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வேஷககாம்.

இத எஸேனுமடய பத்தோவத மஸே நல்
.
வதோடபூந்த ஆதரவளிககும் உஙகாகககு எஸே
நஸேற.

இந்த மஸே நூலல் ஒி குடும்பத்தமலேவஸே தனதத
வோழ்வில் எதிபூவகாோள்கம் சவோமலேரு பறற
இரண்டு பகுதிகாளோகா
எழதி உள்லளஸே .
தறலபோமதய மைோறய சூழூலல் குூழந்மதகாளிஸே
மைலனதோபோவம், அவபூகாளிஸே பள்ளிச் சூழல், இதஸே
மூலேம் அருபோ , அம்மைோ எதிபூவகாோள்ளக்டிய
சவோல்காமளரு பறற மதல் பகுதியில் எழதி
உள்லளஸே.

குூழந்மதகாள் வளிம் லபோதம் , கால்லூரியில்
நுமூழயும் லபோத உிவோகும் தமலேமமற
இமடவவளியும், அதனதோல் உிவோகும் மைனதம்

சோபூந்த விசயஙகாமளயும் இரண்டோவத பகுதியில்
எழதி உள்லளஸே.

ஐம்பத வயவதஸேபத தறலபோமதய சூழூலல்
லநோய் இல்லேோமைல் வோழ்வத எஸேபலத மகாரு
வபரிய சவோலேோகா மைோற உள்ளத . இதறகு லமைல்
லதமவயோனத வபோிளோதோர வசதிகாமள அவரவபூ
தத்தமைத வோழ்கமகாயில் உிவோககாோமைல்
லபோனதோல் எதிபூவகாோள்கம் சவோல்காகம்
,
அருலபோதம் உிவோகும் மைனதம் சோபூந்த
பிரச்சமனதகாமளயும் எருபடி எதிபூ வகாோள்வத
எஸேபதமனத எஸே அனுபவம் வோயிலேோகா
உஙகாகககுரு பரிய மவத்தள்லளஸே.

வோசித்த மடித்ததம் எருலபோதம் லபோலே உஙகாள்
பரிதமலே எனதககுத் வதரியருபடுத்ததுபூகாள் எஸே்ற
நம்பிகமகாயுடஸே காோத்திிககிஸேலறஸே.

ஆலரோககியம் தோஸே நம்மமடய உண்மமையோனத
வசோத்த எஸேபதமனத எருலபோதம் நமனதவில்
மவத்திிககாவும்.

வோழ்நோள் மழககா எழதித் தபூககா மடியோத
அளவிறகு எஸே தனிருபட்ட வோழ்கமகாயில்
அககாமற காோட்டும் எஸே இனிய நண்பபூ
இரோஜரோஜனுககு இந்த
மஸே நமலே
காோணிகமகாயோககுகிஸேலறஸே.

நஸேறயும் வோழ்த்தகாகம்.
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காோணிகமகாயோககுகிஸேலறஸே.

1. ஊபூ காோதல்

ஒவ்வவோிமமறயும்
மககியமைோனத
நகாழ்ச்சிககாோகாரு பிறந்த ஊிககுச் வசஸே்ற விம்
லபோத ஒஸேமறக காவனிருலபஸே . மைனததில்
லதோஸே்றம் காலேமவயோனத உேஷபூவுகாள். ஒவ்வவோி
ஊரோகாத் தோண்டி விம் லபோத எத்தமனதலயோ
நமனதவுகாள். 25 விடஙகாளில் உிவோனத
மைோறறஙகாள். மைோறறஙகாளிஸே ஊடோகா மைோறய
வோழ்கமகா. காோமரககுடியில் இிந்த காரபூ விம்
வமரககும் மைனததில் இனதம் பரியோத மைகிழ்ச்சி
உள்கற
பிரவோகாமைோகா
ஊறக
வகாோண்லடயிிககும்.
காரபூ எல்மலேமயத்
வதோட்டு, அந்த நகாமரத் தோண்டி நகாிம் லபோத
மைனதத்திஸே தஸேமமை வமைதவமைதவோகா மைோறக
வகாோண்லடயிிககும். ஏஸே இருபடி ? ஒவ்வவோி
மமறயும் இருபடியிிககிஸேறலத?

இத
நோலமை
காறபமனத
வசய்த
மவத்திிககிஸேலறோம் லபோலே எஸே்ற எஸேமனத

நோலனத சமைோதோனதருபடுத்திக வகாோண்டிிந்தோலம்
நோஸே பயணிககும் ஒவ்வவோிமமறயும் இலத
தோஸே அனுபவமைோகா எனதககுக கிமடககிஸேறத .
இதலவ அலவலேகா லவமலேயோகாச் வசஸேமனத
வசஸே்ற திிருப்பூ விம் லபோத உிவோனத
எண்ேஷஙகாமள லயோசித்தரு போபூத்தோல் லவ்ற
விதமைோகா உள்ளத. ஊரிலலே வோழம் உறவுகாகடஸே
நோம் மரண்பட்டு நறகாலேோம் .
மந்மதய
தமலேமமற லசபூத்த வசோத்தககாள் நோம் வோழம்
காோலேத்தில் இூழந்ததோகா இிககாலேோம் . மைோறரு
லபோனத ஊரில் நமைகவகானத எந்த அமடயோளமம்
இல்லேோமைல் ்டரு லபோயிிககாலேோம் . ஓடித்திரிந்த
வதிககாளில் நடமைோடும் மைனிதபூகாளிஸே மகாஙகாள்
அமனதத்தம் அந்நயபூகாளோகா இிககாலேோம்.

இத தோஸே நோஸே பிறந்த ஊரோ ? எஸே்ற லகாள்விகாள்
ஆயிரம் உள்கககுள் லதோஸேறனதோலம்
எவிககும் பிறந்த ஊபூ நமனதவவஸேபத
சுகாமைோனதத.
அத எருலபோதம் நம்
உேஷபூவுகாலளோடு சம்மைந்தருபட்டத.

நோம் வோழம் ஊரில் வசதியோகா வோழ்ந்தோலம்
அடிருபமடயில் நோமம் ஒி வந்லதற தோஸே . நோம்
வோழம் ஊரில் நோம் பணிபரிகிஸேற
வதோழிலகலகாறப ஒவ்வவோி நோகம் மைனதத்திஸே
தஸேமமை மைோறக வகாோண்லடயிிககிஸேறத . லபச்சு,
உமடகாள், நமடமமற பூழககாவூழககாஙகாள்
எல்லேோலமை மைோறக வகாோண்லட விம் . நோஸே
திிருப்பூ வந்த 25 விடஙகாள் மடிந்த விட்டத .
மச்சம் மீதி இல்லேோமைல் உள்கம் பறமம்
எல்லேோலமை மைோற விட்டத. ஆனதோலம் எஸே வசோந்த
ஊபூ காோதல் இஸேனதமம் மைோறவில்மலே
.
நமறலவறோத மதல்காோதல் லபோலே உள்லளலய
எஙலகாலயோ ஒி ஓரத்தில் உள்ளத . குறற
உேஷபூச்சிகாள் காலேந்த இனதம் பரியோ ஏககாத்தடஸே
மைறககா மடியோத நமனதவுகாளோய் அஙகாஙலகா
உள்ளத.

உள்கற இிககும் அந்த ஏககாத்மத ஏலதோவவோி

காோரேஷத்மதச் வசோல்ூல தமடத்வதறய
லவண்டியதோகா உள்ளத. இனி அஙலகா வோூழ
வோய்ருபில்மலே. இஙகுள்ள வசதிகாள் அஙலகா
கிமடககாோத.
குூழந்மதகாள் அவபூகாள்
வோழ்கமகாயில் எல்மலேகாமளத் தோண்ட
லவண்டுவமைஸேறோல் இஙலகா தோஸே அதறகாோனத
வோய்ருபகாள் உள்ளத. நம் தியோகாம் தோஸே வபரித
எஸே்ற இலத லபோலே ஏரோளமைோனத காோரேஷஙகாமள
நோம் நமைககுள்லள அடுககி மவத்திிககிஸேலறோம்.

பிறந்த ஊமர விட்டு லவவறோி ஊரில் வோழம்
ஒவ்வவோிவிம் அதறகாோனத
காோரேஷத்மத
ஆரோய்ந்தோல் காடமமைகாகம் காடமமைககுரு
பிஸேனதோல் உள்ள அழத்தஙகாகம் தோஸே பதிலேோகா
இிககுலமைோ எஸே்ற லதோஸே்றகிஸேறத . வபறற
மைகாள் திிமைேஷமைோகிச் வசஸேறபிறகு மைனததிறகுள்
உிவோகும் வவ்றமமைமய வோபூத்மதகாளோகா
வோசித்தள்லளஸே. இருலபோத அந்த எண்ேஷஙகாள்
படிருபடியோகா
உள்லள
உிவோககிக
வகாோண்டிிககிஸேறத. ஒவ்வவோி வயத ஏ்றம்
லபோத அந்த விடஙகாளிலம் பல்லவ்ற

சழ்நமலேகாளில்
நோஸே
எடுத்த
பமகாருபடஙகாமளச் சமையம் கிமடககும் லபோத
எடுத்தரு போபூருபதண்டு.

மைோறய மகாஙகாள் வமைௌனனதமைோய்ச் சிரிககும் .
லதோறறரு வபோூலவு மைோற இதவும் நலய தோஸே
எஸே்ற லகாூல லபசும் . மைோறய மகாஙகாகடஸே
வபறற வவறறயும் லதோல்வியும் வரிமசயோகா
எண்ேஷஙகாளில் வந்த லமைோதம். லசபூத்த பேஷமம்,
இூழந்த பேஷமம் பககாவோட்டில் வந்த நறகும் .
வோஙகிய வசவுகாள் பலேசமையம் எட்டிருபிடிககா
மடியோத வசதிகாள் எஸே்ற ஒவ்வவோஸேறோய் நம்
மைனதககாண்ணில் வந்த நறகும்.

ஆனதோல் எல்லேோலமை காமடசியில் காேஷககில்
அடிருபமடயில் மைோ்றம்.

இஙலகா வோழ்கமகா சிலேிககு மைட்டுலமை வோூழ
அனுமைதிககிஸேறத. பலேிககும் உிளமவத்தக

வகாோண்டிிககிஸேறத.
லவமலே லதடுதல் ,
லவமலேயிஸேமமை, தகுதிகலகாறற லவமலேயில்
இல்லேோமைல் தரமைோனத மைனிதபூகாளிஸே அறமகாம்
இல்லேோமைல் தடுமைோற, விழந்த, எழந்த, பரண்டு
வவளிலய வசோல்லேமடியோத வோபூத்மதகாமள
உள்லள மவத்தக வகாோண்டு நோனும் வோழ்கிலறஸே
எஸேற எண்ேஷத்மத மைறறவபூகாகககு உிவோககா
மவத்தக வகாோண்டிிககிஸேறத.

அடிருபமட வசதிகாமளத் தககா மவருபதில் 70
சதவிகித
மைககாள் அஸேறோடம் லபோரோடிக
வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள். வபறறமத இூழந்த
விடக்டோத எஸேற
காவனதமம் வபற
லவண்டியமத விமரவில் வபற்ற விட
லவண்டும் எஸேற
அவசரமம் காலேந்த
வோழ்கமகாமயத் தோஸே இஙலகா ஒவ்வவோிவிம்
வோழ்ந்த வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள்.

வோழ்ந்த ஊிககும் வோழம் ஊிககும் உண்டோனத
இமடவவளிலய வவ்றமைலனத 300 கிலலேோமீட்டபூ

தோஸே எஸேறோலம் காடல் தோண்டி வோழம்
அனுபவஙகாள் தோஸே எனதககுக கிமடககிஸேறத .
லபசும் வமைோழி , வோழம் காலேோச்சோரம் எஸே்ற
எல்லேோவமகாயிலம் பதிய லதசத்தில் வோழம்
வோழ்கமகா தோஸே எஸேபதோகா
எனதககுத்
லதோஸே்றகிஸேறத. இத அவரவபூ வோழம் ஊமர
மவத்லத மடிவு வசய்த வகாோள்ள மடியும் .
உடலம் மைனதமம் வோழ்ந்த
ஊிககுத்
தகுந்தோறலபோலே
மைோறறம் வகாோண்டோலம்
ஆழ்மைனத எண்ேஷஙகாள் இத்தமனத விடஙகாள்
ஆனத
லபோதம் இஸேனதமம் மைோறோமைல்
அடம்பிடிககும் ஆச்சரியத்மத இந்த மமற ஊபூ
வசஸே்ற திிம்பி விம் லபோத உேஷபூந்லதஸே.

திிருப்ரில் இிந்த திிச்சி வமரககும் தோஸே
ரயிூலல் விிம்பிய லநரத்தில் வசல்லே மடியும் .
அலத லபோலே விம் லபோத இவ்வோ்ற இலத
ரயிூலல் வரமடியும் . ஆனதோல் நண்ட தர

லபிந்தரு பயேஷம் எஸேபத உடம்பககு
வவ்றககாக்டியதோகா
உள்ளத எஸேபத
வவ்றமைலனத வோபூத்மதயோகாச் வசோல்ூலவிட
மடியோத. நம் ஆலரோககியத்தில் அளவுலகாோலேோகா
எடுத்தக வகாோள்ள மடியும்.

வபோதரு லபோககுவரத்தில் பயணிககும் லபோத
உடம்பககுக கிமடககும் அவட்மதகாமள மீற
அரசு லபிந்தில் பயணிககும் காலேமவயோனத
மைனிதபூகாள் மூலேம் நமைககுக கிமடககும்
அனுபவஙகாள் இஸேனதமம் மைோறோமைல்
இிககிஸேறத. ஓரளவுகலகானும் நம் உடம்பககுச்
சுகாத்மதக வகாோடுத்த பூழககி விட்லடோம் எஸேற
எண்ேஷம் ஒவ்வவோிமமறயும் ஊிககுச்
வசஸே்ற விம் அருபட்டமைோகா உேஷபூத்தகிஸேறத .
வயல்காமளயும், வரருபகாமளயும், காோடு, வசடி,
வகாோடி எஸேபதமனத பமகாருபடஙகாள் போபூத்த
ரசித்லத பூழகிவிட்ட நயரோஸேகாகககு நஜத்மத
ரசிககாமடியோத நமலேககுத் தள்ளிவிட்டலதோ
எஸே்ற இந்த மமற நமனதத்தக வகாோண்லடஸே.

மஸேவபல்லேோம் குளித்தமலேமயத் தோண்டும்
லபோத பககாவோட்டில் வதரிந்த காோலவரி ஆறமறக
காண் இமமைககாோமைல் போபூத்தக வகாோண்டிிந்த
நமனதவு வந்த லபோனதத . இருலபோத வோசித்த
வோபூத்மதகாளிஸே அடிருபமடயில் மைேஷல் மைோபியோ
குறத்லத லயோசித்தக வகாோண்டிிந்லதஸே
.
இயல்போகா அனுபவிககா லவண்டிய அூழகும்
அஙலகா இல்லேோமைல் லபோய்விட்டத . ஆற்றககுள்
வரிமசயோகா
நறகும்
லேோரிகாமள
எண்ணிகமகாயோகாரு போபூககாத் லதோஸேறயத .
கிரோமைத்த மைனிதபூகாள் இஸேனதமம் பலே
இடஙகாளில்
மைகிழ்ச்சியோகாத்
தோஸே
இிககிஸேறோபூகாள்.
எமதயும்
காோரேஷகாோரியத்லதோடு லயோசித்தரு பூழகாோமைல்
இிருபலத மககியக காோரேஷம் எஸே்ற நமனதத்தக
வகாோண்லடஸே.

அஸேறோடம் நடககும் அரசியல் அசிஙகாம்
அவபூகாமளத் தோககுவதில்மலே . அத குறத்த
அககாமறயும் அவபூகாகககு இல்மலே
.
தமழ்நோட்டில் பூழஙகும் வசய்தித்தோள்காகம் ,

வோரோந்திர
பத்திரிகமகாகாகம் அத்தமனத
வபிம்போலேோனத
லபபூகாமளச்
வசஸேறமடவதில்மலே.
இதறகுரு பிஸேனதோல்
எத்தமனதலயோ
சமூகாவியல் காோரேஷஙகாள்
இிககாலேோம். ஆனதோல் அவபூகாளிஸே மைகிழ்ச்சிககு
இதலவ
மககியமைோனததோகா
உள்ளத
எஸேபதோகாத்தோஸே எனதககுத் வதரிகிஸேறத
.
இமேஷயதளஙகாளில் விம் வசய்திகாள் குறத்த
எவிககும் அககாமறயில்மலே . பத்தில் எட்டு
லபபூகாள் அருபடிவயல்லேோம் இிககிஸேறதோ ?
எஸேற எண்ேஷத்தில் இிருபதோல் மைனத அழத்தம்
இல்லேோமைல் மைகிழ்ச்சியோகாலவ வோழ்கிஸேறனதபூ.

இஙலகா நோள்லதோ்றம் லேட்சககாேஷககாோனத லபபூகாள்
இமேஷயத்தில் எழதம் எந்தச் சிந்தமனதகாகம்
லசர லவண்டியவபூகாகககு இஙகுச் லசரலவ
இல்மலே. இஙகுச் சிலேிககு சிந்திருபலத
வோழ்கமகாயோகா உள்ளத.

பலேிககும் சிந்திககாலவ லநரம் இல்லேோமைல்

இிருபதோல் இந்த வோழ்கமகாயிஸே அபூத்தம்
ஒவ்வவோிவிககும்
ஒவ்வவோிவிதமைோகா
உள்ளத. இதஸே காோரேஷமைோகாலவ தமழ்நோட்டில்
வபரிய
அசம்போவிதஙகாள் இஸேனதமம்
நடககாோமைல் இிககிஸேறத . அதறகு உஙகாள்
போபூமவயில் பரட்சி ,
எழச்சி, மைககாளிஸே
அறயோமமை எஸே்ற எஸேனத
வபயபூ
லவண்டுமைோனதோலம் மவத்தக வகாோள்ளலேோம்.

திிச்சி வந்ததம் சதோருதி ரயில் தடதடத்த
திிருப்பூ லநோககி லபோய்க வகாோண்டிிந்த லபோத
குூழந்மதகாள் (இருலபோத அவபூகாள் வபண்காள் )
ஆசுவோசமைோகா இிந்தமதரு போபூத்த அவபூகாளிடம்
இரண்டு லகாள்விகாள் லகாட்லடஸே.

"ஊபூருபயேஷம் பிடித்திிந்ததோ?"

"பிடித்திிந்ததருபோ."

"இந்தருபககாம் வந்தடலேோமைோ?"

லவகாமைோகா
மூவிம்
தமலேயோட்டினதோபூகாள்.

(வதோடபூந்த லபசுலவோம்............)

மை்றத்தத்

2. உரிமமைககுரல் ஒூலககாட்டும்.

"நோம் வோழ்ந்த பமூழய வோழ்கமகா தோஸே சிறருப "
எஸேற வோசகாத்மத இஸே்ற உச்சரிககாோத வோய்காள்
குமறவோகாலவ இிககும். இனி மடியுமைோ? எஸேற
ஒறமறக லகாள்விககுரு பதில் ஒலர வரியில்
வசோல்ூலடமடியும். "இனி அதறகு வோய்ருலப
இல்மலே". சககாரம் சுூழலகிறத . லமைலலேறயத
இறஙகாத்தோஸே வசய்யும் ? ஆனதோல் எருலபோத

எஸே்ற எவரோல் வசோல்லே மடியும்?

வளமமையோனத சோம்ரோஜயஙகாள் அழிந்த லபோத
அடுத்த அரசு உிவோனதத . மைறவறோி மைோறறம் .
மைோறயபடி பயேஷம் வசய்த காோலேம் பலே
மைோ்றதல்காமளயும் ்டலவ அமூழத்த வந்தத .
இஸே்ற இஙகு வந்த நஸே்றள்லளோம் . அடுத்த
மைோறறம் ஒி மைோத்திமரயில் ்ட வரக்டும் .
வமைோத்த சத்தககாமளயும் ஒி விழஙகாூலல்
மடித்த விடுலவோம்.

அருலபோத நோம் இிருலபோமைோ?

இயறமகா லவளோண்மமை ,
இயறமகாரு
வபோிட்காள் எஸே்ற எத்தமனதலயோ விளம்பரஙகாள்
நம்மமை வந்த லசபூந்த வகாோண்லடதோஸே
இிககிஸேறத.
அமவ
அமனதத்தம்
மஸேபிிந்தபடிலய இிந்த
இயறமகாயோனத
விதஙகாளில் வந்ததோ ? யோிககும் வதரியோத ?

நம்பிகமகா தோஸே வோழ்கமகா . நம்பியவபூகாள்
வோஙகுகிஸேறோபூகாள்.
விறறவபூகாள்
பேஷககாோரனதமைோகா மைோறவிடுகிறோபூகாள்.

காோமலேயில் எழந்த வோயில் மவககும் பறபமச
மதல் இரவு தஙகும் வமரககும் நோம்
பயஸேபடுத்தம் வமைோத்த வபோிட்காளில் உள்ள
சமைோச்சோரத்தில் 90 சதவிகிதம் வசயறமகாயோல்
உிவோககாருபட்ட வபோிட்காகடஸே தோஸே நம்
வோழ்கமகாமய வோழ்ந்த வகாோண்டிிககிஸேலறோம் .
இதறகுரு பிஸேனதோல் எத்தமனதலயோ காோரேஷஙகாள் .
சரியோ? தவறோ? லபோஸேறவறமற நோம் இஙலகா
அலேசருலபோவதில்மலே.

துட்மட விட்டு வவளிலய வந்தோல் பமகாயிஸே
ஊடோகாத்தோஸே நம் வோூழ லவண்டியுள்ளத. எல்லேோ
இடஙகாளிலம் பரவியுள்ள அசுத்தஙகாமளத்தோஸே

உேஷர லவண்டியுள்ளத. தறகாோலேத்தில் வகாமககால்
எஸேபத ஒி வோபூத்மதயல்லே . அத இஸேமறய
வோழ்கமகாயிஸே அடித்தளம் . சுய திிருதிககாோகாரு
பலே வபோிட்காமள நோம் பயஸேபடுத்திக வகாோள்ள
மடியும். ஆனதோல் நதிமூலேம் , ரிஷிமூலேத்மத
ஆரோய்ந்தோல் அதவும் ஏலதோவவோி இடத்தில்
வசயறமகாயுடஸே உறவோடித்தோஸே வவளிலய
வந்திிககும்.

நம் நோட்டில் வோழ்வதறகு மககியத் தகுதி ஒஸே்ற
உண்டு. எருலபோதம் உத்லதசமைோகாரு லபசிரு பூழகா
லவண்டும். ஆணித்தரமைோகாரு லபசி விட்டோல்
மைோட்டிக வகாோள்லவோம் . அறலவோடு லபசி
விட்டோல் குூழருபமம் அத்லதோடு அதிகா
எதிரிகாகம் உிவோகி விடுவோபூகாள்.

இதனதோல் தோஸே நடுத்தரவபூககாம் குறருபிட்ட
எல்மலேமயத்
தோண்டுவதில்மலே
.
குூழந்மதகாமளயும் அந்த வட்டத்திறகுள் தோஸே
வளபூககா நமனதககிஸேறோபூகாள். லேட்சியம் வபரிதோ?

லேட்சம் வபரிதோ ? எஸே்ற லகாட்டுரு போிஙகாள் .
லேட்சம் லபபூகாகம் லேட்சத்மத மைட்டும் தோஸே
மகாகாோட்டுவோபூகாள்.

அதனதோல் இஸே்ற எஸே குூழந்மத சம்போத்தியம்
லேட்சத்தில் இிககா லவண்டும் எஸே்ற ஒவ்வவோி
வபறலறோபூகாகம் விிம்பகிஸேறோபூகாள் . அதறகுத்
தோஸே இஙலகா இத்தமனத அடிதடி . இயறமகா,
வசயறமகா எஸே்ற எல்லேோலமை பிஸேனுககுரு லபோய்
வோூழ மந்திக வகாோள் எஸேபத இஸேமறய
தத்தவமைோகா மைோறயுள்ளத. அந்த வோழ்கமகாமயத்
தோஸே இஸே்ற வோழ்ந்த வகாோண்டிிககும்
ஒவ்வவோி குூழந்மதயும் எதிபூவகாோள்கிறோபூகாள் .
காோற்ற ஒி பககாம் அடிககும் லபோத எதிபூகாோறறல்
நோம் பயணித்தோல் எஸேனதவோகும்?

மைோறருலபோனத சமூகாத்தில் குூழந்மதகாளிஸே மைோறரு
லபோனத
குேஷோதிசியஙகாளில் இிந்லத
வதோடஙகுகிஸேலறஸே.

துட்டில் குூழந்மதகாள் லபிந்த பயேஷத்மத
மழமமையோகா
வவ்றககிஸேறோபூகாள்.
இதஸே
காோரேஷமைோகா வவளிலய வசல்லே மை்றககிஸேறோபூகாள்.
எந்த இடத்திறகுச் வசல்லே லவண்டும் எஸேறோலம்
மதஸேமமையோகா ரயில் வசதி இிககிஸேறதோ ?
எஸேபதமனதத் அலேசி ஆரோய்கிஸேறோபூகாள் . நமைகலகா
வதரியோத வதோழில் நுட்ப வசதிகாமள நமைககு
அறமகாருபடுத்தி மவககிஸேறோபூகாள்.

இந்த வோய்ருபகாமளரு பயஸேபடுத்த மடியுமைோ ?
எஸே்ற போிஙகாள் எஸே்ற ஆலலேோசமனதமய அள்ளி
வூழஙகுகிஸேறோபூகாள்.
வசதியில்லேோத
லபிந்தகாகம், வநிககியடித்த மைனிதபூகாகம்
அவபூகாகககுரு பிடிககாவில்மலே .
எல்லேோ
இடஙகாளிலம் தனதககாோனத
வசதிகாமளத்
லதடுகிஸேறோபூகாள்.
வோபூத்மதகாளோகா,
வோககியஙகாளோகா வோசிககும் எந்தச் வசய்திகாகம்
அவபூகாகககுரு போதிருமப உிவோககுவதில்மலே.

பள்ளி ஆசிரிமயகாள் வசோல்லம் பரோவஜகட்

லவமலேகாளில் இயறமகா சோபூந்த விசயஙகாமளரு
படமைோகா, விளககாமைோகா விவரித்த எழதி , வசய்த
வகாோண்லட வகாோடுருபவபூகாளிடம் இயறமகா
குறத்தரு லபச மடிவதில்மலே . அவபூகாள்
வோழ்கமகாமயக
லகாோடு
பிரித்த
மவத்தள்ளதோகாலவ வதரிகிஸேறத . "எஸே லதமவ
மைதிருவபண்".
அதறகாோகா
நோஸே இமதச்
வசய்கிஸேலறஸே. "எஸே வசதி எஸே உரிமமை ".
அதறகும் இதறகும் வதோடபூபில்மலே . நோஸே
லகாட்பமத உிவோககித் திவத உஙகாள் காடமமை .
எஸேபத லபோஸேற வோககுவோதஙகாள் துட்டில்
அடிககாடி நடககும்.

எல்லேோவற்றககும் பிஸேனதோல் உள்ள காோரேஷஙகாள்
ஒஸேலற ஒஸே்ற தோஸே . வ்றமமை, பசி, பட்டினி,
லசோகாம், வவள்ளம், தயரம், காவமலேகாள் லபோஸேற
எதவும் தோககாோத வோழம் எந்தககுூழந்மதககும்
எத குறத்த
போதிருபம் பதட்டஙகாமள
உிவோககுவலத இல்மலே.

பத்த வயதிறகுள் லகாோவில் , விலசடஙகாள் எஸே்ற
காலேந்த காட்டி இவபூகாமளக ்ட்டிச் வசஸேற
இடஙகாள் அமனதத்தம் மைறந்த விட்டத . அஸே்ற
காோபூ இிந்தத.

அிகாோமமைருபள்ளி எஸேற வசதியிஸே வபோிட்டு
வோழம் இடத்தில் காோபூ லதமவயில்மலே எஸே்ற
விற்ற விட்லடஸே . இஸே்ற பதிதோய் பிறந்லதோம்
எஸேகிற ரதியில் தோஸே அவபூகாளிஸே லபச்சுத்
வதோடஙகுகிஸேறத.
நபூதுழ்ச்சிகாள் காவபூந்த
அளவுககுக காோடுகாள் காவபூவதில்மலே . உயிிள்ள
விலேஙகுகாமள விடத் தம் போபூக விசயஙகாமளத்
தோஸே விிம்பகிஸேறோபூகாள் . பூழஙகாமள விடரு
பூழச்சோ்ற விிருபமைோனததோகா உள்ளத . வசயறமகா
போனதஙகாள் அததமைோய் விிம்பருபடுகிஸேறத.

தரரு பயேஷவமைஸேறோலம் ஒி மைணி
லநரத்திறகுள் வசஸே்ற விட
லவண்டும் .
வசதிகாகககாோகா அழிககாருபடும் காோடுகாள் குறத்த
ஆபூவமல்மலே. அதறகுரு பிஸேனதோல் உிவோனத

நகாழ்வுகாள் அதஸே மூலேம் கிமடககு வசதிகாள்
தோஸே மககியமைோகாத் வதரிகிஸேறத.

ஆரவோரஙகாள் எஸேபத உறசோகாத்திஸே போமத .
ஆனதோல் உறசோகாம் மைட்டுலமை வோழ்கமகாயோகா
இிந்தோல் உள்கம் பறமம் அலத்தவிடோதோ ?
லயோசிககாத் வதரியவில்மலே எஸேபதமனத விட
அமதரு பறறத் தறலபோத லயோசித்த ஒஸே்றம்
ஆகாருலபோவதில்மலே எஸேபதில் காவனதமைோகா
இிககிஸேறோபூகாள். எல்லேோவறறலம் எளிதோனத
வழிமய இயல்போகாக காண்டுபிடித்த மவத்தக
வகாோள்கிறோபூகாள். சுய விிருபஙகாள் எஸேபத
வசோல்ூலகவகாோடுத்த விவதில்மலே எஸேபதமனத
இவபூகாமளரு போபூத்த தோஸே காற்றக
வகாோண்டுள்லளஸே. பயிறசி இல்லேோமைல் பலேவித
படஙகாமள வநோடிரு வபோழதில் வமரயும்
மைகாளிடம் போடககாற்றக வகாோள் எஸேறோல் பழிருப
காோட்டிவிட்டு நகாபூகிஸேறோபூ.

உறசோகாமைோகா

அரட்மட அடிககும் அடுத்த

மைகாளிடம் லபச்சுரு லபோட்டில் காலேந்த வகாோள்
எஸேறோல் துட்டுககு ஒி எழத்தோளபூ லபோதலமை ?
எஸே்ற நககால் விடுகிஸேறோபூ.

பள்ளியில் விமளயோடரு லபோகும் மைகாகககுக
காடினதமைோகா உமூழககும் காோல்பந்த விமளயோட்டு
அளவுககு லயோகாோ எஸேபத வவ்றககாக்டியதோகா
உள்ளத. அமமைதியிஸே அூழமகா ரசிககும்
மைனதமல்மலே. இயல்போகா வோூழரு பூழககாம்
இல்லேோத சழ்நமலே உிவோககிய தோககாஙகாள்
ஒவ்வவோஸேமறயும் இவபூகாளிஸே ஒவ்வவோி
வசயல்போடுகாளிஸே மூலேமைோகாவும் போபூககிஸேலறஸே.

இத தமலேமமற இமடவவளி மைட்டுமைல்லே .
இஙகு ஐம்பத வயமத வநிஙகி வோழம்
ஒவ்வவோிவிம்
அடுத்த
இரண்டு
தமலேமமறயுடஸே வோழ்ந்லத ஆகாலவண்டிய
சழ்நமலேயில் இிககிஸேறோபூகாள் . இமடவவளி
உிவோகாோமைல் இிககா
லவண்டுவமைஸேறோல்
இயல்போனத விசயஙகாமள எதோபூத்தமைோகா எடுத்தக

வகாோள்ளரு பூழகா லவண்டும் . அருலபோத தோஸே
துட்டுககுள் மரண்போடுகாள் மண்டியடிககாோமைல்
இிககும்.

அவசரம், உடலனத, இருலபோலத லபோஸேற
வோபூத்மதகாள் வவ்றம் வோபூத்மதகாள் அல்லே . அத
நரம்மப அதஸே இயல்மப பூலகிடோவோககும்
சமைோச்சோரஙகாள். மூமளகாளிஸே லவகாம் அதிகாமைோகா
அதிகாமைோகா உள்லள சுரககும் திரவஙகாள் எஸேனத
விமளவுகாமள எதிபூகாோலேத்தில் இந்தக
குூழந்மதகாகககு உிவோககாரு லபோகிஸேறலதோ ?
எஸேபதமனத பலே மமற லயோசித்தள்லளஸே .
துட்டில் மைட்டுமைல்லே. குூழந்மதகாளிஸே லதோழிகாள்,
அவபூகாளிஸே நடவடிகமகாகாள் ,
பணிபரியும்
இடஙகாளில் நோஸே போபூத்த , பூழகிய நபபூகாள்
அடஙகிய வமைோத்த சமூகாத்திஸே போதிருபோகாலவ
இதமனதரு போபூககிஸேலறஸே.

குத்த,
வவட்டு,
ரத்தம் பய்ச்சியடிககும்
காோட்சிகாமள நோம் சி்றவயதில் போபூத்தோல் எஸேனத

மைனதநமலேயில் இிந்லதோம் எஸேபதமனத
இருலபோத லயோசித்தரு போிஙகாள் . ஆனதோல்
இஸேமறய குூழந்மதச் சமூகாம் அதமனத இயல்போகா
எடுத்தக வகாோள்ளக காற்றள்ளத . அதறகுரு
பிஸேனதோல் உிவோகா
லவண்டிய
போவம் ,
பரிதோபம்,வித்தஙகாள் அமனதத்தம் காோேஷோமைல்
லபோய்விட்டத. அறவோல் லயோசித்த அறவோல்
பிரித்த வோழம் குூழந்மதகாளிஸே வோழ்கமகாயில்
ரசமனதகாகககு இடலமைத?

கிரோமைஙகாள் எஸேறோலலே வோூழத்தகுதியறற இடம் .
வோய்ருபகாள் இல்லேோத பகுதி எஸேற எண்ேஷம்
உிவோகிவிட்டத. சுத்தமைோனத காோற்ற, வநிககாடி
இல்லேோத வோழ்கமகா எஸே்ற லபசத் வதோடஙகும்
லபோலத ஏஸே வசதிகாமள நோம் மை்றககா லவண்டும்?
அதறகாோனத உமூழருப இிந்தோல் லபோதலமை ?
எஸே்ற லகாள்வி லகாட்கும் குூழந்மதகாளிடம்
உஙகாளோல் எஸேனத பதில் வசோல்லே மடியும்?

குூழந்மதகாகடஸே வநிஙகிரு பூழகா லவண்டும் .

அவபூகாமளரு பரிந்த வகாோள்ள லவண்டும் . பரிய
மவககா லவண்டும் எஸே்ற எத்தமனதலயோ
ஆலலேோசமனதகாள் தினதந்லதோ்றம் உஙகாமளயும்
எஸேமனதயும் தோககிக வகாோண்லடதோஸே இிககும் .
ஆனதோல் எஸே போபூமவயில் குூழந்மதகாள் வளபூருப
எஸேபத லவ்றவிதமைோகாத் வதரிகிஸேறத.

ஐந்தோவத வகுருப படிககும் வமரககும்
உண்டோனத வோழ்கமகாககும், அதறகுரு பிறகு
அந்தக குூழந்மதகாளிஸே வோழ்கமகாககும்
உிவோகும் பலே விதமைோனத மைோறறஙகாமளக காடந்த
சிலே விடஙகாளோகா உஸேனிருபோகாக காவனித்த
விகிஸேலறஸே.

துட்டில் ஐந்தோம் வகுருப வமரககும் போடஙகாலள
காதிவயஸே்ற இிந்தோபூகாள் .
பத்தஙகாமளரு
போதகாோத்தோபூகாள். படிககா எதவும் இல்லேோத
லபோதம் அதமனதக குூழந்மதகாள் லபோலேக
வகாோஞ்சிக வகாோண்டிிந்தோபூகாள். ஆனதோல் ஆறோம்
வகுருப வதோட்டத மதல் மைனதம் , குேஷம்

எல்லேோலமை மைோறத் வதோடஙகியத .
குறத்தரு லபசுகிஸேறோபூகாள்.

சுதந்திரம்

விமைபூசனதஙகாமள மவத்தத் வதோடபூந்த
லகாள்விககாமேஷகாமளத் வதோடுத்தக வகாோண்லட
இிககிஸேறோபூகாள்.
பதிஸேமை
பிவத்தில்
உிவோககும் ஹோபூலமைோஸே குறத்த , அதஸே
குதியோட்டம் எஸேனதஸேனத விமளவுகாமள ஒி
குூழந்மதககு உிவோககும் எஸேபதமனத பலே
மமற மைமனதவியிடம் எடுத்தச் வசோல்லவஸே .
ஆனதோல் அவபூ பரிந்தம் பரியோமைலம்
குூழந்மதகாகடஸே
மைல்லககாட்டிக
வகாோண்டிிருபோபூ.

காமடசியில் மைமனதவியிஸே குறறச்சோட்டு எஸே
லமைல் வந்த நறகும். "மூஸே்ற லபமரயும் வகாடுத்த
வச்சுட்டீஙகா. காண்டமதயும் லபசி அவபூகாமள

மழமமையோகா மைோறறவிட்டீஙகா" எஸேபோபூ.

இந்த இடம் தோஸே மககியம்.

குறருபிட்ட வட்டத்திறகு நோஸே வோழ்ந்லதஸே .
எல்மலேமய மீற எனதககு யோிம் உதவவில்மலே .
அதறகாோனத வழியும் எனதககும் வதரியவில்மலே .
எமதரு போபூத்தோலம் அச்சம்
.
எஙகுத்
திிம்பினதோலம் பயம் . ஒழககாம் மைட்டுலமை
உஸேமனத உேஷபூத்தம் உயபூத்தம் எஸே்ற
வளபூககாருபட்ட எஸே வோழ்கமகாககும் எஸே
குூழந்மதகாள் வோழம்
சழ்நமலேயும்
வவவ்லவறோனதத.

கால் ்ட மைண்ேஷோகா மைோ்றகிஸேறத . காோலே அளவு
தோஸே வித்தியோசம் . ஆனதோல் குூழந்மதகாளிஸே
மைோறறஙகாள் மைட்டும் உடலனத நடந்த
விடுகிஸேறத. லமைமலேநோடுகாளில் பதிஸேமை வயதக
குூழந்மதகாளிஸே வோழ்கமகா லவ்ற விதமைோகா

உள்ளத. ஆனதோல் இஙலகா ஆதிககாமைோகாரு
போபூககாருபடுகிஸேறத. "மமளத்த மூண இமலே
விடலே" எஸேற வோசகாத்மதச் வசோல்லேோத அம்மைோ
அருபோககாள் நம் நோட்டில் அரித.

குூழந்மதகாள் வளிம் லபோதம் , வளபூந்த பிஸேப
உிவோகும் மரண்போடுகாளில் மதூலல்
பூலயோவத தகாருபஸேமைோபூகாலள. தகாருபனிஸே ஈலகாோ
எஸேற சுயமைரியோமத மதூலல் அடிவோஙகாத்
வதோடஙகுகிஸேறத.
குடும்ப
வோழ்கமகாயில்
தோஙகாள் வசலத்தம் ஆதிககாம் மூலேலமை வோழ்ந்த
வளிம் ஒவ்வவோி ஆணககும் கிமடககும்
ஆருப எஸேபத குூழந்மதகாள் வசோந்தமைோகா
லயோசித்தக லகாள்வி லகாட்கும் திேஷம் தோஸே .
நஙகா
ஏஸே அலவலேகாம் தோமைதமைோகாச்
வசல்கிறீபூகாள்? ஏஸே இஸே்ற வசல்லேோமைல்
இிககுறீஙகா? ஏஸே விம் லபோத இதமனத
வோஙகாோமைல் வந்தபூகாள் ? எஸே்ற வதோடஙகும்
லகாள்விகாள் காமடசியில் லகாூலயோகா மைோறத்
வதோடஙகுகிஸேறத.

எஸே அலவலேகாம், வதோழிறசோமலே, பூழகும் மைறற
எவபூகாகடஸே அதிகாமைோகாரு லபச மடியோத சமூகாம்
சோபூந்த வபோதவிசயஙகாமள மூஸே்ற லபிடனும்
அவ்வருலபோத உமரயோடுவதண்டு . ஆனதோல்
எமத எருலபோத வசோஸேலனதோம் எஸே்ற
மைறந்திிருலபோம். கானதகாச்சிதமைோகாக குறருபிட்ட
விசயஙகாமளரு பிடித்த மவத்தக வகாோண்டு
மரட்டத் வதோடஙகுவோபூகாள்.

எஸே பத்தோம் வகுருப , பணிவரண்டோம் வகுருப
மைதிருவபண் பட்டிமலே எடுத்தரு போபூத்தவபூகாள்
இஸே்ற வமரயிலம் நககால் மநயோண்டி தோஸே .
சிரித்தக வகாோண்லட நகாபூந்தவிடுலவஸே . நோஸே
படித்த சழ்நமலேமய, எனதககு வூழஙகாருபட்ட
வசதிகாமள இவபூகாள் காேஷககில் எடுத்தக
வகாோள்வதில்மலே தருப மடியோத திேஷஙகாகம் ,
தோவிரு போய்ந்த ஓடும் நகாழ்வுகாகம் துட்டில்
அஸேறோடம் நடககும் வோடிகமகாயோனத
நகாழ்ச்சியோகா
உள்ளத.
காோரேஷம் எஸே
அருபோவுடஸே அஸே்ற லபச எனதககுரு பயம் .
இஸே்ற இவபூகாககலகாோ அருபோ எஸேபவபூ

மைறவறோி லதோூழஸே.

ஆனதோல் நோம் இந்த மைோறறஙகாமளக காண்டு
பயந்த சோகிஸேலறோம் . இனி எஸேனத ஆகாரு
லபோகிஸேறலதோ? எஸே்ற அஞ்சுகிஸேலறோம்.

ஆனதோல் குூழந்மதகாளிடம் உிவோகும்
மைோறறஙகாள் நம்மமைக லகாட்டு விவதில்மலே .
ஆசிரியபூகாள், உடஸேபடிககும் லதோழிகாள், பூழகும்,
போபூககும் நபபூகாள் எஸேற காலேந்த காட்டி வர
எல்லேோவறமறயும் அவபூகாள் போபூமவயிலலே
காற்றக வகாோள்கிஸேறோபூகாள்.

இமவ அமனதத்மதயும் விடச் சமைகாோலேத்தில்
வளபூந்த வதோழில்நுட்ப வசதிகாள் தோஸே அவபூகாள்
வோழ்கமகா தபூமைோனிககிஸேறத . மைோற்றகிஸேறத.
தவ்ற, சரி எஸே்ற இனதம் பிரிருபதில்மலே .
இளஙகாஸே்ற பயமைறயோத எஸேற வோபூத்மதகாள்
இிபத வயத வமரககும் வபோிந்தம்

அல்லேவோ?

குூழந்மதகாகடஸே லபசிக வகாோண்டிிககும்
லபோத பலே மமற அவரவபூ ஆசிரியபூகாள்
குறத்தக லகாட்டுத் வதரிந்த வகாோள்வதண்டு. நோம்
ஆசிரியபூ குறத்த மைனததிறகுள் உிவோககி மவத்த
இிககும் மைரியோமத சோபூந்த பயஙகாள் எல்லேோலமை
இஸே்ற அடிவோஙகி விட்டத . உஸே லவமலே
உனதககு? எஸே லவமலே எனதககு ? எஸே்ற
வகாோடுககால் வோஙகால் காேஷககாோகாலவ இஸேமறய
ஆசிரியபூ மைோேஷவபூ உறவு உள்ளதோகா எனதககுத்
வதரிகிஸேறத.

குூழந்மதகாளிஸே
குேஷோதிசியஙகாளில்
வபிம்பஙகு வகிருபத ஆசிரியபூகாள் தோஸே
பலேவிதஙகாளில் காோரேஷமைோகா
உள்ளோபூகாள்
எஸேபதமனத பலேமமற காவனித்தள்லளஸே
.
தறலபோத எந்த ஆசிரியபூகாகம் மைோேஷவபூகாகடஸே
வநிஙகிரு பூழகுவதில்மலே . போடஙகாகககு
அருபோறபட்டுரு
லபசுவதில்மலே
.

வபோதவிசயஙகாள் குறத்த உமரயோடல் அறலவ
இல்மலே எஸேபத தோஸே மககியமைோகாத்
வதரிகிஸேறத. இதறகுரு பிஸேனதோல் மைோறய
பள்ளிக்டச் சழ்நமலேகாள் வபரிதோகா
இிந்தோலம்
ஆசிரியபூ
எஸேபவபூ
மைோேஷவபூகாகககுச் வசய்ய லவண்டிய காடமமைகாள்
குறத்தரு வபிம்போலேோனத ஆசிரியபூகாகககுத்
வதரிவதில்மலே அல்லேத அத குறத்த
அககாமறயில்மலே.

வவளிலய ஒி உலேகாம் உள்ளத எஸேபதமனத
நம்போத எவிம் வபறற வவறறகாமளக காமடசி
வமரககும் தககாமவத்தக வகாோள்ள மடியும்
எஸே்ற நம்பகிஸேறீபூகாளோ?

அமடகாோத்த மவத்திிககும் வசோத்தககாமள
அடுத்தத் தமலேமமறககுக காடத்தி விட்டு
இறந்த லபோய்விடலேோம் . ஆனதோல் வபறற
வசோத்தககாமளக காோருபோறறக வகாோள்ள
வோஙகியவிககு அிகாமத லவண்டுலமை?

ஆனதோல் எந்தத் தனியோபூ பள்ளிக்டமம்
ஆசிரியரிஸே வபோத அறவு குறத்தக
காவமலேருபடுவதில்மலே.
கால்விவயஸேபத
மைதிருவபண்காள் அடிருபமடயில் மைட்டுலமை
எஸே்ற தபூமைோனதமைோகா மைோறய பிஸேப வபோத
வோசிருப எஸேபத லதமவயில்லேோதத லபோல்
ஆகிவிட்டத.

23 வயதில் பள்ளி ஆசிரியரோகாரு பணியில் லசிம்
ஒி ஆசிரியபூ அல்லேத ஆசிரிமய விடத்
தறலபோத குூழந்மதகாளிஸே மைலனதோபோவம்
மஞ்சுவதோகா உள்ளத. இதில் நல்லேதம் உள்ளத .
வகாட்டதம் உள்ளத . லேகாோமனதரு பிடித்தக
மகாயோள லவண்டிய ஆசிரியபூகாள் அவபூகாளிஸே
மகாயோலேோகாத்தனதத்தில்
லகாோட்மடவிட்டு
விடுகிஸேறோபூகாள் எஸேபதமனத பலேமமற பலேவித
அனுபவஙகாளில் வோயிலேோகாரு போபூத்தக
வகாோண்டிிககிஸேலறஸே.

வதோடபூந்த லபசுலவோம்............

3. வவளிச்சம் லதடும் பறமவகாள்
பள்ளி மதல் கால்லூரி வமரககும் எஸேனுடஸே
படித்த சிலேமரரு பலே சமையம் நமனதத்தக
வகாோள்வதண்டு. அவபூகாள் படிருபலத வதரியோத .
படிருப குறத்த பயமிககாோத . அலேட்டல்
இல்லேோமைல் மைதிருவபண்காமள அள்ளிக வகாோண்டு
வந்த அசத்தவோபூகாள் . ஆச்சரியமைோகா இிககும்.
நஸேறோகா விபரம் பரிந்தபிஸேப இதறகுரு பிஸேனதோல்
உள்ள காோரேஷஙகாமள ஆரோய்ந்த லபோத நோம்
வோழம் சழ்நமலேயும் ,
குடும்பத்திஸே

வபோிளோதோர நமலேயும் மககியரு பஙகு
வகிருபதோகாரு பரிந்த வகாோள்ள மடிந்தத .
இதிலம் அனிதோ லபோஸேற விதிவிலேககுகாள்
உண்டு.

சி்ற, கு்ற கிரோமைஙகாமளச் சோபூந்த வோழம்
மைோேஷவபூகாள்
தஙகாள்
குடும்பத்திஸே
லவமலேகாமளயும் வசய்த அத்தடஸே படிககா
லவண்டிய சழ்நமலேயில் தோஸே இஙலகா
வபிம்போலேோலனதோபூ இிககிஸேறோபூகாள்.

படிருப எஸேபத துட்டில் வசய்ய லவண்டிய ஐந்த
லவமலேகாளில் அதவும் ஒஸே்ற . ஆனதோல் இஸே்ற
விவசோய லவமலேகாள் குமறந்த , இடருவபயபூவு,
நகாரமையமைோககால் எஸே்ற மைோறய சழ்நமலேயில்
அமனதவரிஸே லவமலேத்தஸேமமையும் மைோறவிட்டத.
தனி நபபூகாளிஸே வபோிளோதோர வசதிகாள்

வபிகியுள்ளத.
அவரவபூ பயஸேபடுத்தம்
வசதிகாமளரு வபோ்றத்த வோழ்கமகாத் தரமம்
மைோறயுள்ளத.

பரமை ஏமூழகாள் ஏமூழகாளோகா மைோறயுள்ளனதபூ .
ஏமூழகாள் நடுத்தரவபூககாமைோகா மைோறயுள்ளனதபூ .
நடுத்தரவபூககாம்
லமைம்பட்ட
உயபூ
நடுத்தரவபூககாமைோகா
மைோறயுள்ளனதபூ.
பள்ளிருபடிருலபோடு தனிருபட்ட பயிறசிகாளில்
காலேந்த வகாோள்கிறோபூகாள் . அறவிஸே தஸேமமை
மைோறயுள்ளத.
தறலபோத
படிககும்
குூழந்மதகாகககுரு படிருமபத் தவிர
லவவறோஸே்றம் லவமலேயில்மலே எஸேகிற
நமலேககு வந்த லசபூந்தள்ளத.

துட்டில் ஒிவபூ மைட்டும் சுமைோபூ ரகாம் . காோரேஷம்
அவபூ எதிபூபோபூககும் சழ்நமலே பள்ளியில்
இல்மலே. வசயல்மமற கால்வியில் அவபூ
ஆபூவமைோகா இிககிஸேறோபூ. ஆனதோல் பள்ளி
எதிபூபோபூருபலதோ மைனதருபோடம் எஸேற ஒறமற

வோபூத்மதயில் ந்றத்த அவபூ மை்றதூலககிஸேறோபூ.

உஸேனதோல் மடிந்தவமரககும் மயறசி வசய் எஸே்ற
காட்டோயருபடுத்தோமைல் ஒதஙகி விட்லடஸே . மைறற
இிவிம்
லபோட்டிகாளில்
மந்தி
வரக்டியவபூகாள். படிருமபத் தவிர லவ்ற எந்த
லவமலேகாளிலம் காவனதம் வசலத்த விிம்போத
சுகாவோசிகாள்.

பள்ளி எதிபூபோபூருபககு ஏறப தஙகாமள மைோறறக
வகாோண்டவபூகாள்.

ஒவ்வவோிமமறயும்
இவபூகாளிஸே
மைதிருவபண்காமளரு போபூககும் லபோத நோஸே
பூழகிய பலே நண்பபூகாளிஸே நமனதவு தோஸே எனதககு
வந்த லபோகும். ்டலவ இவபூகாளிஸே தனிருபட்ட
திறமமைகாகம் ஆச்சரியமைளிககும்.

உஙகாள் மைகாள் விமளயோட்டில் மகாச் சிறருபோகா
உள்ளோபூ. நஙகா வகாோஞ்சம் ஒத்தமூழருபக
வகாோடுத்தோல் எஸேனதோல் அவமர நல்லே இடத்திறகு
அமூழத்தச் வசல்லே மடியும் எஸே்ற ஒி மமற
மைகாளிஸே உடறபயிறசி ஆசிரியபூ அமலேலபசியில்
எஸேனிடம் லகாட்ட லபோத எனதகலகா சற்றக
குூழருபமைோகா இிந்தத. அவபூ மதூலல் காரோத்லத
பககாம் வசஸே்ற வகாோண்டிிந்தோபூ . அருபறம்
எஸேசிசி வதோடபூச்சியோகா எஸேஎட்எட் எஸே்ற
ஏலதோவவோி பககாம் மைோற மைோற பயணித்தக
வகாோண்டிிந்தோபூ. இருலபோத விமளயோட்டு
எஸேகிற வசய்தி வந்த லசபூந்தத.

எஸேனதடோ இத? இத்தமனத நுணககாமைோகா
இவபூகாமளக
காவனித்தக
வகாோண்டிிககிஸேலறோலமை?
நம்மைோல் இமத
யகிககா மடியவில்மலேலய? எஸே்ற லயோசித்தக
வகாோண்டு துட்டில் வந்த லகாட்ட லபோத
மைறவறோி அதிபூச்சி காோத்திிந்தத . அவரிஸே
தனிருபட்ட ஆபூவம் காலேந்த பலே விசயஙகாமள
அருலபோத தோஸே எஸேனதோல் பரிந்த வகாோள்ள

மடிந்தத. நோஸே ஒஸே்றம் வசோல்லேவில்மலே .
ஆசிரியபூ பிஸேனதோல் வசல்லேத் வதோடஙகினதோபூ.

ஓட்டருபந்தயத்தில் வதோடஙகியத.

காோல்பந்த விமளயோட்டில் வந்த நஸேறத
.
மைோவட்ட பந்தயஙகாளில் காலேந்த வகாோண்டு விம்
லபோத எனதககுக குூழருபம் தோஸே மஞ்சும்
.
இஸேனும் இரண்டு நோட்காள் தோஸே பரிட்மச
உள்ளத. இவபூ எஸேனத எழதரு லபோகிஸேறோபூ ?
எஸே்ற லயோசித்தக வகாோண்டிிருலபஸே . ஆனதோல்
மைதிருவபண்காமளரு போபூத்தோல் 90 சதவிகிதத்தில்
வந்த நறகும் . படிருமப மைட்டுலமை காவனதத்தில்
வகாோண்டு படிககும் இவரிஸே லதோழிகாள் வோஙகும்
98 சதவிகிதம் மைதிருவபண்காமள இவிடஸே
ஒருபிடலவ
மைோட்லடஸே .
காேஷககில்
எடுத்தகவகாோண்டோல் அவபூகாமளரு லபோலே
இரண்டு மைடஙகு திறமமை உள்ளவரோகா
நமனதத்தக வகாோள்லவஸே.

மகாக கு்றகிய காோலேகாட்டத்திறகுள் இந்த
மைதிருவபண்காள் வோஙகும் லபோத நச்சயம் இத
தனிருபட்ட திறமமை தோஸே எஸேபமத மைனததில்
குறத்த மவத்தக வகாோண்லடஸே .
ஹிந்தி
எஸேபதறகாோகாத் தனியோகா அனுருபி மவத்லதஸே .
போடம் வசோல்ூலக வகாோடுத்த வபண்மைணி
போடத்மத விடரு பேஷத்தில் மைட்டும் குறயோகா
இிந்தோபூ. குழிககுள் காோல் மவத்தோகி விட்டத
எஸே்ற வபோ்றமமையோகா இிந்லதோம். குறருபிட்ட
காோலேகாட்டத்திறகுள் லதபூவுககு அனுருபோமைல்
அடுத்தத் லதபூவு காோலேகாட்டஙகாமள மைனததில்
மவத்தக வகாோண்டு இழத்தக வகாோண்லட
வசஸேறோபூ. காமடசி இரண்டு மைோதஙகாள் படித்த
எழதினதோபூ. ஒவ்வவோி இடத்திலம் தனிருபட்ட
நபபூகாள் உிவோககும் வநிககாடிகாமளயும் மீற
தஸே தகுதிமய நரபித்தக வகாோண்லட விவமதக
காவனித்தள்லளஸே.

காவனித்தல் எஸேபத வவவ்லவ்ற நமலேகாமளக
வகாோண்டிிககும். ஆனதோல் காவனித்த பிஸேப
உள்வோஙகுதல்
தோஸே
மைோேஷவரிஸே
அறவுத்திறனில் மககியரு பஙகு வகிககும் . ஒி
வகுருபமறயில்
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மைோேஷவபூகாள்
இிககிஸேறோபூகாள் எஸே்ற மவத்தக வகாோள்லவோம் .
ஒி ஆசிரியபூ நடத்தம் போடஙகாகம் , அவபூ
வசோல்ூலத்திகிஸேற விசயஙகாமள மைோேஷவபூகாள்
எருபடிக காவனித்தோபூகாள் எஸேபதமனத விட எந்த
அளவுககு உள் வோஙகினதோபூகாள் எஸேபதில் தோஸே
அந்த ஆசிரியரிஸே வவறறத் வதோடஙகுகிஸேறத .
இந்த இடத்தில் ஆசிரியரிஸே திறமமைமய நம்மைோல்
உேஷர மடியும். மைோேஷவபூகாளோல் உள்வோஙகா
மடியவில்மலே எஸேறோல் ஆசிரியரிஸே தவ்ற அத .
மைோேஷவபூகாளிஸே சிந்தமனதகாமள அவரோல்
ஒிஙலகா ஒி பள்ளியில் வகாோண்டு
வரமடியவில்மலே எஸேலற அபூத்தம்.

இத இயல்போனத பூழககாமைோகா உிவோகிஸேறதோ ?
அல்லேத அவரவபூ ஆபூவத்திஸே அடிருபமடயில்
வளபூகிஸேறதோ? எஸேபவதல்லேோம் காடந்த சிலே

ஆண்டுகாளோகா
துட்டில் உள்ள
மூவரிஸே
வவவ்லவ்ற குேஷோதிசியஙகாமள மவத்த நோலனத
பலேவித லகாள்விகாமள எனதககுள் எழருபிக
வகாோள்வதண்டு. எஸேமனத, எஸே மைமனதவிமய
மவத்த எஸே குூழந்மதகாளிஸே அறவுத்திறமனத
ஒருபிடலவ மடியவில்மலே. அவபூகாளிஸே வளபூந்த
சிந்தமனதகாள் லவ்றவிதமைோகா உள்ளத. ஒவ்வவோி
தமலேமமறயும் மந்மதய தமலேமமறமய விட
துரியமைோகா உள்ளத எஸேபத வபோதவோனத
காித்தோகா இிந்தோலம் தறலபோமதய தமலேமமற
எஸேபத இதவமரயிலம் போபூத்திரோத விலனதோத
்்றகாமளக வகாோண்டிிககிஸேறத.

காோரேஷம் படிருபடியோகா
வதோழில்நுட்ப வளபூச்சி.

வளபூந்த வந்த

நோம் காடந்த வந்த
ஒவ்வவோி
நறறோண்டுகாமளயும் அதஸே வளபூச்சி சோபூந்த
சோதகாரு போதகா அம்சஙகாமளயும் காேஷககில்
எடுத்தரு
போிஙகாள் .
படிருபடியோனத

வளபூச்சியோகாத் தோஸே இிந்த இிககும்.

ஆனதோல் காடந்த 25 ஆண்டுகாளில் உிவோனத
அதிலவகா வதோழில்நுட்ப வளபூச்சி எஸேபத ஒி
நறறோண்டு வளபூச்சிமயத் தனதத காோலேோண்டு
பிவத்தில் வசரித்தத் திஸே்ற விட்டத . இதனதோல்
சோதகாமம் உள்ளத .
போதகாமம் உள்ளத .
சிந்தமனதத் திறனிஸே தஸேமமை மைோறயுள்ளத .
எவற்றகவகால்லேோம் நோம் மூமளமயரு
பயஸேபடுத்திக வகாோண்டு இிந்லதோலமைோ
அதமனதக காிவிகாள் மகாயோளத் வதோடஙகி
விட்டத.

காிவிகாகககுத் லதமவருபடும் காட்டமளகாமள
உிவோககா
மைட்டுலமை மைனித
சிந்தமனத
லதமவருபடுவதோகா உள்ளத. பத்த சதவிகித
உமூழருவபஸேபத 90 சதவிகித அறமவரு

வபற்றள்ளதோகா மைோறறருபட்டு விடுகிஸேறத. இத
இிபதோம் நறறோண்டிஸே இ்றதியில் நடந்த நம்ப
மடியோத மைோறறம்.

இரண்டு ஆண்டுகாகககு மஸேப வமர
மைோதத்திறகு ஒி மமறயோவத இவபூகாள் பயிலம்
பள்ளிககுச்
வசல்வதண்டு .
காோரேஷம்
விடந்லதோ்றம் ஒவ்வவோி வகுருபிறகும்
ஆசிரியபூகாள் மைோறக வகாோண்லட இிந்தோபூகாள் .
விகிஸேற ஆசிரியபூ ஒி விடம் ்டத்
தோககுருபிடிருபதில்மலே. நபூவோகாம் வகாோடுககும்
அழத்தம் ஒி பககாம்.

அவபூகாளிஸே தனித்திறமமை தள்ளோடத்
வதோடஙகும் லபோத அத மைோேஷவபூகாளிஸே
மூலேமைோகா,
வபறலறோபூகாள்
வோயிலேோகா
நபூவோகாத்திறகுச் வசஸே்ற லசரரு பிரச்சமனதகாள்
உிவோகாத் வதோடஙகி விடும்.

மைோற வந்த பதிய ஆசிரியபூகாளிடம் அறமகாம்
வசய்த வகாோண்டு லபசுவதண்டு. காடந்த இரண்டு
ஆண்டுகாளோகாச் வசல்வதில்மலே . பத்த நமடம்
லபசும் லபோலத ஆசிரியரிஸே தரத்மத ஓரளவுககு
யகித்தக வகாோள்ள மடிகிஸேறத . இனி லபசி
ஒஸே்றம் ஆகாருலபோவதில்மலே எஸே்ற
அமமைதியோகா வந்தவிடுவதண்டு.

சிறய வதோழிறசோமலேகாளிஸே அடுத்த காட்ட
வளபூச்சியோனத வபரிய ந்றவனதமைோகா மைோ்றம்
எஸேபத வபோதவிதி . அத ஆச்சரியமைல்லே . அத
தோஸே உண்மமையோனத
வளபூச்சி .
ஆனதோல்
கால்விக்டஙகாள் ந்றவனதமைோகா மைோ்றம் லபோத
அடிருபமடத்தஸேமமை மைோற மைோேஷவபூகாமள
எந்திரமைோகா மைோற்றம் பணிமயச் வசய்யத்
வதோடஙகிவிடுகிஸேறத. இதமனதக காண்்டோகாக
காடந்த மூஸே்ற ஆண்டுகாளோகாக குூழந்மதகாள்
படிககும் பள்ளியிஸே மூலேம் போபூத்த
விகிஸேலறஸே.

தோஙகாள் வசய்யும் ஒவ்வவோி வசயலககுரு
பிஸேனதோலம் பேஷம் விம் வோய்ருமப உிவோககா
மடியுமைோ?
எஸே்ற ஒி கால்விக்டம்
லயோசிககும்பட்சத்தில் அஙலகா எஸேனத நகாழம் ?
அத தோஸே இருலபோத தமழ்நோடு மழககா நடந்த
விகிஸேறத, இவபூகாளிஸே தனிருபட்ட திறமமைகாள்
லதமவயில்லேோமைல் லபோய்விடுகிஸேறத.

திறமமைகாள் உள்ள குூழந்மதகாள் ஏஸே நமைககுத்
லதமவயில்லேோத லவமலே? எஸே்ற லயோசிககாத்
வதோடஙகும் லபோலத அவபூகாகம் சரோசரி
மைோேஷவரோகா மைோறவிடுகிஸேறோபூகாள். இமதயும்
மீறரு வபறலறோபூகாகம் குூழந்மதகாகம்
உேஷபூவுரு ப்பூவமைோகா ஒஸேறமேஷந்த வோழம்
குடும்பத்தில் தனித்திறமமை வகாோண்ட
குூழந்மதகாள் தஙகாள் தனித்தஸேமமைமய
ஒவ்வவோி சமையத்திலம் வளபூத்தக வகாோண்லட
விகிஸேறோபூகாள்.

ஆனதோல் இவபூகாளிஸே தனித்திறமமைகாள்
வளபூவதறகு நோம் எந்த அளவுககுரு போடுபட
லவண்டும்? இிண்ட உலேகாத்திறகுள் வவளிச்சம்
லதடும் வோழ்கமகாமய எருபடிக மகாயோள
லவண்டும் எஸேபதமனதரு பறறரு போபூககாலேோம்?

வதோடபூந்த லபசுலவோம்............

4.எழந்த நறகாலேோம் வோ?
லமைமலேநோடுகாளில் கால்விக்டஙகாள் எஸேபத
சிமறக்டஙகாள் அல்லே . அதவவோி காளம் .
பயஸேபடுத்திக வகாோள்பவபூகாளிஸே திறமமைமயரு
வபோ்றத்த வளபூச்சியும் உண்டு . துழ்ச்சியும்
உண்டு. அரசியல் காலேககாோத உலேகாமத . எந்தக
காோலேத்திலம் அரசியல் உள்லள நுமூழய
மடியோதபடி ஒழஙகுபடுத்தி மவத்தள்ளோபூகாள் .
மைோறக வகாோண்லடயிிககும் உலேமகா
உள்வோஙகிக வகாோண்லட மைோறக வகாோண்லட

விவதோல் மைோேஷவபூகாளிஸே தகுதியும் திறமமையும்
மைறற வளிம் நோடுகாகடஸே ஒருபிட மடியோத
உயரத்தில் எருலபோதம் உள்ளத.

அஙலகா தனி மைனித வோழ்கமகா வசதிகாள் எஸேபத
அவரவபூ தனிருபட்ட வோழ்கமகாயில் தோஸே
பிரதிபூலககுலமை தவிர அத பள்ளி, கால்லூரிககுள்
வந்த நறகாோத.

சிறகுகாமளக காத்தரிககாோமைல் வோனதத்மத
எட்டிருபிடிககா
ஆதரிககும் உலேகாமைத .
லமைமலேநோட்டுக
கால்விமமறகாளில்
மைோேஷவபூகாகககு விமளயோட்டு எஸேபத ்டுதல்
தகுதி. விமளயோட்டு மைட்டுமைல்லே . தனிருபட்ட
திறமமைகாமளக காண்டறயும் ்ட்டமம் உண்டு .
அதமனத வியோபோரத்திறகுரு பயஸேபடுத்திக
வகாோள்கம் ஆபூவமம் காலேந்த கால்வியத .
ஆபூவமம் ஆலரோககியமம் ஒஸேலற காலேந்த
இிருபதோல் மைனத
ரதியோனத
எழச்சியும்
இயல்போனத ஒஸேறோகா உள்ளத.

காடவுள் உண்டு இல்மலே எஸேற ்ட்டமம்
உண்டு. ஆனதோல் அறவியல் அதமனத விட நமைககு
மககியம் எஸேற நம்பிகமகா இிருபதோல் ஒஸே்ற
மைறறதடஸே உரசுவதில்மலே.

ஆனதோல் இஙலகா?

ஒட்டி மவத்த மைரத்தில் ஒடிககாருபட்ட கிமள
லபோலே
அந்தரத்தில்
வதோஙகிக
வகாோண்டிிககிஸேறத. குறருபிட்ட எல்மலேககுள்
வளபூககாருபடும் ஒிவித லசோதமனதச்சோமலே .
ஆஸேமீகாத்மத அறவியலடஸே காலேருபோபூகாள் .
அறவியலககும் ஆதோரம் லதமவயில்மலே எஸே்ற
வோதிடுவோபூகாள். வரலேோ்ற எஸேபத சிலே சமையம்
திணிககாருபட்டதோகா இிககும். பலே சமையம் நம்ப
மடியோததோகா இிககும். வமைோத்தத்தில் மைோற்றச்
சிந்தமனதகாள் வளபூந்த விடக்டோத எஸேற
எண்ேஷத்தில் உிவோககாருபடும் போடத்திட்டம்
எஸேபத பல் இல்லேோத
கிூழவனுககு
வூழஙகாருபடும் பகலகாோடோ லபோலேலவ இிககும்.

படிருபவனுககுரு பரியோத . பரிந்தவனுககும்
குூழருபலமை மஞ்சும் . வளபூத்த விடக்டோத
எஸேபவபூகாகககும் இவபூகாள் வளபூத்த
விடக்டோத எஸேபவபூகாகககும் இமடலய தோஸே
நம் மைோேஷவபூகாள் லபோரோடிரு வபறற அறவுடஸே
தோஸே இஸே்ற உலேகாவமைஙகும் வசஸே்ற
வவல்கிஸேறோபூகாள்.

இந்தச் சழ்நமலேயில் மைோேஷவபூகாளிஸே
தனித்திறமமைமய எஙலகா லபோய்க காோட்டுவத ?
அதவும் இஙகுள்ள அரசியூலல் எல்லேோலமை
விறபமனதககு எஸேற சழ்நமலேயில் தோஸே பலே
மைோேஷவபூகாள் காிகிரு லபோகிஸேறோபூகாள்.

இந்திய விமளயோட்டுத்தமற எஸேபத காோசு
போபூககும் ்ட்டத்தோல் ஆளருபடுவத
.
குறருபிட்ட வட்டம், குறருபிட்ட நபபூகாள் எஸேற
எல்மலேமய உமடககா மடியோத ்ட்டத்திறகுள்
சிககி சிஸேனதோபிஸேனதமைோகிக வகாோண்டிிககும் தனி
ரோஜியம் அத . எந்த விமளயோட்டிஸே மூலேம்

விமைோனதம் அதிகாமைோகாக கிமடககுலமைோ ? அதலவ
லதசிய விமளயோட்டோகாரு போபூககாருபடுகிஸேறத .
இஸே்ற வமரயிலம் ஊதிரு வபிககாருபட்ட
கிரிகவகாட் மஸேப லவவறந்த விமளயோட்டும்
லபசருபடுகிஸேறதோ?

மைகாளிடம் ஒவ்வவோிமமறயும் இஙகுள்ள
விமளயோட்டிறகுரு பிஸேனதோல் உள்ள அரசியல்
தகிடுதத்தஙகாமளரு பறறச் வசோல்வதண்டு .
ஆனதோலம்
அவபூ
ஆபூவத்மத
மைட்டுருபடுத்தவதில்மலே.

மைகாள் "நோஸே நோமள இஙலகா விமளயோடச்
வசல்லேருலபோகிஸேலறோம்?" எஸே்ற மதல் நோள்
வசோல்ூலவிட்டுச் வசல்லம் லபோத எஸே மைனததில்
பலே லகாள்விகாள் வந்த எழம் . ஆனதோல் இந்தச்
சமையத்தில் அவரிஸே விிருபத்திறகு ஏஸே தமட
வசோல்லே
லவண்டும் எஸே்ற அனுமைதி
வகாோடுருபதண்டு.

ஒிவரிஸே வோழ்கமகாயில் கால்லூரிரு பிவத்மத
விடரு பள்ளிரு பிவம் தோஸே மககியமைோனதத .
நமனதவுகாளோல் வோழ்ந்த போபூககாக்டிய
அத்தமனத விசயஙகாகம் பள்ளிருபிவத்தில்
தோஸே கிமடககும் . கால்லூரிரு பிவம் எஸேபத
அடிருபமடக காடமமைகாகம் லசபூந்லத
இிருபதோல் மழமமையோகா அதமனத அனுபவிககா
மடியோத.

பள்ளிருபிவத்தில் எனதககாோனத
ஆபூவம்
பத்தகாஙகாளில் மைட்டும் இிந்தத . ஆனதோல்
இவபூகாளிஸே ஆபூவம் எல்லேோவறறலம்
காலேமவயோகா உள்ளத. இதஸே காோரேஷமைோகாரு
வபறலறோபூகாகககுத் தோஸே ்டுதல் சுமமையோகா
உள்ளத.
நடுத்தரவபூககா
வபறலறோபூகாள்
சம்போரிககும் பேஷவமைஸேபத உேஷவு , உமடகாள்,
தஙகுமட
வசதிகாமள விடத் தறலபோத
குூழந்மதகாளில் கால்விககுத்தோஸே வபிம்பஙகு
வசலேவளிககா லவண்டியதோகா உள்ளத. இதறகு
லமைல் குூழந்மதகாளிஸே தனித்திறமமைகாமள
வளபூககிஸேலறோம் எஸேற வபயரில் ஒவ்வவோி

நடுத்தரவபூககா
வபறலறோபூகாகம் வபரிய
வஸேமமறமய
நகாழ்த்திக
வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள்.

குூழந்மதககுரு பிடிககுமைோ ?
பிடிககாோதோ?
எஸேபதமனத விடக காறலற ஆகா லவண்டும் எஸேற
நபூருபந்தத்தில் வசலேவளிககும் வதோமகா
காேஷககில் அடஙகாோ?

ஒி பககாம் பள்ளிக்டஙகாள் காோட்டும் ஆமச
வோபூத்மதகாள். மை்றபககாம் வபறலறோபூகாளிஸே
தனதககாோனத "வகாௌனரவம்" எஸேற வபயரில் காோமசக
காரியோககும் தோஸே லதோஸேறத்தனதம் . இமவ
எல்லேோலமை
மைறற
மைோேஷவபூகாமள
,
வபறலறோபூகாமளரு பலே விதஙகாளில் போதிருப
உண்டோககாலவ வசய்கிஸேறத.

இருலபோமதய
சழ்நமலேயில்
பள்ளிக்டஙகாள் மைட்டுமைல்லே .

தனியோபூ
தனிருபட்ட

நபபூகாள் வமரககும் எமதவயல்லேோம் காோசோககா
மடியும் எஸேற காமலேயில் வல்லேவபூகாளோகாலவ
இிககிஸேறோபூகாள். வோரத்தில் இரண்டு நோட்காள் .
மைோதம் எட்டு வகுருபகாள் . காேஷககுருபோடம்
மைட்டும். ஆனதோல் வதோமகாலயோ 5000 ரபோய்.
இலத லபோலே
ஒவ்வவோி போடத்திறகும்
தனித்தனியோகா எஸே்ற வபரிய வஸேமமறலய
நடந்த வகாோண்டிிககிஸேறத.

எல்லேோவறறலம், எருலபோதம் காோசு போபூககா
மைட்டுலமை எஸேகிற சழ்நமலேயில் தோஸே இஙலகா
மைோேஷவபூகாளிஸே தனித்தகுதிகாள் எஸேபத
வசல்லேோககாோசோகா மைோறவிடுகிஸேறத.

மைகாள் படிககும் பள்ளியில் நடககும்
ஒவ்வவோஸேமறயும் அமமைதியோகா உள்வோஙகிக
வகாோள்வதண்டு.
பள்ளிககுரு வபிமமை
லவண்டும்.
விமளயோட்டு ஆசிரியிககுத்
தஸேமனத நரபித்லத ஆகா லவண்டும் . ஆனதோல்
பள்ளி வசய்ய லவண்டிய காடமமைகாலளோ, அதறகுச்

வசய்ய லவண்டிய மயறசிகாலளோ வபறலறோபூகாள்
எதிபூபோபூககாக ்டோத.

நோம் அமூழத்தச் வசல்லே லவண்டும் . நோலமை
அமூழத்த வர லவண்டும் . வசல்லம் இடஙகாள்
தரமைோகா
இிந்தோல்
அதறவகானதத்
தனிககாட்டேஷம்.
ஒவ்வவோி நமலேயிலம்
இஙலகா காோசு தோஸே லபசுகிஸேறத . காோசு தோஸே
தபூமைோனிககிஸேறத. அதிகாமைோகா லயோசித்தோல் இந்த
வோழ்கமகா அலத்தவிடும் . ஊூழல் மைட்டுலமை
நககாமைற நமறந்திிருபதோல் எதோபூத்தம் பரிந்த
எந்தரு வபறலறோபூகாகம் தஙகாள் குூழந்மதகாமளரு
பூலகிடோவோககா மயறசிருபலத இல்மலே.

'மடிந்தவமரரு படி . மயறசி எடுத்தரு படி .
ஏலதோவவோி ஏணிமயரு பிடித்தக வகாோள் .
எருபடியோவத வதோறறக வகாோள் . ஏலதோவவோி
இடத்மத அமடந்த விடு'

இஙலகா உள்ள வோழ்கமகா இதலவ தோஸே.

மைோேஷவபூகாகககு அறவுமர வசோல்பவபூகாள் ,
தஸேனதம்பிகமகா
காமதமயச்
வசோல்ூல
மைோேஷவபூகாமளத் தளர லவண்டோம் எஸே்ற
உறசோகாருபடுத்த நமனதருபவபூகாகககும் ்ட
இஙகுள்ள எதோபூத்தம் பரிந்தோலம் ஏஸே வவந்த
பண்ணில் லவமலேரு போய்ச்ச லவண்டும்
எஸேபதமனத
காித்தில்
வகாோண்லட
வவஸேறவபூகாளிஸே காமதமயரு பறற மைட்டுலமை
விலேோவோரியோகாரு லபசுகிஸேறோபூகாள் . எவிம்
லதோல்விகாமளரு பறறரு லபசுவதில்மலே
.
லதோல்விகாள் காற்றத் திம் போடஙகாமளரு பறறக
காலேந்தமரயோடல் வசய்வதில்மலே. ஏஸே?

எதறகு? எருபடி? எஸேற வோபூத்மதகாலள இஸேமறய
கால்விச்சூழூலல்
லதமவயில்லேோத
வோபூத்மதகாளோகா மைோறவிட்டத.

அவபூகாகககுரு போடம் நடத்தத் வதரியவில்மலே ?
எஸேற லகாள்விமய நோம் நமனதத்தரு போபூத்த
இிருலபோமைோ? இஸேமறய குூழந்மதகாள் இந்தக
லகாள்விமய எளிதோகா மஸே மவககிஸேறோபூகாள் .
ஆனதோல் தணிந்த எதிபூத்த நஸே்ற லகாட்பதில்மலே.
வவட்டி வவட்டி வளபூககும் லபோஸேசோய் மைரஙகாள்
லபோலேச் சிறத சிறதோகா அவபூகாமள மைோறற
நோஙகாள் வசோல்வமத மைட்டுலமை வசய் எஸேபதோனத
கீழ்ருபடிதல் நமலேமய மைட்டுலமை ஒவ்வவோி
பள்ளிக்டமம் உிவோககி மவத்தள்ளத.

எஙகாள் துட்டில் குூழந்மதகாகடஸே நடககும்
விவோதஙகாள் பள்ளிக்டம் சோபூந்த வபோத
நபூவோகாம் பறறயதோகாலவ இிககும் . பலேரிஸே
தகுதிமய அதஸே மூலேம் உிவோனத
விமளவுகாமளருபறறலய
லபசுலவோம்
.
ஒவ்வவோிவிககும் எஸேனத வசலேவோகிஸேறத ?
எஸேபதமனத வபோத விவோதமைோகா மைோறறரு
லபசுலவோம்? ஏஸே அரசோஙகாம் அரசுருபள்ளிமய
வளபூருபதில் இிந்த பிஸேவோஙகியத
எஸேபதமனத பரிய மவருபதண்டு . காோரேஷக

காோரியஙகாமளயும் அதஸே விமளவுகாமளரு பறற
மடிந்த
வமரககும் பரிய
மவககா
மயறசிருபதண்டு.

அரசு பள்ளிக்டஙகாள் லதோல்வியோனததறகு
மககியக காோரேஷஙகாள் பலேவுண்டு . ஆனதோல்
எல்லேோவறறலம் மதஸேமமையோனதத மைககாளிஸே
மைோறய வபோிளோதோரச் சூழல்.

லமைமலேநோடுகாளில் வபூககா லபதமண்டு . ந
வவள்மள. ந காிருப எஸேற இனதருபோகுபோடு
உண்டு. இந்த இரண்டுககுள் நஸே்ற விடும் .
ஆனதோல் இஙலகா சோதி, மைதம், பேஷககாோரஸே, ஏமூழ,
லகாோடீட்வரஸே, அதிகாோரம் வபறறவஸே எஸே்ற பலே
பிரிவுகாள் உண்டு. ஒவ்வவோஸே்றககும் ஒவ்வவோி
சோமலேகாள் உண்டு .
அவரவபூ அந்தந்த
சோமலேகாமள விட்டு வவளிலய பயணிககா
விிம்பவலத இல்மலே.

தனதககாோனத
அமடயோளம் எஸேபதமனத
வதோடககாத்தில் சோதி வழிலய போபூத்தவபூகாள்
இஸே்ற தோஙகாள் மவத்தள்ள பேஷம் மைற்றம்
வசதிகாள் வழிலய நரபிககா விிம்பகிஸேறோபூகாள்.

"எஸே குூழந்மத பள்ளிககுச் வசல்லேத் வதோடஙகி
விட்டோபூ" எஸேபத பூழஙகாமத.

இஸேலறோ "எஸே குூழந்மத இந்தரு பள்ளியில்
படிககிஸேறோபூ"
எஸேபலத மககியமைோகாரு
போபூககாருபடுகிஸேறத.
பள்ளி எஸேபத
வகாௌனரவத்திஸே
அமடயோளமைோகாரு
போபூககாருபடுவத எஸே்ற வதோடஙகியலதோ ?
அஸேலற அரசு பள்ளிகாமளத் தண்டோத் தஸேமமை
வவவ்லவ்ற வழிகாளில் வவளிருபடத்
வதோடஙகியத.

அதறகு லமைலம் அரலச வவளிருபமடயோகாச்
வசய்யக்டிய ஊூழல் காோரேஷமைோகா அரசுரு

பள்ளிகாளிஸே தரம் அதலேபோதோளத்திறகுச் வசல்லேத்
தவஙகியத. ஆனதோல் இஸேனதமம் அஙகாஙலகா
மூச்மசரு பிடித்தக வகாோண்டு தரத்மத
லமைம்படுத்தம் அரசுரு பள்ளிகாமள ஆதரிககா
மைனதமல்லேோத அதிகாோரவபூககாம் மைமறமகாமைோகாரு
வபறலறோபூகாமளத் தனியோபூ பள்ளிக்டஙகாள்
பககாம் தள்கவமதத் தோஸே வசய்த
வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள்.

ஒவ்வவோி இடத்திலம் ஒவ்வவோி விதமைோகாரு
போடத்திட்டம்.
காறபிககும் மமறகாளில்
லவ்றபோடுகாள்.
இதறகு லமைலேோகா
இந்த
வமைோழிமய ந படித்லத ஆகா லவண்டும் எஸேற
அரசிஸே ஆேஷவலபோககு எஸே்ற எட்டுத்
திமசகாகம் லசபூந்த மைோேஷவபூகாமளச்
லசோபூவமடயச் வசய்கிஸேறலதோ இல்மலேலயோ
வபறலறோபூகாளிஸே மைனத உமளச்சமலே இந்த அரசும்,
அதிகாோரவபூககாமம்
அதிகாருபடுத்திக
வகாோண்லடயிிககிஸேறத.

குூழந்மதகாளிஸே
போடருபத்தகாஙகாமள
,
போடத்திட்டஙகாமள வோய்ருப கிமடககும்
லபோவதல்லேோம் படித்தரு போபூருபதண்டு
.
மரண்டு லபோயுள்லளஸே . எட்டோம் வகுருபரு
போடஙகாள் நோஸே கால்லூரியில் படித்த போடஙகாள் .
எல்லேோம் சரி?

ஆனதோல் போடஙகாமள நடத்தம் ஆசிரியரிஸே தகுதி
தோலனத இஙலகா மதஸேமமையோகாரு லபசருபட
லவண்டும்?

வபரிய பள்ளிக்டம், பிரபலே பள்ளிக்டம்
எஸே்ற எந்த இடத்தில் நம் குூழந்மதகாமளக
வகாோண்டு லபோய்ச் லசபூத்தோலம் அஙகுள்ள
நபூவோகாத்திஸே தஸேமமைமயரு வபோ்றத்த , போடம்
நடத்தம் ஆசிரியபூ மவத்லத ஒி மைோேஷவரிஸே
சிறருப வவளிலய வதரியவிம் . இவபூகாளிஸே
மைலனதோநமலேமயத் வதரிந்த வகாோள்ள ஒி மமற
"ஏஸேடோ
உஙகாள் பள்ளியில் பதிதோகாத்
வதோடஙகிய சிபிஎட்சி எருபடி இிககு ?" எஸே்ற

லகாட்லடஸே.

அருலபோத தோஸே சிலே உண்மமைகாள் பரிய வந்தத.

வபறலறோபூகாள் ஆமசருபட்டுச் லசபூந்த
குூழந்மதகாள் அடுத்த விடலமை போரத்மதத் தோஙகா
மடியோமைல் மீண்டும் வமைட்ரிகுலலேசஸே
போடத்திட்டத்திறலகா வந்த வகாோடுமமைமயரு
பரிந்த வகாோள்ள மடிந்தத. தனதத குூழந்மதகாளிஸே
அறவுத் திறஸே எஸேனத ? எஸேபமதலய உேஷபூந்த
வகாோள்ள மடியோத வபறலறோபூகாள் நடத்தம்
வஸேமமறயோட்டம் இத.

சிபிஎட்சி போடத்திட்டம் எஸேபத காடினதமைல்லே .
அத வதோடபூச்சியோகாரு பயிறசியில் வகாோண்டுவர
லவண்டியத. திடீவரஸே்ற காடூலல் தள்ளி உனதககு
நச்சல் வதரிந்தோல் நந்தி வோ ? எஸே்ற வசோஸேனதோல்
நச்சலலே
வதரியோதவனிஸே
நமலே
எருபடியிிககும்? அருபடித்தோஸே இஙலகா அரசு

நடத்தம் பரிட்மசகாகம், லதபூவுகாகம் உள்ளத.

லகாோமவயில் பணிவரண்டோம் வகுருபக
காட்டேஷம் (இரண்டு விடத்திறகும் தஙகும்
விடுதிக காட்டேஷம் உட்பட ) மூஸே்ற லேட்சம்
ரபோய் எஸேபதமனதக லகாட்கும் லபோலத
திமகாருபோகா உள்ளத. அதஸே பிறகு கால்லூரி
மூஸே்ற ஆண்டுகாள் . அதஸே பிறலகா அவிககாோனத
தமற சோபூந்த படிருபகாள் . பத்தோம் வகுருப
மடித்த இயல்போனத காமலேககால்லூரி பட்டம்
வோஙகுவதறகுச் சிறருபோனத பள்ளி மைற்றம்
கால்லூரி எஸேற
வபயரில் ஒவ்வவோி
வபறலறோிம் குமறந்தபட்சம் ஆ்ற லேட்சம்
ரபோய் வசலேவழித்லத ஆகா
லவண்டிய
காட்டோயத்தில் உள்ளோபூகாள்.

ஆனதோல் இதஸே மூலேம் எஸேனத மைோதிரியோனத
லவமலேவோய்ருபகாள்
அந்த
மைோேஷவ
மைோேஷவியிககுக கிமடககும் எஸேபத எவ்வித
உத்தரவோதமம் இல்மலே எஸேபத தோஸே

இருலபோமதய நதபூசனதம்.

பத்தலேட்சம் லேஞ்சம் வகாோடுத்த மைோதம் 15000
ரபோய் லவமலேககுச் வசல்லம் ஒிவரிஸே
வோழ்கமகாககும், ஒி பட்டருபடிருப படிககா ஆ்ற
லேட்சம் ரபோய் வசலேவளிககும் ஒி
நடுத்தரவபூககாத்தினதரிஸே
வோழ்கமகாககும்
இமடலய உள்ளத தோஸே தமழ்நோட்டிஸே
உண்மமையோனத அரசியல்.

நோம் தோஸே உண்மமையோனத அரசியமலேரு லபச
விிம்பவதில்மலே.
நோம் தோஸே லபச
லவண்டியமத விட்டு லபசக்டோதவறமறத்
தோலனத இஙலகா எருலபோதம் லபசிக
வகாோண்லடயிிககிஸேலறோம்?

நோம் லபச லவண்டியமதரு பறறக வகாோஞ்சம்
லபசுலவோமைோ?

(வதோடபூந்த லபசுலவோம்............)

5. பயேஷஙகாள் காண்டறயும் போமதகாள்
லபசித் தரோ விசயஙகாளில் ஒஸே்ற குூழந்மதகாள்
வளபூருப. அத இடம் , வோழம் வோழ்கமகா ,
சழ்நமலே வபோ்றத்த மைோறக வகாோண்லட

இிககும் விசயமத.

எஸே குூழந்மதகாள் , குூழந்மதகாகடஸே பூழகும்
லதோழியபூகாள்,
குூழந்மதகாள் பயிலம்
பள்ளிக்டம், அஙகு நலேவும் தறலபோமதய
நமலேமய மவத்த ஓரளவுககு நோஸே யகிககும்
அமனதத்த விசயஙகாகம் சரியோகாலவ இிககும்
எஸே்ற வசோல்வதறகில்மலே. வசஸேமனதயில் உள்ள
சழ்நமலே திிருப்பூ வோழ்நமலேககுரு
வபோிந்திரு லபோகாோத . அலத காோமரககுடிமயச்
சுறறயுள்ள கால்விச்சூழமலே அஙகுள்ள சமூகா
வோழ்கமகா தோஸே தபூமைோனிககிஸேறத . இமதத்தோஸே
இஙகுள்ள கால்வியோளபூகாள் ஒி மைோேஷவரிஸே
அறமவ ஒி லதபூவு தபூமைோனித்த விடோத
எஸேகிறோபூகாள்.

அதிலம் நட் லபோஸேற சம்மைந்தம் இல்லேோத
போடத்திட்டஙகாளிஸே வழிலய லகாட்காருபடும்
லகாள்விககாோனத பதிமலே தனிருபட்ட பயிறசியிஸே
மூலேலமை மைோேஷவபூகாள் அணகா மடியும் . அத

நஸேமமைமய விடக வகாடுதமலேலய அதிகாம்
வகாோண்டு வந்த லசபூககும் எஸே்ற
வோதிடுகிஸேறோபூகாள்.

சமைச்சீபூக கால்வி , வமைட்ரிகுலலேசஸே கால்வி ,
வமைட்ரிகுலலேசஸே கால்வியில் தனிருபட்ட
பள்ளிகாள் தனதகவகாஸே்ற லசபூத்த மவத்தரு
போடத்திட்டம் அடஙகிய கால்வி , மைத்திய அரசு
போடத்திட்டம்,
லகாந்திரயோ
வித்தியோலேயோ
போடத்திட்டம்,
நலவோதயரு போடத்திட்டம் ,
பஸேனதோட்டு போடத் திட்டம் எஸே்ற இந்தியோ
மழககா ஏஸே இஸே்ற தமூழகாம் மழககாக கால்வி
எஸேபத எத திமச ? எத இலேககு எஸே்ற
வதரியோமைல் எஙகாஙலகாோ
மைோேஷவபூகாமள
இழத்தச் வசஸே்ற வகாோண்டிிககிஸேறத.

இத சிறருபோ? அத சிறருபோ? எஸே்ற ஒவ்வவோி
வபறலறோபூகாகம் தஙகாகமடய விமைோனதத்மத ,
லசமருமப தஙகாள் குூழந்மதகாகககாோகாரு
பந்தயககுதிமரகாளில் பேஷம் காட்டுவமதரு

லபோலேக காட்டுகிஸேறோபூகாள்.

வமைோத்தத்தில் கால்விவயஸேபத காமடச்சரககு
லபோலே மைோறயுள்ளத. இிருபவனுககு ஒி
மைோதிரியோகாவும்,
பேஷம் இல்லேோதவனுககு
லவவறோி
மைோதிரியோகாவும்
இஙலகா
கிமடககிஸேறத. போடத்திட்டத்தடஸே கால்வி
நமலேயஙகாள் வூழஙகும் பிற வசதிகாள் இஸே்ற
வபறலறோபூகாகககு மககியமைோகாத் வதரிகிஸேறத.

வணிகாமையமைோகிவிட்ட கால்விமயரு லபோலேலவ
ஒவ்வவோி மைனிதமனதயும் வணிகா ந்றவனதஙகாள்
விிம்பம் வோபூருப லபோலேலவ இஙலகா
உிவோககாருபட்டுக வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள் .
அறதல் எஸேபத பிஸேனுககுரு லபோய்ரு
பிமூழத்தல் எஸேபத மககியமைோகா மைோறயுள்ளத.

குூழந்மதகாள் லமைல் மவத்தள்ள அஸேப எஸேபத
மைோற அவபூகாளிஸே இ்றதி இலேககு இதவோகா
இிககா லவண்டும் எஸே்ற எருலபோத ஒி
வபறலறோபூ நமனதககாத் வதோடஙகினதோபூகாலளோ ?
அஸேலற குடும்பத்திஸே அடிருபமட அறம்
காோேஷோமைல் லபோய்விட்டத . நோஸே வவளிலய
போபூககும் வபறலறோபூகாள் , பூழகும் நண்பபூகாளிஸே
குடும்பம் அவபூகாளிஸே குூழந்மதகாமளக
மகாயோகம் விதம் லபோஸேற பலேவும் எஸேமனதரு
பயம்றத்தவதோகா
உள்ளத.
தமலேமமற
இமடவவளி எஸேபத ஒி பககாம் எஸேறோலம்
இயல்போனத வோழ்கமகாககுத் லதமவயோனதவறறஸே
அளவு லகாோல் படிருபடியோகா மைோறக வகாோண்லட
விவமத எஸேனதோல் உேஷபூந்த வகாோள்ள
மடிகிஸேறத.

பலேசமையம் நோம் தனித்த இிககிஸேலறோலமைோ ?
தவறோனத
போமதயில்
லபோய்க
வகாோண்டிிககிஸேலறோலமைோ
எஸே்ற நோம்
குறறவுேஷபூச்சியுடஸே லயோசிககும் அளவிறகு
வவளிருபற
சமூகாம் எஸேபத லவவறோி

போமதயில் விமரவோகாரு பயணித்தக
வகாோண்டிிககிஸேறத.
குூழந்மதகாளிஸே
ஆலரோககியம் மைோறயுள்ளத .
அவபூகாளிஸே
உேஷவுரு பூழககாஙகாள் மறறலம் மைோறவிட்டத .
லயோசிககும் திறஸே குமறந்த வோசிககும் பூழககாம்
மைோற பதயுகாத்தில் இருலபோமதய கால்விச்சூழல்
விலனதோத
போமதயில்
பயணித்தக
வகாோண்டிிககிஸேறத.

அடுத்த விடம் துட்டில் ஒிவபூ பத்தோம் வகுருப
வசல்லேரு லபோகிஸேறோபூ .
இதவமரயிலம்
மைதிருவபண்காள் குறத்த
அககாமறமய
உிவோககாோமைல் வளபூத்த வந்த எனதககு இனி
அந்த
மைதிருவபண்காள் தோஸே அவரிஸே
எதிபூகாோலேத்மதத் தபூமைோனிககாரு லபோகிஸேறத எஸேற
எண்ேஷலமை ஏரோளமைோனத அச்சத்மத இருலபோலத
உிவோககிக வகாோண்டிிககிஸேறத . லகாள்விகாள்
லகாட்டுரு பூழகிய அவபூகாளிஸே வசயல்போடுகாள்
படிருபடியோகா
மைோறறருபட்டு விகிஸேறத .
உஙகாளிடம் எதிபூபோபூருபத இத மைட்டுலமை ?
எஸே்ற திிம்பத் திிம்பரு பள்ளிகாளில்

வசோல்லேருபடும் விசயஙகாள் தோஸே அவபூகாள்
மைனததில் பதிகிஸேறத.

ஒி நோளில் அதிகாபட்ச லநரம் பள்ளியில்
இிககும் அவபூகாளிஸே குேஷோதிசியம் எஸேபத
அஙகுள்ள ஒவ்வவோி ஆசிரியபூகாளிஸே குேஷத்மத
மவத்லத உிவோகிஸேறத எஸேபதமனத எஸேனதோல்
நஸேறோகா உள்வோஙகா மடிகிஸேறத. நோம் தறலபோத
உள்ள கால்வித்சூழூலல் காறறூலல் காோணம்
குமறபோடுகாமள அவபூகாகககுரு பரிய
மவத்தோலம் லகாட்டுக வகாோள்கிஸேறோபூகாள் .
ஆனதோல் ஆசிரியபூகாள் எதிபூபோபூககும்
மைதிருவபண்காள் லபோதம் எஸேற நமலேகலகா
தள்ளருபடுவதோல் லவ்ற எதவும் இஙலகா
லதமவயில்மலே எஸேற
நமலேககு வந்த
நறகிஸேறோபூகாள்.

இஸே்ற நட் எஸேற மைித்தவககால்விககு எஸே்ற
வகாோண்டு வரருபட்ட லதபூவுககுரு பிறகு
தமூழகாத்தில் பலேதரருபட்ட குரல்காள் பலே

இடஙகாளில் இிந்த எழகிஸேறத . அத்தமனத
லபபூகாகம் நம் உரிமமை . நம் லதபூவு எஸேகிற
ஒறமறவோககியத்தில் வகாோண்டு வந்த
ந்றத்தகிஸேறோபூகாள்.

ஆனதோல் காடந்த மூஸே்ற ஐந்தோண்டுகாளோகா
மைோறறருபடோத
போடத்திட்டம் குறத்லதோ ,
தனியோபூ பள்ளிகாள் அரசு வகாோள்மகாகாமள மீற
வசூலககும் அடோவடித்தனதம் குறத்லதோ யோிம்
வோய் திறருபலத இல்மலே எஸேபத தோஸே எனதககு
ஆச்சரியமைோகா உள்ளத.

வகாோள்மகா எஸேபத எத்தமனதச் சிறருபோகா
இிந்தோலம் அதில் ஊூழல் எஸேபத சிறதளவு
இிந்தோல் ்ட அதறகுரு வபயபூ வகாோள்மகா
அல்லே. வகாோள்மள எஸேலற வபோிள் . ஆனதோல்
இஸே்ற கால்வி எஸேற வபயரோல் வகாோள்மள தோஸே
நடந்த வகாோண்டிிககிஸேறத .
அதவும்
மைோேஷவபூகாளிஸே அறவு எஸேபதமனத ஒி
வட்டத்திறகுள் மவத்த நடத்தருபடும்

வகாோள்மள.

நம்மைோல் இமதரு பறறரு லபச மடியோத .
லபசக்டியவபூகாகம் அவரவபூ தனிருபட்ட
நலேஸே வபோ்றத்லத லபசுகிஸேறோபூகாள் . காோரேஷம்
வியோபோரிகாள் லேோபத்தில் மைட்டுலமை குறயோகா
இிருபோபூகாள்.
கால்வி வியோபோரிகாளிஸே
லேோபத்திறகாோகாரு பூலகிடோவோகா மைோ்றம் வமைோத்த
வபறலறோபூகாகம் இஸேனும் சிறத காோலேத்தில்
தஙகாள் குூழந்மதகாகககாோகாத் தகுதிககு மீறச்
வசலேவழித்த அதஸே இ்றதிரு பலேமனதயும் வபற
மடியோத
லசோகாத்தில் தோஸே தஙகாள்
வோழ்கமகாமயக காழிககாரு லபோகிஸேறோபூகாள்.

காோரேஷம் தஙகாளிஸே குூழந்மதகாகககு மகாச் சிறந்த
ந்றவனதத்திஸே
லவமலே
வோய்ருப
,
வவளிநோடுகாளில் உயபூந்த சம்பளத்தில் லவமலே
வோய்ருப, சமூகாத்தில் உள்ள உயபூ பதவிகாகககு
உண்டோனத லவமலே வோய்ருப எஸேற இந்த மூஸே்ற
வகாோள்மகாகாளில் தோஸே வபிம்போலேோனத

வபறலறோபூகாள் தஙகாள் குூழந்மதகாமளத் தனியோபூ
பள்ளிக்டஙகாளில்
லசபூககிஸேறோபூகாள்
.
பள்ளிக்டக காட்டேஷம் தஙகாள் தகுதிககு
மீறயதோகா இிந்தோலம் காவமலேருபடுவதில்மலே .
இந்தச் சழ்நமலே தோஸே தறலபோத தமழ்நோட்டில்
நடந்த வகாோண்டிிககிஸேறத.

பள்ளிககாட்டேஷம், சிறருபரு பயிறசி காட்டேஷம்
எஸே்ற ஒவ்வவோி காட்டேஷமைோகாக காட்டி வளிம்
மைோேஷவ சமதோயத்தில் எதிபூகாோலேத்தில் இந்தச்
சமூகாத்தில் எத்தமனத லபபூகாகககு லவமலே
கிமடககும்?

மைத்திய,
மைோநலே
அரசோஙகாத்திஸே உயபூ
கால்விக்டஙகாளில் படிககும்
90 சதவிகித
மைோேஷவபூகாள் தஙகாளிஸே எதிபூகாோலேத்மதக
காித்தில் வகாோண்டு வவளிநோட்டுககுச் வசஸே்ற
விடுகிஸேறோபூகாள். அதிகாோரவபூககாத்திஸே உயபூநமலே
பதவிகாகககுத் லதபூவு எழதம் பத்த லேட்சம்
மைோேஷவபூகாளில் ஆயிரம் மதல் இரண்டோயிரம்

லபபூகாள்
மைட்டுலமை
விடந்லதோ்றம்
லதபூச்சியமடந்த
அந்தரு
பதவிமய
அமடகிஸேறனதபூ. இதஸே படிமை நமலேகாமள
ஒவ்வவோி லதபூவிஸே மூலேமம் காேஷககிட்டு
போபூத்தக வகாோள்ள மடியும்.

வமைோத்தத்தில் நல்லே பதவி , நல்லே சம்பளம்
எஸேகிற விதத்தில் தமழ்நோட்டில் இிந்த
வவளிலய விம் அமனதத்தத் தமற சோபூந்த
படிருபகாமளயும் காேஷககிட்டோல் அதிகாபட்சமைோகா
ஐந்த சதவிகித மைோேஷவபூகாலள லத்றவோபூகாள் .
மைறறவபூகாள் படித்த படிருபககு வதோடபூபில்லேோத
தமறகாளில்
தஙகாமள
மைோறறக
வகாோள்கிஸேறோபூகாள்.

நோஸே வோழம் திிருப்பூ லபோஸேற வதோழில்
நகாரஙகாளில் பணிபரியும் வபிம்போலேோனத

மதநமலே பட்டதோரிகாள் நமலேமமை பரிதோபமைோகா
உள்ளத. இந்த லவமலேயில் தோஸே இிருலபஸே .
இருபடித்தோஸே எஸே வோழ்கமகா இிககா லவண்டும்
எஸேற அவபூகாளிஸே மைோேஷவ கானதவு காிகிரு லபோய்
வோழ்கமகாமய நோம் வோழ்ந்தோகா லவண்டும் எஸேற
பரிதோப
நமலேககு வந்த லசபூந்த
விடுகிஸேறோபூகாள். தனியோபூ கால்லூரிகாளில் லசபூந்த
படித்த வந்தவபூகாகககு மைறவறோி மகாரு வபரிய
பிரச்சமனதயும் உள்ளத . வபறலறோபூகாள் தஙகாள்
கால்விககாோகா
வோஙகிய
வஙகிக காடஸே ,
தனியோபூகாளிடம் வபறற காடஸே எஸேற வபரிய
சுமமைமயயும் லசபூந்த சுமைககா லவண்டிய
சழ்நமலேயில் இிககிஸேறோபூகாள்.

இஙலகா எவிககும் வசோந்தத் வதோழில் ஆபூவமம்
இல்மலே. தமூழகாத்தில் அதறகாோனத சழ்நமலேயும்
மைோறக வகாோண்லட விகிஸேறத . ஒவ்வவோஸே்றம்
அரசியல்வோதிகாள், அதிகாோரவபூககாத்தினதபூ, பேஷம்
அதிகாமைோகா
மவத்திிருபவபூகாளிஸே
காட்டுருபோட்டுககுள் இிருபதோல் எவரோலம்
நமனதத்தரு போபூககா மடியோத. சி்ற வதோழில்காள்

குறத்லதோ, மைறற வதோழில்நுட்ப விசயஙகாளில்
ஆபூவம் வசலத்தி அதஸே மூலேம் லமைலலே
வந்தவிடுலவோம் எஸேற எண்ேஷலமை இல்லேோத
மைோேஷவ சமூகாத்திஸே எண்ேஷத்திலம் லநோககாத்தில்
எளிதில் பேஷககாோரஸே ஆகா லவண்டும் எஸேற
லநோககாத்மத மைட்டுலமை நம் கால்விச் சூழல்
உிவோககிக வகாோண்டிிககிஸேறத.

பேஷத்மத மவத்தக வகாோண்டு அதமனதத்
வதோடபூச்சியோகாக காோருபோறறக வகாோள்ள
லவண்டும் எஸேற எண்ேஷம் வகாோண்டவபூகாளிஸே
அதிகாோரத்திஸே கீழ் நோம் வோூழக
காடமமைருபட்டவபூகாள். நமைககு இிககும் ஒலர
வோய்ருப நம் குூழந்மதகாமள மைனத உடல் ரதியோகா
ஆலரோககியத்மத அளிருபலத மதஸேமமையோகா
இிககா லவண்டும்.

எஸே தோத்தோ எஸே அருபோ எருபடி உிருபடரு
லபோகிஸேறோபூ? எஸே்ற காவமலேருபட்டோபூ . எஸே
அருபோ நோஸே எஙலகா உிருபடரு லபோகிஸேலறஸே

எஸே்ற ஆதஙகாமைோய்ரு லபசினதோபூ
.
எஸே
தோத்தோவுககு அவபூ வோழ்ந்த சழ்நமலேயில்
அவிககாோகா எல்மலேமயத் வதோட்டோபூ . எஸே
அருபோவும் அவிககாோனத எல்மலேமயத் வதோட
மடிந்தத. காோரேஷம் வோழம் வமரககும்
அவபூகாகககு
அவபூகாளிஸே
உடல்
ஆலரோககியமம், எமதயும் எதிபூ வகாோண்டு
வோழம் மைனத ஆலரோககியமம் மகா வகாோடுத்தத .
நோனும்
அருபடித்தோஸே
வோழ்ந்த
வகாோண்டிிககிஸேலறஸே. எஸே குூழந்மதகாகககும்
அமதலய காற்றக வகாோடுககா விிம்பகிஸேலறஸே .
அருபடித்தோஸே காற்றக வகாோடுத்தம் விகிஸேலறஸே.

அவபூகாள்
வோழம்
சழ்நமலேமயக
மகாகவகாோண்டு அவபூகாள் சிறருபோகாலவ வோழ்ந்த
விடுவோபூகாள் எஸேற நம்பிகமகா எந்நோகம்
எனதககுண்டு. லபோட்டி நமறந்த உலேகில்
லபோட்டிகாளோல்
மைட்டுலமை
வளபூந்த
வகாோண்டிிககும் உலேகில் நோம் வவல்லே
லவண்டுவமைஸேறோல் நமைககாோனத ஆலரோககியம்
மதஸேமமையோகாத் லதமவருபடுகிஸேறத .
நம்

குூழந்மதகாளிஸே உடல் மைனத ஆலரோககியத்தில்
காவனதம்
வகாோள்லவோம் .
மைறறவறமற
அவபூகாகககு அவபூகாள் வோழம் சழ்நமலேயில்
வபறக்டிய அனுபவஙகாள் வழி நடத்தம் . வழி
காோட்டும்.

(மற்றம்)

(பகுதி - இரண்டு -- 50
வயதினிலலே)
(ஐம்பத வயமதக காடந்த வசஸேறவபூகாகககும்
காடந்த வரத் தயோரோகா இிருபவபூகாகககும்)

50 வயதினிலலே - 1
"நஙகா எருபடிச் சோபூ மடிவு வசய்ய மடியும் ?
ஐம்பத வயசோச்சுஸேனதோ சு்றசு்றருபோ லவமலே
வசய்ய மடியோவதஸே்ற?"

எஸே மஸேனதோல் அமைபூந்திிந்தவபூ மூச்சு விடோமைல்

லபசிக வகாோண்டிிந்தோபூ.

சிலே மைோதஙகாகககு மஸேப நோஸே பணியில்
இிககும் ந்றவனதத்தில் லநபூமகாத் லதபூவு நடந்த
வகாோண்டிிந்தத. பல்லவ்ற தமறககுரு பலே
நபபூகாள் வந்த வகாோண்லடயிிந்தனதபூ . பலே
மகாஙகாள்.
பலே
லபச்சுகாள்.
பலேவிதமைோனத
எதிபூபோபூருபகாள். ந்றவனதம் அறவு்றத்தி இிந்த
அடிருபமட விசயஙகாமள மவத்தக வகாோண்டு
ஆடு பூல ஆட்டம் ஆட லவண்டும்.

சுிககாமைோகாச் வசோல்லேரு லபோனதோல் குமறவோனத
சம்பளத்தில் அதிகா உமூழருபககுத் தயோரோகா
இிருபவபூகாமளக காண்டறய லவண்டும்.

இத லபோஸேற லநபூமகாத்லதபூவில் நச்சயம்
ஒஸேமறரு போபூககா மடியும். நகாழ்காோலே இமளஞபூ
சமூகாத்திஸே
வமைோத்த
அவலேத்மதயும்
விகிஸேறவபூகாள் மூலேம் காண்டறய மடியும் .

கால்லூரி மடித்த வவளிலய வந்தவபூகாள்
வதோடஙகி அ்றபத வயத வமரககும்
உள்ளவபூகாள் இஸேனதமம் லவமலே லதடிக
வகாோண்டிிருபமதரு போபூககா மடியும்.

இருலபோத
எஸேனுடஸே
லபசிக
வகாோண்டிிந்தவரிஸே வோபூத்மதகாள் நமைககு
மககியம்?

"எஙகாமளரு லபோஸேற அனுபவசோூலகாள் இந்த
உலேகாத்திறகுத் லதமவயில்மலேயோ ?"
எஸே்ற
வசோல்ூலவிட்டு எஸேமனதரு போபூத்தோபூ.

லநபூமகாத் லதபூவில் காமடசி நபரோகா அவபூ
உள்லள வந்தோபூ . லதோறறமம், லபச்சும் அவரிஸே
மதிபூச்சிமய உேஷபூத்தியத.

அவரிஸே வயத

51 காடந்த சிலே மைோதஙகாள்

ஆகியிிந்தத.
ஆனதோல் வோபூத்மதகாளில்
இமளஞனிஸே லவகாம் இிந்தத . அவபூ லபசிய
ஐந்த நமடத்திலம் நோஸே கு்றககிடலவ இல்மலே.
அமமைதியோகாலவ லகாட்டுக வகாோண்டிிந்லதஸே.

ந்றவனதம் எதிபூபோபூத்த திறமமைகாள் அவரிடம்
அதிகாமைோகாலவ இிந்தத .
ஆனதோல் அலத
அளவுககுக
லகாோபமம்
ஆதஙகாமம்
வகாோருபளித்த.
ஒவ்வவோி இடஙகாளிலம்
அவமரரு பறககாணித்த வூலயிஸே லவதமனதகாள்
அவபூ வோபூத்மதகாளில் சினதமைோகாச் சீறயத.

நோஸே எருலபோதம் லபோலே "இ்றதிகாட்ட லதபூவுககு
உஙகாமள அமூழருபோபூகாள் " எஸே்ற வசோல்ூல
அனுருபி மவத்லதஸே.

அடுத்த சிலே
நோட்காள் அவபூ லபசிய
ஒவ்வவோஸே்றம் எஸே மைனததில் திிம்பத் திிம்ப
ஒூலத்தக வகாோண்லடயிிந்தத . ஐம்பத வயத

எஸேபத வதோழில் உலேகாத்தில் ஒதககாருபட
லவண்டிய
வயதோ?
வோழ்கமகாயில்
ஒதஙகியிிககா லவண்டிய வயதோ? இஸேனும் இத
லபோஸேற பலே லகாள்விகாள் எஸேனுள் எழந்த
வகாோண்லடயிிந்தத.

காோரேஷம் எஸே வயமத ஒறறய நபபூகாளிஸே
வோழ்கமகாமய
அதிகாம்
காவனித்தக
வகாோண்டிிருபதோல் ஐம்பத வயத குறத்த
அதிகாம் லயோசிககா லவண்டியதோகா உள்ளத.

விவசோயம் சோபூந்த லவமலேகாகம் , அதறகு
உதவக்டியதோகா இிந்த தமேஷ லவமலேகாகம்
சமூகா மைோறறத்தில் காோேஷோமைல் லபோய்விட்டத .
மைககாள் வதோமகா வபிகாவில்மலே . பிதஙகி
எல்மலேமயத்தோண்டி வவளிலய வந்த விட்டத .
கிரோமைஙகாளிஸே மகாம் மைோறவிட்டத . மைோறோத
இடஙகாமள அரசோஙகாலமை ்்ற லபோட்டுக
வகாோள்மகா ரதியோகா மைோறறக வகாோண்டிிககிறத .
தனி மைனிதபூகாளிஸே வோழ்கமகாயும் வநல்ூலககாோய்

லபோலேச் சிதறக கிடககிஸேறத. ஏலதோவவோி ஊபூ.
ஏவதோவவோி
இடவமைனத
உலேகாலமை
சுிஙகிவிட்டத.

தறலபோத ஐம்பத வயமதத் வதோட்டவபூகாள்
பிறந்த லபோத இிந்த ஜனதத்வதோமகா எஸேபத
அருபடிலய இரட்டிருபோகா
மைோறயுள்ளத .
உிவோனத,
உிவோககாருபட்ட
லவமலே
வோய்ருபகாள் எஸேபத லவவறோி தளத்திறகுச்
வசஸே்ற விட்டத.

விிம்பிய வோழ்கமகா கிமடககாோதவபூகாகம் ,
விிருபமல்லேோமைலலே வோழம் வோழ்கமகாமய
வோழ்பவபூகாகம் தோஸே இஙலகா அதிகாம்.

ஆட்காள் லதமவயில்மலே . எந்திரஙகாள் லபோதம்
எஸேற சூழூலல் உிவோனத தமலேகீழ் மைோறறஙகாள்
சமூகா விதிகாமளலய பரட்டிரு லபோட்டு விட்டத .
இஙகுத் தோஸே வளபூச்சியும் அதறகுரு பிஸேனதோல்

உள்ள மைனதஙகாளிஸே துழ்ச்சியும் வதோடஙகியத.

அரசு லவமலேகாள் , அரசு சோபூந்த லவமலேகாள் ,
மமறருபடுத்தருபட்ட வபரிய தனியோபூகாள்
ந்றவனதஙகாள், இதமனதச் சோபூந்த வசயல்படும்
தமேஷ ந்றவனதஙகாள் தோண்டி மீதி இிருபத
சி்ற, கு்ற வதோழில்காள் மைட்டுலமை . சுய
வபோிளோதோரக காோவு வகாோடுககாருபட்டு விட்டத .
தஸே சுயத்மதலய இூழந்த சுகாமைோய் வோழ்வத
எருபடி?
எஸேபலத இஙலகா மககியமைோகா
மைோறயுள்ளத.

இஙலகாயிிந்த
தோஸே
பிரச்சமனத
வதோடஙகுகிஸேறத.
அந்தரு பிரச்சமனத
விட்ரபமைோகா எடுத்த நறபத அவரவபூ ஐம்பத
வயதில் தோஸே வதரியத் வதோடஙகுகிஸேறத.

அரசு சோபூந்த ந்றவனதஙகாளில் அ்றபத வயதககு
அிலகா வந்தவபூகாமளச் சகாலே மைரியோமதயுடஸே

அனுருபி மவககிஸேறோபூகாள் .
அவரவபூ
சம்பளத்தில் பிடித்த மவத்தள்ள போககித்
வதோமகாமயக வகாோடுத்த "இனி உஸே வசோந்த
வோழ்கமகாமய வோழ்ந்த வகாோள் " எஸேபத
லபோஸே்ற வழியனுருபி மவககிஸேறோபூகாள்.

ஆனதோல்
தனியோபூ
ந்றவனதஙகாளில்
பணிபரிபவபூகாளிஸே காதி ? மமறருபடுத்தருபட்டு
இிககும் தனியோபூ ந்றவனதஙகாள் எஸேபத லவ்ற .
சி்ற, கு்ற வதோழிறசோமலேகாளிஸே நபூவோகா
அமமைருப எஸேபத லவ்ற . சகமகா லபோலேரு
பிழியருபட்டு ஒவ்வவோி காோலேகாட்டத்திலம்
மைனிதபூகாள்
குருமபயோகா
வவளிலய
எறயருபடுகிஸேறோபூகாள்.

இருபடிவயோி
நமலேதோஸே
ஆமடத்தமறயும்.

ஆயத்த

ஆயத்த

ஆமடத்தமறயில் லதமவருபடும்

ஒவ்வவோி பணியிடஙகாகககும் லதமவருபடும்
தகுதிமய குறருபிட்டு வயமதயும் குறருபிடும்
பூழககாம் உண்டு. அதிகா பட்சம் நோறபத வயதககு
லமைல் லவண்டோம் எஸே்ற குறருபிடுவோபூகாள் . சிலே
விதிவிலேககுள் உண்டு . ஆனதோல் ந்றவனதஙகாள்
உிவோககியுள்ள வபோத விதிகாள் மைோ்றவதில்மலே.

இந்த இடத்தில் தோஸே நோஸே வோழம் சமூகாத்திஸே
நகாழ்காோலேரு லபோககிஸே வகாோடுமமைகாகம்
வகாோடூரஙகாமளயும் எஸேனதோல் பரிந்த வகாோள்ள
மடிந்தத.

ஒிவரிஸே இளமமைரு பிவம் எருலபோத
மடிகிஸேறத? நோறபதோ? ஐம்பதோ? ஏலதனும்
வமரயமற உண்டோ?

வோழம் லபோத குறருபிட்ட காோலேத்திறகுள்
எல்லலேோரோலம் தஙகாள் வோழ்கமகாச் வசலேவுகாமள
மீறச் லசமககா மடிவதில்மலே . அவரவபூ

அடிருபமட வோழ்கமகா வோழ்விறலகா
சம்போரிககும் பேஷம் சரியோகா இிககும்பட்சத்தில்
லசமருப எஸேபத இஸேமறய காோலேகாட்டத்தில்
சவோலேோகாலவ உள்ளத?

தஙகாள் ஓய்வு காோலேத்திறவகானதச் லசமககா மடியோத
பேஷரு பிரச்சமனதகாளிஸே காோரேஷமைோகா மீதி
காோலேமம் உமூழத்தத் தோஸே வோழ்ந்தோகா லவண்டிய
காட்டோயத்தில் இிருபவபூகாள் எதிபூவகாோள்கம்
சிககால்காமள மழமமையோகா எழதிரு பரிந்த
மவத்த விட மடியோத . அதவவோி நரகா
வோழ்கமகாயிஸே வதோடககாம்.

வயதிஸே காோரேஷமைோகாத் திறமமை இிந்தோலம்
மைதிருப இிககாோத . மைதிருப இிந்தோலம்
ஆலரோககியம் ஒத்தமூழககாோத.

இிபத மதல் இிபத்மதந்த வயதிறகுள் தமற
சோபூந்த கால்வித்திறமமைமய மவத்தக குறருபிட்ட
சிலேிககுத் தோஸே வதோழில் வோழ்கமகாயிஸே
வதோடககாருபள்ளி கிமடத்த ஏறறரு போமத
வதோடஙகுகிஸேறத.
படிருபடியோகா
வளபூகிஸேறோபூகாள்.
வதோடபூந்த திிமைேஷம் ,
லசமருப,
விிம்பிய
துடு வசதிகாள்
அமமைகிஸேறத.

குூழந்மதகாளிஸே கால்வியும் அவபூகாளிஸே
வோழ்கமகாககுத்
லதமவருபடுகிஸேற
போமதமயயும் உிவோககா
மடிகிஸேறத .
வழிகாோட்டியோகா இிந்த வசயல்பட மடிகிஸேறத.
இந்த நமலேககு விம் லபோலத ஏறககுமறய
ஐம்பத வயதககு அிலகா வோழ்கமகா வந்த
நறகும்.

ஆனதோல் இஙலகா எல்லலேோிககும் இந்த
வோழ்கமகா அமமைவதில்மலே . கால்வி வோழ்கமகா
மடிந்த அடுத்த ஐந்த விடஙகாளில் சரியோனத

போமத அமமையோதவபூகாகககும் , அமமைத்தக
வகாோள்ள
மடியோதவபூகாகககும் காமடசி
வமரககும் நத்தமம் பிரச்சமனத தோஸே
.
எதிபூகாோலேம்
எஸேபத
எருலபோதம்
லகாள்விககுறயோகாலவ இிககிறத . இதலவ
சமூகாத்தில் லகாூலருபோபூமவயில் வகாோண்டு வந்த
ந்றத்தகிஸேறத.

ஐம்பத வயதககு அிலகா வந்தவபூகாகம் , காடந்த
வசஸே்ற வகாோண்டு இிருபவபூகாளிஸே வோழ்கமகா
எருபடியுள்ளத?அவபூகாளிஸே
மைனதநமலே
,
வோழ்நமலே அவபூகாள் தினதந்லதோ்றம் சந்திககும்
சழ்நமலேகாள் எருபடி உள்ளத?

தனி மைனித வோழ்கமகாயில் வபோிளோதோரரு பலேம்
எஸேபத
மககியமைோனதத
.
இதலவ
மதஸேமமையோனதத. ஆனதோல் இதிலம் சிலே
ஆச்சரியஙகாள் உண்டு. பேஷம் எஸேற மைோயமைோமனத
தரத்திக வகாோண்டு தஸே வோழ்கமகாயில் லதடிக
வகாோண்டு இிருபவபூகாகம் ,
லதமவயோனத

பேஷத்மதச் லசபூத்த அதமனதக காோருபோறறக
வகாோள்வத மைட்டுலமை வோழ்கமகா எஸேபதோகா
வோழ்ந்த வகாோண்டிிருபவபூகாமளயும் போபூககும்
லபோத பலே லகாள்விகாள் எஸேனுள் எழகிஸேறத.

காடந்த சிலே மைோதஙகாளோகாரு பலே தளஙகாளில்
இிந்த அவரவபூ வோழ்கமகாயிஸே வோயிலேோகாக
காவனிககும் ஆபூவம் வந்தத .
உறவுகாள்,
நண்பபூகாள் எஸே்ற வதோடஙகி நோஸே தினதந்லதோ்றம்
சந்திககும் வதோழிலேோள வபூககாம் வமரககும்
பலேமரயும்
போபூத்லதஸே .
லபசிலனதஸே.
பலேவறமறயும் உள்வோஙகிக வகாோண்லடஸே.

அடிருபமட
வசதிகாகககுரு
பிரச்சமனதயில்லேோமைல் வோழ்பவபூகாள் வதோடஙகி
அஸேறோட
வோழ்கமகாயில் அல்லேோடிக
வகாோண்டிிருபவபூகாள் வோழம் விதஙகாமள அலேசி
ஆரோய மடிந்தத.

உடல்நலேம், மைனதநலேம், மைோ்றம் சிந்தமனத
மைோறறஙகாள்,
ஆலரோககியம்
இமவ
எல்லேோவறமறயும் காேஷககில் எடுத்தக வகாோண்டு
ஆரோய்ந்த லபோத சிலே ஆச்சரியஙகாகம் பலே
அதிபூச்சிகாகம் கிமடத்த .
குடும்பமம்,
சுறறயுள்ள சமூகாமம் வகாோடுககும் அழத்த
விதிகாள் தறலபோமதய சமூகாச் சூழூலல் எந்த
அளவுககு ஐம்பத வயதில் இிருபவபூகாமளரு
போதிககிஸேறத?
அவபூகாளிஸே வோழ்கமகா
எருபடிவயல்லேோம் அமலேககாழிககாருபடுகிஸேறத ?
வோழ்வுககும் சோவுககும் உண்டோனத வமைல்ூலய
லகாோட்டில் அவபூகாள் பயேஷம் வசய்யும்
வித்மதகாமளரு பரிந்த வகாோள்ள மடிந்தத.

வபோிளோதோர ரதியில் வளபூந்த நோடுகாளில் ்ட
மதிலயோபூகாகககு அரசோஙகா போதகாோருப இிந்த
லபோதிலம் அவபூகாள் மைனத , உடல் ரதியோகா
அமடயும் தஸேபஙகாள் காேஷககில் அடஙகாோ .
ஆனதோல் வளபூந்த வகாோண்டிிககும் நோடுகாளில்
கால்லூரி மடித்த வவளிலய வந்த பிறகு தஸேமனத
நமலேந்றத்திக வகாோள்ள
மயறசிககும்

ஒவ்வவோி
ஆண்
,
வபண்ணிஸே
வசயல்போட்டிலம் வவளிலய வதரியோத இரத்தக
காசிவு காட்டோயம் இிககும்.

ஆனதோல் இந்தியோவில் மதிலயோபூகாள்
,
மைோற்றத்திறனதோளிகாள், திிநஙமகாகாள், மைனதநலேம்
குஸேறயவபூகாள் லபோஸேற வமகாயில் விம்
அத்தமனதலபபூகாகம் இஙலகா எந்நோகம்
நம்மைதியோகா வோூழ மடியோத சழ்நமலேமயத்
தோஸே இந்தச் சமூகாம் உிவோககியுள்ளத.

இதமனதயும் தோண்டி தஸேமனத நமலே ந்றத்திக
வகாோண்டவபூகாள் சந்திககும் ஐம்பத வயத
பிரச்சமனதகாள் ஏரோளம்.

ஐம்பத வயவதஸேபத வவ்றம் வயதல்லே . நோம்
அதவமரயிலம் சரியோனத லநரத்தில் எடுககாோத
மடிவுகாள் தந்த பரிசு . தஸே வகாோள்மகாகாள் தோஸே
வபரித எஸே்ற தஸேமைோனதத்மதக காமடருபிடித்த

பிடிவோதம் தந்த வவகுமைோனதம் . மைமனதவி ஒி
பககாம். வளிம் குூழந்மதகாள் மை்றபககாம் எனத
அவபூகாளிஸே லதமவகாள் திம் அழத்தம் எஸே்ற
வமைோத்தமைோகா நம்மமை மூழ்காடித்த நமைககுள்
உிவோகும் ரசோயனத மைோறறஙகாளில் தோஸே பதிய
சிந்தமனதகாள் உிவோகிஸேறத .
காமடபிடித்த
வகாோள்மகாகாள் காோறறல் காலேந்த விடுகிஸேறத .
காோணம் காோட்சிகாளில் அதவமரயிலம் போபூத்த
போபூமவகாளிஸே எண்ேஷமம் மைோ்றகிஸேறத . நோம்
விிம்பிய அமனதத்தம் வதோடபூப எல்மலேககு
வவளிலய லபோய் விடுகிஸேறத . விிம்போத
அமனதத்தம் நம் லதோளில் வந்த அமைபூந்த
விடுகிஸேறத.

வமைோத்தமைோகா வோழம் சமூகாத்திஸே சரோசரி
பிரதிபூலருபோகா
நோமம்
மைோறத்
வதோடஙகுகிஸேலறோம்.

இதவமரயிலம் இந்தச் சமூகாத்தடஸே எருபடி
வோழ்ந்லதோம்? எஸேபதறகு இந்தச் சமூகாம் திம்

லகாள்வித்தோமள அருலபோத தோஸே வோசிககாத்
வதோடஙகுகிஸேலறோம். சிலேிககு மதிலயோபூ
கால்வித்திட்டம் லபோஸே்ற லதோஸேறலேோம். பலேிககு
மதிபூந்த ஞோனதத்திறகுரு பிறகு உிவோகும்
வவறறயிஸே வதோடககாரு போமதயோகாவும்
மைோறலேோம்.

இந்த வயதில் குமறந்தபட்சம் ஆலரோககியம்
சிறருபோகா இிந்தோல் அதலவ வபரிய வரமைோகா
இிககும். காோரேஷம் அதவமரயிலம் காற்ற
மவத்திிந்த பூழககாஙகாள், விட மடியோத
வகாோள்மகாகாள்,
நரோமச கானதவுகாள் எனத
ஒவ்வவோஸே்றம் பலேிககும் மகாத்திஸே வழியோகாத்
வதரியும்.
சிலேிககு அவரவபூ உடல்
ஆலரோககியத்திஸே வோயிலேோகாத் வதரியும்.

இந்த வயதில் வோழ்ந்த வகாோண்டிிருபவபூகாள்
இத லபோஸேற சழ்நமலேகாமள எருபடிக மகாயோள
லவண்டும் எஸேபதமனத பலேவிதஙகாளில் லயோசித்த
லபோத இந்தத் வதோடமர எழத லவண்டும் எஸே்ற

லதோஸேறயத.

ஐம்பத வயவதஸேபத சோதிககா மடியோத வயதோ ?
இல்மலே வோழ்நோள் ஆமசயிஸே மடிவோ?

வதோடபூலவோம்............
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ஒவ்வவோி நோகம் படுகமகாயில் படுத்தவுடஸே
பத்த நமடஙகாளில் தககாத்தில் அமழ்ந்த விட
மடிகிஸேறதோ? உயிபூ ஆத்மைோ அந்தரத்தில்
வசஸே்றவிட உடல் மைட்டும் வவளியுலேகாத்
வதோடபூபிஸேற உேஷபூவிஸேற உள்கம் பறமம்
ஒஸே்றம் அறயோத ஓய்வவடுககா மடிகிஸேறதோ ?
ஆழ்ந்த உறககாத்திஸே மடிவில் அதிகாோமலேயில்
இயல்போகாலவ குறருபிட்ட லநரத்தில் எூழ
மடிகிஸேறதோ?
உஙகாளிஸே உண்மமையோனத

ஆலரோககியத்மத உடல் காழிவுகாள் சிககாூலஸேற
நகாபூவமத மவத்த காண்டு வகாோள்ள
மடிகிஸேறதோ?.

அதிகாோமலே லவமளயில் ஆள் ஆரவமல்லேோ
சோமலேயில் சிஙகாம் லபோலேக காம்பரமைோகா நடககா
மடிகிஸேறதோ? மகா துசி நடககும் லபோத உடல்
போகாஙகாள் வூலயில்லேோமைல் இிககிஸேறதோ ?
நடககும் லபோத உஙகாளோல் சுறறயுள்ளமத ரசிககா
மடிந்தள்ளதோ?

இமர லதடிச் வசல்லம் பறமவகாமளரு போபூத்த
உஙகாகககுரு பத்தேஷபூச்சி கிமடத்தள்ளதோ ?
சோமலேலயோர மைரஙகாளில் ்ட்டமைோகா வசிககும்
பறமவகாளிஸே இமரச்சமலே ரசமனதயுடஸே நஸே்ற
காவனித்ததண்டோ? போபூககும் ஒவ்வவோஸேமறயும்
விலேகி நஸே்ற போபூககும் பூழககாம்
உிவோகியுள்ளதோ?
சோமலேயில் போபூககும்
துடுகாள், வோகானதஙகாள் எஸே ஒவ்வவோஸே்றம்
உஙகாகககுள் உேஷபூத்தம் ஏறறத்தோழ்வுகாமள

இயல்போகா எடுத்தக வகாோள்கம் எண்ேஷம்
உிவோகியுள்ளதோ?

போபூமவயில் படுகிஸேற ஒவ்வவோஸே்றம் எந்தரு
போதிருமபயும் உஙகாகககுள் உிவோககாோமைல்
இிககும் அளவிறகு உஙகாள் வோழ்கமகாயிஸே
நமலே குறத்த உண்மமையோனத பரிதமலே மைனதம்
வபற்றள்ளதோ? நோள் லதோ்றம் உமூழககும்
உமூழருபிறகும் கிமடககாோத
பலேனுககும்
உண்டோனத சமூகா விதிகாள் வசோல்லம் போடத்மதக
காற்றக
வகாோள்கம்
பககுவத்மத
அமடந்தள்ளீபூகாளோ?

வதோழில் உலேகாத்திறகுத் லதமவருபடோத
லநபூமமைமயக காட்டிக வகாோண்டு வோழம் லபோத
உிவோகும்,
உிவோககாருபடும் அரசியமலே
அஙகுலேம் அஙகுலேமைோகாரு பிரித்தரு போபூககும்
அளவுககு உஙகாகககு நஙகாலள குிவோகா
மைோறயிிககிஸேறீபூகாளோ?

நமடபயிறசி மடிந்த துட்டுககுள் உள்லள
நுமூழயும் லபோத லநரம் மைறந்த தஙகும்
மைமனதவி, குூழந்மதகாமள அவபூகாள் நமலேயில்
நஸே்ற ரசிககா மடிந்தள்ளதோ? மதல் நோள் இரவு
குூழந்மதகாள் படித்த பத்தகாஙகாள் அஙவகாோஸே்றம்
இஙவகாோஸே்றமைோய்ச் சிதறக கிடககா அமதத்
தோண்டிச்
வசஸே்ற
லகாோபருபடோமைல்
சிதறககிடககும் மைறறவறமறயும் குறருபிட்ட
இடஙகாளில் அமமைதியோய் அடுககி மவத்த
விட்டு வோய் விட்டுச் சிரிககா மடிந்தள்ளதோ?

அலவலேகாத்திறகுச் வசல்லம் அவசரத்தில்
மைமனதவி வசோல்லம் மதல் நோள்
பிரச்சமனதகாமளத் வதோடிம் லபோட்டுத்
வதோடஙகும்
சமையத்தில்
அதமனத
நமகாச்சுமவயோகா எடுத்தக வகாோண்டு ரசமனதத்
தமலேவமனதயோய் வோழ்ந்ததண்டோ ? அலவலேகா
அரசியமலே அஙலகாலய விட்டு விட்டுரு பிடித்த
போடமலே உரககாச் வசோல்ூலக வகாோண்லட உலேகாம்
பிறந்தத எனதககாோகா ? எஸே்ற துட்டுககு விம்
பூழககாம் உண்டோ?

அஸேறோடம் உிவோகும் அழத்தஙகாள்
அமனதத்மதயும் பிரித்த மவத்த மைழஙகாோத
சிந்தமனதமயரு வபறறதண்டோ?

வோழ்கமகாயில் வோசிருமபத் வதோமலேககாோமைல்
இிந்ததண்டோ? வோசிககும் ஒவ்வவோஸேறலம்
எழதியவரிஸே வபயமரத் தோண்டி எழதிய
விதத்மத மைட்டுலமை எடுத்தக வகாோண்டு உள்லள
ஆரோய்ந்த போபூத்ததண்டோ ?
லபோககுவரத்த
வநரிசூலல் நசுஙகிச் வசஸேறோலம் அமமைதியோனத
காோட்டில் இிககும் அமமைதிமய மைனதம் வபற்ற
அவசர மைனிதபூகாமள ஆச்சரியமைோகாரு போபூககும்
மைலனதோநமலேமயரு வபறறதண்டோ ? சுறறயுள்ள
அமனதவிம் லமைோசம் . இதவவோி குருமப
வோழ்கமகா எஸேற உேஷபூதமலே விட்டு வவளிலய
வந்ததண்டோ?

இமவவயல்லேோம் உஙகாளிஸே அஸேறோட
வோழ்கமகாயில் நடந்த வகாோண்டிிந்தோல் நச்சயம்
பககுவம் எஸேற நமலேமய எட்டியிிருபபூகாள்.

பேஷம் லதமவ எஸேபதறகும் பேஷம் மைட்டும் தோஸே
லதமவ எஸேபதறகும் உண்டோனத வித்தியோசத்மத
நஙகாள் வோழ்ந்த வோழ்கமகா உஙகாகககுக காற்றக
வகாோடுத்தள்ளத எஸே்ற அபூத்தம் . உஙகாள்
ஆலரோககியத்திறகு வவளிலய உள்ள எந்த
மைிந்தகாகம் லதமவயில்மலே .
நஙகாலள
மைித்தவரோகா இிககாக்டிய வோய்ருபள்ளவரோகா
இிருபபூகாள்.

நச்சயம் உஙகாள் குடும்ப வோழ்கமகா அமமைதியோகா
இிககும். பேஷத்மதத்தோண்டி உஙகாகககாோனத
உலேகாத்தில் நஙகாள் உண்மமையோகா வோழ்ந்த
வகாோண்டிிககிஸேறீபூகாள் எஸே்ற அபூத்தம் . காடவுள்
எஸேற வோபூத்மதமயத் தர மவத்த உஙகாள்
உள்ளத்மதலய லகாோவிலேோகா மைோறறயுள்ளீபூகாள்
எஸே்ற அபூத்தம்.

உஙகாள் வயத ஐம்பதோகா
இிககாலேோம் .
இதமனதயும் தோண்டி காடந்த வந்த வகாோண்டு
இிருபவரோகா
இிககாலேோம்.
ஆஸேமீகா

எண்ேஷஙகாள் எஸேமனத வழி நடத்தகிஸேறத எஸேற
நம்பிகமகாயுள்ளவரோகா இிககாலேோம். இல்மலே
அமதயும் மீற நோஸே வளபூத்தக வகாோண்டுள்ள
எண்ேஷஙகாளிஸே வூலமமைலய எஸேமனத
வழிகாோட்டும் குிவோகா
உள்ளத எஸே்ற
லயோசிககாத் வதரிந்தவரோகாவும் இிககாலேோம் .
இஙகு எல்லேோலமை மககியம்
.
ஆனதோல்
எல்லேோவறமறயும் விட எண்ேஷஙகாள் மககியம் .
நம் எண்ேஷஙகாள் தோஸே நம் வோழ்கமகா எஸே்ற
உேஷபூவத மகா மககியம்.

எண்ேஷஙகாகககுத் தனிககுேஷம் உண்டு
.
எந்நோகம் நடித்தக வகாோண்லடயிிககா மடியோத.
நடித்தோலம் ஏலதோவவோி சமையத்தில் காோட்டிக
வகாோடுத்த விடும் . எதஸே அடிருபமடயில்
நம்மமைக காவனிககிஸேறோபூகாள் எஸேபதமனத
அவபூகாமள அறயோமைல் காோட்டிக வகாோடுத்த
விடும்.

நம்மடம் அளவு காடந்த பேஷம் இிககிஸேறத

எஸேபமதக வகாௌனரவமைோகா எடுத்தக வகாோண்டு
வோழ்பவபூகாகம் தஙகாமளத் தனித்தவோகா மைோறறக
வகாோள்கிஸேறோபூகாள். தோம் லசபூககா மடியோத
பேஷத்மத நமனதத்தக வகாோண்லட பலேரிடமிந்த
ஒதஙகி வோூழ
நமனதருபவபூகாகம் தவு
லபோலேத்தோஸே தஙகாள் வோழ்கமகாமய மைோறறக
வகாோள்கிஸேறோபூகாள்.
இரண்டு லபபூகாகம்
தஙகாகககாோனத
வோழ்கமகாமயக காமடசி
வமரககும் வோூழ மடியோதவபூகாள்.

மைறற அமனதத்மதயும் விடரு பேஷம் அளவு
காடந்த தஸேனதம்பிகமகாமயத் தரவல்லேத . அந்த
நம்பிகமகா வசலத்தம் போமத தோஸே
லகாள்விககுரியத.

பேஷத்மத மைட்டுலமை தகுதியோகா நமனதத்தக
வகாோள்பவபூகாளிஸே மைனதவூலமமை எஸேபத
ஏலதோவவோி சமையத்தில் இறககாரு போமதயில்
இறககி விடும் . அத பேஷம் சோபூந்ததோகா
இிககாலேோம் அல்லேத அவபூகாளிஸே ஆலரோககியம்

சோபூந்ததோகா
இிககாக்டும்.
இதமனத
உேஷபூபவபூகாள்
குமறவு .
இவறமற
உேஷபூந்தவபூகாகககு இஙலகா எல்லேோலமை
லவடிகமகாயோகா
மைோறவிடும்.
லவடிகமகாயோளனதோகா வோூழத் வதரிந்தவனுககு
வவயில், மைமூழக காோலேம் எஸேபத எல்லேோலமை
ஒஸே்ற தோஸே.

எதோபூத்தத்மத ஏற்றக வகாோள்ளரு பூழகியிிருபிஸே
நச்சயம் எந்தக காதவும் மடியிிககாோத
.
ஏலதோவவோி வமகாயில் திறந்லத தோஸே திம் .
சழ்நமலேயும் மைோறலேோம் .
வபோ்றத்திிககா
லவண்டிய நமலே உிவோகாலேோம். அதவமரயிலம்
வோஙகிய காடனும், இனி வோஙகா லவண்டிய
காடனும் போடஙகாள் நடத்தலேோம்.

அடுத்த மைோதம் லவமலேயில்மலேலய ? மைோத
சம்பளம் இல்லேோவிட்டோல் எருபடிச் சமைோளிககாரு
லபோகிஸேலறோம் எஸேற அழத்தம் உஙகாள்
அமசத்தரு போபூத்தோலம் இமவகாள் எதவும்
உஙகாள் உள்க்றருபகாமளரு போதிககாோத எஸே்ற
நச்சயம் வசோல்லே மடியும் . காவமலேகாள் எஸேபத
காற்றக வகாோடுககும் . வதளிவோனத போமதமய
அமடயோளம் காோட்டும் . ஆனதோல் அதலவ
உஙகாமள உடல் ரதியோகாரு போதிருபமடயச்
வசய்தோல் அதறகுரு வபயபூ உஙகாள் திறமமைமய
இதநோள் வமரககும் உேஷரோமைல் வோழ்ந்த
இிககிஸேறீபூகாள் எஸே்ற அபூத்தம்.

இிபத வயத வமரககும் உண்டோனத
வளபூச்சிவயஸேபத லவ்ற . நோறபத வயதககு
லமைலலே நோம் காோணம் வளபூச்சிவயஸேபத
லவ்றவிதமைோனதத. மதூலல் உடல் மககியரு
பஙகு வகிககிஸேறத . இதறகுரு பிஸேனதோல்
விவவதல்லேோம் உள்ளம் சோபூந்ததோகாலவ
இிககும். அதலவ இறககும் வமரயிலம்
வதோடபூகிஸேறத.

உள்ளத்மத அடககாத் வதரிந்தவனிஸே உடல்
உ்றருபகாள்
போதிருபமடவதில்மலே
.
ஆலரோககியம் உள்ளவனுககுக காோலேம் வூழஙகும்
வோய்ருபகாமளரு பயஸேபடுத்த ்டியதோகாலவ
இிககும். அத எழபத வயதோகா இிந்த
லபோதிலம். இமதரு பறறச் வசோஸேனதோலலே காண்
வகாட்ட பிறகு சரிய வேஷககாமைோ ? எஸே்ற
நம்மைவபூகாள் நம் எண்ேஷத்மத அமசத்தரு
போபூககாக்டும்?

ஐம்பதககு மஸேனதோல் அனுபவிககாக்டிய
வசதிகாள்
அமனதத்தம்
உடமலே
சுகாருபடுத்தவதோகா இிககும்.

ஆனதோல் நோம் வோழம் வோழ்கமகாயிஸே போதிககு
லமைல் விம் வசதிகாகம் வோய்ருபகாகம்
உண்டோனத குேஷம் லவ்ற விதமைோனதத . நோம்
இறககும் வமரயிலம் நம்பிகமகா அளிருபதோகா
இிககும். நம்மமைச் சோபூந்தள்ள மைமனதவி ,
குூழந்மதகாளிஸே ஆலரோககியம் மைற்றம்

அவபூகாளிஸே அடுத்த காட்ட அமமைதியோனத
வோழ்கமகாககும் உதவக்டியதோகா இிககும்.

இளமமையில் வ்றமமை எஸேபதமனத விட
மதமமையில் வ்றமமை எஸேபத தோஸே வகாோடூரமைோகா
இிககும். உதவி வசய்ய ஆட்காள் இல்லேோத
லபோத நம்மடம் இிககும் வசல்வம் உதவி
வசய்ய ஆட்காமளக வகாோண்டு வந்த ந்றத்தம் .
ஆனதோல் பககுவம் இல்லேோத நமலேயில் வந்த
லசபூந்த
வசல்வம்
நம்மமைச்
வசல்லேோககாோசோகாத்தோஸே
மைோற்றகிஸேறத
எஸேபதமனத உஙகாமளச் சுறறயுள்ளவபூகாளிஸே
வோழ்கமகாயில் இிந்த பரிந்த வகாோள்ள
மடியுலமை?

பரிந்தவபூகாள் பத்திசோூலகாள் . ஆனதோல் இந்தரு
பத்திசோூலகாகககுத் தறகாோலேச் சமூகாம்
மவத்திிககும் வபயபூ பிமூழககாத் வதரியோதவஸே .
அதனதோல் எஸேனத ?
பிமூழருபவோதிகாள்
உிவோககிய சமூகாத்தில் தறலபோத நடந்த

வகாோண்டிிககும் அளவுககு மீறய லபோட்டி ,
வபோறோமமை, வஸேமமறமயத்தோஸே நோம் போபூத்தக
வகாோண்டு இிககிஸேலறோம் .
உிவோககிய
ஒவ்வவோிவிம் காமடசியில் ஏலதோவவோி
வபரிய
மைித்தவமைமனதயில் அமடககாலேம்
பகுந்த இந்த உடூலல் இிந்த எஸே உயிமரரு
பிரித்த விடு இமறவோ ? எஸே்ற வகாஞ்சுவமதயும்
பத்திரிகமகாயில் படிககாத்தோலனத வசய்கிஸேலறோம்.

நம் வோழ்கமகாயிஸே தபூமைோனதஙகாள் எதவோகா
லவண்டுமைோனதோலம் இிககாலேோம் . வதோழிூலல்
வவறற, வசதியுடஸே ்டிய வோழ்மகாயில்
அனுபவித்லத தர லவண்டிய துடு, வோகானதஙகாள்,
வசல்வோககு, அந்தட்த, அதிகாோரம். ஆனதோல் நோம்
எருலபோதம் ஒஸேமற நமனதவில் மவத்திிககா
லவண்டும். எல்லேோலமை இிந்தோலம் இவறமறக
காமடசி வமரககும் அனுபவிககா
நம்
ஆலரோககியம் மைறற எல்லேோவறமறயும் விட மகா
மககியமைோனதத.

இல்லேோவிட்டோல் எல்லேோலமை இிககும் . ஆனதோல்
அமவயமனதத்தம் நம் அிலகா இிருபவபூகாள்
அனுபவிககா நோம் லவடிகமகா போபூருபவபூகாளோகாக
காோலேம் மைோற்றம் . அருலபோத உிவோகும் மைனத
அழத்தம் லவவறோி போடத்மத நடத்தத்
வதோடஙகும்.

"ந வோழ்ந்த வோழ்கமகாவயஸேபத உனதககாோகா
வோூழவில்மலே.
உஸேமனதச்
சோபூந்த
இிந்தவபூகாகககாோகாலவ
வோழ்ந்த
இிககிஸேறோய்?" எஸே்ற காண் எதிலர நடககும்
வித்தியோசமைோனத
வோழ்கமகாயிஸே
அலலேோஙகாலேஙகாமள ஏற்றக வகாோள்ள மடியோமைல்
உிவோகும் மைனத அழத்தவமைஸேபத மைரேஷரு
போமதமய விமரவு படுத்தம் .
வவறற
ரோஜயத்மத உிவோககிய அமனதவிம் இந்த
இடத்தில் தோஸே ப்ஜயமைோகா
மைோறத்
வதோடஙகுகிஸேறோபூகாள். பேஷத்மத மைனதலதோடு
லசபூத்த லயோசிருலபோம் . மைனதம் தோஸே உடமலே
இயககுகிஸேறத. இயககுநபூ சரியோனத நபரோகா
இல்லேோவிடிஸே நடிகாரிஸே நடிருப நஸேறோகா

இிககுமைோ?
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இஙகுக காோலேோவதி எஸேற வோபூத்மதயுண்டு . அத
வபோிட்காகககு மைட்டுமைல்லே மைனிதபூகாகககும்
வபோிந்தம். நோம் மவத்தள்ள காித்தககாள் ,
வகாோள்மகாகாள் எஸேபவதல்லேோம் குறருபிட்ட
காோலேம் வமரககும் தோஸே லபசக்டியதோகா
இிககும். வயத, பதவி, பேஷம், அதிகாோரம்
லபோஸேற மககியக காோரணிகாள் இிந்தோலம்
காோலேோவதி எஸேற வசோல் நச்சயம் தஸே
வூலமமைமயக
காோட்டலவ
வசய்யும்
.

எல்மலேமயக காடககும் லபோத இஙகு எல்லேோலமை
விமைபூசனதத்தககு உள்ளோககாருபடும் எஸேபதமனத
நோம் நமனதவில் மவத்திிககா லவண்டும்.

லமைோடி வளர அத்வோனி தோஸே காோரேஷம் . இத
உஙகாகககும் எனதககும் வதரியும். ஆனதோல் காோலேம்
அவமர இஸே்ற எஙலகா ந்றத்தியுள்ளத . லமையபூ,
அமமைச்சபூ, தமேஷ மதலேமமைச்சபூ எஸே்ற பலே
பதவிகாள் போபூத்த அனுபவம் இிந்தோலம்
எடருபோடிககுக காோலேம் வூழஙகிய வோய்ருப
ட்டோூலனுககு வூழஙகாவில்மலேலய?

சமூகாத்மதலய மைோறறக்டியவபூகாககலகா இந்தக
காதிவயஸேறோல் தனி மைனிதஸே வோழ்கமகா
எம்மைோத்திரம்? அதிபூ்டம், சட்சமைம், விதி,
எல்மலேயிஸே மடிவு எஸேற ஏலதோவவோி
வோபூத்மதயும், அந்த வோபூத்மதககுள் அடஙகிய
தத்தவத்மத அவரவபூ வோழ்கமகா அனுபவத்மதக
வகாோண்டு எடுத்தக வகாோள்ள மடியும்.

சிலேவற்றககு காோரேஷஙகாமள காண்டு வகாோள்ள
மடியோத. காோரேஷஙகாமள வசோல்லேவும் வதரியோத.
அத அருபடித்தோஸே எஸே்ற ஏற்றக வகாோள்ளத்தோஸே
லவண்டும்.

நஙகாள் வோசித்த , சந்தித்த பிரபல்யஙகாளிஸே
ஒவ்வவோி காோலே
காட்ட
வோரிசுகாளிஸே
வோழ்கமகாமயரு போிஙகாள் .
ஓரோயிரம்
ஆச்சரியஙகாமளயும் லகாள்விகாகம் உஙகாகககுள்
லதோஸேறக்டும்.
நமைககுக கிமடககாோத
அமனதத்தம் இவபூகாகககுக கிமடககும்
.
எமதயும் லதடி அமலேய
லவண்டிய
அவசியமல்மலே. எல்லேோலமை மகாகவகாட்டும்
தரம் தோஸே . ஆனதோலம் எத்தமனத லபபூகாளோல்
அவரவபூ தந்மத , தோய்ரு வபறறிந்த பகாழிஸே
எல்மலேமயத் தோண்டிச் வசல்லே மடிந்தள்ளத ?
சமூகாம் போரோட்டும் வவறறயோளபூகாளோகா வர
மடிகிஸேறத?

நோலட வகாோண்டோடிய

நடிகாபூ திலேகாத்திஸே

மைகானுககு விளம்பரருபடஙகாளில் நடித்த வயி்ற
வளபூககா
லவண்டும் எஸே்ற வோழ்கமகா
அமமைந்தள்ளத. வமைோழிமய மவத்லத வளபூந்த
காமலேஞரிஸே மைகானுககு வோழ்விஸே இ்றதி
வமரககும்
வோபூத்மதகாலள
வசருபடவில்மலேலய?.

எதிபூமைமற நயோயஙகாள் தோஸே இஙலகா லநபூமைமற
எண்ேஷஙகாகககு ஆதோரம். ஏஸே இருபடி? எஸே்ற
உஙகாள் எண்ேஷத்தில் உள்ளவபூகாளிஸே
வோழ்கமகாமயரு பறற லயோசித்தரு போிஙகாள் .
உஙகாள் வோழ்கமகாவயஸேபத இனிதோனத
வோழ்கமகா எஸேபதமனத உேஷர மடியும் ? நம்
போபூமவ மககியம் ? போபூமவயில் உேஷபூதல்
அமதவிட மககியம்.

லமைடு எஸேபத ஒி வழிருபோமத . சிலேபூ மைட்டுலமை
வசல்லேக்டியதோகா இிககும். வசஸேறவபூகாள்
அிகில் மைறறவபூகாள் நறகா மடியோத அளவிறகுக
கு்றகாலேோகா இிககும். ஆனதோல் பள்ளம் எஸேபத

போமதயிஸே வதோடககாமைோகா இிககும் . நோம் தோஸே
லதபூந்வதடுககா லவண்டும். பள்ளம் எஸேபத குழி
அல்லே.
அதவவோி வழி .
இதலபோஸேற
சமையஙகாளில் உஙகாள் மைனதம் ஆசோனதோகா இிககா
லவண்டும்.

ஆசோஸே எஸேபவபூ அறவுமர வசோல்பவபூ அல்லே .
வழிகாோட்டியோகா இிருபவபூ. இந்தச் சமையஙகாளில்
தோஸே காோலேோவதி எஸேற
வோபூத்மதமய
உேஷபூந்திிககா லவண்டும். காோரேஷம் நோம்
காோலேோவதியோகி விட்லடோம் எஸேபதமனத
குறருபிட்ட சிலே சம்பவஙகாள் நமைககு உேஷபூத்தம்.

திிமைேஷ வோழ்கமகா வதோடஙகி மவககும் .
குூழந்மதகாள் வளிம் லபோத பரிய மவககும் .
மைகாள்காள் மைகாஸேகாளோகா
மைோற கால்லூரிககு
நுமூழயும் லபோத காோலேமம் வயதம் ந
காோலேோவதியோகாக்டிய
காோலேகாட்டத்திறகுள்
நுமூழந்தள்ளோய் எஸேபதமனத அறவு்றத்தம்.

பரிந்த வகாோண்டவபூகாள் எருபடித் தஙகாமள
மைோறறக வகாோள்கிஸேறோபூகாள்?

விவோதத்மதத் தவிபூத்த விடு . விதண்டோவோதம்
எஸேபத எருலபோதம் ்டோத . ஆகலரோஷம்
அறலவ ்டோத . மைனத உமளச்சல் உிவோககும்
காோட்சிகாமள உள்வோஙகா மடியோத லபோத உனதககு
நலய திமரயிட்டுக வகாோள் . இனியும் சரத்தனதம்
லதமவயில்மலே. வமைோகமகாத்தனதம் தவறல்மலே .
அமமைதிருபடுத்த ஆஸேமீகாத்மத நோடு . அத
லதமவயில்மலே எனில் உஸேமனத உனதகலகா
உேஷபூத்தம் வோசிருமப அதிகாருபடுத்த
.
உமரயோடமலேக குமறத்த விடு.

உள்ளபூத்தம் திம் வோபூத்மதகாளில் காவனதம்
வசலத்த. வமைோத்தத்தில் உஸே ஆலரோககியத்மத
அடுத்தவபூ அழிககா அனுமைதிககாோலத . நலய

உிவோககிக வகாோள்ளோலத . ஒி நோளில் ஒி
லநரம் பட்டினி கிடருபத தவறல்லே . ஆனதோல்
நோள் மழககாரு பட்டினியோல் மைட்டுலமை வந்த
லநோமயரு லபோககா மடியும் எஸேற நமலேயில்
வோழ்கமகா அமமைவத வகாோடுமமை எஸேபதமனத
உேஷிம் வயத நச்சயம் ஐம்பதககு அிலகா
வந்தவபூகாளோல் பரிந்த வகாோள்ள மடியும்.

மைமனதவியிஸே விிருபஙகாள் ஒி பககாம் . வளிம்
குூழந்மதகாளிஸே லதமவகாள் மை்றபககாம் எஸே்ற
காோலேம் நடத்தரு போடஙகாளில் ஒவ்வவோி
மைோதமம் மைபூமைககாமத லபோலேலவ இிககும் .
பககாஙகாள் நகார நகாரரு படபடருப மைோற பயம்
உிவோகாத் வதோடஙகும் . காோலேம் வோசிககாச்
வசோல்லம் காமதயிஸே தமலேருபரு பேஷம்.

எந்த அறவுமரககுள்கம் அடககா மடியோததம்
எவ்விதக வகாோள்மகாககுள் அடஙகாோததம் பேஷம்
எஸேற மூஸேவறழத்த. எருபடிச் லசபூந்தத ? எஸே்ற
லசபூந்தவபூகாகககும் விவரிககாத் வதரியோத . ஏஸே

இூழந்லதோம்? எஸேபதமனத இூழந்த பிஸேப ்ட
விவரிககாத் வதரியோதவபூகாளோல் சழ்ந்த
உலேகாத்திறகுள் நோமம் இிககிஸேலறோம் . ஆனதோல்
இந்த பேஷத்மதத் லதடி தோஸே நோமம் நம்மமை
இூழந்த வகாோண்டிிககிஸேலறோம்.

ஐம்பத வயதில் நம்மமை அதிகாம் தோககும்
பிரச்சமனதகாள் இரண்டு. ஒஸே்ற போதகாோருபிஸேமமை.
மைறவறோஸே்ற பயம். இமவ இரண்டும் ஒஸேலறோடு
ஒஸே்ற வநிஙகிய வதோடபூபமடய லதோூழபூகாள் .
நம் குடும்பத்தககு யோபூ போதகாோருப ? நோம்
இல்லேோத லபோனதோல் எஸேனதவோகும் ? எஸேற
லகாள்விகாமள அதிகாம் எதிபூவகாோள்வத இந்த
வயதில் தோஸே. இருலபோத தோஸே பயம் எஸேற ப்தம்
நம் மஸேனதோல் பிரமைோண்டோகா நறகிஸேறத.

பயவமைஸேபத எளிதில் பரவக்டியத
.
அனுமைதிருபத எஸேபத அவரவபூ மைனதநமலேமயரு
வபோ்றத்தத. காவமலேலய ஆ்றதல் எஸே்ற காிதிக
வகாோள்பவபூகாளோல் சுறறயுள்ள உலேகாத்மதரு

போபூககா மடியோத. நம்மமையறயோமைல் நம்மள்
பரவசமைோய்ரு பரவும் காவமலேகாள் தோஸே
ஆலரோககியத்மத விமலேயோகாக லகாட்கிஸேறத.

லதமவயோனதத லதமவயறறத எஸே்ற போரபட்சம்
போபூககாோமைல் காவமலேருபடுவத எஸேபத சிந்திககா
மவருபத எஸே்ற நம்மைவபூகாள் நம்பிக
வகாோண்டிிககிஸேறோபூகாள்.

காவமலேகாள் எஸேபத காோலேோவதியோகிரு லபோனத
காோலசோமலே.
அதமனத
மவத்த
இிருபவபூகாகககும் பிரலயோஜனதமல்மலே .
வகாோடுத்தச் வசஸேறவபூகாகம் அதமனதக காண்டு
வகாோள்வதமல்மலே.

அதவவோி காோகிதம் . நோளோகாச் வசல்லேரித்தரு
லபோய்விடும்.
உண்மமை தோஸே .
நம்
உள்க்றருபகாள் வசல்லேரிககா
மவருபதில்
மககியரு பஙகாோற்றவலத இந்தக காவமலேகாள்

தோஸே. அருலபோத தோஸே நம் உள்ளம் குறத்த ,
உள்ளத்திறகுள் உள்ள லநபூமமைமயக குறத்த
லயோசிககாத் வதோடஙகுகிஸேலறோம்.

நம்மடம் உள்ள லநபூமமைமயரு பறற அருலபோத
காவமலேருபடுபவபூகாள் நம் மஸேனதோல் யோிம்
இிககாரு லபோவதில்மலே.

அதவமரயிலம் வசோந்த
வோழ்கமகாயில்
காமடபிடித்த லநபூமமை எஸேற வோபூத்மதலய
காோலேோவதியோகி விடும் . நம் வோழ்கமகாயிஸே நள
அகாலேத்மதயும் சந்திககிஸேற ஒவ்வவோிவிம்
ஆரோய்ச்சி வபோிளோகா எடுத்தக வகாோள்ளத்
வதோடஙகுகிஸேறோபூகாள். சிலேபூ அறவுமரமய
அள்ளிக வகாோடுத்த விட்டு அகாஸே்ற விடுவபூ .
பலேபூ துழ்ந்த பள்ளத்மத எட்டிரு போபூத்த
மைனததிறகுள் காேஷககீடு வசய்த வகாோள்வபூ.

தனி மைனித வோழ்விஸே வளபூச்சி எஸேபதறகும்

சமூகாத்திஸே வளபூச்சிககும் வநிஙகிய
வதோடபூபண்டு. காறற கால்விககுரிய மைரியோமத
அதஸே மூலேம் கிமடககும் லவமலே மூலேம் தோஸே
ஒவ்வவோிவிககும் இஙலகா அஙகீகாோரம்
கிமடககிஸேறத. ஆனதோல் மைககாள் வதோமகாரு
வபிகா வபிகா எல்லேோவறறஸே மைதிருப மைோறக
வகாோண்லடயிிககா ஒவ்வவோஸேறஸே வகாோள்மகாயும்
மைோறவிடுகிஸேறத.

எமவவயல்லேோம் நதிககுரு பறம்போனததோகாச்
வசோல்லேருபட்டலதோ அமவவயல்லேோம் இஙலகா
அவரவபூ வளபூச்சிககு உதவக்டியதோகா
இிககிஸேறத. ஏற்றக வகாோள்பவபூகாள் ஏறறம்
வப்றகிஸேறனதபூ. ஏற்றக வகாோள்ள மடியோதவபூகாள்
பறககாணிககாருபடுகிஸேறனதபூ.

அருலபோத தோஸே வயத காோரேஷமைோகாக
காோட்டருபடுகிஸேறத.
திறமமையில் உள்ள
நம்பிகமகாயிஸேமமை குறத்தரு லபசருபடுகிஸேறத .
இனியோவத அடஙகிரு லபோய்விடு எஸே்ற

அறவுமர அடுத்தடுத்தத் தோககுகிஸேறத
.
வமைோத்தத்தில் உள்ளோபூந்த காித்தககாமள உள்லள
மவத்தக வகாோள் .
வபிம்போஸேமமையினதபூ
வசோல்லம் போமதயில் நடககாரு பூழகிக வகாோள்
எஸேபதோனத வோழ்கமகா தத்தவம் உிவோகிஸேறத.

தஸேமனத மைோறறக வகாோள்ள மடியோதவபூகாளிஸே
அஸேறோட வோழ்கமகா எஸேபத திண்டோட்டமைோகாரு
லபோய்விடுகிஸேறத. குடும்ப வோழ்கமகாயில் தனி
மைனிதனிஸே மைனததககும் உடலககும்
உண்மமையோனத லபோரோட்டலமை இஙகிிந்த தோஸே
வதோடஙகுகிஸேறத. பிறவகாருபடி பககுவத்மதரு
பறறரு லபச மடியும்?

காடஸே காழத்மத வநறககிஸேறத. லசமருப அறலவ
இல்மலே. பணிபரியும் லவமலேலயோ உத்தரவோதம்
இல்மலே. அடுத்த மைோதம் லவமலே இிந்தோல்
மைட்டுலமை குடும்பத்தில் மைகிழ்ச்சி . இல்மலேலயல்
உிவோகும் பிரச்சமனதகாள் ஏரோளம். அடிருபமடத்
லதமவகாககலகா
இஙலகா
அல்லேோட

லவண்டியுள்ளத.
இமதயும்
பககுவநமலேமய எட்ட மடியுமைோ?

மீற

இந்தியோவில் வோழம் மைககாள் வதோமகாயில்
மககாோல்வோசி லபபூகாள் நரந்தரமைற்ற தோஸே
வோழ்கிஸேறோபூகாள். வசோந்த துடு இல்லேோமைல், நரந்த
லவமலேயில்லேோமைல்,
படித்த
கால்விககுத்
வதோடபூபில்லேோத ஏலதோவவோி லவமலேயில் ,
வோழ்ந்லத ஆகா லவண்டிய காட்டோயத்தில் தோஸே
வோழ்கிஸேறோபூகாள். அருபடிவயஸேறோல் இருலபோத
இஙலகா நோம் போபூககும் வளபூச்சிவயஸேபத?

வளபூச்சி எஸேபதமனத நோம் தவறோகாலவ பரிந்த
மவத்தள்லளோம். வதோழில் நகார வளபூச்சி எஸேபத
வளிம் ஜனதத்வதோமகா வகாோண்ட நோட்டுககும்
அவசியம் லதமவ எஸேபதமனத ஒி பககாம்
எடுத்தக வகாோண்டோலம் இஙகு நடககும்
வளபூச்சி எஸேபத லவ்ற விதமைோகா உள்ளத . ஒி
வதோழிறசோமலே பத்தோயிரம் லபபூகாகககு
லநரிமடயோகா மைமறமகாமைோகா லவமலே அளித்த

அவபூகாள் வோழ்கமகாககு உத்தரவோதம்
அளித்தோலம் சுறறலம் உள்ள ஒி லேட்சம்
மைககாளிஸே ஆலரோககியத்மத விமலே லபசும்
காோரியத்மதக காேஷ லஜோரோகாச் வசய்கிஸேறத.

லமைறகித்திய சமூகாத்தில் நடககும் வதோழிற
பரட்சி எஸேபத லவ்ற . இஙலகா லேஞ்சம் உூழூலல்
திமளத்த குறருபிட்ட அதிகாோர வபூககாம் மைட்டும்
சுகாமைோகா வோூழ உிவோககாருபடும் வசயல்போடுகாள்
எஸேபத லவ்ற. நோம் தோஸே உேஷபூந்த வகாோள்வலத
இல்மலே. அஸேறோட வோழ்கமகாகலகா ஆளோய்
பறககும் மைனிதனுககுத் தஸே ஆலரோககியத்மத
விமலே மவத்தத் தோஸே வோூழ லவண்டும் எஸேற
சழ்நமலே விம் லபோத அவஸே எந்தரு
பககுவத்மதக காமடருபிடிககா மடியும் எஸே்ற
நம்பகிறீபூகாள்?

இதனதோல் தோஸே இனி இஙலகா வோூழ மடியோத .
நஸேறோகாரு படி. லதபூவில் மந்த. வவளிநோட்டுககு
ஓடி விடு எஸேற இமடவிடோத சட்சமை

போடத்மதரு பள்ளிக்டத்தில்
லபோதிககாருபடுகிஸேறத.

இிந்லத

லபோகா
மடியோதவபூகாகககுரு லபோககிடம்
எஙலகா? இஙலகா தோஸே வதோடஙகா லவண்டும் ?
இஙலகா தோஸே வதோடர லவண்டும்.

வோூழலவ மடியோத நோடல்லே . லதமவககும்
விிருபத்திறகும் உண்டோனத இமடவவளிமய
உேஷபூந்த வகாோண்டோலலே லபோதமைோனதத
.
அடிருபமடத் லதமவகாமள மீற ஆடம்பரத்
லதமவகாமள
எதிபூபோபூத்த
வோழம்
ஒவ்வவோிவிககும் இந்த நோடல்லே, எந்த நோடும்
மைகிழ்ச்சிமயத் தந்த விடோத.

காடல் காடந்த , தனிமமைமய உறவோககி , உள்ளம்
லவ்ற. உடம்ப லவறோகாரு பிமூழருபதறகாோகா
மைட்டுலமை வோழம் வவளிநோட்டு வோசிகாளிடம்
லகாட்டுரு போிஙகாள்? பேஷம் இிந்தம் அமடய

மடியோத அமனதத்மதயும் பககாம் பககாமைோகாரு
பட்டியூலட்டு காோட்டுவோபூகாள்.

ஆலரோககியத்மத விமலேயோகாக வகாோடுத்த
அடுத்தத்
தமலேமமறககு
ஏணியோகா
இிந்தவபூகாளிஸே வோழ்கமகாரு பககாஙகாள்
மழவதம் உஙகாளோலம் எஸேனதோலம்
உேஷரருபடோத காண்ணபூ காமற படிந்லத இிககும்.
அத அவபூகாளிஸே வசோந்த நோட்மட விட்டுரு
பிரித்த மவத்திிககும் காடூலல் உள்ள உருமப
விட அதிகாமைோகாலவ இிககும்.

நம் லதமவகாள் அதிகாமைோகா நோம் வதோமலேககா
லவண்டியதம் அதிகாமைோகாலவ இிககும்
எஸேபதமனத உஙகாளோல் உஙகாள் குடும்பத்தகலகா
பரிய மவககா மடியோத? பிறவகாருபடி நஙகாள்
வோழம் சமூகாத்திறகுரு பரிய மவககா மடியும்?

பரிந்தவபூகாள்
இரண்டு
வோழ்கிஸேறோபூகாள்.

விதஙகாளில்

மைறறவபூகாமளரு வபோிட்படுத்தவலத இல்மலே .
அதனதோல் காமடசி வமரயிலம் பழஙகுவலத
இல்மலே.
இந்தரு பககுவத்மத அமடய
மடிந்தவபூகாள் வோழம் லபோலத வசோபூககாத்மதக
காண்டவபூகாள்.

வதோடபூலவோம்.......
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"சோபூ நோமலேந்த நோட்காளோகா வநஞ்சு பககாத்தில்
ஒி பககாமைோகா
வூலககிறத .
வகாோஞ்சம்
பயமைோயிிககு" எஸே்ற வசோஸேனத நண்பமரரு
போபூத்த லபோத எனதககுள் சிரிருப வந்தத.

வவளிருபமடயோகாச் சிரித்தோல் அத விபரதமைோகாரு
போபூககாருபடும் எஸேபதோல் "மைித்தவமர லபோய்ரு
போிஙகாள்" எஸேலறஸே.

நோஸே மைனததிறகுள் சிரித்ததறகுக காோரேஷம்
அலவலேகாம் மடிந்தவுடஸே தினதந்லதோ்றம் மைத
அிந்தோமைல் அவபூ துட்டுககுச் வசல்வதில்மலே .
ஒி மமற அவபூ வயமதச் சுட்டிககாோட்டி
"வகாோஞ்சம் குமறத்தக வகாோள்கஙகாலளஸே " எஸேற
லபோத நோய் லபோலேக குமறத்த நககால்
வசய்தவிககு இருலபோத ஆலரோககியம்
குறத்தக காவமலே வந்தள்ளத.

இவபூ மைட்டுமைல்லே . லவவறந்த பூழககாமம்
இல்லேோதவபூகாகககும் ஆலரோககியம் குறத்த
அதிகா ஆபூவம் வந்தள்ளத . அத பயமைோகாவும்
மைோறயுள்ளத. இயறமகா உேஷவுகாள் குறத்த
அககாமற அதிகாமைோகாலவ உள்ளத . நோம் வோழம்
சழ்நமலே போதகாமைோகா இிந்தோலம் சோதகாமைோகா
மைோறற
மடியுமைோ?
எஸே்ற அவசரம்

எல்லலேோிககும் உிவோகியுள்ளத . எத உடனதடி
நவோரேஷம்?
எஸேபதில் வதோடஙகுகிஸேறத .
ஒவ்வவோஸேறோகா
மயறசித்தக காமடசியில்
லயோகாோ, தியோனத வகுருபகாள் வமரககும் பேஷம்
இிருபவபூகாளோல் ்ட்டம் நரம்பி வழிகிஸேறத.

காோலேம் விசித்திரமைோனதத . இயறமகாமய அழித்த
நோம் அமடந்த வளபூச்சி இருலபோத தமலேகீழ்
மைோறறஙகாமள உிவோககிக வகாோண்டிிககிஸேறத .
இனி நம்மைோல் வசயறமகாமய விட்டு வவளிலய
வர மடியோத.

மைனிதபூகாளிஸே லகாோேஷல் பத்தி வித்தியோசமைோனதத
மைட்டுமைல்லே. ஆச்சரியமைோனததம் ்ட . எஙகாள்
துட்டுககு வவளிலய இிந்த லவருபமைரத்மத
வவட்டிய துட்டுககாோரம்மைோ வசோஸேனத காோரேஷம்
"தினதமம் ்ட்டி மடிருபதறகுள் இடுருப காூழஸே்ற
விடுதருபோ?" எஸேறோபூ.

மைனிதபூகாளிஸே நமற குமறகாமள மீற இயறமகா
ஒவ்வவோி காோலேகாட்டத்திலம் சமைநமலேமய
உிவோககி விடுகிஸேறத . ஐம்பத ஆண்டுகாகககா
மஸேனதோல் உிவோனத லநோய்காள் மைககாமளக
வகாோத்தக வகாோத்தோகாக வகாோண்டு லபோய்ச்
லசபூத்தத. இருலபோத சற்ற வித்தியோசம் .
எல்லேோவறமறயும் மகாயோள அறவியல் காற்றக
வகாோடுத்த விட்டத.

இருலபோத லநோய்காள் மைரேஷத்மதத் திவதில்மலே.
ஆயுமள நட்டித்த ஒவ்வவோிவமரயும்
நுகாபூலவோரோகா
மைோறறயுள்ளத.
உயிிடஸே
இிககும் வமரககும் மைிந்த லதமவ . வசத்த
வசத்த பிமூழத்திி . இத தோஸே நதுனத வளபூச்சி
தந்த பரிசு.

மைறவறோி வியோபோரம் சமீப

காோலேமைோகாச்

சகமகாருலபோடு லபோட்டுக வகாோண்டு
இிககிஸேறத. அதறகுரு வபயபூ இயறமகாரு
வபோிட்காள்.

"இயறமகா மமறயிலேோனதத ", "வஹபூபல்" எஸேற
இந்த இரண்டு வோபூத்மதகாகம் இஸேமறய
வியோபோர உலேகில் லகாோடிகாமளக வகாோட்டும்
மைந்திர வோபூத்மதகாள்.

இயறமகாககு மைோறவிட்டோல் ஆயுள் ்டும் எஸே்ற
நம்பிகமகா மவத்த வோழ்பவபூகாள் இந்தக காோலேம் .
ஆனதோல் நமடமமற எதோபூத்தம் எருபடியுள்ளத?

காோமலேயில் எழந்த வோயில் மவககும் பறபமச
மதல் இரவு படுககாச் வசல்லம் லபோத
பயஸேபடுத்தம் வமைத்மத வமரககும் ஒி நோளில்

ஒிவபூ பயஸேபடுத்தம் வபோிட்காளில் எஸேபத
சதவிகிதவமைஸேபத வசயறமகா தோஸே . இத தோஸே
இருலபோமதய வோழ்கமகா.

இஙலகா மைோறறம் எஸேபமத நோம் வோழம் சமூகாச்
சூழல் தோஸே தபூமைோனிககிஸேறத.

மஸேப உஙகாகககு எஸேனத லதமவ ? எஸேபதமனத
உஙகாள்
குடும்ப
உ்றருபினதபூகாள்
தபூமைோனித்தோபூகாள். இருலபோத விளம்பரஙகாள்
அதமனதத் தபூமைோனிககிஸேறத .
மஸேப
உடலககாோனத தளபூச்சி எஸேபத வலயோதிகாத்திஸே
வதோடபூச்சியோகா இிந்தத.

இருலபோத காிவில் வதோடஙகுகிஸேறத . வோூலப
பிவத்தில் வதோடபூகிஸேறத. வோூழத் வதோடஙகும்
வயதில் வசயல்படோத நமலேககுக வகாோண்டு
வந்த ந்றத்தகிஸேறத . இதறகுள் நம்மமை
நமலேந்றத்திக வகாோள்வத தோஸே மககியம்.

நஸேறோகாக காவனித்தரு போிஙகாள் . ஆலரோககியம்
குறத்தக காவமலேருபடுபவபூகாள் அமனதவிம்
நோறபத
வயமதக
காடந்தவபூகாளோகா
இிககிஸேறோபூகாள். ஐம்பத வயதில் உள்ளவபூகாள்
அலேறத் வதோடஙகுகிஸேறோபூகாள் .
அ்றபத
வயவதஸேறோல் விட்லடறற மைனதருபோஸேமமை வந்த
விடுகிஸேறத. இனி இிந்த எஸேனத ஆகாரு லபோகுத
எஸேற தத்தவம் ்டலவ வந்த விடும்.

சபூககாமர லநோய் எஸேபத அத லநோயோ ? இல்மலே
உடல் இயககாத்தில் லதோஸே்றம் குமறபோடோ ?
யோிககும் வதரியோத ? இஸே்ற ஒவ்வவோிவிம்
மைித்தவரோகா
மைோறரு பலே
காோரேஷஙகாள்
வசோல்கிஸேறனதபூ. ஆனதோல் இஸே்ற சபூககாமர
லநோய்ககுரு பிஸேனதோல் இிருபத பலே ந்ற
மல்ூலயஸே டோலேபூ வபூத்தகாம் . நோகககு நோள்
வளபூந்த வகாோண்லடயிிககிஸேறத.

சமீபகாோலேமைோகா
மருபத
வயதில்
இிருபவபூகாகககுச் சபூககாமர எஸேபதமனதக

லகாள்விருபடும் லபோத அத இனிருபோகா இல்மலே.
மைோத்திமர, லமைலம் மைோத்திமர எஸே்ற சுூழலககுள்
சிககித் தவிருபவபூகாள் லகாோடோனத லகாோடி லபபூகாள் .
நரந்தரத் தபூவு இல்மலே எஸே்ற வதரிந்தம் இந்த
மைோயச் சுூழல் நம்மமைச் சுூழலே மவத்தக
வகாோண்லடயிிககிஸேறத.

அவரவபூ பணிபரியும் லவமலேககாோனத சூழல்
எஸேபத மறறலம் மைோறரு லபோனததோல் 24 மைணி
லநரவமைஸேபத மழமமையோகா உமூழருபதறகாோனத
லநரமைோகா மைோறயுள்ளத. இந்த மைோறறத்மதச்
சுிஙகிய உலேகிஸே வளபூச்சி எஸேகிறோபூகாள் .
ஆனதோல் வலயோதிகாத்தில் சுிககாமைமடயும் நம்
உ்றருபகாள் வவகு விமரவில் அதஸே தரத்மத
இூழருபதோல் தகுதியோனத ஆலரோககியத்மதத் தடம்
மைோறத்தோஸே நோம் வபற லவண்டியதோகா உள்ளத.

நோஸே வோஙகும் சம்பளம் லேட்சம் எஸே்ற
வசோல்பவபூகாளிஸே வோழ்கமகா ஆயுகம்
நோறபதககுள் மடிந்த விடுகிஸேறத. அதிகாபட்சம்
ஐம்பமதத் வதோடும் லபோலத இரத்தம் அழத்தம் ,
ஆஞ்சிலயோகிரோம், மப போட் சபூஜரி , சி்றநரகாக
லகாோளோ்ற, மட்டு வூல , மதகு வூல , தரோத
ஒறமறத்தமலேவூல எஸே்ற நண்ட பட்டியூலட்டு
காோட்ட லவண்டிய லநோய்காள் பயம்றத்தகிஸேறத.

நோம் வோழ்கமகாமயத் வதோடஙகும் லபோத நமைககு
எஸேனத லதமவ எஸேபதமனத நம் மைனதம்
தபூமைோனிககிஸேறத. காோலேத்திஸே பிறபகுதியில்
உனதககு இத தோஸே லதமவ எஸேபதமனத உடல்
ஆலரோககியம் அருபட்டமைோகா உேஷபூத்தகிஸேறத.

இந்த வயதில் உள்ளவபூகாகடஸே உமரயோடத்
வதோடஙகும் லபோலத இருபடித்தோஸே வதோடஙகும்.

"எஸேனதருபோ வஹல்த் இஸேட்யரஸேட் இிககாோ ?"

காமடசியில் இருபடி மடியும் ? "ூலகயட் லகாட்
எவ்வளவு மவத்திிககிஸேறோய்? "

இந்த
இரண்டுககுள்
அடககாருபடும்
வோபூத்மதகாகககுள் வசோல்லேருபடும் பதில் மூலேம்
உஙகாகககாோனத
போதி
மைரியோமத
தபூமைோனிககாருபடுகிஸேறத.

மீதி மைரியோமதயும் லவண்டு வமைஸேறோல் "வசோந்த
துடு தோலனத?" எஸேபதில் மடிந்த விடும்.

விம் விமைோனதத்திறகுண்டோனத வோழ்கமகா
எஸேபத குறத்த இஙலகா யோிககும்
அககாமறயில்மலே.
இவறமறவயல்லேோம்
அமடந்த விட்டோயோ ? எஸேபதில் தோஸே வமைோத்த
வோழ்கமகாயிஸே வவறறயும் லதோல்வியும்
மைறறவபூகாளோல்
இஙலகா
தபூமைோனிககாருபடுகிஸேறத.
ஒவ்வவோிவிம்
இமதரு பறறலய லபசிருலபசி உஙகாமள மைோறற

மைனதரதியோனத உமளச்சமலே உிவோககும் லபோத
உஙகாமள இூழந்த விட்டோல் அதறகுரு பிறகு
உிவோவத தோஸே நரகாம்.

ஒருபடு வதோடஙகும் . உள்ளம் தடுமைோ்றம் . நோம்
லதோற்ற விட்லடோலமைோ ? எஸே்ற எண்ேஷத்
லதோஸே்றம். ஏஸே நம்மைோல் மடியவில்மலே ? எஸே்ற
நடு ரோத்திரியில் தககாமல்லேோமைல் தவிககாத்
லதோஸே்றம். அடுத்த விடமைோவத அதிபூ்டம்
நம் துட்மட எட்டிரு போபூககுமைோ? எஸே்ற நஜத்மத
உேஷர மை்றககும்.

இதவவோி வதோடபூ சஙகிூல . யோலரோ ஒிவபூ ஒி
மமனதயில் பறற மவத்தரு லபோய் விடுவோபூ. அத
ஒவ்வவோி காண்ணியோகா வவடித்தச் சிதற உஙகாள்
உள்ளத்மதயும்
அதஸே
மூலேம்
ஆலரோககியத்மதயும் காோவு வோஙகி விடும்.

விிம்பியமத அமடயோத

லபோத உள்ளம்

தவிககும் தவிருவபஸேபத உஙகாளிஸே அஸேறோட
வோழ்கமகாயிஸே மைகிழ்ச்சிமயக வகாடுககும் .
நஜத்மத ஏற்றக வகாோள்ள மடியோமைலம்
நச்சயமைோய் இத கிமடககுமைோ? எஸேற ஏககாத்மதத்
வதோமலேககா
மடியோமைலம்
வோழ்ந்த
வகாோண்டிிருபவபூகாளிஸே ஆலரோககியம் எருபடி
நமலேயோகா இிககும்? இருபடி வோழ்ந்த
வகாோண்டிிருபவபூகாளிஸே வபிம்போஸேமமையினதபூ
இஸே்ற வபரிய மைித்தவமைமனதகாளிஸே நரந்தர
வோடிகமகாயோளரோகா இிககிஸேறனதபூ. பலேமரயும்
போபூத்தக வகாோண்லட தோஸே இிககிஸேலறஸே.

அமனதவிம் நம்மமை இயககும் அளவிறகு
வோழ்கமகா வோழ்ந்தோல் அதறகுரு வபயபூ
வோழ்கமகா அல்லே . அடுத்தவபூகாளிஸே அறவுமர
எஸேபத காோற்ற லபோலேோனதத . தசிகாமளயும்,
தபூநோறறஙகாமளயும் காோற்ற சுமைந்த விம் லபோத
நோம் நோசிமயரு வபோத்திக வகாோண்டோல்
தவறல்மலே.
மைறறவபூகாளிஸே பலேம்பல்
வமைோழிகாமளரு வபோிட்படுத்த லதமவயில்மலே .
தணிச்சல் எஸேபத லதமவ . வசயல்போட்டில்

மைட்டுமைல்லே லதபூந்வதடுருபதிலம்.

இஙகுத் தோஸே நம் மைனதம் விழித்தக வகாோள்ள
லவண்டும்.

நமைககாோனத பககுவம் வசயல்பட லவண்டும் நம்
பககுவம் எஸேபத வயலதோடு சம்மைந்தருபட்டத
எஸேலற அறவு்றத்தருபட்டுள்ளத.

எமதயும் தச்சமைோகா மைதிககும் இிபத வயத .
லமைோதித்தோஸே போபூத்த விடுலவோம் எஸேற மருபத
வயத. நம்மைோல் மடியுமைோ ? எஸே்ற லயோசிககா
மவககும் நோறபத வயமதத்தோண்டி ஐம்பத
அிலகா வந்த நறகும் லபோத பலேிககும் மூச்சு
வோஙகாத் வதோடஙகுகிஸேறத . நோம் இமதச்
வசய்யத்தோஸே லவண்டுமைோ ? எஸே்ற லயோசிககா
மவககிஸேறத. காோரேஷம் குடும்பம். குடும்பத்திஸே
அடிருபமடத் லதமவகாகககும் ஆடம்பரத்
லதமவகாளிஸே வித்தியோசஙகாமள உேஷபூந்த

வகாோள்ளோதவபூகாளிஸே
வோழ்கமகாவயஸேபத
வோழம் லபோலத நரகாத்திஸே போமதயில்
பயணிககிஸேறோபூகாள் எஸே்ற அபூத்தம்.

தறலபோமதய நடுத்தரவபூககாத்திஸே மககியக
காவமலேயும் மகாரு வபரிய
சுமமையும்
குூழந்மதகாளிஸே கால்வி சோபூந்த வசலேவுகாள் . இத
மஸேப இிந்ததில்மலே . கால்லூரி வமரககும்
எந்தக
குடும்பமம்
குதியோட்டம்
லபோட்டதில்மலே. வசஸேறோபூகாள். வந்தோபூகாள்
எஸே்ற தோஸே இிந்தத . தனியோபூ மஸேனுககு வர
அரசோஙகாம் பிஸேனுககுச் வசல்லே இஙகு ஐம்பத
வயமதக காடககும் ஒவ்வவோிவிம்
ஐம்பலேஸேகாமளயும் அடககிக வகாோண்டு
குூழந்மதகாளிஸே கால்விககுச் வசலேவளிககாத்
தனியோகாச் சம்போரிககா லவண்டியதோகா உள்ளத.

இத்தடஸே மைோதம் லதோ்றம் வசலேவளிககா
லவண்டிய மைித்தவச் வசலேவு எஸே்ற பட்டியூலல்
இிந்தோல் அந்தக குடும்பத்தில் எஸேனத மஞ்சும் ?

மஸேப வோவனதோூலயுடஸே மஸேவிசிறயும்
அதிகாபட்சமைோகா இிந்த துடுகாளிஸே மகாம்
இருலபோத மைோறவிட்டத . வசதிகாள் தோஸே
வோழ்கமகா எஸே்ற ஒவ்வவோி நதுனத காிவிகாகம்
துட்டுககுள் வந்த விட்டத . இமவவயல்லேோம்
வோஙகா
எவ்வளவு
சம்போரித்தோலம்
லபோதவில்மலே எஸேகிற நமலேககு நம்மமைக
வகாோண்டு வந்த ந்றத்தியுள்ளத . ஆமசகாள்
தவறல்மலே.

நம் விிருபஙகாள் மககியம் . ஆனதோல் நம்
லதமவககு மீறய ஆமசகாகம் , விிருபஙகாகம்
நம் வயதககு மீறய வலயோதிகாத்மத, ஆலரோககிய
இூழருமப நம் மகாத்தில் வகாோண்டு வந்த
ந்றத்தகிஸேறத எஸேபத உேஷபூந்த இிருலபோமைோ?
நம்மடஸே காவமலேகாள் இிககாட்டும் . அமத ஒி
காமலேயோகா
மவத்திிஙகாள்.
ரசமனதயுடஸே
காவனித்தரு போிஙகாள் . காேஷககீடு ரதியோகாரு
போபூத்தபூகாள்
எஸேறோல்
வோழ்ந்த
வகாோண்டிிககிஸேற
வோழ்கமகாமய வோூழ
விடோமைல் வசய்யும் லமைோகினி லபோலே உஙகாகடஸே

உறவோடத்
வதோடஙகும்
.
வோழ்ந்த
வோழ்கமகாககுரிய அஙகீகாோரம் லதமவ . அமத
அனுபவிககாவும் லவண்டும் எஸேறோல் எத
லவண்டுலமைோ அமத மைட்டும் காவமலேயோகா
எடுத்தக வகாோள்ளோதபூகாள் . தபூமைோனதமைோகா மைோறறக
வகாோள்கஙகாள்.

வதோடபூலவோம்.......

50 வயதினிலலே -5
காோமலே எட்டமர மைணிககுத் வதோடஙகும்
லவமலேவயஸேபத பலே நோட்காள் இரவு பணி ,
அமதயும் காடந்த நள்ளிரவுரு பணி எஸேபத
வோரந்லதோ்றம் நடககும் லபோவதல்லேோம் ஒஸே்ற
எஸே நமனதவில் வந்த லபோகும் . மைோ்றம் உடல்
இயககாச் வசயல்போடுகாள் தஸேமனதத் தோலனத
மைோறறக வகாோள்கமைோ? அல்லேத அவரவபூ வோழம்
சூழலககு ஏறப உடமலே இயககும் மைனதத்திஸே
காட்டுருபோடு மைோறறவிடுமைோ ? பதிமலே லதடிக

வகாோண்டிிந்த எனதககு இரண்டு விதமைோகாரு பதில்
கிமடத்தத.

வோரம் லதோ்றம் தினதமம் 16 மதல் 17 மைணி லநரம்
உமூழத்தோலம் அவபூகாளிஸே உடல் ஆலரோககியம்
போதிககாருபட்டதில்மலே.

ஒவ்வவோி நோகம் உறசோகாமைோகாத்தோஸே
விகிஸேறோபூகாள். அவபூகாளிஸே லவமலே வசய்யும்
திறஸே மைட்டுலமை போதிககாருபடுகிஸேறத . வசய்யும்
லவமலேயில் வதளிவு எஸேபத மைோற
ஏலனதோதோலனதோ
எஸே்ற பணியில் இிககா
லவண்டும் எஸே்ற ஒருலபற்றகிஸேறனதபூ. இமதலய
மைறவறோி விதமைோகா ஒருபிட்டுரு போபூககாவும்
வோய்ருப அமமைந்தத .
அஸேவறோி நோள்
அலவலேகாத்தில் உடஸே பணிபரியும் நண்பபூ
மூலேம் லவவறோி விமட கிமடத்தத.

தரோத ஒறமறவூலயுடஸே இிககும் அவரிஸே

இந்தரு பிரச்சமனத அலவலேகாம் மழவதம்
அறந்தலத. ஆனதோல் இதறகாோனத காோரேஷத்மத
லவவறோிவபூ மூலேம் காண்டறந்த லபோத அவபூ
குடும்ப வோழ்கமகா வகாோடுககும் அழத்தம்
எஸேபதமனத உேஷபூந்த வகாோள்ள மடிந்தத .
காேஷவரிஸே விமைோனதத்மத மீற ஆமசருபடும்
மைமனதவியிஸே எதிபூபோபூருபகாமளரு ப்பூத்தி வசய்ய
மடியோத அழத்தஙகாள் உள்லள லசபூந்த லசபூந்த
ஒவ்வவோி
லநோய்காளோகா
உிவோகாத்
வதோடஙகியுள்ளத.

அவரிஸே அலவலேகாரு போரஙகாள் எஸேபத அடுத்த
நோள் தபூந்த விடக்டியத. ஆனதோல் மைனதம் சோபூந்த
தரோரு பிரச்சமனதகாள் ஆலரோககியத்மதக காோவு
வோஙகிக வகாோண்டிிந்தமதரு போபூககா மடிந்தத .
வமைோத்தத்தில் மைனதம் எஸேபத ஆலரோககியத்தில்
இஙலகா மககியரு பஙகாோற்றகிஸேறத எஸேபதமனத
உேஷபூந்த நோளத.

வபோித்தஙகாள் போபூத்த , வகாௌனரவம் லசபூத்த

மைனதஙகாமளச் லசபூத்த மவத்த உிவோககாருபடும்
திிமைேஷத்திஸே வமரயமற இஸே்ற மைோறயுள்ளத.

இரண்டு பககாத்திலம் எதிபூபோபூருபகாள்
அதிகாமைோகியுள்ளத. விிருபஙகாளிஸே லநோககாஙகாள்
மறறலம்
திமச
மைோறயுள்ளத
.
திிமைேஷத்திறகாோனத வயதம் மைோறயுள்ளத. இமவ
அமனதத்தம் வோழம் சூழலலே தபூமைோனிககிஸேறத .
இவறமறரு லபோலேலவ குடும்ப வோழ்கமகாயிஸே
தறலபோமதய இலேககாேஷம் மழமமையோகாரு பதிய
போமதயில் வசஸே்ற வகாோண்டிிககிஸேறத.

சரியோனத வயதில் திிமைேஷம் மடிந்திிந்தோலம் ,
மருபத வயதககுள் பரட்பரம் உடல் இச்மசகாள்
தபூந்த விட உடலனத வந்த லசிம் குூழந்மதகாள்
மூலேம் காவமலேகாகம் ,
காடமமைகாகம்
வரலவறகிஸேறத.
லபச்சு குமறகிஸேறத .
வோழ்கமகா தடம் மைோ்றகிஸேறத . இிவரிஸே
உள்ளோபூந்த விிருபஙகாள் வவளிலய நறகிஸேறத .
பிடித்தோலம்,
பிடிககாோவிட்டோலம் காமடசி

வமரயிலம் லசபூந்லத வோழ்ந்த ஆகா லவண்டும்
எஸேற சமூகா நபூருபந்தம் அழத்தி மவககிஸேறத.

குூழந்மதகாள் லபசத் வதோடஙகும் லபோத துட்டில்
யோலரோ ஒிவபூ தோஸே லபசும்படி வோழ்கமகா
மைோ்றகிஸேறத.
அத
வபிம்போலம்
மைமனதவியோகாத்தோஸே
இிககிஸேறோபூகாள்
.
காேஷவனிஸே எண்ேஷமம் லநோககாமம் லவ்ற
போமதயில் வசல்கிஸேறத .
இத பேஷம்
சோபூந்ததோகாவும்,
தனிருபட்ட
மைனதம்
சோபூந்ததோகாவும் இிககிஸேறத.

இஙகிிந்த தோஸே ஆணிஸே மைனதம் ஊபூ லமையத்
வதோடஙகுகிஸேறத.

இந்தச் சமையத்தில் தோஸே இிவரிடத்திலம் ஒலர
ஆதஙகாம் வவளிவிம்.

"நோஸே யோிககாோகா இந்த அளவு போடுபடுலறஸே?"

"நோஸே யோபூ?" "ந யோபூ?" எஸேற ஈலகாோ விட்வரபம்
எடுககிஸேறத.

உள்ளோபூந்த பரிதூலஸேறரு லபசத் வதோடஙகும்
லபோலத வோதஙகாள் திமசமைோற வோககுவோதத்தில்
வசஸே்ற நறகும் . இனியும் ஏஸே நோஸே லபச
லவண்டும்? எஸேற எண்ேஷம் ஒிவனுககுத்
லதோஸே்றம் லபோத நோய் லபோலே நோறபத வயதில்
மைனதம் அமலேபோயத் வதோடஙகும் . காட்டுருபோடு
எஸேற வோபூத்மதமய மைதிருபவபூகாள் உள்கம்
பறமம் உிவோகும் இூழருபகாமள மீற தஙகாள்
காடமமைமய உேஷபூகிஸேறனதபூ .
எல்மலேக
லகாோடுகாமளத் தோண்டி வோூழ நமனதருபவபூகாளிஸே
வோழ்கமகா அதறகுரு பிறகு மட்டுச் சந்தில் லபோய்
நறபமதத் தவிபூககா இயலேோத.

இமவ

இஙலகா

சகாலே

வசதிகாகடஸே

இிருபவபூகாகககு, இல்லேோதவபூகாகககு எஸே்ற
போரபட்சமல்லேோமைல் நடககும் நகாழ்வித . மகாக
கு்றகிய காோலேத்தில் காேஷவமனதரு பிரிந்த வோழம்
வபண்காள், ஒலர துட்டுககுள் வோழ்ந்தோலம்
காேஷவனும், மைமனதவியும் லபசோமைல் வோழம்
வகாோடுமமை, காோமைத்மத லநோயோகா மைோறறக
வகாோண்டவபூகாள் எஸே்ற சுட்டிக காோட்ட இஙலகா
ஏரோளமைோனத உதோரேஷஙகாள் உண்டு.

"மூஸே்ற மைணிககு மழிருப வந்த விடும்
.
வோரத்தில் ஏலதோவவோி நோள் தோஸே துட்டில்
மழமமையோகாத் தஙகும் நமலேயில் அிலகா
படுத்திிககும் மைமனதவிமய எழருபிரு லபசத்
வதோடஙகினதோல்
பத்த
நமடத்தில்
வோககுவோதமைோகா
மைோற நறகும் .
தஙகிக
வகாோண்டிிககும் குூழந்மதகாள் எஙகாகககு
அறவுமர வசோல்லம் அளவிறகு வந்த நறகும்."

வதோழில் வோழ்கமகாயில் வவஸே்ற லகாோடீட்வரோகா
இிககும் மதலேோளி வசோஸேனத வோபூத்மதகாள்

எனதககு ஆச்சரியமைளிககாவில்மலே.

வதோழில் உலேகில் காமடபிடிககும் அதிகாோரம்
எஸேபத தோஸே நம் அமடயோளம் எஸேபதமனத
காிதிக வகாோள்பவபூகாள் அதமனதக குடும்ப
வோழ்கமகாயிலம் காோட்ட மறபடும் லபோத
குடும்பத்தில் குதகாலேம் மைமறந்த விடுகிஸேறத .
உிவோகும் காோயஙகாள் அமனதத்தம் மைனதமத
ஆறற மடியோத ரேஷஙகாளோகா மைோறற விடுகிஸேறத.
பேஷககாோர லதோரமேஷயில் வகாௌனரவத்மதச் சுமைந்த
வகாோண்டு வோழம் வமரககும் வவளிலய வசோல்லே
மடியோத லசோகாஙகாமள மவத்தக வகாோண்டு
வோழ்ந்த மடிககா லவண்டியத தோஸே.

பதவி உயிம் லபோத வோபூத்மதகாமளக
குமறத்தக வகாோள் எஸேபத வபோதவோகாச்
வசோல்லேருபடும் அறவுமர . ஆனதோல் அமத விட
மககியம் வயதோகும் லபோத வமைௌனனதலமை
ஆரோககியத்திறகுண்டோனத
அடிருபமட
எஸேபதமனத நோம் தோஸே பரிந்த வகாோள்ள

லவண்டும். நோம் லபசும் லபோத அடிககாடி
சுட்டிககாோட்டருபடும்
வோபூத்மதகாகம்
மைனததளவில் நரந்தர விலேகாமலே காேஷவஸே
மைமனதவி இிவரிடமம் உிவோககி விடுகிஸேறத.
இதறகு லமைல் தோஸே இரண்டு பககாமம் நடிருப
வோழ்கமகா ஆரம்பம் ஆகிஸேறத.

"எஸேனத வசய்தோய்? எஸேனத இூழந்தோய்? எஸேனத
சோதித்தோய்? உனதககு எஸேனத தகுதியிிககு ? ஏஸே
இமவ உஸேனதோல் மடியவில்மலே?"

இந்தரு பஞ்ச சீலே வகாோள்மகாகாள் குடும்ப
வோழ்கமகாமயரு பேஷோல் ஆககும்.

நம் குடும்பத்தககுள் அஸேறோடம் நடககும்
உமரயோடலேோகா
மைோ்றம் லபோத குடும்ப
வோழ்கமகா வதிவுககு வந்த விட்டத எஸே்ற
அபூத்தம்.
லமைலலே வசோஸேனத
ஐந்தககும்
அடிருபமட பேஷம். ஐந்திலம் நுமூழய மை்றருபத

மைனதம்.
காமடசியில்
குூழந்மதகாள் மைட்டுலமை.

போதிககாருபடுவத

"குூழந்மதகாகககாோகாத் தோஸே வபோ்றத்தககிட்டு
வோழ்லறஸே.
குூழந்மதகாள் இல்மலேஸேனதோ
எஙலகாயோவத லபோய்த் வதோமலேந்திிருலபஸே."

இரண்டு பககா வசனதமம் வவ்றம் வோபூத்மதகாள்
அல்லே. வோழ்கமகாமயத் வதோழில் லபோலே
நமனதத்த வோூழ விிம்பபவபூகாளிஸே லேோப நட்ட
காேஷககு இத.

பேஷம் பமடத்தவபூகாள் , அதிகாோரம், பகாழ்
அமடந்தவபூகாள் எஸே்ற எவரோயினும் குடும்பக
லகாோட்டுககுள் வந்த நறபவபூகாள் சிலேவறமற
இூழந்த தோஸே சிலேவறமறரு வபற மடியும் .
வவளிலய நம் மகாம் ஒவ்வவோிவபூ
போபூமவயிலம் வவவ்லவ்ற விதமைோகாத் வதரியும் .
ஆனதோல் நம்மமடய வமைோத்த மகாத்மதயும்

ஒஸேறோகா அறந்தவபூ மைமனதவி மைட்டுலமை . நம்
ரோஜதந்திரஙகாள் எல்லேோச் சமையஙகாளிலம்
வவஸேறடோத.
தயககாத்மத உமடத்த
மையககாமஸேறச் சரேஷோகாதி தத்தவம் தோஸே உதவும்.

துட்டில் நம் பத்த வயத குூழந்மத லகாட்கும்
லகாள்விவயஸேபத நோகமகா பிடுஙகிக வகாோண்டு
வசத்த விடலேோமைோ ? எஸே்ற எண்ேஷத் லதோஸே்றம் .
ஏஸே லகாட்டோய் ? எஸே்ற லகாட்கா மடியோத . பரிய
மவககாலேோம். ஆனதோல் நம் நமலேமயரு பரிந்தம் ,
பரியோதத லபோலேக லகாட்கும் மைமனதவியிஸே
வோபூத்மதகாமளத் தனியோகாரு பிரித்தரு போபூத்த
நோம் தோஸே உேஷபூந்த வகாோள்ள லவண்டும்.

விழித்திிககும் மைனதநமலேயில் நம்மமை
லமைம்படுத்திக வகாோள்ளத் தனித்திிககாத் தோஸே
லவண்டும். இமவ இரண்மடயும் காடந்த
வந்தோலம் ஆலரோககியத்மதக காோருபோறறக
வகாோள்ள துட்டில் லகாோபத்தில் சோருபிட மடியோத
லநரத்தில் பசித்திி எஸேற வோபூத்மதமய எடுத்தக

வகாோள்ளத்தோஸே லவண்டும் .
காோரேஷம்
எல்லேோவற்றககும் காோலேத்திடம் மைிந்த உண்டு .
காோத்திிககாத்தோஸே லவண்டும்.

வோழ்ந்த
காோலேம் மழககாக கிமடககாோத
அஙகீகாோரம், சம்போரிககா மடியோத பேஷம்,
ஒத்தமூழககா
மை்றககும் உடல்றருபகாள்
எஸேபலதோடு, நமைககு வோழ்நோளில் கிமடத்தத
வவ்றம் அனுபவஙகாள் மைட்டுலமை எஸே்ற
எண்ேஷம் வகாோண்டவரோ நஙகாள் ? இறககும்
வமரயிலம் அடிருபமடத் லதமவகாமளத்
தோண்டி உஙகாள் எதிபூகாோலே விிருபஙகாகககுத்
திறமமை இிந்தம் காோலேம் ஒத்தமூழககாவில்மலே
எஸேற ஆதஙகாம் வகாோண்டவரோ நஙகாள்?

உஙகாகககுத் வதரிந்த
பிரபல்யஙகாள் ,
வதோழிலேதிபபூகாளிஸே இ்றதி நோட்காளில் அவபூகாள்
லபசியுள்ள வோபூத்மதகாமள வோய்ருபிிந்தோல்
வோசித்தரு போிஙகாள் . அமவ உஙகாளிஸே
தஸேனதம்பிகமகாமயக குமலேருபதல்லே . காோலேம்

உஙகாகககு வூழஙகிய வட்டத்திறகுள் எருபடி
வோழ்ந்தபூகாள் எஸே்ற காேஷககீடு வசய்யோத
?
எருபடிரு பயஸேபடுத்திக வகாோண்டோய் எஸே்ற
தபூமைோனதம் வசய்யும்.

அந்தத் தபூமைோனதம் தோஸே உஙகாள் அடுத்தத்
தமலேமமறககுரு போடமைோகா மைோறறருபடுகிஸேறத .
இவபூ வோழ்கமகா எருலபோத மடியும் ? எஸே்ற
குடும்ப
உ்றருபினதபூகாலள காோத்திிககும்
மைனிதபூகாளிஸே வோழ்கமகாயில் அவபூ எதமனத
வவஸேறவபூ? எதில் லதோறறவபூ?

எஸே சுதந்திரம் எனதககு மககியம் எஸே்ற காிதி
காேஷவமனதரு பிரிந்த வோழ்ந்த வபண்காள் . எஸே
ஆதிககாத்மத நோஸே மைோறறக வகாோள்ளலவ
மைோட்லடஸே எஸே்ற காமடசி வமரககும்
போடத்மதக காற்றக வகாோள்ள விிம்போத ஆண்காள்
எஸே்ற பரட்பரம் உிவோககிக வகாோண்ட
யுத்தத்திறகாோனத வபயபூ இல்வோழ்கமகா எனில்
வோழ்கமகா மழககா எதவும் இல்லேோமைல்

இிருபமத மவத்த வோழ்ந்த மைகிழ்ச்சியோகா
வோழ்ந்த அஸேறோடஙகாோய்ச்சிகாளிஸே வோழ்கமகாமய
எருபடிச் வசோல்துபூகாள்?

"வோதம் தோஸே எஸே வோழ்கமகா . பிடிவோதம் தோஸே
எஸே வகாோள்மகா" எஸே்ற வோழ்ந்தவபூகாள் அவரவபூ
சந்ததிகாகககு விட்டுச் வசஸேறத வகாோமலேயும் ,
தறவகாோமலேகாகம் மைட்டுலமை . மைனததில் காோயத்மத
உிவோககி விட்டுச் வசஸேற அவபூகாளிஸே
நடவடிகமகாகாள் அமனதத்தம் அவபூகாள்
சந்ததிகாகககாோனதத மைட்டுமைல்லே .
சந்ததிகாள்
லசபூந்த வோூழருலபோகும் சமூகாத்திறகும் உரியத .
சிலேவறமற மைோறற மடியும் . சிலேமர எந்நோகம்
மைோறறலவ
மடியோத
எஸேபதமனத
உேஷபூந்திிந்தோல் உஙகாளிஸே ஐம்பத வயதில்
்ட இமளஞமரரு லபோலேலவ மைனததோலம்
உடலேோலம் வோூழமடியும் எஸேற
எளிய
தத்தவத்மத நஙகாள் வோழ்ந்த வோழ்கமகா
உேஷபூத்தியிிககும்.

நோம் தோஸே காறபமனத வசய்த வகாோள்கிஸேலறோம்.

வவஸேலறோம். லதோற்றவிட்லடோம் எஸே்ற.

அவரவிககாோனத லவஷம் காமலேயும் லநரம் விம்
லபோத ்ட்டம் காமலேந்த விடும் . வவட்ட வவளி
ஆகாோயம் லபோலே எல்லேோலமை மைோற விடும் .
இயறமகாலயோடு காலேந்தோபூ எஸே்ற வோசிககும்
லபோத அதவமரயிலம் வசயறமகாயோய் வசய்த
வசய்மகாகாள் அமனதத்தம் சிரிருபோய் சிரிககும்.

நம் வோழ்கமகாயும் அடுத்தவரிஸே சிரிருபககுரு
பூலயோகா லவண்டுமைோ?

வதோடபூலவோம்.......
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அருபோககாளோல்
வகாோண்டோடருபடும்
மைகாள்காமளரு லபோலே
அம்மைோககாளோல்
லநசிககாருபடும் மைகாஸேகாகககுரு பிஸேனதோல்
இிககும் உளவியல் காோரேஷஙகாள் குறத்த
எருலபோதம்
நோஸே
லயோசிருபதண்டு
.
நம்பிகமகாகாகடஸே வதோடஙகும் திிமைேஷ
வோழ்கமகா அமனதத்தம் இஙலகா மழமமையோகா
வவறற அமடந்ததோகாச் வசோல்ூல விட மடியோத .
மஸேப வவளிலய வதரியோமைல் இிந்தத
.

இருலபோதம் அமனதத்தம் வவளிலய வந்த
விடுகிஸேறத.

வபோித்தஙகாள் எஸேபதமனத அவரவபூ
நம்பிகமகாகாள் மவத்தத் திிமைேஷத்திறகு மஸேப
போபூத்தோலம் வோழம் சூழல் எஸேபதம் , அவரவபூ
வளபூந்த விதஙகாளிஸே காோரேஷமைோகாரு வபோிந்திரு
லபோவதில்மலே. பேஷம் இல்லேோவிட்டோலம்
விட்டுக வகாோடுககாோத தம்பதியினதிம், எல்லேோலமை
இிந்தம் வவவ்லவ்ற திவமைோகா வோழம்
வோழ்கமகா வபறறவபூகாமளயும் நோம் போபூத்தக
வகாோண்டு தோலனத இிககிஸேலறோம்.

வதோழில் நுட்ப வளபூச்சியில் உலேகிஸே மை்றபறம்
நடககும் அமனதத்த சம்பவஙகாகம் அடுத்த
வநோடியில் நம் போபூமவககு வந்த விடும் இந்த
லநரத்தில் அந்தரஙகாம் எஸேபலத இல்லேோத
சூழூலல் நம் அமனதவரிஸே வசயல்போடுகாகம்
ஏலதோவவோி வழியில் வவளிலய வந்த
விடுகிஸேறத. வபோத்திரு வபோத்தி போதகாோத்த

குடும்பத்திஸே நல்லேதம் வகாட்டதம் ஏலதோவவோி
சமையத்தில் வபோத வவளிககு வந்த விடுகிஸேறத .
திிமைேஷம் மடிந்த சிலே விடஙகாளில் அவரவபூ
குேஷோதிசியஙகாள் மழமமையோகா
வவளிலய
வதரியத் வதோடஙகும் சமையத்தில் தோஸே
குூழந்மதகாள்
குடும்பத்தில்
வந்த
லசபூகிஸேறோபூகாள்.

அரசியல், ந்றவனதம், அமமைருபத் வதோடஙகிக
குடும்பம் வமரககும் நம் ஆதிககாத்மத ஏற்றக
வகாோள்ளக ்டியவபூ எவலரோ? அவபூகாமளத் தோஸே
நோம் விிம்பச் வசய்கிஸேலறோம் . நோம் மைோற்றக
காித்தககாமள ஏற்றக வகாோள்வதம் இல்மலே .
அனுமைதிககாவும் மைோட்லடோம் . இத லநற்ற
இஸேறல்லே. வோமூழயடி வோமூழயோகா வந்த மைரப
சோபூந்த பிரச்சமனத. ஆனதோல் உலேகாம் வளபூந்ததம் ,
வளபூந்த உலேகாத்தில் மைோறய நோகாரிகாத்திறகும்
மககியக காோரேஷஙகாள் பலே இிந்தோலம்
மககியக
காோரேஷவமைஸேபத
மைோற்றக
காித்தககாமள ஏற்றக வகாோண்டலத.

மைறற நோடுகாமள விட நம் குடும்ப அமமைருப
வூலமமையோனதத, வநறமமறயோனத வோழ்கமகாமய
நமைககுத் தந்தத எஸேபதமனத நோம் வசோல்ூலக
வகாோண்லடயிிககிஸேலறோம்.
ஆனதோல் இந்த
வூலமமை எஸேற வோபூத்மதககுள் வவளிலய
வதரியோத
அடககுமமற
இிந்தத
எஸேபதமனதயும் நோம் காவனதத்தில் வகாோள்ள
லவண்டும். அத தோஸே காோலேம் காோலேமைோகா இந்த
அமமைருமபக வகாோண்டு வசலத்திக வகாோண்டு
வந்தத. "அருபோ வசோஸேனதத தோஸே இ்றதி மடிவு "
எஸேற நமலேயில் இிந்த குடும்ப வோழ்கமகா
இருலபோத மைோற விட்டத
.
"அம்மைோ
மடிவவடுத்தோல் அதில் ஒி நயோயம் இிககும் "
எஸேபத
இருலபோத
போரபட்சமைோகாரு
போபூககாருபடுகிஸேறத.

காோலேம் ஒவ்வவோி சமையத்திலம் பலேவிதமைோனத
மைோறறஙகாமள உிவோககிக வகாோண்லட தோஸே
வந்தள்ளத. ஆனதோல் இருலபோதள்ள சூழல்
காடந்த
எந்த
நறறோண்டிலம் காண்டிரோத
மைோறறஙகாமள, நம்பமடியோத ஆச்சரியஙகாமளக

வகாோண்டு
வந்த
தள்ளிக
வகாோண்லடயிிககிஸேறத.
காடந்த வசஸேற
மைோறறஙகாள் அமனதத்தம் மைனித மூமளயிஸே
மூலேம் நடந்தத . இருலபோத எந்திரஙகாள் மூலேம்
நடககிஸேறத.

சிலேிககுரு பரட்சியோகாரு பலேிககு மரட்சியோகா
உள்ளத.
ஆச்சரியமைோகாத் வதரியும் பலே
மைோறறஙகாள் ஏற்றக வகாோள்ள மை்றருபவபூகாகககு
அவலேமைோகாவும் வதரிகிஸேறத .. எத சரி ? எத
தவ்ற?
எஸேபதமனதவயல்லேோம்
மீற
இமவவயல்லேோம் எனதககுத் லதமவ ? இத எஸே
போபூமவயில் சரிதோஸே எஸேகிற அளவிறகு வந்த
நறகிஸேலறோம். நடந்த மைோறறத்திறகு யோலரோ ஒி
தமலேவபூ காோரேஷகாபூத்தோவோகா இிந்தோபூ.

அதில் வபோத நலேம் நமறந்திிந்தத . ஆனதோல்
இருலபோத ஒவ்வவோி நபிம் மைோறறத்திறகாோனத
காோரேஷமைோகா இிககிஸேறோபூகாள்.

சூழமலே மைோற்றபவபூகாள் வபிம்போலம்
வியோபோரிகாளோகா
இிககிஸேறோபூகாள்.
அமனதத்தககும் பிஸேனதோலம் வியோபோர
லநோககாஙகாள் உள்ளத . மைோறறஙகாள் எஸேற
வபயரில் நம்மமை லநோககி விம்
ஒவ்வவோஸேறலம் உள்ள சுயநலேம் உள்லள
இிருபமதத் வதரிந்லத ஏற்றக வகாோள்கிஸேலறோம்.
அதில் நமைககாோனத வோய்ருமபத் லதடுகிஸேலறோம் .
அமதலய லதபூந்வதடுருபதில் காவனதமைோகா
இிககிஸேலறோம்.
இத லநரிமடயோகா
மைமறமகாமைோகா
ஒவ்வவோிவபூ குடும்ப
வோழ்கமகாயிலம் தோககாத்மத உிவோககுகிஸேறத.

இஙகு மைோறக வகாோண்லடயிிககும் சூழல்
ஒவ்வவோி தனிமைனிதபூகாமளயும் தோககிக
வகாோண்லட இிககிஸேறத . பரட்டிரு லபோட்டுக
வகாோண்லடயிிககிறத. வசஸேற விடம் காறற
கால்வி இருலபோத காலேோவதியோகி விட அடுத்தக
கால்வி நம்பிகமகாமய உிவோககுவதில்மலே .
மஸேப வதோழிூலல் உமூழருபம் , நம்பிகமகாயும்
மைனிதபூகாமள நகாபூத்தியத . இருலபோத அந்த

இடத்தில் காண்ணககுத் வதரியோத எத்தமனதலயோ
நபபூகாளிஸே வதோடபூப உள்ளத.

எதனதோல் இத நடந்தத ? எஸேபதமனத லயோசிககும்
மஸேப இிருபமத இூழந்த விடும் சூழல்
உிவோகியுள்ளத.
உமூழருப எஸேபதிஸே
வமரயமற மைோறயுள்ளத .
மடிவவடுககும்
திறனில் தோஸே வோழ்கமகாயிஸே வவறற
அடஙகியுள்ளத எஸே்ற அறவுமரயோகாரு
லபோதிககாருபடுகிஸேறத.

மதல் மடிவு மைோ்றம் லபோத அடுத்த மடிவுககுச்
வசல்லே
லவண்டும் எஸே்ற போடஙகாமள
உதோரேஷமைோகாக காோட்டருபடுகிஸேறத . லசோபூந்த
லபோனதவஸே பிஸேனுககுச் வசஸே்றவிடக காோரேஷக
காோரியத்மதச் சரியோனத சமையத்தில் பயஸேபடுத்திக
வகாோள்ளத் வதரிந்தவனிஸே உலேகாமைோகா
மைோறயுள்ளத.

இந்த இடத்தில் தோஸே மைறவறோி பிரச்சமனத
உிவோகிஸேறத. நம் தோத்தோ அருபோமவக குமற
வசோஸேனதோபூ. அத அருபோவிஸே அணகுமமற
சோபூந்ததோகா இிந்தத. ஆனதோல் இஸே்ற நோம்
மைகாஸே,மைகாள்காமளக குமற வசோல்கிஸேலறோம் . அத
அவபூகாளிஸே மைோறய பூழககாவூழககாஙகாள் குறத்லத
இிககிஸேறத. நம்மைோல் ஏற்றக வகாோள்ள
மடியோததோகா இிககிறத,

ஐம்பத வயதோகியும் காறற அனுபவஙகாள் எதவும்
நமைககு உதவவில்மலேலய ? எஸேற ஆதஙகாம்
நம்மமை வோட்டி வமதககிஸேறத. ஏற்றக வகாோள்ள
மடியோமைலம்,
ஏற்றக வகாோண்லட ஆகா
லவண்டும் எஸேற நபூருபந்தமம் ஒஸே்ற லசபூந்த
அழத்தச் சமைோளிககா மடியோமைல் தடுமைோறத்
வதோடஙகுகிஸேலறோம்.

தமலேமமற இமடவவளி எஸேபத எல்லேோச்
சமையஙகாளிலம் உிவோகிஸேற ஒஸே்ற தோஸே .
ஆனதோல் மைோறறத்திஸே காோரேஷமைோகா உிவோகும்
எல்லேோக லகாள்விகாகககும் பிஸேனதோலம் ஒலர ஒி
பதில் தோஸே இிககிறத . நோஸே மககியம் . எஸே
வோழ்கமகா மைறற அமனதத்மதயும் விட மககியம்.
இந்தக லகாள்வி குடும்பத்தில் உிவோகும் லபோத ,
மைகாள், மைகாள் வோயிூலிந்த வோபூத்மதகாளோகா விம்
லபோத தோஙகிக வகாோள்ள மடியோத வபறலறோபூகாள்
அனுபவிககும் வோழ்கமகாமயத் தோஸே தினதசரி
வசய்தித்தோளில் தமலேருபச் வசய்தியோகா இடம்
பிடிககிஸேறத.

சுதந்திரம் எஸேற
வபயபூ அதிகாம்
உச்சரிககாருபடுகிஸேறத.
அதஸே வமரயமற
குறத்த யோிககும் காவமலேயில்மலே.

இஙலகாயிிந்த உிவோகும் பிரச்சமனதகாள்
அமனதத்தம் ஐம்பத வயத நபபூகாளிஸே
வோழ்கமகாயில் அதிகாளவு தடுமைோற மவககிஸேறத.

காோரேஷம் நம் வோழ்கமகா மமறயிஸே அமமைருப
அந்த அளவுககு லநசம் , போசம் லபோஸேற
வோபூத்மதகாலளோடு பிஸேனிரு பிமேஷந்த ஒஸேறோகாக
காலேந்திிருபதோல் அதஸே லமைல் விழம் ஒவ்வவோி
அடியும் மைரேஷ வோமதயோகா உள்ளத . இஙகு
ஒவ்வவோிவிம் தஙகாள் வோழ்கமகாககுரிய
வசோத்தககாமள மைட்டும் லசபூருபதில்மலே . அதில்
ஒி
அஙகாமைோகாக
குூழந்மதகாமளயும்
மவத்தள்ளனதபூ.

அவபூகாள் திிமைேஷம் ஆகி லவலறோபூ இடத்திறகுச்
வசஸேறோலம் அவபூகாளிஸே ஒவ்வவோி
வசயல்போடுகாகம் வபறலறோபூகாகககு மைரேஷம்
வமரககும் பழி வசோல்லேோகாலவ உள்ளத . இந்த
வோழ்கமகா மமறயில் தோஸே தறலபோத
உிவோகியுள்ள மைோறறஙகாள் லபரிடிமய நகாழ்த்தி
உள்ளத.

குறருபோகாரு வபண்காள் குறத்த போபூமவயில்
ஒவ்வவோி வபறலறோபூகாகம் தஙகாள்

சிந்தமனதகாள் மைோறய சூழூலல் காோலேோவதியோகி
விட்டத எஸேபதமனத அவபூகாளோல் ஏற்றக
வகாோள்ள
மடியோமைல் தடுமைோ்றகிஸேறோபூகாள் .
வபறலறோபூகாகம், காேஷவனும் தோஸே வோழ்கமகா
எஸேற தத்தவம் மைோற அவபூகாள் காறற கால்வி
நம்பிகமகாமய அளித்தள்ளத .
அவபூகாள்
லதபூந்வதடுத்த
லவமலேகாள் சுதந்திரத்மத
வகாோடுத்தள்ளத.

வட்டத்திறகுள் நஸேறவபூகாள் வவளிலய வந்த
விடச் சட்டத்மத உிவோககியவபூகாள் தடுமைோறத்
வதோடஙகுகிஸேறோபூகாள்.

்ட்டுககுள் அடஙகாோத பறமவகாளில் போய்ச்சல்
இஙலகா பலேிககும் பயம்றத்தவதோகா உள்ளத .
இமவ அமனதத்தம் ஐம்பலேஸேகாமளயும் அடககி
நோஸே வோழ்வத எஸே குூழந்மதகாகககாோகாலவ
எஸே்ற வோழ்ந்த வபறலறோபூகாகககுரு வபரிய
சவோமலே உிவோககியுள்ளத.

பறறோககுமற எஸேற வோபூத்மதயிஸே மழ
அபூத்தத்மதரு
பரிந்த
வகாோள்ள
லவண்டுவமைஸேறோல் ஐம்பத வயதில்
இிருபவபூகாளிடம் லகாட்டுரு போிஙகாள்.

வோஙகும் சம்பளம் , காற்றக வகாோள்ள மடியோத
நுட்பஙகாள், விட்டுக வகாோடுககா மடியோத
வகாோள்மகாகாள், சம்போரிககா மடியோத பேஷம்,
ஒத்தமூழககா மை்றககும் உடல் ஆலரோககியம்
எஸே்ற எல்லேோவறறலம் ஏலதோவவோி இடத்தில்
இஙலகா ஒவ்வவோிவரிடத்திலம் பறறோககுமற
இிந்லத தோஸே திம் . மழமமை எஸேபத
மைனதலதோடு சம்மைந்தருபட்டத எஸேறோலம் அத
உேஷர மடியோத சூழல் தோஸே நம்மமைக வகாோண்டு
வசலத்தகிஸேறத. வவ்றம் வோபூத்மதகாகம் ,
வோசிருபகாகம் இவறமறத் தந்த விடோத
எஸேபதில் நோம் உ்றதியோகா இிருபதம் மககியக
காோரேஷமைோகா உள்ளத.

நஜவமைஸேபதம்

எதோபூத்தவமைஸேபத

சட்வறரிககும். லநசித்தவறமற விட்டு விலேகா
மடியோமைலம் நஜவமைஸேபமத ஏற்றக வகாோள்ள
மடியோமைலம் அனுதினதமம் தடுமைோ்றம்
சமையஙகாளில் உடஸே இிககும் மைமனதவியிஸே
ஒத்தமூழருப இல்லேோதபட்சத்தில் வநோடிககு
வநோடி மைரேஷ அவட்மத தோஸே.

ஆண்,
வபண்ணிஸே அஙகீகாோரவமைஸேபமதத்
திிமைேஷம் எஸே்ற இஙகுள்ள சமூகாச் சூழல்
தபூமைோனித்த மவத்தள்ளத . அதலவ அவரவபூ
வோழ்வில் குூழந்மதகாளிஸே வரவுககுரு பிறலகா
மழமமையமடவதோகா
நம்ப
மவககாருபட்டுள்ளத.

தவமைோய்த் தவமிந்லதஸே எஸேற வோபூத்மதககு
அபூத்தத்மதத்
திபவபூகாள்
பிறககும்
குூழந்மதகாமள வரம் தந்த சோம லபோலேரு
போபூககாருபடுகிஸேறோபூகாள்.
மைகாஸேகாமள
அமடந்தவபூகாளிஸே போபூமவயும் அடுத்தடுத்தரு
வபண் குூழந்மதகாமளரு வபறறவபூகாளிஸே

லநோககாமம் சமூகாத்தோல் லவ்ற விதமைோகாரு பரிய
மவககாருபடுகிஸேறத.
எல்லேோவறறலம்
உேஷபூத்தருபடும் அழத்தஙகாள் எஸேபத வோழம்
வமரககும் படிருபடியோகா அவரவபூ மைனததிறகுள்
பகுத்தருபடுகிஸேறத. இதமனதலய இஙகுள்ள
காலேோச்சோரம்,
காடமமை
எஸே்றம்
அறவு்றத்தருபடுகிஸேறத.

குூழந்மதகாள் வந்தவுடஸே அஙகீகாோரம் . வளரத்
வதோடஙகும் லபோத மைகிழ்ச்சி , வோழ்கமகாமயத்
வதோடஙகும் லபோத காடமமை நமறலவறய
மைகிழ்ச்சி எஸே்ற ஒவ்வவோி சமையத்திலம்
இல்லேோத
தமலேகீரிடத்தில் ஒி ப்
சட்டருபடுகிஸேறத.
போசம் லசபூத்தரு
பககுவமைோகாச் சமமைத்த சமமையல் பலேசமையம்
குமலேந்த லபோகிஸேற சமையத்தில் வமைோத்த
குடும்பமம் குற்றயிிம் குமலேயிிமைோகாத்
தடித்தவிடுகிஸேறத.

இமவவயல்லேோலமை ஐம்பத வயதில் தோககும் .

தோஙகிக வகாோள்ள மடியோதவபூகாளிஸே வோழ்கமகா
லகாள்விககுறயோகிஸேறலதோ
இல்மலேலயோ
சமூகாத்தோல் லகாூலயோகாரு போபூககாருபடுகிஸேறத.

அடுத்தவபூகாளிஸே
போபூமவயில்
நோம்
எருபடியிிககா
லவண்டும்?
எஸே்ற
உிவோககியிிந்த காட்டுமைோனதம் உமடபடும்
லபோத அமேஷ உமடந்த வவளிலய
தோ்றமைோறோகாரு போயும் வவள்ளநபூ லபோலே
ஒவ்வவோி குடும்பத்திலம் காண்ணபூ
காமரபரண்டு ஓடுகிஸேறத.

நோம் வோழமடம் வபோ்றத்த நம் வோழ்கமகாயிஸே
ஒவ்வவோி வசயல்போட்டுககும் நோலமை
ஒவ்வவோி வபயபூகாமளக வகாோடுத்த நம்மமை
நோலமை சமைோதோனதருபடுத்திக வகாோண்டு வோழ்ந்த
வோழ்கமகா இருலபோத மறறலம் மைோறவிட்டத .
மைகாள்,
மைகானிஸே கால்வி ,
குடும்ப
வோழ்கமகாவயஸேபத அவபூகாள் விிருபத்திறகு
உட்பட்டத எஸேற லநோககாலமை இஸேனதமம்

வபறலறோபூகாளோல் ஏற்றக வகாோள்ள மடியோதோகா
உள்ளத. இத வபறலறோபூகாளிஸே உளவியமலேச்
வசோல்லே மடியோத அளவிறகு வநிககாடியில்
வகாோண்டு லபோய் ந்றத்தகிஸேறத.

இந்தச் சமையஙகாளில் தோஸே அருபோககாளிஸே
ஆதிககாம் வநோ்றஙகிரு லபோய் விடுகிஸேறத .
அம்மைோககாளிஸே வோழ்கமகாவயஸேபத நோஸே
வளபூத்த விதம் தவறோ? எஸே்ற ்னிககு்றகி விட
மவககிஸேறத.

இஸேமறய
சூழூலல்
காடினதமைோனததம் ,
சவோலேோனததம், ஒிவமர சோதமனதயோளரோகாக
காோட்டுவதம் அவரவபூ குூழந்மதகாள் வளபூருப
தோஸே எஸேபதமனத உ்றதியோகாச் வசோல்லே மடியும்.

பேஷம் லசபூத்த வோழ்வில் வவஸேறவபூகாள் எஸே்ற
அமடயோளம் காோட்டருபட்டவபூகாள் குடும்பம்
மதல் மகாச் சோதோரேஷக குடும்பம் வமரககும்

இஸே்ற நககாமைற நமறந்திிருபதம் சந்ததிகாள்
சோபூந்த பிரச்சமனதகாள் தோஸே.

தகுதியோனத லவமலே கிமடககாவில்மலே எஸேபதில்
வதோடஙகுகிஸேறத. தரமைோனத வதோடபூபில்லேோமைல்
தரஙவகாட்டு அமலேகிஸேறோலனத எஸேபத
வமரககும் வசோல்ூலத் தபூககாமடியோத
பிரச்சமனதகாள் இஙலகா ஏரோளமண்டு
.
இதறகிமடலய ஒவ்வவோி குடும்பத்திலம்
சுனதோமமய உிவோககிக வகாோண்டிிருபத காோதல்
எஸேற வோபூத்மத.

நம் வோழ்கமகா நம்மமடய காட்டுருபோட்டுககுள்
இிககிஸேறத எஸேபவதஸேபத வவ்றமைலனத
வபோிளோதோரம் சோபூந்தத மைட்டுமைல்லே
.
வபோிளோதோரத்தில்
வவஸேறவபூகாள்
லதோறறவபூகாள் நம் மஸே ஏரோளமைோனத மைககாள்
இிககிஸேறோபூகாள்.
சந்தபூருபஙகாள் மீண்டும்
சரியோகா அமமைந்தோல் மீண்டு வரக்டிய
வோய்ருபதிகாம். மீண்டு வந்தவபூகாகம் நம்

மஸேனதோல் ஏரோளனதமைோனத லபபூகாள் வோழ்ந்த
வகாோண்டு தோஸே இிககிஸேறோபூகாள்.

ஆனதோல் நம் வோரிசுகாளிஸே வோழ்கமகா எஸேபத
நம்மமடய வபோ்றருப எஸேபத இஙலகா
மககியமைோகாரு போபூககாருபடுகிஸேறத . இதலவ
ஒவ்வவோி குடும்பத்தில் உள்ள
தோய்
,
தந்மதயிககுத்
தறலபோத
மககியச்
சவோலேோகாவும் உள்ளத . அதலவ ஒவ்வவோி
சமையத்திலம் சஙகாடஙகாமள உிவோககினதோலம்
மைோறய தறலபோமதய சூழல் எஸேனத வசய்கிஸேறத?

நோம் வோழ்ந்த சழ்நமலேககும் நம் குூழந்மதகாள்
வோழம் சழ்நமலேமயயும் ஒருப லநோககி
விடுலவோம்.

காோலேம் வகாட்டுரு லபோச்சு ? எஸேற வோபூத்மதகாள்
காோந்தி காோலேத்திலம் இிந்தத . காோமைரோஜபூ
காோலேத்திலம் வசோல்லேருபட்டத.

இஸே்றம் அலத தோஸே வசோல்லேருபடுகிஸேறத . ஒி
நறறோண்டு காோலேத்தில் மூஸே்ற நமலேகாளில் ஒலர
வோபூத்மதகாள்
மீண்டும்
மீண்டும்
வசோல்லேருபடுகிஸேறத எஸேறோல் வகாட்டுரு லபோனத
நோட்டில் எருபடி இருபடி வளபூச்சி வந்தத?

வதோடபூலவோம்.......
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நோஸே காடந்த வந்த இந்த மூஸே்ற நகாழ்வுகாகம்
மகா மககியமைோனததோகாத் வதரிகிஸேறத . குடும்பம்,
தோய்மமை, போசம், வபோிளோதோரம், அபூருபணிருப
லபோஸேறவறமறக காோலேமைோறறத்தில் எருபடி
மைோறயுள்ளத எஸேபதமனத எனதககுரு பரிய
மவத்தத.

சிலே மைோதஙகாகககு மஸேப அலவலேகாத்தில் உடஸே

பணிபரியும் அவபூ மதலேோளியிஸே அமறககு மஸே
காோத்தக வகாோண்டிிந்தோபூ.

அவபூ காட்டோயம் மைோதத்தில் சிலே நோட்காள் விடுருப
எடுத்த விடுவோபூ . போதி நோட்காகககு லமைல்
தோமைதோகாத்தோஸே வந்த லசபூவோபூ . பலேமமற
நபூவோகாம் எச்சரித்தம் அவரோல் மைோறறக வகாோள்ள
மடியவில்மலே.
ஒவ்வவோி மமறயும்
ஒவ்வவோி காோரேஷஙகாமளச் வசோல்லே நபூவோகாம்
இ்றதி எச்சரிகமகா வகாோடுத்தத . அருலபோத தோஸே
அவரிஸே குடும்பச் சழ்நமலே எஸே போபூமவககு
வந்த லசபூந்தத.

அவபூ மைமனதவியும் லவவறோி ந்றவனதத்தில்
பணியில் இிககா இவபூ தோஸே அவபூகாளிஸே மைகாஸே ,
மைகாளிஸே வபோ்றருபகாமள நமறலவற்றபவரோகா
இிந்தள்ளோபூ. இத இயல்போனதத தோஸே . ஒி
குடும்பத்தில் இிவபூ லவமலேககுச் வசல்லம்
லபோத யோலரோ ஒிவபூ மைறற வபோ்றருபகாமளரு
போபூருபத இயல்போனதத தோஸே எஸே்ற நோனும்

நமனதத்தக வகாோண்டிிந்லதஸே . ஆனதோல் அவபூ
வசோஸேனத காோரேஷம் தோஸே எனதககு வியருபோகா
இிந்தத. குூழந்மதகாளிஸே மைித்தவமைமனத ,
பள்ளி சோபூந்த நகாழ்ச்சிகாள் எஸேறோலம் இவபூ
மைட்டும் தோஸே அலவலேகாத்தில் விடுருப
எடுருபோபூ. அதறகு அவபூ வசோஸேனத காோரேஷம்
மைமனதவி அலவலேகாத்தில் விடுருப அனுமைதிககா
மைோட்டோபூகாள் எஸேறோபூகாள்.

எஙலகாலயோ பிசி்ற தட்டுகிஸேறலத எஸே்ற
மைனததிறகுள் நமனதத்தக வகாோண்லடஸே . அதறகு
லமைல் நோஸே அவரிடம் எமதயும் லகாட்டுக
வகாோள்ளவில்மலே.

மீண்டும் ஒி மமற மபயமனத
மைித்தவமைமனதககு அமூழத்தச் வசல்கிலறஸே .
மைதியம் தோஸே விலவஸே எஸே்ற அமலேலபசி
வோயிலேோகா அனுமைதி லகாட்ட லபோத நபூவோகாத்திஸே
அறவு்றத்தூலஸே லபரில் அவபூ மைமனதவியிடம்
அமூழத்தரு லபசிய அலவலேகாரு வபண்மைணி

எஸேனிடம் வசோஸேனத வோபூத்மதகாள் தோஸே
நகாழ்காோலேத்திஸே மைோறய சூழூலஸே லவவறோி
பரிேஷோமைத்மத எனதககுக காோட்டியத.

"எஸே வபோண்ணம் மபயனும் எனதககிட்ட
ஒட்டலவ
மைோட்டோபூகாள் .
அவிதோஸே
ஆரம்பத்திலலேயிிந்த
அவஙகாமளரு
போபூத்தககுறோி. நோஸே காண்டு வகாோள்வலத
இல்மலே. அதனதோல் தோஸே அவபூ லவு எடுககிற
மைோதிரி ஆயிடுத " எஸே்ற அவபூ வசோஸேனத லபோத
தோஸே அம்மைோ எஸேற வோபூத்மதககுரு பிஸேனதோல்
உள்ள போசம், பிரியம் லபோஸேறமவ எருபடி
மைோறயுள்ளத எஸேபதமனத பரிந்த வகாோள்ள
மடிந்தத.

இதறகுரு பிஸேனதோல் அந்தரு வபண்ணிஸே
குேஷோதிசியஙகாள் சோபூந்த
பலேவிசயஙகாள்
இிந்தோலம் மழமமையோகாரு வபோ்றருபகாமளத்
தறருபத எஸேபத வகாோஞ்சம் வித்தியோசமைோகா
எனதககுத் வதரிந்தத . இலத லபோலே மைமனதவி

பணிபரிய
காேஷவஸேமைோபூகாள் லவமலேககுச்
வசல்லேோமைல் சுறறக வகாட்டழியும் லபோககும்
உள்ளத.

வோழ்கமகாககுத் லதமவருபடும் வபோிளோதோரம்
மகா மககியம். ஆனதோல் இூழருபதறகு இனி
ஒஸே்றமல்மலே எஸேகிற அளவுககு வோழ்கமகாயில்
ஒவ்வவோி நமலேயிலம் ஒஸேமற இூழந்த
வகாோண்லட விம் நமலேயில் தறலபோமதய
குடும்ப வோழ்கமகா உள்ளத.

குூழந்மதகாமளக காவனிககா மடியோமைலம், காற்றக
வகாோடுககா லவண்டிய பூழககாவூழககாஙகாமளச்
வசோல்ூலக வகாோடுககா
மடியோத
லபோத
குூழந்மதகாள் தவோகா
வளபூகிஸேறோபூகாள் .
காமடசியில் பலேவறமற இூழந்த சிலேவறமறரு
வப்றம் வோழ்கமகா அமமைகிஸேறத . அதலவ
வோழம் மமறயோகாவும் மைோறவிடுகிஸேறத.
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"எஸே மைகானிஸே காணினி அறவு பறற உஙகாகககுச்
வசோல்லே லவண்டுலமை? அவஸே ஒி கில்லேோடி சோபூ?
எஸே்ற எருலபோதம் எஸேனிடம் வந்த வசோல்லம்
அலவலேகா நண்பபூ அஸே்ற லசோகாத்தடஸே வந்த
பகிபூந்த வசய்திமய உஙகாகககுச் வசோல்லே
லவண்டும்.
துட்டில் உள்ள
காணினிமய
வதோடககாத்தில் விமளயோட்டு , படிருப எஸே்ற
பயஸேபடுத்தி வந்தவனுககு நண்பபூகாளிஸே
வழிகாோட்டல் வழிமய மைோறறயுள்ளத . லநரம்
காோலேமஸேற நலேருபடஙகாளிஸே ரசிகானதோகா
மைோறயிிருபமத எதிபூபோரோத விதமைோகா நண்பரிஸே
மைமனதவி காண்டறந்த லபோத எஸேனத வசய்வத
எஸே்ற வதரியோமைல் திமகாத்தரு லபோய்விட்டோபூ.

அதஸேபிறகு எருபடி அவமனத மீட்டோபூகாள்
எஸேபத
குறத்த
நோம்
இஙலகா
லபசருலபோவதில்மலே.

வதோழில் நுட்பஙகாள் தந்த வளபூச்சி எதவும்
தவறல்மலே எஸேற
வகாோள்மகாகாமளயும்
உிவோககிக வகாோண்லட விகிஸேறத . வயதம்,
வளபூச்சியும் படிருபடியோகா நகாழ்பமவ . ஆனதோல்
இருலபோதள்ள
சூழல் குூழந்மதகாளிஸே
அடிருபமட குேஷோதிசியஙகாமள மைோற்றகிஸேறத .
பஞ்சு லபோஸேற மைனததில் நஞ்சு காலேந்த விட வோூழ
லவண்டிய வயதில் காிகிவிடுகிஸேறோபூகாள்.

அவரவபூ மகாயில் மவத்தள்ள அமலேலபசி
எஸேபத நோசகாோர ஆயுதமைோகா மைோறயுள்ளத. எமதத்
லதபூந்வதடுருபத எஸேற பரிதல் இல்லேோத
காோரேஷத்தோல் அசிஙகாஙகாமளச் சிஙகாவமைனதக
காிதிக வகாோள்கிஸேறோபூகாள் . கால்விகவகாஸே்ற ஒி
வயத. காலேவிகவகாஸே்ற ஒி வயத எஸேபத
தமலேகீூழோகா மைோ்றம் லபோத இஙலகா ஒவ்வவோி
நோகம் வககிரம் அரஙலகா்றகிஸேறத
.
வயதகலகாறற
மைனதருபககுவம் இல்லேோத
நமலேயில் அத லநரிமடயோகாலவ குடும்ப
வோழ்கமகாமயரு போதிககிஸேறத.

நம் வோழ்வில் ஒி லேட்ச ரபோய் எஸேபத நம்
உமூழருபிஸே மூலேம் வபற்றச் லசமருபத எஸேபத
நண்ட நோள் கானதவோகா இிககும். ஆனதோல் இஸே்ற
கால்லூரி நுமூழவதறகு மஸேலப மைகானிஸே மபக
ஆமசமய நமறலவற்றபவபூ அதிகாம் . நரம்பகாள்
ம்றகலகாற,
நமலேயில்லேோத
சிந்தமனதலயோட்டத்தில் அவஸே மைட்டும்
அழிவதில்மலே. ்டலவ பலேமரயும் காோவு வோஙகி
விட்லட வசல்கிஸேறோஸே . இந்த மைோறறஙகாள்
எதவும் மஸேப எருலபோதம் நகாழ்ந்தத இல்மலே.
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ஒி நோள் எஸே மைகாள் எஙகாள் மட் அமலேலபசி
எண் எஸே்ற வசோல்ூல எஸே அமலேலபசியில்
லசமககாச் வசோல்ூலயிிந்தோபூ . எதறகாோகாவத
லதமவருபடும் எஸேபதறகாோகாச் லசமத்த
மவத்லதஸே. சிலே நோட்காள் காழித்தரு போபூத்த லபோத
அவரிஸே மட் உிவோககிய வோட்ட் அரு குரரு ல்
இவிம் ஒி அஙகாத்தினதரோகா மைோறயிிந்தோபூ .

ஒவ்வவோி நோகம் அலவலேகாம் விட்டு நோஸே
உள்லள வந்த அடுத்த அமரமைணி லநரத்தில்
அவிககு இதலவ மககிய லவமலேயோகா
இிந்தத. காவனித்தக வகாோண்லட வந்லதஸே . ஒி
நோள் எடுத்தரு போபூத்த லபோத ஒஸே்றககும்
உதவோத, அரட்மடச் சமைோச்சோரஙகாகம், அவரவபூ
நடிகாபூகாளிஸே துர தர பிரதோபஙகாகம் மீம்ட்காகம்
வதோடபூந்த வந்த வகாோண்லட இிந்தத.

இவபூகாமளக குமறவசோல்வமத விடக
குழமைத்தில் லசபூத்த ஆசிரிமய அவபூகாமளரு
போபூககா லவண்டும் எஸே்ற மைனததில் குறத்த
மவத்திிந்லதஸே. அஸேவறோி நோள் காோலேோண்டு
லதபூவு மடிவுகாள் எஸே்ற வசோல்ூல வபறலறோபூ
வந்த மகாவயோருபமட லவண்டும் எஸே்ற வரச்
வசோல்ூலயிிந்தோபூகாள். ஒவ்வவோி மைோேஷவ
மைோேஷவியமரயும் ந்ற மைதிருவபண்காள் மைட்டுலமை
எடுககா லவண்டும் எஸே்ற வசோல்ூல நோஸே சந்திககா
விிம்பிய ஆசிரிமய அறவுமர வசோல்ூலக
வகாோண்டிிந்தோபூ.

அவரிடம் நோஸே லகாட்கா லவண்டிய லகாள்விகாள்
எஸேனிடம் நமறய இிந்தத . நோஸே எமதயும்
லகாட்கா வில்மலே. 23 வயதள்ள அவபூ லபசியமத
மைட்டும் லகாட்டுக வகாோண்டு அமமைதியோகாலவ
வந்த விட்லடஸே.

குூழந்மதகாளிஸே
சிந்தமனதகாகககு
,
வசயல்போடுகாகககுத் தோககுரு பிடிககா மடியோத
ஐம்பத வயத நபபூகாளிஸே வோழ்கமகா
மமறவயஸேபத இதவமரயிலம் நம்
வபறலறோபூகாள் அனுபவித்திரோத
பதிய
போமதயோகா உள்ளத. மஸேப குூழந்மதகாளிடம்
வகாட்ட சிந்தமனத ்டோத . வகாட்டவபூகாளிஸே
சகாவோசம் ஆகாோத எஸே்ற இரண்லட
வகாோள்மகாககுள்
அடககாருபட்டு
வளபூககாருபட்டதறகும்
இருலபோத
வகாட்டதககுள் குூழந்மதகாள் வளபூந்லத ஆகா
லவண்டிய காட்டோயத்திறகுள் இிருபதம் தோஸே
தறலபோமதய சவோல்.

அருபடிவயஸேறோல் இஙகு நல்லேலத இல்மலேயோ ?
எஸேற லகாள்வி விம் . நல்லேத நமறய உள்ளத .
நம்பமடியோத
வோய்ருபகாமள வூழஙகாத்
தயோரோகாலவ உள்ளத . ஆனதோல் அதமனதச்
சுறறலம் உள்ள வகாட்டமவகாமள காடந்த
வரலவண்டிய காட்டோயச் சூழலம் தறலபோமதய
குூழந்மதகாகககு உள்ளத எஸேபதமனத நோம்
உேஷபூந்த இிககா லவண்டும்.

கால்வி பரவலேோககாருபடோமைல் இிந்த
காோலேகாட்டத்தில் வோய்ருபகாமளரு பயஸேபடுத்த
ஆளில்லேோமைல் இிந்தத . ஆனதோல் இருலபோத
துட்மட விட்டு இறஙகினதோல் நம் குூழந்மதகாள்
சந்திககும்
ஒவ்வவோிவிம்
லபோட்டியோளபூகாளோகாத்தோஸே வதரிகிஸேறோபூகாள் .
மைனிதோபிமைோனதம் அறலவ லதமவ இல்மலே எஸே்ற
ஆழ்மைனததில் உிவோவத இந்த இடத்தில் தோஸே .
மமறருபடியோனத வோய்ருப வூழஙகாோமைல் தஙகாள்
திறமமைகாமளரு பயஸேபடுத்த
மடியோமைல்
வோழ்வில் லதோறறவபூகாளிஸே பட்டியல் இஙகு
வவகு நளம்.

குடும்ப வோழ்கமகாயில் மககிய அஙகாத்தினதரோகா
இிககும் மைகாஸே , மைகாளிஸே விிருபஙகாள் ,
லதமவகாள் எஸே்ற போரபட்சமஸேற இருலபோமதய
வபறலறோபூகாளோல்
உடனதடியோகா
நமறலவறறருபடுகிஸேறத. இதலவ எதவும்
எளிதில் கிமடத்த விட லவண்டும் எஸேற
எண்ேஷத்மத உிவோககுகிஸேறத . கிமடககாோத
லபோத தவறோனத
போமதயில் வசஸே்ற
விடுகிஸேறோபூகாள்.

பதிஸேமை பிவம், வளரிளம் பிவம் , வளபூந்த
பிவம் எஸே்ற மூஸே்ற நமலேகாளோகாரு பிரித்தக
வகாோள்லவோம்.

எமதயும் ஏற்றக வகாோள்ள மைோட்லடஸே . எனதககுத்
வதரியும் எஸேற நமலே எஸேபத ஒி இமளஞனிஸே
வோழ்வில் மதூலல் விம்
.
லகாட்டுக
வகாோள்கிலறஸே.

ஆனதோல் நோனும் மயறசித்தம் போபூருலபஸே எஸேற
இரண்டோவத நமலேயில் தோஸே அனுபவம் தஸே
போடஙகாமள நடத்தத் வதோடஙகுகிஸேறத
.
மூஸேறோவத நமலேயில் எஸே அருபோ லகாோபககாோரபூ
ஆனதோல்? எஸே்ற தஸே தந்மதமயரு பறற நல்லேதம்
வகாட்டதமைோகா அமனதத்தம் அலேசி ஆரோய்ந்த
ஏற்றக வகாோள்கம் நமலேயில் வந்த நறகிஸேறத.

அந்த நமலேயில் நச்சயம் கால்லூரி வோழ்கமகா
மடித்த அவபூகாகககுண்டோனத வோழ்கமகாமயத்
லதடத் வதோடஙகியிிருபோபூகாள் .
அதறகுள்
வபறலறோபூகாகககுச்
சழ்நமலேகாமளக
மகாயோகம் பககுவம் சரியோகாத் வதரியோவிட்டோல்
ஒவ்வவோி நோகம் மைரேஷககுழிககுள் இறஙகி ஏற
லவண்டியதோகா இிககும்.

கிரோமைச் சூழூலல் வளபூந்தவபூகாளிஸே வோழ்கமகா
நகாபூருபறத்திறகு மைோறனதோலம் அவபூகாள்
வபிம்போலம்
மைனததளவில்
கிரோமைவோசிகாளோகாலவ வோழ்கிஸேறனதபூ . சிந்தமனத,

லநோககாம், வசயல்போடுகாள் எஸே்ற அமனதத்திலம்
கிரோமைத்திஸே தோககாத்மத ஏலதோவவோி நமலேயில்
போபூககா மடியும். ஆனதோல் கிரோமைம் எஸேலற
வதரியோதவபூகாள் வோழம் வோழ்கமகாவயஸேபத
மறறலம் பதித.

துட்டில் அரிசி சோருபோடு எஸேறோல் பேஷககாோரபூ
எஸே்ற போபூத்த வோழ்ந்த வோழ்கமகாயில் இஸே்ற
அரிசி சோருபோட்மட உஙகாள் லநோய்ககாோகாக
குமறத்லத ஆகா லவண்டும் எஸேகிற அளவிறகு
உேஷவு மதல் உமடகாள் வமரககும் மதமஞ்சி
அனுபவிககும் நமலேயில் இிககும் அந்தக
காோலேம் லபோலே வரோத. இருப எல்லேோலமை லமைோசம்
சோபூ? எஸேபமதச் வசோல்லே மடியுமைோ?

ஒவ்வவோி ஐம்பத வயதககாோரபூகாகம் இிபத
வயதககுள் இிருபவபூகாள் , அதமனதக காடந்த
வோழ்பவபூகாள் எஸே்ற அடுத்த
இரண்டு
தமலேமமறகாகடஸே வோழ்ந்லத ஆகா நமலேயில்
உள்ளனதபூ.
ஐம்பமதக காடந்தவபூகாளிஸே

அறவவஸேபத இிபமதக காடந்தவபூகாகககு
விளஙகா மடியோததோகா இிககும். அதலவ
இிபதககுள் இிருபவபூகாகககு ஏற்றக
வகாோள்ள மடியோததோகாலவ இிககும்.

இந்த
இரண்மடயும் காடந்த வரத்
வதரிந்தவபூகாகககும்,
காட்டுருபோட்டு
எல்மலேகலகாோட்மட
பரிந்தவபூகாகககும்
தமலேமமற இமடவவளி வபரிய அளவு
போதிருமப உிவோககாோத . இல்லேோவிட்டோல்
இந்தக காோலேத்தில் சி்றசுஙகா எல்லேோம் எஙலகா
நம்மை லபச்மச லகாட்குத எஸேற பலேம்பல் வமைோழி
காட்டோயம் வரத்தோஸே வசய்யும்.

இ்றதியோகா,

இஙகு எல்லேோலமை எஸே வசோந்தம் . காமடசி
வமரககும் எஸே காட்டுருபோட்டுககுள் இிந்லத
ஆகா லவண்டும் எஸேற எண்ேஷஙகாள் மஸேப

குடும்பத்மத வளபூககா உதவியத . அதலவ
இருலபோத குடும்பஙகாள் பிரிவதறகாோனத மககியக
காோரேஷமைோகா உள்ளத. 15 வயதில் எஸே உரிமமை
இத?
எஸே்ற லபசத் வதோடஙகும்
குூழந்மதகாளிடம் உஙகாள் உரிமமைகாமள
வோபூத்மதகாளோகாரு லபசோதபூகாள் .
உரிமமை
எஸேபதறகும் காடமமை எஸேபதறகும் உண்டோனத
வித்தியோசத்மத உஙகாள் வசயல்போட்டிஸே மூலேம்
காோட்டுஙகாள். வசயல் தோஸே மககியம்.

எஸே சுதந்திரத்தில் நஙகாள் தமலேயிடோதபூகாள்
எஸே்ற வசோல்லம் உஙகாள் குூழந்மதகாளிடம்
உடலனத எமதயும் பரிய மவககா மயலேோதபூகாள் .
அவபூகாகககுக காோலேம் காற்றக வகாோடுககும் லநரம்
வரவில்மலே எஸேபதமனத சந்தபூருப சழ்நமலேமய
உிவோககுவதில் காவனதம் வசலத்தஙகாள்.

இருலபோத லநிககு லநபூ லபசும் வோபூத்மதகாள்
அமனதத்தம் அவரவபூ குூழந்மதகாளிஸே பத்த
வயதிறகுள் மடிந்த விடுகிஸேறத எஸேபதமனத

எருலபோதம் காவனதத்தில் மவத்திிஙகாள்
.
சுிஙகிய உலேகாத்தில் மைனதமம் சுிஙகாத்தோஸே
வசய்யும் எஸேற எதோபூத்தத்மதயும் உேஷபூந்த
வகாோள்கஙகாள்.
அவபூகாள் ஆசிரியபூகாமளத்
லதடவில்மலே.
அறவுமர லதமவயில்மலே .
அவபூகாகககாோனத உலேகாத்தில் வோூழ அவபூகாள் தோஸே
அவபூகாளிஸே லதமவமயக காண்டறய மடியும்.

இமவவயல்லேோம் மைோயம் எஸேபதமனத அவபூகாள்
உேஷர
பலேசமையம் உஙகாள் வோழ்கமகா
மழமமைமயயும் அவபூகாகககாோகாரு பேஷயம்
மவத்த ஆகா லவண்டும் . அத லபோஸேற
சமையஙகாளில்
அதறகாோகா
உஙகாள்
ஆலரோககியத்மதயும் லசபூத்த அவபூகாகககாோகாக
காோவு வகாோடுத்த விடோதபூகாள் .
வசல்வம்
இிந்தோலம்
ஆலரோககியம்
இூழந்த
நமடபிேஷமைோகா வோழம் வோழ்கமகாமய வோழ்ந்த
வகாோண்டிிருபவபூகாமள மஸே உதோரேஷமைோகா
எடுத்தக வகாோள்கஙகாள்.

காோலேம் ஒவ்வவோி காோலேகாட்டத்திலம்
அவரவிககாோனத போடத்மதக காற்றத் தந்லத திம்.

மைோறறஙகாள் இஙலகா மைோறோதத.

நஙகாள் வசோல்லே விிம்பம் போடஙகாமள உஙகாள்
குடும்பலமை பறககாணிககிஸேறத எஸேறோல் நோம்
காோலேோவதியோகிவிட்லடோம் எஸேபதமனத உேஷபூந்த
உஙகாகககாோனத வோழ்கமகாமய மைட்டும் வோூழ
மயறசி வசய்யுஙகாள்.

காோலேம் மைிந்த லபோடும்.

"தருபிரு பிமூழத்தவபூகாளோல் மைட்டுலமை இஙகு
வோூழ மடியும்" எஸேபத தோஸே எந்த காோலேமம்
வசோல்லேக்டிய வோழ்கமகா தத்தவம்.

(அனுபவ பயேஷம் மடிவமடந்தத . வதோடபூ
வோசிருபககு நஸேற)

லஜோதிி திிருப்பூ.
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