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யஜகாதிமையமைகானவெனின் சில
குறப்புகள..........

மைனிதே வெகாழ்க்ளகயின் மைகத்தேகான சகாதேளன என்று
நீங்கள எளதே யவெண்டுமைகானகாலும் சட்டிக்ககாட்டை
முடியும். ஆனகால் மைனம் தேளைரகாமைல் அடுத்தேடுத்து
நகரந்து
வககாண்யடையிருப்பது
தேகான்
மிக
முக்கியமைகானதேகாகக் கருதுகியறன்.
1989 ஆம் ஆண்டுக் கல்லூரிப் படிப்ளப
ககாளரக்குடியில்
முடிக்கும்
வெளரயிலும்
வெகாழ்க்ளகயில் உளயளை, வவெளியய எந்தேப்
யபகாரகாட்டைங்களளையும் நகான் பகாரத்தேது இல்ளல.
நடுத்தேரவெரக்கத்தின்
இயல்பகான
ஆளசகள
எப்யபகாதும் யபகால கிளடைத்தேது.
ஆனகால் அதேற்குப் பிறகு கடைந்து யபகான 25
வெருடைங்களில் யபகாரகாட்டைங்களளைத் தேவிர யவெறு
எளதேயும்
நகான்
பகாரத்தேயதே
இல்ளல.

ஒவ்வவெகான்றும் யபகாரகாட்டைத்தின் வெழியய தேகான்
கடைக்க யவெண்டியுளளைது.
ஒவ்வவெகாரு
யபகாரகாட்டைங்களும்
ஒரு
அனுபவெத்திளனத் தேருகின்றது. அந்தே அனுபவெம்
ஒரு பகாடைத்ளதேக் வககாடுத்து விட்டு நகரகின்றது.
அடுத்தேடுத்து
புதிய
பகாடைங்கள
புதிய
அனுபவெங்கள. மைகாறக் வககாண்யடையிருக்கும்
வெகாழ்க்ளகயில் கற்றுக் வககாளவெது மைட்டுயமை
பிரதேகானமைகாக உளளைது.
எனக்குக்
கிளடைத்தே
அதிகப்படியகான
அனுபவெங்கள தேகான் என் எழுத்துப் பயணத்திற்கு
உறுதுளணயகாக உளளைது.
2009 முதேல் 2016 வெளரக்கும் ஏறக்குளறய 7
ஆண்டுகள இளணயம் வெழியய கற்றதும்
வபற்றதும் ஏரகாளைம். வெரலகாறு, கட்டுளர
வெடிவெங்களில்
என்
எழுத்துப்
பயணம்
வதேகாடைரந்து வெந்து வககாண்யடையிருக்க இந்தே முளற
என் சய யதேடைளல இந்தே மின் நூலில் உங்களுக்கு
வெகாசிக்கத் தேந்துளயளைன்.

2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர 20 ந் யதேதி என் முதேல்
மின் நூலகான "ஈழைம் - வெந்தேகாரகள வவென்றகாரகள"
வவெளிவெந்தேது. மூன்று ஆண்டுகள கழித்து எனது
எட்டைகாவெது மின் நூல் "பளழைய குப்ளபகள". இது
என் வெகாழ்வின் ககாலடித்தேடைங்கள. ஒவ்வவெகான்றும்
குப்ளபகளைகாக மைகாற உரமைகாக மைகாறயளவெ. நகான்
வவெளியிட்டை ஏழு மின் நூல்களும் 1,70,000+
யபரகளளை வசன்றளடைந்துளளைது.
நகான் கடைந்து வெந்தே பகாளதேளய, என் குடும்பச
சூழ்நிளல, பின்னண, எண்ணங்கள, யநகாக்கங்கள
யபகான்றவெற்ளற ஓரளைவுக்கு இந்தே மின் நூல்
வெழியய உங்களைகால் புரிந்து வககாளளை முடியும்.
இது முழுளமையகான சயசரிளதே அல்ல. நமைக்ககான
அளடையகாளைத்ளதே நகாயமை உணரந்து வககாளளை
முடியகாவிட்டைகால் நகாம் வெகாழும் சமூகத்ளதே
எப்படி புரிந்து வககாளளை முடியும்? என் புரிதேலின்
முதேல் பகுதி இது.
உங்கள
தேனிப்பட்டை
வெகாழ்க்ளகயின்
பயணசசவெடுகள
இதில்
எங்யகனும்
வதேரியக்கூடும்.
உங்களின்
விடைமுடியகாதே
வககாளளககள ககாலப்யபகாக்கில் யகளவியகாக மைகாற

யகலி வசய்யும். மைளனவியும், குழைந்ளதேகளும்
யகட்கும் யகளவிகள அளனத்தும் உங்களின்
அடிப்பளடை சித்தேகாந்தே அஸதிவெகாரத்ளதே ஆட்டைம்
ககாணளவெக்கும்.
உறவுக்கூட்டைம்
உறங்க
விடைகாமைல் தேவிக்கவிடும். வமைகாத்தேத்தில் “வபகாருள
இல்லகாதேவெருக்கு
இவ்வுலகம்
இல்ளல”
என்பதேளன வமைகாத்தே உலகமும் உங்களுக்கு
கற்றுக் வககாடுக்கும்.
வெகாழ்க்ளகயில் எனக்கு உருவெகாகும் யசகாரவிளன
எழுத்துலகம் மூலமைகாக ஒவ்வவெகாரு முளறயும்
கழுவி துளடைத்துக் வககாளகியறன். இதுயவெ
ககாயங்களுக்கு மைருந்து யபகாடுவெது யபகால
உளளைது.
75 வெயதுக்குண்டைகான அனுபவெங்கள எனக்குக்
கிளடைத்தே ககாரணத்தினகால் இந் நூளலப் படிக்கும்
உங்களுக்கு உண்ளமையகான பரவெத்ளதேத் தேரும்
என்யற நம்புகியறன்.
பணம் என்ற ஒற்ளறசவசகால் உங்களின் இறுதிப்
பயணம் வெளரக்கும் படைகாய்படுத்தும். ஆனகால்
அதேற்கு உங்களின் ஆயரகாக்கியம் என்பதேளன

விளலயகாக ளவெக்க யவெண்டும் என்பதேளன
உணரந்தேவெரகள என்ளனப் யபகால “ருசியகான
வெகாழ்க்ளக” வெகாழைத் வதேரிந்தேவெரகள. அளைவெகான
பணம் மூலம் நீங்கள வெகாழை முடியும். ஆனகால்
அளைவெற்ற பணவமைன்பது எதேளனயும் ஆளை
முடியும் என்றகாலும் முழுளமையகாக வெகாழை
முடியுமைகா? என்று யகட்டுக் வககாளபவெனின்
ககாலடித் தேடைமிது.
வபகாருள
யசரக்க
யவெண்டும்
என்றகால்
"இப்படித்தேகான் வெகாழை யவெண்டும்" என்ற
வககாளளகளய ஏற்றுக் வககாளளைகாமைல் ஒழுக்க
விதிகளளை
களடைபிடிப்பவெனின்
சங்கடை
விதிகளளை
சமைரசமின்ற
எழுதியுளயளைன்.
இதேளனச
சற்றயுளளை
உலகம்
ஏற்றுக்
வககாளளைகாமைல்
ஏளைனப்படுத்தும்
என்பது
எத்தேளன உண்ளமையயகா அந்தே அளைவுக்குப்
பிடிவெகாதேமைகாக "இப்படியய வெகாழ்ந்து பகாரத்து
விட்டைகால் என்ன?" என்ற யகளவியயகாடு
ஒவ்வவெகாரு
நிகழ்விளனயும்
ரசளனயயகாடு
சமூகப் பகாரளவெயயகாடு எழுதியுளயளைன். என்
பயணம் யசகாரவின்ற இன்று வெளரயிலும்

வதேகாடைரந்து
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
என்
ஆயரகாக்கியம் மைட்டுயமை வபரும் வசகாத்தேகாக
உளளைது.
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
நகாயன
உருவெகாக்கிக் வககாண்டை ககாயங்களளை கடைந்தே ஏழு
ஆண்டுகளைகாக எழுத்து வெழியகாக மைருந்திட்டு
வெந்துளயளைன். வெகாழும் யபகாயதே வவெளிப்பளடைத்
தேன்ளமைளய எல்லகா இடைங்களிலும் நீக்கமைற
விளதேத்து வெந்து உளயளைன்.
என் ஆயரகாக்கியம் முழுளமையகாக இருக்கும்
வெளரயிலும் இந்தே எழுத்துலகத்தில் என் தேடைம்
மைகாறகாமைல் வதேகாடைரந்து வககாண்யடையிருக்கும்
என்யற நம்புகின்யறன்.
இந்நூலுக்கு விமைரசனத்தின் வெகாயிலகாக தேங்கள
எண்ணங்களளை பகிரந்து வககாண்டை நண்பரகள
அளனவெருக்கும் என் நன்றயும் மைகாறகாதே அன்பும்.
நல்வெகாழ்த்துகள.
யஜகாதிஜ திருப்பூர.

டிசம்பர 31 2016
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நகான்……..

1992 முதேல் திருப்பூரில் ஆயத்தே ஆளடைகள
ஏற்றுமைதி
நிறுவெனத்தில்
பணயகாற்ற
வெருகின்யறன். ஆனகால் 2002 முதேல் ஏற்றுமைதி
துளற வதேகாழில் வெகாழ்க்ளகயில் கணனி என்பதும்
இளணயமும் எனக்கு அறமுகம் ஆனது. அதேன்
பிறகு இளணயம் என்பது தினந்யதேகாறும் 12 மைண

யநரத்திற்கும் யமைலகாக என் வெகாழ்க்ளகயில்
ஒன்றகாகக் கலந்து இருந்தே யபகாதிலும் 2009 ஆம்
ஆண்டு தேகான் தேமிழ் இளணயம் எனக்கு
அறமுகம் ஆனது.
என்னுளடைய முதேல் பதிவு யவெரட்ப்ரஸ ல்
ஜஜுளல 3 2009 அன்று எழுதி வவெளியிட்யடைன்.
நண்பர நகாககாவின் யவெண்டுயககாளுக்கிணங்க
அவெர உருவெகாக்கித் தேந்தே ப்ளைகாக்கர தேளைத்தின்
மூலம் வசப்டைம்பர 26 2009 முதேல் எழுதேத்
வதேகாடைங்கியனன்.
இதுவெளரயிலும்
எழுதியுளயளைன்.

700

பதிவுகளளை

பதிவின்
நீளைம்,
அகலம்,
உயரம்,
எழுத்துப்பிளழைகள,
வெகாக்கியப்
பிளழைகள,
புரியகாதே தேன்ளமை, விவெரிக்கும் பகாங்கு என்று
தேட்டுத்தேடுமைகாற
ஒவ்வவெகான்றகாக
கற்றுக்
வககாண்டு உயரந்து வெந்துளயளைன். திருப்பூரில்
எனக்கு முன்னகால் எழுதியவெரகள அயநகம்
யபரகள. பலருக்கும் வதேகாழில் வெகாழ்க்ளகயின்

ககாரணமைகாக படிப்படியகாக தேங்களளை சருக்கிக்
வககாண்டைகாரகள.
இன்று வெளரயிலும் எனக்குத் வதேரிந்தேவெளகயில்
யசகாரவெளடையகாமைல்
என்ளனப்
பகாதிக்கும்
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
அனுபவெம்
சகாரந்தே
பதிவுகளைகாக மைகாற்றக் வககாண்யடை வெந்துளயளைன்.
என்னுளடைய எழுத்தின் மூலம் அறமுகம்
ஆனவெரகள
எனக்கு
வநருக்கமைகான
உறவுகளைகாகவும் மைகாறயுளளைனர.
ஒவ்வவெகாரு நகாட்டிலும், ஒவ்வவெகாரு இடைத்திலும்
யகாயரகா
ஒருவெர
எனக்கு
வநருக்கமைகான
வசகாந்தேமைகாக
மைகாறயுளளைனர.
அளனத்துக்
கட்சிகளிலும் வககாளளககளுக்கு அப்பகாற்பட்டு
வநருக்கம் பகாரகாட்டுபவெரகள அயநகம் யபரகள.
ஊடைகத்
துளறயிலும்
அதிகம்
யபரகள
அறமுகமைகாகி உளளைனர.
பலதேரப்பட்டை இயக்கம் சகாரந்தே வககாளளககள
வககாண்டைவெரகளுடைன்
நட்பு
வககாளளைவும்
முடிந்துளளைது. பிரபல எழுத்தேகாளைரகள, பதிப்பக

மைக்கள, பத்திரிக்ளக ஆசிரியரகள என்று பல
தேரப்பட்டை நிளலயில் பலளரயும் வதேகாடைரபில்
ளவெத்திருக்க முடிந்துளளைது.
ஒவ்வவெகாரு
அனுபவெமும்
தினந்யதேகாறும்
நூற்றுக்கணக்ககான பகாடைங்களளை கற்றுத் தேந்து
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
ஒவ்வவெகாரு
நிளலயிலும் “எண்ணம் யபகால வெகாழ்வு”
என்பதேளனயும், “தீதும் நன்றும் பிறர தேர வெரகா”
என்ற முதுவமைகாழிளயயும் மைனதில் ளவெத்துக்
வககாண்யடை நகரந்து வெந்துளயளைன்.
நகான் கடைந்து வெந்தே ஆறு வெருடைங்களில் என்
தேளைத்ளதே தேவிரத்து வினவு தேளைம், சிறகு தேளைம்,
தேமிழ்ப் யபப்பர யபகான்ற தேளைங்களில் என்
கட்டுளரகள
வெந்துளளைது.
வவெகுஜன
பத்திரிக்ளகயகான புதிய தேளலமுளறயில் எனது
சகாயப்பட்டைளற
குறத்து
“மூடு”
என்ற
தேளலப்பில் அட்ளடைப்படைக் கட்டுளரயகாக (கவெர
ஸயடைகாரி) வெந்துளளைது. ஆழைம் பத்திரிக்ளகயில்
இதுவெளரயிலும் மூன்று கட்டுளரகள வவெளியகாகி
உளளைது. அதிக அளைவு “4 தேமிழ் மீடியகா”

குழுமைத்தில் எனது கட்டுளரகள வவெளியகாகி
உளளைது.
வெளலசசரத்தில் இதுவெளரயிலும் இரண்டு முளற
சீனகா அவெரகள என்ளன வெளலசசரம் ஆசிரியர
பணயில் அமைரத்தி ளவெத்து அழைகு பகாரத்தேயதேகாடு
முழுளமையகான சதேந்திரத் ளதேயும் அளித்து
ஊக்கப்படுத்தினகார.
புத்தேக வெடிவில் டைகாலர நகரம் என்று நூல் 2013
ஆம் ஆண்டு ஜனவெரி 27 அன்று வவெளிவெந்தேது.
விகடைன் குழுமைத்தில் வவெளி வெரும் ஜஜுனியர
விகடைன்
புத்தேக
விமைரசனத்தில்
தேரமைகான
இடைத்ளதேப் வபற்றது. 2014 ஆம் விகடைன் ஆண்டு
மைலர புத்தேகத்தில் சிறப்பகான பத்து புத்தேகங்களில்
ஒன்றகாகத் யதேரவு வபற்றது.
இதுவெளரயிலும் என் வெளலப்பதிவில் எழுதிய
கட்டுளரகளில்
யதேரந்வதேடுக்கப்பட்டை
கட்டுளரகளளை
எட்டு
மின்
நூலகாக
இளணயத்தின் வெழியய வககாடுத்துளயளைன்.
இதேளன வமைகாத்தேமைகாக 1,70,000+ யபரகள
தேரவிறக்கம் வசய்துளளைகாரகள.

நகான் சகாரந்திருக்கும் ஏற்றுமைதி வதேகாழில்
வெகாழ்க்ளகச
சூழைலில்
இந்தே
எழுத்து
வெகாழ்க்ளகயில்
முளனப்பகாகச
வசயல்படை
வெகாய்ப்பில்லகாதே ககாரணத்தேகால் பத்திரிக்ளகயில்
வதேகாடைரந்து எழுதே வெகாய்ப்பில்லகாது நகரந்து
வககாண்யடையிருக்கின்யறன்.
நகான் எழுதேத் வதேகாடைங்கிய பிறயக வெகாழ்க்ளகளய
அதிக அளைவு ரசிக்கவும், அன்றகாடை வெகாழ்க்ளகளய
அனுபவித்து வெகாழைவும் கற்றுளயளைன்.
வெளலத்தேளைத்தில் எழுதேத் வதேகாடைங்கிய யபகாது
குழைப்பமைகான
சிந்தேளனகளளை
அதிகம்
வபற்றருந்தே யபகாது யதேவியரகள பளளிக்கு
வசல்லத் வதேகாடைங்கியிருந்தேகாரகள. மைளனவியின்
ஆதேரவு
எப்யபகாதும்
யபகால
இயல்பகாக
இருப்பதேகால்
இந்தே
வெகாழ்க்ளகளய
ரசளனக்குரியதேகாகத் தினந்யதேகாறும் உருவெகாக்கிக்
வககாளளை முடிகின்றது.
ஒவ்வவெகாரு பிரபல்ய எழுத்தேகாளைரகளும் வெகாசகர
கடிதேம் என்று ஒன்ளற வவெளியிட்டு அதேற்கு
அவெரகளும் பதில் அளித்திருப்பளதே நீங்கள

படித்து
இருக்கக்கூடும்.
எனக்கும்
வெளலப்பதிவில் விமைரசனம் வககாடுக்ககாமைல்
தேனிப்பட்டை முளறயில் மின் அஞ்சல் வெழியய
தேங்கள
அன்ளப,
ஆசசரியத்ளதே
வவெளிப்படுத்தியவெரகள அயநகம் யபரகள.
அவெரகள மைகிழ்சசிளயப் பகிரந்து வககாண்டைது
உண்டு.
ஒரு நண்பரின் கடிதேத்ளதே வபயர தேவிரத்து அவெர
எழுதிய
வமைகாழியியலயய
இங்கு
வவெளியிடுகின்யறன். இதுவும் ஒரு வெளகயில்
அங்கீககாரம் தேகான். ஆதேரவெளித்தே ஆதேரவெளிக்கும்
அத்தேளன
வெகாசிப்பகாளைரகளுக்கும்
என்
நன்றகளளை இங்யக எழுதி ளவெக்கின்யறன்.
Dear Jothi Ganesan,
Well and wish the same. You may be surprised to receive
this e-mail after a long interval.
Due to my personal health problems I discontinued posting my writings in the web and stayed away from the web
for some time.

Very recently I had the chance to read some of your article on Eelam Tamil issue. Those articles forced me to
write this e-mail.
Dear Jothigy your investigative journalism have exposed
many influential people to the web readers. You have
touched very sensitive nerves of the higher ups. Exposing
their design and their manipulations to amesh wealth and
fame have angered many of them. Due to this I fear for
your safety and well being. Anything can happen to anyone in India.
Please show some restraint in exposing those elements. I
have personal bitter experience in this type of matter in
SriLanka. That is why I am requesting you to be cautious.
Your personal safety is very important to your family.
Particularly to your wife and children.
I hope that you can understand my fear as a co writer in
the web. I have preserved many of your article in a separate external hard disc.

So far no one has written with facts and proof in their articles. I am proud of you. I am living in Toronto, Canada.
After serving in the Royal Bank of Canada
I am retired now. I have only one daughter who is married and settled here. I am enjoying my retired life by visiting distance land in the globe. If I come to India I wish
to meet you.
Please be cautious and alert. My best wishes and blessings to your wife and children.
My best wishes and blessing for all your future endeavor.
Take care.

3

இதுவும் கடைந்து யபகாகும்

நகான் வெகாழ்ந்தே சமூக வெகாழ்க்ளக முழுவெதும்
கரடுமுரடைகாகத் தேகான் இருந்து இருக்கிறது. இன்று
வெளரயிலும் சமைதேளை பயணம் அளமைந்தேயதே
இல்ளல.
எதிரபகாரத்தேதும்
இல்ளல.
குடும்பத்தினரக்கு இதில் எந்தே சம்மைந்தேமும்
இல்ளல. முட்ளடைளய உளடைத்துக்வககாண்டு
வவெளிவெந்தே குஞ்ச யபகால் வவெளி உலகத்ளதே
அளைந்து பகாரத்து விடையவெண்டுவமைன்று அளலந்து
திரிந்து வபற்ற சய அனுபவெங்கள.
எட்டை முடியுமைகா? என்ற யயகாசிக்கும் யபகாது
கிளடைத்தே யமைடுகளும், நம்முளடைய திட்டைமிடுதேல்
தேவெறகாகப்
யபகாய்விடைகாது
என்று
எண்ணக்வககாளளும் சமையங்களில் இயல்பகாகயவெ
பளளைமும் என்றும் வககாண்டு யபகாய் யசரத்து
விட்டுளளைது,
வெகாழ்க்ளகயின்
ஒவ்வவெகாரு
அடியிலும் உருவெகான மைகாற்றங்கள இன்று
வெளரயிலும்
ஏயதேகா
ஒரு
உருவெத்ளதே
உருவெமைகாக்கிக்வககாண்யடை
இருக்கிறது.
இரண்டுபடிகள
கூடைத்
வதேகாடைரந்து
ஏற

அனுமைதித்தேயதே
இல்ளல.
ஒவ்வவெகாரு
சமையத்திலும் ஒரு படிக்ககான வெகாய்ப்புகள தேகான்
இன்ளறய வெசதிகளளை உருவெகாக்கித் தேந்துளளைது.
திருப்பூர ஆயத்தே ஆளடைகள ஏற்றுமைதிக்ககான
பண மைற்றும் வசகாந்தே ஏற்றுமைதி நிறுவென வதேகாழில்
வெகாழ்க்ளகக்ககான
ஏற்றத்தேகாழ்வில்
கற்றுக்வககாண்டைது அத்தேளனயும் என்ளனச
சகாரந்தே சின்ன வெட்டைத்திற்குள முடிந்து யபகானது.
வெகாசிப்பு அனுபவெமும் வெகாழ்ந்தே வெகாழ்க்ளகப்
பகாடைங்களும்
எழுதே
அதிக
உதேவியகாய்
இருந்தேளதேப் யபகாலயவெ ஒவ்வவெகாரு தேரமைகான
விமைரசனங்களும்
ஒழுங்ககான
பகாளதேளய
உருவெகாக்கக் ககாரணமைகாக இருந்தேது. மீள பதிவு
என்று இம்சிக்ககாமைல் நீள பதிவு என்ற
அவெஸளதேளய மைகாற்றக்வககாளளை முடிந்தேது.
எத்தேளனப் புத்திசகாலித்தேனம் ககாட்டினகாலும்
படிப்பவெரகளுக்கு
புரிய
யவெண்டும்.
வமைகாத்தேத்தில் எளிளமை நளடை யவெண்டும். அளதே
உணர எனக்கு 40 தேளலப்புகள யதேளவெப்பட்டைது.

பளளிப் பருவெம் முதேல் படித்தே எத்தேளனயயகா
எழுத்தேகாளைரகளின் எழுத்துக்கள, பகாரத்தே பலரின்
வெகாழ்க்ளகயில்
வெழி
தேவெறய
பகாளதேகள
உருவெகாக்கியளவெகள
என்று
பகாரத்து
வெந்தேவெனுக்கு
எத்தேளனச
சிந்தேளனகளளை
உருவெகாக்கியயதேகா அதேன் மூலம் உருவெகான
பகாதிப்பகால்
எழுதிய
எதுவும்
வீணகாகிப்
யபகாய்விடைவில்ளல,
படிப்பவெரகள
“வவெறுக்கக்கூடிய”
வெளகயிலும்
எளதேயும்
எழுதிவிடைவில்ளல.
2009 யமை மைகாதேம்.
வதேகாடைரந்து ஓடி வெந்து வககாண்டிருந்தே பண
வெகாழ்க்ளக மைகாறக் கிளடைத்தே ஓய்வும் மைனம்
சகாரந்தே வெகாழ்க்ளகயும் அறமுகமைகானது. எழுதேவும்
முடியும்
என்று
உளமைனம்
வசகான்னது.
என்னுளடைய எழுத்துக்கள மைற்றவெரகளுக்கு
என்ன தேகாக்கத்ளதே உருவெகாக்கியயதேகா ? ஆனகால்
என்னுள
வெளைரத்துக்வககாளளை
யவெண்டிய
அத்தேளன சகிப்புத் தேன்ளமைளய வெளைரத்து நிதேகான
யபகாக்ளக உருவெகாக்கிடை ககாரணமைகாக இருந்தேது.

ஆழ்ந்தே யயகாசளனகளும், வியவெகமும் யசரந்து
இன்று முழுளமையகான அளமைதியகான மைனிதேனகாக
மைகாற்றயுளளைது. எழுதுவெதேற்கு முன்பு இருந்தே
வெகாசிப்பு அனுபவெமும், எழுதேத் வதேகாடைங்கிய
பிறகு உண்டைகான வெகாசிப்பும் வமைகாத்தேமும்
வவெவ்யவெறகாக இருக்கிறது. புலம் வபயரந்து
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கும் தேமிழைரகளுக்கும்,
பண நிமித்தேமைகாக வவெளிநகாடுகளில் வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருப்பவெரகளுக்கும்,
தேமிழ்
வெளல
உலகவமைன்பது வெரம்.
ஆனகால் புத்தேகங்களளை மைட்டும் வெகாசிக்க
விருப்புவெரகளும் இது ஒரு இம்ளச. ககாரணம்
வவெகு யநரம் படிக்க முடியகாதே அவெஸத்ளதே.
தினசரி,வெகார,மைகாதே
இதேழ்கள
கிளடைக்கும்
இடைங்களில் வெகாழ்க்ளக அளமைந்தேவெரகளுக்கு
இந்தே வெளல உலகத்தில் அத்தேளன ஈரப்பு
இருக்ககாது. ஆனகால் எந்தே வெளகயில் பகாரத்தேகாலும்
இந்தே வெளலயின் வீசச என்பது வவெகுஜன
ஊடைகங்கள எட்டிப் பகாரக்க முடியகாதே ககாடு மைளல
கடைல் தேகாண்டிப் பயணக்கக்கூடிய சக்தி வெகாய்ந்தே

அதி உன்னதேமைகான ஊடைகம் இது. உணரந்து
எழுதுபவெரகள “பகாக்கியவெகான்கள”
ஏயதேகா ஒரு சமையத்தில் நிசசயம் இறந்து விடைத்
தேகான் யபகாகின்யறகாம். நீங்கள உளழைத்து உளழைப்பு
ஊருக்குப்
பயன்படுகிறயதேகா
இல்ளலயயகா
உங்கள
வெகாரிசகளுக்கு
ஒரு
ககாலத்தில்
பயன்படைக்கூடும்.
தேளலமுளற
இளடை
வவெளியினகால் விலகிப் யபகான விசயங்கள
உங்களளைப் பற்ற உங்கள எழுத்துக்கள மூலம்
நீங்கள
இல்லகாதே
யபகாதும்
கூடைப்
புரியளவெக்கக்கூடும்.
ஒவ்வவெகாரு எழுத்தேகாளைரகளின் தேகாக்கமும் என்ளன
வெளைரத்தேது. இன்று வெளரயிலும் எத்தேளனயயகா
யபரகள
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கும்
வெகாழ்க்ளகளயயும்
அவெரகள
தேகான்
அரத்தேப்படுத்திக் வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
பரபரப்புக்ககாக எழுதேப்படும் அனரத்தேங்களளை
தேவிரத்துப் பகாரத்தேகால் வெளலபதிவு (BLOGS)
எழுத்வதேன்பது உணரந்தேவெரகளுக்கு வெகாழ்நகாள
வபகாக்கிஷம்.
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கற்றுக் வககாண்டைகால் தேப்பில்ளல

எனக்குத் தேமிழ் இளணயம் அறமுகமைகான
யநரத்தில்
திரட்டிகள
எதுவும்
அறமுகமைகாகவில்ளல. அது குறத்தே யதேடைலும்
என்னிடைமில்ளல. அது குறத்து வதேரிந்தேகால்
தேகாயன
யதேடை
முடியும்?
யவெரட்ப்ரஸ
அறமுகமைகானதும்,
எழுதியளதே
மைகாட்டி
ளவெக்க/வவெளியிடை கற்றுக் வககாண்டை யபகாது
அதுயவெ
எனக்கு
அப்யபகாது
இருந்தே
மையனகாநிளலயில் யபகாதுமைகானதேகாக இருந்தேது.
வதேகாடைக்கத்தில்
தினந்யதேகாறும்
எழுதி
வவெளியிட்டுக்
வககாண்டிருந்யதேன்.
எழுதுவெவதேன்பது மைற்றவெரகளளைப் யபகால மிகக்
கடினமைகாக எனக்கில்ளல. 20 வெருடைங்களுக்குப்
பின் தேமிழில் ளடைப்புவெதும் எளிதேகாகயவெ
இருந்தேது. முழுக்க முழுக்க திருப்பூர குறத்தே
வெகாழ்க்ளக அனுபவெங்கள.

ஒரு மைகாதேத்திற்குள மைனதில் இருந்தே கடைந்து வெந்தே
வெகாழ்க்ளக அனுபவெங்களில் வபரும்பகாலகான
சம்பவெங்களளை எழுதி முடித்து இருந்யதேன்.
நம்ளமைப் யபகால ஏரகாளைமைகான யபரகள இயதே
யபகால் எழுதிக் வககாண்டு இருக்கின்றகாரகள
என்பயதே இரண்டு மைகாதேத்திற்குப் பின்யப வதேரிய
வெந்தேது.
1992 ல் வெகாசிப்பளதே நிறுத்திய நகான் 2009 ல் தேகான்
மீண்டும் வெகாசிப்பு பக்கயமை வெர முடிந்தேது.
இளடைப்பட்டை வெருடைங்களில் வெகாசித்தே வெகாரப்
பத்திரிக்ளககளும், தினசரிகளும் வசகாற்பயமை.
இளடையில் திருப்பூரில் உளளை நூலகம் மூலம்
புத்தேகம் எடுத்து வெந்து படிக்க முற்பட்டை யபகாது
அதுவும் யதேகால்வியில் தேகான் முடிந்தேது.

முதேல் இருபது வெருடைங்கள வவெறுமையன
பகாடைப்புத்தேகங்கள, அத்துடைன் ஊரில் இருந்தே
நூலகத்தில் இருந்தே புத்தேகங்கள என்பயதேகாடு
சமூகம் குறத்தே எந்தே அறவும் இல்லகாமைல் புத்தேக
அறளவெக் வககாண்டு தேகான் இந்தேச சமூகத்தின்

உளயளை வெர முடிந்தேது. அடுத்து வெந்தே 18
ஆண்டுகள வெகாசிக்க யநரம் என்பயதே இல்லகாமைல்
முழுளமையகாக மைக்கயளைகாடு மைக்களைகாகப் பழைகும்
சூழ்நிளல அளமைந்தேது.
இரண்டும் வவெவ்யவெறு துருவெங்கள.
புது இடைம், புதிய மைனிதேரகள. 12 கியலகா மீட்டைரில்
இருந்தே ககாளரக்குடிக்கு கல்லூரி சமையத்தில் தேகான்
வெர முடிந்தே எனக்கு மைகாவெட்டைங்கள, மைகாநிலங்கள
தேகாண்டிய பயணம் என்பது இறுதியில் பல
நகாடுகள வெளரக்கும் வசன்றகாக யவெண்டிய
சூழ்நிளலளய அடுத்தேடுத்து என்ளன நகரத்திக்
வககாண்டிருந்தேது. வமைகாழி, கலகாசசகாரம், பழைக்க
வெழைக்கம் அப்படியய மைகாறப் யபகாயிருந்தேது.
ஏற்றுக் வககாளளைவும் முடியகாமைல், ஊருக்குத்
திரும்பவும் முடியகாமைல் திரும்ப திரும்பக்
ககாலுக்குள சிக்கிய பந்து யபகாலத் தேடுமைகாறய
ககாலமைது.
வபண்கள மைட்டுமைல்ல. ஆண்கள கூடை வீட்ளடை
விட்டுத் தேகாண்டைகாமைல் வெளைரந்து வவெளியய வெரும்
யபகாது ஏறக்குளறய ஒரு வபண்ணன் நிளலயில்

தேகான்
வதேகாடைக்க
வெகாழ்க்ளக
அளமையப்
வபறுகின்றது. வெகாழ்ந்தே ஊர நிளனவுகள
முழுளமையகாக மைனதில் இருந்து மைளறயயவெ
மூன்றகாண்டுகள யதேளவெப்பட்டைது. ககாளரக்குடி
வமைகாழிளய மைகாற்றக் வககாளளை ஆறு ஆண்டுகள
யதேளவெப்பட்டைது.
வதேகாழில் ரீதியகாகத் தேன்ளன நிளலப்படுத்திக்
வககாளளுதேல், யபகாட்டியில் இருந்தே தேப்பித்துக்
வககாளளை, முந்திவெர, கற்றுக் வககாளளை யவெண்டிய
நளடைமுளற தேந்திரங்கள என்றும் படிப்படியகாக
அறமுகமைகான பின்யப வெகாழ்க்ளக குறத்தே ஒரு
வதேளிவு வெந்தேது. ஊர மைறந்தேது. பணம் குறத்தே
யதேடையல வெகாழ்வின் யதேளவெயகாக மைகாறப் யபகானது.
பட்டை பின்யப ஞகானம் அல்லது அனுபவெயமை
ஆசிரியர என்பகாரகயளை அது தேகான் இது.
திருமைணம், மைளனவி, குழைந்ளதேகள, உயரபதேவி,
வசகாந்தே வதேகாழில், வவெற்ற, யதேகால்வி, என்று மைகாற
மைகாற ககாட்சிகள நகரந்து வககாண்யடை வசல்ல
ஓய்வு யநரமும் உணர யவெண்டிய யநரமும்
கிளடைக்க எதிரபகாரகாதே சூழ்நிளலயில் இந்தேத்
தேமிழ் இளணயம் அறமுகமைகானது.

அப்யபகாது தேகான் வெகாசிப்பதேற்ககான யநரமும்
முழுளமையகாகக் கிளடைத்தேது. . வெகாசிக்க யவெண்டிய
யதேளவெகள என்ளன படிப்படியகாக நகரத்தியது.
மீண்டும் விருப்பமைகான பலவெற்ளறயும் வெகாசிக்க
யநரம் கிளடைத்தேது.
இளணயம் மூலம் அதிரஷ்டைவெகாய்ப்பகாக நல்ல
நண்பரகள முதேல் இரண்டு மைகாதேங்களில் இருந்யதே
கிளடைக்கத் வதேகாடைங்கினகாரகள. அவெரகள மூலம்
பலவெற்ளறயும் கற்றுக் வககாளளை முடிவெதும்,
பகிரந்து வககாளளை வெகாய்ப்பு அளமைந்தேதும் வஜன்மை
புண்ணயம் யபகாலத் தேகான் என்று ஒவ்வவெகாரு
சமையமும் மைனதில் நிளனத்துக் வககாளவெதுண்டு.
ககாரணம் முதேல் நகாள படித்தே எதுவும் அடுத்தே நகாள
மைனதில் நிற்பதில்ளல. வதேகாடைரந்து வெரும் நகாளில்
உருவெகாகும் மைன அழுத்தேத்தில் அத்தேளனயும்
மைறந்து புதிய வெகாழ்க்ளகயின் பரிணகாமைங்களளை
ஒவ்வவெகாரு முளறயும் அறமுகம் வசய்து
விடுகின்றது. கண்டை அனுபவெங்கயளை என்
எழுத்தேகாக
மைகாற்ற
விடை
எழுதுவெதேற்கு
இயல்பகானதேகாக அளமைந்து விடுகின்றது.

அதிகமைகாகச யசரத்தே பணத்ளதே ளவெத்துக்
வககாண்டு என்ன வசய்வெது என்று தேடுமைகாறக்
வககாண்டிருப்பவெரகள,
யதேளவெக்கு
அதிகமைகான
ளவெத்திருப்பவெரகள,

பணத்ளதே

ஐந்து இலக்கம் முதேல் ஆறு இலக்கம் முதேல்
சம்பளைமைகாக வெகாங்கிக் வககாண்டிருப்பவெரகள,
மைகாதேச
சம்பளைத்ளதே
பத்து
நகாளளைக்குள
வசலவெழித்து விட்டு அட்வெகான்ஸ எழுதி வெந்து
நிற்பவெரகள,
மைகாதேம் முழுக்க யவெளல வசய்தும் 9000 ரூபகாளயத்
தேகாண்டை முடியகாதேவெரகள
எப்படி உளழைத்தேகாலும் 5000 ரூபகாய்க்கு யமையல
பகாரத்திரகாதேவெரகள என்று அத்தேளன தேரப்யபகாடும்
தினந்யதேகாறும் உறவெகாடை யவெண்டிய வியனகாதே
கலளவெயயகாடு அளமைந்தே வெகாழ்க்ளகயில் கற்றுக்
வககாளளை நிளறயச சந்தேரப்பங்கள இயல்பகாகயவெ
அளமைந்துளளைது.

அதுயவெ எழுதே நிளறய எழுத்துக்களளைத் தேந்து
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருப்பவெனின்
அனுபவெங்கள
வெகாசிப்பவெனுக்குப் புரிய யவெண்டும் என்ற
அவெசியமில்ளல.
அங்யக
தேகான்
நம்ப
முடியகாதேவெற்ளற எழுதுகின்றகாய். உன் உலகம்
குறுகிய வெட்டைத்திற்குள உளளைது என்பது
வெளரக்குமைகான
உளரயகாடைளல
நீட்டித்துக்வககாண்யடை வசல்கின்றது.
நகான் வதேகாடைக்கத்தில் எழுதேத் வதேகாடைங்கிய யபகாது
தீரக்கமைகான வககாளளககள எளதேயும் எடுத்துக்
வககாளளைகாமைல்
மைனதில்
யதேகான்றய
அளனத்ளதேயும் எழுதே யவெண்டும் என்ற
யநகாக்கத்தில் தேகான் எழுதிக் வககாண்டிருந்யதேன்.
ஆனகால் எழுத்து நளடை, பிளழைகள, குறப்பகாக
இலக்கண பிளழைகள என்று ஒவ்வவெகான்றகாகப்
பலரின் விமைரசனத்தின் மூலம் என்ளனத் தேகாக்கத்
வதேகாடைங்கியது.
நிகழ்ககாலம், இறந்தே ககாலம், எதிரககாலம்
மூன்ளறயும் குழைப்பி அடித்து குழிப்பணயகாரம்
கணக்ககாகச
சட்டு
ளவெக்கப்
பலரின்

அறவுளரகள
என்ளனப்
பதேம்
பகாரக்கத்
வதேகாடைங்கியது. ஆககா ஒரு ஸபீட் ப்யரக் யதேளவெ
யபகால என்று அடுத்தே கட்டைத்திற்கு நகர
முடிந்தேது. எழுதிக் வககாண்டிருந்தே வசகாந்தே
விசயங்களளை நிறுத்தி விட்டு புத்தேகங்களளை
படித்து அதில் உளளை விசயங்களளை என்
பகாரளவெயில் எழுதேத் வதேகாடைங்கிய யபகாது கியர
மைகாற்றத் யதேளவெயில்லகாதே நிளலயில் பறக்கத்
வதேகாடைங்கியது. அங்கும் பிரசசளன யவெறு
விதேமைகாக உருவெகாகத் வதேகாடைங்கியது.
யகளவி யகட்பவெரகளுக்கு பதில் வசகால்ல
யவெண்டிய கட்டைகாயத்தில் அது குறத்து யமைலும்
வதேரிந்து வககாளளை இன்னும் பல புத்தேகங்களளைத்
யதேடிப்பிடித்து ஓடைத் துவெங்க ஓட்டைம் இன்னும்
யவெகமைகாக மைகாறயது.
ஒயர யவெகத்தில் ஓடிக் வககாண்டிருந்தேகால் உலகம்
என்ன
நிளனக்கும்?
என்று
அன்றகாடை
நிகழ்வுகளளை
என்
பகாரளவெயில்
எழுதேத்
வதேகாடைங்கிய யபகாது தேகான் எழுத்து வககாஞ்சம்
ளகவெசமைகாகி உளளைது என்பளதேப் புரிந்து வககாளளை
முடிந்தேது. அதுயவெ குழைந்ளதேகள குறத்தே

அனுபவெங்களளை எழுதேத் வதேகாடைங்கியயபகாது
தேகான்
படிப்பவெரகளின்
ரசளனக்கும்
எழுதுபவெனின் ரசளனக்கும் இளடையய உளளை
வமைல்லிய யககாடு தேரும் சகத்ளதேயும் உணர
முடிந்தேது.
மூன்று படிகளளை தேகாண்டி வெந்தே யபகாது சமூகம்
குறத்து ஆழைமைகான கட்டுளரகளளை எழுதே
யவெண்டும் என்று யதேகான்றயது. அலட்சியமைகான
யபகாக்கு, அவெசர கதி இல்லகாமைல் என்னகாலும் பல
கட்டுளரகளளை எழுதே முடிந்தேதுளளைது. ஆனகால்
கருத்து விவெகாதேங்கள, யமைகாதேல்கள என்று இன்று
வெளரயிலும் நகான்கு பக்கத்தில் இருந்தும்
ஏவுகளணகள யபகால தேகாக்கிக் வககாண்யடை தேகான்
இருக்கின்றது.
இறுதியகாக உனக்கு அரசியலும் வதேரியகாது,
வெரலகாறும் வதேரியப்யபகாவெதில்ளல என்பது
வெளரக்கும் வெகாசிக்க வெந்தே நண்பரகள மூலம்
விமைரசன மைகுடைங்கள வெகாங்கியகாகி விட்டைது.
சகாதி, மைதேம், அரசியல் பற்ற எழுதினகால் எளிதில்
ஒரு முத்திளர குத்தி முசசந்திக்குள நிறுத்தி
கும்மைத் வதேகாடைங்கி விடுகின்றகாரகள.

ஆனகால் நகாங்கள வககாடுத்தே முத்திளர தேகான் உன்
முகத்திளர என்று ஒரு பக்கம் வககாளளைகாமைல் “என்
கடைன் பண வசய்து கிடைப்பயதே” என்று
எழுதினகாலும்
குத்துக்கள
ஏயதேகாவவெகாரு
பக்கத்தில்
இருந்து
இன்றும்
வெந்து
வககாண்யடைதேகான் இருக்கின்றது. குத்து வெகாங்கிய
களளைப்பு தீரந்தேவுடைன் மீண்டும் எந்திரித்து
எழுதேத் வதேகாடைங்க ன்று ஒதுங்கி விடுகின்றகாரகள.
ஆனகால்
அடுத்தே
வெகாய்ப்புக்ககாகக்
ககாத்திருக்கின்றகாரகள.
வமைகாத்தேத்தில் எளதேப் பற்ற யவெண்டுமைகானகாலும்
எழுதே முடியும். ஆனகால் அதேற்ககான உளழைப்பு
யதேளவெ என்பளதே இந்தே நகான்கு ஆண்டுகள
எனக்கு உணர ளவெத்துளளைது. வெகாழ்க்ளகயில்,
அலுவெலகத்தில், வதேகாழிலில் நடைந்தே அயதே
படிப்படியகான வெளைரசசி.
திடீவரன்று
எதுவும்
என்
வெகாழ்வில்
நடைந்தேதில்ளல.
இளடைவிடைகாதே
முயற்சியும்
தேனிப்பட்டை ஆரவெமைகான துரத்தேலும் தேகான்
இன்ளறய வெகாழ்வில் பல நிளலகளளை என்னிடைம்
வககாண்டு வெந்து யசரத்துளளைது.
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மைசகாலகா தூவினகால் தேகான் மைரியகாளதேயகா?

அப்பகா எப்யபகாதும் தினமைண மைட்டும் தேகான்
வெகாங்குவெகார.
வதேகாடைக்கத்தில்
எரிசசலகாக
இருந்தேகாலும்
யமைல்நிளலப்பளளி வெந்தே சமையத்தில் அதில்
வதேகாடைரசசியகாக வெரும் சிறப்புக்கட்டுளரகளளை
களடையில் இருக்கும் அந்தே மைதிய யநரத்தில்
வெகாசித்துக் வககாண்டு இருப்பதுண்டு. புரிந்தேயதேகா
இல்ளலயயகா வெகாசிப்பு என்பதேளன ஒரு
கடைளமையகாக ளவெத்திருந்தே ககாலமைது. நூற்றுக்
கணக்ககான கட்டுளரகளளை வெகாசித்துளயளைன்.
இன்று கட்டுளரகள சகாரந்தே வெகாசிப்புக்குத் தேகான்
முக்கியத்துவெம் வககாடுக்கின்யறன். ஒவ்வவெகாரு
முளறயும் ஒரு குறப்பிட்டை விசயத்ளதே வெகாசித்து
முடிக்கும் யபகாது "அடை நமைக்கு இத்தேளன நகாளும்
இது
குறத்து
வதேரியளலயய"
என்ற
அங்கலகாய்ப்பும் வெந்து விடை அடுத்தே யதேடைல்

வதேகாடைங்கக் ககாரணமைகாக அளமைந்து விடுகின்றது.
எழுதி அனுபவெமில்லகாதேவெரகள எது குறத்து
யவெண்டுமைகானகாலும் எழுதேலகாம். எளதேப் பற்ற
எழுதே வெருகின்றயதேகா அதிலிருந்யதே எழுதேத்
வதேகாடைங்கலகாம். ஆனகால் படிப்படியகான மைகாறுதேல்
யதேளவெப்படும் களைத்தில் இந்தே எழுத்துக்களைம்
முக்கியமைகானது.
நகாம் எப்படி ஒன்ளறப் பகாரக்கின்யறகாம். அதுவும்
மைற்றவெரகளிடைமிருந்து
எப்படி
அதேளன
யவெறுபடுத்தி
எழுத்தில்
ககாட்டை
முயற்சிக்கின்யறகாம்
என்பதில்
தேகான்
முக்கியத்துவெம் உளளைது. அந்தே முக்கியத்துவெம்
யதேளவெயில்ளல என்றகாலும் கவெளலப்படைத்
யதேளவெயில்ளல. எழுதும் சகம் என்பதும் அது
மைற்றவெரகளுக்கு எந்தே விதேத்தில் பிடிக்கும்
என்பதும் எவெரகாலும் அனுமைகானிக்க முடியகாதே
ஒன்று.
நகாம்
ஒன்ளற
அனுபவித்து
ரசித்து
எழுதியிருப்யபகாம். ஆனகால் அது சீந்துவெகாரற்று
கிடைக்கும்.
சிலவெற்றுக்கு
முக்கியத்துவெம்
வககாடுக்ககாமைல் யமைம்யபகாக்ககாக எழுதே அது

பலரகாலும் சிலகாகித்துப் யபசப்பட்டு இருக்கும்.
ககாரணம் படிப்பவெனின் வெகாழ்க்ளக என்பது
எழுதுபவெனகால் யூகிக்க முடியகாதே ஒன்று.
எழுத்தும் வெகாசிப்பும் சில சமையம் வபகாருந்தி
யபகாய்விடும்.
பல
சமையம்
அந்தே
வெகாய்ப்பில்லகாமைல் யபகாய்விடும். கவெளலப்படைத்
யதேளவெயில்ளல.
எழுதிக் வககாண்யடை இருக்கும் யபகாது தேகான்
அந்தேச சூட்சமைத்ளதே உணர முடிகின்றது.
வெளலத்தேளைத்தில் எழுதுபவெரகள வதேகாடைக்கத்தில்
தேங்களைது அனுபவெங்களளை எழுதினகால் யபகாதும்
என்று தேகான் நகான் சந்தித்தே நபரகளிடைம்
வசகால்லியுளயளைன்.
ககாரணம்
அது
தேகான்
எளிதேகானது. படிப்படியகாக வெளைரத்துக் வககாண்டு
மைற்ற விசயங்களளைப் பற்ற எழுதேலகாம்.
நம்முளடைய அனுபவெங்கள குறத்து எழுதும்
யபகாது நம்முளடைய எழுத்து பலம் வதேரிய வெரும்.
யககாரளவெயகாய் யககாலம் யபகாடும் தேன்ளமை
புரியும். வெகாசித்துக் வககாண்டிருப்பவெளன நகர
விடைகாது
இழுத்துச
வசல்ல
யவெண்டிய

சூட்சமைத்ளதே உணர ளவெப்பதேன் சூத்திரத்ளதே
புரிந்து வககாளளை முடியும். வெகாசிப்பவெளன நம்
எழுத்திலிருந்து நகர விடைகாது "நகான் உங்கள
கட்டுளரளய ஓயர மூசசில் படித்து முடித்யதேன்"
என்று வசகால்ல ளவெக்க யவெண்டிய அவெசியம்
புரியத் வதேகாடைங்கும்.
ஆனகால் சமூகம் சகாரந்தே நிகழ்வுகளளைப் பற்ற
எழுதேத் வதேகாடைங்கும் யபகாது தேகான் நம்முளடைய
எழுத்துத் தேகுதிகள குறத்து நமைக்யக புரிய வெரும்.
நகாம் எழுத்துக் களலயில் வெளைரந்துளயளைகாமைகா?
என்பதேன்
சவெகால்
இங்கிருந்து
தேகான்
வதேகாடைங்குகின்றது.
"கரணம் தேப்பினகால் மைரணம்"என்கிற நிளலயய
இங்யக தேகான் வதேகாடைங்குகின்றது. அதுவும்
களைத்தில் சூடைகாக விவெகாதித்துக் வககாண்டிருக்கின்ற
விசயம் என்றகால் வசகால்லயவெ யதேளவெயில்ளல.
உளைற ளவெக்க முடியகாது.
உண்டு இல்ளலவயன்று படுத்தி எடுத்து
விடுவெகாரகள. ஒரு யவெளளை நகாம் தேவெறு

வசய்திருந்தேகாலும் அடுத்தே முளற திருத்திக்
வககாளளை வெகாய்ப்பகாகவும் அளமைந்து விடும்.
அதுயவெ நம்ளமை வெளைரக்க ஒரு ககாரணயகாகவும்
அளமைந்து விடுகின்றது. இப்படித்தேகான் நகானும்
வெளைரந்துளயளைன்.
இன்று
பத்திரிக்ளகயின்
படிக்கும் ஒரு சிறய துணுக்குச வசய்திகளளை
ளவெத்துக் வககாண்டு தினசரி வெகாழ்க்ளகயில்
பகாரத்தே மைற்வறகாரு நிகழ்யவெகாடு யககாரத்துச
வசகால்லும் அளைவுக்கு வெளைரந்துளயளைன்.
அப்பகா வெகாங்கிய தினமைண வககாடுத்தே தேகாக்கம்
எனக்கு அரிசசவெடியகாக இருந்திருக்குயமைகா என்று
இப்யபகாது நிளனத்துப் பகாரக்கின்யறன். அதேன்
நீட்சியய நகான் இந்தேத் தேளைத்தில் எழுதும் சமூகம்
சகாரந்தே
கட்டுளரகளுக்கு
முக்கிய
ககாரணமைகாகக்கூடை இருக்கக்கூடும்.
ஆனகால் இன்று குறப்பிட்டை தேனி இதேழ்களளைத்
தேவிரத்து ஆழைமைகான கட்டுளரகள எந்தே வவெகுஜன
பத்திரிக்ளககளிலும்
வெருவெதில்ளல.
ஒரு
திளரப்படைம் வெந்தேவுடைன் மைகாங்கு மைகாங்வகன்று
அதேற்கு விமைரசனம் எழுதும் வெளலயுலக மைக்கள
ஒரு அரசகாங்கத்தின் புதிய திட்டைத்ளதேப் பற்ற

கண்டு வககாளவெதில்ளல. ககாரணம் யகட்டைகால்
அது யபகான்று எழுதினகால் எவெரும் வெந்து படிக்க
மைகாட்டைகாரகள என்ற மைகாயப் யபகாளதேயில் தேகான்
பலரும் இருக்கின்றகாரகள.
பல எழுத்தேகாளைரகள முதேல் வெளலயுலக மைக்கள
வெளரக்கும் ககாலப் யபகாக்கில் ககாணகாமைல் யபகானது
இந்தே வெளகயில் தேகான். நம்முளடைய கவெனம்
கருத்தில்
இருப்பளதேப்
யபகால
அளதேப்
படிப்பவெனுக்கு வககாண்டு யசரப்பதிலும் கவெனம்
ளவெத்திருக்க யவெண்டும்.
என்
அனுபவெத்தில்
விமைரசனம்
எதுவும்
வககாடுக்ககாமைல்
ஆழ்ந்து
படிப்பவெரகள
ஆயிரக்கணக்ககான யபரகள இருக்கின்றகாரகள.
இது யபகான்ற நூற்றுக்கணக்ககான யபரகளளை
ஒவ்வவெகாரு சமையத்திலும் நகான் சந்தித்துளயளைன்.
ஆசசரியப்படுத்தியுளளைனர.
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கற்றதும் வபற்றதும்

நகாம் விரும்பினகாலும் விரும்பகாவிட்டைகாலும்,
சறுசறுப்பகாக
இருந்தேகாலும்
அல்லது
வசயல்படைகாதே நிளலயில் வெகாழ்ந்தேகாலும் நம்ளமைச
சற்றலும் உளளை உலகம் இயங்கிக் வககாண்யடை
தேகான்
இருக்கின்றது.
நகாம்
சகமைகாய்
இருக்கின்யறகாம்
அல்லது
யசகாகத்தில்
இருக்கின்யறகாம் என்பதேற்ககாக எதுவும் இங்யக
மைகாறவிடைப்யபகாவெதில்ளல.
இங்யக
ஒவ்வவெகான்றன் முடிவும் வநகாடிப் வபகாழுது
மைட்டுயமை. அடுத்தேடுத்து அதேன் யபகாக்கியலயய
நகரந்து வககாண்யடையிருக்கின்றது.
இந்தியகாவில் ஏயதேகாவவெகாரு இடைத்தில் நடைந்தே
பகாலியல் வென்வககாடுளமை எனக்கு வவெறுமையன
வசய்தி மைட்டுயமை. என்ளன, என் குடும்பத்ளதே
தேகாக்ககாதே
வெளரக்கும்
ஒவ்வவெகாரு
வசயல்பகாடுகளும் கடைந்து யபகாக யவெண்டிய,
மைறுநகாள பத்திரிக்ளகயில் படித்துத் வதேரிந்து
வககாளளை யவெண்டிய வசய்தியகாகயவெ உளளைது.

ஒவ்வவெகாருவெருக்கும் இப்படித்தேகான். இதேனகால்
தேகான் இந்தியகாவில் எந்தேப் பிரசசளனயும்
வபகாதுப் பிரசசளனயகாக மைகாறகாமைல் துணுக்கு
வசய்தியகாகயவெ மைகாற விடுகின்றது.
பசசகாதேகாபத்திற்யககா,
பரிதேகாபப்படுவெதேற்யககா
எவெருக்கும்
யநரம்
இருப்பதில்ளல.
எதிரபகாரப்பதில்
பலன்
ஒன்றுமில்ளல.
ஏமைகாற்றங்களளை, யசகாகங்களளை எதேகாரத்தேமைகாக
எடுத்துக் வககாண்டு நகரந்து வககாண்டிருந்தேகால்
தேகான் இங்யக உயிரப்புடைன் வெகாழை முடியும். நம்
யதேடைல் மைட்டுயமை நம்ளமை இயக்குகின்றது.
யதேடிச
வசன்றகால்
மைட்டுயமை
துன்பம்
விலகுகின்றது.
எதிரபகாரப்புகள
பூரத்தியகாகின்றது.
நம்
ஆளசகளின்
எல்ளலகளளையும்,
நமைது
தேகுதிளயயும்
இளணத்துப் பகாரக்கும் யபகாது மைட்டுயமை நம்
வெகாழ்க்ளகயில் அளமைதி உருவெகாகின்றது.
கடைந்தே ஐந்தேகாண்டுகளுக்கு முன் அறமுகமைகான
தேமிழ் இளணயத்தின் ஆழைமும் அகலத்ளதேயும்
குறத்து அப்யபகாது எனக்கு அதிகம் யயகாசிக்கத்

வதேரியவில்ளல. நீசசல் வதேரியகாதேவென் கடைலில்
குதித்தேது யபகாலயவெ இருந்தேது. ஆனகால் இன்று?
பலரும் என்ளனக் கவெனித்துளளைனர. சிலளர என்
எழுத்து மூலம் திருப்திப் படுத்தி உளயளைன்.
வெகாசித்தே அந்தேப் பத்து நிமிடைத்தில் நகான் வெகாழ்ந்தே
வெகாழ்க்ளகளய திரும்பிப் பகாரத்துளயளைன்.
என் குடும்பத்ளதே நிளனத்துளயளைன். ஊரில்
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கும் என் குழைந்ளதேகளளை
நிளனத்து ஏங்கியுளயளைன் என்று உளரயகாடைலில்,
விமைரசனத்தில் வதேரிவித்துளளைனர.
வியப்பகாகயவெ உளளைது.
உலகம்
முழுக்க
பரந்து
விரிந்துளளை
இளணயத்தில் யகாயரகா ஒருவெர ஏயதேகாவவெகாரு
இடைத்தில் இருந்து வககாண்டு ஒவ்வவெகாரு
நிமிடைத்திலும்
தேன்
கருத்து
என்று
ஏயதேகாவவெகான்ளற வசகால்லிக் வககாண்யடைதேகான்
இருக்கின்றகாரகள.

நகாம் விழித்திருந்தேகாலும், கண்டு வககாளளைகாமைல்
கடைந்து யபகானகாலும் தேமிழ் இளணயம் அதேன்
சறுசறுப்ளப இழைந்து விடுவெதில்ளல.
நகாளுக்கு
நகாள
இதேன்
யவெகம்
கூடிக்
வககாண்யடைதேகான் இருக்கின்றது. எளதேப் பற்ற
எழுதே யவெண்டும் என்று வதேரியகாதேவெரகளுக்கும்,
எளதேயகாவெது எழுதி மைற்றவெரகள நம்ளமை
யநகாக்கித்
திரும்பி
பகாரக்க
ளவெத்துவிடை
யவெண்டும் என்பவெரகளுக்கும் மைத்தியில் தேகான்
தேமிழ்
இளணயம்
இயங்கிக்
வககாண்டிருக்கின்றது.
முளறப்படி பயன்படுத்தேத் வதேரியகாதேவெரகள
படும் அவெஸளதேகளும், இதுயவெ தேகான் வெகாழ்க்ளக
என்பளதேத்
தேப்பகாக
உணரந்தேவெரகளுக்கும்
இளடையய உளளைவெரகள தேகான் அளையவெகாடு
பயன்படுத்தி வெளையமைகாடு இருப்பவெரகள. இந்தே
இளடைப்பட்டை நபரகாகயவெ இதில் இருந்து
வெருகின்யறன்.
வபரும் வபகாறுப்புகளில் இருந்து வககாண்டு நம்
விருப்பம் சகாரந்தே வசயல்பகாடுகள என்று

பட்டியலிட்டுக் வககாண்டு அது நிளறயவெறகாதே
பட்சத்தில்
சமூகத்தின்
மீது,
வெகாழும்
வெகாழ்க்ளகயின் மீது, நம்யமைகாடு வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருப்பவெரகள
யமைல்
யககாபப்பட்டு
ஒன்றும் ஆகப்யபகாவெதில்ளல.
கடைந்தே
ஐந்து
வெருடைங்களில்
ஏரகாளைமைகான
யதேகால்விகள அது தேந்தே வெலிகள. ஏரகாளைமைகான
ஏமைகாற்றங்கள
அதேயனகாடு
யசரந்து
வெந்தே
அவெமைகானங்கள
என்று
எல்லகாவெற்ளறயும்
அனுபவித்துளயளைன். சிறது சிறது என்ளன
மைகாற்றக்
வககாண்யடை
வெந்துளயளைன்.
என்
நளடை,உளடை,பகாவெளன, யபசம் விதேம், உடைல்
வமைகாழி என்று எல்லகாவிதேங்களிலும் கவெனம்
வசலுத்தியுளயளைன்.
முடிந்தேவெளரயிலும்
என்ளனப்
பற்ற
அடுத்தேவெரகள வசகால்லுகின்ற விமைரசனங்களின்
மீது கவெனம் வசலுத்தியுளயளைன். அடுத்தேடுத்தே
நிளலளய அளடையப் யபகாரகாடியிருக்கின்யறன்.
அளடைந்தும் உளயளைன்.

ஆனகால் ஒவ்வவெகான்ளறயும் விருப்பப்பட்டுச
வசய்துளயளைன்.
வெகாழ்கின்ற
ஒவ்வவெகாரு
நகாளளையும், அது வவெற்றயயகா யதேகால்வியயகா
ரசளனயயகாடு பகாரக்க, வெகாழைப் பழைகியுளயளைன்.
ஆற்ற
முடியகாதே
ககாயங்கயளைகாடு
வெகாழ்பவெரகளளையும், உளழைக்க முடியகாதேவெரகள
ககாட்டைக்கூடிய வபகாறகாளமைளயயும், அடைக்க
முடியகாதே இசளசகளுடைன் இருப்பவெரகளளையும்,
என்ன தேகான் வநருக்கமைகாகப் பழைகினகாலும் கட்சி,
மைதேம், சகாதி ரீதியகான வககாளளக யவெறுபகாடுகளளை
மைனதில் ளவெத்துக் வககாண்டு வென்மைத்யதேகாடு
பகாரப்பவெரகளளையும் அளமைதியகாகக் கவெனிக்கும்
மைனத்துணளவெப் வபற்றுளயளைன்.
இதேளன எழுதே வெந்தே பிறயக நகான் அதிகம்
வபற்றுளயளைன். இதேன் ககாரணமைகாகயவெ இந்தே
எழுத்துலக பயணத்ளதே அதிகம் யநசிக்கின்யறன்.
கிளடைக்க யவெண்டிய அங்கீககாரம் என்பதேளன
எதிரபகாரக்ககாமைல் நகான் பகாரக்கும் சமூகத்ளதே என்
வமைகாழியில் எழுதி ளவெத்து விடை யவெண்டும்
என்பளதேத் தீரகா வவெற யபகால தீரக்க யவெண்டிய

கடைளமை எனக் கருதி கடைந்தே ஐந்து வெருடைமைகாக
எழுதி வெந்துளயளைன்.
இளணயத்தில்
வசய்து
வககாண்டிருக்கின்ற
"மைகாரக்வகட்டிங் யுக்தி"களின் யமைல் கவெனம்
வசலுத்தேகாமைல் உளழைப்பின் யமைல் நம்பிக்ளக
ளவெத்து இந்தே எழுத்துலக பயணத்திற்ககாக
ஒவ்வவெகாரு நகாளின் இரவிலும் தூக்கத்ளதே துறந்து
இஷ்டைப்பட்டு உளழைத்துளயளைன். இளணயம்
தேகான்
எனக்கு
எழுதேக்
கற்றுத்
தேந்தேது.
இளணயத்தில்
அறமுகமைகானவெரகயளை
வெழிககாட்டியகாய்
இருந்தேகாரகள.
வெழி
நடைத்தினகாரகள. விமைரசித்தேவெரகள கற்றுத்தேந்தே
பகாடைத்தின் மூலம் அடுத்தேடுத்து நகரந்து
வெந்துளயளைன்.
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நகாலும் புரிந்தே நகாய் வெயச

ஒவ்வவெகாருவெருக்கும் இருபது வெயதில் இந்தே
உலகம்
அழைககாகத்
தேகான்
வதேரியும்.
சகாதிப்பதேற்ககான சகாத்தியக்கூறுகளளைப் பற்றயய
அதிகம் யயகாசிக்க ளவெக்கும். வெகானத்ளதேக் கூடை
வில்லகாக வெளளைத்து விடை முடியும் என்று நம்ப
ளவெக்கும். வமைகாத்தேத்தில் தேன்னம்பிக்ளக தேதும்பி
வெழியும். ஏறக்குளறயக் கடைளல களரயயகாரம்
நின்று ரசிக்கும் மைனப்பகாங்கு.
ஆனகால் கடைலில் இறங்கி உளயளை நுளழைவெதேற்குள
முப்பது வெயது டைக்வகன்று வெந்து விடும். வெகானம்,
கடைல், அளலகள என்று ரசிப்பதேற்ககாக இருந்தே
அத்தேளனயும் அப்படியய மைகாற கணக்குகளின்
வெழியய
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
யயகாசிக்கத்
யதேகான்றும். நகாம் சம்பகாரிக்க என்ன வெழி? என்ற
அளல தேகான் மைனதில் ஓயகாமைல் அடித்துக்
வககாண்டிருக்கும். .

அப்யபகாது நம்மிடைமிருந்தே ரசளனகளளை ஒரு
அளல இழுத்துச வசல்லும். மிசசம் மீதியிருந்தே
ஆரவெத்ளதே மைற்வறகாரு அளல அளலக்கழிக்கும்.
வககாஞ்ச
வககாஞ்சமைகாக
நம்முளடைய
குழைந்ளதேத்தேனம் மைகாறயிருப்பளதே அப்யபகாது
தேகான் உணரத் வதேகாடைங்குயவெகாம். ஆனகாலும் இரவு
பகலகாக ஏவதேகாவவெகான்றுக்ககாக மைனம் வகஞ்சிக்
வககாண்யடையிருக்கும்.
அந்தே அளல மைட்டும் இளடைவிடைகாமைல் நம்ளமை
தேகாக்கிக் வககாண்யடையிருக்கும். .
இந்தேச சமையத்தில் தேகான் கணக்கில்லகா கணக்கு
அளல நம்ளமை இழுத்துச வசல்லும். அந்தே அளல
ககாட்டும் வெழியில் நம் பயணம் வதேகாடைங்கும்.
அந்தே பகாலபடைங்கயளை நம்ளமை வெழிநடைத்தும்.
களலயகாரவெம்,
கலகாரசளன
அத்தேளனயும்
அகன்று "இனி நம் தேளலளய ககாப்பகாற்றக்
வககாண்டைகால் யபகாதும் " என்ற நிளலயில்
திருமைணம் என்வறகாரு படைகு கிளடைக்கின்றது.
மூசச வெகாங்கி, மூசசளடைந்து இனி நகாம் மூழ்கி
விடுயவெகாயமைகா என்ற சூழ்நிளலயில் இது நமைக்கு

ஆசவெகாசத்ளதேக் வககாடுக்கும். பல சமையம் தேளளு
ககாற்று இழுத்துக்வககாண்டு வசல்ல பயணம்
சகமைகாகயவெ இருக்கும். எதிரககாற்றல் பயணம்
வதேகாடைங்கும் யபகாது உளளூற இருக்கும் சக்தியின்
ரூபயமை நமைக்கு புரிபடைத் வதேகாடைங்கும். படைகில்
குழைந்ளதேகளும் வெந்தேமைர "பகாரம் சமைப்பவெரகயளை
என்னிடைம் வெகாருங்கள" என்ற புலம்பல் அளல
நமைக்கு அறமுகமைகாகின்றது.
ரசளனயகான விசயங்களும், ரசிக்க யவெண்டிய
தேருணங்களும் நம்ளமை விட்டுச முழுளமையகாகச
வசன்ற பிறயக கணக்குள இப்யபகாது துடுப்பகாக
மைகாறுகின்றது. வெலிகயளை வெகாழ்க்ளகயகாக மைகாறும்.
நகாற்பது வெயளதேக் கடைந்தேவெரகளும், கடைந்து
அதேற்கு யமையல வெந்தேவெரகளும் இதேளன
உணரந்யதே இருப்பகாரகள.
நகாற்பது வெயது வதேகாடைங்கும் யபகாது மூசச
முட்டும்.
பலருக்கும்
இந்தே
வெகாழ்க்ளக
யபகாரகாட்டைங்கள பழைகிப் யபகாயிருக்கும்.

"விதி வெலியது" என்ற அசரிரீ குரல் வெகானத்தில்
இருந்து ஒலிக்கும். வசக்கு மைகாட்டுத்தேனமைகாக
மைகாறயிருப்யபகாம். ஆனகாலும் நகாற்பது வெயளதேக்
கடைந்து சகாதித்தேவெரகளும் இங்யக அதிகம்.
சகாதேளனகள என்றதும் இது வவெறுமையன பணம்
சகாரந்தேதேகாக எடுத்துக் வககாளபவெரகள ஒரு பக்கம்.
எனக்குப்
பிடித்தே
வெகாழ்க்ளகளய
நகான்
வெகாழ்ந்திருக்கின்யறன் என்பவெரகள மைறு பக்கம்.
விரும்பியபடி வெகாழ்கின்யறன் என்பவெரகள
குளறவெகான எண்ணக்ளகயில் இருந்தேகாலும்
அவெரகளளைப்
யபகான்றவெரகளைகால்
இந்தே
வெளலயுலகம் இன்னமும் வெளைரந்து வககாண்யடை
இருக்கின்றது.
மைண்ளடைசசூடு
நிளறய
உளளைவெரகளைகால்
மைட்டும்
வெளலயில்
ஏயதேகாவவெகான்ளற எழுதே முடிகின்றது..
இங்யக
ஒவ்வவெகாருவெருக்கும்
வெழித்தேடைங்கள.

ஓரகாயிரம்

எது சரி? எது தேவெறு? என்று இன்னமும்
எவெரகாலும் அறுதியிட்டுக் கூறமுடிவெதில்ளல.

பணத்ளதேயய
சற்றச
சற்ற
வெந்தேகாலும்,
மைளனவியுடைன்
வககாஞ்சிக்
வககாஞ்சி
வெகாழ்ந்தேகாலும்,
குழைந்ளதேகளளை
உயிரகாக
யநசித்தேகாலும்
இங்யக
ஒவ்வவெகாருவெரும்
தேனித்தேனி
தீவுகளைகாகத்தேகான்
வெகாழை
யவெண்டியுளளைது.
இதுயவெ
தேகான்
எழுதுவெதேற்ககான
ககாரணங்களளையும் உருவெகாக்கியது. வெகாய்ப்பு
கிளடைப்பவெரகள பயன்படுத்திக் வககாளளும்
யபகாது ஆசசரியமைகான திறளமைகள வவெளியய
வதேரிய வெருகின்றது. தேங்கள ரசளனகளளை
வெகாசிப்பயதேகாடு
நிறுத்திக்
வககாளபவெரகள
சகவெகாசியகாகவும் மைகாறவிடுகின்றனர..
ககாரணம் ஒருவெர தேன் வெகாழ்க்ளகயில் சந்திக்கும்
அனுபவெங்கள எந்தே அளைவுக்கு அவெளரச வசதுக்கி
உருவெமைகாக
மைகாற்றுகின்றயதேகா
அயதே
அளைவுக்குத்தேகான்
அவெரின்
தேனிப்பட்டை
சிந்தேளனகளும்
ககாலப்யபகாக்கில்
மைகாறக்
வககாண்டும் வெருகின்றது.

பணத்யதேடைல்களுக்கு
அப்பகாற்பட்டு
தேனது
ரசளன
உளளைத்ளதேக்
ககாப்பகாற்ற
ளவெத்திருப்பவெரகளிடைம் வபகாறகாளமை உணரவு
யமையலகாங்குவெதில்ளல. உண்டு களித்து உறக்கம்
தேவிரத்து ஓயகாமைல் ககாட்டு ஓநகாய் யபகாலயவெ
உலகத்ளதே பகாரத்துக் வககாண்டிருப்பவெரகளைகால்
ஒரு நகாளும் நிம்மைதியகாகவும் வெகாழை முடிவெதும்
இல்ளல.
நகாற்பது வெயதில் தேன் விருப்பங்களளை விடைத் தேகான்
சகாரந்திருக்கும்
குடும்ப
உறவுகளுக்குச
சரியகானவெனகாக இல்லகாதே யபகாது அந்தே வெகாழ்க்ளக
நரக வெகாழ்க்ளகயகாக மைகாறவிடுகின்றது. இதுயவெ
சம்பகாரிப்பயதே முதேல் கடைளமை என்கிற ரீதியில்
நம்ளமைக் வககாண்டு வெந்து நிறுத்தி விடுகின்றது.
அளதேத்தேவிர
யவெவறகான்ளறப்
யபசவெதும்
நிளனப்பதும் யவெளலயற்ற வவெட்டி யவெளல
என்று அளடையகாளைம் ககாட்டைப்படுகின்றது.
இது இந்திய சூழைல் மைட்டுமைல்ல. வெளைரும்
நகாடுகளில் யபகாரகாடித்தேகான் தேங்கள இடைத்ளதே
ளவெத்துக் வககாளளை முடியும் என்கிற நிளலயில்

வெகாழ்பவெரகள
அத்தேளன
யபரகளுக்கும்
வெகாழ்க்ளக என்பது சற்றயுளளை ரசளனகளளை
ரசிப்பதேற்கல்ல. பிளழைத்திருப்பதேற்கு மைட்டுயமை..
இங்யக யககாடுகளளை நகாம் கிழிப்பதில்ளல.
மைற்றவெரகளைகால் கிழிக்கப்பட்டு நகாம் அதேற்குள
சிக்கிக் வககாளளை யவெண்டியவெரகளைகாக மைகாறப்
யபகாகின்யறகாம். இந்தேச சமையத்தில் தேகான்
நம்முளடைய
அத்தேளன
விருப்பங்களும்
அடிபட்டு அளடைய முடியகாதே கனவுகளளை அளடை
ககாக்கும் யககாழி யபகால வெகாழ்கின்யறகாம்.
இந்தியகாவில் யவெளலயகத்தேதே படிப்பில்ளல.
படிப்பிற்யகற்ற யவெளலயும் கிளடைப்பதில்ளல.
இந்தே நிளலயில் தேகான் பிளழைப்புக்ககாக ஒரு
துளறயில் நுளழைந்து நுகத்தேடி பூட்டைப்பட்டை மைகாடு
யபகால மைகாற விடுகின்யறகாம்.
அவெரவெர
சகாரந்தே
துளறயில்
எத்தேளன
யபரகளுக்கு
என்னவிதேமைகான
திருப்தி
கிளடைத்தேது? என்பளதே யயகாசிக்கும் யபகாது
இறுதியில் ஒவ்வவெகாருவெருக்கும் மிஞ்சவெது
"நகாமும் இந்தே உலகில் வெகாழ்ந்துளயளைகாம்"
என்பயதே. நம் முன்னகால் இருக்கும் ஒவ்வவெகாரு

யபகாட்டிகளும் பூதேகாகரமைகாக நமைக்குத் வதேரிய
ககாலப் யபகாக்கில் பந்தேயக் குதிளரயகாக மைகாற
விடுகின்யறகாம்.
நமைக்ககான
விருப்பங்கள
அத்தேளனயும்
பின்னுக்குப் யபகாய் விடுகின்றது. இலக்கில்லகா
பயணம் யபகால இந்தே வெகாழ்க்ளக ஓடிக்
வககாண்யடை
இருக்கின்றது.
எத்தேளன
யபசினகாலும்
ஒவ்வவெகாருவெரும்
"வபகாருளவெகாதி"களைகாகயவெ
வெகாழ்கின்யறகாம்.
அதுயவெ சரிவயன்று சமூகம் உணரத்துவெதேகால்
அவ்வெகாயற வெகாழை ஆளசப்படுகின்யறகாம். நம்
விருப்பங்கள, மைளனவி,, மைகள மைகன் என்று
வதேகாடைங்கி இந்தே ஆளசகள விரிவெளடைந்து
வககாண்யடை யபகாகின்றது. இன்று யபரன்
யபத்திகளுக்கும் வசகாத்து யசரக்க யவெண்டும்
என்று விரிவெளடைந்து வெந்து விட்டைதேகால் பறக்கும்
மைனிதேரகளைகாகயவெ மைகாறவிடுகின்யறகாம்.
ரசிக்க யநரமில்லகாமைல் ருசிக்க விருப்பமில்லகாது
இந்தே வெகாழ்க்ளகளய விரும்பியய வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கின்யறகாம். ஏக்கத்ளதேச சமைந்து
ஏக்கத்யதேகாடு
வெகாழ்ந்து
"ஏயதேகா
வெகாழ்ந்து

வககாண்டிருக்கின்யறன்" என்கிற ரீதியில் இந்தே
வெகாழ்க்ளக முடிந்தும் யபகாய் விடுகின்றது.
மைனிதேரகளின் நகாற்பது வெயளதே நகாய் வெயது
என்கிறகாரகள. கவ்வியிருப்பது எலும்வபன்றும்
வதேரிந்தும் அளதேயய தேகான் தூக்கிக் வககாண்டு
அளலகின்யறகாம்.
கவெளலகள
நம்ளமை
அளழைத்துச வசல்கின்றது. அதுயவெ நம்ளமை
உருக்குளலக்கவும் வசய்கின்றது.
அறுபது வெயளதே மைற்வறகாரு குழைந்ளதே பருவெத்தின்
வதேகாடைக்கம் என்கிறகாரகள. அறுபது வெயதிற்கு
யமைல் ஒருவெர ஆயரகாக்கியத்துடைன் வெகாழும்
பகாக்கியம்
அளமையப்
வபற்றவென்
ஆசிரவெதிக்கப்பட்டைவென். இயற்ளக வககாடுத்தே
வெரம் அல்லது இயல்பில் உருவெகாக்கிக் வககாண்டை
பழைக்கவெழைக்கம் தேந்தே பரிச.
மைனிதேனுக்கு ரசளன எந்தே அளைவுக்கு முக்கியயமைகா
அளதே அனுபவிக்க ஆயரகாக்கியம் அளதே விடை
முக்கியம். ஆனகால் தேற்யபகாது கண்களளை விற்யற
சித்திரம் வெகாங்கிக் வககாண்டிருக்கின்யறகாம்.

இங்கு அத்தேளன யபரகளுக்கும் ஏயதேகாவவெகாரு
திறளமை இருக்கத்தேகான் வசய்கின்றது. ஆனகால்
அளடையகாளைம்
ககாணப்படைகாமைல்
ஒதுங்கிப்
யபகானவெரகள
தேகான்
அதிகம்.
அவெரவெர
உளழைப்ளப மீற சில சமையங்கள இங்யக
அதிசயங்கள நிகழ்வெதுண்டு.
மைகாற்ற முடியகாதே துயரங்கள, வதேகாடைரந்து வெரும்
யபகாதும், ஒவ்வவெகாரு சமையத்திலும் துன்பங்கள
அளலக்கழித்தே யபகாதிலும், தூக்கம் வெரகாதே
இரவுகள அறமுகமைகாகும் யபகாதும், அருயக வெந்தே
இன்பங்கள
நம்ளமைவிட்டு
அகன்ற
யபகாதிலும்,ரசளன உளளைம் வககாண்டைவெரகளைகால்
மைட்டுயமை ஒவ்வவெகான்றல் இருந்தும் மீண்டு வெர
முடிகின்றது.
எழுத்தும் வெகாசிப்பு களலயும் நம்ளமை நமைக்யக
உணரத்தும்.
பல சமையம் நம் ஆயுளளையும் அதிகப்படுத்தும்.
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அங்கீககாரமும் அவெஸளதேகளும்

மைறதிவயன்பது மைனிதேனின் வெரம். பலசமையம்
ஒருவென் ளபத்தியமைகாக மைகாறகாமைல் இருக்க இந்தே
மைறதியய
உதேவுகின்றது.
இளதேப்யபகாலத்
தேன்ளனச சகாரந்தே பலவெற்ளற மைளறத்துக்
வககாளவெதேன் மூலம் சில சமையம் வெளைரசசியும் பல
சமையம் அவெமைகானங்களில் இருந்து தேப்பித்துக்
வககாளளைவும் முடிகின்றது. இந்தே இரண்டுக்குள
தேகான் ஒவ்வவெகாருவெரின் அந்தேரங்கமும் உளளைது.
ஆனகால் வெளைரந்து வககாண்யடையிருக்கும் வதேகாழில்
நுட்பத்தேகால் இனி எவெருக்கும் தேனிப்பட்டை
அந்தேரங்கம் யதேளவெயில்ளல என்று சமூகம்
சகாரந்தே
சூழ்நிளலகள
ஒவ்வவெகாருவெளரயும்
மைகாற்றக் வககாண்யடை வெருகின்றது. ஒரு குடும்பம்
சகாரந்தே அத்தேளன அந்தேரங்களும் இன்று சமூக
வெளலத்தேளைங்களில்
விருப்பத்துடைன்
பகிரப்படுகின்றது. பிறநதே நகாள, இறந்தே நகாள
என்று
வதேகாடைங்கிக்
கணவென்
மைளனவி

அந்தேரங்கள வெளரக்கும் விவெகாதேப் வபகாருளைகாக
மைகாற்றப்பட்டு எழுத்தேகாக வெந்து விழுந்து
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
அதேற்ககான அங்கீககாரத்ளதே எதிரபகாரக்கும் மையனகா
நிளலயயகாடும் ககாத்திருக்கின்றகாரகள.
திருப்பூரில் கடைந்தே இருபது வெருடைங்களில்
ஒவ்வவெகாரு ஐந்து வெருடைங்களளையும் நகான்
முக்கியமைகாகக் கருதுவெதுண்டு. ககாரணம் ஒரு ஐந்து
வெருடைத்தில் ஒட்டு வமைகாத்தே வெளைரசசி, வீழ்சசி
என்பளதேச சற்று நிதேகானமைகாகப் பகாரக்க வெகாய்ப்பு
கிளடைக்கும்.
வதேகாழில் ரீதியகாகப் பகாதிக்கப்பட்டுக் ககாணகாமைல்
யபகானவெரகள,
அழிந்து
யபகானவெரகள,
அழிக்கப்பட்டைவெரகள, அசகாத்தியமைகான உயரத்ளதே
எட்டியவெரகள என்று ஏரகாளைமைகான ஆசசரியத்ளதேக்
கடைந்தே இருபது வெருடைத்தில் பகாரத்துளயளைன்.
இதேற்குப் பின்னகால் எண்ணக்ளகயில் அடைக்க
முடியகாதே ஒரு சமூகக்கூட்டைம் சம்மைந்தேப்பட்டு
இருப்பதேகால்
ஏரகாளைமைகான
அனுபவெங்களளை
உணரந்துளயளைன்.

ஊருக்குச வசல்லும் யபகாது தேகாத்தேகா வெகாழ்ந்தே
வீட்ளடைப்
பகாரப்பதுண்டு.
அந்தே
இடைம்
தேற்வபகாழுது
யவெவறகாருவெர
ளகக்குப்
யபகாய்விட்டைது. யகட்பகாரற்று யவெலிக்கருளவெச
வசடிகள மைண்டி சற்றலும் யவெலி யபகாட்டு இடைம்
என்வறகாரு வபயரில் ளவெத்துளளைனர. பல முளற
முளகம்பிகளளை ஒதுக்கி உளயளை வசன்று அந்தே
இடைத்ளதேப் பகாரக்கும் வபகாழுது தேகாத்தேகாவுடைன்
யபசிய தினங்கள, பளளிக்கூடை ஞகாபகங்கள
ஒவ்வவெகான்றகாக என் மைனதில் வெரும்.
ஏன் எழுதுகின்றகாய்? என்ற யகளவியும் எழுதி
என்ன ஆகப்யபகாகின்றது? என்ற யகளவியும்
எனக்கு அதிக ஆசசரியம் அளித்தேது இல்ளல.
ஆனகால் நகான் படித்தேகால் எனக்கு என்ன நன்ளமை?
என்று யகட்பவெரகளளைப் பகாரக்கும் யபகாது தேகான்
தேமிழைரகளின் எண்ணம் எந்தே அளைவுக்குக் குறுகிய
இடைத்திற்கு வெந்து யசரந்துளளைது என்பளதே
நிளனத்துக்
வககாளவெதுண்டு.
நுட்பமைகான
உணரவுகள அளனத்தும் நம்ளமை விட்டுப்
யபகாய்விட்டைது.
ரசிப்பின்
தேன்ளமையும்
ரசளனகளின் அளைவுயககாலும் மைகாறவிட்டைது.

நம் ஆளசகள நம்ளமை வெழி நடைத்துகின்றது.
இறுதியில் ஆளசகயளை நம்ளமை ஆளைவும்
வசய்கின்றது.
எல்யலகாருக்கும்
ஏயதேகாவவெகாரு
வெளகயில்
அங்கீககாரத்ளதேப் வபற்று விடை யவெண்டும் என்று
தேகான்
விரும்புகின்யறகாம்.
ஆனகால் அந்தே
அங்கீககாரம் எதேற்ககாக? என்று யயகாசித்தேகால்
அதேனகால் ஒரு பலனும் இல்ளல என்பது தேகான்
உண்ளமையகாக இருக்கும்.
1947 க்குப் பிறகு தேமிழ்நகாட்டில் வெகாழ்ந்தே
அரசியல்வெகாதிகள, திளரப்படைப் பிரபல்யங்கள,
எழுத்தேகாளைரகளில் இன்று எத்தேளனப் யபரகளின்
வபயரகளளை நம்மைகால் நிளனவு ளவெத்திருக்க
முடிகின்றது. ஒவ்வவெகாரு ககாலகட்டைத்திலும்
வெகாழ்ந்து மைளறந்தேவெரகள தேன்ளன நிளலநிறுத்திக்
வககாளவெதேற்ககாக எத்தேளன யவெளலகளளைச வசய்து
இருப்பகாரகள.
ஏன் ககாணகாமைல் யபகானகாரகள?

ககாலம் என்பது ஒரு சல்லளடை. பகாரபட்சமின்றச
சலித்துத் துப்பும் யபகாது எஞ்சியவெரகளும்,
மிஞ்சியவெரகளும் மிக மிகக் குளறவெகான
எண்ணக்ளகயில் தேகான் இங்யக ககாலத்ளதே
வவென்றவெரகளைகாக இருக்க முடிகின்றது.
என்ளன
யகாரகாவெது
நிளனவில்
ளவெத்திருப்பகாரகளைகா? என் எழுத்ளதே அடுத்தேத்
தேளலமுளறகள
படிப்பகாரகளைகா?
என்று
யயகாசிப்பளதே விடை அதேற்ககான வெழிமுளறகளளை
உருவெகாக்கி விட்டு அளமைதியகாக ஒதுங்கி
விடுவெயதே உத்தேமைம். ககாரணம் அறளவெ விடை
அறயகாளமை தேகான் மிகப் வபரிய வெரம். ககாலம்
ககாலமைகாக அறயகாளமையுடைன் வெகாழ்ந்தேவெரகள தேகான்
வெகாழ்க்ளக முழுக்கக் குளறவெகான வெசதிகளுடைன்
வெகாழ்ந்தே யபகாதிலும் அளமைதியகாய் வெகாழ்ந்து
மைடிந்துளளைனர.
அறவுடைன் யபகாரகாடி மைல்லுக்கட்டிய அத்தேளன
யபரகளும் ஒவ்வவெகாரு துளறயிலும் வெளைரசசிக்கு,
ஆக்கப்பூரவெமைகான
வசயல்பகாட்டிற்கு
உதேவியிருக்கின்றனயர
தேவிரத்
தேனிப்பட்டை
வெகாழ்க்ளகயில் நிம்மைதி இழைந்து, அங்கீககாரத்ளதே

எதிரபகாரத்து, வெகாழும் யபகாது கிளடைக்ககாமைல்,
மைற்றவெரகளைகால் புறக்கணப்பட்டு மைளறந்தும்
யபகாயுளளைனர. அங்கீககாரத்தின் யதேளவெளய நகாம்
தேகான் உணரந்து ளவெத்திருக்க யவெண்டும்.
அளமைதியகான கவெனிப்பு, பரவெலகான கவெனிப்பு,
ஆரப்பகாட்டைமைகான கவெனிப்பு என்ற இந்தே
மூன்றுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியகாசம் வதேரிந்தேகால்
உங்கள கடைளமைளய அளமைதியகாகச வசய்து விட்டு
அடுத்தே யவெளலக்கு நகரந்து விடை முடியும்
தேகாயன?
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எதிரி தேகான் எழுதே உதேவினகார

அப்பகா இறந்து யபகாகும் வெளரயிலும் அவெர
யமைலிருந்தே யககாபம் எனக்குத் தீரவில்ளல. அவெர
எந்தேத் துயரகாகமும் எனக்குச வசய்யவில்ளல.
அவெர தேப்பகான ஆளுமில்ளல. அவெரிடைம்
வவெற்றளல யபகாடும் பழைக்கம் கூடை இல்ளல.
அவெர வெகாழ்வில் களடைசி வெளரக்கும் எந்தேத்
தேப்பகான பழைக்கத்திற்கும் அடிளமையகானதும்
இல்ளல.
மிகப்
வபரிய
கூட்டுக்
குடித்தேனத்திற்கு
தேளலளமைப் வபகாறுப்பில் இருந்தேவெர அவெரின்
களடைசி நகாள வெளரக்கும் உளழைத்துக் வககாண்யடை
தேகான் இருந்தேகார. எங்களளையும் உளழைப்பின்
வெழியய தேகான் வெளைரத்தேகார. ஆடைம்பரங்களளை
அண்டை விடைகாமைல் ளவெத்திருந்தேகார.
தேவெறகான பழைக்கம்
வவெறுத்தேகார. தேகான்

உளளைவெரகளளை அறயவெ
தேன்னுளடைய குடும்பம்

தேன்னுளடைய வதேகாழில் என்ற மிகச சிறய
வெட்டைத்திற்குள வெகாழ்ந்தேகார. அதுயவெ பலவமைன்று
கருதினகார. ஊருக்குள நகாளலந்து யபரகளளைத்
தேவிர அவெர வநருக்கம் பகாரகாட்டியது மிகக்
குளறவு. நட்பு வெட்டைகாரம் என்று வபரிய அளைவில்
இல்ளல. அளதே அவெர விரும்பியதும் இல்ளல.
ஆனகால் ஊரில் மைதிப்பு மிக்க குடும்பம் என்ற
வபயளர வபற்று இருந்தேகார.
வீட்டில்,
வெயலில்,
களடையில்
யவெளல
பகாரத்தேவெரகளின் குடும்பத் வதேகாடைரபுகள தேவிர
யவெறு
எளதேயும்
அனகாவெசியமைகான
வதேகாடைரபுகளைகாக கருதியவெர. ஊரில் யபட்ளடை
வியகாபகாரிகளின் சங்கத்திற்கு இரண்டு முளற
தேளலவெரகாக இருந்தேவெர. அதுவும் இவெரின்
இரண்டு வநருங்கிய நண்பரகள மைட்டுயமை மைகாறப்
மைகாற வெருவெதேகாக இருக்கும் அந்தேப் பதேவியும்
குறப்பிட்டை
சற்றல்
இவெருக்கு
வெந்தே
ககாரணத்தேகால் ஏற்றுக் வககாண்டைவெர. குறப்பிட்டை
ககாலகட்டைத்திற்குப்
பிறகு
இளளைஞரகளின்
ளகக்கு அந்தே பதேவிக்குச வசன்ற யபகாது இவெர
வவெளியய வெந்து விட்டைகார. ளகயில் ஒரு மைஞ்சள

ளப என்பளதேத் தேனது அளடையகாளைமைகாக கருதிக்
வககாண்டைவெர. ஒவ்வவெகாரு ககாளசயும் பகாரத்துப்
பகாரத்து வசலவு வசய்ய கற்று ளவெத்திருந்தேவெர.
வெகாழ்வில் உயர உடைல் உளழைப்யப யபகாதுமைகானது
என்று நம்பியவெர.
ஆடைம்பரம் என்ற வெகாரத்ளதேயில் உணளவெத் தேவிர
அத்தேளன விசயங்களளையும் கருதியிருந்தேகார.
மைகளகள யகட்கும் யபகாது மைனம் மைகாறவிடுவெகார.
ககாந்தியவெகாதி என்பளதே விடைக் களடைசிவெளரக்கும்
ககாங்கிரஸவெகாதியகாகத்தேகான் இருந்தேகார. முதேன்
முதேலகாக வெளலயில் எழுதேத் வதேகாடைங்கிய யபகாது
நகாம் எளதேப் பற்ற எழுதுவெது என்று யயகாசித்தே
யபகாது எப்யபகாதும் யபகால அந்தே மைதிய
யவெளளையில் அப்பகா ஞகாபகம் தேகான் வெந்தேது.
ஏறக்குளறய அவெர இறந்து எட்டு வெருடைம்
கடைந்திருந்தே யபகாதிலும் அவெர உருவெகாக்கிய
தேகாக்கம் குளறந்தேபகாடில்ளல. ஒழுக்கம் தேகான்
முக்கியத் யதேளவெ என்கிற வபயரில் மிகப் வபரிய
சரவெகாதிககாரத்ளதே எங்கள அளனவெர மீதும்
வென்முளறக்குச சமைமைகாக பிரயயகாகித்திருந்தேகார.

இந்திய சதேந்திர யபகாரகாட்டைத்தில் வசகால்லப்படும்
ம் என்றகால் சிளறவெகாசம் ஏன் என்றகால் வெனவெகாசம்
என்பகாரகயளை அயதே யபகாலத்தேகான். அவெர எங்கள
ஒவ்வவெகாரு அளசளவெயும் கட்டுப்படுத்தினகார.
எங்களளை
மைட்டுமைல்ல.அவெரின்
இரண்டு
தேம்பிகளளையும்
கட்டுப்படுத்தித்
தேகான்
ளவெத்திருந்தேகார. முன் யககாபக்ககாரர. வசகால் யபசச
யகட்ககாதே யபகாது டைக்வகன்று ளகளய நீட்டி
விடும் பழைக்கம் உளளைவெர. அளனவெரும் அவெர
வககாளளககளுக்கு
கட்டுப்பட்டுத்தேகான்
இருந்யதேகாம். அவெரின் எந்தேக் கட்டைளளைகளளையும்
மீறகாமைல் தேகான் வெகாழ்ந்யதேகாம். வெளைரந்யதேகாம்.
படித்யதேகாம்.
நகான் மைட்டும் என்ளன ஆளளை விட்டைகால் யபகாதும்
என்று வவெளியய வெந்து விட்யடைன். நகான் வெகாழ்ந்தே
வெகாழ்க்ளக முழுவெதும் எந்தே நிளலயிலும்
வெறுளமை எளதேயும் பகாரத்தேதில்ளல. அடிப்பளடை
வெசதிகளுக்கும் எந்தேப் பஞ்சமில்ளல. அப்பகா
எப்யபகாதும் கல்விக்குத்தேகான் முக்கியத்துவெம்
வககாடுத்தேகார.

ஆண்
குழைந்ளதேகளளை
விடைப்
வபண்
குழைந்ளதேகளளைத் தேகான் வககாண்டைகாடினகார. பத்து
கியலகா மீட்டைர வதேகாளலவில் உளளை பளளைத்தூரில்
அக்ககா படிக்கச வசன்ற யபகாது தேயங்ககாமைல்
கல்லூரி விடுதியில் தேகான் யசரத்தேகார. கல்லூரி
அளைவில் அக்ககா முதேல் மைதிப்வபண் வெகாங்கிய
யபகாது எவெரும் யயகாசித்யதே பகாரக்கமுடியகாதே
நகாகரயககாவில்
யஹகாலிகிரகாஸ
கல்லூரியில்
வககாண்டு யபகாய்ச யசரத்தேகார. ஆனகால் லஞ்சம்
என்பளதே ஆதேரிக்க மைகாட்டைகார. யதேளவெயற்ற
வசலவு என்பயதே எங்கும் வசய்ய மைகாட்டைகார.
எவெரும் எதிரபகாரக்கவும் முடியகாது. உறவினரகள
மைத்தியில் ரகாமைநகாதேன் குடும்பம் சரஸவெதி
குடியிருக்கிற குடும்பம் என்கிற அளைவிற்கு
மைற்றவெரகளின் பகாரளவெக்கு அவெர குளறகளளை
மீற ஒளி விளைக்ககாய் வதேரிந்தேகார.
அப்பகாவிடைம்
வெருகின்ற
எவெரும்
இவெர
குணங்கள வதேரிந்யதே தேகான் யபசவெகாரகள.
அளைவெகாகத்தேகான்
யபசவெகார.
எப்யபகாதும்
அளமைதியகாகத்தேகான்
இருப்பகார.
ஆனகால்
எல்லகாவெற்றுக்கும் எதிரமைளறயகான குணங்கள

என்னிடைம்
இருக்க
அதுயவெ
எனக்கும்
அவெருக்கும் நகாளுக்கு நகாள தூரங்கள அதிகமைகாகப்
யபகாக ககாரணமைகாகவும் இருந்தேது.
கல்லூரி முடியும் வெளரயிலும் முழுளமையகாக
ஒட்டைவும் முடியகாமைல் ஓடி ஒளியவும் முடியகாமைல்
சிற்றப்பகா தேகான் என் விருப்பங்களுக்கு ஊன்று
யககாலகாக இருந்தேகார. களலயகாரவெயமைகா, யவெறு
எந்தே விதே விருப்பயமைகா எதுவும் வீட்டுக்கு
அண்டைக்கூடைகாது என்பதில் மிகக் கவெனமைகாக
இருந்தேகார. அது தேகான் என் முக்கிய யநகாக்கமைகாக
இருந்தேது.
படிப்ளபத் தேவிர மைற்ற அத்தேளன விசயங்களிலும்
வகட்டியகாக இருந்தே என்ளன விரட்டி விரட்டி
அடித்தே யபகாதும் வீண்வெம்புகள வீடு வெளரக்கும்
வெருவெதும் மைட்டும் குளறந்தேபகாடில்ளல. என்ளன
என்னகால் மைகாற்றக் வககாளளைவும் முடியவில்ளல.
என்ளனச சற்றலும் உளளை 20 க்கும் யமைற்பட்டை
நண்பரகளின் பட்டைகாளைத்ளதேயும் குளறக்கும்
வெழியும் வதேரியவில்ளல.

ஒவ்வவெகாரு நகாளும் வீட்டுக்குத் தேகாமைதேமைகாகச
வசல்லும் அந்தே இரவு யவெளளைகளில் முன்பக்க
கதேவுகளளை தேகாழ்யபகாட்டு திறக்கக்கூடைகாது என்ற
கட்டைளளையயகாடு
விழித்துக்
வககாண்டு
ககாத்திருப்பகார. இவெர சங்கதி வதேரிந்து பின்புறம்
வககால்ளலப்புறம் இருந்தே அந்தே முளககாட்டுக்குள
கவெனமைகாகக் ககால்ளவெத்து ஏற பின்பக்க கதேவு
வெழியகாக வெந்து கிசகிசப்பகாக சயககாதேரிகளளை
எழுப்பி உளயளை வெந்து யசரும் யபகாது சரியகாக
ககாத்திருந்து கசயசரியுடைன் இடி மின்னல்
வவெடிக்கும். சகாப்பகாடு இல்லகாமைல் கண்ணீர
மைளழையுடைன் தேகான் பல நகாள கழிந்துளளைது.
ஆகஸட் 25 2001 அவெர இறந்தே யபகாது மிகத்
தேகாமைதேமைகாகத்தேகான் அந்தேத் தேகவெல் எனக்கு
திருப்பூருக்கு வெந்து யசரந்தேது. வசன்ளனயில்
இருந்து யபருந்தில் வெந்து வககாண்டிருந்தே யபகாது
திருசசி யபருந்து நிளலயத்திற்கருயக வநஞ்ச
வெலியினகால் அந்தே அதிககாளல யவெளலயில்
வநகாடிப் வபகாழுதில் இறந்துப் யபகானகார.
நளளிரவில் யபகாய்ச யசரந்தே யபகாது அப்பகாவின்
சடைலத்ளதேப் பகாரத்தே யபகாது வதேகாடைக்கத்தில் எந்தேச

சலனமும் மைனதில் உருவெகாகவில்ளல. இவெர
சகாவுக்கு நகாமும் ஒரு வெளகயில் ககாரணயமைகா
என்று கூடை யதேகான்றயது. அவெர எதிரபகாரத்துக்
ககாத்திருந்தே வெசதியகான வபண்களளை எல்லகாம்
புறக்கணத்து ஒவ்வவெகான்றும் தேளளிப் யபகாய் என்
சம்மைந்தேப்பட்டை
விசயங்களில்
நிளறயயவெ
வவெறுத்துப் யபகாயிருந்தேகார.
ககாரணம் திருப்பூருக்குள மிகப் யபகாரகாட்டைமைகாய்
வெகாழ்ந்து வெந்திருந்தே எனக்கு அந்தே வெருடைம் முதேல்
படியில் ஏற ஒரு நிறுவெனத்தின் உற்பத்தியின்
தேளலளமைப் வபகாறுப்புக்கு உயரந்திருந்யதேன்.
அந்தே வெருடைம் தேகான் அப்பகா இறந்திருந்தேகார.
நகான்
கடைந்து
வெந்திருந்தே
யதேகால்விகள
ஒவ்வவெகான்றுக்கும் அப்பகா தேகான் ககாரணம் என்று
உறுதியகாக நம்பியிருந்யதேன். நம்மிடைம் இல்லகாதே
திறளமைகள அளனத்து அவெர கற்றுத் தேரகாதேயதே
என்பதேகாக எனக்குள ஒரு உருவெகத்ளதே உருவெகாக்கி
ளவெத்திருந்யதேன். நம்ளமை அடைக்கி அடைக்கி
ளவெத்தே ககாரணத்தேகால் பல விதேங்களில் நகாம் பின்
தேங்கியிருக்கின்யறகாம்
என்பதேகாகத்தேகான்
ஆற்றகாளமையில் வவெம்பியிருக்கின்யறன்.

அவெர திட்டைமிட்டு வசயல்பட்டிருந்தேகால் மிகப்
வபரிய அளைவில் வசகாத்துக்களளை விரிவெகாக்கம்
வசய்திருக்க முடியும். அவெர விரும்பியிருந்தேகால்
சிலளரச வசன்று பகாரத்திருந்தேகால் அப்வபகாழுயதே
எனக்குக் கிளடைக்கவிருந்தே அரச யவெளலயில்
யசரத்திருக்க முடியும்.
எனக்கு மைட்டுமைல்ல. அவெர ஆண் பிளளளைகள
ஒவ்வவெகாருவெருக்கும் உன் திறளமையில் வெளைர
என்பதேகாகத்தேகான்
வவெளியய
அனுப்பினகார.
வெகாரத்ளதேகளில் தேயவு தேகாட்சண்யம் என்பயதே
இருக்ககாது. முக்கியமைகான வியசடைங்களளைத் தேவிர
மைற்ற இடைங்களுக்குத் தேம்பிகளளை அனுப்பி
விடுவெகார.
எவெளரயும்
நம்ப
மைகாட்டைகார.
எவெரிடைமும் அறவுளரயும் யகட்க மைகாட்டைகார.
தேன்ளனச சற்றலும் என்ன நடைக்கின்றது
என்பளதேப் பற்றயும் யயகாசிக்க மைகாட்டைகார.
மைற்றவெரகளளைப்
பற்ற
கவெளலப்படைவும்
மைகாட்டைகார.
தேகான் உண்டு. தேன் யவெளலயுண்டு என்பளதேத்தேகான்
தேன் வெகாழ்க்ளக வநறமுளறயகாக ளவெத்திருந்தேகார.
ககாலத்யதேகாடு ஒத்துப் யபகாக முடியகாதே நிளலயில்

தேகான் வெகாழ்ந்து வககாண்டிருந்தேகார. குறப்பிட்டை
ககால கட்டைத்திற்குள உளளூருக்குள வெந்தே
புதியவெரகள ஒவ்வவெகாருவெரும் வெளைர வெளைர
இவெரகால் தேன்ளன வெளைரத்துக் வககாளளைவும்
முடியவில்ளல. தேன் இயல்புகளளை மைகாற்றக்
வககாளளைவும் முடியவில்ளல.
எவெருக்கும் மைனதேறந்து துயரகாகம் வசய்யக்கூடைகாது
என்பளதே
முக்கியமைகாகக்
வககாண்டைவெரின்
வககாளளககள எனக்குத் தேனிப்பட்டை முளறயில்
மைகிழ்சசிளயத் தேந்தே யபகாதிலும் ககாலத்திற்யகற்ப
புதிய முயற்சிகள கூடை யதேளவெயில்ளல என்பதேகாக
வெகாழ்ந்தேவெரின் வககாளளககள தேகான் எங்களுக்கு
அதிக
எரிசசளலயும்
யககாபத்ளதேயும்
உருவெகாக்கியது. தேகானும் வெளைரகாமைல் எங்களளையும்
அண்டை விடைகாமைல் தேகான் யசரத்தே வசகாத்துக்களளை
அளடைககாத்தேகார.
நகான்
ஊரில்
பகாரத்தே
முக்ககால்வெகாசிப்யபரகள
மூன்று
தேளலமுளறகளைகாக ககாத்து வெந்தே வசகாத்துக்களளை
வமைகாத்தேமைகாக
விற்றுவிட்டு
வவெளியயறய
யபகாதிலும் இன்று வெளரயிலும் அவெர சம்பகாரித்தே
எந்தேச வசகாத்துக்களும் யசதேகாரம் இல்லகாமைல் தேகான்

இருக்கின்றது. அவெர தேம்பிகளுக்கு பிரித்தேது
யபகாக இன்றும் அப்படியய இருக்கின்றது.
அப்பகா இறக்கும் வெளரயிலும் உணவு தேகான்
வெகாழ்க்ளக. ருசி தேகான் பிரதேகானம் என்பதேகான சிறய
வெட்டைத்திற்குள
வபகாருந்திக்
வககாண்டை
அவெருக்கும் உலகத்ளதே அளைந்து பகாரத்து விடை
யவெண்டும் என்று யபகாரகாடிப் பகாரத்தே எனக்கும்
உருவெகான
பிணக்குகள
நகாளுக்கு
நகாள
அதிகமைகானயதே தேவிர குளறந்தேபகாடில்ளல.
ககால் நூற்றகாண்டுகள ககாலம் அவெளர வவெறுத்துக்
வககாண்யடை வெகாழ்ந்தே வெகாழ்க்ளகயில் என்
குழைந்ளதேகளின் ககாலடி தேடைங்களளைப் பகாரத்தே
யபகாது அப்பகா என்ற பிம்பத்தின் முதேன்
முளறயகாக மைரியகாளதே உருவெகானது.
குழைந்ளதேகளின் மைருத்துவெத்திற்ககாக அளலந்தே
யபகாது தேகான் அவெரின் உண்ளமையகான ரூபம்
புரிந்தேது.

குழைந்ளதேகள பளளிக்குச வசன்ற யபகாது தேகான்
எத்தேளன
அறவிலியகாக
இருந்துளயளைகாம்
என்பளதே உணரந்து பகாரக்க முடிந்தேது.
இன்று அம்மைகா வெகாழ்ந்திருந்தே வெகாழ்க்ளகளய
நிளனத்துப் பகாரக்க முடிகின்றது. அவெரின்
அசகாத்தியமைகான
வபகாறுளமை
இன்று
என்
வெகாழ்க்ளகக்கு வெழிககாட்டியகாக இருக்கிறது. அவெர
மிகப் வபரிய பட்டைகாளைத்திற்கு சளமைத்துப்
யபகாட்டு உளழைத்தே உளழைப்பு இன்னமும் நகாம்
உளழைக்க
யவெண்டும்
என்று
உந்தித்
தேளளுகின்றது. வீட்டுக்கு மூத்தே மைருமைகளின்
வககாடூரமைகான சகிப்புத்தேன்ளமைளய தேற்யபகாது
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கும்
வபண்களின்
மையனகாநிளலயயகாடு ஒப்பிட்டு பகாரத்துக் வககாளளை
முடிகின்றது.
குளறகள இல்லகாதே மைனிதேரகயளை இல்ளல.
ஆனகால் குளறகளளை மீறயும் குடும்பத்ளதே
ககாத்தேவெரகளின் வெகாழ்க்ளகளயப் பற்ற இப்யபகாது
தேகான் யயகாசிக்க முடிகின்றது. அப்பகாவுக்கு எந்தே
வெளகயிலும் நகாம் மைகிழ்சசிளயத் தேரவில்ளலயய
என்ற குற்றவுணரவு மைனதிற்குள இருந்து

வககாண்யடையிருந்தேது.
குடும்பத்தினர
திருமைணத்ளதே ஏற்பகாடு வசய்து உறுதி வசய்தே
யபகாது அப்பகா இறந்து மூன்று மைகாதேங்கள
முடிந்திருந்தேது. என்ளன விட்டு விடைக்கூடைகாது
என்று மைகாமைனகார
அவெசரமைகாக
இருந்தேகார.
ஏயதேகாவவெகாரு வெளகயில் அவெருக்கு மைரியகாளதே
வசலுத்தே
யவெண்டும்
என்று
மைனதில்
ளவெத்திருந்யதேன். மைகாமைனகாரிடைம் ஒரு வெருடைம்
முழுளமையகாக முடியட்டும் என்று ககாத்திருக்கச
வசகான்யனன்.
ஊரப் பழைக்கத்தில் தேகாத்தேகா அப்பகா வபயரகளளை
குழைந்ளதேகளுக்கு ளவெப்பது வெகாடிக்ளக. ஆனகால்
ஆண் குழைந்ளதேகள வெந்தேகால் என்ளனப் யபகால
இருந்து விடுவெகாரகயளைகா என்று இயற்ளக
நிளனத்தேயதேகா
வதேரியவில்ளல.
ஒன்றுக்கு
மூன்றகாகப் வபண் குழைந்ளதேகள வெந்து யசர இன்று
மூவெரும் எங்களளைக் வககாண்டைகாடுகின்றகாரகள.
இப்யபகாது எங்கள குழைந்ளதேகள தேகான் எனக்கு
அப்பகாவெகாக இருக்கின்றகாரகள.
ககாரணம் இவெளனத் திருத்தேயவெ முடியகாது என்று
புலம்பியவெரின் யபத்திகள தேகான் இன்று என்ளன

யபதியகாக்கிக்
வககாண்டிருக்கின்றகாரகள.
வீட்டுக்குள நுளழைந்தேகால் அளமைதியகாக இருக்க
யவெண்டும் என்று வெளைரத்தேவெரின் யபத்திகள
இன்று
யகளவிகளைகால்
துளளைத்வதேடுக்கின்றகாரகள. உங்கள ககாலம் யவெறு.
எங்கள ககாலம் யவெறு என்று மைல்லுக்குச
சரிசமைமைகாக இருக்கின்றகாரகள.
அளமைதியகாய் வெகாழ்வெது தேகான் உண்ளமையகான
வெகாழ்க்ளக என்று உணரத்திய அப்பகாவின்
வெகாழ்க்ளகயின் தேத்துவெங்களளைத்தேகான் இப்யபகாது
நகானும் களடைப்பிடித்துக் வககாண்டிருக்கின்யறன்.
ஆமைகாம் பல சமையம் குழைந்ளதேகள யகட்கும்
உண்ளமையகான அக்களறயகான யகளவிகளளை
எதிரவககாளளை
முடியகாமைல்
அழைககாய்
ஒதுங்கிவிடைத்தேகான் யதேகான்றுகின்றது. ஏன் எதேற்கு
எப்படி என்று யகட்டுப் பழைக யவெண்டும் என்று
வசகால்லிக் வககாடுத்தே நிளலக்கு இப்யபகாது
மூன்று பக்கத்திலிருந்து சூறகாவெளியும் சனகாமியும்
ஒன்று யசர தேகாக்கிக் வககாண்யடையிருக்கிறது.
வீட்டில் என்னகால் சமைகாளிக்க முடியவில்ளல
என்று வசகால்லும் அளைவுக்குத் தினந்யதேகாறும்

வெகாழ்க்ளக
அதேகளைமைகாக
வககாண்யடையிருக்கிறது.

யபகாய்க்

அன்று அப்பகாவிடைமிருந்து ஒதுங்கிச வசன்ற
ககால்கள
இன்று
குழைந்ளதேகளின்
மைகாறக்
வககாண்யடையிருக்கும்
எதிர
பகாரப்புகளளைப்
பகாரத்து விழிபிதுங்கி நிற்கின்றது.

10 பகாவெம் அப்பகாக்கள

வெகாசித்து முடிக்க முடியகாதே வபரிய புத்தேகத்ளதேப்
யபகால, வெகாசித்தேகாலும் புரிந்து வககாளளை முடியகாதே
எழுத்து நளடைளயப் யபகாலத்தேகான் அப்பகாக்கள
இருக்கின்றகாரகள.
கிரகாமைத்து, நகரப்புறங்களில் வெகாழும் அப்பகாக்கள
என்று வெளகயகாகப் பிரிக்கலகாயமை தேவிரக் ககாலம்
ககாலமைகாக அப்பகாக்களுக்கும் மைகன்களுக்கும்
உண்டைகான
'சீனப்வபருஞ்சவெர'
இன்று
வெளரயிலும் உளடைந்தே பகாடில்ளல. சகாதேகாரண
மைனிதேரகள
முதேல்
வெகாழ்வில்
சகாதித்தே
சகாதேளனயகாளைரகள
வெளரக்கும்
தேங்களின்
வெகாழ்க்ளக உயரவுக்குக் ககாரணவமைன அவெரவெர
அம்மைகாக்களளைத்தேகான் சட்டிக் ககாட்டுகின்றகாரகள.
விளதேயகாக
இருக்கும்
அப்பகாக்கள
ககாலப்யபகாக்கில்
விரும்பப்படைகாதேவெரகளின்
பட்டியலில் யபகாய்ச யசரந்து விடுகின்றகாரகள.

நகான்
எழுதேத்
வதேகாடைங்கிய
யபகாது
அப்பகாளவெப்பற்றத்தேகான் எழுதியனன். அது
சரியகா? தேவெறகா? என்று கூடைத் வதேரியகாமைல்
அவெரகால் உருவெகாக்கப்பட்டை தேகாக்கத்ளதே எழுத்தேகாக
மைகாற்ற
என்
எழுத்துப்
பயணத்ளதேத்
வதேகாடைங்கியனன். எழுதி முடித்தே யபகாது
நம்பிக்ளக வெந்தேது. எழுதுவெற்கு நமைக்கு விசயம்
இருக்கிறது என்ற எண்ணம் உருவெகானது.
வதேகாடைரந்து எழுதே முடிந்தேது. உளளுற இருக்கும்
ஓரகாயிரம் அனுபவெங்களளை எழுத்தேகாக மைகாற்ற
முடியும் என்ற நம்பிக்ளக வெந்தேது.
நம்மைகால் முடியுமைகா? என்பதேன் வதேகாடைரசசி தேகான்
தேவெறகாக வெந்து விடுயமைகா? என்ற எண்ணம். நம்
ளதேரியயமை முதேல் அடிளய எடுத்து ளவெக்க
உதேவும். உளளுற உழைன்று வககாண்டிருக்கும்
வெளரயிலும்
எந்தேக்
கருத்துக்களும்
சிந்தேளனகளைகாக மைகாறகாது. நம் திறளமைகளும்
வவெளியய வெருவெதில்ளல.
நமைக்கு இப்படி ஒரு திறளமை உண்டைகா?
என்பளதேக்கூடைத் வதேரிந்து வககாளளை முடியகாதே
அளைவுக்குத்தேகான் நம் அன்றகாடை வநருக்கடிகள

பலளரயும்
அல்லகாடை
ளவெத்துக்
வககாண்டிருக்கிறது.
நகாம்
உணரயவெ
வெகாய்ப்பில்லகாதே
திறளமைகளளை
நகாம்
வெகாழ்க்ளகயில் உருவெகாகும் வநருக்கடியகான
சந்தேரப்பங்கள ககாட்டிக் வககாடுத்து விடும்.
நம்மைகால் இது முடியுமைகா? என்ற யயகாசளன மைகாற
நகாம்
இத்தேளன
நகாளும்
உணரகாமைல்
இருந்துளயளைகாயமை?
என்று
வவெட்கப்படை
ளவெக்கும்.
அப்படித்தேகான்
உருவெகானது.

இந்தே

எழுத்துப்

பயணம்

முழுளமையகான மைனிதேரகள என்று இங்கு
எவெருயமை
இல்ளல.
எல்யலகாருயமை
ஏயதேகாவவெகாருவெளகயில் அளர குளறயகாகத்தேகான்
இருக்கின்யறகாம். ஆனகால் நகாம் அளதே நகாம்
ஏற்றுக் வககாளளை விரும்புவெதில்ளல. அவெரவெர
சகாதேளனகளின்
அளைவுயககால்
யவெறகானதேகாக
இருக்குயமை தேவிர அதுவும் ஒரு சகாதேளன தேகான்
என்பதேளன உணரந்தேவெரகளின் எண்ணக்ளக
வசகாற்பயமை.

வெகாழ்வில்
சகாதித்தேவெரகளிடைம்
உளளை
சல்லித்தேனமைகான
புத்திகளும்,
வெகாழ்க்ளக
முழுக்கச சங்கடைங்களுடைன் வெகாழ்ந்தேகாலும் தேரமைகாக
வெகாழ்க்ளக
நடைத்துபவெரகளும்
என
நம்ளமைசசற்றயுளளை கூட்டுக்கலளவெ மைனிதேரகள
மூலயமை நகாம் பலவெற்ளற கற்றுக் வககாளளை
முடிகின்றது. நகாம் அதேளன எந்தே அளைவுக்கு
உணரந்துளயளைகாம்?
எப்படி
உள
வெகாங்கியுளயளைகாம்?
என்பதில்
தேகான்
நம்
வெளைரசசியும்
அடைங்கியுளளைது.
ஒரு
தேனி
மைனிதேனின் குணகாதிசியங்களில் வபற்யறகாரகளின்
அறவுளரயும் ஆயலகாசளனகளும் ககால் பங்கு
தேகான் ஆதிக்கம் வசலுத்துகின்றது. ஒருவென்
வெளைரும்
சூழ்நிளல
தேகான்
அவெளன
உருவெகாக்குகின்றது.
ககாலம்
அவெளன
உருவெமைகாகின்றது.
தேவெறகான பகாளதேகளில் வசன்றகால் தேகான் சீக்கிரம்
முன்யனற முடியும்? என்று எந்தே வபற்யறகாரகாவெது
தேங்கள குழைந்ளதேகளுக்கு வசகால்லிக் வககாடுத்து
வெளைரக்கின்றகாரகளைகா? எந்தே ஊரில் வெகாழ்ந்தேகாலும்,
குழைந்ளதேகளுக்குக் ககாலம் ககாலமைகாகப் புரகாண

இதிககாசங்களளையும், நன்வனற நூல்களில் உளளை
உபயதேச
கருத்துக்களளையும்
தேகாயன
வபற்யறகாரகளும் ஆசிரியரகளும் வசகால்லிக்
வககாடுக்கின்றகாரகள.
நகாகரிகம் வெளைரந்துளளைது என்று நம்பப்படும்
இந்தேக்
ககாலத்தில்
வெக்கிர
மைனிதேரகளின்
எண்ணக்ளகயும் அதிகமைகாகத் தேகாயன உளளைது.
இங்குத் தேகான் புரிதேலில், உணரதேலில் உளளை
தேவெறுகளும் யசரந்து கூட்டுக்கலளவெயகாகி மைனிதே
எண்ணங்களைகாக
மைகாறவிடுகின்றது.
இங்யக
எழுத்தேகாளைரகளுக்குப்
பஞ்சமில்ளல.
எழுதியவெரகளின் எண்ணக்ளகளய விடை அளதே
வெகாசித்தேவெரகளின் எண்ணக்ளகயும் அதிகம்.
ஆனகாலும் எந்தே மைகாறுதேல்களும் உடைனடியகாக
உருவெகாகவில்ளலயய?
எழுதுவெது எப்படி? என்று யயகாசிப்பவெரகளும்,
வதேகாடைரந்து
எழுதுவெது
எப்படி?
என்று
மைற்றவெரகளிடைம் ஆயலகாசளன யகட்பவெரகளும்
முதேலில் அவெரகளின் கடைந்தே ககாலத்ளதேப் பற்ற
யயகாசித்தேகாயல
யபகாதுமைகானது.
வெகாழ்ந்தே
வெகாழ்க்ளக, வபற்ற அவெமைகானங்கள, கற்ற

பகாடைங்கள,
கடைந்து
வெந்தே
துயரங்கள
யபகான்றவெற்ளற
யயகாசித்தேகாயல
பத்து
"வபகான்னியின் வசல்வென்" களதே யபகால நமைக்குக்
கிளடைக்கும்.
ஆனகால் நகாம் முகமூடி அணந்து வககாண்டு புது
அவெதேகாரம்
எடுக்கயவெ
விரும்புகின்யறகாம்.
புரட்சியகாளைரகாக,
புதுளமை
விரும்பியகாக
நிஜவெகாழ்க்ளகயில் சகாதிக்க முடியகாதேவெற்ளற
எழுத்து வெழியய அளடைய விரும்புகின்யறகாம்.
உளயளை இருக்கும் மைனப்பிறழ்ளவெ இறக்கி
ளவெத்து
இறுதியில்
அவெற்ளற
ரசித்துப்
பழைகிடைவும் மைகாறவிடுகின்யறகாம்.

11 ஆளச மைரம்

" இவெளன நம்மைகால் அடைக்கமுடியகாது " என்று
குடும்பத்தினர ஒதுங்கியிருந்தே யபகாது தேகான்
அக்ககா மூலமைகாக மைகாமைனகார என்ற வதேய்வெரூபம்
என்ளனத் யதேடி நகான் தேங்கியிருந்தே வீட்டுக்கு
வெந்தேகார.
என்னுளடைய
வககாளளககள,
யநகாக்கங்கள அத்தேளனயும் புரிந்து வககாண்டு
மைற்வறகாரு அப்பகாவெகாக மைகாறனகார. ஏற்கனயவெ
நண்பர சட்டிக்ககாட்டியிருந்தேபடி திருமைணமும்
திளரப்படை ககாட்சிகளளைப் யபகாலயவெ நடைந்து
முடிந்தேது.
முந்ளதேய மூன்று தேளலமுளறகளில் எவெருக்கும்
இல்லகாதே இரட்ளடைக் குழைந்ளதேகள வெந்து யசர
வமைகாத்தே
என்
சிந்தேளனகளும்
மைகாறத்
வதேகாடைங்கியது. ஏன் எதேற்கு அழுளக? எப்யபகாது
இவெரகளுக்குப் பசிக்கும்? ஒருவெருக்குக் கழுவி
முடிக்கும் யபகாது அடுத்தேவெருக்குக் கழுவி விடைத்
வதேகாடைங்கிய யபகாது தேகான் எனக்குள இருந்தே

அத்தேளன அழுக்குகளும் களலந்து யபகாகத்
வதேகாடைங்கியது. இரண்டு ளககளிலும் நிளறந்து
இருந்தே அந்தேச சின்ன உருவெங்கள என்னுளடைய
அத்தேளன மைகாயப் பிம்பங்களளையும் களலத்துப்
யபகாட்டைது.
சடை
சடைவவென்று
ஒவ்வவெகான்றகாக
மைகாறத்
வதேகாடைங்கியது.
ககாட்டைகாறு
யபகால்
ஓடிக்வககாண்டிருந்தே என் வெகாழ்க்ளகளய நதியகாய்
மைகாற்றத்
வதேகாடைங்கினர.
முதேல்
மூன்று
வெருடைங்களும் அலுவெலக யவெளலகளுடைன் யவெறு
எந்தே வவெளியுலகமும் வதேரியகாதே வெகாழ்க்ளகயகாய்
என்ளன ஆக்கிரமித்து இருந்தேனர. மூன்றகாவெது
வெந்தேவெள
வதேகாழில்
மைற்றும்
வெகாகன
யயகாகத்ளதேயும் யசரத்து வககாண்டு வெர அப்யபகாது
தேகான் பிறந்தே ஊருக்குச வசல்லும் பழைக்கம்
உருவெகானது.
அதுவெளரக்கும்
அத்தேளன
யபரகளும்
திருப்பூருக்கு வெந்து யபகாய்க் வககாண்டிருந்தேனர.
வதேகாடைக்கத்தில் ரகாக்யககாழி கணக்ககாய் இரவு
முழுக்க யபருந்தில் பயணத்து கண் எரிசசயலகாடு

அந்தே அதிககாளல யவெளளையில் வீட்டுக்குள
நுளழையவென். அளர குளற தூக்கத்துடைன் அம்மைகா
யகட்கும் முதேல் யகளவி.......
வெகாடைகா........ எப்ப
யபகாகப்யபகாயற?

மைறுபடியும்

திருப்பூருக்கு

ககாரணம் உளயளை இருந்தே கூட்டைகாளிகளுடைன்
யசரந்து மைறுபடியும் ககால்கள நகரகாமைல் இருந்து
விடுயவெயனகா என்ற பயம். அப்பகா உடையன ஒத்து
ஊதுவெகார.
உடைன்பிறப்புகள
நக்கலுடைன்
நகரந்துவிடுவெகாரகள.
ஆனகால்
மைனதிற்குள
இருக்கும் ஆளசளய வவெளியய எவெரும் ககாட்டிக்
வககாளளைமைகாட்டைகாரகள. ககாரணம் மைறுபடியும்
பூதேத்ளதே பகாட்டிலுக்குள அடைக்க முடியகாது என்று
அவெரகளுக்குத் வதேரியும்.
அவெரகள வகஞ்சம் யபகாது மிஞ்சி ஓட்டைம்
பிடித்யதேன்.
இன்று
இருக்க
எண்ணம்
இருக்கிறது. இரண்டு நகாளளைக்கு யமைல் இருந்து
விடைகாயதே என்று வசகால்லக்கூடிய வதேகாழிலும்
இருக்கிறது.

ககாளரக்குடியில் இருந்து அளர மைண யநரம்
பயணம். முன்னகாள மைத்திய நிதி அளமைசசரின்
ஊளரத்தேகாண்டி உளயளை நுளழைந்தேகால் உங்களளை
இனியதே வெரயவெற்கும். பகாலத்ளதேத் தேகாண்டும்
யபகாயதே பக்கவெகாட்டில் இருந்தே புளிய மைரத்ளதேப்
பகாரப்யபன். யபய் பிசகாச என்று கிளைப்பி விட்டு
எங்களளை அந்தேப் பக்கம் வெர விடைகாமைல் தேடுத்தே
அக்ககா அண்ணன்களின் லீளலகள இப்யபகாது
புரிகிறது.
அரிசி ஆளலளயத் தேவிர யவெறு எந்தே
முக்கியத்துவெமும் இல்லகாதே ஊர. சற்றலும் உளளை
60 க்கும் யமைற்பட்டை கிரகாமைத்திற்கு களடைத்வதேரு
உளளை ஒரு ஊர. அந்தே அளைவிற்குத் தேகான்
மைக்களின் எண்ணமும் வெளைரகாமைல் இருந்தேது.
உளயளை நுளழையும் யபகாயதே எதியர வெரும்
நபரகளின் முகம் ஒவ்வவெகான்ளறயும் உற்றுப்
பகாரத்துக் வககாண்யடை நடைந்து வசல்யவென்,.
ஒவ்வவெகாருவெர வெகாயிலும் ஒவ்வவெகாரு விதேமைகான
வெரயவெற்பு. சட்ளடைக்குள ளகவிட்டு எடுக்க
ககாத்திருக்கும் சிலளரத்தேகாண்டி உளயளை நடைந்து
வசல்ல யவெண்டும்.

ஓடித்திரிந்தே வதேருக்கள, உட்ககாரந்து அரட்ளடை
அடித்தே பகாலம், நகாள முழுக்க அமைரந்து இருந்தே
பஞ்சகாயத்து யபகாரடு குட்டிசசவெரகள என்று
அத்தேளனயும் அனகாளதேயகாய் இருக்க, பழைகிய
எவெளரயும் இன்று ககாணவில்ளல.
கற்பக விநகாயகர திருக்யககாயில். எதியர குளைம்.
சற்றலும் நூற்றுக்கும் குளறவெகான களடைகள.
ஓரமைகாய் ஒதுங்கி யவெவறகாருபுறம் வசன்றகால்
ரகாவுத்தேர வதேரு. மீன்களடை, இளறசசிக்களடை.
வதேகாட்டுத் வதேகாடைங்கி மூசசப் பிடிக்க ஓடினகால்
பளழைளமை வெகாய்ந்தே சகாக்யககாட்ளடை, வபயரில்
தேகான் யககாட்ளடை இருக்கிறயதே தேவிர வமைகாத்தே
குடும்பயமை நூறு இருக்குமைகா என்று ஆசசரியம்.
ஆலமைர வெரிளசயில் மைளறந்து வககாண்டு
இருக்கும் மைஞ்சவிரட்டு வபகாட்டைலும் நடைக்கும்
கயளைபரத்ளதே அடைக்கும் ககாவெல் நிளலயம்
இப்யபகாது அளமைதியகாய் இருக்கிறது.
ககாவெல் நிளலயத்ளதே தேகாண்டிச வசன்றகால்
நூற்றகாண்டுகளளைத் தேகாண்டி இருக்கும் வபரிய
மைற்றும் சிறய யககாவில்.

சிறய யககாவிளலத்தேகாண்டி குழைந்ளதேகளுடைன்
வபரிய
யககாவிலுக்குள
நுளழைகின்யறன்.
யககாவில்.
பிரககாரத்தில்
மூசச
விட்டைகால்
படைபடைக்கும்
பறளவெகளில்
இளரசசல்.
இருட்டுக்குள நடைந்து வெந்தேகால் சத்தேம் வசய்யகாதே
முளடை நகாற்றம்.
அங்யக குருக்கள பணயில் இருந்தேவென்
பளளியில் என்யனகாடு படித்தேவென். அவென் முகம்
எங்கும் முதுளமை வபற்ற யதேகாற்றம். அருகில்
யபசச வசன்றகாலும் ஏயதேகா ஒரு தேயக்கம். ஒதுங்கிச
வசன்றகான்.
குழைந்ளதேகளுடைன் ஒவ்வவெகான்றகாக வதேகாட்டுப்
பகாரத்துக்
வககாண்டு
நகரகின்யறன்.
குழைந்ளதேகளுக்குக்
கிளடைத்தே
சதேந்திரத்தில்
ஓ......வவென்று அவெரகள கத்திய இளரசசல் அந்தேக்
யககாவில் முழுக்க எதிவரகாலிக்கின்றது. கூட்டைம்
இல்லகாமைல், வெருமைகானம் இல்லகாதே வெரிளசயில்
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கும் அக்கிரககாரத்ளதேச
சற்ற வெரும்யபகாயதே எங்கள வெயலுக்குச வசல்லும்
பகாளதேயில் கிரகாமைத்துப் பளளிச சிறுவெரகள

சந்யதேகாஷமைகாய் ளபக்கட்டு தூக்கிக் வககாண்டு
நடைந்து வெந்து வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
மைளழை வெரும் யபகால் இருக்கிறது. மைண் வெகாசளன
நகாசிளய வநருடுகிறது. யககாவிலுக்கு எதியர
மைண்டைபத்தில் அமைரந்து வககாண்டு சத்தேமைகான
அந்தேப் வபரிய குளைத்ளதே உற்று பகாரத்துக்
வககாண்டிருக்கின்யறன்.
பக்கத்தில்
உளளை
அத்தேளன கிரகாமைங்களும் குடிநீர எடுக்கக்
கூட்டைமைகாய் வெந்தே தேருணங்கள மைனதில் வெந்து
யபகாகின்றது.
படித்துளறயில் அடைம்பிடிக்கும் குழைந்ளதேகளளை
அடைக்கி அளழைத்து வெரும் யபகாது எதியர வெந்தேவெர
புவியியல் ஆசிரியர. பூமிக்கும் வெகானத்துக்கும்
யககாபப்படும் அவெர இன்று கஞ்சி ஊத்தேகாதே
மைருமைகளளை அண்டிக் வககாண்டு அடைங்கி வெகாழ்ந்து
வககாண்டுருப்ப்ளதே கண்ணீருடைன் யபசினகார.
குழைந்ளதேகள யகட்டை யகளவிகளுக்குச சமைகாளித்து
வககாட்டிக் கிடைந்தே மைணலில் ககாளல சரட்டிக்
வககாண்டு அவெரகளின் ஓட்டை யவெகத்திற்கு
ஈடுவககாடுத்து
ஓடை
முடியகாமைல்
மூசச
வெகாங்குகியறன்.

யதேரமுட்டிளயக்
கடைந்து
வசன்ற
யபகாது
களரயகான் அரித்தே ஓளலகளைகால் யபகாரத்தி
ளவெக்கப்பட்டை சின்னத்யதேர வபரியயதேர இரண்டு
சிருங்ககாரமைகாய் நிற்கிறது. தேடைவிப் பகாரத்துக்
வககாண்டிருக்கின்யறன்.
டைவுசருடைன் மைட்டும் வெந்தே திருவிழைகாவும்,
யபகாட்டிருந்தே புதுசசட்ளடையில் ஒளித்து ளவெத்தே
பலூளன மைறந்து வசய்தே கயளைபரம் நிளனவுக்கு
வெருகிறது. வெகாங்கிய அடியில் துளடைக்ககாதே
மூக்குசசளிளய
நிளனத்து
இப்யபகாது
உறுத்தேலகாய் இருக்கிறது. நகான் பகாரத்தே பல
வெருடைத்
திருவிழைகாக்கள
ஒவ்வவெகான்றகாக
நிளனவில் வெந்து யபகாகின்றது. வவெட்டுப்பட்டை
ஆட்டுத் தேளலயும், வவெட்டியும் அடைங்ககாமைல்
துடித்தே உயிரக் யககாழிகளும் சிதேறடித்தே ரத்தே மைண்
வெகாசளனளய
தேடைவிப்
பகாரக்கின்யறன்.
வதேகாடைரசசியகாகக் குழைந்ளதேகளின் யகளவிகள
ஒன்றன்பின்
ஒன்றகாக
வெந்து
வககாண்யடை
இருக்கிறது.

பதில் என்று ஏயதேகா ஒன்று வெந்து வககாண்டு
இருக்கிறது. மைனம் முழுக்க வவெறுளமையகாக
இருக்கிறது.
ஊரின் மைற்வறகாருபுறம் பக்கம் ககார வெந்து நிற்க
ரயில் நிளலயத்ளதேக் கண்டைவெரகள கண்
இளமைக்கும் யநரத்தில் ஓடுகிறகாரகள. யமைட்ளடைக்
கடைக்க ரயில் தேண்டைவெகாளைத்ளதே ஓட்டி கண்களுக்கு
எட்டிய வெளரக்கும் வதேரிந்தே கண்மைகாய் தேண்ணீர
இப்யபகாது உட்ககாரந்து கழுவினகால் கூடை யபகாதேகாதே
அளைவிற்கு வெற்றப் யபகாய் உளளைது. இளதே நம்பி
மைற்வறகாரு புறத்தில் இருந்தே பல ஏக்கர
வெயற்ககாடுகள
குடியிருப்புக்கு
அளைந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள. அருயக ரயில் நிளலயம்.
மையிலகாடுதுளற வசல்லும் கம்பன் எக்ஸபிரஸ
வெருளகக்ககாக
சில
யபரகள
ககாத்துக்
வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
பழைகிய
சில
வபரியவெரகளின் வெகாயில் இருந்து அளைவெகான
புன்னளக.. ஆனகால் வபயரில் மைட்டும் தேகான்
எக்ஸபிரஸ. எக்ஸ ஒய் இசட் என்று கத்திக்
வககாண்யடை ரயில் ஓடும் யவெகத்திற்கு நகாமும்
ஓடிவிடைலகாம்.

இந்தே ரயில் பகாளதே நளடையமைளடையில் தேகான் பல
மைண யநரம் தேவெம் யபகால் அமைரந்து படித்து
கல்லூரிப்பகாடைங்களும்
குளிக்க
வெந்தே
வபண்களின் ககாமைப் பகாடைங்களளையும் பகாரத்தே
ஞகாபகம். மைகாதேவென், யககாவிந்தேரகாஜன் யசரந்தே
கூட்டைணகள இறுதி வெளரக்கும் உளடையகாமைல்
இருந்தேது. அவெரகள வதேகாழில் நுடைபகல்லூரிக்குள
நுளழைய தேடைமும் மைகாறவிட்டைது.
ரயில் நளடையமைளடைகளளைக் கடைந்து வநருஞ்சி
முள குத்தேகாமைல் ஜகாக்கிரளதேயகாகக் ககால்கள
ளவெத்து யவெலி தேகாண்டிய வவெளளைகாடு யபகால்
வெந்தேகால்
அருயக
உளளை
பூங்ககாவிற்குள
நுளழையலகாம். பளழைய தேகரங்களளைக் யககாரத்து
உளளை
நடுநகாயக
நளடையமைளடைகளும்,
எப்யபகாதும் விழும் என்று ககாத்து இருக்கும்
பட்டுப் யபகான மைரங்களுக்கும் இளடையய
என்னுளடைய முக்கியமைகான மைரம் ஒன்று உண்டு.
குழைந்ளதேகளின் ளகபிடித்து அந்தே இடைத்ளதே யதேடி
அளலந்து களடைசியில் கண்டு வககாண்யடைன். ககால்
நூற்றகாண்டு ககாலம் ஆனகாலும் முதேல் ககாதேல்

உருவெகாக்கிய நிளனவுச சின்னம் அதில் இருக்க
ஆளசயுடைன் பகாரத்யதேன்.
தேகாவெரத்தின் பட்ளடை மைளறத்து ஆணயகால்
கீறப்பட்டை இரண்டு வபயரகளில் அவெள வபயர
மைளறந்து விட்டைது. என் வபயர மைட்டும்
வமைலிதேகாக
வதேரிந்தேது.
அதேன்
அருகில்
குழைந்ளதேகள தேங்களின் வபயளர ஆணயகால்
வசதுக்கிக் வககாண்டிருக்கிறகாரகள...

12 இனிய நிளனவுகள

பூங்ககாவில் இருந்து குழைந்ளதேகளளை வவெளியய
அளழைத்து வெர முடியவில்ளல.
மைரங்களும்
அருயக
வதேரிந்தே
வபகாட்டைல்ககாடுகளும் யவெவறகாரு உலகத்ளதேப்
பகாரத்தேது யபகால் இருந்திருக்கலகாம். வீட்டுப்
பகாடைங்களும் விளளையகாடை முடியகாதே யசகாகங்களும்
இன்று முடிவுக்கு வெந்தேது யபகாலிருந்தேது .
அவெரகள யபகாட்டிருந்தே வசருப்புகள எங்யககா
அனகாளதேயகாய் கிடைக்க அவெரகளின் ஓட்டைமும்
கத்தேலும் மைரங்களில் இருந்தே பறளவெகளளை
படைபடைக்க ளவெத்தேது.
பூங்ககாவில் இருந்தே சறுக்கு மைர தேகரத்தில் நீட்டிக்
வககாண்டிருந்தே துருப்பிடித்தே கம்பிகள என்ளன
யயகாசிக்க விடைகாமைல் தேடுக்க குழைந்ளதேகளளைப்
பிரித்து வெண்டிக்குள அளடைத்துப் பயணத்தே
வதேருவின் இறுதிப் பகுதி பங்களைகா ஊரணத்

வதேரு. நடுநகாயகமைகாகக் குளைம் அருயக ஆலமைரம்.
எப்யபகாதும் யபகால மைரத்தின் கீயழை பிளளளையகார
சிளல. ஒவ்வவெகாரு பகுதிகளுக்கும் இருக்கும்
வவெட்டி ஆபிசரகளளைப் யபகால இந்தேச சந்துக்குள
வககாஞ்சம் அதிகமைகாகயவெ உண்டு. பிளளளையகார
சிளலக்கு பின்புறமைகாக வெந்தேகால் இரவு யநரம்
தேவிர எப்யபகாதும் சீட்டைகாடி யககாஷ்டிகள
நிளறயப் யபரகள இருப்பகாரகள.
ஒவ்வவெகாரு சந்தின் வபயரும் வியனகாதேமைகான
வபயரக்ககாரணமைகாக
இருக்கும்..
நடுவீதி,
நடைரகாஜபுரம், கீழைப் வபருமைகாள யககாவில்,
யமைலப்வபருமைகாள யககாவில், வயமு வீதி
இப்படித் வதேகாடைரந்து வககாண்யடை இருக்கும். ஒரு
நீண்டை சந்தில் அதிகபட்சம் இருபது வீடுகள
இருக்கலகாம். அடுத்தே வதேருவுக்கு பிரிக்கும்
பகாளதேகள என்பது ஒரு முழு வீட்டின் அளைவு.
வமைகாத்தேத்தில் ஒரு வீட்டின் வமைகாத்தே அளைவு
முடியும் யபகாது இளடையில் உளளை சந்து பிரிந்து
அடுத்தே வீட்டுக்குத் வதேகாடைக்கமைகாக இருக்கும்.
முழுவீட்ளடையும் சந்தின் வெழியய நகான்கு புறமும்
சற்ற வெரும் யபகாது யலசகாக மூசச வெகாங்கும்..

குழைந்ளதேகள அருயக கட்டி ளவெக்கப் பட்டுருநதே
ளகப்பந்து
வெளலயுடைன்
ஒன்றப்
யபகாயிருந்தேகாரகள. பகாரத்துப் பழைகிய சிலர
கண்களுக்குத் வதேரிந்தேகாரகள.
முதேல் இருபது வெருடை வெகாழ்க்ளகயில் அவெஸய
யதேளவெகளளைத் தேவிரத்து நகான் வவெளியய
எங்குயமை வசன்றது இல்ளல. நகான் பகாரத்தே
ஊரகளளை எளிதில் பட்டியலிட்டு விடைலகாம்.
கண்டைணூர
,யககாட்ளடையூர
,ககாளரக்குடி,யதேவெயககாட்ளடை,,ஆர,எஸ,மைங்கலம்,
திருவெகாடைளன,
பிளளளையகாரபட்டி,
திருப்பத்தூர,கல்லல்,
யககானகாபட்டு
கண்டைரமைகாணக்கம் கீழைசசீவெல்பட்டி கீழைப்பூங்குடி
ககானகாடுககாத்தேகான்
பளளைத்தூர,யககாட்ளடையூர
என்று எண்ணக்ளககளுக்குள அடைக்கி விடைலகாம்.
அரசகாங்க ஊழியரகளுக்கு தேண்டைளணப்பகுதி
என்று
வசகால்லப்பட்டை
பிரிக்கப்
படைகாதே
இரகாமைநகாதேபுர மைகாவெட்டைத்தில் தேகான் பிறந்யதேன்.
பசம்வபகான் முத்துரகாமைலிங்கத் யதேவெர என்று

மைகாறயது. பிறகு சகாதிப் வபயர கூடைகாது என்று
பசம்வபகான் முத்துரகாமைலிங்கம் என்று மைகாற
இன்று சிவெகங்ளக மைகாவெட்டைம் என்று வெந்து
நின்றுளளைது.
வபயரகள மைகாறயயதே நகான் பகாரத்தேவெளரக்கும்
மிகப் வபரிய மைகாறுதேல்கள ககால் நூற்றகாண்டு
ககாலத்தில் ஒன்றுயமை நிகழைவில்ளல. எந்தே
அரசியல்வெகாதிகளும் சிறு துரும்ளபக் கூடை
அளசத்துப் யபகாடைவில்ளல.
யசகாழை நகாட்டின் ககாவிரிபூம்பட்டினத்தில் இந்தேச
சமூக மைக்களின் வெகாழ்க்ளக வதேகாடைங்கியதேகாக
வெரலகாறு வசகால்கிறது. ககாலமைகாற்றத்தில் பகாண்டிய
நகாட்டிற்கு வெந்து யசரந்து மைன்னர அளித்தே
ககாளரக்குடி மைற்றும் புதுக்யககாட்ளடை நகரங்
களளைச சற்றய 9 கிரகாமைங்களில் வதேகாடைக்கத்தில்
குடியயறனர. இன்று வபகாதுப் வபயரகாக
வமைகாத்தேமைகாகச
வசட்டிநகாடு
என்று
அளழைக்கப்படுகிறது.
புதுக்யககாட்ளடை, சிவெகங்ளக, இரகாமைநகாதேபுரம்
யபகான்ற ஊரகளளை அடிப்பளடையகாகக் வககாண்டு

சற்றலும் உளளை 96 கிரகாமைங்களில் பரவி வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
வியகாபகார நிமித்தேமைகாக மைன்னர ககாலங்களில்
ளவெசியர குலம் என்று வதேகாடைங்கி இருக்க
யவெண்டும்.
வெரணகாசிரமைம்
என்ற
வெகாரத்ளதேகளுக்குப் பின்னகால் உளளை உழுத்துப்
யபகான சமைகாசசகாரங்கள இங்குத் யதேளவெயில்ளல.
வமைகாத்தேத்தில் வதேகாழில் அடிப்பளடையில் இந்தே
ஜகாதி மூலக்கூறுகள உருவெகாகியிருக்க யவெண்டும்.
ஆனகால் இதில் மைகத்தேகான ஆசசரியம் ஒன்று
உண்டு.
வதேகாடைக்கத்தில் ஒவ்வவெகாரு தேனி மைனிதேரகளும்
தேகாங்கள வசய்து வககாண்டிருந்தே ஒவ்வவெகாரு
வதேகாழில் அடிப்பளடையில் உருவெகான சமூக
அளமைப்பில் உருவெகான சகாதிகள கிமு நகாலகாம்
நூற்றகாண்டு முதேல் கிபி ஆறகாம் நூற்றகாண்டு
வெளரக்கும் ஏறக்குளறய பத்து நூற்றகாண்டுகள
யககாயலகாசசிய
புத்தே
சமைண
மைதேங்கள
முன்னிளலயில் இருந்தேகாலும் இந்தே ஜகாதி
மூலக்கூறு மைட்டும் கவெனமைகாக சிளதேயகாமைல்
வதேகாடைரந்து வெந்து வககாண்டிருந்தேது. இத்தேளன

நூற்றகாண்டுகள கழிந்தும் இன்றும் பலளரயும்
படுத்தி எடுத்துக் வககாண்டிருக்கிறது.
மைன்னரகளுக்கு உதேவும் வெளகயில் ளவெசியர
குலத்தில் உருவெகானது தேகான் இந்தேச வசட்டி என்ற
வசகால்லகாக வெந்திருக்க யவெண்டும். இதில் உளளை
பல
கிளளைநதிகளளை
முதேன்
முதேலகாக
திருப்பூருக்குள வெந்தே யபகாது தேகான் உணரந்து
வககாளளை முடிந்தேது.
24 மைளன, வதேலுங்கு, கன்னடைம்,வெளளையல்ககார
என்று பிரிந்து யபகாய்க் வககாண்யடை இருக்கிறது.
ஏறக்குளறய 60 நகரத்தேகார கிரகாமைங்கள. 9
விதேமைகான யககாவில்களின் அடிப்பளடையில் 12
ஆம்
நூற்றகாண்டில்
பிளளளையகாரபட்டிளய
அடிப்பளடையகாக்
வககாண்டு
நிளலவபற்று
உருவெகான சமூக மைக்கள. ஒவ்வவெகாரு விதேமைகான
பகாரம்பரியம்.
சிங்கப்பூர முருகன் யககாவிலில் முன்புறம் உளளை
அந்தேச சிறய கல்வவெட்ளடை உற்றுக் கவெனித்தேகால்
1859 ஆம் ஆண்டு அங்கு வெகாழ்ந்தே வபருமைக்களின்

யசளவெளய
நமைக்கு
உணரத்தும்.
அங்கு
மைட்டுமைல்ல மையலசியகாவில் உளளை பினகாங்கு
பகுதியில் உளளை சிவென் யககாவிளலச சற்ற வெரும்
யபகாது நகாம் இருப்பது வவெளிநகாட்டிலகா இல்ளல
தேமிழ்நகாட்டின் ஒரு பகுதியகா என்று நம்ளமை
திளகப்பளடைய ளவெக்கும். பரமைகா வெளரக்கும்
வசன்று வபகாருள ஈட்டிய சமூகம் , இது எந்தே
அளைவிற்கு இருந்தேது வதேரியுமைகா?
ஈழைத்தில் சதேந்திரம் வெகாங்கிய ககாலகட்டைத்தில்
வககாழும்புச வசட்டி என்ற வதேருவில் நடைந்தே நிதி
ஆதேகார பரிவெரத்தேளனகளளை நகாம் நிளனத்துப்
பகாரக்க
முடியகாதே
ஒன்று.
அன்ளறய
ககாலகட்டைத்தில் இலங்ளகயின் வமைகாத்தே நிதி
ஆதேகாரத்தில்
90
சதேவிகிதே
பங்களிப்பு
நம்மைவெரகளின்
ளகயில்
தேகான்
இருந்தேது.
உசசக்கட்டைமைகாக இன்ளறய அண்ணகாமைளல
பல்களலக்கழைகத்தின்
அண்ணகாமைளல
வசட்டியகார தேன்னிடைம் இருந்தே ஆயிரக்கணக்ககான
ஏக்கரில் விளளைவித்தே வநல்ளல விற்பதேற்குப்
பயன்படுத்திய நகாடு இலங்ளக.

தேமிழ்
நகாட்டில்
இருந்து
வநல்
அரிசி
மூட்ளடைகளளை
இலங்ளகக்குக்
வககாண்டு
வசல்லத் தேனியகாகயவெ கப்பல்கள ளவெத்து
இருந்தேது ஆசசரியத்தின் உசசம்.
இன்று அத்தேளன வீடுகளும் பகாழைளடைந்து
கிடைக்கின்றது.
யதேக்கு
மைர
கதேவுகளும்,
வபல்ஜயத்தில் இருந்து வெரவெளழைக்கப்பட்டை
கண்ணகாடி
யவெளலப்பகாடுகள
நிளறந்தே
அலங்ககாரங்களும்
வபகாலிவிழைந்து
யபகாய்விட்டைது. 150 ஆண்டுகள கடைந்தேதும் இன்று
ஒரு சவெரில் கூடை நகான் விரிசளலப் பகாரத்தேது
இல்ளல.
முட்ளடைச
சகாற்ளற
குளழைத்து
முழுளமையகான
அரப்பணப்பும்
களலநுணுக்கமைகாய் கட்டிய வமைகாத்தே வீட்டின்
வெகாரிசகளும் புலம் வபயரந்து எளதேயயகா யதேடி
எங்யகயயகா வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
வெகாழ்வின்
களடைசி
கட்டைத்தில்
வெகாழும்
வபரியவெரகளுக்கு இவ்வெளைவு வபரிய வீட்டில்
ஏக்கமைகான நிளனவுகளளைத் தேவிர யவெவறகான்றும்
துளணயில்லகாமைல்
துணயவெ
துளணயகாக
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கிறகாரகள.

வெளளைல்
அழைகப்பர
இல்ளலவயன்றகால்
வெரப்பட்டிக்ககாட்டு வெகாசியகாக என்ளனப் யபகான்ற
பலரின்
வெகாழ்க்ளகயும்
புதுவெயல்
என்ற
கிரகாமைத்திற்குள முடிந்து யபகாயிருக்கும்.

13 விளதேக்குள உறங்கும் சக்திகள

நகான் பளளிக்குச வசன்ற முதேல் நகாள இன்னமும்
கலங்கலகாக என் நிளனவில் இருக்கின்றது.
வககாண்டு
யபகாய்
யசரத்தேகாரகள
என்ற
வெகாரத்ளதேயய தேவெறு. ஐந்து வெயது ஆனதும்
அக்ககாவுடைன் அனுப்பி ளவெத்தேகாரகள.
என் பளளிக்கூடை ஆசிரியர சீனிவெகாசன் அப்பகா
ஒரு முளலயில் அமைரந்திருந்தேகார. யகார வீட்டு
வககாழைந்தே? என்று யகட்டைகார. அக்ககா அப்பகாவின்
வபயளர வசகான்னகார. வபரிய இளலயில் வநல்
பரப்பியிருந்தேது. என் ளகளயப் பிடித்து அந்தே
வநல்லில் அ யபகாடை ளவெத்து என்ளன உளயளை
அனுப்பி ளவெத்தேகார.
சபம்.
அதேன் பிறகு பளளி என்ற நதிப்பயணம்
வதேகாடைங்கியது. யவெவறந்தே முன்யனற்பகாடுகளும்
முஸதீபுகளும் இல்ளல. டைவுசர, சட்ளடை கூடை ஒரு

மைஞ்சள ளப. அதேற்குள ஒரு சியலட்டு. உளடைந்தே
குசசி. இளதே பல்பம் என்றும் வசகால்கிறகாரகள.
ஆனகால் வீட்டில் இரட்ளடையளரப் பளளியில்
யசரக்கும் வெயது வெந்தே யபகாது ஒரு மைகாதேம்
முன்பகாகயவெ அத்தேளன முன்யனற்பகாடுகளளையும்
அக்களறயுடைன் வசய்ய யவெண்டியதேகாக இருந்தேது.
பளளி திறந்தே முதேல் நகாளில் அனுப்பவில்ளல.
திருப்பூரில் இருக்கும் சரஸவெதி யககாவிலுக்கு
அளழைத்துச
வசன்யறகாம்.
கல்விக்வகன்று
உருவெகாக்கப்படுத்தேப்பட்டை அந்தேத் வதேய்வெத்தின்
களதேளய அவெரகளுக்குச வசகான்யனகாம். அது
அப்யபகாதிருந்தே மைனத்தின் தேன்ளமையில் அக்களற
என்ற வபயரில் வதேகாடைங்கிய பயணம் அது.
ஆனகால் அவெரகளளைப் வபகாறுத்தே வெளரயிலும்
அதுவவெகாரு ஜகாலியகான ரவுண்ட் யபகான சகம்.
மைறுநகாள
இருவெருக்கும்
பளளிசசீருளடை
அணவித்து
மைகாட்டை
யவெண்டிய
மைற்ற
சமைகாசசகாரங்களளைவயல்லகாம் மைகாட்டி அலங்கரித்து
பளளிக்கு அளழைத்துச வசன்யறன். ப்ரியகஜ
வெகுப்பளறயில்
இரண்டு
ஆசிரிளயகள

இருந்தேகாரகள. ஒருவெர வெயதேகானவெர. மைற்வறகாருவெர
மிக இளைளமையகாக இருந்தேகார.
இருவெரும் அங்யக வசய்து வககாண்டிருந்தே பண
தேகான் என்ளன அங்யக சிறதுயநரம் நிறுத்தி
யவெடிக்ளக பகாரக்க ளவெத்தேது. ககாரணம் அங்யக
வககாண்டு வெந்து யசரத்தே எந்தேக் குழைந்ளதேகளும்
அடைங்குவெதேகாகத் வதேரியவில்ளல. ஒயர கத்தேல்
கதேறல். மூக்குச சளி சிந்தி உளயளை நடைந்தே
கயளைபரத்தில்
பல
கூத்துக்கள
நடைந்து
வககாண்டிருந்தேது.
நிசசயம் நம்மைகாளுங்க தேளல வதேறக்க ஓடி வெரப்
யபகாகின்றகாரகள என்று ககாத்திருந்யதேன்.
ககாரணம் வெயதேகான ஆசிரிளய வெகுப்பளறயின்
உளயளை இருந்து வககாண்டு அழும் குழைந்ளதேகளளை
சமைகாதேகானம்
வசய்து
வககாண்டிருந்தேகார.
மைற்வறகாருவெர இரண்டு கதேவில் ஒரு கதேளவெ
சகாரத்தியபடி அம்மைகா அப்பகாளவெ அனுப்புவெதில்
குறயகாக இருந்து வககாண்டு அடுத்து வெரும்
குழைந்ளதேகளளை
உளயளை
அனுப்புவெதில்
கவெனமைகாக இருந்தேகார. கதேளவெக் வகட்டியகாக

பிடித்தேபடியய நின்று வககாண்டிருந்தேகார. அவெரின்
யசளல தேளலப்ளப சில குழைந்ளதேகள இழுத்தேபடி
அழுதேன. இருவெரும் தேடுமைகாற தேத்தேளித்துக்
வககாண்டிருந்தேகாரகள.
என் அலுவெலக யவெளலளய மைறந்து விட்டு
அங்யகயய சற்று யநரம் நின்று அங்யக நடைப்பளதே
பகாரத்துக் வககாண்டிருந்யதேன். பகாதிக் குழைந்ளதேகள
கத்திய கத்தேல் அந்தே மூடிய கதேளவெத் தேகாண்டி
வவெளியய எதிவரகாலித்தேது. கதேவின் இளடையய
வதேரிந்தே வவெளிசசத்தில் உளயளை பகாரத்யதேன்.
ஆனகால் நமைது இரட்ளடையரகள இருவெரும்
அழைவில்ளல.
ஆனகால்
அங்யக
அழுது
வககாண்டிருந்தேவெரகளளை யவெடிக்ளக பகாரத்துக்
வககாண்டிருந்தேகாரகள. ஒருவெர கண்களில் மைட்டும்
யலசகாகக் கண்கள கலங்கியளதேத் தூரத்தில்
இருந்து பகாரத்தே யபகாது புரிந்து வககாளளை
முடிந்தேது. என் தேளலளய கதேவிடுக்கின் வெழியய
கண்டை யபகாது கூடை அடைம் பிடித்து வவெளியய வெர
முயற்சிக்க வில்ளல.
எனக்யக சற்று ஆசசரியமைகாக இருந்தேது.

வபண்ளண
கட்டிக்
வககாடுத்து
மைகாப்பிளளளையயகாடு
அனுப்பும்
யபகாது
வபற்யறகாருக்கும்
எவ்விதே
மையனகாநிளல
இருக்குயமைகா அந்தே மைனநிளல அப்யபகாது
எனக்கும் யதேகான்றயது. இப்யபகாது நிளனத்துப்
பகாரக்கும் யபகாது சிரிப்பகாக வெருகின்றது.
முதேல் இரண்டு வெகாரங்கள நண்பகல் 12 மைண
வெளரக்கும்
என்று
வசகால்லியிருந்தேகாரகள.
அலுவெலக பணயில் மைறந்து யபகாய்விடுயவெகாம்
என்று அளலயபசியில் அலகாரம் ளவெத்துக்
வககாண்டு அடிக்ககாமைல் இருந்து விடுயமைகா என்று
அளரமைணக்கு
ஒரு
தேரம்
பகாரத்துக்
வககாண்டிருந்யதேன். சரியகாக 11.45 க்கு டைகாண்
என்று அந்தே வெகுப்பளறயில் வெகாசலில் தேவெம்
கிடைந்யதேன் என்று தேகான வசகால்ல யவெண்டும்.
ககாரணம் இரட்ளடையரில் ஒருவெரின் உடைல் நலம்
குறத்தே அதிக அக்களறயில் அதிகம் கவெனம்
வசலுத்திக் வககாண்டிருந்தே நகாட்கள அது.
பளளி யநரம் முடிந்து. வவெளியய வெந்தேவெரகள
முகத்தில் இருந்தே புன்னளகளயப் பகாரத்தே யபகாது
தேகான் எனக்க யபகான உயிர திரும்பி வெந்தேது.

பளளிக்குள இருக்கும் அந்தேச சின்ன பூங்ககா
பக்கம் அளழைத்துச வசன்று ஊஞ்சலில் ஆடை
விட்டு அன்ளறய வெகுப்பளற அனுபவெம் குறத்து
வமைதுவெகாகக் யகட்யடைன். மைழைளல வமைகாழியில்
கூறயது இப்யபகாதும் நிளனவில் இருக்கிறது.
"நகாமை தேகான் அ ஆவென்னகா ஏபிசிடி எல்லகாயமை
படிசசகாசசல்ல. அத்தேகாம்பகா வசகான்னகாரகள"
என்றகாரகள. வககாண்டு யபகாயிருந்தே மீதியிருந்தே
தின்பண்டைங்களளை தின்று வககாண்யடை வெண்டியில்
ஏறனகாரகள. அன்று வதேகாடைங்கிய இலகுவெகான
இவெரகளின் கல்வி பயணத்திற்கு நகாங்கள
முன்யனற்பகாடுகளுக்ககாகச வசலவெழித்தே ககாலம்
ஏறக்குளறய மூன்று மைகாதேங்கள.
பளளியில் கட்டைணம் கட்டி உறுதியகானதும்
பளளி குறத்துப் புரிய ளவெத்யதேகாம். பளளியின்
அருளமைளய விளைக்கிச வசகான்யனன். பல
படைங்கள அடைங்கிய புத்தேகங்களளை ஆறு
மைகாதேமைகாக வெகாங்கி புத்தேகங்களின் யமைல் உளளை
ஆரவெத்ளதே உருவெகாக்கியனகாம். வீட்டில் எழுதே
கற்றுக் வககாடுத்தே யபகாது நகான் மைட்டும் எழுதே
ளவெக்க யவெண்டைகாம். நகான்கு வெயதில் எழுதேத்

யதேளவெயில்ளல. யபச கவெனிக்கத் வதேரிந்தேகால்
யபகாது என்று அவெரகள யமைல் வெலிய எளதேயும்
திணக்ககாமைல்
அவெரகள
யபகாக்குக்கு
அனுமைதித்யதேன்.
எந்தேப் புத்தேகங்களளை வெகாங்கிக் வககாடுத்தேகாலும்
மூன்று நகாட்களுக்குள அது கிழிக்கப்பட்டு
கப்பல் யபகால ஏயதேகாவவெகான்ளற வசய்து
விளளையகாடிக் வககாண்டிருப்பகாரகள. அலுவெலக
யவெளல முடித்து வீட்டுக்குள வெரும் யபகாயதே
யவெவறகாரு
புத்தேகத்ளதே
வெகாங்கி
வெந்து
விடுவெதுண்டு. பல புத்தேகங்கள. ஆனகால்
ஒவ்வவெகான்றும் வெகாய் இருந்தேகால் கதேறயிருக்கும்.
இரண்டு புத்தேகங்கள என்று ஒவ்வவெகாரு வசலவும்
இரண்டு இரண்டைகாகச வசய்ய யவெண்டியிருந்தேது.
களடைசியில் அட்ளடையில் யபகாட்டை படைங்கள
அடைங்கிய பகாடைங்களளை வீட்டுக்குக் வககாண்டு
வெந்தே யசரத்தே யபகாது தேகான் ஒரு முடிவுக்கு வெந்தேது.
அவெரகள அளதேயய ளவெத்துக் வககாண்டு
விளளையகாட்டுப் வபகாருட்கள ளவெத்துக் வககாண்டு
ஓடி விளளையகாடிக் வககாண்டிருந்தேகாரகள.
எங்கள மூசச சீரகானது.

நம்முளடைய கல்வியின் முக்கியப் பிரசசளனயய
இங்கு தேகான் வதேகாடைங்குகின்றது. படைங்கள மூலம்
குழைந்ளதேகளுக்கு மைட்டுமைல்ல வெளைரந்தே பிறகும்
பகாடைம் நடைத்தும் யபகாது அது எளிதேகாக
மூளளைக்குக் கடைத்தேப்படுகின்றது.
ஆனகால்
இந்திய
கல்வியில்
வசயல்வெழி
கல்விளய விடை எழுத்து வெழிக் கல்விக்குத்தேகான்
அதிக முக்கியத்துவெம் வககாடுக்கப்படுகின்றது.
வெலியத்
திணக்கும்
யபகாது
வெகாந்தி
யபதியகாகிவிடுகிறகாரகள. கல்வி என்பது கசப்பு
மைருந்து யபகால ஆகிவிடுகின்றது. நன்றகாக
கவெனித்துப் பகாருங்கள.
நகாமும் படித்து வெந்துளயளைகாம். நம்முளடைய
குழைந்ளதேகளும்
படித்துக்
வககாண்டிருக்கின்றகாரகள. நம்மில் எத்தேளனப்
யபரகள பளளிக்கூடை புத்தேகங்களளை களதே
புத்தேகம்
யபகால
விருப்பத்துடைன்
அணுகியிருக்கின்யறகாம். கடைளமைக்கு, பயத்துக்கு,
கட்டுப்பகாட்டுக்கு என்று ஏயதேகாவவெகாரு விதேத்தில்
தேகான்
ஒவ்வவெகாரு
வெகுப்ளபயும்
கடைந்து
வெந்துளயளைகாம்.
அதுயவெ
தேகான்
இன்று

குழைந்ளதேகள
வெகாழ்க்ளகயிலும்
நடைந்து
வககாண்டிருக்கின்றது.
தேகாய்வமைகாழிக்
கல்வி
என்பது மைகாற அந்நிய வமைகாழி கல்வி என்ற யபகாது
இன்னமும் திகட்டைல் அதிகமைகாகி விடுகின்றது.
இந்திய கல்வியில் மைட்டுமைல்ல கலகாசசகாரத்தில்
கூடை விருப்பங்களளை விடைத் திணத்தேல் தேகான்
முக்கிய பங்கு வெகிக்கின்றது.
மைதிப்வபண்களுக்கு உளளை மைரியகாளதே மைனதில்
உளளைக் கருத்துக்களுக்கு கிளடைப்பதில்ளல.
எதிரப்பு சக்திளய இழைக்க ளவெத்துவிட்டு
எதிரகாளிகயளைகாடு யபகாரகாடை யவெண்டிய களலளய
இங்யக கற்றுக் வககாடுக்கின்றகாரகள.
ஒரு பக்கம் முழுக்க பூசசி பூசசியகாக வவெறுமையன
எழுத்துக்கள மைட்டுயமை இருந்தேகால் எத்தேளனப்
யபரகள விரும்பி வெகாசிப்பகாரகள. அதுயவெ
படைங்கள இருக்கும் யபகாது ஆரவெம் இயல்பகாக
உருவெகாகின்றது. ஆனகால் இங்யக எழுத்துக்கள
மூலம்
மைட்டுயமை
அத்தேளனயும்
புகட்டைப்படுகின்றது.
மூளளையில்
உளளை
ந்யூரகான்களில் விளதேக்கப்படும் விளதேகளளை விடை

அதில்
வசலுத்தேப்படும்
கருத்துக்களளை
அளடைககாப்பது
தேகான்
முக்கியம்
என்று
யபகாதிக்கப்படுகின்றது.
வதேகாடைக்கத்தில் மைனிதே இனம் யவெட்ளடையில் தேகான்
தேனது வெகாழ்க்ளகளயத் வதேகாடைங்கியது. அப்யபகாது
கலகாசசகாரம் என்வறகாரு வெகாரத்ளதேயய இல்ளல.
ககாலப்யபகாக்கில் வபகாருளைகாதேகார வெகாழ்க்ளகக்கு
மைகாறய யபகாது தேகான் கலகாசசகாரம் என்வறகாரு
வெகாரத்ளதேயும் இளடையில் வெந்து யசரந்தேது.
எல்லகாயமை
மைகாறத்
வதேகாடைங்கியது.
வபகாருளைகாதேகாரத்ளதே அடிப்பளடையகாகக் வககாண்டு
மைனிதே இனம் மைகாறத் வதேகாடைங்கிய யபகாயதே
அவெரவெர விரும்பிய வெளகயில் சட்டைங்கள
வெளளைக்கப்பட்டைது. சட்டைமியற்றும் அதிககாரத்தில்
இருந்தேவெரகள சூழ்சசி வெளலளய மைளறமுகமைகாக
ளவெத்துக்
வககாண்டு
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
உருவெகாக்கினகாரகள.
உருவெகாக்கப்பட்டை
ஒவ்வவெகான்றும் தேளலமுளற கடைந்தும் பலரகால்
வவெளியய வெரமுடியகாதே அளைவுக்குச சமூகத்தின்
ஓரத்திற்யக வசல்லக் ககாரணமைகாக இருந்தேது.

அளனவெருக்கும்
கல்வி
மைறுக்கப்பட்டு
ககாரணங்கள
கற்பிக்கப்பட்டைது.
ஆனகால்
ககாலவவெளளைத்தில் ஒவ்வவெகான்றும் உளடைபடைவும்
வதேகாடைங்கியது. வெலியவெரகள பிளழைக்க முடியும்
என்ற வபகாது விதி உயிரவபறத் வதேகாடைங்கியது.
உலகில்
பளடைக்கப்பட்டை
பளடைப்புகள
அளனத்தும்
மைற்றவெரகள
வெகாழ்க்ளகயின்
நலனுக்யக என்பதேகாக மைகாறயது. கருத்துக்கள
அளனத்தும் பகிரவெதேற்யக என்று யதேகான்றய
யபகாது தேகான் நவீனங்கள தேங்களைது வவெளிசசத்ளதே
உலகத்தின் யமைல் பகாய்சசத் வதேகாடைங்கியது.
விஞ்ஞகானம்
வெளைரத்தேது.

வெளைரந்தேது.

பலவெற்ளறயும்

ஆனகால் இன்று நகாம் பகாரப்பது என்ன? யவெடைவெர
சமூகத்தில் வதேகாடைங்கிய நமைது பயணம் இன்று
யவெடைரகளளைப் யபகாலயவெ நம்ளமை மைகாற்றயுளளைது.
வதேகாடைக்கத்தில் மைனிதேன் சிறு புளளியகாக
இருந்தேகான். வெட்டைம் வதேகாடைங்கியது. வதேகாடைங்கிய
இடைத்திற்யக தேற்யபகாது வெந்து யசரந்துளயளைகாம்.

சக மைனிதேளன, நகாடுகளளை சய லகாபத்திற்ககாக
யவெட்ளடையகாடுதேல் தேகான் இங்யக நடைந்து
வககாண்டிருக்கின்றது. இனம், மைதேம், வமைகாழி, சகாதி
என்ற வபயளரக் வககாண்டு யவெட்ளடையகாடைத்
வதேகாடைங்கி விட்டைது. வபகாறகாளமை என்பது உளயளை
ஒழித்து ளவெக்கப்பட்டு அது வென்மைமைகாக
மைகாறயுளளைது. அதுயவெ வெகாழ்க்ளக சூத்திரம் என்ற
அங்கீககாரத்ளதேப் வபற்றும் விட்டைது. இறுதியில்
இது தேகான் சமூகத்திற்ககான தேகுதியகாகவும்
மைகாறயுளளைது.
அப்படிவயன்றகால் இத்தேளன ககாலம் மைனிதேக்
குலம் கடைந்து வெந்தே பகாளதேயில் ஒவ்வவெகாருவெரும்
கற்ற கல்வி என்ன ஆசச?
ககாரணம் குறப்பிட்டை மைக்களுக்குக் கல்வி என்பது
ரத்தேம் சளதே நகாளைம் நரம்பு என்று அத்தேளனயிலும்
ஊறப்யபகாய் அதேளனயய வெகாழ்க்ளகயகாக ஏற்றுக்
வககாண்டு
வெகாழ்ந்தேவெரகள
தேளலமுளற
தேளலமுளறயகாக
வெகாழ்வில்
உயரத்
வதேகாடைங்கினகாரகள.
கற்ற
கல்விக்கும்
அப்பகாற்பட்டும் சிந்தித்தேகாரகள. உயரந்தேகாரகள.

கல்வி
வசகான்ன
நம்பினகாரகள.

பகாளதேளய

மைட்டுயமை

ஆனகால் கல்விளய அணயும் ஆளடை யபகால,
பூசம் பவுடைர யபகாலப் பயன்படுத்திய அத்தேளன
யபரகளும் தேகானும் கற்க முடியகாமைல் தேனக்குப்
பின்னகால் வெந்தே தேளலமுளறக்கும் கற்றுக்
வககாடுக்ககாமைல்
வென்மைத்ளதே
விளதேத்து
வெளகவதேகாளகயில்லகாமைல்
வென்முளறளய
அறுவெளடை வசய்யத் வதேகாடைங்கினகாரகள.
கல்விவயன்பது
மைனதில்
மைலரசசிளய
உருவெகாக்கக் கூடியது. சிந்தேளனகளளைச சிறககாக
மைகாற்றக்கூடியது. இங்யக எத்தேளனப் யபரகளுக்கு
சிறகு முளளைத்தேது.? இங்யக பலருக்கும் கற்ற
கல்வி எந்தே மைகாறுதேல்களளையும் தேந்துவிடைவில்ளல
என்பது தேகான் ஒத்துக் வககாளளை யவெண்டிய முக்கிய
விசயம். வீழ்சசிளயத் தேகான் தேந்துளளைது என்ற
யபகாது கல்விளயக் குளற வசகால்வீரகளைகா? கற்றுக்
வககாடுத்தேவெரகளளை வெளச பகாடுவீரகளைகா? யகாளரக்
குளற வசகால்ல முடியும்.?

கல்வி என்பது வபகாதுவெகானது. ஆனகால் அளதே
அணுகும் விதேம் தேகான் இங்யக முக்கியமைகானது.
கடைந்தே 20 ஆண்டுகளில் நம் நகாடு கல்வி ரீதியகாக
மிகப் வபரிய வெளைரசசி வபற்றுளளைது என்பளதே
பகாரகாட்டுளர யபகால வசகால்லிக் வககாளகின்யறகாம்.
ஆனகால் தேரவமைன்பது அதேலபகாதேகாளைத்தில் தேகாயன
இருக்கிறது.
ககாரணம் என்ன?
வசயல் முளறக் கல்வி என்பது வசயயலகாடு
கலந்தேது. அது என்றுயமை மைறக்க முடியகாதே
அளைவில் நம்ளமை மைகாற்ற விடைக்கூடியது. நம்ளமை
நமைக்யக உணரத்தேக்கூடியது. மைற்றவெரகளுக்கும்
உணரத்தே
ளவெத்து
விடும்.
ஒவ்வவெகாரு
குழைந்ளதேகளுக்குள இருக்கும் சக்திளய எளதேக்
வககாண்டு உங்களைகால் அளைக்க முடியும்? .
ஆலமைரத்தின் வீரியத்ளதேப் யபகால யதேக்கு
மைரத்தின் தேகுதிளயப் யபகால மைகாற யவெண்டிய
குழைந்ளதேகள எப்படி வெளைரகின்றகாரகள?
தேற்யபகாளதேய கல்வி முளறயினகால் வமைகாட்டுப்
பருவெத்தியலயய கருகிப் யபகாய் கனவுகளளை

மைட்டும் விளதேத்து அறுவெளடை வசய்ய தேயகாரகாக
இருக்கின்யறகாம்.
மைனப்பகாடையமை முதேல் தேகுதி என்ற வெளரயளறயில்
தேகான் இங்யக சகாதேளன என்ற வெகாரத்ளதேயய
உருவெகாக்கப்படுகின்றது. ஆனகால் வவெறுமையன
எழுத்துக்கள மூலம் கற்றுக் வககாடுக்கும்
தேற்யபகாளதேய கல்வியின் பலன் என்ன வதேரியுமைகா?
அரிசி எந்தே மைரத்தில் வெருகின்றது? என்று
குழைந்ளதேகள
யகட்கும்
அளைவிற்கு
நகாம்
வெளைரந்துளயளைகாம்.

14 வதேகாடைரபு எல்ளலக்கு வவெளியய
இருக்கின்றகார

"வீடு வரகாம்ப நல்லகா இருக்குடைகா" என்றகார.
அம்மைகா முதேல் முளறயகாக வீட்டுக்கு வெந்தே யபகாது
வசகான்ன
வெகாரத்ளதேகளளை
விடை
அவெளர
திருப்பூருக்கு அளழைத்து வெந்தேயதே வபரிய
சகாதேளனயகாக எனக்குத் வதேரிந்தேது.
புதிய
ககார
எடுத்தே
ஒரு
மைகாதேத்தில்
கட்டைகாயப்படுத்தி
அளழைத்து
வெந்யதேன்.
ஊரிலிருந்து ஆறு மைண யநரப் பயணத்தில்
வீட்டில் வககாண்டு வெந்து நிறுத்திய யபகாது
பயந்தேபடி அவெரின் ககால் வீங்கவில்ளல.
ககாருக்குள அளைவெகாக ளவெத்திருந்தே குளிரசகாதேன
வெசதியகால் பயண அலுப்பு கூடை வதேரியவில்ளல.
மைகிழ்சசியுடைன் வீட்டுக்குள நுளழைந்தேவெர "ககார
நல்லகா ஓட்டுறகாண்டி" என்று மைளனவியுடைன்
யபசிக் வககாண்டிருந்தே யபகாது எனக்குச சற்று

நம்பிக்ளக வெந்தேது. நிசசயம் சில மைகாதேங்கள
இங்யக இருப்பகார என்யற நம்பியனன்?.
அம்மைகா வெந்தே யபகாது குழைந்ளதேகள பகாலர
பளளிளய முடித்திருந்தேகாரகள. வீட்டுக்குள
சவெற்றுக்குள
மைகாட்டியிருந்தே
பலவிதேமைகான
அட்ளடைகளளை
வியனகாதேமைகாக
பகாரத்துக்
வககாண்டிருந்தேகார.
எண்கள,
எழுத்துக்கள,
படைங்கள
எனக்
குழைந்ளதேகளின்
கல்வி
ஆரவெத்ளதே வெளைரக்க ஒவ்வவெகான்றகாக வெகாங்கி
மைகாட்டி ளவெத்திருந்யதேன். பலவிதேமைகான கல்வி
சகாரந்தே வபகாம்ளமைகள வீடு முழுக்க இருந்தேன.
ஆரவெமைகாய்
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
பகாரத்தேவெர,
"இப்படிவயல்லகாம் தேகான் நீங்க படிசசீங்களைகா?"
என்று யகட்டு சிரித்தேகார.
இது தேவிர அவெரகளின் கல்விக்வகன யவெவறந்தே
வபரிதேகான முயற்சிளயயும் வசய்யவில்ளல.
அதிககாளலப் வபகாழுதில் குளிக்க உதேவும் யபகாது
அவெரகளுடைன் யபசவெளதேத் தேவிர யவெவறந்தே
சமையமும் வெகாய்ப்பதில்ளல. பளளி முடியும்
சமையத்தில் அவெசரமைகாகச வசன்று அளழைத்து

வீட்டில் விடுவெயதேகாடு என் கடைளமை முடிந்து
விடும்.
அலுவெலகம் முடிந்து நளளிரவில் வீட்டுக்குள
நுளழையும்
வபகாழுது
தூங்கிக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.
எனக்கும்
குழைந்ளதேகளுக்கும்
உண்டைகான
உறவும்,
உளரயகாடைலும் மிகக் குளறவெகாகயவெ இருந்தேது.
இதேன் விபரீதேம் அம்மைகா வெந்தே வபகாழுது, அவெர
குழைந்ளதேகளுடைன் உளரயகாடும் சமையங்களில்
தேகான் எனக்கு முழுளமையகாகப் புரிந்தேது.
அம்மைகாவின் திருமைண வெகாழ்க்ளகக்குப் பிறகு
அவெர
ககாசி
பயணத்ளதேத்
தேவிர
வவெளியுலகத்ளதேப் பகாரத்தே தேருணங்கள மிக மிகக்
குளறவு. மிகப் வபரிய கூட்டுக்குடித்தேனத்தின்
அசசகாணயய அவெர தேகான். நகாள முழுக்க
உளழைப்பு.
அந்தே
உளழைப்பு
மைட்டுயமை
குடும்பத்தின் ஆதேகாரமைகாக இருந்தேது. அவெர
உடைம்பும் எண்ணமும் உளழைப்பதேற்வகன்யற
மைகாறப் யபகான ககாரணத்தேகால் பக்கத்து ஊரகள
குறத்து கூடைத் வதேரிந்து வககாளளை ஆரவெமின்ற
நகாற்பதேகாண்டுக் ககாலத்ளதே கழித்தேவெர.

அவெருக்கும் பயணம் என்றகால் பயம் பிடிக்கும்
சமைகாசசகாரம். கனத்தே உடைம்பு படுத்தி எடுப்பதேகால்
ஆளசகள இருந்தேகாலும் அவெரின் உடைம்பு
ஒத்துளழைப்பதில்ளல. வவெளியுலகம் என்பயதே
அப்பகாவின் மைளறவுக்குப் பிறயக அவெருக்கு
வெகாய்த்தே
ககாரணத்தேகால்
ஒரு
படைபடைப்பு
அவெருக்குள இருந்து வககாண்யடையிருக்கும்.
சகாளலயில் படைபடைக்கும் வெகாகனங்கள கூடை
அவெருக்குப் பயத்ளதே தேருகின்ற சூழ்நிளலயில்
வெகாழ்ந்தே ககாரணத்தேகால் கவெனமைகாக ககாரில்
அளழைத்து வெந்யதேன். ஒருவெரின் மைகாற்ற முடியகாதே
விசயங்களளை அப்படியய மைகாற்றகாமைல் நகாம்
ஏற்றுக் வககாளவெதும் ஒரு வெளகயில் நல்லது
தேகாயன. ஆனகால் அம்மைகாவிடைம் மைகாறகாதே வககாளளக
ஒன்று உண்டு.
"வபண்ணகாய்
பிறக்கக்கூடைகாது.
குழைந்ளதேகள என்றகால் ஆககாது".

வபண்

ககாரணம்
அவெரின்
துயரக்களதே
சீனப்
வபருஞ்சவெளர நீளைமைகானது உயரமைகானதும் கூடை.
கஷ்டைப்படுவெதேற்வகன்ற பிறப்வபடுப்பவெரகள

வபண்கள
என்ற
வககாளளகளய
இன்று
வெளரயிலும் அவெர மைகாற்றக் வககாளளைத் தேயகாரகாக
இல்ளல.
நகான் இதேளன உணரந்திருந்தே யபகாதிலும்
யபத்திகளளை விட்டுக் வககாடுக்க மைகாட்டைகார என்று
நிளனத்யதே அளழைத்து வெந்யதேன். குழைந்ளதேகள
பிறந்தே யபகாது பகாரத்தே முகத்ளதேப் பல
வெருடைங்கள
கழித்து
பகாரத்தே
யபகாது
குழைந்ளதேகளின் யதேகாற்றத்தில் வசகாக்கிப் யபகானகார.
புது முகத்ளதேப் பகாரத்தே இருவெர விலகி நின்ற
யபகாது ஒருவெர மைட்டும் எளிதேகாக ஒட்டிக் வககாளளை,
வதேகாடைரந்து வெந்தே நகாட்களில் அவெரகளும்
ஒன்றப்யபகாக இயல்பகாகத்தேகான் யபகானது. பல
சமையம்
விடுமுளற
தினங்களில்
பகாட்டி
யபத்திகளின் உளரயகாடைல்களளைப் பகாரக்கின்ற
வெகாய்ப்பு கிளடைத்தேகாலும் அலுவெலகச சளமையின்
ககாரணமைகாக வீட்டில் இருக்க வெகாய்ப்புகள
அளமையகாது.

அந்தேப் வபரிய வீட்டின் மைற்ற இடைங்களளையும்
விடை வெகாசலில் அமைரந்திருப்பயதே அம்மைகாவுக்குப்
பிடிக்கும்.
வீட்டுக்கு வவெளியய இருந்தே வபரிய யவெப்ப மைரக்
ககாற்றன் சகயமை அவெருக்குப் யபகாதுமைகானதேகாக
இருந்தேது. வெகாசலின் குறுக்யக ககாளல நீட்டிக்
வககாண்டு வவெற்றளலப் ளபளய பிரித்து
ளவெத்துக் வககாண்டு வமைல்லுவெதும் எசசிளல
அருயக
உளயளை
யதேகாட்டைத்து
மைண்ணல்
துப்பிக்வககாண்டிருப்பதும், வதேருவில் வசல்லும்
ஆட்களளை
யவெடிக்ளக
பகாரத்துக்
வககாண்டிருப்பதும் அன்றகாடை வெகாடிக்ளகயகாக
இருந்தேது.
இங்கிருந்து தேகான் பிரசசளன வதேகாடைங்கியது.
உளயளை
விளளையகாடிக்வககாண்டிருக்கும்
குழைந்ளதேகள கத்திக் வககாண்யடை வெகாசளல யநகாக்கி
ஓடி வெர, விரட்டிக் வககாண்யடை வெருபவெர
வவெளிப்புற சந்தின் வெழியய வெகாசலுக்கு வெரக்
ககாளல நீட்டிக் வககாண்டிருக்கும் அம்மைகாவுக்கு
ஒவ்வவெகாரு முளறயும் ககாளல மைடைக்குவெதும்,

மீண்டும் நீட்டுவெதுவமைன புதிய யவெளலளய
உருவெகாக்கத் வதேகாடைங்கினர. முட்டி வெலியும்,
முதுகு வெலிளயயும் நிரந்தேரமைகாக இருந்தேவெரகால்
தேகாக்கு பிடிக்க முடியவில்ளல.
எரிசசளல
உருவெகாக்கினகாலும்
அவெரகால்
யவெவறகாரு இடைத்ளதேத் யதேரந்வதேடுத்து உட்ககார
மைனமில்லகாது கத்தேத் வதேகாடைங்கினகார. இதேற்கு
யமைலகாக அவெருக்கு யபசசத் துளணக்கு ஆட்கள
இல்ளல. பக்கத்து வீடுகளில் இருந்தேவெரகளின்
நகாகரிக
யபசசம்,
வககாங்கு
பகாளஷயும்
வியனகாதேமைகாகத் வதேரிய அளதேயும் விரும்பகாமைல்
வெகானத்ளதே வவெறக்கத் வதேகாடைங்கினகார.
நகாற்பது வெயதுக்கு யமைல் நகாய்ப்புத்தி என்பளதேப்
யபகால அறுபது வெயளதே மீண்டும் குழைந்ளதேயகாக
மைகாறும்
தேருணம்
என்கிறகாரகள.
விதிவிலக்குகளளைத்
தேவிரத்து
நகாற்பது
வெயதிற்குள
தேனக்ககான
இடைத்ளதே
அளடையகாதேவெரகளின்
வெகாழ்க்ளகவயன்பது
இருப்பளதே ஏற்றுக் வககாளளை முடியகாமைலும்,
அளலவெளதே குளறத்துக் வககாளளை முடியகாமைல்

அவெஸளதேகளின்
விடுகின்றது.

வதேகாடைக்கம்

ஆரம்பித்து

உடைல் ஆயரகாக்கியத்தின் சவெகாலும்
வெயதிலிருந்யதே வதேகாடைங்குகின்றது.

இந்தே

இதுயவெ அறுபது வெயதில் கண் பகாரளவெ
குளறந்து,
வசவிப்புலன்
திறன்
இழைந்து
எரிசசளலயும்
ஏக்கத்ளதேயும்
இயல்பகான
குணமைகாக மைகாற்ற விடுகின்றது. இயல்பகான
விசயங்களளை
அனுபவித்துக்
வககாண்டிருப்பவெரகளளை பகாரக்கும் வபகாழுது
எரிசசல்
உருவெகாகும்.
மைனஉளளைசசல்
அதிகமைகாகும்.
தேளலமுளற
இளடைவவெளி
பூதேகாகரமைகாக உருவெகாகும்.
இந்தே வெயதில் தேகான் ருசிளய மைட்டுயமை உணவெகாக
ளவெத்து
வெகாழ்ந்தேவெரகளின்
வெகாழ்க்ளகயில்
வெகாய்க்கும்
வெயிற்றுக்கும்
மிகப்
வபரிய
யபகாரகாட்டையமை வதேகாடைங்குகின்றது.
ருசி தேகான் யவெண்டும் என்ற மைனமும்
இவதேல்லகாம் இனி ஆககாது என்று வெயிறும்

சண்ளடை யபகாடை வெகாழ்யவெ நரகமைகாக மைகாற
வெகாரிசகள மீதுளளை அன்பு கூடை பலசமையம்
மைகாறவிடுகின்றது.
சிலர பழைக்கத்தினகால் தேங்களளை மைகாற்றக்
வககாண்டு விடுகின்றகாரகள. பலர தேங்கள
வெகாழ்க்ளகளயக் கழிவிரக்கமைகாக மைகாற்ற ளவெத்துக்
வககாண்டு
உடைனிருப்பவெரகளளைப்
படுத்தி
எடுக்கத் வதேகாடைங்கி விடுகின்றகாரகள. இதேற்கு
யமைலகாக
வெயதேகானவெரகளுடைன்
உளரயகாடும்
வதேகாடைரபு வமைகாழி முக்கியமைகானது. அவெரகளுக்குப்
பிடித்தே அவெரகள விரும்பும் நிளலயில் இருந்து
வபகாறுளமையுடைன்
உளரயகாடை
யவெண்டும்.
பலரகாலும் இது முடிவெதில்ளல.
ஒரு சமையம் "அப்பத்தேகா இளதேக் யகளுங்கள"
என்று மைகள ஒரு அட்ளடைளய எடுத்துக் வககாண்டு
அவெர அருயக வசன்ற யபகாது அம்மைகாவில் விலகல்
என்ளனக் கூரளமையகாக கவெனிக்க ளவெத்தேது.
மைளனவியிடைம் யகட்டை யபகாது "இவெரகள
யபசறது அவெங்களுக்கு புரியளலயகாம்" என்றகார.
எங்யகயிருந்து இந்தேக் குழைப்பம்? என்று ஆரகாயத்
வதேகாடைங்கியனன்.

குழைந்ளதேகள பளளிக்கு வசன்றகாரகயளை தேவிர
அவெரகளின் கல்வி குறத்யதேகா, அவெரகளின் மைற்ற
வசயல்பகாடுகள
குறத்யதேகா
அதிகம்
கவெளலப்பட்டுக் வககாண்டைதில்ளல. குறப்பகாக
தேனித்தீவெகாக ஒதுங்கிப் யபகானதேகால் உறவுகள கூடை
வெருடைத்துக்கு ஒரு முளற என்கிற ரீதியில் இருந்தே
ககாரணத்தேகால் வீயடை வெகாழ்க்ளக பளளிக்கூடையமை
உலகம் என்பதேகாக வெளைரந்து வககாண்டிருந்தேகாரகள
தேமிளழை
ஆங்கிலத்திற்கு
இளடையய
பயன்படுத்திக் வககாண்டிருந்தேகாரகள. பளளி
வககாடுத்திருந்தே
கல்விசசூழைல்
அவெரகளளை
அப்படி மைகாற்றயிருந்தேது. புதிய வமைகாழியும்
அவெரகளின் பழைக்க வெழைக்கங்களும் அம்மைகாவிற்கு
அதிக
குழைப்பத்ளதே
உருவெகாக்கியிருப்பளதே
உணரந்து வககாளளை முடிந்தேது. எல்லகாயமை சின்னச
சின்ன விசயங்கள தேகான். அதுயவெ ஒவ்வவெகாரு
முளறயும்
வியனகாதேமைகான
பிரசசளனகளளை
உருவெகாக்கியது.
இன்று உளளூரில் யவெளலவெகாய்ப்புகள குளறந்து
மைகாவெட்டைங்கள,. மைகாநிலங்கள தேகாண்டி பல்யவெறு
நகாடுகளில் வெகாழை யவெண்டிய சூழ்நிளலயில்

உறவுகளுக்குண்டைகான
மைரியகாளதே
என்பது
தேற்யபகாது
சில
நிமிடை
வதேகாளலப்யபசி
அளழைப்புகள தேகான் உயிரப்புடைன் ளவெத்துளளைது.
இந்தேத் வதேகாடைரபில் வதேகாடைரபு வமைகாழியய
பிரசசளன எனில் அங்யக அந்தேச சங்கிலியும்
அறுபடைத் வதேகாடைங்குகின்றது.
வவெளிநகாடுகளில்
வெசிப்பவெரகளுக்கு
இந்தே
வமைகாழித் வதேகாடைரபு பிரசசளன என்றகால் தேற்யபகாது
இங்யக உளளை கல்விசசூழைல் என்பது வியனகாதே
கலகாசசகாரத்ளதே வெளைரத்துக் வககாண்டிருப்பதேகால்
வமைகாழியின்
தேன்ளமை
மைகாறக்
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
குழைந்ளதேகள
வீட்டுக்குள
விளளையகாடிக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.
சிறுநீர
கழிக்கும்
அவெசரத்தில் அப்பத்தேகா ஒன் பகாத் ரூம் என்று
கத்திக் வககாண்யடை ஓடிவெர இவெர குழைப்பத்துடைன்
என்னவவென்று அறயகாமைல் வெகாசலுக்கு அருயக
படுத்து இருப்பகார. எந்திரிக்ககாமையல தேளலளயத்
தூக்கி பகாரப்பகார. கவுளன தூக்கிக் வககாண்டு
அவெரகள வெரும் யவெகத்ளதேப் பகாரத்து யவெகமைகாக
எந்திரிக்க, வெந்தே யவெகத்தில் ஒருவெருடைன் ஒருவெர

முட்டிக் வககாளளை ரசபகாசமைகாகத் ககாட்சிகள
மைகாறவிடும். வபகாழுது யபகாககாதே சமையத்தில்
குழைந்ளதேகளளை அளழைத்து யபசத் வதேகாடைங்குவெகார.
அவெர யகட்கும் யகளவிக்கு இவெரகளுக்குத்
வதேரியகாது. இவெரகள வசகால்லும் பதில்கள
அவெருக்குப் புரியகாது. ரகாஜகா களதே வசகால்லும்
யபகாது
குறுக்யக
ஒவ்வவெகாருவெரும்
ஒவ்வவெகாருவிதேமைகாகக்
குறுக்கு
யகளவிகள
எழுப்ப அவெருக்குக் குழைப்பம் வெந்துவிடும். அவெர
ஒதுங்கி விடுவெகார. களடைசியகாக இவெரகள நகாங்க
உங்களுக்கு ளரம்ஸ வசகால்லட்டுமைகா என்பகாரகள.
யபந்தே யபந்தே முழித்துக் வககாண்டு யகட்பகார.
வமைகாழி புரியகாது. சவெரகாசியம் இருக்ககாது.
"ஏதேகாவெது களதே வசகால்லுங்கள அப்பத்தேகா"
என்றகால் இவெர வசகால்லும் வெட்டைகார வெழைக்குத்
தேமிழ் வெகாரத்ளதேகள அவெரகளுக்குப் புரியகாமைல்
அது குறத்து அப்டின்னகா? என்று வதேகாடைர
யகளவிகளளை எழுப்ப அம்மைகாவுக்கு அலுப்பகாகி
விடும். இரண்டு மைகாதேம் இருக்கின்யறன் என்று
வசகால்லிவிட்டு வெந்தேவெர ஒரு மைகாதேத்தில் வசன்று
விட்டைகார.

மைளனவி மூலம் விசயங்களளைப் புரிந்து வககாண்டு
உறவுசசங்கிலிகள உளடையும் விதேங்களளைப் பற்ற
யயகாசிக்கத் வதேகாடைங்கியனன். அதேற்ககான பதில்
அம்மைகாளவெக் வககாண்டு யபகாய் விட்டை தேம்பி
வீட்டில் எனக்குக் கிளடைத்தேது. அம்மைகாவிடைம்
தேம்பி மைகன் யவெகமைகாக வெந்து "ஏய் கிழைவி கீயழை
படு" என்றகான்.
அம்மைகா டைக்வகன்று மைல்லகாக்கப் படுக்க வநஞ்சில்
ஏற வதேகாம் வதேகாம்ன்று குதிக்க எனக்குப் பகாதி
உயிர வெகாயில் வெந்து நின்று விட்டைது. அம்மைகா
சிரித்துக்
வககாண்யடை
"இருடைகா
குப்புற
படுக்குயறன்" என்று வசகால்லிவிடை அவென்
ஆட்டைம் வதேகாடைரந்து வககாண்யடையிருந்தேது.
ககால்வெலி, முதுகுவெலி, பயணஅலுப்பு மீற
அவெரின் வநருக்கமும், யபரனின் வெகாரத்ளதேகளும்
அவெருக்கு புதிய உற்சகாகத்ளதேத் தேந்தேளதே
கவெனித்துக்
வககாண்யடை
அவெரகளின்
உளரயகாடைளல கவெனித்துக் வககாண்யடை சில
மைகாதேங்களுக்கு முன்பு பளளிக்கூடை நண்பனுடைன்
யபசியது அப்யபகாது என் நிளனவில் வெந்து
யபகானது.

நண்பனின் அண்ணன் அவமைரிக்ககாவில் நிரந்தேர
குடியுரிளமை
வபற்று
இருக்கின்றகார.
வதேகாடைக்கத்தில் ஊருக்கு வெருடைத்திற்வககாருமுளற
வெந்து வககாண்டிருந்தேகார. கடைந்தே சிலவெருடைங்களைகாக
வெருவெதில்ளல. அவெளன சந்தித்தே யபகாது
"அண்ணன் வீட்டுக்கு வெருவெதில்ளலயகா?" என்று
யகட்யடைன்.
"அம்மைகா யவெண்டைகாம் என்று வசகால்லிவிட்டைகார"
என்றகான்.
ககாரணம் யபரனுக்கும் யபத்திக்கும் தேகாத்தேகா
பகாட்டியுடைன்
உளரயகாடைத்
தேமிழ்யபச
வதேரியவில்ளல. இவெரகளுக்கு அவெரகள யபசம்
ஆங்கிலத்ளதேப்
புரிந்து
வககாளளைத்
வதேரியவில்ளல.
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ஊரில் வெகாழ்ந்தே வீவடைன்பது யதேகாட்டைமும்
மைரங்களுமைகாய் இருந்தே ககாரணத்தேகால் எப்யபகாதும்
குப்ளபகளுக்கு
பஞ்சமில்ளல,
உதிரந்தே
இளலகளும், உதிரந்து யபகாக ககாத்திருக்கும்
இளலகளும் யசரந்து அடிக்கும் ககாற்றல் வீட்ளடை
யநகாக்கிப் பறந்து வெந்து வககாண்யடையிருக்கும்,
திடீவரன்று அடிக்கும் ககாற்றல் எங்யகயயகா
சழைன்று வககாண்டிருக்கும் தூசிகள எதிரபகாரகா
விருந்தேகாளியகாய்
வீட்ளடை
ஆக்கிரமிக்கும்,
எப்யபகாதும்
தூசிகளுடைன்
வெகாழ்ந்தே
வெகாழ்க்ளகயகாகத் தேகான் இருந்தேது,
வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வவெகாருவெரும் முளற
ளவெத்துக்
கூட்டி
வபருக்கிக்
வககாண்யடையிருந்தேகாலும் ஏயதேகாவவெகாரு ரூபத்தில்
வீட்டுக்குள ஏயதேகாவவெகாரு இடைத்தில் குப்ளபகள
இருந்து வககாண்யடையிருக்கும், ஏன் இப்படி வீயடை
குப்ளபயகாய் இருக்கிறது? என்று யகட்கத்

யதேகான்றகாது, ககாரணம் அவெற்ளற இயல்பகான
வெகாழ்க்ளகயகாக எடுத்துக் வககாண்டை ககாரணத்தேகால்
கூடை இருக்கலகாம்,
வியசடை தினங்களில் தேகான் வீட்டுக்கு புது சவெகாசம்
வெரும், அது வெளரக்கும் அந்தேத் தூசிக்குள தேகான்
நமைது
சவெகாசக்ககாற்று
அளலயமைகாதும்,
வவெளியுலகம்
வதேரியகாதே
மைனதில்
எந்தே
எதிரபகாரப்புகளும் இல்ளல, வபரிதேகான ஏக்கமும்
இல்ளல, ஆனகால் ககாலமைகாற்றத்தில் நகாம் கண்டை
ஒவ்வவெகாரு சத்தேமைகான வீட்ளடைப் பகாரக்கும்
யபகாவதேல்லகாம்
நகாமும்
இப்படி
இருக்க
யவெண்டும் என்பதேகாக நிளனத்துக் வககாண்யடை
அது முடியகாமைல் தேகான் இன்று வெளரக்கும்
வெகாழ்க்ளக ஓடிக் வககாண்யடையிருக்கிறது,
எப்யபகாதும் நம் வீட்ளடைச சத்தேமைகாக ளவெத்திருக்க
யவெண்டும் என்ற ஆளச மைட்டும் மைனதிற்குள
இன்று வெளர இருந்து வககாண்யடையிருக்கிறது,
வீட்டுக்குள இருக்கும் சின்ன ஒட்டைளடைகளளைப்
பகாரத்து விட்டைகாயல யபகாதும் யநரம் ககாலம்
வதேரியகாமைல் உடையன குசசிளய எடுத்துக்
வககாண்டு
சத்தேம்
வசய்ய
வதேகாடைங்கி

விடுவெதுண்டு, ஆனகால் ஓட்டைளடைகளளைச சத்தேம்
வசய்யத் வதேகாடைங்கினகால் களடைசியில் அடுக்கி
ளவெத்துளளை
அத்தேளன
மூட்ளடைகளளையும்
களலக்க யவெண்டியதேகாக இருக்கும், எளதேயும்
வவெளியய தூக்கி யபகாடை முடியகாமைல் களடைசியில்
வீட்டுக்குள பிரசசளன தேகான் உருவெகாகும், வீடு
முழுக்க முக்ககால்வெகாசி புத்தேகங்களைகாக அளடைந்து
கிளடைக்கும் யபகாது எளதே ஒதுக்கி எளதே நீக்குவெது
என்ற குழைப்பத்தில் மீண்டும் ஒவ்வவெகாரு
மூட்ளடைகளும்
இருந்தே
இடைத்திற்யக
வசன்றுவிடும்,
ஆறகாவெது
படிக்கும்
யபகாது
வெகாசிக்கத்
வதேகாடைங்கிய வெகாழ்க்ளகயில் கல்லூரி படிப்பு
படித்து முடித்தே யபகாது தேகான் ககாச வககாடுத்து
புத்தேகங்கள வெகாங்கும் பழைக்கம் உருவெகானது, ககாச
வககாடுத்து புத்தேகங்கள வெகாங்குவெது என்பது
ககாளச பிடித்தே யகடு என்பது வீட்டில்
உளளைவெரகளின் தேரகாக மைந்திரம், ஆனகால் புத்தேக
ககாதேல் என்பது இன்று வெளர மைகாறவில்ளல, என்ன
கற்றுக் வககாண்யடைகாம்? இதேனகால் என்ன
பிரயயகாஜனம்?
என்று
எளதேப்பற்றயும்

யயகாசிப்பதில்ளல, வெகாசிக்க யவெண்டும் என்பது
மைட்டும் வககாளளகயகாக இருந்தேது, ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும் ளவெத்திருந்தே வககாளளககள
மைகாறயிருக்கிறது, ஆனகால் இந்தேப் புத்தேக வெகாசிப்பு
என்ற வககாளளக மைட்டும் தேகான் இன்று வெளர
மைகாறகாமைல் அப்படியய இருக்கிறது,
படைக்களதேகளில் வதேகாடைங்கி, களதேக்கு மைகாற,
சளதேக்குத் திரும்பி இன்று கட்டுளரகளில் வெந்து
நிற்கின்றது, வெகாசிக்கும் விசயங்கள தேகான்
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
மைகாறக்
வககாண்டிருக்கிறயதே
தேவிரப்
புத்தேகங்கள
வெகாங்குவெது இன்று வெளர நின்றபகாடில்ளல,
இளடையிளடையய யவெளலப்பளுவின் ககாரணமைகாக
வெகாங்கி வெரும் புத்தேகங்களளை படிக்க முடியகாமைல்
மூளலயில் கிடைந்தேகாலும் அடுத்தே வெகாரம் ககால்கள
இயல்பகாகப்
புத்தேக
களடைக்குச
வசன்று
விடுகின்றது, படிக்ககாமையலயய புத்தேகங்கள
இருக்கின்யறயதே என்று மைனம் யகட்பதில்ளல,
அடுத்தே வெகாரப் புத்தேகமும் வீட்டில் வெந்து விழும்,
ஆனகால் வமைகாத்தேமைகாக வமைனக்வகட்டு ஒருநகாள
உட்ககாரந்து படிக்கத் வதேகாடைங்கும் யபகாது

வககாடுத்தே ககாசக்கு பிரயஜகானமில்ளலயய என்ற
அங்கலகாய்ப்பு மைனதிற்குள இருந்தேகாலும் அதுவும்
மைகாறவிடும், அப்புறம் எப்யபகாதும் யபகால
ஏயதேகாவவெகாரு
குப்ளப
பத்திரிக்ளகளயத்
தேளலப்பு பகாரத்து ககாச வககாடுத்து வெகாங்கி வெந்து
திட்டிக் வககாண்யடை தூக்கி எறந்து விடுவெதும்
நடைந்து வககாண்டு தேகான் இருக்கிறது,
நூலகத்திற்குள வசன்றகால் எவெர ளகயில் எந்தேப்
புத்தேகம்
இருக்கிறது
என்பளதேக்
கண்டு
பிடிப்பயதே ஒரு வபரிய சவெகாலகான யவெளலயகாக
இருக்கிறது. அந்தேப் புத்தேகத்ளதே எடுத்து
எப்யபகாது படித்து முடித்து ளவெப்பகார என்பளதேக்
கண்வககாத்தி பகாம்பகாக பகாரத்துக் வககாண்டு
இருக்க
யவெண்டும்,
நம்ளமைப்
யபகால
மைற்வறகாருவெரும் கவெனித்துக் வககாண்டிருப்பகார.
இத்தேளன வதேகாந்தேரவுகளளையும் தேகாண்டி அந்தேப்
புத்தேகத்ளதே ளகயில் எடுக்கும் யபகாது சகார
யவெளல யநரம் முடிந்து விட்டைது, பூட்டைப்
யபகாகின்யறகாம் என்று நூலகர பக்கத்தில் வெந்து
வசகால்லும்
யபகாது
மைனம்
வவெறுத்துப்
யபகாய்விடும், இந்தேப் பஞ்சகாயத்துக்கு பயந்து

வககாண்யடை வெகாரமைகானகால் நூறு ரூபகாளய ஒதுக்கி
ளவெத்து விடுவெதுண்டு, அந்தே வெகாரத்தில் படிக்ககாதே
புத்தேகங்களளை மைறுவெகாரத்தில் பகாரக்கும் யபகாது
படிக்கத் யதேகான்றகாது, இப்படியய கடைந்து வெந்தே
பகாளதேயில்
என்ன
சகாதித்யதேகாம்
என்று
யயகாசித்துப் பகாரத்தேகால் குழைப்பம் தேகான் அதிகம்
மிஞ்சகின்றது,
வதேகாடைக்கத்தில் படித்தே வெகார பத்திரிக்ளகயில்
முக்கியமைகான
கட்டுளரகள,
அற்புதேமைகான
துணுக்குத் வசய்திகள என்று ஒவ்வவெகான்றகாகப்
பகாரத்து பகாரத்துப் படித்து முடித்தேதும் கத்தேரித்து
ளவெத்துக் வககாளளும் பழைக்கம் இருந்தேது,
அதேற்வகன்று ஒரு யககாப்பு உருவெகாக்கி துளற
வெகாரியகாக பிரித்து ளவெத்துக் வககாளவெதுண்டு, இது
எதேற்ககாக இப்படிச வசய்கின்யறகாம் என்பது
வதேரியகாமையல பல வெருடைங்கள வசய்து வககாண்யடை
வெந்திருக்கின்யறன்,
நகாமும்
எழுதேப்
யபகாகின்யறகாம்
என்று
நிளனத்துப் பகாரத்தேயதே இல்ளல, ஆனகால்
யசகரித்தே தேகாளகளளை திடீர என்று கிளடைக்கும்
விடுமுளற தினத்தில் ஆரவெமைகாக ஒவ்வவெகான்றகாக

புரட்டிப் பகாரக்கும் யபகாது என்ளசக்யளைகாபீடியகா
யபகால நம் மைனக்கண்ணல் பல பிம்பங்கள
விரியும், பல மைனிதேரகளின் யமைல் ளவெத்திருந்தே
அபிமைகானங்களும்
மைகாறும்,
நம்ளமைக்
குருடைரகளைகாக, வசவிடைரகளைகாக, ளபத்தியங்களைகாக
நிளனத்துக் வககாண்டு பத்திரிக்ளகயில் அவெரவெர
அந்தேந்தே
ககாலகட்டைத்திற்யகற்ப
வககாடுத்தே
யபட்டிகளளை படித்து முடிக்கும் யபகாது இவெர
யமைல்
நகாம்
இத்தேளன
அக்களற
வககாண்டிருந்யதேகாமைகா? என்று நமைக்யக வவெட்கமைகாக
இருக்கும்.
ஆரம்பத்தில் விரும்பிய நடிளக, நடிகரகள
ககாலவவெளளைத்தில் அடித்துச வசல்லப்பட்டு
மைகாறய பிம்பங்கள நமைக்குப் பல பகாடைங்களளை
உணரத்தும்,
வெடை
நகாட்டில்
எவெருக்யககா
இரண்டைகாம் தேகாரமைகாகயவெகா அல்லது மைளறந்து
வெகாழும்
வெகாழ்க்ளகவயன்ற
வவெளிநகாட்டு
வெகாழ்க்ளக வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கும் அந்தே
நடிளகயின் யமைல் நகாம் வககாண்டுருநதே அக்களற
இப்யபகாது நமைக்கும் யகலியகாய் பகாரத்துச
சிரிக்கும்,

என்ன வசய்வெது?
தேகாயன?

மைகாற்றம் என்பது மைகாறகாதேது

16 சருக்கமைகாகப் யபச .........

25 வெருடைங்களுக்குப் பிறகு அந்தே இடைத்ளதேப்
வசன்ளனயிலிருந்து
திரும்பி
வெந்து
வககாண்டிருந்தே யபகாது பகாரத்யதேன். வசகாந்தே ஊர
நிளனவு
வெந்தேது.
வசங்கல்பட்டு
ரயில்
நிளலயத்திற்குள ரயில் உளயளை நுளழையும் யபகாது
நகான் பகாரத்தே ரயில் நிளலயத்திற்கு வவெளியய
வதேரிந்தே நளடையமைளடையும் அங்யகயிருந்து பகாரத்தே
அந்தே நீண்டை ஏரியும் எனது ஊரில் உளளை ரயில்
நிளலயத்ளதே ஞகாபகப்படுத்தியது.
வசன்ளனயிலிருந்து ஒரு மைண யநரம் பயணத்து
வசங்கல்பட்டு அருயக வெந்தே யபகாது தேகான்
மைனதிற்குள குளிரசசி வெந்தேது. ரயில் பயணத்தில்
நகான் வதேகாடைரந்து பகாரத்துக் வககாண்டு வெந்தே
ககாட்சிகளில் வநருக்கியடித்துக் வககாண்டிருக்கும்
வீடுகளும், வெகாகன சப்தேங்களும், ஏயதேகாவவெகாரு
வதேகாழிற்சகாளலயின்
புளகயுமைகாக
நகாட்டின்
வதேகாழில் வெளைரசசி என்பளதே எனக்குள நிளனவு

படுத்திக்
வககாண்டிருந்தேது.
வசன்ளனயின்
விஸதீரணம் வெளைரந்து வககாண்யடையிருக்கிறது.
தேமிழ்நகாட்டின் பிற பகுதிகளில் வெகாழை முடியகாதே,
வெகாய்ப்புகளளை
யதேடிக்
வககாண்டிருப்பவெரகளுமைகாய் இந்தே நகரத்ளதே
வமைகாய்த்து இன்று உளயளை வெகாழும் மைக்களின்
வதேகாளக 50 லட்சம். தினந்யதேகாறும் வெந்து யபகாய்க்
வககாண்டிருப்பவெரகளின்
எண்ணக்ளக
ஏறக்குளறய பத்து லட்சம் யபரகள.
அடிப்பளடை
கட்டுமைகானம்
என்று
ஒன்று
வசன்ளனயில் இல்லயவெ இல்ளல. அது குறத்தே
அக்களறயும் ஆட்சிக்கு வெரும் எந்தே அரசக்கும்
இருப்பதேகாகத் வதேரியவில்ளல. வசன்ளனக்கு
வெரயவெ பலரும் விரும்புகிறகாரகள. வெந்தேவெரகள
எல்யலகாரும்
தேங்க
விரும்புகிறகாரகள.
தேங்களுக்ககான
வெகாழ்க்ளகளய
வெகாழை
ஆளசப்படுகிறகாரகள. வெகாய்ப்புகளளைத் யதேடி
அளலகிறகாரகள.
முடியகாதேவெரகள
சகாளலயயகாரத்திலும், கூவெத்தின் ஓரத்திலும்
யபகாய்ச யசரந்து விடுகிறகாரகள.

வெகாழ்க்ளகயில்
வபகாருளைகாதேகார
ரீதியில்
வெளைரந்தேவெரகளளைக் ககாட்டி ககாட்டி ஊரில்
இருப்பவெரகளுக்கும் ஆளசளய அதிகமைகாக்கி
விடுகிறகாரகள.இதேன் மூலயமை இந்தேச வசன்ளன
இன்று
வெளரயிலும்
ஒவ்வவெகாருவெளரயும்
தினந்யதேகாறும் வெரவெளழைத்துக் வககாண்டிருக்கிறது.
நகான்
பகாரத்தே
அந்தே
நீண்டை
ஏரியின்
பிரமைகாண்டைமும்,
அதில்
நிளறந்திருந்தே
தேண்ணீரும் எனக்கு அதிக சந்யதேகாஷத்ளதே தேந்தேது.
உளயளை நுளழைந்தே ரயில் வமைதுவெகாக நகரந்து
வககாண்டிருந்தேது. நிதேகானமைகாக ரசிக்க முடிந்தேது.
ரயில் பகாளதே நளடையமைளடையிலிருந்து பகாரக்கும்
யபகாது சிறுவெனகாக மைகாற இறங்கி ஓடிப்யபகாய் ஒரு
ஆட்டைம் யபகாட்டுவிட்டு வெரலகாமைகா? என்று
யதேகான்றயது. மைனதிற்குள புத்துணரசசி பரவியது.
ரயில்
ஜன்னல்
வெழியய
எட்டிப்பகாரத்து
சிறுவெளனப் யபகால குதுகலித்தே என்ளன அருகில்
இருந்தேவெர வியனகாதேமைகாகப் பகாரத்தேகார.
வசகாந்தே ஊரில், ஊருக்கு வவெளியய தேகான் ரயில்
நிளலயம் இருக்கிறது. இரண்டு ஊருக்கு நடுயவெ
கண்டைணூர - புதுவெயல் என்று வதேன்னக ரயில்

வெரலகாற்றல் ஒரு குட்டியுண்டு ரயில்நிளலயம்
அது. பரபரப்பகான ரயில் மைகாரக்கமைல்ல. எந்தே
முக்கியத்துவெமும்
இல்லகாதேது.
ககாளரக்குடியிலிருந்து
மையிலகாடுதுளற
மைகாரக்கமைகாகச வசன்ளன வசல்லும் கம்பன்
எக்ஸபிரஸ.
எனக்கு விபரம் வதேரிந்தே நகாளில் இருந்து அயதே
யவெகத்தில் தேகான் இன்று வெளர வசன்று
வககாண்டிருக்கிறது.
உலகம்
முழுக்க
மைகாற்றங்களளை தேனதேகாக்கிக் வககாண்யடையிருக்க
இந்தியகாவின் ரயில்யவெ துளறக்குள மைட்டும்
எதுவும்
அத்தேளன
சீக்கிரம்
எட்டிப்பகாரப்பதில்ளல.
நகாம்
விஞ்ஞகானத்தின்
உதேவியகால்
பல
விதேங்களிலும் வெளைரந்து விட்யடைகாம். ஆனகால்
நகாயமை
ஒரு
குப்ளப
தேகான்
என்பளதே
வவெளியிடைத்தில் நடைந்து வககாளளும் முளறளய
ளவெத்து எளிதேகாகக் கண்டு வககாளளை முடியும். சக
மைனிதேரகளளைப் பகாரக்கும் யபகாது பழைகும் யபகாது
எளிதேகாகப் புரிந்து வககாளளை முடியும். அரசகாங்க
வசகாத்து என்றகால் அதில் ககாட்டும் அக்களறயற்ற

தேன்ளமைளய ளவெத்யதே கண்டு வககாளளை முடியும்.
அவெசரம் என்ற வபயரில் ககாணும் இடைங்களில்
மிருகம் யபகால தூக்கிக் வககாண்டு நிற்க முடியும்.
பின்னகால் வெருபவெரகளளைக் கவெனிக்ககாமைல் துப்ப
முடியும். பகாதி ளவெத்தே உணவுகளளை அப்படியய
யபகாட்டு விட்டு இருக்கும் இடைத்ளதே ஈ வமைகாய்க்க
உதேவும் நம்மைவெளரத் தேவிர யவெறு எவெளரயும்
உதேகாரணம் ககாட்டை முடியகாது.
ஆனகால் ஊரில் உளளை ரயில் நிளலயத்தில்
கூட்டைம்
குளறவெகான
ககாரணத்தேகால்
குப்ளபகளுக்கும் அசிங்கத்திற்கும் வெகாய்ப்பு
குளறவு. பல சமையம் இந்தேப் பக்கத்தின்
வெழியகாகச சரக்கு வெண்டிகள மைட்டுயமை வெந்து
யபகாகும்.
எனது ஊரிலிருந்து வசன்ளனக்குச வசல்ல
நிளனக்கும் குறப்பிட்டை இன மைக்கள தேகான் இந்தே
ரயிளல அதிகம் பயன்படுத்துவெகாரகள. அவெரகள
குடும்பத்துடைன்
இந்தே
ரயிலில்
தேகான்
வசல்வெகாரகள.

ஆனகால் வபரும்பகாலும் நகான் பகாரத்தேவெளரக்கும்
இன்று வெளரக்கும் தேமிழ்நகாட்டில் ரயில்
மூலமைகாகப் பயணப்பவெரகள குளறவு. யவெகம்
ஒரு ககாரணயமைகா? யநரப் பிரசசளனயயகா?
எப்யபகாதும்
பலரும்
யபருந்துப்
பயணத்ளதேத்தேகான்
இன்று
வெளரயிலும்
விரும்புகிறகாரகள.
இப்யபகாதுளளை கட்டைண வித்தியகாசங்களைகால்
மைட்டுயமை
பலரும்
இப்யபகாது
ரயிளலப்
பயன்படுத்தே வதேகாடைங்கியுளளைனர.
இந்தே நீண்டை ரயில் நளடையமைளடை தேகான் எனக்கு
ஞகானம் தேந்தே யபகாதிமைரம்.
ஒரு முளனயில் நடைக்க ஆரம்பித்தேகால் மைறுமுளன
வெளரக்கும் ஐந்து நிமிடை பயணத்தில் அளடைய
முடியும். சகாயங்ககால யநரத்தில் அங்யக வெரும்
ஏவழைட்டு பயணகளளைத் தேவிர யவெறு எவெரும்
அந்தேப் பக்கம் கூடை எட்டிப் பகாரக்க மைகாட்டைகாரகள.
இந்தே இடைம் தேகான் என எதிரககால கனவுகளளை
அளடைககாத்தே ஆலமைரம். வீட்டுக்குப் பின்புறம்
யதேகாட்டைம் இருந்தேகாலும் பளளி வெளரக்கும்

பளளிக்கூடை ளமைதேகானம் தேகான் சகாயங்ககால
சமையங்களில் படிக்க உதேவியது. பல தேரப்பு
மைகாணவெரகளும்
வெந்து
விடுவெகாரகள.
வபரும்பகாலும் பளளி முடிந்தேதும் விளளையகாட்டு
பிரியரகளின் புகலிடைமைகாக அந்தே ளமைதேகானம்
இருந்தேது. கல்லூரி வெந்தே யபகாது நண்பரகளும்
மைகாறனகாரகள. இடைமும் மைகாறயது. கல்லூரி
பகாடைங்களளை படிக்க உதேவிய இடைமைகாக இந்தே
ரயில் நிளலயம் இருந்தேது.
மைதிய வவெயில் குளறயும் யபகாது வீட்டிலிருந்து
நடைந்து வெந்தேகால் 20 நிமிடைத்தில் இங்யக வெந்து
விடைலகாம்.
இருட்டு வெரும் வெளரக்கும். அங்யகயிருக்கும்
ரயில் நிளலயத்ளதே ஒட்டி ஒரு புறம் நீண்டை
கண்மைகாய். எப்யபகாதும் நிளறந்திருக்கும் தேண்ணீர.
மைறுபக்கம்
வெயல்வவெளிகள.
கண்ணுக்குப்
பசளசயகாய் இருக்கும். கண்மைகாய் தேண்ணீர மூலம்
ககாற்றல்
வெரும்
சகத்ளதே
அனுபவித்துக்
வககாண்யடை மூன்று மைண யநரம் தேவெம் யபகாலப்
படித்து விடைலகாம். இளரசசலின்ற, எந்தேத்
வதேகாந்தேரவும் இல்லகாமைல் அந்தேப் யபரளமைதி

நம்ளமை நமைக்யக உணர ளவெத்து விடும். ஈ,
ககாக்ளக கூடை அந்தேப் பக்கம் வெரகாது. ஆடு
யமைய்ப்பவெரகள
மைட்டும்
அங்கங்யக
இருப்பகாரகள.
உலகத்ளதே
உணர
ளவெத்தே
ஒவ்வவெகான்றகாக நிளனவுக்கு வெந்தேது.

ககாலங்கள

படிக்கும்
யபகாது
உடைன்
இருந்தேவெரகள
இன்னமும் இருக்கிறகாரகள. பல இடைங்களிலும்
பிரிந்து
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
பகாதிக்கும் யமைற்பட்டைவெரகள ஊருக்குளயளை,
ஊருக்கு
அருயக
தேகான்
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள. .
ஆனகால் நடைந்து முடிந்தே மைகாற்றங்கள தேகான்
அதிசயமைகாக இருக்கிறது.
வபண்களளைக்கண்டைகாயல
தேளலளய
குனிந்தேவெனுக்கு இன்று வபண்கள இல்லகாமைல்
இரவு நகரகாது என்ற நிளலயில் வெகாழ்க்ளக
மைகாறயுளளைது. ஒவ்வவெகாரு முளறயும் அடுத்தே
பத்தேகாண்டு கழித்துப் பகாரக்கும் யபகாது நகாம்

எப்படியிருப்யபகாம்? இங்யக
என்று யபசியுளயளைகாம்.

வெருயவெகாமைகா?

ஆனகால் இரண்டு பத்தேகாண்டுகள கடைந்து
யபகாய்விட்டைது.
ஆனகால்
எவெரும்
இந்தே
நளடையமைளடைக்கு வெருவெதில்ளல. வவெளியூர,
உளளூர என்றகாலும் இந்தேப் பகுதிளய யபருந்து
வெழியய கடைந்து வசல்லும் யபகாது கண்களைகால்
பகாரப்பயதேகாடு
சரி.
மைற்றபடி
பளழைய
நிளனவுகளளைக் கூடை அவெரகளுக்கு அளச யபகாடை
யநரமில்ளல.
ஒவ்வவெகாருவெருடைனும் யபசம் யபகாவதேல்லகாம்
உலகப் பிரசசளனகளளை விடை அவெரவெர சகாரந்தே
பிரசசளனகள தேகான் வபரிதேகாக இருக்கும் யபகால
வதேரிகின்றது. விரும்பியய ஆக யவெண்டிய
குடும்ப வெகாழ்க்ளக ஒரு பக்கம். வபகாருளைகாதேகார
பிரசசளனகள அடுத்தே பக்கம் என்று நுகத்தேடியில்
மைகாட்டைப்பட்டை மைகாடுகளளைப் யபகால தேங்களளை
மைகாற்றக்
வககாண்டு
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
ஆனகால்
தேங்களளை
ஆசவெகாசப்படுத்திக் வககாளளை ளகவெசம் எதுவும்

அவெரகளிடைமும் இல்ளல.
யயகாசிப்பதும் இல்ளல.

அளதே

யநகாக்கி

ஊருக்குச வசல்லும் சமையங்களில் வெகாடைகா...
அந்தேப்பக்கம் யபகாயிட்டு வெரலகாம் என்றகாலும்
வியனகாதேமைகாகப் பகாரப்பவெரகள தேகான் அதிகம்.
ககாரணம் நகாம் எல்லகாவெற்ளறயும் மைறக்கயவெ
விரும்புகின்யறகாம். இன்ளறய பிரசசளனகள
தேகான்
முக்கியம்.
ஒவ்வவெகாரு
நிமிடைமும்
வெருமைகானத்திற்கு உண்டைகான வெகாய்ப்புகளளைப்
பற்ற மைட்டும் தேகான் யபச விரும்புகின்யறகாம்.
சருக்கமைகாகப் யபச. விளரவெகாகச வசயல்படு
என்பது தேகாரக மைந்திரமைகாகயவெ ஆகிவிடைடைது.
சந்திக்கும்
ஒவ்வவெகாருவெரும்
ஏயதேகாவவெகாரு
ஆளசக்கு
ஆளசப்பட்டு
அளடைய
முடியகாதேவெரகளைகாகத்தேகான்
இருக்கிறகாரகள.
அதேற்ககாக
யபகாரகாடிக்
வககாண்டிருப்பதேகாக
வசகால்கிறகாரகள. அளடையும் யநரம் தேகான்
வதேரியவில்ளல என்று யநர ககாலத்ளதேச வசகால்லி
அலுத்துக் வககாளகிறகாரகள.

நம் வசட்டில் படித்தே இவென் எப்படி வசட்டிலகாகி
விட்டைகான் வதேரியுமைகா? வீடு மைட்டும் 50
லட்சத்திற்கு கட்டியுளளைகானகாம் என்பது யபகான்ற
விசயங்களுக்குத்
தேகான்
முக்கியத்துவெம்
கிளடைக்கின்றது. வதேகாழில் சகாரந்து, பணம் சகாரந்து,
விருப்பங்களளை
உளளைடைக்கிய
எதிரககால
திட்டைங்கள மைட்டும் தேகான் யபசசகாக இருக்கிறது.
ஆனகால் எல்லகாவெற்றலும் ஒரு குறுக்குப் புத்தி
ஓடிக்வககாண்டிருப்பளதே
இயல்பகான
உளரயகாடைலில் உணரமுடிகின்றது.
உடுத்திருக்கும்
உளடை,
அணந்திருக்கும்
ஆபரணம் என்று வதேகாடைங்கி பயணக்கும்
வெகாகனம் வெளரக்கும் நமைது தேகுதியகாக எடுத்துக்
வககாளளைப்படுகின்றது.
சமீபத்தில்
என்ன
படித்தேகாய்? என்று யகட்டைகால் வகக்யகபிக்யக
என்று சிரிப்பு தேகான் வெருகின்றது. எத்தேளன
வெருமைகானம் இருந்தே யபகாதிலும் உளளுக்குள
இருக்கும் அந்தே எசசக்களல புத்தி மைட்டும்
மைகாறயவெயில்ளல.
பயன்படுத்திக்
வககாண்டிருக்கும் பல வபகாருட்கள அரசகாங்கம்
வககாடுத்தே இலவெச வபகாருட்கள. அடுத்து

யவெவறன்ன
தேருவெகாரகள
என்ற
ஆரவெம்
குளறந்தேபகாடியில்ளல.
ஒரு
முளற
இளடைத்யதேரதேல் வெரகாதேகா என்று ஏங்குகிறகாரகள.
வெகாங்கி
ளவெத்திருக்கும்
இரண்டு
சக்கர
வெகாகனத்ளதே வீட்டில் ளவெத்து விட்டு ஓசியில்
வதேகாத்திக் வககாண்டு வசல்லும் சிக்கனம் என்ற
ஒவ்வவெகாருவெரின்
பின்னகாலும்
ஓரகாயிரம்
தேந்திரங்கள. அத்தேளனக்கும் சமூகம் வககாடுக்கும்
அங்கீககாரம் தேகான் ஆசசரியம் அளிக்கின்றது.
வீட்டுக்குள அளடைந்து கிடைக்கும் வபண்களின்
மைனம் முழுக்க விககாரமைகாக மைகாற வதேகாளலக்ககாட்சி
கற்றுத் தேந்தே கண்றகாவிகளளைத் தேகான் யவெதேமைகாக
எடுத்துக்
வககாண்டு
வவெற்ற
வபற்றதேகாக
யபசகிறகாரகள.
அளலயபசிகளளைக்கூடை
மிஸடு
ககால்
வககாடுக்கத்தேகான் அதிகம் பயன்படுத்துகின்யறன்
என்று நண்பன் சிரித்துக் வககாண்யடை வசகான்ன
யபகாது என்னகால் சிரிக்க முடியவில்ளல.
எத்தேளன முளற எது குறத்து யபசினகாலும்
களடைசியில் ககாச சம்பகாரிக்க வெழி வசகால்லடைகா?

திருப்பூர
வெந்தேகால்
ஒரு
வெருடைத்திற்குள
சம்பகாரித்து விடை முடியுமைகா? என்பவெனிடைம் எது
குறத்து யபச முடியும்?
ரயில் யமைளடையில் நகான் பகாரத்தே அந்தே
மைரங்களளைப் யபகாலத் தேகான் பல சமையத்தில்
அளமைதியகாகயவெ
இருந்யதேன்.
யபசத்
வதேகாடைங்கினகால் எதியர நிற்பவெர மையனகாநிளல
என்ன? யபசவெளதே விரும்புகிறகாரகா? இல்ளலயகா?
என்பளதேக்கூடை யயகாசிக்ககாமைல் யபசிக்வககாண்யடை
இருப்பவெளன என்ன வசகால்லி திருத்திவிடை
முடியும். ககாது இரண்டு, வெகாய் ஒன்றும் பளடைத்தே
இயற்ளகயின்
கூற்ளற
எவெரும்
புரிந்து
வககாளளைவில்ளல.
யகட்பதில் கவெனிக்க முடிகின்றது. கவெனிக்கும்
யபகாது யபசவெதின் அளைவு புரிகின்றது. யயகாசிக்க
அவெககாசம்
கிளடைக்கின்றது.
கிளடைத்து
விட்டைகாயன
என்று
வககாட்டித்
தீரக்கும்
அவெரகளைது
அரத்தேமைற்ற
உளரயகாடைளல
உளவெகாங்கும்
யபகாது
எப்படிவயல்லகாம்
யபசக்கூடைகாது என்பளதே உணரந்து வககாளளை
முடிகின்றது.

அன்று ரயில் நிளலயத்தில் பகாரத்தே மைரங்கள
இன்றும் அப்படியய தேகான் இருக்கிறது. மைரத்தில்
உளளை இளலகள உதிரந்து, வவெறும் கிளளைகள
மைட்டும் அப்படியய இருக்கிறது. இளலயுதிர
ககாலத்தேகால் வெந்தே மைகாற்றமைல்ல இது. எப்யபகாதுயமை
இப்படித்தேகான் இந்தே மைரங்கள இருக்கும். வெந்து
யபகாகும் ஒவ்வவெகாரு ரயிலும் துப்பிய புளகளயச
சவெகாசித்து தேன் சயத்ளதே இழைந்து நிற்கும்
மைரத்ளதேயும் மைனிதேரகளின் மையனகாநிளலளயயும்
ஒப்பிட்டு பகாரத்துக் வககாளளை முடிந்தேது.
மைரம்
என்ற
யபகாரளவெயில்
நின்று
வககாண்டிருப்பளதே யககாட்யடைகாவியம் யபகால
ரசித்துப் பகாரத்யதேன். மைழுங்கடித்தே மைரமைகாக
இருப்பளதேப் யபகாலத்தேகான் எல்யலகாரும் மைகாறக்
வககாண்யடையிருக்கின்யறகாம்.
பணம் என்ற வெஸது மைனம் என்ற வபகாக்கிஷத்ளதே
வபகாட்டைலமைகாகக்
கட்டி
பின்னுக்குத்
தேளளிவிட்டைது.
நகாமும்
அளதேத்தேகான்
விரும்புகின்யறகாம்.
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கடைந்து யபகான வெகாழ்க்ளகயில் வசன்ளனயில் ஒரு
நளளிரவு மைட்டும் இந்தே ஆங்கில புத்தேகாண்டு
வெரயவெற்ளப வமைரினகா கடைற்களர கூட்டைத்தில்
களரந்து யபகாய் ரசித்யதேன். ஆரகாவெகாரமும்,
ஆரப்பகாட்டைமும் அளளித் வதேளித்தே யககாலமைகாய்
கடைற்களர மைணலில் வெரயவெற்ற தேளலகளின்
எண்ணக்ளக கணக்கில் அடைங்ககா.
அந்தேக் கூட்டைம் இன்று வெளர கண்களுக்குள
நிற்கிறது. கடைல் அளலயில் ககால் நளனத்து
மைசசினன் ளகபிடித்து வெகாழ்க்ளகளய யதேடிக்
வககாண்டிருந்தே யபகாது அந்தே இரவு இனம் புரியகா
மைகிழ்சசிளயத் தேந்தேது. வெகாழ்க்ளக நகரந்தேது,
இயல்பகான
வெகாழ்க்ளகயின்
சூத்திரங்களின்
சூட்சமைங்களளை கற்றுக் வககாளளைத் வதேரியகாதே
வெகாழ்க்ளக திருப்பூருக்கு நகரத்தியது.

வெகாழ்க்ளக அதேன் உண்ளமையகான அரத்தேங்களளை
அறமுகம் வசய்ய ஆரவெகாரங்கள பின்னுக்குச
வசன்று அளலயில்லகா கடைல் யபகால அளமைதியும்
வெந்தேது. ஒவ்வவெகாரு வெருடைத்தின் களடைசி இரவும்
வெந்தேபடியய தேகான் இருக்கின்றது.. அதேற்குப் பிறகு
வெந்தே ஒவ்வவெகாரு வெருடைமும் ஆழ்ந்தே உறக்கத்தின்
ஆழைத்ளதே ககாட்டிக் வககாண்டிருக்கும். விடிந்து
பகாரக்க
யநற்ளறய
வபகாழுதுகள
மைறந்து
இன்ளறய யதேளவெகளுக்ககாக மைனம் ஓடைத்
வதேகாடைங்கி விடுகின்றது..
எந்தே வெருடைத்தின் வதேகாடைக்கத்திலும் நகான் எந்தேச
சபதேங்களளையும் எடுப்பதில்ளல.
ககாரணம் அதுவவெகாரு சடைங்ககாகத்தேகான் முடியும்.
மீனவெனின்
வெகாழ்க்ளகக்கும்
வவெளிநகாட்டு
வெரத்தேகத்திற்கும் வபரிதேகான வித்தியகாசங்கள
இல்ளல. அங்யக தேண்ணீர. இங்யக கண்ணீர.
அங்யக
எல்ளலப்
பிரசசளன.
அரசகாங்கத்தின் வககாளளக பிரசசளன.

இங்யக

ஆனகால் இளணயம் என்ற இந்தே உலகம்
அறமுகமைகானதும்
என்னுளடைய
வெகாழ்க்ளக
பலவிதேங்களிலும்
மைகாறயுளளைது
என்பளதே
ஒவ்வவெகாரு கணமும் யயகாசித்து பகாரத்துக்
வககாளவெதுண்டு.
ஏன் எழுதே வெந்யதேகாம்? என்பதும் எதேற்ககாக
எழுதிக் வககாண்டிருக்கிறகாய்? என்ற யகளவியும்
சக்களைத்தி சண்ளடையகாய் நடைந்து வககாண்யடை தேகான்
இருக்கிறது.
நளளிரவு தேகாமைதேமைகாக வெந்தேகாலும் தூங்கிக்
வககாண்டிருக்கும் குழைந்ளதேகளின் உருவெங்களளை
விளைக்குப் யபகாட்டு ரசிக்கும் யபகாது மைனதில்
வெகாரத்ளதேகளைகாக வெந்து யமைகாதும். அப்பகா ஏன்
இன்னும் வெரவில்ளல? என்ற யகளவிளய
யகட்டைவெளுக்கு அடுத்தேவெள பதில் வசகால்ல
அவெரகளின் இரவு உறக்கத்தின் வதேகாடைக்க
சண்ளடைகள வதேகாடைங்கும்.
வீட்டுக்குள நுளழைந்தேதும், என்ன நடைந்தேது? என்று
யகட்க எப்யபகாதும் யபகால மைளனவியின்
விவெரிப்பில் சிறது புன்னளக என்னுள எட்டிப்

பகாரக்கும்.
ஒருவெருக்வககாருவெர
யபகாட்டி
யபகாட்டுக் வககாண்டு வபற்ற வபகாம்ளமைகள
தேளளிக்கிடைக்கக் யககாட்யடைகாவியமைகாய் வியனகாதே
வெடிவில் சருக்கிக் வககாண்டு படுத்துறங்கும்
அவெரகளின் தூக்கத்ளதே பகாரத்து மைனதில்
வெகாரத்ளதேகள வெந்து வெந்து யபகாகும்.
இந்தேத் தேளலயளண தேகான் யவெண்டும் என்று
யபகாரகாடிப்
வபற்ற
யபகாரகாட்டைங்கள
அரத்தேமில்லகாமைல் ஏயதேகாவவெகாரு மூளலயில்
கிடைக்கும். அவெரகளின் தேளலளயச சற்றய
யபகாரளவெகள மூசச முட்டுயமை என்று நகரத்தே
முற்படும் யபகாது அவெரகளின் அனிசளச
வசயல்கள நமைக்கு ஆசசரியத்ளதே வெரவெளழைக்கும்.
அதுயவெ எழுதேத் தூண்டும் ககாரணயகாகவும் பல
சமையம் அளமைந்து விடும்.
பலசமையம் அதிககாளல விழிப்பு அவெஸளதேயகாய்
வெந்து விடும். ககாரணம் அருகில் படுத்தேவெள
புரண்டு வெந்து வநஞ்சக்குள புளதேந்து விடைத்
திரும்ப முடியகாதே உடைம்பில் யககாழிக்குஞ்ச

சகத்ளதே
ரசித்துக்
விடுவெதுண்டு.

வககாண்யடை

எழுந்து

பல சமையம் அலுப்பகாக இருக்கும். அவெரகளின்
களலந்தே
ஆளடைகளளைக்
கவெனித்து
யபகாரளவெளயப் யபகாரத்தி விட்டு வவெளியய
வெந்து கதேவு திறந்தேகால் குளிர ககாற்று வெரயவெற்கும்.
கூடையவெ பக்கத்து வீட்டுப் பஜளன சப்தேம் ககாதில்
வெந்து
யமைகாதும்.
அடிவெகாங்கித்
திரும்பி
வெந்துவககாண்டிருக்கும் தேமிழைரகளளைப் பற்ற
கவெளலப்படைகாமைல்
ஐயப்பளனக்
ககாண
வெகாருங்கள என்று பகாடிக் வககாண்டிருப்பவெர
இப்யபகாது எங்யக இருப்பகார என்று யயகாசிக்க
வெகாரத்ளதேகள வெந்து வெந்து யமைகாதும்.
விடியகாதே
வபகாழுதில்
சகாளலயில்
ஆள
அரவெமிருக்ககாது. பகலில் பணம் துரத்தேச
வசல்லும் பறளவெகள இப்யபகாது பகாதுககாப்பகான
வீட்டுக்குள ஓய்வவெடுத்துக் வககாண்டிருக்கும்.
நடைமைகாட்டைம் இல்லகாதே சந்தும், ஆய்த்தேப்பணயில்
இருக்கும் பறளவெகளும் ஏயதேயதேகா கவிளதே
வசகால்லும். புலரகாதே வபகாழுதுகள புதிதேகாய்

வதேரியும். ககாணும் ககாட்சிகளளை வெகாரத்ளதேகளைகாகக்
யககாரப்பதேற்குள பக்கத்து வீட்டு மைனிதேன்
எப்யபகாதும்
யபகால
தேனது
பயணத்ளதே
வதேகாடைங்குவெகார. டைகாஸமைகாக் களடைளய யநகாக்கிச
வசல்லும் பயணம் அது.
அவெரின் பயணத்ளதே பகாரத்துக் வககாண்யடை
மைதுவெகால் அழிந்தேவெரகளின் பலரின் வெகாழ்க்ளக
நிளனவில் வெந்து தேகாக்கும். அழிந்து யபகான பல
யககாடி வெரத்தேக ஜகாம்பவெகான்களின் களதேகளளை
நிளனக்கச வசகால்லும். பளளிக்குச வசல்லகாமைல்
பகாரம் சமைக்கும் அவெரின் மூத்தே மைகன் முகம்
மைனதில் வெந்து யமைகாதும். .
உருவெமைகாய், உணரவெகாய் யககாரக்க முடியகாதே
எழுத்துக்கள உளயளை ஓடிக் வககாண்யடையிருக்கும்.
அதிககாளலயில் மைடிக் கணனி உயிர வபற
உளளூளரப் பகாரத்தே மைனம் உலகத்திற்குத் தேகாவும்.
முகமூடிகளும் மூசச முட்டும் விவெகாதேங்களுமைகாக
இளணயப் வபருவெழியில் படைம் ககாட்டிக்
வககாண்டு இருப்பவெரகளளையும் பலசமையம் மைனம்
இனம் கண்டு வககாளளும்.

ஏயதேகாவவெகான்ளற யதேடை, என்ன நடைக்கிறது
என்பளதே அறய உதேவும் இந்தே இளணய
யமைய்சசல் எனக்கு ஏரகாளைமைகான ஆசசரியத்ளதே
விளதேத்துக் வககாண்யடையிருக்கிறது.
எத்தேளன மைனிதேரகள? எத்தேளன நிறங்கள?
பகாசகாங்கு, படைபடைப்பு, வென்முளற, எரிசசல்,
ஏமைகாற்றம், குயரகாதேம், வபகாதுப்புத்தி என்று
துப்பிய எழுத்துக்களளைப் பகாரக்க படிக்க
அங்கங்யக பயயரளககளும் உளளைங்ளகயில்
இருக்கும் யரளக யபகாலயவெ படிந்துவிடுகின்றது.
விவெகாதேங்கள விபரீதேமைகாகி தேனிப்பட்டை நபரகளின்
வியனகாதே
உருவெங்களளை
உளவெகாங்கிக்
வககாண்யடையிருக்கும். படிக்கும் வெகாரத்ளதேகள நம்
மைனதின்
வெலிளமைளய
உணர
ளவெத்துக்
வககாண்யடையிருக்கிறது.
பகால்ககாரரின் சப்தேம் மைளனவியின் அன்றகாடை
கடைளமைளய வதேகாடைங்கி ளவெக்கும். யதேநீளர
உறஞ்சிக்
வககாண்யடை
உளவெகாங்கும்
வசய்தித்தேகாளகளின்
சகாரபுத்தேனமைகான
கட்டுளரகள,
வசய்திகளளைப்
பகாரத்து

சலிப்ளபத்தேந்தேகாலும் குழைந்ளதேகளின் முழிப்பு
களதேயில் அடுத்தே அத்தியகாயம் யபகால மைகாறத்
வதேகாடைங்கும். அவெரகளின் அவெசர ஓட்டைத்தின்
என் சிந்தேளனகள மைகாற அவெரகளுடைன் நகாங்களும்
ஓடைத் துவெங்குகின்யறகாம். .
அவெரகளின் அவெசர ஓட்டைங்கள ஒவ்வவெகான்று
ஒவ்வவெகாரு புதுக்கவிளதேளய தேந்து வககாண்டு
இருக்கும். நகான் முந்தி, நீ முந்தி என்று
குளியளறயில் நடைக்கும் கூத்தில் உலகத்தில் நகாம்
ஓடை யவெண்டிய அவெசரத்ளதே அவெரகளின்
அவெசரம்
நமைக்கு
உணரத்திக்
வககாண்யடையிருக்கும்.
இறுதியில்
டைகாரவின்
வசகான்ன
வெலிளமையகானவெர
குளித்துக்
வககாண்டிருக்க பக்கவெகாட்டில் அழுளக சத்தேம்
ஓங்ககாரமைகாய் ஒலிக்கும்.
வெளைரந்து வககாண்யடை இருக்கின்யறகாம் என்று
உணரத்தும்
அவெரகளின்
துடுக்குத்தேன
யபசசகளில் உளளைம் மைகிழ்ந்தேகாலும் ஒரு
மூளலக்குள
யபசியய
நகாட்ளடை
ஆளை
வெந்தேவெரகளின்
தேற்யபகாளதேய
வெகாழ்க்ளக
நிளனவெளலயில் நீந்தும்.

குளிக்க ஒரு யபகாரகாட்டைம், துவெட்டை ஒரு
யபகாரகாட்டைம் என்று அடுத்தேடுத்து களதேக்களைம்
மைகாறக்
வககாண்யடையிருக்கும்.
நடைக்கும்
பஞ்சகாயத்தில் நகான் தேகான் பலமுளற வெகாய் யபசகாதே
மைன்யமைகாகனகாய் இருக்க யவெண்டியதேகாக உளளைது.
அரத்தேப்பகாரளவெயயகாடு
எல்லகாவெற்ளறயும்
கவெனித்துக் வககாண்யடையிருப்யபன்.
கவெனிக்கும் எல்லகாவெற்ளறயும் ஒரு கணக்கில்
ளவெத்துக் வககாளளை யவெண்டியதேகாக இருக்கிறது.
அவெசரத்தில் அவெரகள மைகாற்றப் யபகாட்டை
ஜட்டிகளின் வியனகாதே வெடிவெம் வீட்டில்
சிரிப்பளலளய பரப்புகின்றது. .
பவுடைர பூசச அதிகம் வபற்ற அவெரகளின்
முகத்தின் வெழியய நகான் பகாரத்தே பளழைய நகாடைக
அவெதேகாரங்கள வெந்து யபகாகும். பளளிக்கருயக
வீவடைன்பதேகால் இவெரகளுக்கு இப்யபகாவதேல்லகாம்
படிப்பதேற்கு யநரம் கிளடைக்கிறது. ஆனகால்
படிப்பளதே
விட்டு
பலளதேயும்
யபசச
சந்ளதேக்களடை யபகால உளளூர முதேல் உலகம்
வெளர மிதிபட்டு நசங்குகின்றது.

மைடிக்கணனியில் இருக்கும் என் பகாரளவெயும்,
அவெரகளின் யபசசக்களளை யநகாக்கியிருக்கும் என்
ககாதுகளும் ஒரு கலளவெயகான ககாலத்ளதேச சமைந்து
வககாண்டு முன்னும் பின்னும் அளலந்து
வககாண்யடையிருக்கிறது.
நகான்
வசய்து
வககாண்டிருக்கும்
யவெளலகள
வசக்கு
மைகாட்டுத்தேனமைகாய் மைகாறவிடுகின்றது.
அடைங்க
மைகாட்டீரகளைகா?
என்ற
சப்தேம்
சளமையலளறயில் இருந்து வெரும். அடைங்கி
விட்டைகாரகயளைகா? என்று ஆசசரியமைகாய் பகாரத்தேகால்
அடுத்து அணுகுண்டைகாய் மைகாற்ற அவெஸளதேளய
உருவெகாக்குவெகாரகள..
மைகாட்டிய சீருளடையில் மைகாறப் யபகான ஷஜுக்களின்
எண்கள புதுக்கவிளதே வசகால்லும். ககால் ஒரு
பக்கம் ஷஜு ஒரு பக்கம் என்று யககாண நிற்க
மூவெரின் வெகாய்களும் சிரித்து நிற்க அவெசரத்தில்
நிற்கும் மைளனவியின் வெகாயில் வெகாரத்ளதேகள
வெளசமைகாற வபகாழியத் வதேகாடைங்கும். குட்டிகள
உருவெகாக்கிய குட்டிப் பஞ்சகாயத்தில் மீண்டும்
நிறுத்தேப்படுயவென். கத்திப்பகாரத்தே மைளனவியின்
வசகால் ககாற்றல் பறக்க பல சமையம் மைகாட்டிக்

வககாண்டிருக்கும்
வதேகாடைங்கும்.

ஷஜுக்களும்

பறக்கத்

அலுத்துப் யபகானகாலும் மைனதில் வெகாரத்ளதேகளைகாக
யககாரத்துக் வககாண்யடையிருக்கின்யறன். ஆழ்மைன
அழுத்தேங்கள அகன்று விடுகின்றது.
குதுகலமைகாய் அவெரகளின் வககாண்டைகாட்டைங்களில்
.பங்வகடுத்து அதிககாளலயில் பளளி யநகாக்கிய
பயணம் தினந்யதேகாறும் வதேகாடைங்குகின்றது.
அவெரகளின்
பயணங்கள
எனக்கு
வெகாழை
யவெண்டிய
அவெசிய
நம்பிக்ளககளளையும்
விளதேத்தேபடியய இருக்கிறது. வதேரு முளனயில்
வககாக்குபூ மைரம். வதேகாடைரந்தே வீடுகளில் மைஞ்சள
பூக்கள என்று சகாளலயில் ஏரகாளைமைகாய் இளறந்து
கிடைக்க இவெரகளின் இளரசசல் சப்தேத்தில்
வெழிவயங்கும்
மைலரவெனத்தில்
மூன்று
பூக்களுடைன் நடைந்து வககாண்யடை இருக்கின்யறன்.
நம்பிக்ளக வசடிகளளை வெளைரப்பதும் முக்கியம்.
உரமிடுவெது அளதேவிடை அவெசியம். .

கவெனிக்கப் பழைகுங்கள. அவெற்ளற எழுத்தேகாக
முயற்சித்துப் பகாருங்கள.
அவெரவெர
வெளைரத்துக்
வககாண்டிருக்கும்
நம்பிக்ளககள
நகாளளைய
சரித்திரத்ளதே
உருவெகாகக்கூடும்.

18 பயணமும் எண்ணமும்

"தேம்பி நமைது நகாட்டு ஜனகாதிபதி யகாருப்பகா?"
"பிறதீபகா பகாட்டீல்"
"இல்லப்பகா? இப்ப
அவெங்க யபரு?"

மைகாறயிருக்குறகாங்கயளை

"வதேரியளலயய....."
"சரி வதேரிஞ்சக்க அவெர யபரு பிரணகாப் முகரஜ"
ளபயன் யயகாசிக்ககாமைல் சட்வடைன்று அடித்தேகான்.
"இவெரு இன்னும் யபமைஸ ஆகளல. அதுதேகான்
எனக்கு வதேரியவில்ளல" என்றகான்.
வசன்ளனளய
யநகாக்கி
வககாண்டிருந்தே
எனக்கு
உளரயகாடைல் இது.

ரயிலில்
எதியர

வசன்று
நடைந்தே

ளபயன் நகாகரிகமைகான உளடையில் பளிசவசன்று
இருந்தேகான். நிசசயம் ஆறகாம் வெகுப்பு படித்துக்
வககாண்டுருக்ககூடும்.
யகளவி
யகட்டைவெர
அவெளன விடைவில்ளல. அவென் பக்கத்து
வபட்டியில் இருந்து அங்கும் இங்கும் அளலந்து
வககாண்டிருந்தேவென். என் எதியர இருந்தே இருக்ளக
ககாலியகாக
இருக்க,
வெந்தேமைரந்தேவெனுக்குச
யசகாதேளனயகாக இந்தேக் யகளவி பதில் யபகாட்டுத்
தேகாக்கியது. என் எதியர இருந்தேவெர வதேகாடைரசசியகாக
ஏயதேகாவவெகாரு புத்தேகத்ளதே படித்துக் வககாண்யடை
வெந்தேகார. அது முடியும் யபகாது என்னிடைம் உளளை
புத்தேகத்ளதே
வெகாங்கி
படிக்கத் வதேகாடைங்கி
விடுவெகார. இளடையில் சற்று யநர ஓய்வில் இந்தேப்
ளபயன் மைகாட்டிக் வககாண்டைகான்.
ளபயனுக்குப் பதில் வதேரியவில்ளல என்ற
கவெளல எதுவும் இருந்தேதேகாகத் வதேரியவில்ளல.
அவெனுளடைய யநகாக்கம் யவெறு எங்யககா இருந்தேது.
ஒவ்வவெகாரு
இருக்ளகயகாக
தேகாவிக்
வககாண்டிருந்தேகான். யகளவி யகட்டைவெர புலம்பிக்
வககாண்டிருந்தேகார.

"பகாருங்கள சகார. என்ன வவெளியய நடைக்குதுன்னு
ஒரு பசங்களுக்கும் வதேரியமைகாட்டுது". என்றகார.
அவெளரக் கவெனிக்கும் யபகாயதே உளளை ரயில்
வபட்டியின் உளயளை வவெவ்யவெறு பகுதிகளில்
இருந்தேவெரகளளைக் கவெனித்யதேன். வசன்ளன
எக்ஸபிரஸ வெண்டியில் வதேகாடைக்கம் முதேல்
களடைசி வெளரக்கும் ஒயர மைகாதிரியகான இளணப்பு
என்பதேகால் பயணப்பவெரகளுக்கு பல விதேங்களில்
பயன்
உளளைதேகாக
இருக்கிறது.
வபகாழுது
யபகாகவில்ளல என்றகால் முதேல் வபட்டியிலிருந்து
களடைசி வெளரக்கும் ஒரு நளடை யபகாய்விட்டு
வெரலகாம். நகானும் யபகாய்விட்டு வெந்யதேன்.
பலவிதேமைகான முகங்கள. ஒவ்வவெகாரு முகமும்
வசகால்லும் ஏரகாளைமைகான களதேகள. இந்தியகாவில்
உளளை
எல்லகா
வமைகாழிகளளையும்
ரயில்
பயணங்களில் மைட்டுயமை தேகான் யகட்க முடியும்.
யபருந்து யபகாலப் புளக நம் முகத்ளதே
யநரிளடையகாக தேகாக்ககாது. டீசல் புளகயில்லகாமைல்
நகருக்கு வவெளியய பயணக்கும் ரயில் வெண்டி
பயணவமைன்பது குழைந்ளதேகளுக்கு எப்யபகாதும்
விருப்பமைகாகத் தேகான் இருக்கிறது. யபரூந்து

பயணத்தில் ஒரு ஒழுங்கு முளற இருக்ககாது.
யபகாக்குவெரத்து வநரிசல் வதேகாடைங்கி, ஒவ்வெகாதே
சப்தேம் என்று மைகாற மைகாற நம்ளமை கடுப்யபற்றும்.
ஒவ்வவெகாரு நிறுத்தேமும் கத்தேலும் கலந்து
கவெனத்ளதே திளச திருப்பும். கூட்டைம் யசர யசர
உளயளை
புழுக்கம்
அதிகமைகாகும்.
புளக
பிடிப்பவெரகள
அருகில்
அமைரந்திருந்தேகால்
இன்னமும் அவெஸளதேகள அதிகமைகாகும். ஆனகால்
ரயில் பயணம் ஒரு வீட்டுக்குள இருக்கும் சகம்
யபகாலத்தேகான் இருக்கிறது. அதுவும் விளரவு ரயில்
என்றகால்
இன்னமும்
வியப்பகாகத்தேகான்
இருக்கிறது. நகரங்களில் பயணக்கும் யபகாது
கூடை அவுட் ளலன் யபகால ஓட்டி வவெட்டி நகரும்
யபகாது அந்தே நகரத்தின் யவெவறகாரு யதேகாற்றம்
நமைக்கு வதேரிய வெரும். மைகாற வெரும் ககாட்சிகளில்
என்றுயமை அலுப்பகாய் இருக்ககாது.
பக்கத்துப் வபட்டியில் ஒரு கல்லூரி மைகாணவெ
கூட்டைம் உசசக்கட்டை மைகிழ்சசியில் பகாட்டுக்கு
பகாட்டு
நிகழ்சசிளய
நடைத்திக்
வககாண்டிருந்தேகாரகள.
ஏறக்குளறய
30
வபண்களும் 20 ஆண்களுமைகாய் இருந்தே அந்தேக்

கூட்டைத்தில் சந்யதேகாஷம் களரபுரண்டு ஓடிக்
வககாண்டிருந்தேது. திடும் திடுவமைன்ற சப்தேமும்,
சிரிப்புமைகாய் சில்லளற சிதேறல்களைகாய் என்ளன
வெந்து தேகாக்கிக் வககாண்யடையிருந்தேது. எது
குறத்தும் கவெளலயில்ளல. எப்யபகாதும் இந்தே
வெகாழ்க்ளகயில் இந்தே மைகிழ்சசி நிரந்தேரம்
என்பதேகாகத் திளரப்படை பகாடைல்களளை மைகாற மைகாற
ஒவ்வவெகாரு வபண்ணகாக வசகால்லிச வசகால்லி
அடுத்தே வபட்டிக்கு யகட்கும் அளைவுக்கு தேங்களைது
பயணத்ளதே
மைற்றவெரகளுக்கு
பயமைகாக்கிக்
வககாண்டிருந்தேகாரகள.
அருயக
இருந்தே
மைகாணவெரகள
வெகாய்
பகாரத்து
யககாரகாஸ
பகாடிக்வககாண்டிருந்தேகாரகள.
வபட்டியில் வபரும்பகாலகான இளளையகாரகளின்
ககாதில் நிசசயம் ஒரு வஹட்யபகான் இருக்க
அளலயபசி பகாடைல்களளை அவெசரம் அவெசரமைகாக
ரசித்துக் வககாண்யடை கத்திக் வககாண்டிருந்தேகாரகள.
ரசளனக்கும் கத்தேலுக்கும் இளடையய உளளை
இளடைவவெளிளய அவெரகளின் முகபகாவெளனளய
ளவெத்து
கவெனித்துக்
வககாண்டிருந்யதேன்.
ஏயதேகாவவெகாரு
விதேத்தில்
ஒவ்வவெகாருவெரும்

தேங்களளை
வவெளிக்ககாட்டிக்
விரும்புகிறகாரகள.

வககாளளையவெ

வெயதுக்கும் வபகாறுப்புக்கும் நிளறய சம்மைந்தேம்
இருக்கும் யபகால. யவெளலயில்லகாமைல் இருப்பது
மைட்டும் வபகாறுப்பற்ற தேனமைல்ல. வதேளிவெற்ற
சிந்தேளனகள கூடை ஒருவெளகயில் வபகாறுப்பற்ற
தேனம் தேகான்.
பயணங்களில்
மைற்றும்
ககாத்திருக்கும்
சமையங்களில் வபரும்பகாலும் புத்தேகம் படிப்பது
என்பது 40 வெயதுகளளைக் கடைந்தேவெரகளின்
ளககளில் தேகான் பகாரக்க முடிகின்றது. வெகாசிப்பு
அனுபவெம் என்பது வமைதுவமைதுவெகாக மைளறந்து
வககாண்டிருக்கிறது.
அதேற்குப்
பதிலகாக
உருவெகாகியிருக்கும் நவீனங்களின் மூலம் தேகான்
பலருக்கும் ஆளசகள முடிவுக்கு வெருகின்றது.
நவீனங்கள தேகான் இன்ளறய இளளையரகளளை
நகரத்திக்
வககாண்யடையிருக்கிறது.
யமைளலநகாடுகளில்
ஐ
யபகான்
வககாண்டைகாட்டைங்களளைப்
யபகால
இங்யக
அளலயபசியில்
பதிவு
வசய்யப்பட்டை

பகாடைல்களளை யகட்டு முடியும் யபகாது பலருக்கும்
வஜன்மை சகாபல்யயமை முடிவுக்கு வெருகின்றது.
இளளையரகளின் வககாண்டைகாட்டை மையனகாநிளலயில்
புத்தேகங்கள என்பது ககாணகாமைல் யபகாய்விட்டைது.
பகாடைப் புத்தேகத்திற்கு அப்பகாலும் ஒரு உலகம்
உளளைது என்பளதே தேற்யபகாளதேய கல்வித்திட்டைம்
வசகால்லிக் வககாடுப்பதும் இல்ளல. ஆதேரிக்க
விரும்புவெதும் இல்ளல. மைதிப்வபண்கள தேகான்
இன்ளறய கல்வியில் மிக முக்கியம். அதேற்ககாக
சய
சிந்தேளனகளளை
வெளைரக்ககாதே
மைக்ககாக
இருந்தேகாலும் அது குறத்து அக்களறயில்ளல.
இதேன்
ககாரணமைகாகயவெ
நூலகத்ளதேப்
பயன்படுத்தும் மைக்களின் எண்ணக்ளகயும்
குளறந்து வககாண்யடை இருக்கிறது.
வீட்டில் குழைந்ளதேகளுடைன் யபசம் யபகாது
அவெரகளின்
வசகாந்தே
கற்பளனகளளைப்
பரிட்ளசயில் எழுதேச வசகால்வெதுண்டு. ஆனகால்
அவெரகள ஒன்ளறத் தேவெறகாமைல் வசகால்வெகாரகள.

"மிஸ வசகாந்தேமைகாக எழுதினகால் மைதிப்வபண்
யபகாடைமைகாட்டைங்கப்பகா" என்பகாரகள.
எழுதியிருந்தேகாலும் சழித்திருப்பளதே பலமுளற
பகாரத்து இருக்கின்யறன். கருத்து அதுவெகாகத்தேகான்
இருக்கும்.
ஆனகால்
வெகாரத்ளதேகள
தேகான்
யவெறுவிதேமைகாக
இருக்கும்.
ஆதேரிக்க
மைனமில்லகாதேவெரகளளை
ஆசிரியரகளைகாக
வபற்றருக்கும் யபகாது குறுகிய உளளைம் வககாண்டு
மைகாணவெரகளளைத் தேகான் உருவெகாக்க முடியும்.
மைனப்பகாடைம் தேகான் மைகத்தேகான சகாதேளன என்பதேகாக
மைகாற்றப்பட்டை ஒரு கல்விச சமூகம் நம் முன்னகால்
உருவெகாக்கிக் வககாண்டிருக்கிறது.
படிக்க யவெண்டும். அதிக மைதிப்வபண்கள எடுக்க
யவெண்டும். நல்ல யவெளல அதிக சம்பளைம்.
எளிதேகான வெகாழ்க்ளகயில் தேனக்ககான இருப்பிடைம்
என்பதேகாக ஒரு வெளரயளற உருவெகாக்கப்பட்டு
விட்டைது.
அதிக
பணத்ளதே
வககாண்டைகாடுபவெரகளின்
கூட்டைம்
வவெளியய
தேகான்
வீரரகளைகாக
இருக்கிறகாரகள.
மைனதேளைவில்

மைளடையரகளைகாகத்தேகான் இருக்கிறகாரகள. பணம்
தேரும் யபகாளதேயில் சமூகம் அவெரகளளைக்
வககாண்டைகாடைப்படுவெதேகால்
பகாரப்பவெரகளின்
பகாரளவெயில்
பரிசத்தேமைகானவெரகளைகாகத்
வதேரிகிறகாரகள.
என் முன்னகால் அமைரந்திருந்தே மைற்வறகாரு
மைகாணவென் வெண்டி ஓடைத் வதேகாடைங்கியது முதேல்
வதேகாடைரசசியகாக தேனது மைடிக்கணனிளய பகாரத்துக்
வககாண்யடை வெந்தேதேகால் அந்தே அளைவுக்கு யவெளல
இருக்குயமைகா என்று யயகாசித்துக் வககாண்டிருந்தே
யபகாது தேகான் உண்ளமை புரிந்தேது. கல்லூரி
விடுதியில் பகாரக்க முடியகாதே படைங்களளை இது
யபகான்ற சமையங்களில் பகாரத்து விடுவெகானகாம்.
வெரிளசயகான
பட்டியல்களளை
ககாட்டினகான்.
கலந்து கட்டியிருந்தே அந்தே படைவெரிளச பத்து
"பயம்" தேந்தே கலக்கலகாகியிருந்தேது.
யபரூந்து பயணங்களளை விடை ரயில் பயணம் தேகான்
தேற்யபகாளதேக்கு பல விதேங்களில் சிறப்பு,.
ஏறக்குளறயக் கட்டைண விகிதேத்தில் ரயிலுக்கும்
யபரூந்துக்கும் ஐந்து மைடைங்கு வித்தியகாசம்
இருப்பதுடைன்
முன்பதிவு
வசய்யப்பட்டை

இருக்ளகயில் பயணப்பது ஒரு தேனியகான சகம்.
முன்பதிவு வசய்யகாதே சமையங்களில் பலமுளற
வநருக்கியடித்து,
வியரளவெக்
குளியலில்
நளனந்து பலமுளற பயணத்திருந்தே யபகாதிலும்
ஒவ்வவெகாரு பயணமும் தேற்ககால சமூகத்ளதே
அப்பட்டைமைகாகப் பிரதிபலிப்பளதே கவெனித்தேகால்
நன்றகாகப் புரியும்.
தேமிழ்நகாட்டின் ஒவ்வவெகாரு மைகாவெட்டைத்திலும்
பயணக்கும் ரயிலில் ஒரு முளற வசன்று
வெகாருங்கள. அந்தே வெகாய்ப்பு இந்தே முளற எனக்குக்
கிளடைத்தேது.
திருப்பூர
முதேல்
வசன்ளன
வெளரக்கும்
பயணக்கும்
யபகாது
பகாரத்தே
மைனிதேரகளின் மையனகாபகாவெம் என்பது வசன்ளன
முதேல் ககாளரக்குடி வெளரக்கும் பயணக்கும்
பயணத்தில் வமைகாத்தேமைகாக மைகாறவிடுகின்றது.
உளடைகள, நளடைகள, யபசச, பகாவெளனகள,
கவெளலகள என்று வமைகாத்தேமைகாகப் புதிதேகாக
இருக்கிறது. எந்தே இடைத்தில் இருந்தேகாலும்
உங்களளைச சற்றலும் என்ன நடைக்கின்றது
என்பளதேக் கவெனிக்க பழைகி விட்டைகால் உங்கள
வசகாந்தே கவெளலகள ககாணகாமைல் யபகாய்விடும்.

உங்களளைவிடை அதிக கவெளலகள சமைப்பவெரகளளை
பல பயணங்கள உங்களுக்கு அறமுகப்படுத்தும்.
சற்றலும்
கவெனிக்க
யவெண்டும்
என்ற
ஆளசயிருந்தேகால் உங்களுக்குள இருக்கும் பல
விதேமைகான களலஞரகள வவெளியய வெந்து
எட்டிப்பகாரக்ககூடும். ககாரணம் இங்யக எவெரும்
கவெனிக்க விரும்புவெயதே இல்ளல.
ஒவ்வவெகாருவெருக்கும்
ஒவ்வவெகாருவிதேமைகான
அவெசரங்கள. தேன்னுளடைய அவெஸளதேகளளையும்
சமைந்து
வககாண்டு
தேகான்
பலரும்
பயணக்கின்றகாரகள.
பதில்
வதேரியகாதே
யகளவிகளளைப் யபகால பயத்துடைன் தேகான்
பயணக்கின்றனர. அப்புறம் எங்யக பயணம்
சகமைகானதேகாக
இருக்கும்.
கவெளலகளளைப்
பயணக்கும் யபகாது ஜன்னலில் தூக்கி எறந்து
விடுங்கள. ககாணும் ககாட்சிகளின் மூலம்
கிளடைக்கும்
பதில்கள
உங்களுக்குத்
யதேளவெப்படும் ஏயதேகாவவெகான்றகாக மைகாறக்கூடும்.
ஒவ்வவெகாருவெரின்
அனுபவெங்களளை

பயணமும்

ஓரகாயிரம்
இலவெசமைகாகத்

தேந்துவிடுகின்றது.
யவெண்டும்

கவெனிக்க

மைனம்

தேகான்

19 நீயும் வபகாம்ளமை நகானும் வபகாம்ளமை

ஈமு யககாழி விளைம்பரங்களுக்கு நடிகரகள
சிரித்துக்
வககாண்யடை
நடித்து
நம்பிக்ளக
வககாடுத்தேகாரகள, நம்பிக் ளகயில் ளவெத்திருந்தே
ககாளச வககாண்டு யபகாய் வககாட்டியவெரகள
மைட்டும் சிரிக்க முடியகாமைலும் வவெளியய வசகால்ல
முடியகாமைலும் வநகாந்து வககாண்டிருக்கிறகாரகள,
ஒவ்வவெகாரு முளறயும் இது யபகான்ற பரபரப்பு
பத்திரிக்ளககளுக்கு
யதேளவெப்படுகின்றயதேகா
இல்ளலயயகா
நமைக்கு
முக்கியமைகாக
யதேளவெப்டுகின்றது, பத்திரிக்ளககளுக்கு ஒயர
கல்லில் இரண்டு மைகாங்ககாய், வதேகாடைங்கும் யபகாது
விளைம்பரத்திற்ககான ககாச, முடியும் யபகாது
பரபரப்பு வசய்திகள,
நம்பியவெரகளுக்கு?
ஒன்ளற மைறக்க மைற்வறகான்று, அளதே மைறக்க
இன்வனகான்று என்று மைகாற மைகாற நமைக்கு

ஏயதேகாவவெகான்று
சூடைகாக
யதேளவெப்பட்டுக்
வககாண்யடையிருக்கிறது,
வதேகாடைக்கத்தில்
திண்டைபங்களுக்குத் தேகான் வககாறக்க சளவெக்க
என்று விளைம்பரப்படுத்துவெகாரகள, இப்யபகாது
ஊடைகங்களுக்கும் யதேளவெயகாய் இருக்கிறது, இது
யபகான்ற வசய்திகளளை விரும்பத் வதேகாடைங்க
அதுயவெ
இறுதியில்
திணப்பது
யபகால
மைகாறவிடுகின்றது,
வெகாங்கிவிட்டீரகளைகா?
என்று
கத்தி
நமைது
வசவிப்பளறளய
கிழித்து
வசவிடைரகளைகாய்
மைகாற்றக் வககாண்டிருக்கிறகாரகள,
வெளலத்தேளைம் முதேல் வசய்தித்தேகாளகள வெளரக்கும்
அத்தேளனக்கும் இப்யபகாது ளலட் ரீடிங் என்பயதே
தேகாரக மைந்திரமைகாக இருக்கிறது, கடினமைகான
விசயத்ளதேக் வககாடுத்தேகால் பக்கத்ளதே நகரத்திச
வசன்று
விடுவெகாரகள
என்று
நடிளக
கிசகிசக்களளைப் யபகாட்டு நமைக்குச சந்தேனம் பூசிக்
வககாண்டிருக்கிறகாரகள. அவெளின் ககாண முடியகாதே
மைகாரளபக்
கனவுகளில்
யதேடிக்
வககாண்டிருக்கின்யறகாம், நமைக்கும் அதுயவெ தேகான்
யதேளவெயகாய் இருக்கிறது, திளர அரங்கத்திற்குள

வசன்றகால் மூன்று மைண யநரம் கவெளலகளளை
மைறக்க என்ற யபகாளதே ஊட்டைப்படுவெதேகால் படைம்
எடுப்பவெரகள என்ன கருத்து கந்தேசகாமி கணக்ககாக
ளகக் ககாளச வசலவெழிப்பகாரகள என்றகா நம்ப
முடியும், களல என்பது பணம் சம்பகாரிக்க என்ற
பிறகு அங்குக் களலக்கு யவெளலயில்ளல.
சளதேக்குத் தேகான் யவெளல.
ஒரு
வசய்திளய
முக்கியத்துவெப்படுத்தே
யவெண்டுமைகானகால்
நமைது
பத்திரிக்ளககள
வககாடுக்கும்
வெகாரத்ளதேகளளை
கவெனித்துப்
பகாரத்தேகாயல நமைக்கு நன்றகாகப் புரியும், கிரகாளனட்
ஊழைல் என்று வசகான்னகால் அதில் ஒரு கிக்
இருக்ககாது என்பதேகால் கிரகாளனட் மைகாஃபியகா
என்று ஏயதேகாவவெகாரு யநகாய்க்ககான ஃயபகாபியகா
யபகாலயவெ புளனகளதேகளளை சருட்டிச சருட்டி
சூறகாவெளியகாக்கி மைக்கள கவெனத்ளதே திளச
திருப்பத் வதேகாடைங்கி விடுகிறகாரகள. நகாளலந்து
வெகாரமைகாக அன்றடைகாடை பத்திரிக்ளகயில் வெந்து
வககாண்டிருக்கும் பி.ஆர,பி, நிறுவென அதிபர
பழைனிசசகாமி களதேயும் திடுக் திடுக் என்று
மைரமைகளதேகளளைப்
யபகாலத்தேகான்
யபகாய்க்

வககாண்டிருக்கிறது, இப்யபகாது தேகான் மைக்களுக்யக
டைகாமின் என்வறகாரு அரசகாங்க நிறுவெனம்
இதேற்வகன்று இருக்கிறது என்பயதே வதேரிய
வெருகின்றது,
முன்பிருந்தே
இருந்தே
தியயகாயனஸவெரன்
வதேகாடைங்கி
இன்று
வெளரக்கும்
உளளை
அதிககாரிகளின்
வசகாத்து
பட்டியளலப்
பகாரத்தேகாயல வசகாரக்கம் என்பது இந்தேக் கனிமை
வெளை துளற தேகான் என்பளதேப் புரிந்து வககாளளை
முடியும்,
சில
துளறகளின்
ஊழைல்கள
வவெளிப்பளடையகாக
மைக்களுக்குத்
வதேரியும்,
ஆனகால் அரசகாங்கத்தில் உளளை பல துளறகளில்
நடைந்து வககாண்டிருக்கும் ஊழைல்கள இன்று
வெளரக்கும் பலருக்கும் வதேரிய வெகாய்பில்லகாமையல
கடைந்து யபகாய்க் வககாண்டிருக்கிறது,
அருண்யஷகாரி மைத்திய அளமைசசரகாக இருக்கும்
யபகாது அளலக்கற்ளற ஊழைல் என்பது இத்தேளன
பிரமைகாண்டைமைகானதேகாக
இருக்கும்
என்பளதே
எவெரகாவெது
கற்பளன
வசய்து
பகாரத்து
இருப்பகாரகளைகா? இல்ளல தேயகாநிதி மைகாறனுக்குத்
தேகான் ககாமையதேனு பச யமைல் நகாம் ஏற உட்ககாரந்து

வககாண்டிருக்கின்யறகாம் என்று நம்பியிருப்பகாரகா?
ரகாசகா தேகான் கறளவெ மைகாடு கணக்ககாக மைகாற்றப்
யபகாகின்யறகாம் என்று கனவு கண்டிருப்பகாரகா?
அளமைசசரகாக வெந்தேகாயல யபகாதும்? கற்றுக்
வககாடுப்பவெரகள சற்றயிருக்கும் யபகாது களைவு
என்பது புத்திசகாலித்தேனத்தின் வவெளிப்பகாடைகாக
மைகாறவிடுகின்றது,
இன்று சூறகாவெளியகாக வசய்தித் தேகாளகளில் ஓடிக்
வககாண்டிருக்கும் கிரகாளனட் ஊழைளலப் பற்ற
களலஞருக்குத் வதேரியகாதேகா? இல்ளல இப்யபகாது
நடைவெடிக்ளக எடுத்துக் வககாண்டிருக்கும் வஜ,
வுக்குத்தேகான் வதேரியகாதே விசயமைகா? கடைந்தே
பத்தேகாண்டு ஆண்டுகளைகாக இந்தே கிரகாளனட்
குவெகாரிகளைகால்
பகாதிக்கப்பட்டை
இடைங்களில்
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கும் அத்தேளன கிரகாமை
மைக்களும்
அரசகாங்கத்திற்கு
அனுப்பிய
மைனுக்களும்,
நிளனவூட்டைல்
கடிதேங்களும்
அரசகாங்க
அதிககாரிகளுக்குக்
கிளடைக்ககாமைல்
தேபகால் துளற ஏதும் சதி வசய்து இருக்குயமைகா?
இல்ளல கிரகாமை நிரவெகாக அதிககாரி முதேல்
யககாட்ளடையில் இருக்கும் துளற சகாரந்தே அத்தேளன

யககாமைகன்களுக்கும் இது குறத்தே அக்களற
இல்லகாமைலகா
யபகாயிருக்கும்,
ஒவ்வவெகாரு
சகாமிக்கும் ஒவ்வவெகாரு விதேமைகான பளடையல்
வசய்யும் உலகத்தில் இருக்கும் யபகாது அளமைசசர
முதேல் அதிககாரிகள வெளரக்கும் எப்படிக்
கவெனிக்க
யவெண்டும்
என்று
கூடைவெகா
பழைனிசசகாமிக்குத் வதேரியகாமைலகா யபகாயிருக்கும்,
ஒருவெர வெளைரும் யபகாது குடிளசயில் இருந்து
யககாபுரத்திற்கு உயரந்தேவெர என்று நகான்கு பக்க
விளைம்பரங்களளை வெகாங்கிக் வககாண்டு வெகாழ்த்தும்
அயதே பத்திரிக்ளககள தேகான் வீழும் யபகாது
மைகாஃபியகா உலகத்தில் அவிழும் மைரமை முடிசசகள
என்று சிறப்புக்கட்டுளரயகாக எழுதே முடிகின்றது,
உலகவமைங்கும்
அரசியல்
வசய்வெதேற்கு
ஒவ்வவெகாரு ககாலகட்டைத்திலும் ஏவதேகாவவெகாரு
பலியகாடுகள யதேளவெயகாய் இருக்கிறது, அதிலும்
இந்தியகாவில் இந்தேப் பலியகாடுகளளை நம்பித்தேகான்
அரசியயல நடைக்கின்றது,
திருவிழைகா ககாலத்தில் அடிக்கப்படும் யககாழி,
ஆடுகளளைப் யபகால ஒவ்வவெகாரு சமையத்திலும்

இதேற்வகன்று
குற
பகாரத்து
ககாத்துக்
வககாண்டிருப்பவெரகள அயநகம் யபரகள. அது
அளமைசசரகாக
இருக்கலகாம்,
ஆட்சிக்கு
ஜீவெநகாடியகாக
உதேவிக்வககாண்டிருக்கும்
அதிககாரியகாகக்கூடை இருக்கலகாம்,
மைகாவெட்டை ஆட்சியர சககாயத்ளதே மைகாற்றயவெரகள
தேகான் அவெர அனுப்பிய யககாப்பின் நகளலப்
படிக்கயவெ பல மைகாதேங்கள ஆகியுளளைது, ககாரணம்
யதேளவெளயப்
வபகாறுத்யதே
அதிககாரங்கள
பிரயயகாகிக்கப்படுகின்றது, அவெசரங்கள கருதி
அரசியலில் எதுவும் வசய்யப்படுவெதில்ளல,
அவெசியங்கள கருதியய இங்கு ஒவ்வவெகான்று
நளடைவபறுகின்றது, ககாரணம் ஜனநகாயகத்திற்கு
நகாம் வககாடுக்கும் விளலவயன்பது இதுயவெ தேகான்,
ஊழைல் என்வறகாரு வெகாரத்ளதேக்யக அரத்தேம்
இல்லகாமைல் யபகான உலகில் மீண்டும் மீண்டும்
இதில் ஊழைல் அதில் ஊழைல் என்று வசகால்லும்
யபகாது படிப்பவெரகளும் துணுக்கு வசய்திகளளைப்
யபகால படித்து விட்டு நகரந்து யபகாய்
விடுகின்றனர, மைறுநகாளும் படிக்கும் யபகாது
எரிசசல்
தேகான்
உருவெகாகின்றது,
ககாரணம்

படிப்பவெரகளும்,
பகாரப்பவெரகளும்
நமைக்கு
எப்யபகாது வெகாய்ப்பு கிளடைக்கும் என்ற ஏக்கத்தில்
இருப்பவெரகளைகாக இருப்பதேகால் மூசசளடைக்கும்
ஊழைல் என்பது கூடை இன்று எளிதேகாக
மைகாறவிட்டைது, நல்வலகாழுக்கம் என்ற வெகாரத்ளதே
என்பயதே நகாற்றம் பிடித்தே வெகாரத்ளதேயகாகச சமூகம்
பகாரக்கத் வதேகாடைங்கிய யபகாயதே நல்ல விசயங்கள
என்பது நம்ளமைசசற்ற அரிதேகாகத்தேகான் நடைக்கும்,
நகான்ககாயிரம் அதிககாரிகள இருக்கும் இடைத்தில்
நகான்கு அதிககாரிகள வசய்யும் வசயலகால்
சிலருக்கும் இன்னமும் தேரமை புண்ணயத்தின்
யமைல் நம்பிக்ளக வெருகின்றது,
நகாம் தேகான் வெகாழ்வில் பகாதி நகாட்கள ஏக்கத்திலும்,
மீதி நகாட்கள எரிசசலிலுமைகாய் கழிக்கும் யபகாது
இறுதியில் நமைக்கு மிஞ்சப்யபகாவெது கழிவிரக்கம்
மைட்டுயமை, நுகரவு கலகாசசகாரம் என்பது நுகத்தேடி
பூட்டைப்பட்டை
மைகாடுகள
யபகால
ஒயர
யநரயககாட்டில் யபகாய்க் வககாண்டிருக்கிறது,
நமைக்கு எது யதேளவெ என்பளதே விடை மைற்றவெரகள
பகாரளவெயில்
நகாம்
சிறப்பகாக
வதேரிய
எதுவவெல்லகாம் யதேளவெ என்பதேகாகக் கலகாசசகாரம்

மைகாறயுளளைதேகால் நமைக்யக நமைக்ககான யதேளவெகளளை
புரிந்து வககாளளை முடியவில்ளல, ஃயபஷன் என்ற
வெகாரத்ளதேளய நகாம் யநகாண்டிப்பகாரத்தேகால் நம்
பணத்தின்
யதேளவெளய
அதிகப்படுத்தும்
அசிங்கம் என்பளதே யயகாசிப்பயதே இல்ளல,
அவெரகள முன்னகால் நகாம் வககௌரவெமைகாக வதேரிய
யவெண்டைகாமைகா? என்று யயகாசித்து யயகாசித்து
களடைசியில் கடைன் என்ற வபயரில் பிசளச
எடுக்கும் அளைவுக்குப் யபகாய் கடைனகாளியகாக மைகாற
இங்கு பகாதிப் யபரகளின் வெகாழ்க்ளக வதேருவுக்கு
வககாண்டு வெந்து விடுகின்றது,
தேற்யபகாது
அதிககாரியகாய்
இருப்பவென்
சம்பளைத்திற்கு
யமைல்
ஆளசப்பட்டை
வெகாழ்க்ளகளய
வெகாழ்
ஆளசப்படுபவென்,
அவெளனச சரிக்கட்டை நிளனப்பவென் கருப்பு
பணத்ளதே கட்டிக் வககாண்டு தூக்கம் மைறந்து
தேவிப்பவென்,
பணம் என்பது ககாகிதேம் என்பளதே மைறந்து
உலகில் உளளை அத்தேளன கவெளலகளளையும்
யபகாக்கவெல்லது
என்பதேகாக
நிளனத்துக்
வககாண்டைவெரகள இருக்கும் உலகில் எளதே

இயல்பகாகப்
யபசினகாலும்
இளிசசவெகாயன்
பட்டையமை மிஞ்சம், அளைவெகான பணத்ளதேப்
வபற்றவென் அவெளன அவெயன ஆளை முடியும்,
அளைவுக்கு மிஞ்சிய பணத்ளதேப் வபற்றவென்
பணயமை அவெளன ஆளைத் வதேகாடைங்கும், பணம்
ஆளைத் வதேகாடைங்கும் யபகாது தேகான் மைரமைக் களதேயில்
வெரும் திடுக்கிடும் திருப்பங்களும் நம் வெகாழ்வில்
நடைக்கத்
வதேகாடைங்குகின்றது,
இருப்பளதே
ளவெத்துச சிறப்பகாக வெகாழ்யவெகாம் என்று எண்ணக்
வககாளபவெரகள
வெகாழ்க்ளக
முழுக்க
வபகாம்ளமையகாய் ககாட்சிகளளைக் கண்டு நகரந்து
விடுவெது உத்தேமைம்.

20 விழைகா தேரும் யபகாளதே

விழைகாக்கள என்பது உறவுகளளை ஒயர இடைத்தில்
கூடுவெதேற்ககாகத் தேகான் இருந்து வெருகின்றது. அது
ஊர சம்மைந்தேப்பட்டை விழைகாவெகாக இருந்தேகாலும் சரி
அல்லது தேனிப்பட்டை குடும்ப விழைகாக்களைகாக
இருந்தேகாலும்
தேமிழைரகளின்
வெகாழ்வில்
மைட்டுமைல்ல வமைகாத்தே சமூகத்திலும் இப்படித்தேகான்
இருந்தேது. ஆனகால் இப்யபகாது விழைகாக்களின்
முகம் முற்றலும் மைகாறவிட்டைது.
ஊரில் திருவிழைகா என்றகால்
வபருக்வகடுத்து ஓடும் நகாள.

அது

உற்சகாகம்

ஆன்மீகம் சம்மைந்தேப்பட்டைதேகாக மைட்டுமைல்ல
அத்தேளன உறவுகளளையும் இதேன் ககாரணமைகாக
ஒன்று யசரக்க உதேவியது. தேமிழைரகளின் களல,
பண்பகாட்டு,
கலகாசசகாரத்ளதேயும்
வெளைரக்க
உதேவியது. வதேருக்கூத்து, நகாடைகம் என்று

வதேகாடைங்கி
அடித்தேட்டு
மைக்களின்
எண்ணங்களளைப் பிரதிபலிக்க உதேவியது.
அய்யனகார, மைகாடைசகாமிளய நட்டு ளவெத்துக் கல்
வெடிவெத்தில் வெணங்கிக் வககாண்டிருந்தேவெரகளுக்கு
கற்சிளல அறமுகமைகாக அத்தேளனயும் மைகாறத்
வதேகாடைங்கியது. இதில் வதேய்வெங்கள உளயளை
நுளழைந்து
மைனிதேரகளின்
எண்ணங்களளை
மைகாற்றயது கற்சிளலயில் புகுத்தேப்பட்டை சகாஸதிர
சம்பிரதேகாய ரூபங்கள மைனிதேரகள அளனவெரும்
சமைம் என்பளதேயும் மைகாற்றயது.
யககாவில் கட்டை உதேவியவெரகள அத்தேளன
யபரகளும் உளழைக்கப் பிறந்தேவெரகள என்று
மைகாற்றம் வபற வீதியில் நின்று வெணங்கி
அவெரகளின் அடிப்பளடை கலகாசசகாரத்ளதேயய
யவெரறுத்து வவெட்டை வவெளியில் நிறுத்தியது.
மைன்னரகள ககாலம் முதேல் இன்று ஆட்சி வசய்யும்
மைளடையரகள ககாலம் வெளரக்கும் விழைகாக்கள
என்பது
தேனிமைனிதே
துதிகளளைத்தேகான்
முன்னிறுத்துகிறது.

சமூகம் நம்ளமைப் புறக்கணத்து விடும் என்று
விரும்பினகாலும்
விரும்பகாவிட்டைகாலும்
மைனிதேரகளும் ஆட்டுமைந்ளதேயகாக இதேன் வெழியய
வெந்து வககாண்யடையிருக்கிறகாரகள.
அளமைதிளய
உருவெகாக்க
யவெண்டிய
தேத்துவெங்களில் அவெரவெரகளின் சயநலங்கள
கலந்து யபகாக இன்ளறய சூழ்நிளலயில்
வமைகாத்தேமைகாக மைகாற வென்முளறகளளை வெளைரக்க
உதேவும் ஒரு களைமைகாக மைகாறயுளளைது. மைதேம் என்ற
வசகால்லில் மைகாற்றுக்கருத்துக்கு இடைமில்லகாதே
ககாரணத்தேகால் அதுயவெ பிரிந்து பிரிந்து இன்று
ஜகாதியகாக மைகாறயுளளைது. அதுவும் இன்றும் பிரிந்து
வககாண்யடை வசல்கின்றது.
ஒவ்வவெகாரு நிளலயிலும் யகாயரகா ஒருவெர இளதேத்
வதேளிவெகாக புரிந்து வககாண்டு குறப்பிட்டை
மைக்களளை தேங்கள பிடியில் ளவெத்துக் வககாண்டு
வமைதுவமைதுவெகாக
இறுக்கிக்
வககாண்யடையிருக்கிறகாரகள.
புரிந்து வககாளளை முடியகாமையல அவெரகளளைப்
பின்பற்ற வசன்று வககாண்யடையிருக்கிறகாரகள.

எந்தே நகாளும் வககாண்டைகாடைப்படை யவெண்டிய
நகாளைகாக இருக்க யவெண்டியயதே என்பளதே
உணரந்து வககாளளை விருப்பமில்லகாமைல் நகாம்
குறப்பிட்டை
நகாளுக்ககாக
ஏங்கிக்
வககாண்டிருக்கியறகாம். அடுத்தே மைகாதேம் மைகளுக்குப்
பிறந்தே நகாள, அடுத்தே வெகாரம் மைளனவிக்குப் பிறந்தே
நகாள என்று ஒவ்வவெகாரு நகாளுக்கும் தேவெமைகாய்
தேவெமிருக்கின்யறகாம். குறப்பிட்டை நகாளில் அதீதே
அன்பும் வதேகாடைரந்து வெரும் நகாட்களில் புரிதேல்
இல்லகாதே
வெகாழ்க்ளகயுமைகாக
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கும் நமைது நகாகரீகம் தேகான் நல்ல
நகாகரிகம்?
பிறந்தே நகாள, இறந்தே நகாள, நிளனவு நகாள என்று
யபகாய்க்
வககாண்டிருந்தே
இந்தேக்
வககாண்டைகாட்டைங்கள இன்று அப்பகா தினம்,
அம்மைகா தினம் என்று மைகாற ஒவ்வவெகான்றுக்கும்
ப்ளைக்ஸ யபகாரடு கலகாசசகாரமைகாக மைகாறயுளளைது.
இன்று எதேற்வகடுத்தேகாலும் விளைம்பரம் யதேளவெ
என்பதேகாக கருதிக் வககாண்டு நகாம் நம்ளமை
அவெசரமைகாக மைகாற்றக் வககாளளை நிளறயயவெ
அவெசரப்படுகின்யறகாம்.

அடுத்தே
சந்துக்கு
அரசியல்வெகாதிகள
வெருவெளதேக்கூடை அலங்ககாரமைகாக ககாட்டிக் வககாளளை
விரும்புவெதேகால்
தினந்யதேகாறும்
வககாண்டைகாட்டைங்களின்
ககாலமைகாக
உருமைகாறயுளளைது. நகாமும் நம் அளைவுக்கு
அவெரகளுடைன்
யபகாட்டி
யபகாடையவெ
விரும்புகின்யறகாம்.
ஆனகால்
தேங்களுளடைய
பிறந்தே
நகாளளை
அரசியல்வெகாதிகள
வெசூலிக்கும்
நகாளைகாக
மைகாற்றவிடுவெதில் வெல்லவெரகள. ஆனகால் எந்தே
அதிககாரி
வெரக்கமும்
பிறந்தே
நகாளளைக்
வககாண்டைகாடுவெதில்ளல.
அதேற்குப்
பதிலகாக
குழைந்ளதேகளின் பிறந்தே நகாள, புதுமைளன புகுவிழைகா
என்று வதேகாடைங்கி ஒவ்வவெகான்றுக்கு ஒரு
ககாரணத்ளதேத் யதேடி வககாண்டைகாடும் மைனநிளலக்கு
மைகாறயளளைகாரகள.
சமீபத்தில்
மைகாசகட்டுப்பகாட்டுத்
துளறயில்
பணயகாற்றும் மூத்தே அதிககாரி யவெவறகாரு
வெளகயில்
ஒரு
சிறப்பகான
நகாளளைக்
வககாண்டைகாடினகார. அவெரின் மூத்தே மைகளின்
வெளளைககாப்பு
நிகழ்சசிளயச
வசன்ளனயில்

ஏற்பகாடு வசய்து இருந்தேகார. இதேன் மூலம்
வெசூலித்தே வதேகாளக உத்யதேசமைகாக திருப்பூர
சகாயப்பட்டைளற சங்கங்கள மூலம் வெசூலித்தே
வதேகாளக மைட்டும் 13.25 லட்சம்.
இது தேவிர மைற்ற தேங்க ககாச சமைகாசசகாரங்கள தேனி.
வமைகாத்தேத்தில் ஒவ்வவெகாரு நிகழ்சசிக்கும் ஒரு
ககாரணம் உண்டு. எந்தேக் ககாரணமைகாக இருந்தேகாலும்
அத்தேளனக்குளளும் பணம் உண்டு. உங்கள
தேகுதிளய நிரூபிக்க இது யபகான்ற விழைகாக்கள
உதேவும். நீங்கள வசல்லும் இடைங்கள உங்கள
சமூக
அந்தேஸத்ளதே
மைற்றவெருக்குப்
புரியளவெக்கும்.
சமூகத்தில்
உங்கள
பழைக்கவெழைக்கங்கள எந்தே அளைவுக்கு உளளைது
என்பளதே உங்களுக்கு மைட்டுமைல்ல உங்கள மீது
நம்பிக்ளக ளவெக்க யவெண்டியவெரகளுக்கும்
உணரத்தும்.
அப்பகாவுக்கு
அறுபதேகாம்
கல்யகாணத்துக்கு
முந்திய வெருடைத்தில் பிளளளையகார பட்டியில் ஒரு
விழைகாளவெ ஏற்பகாடு வசய்திருந்தேகாரகள. அறுபதேகாம்
வெயது திருமைண நிகழ்சசிளய இரகாயமைஸவெரத்தில்
நடைத்தினகாரகள. அயநகம் யபரகள ஆசீரவெகாதேம்

வெகாங்கினகாரகள.
அம்மைகா
அன்று
கூடை
அளமைதியகாகத்தேகான் இருந்தேகார. ககாரணம் நகான்
பகாரத்தேவெளரக்கும் அம்மைகாவின் அந்தே அளைவுக்கு
அதிகமைகான
அளமைதியய
அப்பகாவின்
முரட்டுத்தேனத்ளதே ஈடு வசய்வெதேகாக இருந்தேது.
அடைங்கியய
வெகாழ்ந்தேவெருக்குச
சமூகம்
சூட்டியிருந்தே
வபயர
வசகௌந்தேரம்
அளமைதியகானவெள என்பயதே. ஏறக்குளறய மூளளை
ஒரு குறப்பிட்டை விசயத்திற்குப் பழைகி விட்டைகால்
இது இறப்பது வெளரக்கும் மைகாறகாது யபகால.
இப்படியய பழைகிப்யபகானவெரின் வெகாழ்க்ளக
இன்று வெளரக்கும் ளதேரியத்தின் அருயக கூடை
வசல்லமுடியகாமைல் நிளறய யவெகப்படைகாதேடைகா
என்பயதே அவெர யபசம் தேரகாக மைந்திரமைகாக உளளைது.
பலமுளற யயகாசித்துளயளைன்.
ஒவ்வவெகாரு வெருடைத்தில் வெரும் அவெரின் திருமைண
நகாளும் அம்மைகாவுக்குத் வதேரியுமைகா? அன்றகாவெது
அவெரகள இருவெருக்கும் உண்டைகான புரிதேளல
யமைம்படுத்துவெகாரகளைகா? என்று யயகாசிப்பயதேகாடு
நிறுத்திக் வககாளவெதுண்டு.

நகரப்புற
வெகாழ்க்ளகயில்
தேகான்
இந்தேக்
வககாண்டைகாட்டைங்கள
வபரிதேகாக
எண்ணப்படுகின்றயதேகா
என்று
நிளனத்துக்
வககாளவெதுண்டு.
ஒருவெரின்
பிறந்தே
நகாள
முக்கியம்.
அளதேவிடை
அவெரின்
வெயதும்
அதேற்யகற்ற எண்ண வெளைரசசியும் அளதேவிடை
முக்கியம்.
ஆனகால்
தேற்யபகாது
இளவெ
முக்கியமைல்ல. இந்தே நகாளளை எப்படி எங்யக
வககாண்டைகாடுவெது? என்பது தேகான் மிக முக்கியமைகாக
இருக்கிறது.
கவெளலக்கு
ஒரு
சரக்கு.
உற்சகாகத்திற்கு மைற்வறகாரு சரக்கு.
வமைகாத்தேத்தில் நுகரவு கலகாசசகாரத்தில் மைனிதேயன
ஒரு களடைசசரக்கு தேகாயன.
குழைந்ளதேகளின்
பிறந்தே
நகாளளைப்
யபகால
வெளைரந்தேவெரகள வககாண்டைகாடைப்படை யவெண்டிய
நகாள திருமைண நகாள. ககாரணம் இரு யவெறு
துருவெமைகாக
எங்கங்யக
பிறந்தே
வெளைரந்து,
எண்ணங்களைகாலும் வசயல்களைகாலும் மைகாற்றுக்
கருத்துக் வககாண்டு நகாம் இனி இளணந்யதே வெகாழை
யவெண்டும் என்ற யநகாக்கத்தில் யசரும் பந்தேம்
இந்தேத் திருமைணம். சமைககாலத்தில் எந்தே அளைவுக்கு

இதேற்கு மைதிப்பு இருக்கிறது என்பளதே விடை இந்தே
உறவுக்கு நகாம் எப்படி மைதிப்பளிக்கின்யறகாம்
என்பதில் தேகான் நம்முளடைய குழைந்ளதேகளுக்கு
நகாம் முன்னுதேகாரணமைகாக இருக்கின்யறகாம்.
நம்மைகால் சிலவெற்ளற மைகாற்றவிடை முடியகாது
என்பது
எத்தேளன
உண்ளமையயகா
நகாம்
பலவிசயங்களுக்ககாக நம்ளமை மைகாற்றக் வககாளளை
முடியும் என்பதும் உண்ளமைதேகாயன.
நுகரவு கலகாசசகாரத்ளதே நமைது கலகாசசகாரமைகாக
நம்ளமை மைகாற்றக் வககாளளும் இப்யபகாதுளளை
சூழ்நிளலயில் நம்முளடைய அடிப்பளடையகான
கலகாசசகாரம் வமைதுவமைதுவெகாக வசல்லரித்துக்
வககாண்டிருக்கிறது. மைகன் ஒரு பக்கம். மைகள
யவெவறகாரு பக்கம். விருப்பத்ளதே நிளறயவெற்றகாதே
கணவென்,. வெரயவெற்க விரும்பகாதே மைளனவி.
நகான்கு முளன சவெரகளளைப் யபகால யகாருக்கு யகார
உறவு? என்பதேகாக மைகாறயுளளைது.
அப்பகா,கணவென் என்ற பகாத்திரத்திற்குள யதேங்கிய
தேண்ணீரகாக கண்ணீருடைன் பலரும் வெகாழ்ந்து

வககாண்டிருக்கிறகாரகள. குடித்யதே அழிப்பவெளன
அன்றகாடைம் சமைகாளித்து வஜயித்தேகாயல இன்ளறய
சூழ்நிளலயில் பல வபண்களுக்கு தினந்யதேகாறும்
திருவிழைகாவெகாகத்தேகான் இருக்கிறது.
நிளனத்து அளடைந்தேகால் சமூக அங்கீககாரம்.
இல்லகாவிட்டைகால் பிளழைக்கத் வதேரியகாதேவென்
என்கிற மைகாயவெளலக்குள சிக்கி நமைக்கு என்ன
யதேளவெ என்பது கூடை வதேரியகாதே அளைவுக்கு
மைனரீதியகான உளளைசசலுடைன் பலரும் வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கியறகாம்.
பரஸபரம் வெகாழ்த்துகளளைக் கூடை நம்மைகால்
பரிமைகாறக் வககாளளை முடியவில்ளலயயகா என்று
நிளனத்துக் வககாளவெதுண்டு. நீண்டை யநரம்
எவெருடைனும் யபச முடியவில்ளல. அவெசரமைகாய்
ஓடிக் வககாண்யடையிருக்கின்யறகாம். பல சமையம்
யபசவெதேற்கு
ஒன்றுயமை
இல்லகாமைல்
யபகாய்விடுகின்றது.
யபசினகாலும்
அரத்தேம்
இல்லகாதேளவெகள தேகான் உளரயகாடைலில் வெந்து
விழுகின்றது.

வதேளிந்தே
நீரகாக
வவெளியய
வதேரிந்தேகாலும்
கசடுகளளை மைளறத்துக் வககாண்யடை வெகாழை பழைகிக்
வககாண்டிருக்கின்யறகாம்.
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"உன் தேளலயில் மூளளை இருக்ககா இல்ளல
களிமைண் தேகான் இருக்ககா?"
பளளிக்கூடைத்தில் ஆசிரியர நம்ளமைப் பகாரத்து
ஏயதேகாவவெகாரு சமையத்தில் யகட்டுருக்ககூடும்.
உண்ளமையியலயய களிமைண்
இருந்தேகால் எப்படியிருக்கும்?

மைண்ளடைக்குள

யயகாசித்துப் பகாரத்தேகால் தேற்யபகாது நிஜமைகாகயவெ
சகாத்தியமைகாகிக் வககாண்டிருக்கிறது. யயகாசிக்க
யவெண்டிய மூளளை யவெடிக்ளக பகாரப்பதில்
ஆரவெமைகாக இருக்கிறது. களிமைண் தேகான் உளயளை
இருக்குயமைகா? என்று நிளனக்கும் அளைவிற்கு
மைக்கள தினந்யதேகாறும் புதுப்புது ஆசசரியத்ளதேத்
தேந்து வககாண்யடையிருக்கிறகாரகள. வெகாழ்க்ளகக்கு
எது அவெசியமைகானது என்பளதேத் தேகாண்டி எது
நமைக்கு அந்தேஸளதே தேரும் என்பதேகாக யதேடித் யதேடி
வபகாருட்களளை
வெகாங்கி
குவித்துக்

வககாண்டிருக்கின்றகாரகள.
வவெறயகாக மைகாறயுளளைது.

விருப்பம்

என்பது

வெகாங்கிக் குவிக்கும் வபகாருட்கள குப்ளபயகாக
இருந்தேகாலும் சரி வெகாங்கியய ஆக யவெண்டும்
என்று
அடுத்தே
முளறயும்
களடைகளுக்கு
பளடைவயடுக்கின்றகாரகள.
பளடைவயடுத்து
நகாடுகளளைப் பிடித்தே ககாலம் மைளலயயறவிட்டைது.
களடைகளளை யநகாக்கிப் பளடைவயடுப்பது தேகான்
தேற்யபகாது நடைந்து வககாண்டிருக்கிறது. நுகரவு
கலகாசசகாரத்ளதே
புரிந்து
வககாண்டைவெரகளும்
விதேவிதேமைகான விளைம்பரங்கள மூலம் நம்ளமை
வெரவெளழைக்க
யயகாசித்துக்
வககாண்யடை
இருக்கிறகாரகள. தேரமைகான வபகாருட்கள என்பது
மைகாற விளைம்பரத்தேகால் வவெற்ற என்கிற நிளலக்கு
உயரந்துளயளைகாம். .
ஒரு விளைம்பரத்ளதேப் பகாரத்தேவுடையன நமைக்குத்
யதேளவெயில்லகாதே வபகாருட்கள கூடை யதேளவெயகாகி
விடுகின்றது. "எளதேயும் வசகால்ற விதேமைகாகச
வசகான்னகால் வெகாங்க வெந்துவிடுவெகாரகள" என்பது
மைந்திரமைகாக மைகாறயுளளைது. "வசகாரக்கத்தில் ப்ளைகாட்
விற்பளன" என்று விளைம்பரம் வெந்தேகாலும்

முன்பதிவு
வசய்ய
இருக்கின்றகாரகள..

தேயகாரகாகயவெ

நம் அடிப்பளடைத் யதேளவெ தீரந்தேதும் மைகாடைல்
ளபத்தியம் பிடிக்கத் துவெங்கி விடுகின்றது.
மைகாடைல்
ளபத்தியம்
முடிந்தேதும்
அதிக
வெசதிகளுக்குத்
தேகாவி
விடுகின்யறகாம்.
ஒவ்வவெகான்றகாக மைகாற்றும் குணம் இயல்பகாக
வெந்து விடுகின்றது. இந்தேக் குணயமை பலரும்
கடைன் வெகாங்கிச வசலவெழிப்பது தேவெறல்ளல
என்பதில்
வெந்து
முடிகின்றது.
கடைன்
வதேகால்ளலயகால்
குடும்பயமை
களடைசியில்
மைண்ளடைளயப் யபகாடை ககாரணமைகாகவும் அளமைந்து
விடுகின்றது.
பிடித்தே நடிகர வசகான்னகார. விரும்பும் நடிளக
யபகாட்டிருப்பது என்று வதேகாடைங்கிய இன்று
சந்ளதேயில்
இருக்கும்
ஒவ்வவெகாரு
வபகாருட்களுக்குப் பின்னகாலும் ஏரகாளைமைகான
நட்சத்திரங்கள அணவெகுத்து நிற்கிறகாரகள.
வெண்ண
வெண்ண
நட்சத்திரங்கள
யபகால்
வஜகாலிப்பகாய் யபசி, ஆடி, நம்பளவெத்து நம்ளமை
வெகாங்க அளழைக்கிறகாரகள. அவெரகள நடிக்க

வெகாங்கிக் வககாண்டை ககாசக்குக் வககாஞ்சம்
அதிகமைகாகயவெ கூவெ கூவெக் களடைகளில் யசரும்
கூட்டைமும் அதிகமைகாகிக் வககாண்யடையிருக்கிறது.
இன்று
வதேகாளலக்ககாட்சிகள
வதேகாடைங்கி
வெகாவனகாலி
வெளரக்கும்
சந்ளதேக்களடை
இளரசசலகாகயவெ மைகாறயுளளைது. விளைம்பரம்
இல்ளலயயல் வியகாபகாரம் இல்ளல என்பதேகால்
புதுப்புது விளைம்பரங்கள தினந்யதேகாறும் வெந்து
குடும்பத்ளதே யநகாகடித்துக் வககாண்டிருக்கின்றது.
ஆளசகளுக்கு எல்ளலயில்ளல. எல்ளலயில்லகா
வெகானத்ளதேப் யபகால இங்கு எப்யபகாதும்
ஏக்கத்துடையன வெகாழ்ந்து வககாண்டிருப்பதேகாயல
எல்லகாயமை
யதேளவெயகாய்
வதேரிகின்றது.
குறப்பிட்டை வபகாருட்களளை வெகாங்கி வெந்தே பின்பு
தேகான் "ஈயத்ளதேப் பகாரத்து இளித்தேதேகாம் பித்தேளளை"
கணக்ககாய் ஏமைகாளியகாகின்யறகாம்.
முக்ககால்வெகாசி விளைம்பரங்களளை அது வெகாங்கச
வசகால்லும் வபகாருட்களளைத் தேனியகாக இருக்கும்
யபகாது யயகாசித்துப் பகாருங்கள. உங்களின்
அவெசிய
யதேளவெகளளை
விடை
ஆடைம்பர
யதேளவெகளளை அதிகப்படுத்துவெதேகாக இருக்கும்.

அரிசிக்கு
விளைம்பரம்
வதேகாடைங்கி
அலங்கரிக்கப்பட்டை
கக்கூஸ
ல்
யபகாய்
உட்ககாருங்கள
வெளரக்குமைகான
அத்தேளன
விளைம்பரங்களளையும் நகாம் பகாரத்யதே ஆக
யவெண்டும். எல்லகா விதேமைகான விளைம்பரங்களும்
நம்ளமை யநகாக்கி வெந்து வககாண்யடையிருக்கிறது.
புத்திளய அடைகு ளவெத்து விட்டு புதிதேகாய் வெகாங்க
கற்றுக் வககாண்டிருக்கின்யறகாம். இன்று தேடுக்கி
விழுந்தேகால் ஏயதேகாவவெகாரு வநடுந் வதேகாடைரில் தேகான்
விழை யவெண்டும். எவெரும் விதிவிலக்கல்ல. கடைந்தே
பத்தேகாண்டுகளில் விளைம்பரத்தின் வெருவெகாளயப்
வபருக்க உதேவிய அத்தேளன வபண்களும்
இன்னமும் ஆ.......வவென்று பகாரத்துக் வககாண்யடை
கண்ணீர சிந்திக் வககாண்டு தேகான் இருக்கிறகாரகள.
ஆனகால் வநஞ்ளச நக்கி அழைளவெத்தே அத்தேளன
நடிகர நடிளககளும் நகரின் முக்கிய பகுதியில்
ஆடைம்பர வீடு கட்டி அடுத்தேடுத்தே மைகாநிலங்களில்
வெகாங்கிப் யபகாட்டுளளை வசகாத்ளதே பகாதுககாக்க
பறந்து
வககாண்டிருக்கிறகாரகள.
விளைம்பர
உலகத்திற்கு
வபண்கயளை
வெரப்பிரசகாதேம்.
அழைகுபடுத்தே, யமைலும் அழைகுபடுத்தே, சிவெப்பு

நிறமைகாக
மைகாற்ற
என்று
வபண்களின்
சிந்தேளனகளளைச
சிறகடிக்க
ளவெப்பதேகால்
கண்டைளதேயும் தேடைவித் தேடைவி தேகாவெகாக்கட்ளடையில்
புண் வெந்தேது தேகான் மிசசமைகாக இருக்கிறது. இந்தேப்
வபகாருளளை தேந்தேகாரகள? என்று நகாம் எந்தே
நீதிமைன்றத்திலும் ஏற முடியகாது.
நீதிமைகான்களும்
ஏயதேகாவவெகான்ளற
வககாண்டிருக்கக்கூடும்.

தேடைவிக்

அடுத்து என்ன வெகாங்கலகாம்? என்று நீங்கள
யயகாசிக்க
யவெண்டைகாம்.
இன்ளறய
விளைம்பரங்கயளை
கற்று
தேந்து
வககாண்டிருக்கின்றது. இப்படித்தேகான் இன்ளறய
வபரும்பகாலகான
விளைம்பரங்கள
வீட்டின்
படுக்ளகயளற வெளரக்கும் வெந்து பல்ளலக்
ககாட்டி வெரயவெற்கின்றது.
பணக்ககாரனுக்கு எப்யபகாதும் கவெளலயில்ளல.
பணத்ளதேச வசலவு வசய்ய ஏயதேகாவவெகாரு
ககாரணம் யவெண்டும். ஏளழைகளுக்கு அடுத்தே
யவெளளைச யசகாற்றுக்கு ஓடிக் வககாண்யடையிருக்க
யவெண்டும். இளடையில் மைகாட்டிக் வககாண்டை

திருவெகாளைர
நடுத்தேரவெரக்கம்
தேகான்
இந்தே
விளைம்பரங்களினகால் இருப்பளதேயும் இழைந்து
விட்டுக் கதேறுகிறகாரகள. களற நல்லது என்பது
விளைம்பர வெகாசகம். கடைன் வகட்டைது என்பது
எதேகாரத்தேம். .
தேற்யபகாது நகாம் பகாரத்துக் வககாண்டிருக்கும்
ஒவ்வவெகாரு விளைம்பரங்களும் ஏயதேகாவவெகாரு
விதேத்தில் நம்ளமைக் கவெரவெதேகாக இருக்கிறது.
வதேகாளலக்ககாட்சியில் படைங்களளைப் பகாரப்பளதே
விடை இளடையில் வெரும் விளைம்பரங்களளைப்
பகாரக்கயவெ விரும்புகின்யறன். ஆமைகாம் ரசிக்க
மைட்டுயமை விரும்புகின்யறன். மிகக் குறுகிய
யநரத்தில் வசகால்லப்படும் அந்தே விசயத்ளதே
யயகாசித்தேவெரகளளை பகாரகாட்டைத் யதேகான்றும். இன்று
விளைம்பர உலகம் சக்ளகப் யபகாடு யபகாட்டுக்
வககாண்டிருக்கின்றது.
சவெகாலகான
யவெளல.
ஆனகால் சரியகான வெருமைகானம்.
ஒரு விளைம்பர நிறுவெனம் சந்ளதேயில் நிளலயகான
இடைத்ளதேப் வபற்று விட்டைகால் திளரப்படை
பிரபல்யங்கள கூடை இவெரகளின் வெகாசலில் நிற்பர.
குறுகிய ககால அறுவெளடை என்பளதே விடை

அன்ளறய உளழைப்புக்கு அப்யபகாயதே பலன்
என்பதேகால் பலருக்கும் ஏரகாளைமைகான வெருவெகாளயத்
தேந்து வககாண்டிருக்கின்றது.
தேளலமுடி அலங்ககாரத்ளதேப் பகாரகாட்டுவெகார என்று
எதிரபகாரத்தே சியநககாவிற்கு (நிஜ) கணவெர சம்பகார
வெகாளடைளயச சிலகாகித்து யபசவெது.
நீண்டை நகாளைகாக வெரகாமைல் இருந்தே பறளவெளய
ரசித்துக் வககாண்டிருந்தே வபரியவெர பறளவெ
யபகான்ற
வெகாகனத்தில்
ஏறயதும்
இளைம்
வபண்களளை டைகாவெடிப்பது.
புதிய சகாக்யலட் சளவெளயச சளவெத்தேதும் புதிய
உலகத்ளதேக் ககாணும் ஆடைவெர கூட்டைம். ஸபிளரட்
குடித்தேவுடைன்
வபண்
வெண்டியில்
வெந்து
உட்ககாருவெது என்று விதேவிதேமைகான ரகங்கள.
யஜகாதிககா வசகான்ன பிறகு தேகான் இங்குப் பலரும்
இதேயம் நல்வலண்வணய் என்பது மைருத்துவெ
குணங்கள
நிளறந்தேது
என்பளதே
நம்பத்
வதேகாடைங்கினகார. அடை விளைக்வகண்ய்களைகா? என்று
நகாம் யபச முடியகாது? ஆனகால் அத்தேளன

அபத்தேங்களளையும் மீற இந்தே விளைம்பங்களளை
ரசிக்க முடிகின்றது. ஆனகால் ரசிப்புடைன் நின்று
விடை யவெண்டும்.
வபப்ஸி விளைம்பரத்தில் யககாடிக்கணக்ககான
ரூபகாளய வபற்றுக் வககாண்டு நடிக்கும் அந்தே
பிரபல்யத்திடைம் யகட்டுப்பகாருங்க. தினமும்
இந்தே வபப்ஸிளயத்தேகான் குடிப்பீரகளைகா? என்று.
முகத்ளதே யவெறு பக்கம் ளவெத்துக் வககாண்டு
வசன்று விடுவெகார. வசகாந்தே வசலவில் எவெரகாவெது
சூனியம் ளவெத்துக் வககாளளை விரும்புவெகாரகளைகா?
வபப்ஸியில் யபகாட்டை இரும்யப களரயும் யபகாது
நமைது குடைல் என்னவெகாகும்?
விளைம்பரம் என்பது ஒரு விதேமைகான மைகாளய.
உங்களளை மைகாய உலகில் சஞ்சகாரம் வசய்ய
அளழைத்துச வசல்லும் புஷ்பரக விமைகானம்
யபகான்றது.
ஆனகால்
கண்விழித்துப்
பகாரப்பதேற்குள கனவு என்று வதேரிந்துவிடும்.
பகாரப்பதேற்கு
அழைககாய்
இருக்கும்
பல
விசயங்களளை பகாரத்துக் வககாளவெதுடைன் நிறுத்திக்
வககாளளை யவெண்டும். அருயக வசன்றகால்

அணுகுண்டு கணக்ககாய் நம் ளபயில் உளளை
பணத்ளதே ககாணகாமைல் யபகாக்கி விடும். .
ஆனகால் இன்று உலகயமை விளைம்பரத்ளதே
ளவெத்துத் தேகான் தேகான் வெகாங்க யவெண்டிய
வபகாருட்களளையய
தீரமைகானிக்கின்றகாரகள.
அதிலும் பிரகாண்ட் என்ற வசகால் இன்று
மைனிதேரகளளை
யயகாசிக்க
விடைகாமையலயய
வசய்துவிட்டைது.
எத்தேளனப்
வபகாருட்கள
சந்ளதேயில்
இருந்தேகாலும்
குறப்பிட்டை
நிறுவெனத்ளதேத் தேகாண்டி உங்களைகால் யவெறு எந்தே
நிறுவெனத்ளதேயும்
யயகாசிக்கயவெ
முடியகாது.
ககாரணம்
அவெரகள
உளழைத்தே
விளைம்பர
உளழைப்பின் பலன் இது.
நுகரயவெகாரகளுக்கு ஆழைத்தில் பதிய ளவெத்து
விட்டைகால் ககாலம் முழுக்க அறுவெளடை தேகான்.
அனுபவிக்க
நிளனக்கும்
மைனிதேனுக்குத்
யதேகான்றும் குறுக்கு வெழிகள தேகான் இறுதியில்
சிளறசசகாளலயில்
வககாண்டு
யபகாய்
யசரக்கின்றது.

22 சகாதிப் வபகாங்கலில் சமைத்துவெ சரக்களர.
களைம் 1
அவென் என் வசகாந்தே ஊருக்கு அருயக உளளை
கிரகாமைத்தில் எட்டைகாம் வெகுப்பு வெளர படித்து
விட்டு ஒன்பதேகாம் வெகுப்பு எங்கள ஊரில் உளளை
யமைல் நிளலப் பளளியில் வெந்து யசரந்தேகான்.
அவென் அப்பகா அம்மைகா இருவெருயமை அரச
ஊழியரகள. இது தேவிர அவெரகளுக்கு நிலங்கள
யதேகாட்டைங்கள என்று அபரிமிதேமைகான பணம்
இருந்தேது. ஏறக்குளறயச சமூக அந்தேஸதில்
இருவெரும் ஒயர நிளலயில் இருந்யதேகாம்.
பளளிக்கூடை பழைக்கம் என்றயபகாதிலும் குறுகிய
ககாலத்தில் மிக வநருக்கமைகாகப் பழைகி என்ளனத்
யதேடுபவெரகள அவென் வீட்டிலும், அவெளனத்
யதேடுபவெரகள என் வீட்டிலும் வெந்து பகாரக்கும்
அளைவிற்கு ஈருடைல் ஒருயிரகாக பழைகியனகாம்.
பத்தேகாம் வெகுப்பில் நகான் வபற்ற மைதிப்வபண்கள
65 சதேவிகிதேம். அவென் வபற்றது 66 சதேவிகிதேம்.

அருயக உளளை அழைகப்பகா வதேகாழில் நுட்ப
கல்லூரியில் எங்கள வசட்டில் என்னுடைன் 15
யபரகள
விண்ணப்பித்து
இருந்தேகாரகள.
அப்யபகாது பகாலிவடைக்னிக் என்றகால் மிக உயரந்தே
வககௌரவெம் சகாரந்தே படிப்பு.
ஆனகால்
எங்களுடைன்
படித்தே
முற்பட்டை
வெகுப்ளபச யசரந்தே ஒருவெனுக்கு மைட்டும் அங்யக
இடைம்
கிளடைத்தேது.
அவென்
வபற்ற
மைதிப்வபண்கள 440.
எனக்கு நிளலளமை புரிந்து விட்டைது.
டைக்வகன்று அயதே பளளியில் பதியனகாரகாம்
வெகுப்பில்
நுளழைந்து
இயல்புக்கு
வெந்து
விட்யடைன். ஆனகால் இவெளனக் ககாணவில்ளல.
நகானும் மைறந்து விட்யடைன்.
எப்யபகாதும் யபகால மைகாளல யவெளளையில் எங்கள
வீட்டுக்கருயக
உளளை
பகாலத்தில்
கூட்டைகாளிகயளைகாடு உட்ககாரந்திருந்தே யபகாது ககாக்கி
யபண்ட் ககாக்கி சட்ளடை, புதுச ளசக்கிள,

ளசக்கிளின் உளயளை பல கருவிகள என்று
ளவெத்து ளசக்கிளளை ஓட்டிக் வககாண்டு வெந்தேவென்
நகாங்கள உட்ககாரந்திருந்தே பகாலத்தின் யமைல்
ஒற்ளறக் ககாளல ளவெத்து ஒரு வில்லன் சிரிப்பு
சிரிக்க எனக்கு வியப்பகாக இருந்தேது.
எனக்குப் புரிந்து விட்டைது.
இவெனுக்கும் பகாலிவடைக்னிக்கில் சீட் கிளடைத்து
விட்டைது என்று வதேரிந்து வககாண்டு வெகாழ்த்து
வசகான்யனன். அவென் மைட்டுமைல்ல. அவெனது
தேம்பிக்கும் அடுத்தே வெருடைம் அயதே கல்லூரியில்
சீட் கிளடைக்க என் மைனதிற்கு மைகிழ்சசியகாகயவெ
இருந்தேது.
எனக்கு யவெறுவிதேமைகாக அப்யபகாது யயகாசிக்கத்
வதேரியவில்ளல.
எப்படியயகா
திறளமையின்
அடிப்பளடையில்
கிளடைத்து இருக்கும் யபகால என்று மைனதில்
ளவெத்திருந்யதேன்.

இயதே யபகால அவெரகள குடும்பத்தில் அவெனது
தேங்ளகயும் வதேகாடைரந்து வெந்தே வெருடைத்தில் +2
முடித்து விட்டு பி.ஈ சீட்டு கிளடைத்து படித்துக்
வககாண்டு இருந்தேகார.
இவெரகளைது தேந்ளதே மிக மிகக் கண்டிப்பகானவெர.
நகான் முதேல் முதேலகாக அவெரகள வீட்டுக்குச
வசன்ற யபகாது எங்கள குடும்பத்ளதே நன்றகாகத்
வதேரிந்தே ககாரணத்தேகால் தேகான் வீட்டுக்குள எங்யக
யவெண்டுமைகானகாலும்
வசல்ல
அனுமைதி
கிளடைத்தேது. குறப்பிட்டை சிலர மைட்டும் வீட்டுக்கு
வெர முடியும். வபரும்பகாலும் எப்யபகாதும் யபகால
அருயக இருந்தே புளியந்யதேகாப்பில் தேகான் மைற்ற
அத்தேளன யபரகளும் கூடுயவெகாம்.
ககாரணம் அவென் அப்பகா டைக்வகன்று எவெரகாக
இருந்தேகாலும் ளக நீட்டி விடும் பழைக்கம்
உளளைவெர.
அத்துடைன்
வககாஞ்சம்
கூடைச
சங்கடைப்படைகாமைல்
மூஞ்சிக்யக
யநரகாக
நகாகரிகமின்ற எளதே யவெண்டுமைகானகாலும் யபசி
விடுவெகார.

அவெனது தேங்ளகளய பி ஈ படிக்கும் கல்லூரி
விடுதியியலயய யசரத்து இருந்தேகாரகள.
வெகாழ்க்ளக ஓடிக்வககாண்டிருந்தேது.
நகான் கல்லூரி முடித்து ஊளர விட்டு வவெளியய
வெந்து விட்யடைன். ஊருக்குச வசல்லும் யபகாது
அவெளனப் பகாரக்கச வசன்ற யபகாதிலும் படித்தே
படிப்ளப
அவெனும்
அவென்
தேம்பியும்
முழுளமையகாக முடிக்க முடியகாமைல் வவெளியய
வெந்து வசகாந்தே
வதேகாழில் தேகான்
வசய்து
வககாண்டிருந்தேகாரகள.
ககாரணம் மைனப்பகாடைம் வசய்து பளளியில்
வெகாங்கிய
மைதிப்வபண்கள
கல்லூரியில்
எடுபடைவில்ளல. இன்று வெளரக்கும் பகாக்கி
உளளை
பகாடைங்களளை
அவெரகளைகால்
முடிக்கவில்ளல.
இது நமைக்கு முக்கியமைல்ல.

அவெனது தேங்ளகயின் வெகாழ்க்ளகயில் நடைந்தே
சம்பவெங்கள தேகான் எனக்குப் பல உண்ளமைகளளைப்
பின்னகால் புரியளவெத்தேது.
கல்லூரியில் படித்தே தேங்ளக அங்யக உடைன் படித்தே
ஒருவெளரக் ககாதேல் வசய்து வககாண்டிருக்கும்
விசயங்கள வீட்டுக்கு வெந்து யசர வீயடை
வககாந்தேளித்துக் வககாண்டிருந்தேது. ககாரணம் அந்தேப்
ளபயன் தேகாழ்த்தேப்பட்டை வெகுப்ளபச யசரந்தேவென்.
இது அரசல் புரசலகாக எங்கள வீட்டுக்குத் தேகவெல்
வெர என்னிடைம் யகட்டைகாரகள. எனக்கு ஒன்றும்
புரியவில்ளல. அன்று வபரிதேகான சிந்தேளனகயளைகா
சமூக யவெறுபகாடுகள குறத்தே சிந்தேளனகயளைகா
அன்று யயகாசிக்கத் வதேரியவில்ளல.
ஆனகால்
நண்பன்
வீட்டுக்குச
வசல்லும்
யபகாவதேல்லகாம் ஒருவிதேமைகான அசகாதேகாரணமைகான
சூழ்நிளல அங்யக நிலவுவெளதேப் பலமுளற
கவெனித்து இருக்கின்யறன். திருப்பூரில் இருந்து
ஊருக்குச
வசன்றகால்
கட்டைகாயம்
அவென்
வீட்டுக்குச வசல்லும் பழைக்கத்ளதே உளடைய
எனக்கு ஒவ்வவெகாரு முளறயும் அவென் வீட்டுக்குச
வசன்றவுடைன் என்ளன யவெகமைகாக அளழைத்துக்

வககாண்டு பக்கத்தில் உளளை புளியந்யதேகாப்பிற்கு
அளழைத்து வெந்து விடுவெகான்.
எனக்குப் புரியவில்ளல.
எப்யபகாதும் அவென் அப்பகா அம்மைகா என்னுடைன்
நன்றகாகப் யபசவெகாரகள. அவெரகள என்ளனத்
தேவிரப்பதும் கண்கூடைகாகத் வதேரிந்தேது.
ஒரு நகாள உண்ளமை வவெளியய வெந்தேது.
நகான் வசன்ற யபகாவதேல்லகாம் அங்யக ஒரு
அளறயில் அவென் தேங்ளகளய அளடைத்து
ளவெத்திருந்தேது எனக்குப் பின்னகாளில் தேகான்
வதேரிந்தேது.
அடித்துத் துளவெத்திருந்தேகாரகள.
குடும்பத்தினரகால் தேங்ளகயின் பிடிவெகாதேத்ளதே
மைகாற்ற முடியவில்ளல. களடைசியகாகத் தேப்பு
வசய்ய மைகாட்யடைன் என்று உறுதி வமைகாழி
வசகால்லிவிட்டு பரிட்ளச மைட்டும் எழுதிவிட்டு
வெருகின்யறன் என்று வசகால்லிவிட்டுச வசன்றவெர

பரிட்ளச எழுதேகாமைல் இருவெரும் வசன்று பதிவு
திருமைணம் வசய்து வககாண்டைகாரகள.
அந்தேப் ளபயனின் அப்பகா தேகாசில்தேகார பணயில்
இருந்தே ககாரணத்தேகால் இவெரகளைகால் அதேற்கு யமைல்
ஒன்று வசய்ய முடியவில்ளல.
தேளல முழுகி விட்யடைகாம் என்று அறவித்து
விட்டைகாரகள.
அதிகமைகான வசகாத்துக்கள இருப்பதேகால் தேங்ளக
மூலம் பின்னகால் பிரசசளன வெந்து விடைக்கூடைகாது
என்பதேகால்
அது
சகாரந்தே
பல
நடைவெடிக்ளககளளையும் வசய்தேகாரகள. குறப்பகாக
என் நண்பனின் தேம்பி அந்தே விசயத்தில் அதி
தீவிரமைகாக வசயல்பட்டைகான்.
அவெசரமைகாகக் குடும்பத்தில் என் நண்பனுக்கும்
அவென் தேம்பிக்கும் ஒயர நகாளில் திருமைணம்
நடைந்தேது.
வெசதியகான
குடும்பம்,
வெந்தே
வபண்களும் அரசப்பணயில் இருப்பவெரகள. .

ககாலப்யபகாக்கில் என் நண்பன் மைட்டும் தேன்
தேங்ளகயயகாடு
வமைதுவெகாக
வீட்டுக்குத்
வதேரியகாமைல்
வதேகாடைரளப
உருவெகாக்கி
ளவெத்திருந்தேகான். அதுவும் வீட்டுக்குத் வதேரியவெர
தேம்பி மூலம் ஏரகாளைமைகான பிரசசளனகள.
நண்பன் வீட்டில் உளளைவெரகளின் தேன்ளமைகளளை
மைகாற்ற முடியகாமைல் பட்டும் படைகாமைல் இன்றும்
தேங்ளகயயகாடு வதேகாடைரபில் இருக்கின்றகான்.
இன்று நண்பனின் தேங்ளகயும், அவெர ககாதேலித்தே
நபரும் முழுளமையகாகப் படித்து முடித்து நல்ல
உயரந்தே
நிளலயில்
உளளை
பதேவியில்
இருக்கின்றகாரகள.
அவெரகளுக்குப்
பிறந்தே
இரண்டு குழைந்ளதேகளளையும் தேகாழ்த்தேப்பட்டை
சமூகம் என்று அரசகாங்கத்தில் சகான்றதேழ் வெகாங்கி
அவெரகளும் இன்று மைருத்துவெ துளறயிலும்,
கட்டிடை வெடிவெளமைப்பகாளைர துளறயிலும் கலக்கிக்
வககாண்டு இருக்கின்றகாரகள.
இன்று வெளரயிலும் நண்பனின் தேங்ளகக்கு
குடும்பத்யதேகாடு
வதேகாடைரயப
இல்லகாமைல்
யபகாய்விட்டைது.
ஆனகால்
எப்படியகாவெது

வதேகாடைரளப உருவெகாக்கிக் வககாண்டு விடைலகாம்
என்று நண்பனின் தேங்ளகயும் ஏயதேகாவவெகாரு
வெளகயில் யபகாரகாடிக் வககாண்டு இருக்கின்றகார.
இதில் என்ன சிறப்பு
யதேகான்ற யவெண்டுயமை?

என்று

உங்களுக்குத்

தேனது சகாதீயத்ளதே இன்று வெளரக்கும் உயரத்திப்
பிடிக்கும் அவென் அப்பகா தேனது மூன்று
குழைந்ளதேகளுக்கும் வதேகாடைக்கத்தில் வசய்தே ஒரு
ககாரியம் தேகான் முக்கியமைகானது.
ஒவ்வவெகாரு சகாதியிலும் பல பிரிவுகள உண்டு.
அதிலும் நுணுக்கங்கள வெளரயளற உண்டு. ஒரு
சின்ன
உதேகாரணம்
மூலம்
இளதே
விளைக்குகின்யறன்.
நகாயக்கர, நகாயுடு என்றகால் நமைக்குத் வதேரியும்.
ஆனகால் இதேற்குளளும் பல பிரிவுகள உண்டு.
ஒவ்வவெகாரு பிரிவும் ஒரு தேனித்தீவுகள.

இயதே யபகால ஒவ்வவெகாரு சகாதியிலும் குலம்,
யககாத்திரம் என்கிறகாரகள. நகாட்டுக்யககாட்ளடை
நகரத்தேகார என்றகால் வபகாதுவெகாக வசட்டியகார என்ற
ஒரு பிரிவில் வெந்து விடுகின்றது. ஆனகால் எந்தே
சகாமிளய நீங்க கும்புடுறீங்க என்ற கிளளைநதிகள
பிரிகின்றது.
இது யபகாக வசட்டியகார என்றகால் அதிலும் பல
வசட்டியகாரகள உளளைன.
இளதே இங்யக குறப்பிடைக் ககாரணம் நண்பனின்
அப்பகா வசய்தே ககாரியம் நகாயக்கர என்ற வெகாரத்ளதே
முன்னகால் ககாட்டு என்று யசரத்து ககாட்டு
நகாயக்கரகாக மைகாற்ற விடை அது எஸடி என்ற
பிரிவுக்கு வசன்று விடை அரசகாங்கத்தின் கதேவு
அகல திறந்து விடுகின்றது.
இப்படிச
வசய்து
தேகான்
மைதிப்வபண்கள
குளறவெகாக வபற்ற மூவெளரயும் கல்லூரியில்
யசரத்து இருக்கின்றகார. .

ஏறக்குளறய பத்து வெருடைங்கள கழித்து தேகான்
இதில் வசகால்லப்பட்டை பல விசயங்கள என்
ககாதுக்கு வெந்தேது.
இது குறத்து அவென் வசகான்னதும் இல்ளல.
நகானும் யகட்டுக் வககாண்டைதும் இல்ளல.
***
களைம் 2
அவெனும் என் வநருங்கிய நண்பன் தேகான். ஒன்பது,
பத்தேகாம் வெகுப்பில் முதேல் வபஞ்சில் உளளை
நகான்கு யபரகளில் இவெனும் என்னுடைன் தேகான்
இருந்தேகான். இவெனும் அருயக உளளை கிரகாமைத்தில்
இருந்து தேகான் பளளிக்கு வெந்து வககாண்டு
இருந்தேகான்.
அப்பகா
யககாவில்
குருக்கள
யவெளலயில் இருந்தேகார.
கிரகாமைத்துக் யககாவில் என்பதேகால் வெருமைகானம் மிக
மிகக் குளறவு. அவென் உளடைகள, நடைவெடிக்ளக
என்று அத்தேளனயிலும் அவெனின் ஏழ்ளமை
நன்றகாகயவெ வதேரியும். ஆனகால் எளதேயும்

வவெளியய ககாட்டிக் வககாளளை மைகாட்டைகான்.
முற்பட்டை வெகுப்பில் இருந்தேகாலும் எங்களுக்கு
அத்தேளன வகட்டை ககாரியங்களளையும் கற்றுத்
தேந்தேவென். ஆனகால் வெகாய்ச வசகால்லில் மைட்டும்
தேகான் வீரன். எந்தேத் தேவெறகான பழைக்கம் பக்கமும்
வசல்ல மைகாட்டைகான். படிப்பில் சமைகார ரகம் தேகான்.
குடும்ப சூழ்நிளலயின் ககாரணமைகாக பத்தேகாம்
வெகுப்பு வென் யதேவெயககாட்ளடை ரஸதேகாவில் உளளை
ஐடிஐ யில் யபகாய்ச யசரந்தேகான். பிட்டைர துளறயில்
படிப்பதேகாக வசகான்னகான்.
பல ககாலம் அவெளனப் பகாரக்க முடியவில்ளல.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ககாளரக்குடியில்
உளளை வசக்ககாளல பகுதியில் ஒரு யபக்கரி
களடையின் உளயளை வசல்ல ககாளர ஓரமைகாக
நிறுத்திவிட்டு
குழைந்ளதேகளளை
உளயளை
அளழைத்துக் வககாண்டு வசன்ற யபகாது ஒருவெர
வெந்து என்ளன அளடையகாளைம் வதேரிகின்றதேகா?
என்று என்னிடைம் யகட்க குழைப்பத்துடைன்
வதேரியவில்ளலயய என்யறன்.

வபயர வசகால்லி நகான் தேகாண்டைகா? என்றகான்.
திளகத்துப் யபகாய்விட்யடைன்.
சமைவெயது உளளைவென் ஏறக்குளறய அறுபது வெயது
யதேகாற்றத்ளதே வபற்று இருந்தேகான். அருகில்
இருந்தே யபரூந்து
நிறுத்தேத்தில்
அவெனது
குடும்பமும் இருந்தேது. அவெரகளளை அளழைத்துக்
வககாண்டு களடைக்கு உளயளை வமைகாத்தேமைகாகச
வசன்று அவெனுடைன் ஏறக்குளறய ஒரு மைண
யநரம் யபசிக் வககாண்டிருந்தேது இப்யபகாதும்
மைனதில் பகாரமைகாக உளளைது.
நண்பன் ஆள யநகாஞ்சகானகாக இருப்பகாயன தேவிர
யவெளலகளுக்கு அஞ்சம் ஆளில்ளல. ஐடிஐ யில்
பிட்டைர முடித்து விட்டு முளறப்படி ஒரு வெருடைம்
பயிற்சி எல்லகாம் எடுத்து விட்டு நிறுவெனங்களில்
யவெளலக் யகட்டு வசல்லும் யபகாது அவெளன
ஒவ்வவெகாரு வித்தியகாசமைகான பிரசசளனகளும்
தேகாக்கி தேடுமைகாற ளவெத்துளளைது.
ஏம்பகா நீவயல்லகாம் இந்தே யவெளலக்கு வெரயற?
உங்களுங்க இதேற்வகல்லகாம் லகாயிக்கு படை

மைகாட்டைகாங்கப்பகா?
என்று
ஒவ்வவெகாருவெரும்
அளலக்கழிக்கத் வதேகாடைங்கியுளளைனர. அவெனது
பளளிக்கூடை மைகாற்றுச சகான்றதேழில் உளளை சகாதிப்
வபயர ககாட்டிக் வககாடுக்க அளதேக் ககாட்டைகாமைல்
அனுபவெ அடிப்பளடையில் வககாஞ்சம் சில
இடைங்களில் யவெளல பகாரத்துளளைகான்.
இவெனும் விடைகாமைல் பல ளகயில் முயற்சித்துக்
வககாண்டிருக்க, யவெளலத் வதேகாடைங்க உளயளை
நுளழைந்தேகால் சட்ளடைளய கழைட்டி விட்டு யவெறு
சட்ளடை யபகாடைத் வதேகாடைங்கும் யபகாது இவென்
உடைம்பில்
இருந்தே
பூணூல்
பகாரத்து
அங்யகயிருப்பவெரகள
ஆரகாய்சசிளயத்
வதேகாடைங்குவெகாரகள.
களடைசியகாக இவெளன ஒதுக்கத் வதேகாடைங்க
ஒவ்வவெகாரு விதேமைகான பிரசசளனகளும் உருவெகாகக்
குறப்பிட்டை ககால கட்டைத்திற்கு யமைல் யபகாரகாடை
முடியகாமைல் ஊரில் உளளை யககாவில் யவெளலயில்
கவெனம் வசலுத்தேத் வதேகாடைங்கியுளளைகான்.
திருமைணம் ஆகி குழைந்ளதேகள வெர யமைலும்
வபகாருளைகாதேகார
சிக்கல்கள
விரிவெளடையத்

திருமைணத்திற்கு ககாத்திருக்கும் தேங்ளககள என்று
அழுத்தேம் அதிகமைகாகிக் வககாண்யடையிருந்தேது.
இளடையய வதேகாடைரசசியகாக அப்பகா, அம்மைகா
இருவெருயமை இறந்து விடை நகான்கு பக்க
களணகளும் ஒயர சமையத்தில் தேகாக்குவெளதேப்
யபகால
திக்குமுக்ககாடைத்தில்
மைகாட்டிக்
வககாண்டைகான்.
இப்யபகாது அவென் பகாரத்துக் வககாண்டு இருக்கும்
யவெளல இறப்பவெரகளுக்குக் ககாரியம் வசய்யும்
யவெளலகள.
"சற்றயுளளை கிரகாமைத்தில் யகாரகாவெது இறந்தேகால்
தேகான் எங்கள வெகாழ்க்ளக நிம்மைதியகாக இருக்கும்"
என்று அவென் வசகான்ன யபகாது திருப்பூர திரும்பும்
வெளரக்கும் என் மைனம் நிளல வககாளளைகாமைல்
தேவித்தேது.
***

களைம் 3
வீட்டில் குழைந்ளதேகள தூங்கும் யபகாது தேகான்
அவெரகளைது உளரயகாடைல் வதேகாடைங்கும். மூவெரில்
ஒருவெர படுத்தேவுடைன் தூங்கி விடுவெகார. இருவெர
சரியகான வெகாயடிகள. அதிலும் ஒருவெருக்குப்
யபசச முடிவெதேற்குள ளக நீண்டு விடும். உளயளை
அலறல் சப்தேம் யகட்பளதே நகான் கண்டு
வககாளளைகாமைல் கணனியில் என் யவெளலயில்
கவெனம் வசலுத்தி பகாரத்துக் வககாண்டிருப்யபன்.
உளயளை சளமையளறயில் இரவின் இறுதி
யவெளலயில் இருக்கும் மைளனவி ஓடிவெர கப்சிப்
வபன்று அளமைதி நிலவும். அதுவும் வககாஞ்ச
யநரம் தேகான். மைறுபடியும் சமைகாதேகானம் ஆகி
அவெரகளின் உளரயகாடைல் மீண்டும் வதேகாடைங்கும்.
நகான் கவெனித்துக் வககாண்யடை இருப்யபன்.
தேளலயிடுவெது இல்ளல. எப்யபகாதும் யபகால
அன்று இருவெரும் யபசிக் வககாண்டிருந்தேவெரகள
கிறஸதுவெ, இஸலகாமிய மைதேங்களளைப் பற்ற
யபசிக் வககாண்டு இருந்தேகாரகள. அப்யபகாது நகான்
பகாரத்துக் வககாண்டிருந்தே என் யவெளலளய நிறுத்தி

விட்டு அவெரகளின் உளரயகாடைளலக் கூரந்து
கவெனித்துக் வககாண்டிருந்யதேன்.
திடீவரன்று இருவெரும் வெந்து ஒயர சமையத்தில்
என்னிடைம் ஒற்றுளமையகாக வெந்து நின்றகாரகள.
அல்லகா என்றகால் யகாருப்பகா? என்று ஒருவெர
யகட்க அதுவும் சகாமி தேகான் என்யறன்.
அப்புறம் எதேற்கு ஏச என்று மைற்வறகாருவெர யகட்க
அதுவும் இன்யனகாரு சகாமி தேகான் என்யறன்.
அப்ப நகாம் இந்து மைதேத்தியல ஏன் இத்தேளன
சகாமிகள? என்று விடைகாமைல் இருவெரும் ஒயர
சமையத்தில் யகட்க அவெங்க அவெங்களுக்கு எந்தே
உருவெம் பிடிக்கிறயதேகா அளதே ளவெத்துக் வககாண்டு
கும்பிடுகின்றகாரகள
என்று
வபகாத்தேகாம்
வபகாதுவெகாக அடித்து விட்யடைன்.
அப்புறம் எதேற்கு நமைது மைனச தேகான் முதேல்
சகாமிவயன்று நீங்க வசகால்கிறீரகள? என்று
யமைற்வககாண்டு அவெரகள யகளவி எழுப்ப

இருந்தேவெரகள அம்மைகாளவெப் பகாரத்தேதும் உளயளை
வசன்று விட்டைகாரகள.
கடைந்தே
இரண்டு
வெருடைங்களைகாகத்தேகான்
மூவெருக்கும்
மைதேங்கள
குறத்து
அதேன்
வித்தியகாயசங்கள
குறத்து
புரியத்
வதேகாடைங்கியுளளைது.
இருபது வெயதுக்கு யமைல் எனக்கு உருவெகான
புரிதேல்கள
இவெரகளுக்கு
பத்து
வெயதில்
வதேகாடைங்கியுளளைது.
வெகுப்பளறயில் மைகாற்று மைதே யதேகாழியரகள
அவெரகளைது பண்டிளக தினத்தேன்று வககாண்டு
வெரும்
தின்பண்டைங்கள,
அவெரகளுடைன்
உளரயகாடும் விதேம் யபகான்றளவெகள இந்தே மைதே
யவெறுபகாடுகளளைக்
வககாஞ்சம்
வககாஞ்சமைகாக
அறமுகம் வசய்து வககாண்டு இருக்கின்றது.
நல்லயவெளளையகாக இவெரகள படிக்கும் பளளியில்
இது யபகான்ற மைதே மைகாசசரியங்கள உளளை
யவெறுபகாடுகளளை ஊக்குவிப்பதில்ளல என்ற
யபகாதிலும் ஏயதேகாவவெகாரு வெளகயில் இவெரகளின்

அனுபவெங்கள இவெரகளுக்குள இருக்கும் மைதேம்
சகாரந்தே யகளவிகளுக்குப் பதில் கிளடைத்துக்
வககாண்யடை இருக்கின்றது.
இந்தே நிமிடைம் வெளரக்கும் இவெரகளுக்குச சகாதி
என்ற வசகால் அறமுகம் ஆகவில்ளல என்பது
கூடுதேல் தேகவெல்.
கடைந்தே இரண்டு ஆண்டுகளைகாகப் பளளியில் சகாதிச
சகான்றதேழ் யவெண்டும் என்று இவெரகளைது
ளடைரியில் எழுதி எழுதி அனுப்பிய யபகாதிலும்
நகான் இன்று வெளரயிலும் வககாண்டு யபகாய்
வககாடுக்கவில்ளல.
வெகுப்பகாசிரியர யநரிளடையகாக வெரவெளழைத்தும்
என்ளனக் யகட்டைகார. "என்ன சகார, யகார யகாயரகா
வெந்து
வககாடுத்துட்டு
யபகாயிட்டைகாங்க.
உங்களுக்வகன்ன சகார?" என்று வெளரயிலும்
ளநசசியமைகாகப்
யபசிய
யபகாதும்
கூடை
இதுவெளரயிலும் வககாடுக்க வில்ளல.

அவெர யகார யகாயரகா என்று யகட்டைதேற்குப் பின் சில
யதேளவெயற்ற சமைகாசசகாரங்கள உளளைது. அது
அவெரது பகாரளவெயில் உளளை வித்தியகாசங்கள.
எங்கள
குடும்ப
பின்புலம்
பற்ற
வெகுப்பகாசிரியருக்கு வதேரியும் என்பதேகால் கூடுதேல்
உரிளமையுடைன் யபசிய யபகாதும் பளளி மைகாறும்
யபகாது தேகாயன யதேளவெப்படும். அது வெளரயிலும்
வபகாறுத்திருங்கள என்று சிரித்து சமைகாளித்து வெந்து
விடுயவென். வீட்டில் கத்திப் பகாரத்து ககாரியம்
ஆகவில்ளல என்ற நிளலயில் இப்யபகாது
கத்துவெளதே
குளறத்து
வகஞ்சத்
வதேகாடைங்கியுளளைகார.
"ஏதேகாவெது பிரசசளனயின்னு வெந்தேகா நகான் தேகான்
வபகாறுப்பு.
கவெளலப்படைகாயதே
"
என்று
வசகான்னதேற்குப்
பிறகு
இப்யபகாது
அந்தே
விசயமைகாக என்ளன நசசரிப்பதில்ளல.
எத்தேளனக் ககாலம் இப்படி தேளளிப் யபகாடை
முடியும்? என்பது வபரிய யகளவிக்குற என்ற
யபகாதிலும் எனக்குளளும் சின்னச சின்ன
ஆளசகள இருக்கத்தேகான் வசய்கின்றது. முதேல்வென்

படைத்தில் வெருவெளதேப் யபகால யகாயரகா ஒரு
புண்ணயவெகான் நகான்கு என்று பிரித்து ளவெத்து
இந்தே சகாதிப் வபயரகள வவெளியய வதேரியகாமைல்
உருவெகாக்க வெருவெகானகா என்ற நளடைமுளறயில்
சகாத்தியப்படைகாதே பல கனவுகளளை ளவெத்துத் தேகான்
வெகாழ்ந்து வககாண்டிருக்கின்யறன்.
எப்யபகாதும்
என்னுளடைய
வெகாழ்க்ளகப்
பயணத்தில்
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
சமூகம் விதித்துளளை சின்னச சின்ன யககாடுகளளைத்
தேகாண்டுவெளதேயும்,
அழிப்பளதேயும்
என்
வெழைக்கமைகாக ளவெத்துளயளைன். சில எல்ளலகளளை
முடிந்தே வெளரக்கும் மீறப் பகாரப்பதுமுண்டு. .
இது எந்தே அளைவுக்குச சகாத்தியப்படும் என்பது
எனக்குத் வதேரியவில்ளல. ஆன்மீகம் என்பளதே
உண்ளமையகாகயவெ மிக அழைககாக வநருங்கிப்
பகாரத்தே ககாலமும் உண்டு. அளதே விட்டு விலகி
நிற்கும் ககாலத்திற்குளளும் வெந்துளயளைன்.
எது
குறத்தும்
விமைரசிப்பதில்ளல.
ஒவ்வவெகான்றும் அவெரவெர மைனம் சகாரந்தே,
அனுபவெங்கள சகாரந்தே படிப்பிளனகள என்பதில்
கவெனமைகாக இருக்கின்யறன். ஆனகால் என் முன்

நடைக்கும் ஒவ்வவெகாரு நிகழ்வுகளளையும் பதிவெகாக்கி
விடை
யவெண்டும்
என்பதில்
கவெனமைகாக
இருக்கின்யறன்.
அது
என்
கருத்தேகாகத்தேகான்
இருக்கும்.
மைற்றவெரகளுக்குப் பிடிக்க யவெண்டும் என்று
அவெசியமில்ளல.
பத்தேகாயிரம் புத்தேகங்கள தேரகாதே விசயங்கள நகாம்
வெகாழ்வில் நடைக்கும் ஒரு சிறய அனுபவெம் தேந்து
விடும் என்பதில் உறுதியகாக இருக்கின்யறன்.
எந்தே நிளலயிலும் சலனமைற்ற மையனகாநிளல தேகான்
யதேளவெ என்பளதே அடிப்பளடை கருத்தேகாக
ளவெத்துளயளைன்.
இது சகாத்தியப்படுமைகா? என்றகால் முயற்சித்துப்
பகாரக்கலகாயமை? என்யபன்.
எனது திருப்பூர நிறுவென அனுபவெங்களில்
இங்குளளை எந்தே நிறுவெனமும் இஸலகாமியரகளளை
ஏற்றுக் வககாளவெதில்ளல. அப்படியய இருந்தே
யபகாதிலும் அடிமைட்டை யவெளலகளில் மிக மிகக்

குளறவெகான
இருக்கின்றகாரகள.

சதேவிகிதேத்தில்

தேகான்

என்னகால் வபகாறுக்க முடியகாமைல் ஒரு முளற ஒரு
முதேலகாளியிடைம் முளறயிட்டை யபகாது "அவெரகள
யவெறு நகாம் யவெறு" என்று வபகாதுவெகாக முடித்து
ளவெத்து விட்டைகார. விளைம்பரங்கள வககாடுத்து
யநரமுகத் யதேரவுக்கு விண்ணப்பங்கள வெரும்
யபகாயதே இந்தே வெடிகட்டைல் கண்களுக்குத்
வதேரியகாமைல்
நடைத்தேப்படுகின்றது
என்பதும்
உண்ளமை.
கிறஸதுவெ சமூகத்தில் உளளைவெரகளுக்குப் வபரிய
அளைவுக்குப் பிரசசளனகள இல்லகாதே யபகாதும்
இன்றும் நதி மூலம் ரிஷி மூலம் ஆரகாய்வெதில்
கவெனமைகாக இருக்கின்றகாரகள. வபரிய பதேவிகளில்
தேனது சமூகம் சகாரந்தேவெரகள, உறவுகளளை
ளவெத்துக் வககாளவெதில் தேகான் அளனவெரும்
கவெனமைகாக இருக்கின்றகாரகள.
ஆனகால் இந்தே இரண்டு சமூகம் வமைகாத்தேமைகாகப்
பகாரக்கும் யபகாது ஒதுங்கித்தேகான் இருக்கின்றது.
சமூக நீயரகாட்டைத்தில் அதிக அளைவு ஒன்றளணய

முடியவில்ளல.
ஆனகால்
வதேகாழிலகாளைர
வெரக்கத்தில் இந்தேப் பகாகுபகாடு இல்ளல. மைற்ற
இடைங்களில் எப்படியயகா? இங்கு நிசசயம் அந்தே
யவெறுபகாடுகள இல்ளல.
ளமைனகாரிட்டி
சமூகத்திற்கு
எத்தேளனயயகா
நலத்திட்டைங்கள இருந்தே யபகாதிலும் அது
குறப்பிட்டை சிலரின் ளபகளுக்குத்தேகான் இன்று
வெளர வசன்று வககாண்டு இருக்கின்றது.
இடை ஒதுக்கீடு மூலம் ஒடுக்கப்பட்டைவெரகள
யமையல
வெந்து
வககாண்டு
இருப்பது
வதேரியவில்ளலயகா என்று யகட்டைகால் அதுவும்
முளறயற்ற
வெழியில்
பலன்
அளடைபவெரகளளைத்தேகான்
யபகாய்ச
யசரந்து
வககாண்டு இருக்கின்றது.
இங்யக எதுவும் யபசமுடியகாது.
யபசவும் கூடைகாது. பகாதிக்கப்பட்டைவெரகளும்,
பகாதிக்கப்பட்டுக்
வககாண்டிருப்பவெரகளும்
பரஸபரம் அவெநம்பிக்ளககளளைச சமைந்தேபடியய
தேகான் இருக்கின்றகாரகள. வவெளியய ககாட்டை

முடியகாதே வென்மைத்ளதேத் துப்ப முடியகாமைல்
தேடுமைகாறக் வககாண்டு தேகான் இருக்கின்றகாரகள.
பல
இடைங்களில்
வமைகௌன
சகாட்சியகாக
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
பகாரத்துக்
வககாண்யடை
இருக்கின்யறன். ஆனகால் எந்தே நிளலயில் எனக்கு
இந்தேச
சகாதீயம்
இதுவெளரயிலும்
தீண்டியதில்ளல.
ஆனகால்
தீண்டி
பகாதிக்கப்படுவெகாரகளுக்கு
அலுவெலக ரீதியகாக என் எல்ளல வெளரக்கும்
வசன்று உதேவிக் வககாண்டு தேகான் இருக்கின்யறன்.
"வபரியகார தேகான் என் உண்ளமையகான கடைவுள"
என்று வசகால்கின்ற உங்கள வதேகாடைரபில் உளளை
நண்பரகளளை,பிரபல்யங்களளை
இப்யபகாது
உங்கள நிளனவில் வககாண்டு வெகாருங்கள.
அவெரகள குடும்பத்தில் உளளைவெரகள அத்தேளன
யபரகளும் திவ்யமைகாக சகாமி கும்பிட்டுக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.

ககாரணம் யகட்டைகால் அது அவெரகளைது தேனிப்பட்டை
உரிளமை. இது என் தேனிப்பட்டை வககாளளக
என்பகாரகள.
வீட்ளடையய திருத்தே முடியகாதேவென் ஏன் நகாட்ளடைப்
பற்ற மைதேத்ளதேப் பற்ற சகாதிளயப் பற்ற யபச
யவெண்டும்? எழுதே யவெண்டும்?
மைதேவெகாதே கட்சி என்று முத்திளர குத்தேப்பட்டை
பகா.ஜ.க. கட்சிளய இங்குளளை அத்தேளன
கட்சிகளும் ஆதேரித்தேயதேகாடு அளமைசசரளவெயிலும்
இடைம் பிடித்து பல புதிய தேத்துவெங்கள
வசகான்னகாரகள. அவெரகள தேகான் இன்று நயரந்திர
யமைகாடிளய யவெறுவிதேமைகாகச வசகால்கின்றகாரகள.
வககாளல வசய்தேவெளன விடைக் வககாளலக்கு
உடைந்ளதேயகாக இருந்தேவெளனயும் நமைது இ.பி.யககா
சட்டைம் கடுளமையகான பகாரளவெயில் தேகான்
பகாரக்கின்றது. ஆனகால் நகாம் அளனத்ளதேயும்
மைறந்து விடைத் தேயகாரகாக இருப்பதேகால் கட்சிகளின்
வககாளளக என்பது யதேரதேல் அறக்ளகக்ககாக
மைட்டுயமை என்கிற ரீதியில் மைகாற்றம் வபற்றுளளைது.

ஆதிக்க சகாதியினர இனச சத்திகரிப்பு வசய்வெது
யபகால இந்தே அளைவுக்கு அக்கிரமைம் வசய்யலகாமைகா?
என்று யகளவி வெரும் யபகாது மைற்வறகாரு யகளவி
உங்களுக்கு வெர யவெண்டுயமை?
ஏன் திருமைகாவெளைவெனும் கிருஷ்ணசகாமியும் ஒன்று
யசரந்து ஒரு கூட்டைளமைப்பு உருவெகாக்கலகாயமை?
ஒடுக்கப்பட்டை, தேகாழ்த்தேப்பட்டை, பழைங்குடியினர,
சீரமைரபினர என்று சமூகத்தேகால் ககாலம் ககாலமைகாக
வெஞ்சிக்கப்பட்டை அத்தேளன யபரகளளை ஒன்று
திரட்டி "பகாருங்கப்பகா இனியமைலகாவெது நகாமை
அத்தேளன யபரகளும் ஒற்றுளமையகாக இருந்தே
சமூக நீதிளயப் வபற யவெண்டும்" என்று வசகால்ல
யவெண்டைகாமைகா?
வசய்ய முடியுமைகா?
இல்ளல இரண்டு பக்கமும்
வசய்யத்தேகான் விடுவெகாரகளைகா?

இவெரகளளைச

இருவெரின் தேளலயும் அவெரகள உடைம்பில்
இருக்ககாது. அங்யகயும் பிரசசளன. அதேற்குளளும்
ஆயிவரத்வதேட்டு பிரிவிளனகள.
ஒருவெளரக் கண்டைகால் மைற்வறகாருவெருக்கு ஆககாது.
எனக்குக் கீயழை தேகான் நீ என்று மைகாற்ற மைகாற்ற
உளளூர வபகாங்கும் வென்மைத்தின் வவெளிப்பகாடு
இங்யக மைட்டுமைல்ல
ஒவ்வவெகாரு
சகாதிக்குளளும்,
கிளளைப்பிரிவுக்குளளும்
பரந்து
நிற்கின்றது.

அதேன்
பட்டு

இது இன்று யநற்றல்ல.
பூட்டைனுக்கு பூட்டைவடைன்னல்லகாம் உழைன்று
யபகாய் யபகாரகாடை முடியகாமைல் மைண்யணகாடு
மைண்ணகாகிப் யபகானவெரகளளை சரித்திரங்களளைச
சமைந்து தேகான் இந்தேப் பூமி இன்றும் அளமைதியகாக
யவெடிக்ளக பகாரத்துக் வககாண்டிருக்கிறது.
அது அந்தேச சமையத்தில் நமைக்குக் கிளடைக்கும் ஒரு
விதேமைகான குரூர மைனத்திருப்தி.

அத்யதேகாடு ஒதுங்கி நின்று யவெடிக்ளக பகாரத்து
விட்டு மைறுபடியும் இந்தே நிஜ சமூகத்தில் உலவும்
யபகாது உங்களளை ஏயதேகாவவெகாரு வெளகயில் இந்தேச
சகாதீயம் தேகாக்கத்தேகான் வசய்யும்.
அவெரவெர
தேங்ளக
அக்ககாக்களளை
ஒரு
தேகாழ்த்தேப்பட்டை சமூகத்தில் திருமைணம் வசய்து
வககாடுப்யபகாம் என்று அவெரவெர குடும்பத்தில்
யபகாய் வசகால்லிப் பகாருங்கள?
என்ன நடைக்கும்.? முதேலில் தேகாழ்த்தேப்பட்டை
சமூகத்தில்
இருப்பவெரகயளை
பணபலம்
பகாரக்ககாமைல் மைன பலம் பகாரத்து திருமைணங்கள
நடைந்தேகாயல மைகாற்றத்தின் முதேல் படியில் ககாலடி
ளவெத்தேது யபகாலயவெ இருக்குயமை? ஆனகாலும்
இங்யக ஏயதேகாவவெகாரு வெளகயில் மைகாறுதேல்கள
நடைந்து வககாண்யடை தேகான் இருக்கின்றது.
மைன உறுதி உளளைவெரகள எங்யகயயகா ஒரு பக்கம்
தேங்களைகால் முடிந்தே அளைவுக்கு உளடைத்துக்
வககாண்யடை இருக்கின்றகாரகள. ஆனகால் அது
சிறுபுளளி. அதுவும் கரும்புளளியகாகத்தேகான்
குறப்பிட்டை
ககாலகட்டைத்திற்குப்
பிறகு

மைகாறவிடுகின்றது. ககாரணம் இங்யக தேனி
மைனிதேனுக்குச சமூகம் தேரும் அழுத்தேங்கள
நகாளுக்கு
நகாள
அதிகரித்துக்
வககாண்யடை
யபகாகின்றது.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னகால் மிகத்
ளதேரியமைகாக கலப்பு திருமைணங்கள வசய்து
வககாண்டு இன்றும் தேங்கள குழைந்ளதேகளுக்குத்
திருமைணம் வசய்ய முடியகாமைல் தேடுமைகாறும்
எத்தேளனயயகா நபரகளளை நகான் பகாரத்துக்
வககாண்டு தேகான் இருக்கின்யறன்.
மைகாற்று மைதேங்களளைச சமைப்படுத்தி வெகாழ்வில்
வஜயித்து வெகாழ்ந்து வககாண்டு இருப்பவெரகள
இன்றும் பலரும் என் பகாரளவெயில் இருக்கத்தேகான்
வசய்கின்றகாரகள. ஆனகால் அது யவெவறகாரு
பிரசசளனகளளையும்
உருவெகாக்கத்தேகான்
வசய்கின்றது. என் மைதேத்தில் தேகான் வபண் (அ)
மைகாப்பிளளளை பகாரக்க யவெண்டும் யபகான்றவதேகாரு
வித்தியகாசமைகான
பிரசசளனகளளை
தேளலவயடுக்கின்றது. அப்படிவயன்றகால் இந்தே
அளைவுக்கு நகாகரிகம் வெளைரந்துளளையதே? இன்னுமைகா
மைகாறவில்ளல என்று யகளவி வெர யவெண்டுயமை?

ஆமைகாம் உளடைகளில், உணவுகளில், அன்றகாடை
பழைக்கவெழைக்கங்களில்
யபகாலித்தேனமைகான
நகாகரிகம் வெளைரந்துளளைது.
மைனதேளைவில் எந்தே எந்தே மைகாறுதேலும் இல்ளல.
முன்பு கல்யகாண புயரகாக்கர ஊருக்கு ஊர
அளலந்து ஆட்கள பிடித்து வெந்து வககாண்டு
இருந்தேகார.
இன்று
அந்தே
யவெளலளய
யமைட்ரியமைகானியல்
என்ற
வபயரில்
பத்திரிக்ளகயும், கணனி வெழியயயும் நகாகரிக
உலகம் முன்யனறயுளளைது.
எல்யலகாருக்கும்
இருக்கிறது.

ஆளசகள உடைம்பு

முழுக்க

சகாதி இல்லகாதே சமூகம் உருவெகாக யவெண்டும்.
இந்தேச சகாதீயம் அழிய யவெண்டும். மைனிதேரகளளை
மைனிதேரகாக மைதிக்க யவெண்டும் என்று. ஆனகால்
இது அத்தேளனயும் நமைக்ககான ஆளசகள.
இதேற்ககான முதேல் படியில் நகாம் ககால் ளவெக்க
விரும்புவெதில்ளல என்பது தேகான் உண்ளமை.

ககாரணம் மைகாற்றங்கள என்பது வவெளியய நடைக்க
யவெண்டும் என்று தேகான் ஒவ்வவெகாருவெரும்
விரும்புகின்யறகாம். நகாம் தேகான் மைகாற்றத்ளதே
உருவெகாக்க யவெண்டும். நம் குடும்பத்தில் இருந்து
தேகான் அந்தே மைகாற்றத்ளதேத் வதேகாடைங்க யவெண்டும்
என்று கனவில் கூடை நிளனப்பது இல்ளல.
ககாரணம் இப்யபகாது மைகாற்றங்கள என்பது
வநகாடிப்வபகாழுதில் தேகான் நடைந்து வககாண்டு
இருக்கின்றது.
யநற்று என்ன நடைந்தேது என்பது பற்ற
யயகாசிப்பதேற்குள அதேற்குப் பின்னகால் பத்து
மைகாற்றங்கள நம்ளமை அடித்துக் வககாண்டு வசன்று
விடுகின்றது.
நம்ளமைப்
புறந்தேளளி
விடுவெகாரகயளைகா?
ககாலத்யதேகாடு
ஒட்டி
ஒழுககாதேவென்
என்று
முத்திளர
குத்தி
விடுவெகாரகயளைகா என்ற அசசமும், தேன் இருப்பு
குறத்தே பயமும் ஒவ்வவெகாருக்குளளும் வநருஞ்சி
முள யபகால குத்திக் வககாண்யடை இருக்கின்றது.
இரத்தேத்ளதே துளடைத்துக் வககாண்யடை நகாமும்
வவெட்கம் இல்லகாமைல் எளதே எளதேயயகா யநகாக்கி
முன்யனறக் வககாண்யடையிருக்கின்யறகாம்.

அடிளமைத்தேனம்
வெளைரத்தேது.

ஆதிக்க

மைனப்பகான்ளமைளய

ஆதிக்கம் வதேகாடைங்கிய யபகாது தேன் சயநலம்
யமையலகாங்கி நின்றது.
சயநலம் வபருகப் வபருக சக மைனிதேளன
யகவெலப் வபகாருளைகாக பகாரக்க நகாகரிகம் என்ற
வெகாரத்ளதே நமைக்குப் பலவெற்ளறயும் கற்றுக்
வககாடுத்தேது.
ஆனகால் இந்தே படிப்படியகான வெளைரசசியில்
ஒவ்வவெகாரு இடைத்திலும் வென்மைத்யதேகாடு கலந்தே
வபகாறகாளமைகள
நம்யமைகாடு
வதேகாடைந்து
வககாண்யடையிருப்பதேகால்
மைனிதேன்
என்ற
யபகாரளவெயில் நகாட்டில் வெகாழும் மிருகம்
யபகாலத்தேகான்
வெகாழ்ந்து
வககாண்டு
இருக்கின்யறகாம்.
இதுயவெ தேகான் ஒயர சகாதி ஆனகால் வபகாருளைகாதேகார
ரீதியகாகச சமை அந்தேஸது என்கிற அளைவில் மைகாற்றம்
வபற்றுளளைது.

பணபலத்தில் சமைமைகாக இல்லகாதேவென் ஒயர
சகாதியகாக இருந்தே யபகாதிலும் கூடை அவெனும் தேளளி
நிற்க யவெண்டியது தேகான்.
சமூகத்தில் ஒவ்வவெகாரு ககால கட்டைத்திலும்
நடைக்கும்
மைகாற்றங்களளை
வெந்து
யபகாகும்
தேளலவெரகள உருவெகாக்குவெதில்ளல. நகாம் மைனதில்
உளயளை
ளவெத்திருப்பளதே,
விரும்புவெளதேச
வசய்து
ககாட்டும்
ககாரியவெகாதிகளைகாகத்தேகான்
அவெரகள இருக்கின்றகாரகள.

23 ஆன்மீகம் என்பது யகாவதேனில்?
இன்று வெளரயிலும் யகாயரகா, ஏயதேகாவவெகாரு
சமையத்தில் யபசி என்ளன யககாபப்படுத்திக்
வககாண்டு தேகான் இருக்கின்றகாரகள? இருபது
வெருடை
திருப்பூர
வெகாழ்க்ளகயில்
யநற்று
வெளரயிலும் புதிதேகாகச சந்திக்கும் எவெருக்கும்
ககாளரக்குடி என்ற ஊர வபரிய அளைவுக்குத்
வதேரிந்தே ஊரகாக இல்ளலயய என்ற ஆதேங்கம்
எப்யபகாதும் எனக்குள உண்டு.
டைக்வகன்று ககாளரக்ககால் தேகாயன? என்பகாரகள.
குறப்பகாக
திருப்பூர
முதேலகாளிகளுக்குப்
பிளளளையகாரபட்டி
வதேரிந்தே
அளைவுக்குக்
ககாளரக்குடி
யமைல்
அத்தேளன
ஈரப்பு
இருந்தேதில்ளல. அப்படியகா? என்று யபகாற
யபகாக்கில் இழுத்தேபடியய வசன்று விடுவெகாரகள.
வரகாம்ப வநருங்கிக் யகட்டைகால் அந்தேப் பக்கம்
சகாப்பகாடு
நல்லகாயிருக்கும்யல?
என்று
வவெறுப்யபற்றுவெகாரகள.

இயதே யபகாலத்தேகான் ஆசகான் பயணத்திட்டைம்
வெகுத்துக்
கிளைம்பிய
சமையத்தில்
திருவெகாவெகாடுதுளற என்ற வபயளர ஆசகான்
வசகான்னயபகாது நகானும் புரியகாமைல் முழித்யதேன்.
உங்களுக்குத் வதேரியகாதேகா? என்று ஆசசரியமைகாகப்
பகாரத்தேகார. உண்ளமையியலயய அன்று தேகான்
தேமிழ்நகாட்டில் தேஞ்ளச மைகாவெட்டைத்தில் இப்படி
ஒரு ஊர உளளைது என்றும், அங்குப் பிரபலமைகான
ஆதீனம் உளளைது என்பளதேயும் அறந்யதேன்.
தேனுஷ்யககாடியில்
இருந்து
கிளைம்பி
இரகாமைநகாதேபுரம் வதேகாடைங்கி கடைற்களரச சகாளல
பயணம் வெழியகாக பட்டுக்யககாட்ளடை வெந்து
அளடைந்யதேகாம். அங்யக இருந்து மையிலகாடுதுளற
மைகாரக்கத்தில்
திருவெகாவெகாடுதுளற
வெந்து
யசரந்யதேகாம். திருவெகாவெகாடுதுளறக்கு மிக அருயக
மையிலகாடுதுளற உளளைது. 1984 ஆம் ஆண்டு இந்தே
வெழித்தேடைத்தில் மையிலகாடுதுளறக்கு வெந்துளயளைன்.
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டுவமைகாரு
பயணம். இரவு யநரப் பயணமைகாக இருந்தே
யபகாதிலும் சகாளலயின் இரண்டு பக்கமும் எந்தேப்
வபரிதேகான மைகாற்றமும் இல்ளல. அயதே குறுகிய

சகாளலகள. ஒவ்வவெகாரு இடைங்களிலும் கிரகாமைத்து
முகம் வககாண்டை சிறய ஊரகள.
திருவெகாவெகாடுதுளற
இரண்டு
வகட்டைகான்
யபகாலயவெ உளளைது. கிரகாமைங்களளை உளளைடைக்கிய
பகுதிகள என்பதேகால் மைக்கள கூடும் இடைம்
யபகாலத்தேகான் நகரப்பகுதிகள உளளைது. வபரிதேகான
ஆடைம்பரங்கள ஏங்குயமை இல்ளல. முதேன்
முதேலகாகச
சடிதேகார
அணந்தே கிரகாமைத்துப்
வபண்ணுக்கு
எப்படித்
தேடுமைகாற்றம்
இருக்குயமைகா?
அப்படித்தேகான்
இரண்டுங்வகட்டைகானகாக முக்கியச சகாளலகள
இருந்தேன.
ஊருக்குள நுளழைந்து முக்கியச சகாளலயில்
இருந்து பிரிந்து யபகாடைப்பட்டுளளை தேனியகார தேகார
(இந்தேப் பகுதிகள ஏற்கனயவெ ஆதீனத்திற்குச
வசகாந்தேமைகாக இருந்தே பகுதிகள) சகாளலயின்
வெழியகாக ஆதீனத்திற்குள வெந்து யசரந்யதேகாம். பல
ஏக்கர பரப்பளைவில் விரிந்து பரந்துளளை மைடைம்
மைற்றும் அதேளனச சகாரந்தே யககாவில் உளளை
பகுதிகள.
சற்றலும்
உளயளை
பணபுரிபவெரகளுக்வகனக் கட்டைப்பட்டை வீடுகள.

உளயளையய நீண்டை அகண்டை தேகார சகாளலகள.
இரண்டு
புறமும்
மைரங்கள.
வீடுகள
ஒவ்வவெகான்றன்
வெயதும்
ஏறக்குளறய
நூற்றகாண்டுகளளைக் கடைந்தேதேகாக இருக்கக்கூடும்.
ஒவ்வவெகாரு வீட்டுக்குப் பின்னகாலும் வெயல்
வவெளிகள. நீண்டை மைதில் சவெரகள. பகாதிக்
ககாளரக்குடி பகுதியில் உளளை கட்டிடைங்கள
யபகாலவும் மீதி ஒரு கிரகாமைத்திற்குள நுளழைந்தேது
யபகாலவும் இருந்தேது. அருயக இருந்தே நகரப்புற
வெளைரசசிக்குக்குக் வககாஞ்சம் கூடைச சம்மைந்தேம்
இல்லகாமைல்
வித்தியகாசமைகாக
இருந்தேது.
திளரப்படைம்
எடுக்கத்
யதேளவெப்படும்
பகுதியகாகவும் எனக்குத் வதேரிந்தேது.
மைடைம் என்ற வெகாரத்ளதேளயப் பயன்படுத்தும்
யபகாது பண்டைகாரங்கள, பரயதேசி யபகான்ற
வெகாரத்ளதேகள உங்கள நிளனவுக்கு வெருவமைன்யற
நிளனக்கின்யறன். ஆனகால் இந்தே மைடைத்தின்
உளயளை வசன்று பகாரக்கப் பகாரக்க மிரண்டு யபகாய்
மையங்கி விழைகாதே குளற தேகான். ஒவ்வவெகாரு
பகுதியிலும் களலயம்சமும், அலங்ககாரங்களும்
யசரந்து விரிசல் விடைகாதே சவெற்றல் வித்தியகாசமைகான

ஓவியங்கள. ஒவ்வவெகாரு ஓவியத்திற்குளளும்
ஓரகாயிரம் சரித்திர சம்பவெங்கள. உளயளை இருந்தே
அறவிப்புப் பலளகளய ளவெத்து யூகித்தேபடி
முளறப்படியகான
ஆவெணப்படுத்தேப்பட்டை
வெரலகாறு 13 ஆம் நூற்றகாண்டு ககாலத்தில் இருந்து
வதேகாடைங்குகின்றது.
இந்தே மைடைத்தின் பூரவிக வெரலகாறு, ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
அளடைந்தே
மைகாற்றங்கள,
படிப்படியகான வெளைரசசிகள, ஆதீன பதேவிகளில்
இருந்தேவெரகள,
அவெரகளின்
சகாதேளனகள,
ஆதீனத்தின் கட்டுப்பகாட்டில் உளளை இடைங்கள,
பகுதிகள, நிலங்கள குறத்தே குறப்புகள என்று
ஒவ்வவெகான்றகாகப் பகாரத்துக் வககாண்யடை வெந்தே
யபகாது இந்திய அரசின் பட்வஜட் தேகான் என்
நிளனவுக்கு வெந்தேது.
ஒரு மினி அரசகாங்கமைகாகயவெ ஆதீனங்கள
வசயல்பட்டுக் வககாண்டிருப்பளதே என்னகால்
உணரந்து வககாளளை முடிந்தேது. இந்தே ஆதீனங்கள
மூலம் யகாரும் லகாபம்? என்வறகாரு வபரிய
யகளவி உண்டு. அளதேப் பிறகு பகாரப்யபகாம்.

அல்லது வதேகாடைரந்து படித்து வெரும் யபகாது
உங்களுக்யக புரியும்.
இந்தேப்
பகுதிக்குள
நுளழைந்தே
பின்பு
வவெளியுலகயமை துண்டித்தேது யபகாலயவெ இருந்தேது.
உடைம்பில் இருந்தே படைபடைப்பும், யவெகமும்
குளறந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னகால்
வெகாழ்ந்தே கிரகாமைத்து வெகாழ்க்ளக தேந்தே சகத்ளதே
உடைனடியகாக அனுபவிக்க முடிந்தேது.
ஆசகான் திரு.கிருஷ்ணன் திருசவசந்தூரில் ஐந்தேகாம்
வெகுப்பு முடித்தே பின்பு குடும்ப வெறுளமையின்
ககாரணமைகாக யமைற்வககாண்டு படிக்க முடியகாதே
சூழ்நிளலயில் திருவெகாவெகாடுதுளற ஆதீனத்திற்கு
வெந்தேகார.
ககாரணம் ஆசகானின் இரண்டு சயககாதேரிகளின்
கணவெரகள இந்தே மைடைத்தில் பணயகாற்றக்
வககாண்டிருந்தேகாரகள.
ஓதுவெகார
குடும்பம்
என்பதேகால் மைடைத்தில் நடைக்கும் அத்தேளன
வியசடைங்களுக்கும், மைற்றும் யககாவிலுக்குப்
பூக்கள கட்டிக் வககாடுப்பது தேகான் முக்கிய
யவெளலயகாக
இருந்தேது.
ஆசகான்

இங்கிருந்தேபடியய பளளிக்குச வசன்றயதேகாடு
கூடையவெ
அப்யபகாது
பதேவியில்
இருந்தே
ஆதீனத்திற்கு உதேவியகாளைரகாகவும் இருந்தேகார.
இதேற்கு யமைலகாக ஆதீனத்திற்குச வசகாந்தேமைகான
அளனத்து இடைத்தில் இருந்தும் வெரி, வெசூல்
யபகான்றவெற்ளறக் கவெனித்துக் வககாண்டைதும்
ஆசகாயன.
வெரி வெசூல் என்றதும் சகாதேகாரணமைகாக எண்ணவிடை
யவெண்டைகாம். பல்லகாயிரக்கணக்ககான ஏக்கரகள
நன்வசய் மைற்றும் புன்வசய் பூமிகள. இதேற்கு
யமைலகாக ஆதீனத்திற்குச வசகாந்தேமைகாக உளளை
வெகாடைளகக்குக் கட்டி விடைப்பட்டை களடைகள,
கட்டிடைங்கள
இன்னும் பலப்பல. இந்தே
ஆதீனத்திற்குச வசகாந்தேமைகான பல இடைங்கள
திருசவசந்தூரில் இருந்தேது. ஆனகால் அது பல
தேனியகாருக்குச வசகாந்தேமைகானதேகாக மைகாறயுளளைது.
அதேற்குப் பின்னகால் ஏரகாளைமைகான மைரமைக்களதேகள
இருப்பதேகால் அளதேப்பற்ற இந்தேச சமையத்தில்
விலகாவெகாரியகாக யபச யவெண்டைகாம் என்யற
நிளனக்கின்யறன்.

ஆசகானுடைன் ஆதீனத்தின் உளயளை உளளை
ஒவ்வவெகாரு பகுதிகளுக்கும் வசன்ற யபகாது
சவெரகாசியம் ஏதுமில்லகாமைல் உளயளை ஏதேகாவெது
ருசியகாகச சகாப்பிடை ஏதேகாவெது கிளடைக்குமைகா? என்று
தேகான் யயகாசித்துக் வககாண்டிருந்யதேன். ககாரணம்
ஆசகான் வெகாளயத் திறந்தேகால் திருமைந்திரத்ளதே
வபகாளைந்து கட்டிக் வககாண்டிருந்தேகார. ககாளலயில்
எழுந்தேவுடைன் வநற்ற நிளறயப் பட்ளடை.
கழுத்தில் வககாட்ளடை மைற்றும் மைணகள உளளை
ஆபரணங்கள என் கன யஜகாரகாக மைற்றவெரகள
எழுவெதேற்கு முன்யப குளித்து முடித்து தேயகாரகாக
இருப்பகார.
அதேகாவெது பகாருங்க..... யஜகாதி என்று ஆசகான்
வதேகாடைங்கினகார என்றகால் அளர நூற்றகாண்டு
களதேளயச வசகால்லி முடிக்கும் யபகாது எனக்கு
மீண்டும் பசிவயடுக்கத் வதேகாடைங்கி விடும். இதேன்
ககாரணமைகாகயவெ இரண்டு மூணு யதேங்ககாய்
மூடிகளளை எப்யபகாதும் எண்ணருகில் தேயகாரகாக
ளவெத்திருப்யபன்.
திருவெகாவெகாடுதுளறயில் வெகாழ்ந்தே யபகாது ஆசகான்
தேங்கியிருந்தே வீடு மைற்றும் பக்கத்தில் உளளை

ஒவ்வவெகாரு வீட்ளடையும் பகாரத்தே யபகாது எனக்குப்
வபரிதேகான ஆசசரியமைல்ல. ககாரணம் எங்கள
பகுதியில் ஒவ்வவெகாரு வசட்டியகார வீடுகளின்
அளமைப்ளபப் யபகால முற்றம் ளவெத்துக்
கட்டைப்பட்டை வீடுகள, ஊஞ்சல், கரி அடுப்பு,
யபகான்ற
அத்தேளன
பழைங்ககாலத்துப்
பழைக்கவெழைக்கங்கள
உளளை
அளமைப்பகாக
இருந்தேது. களலஞர ஆட்சியில் வெழைங்கப்பட்டை
இலவெச வெண்ணத் வதேகாளலக்ககாட்சி ஒன்று
மைட்டுயமை அங்யக நகான் பகாரத்தே நவீன வபகாருள.
மைற்றளவெ
எல்லகாயமை
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ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்டை விசயமைகாகயவெ இருந்தேது.
திருமூலர பற்ற முழுளமையகாக முதேல் முளறயகாக
அறந்து வககாண்டைது, ஆதீனங்களின் வெரலகாறு,
தேமிழ்நகாட்டில் உளளை மைற்ற ஆதீனங்களளைப் பற்ற
வதேரிந்து வககாண்டை விபரங்கள, சண்ளடை
சசசரவுகள, யபகாட்டி வபகாறகாளமைகள, அதிககாரப்
யபகாட்டிகள, தேற்யபகாது பதேவியில் இருக்கும்
ஆதீனத்திற்கு
வெழைங்கப்பட்டை
ககாவெல்துளறயினரின் பகாதுககாப்பு ஏற்பகாடுகள,
அதேற்குப் பின்னகால் உளளைவெர, அதிககாரப்

யபகாட்டியில்
பகாதிக்கப்பட்டைவெளர
யநரிளடையகாகச சந்தித்தேது அவெருடைன் உளரயகாடிய
யபகாது
மைடைத்திற்குள
நடைந்தே,
நடைந்து
வககாண்டிருக்கும் திருட்டுத்தேனங்கள, அதேற்கு
உடைந்ளதேயகாக
இருப்பவெரகள
என
ஒரு
திகில்படைத்தின் களதேக்குச சமைமைகாகப் பல
விசயங்களளை என்னகால் அறந்து வககாளளை
முடிந்தேது.
சருக்கமைகாகச
வசகால்லப்யபகானகால்
வெருடைந்யதேகாறும் ஆதீனத்திற்கு வெர யவெண்டிய
வெருமைகானம் என்பது ஏறக்குளறய நூறு யககாடி
ரூபகாய். ஆனகால் வெந்து வககாண்டிருப்பயதே
இருபதில் ஒரு மைடைங்கு கூடை இருக்குமைகா? என்று
வதேரியவில்ளல.
முக்ககால்வெகாசிளய
விற்று
தினறுவிட்டைகாரகள.
இது
தேவிர
ஆதீன
வசகாத்துக்களளை
தினந்யதேகாறும்
சரண்டிக்
வககாண்யடையிருக்கின்றகாரகள.
நகாயன சில சவெரகாசியமைகான நிகழ்வுகளளை அங்யக
பகாரத்யதேன்.

இளதேப்பற்ற விரிவெகாக எழுதினகால் ஏற்கனயவெ
என் யமைல் வககாளலவவெறயில் இருக்கும் என்
வநருங்கிய நண்பரகள அளலயபசியில் யபசி
ககாதில் ரத்தேம் வெர ளவெத்துவிடுவெகாரகள. ஆனகால்
உண்ளமைகள எப்யபகாதும் உறங்ககாது. அதேற்கு
இந்து, முஸலீம், கிறஸதுவெம் என்ற பகாரபட்சம்
இல்ளல.
ஆன்மீகத்தில்
மைட்டுமைல்ல
அரசியலிலும்
தேகாமைதேமைகானகாலும் ஒரு நகாள தேகுதிகள தேகான்
சளபயில் ஏறும். அதுவெளரயிலும் தேரமைற்றது தேகான்
யபயகாட்சி நடைத்தும்.
தேமிழ்நகாடு முழுக்க இந்தே ஆதீனத்திற்குப்
பகாத்தியப்பட்டை பல இடைங்கள உளளைது. இயதே
யபகாலக் குத்தேளகக்கு விடைப்பட்டை விவெசகாயப்
பூமிகள. ஒவ்வவெகாரு இடைமும் ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்தில்
பலரகால்
வெழைங்கப்பட்டை
நன்வககாளடைகள.
இதேன்
மூலம்
தேமிழ்
வமைகாழிளயயும், ஆன்மீகத்ளதேயும் இது யபகான்ற
மைடைங்களின் மூலம் வெளைரத்து விடை முடியும் என்ற
நம்பிக்ளகயயகாடு பலரும் வெழைங்கி உளளைனர.

ஆனகால்
ககாலமைகாற்றத்தில்
ஒவ்வவெகான்றும்
மைகாறயளதேப் யபகாலயவெ இன்று ஆதீனங்களின்
வககாளளககள, யநகாக்கங்கள, வசயல்பகாடுகள
அளனத்தும் மைகாறப் யபகாய் ஊழைலில் திளளைத்து,
உண்ளமைக்கு இடைம் இல்லகாதே அளைவுக்கு
நிரவெகாகம் வகட்டுப் யபகாய் இறுதி மூசசில் தேகான்
ஆதீனங்கள உளளைது.
பலருடைனும் தேனிப்பட்டை முளறயில் யபசிய
யபகாது இன்னும் இரண்டு தேளலமுளறகள
தேகாண்டுவெதேற்குள ஆதீனம் என்ற வபயயர
இருக்ககாது என்கிற அளைவுக்கு இந்தே இடையமை
விற்பளன பூமியகாக மைகாறப் யபகாய்விடும்
என்றகாரகள.
ஆசகாளனப் வபகாருத்தேவெளரயிலும் ஆன்மீகம்
தேகான் அவெர மூசசப் யபசச எல்லகாயமை. ஆனகால்
நகான் அவெற்ளறக் கடைந்து வெந்து விட்யடைன்.
தேற்வபகாழுது எனக்குத் தினசரி வெகாழ்க்ளகயில்
அன்ளறய தினம் மைட்டுயமை முக்கியமைகாகத்
வதேரிகின்றது. யநற்ளறய வெகாழ்க்ளகயும், நகாளளைய
வெகாழ்க்ளகயும் குறத்தே யயகாசளனகளும், பயமும்
அதிகம் இருப்பவெரகளுக்கு மைட்டுயமை இந்தே

ஆன்மீகம் ஒரு வெரப்பிரசகாதேமைகாக
என்யற நம்புகின்யறன்.

இருக்கும்
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ஓட்டு வெகாங்க நிளனக்கும் அரசியல்வெகாதிகள
யதேரதேல் சமையங்களில் மைட்டுமைல்ல எப்யபகாதுயமை
யபசக்கூடைகாதே விசயங்கள பல உண்டு. அது
சரியகாக இருந்தேகாலும் வபரும்பகான்ளமையினர
ஆதேரவு இல்லகாதேபட்சத்தில் அவெரகள வெகாய்
திறக்க மைகாட்டைகாரகள.
தேற்யபகாது
நடைந்து
வககாண்டிருக்கும்
ஒரு
பிரசசளனளய
எடுத்துக்
வககாளயவெகாயமை?
கூடைங்குளைம் அணுமின் உளல என்பது மிகப்
வபரிய யகடு விளளைவிக்கும் வசயல் என்று
அளனவெருக்குயமை
வதேரியும்?
பத்து
தேளலமுளறகளளையும் வெகாழை முடியகாதே அளைவுக்கு
நகாசககார விளளைளவெத் தேரக்கூடிய சமைகாசசகாரமைது.
எந்தே
அரசியல்வெகாதியகாவெது
வெகாளயத்
திறக்கின்றகாரகளைகா?
ஒப்புக்குச
சப்பகாண
யபகாலத்தேகான் உளைற ளவெக்கின்றகாரகள. ககாரணம்
வபரும்பகான்ளமையினர
ஆதேரவு
இதேற்கு

இல்லகாமைல் இருப்பயதே இந்தேப் யபகாரகாட்டைங்கள
தீவிரப் பகாளதேக்குச வசன்று யசரவில்ளல.
அத்துடைன்
நடுத்தேரவெரக்கவமைன்பது
எவென்
வசத்தேகால் எனக்வகன்ன? நகாம் பிளழைத்திருக்க
என்ன வெழி? என்று யயகாசிக்கக்கூடிய வெரக்கமைகாக
இருப்பதேகால்
(இன்று
என்
வெசதிகளுக்கு
மின்சகாரம் யதேளவெ)அடுத்தே தேளலமுளறக்குக்
யகடு வெந்தேகால் எனக்வகன்ன ஆசச? என்பதேகால்
மைட்டுயமை
வெருடைக்கணக்கில்
இடிந்தேகளர
மைக்களின்
அகிம்ளச
யபகாரகாட்டைமைகானது
இன்னமும் முடியவெ வதேரியகாமைல் யபகாய்க்
வககாண்டிருக்கின்றது.
இயதே யபகாலத்தேகான் சகாதி மைற்றும் மைதேம் குறத்து
அரசியல்வெகாதிகள மைட்டுமைல்ல தேனி மைனிதேரகள
கூடை அதிகம் வெகாய் திறப்பதில்ளல. மைதேம் குறத்து
எழுதினகால் குறப்பிட்டை மைதேம் சகாரந்தேவெரகள
வெந்து நிற்பகாரகள. சகாதி குறத்து எழுதினகால்
அனகானி ரூபத்தில் ஆவியகாக வெந்து நிற்பகாரகள.
அவெரவெர சிந்தேளனகளளைத் தேங்கள மைனதிற்குள
தேகான் ளவெத்துக் வககாளளையவெ விரும்புகின்றனர.
யதேளவெப்படும் சமையங்களில் யதேளவெப்பட்டை

இடைங்களில்
யதேளவெயகான
பயன்படுத்திக் வககாளகின்றனர.

அளைவிற்கு

தேனக்குப் பகாதிப்ளப உருவெகாக்ககாது என்ற
நிளலயில் மைட்டுயமை ஒருவெர பலதேரப்பட்டை
தேத்துவெங்களளை வெகாரி வெழைங்குவெகார. இத்துடைன்
கடைவுள சகாரந்தே சிந்தேளனகளளையும் யசரத்து
ளவெத்துப் பகாரத்து விடைலகாயமை?
"எனக்குக் கடைவுள நம்பிக்ளக இல்ளல" என்று
வபகாதுப்பளடையகாக
பழைகியவெரகளிடைம்
வசகால்லிப் பகாருங்கள. உங்களளை யமைலும் கீழும்
பகாரப்பகாரகள. சிலயரகா துணந்து "இரத்தேம்
சண்டினகால் தேகானகாகயவெ நம்பிக்ளக வெந்து விடும்"
என்பகாரகள.
இதேற்கு யமைலகாக. "அவெர பக்திமைகான். இது
யபகான்ற தேப்புகள எல்லகாம் அவெர வசய்திருப்பகார
என்று நிளனத்துக்கூடைப் பகாரக்க முடியகாது"
யபகான்ற ஐஎஸஐ சகான்றதேழ் வககாடுக்கும்
மைனிதேரகளளையும் பகாரக்க முடியும். அதேகாவெது
"ஆன்மீகம் என்பது வெகாழ்க்ளக வநறயல்ல.

அதுவவெகாரு
சமைகாசசகாரம்".

அங்கீககாரத்ளதேத்

யதேடித்தேரும்

"நகான் கடைவுள நம்பிக்ளக அதிகம் உளளைவென்"
என்று வசகால்பவெரகளளைக் ககாட்டிலும் அதிகப்
பிரசசளனக்குரியவெரகள
"நகான்
கடைவுள
நம்பிக்ளகயற்றவென்" என்பவெரகள தேற்யபகாளதேய
சமூகத்தில் ஒரு நகாடைக நடிகர யபகாலயவெ
வெகாழ்ந்தேகாக யவெண்டும்.
அம்மைகா ஒரு திளச, மைளனவி ஒரு திளச, என்று
வீடு ஒரு திளசயில் வசல்ல இவென் மைட்டும்
வெகாயகால் கம்பு சழைற்றுவெயதே வெகாடிக்ளகயகாக
இருக்கும்.
"என் மைளனவிக்குத் வதேய்வெ நம்பிக்ளக உண்டு.
ஆனகால் எனக்கில்ளல. நகாங்கள யககாவிலுக்குச
வசல்யவெகாம். நகான் வவெளியய இருப்யபன். அவெர
உளயளை வசன்று வெணங்கி விட்டு வெருவெகார" .
யபகான்ற திளரக்களதேகளளை இந்தே நடிகரகள
வெகாயகால் யகட்கலகாம். இத்தேளன விளைக்கமைகாக
எழுதும் நகான் இதில் எந்தே இடைத்தில்
இருக்கின்யறன் என்ற யகளவி வெகாசிக்கும்

வபகாழுயதே
உங்கள
யவெண்டுயமை?

மைனதில்

யதேகான்ற

அதேற்கு முன்னகால் தேற்யபகாளதேய சமூகச
சூழ்நிளலயில் நகான் பகாரத்துக் வககாண்டிருக்கும்
ஒவ்வவெகாரு மைனிதேரகளும் இந்தே ஆன்மீகம் என்ற
வெகாரத்ளதேளய
எப்படிப்
பகாரக்கின்றகாரகள?
கடைவுள பக்தி என்பளதே எப்படிப் புரிந்து
ளவெத்துளளைகாரகள?
'இளற நம்பிக்ளக' என்பது தேற்யபகாளதேய
மைக்களிடைத்தில்
எப்படிப்பட்டை
தேகாக்கத்ளதே
உருவெகாக்கியுளளைது? என்பளதேப் பற்ற நகாம்
புரிந்து
வககாளளைச
சில
மைனிதேரகளின்
அனுபவெங்களளைப் பகாரத்து விடுயவெகாம். இவெரகள
நகான் பகாரத்து பழைகிக் வககாண்டிருக்கும் மூன்று
நிளலயில் உளளை மைனிதேரகள.
அதுவவெகாரு வபரிய ஏற்றுமைதி நிறுவெனம்.
கடைந்தே பத்தேகாண்டுகளைகாகப் பல விதேங்களில்
உசசத்ளதேத் வதேகாட்டை நிறுவெனமும் கூடை. ஆனகால்
தேற்வபகாழுது
இறுதி
மூசசில்
இன்யறகா?

நகாளளையயகா?
என்று
யபகாய்க்
வககாண்டிருக்கின்றது. வதேகாழில் ரீதியகான ககாரணக்
ககாரியங்கள நமைக்குத் யதேளவெயில்ளல. ஆனகால்
அந்தே நிறுவெனத்தின் முதேலகாளிளயப் பற்ற
அவெரின் குணகாதிசியம் தேகான் பகாரக்க யவெண்டும்.
அந்தே நிறுவெனத்தின் ககாசகாளைர முதேல் கணக்ககாளைர
வெளர ஒவ்வவெகாரு வெருடை வெங்கிக் கணக்கு (மைகாரச
மைகாதேம்)
முடியும்
சமையங்களில்
இரண்டு
நகாட்களில் (மைட்டும்) ஆசவெகாசமைகாகப் யபசிக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.
வெருடைத்தின் மைற்றத் தினங்களில் உளலயில்
துடிக்கும்
அரிசி
யபகாலத்
தேவித்துக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.
ககாரணம்
சகாரபு
நிறுவெனங்களுக்குக் வககாடுக்க யவெண்டிய கடைன்
வதேகாளக ககாரணமைகாக இருவெரும் அதிகளைவில்
வெகாங்கிக் கட்டிக் வககாண்டிருப்பகாரகள. சிலர வெர
யவெண்டிய வதேகாளகளய வெசூலிக்க முடியகாதே
யககாபத்தில் அலுவெகத்திற்யக வெந்து இவெரகளளை
வபகாளைந்து
கட்டிக்
வககாண்டிருப்பகாரகள.
அளசந்து வககாடுக்க யவெண்டுயமை?

நிரவெகாகம் எவெருக்கும் அத்தேளன எளிதேகாகக்
வககாடுக்க யவெண்டிய பகாக்கித் வதேகாளகளயக்
வககாடுத்து விடுவெதில்ளல. முடிந்தேவெளரயிலும்
இழுத்துப் பகாரக்கும். முரண்டு பிடிக்கும் யபகாது
பகாதித் வதேகாளக வககாடுத்து மீதி ககாந்தி கணக்கில்
ஏற்ற
விடுவெகாரகள.
ஆனகால்
முதேலகாளி
ஒவ்வவெகாரு
வெருடைத்திலும்
தேவெறகாமைல்
புதுக்கணக்குப் யபகாடுவெதேற்கு முன்பு திருப்பதி
ஏழுமைளலயகாளன தேரிசிக்கக் குடும்பத்யதேகாடு
வசன்று விடுவெகார. வசல்லும் யபகாது இரண்டு
வபரிய சூட்யகஸ நிளறயப் பணமும் யபகாகும்.
ககாரணம் அந்தே வெருடை லகாப நட்டை கணக்கின்
அடிப்பளடையில் வவெங்கடைகாஜலபதிக்கு யசர
யவெண்டிய வதேகாளகளய உண்டியலில் யபகாட்டு
விட்டு வெருவெகார. ககாரணம் வவெங்கி அவெரகள
இந்தே நிறுவெனத்தின் ளசலண்ட் பகாரட்னர.
•••
அவெர வநருங்கிய நண்பர தேகான். இருபது வெருடைப்
பழைக்கம். இருவெரின் ஊரும் அருகருயக தேகான்
உளளைது.
கடைந்தே
ஆறு
வெருடைமைகாக
யவெளலயில்லகாமைல்
இருக்கின்றகார.
அவெர

மைளனவிக்குக் யககாவில் கட்டிக் கும்பிடைலகாம்.
அந்தே
அளைவுக்குப்
வபகாறுளமையகான
வபண்மைணளய யவெவறங்கும் ககாண முடியகாது.
இக்கட்டைகான சூழ்நிளலயில் கூடை இருப்பளதே
ளவெத்துச சமைகாளித்து விடுவெகார. குழைந்ளதேகள
வெளைரந்து விட்டைகாரகள. பளளி கல்லூரிக்குச
வசல்கின்றகாரகள. வெறுளமை என்ற வெகாரத்ளதே ஒரு
குடும்பத்தில்
என்னவவெல்லகாம்
வசய்யும்
என்பளதே அவெரகள வெகாழ்க்ளகயில் தேகான்
பகாரத்துக் வககாண்டிருக்கின்யறன்.
ஆனகால் நண்பர ககாளலயில் எழுந்தேவுடைன்
திவ்யமைகாகக் குளித்து முடித்து வநற்ற நிளறயப்
பட்ளடைளயப் யபகாட்டுக் வககாண்டு வவெளியய
கிளைம்பினகால் ஒவ்வவெகாரு யககாவிலகாக ஏற
இறங்கிக் வககாண்டிருப்பகார. பத்து மைண வெகாக்கில்
சிக்கியவெளன அளழைத்துக் வககாண்டு டைகாஸமைகாக்
களடைக்குச வசன்று விடுவெகார. ஒவ்வவெகாரு
முளறயும் பகாரக்கும் வபகாழுவதேல்லகாம் அவெர
யவெளலளயப் பற்ற ஞகாபகப்படுத்துயவென்.
உடைனடியகாக வெகாரத்ளதேகள வெந்து விழும்.
பகவெகான் பல்லகாக்குழி ஆட்டைம் நடைத்திக்

வககாண்டிருக்கின்றகார. சனி சயதிளசயில் என்ன
வசய்வெகாவரன்று
உங்களுக்குத்
வதேரியகாதேது
அல்ல? என்பகார. "அது தேகான் ககாளலயிலும்
மைகாளலயிலும் ஒவ்வவெகாரு யககாவிலகாக ஏற
இறங்கிக் வககாண்டிருக்கின்யறன்" என்பகார.
இளடைப்பட்டை
யநரத்தில்
கட்டுமைரமைகாய்
டைகாஸமைகாக்கில் யசளவெ வசய்து வககாண்டிருப்பகார.
•••
இவெரின் வெயது அறுபதுக்கு யமைல் இருக்கும்.
வமைல்லிய யதேகம். ஆனகால் களளையகான முகம்.
எவெரிடைமும் அநகாவெசியமைகாகப் யபச மைகாட்டைகார.
கடைளமையய கண். தேகானுண்டு தேன் யவெளலயுண்டு
என்கிற நிளலயில் இருப்பகார. நூறு சதேவிகிதேம்
யநரளமையகான மைனுஷி. நகான் அம்மைகா என்று தேகான்
அளழைப்யபன். நகான் பணபுரியும் நிறுவெனத்தில்
கூட்டிப் வபருக்கும் பணயில் இருக்கின்றகார. என்
அளறக்கு இவெர மைட்டும் உரிளமையுடைன் வெந்து
யபகாய்க் வககாண்டிருப்பகார.

எனக்குத்
யதேளவெயகான
ஒவ்வவெகான்றும்
இளடைவவெளி விட்டு வெந்து வககாண்யடையிருக்கும்.
பல சமையம் உரிளமையுடைன் "அளதே எடுத்துக்
குடித்து விட்டு யவெளலளயப் பகாருங்கயளைன்"
என்று அதேட்டுவெகார. எவெளரயும் குளற வசகால்ல
மைகாட்டைகார. வசன்ற வெகாரத்தில் பல நகாட்கள
நிளறயச யசகாரவெகாகயவெ வதேரிந்தேகார. ககாரணம்
யகட்டை யபகாது விரதேம் என்றகார. நகான்
யமைற்வககாண்டு எளதேயும் யகட்டுக் வககாளளை
விரும்பவில்ளல.
சில தினங்களுக்கு முன்பு மைதிய யவெளளையில்
பயந்து வககாண்யடை என் அருயக வெந்து "இரண்டு
நகாள லீவு யவெண்டும்" என்று யகட்டைகார. ஏன்?
என்று யகட்டை யபகாது வககாண்டைகாத்தேகா (இந்தேப்
பகுதியில் உளளை வபருமைகாநல்லூர என்ற ஊரில்
உளளை ககாளி யககாவிலில் வெருடைந்யதேகாறும் மிக
விமைரிளசயகாக நடைக்கும் தீ மிதித்தேல் )யககாவிலில்
வியசடைம் என்றகார.
"அதுக்வகன்ன ககாளலயில் யபகாய்க் கும்பிட்டு
விட்டு வெந்துடுங்க" என்யறன். "இல்ளல பூ
மிதிக்கின்யறன்" என்றகார.

சற்று குரளல உயரத்திச
வதேகாடைங்கியனன்.

சப்தேம்

யபகாடைத்

"ஏம்மைகா விளளையகாடுறயகா? புருஷன் இல்ளல.
கல்யகாணம்
வசய்து
ஒரு
வெருஷத்தில்
யபகாயிட்டைகாரு. குழைந்ளதே குட்டிகளும் இல்ளல.
அக்ககா வீட்டில் தேகான் இத்தேளன ககாலமும்
தேங்கியிருக்குயற? வெகாங்குற சம்பளைத்ளதேயும்
வசலவெழிப்பதில்ளல. இங்யக உங்களுக்கு எந்தேக்
குளறயுமில்ளல. இந்தே வெயசில் யபகாய்த் தீ
மீதிக்கியறன்னு
வசகால்கிறீரகள?
இது
யதேளவெயகா?" என்று வசகான்னது தேகான் தேகாமைதேம்
கரகரவவென்று கண்ணல் நீர வெழிய "நீங்க
எதுயவெண்டுமைகானகாலும் வசகால்லுங்கள. ஆனகால்
ஆத்தேகாவுக்குப் பூ மிதிக்கிற பற்ற மைட்டும் எதுவும்
வசகால்லகாதீரகள. யபகான வஜன்மைத்தியல நகான்
வசய்தே பகாவெவமைல்லகாம் இத்யதேகாடை யபகாயிடைனும்.
அது தேகான் என் ஆளச" என்றகார.

25 ஆன்மீகப்பற்றும் அடுத்தேவெர வசகாத்தும்?

நம் வெகாழ்க்ளகயில் நம்ளமை நகாயமை சமைகாதேகானம்
வசய்து வககாளளைப் பல வெகாரத்ளதேகள உண்டு.
அதில்
ஒன்று
தேகான்
"அடுத்தேவெரின்
நம்பிக்ளகளயப் புண்படுத்தே யவெண்டைகாம்" என்ற
வெகாக்கியமும்.
ஒரு மைனிதேனின் வெகாழ்க்ளகயில் ளவெத்திருக்கும்
நம்பிக்ளககள ஒன்றகா? இரண்டைகா?
மைதேம், இனம், வமைகாழி, சகாதி, ஊர எனப்
பலதேரப்பட்டை நம்பிக்ளககளளை விரும்பினகாலும்
விரும்பகாவிட்டைகாலும் நகாம் சமைந்து வககாண்யடை
தேகான் திரிய யவெண்டியுளளைது. அது யதேளவெயகா?
என்பளதே உணரவெதும் இல்ளல. அதேற்ககான
வெகாய்ப்புகளும்
நமைக்கில்ளல.
பகுத்தேறய
விரும்புவெதுமில்ளல. சரியகா? தேவெறகா? என்று கூடை
யயகாசிப்பதில்ளல. இந்தே வெகாரத்ளதேயய தேவெறு.

நம்ளமை யயகாசிக்க விடை விடுவெதில்ளல என்பது
தேகான் சரி.
நீ இந்தே மைதேத்தில் பிறந்துளளைகாய். இது தேகான் உன்
வதேய்வெம். இது தேகான் உன் பழைக்கவெழைக்கம்,
பண்பகாடு, கலகாசசகாரம் என்று யககாட்ளடை
உருவெகாக்கி சற்றலும் அகழிளயயும் உருவெகாக்கி
உளயளையய வெகாழ்ந்து உளயளையய மைரணத்தும்
யபகாய் விடுகின்யறகாம். உலக மைகாறுதேல்களளை
அறவெது இருக்கட்டும், ஊருக்கு அருயக நடைக்கும்
மைகாறுதேல்களளைக் கூடைக் கவெனிக்க முடியகாதே
அளைவுக்குச யசனம் கட்டிய விலங்கு யபகாலயவெ
நம் வெகாழ்க்ளக குறுகிய வெட்டைத்திற்குள உழைன்று
முடிந்தும் யபகாய்விடுகின்றது.
யககாவிலுக்குள வசன்றகாலும் முந்திக் வககாண்டு
முன்னகால்
நிற்கயவெ
விரும்புகின்யறகாம்.
உண்டியலில் ககாணக்ளக யபகாடும் யபகாயதே நகாம்
ளவெத்துளளை
ஆளசகளின்
வெரவு
வசலவு
அடிப்பளடையில்
கணக்குபுளளளையகாகச
வசயல்படுகின்யறகாம்.
யககாவிலுக்குள
பக்திமைகானகாகச வசல்லும் அளனவெரும் வவெளியய

வெரும் யபகாது சீளதே விரும்பிய மைகாயமைகாளன
யதேடுபவெரகளைகாகத்தேகான் வெருகின்றகாரகள.
களடைசியில் பக்தி என்பது பகல் யவெஷம் யபகால
மைகாறவிடுகின்றது.
நகாம்
ளவெத்துளளை
எல்லகாவிதேமைகான
நம்பிக்ளககளும் மைதேத்திலிருந்து வதேகாடைங்கி மைதே
நம்பிக்ளககளுக்குயளை
முடிந்து
யபகாயும்
விடுகின்றது. ஏன்? என்று யகட்கக்கூடைகாது? இது
எதேற்ககாக?
என்று
பகாரக்கக்கூடைகாது.
பகுத்தேறவுவெகாதி என்பயதே வகட்டைவெகாரத்ளதே
யபகாலயவெ பகாரக்கப்படுகின்றது.
நம்ளமை ஒதுக்கி விடைக்கூடும் என்ற அசசத்தில்
வெகாழ்பவெரகள தேகான் "ஊயரகாடு ஒத்து வெகாழ்" என்ற
பழைவமைகாழிளய நிளனவு படுத்திக் வககாண்யடை
இருக்கின்றகாரகள.
எளதேயும்
"ஆரகாய்சசி
மைனப்பகான்ளமையில் பகாரக்ககாயதே" என்பவெரகள
தேகான் "ஒவ்வவெகாரு விளனக்கும் சமைமைகான எதிர
விளனயுண்டு" என்பளதே மைறந்து யபகாய்
விடுகின்றகாரகள.
இது
விஞ்ஞகான
விதி
மைட்டுமைல்ல. ஒவ்வவெகாரு தேனி மைனிதேரகளின்

வெகாழ்க்ளகயயகாடு
சூத்திரமும் கூடை.

பின்னிப்

பிளணந்தே

ஒன்ளறப்பற்ற அறயகாதே யபகாது தேகான் ஆதேங்கம்
அதிகமைகாக உருவெகாகின்றது. இந்தே ஆதேங்கம் தேகான்
ககாலப்யபகாக்கில் ஒவ்வவெகாரு மைனிதேரகளுக்குக்
கழிவிரக்கத்ளதே உருவெகாக்கி ஏக்கத்ளதே மைட்டும்
சமைந்து
வெகாழும்
மைனிதேரகளைகாக
மைகாற்ற
விடுகின்றது. அவெனின் சக்திளய அவெனகால்
உணர முடியகாதே யபகாது எளிதேகாக "எல்லகாயமை
விதிக்குள அடைக்கம்" என்பதேகான யயகாசளனயில்
யபகாய் முடிந்து விடுகின்றது.
'முயற்சித்யதேன் ளககூடைவில்ளல' என்பதேற்கும்
'விதியிருந்தேகால் அது நடைக்கும்' என்பதேற்கும்
உண்டைகான வித்தியகாசங்களளை உங்களைகால் புரிந்து
வககாளளை முடிந்தேகால் ஆன்மீகத்தின் ஆதேகார
பலத்ளதேப் பற்ற உணர முடியும்.
வெயதேகாகி விட்டைது. உடைம்பு ஒத்துளழைக்கவில்ளல
என்பதில் இரண்டு அரத்தேம் உண்டு என்பளதே
எப்யபகாதும் நகாம் மைறந்து விடைக்கூடைகாது. உடைல்
உறுப்புகள
ககாலப்யபகாக்கில்
அதேன்

வீரியத்தேன்ளமைளய இழைப்பவதேன்பது இயற்ளக
விதி.
ஆனகால்
இளைளமையில்
யபகாட்டை
ஆட்டைத்தினகால்
உறுப்புகள
அந்தேரபல்டி
அடித்துச சத்தியகிரகம் வசய்யும் யபகாது தேகான்
ஒவ்வவெகாருவெருக்கும் இந்தே ஆன்மீக ஞகானயமை
பிறக்கின்றது.
அதேகாவெது நகான் திருந்தி வெகாழை விரும்புகின்யறன்.
ஆனகால் என் மைனளதே அடைக்க முடியவில்ளல.
அதேற்கு ஒரு சகாய்வு யதேளவெ என்கிற ரீதியில் தேகான்
பலருக்கும் இந்தே ஆன்மீகம் அருமைருந்தேகாக
உளளைது.
"உலகத்தில் உளளை அளனத்தும் மைகாளய. எதேன்
யமைலும் ஆளச ளவெக்ககாயதே" என்று தேகான் உலகில்
உளளை அளனத்து மைதேத் தேத்துவெமும் இறுதியகாகச
வசகால்கின்றது. ஒரு யவெளளை அப்படியய மைனிதே
இனம் யயகாசித்திருந்தேகால் மின்சகாரம் இல்லகாதே
வெகாழ்க்ளக
அளமைந்திருக்கும்.
வதேகாடைர
ளபத்தியமைகாக
இருக்கிறகாயளை
என்று
சம்சகாரத்ளதேத் திட்டை யவெண்டிய அவெசியம்
வெந்திருக்ககாது. கணனிளய கண்டுபிடிக்ககாமைல்
இருந்திருந்தேகால் இன்று இந்தேக் 'கடைவுள

ஆரகாய்சசி' வதேகாடைங்கியிருக்ககாது. இந்தே வெரிகளளை
வெகாசித்திருக்க
முடியகாது.
கல்வியறவு
வெளைரந்திருக்ககாது. 'கண்டைவெர விண்டிலர' என்ற
வசகால்லும் யபகாயதே "அவதேல்லகாம் சரிப்பகா
அதுக்குக்
வககாஞ்சம்
அரத்தேத்ளதேயும்
வசகால்லிட்டு
யபகா"
என்கிற
ளதேரியம்
பிறந்திருக்ககாது.
மைனிதேரகளின் ஆளசகள ஒவ்வவெகாரு சமையத்திலும்
அவெளன அடுத்தேக் கட்டைத்திற்கு நகரத்தியது.
உளழைக்கத் வதேகாடைங்கினகாரகள. யதேகால்விக்கு
நகாயமை ககாரணம் என்று உணரந்து யமைலும்
உளழைத்துக்
வககாண்யடையிருந்தேகாரகள.
ஆக்கப்பூரவெ கண்டுபிடிப்புகள அடுத்தேடுத்து வெர
வமைகாத்தே சமூகத்தின் யவெகமும் நகான்கு ககால்
பகாய்சசலில் பயணக்கத் வதேகாடைங்கியது.
எந்தே விஞ்ஞகானிகளும் கடைவுளளைப் பற்ற
யயகாசிக்கவில்ளல என்பளதே விடை அதேளனப்
பற்ற
நிளனத்துப்
பகாரக்க
யநரமும்
இருக்கவில்ளல.
லட்சக்கணக்ககான
சிந்தேளனகளின்
வசயல்பகாடுகளின்
இன்று
உலகம் முழுக்க உளளை 700 மில்லியன்

ஜனத்வதேகாளகளய
வெகாழை
ளவெத்துக்
வககாண்டிருக்கின்றது.
பல
வெசதிகளளைத்
தேந்துளளைது. 'வெகாழ்க்ளக என்பது அழைககானது'
என்பளதே உணரவும் ளவெத்துளளைது.
விஞ்ஞகானிகள
கடைவுளளைப்
பற்ற
நிளனக்கவில்ளலயய
தேவிர
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
மைதேவெகாதிகள
நிளனக்க
யவெண்டிய
கடைவுளகளளைத்
தேவிர
மைற்ற
அளனத்ளதேயும்
நிளனத்தேகாரகள.
தேங்கள
ஆளுளமைக்குள தேகான் அளனத்தும் இருக்க
யவெண்டும்
என்று
கருதினகாரகள.
அது
வதேகாடைரபகான
யவெளலகளளை
மைட்டுயமை
வசய்தேகாரகள. அக்கிரமைங்கள மைட்டும் நின்றயதே
இல்ளல. கல்லடி வககாடுத்தேகாரகள. கழுவில்
ஏற்றனகாரகள. உண்ளமைகளளை வவெளியய வெரகாதே
அளைவுக்கு உக்கிரமைகாகச வசயல்பட்டைகாரகள.
களடைசியில்
"பகாவெத்ளதேச
சமைப்பவெரகயளை
என்னிடைம்
வெகாருங்கள"
என்று
மைதேப்
யபகாரளவெளயப்
யபகாரத்திக்
வககாண்டு
பரிதேகாபமைகாகக் கூவினகாரகள. உன் விதிப் பயன்
மைகாறும்
என்றகாரகள.
பகாரத்துப்
பகாரத்து

ஒவ்வவெகான்ளறயும் மைகாற்ற முயற்சித்தேகாரகள.
ஆனகால் திறந்தே அளணளயக் ளக ளவெத்துத்
தேடுக்க முடியுமைகா?
மைதேவெகாதேத்ளதே இன்று மைகாரக்வகட்டிங் வசய்து
வெளைரக்கும் அளைவிற்கு மைகாறயுளளைது. ஆனகால்
விஞ்ஞகானக்
கண்டுபிடிப்புகள
ஒவ்வவெகான்ளறயும்
மைக்கள
யதேடிப்யபகாய்
வெகாங்கிக் வககாளளும் அளைவிற்கு நகாளுக்கு நகாள
வபருகிக்
வககாண்யடையிருக்கின்றது.
வெகாழ்க்ளகளய
யநசிப்பவெரகள
வெசதிளய
விரும்புகின்றகாரகள. இந்தே வெசதிகள வககாடுத்தே
ளதேரியத்தில் தேகான் 'சிறப்புத் தேரிசனம்' என்ற
வபயரில் நகானும் ஆன்மீகவெகாதிதேகான் என்று
திருப்திப்பட்டுக் வககாளகின்றகாரகள.
ஒருவென் எந்தே நகாட்டில் எந்தேச சூழ்நிளலயில்
வெகாழ்கின்றகாயனகா, அதேற்யகற்றகாற் யபகால அவென்
உடைலும் மைகாற்றம் வபறுகின்றது. இது இயற்ளக
உருவெகாக்கிய வபகாதுவெகான விதி. ஆனகால் ஒருவென்
எங்கு வெகாழ்ந்தேகாலும் அவெனிடைம் உளளை ஆதேகார
பயவமைன்பது 'அப்பகாற்பட்டை ஏயதேகாவவெகான்று

இருக்கின்றது' என்பதேகாக அவென் மைனம் நம்பத்
வதேகாடைங்குகின்றது.
அப்யபகாது தேகான் ஆன்மீகம் விஸவெரூபம்
எடுக்கின்றது. வெணங்கும் வபகாருட்கள மைகாறலகாம்.
வெழிபகாட்டுத் தேன்ளமை கூடை யவெறுபட்டைதேகாக
இருக்கலகாம். ஆனகாலும் அவெனுக்குள இருக்கும்
ஆதேகார பயம் மைட்டும் சகாவின் களடைசி வநகாடி
வெளரக்கும் வதேகாடைருகின்றது. ஒரு மைனிதேனின்
பயம் விலக அவென் பகாரக்கும் பகாரளவெகள
நிளறயயவெ முக்கியம். எளதேயும் உணர மைறுக்கும்
குருடைனிடைம் யபகாய் எந்தேப் பகாரளவெளய
உங்களைகால் உணரத்தே முடியும்?
'பலவெற்ளற உன்னகால் உணர முடியகாது'? என்று
வசகால்லியய தேன்ளன உணர மைறுக்கும் மைனிதே
கும்பளல மைதேவெகாதிகள வெளைரத்தேகாரகள.
அப்படித்தேகான் வெளைரக்கவும் விரும்புகின்றகாரகள.
உருவெகாக்கப்பட்டை மைதேக் வககாளளககளில் இளடைச
வசகாருகலகாக ஒவ்வவெகாரு ககாலகட்டைத்திலும்
ஒவ்வவெகான்ளறயும் புகுத்திக் வககாண்யடை வெர

இன்று எது உண்ளமையகான ஆன்மீகம் என்ற
யகளவிக்குறயில் வெந்து நிற்கின்றது?
வெகாழும்
யபகாது
மைற்றவெரகளளை
வெளதேப்பவெரகளளைப் பகாரத்து அவென் முன்
வஜன்மை
பலனகால்
இன்று
அரசகாட்சி
வசய்கின்றகான் என்கிறகாரகள. வெளதேபட்டுத்
துடித்துக் வககாண்டிருப்பவெரகளும் அளதேயய
தேகான் வசகால்கின்றகாரகள?
உணர மைறுப்பவெனின் தேவெறகா?
வதேரியகாதேவெனின் குளறயகா?

உணரயவெ

எங்யக வெந்து முடிந்துளளைது?
அழியப் யபகாகும் உடைம்ளப நிளனப்பளதே விடைச
யசரத்து விடைத் துடிக்கும் வசகாத்தின் யமைல்
பற்றுதேல் உருவெகாகி உளளைது. படைபடைப்பு என்பது
இயல்பகான குணமைகாக மைகாறயுளளைது. அறவநறகள
அவெசியமில்ளல
என்ற
எண்ணத்ளதே
உருவெகாக்கியுளளைது. பகாவெமைன்னிப்பு மூலம் சமைன்
வசய்து
விடைலகாம்
என்ற
நம்பிக்ளகளய
வெளைரத்துளளைது. நகாம் வெகாழ்வெதேற்ககாக என்ன

யவெண்டுமைகானகாலும்
வசய்யலகாம்
என்கிற
அளைவுக்கு
நகாகரிகம்
கற்றுத்
தேந்துளளைது.
இளிசசவெகாய்த்தேனமைகாக
இருக்ககாயதே
என்று
அறவுளர வசகால்லும் அளைவிற்கு மைகாறயுளளைது.
ஆன்மீகத்ளதேப் பற்ற அதேன் வமைகாத்தே கூறுகளளைப்
பற்ற அதேன் தேன்ளமைகளளைப் பற்ற நகாம்
வதேரிந்திருக்க
யவெண்டிய
அவெசியமில்ளல.
கடைவுள இருக்கின்றகாரகா? இல்ளலயகா? யபகான்ற
ஆரகாய்சசி கூடைத் யதேளவெயில்ளல. அவெர எங்கு
யவெண்டுமைகானகாலும்
இருந்து
விட்டுப்
யபகாகட்டும். நீங்கள வெணங்கித்தேகான் தீர
யவெண்டும் என்ற கட்டைளளை பிறப்பிக்க அவெர
அரசியல்வெகாதி அல்ல.
சகாஸதிர சம்பிரதேகாயங்கள எளதேயும் அவெர
யகட்கவில்ளல.
இந்தே
உளடையில்
தேகான்
வெரயவெண்டும் என்று வசகால்வெதேற்கு அவெர
தேனியகார கல்விக்கூடைம் நடைத்தும் நபர அல்ல.
அண்டைகா
நிளறய
பகாளலக்
வககாண்டு
ஊற்றனகாலும்,
அல்வெகா
யபகான்ற
பட்சணங்களளைப் பளடைத்தேகாலும் அவெர மையங்க
அளமைதிப்பளடை நகாயகன் அல்ல. உங்கள பகாவெக்

கணக்ளக பட்டியலிடை மைடிக்கணனி
ளவெத்திருப்பதேகாகத் வதேரியவில்ளல.

ஏதும்

ஆனகால் உங்கள மைனதில் ஒவ்வவெகான்றுக்கும்
வதேகாடைக்கம் இருப்பளதேப் யபகால முடிவும் உண்டு
என்பளதேயும்,
எதிரவிளன
எப்யபகாது
யவெண்டுமைகானகாலும் தேகாக்கும் என்பளதேயகாவெது
புரிந்திருக்க வதேரிய யவெண்டும். குறப்பகாக
உங்களளை நீங்கயளை அறந்திருக்க யவெண்டும்.
உங்களின்
அளைவெற்ற
சக்திளய
உணரத்
வதேரிந்திருக்க யவெண்டும்.
"முடிவில்லகாதே முயற்சிக்கு ஒரு நகாள கூலி
கிளடைத்யதே தீரும்" என்ற எண்ணம் உளளைத்தில்
உருவெகாகி இருக்க யவெண்டும். அப்படியய
கிளடைக்ககாதே யபகாதும் கூடை என் கடைளமைளய
சரியகாகத் தேகான் வசய்துளயளைன் என்ற சய
நிரணயத்தில் கம்பீரமைகாக வெகாழைக் கற்று இருக்க
யவெண்டும்.
குறப்பகாக
வமைய்யியல்
ஆன்மீகத்ளதேயகாவெது
புரிந்து
ளவெத்திருக்க
யவெண்டும் என்பயதே என் விருப்பம்.

ஒவ்வவெகாருவெரும் தேனது ஒரு நகாள வெகாழ்க்ளகளய
எத்தேளனப்
யபரகள
உணரந்து
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கின்றகாரகள
என்பளதே
இந்தேச
சமையத்தில் யயகாசித்துப் பகாருங்கயளைன்.
இரவில் தூங்கத் வதேகாடைங்கும் வெளரயிலும் தேகான்
உங்கள ஆளச, ககாமைம், குயரகாதேம், வென்மைம்,
வபகாறகாளமை,
எரிசசல்
யபகான்றவெரகள
பங்ககாளிகளைகாகப் பல் இளித்துக் வககாண்டு
உங்களுடைன் தேகான் இருக்கின்றகாரகள. ஆழ்ந்தே
தூக்கத்தில் உங்களின் உயிர எங்யக இருக்கும்?
அந்தேரத்திலகா? ஆள அரவெமைற்ற இடைத்திலகா?
ககாளலயில் விழிப்பு வெந்தேகால் மைட்டுயமை நீங்கள
உயிருடைன் இருக்கின்றீரகள என்று அரத்தேம்.
பகாதித் தூக்கத்தியல பரயதேசம் யபகானவெரகளளைப்
பற்றக் யகளவிப்பட்டு இருக்கின்யறகாம் தேகாயன?
ஆனகால் நகாம் தினந்யதேகாறும் பயத்துடைன் தேகான்
படுக்கச வசல்கின்யறகாமைகா? அடுத்தே நகாள
ஆட்ளடைளயப் யபகாடும் கணக்யககாடு தேகாயன
தூங்கச வசல்கின்யறகாம்.

ககாளலயில்
வதேகாடைங்கும்
வெகாரத்ளதேகயளை
இன்னமும்
ககாபி
யபகாடைளலயகா?
என்று
எரிசசலுடைன் மைளனவிளயப் யபசத் வதேகாடைங்க
உளயளையிருக்கும் வென்மைம் வெளைரத் வதேகாடைங்க
வெகாழை வெந்தேவெளளை மைதிக்கத் வதேரியகாதேவென்
களடைப்பிடிக்கும் ஆன்மீகம் எளதேக் கற்றுக்
வககாடுக்கும்? குழைந்ளதேகளளை வககாண்டைகாடைத்
வதேரியகாதேவென் சிளலகள யமைல் வககாண்டு யபகாய்
வககாட்டும் பகாளலயும் யதேளனயும் ஆண்டைவென்
மைட்டுமைல்ல? நக்கிக்குடிக்கும் நகாய் கூடை சிந்தேகாது.
இளதேத்தேகான் இந்தே உலகில் வெகாழ்ந்தே சித்தேரகளும்,
ஞகானிகளும் நமைக்கு உணரத்தினகாரகள. உடைம்ளப
யககாவிலகாகக்
கருதினகாரகள.
மைனளதேத்
வதேய்வெமைகாக மைகாற்றனகாரகள. தேன்ளன உணரவெயதே
ஆன்மீகம் என்றகாரகள. உண்ளமை எது? வபகாய்
எது? என்பளதே அளடையகாளைம் ககாட்டினகாரகள.
அளதே உங்களைகால் உணரத் வதேரியகாவிட்டைகால்
ஆன்மீகத்தின் மீது தேவெறல்ல. நீங்கள வெளைரத்துக்
வககாண்டுளளை
தேகுதியற்ற
ஆளசயய
ககாரணவமைன்பளதே உணரந்து வககாளளைவும்.
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சில மைகாதேங்களுக்கு முன்பு அளழைத்தே நண்பரின்
உளரயகாடைலில் முக்கியக் யகளவிளயக் யகட்டு
இருந்தேகார. நீங்கள யகார?
தேமிழைர யதேசியம் ஆதேரவெகாளைரகா?
ஹிந்து மைதே எதிரப்பகாளைரகா?
சகாதிளய மைளறமுகமைகாக ஆதேரிப்பவெரகா?
இன்று மைற்வறகாரு நண்பருடைன் உளரயகாடும்
யபகாது எனக்குள யகட்டுக் வககாண்டை விளடை
வதேரியகாதே யகளவிகளுக்குச சில வவெளிசசம்
உருவெகானது.
தேமிழைரகளுக்ககான யதேசியம் என்பது வவெறும்
வெகாரத்ளதேகளைகாகக் களடைசி வெளர வெகாழும். அது
எழுத்தேகாக,
விமைரசனத்துக்குரியதேகாக,
வெகாரத்ளதேகளைகாக மைட்டுயமை வெகாழும். ககாரணம்

தேகுதியகான தேளலளமைப்பண்பு உளளைவெரகள
இங்யக எவெரும் இல்ளல. எதிரககாலத்தில்
உருவெகாகக்கூடுமைகா? என்பது பற்ற எனக்கு
எவ்விதே எண்ணமும் இல்ளல. இனி வெரும்
ககாலங்களின் வககாளளககளளை முன்னிறுத்தி
அரசியல் களைங்கள வசயல்படை வெகாய்ப்பில்ளல.
இளதே
வெகாசிக்கும்
யபகாது
உங்களுக்குள
யதேகான்றும் எரிசசளல என்னகால் உணரந்து
வககாளளை முடிகின்றது. ககாரணம் வதேகாழில் நுட்ப
வெளைரசசி என்பது நீங்களும் நகானும் நிளனத்யதே
பகாரத்திரகாதே அத்தேளன தேளைங்களளை உளடைத்துக்
வககாண்யடை
வெருகின்றது.
என்ளனப்
வபகாறுத்தேவெளரயிலும்
தேமிழ்நகாடு
என்பது
இந்தியகாவில் ஒட்டை ளவெக்கப்பட்டுளளை ஒன்று.
வடைல்லியின் பகாரளவெயில் வதேகாடைக்கம் முதேல்
இன்று வெளரயிலும் ஏன் நகாளளைக்குக்கூடைக்
கண்ணல் விழுந்தே தூசி யபகால எரிசசல்
தேரக்கூடிய சமைகாசசகாரம்.
எந்தே உரிளமைளயப் பற்றப் யபசக்கூடைகாது.
யபசபவெரகளளை அவெரகளின் பலவீனத்ளதேப்
பயன்படுத்தி அளமைதியகாக்கிவிடுவெகாரகள. அது

தேகான் வதேகாடைக்கம் முதேல் நடைந்து வெருகின்றது.
ககாரணம் பணம் என்ற பலவீன அடிப்பளடையில்
இங்யக எவெரும் எளதேப்பற்றயும் குரல் எழுப்பத்
தேகுதியில்லகாதேவெரகளைகாக இருக்கும் வெளரயிலும்
நகாம் வெகாழும் வெளரயிலும் கற்பளனகளளை
மைனதில் ளவெத்துக் வககாண்டு நம் எல்ளலக்
யககாடுகளளைப் புரிந்து வககாண்டு வெகாழ்ந்து இறந்து
விடுயவெகாம் என்பயதே எதேகாரத்தேம்.
மைகாற்றங்கள உருவெகாகும். நகாம் அப்யபகாது இங்யக
இருக்கப் யபகாவெதில்ளல. ககாலம் தீரமைகானித்துளளை
கணக்கு வெழைக்குகளளை முடிவுக்குக் வககாண்டு வெர
நகாம் யகார?
மைதேம் என்பதேளன முதேலில் வவெறுத்யதேன். ககால
மைகாற்றத்தில் விரும்பியனன். மைறுபடியும் மைகாற்றம்
நிகழ்ந்தேது. இப்யபகாது வவெறுக்கவும் இல்ளல.
விரும்பவும்
இல்ளல.
அதேளனப்
பகாரளவெயகாளைரகாகப் பகாரக்கும் பக்குவெம் வெந்து
விட்டைது.
எனக்ககான அளடையகாளைம் நகான் உருவெகாக்கியது
இல்ளல. பிறக்கும் யபகாது அது ஒட்டி

ளவெக்கப்பட்டு இதுயவெ இன்று வெளரயிலும்
வதேகாடைரந்து வெந்து வககாண்டிருக்கின்றது. அதேளன
மைகாற்றவும்
முடியகாது.
மைகாற்றவும்
விரும்பவில்ளல. அதேளனப் பற்ற யயகாசிக்க
யவெண்டிய அவெசியமும் இல்ளல. எனக்ககான
சமூக வெகாழ்க்ளகயில் என் யதேடைலில் மைதேம் சகாரந்தே
விசயங்கள இல்ளல என்பது தேகான் என்
வெளைரசசியின் அளடையகாளைமைகாகக் கருதுகின்யறன்.
நகான் பணபுரியும் நிறுவென நிகழ்சசிகள, உறவுக்
கூட்டைங்களின் முக்கிய நிகழ்வுகள யபகான்ற
எல்லகா நிகழ்வுகளில் பங்யகற்கும் யபகாது ஒரு
யவெடிக்ளகயகாளைனகாக
என்ளனக்
கருதிக்வககாளகியறன்.
என் புத்திக்கு அப்பகாற்பட்டு, என் தேனிப்பட்டை
திறளமைகளளைத் தேகாண்டி ககால மைகாற்றம் என்ளன
யவெறு பகாளதேக்கு நகரத்திச வசல்லும் யபகாது, மைன
ஆறுதேல் யதேளவெப்படும் யபகாது யதேளவெப்படும்
வதேய்வெ நம்பிக்ளககள (அல்லது) பிரபஞ்ச சக்தி
(அல்லது) ஏயதேகாவவெகாரு அப்பகாற்பட்டை சக்தி
ஏயதேகாவவெகான்று நம்ளமை இயக்குகின்றது என்று
உறுதியகாக நம்புகியறன்.

அதேளன மைதேம் என்ற குறுகிய வெட்டைத்திற்குள
வககாண்டு வெர விரும்புவெதில்ளல.
மைதேம் எனக்கு எதேளனயும் கற்றுத் தேரவில்ளல.
அதில் இருந்து கற்றுக் வககாளளை ஒன்றுயமை
இல்ளல என்பது தேகான் என் தேனிப்பட்டை கருத்து.
சமூகம் தேகான் என்ளன வெழிநடைத்துகின்றது.
நல்லது வகட்டைதும் கலந்து நிளறந்தே இந்தே
மைனிதேக்கூட்டைம்
தேகான்
மைகாற்றத்ளதே
உருவெகாக்குகின்றகாரகள. பகாடைங்களளை உளயளை
இருந்து எடுக்ககாமைல் புரகாண, இதிககாசங்களளை
யநகாண்டி வநகாங்வகடுப்பது என்பது வெகாழ்வின்
களடைசிக் ககாலகட்டைத்தில் வசயல்படை முடியுமைகால்
இருக்கும் யபகாது யவெண்டுவமைன்றகால் மைன
அளமைதிக்கு எடுத்துக்வககாளளைலகாயமை என்யபன்.
வசயல்படை வெகாய்ப்பு இருக்கும் அத்தேளன
தேளைங்களிலும்
ஏன்
நம்மைகால்
வசயல்படை
முடிவெதில்ளல? நமைக்ககான சிந்தேளன என்பது
மைகாறக் வககாண்யடை இருப்பது? அதேளன ஏன் நகாம்
மைகாற்றமைகாக எடுத்துக் வககாளளைக்கூடைகாது? நகாளளைய
நமைது மைகாற்றத்ளதேப் பற்ற நகாம் யயகாசிப்பளதேப்

விடை இன்ளறய ஒரு நகாள கடைளமைளய நகாம்
சரியகாகச வசய்துவிடைலகாயமை?
"மைனிதேன் என்பவென் மைகத்தேகான சல்லிப்பயல்"
என்பது அடிப்பளடை ஆதேகாரம். இவெரகளளைத்தேகான்
நகாம் ளகயகாளை யவெண்டும். இவெரகளிடைம் தேகான்
நகாம் கற்றுக் வககாளளை யவெண்டும். இவெரகள
உருவெகாக்கும் மைகாயவெளல தேகான் மைதேம் என்ற
அளடையகாளைத்ளதே
உருவெகாக்குகின்றது.
யதேளவெப்படும் யநரத்தில் யதேளவெப்படுகின்றளதே
எடுத்துக் வககாளயவெகாம். அதேற்ககாக அது தேகான் நம்
முக்கியத் யதேளவெ என்பளதே முட்டைகாளதேனமைகாகக்
வககாளளகளய விட்டு வவெளியய வெந்து நின்று
வெகாழ்ந்து பகாரக்கலகாயமை?
சகாதீய அளடையகாளைம் என்பது நவீன வதேகாழில்
நுட்ப வெளைரசசியில் அழிந்து யபகாய் விடும் என்று
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளரயிலும்
உறுதியகாக
நம்பியனன்.
ஆனகால்
இன்று
பிரமைகாண்டைமைகாக விஸவெரூபம் யபகால வெளைரந்து
வெருகின்றது. பலரும் அதேளன வெளைரக்கயவெ
விரும்புகின்றகாரகள.
மைகத்தேகான
ஆசசரியம்
என்னவவென்றகால் உயரகல்வி கற்றவெரகள, புலம்

வபயரந்து பல இன மைக்களுடைன் வெகாழ்பவெரகள,
அதீதே திறளமை வககாண்டைவெரகள என்று அத்தேளன
யபரகளும் இதேளன விட்டு வவெளியய வெர
விரும்புவெதில்ளல என்பதேளன கடைந்தே சில
ஆண்டுகளைகாகக் கவெனித்து வெருகின்யறன்.
சற்றுப் பயமைகாக உளளைது. வநருங்கிய நட்பு
உளடைபட்டு
விடுயமைகா
?
என்று
யயகாசித்துளயளைன். மைகாற்றுக் கருத்து என்பதேளனக்
கூடைத் தேனிப்பகாரளவெயகாகப் பகாரக்க இங்யக
யகாரும் தேயகாரகாக இல்ளல. இதேற்குப் பின்னகால்
உரிளமைகள
என்வறகாரு
வெகாரத்ளதேகளளைக்
வககாண்டு வெந்து நிறுத்துகின்றகாரகள. நீ சகாதிளய
ளவெத்துத் தேகாயன உனக்ககான உரிளமைளயப்
வபற்றகாய்? உன் குழைந்ளதேகளும் அதேன் வெழியய
தேகாயன கல்லூரிக்குச வசல்லப் யபகாகின்றகாரகள?
அனுபவிக்கும் யபகாது ஆரத்தேழுவி விட்டு
இப்யபகாது அடை அசிங்கயமை? என்று ஏன்
வசகால்கிறகாய்? இது யபகான்ற பல யகளவிகள
என்ளனத் தேகாக்குகின்றது,
சகாதியப்
பகாரளவெயில்
பிரகாமைணரகளளை
ளமையப்படுத்தி வெந்தே ஒவ்வவெகாரு யகளவிகளும்

இன்று வெலுவிழைந்து யபகாய்விட்டைது. ஆனகால்
நம்மைவெரகள இன்னமும் அதேளனக் வகட்டியகாகப்
பிடித்துத் வதேகாங்கிக் வககாண்டிருக்கின்றகாரகள.
இளடை நிளல சகாதி என்று ஆதிக்கம் வசலுத்தே
வதேகாடைங்கினகாரகயளைகா அப்வபகாழுயதே நியயகா
பிரகாமின் (நவெ பகாரப்பனரகள) என்வறகாரு புதிய
கூட்டைம் உருவெகாக்கத் வதேகாடைங்கியது. இந்தேக்
கூட்டைம்
தேகான்
இன்று
சகாதிளய
வெளைரக்கின்றகாரகள. வெளைரக்க விரும்புகின்றகாரகள.
அதேன் மூலம் கிளடைக்க யவெண்டிய ஆதேகாயத்ளதே
அறுவெளடை
வசய்கின்றகாரகள.
அரசியல்,
ஆன்மீகம், களல, இலக்கியம் என்று அத்தேளன
தேளைங்களிலும்
இது
தேகான்
நடைந்து
வககாண்டிருக்கின்றது.
இது எப்யபகாது மைகாறும் என்பதேளன என்னகால்
யூகிக்க முடியவில்ளல.
ஆனகால்
தேனக்ககான
ஒரு
அளடையகாளைம்
என்பதேளன
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
ஒவ்வவெகாரு சமூகமும் உருவெகாக்கி வெந்தேது. இன்று
அதில் ஆட்டைம் ககாணத் வதேகாடைங்கி விட்டைது.

இவெர ஆசிரியர, இவெர தேளலவெர, இவெர நடிகர,
இவெர எழுத்தேகாளைர என்ற மைகாயப் பிம்பம்
உளடைபட்டு விட்டைது. வதேகாழில் நுட்ப வெளைரசசி
அளனத்ளதேயும் உளடைத்துப் யபகாட்டு விட்டைது.
யகார
யவெண்டுமைகானகாலும்,
எங்கிருந்து
யவெண்டுமைகானகாலும் வெரலகாம் என்கிற நிளலளய
உருவெகாக்கி உளளைது. இதேன் ககாரணமைகாகப்
பலருக்கும் நடுக்கம் உருவெகாகின்றது. என்
இடைத்ளதே இவெர பிடித்து விடுவெகாயரகா? என்ற
இளடைவிடைகாதே
யபகாரகாட்டைத்தில் சகாதீயத்ளதே
உளயளை வககாண்டு வெருகின்றகாரகள. அரசியலில்
வதேகாடைங்கும் இந்தே வவெடிகுண்டு சமைகாசசகாரம்
படிப்படியகாகக் யககாவில் வெளரக்கும் வெந்து
நிற்கின்றது.
எனக்ககான யதேளவெளய எந்தேத் வதேய்வெங்களும்
வெந்து வசய்யப் யபகாவெதில்ளல. எனக்ககான
அங்கீககாரத்ளதே என் சகாதி தேரப்யபகாவெதில்ளல.
அப்படியய வதேகாடைக்கத்தில் தேந்தேகாலும் அளதேத்
தேக்க ளவெத்துக் வககாளளைத் வதேகாடைரந்து அந்தேச
சகாதிய
அளடையகாளைம்
ககாப்பகாற்றத்
தேரப்
யபகாவெதில்ளல. என் இருப்பு என்பதும் எனக்குத்

யதேளவெப்படும்அங்கீககாரம்
என்பது
என்
திறளமைகளின் அடிப்பளடையில், நகான் இந்தே
வெகாழ்க்ளகளயப் புரிந்து வககாண்டு ளகயகாளவெதேன்
அடிப்பளடையில் தேகான் உருவெகாகும்.
இந்தே எதேகாரத்தேத்ளதேப் புரிந்து வககாண்டைவென்
எவெயனகா அவெனுக்கு எந்தே அளடையகாளைமும்
யதேளவெப்படைகாது.

27 பத்து யகளவிகள

1.உங்களுளடைய
100 ஆவெது
பிறந்தேநகாளளை
எப்படிக் வககாண்டைகாடை விரும்புகிறீரகள?
நகான் அப்யபகாது பத்தேகாம் வெகுப்புப் படித்துக்
வககாண்டிருந்யதேன். தேகாத்தேகா (அப்பகாவின் அப்பகா)
பளழைய வீட்டில் இருந்தேகார. நகாங்கள ஊருக்குள
அப்யபகாது
கட்டியிருந்தே
புது
வீட்டில்
இருந்யதேகாம்.
தேகாத்தேகாவிற்குத்
தினந்யதேகாறும்
இனிப்பு மைற்றும் ககார வெளககளளைக் வககாண்டு
யபகாய்க்
வககாடுக்க
யவெண்டியது
என்
வபகாறுப்பகாக இருந்தேது. ஒரு தேடைளவெ நகான்
வசன்ற யபகாது அவெருக்கு மைருத்துவெம் பகாரத்துக்
வககாண்டிருந்தே நகாட்டு ளவெத்தியர அவெருடைன்
யபசிக் வககாண்டிருந்தேகார. நகான் அந்தேச சமையத்தில்
உளயளை நுளழைந்யதேன்.
"டைகாக்டைர
இப்யபகாவதேல்லகாம்
என்னகால்
சகாப்பிடையவெ
முடியவில்ளல"
என்று
அங்கலகாய்ப்புடைன்
வசகால்லிக்
வககாண்யடை

சூடைகான பதிவனட்டைகாவெது இட்லிளயத் தேகாத்தேகா
உளயளை தேளளிக் வககாண்டிருந்தேகார.
கூடையவெ அம்மியில் அளரத்தே மிளைககாய், வசக்கில்
ஆட்டைப்பட்டை நல்வலண்வணய் யசரத்து குழைப்பி
உளயளை தேளளிக் வககாண்டிருந்தேகார. மைருத்துவெர
சிரித்துக் வககாண்யடை வவெளியய வசன்ற ககாட்சி
இன்று மைனதில் நிழைலகாடுகின்றது. அப்யபகாது
தேகாத்தேகாவின் வெயது 84. அயதே யபகால அப்பகா
இறந்தே யபகாது வெயது 69. அப்பனுக்குத் தேப்பகாதே
பிளளளை யபகாலத்தேகான் இருந்தேகார. சகாப்பகாடு யமைல்
தீரகா ஆரவெம் வககாண்டை எனக்கும் இவெரகளளைப்
யபகால வெகாழ்ந்து விடைத்தேகான் ஆளச. ஆனகால்
கடைந்தே 14 வெருடைங்களைகாக உணவு முதேல் என்
அளனத்து
பழைக்கவெழைக்கங்களளை
மைகாற்றக்
வககாண்டு உடைல் ஆயரகாக்கியத்தில் கவெனம்
வசலுத்தி
மைருந்துவெம்
யதேளவெப்படைகாதே
ஆயரகாக்கிய வெகாழ்க்ளக வெகாழ்ந்து வெருகின்யறன்.
'பதின்மை வெயளதே' வெளைரும் குழைந்ளதேகளுக்கு
பிரசசளனயகான ககாலம் என்கிறகாரகள. இளதேப்
யபகாலயவெ ஒவ்வவெகாரு ஆணுக்கும் 40 வெயதின்
வதேகாடைக்கமும்
பிரசசளனகளளை
வீட்டுக்குக்

வககாண்டு வெந்து யசரக்கும் என்பது கண்கூடு.
புதிய ககாதேல் யதேகான்றும். விரும்பகாதே பழைக்கங்கள
அறமுகமைகாகும். பதேவி, பணம் வபகாறுத்து
இன்னும் பலதும் வெகாழ்க்ளகயில் அறமுகமைகாகும்.
ஆனகால் இளவெவயல்லகாம் தேகாண்டி வெந்தே
யபகாதிலும் உணவில் அதிக ஆரவெம் வசலுத்தும்
எனக்கு
உடைம்பு
ஒவ்வவெகாரு
முளறயும்
எசசரிக்ளக மைண அடித்துக் வககாண்யடை தேகான்
இருக்கின்றது.
மைனம்
ஆளசப்பட்டைகாலும்
'யவெண்டைகான்டைகா
மைகயன' என்று எசசரிக்கும் யபகாது ஏன் இந்தே
வெகாழ்க்ளக
வெகாழை
யவெண்டும்
என்று
யதேகான்றுகின்றது. இன்னும் ஏரகாளைமைகாய் அடைக்க
யவெண்டியது உன் பட்டியலில் உளளைது என்று
மைனம் வசகால்ல ஆளச மைட்டும் எல்ளலளயத்
தேகாண்டிச வசல்யவென் என்று பிடிவெகாதேம் பிடிக்க
நகான்
வெகாழும்
ஒவ்வவெகாரு
நகாளும்
ரணகளைமைகாகத்தேகான்
யபகாய்க்
வககாண்யடையிருக்கின்றது. மைளனவி என்ளனக்
குழைந்ளதே யபகாலப் பகாதுககாக்க நகான் பிடிவெகாதேம்

பிடிக்கச சகாப்பகாடு வெளககள 'சப்வபன்று' தேகான்
இருக்கின்றது.
நூறு வெயது என்பது யதேளவெயில்லகாதே ஒன்று.
நகாற்பது வெயளதேத் தேகாண்டும் யபகாயதே பல
உறுப்புகள அடைம் பிடிக்கத் வதேகாடைங்குகின்றது.
ஒவ்வவெகான்ளறயும் அடைக்கு அடைக்கு என்று
எசசரிக்கின்றது. விரும்பியவெற்ளற உண்ண
முடியவில்ளல.
யவெடிக்ளக
பகாரக்கும்
சூழ்நிளலயில் தேகான் வெகாழை யவெண்டியதேகாக
இருக்கின்றது.
அறுபது வெயது கடைந்தேவுடைன் நமைக்குக் கிளடைக்கும்
ஒவ்வவெகாரு நகாளும் நகாம் வசய்தே நல்ல
ககாரியங்களின்
மூலம்
கிளடைத்தே
வவெகுமைதியகாகத்தேகான்
இருக்கும்
என்யற
கருதுகின்யறன். நகாம் வெகாழும் வெகாழ்க்ளக என்பது
வெயயதேகாடு சம்மைந்தேப்பட்டைது அல்ல என்பளதே
உறுதியகாக நம்புகின்யறன். வெகாழும் வெளரயிலும்
மைளனவிக்கு, முக்கியமைகாகக் குழைந்ளதேகளுக்கு
வசய்ய யவெண்டிய கடைளமைகள, ககாட்டை யவெண்டிய
அக்களறளயச
சரியகான
முளறயில்

நிளறயவெற்றக் ககாட்டி விட்டைகாயல
என்யற நிளனக்கின்யறன்.

யபகாதும்

தேகாத்தேகாவும், அப்பகாவும் வநகாடிப் வபகாழுதில்
இறந்து யபகானகாரகள. இறக்கும் வெளரயிலும்
விரும்பியபடி உண்டு, விருப்பப்படி வெகாழ்ந்து
விடை யவெண்டும் என்று விரும்புகின்யறன்.
ஏயதேகாவவெகாரு நகாளில் தேகாத்தேகா, அப்பகாவுக்கு
அளமைந்தேது யபகால அப்படியகான மைரணம்
அளமைந்து
விடை
யவெண்டும்
என்யற
விரும்புகின்யறன்.
2.என்ன கற்றுக்வககாளளை விரும்புகிறீரகள?
இந்தியகாவில் உளளை வெடை கிழைக்கு மைகாநிலங்கள
மைற்றும் உளளைடைங்கிய பகுதிகளுக்குச வசன்று வெர
விரும்புகின்யறன். அவெரகளின் கலகாசசகாரம்,
வமைகாழி, வெகாழ்க்ளகத்தேரம் யபகான்றவெற்ளறத்
வதேரிந்து
வககாளளை
விரும்புகின்யறன்
குளறந்தேபட்சம்
தேமிழ்நகாட்டில்
உளளை
மைளலப்பகுதிகளில் ககாலம் ககாலமைகாக வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருப்பவெரகளின்
வெகாழ்க்ளக
முளற

எப்படி இருக்கின்றது என்பளதேக்
வககாளளை விரும்புகின்யறன்.

கற்றுக்

3.களடைசியகாகச சிரித்தேது எப்யபகாது? எதேற்ககாக?
களடைசி
என்ற
வெகாரத்ளதேயய
தேவெறு.
அலுவெலகத்திலும் சிரி, வீட்டிலும் சரி ஒரு மைண
யநரத்திற்கு
ஒரு
முளற
ஏயதேகாவவெகாரு
சந்தேரப்பத்தில் சிரித்துக் வககாண்யடை தேகான்
இருக்கின்யறன்.
மைற்றவெரகளளையும்
சிரிக்க
ளவெத்து
விடுயவென்.
அலுவெலக
பணயகாளைரகளுடைன் நகான் சிரித்துப் யபசினகால்
அடுத்து ஏயதேகாவவெகாரு ஆப்பு என்று அவெரகயளை
வசகால்லிவிடுகின்றகாரகள. வீட்டில் மைளனவி
இளதேத் தினந்யதேகாறும் ஒரு முளறயகாவெது
வசகால்லிவிடுகின்றகார.
4. 24 மைண யநரம் பவெரகட் ஆனகால் நீங்கள
வசய்வெது என்ன?
பக்கத்தில் உளளை மின்சகாரக் கம்பியின் பழுது
ககாரணமைகாகப் பல முளற இப்படி நடைந்துளளைது.
இரவு யநரத்தில் மைட்டும் (தூங்க ஆறு மைண

யநரம்) மின்சகாரம் இருந்தேகால் யபகாதும் என்று
மைட்டும் தேகான் நகான் நிளனப்யபன். மைற்ற
யநரங்களில் பகல்வபகாழுது என்றகால் பளழைய
பத்திரிக்ளககளளை வீட்டுக்கு வவெளியய பரப்பி
ளவெத்துக்
வககாண்டு
குறப்பு
எடுத்துக்
வககாண்டிருப்யபன்.
5. உங்கள குழைந்ளதேகளின் திருமைண நகாளில்
வசகால்ல விரும்புவெது என்ன?
அதேற்கு இன்னமும் உத்யதேசமைகாக 15 வெருடைங்கள
இருக்கின்றது. அப்யபகாது நகான் இருந்தேகாலும்
அறவுளரயகாக எளதேயும் வசகால்ல மைகாட்யடைன்.
எப்யபகாதும் என் குழைந்ளதேகளுக்குச வசகால்லிக்
வககாண்டிருப்பது
ஒரு
நகாள
வெகாழ்க்ளக
அனுபவெங்கள தேகான் உனக்குப் பகாடைம். நீ தேகான்
புரிந்து வககாளளை யவெண்டும். உன்ளன மைகாற்றக்
வககாளளை யவெண்டும் என்று நிளனத்தேகால் மைகாற்றக்
வககாள. மைற்றவெரகளளை எப்யபகாதும் குளற
வசகால்லகாயதே. உன் வெகாழ்க்ளக உன் ளகயில்
மைட்டுயமை.

6.உலகத்தில் உளளை பிரசசளனயில் உங்களைகால்
தீரக்கமுடியும் என்றகால் எந்தேப் பிரசசளனளயத்
தீரக்க விரும்புகிறீரகள?
உலகத்துப் பிரசசளனகளளைத் தீரக்க யவெண்டும்
என்ற எண்ணம் என்னிடைம் இல்ளல. ஆனகால்
இந்தியகாவில் உளளை ஒயர ஒரு பிரசசளன தீரக்க
யவெண்டும் என்ற எண்ணம் மைட்டும் எப்யபகாதும்
உண்டு. எனக்கு மைட்டும் அதிககாரம் இருந்தேகால்
வெங்கியில் கடைன் வெகாங்கிச சவெடைகால் கணக்ககாக
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கும்
பல
வபரிய
மைனிதேரகளின் கழுத்தில் துண்ளடைப் யபகாட்டு ஒரு
மைகாதேத்திற்குள
வெசூலிப்யபன்.
அப்படிக்
வககாடுக்ககாதேவெரகளின் வசகாத்துக்களளை அரசகாங்க
உளடைளமையகாக்குயவென்.
இது
வசய்தேகாயல
நகாட்டில் பகாதிப் பிரசசளன தீரந்து விடும்.
புண்ணயவெகான்கள ஏப்பம் விட்டைது வககாஞ்சமைகா?
7.நீங்கள யகாரிடைம் அறவுளர யகட்பீரகள?
'ஞகானகாலயகா' கிருஷ்ணமூரத்தி அவெரகளிடைம்.
ஒவ்வவெகாரு முளறயும் குழைப்பங்கள உருவெகாகும்
யபகாது அவெரிடைம் தேகான் யகட்கின்யறன்.

8.உங்களளைப்
பற்றய
தேவெறகான
பரப்பினகால் என்ன வசய்வீரகள?

தேகவெல்

சம்மைந்தேப்பட்டைவெர யகார என்று வதேரிந்து
வககாண்டு அளமைதியகாக இருப்யபன். ஏற்கனயவெ
இளணய நண்பர ஒருவெர அந்தே யவெளலளயச
வசய்தேகார. உடைல்ரீதியகான பகாதிப்பில் இப்யபகாது
வசயல்படை முடியகாதே நிளலயில் இளணயம்
பக்கம் வெரமுடியகாமைல் படுத்தே படுக்ளகயகாக
இருக்கின்றகார.
9.உங்கள நண்பரின் மைளனவி
அவெரிடைம் என்ன வசகால்வீரகள?

இறந்தேகால்

எந்தே அறவுளரயும் வசகால்ல மைகாட்யடைன். அவெர
முடிவு
வசய்ய
யவெண்டிய
கடைளமைகள,
தீரமைகானங்கள, யவெளலகள குறத்து அவெர தேகான்
முடிவு வசய்ய யவெண்டும்.
10.உங்கள வீட்டில் தேனியகாக இருந்தேகால் என்ன
வசய்வீரகள?

வீட்ளடைச சத்தேம் வசய்யவென். முடிந்தேகால்
சளமையல் வசய்ய முயற்சிப்யபன். வககாஞ்சம்
யநரம் வெகாசலில் அமைரந்து வதேருவில் நடைக்கும்
நிகழ்வுகளளை
யவெடிக்ளக
பகாரத்துக்
வககாண்டிருப்யபன். பல நகாட்கள யபச முடியகாதே
நண்பரகளளை,
உறவினரகளளை
நிளனவில்
ளவெத்து
ஒவ்வவெகாருவெரகாக
அளலயபசியில்
அளழைத்துப் யபசயவென். படிக்ககாமைல் விட்டுப்
யபகான பளழைய பத்திரிக்ளககள, வெகார இதேழ்களில்
படிக்ககாதேவெற்ளறப் படிக்க முயற்சிப்யபன். மைற்ற
யநரங்களில் எழுதிக் வககாண்டிருப்யபன்

28 ஏக்கம் வெந்தேகால் தூக்கம் யபகாய்விடும்

“ஆபிஸல தேகான் கம்ப்யூட்டைர. வீட்யல வெந்தும்
கம்யூட்டைர தேகான் கதியகா கிடைக்கனுமைகா? “
“அப்பகா எங்களளை விடை உங்களுக்கு கம்யூட்டைர
தேகான் வரகாம்பத் யதேளவெயகா இருக்யககா?”
மைளனவியும் குழைந்ளதேகளும் என் மீது ளவெக்கும்
குற்றசசகாட்ளடைப் யபகால நீங்களும் இது யபகான்ற
யகளவிளய எதிர வககாண்டிருக்கக்கூடும் தேகாயன?
இங்யக பிரசசளன வெளலயில் எழுதுவெதில்
இல்ளல. அதேற்ககான யநரத்ளதே நகாம் எப்படிக்
ளகயகாளகின்யறகாம்
என்பதில்
தேகான்
இருக்கின்றது.
என் வதேகாடைரபில் உளளை பலருக்கும் யநரம்
தேகாரகாளைமைகாக இருக்கின்றது. ஆனகால் எவெரும் அந்தே
யநரத்தில் பதிவு எழுதியய ஆக யவெண்டும் என்று
எவெரும்
தேன்ளன
அதேற்குள
திணத்துக்

வககாளவெதில்ளல. அப்படியய எழுதினகாலும்
அளதே
விளைம்பரப்படுத்திக்
வககாளளை
முளனவெதும் இல்ளல.
இளதேத்தேகான் நகான் முக்கியமைகாகக் கருதுகின்யறன்.
வெளலயில்
எழுதேத்
வதேகாடைங்கும்
யபகாது
எல்யலகாருக்குயமை
ஆரவெம்
யதேகான்றுவெது
இயல்யப.
அது
நகாளபடை
ஒருவிதேமைகான
குறுகுறுப்ளபயும் உருவெகாக்கும். அடுத்தேடுத்து
எழுதே யவெண்டும் என்று உந்தித்தேளளும்.
நன்றகாக எழுதேத் வதேரிந்தேவுடைன் தேகான் பிரசசளன
வதேகாடைங்குகின்றது.
யகாரகாவெது பகாரகாட்டை மைகாட்டைகாரகளைகா? அதிகமைகான
மைறுவமைகாழிகள வெரகாதேகா? சிறப்பகான அங்கீககாரம்
கிளடைத்து விடைகாதேகா? இன்று எத்தேளன ஓட்டுக்கள
நமைக்கு விழும்? என்ற ஏக்கமும் உருவெகாகத்
வதேகாடைங்குகின்றது.
இதுயவெ
மைனதில்
அழுத்தேமைகாய் பதிய தினந்யதேகாறும் இளணயத்தில்
அதிக யநரம் வசலவிடை ளவெக்கின்றது. குடும்ப

வெகாழ்க்ளக முதேல் வதேகாழில் வெகாழ்க்ளக வெளரக்கும்
பந்தேகாட்டை களைம் யபகால மைகாறத் வதேகாடைங்குகின்றது.
இது தேகான் வககாடுளமையின் முதேல் படி. ஆனகால்
முழித்துக் வககாளபவெரகள குளறவெகான நபரகயளை.
வபரும்பகாயலகாயனகார பல வெருடைங்கள கடைந்து
கண்ணீர ககாவியமைகாக மைகாறயதும் தேகான் தேங்களளை
உணரந்து
வககாளளும்
சூழ்நிளலக்கு
வெருகின்றகாரகள.
வெளலப்பதிவுகளளைப் யபகால இன்று ஏளனய
சமூக வெளலத்தேளைங்களில் இன்று ஏரகாளைனமைகான
யபரகள
கபடியகாட்டைம்
நடைத்திக்
வககாண்டிருப்பளதேப்
பகாரக்கும்
யபகாது
மைனதிற்குள இருக்கும் வெருத்தேம் நகாளுக்கு நகாள
அதிகமைகாகிக் வககாண்யடைதேகான் இருக்கின்றது.
யதேளவெயற்று இளணயத்ளதே ஒருவெர அடிக்கடி
பயன்படுத்தே வதேகாடைங்கும் வபகாழுயதே அவெரின்
அடிப்பளடை வெகாழ்க்ளகயய மைகாறப் யபகாகின்றது
என்று அரத்தேம்.

ககாரணம் இளணயத்தில் எல்லகாயமை திறந்தே
வவெளியில் இருப்பதேகால் எவெரிடைமும் அனுமைதி
வபறத் யதேளவெயில்ளல. இளணப்பு இருந்தேகால்
யபகாதும்.
வெகாய்ப்புகளளை
உருவெகாக்கிக்
வககாண்டைகால் வெசதியகாக இளணயத்தில் உலகாவெ
முடியும். சகாக்களடை முதேல் அன்றகாடைம் நடைக்கும்
சண்ளடை சசசரவுகள வெளரக்கும் நம்மைகால்
யவெடிக்ளக பகாரக்க முடியும்.
எவெரகாவெது நம்ளமைப் பகாரத்து விடுவெகாரகயளைகா?
என்று பயந்து வககாண்டு ஊருக்கு வவெளியய
உளளை டூரிங் டைகாக்ஸியில் பகாரத்தே படைங்களளை
உங்கள அளறயில் உட்ககாரந்யதே ரசிக்க முடியும்.
ரசிப்பதில் தேவெறல்ளல. ஆனகால் அதுயவெ
அன்றகாடை கடைளமைகளில் ஒன்றகாக ளவெத்துக்
வககாளளும் யபகாது உளைவியலில் மைகாற்றம்
உருவெகாகத் வதேகாடைங்குகின்றது.
குடும்ப கடைளமைகள மைறந்து யபகாய் குதுகலமைகாய்
வெகாழ்க்ளகளய அனுபவிக்க மைனம் ஏங்கத்
வதேகாடைங்குகின்றது. உண்ளமையகான உளழைப்ளப
வவெறுக்கத் வதேகாடைங்க எண்ண யவெரகளில் நகாயமை

விரும்பி
வவெந்நீளர
வதேகாடைங்குகின்யறகாம்.

ஊற்றத்

இளதேப் யபகால நன்றகாக எழுதிப் பழைக யவெண்டும்
என்று வெருபவெரகள எழுத்துக்களல ளககூடி
நகாளபடை
நன்றகாகவும்
எழுதேத்
வதேகாடைங்கியிருப்பகாரகள. ஏளனய பிற சமூக
வெளலத்தேளைங்களில்
கவெனம்
வசலுத்தே
அவெரகளளைக் ககாலப்யபகாக்கில் ககாணகாமைல் யபகாகச
வசய்து விடும் மைகாய உலகம் இது.
இளதேயும் மீற நகாம் நிளறய விசயங்களளைப் பற்ற
எழுதே யவெண்டும் என்று முயற்சிப்பவெரகளளை
யவெவறகான்று தேகாக்கத் வதேகாடைங்குகின்றது. எழுதேக்
கற்றுக்
வககாளவெளதேவிடை
எழுதியளதே
விளைம்பரப்படுத்தே என்னவவெல்லகாம் வசய்ய
யவெண்டும் என்ற குறுக்குப் புத்தி ஓடைத்
வதேகாடைங்குகின்றது.
இதேனகால் என்ன லகாபம்? கூட்டிக்கழித்துப்
பகாரத்தேகால் நட்டைங்கள தேகான் அதிகம்.
சழைலும் உலகம் இது.

இறுதியில் நம் வசகாந்தே வெகாழ்க்ளக நட்டைகாற்றல்
நிற்பளதேக் கண்கூடைகாக பகாரக்கலகாம்.
இந்தியகாவில்
குறப்பகாக
தேமிழ்நகாட்டில்
எழுத்தின் மூலம் புதிய மைகாற்றங்கள வெந்து விடும்
என்று நீங்கள நம்பினகால் அளதேப் பத்திரமைகாக
உங்கள வீட்டுப் பரண் யமைல் ளவெத்து விட்டு
வவெளியய வெகாருங்கள.
ககாரணம் அந்தே நம்பிக்ளக பலரின் ககால் யமைல்
பட்டு சிளதேப்பட்டு சின்னகாபின்னமைகாவெளதே
ககாணும் துரப்பகாக்கிய நிளலளமை உங்களுக்கு வெர
யவெண்டைகாம்.
உங்கள வீட்டுக்கருயக உளளை நூலகத்தின் உளயளை
பத்திரமைகாக அடுக்கி ளவெக்கப்பட்டு ஒட்டைளடை
படித்தே நூல்களளைப் பகாரக்க வெகாய்ப்பிருந்தேகால்
யபகாய் பகாருங்கள. எத்தேளன எத்தேளன யபரகள?
தேங்கள வெகாழ்க்ளக முழுவெளதேயும் அடைகு ளவெத்து
இந்தேத் தேமிழ் எழுத்துலகத்திற்கு தேங்களளை
அரப்பணத்துளளைகாரகள என்று பட்டியலிட்டைகால்
பட்டியளல முடிவுக்குக் வககாண்டு வெரயவெ
உங்களுக்குப் பல வெருடைங்கள ஆகலகாம்.

தேமிழைரகளளைப்
பற்ற,
தேமிழினத்தின்
வெரலகாற்ளறப் பற்ற கண்டைறந்து எழுதியவெரகள
முதேல் மைகாறும் சமூகத்திற்கு யதேளவெப்படும்
கருத்துக்களளைத் தேந்தே அத்தேளன யபரகளும்
தேங்கள
குடும்பத்திற்கு
வெறுளமைளயத்தேகான்
பரிசகாக தேந்து விட்டு மைளறந்துளளைகாரகள.
ககாரணம் இங்யக கவெரசசிக்கும் கருத்துக்கும்
நடைக்கும்
யபகாரகாட்டைத்தில்
எப்யபகாதும்
கவெரசசிதேகான் முன்னகால் நிற்கின்றது.
அது தேகான் திளரப்படைம் மூலமைகாக நம்ளமை யநகாக்கி
ஒவ்வவெகாரு
ககாலகட்டைத்திலும்
தேகாக்கிக்
வககாண்யடையிருக்கின்றது. அதுயவெ தேகான் இன்று
வெளலயுலகில் ஒரு படைம் வவெளியகான மூன்று
மைணயநரத்தில் திளர விமைரசனம் என்ற வபயரில்
எழுதே ளவெத்துக் வககாண்டிருக்கின்றது. நீ முந்தி
நகான் முந்தி என்று யபகாட்டி யபகாடை ளவெக்கின்றது.
நகாமும் அளதேத்தேகான் ஆதேரிக்க விரும்புகின்யறகாம்.
ககாரணம் எளிளமையகானது.

கருத்துக்களளை உளவெகாங்கும் யபகாது மைனம்
யதேளவெயற்ற
கவெளல
வககாளகின்றது.
கலகலப்பகாய் படித்து முடிக்கும் யபகாது நிகழ்
ககால அசசத்ளதே அந்தே நிமிடைமைகாவெது கழைட்டி
ளவெக்க முடிகின்றது.
யபகாளதேளய விரும்பி யபகாளதேளய ஆதேரித்து
யபகாளதேயியலயய வெகாழை விரும்பும் உலகமிது
இளணயத்தில்
புழைங்குபவெரகள
சில
எதேகாரத்தேங்களளை அவெசியம் வதேரிந்து ளவெத்திருக்க
யவெண்டும்.
இளணயத்தில் இரண்டு வெளகயகான மைனிதேரகள
தேகான் முன்னிளலயில் இருக்கின்றகாரகள.
ஒன்று யவெடிக்ளக ககாட்டுபவெரகள மைற்வறகான்று
யவெடிக்ளக பகாரப்பவெரகள.
இந்தே இரண்டுக்கும் நடுயவெ இருப்பவெரகள தேகான்
எழுதிக் வககாண்டிருப்பவெரகள. இளதேப்யபகால
இளணயத்தில் ஆழ்ந்து வெகாசிக்கும் பழைக்கம்
உளளைவெரகள எவெரும் தேங்களளை எந்தே இடைத்திலும்

ககாட்டிக்
வககாளளைகாதேவெரகளைகாகத்தேகான்
இருக்கின்றகாரகள. ககாரணம் அவெரகள வெகாசிப்பின்
ருசி அறந்தேவெரகள.
இளணயத்தில்
வதேகாடைரந்து
எழுதிக்
வககாண்டிருப்பவெரகளளைக் கூடை இப்படி இனம்
கண்டுவககாளளை முடியும்.
நம்மைகால் பகிரந்து வககாளளை முடிகின்றயதே
என்பயதேகாடு நமைக்குக் யககாரளவெயகாக . எழுதேவும்
வெருகின்றயதே
என்று
தேகாங்கள
பகாரக்கும்
சமூகத்ளதே அதேன் பிரதிபலிப்ளப வசகால்ல
வெருகின்றவெரகள ஒரு பக்கம்.
நகானும் எழுதியய ஆக யவெண்டும் என்று
பிடிவெகாதேத்துடைன் வவெட்டி ஒட்டிப் பதிவு என்ற
வபயரில்
எளதேப்பற்றயகாவெது
எழுதிக்
வககாண்டிருப்பவெரகள.
ஏன்
எழுதுகின்யறகாம்?
எழுதுகின்யறகாம்
என்பளதே
பகாருங்கள?

எதேற்ககாக
யயகாசித்துப்

ஒவ்வவெகாருவெரும் எதிரபகாரக்கும் ஒரு சிறய
அங்கீககாரம் யதேளவெ என்பது தேகான் முக்கியமைகாகத்
வதேரிகின்றது.
இங்யக
அங்கீககாரத்ளதே
எதிரபகாரக்ககாதேவெரகள
யகாரகாவெது
இருக்கின்றகாரகளைகா?
ஆனகால் இந்தே அங்கீககாரத்தின் அளைவு யககால்
என்பளதேத் வதேரிந்து வககாளளைகாதே யபகாது தேகான்
ஒவ்வவெகாரு பிரசசளனகளும் நம்ளமைத் தேகாக்கத்
வதேகாடைங்குகின்றது. அதுயவெ இறுதியில் நமைது
வசகாந்தே வெகாழ்க்ளகயில் அதிக மைன உளளைசசளலப்
பரிசகாக தேந்து விடுகின்றது.
யமையல வசகான்ன இரண்டு வெளகயினரும்
இருக்கும் துளறகள முக்கியமைகாக வமைன்வபகாருள
துளற.
இப்யபகாது இந்தேத் துளற உலகம் முழுக்க மூன்று
ஷிப்ட்டுகளில்
வசயல்பட்டுக்
வககாண்டிருப்பதேகாலும்,
உலகம்
முழுக்க
தேமிழைரகள இருப்பதேகாலும் இரவு பகல் என்று
எந்யநரமும் இவெரகள இளணயத் வதேகாடைரபில்

இயல்பகாகயவெ இருக்க
இருக்கின்றகாரகள.

யவெண்டியவெரகளைகாக

இவெரகளின் யநகாக்கம்
சகாதிப்பதேல்ல.

எளதேயும்

எழுதிச

தேமிழ் வமைகாழிக்குத் யதேளவெப்படும் அவெசியமைகான
வமைன்வபகாருள உருவெகாக்கத்தில் கூடை இவெரகளின்
பங்களிப்பு குளறயவெ. சகமைகான வெகாழ்க்ளக
வெகாழ்ந்து
வககாண்டிருக்கும்
இவெரகளுக்கு
எல்யலகாயமை
யவெடிக்ளக.
எல்லகாவெற்றலும்
விமைரசனம். இவெரகளின் உலகம் அழைககாய்
இருக்கும்.
முக்கியமைகாக
உளழைப்புக்யகற்ற
ஊதியம்
இருப்பதேகால் உலகத்தில் எங்யக இருந்தேகாலும்
அவெரகளின்
அடிப்பளடை
வெகாழ்க்ளகயில்
பணரீதியகான
பிரசசளனகள
எப்யபகாதும்
இருக்ககாது.
வபரும்பகாலகான குடும்பத்தில் கணவென் மைளனவி
இருவெருயமை யவெளலக்குச வசல்பவெரகளைகாகவும்
இருப்பதேகால் எந்திரகதியில் வெகாழ்ந்து வககாண்டு

இருப்பவெரகளுக்கு இந்தே இளணயம் தேகான்
எளிளமையகான வபகாழுது யபகாக்கு. அக்களரயில்
வெகாழ்ந்தேகால் எது குறத்தும் அக்களறயற்று
இருப்பவெரகள.
அப்படியய
யதேறனகாலும்
வெகாசிப்பவெரகளும், வெகாசித்தேளதே மைற்றவெரகளுடைன்
பகிரந்து வககாளபவெரகளும், எழுதே யவெண்டும்
என்று
நிளனப்பவெரகளும்
வசகாற்ப
எண்ணக்ளகயில் தேகான் இருப்பகாரகள.
யதேளவெ
தேகான்
இங்யக
பகாளதேளய
உருவெகாக்குகின்றது. யதேளவெயில்லகாதே யபகாது
எந்தேத் தீரமைகானமும் நம் மைனதில் உருவெகாவெது
இல்ளல.
இயல்பகான
வெகாழ்க்ளகயய
யபகாதுமைகானதேகாக இருந்து விடுகின்றது.
இவெரகள சமூக வெளலத்தேளைங்களில் பகிரவெளதே
கவெனித்துப் பகாருங்கள. வீட்டு நகாய் கக்ககா
யபகானது முதேல் முந்தேகா நகாள பகாரட்டியில் வெகாந்தி
எடுத்தேது வெளரக்கும் லஜ்ளஜயின்று பகிர
அளதேயும் பத்துப் யபரகள ஆககா ஓயககா என்று
புன்னளகத்து
வெழிவமைகாழிந்து
வககாண்டிருப்பகாரகள.

வநருக்கிப் பிடித்து யகட்டைகால் நகான் படிக்கும்
யபகாது
கஷ்டைப்பட்டு
படித்யதேன்.
இப்ப
சந்யதேகாஷமைகா இருக்கியறன். உனக்கு எங்யக
வெலிக்கிறது யபகான்ற தேத்துவெங்களைகால் நம்ளமைத்
திணறடிப்பகாரகள.
இவெரகளிடைம்
நகாம்
எப்யபகாதும்
யவெடிக்ளக
பகாரப்பவெரகளைகாக
இருந்து விடுவெயதே உத்தேமைம்.
ககாரணம் வபகாதுவவெளியில் எளதேவயல்லகாம்
எழுதேக்கூடைகாது என்பளதேயும் எப்படிவயல்லகாம்
நம் யநரத்ளதேக் வககால்ல முடியும் என்பளதேயும்
இவெரகள மூலம் நம்மைகால் உணரந்து வககாளளை
முடியும் என்பதேகால் இவெரகளளைத் தேகான் ஒழுங்ககாக
எழுதே யவெண்டும் என்று நிளனப்பவெரகள
குருவெகாக ஏற்றுக் வககாளளை யவெண்டும்.
அடுத்து ஏற்றுமைதி துளற.
இதில்
பல
துளணப்பிரிவுகள
உளளைது.
உற்பத்திக்கூடைங்கள தேவிரத்து கப்பல் விமைகான
யசளவெ
சகாரந்தே
பணயில்
பதேவியில்
இருப்பவெரகள வெளரக்கும் இந்தேத் துளறயில்
இருக்கின்றகாரகள.

ஒரு நகாளில் முக்ககால்வெகாசி யநரம் இளணயத்
வதேகாடைரபில் தேகான் இருந்தேகாக யவெண்டும். இந்தேத்
துளறயில் அவெரவெர பதேவிளயப் வபகாறுத்து
இளணயத் வதேகாடைரபு என்பது கணனியில்
இருக்கும்.
சிலருக்கு
இளணயத்
வதேகாடைரவபன்பது
துண்டிக்கப்பட்டைதேகாக
இருக்கும். மின் அஞ்சளலத் தேவிர யவெயறதும்
இவெரகள பகாரளவெயில் படை வெகாய்ப்பிருக்ககாது.
களடைசியகாக ஊடைகத் துளற.
இங்யகயும் அவெரவெர பதேவி
இளணயத் வதேகாடைரபு இருக்கும்.

வபகாறுத்யதே

இதேற்கு யமையல பண ஓய்வு வபற்று வீட்டில்
இருப்பவெரகள, ஆரவெத்தின் ககாரணமைகாக வீட்டில்
கணனி வெகாங்கி ளவெத்திருப்பவெரகள. உடைல்
ஆயரகாக்கியத்துடைன்
யபகாரகாடிக்
வககாண்டிருந்தேகாலும் ஏதேகாவெது நல்ல வசய்திகள
கண்ணல் படைகாதேகா என்று யபகாட்டிருக்கும்
கண்ணகாடி வெழியய இந்தே உலகத்ளதே பகாரத்துக்
வககாண்டிருப்பகாரகள. சிலர இளதேயும் மீற
எழுதிக் வககாண்டிருக்கின்றகாரகள.

ஆனகால் இன்று ஒருவெர எந்தேத் துளறயில்
இருந்தேகாலும் இப்யபகாதுளளை நவீன வெசதிகள
ஒவ்வவெகாருவெளரயும் இளணய எழுத்தேகாளைரகளைகாக
மைகாற்றக் வககாண்டிருக்கிறது. ஒவ்வவெகான்றும்
நம்பமுடியகாதே
குளறவெகான
விளலயில்
கிளடைப்பதேகால்
அவெரவெர
ளகயில்
உளளை
ளகப்யபசிகள
ஒரு
கணனி
அளைவில்
வசயல்பட்டுக் வககாண்டிருப்பதேகால் நிளனத்தே
கருத்துக்களளை நிளனத்தே இடைத்தில் இருந்து
வககாண்யடை வசகால்லிவிடை முடிகின்றது. இந்தே
எளிய
வெசதிகள
தேகான்
இன்று
தேமிழ்
இளணயத்ளதே
திணறடித்துக்
வககாண்டிருக்கின்றது.
புதிதேகாக
இந்தே
இளணய
உலகத்திற்கு
வெருபவெரகளுக்கு முதேலில் சில மைகாதேங்களுக்குக்
குழைப்பமைகாகயவெ இருக்கும். எப்படி இவெரகளுக்கு
யநரம் கிளடைக்கின்றது? என்ற அங்கலகாய்ப்பு
இருந்து வககாண்யடைதேகான் இருக்கும் என்பளதே
மைறுப்பதேற்கில்ளல.
இளணயம் என்பது மைகாய உலகம், மைந்திர உலகம்
என்பது யபகான்ற பம்மைகாத்து வெகாரத்ளதேகளளை நகான்

பயன்படுத்தே விரும்பவில்ளல. ஆனகால் நமைக்கு
இதுவும் ஒரு அவெசியமைகான உலகம் என்பளதேக்
கவெனத்தில் ளவெத்திருங்கள. பத்திரிக்ளகயில்
கத்தேரித்து வவெட்டி ஒட்டி வவெளியய வெரும்
கட்டுளரகளளை விடை ஆழைமைகான அழைககான
அற்புதேமைகாகக்
கட்டுளரகளளை
தேந்து
வககாண்டிருக்கின்ற இந்தே இளணய வெசதிகளளை
ஒழுங்ககாக பயன்படுத்துயவெகாருக்குத் தேகான் இதேன்
உண்ளமையகான அருளமை புரியும்.
அய்யயகா இளதேப் பற்ற இவெளரப் பற்ற
எழுதினகால் ஆட்யடைகா வீட்டுக்கு வெந்து விடுயமைகா
என்ற பயமைற்று வவெளி வெரும் உண்ளமையகான
பதிவுகள மூலம் தேகான் அரசியல்வெகாதிகளின்
உண்ளமையகான முகயமை வவெளியய வதேரியத்
வதேகாடைங்கியுளளைது.
இந்தே அவெசிய உலகத்ளதே நகாம் எப்படிப்
பயன்படுத்துகின்யறகாம் என்பளதே ஒரு நகாளில்
பகாதி யநரம் ஒதுக்கி ளவெத்து பதிவுலகம்,
திரட்டிகள, கூகுள ப்ளைஸ, முகநூல், டிவிட்டைர
யபகான்றவெற்றல்
ஒரு
சற்று
சற்றவிட்டு

கணனிளய நிறுத்தும் யபகாது நிசசயம் நீங்கள
மையக்க நிளலக்கு அருயக தேகான் வெந்திருப்பீரகள.
ககாரணம் 80 சதேவிகிதே குப்ளபகளளைத் தேகாண்டி
உங்களுக்குப் பிடித்தே ஏயதேகாவவெகான்ளற நீங்கள
அளடையகாளைம் ககாணக்கூடிய திறளமைசகாலியகாக
இருக்க யவெண்டும்.
குப்ளப என்றதும் புத்தி சகாரந்தே விசயங்கள
என்பதேகாகக் கணக்கில் எடுத்துக் வககாளளை
யவெண்டைகாம். ஒவ்வவெகாருவெரும் எதேற்ககாக இந்தே
இளணயத்ளதேக் ளகயகாளகின்றகாரகள என்பதில்
வதேகாடைங்கி எளதேப் பற்ற எழுதேலகாம்? எளதேப்
பற்றவயல்லகாம்
எழுதேக்கூடைகாது?
என்பது
யபகான்ற அத்தேளன

விசயங்களளையும் கற்றுக் வககாளளை நகாம் இந்தே
இளணயத்தில் தினந்யதேகாறும் ஒரு தேடைளவெ
முழுளமையகாகச சற்ற வெந்தேகாயல யபகாதுமைகானது.
நமைக்குத் யதேளவெயகான ஒன்று அது மைற்றவெருக்குத்
யதேளவெயில்லகாதேதேகாக
இருக்கலகாம்.
உனக்கு
அறவுளர வசகால்ல யவெண்டிய அவெசியம்
எனக்கில்ளல என்பவெரகளும் உண்டு. என் தேனி
மைனிதே சதேந்திரத்ளதே வகடுக்ககாயதே. கருத்து
சதேந்திரத்ளதே மைதிக்ககாதேவென் என்று கூடை வபயர
வெரக்கூடும்.
அவெசியமைகான இந்தே இளணயம் உங்களுக்குச
சீக்கிரம் கசந்து யபகாய் விட்டைது என்றகால்
அதேற்குக் ககாரணம் மைற்றவெரகள அல்ல. உங்களின்
யதேரந்வதேடுப்பில் உளளை பிரசசளனகள என்பளதே
எப்யபகாதும் கவெனத்தில் ளவெத்திருங்கள.
(வெகாசித்தே உங்களுக்கு என் நன்றயும் அன்பும்)
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