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CHAPTER 1

1
களpπறr ஆ.9ையp ப=> இ@வைர யாராAm சDயாக ஆராyc9 ெசyய
µ/யIlைல. நmLடm உllள PlகைளQm கlெவ.RகைளQm பழm ெப-m
ேகாIlகTl ,ைடtத ெசy4கைளQm πராmL கlெவ.RகைளQm பைழய
ஓைலகைளQm ஆராyn@ பாrtத4l தLழக வரலா=ைறp ப=> பல அ-m
ெப-m Iஷயŋகைள ேசகDt@ I.ேடாm. ஆனாl இnத களpπறr
ஆ.9ையp ப=> யாராAm \ைறவாக ஒ+"m எ_த µ/யIlைல.
இைதp ப=> ஆksேபாr. பlகைல கழகt4l ஒ- 4றnத ஆybk
க.Rைர \ைறb ெபறாமேலேய இ-k,ற@. இைதp ப=> ஆராyn@
ஆதரŋகcட+ க.Rைர சமrpπpபவrகckd டாkடr ப.டm ம.Rமlல ஒெபDய ச+மானµm ச1க அnதs@m ,ைடkகbllள@.
பல-m ஆŋ,ேலயrகll எ_4ய வரலா="p $tதகŋகைள ைவt@ ஆybk
க.Rைரகll எ_4 டாkடr ப.டŋகll ெப="IR,+றனr. πறr எ_4ய
வரலா=" Plகll µ=>Am ெபாyகளாக இlலாI.டாAm அவrகll
தŋகckd தdnதவா" உeைமகைள மா=>f-k,றாrகll எ+ப4l எnத
சnேதகµm இlைல.
நா+ வரலா" ப/kdm காலt4l இைதp ப=> எ_தt @வŋ,ேன+.
ஆனாl பல ெதாnதரbகளாl ெதாடர µ/யIlைல. எ+gைடய ஆசா+
எs. சn4ரேசகr 67 வயதா,Qm இ+gm அைதp ப=> ஆராyn@k
ெகாe/-k,றாr. ஆனாl அவராl அ4க ெவ=> காண µ/யIlைல.
ஊkகµm ஆkகµm Iடாµய=9Qm ெகாeட உŋகைளp ேபா+ற
இைளஞrகll µய+றாl க.டாயm µ/Qm. இnத P=றாe/l இைத ெசyய
µ/யாI.டாl அRtத P=றாe/l இைத யாராAm சா4kக µ/யா@.
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மjதrகll பல ேகா/யாக ஆ,I.டனr. வயl ெவTகll 9ெம+.
க./டŋகளாக மா> வ-,+றன. µ_ தLழகµm ஒ- அŋdலm
இைடெவTflலாமl க./டŋகளாக மா>ய πறd எ+ன அகkவாராyc9
ெசyய µ/Qm.
கlj @ைற வளrc9 ெப=>-kdm இnத காலt4l பல Iஷயŋகைள
ேசகDt@ ஆராyn@ அல9p பாrkக பல ெம+ெபா-.கll உllளன. mŋகll
மனn ைவtதாl µ/Qm. உŋகckd எ+ன உதI ேவeRமானாAm நாgm
எ+ ஆசாgm ெசyய உதIயாக இ-k,ேறாm.
க"p$ வரலா" o@ ஒT pnŋகll . வாyp$kd ந+> – எ+" q> த+
ேப-ைரைய µ/tதாr 9. பழjயpப+. ெச+ைன அரசாŋக கlrDf+
µ@கைல வரலா=" ேபரா9Dயr.
பலtத ைகtத.டl அரŋகt4s-n@.
இ@வைர ெபா_@ ேபாk,=காக வரலா" பாடm எRt@ ப/tதவrகcm
உணrc9 வசpப.டனr. நm பாடt4Am இtதைன சŋக4 இ-k,றதா.
வரலா" எ+ப@ இtதைன µk,யமானதா எ+" ஆcசrயpப.டனr.
வரலா" ப/pபவ+ µ.டாll, வரலா" பைடpபவேன $t4சாs எ+"
அவrகcைடய பllT Itஞான ஆ9Dயr பtதாm வdpπl ெசா+ன@ பல
வ-டŋகளாக ேசrn@ ப/t@k ெகாe/-kdm ரI, ரd, சŋகr, mலேவl
ம="m சIதாbkd \ைனIl வnத@.
க"p$ வரலா" o@ ஒT pnŋகll எ+" பழjயpப+ ெசா+னைத
\ைனIl ெகாeடப/ேய கlrDf+ உணவகtைத ேநாk, ெச+றனr
அnத ஐவ-m.
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CHAPTER 2

2
சIதா தா+ இnத ஐவரl வரலா" பாடm எRkக காரணm. அவll இnத
கlrDைய ேதrnெதRtத காரணm p.ைட I.R அ4க vரt4l
இ-nததாl. அpபா அmமா அeண+ ெதாn4ரb இlலாமl ஒ- நாll µ_kக
இ-kகலாm.
ரI சIதாbட+ ஒ./k ெகாeடா+. 8வ@ வdpπl எனkd உ+ைன
π/c9-kd உனkd எ+ைன π/c9-kகா எ+" எ_4 Itஞானp
$tதகt4l ைவt@ சIதாIடm ெகாRtதா+.
அவll ஒ- வ-டt4=d πறd 9வ@ வdpπl ஆm எ+" எ_4
அgpπனாll. அவll ப4ெனா+" பelரe/l Itஞானm எRtதாll.
ரIQm Itஞானm எRtதா+. அவll இளŋகைலfl வரலா" எRtதாll.
p./l அைனவ-m ைபt4யm எ+" 4./Qm இவgm வரலா" எRtதா+.
அவll p./l இ+gm கlயாண ேபcைச எRkகIlைல இ+gm நாll
கடtதேவeRm எ+றாll. இவgm சDெய+" µ@கைல வரலா" எRt@k
ெகாeடா+.
ரd சŋகr ரIf+ q.டாTகll. சŋகr ரIையp பாrt@ எ_4ேய
µ@கைல வைரfl வnதவ+. ரI, வச4யான dRmபm. அகரt4l ெபDய
\ல$லŋகll. எ+ன ப/k,ேறாm எ+பைதIட ப/k,ேறாேம எ+ப4l தா+
ம,kc9ேய.
ரdI+ தnைதQm பtசாயt@ ேபாr. தைலவr. ேக.கேவeRமா.
ஆக ப/pπ=காக ப/kdm ஒ-வDl mலேவl ம.Rm. அவckd வரலா"
π/kdm. எnதp ேபாr எnத ஆe/l யாr யா-ட+ எ+" ெதாடŋ, தLழக
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வரலா" எnத ஆ.9காலt4l எnத ம+ன+ ஆ.9 எ+ப@ வைர அt@pப/.
அவll ேப9னாl எpேபா@ அைனவ-m ேக.பாrகll.
சŋக-kdm ரdI=dm தjtதjேய அவll o@ காதl. இ@வைர
ெசாlலIlைல. ஒ-வ-kd ஒ-வ-m ெசாlsk ெகாllளIlைல.
சŋக-m ரdbm மா=> மா=> அவைள p./s-n@ அைழt@ வ-வ@m
p./=d IRவ@மாக ஒ- பா@காp$ படலm தா+. mலேவl p./l அவr
அpபா L+சாரt@ைறfl ேவைல ெசyவr. µ=ேபாkd வா4. p./=d
πllைளகll வnதாl கe/kdm ,ராk, இlைல. பசŋகcட+ அர.ைட
அ/pபாr. அவr மைனIQm காπ கலn@ ெநா"kdt wl ெகாRpபாr.
,Dெக. எ+றாl ஐவரl இவrகll p./l q/IRm. mலேவl p./l
இ-k,ேறாm எ+" ெசாlsI.டாl ேபா@m ம=றவrகll p./l ஒ+"m
ெசாlல மா.டாrகll.
p.R Iேசஷŋகll வnதாl ெபDயவrகcm ம=ற ெபDயவrகcட+ q/
ேப9 ம,kவாrகll. πllைளகT+ 10 வ-ட ந.$ இவrகckdm ெதா=>k
ெகாeRI.ட@.
mலேவl wrkகமாy ெசா+னாll – நாம இைத ெசyயgm ரd. ஏ+னா
நாம இ@வைரkdm சாதாரணமாக காலtைத ஓ./k,.R இ-kேகாm.
ஒ+"m ெபDசா ெசyயைல. நாŋகll ெபeகll. கlயாணm பelk,.R
ேபாfRேவாm. mŋகll ஏதாவ@ பllT ஆ9Dயராகேவா இlைல உŋக அpபா
ைவt@k ெகாRkdm Iயாபரt4ேலா இறŋ,IRprகll. πllைளகll
ெப"ேவாm. dைறnத ப.சm நm πllைளகll µ+ எ+ன சா4tேதாm எ+"
ெசாlல ஏதாவ@ ெசyய ேவeடாமா.
நா+ தயாr எ+றா+ சŋகr. அவgkd mலேவl வாrtைதகll
ேவதt4s-n@ ஓதpப.டைவ.
ரd, அpப ெநைறய ஊr ntத வாyp$ ,ைடkdmg ெசாlA எ+றாll
உ=சாகமாக.
ஆமாm. தLk நாR µ_nm ஏ+ ெவTநாRகll qட ntத
ேவe/ய4-kகலாm – எ+றாll mலேவl.
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சIதாI=d கeகll அகலாமா,ய@. ஆகா, p./s-n@ தpπkக இpப/
ஒ- வாypபா எ+" எelk ெகாeேட, நா+ தயாr. ஆனா எ+ p./ல
mŋகll எlலாm ேசrn@ ேபசgm.
ரIkd ஒேர d@கலm. m கவைலைய IR பழjயpப+ சாைர ைவc9 ேபச
ெசாls.டா ேபாcn எ+றா+ கeண/tதவா". சIதா ரIf+ ைககைள
ப=>kெகாeேட கனIl Lதnதாll.
சŋக-m ேஜா4fl கலn@k ெகாeடா+. ேடy, அpப நாைளkd ேபாy
ேபசலாmடா எ+றா+ ஆரவாரமாக.
க"p$ வராலா=ைற ேதாe/னாl எ+ென+ன Iவகாரm வ-m எ+"
ெதDயாமl அnத இளm பறைவகll qkqரs.R p.ைட ேநாk,p பறnதன.
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3
நlலா ேபசேன பழj. கDகால+ வn@ ெசா+னா+. யாராவ@ ம9tசாŋகளா
எ+" ேக.டாr சn4ரேசகr.
வரலா="kகாக த+ வாk நாைள அrpபltதவr. பல $tதகŋகll
எ_4யவr. ேவைலfl இtதைன கவனm ெகாeR pR மைனI மkகைள
@றn@I.R தjயாக வாkபவr. அnத ஓ.R p./l ெவ"m $tதகŋகcm
பைழய ஓைலகcm, கl ெவ./+ ெபDய $ைகpபடŋகcm
zதkகeணா/கcm வvவாl நா=றµm \ைறn@k ,டnதன.
ஆமாm சாr. உணrc9p zrவமா ேப9f-kேக+. இnத வ-ஷm யா-m
இnத தைலpைப எRt@kகாத ப.சt4ேல நாம ேவ" பlகைலகழகt@
மாணவrகைளt தா+ ேபாy பாrkக|m எ+றாr பழjயpப+
ேயாசைனQட+.
உடl படபடp$ட+, அpப/ ெசாlலாேத பழj. இnத வ-ஷm தா+
எ+gைடய வாkநாllல கைட9 வ-ஷmg ேதாg@. நா+ சாகறt@kdllேள
m களpπறr ஆராyc9fl டாkடr ப.டm வாŋகறைத கeணாலp
பாrkக|m.
ெந,kn@ ேபானாr பழj. க.டாயm ஐயா. உŋகll ஆைசைய எpப/யாவ@
\ைறேவ=> ைவk,ேற+.
எ+ன உதI ேவeRமானாAm எ+,.ேட ேகc. கDகால+ உ+ qட
ப/cச ைபய+ தாேன. அவ+ எ+ன உதIQm பe|வா+. பணm
ேவeRmனா எ+,.ட ேகc. கlrDfl ெசாls ஒp$தl வாŋ,tதேர+.
நmம பlகைலகழகt4=ேக ெப-ைம ேசrkகற Iஷயm இ@. மறn@டாேத.
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இlைல ஐயா. கடn@ பt@ வ-ஷமா நாம ேசகDcச எlலா IஷயtைதQm
இnத வ-ஷm கljfl ஏt4டேற+. க.RைரQm எ_த ஆரmπc9டேற+.
எ_த எ_த உŋகTடm ெகாRkகேற+. mŋகll 4-t4k ெகாRŋகll.
எpப/யாவ@ இnத ஆeR \ைறbkdll நா+ டாkடr ப.டm வாŋ,டேற+.
ஆ. நlல@. m இpபேவ டாkடr தா+. ஆனா இnத தைலpπல தா+ m
டாkடr ப.டm வாŋகgm எ+றாr சn4ரேசகr.
ஆm. எ+" q>I.R Iைட ெப="c ெச+றாr.
த+gடைய d>pேப./l /ெசmபr 31 எ+gடைய மைறb நாll எ+"
எ_4k ெகாeடாr சn4ரேசகr.
க"p$ படர ஆரmπt4-nத@ அவrகll வாkIl.
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4
சŋகr ஏkைமயான dRmபtைத ேசrnதவ+. அவ+ µ@கைல ேசrnத@ அவ+
p./l யா-kdm π/kகIlைல. }k,ரm ப/pைப µ/c9.R ேவைலைய
பா-டா எ+" அவgைடய 1+" அeணgm இரeR அkகாbm அவைன
க/n@k ெகாeடாrகll.
அவ+ p./l ஆராyc9 எ+ற@m உ+ைன ெகாைல பeணpேபாேற+
எ+ப@ ேபால பாrtதாrகll. ஆனாl அவ+ மாதm 600 ~பாy ஊkகt
ெதாைகயாக ,ைடkdm அைத அpப/ேய p.Rkd ெகாRt@IR,ேற+
எ+ற@m சDெய+" ஒt@k ெகாeRI.டாrகll.
அpப m எ+ன ெசலbkd ெசyேவ எ+" dணேசகர+ ேக.டா+. சŋகD+
1tத அeண+.
m அpப/ேய அllT ெகாRkகற மா4D ேபசேற. இtதைன நாll எ+
நeபrகll ெகாRtத πcைசfல தாேன வாழேற+ எ+றா+ சŋகr கா.டமாக.
ஆமா ேவeடாm ேவeடாmg ெசா+னாAm ேக.டாரா அpபா. எனkdm
உனkdm எ+ ெபாe| வயn It4யாசm. கeடப/ ெபt@p ேபா.R
எ+ைன பாt@kேகா+னா. நா+ எ+ dRmபtைத பாrpேபனா இlைல
எனkd அp$றm ெபாறnத அைர டசைனp பாrpேபனா.
சDதா+ IRŋக எ+ற சŋகD+ அel சமாதானpபRtத அnத ேபcn
µ/nத@. உனkd எ+ன @l ேவ|mg ெசாlலpபா நா+ எRt@
ைவk,ேற+ எ+றாll அel.
எ+gடைய க"p$ ச.ைடைய மறkகாமl எRt@ ைவQŋக எ+றா+.
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CHAPTER 5

5
சIதா p./l எnத சமாதானµm ெசlலIlைல. mலேவl வn@ ேப9னாll.
ஒ+"m ேதராமl ேபாகேவ பழjயpப+ வnதாr.
சIதாI+ அeணைன பாrt@, சn@-, m ெசாlற@ சDதா+ பா. அRtத
வ-ஷm கlயாணm பel ைவ சIதாbkd. ஆனா ஒ+g \ைனc9p பா-.
உ+ தŋகc9 இnத ஆராyc9fல ேவைல ெசyதா πரபலமாfRவா. அnத
ெப-ைம நாைளkd அவைன க./kகpேபாறவgkdm தாேன. உனkdm
மாpπllைள பாrpப@ nலபமாfRm இlைலயா.
சாr mŋக ெசாlற@ சD. ஆனா கlயாண வயnல p.ைட I.R தjயா
1g மாசm நாA மாசmg ேபானா ஊr எ+ன ெசாlAm.
தmπ இவŋக அtn ேபேராட நாgm ேபாேற+. கDகால+ சா-m வrறா-.
இவŋக பா@காp$kd நா+ உt4ரவாதm. எ+ன ெசாl•ŋக.
சIதாI+ அpபா, சD சாr. mŋக இvவளb ெசாlறதால நா+
ஒt@kகேற+. ஆனா π+னா/ எnத πரcசைனQm வரkqடா@, எ+றாr
இ-மன@ட+.
சIதா ஹாs+ ஒரt4l எ+ைனpப=>யா ேபn,றாrகll எ+ற மா4D µக
பாவைனQட+ இ-nதாll. mலேவl அவll கா4l – ட+ – எ+றாll
உ=சாகமாக.
கவைலpபடாwŋக சாr. உŋகp ெபாe| பt4ரமா pR வn@ ேச-வா –
எ+" தா+ காpபா=ற µ/யாத ஒ- Iஷயt4=d உt4ரவாதm தn@I.Rc
ெச+றாr.
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சIதா சnேதாஷமாக த+ க"p$ .ராsைய ேத/ எRt@ ntதm ெசyயt
@வŋ,னாll.
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CHAPTER 6

6
mலேவlf+ தnைத உ=சாகமாக, அவ9யm ேபாf.R வாmமா. இ@ உனkd
வாkநாTl ஒ-µைற வ-m வாyp$ எ+றாr. அவ-m 9ல $tதகŋகll எRt@
ைவt@k ெகாeR m தtசா•r சரsவ4 மகாsl இ-n@ உ+ ஆராyc9ைய
ஆரmπkகலாm. அ4lலாம pராெஜk. ம@ைரfl பல $tதகŋகைள
கljfl L+ $tதகமா மாt4f-kகாŋக. நா+ எ+ன பeேற+ உனkd
ஒ- லாpடாp கmp‚.டr வாŋ,tதேர+. எlலா தகவlகைளQm அ4l
ேசகDt@k ெகாeேட வா எ+றாr.
தாŋk‚ டா/ எ+" அைணt@k ெகாeடாll தnைதைய.
அmமாேவா, இெதlலாm ேதைவயா. தjயா ேபாy சாpபாRkd
கƒடpப.Rk,.R எ+றாr.
அmமா இ@ ஒ- Dசrc .Dp இlைல. எ+ைன ெபா-tதவைரkdm
அ.ெவ+cசr /Dp.
எ+ன அ.ெவ+cசேரா. அெத+ன இதவைரkdm யா-m கeRpπ/kகாத
ஒ+ைன m கeRπ/kகp ேபாேற.
அmமா. நா+ கeRπ/kகைல. நா+ nmமா உதIkdtதா+ ேபாேற+.
பழjயpப+ சா-kdtதா+ டாkடr ப.டm ,ைடkdm. ஆனா நாŋக
πெஹc/ பe|m ேபா@ நாŋக இ@ல ேவைல ெசtேசாmg ெசா+னாேல
ம4p$ வ-m.
அpப/ எ+ன எழb ஆராyc9 எ+றாll அவll அmமா.
அmமா, இ@kd க"p$ வரலா"+g ேப-.
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க"p$ வரலாறா, ேபேர நlலாflைல. எ+னாகpேபாdேதா ேபா எ+றாll
சŋகடமாக.
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CHAPTER 7

7
ரdI+ p./Am ரIf+ p./Am அ4கm πரcசைன இ-kகIlைல.
ரdI+ p./l அவgkd 1+" மாதt4=d ேதைவயான உணb வைககைள
எRt@ அRkக ஆரmπt@I.டனr.
பRkைக ேஹாlடாrகll, காmπŋ ெபா-.கll, @l மl, d>p$
$tதகŋகll, Iளkdகll, ம-n@ மாt4ைர, சைமkdm ெபா-.கll எ+"
ஆராyc9kd ெசlAm ேபா@ ேதைவயான Iஷயŋகll எ+" ஒ- ப./யs.R
தn4-nதாr சn4ரேசகr.
எŋெகlலாm ெசlலேவeRm எnத Iஷயŋகll I.Rpேபாf-k,+றன,
யாைர சn4tதாl எ+ன தகவl ,ைடkdm எ+" அைனtைதQm
Iளk,f-nதாr பழjயpபgkd.
இŋக பா-ŋக நமkd இpப ேதைவயான Iஷயŋகll நா+d –
1.

களpπறr ஆ.9kd µ+ ஆ.9 ெசyத@ யா-

2.

எதனால களpπறr ஆ.9 வnத@

3.

எtதைன வ-ஷm இnத ஆ.9 நடnத@

4.

எnத ம+ன+ இnத களpπறr ஆ.9ைய µ/c9 ைவcசா+

அதனால எRtத காDயt4ேலrn@ Iல,pேபாகாம இைதp ப=> ம.Rm
தகவl ேசகDc9,.R வாŋக. mŋக ேபாகற@ πkjkd இlைல. 9+ன
πllைளகll qட இ-kகறதால அவŋகைள அpப/ இpப/+g கவனm 9தராம
பாrt@kக ேவe/ய@ உŋக ெபா"p$.

15

ெவTேய ntதற ேவைல 3 பசŋகckd ெகாRŋக. IR4fl தŋ,
d>pெபRkகற ேவைல $ைகpபடm க.Rைர எ_தற டாkdெமeேடஷ+
ேவைலகைள ெபeகll ெசyய.Rm.
எlலாவ=ைறQm பvயமாக ேக.Rk ெகாeடாr பழjயpப+.
அவDடL-nத P="k கணkகான கா,தŋகைளQm வாŋ,k ெகாeடாr.
கlrDfl இnத ஆராyc9kகாக ஒp$தl வாŋ, அைனb-kdm
மாதாமாதm ~பாy 1250 ,ைடkdமா"m வைகெசyதாr. அவrகll ப/p$
ெகடாமl இ-kக அவrகckd πரtேயக ப„.ைசkdm அgம4 வாŋ,t
தnதாr.
சŋக-kd ஆஹா, 600 ெசாls 1250 ,ைடkdேத எ+" ஒேர சnேதாஷm.
கDகால+ வாகனt@kd வாடைகkd ெகாRkdm காைசQm வாகன
ஓ.Rன-kd ெகாRkdm காைசQm தனkேக ெகாRt@IRm ப/ q>னாr.
பழjயpபgm சDெய+" ெசாlல அவr த+gடைய டா.டா nமா
வாகனtைத எRt@ வn@I.டாr. 45 வயதனாAm கDகால+ பாrkக ேபா…s
அ4காD ேபால dmெம+" இ-nதாr.
கDகாலgm பழjயpபgm இளm πராய நeபrகளாக இ-nதாAm
மாணவrகckd µ+பாக சாr சாr எ+ேற ஒ-வைர ஒ-வr அைழt@k
ெகாeடனr.
ெவllTk ,ழைம இரb 9தmபரt4=d πரயாltதனr. µத+ µதsl
களpπறr ப=>ய க.Rைர எ_4ய தmπராைன ேபாy சn4kகேவeRm எ+"
ப./யsl இ-nத@.
மாணவrகll ஐவ-m π+ேன அமrn@k ெகாllள µ+னாl பழjயpபgm
ஓ.Rனr இ-kைகfl கDகாலgm. வe/f+ ேமl இவrகT+ 1.ைட
µ/cnகll.
வe/fl அமrnத@m அைனவ-kd 20-30 தா.கைள தnதாr
பழjயpப+. இைத எlலா-m ப/ŋக. பt4ரமா ைவc9kdŋக. இ@kd πர4
qட இlைல. mலா, சIதா 9தmபரm ேபான@m mŋக இரeR ேப-m இைத
கmp‚.டDl ப4kக ஆரmπc9Rŋக எ+றாr.
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அைனவ-m வாŋ,k ெகாeடனr. வe/ ெசŋகlப.ைட கடn4-kdm.
9>nகll 9lLஷm ெசyயலாm எ+" \ைனt4-kக µ+னாl இரeR
ெபDnகcm vŋdm பா/lைல. ஏதாவ@ ேபச ேவeRேம எ+பத=காக
சŋகr, இnத களpπறr ஆ.9ையp ப=> ெகாtசm ெசாlA mலா எ+றா+
µ+னாl அமrn4-nத mலேவlைய பாrt@. அவcm 9ரtைதQட+ ேபசt
ெதாடŋ,னாll.
ெத+jn4யாைவ பல ேபr ஆ.9 ெசt9-kகாŋக. ெமா† வாDயாக
மா\லŋகll πDkகpப.ட@ 1956ல தா+. அ@kd µ+னா/ ஆŋ,ேலய
காலt@ல ெம.ராs πர9ெடe‡+g ெத+ மா\லŋகைள ெசா+னாŋக.
பல ம+னrகll, ேபரரசrகll, d" ம+னrகll, \லnவாnதாrகll ஆ.9
ெசt9-kகாŋக. நமkd இ@வைரkdm ,ைடcச தகவl ப/ கRŋேகா+
அpப/ŋகற µதலாm பாe/ய ேபரரசrகTs-n@, பlலவrகll, ேசாழrகll,
ேசரrகll, µகம4யrகll, ம@ைர nlதாjயrகll, Iஜய நகர அரசrகll,
ம@ைர ம="m தtைச நாயkகrகll, ெசt9 நாயkகrகll, ராமநாத$ரm
ேச@ப4கll, தtைச மரா./யrகll, அp$றm nகn4ரm ,ைடkகI-nத
ெகாtசm வ-ஷm µ+$ வைர $@kேகா.ைட ெதாeைடமா+கll எ+" நm
நா.ைடேய க.டm ேபா.R ஆe/-kகாŋக.
nமாr 4வ@ P=றாeRல வடkேகrn@ வnததாக ெசாlலpபRபவrகll
தா+ இnத கllவr அlல@ களπறr. அதாவ@ கllள πறr எ+ப@ தா+
களpπறr ஆ,Rcn. களpπரr அpப/+g qட ெசாlறாŋக. ெபDய ற 9+ன ர
dழpபm இ-kd. பlலவrகll ஆ.9 ஆரmπcச π"d தா+ இnத களpπரr
ஆ.9 µ/t9@. இ@ தLழக வரலா=>l ஒ- க"p$ ேநரm, இ-eட வரலா"
எ+,றாrகll. இ@ தா+ க"p$ வரலா=>+ ஆதாரேம.
களπறrகll ரா.சதrகll. m4 ேநrைம எ+ற வாrtைதகேள அவŋக
அகரா4fl இlைல. ெகாைல, ெகாllைள, க=ப†p$ எ+" அ.ˆ†யŋகll
ெசyதனr. ஒ- ராஜா ஒ- மn4D எ+ெறlலாm இlைல. q.டµm வாcm
இ-nதாl ராஜா தா+. ெகாllைளய/k,ற@m dைககTl மைறn@ ேபாவ@m
wbகTl அnத ேவ.ைடகைள $ைதt@ ைவpப@ எ+" ஒேர qt@ தா+.
இ+ைறய தLk நா./+ உllேளQm கடl πரேதசt4Am \ைறய wbகll
இ-nததா ெசாlறாŋக. அ@ெவlலாm இவŋக க.Rpபா./ல தா+
இ-n@தாm. வ†pப> ெகாllைளயrகll கடl ெகாllைளயrகll எ+ேற
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ெசாlலலாm. இவrகll வடk,s-nேத வnதவrகளா இlைல தLk நா./+
வட $றt4s-n@ வnதவrகளா எ+ப@ ெதTவாக ெதDயIlைல.
இவrகckd 9ல d"m ம+னrகcm உதI ெசt9-kகாŋக. 9ல ேபr
பயt4Am 9ல ேபr அவŋக ெகாRkகற ெபா+gkdm.
மஹாபாரதt@kd πறd ஆரmπcச@தா+ இைத இ-eட காலm
அpப/+g 9ல ேப- ெசாlறாŋக. தLk இலk,யŋகll nமாr 3000 வ-டm
களpπறr காலm இ-kகலாmg ெசாlறாŋக. அ@kகp$றm தா+ ேசர+
ேசாழ+ பாe/ய+ அpப/ŋகற@ இ+ெனா- q=".
ெகாŋd நா.ைட களpπறr ஆeடதாக ெசாlறாŋக. அவŋக
களpπறrனா தLk அlலாத ம=ற ெமா† ேபசறவŋகg d>pπ.R
இ-kகாŋக.
ரd Ldnத ஆrவt@ட+ அ@ சD, எ@kd அnத இ-eட காலtைதp ப=>
நமkd இtதைன ஆrவm. அைதpபt4 ஆராyc9 பeணgm ஏ+ \ைறய ேபr
@/kகgm.
அpபாடா ரd vŋ,./ேயா+g \ைனcேச+ எ+றாll mலா நkகலாக.
சŋக-m, ரIQm ரdI+ ேதாTl சாyn@k ெகாeR ஆrவt@ட+ கைத
ேக.Rk ெகாe/-nதனr.
ரI, π+ }.R வ†யாக சIதாI+ qnதைல νகrn@k ெகாe/-nதா+.
ரd எ@kd இnத ஆராyc9 அpப/+னா, ஆŋ,ேல அரn நm நா./l
இnத மா4D Dசrc பeறவŋகckd ெராm உதI பe|@. அவŋகckd
எ+ன ஆrவm அpப/+னா, களpπறrகll அ>IேலQm 9றn@ Iளŋ,னவŋக.
அவŋக ெகாllைளய/cசைத பல இடŋகTேல ரக9யமா மைறc9
வc9-nதாŋக. அ@ல எvவளb ெசலb பeணாŋக+g யா-kdm ெதDயா@.
எtதைன ,ைடc9@ எtதைன இ+gm மைறt9-kd+g ெதDயா@.
பlலவrகll காலt4ேல ேகாIl க.Rmேபா@ ஒ- 9ல $ைதயl ,ைடc9@.
இ+jkd ேத4fl தLழக ப.ெஜ.ைடேய பeணலாm. ஆனாl அ@bm
களpπறr தா+ ெவcசதா+g ெதDயைல.
அ@ சD ஆŋ,ேலயr தா+ நm நா.ைட இtதைன காலமா ஆeடாŋகேள,
அவŋக காலt4ேல ஏ+ ஆராyc9 பeணைல எ+" ஒ- $t4சாs ேகllI
ேக.டாll சIதா.
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அ@தா+ நா+ ெசா+ேன+ல களpπறrகll பயŋகர $t4சாs+g. அவŋக
க.Rpபா.Rlேல நmம நாR இ-kdm ேபா@ ஒ- அŋdலm Iடாம
ேத/pபாrt@.டாŋக ஆŋ,ேலயrகll. அவŋகளால µ/யைல. அதனாலதா+
ஆராயc9 இ+gm ெதாட-@.
அpப/யா சŋக4. அpப/+னா நmம பழjயpப+ சா-kd இnத ஆராyc9
µ/tச@m டாkடr ப.டtேதாR பல ேகா/ ~பாy ,ைடkdmg ெசாlA.
இlைலயா சாr எ+றா+ சŋகr.
அட பசŋகளா. நா+ டாkடr ப.டt@kகாக ம.Rm Dசrc பelk,.R
இ-kேக+. mŋக பா./ இ@ மா4D $ரT ,ளpπIடாwŋக. அp$றm
$ைதயைல ேதடேறாmg 9jமாIல வரமா4D நmம π+னா/ ஒ- q.டm
வn@Rm. நmம எlேலாைரQm wrt@k க./Rவாŋக.
அவr Iைளயா.டாக ெசா+ன@ \ஜமா,IRm எ+பைத அவr
அ>n4-kகIlைல.
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CHAPTER 8

8
அ4காைலfl வe/ 9தmபரtைத தாe/ ஒ- dk,ராமt4l ெச+"
\+ற@. ேபரா9Dயr தmπரா+ அவrகckகாக ஒ- ,ராம p.ைட ஏ=பாR
ெசy4-nதாr. அவ-ைடய பlயாll அவrகைள தŋக ைவt@I.R dTt@
µ/t@I.R nமாr 11 மlkd வnதாl தmπராைன பாrkகலாm ம4யm
உணb அŋdதா+ எ+" ெசாlsc ெச+றாr.
இரb µ_வ@m உ.காrn@ ெகாeேட வnததாl அைனவ-m
கைளt4-nதனr. தmπரா+ இவrகll காைல 9="e/ µ/t@I.டதாக
\ைனt@I.டாr ேபாAm.
அைனவ-m ,ண=ற/fl dTt@ ம,knதனr. அnத அ4காைல
,ராமpெபா_@ Lகbm ரmLயமாக இ-nத@. மரm ெச/ ெகா/கll, மel+
மணm, dflகT+ qவl, ெதTnத ,ண=" mr எ+" நரகவாkைக
அgபItத வnத நகரவா9கckd அnத dk,ராமm ெசாrkகm ேபாl கா.9
தnத@.
கDகாலgட+ சŋகr ெச+" அைனவ-kdm காைல உணb வாŋdவதாக
µ/வான@. 9தmபரm 11 ,ேலா o.டr vரm. ஆeகcm ெபeகcm
,ைடtத இடt4l ஒ- d./tvkகm ேபாடc ெச+றனr.
சŋகr இரb பழjயpப+ ெகாRtத கா,தŋகைள வ†fl ப/pபத=காக
எRt@k ெகாeடா+. mலாI+ Iளkகŋகckdp πறd \ஜமாகேவ
ஆராyc9fl பŋகா=றேவeRm எ+" எeணm ேமேலாŋ, \+ற@
அவgkd.
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vkகm கeகTl இ-kக ெம@வாக ப/t@k ெகாeேட வnதா+.
கDகால+ ெம@வாக ஓ./c ெச+" நகரt4=d νைழQm µ+ µதsl
கe|kd ெத+ப.ட உணவகt4l வe/ைய \"t4னாr.
9>ய உணவகமாக இ-nதாAm ntதமாக இ-nத@. எ+ன சாpπட•ŋக
எ+" வழkகமாக ேக.dm ேகllI ேக.காமl கDகாலgkdm சŋக-kdm
இரeR த.R இ.sகll ெகாeR ைவt@I.R ஒ- 9>ய கா,தt4l
ெவlலk க./ ஒ+ைறQm இ-வ-kdm ைவt@I.R ேபானாr.
இ@ எ@kd எ+" சŋகr ேக.க, πரசாதm தmπ எ+" உDைமயாளr
ெபDயவr ப4l அTtதாr.
காைல ேவைளfl nடcnட இ.s சாmபாr சாpπ.ட πறd இ-வ-kdm
உfr வnத@ ேபால இ-nத@. இ+gm 9ல பலகாரŋகைள ெசாlsI.R
எRt@k ெகாeR ேபாகேவe/ய உ-pப/கைளQm ெசா+னாr கDகால+.
சŋகr Iடாமl ப/t@k ெகாe/-nதா+.
சாpπ.R µ/t@I.R காπ எ+" ெசா+னாrகll. ச.ெட+" ஒபkகtைத பாrtத சŋகr அ4rnதா+.
வாŋக கDகால+ சாr நாம அவசரமா ேபாகgm. பழj சாr ,.ேட இnத
Iஷயtைத ெசாlலgm எ+றா+ பத.டமாக.
இ-pபா காπ வ-@ d/c9.R ேபாகலாேம எ+றாr இ.s ேதாynத
-9யான சாmபாைர d/t@k ெகாeேட.
இlைல சாr. நாம உடன/யா ேபாகgm வாŋக எ+றா+.
காπ ேவeடாm எ+" ெசாlsI.R அŋேக உeடத=dm எRt@
ெசlலேவe/ய ெபா.டலŋகckdm காn ெகாRt@I.R வe/ைய
எRtதாr கDகால+.
வe/ 9>@ vரm ெச+ற@m அpப/ எ+னpபா ப/cேச இnத
பkகŋகTேல எ+" ேக.டாr கDகால+.
சாr. ஒ- ெபDய @ேராகm நடn4-kd சாr. இைத பழjயpப+ சாr
,.ேட க.டாயm ெசாlsயாகgm எ+" ெசாlsk ெகாeேட த+jடm
இ-nத ஒ- பkகtைத அவDடm கா./னா+.

21

அட இ@ ெராmப அ\யாயமா இ-kேக எ+ற அவr, அnத
டாƒேபாr/s-n@ அnத டாrc ைல. எேட+ எ+றாr.
இpப எ@kd சாr டாrc ைல. எ+றா+ சŋகr பத=றt@ட+.
அ@வா இnத ,ய-kd Šேழ ைவkகgm. எேட+ எ+றாr அவசரமாக.
டாƒ ேபாrைட 4றn@ அnத ெபDய ைகpπ/ ெகாeட டாrc ைல.ைட
எRt@ தnதா+ கDகாலjடm.
அவr த+ இட@ ைகயாl அைத வாŋ,k ெகாeR, தmπ m அ4கm
ெதDt9k ,.ேட எ+" ெசாlsk ெகாeேட அவ+ தைலfl ஓŋ,
அ/tதாr.
அவr அ/kக வ-வைத உணrnத அவ+ சாr எ+ன ெசyய•ŋக......... எ+"
ெசாls µ/pபத=dll நc-ெச+" அவ+ தைலfl அnத s‹l தைல
இறŋ,ய@. பலr தைலfgll ேமளkகcேசD வா9pப@ ேபாl இ-nத@.
அpப/ேய சDnதா+. அவ+ µ_வ@m \ைனb இழpபத=dll இ+ெனா- நc
தைலfl இறŋ,யைத உணrnதா+. க"p$ வரலா" த+ µதl பsைய
வாŋ,I.ட@. மயŋ,யவ+ πறd எ_n4Dkகேவ இlைல.
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CHAPTER 9

9
கDகால+ வn@ வe/ைய அnத ,ராம p./+ µ+ \"t4னாr. ரd
ெவTேய வn@ ெபா.டலŋகைள ைகfl வாŋ,யப/ேய சŋகr எŋக சாr
எ+" ேக.டா+.
அவனாpபா அவ+ ,ராமt@ ெவTfேல இறŋ,.டா+. வயl வரp$ல
நடn@ வர ஆைச+g ெசா+னா+. வn@Rவா+. mŋக எlலா-m சாpπRŋக
எ+றாr.
அைனவ-m 9தmபரt4+ -9யான உணைவ உeR ம,knதனr.
அைனவ-m தmπராைன காண தயார,னr.
பழjயpப+ வn@, எŋகpபா இnத சŋக-. தmπரா+ ஐயாைவ பாrkக
ேநரமாd@lல எ+றாr சsp$ட+.
அவ+ வர.Rm சாr. நாம ேபாகலாm எ+" mலேவl ெசா+னாll. இெபeகcm ெசாls ைவtதாl ேபால பcைச $டைவ க./f-nதாrகll. mலா
த+ தnைத வாŋ,t தnத $4ய ம/kகljைய தாŋ, வnதாll. ரIQm
ரdbm ெவllைள ச.ைட ெவllைள ேவ./ அln@ ,ராம மணt@ட+
ஒ+>f-nதனr.
தmπராgkd 52 வய@ இ-kdm. ஒlsயான ேதகm. கeணா/
ேபா./-nதாr. ெவ"m மாrp$ட+ அமrn4-nதாr. ெந=>fl ெபDய
ப.ைட. அவ-ைடய pR பைழய pடாக இ-nதாAm அழகாக இ-nத@.
வாŋக வாŋக எ+" வரேவ=றாr. djn@ வாŋக. இ@ பைழய காலt@ pR
எ+றாr.
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அைனவைரQm பாfl உ.கார ைவt@ I.R தாgm தைரfl அமrnதாr.
ெபDய தாkவாரm. வானt4s-n@ ŒDய+ ேநராக p./l வ-ைக. கmπf+
வ†ேய அழகான ேகாRகT+ \ழl ேகாலŋகll.
ேசாபா இ-nதாAm ஆற அமர உ.காரgmனா அ@ பாy தா+, இlைலயா
எ+றாr.
இ- இைளஞrகcm ெநTnதனr.
அைனவைரQm அ>µகpபRt4I.R பழjயpப+ ேப9னாr. ஐயா,
சn4ரேசகr ஐயா தா+ உŋகைள பாrt@ வரc ெசா+னாr. mŋக தா+
களpπறr ஆ.9ையp ப=> ஆராyc9 ஆரmπc9.R பா4fேல
\"t4.‹ŋக. ெராmப வ-ஷt@kd µ+னா/ேய mŋகll அnத µய=9
எRtwŋக. உŋகளால உதவ µ/Qmg ெசா+னா-.
I.டtைத 9ல \Lடŋகll பாrt@I.R, mŋக இtதைன vரm எ+ைன
பாrkக வnத@kd ெராmப ந+>. எ+னால உŋகckd உதIயாக இ-kக
µ/யமா+g சnேதகமாக இ-kd. ஏ+னா நா+ ஆரmபt4ேலேய
\"t4.ேட+. ஒ- nவாரsயமான Iஷயm எ+ன+னா, எ+ைன இnத
தைலpπேல ஆராyc9 ெசyய ேவeடாm எ+" ெசா+னேத சn4ரேசகr
சாrதா+.
அpப/யா எ+" ஒேர ேநரt4l ஆcசrயt@ட+ ேக.டனr அைனவ-m.
ஆமா. ஒ- பt@-இ-ப@ பkகm எ_4.R அpப எ+gைடய லkசரரா
இ-nத சn4ரேசகr சாr ,.ட ேபாy கா./ேன+. பlலவrகll எpப ஆ.9
ெசtசாŋக, நாயkகr ஆ.9 காலm எ@+g 2-3 ேகllIகll ேக.டாr.
எனkd ப4l ெதDயைல. ஒ_ŋகா $tதகt4ல இ-kகற Iஷயtைத µதlல
ப/, அp$றm ெபDய ஆராyc9 பeணலாmg 4./ அgpπc9.டா-. அவஒ- பrெப•js.. அவ- எnத ஒ- பாடm நடt4னாAm ைகfல $tதகm
ைவc9,.ட@ இlைல. ேத4கll அவ-kd அt@pப/. அ+jkd அவ4./ன@ மனnkd கƒடமாக இ-nதாAm நா+ சD+g வn@.ேட+.
அp$றm அnத உtேவகm இlைல. நா+ எ_4ன@ qட அவr,.ேடேய
I.R.R வn4.ேட+. காேலj µ/tச@m அவேர qpπ.R நா+ எ_4ன
க.Rைர 4-pπ ெகாRt@.R, இjேம µ@கைல பeணpேபாேற,
அ@kகp$றm இnத தைலp$ல ஆராyc9 ெசy அpப/+g ெசாls
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அgpπனா-. ஆனா அேத கlrDfl µ@கைல பelனாAm அp$றm
அnத தைலpைப ெதாடரgmg ேதாணேவ இlைல.
அவr ேப9 µ/t@ I.R கeணா/ைய கழ=>னாr. πறd I.டtைத
பாrtதாr. πறd ஒ- ெப-1cn I.டாr.
ரdIgll ஒ- 9றnத கைலஞ+ இ-nதா+. ஓIய+. அவrகll ேப9k
ெகாe/-kdm ேநரt4l அnத ,ராம p.ைட த+ ைகேய./l அழகாக
வைரn4-nதா+.
அைதpபாrtத தmπரா+, அடேட, தmπ, கா.Rŋக. எ+ன அழகா
வைரt9-kŠŋக. நாgm உŋகைள மா4D தா+, பாrtதைத பாrtத
மா4Dேய வைரt9Rேவ+. உŋக ேப- எ+ன ெசா+•ŋக.
ரd சாr எ+றா+.
ரd. உŋகckd எ+னால எ+ன ெகாRkக µ/Qmg ேயா9cேச+.
உŋகckd 9ல Iஷயm ெகாRkக µ/Qm. இ-ŋக எ+" ெசாlsI.R
உllேள ெச+றாr.
ஒ- ெபDய தகரpெப./ைய ெகாeR வn@ அவrகll µ+ ைவtதாr. அைத
4றn@ n-./ ைவt4-nத ஒ- படtைத எRtதாr. அைத πDt@ Šேழ
ைவtதாr.
தmπ, இைத நlலா பா-ŋக. இ@ நர9mம வrம பlலவ+ காலt@
கlெவ.R. இைத நா+ ஒ- ைலpரDfl பாrtேத+. உடேன
வைரt9.ேட+. இ@ல எ+ன எ_4f-kd+னா களpπறr P" ேபைர
ெவ+ற பlலவ+ வ† வnேதாேன எ+" நர9mமவrமைன $கழn@
பா/f-k,றாr ஒ- $லவr. nமாr ஆfரm Plகll ேத/னாtதா+ களpπறr
பt4 ஒ- வD ,ைடkdm. ஆனாl அ4rƒடவசமாக எனkd இ@ µதl
வாரt4ேலேய ,ைடc9Rt@. இ@ யா-kdm ெதDயா@. Dசrc ெதாடrnதா
பாrt@kகலாmg I.R.ேட+. ஆனா, உடl நலm சDflலாததால
ேவைலைய I.R.R ெசாnத ஊரான இnத ,ராமt4ேல வn@
ெச./லாf.ேட+.
அைனவ-m Ldnத ஆcசrயtேதாR பாrtதனr. ரd உடேன அைத
πர4ெயRkக ஆரmπt@I.டா+.
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அவr இ+gm 9ல கா,தŋகைள எRt@ பழjயpபjடm ெகாRtதாr.
அைத பvயமாக வாŋ,k ெகாeட அவr அைத எRt@p பாrtதாr. nமாr 1520 பkகŋகll இ-kdm. அைத வாŋ, கeகைள ஓட I.டவ-kd கeகll
ெவctத@. படபடpபாக இ-nத@.
எனkd எ+ன ேதாg@+னா இ@kd ேமல எ+,.ட எnத தகவAm
உŋகckd ,ைடkகா@. அதனால mŋகேள ேமேல µய=9 ெசyQŋக. எ+
ஆ9கll எ+றாr.
சIதா அைம4யாக இ-nதவll ம"ப/Qm ஒ- $t4சாstதனமான ேகllI
ேக.டாll. சாr, உŋகckd எதனால இnத தைலpπல ஆrவm வnத@.
ஆ........ŋ, நாgm எ+ நeபgm கைத கIைதகll எ_@ேவாm. அவ+ ேபஞானπரகாசm. ஒ- நாll எேதா ேபcச வாk,ேல எm ஏkd அp$றm Dசrc
பeணgm அpப/ பeணா தLk நாR சmபnதpப.ட தைலpπl தா+
ஆராyc9 பeணgmg ேப9k,.ேடாm. தLழக வரலா"ல dழpபமா
இ-kகற ஒ- தைலp$ களpπறr ஆ.9kகாலm தா+. 9லr அவŋக 3000
ஆeRகll ஆ.9 ெசtசாŋக+g ெசாlறாŋக. 9லr 300 அpப/ŋகறாŋக.
அதனால இnத தைலpπல ஆrவமாேனாm. ஆ. ஒ+g ெசாlல மறn4.ேட+.
அவ+ µ@கைல µ/cசpπ+gm அnத தைலpπல தா+ ஆராyc9
பelk,.R இ-nதா+g ெசா+னாŋக. எனkd ெதாடr$ I.Rp ேபாcn.
சாr. நlல ேச4 ெசா+•ŋக. ெசாlAŋக அவ- எŋ,-k,றாr.
அவ+ தtசா•r தLk பlகைலகழகt4ல ேவைல ெசtசதா ேகllI. ேமல
ெதாடr$ இlைல.
ெராmப ந+> சாr. உŋகேளாட இnத Pைல π/c9 நாŋக ேமேல ெதாடர
µய=9 பeேறாm எ+" அைனவ-m ந+> ெதDItதனr.
அவ-ைடய மைனI அத=dll சாpபாR ஏ=பாR ெசy4-nதாr.
எŋகpபா இnத சŋகr. 9+னp பசŋகைள இnத மா4D µk,யமான
ேவைலkெகlலாm அைழc9,.R வnத@ எ+ தp$ எ+றாr பழjயpப+
ேகாபமாக.
நeபrகll dழpபt@ட+ கDகாலைனp பாrt@ எŋேக சாr
இறk,I.‹ŋக எ+றனr.
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இnத ஊr எlைலfl தாmபா. ஏேதா வயl ெவT ேபாேற+g ெசா+னா+.
ஆைள காேணாேம.
சD mŋக சாpπRŋக. அnத தmπ வnதா தjயா பDமா>kகலாm எ+றாr
தmπரா+ I-nேதாmபAட+.
அைனவ-m உeR ம,knதனr. தாமைர இைலfl ேசா"m சாmபா-m
nடcnட அpபளµm உeட πறd வாைழpபழµm ஒ- It4யாசமான
உணrைவ ெகாRtத@.
சாpπ.R µ/tத ரI, சாr ெகாtசm ைசk,ll தr•ŋகளா, இவ+ எŋேக
ேபானா+g பாrt4.R வn4டேற+ எ+றா+.
அவ-m, தாராளமா எRt@.R ேபாpபா. நா+ ேவணா பcைசமைலய qட
அgpபேற+ எ+" ெசாls வe/ சாI தn@ த+ பlயாைளQm qட
அgpπ ைவtதாr.
ஊr எlைலfl வe/ைய \"t4 I.R அ-,s-nத வயl ெவTfl
நடkகt ெதாடŋ,னr இ-வ-m. அvவேபா@ சŋகr எ+" dரl ெகாRt@k
ெகாe/-nத ரI அnத கா.9ைய பாrtத@m ச.ெட+" உைறn@
\+றா+.
பm$ ெச.Rkd அ-,l சŋகD+ உடl L+சாரt4l அ/ப.R க-,
\+>-nத@. ேபcசைடt@ \+றா+. சŋகD+ உடl கDக.ைட ேபால
க"pபாக இ-nத@.
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ேபா…nkd ெசாls அgpπ 1+" மl ேநரt4=d πறd வnத@. ரI யா-m
சŋகr p./l ெசாlல ேவeடாm எ+"m உடைல எRt@k ெகாeR
ஊ-kd ெச+ற πறேக தகவl ெசாlலலாm எ+" ெசாlsI.டா+.
ேபா…nm πேரத பDேசாதைன நடt4 தகவைல ெச+ைனfl
ெதDIpபதாக q>னr. அைனவ-m அவ+ பm$ ெச./l dTkக
µய+>-kகலாm எ+"m அதனாl L+சாரm பாyn@ இறn4-kகலாm
எ+"m µதl ேசாதைனfl µ/bkd வn4-nதனr. அதனாl அ4க
Iசாரைன எ@bm நடkகIlைல.
அைனவ-m ெச+ைனkd 4-mπனr. சŋகD+ p./l ேசாகm Œknத@.
இ-kdm ேபா@ ெவ./யாக இ-kdm ஒ-வ+ இறnத πறd எtதைன ேபைர
ேசாகt4l ஆktத µ/Qm எ+" அ+" பாrkக µ/nத@. அவgைடய
அeண+ dழnைதQm அelQm தா+ அ4கm அ_த@.
9ல நா.கckd πறd அவrகT+ ஆராyc9 பயணm oeRm
ெதாடrnத@. ேசாகt4l இ-nதாAm எnத ேவைலQm யா-kகாகbm
\=ப4lைலேய. தtைச ேநாk, வe/ பயltத@.
சŋகD+ அகால மரண qt4னாl யாைரQm சn4kகாமl தtைச வn@
ேசrnதனr. ேநராக தLk பlகைல கழகt4=d வnத ேசrnதனr.
ஞானpπரகாசm த+gைடய அைறfl இ-nதாr. தŋகைள
அ>µகpபRt4k ெகாeR கDகாலgm பழjயpபgm அமrnதனr.
மாணவrகll வணkகm ெதDIt@I.R ஓரமாக \+றனr.
ஞானpπரகாசm ெசா+ன தகவlகll இ+gm πரmLpைப ஊ./ய@.
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ஆமாm. தmπராgm நாgm ஒ+னாtதா+ ஆரmπcேசாm. அவgkd ஆrவm
ேபாfRt@. நா+ இ+gm இரeR வ-ஷm ெதாடrnேத+. ஆனா ஒஅ4rc9யான Iஷயm நடnத@. அ@kகp$றm நாேன அைத ைகIட
ேவe/யதா ேபாfRt@.
எ+ன எ+" அைனவ-m ஆcசrயt@ட+ ேக.டனr.
mŋக ெசா+னா ஆcசrயpபRpŋக. 9jமாIல வ-,ற மா4D எ+ைன
நாA ேப- அ/c9 @ைவc9.டாŋக. எ+ன ஏ@+g ேக.க Iடைல. நlலா
அ/c9.ட πறd எ+னடா மf.... களpπறr ஆராyc9. மவேன இnத
ஆராyc9flலாm Iடைல+னா உடm$ல ஒ- எAm$ qட இ-kகா@+g.
இnத ஆராyc9kdm இnத அ/kdm எனkd ஒ- சmபnதµm $Dயைல.
p.Rkd வnத எ+ைன காயtேதாட ேபா.R.R p./s-nத ஆராyc9
க.Rைரகll எlலாm எRt@.R ேபாf.டாŋக.
எ+ன ஐயா ெசாl•ŋக. எ@kகாக யாr உŋகைள அ.டாk பeணgm
எ+" ரd ேக.டா+.
அதாmபா எனkdm $Dயைல. நா+ எ+ன வ-மான வD அ4காDயா இlைல
நகரா.9 ஆ•ஸரா.
mŋக ெசாlற@ ெராmப ஆcசrயமாbm அ4rc9யாbm இ-kd. அpப உŋக
,.ட எnத தகவAm இlைலயா ஆதŋகt@ட+ ேக.டாll mலா.
ச=" ேநரm அைம4யாக இ-n@I.R πறd ெசா+னாr. இŋகpபா-mமா
mŋகll எlலா-m இnத தைலpπல ெராmப ஆrவமா இ-kŠŋக. இ@ நடn@
ஒ- 30 வ-ஷm இ-kdm. அதனால யாராைலQm எனkd πரcசைன
வரா@+g \ைனk,ேற+. ஆனா அnத சmபவt4=d πறd எனkd இைத
பt4 ேப9னாேல பயமா இ-kd.
அnத அைறfl ஒ- மயான அைம4 \லIய@.
πறd அவேர ேப9னாr. எ+gைடய காதs மாலா+g ஒ- ெபாe|.
p./ல ேப9டாwŋகpபா. எனkd அnத ெபாeேணாட கlயாணm ஆகைல.
அவேளாட ைகெய_t@ ெராmப அழகாக இ-kdm. அவ 4னµm நா+ எ_4ன
d>p$கைள அழகா πர4ெயRpபா. அவ,.ட அ4rƒடவசமா இnத ஆராyc9
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பt4 எlலாm இ-kd πர4யா. எ+gைடய மtத ஆராyc9ெயlலாm அnத
ஆcŋக எRt@.R ேபாf.டாŋக. எ+ைன ஆsபt4Dfl வn@ பாt4.R
அவ,.ட இ-nத πர4ைய ெகாRt4.R ேபானா. நா+ யாr,.ேடQm
எ@kகாக அ/ப.ட@+g ெசாlலைல. நா+ அைத பt4ரமா
ைவc9-kேக+.
அவrகcைடய கeகll IDnதன. ேமAm அவr ேபச காt4-nதனr.
சD.mŋக ஊr nt4p பாrt4.R வாŋக. சாயŋகாலm கlrD µ/tச@m
நா+ உŋகckd அnத ெதாdpைப தrேற+ எ+றாr.
அைனவ-m ந+> q> உ=சாகமாக Iைட ெப="c ெச+றனr. πறd
அைனவ-m தtைச ெபDய ேகாIைல n=>p பாrt@I.R pரwsவர பவjl
ந+றாக ெவ./னr.
மாைலfl மŋகளா$ரm காெலjfl இ-nத அவr p.Rkd அைழt@c
ெச+றாr ஞானpரகாசm. π+னாl இ-nத அைறfl Lகbm ரக9யமாy
ைவt4-nத பைழய கா,தŋகைள எRt@t தnதாr. அைத Lகbm
பரவசt@ட+ வாŋ,k ெகாeடாll சIதா. அவrகckd ேமAm ஒ- ப/
µ+ேன>ய@ ேபால ஒ- ம,kc9. இைத அnத ேஜா/ கDய கeகll
ெவ"p$ட+ பாrt@k ெகாe/-nதன.
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தtைசfl ஒ- IR4fl அைறெயRtதனr.
இரb உணbkd ேசrnத அைனவ-m களpπறr ப=>ேய ேப9k
ெகாe/-nதனr.
ேடy ரI களpπறr P" ேபைர ெவ+ற பlலவ+ வ† வnேதாேன
அpப/+னா ெமாtதm 100 ேபr இ-nதாŋக அpப/tதாேன அrtதm
எ+றா+ ஏேதா கeRπ/tத மா4D ரd.
இlைல ரI, இைத பல வ†கTl பாrkகgm.
1. P" ேபைர ெவ+ற .........கIஞrகll பாRm ேபா@ P" யாைனகைள
ெகா+ற, P" $sகைள அடk,ய அpப/+g ெசாlAவாŋக. ஆனா P"
இŋக எelkைகf+g எRt@kக qடா@. P" இŋக பல அpப/+g
அrtதm.
2. P" ேபைர ெவ+ற ...........ஆக P" களpπறrகைள
ெவ+>-k,றா+ பlலவ+ ஒ-tத+. ஆனா P" ேப- தா+ இ-nதாŋக+g
அrtதm இlைல. அ@மா4D P" ேபrதா+ இ-nதாŋக+னா, அைனt@
களpπறைரQm ெவ+ற அpப/+g பா/f-pபாŋக.
எ+" q>னாr பழjயpப+.
ஆனா ஒ- dழpபமான Iஷயm ரI. சD நா+ அைதpபt4 அp$றமா
ேபசேற+. அRt@ எ+ன பeணலாmg உŋகll க-tைத ெசாlAŋக
எ+றாr.
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இ+gm இரeR நாll இŋேக இ-n@ µ/b ெசt9,.R அp$றமா
,ளmபலாm எ+றாr கDகால+.
எனkdm அ@ தா+ சD+g ேதா|@ எ+றா+ ரd.
அ@kd µ+னா/ நmLடm உllள தகவlகைள எlலாm ப/kகgm
ெமாதlல எ+றாll mலேவl.
ஆமாm, அ@ தா+ நமkd ேமேல எ+ன பeணலாmற kளாD./
ெகாRkdm எ+றாll சIதா. mலா உ+ லாpடாpைப எ+,.ேட ெகாR.
இ+jk, ராt4D உ.காrn@ நா+ ஞானpரகாசm சாr ெகாRtத
எlலாtைதQm எ+டr பelடேற+ எ+றாll.
அைனவ-m உeRI.R அவrகcைடய அைறkd ெச+றனr.
nமாr 11 மl அளIl சIதாI+ கதb த.டpப.ட@. யாெர+" பாrtத
அவll, கDகால+ \+>-pபைத கeடாll. எ+ன சாr இnத ேநரt4ல
எ+றாll.
உllேள வரலாமா எ+றாr அவr.
வாŋக எ+" தயkகt@ட+ ெசா+னாll.
அவr உllேள வn@ அமrn@k ெகாeடாr.
எ+ன சாr ஒேர பத.டமாக இ-kŠŋக.
ஆமாm மா. சŋகr ெசtத4ேலrn@ எனkd ஒ- மா4Dயா இ-kd.
இ+jkd எ+ மைனI ெசtத நாll. அதனால ஒேர @kகமாக இ-kd.
ெகாtச ேநரm உ+,.ட ேப9.R ேபாக.Rமா எ+றாr ெகtசலாக.
சD சாr. இnதாŋக எ+" pளாs,l இ-nத காπைய ஒ- டmளDl
ேபா.R ெகாRtதாll.
அவr ெம@வாக அைத d/tதாr.
இ+gm vŋகைலயா சIதா எ+றாr.
vŋகgm சாr. இ+jkd ,ைடcச தகவlகைள கmpQ.டைரs
பel,.R இ-kேக+.
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ேவeடாm மா இnத ஆராyc9. பழjயpப+ நlலவ- இlைல. உŋகைள
நlலா உபேயாகpபRt4k,றா-. அவ-kd தா+ ேப- ,ைடkகp ேபாd@.
உŋகckd ஒ+gm ,ைடkகா@ எ+றாr.
பரவாflைல சாr. நாŋக ஒ- அgபவt@kகாகtதா+ வn4-kேகாm
எ+றாll சIதா Lகbm அடkகமாy.
அpப கlயாணt4=d அp$றm ,ைடk,ற அgபவtைத இ+jkd
அgபIkகலாமா எ+றாr ஒ- மா4D பாrைவQட+.
எ+ன சாr இ@ மா4D ேபச•ŋக. mŋக ெமாதlல ெவTேய ேபாŋக
எ+றாll கா.டமாக.
வா, வா எ+" ெசாlsk ெகாeேட ச.ெட+" அவைள க./யைணtதாr.
அவll உத>னாll. அவைள லாவகமாக vk, க./sl எ>nதாr. அவ-m
க./sl d4tதாr. அவll உ-eR $ரeR ஓட µய=9kக கelைமkdm
ேநரt4l அவll ேமைச ேமs-nத ஞானpரகாசm ெகாRtத கா,தŋகைள
பjயgkdll ஒTt@ ைவt@ அவr ெகாeR வnத கா,தŋகைள அேத
இடt4l ைவtதாr.
அவll ஓ/ கதI+ பkகm ெசlல µயல, அவll ச="m எ4rபாrkகாத
வeணm அவll காsl ெநRtசாe,ைடயாக I_nதாr.
எ+ைன ம+jc9R சIதா. ச.ெட+" எ+ 1ைள πச,Rt@. எ+ மைனI
ெசtத πறd ஒ- ெபeைண இtதைன ,.ட இpபtதா+ பாrk,ேற+. உ+
அழdல எ+ கe மயŋ,Rt@. எ+ைன ம+jc9R. நா+ உ+ைன ஒ+gm
பeணாம ேபாfடேற+. m யாr,.ேடQm ெசாlsடாேத எ+" $லmπனாr.
அவll அ4rc9Qட+ கதைவ 4றn@Iட அவr Iைரn@ ெவTேய
ெச+றாr.
அ4rc9 dைறயாமl அவll பRkைகfl வn@ அமrnதாll.
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ம"நாll காைல 9="e/fl சn4tதனr அைனவ-m. கDகாலgm
சIதாbm ெமௗனமாக இ-kக, அைனவ-m கைதயளt@k ெகாe/-nதனr.
பழjயpப+ சIதாைவp பாrt@ ஞானpரகாசm சாr ெகாRtத
பkகŋகைளெயlலாm கmp‚.டDl ஏt4./யா எ+றாr.
இlைல சாr. ேநt@ உடm$ சDflைல எ+றாll.
பரவாflைல இ+jkd பe|.
சாr மாt4ைர வாŋகgm. நாgm ரIQm ேபாf.R வர.Rமா.
அவ-kd இவrகll நRIl நடkdm காதl கைத ெதDQm. எ@bm
தp$தeடா நடkகkqடா@ எ+ப4l கவனமாக இ-nதாr.
சD. ஆனாl 30 \Lடt@kdllேள 4-mπ வரgm. $DQதா எ+றாr
ரIையp பாrt@ ச=" கe/p$ட+ அேத சமயt4l அவைனp பாrt@
கeண/tதp ப/ேய.
இlைல சாr. க.டாயm அைரமlfl வn@டேறாm எ+றா+ ரI.
நா+ வர.Rமா எ+றாr கDகால+.
ேவeடாm நாŋக ஆ.ேடால ேபாேறாm எ+" கா.டமாக ெசாlsI.R
,ளmπனாll சIதா.
ஆ.ேடா தtைச ேப-n@ \ைலயt4=d அ-,l இ-nத ம-n@k
கைடkd வn@ \+ற@.
ரI, எனkd ம-n@ ேவeடாm. உ+ேனாட ேபசtதா+ ெவTேய வரc
ெசா+ேன+ எ+றாll சIதா அவசரமாக.
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எ+ன Iஷயm ெசாlA.
ரI, ேநt@ கDகால+ எ+ன ெசtசா- ெதDQமா எ+" ெதாடŋ,
அைனtைதQm q>னாll.
எ+ன. கDகால+ சாரா. நmபேவ µ/யைலேய. இpபேவ பழjயpப+
சாr,.ேட ெசாlலலாm எ+றா+ ேகாபமாக.
இ-. இ+ெனா- அ4rc9யான Iஷயm ெசாlேற+.
எ+ன எ+றா+ ரI dழpபt@ட+.
ேநt@ ஞானpரகாசm சாr ெகாRtத க.Rைர வாrtைதkd வாrtைத
மfைல }j ேவŋகடசாL எ_4ய களpπறr ஆ.9fl தLழகm அpப/ŋகற
$tதகm.
எ+ன.
ஆமாm. ஞானpரகாசtைத பாrt@ மfைல }j காpπய/cசாரா இlைல
மfைல }jைய பாrt@ ஞானpரகாசm காpπய/cசாரா.
ேச. ேச. மfைல }jைய பt4 எனkd ெதDQm. அவ-ைடய பல
க.Rைரகைள நா+ ப/c9-kேக+. இnத dழpபm wரgmனா
ஞானpராகசt4=d ேபா+ ேபாRேவாm எ+ற அவைள இ_t@k ெகாeR
பkகt4l இ-nத ெதாைலேப9 qடt4=d ெச+றா+.
இ-வ-m ஒ- அைறkdll νைழn@k ெகாeR இ-வ-m ேக.ப@ேபால
ெதாைலேப9ைய ைவt@k ெகாeR அவ-ைடய எeைண nழ=> சIதாைவ
ேபசc ெசா+னா+.
சாr வணkகm. நா+ சIதா ேபசேற+.
ெசாlAmமா உ+,.ேடrn@ காl வ-mg நா+ எ4rபாrேத+.
சாr. தpபா எRt@k qடா@. mŋகll ெகாRtத க.Rைர வDkd வDkd
மfைல }j எ_4ன $tதகt4ல வn4-kd.
எ+ன ெசாlேற. மfைல }j ேவŋகடசாL எ_4ன களpπறr ஆ.9fl
தLழகm அpப/ŋகற $tதகtைத பt4யா ெசாlேற.
ஆமாm சாr.
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இ-kகாேத. நா+ உ+,.ேட ெகாRtத@ எ+gைடய
கmபராமாயணtேதாட உைரநைடயாcேச எ+" ெசாls ெபDதாக 9Dtதாr.
எ+ன சாr ெசாl•ŋக.
ஆமாmமா. உŋக q.டt4ேல ஒ- ஐnதாm பைட இ-kகா+. அவ+,.ட
எ+ க.Rைர மா.டkqடா@+g தா+ நா+ கmபராமாயணtைத எRt@
ெகாRtேத+.
ஆனா அவ+ எ+னடா+னா கmபராமாயணtைத எRt@.R மfைல
}jேயாட $tதகtைத ெவc9.டா+. ஹா ஹா எ+றாr கTp$ட+.
சாr எனkd ஒ+"m $Dயைல.
பரவாflைலmமா. நா+ ெசாlறைத நlலா ேக.Rkக. யா-kdm
ெதDயாம இ+gm 15 \Lஷt4ல m ெபDய ேகாIAkd வn@ ேச-. வடkd
1ைலfl நா+ இ-pேப+. எ+,.ேடrn@ m ஒD“னl வாŋ,.Rp ேபா.
ஆனால ஒ+g இ@bm ெதாைலt9.டா எ+னால ஒ+gm பeணµ/யா@.
எ+,.ட \ைறய காpπ இ-kd. ஆனா எ+ேனாட உf-kdm உ+ேனாட
உf-kdm ஆபt@.
சD சாr. நா+ ஜாk,ரைதயா இ-kேக+.
ேபாைன ைவt@I.R இ-வ-m 4-4-ெவ+" µ†tதாrகll. ஆராyc9
எgm ேபDl காதl ேஜா/யாக ஊைர n=ற \ைனtதவrகckd சŋகD+
மரணm, ஞானpராகசm 30 வ-டŋகckd µ+ வாŋ,ய அ/கll, இpேபா@
கDகாலj+ நடtைத, காணாl ேபான கmபராமாயணt4+ உைரநைட எ+"
•/ைக அ4கDt@k ெகாeேட ேபான@.
சI, நா+ ெசாlேற+ ேநt@ நடnத πரcசைனkd நRIல கDகால+ தா+
ேபpபrைஸ மாt4f-kகgm. ஞானpரகாசm ெசா+ன ஐnதாm பைட
இவ-தா+. இவைரp பt4 உடேன பழjயpப+ சா-kdm சn4ரேசகr
சா-kdm ெசாlலgm எ+றா+ ரI.
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சாr உŋக,.ட ஒ+g ேக.கgm எ+றா+ ரd பழjயpபj+ அைறkd
வn@.
உ.கா- ரd. ெசாlA எ+றாr.
சாr, n=" µ="m பாrtதI.R ெதாடrnதா+. சாr, அ+jkd தmπரா+
,.ேடrn@ அவr எ_4ன க.Rைர வாŋ, ப/cச உŋகேளாட µகm இ",
ேபாfRtேத எ@kd.
ஹா ஹா, ஐn@ 9+ன பசŋகைள qட அைழc9,.R வn4-kேக+g
\ைனcேச+. ஆனா mŋகll எlலா-ேம $t4சாs பசŋகtதா+. ஒஓIயgkd கவjtதl தா+ ஆQதm. அnத 4றைம உ+,.R இ-kd.
தாŋகs சாr. ஆனா................
ெசாlேற+ ரd எ+" I.R அைம4யானாr.
அைறkdll உலIனாr. πறd ஏேதா உ"4 ெசy@k ெகாllவ@ ேபால
அைறf+ கதைவ 4றn@ 1/னாr.
ரd, தmπரா+ எ_4ய µதl 20 பkகŋகll அpப/ேய எŋேகேயா ப/cச
மா4D இ-n@cn. அதனால தா+ அ4rc9 ஆf.ேட+. ஆனா சŋகேராட
πரcசைனெயlலாm µ/n@ தtசா•r வnத πறd தா+ எனkd எŋேக
ப/cேச+g ஞாபகm வnத@.
எŋேக சாr எ+றா+ ஆrவமாக.
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ெசா+னா நmபமா.ேட ரd. சn4ரேசகr தா+ எ_4னதா ெகாRtத
க.Rைரfs-nத µதl 20 பkகm, வாrtைதkd வாrtைத தmπரா+ சாr
எ_4ன க.Rைர.
எ+ன எ+" அ4rnதா+.
ஆமா ரd. தmπராைன ஆராyc9 பeண ேவeடாmg ெசாls.R அnத
தைலpைப அவ- ஆராyc9 ெசyய எRt@,.R இ-kகா-. இpப வயசா,
ெதாடர µ/யாம ேபானதால எ+ைன பeண ெசாls எனkகாவ@ டாkடr
ப.டm வாŋ,t தர பாrkகறா-.
சாr அpப/+னா.......................
ெசாlA ரd. ஏ+ µ_ŋகேற...
அpப/+னா....... ஞானpரகாசm சாைர இnத தைலpπல Dசrc பeண
Iடாம பeண@ சn4ரேசகேராட ஆcŋகளா இ-kdமா.
எனkdm அpப/tதா+ ேதா|@. யாேரா கதb ,.ேட வrற மா4D
இ-kd. இnத Iஷயm நmம இரeR ேப-kdllேளேய இ-kக.Rm எ+"
ெசாlsயவா" கதb 4றnதாr.
ேநராக சIதாைவ அைறfl I.RI.R பழjயpபைன பாrkக
வn4-nதா+ ரI. அவ+ µகm இ-e/-nத@.
எ+னpபா 30 \Lஷm ெசாls.R 2 மl ேநரm ஆk,.‹ŋகேள எ+றாr
ச=ேற dரைல உயrt4யப/ பழjயpப+.
சாr எ+ென+ேமா Iஷயm நடn4-kd சாr எ+" பயt@டgm
ேகாபt@டgm கDகால+ சIதாIடm தவறாக நடn@k ெகாeட@,
கா,தŋகll மா>ய@, அவrகll ஞானpராகசt4டm ேப9ய@, ம"ப/Qm
அவைர ெபDய ேகாIsl ெச+" சn4t@ க.Rைரைய வாŋ, வnத@ எ+"
அைனtைதQm 1cn Iடாமl ெசாls µ/tதா+.
ரdbm பழjயpபgm அ4rn@ உைறn4-nதனr.
சாr, ஐnதாm பைடf+g ஞானpரகாசm ெசா+ன@ கDகால+
சாைரtதா+.
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அைனவ-m அைம4யாfனr. பழjயpப+ ெபா"ைமயாக தmπரா+
க.Rைரf+ கeRπ/pைப ப=> தாgm ரdbm ேப9k ெகாeடைத
ப,rn@k ெகாeடாr.
எlேலா-m Iயpπl ஒ-வைர ஒ-வr பாrt@k ெகாeடாrகll.
ச.ெட+" ஏேதா ேதா+>யவனாy சாr mŋக சŋக-kd ெகாRtத
பkகŋகll எŋேக. அவ+ அ+jkd ஓ.டAkd ேபாdm ேபா@ எRt@k,.R
ேபானாேன.
அpேபா@ தா+ அைத உணrnதவrகளாy ேச இைத I.R.ேடாேம எ+"
தŋகைளேய க/n@k ெகாeடாrகll.
சாr எனkd எ+னேமா சŋகr L+சாரm தாk, சாகைல+g ேதாg@.
அவைன யாேரா ெகாைல பelf-kகgm. ஏ+, கDகால+ qட ெகாைல
ெசy4-kகலாm எ+றா+ ரI.
இ-kகலாm ரI. ஒ- \Lஷm நா+ 9தmபரm இ+sெபkட-kd ேபா+
ெசyயேற+ எ+" ெசாlsயப/ேய ெதாைலேப9ைய எRt@ nழ=>னாr.
எ+ன ............................
அpப/யா .....................
எ+ன சாr ெசாl•ŋக ...........................
ஏதாவ@ ,ைடc9தா .............................
ஆமாm சாr இ-n@@.....................
அ@bm இlைலயா .........................
ந+> சாr.
எனkd ஒேர dழpபமாகbm பயமாகbm இ-kd. mŋக தா+ தtைச
காவl@ைறfடm ெசாls எŋகckd பா@காp$ தர|m. ஏ+னா எ+ைன
நmπ ெப=ேறாrகll அவŋக πllைளகைள ஒpபைடc9-kகாŋக.
ந+>. அவ9யm ெசாlேற+.
இ+ெனா- $றm நடkdm ேபcnkகைள ேக.காமl dழpபான
Œk\ைலfl ஒ- ெதாைல ேப9 ேபcn ேமAm dழpபtைதேய த-m. அைத
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$Dn@k ெகாeட பழjயpப+ த+gைடய இ- மாணவrகckdm
Iளk,னாr.
வணkகm பழjயpப+. உŋகckd ஒ- அ4rc9யான ெசy4. சŋகேராட
πேரத பDேசாதைன அ>kைக வn@Rt@. அவr ெகாைல
ெசyயpப./-kகா-.
எ+ன ............................
அவr L+சாரm பாyn@ சாகரt@kd µ+னா/ அவைர இரeR µைற
தைலfl பலமாக தாk,f-kகாŋக. அவr \ைனIழn@ ேபாf-kகா-.
அ@kகp$றm அவைர பm$ ெச./l க./ L+சார ெவாயைர
இைணc9-kகாŋக.
அpப/யா .....................
ஆமாm.
எ+ன சாr ெசாl•ŋக ...........................
ஆமாm. அவைர தாk,ய ஆய@m எ@+g ேத/,.R இ-kேகாm.
ஏதாவ@ ,ைடc9தா .............................
இlைல. இ+gm ேத/,.R இ-kேகாm. அவr,.ட க/காரm பrs
இpப/ ஏதாவ@ இ-n@தா.
ஆமாm சாr இ-nத@.....................
அpப/ எ@bேம ,ைடkகைல.
அ@bm இlைலயா .........................
ஆமாm சாr. இ+gm ேத/k,.R இ-kேகாm. உŋகckd ஏதாவ@
சnேதகm வnதா ெசாlAŋக. நா+ தtசா•r ேபா…ைச உŋகைள வn@
பாrkக ெசாlேற+.
ந+> சாr.
இ@ தாmபா ேப9ேனாm. இpப எ+ன பeணலாm.
சாr எனkெக+னேவா இைதp பt4 எlலாm ேபா…nkd ெசாlsடgmg
ேதாg@ எ+றா+ ரI பயt@ட+.
40

ஆமாm சாr எ+னேமா எனkdm அpப/tதா+ ேதாg@. ஆனா எnத
காரணtைத ெகாeRm பயt4னாl இnத pராெஜkைட Iடkqடா@.
சD ரI, ரd உŋகேளாட ைதDயm எனkdm ைதDயm ெகாRkd@. µதlல
அnத ெபாeணŋகckd நா+ தா+ பா@காp$ ெகாRkகgmg
\ைனcேச+. உŋகேளாட பkdவtைத பாrtத πறd mŋக அnத ெபா"p$kd
சDயான ஆ.கll அpப/+g \ைனk,ேற+. அnத ெபeகேளாட ெகௗரவm
நmம கlrDேயாட ெகளரவm இnத ஆராyc9ேயாட ெவ=>, இ@
எlலாtைதQm நm நா./+ எ4rகாலமான இைளஞrகll உŋக,.ேடேய
ஒpபைடk,ேற+.
ெராmப ந+> சாr எ+" q>I.R இ-வ-m அக+றனr. mலாbkd
இjேம சŋகரா நானா அpப/ŋகற πரcசைன இlைல. நா+ ம.Rm தா+
எ+" மன@kdll ெசாlsk ெகாeடா+ ரd.
அpபாடா சIதாைவ இjேம எpப ேவeRமானாAm பாrkகலாm எ+"
\ைனt@k ெகாeடா+ ரI.
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மt4ய உளbt@ைற அ4காD ரேமƒ க/காரtைத பாrtதா+. 45 \Lடm
ஓ/f-nதா+. வழkகமான ேநரm தா+. ஆனாl வழkகமான vரm இlைல.
Lக ெதாைலIl வn4-nதா+. ெசlேப9ைய எRt@ மைனI ெஜயாைவ
அைழtதா+.
πk o அp எ+" I.R ைவtதா+.
ெம@வாக கடேலாரt4l இ-nத மணlெவTfl த+ ெவ=" காlகைள
ப4tதா+. mலாŋகைர கடl அ+" Lக அழகாக mலமாக கா.9யTtத@.
ெசlேப9 ஒstத@.
‹k ெஹy. ws L+ேடாேம ப”tc தா+ ”+ எ+" I.R ைகயடkக
ெதாைலேப9ைய க_t4l ெதாŋகI.டா+.
அழகான மைனIகll அlல@ 4-ம4 அழ,கll எ+" ேபா./ ைவtதாl
ெச+ைனfl ெஜயா µதலாக வnதாl ஆcசrயpபRவத=d இlைல. அழd,
எTைம, $t4சாstதனm எ+" அைனt4Am 100 மாrk. ேவகமாக டா.டா
சஃபாDைய ஓ./k ெகாeR கட=கைர சாைலfl தாr ேராR இ-kdm வைர
கடAkd அ-,l ெச+" \"t4னாll.
ெக. இ+ எ+றாll வாைய ம.Rm அைசt@ ஓைசflலாமl.
ச.ெட+" கதைவ 4றn@ உllேள νைழnதா+.
ஒ- ேகாpைபfl இ-nத kcகா+-/ைய எRt@ m./னாll ெஜயா.
வாŋ, d/t@I.R @eெடRt@ µகtைத @ைடt@k ெகாeடா+.
ஆ•s எ+றா+.
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வா..
எs. அவசரமா வரc ெசாlsf-kகாŋக.
இnத /ெரsேலயா.
ஆமா.
‚ ஆr s/+,ŋ ைலk எ ரா.ட+ எk எ+றாll 9Dtதpப/ேய.
ஆm இnத அ_,ய µ.ைடைய யாேரா இ+jkd ஆmெல.
ேபாடpேபாறாŋக.
லk, ெதm எ+றப/ேய ெச+ைன சாைலகTl லாவகமாக வe/ைய
ஓ./c ெச+றாll.
லா ெமD/யgkd அ-,l இ-nத உளbt@ைற அAவலகt4l வe/ைய
\"t4னாll.
அவ+ இறŋdவத=d µ+ டாƒ ேபாr/l இ-nத அவgைடய
@pபாk,ைய எRt@ m./யவா".
‚ b.R+. வா+. ேகா அb. Itஅb. 4s எ+றாll.
ஆm. இ@ தா+ உ+ தாs ெதாŋ,k ெகாe/-kகற@kகான அtதா.9
எ+றா+ கeண/t@k ெகாeேட.
இ@ ேபால பல @|kdகைள µ+ேப ேக.RI.டதாl ைகைய IDt@
உத> அல.c9யமாக வe/ைய நக=>னாll.
வe/ைய ஓ./c ெச+றவll \ைனவைலகTl π+னாl ெச+றாll.
µ@கைல பாெர+‡k ைச+s ப/t@k ெகாe/-nத அவll கlrDfl
ஏ=பாR ெசy4-nத ெசLனா-kd ெச+றாll. அத=d πறd அவrகைள ஒஆsபt4Dkd அைழt@c ெச+றனr. அŋd ேபாs.மாrடm நடpபைதp
ப=> கா.டpேபாவதாக இ-nத@.
10m அைறkdll νைழவத=d ப4லாக 11m அைறkdll νைழnதவll அŋd
deட/ ப.R ,டn4-nத ரேமைஷ பாrtதாll. மரkக.ைடேபால
பRt4-nத ரேமைஷ பாrt@m அ@ தா+ πரேதm எ+" \ைனtதாll.
ம=றவrகll வ-m வைர அŋேக காt4-kகலாm எ+" உலா=>யவll
πேரததtைத பாrkகலாm எ+" அ-,l வn@ அவைன உ="p பாrtதாll.
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அவ+ vkக ம-n4s-n@ oeடவ+ ெம@வாக கeI†t@ பாrkக
அவgடைய µகt4=d இரeR அŋdல vரt4l இ-nதவll πேரதm கe
4றpபைதp பாrt@ ஐேயா அmமா எ+" அலற ம-t@வrகcm நrnகcm ஓ/
வn@ பாrkக ஒேர qtதா,I.ட@.
அRtத சn4p$ mலாŋகைர கட=கைரfl தா+. வழkகமாக அவைன
அைழt@ ெசlல வ-m ரேம–+ தmπ ரt9t அ+" தாமதமாக வர, ஓ/k
கைளt@ த+ வe/fl ஏறc ெச+ற ெஜயா அவைனp பாrt@
$+னைகtதாll.
யா-kேகா காt4-kŠŋகளா எ+றாll.
ஆm தmπkகாக எ+" ெசாlல \ைனtதவ+ ச=ேற வm$ ெசyயலாm எ+"
\ைனt@,
ஆm. எ+ வாkைகfl உŋகைளp ேபா+ற sமாr. ெபe வ-வாளா எ+"
காt4-k,ேற+ எ+றா+ 9Dtதp ப/ேய.
ஹாஹா எ+ன பகl கனவா எ+றாll µைறtதpப/ேய.
ச.ெட+" த+ காlச.ைடfs-n@ @pபாk,ைய எRt@ அவைள
அைணt@p π/t@ எ+ைன கlயாணm பelkகைல உŋகைள
n.RRேவ+ எ+றாll.
எ+ன Iைளயா.R இ@. எ+றாll கா.டமாக.
சாD Ls. ஐயாm ரேமƒ. }ஃp இ+ெவs/ேக/ŋ ஆ•ஸr ெச+டரl
kைரm pராtc எ+" ஐ/ காr.ைட எRt@k கா./னா+. இpேபாைதkd
எ+ைன அைடயா"ல Iட µ/Qமா எ+" ேக.டா+ ெகtசலாக.
ஏ"ŋக எ+" வe/fl ஏ=>k ெகாeடவll இ+gm 2-3 மl ேநரm
வைர எŋdேம ேபாகாமl ெச+ைனைய n=> வnதனr.
எ+ன ப/twrகll, அpபா அmமா, எ+ன \றm π/kdm எ+ன சாpபாR
π/kdm எ+ன உைடகll π/kdm எnத 9jமா π/kdm எதனாl அ+"
ரேமƒ deட/ ப.Rk ,டnதா+ எ+" ெதாடŋ, உலக Iஷயŋகll
அைனtைதQm ேப9னாrகll. காதl வயpப.டாrகll. இரeடற கலnதாrகll.
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\ைனவைலகTs-n@ IRப.R அைடயா" மt4ய ைகலாƒ தாe/ ஒQ வைளb எRt@ 9nvr πரs/j பாfe. அபாr.ெம+/l வe/ைய
\"t4னாll.
ைம ,ெர‡ மாcேசா மா+ எ+" தனkdllேள ெசாlsk ெகாeடாll.
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அழகான —n4fl ேபசt ெதாடŋ,னாr பாsகr பராஷr. ரம–+
ேமல4காD.
ரேமƒ வளrnத நாRகll நm நா./l அ4கm உளb ெசyQm பd4கைள
அ>n4-k,•rகளா.
ஆமாm சாr. நா./l எŋேக ெப.ேராl ,ைடk,ற@ எ+ப@ நm
அரசாŋகtைதIட µதsl அவrகckd ,ைடk,ற@. அ@ ேபால அ|
ஆQத ேசாதைனகll, ைவரm, தŋகm, ரா|வ ஒpபnதŋகll, அர9யl
மா=றŋகll, மதவாதt4னாl மா=றŋகll ஏ=படkq/ய இடŋகll,
எŋெகlலாm wIரவாதm ஊR-b,ற@ எ+ெறlலாm.
சD தா+ ரேமƒ. அnத ப./யsl தLழக வரலாைறQm ேசrt@kேகாŋக.
எ+ன.
ஆமாm. களpπறrகைள ப=> ேகllIpப./-kŠŋகளா.
ஹாஹா. கllளrகைள ப=> ேகllIpப./-kேக+.
இவŋகcm கllளrகll தா+.
அpப/யா.
ஆமாm. களpπறrகைள ப=> ஆராயc9 பeணpேபான ெச+ைன
அரசாŋக கlrDைய ேசrnத ஒ- d_ அ4rc9யான Iஷயŋகைள
ெகாeRவn4-kகாŋக எ+" µ_ கைதையQm q>னாr.
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mŋக உடேன தtைச ேபாக|m. ேபானாl 9ல ெகாைலகைள தRkகலாm.
ெவTநா./s-n@ இ+gm ஆ4kகm ெசyQm சk4கைள கeR
π/kகலாm. அ†kகலாm. தRkகலாm. தயாரா எ+றாr.
அவ9யm சாr எ+" ெசாlsI.R அவr ெகாRtத ேகாpைப எRt@k
ெகாeR ெவTேய>னா+.
அŋ,-nத ஒ- ஓ.RனDடm p./ல I.RRŋக எ+" ெசாls ˜pπl
ஏ>k ெகாeடா+.
p./l வn@ dTt@ µ/t@ சாpπ.டா+. ெஜயா p./slைல.
ேவைலkd ெச+>-nதாll.
அவcைடய ெசlேப9ைய அைழtதா+.
ெபDய ேகாIl பாrtத4lைல. ஆ"µகமாகலாm. நவரசமாகலாm எ+றா+
•/ைகQட+.
இ@ ேபால ேபnவ4l இ-வ-m வlலவrகll. தtைச ேபாகேவeRm ஆ"
அlல@ ஒ+ப@ நாll ஆகலாm எ+பைதேய அpப/c ெசா+னா+.
பc9ைல ேதyt@ பkdவமா ைவc9-kேக+. எ+ தாsையQm
எRt@k,.R ேபாŋக எ+றாll.
சD. m ஜாk,ரைத. ெசlsl அைலய ேவeடாm எ+றா+.
அைலயைல. எ+ன Iவகாரm எ+றாll.
கt4flைல ரtதm இlைல. ஆனாl Qtதm ஒ+" வ-@. பைழய ேபனா
ஏேதா தகரா" பe|@ எ+றா+.
இ+gm Iவரமா ெசா+னா நாgm கeைண 9வpபாk,pேப+.
களt4ல πறr இ-nதா ஒ- க"p$ வரலா" உ-வாdm எ+றா+.
ஓ. ெதDயாத Iஷயm தா+. கா,தŋகைள கசkகgm.
ஆமாm.
சD. பாrt@kேகாŋக எ+"I.R ைவtதாll.
அவrகll •/ைகfl µ/ைய πyt@k ெகாeடவrகckd இேதா எTய
தL†l அவrகll ேப9ய@.
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ெபDய ேகாIl பாrtத4lைல. ஆ"µகமாகலாm. நவரசமாகலாm எ+றா+
•/ைகQட+.
தtைச ேபாகேவeRm. ஆ" அlல@ ஒ+ப@ நா.கll ஆகலாm.
பc9ைல ேதyt@ பkdவமா ெவc9-kேக+. எ+ தாsையQm
எRt@k,.R ேபாŋக எ+றாll.
@lகll அயr+ பel ெவc9-kேக+. @pபாk,ையQm எRt@k,.R
ேபாŋக.
சD. m ஜாk,ரைத. ெசlsl அைலய ேவeடாm எ+றா+.
ெசl ேபாjl ேபச ேவeடாm.
அைலயைல. எ+ன Iவகாரm எ+றாll.
சD. ெசl ேபாjl ேபச மா.ேட+. எ@kகாக ேபாக•ŋக.
கt4flைல ரtதm இlைல. ஆனாl Qtதm ஒ+" வ-@. பைழய ேபனா
ஏேதா தகரா" பe|@ எ+றா+.
ெகாைலகll இlைல. ஆனாl வரலா" சmபnதpப.ட எ_tதாளrகcைடய
Iவகாரm.
இ+gm Iவரமா ெசா+னா நாgm கeைண 9வpபாk,pேப+.
இ+gm Iவரமா ெசா+•ŋக+னா நாgm ப/c9 ஆராyc9 ெசyேவ+.
களt4ல πறr இ-nதா ஒ- க"p$ வரலா" உ-வாdm எ+றா+.
களpπறr க"p$ வரலா" சmபnதpப.ட Iஷயm.
ஒ. ெதDயாத Iஷயm தா+. கா,தŋகைள கசkகgm.
அpப/யா. ெதDயாத Iஷயm. $tதகŋகைள ப/c9 ெதDt9kகgm.
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தtைசfl அவrகll தŋ,f-nத ஓ.டsl வn@ தŋ,னா+ ரேமƒ. ரdைவ
தjயாக π/t@ Iவரŋகைள அ>n@k ெகாeடா+. ரIைய தjயாக
சn4t@ ேப9னா+. ரIfைய கDகாலைன கeகாlkdm பlfl
அமrt4னா+. உணவகt4l தjயாக சIதாைவp π/tதா+. அவTடµm
ேப9னா+. mலாைவ sஃp/l π/t@ அவ+ அைறkd அைழt@c ெச+"
ேப9னா+. பழjயpபjடµm கDகாலjடµm ேபசIlைல. அவ+ வnத@
அவrகll இ-வ-kdm ெதDய ேவeடாm எ+" ெசா+னா+. இ-வைரQேம
சnேத,pபதாகbm இ-வ-kdm தா+ இŋ,-kdm Iவரm ெதDயk qடா@
எ+"m q>னா+. அவrகll நாlவ-ைடய பா@காp$m தtைச ேபா…s
பாrt@k ெகாllcm எ+"m q>னா+.
ேமAm அ+>ரb எpப/யாவ@ கDகாலgைடய டா.டா nமாைவ ெவTேய
எRt@ வ-mப/ ரdIடm q>னா+.
இரb 12 மlkd கDகால+ vŋdவைத உ"4 ெசy@k ெகாeR Šேழ
வரேவ=பைறkd வnதா+ ரd. வரேவ=πl பாrk,ŋ dைறவாக இ-pபதாl
அைனt@ I-n4னrகcm வe/ சாIைய ெகாRt4-kக ேவeRm. ரdைவ
பாrt@ பDcசயt@ட+ அவr வe/ சாIைய எRt@ தnதாr. ரd அவDடm,
nmமா ஊைர ntதpேபாேற+. கDகால+ சா-kd ெதDnதாl 4.Rவாr எ+"
கeண/tதா+.
சD சாr. ெசாlலமா.ேட+ எ+றாr வரேவ=பைறfl இ-nதவr.
வe/ைய எRt@ ஓ./ய 15 \Lடt4l சாைலfl ரேமைஷ பாrt@m
ஏ=>k ெகாeடா+. வe/fl ஏ>ய ரேமƒ இட@ வல@ எ+" ெசாlsk
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ெகாeேட வnதவ+ யா-m இlலாத ஒ- சாைலfl வe/ைய \"tதc
ெசா+னா+.
ரd, இnத வe/fl தா+ கைட9யா ேபானா- சŋகr இlைலயா.
ஆமாm சாr.
டாrc ைல.ைட எRt@k ெகாeR வe/ைய ெவTp$றமாக ேசா4tதா+.
πறd π+$றm 4றkகc ெசாls ந+றாக ேசா4tதா+. ˆl ,. ைவkdm
இடt4l சŋகDடm கைட9யாக இ-nத 15 பkகŋகll ,ைடtத@. அ4l 9ல
ரtதt@Tகll.
µ+பkகm பயl உ.கா-m இடtைத ந+றாக ேசா4tதா+. கeணா/
இRk,l ஒ- காynத ரtத @T. அைத த+ ைகயடkக /“டl காLராIl
படm π/t@k ெகாeடா+. πறd அைத nரe/ ஒ- 9+ன கவDl ேபா.Rk
ெகாeடா+. πறd இ+gm ந+றாக ேசா4tதா+.
ெதாைலேப9fl ஒ- எeைண nழ=>னா+.
சD வாŋக ரd எ+" ம"ப/Qm ஓ.டAkd 4-pபc ெசா+னா+.
4-mπ ெசlAm ேபா@ mலா ரdIடm ஓ/ வn@ ரd, ரd, சŋகr ெகாைல
Iஷயமா 9தmபரm ேபா…s ெகாRtத Dpேபாr. ப/ தtசா•r ேபா…s
கDகால+ சாைர ைக4 பel,.R ேபாf.டாŋக எ+றா+.
ரd ஆcசrயமாக ரேமைஷ பாrtதா+.
ரேமƒ 9Dt@k ெகாeேட, நா+ \ைனcசைத Iட தtைச அ4காDகll
ெராmப ேவகm தா+ எ+றா+.
அைனவ-m கைளt4-nதனr. பயn4-nதனr. அைனவைரQm vŋக
ெசாlsI.R அவgm த+ அைறkdp ேபானா+.
நடnத@ எ@bm ெதDயாமl பழjயpப+ உறŋ,k ெகாe/-nதாr.
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ரேமƒ இரeடாவ@ நாேள ெச+ைன ,ளmπனா+. பழjயpபgkd எ@bm
ெதDய ேவeடாm எ+" ேக.Rk ெகாeடா+ மாணவrகைள. தmπராைனQm
ஞானpரகாசtைதQm சn4kக ேவeRm எ+ற எeணtைத தIrtதா+.
காவl @ைற இnத Iவகாரt4l νைழn@I.ட@ எ+ப@ அவrகckdt
ெதDய ேவeடாm எ+" பாrt@k ெகாeடா+. கDகால+ Iஷயµm
பt4Dைக @ைறkd ெதDயாமl பாrt@k ெகாeடா+.
அRt@ சn4ரேசகr எ+" ெசாlsk ெகாeடா+.
p.Rkd வnத@m மா/kdc ெச+" 4றnதெவT mcசl dளt4l
dTtதா+. பRkைகயைறkd வn@ ெஜயாI+ ேதாllகTl சாynதா+.
கா,தŋகll எ+ன ெசாlA@.
இ@ எ+ேனாட ‚கm. µதlல எ+ேனாட ‚கtைத ெசாlேற+. அp$றm
நா+ ப/cசைத ெசாlேற+.
™. எ+" தைலயைணைய எRt@ அைணt@k ெகாeேட ஆrவமாக
ேக.டா+.
1. ெவllைளkகாரrகll இ4l இ+வாlv ஆ,f-kகாŋக+g
ெவc9pேபாm. நmம ஃேபாகs லeடgkd ேபாd@.
2. ஒ- இரeR ேபrல நmπkைக ெவc9 இnத ேவைலைய
ெகாRt4-kக மா.டாŋக. dைறtச@ 10 ேபைரயாவ@ தjtதjயா இnத
ேவைலைய ெசyயc ெசாlsf-pபாŋக. அ@ தா+ அவŋகேளாட
அ|dµைற. அpப/+னா அnத 10 ேபr யா-+g கeRπ/kகgm. இ@
தLழக வரலா" சmபnதpப.ட Iஷயŋகறதால தLk நா.Rkd தLk
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நா./s-n@ லeடgkd ேபான-வnத ெதாைலேப9 காlகைள /ராk
பeணgm. d>pπ.ட எeகைள /ேரs பeணா யா- இnத ஆராyc9kd
பணm ெகாRkகறாŋக+g ெதDt9Rm.
3. இnத Iஷயm ெதDயாம இ-kகற@kd ெகாைலகcm
நடn4-kகலாm.
4. இ@வைரkdm யா-ேம இnத Dசrc9l ெவ=> அைடt9-kக
வாypπlைல. ஏ+னா களpπறr ஆ.9 50 சதpதm க.Rk கைத, 50 சதpதm
தா+ உeைமயாக இ-kகலாm. அ@ qட சnேதகm தா+.
எ+ $t4சாs ெபeேண எ+" ெசாls அவைள அைணt@ ெந=>fl
µtதL.டா+. பல ேபr பல நா.கll ேசகDtத Iஷயŋகைள த+ மைனI
இரeR நா.கTl ெசyதைத எel Iயnதா+. இவைள மைனIயாக ெபற
நா+ எ+ன தவm ெசyேத+ எ+" ெசாlsk ெகாeடா+.
சD. உ+ ‚கt4=d எ+ ப4lகll.
1.

ஆமாm. லeட+ /Dp ேதைவpபRm

2.

அnத 10l ஒ- ஆll சn4ரேசகr.

3. ஆமாm. எனkd ெதDtn ஒ- ெகாைல நடn@Rt@. சŋகr
அpப/ŋகற ஒ- Dசrc மாணவ+.
4. ஆமாm. அதனால தா+ ஆŋ,ேலயr ேபாy 50 வ-ஷm ஆ,Qm இ@
இ+gm ெவ=>யைடயாம நடn@k,.R இ-kd.
அ@ சD. உ+ ‚கm சDதா+. m ப/cச Iஷயŋகைள பt4 ெசாlA.
ரேமƒ, இ@வைரkdm ெகாllைளய/cசவŋக மைலகTAm zLகTAm
காRகTAm தா+ $ைதcn வc9-kகாŋக. ஆனா களpπறrகll அpப/
ெசt9-kக வாypπlைல. ஏ+னா அவŋக கடl வ†யாக வnதவrகll.
எ+gைடய க-t@pப/ அவrகll இn4யrகளா qட இ-kக வாypπlைல.
அவŋக தLkநா.ைட அ.டாk பeணதால அவrகll வŋகாளk கடl அlல@
இn4ய மகாசµt4ரm வ†யாக வn4-kகgm. ஜாவா nமt4ராIேலrn@
qட இ-kகலாm.
அதனால அவrகll கடAkdllேள ஒTt@ ைவt4-kdm ν.பேமா
இlைல அ-காைமfl இ-kdm wbகTேலா இ-kக ேவeRm.
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தeš-kdll எpப/ ஒTt@ ைவkd µ/Qm. அpப/ ஒTt@ ைவtதாl இ@
நாll வைர எpப/ தாkd π/kdm. பாதாள உலகm ஒ- ேவைள \ஜமான
க-tதா. $ராணŋகllல தelkdllேளேய அரeமைன இ-nததா எlலாm
ெசாlறாŋக. அெதlலாm உeைமயா. இ@kெகlலாm எனkd Iைட
ெதDயைல.
அவll ைககைள எRt@ த+ ைகfl ைவt@k ெகாeR அவll த+
அகலமான கeகைள IDt@ உ=சாகமாக ேப9யைத ேக.Rk
ெகாe/-nதா+.
சD mŋக ேபாf.R வnதைத பt4 ெசாlAŋக.
mm. சD ெசாlேற+ எ+" ஆரmπtதா+.
பழjயpப+ அவr d~pேபாட 9தmபரm ேபாy பாrt4-kகா-.
தmπராைன இnத சn4ரேசகrதா+ களpπறr பt4 ஆராய ேவeடாmg
ெசாlsf-kகா-. ஆனா சn4ரேசகr எ_4ன ஆyb க.Rைரfl µதl 20
பkகµm வDkd வD தmπரா+ எ_4ன@ தா+.
அவll கe இைமkகாமl அவைன பாrt@k ெகாeேட ேக.Rk
ெகாe/-nதாll.
ஞானpரகாசm இnத தைலpைப எRt@ ெராmப நாளா ஆராyc9
ெசt9-kகா-. அவைர ேவைல ெசyயI.R அp$றமா அ/c9
அவr,.ேடrn@ ேவைலைய π/ŋ,.டாŋக. சn4ரேசகேராட மtத
பkகŋகll எlலாm ஞானpரகாசt@ைடய@. ஆக அவரா ஒ- வDkqட
எ_தைல. அpப/ எ_4f-nதா qட அைத இவŋக ,.ேட ெகாRkகைல.
சŋகைர எ@kகாக ெகா+னாŋக.
அ@ தா+ nவாரsயமான Iஷயm. சn4ரேசகr ஆksேபாr.
‚jவr9./ேல இnத தைலpைப த+ ேபrல ப4c9-kகா-. அேதாட நகl
அவr ெகாRtத பkகŋகேளாட பழjயpப+,.ேட வn@Rt@. பழjயpப+
பசŋக ,.ட பkகŋகைள πDcn ெகாRt@ ப/kக ெசாlsf-kகா-. µதl
நாTேலேய சŋகr,.ட அnத நகl மா./Rcn. அைத ெசாlலtதா+ அவ+
வn4-kகா+. வ†fல கDகால+,.ட ெசாlsf-kகா+. அவ- அவைன
அ/cnpேபா.R.R எŋேகயாவ@ ெகாeR ேபாy Lர./ ம9ய ைவkகலாmg
\ைனc9-kகலாm. இlைல ெகா+g ேபாடgmேன அ/c9-kகலாm.
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அnத பkகŋகll எ+னாcn.
9தmபரm ேபா…s அ4கm Iசாரைன ெசyயைல. அதனால ெகாtசm
அல.c9யமாகேவ இ-n@.டா- கDகால+. nேமாேவாட ˆl,. பாksல
இnத ேபpபrs ,ைடcn@.
அpப சŋகேராட வாெல., பணm.
அ@ ஒ- ேவைள ,ராம ஜனŋக எRt4-kகலாm. ெசாlல µ/யைல.
அ@ சD இ@வைர nமாr 100 பkகm ஆராyc9 க.Rைர ேசrnதாcேச.
அைத ப/c}ŋகளா.
அைத அைரமl ேநரt@ல ப/c9.ேட+. ஆனா ெபா"ைமயா ப/kகgm
அதனால ெப+ sகானrல sேக+ பel எRt@.R வn4-kேக+. உனkd
தேர+.
ப/cச வைரkdm எ+ன $Dtn உŋகckd.
ஹாஹா. எ+ ெபeடா./ைய Iட $t4சாs உலகt4ேல இlைல
அpப/+g ெதDtn@ எ+" அவைள அைணt@ அவll காைத க/tதா+.
IRŋக. ெசாlAŋக எ+ன இ-nத@.
m ெசா+ன எlலm இ-nத@. அ@kd ேமேலQm இ-nத@.
அதா+ ேக.கேற+. ெசாlAŋக.
எlலாm இ+jkேக ேக.கgமா.
ஆமாm.
சD எ+" ெசாls IவDkக ஆரmπtதா+. ேக.க ேக.க அவll Iயnதாll.
வானm இ-.டt ெதாடŋ,f-nத@. வானm க"p$ அŋ,ைய அln@
\+ற@.
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ரேமƒ ெச+ைனf+ தைலைம ெதாைலேப9 \ைலயt4+ இயkdன-kd
µ+$ அமrn4-nதா+.
Lsடr ரேமƒ இpப ஒ- 9ல மாவ.டŋகைள தIrt@ நmம தLk நாR
µ_வ@m /“டl எkஸேச+j தா+. ேபான காlகll Iபரm இpபேவ எRt@k
ெகாRt4டலாm. ஆனா வnத காlகll கeRπ/kகgmனா இjேம தா+
சrps ஆk/ேவ. பeணேவe/ய4-kdm.
அ@ ம.RLlலாம இ@ ஒ- ெபாs/கl pராpளமா ஆ,டkqடா@.
ஏ=கனேவ நாŋக ேபா+ டாpπŋk பeேறாm அpப/+g எ4r க.9கll
qcசl ேபாடறாŋக.
ஒ- \Lடm அைம4யாக இ-nதா+ ரேமƒ. பல µk,யமான ேகsகTl
அவgைடய ெப-m பŋd இ-nததாl அவ+ மt4ய மn4Dகைள ேநராக
qpπRm அளI=d ெசlவாkd ைவt4-nதா+.
ச.ெட+" மt4ய தகவl ெதாடr$ மn4Dkd ேபா+ ேபா.R Lகbm
dைறnத வாrtைதகTl Iஷயtைத ெசா+னா+. அவr ெதாைலேப9ைய
இயkdனDடm ெகாRkகc ெசாlல அவDடm ஆனணf.டாr.
இயkdனr ேப9I.R ரேம–+ ெசlேப9ைய அவjடm ெகாRtதாr.
ரேமƒ mŋக அேம‡ŋk. நாŋகேள அவr,.ட ேபச"@kd µ+னா/ பல
µைற ேயா9pேபாm எ+றாr ஆcசrயt@ட+.
சாr இ@ ேத9ய பா@காp$ சmபnதpப.ட Iஷயm. அதனால தா+ எ+றா+
அடkகt@ட+.
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அRtத 20 \LடŋகTl இரeR பkகµm ஓ.ைடQட+ இ-kdm
கmp‚.டr அcnk கா,தŋகll ஒ- ெபDய க.டாy அவ+ µ+ வn@
I_nத@.
சாr இ4l தLk நா./ேலrn@ லeடgkd கைட9 ஒ- மாசt4ல ேபான
ேபா+ காl. இ+ைனfலrn@ இ+கmLŋ காைலQm /ேரs பeண
ெசாlேற+. ேவெற+ன ேவeRm உŋகckd.
சாr, இேதாட ஸாp. காπ ேவeRm. அpபtதா+ அனைலs பeண
சDயாக இ-kdm.
சD எ+" அ-,s-nதவDடm கe அைசtதாr. உடேன அவr மைறn@
ம"ப/Qm ேதா+"mேபா@ ஒ- d"வ.Rட+ கா.9யTtதாr. அைத ெப="k
ெகாeR ந+> ெதDIt@ Iைட ெப=றா+ ரேமƒ.
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நா+d நeபrகcm பழjயpபj+ அைறfl இ-nதாrகll.
\ைலைம இ"kகமாக இ-nத@. சŋகD+ ெகாைலைய அவrகளாl
˜ரlkக µ/யIlைல.
கDகால+ தா+ ெகாைலைய ெசyத@ எ+ப@ இ+gm அ4rc9யாக
இ-nத@.
யா-m சŋகD+ p./l இைதp ப=> தகவl ெசாlலIlைல. அ@
ேபா…‡+ ேவைல எ+" தRt@I.டாr பழjயpப+.
இ+gm நமkd தtைச ேபா…s பா@காp$ தரIlைலேய எ+"
வ-tதpப.டாr.
ஆனாl sஃp/+ ஆpபேர.டr ஆll மா>யைத நeபrகll காணt
தவறIlைல.
சாr நாம இpப அRtத@ எ+ன ெசyயலாm.
இpப நாம ேபாகேவe/ய@ ம@ைரkd. ம@ைர பlகைலகழகt4ேல இnத
தைலpπல யாராவ@ ஆராyc9 பeணாŋகளா+g பாrkகgm.
ஏ+ ம@ைரkd எ+றாll mலா.
ஞானpரகாசm சாr எRtத ேநா.sல எnத ைலpரDேல எnத
$tதகt4ேலrn@ இnத Iஷயŋகைள ேசகDcசா-+g எ_4f-kகா-.
இேத $tதகŋகைள யாெரlலாm எRt@.R ேபானாŋக+g பாrtதா இ+gm
ேமேல ேபாகலாm.
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ஆராyc9fl ேமேல ேபாகேறாேமா இlைல ேமேல.............
ேபாகpேபாேறாேமா எ+றாll சIதா.
பயpபடாேத சI அதா+ ெகாைல பeறவŋகைள உllேள vk,
ெவcசாcேச எ+றா+ ரI.
இlைல ரI. கDகால+ ம.Rேம இ@ல இ-kகறதா எனkdp படைல
எ+றா+ ரd dழpபt@ட+.
சŋகDடm இ-nத கா,தŋகTl சn4ரேசகD+ ெபயr டாkடr
ப.டt4=காக ப4b ெசyயpப.ட@ எ+ற Iஷயtைத யாDடµm ெசாlல
ேவeடாm எ+" ரேமƒ ெசாlsf-nததாl ெமௗனm காtதா+.
இjைமயான n="லா இ"kகமாக மா>k ெகாe/-nத@.
ேபா…s ஆybkd π+ வe/ைய 4-pπk ெகாRt4-nதனr. ரd
ஓ.Rனராக மாற அவ+ அ-,l mலா ேஜா/யாக π+ இ-kைகfl
பழjயpப+ தjைமpபட அத=d π+ இ-kைகfl சI-ரI இ+ெனாேஜா/.
வe/fl சŋகr இlலாததாl நைகcnைவ dைறn4-nத@.
இவrகll வe/ைய எRtத@m இ+ெனா- வe/ அத+ π+ ெதாடrnத@.
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ெசாlAŋக கDகால+ எ@kகாக mŋக சŋகைர ெகா+•ŋக எ+"
ெபா"ைமயாக ேக.டாr இ+sெபkடr Dcசr..
சாr, நா+ அவைர ெகாைல பeணைல.
சD. ஆனா உŋகll வe/fl ரtத கைற ,ைடc9-kd. அவஉŋகேளாட காைலfl வnதவ- 4-mπ வரைல.
ஆமாm சாr. ஆனா எ+ வe/ைய ரd தmπQm ஓ.Rவா-.
அpப ரd இnத ெகாைல ெசtசா-+g ெசாl•ŋகளா.
அpப/ ெசாlலைல சாr. எlலா πllைளŋகcm நlல πllைளŋக தா+.
ஆனா............ எ+" இ_tதாr.
ஆனா எ+ன ெசாlAŋக.
சாr. இnத சŋக-kdm ரdbkdm mலா ேமல ஒ- கe| இ-nத@.
இரeR ேப-m தjtதjயா அவைள காதscசாŋக. இ@ அரசl $ரசலா
எlலா-kdm ெதDQm. mலாbkகாக ரd சŋகைர ெகாைல ெசt9-pபா+g
நா+ ெசாlலைல. ஆனா தகரா" வn4-kகலாm. அ4l எ4rபாராம அவ+
பm$ ெச./ல இவைன தllT I./-kகலாm. அŋக ெவாயr அவைன பதm
பாt4-kகலாm.
ஆனா............... ேபாs. மாrடt4l அவ+ தைலfேல அ/ எ+" ெசாlல
வnதவr \"t4k ெகாeR ெமௗனமானாr Dcசr.. இ@bm நடn4-kக
வாypπ-k,ற@. எதனாl கDகாலைன ம.Rm சnேதகpபடேவeRm எ+"
\ைனtதாr.
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ஒ- \Lஷm எ+" ெசாls ெவTேய வnதாr. இ+ெனா- அைறkdc
ெச+" ரேம›kd ேபா+ ேபா.டாr.
சாr கDகால+ இpப/ ஒ- ஆŋ,ll ெசாlறா-. எ+ன பeணலாm.
அpப/யா. அவ- ெசாlற@ சDயா இ-kகலாm. mŋக அவைர „…s
பe|ŋக. ரdைவ அரs. பe|ŋக. ஆனா நா+ ெசாlற Iதt@ல அரs.
பe|ŋக எ+" ஒD- வாrtைதகll q>னா+.
அவ+ அ-,l அமrn@ —s.D சானl பாrt@k ெகாe/-nத ெஜயா
அவ+ ேபாைன ைவtத@m அவjடm, ரேமƒ, உŋகckd அவrதா+ ெகாைல
பeணா-+g ெதDQm, அnத சn4ரேசகேராட அpTேகஷைன காpபாtத
தா+g ெதDQm அ@kகp$றm எ@kd அவைர D…s பeண ெசா+•ŋக.
பாவm அnத ரdைவ ஏ+ ைக@ பeண ெசாl•ŋக எ+றாll dழpபt4l
மeைட ெவ/t@IRவைத ேபால பாவைன ெகாeR.
எ+ $t4சாs ெபாeடா./ேய ஒ- கp ‹ ெகாeRவா ெசாlேற+
எ+றா+.
அவll சைமயைலறfl νைழய அவgm அவll π+ேன ெச+" உணb
ேமைசkd அ-ேக அமrnதா+.
ெஜயா நாம இரeடாm ேதjலbkd லeட+ ேபானா எ+ன எ+"
ேக.டா+.
நா+ தயாr. ஆனா எ@kd ரdைவ அரs. பeண ெசா+•ŋக. அைத
ெசாlAŋக µதlல எ+றாll Iடாpπ/யாக.
சDpபா ெசாlேற+ ேகc. கDகால+ அல.c9யமாக இ-nததால
மா./k,.டா-. ஆனா அவ- தா+ ெகாைல பeணா-ŋகற@kd எnத
ஆதாரµm 9kகைல. அவr வe/fல ரtதkகைற இ-nததால ம.Rm அவெகாைல ெசtசா-+g ெசாlல µ/யா@. அ@ ம.Rமlல அவr அm$ தா+.
அவைர அgpπய IlA ேவ" எŋேகா இ-k,ற@. இnத அm$ 4-mπ
அmபாைரkd ேபாdm. அpப ேபாf கp$+g π/kகgm.
அவைர எ@kd IRதைல பešŋக+g எ+னாேலேய ெகs பeண
µ/tn@. ஆனா பாவm ரdைவ ஏ+ அெரs. பeண ெசா+•ŋக.
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ெசlலm, கDகாலgkd நாம அவr ேமல சnேதகm இlைல அpப/+g
கா./kகgm. ரdைவ அெரs. பeணா அவ- ம"ப/Qm Dலாks ஆக
வாyp$ இ-kd.
அpப அவைர Dலாks பeணgmனா அெரs. பeணாேம
இ-n4-kகலாேம.
அŋக தா+ 4-pபேம. அவ-kd ேபா…s பயm இ-kகgm. இ-nதா
அவŋக µதலாTகcm ெகாtச நாll அடŋ, இ-pபாŋக. அnத ேநரtைத
பய+பRt4k,.R நமkd $Dயாத பல Iஷயŋகைள $Dt9kகgm.
ஆனா அவŋகைள ெவTய I.R π/k,ற@ தாேன வழkகமா ேபா…s
ைகயாll,ற Qt4.
ஆமா. அpப/ பeணா அ@kd Iைலயா பல உfrகll ேபாdm. அதனால
Šp ெதm ெகாய. அe. ஆk.. இ@ தா+ எ+gைடய 4.டm.
எ+ ெசlலt@kd 1ைளேய 1ைள எ+" ரேமைஷ π+$றமாக வn@
அைணt@k ெகாeடாll.
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ம@ைர ெச+" அைடnத@m அைனவ-m கைளt4-nதனr. உடAm மனµm
ேசாrவைடn4-nத@.
ம@ைர ஆனnத Iலா‡l வe/ைய \"t4 உணb உeRI.R
பlகைலகழகt4=d அ-,ேலேய ஒ- IR4 எRt@ தŋ,னr.
அைனவ-kdm பல மl ேநரm உறŋ,ய@ ேபாl ஒ- உணrb. µதsl
எ_nத@ சIதா தா+. ரIைய எ_pπ வா, ேகாIAkd ேபாகலாm எ+"
அைழtதாll. அவ+ எ_n@ µகm க_I, தயாரானா+.
mலாbm ரdbm தயாரானாrகll. பழjயpபைன ெதாnதரb ெசyய
I-mபIlைல. நாlவ-m ேஜா/களாக ம@ைர oனா.9யmம+ ேகாIAkd
ெச+றாrகll.
இ+" எpப/யாவ@ த+ காதைல ெசாlsIட ேவeRm எ+"
\ைனtதா+ ரd. ஆ"வ-டமாக காt4-nதா+ இpேபrpப.ட த-ணt4=d.
சŋகr எ+ற தைட அக+"I.ட@. இpேபா@ mலா இ-kdm மன\ைலfl
த+ காதைலp ப=> ெசா+னாl ஏ="k ெகாllவாll எ+" \ைனtதா+.
ேகாIsl nமாr 2 மl ேநரm இ-n4-pபாrகll. இ-ள
@வŋ,f-nத@. சD ேபாகலாm எ+" சIதா ெசாlல அைனவ-m வாசl
ேநாk, ெவTேய வnதாrகll.
சD அவckd மlsைக வாŋ, ெகாRkகலாm. அpப/ேய தைலfl
ைவt@Iடவா எ+" ேக.கலாm எ+ெறlலாm \ைனt@k ெகாeேட ஒzkகைடkd அ-,l வnதா+ ரd.

62

ஒ- காவl வாகனm வn@ \=க ச.ெட+" ஒ- ேபா…s அ4காD
இறŋ,னாr. ரdIடm வn@ mŋக தாேன ரd எ+றாr.
ஆm எ+" dழpபமாக பாrtதா+.
அnத அ4காDf+ π+னாl இ-n@ கDகால+ இறŋ,னாr. Lகbm
ேசாrவாக காணpப.டாr.
சIதா, ரI, mலா அ4rn@ \+றனr.
ரd mŋக mலாைவ காதsk,•ŋக. சŋகr அ@kd தைடயாக இ-nததால
அவைர ெகா+g.‹ŋக. அ@kகாக உŋகைள நா+ ைக4 ெசyயேற+
எ+றாr வசனm ஒpπpப@ ேபாl.
mலா ரdைவ அ4rc9Qட+ பாrtதாll.
ரd, சாr எ+ன ெசாl•ŋக. நா+ mலாைவ காதsk,ற@ உeைம தா+.
ஆனா சŋகr எ+ேனாட நeப+. நா+ அவைன எkகாரணtைதk ெகாeRm
ெகாlல மா.ேட+ எ+" $லmπனா+.
mலா ரdைவp பாrt@, ரd, m எ+ைன காதsk,ற Iஷயtைத
இpப/tதா+ எனkd ெசாlலgமா. எ@kகாக இpப/ ெசtேச. நா+
உ+ைனtதா+ காதsk,ேற+ அpப/+g வாyI.Rதா+ உ+,.ேட
ெசாlலgமா எ+றாll கeகTl mr வ†ய.
mலா, mலா, அpப/ ெசாlலாேத. நா+ சŋகைர ெகாைல ெசyயைல
எ+றா+ ெகtசலாக.
ரdைவ ஏ=>k ெகாeR காவl வாகனm ெச+ற@. சIதாbkdm ரIkdm
கDகாலgட+ ெசlல இƒடm இlைல.
வe/ சாIைய கDகாலjடm ெகாRt@I.R ெம@வாக நடn@
ெச+றனr இ-வ-m.
சIதாIடm தா+ நடn@k ெகாeடைதp ப=> ரIfடm
ெசாlsf-pபாll. அதனாl தா+ இ-வ-m µகm ெகாRkகாமl
ேபா,றாrகll எ+" உணrnத கDகால+ வe/ைய எRt@k ெகாeR
ெச+ைன 4-mπனாr.
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ஆ.ேடாைவ π/t@ IR4ைய ெச+" அைடnதனr. பழjயpப+ தகவைல
ேக.R அ4rnதாr.
கDகாலgட+ ெதாடrnத ஒ- சாதாரண உைட அlnத ேபா…s அ4காD
அவr எlைலைய கடnத@m ரdைவ ைக@ ெசyத அ4காDkd ேபா+
ெசyதாr.
IR4fl இ-nத உணவகt4l இரb உணைவ µ/t@I.R வnதனr.
ேநராக வரேவ=பாளDடm ெச+ற mலா, ரd அவசரமா ஊ-kd ேபாf.டா-.
அதனால அவr ~m சாI ெகாRtwŋக+னா அவேராட 4ŋks நா+
எRt@pேப+ எ+றாll.
ஊ-kd ேபாf.டாரா. இpபtதாேன ேமேல ேபானா- எ+றாr
வரேவ=பாளr.
எ+ன எ+" அ4rc9யைடnத mலா ஒ/c ெச+" sஃp/l ஏ> ேமேல
ெச+" அவசரமாக ஓ/ ரdI+ அைறைய அைடnதாll.
அவckகாகேவ காt4-nத@ ேபால ரd அவைள பாrtத@m 9Dtதவாேற
ைககைள IDt@ \+றா+.
எ+ன நடkd@ இŋேக.
mலா, ேபா…s கDகாலைன 4ைச 4-pப எ+ைன அரs. ெசyத மா4D
நாடகமா/னாŋக. ஆனா கDகாலைன அIkt@ I.R அவr எŋேக
ேபாறா-+g π+ ெதாடrn@ ேபாறாŋக எ+றா+.
அவll ஓ/ வn@ ரdைவ இ"க அைணtதாll. 1 மl ேநரt4ல எ+ உfr
எtதைன தடைவ ேபாfRt@ ெதDQமா எ+றாll கeகTl ஆனnத
கeš-ட+.
m சŋகைரt தா+ ஆைசப./-nதா உ+ேனாட சnேதாஷt@kகாக எ+
காதைல 4யாகm ெசt9-pேப+ mலா. நா+ எpப/ அவைன
ெகா+j-pேப+ ெசாlA எ+றா+ நாத_த_kக.
எனkdt ெதDQm எ+" mலா ெசாlsயப/ேய அவைன இ+gm இ"க
அைணtதாll. அவll π+னாl வnத சIதாbm ரIQm சnேதாஷமாக தŋகll
அைறkd 4-mπc ெச+றனr.
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பழjயpப+ நடnத Iஷயŋகைள ேக.R ஆcசrயpப.டாr. எ+னpபா
நடkd@. ம@ைர வnத πறdm πரcசைன µ/யைலயா. நாைளேலrnதாவ@
\mம4யா ஆராyc9ைய பe|ேவாmபா எ+றாr.
ஆm எ+" அைனவ-m தைலயா./I.R அவரவr அைறkd ெச+றனr.
பழjயpப+ நடpப@ $Dயாமl dழpபt4l ஆknதாr.
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ெகா_m$ Iமான \ைலயt4l அைர மl ேநரm \+ற pD/ƒ ஏrேவs
Iமானm லeட+ œt~ Iமான \ைலயm ேநாk, Iடாமl 10 மl ேநரm
ெச+ற@.
ரேமƒ ெஜயாIடm Iமானt4l எ@bm ேபசேவeடாm எ+"
ெசாlsI.டா+. சாதரணமாக ஊைர n=ற ெசlAm n="லா பயlகll
ேபாl இ-pேபாm எ+" ெசாlsI.டா+.
அவrகcm ெபா@வான பல Iஷயŋகைள ேப9I.R உறŋ,னr. nமாr 10
மl காைலfl œt~ ெச+றைடnதனr. ஒ- டாk‡ அமrt4k ெகாeR
மt4ய லeடjl உllள ஓ.டl ெர‡ெட+‡ ெச+றைடnதனr.
அ4கm ேநரm ெசலIட I-mபாத ரேமƒ ெதாைலேப9 அAவலகt4l
ெகாRtத க=ைற கா,தŋகைள அ4கm பாrைவfடாமl சn4ரேசகr
அைழtத எe எ+ன எ+பைத பாrtதா+.
அnத லeட+ எel+ µகவD லeட+ πD.j எgm இடt4l
இ-nத@. அத=d அ4கm அ-காைமfl அேத ேநரm \ைனtதாl
ேபாகேவe/ய vரt4l ெர‡ெட+‡ இ-nததாl அைத எRt@ தŋக
µ/b ெசyதா+.
µதl நாll ந+றாக உறŋ, I.R ம" நாேள ேவைல @வŋக µ/வ
ெசyதா+. நவmபr மாதm. இ-.டt @வŋ,f-nத@. dTர @வŋ,f-nத@.
இ-வ-m mளமான கmபT ஆைடைய அln@k ெகாeR நடkகt
@வŋ,னr.
ெஜயா களpπறr அpப/ŋகறவŋக ஜo+தாrகளாl அ/ைமபRtதpப.ட
மkகll எ+"m அவrகll ஜo+தாrகைள எ4rt@ ேபாr ெகா/ vk,னாrகll
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எ+"m ெசாlறாŋகேள. அ@ம.RLlலாம அ@ ெபா=காலm எ+"m ேமl
ஜா4fனr தா+ அைத இ-eட காலm அpப/+g ெசாlறாŋகேள.
அ@ ம.RLlல ரேமƒ, நா+ ப/cச@ல, களpπரr ெத+ இn4யாைவ
ஆeட அரசாளrகll அpப/+g ெசாlறாŋக. களpபாளr அpப/+g
இ+ெனா- ேப- இவŋகckd. 300 - 600 A.D காலt4ல இ-n4-kகாŋக.
$t4ஸm, ெஜfனஸm மதŋகll பரவலாக இ-n4-kd அnத காலt4ல.
இவŋக ‚s பeண லாŋேவj பாT. நmம 9./ச+ படt4ல ஒ,ராமtைதேய வைரபடt4ேலrn@ எRtத மா4D இவŋகckd அp$றm
ஆ.9kd வnதவŋக இn@ மதேமா ைசவ மதேமா இவŋகைள பt4ன எlலா
IஷயtைதQm கவr-அp பel.டாŋக.
இவŋக எŋேகrn@ வnதாŋக, யாைர ேதா=க/cn தLk நா.Rkdll
νைழnதாŋக, இpப/ ஒ- Iவரµm யா-kdm ெதDயைல.
களவr தா+ களpபாளr, களpபாளr தா+ களpπறr அpப/ŋகறாŋக.
இ+gm 9ல $tதகŋகll க ள π ர r அpப/+g sெபl பelf-kகாŋக.
ெராmப dழpபமாகேவ இ-kd.
9ல ேப- µtதைரயr dலt@ட+ களpπறைர இைணk,றாŋக. 9ல ேபr
அவŋக கrநாடகtைத ேசrnதவŋகளா இ-kகலாmg ெசாlறாŋக.
ேஹா ேஹா. ைபt4யm π/c9-m ேபாs-kேக. நாம களpπறr 4-டrகll
அpப/+ற ~.ல ேபாறதா இlைல அரசrகll அpப/ŋகற ~.ல ேபாறதா
dT-kd இதமாக அவcைடய ைககckdll ைகI.Rk ெகாeடப/ேய
ேக.டா+ ரேமƒ.
ரேமƒ, இpப நாம ஏ+ நmம ஊr ேபைர ெச+ைன-g மாt4ேனாm.
ஏ+னா அ@ ஆŋ,ேலயrகll ெவcச ேப-. அ@ அவமான 9+னm.
சD. இ+gm 50 வ-ஷt@kகp$றm யா-kகாவ@ ெம.ராs அpப/+g
ெசா+னா ெதDQமா.
ெதDயா@.
ஆக நாம வரலா=ைற மாtத µய=9k,ேறாm இlைலயா.
ஆமாm.
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இpப ஆpகாjsதா+ல தாsபா+ ஆ.9 ெசtச ஆ.9ையp பt4 ெசாlல
எ+ன இ-kd. அதனால ஒ- வரலா"m எ_த ேவe/ய4lைல. அ@ேபால
ஒ- ெக.ட ஆ.9யாக இ-n4-kகலாm இlைலயா.
அ@ சD, ஆனா, அவŋக ெகாRŋேகாl ஆ.9 $Dtசாŋக+னாவ@ ஒெக.ட வரலா" எ_தgm இlைலயா.
சD இெதlலாm இlலாம மஹாபாரதt@kd πறd தா+ களpπறr
ஆ.9+g எRt@k,.டா நாம ஆராyc9 பeணேவ ேதைவ இlைல.
இlைல ரேமƒ எனkd எ+னேமா பlலவrகckd µ+னா/ தா+
இ-kகgmg ேதாg@. பlலவrகll க./ய ேகாIlகll இ-kd இ+gm.
ஆக அ@kd µ+னா/ இ-nததா இ-kகலாm.
ஆனா ெஜயா நா+ எ+ன \ைனk,ேற+னா இ@ 300-400 வ-ஷm எlலாm
இ-kக வாypπlைல. இtதைன ெபDய ேநரtைத இ-.ட/p$ ெசyயற@
nலபm இlைல. ஆக, இ@ Lt9p ேபானா 50 வ-ஷm இ-kகலாm.
இpப நாம ெச+ைன, µmைபf+g மாt4ன மா4D 50 வ-ஷ ஆ.9ைய
அத=கான சDt4ரtைத அ†pப@ nலபm. நmைமேய எRt@kேகாேய+ ஒதாj மஹாைலேயா பாrsெம+. ஹbைசேயா இ/cn தllள µ/Qமா.
µ/யா@ ரேமƒ. இn4யா சா,ற வைரkdm µகம4ய-m ஆŋ,ேலய-m
ேபாrcnŠ‡ய-m πெர+cnkகார-m நmைம ஆeட அவமானm எpேபா@ேம
இ-kdm. ஏ+னா நாம இn4யா, அதனால. இேத ஒ- சதாm ”ேச+
இ-nதா...... இn4யாைவ ஒ- வ-ஷt@ல அவமான 9+னŋகll இlலாத ஒநாடா ஆk,Rவா+. —.லr இ-nதா வரலா"கைள ெகாct4, வரலா="
ஆ9Dயrகைள ெகா+", இ-pபவrகைள ைவt@ ஒ- $4ய வரலா=ைற
எ_4f-pபா+. அ@ல 5000 வ-ஷமா ஒ-tதேன ஆeடதாகbm அவைன
மkகll எlலாm I-mπயதாகbm எ_4f-pபா+.
ஆm ெஜயா. நாm தாj மஹாைல இ/kகIlைல. பாrsெம+. ஹbைச
இ/kகIlைல. நாm வரலா=ைற மறkகIlைல. ேந=ைறய µ.டாll இ+"
$t4சாsயா ஆகலாm. ேந=ைறய ேகாைழகll இ+" pரrகளாக ஆகலாm.
வரலா=ைற மா=ற \ைனpபவ+ தா+ πறnதேத தp$+g ெசாls.R
ம"ப/Qm அmமாI+ வf=>l νைழய \ைனpப@ ேபாl. நா+ இn4யனாக
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இ-pப4l ெப-ைமp பR,ேற+. இ+ைறய இn4ய+. நாைள உலைக
ஆளpேபாdm இn4ய+. ஐயாm pர•. R π அ+ இ+/ய+ எ+றா+ அவைள
அைணt@ க./யப/ேய.
ெடsேபா+ காrRகll I="k ெகாe/-nத ஒ- கlrD மாணவ+, சr,
ஐயாm ˆ pரb. அெபௗ. •fŋ அ+ இ+/ய+ எ+றா+.
அவைன பாrt@ 9Dtதp ப/ேய ஓ.டAkd 4-mπ நடnதனr இ-வ-m.
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ம"நாll காைலfl எ_nதவ+ ெஜயாைவ ெசௗtதாsl இ-kdm
அவcைடய மாமாI+ p.Rkd ேபாக ெசாlsI.R .‚p ரfைல π/t@
லeட+ πD.j வn@ இறŋ,னா+. லeடj+ 9றpேப இnத .‚p தா+.
ஓ/c ெசlAm மjதrகll, அைனt@ \றm, இனm, ெமா†. லeடjl உfr
இlைல எ+றாl உf-kேக உfr இlைல எ+" ெபா-ll எ+" எ+ேறா
எŋேகா ப/tதைத \ைனt@k ெகாeடா+.
4 ஆpெஸ+. ைம+. எgm $tதகtைத வாŋ,னா+. ஒ- ெபDய
கலt4l காπைய ஒ+னைர பb+. ெகாRt@ வாŋ,k ெகாeR µகவD ேத/
அnத p./+ எ4ேர உllள zŋகாIl ெச+" அமrnதா+.
ஒ- மl ேநரt4l nமாr 120 பkகŋகll ப/kdm 4ற+ ெகாeட அவ+ 2
மl ேநரt4ேலேய அnத $tதகtைத µ/t@I.டா+. ஆனாl அவ+
ேநா.டm I.Rk ெகாe/-nத p./l அைசbகll இlைல.
ச.ெட+" ஒ- கா4tைத எRt@ அ4l அnத $tதகt4l இ-nத
கைடf+ µகவDைய எ_4னா+. அnத $tதகtைத எRt@ dpைபt
ெதா./fl ேபா.டா+. πறd ேநராக அnத p./=dc ெச+றா+. கதைவt
த./னா+.
ஒ- ஐmப@ வய@ மjதr கதைவt 4றnதாr.
வா. R ‚ வா+. எ+றாr அவ+ வnதைத ச="m I-mபாதவராy.
ntதமாக ஆŋ,லm ெதDயாதவ+ ேபாl ஏேதேதா உள>னா+. ெம@வாக
ேநா.டm I.டா+. இ@ pR இlைல. ஏேதா ஒ- அAவலகm. காLரா
இ-k,றதா எ+" பாrtதா+. இlைல. கைட9யாக எpப/ேயா தனkd அnத
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கா,தt4l உllள µகவDkd ேபாகேவeRm எ+பைத அவ-kd
$Dயைவtதா+.
அவ-m வழkகமான ஆŋ,ல வாrtைதகTl அவைன 4./I.R வ†
ெசாls கதைவ சாt4னாr.
ஆஹா, நlல $tதகm. ெஜயாbkd ெராmப π/kdm. சD இ+ெனா+g
வாŋ,kகலாm எ+" எelயப/ேய லeட+ πD.j பd4fl
உலா=>னா+. ஒ- ெபDய அரŋகm கe|kdt ெத+ப.ட@. 25 பb+.
/kெக.R வாŋ,k ெகாeR உllேள ெச+" அமrnதா+.
ேமைட நாடகm நடn@k ெகாe/-nத@. கைத µ_வ@m ஒ-வைன
ஒ-வll காதsk,றாll. அைத ஜvbமா4D இ_t@k ெகாe/-nதாrகll.
ந+றாக ந/k,றாrகll எ+" அpப.டமாக ெதDQm ப/ ந/t@k
ெகாe/-nதாrகll. ேச, நmம ஊr ேமைட நாடக ந/கrகll,.ேடrn@
இவŋக ந/pைப கt@kகgm எ+" \ைனt@k ெகாeடா+. எ4rபாராத
Iதமாக தா+ காதstதவைன மணkகாமl ேவ" ஒ-வைன
மணn@IR,றாll. சDடா $@kகைதயா எதாவ@ ெசாlAŋக எ+"I.R
ெவTேய>னா+.
மl 4.30 இ+gm 1.30 மl ேநரm ஓ.டேவeRேம. சD, எ+"I.R
இ+ெனா- $tதகm வாŋ,னா+. மாsடr ைம+. - 4 sேடாD ஆஃp எ
காஃp. நmம சமாcசாரமாcேச எ+" ஒ- ஓரt4l உ.காrn@ ப/kகt
ெதாடŋ,னா+.
சாதாரணமாக நmம ஊr கா+sடπllகll ெசyQm ேவைலகைள கைதf+
நாயக+ ெசy@k ெகாe/-nதா+. 9Dt@k ெகாeேட, நமkd நmம ஊைர
பt4 கrவm தா+ எ+" ப/t@ µ/tத $tதகtைத vk, எDn@I.R
ேவகமாக நடkகt ெதாடŋ,னா+. dTர ஆரmπtத@. இ-.ட ஆரmπtத@.
ேநராக தா+ கeகாlt@k ெகாe/-nத p./=dc ெச+றா+. அŋேக
πராk‡L/ „டr ேபா.ட கதb இ-nத@. πரtேயகமான அ.ைடf-nதாl
ம.Rேம அைத 4றkக µ/Qm. மா>வ-m கlj காலt4l பா@காp$கcm
$@வைகயாக மா>f-nதன. எ+ன ெசyவ@ எ+" ேயா9tதா+.
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πறd oeRm லeட+ πD.j .‚p sேடஷgkd ெச+" அŋ,-nத ஒஎலk/ராjks கைடfl ெவ=" sமாr. காrRகcm 9+ன ‚எsπ
pேரா,ராம-m வாŋ, அŋ,-nத ஒ- இைணய ெதாடr$ \ைலயt@kdll
νைழnதா+. அŋ,-nத ஒ- கljfl அnத அ.ைடைய இைணt@
ெம+ெபா-ll 4றn@ ஏேதா ெசyதா+. πறd பணm ெகாRt@ I.R oeRm
அnத p./=d வnதா+. சகஜமாக அnத அ.ைடைய νைழt@ த+jடL-nத
ைக க/காரt4+ 1லm 9ல கமாeRகைள த./ன@m அnத கதb
பcைசIளkd கா./ 4றn@k ெகாeட@.
உllேள νைழnத அவgkd பல ஆcசrயŋகll காt4-nத@.
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அைனவ-m காைலfl dTt@ µ/t@ தயாரா, காைல 9="e/ க†t@
ேநராக ம@ைரf+ ெபDய Pலகt4=dll νைழnதாrகll.
பல மl ேநரm ேத/ய πறdm அவrகll ேத/ய $tதகm ,ைடkகIlைல.
அŋ,-nத Pலக ப4வாளைர ேக.டாrகll. அவr ெராmப பைழய $tதகமாக
இ-kdm ேபாs-kேக. ைகயாள கƒடமான $tதகŋகைள நாŋகll எRt@
ேகாடb+ல ெவc9Rேவாm. ெராmப அவ9யmனா அŋேக ேபாy ேதRŋக.
பழjயpப+ Ldnத பlbட+ ஆமாm சாr. ெராmப அவ9யm. ெகாtசm
அgம4 ெகாRtwŋக+னா................ எ+" இ_tதாr.
எ+ன சாr அgம4 ,gம4+g ெபDய வாrைதெயlலாm ெசாl•ŋக.
ேநரா ேபாy ைர.ல 4-m$ŋக. ஒ- கதb ெதDQm. z.டாம தா+ இ-kd
ேபாy பா-ŋக. ஆனா எைதQm எRtதkகற@kd µ+னா/ எ+,.ேட
காeπcnRŋக.
ெராmப ந+> எ+" ெசாls அைனவ-m அnத அைறkdll νைழnதனr.
மைலேபாl $tதகŋகT+ dIயl. பைழய $tதகŋகll zc9f+ வாைட.
1kகைடkdm அளbkd v9. உllேள வ-பவrகckd ஒ- πரmLpைப
ஏ=பRt@m. $tதகŋகll அRkகRkகாக ைவkகpப.டாAm µைறயாக அRk,
ைவkகpபடIlைல.
இ4l இnத d>pπ.ட $tதகtைத ம.Rm எpப/ ேதRவ@.
ரா|வ அ4காDைய ேபாl ரI Iைரt@ \+றா+.
சIதா m அnத 1ைலkdp ேபா. ரd m அnத 1ைலkdp ேபா. mலா m இட@
பkகm ேபா. நா+ வல@ பkகm. சாr mŋக நRIl. µதlல இnத இடtைத
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ntதm ெசyயலாm. எlலா $tதகŋகைளQm தைலp$pப/ அRkdேவாm.
ஆŋ,ல $tதகŋகைள அnத ஓரt4l ைவpேபாm. இlலா.டா நmமளால
ஒ+gm ெசyய µ/யா@. சDயா எ+றா+ ஆைணfRm பாlfl.
அைனவ-m அ/பlnதனr. Iைரவாக ேவைல நடnத@. nமாr 2 மlkd
அைற ச=" ntதமாக ெதDnத@. $tதகŋகll ெப-மளb அRk,
ைவkகpப./-nதன.
அைனவ-m கைளt4-nதனr. உடsl vn @mமl.
ரIf+ ச.ைடைய π/t@ இ_t@ ப9kd@டா எ+றாll சIதா.
சD. நாம ஒ- மl ேநரm πேரk எRt@k,.R ம"ப/Qm வரலாm.
அைனவ-m zைன ேபாl அவ+ π+ ெதாடrnதனr. ெவTேய வnத@m ஒெச./யாr ெமs கe|kd ப.ட@. அைனவ-m பைடெயRtதனr. ஒ- மl
ேநரm க†t@ oeRm Pலகt4=d வn@ ேசrnதனr. Pலக அ4காD ஒந.$ $+னைக p9னாr. சmπரதாயt4=d 9Dt@I.R ம"ப/Qm அnத
பைழய அைறkdll νைழnதனr.
இnத ெபeகll n/தாr அlவ@ எtதைன வச4 எ+" அ+" தா+
உணrnதாr பழjயpப+. அைனவ-m Šேழ உ.காrnதனr.
ம"ப/Qm ரI த+gடைய தைலவ+ பlைய ெசyதா+.
சD, mலா m லாpடாpைப எRt@kக. ‚jேகா. தLkல 50 வாrtைதkd
ேமேல ேவகமாக அ/kக உ+னாலtதா+ µ/Qm. சIதா $tதகŋகைள
எRt@k ெகாRkக m ைட./ைல ேநா. பelkக, ெப+9lைல எRt@
$kdkd ேமேல ஒ- நmபைர எ_4kேகா. ம"ப/Qm அேத $k வரkqடா@.
நாம ேதடற 1g $ks ,ைடcச@m m உ+ ேவைலைய \"t@. நாgm ரdbm
ேபpபrல எ_4k,ேறாm அnத காrனrல. சாr ேவeRமானாl ெகாtச
ெரs. எRkக.Rm.
இlைலpபா. நாgm அnத காrனrல ேவைலைய ெசyயேற+. ம"ப/Qm
நாm 2 மl ேநரt@kd அp$றm ேபnேவாm. pராkெரs எ+ன அpப/+g
/sகs பe|ேவாm.
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அŋேக பlயாளr ஒ-வr Pலக ப4வாளDடm வn@ உŋகckd
சn4ரேசகr ,.ேடrn@ ேபா+ எ+றாr.
வணkகm சாr.
.......................................
ஆமாm சாr. நா+ தா+ ேபா+ ேபா.ேட+ உŋகckd.
........................................
mŋக ெசாlsf-nwŋகllல அnத $tதகŋகைள ேத/ யாr வnதாAm
ெசாlலc ெசாls. அ@kdtதா+ ேபா+ ேபா.ேட+. 4 மாணவrகcm ஒவாt4யா-m தா+ வn4-kகாŋக.
.........................................
இlைல சாr டா.டா nேமாIல வrல. பsnல வnத மா4D தா+ இ-kd.
..........................................
ஆமாm சாr. ஒேர வாt4யா- தா+. இரeR ேப- இlைல.
.........................................
சD சாr. அவ9யm ெசாlேற+.
இvவாறாக ேப9I.R ெதாைலேப9ைய அத+ இடt4l ைவt@I.R த+
இ-kைகfl வn@ அமrnதாr.
nமாr இரeடைர மl ேநரt4l பlயாளr வn@ இ+gm அைர
மlfl 1/IRேவாm எ+" ெசாlsI.R ேபானாr.
அைனவ-m ேசாrn4-nதனr. 1+>l ஒ+" qட ,ைடkகIlைல.
நாைள வnத ெதாடரலாm எ+>-nத ேபா@m ஏேதா இ+ேற உலகm
µ/n@I.ட@ ேபா+ற ஒ- πரைம.
ரI ம"ப/Qm தைலைம ெபா"pைப ஏ="k ெகாeடா+.
கமா+. ெல. அs க+/+‚ அவr ெவாrk.
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அவ+ நmπkைக pe ேபாகIlைல. சDயாக 20 \Lடt4l அRtதRt@
அnத 1+" $tதகŋகcm ,ைடtதன. ெவ=>k கTpேபாR அைத எRt@k
ெகாeR IR4kd ெச+றனr.
மாைல oனா.c9யmமj+ தDசனm அவrகckd மன அைம4ைய தnத@.
பழjயpப+ dழpபt4l இ-nதாr. அவrகைள யாேரா எpேபா@m ெதாடrவ@
ேபால அவ-kd ஒ- பயm இ-nத@. மாணவrகckdm அnத பயm இ-pபைத
உணrnதாr. எpப/யாவ@ ம=ற 4 πllைளகைளயாவ@ ஒ_ŋகாக ேபாy
ேசrkகேவeRேம எ+ற பயm. தjயாக இnத காDயtைத ெசyய µ/யா@
எ+ப@ ெதDnததாl அைம4யாக இ-nதாr.
meட பகAkd πறd உடl ேசாrn@ ஆனாl மன4l ஒ- ெவ=>k
கTp$ட+ பRkைகkd ெச+றனr.
ரI தாேன அp$tதகŋகைள ைவt@k ெகாllவதாக q>னா+. ரd
த+gடைய அைறைய காs ெசy@I.R ரIf+ அைறkd அவgkd
@ைணயாக வnதா+.
ம@ைரைய இ-ll கvIய@.
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ெராmப It4யாசமான தகவlகll ,ைடc9-kd ெசlலm. m வn@ உ+
1ைளைய கட+ ெகாRtதா நlலா இ-kdm எ+றா+ ஓ.டAkd 4-mπய
ரேமƒ.
சDmமா. நாைளkd காைலfl அŋேக இ-pேப+. உŋகckd ஏதாவ@
ேவைலf-kகா ெவTfேல எ+" ேக.டாll. அவckd இpேபாேத அவைன
பாrt@ எ+ன நடnத@ எ+" ெதDn@kெகாllள ஆrவm.
இlைல. ஓ.டlல தா+ எ+றா+.
சD. நாைளkd பாrpேபாm எ+" ெசாls ெதாைலேப9 1லm ஒµtதtைத ப4t@ ைவtதாll.
தா+ ேசகDtத Iஷயŋகைள த+gைடய ம/கljfl νைழtதா+.
தா+ எRtத $ைகpபடŋகைள அ4l ஏ=>னா+. πறd ஒ- ேகாpைபfl
ேத•r கலn@k ெகாeR வnதா+. இ+jkd ெஜயாதா+ இlைலேய எ+"
\ைனt@k ெகாeR கljf+ உll ைபfl மைறt@ ைவt4-nத
n-.Rpெப./ைய எRtதா+. ந+றாக அத+ தைலைய எDt@I.R ஒஇ_p$ இ_t@ அைறைய $ைகயாk,னா+.
πறd Iஷயŋகைள ஏ=ற ஏ=ற தனkdtதாேன ேப9யவா" அ-,l இ-nத
கா,தt4l வைரய ஆரmπtதா+.
µதl ப./யl லeட+ வ-வத=d µ+ேப ெதDn4-nத Iஷயm.
சn4ரேசகr பழjயpபைன ஆராyc9kகாக ஊkdIt4-k,றாr.
கDகாலைன உளb பாrkக அgpπf-k,றாr. பழjயpப+ ம=ற ஐn@
மாணவrகைள ஏ=பாR ெசy4-k,றாr. இ4l சŋகr உf-ட+ இlைல.
கDகாலைன கழ=> I.RI.ேட+. கDகாலைன ெதாடrn@ ெச+ற அ4காD
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L+னtசsl தகவl அgpπf-nதாr. கDகால+ ேநராக ராஜ
ம+னாrd/kd ெச+"I.டாr. யா-டgm இ@வைர ேபாjl ெதாடr$
ெகாllளIlைல. சn4ரேசகைரQm ேபாy பாrkகIlைல. ஒ-ேவைள
தாŋகll ெதாடrn@ வ-வ@ அவgkd ெதDn4-kகலாm. அதனாl ஒேவைள அவr ேபா…ைஸ ntதsl IRவத=காக த+ ெசாn@ ஊ-kd ெச+"
9ல நா.கll தŋக µ/b ெசy4-kகலாm.

n-.R பா4 $ைகn4-nத@. அவ+ 1ைளkdll பல கlதŋகll.
இரeடாவ@ ப./யl. படtைத உ="p பாrtதா+. இ+" கeெடRtத@.
ஜா+ sRவr. எ+பவ-kd ெசாnதமான இடm அ@. வŋ, ேபாkdவரt4l
ைகைவtத4l இn4யாIl d>pபாக தLk நா./l nமாr 8 ேப-kd பல
µைற பணm அgpபpபRllள@. சn4ரேசக-m கlசமான அளb பணm
ெப=>-nதாr.
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ம=ற ஏ_ ேப- யா- எ+" ேக.Rk ெகாeடா+. அவrகைள
கeRπ/pப4l ஒ+"m 9ரமm இlைல. ஆனாl எத=காக இவrகckd
பணm அgpப ேவeRm ஜா+. அpப/ெய+றாl களpπறr அவrகT+
$ைதயl இnத க.Rkகைதெயlலாm \ஜமா. ஜா+ இtதைன பணm அgpπ
இnத ஆராyc9ைய ெதாடர ைவkக µ.டாளா. பல ஆfரm ஆeRkd µ+
அpப/ $ைதயl $ைதt@ ைவt4-nதாAm இtதைன ஆeRகckd πறd
ஒ-வ+ அைத ேதட µயA,றா+, அத=காக இtதைன ஆfரm பbeRகll
ெசலb ெசy,றா+ எ+பைத அவனாl ˜ரlkக µ/யIlைல.
சD நாm எRtத $ைகpபடŋகைள பாrpேபாm எ+" \ைனt@k ெகாeேட
அவ+ அ+" எRtதைவகைள ஒ+ெறா+றாக பாrtதா+. அவgைடய
ஆcசrயm எlைல o> ேபான@.
ெஜயா கm அ+. ,v o ஏ pேரk எ+" ெசாlsI.R vŋகc ெச+றா+.
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காைலfl எ_nதbட+ ரI த+gைடய ஆராyc9ைய உணbட+
ம="வrகcட+ ப,rn@k ெகாeடா+.
சாr இnத $tதகm nமாr 7 ேபr,.ட மாt4 மாt4 ேபாf-kd. மtத
ேபr,.ெடlலாm ஒ- தடைவதா+ ேபாf-kd. அதனால நாம µதlல இnத
7 ேப- யா-+g ேதட|m. யா- இnத 7 ேப-+g ெதDயா@. ஏ+னா
அவrகcைடய உ"pπனr எeகll ம.Rm தா+ இ@ல இ-kd.
µதl $tதகm 1976l தா+ ெவTf./-kகாŋக. எ+gடைய கlp$
சDயா இ-nத@+னா 1990kd அp$றm தா+ கlj 1லm $tதகm ெவTfR
ெசyவ@ வழkகt4=d வn4-kd. ஆக இ@ எ_t@ ேகாrt@ அcn ெசyQm
பைழய µைற. ெடsேபா+ ைடரkடDfl பாrt@.ேட+. இnத பpT–ŋக
கmெபj இpப இlைல.
இnத $tதகŋகைள nமாr 4 வ-ஷமா தா+ இnத 7 உ"pπனrகcm மா=>
மா=> எRt4-kகாŋக. அ@kd µ+னா/ அŋெகா+gm இŋெகா+gமா
தா+ இnத $tதகŋகll ெவTேய ேபாf-kd. ஆக இnத ஆராyc9fl
கடnத நாA வ-ஷமா தா+ ஆrவm அ4கமாf-kd.
அpப நாA வ-ஷt@k µ+னா/ ஏேதா µk,யமான@ ஒ+g
நடn4-kகgm.
இ+ெனா- nவாரsயமான Iஷயm ெசாlேற+. இnத 1+"
$tதகŋகTAm 9ல பkகŋகll ,†kகpப./-kd. µதl $kdல 17,18,19, 20
Ls‡ŋ. இரeடாவ@ $kdல 13, 14, 15, 16 காேணாm. 1+றாவ@
$tதகt4ல ம"ப/Qm 13,14,15,16 காேணாm. அேதாட உllளடkகm பkகµm
காேணாm. இnத 1+" $tதகŋகcm ஒ- \"வனtதால
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ெவTfடpப./-kd. µதl $tதகtைத எ_4யவr ெரf+ sRவr.. அைத
ெமா†யாkகm ெசyத@ க. க4ரவ+. பாk, இரeR $tதகŋகைளQm
எ_4ய@m க. க4ரவ+ தா+. இ4ேல எnத $tதகµேம ம" ெவT•R
ெசyயpபடைல அpப/ŋகற@ எ+ேனாட ‚கm.
இpப நாம கeRπ/kக ேவe/ய@
1.

யா- ெரf+ sRவr., எŋேக இ-kகா-

2.

யா- க. க4ரவ+, எŋேக இ-kகா-

3. இnத ப4pபகm கைல ப4pபகm நடt4ன@ யா-, எŋேக இ-kd,
இpப எnத ேப-ல இ-kd
4. இnத 7 உ"pπனrகll யா-, எŋேக இ-kகாŋக, இ+gm இnத
ஆராyc9 ெசyயறாŋகளா இlைலயா
5. எlலாேம இnத நால வ-ஷm தா+ இnத ஆராyc9fல ஆrவm
இ-kகற மா4D இ-kd. அpப/+னா சn4ரேசகr தmπராைன 30 வ-ஷt@k
µ+னா/ இnத ஆராyc9ைய ஏ+ தRkகgm. ஞானpராகசtைத ஏ+ ஆைள
வc9 அ/c9 இnத ஆராyc9ைய ெதாடரIடாம பeணgm.
6. அpப/ இவேர எlலாைரQm ஆராyc9 ெசyயIடாம பel.R
நmைம ம.Rm ம"ப/Qm ஏ+ ஆராyc9 ெசyய ஊkdIkகgm.
7. கDகால+ தா+ சŋகைர ெகா+னா-+g வc9k,.டா qட
அவ-kd π+னா/ யா- இ-kகாŋக. ஒ- ஆளா, இlைல ஒ- அரசாŋகமா.

அைனtைதQm ெபா"ைமயாக ேக.Rk ெகாe/-nதவrகll மன4l பல
ேகllIகll.
சIதா µn4k ெகாeடாll.
ரI, ஏ+ அநாவ9யமா பkகŋகைள ,†kகgm. $tதகtைதேய
ெதாைலc9-kகலாேம.
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m ெசாlற@ சDதா+. பkகŋகைள ,†cசதனால µk,யமான
Iஷயŋகைள யா-kdm ெதDயாம பelயாcn. அnத $tதகŋகைள I.R
வc9-kகறதால யா- யா- அnத $tதகm ேத/ வராŋக+g ஒ- .ராk
ைவkகற@kகாக தா+.
ஓ அpப/யா. சD ேநரா ேபாy இ+ெனா- $tதகm வாŋகலாேம.
நாgm அ@ ேயா9cேச+. ஒ+g இnத ேவைலkd தைட ெசyயறவŋக
எlலா $tதகŋகைளQm வாŋ,f-kகgm. அpப/ இlைல+னா இnத
$tதகtைத எ_4யவ- இnத ப4pபகtைத தIர ேவேற எŋேகQm
ெகாRt4-kக µ/யாம ேபாf-kகலாm. இlைல அnத காலt4ல இpப
இ-kகற மா4D ஆfரkகணkகான πர4கll அ/kகாமl இ-n4-kகலாm.
ெபா@ மkகll வாŋ,pேபான πர4கைள ேத/ 4-mπ எRkகற@ ெகாtசm
9ரமமான காDயm தா+.
ஒேர dழpபமா இ-kd. ெராmப tDlsŋகாbm இ-kd எ+றாll mலா.
அ@வைர அைம4யாக இ-nத ரd ச.ெட+" ஒ+" ெசா+னா+.
ரI, அnத $tதகŋகll அŋேக ெவc9.R, பkகŋகைள ,†t@, யாவrறாŋக அpப/+g /ராk பeண µ/b ெசtசவŋக, க.டாயm ைலpரD
காரைன Iைலkd வாŋ,f-pபாŋக. nலபமா ,ைடkக ேவe/ய
$tதகtைத ேவeRmg ேநரm கடtத ெவc9-kகாŋக. அpப/+னா இnத
தகவl நmைம கeகாlpபவrகckd ேபாf-kdm. இpப நாmப
ஜாk,ரைதயா இ-kகgm. நாம ேபாy ைலpரD உ"pπனr ப./யைல
ேக.டா ெகாRkக மா.டாŋக. நாம உடன/யா 9ல காDயm பeணgm.
ெசாlA எ+ன பeணலாm.
உடேன நாம ஓ.டைல காs பeணgm. ஒ- 15 ,ேலாo.டr வe/fல
nt4.R ேவற ஓ.டlல ~m எRkகgm. அ@kdllள நmமைள யாr
ெதாடrn@ வrறாŋக+g கeR π/kகgm. ரேமƒ ,.ேட ேபnேவாm.
ேபா…s ,.ட ேபாகேவeடாm. mலா, சIதா, mŋக ெரeR ேப-m
ைலpரDkd ேபாy எpப/யாவ@ ெமmபrs D“sடைர 4-/k,.R வரgm.
ெகாtச Dsk தா+. ரI உŋகckd பா@காp$ ெகாRpபா+. mலா, சIதா
mŋக ெரeR ேப-m கmpž.டா ெக.டp மாt4k,.R ேபாŋக. ரI, mQm
ேவƒ/ ச.ைடkd மா>R எ+றா+. இ+" ரd இ+ சாrj.
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அ@வைர µ_வைதQm ேக.Rk ெகாe/-nத பழjயpப+, நா+ ேவணா
ேநர/யா சn4ரேசகr,.ேட ேபச.Rமா எ+றாr.
ேவeடாm சாr. இ@வைரkdm இ@ ஒ- வரலா" ஆராyc9+g
ம.Rmதா+ \ைனcேச+. இlைல. இ@ @pப>Qm நாவl. இnத நாவlல நாm
தா+ /ெடk/vs. இ@ ஒ- சாெல+“ŋக அைச+ெம+. எ+றா+ ரI
உ=சாகமாக.
எ+னேமா பe|ŋக. யாேராட உf-kdm ஆபt@ வரkqடா@. ரI,
எனkd அnத $tதகŋகll ெகாRtw+னா நாgm ப/kக ஆரmπcnRேவ+.
சD எ+" ெசாlலI.R ேவைலfl இறŋ,ய@ இைளஞr q.டm.
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ஓ/ வn@ அைணt@k ெகாeடாll ெஜயா. ‚ Ls. o டாrsŋk எ+"
ரேம–+ ெந=>fl µtதL.டாll.
கm. ‚ m. ˆ கா.c அp லா. ஆஃp 4ŋs. கைத எŋேகேயா
ேபாf./-kd. உ+ேனாைடய எksெபr. கெம+.s ேவeRm.
இ-வ-m ெபDய ேகாpைபகTl ேத•r எRt@k ெகாeR ேமைஜf+
அ-ேக வn@ அமrnதனr.
ெஜயா, µதlல இnத $ைகpபடŋகைள பா-. இ@ல nமாr நாA
$tதகŋகll o+ வைககைளp பt4f-kd. ெநைறய o+கேளாட
ேபா.ேடாkகll இ-kd. இ@kdm இnத πரcசைனkdm எ+ன சmபnதm
இ-kdm.
ெஜயா $ைகpபடŋகைள ெபDதாk, $tதகt4+ தைலpைப ப/kக
µய+றாll. πறd கljf+ 1லm ஓ.டl அTt4-nத இலவச கmπflலா
இைணய ெதாடrைப @வk,னாll. ,ைடtத தைலpπl ேத/னாll. ,ெர/.
காr. உபேயா,t@ அnத $tதகŋகைள L+$tதக வ/Il இறk,னாll.
அRtத 5 \LடŋகTl அnத நா+d $tதகŋகcm அவll கljfl.
மைனIைய ெதாn4ரb ெசyயாமl அவll ெசயlகைள ர9t@k
ெகாe/-nதா+ ரேமƒ. இnத $t4சாs ம.Rm மைனIயாக
,ைடkகாI.டாl எ+ன ஒ- ெவ=" வாkைகயாக இ-n4-kdm. p./l
வnதாl நm ேகைஸpப=> எ+னதா+ ேபnவ@. இரeடாm I‚கm
ெதDயேவeRm எ+றாl qட p.ைட I.R ெவTேய ேபாகேவe/-kdm.

84

அவைள உ=" ேநாk,னா+. ெபDய அழ, இlைல. ஆனாl அவcைடய
µகt4l அவcைடய அ>b @/p$ ஒ- ஒTைய தn4-nத@. அ@ேவ
அவckd அழd ேசrtத@. ச="m கrவm இlலாத ெபe அவll. அதனாl
த+gைடய $t4சாstதனt4=dm அவcைடய $t4சாstதனt4=dm
ஆfரm இேகா πரcசைனகll வn4-kdm. பல µைற பல IஷயŋகTl
அவgைடய க-tைத அவll ெசாlல மா=>f-k,றா+. ஆனாl ஒ- µைற
qட அவcைடய க.டாயt4னாl அlல. அழகாக $Dய ைவt@IRவாll.
சD ரேமƒ. எனkd அ4க ேநரm ேவeRm. ஆனாl எ+gடைய @Dத
க-t@ ேவ|mனா களpπறrகll கடl 1லமா தŋகcைடய wbகckd
தŋக, ைவர, ைவˆDயŋகைள அgpπf-kகலாm. நlலா பf=9
ெகாRkகpப.ட ஒ- வைக o+கll ஒ- கைரfs-n@ ம" கைரkd ேபாy
வ-m. இnத வைக o+கll nமாr 20,000 ,ேலா o.டrqட ஒ- நாllல mt9
கடkdm. களpπறrகll தŋகcைடய $ைதயlகைள இnத o+ ேமல க./
அgpπf-pபாŋக. அŋேக அவrகcைடய மkகll அைத இறk,f-pபாŋக.
nமாr 80 சதpதm o+கll ேபாy ேசrnதாேல ேபா@ேம. எlலாm 4-/ய
ெபா-.கll தாேன. ஆனா ஒ+g தŋக, ைவரŋகைள Iட அவŋக பல
வைகpெபா-.கைளQm அgpπf-kகலாm. இ@ ஒ- ‚கm தா+. இ@
எlலாேம ெபாyயா இ-kகலாm. இnத $tதகŋகll ைவt4-nதவr
o+கைளpப=> ப/pப4l ஆrவm ெகாeடவராக qட இ-kகலாm. அpப/
இ-kகற ப.சt4l நா+ ெசா+ன@ எlலாேம தpபாf-kகலாm.
ஓ. நlல இமா“னேஷ+.
அ@ சD. mŋக எ+ன பešŋக அைத ெசாlAŋக µதlல.
இnத இரeR படtைத பா-. இ@ல µதl படt4ல எ_4f-nத
ெபயrகேளாட m ஏ=கனேவ பD.சயm ஆ,f-kேக இlைலயா.
ஆமா.
இpப இnத இரeடாவ@ ss.ைட பா-. நா+ ேபான µகவDfl அnத
\"வனt4+ µதலாT ஜா+ sRவr.. அŋ,-nத Iஷயŋகைள
ெகாைடtச@ல பாŋk /ரா+சா•+s ,ைடcn@.
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இnத ஜா+ இn4யாIல இ-kகற இnத ஆcŋகckd \ைறய பணm
அgpπf-kகா-.
அவll அnத ப./யைல qrn@ பாrtதாll.
யாr யா-kd எnத எnத அkெகௗe/l எpப எpப பணm ேபாf-kd+g
ஒ- ப./யl ேபாடலாm. அைத ,ராஃp பel பாrkகலாm. ஏதாவ@
பா.டr+ ,ைடkdm எ+றாll.
சD எனkd 15 \Lஷm ெகாR. m அnத $ks ப/kக ஆரmπ.
சD எ+" ெசாlsI.R அவll $tதகtைத ப/kக ஆரmπtதாll.
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அnத தj பŋகளாIl ஒ- ெபDய ெப+s காr வn@ \+ற@. தLk நா./ல
9ல ேபDடm ம.Rm தா+ அnத மா4D வe/ இ-kdm ேபால. அnத
பŋகளாI+ ெபDய கதbகll 4றn@ வ† I.ட@.
ேநராக உllேள ெச+ற சn4ரேசகைர அவr மைனI வரேவ=றாr. எ+னŋக
இtதைன நாளா காேணாm.
அதா+ இpப வn@.ேட+ல அp$றm எ+ன.
ேபசாம நாŋகcm ெச+ைனkேக வn@டேறாm.
ஆமா, ெச+ைனkd வn@ அnத d/ைசfல தŋd எ+ேனாட. உனkdm
πllைளகckdmதா+ இtதைன கƒடpபடேற+. படd மா4D கா-, பŋகளா,
mcசl dளm, நைக ந.R அpப/+g.
அ@ சDŋக. உŋகைள தjயா I.R.R நாŋக ம.Rm இைதெயlலாm
அgபIcசா எpப/ŋக.
அதா+ நா+ அ/kக/ வn@.Rp ேபாேற+ல எ+றாr கா.டமாக.
ேநராக π+$றm ெச+" mcசl dளt4+ அ-ேக இ-nத ெபDய சாyb
நா=காsfl அமrn@k ெகாeடாr. அவ-ைடய மைனI அnத உயrnத ரக
ம@பானtைதQm அதgட+ இதர உணbp ெபா-.கைளQm தாŋ, வnதாr.
அnத 9>ய கeணா/ dRைவfl அnத ெபா+ \ற 4ரவtைத \ரpπ
பjkக.Rt @eRகைள ேபா.R ைகfl எRt@k ெகாeடாr.
கDகால+ ,.ேடf-n@ ேபா+ வn@தா.
இlைலேய. அவr இŋக ேபாேன பeற4lைல.
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எŋேக ேபாy ெதாைலtசா+g ெதDயைல. அவ+ ெமாைபlல ேபா+
ேபா.டா ப4Am இlைல. ைலpரDகாரgm ைலpபரDkd அவ+ வரைல+g
ெசாlறா+. எதாவ@ πரcசைனfl மா./k,.டானா+g ெதDயைல.
ஐேயா எ+னŋக ெசாl•ŋக. உŋகckd ேபா…சால ஏதாவ@ πரcசைன
வ-மா.
ஏy எ+ன உllrற. நா+ எ+ன ெகாைல பeேறனா. எlலாm ச.டpப/
தா+ பelk,.R வேர+. நமkd வrற பணm எlலாm ஆராyc9kகாக
µைறpப/ வர ெவllைளpபணm. இnத \லm உŋக அpபாேவாட@.
அ@ சDŋக. ஆனா அரசாŋக சmபளt4l இnத ெசாtெதlலாm எpப/
வnத@+g ேக.டா.
அnத கவைல உனkd எ@kd. அவ+ அவ+ ேகா/ேகா/யா
சmபா4c9,.R உலாt4k,g இ-kகா+. m nmமா ெபனாt4k,g
இ-kேக. உllள ேபா.
அவll உllேள ெச+ற@m, ம@ ேகாpைபைய எRt@ ம@வ-nத
ெதாடŋ,னாr. அவ-ைடய ெசl ேப9 ஒstத@.
ஆŋ,லt4l ேபச ேவe/ய ேபா+ காl. 9>@ ேநரm ேப9I.R
ைவtதாr. µகm ெவT>f-nத@.
மடk ெக+" d/t@I.R 1+" ஐn4l ஒ+ைற எRt@ ப=றைவtதாr.
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சD ெஜயா. இ@ தா+ எ+gடைய 4.டm. நாmப இரeR ேப-m ேநராக
ஜா+,.ேட ேபாகலாm. m p.Rkd ெவTேய இ-. நா+ ஒ- ஆராyc9யாள+
மா4D உllேள ேபாேற+. நா+ 2-3 மl ேநரt4ல 4-mπ வரேல+னா m
ேபா…ேசாட உllேள வn@R. சDயா எ+றா+.
அ@ சD. ஜா+,.ேட எ+ன+g ெசாlலpேபா•ŋக.
நா+ சn4ரேசகr அgpπய ஆllg ெசாlேற+.
அpப/ சn4ரேசகr அgpபறதா இ-nதா அவr ேபா+ பel
ெசாlsf-kக மா.டாரா.
ெஜயா, இ@ nmமா உllேள νைழய தா+. எpப/f-nதாAm நmைம
உllேள Iடpேபாற4lைல. பாrpேபாேம.
இ-வ-m .‚p π/t@ லeட+ pD.j \"tதt4l இறŋ,னr. ரேமƒ
ெஜயாbkd அnத p.ைட கா./I.R உllேள νைழnதா+.
ஜா+ இவைர எ4rபாராதIதமாக வரேவ=" உllேள அமரc ெசyதாr.
அ@ேவ ரேம™kd ஆcசrயமாக இ-nத@. அவgைடய ஏழாவ@ அ>b
அவைன தயாராக இ-kகc ெசா+ன@.
அவ+ தா+ ெச+ைனfs-n@ வn4-pபதாகbm சn4ரேசகr
அgpπf-pபதாகbm களpπறr ஆ.9ைய ப=> µk,யமான தகவl
,ைடt4-pபதாகbm q>னா+.
அவ-m அpப/யா நlல@. வா-ŋகll உŋகைள எ+ பா‡டm அைழt@c
ெசl,ேற+ எ+" q> இ+ெனா- அைறkd அைழt@c ெச+றாr. ச=ேற
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இ-./ய அைற. ெபDதாக இ-nத@. பல $tதகŋகcm 9ல ெபDய
ேபா.ேடாkகcm அ4l $ராதான 9+னŋகcm 9ைலகcm இ-nதன.
அவr ஒ- ெபDய ேமைசkd π+னாl இ-nத நா=காsfl அமrnதாr.
அவைன அத+ எ4r$றm அமரcெசா+னாr.
உŋகll ெபயr எ+ன.
ரேமƒ.
அpப/யா. mŋகll தாேன ேந=" வnத@.
ஆமாm.
ஏ+ ேந=ேற எ+jடm இைதp ப=> ேபசIlைல.
அ@வா, உŋகll µகவDkd ப4லாக ேவெறா- µகவDைய தவ"தலாக
ேத/k ெகாe/-nேத+.
ஒ. சD. ேந=" எ+ அAவகt4l νைழn@ எ+ன ெசywrகll
எ+ன – இைத ச="m எ4rபாrkகIlைல எ+" ெசாlல
µ/யாI.டாAm அ4rc9யாவ@ ேபாl கா./k ெகாeடா+.
ஹா ஹா. ெராmப அ4rc9யாக ேவeடாm ரேமƒ. இேதா இnத
$ைகpபடtைத பா-ŋகll. இ@ எŋகcைடய பா@காp$ காLராkகll.
$tதகŋகckd நRேவ இ-n@ mŋகll ெசyதைவகைள கc9தமாக படm
π/t4-k,ற@ எ+" ெசாlsk ெகாeேட அவgkd எ4ராக 9ல
$ைகpபடŋகைள p9னாr.
அைத எRt@ பாrtத அவ+ ெமlல $+னைகtதா+.
ஆm. ேந=" அைழயா I-nதாTயாக வரேவe/f-nத@.
ஏ+.
நா+ ஒ- n="லா பயl. பணm ெதாைலn@I.ட@. 4-ட வnேத+.
உŋகll அAவலகt4l பணm ,ைடkகIlைல. 9ல கா,தŋகTl இn4ய
ெபயrகll இ-nத@. அதனாl அnத ெபயrகைள ெசாls ஏதாவ@ பணm
ப>kகலாமா எ+" பாrtேத+. இpேபா@ மா./k ெகாeேட+.
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ெவD sமாr.. இŋd பணm இlைல எ+" யாr ெசா+ன@. அேதா பாr
அnத ேஸஃp. அ4l \ைறய பணm இ-k,ற@. அnத பkகm ேபாகIlைல m
எ+றாr Ilலtதனமாக.
ஒ அpப/யா. நா+ நRIl பயn@I.ேட+. அதனாl பா4fேலேய ஓ/
I.ேட+.
m $t4சாs ரேமƒ. எ+ கதI+ பா@காpைப உைடc9 உllேள
வn4-kேக. ஆனா m உ+ைன ெராmப $t4சாs+g \ைனc9kகேற.
அ@தா+ πரcசைனேய எ+றாr.
எ+ன ெசாl•ŋக.
எ@kகாக டாkdெமe.s ேத/ேன, ேபா.ேடா எRtேத ெசாlA.
அைம4யாக இ-nதா+ ரேமƒ.
இ+gm 9ல ேபா.ேடாkகைள அவ+ µ+ எ>nதாr. அவ+ ேபா.ேடா
எRtத@ எlலாm அ4l ப4வா,f-nத@.
அவ+ அைத பாrt@I.R oeRm ேமைச ேமl ைவtதா+.
ரேமƒ m @pப>Qm \$ணரா இ-kகலாm. இlைல அரசாŋக
உளbt@ைறfs-n@ வn4-kகலாm. எனkd அைதpபt4 கவைல இlைல.
நா+ எ@bேம ச.டIேராதமா ெசyயைல. உ+ நா./l ஏதாவ@ ச.ட
IேராதகாDயm நடnதா அைத உ+ நா./ல ேபாy ேதR. இŋேக ேநரm
ெசலIடாேத. ேபா எ+றாr.
ஜா+ m எ@kகாக இvவளb பணm எŋக நா.Rkd அgpபேற.
களπறr ஆ.9 காலtைத ஆராyc9 ெசyய.
அ@kd இtதைன பணm அgpபற@ சDயா படைலேய.
அpப கeRπ/.
கeRπ/kகேற+.
அ@kd µ+னா/ உனkd எŋகll நeபைர அ>µகpபRtதேற+ எ+"
q>யவாேற அவைன கடn@ ெச+" கதைவ 4றnதாr.
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லeட+ ேபா…s ைகfl IலŋேகாRm @pபாk, m./யப/ேய
\+>-nத@.
உŋகைள ஜா+ sRவr/+ அAவலகt4l அt@o> νைழnதத=காக
ைக@ ெசy,ேறாm எ+றாr அnத q.டt4l ேமல4காDயாக ெதDnத
ஒ-வr.
எ+jடm @pபாk, இ-k,ற@. அைத நா+ எRkகc ெச+" mŋகll
எ+ைன nRவத=d ப4l mŋகளாக எRt@k ெகாllcŋகll எ+" 4-mπ
\+றா+.
இரeR அ4காDகll @pபாk,ைய எRt@ அவ+ o@ d>ைவtதப/ேய
இ-kக ஒ-வr சrவ ஜாk,ரைதயாக அவjடm ெச+" அவgைடய ைபகைள
@ழாIனாr. அவ+ ைபfl ஒ- காLரா ம.Rm ,ைடtத@.
எŋேக @pபாk,. எŋேக @pபாk, எ+" கt4னாr.
ஹாஹா உŋகll Iமான தள பா@காp$ ேசாதைன ப=> உŋகckேக
ெபDய அπpபராயm இlைல ேபாs-kd. நா+ nmமா தமாƒ பeேண+.
வாŋக ேபாகலாm எ+றா+ சrவசாதாரணமாக.
அnத ேமல4காD ச="m அnத நைகcnைவ ர9kகாதவr ேபால அவைன
தllTk ெகாeR காவl வe/fl ஏ=>னாr.
அŋ,-n@ அகlவத=d µ+ ரேமƒ ஜாைனp பாrt@ ெம@வாக, உ+
ேவைலகைளQm உ+ நா./ேல ைவt@k ெகாll. எŋக ஊr பkகm
வாலா./னாl வாைல ஒ.ட ந"k, IRேவாm எ+றா+ µகt4s-nத
$+னைக மாறாமl.
ெக. லாs. எ+றாr ஜா+ அவgைடய $+னைகயாl
எDcசலைடnதவாேற.
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ம+Œr அs, 4-ேவŋகட+, சாLநாத+, 9தmபரm, க-ைணநாயகm,
ேயnநாத+, சnதரவ/ேவl – $tதகm எRt@c ெச+றவr ப./யsl இ-nத
உ"pπனrகT+ ெபயைரகைளQm எeகைளQm சDபாrt@ எ_4 சtதமாக
ப/t@kகா./னா+.
ம@ைரைய I.R அவrகll ெவd vரm வn4-nதாrகll.
இத=d µ+னாl சIதாbm mலாbm $rகா அln@ Pலகt4l νைழn@
nமாr 5-6 வ-ட உ"pπனr ப./யைல எRt@ வn4-nதனr.
அவrகll IR4ைய காs ெசy@ I.R வe/ைய 9ல vரm ஓ./c ெச+"
πறd சIதா, mலா, ரIைய ஏ=>k ெகாeR ம@ைரைய I.Rc ெச+றனr.
ரI எ4rபாrtத ப/ேய அவrகll அைனவ-m 5 வ-டŋகckd உllளாகேவ
உ"pπனr ஆ,f-nதாrகll.
வe/fl இnத ப./யைல ப/t@k கா./ய@m பழjயpப+ ேக.டாr.
இnத ப./யைல ைவt@ எ+ன பeண µ/Qm.
இவrகைள ஒvெவா-tதரா ேபாy பாrkகgm சாr எ+றா+ ரd.
அ@ சD π+னா/ நmைம ெதாடrn@ வrற வe/ைய எ+ன பeற@
எ+றா+.
ரI உடன/யாக ஒ- ப4ைல ெசா+னா+. ரd நாம \ைலைமைய ைகfl
எRt@k ேவe/ய@ தா+. இpபேவ இவைன π/c9 நlலா உைதcசா யாஎ+ன+g ெதDt9Rm எ+றா+.
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சIதாbm ஆமாm ரI. இ@kd ஒ- µ/ைவ க.டgm எ+றாll.
mலாேவா ேவeடாm ரI, இ@ இ+gm ெபDய πரcசைனfl
ெகாeRIRm எ+றாll.
வe/ைய ஓ./k ெகாe/-nத ரd, ச.ெட+" வe/ைய ஒ- ஓரt4l
\"t4னா+. அவைன ெதாடrnத இரeR சkகர வாகனm I-pபLlலாமl
ெம@வாக அவrகைள கடn@ ெசlல µய+ற@.
ச.ெட+" கதைவ 4றn@ அnத ைபkைக \ைல dைலயc ெசyதா+ ரd.
ரI ச.ெட+" ெவTேய பாyn@ அnத ைபk,+ ஓ.Rனைர இ_t@p
π/tதா+.
Šேழ இறŋ,ய ரdbm அவைன π/t@ ேடy யா-டா m. எ@kகாக
எŋகைள π+ ெதாடrn@ வrேற எ+றா+ கா.டமாக.
சாr ச.ைடfேலrn@ ைகைய எRŋக சாr. நா+ ேபா…s. உŋகேளாட
பா@காp$kகாக π+ ெதாடrn@ வrேற+ எ+றப/ேய த+jடm இ-nத
அைடயாள அ.ைடQm ைக@pபாk,Qm எRt@k கா./னாr.
சாD சாr எ+" ைககைள IRIt@I.R இ-வ-m Iல, \+றாrகll.
தmπ mŋக ஆராyc9ேயாட \"t4kேகாŋக. @pப>Qm ேவைல
எŋகcைடய@. mŋக இ@மா4D ெசypŋக+g தா+ ரேமƒ சாr உŋகைள
கeகாlkக ெசா+னாr.
சாr உŋக பா@காp$kd ெராmப ந+>. நாŋகll இ+jkேக ஊr
4-mபேறாm எ+" அவ-kd ந+> q>னாr பழjயpப+.
மாணவrகைள பாrt@, நாm ஊ-kd ேபாகலாm. எனkd 9ல Iஷயŋகll
ெதTவாகாம இnத ஆராyc9ைய ெதாடrவ@ ஆபtதாக ெதDQ@. ேந-kd
ேநரா சn4ரேசகைர பாrt@ ேப9டலாm. நmம உfrகைள எRkக அவ-kd
எnத உDைமQm இlைல எ+றாr.
அவr ெசா+ன@ சDெய+" படாI.டாAm அைனவ-m அத=d
சmம4tதனr. ரIkd ச="m உட+பாR இlைல. ரd அவைனpபாrt@
கeண/tதா+. ரIQm $Dn@k ெகாeR அைம4யானா+.
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ஆராயc9 q.டm oeRm பல மl ேநரm பயணm ெசy@ ெச+ைன
4-mπய@. ஆராyc9 µ/kகாமl சŋகைரQm இழn@I.R ஒ- ெவ="
உணrேவாR அைனவ-m ஊr 4-mπனr.
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காவl வாகனm அவைளk கடn@ ெச+றைதQm அ4l ரேமƒ இ-pபைதQm
பாrtதாll. எ+ன நடn4-kdm எ+" ‚,tதாll.
பாsகr பராஷைர உடன/யாக ெசlேப9fl ெதாடr$ ெகாeடாll.
அவ-m அைம4யாக, சD mŋகll ஓ.டAkd ேபாŋக. அவr வ-வாr எ+"
ெசாlsI.R ைவtதாr.
த+ைன இயlபாக ைவt@k ெகாllள µய+றாAm அவளாl µ/யIlைல.
எpப/ உŋகckd deட/ ப./c9.
ஹா. எ@kd இpப அைத ேக.கேற.
ெசாlAŋக ரேமƒ.
அ@வா. அ@ எŋக ெதா†lல சகஜm ெஜயா.
ெசாlAŋக.
எ@kd ேவeRm உனkd அnத Iவரm.
ெசாlAŋக. இlலா.டா உŋகைள கlயாணm பelkக மா.ேட+.
ஓ. அpப/ ெசாlலாேத ெபeேண. ெசாlேற+. ெச+ைன @ைறµகt4ேல
இரeR ேகாƒ/கll உ-வாfRt@. \ைறய கடtதl ெபா-.கll.
அரசாŋகtைத மானவாDயாக ஏமாt4,.R 4Dtசாŋக. உllŸr காவl
அவrகTடேம சாpπ.R ெகா_t@.டாŋக. அவŋகளால π/kக µ/யா@+g
மt4ய உளbt@ைறkd மாt4.டாŋக. யா-ேம இnத ேகைஸ
எRt@kகைல. நா+ அpபtதா+ $@சா ேசrn4-nேத+. ெராmப ைதDயமா
ெசyயேற+g எRt@,.ேட+.
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21 ேபைர கeRπ/c9 அரs. பeேண+. 3 ேபைர ெகா+ேன+.
கைட9fl ஒ-tதேனாட ேநர/யா ேமாதேவe/யதாfRt@. 4 மl ேநரm
அவ+ n.Rk,.ேட இ-nதா+. நா+ இரeR deRதா+ n./-pேப+.
இ+gm அgபவ µ4rc9 இ-n4-nதா எனkd deட/ ப./-kகா@.
ப9kக ஆரmπc9Rt@. இ-.ட ஆரmπc9Rt@. ஆன@ ஆக.Rmg ேநரா
அவ+,.ேட நடn@ ேபாேன+. அவ+ n.டா+. எ+ ேமல ப.R@. நா+
அவைன ெநt4fேல n.R.ேட+. அvவளbதா+.
அடpபாI ெகாைலெயlலாm பelf-kŠŋகளா.
ஆமாm. ஆனா அnத deட/ ப.ட@ எனkd ெராmப சnேதாஷm.
எ+ன.
ஆமா இlலா./ இnத ெசlலp ெபe ,ைடc9-pபாளா எனkd.
அவளாl அ_ைகைய க.RபRtத µ/யIlைல. கešைர க.RபRt4k
ெகாeR .‚p π/t@ sேடஷjl இறŋ, ெர‡ெட+‡kd ெச+" அைற
ெச+றைடnதாll.
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ெசாlAŋக எ@kகாக πேரk-இ+ பešŋக.
அவ- எŋகll நா./ேலrn@ பழŋகாலt@ 9ைலகைள கடtதறா-.
அpப/யா. அ@kd ஆதாரm இ-kகா உŋக ,.ேட.
இ-kd.
உŋக ஊDl இ-pபவrகைள I.R இவேராட அAவலகt4l அt@o>
νைழயற@ சDயா.
நா+ இn4யாI+ மt4ய உளbt@ைற அ4காD.
இ-kக.Rm. µைறயாக சrவேதச காவs+ 1லm அgம4 ெப=•rகளா.
இlைல.
mŋகll ெசyத@ எŋகll நா.R ச.டpப/ d=றm ெதDQமா.
ஆm.
உŋகll ேமl நாŋகll நடவ/kைக எRkக ேவeRm. சDயா.
சD.
எ+ன சDயா.
ஆமாm. ேவெற+ன எ4rபாrk,•rகll.
இlைல உŋகcைடய Iளkகm இvவளb தானா.
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ஆமாm. உŋகTடm நா+ அt@o> νைழnதத=கான $ைகpபடŋகll
இ-kd. ஜா+ sRவr. $காr ெகாRt4-kகா-. எ+ைன ைகQm களbமா
π/c9-ŋŠŋக. நா+ ெசாlறைதயா ேக.கpேபா•ŋக.
அவr µத+ µதலாக 9Dtதாr.
ரேமƒ, உŋகll நாR LகpெபDய@. உŋகll ஜனtெதாைக அ4கm. அ4l
Lகt ேதrc9யாக ச.டm ஒ_ŋைக காpபா="வ@ Lகbm க/னm தா+.
உllநா.R Iவகாரm, ெவT நா.R ச4, wIரவாதm எ+" பல Iஷயŋகைள
சமாTk,ற@ இn4ய காவl @ைறQm உளbt@ைறQm. நாŋகll
Iயpபைடவ@eR. ஆனாl, mŋகll இ@ேபால ஒ- நடவ/kைக
ேம=ெகாllளp ேபா,•rகll எ+" எŋகTடm ெசா+னாl இnத πரcசைனைய
தIrt4-kகலாm. சrவேதச I4கைள ம4tேத எnத ஒ- காDயtைதQm
ெசyய ேவeRm. mŋகll யாைரQm காயpபRtதIlைல. ஆனாl mŋகll
ெசyத@ ச.ட Iேராதமான ெசயl. எ+ன ெசyயலாm.
mŋகll ெசாlவ@ சDதா+ எ+றா+ ரேமƒ. πறd ெம@வாக, ெகாtசm
காπ வரவைழQŋகll எ+" ெசாlsI.R காl ேமl காl ேபா.Rk ெகாeR
ஹாயாக உ.காrnதா+.
அவைன Iயp$ட+ பாrtத அ4காD ஒ- காπ வரவைழkக ெசா+னாr.
காπ d/t@ I.R, Lsடr நா+ இ+gm 15 எe|வத=dll இŋ,-n@
ேபாyIRேவ+. பாrk,•rகளா எ+றா+.
அpப/யா, பாrkகலாேம எ+றாr அnத ஆŋ,ேலய அ4காD,
ஆcசrயt@ட+.
1, 2, 3, ெதாைலேப9கll ஒstதன. 4, 5, 6, அவgட+ ேப9ன அ4காD
ெவTேய ெச+றாr, 7, 8, 9, 10, 11, 12, வாŋக ரேமƒ, mŋக ேபாகலாm 13, 14,
ந+> 15.
ஓ.டைல அைடn@ கதைவ 4றnதbட+ க./ அைணt@k ெகாeடாll
ெஜயா. ஊ-kd ேபாக தயாரானாrகll இ-வ-m.
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கDகால+ தைலமைறவாக இ-n@ அAt@p ேபானாr. இத=d ேமAm
யாராவ@ த+ைன ெதாடrவாrகளா எ+" ேயா9tதாr. இtதைன நாll நlல
πllைளயாக இ-nதாf=". இத=d ேமAm அவைர ெதாடr$
ெகாllளIlைலெய+றாl சn4ரேசகr த+ைன ெகா+"IRவாr எ+"
ெதDQm அவ-kd.
ஒ- ைபkைக எRt@k ெகாeR ராஜ ம+னாrd/f+ ITmπs-nத
அவ-டைய பைழய p.ைட IRt@ நகரm ெச+றைடnதாr.
ஒ- ெதாைலேப9 zt4l νைழnதாr. n=" µ="m ந+றாக ேநா.டm
I.டாr. πறd ஒ- ெசy4tதாைள எRt@ ைவt@ ச=" ேநரm ப/tதாr.
யா-m அ-,l இlைல எ+பைத உ"4 ெசy@k ெகாeR, உllேள
νைழnதாr.
சாr நா+ கDகால+ ேபசேற+.
எ+ன கDகால+. எŋேக ேபாy ெதாைலt}ŋக. எ@kd எ+ p.R நmபrல
ேபா+ பe•ŋக.
சாr. ஒ- πரcசைனயாfRt@. அதனால தா+ தைலமைறவாf.ேட+.
சŋகr..... பeணேவe/யதா ேபாcn.
எ+ன காDயm பel.‹ŋக. எ@kகாக ............
சாr. அவ+ mŋக உŋக ேபrல டாkட-kகாக ப4b பeணைத
பாrt@.டா+.
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அெதpப/ அவ+ ,.ேட ேபாcn.
சாr mŋக ேபா.ேடா காπ எRt@.R வர ெசா+•ŋக இlைலயா, நா+
ஊ-kd ேபாற@kd µ+னா/. அைத டாƒேபாr/l ெவc9-nேத+. அவ+
த+ேனாட ேபpபrs அ4ல ைவc9 எRtதா+ ேபாs-kd. இ@bm
வn@Rt@. 9+ன தpபாfRt@. எ+னால தா+.
அைத பாrtதா எ+ைனyயா. அ@kகாக ெகாைல பeறதா.
இlைல சாr அவைன அ/c9.R, ேபpபrைஸ எRt@,.R சDக./லாmg
பாrtேத+. ஆனா அ/ பலமாfRt@. இ@ பழjயpபgkd ெதDtசா
πரcசைனயாfRm இlைலயா.
சD. நாம அgpப ேவe/ய –pெம+. ெர/யாக இ-kd. உŋகைள
ேத/,.R இ-kேக+. }k,ரm ெச+ைன ேபாŋக. அp$றm ஒ- Iஷயm. ஜா+
காl பelf-nதா-. ரேமƒg ஒ- 9ஐ/ ஆ•ஸr அவேராட ஆ•sல
ேநாe/f-kகா+. வŋ, ேபாkdவரtெதlலாm அவ-kd ேபாfRt@.
ேநர/யா எnத πரcசைனflலf+னாAm எpப/ேயா ேமாn@ பாrt@
வn4-வாŋக. ெகாtச நாll அைம4யாக இ-n@.R அp$றm
ஆரmπkகலாm. mŋக யா-,.ேடQm மா.டாம ஜாk,ரைதயா இ-ŋக.
சD எ+"I.R ெவTேய வn@ பணm ெகாRt@ \Lrnதவைர இரeR
காவl அ4காDகll எ4r ெகாeடனr. உŋகைள ைக@ பeேறாm கDகால+
எ+றாr ஒ-வr. இ+ெனா-வr அவr ேப9ய எeைண πD+. ெசy@
எRt@k ெகாeடாr. கDகாலj+ µகm க"t@ ேபாf-nத@.
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ெஜயா ரேமைஷpபாrt@ œt~Iமான \ைலயt4l Iமானt4=காக
காt4-kdm ேவைளfl ேக.டாll.
உŋகேளாட µ/b எ+ன இnத ேகைஸ ெபா-tதவைரfAm.
ெஜயா ஜா+ p./ேல ,ைடtத ஆவணŋகைள ெவc9 பாrtதா, நாA
வ-ஷŋகckd µ+னால அவ+ இn4யாbைடய µ+னj பt4DைககTl
களpπறr ஆ.9ையp ப=> ஆராyc9 ெசyபவrகckd தா+ \4 உதI
ெசyய µ+ வ-வதாக q>f-nதா+. அ4l தா+ தLk நா./l
πறnததாகbm, அவgடைய தnைத ெரf+ sRவr. தLk நா./l
வாழnததாகbm, அவr களpπறr ப=> ஆராyc9 ெசyவதாகbm அவr
இறn@I.டதாகbm, அவD+ உfsl எ_4யவா" தா+ எtதைன \4 உதI
ேவeRமானாAm ெசyயt தயாராக இ-k,றா+ எ+"m
அ>It4-k,றா+.
அைத பாrt@ வnதவŋக தா+ இnத 8 ேப-m. இ4l nவாரsயமான
Iஷயm எ+னெவ+றாl அ4s-nத 7 ேப-kd ெவ"m 1000 பb+. தா+
இ@வைரfAm 4 வ-ஷt4l அவ+ அgpπய@. ஆனாl சn4ரேசக-kd
ம.Rm nமாr 60,000 பb+..
இ@ தா+ எ+ சnேதகtைத அ4கpபRt4ய@. சn4ரேசகr களpπறr
காலt@ ெபா-.கைள ேத/t ேத/ அைத ெவTநா.Rkd I=,றாr.
அவ-kd வ-m பணm ெவllைள பணமாக இ-kக ேவeRm எ+பதாl இnத
ஆராyc9 ேபாrைவ. டாkடr ப.டt4=d அவ-ைடய ெபயr ப4b எlலாm.
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களpπறr ஒ- ஊைர π/tத@m, அத+ நRIl இரeR வாll ஒ- oைன
Œkn@ பா@காpப@ ேபால ஒ- 9ைலைய ைவpபாrகll. அ@ ஐmெபா+னாl
ஆன 9ைலகll ம.Rm அlலாமl அ4l ைவர ைவˆDயŋகll
\ரpபpப./-kdm. அவrகll அnத ஊைர I.Rc ெசlAm ேபா@ அைத
எRt@ ெசlவாrகll. அத=d πறd வnத பlலவrகll, தாŋகll அnத ஊைர
ைகpப=>ய@m அnத \ைனbc9+னŋகைள அŋேகேய $ைதt@ அத+ ேமl
தŋகll sதmபŋகைள ைவtதாrகll.
களpπறr ஆராyc9 ெசyபவrகll அவrகll எnெதnத இடt4l
இ-nதாrகll எ+" ெதDnதாேல ேபா@m, அnத 9ைலகll எRkக வச4யாக
இ-kdm. ஆனாl பல இடŋகTAm இpேபா@ மjதrகll இ-pபதாl Lகbm
க/னm. ெரf+ sRவr. அpப/pப.ட இரeR இடŋகைள
கeRπ/t@I.டாr. அவr காலt4ேலேய அைத இŋ,லாn@kd எRt@k
ெகாeR ேபாyI.டாr. அவ-ைடய இnத நடவ/kைக ெதDnத@m அவைர
இn4யாIs-n@ ேவைல I.R எRt@I.டனr. அவ-m த+ dRmபt@ட+
இŋ,லாn@ ேபாyI.டாr. இpேபா@ தா+ அnத ெப-m $ைதயl
ரக9யtைத அ>nத அவr πllைள oeRm இைத ெதாடrn4-k,றா+. இவ+
அgpπய பணtைத ைவt@ பாrtதாl dைறnத@ ேமAm 2 9+னŋகளாவ@
,ைடc9-kdm. இnத 9+னt4+ உeைமயான ம4pைப அ>யாமl ெசா=ப
காnkd I="I.டாr சn4ரேசகr. ஒvெவா- 9+னµm ஒ- வ-ட தLழக
ப.ெஜ..
அpப ெரf+ sRவr. தா+ ஞானpரகாசtைத தாk,f-kகgm.
சDதாேன.
ஆm. 30 ஆeRகckd µ+னாl அவr ஞானpரகாசtைத தாk, அnத
கா,தŋகைள எRt4-k,றாr. πறd இŋ,லாn@ ேபாy பல வ-டŋகckd
π+தா+ $tதகtைத ெவTf./-k,றாr.
அvவளb தாேன கைத. ேநராக ஊ-kd ேபாy சn4ரேசகைர ைக4
பeணேவe/ய@ தாேன.
இlைல ெஜயா. அvவளb nலபm இlைல. அ4l தா+ kைளமாkேஸ
இ-k,ற@. பா- எ+றா+ அவைள பாrt@ கeண/tதப/ேய.
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ரI ரdைவ ேபா+ ேபா.R அைழtதா+. வா ேநராக சn4ரேசகைர
சn4pேபாm எ+றா+.
ேநராக இ-வ-m அவr p./=d ெச+றாrகll.
வாŋகpபா உ.கா-ŋக. எ+ன ஆராyc9 µ/kகாம வn4.‹ŋகளா.
எŋேக பழjயpப+ எ+றாr.
சாr உŋக ,.ேட ேநர/யாக 9ல ேகllIகைள ேக.கgm.
ெசாlApபா எ+றாr சn4ரேசகr.
சாr, mŋக ெகாRtத ஆராyc9 க.Rைரfl µதl 15 பkகŋகll எ_4ன@
யா-.
அ@வா. எ+gைடய மாணவ+ தmπரா+. mŋக qட ேபாy பாrtwŋகேள.
அவ-ைடய இnத ப4l அவrகckd ஆcசrயtைத அTtத@. ெபாy
ெசாlவாr எ+" எ4rபாrt@ ஏமாnதாrகll.
π+ேன அவைர ஏ+ ஆராyc9ைய \"tத ெசா+•ŋக.
அ@வா. ப/k,ற வயnல கவனm 9தறkqடாேதŋகற@kகாக அpப/
ெசா+ேன+. அவ+ எ_4ய க.Rைர ப/c9.R எனkேக ஆrவm வn@Rt@.
அp$றm அவைன ெதாடரc ெசா+ேன+. ஆனா அவ+ I.R.டா+.
சD. ம=ற பkகŋகைள mŋக எ_4•ŋகளா.
இlைல. அ@ ெரf+ sRவr. ெகாRtதா-.
ெரf+ sRவrடா.
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ஆமாm.
அவைர உŋகckd ெதDQமா.
ெதDQm எ+ேனாட தா+ ேவைல ெசtசா-. நா+ ேவைலkd ேசrnத
$@n. அவ- }jயr. ெகாtச ெகாtசமா ெவllைளkகாரŋக நmம
நா.ைடI.R ேபாy,.R இ-nதாŋக. ஆனா பல ேப- இŋேக தŋ,.டாŋக.
அவ- எ_4னதா.
இlைல. அவ-kd ஞானpரகாசm ெகாRtததா ெசா+னா-.
தmπராgkdm ஞானpரகாசt4=dm அவ- தா+ µ@கைல பாடm
நடt4னா-.
அpப mŋக ஒ+gேம எ_தைலயா.
எ_4f-kேக+பா. ஆனா இnத தைலpπல இlைல. இnத தைலpைப
ஆரmபt4ேலேய பழjயpப+ ,.ேட ெகாRt4.ேட+.
ெரf+ sRவr. எ@kகாக உŋக ,.ேட ெகாRkகgm.
அவ- ஒ- πரcசைனfல மா./k,.டா-. அதனால அவைர ேவைல I.R
ேபாகcெசாls.டாŋக. ேபாdm ேபா@, இnத ஆராyc9 க.Rைரகll
ெகாRt4.R, இைத கeRπ/, m பல ேகா/கll பாrkகலாmg ெசாls.R
ேபாf.டா-.
எ+ன πரcசைன.
அ@வா. அவ- ஒ- ெபDய Dசrசr. பல Iஷயŋகைள கeRπ/c9-kகா-.
அpப/ கeR π/cச இரeR பழŋகால 9=பŋகைள இŋ,லாn@kd
கடt4.டதா ேபா…s $காr வn@ அெரs. பel.டாŋக. கlrDQm
அவைர /sLs பelRt@.
சD. mŋக எ@kகாக இnத ஆராyc9ைய உŋக ேபrல ப4b ெசt}ŋக.
எ+னpபா ெசாlேற. நா+ எŋேக ப4b ெசtேச+. இ@ பழjயpப+ ேபrல
தாேன ப4b ெசtேச+.
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அ@kd எ+ன ஆதாரm உŋக,.ேட – ரd கpெப+" π/t@I.டதாக
\ைனt@ ஒ- ேகllI ேக.டா+.
இ-pபா எ+" உllேள ெச+றவr ஒ- கா,தt@ட+ வnதாr.
அைத எRt@ பாrtத ரdbkdm ரIkdm ஒ- ஆcசrயm. அ4l
பழjயpப+ ெபயDl இnத தைலpைப ப4b ெசy4-nதாrகll ஆksேபாr.
பlகைலகழகm.
சாr. mŋக லeடgkd ஏதாவ@ ேபா+ ெசyத@eடா.
ஆமாmபா. ெகாtச நாைளkd µ+னா/ ெரf+ sRவrேடாட ைபய+
ஜா+ sRவr. இnத ஆராyc9ைய ெதாடrபவrகckd பண உதI ெசyவதா
Iளmபரm ெகாRt4-nதா-. நாgm உŋக அpபாேவாட ேவைல ெசtசவ+g
ெசாls பண உதI ேக./-nேத+. இ@வைரkdm 2000 பbe. வைர உதI
ெசt9-kகா-. இ+gm ெசyயt தயாrg ெசாlsf-kகா-. அைத
ெகாeR தா+ உŋகckெகlலாm ெகாRkகேற+.
சாr. எŋகckd ஒேர dழpபமா இ-kd. இnத கா,தt4l உŋக ெபயr
இ-kd. இைத பாrt@.R தா+ சŋகr பழjயpப+ ,.ேட ெசாlற@kd ஓ/
வn4-kகா+. mŋகll @ேராகm ெசy4.டதா நாŋக \ைனcேசாm.
கDகால+ சŋகைர ெகா+g.டா-. mŋக ெவcச ஆcதா+ கDகால+g
\ைனcேசாm. ஆனா mŋக ெசாlறைத பாrtதா ஒேர dழpபமா இ-kேக.
எ+ன. கDகால+ சŋகைர ெகா+g.டாரா. எ+னpபா ெசாl•ŋக.
ஆமாm சாr. ஆனா ஆதாரm இlலாததால அவைர I.R.டாŋக. ஆனாl
ேபா…s அவr π+னா/ தா+ இ-kd.
கDகாலனா இpப/ ஒேர dழpபமா இ-kd.
சாr அ@ ம.RLlைல நாŋக ேத/ன 1g $tதகt4Am 9ல பkகŋகll
இlைல. அ@ எŋகேளாட சnேதகtைத அ4கமாk,Rcn.
அpப/யா. எnத 1g $tதகŋகll.
ஒ+g ெரf+ sRவr. எ_4ன@. மtத இரeRm க4ரவ+ எ_4ன@.
இ-ŋக. எ+,.ட அnத $tதகŋகll இ-kd எRt@.R வேர+.
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ஆவலாக மாணவrகll $tதகŋகைள ேத/னாrகll. µதl $tதகt4l அnத
நா+d பkகŋகcm இlைல. இரeடாவ@ $tதகŋகTAm அnத நா+d
பkகŋகll இlைல. 1+றாவ@ $tதகt4l பkகŋகll இ-nதைத கeR ரd
ஆவலாக ப/tதா+. ஆனாl ,†t@ மைறkdm அளI=d nைவயாக ஒ+"m
,ைடkகIlைல. அAt@ ேபான@ ேபால $tதகŋகைள ேமைச o@
p9னா+.
தmπ, $tதகŋகll அcச/kகpபRm ேபா@ பkகŋகT+ எeகll
Lsஸாகற@ சகஜm தா+. அ@ மா4D Pலகt4l உபேயாகபRt@m
$tதகŋகT+ பkகŋகll ெதாைலt9 ேபாற@m, ,†n@ ேபாகற@m சகஜm
தா+. சŋகr ெகாைலயான உடேன mŋகll எைத எRtதாAm சnேதகpபட
ஆரmπc9.‹ŋக.
அpப, mŋக உŋக ேபrல டாkடr ப4b ெசtச மg ெபாyயா எ+" ரI
ச=" dரைல உயrt4 ேக.டா+.
நா+ எ+ ெபயDl ப4b ெசtேசனா எŋேக காLŋக அnத கா,தtைத
எ+" ேக.டாr.
ரI தயŋ,னா+.
ெகாRpபா, நா+ ெகாlலமா.ேட+. எ+னால µ/யbm µ/யா@ எ+றாr.
ரd தைல அைசkக ரI அnத கா,தtைத எRt@ m./னா+.
அnத கா,தtைத உ="p பாrtத அவr அவrகckd அ4l ஒ- இடtைத
கா./னாr. அவrகll ஆcசrயt4l ஆknதாrகll.
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C H A P T E R 36

36
அைடயா" வn@ ேசrnத@m ந+றாக ஓyெவRtதனr இ-வ-m. πறd ேநராக
வŋ,kd ெச+றா+ ரேமƒ. த+jடL-nத வŋ, கணkdகT+ Iவரŋகைள
கா./ அவrகcடைய Iவரŋகll ேவeRm எ+" ேக.டா+.
வழkகமாக ம"tத வŋ,fனr உளவt@ைற எ+ற@m ேபசாமl எRt@
ெகாRtதனr.
ப./யsl அ4க ேநரm ெசலIடாமl, ேநராக 4-வா+ம‚D+ அnத
p./l வe/ைய \"t4னா+. உllேள ெச+ற 9ல \LடŋகTl ஒமjதைர அைழt@k ெகாeR ேநராக ேபரா9Dயr சn4ரேசகD+ p./=d
ெச+றா+.
ெசlேப9fl ெதாடr$ ெகாeR ரI, ரd, mலா, சIதா ம="m
பழjயpபைன சn4ரேசகr p./=d வரc ெசா+னா+.
9தmபரm, தtைச ம="m ம@ைர காவl @ைறகckd தகவl ெசா+னா+.
பாsகr பராஷ-kdm தகவl ெசா+னா+.
ெஜயாைவ அைழt@ Iவரtைத ெசா+னா+. ஐ கா. ைம மா+ ேபπ
எ+றா+. ‚ ஆr த ெபs. எ+றாll ெஜயா.
அைனவ-m சn4ரேசகr p./=d வ-m வைர காt4-n@ I.R அnத
மjதைர த+ வe/fs-n@ உllேள அைழt@ வnதா+.
ேநராக ேபரா9Dயr சn4ரேசகைர பாrt@, pேராபஸr எs. சn4ரேசகr,
o. Lsடr எs. சn4ரேசகr, }jயr ஆ•ஸr, ஆr,யாலா“kகl
/பாrெம+. ஆஃp இe/யா.
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ெதாlெபா-ll ஆராyc9 @ைறf+ உயr அ4காDயாக இ-n@,.R
களπறr ஆராyc9 பeறதாகbm டாkடr ப.டt@kd ஆராyc9
பeறதாகbm ெசாls தன@ அ4காரtைத @ƒpரேயாகm ெசy@ ,ைடkdm
ெதாlெபா-.கைள I=" நm நா.Rkேக @ேராகm ெசy@
d=றt@kகாகbm, கDகால+ 1லமாக சŋகைர ெகாைல ெசyத
d=றt@kகாகbm நா+ உŋகைள ைக@ பeேற+ எ+" ெசாlsI.R,
ெச+ைன காவl அ4காDைய பாrt@ – அவr இjேம உŋக பாR எ+"
ெசாlsI.R பழjயpபைனQm அவ-ைடய மாணவrகைளQm பாrtதா+.
அவrகll அவைன $+னைகேயாR பாrtதாrகll.
அ+" /ெசmபr 31. சn4ரேசகr எgm வரலா=" ேபரா9Dயr o@ இ-nத
v9 மைறnத நாll.
சn4ரேசகr ந+> ெப-kேகாR ரேமைஷ பாrkக மாணவrகcm
பழjயpபgm அவைர சnேதகpப.டத=d ம+jp$ ேக.Rk ெகாeடாrகll.
க"p$ அக+" ம,kc9 ெபாŋ,ய@.

µ"#m

109

ேமாக) *+,-ண/rt23) πற பைடp:கll:
1.

ேம=ேக ெசlAm Iமானm – 4 பாகŋகll

2.

கைட9 ேப./

3.

ெமlலk ெகாlேவ+

4.

எ+ ைக π/tதவ+

5.

ேபாதாெதgm மனm

6.

க"p$ வரலா"

7.

D@ேவnதr

8.

கljk காதl

9.

ேந=ைறய கlலைற

10. இ+gm ெபயr ைவkகIlைல
11. காதl இlைலேயl காதl
12. Westbound Flight (ேம=ேக ெசlAm Iமானm ெமா† ெபயrp$)
13. Influences of Unknown Factors on Mankind
இவ=ைற mŋகll Škகeட தளŋகTl காணலாm
1.

Google Books

2.

Apple iBooks

3.

Amazon Kindle

உŋகll க-t@kகைள leomohan@yahoo.com எgm µகவDkd எ_4
அgp$ŋகll. ந+>.
Visit http://www.youtube.com/leomohan to watch Corporate World Challenges
Video Series in Tamil by Mohan Krishnamurthy.
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க"p$ வரலா"
ேமாக+ ,-./ண1rt4

வரலா" ப/pபவ+ µ.டாll, வரலா" பைடpபவேன $t4சாs எ+"
அவrகcைடய பllT Itஞான ஆ9Dயr பtதாm வdpπl ெசா+ன@

இŋக பா-ŋக நமkd இpப ேதைவயான Iஷயŋகll நா+d –
1.

களpπறr ஆ.9kd µ+ ஆ.9 ெசyத@ யா-

2.

எதனால களpπறr ஆ.9 வnத@

3.

எtதைன வ-ஷm இnத ஆ.9 நடnத@

4.

எnத ம+ன+ இnத களpπறr ஆ.9ைய µ/c9 ைவcசா+

அவr அ/kக வ-வைத உணrnத அவ+ சாr எ+ன ெசyய•ŋக.........
எ+" ெசாls µ/pபத=dll நc-ெச+" அவ+ தைலfl அnத s‹l
தைல இறŋ,ய@. பலr தைலfgll ேமளkகcேசD வா9pப@ ேபாl
இ-nத@. அpப/ேய சDnதா+. அவ+ µ_வ@m \ைனb இழpபத=dll
இ+ெனா- நc தைலfl இறŋ,யைத உணrnதா+. க"p$ வரலா" த+
µதl பsைய வாŋ,I.ட@. மயŋ,யவ+ πறd எ_n4Dkகேவ இlைல.
வரலா=" ஆராyc9 ......9ல மாணவrகll.....ஒ- ெகாைல....ெவT
ஆ.கll...
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