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திி கலஷ்

.

வஷிககும.
இ்ள எ்ஸுமமடஙய பு்தோவ்ள ம்ஸ நல . வ்தோடஙபூந்ள ஆ்தரவளிிககும
உ்களுிகக எ்ஸ ந்ஸற.
இந்த ம்ஸ நூலல ஒசி கடுுமபு்தமலேவ்ஸ ்தன்ள வோ்வல
எதிபூவகோள்ளுும பவோமலேரு ப்ற இர்டடு பகதிகளோக எழுதி
உள்லள்ஸ. ்த்லபோம்தய மைோறய சூழூலல கூழநம்தகளி்ஸ
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மைலனோபோவும, அவவபூகளி்ஸ பள்ளி்ச சூழல , இ்த்ஸ மலேும அவருபோ ,
அவுமமைோ எதிபூவகோள்ளிக்்டய பவோலகமளரு ப்ற மு்தல பகதியில
எழுதி உள்லள்ஸ.
கூழநம்தகள் வளிும லபோ்ளும , கலலூரியில நமூழயுும லபோ்ள
உிவோகும ்தமலேமுமற இமடஙவவளியுும , அவ்தனோல உிவோகும
மைனும போபூந்த வபய்கமளயுும இர்டடஙோவ்ள பகதியில எழுதி
உள்லள்ஸ.
ஐுமப்ள வயவ்த்ஸப்ள ்த்லபோம்தய சூழூலல லநோ்  இலலேோமைல
வோ்வ்ள எ்ஸபல்த மகரு வபரிய பவோலேோக மைோற உள்ள்ள . இ்த்க
லமைல ல்தமவயோன வபோிளோ்தோர வபதிகமள அவவரவபூ ்து்தமை்ள
வோ்ிகமகயில உிவோிககோமைல லபோனோல எதிபூவகோள்ளுும
பவோலகளுும,
அவருலபோ்ளும உிவோகும மைனும போபூந்த
பிர்சபமனகமளயுும எருப்ட எதிபூ வகோள்வ்ள எ்ஸப்தமன எ்ஸ
அவுமபவும வோயிலேோக உ்களுிககரு பரிய மவு்ளள்லள்ஸ.
வோசிு்ள மு்டு்த்ளும எருலபோ்ளும லபோலே உ்கள் பரி்தமலே எனிககு
வ்தரியருபடுு்ளவீபூகள் எ்ஸற நுமபிிகமகயுடங்ஸ கோுதிிிகக்ஸலற்ஸ.
ஆலரோிககயும ்தோ்ஸ நுமமுமடஙய உ்டமமையோன வபோு்ள எ்ஸப்தமன
எருலபோ்ளும நிமனவல மவுதிிிககவுும.
வோ்நோள் முழுிகக எழுதிு தபூிகக மு்டயோ்த அவளவ்க எ்ஸ
்தனிருபேடடங வோ்ிகமகயில அவிககமற கோேடடுும எ்ஸ இனிய ந்டபபூ
இரோஜரோஜுமிகக இந்த ம்ஸ நமலே கோணிகமகயோிககக்ஸலற்ஸ.
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ந்ஸறயுும வோ்ு்ளகளுும.
லஜோதிி திிருப்பூ
11.06.2018
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இ்ஸற வமரயிலும எந்த எதிபூபோபூருபம்ஸற எ்ஸமன
போ்ளகோு்ளிக வகோ்ட்டிிககும ந்டபபூ இரோஜரோஜுமிகக
இந்த ம்ஸ நமலே கோணிகமகயோிககக்ஸலற்ஸ.
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1. ஊபூ கோ்தல
ஒசிவவவோிமுமறயுும முிககயமைோன நிக்்சசிிககோகரு பிறந்த
ஊிிகக்ச வப்ஸற விும லபோ்ள ஒச்ஸமறிக கவனிருலப்ஸ .
மைனதில ல்தோ்ஸறும கலேமவயோன உஷபூவுகள் . ஒசிவவவோி
ஊரோகு ்தோ்ட்ட விும லபோ்ள எு்தமனலயோ நிமனவுகள் . 25
விடங்களில உிவோன மைோ்ற்கள். மைோ்ற்களி்ஸ ஊடஙோக
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மைோறய வோ்ிகமக. கோமரிகக்டயில இிந்ள கரபூ விும
வமரிககும மைனதில இனும பரியோ்த மைக்்சசி உள்ளுற
பிரவோகமைோக ஊறிக வகோ்டலடஙயிிிககும. கரபூ எலமலேமயு
வ்தோேடடு, அவந்த நகமரு ்தோ்ட்ட நகிும லபோ்ள மைனுதி்ஸ
்த்ஸமமை வமை்ளவமை்ளவோக மைோறிக வகோ்டலடஙயிிிககும . ஏ்ஸ
இருப்ட? ஒசிவவவோி முமறயுும இருப்டயிிிகக்ஸறல்த?
இ்ள நோலமை க்பமன வப் ்ள மவுதிிிகக்ஸலறோும லபோலே
எ்ஸற எ்ஸமன நோலன பமைோ்தோனருபடுுதிிக
வகோ்ட்டிந்தோலும நோ்ஸ பயணிககும ஒசிவவவோிமுமறயுும
இல்த ்தோ்ஸ அவுமபவமைோக எனிககிக கமடஙிகக்ஸற்ள . இ்ளலவ
அவலவலேக லவமலேயோக்ச வப்ஸமன வப்ஸற திிருப்பூ விும
லபோ்ள உிவோன எ்டஷ்கமள லயோசிு்ளரு போபூு்தோல
லவற வ்தமைோக உள்ள்ள. ஊரிலலே வோழுும உறவுகளுடங்ஸ நோும
முர்டபேடடு நி்கலேோும . முநம்தய ்தமலேமுமற லபபூு்த
வபோு்ளிககள் நோும வோழுும கோலேுதில இூழந்த்தோக
இிிககலேோும. மைோறரு லபோன ஊரில நமைிகவகன எந்த
அவமடஙயோளமுும இலலேோமைல ்டஙரு லபோயிிிககலேோும
.
ஓ்டுதிரிந்த வ்திிககளில நடஙமைோடுும மைனி்தபூகளி்ஸ முக்கள்
அவமனு்ளும அவநநியபூகளோக இிிககலேோும.
இ்ள ்தோ்ஸ நோ்ஸ பிறந்த ஊரோ ? எ்ஸற லகள்வகள் ஆயிரும
உள்ளுிககள் ல்தோ்ஸறனோலும எவிிககும பிறந்த ஊபூ
நிமனவவ்ஸப்ள சகமைோன்ள . அவ்ள எருலபோ்ளும நும
உஷபூவுகலளோடு புமமைந்தருபேடடங்ள.
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நோும வோழுும ஊரில வபதியோக
வோ்ந்தோலும
அவ்டருபமடஙயில நோமுும ஒசி வநல்தற ்தோ்ஸ . நோும வோழுும
ஊரில நோும பணபரிக்ஸற வ்தோலலிகலக்ப ஒசிவவவோி
நோளுும மைனுதி்ஸ ்த்ஸமமை மைோறிக வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸற்ள .
லப்சச, உமடஙகள், நமடஙமுமற பூழிககவூழிகக்கள் எலலேோலமை
மைோறிக வகோ்டலடங விும. நோ்ஸ திிருப்பூ வந்ள 25 விடங்கள்
மு்டந்ள வேடடங்ள. ம்சபும மீதி இலலேோமைல உள்ளுும பறமுும
எலலேோலமை மைோற வேடடங்ள. ஆனோலும எ்ஸ வபோந்த ஊபூ கோ்தல
இ்ஸனமுும மைோறவலமலே. நிமறலவறோ்த மு்தலகோ்தல லபோலே
உள்லளலய எ்லகலயோ ஒசி ஓருதில உள்ள்ள . க்ற
உஷபூ்சசிகள் கலேந்த இனும பரியோ ஏிககு்ளடங்ஸ மைறிகக
மு்டயோ்த நிமனவுகளோ்  அவ்க்லக உள்ள்ள.
உள்ளுற இிிககும அவந்த ஏிககும்த ஏல்தோவவோி
கோரஷும்த்ச வபோலூல ்ளமடஙுவ்தறய லவ்ட்டய்தோக
உள்ள்ள. இனி அவ்லக வோூழ வோ் ருபிலமலே . இ்கள்ள
வபதிகள் அவ்லக கமடஙிககோ்ள . கூழநம்தகள் அவவபூகள்
வோ்ிகமகயில எலமலேகமளு ்தோ்டடங லவ்டடுவமை்ஸறோல
இ்லக ்தோ்ஸ அவ்த்கோன வோ் ருபகள் உள்ள்ள . நும தியோகும
்தோ்ஸ வபரி்ள எ்ஸற இல்த லபோலே ஏரோளமைோன கோரஷ்கமள
நோும நமைிககள்லள அவடுிகக மவுதிிிகக்ஸலறோும.
பிறந்த ஊமர வேடடு லவவறோி ஊரில வோழுும
ஒசிவவவோிவிும அவ்த்கோன கோரஷும்த ஆரோ் ந்தோல
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கடஙமமைகளுும கடஙமமைிககரு பி்ஸனோல உள்ள அவழுு்த்களுும
்தோ்ஸ பதிலேோக இிிககலமைோ எ்ஸற ல்தோ்ஸறக்ஸற்ள . வப்ற
மைகள் திிமைஷமைோக்ச வப்ஸறபிறக மைனதி்கள் உிவோகும
வவறமமைமய வோபூும்தகளோக வோசிு்ளள்லள்ஸ. இருலபோ்ள
அவந்த எ்டஷ்கள் ப்டருப்டயோக உள்லள உிவோிககிக
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள. ஒசிவவவோி வய்ள ஏறும லபோ்ள அவந்த
விடங்களிலும பலலவற ச்நிமலேகளில நோ்ஸ எடுு்த
பமகருபடங்கமள்ச பமையும கமடஙிககும லபோ்ள எடுு்ளரு
போபூருப்ள்டடு.
மைோறய முக்கள் வமைௌனனமைோ் ்ச சிரிிககும . ல்தோ்றரு
வபோூலவு மைோற இ்ளவுும நலய ்தோ்ஸ எ்ஸற லகூல லபசும .
மைோறய முக்களுடங்ஸ வப்ற வவ்றயுும ல்தோலவயுும
வரிமபயோக எ்டஷ்களில வந்ள லமைோ்ளும . லபபூு்த
பஷமுும, இூழந்த பஷமுும பிககவோேட்டல வந்ள நி்கும .
வோ்கய வபவுகள் பலேபமையும எேட்டருபி்டிகக மு்டயோ்த
வபதிகள் எ்ஸற ஒசிவவவோ்ஸறோ்  நும மைனிகக்டணல வந்ள
நி்கும.
ஆனோல எலலேோலமை கமடஙசியில கஷிககல அவ்டருபமடஙயில
மைோறும.
இ்லக வோ்ிகமக சிலேிிகக மைேடடுலமை வோூழ
அவுமமைதிிகக்ஸற்ள.
பலேிிககும
உிளமவு்ளிக
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள. லவமலே ல்தடு்தல , லவமலேயி்ஸமமை,
்தகதிிகலக்ற லவமலேயில இலலேோமைல ்தரமைோன மைனி்தபூகளி்ஸ
11

அவறமுகும இலலேோமைல ்தடுமைோற , வழுந்ள, எழுந்ள, பர்டடு
வவளிலய வபோலலேமு்டயோ்த வோபூும்தகமள உள்லள
மவு்ளிக வகோ்டடு நோுமும வோ்கலற்ஸ எ்ஸற எ்டஷும்த
மை்றவபூகளுிகக உிவோிகக மவு்ளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
அவ்டருபமடங வபதிகமளு ்திகக மவருபதில 70 ப்தவக்த
மைிககள் அவ்ஸறோடஙும லபோரோ்டிக வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள் .
வப்றம்த இூழந்ள வடஙிக்டஙோ்ள எ்ஸற கவனமுும வபற
லவ்ட்டயம்த வமரவல வப்ற வடங லவ்டடுும எ்ஸற
அவவபரமுும கலேந்த வோ்ிகமகமயு ்தோ்ஸ இ்லக
ஒசிவவவோிவிும வோ்ந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள்.
வோ்ந்த ஊிிககும வோழுும ஊிிககும உ்டடஙோன
இமடஙவவளிலய வவறமைலன 300 கலலேோமீேடடஙபூ ்தோ்ஸ
எ்ஸறோலும கடஙல ்தோ்ட்ட வோழுும அவுமபவ்கள் ்தோ்ஸ
எனிககிக கமடஙிகக்ஸற்ள . லபசும வமைோல , வோழுும
கலேோ்சபோரும எ்ஸற எலலேோவமகயிலும பதிய ல்தபுதில
வோழுும வோ்ிகமக ்தோ்ஸ எ்ஸப்தோக
எனிககு
ல்தோ்ஸறக்ஸற்ள. இ்ள அவவரவபூ வோழுும ஊமர மவுல்த
மு்டவு வப் ்ள வகோள்ள மு்டயுும . உடஙலும மைனமுும வோ்ந்த
ஊிிககு ்தகந்தோ்லபோலே மைோ்றும வகோ்டடஙோலும ஆ்மைன
எ்டஷ்கள் இு்தமன விடங்கள் ஆன லபோ்ளும
இ்ஸனமுும மைோறோமைல அவடஙுமபி்டிககும ஆ்சபரியும்த இந்த
முமற ஊபூ வப்ஸற திிுமபி விும லபோ்ள உஷபூநல்த்ஸ.
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திிருப்ரில இிந்ள திி்சசி வமரிககும ்தோ்ஸ ரயிூலல
விுமபிய லநருதில வபலலே மு்டயுும . அவல்த லபோலே விும
லபோ்ள இிவவோற இல்த ரயிூலல வரமு்டயுும . ஆனோல ந்டடங
தூர
லபிந்ளரு பயஷும எ்ஸப்ள உடஙுமபிகக
வவறிககிக்்டய்தோக
உள்ள்ள எ்ஸப்ள வவறமைலன
வோபூும்தயோக்ச வபோலூலவடங
மு்டயோ்ள .
நும
ஆலரோிககயுதில அவளவுலகோலேோக எடுு்ளிக வகோள்ள
மு்டயுும.
வபோ்ளரு லபோிககவருதில பயணிககும லபோ்ள உடஙுமபிககிக
கமடஙிககும அவவ்டம்தகமள மீற அவரச லபிநதில
பயணிககும கலேமவயோன மைனி்தபூகள் மலேும நமைிககிக
கமடஙிககும அவுமபவ்கள் இ்ஸனமுும மைோறோமைல
இிிகக்ஸற்ள. ஓரளவுிகலகுமும நும உடஙுமபிகக்ச சகும்திக
வகோடுு்ள பூழிகக வேடலடஙோும எ்ஸற
எ்டஷும
ஒசிவவவோிமுமறயுும ஊிிகக்ச வப்ஸற விும
அவருபேடடஙமைோக
உஷபூு்ளக்ஸற்ள.
வயலகமளயுும,
வரருபகமளயுும, கோடு, வப்ட, வகோ்ட எ்ஸப்தமன
பமகருபடங்கள் போபூு்ள ரசிுல்த பூழகவேடடங
நியரோ்ஸகளுிகக நிஜும்த ரசிிககமு்டயோ்த நிமலேிககு
்தள்ளிவேடடஙல்தோ எ்ஸற இந்த முமற நிமனு்ளிக
வகோ்டலடங்ஸ.
மு்ஸவபலலேோும களிு்தமலேமயு ்தோ்டடுும லபோ்ள
பிககவோேட்டல வ்தரிந்த
கோலவரி ஆ்மறிக க்ட
இமமைிககோமைல போபூு்ளிக வகோ்ட்டிந்த நிமனவு வந்ள
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லபோன்ள.
இருலபோ்ள வோசிு்த
வோபூும்தகளி்ஸ
அவ்டருபமடஙயில மைஷல மைோபியோ கறுல்த லயோசிு்ளிக
வகோ்ட்டிநல்த்ஸ. இயலபோக அவுமபவிகக லவ்ட்டய
அவூழகும அவ்லக இலலேோமைல லபோ் வேடடங்ள . ஆ்றிககள்
வரிமபயோக நி்கும லேோரிகமள எ்டணிகமகயோகரு போபூிககு
ல்தோ்ஸறய்ள. கரோமைு்ள மைனி்தபூகள் இ்ஸனமுும பலே
இடங்களில மைக்்சசியோகு ்தோ்ஸ இிிகக்ஸறோபூகள்
.
எம்தயுும கோரஷகோரியுல்தோடு லயோசிு்ளரு பூழகோமைல
இிருபல்த முிககயிக கோரஷும எ்ஸற நிமனு்ளிக
வகோ்டலடங்ஸ.
அவ்ஸறோடஙும நடஙிககும அவரசியல அவசி்கும அவவபூகமளு
்தோிககவதிலமலே. அவ்ள கறு்த அவிககமறயுும அவவபூகளுிகக
இலமலே. ்தம்நோேட்டல பூழ்கும வப் திு்தோள்களுும ,
வோரோநதிர புதிரிிகமககளுும அவு்தமன வபிுமபோலேோன
லபபூகமள்ச வப்ஸறமடஙவதிலமலே . இ்த்கரு பி்ஸனோல
எு்தமனலயோ பமகவயல கோரஷ்கள் இிிககலேோும .
ஆனோல அவவபூகளி்ஸ மைக்்சசிிகக இ்ளலவ முிககயமைோன்தோக
உள்ள்ள எ்ஸப்தோகு்தோ்ஸ எனிககு வ்தரிக்ஸற்ள
.
இமஷய்தள்களில விும வப் திகள் கறு்ள எவிிககும
அவிககமறயிலமலே. புதில எேடடு லபபூகள் அவருப்டவயலலேோும
இிிகக்ஸற்தோ? எ்ஸற எ்டஷுதில இிருப்தோல மைன
அவழுு்தும இலலேோமைல மைக்்சசியோகலவ வோ்க்ஸறனபூ.
இ்லக நோள்ல்தோறும லேேடபிககஷிககோன
லபபூகள்
இமஷயுதில எழு்ளும எந்த்ச சிந்தமனகளுும லபர
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லவ்ட்டயவபூகளுிகக இ்க்ச லபரலவ இலமலே . இ்க்ச
சிலேிிகக சிநதிருபல்த வோ்ிகமகயோக உள்ள்ள.
பலேிிககும சிநதிிககலவ லநரும இலலேோமைல இிருப்தோல
இந்த வோ்ிகமகயி்ஸ அவபூு்தும ஒசிவவவோிவிிககும
ஒசிவவவோிவ்தமைோக உள்ள்ள. இ்த்ஸ கோரஷமைோகலவ
்தம்நோேட்டல வபரிய அவபுமபோவ்த்கள் இ்ஸனமுும
நடஙிககோமைல இிிகக்ஸற்ள . அவ்த்க உ்கள் போபூமவயில
பரேடசி, எழு்சசி, மைிககளி்ஸ அவறயோமமை எ்ஸற எ்ஸன வபயபூ
லவ்டடுமைோனோலும மவு்ளிக வகோள்ளலேோும.
திி்சசி வந்த்ளும ப்தோருதி ரயில ்தடங்தடஙு்ள திிருப்பூ லநோிகக
லபோ் ிக வகோ்ட்டிந்த லபோ்ள கூழநம்தகள் (இருலபோ்ள
அவவபூகள் வப்டகள் ) ஆசவோபமைோக இிந்தம்தரு போபூு்ள
அவவபூகளிடஙும இர்டடு லகள்வகள் லகேடலடங்ஸ.

"ஊபூருபயஷும பி்டுதிிந்த்தோ?"
"பி்டுதிிந்த்ளருபோ."
"இந்தருபிககும வந்ளடஙலேோமைோ?"
லவகமைோக மவிும மைறு்ளு ்தமலேயோேட்டனோபூகள்.
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(வ்தோடஙபூந்ள லபசலவோும............)

2. உரிமமைிககரல ஒசூலிககேடடுும.
"நோும வோ்ந்த பமூழய வோ்ிகமக ்தோ்ஸ சிறருப " எ்ஸற
வோபகும்த இ்ஸற உ்சபரிிககோ்த வோ் கள் கமறவோகலவ
இிிககும. இனி மு்டயுமைோ ? எ்ஸற ஒச்மறிக லகள்விககரு
பதில ஒசலர வரியில வபோலூலடஙமு்டயுும . "இனி அவ்த்க
வோ் ருலப இலமலே ". பிககரும சூழலகற்ள . லமைலலேறய்ள
இற்கு்தோ்ஸ வப் யுும ? ஆனோல எருலபோ்ள எ்ஸற எவரோல
வபோலலே மு்டயுும?
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வளமமையோன போுமரோஜய்கள் அவலந்த லபோ்ள அவடுு்த அவரச
உிவோன்ள. மை்வறோி மைோ்றும. மைோறயப்ட பயஷும வப் ்த
கோலேும பலே மைோற்தலகமளயுும ்டஙலவ அவமூழு்ள வந்த்ள .
இ்ஸற இ்க வந்ள நி்ஸறள்லளோும . அவடுு்த மைோ்றும ஒசி
மைோுதிமரயில ்டங வரிக்டுும. வமைோு்த பு்ளிககமளயுும ஒசி
வழு்கூலல மு்டு்ள வடுலவோும.
அவருலபோ்ள நோும இிருலபோமைோ?
இய்மக லவளோ்டமமை , இய்மகரு வபோிேடகள் எ்ஸற
எு்தமனலயோ வளுமபர்கள் நுமமமை வந்ள லபபூந்ள
வகோ்டலடங்தோ்ஸ இிிகக்ஸற்ள . அவமவ அவமனு்ளும
மு்ஸபிிந்தப்டலய இிந்த இய்மகயோன வ்த்களில
வந்த்தோ? யோிிககும வ்தரியோ்ள? நுமபிிகமக ்தோ்ஸ வோ்ிகமக .
நுமபியவபூகள்
வோ்கக்ஸறோபூகள் .
வ்றவபூகள்
பஷிககோரனமைோக மைோறவடுகறோபூகள்.
கோமலேயில எழுந்ள வோயில மவிககும ப்பமப மு்தல இரவு
தூ்கும வமரிககும நோும பய்ஸபடுு்ளும வமைோு்த
வபோிேடகளில உள்ள பமைோ்சபோருதில
90 ப்தவக்தும
வபய்மகயோல உிவோிககருபேடடங வபோிேடகளுடங்ஸ ்தோ்ஸ நும
வோ்ிகமகமய வோ்ந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸலறோும . இ்த்கரு
பி்ஸனோல எு்தமனலயோ கோரஷ்கள் . பரியோ? ்தவறோ?
லபோ்ஸறவ்மற நோும இ்லக அவலேபருலபோவதிலமலே.
17

வீேடமடங வேடடு வவளிலய வந்தோல பமகயி்ஸ ஊடஙோகு்தோ்ஸ
நும வோூழ லவ்ட்டயுள்ள்ள . எலலேோ இடங்களிலும
பரவயுள்ள அவசு்த்கமளு்தோ்ஸ உஷர லவ்ட்டயுள்ள்ள .
்த்கோலேுதில வகமிககல எ்ஸப்ள ஒசி வோபூும்தயலலே . அவ்ள
இ்ஸமறய வோ்ிகமகயி்ஸ அவ்டு்தளும . சய திிருதிிககோகரு
பலே வபோிேடகமள நோும பய்ஸபடுுதிிக வகோள்ள மு்டயுும .
ஆனோல நதிமலேும , ரிஷிமலேும்த ஆரோ் ந்தோல அவ்ளவுும
ஏல்தோவவோி இடஙுதில வபய்மகயுடங்ஸ உறவோ்டு்தோ்ஸ
வவளிலய வநதிிிககும.
நும நோேட்டல வோ்வ்த்க முிககயு ்தகதி ஒச்ஸற உ்டடு .
எருலபோ்ளும உுல்தபமைோகரு லபசிரு பூழக லவ்டடுும .
ஆணு்தரமைோகரு லபசி வேடடஙோல மைோேட்டிக வகோள்லவோும .
அவறலவோடு லபசி வேடடஙோல கூழருபமுும அவுல்தோடு அவதிக
எதிரிகளுும உிவோக வடுவோபூகள்.
இ்தனோல ்தோ்ஸ நடுு்தரவபூிககும கறருபிேடடங எலமலேமயு
்தோ்டடுவதிலமலே. கூழநம்தகமளயுும அவந்த வேடடஙுதி்கள்
்தோ்ஸ வளபூிகக நிமனிகக்ஸறோபூகள் . லேேடசியும வபரி்தோ ?
லேேடபும வபரி்தோ ? எ்ஸற லகேடடுரு போி்கள் . லேேடபும
லபபூகளுும லேேடபும்த மைேடடுும ்தோ்ஸ மககோேடடுவோபூகள்.
அவ்தனோல இ்ஸற எ்ஸ கூழநம்த புமபோுதியும லேேடபுதில
இிிகக லவ்டடுும எ்ஸற ஒசிவவவோி வப்லறோபூகளுும
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விுமபக்ஸறோபூகள். அவ்த்கு ்தோ்ஸ இ்லக இு்தமன
அவ்ட்த்ட. இய்மக, வபய்மக எ்ஸற எலலேோலமை பி்ஸுமிககரு
லபோ்  வோூழ முநதிிக வகோள் எ்ஸப்ள இ்ஸமறய ்து்ளவமைோக
மைோறயுள்ள்ள. அவந்த வோ்ிகமகமயு ்தோ்ஸ இ்ஸற வோ்ந்ள
வகோ்ட்டிிககும
ஒசிவவவோி
கூழநம்தயுும
எதிபூவகோள்கறோபூகள். கோ்ற ஒசி பிககும அவ்டிககும லபோ்ள
எதிபூகோ்றல நோும பயணு்தோல எ்ஸனவோகும?
மைோறருலபோன பமகுதில கூழநம்தகளி்ஸ மைோறரு லபோன
கஷோதிசிய்களில இிநல்த வ்தோடங்கக்ஸலற்ஸ.
வீேட்டல கூழநம்தகள் லபிந்ள பயஷும்த முழுமமையோக
வவறிகக்ஸறோபூகள். இ்த்ஸ கோரஷமைோக வவளிலய வபலலே
மைறிகக்ஸறோபூகள். எந்த இடஙுதி்க்ச வபலலே லவ்டடுும
எ்ஸறோலும மு்த்ஸமமையோக ரயில வபதி இிிகக்ஸற்தோ ?
எ்ஸப்தமனு அவலேசி ஆரோ் க்ஸறோபூகள் . நமைிகலக வ்தரியோ்த
வ்தோலல நேடப வபதிகமள நமைிகக அவறமுகருபடுுதி
மவிகக்ஸறோபூகள்.
இந்த வோ் ருபகமளரு பய்ஸபடுு்த மு்டயுமைோ ? எ்ஸற
போி்கள் எ்ஸற ஆலலேோபமனமய அவள்ளி
வூழ்கக்ஸறோபூகள்.
வபதியிலலேோ்த
லபிந்ளகளுும,
வநிிககய்டு்த
மைனி்தபூகளுும
அவவபூகளுிககரு
பி்டிககவலமலே.
எலலேோ
இடங்களிலும ்தனிககோன
வபதிகமளு ல்தடுக்ஸறோபூகள் .
வோபூும்தகளோக,
வோிககய்களோக
வோசிிககும எந்த்ச வப் திகளுும
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அவவபூகளுிககரு போதிருமப உிவோிககவதிலமலே.
பள்ளி ஆசிரிமயகள் வபோலலும பரோவஜிகேட லவமலேகளில
இய்மக போபூந்த வபய்கமளரு படஙமைோக , வளிககமைோக
வவரிு்ள எழுதி , வப் ்ள வகோ்டலடங வகோடுருபவபூகளிடஙும
இய்மக கறு்ளரு லபப மு்டவதிலமலே . அவவபூகள்
வோ்ிகமகமயிக லகோடு பிரிு்ள மவு்ளள்ள்தோகலவ
வ்தரிக்ஸற்ள. "எ்ஸ ல்தமவ மைதிருவப்ட ". அவ்த்கோக நோ்ஸ
இம்த்ச வப் க்ஸலற்ஸ. "எ்ஸ வபதி எ்ஸ உரிமமை ". அவ்த்கும
இ்த்கும வ்தோடஙபூபிலமலே . நோ்ஸ லகேடபம்த உிவோிககு
்திவ்ள உ்கள் கடஙமமை . எ்ஸப்ள லபோ்ஸற வோிககவோ்த்கள்
வீேட்டல அவ்டிகக்ட நடஙிககும.
எலலேோவ்றிககும பி்ஸனோல உள்ள கோரஷ்கள் ஒச்ஸலற
ஒச்ஸற ்தோ்ஸ . வறமமை, பசி, பேட்டனி, லபோகும, வவள்ளும,
்ளயரும, கவமலேகள் லபோ்ஸற எ்ளவுும ்தோிககோ்ள வோழுும
எந்திககூழநம்திககும எ்ள கறு்த போதிருபும ப்தேடடங்கமள
உிவோிககவல்த இலமலே.
பு்ள வயதி்கள் லகோவல, வலபடங்கள் எ்ஸற கலேந்ள கேட்ட
இவபூகமளிக ்ேட்ட்ச வப்ஸற இடங்கள் அவமனு்ளும மைறந்ள
வேடடங்ள. அவ்ஸற கோபூ இிந்த்ள.
அவிகோமமைருபள்ளி எ்ஸற வபதியி்ஸ வபோிேடடு வோழுும
இடஙுதில கோபூ ல்தமவயிலமலே எ்ஸற வ்ற வேடலடங்ஸ .
இ்ஸற பதி்தோ்  பிறநல்தோும எ்ஸகற ரதியில ்தோ்ஸ
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அவவபூகளி்ஸ லப்சசு வ்தோடங்கக்ஸற்ள . நபூவீ்்சசிகள்
கவபூந்த அவளவுிககிக கோடுகள் கவபூவதிலமலே . உயிிள்ள
வலே்ககமள வடஙு தும போபூிக வபய்கமளு ்தோ்ஸ
விுமபக்ஸறோபூகள்.
பூழ்கமள வடஙரு பூழ்சபோற
விருபமைோன்தோக உள்ள்ள. வபய்மக போன்கள் அவத்தமைோ் 
விுமபருபடுக்ஸற்ள.
தூரரு பயஷவமை்ஸறோலும ஒசி மைண லநருதி்கள் வப்ஸற
வடங லவ்டடுும. வபதிகளுிககோக அவலிககருபடுும கோடுகள்
கறு்ள ஆபூவமலமலே . அவ்த்கரு பி்ஸனோல உிவோன
நிக்வுகள் அவ்த்ஸ மலேும கமடஙிகக வபதிகள் ்தோ்ஸ
முிககயமைோகு வ்தரிக்ஸற்ள.
ஆரவோர்கள் எ்ஸப்ள உ்போகுதி்ஸ போம்த . ஆனோல
உ்போகும மைேடடுலமை வோ்ிகமகயோக இிந்தோல உள்ளுும
பறமுும அவலு்ளவடஙோ்தோ ? லயோசிிககு வ்தரியவலமலே
எ்ஸப்தமன வடங அவம்தரு ப்று ்த்லபோ்ள லயோசிு்ள
ஒச்ஸறும ஆகருலபோவதிலமலே எ்ஸபதில கவனமைோக
இிிகக்ஸறோபூகள். எலலேோவ்றலும எளி்தோன வலமய
இயலபோகிக க்டடுபி்டு்ள மவு்ளிக வகோள்கறோபூகள் . சய
விருப்கள் எ்ஸப்ள வபோலூலிகவகோடுு்ள விவதிலமலே
எ்ஸப்தமன இவபூகமளரு போபூு்ள ்தோ்ஸ க்றிக
வகோ்டடுள்லள்ஸ. பயி்சி இலலேோமைல பலேவ்த படங்கமள
வநோ்டரு வபோழுதில வமரயுும மைகளிடஙும போடஙிகக்றிக
வகோள் எ்ஸறோல பலருப கோேட்டவேடடு நகபூக்ஸறோபூ.
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உ்போகமைோக அவரேடமடங அவ்டிககும அவடுு்த மைகளிடஙும லப்சசரு
லபோேட்டல கலேந்ள வகோள் எ்ஸறோல வீேடடுிகக ஒசி
எழுு்தோளபூ லபோ்ளலமை? எ்ஸற நிககல வடுக்ஸறோபூ.
பள்ளியில வமளயோடஙரு லபோகும மைகளுிககிக க்டனமைோக
உமூழிககும கோலபந்ள வமளயோேடடு அவளவுிகக லயோகோ
எ்ஸப்ள வவறிககிக்்டய்தோக உள்ள்ள. அவமமைதியி்ஸ அவூழமக
ரசிிககும மைனமலமலே. இயலபோக வோூழரு பூழிககும இலலேோ்த
ச்நிமலே உிவோிககய ்தோிகக்கள் ஒசிவவவோ்ஸமறயுும
இவபூகளி்ஸ ஒசிவவவோி வபயலபோடுகளி்ஸ மலேமைோகவுும
போபூிகக்ஸலற்ஸ.
இ்ள ்தமலேமுமற இமடஙவவளி மைேடடுமைலலே . இ்க ஐுமப்ள
வயம்த வநி்க வோழுும ஒசிவவவோிவிும அவடுு்த இர்டடு
்தமலேமுமறயுடங்ஸ வோ்நல்த ஆகலவ்ட்டய ச்நிமலேயில
இிிகக்ஸறோபூகள். இமடஙவவளி உிவோகோமைல இிிகக
லவ்டடுவமை்ஸறோல இயலபோன வபய்கமள எ்தோபூு்தமைோக
எடுு்ளிக வகோள்ளரு பூழக லவ்டடுும . அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ
வீேடடுிககள் முர்டபோடுகள் மு்ட்டய்டிககோமைல இிிககும.
அவவபரும, உடஙலன, இருலபோல்த லபோ்ஸற வோபூும்தகள்
வவறும வோபூும்தகள் அவலலே. அவ்ள நருமமப அவ்த்ஸ இயலமப
பூலகடஙோவோிககும பமைோ்சபோர்கள் . மமளகளி்ஸ லவகும
அவதிகமைோக அவதிகமைோக உள்லள சரிககும திரவ்கள் எ்ஸன
வமளவுகமள எதிபூகோலேுதில இந்திக கூழநம்தகளுிகக
உிவோிககரு லபோக்ஸறல்தோ ? எ்ஸப்தமன பலே முமற
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லயோசிு்ளள்லள்ஸ. வீேட்டல மைேடடுமைலலே . கூழநம்தகளி்ஸ
ல்தோலகள், அவவபூகளி்ஸ நடஙவ்டிகமககள் , பணபரியுும
இடங்களில நோ்ஸ போபூு்த , பூழகய நபபூகள் அவடங்கய
வமைோு்த
பமகுதி்ஸ போதிருபோகலவ இ்தமனரு
போபூிகக்ஸலற்ஸ.
கு்ள, வவேடடு, ரு்தும ப் ்சசிய்டிககும கோேடசிகமள நோும
சிறவயதில போபூு்தோல எ்ஸன மைனநிமலேயில இிநல்தோும
எ்ஸப்தமன இருலபோ்ள லயோசிு்ளரு போி்கள் . ஆனோல
இ்ஸமறய கூழநம்த்ச பமகும அவ்தமன இயலபோக எடுு்ளிக
வகோள்ளிக க்றள்ள்ள . அவ்த்கரு பி்ஸனோல உிவோக
லவ்ட்டய போவும, பரி்தோபும,விு்த்கள் அவமனு்ளும
கோஷோமைல லபோ் வேடடங்ள . அவறவோல லயோசிு்ள அவறவோல
பிரிு்ள வோழுும கூழநம்தகளி்ஸ வோ்ிகமகயில
ரபமனகளுிகக இடஙலமை்ள?
கரோமை்கள் எ்ஸறோலலே வோூழு்தகதிய்ற இடஙும. வோ் ருபகள்
இலலேோ்த பகதி எ்ஸற எ்டஷும உிவோகவேடடங்ள. சு்தமைோன
கோ்ற, வநிிகக்ட இலலேோ்த வோ்ிகமக எ்ஸற லபபு
வ்தோடங்கும லபோல்த ஏ்ஸ வபதிகமள நோும மைறிகக
லவ்டடுும? அவ்த்கோன உமூழருப இிந்தோல லபோ்ளலமை ?
எ்ஸற லகள்வ லகேடகும கூழநம்தகளிடஙும உ்களோல எ்ஸன
பதில வபோலலே மு்டயுும?
கூழநம்தகளுடங்ஸ வநி்கரு பூழக லவ்டடுும. அவவபூகமளரு
பரிந்ள வகோள்ள லவ்டடுும. பரிய மவிகக லவ்டடுும எ்ஸற
23

எு்தமனலயோ ஆலலேோபமனகள் தினநல்தோறும உ்கமளயுும
எ்ஸமனயுும ்தோிககிக வகோ்டலடங்தோ்ஸ இிிககும. ஆனோல எ்ஸ
போபூமவயில கூழநம்தகள் வளபூருப எ்ஸப்ள லவறவ்தமைோகு
வ்தரிக்ஸற்ள.
ஐந்தோவ்ள வகருப ப்டிககும வமரிககும உ்டடஙோன
வோ்ிகமகிககும, அவ்த்கரு பிறக அவந்திக கூழநம்தகளி்ஸ
வோ்ிகமகிககும உிவோகும பலே வ்தமைோன மைோ்ற்கமளிக
கடஙந்த சிலே விடங்களோக உ்ஸனிருபோகிக கவனிு்ள
விக்ஸலற்ஸ.
வீேட்டல ஐந்தோும வகருப வமரிககும போடங்கலள
கதிவய்ஸற இிந்தோபூகள் . பு்த்கமளரு போ்ளகோு்தோபூகள் .
ப்டிகக எ்ளவுும இலலேோ்த லபோ்ளும அவ்தமனிக கூழநம்தகள்
லபோலேிக வகோஞசிிக வகோ்ட்டிந்தோபூகள் . ஆனோல ஆறோும
வகருப வ்தோேடடங்ள மு்தல மைனும , கஷும எலலேோலமை மைோறு
வ்தோடங்கய்ள. ச்தநதிரும கறு்ளரு லபசக்ஸறோபூகள்.
வமைபூபன்கமள
மவு்ளு
வ்தோடஙபூந்ள
லகள்விககமஷகமளு
வ்தோடுு்ளிக
வகோ்டலடங
இிிகக்ஸறோபூகள். பதி்ஸமை பிவுதில உிவோிககும
ஹோபூலமைோ்ஸ கறு்ள , அவ்த்ஸ கதியோேடடஙும எ்ஸன்ஸன
வமளவுகமள ஒசி கூழநம்திகக உிவோிககும எ்ஸப்தமன
பலே முமற மைமனவயிடஙும எடுு்ள்ச வபோலலவ்ஸ . ஆனோல
அவவபூ பரிந்ளும பரியோமைலும கூழநம்தகளுடங்ஸ
மைலலிககேட்டிக வகோ்ட்டிருபோபூ.
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கமடஙசியில மைமனவயி்ஸ க்ற்சபோேடடு எ்ஸ லமைல வந்ள
நி்கும. "ம்ஸற லபமரயுும வகடுு்ள வ்சசேடட்க
.
க்டடஙம்தயுும லபசி அவவபூகமள முழுமமையோக
மைோ்றவேடட்க" எ்ஸபோபூ.
இந்த இடஙும ்தோ்ஸ முிககயும.
கறருபிேடடங வேடடஙுதி்க நோ்ஸ வோ்நல்த்ஸ. எலமலேமய மீற
எனிகக யோிும உ்தவவலமலே. அவ்த்கோன வலயுும எனிககும
வ்தரியவலமலே. எம்தரு போபூு்தோலும அவ்சபும . எ்கு
திிுமபினோலும பயும . ஒசழுிககும மைேடடுலமை உ்ஸமன
உஷபூு்ளும உயபூு்ளும எ்ஸற வளபூிககருபேடடங எ்ஸ
வோ்ிகமகிககும எ்ஸ கூழநம்தகள் வோழுும ச்நிமலேயுும
வவிவலவறோன்ள.
கல ்டங மை்டஷோக மைோறக்ஸற்ள . கோலே அவளவு ்தோ்ஸ
வுதியோபும. ஆனோல கூழநம்தகளி்ஸ மைோ்ற்கள் மைேடடுும
உடஙலன நடஙந்ள வடுக்ஸற்ள . லமைமலேநோடுகளில பதி்ஸமை
வய்ளிக கூழநம்தகளி்ஸ வோ்ிகமக லவற வ்தமைோக உள்ள்ள .
ஆனோல இ்லக ஆதிிககமைோகரு போபூிககருபடுக்ஸற்ள
.
"முமளு்ள மண இமலே வடஙலே " எ்ஸற வோபகும்த்ச
வபோலலேோ்த அவுமமைோ அவருபோிககள் நும நோேட்டல அவரி்ள.
கூழநம்தகள் வளிும லபோ்ளும , வளபூந்த பி்ஸப உிவோகும
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முர்டபோடுகளில மு்தூலல பூலயோவ்ள ்தகருப்ஸமைோபூகலள .
்தகருபனி்ஸ ஈலகோ எ்ஸற சயமைரியோம்த மு்தூலல அவ்டவோ்கு
வ்தோடங்கக்ஸற்ள. கடுுமப வோ்ிகமகயில ்தோ்கள்
வபலு்ளும ஆதிிககும மலேலமை வோ்ந்ள வளிும ஒசிவவவோி
ஆணிககும கமடஙிககும ஆருப எ்ஸப்ள கூழநம்தகள்
வபோந்தமைோக லயோசிு்ளிக லகள்வ லகேடகும ்திஷும ்தோ்ஸ .
ந்க ஏ்ஸ அவலவலேகும ்தோமை்தமைோக்ச வபலகிபூகள் ? ஏ்ஸ
இ்ஸற வபலலேோமைல இிிககி்க ? ஏ்ஸ விும லபோ்ள
இ்தமன வோ்கோமைல வநதபூகள் ? எ்ஸற வ்தோடங்கும
லகள்வகள் கமடஙசியில லகூலயோக மைோறு வ்தோடங்கக்ஸற்ள.
எ்ஸ அவலவலேகும , வ்தோல்போமலே, பூழகும மை்ற
எவபூகளுடங்ஸ அவதிகமைோகரு லபப மு்டயோ்த பமகும போபூந்த
வபோ்ளவபய்கமள ம்ஸற லபிடஙுமும அவிவவருலபோ்ள
உமரயோடுவ்ள்டடு. ஆனோல எம்த எருலபோ்ள வபோ்ஸலனோும
எ்ஸற மைறநதிிருலபோும . கனக்சசி்தமைோகிக கறருபிேடடங
வபய்கமளரு பி்டு்ள மவு்ளிக வகோ்டடு மரேடடஙு
வ்தோடங்கவோபூகள்.
எ்ஸ பு்தோும வகருப , பணவர்டடஙோும வகருப மைதிருவப்ட
பேட்டமலே எடுு்ளரு போபூு்தவபூகள் இ்ஸற வமரயிலும
நிககல மநயோ்ட்ட ்தோ்ஸ
.
சிரிு்ளிக வகோ்டலடங
நகபூந்ளவடுலவ்ஸ. நோ்ஸ ப்டு்த ச்நிமலேமய , எனிகக
வூழ்கருபேடடங வபதிகமள இவபூகள் கஷிககல எடுு்ளிக
வகோள்வதிலமலே ்தருப மு்டயோ்த ்திஷ்களுும , ்தோவரு
போ் ந்ள ஓடுும நிக்வுகளுும வீேட்டல அவ்ஸறோடஙும நடஙிககும
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வோ்டிகமகயோன நிக்்சசியோக உள்ள்ள. கோரஷும எ்ஸ
அவருபோவுடங்ஸ அவ்ஸற லபப எனிககரு பயும . இ்ஸற
இவபூகளுிகலகோ அவருபோ எ்ஸபவபூ மை்வறோி ல்தோூழ்ஸ.
ஆனோல நோும இந்த மைோ்ற்கமளிக க்டடு பயந்ள
போக்ஸலறோும. இனி எ்ஸன ஆகரு லபோக்ஸறல்தோ ? எ்ஸற
அவஞசக்ஸலறோும.
ஆனோல கூழநம்தகளிடஙும உிவோகும மைோ்ற்கள் நுமமமைிக
லகேடடு விவதிலமலே . ஆசிரியபூகள், உடங்ஸப்டிககும
ல்தோலகள், பூழகும, போபூிககும நபபூகள் எ்ஸற கலேந்ள கேட்ட
வர எலலேோவ்மறயுும அவவபூகள் போபூமவயிலலே க்றிக
வகோள்க்ஸறோபூகள்.
இமவ அவமனும்தயுும வடங்ச பமைகோலேுதில வளபூந்த
வ்தோலலநேடப வபதிகள் ்தோ்ஸ அவவபூகள் வோ்ிகமக
தபூமைோனிிகக்ஸற்ள. மைோ்றக்ஸற்ள. ்தவற, பரி எ்ஸற இனும
பிரிருபதிலமலே.
இள்க்ஸற பயமைறயோ்ள எ்ஸற
வோபூும்தகள் இிப்ள வய்ள வமரிககும வபோிந்ளும
அவலலேவோ?
கூழநம்தகளுடங்ஸ லபசிிக வகோ்ட்டிிககும லபோ்ள பலே முமற
அவவரவபூ ஆசிரியபூகள் கறு்ளிக லகேடடுு வ்தரிந்ள
வகோள்வ்ள்டடு. நோும ஆசிரியபூ கறு்ள மைனதி்கள்
உிவோிகக மவு்ள இிிககும மைரியோம்த போபூந்த பய்கள்
எலலேோலமை இ்ஸற அவ்டவோ்க வேடடங்ள . உ்ஸ லவமலே
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உனிகக? எ்ஸ லவமலே எனிகக ? எ்ஸற வகோடுிககல வோ்கல
கஷிககோகலவ இ்ஸமறய ஆசிரியபூ மைோஷவபூ உறவு
உள்ள்தோக எனிககு வ்தரிக்ஸற்ள.
கூழநம்தகளி்ஸ கஷோதிசிய்களில வபிுமப்க வகருப்ள
ஆசிரியபூகள் ்தோ்ஸ பலேவ்த்களில கோரஷமைோக உள்ளோபூகள்
எ்ஸப்தமன பலேமுமற கவனிு்ளள்லள்ஸ . ்த்லபோ்ள எந்த
ஆசிரியபூகளுும
மைோஷவபூகளுடங்ஸ
வநி்கரு
பூழகவதிலமலே.
போடங்களுிகக அவருபோ்பேடடுரு
லபசவதிலமலே. வபோ்ளவபய்கள் கறு்ள உமரயோடஙல
அவறலவ இலமலே எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ முிககயமைோகு வ்தரிக்ஸற்ள .
இ்த்கரு பி்ஸனோல மைோறய பள்ளிிக்டங்ச ச்நிமலேகள்
வபரி்தோக இிந்தோலும ஆசிரியபூ எ்ஸபவபூ மைோஷவபூகளுிகக்ச
வப் ய லவ்ட்டய கடஙமமைகள் கறு்ளரு வபிுமபோலேோன
ஆசிரியபூகளுிககு வ்தரிவதிலமலே அவலலே்ள அவ்ள கறு்த
அவிககமறயிலமலே.
வவளிலய ஒசி உலேகும உள்ள்ள எ்ஸப்தமன நுமபோ்த எவிும
வப்ற வவ்றகமளிக கமடஙசி வமரிககும ்திககமவு்ளிக
வகோள்ள மு்டயுும எ்ஸற நுமபக்ஸிபூகளோ?
அவமடஙகோு்ள மவுதிிிககும வபோு்ளிககமள அவடுு்து
்தமலேமுமறிககிக கடஙுதி வேடடு இறந்ள லபோ் வடஙலேோும .
ஆனோல வப்ற வபோு்ளிககமளிக கோருபோ்றிக வகோள்ள
வோ்கயவிிகக அவிகம்த லவ்டடுலமை?
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ஆனோல எந்து ்தனியோபூ பள்ளிிக்டஙமுும ஆசிரியரி்ஸ வபோ்ள
அவறவு கறு்ளிக கவமலேருபடுவதிலமலே . கலவவய்ஸப்ள
மைதிருவப்டகள் அவ்டருபமடஙயில மைேடடுலமை எ்ஸற
தபூமைோனமைோக மைோறய பி்ஸப வபோ்ள வோசிருப எ்ஸப்ள
ல்தமவயிலலேோ்த்ள லபோல ஆகவேடடங்ள.
23 வயதில பள்ளி ஆசிரியரோகரு பணயில லபிும ஒசி
ஆசிரியபூ அவலலே்ள ஆசிரிமய வடஙு ்த்லபோ்ள
கூழநம்தகளி்ஸ மைலனோபோவும மஞசவ்தோக உள்ள்ள . இதில
நலலே்ளும உள்ள்ள. வகேடடங்ளும உள்ள்ள. லேகோமனரு பி்டு்ளிக
மகயோள
லவ்ட்டய
ஆசிரியபூகள் அவவபூகளி்ஸ
மகயோலேோகு்தனுதில லகோேடமடஙவேடடு வடுக்ஸறோபூகள்
எ்ஸப்தமன பலேமுமற பலேவ்த அவுமபவ்களில வோயிலேோகரு
போபூு்ளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸலற்ஸ.
வ்தோடஙபூந்ள லபசலவோும............
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3. வவளி்சபும ல்தடுும பறமவகள்
பள்ளி மு்தல கலலூரி வமரிககும எ்ஸுமடங்ஸ ப்டு்த
சிலேமரரு பலே பமையும நிமனு்ளிக வகோள்வ்ள்டடு . அவவபூகள்
ப்டருபல்த வ்தரியோ்ள . ப்டருப கறு்த பயமிிககோ்ள .
அவலேேடடஙல இலலேோமைல மைதிருவப்டகமள அவள்ளிிக வகோ்டடு
வந்ள அவபு்ளவோபூகள் . ஆ்சபரியமைோக இிிககும. ந்ஸறோக
வபரும பரிந்தபி்ஸப இ்த்கரு பி்ஸனோல உள்ள
கோரஷ்கமள ஆரோ் ந்த லபோ்ள நோும வோழுும ச்நிமலேயுும ,
கடுுமபுதி்ஸ வபோிளோ்தோர நிமலேயுும முிககயரு ப்க
வகருப்தோகரு பரிந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள . இதிலும அவனி்தோ
லபோ்ஸற வதிவலேிகககள் உ்டடு.

30

சிற, கற கரோமை்கமள்ச போபூந்ள வோழுும மைோஷவபூகள்
்த்கள் கடுுமபுதி்ஸ லவமலேகமளயுும வப் ்ள அவு்ளடங்ஸ
ப்டிகக
லவ்ட்டய
ச்நிமலேயில ்தோ்ஸ இ்லக
வபிுமபோலேோலனோபூ இிிகக்ஸறோபூகள்.
ப்டருப எ்ஸப்ள வீேட்டல வப் ய லவ்ட்டய ஐந்ள
லவமலேகளில அவ்ளவுும ஒச்ஸற . ஆனோல இ்ஸற வவபோய
லவமலேகள் கமறந்ள , இடஙருவபயபூவு, நகரமையமைோிககல
எ்ஸற மைோறய
ச்நிமலேயில அவமனவரி்ஸ
லவமலேு்த்ஸமமையுும மைோறவேடடங்ள . ்தனி நபபூகளி்ஸ
வபோிளோ்தோர
வபதிகள் வபிகயுள்ள்ள .
அவவரவபூ
பய்ஸபடுு்ளும வபதிகமளரு வபோறு்ள வோ்ிகமகு ்தரமுும
மைோறயுள்ள்ள.
பரமை ஏமூழகள் ஏமூழகளோக மைோறயுள்ளனபூ . ஏமூழகள்
நடுு்தரவபூிககமைோக
மைோறயுள்ளனபூ.
நடுு்தரவபூிககும
லமைுமபேடடங உயபூ நடுு்தரவபூிககமைோக மைோறயுள்ளனபூ .
பள்ளிருப்டருலபோடு ்தனிருபேடடங பயி்சிகளில கலேந்ள
வகோள்கறோபூகள். அவறவ்ஸ ்த்ஸமமை மைோறயுள்ள்ள . ்த்லபோ்ள
ப்டிககும கூழநம்தகளுிககரு ப்டருமபு ்தவர
லவவறோ்ஸறும லவமலேயிலமலே எ்ஸகற நிமலேிகக வந்ள
லபபூந்ளள்ள்ள.
வீேட்டல ஒசிவபூ மைேடடுும சமைோபூ ரகும . கோரஷும அவவபூ
எதிபூபோபூிககும ச்நிமலே பள்ளியில இலமலே . வபயலமுமற
கலவயில அவவபூ ஆபூவமைோக இிிகக்ஸறோபூ . ஆனோல பள்ளி
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எதிபூபோபூருபல்தோ மைனருபோடஙும எ்ஸற ஒச்மற வோபூும்தயில
நிறு்த அவவபூ மைற்தூலிகக்ஸறோபூ.
உ்ஸனோல மு்டந்தவமரிககும முய்சி வப்  எ்ஸற
கேடடஙோயருபடுு்தோமைல ஒச்ள்க வேடலடங்ஸ . மை்ற இிவிும
லபோேட்டகளில முநதி வரிக்்டயவபூகள் . ப்டருமபு ்தவர
லவற எந்த லவமலேகளிலும கவனும வபலு்த விுமபோ்த
சகவோசிகள்.
பள்ளி எதிபூபோபூருபிகக ஏ்ப
வகோ்டடஙவபூகள்.

்த்கமள மைோ்றிக

ஒசிவவவோிமுமறயுும இவபூகளி்ஸ மைதிருவப்டகமளரு
போபூிககும லபோ்ள நோ்ஸ பூழகய பலே ந்டபபூகளி்ஸ நிமனவு
்தோ்ஸ எனிகக வந்ள லபோகும . ்டஙலவ இவபூகளி்ஸ
்தனிருபேடடங திறமமைகளுும ஆ்சபரியமைளிிககும.
உ்கள் மைகள் வமளயோேட்டல மக்ச சிறருபோக உள்ளோபூ. ந்க
வகோஞபும ஒசு்ளமூழருபிக வகோடுு்தோல எ்ஸனோல அவவமர
நலலே இடஙுதி்க அவமூழு்ள்ச வபலலே மு்டயுும எ்ஸற ஒசி
முமற மைகளி்ஸ உடங்பயி்சி ஆசிரியபூ அவமலேலபசியில
எ்ஸனிடஙும லகேடடங லபோ்ள எனிகலக ப்றிக கூழருபமைோக
இிந்த்ள. அவவபூ மு்தூலல கரோுல்த பிககும வப்ஸற
வகோ்ட்டிந்தோபூ. அவருபறும எ்ஸசிசி வ்தோடஙபூ்சசியோக
எ்ஸஎ்டஎ்ட எ்ஸற ஏல்தோவவோி பிககும மைோற மைோற
பயணு்ளிக வகோ்ட்டிந்தோபூ . இருலபோ்ள வமளயோேடடு
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எ்ஸகற வப் தி வந்ள லபபூந்த்ள.
எ்ஸனடஙோ இ்ள? இு்தமன நணிககமைோக இவபூகமளிக
கவனிு்ளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸலறோலமை ? நுமமைோல இம்த
யகிகக மு்டயவலமலேலய? எ்ஸற லயோசிு்ளிக வகோ்டடு
வீேட்டல வந்ள லகேடடங லபோ்ள மை்வறோி அவதிபூ்சசி
கோுதிிந்த்ள. அவவரி்ஸ ்தனிருபேடடங ஆபூவும கலேந்த பலே
வபய்கமள அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ எ்ஸனோல பரிந்ள வகோள்ள
மு்டந்த்ள. நோ்ஸ ஒச்ஸறும வபோலலேவலமலே . ஆசிரியபூ
பி்ஸனோல வபலலேு வ்தோடங்கனோபூ.
ஓேடடஙருபந்தயுதில வ்தோடங்கய்ள.
கோலபந்ள வமளயோேட்டல வந்ள நி்ஸற்ள . மைோவேடடங
பந்தய்களில கலேந்ள வகோ்டடு விும லபோ்ள எனிககிக
கூழருபும ்தோ்ஸ மஞசும . இ்ஸுமும இர்டடு நோேடகள் ்தோ்ஸ
பரிேடமப உள்ள்ள. இவபூ எ்ஸன எழு்தரு லபோக்ஸறோபூ? எ்ஸற
லயோசிு்ளிக வகோ்ட்டிருலப்ஸ. ஆனோல மைதிருவப்டகமளரு
போபூு்தோல 90 ப்தவக்துதில வந்ள நி்கும . ப்டருமப
மைேடடுலமை கவனுதில வகோ்டடு ப்டிககும இவரி்ஸ ல்தோலகள்
வோ்கும 98 ப்தவக்தும மைதிருவப்டகமள இவிடங்ஸ
ஒசருபிடஙலவ மைோேடலடங்ஸ . கஷிககல எடுு்ளிகவகோ்டடஙோல
அவவபூகமளரு லபோலே இர்டடு மைடங்க திறமமை உள்ளவரோக
நிமனு்ளிக வகோள்லவ்ஸ.
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மகிக கறகய கோலேகேடடஙுதி்கள் இந்த மைதிருவப்டகள்
வோ்கும லபோ்ள நி்சபயும இ்ள ்தனிருபேடடங திறமமை ்தோ்ஸ
எ்ஸபம்த மைனதில கறு்ள மவு்ளிக வகோ்டலடங்ஸ . ஹநதி
எ்ஸப்த்கோகு ்தனியோக அவுமருபி மவுல்த்ஸ . போடஙும
வபோலூலிக வகோடுு்த வப்டமைண போடஙும்த வடஙரு
பஷுதில மைேடடுும கறயோக இிந்தோபூ . கலிககள் கோல
மவு்தோக வேடடங்ள எ்ஸற வபோறமமையோக இிநல்தோும .
கறருபிேடடங கோலேகேடடஙுதி்கள் ல்தபூவுிகக அவுமருபோமைல
அவடுு்து ல்தபூவு கோலேகேடடங்கமள மைனதில மவு்ளிக
வகோ்டடு இழுு்ளிக வகோ்டலடங வப்ஸறோபூ . கமடஙசி இர்டடு
மைோ்த்கள் ப்டு்ள எழுதினோபூ . ஒசிவவவோி இடஙுதிலும
்தனிருபேடடங நபபூகள் உிவோிககும வநிிகக்டகமளயுும மீற
்த்ஸ ்தகதிமய நிரபிு்ளிக வகோ்டலடங விவம்திக
கவனிு்ளள்லள்ஸ.
கவனிு்தல எ்ஸப்ள வவிவலவற நிமலேகமளிக
வகோ்ட்டிிககும. ஆனோல கவனிு்த பி்ஸப உள்வோ்க்தல
்தோ்ஸ மைோஷவரி்ஸ அவறவுுதிறனில முிககயரு ப்க
வகிககும.
ஒசி வகருபமறயில
40
மைோஷவபூகள்
இிிகக்ஸறோபூகள் எ்ஸற மவு்ளிக வகோள்லவோும . ஒசி
ஆசிரியபூ நடஙு்ளும போடங்களுும , அவவபூ வபோலூலு்திக்ஸற
வபய்கமள மைோஷவபூகள் எருப்டிக கவனிு்தோபூகள்
எ்ஸப்தமன வடங எந்த அவளவுிகக உள் வோ்கனோபூகள்
எ்ஸபதில ்தோ்ஸ அவந்த
ஆசிரியரி்ஸ வவ்று
வ்தோடங்கக்ஸற்ள. இந்த இடஙுதில ஆசிரியரி்ஸ திறமமைமய
நுமமைோல உஷர மு்டயுும . மைோஷவபூகளோல உள்வோ்க
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மு்டயவலமலே எ்ஸறோல ஆசிரியரி்ஸ ்தவற அவ்ள
மைோஷவபூகளி்ஸ சிந்தமனகமள அவவரோல ஒசி்லக ஒசி
பள்ளியில வகோ்டடு வரமு்டயவலமலே எ்ஸலற அவபூு்தும.

.

இ்ள இயலபோன பூழிககமைோக உிவோக்ஸற்தோ ? அவலலே்ள
அவவரவபூ ஆபூவுதி்ஸ அவ்டருபமடஙயில வளபூக்ஸற்தோ ?
எ்ஸபவ்தலலேோும கடஙந்த சிலே ஆ்டடுகளோக வீேட்டல உள்ள
மவரி்ஸ வவிவலவற கஷோதிசிய்கமள மவு்ள நோலன
பலேவ்த லகள்வகமள எனிககள் எழுருபிிக வகோள்வ்ள்டடு .
எ்ஸமன, எ்ஸ மைமனவமய மவு்ள எ்ஸ கூழநம்தகளி்ஸ
அவறவுுதிறமன ஒசருபிடஙலவ மு்டயவலமலே . அவவபூகளி்ஸ
வளபூந்த சிந்தமனகள் லவறவ்தமைோக உள்ள்ள . ஒசிவவவோி
்தமலேமுமறயுும முநம்தய ்தமலேமுமறமய வடங வீரியமைோக
உள்ள்ள எ்ஸப்ள வபோ்ளவோன கிு்தோக இிந்தோலும
்த்லபோம்தய ்தமலேமுமற எ்ஸப்ள இ்ளவமரயிலும
போபூுதிரோ்த வலனோ்த ்றகமளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
கோரஷும ப்டருப்டயோக வளபூந்ள வந்த வ்தோலலநேடப
வளபூ்சசி.
நோும கடஙந்ள வந்த ஒசிவவவோி ந்றோ்டடுகமளயுும அவ்த்ஸ
வளபூ்சசி போபூந்த போ்தகரு போ்தக அவுமப்கமளயுும கஷிககல
எடுு்ளரு போி்கள் . ப்டருப்டயோன வளபூ்சசியோகு ்தோ்ஸ
இிந்ள இிிககும.
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ஆனோல கடஙந்த 25 ஆ்டடுகளில உிவோன அவதிலவக
வ்தோலலநேடப வளபூ்சசி எ்ஸப்ள ஒசி ந்றோ்டடு
வளபூ்சசிமயு ்தன்ள கோலேோ்டடு பிவுதில வபரிு்ளு தி்ஸற
வேடடங்ள. இ்தனோல போ்தகமுும உள்ள்ள . போ்தகமுும உள்ள்ள .
சிந்தமனு திறனி்ஸ ்த்ஸமமை மைோறயுள்ள்ள
.
எவ்றிகவகலலேோும நோும மமளமயரு பய்ஸபடுுதிிக
வகோ்டடு இிநல்தோலமைோ அவ்தமனிக கிவகள் மகயோளு
வ்தோடங்க வேடடங்ள.
கிவகளுிககு ல்தமவருபடுும கேடடஙமளகமள உிவோிகக
மைேடடுலமை மைனி்த சிந்தமன ல்தமவருபடுவ்தோக உள்ள்ள .
பு்ள ப்தவக்த உமூழருவப்ஸப்ள 90 ப்தவக்த அவறமவரு
வப்றள்ள்தோக மைோ்றருபேடடு வடுக்ஸற்ள. இ்ள இிப்தோும
ந்றோ்ட்ட்ஸ இறதியில நடஙந்த நுமப மு்டயோ்த மைோ்றும.
இர்டடு ஆ்டடுகளுிகக மு்ஸப வமர மைோ்துதி்க ஒசி
முமறயோவ்ள இவபூகள் பயிலும பள்ளிிகக்ச வபலவ்ள்டடு .
கோரஷும விடஙநல்தோறும ஒசிவவவோி வகருபி்கும
ஆசிரியபூகள் மைோறிக வகோ்டலடங இிந்தோபூகள் . விக்ஸற
ஆசிரியபூ ஒசி விடஙும ்டஙு ்தோிககருபி்டருபதிலமலே
.
நிபூவோகும வகோடுிககும அவழுு்தும ஒசி பிககும.
அவவபூகளி்ஸ ்தனிுதிறமமை ்தள்ளோடஙு வ்தோடங்கும லபோ்ள
அவ்ள மைோஷவபூகளி்ஸ மலேமைோக , வப்லறோபூகள் வோயிலேோக
நிபூவோகுதி்க்ச வப்ஸற லபரரு பிர்சபமனகள் உிவோகு
வ்தோடங்க வடுும.
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மைோற வந்த பதிய ஆசிரியபூகளிடஙும அவறமுகும வப் ்ள
வகோ்டடு லபசவ்ள்டடு . கடஙந்த இர்டடு ஆ்டடுகளோக்ச
வபலவதிலமலே. பு்ள நிமடஙும லபசும லபோல்த ஆசிரியரி்ஸ
்தரும்த ஓரளவுிகக யகு்ளிக வகோள்ள மு்டக்ஸற்ள . இனி
லபசி ஒச்ஸறும ஆகருலபோவதிலமலே எ்ஸற அவமமைதியோக
வந்ளவடுவ்ள்டடு.
சிறய வ்தோல்போமலேகளி்ஸ அவடுு்த கேடடங வளபூ்சசியோன
வபரிய நிறவனமைோக மைோறும எ்ஸப்ள வபோ்ளவதி . அவ்ள
ஆ்சபரியமைலலே. அவ்ள ்தோ்ஸ உ்டமமையோன வளபூ்சசி . ஆனோல
கலவிக்டங்கள் நிறவனமைோக
மைோறும லபோ்ள
அவ்டருபமடஙு்த்ஸமமை மைோற மைோஷவபூகமள எநதிரமைோக
மைோ்றும பணமய்ச வப் யு வ்தோடங்கவடுக்ஸற்ள
.
இ்தமனிக க்ட்டஙோகிக கடஙந்த ம்ஸற ஆ்டடுகளோகிக
கூழநம்தகள் ப்டிககும பள்ளியி்ஸ மலேும போபூு்ள
விக்ஸலற்ஸ.
்தோ்கள் வப் யுும ஒசிவவவோி வபயலிககரு பி்ஸனோலும
பஷும விும வோ் ருமப உிவோிகக மு்டயுமைோ ? எ்ஸற ஒசி
கலவிக்டஙும லயோசிிககுமபேடபுதில அவ்லக எ்ஸன நிகழுும?
அவ்ள ்தோ்ஸ இருலபோ்ள ்தம்நோடு முழுிகக நடஙந்ள
விக்ஸற்ள,
இவபூகளி்ஸ ்தனிருபேடடங
திறமமைகள்
ல்தமவயிலலேோமைல லபோ் வடுக்ஸற்ள.

37

திறமமைகள் உள்ள
கூழநம்தகள் ஏ்ஸ நமைிககு
ல்தமவயிலலேோ்த லவமலே? எ்ஸற லயோசிிககு வ்தோடங்கும
லபோல்த
அவவபூகளுும
பரோபரி
மைோஷவரோக
மைோறவடுக்ஸறோபூகள். இம்தயுும மீறரு வப்லறோபூகளுும
கூழநம்தகளுும உஷபூவுரு ப்பூவமைோக ஒச்ஸறமஷந்ள வோழுும
கடுுமபுதில ்தனிுதிறமமை வகோ்டடங கூழநம்தகள் ்த்கள்
்தனிு்த்ஸமமைமய ஒசிவவவோி பமையுதிலும வளபூு்ளிக
வகோ்டலடங விக்ஸறோபூகள்.
ஆனோல இவபூகளி்ஸ ்தனிுதிறமமைகள் வளபூவ்த்க நோும
எந்த அவளவுிககரு போடுபடங லவ்டடுும ? இி்டடங
உலேகுதி்கள் வவளி்சபும ல்தடுும வோ்ிகமகமய எருப்டிக
மகயோள லவ்டடுும எ்ஸப்தமனரு ப்றரு போபூிககலேோும?
வ்தோடஙபூந்ள லபசலவோும............
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4.எழுந்ள நி்கலேோும வோ?
லமைமலேநோடுகளில
கலவிக்டங்கள்
எ்ஸப்ள
சிமறிக்டங்கள் அவலலே . அவ்ளவவோி களும . பய்ஸபடுுதிிக
வகோள்பவபூகளி்ஸ திறமமைமயரு வபோறு்ள வளபூ்சசியுும
உ்டடு. வீ்்சசியுும உ்டடு . அவரசியல கலேிககோ்த உலேகம்ள .
எந்திக கோலேுதிலும அவரசியல உள்லள நமூழய மு்டயோ்தப்ட
ஒசழு்கபடுுதி
மவு்ளள்ளோபூகள்
.
மைோறிக
வகோ்டலடஙயிிிககும உலேமக உள்வோ்கிக வகோ்டலடங
மைோறிக வகோ்டலடங விவ்தோல மைோஷவபூகளி்ஸ ்தகதியுும
திறமமையுும மை்ற வளிும நோடுகளுடங்ஸ ஒசருபிடங மு்டயோ்த
உயருதில எருலபோ்ளும உள்ள்ள.
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அவ்லக ்தனி மைனி்த வோ்ிகமக வபதிகள் எ்ஸப்ள அவவரவபூ
்தனிருபேடடங வோ்ிகமகயில ்தோ்ஸ பிரதிபூலிககலமை ்தவர அவ்ள
பள்ளி, கலலூரிிககள் வந்ள நி்கோ்ள.
சிறககமளிக கு்தரிிககோமைல வோனும்த எேட்டருபி்டிகக
ஆ்தரிிககும உலேகமை்ள . லமைமலேநோேடடுிக கலவமுமறகளில
மைோஷவபூகளுிகக வமளயோேடடு எ்ஸப்ள ்டு்தல ்தகதி .
வமளயோேடடு மைேடடுமைலலே . ்தனிருபேடடங திறமமைகமளிக
க்டடஙறயுும ்ேடடஙமுும உ்டடு . அவ்தமன வயோபோருதி்கரு
பய்ஸபடுுதிிக வகோள்ளுும ஆபூவமுும கலேந்த கலவய்ள .
ஆபூவமுும ஆலரோிககயமுும ஒச்ஸலற கலேந்ள இிருப்தோல மைன
ரதியோன எழு்சசியுும இயலபோன ஒச்ஸறோக உள்ள்ள.
கடஙவுள் உ்டடு இலமலே எ்ஸற ்ேடடஙமுும உ்டடு . ஆனோல
அவறவயல அவ்தமன வடங நமைிகக முிககயும எ்ஸற நுமபிிகமக
இிருப்தோல ஒச்ஸற மை்ற்ளடங்ஸ உரசவதிலமலே.
ஆனோல இ்லக?
ஒசேட்ட மவு்த மைருதில ஒச்டிககருபேடடங கமள லபோலே
அவந்தருதில வ்தோ்கிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள . கறருபிேடடங
எலமலேிககள் வளபூிககருபடுும ஒசிவ்த லபோ்தமன்சபோமலே .
ஆ்ஸமீகும்த அவறவயலடங்ஸ கலேருபோபூகள். அவறவயலிககும
ஆ்தோரும ல்தமவயிலமலே எ்ஸற வோதிடுவோபூகள் . வரலேோற
எ்ஸப்ள சிலே பமையும திணிககருபேடடங்தோக இிிககும . பலே
பமையும நுமப மு்டயோ்த்தோக இிிககும. வமைோு்துதில மைோ்ற்ச
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சிந்தமனகள் வளபூந்ள வடஙிக்டஙோ்ள எ்ஸற எ்டஷுதில
உிவோிககருபடுும போடஙுதிேடடஙும எ்ஸப்ள பல இலலேோ்த
கூழவுமிகக வூழ்கருபடுும பிகலகோடஙோ
லபோலேலவ
இிிககும.
ப்டருபவுமிககரு பரியோ்ள . பரிந்தவுமிககும கூழருபலமை
மஞசும. வளபூு்ள வடஙிக்டஙோ்ள எ்ஸபவபூகளுிககும
இவபூகள் வளபூு்ள வடஙிக்டஙோ்ள எ்ஸபவபூகளுிககும
இமடஙலய ்தோ்ஸ நும மைோஷவபூகள் லபோரோ்டரு வப்ற
அவறவுடங்ஸ ்தோ்ஸ இ்ஸற உலேகவமை்கும வப்ஸற
வவலக்ஸறோபூகள்.
இந்த்ச ச்நிமலேயில மைோஷவபூகளி்ஸ ்தனிுதிறமமைமய
எ்லக லபோ் ிக கோேடடுவ்ள ? அவ்ளவுும இ்கள்ள அவரசியூலல
எலலேோலமை வ்பமனிகக எ்ஸற ச்நிமலேயில ்தோ்ஸ பலே
மைோஷவபூகள் கிகரு லபோக்ஸறோபூகள்.
இநதிய வமளயோேடடுு்ளமற எ்ஸப்ள கோச போபூிககும
்ேடடஙு்தோல ஆளருபடுவ்ள .
கறருபிேடடங
வேடடஙும,
கறருபிேடடங நபபூகள் எ்ஸற எலமலேமய உமடஙிகக மு்டயோ்த
்ேடடஙுதி்கள் சிிகக சி்ஸனோபி்ஸனமைோகிக வகோ்ட்டிிககும
்தனி ரோஜியும அவ்ள . எந்த வமளயோேட்ட்ஸ மலேும
விமைோனும அவதிகமைோகிக கமடஙிககலமைோ ? அவ்ளலவ ல்தசிய
வமளயோேடடஙோகரு போபூிககருபடுக்ஸற்ள. இ்ஸற வமரயிலும
ஊதிரு வபிிககருபேடடங கரிிகவகேட மு்ஸப லவவறந்த
வமளயோேடடுும லபபருபடுக்ஸற்தோ?
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மைகளிடஙும
ஒசிவவவோிமுமறயுும
இ்கள்ள
வமளயோேட்ட்கரு பி்ஸனோல உள்ள
அவரசியல
்தகடு்து்த்கமளரு ப்ற்ச வபோலவ்ள்டடு. ஆனோலும அவவபூ
ஆபூவும்த மைேடடுருபடுு்ளவதிலமலே.
மைகள்
"நோ்ஸ நோமள இ்லக வமளயோடங்ச
வபலலேருலபோக்ஸலறோும?"
எ்ஸற மு்தல நோள்
வபோலூலவேடடு்ச வபலலும லபோ்ள எ்ஸ மைனதில பலே
லகள்வகள் வந்ள எழுும. ஆனோல இந்த்ச பமையுதில அவவரி்ஸ
விருபுதி்க ஏ்ஸ ்தமடங வபோலலே லவ்டடுும எ்ஸற
அவுமமைதி வகோடுருப்ள்டடு.
ஒசிவரி்ஸ வோ்ிகமகயில கலலூரிரு பிவும்த வடஙரு
பள்ளிரு பிவும ்தோ்ஸ முிககயமைோன்ள . நிமனவுகளோல
வோ்ந்ள போபூிககிக்்டய
அவு்தமன வபய்களுும
பள்ளிருபிவுதில ்தோ்ஸ கமடஙிககும . கலலூரிரு பிவும
எ்ஸப்ள அவ்டருபமடஙிக கடஙமமைகளுும லபபூநல்த இிருப்தோல
முழுமமையோக அவ்தமன அவுமபவிகக மு்டயோ்ள.
பள்ளிருபிவுதில எனிககோன ஆபூவும பு்தக்களில
மைேடடுும இிந்த்ள . ஆனோல இவபூகளி்ஸ ஆபூவும
எலலேோவ்றலும கலேமவயோக உள்ள்ள. இ்த்ஸ கோரஷமைோகரு
வப்லறோபூகளுிககு ்தோ்ஸ ்டு்தல சமமையோக உள்ள்ள .
நடுு்தரவபூிகக வப்லறோபூகள் புமபோரிிககும பஷவமை்ஸப்ள
உஷவு, உமடஙகள், ்த்கமடங வபதிகமள வடஙு ்த்லபோ்ள
கூழநம்தகளில கலவிககு்தோ்ஸ வபிுமப்க வபலேவளிிகக
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லவ்ட்டய்தோக உள்ள்ள. இ்த்க லமைல கூழநம்தகளி்ஸ
்தனிுதிறமமைகமள வளபூிகக்ஸலறோும எ்ஸற வபயரில
ஒசிவவவோி நடுு்தரவபூிகக
வப்லறோபூகளுும வபரிய
வ்ஸமுமறமய நிக்ுதிிக வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள்.
கூழநம்திககரு பி்டிககமைோ ? பி்டிககோ்தோ? எ்ஸப்தமன வடஙிக
க்லற ஆக லவ்டடுும எ்ஸற நிபூருபந்துதில வபலேவளிிககும
வ்தோமக கஷிககல அவடங்கோ?
ஒசி பிககும பள்ளிிக்டங்கள் கோேடடுும ஆமப வோபூும்தகள் .
மைறபிககும வப்லறோபூகளி்ஸ ்தனிககோன "வகௌனரவும" எ்ஸற
வபயரில கோமபிக கரியோிககும ்தோ்ஸ ல்தோ்ஸறு்தனும . இமவ
எலலேோலமை மை்ற மைோஷவபூகமள , வப்லறோபூகமளரு பலே
வ்த்களில போதிருப உ்டடஙோிககலவ வப் க்ஸற்ள.
இருலபோம்தய ச்நிமலேயில ்தனியோபூ பள்ளிிக்டங்கள்
மைேடடுமைலலே.
்தனிருபேடடங
நபபூகள் வமரிககும
எம்தவயலலேோும கோபோிகக மு்டயுும எ்ஸற கமலேயில
வலலேவபூகளோகலவ இிிகக்ஸறோபூகள் . வோருதில இர்டடு
நோேடகள். மைோ்தும எேடடு வகருபகள். கஷிககருபோடஙும மைேடடுும.
ஆனோல வ்தோமகலயோ 5000 ரபோ் . இல்த லபோலே ஒசிவவவோி
போடஙுதி்கும ்தனிு்தனியோக எ்ஸற வபரிய வ்ஸமுமறலய
நடஙந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
எலலேோவ்றலும, எருலபோ்ளும கோச போபூிகக மைேடடுலமை எ்ஸகற
ச்நிமலேயில ்தோ்ஸ இ்லக மைோஷவபூகளி்ஸ ்தனிு்தகதிகள்
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எ்ஸப்ள வபலலேோிககோபோக மைோறவடுக்ஸற்ள.
மைகள் ப்டிககும பள்ளியில நடஙிககும ஒசிவவவோ்ஸமறயுும
அவமமைதியோக உள்வோ்கிக வகோள்வ்ள்டடு . பள்ளிிககரு
வபிமமை லவ்டடுும. வமளயோேடடு ஆசிரியிிககு ்த்ஸமன
நிரபிுல்த ஆக லவ்டடுும. ஆனோல பள்ளி வப் ய லவ்ட்டய
கடஙமமைகலளோ, அவ்த்க்ச வப் ய லவ்ட்டய முய்சிகலளோ
வப்லறோபூகள் எதிபூபோபூிககிக ்டஙோ்ள.
நோும அவமூழு்ள்ச வபலலே லவ்டடுும . நோலமை அவமூழு்ள வர
லவ்டடுும. வபலலும இடங்கள் தூரமைோக இிந்தோல
அவ்த்வகனு ்தனிிககேடடஙஷும . ஒசிவவவோி நிமலேயிலும
இ்லக கோச ்தோ்ஸ லபசக்ஸற்ள. கோச ்தோ்ஸ தபூமைோனிிகக்ஸற்ள.
அவதிகமைோக லயோசிு்தோல இந்த வோ்ிகமக அவலு்ளவடுும .
ஊூழல மைேடடுலமை நிககமைற நிமறநதிிருப்தோல எ்தோபூு்தும
பரிந்ள எந்தரு வப்லறோபூகளுும ்த்கள் கூழநம்தகமளரு
பூலகடஙோவோிகக முய்சிருபல்த இலமலே.
'மு்டந்தவமரரு ப்ட . முய்சி எடுு்ளரு ப்ட . ஏல்தோவவோி
ஏணமயரு பி்டு்ளிக வகோள். எருப்டயோவ்ள வ்தோ்றிக வகோள்.
ஏல்தோவவோி இடஙும்த அவமடஙந்ள வடு'
இ்லக உள்ள வோ்ிகமக இ்ளலவ ்தோ்ஸ.
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மைோஷவபூகளுிகக அவறவுமர வபோலபவபூகள் , ்த்ஸனுமபிிகமக
கம்தமய்ச வபோலூல மைோஷவபூகமளு ்தளர லவ்டடஙோும
எ்ஸற உ்போகருபடுு்த நிமனருபவபூகளுிககும ்டங
இ்கள்ள எ்தோபூு்தும பரிந்தோலும ஏ்ஸ வவந்த ப்டணல
லவமலேரு போ் ்சப லவ்டடுும எ்ஸப்தமன கிுதில
வகோ்டலடங வவ்ஸறவபூகளி்ஸ கம்தமயரு ப்ற மைேடடுலமை
வலேோவோரியோகரு லபசக்ஸறோபூகள். எவிும ல்தோலவகமளரு
ப்றரு லபசவதிலமலே . ல்தோலவகள் க்று ்திும
போடங்கமளரு ப்றிக கலேந்ளமரயோடஙல வப் வதிலமலே .
ஏ்ஸ?
எ்த்க? எருப்ட? எ்ஸற வோபூும்தகலள இ்ஸமறய
கலவ்சசூழூலல ல்தமவயிலலேோ்த
வோபூும்தகளோக
மைோறவேடடங்ள.
அவவபூகளுிககரு போடஙும நடஙு்து வ்தரியவலமலே ? எ்ஸற
லகள்வமய நோும நிமனு்ளரு போபூு்ள இிருலபோமைோ
?
இ்ஸமறய கூழநம்தகள் இந்திக லகள்வமய எளி்தோக மு்ஸ
மவிகக்ஸறோபூகள். ஆனோல ்ளணந்ள எதிபூு்ள நி்ஸற
லகேடபதிலமலே. வவேட்ட வவேட்ட வளபூிககும லபோ்ஸபோ் 
மைர்கள் லபோலே்ச சிற்ள சிற்தோக அவவபூகமள மைோ்ற நோ்கள்
வபோலவம்த மைேடடுலமை வப்  எ்ஸப்தோன க்ருப்ட்தல
நிமலேமய மைேடடுலமை ஒசிவவவோி பள்ளிிக்டஙமுும உிவோிகக
மவு்ளள்ள்ள.
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எ்கள் வீேட்டல கூழநம்தகளுடங்ஸ நடஙிககும வவோ்த்கள்
பள்ளிிக்டஙும போபூந்த வபோ்ள நிபூவோகும ப்றய்தோகலவ
இிிககும. பலேரி்ஸ ்தகதிமய அவ்த்ஸ மலேும உிவோன
வமளவுகமளருப்றலய லபசலவோும . ஒசிவவவோிவிிககும
எ்ஸன வபலேவோக்ஸற்ள? எ்ஸப்தமன வபோ்ள வவோ்தமைோக
மைோ்றரு லபசலவோும ? ஏ்ஸ அவரபோ்கும அவரசருபள்ளிமய
வளபூருபதில இிந்ள பி்ஸவோ்கய்ள எ்ஸப்தமன பரிய
மவருப்ள்டடு.
கோரஷிக கோரிய்கமளயுும அவ்த்ஸ
வமளவுகமளரு ப்ற மு்டந்த வமரிககும பரிய மவிகக
முய்சிருப்ள்டடு.
அவரச பள்ளிிக்டங்கள் ல்தோலவயோன்த்க முிககயிக
கோரஷ்கள் பலேவு்டடு .
ஆனோல எலலேோவ்றலும
மு்த்ஸமமையோன்ள மைிககளி்ஸ மைோறய வபோிளோ்தோர்ச சூழல.
லமைமலேநோடுகளில வபூிகக லப்தமு்டடு . ந வவள்மள . ந
கிருப எ்ஸற இனருபோகபோடு உ்டடு . இந்த இர்டடுிககள்
நி்ஸற வடுும . ஆனோல இ்லக போதி , மை்தும, பஷிககோர்ஸ,
ஏமூழ, லகோட்டவர்ஸ, அவதிகோரும வப்றவ்ஸ எ்ஸற பலே
பிரிவுகள் உ்டடு. ஒசிவவவோ்ஸறிககும ஒசிவவவோி போமலேகள்
உ்டடு. அவவரவபூ அவந்தந்த போமலேகமள வேடடு வவளிலய
பயணிகக விுமபவல்த இலமலே.
்தனிககோன அவமடஙயோளும எ்ஸப்தமன வ்தோடஙிககுதில போதி
வலலய போபூு்தவபூகள் இ்ஸற ்தோ்கள் மவு்ளள்ள பஷும
மை்றும வபதிகள் வலலய நிரபிிகக விுமபக்ஸறோபூகள்.
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"எ்ஸ கூழநம்த பள்ளிிகக்ச வபலலேு வ்தோடங்க வேடடஙோபூ "
எ்ஸப்ள பூழ்கம்த.
இ்ஸலறோ "எ்ஸ கூழநம்த இந்தரு பள்ளியில ப்டிகக்ஸறோபூ "
எ்ஸபல்த முிககயமைோகரு போபூிககருபடுக்ஸற்ள . பள்ளி எ்ஸப்ள
வகௌனரவுதி்ஸ அவமடஙயோளமைோகரு போபூிககருபடுவ்ள எ்ஸற
வ்தோடங்கயல்தோ? அவ்ஸலற அவரச பள்ளிகமளு த்டடஙோு
்த்ஸமமை வவிவலவற வலகளில வவளிருபடஙு வ்தோடங்கய்ள.
அவ்த்க லமைலும அவரலப வவளிருபமடஙயோக்ச வப் யிக்்டய
ஊூழல கோரஷமைோக
அவரசரு பள்ளிகளி்ஸ ்தரும
அவ்தலேபோ்தோளுதி்க்ச வபலலேு ்ளவ்கய்ள . ஆனோல
இ்ஸனமுும அவ்க்லக ம்சமபரு பி்டு்ளிக வகோ்டடு ்தரும்த
லமைுமபடுு்ளும அவரசரு பள்ளிகமள ஆ்தரிிகக மைனமலலேோ்த
அவதிகோரவபூிககும மைமறமுகமைோகரு வப்லறோபூகமளு ்தனியோபூ
பள்ளிிக்டங்கள் பிககும ்தள்ளுவம்து ்தோ்ஸ வப் ்ள
வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள்.
ஒசிவவவோி இடஙுதிலும ஒசிவவவோி வ்தமைோகரு
போடஙுதிேடடஙும. க்பிிககும முமறகளில லவறபோடுகள் .
இ்த்க லமைலேோக இந்த வமைோலமய ந ப்டுல்த ஆக லவ்டடுும
எ்ஸற அவரசி்ஸ ஆஷவலபோிகக எ்ஸற எேடடுு திமபகளுும
லபபூந்ள மைோஷவபூகமள்ச லபோபூவமடஙய்ச வப் க்ஸறல்தோ
இலமலேலயோ வப்லறோபூகளி்ஸ மைன உமள்சபமலே இந்த
அவரசும,
அவதிகோரவபூிககமுும
அவதிகருபடுுதிிக
வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸற்ள.
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கூழநம்தகளி்ஸ போடஙருபு்தக்கமள , போடஙுதிேடடங்கமள
வோ் ருப கமடஙிககும லபோவ்தலலேோும ப்டு்ளரு
போபூருப்ள்டடு. மர்டடு லபோயுள்லள்ஸ . எேடடஙோும வகருபரு
போடங்கள் நோ்ஸ கலலூரியில ப்டு்த போடங்கள் . எலலேோும
பரி?
ஆனோல போடங்கமள நடஙு்ளும ஆசிரியரி்ஸ ்தகதி ்தோலன
இ்லக மு்த்ஸமமையோகரு லபபருபடங லவ்டடுும?
வபரிய பள்ளிிக்டஙும, பிரபலே பள்ளிிக்டஙும எ்ஸற எந்த
இடஙுதில நும கூழநம்தகமளிக வகோ்டடு லபோ் ்ச
லபபூு்தோலும அவ்கள்ள நிபூவோகுதி்ஸ ்த்ஸமமைமயரு
வபோறு்ள, போடஙும நடஙு்ளும ஆசிரியபூ மவுல்த ஒசி
மைோஷவரி்ஸ சிறருப வவளிலய வ்தரியவிும . இவபூகளி்ஸ
மைலனோநிமலேமயு வ்தரிந்ள வகோள்ள ஒசி முமற "ஏ்ஸடஙோ
உ்கள் பள்ளியில பதி்தோகு வ்தோடங்கய சிபிஎ்டசி எருப்ட
இிிகக?" எ்ஸற லகேடலடங்ஸ.
அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ சிலே உ்டமமைகள் பரிய வந்த்ள.
வப்லறோபூகள் ஆமபருபேடடு்ச லபபூந்த கூழநம்தகள் அவடுு்த
விடஙலமை போரும்து ்தோ்க மு்டயோமைல மீ்டடுும
வமைேடரிகலலேப்ஸ போடஙுதிேடடஙுதி்லக வந்த வகோடுமமைமயரு
பரிந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள . ்தன்ள கூழநம்தகளி்ஸ அவறவுு
திற்ஸ எ்ஸன ? எ்ஸபம்தலய உஷபூந்ள வகோள்ள மு்டயோ்த
வப்லறோபூகள் நடஙு்ளும வ்ஸமுமறயோேடடஙும இ்ள.
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சிபிஎ்டசி போடஙுதிேடடஙும எ்ஸப்ள க்டனமைலலே
. அவ்ள
வ்தோடஙபூ்சசியோகரு பயி்சியில வகோ்டடுவர லவ்ட்டய்ள .
திடவர்ஸற கடஙூலல ்தள்ளி உனிகக ந்சபல வ்தரிந்தோல நநதி
வோ? எ்ஸற வபோ்ஸனோல ந்சபலலே வ்தரியோ்தவனி்ஸ நிமலே
எருப்டயிிிககும? அவருப்டு்தோ்ஸ இ்லக அவரச நடஙு்ளும
பரிேடமபகளுும, ல்தபூவுகளுும உள்ள்ள.
லகோமவயில பணவர்டடஙோும வகருபிக கேடடஙஷும (இர்டடு
விடஙுதி்கும ்த்கும வடுதிிக கேடடஙஷும உேடபடங ) ம்ஸற
லேேடபும ரபோ்  எ்ஸப்தமனிக லகேடகும லபோல்த திமகருபோக
உள்ள்ள. அவ்த்ஸ பிறக கலலூரி ம்ஸற ஆ்டடுகள் . அவ்த்ஸ
பிறலக அவவிிககோன ்ளமற போபூந்த ப்டருபகள் . பு்தோும
வகருப மு்டு்ள இயலபோன கமலேிககலலூரி பேடடஙும
வோ்கவ்த்க்ச சிறருபோன பள்ளி மை்றும கலலூரி எ்ஸற
வபயரில ஒசிவவவோி வப்லறோிும கமறந்தபேடபும ஆற
லேேடபும ரபோ்  வபலேவலுல்த ஆக லவ்ட்டய கேடடஙோயுதில
உள்ளோபூகள்.
ஆனோல இ்த்ஸ மலேும எ்ஸன
மைோதிரியோன
லவமலேவோ் ருபகள் அவந்த மைோஷவ மைோஷவயிிககிக
கமடஙிககும எ்ஸப்ள எிவவ்த உு்தரவோ்தமுும இலமலே
எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ இருலபோம்தய நி்தபூபனும.
பு்ளலேேடபும லேஞபும வகோடுு்ள மைோ்தும
15000 ரபோ் 
லவமலேிகக்ச வபலலும ஒசிவரி்ஸ வோ்ிகமகிககும , ஒசி
பேடடஙருப்டருப ப்டிகக ஆற லேேடபும ரபோ்  வபலேவளிிககும
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ஒசி நடுு்தரவபூிககுதினரி்ஸ வோ்ிகமகிககும இமடஙலய
உள்ள்ள ்தோ்ஸ ்தம்நோேட்ட்ஸ உ்டமமையோன அவரசியல.
நோும ்தோ்ஸ உ்டமமையோன
அவரசியமலேரு லபப
விுமபவதிலமலே. நோும ்தோ்ஸ லபப லவ்ட்டயம்த வேடடு
லபபிக்டஙோ்தவ்மறு ்தோலன இ்லக எருலபோ்ளும லபசிிக
வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸலறோும?
நோும லபப லவ்ட்டயம்தரு ப்றிக வகோஞபும லபசலவோமைோ?
(வ்தோடஙபூந்ள லபசலவோும............)
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5. பயஷ்கள் க்டடஙறயுும போம்தகள்
லபசிு தரோ வபய்களில ஒச்ஸற கூழநம்தகள் வளபூருப . அவ்ள
இடஙும, வோழுும வோ்ிகமக , ச்நிமலே வபோறு்ள மைோறிக
வகோ்டலடங இிிககும வபயம்ள.
எ்ஸ கூழநம்தகள் , கூழநம்தகளுடங்ஸ பூழகும ல்தோலயபூகள் ,
கூழநம்தகள் பயிலும பள்ளிிக்டஙும , அவ்க நிலேவுும
்த்லபோம்தய நிமலேமய மவு்ள ஓரளவுிகக நோ்ஸ யகிககும
அவமனு்ள வபய்களுும பரியோகலவ இிிககும எ்ஸற
வபோலவ்த்கலமலே. வப்ஸமனயில உள்ள ச்நிமலே
திிருப்பூ வோ்நிமலேிககரு வபோிநதிரு லபோகோ்ள . அவல்த
கோமரிகக்டமய்ச ச்றயுள்ள கலவ்சசூழமலே அவ்கள்ள
பமக வோ்ிகமக ்தோ்ஸ தபூமைோனிிகக்ஸற்ள . இம்து்தோ்ஸ
இ்கள்ள கலவயோளபூகள் ஒசி மைோஷவரி்ஸ அவறமவ ஒசி
ல்தபூவு தபூமைோனிு்ள வடஙோ்ள எ்ஸகறோபூகள்.
அவதிலும நேட லபோ்ஸற
புமமைந்தும இலலேோ்த
போடஙுதிேடடங்களி்ஸ வலலய லகேடகருபடுும லகள்விககோன
பதிமலே ்தனிருபேடடங பயி்சியி்ஸ மலேலமை மைோஷவபூகள்
அவணக மு்டயுும. அவ்ள ந்ஸமமைமய வடஙிக வகடு்தமலேலய
அவதிகும வகோ்டடு வந்ள லபபூிககும எ்ஸற வோதிடுக்ஸறோபூகள்.
பமை்சசீபூிக கலவ , வமைேடரிகலலேப்ஸ கலவ , வமைேடரிகலலேப்ஸ
கலவயில ்தனிருபேடடங பள்ளிகள் ்தனிகவக்ஸற லபபூு்ள
மவு்ளரு போடஙுதிேடடஙும அவடங்கய கலவ , மைுதிய அவரச
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போடஙுதிேடடஙும, லகநதிரயோ வுதியோலேயோ போடஙுதிேடடஙும,
நலவோ்தயரு போடஙுதிேடடஙும , ப்ஸனோேடடு போடஙு திேடடஙும
எ்ஸற இநதியோ முழுிகக ஏ்ஸ இ்ஸற ்தமூழகும முழுிககிக
கலவ எ்ஸப்ள எ்ள திமப ? எ்ள இலேிகக எ்ஸற வ்தரியோமைல
எ்க்லகோ
மைோஷவபூகமள இழுு்ள்ச வப்ஸற
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
இ்ள சிறருபோ ? அவ்ள சிறருபோ ? எ்ஸற ஒசிவவவோி
வப்லறோபூகளுும ்த்களுமடஙய விமைோனும்த , லபமருமப
்த்கள் கூழநம்தகளுிககோகரு பந்தயிககதிமரகளில பஷும
கேடடுவம்தரு லபோலேிக கேடடுக்ஸறோபூகள்.
வமைோு்துதில கலவவய்ஸப்ள கமடங்சபரிகக லபோலே
மைோறயுள்ள்ள. இிருபவுமிகக ஒசி மைோதிரியோகவுும , பஷும
இலலேோ்தவுமிகக லவவறோி மைோதிரியோகவுும இ்லக
கமடஙிகக்ஸற்ள. போடஙுதிேடடஙு்ளடங்ஸ கலவ நிமலேய்கள்
வூழ்கும பிற வபதிகள் இ்ஸற வப்லறோபூகளுிகக
முிககயமைோகு வ்தரிக்ஸற்ள.
வணகமையமைோகவேடடங கலவமயரு லபோலேலவ ஒசிவவவோி
மைனி்தமனயுும வணக நிறவன்கள் விுமபும வோபூருப
லபோலேலவ
இ்லக
உிவோிககருபேடடுிக
வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள். அவற்தல எ்ஸப்ள பி்ஸுமிககரு
லபோ் ரு பிமூழு்தல எ்ஸப்ள முிககயமைோக மைோறயுள்ள்ள.
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கூழநம்தகள் லமைல மவு்ளள்ள அவ்ஸப எ்ஸப்ள மைோற
அவவபூகளி்ஸ இறதி இலேிகக இ்ளவோக இிிகக லவ்டடுும
எ்ஸற எருலபோ்ள ஒசி வப்லறோபூ நிமனிககு
வ்தோடங்கனோபூகலளோ? அவ்ஸலற கடுுமபுதி்ஸ அவ்டருபமடங
அவறும கோஷோமைல லபோ் வேடடங்ள . நோ்ஸ வவளிலய போபூிககும
வப்லறோபூகள், பூழகும ந்டபபூகளி்ஸ கடுுமபும அவவபூகளி்ஸ
கூழநம்தகமளிக மகயோளுும வ்தும லபோ்ஸற பலேவுும
எ்ஸமனரு பயமுறு்ளவ்தோக
உள்ள்ள .
்தமலேமுமற
இமடஙவவளி எ்ஸப்ள ஒசி பிககும எ்ஸறோலும இயலபோன
வோ்ிகமகிககு ல்தமவயோனவ்ற்ஸ அவளவு லகோல
ப்டருப்டயோக மைோறிக வகோ்டலடங விவம்த எ்ஸனோல
உஷபூந்ள வகோள்ள மு்டக்ஸற்ள.
பலேபமையும நோும ்தனிு்ள இிிகக்ஸலறோலமைோ ? ்தவறோன
போம்தயில லபோ் ிக வகோ்ட்டிிகக்ஸலறோலமைோ எ்ஸற நோும
க்றவுஷபூ்சசியுடங்ஸ லயோசிிககும அவளவ்க வவளிருபற
பமகும எ்ஸப்ள லவவறோி போம்தயில வமரவோகரு
பயணு்ளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள .
கூழநம்தகளி்ஸ
ஆலரோிககயும மைோறயுள்ள்ள .
அவவபூகளி்ஸ உஷவுரு
பூழிகக்கள் மு்றலும மைோறவேடடங்ள . லயோசிிககும திற்ஸ
கமறந்ள வோசிிககும பூழிககும மைோற ப்ளயுகுதில
இருலபோம்தய
கலவ்சசூழல வலனோ்த
போம்தயில
பயணு்ளிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
அவடுு்த விடஙும வீேட்டல ஒசிவபூ பு்தோும வகருப வபலலேரு
லபோக்ஸறோபூ. இ்ளவமரயிலும மைதிருவப்டகள் கறு்த
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அவிககமறமய உிவோிககோமைல வளபூு்ள வந்த எனிகக இனி
அவந்த மைதிருவப்டகள் ்தோ்ஸ அவவரி்ஸ எதிபூகோலேும்து
தபூமைோனிிககரு லபோக்ஸற்ள எ்ஸற எ்டஷலமை ஏரோளமைோன
அவ்சபும்த இருலபோல்த உிவோிககிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள .
லகள்வகள் லகேடடுரு பூழகய அவவபூகளி்ஸ வபயலபோடுகள்
ப்டருப்டயோக மைோ்றருபேடடு விக்ஸற்ள . உ்களிடஙும
எதிபூபோபூருப்ள இ்ள மைேடடுலமை ? எ்ஸற திிுமபு திிுமபரு
பள்ளிகளில வபோலலேருபடுும வபய்கள் ்தோ்ஸ அவவபூகள்
மைனதில பதிக்ஸற்ள.
ஒசி நோளில அவதிகபேடப லநரும பள்ளியில இிிககும
அவவபூகளி்ஸ கஷோதிசியும எ்ஸப்ள அவ்கள்ள ஒசிவவவோி
ஆசிரியபூகளி்ஸ கஷும்த மவுல்த உிவோக்ஸற்ள
எ்ஸப்தமன எ்ஸனோல ந்ஸறோக உள்வோ்க மு்டக்ஸற்ள . நோும
்த்லபோ்ள உள்ள கலவுசூழூலல க்றூலல கோணும
கமறபோடுகமள அவவபூகளுிககரு பரிய மவு்தோலும லகேடடுிக
வகோள்க்ஸறோபூகள். ஆனோல ஆசிரியபூகள் எதிபூபோபூிககும
மைதிருவப்டகள் லபோ்ளும எ்ஸற நிமலேிகலக ்தள்ளருபடுவ்தோல
லவற எ்ளவுும இ்லக ல்தமவயிலமலே எ்ஸற நிமலேிகக
வந்ள நி்க்ஸறோபூகள்.
இ்ஸற நேட எ்ஸற மைிு்ளவிககலவிகக எ்ஸற வகோ்டடு
வரருபேடடங ல்தபூவுிககரு பிறக ்தமூழகுதில பலே்தரருபேடடங
கரலகள் பலே இடங்களில இிந்ள எழுக்ஸற்ள . அவு்தமன
லபபூகளுும நும உரிமமை .
நும ல்தபூவு எ்ஸகற
ஒச்மறவோிககயுதில வகோ்டடு வந்ள நிறு்ளக்ஸறோபூகள்.
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ஆனோல கடஙந்த ம்ஸற ஐந்தோ்டடுகளோக மைோ்றருபடஙோ்த
போடஙுதிேடடஙும கறுல்தோ , ்தனியோபூ பள்ளிகள் அவரச
வகோள்மககமள மீற வசூலிககும அவடஙோவ்டு்தனும
கறுல்தோ யோிும வோ்  திறருபல்த இலமலே எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ
எனிகக ஆ்சபரியமைோக உள்ள்ள.
வகோள்மக எ்ஸப்ள எு்தமன்ச சிறருபோக இிந்தோலும அவதில
ஊூழல எ்ஸப்ள சிற்தளவு இிந்தோல ்டங அவ்த்கரு வபயபூ
வகோள்மக அவலலே . வகோள்மள எ்ஸலற வபோிள் . ஆனோல
இ்ஸற கலவ எ்ஸற வபயரோல வகோள்மள ்தோ்ஸ நடஙந்ள
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள. அவ்ளவுும மைோஷவபூகளி்ஸ அவறவு
எ்ஸப்தமன ஒசி வேடடஙுதி்கள் மவு்ள நடஙு்தருபடுும
வகோள்மள.
நுமமைோல இம்தரு ப்றரு லபப
மு்டயோ்ள
.
லபபிக்்டயவபூகளுும அவவரவபூ ்தனிருபேடடங
நலே்ஸ
வபோறுல்த லபசக்ஸறோபூகள் . கோரஷும வயோபோரிகள்
லேோபுதில மைேடடுலமை கறயோக இிருபோபூகள் . கலவ
வயோபோரிகளி்ஸ லேோபுதி்கோகரு பூலகடஙோவோக மைோறும
வமைோு்த வப்லறோபூகளுும இ்ஸுமும சிற்ள கோலேுதில ்த்கள்
கூழநம்தகளுிககோகு ்தகதிிகக மீற்ச வபலேவலு்ள அவ்த்ஸ
இறதிரு பலேமனயுும வபற மு்டயோ்த லபோகுதில ்தோ்ஸ ்த்கள்
வோ்ிகமகமயிக கலிககரு லபோக்ஸறோபூகள்.
கோரஷும ்த்களி்ஸ கூழநம்தகளுிகக மக்ச சிறந்த
நிறவனுதி்ஸ லவமலே வோ் ருப , வவளிநோடுகளில உயபூந்த
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புமபளுதில லவமலே வோ் ருப , பமகுதில உள்ள உயபூ
ப்தவகளுிகக உ்டடஙோன லவமலே வோ் ருப எ்ஸற இந்த
ம்ஸற வகோள்மககளில ்தோ்ஸ வபிுமபோலேோன வப்லறோபூகள்
்த்கள் கூழநம்தகமளு ்தனியோபூ பள்ளிிக்டங்களில
லபபூிகக்ஸறோபூகள். பள்ளிிக்டஙிக கேடடஙஷும ்த்கள் ்தகதிிகக
மீறய்தோக இிந்தோலும கவமலேருபடுவதிலமலே . இந்த்ச
ச்நிமலே ்தோ்ஸ ்த்லபோ்ள ்தம்நோேட்டல நடஙந்ள
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
பள்ளிிககேடடஙஷும, சிறருபரு பயி்சி கேடடஙஷும எ்ஸற
ஒசிவவவோி கேடடஙஷமைோகிக கேட்ட வளிும மைோஷவ
பமு்தோயுதில எதிபூகோலேுதில இந்த்ச பமகுதில எு்தமன
லபபூகளுிகக லவமலே கமடஙிககும?
மைுதிய, மைோநிலே அவரபோ்குதி்ஸ உயபூ கலவிக்டங்களில
ப்டிககும
90
ப்தவக்த
மைோஷவபூகள் ்த்களி்ஸ
எதிபூகோலேும்திக கிுதில வகோ்டடு வவளிநோேடடுிகக்ச
வப்ஸற வடுக்ஸறோபூகள் . அவதிகோரவபூிககுதி்ஸ உயபூநிமலே
ப்தவகளுிககு ல்தபூவு எழு்ளும பு்ள லேேடபும மைோஷவபூகளில
ஆயிரும மு்தல இர்டடஙோயிரும லபபூகள் மைேடடுலமை
விடஙநல்தோறும ல்தபூ்சசியமடஙந்ள அவந்தரு ப்தவமய
அவமடஙக்ஸறனபூ. இ்த்ஸ ப்டமை நிமலேகமள ஒசிவவவோி
ல்தபூவ்ஸ மலேமுும கஷிககேடடு போபூு்ளிக வகோள்ள மு்டயுும.
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வமைோு்துதில நலலே ப்தவ, நலலே புமபளும எ்ஸகற வ்துதில
்தம்நோேட்டல இிந்ள வவளிலய விும அவமனு்ளு ்ளமற
போபூந்த ப்டருபகமளயுும கஷிககேடடஙோல அவதிகபேடபமைோக
ஐந்ள ப்தவக்த மைோஷவபூகலள ல்தறவோபூகள் . மை்றவபூகள்
ப்டு்த ப்டருபிகக வ்தோடஙபூபிலலேோ்த ்ளமறகளில ்த்கமள
மைோ்றிக வகோள்க்ஸறோபூகள்.
நோ்ஸ வோழுும திிருப்பூ லபோ்ஸற வ்தோலல நகர்களில
பணபரியுும வபிுமபோலேோன மு்ளநிமலே பேடடங்தோரிகள்
நிமலேமமை பரி்தோபமைோக உள்ள்ள . இந்த லவமலேயில ்தோ்ஸ
இிருலப்ஸ. இருப்டு்தோ்ஸ எ்ஸ வோ்ிகமக இிிகக
லவ்டடுும எ்ஸற அவவபூகளி்ஸ மைோஷவ கனவு கிகரு லபோ் 
வோ்ிகமகமய நோும வோ்ந்தோக லவ்டடுும எ்ஸற பரி்தோப
நிமலேிகக வந்ள லபபூந்ள வடுக்ஸறோபூகள்
. ்தனியோபூ
கலலூரிகளில லபபூந்ள ப்டு்ள வந்தவபூகளுிகக மை்வறோி
மகரு வபரிய பிர்சபமனயுும உள்ள்ள . வப்லறோபூகள் ்த்கள்
கலவிககோக வோ்கய வ்கிக கடங்ஸ, ்தனியோபூகளிடஙும வப்ற
கடங்ஸ எ்ஸற வபரிய சமமைமயயுும லபபூந்ள சமைிகக லவ்ட்டய
ச்நிமலேயில இிிகக்ஸறோபூகள்.
இ்லக எவிிககும வபோந்து வ்தோலல ஆபூவமுும இலமலே .
்தமூழகுதில அவ்த்கோன ச்நிமலேயுும மைோறிக வகோ்டலடங
விக்ஸற்ள.
ஒசிவவவோ்ஸறும அவரசியலவோதிகள் ,
அவதிகோரவபூிககுதினபூ,
பஷும
அவதிகமைோக
மவுதிிருபவபூகளி்ஸ கேடடுருபோேடடுிககள் இிருப்தோல
எவரோலும நிமனு்ளரு போபூிகக மு்டயோ்ள . சிற வ்தோலலகள்
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கறுல்தோ, மை்ற வ்தோலலநேடப வபய்களில ஆபூவும
வபலுதி அவ்த்ஸ மலேும லமைலலே வந்ளவடுலவோும எ்ஸற
எ்டஷலமை இலலேோ்த மைோஷவ பமகுதி்ஸ எ்டஷுதிலும
லநோிககுதில எளிதில பஷிககோர்ஸ ஆக லவ்டடுும எ்ஸற
லநோிககும்த மைேடடுலமை நும கலவ்ச சூழல உிவோிககிக
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
பஷும்த மவு்ளிக வகோ்டடு அவ்தமனு வ்தோடஙபூ்சசியோகிக
கோருபோ்றிக வகோள்ள லவ்டடுும எ்ஸற எ்டஷும
வகோ்டடஙவபூகளி்ஸ அவதிகோருதி்ஸ க் நோும வோூழிக
கடஙமமைருபேடடஙவபூகள். நமைிகக இிிககும ஒசலர வோ் ருப நும
கூழநம்தகமள மைன உடஙல ரதியோக ஆலரோிககயும்த
அவளிருபல்த மு்த்ஸமமையோக இிிகக லவ்டடுும.
எ்ஸ ்தோு்தோ எ்ஸ அவருபோ எருப்ட உிருபடஙரு லபோக்ஸறோபூ ?
எ்ஸற கவமலேருபேடடஙோபூ . எ்ஸ அவருபோ நோ்ஸ எ்லக
உிருபடஙரு லபோக்ஸலற்ஸ எ்ஸற ஆ்த்கமைோ் ரு லபசினோபூ .
எ்ஸ ்தோு்தோவுிகக அவவபூ வோ்ந்த ச்நிமலேயில அவவிிககோக
எலமலேமயு வ்தோேடடஙோபூ . எ்ஸ அவருபோவுும அவவிிககோன
எலமலேமயு வ்தோடங மு்டந்த்ள. கோரஷும வோழுும வமரிககும
அவவபூகளுிகக அவவபூகளி்ஸ உடஙல ஆலரோிககயமுும , எம்தயுும
எதிபூ வகோ்டடு வோழுும மைன ஆலரோிககயமுும மக
வகோடுு்த்ள.
நோுமும அவருப்டு்தோ்ஸ வோ்ந்ள
வகோ்ட்டிிகக்ஸலற்ஸ. எ்ஸ கூழநம்தகளுிககும அவம்தலய
க்றிக வகோடுிகக விுமபக்ஸலற்ஸ . அவருப்டு்தோ்ஸ க்றிக
வகோடுு்ளும விக்ஸலற்ஸ.
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அவவபூகள் வோழுும ச்நிமலேமயிக மகிகவகோ்டடு அவவபூகள்
சிறருபோகலவ வோ்ந்ள வடுவோபூகள் எ்ஸற நுமபிிகமக
எநநோளுும எனிகக்டடு . லபோேட்ட நிமறந்த உலேகல
லபோேட்டகளோல மைேடடுலமை வளபூந்ள வகோ்ட்டிிககும உலேகல
நோும வவலலே லவ்டடுவமை்ஸறோல நமைிககோன ஆலரோிககயும
மு்த்ஸமமையோகு ல்தமவருபடுக்ஸற்ள . நும கூழநம்தகளி்ஸ
உடஙல மைன ஆலரோிககயுதில கவனும வகோள்லவோும .
மை்றவ்மற அவவபூகளுிகக அவவபூகள் வோழுும ச்நிமலேயில
வபறிக்்டய அவுமபவ்கள் வல நடஙு்ளும. வல கோேடடுும.
(மு்றும)

59

(பகதி - இர்டடு -- 50 வயதினிலலே)
(ஐுமப்ள வயம்திக கடஙந்ள வப்ஸறவபூகளுிககும கடஙந்ள வரு
்தயோரோக இிருபவபூகளுிககும)
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50 வயதினிலலே - 1
"ந்க எருப்ட்ச போபூ மு்டவு வப் ய மு்டயுும ? ஐுமப்ள
வயபோ்சச்ஸனோ
சறசறருபோ
லவமலே வப் ய
மு்டயோவ்த்ஸற?"
எ்ஸ மு்ஸனோல அவமைபூநதிிந்தவபூ ம்சச வடஙோமைல லபசிிக
வகோ்ட்டிந்தோபூ.
சிலே மைோ்த்களுிகக மு்ஸப நோ்ஸ பணயில இிிககும
நிறவனுதில லநபூமுகு ல்தபூவு நடஙந்ள வகோ்ட்டிந்த்ள .
பலலவற ்ளமறிககரு பலே
நபபூகள் வந்ள
வகோ்டலடஙயிிந்தனபூ. பலே முக்கள். பலே லப்சசகள்.
பலேவ்தமைோன எதிபூபோபூருபகள். நிறவனும அவறவுறுதி
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இிந்த அவ்டருபமடங வபய்கமள மவு்ளிக வகோ்டடு ஆடு
பூல ஆேடடஙும ஆடங லவ்டடுும.
சிிககமைோக்ச வபோலலேரு லபோனோல கமறவோன புமபளுதில
அவதிக உமூழருபிககு ்தயோரோக இிருபவபூகமளிக க்டடஙறய
லவ்டடுும.
இ்ள லபோ்ஸற லநபூமுகுல்தபூவல நி்சபயும ஒச்ஸமறரு போபூிகக
மு்டயுும. நிக்கோலே இமளஞ்பூ பமகுதி்ஸ வமைோு்த
அவவலேும்தயுும விக்ஸறவபூகள் மலேும க்டடஙறய மு்டயுும .
கலலூரி மு்டு்ள வவளிலய வந்தவபூகள் வ்தோடங்க அவறப்ள
வய்ள வமரிககும உள்ளவபூகள் இ்ஸனமுும லவமலே ல்த்டிக
வகோ்ட்டிருபம்தரு போபூிகக மு்டயுும.
இருலபோ்ள எ்ஸுமடங்ஸ லபசிிக வகோ்ட்டிந்தவரி்ஸ
வோபூும்தகள் நமைிகக முிககயும?
"எ்கமளரு லபோ்ஸற அவுமபவபோூலகள் இந்த உலேகுதி்கு
ல்தமவயிலமலேயோ?" எ்ஸற வபோலூலவேடடு எ்ஸமனரு
போபூு்தோபூ.
லநபூமுகு ல்தபூவல கமடஙசி நபரோக அவவபூ உள்லள வந்தோபூ .
ல்தோ்றமுும, லப்சசும அவவரி்ஸ முதிபூ்சசிமய உஷபூுதிய்ள.
அவவரி்ஸ வய்ள 51 கடஙந்ள சிலே மைோ்த்கள் ஆகயிிந்த்ள .
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ஆனோல வோபூும்தகளில இமளஞ்னி்ஸ லவகும இிந்த்ள .
அவவபூ லபசிய ஐந்ள நிமடஙுதிலும நோ்ஸ கறிககடஙலவ
இலமலே. அவமமைதியோகலவ லகேடடுிக வகோ்ட்டிநல்த்ஸ.
நிறவனும எதிபூபோபூு்த திறமமைகள் அவவரிடஙும அவதிகமைோகலவ
இிந்த்ள. ஆனோல அவல்த அவளவுிககிக லகோபமுும ஆ்த்கமுும
வகோருபளிு்ள. ஒசிவவவோி இடங்களிலும அவவமரரு
பறிககணு்த வூலயி்ஸ லவ்தமனகள் அவவபூ வோபூும்தகளில
சினமைோக்ச சீறய்ள.
நோ்ஸ எருலபோ்ளும லபோலே "இறதிகேடடங ல்தபூவுிகக உ்கமள
அவமூழருபோபூகள்" எ்ஸற வபோலூல அவுமருபி மவுல்த்ஸ.
அவடுு்ள சிலே நோேடகள் அவவபூ லபசிய ஒசிவவவோ்ஸறும எ்ஸ
மைனதில திிுமபு திிுமப ஒசூலு்ளிக வகோ்டலடஙயிிந்த்ள .
ஐுமப்ள வய்ள எ்ஸப்ள வ்தோலல உலேகுதில ஒச்ளிககருபடங
லவ்ட்டய வய்தோ? வோ்ிகமகயில ஒச்ள்கயிிிகக லவ்ட்டய
வய்தோ? இ்ஸுமும இ்ள லபோ்ஸற பலே லகள்வகள் எ்ஸுமள்
எழுந்ள வகோ்டலடஙயிிந்த்ள.
கோரஷும எ்ஸ வயம்த ஒச்றய நபபூகளி்ஸ வோ்ிகமகமய
அவதிகும கவனிு்ளிக வகோ்ட்டிருப்தோல ஐுமப்ள வய்ள
கறு்ள அவதிகும லயோசிிகக லவ்ட்டய்தோக உள்ள்ள.
வவபோயும போபூந்த லவமலேகளுும , அவ்த்க உ்தவிக்்டய்தோக
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இிந்த ்ளமஷ லவமலேகளுும பமக மைோ்றுதில கோஷோமைல
லபோ் வேடடங்ள. மைிககள் வ்தோமக வபிகவலமலே . பி்ள்க
எலமலேமயு்தோ்ட்ட வவளிலய வந்ள வேடடங்ள
.
கரோமை்களி்ஸ முகும மைோறவேடடங்ள . மைோறோ்த இடங்கமள
அவரபோ்கலமை ்ற லபோேடடுிக வகோள்மக ரதியோக மைோ்றிக
வகோ்ட்டிிககற்ள. ்தனி மைனி்தபூகளி்ஸ வோ்ிகமகயுும
வநலூலிககோ்  லபோலே்ச சி்தறிக கடஙிகக்ஸற்ள . ஏல்தோவவோி
ஊபூ. ஏவ்தோவவோி இடஙவமைன உலேகலமை சி்கவேடடங்ள.
்த்லபோ்ள ஐுமப்ள வயம்து வ்தோேடடஙவபூகள் பிறந்த லபோ்ள
இிந்த ஜனுவ்தோமக எ்ஸப்ள அவருப்டலய இரேட்டருபோக
மைோறயுள்ள்ள. உிவோன, உிவோிககருபேடடங லவமலே
வோ் ருபகள் எ்ஸப்ள லவவறோி ்தளுதி்க்ச வப்ஸற
வேடடங்ள.
விுமபிய
வோ்ிகமக
கமடஙிககோ்தவபூகளுும
விருபமலலேோமைலலே
வோழுும
வோ்ிகமகமய
வோ்பவபூகளுும ்தோ்ஸ இ்லக அவதிகும.
ஆேடகள் ல்தமவயிலமலே . எநதிர்கள் லபோ்ளும எ்ஸற
சூழூலல உிவோன
்தமலேக் மைோ்ற்கள் பமக
வதிகமளலய பரேட்டரு லபோேடடு வேடடங்ள . இ்கு ்தோ்ஸ
வளபூ்சசியுும அவ்த்கரு பி்ஸனோல உள்ள மைன்களி்ஸ
வீ்்சசியுும வ்தோடங்கய்ள.
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அவரச லவமலேகள் ,
அவரச போபூந்த
லவமலேகள் ,
முமறருபடுு்தருபேடடங வபரிய ்தனியோபூகள் நிறவன்கள் ,
இ்தமன்ச போபூந்ள வபயலபடுும ்ளமஷ நிறவன்கள் ்தோ்ட்ட
மீதி இிருப்ள சிற , கற வ்தோலலகள் மைேடடுலமை . சய
வபோிளோ்தோரிக கோவு வகோடுிககருபேடடு வேடடங்ள . ்த்ஸ
சயும்தலய இூழந்ள சகமைோ்  வோ்வ்ள எருப்ட ? எ்ஸபல்த
இ்லக முிககயமைோக மைோறயுள்ள்ள.
இ்லகயிிந்ள ்தோ்ஸ பிர்சபமன வ்தோடங்கக்ஸற்ள . அவந்தரு
பிர்சபமன வ்டரபமைோக எடுு்ள நி்ப்ள அவவரவபூ ஐுமப்ள
வயதில ்தோ்ஸ வ்தரியு வ்தோடங்கக்ஸற்ள.
அவரச போபூந்த நிறவன்களில அவறப்ள வய்ளிகக அவிலக
வந்தவபூகமள்ச பகலே
மைரியோம்தயுடங்ஸ அவுமருபி
மவிகக்ஸறோபூகள்.
அவவரவபூ புமபளுதில பி்டு்ள
மவு்ளள்ள போிககு வ்தோமகமயிக வகோடுு்ள "இனி உ்ஸ
வபோந்த வோ்ிகமகமய வோ்ந்ள வகோள் " எ்ஸப்ள லபோ்ஸற
வலயுமருபி மவிகக்ஸறோபூகள்.
ஆனோல ்தனியோபூ நிறவன்களில பணபரிபவபூகளி்ஸ கதி ?
முமறருபடுு்தருபேடடு இிிககும ்தனியோபூ நிறவன்கள்
எ்ஸப்ள லவற . சிற, கற வ்தோல்போமலேகளி்ஸ நிபூவோக
அவமமைருப எ்ஸப்ள லவற . பிகமக லபோலேரு பிலயருபேடடு
ஒசிவவவோி கோலேகேடடஙுதிலும மைனி்தபூகள் கருமபயோக
வவளிலய எறயருபடுக்ஸறோபூகள்.
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இருப்டவயோி நிமலே்தோ்ஸ ஆயு்த ஆமடஙு்ளமறயுும.
ஆயு்த ஆமடஙு்ளமறயில ல்தமவருபடுும ஒசிவவவோி
பணயிடங்களுிககும ல்தமவருபடுும ்தகதிமய கறருபிேடடு
வயம்தயுும கறருபிடுும பூழிககும உ்டடு . அவதிக பேடபும
நோ்ப்ள வய்ளிகக லமைல லவ்டடஙோும எ்ஸற
கறருபிடுவோபூகள். சிலே வதிவலேிககள் உ்டடு . ஆனோல
நிறவன்கள் உிவோிககயுள்ள
வபோ்ள வதிகள்
மைோறவதிலமலே.
இந்த இடஙுதில ்தோ்ஸ நோ்ஸ வோழுும பமகுதி்ஸ நிக்கோலேரு
லபோிகக்ஸ வகோடுமமைகளுும வகோடூர்கமளயுும எ்ஸனோல
பரிந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள.
ஒசிவரி்ஸ இளமமைரு பிவும எருலபோ்ள மு்டக்ஸற்ள
நோ்ப்தோ? ஐுமப்தோ? ஏல்துமும வமரயமற உ்டடஙோ?
வோழுும லபோ்ள கறருபிேடடங கோலேுதி்கள் எலலலேோரோலும
்த்கள் வோ்ிகமக்ச வபலேவுகமள மீற்ச லபமிகக
மு்டவதிலமலே.
அவவரவபூ அவ்டருபமடங வோ்ிகமக
வோ்வ்லக புமபோரிிககும பஷும பரியோக
இிிககுமபேடபுதில லபமருப எ்ஸப்ள இ்ஸமறய
கோலேகேடடஙுதில பவோலேோகலவ உள்ள்ள?
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்த்கள் ஓ் வு கோலேுதி்வகன்ச லபமிகக மு்டயோ்த பஷரு
பிர்சபமனகளி்ஸ கோரஷமைோக மீதி கோலேமுும உமூழு்ளு ்தோ்ஸ
வோ்ந்தோக லவ்ட்டய கேடடஙோயுதில இிருபவபூகள்
எதிபூவகோள்ளுும சிிககலகமள முழுமமையோக எழுதிரு பரிந்ள
மவு்ள வடங மு்டயோ்ள . அவ்ளவவோி நரக வோ்ிகமகயி்ஸ
வ்தோடஙிககும.
வயதி்ஸ கோரஷமைோகு திறமமை இிந்தோலும மைதிருப
இிிககோ்ள.
மைதிருப இிந்தோலும ஆலரோிககயும
ஒசு்ளமூழிககோ்ள.
இிப்ள மு்தல இிபும்தந்ள வயதி்கள் ்ளமற போபூந்த
கலவுதிறமமைமய மவு்ளிக கறருபிேடடங சிலேிிககு ்தோ்ஸ
வ்தோலல வோ்ிகமகயி்ஸ வ்தோடஙிககருபள்ளி கமடஙு்ள ஏ்றரு
போம்த வ்தோடங்கக்ஸற்ள . ப்டருப்டயோக வளபூக்ஸறோபூகள்.
வ்தோடஙபூந்ள திிமைஷும , லபமருப, விுமபிய வீடு வபதிகள்
அவமமைக்ஸற்ள.
கூழநம்தகளி்ஸ கலவயுும அவவபூகளி்ஸ வோ்ிகமகிககு
ல்தமவருபடுக்ஸற போம்தமயயுும உிவோிகக மு்டக்ஸற்ள .
வலகோேட்டயோக இிந்ள வபயலபடங மு்டக்ஸற்ள . இந்த
நிமலேிகக விும லபோல்த ஏறிககமறய ஐுமப்ள வய்ளிகக
அவிலக வோ்ிகமக வந்ள நி்கும.
ஆனோல இ்லக எலலலேோிிககும இந்த வோ்ிகமக
அவமமைவதிலமலே. கலவ வோ்ிகமக மு்டந்ள அவடுு்த ஐந்ள
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விடங்களில பரியோன போம்த அவமமையோ்தவபூகளுிககும ,
அவமமைு்ளிக வகோள்ள மு்டயோ்தவபூகளுிககும கமடஙசி
வமரிககும நிு்தமுும பிர்சபமன ்தோ்ஸ . எதிபூகோலேும எ்ஸப்ள
எருலபோ்ளும லகள்விககறயோகலவ இிிககற்ள . இ்ளலவ
பமகுதில லகூலருபோபூமவயில வகோ்டடு வந்ள
நிறு்ளக்ஸற்ள.
ஐுமப்ள வய்ளிகக அவிலக வந்தவபூகளுும , கடஙந்ள வப்ஸற
வகோ்டடு இிருபவபூகளி்ஸ வோ்ிகமக எருப்டயுள்ள்ள ?
அவவபூகளி்ஸ மைனநிமலே, வோ்நிமலே அவவபூகள் தினநல்தோறும
பநதிிககும ச்நிமலேகள் எருப்ட உள்ள்ள?
்தனி மைனி்த வோ்ிகமகயில வபோிளோ்தோரரு பலேும எ்ஸப்ள
முிககயமைோன்ள. இ்ளலவ மு்த்ஸமமையோன்ள. ஆனோல இதிலும
சிலே ஆ்சபரிய்கள் உ்டடு . பஷும எ்ஸற மைோயமைோமன
்ளருதிிக வகோ்டடு ்த்ஸ வோ்ிகமகயில ல்த்டிக வகோ்டடு
இிருபவபூகளுும, ல்தமவயோன பஷும்த்ச லபபூு்ள
அவ்தமனிக கோருபோ்றிக வகோள்வ்ள மைேடடுலமை வோ்ிகமக
எ்ஸப்தோக வோ்ந்ள வகோ்ட்டிருபவபூகமளயுும போபூிககும
லபோ்ள பலே லகள்வகள் எ்ஸுமள் எழுக்ஸற்ள.
கடஙந்த சிலே மைோ்த்களோகரு பலே ்தள்களில இிந்ள அவவரவபூ
வோ்ிகமகயி்ஸ வோயிலேோகிக கவனிிககும ஆபூவும வந்த்ள .
உறவுகள், ந்டபபூகள் எ்ஸற வ்தோடங்க நோ்ஸ தினநல்தோறும
பநதிிககும வ்தோலலேோள வபூிககும வமரிககும பலேமரயுும
போபூுல்த்ஸ. லபசிலன்ஸ. பலேவ்மறயுும உள்வோ்கிக
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வகோ்டலடங்ஸ.
அவ்டருபமடங வபதிகளுிககரு பிர்சபமனயிலலேோமைல
வோ்பவபூகள் வ்தோடங்க அவ்ஸறோடங
வோ்ிகமகயில
அவலலேோ்டிக வகோ்ட்டிருபவபூகள் வோழுும வ்த்கமள அவலேசி
ஆரோய மு்டந்த்ள.
உடஙலநலேும, மைனநலேும, மைோறும சிந்தமன மைோ்ற்கள் ,
ஆலரோிககயும இமவ எலலேோவ்மறயுும கஷிககல எடுு்ளிக
வகோ்டடு ஆரோ் ந்த லபோ்ள சிலே ஆ்சபரிய்களுும பலே
அவதிபூ்சசிகளுும கமடஙு்ள. கடுுமபமுும, ச்றயுள்ள பமகமுும
வகோடுிககும அவழுு்த வதிகள் ்த்லபோம்தய பமக்ச சூழூலல
எந்த அவளவுிகக ஐுமப்ள வயதில இிருபவபூகமளரு
போதிிகக்ஸற்ள? அவவபூகளி்ஸ வோ்ிகமக எருப்டவயலலேோும
அவமலேிககலிககருபடுக்ஸற்ள?
வோ்வுிககும போவுிககும
உ்டடஙோன வமைலூலய லகோேட்டல அவவபூகள் பயஷும வப் யுும
வும்தகமளரு பரிந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள.
வபோிளோ்தோர
ரதியில வளபூந்த
நோடுகளில ்டங
முதிலயோபூகளுிகக அவரபோ்க போ்ளகோருப இிந்த லபோதிலும
அவவபூகள் மைன , உடஙல ரதியோக அவமடஙயுும ்ள்ஸப்கள்
கஷிககல அவடங்கோ . ஆனோல வளபூந்ள வகோ்ட்டிிககும
நோடுகளில கலலூரி மு்டு்ள வவளிலய வந்த பிறக ்த்ஸமன
நிமலேநிறுதிிக வகோள்ள முய்சிிககும ஒசிவவவோி ஆ்ட ,
வப்டண்ஸ வபயலபோேட்டலும வவளிலய வ்தரியோ்த இரு்திக
கசிவு கேடடஙோயும இிிககும.
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ஆனோல இநதியோவல முதிலயோபூகள் , மைோ்றுதிறனோளிகள்,
திிந்மககள், மைனநலேும க்ஸறயவபூகள் லபோ்ஸற வமகயில
விும அவு்தமனலபபூகளுும இ்லக எநநோளுும நிுமமைதியோக
வோூழ மு்டயோ்த ச்நிமலேமயு ்தோ்ஸ இந்த்ச பமகும
உிவோிககயுள்ள்ள.
இ்தமனயுும ்தோ்ட்ட ்த்ஸமன நிமலே நிறுதிிக
வகோ்டடஙவபூகள் பநதிிககும ஐுமப்ள வய்ள பிர்சபமனகள்
ஏரோளும.
ஐுமப்ள வயவ்த்ஸப்ள வவறும வய்தலலே
.
நோும
அவ்ளவமரயிலும பரியோன லநருதில எடுிககோ்த மு்டவுகள்
்தந்த பரிச. ்த்ஸ வகோள்மககள் ்தோ்ஸ வபரி்ள எ்ஸற
்த்ஸமைோனும்திக கமடஙருபி்டு்த
பி்டவோ்தும ்தந்த
வவகமைோனும . மைமனவ ஒசி பிககும . வளிும கூழநம்தகள்
மைறபிககும என அவவபூகளி்ஸ ல்தமவகள் ்திும அவழுு்தும
எ்ஸற வமைோு்தமைோக நுமமமை ம்க்டு்ள நமைிககள் உிவோகும
ரபோயன
மைோ்ற்களில ்தோ்ஸ பதிய
சிந்தமனகள்
உிவோக்ஸற்ள. கமடஙபி்டு்த வகோள்மககள் கோ்றல கலேந்ள
வடுக்ஸற்ள. கோணும கோேடசிகளில அவ்ளவமரயிலும போபூு்த
போபூமவகளி்ஸ எ்டஷமுும மைோறக்ஸற்ள . நோும விுமபிய
அவமனு்ளும வ்தோடஙபூப எலமலேிகக வவளிலய லபோ் 
வடுக்ஸற்ள. விுமபோ்த அவமனு்ளும நும ல்தோளில வந்ள
அவமைபூந்ள வடுக்ஸற்ள.
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வமைோு்தமைோக வோழுும பமகுதி்ஸ பரோபரி பிரதிபூலருபோக
நோமுும மைோறு வ்தோடங்கக்ஸலறோும.
இ்ளவமரயிலும இந்த்ச பமகு்ளடங்ஸ எருப்ட வோ்நல்தோும ?
எ்ஸப்த்க இந்த்ச பமகும ்திும லகள்வு்தோமள அவருலபோ்ள
்தோ்ஸ வோசிிககு வ்தோடங்கக்ஸலறோும . சிலேிிகக முதிலயோபூ
கலவுதிேடடஙும லபோ்ஸற ல்தோ்ஸறலேோும . பலேிிகக முதிபூந்த
ஞ்ோனுதி்கரு பிறக உிவோகும வவ்றயி்ஸ வ்தோடஙிககரு
போம்தயோகவுும மைோறலேோும.
இந்த வயதில கமறந்தபேடபும ஆலரோிககயும சிறருபோக
இிந்தோல அவ்ளலவ வபரிய வரமைோக இிிககும . கோரஷும
அவ்ளவமரயிலும க்ற மவுதிிந்த பூழிகக்கள் , வடங
மு்டயோ்த
வகோள்மககள்,
நிரோமப கனவுகள் என
ஒசிவவவோ்ஸறும பலேிிககும முகுதி்ஸ வலயோகு வ்தரியுும .
சிலேிிகக அவவரவபூ உடஙல ஆலரோிககயுதி்ஸ வோயிலேோகு
வ்தரியுும.
இந்த வயதில வோ்ந்ள வகோ்ட்டிருபவபூகள் இ்ள லபோ்ஸற
ச்நிமலேகமள எருப்டிக மகயோள லவ்டடுும எ்ஸப்தமன
பலேவ்த்களில லயோசிு்த லபோ்ள இந்து வ்தோடஙமர எழு்த
லவ்டடுும எ்ஸற ல்தோ்ஸறய்ள.
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ஐுமப்ள வயவ்த்ஸப்ள போதிிகக மு்டயோ்த வய்தோ ? இலமலே
வோ்நோள் ஆமபயி்ஸ மு்டவோ?
வ்தோடஙபூலவோும............
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50 வயதினிலலே - 2
ஒசிவவவோி நோளுும படுிகமகயில படுு்தவுடங்ஸ பு்ள
நிமடங்களில தூிககுதில அவம்ந்ள வடங மு்டக்ஸற்தோ ?
உயிபூ ஆுமைோ அவந்தருதில வப்ஸறவடங உடஙல மைேடடுும
வவளியுலேகு வ்தோடஙபூபி்ஸற உஷபூவ்ஸற உள்ளுும பறமுும
ஒச்ஸறும அவறயோ்ள ஓ் வவடுிகக மு்டக்ஸற்தோ ? ஆ்ந்த
உறிககுதி்ஸ மு்டவல அவதிகோமலேயில இயலபோகலவ
கறருபிேடடங லநருதில எூழ மு்டக்ஸற்தோ ? உ்களி்ஸ
உ்டமமையோன ஆலரோிககயும்த உடஙல கலவுகள் சிிககூல்ஸற
நகபூவம்த மவு்ள க்டடு வகோள்ள மு்டக்ஸற்தோ?.
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அவதிகோமலே லவமளயில ஆள் ஆரவமலலேோ போமலேயில
சி்கும லபோலேிக குமபரமைோக நடஙிகக மு்டக்ஸற்தோ ? மக வீசி
நடஙிககும லபோ்ள உடஙல போக்கள் வூலயிலலேோமைல
இிிகக்ஸற்தோ? நடஙிககும லபோ்ள உ்களோல ச்றயுள்ளம்த
ரசிிகக மு்டந்ளள்ள்தோ?
இமர ல்த்ட்ச வபலலும பறமவகமளரு போபூு்ள உ்களுிககரு
பு்ளஷபூ்சசி கமடஙு்ளள்ள்தோ ? போமலேலயோர மைர்களில
்ேடடஙமைோக
வசிிககும பறமவகளி்ஸ இமர்சபமலே
ரபமனயுடங்ஸ நி்ஸற கவனிு்த்ள்டடஙோ
?
போபூிககும
ஒசிவவவோ்ஸமறயுும வலேக நி்ஸற போபூிககும பூழிககும
உிவோகயுள்ள்தோ?
போமலேயில போபூிககும வீடுகள்
,
வோகன்கள் எ்ஸ ஒசிவவவோ்ஸறும உ்களுிககள் உஷபூு்ளும
ஏ்று்தோ்வுகமள இயலபோக எடுு்ளிக வகோள்ளுும
எ்டஷும உிவோகயுள்ள்தோ?
போபூமவயில படுக்ஸற ஒசிவவவோ்ஸறும எந்தரு போதிருமபயுும
உ்களுிககள் உிவோிககோமைல இிிககும அவளவ்க உ்கள்
வோ்ிகமகயி்ஸ நிமலே கறு்த உ்டமமையோன பரி்தமலே மைனும
வப்றள்ள்தோ? நோள் ல்தோறும உமூழிககும உமூழருபி்கும
கமடஙிககோ்த பலேுமிககும உ்டடஙோன பமக வதிகள்
வபோலலும போடஙும்திக க்றிக வகோள்ளுும பிககவும்த
அவமடஙந்ளள்ளீபூகளோ?
வ்தோலல உலேகுதி்கு ல்தமவருபடஙோ்த லநபூமமைமயிக
கேட்டிக வகோ்டடு வோழுும லபோ்ள உிவோகும
,
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உிவோிககருபடுும அவரசியமலே அவ்கலேும அவ்கலேமைோகரு
பிரிு்ளரு போபூிககும அவளவுிகக உ்களுிகக ந்கலள கிவோக
மைோறயிிிகக்ஸிபூகளோ?
நமடஙபயி்சி மு்டந்ள வீேடடுிககள் உள்லள நமூழயுும லபோ்ள
லநரும மைறந்ள தூ்கும மைமனவ , கூழநம்தகமள அவவபூகள்
நிமலேயில நி்ஸற ரசிிகக மு்டந்ளள்ள்தோ ? மு்தல நோள் இரவு
கூழநம்தகள் ப்டு்த
பு்தக்கள் அவ்வகோ்ஸறும
இ்வகோ்ஸறமைோ் ்ச சி்தறிக கடஙிகக அவம்து ்தோ்ட்ட்ச வப்ஸற
லகோபருபடஙோமைல சி்தறிககடஙிககும மை்றவ்மறயுும
கறருபிேடடங இடங்களில அவமமைதியோ்  அவடுிகக மவு்ள
வேடடு வோ்  வேடடு்ச சிரிிகக மு்டந்ளள்ள்தோ?
அவலவலேகுதி்க்ச வபலலும அவவபருதில மைமனவ
வபோலலும மு்தல நோள் பிர்சபமனகமளு வ்தோடஙிும
லபோேடடுு வ்தோடங்கும பமையுதில அவ்தமன நமக்சசமவயோக
எடுு்ளிக வகோ்டடு ரபமனு ்தமலேவமனயோ் 
வோ்ந்த்ள்டடஙோ? அவலவலேக அவரசியமலே அவ்லகலய வேடடு
வேடடுரு பி்டு்த போடஙமலே உரிகக்ச வபோலூலிக வகோ்டலடங
உலேகும பிறந்த்ள எனிககோக? எ்ஸற வீேடடுிகக விும பூழிககும
உ்டடஙோ?
அவ்ஸறோடஙும உிவோகும அவழுு்த்கள் அவமனும்தயுும பிரிு்ள
மவு்ள மைழு்கோ்த சிந்தமனமயரு வப்ற்ள்டடஙோ?
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வோ்ிகமகயில
வோசிருமபு
வ்தோமலேிககோமைல
இிந்த்ள்டடஙோ? வோசிிககும ஒசிவவவோ்ஸறலும எழுதியவரி்ஸ
வபயமரு ்தோ்ட்ட எழுதிய வ்தும்த மைேடடுலமை எடுு்ளிக
வகோ்டடு உள்லள ஆரோ் ந்ள போபூு்த்ள்டடஙோ? லபோிககவரு்ள
வநரிபூலல நச்க்ச வப்ஸறோலும அவமமைதியோன கோேட்டல
இிிககும அவமமைதிமய மைனும வப்ற அவவபர மைனி்தபூகமள
ஆ்சபரியமைோகரு போபூிககும மைலனோநிமலேமயரு வப்ற்ள்டடஙோ?
ச்றயுள்ள அவமனவிும லமைோபும . இ்ளவவோி கருமப
வோ்ிகமக எ்ஸற
உஷபூ்தமலே வேடடு வவளிலய
வந்த்ள்டடஙோ?
இமவவயலலேோும உ்களி்ஸ அவ்ஸறோடங வோ்ிகமகயில நடஙந்ள
வகோ்ட்டிந்தோல நி்சபயும பிககவும எ்ஸற நிமலேமய
எேட்டயிிருபபூகள்.
பஷும ல்தமவ எ்ஸப்த்கும பஷும மைேடடுும ்தோ்ஸ ல்தமவ
எ்ஸப்த்கும உ்டடஙோன வுதியோபும்த ந்கள் வோ்ந்த
வோ்ிகமக உ்களுிககிக க்றிக வகோடுு்ளள்ள்ள எ்ஸற
அவபூு்தும. உ்கள் ஆலரோிககயுதி்க வவளிலய உள்ள எந்த
மைிந்ளகளுும ல்தமவயிலமலே . ந்கலள மைிு்ளவரோக
இிிககிக்்டய வோ் ருபள்ளவரோக இிருபபூகள்.
நி்சபயும உ்கள் கடுுமப வோ்ிகமக அவமமைதியோக இிிககும .
பஷும்து்தோ்ட்ட உ்களுிககோன உலேகுதில ந்கள்
உ்டமமையோக வோ்ந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸிபூகள் எ்ஸற
அவபூு்தும. கடஙவுள் எ்ஸற வோபூும்தமயு தூர மவு்ள உ்கள்
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உள்ளும்தலய லகோவலேோக மைோ்றயுள்ளீபூகள் எ்ஸற அவபூு்தும.
உ்கள் வய்ள ஐுமப்தோக இிிககலேோும . இ்தமனயுும ்தோ்ட்ட
கடஙந்ள வந்ள வகோ்டடு இிருபவரோக இிிககலேோும . ஆ்ஸமீக
எ்டஷ்கள் எ்ஸமன வல நடஙு்ளக்ஸற்ள எ்ஸற
நுமபிிகமகயுள்ளவரோக இிிககலேோும. இலமலே அவம்தயுும மீற
நோ்ஸ வளபூு்ளிக வகோ்டடுள்ள எ்டஷ்களி்ஸ வூலமமைலய
எ்ஸமன வலகோேடடுும கிவோக உள்ள்ள எ்ஸற லயோசிிககு
வ்தரிந்தவரோகவுும இிிககலேோும. இ்க எலலேோலமை முிககயும.
ஆனோல எலலேோவ்மறயுும வடங எ்டஷ்கள் முிககயும . நும
எ்டஷ்கள் ்தோ்ஸ நும வோ்ிகமக எ்ஸற உஷபூவ்ள மக
முிககயும.
எ்டஷ்களுிககு ்தனிிககஷும உ்டடு . எநநோளுும ந்டு்ளிக
வகோ்டலடஙயிிிகக மு்டயோ்ள. ந்டு்தோலும ஏல்தோவவோி
பமையுதில கோேட்டிக வகோடுு்ள வடுும. எ்த்ஸ அவ்டருபமடஙயில
நுமமமைிக கவனிிகக்ஸறோபூகள் எ்ஸப்தமன அவவபூகமள
அவறயோமைல கோேட்டிக வகோடுு்ள வடுும.
நுமமடஙும அவளவு கடஙந்த பஷும இிிகக்ஸற்ள எ்ஸபம்திக
வகௌனரவமைோக எடுு்ளிக வகோ்டடு வோ்பவபூகளுும ்த்கமளு
்தனிுதவோக மைோ்றிக வகோள்க்ஸறோபூகள் . ்தோும லபபூிகக
மு்டயோ்த பஷும்த நிமனு்ளிக வகோ்டலடங பலேரிடஙமிந்ள
ஒச்ள்க வோூழ நிமனருபவபூகளுும தவு லபோலேு்தோ்ஸ ்த்கள்
வோ்ிகமகமய மைோ்றிக வகோள்க்ஸறோபூகள் . இர்டடு
லபபூகளுும ்த்களுிககோன
வோ்ிகமகமயிக கமடஙசி
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வமரிககும வோூழ மு்டயோ்தவபூகள்.
மை்ற அவமனும்தயுும வடஙரு பஷும அவளவு கடஙந்த
்த்ஸனுமபிிகமகமயு ்தரவலலே்ள .
அவந்த
நுமபிிகமக
வபலு்ளும போம்த ்தோ்ஸ லகள்விககரிய்ள.
பஷும்த மைேடடுலமை ்தகதியோக நிமனு்ளிக வகோள்பவபூகளி்ஸ
மைனவூலமமை எ்ஸப்ள ஏல்தோவவோி பமையுதில இறிககரு
போம்தயில இறிகக வடுும . அவ்ள பஷும போபூந்த்தோக
இிிககலேோும அவலலே்ள அவவபூகளி்ஸ ஆலரோிககயும போபூந்த்தோக
இிிககிக்டுும. இ்தமன உஷபூபவபூகள் கமறவு . இவ்மற
உஷபூந்தவபூகளுிகக இ்லக எலலேோலமை லவ்டிகமகயோக
மைோறவடுும. லவ்டிகமகயோளனோக வோூழு வ்தரிந்தவுமிகக
வவயில, மைமூழிக கோலேும எ்ஸப்ள எலலேோலமை ஒச்ஸற ்தோ்ஸ.
எ்தோபூு்தும்த ஏ்றிக வகோள்ளரு பூழகயிிருபி்ஸ நி்சபயும
எந்திக க்தவுும மு்டயிிிககோ்ள . ஏல்தோவவோி வமகயில
திறநல்த ்தோ்ஸ திும .
ச்நிமலேயுும மைோறலேோும .
வபோறுதிிிகக
லவ்ட்டய
நிமலே உிவோகலேோும .
அவ்ளவமரயிலும வோ்கய கடஙுமும, இனி வோ்க லவ்ட்டய
கடஙுமும போடங்கள் நடஙு்தலேோும.
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அவடுு்த மைோ்தும லவமலேயிலமலேலய ? மைோ்த புமபளும
இலலேோவேடடஙோல எருப்ட்ச பமைோளிிககரு லபோக்ஸலறோும எ்ஸற
அவழுு்தும உ்கள் அவமபு்ளரு போபூு்தோலும இமவகள்
எ்ளவுும உ்கள் உள்ளுறருபகமளரு போதிிககோ்ள எ்ஸற
நி்சபயும வபோலலே மு்டயுும . கவமலேகள் எ்ஸப்ள க்றிக
வகோடுிககும. வ்தளிவோன போம்தமய அவமடஙயோளும கோேடடுும .
ஆனோல அவ்ளலவ உ்கமள உடஙல ரதியோகரு போதிருபமடஙய்ச
வப் ்தோல அவ்த்கரு வபயபூ உ்கள் திறமமைமய இ்ளநோள்
வமரிககும உஷரோமைல வோ்ந்ள இிிகக்ஸிபூகள் எ்ஸற
அவபூு்தும.
இிப்ள வய்ள வமரிககும உ்டடஙோன வளபூ்சசிவய்ஸப்ள
லவற. நோ்ப்ள வய்ளிகக லமைலலே நோும கோணும
வளபூ்சசிவய்ஸப்ள லவறவ்தமைோன்ள . மு்தூலல உடஙல
முிககயரு ப்க வகிகக்ஸற்ள . இ்த்கரு பி்ஸனோல
விவவ்தலலேோும உள்ளும போபூந்த்தோகலவ இிிககும . அவ்ளலவ
இறிககும வமரயிலும வ்தோடஙபூக்ஸற்ள.
உள்ளும்த அவடஙிககு வ்தரிந்தவனி்ஸ உடஙல உறருபகள்
போதிருபமடஙவதிலமலே. ஆலரோிககயும உள்ளவுமிககிக
கோலேும வூழ்கும வோ் ருபகமளரு பய்ஸபடுு்த
்்டய்தோகலவ இிிககும . அவ்ள எழுப்ள வய்தோக இிந்த
லபோதிலும. இம்தரு ப்ற்ச வபோ்ஸனோலலே க்ட வகேடடங பிறக
சரிய வஷிககமைோ? எ்ஸற நுமமைவபூகள் நும எ்டஷும்த
அவமபு்ளரு போபூிககிக்டுும?
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ஐுமப்ளிகக மு்ஸனோல அவுமபவிககிக்்டய வபதிகள்
அவமனு்ளும உடஙமலே சகருபடுு்ளவ்தோக இிிககும.
ஆனோல நோும வோழுும வோ்ிகமகயி்ஸ போதிிகக லமைல விும
வபதிகளுும வோ் ருபகளுும உ்டடஙோன கஷும லவற
வ்தமைோன்ள. நோும இறிககும வமரயிலும நுமபிிகமக
அவளிருப்தோக இிிககும. நுமமமை்ச போபூந்ளள்ள மைமனவ ,
கூழநம்தகளி்ஸ ஆலரோிககயும மை்றும அவவபூகளி்ஸ அவடுு்த
கேடடங அவமமைதியோன வோ்ிகமகிககும உ்தவிக்்டய்தோக
இிிககும.
இளமமையில வறமமை எ்ஸப்தமன வடங மு்ளமமையில
வறமமை எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ வகோடூரமைோக இிிககும . உ்தவ வப் ய
ஆேடகள் இலலேோ்த லபோ்ள நுமமடஙும இிிககும வபலவும
உ்தவ வப் ய ஆேடகமளிக வகோ்டடு வந்ள நிறு்ளும. ஆனோல
பிககவும இலலேோ்த நிமலேயில வந்ள லபபூந்த வபலவும
நுமமமை்ச வபலலேோிககோபோகு்தோ்ஸ மைோ்றக்ஸற்ள எ்ஸப்தமன
உ்கமள்ச ச்றயுள்ளவபூகளி்ஸ வோ்ிகமகயில இிந்ள
பரிந்ள வகோள்ள மு்டயுலமை?
பரிந்தவபூகள் புதிபோூலகள் .
ஆனோல இந்தரு
புதிபோூலகளுிககு ்த்கோலே்ச பமகும மவுதிிிககும வபயபூ
பிமூழிககு வ்தரியோ்தவ்ஸ .
அவ்தனோல எ்ஸன ?
பிமூழருபவோதிகள் உிவோிககய பமகுதில ்த்லபோ்ள நடஙந்ள
வகோ்ட்டிிககும அவளவுிகக மீறய லபோேட்ட , வபோறோமமை,
வ்ஸமுமறமயு்தோ்ஸ நோும போபூு்ளிக வகோ்டடு
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இிிகக்ஸலறோும. உிவோிககய ஒசிவவவோிவிும கமடஙசியில
ஏல்தோவவோி வபரிய மைிு்ளவமைமனயில அவமடஙிககலேும
பகந்ள இந்த உடஙூலல இிந்ள எ்ஸ உயிமரரு பிரிு்ள வடு
இமறவோ? எ்ஸற வகஞசவம்தயுும புதிரிிகமகயில
ப்டிககு்தோலன வப் க்ஸலறோும.
நும வோ்ிகமகயி்ஸ தபூமைோன்கள் எ்ளவோக
லவ்டடுமைோனோலும இிிககலேோும . வ்தோலூலல வவ்ற ,
வபதியுடங்ஸ ்்டய வோ்மகயில அவுமபவுல்த தர லவ்ட்டய
வீடு, வோகன்கள், வபலவோிகக, அவந்த்ட்ள, அவதிகோரும.
ஆனோல நோும எருலபோ்ளும ஒச்ஸமற நிமனவல மவுதிிிகக
லவ்டடுும. எலலேோலமை இிந்தோலும இவ்மறிக கமடஙசி
வமரிககும அவுமபவிகக நும ஆலரோிககயும மை்ற
எலலேோவ்மறயுும வடங மக முிககயமைோன்ள.
இலலேோவேடடஙோல எலலேோலமை இிிககும
.
ஆனோல
அவமவயமனு்ளும நும அவிலக இிருபவபூகள் அவுமபவிகக
நோும லவ்டிகமக போபூருபவபூகளோகிக கோலேும மைோ்றும
.
அவருலபோ்ள உிவோகும மைன அவழுு்தும லவவறோி போடஙும்த
நடஙு்து வ்தோடங்கும.
"ந வோ்ந்த வோ்ிகமகவய்ஸப்ள உனிககோக வோூழவலமலே .
உ்ஸமன்ச போபூந்ள இிந்தவபூகளுிககோகலவ வோ்ந்ள
இிிகக்ஸறோ் ?" எ்ஸற க்ட எதிலர நடஙிககும வுதியோபமைோன
வோ்ிகமகயி்ஸ அவலலேோ்கலே்கமள ஏ்றிக வகோள்ள
மு்டயோமைல உிவோகும மைன அவழுு்தவமை்ஸப்ள மைரஷரு
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போம்தமய வமரவு படுு்ளும . வவ்ற ரோஜயும்த
உிவோிககய அவமனவிும இந்த இடஙுதில ்தோ்ஸ ப்ஜயமைோக
மைோறு வ்தோடங்கக்ஸறோபூகள் . பஷும்த மைனல்தோடு லபபூு்ள
லயோசிருலபோும. மைனும ்தோ்ஸ உடஙமலே இயிககக்ஸற்ள .
இயிககநபூ பரியோன நபரோக இலலேோவ்ட்ஸ ந்டகரி்ஸ ந்டருப
ந்ஸறோக இிிககமைோ?

வ்தோடஙபூலவோும....…
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50 வயதினிலலே - 3
இ்கிக கோலேோவதி எ்ஸற
வோபூும்தயு்டடு .
அவ்ள
வபோிேடகளுிகக மைேடடுமைலலே மைனி்தபூகளுிககும வபோிந்ளும .
நோும மவு்ளள்ள
கிு்ளிககள் ,
வகோள்மககள்
எ்ஸபவ்தலலேோும கறருபிேடடங கோலேும வமரிககும ்தோ்ஸ
லபபிக்்டய்தோக இிிககும. வய்ள, ப்தவ, பஷும, அவதிகோரும
லபோ்ஸற முிககயிக கோரணகள் இிந்தோலும கோலேோவதி எ்ஸற
வபோல நி்சபயும ்த்ஸ வூலமமைமயிக கோேடடஙலவ வப் யுும .
எலமலேமயிக கடஙிககும லபோ்ள இ்க எலலேோலமை
வமைபூபனு்ளிகக உள்ளோிககருபடுும எ்ஸப்தமன நோும
நிமனவல மவுதிிிகக லவ்டடுும.

லமைோ்ட வளர அவுவோனி ்தோ்ஸ கோரஷும . இ்ள உ்களுிககும
எனிககும வ்தரியுும . ஆனோல கோலேும அவவமர இ்ஸற எ்லக
நிறுதியுள்ள்ள. லமையபூ, அவமமை்சபபூ, ்ளமஷ மு்தலேமமை்சபபூ
எ்ஸற பலே ப்தவகள் போபூு்ள அவுமபவும இிந்தோலும
எடஙருபோ்டிககிக கோலேும வூழ்கய வோ் ருப ்டடஙோூலுமிகக
வூழ்கவலமலேலய?
பமகும்தலய மைோ்றிக்்டயவபூகளுிகலக இந்திக
கதிவய்ஸறோல ்தனி மைனி்த்ஸ வோ்ிகமக எுமமைோுதிரும ?
அவதிபூ்டஙும, சேடபமைும, வதி, எலமலேயி்ஸ மு்டவு எ்ஸற
ஏல்தோவவோி வோபூும்தயுும, அவந்த வோபூும்திககள் அவடங்கய
்து்ளவும்த அவவரவபூ வோ்ிகமக அவுமபவும்திக வகோ்டடு
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எடுு்ளிக வகோள்ள மு்டயுும.
சிலேவ்றிகக கோரஷ்கமள க்டடு வகோள்ள மு்டயோ்ள .
கோரஷ்கமள வபோலலேவுும வ்தரியோ்ள . அவ்ள அவருப்டு்தோ்ஸ
எ்ஸற ஏ்றிக வகோள்ளு்தோ்ஸ லவ்டடுும.
ந்கள் வோசிு்த , பநதிு்த பிரபலய்களி்ஸ ஒசிவவவோி கோலே
கேடடங வோரிசகளி்ஸ வோ்ிகமகமயரு போி்கள் . ஓரோயிரும
ஆ்சபரிய்கமளயுும லகள்வகளுும உ்களுிககள்
ல்தோ்ஸறிக்டுும.
நமைிககிக கமடஙிககோ்த
அவமனு்ளும
இவபூகளுிககிக கமடஙிககும . எம்தயுும ல்த்ட அவமலேய
லவ்ட்டய அவவசியமலமலே. எலலேோலமை மகிகவகேடடுும தூரும
்தோ்ஸ. ஆனோலும எு்தமன லபபூகளோல அவவரவபூ ்தநம்த ,
்தோ் ரு வப்றிந்த பகல்ஸ எலமலேமயு ்தோ்ட்ட்ச வபலலே
மு்டந்ளள்ள்ள? பமகும போரோேடடுும வவ்றயோளபூகளோக வர
மு்டக்ஸற்ள?
நோலடங வகோ்டடஙோ்டய ந்டகபூ திலேகுதி்ஸ மைகுமிகக
வளுமபரருபடங்களில ந்டு்ள வயிற வளபூிகக லவ்டடுும
எ்ஸற வோ்ிகமக அவமமைந்ளள்ள்ள . வமைோலமய மவுல்த
வளபூந்த கமலேஞ்ரி்ஸ மைகுமிகக வோ்வ்ஸ இறதி வமரிககும
வோபூும்தகலள வபருபடஙவலமலேலய?.
எதிபூமைமற நியோய்கள் ்தோ்ஸ இ்லக லநபூமைமற
எ்டஷ்களுிகக ஆ்தோரும . ஏ்ஸ இருப்ட ? எ்ஸற உ்கள்
எ்டஷுதில உள்ளவபூகளி்ஸ வோ்ிகமகமயரு ப்ற
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லயோசிு்ளரு போி்கள் . உ்கள் வோ்ிகமகவய்ஸப்ள
இனி்தோன வோ்ிகமக எ்ஸப்தமன உஷர மு்டயுும ? நும
போபூமவ முிககயும ? போபூமவயில உஷபூ்தல அவம்தவடங
முிககயும.
லமைடு எ்ஸப்ள ஒசி வலருபோம்த
. சிலேபூ மைேடடுலமை
வபலலேிக்்டய்தோக இிிககும. வப்ஸறவபூகள் அவிகல
மை்றவபூகள் நி்க மு்டயோ்த அவளவ்கிக கறகலேோக
இிிககும.
ஆனோல பள்ளும எ்ஸப்ள போம்தயி்ஸ
வ்தோடஙிககமைோக இிிககும. நோும ்தோ்ஸ ல்தபூநவ்தடுிகக
லவ்டடுும. பள்ளும எ்ஸப்ள கல அவலலே . அவ்ளவவோி வல .
இ்ளலபோ்ஸற பமைய்களில உ்கள் மைனும ஆபோனோக இிிகக
லவ்டடுும.
ஆபோ்ஸ எ்ஸபவபூ அவறவுமர வபோலபவபூ அவலலே
.
வலகோேட்டயோக இிருபவபூ. இந்த்ச பமைய்களில ்தோ்ஸ
கோலேோவதி எ்ஸற வோபூும்தமய உஷபூநதிிிகக லவ்டடுும .
கோரஷும நோும கோலேோவதியோக வேடலடஙோும எ்ஸப்தமன
கறருபிேடடங சிலே புமபவ்கள் நமைிகக உஷபூு்ளும.
திிமைஷ வோ்ிகமக வ்தோடங்க மவிககும . கூழநம்தகள்
வளிும லபோ்ள பரிய மவிககும . மைகள்கள் மைக்ஸகளோக மைோற
கலலூரிிகக நமூழயுும லபோ்ள கோலேமுும வய்ளும ந
கோலேோவதியோகிக்்டய கோலேகேடடஙுதி்கள் நமூழந்ளள்ளோ் 
எ்ஸப்தமன அவறவுறு்ளும.
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பரிந்ள வகோ்டடஙவபூகள் எருப்டு ்த்கமள மைோ்றிக
வகோள்க்ஸறோபூகள்?
வவோ்தும்து ்தவபூு்ள வடு . வ்த்டடஙோவோ்தும எ்ஸப்ள
எருலபோ்ளும ்டஙோ்ள . ஆிகலரோஷும அவறலவ ்டஙோ்ள . மைன
உமள்சபல உிவோிககும கோேடசிகமள உள்வோ்க மு்டயோ்த
லபோ்ள உனிகக நலய திமரயிேடடுிக வகோள்
. இனியுும
சரு்தனும ல்தமவயிலமலே . வமைோிகமகு்தனும ்தவறலமலே .
அவமமைதிருபடுு்த ஆ்ஸமீகும்த நோடு . அவ்ள ல்தமவயிலமலே
எனில உ்ஸமன உனிகலக உஷபூு்ளும வோசிருமப
அவதிகருபடுு்ள. உமரயோடஙமலேிக கமறு்ள வடு.
உள்ளபூு்தும ்திும வோபூும்தகளில கவனும வபலு்ள
.
வமைோு்துதில உ்ஸ ஆலரோிககயும்த அவடுு்தவபூ அவலிகக
அவுமமைதிிககோல்த. நலய உிவோிககிக வகோள்ளோல்த . ஒசி
நோளில ஒசி லநரும பேட்டனி கடஙருப்ள ்தவறலலே . ஆனோல
நோள் முழுிககரு பேட்டனியோல மைேடடுலமை வந்த லநோமயரு
லபோிகக மு்டயுும எ்ஸற நிமலேயில வோ்ிகமக அவமமைவ்ள
வகோடுமமை எ்ஸப்தமன உஷிும வய்ள நி்சபயும ஐுமப்ளிகக
அவிலக வந்தவபூகளோல பரிந்ள வகோள்ள மு்டயுும.
மைமனவயி்ஸ விருப்கள் ஒசி பிககும
. வளிும
கூழநம்தகளி்ஸ ல்தமவகள் மைறபிககும எ்ஸற கோலேும
நடஙு்ளரு போடங்களில ஒசிவவவோி மைோ்தமுும மைபூமைிககம்த
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லபோலேலவ இிிககும. பிகக்கள் நகர நகரரு படஙபடஙருப மைோற
பயும உிவோகு வ்தோடங்கும . கோலேும வோசிிகக்ச வபோலலும
கம்தயி்ஸ ்தமலேருபரு பஷும.
எந்த அவறவுமரிககள்ளுும அவடஙிகக மு்டயோ்த்ளும எிவவ்திக
வகோள்மகிககள் அவடங்கோ்த்ளும பஷும எ்ஸற ம்ஸவறழுு்ள .
எருப்ட்ச லபபூந்த்ள ? எ்ஸற லபபூந்தவபூகளுிககும வவரிிககு
வ்தரியோ்ள. ஏ்ஸ இூழநல்தோும? எ்ஸப்தமன இூழந்த பி்ஸப ்டங
வவரிிககு வ்தரியோ்தவபூகளோல ச்ந்த உலேகுதி்கள்
நோமுும இிிகக்ஸலறோும . ஆனோல இந்த பஷும்து ல்த்ட
்தோ்ஸ நோமுும நுமமமை இூழந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸலறோும.
ஐுமப்ள வயதில நுமமமை அவதிகும ்தோிககும பிர்சபமனகள்
இர்டடு. ஒச்ஸற போ்ளகோருபி்ஸமமை . மை்வறோ்ஸற பயும .
இமவ இர்டடுும ஒச்ஸலறோடு ஒச்ஸற வநி்கய
வ்தோடஙபூபமடஙய ல்தோூழபூகள். நும கடுுமபு்ளிகக யோபூ
போ்ளகோருப? நோும இலலேோ்ள லபோனோல எ்ஸனவோகும ? எ்ஸற
லகள்வகமள அவதிகும எதிபூவகோள்வ்ள இந்த வயதில ்தோ்ஸ .
இருலபோ்ள ்தோ்ஸ பயும எ்ஸற ப்்தும நும மு்ஸனோல
பிரமைோ்டடஙோக நி்க்ஸற்ள.
பயவமை்ஸப்ள எளிதில பரவிக்்டய்ள. அவுமமைதிருப்ள எ்ஸப்ள
அவவரவபூ மைனநிமலேமயரு வபோறு்த்ள . கவமலேலய ஆற்தல
எ்ஸற கிதிிக வகோள்பவபூகளோல ச்றயுள்ள உலேகும்தரு
போபூிகக மு்டயோ்ள. நுமமமையறயோமைல நுமமுள் பரவபமைோ் ரு
பரவுும கவமலேகள் ்தோ்ஸ ஆலரோிககயும்த வமலேயோகிக
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லகேடக்ஸற்ள.
ல்தமவயோன்ள ல்தமவய்ற்ள எ்ஸற போரபேடபும போபூிககோமைல
கவமலேருபடுவ்ள எ்ஸப்ள சிநதிிகக மவருப்ள எ்ஸற
நுமமைவபூகள் நுமபிிக வகோ்ட்டிிகக்ஸறோபூகள்.
கவமலேகள் எ்ஸப்ள கோலேோவதியோகரு லபோன கோலபோமலே .
அவ்தமன மவு்ள இிருபவபூகளுிககும பிரலயோஜனமலமலே .
வகோடுு்ள்ச வப்ஸறவபூகளுும அவ்தமனிக க்டடு
வகோள்வ்ளமலமலே.
அவ்ளவவோி கோக்தும . நோளோக்ச வபலலேரிு்ளரு லபோ் வடுும .
உ்டமமை ்தோ்ஸ. நும உள்ளுறருபகள் வபலலேரிிகக மவருபதில
முிககயரு ப்கோ்றவல்த இந்திக கவமலேகள் ்தோ்ஸ
.
அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ நும உள்ளும கறு்ள , உள்ளுதி்கள் உள்ள
லநபூமமைமயிக கறு்ள லயோசிிககு வ்தோடங்கக்ஸலறோும.
நுமமடஙும உள்ள லநபூமமைமயரு ப்ற அவருலபோ்ள
கவமலேருபடுபவபூகள் நும மு்ஸனோல யோிும இிிககரு
லபோவதிலமலே.
அவ்ளவமரயிலும வபோந்த வோ்ிகமகயில கமடஙபி்டு்த
லநபூமமை எ்ஸற வோபூும்தலய கோலேோவதியோக வடுும . நும
வோ்ிகமகயி்ஸ நள
அவகலேும்தயுும பநதிிகக்ஸற
ஒசிவவவோிவிும ஆரோ் ்சசி வபோிளோக எடுு்ளிக வகோள்ளு
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வ்தோடங்கக்ஸறோபூகள். சிலேபூ அவறவுமரமய அவள்ளிிக
வகோடுு்ள வேடடு அவக்ஸற வடுவபூ . பலேபூ வீ்ந்த பள்ளும்த
எேட்டரு போபூு்ள மைனதி்கள் கஷிககடு வப் ்ள வகோள்வபூ.
்தனி மைனி்த வோ்வ்ஸ வளபூ்சசி எ்ஸப்த்கும பமகுதி்ஸ
வளபூ்சசிிககும வநி்கய வ்தோடஙபூப்டடு. க்ற கலவிககரிய
மைரியோம்த அவ்த்ஸ மலேும கமடஙிககும லவமலே மலேும ்தோ்ஸ
ஒசிவவவோிவிிககும இ்லக அவ்ககோரும கமடஙிகக்ஸற்ள .
ஆனோல மைிககள் வ்தோமகரு வபிக வபிக எலலேோவ்ற்ஸ
மைதிருப மைோறிக வகோ்டலடஙயிிிகக
ஒசிவவவோ்ஸற்ஸ
வகோள்மகயுும மைோறவடுக்ஸற்ள.
எமவவயலலேோும
நதிிககரு
பறுமபோன்தோக்ச
வபோலலேருபேடடஙல்தோ அவமவவயலலேோும இ்லக அவவரவபூ
வளபூ்சசிிகக உ்தவிக்்டய்தோக இிிகக்ஸற்ள . ஏ்றிக
வகோள்பவபூகள் ஏ்றும வபறக்ஸறனபூ . ஏ்றிக வகோள்ள
மு்டயோ்தவபூகள் பறிககணிககருபடுக்ஸறனபூ.
அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ வய்ள கோரஷமைோகிக கோேடடஙருபடுக்ஸற்ள .
திறமமையில உள்ள
நுமபிிகமகயி்ஸமமை கறு்ளரு
லபபருபடுக்ஸற்ள. இனியோவ்ள அவடங்கரு லபோ் வடு எ்ஸற
அவறவுமர அவடுு்தடுு்ளு ்தோிககக்ஸற்ள . வமைோு்துதில
உள்ளோபூந்த கிு்ளிககமள உள்லள மவு்ளிக வகோள் .
வபிுமபோ்ஸமமையினபூ வபோலலும போம்தயில நடஙிககரு
பூழகிக வகோள் எ்ஸப்தோன
வோ்ிகமக ்து்ளவும
உிவோக்ஸற்ள.
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்த்ஸமன மைோ்றிக வகோள்ள மு்டயோ்தவபூகளி்ஸ அவ்ஸறோடங
வோ்ிகமக எ்ஸப்ள தி்டடஙோேடடஙமைோகரு லபோ் வடுக்ஸற்ள .
கடுுமப வோ்ிகமகயில ்தனி மைனி்தனி்ஸ மைன்ளிககும
உடஙலிககும உ்டமமையோன லபோரோேடடஙலமை இ்கிந்ள ்தோ்ஸ
வ்தோடங்கக்ஸற்ள. பிறவகருப்ட பிககவும்தரு ப்றரு லபப
மு்டயுும?
கடங்ஸ கழுும்த வநறிகக்ஸற்ள . லபமருப அவறலவ இலமலே .
பணபரியுும லவமலேலயோ உு்தரவோ்தும இலமலே . அவடுு்த
மைோ்தும லவமலே இிந்தோல மைேடடுலமை கடுுமபுதில மைக்்சசி .
இலமலேலயல உிவோகும பிர்சபமனகள் ஏரோளும
.
அவ்டருபமடஙு ல்தமவகளுிகலக இ்லக அவலலேோடங
லவ்ட்டயுள்ள்ள. இம்தயுும மீற பிககவநிமலேமய எேடடங
மு்டயுமைோ?
இநதியோவல வோழுும மைிககள் வ்தோமகயில முிககோலவோசி
லபபூகள் நிரந்தரமை்ற ்தோ்ஸ வோ்க்ஸறோபூகள் . வபோந்த வீடு
இலலேோமைல, நிரந்த லவமலேயிலலேோமைல, ப்டு்த கலவிககு
வ்தோடஙபூபிலலேோ்த ஏல்தோவவோி லவமலேயில , வோ்நல்த ஆக
லவ்ட்டய
கேடடஙோயுதில ்தோ்ஸ வோ்க்ஸறோபூகள்
.
அவருப்டவய்ஸறோல இருலபோ்ள இ்லக நோும போபூிககும
வளபூ்சசிவய்ஸப்ள?
வளபூ்சசி எ்ஸப்தமன நோும ்தவறோகலவ பரிந்ள
மவு்ளள்லளோும. வ்தோலல நகர வளபூ்சசி எ்ஸப்ள வளிும
ஜனுவ்தோமக வகோ்டடங நோேடடுிககும அவவசியும ல்தமவ
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எ்ஸப்தமன ஒசி பிககும எடுு்ளிக வகோ்டடஙோலும இ்க
நடஙிககும வளபூ்சசி எ்ஸப்ள லவற வ்தமைோக உள்ள்ள . ஒசி
வ்தோல்போமலே பு்தோயிரும லபபூகளுிகக லநரிமடஙயோக
மைமறமுகமைோக லவமலே அவளிு்ள அவவபூகள் வோ்ிகமகிகக
உு்தரவோ்தும அவளிு்தோலும ச்றலும உள்ள ஒசி லேேடபும
மைிககளி்ஸ ஆலரோிககயும்த வமலே லபசும கோரியும்திக கஷ
லஜோரோக்ச வப் க்ஸற்ள.
லமை்குதிய பமகுதில நடஙிககும வ்தோல் பரேடசி எ்ஸப்ள
லவற. இ்லக லேஞபும உூழூலல திமளு்ள கறருபிேடடங
அவதிகோர வபூிககும மைேடடுும சகமைோக வோூழ உிவோிககருபடுும
வபயலபோடுகள் எ்ஸப்ள லவற . நோும ்தோ்ஸ உஷபூந்ள
வகோள்வல்த இலமலே . அவ்ஸறோடங வோ்ிகமகிகலக ஆளோ் 
பறிககும மைனி்துமிககு ்த்ஸ ஆலரோிககயும்த வமலே
மவு்ளு ்தோ்ஸ வோூழ லவ்டடுும எ்ஸற ச்நிமலே விும
லபோ்ள அவவ்ஸ எந்தரு பிககவும்திக கமடஙருபி்டிகக மு்டயுும
எ்ஸற நுமபகிபூகள்?
இ்தனோல ்தோ்ஸ இனி இ்லக வோூழ மு்டயோ்ள . ந்ஸறோகரு ப்ட.
ல்தபூவல முந்ள . வவளிநோேடடுிகக ஓ்ட வடு எ்ஸற
இமடஙவடஙோ்த சேடபமை போடஙும்தரு பள்ளிிக்டஙுதில
இிநல்த லபோதிிககருபடுக்ஸற்ள.
லபோக மு்டயோ்தவபூகளுிககரு லபோிககடஙும எ்லக ? இ்லக
்தோ்ஸ வ்தோடங்க லவ்டடுும ? இ்லக ்தோ்ஸ வ்தோடஙர
லவ்டடுும.
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வோூழலவ மு்டயோ்த நோடஙலலே. ல்தமவிககும விருபுதி்கும
உ்டடஙோன இமடஙவவளிமய உஷபூந்ள வகோ்டடஙோலலே
லபோ்ளமைோன்ள. அவ்டருபமடஙு ல்தமவகமள மீற ஆடஙுமபரு
ல்தமவகமள எதிபூபோபூு்ள வோழுும ஒசிவவவோிவிிககும
இந்த நோடஙலலே, எந்த நோடுும மைக்்சசிமயு ்தந்ள வடஙோ்ள.
கடஙல கடஙந்ள , ்தனிமமைமய உறவோிகக , உள்ளும லவற .
உடஙுமப லவறோகரு பிமூழருப்த்கோக மைேடடுலமை வோழுும
வவளிநோேடடு வோசிகளிடஙும லகேடடுரு போி்கள் ? பஷும
இிந்ளும அவமடஙய மு்டயோ்த அவமனும்தயுும பிககும
பிககமைோகரு பேட்டயூலேடடு கோேடடுவோபூகள்.
ஆலரோிககயும்த வமலேயோகிக வகோடுு்ள அவடுு்து
்தமலேமுமறிகக ஏணயோக இிந்தவபூகளி்ஸ வோ்ிகமகரு
பிகக்கள் முழுவ்ளும உ்களோலும எ்ஸனோலும
உஷரருபடஙோ்த க்ட்பூ கமற ப்டநல்த இிிககும . அவ்ள
அவவபூகளி்ஸ வபோந்த
நோேடமடங வேடடுரு பிரிு்ள
மவுதிிிககும கடஙூலல உள்ள உருமப வடங அவதிகமைோகலவ
இிிககும.
நும ல்தமவகள் அவதிகமைோக நோும வ்தோமலேிகக லவ்ட்டய்ளும
அவதிகமைோகலவ இிிககும எ்ஸப்தமன உ்களோல உ்கள்
கடுுமபு்ளிகலக பரிய மவிகக மு்டயோ்ள ? பிறவகருப்ட
ந்கள் வோழுும பமகுதி்கரு பரிய மவிகக மு்டயுும?

92

பரிந்தவபூகள் இர்டடு வ்த்களில வோ்க்ஸறோபூகள்.
மை்றவபூகமளரு வபோிேடபடுு்ளவல்த இலமலே . அவ்தனோல
கமடஙசி வமரயிலும பழு்கவல்த இலமலே . இந்தரு
பிககவும்த அவமடஙய மு்டந்தவபூகள் வோழுும லபோல்த
வபோபூிககும்திக க்டடஙவபூகள்.

வ்தோடஙபூலவோும.......
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50 வயதினிலலே - 4
"போபூ நோமலேந்ள நோேடகளோக வநஞச பிககுதில ஒசி பிககமைோக
வூலிககற்ள. வகோஞபும பயமைோயிிிகக " எ்ஸற வபோ்ஸன
ந்டபமரரு போபூு்த லபோ்ள எனிககள் சிரிருப வந்த்ள.
வவளிருபமடஙயோக்ச சிரிு்தோல அவ்ள வபர்தமைோகரு
போபூிககருபடுும எ்ஸப்தோல "மைிு்ளவமர லபோ் ரு போி்கள்"
எ்ஸலற்ஸ.
நோ்ஸ மைனதி்கள் சிரிு்த்த்கிக கோரஷும அவலவலேகும
மு்டந்தவுடங்ஸ தினநல்தோறும மை்ள அவிந்தோமைல அவவபூ
வீேடடுிகக்ச வபலவதிலமலே . ஒசி முமற அவவபூ வயம்த்ச
சேட்டிககோேட்ட "வகோஞபும கமறு்ளிக வகோள்ளு்கலள்ஸ "
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எ்ஸற லபோ்ள நோ்  லபோலேிக கமறு்ள நிககல வப் ்தவிிகக
இருலபோ்ள ஆலரோிககயும கறு்ளிக கவமலே வந்ளள்ள்ள.
இவபூ மைேடடுமைலலே .
லவவறந்த
பூழிககமுும
இலலேோ்தவபூகளுிககும ஆலரோிககயும கறு்ள அவதிக ஆபூவும
வந்ளள்ள்ள. அவ்ள பயமைோகவுும மைோறயுள்ள்ள . இய்மக
உஷவுகள் கறு்த அவிககமற அவதிகமைோகலவ உள்ள்ள . நோும
வோழுும ச்நிமலே போ்தகமைோக இிந்தோலும போ்தகமைோக மைோ்ற
மு்டயுமைோ?
எ்ஸற அவவபரும எலலலேோிிககும
உிவோகயுள்ள்ள. எ்ள உடஙன்ட நிவோரஷும ? எ்ஸபதில
வ்தோடங்கக்ஸற்ள. ஒசிவவவோ்ஸறோக முய்சிு்ளிக கமடஙசியில
லயோகோ,
தியோன
வகருபகள் வமரிககும பஷும
இிருபவபூகளோல ்ேடடஙும நிருமபி வலக்ஸற்ள.
கோலேும வசிுதிரமைோன்ள . இய்மகமய அவலு்ள நோும
அவமடஙந்த வளபூ்சசி இருலபோ்ள ்தமலேக் மைோ்ற்கமள
உிவோிககிக வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள .
இனி நுமமைோல
வபய்மகமய வேடடு வவளிலய வர மு்டயோ்ள.
மைனி்தபூகளி்ஸ லகோஷல புதி வுதியோபமைோன்ள மைேடடுமைலலே .
ஆ்சபரியமைோன்ளும ்டங. எ்கள் வீேடடுிகக வவளிலய இிந்த
லவருபமைரும்த வவேட்டய வீேடடுிககோருமமைோ வபோ்ஸன
கோரஷும "தினமுும ்ேட்ட மு்டருப்த்கள் இடுருப கூழ்ஸற
வடு்ளருபோ?" எ்ஸறோபூ.
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மைனி்தபூகளி்ஸ நிமற கமறகமள மீற இய்மக ஒசிவவவோி
கோலேகேடடஙுதிலும பமைநிமலேமய உிவோிகக வடுக்ஸற்ள .
ஐுமப்ள ஆ்டடுகளுிகக மு்ஸனோல உிவோன லநோ் கள்
மைிககமளிக வகோு்ளிக வகோு்தோகிக வகோ்டடு லபோ் ்ச
லபபூு்த்ள. இருலபோ்ள ப்ற வுதியோபும . எலலேோவ்மறயுும
மகயோள அவறவயல க்றிக வகோடுு்ள வேடடங்ள.
இருலபோ்ள லநோ் கள் மைரஷும்து ்திவதிலமலே . ஆயுமள
நேட்டு்ள ஒசிவவவோிவமரயுும நகபூலவோரோக மைோ்றயுள்ள்ள .
உயிிடங்ஸ இிிககும வமரிககும மைிந்ள ல்தமவ . வபு்ள
வபு்ள பிமூழுதிி. இ்ள ்தோ்ஸ நவீன வளபூ்சசி ்தந்த பரிச.
மை்வறோி வயோபோரும பமீப கோலேமைோக்ச பிகமகருலபோடு
லபோேடடுிக வகோ்டடு இிிகக்ஸற்ள . அவ்த்கரு வபயபூ
இய்மகரு வபோிேடகள்.
"இய்மக முமறயிலேோன்ள ", "வஹபூபல" எ்ஸற இந்த
இர்டடு வோபூும்தகளுும இ்ஸமறய வயோபோர உலேகல
லகோ்டகமளிக வகோேடடுும மைநதிர வோபூும்தகள்.
இய்மகிகக மைோறவேடடஙோல ஆயுள் ்டுும எ்ஸற நுமபிிகமக
மவு்ள வோ்பவபூகள் இந்திக கோலேும . ஆனோல நமடஙமுமற
எ்தோபூு்தும எருப்டயுள்ள்ள?
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கோமலேயில எழுந்ள வோயில மவிககும ப்பமப மு்தல இரவு
படுிகக்ச வபலலும லபோ்ள பய்ஸபடுு்ளும வமைும்த
வமரிககும ஒசி நோளில ஒசிவபூ பய்ஸபடுு்ளும
வபோிேடகளில எ்ஸப்ள ப்தவக்தவமை்ஸப்ள வபய்மக ்தோ்ஸ .
இ்ள ்தோ்ஸ இருலபோம்தய வோ்ிகமக.
இ்லக மைோ்றும எ்ஸபம்த நோும வோழுும பமக்ச சூழல ்தோ்ஸ
தபூமைோனிிகக்ஸற்ள.
மு்ஸப உ்களுிகக எ்ஸன
கடுுமப உறருபினபூகள்
வளுமபர்கள் அவ்தமனு
உடஙலிககோன
்தளபூ்சசி
வ்தோடஙபூ்சசியோக இிந்த்ள.

ல்தமவ ? எ்ஸப்தமன உ்கள்
தபூமைோனிு்தோபூகள் . இருலபோ்ள
தபூமைோனிிகக்ஸற்ள . மு்ஸப
எ்ஸப்ள வலயோதிகுதி்ஸ

இருலபோ்ள கிவல வ்தோடங்கக்ஸற்ள . வோூலப பிவுதில
வ்தோடஙபூக்ஸற்ள. வோூழு வ்தோடங்கும வயதில வபயலபடஙோ்த
நிமலேிககிக வகோ்டடு வந்ள நிறு்ளக்ஸற்ள . இ்த்கள்
நுமமமை நிமலேநிறுதிிக வகோள்வ்ள ்தோ்ஸ முிககயும.
ந்ஸறோகிக கவனிு்ளரு போி்கள் . ஆலரோிககயும கறு்ளிக
கவமலேருபடுபவபூகள் அவமனவிும நோ்ப்ள வயம்திக
கடஙந்தவபூகளோக இிிகக்ஸறோபூகள். ஐுமப்ள வயதில
உள்ளவபூகள் அவலேறு வ்தோடங்கக்ஸறோபூகள் . அவறப்ள
வயவ்த்ஸறோல வேடலடங்ற மைனருபோ்ஸமமை வந்ள
வடுக்ஸற்ள. இனி இிந்ள எ்ஸன ஆகரு லபோக்ள எ்ஸற
97

்து்ளவும ்டஙலவ வந்ள வடுும.
பபூிககமர லநோ்  எ்ஸப்ள அவ்ள லநோயோ ? இலமலே உடஙல
இயிககுதில ல்தோ்ஸறும கமறபோடஙோ ? யோிிககும வ்தரியோ்ள?
இ்ஸற ஒசிவவவோிவிும மைிு்ளவரோக மைோறரு பலே
கோரஷ்கள் வபோலக்ஸறனபூ . ஆனோல இ்ஸற பபூிககமர
லநோ் ிககரு பி்ஸனோல இிருப்ள பலே நற மலூலய்ஸ டஙோலேபூ
வபூு்தகும. நோளுிகக நோள் வளபூந்ள வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸற்ள.
பமீபகோலேமைோக முருப்ள வயதில இிருபவபூகளுிகக்ச
பபூிககமர எ்ஸப்தமனிக லகள்வருபடுும லபோ்ள அவ்ள
இனிருபோக இலமலே. மைோுதிமர, லமைலும மைோுதிமர எ்ஸற
சூழலிககள் சிிககு ்தவருபவபூகள் லகோடஙோன லகோ்ட லபபூகள் .
நிரந்தரு தபூவு இலமலே எ்ஸற வ்தரிந்ளும இந்த மைோய்ச சூழல
நுமமமை்ச சூழலே மவு்ளிக வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸற்ள.
அவவரவபூ பணபரியுும லவமலேிககோன சூழல எ்ஸப்ள
மு்றலும மைோறரு லபோன்தோல 24 மைண லநரவமை்ஸப்ள
முழுமமையோக உமூழருப்த்கோன லநரமைோக மைோறயுள்ள்ள.
இந்த மைோ்றும்த்ச சி்கய உலேக்ஸ வளபூ்சசி எ்ஸகறோபூகள்.
ஆனோல வலயோதிகுதில சிிககமைமடஙயுும நும உறருபகள்
வவக வமரவல அவ்த்ஸ ்தரும்த இூழருப்தோல ்தகதியோன
ஆலரோிககயும்து ்தடஙும மைோறு்தோ்ஸ நோும வபற
லவ்ட்டய்தோக உள்ள்ள.
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நோ்ஸ வோ்கும புமபளும லேேடபும எ்ஸற வபோலபவபூகளி்ஸ
வோ்ிகமக ஆயுளுும நோ்ப்ளிககள் மு்டந்ள வடுக்ஸற்ள .
அவதிகபேடபும ஐுமபம்து வ்தோடுும லபோல்த இரு்தும
அவழுு்தும, ஆஞசிலயோகரோும, மப போ்ட பபூஜரி , சிறநரகிக
லகோளோற,
முேடடு வூல ,
மு்ளக வூல ,
தரோ்த
ஒச்மறு்தமலேவூல எ்ஸற ந்டடங பேட்டயூலேடடு கோேடடங
லவ்ட்டய லநோ் கள் பயமுறு்ளக்ஸற்ள.
நோும வோ்ிகமகமயு வ்தோடங்கும லபோ்ள நமைிகக எ்ஸன
ல்தமவ எ்ஸப்தமன நும மைனும தபூமைோனிிகக்ஸற்ள . கோலேுதி்ஸ
பி்பகதியில உனிகக இ்ள ்தோ்ஸ ல்தமவ எ்ஸப்தமன உடஙல
ஆலரோிககயும அவருபேடடஙமைோக உஷபூு்ளக்ஸற்ள.
இந்த வயதில உள்ளவபூகளுடங்ஸ உமரயோடஙு வ்தோடங்கும
லபோல்த இருப்டு்தோ்ஸ வ்தோடங்கும.
"எ்ஸனருபோ வஹலு இ்ஸ்டயர்ஸ்ட இிிககோ ?" கமடஙசியில
இருப்ட மு்டயுும ?
"ூலிகயேட லக்ட எிவவளவு
மவுதிிிகக்ஸறோ் ? "
இந்த இர்டடுிககள் அவடஙிககருபடுும வோபூும்தகளுிககள்
வபோலலேருபடுும பதில மலேும உ்களுிககோன போதி மைரியோம்த
தபூமைோனிிககருபடுக்ஸற்ள.
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மீதி மைரியோம்தயுும லவ்டடு வமை்ஸறோல
்தோலன?" எ்ஸபதில மு்டந்ள வடுும.

"வபோந்த வீடு

விும விமைோனுதி்க்டடஙோன வோ்ிகமக எ்ஸப்ள கறு்ள
இ்லக யோிிககும அவிககமறயிலமலே . இவ்மறவயலலேோும
அவமடஙந்ள வேடடஙோயோ ?
எ்ஸபதில ்தோ்ஸ வமைோு்த
வோ்ிகமகயி்ஸ வவ்றயுும ல்தோலவயுும மை்றவபூகளோல
இ்லக தபூமைோனிிககருபடுக்ஸற்ள. ஒசிவவவோிவிும இம்தரு
ப்றலய லபசிருலபசி உ்கமள மைோ்ற மைனரதியோன
உமள்சபமலே உிவோிககும லபோ்ள உ்கமள இூழந்ள
வேடடஙோல அவ்த்கரு பிறக உிவோவ்ள ்தோ்ஸ நரகும.
ஒசருபடு வ்தோடங்கும . உள்ளும ்தடுமைோறும . நோும ல்தோ்ற
வேடலடஙோலமைோ? எ்ஸற எ்டஷு ல்தோ்ஸறும . ஏ்ஸ நுமமைோல
மு்டயவலமலே? எ்ஸற நடு ரோுதிரியில தூிககமலலேோமைல
்தவிககு ல்தோ்ஸறும . அவடுு்த விடஙமைோவ்ள அவதிபூ்டஙும நும
வீேடமடங எேட்டரு போபூிககமைோ ? எ்ஸற நிஜும்த உஷர
மைறிககும.
இ்ளவவோி வ்தோடஙபூ ப்கூல. யோலரோ ஒசிவபூ ஒசி முமனயில
ப்ற மவு்ளரு லபோ்  வடுவோபூ . அவ்ள ஒசிவவவோி
க்டணயோக வவ்டு்ள்ச சி்தற உ்கள் உள்ளும்தயுும அவ்த்ஸ
மலேும ஆலரோிககயும்தயுும கோவு வோ்க வடுும.
விுமபியம்த அவமடஙயோ்த லபோ்ள உள்ளும ்தவிககும
்தவருவப்ஸப்ள உ்களி்ஸ அவ்ஸறோடங வோ்ிகமகயி்ஸ
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மைக்்சசிமயிக வகடுிககும . நிஜும்த ஏ்றிக வகோள்ள
மு்டயோமைலும நி்சபயமைோ்  இ்ள கமடஙிககமைோ ? எ்ஸற
ஏிககும்து வ்தோமலேிகக
மு்டயோமைலும வோ்ந்ள
வகோ்ட்டிருபவபூகளி்ஸ ஆலரோிககயும எருப்ட நிமலேயோக
இிிககும? இருப்ட வோ்ந்ள வகோ்ட்டிருபவபூகளி்ஸ
வபிுமபோ்ஸமமையினபூ இ்ஸற வபரிய மைிு்ளவமைமனகளி்ஸ
நிரந்தர வோ்டிகமகயோளரோக இிிகக்ஸறனபூ. பலேமரயுும
போபூு்ளிக வகோ்டலடங ்தோ்ஸ இிிகக்ஸலற்ஸ.
அவமனவிும நுமமமை இயிககும அவளவ்க வோ்ிகமக
வோ்ந்தோல அவ்த்கரு வபயபூ வோ்ிகமக அவலலே
.
அவடுு்தவபூகளி்ஸ அவறவுமர எ்ஸப்ள கோ்ற லபோலேோன்ள .
தூசிகமளயுும, ்ளபூநோ்ற்கமளயுும கோ்ற சமைந்ள விும
லபோ்ள நோும நோசிமயரு வபோுதிிக வகோ்டடஙோல ்தவறலமலே .
மை்றவபூகளி்ஸ பலேுமபல வமைோலகமளரு வபோிேடபடுு்த
ல்தமவயிலமலே. ்ளண்சபல எ்ஸப்ள ல்தமவ. வபயலபோேட்டல
மைேடடுமைலலே ல்தபூநவ்தடுருபதிலும.
இ்கு ்தோ்ஸ நும மைனும வலு்ளிக வகோள்ள லவ்டடுும.
நமைிககோன பிககவும வபயலபடங லவ்டடுும நும பிககவும
எ்ஸப்ள வயல்தோடு புமமைந்தருபேடடங்ள எ்ஸலற
அவறவுறு்தருபேடடுள்ள்ள.
எம்தயுும ்ள்சபமைோக மைதிிககும இிப்ள வய்ள . லமைோதிு்தோ்ஸ
போபூு்ள வடுலவோும எ்ஸற முருப்ள வய்ள . நுமமைோல
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மு்டயுமைோ?
எ்ஸற லயோசிிகக
மவிககும நோ்ப்ள
வயம்து்தோ்ட்ட ஐுமப்ள அவிலக வந்ள நி்கும லபோ்ள
பலேிிககும ம்சச வோ்கு வ்தோடங்கக்ஸற்ள . நோும இம்த்ச
வப் யு்தோ்ஸ லவ்டடுமைோ ? எ்ஸற லயோசிிகக மவிகக்ஸற்ள .
கோரஷும கடுுமபும .
கடுுமபுதி்ஸ அவ்டருபமடஙு
ல்தமவகளுிககும
ஆடஙுமபரு
ல்தமவகளி்ஸ
வுதியோப்கமள உஷபூந்ள வகோள்ளோ்தவபூகளி்ஸ
வோ்ிகமகவய்ஸப்ள வோழுும லபோல்த நரகுதி்ஸ போம்தயில
பயணிகக்ஸறோபூகள் எ்ஸற அவபூு்தும.
்த்லபோம்தய நடுு்தரவபூிககுதி்ஸ முிககயிக கவமலேயுும
மகரு வபரிய சமமையுும கூழநம்தகளி்ஸ கலவ போபூந்த
வபலேவுகள். இ்ள மு்ஸப இிந்ததிலமலே. கலலூரி வமரிககும
எந்திக கடுுமபமுும கதியோேடடஙும லபோேடடஙதிலமலே
.
வப்ஸறோபூகள். வந்தோபூகள் எ்ஸற ்தோ்ஸ இிந்த்ள . ்தனியோபூ
மு்ஸுமிகக வர அவரபோ்கும பி்ஸுமிகக்ச வபலலே இ்க
ஐுமப்ள வயம்திக கடஙிககும ஒசிவவவோிவிும
ஐுமபலே்ஸகமளயுும அவடஙிககிக வகோ்டடு கூழநம்தகளி்ஸ
கலவிகக்ச வபலேவளிிககு ்தனியோக்ச புமபோரிிகக
லவ்ட்டய்தோக உள்ள்ள.
இு்ளடங்ஸ மைோ்தும ல்தோறும வபலேவளிிகக லவ்ட்டய
மைிு்ளவ்ச வபலேவு எ்ஸற பேட்டயூலல இிந்தோல அவந்திக
கடுுமபுதில எ்ஸன மஞசும ? மு்ஸப வோவனோூலயுடங்ஸ
ம்ஸவசிறயுும அவதிகபேடபமைோக இிந்த வீடுகளி்ஸ முகும
இருலபோ்ள மைோறவேடடங்ள . வபதிகள் ்தோ்ஸ வோ்ிகமக எ்ஸற
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ஒசிவவவோி நவீன கிவகளுும வீேடடுிககள் வந்ள வேடடங்ள .
இமவவயலலேோும வோ்க எிவவளவு புமபோரிு்தோலும
லபோ்தவலமலே எ்ஸகற நிமலேிகக நுமமமைிக வகோ்டடு வந்ள
நிறுதியுள்ள்ள. ஆமபகள் ்தவறலமலே.
நும விருப்கள் முிககயும . ஆனோல நும ல்தமவிகக மீறய
ஆமபகளுும, விருப்களுும நும வய்ளிகக மீறய
வலயோதிகும்த, ஆலரோிககய இூழருமப நும முகுதில
வகோ்டடு வந்ள நிறு்ளக்ஸற்ள எ்ஸப்ள உஷபூந்ள
இிருலபோமைோ? நுமமுடங்ஸ கவமலேகள் இிிககேடடுும . அவம்த
ஒசி கமலேயோக மவுதிி்கள் . ரபமனயுடங்ஸ கவனிு்ளரு
போி்கள். கஷிககடு ரதியோகரு போபூுதபூகள் எ்ஸறோல
வோ்ந்ள வகோ்ட்டிிகக்ஸற வோ்ிகமகமய வோூழ வடஙோமைல
வப் யுும லமைோகனி லபோலே உ்களுடங்ஸ உறவோடஙு
வ்தோடங்கும. வோ்ந்த வோ்ிகமகிககரிய அவ்ககோரும ல்தமவ.
அவம்த அவுமபவிககவுும லவ்டடுும எ்ஸறோல எ்ள
லவ்டடுலமைோ அவம்த மைேடடுும கவமலேயோக எடுு்ளிக
வகோள்ளோதபூகள். தபூமைோனமைோக மைோ்றிக வகோள்ளு்கள்.

வ்தோடஙபூலவோும.......
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50 வயதினிலலே -5
கோமலே எேடடஙமர மைணிககு வ்தோடங்கும லவமலேவய்ஸப்ள
பலே நோேடகள் இரவு பண, அவம்தயுும கடஙந்ள நள்ளிரவுரு பண
எ்ஸப்ள வோரநல்தோறும நடஙிககும லபோவ்தலலேோும ஒச்ஸற எ்ஸ
நிமனவல வந்ள லபோகும . மைோறும உடஙல இயிகக்ச
வபயலபோடுகள் ்த்ஸமனு ்தோலன மைோ்றிக வகோள்ளுமைோ ?
அவலலே்ள அவவரவபூ வோழுும சூழலிகக ஏ்ப உடஙமலே
இயிககும மைனுதி்ஸ கேடடுருபோடு மைோ்றவடுமைோ ? பதிமலே
ல்த்டிக வகோ்ட்டிந்த எனிகக இர்டடு வ்தமைோகரு பதில
கமடஙு்த்ள.
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வோரும ல்தோறும தினமுும
16 மு்தல 17 மைண லநரும
உமூழு்தோலும அவவபூகளி்ஸ உடஙல ஆலரோிககயும
போதிிககருபேடடஙதிலமலே.
ஒசிவவவோி நோளுும உ்போகமைோகு்தோ்ஸ விக்ஸறோபூகள் .
அவவபூகளி்ஸ லவமலே வப் யுும திற்ஸ மைேடடுலமை
போதிிககருபடுக்ஸற்ள. வப் யுும லவமலேயில வ்தளிவு எ்ஸப்ள
மைோற ஏலனோ்தோலனோ எ்ஸற பணயில இிிகக லவ்டடுும
எ்ஸற ஒசருலப்றக்ஸறனபூ . இம்தலய மை்வறோி வ்தமைோக
ஒசருபிேடடுரு போபூிககவுும வோ் ருப அவமமைந்த்ள . அவ்ஸவறோி
நோள் அவலவலேகுதில உடங்ஸ பணபரியுும ந்டபபூ மலேும
லவவறோி வமடங கமடஙு்த்ள.
தரோ்த ஒச்மறவூலயுடங்ஸ இிிககும அவவரி்ஸ இந்தரு
பிர்சபமன அவலவலேகும முழுவ்ளும அவறந்தல்த . ஆனோல
இ்த்கோன கோரஷும்த லவவறோிவபூ மலேும க்டடஙறந்த
லபோ்ள அவவபூ கடுுமப வோ்ிகமக வகோடுிககும அவழுு்தும
எ்ஸப்தமன உஷபூந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள . கஷவரி்ஸ
விமைோனும்த மீற ஆமபருபடுும மைமனவயி்ஸ
எதிபூபோபூருபகமளரு ப்பூுதி வப் ய மு்டயோ்த அவழுு்த்கள்
உள்லள லபபூந்ள லபபூந்ள ஒசிவவவோி லநோ் களோக உிவோகு
வ்தோடங்கயுள்ள்ள.
அவவரி்ஸ அவலவலேகரு போர்கள் எ்ஸப்ள அவடுு்த நோள் தபூந்ள
வடஙிக்்டய்ள. ஆனோல மைனும போபூந்த தரோரு பிர்சபமனகள்
ஆலரோிககயும்திக கோவு வோ்கிக வகோ்ட்டிந்தம்தரு
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போபூிகக
மு்டந்த்ள.
வமைோு்துதில மைனும எ்ஸப்ள
ஆலரோிககயுதில இ்லக முிககயரு ப்கோ்றக்ஸற்ள
எ்ஸப்தமன உஷபூந்த நோள்ள.
வபோிு்த்கள் போபூு்ள , வகௌனரவும லபபூு்ள மைன்கமள்ச
லபபூு்ள மவு்ள உிவோிககருபடுும திிமைஷுதி்ஸ
வமரயமற இ்ஸற மைோறயுள்ள்ள.
இர்டடு பிககுதிலும எதிபூபோபூருபகள் அவதிகமைோகயுள்ள்ள .
விருப்களி்ஸ லநோிகக்கள் மு்றலும திமப மைோறயுள்ள்ள .
திிமைஷுதி்கோன
வய்ளும மைோறயுள்ள்ள .
இமவ
அவமனு்ளும வோழுும சூழலலே தபூமைோனிிகக்ஸற்ள . இவ்மறரு
லபோலேலவ கடுுமப வோ்ிகமகயி்ஸ ்த்லபோம்தய இலேிககஷும
முழுமமையோகரு பதிய
போம்தயில வப்ஸற
வகோ்ட்டிிகக்ஸற்ள.
பரியோன வயதில திிமைஷும மு்டநதிிந்தோலும , முருப்ள
வய்ளிககள் பர்டபரும உடஙல இ்சமபகள் தபூந்ள வடங உடஙலன
வந்ள லபிும கூழநம்தகள் மலேும கவமலேகளுும
,
கடஙமமைகளுும வரலவ்க்ஸற்ள . லப்சச கமறக்ஸற்ள .
வோ்ிகமக ்தடஙும மைோறக்ஸற்ள . இிவரி்ஸ உள்ளோபூந்த
விருப்கள் வவளிலய நி்க்ஸற்ள .
பி்டு்தோலும,
பி்டிககோவேடடஙோலும கமடஙசி வமரயிலும லபபூநல்த வோ்ந்ள
ஆக லவ்டடுும எ்ஸற பமக நிபூருபந்தும அவழுுதி
மவிகக்ஸற்ள.
106

கூழநம்தகள் லபபு வ்தோடங்கும லபோ்ள வீேட்டல யோலரோ
ஒசிவபூ ்தோ்ஸ லபசுமப்ட வோ்ிகமக மைோறக்ஸற்ள . அவ்ள
வபிுமபோலும மைமனவயோகு்தோ்ஸ இிிகக்ஸறோபூகள் .
கஷவனி்ஸ எ்டஷமுும லநோிககமுும லவற போம்தயில
வபலக்ஸற்ள. இ்ள பஷும போபூந்த்தோகவுும, ்தனிருபேடடங மைனும
போபூந்த்தோகவுும இிிகக்ஸற்ள.
இ்கிந்ள ்தோ்ஸ ஆண்ஸ மைனும ஊபூ லமையு
வ்தோடங்கக்ஸற்ள.
இந்த்ச பமையுதில ்தோ்ஸ இிவரிடஙுதிலும ஒசலர ஆ்த்கும
வவளிவிும.
"நோ்ஸ யோிிககோக இந்த அவளவு போடுபடுலற்ஸ?"
"நோ்ஸ யோபூ ?"
எடுிகக்ஸற்ள.

"ந யோபூ ?"

எ்ஸற

ஈலகோ

வ்டவரபும

உள்ளோபூந்த பரி்தூல்ஸறரு லபபு வ்தோடங்கும லபோல்த
வோ்த்கள் திமபமைோற வோிககவோ்துதில வப்ஸற நி்கும .
இனியுும ஏ்ஸ நோ்ஸ லபப லவ்டடுும ? எ்ஸற எ்டஷும
ஒசிவுமிககு ல்தோ்ஸறும லபோ்ள நோ்  லபோலே நோ்ப்ள
வயதில மைனும அவமலேபோயு வ்தோடங்கும. கேடடுருபோடு எ்ஸற
வோபூும்தமய மைதிருபவபூகள் உள்ளுும பறமுும உிவோகும
இூழருபகமள மீற ்த்கள் கடஙமமைமய உஷபூக்ஸறனபூ .
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எலமலேிக லகோடுகமளு ்தோ்ட்ட வோூழ நிமனருபவபூகளி்ஸ
வோ்ிகமக அவ்த்கரு பிறக முேடடு்ச பநதில லபோ்  நி்பம்து
்தவபூிகக இயலேோ்ள.
இமவ இ்லக பகலே வபதிகளுடங்ஸ இிருபவபூகளுிகக ,
இலலேோ்தவபூகளுிகக எ்ஸற போரபேடபமலலேோமைல நடஙிககும
நிக்வ்ள. மகிக கறகய கோலேுதில கஷவமனரு பிரிந்ள
வோழுும வப்டகள் , ஒசலர வீேடடுிககள் வோ்ந்தோலும
கஷவுமும, மைமனவயுும லபபோமைல வோழுும வகோடுமமை ,
கோமைும்த லநோயோக மைோ்றிக வகோ்டடஙவபூகள் எ்ஸற சேட்டிக
கோேடடங இ்லக ஏரோளமைோன உ்தோரஷ்கள் உ்டடு.
"ம்ஸற மைணிகக முலருப வந்ள வடுும
. வோருதில
ஏல்தோவவோி நோள் ்தோ்ஸ வீேட்டல முழுமமையோகு ்த்கும
நிமலேயில அவிலக படுுதிிிககும மைமனவமய எழுருபிரு
லபபு வ்தோடங்கனோல பு்ள நிமடஙுதில வோிககவோ்தமைோக
மைோற நி்கும . தூ்கிக வகோ்ட்டிிககும கூழநம்தகள்
எ்களுிகக அவறவுமர வபோலலும அவளவ்க வந்ள நி்கும."
வ்தோலல வோ்ிகமகயில வவ்ஸற லகோட்டவரோக இிிககும
மு்தலேோளி வபோ்ஸன
வோபூும்தகள் எனிகக
ஆ்சபரியமைளிிககவலமலே.
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வ்தோலல உலேகல கமடஙபி்டிககும அவதிகோரும எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ
நும அவமடஙயோளும எ்ஸப்தமன கிதிிக வகோள்பவபூகள்
அவ்தமனிக கடுுமப வோ்ிகமகயிலும கோேடடங மு்படுும லபோ்ள
கடுுமபுதில க்ளகலேும மைமறந்ள வடுக்ஸற்ள . உிவோகும
கோய்கள் அவமனு்ளும மைனம்த ஆ்ற மு்டயோ்த ரஷ்களோக
மைோ்ற வடுக்ஸற்ள .
பஷிககோர
ல்தோரமஷயில
வகௌனரவும்த்ச சமைந்ள வகோ்டடு வோழுும வமரிககும
வவளிலய வபோலலே மு்டயோ்த லபோக்கமள மவு்ளிக
வகோ்டடு வோ்ந்ள மு்டிகக லவ்ட்டய்ள ்தோ்ஸ.
ப்தவ உயிும லபோ்ள வோபூும்தகமளிக கமறு்ளிக வகோள்
எ்ஸப்ள வபோ்ளவோக்ச வபோலலேருபடுும அவறவுமர . ஆனோல
அவம்த வடங முிககயும வய்தோகும லபோ்ள வமைௌனனலமை
ஆரோிககயுதி்க்டடஙோன அவ்டருபமடங எ்ஸப்தமன நோும
்தோ்ஸ பரிந்ள வகோள்ள லவ்டடுும . நோும லபசும லபோ்ள
அவ்டிகக்ட சேட்டிககோேடடஙருபடுும வோபூும்தகளுும மைன்தளவல
நிரந்தர வலேகமலே கஷவ்ஸ மைமனவ இிவரிடஙமுும
உிவோிகக வடுக்ஸற்ள . இ்த்க லமைல ்தோ்ஸ இர்டடு
பிககமுும ந்டருப வோ்ிகமக ஆருமபும ஆக்ஸற்ள.
"எ்ஸன வப் ்தோ் ? எ்ஸன இூழந்தோ் ? எ்ஸன போதிு்தோ் ?
உனிகக எ்ஸன ்தகதியிிிகக ? ஏ்ஸ இமவ உ்ஸனோல
மு்டயவலமலே?"
இந்தரு பஞப சீலே வகோள்மககள் கடுுமப வோ்ிகமகமயரு
பஷோல ஆிககும.
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நும கடுுமபு்ளிககள் அவ்ஸறோடஙும நடஙிககும உமரயோடஙலேோக
மைோறும லபோ்ள கடுுமப வோ்ிகமக வ்திவுிகக வந்ள வேடடங்ள
எ்ஸற அவபூு்தும . லமைலலே வபோ்ஸன ஐந்ளிககும அவ்டருபமடங
பஷும. ஐநதிலும நமூழய மைறருப்ள மைனும . கமடஙசியில
போதிிககருபடுவ்ள கூழநம்தகள் மைேடடுலமை.
"கூழநம்தகளுிககோகு ்தோ்ஸ வபோறு்ளிககேடடு வோ்லற்ஸ .
கூழநம்தகள் இலமலே்ஸனோ
எ்லகயோவ்ள லபோ் ு
வ்தோமலேநதிிருலப்ஸ."
இர்டடு பிகக வபனமுும வவறும வோபூும்தகள் அவலலே
வோ்ிகமகமயு வ்தோலல லபோலே நிமனு்ள வோூழ
விுமபபவபூகளி்ஸ லேோப நேடடங கஷிகக இ்ள.

.

பஷும பமடஙு்தவபூகள் , அவதிகோரும, பக் அவமடஙந்தவபூகள்
எ்ஸற எவரோயிுமும கடுுமபிக லகோேடடுிககள் வந்ள
நி்பவபூகள் சிலேவ்மற இூழந்ள ்தோ்ஸ சிலேவ்மறரு வபற
மு்டயுும. வவளிலய நும முகும ஒசிவவவோிவபூ போபூமவயிலும
வவிவலவற வ்தமைோகு வ்தரியுும . ஆனோல நுமமுமடஙய
வமைோு்த முகும்தயுும ஒச்ஸறோக அவறந்தவபூ மைமனவ
மைேடடுலமை. நும ரோஜ்தநதிர்கள் எலலேோ்ச பமைய்களிலும
வவ்ஸறடஙோ்ள. ்தயிககும்த உமடஙு்ள மையிககம்ஸற்ச
பரஷோகதி ்து்ளவும ்தோ்ஸ உ்தவுும.
வீேட்டல நும பு்ள வய்ள கூழநம்த லகேடகும
லகள்வவய்ஸப்ள நோிகமக பிடு்கிக வகோ்டடு வபு்ள
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வடஙலேோமைோ? எ்ஸற எ்டஷு ல்தோ்ஸறும . ஏ்ஸ லகேடடஙோ்  ?
எ்ஸற லகேடக மு்டயோ்ள . பரிய மவிககலேோும. ஆனோல நும
நிமலேமயரு பரிந்ளும , பரியோ்த்ள லபோலேிக லகேடகும
மைமனவயி்ஸ வோபூும்தகமளு ்தனியோகரு பிரிு்ளரு போபூு்ள
நோும ்தோ்ஸ உஷபூந்ள வகோள்ள லவ்டடுும.
வலுதிிிககும மைனநிமலேயில நுமமமை லமைுமபடுுதிிக
வகோள்ளு ்தனிுதிிிககு ்தோ்ஸ லவ்டடுும
. இமவ
இர்டமடஙயுும கடஙந்ள வந்தோலும ஆலரோிககயும்திக
கோருபோ்றிக வகோள்ள வீேட்டல லகோபுதில போருபிடங மு்டயோ்த
லநருதில பசிுதிி எ்ஸற வோபூும்தமய எடுு்ளிக
வகோள்ளு்தோ்ஸ லவ்டடுும . கோரஷும எலலேோவ்றிககும
கோலேுதிடஙும மைிந்ள உ்டடு. கோுதிிிககு்தோ்ஸ லவ்டடுும.
வோ்ந்த கோலேும முழுிககிக கமடஙிககோ்த அவ்ககோரும ,
புமபோரிிகக மு்டயோ்த பஷும, ஒசு்ளமூழிகக மைறிககும
உடஙலறருபகள் எ்ஸபல்தோடு, நமைிகக வோ்நோளில கமடஙு்த்ள
வவறும அவுமபவ்கள் மைேடடுலமை எ்ஸற எ்டஷும
வகோ்டடஙவரோ ந்கள்? இறிககும வமரயிலும அவ்டருபமடஙு
ல்தமவகமளு ்தோ்ட்ட உ்கள் எதிபூகோலே விருப்களுிககு
திறமமை இிந்ளும கோலேும ஒசு்ளமூழிககவலமலே எ்ஸற
ஆ்த்கும வகோ்டடஙவரோ ந்கள்?
உ்களுிககு வ்தரிந்த பிரபலய்கள் , வ்தோலலேதிபபூகளி்ஸ
இறதி நோேடகளில அவவபூகள் லபசியுள்ள வோபூும்தகமள
வோ் ருபிிந்தோல வோசிு்ளரு போி்கள் . அவமவ உ்களி்ஸ
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்த்ஸனுமபிிகமகமயிக கமலேருப்தலலே . கோலேும உ்களுிகக
வூழ்கய வேடடஙுதி்கள் எருப்ட வோ்நதபூகள் எ்ஸற
கஷிககடு வப் யோ்ள ? எருப்டரு பய்ஸபடுுதிிக வகோ்டடஙோ் 
எ்ஸற தபூமைோனும வப் யுும.
அவந்து தபூமைோனும ்தோ்ஸ உ்கள் அவடுு்து ்தமலேமுமறிககரு
போடஙமைோக மைோ்றருபடுக்ஸற்ள. இவபூ வோ்ிகமக எருலபோ்ள
மு்டயுும? எ்ஸற கடுுமப உறருபினபூகலள கோுதிிிககும
மைனி்தபூகளி்ஸ வோ்ிகமகயில அவவபூ எ்தமன வவ்ஸறவபூ ?
எதில ல்தோ்றவபூ?
எ்ஸ ச்தநதிரும எனிகக முிககயும எ்ஸற கிதி கஷவமனரு
பிரிந்ள வோ்ந்த வப்டகள். எ்ஸ ஆதிிககும்த நோ்ஸ மைோ்றிக
வகோள்ளலவ மைோேடலடங்ஸ எ்ஸற கமடஙசி வமரிககும
போடஙும்திக க்றிக வகோள்ள விுமபோ்த ஆ்டகள் எ்ஸற
பர்டபரும உிவோிககிக வகோ்டடங யுு்துதி்கோன வபயபூ
இலவோ்ிகமக எனில வோ்ிகமக முழுிகக எ்ளவுும
இலலேோமைல இிருபம்த மவு்ள வோ்ந்ள மைக்்சசியோக
வோ்ந்த அவ்ஸறோடங்கோ் ்சசிகளி்ஸ வோ்ிகமகமய எருப்ட்ச
வபோலவீபூகள்?
"வோ்தும ்தோ்ஸ எ்ஸ வோ்ிகமக . பி்டவோ்தும ்தோ்ஸ எ்ஸ
வகோள்மக" எ்ஸற வோ்ந்தவபூகள் அவவரவபூ பந்ததிகளுிகக
வேடடு்ச வப்ஸற்ள வகோமலேயுும, ்த்வகோமலேகளுும மைேடடுலமை.
மைனதில கோயும்த உிவோிகக வேடடு்ச வப்ஸற அவவபூகளி்ஸ
நடஙவ்டிகமககள் அவமனு்ளும அவவபூகள் பந்ததிகளுிககோன்ள
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மைேடடுமைலலே.
பந்ததிகள் லபபூந்ள வோூழருலபோகும
பமகுதி்கும உரிய்ள. சிலேவ்மற மைோ்ற மு்டயுும. சிலேமர
எநநோளுும மைோ்றலவ மு்டயோ்ள எ்ஸப்தமன
உஷபூநதிிந்தோல உ்களி்ஸ ஐுமப்ள வயதில ்டங
இமளஞ்மரரு லபோலேலவ மைன்தோலும உடஙலேோலும
வோூழமு்டயுும எ்ஸற எளிய ்து்ளவும்த ந்கள் வோ்ந்த
வோ்ிகமக உஷபூுதியிிிககும.
நோும ்தோ்ஸ க்பமன வப் ்ள வகோள்க்ஸலறோும.
வவ்ஸலறோும. ல்தோ்றவேடலடஙோும எ்ஸற.
அவவரவிிககோன லவஷும கமலேயுும லநரும விும லபோ்ள
்ேடடஙும கமலேந்ள வடுும . வவேடடங வவளி ஆகோயும லபோலே
எலலேோலமை மைோற வடுும . இய்மகலயோடு கலேந்தோபூ எ்ஸற
வோசிிககும லபோ்ள அவ்ளவமரயிலும வபய்மகயோ்  வப் ்த
வப் மககள் அவமனு்ளும சிரிருபோ்  சிரிிககும.
நும வோ்ிகமகயுும அவடுு்தவரி்ஸ சிரிருபிககரு பூலயோக
லவ்டடுமைோ?

வ்தோடஙபூலவோும.......
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50 வயதினிலலே - 6
அவருபோிககளோல வகோ்டடஙோடஙருபடுும மைகள்கமளரு லபோலே
அவுமமைோிககளோல லநசிிககருபடுும மைக்ஸகளுிககரு பி்ஸனோல
இிிககும உளவயல கோரஷ்கள் கறு்ள எருலபோ்ளும நோ்ஸ
லயோசிருப்ள்டடு. நுமபிிகமககளுடங்ஸ வ்தோடங்கும திிமைஷ
வோ்ிகமக அவமனு்ளும இ்லக முழுமமையோக வவ்ற
அவமடஙந்த்தோக்ச வபோலூல வடங மு்டயோ்ள . மு்ஸப வவளிலய
வ்தரியோமைல இிந்த்ள . இருலபோ்ளும அவமனு்ளும வவளிலய
வந்ள வடுக்ஸற்ள.
வபோிு்த்கள் எ்ஸப்தமன அவவரவபூ நுமபிிகமககள்
மவு்ளு திிமைஷுதி்க மு்ஸப போபூு்தோலும வோழுும
சூழல எ்ஸப்ளும , அவவரவபூ வளபூந்த வ்த்களி்ஸ
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கோரஷமைோகரு வபோிநதிரு லபோவதிலமலே
.
பஷும
இலலேோவேடடஙோலும வேடடுிக வகோடுிககோ்த ்துமபதியினிும ,
எலலேோலமை இிந்ளும வவிவலவற ்ளிவமைோக வோழுும
வோ்ிகமக வப்றவபூகமளயுும நோும போபூு்ளிக வகோ்டடு
்தோலன இிிகக்ஸலறோும.
வ்தோலல நேடப வளபூ்சசியில உலேக்ஸ மைறபறும நடஙிககும
அவமனு்ள புமபவ்களுும அவடுு்த வநோ்டயில நும
போபூமவிகக வந்ள வடுும இந்த லநருதில அவந்தர்கும
எ்ஸபல்த இலலேோ்த
சூழூலல நும அவமனவரி்ஸ
வபயலபோடுகளுும ஏல்தோவவோி வலயில வவளிலய வந்ள
வடுக்ஸற்ள. வபோுதிரு வபோுதி போ்ளகோு்த கடுுமபுதி்ஸ
நலலே்ளும வகேடடங்ளும ஏல்தோவவோி பமையுதில வபோ்ள
வவளிிகக வந்ள வடுக்ஸற்ள . திிமைஷும மு்டந்ள சிலே
விடங்களில அவவரவபூ கஷோதிசிய்கள் முழுமமையோக
வவளிலய வ்தரியு வ்தோடங்கும பமையுதில ்தோ்ஸ
கூழநம்தகள் கடுுமபுதில வந்ள லபபூக்ஸறோபூகள்.
அவரசியல, நிறவனும, அவமமைருபு வ்தோடங்கிக கடுுமபும
வமரிககும நும ஆதிிககும்த ஏ்றிக வகோள்ளிக ்்டயவபூ
எவலரோ? அவவபூகமளு ்தோ்ஸ நோும விுமப்ச வப் க்ஸலறோும .
நோும மைோ்றிக கிு்ளிககமள ஏ்றிக வகோள்வ்ளும இலமலே .
அவுமமைதிிககவுும மைோேடலடஙோும . இ்ள லந்ற இ்ஸறலலே .
வோமூழய்ட வோமூழயோக வந்த மைரப போபூந்த பிர்சபமன .
ஆனோல உலேகும வளபூந்த்ளும , வளபூந்த உலேகுதில மைோறய
நோகரிகுதி்கும முிககயிக கோரஷ்கள் பலே இிந்தோலும
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முிககயிக கோரஷவமை்ஸப்ள மைோ்றிக கிு்ளிககமள ஏ்றிக
வகோ்டடஙல்த.
மை்ற
நோடுகமள வடங
நும கடுுமப
அவமமைருப
வூலமமையோன்ள, வநறமுமறயோன வோ்ிகமகமய நமைிககு
்தந்த்ள
எ்ஸப்தமன
நோும
வபோலூலிக
வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸலறோும. ஆனோல இந்த வூலமமை எ்ஸற
வோபூும்திககள் வவளிலய வ்தரியோ்த அவடஙிககமுமற இிந்த்ள
எ்ஸப்தமனயுும நோும கவனுதில வகோள்ள லவ்டடுும . அவ்ள
்தோ்ஸ கோலேும கோலேமைோக இந்த அவமமைருமபிக வகோ்டடு
வபலுதிிக வகோ்டடு வந்த்ள . "அவருபோ வபோ்ஸன்ள ்தோ்ஸ
இறதி மு்டவு" எ்ஸற நிமலேயில இிந்த கடுுமப வோ்ிகமக
இருலபோ்ள மைோற வேடடங்ள . "அவுமமைோ மு்டவவடுு்தோல அவதில
ஒசி நியோயும இிிககும " எ்ஸப்ள இருலபோ்ள போரபேடபமைோகரு
போபூிககருபடுக்ஸற்ள.
கோலேும ஒசிவவவோி பமையுதிலும பலேவ்தமைோன மைோ்ற்கமள
உிவோிககிக வகோ்டலடங ்தோ்ஸ வந்ளள்ள்ள
. ஆனோல
இருலபோ்ளள்ள சூழல கடஙந்த எந்த ந்றோ்ட்டலும
க்ட்டரோ்த மைோ்ற்கமள, நுமபமு்டயோ்த ஆ்சபரிய்கமளிக
வகோ்டடு வந்ள ்தள்ளிிக வகோ்டலடஙயிிிகக்ஸற்ள . கடஙந்ள
வப்ஸற மைோ்ற்கள் அவமனு்ளும மைனி்த மமளயி்ஸ மலேும
நடஙந்த்ள. இருலபோ்ள எநதிர்கள் மலேும நடஙிகக்ஸற்ள.
சிலேிிககரு பரேடசியோகரு பலேிிகக மரேடசியோக உள்ள்ள .
ஆ்சபரியமைோகு வ்தரியுும பலே மைோ்ற்கள் ஏ்றிக வகோள்ள
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மைறருபவபூகளுிகக அவவலேமைோகவுும வ்தரிக்ஸற்ள .. எ்ள பரி ?
எ்ள ்தவற ? எ்ஸப்தமனவயலலேோும மீற இமவவயலலேோும
எனிககு ல்தமவ ? இ்ள எ்ஸ போபூமவயில பரி்தோ்ஸ எ்ஸகற
அவளவ்க வந்ள நி்க்ஸலறோும. நடஙந்த மைோ்றுதி்க யோலரோ
ஒசி ்தமலேவபூ கோரஷகபூு்தோவோக இிந்தோபூ.
அவதில வபோ்ள நலேும நிமறநதிிந்த்ள . ஆனோல இருலபோ்ள
ஒசிவவவோி நபிும மைோ்றுதி்கோன
கோரஷமைோக
இிிகக்ஸறோபூகள்.
சூழமலே மைோ்றபவபூகள் வபிுமபோலும வயோபோரிகளோக
இிிகக்ஸறோபூகள். அவமனு்ளிககும பி்ஸனோலும வயோபோர
லநோிகக்கள் உள்ள்ள . மைோ்ற்கள் எ்ஸற வபயரில நுமமமை
லநோிகக விும ஒசிவவவோ்ஸறலும உள்ள சயநலேும உள்லள
இிருபம்து வ்தரிநல்த ஏ்றிக வகோள்க்ஸலறோும . அவதில
நமைிககோன
வோ் ருமபு ல்தடுக்ஸலறோும .
அவம்தலய
ல்தபூநவ்தடுருபதில கவனமைோக இிிகக்ஸலறோும . இ்ள
லநரிமடஙயோக மைமறமுகமைோக ஒசிவவவோிவபூ கடுுமப
வோ்ிகமகயிலும ்தோிககும்த உிவோிககக்ஸற்ள.
இ்க மைோறிக வகோ்டலடஙயிிிககும சூழல ஒசிவவவோி
்தனிமைனி்தபூகமளயுும ்தோிககிக வகோ்டலடங இிிகக்ஸற்ள .
பரேட்டரு லபோேடடுிக வகோ்டலடஙயிிிககற்ள . வப்ஸற விடஙும
க்ற கலவ இருலபோ்ள கலேோவதியோக வடங அவடுு்திக கலவ
நுமபிிகமகமய உிவோிககவதிலமலே . மு்ஸப வ்தோலூலல
உமூழருபும, நுமபிிகமகயுும மைனி்தபூகமள நகபூுதிய்ள .
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இருலபோ்ள அவந்த இடஙுதில க்டணிககு வ்தரியோ்த
எு்தமனலயோ நபபூகளி்ஸ வ்தோடஙபூப உள்ள்ள.
எ்தனோல இ்ள நடஙந்த்ள ? எ்ஸப்தமன லயோசிிககும மு்ஸப
இிருபம்த இூழந்ள வடுும சூழல உிவோகயுள்ள்ள
.
உமூழருப எ்ஸபதி்ஸ வமரயமற மைோறயுள்ள்ள
.
மு்டவவடுிககும திறனில ்தோ்ஸ வோ்ிகமகயி்ஸ வவ்ற
அவடங்கயுள்ள்ள
எ்ஸற
அவறவுமரயோகரு
லபோதிிககருபடுக்ஸற்ள.
மு்தல மு்டவு மைோறும லபோ்ள அவடுு்த மு்டவுிகக்ச வபலலே
லவ்டடுும எ்ஸற போடங்கமள உ்தோரஷமைோகிக
கோேடடஙருபடுக்ஸற்ள. லபோபூந்ள லபோனவ்ஸ பி்ஸுமிகக்ச
வப்ஸறவடஙிக கோரஷிக கோரியும்த்ச பரியோன பமையுதில
பய்ஸபடுுதிிக வகோள்ளு வ்தரிந்தவனி்ஸ உலேகமைோக
மைோறயுள்ள்ள.
இந்த இடஙுதில ்தோ்ஸ மை்வறோி பிர்சபமன உிவோக்ஸற்ள .
நும ்தோு்தோ அவருபோமவிக கமற வபோ்ஸனோபூ . அவ்ள அவருபோவ்ஸ
அவணகமுமற போபூந்த்தோக இிந்த்ள . ஆனோல இ்ஸற நோும
மைக்ஸ,மைகள்கமளிக கமற வபோலக்ஸலறோும. அவ்ள அவவபூகளி்ஸ
மைோறய பூழிககவூழிகக்கள் கறுல்த இிிகக்ஸற்ள . நுமமைோல
ஏ்றிக வகோள்ள மு்டயோ்த்தோக இிிககற்ள,
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ஐுமப்ள வய்தோகயுும க்ற அவுமபவ்கள் எ்ளவுும நமைிகக
உ்தவவலமலேலய? எ்ஸற ஆ்த்கும நுமமமை வோேட்ட
வம்திகக்ஸற்ள. ஏ்றிக வகோள்ள மு்டயோமைலும , ஏ்றிக
வகோ்டலடங ஆக லவ்டடுும எ்ஸற நிபூருபந்தமுும ஒச்ஸற
லபபூந்ள அவழுு்த்ச பமைோளிிகக மு்டயோமைல ்தடுமைோறு
வ்தோடங்கக்ஸலறோும.
்தமலேமுமற இமடஙவவளி எ்ஸப்ள எலலேோ்ச பமைய்களிலும
உிவோக்ஸற ஒச்ஸற ்தோ்ஸ. ஆனோல மைோ்றுதி்ஸ கோரஷமைோக
உிவோகும எலலேோிக லகள்வகளுிககும பி்ஸனோலும ஒசலர ஒசி
பதில ்தோ்ஸ இிிககற்ள . நோ்ஸ முிககயும . எ்ஸ வோ்ிகமக
மை்ற அவமனும்தயுும வடங முிககயும . இந்திக லகள்வ
கடுுமபுதில உிவோகும லபோ்ள , மைகள், மைகள் வோயிூலிந்ள
வோபூும்தகளோக விும லபோ்ள ்தோ்கிக வகோள்ள மு்டயோ்த
வப்லறோபூகள் அவுமபவிககும வோ்ிகமகமயு ்தோ்ஸ தினபரி
வப் திு்தோளில ்தமலேருப்ச வப் தியோக இடஙும பி்டிகக்ஸற்ள.
ச்தநதிரும எ்ஸற வபயபூ அவதிகும உ்சபரிிககருபடுக்ஸற்ள .
அவ்த்ஸ வமரயமற கறு்ள யோிிககும கவமலேயிலமலே.
இ்லகயிிந்ள உிவோகும பிர்சபமனகள் அவமனு்ளும
ஐுமப்ள வய்ள நபபூகளி்ஸ வோ்ிகமகயில அவதிகளவு ்தடுமைோற
மவிகக்ஸற்ள. கோரஷும நும வோ்ிகமக முமறயி்ஸ அவமமைருப
அவந்த அவளவுிகக லநபும , போபும லபோ்ஸற வோபூும்தகலளோடு
பி்ஸனிரு பிமஷந்ள ஒச்ஸறோகிக கலேநதிிருப்தோல அவ்த்ஸ லமைல
வழுும ஒசிவவவோி அவ்டயுும மைரஷ வோம்தயோக உள்ள்ள .
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இ்க ஒசிவவவோிவிும ்த்கள் வோ்ிகமகிககரிய
வபோு்ளிககமள மைேடடுும லபபூருபதிலமலே . அவதில ஒசி
அவ்கமைோகிக கூழநம்தகமளயுும மவு்ளள்ளனபூ.
அவவபூகள் திிமைஷும ஆக லவலறோபூ இடஙுதி்க்ச
வப்ஸறோலும அவவபூகளி்ஸ ஒசிவவவோி வபயலபோடுகளுும
வப்லறோபூகளுிகக மைரஷும வமரிககும பல வபோலலேோகலவ
உள்ள்ள. இந்த வோ்ிகமக முமறயில ்தோ்ஸ ்த்லபோ்ள
உிவோகயுள்ள மைோ்ற்கள் லபரி்டமய நிக்ுதி உள்ள்ள.
கறருபோகரு வப்டகள் கறு்த போபூமவயில ஒசிவவவோி
வப்லறோபூகளுும ்த்கள் சிந்தமனகள் மைோறய சூழூலல
கோலேோவதியோக வேடடங்ள எ்ஸப்தமன அவவபூகளோல ஏ்றிக
வகோள்ள மு்டயோமைல ்தடுமைோறக்ஸறோபூகள். வப்லறோபூகளுும,
கஷவுமும ்தோ்ஸ வோ்ிகமக எ்ஸற ்து்ளவும மைோற அவவபூகள்
க்ற கலவ நுமபிிகமகமய அவளிு்ளள்ள்ள . அவவபூகள்
ல்தபூநவ்தடுு்த லவமலேகள் ச்தநதிரும்த வகோடுு்ளள்ள்ள.
வேடடஙுதி்கள் நி்ஸறவபூகள் வவளிலய வந்ள வடங்ச
பேடடஙும்த
உிவோிககயவபூகள்
்தடுமைோறு
வ்தோடங்கக்ஸறோபூகள்.
்ேடடுிககள் அவடங்கோ்த பறமவகளில போ் ்சபல இ்லக
பலேிிககும பயமுறு்ளவ்தோக உள்ள்ள . இமவ அவமனு்ளும
ஐுமபலே்ஸகமளயுும அவடஙிகக நோ்ஸ வோ்வ்ள எ்ஸ
கூழநம்தகளுிககோகலவ எ்ஸற வோ்ந்த வப்லறோபூகளுிககரு
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வபரிய பவோமலே உிவோிககயுள்ள்ள.
ப்றோிககமற எ்ஸற வோபூும்தயி்ஸ முழு அவபூு்தும்தரு
பரிந்ள வகோள்ள லவ்டடுவமை்ஸறோல ஐுமப்ள வயதில
இிருபவபூகளிடஙும லகேடடுரு போி்கள்.
வோ்கும புமபளும , க்றிக வகோள்ள மு்டயோ்த நேடப்கள் ,
வேடடுிக வகோடுிகக மு்டயோ்த வகோள்மககள் , புமபோரிிகக
மு்டயோ்த பஷும, ஒசு்ளமூழிகக மைறிககும உடஙல ஆலரோிககயும
எ்ஸற எலலேோவ்றலும ஏல்தோவவோி இடஙுதில இ்லக
ஒசிவவவோிவரிடஙுதிலும ப்றோிககமற இிநல்த ்தோ்ஸ திும .
முழுமமை எ்ஸப்ள மைனல்தோடு புமமைந்தருபேடடங்ள எ்ஸறோலும
அவ்ள உஷர மு்டயோ்த சூழல ்தோ்ஸ நுமமமைிக வகோ்டடு
வபலு்ளக்ஸற்ள. வவறும வோபூும்தகளுும , வோசிருபகளுும
இவ்மறு ்தந்ள வடஙோ்ள எ்ஸபதில நோும உறதியோக
இிருப்ளும முிககயிக கோரஷமைோக உள்ள்ள.
நிஜவமை்ஸப்ளும எ்தோபூு்தவமை்ஸப்ள சேடவறரிிககும
.
லநசிு்தவ்மற வேடடு வலேக மு்டயோமைலும நிஜவமை்ஸபம்த
ஏ்றிக வகோள்ள மு்டயோமைலும அவுமதினமுும ்தடுமைோறும
பமைய்களில உடங்ஸ இிிககும மைமனவயி்ஸ ஒசு்ளமூழருப
இலலேோ்தபேடபுதில வநோ்டிகக வநோ்ட மைரஷ அவவ்டம்த ்தோ்ஸ.
ஆ்ட, வப்டண்ஸ அவ்ககோரவமை்ஸபம்து திிமைஷும எ்ஸற
இ்கள்ள பமக்ச சூழல தபூமைோனிு்ள மவு்ளள்ள்ள. அவ்ளலவ
அவவரவபூ வோ்வல கூழநம்தகளி்ஸ வரவுிககரு பிறலக
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முழுமமையமடஙவ்தோக நுமப மவிககருபேடடுள்ள்ள.
்தவமைோ் ு ்தவமிநல்த்ஸ எ்ஸற வோபூும்திகக அவபூு்தும்து
்திபவபூகள் பிறிககும கூழநம்தகமள வரும ்தந்த போம
லபோலேரு
போபூிககருபடுக்ஸறோபூகள் .
மைக்ஸகமள
அவமடஙந்தவபூகளி்ஸ போபூமவயுும அவடுு்தடுு்ளரு வப்ட
கூழநம்தகமளரு வப்றவபூகளி்ஸ லநோிககமுும பமகு்தோல
லவற வ்தமைோகரு பரிய
மவிககருபடுக்ஸற்ள
.
எலலேோவ்றலும உஷபூு்தருபடுும அவழுு்த்கள் எ்ஸப்ள
வோழுும வமரிககும ப்டருப்டயோக அவவரவபூ மைனதி்கள்
பகு்தருபடுக்ஸற்ள. இ்தமனலய இ்கள்ள கலேோ்சபோரும ,
கடஙமமை எ்ஸறும அவறவுறு்தருபடுக்ஸற்ள.
கூழநம்தகள் வந்தவுடங்ஸ அவ்ககோரும . வளரு வ்தோடங்கும
லபோ்ள மைக்்சசி , வோ்ிகமகமயு வ்தோடங்கும லபோ்ள
கடஙமமை நிமறலவறய மைக்்சசி எ்ஸற ஒசிவவவோி
பமையுதிலும இலலேோ்த
்தமலேகரிடஙுதில ஒசி ப்
சேடடஙருபடுக்ஸற்ள. போபும லபபூு்ளரு பிககவமைோக்ச பமமைு்த
பமமையல பலேபமையும கமலேந்ள லபோக்ஸற பமையுதில
வமைோு்த
கடுுமபமுும க்றயிிும கமலேயிிமைோகு
்ள்டு்ளவடுக்ஸற்ள.
இமவவயலலேோலமை ஐுமப்ள வயதில ்தோிககும . ்தோ்கிக
வகோள்ள
மு்டயோ்தவபூகளி்ஸ
வோ்ிகமக
லகள்விககறயோக்ஸறல்தோ
இலமலேலயோ
பமகு்தோல
லகூலயோகரு போபூிககருபடுக்ஸற்ள.
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அவடுு்தவபூகளி்ஸ போபூமவயில நோும எருப்டயிிிகக
லவ்டடுும?
எ்ஸற உிவோிககயிிந்த
கேடடுமைோனும
உமடஙபடுும லபோ்ள அவமஷ உமடஙந்ள வவளிலய
்தோறமைோறோகரு போயுும வவள்ளநபூ லபோலே ஒசிவவவோி
கடுுமபுதிலும க்ட்பூ கமரபர்டடு ஓடுக்ஸற்ள.
நோும வோழுமடஙும வபோறு்ள நும வோ்ிகமகயி்ஸ ஒசிவவவோி
வபயலபோேடடுிககும நோலமை ஒசிவவவோி வபயபூகமளிக
வகோடுு்ள நுமமமை நோலமை பமைோ்தோனருபடுுதிிக வகோ்டடு
வோ்ந்த வோ்ிகமக இருலபோ்ள மு்றலும மைோறவேடடங்ள .
மைகள், மைகனி்ஸ கலவ, கடுுமப வோ்ிகமகவய்ஸப்ள அவவபூகள்
விருபுதி்க உேடபேடடங்ள எ்ஸற லநோிககலமை இ்ஸனமுும
வப்லறோபூகளோல ஏ்றிக வகோள்ள மு்டயோ்தோக உள்ள்ள. இ்ள
வப்லறோபூகளி்ஸ உளவயமலே்ச வபோலலே
மு்டயோ்த
அவளவ்க வநிிகக்டயில வகோ்டடு லபோ்  நிறு்ளக்ஸற்ள.
இந்த்ச பமைய்களில ்தோ்ஸ அவருபோிககளி்ஸ ஆதிிககும
வநோற்கரு லபோ்  வடுக்ஸற்ள
.
அவுமமைோிககளி்ஸ
வோ்ிகமகவய்ஸப்ள நோ்ஸ வளபூு்த வ்தும ்தவறோ ? எ்ஸற
்னிிககறக வடங மவிகக்ஸற்ள.
இ்ஸமறய சூழூலல க்டனமைோன்ளும, பவோலேோன்ளும, ஒசிவமர
போ்தமனயோளரோகிக கோேடடுவ்ளும அவவரவபூ கூழநம்தகள்
வளபூருப ்தோ்ஸ எ்ஸப்தமன உறதியோக்ச வபோலலே மு்டயுும.
பஷும லபபூு்ள வோ்வல வவ்ஸறவபூகள் எ்ஸற
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அவமடஙயோளும கோேடடஙருபேடடஙவபூகள் கடுுமபும மு்தல மக்ச
போ்தோரஷிக கடுுமபும வமரிககும இ்ஸற நிககமைற
நிமறநதிிருப்ளும பந்ததிகள் போபூந்த பிர்சபமனகள் ்தோ்ஸ.
்தகதியோன
லவமலே கமடஙிககவலமலே எ்ஸபதில
வ்தோடங்கக்ஸற்ள. ்தரமைோன வ்தோடஙபூபிலலேோமைல ்தர்வகேடடு
அவமலேக்ஸறோலன எ்ஸப்ள வமரிககும வபோலூலு
தபூிககமு்டயோ்த பிர்சபமனகள் இ்லக ஏரோளமு்டடு .
இ்த்கமடஙலய ஒசிவவவோி கடுுமபுதிலும சனோமமய
உிவோிககிக வகோ்ட்டிருப்ள கோ்தல எ்ஸற வோபூும்த.
நும வோ்ிகமக நுமமுமடஙய
கேடடுருபோேடடுிககள்
இிிகக்ஸற்ள எ்ஸபவ்த்ஸப்ள வவறமைலன வபோிளோ்தோரும
போபூந்த்ள மைேடடுமைலலே . வபோிளோ்தோருதில வவ்ஸறவபூகள்
ல்தோ்றவபூகள் நும மு்ஸ ஏரோளமைோன
மைிககள்
இிிகக்ஸறோபூகள்.
பந்தபூருப்கள் மீ்டடுும பரியோக
அவமமைந்தோல மீ்டடு வரிக்்டய வோ் ருபதிகும . மீ்டடு
வந்தவபூகளுும நும மு்ஸனோல ஏரோளனமைோன லபபூகள்
வோ்ந்ள வகோ்டடு ்தோ்ஸ இிிகக்ஸறோபூகள்.
ஆனோல நும வோரிசகளி்ஸ வோ்ிகமக எ்ஸப்ள நுமமுமடஙய
வபோறருப எ்ஸப்ள இ்லக முிககயமைோகரு
போபூிககருபடுக்ஸற்ள. இ்ளலவ ஒசிவவவோி கடுுமபுதில
உள்ள ்தோ் , ்தநம்தயிிககு ்த்லபோ்ள முிககய்ச
பவோலேோகவுும உள்ள்ள . அவ்ளலவ ஒசிவவவோி பமையுதிலும
ப்கடங்கமள உிவோிககனோலும மைோறய ்த்லபோம்தய
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சூழல எ்ஸன வப் க்ஸற்ள?
நோும வோ்ந்த ச்நிமலேிககும நும கூழநம்தகள் வோழுும
ச்நிமலேமயயுும ஒசருப லநோிகக வடுலவோும.
கோலேும வகேடடுரு லபோ்சச ? எ்ஸற வோபூும்தகள் கோநதி
கோலேுதிலும இிந்த்ள .
கோமைரோஜபூ கோலேுதிலும
வபோலலேருபேடடங்ள.
இ்ஸறும அவல்த ்தோ்ஸ வபோலலேருபடுக்ஸற்ள . ஒசி ந்றோ்டடு
கோலேுதில ம்ஸற நிமலேகளில ஒசலர வோபூும்தகள் மீ்டடுும
மீ்டடுும வபோலலேருபடுக்ஸற்ள எ்ஸறோல வகேடடுரு லபோன
நோேட்டல எருப்ட இருப்ட வளபூ்சசி வந்த்ள?
வ்தோடஙபூலவோும.......
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50 வயதினிலலே - 7
நோ்ஸ கடஙந்ள வந்த இந்த ம்ஸற நிக்வுகளுும மக
முிககயமைோன்தோகு வ்தரிக்ஸற்ள. கடுுமபும, ்தோ் மமை, போபும,
வபோிளோ்தோரும,
அவபூருபணருப லபோ்ஸறவ்மறிக
கோலேமைோ்றுதில எருப்ட மைோறயுள்ள்ள எ்ஸப்தமன எனிககரு
பரிய மவு்த்ள.
சிலே மைோ்த்களுிகக மு்ஸப அவலவலேகுதில உடங்ஸ
பணபரியுும அவவபூ மு்தலேோளியி்ஸ அவமறிகக மு்ஸ கோு்ளிக
வகோ்ட்டிந்தோபூ.
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அவவபூ கேடடஙோயும மைோ்துதில சிலே நோேடகள் வடுருப எடுு்ள
வடுவோபூ. போதி நோேடகளுிகக லமைல ்தோமை்தோகு்தோ்ஸ வந்ள
லபபூவோபூ. பலேமுமற நிபூவோகும எ்சபரிு்ளும அவவரோல மைோ்றிக
வகோள்ள மு்டயவலமலே. ஒசிவவவோி முமறயுும ஒசிவவவோி
கோரஷ்கமள்ச வபோலலே நிபூவோகும இறதி எ்சபரிிகமக
வகோடுு்த்ள. அவருலபோ்ள ்தோ்ஸ அவவரி்ஸ கடுுமப்ச ச்நிமலே
எ்ஸ போபூமவிகக வந்ள லபபூந்த்ள.
அவவபூ மைமனவயுும லவவறோி நிறவனுதில பணயில
இிிகக இவபூ ்தோ்ஸ அவவபூகளி்ஸ மைக்ஸ
, மைகளி்ஸ
வபோறருபகமள நிமறலவ்றபவரோக இிந்ளள்ளோபூ . இ்ள
இயலபோன்ள ்தோ்ஸ. ஒசி கடுுமபுதில இிவபூ லவமலேிகக்ச
வபலலும லபோ்ள யோலரோ ஒசிவபூ மை்ற வபோறருபகமளரு
போபூருப்ள இயலபோன்ள ்தோ்ஸ எ்ஸற நோுமும நிமனு்ளிக
வகோ்ட்டிநல்த்ஸ. ஆனோல அவவபூ வபோ்ஸன கோரஷும ்தோ்ஸ
எனிகக வயருபோக
இிந்த்ள .
கூழநம்தகளி்ஸ
மைிு்ளவமைமன, பள்ளி போபூந்த நிக்்சசிகள் எ்ஸறோலும இவபூ
மைேடடுும ்தோ்ஸ அவலவலேகுதில வடுருப எடுருபோபூ . அவ்த்க
அவவபூ வபோ்ஸன கோரஷும மைமனவ அவலவலேகுதில வடுருப
அவுமமைதிிகக மைோேடடஙோபூகள் எ்ஸறோபூகள்.
எ்லகலயோ பிசிற ்தேடடுக்ஸறல்த எ்ஸற மைனதி்கள்
நிமனு்ளிக வகோ்டலடங்ஸ . அவ்த்க லமைல நோ்ஸ அவவரிடஙும
எம்தயுும லகேடடுிக வகோள்ளவலமலே.
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மீ்டடுும ஒசி முமற மபயமன மைிு்ளவமைமனிகக
அவமூழு்ள்ச வபலகலற்ஸ . மைதியும ்தோ்ஸ விலவ்ஸ எ்ஸற
அவமலேலபசி வோயிலேோக அவுமமைதி லகேடடங லபோ்ள நிபூவோகுதி்ஸ
அவறவுறு்தூல்ஸ லபரில அவவபூ மைமனவயிடஙும அவமூழு்ளரு
லபசிய அவலவலேகரு வப்டமைண எ்ஸனிடஙும வபோ்ஸன
வோபூும்தகள் ்தோ்ஸ நிக்கோலேுதி்ஸ மைோறய சூழூல்ஸ
லவவறோி பரிஷோமைும்த எனிககிக கோேட்டய்ள.
"எ்ஸ வபோ்டணும மபயுமும எனிககேடடங ஒசேடடஙலவ
மைோேடடஙோபூகள்.
அவவி்தோ்ஸ ஆருமபுதிலலேயிிந்ள
அவவ்கமளரு போபூு்ளிககறோி . நோ்ஸ க்டடு வகோள்வல்த
இலமலே. அவ்தனோல ்தோ்ஸ அவவபூ லவு எடுிககற மைோதிரி
ஆயிடு்ள" எ்ஸற அவவபூ வபோ்ஸன லபோ்ள ்தோ்ஸ அவுமமைோ எ்ஸற
வோபூும்திககரு பி்ஸனோல உள்ள போபும, பிரியும லபோ்ஸறமவ
எருப்ட மைோறயுள்ள்ள எ்ஸப்தமன பரிந்ள வகோள்ள மு்டந்த்ள.
இ்த்கரு பி்ஸனோல அவந்தரு வப்டண்ஸ கஷோதிசிய்கள்
போபூந்த பலேவபய்கள் இிந்தோலும முழுமமையோகரு
வபோறருபகமளு ்ளறருப்ள எ்ஸப்ள வகோஞபும
வுதியோபமைோக எனிககு வ்தரிந்த்ள . இல்த லபோலே மைமனவ
பணபரிய கஷவ்ஸமைோபூகள் லவமலேிகக்ச வபலலேோமைல ச்றிக
வகேடடஙலயுும லபோிககும உள்ள்ள.
வோ்ிகமகிககு ல்தமவருபடுும வபோிளோ்தோரும மக
முிககயும. ஆனோல இூழருப்த்க இனி ஒச்ஸறமலமலே
எ்ஸகற அவளவுிகக வோ்ிகமகயில ஒசிவவவோி நிமலேயிலும
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ஒச்ஸமற இூழந்ள வகோ்டலடங விும நிமலேயில ்த்லபோம்தய
கடுுமப வோ்ிகமக உள்ள்ள.
கூழநம்தகமளிக கவனிிகக மு்டயோமைலும , க்றிக வகோடுிகக
லவ்ட்டய பூழிககவூழிகக்கமள்ச வபோலூலிக வகோடுிகக
மு்டயோ்த லபோ்ள கூழநம்தகள் தவோக வளபூக்ஸறோபூகள் .
கமடஙசியில பலேவ்மற இூழந்ள சிலேவ்மறரு வபறும
வோ்ிகமக அவமமைக்ஸற்ள . அவ்ளலவ வோழுும முமறயோகவுும
மைோறவடுக்ஸற்ள.
••••••••••
"எ்ஸ மைகனி்ஸ கணனி அவறவு ப்ற உ்களுிகக்ச வபோலலே
லவ்டடுலமை? அவவ்ஸ ஒசி கலலேோ்ட போபூ ? எ்ஸற எருலபோ்ளும
எ்ஸனிடஙும வந்ள வபோலலும அவலவலேக ந்டபபூ அவ்ஸற
லபோகு்ளடங்ஸ வந்ள பகபூந்த வப் திமய உ்களுிகக்ச
வபோலலே லவ்டடுும. வீேட்டல உள்ள கணனிமய
வ்தோடஙிககுதில வமளயோேடடு , ப்டருப எ்ஸற பய்ஸபடுுதி
வந்தவுமிகக ந்டபபூகளி்ஸ வலகோேடடஙல வலமய
மைோ்றயுள்ள்ள. லநரும கோலேம்ஸற நலேருபடங்களி்ஸ
ரசிகனோக மைோறயிிருபம்த எதிபூபோரோ்த வ்தமைோக ந்டபரி்ஸ
மைமனவ க்டடஙறந்த லபோ்ள எ்ஸன வப் வ்ள எ்ஸற
வ்தரியோமைல திமகு்ளரு லபோ் வேடடஙோபூ.
அவ்த்ஸபிறக எருப்ட அவவமன மீேடடஙோபூகள் எ்ஸப்ள கறு்ள
நோும இ்லக லபபருலபோவதிலமலே.
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வ்தோலல நேடப்கள் ்தந்த வளபூ்சசி எ்ளவுும ்தவறலமலே
எ்ஸற
வகோள்மககமளயுும உிவோிககிக வகோ்டலடங
விக்ஸற்ள.
வய்ளும,
வளபூ்சசியுும ப்டருப்டயோக
நிக்பமவ. ஆனோல இருலபோ்ளள்ள சூழல கூழநம்தகளி்ஸ
அவ்டருபமடங கஷோதிசிய்கமள மைோ்றக்ஸற்ள . பஞச
லபோ்ஸற மைனதில நஞச கலேந்ள வடங வோூழ லவ்ட்டய வயதில
கிகவடுக்ஸறோபூகள்.
அவவரவபூ மகயில மவு்ளள்ள அவமலேலபசி எ்ஸப்ள நோபகோர
ஆயு்தமைோக மைோறயுள்ள்ள. எம்து ல்தபூநவ்தடுருப்ள எ்ஸற
பரி்தல இலலேோ்த கோரஷு்தோல அவசி்க்கமள்ச சி்கவமைனிக
கிதிிக வகோள்க்ஸறோபூகள் . கலவிகவக்ஸற ஒசி வய்ள .
கலேவிகவக்ஸற ஒசி வய்ள எ்ஸப்ள ்தமலேகூழோக மைோறும
லபோ்ள இ்லக ஒசிவவவோி நோளுும விககரும
அவர்லகறக்ஸற்ள. வய்ளிகலக்ற மைனருபிககவும இலலேோ்த
நிமலேயில அவ்ள லநரிமடஙயோகலவ கடுுமப வோ்ிகமகமயரு
போதிிகக்ஸற்ள.
நும வோ்வல ஒசி லேேடப ரபோ்  எ்ஸப்ள நும உமூழருபி்ஸ
மலேும வப்ற்ச லபமருப்ள எ்ஸப்ள ந்டடங நோள் கனவோக
இிிககும. ஆனோல இ்ஸற கலலூரி நமூழவ்த்க மு்ஸலப
மைகனி்ஸ மபிக ஆமபமய நிமறலவ்றபவபூ அவதிகும
.
நருமபகள்
முறிகலகற
,
நிமலேயிலலேோ்த
சிந்தமனலயோேடடஙுதில அவவ்ஸ மைேடடுும அவலவதிலமலே .
்டஙலவ பலேமரயுும கோவு வோ்க வேடலடங வபலக்ஸறோ்ஸ .
இந்த மைோ்ற்கள் எ்ளவுும மு்ஸப எருலபோ்ளும நிக்ந்த்ள
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இலமலே.
••••••••
ஒசி நோள் எ்ஸ மைகள் எ்கள் ம்ட அவமலேலபசி எ்ட எ்ஸற
வபோலூல எ்ஸ அவமலேலபசியில லபமிகக்ச வபோலூலயிிந்தோபூ .
எ்த்கோகவ்ள ல்தமவருபடுும எ்ஸப்த்கோக்ச லபமு்ள
மவுல்த்ஸ. சிலே நோேடகள் கலு்ளரு போபூு்த லபோ்ள அவவரி்ஸ
ம்ட உிவோிககய வோேட்ட அவரு கரரு ல இவிும ஒசி
அவ்குதினரோக
மைோறயிிந்தோபூ.
ஒசிவவவோி நோளுும
அவலவலேகும வேடடு நோ்ஸ உள்லள வந்த அவடுு்த அவமரமைண
லநருதில அவவிிகக இ்ளலவ முிககய லவமலேயோக இிந்த்ள.
கவனிு்ளிக வகோ்டலடங வநல்த்ஸ. ஒசி நோள் எடுு்ளரு போபூு்த
லபோ்ள ஒச்ஸறிககும உ்தவோ்த , அவரேடமடங்ச பமைோ்சபோர்களுும ,
அவவரவபூ ந்டகபூகளி்ஸ வீர தர பிர்தோப்களுும மீும்டகளுும
வ்தோடஙபூந்ள வந்ள வகோ்டலடங இிந்த்ள.
இவபூகமளிக கமறவபோலவம்த வடஙிக கழுமைுதில லபபூு்த
ஆசிரிமய அவவபூகமளரு போபூிகக லவ்டடுும எ்ஸற மைனதில
கறு்ள மவுதிிநல்த்ஸ. அவ்ஸவறோி நோள் கோலேோ்டடு ல்தபூவு
மு்டவுகள் எ்ஸற வபோலூல வப்லறோபூ வந்ள மகவயோருபமடங
லவ்டடுும எ்ஸற வர்ச வபோலூலயிிந்தோபூகள் . ஒசிவவவோி
மைோஷவ மைோஷவயமரயுும நற மைதிருவப்டகள் மைேடடுலமை
எடுிகக லவ்டடுும எ்ஸற வபோலூல நோ்ஸ பநதிிகக விுமபிய
ஆசிரிமய அவறவுமர வபோலூலிக வகோ்ட்டிந்தோபூ.
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அவவரிடஙும நோ்ஸ லகேடக லவ்ட்டய லகள்வகள் எ்ஸனிடஙும
நிமறய இிந்த்ள. நோ்ஸ எம்தயுும லகேடக வலமலே . 23
வய்ளள்ள அவவபூ லபசியம்த மைேடடுும லகேடடுிக வகோ்டடு
அவமமைதியோகலவ வந்ள வேடலடங்ஸ.
கூழநம்தகளி்ஸ சிந்தமனகளுிகக , வபயலபோடுகளுிககு
்தோிககரு பி்டிகக மு்டயோ்த ஐுமப்ள வய்ள நபபூகளி்ஸ
வோ்ிகமக முமறவய்ஸப்ள இ்ளவமரயிலும நும
வப்லறோபூகள் அவுமபவுதிரோ்த பதிய போம்தயோக உள்ள்ள .
மு்ஸப கூழநம்தகளிடஙும வகேடடங சிந்தமன ்டஙோ்ள
.
வகேடடஙவபூகளி்ஸ பகவோபும ஆகோ்ள எ்ஸற இர்டலடங
வகோள்மகிககள் அவடஙிககருபேடடு வளபூிககருபேடடங்த்கும
இருலபோ்ள வகேடடங்ளிககள் கூழநம்தகள் வளபூநல்த ஆக
லவ்ட்டய கேடடஙோயுதி்கள் இிருப்ளும ்தோ்ஸ ்த்லபோம்தய
பவோல.
அவருப்டவய்ஸறோல இ்க நலலேல்த இலமலேயோ ? எ்ஸற
லகள்வ விும . நலலே்ள நிமறய உள்ள்ள . நுமபமு்டயோ்த
வோ் ருபகமள வூழ்கு ்தயோரோகலவ உள்ள்ள . ஆனோல
அவ்தமன்ச ச்றலும உள்ள வகேடடஙமவகமள கடஙந்ள
வரலவ்ட்டய
கேடடஙோய்ச சூழலும ்த்லபோம்தய
கூழநம்தகளுிகக உள்ள்ள எ்ஸப்தமன நோும உஷபூந்ள இிிகக
லவ்டடுும.
கலவ பரவலேோிககருபடஙோமைல இிந்த கோலேகேடடஙுதில
வோ் ருபகமளரு பய்ஸபடுு்த ஆளிலலேோமைல இிந்த்ள .
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ஆனோல இருலபோ்ள வீேடமடங வேடடு இற்கனோல நும
கூழநம்தகள்
பநதிிககும
ஒசிவவவோிவிும
லபோேட்டயோளபூகளோகு்தோ்ஸ
வ்தரிக்ஸறோபூகள்
மைனி்தோபிமைோனும அவறலவ ல்தமவ இலமலே எ்ஸற
ஆ்மைனதில உிவோவ்ள இந்த
இடஙுதில ்தோ்ஸ
முமறருப்டயோன
வோ் ருப வூழ்கோமைல ்த்கள்
திறமமைகமளரு பய்ஸபடுு்த
மு்டயோமைல வோ்வல
ல்தோ்றவபூகளி்ஸ பேட்டயல இ்க வவக நளும.

.
.

கடுுமப வோ்ிகமகயில முிககய அவ்குதினரோக இிிககும
மைக்ஸ, மைகளி்ஸ விருப்கள் , ல்தமவகள் எ்ஸற
போரபேடபம்ஸற இருலபோம்தய
வப்லறோபூகளோல
உடஙன்டயோக நிமறலவ்றருபடுக்ஸற்ள. இ்ளலவ எ்ளவுும
எளிதில கமடஙு்ள வடங லவ்டடுும எ்ஸற எ்டஷும்த
உிவோிககக்ஸற்ள. கமடஙிககோ்த லபோ்ள ்தவறோன போம்தயில
வப்ஸற வடுக்ஸறோபூகள்.
பதி்ஸமை பிவும, வளரிளும பிவும, வளபூந்த பிவும எ்ஸற
ம்ஸற நிமலேகளோகரு பிரிு்ளிக வகோள்லவோும.
எம்தயுும ஏ்றிக வகோள்ள மைோேடலடங்ஸ . எனிககு வ்தரியுும
எ்ஸற நிமலே எ்ஸப்ள ஒசி இமளஞ்னி்ஸ வோ்வல மு்தூலல
விும. லகேடடுிக வகோள்கலற்ஸ.
ஆனோல நோுமும முய்சிு்ளும போபூருலப்ஸ எ்ஸற
இர்டடஙோவ்ள நிமலேயில ்தோ்ஸ அவுமபவும ்த்ஸ போடங்கமள
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நடஙு்து வ்தோடங்கக்ஸற்ள . ம்ஸறோவ்ள நிமலேயில எ்ஸ
அவருபோ லகோபிககோரபூ ஆனோல? எ்ஸற ்த்ஸ ்தநம்தமயரு ப்ற
நலலே்ளும வகேடடங்ளமைோக அவமனு்ளும அவலேசி ஆரோ் ந்ள
ஏ்றிக வகோள்ளுும நிமலேயில வந்ள நி்க்ஸற்ள.
அவந்த நிமலேயில நி்சபயும கலலூரி வோ்ிகமக மு்டு்ள
அவவபூகளுிகக்டடஙோன
வோ்ிகமகமயு
ல்தடஙு
வ்தோடங்கயிிருபோபூகள். அவ்த்கள் வப்லறோபூகளுிகக்ச
ச்நிமலேகமளிக மகயோளுும பிககவும பரியோகு
வ்தரியோவேடடஙோல ஒசிவவவோி நோளுும மைரஷிககலிககள்
இற்க ஏற லவ்ட்டய்தோக இிிககும.
கரோமை்ச சூழூலல வளபூந்தவபூகளி்ஸ வோ்ிகமக
நகபூருபறுதி்க மைோறனோலும அவவபூகள் வபிுமபோலும
மைன்தளவல கரோமைவோசிகளோகலவ வோ்க்ஸறனபூ . சிந்தமன,
லநோிககும, வபயலபோடுகள் எ்ஸற அவமனுதிலும கரோமைுதி்ஸ
்தோிககும்த ஏல்தோவவோி நிமலேயில போபூிகக மு்டயுும .
ஆனோல கரோமைும எ்ஸலற வ்தரியோ்தவபூகள் வோழுும
வோ்ிகமகவய்ஸப்ள மு்றலும பதி்ள.
வீேட்டல அவரிசி போருபோடு எ்ஸறோல பஷிககோரபூ எ்ஸற போபூு்ள
வோ்ந்த வோ்ிகமகயில இ்ஸற அவரிசி போருபோேடமடங உ்கள்
லநோ் ிககோகிக கமறுல்த ஆக லவ்டடுும எ்ஸகற அவளவ்க
உஷவு மு்தல உமடஙகள் வமரிககும ம்தமஞசி
அவுமபவிககும நிமலேயில இிிககும அவந்திக கோலேும லபோலே
வரோ்ள. இருப எலலேோலமை லமைோபும போபூ ? எ்ஸபம்த்ச வபோலலே
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மு்டயுமைோ?
ஒசிவவவோி ஐுமப்ள வய்ளிககோரபூகளுும இிப்ள வய்ளிககள்
இிருபவபூகள், அவ்தமனிக கடஙந்ள வோ்பவபூகள் எ்ஸற
அவடுு்த இர்டடு ்தமலேமுமறகளுடங்ஸ வோ்நல்த ஆக
நிமலேயில உள்ளனபூ .
ஐுமபம்திக கடஙந்தவபூகளி்ஸ
அவறவவ்ஸப்ள இிபம்திக கடஙந்தவபூகளுிகக வள்க
மு்டயோ்த்தோக
இிிககும.
அவ்ளலவ இிப்ளிககள்
இிருபவபூகளுிகக ஏ்றிக வகோள்ள மு்டயோ்த்தோகலவ
இிிககும.
இந்த இர்டமடஙயுும கடஙந்ள வரு வ்தரிந்தவபூகளுிககும ,
கேடடுருபோேடடு எலமலேிகலகோேடமடங பரிந்தவபூகளுிககும
்தமலேமுமற இமடஙவவளி வபரிய அவளவு போதிருமப
உிவோிககோ்ள. இலலேோவேடடஙோல இந்திக கோலேுதில சிறச்க
எலலேோும எ்லக நுமமை லப்சமப லகேடக்ள எ்ஸற பலேுமபல
வமைோல கேடடஙோயும வரு்தோ்ஸ வப் யுும.
இறதியோக,
இ்க எலலேோலமை எ்ஸ வபோந்தும . கமடஙசி வமரிககும எ்ஸ
கேடடுருபோேடடுிககள் இிநல்த ஆக லவ்டடுும எ்ஸற
எ்டஷ்கள் மு்ஸப கடுுமபும்த வளபூிகக உ்தவய்ள .
அவ்ளலவ இருலபோ்ள கடுுமப்கள் பிரிவ்த்கோன முிககயிக
கோரஷமைோக உள்ள்ள. 15 வயதில எ்ஸ உரிமமை இ்ள ? எ்ஸற
லபபு வ்தோடங்கும கூழநம்தகளிடஙும உ்கள் உரிமமைகமள
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வோபூும்தகளோகரு லபபோதபூகள். உரிமமை எ்ஸப்த்கும கடஙமமை
எ்ஸப்த்கும உ்டடஙோன
வுதியோபும்த உ்கள்
வபயலபோேட்ட்ஸ மலேும கோேடடு்கள். வபயல ்தோ்ஸ முிககயும.
எ்ஸ ச்தநதிருதில ந்கள் ்தமலேயிடஙோதபூகள் எ்ஸற வபோலலும
உ்கள் கூழநம்தகளிடஙும உடஙலன எம்தயுும பரிய மவிகக
முயலேோதபூகள். அவவபூகளுிககிக கோலேும க்றிக வகோடுிககும
லநரும வரவலமலே எ்ஸப்தமன பந்தபூருப ச்நிமலேமய
உிவோிககவதில கவனும வபலு்ள்கள்.
இருலபோ்ள லநிிகக லநபூ லபசும வோபூும்தகள் அவமனு்ளும
அவவரவபூ கூழநம்தகளி்ஸ பு்ள வயதி்கள் மு்டந்ள
வடுக்ஸற்ள எ்ஸப்தமன எருலபோ்ளும கவனுதில
மவுதிி்கள். சி்கய உலேகுதில மைனமுும சி்கு்தோ்ஸ
வப் யுும எ்ஸற எ்தோபூு்தும்தயுும உஷபூந்ள வகோள்ளு்கள் .
அவவபூகள் ஆசிரியபூகமளு ல்தடஙவலமலே . அவறவுமர
ல்தமவயிலமலே. அவவபூகளுிககோன உலேகுதில வோூழ அவவபூகள்
்தோ்ஸ அவவபூகளி்ஸ ல்தமவமயிக க்டடஙறய மு்டயுும.
இமவவயலலேோும மைோயும எ்ஸப்தமன அவவபூகள் உஷர
பலேபமையும உ்கள் வோ்ிகமக முழுமமைமயயுும
அவவபூகளுிககோகரு பஷயும மவு்ள ஆக லவ்டடுும . அவ்ள
லபோ்ஸற
பமைய்களில
அவ்த்கோக
உ்கள்
ஆலரோிககயும்தயுும லபபூு்ள அவவபூகளுிககோகிக கோவு
வகோடுு்ள வடஙோதபூகள். வபலவும இிந்தோலும ஆலரோிககயும
இூழந்ள நமடஙபிஷமைோக வோழுும வோ்ிகமகமய வோ்ந்ள
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வகோ்ட்டிருபவபூகமள மு்ஸ உ்தோரஷமைோக
வகோள்ளு்கள்.

எடுு்ளிக

கோலேும ஒசிவவவோி கோலேகேடடஙுதிலும அவவரவிிககோன
போடஙும்திக க்று ்தநல்த திும.
மைோ்ற்கள் இ்லக மைோறோ்த்ள.
ந்கள் வபோலலே விுமபும போடங்கமள உ்கள் கடுுமபலமை
பறிககணிகக்ஸற்ள எ்ஸறோல நோும கோலேோவதியோகவேடலடஙோும
எ்ஸப்தமன உஷபூந்ள உ்களுிககோன வோ்ிகமகமய மைேடடுும
வோூழ முய்சி வப் யு்கள்.
கோலேும மைிந்ள லபோடுும.
"்தருபிரு பிமூழு்தவபூகளோல மைேடடுலமை இ்க வோூழ மு்டயுும "
எ்ஸப்ள ்தோ்ஸ எந்த கோலேமுும வபோலலேிக்்டய வோ்ிகமக
்து்ளவும.
(அவுமபவ பயஷும மு்டவமடஙந்த்ள . வ்தோடஙபூ வோசிருபிகக
ந்ஸற)
லஜோதிி திிருப்பூ.
powerjothig@yahoo.com
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என்ள மை்ற ம்ஸ நலகமள வோசிிகக
http://deviyar-illam.blogspot.com/p/blogpage_16.html

139

