ�ணா ‘’ பா�� க��� உட�� பர�� ந���
��ய�ைத �ட, அ� ப��ய ஆ�மன பய���� அ�க ச�� உ�� ‘’ எ�� ��னா�. பா���
க�வா� ெப�தாக வ��க ��ைல எ�றா�� அத�க��க�ப�ட ���ைச ம�ற காய�கைள��
�ணமா��� எ�� ப�யாள�க� ��னா�க�.
��கா�� நா� த�க� ெதாட��ய �� பல சமய�க�� பல ந�ச�ற பா��க��
க�ப�����ேற�. ���பாக, த�க ஆர���த ��� வார�க�� ப�ைன�� (அ) இ�ப�
க�கைள �ழ�ைக�� வா�����ேப�. �ல பா��க�� க�களா� க�ைமயான வ���,
ைகக�� ஏ�ப�� ��க��னா�� க�கார�ைத� �ட க�ட ��யா� ேபான �ைல�� ஏ�ப�ட�.
பா��னா� க�ப�டவைர �ட, க��த பா���� அ�க �ர�சைன உ�� எ�பைத நா� மன��45

ெகா�ளேவ���. க���� ேபா� பா�� த� ப�க�� �� ப��ைய இழ�����. எனேவ இ�
ப�� வ��த�பட ெப�தாக ஏ���ைல. பா���கைள� �ைற�க ந����� ம��ைத�
பய�ப��தலா�. பா��� ந�� ம�த உட�� ஏ�ப���� பா���கைள �ட பா�� ப��ய
அ�ச��னா� ஏ�ப�� பா���க�தா� அ�க�.
��கா�� பா��கைள� தா�� இ��� பல �ல��க� இ��தன. அைவக�� �ல
வா��ட�க�� ���க�ப�டைவ ம�றைவ காய� ப�� ��கா��� ெகா��
வர�ப�டைவயா��. நா� த�����த கால��� கா���ப��, �����ைன, ���ைத,
��ராபறைவ, ��ளந�, ��க�, ஆ�ைதக�, க��க� பல�� காய�ப���, இற�ைகக�
உைட��� ��கா�� ���ைச ெப�� வ�தன. ஆ�ைதக� ம��� க��க�� ���க� ேம�
ப�க� �ற�த அைம��ட�, பற��� வ�ைம ெப�ற�ட�, அைவ பற�� ேபாக வ� ெச��
அைம�க�ப�டன.
ேம�� பலவைகயான ��ைமயான ேகா�க�, �ைம�ப��க�, ெவ�ைள எ�க�, �ய�க�,
�ர��க�, ேஜா�யான வா�ேகா�க�, கட� ஆைமக�, ந�ச��ர ஆைமக�, ெமலனா� ஆைமக�
என ெப�� வ�ைசயா� இ���� இவ���� உண� அ��ப�, ���கைள� ��த� ெச�வ�
ேபா�ற ேவைலக��� நா� ப�� ெப�ேற�.
�ேன நக���ளவ�க� எ�காவ� பா��ைன பா��தா�க� எ�� ��னா�, ��கா���ள
ப�யாள�க� தகவ� ��யவ�கேளா� �ள��, பா��ைன� க�ட��� ��கா��� ���
எ��� வ�வ� இய�பாக நட�� வ�த �க���யா��. இத� �ல� பா��க� ம�களா�
ெகா�ல�ப�வ����� கா�பா�ற ���� எ�பேத ��கா�� ேநா�க�. இர�� �ைற இ�
ேபா�ற அைழ��க� வ�த ேபா�, ெச����� ெவ�� ைகேயா� ���� வ�����ேற�. பா��
இ����ற இட�����, ��கா���� அ�க �ரமாக இ���� சமய�க��, பா��க� அேத
இட��ேலேய நா� அ��ட�ைத அைட�� வைரயா கா������?
��கா��� �ன�� வ�� பல பா�ைவயாள�க� �ல��கைள� பா�ைவ��வேதா� அ�
ப��ய ேக��கைள�� ேக�பா�க�. என�� இ�த பா��� ெபயெர�ன?, இ� எ�ன சா����?,
இ� ஆணா? ெப�ணா? எ�� எ��ப�ப�� ேக��க��� ப�� ெசா�வ� ெப�ைமயாக��,
ம����யாக�� இ��த�. �ல பா�ைவயாள�க� ஒ� �ல��ைன� ���த ஆழமான, ��கலான
ேக��க� எ�ைன �ரம�ப���ய ேபா��, பா��கேளா� பழ�ய அ�பவ�க� என��
ைகெகா��தன.
�ல இர�க�� பா��க��� உணவாக� ேபாட தவைளகைள� ���க� ேபாேவா�. இர� உண�
���த��, ���ட�� ப�� �.� �ர������� ஆ����� ெச�ேவா�. தவைளகைள�
����� �ைற �க� �லபமான�. ஆ��� ஈர�ப�ைக�� ைக �ள�ைக அ���� ெகா�ேட வர
ேவ���. தவைளக�� பா�ைவ��றைன ெவ��ச� �ைற���ற �ல ெநா�க�� ேவகமாக
தவைளகைள� ���கேவ���. இ�� ���யமான �ஷய� �����ற தவைளக� உ�ேரா�
இ��கேவ��� எ�ப�தா� அ�. இற�த தவைளகைள பா��க� உ�ப��ைல. தவைளகைள
அத� ஈரமான உட� வ���வதாக இ��பதா�, ஒ� �ைற ���தா� அதைன� த���க �டாம�
பா���� ெகா�ள ேவ���. இர�� (அ) ��� ம� ேநர�க���� �ற�, இ�ப�ைத�� (அ)46

��ப� தவைளகைள� ேகா��சா��� ேபா��� ெகா�� ��கா���� ����ேவா�.
��கா���ள ெதா�லாள�க��கான உணவாக சைம�க�ப�ட உண�க� எ� உட�நல�ைத�
ெப��� �ைல�தன. ஷா��� எ�� கா�க�கைள� ெகா�� ெச�ய�ப�� உண�� எ�ெண�
அைலய���� ெகா�� இ��த�. ஷா��� �க�ெப�ற உணவாக அ�� க�த�ப�ட�.
ெரா��ேயா� ப�மாற�ப�� இ� ந�ல �வ�பாக��, காரசாரமாக�� இ��த�. �ல நா�க� இ�த
��யான உணைவ ம����யாக சா���ேட�. �ற�தா� எ� வ���� ��றா� உலக�ேபா�
ெவ��த�. ஏ��ைற க�வைற�� ெச�� வ�தேபா� க�வைற��, எ� �ட�� ��தமாக
இ��த�. அேதா� ஷா��ைல மற����ேட�. �ற� ப����, ச�பா����, ���
பாலாைட�க���� ேச����ெகா�ள ��ெவ��ேத�.
��கா�� ��யலைற க�ைமயாக அ��� ப��� �ட�ததா� ���பைதேய பல நா�களாக�
த���� வ�ேத�. �ளமான எ� தைல��ைய ��� நைன��� ெகா�� ������டதாக
பாவைன ெச�� ெகா����ேத�. இைத� க��������ட ��கா ப�யாள�க� எ�ைன
எ�ப�யாவ� ���க ைவ���ட ��ட��டா�க�. ஒ�நா� அவ�க� எ�ைன� ���� எ�
உைடகைள அக��, ��யலைற�� நக���� ெச�றா�க�. �� �� �ைவ��� ேசா�ைப��,
க�வைறைய� ��த� ெச��� �ரவ�ைத�� ஒ�� ேச���, க�வைற �ைட�ப� ெகா�� எ�ைன
ேத���� ���பா��னா�க�.
இ� ேபா�ற ேவ��ைகயான பல �க��க� அைன��� எ� �ைன���ளன. இ��� ம���
அத�ேக உ�டான ஒ�க� என இவ���� ெப��� பய�ப�ேவ�. எ� பய�ைத அ���
ெகா�ட என� ந�ப�க� எ� கா�� ேக�கேவ��� எ�ேற ேப��கைதகைள அமா��ய
வ�வ��� �� பயேம�ப���வா�க�. இ���ேல உ�ைம�ேலேய ேபைய� ச���க ேவ��ய
�ைலைம ஏ�ப�ட�. ��� ந�ப�கேளா�, காவல�� ெதாைல�கா�� �க����ைன இர��
பா���� ெகா����ேதா�. அ�ேபா� �ஷ� ெதாைலேப� அைழ���காக ெவ�ேய ெச�றா�.
��� ேநர��ேலேய �ள��க� அைண��, �ைன க��� ஒ� ேக�ட�. பாபா ம��� காவல�
இதைன ெப�யதாக கவன��� ெகா�ள��ைல. ேபா�யா�� நா�� இைத� க��
��லைட����ேடா�. �ள�� அ�ேக இ��த ஜ�ன��, இைட�டாம� த�ட�ப�ட�. ��
மரா�� ெமா��� ‘ஜ�னைல ��’ எ�ெறா� �ர� ேக�ட�. அ��த��� பயேம�ப����
�ஷய�க� ஒ�ெவா�றாக நட�தன. ம�ைடேயா��, எ���� ஜ�ன��� ெவ�ேய ஆட,
நா�க� ெவ�ேய வ�� பா��தேபா�, அ�� எ��� இ�ைல. �� அைற�� ����ய ேபா�,
அ�� எ��ைடய ப��ைக, ��க� என அைன��� கைல�� அைற ���கேவ �ழ�பமான
�ைல�� �ைல�� �ட�தன. கத��, ஜ�ன�� தடதடெவன ஆ��றைத��, ஜ�ன�� ச�த��
��ெல��ப காவல�� ைககைள ெக��யாக� �����ெகா�ேட�. ேப�, �சா� வ��ேபா�
��ைவ����ைன� கா��னா� அ� மைற����� எ�� யாேரா ெசா�னைத� �ட ெச��
பா��ேத�. ஆனா� அ�த� ேப��� அ� ப�� ெப�ய ந���ைக இ�ைல ேபா��. அ�ேபா�
��ெரன ெதாைலேப� அைழ�� �ஷ�ட���� வர, அவ� வ�� ெகா����பதாக� ��ய
��� ேப� மைற����டத� ம�ம� �ள��ய�.
அத��� அ�த� ேப� ப�� யா�� ேக���படேவ இ�ைல. அ��த நா� அ�ணா ம���
ப�யாள�க�ட� இர� வ�த ���தா� ப����ற அவ�க� ����ெயன ���� ஓ��தா�க�. 47

��கா�� என� ப��� கைட� நா�� நாகபா�ைப� ைகயாள அ�ம� �ைட�த�. நாகபா�ைப
அத� க��ைத�����, �ேழ வா� ���� உயர���� �� ெப���� ைவ�� என இதைன
இர�� ��� �ைற ெச�� பா��ேத�. என�� இ�� �ைட�த அ�பவ�களா� ெப�� ம����
மன�� �ைற�� இ��த�. எ� கைட� நா��� �க��ற�த, ச�யான இ��� கா��யாக �க���
அைம�த�.
இ� ேபா�ற �க���கைள எ���ேபா�, எ� ��வய� அ�பவ�கைள�� �ைன����ேற�.
அ�மா ��ய �க���க�� ேபா� நா� �ற�� �ல மாத�கேள ஆ����க� ���.
வ�ெபா��� உ�ள ���� மாைலேவைள�� ெதா���� உற��� ேபா���ேத�.
அ�மா��� ெதாைல�� ஏேதா ��வ� ேபா�ற ச�த� ேக�க, இய�பாக ேமேல �ைரைய
����� பா��க, �ளமான �ல��, ப�ைச�மான �ற� ெகா�ட பா�� ஒ�� நா� ப�����த
க���� அ��� ேம���� �ழாக இற���ெகா����க, அைத�க�ட அ�மா க�� ����
ஆ�����டா�. �வசாய �ல�க��, ���ைலக�� அ��� பா��க� காண�ப�வ� சாதாரண
�ஷய�தா�. பய��� ��ச� எ���னா� நா� ������ேவ� எ�பதா� அ�மா, கவனமாக
பா��ைன� பா��தப�ேய ������றா�. பா�� ேவகமாக ஒ� ��ட����� �ைறவான
ேநர��� பா��சலாக ஓ���ட� எ�பைத ந�றாக உ�� ெச��ெகா�ட��, எ�ைன
�������த ெகா�வைலைய ���, ெதா��� பா��தா�. உ�ைம�� ப�ைச�பா�� பலம�ற எ�த
�த ��ப�� நம��ைழ�காத பா�� எ�பைத நா� ��னா�� அ���ெகா�ேட�.
இ�ெனா� �க��� நா� ெம�ல நட�� பழ�� �ழ�ைத� ப�வ��� �க��த�. நா� பைழய
ெப��கேளா�, கா�த அ�ைடகைள ைவ���ெகா�� �ல��� �ைளயா��ெகா����தேபா�,
ெப��க����� ஒ� பா�� ெவ�ேய வ�த�. எ� ெப�ேறா� அதைன அ�����ட�
பா����ெகா����க, நா� அதைன����க தவ��� ெச�ேற� எ�� ��னா�க�.
பா��க�� �தான பய� ����ேபா�, அதைன ந�பா��� ெகா�ள ��வய�ேலேய
�ய�����ேற� எ�ப� ஆ�ச�யமாக இ���ற�. நா�கைள� க��, அவ��� �ரான
ப�கைள� க�� என�� ெப�� பய� வ���� இ��� ப�தா� உ���ற�. ஆனா� பா��க�
அ�ப�ய�ல எ�� ெசா��, பய�ைத ெத���க என� ந�ப�கைள� ேத�னா� அவ�க�
த���ப�டா�தாேன?
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கள�ப������க�
பா��க�

உலெக��� 2500 இன�ைத� ேச��த ப�ேவ� வைக�ப�ட பா��க� உ�ளன. இவ���
ப�ைன�� ���கா� பா��க� ம��ேம ந���த�ைம ெகா�டைவ. ஆ��ேர�யா�� உ�ள
ெதா��� ���கா� பா��க� ந���த�ைம ெகா�டைவ எ�� க�ட�ய�ப���ள�.
இ���� ��ப�ெத�� பா��க� இ��யா�� காண�ப���றன. இவ��� எ�ப��ெர��
ம��ேம ந���த�ைம ெகா�டைவ. ஆனா� இ��� �ல பா��க� ம��ேம உ���� ���
ெச�ய���யனவாக உ�ளன. நா�� வைக பா��க� ந���த�ைம ெகா�டைவ எ�றா��
�ைர� எ�� பா��� ந���த�ைம நாகபா��� ந��ைன� கா���� நா�� மட�� அ�க�
ஆ��.
கட���ள அைன�� பா��க�ேம ந���த�ைம ெகா�டைவேய. இவ��� ந���த�ைம
நாகபா��� ந���த�ைமைய �ட ஐ�� மட�� அ�கமா��. கட� பா��க� அைவ ��ரமாக
ேகாப��றா� ம��ேம தா���; ம�ற சமய�க�� யாைர�� க��ததாக, தா��யதாக �றேவ
��யா�.
பா��க� ����த ர�த� ெகா�டைவ. அவ��� பா�ைவ��ற� ச�� �க�� �ைற�. ேம��
இைம�� இ�லாதைவ. பா��க��� கா�க�� �ைடயா�. அ���கைள உண�வத� �ல�
இய���ற�. ��, வாசைன, உண�� என அைன��ேம �ள�ப�ட இ� நா��களா�தா�
நைடெப��ற�. இ�த உண��� �லேம இைர உ���பானதா (அ) இற�ததா எ�� க�ட���
�ழ�கைள உண��� வாழ �ய��ற�. இைரயா, எ��யா என�க�ட��� ���யமான49

��ப�க� ெகா�ட நா��ைன� ெப���ள�.
�ல பா��க� ந��ைன த� இைர�� �� ெச��� ெகா����றன. ந�� ெச��க���ய
ெநா�கைள ெகா���ளதா� அைவ இைரயா�� உ���� உ��ற� ெச�� ெசய�ப��
அவ�ைற உ��ழ�க� ெச���.
பா��க� ேவகமாக வள��� �����ட வயதைடதைல �க���ய ��, வள��� ேவக� �ைற��
அ� அத� இற�� வைர அ�ப�ேய ெதாட��. த� ேம� ேதாைல உ���த� எ�ப�
வள����னா� �க�� ஒ�ேற. த� ��� ப������� பைழய ேதாைல பா�� அக���ற�.
இ��க��� ேபா� பா�� உணைவ உ�ெகா�ளாம� ச����, ������� ��ய �ைல��
இ����.
பா��� ப�க� உட�� ப���, அத� வ�ேய ந�சான� நர�� ம�டல�ைத (அ) ர�த
அ��கைள �ட�� ம�தைன உ��ழ�க� ெச��ற�. ந�� ��� ம��� ம��ேம இ�����
ந�ைம� கா�பா�ற ����. உ��ழ�க� ெச��� பா��� ந��ைன ப��� ஒ� ப�� அள�
��ைர�� உட�� ெச���, �� ந��� அள�ைன ெம�ல அ�க��க ேவ���. ��ைர��
உட� ந���� எ�ராக �ர��� த�கா�� ேவ��ெபா�ைள அத� ர�த������ ���ெத���
ந����� ம��� தயா��க�ப��ற�.
பா�� ஒ�வைர� க�����ட� எ�றா� உடேன பா��க�ப�டவ��� �த�த�
ெச�யேவ���. பய�ைத த�� ைவ����� க�ப�டவைர அவ�� உட� ெவ�ப�ைல
�ைறயா� கவ���� ெகா�ள ேவ���. காய�தட��ைன ேசா��� அ� ந���பா�பா (அ)
ந�ச�ற பா�பா என� க�ட�யலா�. இ� ப�க� ஆழமாக ப�����தா� அ� ந��ைடய�. �ைறய
ப�க� ப�����தா� அ� ந�ச�ற� ஆ��.
க��த பா�� ந��ைடய� எ�றா� க�ப�டவ� எ��� நகராதப� ெச��. ம�பான�, ேத��, காஃ�
என ம�ற எ�த எ�����ட���ய பான�கைள��, வ� �வார�க� உ�பட எைத��
தர��டா�.
காய��ைன க��வ�, க�வாைய� ���� ர�த� உ���� ���வ� எ�பன ர�த இழ�����,
ெதா��ேநா�க���மான �ற�பாகேவ அைம��. க�வா��� ேம� ஒ� �ர� �ள����ேம�
இ��கமான க��ைன ��ெகா�� க�டேவ���. ந����� த��ேபா� க��ைன அ����
�ட ேவ���. ஆ� ம� ேநர����� மா�� ம��� ெகா��க�பட��ைலெய�றா�
க��னா�� பய��ைல. எ�வள� �ைர�� ம���வமைனைய அைட�ேறாேமா, அ�
க�ப�டவ��� ந�ைமயாக அைம��.
பா��களா� ஏ�ப�� ஆப��கைள� த���க ��ென�ச��ைக நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள
ேவ���. ��ைட� ����� ��தமாக, எ�வைளக� இ�லாம� பா����ெகா�ள ேவ���.
கா����� நட���ேபா�� ந�ல கால�கைள அ�யலா�. ஜ�ன�, தா�வார� எ�� பட��
ெகா�வைககைள ெவ���டலா�. இர� ெவ�ேய ெச���ேபா� ைக �ள��கைள எ����
ெச�வத� �ல� ஆப��ைன த���க ����.
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7

���ைற�ெகா�டா�ட�

�ேன���ள பா��� ��கா�� ��� வார�க� நா� த������ க���ெகா�ட �ஷய�க�,
அ�பவ�க�, என நா� வா��த நா�க� இ��� நா� �ைன�� ம�ழ� ��யனவாக உ�ளன.
அ�த ேநர��� �� ���ப ேவ��ய க�டாய� உ�வான�. ேவ�டா ெவ��பாக �ள�ப�
தயாரான ேநர���, எ��ைடய ���ப� �பாவ� ���ைற�காக ராஜ�தா� ெச�வதாக��,
��ைப வ�� �� ராஜ�தா��காக ர�� ஏ�வதாக��, நா� ேகாவா����� ��ைப���ள
��கா� ப���� உ�ள தா�தா ����� வ�தா� ச���கலா� எ��� அவ�க� ��ய� என��
ெசா�ல ��யாத ம����ைய ஏ�ப���ய�. எனேவ �ைட�த நா�கைள ��கா�� ஏதாவ�
அ�பவ�கைள� ெபற பய�ப��த ���� அ�லவா? ��ைப�� எ�ன அ�பவ� �ைட���
எ�� ெத�யாம� இ��த�.
��� மாமா நா� ��ைப ெச�வத�கான பயண����ைன வா��� த��, ேப��� �ைலய����
ெகா�� வ�� ��டா�. ��கா� வ�வ� எ�ப� எ�பத�கான ��வான �ள�க�க�,
�வரைணகைள அ�பா ��னேம �� �����தேதா�, ஏற ேவ��ய ேப��� ஒ��ைன
தாத�� தவற��டேபா� எ�ன ெச�ய ேவ��ெம�� பத�ட���� ப�ேவ� ேயாசைனகைள
அ�மா ��னா�. ��ன� எ��ைடய மாமா��, அ�ைத�� எ�ைன� ���த கவைலகைள
ெவ��ப���வதா� �க�� கவனமாக��, ெபா���ட�� ெசய�கைள� ��ட�ட�
ெதாட��ேன�.
�ேன�� ேப���� காைல ப�� ம��� ஏ� ��ைப�� மாைல இர�� ம��� வ��
ேச��ேத�. �ற� ஒ� வாடைக வ��ைய� ���� ஓ��ந�ட� �கவ�ைய� �����,
பயண��� ெவ�ேய ெத��த பழ�க��லாத ெத��கைள, இட�கைள� பா��க� ெதாட��ேன�.
ஓ��ந� எ�ைன இற�� ��ட இட�ைத அைடயாள� ெத��� ெகா�ள �ய���ேத�.
அ����ளவ�க�, கைட�கார�க� எ�� �சா��� அைல�� ���த�� இ�ப� ��ட�கைள
ெசலவ��ேத�. நாேன �கவ�ைய க������ கதைவ� பா��ேத�. ஒ� வ�யாக 47/c எ��
எ�����த அ�பா வ� தா�தா�� ��ைட� க�����ேத�. எ� மாமா, அ�ைத,
அவ�க�ைடய மக�களான �காேனா, ��கா�ேடா ஆ�ேயா� எ�ைன எ��பா����
கா����தன�. ஒ� ம� ேநர����� �ற�, எ� ெப�ேறா�க� நா� பா�கா�பாக வ�� ேச���
��ேடனா எ�� கலவர�ேதா� �சா��க ெதாைலேப��� அைழ�தா�க�. அ�ேபாேத நா� எ�
மாம� ைபய�கேளா� ெதாைல�கா���� பட�க� பா��ப�� ��������ேத�.
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அ��த �ல வார�க� எ��ைடய ஓரா�� கால��� வராத ���ைற� காலமா� எ�
���ப�ேதா� பா��க�, தவைளக�, ��க� என அவ�ைற மற����� ெசலவ��க
ேவ�����த�. ���ைற�� அகமதாபா��� உ�ள ேகாரா � மாெத� ���� ��� கால�
த��வ� எ�� ��வான�. ேகாரா ம��� அவர� மக� �� ஆ�ேயாைர �லமாத�க��� ��
வயநா��� இய�ைக ேவளா�ைமயாள�க�� ��ட��� ச���� இ��ேத�. அகமதாபா���
பா��க� ��கா ஒ�� இ��பைத அ���, அவ�ைற�� பா��� �டேவ��� எ�ற ேபரா�வ�
எ�ைன இய��ய�. ��கா�� பலவைகயான பா��க� (மைல�பா��, நாகபா��), ப��க�,
வா���க�, ஆைமக�, �ர��க� ேம�� ப�ேவ� �� �ல��க� ப�ேவ� �த ���க��
ைவ�க�ப����தன. அ����த ��க� ப�ைண �க ேமாசமான பராம������த�.
��கா�� ஒ��ெமா�த அைம��� பண��னா� இய���றதா (அ) அ��ட��,
அ�கைற�ட�� ��ய ஆ�வ��னா�மா எ�� என�� ��ய��ைல.
எ�� நா�கைள� ெசல�ட அகமதாபா������ ர�� ஏ� ெஜ���� ெச�� �லதா ம���
மேக��ர ெசௗ�� ஆ�ேயா�� ��க���� ெச�ேறா�. ெஜ������ள ஒ� ேகா�ைட
ஒ����� ெச�� இ� நா�க� த��ேனா�. ேகா�ைட ஒ����� �ைழவ� என�� ��ய
அ�பவமாக இ��த�. அ���ள அைறக� �ல ெப�யனவா��, �ல ��யதாக��, �ல பாைதக�
அகல� �ைற��� தைலைய� ���� ெச�வதா�� இ��தன. ேகா�ைடைய� பா����
த�ண��� த�ெசயலாக ��ய �ரகண�ைத� பா���� வா��� �ைட�த�. �ரகண�
�ைர�ேலேய ���� ��ட�� என�� வ��த�தா�. எ� ந�ப�க� ெதாைல�கா���� ��ய
�ரகண� அ��தமாக படமா�க�ப���ள� எ�� ��னா�க�.
�ன�� ெஜ����� ேகா�ைடக�, மா�ைகக�, கைட�ெத��க� எ�� ������, ��யான
��� ஐ� �ைவ�ப�, ல��ைய ம��வைள�� ���ப�, எ���றைவ��� ��ட
ேகா��க�ைய� ��ப� என ���� ெகா����ேதா�. �ற� நா�க� ��வாக� ெச��
உத����� உ�ள �க�ெப�ற ஏ���, ப�ேவ� மா�ைகக�, அர�மைனகைள� பா������,
�லதா மேக��ரா�� இர�டாவ� �� இ��த க�தா� ���� ���ற� இ��த ஆ���
�������, �ராம�� ��வ�கேளா� ேச��� �� ���ேதா�.
���ைற ���த��, நா� இ� சேகாதர�க�, அ�மா என அைனவ�� ��� ம� ேநர
பயண��� ர�ல� ேப��� �ைலய� வ�த�ட�, அ����� ��ைப�� �ள��ேனா�. அ�பா
ேநராக ெட�� ெச����டா�. நா�க� ����� வ�வதாக அ�மாவ� தா�தா���
ெத���ேதா�. மா�� ப���� வ��� வ�� எ�ப�தா� வயதான �க�� �����பான
ம�தரான அவ� எ�கைள வரேவ�றா�. அவ��� �ற�தநா� எ�பதா� எ�களைனவைர�� �ன
உணவக� ஒ���� அைழ�� ���த��க ����னா�.
நா�க� ஆைடக� அ��� தயாராக ����ேபா� அவ� ��ய வா��ைதக� என�� இ���
�ைன����ற�. அ�மா �ன உணவக���� எ�ப�� ெச�வ� எ�� தா�தா�ட� ேக�க, அத��
அவ�, ‘’ ���, ைபய�க�� வ�� ���� வா��க�. நா� நட�� வ��ேற� ’’ எ�� ��
நட�க� ெதாட����டா�. நா� ஆ�ச�ய�ப�� �����ேட�. ��� அைனவ�ேம
உணவக���� நட�� ெச�வெத�� ��� ெச��, நட�க� ெதாட��ேனா�. தா�தா எ�க�
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அைனவ���� �� ���பாக நட�தா�. அ�� அ��தமான உண� வைககைள �ைவ�ேத�.

அ�மா ம��� இ� சேகாதர� ச��, ���� என அைனவ�� ேகாவா��� �ள�ப� தயாரானா�க�.
நா� ��ைப�� தா�தா�� ���� �ல நா�க� த�����க �ைன�ேத�. அ��த இர�டைர
மாத�க� ெச�ைன�� �ல��க�, ம����க� ம��� என�� �க�� ���த �தைலகேளா��,
பா��கேளா�� ெசல�ட� ��மா�����ேத�.
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உழவ�க�� ேதாழேனா�

நவ�ப� மாத� ஆறா� ேத� நா� ெச�ைன �ைர� வ���� தாத� ர���ைலய������
இர� ஏ� ம��� ஏ�ேன�. இத�கான அைன�� ஏ�பா�கைள�� தா� ப����த ர��ேவ
�ைற அ�பவ�க�� வா�லாக ெச�தவ� ஆல� மாமா ஆவா�. தாத� ர���ைலய� ம�க�
ெந��க� ���ததாக��, பரபர�� அ�க��தாக�� இ���� எ�பதா� அ�மா எ�ைன ஆல�
மாமா�ட� ப��ரமாக அ��� ைவ�க ேவ��னா�. என��� இ�வள� ம�க� �ர�� எ�ப�
இ��ைக ���� பய��ப� எ�� ந���ைக��ைம உ�வா����த�. ��னதாக எ� தா�தா
ர���ைலய� வைர�� எ�ைன� ெகா�� வ�� �ட வ�� ஒ�ைற� தயா� ெச��,
பயண����, ேதைவயான பண�, சா���வத�கான ��க�, த��� என அைன�ைத��
ஒ���� இ��ைற ேசா����ெகா� எ�� �� உத�னா�.
ர�� பயண��� ஒ� இர��, அ��த நா� பக� ��வ�� பயண� ெச�� ெச�ைன வ��
ேச��தேபா� ஏழா�ேத� இர� ம� எ�� ��ப� ஆ����த�. கட�த �ல மாத�களாக
ெதாட��� ர��� பய��� வ�த��, ெச�ைன�கான பயண� என�� ��� பழ�ய
ஆ�வாசமான பயணமாக இ��த�. எ� ெபா��க� ���� ெதாட��� கவனமாக��,
���பாக�� இ��ேத�.
��ைப����� ெதாட��ய பயண� ���க ேவ�ப�ட அ�பவமாக இ��த�. ஜ�ன� அ�ேக
�ைட�த இ��ைக�� அம���ெகா��, இர�� தா��த ப��ைக�� உற��ேன�. எ�ைன�
����� இ��தவ�க� ஒ� ���ப�ைத� ேச��தவ�களாக��, இட� ெபய���
ெச�பவ�களாக�� ேதா��னா�க�. இ�� (அ) ஆ��ல� ேப�யப� தன�கான ேவைலகைள
கவ���� ெகா����தன�.
அவ�கேளா� ம��ம�லா� பயண� ��வ�ேம நா� யா�ட�� எ��� ேபசாம� ஜ�ன�
வ�ேய ெத��� கா��கைள� பா��தப�ேய பய��ேத�. அ��� ச��ேப�ப���� ேபா�
���ேன�. ஒ�ெவா� ர���ைலய���� ம�க� ��ட� ���ய��தப�, �ழ�பமான
���ைலைய ஏ�ப��� உ�ேள இ��தப� ஏ�னா�க�. எ��ட���த ஐ��� �பா� பண�ைத
எ� ��� ேப��� ப�ேவ� ைபக���� பா�கா�பாக ைவ����ேத�. ��ச��ளவ�ைற எ�
உண��ைப��� ைவ����ேத�. தைலயைண�� அ��� அ�த�ைப�ைன ைவ���ெகா��
உற��ேன�. அேதா� நா� ெகா��வ����த த��� ���, ��ப�ட�க�, �ல பழ�க�
ஆ�யவ�ைற பயண��� ப��தேபா� சா���ேட�.
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ர�லான� ��� ம�ேநர� தாமதமாக இர� ம� ப�ெனா�� ��ப��� வ�� ேச��த�.
ெச�ைன ர���ைலய��� எ� ெப�ேறா�க�� ��ட நா� ந�பரான ேக.மேனாகர� மாமா
எ�ைன வரேவ�� அைழ�� ேபாக வ����தா�. மேனா மாமா ம��� சா� அ�ைத��
����தா� ெச�ைன�� இ����வைர த�க இ��ேத�. ர�� �ைலய��� மேனா மாமாைவ
எ�னா� அைடயாள� க�ட�ய ��ய��ைல. காரண� ��� பா��தைத�ட அவ� தைல��
ந�றாக ெவ���� ேபா���த�. நா� ைவ����த ம�ச� �ற�ைப ெகா�ேடா எ�னேமா
எ�ைன அைடயாள� அ��� ெகா����டா�. ����� ��சா�� ேபா� ேச��த��, ���
உண� உ�ெகா����� உடேன உற�க��� ஆ�����ேட�. அ��த நா� ��� ேநர�
ெதாைல�கா�� பா������, ப�ேவ� �ைக�பட� ெதா���கைள எ���� பா��ேத�. ��
ெபா�வாக �ல �ஷய�கைள, ஓரா�� கால� ப���� ெச�ைன�� என� ேவைலகைள�
����� மேனா ���ப��ன�ட� ப���� ெகா�ேட�.
அ��த நா� காைல�� மேனா மாமா��, நா�� �� காேல� ெச�� ம���வ� ��தா�
இ�மா��� ம��� ைமய� எ�ேக அைம�����ற� எ�� ேக�� அ��� ெகா�ட��,
அ��த இ�வார�க�� ம����க� ம��� ம��� உர� ப���� பல ��தக�க� ப��ேத�.
எ��� இ�வா���க� இ��தன. �ேன���ள ம���வ�. பாவா�க�� ைமய��� க���
வா��� (அ) ம���வ�. இ�மா��� ைமய��� ெச�ைன�� க��� வா��� எ�ப�� நா�
ெச�ைனையேய ேத��ெத��ேத�. ம�. இ�மா�� இய�ைக ேவளா� �வசா�க��
��ட��� ேப�ய �ஷய�க� பரவலான பாரா�� ெப�ற�. அைவ எ�ைன�� கவ�����த�.
மாம�ல�ர��� உ�ள �தைல�ப�ைண��� ெச�ைன����� ெச�ல எ�தாக இ����.
ம�.பாவா�க�� ைமய� உ�ள �ேன�� இ���, �தைல�ப�ைண வ�வ� எ�ப� �ரம�
��ய ஒ��.
மேனா மாமா இதய ேநாயா� எ�பதா�, சாதாரணமாக ேப���� பய��ப��ைல எ�ைன
ேப���� ஏ����வத�� ��பாகேவ �� காேல� ெச�வத�கான வ�ைய��, ேபா��
வ��� உ�ள ப�ேவ� இட�க�, அைடயாள�கைள�� �����, நகர��� எ�ப� பய��க
ேவ��� எ�பைத�� �ள�கமாக ��னா�. என�� த�� ெத�யாததா�, ெமா�தா�
���யமான ��கலாக இ��த�.
க����� ம�. இ�மா�� க��� வளாக���� ம�����கான ��க�, இய�ைக வா��
ேதா�ட�, ��ைபக� ேசக���� ��க�, ெசய�ைக �ைற�� உ�வா�க�ப�ட ��ன�
�ைடக�, தாவர உர�க� என பய�ப��த தயாராக இ��தன. அவைர அைனவ�� ‘ஐயா’
எ�றைழ�தன�. நா� அ��த நா����� ேவைல ெதாட�கலா� எ�� ��மா�����ேத�.
ஞா�����ழைம த����, ம�ற நா�க�� அ��த ப�ைன�� நா�க�� ஒேர �தமான
பழ�க�கைள ெதாட��� ெச�� வர ��ெவ��ேத�. காைல ஆ�ம��� எ�����ப�,
இ��,ேதாைச, சா�பா�, வைட எ�� சைம�க�ப�வைத காைல உணவாக சா�������, ��
ம�ய உணைவ ஒ� பா��ர��� அைட��� ெகா�� ஏ� ம��� ெச��� ேப��ைத அேசா�
��ல�� ���� பனக� பா�� ெச�� அ����� �� காேலஜூ�� ம� எ�� ��ப���
ெச����ேவ�. �ற� மாைல�� ேவைலகைள �����ெகா�� மாைல ம� ��� ��ப�
(அ) நா�� ம��� ேப���� ஏ� பய��க� ெதாட����ேவ�. இ�ைலெய�றா� அ�வலக55

��ட�ைத சமா��க ேவ�������. எ� அ�பா ேபரா��ய� இ�மா�ேலா� ஆேலாசைன
ெச��, ெசய��ைற அ�பவ�, ��தக�க� வா��ப�, ����க� எ��ப�, கவ��ப�,
ம�றவ�க��� உத�வத� �ல� இ���� ம����க��கான ��ைய அைம���ட ����
எ�� ��னா�.
�த�ர�� நா�க�� ம����க� ப��ய ��தக�கைள ம�. இ�மா�� ப���ைர�தவ�ைற
ப��ேத�. ��� ம����க�� வைகக�, அவ��� ெசய�பா�க� ஆ�யவ�ைற� கவனமாக
ஆராய ஆர���ேத�. அேதா� ம�, அவ��� வைகக�, அைம��, இய�� ஆ�யவ�ைற
க���ெகா�ள� ெதாட��ேன�.
ம�. இ�மா��� வ�கா��த�� ப�ேவ� ஆரா��� ப���க�� எ������ ப��
மாணவ�க� வைர ஈ�ப�� வ�தன�. ��� �லகமாக பய�ப�� வ�த அைற�� நா�க� இ�
ெதாட�பாக ேவைல ெச�� வ�ேதா�. ஒ�ெவா�வ���� த��த� ேமைச��, நா�கா���
இ��தப�யா� என��� ஒ� ேமைச, நா�கா�ைய ஏ�ப����ெகா�ேட�.
ேவைல ெச��ெகா����த ெப�ய அைற�� உ�ள ��ய �லக��� ஒ� �ைன�� ம���
ப��ய அைன���த ��க�� இ��ததனா� ேதைவயான ��கைள எ��� உடன�யாக ப��க
���த�.
ம����க�� ப�ைக, உர�க��க� ஆ�யைவ தைரதள��� ெப��பா�� அைம����தா��,
�ல ப�ைகக� ���யதாக வ��பைற�� ெவ�ேய அைம����தன. ம�ய உண�ைன
அைனவ�� அ��தா� ேச��� உ��ேவா�. அ������ மாணவ�க�� யாராவ� ஒ�வ�
ேவைலைய� ப�� ���கமான ���ைப� ��வா�. அைதேய நா� ��ெதாட�ேவ�. ��னா��
எ� ேவைலகைள ஓரள��� நா� ஒ��கைம���ெகா�ேட�.
ைமய��� த��ய இ� வார��� ம����க�� �ழ� வா�� ம��� த�ைம, ஈர�பத�,
அைம�� ஆ�யவ�ைற� க�ேற�. �����கைள ம��� பா��க ��ேணா��ைய�
பய�ப���ேன�. ப��� �ைற�� இ���� ம����க�� ப�ைகைய அைம�ப��
ஓரள��� ேத��� ெப�ேற�. �ல ம����க� ம��� கர�பா� ���கைள அ�பவ���காக
��� பா��ேத�.
ெச�ைன��
நா�
த�����தேபா�
�க��த
�வார�யமான
அ�பவ�கைள�
ப����ெகா��ேற�. அேனகமாக அ� எ��ைடய இர�டாவ� நாளாக இ����. ேப����
ஒ��� ஏ�, கா�யாக இ��த இ��ைக�� அம�����ேட�. ேகாவா�� நட��நேர ந��ட�
வ�� பயண���� ெகா������ பண� ெப���ெகா�வா� எ�பைத �ைன���ெகா��
பயண���� ெகா��க நட��நைர எ��பா��� உ�கா�����ேட�. அ�த ேநர��� இ�
பயண���� ப�ேசாதக�க� எ��ட� வ�� பயண���� ேக�க, அ�ேபா�தா� ெச�ைன
நைட�ைற ேவேறா எ�� ச�ேதகேம�ப�ட�. ஒ�வ� க�ைமயான ெதா��� த��� ேபச
ஆர���தா�. �த��தலாக ெச�ைன�� பய���ேற� எ�� ைசைக��, ஆ��ல���
ேப��� இ�ப�ைத�� �பா� அபராத� வா����டா�க�. �� ேப���� இ��� இற��ய
��தா� கவ��ேத�; என� பண� ைவ����த ைப�� ��ட�ப����த�.
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இ�ெனா� சமய��� ேப���� கைட��ப��� அ�தர� பய�யாக எ�ப� பய��ப� எ��
க���ெகா�ள வா��� �ைட�த�. க�ைமயான ெந�ச� ���த ேப���க�� க��க�� ம�க�
��ட� ெதா��� ெச�வைத� பா��� நா�� ஒ�நா� அ�ப�� பய��ேத�. ேப���
�ள���ேபா� க��ைய �����ெகா����ப� �க� க�ைமயானதாக ேதா��யத��� காரண�
ம�க�� எைட எ�ேம� க�ய� ெதாட��ய�தா� காரண�. நா� எ�ேலாைர�� தா��யப�
��க, எ�ைகக�� ஒ�� ெவ�ேய கத��� ெவ�ேய இ��த�. எ�ேபா�� ப��க��� ���
பய��க� �டா� எ�� அ�ேற ��ெவ��ேத� என�� அ� உத�யாக இ��தா� த�ர.
பல�ைற ெச�ைன�� நா� அ��க� ெதாைல�� ேபா����ேற�. ��� ���தவைர ேபாரா�,
பல சாைலகைள� கட��, பல�ட�� �சா���, என�� அ��கமான க��ட�க�,
அைடயாள�கைள க�ட��� ��ேவ�. இத�காக அைலேப��� வ�கைள� ேக�பைத�
த���ேத�. ஒ��ைற ேப���� பய����ேபா�, நா� இற�க ேவ��ய இட� ��னதாகேவா
(அ) ��னதாகேவா இ���ற� எ�� மன�� ப�ட�ட� ேப��� �வ�� �ள��னா� ��க,
நா� அ����� ெவ�ேய இற��ேன�. ஏற�தாழ ��ப� ��ட�க� ேப��� வ�த வ���
நட�� ��னா� ெச�� அ�த இட�ைத அைட�ேத�.
மேனா மாமா ம��� ச� அ�ைத என த�ப��ன��� க�� தைலவ�கைள நா� த�� வ�த
ேபா��� அவ�க� எ�ைன ந�றாக கவ����ெகா�டா�க�. எைத� ப���� கவைல�படாத,
�க� சாதாரணமான பாமர�தனமாக இ��த வா��ைக �ைற�ைன நா� ���� அ�ப��ேத�.
மேனா மாமா எ�ைன ெதாட��� ��ட இ� வா���கைள அவ��� வழ�����ேத�. ஒ��
���காமேல இ��ப�, இர�� ம� கைறக� ப��த அ��� உைடகைள அ�ப�ேய
அ���ெகா�வ� எ�ப�தா� அ�.
ச� அ�ைத�� சைமய� ந�றாக இ��த�. நா� அதைன ���� சா���ேட� எ�றா�� அ�
அவ� ேகா� (அ) �� ெச���ேபா� ம���தா� எ�பைத த�ப��ன� எ�ப�ேயா
கவ�����டன�. எ�ய கா�க�க�ட� உன�� ஏ� ���ப��ைல எ�� பல ேக��க�
எ��ட� அ�பாரமா� �ச�ப�டன. நா� ஒ��க�ற ேசா�ேப�யானவ� எ�பைத
ைமய������ ����� வ�த�� வரேவ�பைற இ��ைகக�� அல�ேகாலமாக ����
ெதாைல�கா�� பா��ப����ேத க�ட�����பா�க�. அ� அவ�கைள ��சய�
ேகாப�ப������க� ���. உண� அ��த� ம����லா� நா� ம����க� ப�� க�க��,
�தைல� ப�ைண, �ல��க� ப���� க�க உத� ெச�தவ�க� அவ�க�தா�. இ�த� ��தக�ைத
ப����ேபா� அவ�க� எ� தவ�கைள, �ைழகைள ம���க ேவ��ெம��
ேக���ெகா��ேற�.

நா���������….
ம����க�
நவ�ப� ப�தா� ேத�
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ஐயா என�� ம��� ப�� ப��க ஒ� ��தக�ைத த�தா�. �ற� ெஜக� எ�ைன ம����க��
இட���� அைழ�� ேபானா�. அ�� ம����கைள� கா���� அ�கமான உ��க�
இ��பைத� க�ேட�. உ��க� உ�ள ம�ைண ஆ�வக��� உ�ள ஒ� �ன�� ைவ�����
ேம�� ��� ம� மா��கைள ெவ�ேவ� �ன�க�� ைவ�ேதா�. �ற� ம�ய உண�
இைடேவைள�� அைனவ�� ஒ�� ேச��� உணவ���ேனா�. ம�ய உண���� ��ன�, ம�
மா��கைள எைட பா������ அவ����ள உ��கைள� பா��க �ன�� அ��� க�ணா��
�வைள�� ைவ�ேத�. ம� ��� ��ப� கா�ட ������ �ள��ேன�.
நவ�ப� ப�ெனா�றா� ேத�
காைல�� என�� இ� வைகயான ம����க� ெகா��க�ப�� (எ.கா லா��ேடா ம����
ம��� ெப�ேயா��� எ��கவாட�) அவ�ைற கவ���மா� ப��க�ப�ேட�. காைல ேநர�
��வ�� அவ�ைற கவ��ப�ேல ெசலவ��ேத�. ம�ய உண���� �� நா� கவ��த
�ஷய�கைள� ����களாக எ��� ெகா�ேட�. �ற� மாைல�� க����� �ைளயா��
ைமதான�, த��� ��� அ�ேக�� �ல ம�மா��கைள ேசா��ேதா�. 25 ெச.� x 25ெச.� x
25ெச.� என இ� இட�க��� ம� மா��கைள எ��ேதா�. அ���ள ம����க��
எ���ைகைய அத� வைகைய ����� ெகா�ேடா�. அேதா� ம��� ெவ�ப�, த�ைம,
ஈர�பத� ம��� ம��� ஈர�க��� த�ைம�ைன�� அள���� ெகா�ேடா�.

நவ�ப� ப�ெர�டா� ேத�
க����� எ�ேபா�� ேபால ெச�ற ��தா� ஐயா��� க�ைமயான கா��ச� எ���, இ��
வ����� வர மா�டா� எ��� தகவ� �ைட�த�. கட�த ஆ�� க����� ப��த ஆரா���
மாணவ� ஒ�வ� இற����டதா� அவ��� இர�க� ��ட� நட�த�ப��, க�����
���ைற அ��க�ப�ட�. ம� ப�� ��ப��� ����� வ����ேட�. �������, ���
உண� எ����ெகா��, ெதாைல�கா�� பா������, நா����� எ�த� ெதாட��ேன�. இர�
மேனா மாமா ம��� ச� அ�ைத ஆ�ேயா� த�கள� ����� �ல ����ன�கைள
அைழ����ததா�, ேகா��க� சைம�த� என�� ெப�� ம����யாக இ��த�.
நவ�ப� ப�னா�கா� ேத�
ஐயா இ��� வர��ைல. ெஜக�� உத�ேயா� அக��வ�� க�� ஈர�க�� சம�ைலைய�
பய�ப��� ச���ழைம எ��த ��மா��க�� ஈர�க�ைவ� க�ட��ேதா�. மா�� ஒ�ைற
���த�� ���ைச அள� ஏ� இற��யதா� �னைல இத��� ப�லாக பய�ப��த
ேவ��யதா���ட�. �ற� ெஜக� �ல ம�மா��கைள த��� ��� அ�ேக���� எ���
வர�ெசா�ல அ�ப�ேய எ��� வ�ேத�. ம�மா��க���ளவ�ைற க�ணா�� �வைள��
பா��க, ம����க�� �ல இன�க� அ�� இ��தன.
நவ�ப� ப�ைன�தா� ேத�
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�களா�க�ப�ட �� �ரா� ம�ைண மா��ைய ச��� வ�க�டேவ���. இேத ேபால
ஒ�ெவா� ம� மா����� ஐ�� �ைற ச��கேவ���. �ற� ம��� எைடைய
வ�க��ேயா� ���� ைவ��� ெகா�ள ேவ���.

நவ�ப� ப�னாறா� ேத�
ம�ைண ந�� ச���� ெகா�ேடா�. மாைல�� �� க�� �ல� த��ைர �ைல�����
�றைன ஆரா��� அள�கைள� ���ேதா�.
நவ�ப� ப�ென�டா� ேத�
ஐயா இ�� காைல�� ைமய��� இ��தா�. �லக��� இ��� �ல ��கைள எ���� ப��ேத�.
�� ச��த ம�ைண ெந���� ��ேடா�. மாைல�� ‘Junior Shylock’ எ�ற பட�ைத�
பா��ேத�.
நவ�ப� ப�ெதா�பதா� ேத�
என� அ��ைகைய� தயா��பத�கான ேவைலகைள� ெதாட��ேன�. மாைல�� பா��ட�
ெச�� அ��ைக��� ேதைவயான �ைக�பட�க� எ��க பட���� ஒ�� வா�� வ�ேத�.
நவ�ப� இ�பதா� ேத�
ெப�ேயா��� எ��காவட� வைக ம���ைவ காைல�� சா���ேட�. �ல ம� மா��கைள
எைட��� �� ைவ������ �றைன ெவ�ேவ� ம�ேணா� ஒ���ேடா�. �� �ட�ப�ட
ம�ைண எ�ப�� கண���வ�, ம��� இய�ைப எ�ப� அள��வ� எ�� ெதாட��� எ�
அ��ைக�� எ�� வ�ேத�.
நவ�ப� இ�ப��ெர�டா� ேத�
இ�� அ��ைக�� இ�� பாக�கைள எ�� ���ேத�. ��ரா�ட� அைத�ெகா��� ச�
பா������, ஐயா�ட� ெகா��க, அவ� �ல ���த�கைள� ��னா�.
நவ�ப� இ�ப����றா� ேத�
என� ஆ�ைவ எ�த ��ய ேநா�� ஒ�ைற வா��ேன�. அ�� அ��ைக ���த ப�ேவ�
�ைக�பட�கைள நா��, ெஜக�� ஒ��ேனா�. ஐயா, நாேன எ� �ய���� ம���
ப�ைகைய உ�வா�க �ய����மா� ��னா�. அவ� வா� ஒ�ைற� தர, அ�� அதைன
உ�வா��ேன�. ஐயா அதைன� ேசா������ ச�யாக இ��பதாக ��னா�.
நவ�ப� இ�ப��நா�கா� ேத�
என� ேநா��� �ல பட�க� ம��� வைரய ேவ�� இ��த�. �ற� ஐயா�� அ�ம�59

ெபறேவ���. அ��கார� அவ� த����டா� ப��� �ைற� ெப�����. ஒ�ெவா�
பட����� �ேழ அைவ ப��ய �ல வ�க� எ�த� ��னா�. ஒ� வார� க��� ேநா�ைட�
ெப��� ெகா�ள� ��னா�. �� அைனவ�ட�� �ைட ெப���ெகா��, மாைல நா��
��ப��� ������ �ள��ேன�.
ப�� நா�க���� �ற�…
�ச�ப� ஐ�தா� ேத�
இ�� ���ைற. �� காேல��� ெச�� எ��ைடய ஆ�வ��ைக ேநா�ைட ஐயா�ட� அவர�
ைகெய����காக அ������ேத�. பல ந�ப�கைள அ�� ச�������, எ� ���ேப���
பல�� ����கைள எ��னா�க�. ம� ����கான ேத��� ேத��� ெப�றத�கான சா��தைழ
ஐயா எ��ட� வழ��னா�. ��ரா த��ைடய கா�� எ�ைன� பனக� பா�� ேப��� ���த���
இற������ �ள��னா�.
ம��� உர�
ம��� உர�, ம��� �� என இர�� �தமான ம���� ெபா��க� �க�ெப�� வ���றன.
சாதாரணமாக தாவர� ��ைபக� அதாவ� சைமயலைற� க��க� ம��� இற�� ேபான
தாவர�க� ஆ�யைவ ம����க�� உத��ட� உரமாக மா�ற�ப���றன.
வைகக�:
ம����க�� ���வைக� உ�ளன. ேம�பர��� காண�ப�� ம����க�( ெப�ேயா���
எ��வட�), ேம�பர�� ம����ள தாவர�க��கைள உ�� வா�வன இைவ.
ேமல���க�� க��கைள�� இைலக�� க��கைள�� உ�� வா�� ம����க�
(லா��ேடா ம����) இர�டாவ� வைகயா��. ம��� ஆழ��� காண�ப�� ம����க�
(ஆ�ேடாசேடானா ��ேரேடா��) ஆ��.
ம��� உர� தயா��க ெபா��தமான ம����க� ேம�பர��, ேமல��� ஆ�யவ���
காண�ப�பைவயா��. ெப�ேயா��� எ��கவட� ந�ல �வ�பாக��, �ர���,
இ��ைனக��ம ெப��பா�� க����ற� ெகா��� இ����. ��யதாக��, ஒ��யாக��
ேதாராயமாக ப�� ெச.� �ள� இ����. லா��ேடா ம����ைய �ட �க� ���பான�. இத�
வள���, இன�ெப��க� ஆ�யவ��� ேவக�� லா��ேடாைவ �ட அ�க�. லா��ேடா
சா�ப� �ற� கல�த ெவ�ைள �ற�ைத��, பளபள�ைப�� ெகா��, உ�ைளயாக��,
�ளமாக�� (ப�னா� ெச.�) காண�ப��.
ம����க� ��ைமயான ெவ�ப�ைல, ஈர�பதமான ம�, �ைற�த ��ய ஒ�, கர��ரடான
ம�, ந�ல ச��த ம� என இர����� இைட�ப�ட ம��� வாழ���ய�. ம��� உர�
தயா����ேபா�, ம����க��கான உக�த �ழ� எ�ெவ�பைத அ��� ெகா����க
ேவ���. ம��� த� ேதா�� வ�யாக �வா��பதா�, ேதா� வற����டா� அைவ
இற�����. உர� தயா��க அைவ ெப���� உ�ேரா� இ��கேவ���. ம�ப�ைக ஈர�பத�
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��கைவயாக இ���மா� அைம�கேவ���. �� ேத��வ� ேபா�ற �ைல�� ம����கைள
ைவ�க� �டா�. ��� அைவ ��� ேநர� இ��தா� அவ��� உட���ள ேவ��ெபா��க��
�ைளவா� அேமா�யா உ�வா�, ��� கல�� ம����க� அ���� காரணமா����.
ம����க� உ�� ம��� உ�� �� ஆ�யவ�ைற�� ஏ�கா�.
ம����க�� வா�நா� ஆ� மாத������ ஒ� ஆ�� வைரயா��. ��வள���யைட�த
ம��� ெவ�வர, அைவ �� க�� �� அவ��� ��ைட��� ���க� வள���வர
ப�னா�� நா�க� ேதைவ�ப��. ஒ�ெவா� �� ����, ம�ெறா� உ�ைர உ�வா�க
ப�ைன������ ப�ென�� நா�க� ஆ��. ம����க�� வா�நாைள க��� அத�ேக�ப,
அவ�ைற ைவ�� உர� தயா��க ����.
ம��� உர�
��ய மர��னாலான (அ) �ளா��� (அ) வா� எ�� ம��� உர� உ�வா��த���
ேதைவ�ப�� ெபா��க�� ஒ�ைற� ேத��ெத��க��. இ� �ைடக�� ஒ�� ��ய
தாவர���ைபகைள� ேபாட��, ம�ெறா�� ம�க� ெச�வத��� ேதைவ�ப��.
�ைட�� ஒ�ெவா� �ைன��� ஒ� �ைள ம��� ைமய��� நா�� �ைள எ�� ேபா���
ெகா�ளேவ���. பாைன (அ) வா��� ��� (அ) ஐ�� �ைளக� ேதைவ�படலா�. �ைட��
ஒ� அ��ல���� �ழா�க�க� (அ) உைட�த ��க�க� ேபா��, அைர (அ) ஒ� அ��ல����
மணைல பர�ப ேவ���. ���, ஐ�� (அ) ஆ� அ��ல���� ம�ைண ந�� பர�பேவ���.
��� லா��ேடா ம���� ம��� ெப�ேயா��� எ��காவட� ஆ�ய ம����கைள உ�ேள
இடேவ���. ம�ைண ஈரமா�க ��� �� ெத��க ேவ���.
��� ப��� சாண�ைத�� (ைந�ரஜ�), ைவ�ேகாைல�� (கா�ப�) இ��ர�ைட��
பர���ட ேவ���. இைவ இ�ப����� ��ப� நா�க� அ�ப�ேய இ��க ேவ���.
இ�ேவ ம��� ப�ைக என�ப��. ப� சாண��, ைவ�ேகா�� ம����க� ெப�க உத��.
இ�ேபா� தாவர�க��கைள� பய�ப��தலா�.
தாவர� க��கைள ம��� ப�ைக �� ந�� பர�� ைவ�க ேவ���. தாவர� க��கைள
�ன�� ��� ��தாக இவ��� ேபா�� வரேவ���. ம����க� தாவர� க��கைள
உ�ண� ெதாட���ேபா�, ப�ைக ஈர�பத� �ைறயா� பா����ெகா�ள ேவ���. ம���
ெசய� தைடபடாத வைக�� �ைட ��வ�� க�� �ர�����க ��� ம�ைண�
பய�ப��தலா�. ��தாக இைவ ம���ேபாக நா�ப�ைத�� நா�க� ஆ��. அ�வைர
ெதாட��� �� ெத���வர ேவ���. ��தாக ம��ய�� ��� நா�க��� �� ெத��தைல
�ைற�� �ட ேவ���. இதனா� ம����க� �ைட�� ஈர�பத� �ர��ய �ேழ��ள
ம����� ெச�����. இ�ேபா� ேமேல��ள ம� உர�பய�பா����� தயாரா���ட�.
�ேழ��ள ப�ைக�� ெதா�தர� இ�லாம� அவ�ைற எ���� பய�ப��தலா�.
ம��� ��
��பா� (அ) வா� ெகா�� ம����க�� க��னா� �ரவ வ�வ உர�ைத உ�வா�க ����.61

வா�ைய �ல��� �� ைவ��, ��பாக��� ஒ� �ைள��� அத� வ�ேய ஒ� �ழாைய ேமேல
வ�மா� த�� ெவ���ற �ைனைய அைட���ட ேவ���.
வா��� ��பாக��� சரைள�க�கைள ஆ����� எ�� அ��ல���� பர���ட ேவ���.
மணைல��
ேமேல��ள
அள��
பர��ய��,
ம�ைண��
அேத
அள��
பர���டேவ���. �� ம����கைள உ��ட ேவ���. ம�ைண ��� ஈரமா�கேவ���.
��� ப��� சாண��, ைவ�ேகா�� கல�� பர��ைவ�க ேவ���. �ல நா�க���
அ�ப�ேய ����டேவ���.
�� உர� ேதைவ�ப��ேபா�, �ைர� �றலாக மைழ ேபால ெத��கேவ���. ம����க�
��ப�ட�ட� உ�ேள ேபா����. ைவ�ேகா� ம��� ப��சாண� ஆ�யவ�ைற உ����ற
ம����க� ம�ைண வள�ப���� தன� க���ெபா�ைள உ�வா���. இதைன நா�
ெப���ெகா�ள ����.
தாவர�க��கைள வா��� ைவ�� நா� ெச�வைத இய�ைக இய�பாகேவ த� வ���
�க����ற�. தாவர இைலக�, பழ�க�, இற��ேபான மர�, ��க�, �ல��க�� இைற�� என
இவ��� �� ெதாட��� ப��ேபா� �����க� உ�டா� அைவ ம���� உரமா��றன.
இய�ைக ஒ� �ழ�� �ைற�� இய���ற�. ஒ� தாவர� இற�� ��டா� அ� ம����னா�,
�����க�� உ�ண�ப�� அவ��� க���ெபா�� ம�ைண அைட�ற�. அ�த ச���ள
ம��� �ைதக� கா��னா� இட�ெபய��� ���ேபா� அைவ ��ய தாவர�களாக
உ�வா��றன. ம����க� ��ைபைய ம��� ���ததாக உ���பான ஒ�றாக
மா��வ����ேத அவ��� உ�வா�க��றைன� ����ெகா�ள ����.
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ம��� ப�� என� ேவைலக� ��வைட�� ��டதா� இ�வார�களாக ம�. �ஜயல�� ப��
ப���� ெகா����ேத�. அ�பா இவைர இ��யா�� �ல��� ெப�ம� எ�� அைழ�தா�.
ம�. �ஜயல�� �ல��கைள உ��ய� ஆ�தமாக� பய�ப��� கர�பா� ���கைள�
க���ப��த �ய�� ெச��� ப�ேவ� ஆரா���கைள ேம�ெகா����தா�. அவர�
ேசாதைன�சாைல ��வ�� ப�ேவ� வைக�லான �ல��க�, ���க�� அைட�க�ப��
அவ��� இய�க�க� ம���வரா� ேம�பா�ைவ�ட�ப�� வ�தன. �ல��க�, அவ���
வா�� ���த பல �க�ெப�ற �ரபலமான ��கைள�� எ����ளா�.
எ� ெப�ேறா�க�ட���� �தைல� ப�ைண�� ெச�ல அ�ம���� அைழ�����தா�
ஆ�வமா� கா����ேத�. �தைல�ப�ைண�� நா� த��வத�கான ஏ�பா�க� ெச�வ�
இ��� இ��யாக��ைல எ��� அத�� ப�� நா�களா�� எ�� அ�பா ��யதா�, ம�.
�ஜயல���ட� �ல��க� ப�� க���ெகா�ளலா� எ�� �ைன�ேத�.
ம�. ேக. �ஜயல�� ம��� அவர� கணவ� என இ�வ�� Center for Indian Knowledge
Systems (CIKS) எ�� அைம��� ப����� வ�தா�க�. �ஐேகஎ� ேம�மா� க��ட���,
ம���வ�� அ�வலக� �த� தள��� அைம����த�. தாவர�க��� ���ெகா��
பய�ப���வ� பய�பா� ��கதா எ�ப� ப��ய ஆரா���க�� அவ� ெச��வ�தா�.
உ�ைம�� அ�ப�� என� க���க� அவர� எ�ண���� எ�ரானைவேய எ�றா��
அைத�ப�� இ�ேபா� ேபச� ேதைவ��ைல எ�� �ைன��ேற�.
வ��� ெகா�டைக��� �ல��க�� ஆ����ட� அைம����த�. ஐ��� ���க��� ேம�
ைவ�க� ப����த�� ப�ேவ� வைகயான �ல��க�, ப�ேவ� வள��� �ைல�� இ��தன.
அவ��� ���க�� ேந���யாக அவ��� ெபய� எ�த�ப�� இ��த�. கா���காக அவ���
���� ஒ� �� �ைள��, உண��� ஒ� �ைள�� இட�ப�� உண���ைள ப����
���னா� அைட�க�ப����த�.
���க�� உ�ள �ல��க�� ெசய�பா�க�, வள���, இன�ெப��க� என அைன�ைத��
ம���வ� க�கா��தப�ேய இ��தா�. அவ�ைடய உத�யாளரான ெச�வ� ம���வ��
உ�தர�கைள� ெசய�ப�����, அவ�� ����கைள� ���ேப��� ப�� ெச��� வ�தா�.
ம�.�ஜயல�� அவ�கேளா� ப����த வார�க�� அவ� ப���ைர�த �ல�� ���த63

��தக�கைள� ப��ப�, �ல��கைள அைடயாள�ப��� அவ�ைற� க�ட�வ�, ெச�வா
அ�ணா��� உத� ெச�வ� எ�� ப�ேவ� வைகயான �ல��க�� ெகா�டைகைய�
பராம��� வ�ேதா�.
ம���வ� இ��� ஒ�வைகயான �ல��கைள வள���வ�தா�. ந��� �ல��க�
எ�றைழ�க�ப�� இைவ வைலகைள� ���வ��ைல. கர�பா� ���ைய ம��ேம உணவாக�
ெகா��� இ�த �ல�� த� இைரைய �ட ��யதாக இ����. ��ய �ழ�ைத �ல��கைள�
���� ைவ�ப�, அவ��� வள���ைய� கவ��ப�, அவ���� உணவாக �� ���கைள�
���� வ�� இைரயாக இ�வ� எ�� ேவைலகைள� ெச��வ�ேத�. �ல��க� ���த
��தக�கைள� ப������, �ல சமய�க�� ேதா�ட������ �ல��கைள� ���� வ��
அவ�ைற� க�ட�ய �ய�� ெச�ேத�.
�ல��க� ம��� ெகா�டைக�� ைவ�க�ப�� இ��க��ைல. கர�பா� ���க��, ஒ�
வா��� ைவ�க�ப�� உைட�த ெரா��� ���க� உணவாக அவ���� அ��க�ப����தன.
கர�பா� ���க��� வார���� ஒ��ைற உண� அ��தா� ேபா�� (அ) ந���
�ல��க��� உணவாக அ���� வைர��.
��ய �ல��க���� ேதா�ட������ �� பற��� ���கைள �ன�� ���� வ�� உணவாக
அ��ேபா�. ���கைள உ�ேரா� �ல��க��� அ��க ேவ��� எ�பதா� அவ�ைற�
���த�� த� ����� அைட�� ைவ���ட ேவ���. �ல சமய�க�� �ல�� இவ�ைற
உடன�யாக� ��� ���. ம�ற ேநர�க�� �ல�� அ����கைள� ���� வைர அைவ
பற�தப�ேய இ����.
ம���வ� �����ட வைகைய� ேச��த ���கைள ��ய க�� வைல�� அைட��
�வைள�� பாைல அ��� அவ�ைற வள��� வ�தா�. �ழ�ைத�ப�வ �ல��கைள� த��த�
���க�� அைட�� அவ���� ���க�� ���கைள (லா�வா) அ�ல� ைமதா, ரைவ இவ���
இ��� ெவ�வ�� ���கைள உ�ண� ெகா��கலா�.
நட�த�ப�� ேசாதைனக� எ�லா� எ�த வைக �ல�� கர�பா� ���கைள� க���ப���வ��
�ற� ெப�����ற� எ�பைத� க�ட�ய�தா� எ�பைத� ���� ெகா�ேட�. �ல�� ப��ய
அ��பைடயான தகவ�க�, வள���, இய��, உண��பழ�க�, இன�ெப��க� ஆ�யவ�ைற�
கவ��ப� �ல��ைய கர�பா� ����� எ�ரானைவயாக உ�வா�க ���மா எ�ற
எ�ண���தா� எ�பைத அ�வ� ெப�ய �ஷயம�ல. ம���வ�� உத�யாளரான ெச�வா
அ�ணா�ட� �ல�� ���த பல ெச��கைள� ெபற �ய�றா� த��ெமா� தைடயாக ��ற�.
அவ� �ைல ஆ��ல��� ப�ேமாச�. எனேவ ��தாக உ�வா��ய த���ல��� உைரயா�
க����கைள� ப����ெகா�ேடா�.

64

நா���������…
�ல��க�
நவ�ப� இ�ப�தாறா� ேத�
இ�� மேனா மாமா�� நா�� ம�. �ஜயல�� அவ�க�ைடய அ�வலக���� காைல ஏ�
ம��� ெச�ேறா�. ம���வ�� மாமா�� ேப��ெகா����க, நா� �ல ��தக�கைள எ���
ப���� ெகா����ேத�. ம���வ� த��ட��ள �ல��கைள� கா��னா�. த� உத�யாள�
ெச�வா அ�ணாைவ�� அ��க�ப��� ைவ�தா�. �ற� நா�க� �ள���ேபா� ம���வ� �ல
��தக�கைள� ெகா��� ப��க� ��னா�.
நவ�ப� இ�ப�ேதழா� ேத�
ெச�வா அ�ணா தா� �ல���ட���� �ழ�ைத �ல��கைள� ���� த� ���க��
அைட�தா�. ெமா�த� ����ப�� �ழ�ைத� �ல��க� மா�� ைவ�க�ப�டன. �ற� இ���
�ற ��� �ல��க��� உணவ���� ப� நைடெப�ற�. �ல��க�� வள���ைய எ�ப�
ேசா��க ேவ��� எ�பைத ெச�வா அ�ணா �ள�கமாக ெசய��ைறயாக கா��னா�.
நவ�ப� இ�ப�ெதா�பதா� ேத�
இ�� �ழ�ைத �ல��க��� உண� அ���� ப�. ம���வ� உட� நல��லாததா�,
வர��ைல. அவர� கணவ� பால���ரம�ய� எ�கள� ப�கைள ேம�பா�ைவ��டா�. மாைல
ேவைளக�� �ல ��தக�கைள �ல��கைள� ப�� அ�ய ப��ேத�. மேனா மாமா��, ச�
அ�ைத�� �ல நா�க� ெவ�ேய ெச�வதா�, அவ�கள� உற�னரான ச�ேதா��மா� எ�பவர�
இட��� த��வத�� ஏ�பா� ெச�தா�க�. அவ�க� இர� ஏ� ��ப��� �ள��னா�க�. ��
ஒ�ப� ம��� ச�ேதா� எ�ைன� ���� ெச�றா�.
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நவ�ப� ��பதா� ேத�
ஞா�����ழைம எ�பதா� தாமதமாக எ��� காைல�ணவாக இ��, ேதாைச, சா�பாேரா�
சா���ேட�. இ� நா�களாக எ�தாத நா�����ைன எ�����, ெதாைல�கா�� பா��ேத�த
மாைல�� ச�ேதா� மாமா ேப��� ���த���� அைழ��� ெச�� அ��த நா� �ஐேகஎ�
பய��கேவ��ெம�� ��வாக �ள��னா�.
�ச�ப� ஒ�றா� ேத�
ம���வ� இ�� அ�வலக� வ����தா�. �ல��கைள எ�ப�� க�ட�வ� எ�� அ�வலக
வளாக��� உ�ள �ல��கைள� ெகா�� ெசய��ைறயாக �ள��னா�. �ல��க� ப��ய பல
��தக�கைள� ப��க� ெகா��தா�. �ல��க� ப��ய எ��ைடய ஆ��� க��ைரைய
தயா�ப��த� ேக���ெகா�டா�. ம�ய உண������, நா� ���� ைவ����த �ல
�ல��கைள அவ�ட� கா��ேன�. அவ� அவ�ைற இன� க�ட�ய உத�ய�ட� ேம��
ப�ேவ� வைக �ல��கைள� ப��ய ெச��கைள�� ப���� ெகா�டா�. ��� மாைல ேநர���
�ல��க��கான ���கைள� ேத�����ேதா�.
�ச�ப� இர�டா� ேத�
இ�� ப�ேவ� வைக �ல��கைள அைடயாள� க�ட�ய �ய���ேத�. ப�ேவ� ��தக�கைள
ப��க ேவ��ய� இ��ததா� ேநர��ேலேய ����� ெச����ேட�. ைவ����த
��தக�கைள ப���� ெகா�ேட ெச�ற�� ேப��� ���த�ைத� தா��� ெச�� ��ேட�.
��� ���� அ�ேக வர அைர ம�ேநர� ஆ�ய�.
�ச�ப� ��றா� ேத�
உட� நல��லாததா� �ஐேகஎ� ெச�ல��ைல. அ����� ெகா�� வ�த ��தக�கைள�
ப��ேத�. எ� ஆ�� ���த அ��ைகைய� தயா� ெச�ய� ெதாட��ேன�.
�ச�ப� நா�கா� ேத�
�ல��க��� எ�ேபா�� ேபால உணவ��ேத�. இள� �ல��க��� எ�ப� ���கைள
உணவாக ெகா��ேத�. இ� �ல��க�� ெசய�பா�கைள� கவ��ேத�. எ� அ��ைக�ைன�
ெதாட��� எ��ேன�.
�ச�ப� ஐ�தா� ேத�
ம��� ப��ய அ��ைகைய� ெபற �� காேல� ேபா� வ�ேத�.
�ச�ப� ஆறா� ேத�
பாலக �ல��க��� உணவ��த ��, ���கைள� ���ேத�. ெப� �ல����
��ைடக����� ெவ�வ�� ��� �ல��கைள நா�� ெச�வ� அ�ணா�� த��த�
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���க�� அைட�ேதா�.
�ச�ப� ஏழா� ேத�
அ��ைக�� இ���ப��ைய எ��ேன�. �ற� இதைன ம���வ�ட� ெகா��� ���த�க�
ெப��, ��ைமயான அ��ைகைய மாைல��� தயா� ெச����டா� அவ�ட� அ�ம� ெப��
�டலா�.
�ச�ப� எ�டா� ேத�
�ஐேகஎ� �� வ��� ேகாளா�னா� தாமதமாகேவ ேபா� ேச��ேத�. எ��ைடய ஆ��
அ��ைகைய சம����ேத�. ம���வ� என�� அ�� ைகெய�����, சா��த� அ���
��டா�. வ���� ேகாளா�னா� �ைரவாக �� ������ேட�. அ��த நா�
�தைல�ப�ைண�� �ள��வதாக ��� ெச�ேத�.

கள�ப������க�
���� �ல��
இ�நா�க�� ஒ� ���ைய� பா��த�ேம ேபகா� அ�ல� ம�ற அ��� ஒ����
ேவ��ெபா��லான ���� ெகா��கைள� ேத� ஓ��ேறா�. ஆனா� ���� ெகா��க�
ெச�வ� எ�ன? ப�ேவ� ���க��, ���� ெகா��க��� எ�ரான த�����றைன
வள����ெகா�� தா������� வா�� �றைன நாளைட�� ெப�� ����றன. ேம��
ெசய�ைக ����ெகா��க� �ழ��� �க�� ேக� �ைள���� மலடா��� த�ைம
ெகா�டைவ. இவ�ைற �ட இய�ைக�ேல ���கைள� க���ப��த ���தா�? இத��
�ல��க� எ�ப� ஒேர ப��.
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�ல�� எ�ப� ஒ� ���வைகய�ல. ���க� தைல, மா���� ப��, வ�� என ��� ப��க�
ெகா������. ேம�� அைவ ஒ���ைண�த க�க� ம��� ஆ� கா�கைள� ெகா��
இ����. அவ��� �ற�க�� வள��� ��தமா�� ேபா� அவ���� உண��� அவய�க� (அ)
உண���� ெகா��க� உ�வாக� ெதாட���. ���க� ��ைட��� உ�வா�� ���க�
அவ��� ெப�ேறா�க�ட���� ேவ�பா�ைட�ெகா������. ��ய ���க� தம���
ெகா������ மரப� சா��ேத வள��� ெப���றன.
�ல��க� ��ெக��ப�ற இைண��ட� வைக�ைன� ேச��ததா��. ��ய தைல�ட� இைண�த
சா��ட� வ���� ப���� இைண������. இவ���� �ற�க� வா�நா� ��வ��
வள�வ��ைல. எ�� கா�க� ெகா��, உண�� ெகா��க���� ப�� ெப�பா���ைன�
ெகா������. �ல�� எ�� அ�ல� ஆ� ��ய க�கைள� ெகா������ (���� �ல��).
�ல���� வைககைள� ெபா��� அவ��� க�பா�ைவ ந�றாக (அ) �ைறவாக இ��கலா�.
�ைக�� இ���� �ல��க� ���க பா�ைவய�றைவயா��. �ல��க�� வைககைள�
ெபா��� அவ��� வா�நா� பல மாத�க�����, ப�தா��க� வைர ���.
ஏற�தாழ அைன�� �ல��க���� வள���ற �த� ப�கேள ��� க�ைமயான ந�ைச
ெவ���� த�ைம ெகா�டைவயாக மா���றன. ஆனா� �லவைக �ல��க�� உ�ள
ந���ப�க� ம��ேம ம�த�� ேதாைல� �ைள��� வ�ைம ெப�றைவ. �ல��க��
ஐ��வைகைய� த�ர ம�றைவ ம�த�� உ���� ��� �ைள��பன அ�ல.
உலகெம��� ேதாராயமாக ��பதா�ர� வைக�ைன� ேச��த �ல��க� காண�ப���றன.
இைவ இ�ப�� ��றா�ர� அ� உயர��� உ�ள இமயமைல�����, கடல�வைர���
காண�ப���றன.
அைன�� �ல��க�ேம மா�ச� உ��பைவகேள. ���க�, பறைவக�, ெவௗவா�க�, ஊ�வன
என உணவாக� ெகா����றன. எ.கா ந��ெகா�ட பா��க�, ம�ற �ல��க� ேபா�றவ�ைற
உணவாக� ெகா�ள அவ��� �� ந��ைன� ெச����ற�. க�ைமயான ந��னா� இைரக�
இற�����. ேம�� ந�� அவ��� உடைல �ல�� உ��வத�� ஏ�வானதாக ெச�மான�
ஆக� ��யதாக மா�����ற�. ெப�ய �ல��க� இைரைய ��ைமயாக �����டேவா (அ)
ப��யாகேவா உ����றன. �ல��க�� அள�, வய� ெபா��� அைவ சா��டாம�
இ��ப� �ல வார�க����� ��� மாத�க� வைர ����றன. இைர�� உட���ள �ைர
எ���� ெகா�வதா� �ல���� த�யாக �� உ�ெகா��� அவ�ய� இ�ைல.
ப�ேவ� �ல��க� தன� உ����னா� �ழ��யான வைலக� க��வ� இைரகைள� ���கேவ.
�ல வைக �ல��க� த� உ����ைன இைர �� ��� அவ�ைற உ����றன. �லவைக
�ல��க� ப���� ேபா� ெவ�ேய வ�� �ைட��� ���கைள உ����றன. �ல �ல��க�
இைரக� நகர ��யாம� �����ெகா��மா� உ���ைர உ���� அ�� இைரக� நட��றதா
எ�� ஒ� �ைனைய த��ட� ைவ���ெகா�� கா������. இைர மா���ெகா�ட��
ம�ெறா� �ைனைய இ��� அவ�ைற உ���. �ல வைக �ல��க� ��க�� �� அம���,
ேத��ண வ�� ���கைள உணவா��� ெகா���. ��ய வைல அைம�� அ�� அம���
இ���� �ல��க� வைல�ைன கட�� ெச��� ���க� �� உ���ைர உ���� வைல���68

இ����த�� உ�ெகா���. ம�ற �ல��க�� வைல�� ���ய இைர�ைன ெகா�ைளய���
�������� �ல��க��� ெகா�ைள��ல�� எ�� ெபய�.
�ல��க� த� வைலைய��, த�ைம�� பா�கா���ெகா�ள ப�ேவ� த�கா�� த��ர�கைள�
ைகயா���றன. �ல �ல��க� �ழ��� ஏ�றா� ேபால �ற�, வ�வ� ேபா�றவ�ைற��
மா��� ெகா��� த�ைம ெகா������றன. �ல��க�� �ல �����ளாக வைல���ன�
இைழைய பறைவக� பா���மா� ெதா�க ����றன. இவ�ைற� கா�� பறைவக� ேவ� �ற�
பற�� ெச�� ����றன. அவ��� �ல �ல��க� கா��� �ற� கைல�த அ��ய இைலக�
(அ) ���க� (அ) வற�ட இைலகைள வைல�� ைவ�� வைலைய� கா��� ெகா���றன.
பறைவக�, ���க�, ஊ�வன ���பாத எ���கைள ஒ�தவ�ைற வைல�� ைவ���ெகா���
�ல��க�� உ��.
ஆ� �ல��, ெப� �ல��ைய� கா���� ��யதாக இ����ேபா� அைவ த� இைணயான
ெப� �ல��யா� இைரயாக உ�ண�பட அ�க வா����ள�. எனேவ ஆ� �ல�� ப�ேவ�
த��ர�கைள� கைட���� தா� உ�ண�ப�� அபாய������ கா�பா��� ெகா��ற�. �ல
சமய�க�� வைலக�� இைழகைள� த�� (அ) இ��� ஆ� �ல�� தா� இைரேயா, எ��ேயா
அ�ல, �ண����கான இைண எ�� உண��த ��ப�வ�� உ��.
�ல �ல��க� த� ெப� இைண�� ���கைள உ��இைழ�� க�� ப�சாக அ��ப���. ��
இதைனேய ம�ெறா� ெப� �ல����� அ��க ��ப���றன ஆ� �ல��க�. ���க��
உ�ர�ற ெவ�� உட� ��ைட கா�� த� ெப� இைணைய ஏமா�� உற� ெகா�வ����. த�
உ��இைழயா� ெப� இைணைய�க��, அவ�ேறா� உற� ெகா����� ����ப��, ெப�
இைணக� ப�ேயா� பல வார�க� �ட�� இைரேத� உ���ேபா� அவ�ேறா� ஆ��ல��
உற� ெகா��� �க��க� உ��. ெப�ைண �ட ஆ� �ல�� ��யதாக இ��பதா�, உற�
ெகா�ட�� அைவ உ�ேரா� இ��க�� வா��� �ைட��ற�.
�ல��க� இய�பாக இய�ைக�ேலேய த�ைமயாக இ���� வா��ைன� ெகா�டைவ.
�ல��க� ஒ�ெவா��� தன�கான வைல�ைன� தாேம அைம���ெகா���றன. ��ய �ல��
ஒ��, ம�ெறா� �ல���� வைல�� ������டா� எ� ெப�ய �ல��ேயா, அ� ��யைத�
ெகா�� ������. �ல �ல��க� ஒேர வைல�� ��டாக ஒ�றாகேவ வ����. அைவ ச�க�
�ல��க� எ�றைழ�க�ப��. �ல சமய�க�� �� (அ) ஆ�ர� �ல��க� வள��தைவ,
�ழ�ைத �ல��க� என ஒேர வைல�� வ����. ��ய இைர ஒ�� �ைட�தா��, அைன��
�ல��க�� அவ�ைற� ப���� உ���.
�ல��க�� இன�ெப��க ேவக� அ�க�. உற� ெகா�ட��, ��ைட� ைபயான� ெப�
�ல���� உட�� உ�வா� வளர� ெதாட�����. இதைன �ல�� தைல��� வ������
இைட�லான ப���� ைவ������. க� ��ைட வள�����வ� �ல���� வைக�ைன�
ெபா��தேத. ப�ைன�� அ�ல� இ�ப� நா�க�� எ�ப� ���கா� ��ைடக� ���
ெபா����ட� தயாரா��. ��தா� �ற�த �ழ�ைத �ல��க� �த�� ெப�ேறா�கைள
ஒ����ப� ேபா� ேதா���; அ� ��யதாக இ���� வைரதா�. ��த��க�� உத�யா�
ஒ�வார� (அ) ப��நா�க�� க��ைப�� ��ய ��ைடக� வ�� வளர� ெதாட�����.69

இ�ேபால ெப� �ல�� ��� அ�ல� நா���ைற உற� ெகா�ளாம� ��� ெபா����. ��
��ைடகைள அைன�ைத�� ெபா��� ���த�� உற� ெகா�ள� தயாரா� ���.
�ல��க� �க��ற�த �ைற�� இய�ைக�ேலேய அைம�த ���க� க���ப����
உ��யா��. �ல��க� ���க� எ�� கவன� ெகா�ளாம� ேவ��ெபா��கைள
பய�ப���னா�, அவ��� ��ேன ம�த�க�� ������� மைற�� ேபாக
ேவ��ய����� எ�பைத ந��� எ�தைன ேப� உண���ெகா�����றா�க�?

�ல��க�� பராம���
�ல��க� த� இன�ைத சா��த ம�ற �ல��கைளேய உணவாக� ெகா��� த�ைம ெகா�டைவ.
எனேவ அவ�ைற ��� ெபா��த��, த��த�யாக ���க�� அைட�� ைவ�� வள��க
ேவ���. ஒ�றாக ைவ�தா� தம���ேளேய ச�ைட��� ம������.
�ல��க� ெவ�ேய ெத���ப�யான ���க�� அவ��� வைகைய� ெபா��� அைட��
ைவ�கலா�. ���க�� கா���காக ���� �� �ைளக����, உண��� ���கைள உ��ட�
ேதைவயான அள� ெப�யதாக �ைள����, அ��ைள�ைன ப���� ���னா�
அைட��ைவ�க ேவ���.
�ழ�ைத�ப�வ �ல��க� ���க�� லா�வா�கைள உ���. �� வளர, வளர ���க� ம���
கர�பா� ���கைள உ�ண� ெதாட���.
இைரகைள ைவ������ ���கைள ந�� சலைவ��� ம��� த��� ெகா�� ��த�ப���
ெவ��� காய ைவ�கேவ���.
ஓரள� வள�����ட �ல��க�� இட��� த��� (அ) எ�ெணைய ைவ�தா� எ���க��
வ�ைகைய� த���க����. வய� வ�த �ல��க� உண� உ��வத�� ��ேன அைவ உற�
ெகா�ள அ�ம��க ேவ���. �ல��க� அைற ெவ�ப�ைலைய� ெபா���� ெகா�ள� ��ய�.
உண�
பா�ெபா�, ந��தர அள�லான ப������, த��ேரா� கல�� ெகா�ளேவ���. �ன��
ஒ� �� கர�� பா�ெபா� ேச����ெகா�ள ேவ���.
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�ேரா���யா லா�வா:
கா�ப�� ேகா�ைம மா� ம��� ந��தர அள�லான இ� ெவ�ல����க� இவ�ைற இ�
�வைள ��� ேவகைவ�க ேவ���.
மர� அ�ல� இ��� வைலக� ெகா�ட ெப���� ேம���ய உணைவ��, ����ைன��(ஈ)
�� ��ண��� ைவ��, ���� ைவ�கேவ���. உண�� ���க� ��ைட������.
�ைரேபா�ய� லா�வா:
ஒ� வா��� ரைவ (அ) ைமதாைவ உ���� வா��� ���� கா���காக �ைள�ட
ேவ���. �� ��� �ைர ைமதா (அ) ரைவ�� ��� வர ேவ���. ேதைவயான அள�
���க� உ�வான �� அதைன எ����ெகா�ளலா�.
கர�பா� ���க�
வா��� கர�பா� ���கைள உ���� கா���காக ெப�ய �ைளக��� அைவ ��
வைல���ன�களா� அைட�க�படேவ���. �ல கா�த� ���கைள� ெச���தாக வா���
ைவ�தா� அைவ அ�� ஏ� ��க உத�யாக இ����.
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�தைல�ப�டாள�ேதா� ேபா�

�ச�ப� மாத� நா� ெவ�நா�களாக ஆ�� ��வ�� எ��பா��� ஏ��� கா����த வா���
�க�மா எ�� மன� அைல�����த �க��� நைடெபற இ��த�. மாம�ல�ர�����த
�தைல� ப�ைண�� ெச�வத�கான இ��க�ட ேவைலகைள� ெச�ய� ெதாட�����ேத�.
�தைல�ப�ைணைய கவ���� ேரா�ல� ��ேடக� எ�� �க�ெப�ற பா�� ���பவ���,
நா� அ�ேக வ�� த��வத�� அ�ம� ேக�� அ�பா ��� மாத�க��� ேமலாக க�த�
எ��� ெகா����தா�. க�த�க��� எ�த ப��� வ�வதா��ைல. ேரா�ல� அ�க
பயண�க� ேம�ெகா�பவ� ேம�� �ல��க� ெதாட�பான ப�க�� ���� �ட���
ஒ�வ��� க�த� ப���, அத�� ப�ெல�த ேநர����மா எ�ன?
�����த ஈ�பா��, ஆ�வ�� ெம�ல வ��� ஏமா�றமைட��, �ைறேவறாத பயண�ைத
�ைன���ெகா������ ேபா�, ��� ெஜ����� த�க உத�ய �லதா �வா�நாத�
அவ�க�, தன� த�ைக மாம�ல�ர��� வ��பதாக�� அ�� த���ெகா�ள ���மா எ��
அ�பா�ட� ேக�����றா�. ெதாைலேப� அைழ��� அைன��� ஒ��கைமவானதாக�
ேதா��ய�. மேனா மாமா ������த ேபா� இ�த தகவைல� ��ய அ�பா�� �ரைல�
ேக�ட�� �������தப�, அ�ேபாேத �ள�ப ��� ெச����ேட�.
மேனா மாமா�� உற�னரான பா� �தைல�ப�ைண�� �ச�ப� ஒ�ப� அ�� அ���
ைவ�தா�. அ�� இ��த அ��தமான ஒ� மாத�ைத இ��� மற�காம� �ைன�
ெகா����பத�� ஒேர காரண�, அ�ேபா� நா� ஆ�ம�த� ேபா� கா��� வா��ேத�
எ�பேத. ����ம� ப��ைக�� �� ���ப ேவ�� இ��த ேபா�, எ�ைன
�தைல�ப�ைண�� இ��க���க� எ�� நா� அவ�க�ட� ெக��, அவ�க� அத��
அ�ம� த�த� ஏழாவ� ெசா��க��� இ��ப� ேபா� எ�ைன �த�கைவ�த�. மா�� மாத� நா�
���� �தைல�ப�ைண�� (��� நா�க�) ெச�ற ேபா� அ� �தைலக�� இன�ெப��க
காலமாக இ��த�.
மாம�ல�ர��� உ�ள �தைல�ப�ைண ெச�ைன�� இ��� ��ப�ேத� �.� �ர�
ெதாைல�� இ��த�. �க�ெப�ய இடமான ப�ைண கட��� ��� ��ேன அைம����த�.
�தைல�ப�ைண�� ஆ�ர�கண�கான �தைலக� வா��� வ�தன. அவ���கான இ���ட�
��க� ப�ேவ� அள�க�� ெவ�ட�ப��, ச�வான �வ� �ல� ெவ�ேய வ�� த��� ப�க
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ஏ�பா�க�
ெச�ய�ப����த�.
ெச��ெகா����தன.

ச�வான

�வ���

��ய���ய��

�தைலக�

�ல ெப�ய �தைலக� த��த�யான ��களா� ���க�ப�� இ��தன. ெபா�வாக ஆ�, ெப�
என இ�பா� �தைலக�� த��த�யாக� ���க�ப�� வள��க�ப�� வ�தன. ���
�தைலக� உ���ட பல ��� �தைலக�� ெப�ய ேவ� ஒ��னா� ���க�ப����தன.
�தைலகேளா� பா��க���� ����ட�த�க கவன� ெச��த�ப�� வ�த�. பா��க�� ��
த����ய� ெகா�ட இய��ந� ேரா�ல� ��ேடக�, அ�ய�ப�வேத பா�� ம�த�
எ��தாேன! ெச�ைன பா��� ��கா ெதாட�� பல ஆ��க� ஆன ேபா��, அவ�� ெபய�
இ�வா�தா� வழ�க�ப��ற�. �தைல�ப�ைண�� ெப�ய பா�� வைளக� உ�வா�க�ப��,
ப�ேவ� வைகயான பா��க� அ�� வா��� ெகா����தன. பா��க�� ந�� இ�ள�களா�
எ��க�ப�� அைவ வள��க�ப���றன. பா��க�� ப��ைய பா�ைவயாள�க� ����பா��க
த��க�டண� ெச��தேவ���. ந���த�ைம ெகா�ட பா��க� ( ராஜ நாக�) பாைனக��
த��த�யாக அைட�க�ப�� அைறக�� இ��தன.
�தைல�ப�ைண�� வைளக�, ேவ�க� ெகா�� ���க�ப�� கட� ஆைமக� ம��� ��
ப�ைண�� இ��தன.
வளாக��� ஒ� �ைன�� �லக� ஒ����த�. அ�� �ழ� ம��� உ��க� ���த
��தக�க�, மாத இத�க� என �ைற����தன. இத�� அ��தா�ேபால �தைல�ப�ைண��
ஆரா��� ெச�பவ�க�, ����ன�க� த��� ெச�வத�கான ������க� இ��தன. நா�
ெச����த சமய� ெவ�நா��ன� �ல� அ�ேக த�����தன�. த��வத�கான ������க�
ஒ� ப��ைக, ேமைச, நா�கா�, ��ய� அைற, க�வைற எ�� எ�ைமயாக��, ேதைவயான�
ம��� ெகா�� அைம�க�ப����த�. நா� அ�த அைறக�� ஒ��� த���ெகா�ேட�.
இ�ள�க�� ������க� பா��� வைளக��� அ�ேக அைம����தன. ப�ைண��
�ர�தர ப�யாள�களான இய��ந�, �ைண இய��ந� ம��� �ற�� ��க� வளாக���
ெவ�ேவ� ப��க�� அைம����தன.
ப�ைண�� த�����த கால��� பல ம�த�க�� ேதாழைம�� அ��� �ைட�த�.
ப�ைண�� இய��நரான ேரா� எ�� அைழ�க�ப�� ேரா�ல� ��ேடக�, அவர� மைன�
ைச� ��ேடக�, அவர� மக�களான ச��, ம��� ���, �ைண இய��நரான ேகரளாவா�யான
ேராைம�, அவர� �ைண� ம��� அவ�கள� மகனான தர�, ெப�க��வா�யான ெஜ�� ம���
பல�ட�� பழ�� வா���� �ைட�த�.
�தைல�ப�ைண�� என�க��க�ப�ட �த� ேவைல இர�� அ� �ள��ள ெதா��ேநாயா�
பா��க�ப�ட கட� ஆைமைய பராம��ப�தா�. அத� கா�� ம��ைத� தட� க���
ேபா����ேட�. �� இேத ���ைசைய� ெதாட��� ெச�ேத�. �� அத�� உணவாக
��ைடேகாஸூட� ��� அ��ேத�.
கட� ஆைமகைள� ெதாட��� உ���க��� உதவ� ெச�ேற�( எ.கா உ��� உ���ட73

�ல��க�). ப�ைச �ற உ��ைப ைகயாள ேந��தேபா�, ஆ�ச�யேம�ப�ட�. அ� எ�வள�
ெப�ய� எ�றா� அத� வாைல�ெகா��, அத� உடைல இர�� ��� �ைற அள���டலா�
எ�ற அள��� இ��த�. தைல����� வா�வைர இர�டைர ��ட� �ள� இ����.
��டகாலமாக ப�ைண�� உ�ள �ல�� எ�பதா� எ�தாக பழ�� த�ைம�ைடயதாக
இ��த�. ��ைமயான ரக�கைள��, �ழல� ��ய தைல ம��� வா�ைன� ெகா����த�. �ல
சமய�க�� �ற�� ����ன�க� வ����தா�, உ��ைப� ���� ெச�� உ���தா� ேபா�ற
உடைல� ெதா��ணர� ெச�ேவ�. �ைண இய��நரான ஹா� ��ய�தா� எ�ைன
ஆ�ச�ய�ப���ய ெச��, உ������ எ��ைடய வய�தா� ஆ�ற� எ�ப�தா� அ�.
�ல சமய�க�� ெப�ய உ���கைள�� ைகயாள ேந�வ���. அைவ பல� வா��த உடைல��,
��ய நக�கைள�� ெகா�� க����ட���ய அபாய� �ைற�தைவ. ஒ�ெவா� �ைற த�
வைள����� த����� ேவகமாக� ெச��� ேபா� ���க �ய�றா�, எ�������
�க��ரம�ப�� க������ த���ேப�. த����� ெச��� �� அவ�ைற� �����ட
ேவ��� எ�� ��ன� க��� ெகா�ேட�. அவ��� வ�ைய ம��� ���க �ய���தா�
தைலைய அைச�� வாைல ���யப�, ந�ைம எ�ச���� �தமாக ������. அேதா� அைவ
ேவகமாக ஓ� மர��� ஏ���டா�� ந�மா� ஒ��� ெச�ய��யா�. �ைர�ேல அைவ பய�த
இய��ைடயன எ�பைத��, ��� அவ�ைற எ��� ����ட ���� எ�பைத��
அ���ெகா�ேட�.
�தைல�ப�ைண�� ப�ேவ� �ல��க� வ��பதா� அைவக��� ஏ�ப வள���, அள�,
வைக எ�பைத� ெபா��� எ�க��� வைளக� உ�வா�க�ப���றன. ஒ�ெவா� வைள���
�� இ��ப� அைவ ���க��, ���பத�கான ேதைவகைள �ைறேவ��� ெகா�ள�தா�.
�தைலக��� �ற�தெவ�யாக ���ைல இ����. உ���க��ேகா ����� மர�க� ���த
�ழ� அைம�க�ப���ள�. அவ��� ஏ� அமரேவ இ�த வச�க� ெச�ய�ப���ள�.
அவ��� வைளக� இ���� ப��க�ேல மர�க�� �ைளக� ���� ��வதா� அைவ ேவ�
மர��� �ைளக��� தா�� ெச�வ� இ�ைல. �க உயரமான �ைளக���� ெச�வ��ைல.
��ைட���ள ெப�ய உ���கைள� ���க, இ��� அள� �ைற���ள ��� அத� தைல (அ)
உட� (��� அைவ அ�க� �ைட�ப��ைல). அத� வா� ைக�� த���ப�ட�� ெம�ல அதைன
உய���, அத� க��ைத� ���� ெம�ல ��கேவ���. அத� க��� ெப�ய� எ�பதா�
அதைன� ���வ� �த�� க�னமாகேவ இ��த�. �ல��� அத� வாைல �ைர�� ����,
அத� க�ைய� த���க, நா� ந� �ழைல �ட ேவகமாக ெசய�ப�� க��ைத� ���கேவ���.
ஒ� �ைற மர�����த உ���க� �ல ேதைவ�ப�டேபா�, ப�யாள� மர��� இர�� மா�
உயர�����த அவ��� ஒ�ைற ��ட ��� ஒ��னா� த���ட, அ�வள� உயர������
���த உ��� எ�த� காய�� படாம� ேவகமாக ஓட�ெதாட��ன. ஒ�நா� ெஜ��
ஆணழகனான ���ட� ப��ைய வைளைய���, நக����கா�� பா��ேபா�! எ��
சவா���டா�. �த�� உ���� வாைல� ���தா��, �ற� க�� �ரய�தன�கைள� ெச��ேம
�லா எ���க� இ�� ெந�ய ��லா� ஒ� அ��ல� �ட அதைன அைச�க ��ய��ைல.
காைல ேவைளக�� �தைலக�� வைளகைள ��த�ப��த ப�யாள�க�ட� எ�ைன��74

இைண���ெகா�� ேவைல ெச�வைத அ�ப��� ெச�ேத�. �தைலக�� வைள��� ெப�ய
���க�ட� இற��, அவ�ைற �� �ைல�� ���� ெச�ேவா�. �தைலைய க��
��த�ப���ய ��� எ���க� �ைற�த இைற���ைன உணவாக அ��ேபா�. ஆ�
ப�யாள�க� �தைலகைள ����� அைழ��� ெச��� ப��ைன� ெச�வா�க�. ��
அ����த �������, நா�� ெப�க� அவ��� உண���ைடக�, வைளகைள� ��த�
ெச�வா�க�. �தைலக� அவ�ைற நா�க� ���ைல�� அைழ��� ெச�வைத ெப���
������ற� எ�பைத அைவ எ�க��காக கா������ �ைற�ேலேய ெத���. �ல
சமய�க�� �தைலக� �����தனமாக ஓ� த� சக ேதாழ�கைள� பா��க�� ெச�����. நா�
இ��த சமய��� �தைல� ப�ைண�� ஏழா�ர� �தைலக� வள��க�ப�� வ�தன.
�தைலகைள ஓ�ட������ ம�ெறா� இட���� மா��� ப�க�� ஈ�ப�����ேற�.
அைன��ேம சாகச அ�பவ�தா�.
ஒ�நா� ேரா� ம��� ஹா� என இ�வ�� ெப�ய கா�ய� இ� �தைல ஒ��ைன அத�
வைள����� மா�� ேவெறா� வைள�� ெகா�� ேபா� �ட ��� ெச�தா�க�.
இன�ெப��க கால��� ேபா� ம�ெறா� �தைலேயா� ச�ைட��� அத� ேம�தாைட
உைட�� ேபா���ட�தா� காரண�.
சாதாரணமாக �தைல�ைன� ���க ந��ர��ைன ஒ�த க�� ஒ��ைன அவ��� �� ��
அைவ மா���ெகா�ட�� இ��கேவ���. ந��ர� மா���ெகா�ட�� ப������
ப�ைன�� ஆ�க� �தைலேம� அம��� �����ெகா�ள ேவ���. ��� இ����
�தைலைய� ���க இ� �ற�த வ�யா��. அத� வா� ர�ப� வைளய�களா� க�ட�ப��
இ��கேவ���. அவ�ைற ஏ��� ைவ�� க��, இடமா�ற� ெச�யலா�. சராச�யாக
வள���யைட�த இள� வய� �தைல இ���ைற�ப� �ேலா எைட�ைன��, இர�� (அ)
��� ��ட� �ள��ைன�� ெகா������. ���க ப�ைன������ இ�ப� ஆ�க� வைர
ேதைவ�ப�வா�க�.
�தைல�ைன �� ��ைட�� க��க�, ர�ப�வைளய�க� ெகா�� ������ட��, இவ�ைற
கைட�யாக ������ ைத�யமான ம�தைன க�������களா? அத� வா� க��ைன
அ���த�தா� ெத���. நா� ���� பா����ேபா�தா� ெத���. த� ����கான ���ைர�
ெப�வத�கான �ர�� ஓ�ட��ைன�� தா�� ஓ��ெச�� பா�கா�பான �ல�ைத
அைட����பா�.
கா�ய� ஆ� �தைலைய ம�க� இன ெப� �தைல�� வைள�� மா��ைவ�தேபா�, ஹா�
ந�கலாக, ‘’� எ�ன �ைன��றா�, நம�� ��ய காம� ��� �ைட��மா? எ�றா�. �தைலக� த�
இன����ள ெப��தைலகேளா� ம��ேம இைண ேச�வதா�, கா�ய� �தைல��, ம�க�
�தைல�� ஒ�� ேசர வா��ேப இ�ைல. காய�ப�ட அ�த �தைல ஓ�ெவ��க��, காய�க�
�ணமாக�� அவ�ைற அ�த வைள�� ெகா�� வ�ேதா�.
ம�ெறா� �ைற ஜா� 3 எ�� ெபய�ைடய ஆ��தைல�� ெப� இைண ேத�� படல�
ெதாட��ய�. ப�னா� அ� �ள��ள, உலகள�� ��� (அ) நா�காவ� இட����ள �க
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�ளமான உ���� �தைல ஆ��. அதனா�தா� ெவ�ைளய�கைள� ெகா�� ���� �றா ப��ய
பட��� ெபயரான ஜா� 2 ைவ ஒ��, ஜா� 3 எ�� ெபய�ட�ப�ட�.
ஜா� 3 தன� எ�ைல��� வ�� �தைலக� என எ�வாக இ��தா�� ெகா����� ஆ�ேராஷ
�ண��னா� த�யாக வ��� வ�த�. ஜா� 3 � வைளைய ��த� ெச�ய� ெச�றா�, ���
இ��தா�� எ�கைள� தா�க ஓ� வ�வா�. நா�க� அவ��� அ��த உட�ப���கைள �ட
அவ� எ�க��� அ��த� அ�க�. �தைல�ப�ைண�� வ�� ப�� ஆ��க���� �ற�,
அவ��கான �ைண�ைய� ேத�� ேநர� வ�த�. எ�ேர உ�ள ெப� �தைலக�� வைளைய
எ���பா��க ச�வான �வ��ைன எ�� எ�� பா��� �ய�� ெச��ெகா����தைத�
பா��த��தா� அவ� தயாரா���டா� எ�� ����� வ�ேதா�.
ெப� �தைல�ைன� ���� அதைன ஜா� 3 � வைள�� ��� எ�ய ��ப��ேபா�, நா�
அதைன� ேசா��� பா��க ����வதாக� ��ேன� (�தைலக�� பா�ற� ���� அ�ய
����ய�தா� காரண�). �தைலைய� ெதா�� ேசா����ேபா� உ��ைட வ��லான
ஆ���ைப உண��ேத�. ‘’இ� ஆ� �தைல’’ எ�� க��ேன�. ‘’��சய� இ��கா�’’ எ��
ெஜ�� தாேன ேசா������, ‘’ஆமா�, ேரா� இ� ஆ�தா� எ�� ��யவ�, எ��ட� ‘’ரா��
இ�த �ஷய��� � சா��ய�தா� ஆ��ட’’ �� ���தா�.
�தைலக�� ெவ���ற� ேதா�ற�ைத ைவ�� யா�ேம அைத ஆணா, ெப�ணா எ�� ���ட
��யா�. �தைல� ப�ைண�� �����ட வள����ைன �தைலக� எ��ய�� அவ���
பா�ன�ைத ப�யாள�க� ���� ைவ�பா�க�. அத� உட��� அைடயாள� �� ேபாட�ப��
எ�றா�� ��ய �தைலக�� ப�யா�க� அைடயாள� ேபா�வ�� தவ� ெச�� ���றா�க�.
அத�� உதாரண� ேமேல நட�த �க���தா�. எ�னா� அ�த �க���ைய க�பைன ெச�� �ட�
பா��க ��ய��ைல. ெப� �தைல எ�� ஆ��தைலைய� ��� ஜா�� வைள��
�����தா�, ஜா� அவைன �ல ெநா�க�� ��� ��டாக ெவ�� எ�����பா�.
அ�த �க������ �ற�, �தைலகைள உட���யாக ெப�தானா எ�� ஒ��ைற�� இ��ைற
ேசா���� பா��க ஆர���ேதா�. ெப� �தைலக� எ�� ந��ய �� ஆணா���டா�,
�ைலைம ேமாசமா���ேம! பல �தைலக� ��ைட�� ஆழமான இட���� ேபா���வதா�
எ�ப� அவ�ைற� ேசா��ப� எ�� �ழ�பமாக இ��த�. ������ �தைலக� ெவ�ேய வ��
�ல��� இ����ேபா� �����டலா� எ�� ேரா� ெசா�னா�. ஆனா� அ� அ�வள�
எ�தாக அைமய��ைல. எனேவ ேவெறா� ����� வ�தா�.
�ல இ���� கத�கைள இைண�� ந�ல அட��� ெகா�ட வைல�ைன ���க ��மா�
அைம�ேதா�. அ�த இட��� �ைர இ��� வைலக����ளான இட��� �ைற�ேதா�. இ�ப�
ெச�தா� ��� உ�ள �தைலக� �ல���� வ�� எ�� ந��ேய இதைன� ெச�ேதா�. ஆனா�
ேயா���� ேபா� �ற�த ��டமாக இ��த�, நைட�ைற�� ���ைல��ேபான�. �ல���
இ��த �தைலக� அைன��� �� ெகா�� �ைற����த இட���� வ�� த�க����
ச�ைட�ட� ெதாட��ன. ஒ� �தைல எ� சக ப�யாள�� ைகைய�� க�����ட�.
�தைலக� எ� கால�ேக இ��� வைலய�ேக இ��த� அ����யான அ�பவமாக இ��த�.
�ரம�ப�� �ய�� ெச�த ேவைல�� ப�ேதா��ைய� ச���த� வ��தமாக இ��தா��,76

�ல�����த �தைலக����� ஒ� ெப� �தைலைய ஜா��� ேத��ெத��க �ய�ேறா�.
ஜா��� இ�வள� ஆ��க� க��� ஒ� ெப� �ைண �ைட�����ற�. அவ� ஜா�� �ள�,
அகல� எ� இர���ேம பா�தா� இ��தா�. ஜா� ���த எ��பா��� (அ) இய�பாகேவ
ஆ�க��� இ���� ஆ��ர��� உண�� என எ�வாக�� இ��கலா�, நா�க�
அ�ய��ைல. அவைள த� தாைட�� �ேழ ைவ���ெகா�� ���தா�. �தைல�� இைற��
�ைவயாக இ���� இ�ைலயா எ�� �����, எ�ேபா� ேவ��ெம�றா�� அவ�
ெகா�ல�படலா� எ�� தர� எ��பா��� கா����தா�. ஆனா� அவ� �ைன�� ெபா�யான�.
ஜா�ட���� �ல காய�கேளா� த����� ெகா����டா�. அ����� அ�த ெப� �தைல
�ைர��, ஜாைஸ�� �ேள� ேநா� ��� ேபால ஒ��� ைவ����டா�.
���, �தைல�ப�ைண�� இர�டாவ� �ைறயாக வ�தேபா�, அ� இன�ெப��க காலமாக
அைம����த�. ��ய வைளக� �னச� ேதா�ட�ப��� ெகா�ேட இ��தன. ஒ�ெவா�
வைள�� ந��தர அள��ள �ைட ஒ��ைன ஒ����தன. சாதாரண� ேகா���ைடைய�
கா���� �தைல�� ��ைட ��� மட�� ெப�யதாக��, எ���ைக�� ��ப�����
��ப�ைத�� வைர��� இ��தன. ெப� �தைலக� த� ��ைடக��� காவலாக அ�த
இட�ைத ��� ���� நகரா� இ��ததா� அவ�ைற ���ைல�� ெகா��ேபாக� ெச�ேத
அவ��� வைளைய� ��த� ெச�ய ேவ��யதா�� ேபான�.
�தைல�ப�ைண�� ��தாக ஒ� �ர�சைன தைலெய��க� ெதாட��ய�. ம�க� வைக
�தைலக�� எ���ைக க�சமான அள� அ�க��க� ெதாட��ய�. இ��ைற ��ைட���
அைவ கா��� ��ைட��டா�, ெப��பாலான ��ைடக� அவ��� எ��களா� அ��க�ப��
ெசா�பேம த��� �ைழ���. ஆனா� ப�ைண�� அைவ ெசய�ைகயாக இன�ெப��க� ெச��
��ைடக� ெபற�ப�வதா�, ��ைடக� அ�வத�கான வா��ேப இ�ைல. ப�ைண��
இன�ெப��க �ைறக� அைன��� உடன�யாக ����ைவ�க�ப�டன. இதனா�, அ�தைன
��ைடகைள�� நா�க� காைல�ணவாக சாைஸ ேமேல ஊ�� உ�ெகா�ள�ெதாட����ேடா�.
��ைடக� பல�� அ�ப�ேய உ���க��� உணவாக வழ�க�ப�ட�.
�ல ெபா��க�� இ�ள�கேளா� ேச��� பா��கைள� ���க� ெச�ேவ�. பழ���களான
இ�ள�க� பா��கைள� ���ப�� �க ��பமான ேத����� வ�ைம�� ெப����தா�க�.
இத�� ��� ேதா� ெதா��சாைலக��காக பா��ைன� ����� ெகா��������றா�க�.
அத��, அர� தைட ���த�� அவ�க�� வா�� �க�� த�மா��ேபான�. இ�ள�க�
�வசாய� ெச�ய �ல� இ�லாதவ�க�. �வசாயேமா, �ற வ�கேமா அ�யாதவ�க� ஆவ�.
�தைல� ப�ைண ெதாட��ய ��, ���ப�� அவ�க� வாழ வ� �ைட�த� எ�றா� அ�
ம�கைள� கா�பா�ற��, பா��� ந��ைன� ���� எ��ப�மாக எ�� அவ�க��
ெசய�பா�க� ெப��� மா������தன.
கட�பாைர, �ல ���ைபக� என இ�ள�க� த�ைம தயா�ப����ெகா�ள பா��க� இ����
வா��பான �த�க� ேபா�ற இட�க�ெல�லா� �ழா�யப� பய��ேதா�. கட�பைர ���
�ஷய�க���� பய�ப��ற�.
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��கல �ள�ைக அேதா� க�� வைளைய� பா��கலா�.
வைளகைள� ேதா�ட ����
பா��கைள எ��� ைகயாள ����.
இ�ள�க� ம��� நா� என ெவ�ேய ெச���ேபா� பா��க�, க��ேத� இவ�றா� பா���
ஏ�படாதப� ெச���கைள அ���ெகா�� �ள��ேனா�.
இ�ள�க� பா��ைன ம����லாம�, எ�கைள�� ���ப��� ைகேத��தவ�க�. வய�
ெவ��� ப��கைள அ���� எ�க� த� வைள�ைன வர��க�� ஓர��� அைம��
ெகா������. வைளக�� எ�க� ேச��� ைவ������ அ�� ேபா�றவ�ைற எ���
அத�ட� எ��� இைற��ைய�� ேச��� உ�பா�க�. இ�த ேவ�ைட �ளமானதாக��,
ெவ�ைம ���ததாக��, ேசா�� த�வதாக�� இ��த� எ�ற ேபா��� இ� ேபா�ற
அ�பவ�கைள ேவெற��� நா� ெப����கேவ ��யா� எ�பைத ��ன� உண��ேத�.
இ�ள�க� பா��கைள எ�ப�� ைகயா�வ� எ�பதைன�� க��� ெகா��தா�க�. இ��யா��
காண�ப�� ந���த�ைம வா��த பா��க� நா��ைன�� ைகயாள� க���ெகா�ேட� (எ.கா
க�ணா� ��ய�, நாக பா��, மைல�பா��, க����ய�).
பா��க� பா�கா�பாக பாைனக�� அைட�க�ப�� அத�கான த� அைற�� ப��ைகயைற
ேபால ேதா�றம���� இட��� ைவ�க�ப����தன. ெவ�ேய உ�ள பலைக�� ‘அபாய�
பா��க� ெவ�ேய உ�ளன’ எ�ற வா��ைதகேள அ�� �ைழபவ�கைள அ����� த��க
ேபா�மானதாக
இ��த�.
ஆனா�
உ�ைம��
பா��க�
அ�����ட�ப�டா�
ப�யாள�க�� ேம�பா�ைவ��தா� இ����. எ���க�ட���� பா��கைள பா�கா�க ��
கா�வா� ஒ�� அைற �� ெவ�ட�ப����த�. உ�களா� ந�பேவ ��யா�; ஆனா� உ�ைம
எ�னெவ�றா� பா��கைள எ���க� அ���� ��� எ�����டா�� ��� வ�லைம
ெப�ற�. அத�காகேவ கா�வா� �லமான பா�கா�� ேதைவ�ப��ற�. அைற�� ெவ�ேய
ஒ�� (அ) இர�� ��ட���� �ற�, ��ய �வ�, ஒ� ��ட� உயர� இ����. பா��கைள
அைழ��� ெச�� கா�வா�� �� அ��த� ெச�����, அவ��� பாைனகைள� ��த�
ெச�ேவ�. இ� ேபா�ற ப���கேள எ�ைன பா��கைள ைகயா�வ�� எ�ைன ேம�பட�
ெச�ய உத�ய�. ெபா�வாக, அத� வா�ைன� ைக�� �����ெகா��, பா��� ெகா����
�ல� அவ�ைற ைகயாள ����(பா��� ெகா�� ஒ� �ைன�� ெகா�� ேபா�ற அைம�ைப
ெகா������).
எ�ேலா�� �தைல� ப�ைண�� ெசலவ��த கால�ைத� ப������ேபா�, ேக�க�ப��
மாறாத ேக��க�� ஒ�� க�ப�����றாயா எ�ப�தா�. ��சயமாக, பல�ைற அைன��ேம
�ப�தாக�தா� அவ�ைற� ெப�ேற�. �ல சமய�க�� அ�த� தா��தைல, க�ைய� க���
ெகா��� �ைன��� ஏ���ெகா�����ேற�. ஒ� �ைற பா�� ஒ�� எ� ����
க�����ட�. அைத� த��க �ய�றேபா� ேரா� அைத� பா������, எ� ச�ைட��
ப�����த ர�த�ைத� கவ������ ‘’அைரம� ேநர�தா� �ஷ� இ���� கவைல�படாேத’’
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எ�� ��னா�. பா��� க��னா� வ���ைல எ�றா�� ர�த� ��காம� மாநகரா�� ����
�ழா� ேபால ெசா��� ெகா�ேட இ��த�. எ�ைன� க��த பா�� ந���த�ைமய�ற�
எ�பதனா� த���ேத�.
இ�ெனா� க� ப��ய �ைன� எ�னெவ�றா� ��� �தைலைய �ைக�பட� எ����
ெகா����தேபா� அ� ��� வ�� எ� ைக�� க�����ட�. ேயா���� பா��க�, மர�
அ���� ர�ப� ேபா�ற ப�களா� க�ப�டா� எ�ப������ எ��? ஆனா� க��த� நா�
����� �தைலய�லவா! அதனா� நா� ம����ேய அைட�ேத�.
ெஜ�� ���� வ����த பா��க��� இைரயாக �வ� ப��கைள எ���� ெச���ேபா�, அைவ
எ�ைன� க��தேபாெத�லா� ஊைமயாகேவ இ��ேத�. ஆனா� பய� எ�ைகக�� �ைற��
வ���ெகா����த�. �ேன�� எ� ைக�� பா�� க��த க��னா� க�கார� �ட
க�ட��யாம� �ரம�ப�ட �ைன�க� மன�� அைலய��தன.
�தைல�ப�ைண�� �ைனவாக நா� எ���� ெச�ல �ைன�தேபா� �வ���கா� ெகா�ட
கட� ஆைம க��த�� எ� சைதைய எ�னா� ந�றாக பா��க ���த�. க�ப�ட கர�ைத எ�த�
ப���� �லநா�க� பய�ப��தேவ ��ய��ைல.
�ைளயா��� ேபா��க�� ெவ��� ெப�றவ� ெப�ற ப��கைள ஒ�த க�க��
ெப��ெதாைக�ைன நா� ெப�����ேற�. உ�ைம�ேலேய இ� ��டா��தனமான
��தைனதா� (�ல க�க� க�ைமயான வ�ைய� த�தன). ஒ� ��ய �க��� �ைன���ள
ெதாட�பானவ�ைற அைன�ைத�ேம ெவ��ெகா�� வ��ற�. க�க�� �� ெகா����த பய�
அ�க நா�க� எ�ேனா� இ��க��ைல. ஊ�வனவ�ைற �க� கவனமாக ைகயா��
��ென�ச��ைக நடவ��ைககைள க����ேத� எ�பேதா�, நா� �க� க�ைமயான க�கைள
ெபற��ைல. ேம�� க� ப�டத�கான மா�� ம���, ���ைச ப���� அ�����ேத�.
நைட�ைற அ�பவ�கைள இ��� ெந���� க�க ெப�ய �லக� ஒ�� ப�ைண�� இ��த�.
�தைலக�, பா��க�, உ���க�, கட� ஆைமக� என பலவ�ைற� ப���� ப��ேத�. நா�
ஒ�ைற�ப��ய தகவ�கைள� ேத��ேபா� அவ�ைற நா� க���ெகா�ளேவா (அ) பா��கேவா
அ�� வா��� �ைட����� எ�ப� என�� ம���� த�� �க�வாக இ��த�. ேம�� நா�
க���ெகா�ட இைவ எ� தைல����� அ���ேபாக நா� இவ�ைற ேத���காக மன�பாட�
ெச�ய��ைல எ�பைத�� �ற �����ேற�.
ம�ற ேநர�கைள�� ம����யாக ேவ��ைகயாக க��க வா�����த�. ஹா��� ������
ேபா� தர��� நா�� பாட�க� ேக���ெகா����ேபா�. ேரா�� ���� பட�கைள�
பா���� ெகா����ேப�. வய� எ�க�, தவைள கா�க�, ��க�, ேகா�, மா�, சா�ெல� ேக�
எ�� சா���ேவா�. ���ற��ள கட�� �������, இர�� ந��கைள� ���ேபா�.
ப�ைண�� இ��தேபா� நட�த �வார�ய �க�வாக, ேந�ன� �ேயா�ரா� மாத இத�
ராஜநாக� ப��ய பட� ஒ�ைற தயா��க வ����தா�க�. நா� அவ�க�� ����� உத�யாக
�ள��கைள ஒ��கைம�ப�, கா��க�� ேகாண�க��� உத�வ�, கா��க�� ேபா� த��
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ஓ�� தவைளகைள� ���ப� எ�� ெசய�ப�ேட�.
ஒ� ேசா�பலான மாைல� ப���ேபா� தர� என�� ��ெவ����வதாக� ��னா�.
ஓரா�டாக க�த��ேகா� தைல�� படாததா�, �� எ� ேதா�� ெதா�� ஆ�� ெகா����த�.
தர� தன�� ஒ�றைர மாத அ�பவ� ��ெவ��த�� இ���ற� எ�� ��யைத எ�ப� ���
ம��� ந��ேன� எ�� ெத�ய��ைல. நா� எைத�ப���� ேயா��காம� ‘�ைல��லாத’
�� ெவ��த� ம��� ��ய அைம��லான �� ஆ�யவ�ைற க�பைன ெச��ெகா��
அம�����ேத�.
தர���� என�� எ�ப� ��ெவ�ட ேவ��ெம�� �க ��வாக �ள�க� ெகா��தேபா�,
�லவ���� தைலயைச��, �லவ���� ஆ�ேசபைணகைள� ெத���� �� ஆேலாசைனகைள�
��னா�. க�த��ேகா�, ���, ேஷ�� �ேள�மா� ேவைலைய� ெதாட��னா�. ������ட�
எ�� �� க�ணா�ைய எ� ைக�� தர� ெகா����வைர நா� அ�ப� ஒ� ேகாரமான
ஒ�வைன எ� வா�நா�ேலேய பா�����க��ைல. க�ணா��� பா��த எ�னா� �ட அ�
நா�தானா எ�� உ��யாக� �ற ��யாதப� வா�காள� அ�ைட �ைக�பட� தர��ைன�� �ேழ
த�� தர��� ைகவ�ண� அைம����த�. ��ேகாண� ேபால �� ெவ�ட�ப��
��களாக��, ��தைல�� �� ெவ�ட�படாம� �ளமாக��, �ல இட�க� ம��க�ப���
எ�த ஒ� ரா� இைச� பாடகைன�ட�� ப� ேகவலமா���ேத�. �ற�தா� ��ெவ��த� ப��
தர���� எ��� ெத�யா� எ�ற ேப��ைமைய அ��தேபா� ச�� தாமதமா���ட�. தர�
த��ைடய �த� ேசாதைனைய ெவ��கரமாக நட�� �������றா� எ�� அ�ேபா�தா�
என�� உைர�த�.
ேவ� வ�ேய இ�லாத �ைல�� ெமா�ைட அ����ட ��ெவ���, ச�யான நா�த�� �ல�
தைலைய ம����ட� ெச�ேத�. �� இ�லாத� �த��ர உண�ைவேய த�த�. �� இ�லாத
�ைல��தா� ப�ைண�� இ��த பல �ைக�பட�கைள எ�����ேப�. பல��� இேத
ேவட���தா� ப�வா����ேப�.
�தைல� ப�ைண����� �ள��� ேநர� வ�த��, அைனவ�ட�� �ைடெப���ெகா��,
���ப வ�ேவ� எ��� உ��ய��ேத�. எ�ேனா� �வ�� கா�க� ெகா�ட கட� ஆைம
ஒ��ட� �ல கட� ஆைம ��ைடகைள��, ப�ைண�� �ைனவாக எ����ெகா�ேட�.
ேப���� இர�� பய��� ெப�க�ைர அைட�ேத�. எ� கால��� ஆைமைய ைவ�����,
அவ� �வா��க ெப���� ��ய �ைள��� ைவ����ேத�. ��ெரன அ�ைட�ெப��
கா�யாக� �ட�த�. அவேளா ேப���� கதைவ ெந��������தா�. ��� ெகா����த
பய�க��� ெதா�தர� வராம�, அவைள ��� வ�� ெப���� ைவ�தேபா�, ���தப� ஒ�
��யவ� ேக�டா� ‘’ஏ�பா வா�ட� பா��ல �ேழ �����யா?’’

கள�ப������க�
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�தைலக�
பல ���ய� ஆ��க��� �� ஏ� ம�த��� ��பாக� ேதா��ய உ��ன�களான
�தைலக�, இ�� அ�ைவ� ச�����ெகா�� இ����றன. ப�ேவ� �ைன�க� அவ�ைற�
ப�� உ�ளன. ��தளேவ அைவ ப�� பல�� அ����ளன�. இய�ைக�� இவ��� இ���
எ�த பய�பா�கைள�� த�வ��ைல எ�� எ�ண� தைல�ப���றன�. இ�த �ல��ன�க�
எைவ? �தைலக�, அ�ேக�ட� வைக �தைலக�, உ���க�.
உலகெம��� இ�ப�ெதா� �தைலக� ம��� அ�ேக�ட� �தைலக� உ�ளன எ��
க�ட�ய�ப���ளன. இ��யா�� ��� வைக �தைலக� க�ட�ய�ப���ளன.
கா�ய�� -

�� உ��� �தைலக�

ம�க��
உ���� �தைலக�
�க�ெப�ய��, அ�க ஆப�ைத�� ஏ�ப���� �தைலக� எைவ எ�றா� அைவ இ�ப�ைத��
அ� �ள� வள�� உ���� �தைலக�தா�. இ�த �தைல ம��ேம கட��, அ�க கால�
வாழ���ய ஒேர �தைலயா��. ஆ����கா�� உ�ள ைந� ந� �தைலக�, உ�� ��
�தைலக��� அ��� ஆப�தான �தைலகளா��. அ��� ேபான ம�ற ��� �தைலக��
ப�ம�க� இ��யா�� க�����க�ப���ளன.
பல ���ய� ஆ��க��� ��� வா��த ைடேனாச�க�ட� இ�த ����த ர�த� ெகா�ட
�ல��க� பறைவக�, பா��க�, ஊ�வனவ�ைற� கா���� �க ெந���ய ெதாட��ைன
ெகா���ளன. இவ��� உட���ள ����த ர�தமான�, �ழ�, ��ய ெவ�ப� என ப�ேவ�
�ழ�கைள�� சமா��க உத��ற�. �தைலக� அவ��� தாைடகைள� �ற�� ��வத� �ல�
த� உட� ெவ�ப�ைத �ைற�� �����யா��� ெகா���றன.
�தைல�� க�க�, ���, கா�க� ஆ�யைவ ஒேர ேந� ேகா��லான தைல ம��� ��ட
��ேகா� ஒ�� அைம���ளன. �ற�த க�பா�ைவ, ��ய �க����ற�, ேக��� �ற�
ஆ�யவ�ைற� ெகா���ளன. அவ��� வா� ந�ல உ��யான அைம�ைப� ெகா���ளதா�
���� ெச�ல ெப��� உத��ற�. வள��ைத மா�ற ேவக� �ைற� எ�பதா� �ல நா�க���
ஒ��ைற ேவ�ைடயா�னா� ேபா�மான�. ேம�� அவ��� வள��ைத மா�ற ேவக�ைத
�ைற���ெகா��, ���க��� பல ம� ேநர�க��� ேம� இ��க� ��யைவ. ேதைவ��லாத
அைச�கைள� �ைற�� வா�� இைவ ேதைவ�ப��ேபா� �க ேவகமாக இய�க� ��யைவ.
��ய உ���� �தைலக� அ�ேவக பா��சலாக நா�ப�ெத�� �.� ேவக��� ம��� �ைற�த
ெதாைல��� ெச��� �ற� ெப�றைவயா��.
��ய ஆ�க�, ஏ�க�, உ����, சாதாரண ���ைலக� ெவ�பம�டல �ல��� என �தைலக�
காண�ப���றன. ��� ெபா��த��, ��� �தைல இ�ப�ைத�� ெச.� ����� ��ப� ெச.�
வைர இ����. �ல ஆ��க�� �� வள���யைட�த ஆ� �தைலகளாக மா�� இவ���
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வள�����, அள�� வயைத� ெபா��தேத. ஆ� �தைலக�� வள��� ெப� �தைலகைள�
கா���� ேவக� �ைறவான�.
கா��� �ழ��, ெப� �தைலக� �� வள���யைடய ஐ������ ஏ� ஆ��க��, ஆ�
�தைலக� ஒ�ப����� ப�ெனா� ஆ��க�� எ����ெகா���றன. கா�ய� �தைலக�
��வள���யைடய ப�ெர�� ஆ��க��, ெப� �தைலக� எ������ ப�� ஆ��க�
வைர�� எ���� ெகா���றன. ெச�ைன �தைல�ப�ைண�� உ�ள ெப� �தைலக� ��
வள���யைடய நா�� ஆ��க��, ஆ�க��� ஐ�� ஆ��க�� ேதைவ�ப���றன.
சராச�யான வள���யைட�த ம�க� வைக ஆ� �தைலக�� �ள� இர�� ��ட� ஆ��. ெப�
�தைலக��� 1.6 ��ட� ஆ��. கா�ய� ம��� உ���� �தைலக�� ஆ� �தைலக�
��றைர ��ட��, ெப� �தைலக� ��� ��ட�� இ����.
இன�ெப��க கால� �ழைல� ெபா��ேத அைம�� இ���ற�. இன�ெப��க கால��� ஆ�
�தைலக� ெப� �தைலக�ட� உற� ெகா�வத�காக ச�ைட���. ேச������� கால���
���கைள ெவ�����, ���கைள ெவ�ேய ���, ஒ��ட� ஒ�� உரா��தப� ���வ��.
ஒ�ெவா� வைக �தைல��, ஒ�ெவா� �தமான ெசய�பா�கைள� ெச��வ�� (எ.கா கா�ய�
�தைலக� உற� ெகா���ேபா� அ�க அள�லான ச�த�ைத ெவ����. ஆ� �தைல ெப�
�தைல�� �� அம��� ���க��� உற� ெகா���.
�தைலக�� ேதாராயமான க��ப கால� ��ப�ைத������ அ�ப� நா�க��க� வைர ஆ��.
ம�க� �தைலக� ��ப�ைத������ நா�ப� நா�க�� கா�ய� ம��� உ���� �தைலக�
நா�ப����� அ�ப�ைத�� நா�க� வைர�� எ����ெகா���றன. ��� ெபா��ப��
�ழ�� ஈர�பத� ம��� ெவ�ப�ைல க� உ�வான நா�� இ��� ஆ��க� ெச��த���யதாக
உ�ள�.
�தைலக��கான வைளைய ��ப� ெச.� அள� ஆழமாக� ேதா�� அ�� இைலக���
அவ��� ��ைடைய ைவ�தா� அைடகா�க ஏ�வாக இ����. வைள�� ெவ�ப�ைலைய
சம�ைல�ப��த ��ைன� ெகா�� வ�� �தைல இைற���. ம�க� �தைலக�� ெப�
�தைலக� இ�ப��ெய�� ��� ெச��ய� ெவ�ப�ைல வைர��, ஆ� �தைல
��ப��ெர�� ��� ெச��ய� ெவ�ப�ைல வைர பராம����. இ�பா� �தைலக�� ���
மா�ப�ட ெவ�ப�ைல�ைன 31.5 ��� ெச��ய� ெவ�ப�ைல����� ��ப�����
ெச��ய� வைர பராம��க� ��யைவ.
�தைலக� இய�ைக�� சம�ைல �ற��� ேபாகாம� பா�கா�க உத���றன. இற�� ேபான,
அ��ய �ல��க�� இைற��ைய உ�பத� �ல�, �����ற�ைத ��தமானதாக ேபண
உத���றன. ேநா��ற, பல�னமான, காய�ப�ட �ல��கைள �தைல உ��வதா�
இைரக�� இன� வ�வான த�ைம ெகா�ட ��ய உ��கைள� ேதா����க இைவ
ப�க����றன.
வற��� கால�க�� ��ய ��க� ம��� சக�க� என �தைலக� ேதா�� உ�வா��வதா�
82

ஆைமக�, ��க� ேபா�ற உ��க���� �� �ைட��ற�. பல �ல��க� �தைலைய
உண��காக ந����ளன. வைள�த அல�ைடய �� வா� பறைவ, ம��� உ��� ஆ�யைவ ைந�
ந� �தைலக�� ��ைடகைள உ�� வா���றன. �தைலக� ேநா��த���� �ற�த
த�ைமைய� ெகா����பதா� அைவ ம���வ ஆரா����� பய�ப���றன.
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11

க���த�� ெதாட�க�

ஜனவ� மாத� ��ய அ�பவ�கைள வழ��ய�. அத�� காரணமாக அைம�தவ� ஹா��ம� �
ெசௗசா ஆவா�. ேகாவா��� ெப�க�� வ�யாக ெச��� ேபா�தா� ஹா��ம� ம���
உ�வாலா எ�� எ�க� ���ப���� ெந���ய ந�ப�க� ெப�க��� வ��ப� �ைன���
வ�த�. ஓரா�� கால� ���� வைர�லான க�ட� வைர அவ�க�� ���� த�கலா� எ��
�ைன�ேத�. �ல நா�கைள அ�� ெசலவ������� �� �� ���� எ�ப� ெப�ேறா�க��
ஆேலாசைனயாக இ��த�. ெப�க��� அவ�க� ���� த������, அ�த இட� என��
������தா�, ேம�ெகா�� எ� ெப�ேறா�க�ட� �� ����வ� ����� ேபசலா� எ��
ெபா�வான ��ட� ேபா����ேத�.
ஜனவ� மாத� ஏழா� ேத� ெப�க�ைர நா� அைட�த ேபா� ம� ஒ�� நா�ப� ஆ����த�.
�� (ஹா��மைன நா�க� அைழ��� ெபய�) ேப��� �ைலய��� த� கா�� வ�� அைழ��
ேபானா�. ������ ேபா�� வைர�� அவ� ேக�ட அைன�� ேக��க���� ப�ல��ேத�.
அவர� ���� உ�வாலா, அவ�� �ழ�ைதக� ஜூ�, அவ�� த�� ஜ�� ம��� அ�ேபா�
இ��ய கைல அைம�����த ���� சக ப�யாள� ��ம� கைல�� உட� இ��தா�.
������� சா���� ��� ேநர� ஓ�ெவ��த�� �� எ� ஆ�வ���� ச�ப�தமான
ம�த�க�, இய�க�க�, அைம��க� ���� ேபச� ெதாட��னா�. வன� ���த ஆ�வ�ைத
��னேம ச���தேபா� அவ�ட� ெவ��ப������ேத�. நா� ���� ஆேலாசைனகைள
ஏ���ெகா��, அவ� ��� ம�த�கைள� ச���� �� அவ�க� �ல� வன� ெதாட�பான
���யமானவ�கைள� ச���கலா� எ�� ��ட���த�. எனேவ �ல நா�கைள பலைர� ச�����
ேபச��, ெப�க��� உ�ள பலர� �கவ�க���� க�த� எ�� வன� ப��ய
ெதாட��ைடயவ�கைள� ச���க�� �ய���ேத�.
�� ஒ� க�ைமயான உைழ�பா���, க���பான ஆ��ய�� �ட. அவ� அ�வள� எ���
எ�ைன ����ட� தயாராக இ�ைல. ச���க� ெச�ற நப� அ�த இட��� இ�ைல அ�ல�
ெப�க��� இ�ைல எ�றா� அவ�கள� �கவ��� நா� எ�ண�ற க�த�க� எ�த ��
ஊ����தா�. இ�த ெசய�பா�க� �ல� வனவா�� ���த ப�ேவ� ��தைனக�,
அ����த�க� எ� ��கால வா���� உத�மா எ�� ஆராய உத�ன. ச�����ற நப�க� ஏ�
இய�ைக சா��த இ�த� �ைற�ைன� ேத��ெத��தா�க�? ேத��ெத��த கால��ைன� ேபால
இ��� அ�� ம����யாக இ���றா�களா? எ�� க�ட�ய �� ஆேலாசைன ��னா�.
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நா� ச����� நப�க�ட� எ�ைன�ப�� அ��க� ெச�� ெகா�� த�வத�� பல �ர�க�
அ��க� க�த�கைள �� தயா���� ெகா��தா�. எ�� மாத�களாக நா� ெச�த ெசய�பா�க�
����� க�த��� �ள�க�ப����த�. ��ய ேந�காண� ஒ�ைற�� ச���பவ�க�ைடேய
�க��த இ��ேத�.
ேந�காண�� ேக�கேவ��ய ேக��கைள� தயா� ெச�ேத�. �� ��னேம நா� ச���க
ேவ��ய நப�க�ட� ��ன�ம� ெப�� த����டா�. �ல சமய�க�� பல இட�க���
��ேக ���� ெச�வா�. �ல சமய�க�� ெச�ல ேவ��ய இட���� நாேன ��சா��
பய��ேப�.
நா� ச���த �த� நப� ��. � . பரேம�வர�பா வன��� �த�ைம பா�கா�� அ�கா�யாக
இ��� ஓ�� ெப�றவ� (Principal Chief Concervator of Forests). நா� அவ�� ��ைட
அைட�த ேபா� ம� ப�ெனா�� நா�ப�ைத�� ஆ����த�. ச���க அ�ம� ெப����த�
ம� ப�ெர�� ��ப��� ஆ��. ம� ஒ�� ��ப� வைர பரேம�வர�பா வரேவ��ைல.
எனேவ அவர� அ�வலக�����த ��தக�கைள எ���� ப���� ெகா����ேத�. ��ன�
அவ� வ�த��, என� ஓரா�� கால ெசய�பா�க� ப���� ��ன� எ��கால��� எ�ன
ெச�வ� எ�ப� ����� ேப�ேனா�.
ப�ட� ெப�ற��, ம��ய அர� நட��� ேபா���ேத��க�� ப�ேக�� த��ெப�றா�
ப���ேயா� ப��� ெப���ட���� எ�� பரேம�வர�பா ��னா�. ேவளா�ைம
அ��ய� ப�கைல� கழக� உ�ள தா�வா� (அ) ெஹ�ப�� நா�கா�� வன� ப��ய ப��ைப
ப��கலா� எ���, வனவா�� ஆரா��� ைமய� நட����ற �� ப�டய ப���க��
இைணவத� �ல� ��சய� ந�ல ேவைலவா���ைன� ெப�� �ட ���� எ�� ��னா�.
அவ�ட� ேக�ட ேக��க� அத�க��த ப��கைள�� ���கமாக �ேழ ெதா������ேற�.
ேக: பனக�க�டா வனவா�� சரணாலய��� அ�கா�யாக த�யா� வ�கா�� ���லா
சா��யமா�மா?
இ�ைல. அ�ேக சாதாரணமாக பய�கைள ���லா ����ெச�வ�தா� நைடெப��ற�. ��.
ெவ�கேட� �ைணபா�கா�� அ�கா�ைய� ச���� என� ெபயைர� ��னா� பல தகவ�கைள
அவ�ட���� ெபறலா�.
ேக: சரணாலய���கான வ��ைறக� எ�ன?
அ� ஒ� அர� ஏ�ப�����ற அைம��. அைன�� ப�க��� அத�கான ச�, தவ� எ�ப�
இ����.
ேக: வனவா�� ெதாட�பான ேவைலவா���க��� ஏதாவ� ப��� அ��க�ப��றதா?
இ��யா�� அர� இ�லாம� த�யா� நட��� சரணாலய�, ��க�கா�� சாைலக� இ�ைல.
ேவைலவா���க� ���த எ��� அர� அ���தா�தா� உ��. ெபா�வாக இ��ைற�� அ�
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ேபா�ற ேவைலவா��� ப���க� �க� �ைற�. அ�தானேத.
ேக: பனக� க�டா ��கா�� ப�யாள�க��கான ப�க� எ�ென�ன?
அவ�க�� ேவைல �ல��கைள� கவனமாக ஆேரா��யமான நல�� பா���� ெகா�வ�தா�
எ.கா உண��வ�, இ���ட�ைத ��த� ெச�வ� எ�ப� ேபா�ற ேவைலக� இ����. ம�றப�
ஆரா���, ப���க�, �ல��க� ���� �ைடயா�.
ேக: வன��� பா�கா�� அ�கா�யாக பத�ைய� ெப�ற� எ�ப�? த�க�� ���ல� ப���
���க�?
உ�கைள�ேபால�தா�. ப��ேத�. ேபா���ேத��� ேத��� ெப�� வன அ�கா�யாேன�. ��
அெம��கா��� ெச�� இ� ஆ��க� க��� வ�தேபா�, தைலைம பா�கா�� அ�கா�யாக
வன��ைற�� �ய��க�ப�ேட�.
ேக: பா��க�� ந��ைன� ���� எ��பத�காக பா��க� ��கா�ைன அைம�க ���மா?
��சய� ����. அத�கான உ�ம� (அ) அ�ம�, அ��கார� வா����டா� ேபா�மான�.
�ேன���ள பா��க� ��கா ���ைறகைள� ��ப�� உ�ம� வா�� ெசய�ப��ற�.
அவ�க��� க�த� எ��னா� அ� ப��ய தகவ�கைள� த�வா�க�.
��. பரேம�வர�பா உ�ைம�ேலேய �க�� ஆதரவானவராக��, ந��ெகா�டவராக��
நட�� ெகா�டா�. அவைர� ச������� ����� ��, இ��ராகா�� ஆரா��� �ைலய�
ம��� ெட�ராட�� உ�ள வனவா�� ஆரா��� �ைலய� ஆ�யவ���� ��னேம
அ������த க�த��� நக� �ர�கைள எ���� கா���ேத�.
ெப�க��� SMILE (Students Mobilisation Initiative for Learning) எ�� �க���ைய நட���
ச�வ� எ�� அைம�ைப நட��� ���யமானவரான ��. அ�� ேகாட�க� அவ�கைள ச���க
அ�ம� ெப����ேத�. அவர� அ�வலக�ைத அைட�தேபா� ம� காைல ப�� ��ப�
ஆ����த�. என�கான ச���� ேநர� ப�ெர�� ம�யாக இ��த�. எ�ைன� ப��ய
அ��க� க�த� ஒ��ைன அவ�ட� த�����, ��� ேநர� ேப��ெகா�� இ��ேதா�.
ெப�க��� ெசய�ப��த�ப�� SMILE �க��� ���� எ��ட� �ள��� ��னா�.
ச���ழைம மாைல ேவைளக�� சா�வ�� உ�ள �ற�தெவ� ���� பட�கைள� பா��ப�
அ� ப��ய �வாத�, �����ட ���லா, வரத�சைண, �ழ�ைதக� பா�ய� ெகா�ைம, �னவ
ம�க�� ேபாரா�ட�க� (அ) ��மண�, காத�, க�� (அ) ெப�ேறா�க� எ�� தைல��க��
கல��ைரயாட� ெச�வ� ேபா�றவ�ைற �க���வ� ப��� ��னா�.
மாணவ�க� ப�ேவ� அைம��க�� வா�லாக த���க�, பழ����ன�, ெப�க�, �ட�ற
�ழ�ைதக�, �னவ ம�க� என ப�ேவ� தர��ன�ட� இைண�� ப�யா����றத� �ல�
�ழ�� பா�கா�� ���� அ�ய ���� எ�றவ�, அ�வா� ப� ெச�ய��யாத மாணவ�க�
த�கள� ���ைற�கால��� ஒ� ெசய� ��ட�ைத வ����ெகா��, உ��� �ர�சைனகளான
86

�ழ�ைத� ெதா�லாள�, க��ட� ெதா�லாள�க�� உ�ைமக�, �����ழ� �ர�� எ�பைத�
���த ஆ��கைள� ெச�யலா� எ�பைத� ப��� ��னா�.
�� ேசாதேன எ�றா� ேதட� எ�� ெபா�� ப��ப�யான ெச�� அ��ைக ஒ�ைற மாணவ�க�
தயா��� இ��தன�. அ�� ப����� தா� க���ெகா�ட �ஷய�க� ���த அ�பவ�க�,
ச�க��ர�சைனக� ���த க����க�, க��ைரக�, பாட�க� ேக�����ர�க�, கைதக� என
க�னட� ம��� ஆ��லெமா� என இர���� இ��தன. ��. ேகாட�க� அைம�� ம���
அத� ெசய�பா�க� ப��� ��யைத ஆ�வ�ேதா� ேக���ெகா�� இ��ேத�.
�ற�, �� �����த ெச��� ேஜாச� க����� உ�ள ப���க� ப��ய தகவைல அ�ய�
ெச�ேற�. �����ழ� ���த ப�ேவ� ப���க� அ���க�ப�����ற� எ�� ��
�����தா�. க��� அ�வலக��� எ��த� ஒ�வைர ச���� க��� பாட����க� ���த
அ��ைககைள வா���ெகா�ேட�.
இ� நா�க�����ற�, ம�. ஹ��, காய�கைர அவர� ���� காைல ப�ெனா� ம���
அவர� மைன� உட���க ( அவ� ெஜ�ம�) ச���த ேபா� இ�வ�� �க�� ந�� ெகா�ட
�ர�� பல ம�ேநர�க� ேப��ெகா����ேதா�. ��. காய�க� ப�டா���� ப��ய ஆ���
��ண� ஆவா�.
ப�டா����க� ம�ற எ�த ���க� உ��கைள �ட தாவர�கேளா� �க ெந���ய ஒ�
உ��யா�� எ�பைத அவ�ட� இ��� அ��ேத�. எ�ன வைகயான ப�டா����க� ஒ�
ப���� இ���றேதா, அ�த ப�டா����கைள� ெகா�ேட அ�த� ப���� தாவரவைகக�
இன�கைள அைடயாள� க�� ெகா�ள ����. ப�டா� ���க�� வைகக� ஒ�ெவா���
�����ட ஒ� தாவர�ைத ெதாட��� பய�ப�����றன. எ.கா. ேகாவா�� இ���ைற�ப�
ப�டா����க� இ���றெத�றா�, அ�� ெதா�ளா�ர������ ���� ஆ�ர� தாவர
வைகக� இ��கலா�. இ� ேபா�ற �வர�க� ஒ� உ���லாளராக த�வ� �க��ரம�. ப�டா�
���க� ஒ� �ற�த அைடயாளமாக தாவர�யலாளராக பய�ப�� ப�ேவ� தாவரவைகக�
உ�ளைத� க�ட�ய ���ற�.
தா� ப�டா����க� த� ��ைடகைள எ��க� உ���டாம� இ��க ெவ�ேவ� தாவர�க��
ைவ�����. ��ைடக� இர�� (அ) ��� நா�க�� ��� ெபா������. லா�வா ���க�
ஐ���ைற ெம�ல உ�மா� ������வாக மா�ற� ெப��. �������� ேபா� எ�த
உண�� உ�ெகா�ளா�, �ல நா�க�ேலேய ப�டா����யாக வள��� ெப��. ��ய
ெவ��ச��� த� �ற�க� கா��த��, �றக��� பற�க� ெதாட�� ���. இ�த ெசய�பா�க�
நட�� ��ய ஐ�� வார������ இர�� மாத�க� வைர ஆ��. �ற� ப�டா����க�
இ�வார�க� ம��ேம உ��வா��. ேம�� �ல நா�க�ேலேய ��ைடகைள
இட�ெதாட�����.
இர�க�� ம��� காண�ப�� ���� ����� �ட ப�டா������ இன� ேச��த� எ�றா��
���� ����� வைகக� ப�தா�ர�ைத�� தா���ற�. �ல ப�டா����க� ம��� ����
���க� ந���த�ைம வா��தைவ உ.தா ���ச� ேரா� எ�� ேகாவா�� காண�ப��
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ப�டா���� வைகயா��. இ�த ப�டா������ உடலான�, �வ�� �றமாக��, �ற�க��
�வ�� வ�ட��, உட�� க��� வ�ட�� காண�ப��. ��ய ப�டா����க� �ல ெச.�
அள��ள� எ�ப����� ெப�ய ப�டா���� ‘இ� பைனமர�கைள ஒ�றாக ைவ�த
அள���’ காண�ப���ற�.
ச���� ���த��, ம�. காய�க� ப�டா����க� ப��ய ��தக�கைள��, ப�டா����க�
���� அவ� எ��ய க��ைரகைள�� கா��னா�. ம�ய� ஒ�� ��ப� ஆ����க, அவ�ட�
ந�� �� �ைடெப��� ெகா�ேட�. மாைல�� ச���பதாக அ�ம� ெப����த ம�. �லா
அவ�கைள� ச���க எ�இஎ� க������ ெச�ேற�. அ�� பத�ப��த�ப�ட டா����
(ஓ���) வா�, ம��� �றா��� தைல மா���ைன�� பா��ேத�.
ெப�க��� த�����த கால� �க� �ற�பான ஒ�� ஏென�� �� என�காக ைட�� ஆ�
இ��யா நா�த�� �க��� ஒ�ைற ஏ�பா� ெச����தா�. ெப�க��� உ�ள ைட�� ஆ�
இ��யா ஒ� ��ய ப�� ஒ�ைற க���காக� ெதாட�க இ��தா�க� (Newspaper in Education).
எ�ஐஇ ப�� �க����காக ப�ேவ� ப��க�� பல தைல��க�� ப���கைள� ெதாட�க
இ��தா�க�. ஜனவ� மாத� இ�பதா� ேத�, ைட�� ஆ� இ��யா ப����ைக அ�வலக�
ெச��, எ�ஐஇ �க����� ெபா��பாளராக இ��தவ�ட�, எ�ைன� ப����, ஓரா�டாக
ெச��வ�த ெசய�பா�க� ����� �����, எ�ஐஇ நட��� ப��� வ���க�� �லவ�ைற
நா� நட�த வா��� �ைட��மா எ�� ேக�ேட�. அ�வைர��ேம எ�ப� அ�த வ���கைள
நட�த� ேபா�ேற� எ�� என�� ெத�யா�. ஆனா� ஓரா��� க���ெகா�ட �ஷய�கைள
��ைவ��, எைத�� �ய�� ெச�� பா��ேபாேம எ�� ஒ� ைத�ய�� மன�� இ��த�. ��ய
�ஷய�க� �த�� க�ன� ேபா� ெத��தா�� உ�ைம�� க�னமாக இ��கா� எ�� ந��ேய
வ���கைள நட�த ந���ைகைய உ�வா��� ெகா�ேட�.
எ��ைடய �த� ப��� வ��� ஜனவ� இ�ப��ெர�டா� ேத� ெதாட��ய�. எ�ஐஇ
ஒ���ைண�பாள�க� எ�ைன வ��� �க�� இடமா�ய �வா� க�� �ைலய����
அைழ��� ெச�றன�. எ�டா� வ��� மாணவ�க�ைடேய ேப�ேன�. ��ப�ைத�� ��ட�க�
ேபச��, �� ப�� ��ட�க� ேக��க� ேக�க��, கல��ைரயாட� ெச�ய�� ைவ���
ெகா�ளலா� எ�� ��ட�����ேத�. �த�� ேபச�ெதாட��யேபா� ��� பத�டமாக
இ��த�. �� மாணவ�க� கவனமாக ேக�ப� க�� ெம�ல �த��ரமாக உ�சாக� ெப�க ேபச�
ெதாட��ேன�. அ�த வ��� ���த��, ஒ���ைண�பாள�க� எ�ைன �� அ�வலக� (அ)
���ேலா எ� அ�����தேதா அ�ேக இற����டா�க�. �ல வ���க� ேப�ய��, அ�ேவ
ந�ல ப���யா� ேப���கைள அ�ப��� அ�கைற��, ஆ�வ�� கவன�மாக ேபச�
ெதாட�����ேத�. ேப�யைத�ட அ�ேக அ�க� க���ெகா�ேட� எ�பேத உ�ைம. ஒ�
ப��� வ����� �� �பா��, பயண� க�டண�ைத�� நா�த� என�� வழ��ய�.
ப��� வ��� உைரக��, மாணவ�க�ட� என� ஒ� ஆ�����ட�, ெச�ற இட�க�, க�ற
அ�பவ�க�, ஒ� ஆ�����ட�ட�, ��தைன ேதா��ய �த� ����� ப���� ெகா�ேட�.
�� வ���� இ� �ஷய�கைள� ப�ர ��ெவ��ேத�. ஒ�� ம��� உர�, இர�டாவ�
பா��க� ���த� ஆ��. ஏென�� இ��ர�� �ஷய�க�� மாணவ�க���� ெப���
பய� தர���யதாக இ���� எ�� ந��ேன�. ம��� உர��ைன �க எ�தாக ���ேல88

தயா��க ����. பா��க� ப�� ம�க�ட� ப�ேவ� பய�க�, கைதக�, வத��க� இ��தன.
அவ�ைற ��க பா��க� ப��� ேப�ேன�.
ம��� உர� ப�� ேப��ேபா� ���பாக ப��சாண� ம��� ம� ஆ�யவ�ைற� கல��வ�
ப�� ��யேபா�, �ல மாணவ�க�, மாண�க� �க����தப�, அதைன� ��டல���
���தன�. உ�ைம�� நகர�� �ழ�ைதக� மரைப ��� ெவ�ெதாைல� வ�ததனா� ஏ�ப�ட
�ர�சைன இ� எ�� எ��யப� ெதாட��� ம��� ப�ைக �����, அவ�ைற ��க��
அைம�ப� ����� ேப�ேன�.
பா��க� ���� ேப��ேபா�, ந���ளைவ, ந���லாதைவ என இ� ���களாக ெபா�வான
தகவ�கைள ��ய �� ந��ெகா�ட பா��கைள எ�ப� அைடயாள� கா�ப� �����
ேப�ேன�. பா�� க�����டா� ெச�யேவ��ய ���ைச �ைறகைள� ப����, பா��கைள�
ப��ய �ைனகைதகைள��, அத��� மைற���ள உ�ைமகைள�� ��வாக ேப�ய ��, ���
ேநர� இ��தா�, �தைலக�, கட� ஆைமக�, �ல��க� ����� ேப�ேன�.
வ���� இ���� �தைல�� ப�க�, பா��க�, ப��க�, �தைலகேளா� நா�
எ����ெகா�ட �ைக�பட�கைள மாணவ�க��� கா��ேன�. �வ�� கா�கைள� ெகா�ட
கட� ஆைம ஒ��ைன எ�ேபா�� எ� ைப�ேலேய ைவ����ேப�. ஆைமைய� கா��யேபா�
மாணவ�க� ெப�� உ�சாகமா� ��டா�க�. ஆைம�ைன� ���� ��றப�ேய, அைத ைக��
ெதா���பா��தப�, அதைன ����பா��கலாமா எ���, அத� சா���� பழ�க� ப����
ப�ேவ� ேக��க� ேக�டன�. ஆைம�� ஓைட�த�ர ேவெறைத�� ெதாட மாணவ�கைள
அ�ம��காதத� காரண�, ஆைம க����ட� ��ய� எ�ப�தா�.
ப��� வ���கைள இ� ேபாலேவ, ேந�ன� ஆ��ல�ப��, ���� ப��, ெச��� ேம�
ப��, ெபா��ய� ெப�க� ப��, ெப�க�� இ�ட�ேந�ன� ப�� என பல ப��க���
நட��ேன�. நா� சாதாரணமாக ஏழா� வ��� ம��� ப�தா� வ��� மாணவ�க�ட��
உைரயா�ேவ�. ெப�க�� இ�ட�ேந�ன� ப���� ��றாவ� ம��� நா�காவ� வ���
மாணவ�க�ட� ப��� வ��ைப நட��ேன�.
ேகாவா வ�� �ல மாத�க�����ற�, தபா�கார�ட���� ெப�ற ப���தபா��
எ�ஐஇ����� ப��� வ���க� நட��யத�கான ெதாைகயாக ஆ�ர�� எ�ப�ைத��
�பா��� காேசாைல அ��� ைவ�க�ப����த�. ��ன� எ� ஒ� ஆ�� கால க�ற� ����
க��ைர ஒ�ைற எ�� ����தா� ைட�� ப����ைக�� அ��� ைவ�ேத�. அத� நகைல
எ�ஐஇ�� அ���ேன�. அைத அவ�க� த�க� ெச��ய��ைகேயா� �ர������தா�க�.
ேம�� பல ப��� வ���கைள நட���ெகா��க அைழ��� ������தா�க�.
ெப�க��� த�����த� �ைன�� ம�ழ�த�க பல �க��க�� ெதா�� எ�ப�� எ�த
ஐய�� இ�ைல. ஒ�நா� ���பத�காக ��ச� �ள��� கா�யா�ட� ெச�ேற�. ��ச� �ள���
���த��தா� ெத��த�, அ�டா��கா�� ��ைர� ேபால ர�த��ைன உைறய�ெச��� ���
உட�� பா��த�. அ����� ப��கால��� எ�பா� ப�டா�� ��பா� ெவ��� ைவ��
���கலாேம த�ர ��ச� �ள��� ���க� �டா� எ�� ���� க���ெகா�ேட�.
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ப�ேவ��தமான இைற��� ���கைள அ�ேபா� சா��ட� ெதாட�����ேத�. ெப�க���
அ�ேபால �ைறய �ைட�தன. ெத����ய உண� வைகக�, ேவகைவ�த கா�க�����க�,
பா� இ��� பல�� �� பா��ேத�. ஆனா� எ�ன, எ�ேபா�� எ� ைப����த பண�ைத
பா��தப�ேய சா��ட ேவ�� இ��த�. �ல சமய�க�� ��தக� கைட��� ேபா�, �� ம���
உ�வாலா��� ��ய ��தக�கைள வா��ேவ�. ����� சைமய���, உ�வாலா���
ேதா�ட ேவைலக��� உத� ெச�ேவ�. நா� அவ�க��� ெச�த உத�க� அ�வளேவ.
��, உ�வாலா அவ�கள� �ழ�ைதக� எ� அைனவேரா�� ேச��� ெவ�ேய ப�ேவ�
இட�க���� ேபாேனா�. ஒ��ைற ச�� ேட�� எ�� ஏ���� ெச�� எ��ர�பட��
பய��த��, ஜூ�, ஜ�� ஆ�ய இ�வேரா�� �ழ�ைதக� ��கா�� �ைளயா�ய�� ெப��
உ�சாக�ைத த�த�. நடன �க����� அைனவ�� ெச����ேதா�. ஆனா� அதைன எ�னா�
��ைமயாக� ����ெகா�ள ��ய��ைல. �ல சமய�க�� சாதாரணமாக ெவ�ேய �ள���
ெச�ேவா�. என�� இ� ேபா�ற பயண�க� �க ���பமானைவ. ����� ���� வ��ேபா�
ஐ���� வா�� சா���டப� வ�ேவா�.
����ட�த�க �ஷயமாக எ�ேபா� நா� கா�க�கைள சா��ட� ெதாட��ேன� எ�பைத�
��ேய ஆகேவ���. என�� �ைன� ெத��தவைர கா�க�கைள ஒ���ேய வ�����ேற�.
எ� அ�மா நா� �ழ�ைதயாக இ����ேபா� கா�க�கைள உணவாக� த�� வ�����ேற�
எ�� ��வா�. எ�க� ��� உண� ேமைச��� ஏதாவ� ஒ� கா�க�, பழ�க� என எ�ேபா��
இ����. இ�ப�ெய�லா� இ��தா�� என�� சா��ட ���தெத�லா� ��க���,
அ��ேசா��தா�. கா�க�கைள ம��� ஒ�����ேவ�. ேகாவா�� எ� �ைலயான உண�
இ�ப��தா� இ��த�.
நா� பயண�கைள� ெதாட���ேபா� எ� ெப�ேறா� ��ய� இ�தா�. ப�ேவ� இட�க���
பய��க ேவ������� ேபா� ைசவ உணைவ ம��ேம சா��� எ�பைத�தா�. ஓரா��
கால��� ெவ�ேவ� வைக உண�கைள சா���வ� எ�ப� எ�� ெத��� ெகா�ேட�.
கா�க�க� ெகா�ட உண� எ�றா� த�மா�ற�தா� எ�றா�� ��ைட�ேகா�,
உ�ைள��ழ�� (அ) ப��� ம��� அ���ேசாேறா� ஊ�கா� ெகா�� சமா��� சா����
வ�ேத�. ெவ�ைட�கா�, க�த��கா� என இவ�ைற சா������க ேவ��ைல எ�பைத�
க�����த �� சாதாரணமாக ேப�யப�, உண� ப��ய ��க�, தட�ட� எ�லா� என��
���கா� எ�� �����, சா����ேபா� ஒ� பா��ர��� இ��� �ைறய கா�க�கைள எ���
எ� த��� ைவ�தா�. கவ��த ேபா�தா� ெத��த�; என�� ���கேவ ���காத, இ�வைர
சா������காத ெவ�ைட�கா�, க�த��கா�, த�கா� எ�லா� ஒ�� ேச���
ைவ�க�ப����த�. உண�� ெப�� ப��யான கா�க�கைள ெப�� பா�ப�� சா����
���ேத�. இைற�� ம��� ��� கா�க��� ��க� ஏ�� இ��கா�. ஆனா� கா�க�கைள
சா���� ���த�ட�, ‘’ உன�� கா�க�கைள �க�� �������ற� ேபால ’’ எ�� ��ய ��
ெப�� உத� ெச�வதா� கா�க�கைள அ�� எ� த��� ���� ைவ�தா�. இ�ப�ேய ���
�ைற நைடெப�ற�. �த��ைறயாக கா�க�கைள� ெகா�ட உண�ைன� சா���� ���ேத�.
ெப�க��� ��� வார�க� த��������� ஜனவ� ��பதா� ேத� �ள��வதாக
��ட�����ேத�. எ� ெப�ேறா�க�, சேகாதர�கைள� ச���ேத ��� மாத�க���90

ேமலா���ட�. எ� பல அ�பவ�கைள அவ�க�ட� ப���� ெப�� ஆவலா�, �����
ேபானேபா� ெட���� நைடெப�� உலக ��தக� க�கா���ைன� காண அத� இ��யா
ப��பக ப�யாள� ஒ�வேரா� என� ���பேம �ள�� ேபா���தா�க�. ����வ�வத��
ப�� நா�களா�� எ�� தகவ� �ற�ப�ட�. அவ�க� வ�த �� எ� கைதகைள� �ற
கா����ேத�.
எ� இ� சேகாதர�க��� எ� பயண� ப���ெத���. ஆனா� ப�க������கார�க���,
ந�ப�க��� எ��� ெத�யா� அ�லவா? ஐ�� மாத� ஆ���ட�, அவ�கைள� ச���� எ��
அ�ேபா�தா� �ைன� வ�த�. எ� பா�ய ேதாழ� அேசா� எ�ைன� பா��� ம����யைட��
வரேவ�றா�.
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உ�க��� கா�� என��� கன�

��ரவ� மாத� ��ைம�� ���ேலேய இ��க ேவ��யதா� ��டத��, எ� ெப�ேறா�க�
மாத���� பா� நா�க� ெவ�ேய இ��பதா�, ��ைட� பா�கா�க ����ட�தா� காரண�.
எனேவ ஓரா�� கால���ட��� கைட� இ� மாத�கைள மா��யைம�க ேவ��யதா���ட�.
ேம�� பல நப�க��� எ��ய க�த�க��கான ப��கைள பா��க�� ேநர� �ைட�த�.
ஒ��ைற ஓரா���கான ��டமாக ேத��க� ப�� க���ெகா�ள �ைன�தேபா�, அதைன�
க���ெகா�ள �ழ� இைசய��ைல.
�ைட�த அ�த ேநர��� கட�த பல மாத�க��காக எைத நா� ெச�ய��ைல, ெச�த� ப��
க��ைரகைள எ��ேன�. நா�����கைள ச�யான �ைற�� எ�� ஒ���ப���ேன�.
ம��� உர� தயா��க உத�� ���ைன எ�க� ���� ���ற�� அைம�ேத�. அ�பா��
ேயாசைனயா� அைம�க�ப�ட� இ�. நா� க���ெகா�ட ம��� வள��� ேபா�றவ�ைற
ப��� ெச�ய ந�ல வா��� எ�� �ைன�� ேவைல ெச�ய� ெதாட��ேன�. ��ைபகைள�
பராம��ப� எ�ப� ெப�ய ��கலாக இ��ேம ��க�� இ���ற�. அ�பா�� ேயாசைன�ப�,
ெச�த ம��� ப�ைக தவறாக ேபான� எ�றா�� �ல மா�த�கைள� ெச�� ேதைவ�ப��
ந�ப�க��� ெகா��ேத�. ��ைபகைள� பராம��க இ� ஒ� �ற�த வ� எ�ப� ��ன�
அைனவ�� ெத���ெகா�டன�.
அ�பா�� ேயாசைன ம��� அ����த�� ப� ெப�ய ம��� ப�ைக ஒ�ைற அ�க அள�
��ைபக� இ�� ���ப���� உத�வ�ேபா� தயா��ேதா�. �� ��ய ப�ைக�ைன
இட��லாத அ��கக��� உ�ளவ�க��காக தயா��ேதா�. உ�வா��ய அைன�� ம���
ப�ைககைள�� கால� ெச�ல ெச�ல எ�ப� பய�ப���வ� எ�� அ���ெகா�ேட�. ���
அ�ப�� அைன�� ேக��க���� ப�� �ற� ெதாட����ேட�.
ம��� ப�ைகைய உ�வா�க���ட��டேபா� ெச�க�கைள� ெகா��, அதைன� க�டலா�
எ�� ��ெவ��ேத�. ெச�க�கைள��, �ெம�ைட�� கல�� க�ட என�� ெத��� எ��
எ�க� ���� ேவைல ெச�த ேவைலயா� ��யைத� ேக��, நா�க��வ�� ேச��� 3x2x4
எ�ற அள�� ெதா��ைய� க�க� ைவ��� க�ட� ெதாட��ேனா�. �ெம��ட� மணைல
�����ட ��த��� கல�� அ�� �� ேச��� கல�� ைவ�ேதா�. ஒ��� �� ஒ�றாக க�கைள
ேமல��� �ெம��னா� ஒ�றா�� ��க ைவ�ேதா�. எ�வள� எ�தான ேவைல எ�� எ�92

நா������ எ�� ைவ�ேத�. ெச�க�க�, மண�, �ெம�� ஆ�யவ��� அள�கைள
எ�வள� எ�� கவனமாக ���� ைவ�ேத�.
அ��தநா� ெதா�� க��� ேவைல ெதாட��� நட�த�. அத�க��த நா� ெதா�� ��வ��
த�ளா�, கைல�� ேபான�ேபா� ��ற�. அ�த �ைல எ�ப������ என��? உடேன நா�
ப�க�� ����காரரான ��ைவ எ���, �வர� ெசா�ல, அவ� ெதா��ைய� பா������,
இைத இ������ �த�� இ��� ெதாட�கேவ��� எ�றா�. �ெம�� ம��� மண��கான
அளைவ� தவறாக� ைகயா�����ேறா� (அ) க�கைள தவறாக ைவ�����ேறா� எ�ற ேபாேத
இ�ெனா�� �ைன��� வ�த�. ெதா�� க��வத�� நா�க� அ��தள� க�டேவ இ�ைலேய!
க�கைள ைவ�� க��ட� எ���வ� அ�வள� எ�த�ல எ�� அ��தா� உண��ேத�.
உடேன �க�� கவனமாக ெச�க�கைள ம�ப��� பய�ப���வத�காக ேசத�றாம�
க��ட������ ���ேன�. க��ட� க��வ�� ��ணரான �� ெதா��ைய� க�டைம�க நா�
அவ��� உத�யப� ேவைல ெச�ேத�. அ�� இ� ெதா��கைள உ�வா��ேனா�. ஒ��
ெப�ய�, ம�ெறா�� ந��தர அள�லான�. ம��� ப�ைககைள தயா��த�ட�, எ�க� ���
ேவைல�கார� ெப��ட�, அ������ தாவர�க��கைள (கா�த�, �ளா��� த����)
ம�றவ�ைற அ�� ேபாட���ேனா�. �� இர�� ெதா��க� இ��பதா� மா���ெகா�ள
����.
ம��� உர��ைன ஒ� மர��ைட�� தயா��க ��ெவ��ேதா�. அ�� ��ன� பலா�பழ
�ைதக� �ைள�க ைவ�க�ப�� வ�த�. ம�ற இ� ெதா��க�� �ற�பாக ெசய�ப�� வ�தன.
அவ��� ��ைபக� ம����களா� உரமா�க�ப�� வ�தன. ��ரவ� மாத இ���� ெவ�ேய
ெச�ல வா��� �ைட��மா எ�� எ��பா��� �ம�� ���� ெகா����ேத�. ேத� வள���
���த ெதாட��கைள எ� அ�பா ேத� ைவ����த ேபா��, அ��ைற�� என�� ெப�ய ஆ�வ�
ஏ�பட��ைல. �தைலக�, பா��க�, வன� என இைவேய எ� மன� ���க �ர�����தன.
���� �தைல�ப�ைண�� ெச��� வா��� �ைட��மா எ��தா� கா���
ெகா����ேத�.
என�� ����� எ��த� ெதாட��� இ�லாத, ஆ�வ�� இ�லாத �க����� கல��ெகா��
அதைன �ைற� ெச�ய ேவ�����த�. எ� க�பா�ைவ� �ைறைவ ேந��� ெச�வத�கான
க�ப���க� அர��த� ஆ�ரம��� உ�ள க� ம���வமைன�� வழ�க�ப�வதாக��
அத�காக நா� பா���ேச� ெச�ல ேவ��� எ��� எ� ெப�ேறா�க� ��ன�.
�தைல�ப�ைண����த ப�தா எ�� ஊ�ய�� �ல� க� ம���வமைன ப�� அ��ேத�.
நா�கா� வ��� ப���� ேபா����� க�ணா�கைள அ��� வ��ேற�. ஆ��ய�
க��பலைக�� எ���ேபா�� எதைன�� ���� எ��க ��யாம� த��ேத�. கவன� இ�ைல
(அ) உ�தர��� ���ப�ய��ைல எ�� ஆ��ய�க� �ைன�தா�� க��பலைக�� எ��யைத
எ� க�களா� ெத�வாக� பா��க ��ய��ைல எ�ப�தா� உ�ைம. �� க� ம���வைர�
ச����, அவர� ப���ைர�னா� க�ணா�கைள அ��� பா�ைவ� �ைறபா�ைட
சமா����ெகா�ேட�.
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க� ப���கைள� ப��� ேக�ட�� நா� அ�����த எ� க�ணா�கைள கழ���ட�தா�
�த�� ����ேன�. எ� ெப�ேறாேரா� ப����த ம���வ அைம�ைப� சா��த ெஜ�மா
அவ�கேளா� �த�� க�ப���கைள ெச��ெகா����ேத�. �தைல�ப�ைண��
க�ப���கைள நா� ெச�� ெகா����தைத� க�ட ப�தா அ�கா அர��த� ஆ�ரம����ள
க� ம���வமைன�� இத�கான �ைறயான ப���க� உ�ளன எ�� ��னா�.
ஆ�வ�ேதா�
ெச�ல�
�����
ெகா����த
�தைல�ப�ைண
அைம���ள
மாம�ல�ர������ பா���ேச� அ�க �ர��ைல எ�பதா�, பா���ேச��� ெப�க���
வ�யாக அ���னா� க� ெதாட�பான ப���கைள ������� �தைல� ப�ைண��
இ�வார�க� த��������� �� ேகாவா ������ேவ� எ�� எ� ெப�ேறா�ட�
�����ேத�. ��ட� ச�யானப� ��ப�ற�ப�டா� ப���ேத��க� ���த எ�
சேகாதர�கேளா� ஏ�ர�, ேம என இ�மாத�க� ெப�கா���ள எ� ம�ற சேகாதர�களான
�காேனா, ��கா�ேடா ஆ�ேயா�� ேகாைட கால� ��வ�� எ�க�டேன த�� பலா�பழ�,
மா�பழ� என சா���� கட�கைர�� �ைளயாடலா� எ�� �ைன����ேத�.
எ� ெப�ேறா�க� எ� �க���ைய�� ��ட�ைத�� ஏ���ெகா�� அ�ம��ததா� ஏ�ர�
மாத� இ�ப�தாறா� ேத� பா���ேச� �ள��ேன�. வ�க�, தட�க� பழ�யதாக இ��ததா�,
��ைதய த�மா�ற�க� எ��� �கழ��ைல. க�ப���க� ����வைர ெப�னா��
அவ�க�ட� த���ெகா�ள ெதாைலேப��� ேப� அ�ம� ெப�ேற�.
இர�� ேகாவா����� ெப�க���� ேப���� பய��� ஹா��ம�� இ�ல���
ஓ�ெவ������, ம�ப��� இர�� ெப�க�� ேப��� �ைலய������ ���ேச���
ேப���� பய��ேத�. அ����த ��சா�கார� எ�ைன ஆேரா���� இற����வதாக ��,
நா�ப� �பா� ெப���ெகா�� அர��த� ஆ�ரம� அ��� இற������ ேபா���டா�.
அ�����த ேப��� ���த��� ஆேரா�� ெச�ல ேப��� ����ெச�ேற�. உ�ேள ெச�ல
ப�� �.� நட�கேவ���. ��� �ர� கட�த�� ெப�னா�� எ�ைன வரேவ�றா�. ெப�னா��
அவ�கைள ஆேரா����� �த��ைற வ�த ேபாேத ச������ேத�. நா� அவ�� அைற��
த���ெகா���, அவ�� உணைவ�� ப����ெகா�ேட�.
ெப�னா�� அவ�க�� ������� ஆ�ரம�����, ஆ�ரம������ ������ என �ன��
நா�ப�ைத�� �.� பய��க ேவ�����த�. க�க�� ப������ ��, ���ப�� ��
����த� எ�ற வைக�� ஒ�ப� நா�க�� ����� அ�ப� �.� �ர� ைச����
கட����ேத�.
ஆ�ரம� பைழய க��ட��� இய�� வ�த�. உ�ேள �ைழவத�� �� நம� ெச���கைள�
பா�கா��� இட��� ெகா������, அத�கான ���ைன� ெப���ெகா�� ெச�லேவ���.
ம�க� அ�ேக �யான� ெச��ெகா����பதா� அைம��ட� நக��� ெச���ற ஓைசகைள�
தா�� ேவெற��� அ�ேக இ�ைல. ெம��ைச ஒ�� ெதாட��� ��ன���
ஒ����ெகா����த�.
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�த� ப���ேய என�� க�ைமயான ஒ�றாக இ��த�. ெவ��� அ�ேபா�தா� ஆ�ரம� வ��
இற�����க, எ� க�க�� ேத���க� �ட�ப��, ெவ��� �ய�ைவ ெப�க ��க
ைவ�க�ப�ேட�. எ� க�க� க�ைமயான எ��ச�� க����டேதா எ�� பய����ேட�.
ேத� நா���� இ��� க���ேகா க�ைமயான எ��சைல� ெகா���� எ�� அ��தா�
அ�ப��� அ��ேத�.
அ��த ப��� ஒ� இ��� அைற�� ஒ�ைற ெம��வ��� ெவ��ச��� ஒ� ��தக�ைத�
ப��கேவ��� எ�பேத என�� �ற�ப�ட�. இத�க��த ப��� இேத ேபாலான ப���ைய
��ய ெவ��ச��� ெச�யேவ��� எ�பதா��.
க�க�� நக�ைவ கவ��க� ெச��� ��ய ர�ப�ப�� அைச�த�, ஒ� �ளமான தா��
எ����ள எ����க�, ��ய ெவ�ேவ� ேகாண�க�� உ�ள எ����கைள� ப��ப�,
க�கைள ெவ���� ���பா��வ�, ��ைச உ����ப�, க�கைள ஈர� ெச�த
ப�������னா� �����ப� எ�ற ப���க� இ��தன. இ��டைற�� �ள��க��
எ�ெரா��க�ப�� வ�ண�கைள உ��� கவ��ப� எ�� ப���க� ��டன.
ஒ�ெவா� ப����� �����ட எ���ைக�� க�கைள ��வ�, �ற�ப�, ����வ�,
�����ட ேகாண��� க���ப���வ� உ���ட ��ப�க� ��யதாக இ��தன. ப����ைன
���த�ட� ெஹ�ேபா�� பாடைல� ேக�டப� ஆேரா�� வ�� ேச��ேத�.
ஆ�ரம��� நட�த ப����� எ��த க�டண���ைல எ�றா�� இ�� நா�� ���� ப���
ெச�வத�� ேதைவயான நா�� ���க� க� ம���, இர�� ��ய ���க� ேத�, ஒ� ர�ப�
ப��, இர�� கா�த வைரபட�க�, ம��� இ� ��தக�க� என இவ���� எ�ப�ேத� �பா�
ெச��� வா��ேன�.
க� ப����னா� ஒ� மாத�����ளாகேவ நா� �ணமைடய� ெதாட��ேன�. ெதாட���
ப���கைள� ெச�� வர, க�ணா� இ�லாம� எ�னா� ப��க ���த�. நா� ப���கைள�
ெதாட���யாக ெச�வ��ைல எ�றா��, �ல த�ண�க�� ம��ேம க�ணா�கைள நா��ேற�.
ெதாைல�கா�� பா��பத�� ம��� க�ணா�கைள� பய�ப����ேற� எ�றா�� எ� ����
ெதாைல�கா�� இ�லாததா�, அ�த வா���� �ைற�.
ப��� ���த�� �தைல�ப�ைண ெச�ல அைன�� ஏ�பா�க�� ெதாைலேப��� ேப�
ெச�����, மா�� மாத� ஏழா�ேத� மாம�ல�ர� ெச�ல தயாராக இ��ேத�.
ேவ��ைகயான ஆனா� பண� கைர�த ஏமா�த �க���ெயா�� அ�ேக �க��த�.
�தைல�ப�ைண��� ெச��� ஆ�வ��� அ�காைல����ேத கா����ேத�. ஏற�தாழ
அ�ேபா� எ�� அ�ல� ஒ�ப� ம� இ��கலா�. மாம�ல�ர� ெச�ற ேப���, �ைலய����
����வத�காக கா����ேத�. மாம�ல�ர� ெச�வத�கான ேப��� ���� நா� ேக�� ேக�க
அ�����தவ�க�� ஓ��ந� ஒ�வ�, மாம�ல�ர� ேப��ைத� கா�ட அத� அ��� நா�
ெச��வத��� நட��ந�� உைட அ��த ஒ�வ� எ�ன��� வ��, ‘’எ�ேக ேபாக��’’
எ�றா�. ‘’மாம�ல�ர����’’ எ�ேற�. ‘’எ�ேனா� வா’’ எ�� ��ய அவைர� ��ப��95

மாம�ல�ர ேப���� ஏ�ேன�. அவ� எ� ெப��ைய இ��ைகக��� ேமேல��ள இட���
ைவ����� இ��ைக�� அம�����ட எ��ட� ‘’பயண����?’’ எ�றா�. ‘’எ�வள�’’
எ�ேற�. இ�ப�ைத�� �பா� எ�� ப�ல��க, பண�ைத அவ�ட� த����ேட�.
��� ேநர��ேலேய ேப��� �ள�ப� தயாரான ேபா� ேமேல ஏ�ய பய�க�ட� பயண����
ெகா��தவ� ேவ� ஒ� நட��ந� எ�பைத� பா��த�ேம �ைக�பா�ய�. அவ�ட� ��னதாகேவ
ேவ� ஒ� நட��ந�ட� இ�ப�ைத�� �பா� ெகா�����ேட� எ�� �ற, ����கலா�
எ�றா� பண� ெப�ற ஆைள�� காண��ைல. ��� ெகா����த ேப���ேல ஒ� பயண�ைத
�க������ ெச����டா� அ�த ஏமா���கார ஆசா�. ப�ென�� �பா��� ம�ப��� ஒ�
பயண���� வா�� �தைல� ப�ைண��� பய��ேத�.
எ�னா� ந�பேவ ��யாத ஆ�ச�ய� எ�னெவ�� அவ� எ�ைன ஏமா��ய� �ட இ�ைல;
என�� ��னா� வ�� இ��ைக�� அம�����த யா�ேம ஏ� ஒ�வ� �ட அவ� நட��ந�
இ�ைல எ�� எ��ட� �ற��ைல எ�ப�தா�.
�தைல� ப�ைண�� அ�த �ைற ஒ�வார� ம��� த������ �ல ேவைலகைள ெச��
இ������ வ�ேத�. ேரா�, ஹா� ம��� பல�� ேந�ன� �ேயா�ரா�� பட� ெதாட�பான
�க����காக ேகரளா ெச�����றா�க� எ�� தகவ� �ைட�த�. ப�யாள�கேள �ைறவாக
இ��த� ேபா� ேதா��ய�.
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ேகாைடகால ���ைற அ�த ஆ�� �க ம����யான ஒ�றாக இ��த�. எ� ஒ����ட
சேகாதர�க� ெப�க������ வ����தா�க�. ���யமான ேத��க� எ��� அ�த ஆ��
அவ�க��� இ�லாததா� ���ைற ெகா�டா�ட� ஏ�ர� �த� வார�����ேத
ெதாட����ட�. ஆ� ம��� கட�� ���ப� எ�� ெச�ற�. ஆ��� ���� ெகா�ேட பாகா
எ��ட��� ஆ� கட�� ேச��வைர ெச�வ� எ�� ேகாலாகலமாக ���ைறைய� க��ேதா�.
ேம மாத காைல ேவைள ஒ��� எ� அ�பா ேகாவா ப��ேடஷ� எ�� �����ழ� அைம���
ஆ�� ஒ��� ப�ெக��க �����றாயா எ�� ேக�டா�. அவ� அ�த அைம��� ெசயலாளராக
இ��தா�. ேம�� ஆ���காக க��� மாணவ�கைள ஒ���ைண�ப�� அவர� ப�யாக
இ��த�. ப��ைன நா� ஒ���ெகா�ேட�. ஆ���ப� ெப������ள கா�க��
�ைழ�� கா�களாக உ�ள ப��கைள அைடயாள� கா�ப�, எ�த�ப��க�� மர�க�
ெவ�ட�ப�� உ�ளன, கா��� ஏதாவ� க��ட�ப� நைடெப��றதா உ���ட பலவ�ைற��
உ�ளட�����த� ஆ���ப�. ம�சா���ள ெச��� எ�ேஸ�ய� க�����
ப�ட�ப��� ப��� ெகா������ ��ப� ம��� ெஜ�� ஆ�ய இ� மாணவ�கேளா� நா��
��தலாக இைண�� ெகா�ேட�.
ேம மாத� இ�பதா� ேத� அ�பா�� நா�� ெப�� கா���� �ள��ேனா�. ேபா�� பாைத��
��ப� ம��� ெஜ��ைய கா�� ஏ���ெகா�ேடா�. அ�பா அ���ள ப�ேவ� இட�கைள�
ப��� �����, ஆ�� அவ�ைற�� உ�ளட��யதாக இ��கேவ��� எ�� �����
�ள����டா�.
��ப�தா� ���தைலவராக� ெசய�ப�டா�. எ� அ�பா ஆ�� ப�� ��ேப ெத�வாக
�����ததா�, ��ப� த� ���ேப��� �ைரவாக ����கைள எ�த� ெதாட��னா�. எ�
���ேப��� �ல பறைவக�� ெபய�கைள எ��ேன�. ந�ைம�ப�� யாராவ� ேக��
ேக�டா�, பறைவகைள கவ��பவ�க� எ�� �����க� எ�� ��ப� ��னேம
�������தா�.
��க��� �ற�பான பல ��க� கா�க�� ந�ேவ க�ட�ப����பைத� க�ேடா�. ேம��
ஏக�ப�ட ெப�ய மர�க� அ�க அள�� ெவ�ட�ப����தன. பல மர�க� ��சார ர�ப�தா�
அ��க�ப����தன. அ��க�ப�ட மர�க�� ேம� வள���ைய� த��க தா� �ச�ப����த�.
பல மர����க� அ�����மா� �ச�ப�� �ட�தன. ேம மாத��� �க� க�ைமயான
ெவ��� கா�கைள ெந���� ேம� ைவ����ப� ேபா���த�. ��ய பாைத ஒ�ைற
கா����� ��ப� பா��தா�, அைனவ�� அத� இ�� �ைனைய எ��ய ��தா� அ���
நக�ேவா�. கைள�பான ஒ� கண��� ெஜ�� ‘’��ப� உன�ெக�ன ைப��யமா! உ�ேள ேபா��97

��க� அ��ய பாைத�� எத�� ேபா�ேறா�, நா�� மர� ெவ�டவா ேபா�ேறா�? எ�றா�.
அத�� ��ப� ‘’இ�த வ�ேய ேபாக��ைலெய�றா� நா� நம�� ெகா��க�ப�ட ேவைலைய
ேந�ைமயாக ெச�ய��ைல எ�� அ��த�. � எ�ன �����றா�?’’ எ�� ப�� ��னா�.
கைள����� பல பாைதக��� பய��ேதா�. அ� ���யேதா, ��யேதா பய�ப��தாம�
��டதாக இ��தா�� ச�.
இர�டாவ� நா� நா� ெப�� கா���� ைச���� �ள��ேன�. அ�� இர�� ��க���
�ற�பான ��கைள��, மைல�� �� ெவ�ட�ப����த மர��ைன�� பா��ேதா�. அ�த
மர��� ��� தா� �ச�ப����த�. ஆ�� ேவைலக� காைல�� ெதாட�� இர�� ம���
�ைற� ெப�����. �ல சமய�க�� அத� ���� ேவைல ெச�����ேறா�.
��றாவ� நா� எ� த�ைத ம��� சேகாதர� �� எ�கேளா� இைண�� ெகா�டா�. நா�க�
அ�பா��� பா��த இட�க�, ���ைற �ற� ��க�, ெவ�ட�ப�ட மர�க� ஆ�யவ�ைற�
கா��ேனா�. அ�பா தா� ெகா�� வ����த ேக�ரா�னா� ��ப�ட� நா�க� பா��த
ேம���ய இட�கைள �ைக�பட� எ��க� ெச�தா�. கா���� �ல இட�க�� ெந���
ப�றைவ�க�ப�� �த�க� எ��க�ப��, மர�க� ெவ�ட�ப����தன.
நா�காவ� நா�� அ�த ஆ�� எ�ைன ெப�மள� கைள�� ெகா�டவனாக
உணர�ெச����த�. கா��� பல இட�க�� அைல�� ���த�� உடெல��� ���ய ��களா�
எ��ச��, அ���� ஏ�ப�ட�. எ� பாத� ���க ெவ�ப��னா� ஏ�ப�ட ெகா��ள�க�னா�
�ைற����த�. உட� ெவ��� பா��ர�ைத ேபா� �ேட�� ேபா� இ��த�. ஆ��� என�
ப��ைன �ைரவாக ெச�� ������� �ைன��� இ��ேத�. மைல�� �� �றலாக
க�ட�ப�ட ��க�, பல க��ட�கைள� பா��ேதா�. ேம�� ��க�ட மைனகளாக� ���க�ப��
��க�� ேவ�க� அைம�க�ப����த ஆ��ர��� �ல�கைள�� க�����ேதா�.
ஆ��� என� ப��ைன இ�� ெச�� ஒ�பைட�த அ�� எ� ப��கான ��ய ெதாைக ஒ��
ேகாவா ப��ேடஷ� �ல� அ��க�ப�ட�. ��ப� ம��� ெஜ�� த�க�ைடய ஆ��
அ��ைகைய �ைக�பட�கேளா� ��ன� சம����தன�. ேகாவா ப��ேடஷ� அ�த
ஆ�வ��ைகைய வன��ைற�� அ���ய�. வன��ைறயான� ���ற�க� ெதாட�பாக
�சாரைண நட�த அ�கா� ஒ�வைர �ய��� கா����� யா�� க��ட�க� க�ட��டா� எ��
ஆைண��ட�.
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ப����� ெச�� ஒ� ஆ�� கட����ட�. என�� �ைட�த ஓரா�� எ�வள� ம����ைய
அ��த� எ�� �ைன��� பா���ேற�. இ�ேறா அைம�யாக க������ ெச��
ெகா�����ேற�. ஆனா� நா� ��ரமாக ேவைல ெச�� அ�ம� க�த�க�, அைடயாள
அ�ைடக� தயா� ெச�� ெகா�����ேற�. நா� எ��பா��காத இட������ ஆ�ச�ய�
கா����� எ�ைன அைழ�க�ேபாவைத அ�ேபா� நா� அ�ய��ைல.
ெப�கா�� நைடெப�� �����ழ� �ன���காக ஜூ� ஐ�தா� ேத� �ற�� ����னராக
அைழ�க�ப�� இ��ேத�. ஒ� ஆ�டாக நா� ஈ�ப�ட ப�க�, ெசய�பா�க� ���த ப�வாக
இ� அைமய���� எ�� �ைன�ேத�. ேம�� ஒ� ஆ�� கால� ப��ய ப��க�� �கரமாக
அைமய���� எ�� உ��யாக ந��ேன�.
�����ழ� �க��� ஒ���ைண�பாள�க�� ஒ�வரான ��� காம� மாமா�ட����
அைழ��த� வ����த�. ��ைதய மாத� ெப�கா���ள ப�� மாணவ�க��� ஓ�ய�
ம��� க��ைர�ேபா��க� ��� மாமா சா�����த அைம�� �லமாக நட�����தா�க�.
அ��க��� இ���ப��யான ஜூ� ஐ�தா� ேத� ேத��ெத��க�ப�பவ�க� த�கள�
உைர�ைன��,
ேபா��க��
ெவ�றவ�க���
ப���
வழ�க�ப��
எ���
��ட�ட�ப����த�.
��� மாமா அவர� மைன� ��மா, மகனான பா��தா என அவ�க� பல ஆ��களாக எ�கள�
���ப ந�ப�களாக இ��பவ�க� ஆவ�. ��� மாமா ேகாவா��� வ�தா� எ�க� ����தா�
த��வா�. ���� �ழ� ���த �க��� ப��, தன�� ேதைவயான ஒ�ைற� ேத��ெத����
ெகா��, ���ய பர������ ெவ�ேய பா���� த���வ� பா�ைவ�ைன உ�வா���
வ�ண� ெசய�ப�வேத அத� இல�� எ�� �����டா�. இ��� ப���� ேப�வத�� இள�
சாதைனயாள�, இ��தா� அவேரா� த�ைன மாணவ�க� ெபா����பா��க எ�தாக இ����
எ�� �ைன�ததாக� ��னா�.
��� மாமா �க��� தயா��� ���ைடேய எ�ைன�ப����, எ� ஓரா�� கால
ெசய�பா�கைள� ப���� ��, �����ழ� ஒ�த ப�கைள ேநா��ய ��தைனக�,
ெசய�பா�கைள� ��ய��, அவ�க�� ��� மாமா�� ப���ைரைய ஏ���ெகா����டன�.
உ�சாகமாக��, ஆ�வ�ேதா�� வா���ைன ஏ���ெகா�� ��ேட�. யா� இ�த வா��ைப99

ேவ�டா� எ�பா�க�? ��� மாமா என�கான ெசல�கைள தா� பா���� ெகா�வதாக� ��னா�.
அ�பா�� இைளய த�� ெப�ச�� மாமா ெப�கா�� வ��தா�. எனேவ அவர� ����
த���ெகா�ளலா�. ெப�கா��� வ�வத�கான பயண�����கான ெதாைகைய �ழா
ஒ���ைண�பாள�க� த����வதாக� ��னா�க�.
�ழா�� ேப�வத�கான உைர�ைன ெம�வாக தயா� ெச�ய� ெதாட��ேன�. �ழா என��
ெப�ய வா��ைப த�����ற� எ�� ஏ���ெகா�� எ� ப�ைக ச�யாக ெச�ய �ய���ேத�.
இ�த� ப��� எ� அ�மா�� உத� ெச�தா�. ேபச ேவ��ய உைர�ைன ���க எ��ய��,
அ�மா அத� ���ய க����கைள� ���பாக எ�� மன�� ப�ய ைவ���ெகா�ள
அ�����னா�.
ம�க�ட� ேப�வ� எ�ப� ெப�ய ��கலாக என�� இ��க��ைல. ேமைட பய� எ�ைன
எ�ேபா�� ஆ�ெகா�ட��ைல. ப���� பல ேபா��க�� கல��ெகா�� ப��க�
ெப���ேள�. கட�த ஆ�� ப���� �ற�த ேப�சாள� ���� என���தா� �ைட�த�.
ேபா���� ப�ேக�பாளராக ேப�வ� ேவ�. அ�த �ழா�� ���யமான ����னராக தைலைம
ஏ���ெகா�� ேப�வ� ����� ேவறான�.
எ� அ�மா பல ���யமான ����கைள ஒ�� ேச���� ேப�வ�, அ��தவ� �ைன���
வராதேபா� எ�ன ெச�வ� உ���ட பல ேயாசைனகைள என�� ெத���தா�. எ� ேப�ைச
���� பல�ைற ேப��பா��த ��ன�, ஜூ� ��றா� ேத� ெப�கா� ெச�ல� தயாரா�� ேபா�
ந���ைக�ட��, உ�சாகமாக�� இ��ேத�.
ேதைவயான உைடக�, �வ��� கா� கட� ஆைம, ேகாவா�� �ைட�த ��ய ஆைம, �தைல��
ப�க�, பா��க� ��கா��, �தைல� ப�ைண�� எ����ெகா�ட �ைக�பட�க�
ஆ�யவ�ைற��, இ��� �ல ெபா��கைள�� எ����ெகா�� ெப�கா� �ள��ேன�.
ஜூ� மாத� நா�கா� ேத� ெப�கா� வ�� ேச��ேத�. ேப��� �ைலய��� எ� சேகாதர�
�காேனா வ�� ேநராக த� ����� அைழ��� ெச�றா�. அ�� மாைல ��� மாமா எ�ேபா�
வ�� எ�ைன அைழ��ேபா�றா� எ�ற �வர�கைள� த����� நா� ெகா��வ����த
�ைக�பட�கைள� க�கா�� அைற�� ைவ�க� ேபாவதாக �� அவ�ைற� ேக�டா�.
அ��த நா� �காேனா எ�ைன �க��� நட��� இட���� மாைல ��� ம��� அைழ���
ெச�றா�. �க��� ப���� ெப�ய �டெமா���, நட�க���த�. பல ப��க������
மாணவ�க� ெப�ேறா�கேளா� �க����� வ����தா�க�. ��ட� நைடெப�� அைற��
ஒ��ற��� என� �ைக�பட�க� ஒ�ட�ப�� இ��தன. மாைல நா�� ம���ேபா� எ�
மாமா ெப�ச��, அவர� மைன� �ேர� அ�ைத, ம��� எ��ைடய சேகாதர�க� என ���
ேநர� க��� வர� ெதாட��னா�க�. நா� உ�ேள �ைழ�� ேபா� அ�த அைற ��வ�� �ர��
வ��த�. எ� சேகாதர� �காேனா அம�����த இ��ைக�� அ��� அம��ேத�.
�ழ� �க����ைன மாணவ�கேள ெதா��� வழ��னா�க�. �க��� ேப���ேப���ட�
ெதாட��ய�. ஒ�வ� ஆ��ல����, ம�றவ�க� மரா�� ம��� க�னட� ஆ�ய ெமா�க��
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ேப�னா�க�. �� மாணவ�க� எ�ைன அ��க�ப��� ைவ��, உைரயா�ற வ�மா�
அைழ�தன�.
ஆ��ல��� என� உைர�ைன� ெதாட��ேன�. ஆ��ல� ேப��ைன, ��� மாமா க�னட���
ெமா�ெபய��தா�. ெமா�ெபய����காக ��� ���� ேபச ேவ�����த�. அ���டவசமாக
ஆ��ல க�னட ெமா�ெபய��� ேபாரா�ட� அ�க ேநர� ���க��ைல. ��� ேநர��ேலேய
நா� ேப���ற ஆ��ல�ைத அைனவ�� ந�றாக ���� ெகா�டா�க�. இதனா� நா�
ந���ைகேயா��, உ�சாக�ேதா�� ேப� ைகத�ட�ட� உைர�ைன �ைற� ெச�ேத�.
ெப�க�� ப��க�� ப��� வ���க�� நா� ெச�த� ேபா�, �வ�� கா�க� ெகா�ட கட�
ஆைமைய எ��� மாணவ�க�ட� கா��ேன�. எ� சேகாதர� �காேனா ��ய ஆைமைய எ����
ெச�� மாணவ�க�ட� கா��னா�. மாணவ�க� ம��� ெப�ேறா�க� ஆைம�ைன ைக��
ைவ���ெகா�� �ைக�பட� எ����ெகா�டன�. ஆ�வ��ளவ�க��� �தைல��
ப�கைள� கா��ேன�.
�க����� ெதா��பாள�க� �க����� இ���ப��ைய எ����டதாக� ��னா��,
பா�ைவயாள�களான மாணவ�க� பல�� பல ேக��கைள எ��ட� ேக�க ����யதா�,
ேக�� – ப�� கல��ைரயாட� ப��, ேக�����ர� ம��� ப��க� வழ��ய�� நைடெப��
எ�� ஒ���ைண�பாள�க� அ���தன�. இய�ைக �ழ� ���த ேக�����ர�க�
பலவ�ைற�� ர��ேத�.
��னதாகேவ நட�� ������த ேப���ேபா�� ஓ�ய�ேபா�� ஆ�யவ���கான ப��கைள
ெவ�� ெப�றவ�க��� வா��� வழ��ேன�.
அத� �ற�, �ழா ஒ���ைண�பாள�க�� அ�ம� ெப�� நட�த ேக�� – ப��
ெதாட��ய�. பா�ைவயாள�க� ேக�� ேக�க, நா� அ�த இட��ேல ப�� ெசா�ேன�.
அ��க��� ம����யான ��ய அ�பவமாக இ��த�. பல ேக��க� மாணவ�க� ம���
ெப�யவ�க�ட���� வ�த�. ேக��க�� அ�க� பா��க� ப���தா� வ�தன. இ�����
நா� அ���ெகா�ட �ஷய�, பா��கைள�ப�� ம�க��� எ�வள� பய� இ���றேதா,
அ�தள��� அத��� வ�கரமான ஈ���� இ���ற� எ�பேத அ�. �க��� மாைல ம� ஆ�
��ப��� ���த��, �ழா ஒ���ைண�பாள�க� எ� பயண���கான ெதாைக ����
�பாைய உைற�� இ��� ெகா��தா�க�.
��� மாமா எ�ைன��, �காேனாைவ�� இர� உண��� ����� அைழ����தா�.
�காேனா��� எ� ��ய ஆைமைய �க�� ������ட�. அதைன அவ�ட���
ம����ேயா� ெகா�����ேட�. அ��த நா� ஆ�ச�ய�ப���� �தமாக உ��� க�னட
நா�த� �����ழ� �க���ைய�� நா� ப�� ெப�� ேப�யைத�� ெச��யாக எ��, என�
�ைக�பட�� அ�� இட�ெப����த� க�� ெசா�ல ��யாத ஆன�த�ைத உண��ேத�.
��� நா� எ��ய க��ைர எ� ஓரா�� கால அ�பவ�கைள� த�� எ�த�ப�ட�. அதைன
����தா� ைட�� நா�த��� அ��� ைவ�ேத�. நா�த�� இைளஞ� ப����
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அ�க��ைர �ைக�பட�கேளா� ெவ�யா� பலர� கவன�ைத�� ஈ��த�. த�க�ைடய பல
ந�ப�க� அ�க��ைரைய� ப������, ப����� இைடேயயான ஓரா��கால� ப��
பாரா��� ேப�னா�க� எ�� எ� ெப�ேறா� ெத���தன�. ‘����தா� ைட��’ நா�த��
க��ைர ப�ேவ� நா�த�க�� ெவ��ட�ப�ட�. மேல�யா�� ெவ�வ�� ‘The Utusan
Konsumer’ எ�� நா�த��� அ�க��ைர ெவ�யான�.
ெப�கா�� �க���ய உைர ெப�க��� மாணவ�க��� நட��ய ப��� வ���க�, எ��ய
க��ைர என அைன���� மாணவ�க��� ப���ைர ெச�த� ஒ�ேற ஒ��தா�. ��க�
உ�க�� ெப�ேறா�க�� அ�ம� ெப�� ெபா�வான ப���� இைடேய ��ய இைடெவ���
அ�பவ�கைள, வா��ைகைய ேசக��க��, இ�ேகேய இ�ேபாேத வாழ�� �ய��க�. அ�த
இைடெவ� ��ன� உ�க� வா��� வ��த�படேவ��யதாக அ�ல ம����யான, வா��த
அ�ல� அத�� �ய�றதான காலமாகேவ இ����.
���� ������ற ����வ� ஒ�ேறதா�. 1995 ஆ�� ஜூ� மாத������, 1996 ஜூ�
மாத� வைர�லான காலக�ட� எ�ேபா�� நா� �ைன�ப����ெகா�ள ேவ��ய
ெபா��ஷமான காலமாகேவ உண��ேற�. பலவ�ைற�� நா� க��ண��த� இ�த கால���தா�.
ெபா��கைள, பல ம�த�கைள, ேவ�ப�ட �ழைல, உண�கைள, ���யமாக எ�ைன�
����ெகா�ள ��ய இைடெவ� உத�ய�. ம����யாக, �த��ரமாக, ெகா�டா�டமாக நா�
����ய ெசய�பா�கைள, எ�ண�கைள �� ெதாட��ேத�. ம�ெறா� ஓரா�� �ைட��மா
எ�� இ��� நா� ேத�� ெகா�����ேற�. இ�ேபா� �ைடெப��� ெகா��ேற�.
ச���ேபா�.
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ரா��� பாைத

கட�த ப�ைன�� ஆ��களாக ரா�� ஆ�வா�� வட ேகாவா�� ம�த�க�� வா��ட�க��
������� பா��கைள அக�� அவ�ைற� கா�பா�� வ��றா�. இ�ைறய ேத� வைர ஆ�ர��
ஐ��� பா��க���� ேம�ப�ட பா��கைள� கா�பா�� இய�ைக �ழைல ��ெட��க
�ய���� வ��றா�. இவர� இர�டாவ� �லான ‘Call of the Snake’ எ�ப� இவ� பா��கைள
எ�வா� ��ெட��க �ய�றா� எ�ப� ப��ய அ�பவ� கைதகைள� ெகா�ட�.
ரா��� ப� எ�ப� ப�ேவ� ���ய ��ன� ���க� ம��� த���ட�களான ராமதா,
ரா�ஸ�, ேடானா ���யா, � �லா, தா� எ�ேஸா�கா ஆ�யவ��� ப�யாள�க���
பா��கைள� ெகா�லாம� அவ�ைற எ�ப� ைகயா�� ���ப� எ�ப� ப�� ப��� அ���
வ��றா�.
ேகாவா�� �ல ப��க�� பறைவக� ம��� பா��க� க�கா���ைன ரா�� தாேன
����� நட��வ��றா�. இ� ேபா�ற க�கா��கைள இ��யா ம��� ெவ�நா�க���
நட���றா�. பறைவகைள� �ைக�பட�க� எ��ப�, அவ�ைற� ேத� அ�வ� எ�ப���
ெதாட��� ஈ�ப��வ��றா�. ெஹ��� ெல�ன� எ�பவேரா� இைண�� ‘The Birds of Goa’
எ�ற ��ைன எ����ளா�. இ�� இவ� எ��த பறைவக�� �ைக�பட�க� இட�
ெப���ளன.
ரா�� தா� நட��� இைணய இதழான ‘The Creepy Times’ எ�� ப����ைக��� த�
அ�பவ�கைள, க����கைள ப���� ெகா��றா�. அேதா� உட�ப��� ஆ��யராக��,
அ�ைவ ���ைச சாராத ேநா� ��க�ைற ��ணராக�� உ�ளா�. ரா��� ��தக�ைத�
ப������ எ�ண�றவ�க� அவைர ச���க��, ஏேத�� த���வமான ஒ�ைற சா��ப��
ந���ைக ெகா��� உ�ளா�க� எ�றா� அவ�கைள ரா�� ச���க��, த� க����க�,
ஆேலாசைனகைள�� ெத���க தயாராகேவ உ�ளா�.
2004 � ரா�� ஆ�வா�� இள� இய�ைக �ழ�யலாள� ��ைத சரணாலய� ம��� ஏ�எ�
அ�ேரா வ�� ஆ�ேயா�ட���� ெப�றா�. 2008 � ‘Carlzeiss Wildlife Commitment’
���ைன�� ெப���ளா�.
��ன�ச� �கவ�: rahulalvares @ gmail.com
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இைணயதள�: www. rahulalvares.com
ெதாைலேப�: 919881961071, 918322278740
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

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

freetamilebooksteam@gmail.com

எ��

�கவ���

��ன�ச�

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
வ�வைம��� அைம��.

����தக�க�,

ebook

reader

ஏ���ெகா���

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
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ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
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அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

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

ந��.
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� /
இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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