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போகம் 1

ஒர் ஊர் அல்லது பகுதியின் வெளர்ச்சி
அங்கு அடமந்துளள மடழைவெளம், கனிம
மண, வதோழில் நீர், மனிதவெளம் மபோன்றவெற்டற
உட்வகோணடு அடமயும்.
இத்தடன
அவெற்டற

வெளங்கள

வெளர்க்கவும்

இருந்தோலும்
விஸ்தரிக்கவும்

மபோக்குவெரத்தில் தடர, ரயில், ஆகோயம், கடைல்
மோர்க்கங்கள அவெசியம்.
இடவெ எதுவுமமயில்லோமல் வசேன்டன –
திருச்சி-மதசிய

வநெடுஞ்சேோடலக்குக்

வகோஞ்சேம்

பக்கம் என்கிற ஒரு தகுதி மட்டுமம உளள மிக
வெறட்சியுடைன் –எந்த வெளமுமமயில்லோமலிருந்தது
வபரம்பலூர்.

வபண வகோடுக்கவும், எடுக்கவும்
மயோசிக்கப்பட்டு, இந்தப் பகுதியில் வதோழில்
துவெங்கினோல்

வெளருமோ-விளங்குமோ

என

ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. வபரம்பலூர்.
இன்ற வபரம்பலூர் வவெளிமய வதரிகிற
அளவிற்கு
சீனிவெோசேன்

வெளர்ந்திருப்பதில்
குழும

தனலட்சுமி

நிறவெனங்களும்

முக்கிய

கோரணமோய் அடமந்திருக்கின்றன என்றோல் அது
மிடகயோகோது.
நூற வெருடைப் போரம்பர்யம் உளள கல்வி
நிறவெனங்கள
கட்டிக்கோத்தோல்
மவெணடைோம்’ எனச்

பலவும், உளளடதக்
மபோதும்

–விரிவுபடுத்த
வசேயல்படுவெடதப்

போர்க்கிமறோம்,
இவெர்கமளோ பதிடனந்து வெருடைங்களில் 17
நிறவெனங்களோக வெளர்ந்திருக்கின்றனர். வெளர்ந்து

வகோணடிருக்கின்றனர்.
நிறவெனங்களுடைன்

17
போல்

கல்வி
உற்பத்தி,

மபோக்குவெரத்து, நிதி நிறவெனம், சேர்க்கடர ஆடல,
மருத்துவெமடன, நெட்சேத்திர ஓட்டைல், மின்உற்பத்தி
என

இக்

குழுமத்தின்

விழுதுகள

விரிந்து

வகோணடிருக்கின்றன.
30 ஆயிரம் மோணவெ –மோணவிகளுக்கு
மமல் உலகத் தரத்தில் கணணீயம் –கலோசேோரம் –
கட்டுப்போட்டுடைன் வசேயல்பட்டு வெரும் அந்தக்
கல்வி நிறவெனங்கடள நிறவி தடலடம ஏற்ற
நெடைத்தி வெரும் திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்கள வபரிய
படிப்போளியல்ல,
நெகரத்தில்

வெசேதியோன

குடும்பத்தில்

–

–கல்வியோளர்களுக்குப்

பிறந்தவெருமல்ல.
மிகச் சேோதோரண கிரோமத்தில் –வெறடம –
கஷ்டைத்திற்கிடடைமய படிப்பிற்கு மநெரம் ஒதுக்க

முடியோமல்

ஆரம்பப்

பளளிமயோடு

நின்றவிட்டைவெர்.
வெசேதியில்
அனுபவித்து,

பிறந்து

போரம்பர்ய

–

வெசேதிடய

வசேல்வெத்டதக்

கட்டிக்கோக்கோமல்

அழித்து

மபோகிறவெர்கடளக்

கூடை

–அழிந்து
போர்க்கிமறோம்.

மூதோடதயர் அடமத்துக் வகோடுத்தவெற்டற மமலும்
வபருக்குவெது

என்பது

அத்தடன

எளிதோன

கோரியமல்ல.
அப்படியிருக்கும்

மபோது

எந்தவித

அடித்தளமும், வசேோத்து –சுகம் எதுவுமில்லோமல்
சுய

உடழைப்பில்

முன்னுக்கு

வெந்திருக்கும்

சீனிவெோசேன் நிச்சேயமோய் ஒரு முன்னுதோரணம்.
இவெரது தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் கல்வி
நிறவெனங்கள வபரம்பலூரிலிருந்து மமற்கோகத்

துடறயூர் சேோடலயில் ஐந்து நிமிடைப் பயணத்தில்
அடமந்திருக்கின்றன.
கட்டைோந்தடரயோக, வபோட்டைோந்தடரயோக –
வெோனம் போர்த்துக் கிடைந்த அந்த வெறணடை பகுதியில்
எங்குப் போர்த்தோலும் கட்டைடைங்கள! பசுடமயோய்ப்
புல்

தடரகள!

வெடளவு!

மரங்கள!

உளமள

கம்பீரமோய்

நுடழைந்தோல்

மதில்

அழைகோன

கட்டைடமப்பில்

சிவமணட்

சேோடலகள!

வவெளிநெோட்டுப்

பல்கடலக்கழைக

அளவிற்கு

வெனப்பு! வெசீகரம்!
அங்கங்மக சீருடடையில் மோணவெர்கள!
பசுடம வெளர்க்கும் வதோழிலோளர்கள! வெகுப்பு
முடிந்து ஓய்விற்கு அல்லது சேோப்பிடை வெரிடசே
கடடைப்பிடித்து நெடைக்கும் பளளியினர்!
எல்லோப்

வபோறப்புகடளயும்

தன்

தடலயில் சுமக்க மவெணடும் என்பது மபோல கீழ்த்

தளத்திமலமய

–முகப்பிமலமய

–

சீனிவெோசேன் `ஐயோ’வின் அலுவெலக அடற!
நெணபர் தினத்தந்தி குருவுடைன் உளமள
நுடழைந்தோல்
வவெளுப்போய்
கறப்டபயும்

ஆச்சேர்யம்!

உடடையும்

வெரமவெற்கிறோர்.
பிரகோசிக்கும்

மனமும்
முகத்தில்

டவெக்கிற

கடள!

போர்த்த மோத்திரத்தில் நெமக்கும் உற்சேோகமமற்கும்
மலர்ச்சி; நீணடை அடரக்டகச் சேட்டடை! எளிடம!
வவெகுளி!மபோலியில்லோ

–ஆடைம்பரம்

ஆர்ப்போட்டைமில்லோ

–

–அடமதியோன

அணுகுமுடற! யதோர்த்த நெோட்டுப்புறோப்மபச்சு!
கல்வியின் அவெசியத்டத உணர்ந்த –
உணர்த்தி

வெரும்

அவெடரப்

போர்க்கும்

மபோது `கர்மவீரர்’ ஞோபகத்திற்கு வெருகிறோர்.
நெோங்கள அவெடரச் சேந்திக்கப் மபோனது
மோடல ஆற மணிக்கு மமல்! அலுவெலக மநெரம்

முடிந்தோலும் –அவெருக்கு ஓய்வில்டல. அவெரது
சிந்டத

–வசேயல்

எல்லோம்

எல்லோம்

கல்வி

நிறவெனங்கள பற்றிமய!
மோடலயில்

நிறவெனங்கடளச்

சுற்றிப்போர்த்துத் மதடவெகடள மநெரில் போர்த்து –
விசேோரித்தறிவெது

அவெரது

மோணவெர்கமளோடு
குடறகடள

வெழைக்கம்.

அளவெளோவி

மகட்டைறிந்து

அவெர்களின்

அவெற்டற

சேரி

பணணுவெோர்.
`ஐயோ’ என அன்மபோடு அடனவெரோலும்
அடழைக்கப்படும்

அவெரின்

வெளர்ச்சிடயயும்,

வசேயல்போடுகடளயும் அருகில் இருந்து போர்த்துதுடணயோக இருந்துவெரும் –ஓய்வுவபற்ற ஆசிரியர்
திரு.வவெங்கட்ரோஜ்

அவெர்களும்

இடணந்து வகோணடைோர்.

நெம்மமோடு

மோடலச்
மபோல

சுணடைல்

சிற்றணடியோக
வெருகிறது.

–பிரசேோதம்

கவெனிக்கவும்-

சுணடைல்! ``எடுத்துக்குங்க!’’ என்ற `ஐயோ’வும்
எடுத்துச்

சுடவெக்கிறோர்.

அடழைத்து ``உப்பு
ஹோஸ்டைல்

உதவியோளடர

தூக்கலோய்த்

மோணவெர்களுக்கும்

வதரிகிறமத!
இதுதோமன

மபோகும் –கவெனமோய் இருங்கப்போ!’’ என்கிறோர்.
ஐயோ அவ்வெப்மபோது ஹோஸ்டைல் விசிட் வசேய்து
உணவுப்

பதோர்த்தங்கடளப்

பரிமசேோதிப்பதுணடைோம்.
ஹோஸ்டைலில்

மோடலச்

வபரும்போலும்,

சிற்றணடி
சுணடைல்,

பட்டைோணி, மவெர்க்கடைடல, பயிற...

இப்படி

எணவணயில்லோச் சேத்துணவு!
``பிஸோ, பர்கர்

அது

இதுன்னு

வகோழுப்பு, எணவணயும் தவிர்த்து நெமது இயற்டக

உணடவெ

இளம்

வெயதிமலமய

மோணவெர்கள

பழைகிக் வகோளள மவெணடும் என்பதற்கோகத்தோன்
இந்த ஏற்போடு’’ என்ற புன்னடகக்கிறோர்.
``மோணவெர்கள

இவெற்டற

ஏற்றக்

வகோளகிறோர்களோ வெரமவெற்கிறோர்களோ...?
``நிச்சேயமோய்.நெல்ல பழைக்க வெழைக்கங்கள
-நெல்ல குணங்கள, கலோச்சேோரம் இவெற்டற நெல்ல
விதமோய் எடுத்துச் வசேோன்னோல் நிச்சேயம் யோருமம
ஏற்றக்

வகோளவெோர்கள.

பிளடளகடள

நெல்லவெர்களோக

–வெல்லவெர்களோக

உருவெோக்கும்

வபோறப்புப்

வபரியவெர்கள

டகயில்தோன்

உளளது!’’ என்ற புன்னடகக்கிறோர்.
``நெோன் எந்தப் பளளிக்கூடைத்தில் மபோய்
நீதியும் நியோயமும் கத்துக்கிட்மடைன்? வெழிகோட்டை –
வமருகூட்டை வபற்மறோர்களும் இல்டல. எல்லோம்

அனுபவெம்தோன்.

நெோன்

யோருக்கும்

துமரோகம்

பணணியதில்டல. மநெமர வெோ! மநெமர மபோதோன்!
யோடரயும் எதிரியோய் போவித்ததில்டல.
எனக்கு நெணபர்களும் இல்டல. எந்தக் வகட்டை
சேகவெோசேமும் டவெத்துக் வகோளவெதில்டல. அதனோல்
மநெோய்

வநெோடி

எதுவும்

வநெருங்கினதில்டல.

என்டன

எனக்கு

நெணபர்ன்னு

வசேோன்னோ அது மனசேோட்சி, அப்புறம் கடைவுள
மட்டும்தோன்.
நெணபர்கள இல்டலன்னு வசேோன்னோ –
நெோன் யோர்ட்டையும் நெட்பு போரோட்டைறதில்டலன்னு
அர்த்தமில்டல,

நெணபர்களன்னு

வெரும்மபோது

வபோழுதுமபோக்கு, விரும்பிமயோ விரும்போமமலோ
அனோவெசிய

அரட்டடை, சுவெோரஸ்யத்திற்கோக

சின்னச் சின்ன தவெறகள, முடறமகடுகளன்னு
துடண

மபோக

மவெணடி

வெரும்.

அதனோல்

வமோத்தமோகமவெ

அதற்கு

நெோன்

மநெரம்

ஒதுக்கிறதில்டல.
ஒதுக்க

முடியறதில்டல.

அதுக்குக்

கோரணம் சின்ன வெயசிலிருந்மத நெோன் என் வசேோந்தக்
கோலில் நிற்க மவெணடி வெந்த சூழ்நிடல, வெறடம,
என் மதடவெக்கும் குடும்பத்தின் மதடவெக்குமோய்
உடழைப்பதிற்கிடடைமய நெணபர்கள –உல்லோசேம்னு
–மயோசிக்கக் கூடை அவெகோசேமில்டல.
அது அப்படிமய மனதிலும் இரத்தத்திலும்
ஊறிப்மபோச்சு, உடழைக்கணும், முயற்சிக்கணும்.
வெளரணும்,

ஏதோவெது

வெரணும்.உயரணும்.

வசேய்து

முன்னுக்கு

மத்தவெங்கடளயும்

உயர்த்தணும்னு ஆரம்பித்த ஓட்டைம் இன்னும்
வதோடைர்கிறது!’’

உதவியோளர்

மதநீர்

வெர ``எடுத்துக்கங்க’’ என்கிறோர்.

வகோணடு

அது

ஏலம்

–

எலுமிச்டசே-கிம்பு –இஞ்சி கலந்த மத(ன்)நீர்!
கஷ்டைப்பட்டு
வெருபவெர்களிடைம்

முன்னுக்கு

இரணடு

மமனோபோவெங்கடளப்

விதமோன

போர்க்கலோம். ``நெோம்

கஷ்டைப்பட்டு வெளர்ந்மதோமம –இவெர்கள எளிதோய்
மமமல

வெந்துவிடுவெதோ

–இவெர்களும்

கஷ்டைப்படைட்டுமம’ என ஒரு ரகம்.
சேந்தர்ப்ப

–சூழ்நிடலயில்

நெோம்

கஷ்டைப்படை மவெணடி வெந்தது. அந்தக் கஷ்டைம்
பிறருக்கு வெந்துவிடைக் கூடைோது –இவெர்கள வெளர
எல்லோ உதவியும் வசேய்து தர மவெணடும் என்ற
நிடனப்பது அடுத்த ரகம்.

சீனிவெோசேன் ஐயோ

நிச்சேயமோய் இரணடைோம் ரகம்தோன்.

உலகத்தில்
அவெசியமோய்த்

ஜனங்களுக்கு

மதடவெப்படுவெது

மிகமிக
கல்வி

அறிவுதோன் அது இல்லோமல் –கிடடைக்கோமல்தோன்
நெம் நெோட்டில் வபரும்போலும் கீழ் மட்டைத்திமலமய
அல்லோடுகிறோர்கள.
வபணகள. இந்த

அதுவும்
பகுதியில்

குறிப்போய்ப்
சேரியோன

கல்வி

நிறவெனங்கள இல்லோததோல் வபணகடளப் படிக்க
டவெப்பவதன்பமத குடறவெோயிருந்தது. டைவுனுக்கு
அனுப்ப வெசேதிப் பிரச்சேடன! அடுத்தது –வவெளிமய
படிக்க டவெப்பது போதுகோப்பில்லோதது என்கிற
எணணம்.
இவெற்றிற்கு

வெழிவெகுப்பதுதோன்

இவெர்களின் மநெோக்கம் அந்த மநெோக்கத்தில் வவெற்றி
கணடிருக்கிறோர்கள. இல்லோவிட்டைோல் வெறணடை
பகுதியில்

இத்தடன

சேோத்தியமோகுமோ?

கல்வி

நிறவெனங்கள

ஏறக்குடறய
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ஆயிரம்

மோணவெ

மோணவியர்! எட்டைோயிரத்திற்கும் மமல் விடுதியில்!
150 பஸ்கள! இவெற்றில் வபரும்போலும் இலவெசேம்!
பஸ்ஸிற்கும்,

கல்விக்கும்

வபரிய

அளவில்

கட்டைணங்கள கிடடையோது! ஏடழை மோணவெர்களுக்கு
ஏகப்பட்டை சேலுடககள!
இவெற்றடைன் மதசிய வநெடுஞ்சேோடலயில்
சிறவெோச்சூர்

அருமக

மருத்துவெமடன.
வபரம்பலூர்

தனலட்சுமி

அங்கு

மற்றம்

இலவெசே
அக்கம்

சீனிவெோசேன்
சிகிச்டசே!
பக்கமிருந்து

மநெோயோளிகல் பயணிக்க வெோகனங்கள. அடவெயும்
இலவெசேம்!.

போகம் 2

சீனிவெோசேனின் வசேோந்த ஊர், புகுந்த ஊர்
எல்லோமம வபரம்பலூர் அருமகதோன். இவெரது
தந்டத அருணோசேல வரட்டியோரின் ஊர் வபரகம்பி
எனும் கிரோமம். அப்போவுக்கு மூன்ற உடைன்
பிறப்புகள. அங்குச் சேோதோரண விவெசேோயக்
குடும்பம்.
வசேோந்த ஊரில் பிடழைக்க முடியோமல்,
அப்போ,

அருகில்

புது

நெடுவெலூர்

எனும்

கிரோமத்திற்குக் குடி வபயர்ந்திருந்தோர். அங்கும்
விவெசேோயம்

தோன்!

அங்கும்

வசேோல்லிக்

வகோளளும்படி எதுவுமில்டல!
சீனிவெோசேனுடைன் பிறந்தவெர்கள 5 மபர்கள.
இவெர் 6 வெது கடடைசி, மூன்ற உடைன்பிறப்புகல்

சின்ன வெயதிமலமய கோலரோ மநெோய் தோக்கி இறந்து
மபோனோர்கள.
இங்மக அவெசியம் ஒரு விஷயத்டதக்
குறிப்பிட்டைோக மவெணடும்.
சீனிவெோசேனின் இன்டறய வெளர்ச்சி –
எடதத் வதோட்டைோலும் சிறக்கும் –சிறப்பிக்கும் –
வவெற்றி வபறச் வசேய்யும் போங்கு இவெற்டற டவெத்து
இவெர் `அதிர்ஷ்டைசேோலி’ என்ற

மபசுபவெர்கள

உணடு.
அதிர்ஷ்டைம் –துரதிர்ஷ்டைம் இவெற்றில்
இவெருக்கு

நெம்பிக்டகயிருந்ததில்டல.

இவெரது

மூலதனம் –உடழைப்பு –முயற்சி –மபோரோட்டைம் –
தன்னம்பிக்டக!
ஊமரோடு
வசேயல்படுதல்

ஒத்துக்

–கோற்றளள

கும்பலோய்ச்

மபோது

தூற்றிக்

வகோளளுதல்

–அடவெமயோடு

அடித்துச்

வசேல்லப்படுதல் –ஆற்ற நீமரோட்டைத்தில் கலத்தல்
இப்படி

எந்தவித `சேோமர்த்திய’மும்

இவெரிடைம்

இருந்ததில்டல.
வெோழ்க்டக முழுக்கமவெ இவெருக்கு எதிர்
நீச்சேல்தோன்! வவெளளம், கடைற்சுழைற்சி, சுனோமி என்ற
எப்படி வெர்ணித்தோலும், அவெற்றிற்கு எதிரோய்ப்
மபோரோடி –மசேோதடனகள வெர வெர அவெற்டற
எதிர்த்து

முன்மனற

மவெணடும்

என்கிற

டவெரோக்கியம்!
அந்தந்தக்
மதோல்விகளும்,

கோலகட்டைத்தில்

பிரச்சேடனகளும்

மனச்

சேங்கடைத்டத ஏற்படுத்தினோலும் கூடை அதற்கோக
இவெர் தளர்ந்து மபோவெதில்டல.
எதிர்ப்பு இவெருக்கு எழுச்சி தரும்.
வவெகுணவடைழை டவெக்கும் உந்து சேக்தி! எத்தடன

சிக்கல்கள வெந்தோலும் அவெற்டற மீறி வவெல்ல
மவெணடும். வவென்ற கோட்டை மவெணடும் என்கிற
ஊக்க

மருந்தோகமவெ

இவெர்

தடடைகடளயும்,

எதிர்ப்புகடளயும்

எடுத்துக்

வகோணடிருந்திருக்கிறோர்.
கவெனத்டத எந்த மநெரத்திலும் மவெற
எதிலும் கசிய விடுவெதில்டல. ஒமர சிந்டத! ஒமர
வசேயல்!

அதனோல்

இவெருக்கு

கிடடையோது.

எதிரிகளோக

யோடரயும்

நிடனப்பதுமில்டல.

மபோட்டியோக

ஆரம்பிப்பவெருக்குக்

எதிரிகமள

–மபோட்டியோளரோக
வதோழில்
கூடை

டக

வகோடுத்துத் தூக்கிவிடுவெதுதோன் இவெரது சுபோவெம்.
இங்மக யோரும் யோருக்கும் எதிரியில்டல.
மபோட்டியோளர்கள
உளளது

இல்டல.

அவெரவெர்க்கு!

அவெரவெர்களுக்கு

முதலில்

தன்டன

உணரனும். தன் பலம் அறியணும். அதற்குக் களம்

அடமத்து அதற்கு ஏற்றபடி வசேயல்படைணும்.
எந்தத் தருணத்திலும் நெோணயம் தவெறக்கூடைோது
நென்றி மறத்தல் கூடைோது.
வெோழ்க்டகயில் பணம் –கோசு –வசேோத்து
சுகம் இல்லோமல் இருக்கலோம். நெம்பிக்டக –
நெோணயம் தவெறக் கூடைோது. அதில் உறதி கோப்பவெர்.
இவெர் தப்போன வெழிக்குச் வசேல்வெதில்டல.
கூடை இருப்பவெர்களும் அப்படி இருக்க மவெணடும்
என

எதிர்போர்ப்போர்.

அறிவுறத்துவெோர்.

அமத

மபோல வபோய் பித்தலோட்டைம் கூடைோது. வெோக்குக்
கோப்போற்ற மவெணடும்.
ஓரிடைத்தில் ஒரு உதவிமயோ, பணமமோ
வபற்றோல்

அடதத்

திருப்பிச்

வசேலுத்துகிற

மனப்பக்குவெம் மவெணடும். அந்த உத்தரவெோதமும்
வபோறப்பும்

இல்லோதமபோது

டகநீட்டைமவெ கூடைோது!

பிறரிடைம்

இந்த மோதிரி இளம் பருவெத்திமலமய
இவெருக்குள ஆயிரம் சிந்தடனகள ஓடுவெதுணடு.
ரத்தத்தில் கீடதயும், புத்தரும், விமவெகோனந்தரும்
கலந்திருந்தனர்.
எந்த அளவிற்கு அதிர்ஷ்டைக்கோரர் –
எப்படிவயல்லோம்

அதிர்ஷ்டைமும்,

ரோசியும்

அவெருக்கு உறதுடணயோயிருந்திருக்கிறது?
சீனிவெோசேன்,

பத்து

மோத

குழைந்டதயோயிருக்கும்மபோமத தோய் வபரியம்மோள
இறந்து மபோனோர், அம்மோவிற்கு என்ன மநெோய் –
என்னோயிற்ற என்ற வதரியோது –திடீவரன வெயிற
வீங்கி

–அக்கம்பக்கம்

மருத்துவெமடனயில்லோமல்

மபோதுமோன
–டைவுனுக்குக்

வகோணடு மபோய்ச் சிகிச்டசே வகோடுக்க முடியோமல்
இறந்து மபோனோர். அம்மோ இறந்த அதிர்ச்சி –
துக்கத்தில்

உழைன்ற

அதிலிருந்து

மீள

முடியோமமலமய அடுத்த இரணடு மோதத்தில்
அப்போவும் இறப்பு.
வீட்டில்
பிறந்து

–வபற்மறோர்களின்

வதரியோமல்
ஞோபகப்

கடடைசிப்

அவெர்களின்
படுத்திக்

பிளடளயோய்ப்
அடடையோளமம

முகங்கடளக்
வகோளள

கூடை

முடியோத

அளவிற்கு `அதிர்ஷ்டைசேோலி’ இவெர்.
அடுத்த இரணடு வெருடைங்களில் அக்கோ
ஒருவெரும்கூடை இறப்பு!
எந்தவித
டகக்குழைந்டதயோயிருந்த

ஆதரவுமின்றி
இவெடர

எடுத்து

வெளர்த்தது போட்டி! தோய்வெழிப் போட்டி! அவெர்
கணணோப்போடி

எனும்

கிரோமத்திலிருந்தோர்.

அவெரும் தோத்தோடவெ இழைந்து தனி மரமோசு!

அங்மக சேமோளிக்கக்கூடிய அளவிற்குக்
வகோஞ்சேம் வெசேதி இருந்தது. அதன்பிறகு இவெரது
குடும்பத்திற்கு எல்லோமம போட்டிதோன்! அன்பு –
ஆதரவு

–நெல்வலோழுக்கம்

மபோதித்தல்

–

ஊக்கம்

–நெற்சிந்தடனகடள
–உற்சேோகம்

தந்து

வெளர்த்த்வதல்லோம் அவெர்தோன்.
போட்டி,
எல்மலோடரயும்
போரோட்டித்தோன்

ஒமர

தன்

மபரப்பசேங்கள
மோதிரி

சீரோட்டி,

வெளர்த்தோர். ஆனோல் இவெரது

அணணன்கள இருவெர் வபோறப்போய் இல்டல.
வீட்டடைப் படகத்துக் வகோணடு எதிர்மடறயோய்ச்
வசேயல்படை ஆரம்பித்தனர். மவெணடைோத கூட்டுச்
மசேர்ந்து ஊதோரித்தனம்!
வெறடம ஒரு பக்கம் என்றோல், வீட்டிக்ல்
அணணன்களின் அடைோவெடித்தனம் இன்வனோரு
பக்கம், தடலவெலி ஏற்படுத்திற்ற. சேோதோரணமோய்

மூத்தவெர்கள வபோறப்போய் நெடைந்து
குடும்பத்டதயும் இடளயவெர்கடளயும்
கோப்போற்றவெதுணடு. இங்மக அவெர் விஷயத்தில்
எதிர்மடற அப்படி ஒரு `அதிர்ஷ்டைம்’ இவெருக்கு!
இருவெரும்
உணர்வெதில்டல,

கஷ்டைநெஷ்டைத்டத

உடழைப்பதில்டல,உடழைக்கத்

தயோரோகவும் இல்டல. மவெணடைோத சிமநெகத்தில் –
மவெணடைோத
எளிதோய்க்

பழைக்கவெழைக்கங்கள!
கிடடைக்க

மவெணடும்

எதுவும்
வசேோகுசு

மவெணடும் –ஊதோரித்தனம்!
உடழைக்கோமல், சேம்போதிக்கோமல் வசேோகுசு
எப்படி

வெரும்?

எப்மபோதும்

ஒரு

முச்சேந்தியிலும்,

ஊரில்

மசேோம்மபறிகளோய்

மகோஷ்டி

இருப்பதுணடு,

டீக்கடடையிலும்

அரட்டடை, எகத்தோளம், ஊர்வெம்பு!

அமர்ந்து

இந்தக்
மசேர்ந்து

கும்பலில்

அணணன்களும்

வகட்டுப்மபோக

ஆரம்பித்தனர்.

போட்டியின் மபச்சு அவெர்களிடைம் எடுபடைவில்டல.
கணடித்தோல் எகிறவெர்.
வெயலில் வெந்து மவெடல வசேய்வெதில்டல.
உதவுவெதில்டல.ஆனோல் அறவெடடை சேமயத்தில்
வெரும் வெருமோனத்டத எடுத்துக் வகோணடு ஊடர
விட்டு ஓடிப்மபோய் அது தீர்ந்த பின்பு திரும்பி
வெருவெர். அவெர்கடளத் தட்டிக் மகட்க முடியோது,
திருத்த முடியோது. சீனிவெோசேனுக்கு வவெறத்தப்
மபோகும் எதிர்த்துப் மபசினோல் அடிவிழும்.
சின்ன
எதிர்வகோளளும்

வெயதில்

–தோங்கும்

அவெற்டற

உடைல்வெலிடமயும்

மமனோதிடைமும் சீனிவெோசேனிடைம் இருந்ததில்டல.
பயம், தயக்கம், ஒரு சேமயம் வீட்டிலிருந்து எதுவும்
கிடடைக்கோமல் மபோகமவெ, அணணன்கள, போட்டி

டவெத்திருந்த நெடககடள திருடிக் வகோணடு ஓடிப்
மபோயினர்.
எல்லோக்

கஷ்டைத்டதயும்

இளடமயிமலமய சீனிவெோசேன் தோங்க மவெணடிய
கட்டைோயம்.

போட்டிடய

எல்லோவெற்டறயும்

நிடனத்து

வபோறத்துக்

அவெரும்

வகோணடைோர்.

அவெரது மனதில் எப்மபோதும் நெோம் வெளரணும்,
முன்மனறணும் –என்கிற தீ! போட்டி வகோடுத்த
உற்சேோகம் –நிச்சேயம் வெோழ்வில் வஜயிக்க முடியும்
என்கிற நெம்பிக்டகடய ஏற்படுத்திற்ற.
வீடு –கோடு –மோடுகள எனப்போர்த்துக்
வகோளள மவெணடிய வநெருக்கடியில் சீனிவெோசேனோல்
பளளிக்கும் சேரியோய்ப் மபோக முடியவில்டல.
நெோலோம் வெகுப்புக்குப் பிறகு போர்க்க முடியோத
நிடலடம.

அந்த நெோட்களில் பளளிக் கட்டைணமோக
வநெல் அல்லது வெரகு –என்றோல் இரு மடைங்கு தர
மவெணடும். வெோத்தியோர்களுக்குக் கோய்கறி போல்!
இப்படி

எல்லோம்

முடியோமல்

தரணும்.

மபோனதும்

இவெற்டறத்
கூடை

தர

படிப்டப

நிறத்துவெதற்குக் கோரணமோயிற்ற.
படிப்பு இல்லோவிட்டைோல் என்ன –
வெோழ்வில்
நிரம்பப்

முன்னுக்கு
படித்துவிட்டைோ

வெந்தவெர்கவளல்லோம்
வெந்தோர்கள?

நெோமும்

அவெர்கடளப் மபோல முன்னுக்கு வெருமவெோம் எனக்
கடுடமயோக உடழைக்க ஆரம்பித்தோர்.
இவெருக்கு ஊக்கம் தந்தது ஒரு பக்கம்
போட்டி –மறபக்கத்தில் எம்.ஜ.ஆரின் படைங்கள.
அவெரது

படைப்போடைல்கள!

மபோதிக்கும்

விஷயங்கள

அவெரது

படைத்தில்

எல்லோம்

இவெடர

வெளப்படுத்தின. தன்னம்பிக்டகடய ஏற்படுத்தி

மநெர்டம –நியோயம் –கடைடம –கணணியம் –
கட்டுப்போடுப் போடதயில் வெழிகோட்டின.
சில

வெருடைங்கள

ஓரளவிற்கு வெயல் வெரப்புகடளப்

கஷ்டைப்பட்டு
போதுகோத்து

டவெத்திருந்த மபோது ஓடிப்மபோன அணணன்கள
திரும்பி வெந்தனர். திருடின நெடககள விற்ற –
தீர்ந்திருக்க மவெணடும்.
மறபடியும்
வபோறப்பில்லோமல்

நெடைந்து

பிரச்சேடன.
வகோணமடைோம்

–

வீட்டில் திருடிமனோம் – ஓடிப்மபோமனோம் என்கிற
வெருத்தமமோ

–கூச்சே

நெோச்சேமமோ

வகோஞ்சேமும்

அவெர்களிடைமில்டல,

தங்களின்

தவெறகடள

மடறக்க மவெணடித் தகரோற பணணக் கிளம்பினர்.
இந்த முடற அடித்துக் வகோணடு மபோக
பணமமோ, தோனியமமோ, நெடககமளோ கிடடைக்கோத
மபோது தங்களின் பங்டகப் பிரித்துத் தரும்படி

சேணடடைபிடித்தனர்.
கோய்ச்சேல்!

மறபடியும்

சேம்மதிக்கோ

மணடடைக்

விட்டைோல்

வவெளிமய

அசிங்கமோகும். பசி –பட்டினி பரவெோயில்டல –
தோங்கிக் வகோளளலோம். மோனம் மபோகும்,ஊர் மகலி
மபசும்.
மவெற
பவுன்கடளச்
வகோடுத்து

வெழியில்லோமல்

இருந்த

சேமகோதரர்களுக்குப்
நிலங்கடளப்

பிரித்து

பிரித்து
எழுதினர்.

ஆனோல் அவெர்கள, தங்கள பங்கில் போடுபடைோமல்
வவெளி நெபருக்கு விற்றவிட்டுக் கிளம்பினர்.
அது சீனிவெோசேனுக்கு மமலும் வெருத்தம்
தந்தது. என்ன உடைன் பிறப்புகள இவெர்கள! நெம்டம
வெோழைமவெ விடைமோட்டைோர்கள மபோலிருக்கிறமத என
மநெோகடித்தது.

ஆனோலும்கூடை

இவெர்

தளரவில்டல.
அப்மபோது அவெருக்கு 14 வெயது,

மனம்

வகோஞ்சேம் வவெளி அனுபவெத்தில் துணிவு
வகோஞ்சேம் வெந்திருந்தது. எடதயும் எதிர்வகோளளும்
தன்னம்பிக்டக! வதோடைர்ந்து வசேயல்படு எனும்
உந்துதல்!
நெோம்
மநெர்டமயோய்

தப்புச்

வசேய்யோத

நெடைக்கும்மபோது

மபோது

–

எதற்கோகக்

கலங்கணும்? எதற்கோகப் பயப்படைணும் என்ற
சேமமயோகிதம்

அறிந்து

பயிரிடை

ஆரம்பித்தோர்.

வவெங்கோயம், மிளகோய்,நிலக்கடைடல என நென்றோகச்
சேோகுபடியோயிற. வமல்ல வமல்லப் பணம் மசேர்த்து
அணணன்கள விற்ற –தங்கள பூர்வீக நிலங்கடளத்
திரும்ப வெோங்கினோர்.
அது இவெரது வெோழ்வின் முதல் சேோதடன.
அது

–முயன்றோல்

முடியோததில்டல

–இங்கு

எடதயும் வபறலோம் –என்கிற மனபலத்டதத்

தந்தது. மனம் பலப்படும்மபோது இயல்போகமவெ
உடைலும் பலப்படுகிறது.
என்னதோன் நிலங்கள இருந்தோலும்,
விவெசேோயம் வசேய்தோலும் கூடை மடழை -கோற்ற –
வவெளளம்

–வெறட்சி

–என

இயற்டகயின்

முரணபோடுகளோல் மபோதுமோன அளவில் பலன்
கிடடைக்கோமல் மபோகும் நிடலடம.
உடைன்,மனது
சிந்திக்க ஆரம்பித்தது.

மவெற

வெழிகளிலும்
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அந்த நெோட்களில் அதோவெது 1958 வெோக்கில்
–கிரோமங்களில் மின்சேோரம் கிடடையோது.
போசேனத்திற்குப் பம்பு வசேட்டுகள இல்டல.
அப்மபோது நீர்ப் போசேனத்திற்கு -மோடு கட்டி –
தோம்புக் கயிற –சேோலில் தும்பி கட்டித்தோன்
இடறப்போர்கள.
தினமும் இரவு பகலோய்த் தணணீர்
இடறக்க மவெணடி இருக்கும், இல்லோவிட்டைோல்
பயிர் கோய்ந்து விடும். அந்த மோதிரி இடறக்கும்
மபோது

ஒரு

சேமயம்

தும்பி

கிழிந்துவிடை

–

அணணனுக்கு மகோமகோபம்.
``வபோறப்பிருக்கோ

உனக்கு

....?

ஏன்

தும்பிடயக் கிழித்தோய்...? என்ற சீனிவெோசேடனப்

மபோட்டு

அடித்துவிட்டைோர்.

அது

இவெடர

வரோம்பமவெ மநெோகடித்தது.
``எனக்கோ

வபோறப்பில்டல!

ரோத்திரி

பகலோய் உடழைக்கிமறன் வவெயிலும் மடழையிலும்
அவெஸ்டதப்படுகிமறன்.
வபோழுதுமபோக்கு

உணவு

–வசேோகுசு

–உடடை

என்ற

–

எல்லோம்

துறந்து –மறந்து போடுபடுகிமறன்.
தும்பி
அதுக்கு

நெோனோ

அணணன்

பழைசேோகிக்
வபோறப்பு!

எப்படி

கிழிந்துவிட்டைோல்
ஊர்

என்டன

சுற்றியோன

அடிக்கலோம்?

உடழைப்பிற்கும் உணடமக்கும் கிடடைக்கும் பரிசு
இதுதோனோ?
என்டன அடிக்க அல்லது தணடிக்க
அணணனுக்கு

என்ன

தகுதியிருக்கிறது?

கட்டைவபோம்மன் போணியில் ...! உழுதோயோ... நெோற்ற
நெட்டைோயோ –கடள பறித்தோயோ –நீர் இடறத்தோயோ

..வியர்டவெ சிந்தினோயோ ..அடிக்க மட்டும் வெந்து
விட்டைோமய .. நீ யோர் என்டனத் தணடிக்க..’ என்ற
மனது ஆமவெசேப்பட்டைது.
வெயதில் மூத்தவென் என்கிறதோல் என்ன
மவெணடுமோனோலும்

வசேய்யலோமோ?

எப்படி

மவெணடுமோனோலும் நெடைந்து வகோளளலோமோ?
ஆனோலும் கூடை அணணன் எதிர்க்கும்
-சேணடடை

பிடிக்கும்

டதர்யம்

வெரவில்டல.

முடியவில்டல. விரக்தி, வவெறப்பு,

மபோதும்டைோ

சேோமி,

வசேய்தோலும்

இங்மக

ஊரில்

என்ன

முன்னுக்கு வெர முடியோது என்ற தீர்மோனித்தோர்.
ஊரில்

ஒப்மபற்ற

முடியோதவெர்கள!

பட்டைணத்திற்கு ஓடிப் மபோவெது அந்த நெோளில்
வெோடிக்டக!

அந்த

சிமநெகிதர்களின்
ஓட்டைம்!

மோதிரி

ஓடிப்

மயோசேடனப்படி

மபோன

சீனிவெோசேனும்

மவெற

எது

பற்றியும்

சிந்திக்கவில்டல.எங்கு

–எத்தடன

கஷ்டைப்பட்டைோலும் பரவெோயில்டல. இவெர்களுக்கு
முன்னில்

வெளர்ந்து

கோட்டைணும்

என்கிற

டவெரோக்கியம். கஷ்டைம் தனக்குப் புதிதல்ல.கல் –
முள –வவெயில் –மடழை ஒரு வபோருட்டைல்ல.
எல்லோம் போர்த்தோயிற்ற. போரம் சுமந்தோயிற்ற.
இதற்கு

மமல்

என்ன

கஷ்டைம்

வெந்துவிடைப்மபோகிறது?.
சின்ன வெயதிமலமய இதற்கு முன்பும்
சீனிவெோசேன் வசேன்டனக்குப் மபோயிருக்கிறோர்.
நெணபர் ஒருவெர் இவெடர வெோல்டைோக்ஸ் மரோடில்
ஒத்தக்கடடை திமயட்டைரில் மவெடலக்குச் மசேர்த்து
விட்டிருந்தோர்.
அங்கு எடுப்பு மவெடல, நெோற்கோலி
தூக்கணும், துடடைத்துச்

சுத்தம்

வசேய்யணும்.

கோடலயில் 1 பணம், இரவு 1 பணம் கூலி
கிடடைக்கும்.
அடதமய

டக

மமல்

பலனோய்

நிடனப்போர். டகயில் கோசு போர்க்கும் சேந்மதோஷம்.
உடழைப்பின் ஊதியம்! சின்னமதோ வபரிமதோ பலன்
உடைன்

கிடடைக்கிறது.

வெருமோனம்

கணமுன்

வதரிகிறது.
விவெசேோயத்தில்

உடைமன

எடதயும்

எதிர்போர்க்க முடியோது. நிலம் சுத்தம் பணணி –
உழுது –பயிரிட்டு –கடள பறித்து –மருந்தடித்து –
உரமிட்டு

–மடழை

–இயற்டக

சீற்றத்துக்குப்

மபோரோடி –ஈடு வகோடுத்து –இரவு பகலோய்ப்
போடுபட்டைோலும்

–மூன்ற

மோதமமோ

–ஆற

மோதமமோ கழித்துத்தோன் பலன் வதரியும்.
தோனியம் வீட்டுக்கு வெந்தோலும்கூடை
விற்கும்மபோது உரிய விடல கிடடைக்கோது. தூக்கிச்

சுமந்து வகோணடு மபோய்ப் மபோன விடலக்குத்
தளள மவெணடும்!
ஆனோல்

–அங்மக

மரியோடதயில்லோவிட்டைோலும்
கிடடைக்கிறது!
எங்மக

வசேோத்து

உடைமன

–மதிப்பு
கோசு

சுகமில்லோவிட்டைோலும்

மவெணடுமோனோலும்

மபோய்ப்

பிடழைக்கலோம் என்கிற தன்னம்பிக்டக அவெருக்கு
அப்மபோது வெந்திருந்தது.
அந்தத் துணிச்சேல் கோரணமோய் –வெோனமம
எல்டல –பூமியில் எதுவும் இல்லோமலில்டல –
ஒமர வெோனம் –ஒமர பூமி –எல்லோம் நெமமத என்ற
வபோளளோச்சிக்கு ஓட்டைம்!
ஆழியோற மடைமில் கல் தூக்கினோர்.
அங்கு ஒருவெோரம் பத்து நெோட்கள சேம்போதித்துச்
வசேன்டனக்குப் பயணம்!

வெோல்டைோக்ஸ் மரோட்டில் சுந்தர் லோட்ஜல்
தங்கி அங்கு இரவு கடடையில் மோடல 4 முதல் 11
வெடர எடுபிடி. 60 ரூபோய் சேம்பளம், கூடை மவெடல
போர்த்தவெர்கள பகலில் தூங்கி அல்லது ஊர் சுற்றிப்
வபோழுடதக் கழிக்க, சீனிவெோசேனுக்கு அப்படி
வவெட்டியோய்ச் சுற்றித் திரிய மனமில்டல.
சும்மோ சுற்றவெதற்குப் பதில் பகலிலும்
ஏதோவெது மவெடல வசேய்யலோமம என்ற மவெடல
மதடினோர். எக்மமோர் சேந்திரபவெனில் கிடடைத்தது.
கோடல 8 முதல் மதியம் 1 மணி வெடர –அங்கும் 60
ரூபோய் சேம்பளம்.
இரணடு

இடைத்திலும்

வதோடைர்ந்து

மவெடல. ஓய்வு கிடடையோது. லீவ் எடுப்பதில்டல.
எந்த ஒரு கோரியத்திலும் ஆத்மோர்த்தமோய், மனம்
ஒன்றி

ஈடுபட்டைோல்

உடைல்

மசேோர்வெதில்டல.

ஓய்வும் மதடுவெதில்டல, உற்சேோகமோய்ச் வசேயல்படை
முடியும்.
முடிந்தது!
இதற்கிடடையில் போட்டிக்கு உடைம்பு
முடியோமல்

மபோக

–

சீனிவெோசேடனத்

மதடியிருக்கிறோர்கள. ஆற மோதத்திற்கு பிறகு
எப்படிமயோ தகவெல் வபற்ற அணணன் இவெடரத்
மதடி

வெந்து

விட்டைோர்,

கணடுபிடித்து

-``வெோ

ஊருக்குப் மபோகலோம் –போட்டி உன் நிடனப்பில்
வெோடுகிறது ‘’என்ற அடழைத்தோர். உடைன் இவெரது
மனதும் கடரந்து மபோயிற்ற, போட்டி நிடனப்பு
எடுக்க

-``சேரி

மபோய்

ஒரு

வெருமவெோம்’’ என்ற கிளம்பினோர்.

எட்டு

போர்த்து
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விவெசேோயம் என்பது இன்ற மட்டுமில்டல
அன்றம்கூடை லோபகரமோனதோய் இல்டல. விவெசேோய
நெோடு என்கிமறோம். விவெசேோயிதோன் நெோட்டின்
முதுவகலும்பு என்மபோம். ஆனோல் அவெனுக்கு
இருக்கும் பிரச்சேடனகடள எவெரும்
கணடுவகோளள மோட்மடைோம்.
தணணீர்,

மின்சேோரம்

தட்டுப்போடு,

உரத்தட்டுப்போடு, கூலிக்கு ஆள கிடடைப்பதில்டல.
வகளரவெம்

போர்த்துக்

வகோணடு

ஆட்கள

நெகரத்திற்கு படடைவயடுத்தல்! பட்டைணம் என்றோல்
வசேோகுசு மவெடல – வசேோகுசேோய் இருக்கலோம் என்கிற
கனவு.

கஷ்டைப்பட்டுப்

பயிர்கடள

வெளர்த்தோலும் மநெோய்த் தோக்குதல், பூச்சி, அரிப்பு!
மருந்தடித்து மோளவெதில்டல. மதடவெக்கு மடழை
இல்லோமல் அறவெடடை சேமயம் வெந்து அழித்தல்!
முன்வபல்லோம்

ஆடு, மோடுகள

கிரோமங்களில் வபருத்திருக்கும். மோடுகள –வெணடி
–ஏர்- அவெற்றிற்குத் தீவெனம் –அவெற்றின் மூலம்
போல்

-எரு என

இயற்டகமயோடு

ஒன்றி

–

வசேயல்பட்டை கோலத்திலும் கூடை நெஷ்டைம்.
என்னதோன்
போடுபட்டைோலும்,எதிர்ப்போர்க்கிற

முடனந்து
பலன்

விவெசேோயிக்குப் மபோய்ச் மசேர்வெதில்டல. எல்லோப்
பிரச்சேடனகடளயும் மீறி மகசூல் எடுத்தோலும்
கூடை உரிய விடல கிடடைப்பதில்டல.
ஆடகயோல்
நெம்பியிருந்து

விவெசேோயத்டத

பிரமயோஜனமில்டல

மட்டும்
என்பது

சீனிவெோசேனுக்குப்

புரிந்தது.

இளம்

ரத்தம்.

உளளுக்குள மவெகம் –உடைலில் வதம்பு! மனதில்
மமடத!

நெம்மோல்

முடியும்

–முடியோதது

எதுவுமில்டல என்கிர வவெறி.
ஊரில் வெோனம் போர்த்த பூமி ஆற
மோதத்திற்கு மட்டுமம மவெடல. மற்ற நெோட்களில்
வவெட்டியோய்ப்
இவெருக்குப்

வபோழுது
பிடிப்பதில்டல.

மபோக்குவெரத்து
உருப்படியோய்

எதுவும் வசேய்யோமல் –வெோழ்டவெ வீணடிக்கிமறோம்
என்கிற உறத்தல்.
மவெடலயில்டல –சும்மோயிருக்கிமறோம்
என்பதற்கோக ஊடர விட்டுப் மபோக முடியோது!
விவெசேோயப் பணிகள இல்லோவிட்டைோலும் கூடை
மோடுகடளப்
வெயிலிலும்

போர்த்துக்வகோளள
சின்னச்சின்ன

மவெடலகடளயும் வசேய்தோகணும்.

மவெணடும்.
வெளப்படுத்தும்

நிலங்கடளயும் கவெனித்துக் வகோணடு,
அதிகப்படி வெருமோனத்திற்கு என்ன வசேய்யலோம்
என்கிற மயோசேடன மபோயிற்ற.அப்மபோது உதித்தது
மளிடகக்கடடை! அத்துடைன் டீ ஸ்டைோல்! அப்புறம்
டசேக்கிள கடடை!
கடடை என்ற ஆரம்பித்த பின்பு –
பலருடைனும்
அத்துடைன்

பழைகும்

வெோய்ப்பு!

வகோஞ்சேம்

வசேருக்கும்

வசேல்வெோக்கு!
மதோன்றம்.

எப்மபோதும் எதிலோவெது உடைடலச் வசேலுத்தும்
மபோது திருப்தி. மனதும் வசேழிக்கும், உடைலும்
வெளப்படும், நெம்மோல் எடதயும் வசேய்யமுடியும்
என்கிற தன்னம்பிக்டகயும் வெளர ஆரம்பித்தது.
புது நெடுவெலூரில் கடடை வெளர்ந்து வெந்த
மபோது சீனிவெோசேனின் அணணன் ஒருவெர் இறந்து
மபோனோர்,

கடடைக்கும்,

மதடவெப்பட்டைது.

வெயலுக்கும்

ஆள

அப்மபோது 1959.
இன்வனோரு
எல்லோவெற்டறயும்

அணணன்
அழித்துவிட்டு

ஆதரவில்லோமல் இருக்கமவெ சீனிவெோசேன் அவெடர
அடழைத்து வெந்து தன்னுடைன் டவெத்துக் வகோணடைோர்.
அதுவெடரப் பட்டை கஷ்டைவமல்லோம்
மபோய்ச்

வசேல்வெோக்குடைன்

அவெர்

முன்னுக்கு

வெரும்மபோது கணபடுகிற மோதிரி சிக்கல் ஒன்ற
இவெரது கதடவெத் தட்டிற்ற.
ஆக்கல் என்பது கடினம், அழிப்பது
வரோம்ப

எளிது.

கிரோமத்தில்

அடிமட்டைத்தில்

கிடைந்த ஒருவென் –அதுவும் சிறவென் மவெகமோய்
முன்னுக்கு வெருகிறோன் என்படதப் பலரோலும்
வபோறத்துக் வகோளள முடியவில்டல.

இவெடன எங்மக தட்டைலோம் –எப்படிக்
குழி பறிக்கலோம் என்ற பலரும் போர்த்திருந்தனர்.
சீனிவெோசேன் எடதப்பற்றியும் கவெடலப்படைோமல்
எந்த பிரச்சேடனக்கும் இடைம் தரோமல் கோரியமம
கணணோய் இருந்தோர்.
அங்கு ஊரில் அப்மபோது ரோஜ் வரட்டியோர்
என்பவெர் மிகவும் வசேல்வெோக்குடைன் இருந்தோர்.
வெசேதி

–மிடுக்கு

–வசேருக்கு

என

எல்லோமும்

வகோணடைவெர். அவெருக்கு ஒரு மகள.
அவெள கடடைக்கு வெரப்மபோக –சும்மோ
திரிவெடதச் சிலர் திரித்துவிட்டைனர். தீ வகோளுத்திப்
மபோட்டைனர்.
சீனிவெோசேனுக்கும் அவெளுக்கும் கோதல்
என்றம் –இருவெரும் ரகசியமோய்ச்
சேந்திருக்கிறோர்கள –ஓடிப்மபோய் கல்யோணம்

வசேய்து வகோளளப் மபோகிறோர்கள என்றம் வெதந்தி
பரவிற்ற.
சீனிவெோசேனுக்கு
எணணமும்

அவெளிடைம்

அந்த

மோதிரி

இல்டல.

எந்த

ஆனோல்

வரட்டியோர் அடத நெம்பவில்டல. போரம்பர்யப்
பணக்கோரரோன அவெருக்குக் வகளரவெப் பிரச்சேடன.
மநெற்ற முடளத்தவெனுக்குத் தன் மகள
மகட்கிறதோ என்ற மகோபம் ஆமவெசேம், அடதச்,
சுற்றியுளள மசேோம்மபறி வெட்டைமும் ஏற்றிவிட்டைது
அவெர்

மகள

மறப்படதமயோ,

சீனிவெோசேன்

வகஞ்சுவெடதமயோ வபோருட்படுத்தவில்டல.
அக்கம்
போடளயம்

,

இடைங்களிலிருந்து

பக்கம்

வரங்கநெோதபுரம்,

தம்பிரோன்பட்டி
ஆட்கடள

மபோன்ற

வெரவெடழைத்துக்

கடடைடய அடித்து வநெோறக்கினோர். சீனிவெோசேன்

குடியிருந்த வீடும் இருந்த இடைம் வதரியோமல்
மசேதப்படுத்தப்பட்டைது –எரிந்து சேோம்பலோயிற்ற.
போடுபட்டு வெளர்த்த்வதல்லோம் ஒமர
நெோளில் மபோயிற்ற. வெோக்குத் தவெறோதவென் என்கிற
வபயரும்,

நெோணயமும்

வகட்டுப்

மபோனது,

உடைடமகள

மபோனது

மட்டுமின்றி

மவெடளச்

சேோப்போட்டுக்மக

அடுத்த

வெழியில்லோத

நிடலடம.
சீனிவெோசேனுக்கு
திரட்டினோர்.

எதிரோய்

ஊரில்

யோரும்

பழைகக்கூடைோது

எனக்

கட்டைடள.

அவெர்களுக்கும்

மணடைகப்படி!

மக்கடளத்
இவெருடைன்
மீறினோல்

சீனிவெோசேனுக்கு

டசேக்கிள தரக்கூடைோது, கடடைகளில் சேோமோன்கள
தரக்கூடைோது என இவெடர ஒதுக்கி டவெத்தனர்.
அடுத்த மவெடளச் சேோப்போட்டுக்கு வெழியில்லோத
நிடலடம!

எத்தடன நெோள தோன் பட்டினியோய்
இருக்க

முடியும்?

போட்டிதோன்

இவெருக்கு

அப்மபோது ஆறதல், ``எதுக்கும் கவெடலப்படைோமத.
மனம்

தளரோமத!

எல்லோம்

கூடிய

சீக்கிரம்

சேரியோகும் அடமதியோயிரு!’’ என்ற மதற்றவெோர்.
எப்படி....? எப்படிப் போட்டி முடியும்?
நெோன் யோருக்கு என்ன வகடுதல் பணணிமனன்?
எதுக்கோக எனக்கு இந்தத் தணடைடன? அந்தப்
வபோணடண நெோன் நிடனச்சுக்கூடை போர்த்ததில்டல.
வசேய்யோத தப்புக்கு எதுக்கோக நெோன் அடிபடைணும்?
முன்பு வெசேதியில்லோதப்மபோ –இல்லோத
வகோடுடமடயப்

வபோறத்துக்க

முடிஞ்சேது.

கஷ்டைப்பட்டுச்

சேம்போதிச்சு,

ஓரளவுக்கு

வெளர்ந்தபின்பு
மபோவெடத
அவெரோல்.

சேம்பந்தமமயில்லோமல்

ஏற்றக்

வகோளள

அழிந்து

முடியவில்டல

போட்டிக்கு அவெரது வெருத்தம் புரிந்தது.
சீனிவெோசேன்

அங்மக

இருக்கும்

வெடர

பிரச்சேடனதோன். ரோஜ் வரட்டியோருக்கு அவெடரப்
போர்க்கப் போர்க்க மகோபம்தோன் எழும். தோன்
இத்தடன

மிரட்டியும்கூடை

இருக்கிறோமன

என்கிற

ஊரிமலமய

ஆத்திரம்

எழும்.

அவெருக்கும் வகளரவெப் பிரச்சேடன.
எல்லோம்
இருப்பதில்

இழைந்தபின்பு

அர்த்தமில்டல.

அங்மக
எந்தப்

பிரமயோஜனமும் இல்டல. அங்மக இருக்கும்
மதோறம்

பிரச்சேடனதோன்.

இரணடு

பக்கமும்

புடகச்சேல், டவெரோக்கியம் எழும்.
ரோஜ் வரட்டி யோர்க்குப் பணபலம், ஆள
பலம்

இருக்கிறது.

மபரனுக்கு

அடவெ

இல்லோவிட்டைோலும் கூடை இளம் ரத்தம் சேட்வடைன
ஆமவெசேப்பட்டு

மடைத்தனமோய்

ஏதோவெது

வசேய்துவிடைக் கூடைோது. கோலம் வெலிது, கோலம்,
கோயத்டத

ஆற்றம்,

இரணடு

பக்கமும்

மகோபத்டதத் தணித்து இயல்புக்குக் வகோணடு
வெரும். அதற்கு முதல் மதடவெ – சீனிவெோசேன்
ஊடரவிட்டுப்

மபோவெதுதோன்

எனப்

போட்டி

முடிவவெடுத்தோர்.
சீனிவெோசேடனப் பக்கத்துக் கிரோமமோன
வபரகம்பிக்கு அவெரது வபரியம்மோ வீட்டுக்கு
அனுப்பினோர்.

சீனிவெோசேன்

அவெர்கள

வீட்டில்

இருந்து வகோணடு அங்கு வியோபோரம் போர்த்தோர்.
ஆனோலும் கூடை சுழி விடைவில்டல. மனது அங்மக
லயிக்கவில்டல.
எத்தடன சேமோதோனப்படுத்தினோலும் கூடை
மனது

ஆறவில்டல.

படழையடத

மறக்க

முடியவில்டல. கோலம் கோயத்டத ஆற்றவில்டல.

தீடய

அடணக்கவில்டல.

அதற்குப்

பதில்

அதிகரிக்கமவெ வசேய்தது.
அவெர்கள வெசேதி படடைத்திருக்கலோம்.
பலம் வபற்றிருக்கலோம், இவதல்லோம் இவெர்கள
மூதோடதயர்கள சேம்போதித்தது. இதில் அவெர்கள
பங்கு என்ன? தணடைச்மசேோறகள! உடழைப்பில்டல.
கஷ்டைப்படைடல,

வசேோகுடசே

அனுபவிப்பவெர்களுக்குப் பிறர் கஷ்டைம் புரியோது,
வதரியோது.
நெோன் உணடு என் வதோழில் உணடு
என்றிருக்கிமறன். ரோஜ் வரட்டியோமர.... உன்னிடைம்
வெந்மதனோ? உன் விஷயத்தில் தடலயிட்மடைனோ?
என் மமல் டகடவெக்க உனக்வகன்ன
அதிகோரம்? உரிடம? எளியவென் என்பதோலும்
மகட்க ஆளில்டல –நெோதியில்டல என்பதோலும் நீ

என்ன

மவெணடுமோனோலும்

வசேய்யலோமோ?

வசேய்வெோயோ?
ஊரில் நீ மட்டும்தோன் வெோழைணுமோ?
உனக்கு

மட்டும்

ஊர்

வசேோந்தமோ?

பணம்

இருந்தோல் அடத உன் வீட்டில் டவெத்துக் வகோள.
உன்

பணத்தோல்

யோருக்கும்

பிரமயோஜனமுமில்டல.
அடுத்தவெர்களுக்குக்

எந்தப்
கோலணோ

வகோடுக்கோத

உனக்கு

எதற்கோகச் வசேல்வெோக்கு? ஊர் எதற்கு உனக்குப்
பயப்படை மவெணடும்?
உளள வசேல்வெம் –வசேல்வெோக்டக டவெத்து
ஊருக்கு நெல்லது வசேய்ய மவெணடும். ஆக்கத்திற்குப்
போடுபடைமவெணடும்.

அடதவிடுத்து

அழிக்கக்

கிளம்புகிறோமய நீ மனிதனோ?
நெோன் வெளர்கிமறன் என்றோல் மநெர்டமயோய்
உடழைக்கிமறன். வசேயல்படுகிமறன், அது உனக்குப்

வபோறக்கவில்டல. யோர் மபச்டசேமயோ மகட்டுக்
வகோணடு வபற்ற மகடளமய சேந்மதகிக்கிறோய். நீ
சேரியோயிருந்தோல் மகள எப்படி உன்டன மீறவெோள?
அவெளும் அடைங்கித்தோன் கிடைக்கிறோள. எனக்குத்
மதடவெ என்றோல் –நெோன் விரும்பினோல் உன்
மகடளத் தூக்கிக் வகோணடு மபோக எவ்வெளவு
மநெரமோகும்?
தூக்கிப் மபோய் தோலி கட்டிவிட்டைோல்
அப்புறம் என் வகளரவெம் என்னோகும்? என்டன நீ
தணடிக்கலோம், அப்புறம் அதன்பின் என் மகளின்
எதிர்கோலம் என்னோகும்?
நெோன் நிஜமோலும் உனக்குப் மபோட்டி
என்றோல் மநெருக்கு மநெர் நின்றபோர்!
நெோன்

உன்டனப்

நிடனக்கவில்டல. எனக்குப்

மபோட்டியோக
மபோட்டி

என்ற

எவெருமில்டல. அப்படி நிடனக்க மவெணடிய

அவெசியமும் அவெகோசேமும் இல்டல. வெசேதியிமலோ –
வெயதிமலோ –அனுபவெத்திமலோ உன் அளவிற்கு
இல்லோத

என்டனப்

போர்த்து

எப்படிப்

வபோறோடமப் படைலோம்? வெயிற எரியலோம்?
மபோட்டிக்கு ஒரு தகுதி மவெணடும்.
மபோட்டியோளருக்கு நெோகரிகம் இருக்கமவெணடும்.
அது இல்லோத மபோது என் வசேல்வெோக்குக்கு என்ன
அர்த்தம்? என்ன விடல?
சீனிவெோசேனின் மனது உழைவெ ஆரம்பித்தது.
என்டனக் கட்டுப்படுத்தவும், ஒதுக்கி டவெக்கவும்
அவெர் யோர்? நெோன்

ஏன் அவெருக்கு அடைங்க

மவெணடும்?
வநெஞ்சு எகிறிற்ற, ரத்தம் சூமடைறிற்ற.
யோருக்மகோ பயந்து ஏன் ஊடரவிட்டு வவெளிமயற
மவெணடும்? என் பயம் கடைவுளிடைம் மட்டும்தோன்.
நியோயமோய் நெடைக்கும்வெடர கடைவுள எனக்குத்

துடணயிருப்போர். நெோன் அவெர் முன்னிமலமய
வெளர்மவென்.

இனி

என்ன

வெந்தோலும்

சேரி,

பயப்படைப் மபோவெதில்டல. மபோரோடு! மறபடியும்
குறக்மக வெந்தோல்....
வெந்தோல்....
சீனிவெோசேன் வவெகுணவடைழுந்தோர்.
ஏமதோ ஒரு மவெகம் எழை –சீனி சும்மோ
கிடைந்த வபரகம்பிக் மகோயில் நிலத்டத ஏலத்தில்
குத்தடகக்கு

எடுத்தோர்.

அப்மபோது

டவெகோசி

மோசேம், கோற்றடி நெோள, வெறட்சி. இருந்த தணணீடர
டவெத்து நெஞ்டசே பயிரிடைக் கிளம்பினோர்.

போகம் 5

நெஞ்டசே, மடழைக்கோலத்தில்தோன் பயிரிடை
முடியும். அதற்கு மவெணடிய தணணீரும்
சீமதோஷ்ண நிடலயும் அப்மபோதுதோன் கிடடைக்கும்.
இவதல்லோம் சீனிவெோசேனுக்குத் வதரியோமலில்டல.
வதரியும். ஆனோலும்கூடை ஆமவெசேம்! உளளுக்குள
ஒரு மவெகம் சேரியோய் நெடைக்கும் என்கிற டதரியம்.
ஊர்க்கோரர்கமளல்லோம் அவெடர ஏளனம்
மபசினோர்! கணணோபோடியோனுக்கு புத்தி மழுங்கிப்
மபோச்சு! லூஸ் என்றனர். வசேோத்து – பத்து
மபோனதில் மடர கழைன்ற மபோச்சு –இல்லோட்டி
இப்மபோ மபோய் தஞ்டசே ஓட்டுவெோனோ என்ற கோது
படைமவெ நெடகயோடினர்.

ஆனோல்

அவெர்

கவெடலப்படைவில்டல.
நெல்லபடிமய
போஸிடிவ்

நெடைக்கும்

திங்கிங்!

எடதப்

பற்றியும்

வசேயல்படு!

எல்லோம்

என்கிற

நெல்லது

நெம்பிக்டக.

நிடனத்தோல்

–

நெல்லடத நெம்பினோல் –நெல்ல விதம் முயன்றோல் –
நென்றோக

உடழைத்தோல்

இருக்கும்,

நெல்லமத

இயற்டகயும்
நெடைக்கும்

துடண

என

அவெர்

நெம்பினோர்.
அதன்படிமய – அப்மபோது நெல்ல மடழை
வபய்தது. யோரும் அடத எதிர்ப்போர்க்கவில்டல.
அவெர் எதிர்போர்த்தோர். ஏளனம் வசேய்த வெோய்
அடடைத்துப் மபோயிற்ற அன்ற.
வநெல்லும் கரும்பும் பயிரிட்டு அமமோக
மகசூல்!

அதற்கு

நெல்ல

விடலயும்

கூடை

கிடடைத்தது. அது சீனிவெோசேனுக்கு உற்சேோகம் தந்தது.
வதம்பு!

துணிவு.

யோருக்கும்

நெோம்

பயப்படை

மவெணடியதில்டல. யோரும் இனி என்டன வீழ்த்த
முடியோது. எதுவும் நெம்மோல் முடியும்.
இனியும் மகோடழையோக இருக்கக்கூடைோது.
இருக்க மோட்மடைன். என் வெழியில் யோர் குறக்கீடும்
இனிக் கூடைோது குறக்மக வெந்தோல் எதிர்மபன்,
விரட்டுமவென்! வெருவெது வெரட்டும். வெரும்மபோது
போர்த்துக்

வகோளளலோம்.

அடைங்கிக்

கிடைந்து

மபோதும்.
என்னதோன்

உடழைத்தோலும்

கஷ்டைப்பட்டைோலும் கிரோமப் பகுதிகளில் வெளர்ச்சி
என்பது சிறிய அளவில்தோன் முடியும் மயோசித்துப்
போர்க்கும் மபோது தன் முயற்சியும் உடழைப்பும்
வீணோகிறமதோ

என்கிற

எணணம்

அவெருக்கு

எழுந்தது. இமத உடழைப்டப டைவுனில் வசேய்தோல்
இன்னும்

அதிக

வெருமோனம்

போர்க்கலோம்.

மவெகமோய் முன்மனறலோம் என்பது அவெருக்கு
வமல்லப் புரிய ஆரம்பித்தது.
டைவுன் எனும் மபோது சுற்றப்பக்கம்
முழுக்க வெருவெர். வியோபோரம் வதோடைங்கினோல்
வபரிதோக்கலோம்

என

ஆரோய்ந்த

மபோது

வபரம்பலூர் பரவெோயில்டல என்ற மதோன்றிற்ற.
அவெருக்கு அருகிலுளள –வதரிந்த ஒமர நெகரம்
வபரம்பலூர் தோன்!
1961 அவெருக்குத் திருப்பம் தந்த வெருடைம்.
வபரம்பலூரில் வதப்பக்குளம் அருமக
இடைம் போர்த்து டீக்கடடை ஆரம்பித்தோர். அது
நென்றோக

வெளர

ஆரம்பித்தது.

அதற்குத்

மதடவெயோன போல் வவெளிமய வெோங்கும்மபோது –
மபோதுமோன

தரத்தில்

இல்டல.

மவெணடிய

மநெரத்திற்கும் கிடடைப்பதில்டல. அதனோல் –ஏன்

நெோமம போல் பணடண நெடைத்தக்கூடைோது என்ற
மயோசேடன மபோயிற்ற.
அதற்கு முன்மப கிரோமத்தில் மோடுகள
வெளர்த்து போல் கறந்து விற்ற அனுபவெம் அதற்குக்
டகவகோடுத்தது.
வவெளளோரிபட்டு எனும் ஊரில் போல்
வடைணடைர் எடுத்தோர். 1963 -68 வெடர 5 வெருடைங்கள
இவெர் பட்டை கஷ்டைம் அதிகம். விடியற்கோடலயில்
டசேக்கிளில் மபோய் போல் கறந்து 30 கி.மீ. டசேக்கிள
மிதித்து

வபரம்பலூருக்கு

வெருவெோர்.

இங்மக

போடல 5 மணிக்குள டபசேல் பணணிவிட்டு
டீக்கடடை மவெடல!
மதியம் திரும்ப டசேக்கிள மிதித்து மபோய்
போல் எடுத்து வெருவெோர். இப்படி தினம் 4 முடற
டசேக்கிள பயணம்! ஒரு நெோடளக்கு 120 கி.மீ
டசேக்கிள

மிதிக்கணும்!

தூக்கம்

வகடும்.

அலுப்போகும். ஆனோலும் கூடை தளர்வெதில்டல. தன்
முன்மனற்றத்திற்கு
வெழியோகக்

இடறவென்

கோட்டும்மபோது

ஒவ்வவெோரு
அவெற்டறப்

பயன்படுத்திக் வகோளள மவெணடும் என்பதில்
உஷோரோக இருப்போர்.
வெோய்ப்புகள!
ஆங்கோங்மக வகோட்டிக் கிடைக்கின்றன.
அவெற்டற நெோம்தோன் மதடிப் மபோக மவெணடும். எது
நெமக்கு

உகந்தமதோ

அடதத்

மதர்வு

வசேய்து

களத்தில் இறங்க மவெணடும். நெமக்கு உகந்தது
கிடடைக்கோவிட்டைோல் –கிடடைப்படத உகந்ததோக்கிக்
வகோளள மவெணடும்.
அதுதோன் புத்திசேோலித்தனம். வவெற்றிக்கு
முதல்படி.

டீக்கடடை எதிர்போர்த்தபடிமய வெளர
ஆரம்பித்தது. அப்புறம் –டீயுடைன் டிபன், சேோப்போடு,
என மஹோட்டைலோக மோறிற்ற. அங்கு வமோத்தம் 8
மபர்கள மவெடல வசேய்தனர்.
சீனிவெோசேன் –முதலில் எழுந்து போல்
கறந்து வெந்து, கடடைடயச் சுத்தம் பணணி டீ
மபோட்டுத் தந்துதோன் ஆட்கடள எழுப்புவெோர்.
மவெடலக்கோக

அவெர்

மவெடலக்கோரந்தோமன

அஞ்சுவெதில்டல.

என்ற

ஊழியர்கடள

அலட்சியப்படுத்துவெதில்டல.
அன்ற
மனிதோபிமோனம்

முதல்

இன்றவெடர

இவெடரக்

கோக்கிறது.

உயர்த்துகிறது, உயரத்தில் டவெத்திருக்கிறது.
டீக்கடடை

ஓரளவிற்கு

நிடலத்தும்

அடுத்து உரக்கடடை, புணணோக்குக் கடடை எனத்
திட்டைமிட்டைோர்.

சீனிவெோசேனின் வவெளியூர் வெளர்ச்சியும்
கூடை

எதிரிகளுக்குக்

வரட்டியோர்,

குறிப்போய்

அந்த

ரோமசேோமி

மபோன்மறோர்களுக்குப்

ரோஜ்

வரட்டியோர்
வபோறக்கவில்டல.

உளளூரில் வெோழை விடைோமல் பணணினது பத்தோது
என்ற வபரம்பலூரிலும் இடடைஞ்சேல் பணண
ஆரம்பித்தனர்.
``விட்டைோல்
மபோய்விடுவெோன்
வபரிய

இவென்

மபோலிருக்மக

எங்மகோ
–நெம்டமவிடை

ஆளோயிருவெோமன’’ என்கிற

ஆதங்கம்

ஆற்றோடம!
சீனிவெோசேன், கடடைகள ஆரம்பிக்க இடைம்
மதடும்மபோது –சேம்பந்தப்பட்டைவெர்களிடைம் மபோய்
கட்டைடைம் வகோடுக்கக்கூடைோது என்ற மிரட்டுவெோர்.
அவெர்களுக்குப்

பயந்து

ஒதுங்கினவெர்களும் உணடு.

வகோணடு

போகம் 6

வபரம்பலூரில் கடடை ஆரம்பிக்க இடைம்
போர்த்தோல் அவெர்களுக்கு மூக்கில் வியர்த்து விடும்.
உடைமன வெந்து இடைம் தந்தவெர்கடள
மிரட்டுவெோர்கள. அவெர்களும் பயந்து வகோணடு
பின் வெோங்குவெர்.
சீனிவெோசேன்

பிறகு

மவெற

இடைம்

போர்ப்போர். அங்கும் வெருவெோர்கள. இப்படிமய
எதிர்ப்பிமலமய வெளர ஆரம்பித்தோர். மயோசிக்கும்
மபோது

எதிர்க்க

எதிர்க்க

இவெருக்குப்

பலம்

கிடடைத்து வமன்மமலும் வஜயிக்க மவெணடும்
என்கிற உந்துதல் கிடடைத்தடத உணர முடிந்தது.
சீனிவெோசேன் வபோதுவெோக யோருக்கும் எந்தக்
வகடுதலும்

வசேய்வெதில்டல.

வசேய்ய

நிடனப்பதுமில்டல.

அவெனவென்

விடனடய

அவெமன அனுபவிப்போன். ஆணடைவென் போர்த்துக்
வகோளவெோன் என்ற விட்டுவிடுவெோர்.
ஆனோல் அந்த ரோஜ் வரட்டியோரின்
விஷயத்தில் அன்ற வசேய்யவிருந்த குற்றத்டதப்
பற்றி சீனிவெோசேன் நிடனவு கூர்கிறோர்.
ஊரில்

எந்த

வெடகயிலும்

ரோஜ்

வரட்டியோர் அவெடர வெோழைவிடைோமல் வசேய்த சேமயம்
–
சீனிவெோசேனுக்கு என்ன வசேய்வெவதன்ற
வதரியவில்டல. நெோன் உனக்குப் மபோட்டியில்டல.
எதிரியில்டல

–உன்

அளவிற்கு

அனுபவெமமோ

–வெசேதிமயோ

இல்லோதவென்

-என்டன

வெயமசேோ

–ஆள
விட்டுவிடு

–

பலமமோ
என்ற

வகஞ்சியும் கூடை விடைோமல் துரத்தமவெ வவெறத்துப்
மபோனோர்.

இந்தோள
நிம்மிதியில்டல
தீர்த்துக்

–வெோழை

கட்டினோல்

உளளவெடர

நெமக்கு

முடியோது.

இவெடரத்

தோன்

வெோழ்வு

என்கிற

முடிவுக்கு வெந்தோர், இளம் ரத்தம், விரக்தியின்
விளிம்பிலிருந்த

மனது

அவெடரக்

வகோடல

வசேய்யும் வெடர மபோயிற்ற.
வகோடல வசேய்தோல் அவெர் இறக்கலோம்.
ஆனோல் அதற்குப் பிறகு சேந்திக்க மவெணடிய
பிரச்சேடனகடளப் பற்றி அவெர் மயோசிக்கவில்டல.
மயோசிக்கத்

தயோரோக

இல்டல.

அவெடரத்

தீர்த்துக்கட்டை கத்தி டவெத்துக் வகோணடு சீனிவெோசேன்
தருணம் போர்த்திருந்தோர்.
ஒரு நெோள ரோஜ் வரட்டியோர் வவெளியூர்
மபோய்விட்டு இருட்டினபிறகு ஊர் திரும்பப்
மபோவெது வதரிந்தது. அவெர் டசேக்கிளில் மசேோளக்
வகோல்டல வெழியோகத்தோன் வெந்தோக மவெணடும்.

வெழியில் டவெத்து ஒமர குத்து! ஆள அங்மகமய
ரத்தம் வபோங்கிச் சேோக மவெணடும்! சீனிவெோசேன் ஒரு
முடிவுக்கு வெந்தோர்.
தனது திட்டைம் பிசிறோமல்
தடடையில்லோமல் நிடறமவெற மவெணடும்
என்பதற்கோக அன்ற மோடல களப்படைச்சேோய் சேோமி
மகோயிலிற்குச் வசேன்றோர். எந்த ஒரு கோரியத்தில்
இறங்குமுன்பு அவெர் அங்மக மபோய் வெரம்
மகட்பதுணடு. அதுமோதிரி அன்றம்! டகயில்
பிச்சுவெோக்கத்தி; மனதில் வகோடல வவெறி!
சூடைம் ஏற்றிச் சேோமி கும்பிடைலோம் என்ற
போர்த்தோல்

சூடைம்

எரியமவெயில்டல.

ஒரு

தீப்வபட்டி –அதுவும் புதிது –குச்சிகள பற்ற
டவெத்து பற்ற டவெத்துச் சூடைம் ஏற்றினோலும்
எரியவில்டல.

இத்தடனக்கும்

கோற்றக்

கூடை

இல்டல. அப்படியும் அடணந்து மபோயிற்ற.

அவெருக்கு எதுவும் புரியவில்டல. மகோபம்.அந்தச்
சேோமி மமலும்! இந்தச் சேோமியும் கூடை தனக்கு
எதிரோய்ச் வசேயல்படுகிமறமத –மவெணோம் –நீ வெரம்
தரமவெணோம்

–எதுவெோனோலும்

வகோளகிமறன்,

இனி

நெோன்

போர்த்துக்

பின்வெோங்குவெதோயில்டல

என்ற மசேோளக்கோட்டுக்கு விடரந்தோர்.
மோடல மடறந்தது. இருள பரவியது,
மமய்ச்சேலுக்குப் மபோன ஆடு, மோடுகவளல்லோம்
திரும்பின.

சீனிவெோசேன்

மசேோளக்கோட்டில்

கோத்திருந்தோர்.
மசேோளக்கோடு

வசேழித்துத்

தட்டடை

தட்டடையோய் வெளர்ந்திருந்தது. அதனோல் கதிர்கள
கோற்றில்

படைபடைத்தன.

ஆனோல் உடைலில் புழுக்கம்.
கோத்திருந்தோர்.

வவெளிமய

வதன்றல்

கத்திடய

எடுத்துக்

குறி

போர்த்துக்

வகோணடைோர். அந்நெோள அங்மக வெருவெோன் –வெரப்டப
கடைக்கும் மபோது பின்னோலிருந்து ஒமர குத்து!
அவென் அலறிக் வகோணடு விழுவெோன் –நெோம் ஒமர
ஒட்டைம்!
எல்லோவெற்றிற்கும்
போர்த்தோயிற்ற,

தயோர்!

புல்வவெளியில்

வபோறடமயில்டல.
வவெட்டுக்கிடளகள

ஒத்திடக

அமர்ந்திருக்கப்

எறம்பு
பறந்தன.

கடித்தது,
வகோசுக்களின்

வமோய்ப்பு!
இன்னும்

அந்நெோடளக்

கோணவில்டலமய.... எங்மக மபோய் ஒழிந்தோன்?
மநெரம் ஆக ஆக அவெருக்குப் பதறிற்ற,
எவ்வெளமவெோ கஷ்டைப்பட்மடைோம். உடழைக்கிமறோம்.
முயற்சியுடைன் போடுபடை உடைலிலும் மனதிலும்
வதம்பு

இருக்கும்

மபோது

இது

மதடவெயோ?

பிரச்சேடனக்குக் வகோடல ஒன்றதோன் தீர்வெோ –
என்ற மயோசேடன ஓடிற்ற.
அடதக் கஷ்டைப்பட்டு அடைக்கி டவெத்தோர்.
முடிவவெடுத்தோயிற்ற.

இனி

எக்கோரணம்

வகோணடும் அதிலிருந்து பின் வெோங்கக் கூடைோது!
அப்மபோது
சேலசேலப்புக்

மகட்டைது.

ஒத்டதயடிப்போடதயில்
அவென்தோன்!

இமதோ

வெருகிறோன்! வெந்துவிட்டைோன் ! டசேக்கிள வெரப்டபக்
கடைக்கிறது.
ஒமர போய்ச்சேல்!
கத்திடய ஓங்கிக் வகோணடு போயப்
மபோன மபோது –
டசேக்கிளின் முன் பகுதியில் யோமரோ
அமர்ந்திருப்பது

வதரிந்தது.

அவெருடைன்

வரட்டியோர் மபசிக் வகோணடு வெர –

ரோஜ்

சீனிவெோசேனுக்கு

வவெறப்போயிற்ற.

இந்நெோள தனியோய் வெருவெோன் என்ற போர்த்தோல் –
துடணக்கு ஆள!
முன்பக்கம்
மவெறயோருமில்டல.

அமர்ந்திருந்தது

அந்த

ஊர்

முன்சீப்

வநெோச்சியம் கந்தசேோமி உடடையோர்! வரோம்ப நெல்ல
மனிதர் சீனிவெோசேனுக்கு மிகவும் பிடித்தவெர்.
அவெடர டவெத்துக் வகோணடு வகோடல
வசேய்யத்

துணிவு

வெரவில்டல.

சேட்வடைனப்

முன்சீப்

தன்டனப்

பின்வெோங்குகிறோர்.

போர்த்துவிடைக் கூடைோது எனப் பதுங்கினோர். ரோஜ்
வரட்டியோர்
இவெடரப்

டசேக்கிள

மிதித்த

போர்க்கவில்டல.

கவெனத்தில்

ஆனோல்

முன்சீப்

போர்த்துவிட்டைோர்!

மபோயிற்ற,

சீனிவெோசேனுக்கு

வவெலவவெலத்துப்

கோரியமும்

நெடைக்கவில்டல,

மதடவெயில்லோமல் அவெர் மவெற போர்த்துவிட்டைோர்
என வவெறத்துப் மபோய்த் திரும்பினோர். மதோல்வி!
அந்தத் மதோல்விடய அவெரோல் ஏற்க
முடியவில்டல. சீரணிக்க முடியவில்டல. அடதப்
மபோக்கிக்

வகோளளவும் சேமோதோனம் மதடைவும்

மறபடியும் களப்படைச்சேோய் சேோமி மகோயிலுக்குப்
மபோனோர். மசே! என்ன இப்படிப் பணணிவிட்டைோய்!
சேோமிமய... நெோன் எது வசேஞ்சேோலும் உன்னிடைம் வெரம்
வபற்றத்தோமன வசேய்மவென்!
எல்லோக் கோரியத்திலும் துடணயிருக்கும்
நீ

–இதில்

கோடல

வெோரி

விட்டைோமய

–இது

நியோயமோ?
மகோபத்துடைன்
தீக்குச்சிடய
ஆச்சேர்யம்!

உரசிப்

பற்ற

போக்கி
டவெக்க

இருந்த
என்ன

சூடைம் இப்மபோது நென்றோக எரிந்தது. அந்த
வவெளிச்சேத்தில்

சேோமி

அவெடரப்

போர்த்துப்

புன்னடமப்பது மபோலிருந்தது. இத்தடனக்கும்
அப்மபோது பயங்கரக் கோற்ற! இருந்தோலும்கூடை
சூடைம் அவெடர ஏளனம் வசேய்கிற மோதிரி எரிந்து
வகோணடிருந்தது.
சேோமிக்மக தன் வசேயல் பிடிக்கவில்டல
என்பது அவெருக்கு விளங்க ஆரம்பித்தது. தன்
நெல்ல வசேயல்களுக்வகல்லோம் துடணயிருந்த சேோமி
–

தீய

வசேயலுக்குத்

துடண

வெரோமல்–பழி–

போவெத்திலிருந்து கோப்போற்றியிருப்பது அப்மபோது
அவெருக்குப் புரிந்தது.

போகம் 7

சீனிவெோசேன் பயந்தது மபோலமவெ முன்சீப்
வநெோச்சியம் கந்தசேோமி மறநெோள அவெடரப் பிடித்துக்
வகோணடைோர். தனியோய் அவெடர அடழைத்துப்
மபோய் ``மநெற்ற நீ வசேய்யவிருந்த கோரியத்தின்
வீரியத்டத உணருவெோயோ...?’’
``மவெற என்னங்க வசேய்வெது? என்டன
துரத்தித் துரத்தி அடிக்கிறோர். வெோழைவிடைமோட்டைோர்
மபோலிருக்கு.”
`` அதுக்கோக? வகோடல வசேய்துவிட்டைோல்
எல்லோம்

சேரியோகிவிடும்?

அந்த

மநெரத்திற்கு

உனக்கு அது சேரியோய் படைலோம். அதன் பின்
விடளவுகள

பற்றி

சிந்தித்தோயோ?

அவெர்

வசேத்திருந்தோல் விசேோரடண வெரும். முன்சீப் என்கிற

முடறயில் நெோன் பதில் வசேோல்லியோகணும். நெோன்
என்ன

வசேோல்ல?

போர்த்தடதச்

வசேோல்ல?

போர்த்தடதச் வசேோன்னோல் உனக்குப் பிரச்சேடன.
வசேோல்லோவிட்டைோல் என் மனசேோட்சி என்டனக்
வகோல்லும்.’’
``அதுதோன்

கோரியத்டதக்

வகடுத்துட்டீங்க. அந்நெோளும் தப்பிச்சுட்டைோமன!
அப்புறம் என்னவெோம்?’’
``தப்பிச்சுட்டைோர்.

ஒரு

மவெடள

நீ

அவெடரக் குத்தியிருந்தோலும் - ஆள பிடழைத்துக்
வகோணடைோலும் உனக்கும் பிரச்சேடன, எதுக்கு
இவதல்லோம்? உன் மமல் எனக்கு அலோதிப் பிரியம்
உணடு. மதிப்பு உணடு. சின்ன வெயதிமலமய
குடும்பத்டதச்

சுமக்கிறோய்.

உடழைக்கிறோய்.

அது

மட்டும்

மனிதனோகவும் நீ மோற மவெணடும்!’’

கடுடமயோய்
மபோதோது

``இப்மபோ மட்டும் என்ன மிருகமோக
இருக்மகன்?’’
மயோசிச்சுப் போர்! ஏறக்குடறய அமத
நிடலடமதோன்

உனக்கு.

உடழைக்கிமறன்

–

கஷ்டைப்படைமறன் என்கிறோய். மோடு கூடைத்தோன்
உடழைக்கிறது. கஷ்டைப்படுகிறது. மகோபம் வெந்தோல்
எதுவும் மயோசிக்கோமல் சீறிப்போய்கிறது. முட்டை
வெருகிறது. நீயும் அதுவும் ஒன்றோ? ஒன்றதோனோ –
மயோசி! மகோபம் வெரணும். வெரலோம். தீயடதக்
கணடு

ஆமவெசேப்படைலோம்.

ஆனோல்

நிடல

தடுமோறக் கூடைோது! மனடத ஆளக் கற்றக் வகோளள
மவெணடும். அடைக்கணும்.
வென்முடறயும், வகோடலயும் எதற்கும்
தீர்வெல்ல, ஆழ்ந்து மயோசித்தோல் இதற்கு ஒரு தீர்வு
கிடடைக்கும். மபசித் தீர்த்துக் வகோளளலோம்!’’

``மபசியோயிற்ற, பிரமயோஜனமில்டல.
இனித் தீர்க்க மவெணடியதுதோன் போக்கி!’’
``சீனிவெோசேோ! உன் மகோபம் இன்னும்
அடைங்கவில்டலன்னு வதரியுது’’
``அடைங்கோதுங்கய்யோ!’’
``````அடைங்கணும்.

உனக்கு

நெோனிருக்மகன். என் மமல் உனக்கு நெம்பிக்டக
இருக்கோ இல்டலயோ?’’
``இருக்கு.’’
``அப்மபோ என் மபச்டசேக் மகளு. நெோன்
ரோஜ் வரட்டியோரிடைம் மபசிச் சேரி பணமறன். அவெர்
உன்

வெழில

குறக்கிடைோம

இருந்தோப்

மபோதுமில்மல!’’

``அது மபோதும். ஆனோல் என் இழைப்புக்கு யோர்

வபோறப்பு? அந்தோள திரும்ப எல்லோத்டதயும்
தருவெோனோ? என் கடடை –உடடைடமகள?’’
``அடதவயல்லோம் மறந்திடு. பழைடசே
நிடனச்சுக்கிட்டிருந்தோ நிம்மதி மபோகும். படக
ஆக்கத்திற்கு எதிரி. நெோன் அவெரிடைம் மபசுகிமறன்!’’
முன்சீப்பின்

முயற்சி

டக

வகோடுக்கவில்டல. ரோஜ் வரட்டியோர் எதற்கும்
மசிவெதோய்த்

வதரியவில்டல.

முன்சீப்டபயும்

மதிக்கவில்டல. ``வவெளியூர்க்கோரன்
மவெடலடயப்

போர்த்துட்டுப்

நீ

உன்

மபோ’’ என்ற

விரட்டினோர்.
அவெரோலும்

எதுவும்

வசேய்ய

சீனிவெோசேன், ``இப்மபோ

என்ன

முடியவில்டல.

வசேோல்றீங்க... என் முடிவு சேரிதோமன?’’

``இல்டல.
அந்தோளின்

இப்பவும்

வசேோல்கிமறன்.

நெடைத்டத

சேரியில்டலதோன்.

திமிரோத்தோன் இருக்கோன். ஆனோ –அமத திமிர்
உன்னிடைத்திலும் வதரியுது. அப்புறம் அவெருக்கும்
உனக்கும் என்ன வித்தியோசேம்?’’
``நெோன்

இப்மபோ

வசேய்யணுங்கிறீங்க?

என்னதோன்

ஊரில்

பசிமயோடு

கிடைக்கணுமோ?’’
``மவெணோம்.
உனக்குப்

பிரச்சேடன!

இங்கிருந்தோல்
வகோஞ்சே

தோமன

நெோட்களுக்கு

வவெளிமய மபோ. மனம் அடைங்கும். ஆறதல்
கிடடைக்கும்.

மோற்றவெழி

பிறக்கும்’’ என்ற

சீனிவெோசேடனத் தன் ஊருக்கு அடழைத்துப் மபோனோர்.
வபரம்பலூருக்கு அடழைத்துப் மபோய், ``போர்! வவெளி
உலகத்டதப்

போர்!

இங்மக

யோருக்குப்

பிரச்சேடனயில்டல? யோருக்குக் இருக்கிறோர்கள.

அதுக்கோகக்

கத்திடய

தூக்கிக்

வகோணடைோ

திரிகிறோர்கள. நீ வெோழை மவெணடியவென் –உன் வெோழ்வு
மலரணும்’’ என்ற

மபோதித்து

வநெோச்சியம்

கந்தசேோமி இவெரின் வெோழ்வில் திருப்புமுடனடய
ஏற்படுத்தினோர்.
அவெரது வெழிகோட்டுதலில் சீனிவெோசேனின்
மனம்

பக்குவெப்பட்டிருந்தது.

அதன்பிறகு

கவெனத்டத மவெற எந்த பக்கமும் சிதறவிடைோமல்
உடழைத்ததில் நெல்ல முன்மனற்றம்! வெளர்ச்சி!
கடடைகள பல! வதோழில்கள பல! டக
டவெப்பதிவலல்லோம் வவெற்றி கிடடைத்தது. அதுமவெ
அவெரது

உளளத்தில்

விஷம்

விடதப்பதோக

அடமந்தது. இறமோப்பு! அவ்வெப்மபோது திமிர்
பற்றம், பற்றிப் படைரும் அடத நெணபர்களும் ஊதி
விடுவெர்.

இன்ற
இருக்கிறது.

நெோன்

வதோழில்!

வபரியவென்
ஆட்கள!

–பணம்

நெோன்

ஏன்

பயப்படை மவெணடும்?
அந்த ரோஜ் வரட்டியோரின் மமலிருந்த
வென்மம் அவ்வெப்மபோது தடல தூக்கும். அவெர்
வபணணிற்கு

அந்த

மநெரம்

திருமணம்

ஏற்போடைோகியிருந்தது.
கூடை

இருந்தவெர்கள

தூணடிவிட்டைனர். ``உன்டனப்
மபோட்டுவிட்டு

அந்தோள

பலி
எப்படி

மவெற

மோப்பிளடள போர்க்கலோம்? விடைோமத! மபோய் அமத
வபணடண உனக்கு மகள!’’
``எனக்கு

அவெ

மவெணோம்.

சேகவெோசேமம மவெணோம்!”
``ஏய்... நீ மகோடழையோ...?

அந்தோள

``` ``இல்டல’’
``கடைவுளோ?’’
````இல்டல.’’
``ஆங்! மரோஷம் வெருதில்மல! இது! இது
அங்மகயும் வெரணும்! மனுஷன்னோ –மோன மரோஷம்
மவெணும். எந்த சேந்தர்ப்பத்துலயோவெது அடதக்
கோட்டைணும்!’’
``கோட்டி என்ன பணணப் மபோமறன்!’’
``எதுவும்

சேோதிக்கறதுக்கோக

இல்டல.

நீயும் மனுஷன்! உன்னோலயும் வகடுதல் பணண
முடியும்கிறடதக் கோட்டுவெதற்கோக –கோட்டைணும்!
வசேயல்படைணும்.

அந்தோளுக்கும்

வெலிக்கணும்.

எளிமயோரின் வெலிடய உணர்த்தனும்!’’
``அதுக்கு என்ன பணணணுங்கிறீங்க?’’

``அப்படிவெோ

–வெழிக்கு!

அந்த

கல்யோணத்டத நிறத்தணும்!’’
``அவென் வசேய்த தவெறக்கு அந்தப் வபண
ஏன் தணடைடன அனுபவிக்கணும்?’’
``ஒரு
அனுபவிக்கும்

தப்புமம
மபோது

வசேய்யோத

–அவெடளச்

நீ

வசேோல்லி

உன்டன வீழ்த்தினோமன! அப்பனின் வசேோத்து சுகம்
–நெடக

நெட்டடை

அனுபவிப்பவெள

அவெனது

போவெத்டதயும் மசேர்த்துத்தோன் அனுபவிக்கணும்,
அனுபவிக்கட்டும்!’’
சீனிவெோசேனுக்கு

விர்வரன்ற

திமிர்

ஏறிற்ற, ஆமோம் ஒரு சேந்தர்ப்பத்திலோவெது நெோம்
ஆள, ஆண என்ற நிரூபிக்க மவெணடும் என்கிற
டவெரோக்கியம்!

ஆள

டவெத்துக்

கல்யோணத்திற்கு

அவெர்கடள அனுப்பித் தகரோற வசேய்ய டவெத்து
அந்தக் கல்யோணத்டத நிறத்தினோர்.
அதன்பிறகு ரோஜ் வரட்டியோர் –வெழிக்கு
வெந்தோர். அவெரிடைம் வெந்து வகஞ்சேோத குடற. தன்
தவெறகளுக்வகல்லோம்
சீனிவெோசேனுக்கு

மன்னிப்புக்

மகட்டைோர்.

அப்மபோதுதோன்

சேமோதோனமோயிற்ற. எனக்கு இது மபோதும் என்ற
ஒதுங்கிக் வகோடுத்து –அப்புறம் அப்வபணணிற்குத்
திருமணம் நெடைந்தது.

போகம் 8

அந்தச் சேம்பவெங்கடள அடசே மபோட்டை
ஐயோ... வமல்லச் சிரித்துக் வகோணடைோர். ``எல்லோம்
கோலத்தின் மகோலம், அனுபவெமின்டம –இளம்
ரத்தத்தின் உணர்ச்சிக் வகோப்பளிப்பு. இப்மபோது
நிடனத்துப் போர்க்கும்மபோது என் வசேயல்
டபத்தியக்கோரத்தனமோய்படுகிறது.
படக –புடக எல்லோம் வவெறம் மோடய.
இங்மக யோரும் யோடரயும் அழித்துவிடை முடியோது.
ஒன்ற அழிந்தோல் இன்வனோன்ற பிறக்கும். மவெற
ஒன்றோக அது வெளரும்.
பழி வெோங்குவெது –எதிரிடயக் கவிழ்ப்பது
என்பவதல்லோம்

மவெணடைோத

மவெடல.

சிறபிளடளத்தனம். நெம் சேக்திடய அந்தப் பக்கம்

திருப்போமல்

–அடத

ஆக்கத்திற்குப்

பயன்படுத்தினோல் நெோமும் வெளரலோம். நெோடும்
வெளரும். சேமூகமும், வெளம் வபறம். இது அந்தந்தக்
கோல

கட்டைத்தில்

நெமக்குப்

புரிவெதில்டல...

வதரிவெதில்டல.
சின்னச்

சின்ன

இழைப்புகடளப்

வபரிதோய்

அதிமலமய

கிடைந்து

கோயங்கள,

நிடனக்கிமறோம்.
உழைல்கிமறோம்.

ஒத்துவெரோதடதத் தூக்கி எறிய மவெணடும். அந்த
ரோஜ் வரட்டியோடரப் பழிவெோங்க மவெணடும் என்ற
நெோன் வகோதித்தமபோது நெோனும் கூடை நிம்மதியோய்
இல்டல. கல்யோணத்டத நிறத்தின பின்பு மனது
சேந்மதோஷிப்பதற்குப்
வசேய்தது.
உறத்தல் –

பதில்

வெருத்தப்படைமவெ

குற்ற உணர்வு. குற்ற உணர்வுக்கு
முன்னில் சேந்மதோஷமும் இறமோப்பும் அடிபட்டுப்
மபோயிற்ற.

அதுதோன்

உணடம

அதுதோன்

யதோர்த்தம். நெம் கோரியங்கள பிறருக்கு நென்டம
பயப்பதோய்

அடமய

மவெணடும்.

முடியோத

பட்சேத்தில் மகடு விடளவிக்கோத வெடகயிலோவெது
போர்த்துக் வகோளள மவெணடும்.
அந்தச் சேம்பவெத்திற்குப் பிறகு நெோன்
எந்தவிதத் தப்போன சிந்தடனக்கும் மனதில் இடைம்
தருவெதில்டல. ``இன்னோ

வசேய்தோடர

ஒறத்தல்

அவெர் நெோண நென்னயம் வசேய்துவிடைல்’’ என்படத
கடடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்மதன்.
பிறகு சில வெருடைங்களில் அமத ரோஜ்
வரட்டியோர் மனம் திருந்தி –வெருந்தி படுக்டகயில்
வீழ்ந்த மபோது –உதவிக்கு ஆளில்லோத மபோது நெோன்
தோன் உதவிமனன். அவெர் இறந்த மபோதும்கூடை

கோரியங்கடளச்

வசேய்து

முடிக்க

முதல்

ஆளோய்ப் மபோய் நின்றதும்கூடை நெோன்தோன்.
அந்தக்

திருப்தி

–மவெற

எதிலும்

எனக்குக் கிடடைத்ததில்டல’’ என்ற வநெகிழ்கிறோர்.
அந்தக்
வரட்டியோர்

கோலகட்டைத்தில்

என்பவெரும்

ரோமசேோமி

ஊரில்

இவெருக்கு

இடடைஞ்சேல்கள வசேய்து வகோணடிருந்தவெர். அவெர்
இறந்த மபோதும் எல்லோவெற்டறயும் மறந்து உதவி
வசேய்த வபருடம இவெருக்குணடு.
அன்ற
வசேய்தவெர்களுக்கு

என்றில்டல
உதவுகிற

சீனிவெோசேனிடைம்

–இடடைஞ்சேல்

அந்தக்

இப்மபோது

குணம்

வதோடைர்ந்து

வகோணடிருக்கிறது. வதோழிலில் மபோட்டியோளர்கள,
மபோட்டிக்

கல்வி

அடனவெருக்கும்
வெருகிறோர்.

நிறவெனங்கள

இவெர்

மதோள

என்ற
வகோடுத்து

சீனிவெோசேன் அவெரது 6 முதல் 18 வெயது
வெடர மிகவும் கஷ்டைப்பட்டைோர். அதன்பிறகு
அவெருக்கு வெளர்ச்சிப்படிகளதோன். ஏணி! ஏற்றம்!.
கடடைகள ஒவ்வவெோன்றோய் வெளர்ந்து
வெந்தன.

அந்தச்

சேமயம்

பணத்டதப்

வபருக்க `டபனோன்ஸ்’ ஆரம்பித்தோர்.

அதில்

பணப்புழைக்கம் அதிகம்!
எவ்வெளவுதோன்
முயற்சிகள
நென்றோக

எடுத்துக்

உடழைத்தோலும்,

வகோணடைோலும்

இருந்தோல்தோன்

எல்லோம்

மநெரம்
சேரியோய்

அடமயும் என்போர்கள. சீனிவெோசேனுக்கு அந்த
மநெரமும் ரோசியும் மடனவி தனலட்சுமி மூலம்
கிடடைத்தது. (1967).
தனலட்சுமி

வபரம்பலூரிலுளள

துடறமங்கலம் பகுதிடய மசேர்ந்தவெர் அவெடர
மணமுடித்த

பின்பு

சீனிவெோசேனின்

சுடம

குடறந்தது. கணவெருக்கு அவெர் வதம்போய் –
ஊக்கமயிருந்து

பிசினஸ்

வபோறப்புகடளயும்

பகிர்ந்து வகோணடைோர்.
ஆமலோசேடனகள வெழைங்கி, கணவெரின்
மவெகத்டதக்

கட்டுப்படுத்தி

விமவெகத்டதக்

கடடைப்பிடிக்க உதவியோயிருந்தோர்.
அந்த மநெரம் –அவெர்கள `வதன்னகம்
மதநீர்

நிடலயம்’ என

ஆரம்பித்தனர்.

மஹோட்டைல்

சீனிவெோசேன்

ஒன்ற

வபரிதோய்ப்

படிக்கோவிட்டைோலும்

–படிக்கமுடியோவிட்டைோலும்

கூடை

தமிழ்ப்

அவெருக்குத்

பற்ற

அதிகம்,

ஊர்ப்பற்ற, சேமூகப்பற்ற அதிகம். நெம் ஊர் –நெம்
மோவெட்டைம் -நெம் மோநிலம் –நெம் நெோடு என்கிற பரந்த
சிந்தடனயும்

மதசிய

பற்றம்

அவெருக்குள

ஊறியிருந்தன. அதன் விடளமவெ மஹோட்டைலுக்குத்
தமிழ்ப்வபயர் சூட்டை டவெத்தது.

அந்த நெோட்களில் உணவு விடுதிகளுக்கு
எத்தடனமயோ `பவென்’கள
வெோடிக்டகயோளர்கடளக்

இருந்தன.
கவெர

–பழைகின

-பரிச்சேயப்பட்டை வபயர்கள எப்மபோதும் மதடவெ.
புதிதோய் மஹோட்டைல் ஆரம்பிப்பவெர்களகூடை –
ஏற்கனமவெ

பிரபலமோயிருக்கும்

மஹோட்டைல்

வபயர்கடளச் சூட்டி ஆரம்பிப்பதுணடு.
ஆனோல், ஏற்கனமவெ பல ஆணடுகள
வசேோந்த முயற்சியில் டீக்கடடை வவெற்றிகரமோய்
நெடைத்தின சீனிவெோசேன் –கடடைக்குப் புதிதோய் –
புதுடமயோய் –அமத சேமயம் தமிழில் வபயர்
மவெணடும் என்ற சூட்டியது எல்மலோடரயும்
கவெர்ந்தது.
என்னதோன் உடழைத்து மநெர்டமயோய்
முன்மனறினோலும் ஊர்க்கோரர்களுக்கு, குறிப்போய்
அந்தந்தப்

பகுதிகளில்

இருப்பவெர்களுக்குப்

வபோறோடம

ஏற்படுவெடதத்

தவிர்க்க

முடிவெதில்டல.
இவெருக்கும்

பல

வெடககளில்

–

ஏற்கனமவெ `பணக்கோரர்’களோய் வசேல்வெந்தர்களோய்
இருந்தவெர்கள மூலம் பலவிதப் பிரச்சேடனகள
எழும்பின.

அவெற்டறவயல்லோம்

சீனிவெோசேன்

சுமூகமோய் மநெரிட்டு வெந்தோர். அந்தப் பக்குவெம்
அவெருக்கு அப்மபோமத வெந்திருந்தது.
எதிர்ப்பவெர்கடள
வவெறப்பதில்டல.

அவெர்களுக்குத்

இவெர்
வதரிந்தது.

அவ்மளோதோன் –அவெர்களின் தரப்பில் –அவெர்களின்
கணமணோட்டைத்தில் அது சேரியோய் இருக்கலோம்.
எந்தக்

கோரியத்திற்கும்

இரணடு

பக்கங்கள

இருக்கும்.
நெம் பக்கம் –ஒன்ற என்றோல் மறபக்கம்
எதிரோளிடயக்

கவெரக்கூடும்.

அந்த

மோதிரிச்

சேந்தர்ப்பங்களில் அவெர்கடள அடழைத்துப் மபசி –
அரவெடணத்துப் மபோவெது இவெரது பழைக்கம்.

போகம் 9

வெோழ்க்டகயில் எப்மபோதுமம
திருப்புமுடனகள அவெசியம். அடவெ
இல்லோவிட்டைோல் சுவெோரஸ்யமில்லோமல்
மபோய்விடும். தடடைகள வெரமவெணடும். அவெற்டற
மீறி –கடைந்து வசேல்ல மவெணடும். வவெல்ல
மவெணடும்.
இல்லோவிட்டைோல் வசேக்குமோடு மபோல
ஒமர இடைத்தில் உழைன்ற வகோணடிருப்மபோம்.
மோற்றவெழி –மவெற மோர்க்கம் பற்றிச் சிந்திக்கத்
மதோன்றோது. இங்கு எதுவும் யோரும் நிரந்தரமல்ல.
கோல ஓட்டைம் –சூழ்நிடல-சேந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்பத்
வதோழில் மோற்ற மவெணடும் -நெோமும் மோறணும்.

ஒன்ற ஒத்து வெரவில்டலவயன்றோல் –
அடதவிட்டு

விலகணும்.

மவெற

போடத

மயோசிக்கணும். அதற்கோக ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து
விட்டுவிட்டுப் மபோகலோம் என அர்த்தமில்டல.
எந்த ஒரு கோரியமும் நிரந்தரமோக வவெற்றி வபற
கோல அவெகோசேம் மதடவெப்படும். திடீர் வவெற்றியும்
திடீர் லோபமும் நிரந்தரமில்ல.
எவ்வெளவு மவெகமோய் லோபம் வெருகிறமதோ
அவ்வெளவு

மவெகமோய்

நெஷ்டைத்திற்கும்

வீழ்ச்சிக்கும்கூடை வெோய்ப்புணடு. ஆடகயோல் –
வதோட்டை கோரியத்டத வவெற்றி வபறச் வசேய்ய
என்வனன்ன

வெழிகள

உளளனமவெோ

அவெற்டறவயல்லோம் முயலமவெணடும். எல்லோம்
வசேய்து போர்த்தும் சேரிவெரவில்டலவயன்றோல் தூக்கி
எறிந்துவிட்டு

மவெற

மபோய்விடை மவெணடும்.

மவெடலடயப்

போர்க்கப்

ஐமயோ –இதில் இவ்மளோ முதலீடு
மபோட்டுவிட்மடைோமம.... கடடை வெோடைடக –ஆட்கள
கூலி –வதோழிடல விட்டைோல் அக்கம் பக்கம் மகலி
மபசுவெோர்கமள –என்ற அதிமலமய உழைலுபவெர்கள
அதிகம். `முதலோளி’ `மமோகம்’ அந்தத் தோகம் –
தோக்கம் –வெரட்டுக் வகளரவெம் –வெரட்டுப் புகழின்
கோரணமோய் நெஷ்டைத்டதமய வவெளிக்கோட்டைோமல் –
மடறந்து- மடறத்து –ஒரு நிடலடமயில் அது
வபரிதோகி –தோங்க முடியோமல் மபோவெதுணடு.
இந்தப்

மபோலித்தனம்

–வெறட்டுக்

வகளரவெம்

பலரின் மதோல்விக்கும் வீழ்ச்சிக்கும் கோரணமோய்
அடமவெதுணடு.
சேமுதோயத்டதயும்–அக்கம்
பக்கத்தினடரயும் போர்த்து நிச்சேயம் நெோம் பயப்படை
மவெணடும் –அது தவெறோன வெழியில் மபோகும்
மபோது மட்டும்! மநெர்வெழியில் சுய உடழைப்பில்

வசேயல்படும்மபோது

எதற்கோக

பிறருக்கோகப்

பயப்படைணும்?.
வெோழ்க்டக

நெமது

–நெமக்கோக

நெோம்

வெோழைணும். பிறடரப் போர்த்து –பிறருக்கோக எனக்
கிளம்பினோல் நிம்மதி மபோகும். ஒரு வதோழில்
ஆரம்பிக்கிமறோம். அதற்கு முதலீடு வசேய்வெது நெோம்.
நெம் பணம்! நெம் முயற்சி! நெம் உடழைப்பு! இதில்
அடுத்தவெர்களுக்கு என்ன பங்கு? என்ன வபோறப்பு
அவெர்களுக்கு....?
லோபமமோ –நெஷ்டைமமோ நெம் உடைடம,
போதிக்கப்மபோது நெம்டம மட்டும்! இதில் பிறர்
தடலயீடு கூடைோது. வபோருட்படுத்தக் கூடைோது.
வெோழ்ந்தோல் புகழ்வெோர்கள. வீழ்ந்தோல் ஏசுவெோர்கள.
அவெற்டறத்

தவிர்க்க

முடியோது.

அவெர்களுக்கோக நெோம் இயங்க முடியோது.

அதற்கோக

எந்த ஒரு துடறயிலும் சின்ன தவெற
அல்லது சின்ன சேறக்கல் –சிக்கல் கோணும் மபோது
அவெற்டறச்

சேரி

பணணுவெது

எளிது.

சேரி

பணணிவிடை மவெணடும். இல்டலவயன்றோல் அது
வபரிதோகி நெம்டமமய மிரட்டும். விழுங்கிவிடும்.
சீனிவெோசேனுக்கும்
சேறக்கல்கள

–மசேோதடனகள

அந்த

மோதிரி

அவ்வெப்மபோது

வெந்ததுணடு. வெருவெதுணடு.
எமர்வஜன்ஸி

மநெரம்

ஏகப்பட்டை

வகடுபிடி. டபனோன்ஸ் –வெட்டிக் கடடை கூடைோது
என்றனர். டபனோஸ் கடடைகடள இவெரிடைமிருந்து
பறிமுதல்

வசேய்தனர்.

உடைன்

அவெர்

தளர்ந்துவிடைவில்டல.
ஓரளவிற்கு வெளர்ந்தோயிற்ற –கல்யோணம்
–குடும்பம் –குழைந்டதகள என வெட்டைம் வபரிதோகி –
வெசேதி வெோய்ப்புகடளப் வபருக்கிக் வகோணடை பின்பு

அவெற்றிலிருந்து கீமழை இறங்க முடியோது. சில
வசேலவுகள

–வசேோகுசுக்குப்

பழைகிவிட்டைோல்

அதிலிருந்து நெோம் மீள முடியோமல் மபோவெதுணடு.
வெசேதி –வெருமோனத்டத டவெத்து நெம்
மதடவெகடள

அதிகப்படுத்திக்

வசேளகர்யங்கடளப்
திடீவரன

வபருக்கிக்

அவெற்டறச்

வகோளகிமறோம்.
வகோளகிமறோம்.

சுருக்கிக்

வகோளவெது

இயலோது.
அவெற்டற நிடலநிறத்த –வசேலவுகடளச்
சேமோளிக்க

–மவெறவெழி

மதடை

மவெணடும்.

சீனிவெோசேனும், டபனோன்ஸ் மபோனோல் மபோகட்டும்
என்ற சீட்டுக் கம்வபனி நெடைத்த ஆரம்பித்தோர்.
சீனிவெோசேன் –தனலட்சுமி தம்பதிக்கு
அடுத்தடுத்து

மூன்ற

வபணகள

பிறந்தனர்.

வபணணோகப் பிறக்கப் பிறக்க –சேம்போத்தியத்தின்
மதடவெ அதிகமோயிற்ற. எந்வதந்தத் வதோழிலுக்கு

வபரம்பலூரில்

வெோய்ப்புகள

உணமடைோ

அவெற்றிவலல்லோம் கூட்டைோக முதலீடு வசேய்தோர்.
பஸ்,
மதுக்கடடை,

சேரக்குப்

மஹோட்டைல்,

மபோக்குவெரத்து,

லோட்ஜ்

ரிக்

எனப்

பலவெற்றிலும் இறங்கினோர். ஓட்டைம்! உயரணும்
என்கிற வவெறி! அந்த உயர்வு எப்படி –எதுவெடர –
எந்த அளவு வெடர என்கிற குறிக்மகோளில்லோ
ஓட்டைம்!
எதற்கும் எல்லோவெற்றிற்கும் ஒரு உத்தி –
எல்டல உணமடை! இவெருக்கும் அந்த எல்டல –
ஆண வெோரிசு (மகன் கதிரவென்) பிறந்ததும்
உருவெோயிற்ற.
சீட்டு –டபனோன்ஸ் என்ற நெடைத்தும்
மபோது பணத் மதடவெ உளளவெர்கள ஓடிவெந்து
வகஞ்சுவெோர்கள. உதவெணும் என்போர்கள. பணம்
வபற்ற

வெோழ்த்திச்

வசேல்பவெர்கள

வெட்டியும்

அசேலும் திருப்பித் தரும் மபோது சேங்கடைப்படுவெர்.
சேபிப்பர். மனம் வநெோந்து வெட்டி தரும் மபோது
பிரச்சேடன.
இனி வெட்டித் வதோழிமல மவெணோம் என
இவெர்கடள முடிவவெடுக்க டவெத்தது. பிறரின் நெம்
வெோரிசுகடளப் போதிக்கும் என மயோசித்தனர்.
இனிக் கூட்டு வதோழில் மவெணோம்.
வசேோந்தத் வதோழில் மபோதும் –லோபமமோ நெஷ்டைமமோ
சின்ன அளவிமலமய இருக்கட்டும் என முடிவு
வசேய்து

பணப்

பட்டுவெோடைோக்கடளப்

டபசேல்

வசேய்தோர்.
வநெோச்சியம் கந்தசேோமி உடடையோர் நெட்பு
கிடடைத்தபின்,

இவெரும்

அவெடரப்

மபோல்

முருகபக்தரோக மோறினோர். அதன் பிறகு எந்த ஒரு
கோரியம்

ஆரம்பிக்கும்

முன்பும்

அருகிலுளள

வசேட்டிக்குளம் முருகன் மகோயிலுக்குச் வசேன்ற

வெழிபடுவெது

–வெரம்

மகட்பது

இவெரது

வெழைக்கமோயிற்ற.
வசேட்டிக்குளம் –வபரம்பலூர் –திருச்சி
சுற்ற வெட்டைத்தில் பிரபலம் –பழைனி மபோல மடல
மமல்

முருகன்!

பணடிடக

–விமசேஷங்களில்

இங்குக் கூட்டைம் அளளும்!
டபனோன்ஸ் விட்டை பின்பு மவெற என்ன
வதோழில் வசேய்யலோம் என்ற மயோசித்த மபோது –
சினிமோ

திவயட்டைர்

பணடண

நெடைத்தலோம்

ஆரம்பிக்கலோம்
என

இரு

–போல்
வெழிகள

மதோன்றின.
இரணடில் எடதத் மதர்வு வசேய்வெது
என்கிற குழைப்பம். வெழைக்கம் மபோல வசேட்டிக்குளம்
முருகனிடைம்

சீட்டு

எழுதிப்மபோடை

பணடண ஆரம்பிக்கும்படி உத்தரவு வெந்தது.

–போல்

வபரம்பலூடரச் சுற்றின கிரோமங்களில் –
குறிப்போய்

புதுநெடுவெலூர்,

வரங்கநெோதபுரம்

ஆலம்போடி,

பகுதிகளில்

வெசேதியில்லோமலிருந்த

விவெசேோயிகளுக்கு

–
மோடு

வெோங்கப் பணம் வகோடுத்தோர். வெட்டியில்லோக்
கடைன்

என்பதோல்

பலரும்

அதற்கு

ஆர்வெம்

கோட்டினோர்.
மோடு வெளர்த்தவெர்களிடைம் –இவெமர போல்
வகோளமுதல் வசேய்ய ஆரம்பித்தோர். அதுவும் –
வசேோடசேட்டிடயவிடை அதிக விடல வகோடுத்து!
அதனோல் ஊர் மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சி. வெருவெோய்
வெருவெதில் அவெர்களும் வெளர்ந்தனர்.
இதுதவிர –இவெரும் மோட்டுப் பணடண
ஆரம்பித்து இன்றவெடர நெடைத்தி வெருகிறோர். அதில்
250 மோடுகள, ஆட்கள என அந்தத் துடறயும்
வதோடைர்கிறது.

போல்
இவெருக்கு

பணடணயில்

அவ்வெளவு

லோபம்

இப்மபோது
இல்டல.

ஆனோலும்கூடை தங்கடள வெளர்த்த –வெளர்ச்சிக்கு
உதவின அந்தத் வதோழிடல விட்டுவிடைக் கூடைோது
எனச் வசேய்கின்றோர்.
எப்படியும்

கல்லூரிக்கும்

–

மஹோட்டைலுக்கும் போல் வபரிய அளவில் மதடவெ.
அவெற்டற

வவெளிமய

வெோங்கும்மபோது

தரமோனதோய்க் கிடடைப்பதில்டல. தரமோன போல்
நெம் பணடணயிலிருந்மத வெரட்டுமம என்பதும்
கூடை போல் பணடண நெடைத்துவெதற்கு இன்வனோரு
கோரணம்.

சீனிவெோசேன், மகன் மகளகள, மருமகன்கள
எல்மலோரும் இப்மபோதும் கூட்டுக்குடும்பம்தோன்.
எந்த முடிவு அல்லது புதுத் வதோழிலில்
இறங்கினோலும் வீட்டில் அடனவெரிடைமும்
விவெோதித்துதோன் வசேயல்படுவெோர்.
ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டைோல் பிறகு
அதிலிருந்து பின் வெோங்குவெதில்டல. அடத வவெற்றி
வபற டவெக்கோமல் விடுவெதில்டல.
வீட்டில்
திருமணத்திற்குப்

மகளகள,
பிறகு

மகனின்
குடும்பத்தில்

தன்னிடறவு ஏற்பட்டிருந்தது. முன்பு ஆரம்ப
கோலங்களில்

இவெர்

மட்டும்

தனி,

எல்லோவெற்டறயும் தனியோகச் சுமக்க மவெணடும்.
இப்மபோது

பிளடளகவளல்லோம்

ஆளோகிவிட்டைதோல் வபோறப்புகடளப் பகிர்ந்து
வகோளளும் சூழ்நிடல, அதனோல் அடுத்தடுத்து

என்ன வதோழில் ஆரம்பிக்கலோம் என்கிற சிந்தடன
எழுந்தது.
வபரம்பலூரில்

குறிப்பிடும்படி

தங்குவெதற்கு லோட்ஜ்கள இல்லோமலிருந்தன. நெல்ல
வெசேதியுடைன்கூடிய

லோட்ஜ்

கட்டைலோமோ

என்

மயோசேடன ஓடிற்ற. அந்தச் சேமயம் நெணபர்கள
பலரும் –வபரம்பலூர் பகுதியில் நெல்ல பளளி –
கல்லூரிகள இல்டல. புதிதோய்த் துவெங்குங்கமளன்
எனத் தூணடினர்.
அது ஐயோவுக்கும் சேரிவயனப்பட்டைது.
நெோம்தோன் படிக்க முடியடல. வெசேதி
வெோய்ப்பு இல்லோமல் என்டன மோதிரிப் படிக்க
முடியோதவெர்கள

இந்தப்

பகுதியில்

நிடறய

இருக்கிறோர்கள. அவெர்களுக்கு ஏன் உதவெக்கூடைோது
என்ற நிடனத்தோர்.

கல்வித்துடற நெமக்கு மவெணடைோம் என்
வீட்டுக்குளமள எதிர்ப்புக் கிளம்பிற்ற. வீட்டில்
யோரும் கல்வி வபற்றவெர்கள இல்லோத மபோது
அவெற்டற நிர்வெோகிப்பது யோர்? வபரும் முதலீடு
மபோட்டு

அடுத்தவெர்கடள

மவெணடைோம்.

வதரிந்த

நெம்பி

வதோழில்

ஆரம்பிக்க
இறங்குகள

என்றனர்.
மயோசித்துப் போர்க்கும்மபோது ஆரம்பம்
முதமல சீனிவெோசேன் தனக்குத் வதரிந்த வதோழில்
என்ற எதிலும் இறங்கினதில்டல. விவெசேோயம்
முதல்,

டசேக்கிள

கடடை,

டீக்கடடை,

பஸ்,

மதுக்கடடை, டபனோன்ஸ், சீட்டு, போல் பணடண
என்ற அவெற்றில் இறங்கின பின்புதோன் கற்றக்
வகோணடிருக்கிறோர்.
முயன்றோல் இந்த உலகில் முடியோதது
எதுவுமில்டல.

முயற்சி

இருந்தோல்

எடதயும்

சேோதிக்கலோம். எந்தத் வதோழில் என்றோலும் அதற்கு
ஏற்ற –திறடமயோன –விசுவெோசேமோன –தகுதியுளள
நெபர்கடளப்

வபோறப்பில்

அமர்த்திவிட்டைோல்

சிறப்போகச் வசேய்யமுடியும் என இவெர் நெம்பினோர்.
நெல்ல
டவெத்துக்

ஆமலோசேகர்கடள

வகோணடைோல்

நெடைக்கும்

–நெடைத்தலோம்

அருகில்

நிர்வெோகம்

சிறப்போக

என்பது

இவெரது

அனுபவெம்.
கல்வித் துடறக்கும் வீட்டில் எதிர்ப்பு
வெர வெர -இவெருக்கு அதில் இறங்க மவெணடும்
என்கிற உத்மவெகம் எழுந்தது. படிப்பு இல்டல
என்கிற தோழ்வு மனப்போன்டம எதற்கு? படித்தோ
இத்தடன

துடறகளில்

வவென்மறன்?

படிப்பு

இல்டல என்ற வசேோல்லி ஏன் என் திறடமடயக்
குடறந்து மதிப்பிடை மவெணடும்?.

முடியும்
சேோதிக்கணும்

–என்னோல்

–சேோதித்துக்

முடியும்

கோட்டைணும்

–
–

கோட்டுமவென்!
கல்வி

என்பது

களவு

மபோகோதது.

வவெளளம் –புயல் –மடழை –வெறட்சி –கோற்ற –தீ
என்ற எதுவும் அழிக்க முடியோதது. மனிதடன
முழுடமயோக்குவெது. பணம் –கோசு –உணவு –உடடை
–வீடு –வெயல் –வெரப்பு –வசேோத்து சுகங்கள வெரும்மபோகும். இடவெ எல்லோம் அழிந்து மபோகக்
கூடியடவெ.
இவ்வுலகில் அழியோத ஒமர வசேல்வெம்
கல்விதோன்! அதற்கு நெோம் போடுபடுமவெோம் என்ற
களத்தில் இறங்கினோர்.
அதற்கு எஜீமகஷன் டடைரக்டைரோக இருந்த
திரு.சுந்தர்
இறங்குங்க,

ஐயர் ``டதர்யமோய்
பளளி

ஆரம்பிக்க

களத்தில்
மவெணடிய

ஏற்போவடைல்லோம் நெோன் வசேய்து தமரன்’’ என்ற
துடணயோக இருந்தோர்.
புத்தனோம்பட்டி
தடலடமயோசிரியரோக

இருந்து

பளளியில்
ஓய்வுவபற்ற

திரு.சி.வவெங்கடைோஜலமும்,

புதுக்மகோட்டடை

திரு.பி.எஸ்

ஊக்கம்

கருப்டபயோவும்

தந்து

வசேயல்படை டவெத்தனர்.
பளளி ஆரம்பிக்க –அனுமதிக்க மவெணடி
ரூ.500 சேலோன் மதுடர அலுவெலகத்தில் கட்டை
மவெணடும் என்றனர். பளளி ஆர்மபிக்க மவெணடும்
என்கிர

ஆர்வெம்

இருந்தமத

தவிர,

அதற்கு

என்வனன்ன வசேய்ய மவெணடும், யோடரப் மபோய் –
எப்படிப் போர்க்க மவெணடும் என்பவதல்லோம்
சீனிவெோசேனுக்குத் வதரியோது.
அடிமட்டைத்திலிருந்து எதிர்ப்டப மீறி
வெளர்ந்து

வெந்தோயிற்ற

ஓரளவிற்கு

வெசேதி

வபற்றோயிற்ற. இனி எதற்கோகப் பயப்படைணும்?
யோருக்கும் நெோம் அடிடமயில்டல. அடிபணிய
மவெணடியதில்டல மநெரோய் மபோ! மநெரோய் வெோ!
எடதயும் வசேோந்தமோய்ச் வசேய்ய முடியும் என்கிற
தன்னம்பிக்டக

சேற்ற

இறமோப்டபயும்

தந்திருந்தது.
ஒவ்வவெோரு ஆங்கிலப் புத்தோணடுக்கும்
சீனிவெோசேன் திருச்வசேந்தூர் முருகன் மகோயிலுக்குச்
வசேன்ற

தரிசிப்படத

வெழைக்கமோய்க்

வகோணடிருந்தோர்.
அந்த சேமயமும் டிசேம்பர் 31
குடும்பத்தினருடைன் கோரில் கிளம்பினோர். வெழியில்
பளளி –கல்வித் துடறயில் அப்ளிமகஷடனக்
வகோடுத்து விடுங்கள என்ற மனுடவெ நிரப்பி
புதுக்மகோட்டடை கருப்டபயோ வகோடுத்துவிட்டைோர்.

``ஐமயோ... நெோன் எதுக்கு? நீங்கமள மபோய்
மனுடவெக் வகோடுக்கலோமம!’’
``இல்டல. பளளி ஆரம்பிக்கிறவெர்தோன்
மநெரில் மபோய் மனு தரணும். நீங்கமள மபோங்க!’’
``எனக்கு அங்கு யோடரயும் –எடதயும்
வதரியோமத!’’
``வதரியோட்டி என்ன –அதிகோரியிடைம்
நெோன் ஏற்கனமவெ எல்லோம் மபசிவிட்மடைன். நீங்கள
மபோய் வகோடுத்தோப் மபோதும்!”
சீனிவெோசேன் சேரிவயன்ற குடும்பத்துடைன்
கோரில் கிளம்பினோர்.
மதுடர.
அந்த அலுவெலகத்தில் கோடரச் வசேலுத்தி
நிறத்த –வசேக்யூரிட்டி வெந்து ``யோர் சேோர்... என்ன
மவெணும் உங்களுக்கு?’’ என்ற விரட்டை இவெரது

தன்மோனம் வவெகுணவடைழுந்த்து. இவென் யோர்
என்டன விரட்டை என்ற ``மபோய் அதிகோரிடய
அடழைத்து வெோ’’என்ற உத்தரவிட்டைோர்.
இவெர் ஏமதோ வபரிய அதிகோரி என
நிடனத்து –பயந்து அவென் ஓடினோன். சீனிவெோசேன்
வபோறடமயில்லோமல்

ஹோரனடித்து

அவெசேரப்படுத்தமவெ –சேம்பந்தப்பட்டை அதிகோரியும்
மோடியிலிருந்து அரக்கப்பரக்க ஒடிவெந்தோர்.
கோலம் வகட்டுக் கிடைக்கிறது. எந்தப்
புத்தில் எந்தப் போம்பு இருக்கும் என்ற வசேோல்ல
முடியோது. நெமக்மகன் வெம்பு! இவெர் யோமரோ –
எவெமரோ!

ஆளுங்கட்சிப்

இருக்கலோம்.

வபரிய

அரசியல்வெோதி!

மவெணடியவெமரோ என்னமவெோ?

புளளியோய்
மந்திரிக்கு

மயோசேடனயுடைன்
வெர,`` இங்மக

பளளி

அவெர்

கோரிடைம்

கல்வித்துடற

அதிகோரி

யோர்...?’’ என்ற சீனிவெோசேன் அதட்டினோர்.
``நெோன்தோன் சேோர்!...
``இந்தோ இதுல அப்ளிமகஷன் இருக்கு.
வெோங்கிவிட்டு மவெணடியடதச் சீக்கிரம் வசேஞ்சு
முடி!’’
``ஐயோ ...நீங்க!’’
``நெோனோ?
வசேோல்லலியோ...?

கருப்டபயோ
இல்டல

வபரம்பலூரில்
ஆரம்பிக்கணும்னு

மறந்து

புதிதோய்ப்

சேோர்!
மபோச்சேோ?
பளளி

வசேோல்லியிருந்தோரில்மல

–

சீனிவெோசேன்! அது நெோன் தோன். இந்தோ பிடி! எனக்கு
மநெரமோகுது’’ என்ற

வசேோல்லிவிட்டுக்

கோடர

எடுத்துக்

வகோணடு

விருட்வடைன்ற

பறந்து

மபோனோர்.
அந்த

அதிகோரிக்கு

மகோ

மகோபம்!

எரிச்சேல்! இந்தோள என்ன மனுஷன் அனுமதி
மகட்க வெந்தவெனுக்கு இத்தடன அதிகோரமோ....
எப்படி நெடைந்துக்கணும் ...அதிகோரிட்டை எப்படிப்
மபசேணும்னு

வதரியடல

கோட்டைோனோயிருப்போன்

–சேரியோன
மபோலிருக்மக!

இந்தோவளல்லோம் பளளி ஆரம்பிச்சேோ வெோழுமோ?
வவெளங்குமோ....
அந்த அதிகோரி திரும்ப –நெோலுவெோர்த்டத
திட்டைலோம்

என்ற

சுதோகரிப்பதற்குள

இவெர்

கோம்பவுணடடை கடைந்திருந்தோர்.
அதிகோரியிடைம்
மவெணடும்!

கூடழைக்

அப்போயிணட்வமன்ட்

பணிவு

கும்பிடு!
மகட்டுச்

கோட்டை

அவெரவெர்கள
சேந்திப்பிற்குக்

கோத்திருக்கும்மபோது

தோன்

இப்படி

நெடைந்து

வகோணமடைோமம –என்ற சீனிவெோசேனுக்கு அப்மபோது
தப்போகப் படைவில்டல.
இப்மபோது
அந்த `அப்போவி’அறியோடமடய

நிடனத்துச்

சிரிக்கிறோர். ``அவதல்லோம் ஒரு கோலம்! பருவெம்!
வவெளி உலமக வதரியோத –பக்குமின்டம!’’
நெமக்கு
தோங்கவில்டல. ``எல்லோம்

ஆர்வெம்
சேரி

இத்தடனக்குப்

பிறகும் எப்படிப் பளளி ஆரம்பிக்க பர்மிஷன்
கிடடைத்தது.
``மவெற

யோமரோன்னோ

பழிவெோங்கி

–இழுத்தடித்து-

வகோடுத்திருக்க

மோட்டைோங்க.

கருப்டபயோ
உடைமன

சேோருக்கு

–உடைமன
அனுமதி

அவெர்

அந்தக்

மவெணடியவெர்ங்கிறதோல

அவெருக்கு

மபோன்

மபோட்டிருக்கோர். ``என்ன சேோர் இது –ஒரு மரியோடத
வதரிய

மவெணோம்

–இவெருக்வகப்படி

நெோன்

அனுமதி தருவெதுன்னு’’ மகட்டிருக்கோர்.
அவெரும்

எனக்கோக

வெருத்தம்

வதரிவித்து, ``சீனிவெோசேன் நெல்லவெர். விபரமில்லோம
அப்படி நெடைந்துகிட்டிருப்போர். அடதப் வபரிதோய்
எடுத்துக்க

மவெணோம்’’ணு

வசேோல்லிவிட்டு

என்னிடைம் `கிளோஸ்’ எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டைோர்.
சேரி, அனுமதி கிடடைக்கப் மபோவெதில்டல.
படிப்பறிவில்லோததின் கோரணமோய் ஆரம்பமம
சேரியில்டல மபோலிருக்கிறதுன்னு நிடனச்மசேன்
ஆனோல் பயந்தபடியில்லோம பர்மிஷன் கிடடைச்சேது.
எனக்குள ஒரு உறத்தல். அவெரிடைம்
அப்படி நெடைந்து வகோணடிருக்கக் கூடைோதுன்னு
உணர்ந்மதன். ஆனோலும் கூடை! `இந்தோள எங்மக
பளளி ஆரம்பிக்கப் மபோறோன் –எப்படி நெடைத்தப்

மபோறோன் ‘ என்கிற அவெரது அவெநெம்பிக்டகடயப்
மபோக்கணும்

–ஆரம்பிச்சுக்

கோட்டைணும்னு

மவெகத்மதோடை

மவெடலகடளக்

கவெனிச்மசேோம்,

வவெற்றியும்

கணமடைோம்!’’ என்ற

வமய்

சிலிர்க்கிறோர் சீனிவெோசேன்.
ஒவ்வவெோரு கோல கட்டைத்திலும் இவெருக்கு
எப்மபோதும்

எதிர்மடறயோன

உந்துசேக்தி

வெோய்த்திருக்கிறது. மநெரோய்த் தட்டிக் வகோடுத்து
ஊக்கம் கிடடைப்பது ஒரு பக்கம். இன்வனோரு
பக்கம்

-`இவென்

என்னத்டதக்

கிழிக்கப்

மபோகிறோன்’ என்கிற ஏளன –ஏச்சு –மபச்சு –
இவெருக்கு அதிக ஊட்டைச்சேத்து வகோடுத்திருக்கிறது.
இதில் என்ன விமஷசேம் என்றோல்1994 –இல் முதன் முதலில் பளளி
துவெங்கும்மபோது

–சீனிவெோசேன்

அந்த

சேம்பந்தப்பட்டை அதிகோரிடய அடழைத்து வெந்தோர்.
துவெக்க விழைோடவெ நெடைத்தினமத அவெர்தோன்!
வபரம்பலூரில், அதுவும் வெறட்சியோன –
வபோருளோதோரத்தின்

பின்தங்கிய-

கல்வி

அறிவில்லோப் பகுதியில் –ஆரம்பித்த தினத்தன்மற
320 பிளடளகள மசேர்ந்திருந்த விவெரம் அந்த
அதிகோரிடய வியப்படடைய டவெத்தது.
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அந்த வமட்ரிக்குமலஷன் பளளி
ஐயோவின் வீட்டுக்கு எதிரிமலமய இருக்கிறது.
வீட்டடை விட்டு வவெளிமய வெந்தோல் பளளியில்
பிளடளகள படிப்பதும் விடளயோடுவெதும்
வதரியும்.
அடத ஐயோ அப்படிமய போர்த்துக்
வகோணடு

நிற்போர்.

போர்க்க

அவெருக்குச்

பிளடளகடளப்

போர்க்கப்

சேந்மதோஷமோயிருக்கும்.

மமலும் மமலும் கல்விக்கு ஏதோவெது வசேய்ய
மவெணடும்

என்கிற

ஊக்கம்

அவெருக்குக்

கிடடைக்கும்.
பளளியிலும் சேரி, கல்லூரிகளிலும் சேரி,
தகுதியோன ஆசிரியர்கடள நியமித்து அவெர்களுக்கு

நெல்ல சேம்பளம் வெழைங்குவெது இவெரது சிறப்பு. அமத
சேமயம்

மோணவெர்களிடைம்

வபறவெதில்டல

வடைோமனஷன்

கல்விக்

கட்டைணமும்

குடறவெோகத்தோன் வபறகிறோர்கள.
மபரோடசேப்படைோமலிருந்தோல்

சீரோக

வெளரலோம் என்பது இவெரது அடசேக்க முடியோத
அனுபவெப்பூர்வெ நெம்பிக்டக.
அதன்பிறகு படிப்படியோய் ஆரம்பித்து
இன்ற தன்லட்சுமி சீனிவெோசேன் குழுமத்தில் 17
நிறவெனங்கள!
இடடைப்பட்டை கோலத்தில் வவெடிமருந்துத்
வதோழில்

நெல்ல

லோபம்

கிடடைக்கிறது

எனக்

மகளவிப்பட்டு உரிமம் வபற்றோர். அந்த மநெரம்
அவெருக்கு

ஒரு

வவெறி.

தன்னோல்

எந்தத்

வதோழிடலயும் வசேய்ய முடியும் என்கிற மமடத
இருந்த மநெரம் அது.

வவெடிமருந்திற்கோகப் வபரும் வசேலவில்
வகோடைவுன் கட்டினோர். ஆனோல் அதன்பிறகு –
வவெடிமருந்து என்பது –அழிக்கும் உபகரணம்.
எத்தடன லோபம் வெந்தோலும் சேரி அந்தத் வதோழில்
நெமக்கு

மவெணோம்

பின்வெோங்கினோர்.

என்ற

அதற்கோக

வமனக்வகடு

அதிலிருந்து
வசேய்த

வசேலவு

–உடழைப்டபப்பற்றி

அவெர்

கவெடலப்படைவில்டல.
அமத
கோரியத்தில்

சேமயம்

–எந்த

இறங்கினோலும்

பின்வெோங்குவெதில்டல.

வதோட்டை

ஒரு

நெல்ல

அதிலிருந்து
கோரியத்டத

முடிக்கோமல் இவெருக்குத் தூக்கம் வெரோது. சேதோ
அமத நிடனவு! அமத கனவு!
அடத எப்படிச் வசேயல்படுத்தலோம் –
எப்படி வெளர்க்கலோம் –அதன் மதடவெகடள
எப்படிவயல்லோம் பூர்த்தி வசேய்யலோம்.

அதன்மூலம் சேமூகத்திற்கு எப்படி நென்டம
வசேய்யலோம் என்ற மயோசித்துக் வகோணமடை
இருப்போர்.
ஐயோ
மபோட்டியில்

எதற்கும்

அஞ்சுவெதில்டல.

பின்வெோங்குவெதில்டல.

தயவு

தோட்சேணயம் போர்த்து மனமுருகி விட்டைோவலோழிய
மபோட்டி

பற்றிக்

கவெடலப்படுவெதில்டல.

அநெோவெசியமோய் மவெணடைோத கோரியங்களில் மூக்டக
நுடழைப்பதில்டல.

மவெணடைோதடதச்

சிந்திப்பதில்டல.

மதடவெயோனடதத்

மதர்ந்வதடுத்து முழுக் கவெனத்டதயும் அதிமலமய
வசேலுத்துவெோர். எந்த ஒரு கோரியத்திலும் பிறரின்
அபிப்பிரோயத்டதக்

மகட்டைறிந்து

–மயோசிக்க

அவெகோசேம் வகோடுத்து முடிவவெடுக்க டவெப்போர்.
இவெரது வவெற்றிக்கு இன்வனோரு கோரணம் –மகள –
மருமகன்கடளயும்

தன்

எணண

ஓட்டைத்தில்

வெளர்த்து

ஒமர

டவெத்திருப்பது.

போடதயில்

பயணம்

வசேய்ய

போகம் 11

தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் வபணகள கல்லூரி
ஆரம்பித்தது முதல் நிர்வெோகத்தில் இருந்து
சிறப்போகச் வசேயல்பட்டு வெரும் டைோக்டைர் ரோம
மீனோட்சி, ஐயோ பற்றி நிடறயக் குறிப்பிடுகிறோர்.
டைோக்டைர் ரோம மீனோட்சி அவெர்கள வபணகள
கல்லூரியின் ஆமலோசேகரும் கூடை.
ஐயோ அவெர்கள திருக்குறள பலவெற்றிற்கு
இலக்கணமோய்த்
வபோழிப்புடர

திகழ்பவெர்.
–விளக்கவுடர

குறளிற்குப்
மவெற

எதுவும்

மதடவெயில்டல. இவெடரக் கவெனித்தோமல மபோது.
மதோன்றின்

புகவழைோடு

மதோன்றக்

அஃதிலோர்
மதோன்றலின் மதோன்றோடம நென்ற.

நெல்லோற்றோன்

நெோடி

அருளோளக

பல்லோற்றோன்
மதரினும் அஃமத துடண.
(நெல்ல

வெழியில்

வசேயல்பட்டு

அருளுடடைய வசேயல்கடளச் வசேய்வெமத உயிருக்குத்
துடணயோக அடமயும்.)
எணணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எணணுவெம் என்பது இழுக்கு.
இதடன இதனோல் இவென்முடிக்கும்
என்றோய்ந்து
அதடன அவென்கண விடைல்.
வவெளளத்

தடனய

இடும்டப

அறிவுடடையோன்
உளளத்தின் உளளக் வகடும்.

உளளுவெ வதல்லோம் உயர்வுளளல்
மற்றது
தளளிணும் தளளோடம நீர்த்து.
வவெளளத்

தடனய

மலர்நீட்டைம்

மோந்தர்தம்
உளளத் தடனயது உயர்வு.
இப்படி நூற்றக்கணக்கோக குறளகடளத்
தன் வெோழ்க்டகயில் கடடைப்பிடித்து வெருகிறோர்
ஐயோ.

இவெற்டறவயல்லோம்

படிக்க
அனுபத்தில்

அவெர்

பளளியில்

வெோய்ப்பில்டல.படிக்கவில்டல
இவெர்

கடடைப்பிடிக்கும்

வநெறிமுடறகள குறமளோடு ஒத்துப் மபோகிறது
என்பதுதோன் உணடம.
இரோமோயணம்,

மஹோபோரதம்,

கீடத,குறள,டபபிள, குரோன் இப்படி அவெற்டறப்

படித்து அதன்படி நெடைக்க மவெணடும் என்ற அவெர்
வசேயல்படைவில்டல. எல்லோ நெல்ல விஷயங்களும்
அவெரது

உளளத்தில்

நெடடைமுடறயில்

ஊறி

–இயல்போகமவெ

கடடைப்பிடித்து

வெருவெதுதோன்

விமசேஷம்
ஐயோவின் வெோழ்க்டக அர்த்தமுளளது.
உயர்ந்த குறிக்மகோடள மநெோக்கிப் பயணிக்கிறது.
இவெருக்கு

எப்மபோதும்

வதோடலமநெோக்குப்

போர்டவெ! ஒரு கோரியத்டதப் பற்றி மயோசிக்கும்
மபோது அதன் – நீணடைகோலப் பலோபலன்கடள
நென்டம தீடமகடள ஆரோய்ந்து –ஆமலோசித்மத
முடிவவெடுப்போர்.
எணணித்துணிக கருமம் என்பதுமபோல,
எந்தச் வசேயடலயும் வதோடைங்கும் முன்பு நென்கு
பரிசீலிப்போர். அதன் சேோதக போதகங்கடள அலசி –
துவெங்கலோம் என்ற முடிவவெடுத்த

பின்பு

–

துவெங்கிய

பின்பு

பின்வெோங்கு வெதில்டல.

அதிலிருந்து

அடத

வவெற்றி

வபற

டவெக்கும் வெடர இவெருக்குத் தூக்கம் வெரோது.
ஐயோவிற்கு
வதோடலமநெோக்குப்
குறிக்மகோளுடைன்
அடமத்துக்

எப்மபோதும்

போர்டவெ

உணடு.

அர்த்தமுளள

உயர்ந்த

வெோழ்க்டகடய

வகோணடிருப்பவெர்.

எந்த

ஒரு

கோரியத்டதயும் இடைம் வபோருள ஏவெல் அறிந்து,
ஆரோய்ந்து வசேய்யும் பணபுடடையவெர்.
இவெரது மூலதனம் தன்னம்பிக்டக!
உடழைப்பு! விடைோமுயற்சி! சிறந்த சிந்தடனமயோடு –
வதளிந்த

அறிவு

பக்குவெப்பட்டை
முடியோமல்

வபற்றவ்ர்,
அனுபவெ

மபோனோலும்

அதுவும்
அறிவு!

கூடை

–ஒரு

நென்கு
படிக்க
நூலக

அளவிற்கு இவெரிடைம் உளள அறிவு ஆச்சேர்யப்படை

டவெக்கும். எந்த விஷயத்திலும் சேரியோன முடிவு
எடுப்பது இவெரது சிறப்பு.
எதில்
வபறமவெோம்

இறங்கினோலும்

என

நெம்பிக்டக

–வவெற்றி
டவெத்துப்

பயணத்டதத் வதோடைர்வெோர். வவெற்றி வபறவும்
டவெப்போர்.

எதுவுமம

எளிதோய்க்

கிடடைத்துவிட்டைோல் அதன் அருடம வதரியோது.
எந்தக் கோரியமோனோலும் நிச்சேயம் தடடைகள வெரும்.
தடைங்கல்கள!
மபோகோமல்
மோற்றவெோர்.

அவெற்டறக்

கணடு

தடடைக்கற்கடளப்
தன்னுடைன்

மசேோர்ந்து

படிக்கற்களோய்

உளளவெர்கடளயும்

மசேோர்வெடடையோமல் ஊக்குவிப்போர்.
எடுத்த லட்சியத்தில் தவெற நெடைக்கிறது
என்றோல் –அது ஏன் எப்படி –எதனோல்-எங்மக என
அலசி ஆரோய்ந்து தவெடறச் சேரி பணணி வவெற்றி
வபற டவெப்போர்.

ஐயோவிற்கு

இயல்பிமலமய

இரக்ககுணம். மனிதோபிமோனம்! பமரோபகோரம்!
வபருந்தன்டமயுடைன்

–உதவி

மதடவெப்படுபவெர்களுக்குத்

தோரோளமோய்ச்

வசேய்வெோர். அது ஆத்மோர்த்தமோய் வெோழ்த்தி –
வசேய்யும்

உதவி

சேம்பந்தப்பட்டைவெர்களுக்குப்

பலனளிக்கிறமோதிரி போர்த்துக் வகோளவெோர்.
இயற்டகயிமலமய இவெரிடைம் நிர்வெோகத்
திறடம

அடமந்துளளது.

ஆட்கடளயும்

விஷயங்கடளயும் சேரியோய் எடடை மபோடுவெதில்
இவெர் டகமதர்ந்தவெர். மோணவெர்கள மட்டுமின்றிஅலுவெலர்கள –கற்பிப்பவெர்கள அடனவெடரயும்
ஐயோ –வதோடைர்ந்து கவெனித்து வெருவெோர். நிர்வெோகம் –
சேட்டைதிட்டைங்கடளக்

கடடைப்பிடிப்பதில்

கணடிப்புடைன்

இருப்போர்.

திறடமக்கு

மதிப்பளிப்போர்.

உற்சேோகப்படுத்துவெோர்.

அமத

சேமயம்
அவெற்டற

வபற்மறோர்கள இங்மக விரும்புவெது,
கட்டுப்போடு!

கட்டுக்மகோப்புடைன்

போதுகோப்பு!

படிப்புடைன்

கூடிய
ஒழுக்கம்

மபணப்படுவெதில் வபற்மறோர்களுக்கு மகிழ்ச்சி.
இங்குப் பிளடளகடளச் மசேர்த்து விட்டு விட்டைோல்
–அவெர்கள

வெோழ்க்டகக்கு

மவெணடிய

அடனத்டதயும் கற்ற –ஒரு முழு மனிதனோய் –
வவெளிமய வெருவெோர்கள என்கிற அடசேக்கமுடியோத
நெம்பிக்டகடயப்

வபற்மறோர்களிடைம்

இந்தக்

குழுமம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
பிளடளகடள
மசேர்த்துவிட்டைபின்
பிளடளகளின்

வபற்மறோர்களுக்கு

எதிர்கோலம்

கவெடலயுமின்றி
கவெனிக்கிறோர்கள.

இங்குச்

தங்கள

பற்றி

நிம்மதி.
எந்தவிதக்

அலுவெல்கடளக்

ஏற்வகனமவெ
வசேய்ததில்

பங்குதோரர்கள

பிரச்சேடனகளோல்
கற்றக்

கூட்டு

மூலம்

எழுந்த

நிடறப்

போடைம்

அதனோல்

கூட்டு

சீனிவெோசேன்

வகோணடுளளோர்.

வியோபோரத்திற்குப்

வியோபோரம்

மபோவெதில்டல.

எடதயும்

வசேோந்தமோகத்தோன் ஆரம்பித்திருக்கிறோர்.
வசேோந்தமோய்

முடியக்கூடியடத

மட்டுமம சிந்திக்கிறோர்.
இவெரது ஒமர மகன் திரு.கதிரவென்
நிர்வெோகத்தின்
மசேர்மனோக)

துடண

மசேர்மனோக

இருக்கிறோர்.

(டவெஸ்

கம்ப்யூட்டைர்

என்ஜனீயர். சேர்க்கடர ஆடல ஆரம்பித்து நெடைத்த
மவெணடும் என்பது இவெரது நீணடை நெோள விருப்பம்.
அதற்கு ஐயோ –உடைமன சேம்மதித்து
விடைவில்டல. ``எதற்கு மோற்றப்போடத? கல்விப்
பயணம் மபோதுமம என்றிருந்தோர். உளளடதக்

கவெனித்தோல் மபோதோதோ? இன்வனோரு துடறக்குப்
மபோய் அங்கு அடிமட்டைத்திலிருந்து கற்ற –
ஆரம்பித்து –எதற்கு உனக்கு கஷ்டைம்? நெோன்
நிடறயகச்

சேம்போதித்து

இவெற்டறப்

போர்த்துக்

டவெத்திருக்கிமறன்.

வகோளளலோமம!’’ என்ற

முதலில் விருப்பமில்லோமலிருந்தோர்.
ஆனோல் கதிரவெமனோ விடைவில்டல.
தந்டதக்குத் தப்போமல் பிறந்த பிளடள! ``அப்போ –
நீங்கள நிடறய கஷ்டைப்பட்டீர்கள –நிடறயமவெ
சேம்போதித்து டவெத்திருக்கிறீர்கள. மறக்கவில்டல.
வசேல்வெம் மட்டுமின்றிப் புணணியமும்
நிடறயமவெ. இடவெவயல்லோம் எனக்கப்புறம்
உளள தடலமுடறகளுக்கும்கூடை மபோதும்.
ஆனோல்என்னதோன் நெோன் நிர்வெோகம் போர்த்தோலும்
–இடவெ எல்லோம் நீங்கள உருவெோக்கியடவெ. இடத

நெோன் நிர்வெகிப்பதில் எனக்குப் வபருடமதோன்.
அந்த நெோளில் எந்த வெசேதியும் –எந்தவிதப் பக்க
பலமுமமயில்லோத நீங்கள இந்த அளவிற்குச்
சேோதித்திருக்கும் மபோது.
எல்லோ வெசேதிகடளயும் வபற்றிருக்கிற –
வசேல்வெம்

–படிப்பு-பதவி

வபற்றளள

நெோன்

ஏதோவெது புதிதோய்ச் வசேய்து சேோதிக்க மவெணடும் –
வவெற்றி வபற மவெணடும் என்ற ஆடசேப்படுவெதில்
என்ன

தவெற...?

விருப்பத்திற்கு
பிளடள

என்

திருப்திக்கு

மதிப்பளியுங்கள
நிச்சேயம்

மோட்மடைன்!’’ என்கிர

–என்
–உங்கள

மதோல்விடடைய

கதிரவெனின்

நியோயமோன

விருப்பத்திற்கு ஐயோ சேம்மதித்தோர்.
பிளடளகள

வெளர்ந்த

பின்பும்

அவெர்கடள நெம் கட்டுப்போடிமலமய டவெத்திருக்கக்
கூடைோது. அவெர்கடளயும் சுகந்திரமோய்ச் வசேயல்படை

விடைணும், வபோறப்புகடளப் பிரித்துக் வகோடுத்து –
நிர்வெகிக்கச் வசேோல்ல மவெணடும்.
வபரம்பலூர் அருமக உடும்பியம் எனும்
இடைத்தில் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் சுகர் –பவெர் –
டிஸ்டிலரி

மில்

ஆரம்பிக்கப்பட்டுளளது.

இப்மபோது
இங்மக

சேர்க்கடர

மட்டுமின்றி 23 வமகோவெோட் மின் உற்பத்தியுடைன்
60 ஆயிரம் லிட்டைர் டிஸ்டிலரியும் தயோரித்து
அரசுக்கு

வெழைங்கும்

வெணணம்

இந்தத்

வதோழிற்சேோடல அடமக்கப்பட்டுளளது.
ஐயோவின்
அதிகோடலயிமலமய
தினமும்

அதிகோடல

அலுவெல்கள

ஆரம்பித்து
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விடுகின்றன.

மணிக்கு

எழுந்து

விடுகிறோர் 4.45 –க்கு இவெரது இஷ்டை வதய்வெமோன
முருகடன நிடனத்துப் பிரோர்த்தடன 5 மணிக்குத்
மதநீர். ஒரு மணி மநெரம் வசேய்தித்தோளகள!

பிறகு போர்டவெயோளர்கள சேந்திப்பு.
உடைற்பயிற்சி,

குளித்து,

தயோரோகி

8.30 க்குப் பளளிக்குச் வசேன்ற பிமரயரில் கலந்து
வகோளகிறோர். அங்கு டீச்சேர்கள –மோணவெர்களிடைம்
நெலம் விசேோரிப்பு!
பிறகு கோடலச் சிற்றணடி முடித்து
கல்லூரிக்குப் பயணம். அங்மக நிர்வெோகத்டதக்
கவெனித்தோல். அனோவெசியமோய் இவெர் எதிலும்
தடலயிடுவெதில்டல.

வபோறப்புகள

சேரியோய்க்

டகயோளப்படுகிறதோ எனப் போர்ப்போர்.
மோதம் ஒரு முடற பிரின்ஸ்போல்,டவெஸ்
பிரின்ஸ்போலுடைன் மீட்டிங்! குடறகள மகட்போர்.
அவெற்டறச்

சேரி

எடுப்போர்,ஹோஸ்டைல்
மகரியரில்

பணண
உணவு

வெந்துவிடும்.

நெடைவெடிக்டக
இவெருக்குக்
இவெற்டறப்

பரிமசேோதிப்போர். குடறகள இருப்பின் நிவெர்த்தி
வசேய்ய டவெப்போர்.
மோடலயில்

கோம்பஸிற்குளமளமய

நெடைப்போர். வெழியில் மோணவெர்கடளச் சேந்தித்து
அவெர்களின்

மதடவெகடளக்

மகட்டைறிந்து

வசேயல்படுத்துவெர்.
எப்மபோதும் மநெர்டம- மநெர் வெழி இவெரது
வகோளடக.

நெல்லடதமய

வசேயல்பட்டைோல்

நெல்லமத

நிடனத்துச்

நெடைக்கும்

எனபது

இவெரது நெம்பிக்டக!
இந்தக் குழுமத்தில் அடனத்துவிதக்
கல்வி –பல வமோழிகளில் கற்பிக்கப்பட்டைோலும்
கூடை தமிழ்மமல் இவெருக்கு அலோதி மரியோடதயும்
பற்றம் உணடு.

தமிழ்
மோணவெர்களுக்குப்
கி.மீட்டைருக்குள

மீடியத்தில்
பஸ்
இருந்து

படிக்கும்

இலவெசேம்.
வெந்து
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மபோகும்

மோணவிகளுக்குப் பஸ் இலவெசேம். இந்தக் கல்வி
நிறவெனங்களில் வமோத்தம் 150 பஸ்களுக்கு மமல்
இயங்குகின்றன.
மோணவெ
வெசூலிக்கப்படும்

–மோணவிகளிடைம்

கட்டைணங்கள

குடறவு

என்றோலும் கூடை ஸ்டைோஃப்களுக்குத் தோரோளமோய்
ஊதியம்

வெழைங்கப்படுகிறது.

தகுதியோன

ஆசிரியர்கள நியமனம்! இங்மக தகுதியில்லோமல்
சிபோரிசுக்கு இடைமில்டல!
சுதந்திர தினம், குடியரசு தினத்தில்
வகோடிமயற்றம் மபோது –இங்குளள மோணவெர்கமள
உருவெோக்கின விமோனத்டதப் பறக்க விடுவெதுணடு.

பளளியில்

வபோதுவெோய்த்

தமிழ்

மீடியத்தில்

படித்தவெர்

கல்லூரிக்கு

வெந்ததும்

ஆங்கில மீடியம் என்றதும் தடுமோறிப் மபோவெர்,
அவெர்களோல்
வகோளள

போடைங்கடளச்
முடியோமல்

சேரியோய்ப்
மபோகும்

புரிந்து
அடதத்

தவிர்ப்பதற்கோக இங்கு Bridge Course-15 நெோட்கள
நெடைத்துகிறோர்கள.
மோணவெர்களின்

இதன்
ஆங்கில

மூலம்

புதிய

வமோழித்

திறன்

மமம்படுத்தப்படுகிறது. அதன்பிறகு அவெர்களின்
தோழ்வுமனப்போன்டம

மபோய்

போடைங்களில்

ஆர்வெமுடைன் கவெனம் வசேலுத்தவும் முடிகிறது.
வபணகள கல்லூரியில் 3500 மோணவிகள
படிக்கின்றனர்.அதில் போதிக்கு மமல் விடுதியில்
தங்கியுளளனர். விடுதி என்றோல் சும்மோ வபயருக்கு
இல்டல. ஐந்து நெட்சேத்திர மஹோட்டைல் அளவிற்கு
வெசேதிகள! நீச்சேல் குளம்! அடுக்கு மோடி அடறகள!

லிஃப்ட்! டஹவடைக் கிட்சேன்! மபோன், கம்ப்யூட்டைர்,
ஈவமயில், வபோழுதுமபோக்கு வெசேதிகள.
இங்குக்

மகரளோ,

சிக்கம், மணிப்பூரிலிருந்தும்
படிக்கிறோர்கள.

ஆந்திரோ,

கூடை

வெந்து

வபோருளோதோர

அளவில்

பின்தங்கியுளள குடும்பத்துப் பிளடளகளுக்குக்
கட்டைணத்தில் சேலுடகயும், உதவித் வதோடகயும்
வெழைங்கிப்

படிக்க

உதவுகிறோர்கள.

இங்மக

பட்டைப்படிப்பு முடித்து –முதுகடலப் பட்டைம்
படிக்க வெருபவெர்களுக்குக் கட்டைணத்தில் சேலுடக
உணடு.
எப்மபோதும் 60 –க்கும் குடறயோமல்
யுனிவெர்சிட்டி
வபறகிறோர்கள.

முதன்டம
மோணவெர்கள

மரங்க்குகள
–டைோப்

மரங்க்

வபற்றோல் –அதற்குப் போடுபட்டை ஆசிரியர்களுக்கு
ஊக்கத் வதோடக அளித்துக் வகளரவிக்கிறோர்கள.

ஸ்டைோஃப்கள போடை நூல் எழுதினோல்
அவெர்களுக்கு விருது! பணமுடிப்பு! அவெர்கள
பிவஹச்.டி வசேய்வெதோல் ஊக்கத்வதோடக உணடு!
ஸ்டைோஃப்களின்

மமற்படிப்டப

நிர்வெோகம்

உற்சேோகப்படுத்துகிறது. அவெர்களுக்கு மவெணடிய
வெசேதிகடளச் வசேய்து தருகிறது.
வபோதுவெோக
விடுதிகளில்

ஒமர

வெழைங்கப்படும்.
மகரளத்தவெர்களுக்கு

மோணவெ

–மோணவியர்

தரம்

உணவுதோன்

இங்மக

அப்படியில்டல.

அவெர்களின்

ரசேடனப்படி

மகரள வெடக உணவுகள! ஆந்திர மோணவெர்களுக்கு
உணவு! எல்மலோருக்கும் தனித்தனி உணவெகங்கள!
ஸ்டைோஃப்களுக்குத் தனி உணவெகம்! தீபோவெளிக்கு
ஊருக்குச்

வசேல்லோமல்

மோணவெர்களுக்கு

இங்கு

நிர்வெோகமம

இருக்கும்
பட்டைோசுகள

வெோங்கிவெந்து –அவெர்களின் குடற மபோக்குகிறது.

வபோங்கல்,

தீபோவெளி,

கிறிஸ்துமஸ்,

ரம்ஜோன், மஹோலி, ஓணம் எனப் பணடிடககடள
இங்மகமய வகோணடைோடை டவெக்கிறோர்கள.
வபணகள கல்லூரியில் பட்டைம் முடித்து
வவெளிமய

வசேல்லும்

கலோசேோரம்

மோணவிகளுக்கு

–பணபோட்டடை

–நெமது

நிடனவூட்டும்

வெடகயில் குத்து விளக்குக் வகோடுத்தனுப்புவெது
இவெர்களின் வெழைக்கம். அதற்கு நெல்ல வெரமவெற்பும்
கிடடைத்துளளது.
வதோழிற் கல்வியோளர்களுக்கு இந்தக்
கல்லூரி

மூலம்

உடைனடி

மவெடலக்கு

நெல்ல

வெோய்ப்புகல் ஏற்படுத்தித் தருகிறோர்கள. இதற்கோக
வெருடைந்மதோறம் நூற்றக்கணக்கோக நிறவெனங்கள –
வெந்து மகம்பஸ் இணடைர்வியூ நெடைத்துகின்றன.
வபோதுவெோக,

பிற

கல்லூரிகளில்

ஆங்கங்குப்

படிக்கும் மோணவெர்கடள மட்டுமம மகம்பஸ்
இணடைர்வியூவிற்கு அனுமதிப்பர்.
ஆனோல் இவெர்கமளோ –அப்படிக் குறகிய
அளவில் சிந்திப்பதில்டல.
மவெற

இடைங்களில்

படித்த

மோணவெர்களும்கூடை இங்கு நெடைக்கும் மகம்பஸ்
இணடைர்வியூவில்
அனுமதிக்கிறோர்கள.

கலந்து

வகோளள

அதற்கோன

வெசேதிகளுடைன்

மோணவெர்கள வெந்து வசேல்ல இலவெசே பஸ் வெசேதியும்
வசேய்து தருகிறோர்கள.

போகம் 12

ஐயோ தனது இளடமப் பருவெத்திலும்
ஆரம்ப கோலகட்டைத்திலும் தனியோகக் கஷ்டைப்படை
மவெணடியிருந்தது. வசேோந்த உடைன் பிறப்புகமள
உதறித் தளளின பிறகும் தனி மரமோக மவெர் விட்டு
வெளர்ந்தோர்.
வபோதுவெோக, தனி மரம் மதோப்பு ஆகோது
என்பர். இவெர் மதோப்போக மோற மடனவி திருமதி
தனலட்சுமி அவெர்கள ஒரு கருவியோக –போலமோக –
பலமோக –வதம்பு தந்திருக்கிறோர்.
வபரம்லூர் துடறமங்கலத்டதச் மசேர்ந்த
தனலட்சுமி அம்மோளின் குடும்பமும் கூடை வெசேதி
வபற்றிருக்கவில்டல. வீட்டில் தனலட்சுமிடயயும்

மசேர்த்து 5 வபண பிளடளகள –இவெர்களுக்குக் கீழ்
2 தம்பிகள.
அந்தக்

குடும்பத்டதக்

கோப்போற்ற

வசேோந்த வெழியுமில்லோமல் வசேோந்தமும் உதவும்
சூழைல் இல்லோத மபோது ஐயோ அவெர்கள டக
வகோடுத்தோர்கள.

குடும்பத்தில்

கடைன்

சுடம,

மோமனோருக்கு வெயதோகிக் குடும்பத்டதத் தோங்க
முடியோத

நிடலடமயில்

மருமகனோன

சீனிவெோசேனிடைம் ``நீ எவ்வெளமவெோ கஷ்டைப்பட்டு
முன்னுக்கு

வெந்திருக்கிறோய்.

மபர்களுக்கு

உதவியிருக்கிறோய்.

எவ்வெளமவெோ
உன்

நெல்ல

மனதிற்கு –நெல்ல குணத்திற்கு கடைவுள எப்மபோதும்
துடணயிருப்போர். வபண வகோடுத்த நெோன் உனக்கு
உதவியோக இருக்க மவெணடும் வபோருள – வசேல்வெம்
வகோடுத்தோல் அது உன் வதோழிலுக்கும் உதவியோக
இருக்கும். ஆனோல் அதற்குப் பதில் உனக்கு
வதோந்தரவுதோன் வகோடுக்கிமறன். எனக்கு மவெற

வெழியில்டல. என் குடும்பத்டதயும் மசேர்த்து நீதோன்
கோப்போற்ற

மவெணடும்’’ என்ற

மவெணடுமகோள

விடுத்தோர்.
சீனிவெோசேன்

அடத

மனப்பூர்வெமோய்

ஏற்றக் வகோணடு –மோமனோரின் குடும்பத்டததனதோகத் தத்து எடுத்துக் வகோணடைோர் என்மற
வசேோல்லலோம். மோமனோரின் மகளகளுக்வகல்லோம்
இவெர்தோன்

திருமணம்

தனலட்சுமியின்

வசேய்து

தம்பிகள

டவெத்தோர்.
இருவெடரயும்

தன்னுடைன் டவெத்து அவெர்கடளயும் வதோழிலில்
கூடை டவெத்துக் வகோணடைோர்.
தன் மகளகடள மடனவியின் தம்பிகள
திரு.நீல்ரோஜ், திரு.மணி இருவெருக்கும் கல்யோணம்
வசேய்து

வகோடுத்து

குடும்பமோக
வெருகின்றனர்.

ஒன்றோகச்

எல்மலோரும்

கூட்டுக்

சிறப்போக

வெோழ்ந்து

மருமகன்களும் வசேோந்த மகன்கள மபோல
இவெரிடைம் வதோழில் –மநெர்டம-நெோணயம் –கற்ற
ஆத்மோர்த்தமோய்த்

மதோள

வகோடுத்துச்

வசேயல்படுவெதோல் சீனிவெோசேன் எனும் ஆலமரம்
இன்ற வபருந்மதோப்போக வெளர்ந்திருக்கிறது.
கல்வி நிறவெனங்கள அடனத்டதயும்
அவெற்றின்

வசேயலோளரோக

திரு.

நீல்ரோஜ்

வபோறப்மபற்றத் திறம்படைக் கவெனித்து வெருகிறோர்.
ஐயோவின்

அமத

சிந்தடன

ஓட்டைத்தில்

–

சீர்குணத்தில் –அடைக்கத்தில் –ஆற்றலில் இவெரது
நிர்வெோகத்திறடமயும் அடைங்கியிருக்கிறது.
அடைக்கம் –எளிடம –மவெகம்- விமவெகம்!
அசேரோடம! துணிவு –கனிவு –மனிதோபிமோனம் –
என ஐயோவிடைம் கற்றக் வகோணடை அனுபவெம்
இவெருக்கு நிர்வெோகத்தில் டகவகோடுக்கிறது.

ஐயோடவெக் கூடை இருந்து போர்த்து –பழைகி –
வெளர்ந்து வெந்தவெர் என்கிற முடறயில் திரு.நீல்ரோஜ்
அவெர்களிடைம்

ஐயோ

பற்றியும்

–கல்வி

நிறவெனங்களில் மதோற்றம் –வெளர்ச்சி பற்றியும்
கலந்து மபசிமனோம்.
``சின்ன

வெயதிலிருந்மத

நெோங்கள

ஐயோவின் நிழைலில் அவெரது பரோமரிப்பில் தோன்
வெளர்ந்மதோம் . எங்கள குடும்பத்தின் கஷ்டைமோன
சூழ்நிடலயில்

நெோனும்

தம்பியும்கூடை

பளளி

மமல்படிப்புக்கு மமல் தோணடை முடியவில்டல.
ஐயோ தனியோகக் கஷ்டைப்படுகிறோர் என்ற
அவெருக்குத்

துடணயோக

அவெரது

வதோழிலில்

நெோங்களும் ஐக்கியமோமனோம்.
அப்மபோது

டீக்கடடை,

மஹோட்டைல்

நெடைந்து வகோணடிருந்தது. பக்கத்து ஊரில் போல்
பணடணயும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. தினமும்

அதிகோடல 3 மணி, மோடல 4 மணி எனப் போல்
கறந்து வெந்து கடடைக்கு ஊற்ற மவெணடும்.
அப்மபோது

பஸ்

வெசேதியில்டல.

டசேக்கிளதோன், மமோசேமோன மணமரோடு, குணடும்
குழியும் மிரட்டும். மடழை வபய்து விட்டைோல்
சேகதியில் டசேக்கிள வசேல்லோது. போல் மகன்கடளக்
மகரியரில்
மதோளில்

கட்டி
சுமந்து

–டசேக்கிடளயும்
வசேல்ல

மசேர்த்துத்

மவெணடியிருக்கும்.

அதற்கோக நெோங்கள அஞ்சுவெதில்டல.
ஐயோவின் தன்னம்பிக்டக –துணிச்சேல்
எல்லோம்

அவெடரப்

போர்த்து

வெளர்ந்ததில்

எங்களுக்கும் வெந்திருந்தது.
போல் பணடணடயத் தரத்துடைனும் –
உரிய மநெரத்துடைனும் நெடைத்தி வெந்தோல் எங்களுக்கு
நிடறய

ஆதரவு

வெோடிக்டகயோளர்களும்

கிடடைத்தது.
அதிகமோயினர்.

வபோதுமக்களுக்குப்
வெட்டியில்லோமல்

போல்
கடைன்

மோடு

வெோங்க

வகோடுத்துப்

போல்

பணடண வமன்மமலும் வெளர ஆரம்பித்தது.
எங்கடளக் கஷ்டைத்தில் கோப்போற்றின
போல் பணடணடய விட்டு விடைோமல் இன்னும்
வதோடைர்ந்து

நெடைத்தி

வெருகிமறோம்.

இப்மபோது

தினசேரி 3500 லிட்டைருக்குக் குடறயோமல் போல்
விநிமயோகம் வசேய்கிமறோ.
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1980–இல் மதுபோனக் கடடைகடள அரசு
ஏலம் விட்டை மபோது ஏன் அந்தத் வதோழிலில்
இறங்கக்கூடைோது என்ற மதோன்றிற்ற. ஆனோல்
அதற்குப் வபரிய அளவில் முதலீடு
மதடவெப்பட்டைது.
மதுக்கடடை மவெணுமோ- இந்த வதோழில்
மதடவெயோ என்கிற மன உடளச்சேல் இருந்தோலும் –
நெோம்

என்ன

முடறமகடைோகவெோ

மபோகிமறோம்?

அரமசே நெடைத்தும் மபோது –நெோம் ஏன் அந்தத் வதோழில்
வசேய்யக்கூடைோது என்ற மனச் சேமோதோனம்.
மதுக்கடடைகடளப்

மபோட்டியில்

தனியோய் ஏலம் எடுக்க முடியோது என்பதோலும்
அந்தத் வதோழிலில் அனுபவெம் இல்லோததோலும்

கூட்டுச்

மசேர்ந்து

எடுத்மதோம்.

அதற்குக்கூடை

டகயில் பணமில்லோததோல் ஊரில் இருந்த 4 ஏக்கர்
நிலத்டத விற்றோர்கள. மதுக்கடடையில் வெருமோனம்
வெருமோ-வெரோதோ என்கிற சேந்மதகத்தில் வெோழ்வெோ –
சேோவெோ என களத்தில் இறங்கிமனோம்.
ஏற்கனமவெ மனசேோட்சியின் உறத்தல்,
அத்துடைன் களளச்சேோரோயப் மபர்வெழிகள முதல்
பலரிடைமும்

கடுடமயோன

எல்லோவெற்டறயும்

எதிர்ப்பு

சேமோளித்து

மவெற.

வவெற்றிகரமோய்

நெடைத்தி ஓரளவிற்கு லோபமும் கிடடைத்தது.
இருந்தோலும்
நிரந்தரமல்ல.
அதிகமோகும்.

மதுபோனக்

கடடைகள

முடற

மபோட்டி

அடுத்த
ஏலம்

மவெற

யோருக்கோவெது

மபோகலோம் என்பதோல் வவெவ்மவெற வதோழில்கள
பற்றி மயோசேடன மபோயிற்ற.

அப்மபோது

ஐயோவின்

நெணபரும்,

ஆசிரியருமோன திரு.வவெங்கட்ரோஜ் லோரி, பஸ்கள
வெோங்கத்

தூணடினோர்.

ஆரம்பிக்கப்பட்டை

அப்மபோது

தனலட்சுமி

லோரி

போர்சேல்

சேர்வீஸ் இன்றம் உளளது.
பிறகு பஸ்கள, அங்கோளம்மன் ரோசி,
தீனதயோளன் என வெோங்கி 4 ரூட் பஸ்களும், மினி
பஸ்கள 9 ம் இயங்க ஆரம்பித்தன.
ஐயோ, நெோணயம் தவெறக்கூடைோது என்பதில்
கணடிப்போக இருப்போர் வசேய்கிற வதோழிலில்
மநெர்டம

மவெணடும்.

லோபத்திற்கோக

சுத்தம்

யோடரயும்

மவெணடும்

ஏமோற்றக்கூடைோது.

வகோளடள லோபம் கூடைோது என்பதில் உறதி
கோப்பவெர். கடடையில் தவெறகள மநெரோமல் போர்த்துக்
வகோளள மவெணடும் என்போர்.

ஒரு

சேமயம்

ஞோபகமிருக்கிறது
கடடையில்

சிற

–எனக்கு

–எனது
தவெற

நென்றோக

கவெனக்குடறவெோல்

நெடைந்துவிட்டைது.

அது

வதரிந்ததும் ஐயோ வகோதித்துப் மபோனோர். ``இனித்
தவெற ஏற்படைோது’’ என்ற நெோன் வசேோல்லியும்கூடை
அவெர் விடைவில்டல.
சும்மோ

வெோயோல்

வசேோன்னோல்

மபோதோது. `இனித் தவெற ஏற்படைோது’ன்னு 5000
முடற

எழுது

இம்மபோசிஷன்!
நெடைக்குமோ?

அந்த

என்ற

எழுத

அதன்பிறகு
உணர்வு

டவெத்தோர்.

தவெற
அடி

அங்கு

மனத்தின்

ஆழைத்தில் பதிந்து இன்றம் எச்சேரிக்டகயோய்ச்
வசேயல்படை டவெக்கிறது.
வபோறப்புகள பகிர்ந்தளிக்கப்படுவெதோல்
குடும்பத்தில் எல்மலோருக்கும் ஆத்மோர்த்தமும்,
பயமும் ஏற்படும். தத்தம் துடறகடள நென்கு

கவெனிக்க மவெணடும்-வெளர்க்கணும் –வெளரணும் –
ஐயோவிடைம் நெல்ல வபயர் எடுக்க மவெணடும்
என்கிற உந்துதல் எழும். அது மவெகமோய்ச் வசேயல்
படை டவெக்கும் டவெக்கிறது.
எனது மகனுக்கு 5 வெயது ஆன மபோது
ஒரு திருப்பம் என்ற கூடை வசேோல்லலோம். நெோம் தோன்
படிக்க முடியடல.அன்ற கஷ்டைமோன் சூழ்நிடல.
இப்மபோது அந்தத் கஷ்டைம் இல்டல. ஒரளவிற்கு
வெசேதி வபற்றிருக்கிமறோம். டபயடன நென்றோகப்
படிக்க டவெக்க மவெணடும்.
நெம்

அருகில்

இருந்தோல்

படிப்புக்

வகடைலோம். என்பதோல் –குன்னூரில் கிறிஸ்தவெப்
பளளியில் வகோணடு மபோய்ச் மசேர்த்மதோம்.
அந்தச் சேமயம் திருச்சியில் –ஓய்வுவபற்ற
ஆசிரியர் திரு.சி.வவெங்கடைோஜலபதி எனபவெரின்
நெட்பு எங்களுக்குக் கிடடைத்திருந்தது.

அவெர், ``உங்கள பிளடளடய எதற்குத்
தளளிப் மபோய்ச் மசேர்க்கிறீர்கள மபசேோமல் நீங்கமள
பளளிக்கூடைம் ஆரம்பிக்கலோமம?’’’’’’ என்றோர்.
``மற்றத்

வதோழில்கள

பரவெோயில்டல.

மமற்கல்வி வபற்றவெர்கள யோரும் இல்லோமல்
எப்படி ஆரம்பித்து நெடைத்த முடியும்

என்கிற

சேந்மதகமும் பயமும் இருந்தது.
``உங்களோல்
அதற்கோன

நிர்வெோகத்

நிச்சேயம்
திறடம

முடியும்.
இருக்கிறது.

மயோசியுங்கள ‘’என்ற ஐயோடவெ விடைோமல் அவெர்
தூணடினோர்.

அதன்பிறகு

ஐயோவிற்கும்

ஏன்

கூடைோது என் மதோன்ற ஆரம்பித்தது. ரத்தத்தில்
ஊறிப் மபோயிருந்த தன்னம்பிக்டக –நெம்மோல்
முடியும் என்ற வதம்பு தந்தது.
மற்ற வதோழில்களில் வவெற்றி என்பது
லோபம்

–

பணம்

இவெற்டறப்

வபோருத்மத

அடமயும்.

அவெற்றின்

பலன்

பணமோக

வவெளிப்படும். ஆனோல் கல்வியின் வவெற்றி என்பது
சேம்போத்தியத்திற்கும் அப்போற்பட்டு வதோணடு –
மசேடவெ

–எனப்

ஆத்மதிரும்பதியும்

படைர்ந்து
தரக்கூடியது.

விரிந்து
நெோம்

கற்க

முடியோதடதப் பிறருக்குத் தருமவெோம். சுற்றப்பக்க
மக்களுக்குப் மபோதுமோன கல்விக் கூடைங்கள இங்கு
இல்டல. அந்த வெசேதிடய நெோம் ஏற்படுத்தித்
தருமவெோம். பிறருக்கு உதவுமவெோம் என ஐயோ
முடிவவெடுத்தோர்கள.
1994 –இல் மதுடர திரு. ரோமகிருஷ்ணன்
திறந்து

டவெக்க

வமட்ரிக்குமலஷன்

ஆரம்பிக்கப்பட்டைது.
வெருடைத்திமலமய
ஆச்சேர்யமோன,

பளளி

ஆரம்பித்த

முதல்
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பிளடளகள

மசேர்ந்தது.

அமத

சேமயம்

எங்களுக்கு

சேந்மதோஷமோன வசேய்தி, `இது நென்றோய் வெளரும்.

பல்கடலக் கழைகமோய்

உருவவெடுக்கும்’’ என்ற

அவெர் வெோழ்த்தினோர்.
அது எங்களுக்கு உற்சேோகம் தந்தது.
இந்தப்

பகுதி

மக்கள

டவெத்திருக்கிறோர்கள.

நெம்மமல்
எடதச்

நெம்பிக்டக
வசேய்தோலும்

சிறப்போய்ச் வசேய்மவெோம் என எதிர்போர்க்கிறோர்கள.
அந்த நெம்பிக்டக வபோய்க்கோமல் போர்த்துக் வகோளள
மவெணடும்

என்ற,

கடுடமயோக

ஐயோவின்

வெழிகோட்டுதலில் உடழைத்மதோம்.
அதன்பிறகு

இந்தக்

கல்வி

நிறவெனஙகளுக்கு ஏணிதோன்!
1995 –இல் 9 மற்றம் 10 ஆம் வெகுப்புக்கள
ஆரம்பிக்கப்பட்டைன. மூன்மற வெருடைங்களில் 1300
மபர்கள

மசேர்ந்தனர்!

அதிகமோயிற்ற.

எங்களது

வபோறப்பு

அந்த

சேமயம்

அருகில்

போய் மிக

ஆரம்பிக்கலோம் என்ற 5 ஏக்கர் நிலம் வெோங்கிப்
மபோட்டிருந்மதோம்.

ஆனோல்

மில்லிற்கோன

வெசேதியும் வசேக்யூரிட்டியும் அங்கு இல்டல. என்ற
மலோன் தர மறத்துவிட்டைனர். பணத்டத வீணோக –
நிலத்தில் மபோட்டு சும்மோ டவெத்திருக்கிமறோமம
என்கிற கவெடலயில் இருந்தமபோது.
போய் மில் இல்லோவிட்டைோல் என்ன –அந்த
இடைத்தில் என் உயர்கல்வி ஆரம்பித்து நெடைக்க்க்
கூடைோது என்கிற சிந்டத ஐயோவிற்கு எழுந்தது. போய்
மில்லிற்கு மலோன் கிடடைக்கோதது கூடை நென்டமக்மக
என்ற மதோன்றிற்ற.
எப்மபோதுமம எந்த ஒரு மதோல்வியும் –
தடைங்கலுமம

ஐயோடவெப்

போதித்ததில்டல.

மதோல்விடய மறந்து –வவெற்றி வபற டவெக்க மவெற

மோதிரி

மயோசிப்போர்.

அதில்

வவெற்றியும்

சுற்றப்

பகுதிகளில்

கோணுவெோர்.
வபரம்பலூர்

அப்மபோது மகளிர் கல்லூரி இல்டல. வபணகள
படிக்க மவெணடும் என்றோல் திருச்சிக்குத்தோன்
வசேல்ல மவெணடும். அங்கு மபோட்டைோப் மபோட்டி,
இடைம் கிடடைப்பதும் அரிது. தினம் மபோய் வெர
முடியோது. விடுதியில் மசேர்க்க மவெணடும் அதற்கு
அதிகச் வசேலவெோகும்.
இடதவயல்லோம் மயோசித்துக் கிரோமப்புற
மக்கள

வபணகடளக்

அனுப்போமல்

கல்லூரிப்

இருந்தனர்.

அருகில்

படிப்புக்கு
கல்லூரி

என்றோல் எல்மலோரும் படிக்க டவெப்பர்.
வபணகளுக்குக்

கல்வி

முக்கியம்.

மவெடலக்குப் மபோகிறோர்கமளோ இல்டலமயோ –
அவெர்கள வபறம் கல்வி –நெோடள குடும்பத்டத –

பிளடளகடள வெழி நெடைத்த உதவும். அவெர்களின்
அறிவு வெளரும்மபோது –உலகம் புரியும். அது
கணவெனுக்கும்

பலனுளளதோக

இருக்கும்.

அதனோல் வபண கல்வி அவெசியம். அதற்கு நெம்
பங்கோக இருக்கட்டும் என்ற ஐயோ 1995 –இல்
வபணகள கல்லூரிக்கு மனு மபோட்டைோர்.
அந்த

மனு

–கோரணமில்லோக்

கோரணத்தோல் தளளுபடி வசேய்யப்பட்டைது.
சேடளக்கோமல் மற வெருடைமும் மனு
வசேய்தோர். அதிகோரிகள ஆய்வுக்கு வெந்து –மகளிர்
கல்லூரி ஆரம்பிக்க அங்குப் மபோதுமோன வெசேதிகள
உளளன

என

அறிக்டக

சேமர்ப்பித்தனர்.

இருந்தும்கூடை எந்தத் தகவெலும் இல்டல. இரணடு
மோதங்கள அந்த ஃடபல்கள அலுவெலகத்தில்
தூங்கின. இவெர்களும் அங்குப் மபோய் தவெமோய்த்
தவெமிருந்தனர்.

மமலதிகோரிடய

அணுகிய

மபோது ``வபரம்பலூர் மிகவும் பின் தங்கிய பகுதி.
அங்குக் கல்லூரி, அதுவும் வபணகள கல்லூரி
ஆரம்பித்து நெடைத்துவெது என்பது இயலோத கோரியம்.
மோணவிகள கிடடைப்பதும் சிரமம்’’ என்றோர்.
``இல்டல.
பகுதியில்

மபோதுமோன

மோணவிகள

இந்தப்

அளவில்

உளளனர்.

நிச்சேயம் மசேருவெோர்கள.
``அப்படிமய
கட்டைணம்
மக்கள

மசேர்ந்தோலும்

வசேலுத்தக்கூடிய

அளவில்

இருக்கிறோர்களோ?

மவெணடைோம்.
வசேோல்கிமறன்.

உங்கள

கல்லூரிக்
கிரோம

விஷப்பரீட்டசே
நென்டமக்கோகத்தோன்

வீணோக

ஆரம்பித்து

நெஷ்டைப்படைோதீர்கள. உங்கள உடழைப்பு –முயற்சி –
பணம் விரயமோகிவிடைக்கூடைோது.

``பரவெோயில்டல.
நென்றி.

நெஷ்டைம்

வகோளகிமறோம்.

உங்கள

வெரோமல்

நெோங்கள

அப்படிமய

அன்புக்கு
போர்த்துக்
வெந்தோலும்

கவெடலயில்டல. மகளிர் கல்லூரி ஆரம்பிக்கிற
முடிவில் எந்த மோற்றமும் இல்டல. அனுமதி
தோருங்கள!’’
``அனுமதி தருகிமறன். ஆனோல் நென்றோக
மயோசியுங்கள. திருச்சி, சேமயபுரம்

மபோன்ற

பகுதியில் ஆரம்பிக்கலோமம. உங்களுக்கும் ரிஸ்க்
குடறவு. நெஷ்டைம் வெரோது.’’
``நெஷ்டைத்டதப் பற்றி கவெடல இல்டல.
எனக்கு ஊர்ப் பற்ற அதிகம். எல்மலோரும் டைவுன்
பக்கமம மபோய்விட்டைோல் கிரோமங்கள வெளர்வெது
எப்மபோதும்? எப்படி வெளரும்? கிரோமங்களதோன்
நெோட்டின் முதுவகலும்பு என்கிமறோம். ஆனோல்
அதன்

வெளர்ச்சிக்குத்

தடடையோக

இருந்தோல்

எப்படி? என்னவெோனோலும் சேரி –என் வசேோத்டத
விற்றோவெது

கல்லூரி

நெடைத்துமவெோம்!

மகளிர்

கல்லூரி எணணம் வெந்தமத –இந்தப் பகுதி மக்கள
பலனடடைய மவெணடும் என்பதற்கோகத்தோன் –
பணம் சேம்போதிப்பதற்கோக அல்ல!’’
``சேரி!
உங்களுக்குக்

உங்கள

இஷ்டைம்,

கவெடலயில்லோம

நெஷ்டைம்

லிருக்கலோம்.

ஏதோவெது கோரணத்தோல் கல்லூரிடய மூடினீர்கள
என்றோல் மோணவிகளின் படிப்பு என்னோவெது?
வபற்மறோர்கள மபோரோடுவெோர்கள. அரசுக்கு வகட்டை
வபயர் வெரும்!’’என்ற அவெர் எதிர்மடறயோகமவெ
மபசிக் வகோணடிருந்தோர்.
அனுமதி தருவெதோகத் வதரியவில்டல.
ஐயோவுக்கு

டவெரோக்கியம்

அதிகமோயிற்ற.

அதிகோரிக்கு மவெணடிய ஒருவெடரப் பிடித்து அவெர்
மூலமும்

கட்டைோயப்படுத்திப்

போர்த்தோர்.

பலனில்டல.அவெர்

பிடி

வகோடுக்கோமல்

தட்டிக்கழித்துக் வகோணடிருந்தோர்.
அப்புறம்

விடைோமல்

அவெரது அலுவெலகத்திற்குப்
படடைவயடுத்ததோல் ``இவெர்களுக்குப்
வபரம்பலூரில்

கல்லூரி

ஆரம்பிக்க

அனுமதி

தரலோம் –ஆனோல் நெடைத்த இயலோமல் மபோனோல்
எக்கோரணம்

வகோணடும்

அரசேோங்க

எடுத்து

நெடைத்தோது’’ என்ற பரிந்துடரத்தோர்.
அதன்பின்

அந்தக்

கணடிஷனுடைன்

அனுமதி கிடடைத்தது. 1996 –இல் மகளிர் கல்லூரி
ஆரம்பித்தமபோது முதல் வெருடைம் 42 மபர்களதோன்
மசேர்ந்தனர்.
கிரோமப் பகுதிகளில் மோணவிகடளச்
மசேர்ப்பது
படிப்மப

என்பது

சேோதோரண

விஷயமல்ல.

மவெணடைோம் –கல்யோணம் பணணிக்

வகோடுத்துவிடை மவெணடும். கடைடம முடிந்தது
என்ற இருப்பவெர்கடள –கல்லூரிப் படிப்புக்கு
அனுப்பச் வசேய்வெது சிரமமோகத் தோனிருந்தது.
கல்லூரிக்கு

அனுப்பினோல்

வகட்டுப்மபோவெோர்கள.

கர்வெம்

வபணகள
வெந்து

விடும்.

மூன்ற நெோன்கு வெருடைம் கல்யோணம் தளளிப்மபோய்
விடும் என்ற பயந்தனர்.
இவதல்லோம் ஐயோ எதிர்ப்போர்த்துதோன்,
வபணகளப்

படிக்க

கோரியம்தோன்

அது

தோணடி

வவெற்றி

டவெப்பது

சேவெோலோன

வதரியும்-அடதவயல்லோம்
வபறணும்.

மசேோர்ந்து

மபோகக்கூடைோது. அதிகோரியிடைம் மபோரோடி அனுமதி
வபற்றிருக்கிமறோம். பின்வெோங்கக் கூடைோது என
டவெரோக்கியமோயிற்ற.
வபரம்பலூடரச் சுற்றியுளள உயர்நிடலப்
பளளிகளுக்குப் மபோய் தடலடம ஆசிரியடரச்

சேந்தித்து ஆதரவு மகட்மடைோம். இறதிப் பரீட்டசே
முடியும் தருணத்தில் –அவெர்களும் ஆதரவுக் கரம்
நீட்டினர். டைவுனில் இடைம் கிடடைப்பது கஷ்டைம்.
வசேலவும்

அதிகம்.

இங்மக

நென்வகோடடை

கிடடையோது. கட்டைணமும் குடறவு. பயணமும்
எளிது நெல்ல ஆசிரியர்கடள டவெத்து அதிகக்
கவெனிப்பு

கிடடைக்கும்

என்படத

எடுத்துச்

வசேோன்மனோம்.
அதன் பலனோய் அடுத்த வெருடைம் 235
மோணவிகள

மசேர்ந்தனர்.

அது

படிப்படியோய்

வெளர்ந்து இன்ற 3500 வபணகளோயிற்ற! அடுத்து
தனிப்

பல்கடலக்கழைகத்திற்கு

மனு

வகோடுத்திருக்கிமறோம்.
அடுத்த கட்டைமோக,
கணினி,

எம்.பி.ஏ.,

எம்.சி.ஏ.,

போலிவடைக்னிக் கல்லூரிகள ஆரம்பிக்கும் திட்டைம்

எழுந்தது.

மத்திய

அரசிடைம்

ஐயோ

விணணப்பித்தோர்.
வடைல்லிக்கு மநெர்கோணலுக்கு அடழைப்பு
வெந்தது.
வடைல்லிக்கு அதுவெடர நெோங்கள யோரும்
மபோனதில்டல.
அதனோல்

வமோழி

ஐயோவின்

புரபசேருமோன
துடணக்கு

நெணபரும்

திரு.ரங்கரோஜன்
அடழைத்துப்

எங்களுக்கும்
வபயர்த்துப்

பிரச்சிடன

ஓய்வுவபற்ற
அவெர்கடளத்

மபோமனோம்.

அதிகோரிக்குமிடடைமய
மபசினோர்.

எங்கள

மவெற.

அவெர்
வமோழி

கருத்துகடள

எடுத்துடரத்தோர்.
ஆனோல் அவெர்கள எதிர்மடறயோகமவெ
மபசிக்

வகோணடிருந்தனர்.

முற்றியதில்

அவெர்கள

வெோக்கு

வெோதம்

மகோபப்பட்டிருக்க

மவெணடும். எங்களுக்கு எதுவும் விளங்கவில்டல.
மவெடிக்டக போர்த்துக் வகோணடிருந்மதோம்.
முடிவெோக அவெர்கள, நீங்கள மகட்டை
எல்லோவெற்றிற்கும்

அனுமதி

போலிவடைக்னிக்கிற்கு
என்றனர்.சேரி,

தரமுடியோது.

மட்டும்

ஒருவிதத்தில்

தருகிமறோம்
அதுவும்கூடை

நெல்லதுதோன். இந்தப் பகுதி மோணவெர்களுக்குத்
வதோழிற்கல்வி
மவெடலவெோய்ப்பிற்கு

அவெசியமோன
அது

உதவும்

ஒன்ற.
என்ற

சேம்மதித்மதோம்.
போலிவடைக்னிக் ஆரம்பிக்க அனுமதி
கிடடைத்தது.
இன்ஸ்வபக்ஷனுக்கு வெந்த அதிகோரிகள,
வெழைக்கம் மபோல ஏதோவெது குடற வசேோல்வெோர்கள,
குழைப்பம்
இருந்தது.

பணணுவெோர்கள

என்கிற

பதற்றம்

ஆனோல் அவெர்கமளோ, பளளி, கல்லூரி
இடைங்கள, கட்டைடைங்கடளச் சுற்றிப் போர்த்துவிட்டு,
இத்தடன வெசேதிகள டவெத்துளள நீங்கள ஏன்
வபோறியியல் கல்லூரி ஆரம்பிக்கக் கூடைோது என்ற
மகட்டைனர்.
என்ன
உளளவெர்கள
மறக்கிறோர்கள.

ஒரு

விமனோதம்!

என்வனன்னமவெோ
வெசேதிகள

வசேோன்னோலும்

பற்றி

மமமல
வசேோல்லி
எடுத்துச்

இவெர்களுக்குப்

புரிவெதில்டல.அவெர்களின்

பிடிவெோதத்திலிருந்து

கீமழை இறங்குவெதில்டல!
சேரி, இப்மபோடதக்கு போலிவடைக்னிக்டக
ஆரம்பித்து

இடத

வெளர்ப்மபோம்.

பிறகு

வபோறியியல் கல்லூரிக்கு மமோதுமவெோம் என்ற 1998
–இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டைது. ஆரம்பத்திமலமய 240
மோணவெர்கள.

கடுடமயோன

கணகோணிப்பிலும்

ஆசிரியர்களின் திறடமயோலும் ஒமர வெருடைத்தில் –
உளள 150 கல்லூரிகளில் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
போலிவடைக்னிக் 14 வெது இடைத்டதப் பிடித்தது.
அதன்பிறகு வதோடைர்ந்து அபோர வெளர்ச்சி.
இங்மக போலிவடைக்னிக்கில் டிப்ளமோ
படித்து

வவெளிமய

என்ஜீனியரிங்

வெருபவெர்கள.

இருந்தோல்

மசேர்த்து

படிக்கலோம் என விருப்பப்பட்டைனர்.
பலரும்
திரும்பப்

அதற்கோகத்

வபோறியியல்

மபோடைப்பட்டைது.

தூணடைமவெ,

கல்லூரிக்கு

அதற்கோன

மனு

கட்டைடைங்கள

மவெகமோய் வரடியோகின.
இதற்கிடடையில் வெளர்ச்சியின் மவெகம்
தோங்கோமமலோ, என்னமவெோ குடும்பத்தில் வபரிய

துக்கம் ஒன்ற சேம்பவித்தது. ஐயோவின் மடனவி
திருமதி. தனலட்சுமி அவெர்கள மரணம்!
அது

குடும்ப

அங்கத்தினர்கள

அடனவெடரயும் போதித்தது. குடும்பப் வபோறப்பு
மட்டுமின்றி ஐயோவுக்குச் சிறந்த ஆமலோசேகரோகவும்
இருந்து வெந்த அவெரின் இழைப்பிலிருந்து மீள நீணடை
நெோட்கள பிடித்தன.
2000 –ஆம் ஆணடின் பரிமசேோதடனக்கு
வெந்த குழு, சின்னச் சின்ன குடறகடளச் வசேோல்லி
என்ஜனியரிங் கல்லூரிக்கு அனுமதி தர மறத்தது.
இத்தடனக்கும்

சேட்டைப்படியோன

எந்தக்

குடறகளும் அப்மபோது இல்டல. என்ன வசேய்வெது!
இதுமோதிரி

விஷயங்கள

நிர்வெோகித்தினருக்கு

பழைகிப் மபோயிருந்தது.
அந்தக் குறிப்பிட்டை குடறகடள நிவெர்த்தி
வசேய்து மறபடியும் மனு மபோடை, 2001 –இல்

அனுமதி

கிடடைத்து

வபோறியியல்

கல்லூரி

ஆரம்பிக்கப்பட்டைது. இங்கு ஏமரோநெோடிக்கல் முதல்
அடனத்துப்

பிரிவுகளும்

ஆரம்பம்

முதமல

வவெற்றிகரமோய்க் வசேயல்பட்டு வெருகின்றன.
அடுத்த முயற்சியோக ஆசிரியர் பயிற்சிப்
பளளிக்கு

மனுமபோடை,

வதோடைர்ந்து

ஐந்து

வெருடைங்கள நிரோகரித்தனர். இவெர்களுடைன் மசேர்த்து
மனுமபோட்டை
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நிறவெனங்களும்

மசேர்த்து

வெழைக்குத் வதோடைர்ந்ததின் விடளவெோய்ப் பிறகு
அனுமதி கிடடைத்தது. பி.எட்., கல்லூரியும் இன்ற
மிகப்வபரிய அளவில் நெடைக்கிறது.

போகம் 14

வபோறியியல் கல்லூரி ஆரம்பித்த சேமயம்
மலோன்

அப்டள

வசேய்துபட்டை

அவெதிகடள

திரு.நீல்ரோஜ் நிடனவு கூர்ந்தோர். இவெர்களுக்கு
ஏற்வகனமவெ

வெங்கியில்

மலோன்

இருந்தது.

முடறப்படி அவெற்டறத் திருப்பிச் வசேலுத்தவும்
வசேய்தனர்.
இருந்தோலும்கூடை
என்பதோல்

மலோக்கல்

வபரிய

வெங்கி

வதோடக

இவெர்களின்

மனுடவெத் தடலடம அலுவெலகத்திற்கு சிபோரிசு
வசேய்திருந்தது.

அங்கிருந்து

இவெர்களுக்கு

அடழைப்பு வெரமவெ –கரூர் வசேன்ற ஒரு நெோள முழுக்க
அந்த வெங்கியில் மதவுடு கோத்திருந்தனர். அதில்
ஐயோவும் அடைக்கம்.

இந்தோ அடழைப்போர்கள, இப்மபோது
கூப்பிட்டு

விடுவெோர்கள

மபோகோமல்

கோத்திருந்து

என

சேோப்பிடைக்கூடைப்

பயங்கர

விரக்தியில்

இருந்தனர். இத்தடன கல்வி நிறவெனங்கடள
வவெற்றிகரமோய் நெடைத்தி வெருபவெர்களுக்கும் இப்படி
மரியோடதயின்டம.
கடைன்

மகட்க

வெருபவெர்கள

கடைன்கோரர்களோ? வெங்கிக்கு அடிடமகளோ? தகுதிம்
மகரணடி

வகோடுத்தபின்புதோன்

பணம்

தர்ப்மபோகிறோர்கள. அப்படியிருக்கும் மபோது ஏன்
இந்த அசேட்டடை? வெங்கியின் வெருமோனம் கடைன்
வகோடுத்து
எதற்கோக

வெோங்குவெதில்
இப்படி

இருக்கும்மபோது

நெடைத்துகிறோர்கள

என்ற

வவெறப்பு.
கடடைசியோக மோடல ஏழு மணிக்கு
இவெர்கடள

அடழைத்தனர்.

மபப்பர்கடளவயல்லோம்

போர்த்த

வஜனரல்

மோமனஜர், ``எடத நெம்பி எந்த அடிப்படடையில்
உங்களுக்கு மலோன் தருவெது?’’ என்றோர்.
ஐயோவுக்கு பயங்கரக் மகோபம் –அடைக்கிக்
வகோணடைோர்.
பின்தங்கிய பகுதிகடள முன்மனற்ற
மவெணடும் –வதோழில் வதோடைங்கி முன்மனற்ற
மவெணடும்

என்ற

போடுபடுகிறது,

ஒரு

மறபக்கம்

பக்கம்

அரசேோங்கம்

–வெங்கிகள

இந்த

மோதிரி1
``மலோன்
வபோறமோனமோக

தருவெதற்கு

உங்களுக்குப்

என்வனன்ன

மதடவெமயோ

அவெற்டறச் சேமர்ப்பிக்கிமறோம். மபோதுமோ.....?’’
``அதில்

பிரச்சேடன

இல்டல.

என்ஜனியரிங் கல்லூரிகள ஏற்கனமவெ நிடறய

ஆயிற்ற. மமற்வகோணடு நீங்கள வதோடைங்கினோல்
அடத நெடைத்துவெது சிரமம் அதனோல் புதிதோய்
வபோறியியல் கல்லூரி மதடவெயில்டல!’’
அடதக்
கட்டுப்படுத்தி

மகட்டைதும்
டவெத்திருந்த

அதுவெடர
மகோபம்

ஐயோவிடைமிருந்து வகோப்பளிக்க ஆரம்பித்தது.
``மலோன் மவெணடுமோனோல் தரமுடியோது
என்ற வசேோல்லுங்கள, கல்லூரி மதடவெயில்டல
என்ற

வசேோல்லும்

அதிகோரம்

உங்களுக்கில்டல.ஏற்வகனமவெ

முடறப்படி

அனுமதி

உங்களிடைம்

வபற்றத்தோன்

வெந்துளமளோம்.

இந்த

மோதிரிப்

மபசுவெதற்கு

வெங்கிக்கு வஜனரல் மோமனஜர் மதடவெயோ...?’’
``இல்டல

நெோன்

நென்டமக்கோகத்தோன் வசேோல்கிமறன்’’

உங்கள

``எது

நென்டம?

வெளர்ச்சியில்லோப்

பகுதியில் போடுபட்டு உளப்பூர்வெமோகச் மசேடவெ
வசேய்ய மவெணடித் வதோடைங்கும்மபோது அதற்கு
வெோய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தரணுமம தவிர டிஸ்கமரஜ்
பணணக்கூடைோது!’’
ஏறக்குடறய சேணடடைப்பிடித்து விட்டு
வவெளிமய வெந்தனர். மலோன் நிச்சேயம் கிடடைக்கோது
என்மற அவெர்கள நிடனத்தனர்.
ஆனோல்

அந்த

வெங்கியிலிருந்து

மகட்டைதில் போதி அளவிற்குக் கடைன் தந்தனர்.
கட்டைணம் குடறவில் –தரமோன கல்வி –
கலோசேோரத்துடைன்

கூடிய

நெல்வலோழுக்கம்
வெசேதிகடள

கட்டுப்போடு

–மோணவெர்களுக்கு
என

வபற்மறோர்களிடைம்

இந்த
வபரும்

–

மவெணடிய

நிறவெனங்கள
மதிப்பு

வபற்றிருக்கின்றன. இங்குச் மசேர்த்தோல் தங்கள

பிளடளகள

நெல்ல மோணவெனோக

–மனிதனோக

வவெளிமய வெருவெோன் என்கிற நெம்பிக்டகடயயும்
இது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இங்கு
ஏறக்குடறய
மோணவெர்களுக்கு
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கல்வி

நிறவெனங்கள!

ஆயிரம்

மோணவெர்கள!

மோணவிகளுக்கு

4

என

தனித்தனியோய் விடுதிகள! எட்டு மோடிக் கட்டைடைம்!
லிஃப்ட் வெசேதியுடைன் விடுதிகள! நீச்சேல் குளம்! ஏஸி
டலப்ரரி. இங்மக கிடடைக்கோத நூல்கள கிடடையோது.
ஏஸியுடைன் கூடிய ஆடிட்மடைோரியம்.
விடளயோட்டு, விஞ்ஞோனம், கடல,
இலக்கியம், போட்டு, நெடைனம் என அத்தடன
துடறகளுக்கும் வெசேதிகள! வசேய்து தந்துளளனர்!
அடறக்கு அடற வதோடலமபசி இடணப்புகள!
இணடைர்வநெட்!

விடுதியில்

வசேல்மபோன்களுக்கு

அனுமதி! உடைற்பயிற்சிக்கு ஜம்!

மனம் குளிரவும், மகிழைவும் எங்கும்
பசுடம பரப்பிச் வசேடி வகோடி மரங்கள எனப்
பரோமரிக்கிறோர்கள. வீட்டுக் கஷ்டைம் படிப்டபப்
போதிக்கோமலிருக்க

சிங்கப்பூர்

அட்மோஸ்பியர்

இங்மக!
விடுதியில் தரமோன உணவு. புதுப்புது
உபகரணங்கள

வெரவெடழைத்து

மவெகமோன

விநிமயோகம்.
1 மணி மநெரத்தில் 2000 சேப்போத்திகள
சூடைோக –சுடவெயோக தயோரிக்க வமஷின்!
1 மணி மநெரத்தில் 400 மதோடசேகள தரும்
வமஷின்கள!
சுத்தமோன –சுடவெயோன சேத்தோன உணவு
இங்மக

வெழைங்கப்படுகிறது.எல்மலோருக்கும்

மினரல் வெோட்டைர்!

இங்மக

நெல்வலோழுக்கத்திற்கு

முக்கியத்துவெம் தருகிறோர்கள.
நியோயமோன

மதடவெகளுக்கு

மவெணடியடதவயல்லோம் வசேய்து தருகிறோர்கள.
படிப்மபோடு

–கடைடம

–கணணியம்

–

கட்டுப்போட்டுடைன் –நெோடளய போரதத்திற்கு இங்மக
இடளஞர்கள தயோரிக்கப்படுகிறோர்கள.
அமத மோதிரிப் பிரச்சேடனயில்லோத –
வபணகள கல்லூரி.
1996 –இல் முதன் முதலில் வபணகள
கல்லூரி ஆரம்பித்த மபோது இடத வெழி நெடைத்த
சேரியோன

பிரின்ஸ்போல்

மவெணடும்

என்ற

மதடினமபோது கோடரக்குடியில் ரிடடையரோகியிருந்த
டைோக்டைர் ரோமமீனோட்சி பற்றித் தகவெல் வெந்தது.

உடைன் அவெர்கடளப் மபோய் அணுகினர்.
விவெரம்

வசேோல்ல

–அவெர்

வகோளளவில்டல. ``நெோன்

உடைமன
வெந்து

நிறவெனங்கடளப்

ஒப்புக்
உங்கள

போர்த்துவிட்டுச்

வசேோல்கிமறன்’’ என்றோர்.
அமத மோதிரி வெந்து போர்த்து-பிடித்துப்
மபோய்,``உங்களின்

சீரிய

மநெோக்கம்

-லட்சியத்திற்கோக –உங்களின் கஷ்டைநெஷ்டைத்திலும்
பங்மகற்கத் தயோரோய் இருக்கிமறன்’’ என்ற எந்த
வித கணடிஷன்கள –டிமோன்ட்களும் இல்லோமல்
அவெர் வபோறப்டப ஏற்றக் வகோணடைோர். அன்ற
முதல்

வபணகள

கல்லூரியின்

வெளர்ச்சியில்

இவெரது பங்கு அதிகம்.
இங்குக் கணடிப்போன –தரமோன –
போதுகோப்போன நிர்வெோகத்டத ஏற்படுத்தித் தரமோன

மோணவிகடள இந்த நிறவெனம் உற்பத்தி வசேய்யப்
வபருந்தூணோய் அவெர் நிற்கிறோர்!
இவெர்களின் மசேடவெயும் சேோதடனயும்
மக்கள மத்தியில் மட்டுமல்ல அரசேோங்கம் –
அலுவெலர்கள மத்தியிலும் நென்கு பதிந்திருக்கிறது.
இந்தப் பகுதியில் கரும்புச் சேோகுபடி வசேய்பவெர்கள
–கரும்பு வவெட்டைக் குறித்த கோலத்தில் ஆர்டைர்கள
கிடடைக்கோமல் மனம் வவெந்து வநெருப்பு டவெத்துக்
வகோளுத்தும் நிடல ஏற்பட்டைது.
அடதப் போர்த்ததும் ஏன் சேர்க்கடர ஆடல
ஆரம்பித்து
கூடைோது

விவெசேோயிகளின்

எனச்

சேர்க்கடர

துயர்

துடடைக்கக்

ஆடலக்கு

மனு

மவெடல

தரும்

மபோட்டைனர். உடைன் கிடடைத்தது.
500
வெணணம்

மபர்களுக்கு

–சேர்க்கடர,

டிஸ்டிலரி,

மின்சேோரம்

உற்பத்தி வசேய்யும் இந்த ஆடல 21.2.2010 –இல்
சிறப்போக குறித்தபடி ஆரம்பிக்கப்பட்டைது.
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1994 –இல் இவெர்கள முதலில் கல்வி
நிறவெனம் ஆரம்பிக்கலிருந்த சேமயம்-எஸ்.எஸ்.
ரோஜமகோபோல் எனும் வபரிய கல்வியோளர் இந்தப்
பகுதியில் மருத்துவெமடனயும்
மருத்துவெக்கல்லூரியும் ஆரம்பியுங்கள என்ற
ஆமலோசேடன வதரிவித்தோர்.அது ஜனங்களுக்கு
நெல்ல மசேடவெயோக இருக்கும் என்ற தூணடினோர்.
மசேடவெ
நெோட்டைமிருந்தோலும்கூடை
மருத்துவெமடன

என்பதில்
கிரோமப்பகுதியில்

கட்டினோல்

பணிபுரிய

டைோக்டைர்கள வெரமோட்டைோர்கள என்கிற தயக்கம்
அப்மபோது இருந்தது. இவெர்களுக்கு.
டைோக்டைர்கடள நெோன் ஏற்போடு வசேய்து
தருகிமறன் என்ற அவெர் முன் வெந்தோர். ஆனோலும்
கூடை ஐயோவிற்கு அப்மபோது அடதச் வசேயல்படுத்த
முடியவில்டல.
இருந்தோலும் அன்றிலிருந்மத மருத்துவெச்
மசேடவெ

எணணம்

வகோணடிருந்தது.

அவெரது

மனத்தில்

அதற்கோன

ஓடிக்

சூழ்நிடல

தருணத்திற்கோகக் கோத்திருந்தோர்.
அது

இப்மபோது

மசேர்ந்து

அடமந்துளளது.
மருத்துவெமும் கல்வி மபோல மக்களுக்கு
அடிப்படடைத் மதடவெகளில் ஒன்ற. கிரோம மக்கள
வெசேதியின்டம –சேரியோன வெழிகோட்டுதலில்லோமல்

மநெோய்க்கோன

சிகிச்டசே

வபற

முடியோமல்

கஷ்டைப்படுகிறோர்கள.

கல்விடயப்

மபோலமவெ

இந்தப்

மருத்துவெப்

புரட்சியும்

பகுதியில்

ஏற்படுத்த

மவெணடும்

என்ற

ஐயோ

விரும்பினோர்கள.
அதன் வசேயல் வெடிவெம் வசேன்டன –
திருச்சி மதசிய வநெடுஞ்சேோடலயில் சிறவெோச்சூர்
எனும் ஊரின் அருமக இவெரின் மருத்துவெமடனக்
கனவு நெனவெோகியிருக்கிறது.
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

மருத்துவெமடனயில் தற்மபோது 100 டைோக்டைர்கள
பணிபுரிகிறோர்கள.
மசேடவெ,

இதில்

மக்களுக்கு

இரவு
என்ன

–பகல்

எப்மபோதும்

விமசேஷம்

இலவெசேமோகவும்

மிக்க

கட்டைணத்திலும் மருத்துவெ மசேடவெ.

என்றோல்
குடறந்த

அரசேோங்கம் இலவெசே மருத்துவெமடனடய
நெடைத்தச்

சிரமப்படும்

கோலத்தில்

இந்த

மருத்துவெமடன சிறப்போக இயங்குகிறது. இங்மக
தினம் 1000 மபர்களுக்கு மமல் வெந்து சிகிச்டசே
வபறகிறோர்கள.
மத்திய அடமச்சேர் திரு.இரோசேோ திறந்து
டவெத்த இந்த மருத்துவெமடனக்கு மநெோயோளிகள
வெந்து மபோக தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் நிர்வெோகம்
வபரம்பலூர் பஸ் ஸ்டைோணடு மற்றம் முக்கியப்
பகுதிகளிலிருந்து பஸ்கடள இயக்குகிறது.
அதுவும் கூடை இலவெசேம்.
ஐயோவின்
சூட்டுவெதோக
அடமந்துளளது.

மசேடவெக்கு

மகுடைம்

இம்மருத்துவெமடன
இந்த

மருத்துவெமடனடய

ஏடழைகளுக்கு மட்டுமின்றி –வவெளி நெோட்டினரும்
இங்கு

வெந்து

சிகிச்டசே

வபறம்படி

உலக்த்

தரத்திற்கு உயர்த்த மவெணடும் என்பது ஐயோவின்
லட்சியம்.
நிச்சேயம் உயரும். உயர்த்துவெோர்.
இந்த

வெளோகத்தில்

இவெர்களின்

மருத்துவெக் கல்லூரியும் உருவெோகிவெருகிறது. 2011 –
இல் இது நிடறவெடடைந்து திறக்கப்படும்.
மனதிருந்தோல் மோர்க்கமுணடு என்பதற்கு
சீனிவெோசேன் அவெர்கள ஒரு முன் உதோரணம்.எந்தக்
கோரியத்திலும்
வஜயிக்கணும்

முழு
என்கிற

ஈடுபோடு

வகோணடு

முடனப்மபோடும்

தன்னம்பிக்டகமயோடும் விடைோமுயற்சி-துணிவு –
நெோணயம் தவெறோடம –தரம் மபணல் –மசேடவெ
மனப்போன்டம மபோன்றவெற்டற அடிப்படடையோய்
டவெத்து இவெரும் குழுவினரும் வசேயல்பட்டைதோல்.

அந்தந்தக் கோலகட்டைத்தில் ஏற்பட்டை
சிக்கல்கள

–கஷ்டைங்கள

–பிரச்சேடனகடளயும்

எதிர்வகோணடு வவெற்றி வபற முடிந்திருக்கிறது
மயோசித்துப் போர்க்கும் மபோது மடலப்போக
இருக்கிறது. கடதயிலும் சினிமோவிலும்
சேட்சேட்வடைன வெளர்ச்சிடய வித்டத கோட்டுவெோர்கள.
இது வபோய்யல்ல. நிஜம்.
சேோப்போட்டுக்மக
போமரர்

இன்ற

17

கஷ்டைப்பட்டை

கல்வி

ஒரு

நிறவெனங்களின்

நிறவெனர் –தடலவெர்! இங்மக 1300 ஆசிரியர்கள!
800 இதர பணியோளர்கள!
இந்தக் கல்வி நிறவெனம் விடரவில்
பல்கடலக் கழைகமோக ஆக விருக்கிறது. இன்னும் 5
ஆணடுகளில்

50

ஆயிரம்

உளளடைக்க இருக்கிறது!

மோணவெர்கடள

இவ்வெளவு வெளர்ச்சி கணடை சீனிவெோசேன்
கூட்டுக் குடும்பமோய் வெசிக்கிறோர். அமத படழைய
வீடு. இவெர்களுக்வகன்ற தனியோய் இடைம் ஃப்ளோட்
கிடடையோது. வசேோகுசு
தங்கள

மூச்சு

எல்லோவெற்டறயும்

–வசேளகர்யம் மதடைோமல்

–மபச்சு

–சிந்டத

மக்கள

அர்ப்பணித்திருக்கிறோர்கள.

–வசேயல்

மசேடவெக்கோக
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திரு. என். வவெங்கட்ரோஜீ அவெர்கள
தடலடமயோசிரியரோக இருந்து ஓய்வு வபற்றவெர்,
30 வெருடைங்களோக திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்களுடைன்
வநெருங்கிய நெட்புடைன் இருப்பவெர்.
எந்த

ஒரு

வீட்டு

–வவெளி

விமசேஷங்களுக்கும் ஐயோவுக்கு இவெர் துடன.
திரு.

அ.சீனிவெோசேன்

அவெர்களின்

குணநெலன்கள –மசேடவெ பற்றி இவெர் சிலோகித்து
மகிழ்ந்து பல விஷயங்கடள விளம்புகிறோர்.
``ஐயோ

புறத்தூய்டம

–மனத்தூய்டம

மடலயளவு வபற்றவெர் –தன் வெோரிசுகளுடைன் தன்
குடும்பத்தில்

டமத்துனர்கள,

டமத்துனிகள

அடனவெடரயும் ஒமர குடும்பமோய் டவெத்து –

அடனவெருக்கும்

தோமன

முன்னின்ற

திருமணங்கள வசேய்வித்து அவெர்களும் சிறப்போகப்
வபோருளீட்டை உதவிவெருபவெர்.
எந்தக் கோரியமோகட்டும் சிந்தித்து –
வெல்லுநெர்களின்

ஆமலோசேடனகடளப்

மநெர்த்தியோக –நியோயமோகச்

வபற்ற

வசேய்வெது இவெரது

பணபோடு.
தங்கள

நிறவெனங்களில்

பணிபுரிமவெோரிடைம் அவெரவெர்களின் திறடம –
தகுதிக்மகற்ப வபோறப்புகள வகோடுத்து –மவெடல
வெோங்கி

–அவெர்களின்

மதடவெகடளவயல்லோம்

பூர்த்தி வசேய்பவெர்.
அரசேோங்க அலுவெலர்கடள எளிடமயோய்
–முடறயோய் அணுகி மசேடவெகள ஜனங்களுக்கு
மபோய் மசேரும்படி போர்த்துக் வகோளகிறோர்.

வசேோந்தச்

வசேலவில்

கட்டியிருப்பதுடைன்
மகோயில்களுக்குப்

மகோயில்

–சுற்றப்பக்கக்
வபோருளுதவி

வசேய்து

அவெற்டறயும் மமம்படுத்த உதவுகிறோர்.
வபரம்பலூர்
மமல்நிடலப்பளளிக்குச்
நிறவெனங்களுக்கு

அரசேோங்க

சுற்றச்சுவெர்;

எய்ட்ஸ்

உதவி;

தீபோவெளி,

நிதி

வபோங்கல் பணடிடகக் கோலங்களில் தன்டனக்
கோண வெரும் ஏடழை எளியவெர்களுக்குப் பண –
வபோருள –ஆடடைகள உதவி;
சுனோமி வெந்த மபோது லட்சேக்கணக்கில்
உடைனடி உதவி; இடதமட்டும் அல்லோமல் தன்
ஊழியர்கள, மோணவெர்கடளயும் சிதம்பரத்திற்கு
அனுப்பிச் மசேடவெ வசேய்ய டவெத்தோர்.
தனது புது நெடுவெலூர் கிரோமத்தில் 75
வீடுகளுக்கு இடைம் வகோடுத்து, அங்குக் குடிநீர்

கிணற

வவெட்டி

–டபப்

டலன்

மபோட்டு

விநிமயோகிக்கிறோர். அந்த நெல்ல கோரியத்திற்கும்
சில இடடைஞ்சேல் வெர அவெற்டறயும் சேமோளித்து
இதிலும் வவெற்றி கணடுளளோர்.
வபரம்பலூர் எப்மபோதுமம வெறட்சிப்
பகுதி.

இங்குக்

குடிநீருக்கு

எப்மபோதுமம

பிரச்சேடன. வபணகள தணணீருக்கோகக் குடைம்
குடைமோய்ச் சுமப்படதக் கணடு –மனம் தோங்கோமல்
அவெர்களுக்கு உதவும் வபோருட்டு தங்கல் வசேோந்த
இடைத்தில்

மபோர்

குழைோய்

மபோட்டுக்

வகோடுத்திருக்கிறோர்.
இப்மபோதும்
மருத்துவெமடனக்கு

எதிமர

அரசுப்

வபோது

வபோதுமக்கள

இதன்மூலம் பயனடடைந்து வெருகிறோர்கள.

இவெரது

மசேடவெ

–வதோணடுகடள

அடுக்கி மோளோது. இடவெ வவெறம் சேோம்பிளகள
மட்டுமம.
ஐயோ சேத்தியத்திற்கும் மனசேோட்சிக்கும்
கட்டுப்பட்டைவெர்.
சேச்சேரவுக்குப்
மனிதனோய்

எவெரிடைமும்
மபோவெதில்டல.

மதிப்பவெர்.

எளிடம

சேணடடை
மனிதடன
–கனிவெோன

அணுகுமுடற இவெரது சிறப்பு. தவெற வசேய்தோலும்
–எதிரிகள இருந்தோலும் பழிவெோங்கும் உணர்வு
கூடைோது

என்போர்.

எதிரிகடளப்

பற்றிமய

நிடனத்துக் வகோணடிருந்தோல் நெம் எனர்ஜ வீணோகி
வெளர்ச்சி குடறயும்.
இவெர் எந்த அரசியலிலும் அரசிலும்
தடலயிடுவெதில்டல,
மவெணடியவெர்கமள

எல்மலோரும்
1996

முதல்

இவெருக்கு
வபரம்பலூர்

மதர்தல்

வெோக்கு

எணணும்

பணி

இவெரது

கல்லூரியில்தோன் நெடைத்தப்படுகிறது.
ஐயோ நிடறப் புத்தகங்கள படிப்போர்.
புத்தகத்டத

எடுத்தோல்

முடித்துவிட்டுத்தோன்

உறங்குவெோர். 66 வெயதில் இன்னமும் கணணோடி
அணியோமமல படிக்கும் `பவெர்’ உளளவெர்.
இவெரது திறடம –சேோதடன –மசேடவெக்குக்
வகளரமளிக்கும் வெடகயில் திருச்சி அணணோ
யுனிவெர்சிடி

தனது

வமம்பரோக்கியுளளது.

பல்மவெற

சின்டிமகட்
சேோதடனகள

புரிந்த இவெருக்குப் புதுக்மகோட்டடை இலக்கிய
மபரடவெ `வெோழ்நெோள
விருது’ வெழைங்கிக்

சேோதடனயோளர்
வகளரவித்து

வபற்றிருக்கிறது.
வமோத்தத்தில்-

–வகளரவெம்

திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்கள வபரம்பலூர்
மோவெட்டைத்திற்குக்

கிடடைத்த

அரிய

முத்து

–

வசேோத்து! எந்தவித எதிர்போர்ப்பும் இல்லோமல்
மசேடவெ வசேய்து –மக்கல் வகோணடைோடும் இவெடர
முன்னுதோரணமோய்க் வகோணடு மமலும் பலர்
உருவெோக –உருவெோக்கபடை இவெடரப் பற்றிய இந்த
நூல்

தூணடுமகோலோக

சேந்மதகமில்டல.

அடமயும்

என்பதில்

போகம் 17

வபரம்பலூர்

சீனிவெோசேன்

வபோறியியல்

கல்லூரியின் முதல்வெர் திரு.வஜயரோமன் திரு.அ .
சீனிவெோசேன் அவெர்கடளப் பற்றிப் வபருடமயுடைன்
வதரிவிக்கிறோர்.
அரசு, வபோது, தனியோர் எனப் பல
நிறவெனங்களில் பணி ஆற்றி உளள எனக்கு –
அங்கங்மக
இயக்குநெர்கள,

சேந்தித்த

மமல்

முதல்வெர்கள

அதிகோரிகள,
எனப்

பலரின்

அனுபவெங்கள, வசேயல்கள அடனத்தும் நென்கு
அத்துப்படி.
இப்மபோது நெோன் முதல்வெரோகப் பணி
ஆற்றம் சீனிவெோசேன் வபோறியியல் கல்லூரி கல்வி

நிறவெனம் நிச்சேயமோகப் பிற நிறவெனங்களில்
இருந்து வபரிதும் மவெறபடுகிறது.
தம் கல்வி நிறவெனங்களில் மோணவெர்கள
மதர்வில்

வவெற்றி

வபற்றோல்

அது

மோணவெர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி.
இவெர்கடள மகிழ்வித்துத் தோன் மகிழ்வெது என்பது
மிக

உயர்வெோன

எல்டலயில்லோ

பணபு.
மிகிழ்வும்

இந்த

உவெடகயும்

வகோளபவெர்

நெமது

தடலவெர் ஐயோ அவெர்கள.
இங்குப் படித்த மோணவெர்களும் பிறகு
சிறந்த பணியில் அமர்த்தப்படும் மபோது ஐயோ
வபறம் மகிழ்ச்சி அளவிடை முடியோதது.
கோலத்தோல்

அழியோத,

களவெர்களோல்

களவெோடை முடியோத நிடலயோன வசேோத்து; அளள
அளளக் குடறயோத அத்தடகய அரிய கல்விச்
வசேல்வெத்டத மோணவெர் சேமுதோயத்திற்கு வெோரி வெோரி

வெழைங்க மவெணடும் எனபதற்கோக மருத்துவெம்,
வதோழில்நுட்பம் எனப் பயணத்டதத் வதோடைர்ந்து
வகோணமடை இருப்பவெர்தோன் நெமது ஐயோ அவெர்கள.
கல்வி நிறவெனங்கள அடுத்து அடுத்து
அடமத்து வெளம் வபறச் வசேய்து மிகத் தரமோன
கல்விடய மோணவெர்ச் சேமுதோயத்திற்கு ஏற்படுத்திக்
வகோடுப்பதில் வபருமகிழ்வு வகோணடைவெர். கல்விக்
கூடைங்கடள மிகச்சிறப்போக நிர்வெகித்து வெரும்
இவெர் கல்வி நெவீன மயமோவெதில் அதிக ஈடுபோடு
வகோணடைவெர்.

இக்கல்வி

நிறவெனஙகளில்

அதிநெவீன ஆய்வுக்கூடைங்கடள அடமத்து அதன்
தரத்டத

உயர்த்துவெது,

நெவீன

நூலகங்கடள

அடமத்து அரிய பல நூல்கடள இந்த நூலகத்தில்
இடைம் வபறச் வசேய்து மோணவெர்கள தங்கள அறிவுத்
திறடன வெளர்த்துக் வகோளளப் வபரிதும் உதவுவெது
எனப் பல வெளர்ச்சிப் பணிகடள நிடறமவெற்றிக்
கல்விக் கூடைங்களில் தரத்டத வமருகூட்டியவெர்.

எனமவெ, இக்கல்வி நிறவெனங்கள பல
மதசிய

அங்கீகோரம்

வபற்றச்

வசேயல்படை

வித்திட்டைவெர்

வபருமகிழ்டவெத்

தருகிறது.

சிறப்போகச்
என்பது

திருச்சிரோப்பளளி

அணணோ பல்கடலக் கழைகத்தில் சின்டிக்மகட்
உறப்பினரோக

நியமித்து

வகளரவெப்படுத்திப்

வபருடம

ஐயோடவெக்
மசேர்த்து

உளளவெர்கள.
நெவீன சேடமயற் கூடைங்கடள அடமத்து
அதிகச்

சுகோதோரமோன

மோணவெர்களுக்கு

உணவு

வெழைங்கி

வெடககடள
அவெர்களின்

ஆமரோக்கியத்தில் வபரும் ஈடுபோடும் அக்கடறயும்
வகோளபவெர் ஐயோ அவெர்கள.
மோணவெர்களின் தனித்திறடமகடளப்
போரோட்டிப்

பரிசுகள

வெழைங்கிக்

வகளரவெப்படுத்துவெதில்

வபருமகிழ்வு

வகோளபவெர்.
விவெசேோயத்டத

இன்றம்

இவ்வெளவு

பணிகளுக்கு இடடையிலும் வதோடைர்ந்து சிறப்போக
நெடைத்தி வெரும் ஐயோ அவெர்கள விவெசேோயகளிடைம்
பற்றம்,போசேமும் மிக்கவெர்.
விவெசேோயிகளின் நெலனில் மிகவும் ஆர்வெம்
வகோணடை

இவெர்

மிகச்சிறந்த

சேர்க்கடர

ஆடலடயயும் நிறவி, கரும்பு விவெசேோயிகளின்
வெோழ்வில் ஒளிவபறச் வசேய்திருக்கிறோர்.
அன்பும், பணபும், கனிவும் வகோணடை
கூட்டுக் குடும்பத்தில் மிகுந்த ஈடுபோடு மிக்க
வபருடம மிகு பணபோளர்.
வபரும்போலோன
நிறவெனங்கடளயும்,

சேர்க்கடர

கல்வி
ஆடலடயயும்

தனது

வசேோந்த

மோவெட்டைத்திமலமய

மோவெட்டைத்திற்மக

வபருடம

நிறவி

மசேர்ப்பதில்

அரும்போடுபட்டைவெர்.
மோடலமநெர

நெடடைப்

பயணத்தில்

விருப்பம் உளளவெர். அப்மபோது மோணவெர்களிடைம்
உடரயோடுவெதில்

அதிக

விருப்பம்

உளளவெர்.

அவெர்களின் கருத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவெம்
அளிப்போர்.
ஐயோ நீணடை ஆயுள வபற்றச் சிறப்போகச்
மசேடவெடயத் வதோடைர என் சேோர்பிலும் வபோறியியல்
கல்லூரி சேோர்பிலும் வெோழ்த்துகள!
தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
சேர்க்கடர ஆடல திறப்புவிழைோ
விழைோவிற்கு தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
குழுமங்களின் நிறவெனர் மற்றம் தடலவெர் திரு.அ.

சீனிவெோசேன்

தடலடம

டி.எஸ்.குழுமச்

வெகித்தோர்.

விழைோவில்

வசேயலோளர்

திரு.நீல்ரோஜ்

வெரமவெற்றோர். இந்தியன் வெங்கித் தடலவெர் மற்றம்
நிர்வெோக இயக்குநெர் திரு.சுந்தரரோஜன் சேர்க்கடர
ஆடலடயயும், இந்தியன் ஓவெர்சீஸ் வெங்கியின்
வசேயல்
உற்பத்தி

இயக்குநெர்

திரு.நுபுர்மித்ரோ

நிடலயத்டதயும்,

சேர்க்கடர

ஆடலயின்

மின்

உற்பத்தி நிடலயத்டத மத்திய மோற்றத்தக்கவெல்ல
எரிசேக்தி நிறவெனத்தின் (இரிடைோ) தடலவெர் மற்றம்
நிர்வெோக இயக்குநெர் திரு.வதபோஷிஷ் மஜீம்தர்
திறந்து டவெத்தனர்.
விழைோவில் இந்தியன் வெங்கித் தடலவெர்
திரு.சுந்தரரோஜன் ``இந்த

சேர்க்கடர

ஆடல

மிகக்குடறந்த கோலத்தில் அதோவெது ஓர் ஆணடு 4
மோதங்களுக்குள
இந்தியோவின்

கட்டிமுடிக்கப்
வபோருளோதோர

பட்டுளளது.
வெளர்ச்சிடயக்

கோட்டிலும் தமிழ்நெோடு மவெகமோகப் வபோருளோதோர

வெளர்ச்சி

கணடுவெருகிறது.

நெமது

நெோட்டின்

வபோருளோதோரம் வெளர இதுமபோன்ற ஆடலகள
வபரிதும் துடண புரியும். இங்குளள 3 வெங்கிகள
விவெசேோயிகளுக்கும், வதோழில் முடனமவெோருக்கும்
குடறந்த வெட்டியில் கடைன் வகோடுக்கத் தயோரோக
உளளன.

மவெளோண

கிடளகளுக்குச்

வபருமக்கள

வசேன்ற

பல்மவெற

வெங்கிக்
கடைன்

திட்டைங்கடளப் பயன்படுத்திக் வகோளளுங்கள.
இந்தியோவின்
வதோடகயில்

வமோத்த

இடளஞர்களின்

மக்கள

எணணிக்டக

அதிகமோக உளளது. 2015 -2020 –க்குள இந்தியோ
வெல்லரசேோக மோறம், அதற்குத் திறன்மிக்கவெர்கள
மதடவெ. அந்தத் திறடனக் கல்வியோல் மட்டுமம
வகோடுக்கமுடியும்,

வபரம்பலூர்

தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன் கல்விக்குழுமம் 30 ஆயிரம் மபருக்குக்
கல்வி அளித்துவெருகிறது. இவெர்களது கல்விப்
பணி வதோடைர்ந்திடை மவெணடும். போரோட்டுக்குரிய

இந்நிறவெனம் பல்மவெற சேோதடனகடளப் புரிந்திடை
மவெணடும்’’ என்ற மபசினோர்.
விழைோவில்

தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

குழுமத்தடலவெர்
திரு.அ.சீனிவெோசேன் வதோடைக்க உடர
விழைோவில்
குழுமத்தடலவெர்

தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

உடரயில்.... ``எங்களது

சேர்க்கடர

வதோடைக்க

ஆடலடயத்

வதோடைங்க அனுமதி வெழைங்கிய முதல் அடமச்சேர்
கடலஞர் மற்றம் இந்த ஆடலக்குப் பரிந்துடர
வசேய்த மத்தியத் தகவெல் மற்றம் வதோடலத்
வதோடைர்புத்துடற மந்திரி திரு.இரோசேோ, தமிழைக
மின்துடற அடமச்சேர் திரு.ஆற்கோடு வீரோசேோமி,
மவெளோணடமத்துடற அடமச்சேர் திரு.வீரபோணடி
ஆறமுகம்

ஆகிமயோருக்கு

வதரிவித்துக் வகோளகிமறன்.

நென்றிடயத்

இந்தப்

பகுதி விவெசேோயிகள புதிய

வதோழில் நுட்பத்டதக் கடடைப்பிடித்து கரும்பிடன
அதிகம் பயிர் வசேய்யவும்,அதன் மூலம் அதிக
மகசூல் வபறவும் முன் வெரமவெணடும் என்ற
மகட்டுக் வகோளகிமறன் என்றோர்.
மமலும், `` சேர்க்கடர

ஆடலயில்

அடனவெருக்கும்

அவெர்களது

பணியோற்றம்
ஒருமோதச்

சேம்பளம்

மபோனஸோக

வெழைங்கப்படும்’’ என்ற அவெர் மபசினோர்.
விழைோவில்

அரியலூர்

மோவெட்டைக்

கவலக்டைர் திரு.ஆப்ரகோம் திருச்சி சேரக மபோலீஸ்
டி.ஐ.ஜ.

திரு.ரோமசுப்ரமணி,

மபங்க்

ஆஃப்

இந்தியோ உயர் அலுவெலர் திரு. தயோல், வெட்டைோரத்
தடலவெர்

திரு

மக.எஸ்.ரோஜன்,

வபரம்பலூர்

மபோலீஸ் சூப்பிரணடு திருமிகு. வெனிதோ, தந்டத
மரோவெர்

கல்விக்குழுமத்

தடலவெர்

மரோவெர்

திரு.வெரதரோஜன், கரும்பு விவெசேோயிகள சேங்கப்
வபோறப்போளர் திரு.வசேல்லதுடர உளபடை பலர்
வெோழ்த்திப் மபசினோர்கள.
விழைோவில் சேர்க்கடர ஆடலயின் வசேயல்
இயக்குநெர் திரு.எஸ். சீனிவெோசேனுக்கு, அஒ பவுன்
தங்கச்சேங்கிலி ,ரூ3 லட்சேத்து 75 ஆயிரம் ரூபோய்
கோமசேோடலயும்,
திரு.வஜயக்குமோர்

மின்சேோர

உற்பத்தி

அவெர்களுக்கு

மமலோளர்
5

பவுன்

தங்கச்சேங்கிலி, ஒரு இலட்சேத்து 80 ஆயிரம் ரூபோய்
கோமசேோடலயும்,ஆடல மமலோளர் திரு.பழைனிமவெல்
ரோஜனுக்கு 5 பவுன் தங்கச்சேங்கிலி , ஒரு இலட்சேத்து
80 ஆயிரம் ரூபோய் கோமசேோடலயும், எலட்ரிக்கல்
மமலோளர்

திரு.சேரவெணனுக்கு

5

பவுன்

தங்கச்சேங்கிலி, ஒரு இலட்சேத்து எணபதோயிரம்
ரூபோய்

கோமசேோடலயும்,

நிறவெனமோன

சி.சி.எல்.

ஆடலக்

கட்டுமோன

மமலோளர்

திரு

அறிவெழைகனுக்கு 5 பவுன் தங்கச்சேங்கிலி, 50 ஆயிரம்
ரூபோய் கோமசேோடலயும் வெழைங்கப்பட்டைது.
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

சேர்க்கடர

ஆடலயின் நெவீன் வதோழில்நுட்ப முடறயில் ஒரு
நெோடளக்கு

3500

டைன்

கரும்பு

அரடவெ

வசேய்யப்படும். அத்துடைன் 60 கிமலோ லிட்டைர்
டிஸ்டிலரீஸ், ஒரு மணி மநெரத்திற்கு 23 வமகோவெோட்
மின்சேோரமும் உற்பத்தி வசேய்யப்பட்டை உளளது.
இந்த ஆடலயின் மூலம் 500 மபர்
மநெரடியோகவும், 2000

மபர்

மடறமுகமோகவும்

மவெடல வெோய்ப்டபப் வபற்றளளோர்கள. இந்த
ஆடலயில் தினமும் 3 சிப்ட் முடறயில் ஒரு
நெோடளக்கு 3500 முதல் 4000 மூட்டடைகள வெடர
சேர்க்கடர உற்பத்தி வசேய்யப்படும்.
ஆடலயின்
குடறப்பதற்கோகவும்

மின்சேோரச்
சேர்க்கடர

வசேலடவெக்

உற்பத்திடயப்

வபருக்குவெதற்கோகவும் நெோன்கு அதிநெவீன 2 மரோலர்
மில் வபோருத்தப்பட்டுளளது. மமலும் 1 மகோடி
ரூபோய்

மதிப்பிலோன

டைர்டபன்

ஜப்போனில்

இருந்து இறக்குமதி வசேய்யப்பட்டுளளது.
இந்தியோவிமலமய

முதன்முதலோக

சேல்பர் அமிலம் பயன்படுத்தோமல் ரீடபணட்
சேர்க்கடர உற்பத்தி வசேய்ய சுமோர் 30 மகோடி
வசேலவில்

நெவீன

இயந்திரம்

வபோருத்தப்பட்டுளளது.
சேர்க்கடர ஆடலயின் சேக்டககடளப்
பயன்படுத்தி ஒரு மணிமநெரத்திற்கு 23000 யூனிட்
மின்சேோரம்
வமகோவெோட்

தயோரிக்கப்பட்டு
ஆடலயின்

அதிலிருந்து

6.5

மதடவெக்கோகவும்

மீதமுளள 16.5 வமகோவெோட் தமிழ்நெோடு மின்சேோர
வெோரியத்திற்கும் விற்கப்படை உளளது.

வமோலோசேஸ்

எனப்படும்

டப

ப்ரோடைக்ட்டடைக் வகோணடு நெோள ஒன்றக்கு 60
ஆயிரம் லிட்டைர் வீதம் எத்தனோல் மற்றம் ஸ்பிரிட்
உற்பத்தி வசேய்யப்படை உளளது.
இது வெடர சுமோர் 19 ஆயிரம் ஏக்கர்
பரப்பளவில் கரும்பு நெடைவு வசேய்யப்பட்டுளளது.
கரும்பு விவெசேோயிகளுக்கு 2009 ஆம ஆணடில்
மட்டும்

சுமோர்

ரூ.50

லட்சேம்

மோனியமோக

வெழைங்கப்பட்டுளளது.
2009-ஆம் ஆணடில் சுமோர் 1528 ஏக்கர்
பரப்பளவில்

வசேோட்டுநீர்

போசேனம்

வசேய்யப்பட்டுளளது. 2010 ஆம் ஆணடு சுமோர் 5
ஆயிரம் ஏக்கரில் வசேோட்டுநீர்ப் போசேனம் வசேய்யத்
திட்டைமிடைப்பட்டுளளது.
துல்லிய பணடணத் திட்டைத்தின் கீழ்
2009 ஆம் ஆணடு 253 விவெசேோயிகளுக்கு ஒரு

எக்மடைருக்கு

நெோற்பதோயிரம்

வீதம்

மோனியம்

வபற்றத்தரப்பட்டுளளது. இந்தத் திட்டைத்தில் 693
ஏக்கர் நிலத்தில் கரும்பு பயிரிடைப்பட்டுளளது.
இந்த ஆணடு இத்திட்டைத்தின் கீழ் சுமோர் 500
விவெசேோயிகள பயணடடைவெோர்கள. சுமோர் 1250 ஏக்கர்
நிலம் பயன்படுத்தப்படும்.
கரும்பு விவெசேோயிகள மத்தியில் நெல்
உறடவெ

மமம்படுத்த

அலுவெலகமும்

50

10

கரும்பு

வசேக்சேன்

மணடைல

அலுவெலகமும்

வதோடைங்கப்பட்டு அதில் 60 கரும்பு விரிவெோக்க
அலுவெலர்கள பணிபுரிந்து வெருகின்றனர்.
இதுவெடர விவெசேோயிகளுக்கு இந்தியன்
ஓவெர்சீஸ் வெங்கி, இந்தியன் வெங்கி, மபங்க ஆஃப்
இந்தியோ மபோன்ற அடனத்து வெணிக வெங்கிகள
மற்றம்

கூட்டுறவு

வெங்கிகள

மூலம்

பயிர்க்கடைனோக சுமோர் பத்துக் மகோடி ரூபோய்
வெழைங்கப்பட்டுளளது.
கரும்புப்

பயிரிடன

இடடைக்கணுப்புழுத் தோக்குதலிலிருந்து கோக்க ஒரு
இலட்சேத்து 89 ஆயிரம் ரூபோய் மோனியமோக
வெழைங்கப்பட்டுளளது. கரும்பு அறவெடடை வசேய்ய
சுமோர் ரூ.4 மகோடி வசேலவில் இரணடு அறவெடடை
இயந்திரங்கள வெோங்கப்பட்டு உளளது.
இதுவெடர கரும்பு அதிகோரிகள, கரும்பு
ஆய்வெோளர்கள

மற்றம்

தடலவெர்கடளக்
கூட்டைங்கள

அந்தந்தக்

வகோணடு

நெடைத்தப்பட்டு
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கிரோமத்
கிரோமக்

விவெசேோயிகளின்

குடறகடள உடைனுக்குடைன் தீர்த்து அவெர்களுக்கு
ஆமலோசேடனகடளயும் வெழைங்கி வெருகிறது.
வபரம்பலூரில் ரூ.2 மகோடி மதிப்பில்

தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

மருத்துவெமடன
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

கல்விக்குழுமத்தின் சேோர்பில் சேர்வெமதசேத்தரத்தில்
அடமயும் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் மருத்துவெமடன
மற்றம்

மருத்துவெக்கல்லூரியின்

முன்மனோட்டைமோக

ரூ.2

மகோடி

வசேலவில்

மருத்துவெமடன அடமக்கப்பட்டுளளது. இதடன
மத்திய மந்திரி திரு.இரோசேோ திறந்து டவெத்துச்
சிறப்புடர ஆற்றியதோவெது; ``வபோதுவெோழ்விலும்,
வெர்த்தகத்திலும் வசேல்வெம் ஈட்டுவெது பணபோடு,
திருவெளளுவெர் கூறியதுமபோல அறவெழியில் வெரும்
வபோருள இன்பம் தரும். தடலமுடறக்கு அறம்
தரும்

கல்விப்பணிடய

இந்நிறவெனத்தடலவெர்

திரு.அ.சீனிவெோசேன் மமற்வகோணடுளளோர். அவெரது
கடின உழைப்பினோல் இந்நிறவெனம் மோவபரும்
வெளர்ச்சி கணடு வெருகிறது. அறிஞர் அணணோ

கூறியதுமபோல

மடழை

வெரமவெணடும்

என்பது

வபோதுநெலம். அதில் நெோம் நெடனயோமல் இருக்கக்
குடடைபிடிப்பது

சுயநெலம்.

அதுமபோல

இந்நிறவெனத்தின் வெளர்ச்சியில் வபோதுநெலத்துடைன்
இடணந்த சுயநெலமும் உளளது.
வபரம்பலூர்
எனது

முயற்சி

கூறினோர்கள.

மோவெட்டை

கோரணம்

இந்தச்

வெளர்ச்சிக்கு

என்ற

இங்மக

சேோதடனகளுக்வகல்லோம்

கோரணமோனவெர் கடலஞர். நெோன் கருவி மட்டுமம.
எல்லோப் புகழும் இடறவெனுக்மக என்பது மபோல
எல்லோப்

புகழும்

கடலஞருக்மக

என்ற

கூறகிமறன். இங்கு மருத்துவெக்கல்லூரி அடமய
உளளடத அறியும்மபோது இவெர்களுக்கு நிகரோகப்
மபோட்டியிடை அரசு மருத்துவெக்கல்லூரி உடைமன
வதோடைங்க

மவெணடும்

மதோன்றகிறது.’’

என்ற

எணணமும்

விழைோவிற்கு தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
கல்விக்குழுமத்
தடலடம

தடலவெர்

வெகித்துப்

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

மபசியதோவெது;``எங்களது

இந்த மருத்துவெமடனயில் 16 படுக்டக வெசேதிகள
உளளது. புறமநெோயோளிகள பிரிவு தினமும் கோடல
8.30 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வெடரயும் மோடல
5 மணி முதல் 7 மணி வெடரயும் இயங்கும் 24
மணிமநெரமும்

அவெசேர

சிகிச்டசேப்

பிரிவு

வசேயல்படும். வபரம்பலூர் புதிய பஸ்நிடலயம்
மற்றம்

படழைய

பஸ்நிடலயத்தில்

இருந்து

மருத்துவெமடனக்கு அடிக்கடி இலவெசே பஸ்கள
இயக்கப்படும்.

கிரோம

மக்கள

இதடனப்

பயன்படுத்திக் வகோளளலோம்.
வபரம்பலூர்

மோவபரும்

வெளர்ச்சி

அடடைந்து வெருகிறது. இதன் வெளர்ச்சிடயப் பலர்
ஆச்சேரியத்துடைன் போர்க்கின்றனர். இதற்கு மத்திய

மந்திரி திரு.இரோசேோ முயற்சிமய முக்கியக் கோரணம்
ஆகும்.’’
விழைோவில்
திரு.ரோஜ்குமோர்,
தந்டத

எம்.எல்.ஏ.,க்கள

ஆணடிமடைம்

மரோவெர்

திரு.சிவெசேங்கர்,

கல்விக்குழுமத்

தடலவெர்

திரு.வெரதரோஜன், முன்னோள ஒன்றிய மசேர்மன
திரு.அட்சேயமகோபோல்

ஆகிமயோர்

வெோழ்த்திப்

மபசினோர்கள.
வபரம்பலூர் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
கல்விக்குழுமச் வசேயலோளர் மகன்
டைோக்டைர் விமனோத் –டைோக்டைர் சேரணயோ
திருமணம்.
வபரம்பலூர் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
குழுமங்களின்

நிறவெனர்

திரு.அ.சீனிவெோசேனின்

மற்றம்

மபரனும்,

தடலவெர்
வசேயலோளர்

திரு.நீல்ரோஜ் –திருமதி . வஜயந்தி மகனுமோன
டைோக்டைர்

என்.விமனோத்

பி.எம்.மருத்துவெமடன

மற்றம்

வசேன்டன

இயக்குநெர்கள

டைோக்டைர்

வி.தியோகரோஜன் –டைோக்டைர் வெசுந்தரோ, இவெர்களது
மகள டைோக்டைர் டி.சேரணயோ திருமணம் வபரம்பலூர்
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

கல்வி

நிறவென

வெளோகத்தில்

17.02.2010

அன்ற

கோடல

நெடடைவபற்றது.
திருமணத்திற்கு முந்டத தினத்தன்ற
வபண

அடழைப்பும்,

தனலட்சுமி

வெரமவெற்பு

சீனிவெோசேன்

நிகழ்ச்சியும்

கல்வி

நிறவென

வெளோகத்தில் நெடைந்து. இதடன முன்னிட்டு திரு.
கங்டக அமரன் குழுவினரின் இன்னிடசே நிகழ்ச்சி
நெடடைவபற்றது. இதில் வபரம்பலூர் சினிமோத்
தயோரிப்போளர் திரு.பிரபுவவெங்கட் உளபடைப் பல
கடலஞர்கள

கலந்து

வகோணடைனர்.

மமலும்,

வபரம்பலூர் கவலக்டைர் திரு.மோ.விஜயகுமோர் ஒரு
இந்திப் போடைடலப் போடினோர்.
``மத்திய வதோடலத் வதோடைர்பு மற்றம்
தகவெல்

வதோழில்

திரு.அ.இரோசேோ

நுட்பத்துடற

கலந்து

வகோணடு

அடமச்சேர்
வெோழ்த்துத்

வதரிவித்தோர்.
திருமண விழைோ மற்றம் வெரமவெற்பு
விழைோவில்

தமிழைகப்

அடமச்சேர்

மபோக்குவெரத்துத்

திரு.மக.என்

கவலக்டைர்கள

மநெரு

திரு.விஜயகுமோர்

துடற

மோவெட்டை

(வபரம்பலூர்),

திரு.சேவுணடடையோ

(திருச்சி),

திரு.சுடைடலக்கணணன்

(ஈமரோடு),

மபோலீஸ்

சூப்பிரணடுகள திருமிகு. வெனிதோ, திரு.பிமரம்
ஆனந்த சின்கோ, திரு.நெஜ்மல்மகோடைோ (அரியலூர்),
திரு.கலியமூர்த்தி
அதிபர்

(திருச்சி),

திரு.ரோமவஜயம்,

திருச்சி

வதோழில்

எம்.எல்.ஏல்க்கள

திரு.ரோஜ்குமோர்

(வபரம்பலூர்),

திரு.எஸ்.எஸ்.சிவெசேங்கர் (ஆணடிமடைம்), அரியலூர்
போடள
வபரியசேோமி,

திரு.அமரமூர்த்தி,
வெரகூர்

திரு,அன்பில்

திரு.சேந்திரகோசி,

திருச்சி

மோநெகர கமிஷனர், மோவெட்டை வெருவெோய் அதிகோரிகள
திரு.பழைனிசேோமி, திரு.சேங்கர், முன்னோள எம்.எல்.ஏ.
திரு.துடரசேோமி, தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் சேர்க்கடர
ஆடலச்

வசேயல்

இயக்குநெர் திரு.எஸ்.சீனிவெோசேன்,அரசு மருத்துவெக்
கல்லூரி டீன் டைோக்டைர் திரு.போலசுப்ரமணியன்,
தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் மருத்துவெமடன டீன்
டைோக்டைர் திரு.வரங்கநெோதன் பன்னோரி சேர்க்கடர
ஆடலத்
முன்னோள

தடலவெர்
அடமச்சேர்

திரு.போலசுப்ரமணியன்,
திரு.கு.ப.கிருஷ்ணன்,

வபரம்பலூர் நெகர்மன்றத் தடலவெர் திரு.எம்.என்.
ரோஜோ, துடணத்தடலவெர் ஓவியர் திரு.முகுந்தன்,
வசேன்டனத்

வதோழில்

அதிபர்கள

திரு.போரி,

திரு.சேோதிக்போட்சேோ,

வபரம்பலூர்

திரு.கர்ணம்

சுப்ரமணியம், மரோவெர் கல்வி நிறவெனங்களின்
தோளோளர்

திரு.வெரதரோஜன்,

துடணத்தடலவெர்

திரு.ஜோன் அமசேோக் வெரதரோஜன், சேோரதோ கல்வி
நிறவெனங்களின் தோளோளர் திரு.சிவெசுப்ரமணியன்,
சிவெகோமம்
பனிமலர்

மமோட்டைோர்ஸ்
கல்வி

அதிபர்

மற்றம்

நிறவெனங்களின்

தோளோளர்

திரு.கலியவபருமோள,

கிறிஸ்டியன்

கல்வி

நிறவெனங்களின் தோளோளர் திரு.கிறிஸ்மடைோபர்,
மற்றம் மருத்துவெத்துடறயினர், அரசு
உயர்

அலுவெலர்கள,

தனியோர்

நிறவென

அலுவெலர்கள, அரிமோ, மரோட்டைரி மற்றம் லிமயோ
சேங்க நிர்வெோகிகள, பஸ் அதிபர்கள,வபரம்பலூர்,
திருச்சி, வசேன்டன மற்றம் பல்மவெற நெகரங்களில்
இருந்து வெர்த்தகப் பிரமுகர்கள நிரளோகக் கலந்து
வகோணடைனர்.

பத்மஸ்ரீ

விருதுவபற்ற

சேோக்சேமபோன்

கடலஞர் திரு. கத்ரி மகோபோல்நெோத் குழுவினரின்
இன்னிடசே நிகழ்ச்சியும் நெடடைவபற்றது.
திருமண
வபரம்பலூர்
நிறவென
டிஜட்டைல்
கல்லூரி

விழைோடவெவயோட்டி

தனலட்சுமி

வெளோகத்தில்
மபனர்கள
வெளோகம்

சீனிவெோசேன்
மதோரண

கல்வி

வெோயில்கள

டவெக்கப்பட்டைமதோடு
மின்

விளக்குகளோல்

அலங்கரிக்கப்பட்டு விழைோக்மகோலமோகக் கோட்சி
அளித்தது.

திருமண

விழைோவிற்கு

வெந்திருந்த

வபணகளுக்கு வெடளயல்கள அணிவிக்கப்பட்டு,
நெோட்நெோட்வசேவென் கலர்மலப் சேோர்பில் இலவெசேமோக
மபோட்மடைோக்கள

எடுத்து

வினிமயோகிக்கப்பட்டைது.

உடைனுக்குடைன்
வபரம்பலூரில்

பிரம்மோணடைமோன அளவில் திருமண ஏற்போடுகள
வசேய்யப்பட்டிருந்தன.

சேோதடனயோளர் திரு.அ.சீனிவெோசேன் பற்றி
இவெர்கள;

திரு.மு.

அட்சேயமகோபோல்

(முன்னோள

ஒன்றிய மசேர்மன்)
வபரம்பலூர் தனலட்சுமி சீனிவெோசேன்
கல்வி

நிறவெனங்களின்

தோளோளர்

திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்கடளப் பற்றி தோங்கள
எழுதும் புத்தகம் வவெற்றியடடைய வெோழ்த்துகிமறன்.
திரு.அ.சீனிவெோசேன்
தன்னுடடைய

கடின

அவெர்கள

உடழைப்போலும்,

தளரோத

தன்னம்பிக்டகயோலும், மிகப் வபரிய சேோதடன
வசேய்து வவெற்றி கணடுளளோர்.
கடைந்த
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ஆணடுகளோக,

திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்கடள உற்ற மநெோக்கியும்,

அவெருடைன்

பழைகியும்

வெந்திருக்கிமறன்.

அவெருடடைய எளிடமயும், போசேத்துடைன் பழைகும்
போங்கும், என்டன மிகவும் கவெர்ந்தது.
தனலட்சுமி
நிறவெனங்கள,

நெவீன்

சீனிவெோசேன்

கல்வி

சேர்க்கடர

ஆடல,

மருத்துவெமடன என்ற வபரம்பலூரில் பலரும்
வியக்கும்

வெணணம்,

சேோதடனகடள

பல

அரும்வபரும்

ஆணடுமதோறம்

நிகழ்த்திக்

வகோணமடை வெருகிறோர்.
திரு.அ.சீனிவெோசேன்

அவெர்களுடடைய

சேோதடனகள வமன்மமலும் வதோடைர, என் இனிய
நெல்வெோழ்த்துகள உரித்தோக்குகிமறன்.

திரு.மு.இரோஜோரோம், (அரிமோ சேோசேனத்
தடலவெர்)
அன்புவகழுமிய
திரு.மமோகன்தோஸ்

நெணபர்

அவெர்களுக்கு,

வெணக்கம்!

சிகரம் வதோட்டை சேோதடனயோளர் திரு.அ.சீனிவெோசேன்
அவெர்கடளப் பற்றித் தோங்கள புத்தகம் எழுதுவெது
குறித்து மகிழ்ச்சி.
வபரம்பலூரில்

எத்தடனமயோ

மனிதர்கள, வபரியவெர்கள மதோன்றி, மடறந்து
இருக்கிறோர்கள. குறிப்பிட்டுச் வசேோல்லும்படியோக
வபரிய சேோதடனகள எடதயும், எவெரும் வசேய்த
வெரலோற

இல்டல.

மத்திய

அடமச்சேர்

வபரம்பலூருக்கு

அரசியலில்,
திரு.அ.இரோசேோ

மகத்தோன

பல

மோணபுமிகு
அவெர்கள
வசேயற்கரிய

சேோதடனகடளச் வசேய்துளளது மறக்க முடியோது.

அமதசேமயம் தனிப்பட்டை முடறயில்,
தனது

திட்டைமிடைலோலும்,

உடழைப்பினோலும்,

அயரோத

கடும்

வபரம்பலூருக்கு

ஓர்

அடடையோளத்டத உருவெோக்கித் தந்த முதல் மனிதர்
திரு.அ.சீனிவெோசேன்
ஏதுமில்டல.
வபருடம

என்பதில்
அதனோல்,

மசேர்த்துத்

சேந்மதகம்

வபரம்பலூருக்கு
தந்தோர்

என்பதும்

உணடமயிலும் உணடம. உடழைப்போல் உயர
நிடனப்பவெர்கள,
உதோரணமோக
கல்வியின்
இவெர்

இவெடரத்தோன்
எடுத்துக்வகோளள

முக்கியத்துவெத்டத

உணர்ந்த

கோரணத்தோல்,

முன்
மவெணடும்.

வெோழ்க்டகயில்
தமிழைகத்தின்

தடலசிறந்த மோவபரும் கல்வி நிறவெனங்கடளப்
மபோகிற மபோக்கில், சேர்வெ சேோதோரணமோக நிறவி,
இமோலயச் சேோதடனடய பத்மத வெருடைங்களில்
நிகழ்த்திக்

கோட்டியுளளோர்.

சேோதடனகடள

அத்துடைன் நிறத்திக் வகோளளவில்டல.

தனலட்சுமி சீனிவெோசேன் சுகர்ஸ் என்ற
சேர்க்கடர

ஆடலயும்,

அமத

பிரம்மோணடைமோன

வபயரில்

மருத்துவெமடனயும்

வபரம்பலூர் பகுதியில் நிறவிப் பிற்படுத்தப்பட்டை
இப்பகுதி

ஏடழை

மக்கள

வபோருளோதோர

முன்மனற்றம், மவெடலவெோய்ப்பு, மற்றம் சுகோதோர
நெல்வெோழ்வு
ஏற்படுத்தி

மபோன்றவெற்றக்கு
உளளோர்.

இன்னும்

அடித்தளம்
அவெரோல்

வபரம்பலூர்ப் பகுதி மக்கள பல நென்டமகடள
அடடையப்மபோவெது உறதி.
சேமீப கோலங்களில், அளவெற்ற அவெரது
வெளளல் தன்டமடயயும் போர்க்கிமறன். அவெரது
எளிடம, அடனவெடரயும் அனுசேரிக்கும் போங்கு,
அவெடர இன்னும் உச்சேத்தில் வகோணடு மசேர்க்கும்
என்பது

திணணம்.

தனி

மனிதனோகத்

தன்

உடழைப்போல், சிகரம் வதோட்டை இச்சேோதடனயோளர்
மமலும்

பல்லோணடு,

பல்லோணடு

வெோழ்ந்து

பலரின்

உயர்வுக்கும் வெழிகோட்டியோகத் திகழை

மவெணடும் என இதயப்பூர்வெமோக வெோழ்த்துகிமறன்.
அவெரது சேோதடனகளின் நிரந்தர
அடடையோளோமோகத் திகழும் அவெரது குடும்ப
உறப்பினர்கள திரு.நீல்ரோஜ், திரு.கதிரவென்,
திரு,ரோஜபூபதி, திரு.மணி, ஆகிமயோடரயும் இதன்
மூலம் மிகவும் போரோட்டுகிமறன்.

டைோக்டைர் ஜ.கணணுசேோமி
வபரம்பலூரில் கல்வி மறமலர்ச்சிடய
ஏற்படுத்தி
தனலட்சுமி

கல்வித்

தந்டதயோகத்

சீனிவெோசேன்

திகழும்

கல்விக்குழுமத்தின்

நிறவெனர் மற்றம் தடலவெர் திரு.அ.சீனிவெோசேன்
அவெர்களின் வெோழ்க்டக வெரலோற்டற எனது அன்பு
நெணபரும்,

எழுத்தோளருமோன

திரு.என்.சி.மமோகன்தோஸ் எழுதி மணிமமகடலப்
பிரசுரம் வெோயிலோக வவெளிவெருவெது குறித்து மிகுந்த
மகிழ்ச்சி அடடைகிமறன்.
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

நிறவெனர்

உடழைப்போல் உயர்ந்தவெர். கல்வி நிறவெனங்கடள
ஆரம்பித்த பிறகு வபரம்பலூர் மோவெட்டைத்தில்
உயர் கல்வி கற்கோமதோர் இல்லோத இல்லங்கள
இல்டல எனலோம். மவெடல இல்லோத நிடலடய

மோற்றி

எல்மலோருக்கும்

மவெடல

கிடடைத்திடை

வித்திட்டைவெர் திரு.அ.சீனிவெோசேன்.
மோவபரும்

அளவில்

வதோடலமநெோக்குச்

உலகளோவிய

சிந்தடனகளுடைன்

வபரம்பலூர்ப் பகுதி மக்களின் வெோழ்க்டகத்தரம்
மமலிடை

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

தனிமனித

மற்றம்

சேமுதோய

ஆற்றிவெரும்,
மமம்போட்டுப்

பணிகள அளவிடைற்கரியடவெ.
நெற்பணிகளுக்கு நென்வகோடடைகடள வெோரி
வெழைங்கும்

சீர்மிகு

இப்பகுதியில்

வகோடடையோளர்

யோடரக்மகட்டைோலும்

ஒருவெடகயில்

தனலட்சுமி

குழுமங்களுடைன்

வதோடைர்பு

இவெர்.
ஏதோவெது

சீனிவெோசேன்
வகோணடைவெரோக

இந்நிற்வெனம் வபயர்வபற்ற, திருச்சி, வசேன்டன
நெகரங்களில்
வெந்துளளது.

தமது

கிடளகடளப்

பரப்பி

விவெசேோயிகள மமம்போட்டிற்குச் சேர்க்கடர
ஆடல, சிறமசேமிப்பிற்கு
கட்டைடைங்கள

சிட்போணட்ஸ்,

உருவெோவெதற்கு

கோணகிரீட்

பிளோணட்

உதவிடும்
ஆகியடவெ

இந்நிறவெனத்தின் சேோதடனப் பயணத்தில் கூடுதல்
டமல்கற்களோகும். எளியவெர்களுக்கு ஆமரோக்கியம்
அளிக்கும் பன்னோட்டுத் தரத்தில் உருவெோகிவெரும்
மருத்துவெமடன,

மருத்துவெக்கல்லூரி,

என்ஜனியரிங் கல்லூரி ஒருங்கிடணந்த வெளோகம்,
நெட்சேத்திர

விடுதி

எனப்

வபரம்பலூர்

மோவெட்டைத்தின் வெளர்ச்சிக்கு அற்புதப் பங்கோற்றி
வெரும் `தனலட்சுமி’ சீனிவெோசேன்
குடும்பம்

நெமது

அவெர்களின்

பணபோடு,

நெோகரிகத்டதக்

கட்டிக்கோக்கும் கூட்டுக் குடும்பமோகத் திகழ்ந்து
தனிக்குடித்தனத்டதமய அதிகம் விரும்பும் நெோகரிக
உலகில்

மற்றவெர்களுக்கு

விளங்குகிறது.

எடுத்துக்கோட்டைோக

சீரிய நெற்கனவுகடள நெனவெோக்கி வீற
நெடடைமபோடும் கல்வி நிறவெனங்கடளத் தந்து
தரமோக

வெோழ்ந்து

பல்லோணடுகள

வெரும்

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

வெோழ்ந்து

வபரம்பலூர்

மோவெட்டைத்திற்கும், இந்திய மணணிற்கும் மமலும்
பல வபருடமகடளத் மதடித்தந்திடை எல்லோம்
வெல்ல இடறவெடன மவெணடுகிமறன்.

டைோக்டைர் ஆர்.போல்ரோஜ் (நிரஞ்சேன்
மருத்துவெமடன)
சேோதடனக்கும்,

நெட்புக்கும்

பமரோபகோரத்திற்கும் வபயர் வபற்றளள வபரியவெர்
திரு.அ.சீனிவெோசேன்
எழுத்தோள

அவெர்கள

நெணபர்

பற்றிய

திரு.என்.சி

நூல்,

மமோகன்தோஸ்

டகவெணணத்தில் வவெளிவெருவெது குறித்து மிக்க
மகிழ்ச்சி.
திரு.அ.சீனிவெோசேன் அவெர்களுடைன் எனக்கு
நீணடைகோலப்
வபரம்பலூரின்
உதவியிருக்கிற

பழைக்கம்,

நெட்பு

மமன்டமக்குப்
தனலட்சுமி

உணடு.
வபரிதும்
சீனிவெோசேன்

குழுமத்தின் புதிய மருத்துவெமடன ஆக்கத்திற்கு
ஆமலோசேடனகள
மகிழ்ச்சியடடைகிமறன்.

வெழைங்க

முடிந்ததற்கு

திரு.அ.சீனிவெோசேனின்

அனுபவெம்

உடழைப்பு-விடைோமுயற்சி-வபருந்தன்டம
மனிதோபிமோனம்
இடளஞர்களுக்கு
ஊக்கமோய்
இப்புத்தமும்,

–
–

மபோன்ற

அருங்குணங்கள

நிச்சேயம்

வெழிகோட்டியோக,

அடமயும்

என்பது

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

உறதி,

அவெர்களின்

சேோதடனகளும் வதோடைர வெோழ்த்துகிமறன்.

திரு.ஏ.எம்.சேோதிக் போட்சேோ
நிர்வெோக

இயக்குநெர்,

கீரின்

ஹவுஸ்

சீனிவெோசேன்

குழும

புவரோமமோட்டைர்ஸ், வசேன்டன;
தனலட்சுமி

நிறவெனங்களின் தடலவெர் திரு.மிகு அ.சீனிவெோசேன்
அவெர்களின் வதோணடுளளம், சேோதடனகள மற்றம்
நெற்வபருடமகள

ஆகியவெற்டற

வவெளிக்

வகோணர்ந்து இருக்கும் இம்மலரில் எனக்கும்
வெோழ்த்துடர

வெழைங்கக்

கிடடைத்த

வெோய்ப்டப

மிகவும் வபருடமயோகக் கருதுகிமறன்.
எனக்கு
நிறவெனங்களின்

தடலவெர்

திருமிகு.அ.சீனிவெோசேன்
நீணடை

நெோள

தனலட்சுமி
ஐயோ

பழைக்கம்

கல்வி
வபரியவெர்

அவெர்களுக்கும்
உணடு.

நெோன்

வீட்டுமடனகளோக விற்பதற்கு இருந்த இடைத்டத
அவெர் நெடைத்திக் வகோணடிருக்கும் கல்லூரிக்குத்

மதடவெப்பட்டைதோல்

வெோங்கிய

விடலக்கு

அவெருக்குக் வகோடுத்மதோம். இந்த மிகச் சிறிய
உதவிடய அவெர் சேந்தித்த வபரிமயோர்களிடைம் பல
முடற

எடுத்துக்

கூறி

எங்கடளப்

வபருடமப்படுத்தியுளளோர். இன்ற வெடர அந்த
நெற்வசேயடல

மறவெோமல்

பல

மடைங்குகளோக

எங்கடள கவுரவெப்படுத்தி வெருகிறோர்.
நெோன் அவெரிடைம் ஒருமுடற வசேன்டனயில்
கல்வி நிறவெனங்கடள ஆரம்பிக்கக் கூறியமபோது
அதன் லோப மநெோக்டக மனதில் வகோளளோமல்,
நெம்வபரம்பலூர் மோவெட்டை முன்மனற்றமம, என்
மநெோக்கம்

என்ற

நிறவெனங்கள,
மருத்துவெக்

கூறி

அடனத்துக்

சேர்க்கடர
கல்லூரி

ஆடல

ஆகியவெற்டற

கல்வி
மற்றம்
நெமது

மோவெட்ட்த்திமலமய ஆரம்பித்து ஆயிரக்கணக்கோன
நெபர்களுக்கு மவெடலவெோய்ப்பும் லட்சேக்கணக்கோன
மோணவெ மோணவிகளுக்கு கல்வி அறிவூட்டியும்

நெமது

மோவெட்டை

முன்மனற்றத்திற்கு

மிகவும்

உறதுடனயோக இருந்து வெருகின்றோர்.
கல்வி

வெளம்

வபருகக்

கல்விச்

சேோடலகடளயும், உடைல் நெலம் மபணும் மருத்துவெக்
கல்லூரிடயயும்,

வதோழில்

வெளம்

வபருகச்

சேர்க்கடர ஆடலடயயும் உருவெோக்கிப் வபரம்பலூர்
மக்கள பயனடடையும் வெடகயில் மசேடவெகள பல
வசேய்து வெரும் வபரியவெர் சீனிவெோசேன் அவெர்கள
உளளூரில் பழுத்த மரம், ஊரணியில் நிடறந்த நீர்,
போர் மபோற்றம் வெளளல், போமரரின் மதோழைர்,
இவெரும் இவெரின் குடும்பத்தின் உறப்பினர்களும்
உடைல்நெலம், நீளோயுள, நிடற வசேல்வெம், உயர் புகழ்,
வமய்ஞோன வபற்ற வெோழை மவெணடுமோய் எல்லோம்
வெல்ல இடறவெடன வெணங்கி வெோழ்த்தி மனம்
மகிழும் என்றம் உங்கள நெணபன்தோன் இந்த
சேோதிக்

போட்ஷோ

வபருடமயடடைகிமறன்.

என்ற

அறிவிப்பதில்

இவெருடடைய அயரோத உடழைப்பினோல்
இன்ற

வபரம்பலூர்

உருவெோக்கிய

மோவெட்டைத்திற்மக

கல்வி

நிறவெனங்கள

மற்றம்

ஒரு

இவெர்

வதோழில்

முன்மனோடியோகத்

திகழ்கின்றன. இவெருடடைய இந்த அரிய வதோணடு
வமன்மமலும்

வெளர்ந்து

மோவெட்டைத்தின்
முன்மனற்றத்திற்கும்

வபரம்பலூர்
வெளர்ச்சிக்கும்,

மமலும்

துடணபுரிய

எல்லோம் வெல்ல இடறவென் துடண இருக்க
மவெணடுகிமறன்.

இலக்கியவீதி இனியவென்;
திரு.என்.சி.மமோகன்தோசுக்கு அறிமுகம்
மதடவெயில்டல. நெோடைறிந்த எழுத்தோளர். அலுவெல்
நிமித்தம்

அயலகம்

பறந்தோலும்

பத்திரிடகத்

வதோடைர்பில் பற்றளளவெர். `இலக்கிய வீதி’யின்
மயோசேடனடய

ஏற்ற `குடவெத்’தில்

உளள

முன்மனோடி இந்தியர்கடளப் பற்றித் தமிழிலும்,
ஆங்கிலத்திலும்
எழுதியவெர்; எழுதுபவெர், `Frontliners’ மூலம்
உலகப்

புகழ்

வபற்றிருப்பவெர். `எழுத்து’வெழி

வெரும் ஊதியம் முழுவெடதயும் ஏடழைகளுக்கு
வெழைங்குவெடதமய

வெோழ்வின்

கடைடமயோகக்

வகோணடிருப்பவெர்.
நெல்லவெர்கடளமய நெோளும் மதடுபவெர்.
நெோட்டுக்கு

உதவுகிறவெர்கடள

உலகுக்கு

அடடையோளம் கோட்டுவெடதமய இலட்சியமோய்க்

வகோணடிருப்பவெர்.

அந்த

வெடகயில்

வபரம்பலூப்பகுதியில் உலோ வெரும் ஓர் உன்னத
மனிதரின் `தரிசேன’த்திற்கு

இப்மபோது

வெழிவெகுத்திருக்கிறோர்.
`கல்வி’,

`மருத்துவெம்’

,`வதோழில்’ என

ஏரோளமோன துடறகளில் வதோணடுகள வசேய்து
துலங்குகிற

வபருந்தடக

திரு.அ.சீனிவெோசேன்

அவெர்கள ஓர் ஒப்பற்ற மோமனிதர். `தனலட்சுமி
சீனிவெோசேன்’ குழும் நிறவெனங்கள மூலம், அவெர்
வசேய்து வெரும் மசேடவெகள அளப்பரியடவெ. அந்த
மனிதமநெய மோணபோளடரப் பற்றிய வெோழ்வியல்
நூல் தமிழ்கூறம் நெல்லுலகுக்கு ஒரு வெரம் என்றோல்
மிடகயல்ல. இடதத் திறம்படைப் படடைத்திருக்கிற
எழுத்தோளர்

திரு.என்.சி.மமோகன்

இதயப்பூர்வெமோகப் போரோட்டுகிமறன்.

தோடசே

அவெரது
அடடையோளோமோகத்
உறப்பினர்கள

சேோதடனகளின்

நிரந்தர

திகழும்

குடும்ப

அவெரது

திரு.நீல்ரோஜ்,

திரு.கதிரவென்,

திரு,ரோஜபூபதி, திரு.மணி, ஆகிமயோடரயும் இதன்
மூலம் மிகவும் போரோட்டுகிமறன்.

திரு.சி.பிரசேன்னம் –திரு.வஜயக்குமோர்;

எந்த

ஒரு

விஷயத்டதயும்

போர்ப்பது,

மகட்பது,மகளவிப்படுவெது என்பதற்கும் அப்போல்
எழுத்தில் படடைக்கப்படும் மபோது அதற்கு ஒரு
மதிப்பும் மரியோடதயும் ஏற்படுவெது இயல்பு.
அது `மீடியோ’ பவெர்.
தனலட்சுமி

சீனிவெோசேன்

குழுமத்

தடலவெரும் நிறவெனருமோன திரு.அ.சீனிவெோசேன்
அவெர்கள

பற்றிப்

பல

விஷயங்களும்

மகளவிப்பட்டு பிரமித்திருக்கிமறோம். எங்கள ஊர்
நெம்புகுறிச்சியுடைன் அவெருக்குளள வதோடைர்புபற்றி
அவெர் வதரிவித்ததோக எங்கள தம்பி மமோகன் தோஸ்
மூலம் அறிந்து மகிழ்ச்சிடடைந்திருக்கிமறோம்.

எந்த

ஒரு

கோரியத்தில்

இறங்குவெவதன்றோலும் –எடுத்மதோம் கவிழ்த்மதோம்
என்ற

அவெர்

வசேயல்படுவெதில்டல.

ஒன்றில்

இறங்கும் முன்பு –அதற்கு ஏற்ற நெபர்கடளக்
வகோணடு தீர விசேோரிக்கிறோர். ஒரு முயற்சி அல்லது
வதோழில் வதோடைங்குகிறோர். என்றோல் –அதன் லோப
நெஷ்டைங்கடளப் பற்றி மட்டுமம மயோசிக்கோமல்அதனோல் அந்தப் பகுதியில் எவ்வெளவு
மபர்கள

பலனடடைவெோர்கள,

எவ்வெளவு

மபர்களுக்கு மவெடல வெோய்ப்புத் தர இயலும் –
எத்தடன

குடும்பங்கள

முன்மனறம்

என்ற

சிந்திப்பது இவெரது சிறப்பு. இந்த ப்மரோபகோரச்
சிந்தடன அரிதோன ஒன்ற.
எங்களுக்குத்
மவெடலயில்லோமல்
அவெர்களின்

வதரியோது

கஷ்டைப்படும்
தகுதிக்மகற்ப

–

பலருக்கு
மவெடல

வகோடுத்திருக்கிறோர்.

வெசேதியில்லோ

மோணவெர்களுக்குக்

கட்டைணச்

சேலுடககளும்

வெழைங்கி வெருகிறோர்.
எடதயும் எதிர்போர்க்கோமல் –சேோதி –மத
அரசியலுக்கு
பகுதிகளுக்கு

அப்போற்பட்டு
இவெர்

வசேய்து

சுற்றப்புறப்
வெரும்

மசேடவெ

மபோற்றதலுக்குரியது.
நெோளிதழுக்கு ஆயுசு ஒரு நெோள; வெோர
இதழுக்கு ஒரு வெோரம், மோத இதழுக்கு ஒரு மோதம்
மட்டுமம –ஆனோல் புத்தகத்திற்கு நீணடை ஆயிள
என்போர்கள.
ஒரு மோவபரும் மனிதரின் வெளர்ச்சிப்
போடதடய
என்.சி.மமோகன்

எங்கள
தோஸ்

தம்பி

–எழுத்தோளர்
புத்தகமோக்குவெது

எங்களுக்கும் வபருடம மசேர்க்கும் விஷயம்.

சிலருக்கு எவ்வெளவு சேம்போதித்தோலும்
இன்னும், இன்னும் மவெணும் என்கிற ஆடசே
அடைங்கோது,

இவெருக்மகோ

வெழைங்கினோலும்,
வசேய்தோலும்,

–எவ்வெளவு

வெோரி

எவ்வெளமவெோ

உதவிகள

இன்னும்...இன்னும்

வசேய்யணும்

என்கிற அடைங்கோத மபரரோடசே! இவெரும்-இவெரது
மபரோடசேயும் நீடுழி வெோழை வெோழ்த்துகிமறோம்!

போடைலூர்

திரு.எஸ்.

மதியழைகன்,

(மோவெட்டைக் கவுன்சிலர்)
இந்திய வெடரபடைத்தில் கூடை யோரும்
திரும்பிப் போர்க்கோமல் இருந்த வபரம்பலூடர,
வபரம்பலூர்

மோவெட்டைத்டத

இந்தியோகமவெ

திரும்பிப் போர்க்க டவெத்தவெர் திரு.அ.சீனிவெோசேன்
அவெர்கள.
மிகச் சிறந்த கிரோமத்தில் பிறந்து, நெல்ல
உணவு, நெல்ல உடடை , கல்வி இதற்குக்கூடை
வெசேதியில்லோமல் வெளர்ந்த ஒருவெர், இன்ற அருகில்
உளள மோவெட்டைங்களில் புதிதோக நிறவெப்பட்டுளள
கல்வி நிறவெனங்களோக இருந்தோலும், வியோபோர
நிறவெனங்களோக

இருந்தோலும்,ஏன்

வெங்கிக்

கிடளகளோக இருந்தோலும் கூடை அடதத் துவெக்கி
டவெக்க

அவெர்தோன்

வெரமவெணடும்

அடனவெரின் முதல் விருப்பம்.

என்பது

திரு.அ.சீனிவெோசேன்
நிடனத்திருந்தோல்

பின்தங்கிய

அவெர்கள
மோவெட்டைமோன

வபரம்பலூரில் துவெக்கிய கல்வி நிறவெனங்கடள,
சேர்க்கடர ஆடலடய, மருத்துவெமனிடய மவெவறந்த
நெகரத்திலோவெது

ஆரம்பித்துக்

மகோடிகடளக்

குவித்திருக்கலோம். ஆனோல் தனக்குக் கிடடைக்கோத
குடறந்த வசேலவில் தரமோன கல்வி, மருத்துவெ
வெசேதி, மவெடல வெோய்ப்பு மபோன்றடவெ தன் பகுதி
மக்களுக்கு கிடடைக்க மவெணடும் என்ற உயரிய
மநெோக்மகோடு வசேயல்படுகின்றோர்.
கடைந்த இருபது ஆணடுகளோக அவெரின்
ஓய்வில்லோ உடழைப்பு, கடினமுயற்சி, இடவெதோன்
இத்துடண
வசேோன்னோல்

உயர்விற்கும்
அடத

கோரணம்

அடனவெரும்

என்ற
ஏற்றக்

வகோளவெர். அடனவெரும் பின்பற்ற மவெணடிய ஒரு
முன்மோதிரி மனிதர்.

அவெருடடைய எளிடமயும், பணிவும் பல
வபரியவெர்களிடைம்

போர்க்க

மநெர்டமயிலும்,

துணிவிலும்,

திறடமயிலும்,

வபருந்தடலவெர்

சிறந்தவெர்

என்ற

போர்த்துப்

பழைகும்

எனக்கில்டல.ஆனோல்

முடியோதடவெ.
எளிடமயிலும்,
கோமரோஜடரச்

வசேோல்வெோர்கள.அவெடரப்
வெோய்ப்பும்
இந்தப்

வெயதும்
வபரம்பலூர்

மோவெட்டைத்துக் கோமரோஜடர போர்த்துப் பழைகும்
வெோய்ப்பு

எனக்குக்

கிடடைத்துளளது

எனக்குப் வபருடம, மகிழ்ச்சி எல்லோமம!

என்பமத

திரு.ஆர்.ஆர்.ரவி (மஹோட்டைல் வெசேந்தம்
குழுமம்)

திக்வகட்டும்

திகழைட்டும்

புகமழைோடு

சீனிவெோசேன்

திருநெோமப்

சிறக்கட்டும்
தனலட்சுமி
வபயமரோடு!
உடழைப்பிமல நீரோடி
வெோழ்க்டகயில் மபோரோடி
முயற்சியில் விடளயோடி
வெளர்ச்சியில் முடிமதடி
தித்திக்கும் கரும்புக்கு ஆடல அடமத்து
கற்பிக்கும் கல்விக்குச் சேோடல அடமத்து

எணணற்ற உடழைப்மபோர்க்கு வெோழ்க்டக
வகோடுத்து
நெல்மக்கள

கற்றம்தடனச்

மசேர்த்து

அடணத்து
வெந்த நிடல மறவெோமல்
என்றம் நிடல மோறோமல்
பணபு நிடல தவெறோமல்
அன்பு நிடல குடறயோமல்
சுயசேரிதம் கோணும் வித்தகர்க்கு
டவெரத்தில் வெரி எடுத்து வெோழ்த்துகின்மறன்
தங்கத்தில்
சூட்டுகின்மறன்!

அடதத்

வதோடுத்துச்

திரு.எச். மஷக் தோவூத்
பலரது வெோழ்க்டக
சேட்டைமில்லோத படைம்!
சிலரது வெோழ்க்டக
பிறருக்குப் போடைம்! ஆம்
அய்யோ சீனிவெோசேனின்
வெோழ்க்டக ஏற்றமிகு போடைம்!
தடைம்பதித்துச் வசேல்வெடதவிடை
வெோழ்ந்தோல் தடையம் விட்டுச்
வசேல்லும் குணம் இவெருக்கு!
தனக்குக் கிடடைக்கோத கல்வி!
யோவெரும் வபற்றிடை மவெணடும்

எனும் நெல்மனம் இவெருக்கு
பளளிப் படிப்டபப் போதியில்
விட்டைோலும்! இவெர்தம்
வெோழ்க்டகயில் வதோட்டைது.
இமயத்தின் உச்சேம்!
இன்றம் சேோதடனகள
வதோடைர்கிறது மிச்சேம்!
தனிமனித வெளர்ச்சிமய
சேமுதோய வெளர்ச்சிஎன
ஊரோடரச் மசேர்த்து
வெளர்க்கும் வசேறிந்த சிந்தடன
வெளர்ந்திடும் இடளய

தடலமுடறக்கு ஐந்தோம் மவெதம்!
திட்டைமிடைல், அர்ப்பணிப்பு,
கூட்டு உடழைப்பு,வசேயல்மவெகம்,
விந்டத தரும் சிந்டத என
மோனுடைவியல் பல்கடலயோய்
தனமும், கல்வியும் தருபவெர்
சீர்மிகு சீனிவெோசே வரட்டியோர்
மபோக்குவெரத்து, நிதி, கல்வி, சேர்க்கடர
ஆடல,
மருத்துவெமடன எனத் வதோடைரும் இவெரது
சேகோப்தம்,
சேோதடன –வெரலோறோய் வவெளிவெருவெதில்
வபருமகிழ்ச்சி அடடைகிமறன்.

அய்யோவின்

சேோதடனகள

இடறவெடன மவெணடுகிமறன்.

வபருகிடை

DHANALAKSHMI SRINIVASAN
Group of institutions
Perambalur – Trichy – Chennai
Schools
•
Dhanalakshmi srinivasan Matriculation school,
Perambalur.
•
Dhanalakshmi srinivasan Higher Secondary
School, Perambalur.
•
Dhanalakshmi srinivasan Matriculation School,
Woraiyur, Trichy.
COLLEGES /ARTS/ENGG.
•
Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts and
Science for Women, Perambalur.
•
Srinivasan College of Arts &Science (Co –
Education), Perambalur.

•
Dhanalakshmi
College,Perambalur.
•

Srinivasan

Engineering

Srinivasan Engineering College, Peramabalur.

•
Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering
and Technology, Chennai.
MANAGEMENT STUDY
•
Dhananlakshmi
Management, Perambalur.

Srinivasan

Institute

of

POLYTECHNIC
•
Dhanalakshmi
Polytechnic,Perambalur.
•

Srinivasan Polytechnic, Perambalur.
NURSING

Srinivasan

•
Dhanalakshmi Srinivasan College of Nursing,
Perambalur.
TEACHING EDUCATION
•
Dhanalakshmi Srinivasan College of Education,
Perambalur.
•
Dhanalakshmi Srinivasan College of Education
for Women,Perambalur.
•
Dhanalakshmi Srinivasan Teacher Training
Institute, Perambalur.
•
Dhanalakshmi
Perambalur.

Teacher

Training

institute,

MEDICAL EDUCATION
•
Dhanalakshmi Srinivasan
&Hospital, Perambalur.
OTHER GROUP CONCERN

Medical

College

•
Dhanalakshmi Srinivasan Sugar Mills (P) Ltd.,
Udumbiam.
•
Dhanalakshmi Srinivasan Chitifunds (p) Ltd.,
Perambalur
•

Basaveshwar Sugars Ltd, Kamataka.

•
Dhanalakshmi Srinivasan Buliders (P) Ltd.,
Perambalur.
•
Dhananlakshmi
Perambalur.

Srinivasan

Transports,

•
Dhananlakshmi Srinivasan Hospital (P) Ltd.,
Perambalur.
•
Dhananlakshmi Srinivasan Hotels (P) Ltd.,
Perambalur.
•
Dhananlakshmi Srinivasan Hotels (P) Ltd.,
perambalur.
•
Dhananlakshmi Srinivasan Energy (P) Ltd.,
Perambalur.

