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முனனுளர

எனளனப் பற்றயி என அனுபவங்கள பற்றயி பதயிவ ஜசய்யகவண்டும எனற எண்ணம 
இருந்தத. நகான தனமுளனப்ப அளையிக்கக்கூடய கபச்சகாளைரகாக பலை இடங்களுக்குச் ஜசனறு 
கபசும கபகாத பலைரும எனனயிடம வந்த என பத்தகங்கள எங்கக கயிளடக்கும எனறு 
ககட்பகார்கள. அப்கபகாததகான எனளனப் பற்றயிய ஒரு பத்தகம எழுதகவண்டும எனறு 
கதகானறயியத. எனளன அறயியகாதவர்கள எனளன அறயியும வளகயயிலும என சயிந்தளனகள 
மூலைம எனளன அறயிந்தவர்களளை எட்டும வளகயயிலும ஒரு நூல இருந்தகால நலைமகாக 
இருக்கும எனறு நயிளனத்கதன. 

அப்கபகாததகான கயிழக்கு பதயிப்பகத்தயின பத்ரயி கசஷகாத்ரயியும சத்யகாவம எனளன வந்த என 
அலுவலைகத்தயில சந்தயித்தகார்கள. எனளனப் பற்றயி ஒரு நூல ஜககாண்டு வரலைகாம எனறு 
கூறயினகார்கள. நகானும அளதப் பற்றயி கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருந்கதன. அடுத்த முளற பத்ரயி 



கசஷகாத்ரயி மட்டும வந்தகார். அவர் நூல எப்பட இருக்ககவண்டும எனபத பற்றயி குறயிப்பகள 
தயகாரயித்த வந்தயிருந்தகார். அளத எனனயிடம வயிவரயித்தகார். அவர் பலை வளகயகான 
பரயிந்தளரகளளைத் தந்தகார். அதகாவத ஒரு வகாழ்க்ளக வரலைகாறு நூல கபகாலைவம 
இருக்ககூடகாத. ஜவறும அறயிவளரகளையின ஜதகாகுப்பகாகவம இருக்ககூடகாத. ஒரு நண்பர் 
கபசுவத கபகாலை இருக்ககவண்டும. ஜசகாந்த அனுபவங்களளை களத கபகால ஜசகாலவதகாக 
இருக்ககவண்டும. களத ககட்பத எலகலைகாருக்கும பயிடக்கும எனற கருத்தயின 
அடப்பளடயயில களத கபகால அனுபவங்களளைச் ஜசகாலலைலைகாம எனறு முடவகானத. அனுபவ 
பகயிர்தலைகாக இருக்ககவண்டும எனற எண்ணத்தயில இப்பட ஒரு வடவம ததீர்மகானயிக்கப்பட்டத.
ஜதகாளலைக்ககாட்சயித் ஜதகாடர்களளை பகார்ப்பவர்கள ஒவ்ஜவகாரு எபயிகசகாடகாகப் பகார்ப்பத கபகாலை 
இருக்கும படயும இந்த நூலையின உட்பயிரயிவகள அளமயும வளகயயில எழுதலைகாம எனறும 
ஜககாளளைப்பட்டத. வகாழ்க்ளகயயில நடந்தத எனன எனபளத அப்படகய ஜசகாலலைகாமல ஒரு 
நயிகழ்ச்சயியகாக ஒவ்ஜவகாரு உட்பயிரயிவம வயிரயித்தக் ஜககாண்கட கபகாவத கபகால இந்த நுளலை 
உருவகாக்கலைகாம எனறு முடவ ஜசய்யப்பட்டத. 
நகான கலலூரயிகளுக்கும பலை நயிறுவனங்களுக்கும கபகாகும கபகாத ஆசயிரயியர்-மகாணவர் உறவ 
பற்றயிகயகா முதலைகாளையி-ஜதகாழயிலைகாளையி உறவ பற்றயிகயகா கபசகவண்டயயிருக்கலைகாம. அப்கபகாத 
அந்த உறவகளையில கநரும பயிரச்ளன பற்றயி என அனுபவங்களையிலையிருந்த கூறயினகால 
ககட்பவர்கள கூர்ளமயகாகக் ககட்கயிறகார்கள. கமலும அளத மனதயில இருத்தயிக் 
ஜககாளகயிறகார்கள. அத்தடன இலலைகாமல இனறு பத்தகாவத பனனயிரண்டகாவத படக்கும 
மகாணவர்கள கதர்வயில கதகாலவயி அளடந்தகால தற்ஜககாளலை ஜசய்தஜககாளளும பலை 
ஜசய்தயிகளளைப் பகார்க்க முடகயிறத. அந்த அளைவ வலையிளமயற்ற மனப்கபகாக்குக் 
ஜககாண்டவர்கள முனனயிளலையயில கபசும கபகாத மயிகவம கவனமகாக கபசகவண்டயயிருக்கயிறத. 
இப்படப் கபசும கபகாதம பலை கபளரச் சந்தயிக்கும கபகாதம எனக்கு ஏற்படும 
அனுபவங்களளை ஜதகாகுத்த ஒரு நூலைகாக வழங்கயினகால வகாசகர்களுக்கும பயனபடும எனறு 
கதகானறயியத. கமலும எனளன சந்தயிப்பவர்கள நகான எளதச் ஜசகாலகயிகறகனகா அப்படத்தகான 
வகாழ்கயிகறன எனபளத உணர்கயிறகார்கள. அதனகால நகான எனன கருத்தகளளை, 
சயிந்தளனகளளைக் ஜககாண்டருக்கயிகறன எனபளத அறயிய ஆளசப்படுகயிறகார்கள. 
அவர்களுக்ககாவம இந்த நூல உதவலைகாம.

இந்த நூல எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர ஒரு கநகாக்கத்ளதக் ஜககாண்டருக்கயிறத. அதகாவத 
வகாசகர்களளை இருக்கும நயிளலையயிலையிருந்த வகாழும நயிளலைக்கு மகாற்றகவண்டும எனற 
கநகாக்கத்ளதக் ஜககாண்டருக்கயிறத. 

மகலைஷயியகாவயில நகான ஒரு கூட்டத்தயில கபசும கபகாத இளதக் குறயிப்பயிட்கடன. அறயிஞர் 
அண்ணகா ஜசகானன ஒரு கமற்கககாள பகாருங்கள உலைகத்தயில எலலைகா இடங்களையிலும தமயிழர்கள
இருக்கயிறகார்கள; மகலைஷயியகாவயிலதகான தமயிழர்கள வகாழ்கயிறகார்கள. அப்படத்தகான வகாழ்தல 
எனபத கவறு, இருத்தல எனபத கவறு.

எனக்கு சயிலை ஜசகாற்களளை மறுவளரயளற ஜசய்யும ஆர்வம எப்கபகாதம உண்டு. எனனுளடய 
நயிறுவனம ஜமனளமயகான தயிறளமகளளைக் கற்றுத்தரும நயிறுவனம எனபளத மகாற்றயி வகாழும 
களலைகளளைக் கற்றுத்தரும நயிறுவனம எனகற நகான கருதகயிகறன. 
மற்றும ஆங்கயிலைத்தயில ஜரஸ்பகாண்ட்(Respond) எனபதற்கும ரயியகாக்ட்(React) எனபதற்கும 
கவறுபகாடு உண்டு. அதகாவத அளத ஜககாஞ்சம வயிரயிந்த ஜபகாருளையில பகார்ப்கபகாமகானகால எந்த 
ஒரு அதயிர்ச்சயிகரமகான ஜசய்தயிளயக் ககளவயிப்பட்டகாலும அலலைத யகார் நமளமப் பற்றயித் 



தவறகாகப் கபசயினகாலும அதற்கு எப்படப்பட்ட உணர்ச்சயிகளளை ஜவளையிப்படுத்தகயிகறகாம 
எனபளதப் ஜபகாறுத்தத்தகான இந்த ஜசகாற்களையின மகாறுபகாடு அளமகயிறத. உடனடயகாக நயிலைகம 
பயிளைந்தவயிட்டத கபகால குதயிப்பத ஒரு வளக. மற்ஜறகாரு வளக அளமதயியகாக எந்த ஒரு 
உணர்ச்சயியும இலலைகாமல சகாந்தமகான நயிளலையயில அந்த ஜசய்தயிளய அலலைத அந்த 
வயிஷயத்ளத ளகயகாளவத ஒரு வளக. இரண்டகாவத வளகதகான உணர்ச்சயிகளளைக் 
கட்டுப்படுத்தயி ளவக்க உதவம. 

உணர்ச்சயிகளளை ஏன கட்டுப்படுத்த கவண்டும? நமக்கும மற்ற உயயிர்களுக்கும உளளை 
கவறுபகாகட இந்த உணர்ச்சயிகளளைக் கட்டுப்படுத்தவதயிலதகான இருக்கயிறத. நளகச்சுளவ 
உணர்ச்சயி முக்கயியமகாக மனயிதர்களுக்கு இருப்பத வயிலைங்குகளுக்கு இருப்பதகாகத் 
ஜதரயியவயிலளலை. அடுத்த உணர்ச்சயிகளளைக் கட்டுக்குள ளவப்பத. அதன மூலைம 
இருத்தலையிலையிருந்த வகாழ்தலுக்குப் கபகாவத. அததகான இந்த நூலையின கநகாக்கம. நம வகாழ்வயில 
கூட ஒவ்ஜவகாரு நயிமயிடமும இருத்தலையிலையிருந்த வகாழ்தலுக்கு நகர்வத பற்றயிய கவனம நமமயிடம
இருக்கயிறதகா எனபளத சுட்டக்ககாட்டும நூலைகாக ஒரு முயற்சயி கமற்ஜககாளளைப்பட்டருக்கயிறத. 

இஜதலலைகாம எலகலைகாருக்கும ஜதரயியகாத கருத்தகளைலலை. ஜதரயிந்த கருத்தகளளை ஜதளையிவகாக்கும
முயற்சயிதகான இத. ஜதரயிந்த ஒனளறப் பற்றயி இனனும நனறகாக ஜதரயிந்தஜககாளளும முயற்சயி 
எனறும கூடச் ஜசகாலலைலைகாம. கமலும இதயில உலைகத்ளதப் பரட்டப் கபகாடும கூறுகள 
இருப்பதகாக ஜசகாலலைவயிலளலை. வகாழ்தளலை சகாத்தயியப்படுத்தம கூறுகள இருக்கயினறன. 
வகாழ்தலையின கூறுகள மகயிழ்ச்சயிளய உறுதயிப்படுத்தம. அத ஜவற்றயிளய கநகாக்கயி நளடகபகாட 
ளவக்கும. அததகான இந்த நூலையின இலைக்கு.

இத அறயிவளர அலலை. அறயிவளர எனபத இலைவசமகாகக் கயிளடக்கக்கூடயத. ஜபகாதவகாக 
ஏற்கக்கூடயதகாக இருக்ககாதத. உதவயி ககட்டகால அறயிவளர கயிளடக்கும;அறயிவளர ககட்டகால 
உதவயி கயிளடக்கும. அப்பட அலலைகாமல இத ஒரு நண்பர் உளரயகாடுவளதக் ககட்பத 
கபகானறத. ஒரு ஜபரயிய வட்டகமளஜெயயில அமர்ந்த ஜககாண்டு ஜெகாலையியகாக கபசயிக் 
ஜககாண்டருக்கும கபகாத எனக்குத் ஜதரயிந்த சயிலை கருத்தகளளைக் குறயிப்பயிட்டுப் கபசுகயிகறன 
அவ்வளைவதகான. 

எனளனப் பற்றயி எப்கபகாதம நகான ஜசகாலலையிக் ஜககாளவத உலைகத்தயிகலைகய மகயிழ்ச்சயியகான 
மனயிதன நகான எனபத. The happiest man in the world. அத கபகால மகயிழ்ச்சயியகாக ளவத்தக் 
ஜககாளவத எனபத எப்பட முடந்தத. மகயிழ்ச்சயியகாக எனளன நகாகன ளகயகாளவத பற்றயியும 
நகான இதயில ஜசகாலலைகவண்டும எனறு நயிளனத்கதன. இந்த வளகயகான மகயிழ்ச்சயி எனபத 
ஜதரயிந்கத உருவகாக்கயிக் ஜககாளளும நயிளலை. கமலும அளத எப்கபகாதம அகத நயிளலையயில 
ளவத்தக் ஜககாளளும ஒரு முயற்சயி. இளத நகான பயிரச்ளனயயினறயி இத்தளன ஆண்டுகளைகாகக் 
கட்டுக்கககாப்பயில ளவத்தயிருப்பத பற்றயிய ஓரு முதல ஆவணமகாகவம இந்த நூல 
இருக்கலைகாம. 

இந்த நூளலைப் படக்கும வகாசகர்கள மூனறு அமசங்களளைக் கருத்தயில ஜககாளளைகவண்டும. 
ஒனறு தயிறந்த மனதடன படப்பத. இரண்டகாவத எனளன நண்பரகாக ஏற்பத. மூனறகாவத 
எனளனப் பற்றயித் ஜதரயிந்தவர்கள கமலும ஜதரயிந்த ஜககாளளை படப்பத.



என கலவயி, என கமற்படப்ப என கவளலை ஜதகாடர்பகான ஜசய்தயிகளளையும அளத எலலைகாம 
நகான எப்பட எதயிர்ஜககாண்கடன எனபத பற்றயியும இந்த நூல ஜசகாலலைகவண்டும எனறு 
நயிளனத்கதன. இத எனனுளடய முதல நூல எனபதகால இத கபகானற அடப்பளட 
வயிஷயங்களளை ஜசகாலவத ஜபகாருத்தமகாக இருக்கும. கமலும இளைம வயத அனுபவங்கள 
முதல இப்கபகாளதய அனுபவங்கள வளரயயிலைகான ஜசய்தயிகளளைப் பற்றயிய ஒரு பறளவப் 
பகார்ளவயகாக இதயில ஜதகாகுக்கலைகாம எனற எண்ணம வந்தத.  

எனனுளடய சயிறுவயத அனுபவங்கள பளளையியயில நடந்த நயிகழ்ச்சயிகள கபகானறவற்ளற 
எழுதவத எனபத ஒரு வகாழ்க்ளக வரலைகாறு ஜதகானயியயில இலலைகாமல நயிகழ்ந்தளத மறுகூறலைகாக 
இருக்ககவண்டும எனறு முடவ ஜசய்யப்பட்டத. அதனகால இத முற்றயிலும சுயவயிவரங்கள 
மட்டுகம உளளை நூல இலளலை. கமலும இதயில இருக்கும அமசங்கள எனக்குத் 
ஜதரயிந்தவர்களும ஜதரயியகாதவர்களும உறவ ஜககாளளும வளகயயில எழுதப்பட்டருக்கயினறன. 
ஜசகாலலைப்பட்டருக்கயினறன. இப்பட இருக்ககவண்டும எனபததகான கயிழக்கு பதயிப்பகத்தகாரயின
எதயிர்பகார்ப்பகாக இருந்தத. 

இந்த நூல எழுதவற்கு முன எனளன கபட்டக்ககாண தயிரு.சுந்தர் வந்தயிருந்தகார். அவர் தகான 
இந்த நூலையில உளளை ஜசய்தயிகளளை நகான ஜசகாலலை அப்படகய எழுதயியவர். முதலையில அவருக்கு 
ஒரு நனறயி. சுந்தர் எனளன ஒரு இளணயதளைத்தயிற்ககாகப் கபட்டக் ககாண வந்த கபகாத என 
வகாழ்வயில நடந்த பலை வயிஷயங்களளைக் ககட்டு எழுதயினகார். அந்த வயிஷயங்களளை நூலைகாக 
எழுதலைகாம எனறு எனக்குத் கதகானறயியத. சுந்தரயிடம நகான என அனுபவங்களளை ஜசகாலலைச் 
ஜசகாலலை அவர் குறயிப்ஜபடுத்தக் ஜககாளவகார். சயிலை சமயங்களையில அளத அப்படகய ஒலையிப்பதயிவ
ஜசய்தஜககாளவகார். அளத அப்படகய ஒரு கட்டுளர கபகால எழுதயிவயிடுவகார். இத 
கயிழக்குபதயிப்பகத்தகாரயின தமயிழ்கபப்பர்.ககாம இளணய இதழயிலும ஜதகாடரகாக வந்தத. 
அப்கபகாத அளதப் படத்தவர்கள என அனுபவங்களளைப் படத்ததயிலும ஜபரும உற்சகாகம 
அளடந்தகார்கள.

ஜதகாடர்ந்த அளத அப்படகய நூலைகாக்கலைகாம எனற எண்ணம வந்தத. இளணயதளைத்தயில 
வந்தளதவயிட நூலையில சயிறயித வயிரயிவகாக எழுதலைகாம எனபதகால அளத வயிரயித்த நூல வடவயில 
எழுத முடந்தத. 

என வகாழ்க்ளகயயில எனளன படக்க ளவத்த இந்த நயிளலைக்குக் ஜககாண்டு வந்தவர் சமதீபத்தயில 
மளறந்த என தகாயகார். எனக்கு எப்கபகாதம எலலைகா நயிளலையயிலும உறுதளணயகாக இருந்தவர். 
அவருளடய கபகாரகாட்ட குணமதகான எனக்கும வகாய்த்தயிருக்கயிறத. அதற்கு அவருக்குத்தகான
நனறயி ஜசகாலலைகவண்டும.

நகான 'சயிறந்த இளைம இந்தயியன' எனற வயிருளத வகாரணகாசயியயில வகாங்கப் கபகாகனன. 
அப்கபகாத 'சயிறந்த இளைம ஜதகாழயிலமுளனகவகாரு'க்ககான வயிருளத வகாங்க வந்தயிருந்தகார் 
நகாமக்கல டரகானஸ்கபகார்ட் ககரயியர்ஸயின நயிறுவனர் தளலைவர் தயிரு.சந்தயிரகமகாகன. அவர் 
எனளன அனறு இரவ வந்த சந்தயித்தகார். அதயிலையிருந்த மயிகவம ஜநருங்கயிய நண்பரகானகார். 
அவர் எனக்கு இப்கபகாத எலலைகா வயிஷயங்களையிலும ஜபரயிதம உதவயிகரமகாக இருக்கயிறகார். 
அதனகால இந்த நூளலை அவருக்கு சமர்ப்பயிக்கயிகறன.



அடுத்த எனளனவயிட என வளைர்ச்சயியயில அதயிக அக்களற ககாட்ட என எலலைகா சுக 
தக்கங்களையிலும பங்ஜகடுக்கும என ஜநருங்கயிய நண்பர் ஏடஜெயிபயி டகாக்டர்.ளசகலைந்தயிர 
பகாபவக்கும என மனமகார்ந்த நனறயிகளளை ஜசகாலலைகவண்டும. அவரும தனமுளனப்ப 
கபச்சகாளைரகாக இருக்கயிறகார். பலை கலலூரயிகளையில கபசுகயிறகார். இப்கபகாஜதலலைகாம அவர் என 
வகாழ்க்ளகளய குறயிப்பயிட்டுச் ஜசகாலவளத வழக்கமகாகக் ஜககாண்டருக்கயிறகார். கமலும பலை 
தயிளரப்பட நடகர்கள ககாவலதளற ஜபகாறுப்பயில உளளைவளர கபகால கவடகமற்றகால உடகன 
அதற்ககான தயகாரயிப்பகளளை கமற்ஜககாளளை நகாடுவத டகாக்டர்.ளசகலைந்தயிர பகாபளவத்தகான. 
அவளர உற்று கவனயித்த பலை நடகர்கள தங்கள நடப்ளப வடவளமத்தக் ஜககாளகயிறகார்கள.

தயிரு.சந்தயிரகமகாகனயின உதவயியகாளைர் தயிரு.ரயிச்சர்ட் என தகாயகார் உடலநலைம குனறயி 
இருந்தகபகாதம இறந்த கபகாதம ஜபரும உதவயிகளளைச் ஜசய்தகார். அவருக்கும இந்த நூல 
மூலைம நனறயி ஜசகாலலை கடளமப்பட்டருக்கயிகறன.

என அலுவலைகத்தயில தயிட்ட இயக்குநரகாகப் பணயிபரயியும தயிருமதயி.பயிகரமலைதகா எனக்கு 
பக்கபலைமகாக இருந்த பணயிபரயிகயிறகார். அவருக்கும நனறயி.

என தமபயி ரகாஜெகா, என நண்பர்கள, ஜபரயியசகாமயி மற்றும ஜபயர் குறயிப்பயிடகாத அளனவருக்கும 
என நனறயிகள எப்கபகாதம உண்டு.

இந்த நூளலை உருவகாக்க எனனுடன வந்த கபசயி ஆகலைகாசளனகள ஜசகாலலையி எனக்கு உதவயிய 
கயிழக்கு பதயிப்பகத்தகாருக்கும அதன நயிறுவனர் தயிரு.பத்ரயி கசஷகாத்ரயிக்கும எனத நனறயிகள.

-இளைங்கககா
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Chapter 1
REACTING TO AN UNEXPECTED SITUATION

குளற ஒனறும இலளலை!!!



சயிறு வயத முதல தமயிழ் மதீடயத்தயிகலைகய படத்த எனக்கு ஆங்கயிலைத்தயில சரளைமகாகப் கபச கவண்டும 
எனபத நதீண்ட நகாள கனவ. பத்தகாம வகுப்ப கதர்வயில நலலை மதயிப்ஜபண்கள ஜபற்று பளளையியயில 
முதலைகாவதகாக வந்கதன. பயிளைஸ் 2வயிலும நலலை மதயிப்ஜபண்கள (மகாவட்டத்தயில முதல) எடுத்தளத 
அடுத்த, லைகயகாலைகா கலலூரயியயில பயி.ஏ. ஆங்கயிலை இலைக்கயியம கசர்கதன.

ஆங்கயிலைம கபசகவண்டும எனகயிற தணயியகாத ஆவல ககாரணமகாக, ஆங்கயிலைத்தயில கபசும 
மகாணவர்களுடன எனத நட்ளப – அவர்கள வயிருமபகயிறகார்ககளைகா இலளலைகயகா – நகான 
வளைர்த்தக்ஜககாளளை முளனந்கதன. வயிளளைவ... பலை அவமகானங்கள... ஏளைனங்கள... 
பறக்கணயிப்பகள. ஆங்கயிலைத்தயில கபசகவண்டும எனகயிற ஒகர உந்ததல ககாரணமகாக அளனத்ளதயும 
தகாங்கயிக்ஜககாண்கடன. 

கலலூரயியயில நளடஜபறும இலைக்கயியம ஜதகாடர்பகாக நயிகழ்ச்சயிகள, நகாடகங்கள, அளனத்தயிலும 
நமபயிக்ளகயுடன கலைந்த ஜககாளகவன. எனக்கு இருந்தஜதலலைகாம ஒகர ஒரு லைட்சயியம தகான. 
ஆங்கயிலைத்தயில கபசகவண்டும... ஆங்கயிலைத்தயில கபசகவண்டும எனபத தகான. 

இஜதலலைகாம ஒரு வயிஷயமகா? இஜதனன பயிரமகாதம? நயிளறய கபருக்கு இருக்குற தகாகம தகாகன இத? 
அப்படனனு தகாகன ககக்குறதீங்க. ஒரு வயிஷயம உங்களுக்கு ஜசகாலலை மறந்தட்கடன. எனக்கு 
பயிறவயியயிலையிருந்கத பகார்ளவ கயிளடயகாதங்க. ஆம... நகான ஒரு பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையி. 
இனயிகமல மகாற்றுத் தயிறனகாளையி எனபளத சயிறப்பத் தயிறனகாளையி எனறு பயனபடுத்தலைகாம. Differently 
abled person எனபளத வயிட specially abled person எனறு கூறலைகாம.

இந்தச் சூழலையில, கலலூரயியயில இருந்த சயிலை சதீனயியர்களுக்கு எனளன ஏகனகா பயிடக்கவயிலளலை. 
எனனுளடய ஆங்கயிலை தகாகம, அளனவரயிடமும ஆங்கயிலைத்தயிகலைகய கபசும பழக்கம இஜதலலைகாம 
அவங்களுக்கு ஏகனகா பயிடக்கவயிலளலை கபகாலையிருக்கயிறத. குறயிப்பகாக ஒரு சதீனயியர் மகாணவனுக்கு 
எனளனக் கண்டகாகலை ஆகவயிலளலை. அவன கபரு ரகாபர்ட்னு ளவச்சயிக்கககாங்ககளைன.

ரகாபர்ட் யகாருனனகா அவன தகான அந்த ககாகலைஜ்லை ரகாகயிங் ஸ்ஜபஷலையிஸ்ட். அதவம எப்படப்பட்ட 
ரகாக்கயிங் ஸ்ஜபஷலையிஸ்ட்னகா அவன யகாளரயகாவத ரகாக்கயிங் பண்ணயினகா, ஜெஸ்ட் அஞ்கச நயிமயிஷத்தலை 
அழ ளவச்சயிடுவகான. கமலை ளக ளவக்கமகாட்டகான.  அடக்க மகாட்டன. ஆனகா வகார்த்ளதகளைகாலை 
சகாகடச்சயிடுவகான. 

எப்கபர்ப்பட்ட மனவறுதயி மயிக்க ஆளைகா இருந்தகாலும அவனகயிட்கட நயிக்க முடயகாத. அவங்களளை 
அழளவக்ககாம வயிடமகாட்டகான. கத்தயியயினறயி  ரத்தமயினறயி வகார்த்ளதகளைகாகலைகய ககாயப்படுத்தவகான. 
கண்ளண கசக்கயினதம தகான அவங்களளை வயிடுவகான. இப்படப்பட்ட ரகாபர்ட்டுக்கு என கமலை ஒரு 
ஜவறுப்பணர்வ. “எனன இவன எப்கபகா பகார்த்தகாலும இங்கயிலைதீஷ, லையிட்டகரச்சர், டரகாமகா, 
ககாமஜபடஷன அப்பட இப்படனனு சதீன கபகாட்டுகயிட்கட இருக்ககான? அதவம நமமளளைஜயலலைகாம 
சுத்தமகா கண்டுக்குறகதயயிலளலை?” எனகயிற எரயிச்சல.

ஒரு நகாள அவன கண்ணுலை மகாட்டகடங்க. “ஏய்…இங்கக வகா…”னனு கூப்பயிட்டகான.

“நகான இங்கக இருக்ககன. கஜரக்டகா பகார்த்த வகா” – அதலையும ஒரு நக்கல.

நகான கபகாகனன.

“Tell me senior”

“ஏய்… எனன இங்கயிலையிஷலை கபசுகற? தமயிழ் ஜதரயியகாதகா உனக்கு?”



“Yes… I know senior”

“அப்கபகா தமயிழ்லை கபசு”

“No senior. I am speaking in English because you know English and understand it 
senior. Isn’t it?”

“எனன மறுபடயும இங்கயிலையிஷலை கபசுகற… தமயிழ் ஜதரயியுமலை? ஒழுங்ககா தமயிழ்லைகய கபசு…”

“சரயி…”

“நகான ஜபகாதவகா உனளன மகாதயிரயி சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளளை ரகாகயிங் ஜசய்றதயிலகலை… ஆனகா நதீ ஜரகாமப 
தயிமயிர் பயிடச்சவன. உனளன ரகாக்கயிங் பண்ணயிகய ததீர்றதனனு முடவ பண்ணயிட்கடன”

“சரயி…”

“ஓகக….. எங்களளை மகாதயிரயி கண்ணு ஜதரயிஞ்ச ஆளுங்ககளைகாட சரயி சமமகா படக்கயிறத உனக்கு 
கஷடமகாயயிலகலை.. எப்பட உனனகாலை முடயுத?”

இப்படயகாக எங்கள உளரயகாடல சயிறயித கநரம நதீளகயிறத. பலகவறு வயிஷயங்களளை பற்றயி எனகயிட்கட 
கபசுகயிறகான. நகானும சளளைக்ககாமல பதயில ஜசகாலலையிக்ஜககாண்கட வருகயிகறன. அதக்கு நடுவலை ரகாபர்ட் 
எனளன ரகாக்கயிங் ஜசய்வளத பகார்க்க அங்கு ஒரு ஜபரயிய கூட்டகம கூடவயிட்டத.

எனகனகாட லைட்சயியகம இந்த ககாகலைஜ்லை கசர்ந்த இங்க்லைதீஷலை ஒரு கலைக்கு கலைக்கணும, அதலை ஒரு 
சகாதளன பண்ணனுமனு எனபத தகான எனபளத பரயிந்தஜககாளளும ரகாபர்ட், எந்த அஸ்தயிரத்ளத 
வதீசயினகாலும நகான கலைங்ககாத உறுதயியகாக நயிற்கும நயிளலையயில…. களடசயியயில… அந்த கதீழ்த்தரமகான 
ஜசயலையில இறங்குகயிறகான.

“சரயி.. நதீ இங்கயிலைதீஷலை ஜபரயிய எக்ஸ்பர்ட் தகான. ஜபரயிய ப்ஜரகாஃபசர் தகான… ஒத்தக்குகறன. நகான 
ககட்குற சயிலை ககளவயிகளுக்கு முதலலை பதயில ஜசகாலலு”

“உங்க அமமகாளவ நதீ பகார்த்தயிருக்கயியகா?”

எனக்கு எனன ஜசகாலறதனகன ஜதரயியகலை. பகார்ளவயயிலலைகாளத பற்றயி நகான ஜபரயிதகாக 
அலைட்டக்ஜககாண்டதயிலளலை. ஏஜனனயில, எனக்கு SIGHT தகான இலளலைகய தவயிர VISION உண்டு 
எனபளத நமபகயிறவன நகான. ஆனகால, இந்த ககளவயி எனளன நயிளலைகுளலைய ளவத்தவயிட்டத. என 
நயிளலையயில எனன ஜசகாலலை முடயும? எனகவ ஜமளைனமகாக நயினறுஜககாண்டருந்கதன. எனத நயிளலைளய
பரயிந்தஜககாண்ட ரகாபர்ட் கமலும கமலும ககளவயிகளளை வதீசுகயிறகான. 

“உனளன பத்த மகாசம சுமந்த ஜபத்த உங்கமமகா எப்படயயிருப்பகாங்க ஜதரயியுமகா?”

“………..” (ஜமமௌனம)

“உன அப்பகா எப்படயயிருப்பகார்?”

“………..” (ஜமமௌனம)



“இந்த சூரயியன, சந்தயிரன, நட்சத்தயிரம இஜதலலைகாம எப்படயயிருக்கும ஜதரயியுமகா?”

“………..” (ஜமமௌனம)

“ஜரயயினகபகா, மளலை, அருவயி, நதயி, கபகானற இயற்ளக ககாட்சயிகள எப்படயயிருக்குமனு ஜதரயியுமகா?”

“………..” (ஜமமௌனம)

“சரயி… அளதஜயலலைகாம வயிடு. நதீ எப்படயயிருப்கபனனு உனக்கு ஜதரயியுமகா? உன முகம 
எப்படயயிருக்குனனு உனக்கு ஜதரயியுமகா?”

“………..” (ஜமமௌனம)

“ஜதரயியகாதயிலகலை… உன முககம உனக்கு எப்படயயிருக்குமனு ஜதரயியகாத. நதீ எனன இங்கயிலைதீஷலை டகயிரயி
படச்சு, இங்கயிலைதீஷலை கபசயி கயிழயிக்கப்கபகாகற? நதீ வகாழ்ந்த எனனத்ளத சகாதயிக்கப்கபகாகற? 
உனக்ஜகலலைகாம சகாகணுமகன கதகாணயினத இலளலையகா? எனனடகா வகாழ்க்ளக இத… கபசகாம 
தற்ஜககாளலை பண்ணயிக்கயிட்டு ஜசத்தடலைகாமனு கூட கதகாணயினத இலளலையகா? உண்ளமளய ஜசகாலலு…”

ஒரு உயயிளர ஜககாலறத தகான ஜககாளலை எனபதயிலளலை. இப்பட ஒருவளர பலைர் முனனயிளலையயில 
ககாயப்படுத்தவத, அவமகானப்படுத்தவத, அவரத ககாரக்டளர ஜககாலவத கூட (Character 
Assassination) ஜககாளலை தகான. படுஜககாளலை. ஜசகாலலைப்கபகானகால உயயிளர எடுப்பளதவயிட இத 
ஜககாடுளமயகானத. மயிகுந்த வலையிளயத் தரக்கூடயத. 

ததீப்பகாலை தகானபயிறர்கண் ஜசய்யற்க கநகாய்ப்பகாலை
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எனற குறள தகான நயிளனவக்கு வருகயிறத,

ரகாபர்ட் ககட்ட ககளவயிகளுக்கு எனகனகாட நயிளலைளமயயிலை நதீங்க இருந்தயிருந்ததீங்கனனகா எனன 
ஜசஞ்சயிருப்பதீங்க… எனன பதயில ஜசகாலலையியயிருப்பதீங்கனனு ஒரு நயிமயிஷம கற்பளன ஜசஞ்சயி பகாருங்க. 

பகார்ளவயயிலலைகாத சூழ்நயிளலையயிலை நகான கவற எனன பண்ண முடயும? எனனளைவயில நகான ஒரு ஹதீகரகா
தகான. ஆனகால சயினயிமகா ஹதீகரகா அலலை. 

இத ஷஷூட்டங் இலகலை… களலை நயிகழ்ச்சயி கமளடயயிலளலை… வசனம எழுதயித் தர இத 
நகாடகமுமயிலளலை… நயிஜெம … தடக்க ளவக்கும நயிஜெம…

கமகலை படங்க…
ஒரு சயிலை வயினகாடகளுக்கு பயிறகு…
நகான ஜமமௌனத்ளத உளடக்கயிகறன. 

ரகாபர்ட்டடம…”முதலலை நதீ ளகளய ஜககாடு… ஜெஸ்ட் வகானட் டு கஷக் ளம ஹகாண்ட்ஸ் வயித் யு….”

“கடய்… முதலலை நகான ககட்ட ககளவயிக்கு பதயில ஜசகாலலு… சமகாளையிக்ககாத”

“கநகா… கநகா… நதீ ளகளய ஜககாகடன. அப்பறம ஜசகாலகறன”

கவண்ட ஜவறுப்பகாக ரகாபர்ட் ளககளளை நதீட்ட, அழுத்தமகாக அவனத ளககளளைப் பற்றயி 



குலுக்கயிகனன.

பயின டரகாப் ளசலைனட்டகாக நகான ஜசகாலலைப்கபகாவளத ஜமகாத்த கூட்டமும பகார்த்த ஜககாண்டருக்கயிறத.

“முதலலை உனக்கு நகான நனறயி ஜசகாலலைணுமனு ஆளசப்படுகறன. கதங்க் ய ஜவரயி மச். எனக்கு 
இதக்கு முனனகாட ஜரண்டு மூணு தடளவ நதீ ஜசகானன மகாதயிரயி தற்ஜககாளலை எண்ணம வந்தயிருக்கு. 
‘பகார்ளவயயிலலைகாம எதக்கு இந்த உலைகத்தலை வகாழனும? கபசகாம ஜசத்தடலைகாம’னு கயகாசயிச்சயிருக்ககன.
ஆனகா, உனளன பகார்த்ததம, இந்த நயிமயிஷத்தலை இருந்த அந்த எண்ணத்ளத மகாத்தயிக்கயிட்கடன. 
நகான வகாழ்ந்த ககாட்டுகறன. எனனகாலை எனன முடயுமனு சகாதயிச்சு ககாட்டுகறன. உனளன மகாதயிரயி 
மயிருகங்ககளை ஜவட்கமயிலலைகாம இந்த உலைகத்தலை நடமகாடுமகபகாத நகான எதக்கு சகாகணும?”

ரகாபர்ட் நகான ஜசகானனளத அதயிர்ச்சயியுடன ககட்டபட நயினறுக்ஜககாண்டருக்க ஒரு சயிலை வயினகாடகள 
நயிசப்தத்ளத ஜதகாளலைக்கும வயிதமகாக கூடயயிருந்த ஜமகாத்த கூட்டமும ஒரு கணம நகான ஜசகானன 
பதயிலுக்கு வயிசயிலைடத்த ளககளளை தட்டனர்.

அப்பறம எனன? ஒகர நகாளையில நகான ககாகலைஜ் முழுக்க ஒரு ஹதீகரகா கரஞ்சுக்கு பகாபலைரகாகயிட்கடன. 
ரகாபர்ட்கடகாட நண்பர்கள எலலைகாம அப்பறம அவளன ஒதக்கயிட்டு எனகனகாட 
நண்பர்களைகாயயிட்டகாங்க. ஐ மதீன... நகான அளத தூண்டளலை. அவங்களுக்கக மனசகாட்சயி 
உறுத்தயியயிருக்கணுமனு கதகாணயிச்சு.

அனளறக்கு என மனதயில ஜககாழுந்தவயிட்ஜடரயியத் ஜதகாடங்கயிய லைட்சயியத் ததீ…. இனறு வளர 
எரயிந்தஜககாண்டருக்கயிறத.

நகான லைகயகாலைகா கலலூரயியயில பயி.ஏ. படப்பயில நலலை மதயிப்ஜபண்கள ஜபற்று பட்டம ஜபற்றபயினப, 
அங்கககய முதகளலைப் பட்டப் (எம.ஏ.) படப்பயில கசர்ந்கதன. 1994ல கலலூரயிளய வயிட்டு 
ஜவளையிவந்தகபகாத சயிறந்த மகாணவரகாக லைகயகாலைகா கலலூரயி நயிர்வகாகம வயிருதளையித்தப் பகாரகாட்டயத. 
பயினனர் ஜசனளன பலகளலைகழகத்தயில ‘ஆங்கயிலைத்ளத எப்பட கற்றுத் தருவத?’ எனற தளலைப்பயில 
ஆய்வ கமற்ஜககாண்டு M.Phil முடத்கதன. பயினனர் சயி.பயி.எஸ்.இ. பளளையி ஒனறயில ஆசயிரயியப்பணயி. 
வகாரயயிறுதயிகளையில மற்ற ஆசயிரயியர்களுக்கு கற்றுத்தருவத குறயித்த பட்டளறகள நயிகழ்த்தகவன. பயிறகு 
குருநகானக் கலலூரயியயில வயிரயிவளரயகாளைர். பயினனர்  நகான பயயினற ஜசனளன பலகளலைக்கழகத்தயிகலைகய
வயிரயிவளரயகாளைரகாக பணயி.

நகான யகார்??????????????? பயிரயினஸ் ஜெஷூவலலைரயி மற்றும கரமண்ட்ஸ் ஷர்டங் & ஷஷூட்டங் 
வயிளைமபரங்களையில ஆங்கயிலைத்தயில ஒலையிக்கும குரல (Prince Jewellery Panagal Park, Raymonds 
the Complete Man) எனகனகாடத தகான!

அத மட்டுமயிலலைதீங்க…. கவற பலை நயிளறய வயிளைமபரங்களுக்கு வகாய்ஸ் ஓவர் ஆர்ட்டஸ்ட் நகான. 
ஜதகாழயிலமுளற பகாடகர். சகாஸ்தயிரயிய சங்கதீதத்தயில ஓரளைவ பகாண்டத்யம உண்டு. தமயிழ், இந்தயி, 
மளலையகாளைம, கனனடம, ஜதலுங்கு என ஆயயிரம பகாடலகளுக்கு எந்த கநகாட்ஸஸும இலலைகாமல 
எனனகால பகாட முடயும. சங்கதீதம கற்றயிருக்கயிகறன. கதீகபகார்ட் வகாசயிப்கபன. மயிமயிக்ரயி ஜசய்கவன. 
பளளையி கலலூரயி ஆசயிரயியர்களுக்கு ஆங்கயிலைம கற்றுத் தருகயிகறன. 

இளைங்கககா எனகயிற ஜபயருளடய நகான தற்கபகாத, ACE PANACEA SOFTSKILLS PVT. LTD. 
எனற வளைர்ந்த வரும ஒரு மனயிதவளை கமமபகாட்டு நயிறுவனத்தயின நயிர்வகாக இயக்குனர். தமயிழகம 
முழுதம ஆசயிரயியர்களுக்கும, மகாணவர்களுக்கும, நயிறுவன ஊழயியர்களுக்கும பயயிற்சயியளையிக்கும பணயி
எனனுளடயத. என கதீழுளளை சுமகார் 300 பயயிற்ச்சயியகாளைர்கள மற்றும 50 ஊழயியர்களையின 
ஊதயியத்தக்கு நகான தகான ஜபகாறுப்ப. ஒரு வருடத்தக்கு குளறந்தத பதயிளனந்தகாயயிரம மகாணவர்களளை



சந்தயித்த, அவர்களையின முனகனற்றத்தக்கு எனனகாலை முடஞ்சகா அளைவ ஒரு கயிரயியகா ஊக்கயியகாக 
ஜசயலபடுகயிகறன.

ஜதகாளலைக்ககாட்சயியயில நயிகழ்ச்சயியயிகள நடத்தகயிகறன. கமளட பகாடகரகாக இருந்தயிருக்கயிகறன. கயினனஸ் 
சகாதளனக்ககாக பலை மணயி கநரம பகாட சகாதளன பளடத்தயிருக்கயிகறன. 

ஜதகாழயிலமுளறயயிலைகான பயயிற்சயிகளளை ஜதகாழயிலைகாளைர்களுக்கு வழங்குவதயிலும மகாணவர்களுக்குத் 
கதளவயகான பயயிற்சயிகளளை வழங்குவதயிலும என நயிறுவனம கசளவ ஜசய்கயிறத.

என வகாழ்க்ளகயயில ரகாபர்ட் மகாதயிரயியகான ஓர் மகாணவளர சந்தயித்தயிருக்ககாவயிட்டகாலும கூட இளத 
எலலைகாம நகான ஜசய்தயிருப்கபன. ஆனகால இப்கபகாத எனன ஆகயிவயிட்டத. ரகாபர்ட் எனற ஆளுளம 
எனக்குள வந்தவயிட்டத. அத எனளன கண்ககாணயிக்கயிறத. நகான அவனயிடம ளவத்த சவகாலையில 
ஜவலலை எனன ஜசய்கயிகறன எனறு அந்த ஆளுளம எனளன கண்ககாணயிக்கயிறத. 

இத கபகால எதயிர்மளறயகான கருத்தகளளை ஒருவரயிடம ஜசலுத்தவதகால அந்த நபளர நயிளலைகுளலைய 
ளவத்தவயிடலைகாம அலலைத அந்த நபரயின எதயிர்ககாலைத்ளத தகாக்குதலுக்கு உளளைகாக்கயிவயிடலைகாம எனறு 
பலைர் நயிளனத்தக் ஜககாண்டருப்பகார்கள. சயிறயிய வயிளளையகாட்டு கபகாலைவம கூட இளதச் ஜசய்வகார்கள. 
அலலைத அத வயிளளையகாட்டு எனறு ஜதரயியகாதபட கூட மளறமுகமகாக ஏதகாவத ஜசய்வகார்கள. நகாம 
இத கபகானற கருத்தகள ஜககாண்டவர்களையிடமயிருந்த ஜபறகவண்டயத கநர்மளறயகான நமக்ககான 
ஆளுளமகய தவயிர அவர்களுளடய கநகாக்கத்ளதகயகா கருத்ளதகயகா அலலை. இளத 
பரயிந்தஜககாண்டகால நமளம யகாரும எந்த வயிதத்தயிலும பகாதயிக்க முடயகாத.

நம வளைர்ச்சயி ஜபகாறுக்ககாமல சயிலைர் இப்பட நடந்தஜககாளளைலைகாம. நம வகாழ்வயின எந்த 
ககாலைகட்டத்தயிலும நகாம இப்படப்பட்ட நபர்களளை எதயிர்ஜககாளளைலைகாம. எப்கபகாதம எந்த வளகயகான 
இனனலகளும தளடகளும யகாரயிடமயிருந்த வந்தகாலும அளத சமகாளையிக்கும ஆற்றல நமமயிடம 
இருந்தகால கபகாதம. நம ஆளுளமளய பலைமகாக ளவத்தக் ஜககாண்டகால கபகாதம. இளத ஒரு 
ஜபகாருட்டகாக நகாம நயிளனக்கமகாட்கடகாம.

எனளன என குளற ககாரணமகாக தகாழ்வமனப்பகானளமயயில தளளை பலை சந்தர்ப்பங்கள உருவகாயயின. 
ஆனகால அவற்றயில நகான அடபட்டருந்தகால இந்த நயிளலைக்கு வந்தயிருக்க முடயகாத. என குளற 
எனக்கு இருப்பத. ஆனகால நகான உருவகாக்கும வகாழ்க்ளக மற்றவர்களளையும உளளையிளணத்தத. நகான
எனக்ககாக மட்டும என வகாழ்க்ளகளய ஜதகாடரவயிலளலை. எனளனப் கபகானறவர்களுக்ககாகவம 
எனளனப் கபகால இலலைகாத மற்றவர்களுக்ககாவம தகான. 

சயிறப்பத் தயிறனகாளையி எனற எண்ணம இலலைகாமல இந்த வகாழ்க்ளகளய நகான அணுகுகயிகறன. எனளன 
சயிறப்பத் தயிறனகாளையி எனற பச்சகாதகாபம இலலைகாமல அணுககவண்டும எனறு எதயிர்பகார்க்கயிகறன. 

என குளறளய சுட்டக்ககாட்ட தங்களையின நயிளறளவ ஜககாண்டகாடுபவர்கள உண்ளமயயில குளற 
ஜககாண்ட மனம ஜககாண்டவர்கள எனகற நகான கருதகயிகறன. அவர்களையின குளறளய கபகாக்குவத 
எனபத அவர்களுளடய கநர்மளற சயிந்தளனளயப் ஜபகாறுத்தத.

எனகனகாட லைட்சயியப் பயணம, சவகாலகளளை நகான எதயிர்ஜககாண்ட வயிதம, தனனமபயிக்ளக, எதயிர் 
நதீச்சல, இப்பட பலை வயிஷயங்களளை பகார்க்கப்கபகாகயிகறகாம. அதன மூலைம உங்க வகாழ்க்ளகக்கு 
கதளவயகான வழயிககாட்டுதலகளளை நதீங்க அளடயலைகாம.

‘வகாழ்ந்த ககாட்டுறளதவயிட பழயிவகாங்கும ஜசயல எதவமயிலளலை’ எனபளத அழுத்தந்தயிருத்தமகாக 
நமபகயிறவன நகான. 



எனகவ வகாருங்கள வகாழ்ந்த ககாட்டுகவகாம!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
நமக்கு எனன நடக்கயிறகதகா அத வகாழ்க்ளகயலலை; நமக்கு நடப்பவற்றயிற்கு நகாம எப்பட ஜரஸ்பகாண்ட்
ஜசய்கயிகறகாம எனபளத ஜபகாறுத்தகத வகாழ்க்ளக!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chapter 2



MOTIVATION FROM NEGATIVE FEEDBACK

நூற்றுக்கு நூறு!!!

முதல வகுப்பயிலையிருந்த ஐந்தகாம வகுப்ப வளர பளளையியயில பலைவதீனமகான மகாணவர்களுக்கு நடக்கும 
அநயியகாயங்களளை தட்டக் ககட்க கவண்டும எனற ஆர்வமுளளை ஒரு சயினயிமகா ஹதீகரகா கபகாலை 
எண்ணயிக்  ஜககாண்டு அதயிக குறுமபகளளை ஜசய்தஜககாண்டருந்கதன. என ஆசயிரயியர்கள கூட என 
குறுமபகளளைப் பகார்த்த பயந்தகார்கள. என அமமகா மட்டும எனளன அடக்க நலலை வழயிளயத் ஜதரயிந்த
ளவத்தயிருந்தகார். தடளய எடுத்த அட பயினனயிவயிடுவகார். இருந்தகாலும என குறுமபகள குளறயகவ 
இலளலை. ஆனகால அதன பயிறகு என குடுமப சூழ்நயிளலை ககாரணமகாக நகான படப்பயில அதயிக கவனம 
ஜககாளளைகவண்டயயிருந்தத. என தகாயகார்  என மதீத ஏரகாளைமகான நமபயிக்ளக ளவத்தயிருந்தகார்கள. 
அதனகால நகான முதல வகுப்பயிலையிருந்த ஐந்தகாம வகுப்ப வளர ஜசய்த குறுமபகளளை எலலைகாம மூட்ளட 
கட்ட ளவத்தவயிடகவண்ட இருந்தத. 

சயினன வயசுலை இருந்கத நகான பகார்ளவயற்கறகார் பளளையியயில தகாங்க படச்சயிட்டு வந்கதன. படப்பயில 
ஓரளைவசுட்ட நகான. ஆனகால கணக்கயில மட்டும ஜககாஞ்சம வதீக். நயிளறய கபருக்கு இருக்குற 
பயிரச்சளன தகான இத. எலலைகா சப்ஜஜெக்டும நலலைகா வந்தகாலும ஏதகாவத ஒரு சப்ஜஜெக்ட் மட்டும மக்கர் 
பண்ணும. எனக்கும அகத பயிரச்ளன. கணக்குலை. கணக்கு நமக்கு வரகாத. அதனகால பயிறகு பகார்த்தக் 
ஜககாளளைலைகாம எனறு நயிளனத்தவயிட்கடன. கமலும அளத எப்பட அணுகுவத எனறும எனக்குத் 
ஜதரயியவயிலளலை. ஆசயிரயியரயிடம ககட்டகாலும எனக்கு பரயியகாத. அதனகால கணக்கு பயயிற்சயி மட்டும 
ஜசய்யகாமல இருந்தவயிடுகவன. அப்கபகா நகான எட்டகாம வகுப்ப படச்சயிட்டருந்கதன. 

அப்கபகா பகாரதயியகார் பற்றயி ஒரு கட்டுளர படத்தக் ஜககாண்டருந்த கபகாத அவருக்கும கணக்கு வரகாத 
எனறு ஜதரயிந்தத. கமலும பகாரதயியகார், 'கணக்கு, மணக்கு, பயிணக்கு, ஆமணக்கு' எனபகாரகாம. 
அதனகால பகாரதயி கபகால எனக்கும கணக்கு வரவயிலளலை எனறு எண்ணயி நயியகாயப்படுத்தயிக் 
ஜககாண்கடன. கணக்கு படப்பத கவஸ்ட், கதளவயயிலளலை எனறும நயிளனத்கதன. அத மட்டும 
இலலைகாமல முயற்சயி ஜசய்த படத்தம வரவயிலளலை எனபத ஒரு வயிதம. முழுக்க முழுக்க 
வயிருப்பமயிலலைகாமல இருப்பத மற்ஜறகாருவயிதம. இரண்டகாவத வயிதத்தயிலதகான நகான இருந்கதன. 

ஜசய்யுள அலலைத ஆங்கயிலை கவயிளத படப்பதயில உளளை ஆர்வம கணக்கயில சுத்தமகாக இலளலை. 
கணக்கு ஆசயிரயியர்களும என கமல அதயிக அக்களற ககாட்டவயிலளலை. நகான ஜபகாதவகாக கபகாட்டகள 
மற்றும கலைகாச்சகார நயிகழ்ச்சயிகளையில அதயிகம கலைந்தஜககாளளை ஜசனறுவயிடுவதகால அவர்களுக்கு என மதீத 
ஒரு வயிதமகான கககாபம இருந்தத. கணக்கு எனக்கு வரகாமல இருப்பளதப் பகார்த்த அவர்கள 
ரசயித்தகார்கள எனகற நயிளனக்கயிகறன.

பகாட்டு மட்டும நனறகாக வருகயிறத கணக்கு வரவயிலளலை எனபளத குத்தயிக் ககாட்டகவறு ஆசயிரயியர்கள 
ஜசய்தகார்கள. 'பகாட்டகா கசகாறு கபகாடும கணக்குதகான கசகாறு கபகாடும' எனஜறலலைகாம ஜசகானனத ஒரு 
வயிதமகான ஜவறுப்ளப எனக்குள வளைர்த்தவயிட்டத. அத மட்டும இலலைகாமல என அக்ககா கணக்கயில 
தயிறளமயகாக இருந்தகார். வதீட்டல அவருடன எனளன ஒப்பளமப்படுத்தயிப் கபசயியத எனக்கு ஜபரும 
பயிரச்ளனளயக் ஜககாடுத்தத. எனளன யகாருடனும ஒப்பளமப் படுத்தயிப் கபசுவளத எப்கபகாதம நகான 
வயிருமபவதயிலளலை. நகானும யகாளரயும ஒப்பளமப்படுத்தயிப் கபசுவதயிலளலை. ஒருவருளடய தயிறளம 
தனயிப்பட்டத. தயிறளமயயினளமயும தனயிப்பட்டததகான. அளத ஏன ஒப்பளமப்படுத்தயிப் 
பகார்க்ககவண்டும. 5ஆம வகுப்ப வளர படப்பயில அதயிக ஆர்வம ககாட்டகாமல நகான இருந்தத 
வதீட்டல எனளன படப்பயில ஜபரயிய நமபயிக்ளகத் தரும ளபயனகாக பகார்க்க முடயகாமல ஜசய்தவயிட்டத.
அப்கபகாஜதலலைகாம வகாய்ஜமகாழயியகாகத்தகான எங்களுக்குத் கதர்வ நடத்தயினகார்கள. ஒவ்ஜவகாரு பகாட 
ஆசயிரயியரும ஒரு வகுப்பயில அமர்ந்தயிருப்பகார். நகாங்கள ஒவ்ஜவகாருவரகாக உளகளை ஜசனறு அவர் 



ககட்கும ககளவயிகளுக்கு பதயில ஜசகாலலைகவண்டும. அவர் மதயிப்ஜபண் அளையிப்பகார். அதன பயிறகு 
ஜபகாதத் கதர்வகளையில ஒருவர் நமமுளடய பதயிலகளளைக் ககட்டு எழுதவகார். அவர் அந்தப் பகாடம 
பற்றயித் ஜதரயியகாதவரகாகத்தகான இருப்பகார். அதனகால நகாம ஜசகாலவத அவருக்குப் பரயிவத ஜககாஞ்சம 
சயிரமமகாக இருக்கும. நகாம கவகமகாக ஜசகானனகால எழுதமகாட்டகார்கள. கலலூரயியயில படக்கும கபகாத 
நகான கடப்பயில ஜரக்ககார்ட் ஜசய்த ஜககாடுத்தவயிடுகவன. அளதக் ககட்டு மதயிப்ஜபண்கள 
கபகாடுவகார்கள. அதயில என குரளலைக் ககட்டு மயங்கயிய ஆசயிரயியர்கள பலைர் உண்டு. 

கணக்குக்கு ஒரு பலைளக மற்றும குச்சயிகள ஜககாடுக்கப்படும. அளத ளவத்தத்தகான கணக்கு 
கபகாடகவண்டும. நகாங்கள பயனபடுத்தவத தனயிப்பட்ட ஒரு பலைளக மற்றும குச்சயிகள. அதகாவத ஒரு
ஜசஸ் கபகார்ட் கபகால இருக்கும. அளதவயிட கனமகானத. அந்த கபகார்டல ஓட்ளட ஜசய்த  ஜசஸ் 
ககாய்களளை ஜபகாருத்தயிவயிட்டகால எப்பட இருக்குகமகா அப்பட குச்சயிகள அந்த பலைளகயயில ஜபகாருந்தம
பட இருக்கும. அந்த குச்சயிகளையில ஒரு பக்கம எண்கள ஜபகாறயிக்கப்பட்டருக்கும. மற்ஜறகாரு பக்கம 
பளளையிகள இருக்கும. அவற்றயில கழயித்தல, கூட்டல, ஜபருக்கல, வகுத்தல கபகானற 
அளடயகாளைங்களும இருக்கும. கமலும தசம குறயியதீடுகள, அலஜெதீப்ரகா குறயிகளும அதயில இருக்கும. 
அதயில இருபத முதல இருபத்ளதந்த ஓட்ளடகள இடத பறத்தயிலையிருந்த வலைத பறத்தயிலும கமலையிருந்த
கதீழகாக பத்த ஓட்ளடகளும இருக்கும. அகலைம குளறவகாகவம நதீளைம ஜககாஞ்சம அதயிகமகாகவம 
இருக்கும. அந்த குச்சயிகள இருமபகால ஆனளவ. அந்த பலைளக மரத்தகால ஜசய்யப்பட்டத. 

குச்சயிகளளை பலைளகயயின ஓரத்தயிலையிருந்த ஜபகாருத்தலைகாம. அதயில வலைதபறம ளவத்தகால ஒனறு, கநரகாக 
ளவத்தகால இரண்டு, நமளம கநகாக்கயி ளவத்தகால மூனறு இப்பட ஒவ்ஜவகாரு எண்ணும வரும. 
ஒனறுக்கு கநரகாக ஏழு வரும இரண்டுக்கு கநரகாக ஆறு வரும. மூனறுக்கு கநரகாக ஐந்த வரும. 
நகானகுக்கு கநரகாக எட்டு வரும. அதயில எட்டு வளர இருக்கும. ஒரு குச்சயியயில ஒனபத, பூஜ்யம 
இருக்கும. அந்த பலைளகயயில இருக்கும ஓட்ளடகளையில எண்களளை ஜபகாருத்த கவண்டும. அளத 
சரயியகாக அடுக்ககவண்டும. சமன எனற குறயியும இருக்கயிறத. அந்த பலைளகளயயும குச்சயிளயயும  
பயனபடுத்தம கபகாத ஏற்படும ஒலையிகள வயித்தயியகாசமகாக இருக்கும. எலலைகா கணக்கும அதயில 
கபகாடலைகாம. 

அதயில வட்டம, சதரம, ஜசவ்வகம, முக்கககாணம எனறு பலை வடவங்களளையும வளரயலைகாம. வட்டம 
அவ்வளைவ சரயியகாக வரகாத மற்ற எலலைகா வடவங்களும நனறகாக வரும. கககாணங்கள கூட அதயில 
குறயிக்கலைகாம. கமலும ஃக்ரகாஃப் கபகாடுவத கூட அதயில ஜசய்யலைகாம. 

எனக்கு அந்த பலைளக ஒரு வயிளளையகாட்டுப் ஜபகாருளைகாகப் பயனபட்டகத அனறயி, கணக்குப் கபகாட 
பயனபடவயிலளலை. வகுப்பயில கணக்கு கபகாட்டு முடத்தவயிட்டு எலகலைகாரும கபகாய்க் ககாட்டுவகார்கள. 
நகான கபகாகமகாட்கடன. அவர்கள எனன கபசுகயிறகார்கள எனறு ககட்கபன. அளத ளவத்த அந்த 
கணக்கயின வயிளடளயப் பரயிந்தஜககாண்டு அந்த வயிளடளய மட்டும கபகாய்ச் ஜசகாலலையிவயிடுகவன. அத 
எப்பட வந்தத எனறு ககட்டகால ஜதரயியகாத. ஏதகாவத ஒனறு ஜசகாலலையி சமகாளையித்தவயிடுகவன. இப்பட 
கணக்கு வகுப்பயின கநரத்ளதக் கழயித்தக் ஜககாண்டருந்கதன.

வகுப்பயில 10 அலலைத 15 மகாணவர்களதகான இருப்பகார்கள. அதனகால மற்ற மகாணவர்கள எனக்கு 
உதவவகார்கள. நனறகாக கணக்கு கபகாடும ஒரு மகாணவர் அவர் கபகாட்டு முடத்த பயின எனனருகயில 
அமர்ந்த அந்த கணக்ளக ஜசகாலலையிக் ஜககாடுத்த அளதப் கபகாட ளவத்தவயிட்டு கபகாவகார். 
அவர்களுக்கு நகான என மதயியச் சகாப்பகாட்ளடக் ஜககாடுப்கபன. இனனும பலை உதவயிகளளையும 
ஜசய்கவன. 

கணக்கு வகுப்கப எனக்கு ஒரு கபகார்களைம கபகாலதகான இருக்கும. எப்கபகாத அத முடயும எனறு 
ககாத்தயிருப்கபன. அந்த பலைளகயயில ஒரு வயிளளையகாட்டு இருந்தத. எண்களளை அதயில கவகமகாக யகார் 



கபகாடுவத எனற கபகாட்டயயில எனக்கு அத வயிளரவகாக வரும. அதயில எலலைகா குச்சயிகளளையும 
அடுக்கயினகால அழககாக இருக்கும.

இந்த பலைளகதகான சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு மயிகவம சுலைபமகாக கணக்கு கபகாடப் பயனபடுகயிறத. 
இத ஜவளையிநகாடுகளையில இருந்ததகான அப்கபகாத வந்தத. ஒரு பலைளகயும ஒரு ஜபட்ட நயிளறய 
குச்சயிகளும ஜககாடுப்பகார்கள. அளத ளவத்தத்தகான கணக்ளக கற்க முடயும. 

இப்கபகாத ப்ளைகாஸ்டக்ககால ஜசய்யப்பட்ட பலைளக மற்றும குச்சயிகள வந்தயிருக்கயினறன. சயிலைவற்றயில 
ககாந்த சக்தயி மூலைம அவற்ளறப் ஜபகாருத்த முடகயிறத. இப்கபகாத கணயினயி வந்தவயிட்டதகால அளத 
ளவத்தக் கற்றுக் ஜககாளளைலைகாம. கமலும இப்கபகாத இருக்கும ஜதகாழயில நுட்ப வசதயிகள அப்கபகாத 
இலளலை. 

கணக்ளக எப்படப் படப்பத எனற சூட்சுமம எனக்குப் பரயியவயிலளலை. அத எனக்கு சயிரமமகாக 
இருப்பதற்ககான ககாரணத்ளத அறயிய யகாரும முளனயவயிலளலை. நகானும அதயில ஆர்வம ககாட்டகாமல 
இருந்தவயிட்கடன. 
கணயித பகாடத்தக்கு அதவளர இருந்த ஆசயிரயியர் கபகாய் அப்கபகாத கவறு பத ஆசயிரயியர் வந்தகார். 
இளடநயிளலைத் கதர்வ வருகயிறத. அதகாவத MID-TERM TEST. கதர்வ முடந்த தயிருத்தப்பட்ட 
வயிளடத்தகாளகளளை எங்களுக்கு ஜககாடுத்தக் ஜககாண்கட வருகயிறகார். எலலைகாளரயும இயலபகாக 
அவரவர் ஜபயர்களளை குறயிப்பயிட்டு எடுத்த மதயிப்ஜபண்களளைக்  கூறயிக்ஜககாண்கட வந்த ஆசயிரயியர், 
எனகனகாட ஜபயளர குறயிப்பயிடுமகபகாத மட்டும, "இப்கபகா ஒருத்தகரகாட மகார்க்ளக நகான 
ஜசகாலலைப்கபகாகறன. அவர் ஜரகாமபப் ஜபரயியவர். நமம கயிளைகாஸ்லைகய ஹதீகரகா அவர். அவர் யகார் 
ஜதரயியுமகா? யகார்ஜதரயியுமகா? மயிஸ்டர்.இளைங்கககா தகான!" எனறு கயிண்டலைகாக எனளன வயிளையித்த பயினனர், 
எலலைகாளரயும பகார்த்த "ஐயகா எடுத்த  மகார்க் எவ்களைகா ஜதரயியுகமகா? 100 க்கு 35. ஜபரயிய மகார்க் 
இலகலை?" எனறு கூறுகயிறகார். 

மகாணவர்கள மத்தயியயில 'களுக்' எனறு ஒரு சயிரயிப்ஜபகாலையி.

நகான ஒரு கணம கூனயிக் குறுகயிப் கபகாகயிகறன. 

எனளன பகார்த்த தயிருமபயி, கமற்ஜககாண்டு அவர் ஜசகாலறகார்.... "இகத மகாதயிரயி கபகாப்பகா... நலலை 
வளைர்ச்சயி.சூப்பரகா இருக்கும. இவங்கலலைகாம அடுத்த ளநனத்ஸ்டகாண்டர்ட் கபகாய்டுவகாங்க. நதீ 
இதலைகய இருக்கலைகாம"எனகயிறகார். 

இத சயினன வயிஷயமகா சயிலைருக்கு படலைகாம. ஆனகா எனளன ஜபகாறுத்தவளர அவமகானத்தக்கு கமல 
அவமகானம. அவருளடய வகார்த்ளதகள ஒவ்ஜவகானறும ஈட்டயகா இருக்கு எனக்கு. 

''நகான ஒரு பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையியகாய் இருந்தம நகான ஆறகாம வகுப்பயிலையிருந்கத எலலைகா 
வயிஷயத்தலையும ஒரு முனமகாதயிரயி மகாணவர்னு கபகறடுத்தவன. பளளையியயில நடக்கும கபகாட்டகள 
எதவகாக இருந்தகாலும அத கபச்சுப் கபகாட்டயகாக இருந்தகாலும சரயி... பகாட்டுப் கபகாட்டயகாக 
இருந்தகாலும சரயி.... எதவகாக இருந்தகாலும அதயில கலைந்தஜககாண்டு முதல மூனறு பரயிசுகளுள ஒனளற 
தட்டக்ஜககாண்டுவந்தவயிடுகவன.

இப்பட எலலைகாத்தலையும நகான அடச்சயி தூள பண்ணுமகபகாத எனகனகாட கணயித பலைவதீனத்ளத மட்டும 
குத்தயிக்ககாட்டும முயற்சயி ஜசவ்வகன நடந்தச்சு. ஆசயிரயியர் ஸ்தகானத்தயில இருந்த சரயியகாக ஒரு 
மகாணவளன வழயிநடத்தகவண்டயவர்... இப்பட ஜசய்தத ஜககாடுளம தகான. எனன ஜசய்யறத?



கனத்த மனதடன வதீட்டுக்கு தயிருமபயிய எனக்கு அனளறக்கு இரவ முழுதம தூக்கம வரவயிலளலை. 
நடந்த இந்த அவமகானத்ளத யகாரயிடமும பகயிர்ந்த ஜககாளளைவம இலளலை. 

அடுத்த நகாள பளளையிக்குப் கபகாகனன. அனளறக்கு நதீதயி கபகாதளன வகுப்ப. ஆசயிரயியர் ஒரு களத 
கூறுகயிறகார். நகானும அளத முழுவதம மனதயில வகாங்ககாமல ககட்டுக் ஜககாண்கட இருக்கயிகறன. அந்த 
களத இததகான:

ஒரு வகுப்பளறயயில நடந்த களத அத. கருமபலைளகயயில ஒரு கககாட்ளட வளரந்தயிருக்கயிறகார் 
ஆசயிரயியர். அத எனன எனறு ககட்டருக்கயிறகார். அத ஜவறும கககாடு எனகயிறகார்கள மகாணவர்கள. 
அதன இரு பக்கத்தயிலும ஒட்டயபட இரு ஜசங்குத்தக் கககாடுகளளை வளரந்தயிருக்கயிறகார். அத எனன 
எனறு ககட்டருக்கயிறகார். அத பகாத்தயிரம எனகயிறகார்கள மகாணவர்கள. அதன கதீழ் இரு கககாடுகளளை 
ஜசங்குத்தகாக வளரகயிறகார். அத எனன எனறு ககட்கயிறகார். பகாத்தயிரம ஒரு முக்ககாலையி மதீத இருப்பதகாக 
மகாணவர்கள கூறுகயிறகார்கள. அந்த கககாடுகளுக்கு இளடகய மூனறு சயிறு கககாடுகளளை வளரகயிறகார். ஓர்
அடுப்பயின மதீத பகாத்தயிரம இருப்பதகாக மகாணவர்கள கூறுகயிறகார்கள. பகாத்தயிரத்தயின கமகலை ஆங்கயிலை 
எழுத்த 'எஸ்' கபகால வளளைந்தயிருப்பத கபகால வளரகயிறகார். பகாத்தயிரத்தயில ஏகதகா ஜககாதயிப்பதகாக 
மகாணவர்கள கூறுகயிறகார்கள. இப்கபகாத அந்த 'எஸ்' கபகால வளளைந்தயிருப்பளத அழயிக்கயிறகார். 
பகாத்தயிரத்தயில ஜககாதயித்தத ஜவந்தவயிட்டத எனகயிறகார்கள. முதலையில வளரந்த கககாட்டன பக்கவகாட்டல 
வளரந்த இரு கககாடுகளளை அழயிக்கயிறகார். பகாத்தயிரம ககாணவயிலளலை எனகயிறகார்கள. முதலையில வளரந்த 
கககாட்டன கதீழ் வளரந்த இரு ஜசங்குத்த கககாடுகளளை அழயிக்கயிறகார். அடுப்ப ககாணவயிலளலை 
எனகயிறகார்கள. கககாட்டுக்கு கதீழ் வளரந்த மூனறு சயிறு கககாடுகளளை அழயிக்கயிறகார். ததீளயக் ககாணவயிலளலை
எனகயிறகார்கள. இப்கபகாத முதலையில வளரந்த கககாடு மட்டும மயிஞ்சயி இருக்கயிறத. அளதயும 
அழயிக்கயிறகார். ஜவறும கருமபலைளக எனகயிறகார்கள. 

வகாழ்க்ளகயும இப்படத்தகான பயிரச்ளனகள வர வர ஜபருகயிக் ஜககாண்கட கபகாவத கபகால ஜதரயியும. 
ஒவ்ஜவகானறகாக ததீர்த்த வயிட்டகால பயிரச்ளன எதவம இலலைகாதத கபகால கதகானறும எனறகார்.
எனக்கு அத மயிகப்ஜபரயிய பகாடமகாக இருந்தத. 

ஏன இப்பட? எங்கக தவறு நடந்தத? எப்பட இந்த அவமகானத்ளத தளடப்பத? கணக்ளக மட்டும 
இப்கபகாத ஜபரயிய பயிரச்சயிளனயகாக நயிளனத்ததகால அளத எதயிர் ஜககாளளை முடயகாமல இருப்பத 
பரயிந்தத. இப்பட பலைவகாறகாக சயிந்தளன ஓடுகயிறத.  

அடுத்த பத்த நகாட்களுக்கு வகுப்பக்கு வருமகபகாஜதலலைகாம இகத சயிந்தளன தகான எனக்கு மனதயில 
நயிழலைகாடயத. 

கணக்ஜகனன ஜபரயிய வயிஷயமகா? அஜதப்பட வரகாமல கபகாய்வயிடும? கணயிதத்தயின அடப்பளடகய 
வகாய்ப்பகாடு தகான.எலலைகாரும 16 ஆம வகாய்ப்பகாடு வளர தகான அப்கபகாஜதலலைகாம மனனம ஜசய்வத 
வழக்கம. ஆனகால நகான 20 ஆம வகாய்ப்பகாடு வளர மனனம ஜசய்ய ஆரமபயித்கதன. 

வகாய்ப்பகாடு ஓரளைவ ளகவரப்ஜபற்றதம நமபயிக்ளக ளககூடயத. நமமகால நயிச்சயம கணயிதத்தயில ஒரு 
நலலைமதயிப் ஜபண்ளண ஜபற முடயும எனற நமபயிக்ளக உறுதயியகாக ஏற்பட்டத. கவப்பங்ககாயகாக கசந்த
கணயிதம இப்கபகாத இனயிக்க ஆரமபயித்தத.  

அதற்கு பயினனர் பலை கணக்குகள, கூட்டலகள,கழயித்தலகள, சூத்தயிரங்கள என எலலைகாவற்ளறயும 
தயிருமப தயிருமப பயயிற்சயி ஜசய்கதன. கணக்குக்கு மட்டும ஜககாஞ்சம கூடுதல கநரம ஒதக்கயிகனன.

சரயியகாக ஆறு மகாதங்கள கழயித்த தயிருப்பதல கதர்வ REVISION TEST வந்தத. 



இந்த முளற வகாத்தயியகார் வயிளடத்தகாளகளளை அவரவர் ஜபயர்களளை கூறயிக்ஜககாண்கட ஜககாடுக்கயிறகார். 
எனகனகாட தகாளளை அளையிக்குமகபகாத.... "முனகனற்றம அப்படனனகா அதக்கு அர்த்தம இத தகான. 
இப்கபகா ஒருத்தகரகாட மகார்க்ளக நகான ஜசகாலலைப்கபகாகறன. அளத ஜசகாலறதக்கு முனனகாட அவர் 
முந்தயி MID-TERM TEST & HALF-YEARLY EXAMS இதலை எலலைகாம எடுத்த மகார்க் எவ்களைகா 
ஜதரயியுமகா? 35, 50. இப்கபகா எவ்களைகாஜதரயியுமகா........................? 90!" 

"ஜவலடன இளைங்கககா. 100 க்கு 90 மகார்க் எடுத்தயிருக்கயிறகார் மயிஸ்டர்.இளைங்கககா" எனறு கூற, 
மகாணவர்கள ளகதட்டுகயிறகார்கள.

அனளறக்கு தகான நகான தளலை நயிமயிர்ந்கதன. பட்ட அவமகானம தளடத்ஜதறயியப்பட்டத. கமற்பட 
அனுபவங்களுக்கு பயிறகு கணக்கு மதீத எனக்கு அலைகாதயிபயிரயியம ஏற்பட்டுவயிட்டத.

அதலை இருந்த ஒகர கனவ தகான. எப்படயகாவத பத்தகாம வகுப்ப ஜபகாதத் கதர்வயில நூற்றுக்கு நூறு 
வகாங்க கவண்டும எனறு கனவ கண்கடன. 

அதற்கு ஏற்றகாற் கபகால எனனுளடய தமயிழகாசயிரயியர் கனவ பற்றயி ஒரு கட்டுளர எழுதச் ஜசகானனகார். 
அந்த கட்டுளரயயில என கனவகாக நகான எழுதயியதம இளதத்தகான. 

அந்த கட்டுளரயயில ஒரு ளபயன தனத கனவகான கணயிதத்தயில நூறு மதயிப்ஜபண்களளை எப்பட 
ஜபற்றகான எனறு எழுதயியயிருந்கதன. கககாழயி பண்ளண ளவத்தயிருக்கும ஒருவரயின மகனகான அவன 
கணயிதத்தயில மயிகவம பலைவதீனமகாக இருந்தகான. ஒரு கககாழயியயிடம அவன குளறளய ஜசகாலலையி 
அழுதயிருக்கயிறகான. அந்த கககாழயி அவனுக்கு கணயித பகாடம ஜசகாலலையிக் ஜககாடுத்தத. 
வகாய்ப்பகாடுகளளையும சூத்தயிரங்களளையும கற்றுக் ஜககாடுத்தத. அவன ஜபகாதத் கதர்வயில நூற்றுக்கு நூறு 
மதயிப்ஜபண்கள ஜபற்றகான. 

தமயிழகாசயிரயியர் எனளன அளழத்த கணயிதத்தயில எனக்கயிருக்கும கனளவ கட்டுளரயகாக எழுதயியளதப் 
பற்றயிக் ககட்டகார். நகானும அளத ஒத்தக் ஜககாண்கடன. எனளன அவர் வகாழ்த்தயினகார். அந்த ஒகர 
இலைக்ளக மனதயில ளவத்தயிருந்கதன. 

பத்தகாம வகுப்ப ஜபகாத கதர்வயில கணயிதத்தயில நகான வகாங்கயின மதயிப்ஜபண் எவ்வளைவ ஜதரயியுமகா?

100 க்கு 100!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ஒரு ககாரயியத்ளத உங்களைகாலை ஜசய்ய முடயகாத அப்படனனு யகாரகாவத ஜசகானனகா, ஜசகானனவங்க கமலை
கககாபப்படகாம, அவங்க ஏன அப்பட ஜசகாலறகாங்க? ஏன நமமகாலை முடயகாத? நமம கயிட்கட இருக்குற 
பலைவதீனம எனன? அப்படனனு கயகாசயிச்சு... ளமனளஸ ப்ளைஸ்ஸகா மகாத்தறதக்கு முயற்சயி 
பண்கணகாமனகா வகாழ்க்ளககய சுவகாரஸ்யமகாயயிடும!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 



Chapter 3
SELF CONFIDENCE

ககாலையின பலைம!!!

பத்தகாம வகுப்ளப ஜவற்றயிகரமகாக முடத்தவயிட்டபயிறகு,அடுத்த பயிளைஸ் 1 கசரகவண்டும. பகார்ளவயற்ற
சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு இரண்கட பளளையிகள தகான இருக்கயினறன ஜசனளனயயில. ஒனறு 
கதனகாமகபட்ளடயயில உளளை லையிட்டல பயிளைவர் ககானஜவனட். மற்ஜறகானறு பூவயிருந்தவலலையி அரசு 
பகார்ளவயற்கறகார் பளளையி. இதயில லையிட்டல பயிளைவர் ககானஜவனட்டல ஆண்கள 5 ஆம வகுப்பக்கு 
கமல படக்க அனுமதயியயிலளலை. அந்த பளளையியயின சட்ட தயிட்டம அப்பட. பூவயிருந்தவலலையி அரசு 
பகார்ளவயற்கறகார் பளளையிளய ஜபகாறுத்தவளர எனக்கு அங்கு தயினமும கபகாய் வருவதயில நளடமுளற 
சயிக்கல. நயிச்சயம தயினமும கபகாய்  வரமுடயகாத. 



அப்படப்பட்ட சூழ்நயிளலையயில, நகான கதர்ந்ஜதடுத்தத ரகாயப்கபட்ளடலை இருக்குற ஸ 
ஜவங்ககடஸ்வரகா ஜமட்ரயிகுகலைஷன கமனயிளலைப் பளளையி தகான. அதற்குக் ககாரணம எனகனகாடு படத்த 
ஒரு மகாணவர் அங்கு கசரலைகாம எனறு முடஜவடுத்தகார். அதனகால நகானும அங்கு கசரலைகாம எனறு 
நயிளனத்கதன. கமலும கபகாக்குவரத்த மற்றும இதர ககாரணங்களையினகால இந்த ஸ்கூல தகான எனளன 
ஜபகாறுத்தவளரக்கும ஜபஸ்ட்னு கதகாணயிச்சயி. ஆனகா இத பகார்ளவயற்கறகார் சயிறப்ப பளளையி இலளலை. 
ஜரகுலைர் ஸ்கூல தகான. இருந்தகாலும ஏகதகா ஒரு நமபயிக்ளகயயிலை இந்த ஸ்கூளலை கதர்ந்ஜதடுத்கதன. 

அங்கு கபகாய் கபச நகான என அப்பகாவடன அந்த மகாணவர் மற்றும அவரத அப்பகாவம கசர்ந்த 
கபகாகனகாம. முதல நகாள அந்த பளளையி முதலவளரப் பகார்க்க முடயவயிலளலை. என அப்பகா எனனுடன 
ஒரு நகாள தகான வர முடயும மற்றபட பளளையியயில கசருவளத நகாகன பகார்த்தக் ஜககாளளைகவண்டும 
எனறு கூறயிவயிட்டகார். அவர் நகான பளளையியயில கசர்வத பற்றயிய ஜபகாறுப்ளப ஏற்க வயிருமபவயிலளலை. 
அதனகால எப்படயும ஏதகாவத ஒரு பளளையியயில நகானகாக கசர்ந்தகாககவண்டும எனற கட்டகாயம எனக்கு
வந்தவயிட்டத. அடுத்த நகாள, நகான அந்த மகாணவர் அவருளடய அப்பகா எலகலைகாரும கசர்ந்த அந்த 
முதலவளரப் பகார்த்கதகாம. அவங்க எப்பட அட்மயிஷன ஜககாடுத்தகாங்க?

கமகலை படங்க. பரயிஞ்சயிக்குவதீங்க.

10 வத முடச்சவடகன பயிளைஸ் 1 அட்மயிஷனுக்ககாக நகான ஒரு ஜமட்ரயிகுகலைஷன ஸ்கூலுக்கு 
கபகாகறன. இதமகாதயிரயி பகார்ளவயற்ற  மகாணவர்கள யகாளரயும அவங்க கசர்த்தகயிட்டத கயிளடயகாத. 
ககாரணம, அதக்ககான வசதயிகள அங்க இலகலை. ஜரண்டகாவத, ஸ்கூகலைகாட கதர்ச்சயி சதவதீதத்தலை ஒரு 
சயினன கதீறல கூட வயிழுந்தடக்கூடகாகத எனகயிற ஓர் எச்சரயிக்ளக உணர்வ. 

இத கபகானற உணர்வ அவசயியமதகான. நலலை பளளையியகாக ஜதகாடர இத கபகால எச்சரயிக்ளகயகாக 
இருப்பத முக்கயியம. ஆனகால எலலைகா மகாணவர்களளையும எந்தயிரங்களளை கபகால ஆக்குவதற்கும இந்த
உணர்வ ககாரணமகாகயிவயிடுகயிறத. உண்ளமயயில இப்கபகாத தனயியகார் பளளையிகள பலைவம இப்படப்பட்ட 
நயிளலையயிலதகான உளளைன. ஜபற்கறகார்களையின பயம பளளையிகளளை ஒரு வளகயயில இப்பட 
இயங்களவக்கயிறத எனறும ஜசகாலலைலைகாம. இருந்தகாலும பகாடத்தயிட்டங்களளை மகாற்றுவத கற்கும 
முளறளய மகாற்றுவத எனற நயிளலையயிலையிருந்த இளத அணுககவண்டும. முழுளமயகான மகாற்றங்களளைக் 
ஜககாண்டுவந்தகாலதகான கலவயிளயக் கற்க முடயும. இலளலை எனறகால கலவயி எனபத ஒரு ஜநருக்கட 
தரும வகாழ்வயின பகுதயியகாககவ இருக்கும. எனக்கு இருந்த ஜநருக்கட கலவயிகய கயிளடக்ககாகதகா எனற 
சூழ்நயிளலை. கயிளடத்தகாலும அளத மயிகவம தயிறளமயகாக முடத்தகாககவண்டும எனற ஜநருக்கட. எனக்கு 
யகாரும உதவவகார்கள எனற நயிளலையும இலளலை. கயிளடத்த வகாய்ப்ளப நூற்றுக்கு நூறு சதவதீதம 
பயனுளளைதகாக்கயிக் ஜககாளளைகவண்டும எனற அழுத்தம. என குடுமபச் சூழ்நயிளலையும என படப்பயின 
மதீத நகான அதயிகமகான முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்க கவண்டும எனற நயிளலையயில இருந்தத. 
படப்பததகாகன முக்கயியம எனற ஒகர குறயிக்கககாள. இந்த ஜநருக்கடகளளை பற்றயி கயகாசயிக்ககவண்டகாம
எனற எண்ணம. இததகான எனளன ககாப்பகாற்றயியத. உண்ளமயயில படப்பத எனற குறயிக்கககாளளை 
மட்டுகம நகான அந்த பளளையியயில கசர்வதற்ககாக முனஜனடுத்தச் ஜசனகறன. இத கபகானற 
ஜநருக்கடக்கு உளளைகானவர்கள மயிகச்சயிறந்த முடவகளளை எட்டுவதயிலளலை. ஜநருக்கடகளளை பற்றயிகய 
எண்ணயிக் ஜககாண்டருப்பதகால எளதச் ஜசய்யகவண்டுகமகா அளத ஜசய்வதயிலையிருந்த 
தவறயிவயிடுகயிறகார்கள.

அந்த ககாலைகட்டத்தயில நகான பத்தகாவதலை நலலை கரங்க் எடுத்தயிருந்ததகாகலை எனக்கு நமபயிக்ளக 
இருந்தயிச்சு. இருந்தகாலும அவர்களுக்கு தயக்கம. எதற்கு ரயிஸ்க் எடுப்பகாகனன எனற எண்ணம 
அவர்களுக்கு. 



பளளையியயின முதலவர் எனகயிட்கட....“நலலை கரங்க் எடுத்தயிருக்கக. ஓகக. ஆனகா, உங்களளை மகாதயிரயி 
மகாணவர்களளை எங்களுக்கு கஹண்டல பண்ணஜதரயியகாத தமபயி. நதீங்க கவற எங்ககாவத 
ட்ளரபண்ணுங்ககளைன...........” எனறு கூற,  எனக்கு ஒரு மகாதயிரயி ஆயயிடச்சயி. ஒரு கணம எனன 
ஜசகாலறதனகன ஜதரயியகலை. 

அப்கபகாளதக்கு கவற எந்த பளளையியயிலும கசர முடயகாத ஒரு சூழ்நயிளலை. 

எனக்கு அப்கபகா நகான படத்த ஒரு களததகான நயிளனவயில வந்தத. ஒரு ளசக்கயிள பந்தய வதீரன 
எப்படயகாவத ஒரு ஜமடளலை ஒலையிமபயிக்கயில வகாங்கயிவயிடகவண்டும எனறு முயற்சயி ஜசய்கயிறகான. அவன
தயினமும பலை மணயி கநரம மளலைகளையில ளசக்கயிள ஓட்ட பயயிற்சயி ஜசய்கயிறகான. வதீட்டல கநகாய்வகாய்பட்ட 
தகாய். ஒகர ஒரு தங்ளக. தந்ளதக்கு பகுதயி கநர கவளலை மட்டுகம கயிளடக்கயிறத. வதீட்டல சகாப்பயிட 
அகநகமகாக எதவம இருப்பதயிலளலை. இருந்தகாலும அவன பயயிற்சயிளய மட்டும வயிடகாமல ஜசய்கயிறகான.
அவனுளடய பயயிற்சயியகாளைர் அவனுக்கு பலை கடுளமயகான பயயிற்சயிகளளை அளையிக்கயிறகார். அவன 
மட்டுகம பணம எதவம கட்டகாமல பயயிற்சயி எடுக்கும மகாணவனகாக இருக்கயிறகான. அதனகால 
அவனுக்கு கவண்டகா ஜவறுப்பகாக பயயிற்சயி அளையிக்கயிறகார் அவனுளடய பயயிற்சயியகாளைர். சயிலை 
நகாட்களுக்குப் பயின அவளன தன குழுவயிலையிருந்த நதீக்கயிவயிடுகயிறகார். அவன ஜசகாந்தமகாக பயயிற்சயி 
எடுக்கயிறகான. இருக்கும ஒகர ளசக்கயிளளை கவனமகாகவம ஓட்டகவண்டும ஆனகால கடுளமயகாகவம 
பயயிற்சயி ஜசய்யகவண்டும எனற நயிளலை. அவனத ளசக்கயிளையில பலை முளற பஞ்சர் ஒட்ட 
கவண்டயயிருக்கயிறத. ஒலையிமபயிக் ஜநருங்கயி வரும கநரம அவன பயயிற்சயி ஜசய்யும மளலையயில ஒரு கல 
தடுக்கயி வயிழுகயிறகான. ளசக்கயிளையின முன சக்கரம உளடந்தவயிடுகயிறத. அளத சரயி ஜசய்ய கவறு 
வழயியயினறயி ஒரு கஹகாட்டலையில சர்வரகாக பணயியகாற்றுகயிறகான. கயிளடத்த ககாசயில அந்த சக்கரத்ளத 
வகாங்கயிப் கபகாடுகயிறகான. அவனுக்கும ககாலையில பலைத்த அட வயிழுகயிறத. பயயிற்சயி ஜசய்ய முடயகாத நயிளலை. 
இருந்தம அளத ஜபகாருட்படுத்தகாமல ஒலையிமபயிக்கயில பங்ககற்கயிறகான. அவகன ஜவற்றயி ஜபறுகயிறகான. 

இப்பட எனக்கும இப்கபகாத வந்தயிருக்கும இந்த தளடளய எப்படத் தகாண்டுவத எனறு 
கயகாசளனயகாக இருந்தத. 

“சகார்… எனக்கு ஒரு வகாய்ப்ப ஜககாடுங்க. நகான நலலைகா படச்சயி, நலலை கரங்க் வருகவன” எனகறன 
நமபயிக்ளகயுடன. 

“படக்கயிறளத பத்தயி பயிரச்ளன இலகலைப்பகா. நதீ நலலைகா படப்கப எனபத உனகனகாட சர்டஃபயிககட்ளஸ 
பகார்த்தகாகலை ஜதரயியுத. அத இலகலை வயிஷயம. HOW WILL YOU MANAGE? அதகாவத பயிளைஸ் 1 
கயிளைகாசஸ் எலலைகாம 3வத மகாடலை இருக்கு. இனஜனகாரு கயிளைகாஸ் அந்த பயிலடங்கலை நகாலைகாவத மகாடலை 
இருக்கு. எப்படப் கபகாகவ அங்ஜகலலைகாம?” 

நகான ஜககாஞ்சம கூட தகாமதயிக்ககாத, “ஸ்ஜடப்ஸ் ஏறயிகபகாறதக்கு ககால தகான நலலை ஸ்ட்ரகாங்ககா 
இருக்கணும சகார். எனக்கு கண் தகாகன ஜதரயியகாத? எனகனகாட ககால ஜரண்டும, நலலைகா ஸ்ட்ரகாங்ககா 
இருக்கு. அத கபகாதம சகார் எனக்கு”னனு ஜசகாலலை, எனகனகாட இந்த பதயிலைகால ஒரு கணம 
சயிலையிர்த்தப்கபகான முதலவர் எழுந்த வந்த என கதகாளளை தட்டஜககாடுத்த, “ஓ.கக. இந்த ஸ்கூலலை 
உனளன கசர்த்தக்குகறன” அப்படனனகார்.

எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர அவகரகாட இந்த முடவ எனக்கு மயிகப் ஜபரயிய தயிருப்பமுளன. 

ஒவ்ஜவகாருவருக்கும ஒரு சயிலை கணங்கள வகாழ்க்ளகயயிலை ஜரகாமபவம மகத்தவம ஜககாண்டதகாக 
இருக்கும. அகத கபகாலதகான எனக்கு அந்த கணம இருந்தத. நகான இந்த வகாய்ப்ளப தவற 
வயிட்டருந்தகால எந்த அளைவ பகாடுபட்டருக்ககவண்டும. எப்படப்பட்ட பயிரச்ளனகளளை 
சந்தயித்தயிருக்ககவண்டும. அதயிலையிருந்த நகான ககாப்பகாற்றப்பட்கடன எனபகத எனக்கு ஜரகாமப ஜபரயிய 



வயிடுதளலை உணர்ளவக் ஜககாடுத்தத. கூடகவ ஜரகாமப ஜபரயிய ஜபகாறுப்ளபயும ஜககாடுத்தத. 
எப்படயகாவத இந்த படப்ளப சரயியகாக படத்த நலலை முளறயயில கதற கவண்டும எனற எண்ணம 
இருந்தத. கமலும அளதத் தவயிர எனக்கு கவறு எந்த வகாய்ப்பம இலளலை. 

எனளன நமபயி அட்மயிஷன கபகாட்ட அவர் கபளர ககாப்பகாத்தணுகம எனகயிற அக்களற எனக்கு 
இருந்தச்சு. எனக்கு மட்டுமதகான அட்மயிஷன கயிளடத்தத. அந்த உடன வந்த மகாணவருக்குக் 
கயிளடக்கவயிலளலை. 

ஒவ்ஜவகாரு நகாளும எனக்கு ஒரு பத நகாள கபகாலைத்தகான இருந்தத. பகாடங்களளை படக்கறதலை எனக்கு
எப்பவகம இருக்கற கவனத்ளத வயிட அதயிக கவனம கதளவப்பட்டத. முழுளமயகான ஈடுபகாடு 
ளவச்சு படக்க ஆரமபயிச்கசன. ஆனகால ஜரகாமபவம எனளன வருத்தயிக் ஜககாளளைவயிலளலை. 
ஒருவயிதமகான அளமதயியுடன இருந்கதன. எப்படயும எடுத்த கவளலைளய முடக்ககவண்டும எனற 
உறுதயி மட்டுகம இருந்தத. கவறு எந்த கவனச் சயிதறலுக்கும நகான வழயி ஜககாடுக்கவயிலளலை. நயிளனவயில 
ளவத்தக் ஜககாளவத, தயிருமபத் தயிருமப நயிளனவபடுத்தவத, சரயியகாக பரயிந்தஜககாளவத இப்பட என 
படப்ளப நகான அணுகத் ஜதகாடங்கயிகனன. வகுப்பயில ஆசயிரயியர் ஜசகாலவளத நயிளனவயில ளவத்தக் 
ஜககாளவத எனபததகான எனக்கு அடப்பளடயகாக இருந்தத. கமலும அப்கபகாத எனக்கு அப்கபகாத 
ஒரு பதயிய வசதயி கயிளடத்தத. அததகான ஜடப் ஜரக்ககார்டர். அதயில அனளறய வகுப்ப பகாடங்களளை 
முழுளமயகாக பதயிவ ஜசய்தஜககாளகவன. அளத வதீட்டல கபகாய் ககட்டு அதயிலையிருந்த எனக்குப் 
பரயிந்தளத மற்ஜறகாரு ககஸட்டல பதயிவ ஜசய்கவன. மதீண்டும அடுத்த நகாள முந்ளதய நகாள கபகாட்ட 
ககஸட்டல பகாடங்களளை பதயிவ ஜசய்கவன. இப்பட தயினமும பகாடங்களளை படப்பத எனக்கு சுலைபமகாக
ஆகயிவயிட்டத. கமலும ஒரு நகாள பதயிவ ஜசய்யகாமல இருந்தகால எனக்கு மதீண்டும அளத அப்படகய 
எனக்கு யகாரும ஜசகாலலைமுடயகாத. அதனகால நகான கூர்ளமயகாக பகாடங்களளைக் ககட்கடன. 
அப்படகய மனதயில வகாங்கயிக் ஜககாண்கடன. அளத மதீண்டும மதீண்டும சயிந்தயித்த பரயிந்தஜககாளகவன. 
என நண்பர்கள, ஜதகாண்டகார்வம உளளைவர்கள, என மதீத அக்களற உளளைவர்களையின உதவயியகால என 
நயிளனளவ எப்கபகாதம பதப்பயித்தக் ஜககாளகவன.

இப்கபகாத அளதப் பற்றயி கயகாசயிக்கும கபகாத என முன மூனறு சவகாலகள இருந்தளத உணர்கயிகறன.

முதலைகாவத சவகால, தமயிழ் மதீடயத்தயில இத்தளன ககாலைம படத்தவயிட்டு ஆங்கயிலை மதீடயத்தயில படக்கப் 
கபகாகயிகறன எனபத. தமயிழ் வழயிக் கலவயியயிலையிருந்த ஆங்கயிலை வழயிக்கலவயி வரும கபகாத படப்பதற்கு 
சயிரமமகாக இருக்கப் கபகாகயிறத எனறு நகான நயிளனத்கதன. ஆனகால எனக்கு, வணயிகவயியல, 
கணக்கயியல, ஜபகாருளைகாதகாரம இளவ ஜபரயிய சயிக்கலைகாக இலளலை. வரலைகாற்றயில சயிலை பதயிய ஜசகாற்கள 
வந்தன. கமலும ஆங்கயிலை மதீடயம எனபதகால எலகலைகாரும ஆங்கயிலைத்தயில மட்டுகம கபசுவகார்கள 
எனறு நயிளனத்தயிருந்கதன. முதல நகாள வகுப்பக்கு எனளன என வதீட்டருகயில இருந்த ஒருவர் 
அளழத்தச் ஜசனறகார். அங்கு கபகாய் 'Is this 11th C?" எனகறன. அங்கயிருந்த மகாணவர்கள உடகன 
'எனன பத அட்மயிஷனகா?, வகா,வகா' எனறகார்கள. அப்கபகாததகான எனக்கு அவர்கள யகாரும 
ஆங்கயிலைத்தயில கபசமகாட்டகார்கள எனறு ஜதரயிந்தத. ஆங்கயிலைத்தயில பகாடங்கள எடுத்தகாலும எனக்கு 
சுலைபமகாக இருந்தத. 

இரண்டகாவத சவகால, கணக்கயியல, வணயிகவயியல பகாடங்கள படப்பத பற்றயி நகான ஜககாஞ்சம கவளலை 
ஜககாண்டருந்கதன. எனக்கு ளசயயித் எனற ஆசயிரயியர் வந்தகார். அவர் எனக்கு ஜபரயிதம உதவயினகார். 
ஜபரயிதம அக்களற ககாட்டனகார். என அருகயில இருக்கும ஒரு மகாணவளரக் ஜககாண்டு எனக்கு அந்தப் 
பகாடங்களளை ஜசகாலலையிக் ஜககாடுக்கச் ஜசகாலலையி எனக்கு உதவயினகார். அதன பயிறகு அந்த பகாடங்களையில 
கணக்குகளளை எலலைகாம நகாகன கபகாடத் ஜதகாடங்கயிகனன. ஜபரயிய கணக்குகளளைக் கூட 
கபகாட்டுவயிடுகவன. எனனயிடம அளத எப்படப் கபகாடுவத எனறு மகாணவர்கள ககட்கும அளைவக்கு 
நகான கதறயிவயிட்கடன.



மற்றும ஸனயிவகாச ரகாவ் எனற மகாணவர் அந்த பளளையியயில அறயிவயியல பகாடத்தயில இருந்தகார். 
அவருளடய சகககாதரயி கணக்கயியல படத்தக் ஜககாண்டருந்ததகால அளத எலலைகாம ஜதரயிந்த ஜககாண்டு 
வந்த எனக்கு உதவவகார். உணவ இளடகவளளை மற்றும இதர சமயங்களையில அவருக்கு எனக்கு 
பகாடங்களளைப் பற்றயிப் கபசயி பலை சந்கதகங்களளைத் ததீர்ப்பகார். அதனகால எனனகால ப்ளைஸ் 2 ஜபகாதத் 
கதர்வயில 200 க்கு 200 மதயிப்ஜபண்கள ஜபற முடந்தத.

மூனறகாவத சவகால, சயிறப்பத் தயிறனகாளையியகாக இருந்த ஜககாண்டு மற்ற மகாணவர்களுடன இளணந்த 
படப்பத பற்றயி எனக்குள அளத எப்பட சமகாளையிப்பத எனறயிருந்த ஒரு சஞ்சலைம. ஸனயிவகாச ரகாவயின 
உதவயியகால பலைவற்ளற அப்கபகாத சமகாளையித்கதன. அப்கபகாத நயிர்மல எனற மகாணவர் உடன 
படத்தகார். அவர் வடநகாட்ளடச் கசர்ந்தவர். நகானும ஸனயிவகாச ரகாவம கபசயிக் ஜககாண்டு இருக்கும 
கபகாத தயினமும என கதகாளளைத் தட்ட வயிட்டுச் ஜசலவகார். முதலையில இப்படச் ஜசய்வத யகார் எனபத 
ஜதரயியகாமல இருந்தத. அப்பறம ஸனயிவகாச ரகாவ் அளதக் கண்டுபயிடத்தவயிட்டகார். ஆனகால எனனயிடம
தனளனக் ககாட்டக் ஜககாடுக்கக்கூடகாத எனறு ஸனயிவகாச ரகாவயிடம கண்ளணக் ககாட்டவயிட்டருக்கயிறகார். 
எனக்கு எப்படயகாவத ஒரு முளற அந்த மகாணவர் என ளகயயில கயிளடக்ககவண்டும எனற கககாபம 
இருந்தத. அகத கபகால அவரும ஒரு நகாள மகாட்டவயிட்டகார். அவர் நயிர்மல தகான எனபளத ஸனயிவகாச
ரகாளவக் ககாட்டக் ஜககாடுக்கக் கூடகாத எனபதற்ககாக நகாகன கண்டுபயிடத்தத கபகால ககாட்ட அவருடன 
சண்ளட கபகாட்டு சட்ளட எலலைகாம கயிழயிந்தவயிட்டத. இருவரும முதலவர் அளறக்குப் கபகாகனகாம. 
அவர் 'நனறகாக படக்க மட்டுகம ஜசய்வதீர்கள எனறு பகார்த்தகால சண்ளடயும கபகாடுகயிறதீர்ககளை' 
எனறகார். நடந்தளத ஜசகாலலையி அதன பயின அந்த மகாணவருக்கு அறயிவளர கூறயி அனுப்பயினகார். 

இப்கபகாத கூட அந்த நயிர்மளலை பகார்க்கயிகறன. எனக்கு சயிரயிப்ப வந்தவயிடுகயிறத. ஸனயிவகாச ரகாவம 
இப்கபகாதம நண்பரகாக இருக்கயிறகார். நயிர்மலையின சட்ளடளய நகான கயிழயித்தவயிடக்கூடகாத எனறு 
ககலையியகாக ஜசகாலவகார்.

நகான அப்கபகாஜதலலைகாம கண்ணகாட அணயிவளத வயிருமபயியதயிலளலை. பஸ்ஸயிலதகான கபகாகவன. 
எனளன பஸ் ஏற்றயிவயிட்டு பளளையிக்கு ஜசனறதம வகுப்பளற வளர வந்த வயிடுவத ஸனயிவகாச 
ரகாவ்தகான. தயிருமபவம வதீட்டுக்கு பஸ் ஏற்றயி வயிடுவதம அவர்தகான.

பலகவறு கபகாட்டகளையில நகான கலைந்த ஜககாண்டு பரயிளச வகாங்குகவன. அதவம பகாட்டு கபகாட்டகளையில 
நயிச்சயமகாக முதல பரயிளச வகாங்கயிவயிடுகவன. அதனகால மகாணவர்கள மத்தயியயில நகான 
பயிரபலைமகாகயிவயிட்கடன. எப்படயும மகாணவர்கள கூட்டத்தயில நகான ஒரு crowd puller ஆகயிவயிட்கடன. 
மகலைஷயியகாவயிலையிருந்த வந்த மகாணவர்கள கூட என பகாட்ளட வயிருமபயிக் ககட்பகார்கள. 'சயினனப்பறகா 
ஒனறு...', 'கமகம ஜககாட்டட்டும...' கபகானற பகாடலகள அப்கபகாத ஜபரயிதம பயிரபலைமகான பகாடலகளைகாக
இருந்தன. அவற்ளறப் பகாடச் ஜசகாலலையிக் ககட்பகார்கள. அப்கபகாத அங்கு கவளலை ஜசய்த இளச 
ஆசயிரயியர்களளைக் ஜககாண்டு ஓர் இளச குழுளவ நகான உருவகாக்கயி அளதக் ஜககாண்டு பகாடலகளளைப் 
பகாடயும வகாசயித்தம வந்கதகாம.

களலை நயிகழ்ச்சயிகளையில ஆங்கயிலைத்தயில கபசுவதற்கும ககாளலையயில கூடும மகாணவர்களையின கூட்டத்தயின 
கபகாத கபசுவதற்கும எனளன அளழப்பகார்கள. இதனகால சயிறயிய வகுப்ப மகாணவர்களையிடமும எனளன
நனறகாகத் ஜதரயிந்தத.

நகான அப்கபகாத படத்தத இரு பகாலைருக்ககான பளளையி. ஆனகால மகாணவயிகளையிடம நகான கபசயியகத 
இலளலை. என வகுப்பயில இருப்பவர்கள குழுவகாக அமர்ந்த படக்கும கபகாத மட்டும ஓரயிரு 
வகார்த்ளதகள கபசயியயிருக்கயிகறன. மற்றபட அவர்கள பளளையியுடன சுற்றுலைகா ஜசலவதற்கு 
அளழத்தகாகலைகா அலலைத படகளையில நயினறு கபசயினகாகலைகா நகான கபசகவ மகாட்கடன. அளமதயியகாக 
நயினறு ஜககாண்டருப்கபன. அப்கபகாத உடன படத்த மகாணவயி ஒருவர் இப்கபகாத அளதப் பற்றயி 
நயிளனவபடுத்தயி என ஆளுளம இப்கபகாத எந்த அளைவ வளைர்ந்தயிருக்கயிறத எனறு ஆச்சரயியப்படுவகார்.



எனக்கு அட்மயிஷன ஜககாடுத்த பளளையி முதலவர் ஓர் உதகாரணத்ளத அடக்கட ஜசகாலவகார். எப்கபகாதம 
கநர்மளறயகான கருத்தகளளை மட்டுகம மனதயில ளவத்தக் ஜககாளளைகவண்டும. எதயிர்மளறயகான 
கருத்தகளளை வயிட்டுவயிடகவண்டும. அவருக்குத் ஜதரயிந்த ஒரு மருத்தவர் எப்பட கநர்மளறயகான 
கருத்தகளளை மட்டுகம ஜககாண்டருந்ததகால ஜவற்றயி அளடந்தகார் எனறு ஜசகாலவகார். அந்த மருத்தவர் 
படத்தக் ஜககாண்டருக்கும கபகாஜதலலைகாம ககாளலையயில எழுந்தவடன இனறு கநர்மளறயகாக 
பயிரச்ளனகளளை சந்தயிப்கபகாமகா எதயிர்மளறயகாக சந்தயிப்கபகாமகா எனறு கயகாசயிப்பகாரகாம. இனறு மட்டும 
கநர்மளறயகாக சந்தயிக்கலைகாம எனறு ஜசகாலலையிக் ஜககாளவகாரகாம. அப்பட பலை கநகாயகாளையிகள 
ககாப்பகாற்றகவ முடயகாத நயிளலையயில இருப்பவர்களையிடம ஜசனறு அவர்கள தங்கள வகாழ்ளவ பற்றயி 
எனன நயிளனக்கயிறகார்கள எனறு ககட்பகாரகாம. அவர்கள எப்படயகாவத இறந்த கபகானகால கபகாதம 
எனபகார்களைகாம. இனறு மட்டும வகாழ்க்ளக எத்தளன சுகமகானத எனறு நயிளனத்த வகாழ்ந்த பகாருங்கள 
எனறு கயகாசளன ஜசகாலவகாரகாம. அப்பட ஒவ்ஜவகாரு நகாளும அவர்களுக்கு தனனமபயிக்ளக 
ஜககாடுத்த அவர்களுளடய கநகாளய குணப்படுத்த முளனந்தகாரகாம. இப்படத்தகான அவர் ஜபரயிய 
மருத்தவரகாக வளைர்ந்தகார் எனறு எனக்கு அந்த உதகாரணத்ளதக் கூறயினகார். 

அளத எப்கபகாதகம மனதயில நகானும ளவத்தக் ஜககாண்கடன. இந்த முளற நனறகாக 
படத்தவயிடுகவகாகம. இந்த முளற இந்த கருத்தகளளை நனறகாக மனதயில பதயிய ளவத்தக் ஜககாளகவகாகம
எனற ரதீதயியயில ஜககாஞ்சம ஜககாஞ்சமகாக கநர்மளறயகான கருத்தகளளை மட்டுகம நகானும சயிந்தயிக்கத் 
ஜதகாடங்கயிகனன. 

எனத முந்ளதய பளளையியயின அறயிவயியல ஆசயிரயியர் எப்கபகாதம ஒரு கண்டுபயிடப்ளப பற்றயிக் கூறுவகார்.
எடசன மயின வயிளைக்ளக கண்டுபயிடக்க இரண்டகாயயிரம ஜபகாருட்களளை பயனபடுத்தயிப் பகார்த்தம 
முடயவயிலளலையகாம. அப்கபகாத அவருளடய உதவயியகாளைர் நமத கசகாதளனகள அளனத்தம 
வதீணகாகயிவயிட்டன. நமமகால இரண்டகாயயிரம ஜபகாருட்களையிலையிருந்த ஒனளறக் கூட மயினவயிளைக்ளக எரயிய 
ளவக்க முடயவயிலளலை எனறு ஜசகானனகாரகாம. அதற்கு எடசன ஜசகானனகாரகாம இலளலை நமத 
கசகாதளனகள எலலைகாகம பயன வகாய்ந்தளவ. இரண்டகாயயிரம ஜபகாருட்கள மயினவயிளைக்ளக 
எரயியளவக்க முடயகாதளவ எனறு நகாம கண்டுபயிடத்தயிருக்கயிகறகாம எனறகாரகாம. 

அப்படத்தகான எனக்கும அந்த கநரத்தயில எளதக் கற்றகாலும படப்பக்கு உபகயகாகமகாக இருப்பதகாக 
பட்டத எனபத மயிகவம ஆகரகாக்கயியமகாக இருந்தத. நனறகாக படத்த அளனத்த கதர்வகளையிலும 
நலலை மதயிப்ஜபண்கள எடுத்கதன. ஜபகாதத் கதர்வயில மகாவட்ட அளைவயில கரங்க்  வகாங்கயி பளளையிக்கு 
ஜபருளம கசர்த்கதன. 

அதற்ககாக எனக்கு ஒரு தனயி டரகாபயி ஜககாடுத்தகார்கள. கமலும நயிளறய கபகாட்டகளையில 
ஜவனறதற்ககாகவம பகாரகாட்ட பரயிளசக் ஜககாடுத்தகார்கள. அப்கபகாத நகான படத்த பளளையி மற்ற 
பளளையிககளைகாடு கபகாட்ட கபகாட்டு எனனகால பரயிசு வகாங்கயியதகால அந்த பளளையிக்கு ஜபருளம கயிளடத்தத
எனபளத பகாரகாட்டும கபகாத குறயிப்பயிட்டகார்கள.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
மற்றவர்கள நம மதீதம நம தயிறளம மதீதம ஜககாண்டுளளை நமபயிக்ளகளயவயிட நகாம நம மதீத 
ஜககாண்டுளளை நமபயிக்ளக மயிக மயிக முக்கயியம. நமத தயிறளமகளளை பற்றயிகயகா தகுதயிகளளை பற்றயிகயகா 
எந்த சூழ்நயிளலையயிலும நகாம அவநமபயிக்ளக ஜககாளளைக்கூடகாத.

உனளனயறயிந்தகால.... நதீ உனளனயறயிந்தகால உலைகத்தயிலகபகாரகாடலைகாம.... உயர்ந்தகாலும தகாழ்ந்தகாலும 
தளலைவணங்ககாமல நதீ வகாழலைகாம......
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter 4
PRACTICE MAKES PERFECT

பகாட்டுக்கு பகாட்டு!!!
எனகனகாட எட்டகாம வகுப்பயில நடந்த இனஜனகாரு சமபவம ஜசகாலகறன. 

அதக்கு முனனகாட இந்த உண்ளமக் களதளய ககட்டுக்கககாங்க. க்ஜளைன கனனயிங்ஜஹம எனற ஓர் 
ஓட்டப் பந்தய வதீரரயின வகாழ்க்ளகயயில நடந்த இந்த சமபவம எனக்கு எப்கபகாதம தூண்டுதலைகாக 
இருக்கயிறத. அவர் எட்டு வயத இருக்கும கபகாத ஒரு ததீ வயிபத்தயில மகாட்டக் ஜககாண்டகார். 
அவருளடய உடலையின கதீழ் பகாகம முழுவதகம எரயிந்த கபகாய்வயிட்டத எனறு ஜசகாலலைகவண்டும. 
மருத்தவர்கள அவர் இறந்த கபகாய்வயிடுவகார் எனறு ஜசகாலலையிவயிட்டகார்கள. ஆனகால அவர் இறக்க 
வயிருமபவயிலளலை. அவர் இறக்கக்கூடகாத எனபளத உறுதயியகாக நமபயினகார். அவர் உயயிகரகாடு இருந்தத 
மருத்தவத்தளறயயின அதயிசயங்களையில ஒனறு. அதற்குப் பயிறகு அவரகால நடக்க முடயகாத எனறு 
மருத்தவமளனயயிலையிருந்த அனுப்பயினகார்கள. ஆனகால அவர் தனத சக்கர நகாற்ககாலையியயிலையிருந்த 
வயிழுந்த எழுந்த பரண்டு ஜககாஞ்சம ஜககாஞ்சமகாக நடந்த பழகயினகார். இனயி பயனறறு கபகாய்வயிட்டன 
எனறு ஜசகானன ககாலகளைகால நடந்தகார். பளளையிக்கும கலலூரயிக்கும கபகானகார். அவரகால ஓட முடயகாத 
எனறு ஜசகானனகார்கள. அவர் ஓடப் பழகயினகார். அதவம சகாதகாரண ஓட்டமலலை. உலைகத்தயின சகாதளன 
ஓட்டத்ளத ஓடனகார். அவர் ஓடய ஓட்டமதகான அதயிக தூரம குளறவகான கநரத்தயில ஓடய ஓட்டமகாக 
பதயிவகானத. இப்படப்பட்ட உறுதயிளய பற்றயிப் படத்த கபகாத எனக்கும எனனுளடய தனனமபயிக்ளக 
அதயிகரயித்தத. எனனகால எதவம ஜசய்யமுடயும எனறு கதகானறயியத. 

என எட்டகாவத வகுப்பயில எங்களுக்கு மயியசயிக் பகாடம உண்டு. அதயில கதர்வம உண்டு. கர்நகாடக 
சங்கதீதம, ஹகார்கமகானயியம வகாசயிப்பத, வகாய்ப்பகாட்டு உளளையிட்ட பலை வயிஷயங்களளை 
ஜசகாலலையித்தருவகாங்க. 
ஒரு முளற இனஜடர்னல எக்ஸகாமககாக நகாங்க எலலைகாரும ப்ரயிப்கபர் பண்ணுமகபகாத, எனக்கு 
ஆகவரயி ரகாகம பகாடணுமனு ஜரகாமப ஆளச. அளத ஜசகாலலையிக்ஜககாடுக்க ஜசகாலலையி எங்க வகாத்தயியகார் 
கயிட்கட ஜசகாலலுமகபகாத அவர், "எனனத ஆகவரயி ரகாகமகா? அஜதலலைகாம உனக்கு வரகாத. இந்த 
ஆளசகய கவண்டகாம வயிட்டுடு"னனு ஜசகாலலையிட்டகாரு. எனக்கு எனனகவகா கபகாலை ஆயயிடச்சு. 
இதக்ககாக நகான அவர் வதீட்டுக்கு கூட கபகாய் கத்தக்க ஜரடயகா இருந்கதன. ஆனகா அவரு எனக்கு 
அந்த ரகாகம வரகாத எனபதலை உறுதயியகா இருந்தகாரு. அளத வயிட அளத எனக்கு ஜசகாலலையித் 
தரக்கூடகாத எனபதலை உறுதயியகா இருந்தகாரு. அதனகாலை அவர் எனக்கு அளத கத்தஜககாடுக்குறளத 
பத்தயி கயகாசயிக்கக் கூட இலகலை. ஆனகா, எனளன வயிட சுமகாரகா மயியசயிக் நகாகலைட்ஜ் இருக்கற ளபயன 
ஒருத்தன வதீட்டுக்கக கபகாய் ஜசகாலலையிக்ஜககாடுத்தகாரு. அதக்ககான ககாரணத்ளத நகான இங்கக ஜசகாலலை 
வயிருமபகலை. 

வகாத்தயியகார் ஆகவரயி கத்தக்ஜககாடுக்ககலைனனகாலும எனக்கு அளத கத்தகயிட்டு பகாடணுமனு ஜரகாமப 
ஆளச. 

ஒரு நகாள டகாக்டர்.பகாலை முரளையி கயிருஷணகா ஆல இந்தயியகா கரடகயகாவலை கமற்பட ஆகவரயி ரகாகத்தலை 
கதீர்த்தளனகள பகாடுறகார். நகான வதீட்டுலை இருக்குமகபகாத அவகரகாட பகாடலகளளை கரடகயகாவலை 
மறக்ககாம ககட்பத என வழக்கம. அவர் ஆகவரயி பகாடுமகபகாத நகான அளத அப்படகய எனகனகாட 
கடப் ஜரக்ககார்டர்லை ஜரக்ககார்ட் பண்ணயி ளவச்சயிகயிட்கடன. அளத கடப் கதயுற அளைவ தயிருமபத் 
தயிருமப கபகாட்டு ககட்டு அளத ப்ரகாக்டீஸ் பண்ணயிகனன. எத்தளன முளற எத்தளன நகாளனு எனக்கு 



ஜதரயியகாத. அத்தளன தடளவ கபகாட்டு ககட்கடன. இந்நயிளலையயில ஒனபதகாம வகுப்பலை LOWER 
GRADE EXAM வந்தத.

இனஜடர்னலக்ககாக ஒரு ஸ்கூலுக்கு எங்க மகாஸ்டர்கஸகாட  கபகாயயிருந்கதகாம. எலலைகாரும 
அவங்கவங்க முளறக்ககாக ஜவயயிட் பண்ணயிக்கயிட்டு இருக்கககாம. எங்களுக்கு EXAMINER ஆ 
வந்தவகரகாட ரூமுக்கு ஒவ்ஜவகாரு ஸ்டூஜடனட்டும கபகாயயிட்டு ஜடஸ்ட் அட்ஜடனட் பண்ணயிட்டு 
வர்கறகாம. உளகளை EXAMINER ஜசகாலற ரகாகத்தலை பகாடணும. நகான எனகனகாட முளறக்ககாக 
ஆவகலைகாட ககாத்தயிருக்ககன. ஜககாஞ்சம படபடப்பகாவம இருந்தயிச்சு.

எனகனகாட முளற வந்தத. உளகளை கபகாகனன. அங்கக ஒரு ஜபரயியவர் கசர்லை உட்ககார்ந்தயிருக்ககார். 
எனளன ஏதகாவத பகாடச் ஜசகாலறகார். எனக்கு நலலைகா ஜதரயிஞ்ச பகாட்டுகள சயிலைவற்ளற பகாடுகறன. 
அப்பறம ககட்குறகார்... "ஆகவரயிலை உனக்கு ஏதகாவத ஜதரயியுமகா?" அப்படனனு.

பழம நழுவயி பகாலலை வயிழுமனு ககளவயிப்பட்டக்கககாம. இங்கக பஞ்சகாமயிருதத்தலைகய வயிழுந்தத கபகாலை 
இருந்தயிச்சு எனக்கு. 

"ஐயகா ஆகவரயிலை எனக்கு நகுஜமகாகமகா ஜதரயியும" அப்படனகனன.
 
"மம... பகாடு பகார்க்கலைகாம" அப்படங்கயிறகார்.

உடகன பகாடுகறன.... பகாட முடச்சதம ஒகர பயின டரகாப் ளசலைனஸ். அவர் கயிட்கடயயிருந்த எந்த 
ரயியகாக்ஷனும இலகலை. எனக்கு ஒரு மகாதயிரயி இருந்தயிச்சு. ஒரு பத்த பதயிளனஞ்சு ஜசகண்ட் 
கபகாயயிருக்கும. 

நகான கதீகழ உட்ககார்ந்தயிருக்ககன. அவர் தனகனகாட சதீட்லை இருந்த எழுந்த வந்தகார். வந்தவர் என 
கதகாளளைத் தட்ட "சபகாஷ... நலலைகா பகாடகனப்பகா ஜவரயி குட்...ஜவரயி குட்" அப்படங்கயிறகார்.

எனக்கு தளலைககால பரயியகலை. ககாத்தலை மயிதக்குற மகாதயிரயி இருந்தயிச்சு. 

அந்தந்த ஸ்கூலலை இருந்த ஸ்டூஜடண்ட்ஸ்ளஸ கூட்டகயிட்டு வந்த வகாத்தயியகார்கள ஜவளையிகய 
நயிப்பகாங்க. அவங்க எக்ஸகாம ரூமுக்கு உளகளை வர முடயகாத. இருந்தகாலும உளகளை நடக்குறளத 
ஜவளையிகய நயினனு ஆர்வமகா ககட்டுகயிட்டு இருப்பகாங்க. ஸ்டூடண்ட்ஸ் பகாடுறத உளளையிட்ட 
வயிஷயங்கள ஜவளையிகய ஓரளைவ ககட்கும. தனகனகாட ககண்டகடட் எப்பட ஃஜபர்பகார்ம பண்றகானனு 
ஜதரயிஞ்சயிக்கயிற ஆர்வம எலலைகா டீச்சர்ஸ் கயிட்கடயும இருக்கும. 

எனகனகாட வகாத்தயியகார் சுப்ரமணயியம ஜவளையிகய ஜவயயிட் பண்ணயிக்கயிட்டு இருந்தகார். நகான ஜவளையிகய 
வந்ததம, "நதீ எப்கபகாடகா கத்தக்கயிட்கட ஆகவரயிளய? நலலைகா பகாடகனடகா" அப்படனனு சர்டபயிககட் 
ஜககாடுக்கயிறகார். அவரகாலை அதக்கு கமலை கபசமுடயகலை.

எனகனகாட இளசப்பயணம எங்கக கபகாய் நயினறத ஜதரயியுமகா?

நகான லைகயகாலைகாவலை படக்கும கபகாத ஃபயிலையிப்ஸ் நயிறுவனம நடத்தயின ளலைட் மயியசயிக் ககாமஜபடஷனலை 
கலைந்தகயிட்டு அதலை ஆல இந்தயியகா ஜலைவலலை முதல பரயிளச வகாங்கயிகனன. சயிலை வருடங்களுக்கு 
முனகன சன.டவயி.யயின அப்தலை ஹமதீத சகார் நடத்தயின பகாட்டுக்கு பகாட்டு நயிகழ்ச்சயியலை ஜெட்ஜெகா 
கலைந்தகயிட்கடன. 



இப்கபகா நகான ஜசகாந்தமகா மயசயிக் ட்ரூப் ஜவச்சயிருக்ககன. எனனகாலை சுமகார்  2000 தமயிழ், ஜதலுங்கு, 
ஹயிந்தயி, உட்பட பனஜமகாழயிப் பகாடலகளளை ரகாகங்ககளைகாட முழுசகா பகாடமுடயும. எனக்கு 
அத்தளனயும மனப்பகாடமகா இருக்கு.

ஒரு முளற ககாமரகாஜெர் அரங்கத்தயில ஒரு நயிகழ்ச்சயியயில நகான பகாடகனன. அங்கக 
எஸ்.பயி.பகாலைசுப்ரமணயியன வந்தயிருந்தகார். அனளனக்கு நகான 'சங்கதீத ஜெகாதயி முலளலை' பகாட்ளடப் 
பகாடகனன. அத ஜரகாமபவம கஷடப்பட்டு பகாடகவண்டய பகாட்டு. அவர் முனனகால நகான பகாடகறன 
எனற வயிஷயம எனக்கு சந்கதகாஷமகா இருந்தகாலும நலலைகா பகாடணுகம அப்படங்கற ஒரு பதற்றமும 
இருந்தத. நகான பகாடும கபகாத அங்கக ஜககாஞ்சம ஆடகயகா சரயியகாக கவளலை ஜசய்யவயிலளலை. உடகன
எஸ்.பயி.பகாலைசுப்பயிரமணயியன தனத இருக்ளகயயிலையிருந்த எழுந்த கபகாய் அந்த ஆடகயகா சரயி ஜசய்யும 
இடத்தயில தகாகன சரயி ஜசய்த நனறகாக பகாடல ககட்கும பட ஜசய்தகார். இத எனக்குப் பயிறகுதகான 
ஜதரயிந்தத. அப்பறம பகாடல பகாட முடந்த பயிறகு எனனயிடம வந்தகார். கமளடயயில எனனயிடம, 'எனன 
ஹதீகரகா' அப்படனனகார். நகான அவர் ளகளயப் பயிடத்கதன. எனளன இறுக்கயி அளணத்தகார். ஒரு 
ஜபகானனகாளட கபகார்த்தயினகார். கமளடயயில அதன பயிறகு, தகான இப்கபகாத பகாடயயிருந்தகால கூட 
எனளனப் கபகால பகாடயயிருக்க முடயகாத எனறு ஜசகானனகார். அத எனக்கு மயிகப்ஜபரயிய பகாரகாட்டகாக 
இருந்தத.

அப்பறம ஒரு கமளட நயிகழ்ச்சயியயில பகாடகயி தயிருமதயி.வகாணயி ஜஜெயரகாமுடன இளணந்த 'ஒகர நகாள 
உளன நகான' பகாடளலைப் பகாடகனன. பகாட முடத்ததம எனளன மயிகவம பகாரகாட்டனகார். நதீண்ட 
நகாளுக்குப் பயிறகு கமளடயயில மயிகவம சுலைபமகாக நலலை இளணயுடன பகாட முடந்த தயிருப்தயி 
கயிளடத்தகாக ஜசகானனகார்.

மற்ஜறகாரு நயிகழ்ச்சயியயில 'முன பனயியகா' பகாடளலைப் பகாட முடத்தவடன ஒருவர் ஓட வந்த என ளகயயில 
ஆயயிரம ரூபகாய் கநகாட்ளடத் தயிணயித்தவயிட்டு ஓடகய கபகாய்வயிட்டகார். நகான தயிருப்பயிக் ஜககாடுக்கக் கூட
அவர் அவககாசம தரவயிலளலை.

இத கபகால பகாடும கபகாத எனக்கு பலை பரவசமகான அனுபவங்கள ஏற்பட்டருக்கயினறன. ஒரு முளற 
மகனகாவடன ஒரு கமளடயயில பகாடகனன. அப்கபகாத அவர் எனனயிடம நகான பகாடுவளதக் ககட்டகால 
ஒரு நகாளையில நகானகு மணயி கநரம சகாதகம ஜசய்வத கபகால ஜதரயிகயிறத எனறகார். நகான சகாதகம 
ஜசய்வதற்கு கநரம ஒதக்குவதயிலளலை எனறு ஜசகானன கபகாத அவரகால நமபகவ முடயவயிலளலை. 

என குரலுக்ககாக தனயியகாக எந்த கவனமும நகான எடுப்பதயிலளலை. எப்கபகாதகாவத பயயிற்சயி ஜசய்கவன. 
நலலை உறக்கம இருந்தகால கபகாதம குரல நனறகாக அளமந்தவயிடும. கமலும பகாடும கபகாத 
இனயிளமயகான சூழல இருக்ககவண்டும. மக்களையின வரகவற்ப ஏகககாபயித்த அளைவ இருந்தகால அந்த 
உற்சகாகத்தயிகலைகய எத்தளன மணயிகநரம கவண்டுமகானகாலும பகாடவயிடுகவன. பகாடுவத எனக்கு 
மயிகவம பயிடத்த ஜசயலபகாடு எனறு தகான நகான நயிளனக்கயிகறன. என எலலைகா கவளலைகளளையும வயிட 
அதயிகமகான ஈடுபகாட்ளட பகாடுவதயிலதகான ளவத்தயிருக்கயிகறன. 

பகாடுவளத எனக்ககாக மட்டுகம ஜசய்யும ஜசயலபகாடகாகத்தகான இதவளர நகான கருதயிவந்தயிருக்கயிகறன.
அதயில ஒரு ஜபரயிய அளைவக்ககான உயரத்ளத அளடயகவண்டும எனறு நகான நயிளனத்ததயிலளலை. 
அதனகால சயினயிமகாவயில பகாடகவண்டும எனறு யகாரயிடமும ஜசனறு வகாய்ப்பம ககட்டதயிலளலை. 
சயினயிமகாவயில பகாடனகாலதகான உச்சத்ளத அளடய முடயும எனறு நகான பகாட கற்கும கபகாதம 
எண்ணவயிலளலை. அதன பயிறகும நயிளனக்கவயிலளலை. அதனகால அந்த முயற்சயியயில ஈடுபடவயிலளலை.

இளச எனபத எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர மயிகவம ஆழமகாக பயயிற்சயி ஜசய்த கற்ககவண்டய 
ஒனறுதகான. சயிலைர் ஜவறும ஜமனஜபகாருளளைக் ஜககாண்டு இளச அளமத்தகால ஜபறும ஜவற்றயிப் 
ஜபற்றுவயிடலைகாம எனறு கூட நயிளனத்தயிருக்கயிறகார்கள. பதயிதகாக இளசயளமக்க ஆளசப்படுபவர்கள 



சயிலைர் இப்படப்பட்ட ஒரு கற்பளனயயில இருக்கயிறகார்கள. ஆனகால உண்ளமயயில அப்பட ஒரு நயிளலை 
சகாத்தயியமயிலளலை எனகற கருதகயிகறன. ஜமனஜபகாருளகள நமமுளடய உண்ளமயகான தயிறளமக்கு 
உதவகாத எனகற நயிளனக்கயிகறன. முனனணயி இளசயளமப்பகாளைர்களையின தயிறளமளய குளறத்த 
மதயிப்பயிடக்கூடய நயிளலைக்குக் கூட இவர்கள தளளைப்படுகயிறகார்கள. வகாய்ப்ப கயிளடத்தகால 
மகார்க்ஜகட்டல இருக்கும மற்ற இளசயளமப்பகாளைர்களளைவயிட அதயிக தயிறளமயுடன தங்களைகால 
இளசயளமக்க முடயும எனறு எண்ணயிக் ஜககாளகயிறகார்கள. அப்படப்பட்ட நயிளலை இலளலை எனபளத 
அவர்கள பரயிந்தஜககாளவதற்கு அதயிக ககாலைம எடுக்கும.
முனனணயி இளசயளமப்பகாளைர்கள ஒரு வகாத்தயியம இளசப்பதயில அலலைத இளசயயின நுணுக்கத்ளத 
அறயிவதயில எனறு ஏதகாவத ஒரு வளகயயில அதயிகமகான தயிறளம ஜககாண்டவர்களைகாக இருக்கயிறகார்கள 
எனபளத ககாணத் தவறக்கூடகாத. 

பகாடுபவர்கள கூட சயிலை வளகயகான குரல இருந்தகால வகாய்ப்ப கயிளடக்கும எனறு நயிளனக்கயிறகார்கள. 
எலலைகா வளகயகான பகாடலகளளையும பகாட வலலை குரல இருந்தகாலதகான நயிளலைத்த நயிற்க முடயும 
எனபத பரயியகாமல இருக்கயிறகார்கள. 

எந்த ஒரு பகாடகளரப் கபகால பகாடுவத எனபத எளையிளமயகான வயிஷயம இலளலை. இருந்தகாலும 
அவர்களளைப் கபகால பகாடுவத எனபதகால குரளலை ஒரு வளகயயில அப்பட பயயிற்சயி ஜசய்தஜககாளளை 
முடகயிறத. ஆனகால இயலபகான குரலையில பதயிய பகாடளலைப் பகாடுவத எனபத கவறு. ஏஜனனயில அந்த 
இயலபகான குரல பலைருக்கும பயிடக்ககவண்டும. பகாட்டன தரம நனறகாக அளமயகவண்டும. கமலும 
பகாடகர்கள அந்த பகாடலையின தரத்ளத உயர்த்தவத கபகால பகாடத் ஜதரயிந்தயிருக்ககவண்டும. அதற்கு 
இளசயயின எலலைகா அமசங்களளையும பரயிந்த ளவத்தயிருக்ககவண்டும.

இளசயளமப்பகாளைர் கககாருவளத முதலையில சரயியகாக பகுத்த ஜதரயிந்தஜககாளளைகவண்டும. அதன பயின 
அளத குரல மூலைம ஜவளையிப்படுத்த ஜதரயிய கவண்டும. அப்கபகாததகான பகாதயி ஜவற்றயி கயிட்டும. கமலும 
அந்த பகாடலையின உயயிர் நகாட எங்கயிருக்கயிறத எனபளத ஜதகாடர்ந்த பகாடப் பகார்த்தகால தகான சரயியகாக 
பயிடக்கமுடயும. இப்பட பகாடலகளளை அணுகயினகால தரமகான பகாடகர்களைகாக மகாறமுடயும எனறு நகான 
நயிளனக்கயிகறன.

இளசளய தவமகாய் பயயிற்சயி ஜபறுபவர்கள எத்தளனகயகா கபர். அப்படப் ஜபற்றவர்களையின ஜவற்றயி 
எனபத உறுதயியகானத. இளதத்தகான நகாம முன உதகாரணமகாகக் ஜககாளளைகவண்டும. கமலும இளச 
மட்டுமலலை எந்த ஒரு களலையயிலும இருக்கும தயிறளமளய வளைர்த்தக் ஜககாளளைவம ஜமருககற்றவம 
முயலைகவண்டும.

நம தயிறளமளய ஜமககற்றுவத பற்றயி ஒரு களதளய சமதீபத்தயில படத்கதன. ஒரு மகாணவன வகாள 
வயித்ளத கபகாட்டயயில பங்ஜகடுக்க ஒரு பயயிற்சயியகாளைரயிடம கசருகயிறகான. அந்த குரு அவளன தன 
கவளலைகள அளனத்ளதயும ஜசய்ய ளவக்கயிறகார். ஆனகால பயயிற்சயி எதவம தருவதயிலளலை. 
எப்கபகாதம ஒரு நகாளையில அவன எதயிர்பகாரகாத சமயத்தயில அவன முதகயில ஓர் அட ஜககாடுப்பகார். 
அவனும இளத சகயித்தக் ஜககாண்டருந்தகான. ஆனகால அவர் எப்கபகாத தனளன அடப்பகார் எனறு 
எதயிர்பகார்த்த ககாத்தயிருப்பகான. சயிலை நகாள கழயிந்த கபகாத அவர் தனளன அடக்க வருகயிறகார் எனறு 
பரயிந்தஜககாண்டு சட்ஜடனறு தயிருமபயிப் பகார்ப்பகான அவர் அடக்ககாமல கபகாய்வயிடுவகார். இப்பட சயிலை 
நகாள கழயிந்தத. அவனும தன குரு இப்படத் தனளன நடத்தயியத பற்றயிய கககாபத்தயில அவளர ஒரு 
நகாள அடத்தவயிடகவண்டும எனறு நயிளனத்தக் ஜககாண்டு அதற்கு தயிட்டம ததீட்டனகான. அவர் ஒரு 
நகாள தயியகானயித்தக் ஜககாண்டருந்த கபகாத பயினனகால ஜசனறு அடக்கப் கபகாகும கபகாத அவர் தயிருமபயி 
அவன ளகளயப் பயிடத்தகார். அவன பயந்த ஜககாண்டு நயினறகான. ஆனகால அவகரகா அளதத்தகான 
அவன ஜசய்வகான எனறு எதயிர்பகார்த்ததகாகச் ஜசகானனகார். கமலும அவளன கவறு எதவம 
ஜசகாலலைகாமல மற்ற கவளலைகள ஜசய்யச் ஜசகாலலையி அனுப்பயிவயிடுகயிறகார். அவனுக்கு எப்படயகாவத 
குருளவ அவர் அறயியகாத கபகாத அடத்த வயிடகவண்டும எனற எண்ணம இருந்தத. தயிடீஜரனறு 



அவன குரு அவன எதயிர்பகாரகாத கணம அவனுக்கு பயினனகால இருந்த தகாக்கவந்தகார். அவன இளத 
எதயிர்பகார்த்தயிருந்ததகால அளத தடுத்த அவர் நயிளலைகுளலைய ளவத்தகான. அவர் முதல பகாடம 
இப்கபகாத முடந்தத எனறகார். அவனுக்கு அத ஜபரயிய ஆச்சரயியத்ளதத் தந்தத. தகான இதவளர கற்று 
வந்தத ஒரு பகாடம எனபத அவனுக்கு ஒரு ஜதமளபத் தந்தத. அடுத்த சயிலை நகாளகள குரு, அவன 
தூங்கும கபகாத வகாளைகால அவளன ஒரு தட்டுத் தட்டவயிட்டுச் ஜசனறு ஜககாண்டருந்தகார். அளதத் 
தடுக்ககவண்டும எனறு அவன நயிளனத்தகான. ஒரு நகாள தூங்ககாமல வயிழயித்தயிருந்த அவர் வரும 
கபகாத தனத வகாளளை எடுத்த தயகாரகாக ளவத்தயிருந்தகான. அவர் தட்ட வரும கபகாத அவர் வகாளளை 
தட்டவயிட்டகான. அவர் இரண்டகாவத பகாடம முடந்தத எனறகார். இப்பட அவனுக்கு ஒவ்ஜவகாரு 
பகாடமகாக ஜசகாலலையிக் ஜககாடுப்பளத அவனு உணரகாமகலைகய பரயிய ளவத்தகார். அதயில அவன வகாள 
பயயிற்சயியயில ஒரு சயிறந்த நயிளலைளய அளடந்தகான. எந்த தகாக்குதளலையும எந்த கநரத்தயில வந்தகாலும 
சமகாளையிக்கும தகுதயிளயப் ஜபற்றயிருந்தகான. அவனுளடய தயிறளம அவனுக்கக ஜதரயியகாமல 
ஜமருககற்றப்பட்டத.

இப்படத்தகான கதர்ந்த ஒரு பயயிற்சயிளயப் ஜபற்றகால நம தயிறளமயும ஜமருககறும.
இளச கபகானற களலைகளுக்கு அதயிக உளழப்பத் கதளவ. அளத முளறயகாக ஜசய்தகாலதகான நகாம 
அதயிக உச்சத்ளதத் ஜதகாடமுடயும.
நகாம எந்த அளைவக்கு அந்த களலைளய முனளவக்ககவண்டும எனறு முடவ 
ஜசய்தஜககாளளைகவண்டும. அதற்குத் தக்கபட பயயிற்சயி ஜசய்யகவண்டும. 

நயிகழ்த்தக் களலைகளையில நம உடல சகார்ந்த எந்த குளறயும நமளம பகாதயித்தவயிடும. அதனகால அதயில 
எப்கபகாதம கவனமகாக இருக்ககவண்டும. குரல வளைத்ளதப் ஜபருக்கும பயயிற்சயிகள குரளலை நனறகாக 
ளவத்தக் ஜககாளவதற்ககான உணவ, மற்றும ஓய்வ கபகானறவற்ளற சரயியகாகக் களடப்பயிடக்ககவண்டும.

இளச பற்றயி முழுளமயகாக அறயியகவண்டும எனற ஆர்வம முதலையில பகாடகர்களுக்கு 
இருக்ககவண்டும. அப்கபகாததகான நலலை பகாடகர்களைகாக உருவகாக முடயும. குரல வளைம எனபத 
பயயிற்சயி ஜசய்த கூட ஜபற்றுக் ஜககாளளைலைகாம. ஆனகால ஞகானம எனபளத அறயிவதற்கு ஜபரயிதம 
பகாடுபடகவண்டும. கமலும அதற்கு வயிடகா முயற்சயி ஜசய்யகவண்டும. எந்த ஒரு தளட வந்தகாலும 
அளத சமகாளையித்த எப்படயும இலைக்ளக அளடவதயில ஒரு குறயிக்கககாள ளவத்தக் ஜககாளளைகவண்டும. 
அப்கபகாததகான நமமுளடய இலைட்சயியம நயிளறவ ஜபறும.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'மகாஜபரும சகாதளனகள நயிகழ்த்தப்பட்டளவ வலையிளமயயினகால அலலை. வயிடகா முயற்சயியயினகால' எனறு 
ஆங்கயிலைத்தயில ஒரு கமற்கககாள உண்டு. எத்தளன அருளமயகான ஆழமகான கமற்கககாள...! 
எந்த ஒரு ஜசயளலையும அத எத்தளன கடனமகாக இருந்தகாலும வயிடகாமுயற்சயியுடன பயயிற்சயி ஜசய்த 
வந்தகால அத நயிச்சயம ஒரு நகாள சகாத்தயியப்படும. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter 5
 A SOUND MIND IN A SOUND BODY 

ஓட வயிளளையகாடு!!!

படப்ப, இளசயயில மட்டும இலகலை... நகான எனகனகாட உடமளப ஜமயயினஜடயயின பண்றதலையும   
ஜரகாமப ஆர்வம ககாட்டகனன. எனக்கு SIGHT தகான இலளலைகய தவயிர VISION இருந்தயிச்சு. 
(ஜரண்டுக்கும வயித்தயியகாசம எனனனனு ககக்குறதீங்களைகா? அளத அப்பறம பகார்ப்கபகாம!)

உடளலை நனறகாக ளவத்தக்ஜககாளவத எதற்ககாக எனறகால மனளத நனறகாக ளவத்தக் 
ஜககாளவதற்ககாகத்தகான. தனயித்தனளம ஜககாண்ட ஒருவர் உருவகாக கவண்டும எனறகால அவரயிடம 
முழுளமயகான சக்தயி இருக்ககவண்டும. அத உடல சக்தயியகாக இருந்தகாலதகான முடயும. எனளனப் 
ஜபகாறுத்தவளர கநகாயயினறயி வகாழ்வத மட்டுகம சக்தயிளய ஜபறும வழயியலலை. உங்களையின உடல 
ஒவ்ஜவகாரு ககாலைகட்டத்தயிலும ஒவ்ஜவகாரு வயிதமகான மகாற்றங்களுக்கு உளளைகாகயிறத. அதற்ககற்ப 
உடளலை சரயியகாக ளவத்தக் ஜககாளளைகவண்டும. எனக்கு உடல நனறகாக இருக்ககவண்டும எனறகால 
நகானகு கருத்தகளையில கண்ணும கருத்தமகாக இருப்கபன.

1.தளச வலையிளம-ஜநகயிழ்வத் தனளம
2.ஆற்றல
3.ஜநருக்கடகளளை எதயிர்த்த நயிற்கும வலலைளம
4.இலைக்குகளளை கநகாக்கயிச் ஜசலலும தூண்டல

இந்த வயிஷயங்களுக்ககாகத்தகான நகான உடற்பயயிற்சயிளய வயிருமபயிகனன. எனக்கு இருந்த 
ஜநருக்கடகளளை கபகாக்கயிக் ஜககாளளை என உடலவலையிளமளய ஜபருக்கயிக் ஜககாளளை என இலைக்குகளளை 
கநகாக்கயி எட்ட எனக்கு எந்த மனப்பயிரச்ளனயும இலலைகாமல தவயிர்க்க எனக்கு உடற்பயயிற்சயிதகான 
உதவயியத. இனறும உதவகயிறத. 

சயிலைர் உடற்பயயிற்சயி சயிலை நகாளகள ஜசய்வகார்கள அதன பயிறகு அளத பகாதயியயில வயிட்டுவயிடுவகார்கள. 
அதனகால உடல தகாறுமகாறகாக வளைர்ந்தவயிடும. அளதக் குளறக்க மதீண்டும முயற்சயி ஜசய்வகார்கள. 
அதனகால அப்படச் ஜசய்யகாமல உடற்பயயிற்சயி எனபளத வயிடகாமல ஜசய்தஜககாண்கட 
இருக்ககவண்டும. நகாம உணளவ எப்பட கட்டுப்பகாட்டல எப்கபகாதம ளவத்தயிருக்கயிகறகாகமகா 
அப்பட உடளலையும கவனயித்தக் ஜககாளளைகவண்டும. உடற்பயயிற்சயி மூலைம உடல வலையிளம எப்கபகாதம
சதீரகாக இருக்கும. கமலும எப்கபகாதம ஆகரகாக்கயியமகான உடல ஆகரகாக்கயியமகான சயிந்தளனளயத் 
தரும. அதனகால உடற்பயயிற்சயியயில கவனம ளவப்பளத பகாதயியயில முடத்தக் ஜககாளளைக் கூடக் கூடகாத.
ஜதகாடர்ந்த பயயிற்சயி ஜசய்தஜககாண்கட இருந்தகாலதகான நலலைத. 

நம உடலவகாகுக்கு ஏற்ற பயயிற்சயிகளளை நலலை பயயிற்சயியகாளைளரக் ஜககாண்டு ஜசய்யகவண்டும. 
அப்கபகாததகான நமக்கு ஏற்ற பயயிற்சயிகள கயிளடக்கும. அவற்ளறத் ஜதகாடர்ந்த ஜசய்வதற்கும நமக்கு 
ஆர்வம வரும. நகாமகாககவ ஏதகாவத ஒரு பயயிற்சயி ஜசய்வதகால நமமுளடய உடல ஆகரகாக்கயியம 
சதீரகாகும எனற உத்தரவகாதம இலளலை. கமலும மருத்தவர்கள கூட இந்த ககாலைத்தயில நடக்ககவண்டும 
எனறு அறயிவளர தருவதயில உறுதயியகாக இருக்கயிறகார்கள. எந்த பயயிற்சயியும ஜசய்ய முடயகாவயிட்டகால 
நடப்பத சயிறந்த பயயிற்சயியகாக இருக்கும. நமமுளடய உடலையின ஆற்றளலை ஜசலைவயிடுவதற்கு ஏதகாவத 
ஒரு வழயி கதளவ. 



உடல உளழப்ப இலலைகாதவர்கள நடப்பத சயிறந்த பயயிற்சயிதகான. அளதவயிட உடற்பயயிற்சயிக்ககான 
கூடங்களையில பயயிற்சயி ஜசய்வத சயிறந்த ஒனறகாக இருக்கும. அத உடலையின ஆற்றளலை 
அதயிகப்படுத்தகயிறத. அதனகால உடற்பயயிற்சயிளய ஜதகாடர்ந்த ஜசய்யும ஒரு ஆர்வம ஏற்படும.

தளச வலையிளமக்ககான பயயிற்சயிகள, எலுமபகளையின கதய்மகானம குளறவதற்ககான பயயிற்சயிகள எனறு 
கதளவயகான பயயிற்சயிகளளை ஜசய்யலைகாம. கபகாட்ட நயிளறந்த சூழல நயிலைவவதகால உடற்பயயிற்சயிகள அந்த
ஜநருக்கடளய மனதயில குளறக்கும. மன இறுக்கத்ளதக் குளறத்த அளமதயியும சமகாதகானமும 
உருவகாகும வளகயயில மகாற்றும.

நகான +1 படக்குமகபகாத, எங்கள ஸ்கூல பக்கத்தலை இருக்குற ஒரு ஜெயிமமுக்கு பசங்கலலைகாம 
கபகாவகாங்க. ஜெயிமமுக்கு கபகாயயிட்டு வந்த அங்கக நடந்த வயிஷயங்கள அவங்க ப்ரகாக்டீஸ் பண்ணளத 
பத்தயி கபசுமகபகாத எனக்கு ஜபகாறகாளமயகா இருக்கும. நகாம ஏன ஜெயிமமுக்கு கபகாகக்கூடகாத 
அப்படங்கயிற எண்ணம எனக்கு வந்தத. 

ஒரு நகாள எனஜககாயரயிக்ககாக அந்த ஜெயிமமுக்கு கபகாகனன. அங்கக ஒரு ஜெயிம மகாஸ்டர். ஜரகாமப 
அருளமயகான மனுஷன. அவளர கபகாய் பகார்த்கதன. 

"எனக்கு ஏதகாவத ஸ்ஜபஷல ட்ஜரயயினயிங் ஜககாடுக்க முடயுமகா சகார்?" அப்படனனு ககட்கடன. 
ககட்டததகான தகாமதம உடகன என கயிட்கட வந்த, கதகாளலை ஜரண்டு அட ஜககாடுத்த... "எனன 
ஸ்ஜபஷல ட்ஜரயயினயிங் உனக்கு? ஹஷூம.... நலலைகாத் தகாகன இருக்கக நதீ? அப்பறம எதக்கு 
ஸ்ஜபஷல அத இதனஜனலலைகாம" அப்படனனு அதட்டுறகார். 

எனளன பகார்த்த பரயிதகாபப்படுறவங்களளைவயிட என கமலை நமபயிக்ளக ஜவச்சு எனளன சரகாசரயி 
மனுஷனகா பகார்க்கயிறத எனக்கு ஜரகாமப பயிடக்கும. எனக்கு ஒகர குஷயி. 

"கதங் ய சகார்... அப்கபகா நகாளளைலை இருந்த நகான ஜெகாயயின பண்கறன" 

"அத எனன நகாளளைலை இருந்த..  ஏன இனளனக்கக ஜெகாய்ன பண்ண மகாட்டயகா?"

"சரயி... சகார்... இனளனக்கக ஜெகாய்ன பண்கறன. ஈவ்னயிங் வர்கறன."

"ஏன... ஈவ்னயிங்... இப்கபகாகவ ஜெகாய்ன பண்ணக்கூடகாதகா?" அப்படனனு எனளன உடகன ஜெயிமலை 
கசர்த்தகயிட்டகார். 

உனக்கு எதக்கு ஸ்ஜபஷல ட்ஜரயயினயிங்னு ஜசகானனகாகர தவயிர, நகான அங்கக இருக்குற ஒவ்ஜவகாரு 
ஜசகண்டும எனகூட தகான அவர் இருந்தகார். ஒவ்ஜவகாரு அளசளவயும ஜசகாலலையித் தந்தகார். 
எதவளரக்குமனகா ஒரு மூணு நகாலு மகாசத்தக்கு. அப்பறம எனக்கு எலலைகாகம அத்தபடயகாயயிடுச்சு.

அவர் ஒரு களதளய எனக்குச் ஜசகானனகார். ஒரு பலைவதீனமகான ளபயன அவர்கயிட்கட வந்த தனளன 
எலகலைகாரும ககலையி ஜசய்வதகாகவம தனக்கு அவமகானமகாக இருப்பதகாகவம ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகான. 
அதற்கு அவர் அவளன உடலைழகு சகாமபயியனகாக மகாற்றுவதகாக ஜசகாலலையி கசர்த்தக் 
ஜககாண்டருக்கயிறகார். அவளன தன கண்ககாணயிப்பயில ளவத்த சுமகார் ஒரு வருடம சரயியகான பயயிற்சயியும 
உணவம எடுக்கச் ஜசகாலலையி அவளன மகாநயிலைத்தயில நடந்த ஆணழகர்களுக்ககான கபகாட்டயயில 
பங்ஜகடுக்க ளவத்த ஜவலலைவம ளவத்தயிருக்கயிறகார். அவர் ஜசகாலவகார் உடல ஓர் அற்பதமகான 
எந்தயிரம. அளத சரயியகாக இயங்க ளவத்தகால எந்த பயிரச்ளனயும வரகாத. அதற்கு ஏற்படும 
இமளசகளளை ஜதகாலளலைகளளை சரயியகாக பரயிந்தஜககாண்டகால ஆகரகாக்கயியம மயிகவம சுலைபமகாக 
சகாத்தயியமகாகும அப்படனனு ஜசகாலவகார்.



அவருக்கு அங்கக பயயிற்சயிக்கு வரக்கூடய எலகலைகாளரயும உடலைழகு ஜககாண்டவர்களைகாக மகாற்றணும
அப்படங்கற ஆளச இலளலை. சயிலைருக்கு அத கபகானற ஆளச இருந்தகால அளத சரயியகாக 
வளைர்ப்பகார். உடளலை இப்பட பயயிற்சயி ஜசய்த சயிக்ஸ் கபக்ஸ் எலலைகாம ளவத்த நடகர்களளைப் கபகால 
உடளலை மகாற்றயிக் ஜககாளவதற்ககாக மட்டும இந்த பயயிற்சயி கதளவப்படுவதயிலளலை. சயிலைருக்கு இத 
கபகானற ஆளசகள இருக்கலைகாம. அத தவறயிலளலை. அதயிகலைகய முழுளமயகான கவனத்ளத ளவத்த 
உடளலை வளைர்த்ஜதடுக்ககவண்டயயிருக்கும. அத கபகானற இலைக்குகள எந்த லைகாபத்ளத தரும 
எனபளதயும பகார்க்ககவண்டும. 

நகான அங்கக ஜெயிமலை ஒவ்ஜவகாரு ஜசக்ஷனகா கபகாகவன. அப்கபகாலலைகாம எலலைகாகம கமனுவல தகான. 
PULL UPS, DUMP BELL, BAR EXERCISE இப்பட ஒவ்ஜவகாண்ணுளலையும நகான ளடம 
ஸ்ஜபனட் பண்ணயி வயிரயிவகா எலலைகாத்தலையும ட்ஜரயயினயிங் எடுத்தக்குகவன. அந்த ஜெயிம முழுக்க, 
அங்கக இருக்குற ஒவ்ஜவகாண்ணும எனக்கு நலலைகா பரயிச்சயமகாக்கும அளைவயிற்கு நகான வந்ததக்கு 
பயிறகு தகான எனக்கு INDIVIDUAL ATTENDANCE ஜககாடுக்குறளத அவர் நயிறுத்தயினகார். 

ஜெயிமலை கபகாய், நலலை பயயிற்சயிகள ஜசஞ்சத, எனக்கு பகாடளய ஃபயிட்டகா ஜவச்சயிக்கயிறதக்கு ஜரகாமப 
உதவயியகா இருந்தயிச்சு. அத மட்டுமயிலலைகாம இனஜனகாரு வயிஷயத்தக்கும ஜரகாமப உதவயியகா 
இருந்தயிச்சு. 

எப்படனனகா, எனக்கு கண் பகார்ளவ இலகலை, இவன கூட எனனத்ளத கபசுறதனனு என கூட பழக 
தயங்கயின பசங்க உண்டு. குறயிப்பகா ஜககாஞ்சம குறுமபகா இருக்குற பசங்க, களடசயி ஜபனச் பசங்க 
இவங்கலலைகாம. அவங்க கமலை தப்ப இலகலை. என கூட ஜஜெல ஆகுறதலை அவங்களுக்கு ஒரு  
கஷடம, கவற ஒண்ணுமயிலகலை. ஆனகா அவங்க எனகனகாட இந்த பகாடபயிலடங் & ஃபயிட்ஜனஸ் 
ஆர்வம ககாரணமகா, என கூட இதக்ககாககவ கபச ஆரமபயிச்சகாங்க. 

"கஹய் ... நலலைகா இருக்குடகா உன பகாட. ஆர்மஸ் எலலைகாம சூப்பரகா இருக்கு. எப்படடகா 
ஜமயயினஜடயயின பண்கற?" அப்பட இப்படனனு கபச ஆரமபயிச்சகாங்க. நகான ஹதீகரகா கரஞ்சுக்கு 
அவங்களுக்கு டப்ஸ் எலலைகாம அளளையிவயிடுகவன. 

ஸ்கூலுக்கு கூட நகான தயினமும கஜரக்டகா கபகாகனகனகா இலளலையகா ஜெயிமமுக்கு கஜரக்டகா 
கபகாய்டுகவன. இத எங்க கபகாய் முடஞ்சதனனகா அந்த ஸ்கூலலைகய ARM WRESTLING 
சகாமபயியனகா நகான தகான இருந்கதன. 

ARM WRESTLING எப்படனனகா ஸ்கூலலை க்ளைகாசஸ் நடுவகலை, லைனச்  ளடமலை, இண்டர்ஜவல 
ளடமலை எலலைகாரும வயிளளையகாடுகவகாம.

"இளைங்கககாளவ இதலை ஜஜெயயிக்ககவ முடயகாதடகா" அப்படனனு எலலைகாரும கபசுற அளைவக்கு 
எனகனகாட கபர் இந்த வயிஷயத்தலை இருந்தயிச்சு. ஸ்கபகார்ட்ஸ்லை கலைந்தகயிட்டு எனனகாலை சகாதயிக்க 
முடயகாதளத இதலை சகாதயிச்கசன. கப்பம ஜமடலும வகாங்கயி குவயிச்சகாத் தகான சகாதளன எனபதயிலளலை. 
நகாலு கபளர நகாம வயிளளையகாட்டுலை ஜஜெயயிச்கசகாம எனகயிற உணர்கவ ஜபரயிய ஜமடல தகான. அதலை 
கயிளடக்குற சந்கதகாஷகம தனயி. 

இததகான நமக்குனனு இருக்கற தனயித்தவம. எனனகால இதயில ஒரு தனயித்தவத்ளத அந்த வயதயில 
எட்ட முடந்ததற்கு என உடல வலையிளம ககாரணம. இப்பட பலை ககாலைகட்டங்களையில பலகவறு 
இலைக்குகள இருக்கயினறன. அவற்ளற எட்டுவதற்கும உடல வலையிளமயும உளளை வலையிளமயும 
அவசயியம. 



நமளமப் பற்றயிய ஒரு தகாழ்வ மனப்பகானளம நதீங்கவம நகாம மற்ற எலகலைகாளரயும கபகாலை எந்த 
வயிதத்தயிலும குளறந்தவர்கள இலளலை எனற எண்ணத்ளத ஏற்படுத்தயிக் ஜககாளளைவம இந்த 
உடற்பயயிற்சயிதகான உதவயியத. கமலும உடற்பயயிற்சயி மூலைம ஆகரகாக்கயியமகான உடல 
சகாத்தயியப்படுகயிறத. அத ஜதளையிந்த மனளத தருகயிறத. அந்த ககாலைகட்டத்தயில எனக்கு மயிகவம உதவயிய
ஒனறகாக இருந்தத.

ஜபற்கறகார்கள எப்பட இருக்ககவண்டும எனபத பற்றயி எனக்கு ஒரு களத நயிளனவக்கு வருகயிறத. 
எறுமபகள இரண்டு தன குட்ட எறுமபயிடம அதன சக்தயிக்கு மதீறயிய எளடளய தூக்கச் ஜசகாலகயினறன. 
அத தகான, சயிறயியதகாக இருப்பதகால அந்த எளடளய தூக்க முடயகாத எனறு கூறுகயிறத. தகாங்களும 
இப்படத்தகான இந்த கவளலைகளளை ஜசய்தயிருப்பதகால அத பழகயிவயிடும எனகயினறன ஜபற்கறகார் 
எறுமபகள. அந்த குட்ட எறுமப தன சக்தயிக்கு மதீறயிய ஓர் உணவத் தணுக்ளக எடுத்தக் ஜககாண்டு 
ஒரு சயிறயிய கமட்டல ஏறயி வரும கபகாத ககால தவறயி கதீகழ வயிழுந்தவயிடுகயிறத. கவறு ஓர் எறுமபக் 
கூட்டத்தயில கபகாய்ச் கசருகயிறத. அங்கு அதளன எலலைகா எறுமபகளும ஒதக்குகயினறன. ஜபருமபகாடு 
பகாடுகயிறத. தன ஜபற்கறகார்களளைக் ககாணகாமல தனபறுகயிறத. தன உணளவத் கதட முடயகாமல 
வருந்தகயிறத. எப்படகயகா தனபப்பட்டு தன இருப்பயிடம வந்த கசர்கயிறத. ஜபற்கறகார் எறுமபகள 
தங்கள தவளற பயிறகு உணர்கயினறன. இப்படத்தகான ஜபற்கறகார்கள தங்களைத பயிளளளைகளையின உடல 
நலைத்ளத சயிந்தயிக்கயிறகார்கள. பயிளளளைகளையின சக்தயிக்கு மதீறயிய ஜசயலகளளை ஜசய்யளவத்த அவர்களளை 
எந்தத் தளறயயிலும ஜபரயிய அளைவக்கு வர முடயகாமல ஜசய்தவயிடுகயிறகார்கள.

உடற்பயயிற்சயி மூலைம சகாதயிக்கக்கூடயத எதவம இலளலை எனறுதகான பலை ஜபற்கறகார்கள 
நயிளனக்கயிறகார்கள. பயிளளளைகளையின உடல ஆகரகாக்கயியத்ளதப் பற்றயி அக்களற ஜககாளளைகாமல 
அவர்களையின பலைவதீனத்தயிற்குக் ககாரணமகாகயிவயிடுகயிறகார்கள. தங்ககளைகாட பயிளளளைகளளை படக்கச் 
ஜசகாலலையி வற்பறுத்தம பலை ஜபற்கறகார்கள அவர்கள தங்ககளைகாட உடமளப ஆகரகாக்கயியமகா நலலைகா 
ஃபயிட்டகா ஜவச்சயிக்கணும எனபளத வலையியுறுத்தவதயிலளலை. 

வயிளளையகாட்டு ஜவறும மகயிழ்ச்சயிக்ககானத மட்டுமயிலளலை எனபளத பலைரும ஏற்பதயிலளலை. அத உடலையின
வலையிளமக்கும ஆற்றலுக்கும முதனளமயகாக இருப்பத. இப்கபகாத வயிளளையகாட்டல ஈடுபடுவத கூட 
நலலை எதயிர்ககாலைத்ளத தருகயிறத. கயிரயிக்ஜகட் கபகானற வயிளளையகாட்டுகள பயிளளளைகளுக்கு வளைமகான 
எதயிர்ககாலைத்ளத தரக்கூடும. வயிளளையகாட்டல முழு கநரத்ளதயும ஜசலைவயிட கவண்டயதயிலளலை. 
ஆனகால வயிளளையகாட்டு இலலைகாமல இருந்தகால படப்பயில மட்டுகம கவனம ஜககாளளை முடயும 
எனபதம தவறகானத. ஜதகாளலைக்ககாட்சயி முனப அமர்ந்த கநரத்ளத ஜசலைவழயிப்பளத வயிட 
வயிளளையகாடலைகாம. அத உடளலை உற்சகாகம ஜககாளளைளவக்கும. 

பளளையிகளையில முனப உடற்பயயிற்சயி வகுப்ப எனறு தனயியகாக இருக்கும. அதயில ஒரு மணயி கநரம 
ஜசலைவழயிப்பத உடற்பயயிற்சயிக்கு உதவயியத. அத கபகால இப்கபகாத இலளலை. அதனகால வயிளளையகாடப் 
கபகாவத எனபத அவரவர் வயிருப்பம எனபதகாக மகாறயிவயிட்டத. கமலும அத ஜபற்கறகாரயின 
வயிருப்பமகாக இப்கபகாத மகாறயிவயிட்டத. ஜபற்கறகார்களையின இலைக்ளக எட்டும வயிளசகளைகாக பயிளளளைகள 
மகாறயிவயிட்டகார்கள. எலகலைகாருகம ஒகர படப்ளப படப்பத ஒகர இலைக்ளக ஜககாண்டருப்பத எனற 
ரதீதயியயில சயிந்தயிக்கயிறகார்கள. உடல ஆகரகாக்கயியம இலலைகாவயிட்டகால எளதயும சகாதயிக்க முடயகாத 
எனபளத பற்றயி யகாரும அக்களற ஜககாளவதயிலளலை. 

A SOUND MIND IN SOUND BODY அப்படனனு ஜசகாலறகாங்ககளை அகதகாட அர்த்தம நயிளறகய 
ஜபற்கறகார்களுக்கு முழுசகா பரயிஞ்சயிருக்ககானனு ஜதரயியகலை. 

பலைவதீனமகான உடலையில இருக்கும மூளளையயின ஆற்றலும குளறந்தவயிடும எனபத பற்றயிய 
வயிழயிப்பணர்வ இலளலை. மூளளையயின ஆற்றல பகாடங்களளை மனப்பகாடம ஜசய்வதகால மட்டும 
வளைர்வதயிலளலை. சயிந்தயிக்கும ஆற்றலும முக்கயியம. எதயிர்ககாலைத்தயில ஏற்படும பலகவறு பயிரச்ளனகளளை 



சமகாளையிக்க மூளளையயின ஆற்றளலை ஜபருக்ககவண்டய அவசயியத்ளத பலை ஜபற்கறகார்கள 
பரயிந்தஜககாளவதயிலளலை. அவர்கள எப்பட இருக்கயிறகார்ககளைகா அளதவயிட பயிளளளைகள நனறகாக 
இருக்ககவண்டும எனறு ஆளச மட்டுகம படுகயிறகார்கள. அதற்ககான வழயிமுளறகளளை சயிந்தயிக்க 
மறந்தவயிடுகயிறகார்கள. 

கநகாயற்ற வகாழ்கவ குளறவற்ற ஜசலவம எனபகார்கள. கநகாளய ததீர்க்க மருந்தகளளை நகாட நயிற்பத 
பத்தயிசகாலையித்தனம ஆககாத. உடலையின எதயிர்ப்ப சக்தயிளய வளைர்க்க கநகாய்கள அண்டகாமல இருக்க 
உடற்பயயிற்சயிதகான கதளவ. உடற்பயயிற்சயி ஜசய்யகாமல ஆகரகாக்கயியம கயிளடத்தவயிடும எனறு கனவ 
ககாணக் கூடகாத. 

கநகாயுற்றவர்கள கூட நடப்பத அவசயியம. எனகவ உடற்பயயிற்சயி மூலைம நயிச்சயமகாக ஒரு நலலை 
ஆகரகாக்கயிய வகாழ்ளவப் ஜபற முடயும எனபத உறுதயியகாகும கபகாத அளத சயிறு வயதயிலையிருந்கத 
ஜதகாடங்கயினகால எனன? கமலும இளைளமயகாக இருக்கவம கூட உடற்பயயிற்சயி முக்கயியம. இளை 
வயதயிகலைகய மூப்பளடந்த கதகாற்றத்ளத சயிலைர் ஜபற்றுவயிடுவதகாக ஜசகாலகயிறகார்கள. அளத எப்படத் 
தடுப்பத உடற்பயயிற்சயிதகான சயிறந்தவழயி.

இளை வயதயிகலைகய அதயிக கசகார்வ, களளைப்ப ஏற்படுவதகால கவளலையயில உற்சகாகமயினளம கதகானறும. 
அதனகால வயதகாவதன வலையிளய ஏற்பதகாகயிவயிடும. உடற்பயயிற்சயி மூலைம இளைளமயகான தடப்பகான 
உற்சகாகத்ளத தக்களவக்க முடயும.

சயிலைர் உடற்பருமன ஆகயிவயிட்டத எனறு கவளலைப்படுவகார்கள. அதற்ககாக எந்த முயற்சயியும 
ஜசய்யகாமல இருந்தவயிடுவகார்கள. சயிறுவயதயிகலைகய கூட பயிளளளைகள அதயிக பருமன ஆகயிவயிடும 
ஜதகாலளலைகள இப்கபகாத ஏற்படுகயிறத. இதற்குக் ககாரணம முளறயகாக பயயிற்சயி ஜசய்யகாமல 
இருப்பததகான. 

உணவப் பழக்கவழக்கங்கள மகாறயிவயிட்டதகால உடற்பருமன ஏற்படுகயிறத. இளதத் தவயிர்க்க சரயியகான 
உடற்பயயிற்சயி அவசயியம. நம உடல நமத கட்டுப்பகாட்டல இருக்ககவண்டும. நகாம நமத உடலையின 
கட்டுப்பகாட்டல இருக்கக்கூடகாத. அதனகால சயிறுவயதயிலையிருந்கத பயயிற்சயிகளளைத் ஜதகாடங்ககவண்டும. 
கமலும குழந்ளதகளுக்கு வயிளளையகாடவம அனுப்பகவண்டும. 

பயிளளளைகளுக்கு படப்ப முக்கயியம தகான. அளதவயிட முக்கயியம அவங்ககளைகாட உடமபம. FITNESS 
ம. எனகவ அவங்களளை நலலைகா வயிளளையகாட வயிடுங்க. எதயிர்ககாலை சூழ்நயிளலைகளளை சமகாளையிக்க பளளையிப் 
படப்ப மற்றும கவளலை மட்டும கபகாதகாத. முக்கயியமகா  LIFE STYLE கநகாய்கள எனறு 
ஜசகாலலைப்படுற நதீரயிழயிவ, பயி.பயி., இதய கநகாய், உடல பருமன இளதப் பற்றயிஜயலலைகாம அவங்களுக்கு 
நலலை வயிழயிப்பணர்வ இருக்கணும. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A SOUND MIND IN A SOUND BODY
நமகமகாட குழந்ளதகளுக்கு படப்ப ஜரகாமப முக்கயியம. அளதவயிட அவங்க ஆகரகாக்கயியமகா 
ஃபயிட்டகா  இருக்கயிறத முக்கயியம. உடமளப ஃபயிட்டகா ளவத்தக்ஜககாளவத அவர்களளை எனறும 
உற்சகாகத்தடன இருக்க உதவம.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter6
BREAK THE ICE

வகானகம எலளலை!!!

DETERMINATION மற்றும PASSION இரண்டும எனக்கு இயலபகாககவ உண்டு. எனனுளடய 
வகாழ்க்ளகப் பயணகம இந்த இரண்ளடயும ஒட்டத்தகான. சுயபச்சகாதகாபத்தக்கு எனளறக்குகம நகான 
இடம ஜககாடுத்ததயிலளலை.

"எத வளரக்கும நதீங்க கபகாரகாடுவதீங்க"னனு யகாரகாவத எனளன ககளவயி ககட்டகால..."ஜவற்றயி 
கயிளடக்கும வளர.. அலலைத உயயிகரகாடு இருக்கயிற வளர" எனபகத என பதயிலைகாக இருக்கும.

'வகாழும வளர கபகாரகாடு வழயி உண்டு எனகற பகாடு' எனபத தகான இந்த வயிஷயத்தயில என ஜககாளளக.

என நதீதயி கபகாதளன ஆசயிரயியர் ஒரு களத ஜசகாலவகார்.
ஒரு மயிகப்ஜபரயிய பகாளற இரு ஊர்களுக்கு நடுகவ இருந்தத. அளத குளடந்தகாலதகான பகாளத 
அளமக்க முடயும. அளத பயிளைக்க முடயகாத அளைவக்கு அத மயிகவம வலுவகானதகாக இருந்தத. 
எப்பட அந்த பகாளறளய உளடப்பத எனறு கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருந்தகார்கள. அந்த பகாளறயயின மதீத
எறுமபகள சகாரயிசகாரயியகாக ஊர்ந்த ஜககாண்டருந்தன. இளதப் பகார்த்தவர்கள இந்த எறுமபகள எந்த 
இடத்தயிலையிருந்த கவண்டுமகானகாலும உணவக்கு வந்த வயிடுகயினறன எனறு கயகாசயித்தகார்கள. சயிலை 
நகாட்கள கழயிந்தன. அந்த பகாளறளய உளடப்பளத பற்றயி எலகலைகாரும மறந்த கபகாயயிருந்தகார்கள. 
அப்கபகாத அந்த பகாளறயயில ஒரு பயிளைவ ஜதனபட்டத. அங்கு எறுமபகள ஊர்ந்த அடுத்த 
பக்கத்தயிற்கு கபகாய்க் ஜககாண்டருந்தன. பகாளறளய உளடக்கும முயற்சயிளய மனயிதர்களளை வயிட 
எறுமபகள எவ்வளைவ கவகமகாக ஜசய்தவயிட்டன எனறு கதகானறயியத. 

அப்படத்தகான எனக்கும ஒரு வயிஷயத்ளத ஜதரயிந்த ஜககாளளைகவண்டுஜமனறகால அதயில முழுளமயகாக
ஈடுபட்டு அளத பரயிந்தஜககாளகவன. ஆங்கயிலைம எனக்கு எலலைகாவற்ளறயும வயிட அதயிகமகான 
முக்கயியத்தவம ஒனறு எனபதகால நகான அதயில ஆர்வத்ளத ஜபருமளைவ வளைர்த்தக் ஜககாண்கடன.

+1 மற்றும +2 வகுப்ப இரண்டுகம நகான ஆங்கயிலை மதீடயத்தயில படத்தயிருந்தகாலும
அதன மூலைம எனக்கு ஆங்கயிலைத்தயில FLUENCY எனறு ஜசகாலலைப்படும ஆங்கயிலைப் பலைளம 
ஏற்படவயிலளலை. தட்டுத் தடுமகாறயி தயிக்கயித் தயிணறயி தகான ஆங்கயிலைம கபசயிவந்கதன. ஆனகால அத 
ஆங்கயிலைத்தயில எனக்கு இருக்கும பற்ளற எளளைளைவம குளறக்கவயிலளலை.

ஆங்கயிலைத்ளதக் கற்பத மட்டுகம வகாழ்க்ளக லைட்சயியமகாகக் கூட அப்கபகாத இருந்தத எனறு 
ஜசகாலகவன. 



ஆங்கயிலைத்ளதக் கற்பத எனபத ஒரு ஜமகாழயிளயக் கற்பத மட்டும அலலை. அதயிலுளளை இலைக்கயியத்ளத 
அதன பயனபகாட்ளட அதன நயிபணத்தவத்ளதக் கற்பத. அதற்ககாக நகான ஜசலைவயிட்ட கநரம 
அதயிகம. அதயிக உளழப்பக் கககாரும ஒனறகாகவம அந்த கவளலை இருந்தத. ஆனகால அதயில 
இருக்கும ஆர்வமும தணயியகாத தகாகமும அளத ஒரு சயிரமமகாக ஜககாளளை முடயவயிலளலை.

இந்த சூழ்நயிளலையயில, லைகயகாலைகா கலலூரயியயில இளைங்களலை பட்டப் படப்பயில கசருகயிகறன.

எங்கள வகுப்பயில ஜமகாத்தம 110 கபர். அங்கக டசயிலவகா எனறு ஒரு கபரகாசயிரயியர்
இருந்தகார். 110 கபருக்கும அட்ஜடண்ஜடனளஸ ஒரு ஒனறளர நயிமயிஷத்தலை டக் டக்னு 
எடுத்தடுவகார். அவளர பத்தயி ஜரண்டு வயிஷயம ஜசகாலலைலைகாம.

அவகரகாட ஆங்கயிலைம கபசுற ஸ்ளடல. ஜரகாமப ஸ்ளடலையிஷகா இருக்கும அவர் லைகாங்குகவஜ். 
அப்பறம அவகரகாட டஜரஸ்ஸயிங். வகாட்ச்கலையயிருந்த, ஷஷூ வளரக்கும எலலைகாகம கபகாட்டருக்குற 
டரஸ்க்கு கமட்ச்சயிங்ககா தகான இருக்கும.

அவகரகாட கயிளைகாஸ்லை பயினடரகாப் ளசலைனஸ் இருக்கும. பகாடம நடத்தமகபகாதம நடத்தயி முடச்ச 
பயினனரும, ககளவயிகள ககட்பகாரு.

அவகரகாட ககளவயிகளுக்கு நலலை ஆங்கயிலைப் பலைளம இருக்குற ஒரு நகாலைஞ்சு ஸ்டூடண்ட்ஸ் தகான 
பதயில ஜசகாலவகாங்க. மத்தவங்க ளசலைண்ட்டகா தகான உட்ககார்ந்தயிருப்பகாங்க. ஜபருமபகாலும அத 
VOCABULARY சமபந்தமகா தகான இருக்கும. எனக்கு அவர் கபசுறத ஒண்ணும பரயியகாத.

ஒரு பக்கம ஆங்கயிலைத்தயின மதீத ஒரு ததீரகாத தகாகம. மறுபக்கம இந்த பரயியகாளம. இத ஜரண்டுக்கும 
இளடயயில தகான எனகனகாட ஜபருமபகாலைகான இங்கயிலைதீஷ வகுப்பகள கபகாச்சு. இவகரகாட வகுப்பலை 
இதனகால எனனகால மன ரதீதயியகாக பங்ஜகடுத்தக்ஜககாளளை முடயவயிலளலை. ஒவ்ஜவகாரு மணயிகநரமும 
வதீணகாகக் கழயிந்தத.

ஒவ்ஜவகாரு முளறயும அவர் ககட்கும ககளவயிக்கு ஏதகாவத பதயில ஜசகாலலையிவயிடகவண்டும எனறு 
சபதம ஜசய்கவன. ஆனகால வகாய் கபசகா ஊளமயகாககவ இறுதயியயில இருப்கபன. இப்படகய சயிலை 
ககாலைம உருண்டத. இரண்டு ஜசமஸ்டர்கள முடந்த மூனறகாவத ஜசமஸ்டர் தவங்கயியத.

அவர் இலைக்கயியத்ளத ரசயித்த எடுப்பகார். அளதக் ககட்கும கபகாத அத கபகால நமமகால 
இலைக்கயியத்ளத ரசயிக்க முடயவயிலளலைகய எனறு கதகானறும. ஜமகாழயி ஆற்றல இருந்தகால அகத கபகால 
நகாமும இலைக்கயியத்ளத ரசயிக்கலைகாகம எனறு நயிளனப்கபன. ஆங்கயிலை இலைக்கயியத்தயில பலைளம 
இருந்தகால இந்த பகாடங்களளை எவ்வளைவ ரசயிக்கலைகாம எனறு ஏங்கத் ஜதகாடங்கயிகனன. அவர் நடத்தயிய 
பகாடங்களளை மதீண்டும மதீண்டும படத்தப் பகார்த்கதன. அவர் எப்படப்பட்ட ஜசகாற்களளை பயனபடுத்தயி
அந்த இலைக்கயியங்களளை வர்ணயித்தகார் எனபளத நயிளனவபடுத்தயி அந்த இலைக்கயியங்களளை படத்கதன. 
அப்கபகாததகான எனக்கு பதயிய ஜசகாற்களும அதற்ககான ஜபகாருளும பரயியத் ஜதகாடங்கயியத. 

இளடப்பட்ட ககாலைங்களையில எனனுளடய ஆங்கயிலை VOCABULARY எனறு ஜசகாலலைக்கூடய 
ஜசகாலதயிறளன வளைர்த்தக்ஜககாண்கடன. அதற்ககாக பதயிய ஜசகாற்கள ஜதரயிந்தகால உடகன அதற்ககான 
ஜபகாருளளை அறயிவத அளத எப்பட பயனபடுத்தவத எனபளத பரயிந்தஜககாளவத எனறு அதற்ககாக 
முழுளமயகான ஈடுபகாட்ளட ஜசலுத்தயிகனன.

ஜபகாதவகாக நகான பகாடங்களளை பதயிவ ஜசய்த அளதக் ககட்டு என குரலையில மதீண்டும அளத பரயிந்த 
பதயிவ ஜசய்தஜககாளகவன. இப்பட தயிருமப என குரலையில பதயிவ ஜசய்வத எனபத எனக்கு என குரளலை
பயயிற்றுவயிப்பதற்ககான வகாய்ப்பகாக அளமந்தத. பலை பகாவளனகளுடன வகாசயிப்பத, கவகமகாகப் 



படப்பத எனற பயயிற்சயியும எனக்கு உருவகானத. அத எனக்கு ஒரு ஜதகாழயிளலை பயினனகாளையில 
ஏற்படுத்தயிக் ஜககாடுத்தத.

ஒரு நகாள டசயிலவகா 'தயி பகாரளடஸ் லைகாஸ்ட்' அப்படங்கயிற பகாடம எடுக்குறகாரு. அப்கபகா ஒரு ககளவயி 
ககட்குறகார்.

அதகாவத IMP அப்படனனகா எனன? எனபத தகான அந்தக் ககளவயி. அவர் ககளவயி, ககட்டகா அஞ்சு
ஜசகண்ட்ஸ் இலகலை ஆறு ஜசகண்ட்ஸ் தகான ஜவயயிட் பண்ணுவகார். இலகலைனனகா சயிலை சமயம, 
கஜரக்ட்டகான பதயில ஜசகாலறவளரக்கும ஜவயயிட் பண்ணுவகார். எப்படயகாவத அவகரகாட 
ககளவயிகளுக்கு பதயில ஜசகாலலையிடணுமனு எலலைகாரும தடப்பகாங்க. இதனகாலை அவகரகாட
ஒவ்ஜவகாரு கயிளைகாஸ்ஸஸும எலலைகாருக்கும சவகாலைகாகவ இருக்கும. குறயிப்பகா எனக்கு இருக்கும.

அதனகால அவர் "IMP அப்படனனகா எனன?"னனு ககட்டத தகான தகாமதம, நகான உடகன ளக 
தூக்கயிட்கடன.

அவர் உடகன எனளன பகார்த்த, "எஸ்..." அப்படனனகாரு. அவர் ககக்குற வயிதகம ஜககாஞ்சம 
பயமகாத் தகான இருக்கும.

நகான உடகன, எனக்கு ஜதரயிந்த ஆங்கயிலைத்தயில IMPனனகா ''கபபயி ஜடவயில'' அப்படனகனன.அவர், 
"ABSOLUTELY" அப்படனனகார் உடகன.

அப்கபகா நகான பட்ட சந்கதகாஷத்தக்கு அளைகவ இலளலை.

இத கமகலைகாட்டமகா பகார்த்தகா சகாதரணமகா ஜதரயியலைகாம. ஆனகா, இத மகாதயிரயி அனுபவத்ளத 
உணர்ந்தவங்களுக்கு தகான அகதகாட மதயிப்ப  ஜதரயியும.

இத வயிஷயமகா நகான ஜரண்டு ஜசகாலலை ஆளசப்படுகறன.

அதகாவத வயிடகாமுயற்சயி... ஒவ்ஜவகாரு நகாளும 'இனளனக்கு எப்படயகாவத ஜசகாலலையிடனும' 
'இனளனக்கு எப்படயகாவத ஜசகாலலையிடனும' அப்படங்கயிற ஒரு ஜவறயிகயகாட தளளையினத. அவர் நூறு 
ககளவயி ககட்டருப்பகார் எனறகால அதயில பலை ககளவயிகளுக்கு நகான பதயிளலை யகயித்த ஜசகாலலை 
முற்படுவதற்குள கவறு யகாரகாவத ளகளய தூக்கயிவயிடுவகார்கள. ஆனகாலும என முயற்சயிளய நகான 
வயிடவயிலளலை. என ததீர்மகானத்ளத ளகவயிடவயிலளலை.

அந்த ஜசகால எனக்கு என பளளையியயில நகான ககட்ட களதயயில வந்தத. குட்ட சகாத்தகானகள 
எப்படப்பட்ட அழயிவகளளை நயிகழ்த்தகயினறன எனறு அந்த களதயயில வந்தத. ஒரு சயிறுவன 
தனனுளடய மதயிப்ஜபண்கள அதயிகரயிக்க குறுக்கு வழயிளய நகாடுகயிறகான. ஒரு பகாழளடந்த 
மண்டபத்தயில உட்ககார்ந்த படக்ககாமகலைகய தன மதயிப்ஜபண்களளை படக்ககாமல அதயிகரயிக்க ஏதகாவத 
ஒரு வழயி இருக்குமகா எனறு கயகாசயிக்கயிறகான. அப்கபகாத அவளன கவனயித்த ஒரு பகாமப அளத 
குட்டச் சகாத்தகானகளையிடம ஜசகாலகயிறத. அந்த சயிறுவனயிடம தங்கள வயித்ளதளய ககாட்டுவதகாக அளவ 
கூறுகயினறன. அவன கதர்வ வரும கபகாத அவர்களளை நயிளனத்த தயியகானயித்தகால அவனுளடய 
கதர்வத் தகாளையில எழுத்தகள வந்தவயிடும எனறு கூறுகயினறன. அளத நமபயி அவனும படக்ககாமல 
இருந்தவயிடுகயிறகான. அப்படகய கதர்வம வருகயிறத. அவனும அவர்களளை தயியகானயிக்கயிறகான. கதர்வத்
தகாளையில எழுத்தகள வந்தவயிடுகயினறன. அவனும தகான படக்ககாமல கதறயிவயிடலைகாம எனறு நயிளனத்த 
மகயிழ்கயிறகான. ஒரு நகாள கதர்வ முடகயிறத. அடுத்த நகாள கதர்வயிலும இகத நடக்கும எனறு 
நயிளனக்கயிறகான. ஆனகால நடக்கவயிலளலை. அவன படக்ககாமல வந்தவயிட்டதகால ஒனறுகம எழுதகாமல 
கபகாய்வயிடுகயிறகான. அந்த மண்டபத்தயிற்கு ஜசனறு அந்த குட்ட சகாத்தகானகளளை அளழக்கயிறகான. 



அளவகள வந்த தங்களுக்கு தயினமும அவன பலகவறு உணவகளளைக் ஜககாடுத்தகாலதகான 
அவனுளடய கவளலைளய ஜசய்யும எனறு கூறயிவயிடுகயினறன. அவனும அளத ஏற்று அவர்களுக்கு 
உணவ ஜககாடுக்கயிறகான. அளவகள தங்களுக்கு வயிருப்பமகான உணவகளளைக் ககட்டு உண்கயினறன. 
ஒரு நகாள அவனயிடம தங்களுக்கு மளலை மதீதயிருக்கும ஒரு மரத்தயிலையிருந்த பழத்ளதக் ஜககாண்டு வந்த 
தரச் ஜசகாலகயினறன. அவன மளலை மதீத ஏறுகயிறகான. அங்கு முட்களும பலை வயிதமகான வயிலைங்குகளும 
இருக்கயினறன. அவன பயந்த அலைறயிக் ஜககாண்டு வதீடு வந்த கசர்கயிறகான. இனயி அந்த 
குட்டச்சகாத்தகானகளளை நமபவளத வயிட படத்தவயிடலைகாம எனறு நயிளனக்கயிறகான. இந்த களதயயில வந்த 
அந்த குட்டச்சகாத்தகானகளதகான என மனதயில பதயிந்த கபகான ஜசகால. 

அளத சரயியகாகச் ஜசகாலலையிவயிட்கடன.

பசங்கலலைகாம அதக்கப்பறம, "எனனய்யகா... டசயிலவகா கயிளைகாஸ்லைகய கபசயிட்டயகா நதீ...ஜபரயிய ஆளு 
தகானயகா நதீ?" அப்பட இப்படனனு ஜசகாலலையி எனளன ஒகர குஷயி
படுத்தயிட்டகாங்க. நகான தகான ஜசகானகனகன அவர் கயிளைகாஸ்லை அவர் ககளவயிக்கு பதயில ஜசகாலறத மயிகப்
ஜபரயிய வயிஷயம. ஜகமௌரவம.

இத கபகானற சகாதளனகளையில கயிளடக்கக்கூடய சந்கதகாஷத்ளத நகாம மறுக்கக்கூடகாத. அளத 
அனுபவயிக்ககவண்டும.

கமற்கூறயிய சமபவத்தக்கு பயிறகு, டசயிலவகா சகார் வகுப்பலை எனனுளடய
PARTICIPATION ஏதகாவத ஒரு வளகயயில இருக்கும. சயிலை சமயம தப்பகாகூட பதயில 
ஜசகாலலையியயிருக்ககன. அவர், "NOT EXACTLY THAT" அப்படனனு ஜசகாலலையி அளத தயிருத்தயித் 
ஜசகாலலுவகார்.

கமற்கூறயிய அந்த முதலையில பதயில ஜசகானன அந்த IMP சமபவம எனளனப்
ஜபகாருத்தவளரக்கும ஒரு IMPORTANT சமபவமகாககவ மகாறயிப்கபகாச்சு. அதகாவத எனக்கும 
டசயிலவகா சகாருக்கும இளடகய இருந்த ஒரு தயிளரளய அத வயிலைக்கயிவயிட்டத.

யகாருளடய வகுப்பயில நகாம ஒரு ககளவயிக்ககாவத பதயில ஜசகாலலை மகாட்கடகாமகா எனறு ஏங்கயிகனகனகா 
அவளர அவருளடய டப்பகார்ட்ஜமனட் அலுவலைகத்தயில தனயியகாக சந்தயித்த பகாடம தவயிர்த்த பயிற 
ஜபகாதவகான வயிஷயங்களும உளரயகாடும அளைவயிற்கு வந்கதன.

அவருளடய ஆங்கயிலைப் பலைளமளயக் ககட்பதற்ககாககவ அவருடன கபசுகவன. அவர் எப்பட 
ஆங்கயிலைத்ளத கபசுகயிறகார் எனறு உற்று கவனயிப்கபன. அந்த வயிதமகான உச்சரயிப்ளப நகாமும 
பயனபடுத்தகவண்டும எனறு நயிளனப்கபன. இப்பட ஆங்கயிலைத்தயிற்ககாக எந்த அளைவ முயற்சயி 
எடுக்ககவண்டுகமகா அத்தளனயும ஜசய்தயிருக்கயிகறன. 

ஆங்கயிலைத்தயில ஏற்பட்ட பலைளமதகான பயிறகு மயிகவம நலலை பலைளனத் தந்தத. கமலும ஜதகாழயில 
ரதீதயியகாகவம ஆங்கயிலைப் பலைளம ஜபரயிதம உதவயிக் ஜககாண்டருக்கயிறத. பலைரும ஆங்கயிலைத்ளதக் கற்றுக்
ஜககாளளை படுமபகாட்ளட பகார்த்தயிருக்கயிகறன. அவர்களையில சயிலைருக்கு நகான உதவகயிகறன. 
அவர்களுளடய ஆங்கயிலை ஆர்வத்ளத சரயியகாக நயிளறவ ஜசய்கயிகறன. அததகான எனக்கு மயிகவம 
தயிருப்தயி தருகயிறத. 

லைகயகாலைகா கலலூரயியயில ஆங்கயிலைத்ளத ஜபகாறுத்தவளர எனக்கு பலகவறுபட்ட அனுபவங்கள 
உளளைன. முக்கயியமகாக டசயிலவகா சகாரயிடம ஏற்பட்ட அனுபவம அவருளடய ஆங்கயிலைத்ளதப் கபகால 
எனக்கும ஆங்கயிலை அறயிவ வரகவண்டும எனற ஆர்வம ககாரணமகாக வந்தத. உண்ளமயயில 
அவளரப் கபகால இப்கபகாத நகான ஆங்கயிலைத்ளத யகாருக்கும கற்றுத் தருவதயிலளலை. எனக்கு எனறு 



ஒரு பகாணயி இருக்கயிறத. அத யகாளரயும பயமுறுத்தகாத. ஆர்வமூட்டும வளகயயில கற்றுத் தர 
முடகயிறத. கமலும ஆங்கயிலைம எனறகாகலை மயிகவம கடனமகான ஜமகாழயி எனற மகாளய நதீக்கும வளகயயில
ஜசயலபட முடகயிறத. அததகான உண்ளமயயில ஜபரயிய மகயிழ்ச்சயிளயத் தருகயிறத.

ஆங்கயிலைத்ளத கற்றுக் ஜககாளளை எனனயிடம வருபவர்களுக்கு நகான தரும பயயிற்சயிகள அவர்களைகால 
இயலபகாககவ நலலை ஆங்கயிலைம கபசும பட ஜசய்வததகான. அளத முளறயகாக பயயிற்றுவயிக்கும கபகாத 
நமக்கும நமத ஜமகாழயியயின வயிசகாலைம பரயிகயிறத. தயினமும ஒனளறக் கற்றுக் ஜககாளவத கபகால 
இருக்கயிறத.

சயிலைர் ஜவறும சயிலை ஜசகாற்களளைக் கற்றுக் ஜககாண்டுவயிட்டகால அந்த ஜமகாழயிளயகய கற்பத கபகால 
நயிளனத்தக் ஜககாளகயிறகார்கள. கமலும சயிலைர் சயிலை இலைக்கண வயிதயிகளளைக் கற்றுக் ஜககாண்டகால சரயியகாக 
பயிளழயயினறயி கபசயிவயிடலைகாம எனறு நயிளனக்கயிறகார்கள. இத தவறகான அணுகுமுளற. ஒவ்ஜவகாரு 
ஜமகாழயிக்கும அதனுளடய நுணுக்கங்களளை அறயிந்த கற்பததகான சரயியகான வழயி. கமலும ஒரு 
ஜமகாழயியயில சயிலை ஜசகாற்களளை அறயிவதமட்டும அந்த ஜமகாழயிளயக் கற்பதகாகயிவயிடகாத. கமலும சயிலை 
இலைக்கண வயிதயிகள மட்டுகம தமக்குத் ஜதரயியகாத அத ஜதரயிந்தகால சமகாளையித்தவயிடலைகாம எனறு 
நயிளனப்பதம சரயியகாககாத. 

ஆங்கயிலைத்தயில கபசுவதயில பலைர் தயங்குவதற்கு முக்கயியமகான ககாரணம அந்த ஜமகாழயி பற்றயிய ஒரு 
பயம. கமலும ஒரு வளகயகான தகாழ்வ மனப்பகானளம. பலை மகாணவர்களுக்கும இப்கபகாத அதயிகமகாக
இருக்கயிறத. ஆங்கயிலைத்தயில கற்பத எனபத கவறு. ஆங்கயிலைத்ளதக் கற்பத எனபத கவறு. நகானும 
10ஆம வகுப்ப வளர தமயிழ் ஜமகாழயிவழயிக் கலவயிதகான ஜபற்கறன. ஆனகால அதன பயிறகு 
ஆங்கயிலைத்தயில பகாடங்களளை படப்பதம ஆங்கயிலைத்ளதப் படப்பதம மட்டுகம எனக்கு சயிறந்த ஒனறு 
எனறு கதர்ந்ஜதடுத்கதன. 

அத கபகாலைகவ ஆங்கயிலைம பயயிற்றுவயிப்பதம ஒரு களலைதகான. ஏஜனனயில நகான பயயினற ஆசயிரயியர்கள 
அப்படப்பட்ட அணுகுமுளறளய எனக்கு அளையித்தகார்கள. ஆங்கயிலைம எனபளத அறயிவகாக 
அணுககாமல ஜமகாழயியகாக அணுககவண்டும. அப்பட ஜசய்யகாமல ஆங்கயிலைத்தயில அடப்பளடகளளை 
சரயியகாகக் கற்றுக் ஜககாளளைகவண்டும. 

என ஆசயிரயியர்கள ஒவ்ஜவகாருவரும ஒரு தனயித்தவத்ளதக் களடப்பயிடத்தகார்கள. அத கபகால நகானும 
எனக்குரயிய ஒரு ஸ்ளடலையில கற்றுத் தருகயிகறன. எனக்கு எப்கபகாதம நயிளனவயில இருப்பவர் டசயிலவகா 
சகார்தகான. டசயிலவகா சகாளர எப்பட அணுகுவத கடனமகாக இருந்தகாலும அவரயிடம ஜநருங்க 
முடந்தகதகா அப்படத்தகான ஆங்கயிலைமும. அத ககட்க கடனமகான ஜமகாழயி கபகால கதகானறயினகாலும 
கற்றுக் ஜககாளவத எளையிதகானததகான.

இளத எப்பட ஜசகாலலைணுமனகா அதகாவத நகாம யகாளர பகார்த்த பயிரமயிக்கயிகறகாகமகா ரசயிக்கயிகறகாகமகா 
அந்த நடகளரகயகா நடளகளயகயகா பகார்த்த கபசயி, அவங்க கூட அறயிமுகம ஏற்பட்டு அவங்க கூட 
ஒண்ணகாகவ உட்ககார்ந்த சகாப்பயிட்டகா எப்பட இருக்கும? அத மகாதயிரயி இருந்தத எனகனகாட அந்த 
அனுபவம.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ஒரு ககளவயிக்கு பதயில ஜசகாலலைனுமனு எனக்கு ஏற்பட்ட ளவரகாக்கயியம களடசயியயிலை பகார்த்ததீங்களைகா 
எங்கக ஜககாண்டு கபகாச்சுனனு? எனகவ எப்பவகம மயிகப் ஜபரயிய வயிஷயங்களளை பகார்த்த "நமமகால 
முடயுமகா?" எனகயிற மளலைப்கபகாடு நயிறுத்தயிவயிடக்கூடகாத.
ஜதகாட்டுப்பகாருங்கள...  வகானகம ஒரு நகாள வசப்படும!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter7  7
ROLEMODEL IS THE LIFE MODEL

தனயி வழயி!!!

ஜசனற ஆண்டு மகலைசயியகாவயில ஜகண்டங் ததீவகளையில உளளை ஒரு மயிகப்
ஜபரயிய அரங்கத்தயில சுமகார் 25,000  கபர் பங்ககற்ற ஒரு மகாஜபரும கூட்டத்தயில உளரயகாற்றும
வகாய்ப்ப கயிளடத்தத.

எனனுளடய உளரளய முடத்தவடன வழக்கமகாக நளடஜபறும ககளவயி-பதயில ஜசஷன
நளடஜபற்றத.

அப்கபகாத எனனயிடம ககட்கப்பட்ட ககளவயிகளையில ஒனறு....

"நதீங்கள மயிகப் ஜபரயிய சகாதளனயகாளைர்.  எத்தளனகயகா கபருக்கு வகாழ்க்ளகயயில ஜஜெயயிக்க ஓர்
உந்ததலைகாக இருக்கயிறதீர்கள. ஆனகால உங்களுக்கு யகார் கரகால மகாடல?" எனபத தகான.

அதற்கு நகான "எனக்கு இனஸ்பயிகரஷன எனறு பகார்த்தகால ஒவ்ஜவகாரு தளறயயிலும பலைர்
இருக்கயிறகார்கள. ஆனகால 'கரகாலமகாடல' எனறு பகார்த்தகால எனக்கு நகான தகான 'கரகாலமகாடல'." எனறு
ஜசகானகனன.  உடகன பலைத்த ளகதட்டல.

இனஸ்பயிகரஷன நமக்கு பலைர் இருக்கலைகாம.  உதகாரணத்தக்கு சயினயிமகா பகாடகர்களையில எஸ்.பயி.பயி.,
கக.கஜெ.கஜெசுதகாஸ்,  கயிளைகாசயிக்கலையில டகாக்டர்.பகாலைமுரளையி கயிருஷணகா,  நயிகழ்ச்சயி ஜதகாகுப்பகாளைர்களையில
பயி.எச்.அப்தல ஹமதீத,  இப்பட பலகவறு தளறயயில பலை சகாதளனயகாளைர்கள மதீத எனக்கு
இனஸ்பயிகரஷன உண்டு.

இனஸ்பயிகரஷன எனபத கரகால மகாடலைகாக ஜககாளளும அளைவ கபகாகுமகா எனபத சந்கதகமதகான.
கரகால மகாடல எனபத அவர்களளைப் கபகாலைகவ நமளம பழக்கயிக் ஜககாளவத.  ஆக்கயிக் ஜககாளவத.
நமத ஆளுளமளய ஜசதக்கயிக் ஜககாளவத.  அப்படப்பட்ட நபர்களைகாக நகாம யகாளரக் கருதமுடயும
எனற சந்கதகம இருக்கயிறத. எலலைகா சகாதளனயகாளைர்களும ஒரு கரகால மகாடளலை முன ளவத்தத் தகான
சகாதயித்தயிருப்பகார்களைகா எனபத சந்கதகம தகான.  சயிலைர் ஜசய்தயிருக்கலைகாம.  அகநகம கபருக்கு அப்பட
நடந்தயிருக்ககாத.  அதனகால எலலைகா தருணங்களையிலும கரகால மகாடல எனறு ஒருவளரக்
ஜககாண்டுவயிடுவத ஜவற்றயிளயத் தருமகா எனற சந்கதகம எனக்கு உண்டு.

ஒரு குழந்ளத கூட நமக்கு கரகால மகாடலைகாக இருக்கலைகாம.  அதனுளடய குழந்ளதளம அதனுளடய
அறயிவ அதனுளடய மனத்தூய்ளம எலலைகாகம உங்களளை அடளமப்படுத்தயிவயிடலைகாம.  அதன
ததீர்க்கதரயிசனம அதன கநர்ளம எலலைகாகம உங்கள குணத்ளத மகாற்றயிவயிடலைகாம. இப்பட கரகால மகாடல
எனபதற்கு நதீங்கள ஜககாடுக்கும வயிளைக்கம எனன எனபளதப் ஜபகாறுத்ததகான அந்த கதர்வ
அளமயும.



நகான சயிறு வயதயில கட்டஜபகாமமன,  சயிவகாஜெயி,  மகனகாகரகா கபகானற படங்களையில வரும வசனங்களளை
நடத்தக் ககாட்டுவதயில மயிகவம தயிறளம ஜககாண்டருந்கதன.  அந்தக் ககாலைகட்டங்களையில அந்த
படங்களையின ஹதீகரகாக்களளை நகான கரகால மகாடலைகாகக் கருதயிக் ஜககாண்டருந்கதன.  ஆனகால வளைர்ந்த
பயிறகு அத ஒரு குழந்ளதளம வயிளளையகாட்டு கபகாலை இருக்கயிறத.  சயிறயிய வயதயில நமமுளடய
கனவகளளை கற்பளனகளளை வளைப்படுத்தபவர்களளை நகாம கரகால மகாடலகளைகாகக் கருதயிக்
ஜககாளகயிகறகாம. அவர்களளைப் கபகாலை மகாற எத்தனயிக்கயிகறகாம. ஆனகால வளைர வளைர நமத இலைக்குகள
இலைட்சயியங்கள மகாறுகயினறன. அதன அடப்பளடயயில நமத கரகால மகாடலகளும மகாறுகயினறன.

சயிலை குழந்ளதகளுக்கு படக்கும வயதயில ஒரு வயிளளையகாட்டு வதீரர் அலலைத நடகர் தங்களையின
கரகாலமகாடலைகாக ளவத்தக் ஜககாளளைத் கதகானறும.  அவர்களையின ஜபற்கறகார்கள கூட அளத
வரகவற்பகார்கள.  ஆனகால ஜபரயியவர்களைகாகும கபகாத அவர்களுக்கு அந்த கரகால மகாடல மதீதகான
அபயிமகானம குளறயும.  கவறு யகாரகாவத ஒருவர் மதீத அபயிமகானம வளைரும.  இப்படப்பட்ட
நயிளலைளமயயில ஒரு வயிதமகான குழப்பத்தயிற்குக் கூட சயிலைர் ஆளைகாகயிவயிடுகயிறகார்கள.  கரகாலமகாடல
எனபத ஒரு ககாலைகட்டத்தயில அபயிமகானமகாக இருந்தவயிடுகயிறத எனபளத பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.
ஜபற்கறகார்கள தங்கள குழந்ளதகளுக்கு இப்படப்பட்ட அபயிமகானம ஏற்பட்டருக்கயிறத எனபளதத்
தவயிர அவர்களுக்கு கரகாலமகாடலைகாக யகார் இருக்ககவண்டும எனபளதச் ஜசகாலலையி வளைர்க்கலைகாம. 

ஒருவர் ஒரு சகாதளனயகாளைரகாக இருக்கயிறகார் எனறகால அதற்ககான ககாரணத்ளத பயினனணயிளய
ஆரகாயகவண்டும.  அதற்ககான உளழப்ளபப் பற்றயி கயகாசயிக்ககவண்டும.  அப்கபகாததகான அந்த
உளழப்ளப ஜசய்வதற்ககான மனத்தயகாரயிப்ப உருவகாகும.  கமலும ஒருவரத ஜவற்றயி பற்றயி மட்டுகம
பகார்ப்பளத வயிட்டுவயிட்டு அந்த ஜவற்றயி அளடய எத்தளன கதகாலவயிகள அவர் சந்தயிக்க கநர்ந்தத
எனபளதயும சயிந்தயிக்ககவண்டும.  ஜவற்றயி ஜபறுவத எனபத ஜவறும சகாதளன அலலை.  அத ஜவறும
ஒரு சுலைபமகான ஒரு வழயிப்பகாளதயும அலலை.  அதற்ககாக ஜபரும உளழப்ப கதளவப்படுகயிறத.
அப்படப்பட்ட ஒரு ஜவற்றயிளய ஜபற ஜவற்றயியகாளைர் ஒருவளர மனதயில ளவத்தக் ஜககாளவத
மட்டுகம கபகாதமகானதகாக இருக்ககாத. 

ஜவற்றயி ஜபறுவத எனபத எலகலைகாருக்கும ஜபரும அவசயியமகாக கதளவயகாக இருக்கலைகாம. ஆனகால
அளத ஜவறும ஒருவளர கரகால மகாடலைகாக கருதயிக் ஜககாளவதன மூலைம சகாத்தயியமகாககாத.  அதற்கு
அவரவர் உளழக்ககவண்டும.  அதற்கு எந்த வயிதத்தயில கரகால மகாடலைகாகக் கருதபவர் உதவவகார்
எனபளதயும சயிந்தயிக்ககவண்டும.

எந்த எதயிர்பகார்ப்பம இனறு உதவயி மட்டுகம ஜசய்பவர்கள சயிலைர் இருக்கலைகாம.  அவர்களையின மதீத
மரயியகாளத ஏற்படும.  அவர்கள கபகால இருக்கத் கதகானறும.  அவர்கள கபகால இருக்க முடயகாத
நயிளலைதகான நமக்கு கரகால மகாடலைகாக அவர்களளை நயிளனக்கத் தூண்டுகயிறத எனபளத நகாம
பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.

மயிகப்ஜபரயிய சகாதளன ஜசய்த மயிகப்ஜபரயிய ஜபகாருளைகாதகார வளைம ஜபற்ற ஒருவளர கரகால மகாடலைகாக
ஜககாளவதன மூலைம நகாமும அகத கபகானற முயற்சயிளய ஜசய்த அகத கபகானற ஜபகாருளைகாதகார
வளைத்ளத கசர்க்க முளனயக்கூடும.  உண்ளமயயில நமத இலைக்கு எனன எனறு கயகாசயிக்கும கபகாத
நமத கரகால மகாடலகள மகாறக்கூடும.

கரகால மகாடல பற்றயி ஒரு களத எனக்குத் ஜதரயியும.  ஒரு யகாளன ஒரு மளலைளய கபகால
இருக்ககவண்டும அப்கபகாததகான எலலைகா வயிலைங்குகளும தனக்குக் கட்டுப்பட்டு இருப்பகார்கள
எனறு நயிளனத்தத.  மளலை நகரகாமல இருப்பத கபகால ஒகர இடத்தயில இருந்தத.  மளலையயில பயிளையிறயி
எதயிஜரகாலையி வருவளதப் பகார்த்த தனனுளடய சயிந்தளனளய மளலை எதயிஜரகாலையிப்பதகாகக் கருதயிக்
ஜககாண்டத.  தனனுளடய பயிளையிறல கபகால எந்த வயிலைங்ககாலும ஜசய்ய முடயகாத எனற கர்வம
ஜககாண்டத. தனளனப் கபகால எலகலைகாரும மகாற முடயகாத எனறு நயிளனத்தக் ஜககாண்டத. மளலைதகான



அதற்கு எலலைகாம.  ஒரு வயிஷயம யகாளனக்குப் பரயியவயிலளலை.  மளழ வரும கபகாத மளலைக்கு எந்த
பயிரச்ளனயும வருவதயிலளலை.  ஆனகால மளழ வந்தகால தனக்கு ஒரு வயிதமகான பயம வருகயிறத.
ககாட்டகாறுகளளைக் கண்டகால பயம வருகயிறத.  மளலை இளத எப்பட எதயிர்ஜககாளகயிறத எனறு
நயிளனத்தத.  மளலை மதீத ஜவயயில அடத்தகாலும மளழ ஜபய்தகாலும எந்த மகாற்றமும இனறயி இருப்பத
கபகால தனனகால இருக்க முடயவயிலளலை எனபத யகாளனக்கு ஜபரும குளறயகாக இருந்தத.
மளலைக்கும தனக்கும இருக்கும ஜபரும கவறுபகாட்ளடக் களளைய எனன ஜசய்வத எனறு ஜதகாடர்ந்த
கயகாசயித்தத.  அப்கபகாத அங்கு ஒரு குரங்கு வந்தத.  யகாளனயயின சயிந்தளனளயப் பற்றயிக் ககட்டத.
மளலை கபகால தகானும மகாறயி வயிட்டகால தனக்குக் கதீழ் எலலைகா வயிலைங்குகளும வரும எனற தனத
ஆளசளய ஜசகானனத.  அதற்கு குரங்கு,  மளலை கபகால இருக்ககவண்டும எனறகால உயயிரற்று
கபகாககவண்டும.  அதற்கு மளலையயிலையிருந்த கதீகழ குதயித்தகால மளலை கபகால ஆகயிவயிடலைகாம எனறத.
யகாளனக்கு அப்கபகாததகான மளலைக்கு இருக்கும உயயிர் கபகால தனத உயயிர் இலளலை எனறு பரயிந்தத.
மளலைளய இனயி இலைக்ககாக,  எலலைகாமகாகக் கருதகவண்டகாம எனறு நயிளனத்தக் ஜககாண்டத.  தனத
பலைத்ளத மட்டுகம இனயி நமபயினகால கபகாதம எனறு எண்ணயிக் ஜககாண்டத.  வயிலைங்குகளளை ஆட்டப்
பளடக்கும ஆளசயயில மளலை கபகால அளசவற்று கபகாகமுடயகாத எனறு ஆசுவகாசப்படுத்தயிக்
ஜககாண்டத.  இப்படத்தகான நகாம எளத பயினபற்ற நயிளனக்கயிகறகாகமகா அத நமமகால முடயக்கூடய
ஒனறகா எனபளத முதலையில சயிந்தயிக்ககவண்டும.  அளதப் பற்றயி ததீர ஆய்ந்த
ஜதரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.  அதன பயிறகு அந்த நபரயில அலலைத அந்த வயிஷயத்தயில ஈடுபகாடு
ஜககாண்டகால நமத பகாளத மகாறகாத. கமலும ஜதளையிவகாக இருக்கும.

நகாம ஒவ்ஜவகாரு கணங்களையிலும ஒரு வகாழ்க்ளகளய வகாழ நயிளனத்தகால நமமுளடய சயிந்தளனகள
குழப்பமளடந்தவயிடும.  எலலைகா வளகயகான கநர்மளற தனளமயுளளை சயிந்தளனகளளையும கலைந்த
நமக்ஜகனறு ஒனறு உருவகாக்கும கபகாத நமக்கு ஜதளையிவ பயிறக்கயிறத. அளத அடப்பளடயகாக ளவத்த
நமத குணகாதயிசயங்களளை கருத்தகளளை சயிந்தளனகளளை முன ளவக்ளகயயில நமமுளடய பகாளத சதீரகாக
இருக்கயிறத.  அதற்ககாக நகாம எனன ஜசய்கதகாம எனபளத கவனமகாக உற்றுக் கவனயித்தகால கபகாதம.
பலைளரயும பயின ஜதகாடரலைகாம.  ஆனகால கரகாலமகாடல எனறு ககளவயி வருமகபகாத...  எனக்கு நகான
தகான கரகால மகாடல எனறு அந்தக் கூட்டத்தயில நகான ஜசகானகனன. அந்த பதயிளலை யகாரும
எதயிர்பகார்க்ககாவயிட்டகாலும அளத நகான ஜசகானனகபகாத மயிகவம ரசயித்தகார்கள எனபத அப்கபகாத
எழுந்த ளகத்தட்டலகளையில இருந்த பரயிந்தத.

இளத நகான ஜசகாலவதற்கு ககாரணம...  தளலைக்கனத்தயின ககாரணமகாககவகா அலலைத
தற்ஜபருளமயயினகாகலைகா அலலை. ஏகதகா ஜபரயிசகா சகாதயிச்சயிட்கடகாம எனறு நயிளனப்பதயினகாலும அலலை.

எனளன நகான கரகாலமகாடலைகா முனமகாதயிரயியகா நயிளனத்தக்ஜககாளளுமகபகாத தகான, என வகாழ்க்ளகயயில
இருந்த பகாடங்களளை கற்றுக்ஜககாளளை நகான தயகாரகாக இருக்கயிகறன.  வயிழவம பயமயிலளலை..  வயிழுந்த
சுவடு ஜதரயியகாமல எழுந்தயிருக்க தயக்கமும இலளலை.

எனளன நகாகன கரகாலமகாடலைகா நயிளனத்தக்ஜககாளளுமகபகாத தகான, "நகான எனன பண்கணன அந்த
கநரத்தயிலை?  இதக்கு முனன அப்பட நடந்தயிருக்ககா?  நடக்கலையியகா?  அப்கபகா எனன ஜசய்யலைகாம?
இளத ஒரு கரகாலமகாடல சமபவமகா நமகமகாட வகாழ்க்ளகயயிலை பதயிவ ஜசஞ்சயிடனும.  அதக்கு எனன
ஜசய்றத?" இப்படத்தகான கயகாசயிப்கபன நகான.

என வகாழ்க்ளகயயில எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள எனக்கு மட்டுகம உரயியளவ.  நகான அளத
எதயிர்ஜககாண்ட வயிதம பற்றயி வயிமர்சனங்கள இருக்கலைகாம.  ஆனகால அதயிலையிருந்த நகான கற்றுக்
ஜககாண்ட பகாடம எனக்கு மட்டுகம உரயியத.  அந்த பகாடத்தயிலையிருந்த எனளன நகான உருவகாக்கயிக்
ஜககாண்டருக்கயிகறன. அத தகான எனளன எனக்கு கரகால மகாடல ஆக்கயியயிருக்கயிறத.

அதக்ககாக நகான உங்களுக்கு பயிடச்ச சகாதளனயகாளைர்களளை கரகாலமகாடலைகா ளவச்சுக்ககவ



ளவச்சுக்ககாததீங்க எனறு ஜசகாலலைவயிலளலை.  உங்களுக்கு பயிடத்த நற்குணங்கள நயிரமபயிய ஒரு
சகாதளனயகாளைளர நதீங்கள கரகாலமகாடலைகாக தகாரகாளைமகாக ளவத்தக்ஜககாளளைலைகாம.  ஜககாளளகப்
பயிடப்படன வகாழும ஒரு சகாதளனயகாளைர் ஜசகானனகால நகானகு கபர் ககட்பகார்கள எனற நயிளலை
இருப்பத நலலைத தகான.  ஏஜனனயில அவர்களுளடய அந்த IDEOLOGY  இதன மூலைம
பரவம.  ஆனகால,  ககாலைப்கபகாக்கயில உங்களுக்கு நதீங்ககளை கரகாலமகாடல எனற ஒரு நயிளலைளய
ஏற்படுத்தயிக்ஜககாளளைகவண்டும. அத தகான முக்கயியம. 
ஒருவளர கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளவத அவளரப் கபகாலைகவ மகாறுவத எனபத அலலை.  அவர்
களடப்பயிடத்த அகத உத்தயிகளளைக் களடப்பயிடப்பத எனபதம அலலை.  அவளரப் கபகால ஜவற்றயி
ஜபற்கறகாமகா எனபத மட்டுமதகான.  அதனகால அந்த ஜவற்றயிளய நகாம நம வளகயயிலதகான ஜபற
முடயும.  அதனகால கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளளைப்படுபவரயின சகாதளன நமளம ஜபரயிதம
ஆர்வமூட்டும.  அத நமளம உற்சகாகப்படுத்தம.  அஜதலலைகாம நலலை பயனுளளை வயிஷயங்களதகான.
ஆனகால நகாம நம பகாளதயயில கபகாவதயிலையிருந்த நமளம யகாரும தடுக்க முடயகாத.  நமளம சரயியகான
ஜவற்றயிப் பகாளதயயில ஜசலுத்தவத அந்த கரகால மகாடல எனபளத உணர்வத முக்கயியம.

உங்களளை ஒருவர் கரகால மகாடலைகாக கருதகயிறகார் எனறகால நதீங்கள இனனும கூடுதல ஜபகாறுப்படன
இயங்ககவண்டயயிருக்கும.  நதீங்கள ஒவ்ஜவகாரு வயிஷயத்ளதயும உரசயிப் பகார்த்த மட்டுகம
ஜசய்யக்கூடயவரகாக மகாறகவண்டயதகாக இருக்கும.  இயலபகான மனப்கபகாக்ளக கநரடயகானதகாக
எந்த ககாயத்ளதயும ஏற்படுத்தகாததகாக மகாற்றயிக் ஜககாளளைகவண்டும.  யகாருளடய பயிரச்ளனளயயும
நமத பயிரச்ளனயகாக நயிளனத்த அளதத் ததீர்க்க எண்ணகவண்டும.  இப்பட நகாம நமளம உறுதயியகான
ஒரு தயிறனமயிக்க ஆளுளமயகாக கட்டளமத்தக் ஜககாளவதன மூலைம நகாம நமளம கரகால மகாடலைகாக
நயிளனப்பவர்களுக்கு பயனபடமுடயும.  கமலும நமளம யகார் கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளகயிறகார்கள
எனபதம முக்கயியம.  ஏஜனனயில வகாழ்க்ளகயயில உண்ளமயயில முனகனற நயிளனப்பவர்களுக்கு நகாம
கரகால மகாடலைகாக இருப்பத உபகயகாகமகாக இருக்கும.  அதற்கு எதயிரகானவர்களும நமளம கரகால
மகாடலைகாக ஜககாளளை கநர்ந்தகால நமத நயிளலைளம பரயிதகாபத்தக்குரயியதகாகயிவயிடும.  நகாம கரகால மகாடலைகாக
நயிளனப்பவர்கள இப்படப்பட்ட ஒரு வகாழ்க்ளகளய ஜககாண்டருக்கயிறகார்களைகா எனறு நகாம
பகார்க்கயிகறகாம.  அப்பட இலலைகாதவர்களளை நகாம கரகால மகாடலைகாக ஜககாண்டு எனன பயன இருக்க
முடயும. எனகவ முதலையில நகாம நமத சயிந்தளனகளளை கருத்தகளளை கதளவகளளை எதயிர்பகார்ப்பகளளை
பற்றயிய உரயிய ஜதளையிளவ ஜககாண்டருக்கயிகறகாமகா எனபளத பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும. அப்கபகாததகான
கரகால மகாடலைகாக நகாம ஜககாளளை நயிளனப்பவரயின தயிறளமகளளை தயிறளமயயினளமகளளை பற்றயி
பரயிந்தஜககாளளைமுடயும.  அப்படப்பட்ட சயிந்தளன நமக்கு இலலைகாமல மற்ஜறகாருவர் நமக்ககான
வகாழ்ளவ வகாழ்வதகாக பகார்ப்பத தவறகான கரகால மகாடலைகாகக் கருதயிக் ஜககாளவதயில கபகாய் முடயும.

நமளம யகார் கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளகயிறகார் எனபதம முக்கயியம.  எனன கநகாக்கத்தயிற்ககாக ஒருவர்
நமளம கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளகயிறகார் எனபளத அறயிந்தஜககாளளைகவண்டும. 

சமதீபத்தயில வதீ எனற பத்தயிரயிளக எனக்கு வயிருத ஜககாடுத்தத.  அதயில நகான கபசயியளதயும
பகாடயளதயும பகார்த்த அங்கு வயிருத வகாங்க வந்தயிருந்த ஒரு நடளக எனளன கரகால மகாடலைகாக
ஏற்பதகாக ஜசகானனகார்.  இப்பட நமளமப் பகார்த்த சயிலைர் கரகால மகாடலைகாகக் ஜககாளளைகவண்டும எனறு
நயிளனக்கலைகாம.  நமமுளடய வழயிளய ஒருவர் பயினபற்ற முடயகாத எனபளத நமக்குத் ஜதரயியும.
அதனகால ஒருவர் நமளம கரகால மகாடலைகாகக் கருதயினகால அவருளடய ஜசகாந்த வயிருப்பமகாக அளதப்
பகார்க்ககவண்டும. 

உங்கள தவறுகள உங்கள பயிரச்ளனகள உங்கள சயிக்கலகள எலலைகாவற்றுக்கும நதீங்கள கரகால
மகாடலைகாக கருதம நபர் ததீர்வ ஜசகாலலை முடயகாத.  நதீங்களதகான அளத ததீர்க்ககவண்டும.  அப்கபகாத
கரகால மகாடலைகாக கருதபவர் எப்பட இருக்கயிறகார் எனபளத உங்களைகால ஆரகாயக் கூட முடயகாத நயிளலை
இருக்கும. எனகவ நதீங்கள உங்களளை ததீர்க்கமகாக ஆரகாய்வதயில கநரத்ளத ஜசலைவழயித்தகால மற்ற எந்த
நபரும உங்களுக்கு ஒரு கரகால மகாடலைகாக முடயகாத எனபளத உணர முடயும. கரகால மகாடல எனபத



பற்றயிய ததீர்மகானம ஒனளற ஜககாண்டுவயிட்டகால அதன பயிறகு நமக்கு யகாளர கரகால மகாடலைகாக
ஜககாளவத எனபத ஜதரயிந்தவயிடும. 

ஒருவருளடய வகாழ்க்ளக நமக்குப் பகாடமகாக இருக்கலைகாம. அவருளடய கசகாதளனகள, சகாதளனகள
எலலைகாம நமக்கு பதயிய வயிஷயங்களளைக் கற்றுத் தரலைகாம.  அளத பயினபற்றயி நகாம நடப்பத எனபத
சயிரமம.  அவர்களையின வகாழ்க்ளக நமக்கு பலை பதயிய அனுபவங்களளைத் தரலைகாம.  அளத ளவத்த நகாம
நம வகாழ்க்ளகயயில சயிக்கலகளளை ததீர்க்க பயனபடுத்த முடயுமகா எனபளத சயிந்தயிக்ககவண்டும.

ஒருவர் ஜவற்றயி அளடவத மூலைம நமக்கு மகயிழ்ச்சயி ஏற்படலைகாம. நகாம நம ஜவற்றயிளயக் ஜககாண்டகாட
நம மகயிழ்ச்சயிளய அளனவருக்கும உரயியதகாக்க எனன வழயி எனபளத கயகாசயிக்ககவண்டும.
கடுளமயகான முயற்சயி ஜசய்த கதகாற்றகாலும அதயில நமத பங்கு எனன எனபளத சயிந்தயித்தகால நமத
ஜவற்றயிக்ககான வழயி ஜதனபடும. 

பகழ் மட்டுகம நமளம ஈர்க்கும அமசமகாக இருக்கக்கூடகாத.  அளத ஜபறுவத மயிகவம சுலைபம.
ஆனகால அதன பயினனகால இருக்கும உளழப்பதகான முக்கயியம.  அளத பரயிந்த ஜசயலபட்டகால நகாம
நமக்கு கரகால மகாடலைகாக இருக்ககவண்டய அவசயியத்ளத பரயிந்தஜககாளளைலைகாம.

இத ஏன எனறகால,  நதீங்கள உங்கள கரகாலமகாடலைகாக கதர்ந்ஜதடுக்கப்படும நபர் ஜசய்வத எலலைகாம
சரயி எனறு அர்த்தம  கயிளடயகாத.  உங்கள அபயிமகான சகாதளனயகாளைர் ஜசய்வதயில எத சரயி எத தவறு
எனபளத பரயிந்தஜககாளளும பக்குவம ககாலைப்கபகாக்கயில உங்களுக்கு வந்தவயிடும.  அந்த நயிளலை
வருமகபகாத நதீங்ககளை உங்களுக்கு கரகாலமகாடலைகாகயிவயிடுங்கள.  அப்கபகாத நதீங்கள இனனும
உயரத்தக்கு ஜசலவதீர்கள.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
வகாழ்க்ளகயயில கரகாலமகாடளலை கதர்ந்ஜதடுப்பதயில ஒவ்ஜவகாருவரும மயிக மயிக எச்சரயிக்ளகயுடன
இருக்ககவண்டும.  வகாழ்க்ளகத்தளணளய கதர்ந்ஜதடுப்பதயில நகாம ககாட்டும கவனமும,
எச்சரயிக்ளகயும,  பரதீட்ளசகளும கரகாலமகாடலுக்கும அவசயியம.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter 8
KNOW THYSELF

ஞகான ஒளையி!!!

சமதீபத்தயில டலலையியயில ஒரு CONFERENCE  ல பங்ககற்க ஜசனறயிருந்கதன. சுமகார் 4000 கபர் 
பங்ககற்ற அந்த கூட்டத்தயில பயிரதகான கபச்சகாளைரகாக பங்ககற்று கபசயிகனன.

அப்கபகாத நளடஜபற்ற ககளவயி-பதயில பகுதயியயில, ஒருவர் : "நதீங்கள மயிகப் ஜபரயிய சகாதளனகளளை 
ஜசஞ்சயிருக்கதீங்க. பலைருக்கு ஒரு தனனமபயிக்ளக தரும ஒரு மனயிதரகா இருக்கதீங்க. பலை கபர் உங்களளை 
கரகால மகாடலைகா ஏத்தகயிட்டருக்ககாங்க. உங்க கயிட்கட உணர்ச்சயிப்  பூர்வமகா ஒரு ககளவயி. உங்களுக்கு 
எதயிர்ககாலைத்தயில MEDICAL MIRACLE எனறு ஜசகாலலைக்கூடய ஏதகாவத அதயிசயத்தயினகாகலைகா 
VISION வந்தகா யகாளர முதலையில பகார்க்கனுமனு ஆளசப்படுவதீங்க?" எனறு ககட்டகார்.

அதற்க்கு பதயிலைளையித்த நகான : "உங்கள ககளவயி எனக்கு மயிகவம பயிடத்தயிருக்கயிறத. ஆனகால அதயில 
அடக்கத்கதகாடு ஒரு சயினன தயிருத்தம. எனக்கு VISION வரகவண்டும எனகயிற அவசயியம இலளலை. 
அத ஏற்கனகவ இருக்கயிறத. SIGHT தகான இலளலை." எனகறன.

"ஓ... ஸகாரயி...  ஸகாரயி... உங்களுக்கு SIGHT  வந்தகா யகாளர முதலையில பகார்க்கணுமனு வயிருமபவதீங்க?" 
எனறு தயிருத்தயிக் ககட்டகார்.

நயிளறய கபர் இந்த ககளவயிக்கு பதயிலைகாக, என அமமகாளவகயகா, அப்பகாளவகயகா, சகககாதர 
சகககாதரயிகளளைகயகா, உற்ற நண்பர்களளைகயகா ஜசகாலகவன எனறு நயிளனத்தகார்கள. ஆனகால நகான 
அவர்களளைஜயலலைகாம ஏற்கனகவ பகார்த்தக்ஜககாண்டு இருப்பதகாகத் தகான உணர்கயிகறன. 
பகார்ளவயயிருந்தகால தகான பகார்க்க முடயும எனறயிலளலைகய.

நகான ஜசகானகனன..."அப்பட ஒருகவளளை எனக்கு ஏதகாவத ஒரு நயிகழ்வயின மூலைம பகார்ளவ தயிருமப 
கயிளடத்தகால, நகான முதலையில ஒரு முகம பகார்க்கும கண்ணகாடளயத் தகான ககட்கபன" எனறு! அந்த 
பதயிளலை எவரும எதயிர்பகார்க்கவயிலளலை. ளகதட்டல அடங்க ஜககாஞ்சம கநரம பயிடத்தத.
இந்த பதயிளலை ககட்கும சயிலைருக்கு நகான ஏகதகா தற்ஜபருளம பயிடத்தவன எனறு கூடத் கதகானறலைகாம. 
அப்பட அலலை... முதலையில நகாம நமளம ஜதரயிந்தஜககாளளைகவண்டும. பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும. 
சுயமுனகனற்றத்தயின அடப்பளட வயிதயிகய "நதீ முதலையில உனளன ஜதரயிந்தஜககாள" எனபத தகான.

நமளம நகாம ஜதரயிந்தஜககாளவத எனறகால எப்பட எனபளத ஒரு சயிறயிய களதளய படத்த கபகாத 
எனக்குப் பரயிந்தத.

ஒரு கதகாட்டத்தயில இரு மலைர்ச் ஜசடகள இருந்தன. அதயில மலைரும ஒரு பூளவ பூங்ஜககாத்த 
ஜசய்பவர்கள அதயிகமகாக பறயித்தக் ஜககாண்டகார்கள. மற்ஜறகாரு ஜசடயயின பூளவ யகாரும பறயிக்க 
வயிருமபகாமல இருந்தகார்கள. இதனகால அந்த மலைருக்கு ஜபரும கசகாகமகாக இருந்தத. அந்த மலைர் 
கபகால தகான யகாளரயும கவரவயிலளலைகய எனற ஏக்கம அதனுள இருந்தத. இரண்டு நகாட்களையில ஒரு 
கதன வயியகாபகாரயி வந்த அந்த மலைளரயும அந்த ஜசடயயில உளளை மற்ற மலைர்களளையும பறயித்தக் 
ஜககாண்டு ஜசலகயிறகார். அவருக்ககாவத உதவம பட தகான இருக்கயிகறகாகம எனறு அந்த மலைர் 
நயிளனத்தத. 

பூங்ஜககாத்தகாக ஜசனற மலைருக்கககா தனளன ஜவறும அழகுப் ஜபகாருளைகாக ளவத்தக் ஜககாண்டு தூக்கயி 
எறயிந்தவயிடுகயிறகார்ககளை எனற ஏக்கம எப்கபகாதம இருந்தத. அடுத்த ஜசடயயின மலைளரப் கபகால 
கதளனக் ஜககாடுத்த பலை நகாள தன பயளனக் ஜககாடுக்க முடயவயிலளலைகய எனறு நயிளனத்தத.



அடுத்தவர்களையின குளற நயிளறகளளைப் பற்றயியும அத தனக்கு இருக்கயிறதகா இலளலையகா எனறு 
ஆய்வதயில தனளன அறயிந்த ஜககாளளைலைகாம. ஆனகால அதயில நயிளறவளடவகதகா குளறவளடவகதகா 
அவரவர்களையின இயலபகாக மட்டுகம இருக்கயிறத.

முதலையில நமளம நகாம எப்படப் பகார்க்கயிகறகாம எனபளத ஜதளையிவகாக்கயினகால மற்றவர்கள நமளம 
பகார்க்கும வயிதம மகாறும. நமளம நகாம அடுத்தவர் கண் ஜககாண்டு கநகாக்கயினகால நமளம 
பகார்ப்பவர்களையின பகார்ளவயும பயிரச்ளனக்குரயியதகாகத்தகான ஜதரயியும. பகார்த்தல எனபத ஜவறும 
பகார்ப்பத மட்டும அலலை. நகாம எப்பட நமளம முனளவக்கயிகறகாம எனபதம நகாம எப்பட 
மற்றவர்களளை அணுகுகயிகறகாம எனபதமதகான.

நமமுளடய குளறகள எனன எனபத நமக்குத் ஜதரயிந்தகால நகாம பயிறரயின குளறகளளை சரயி 
ஜசய்யமுடயும. நகாம நம குளறகளுடன வகாழப் பழகயினகால அடுத்தவர்களையின குளறகளுடன வகாழப் 
பழககவண்டும.

நகாம நமளம ஊடுருவயிப் பகார்ப்பதற்கு எந்த சயிக்களலையும அளடயவயிலளலை எனறகால நம 
வகாழ்க்ளகயயில பயிரச்ளனகள இருக்ககாத. மற்றவர்களைகால பயிரச்ளனகள இத எனறு ஜதளையிவகாகவம 
பரயியும.

நமக்கு வந்த பயிரச்ளனகளளை இளறவன நமக்குக் ஜககாடுத்ததகாக நயிளனத்தக் ஜககாண்டகால நமளம நகாம
பகார்க்ககவண்டய அவசயியகம இருக்ககாத. நமமுளடய பகாத்தயிரம அதயில எனன எனறு நயிளனத்தப் 
பகார்க்கத் தயங்ககாவயிட்டகால அகநகமகாக நகாம யகாருளடய உதவயிளயயும ஜபறகவண்டயத இருக்ககாத.
பலை பகழ் ஜபற்ற வயிஞ்ஞகானயிகளும ஜதகாழயிலைதயிபர்களும தங்களுளடய தவறுகளையிலையிருந்ததகான 
பகாடங்கள கற்று முன வந்தயிருக்கயிறகார்கள. அவர்களையின வகாழ்க்ளகளயப் படத்தகால நமக்கு இத 
நனறகாகப் பரயியும. யகாருக்குகம ஜவற்றயி எனபத ஒரு சுலைபமகான வயிஷயமலலை. ஜவற்றயி எனபத 
நமளம நகாம பரயிந்தஜககாளவதயிலையிருந்ததகான ஜதகாடங்குகயிறத. பயிறகுதகான மற்ற ஜவற்றயிகளளைப் பற்றயி 
நகாம சயிந்தயிக்கமுடயும.

கண்ணகாடயயின பயிரதயிபலையிப்ப உருவகாக்கும நமத பயிமபம நமளமப் பற்றயிய பயிமபமகாக நகாம நயிளனத்தக்
ஜககாளகயிகறகாம. அந்த பயிமபத்தயின நயிழலுக்கு நமளம நகாம சரணளடயச் ஜசய்தவயிடுகயிகறகாம. 
கண்ணகாட இலலைகாத இடத்தயில நமக்குத் ஜதரயிந்தவர்களளை கண்ணகாடகளைகாக ஆக்கயிக் ஜககாளகயிகறகாம. 
நமளம அவர்கள பயிரதயிபலையித்தளத ளவத்த நமளம நகாம உருவகாக்குகயிகறகாம. இந்த பயிரதயிபலையிப்ப பற்றயி
நகாம பரயிந்தஜககாண்டருந்தகால நமக்குள உருவகாகும நமளமப் பற்றயிய பயிமபம களலைந்த கபகாகும. 

கண்ணகாட பயிமபம ஏமகாற்றக் கூடயததகான. என ஆசயிரயியர் எனக்கு ஜசகானன இந்த களத கபகாலதகான
இந்த பயிமபம பற்றயிய வயிஷயம எனக்கு மனதயில பதயிந்தத. ஒரு ககாட்டல ஒரு சயிங்கம இருந்தத. 
அதற்கு ஒரு முயளலை பயிடத்தத் தயினனகவண்டும எனறு ஜநடுநகாள ஆளச இருந்தத. அப்படகய 
ஒரு முயளலை பயிடத்தவயிட்டத. அந்த முயல சயிங்கத்தயிடம ஒரு கககாரயிக்ளகளய ளவத்தத. அந்தக் 
ககாட்டல அந்த சயிங்கத்ளதப் கபகால மற்ஜறகாரு சயிங்கம இருந்த ஜககாண்டு அததகான ககாட்டன அரசன 
எனறு கூறுவதகாக முயல ஜசகானனத. இளதக் ககட்டு சயிங்கம தனளனத் தவயிர இனஜனகாரு அரசன 
ககாட்டல இருக்க முடயகாத. அப்பட இருந்தவயிட்டகால இந்த முயளலை வயிட்டுவயிடுவதகாக ஜசகாலகயிறத. 
முயலும சயிங்கத்ளத அளழத்தக் ஜககாண்டு ஒரு கயிணற்ளறக் ககாட்ட அதயில எட்டப் பகார்க்குமகாறு 
கூறயியத. அளதப் பகார்த்த சயிங்கம உடகன கயிணற்றயில பகாய்ந்தவயிட்டத. பயிரதயிபலையிப்ப எந்த அளைவ 
பயிரச்ளனளய ஜககாடுத்தயிருக்கயிறத எனபதற்கு இந்த உதகாரணம சரயியகாக இருக்கும எனறு 
நயிளனக்கயிகறன.



நமளம அறயிவத எனபத நம கதகாற்றத்ளத அறயிவதலலை. நமளமப் பற்றயிய கதகாற்றத்ளதக் ஜககாண்டு 
நமளம நகாம உருவளமத்தக் ஜககாளவதம இலளலை. பயிரதயிபலையிப்ப ஜவறும ஒரு பயிமபம. அத எந்த 
வயிதத்தயிலும நம ஆளுளமளய மகாற்ற முடயகாத. பலை உளைவயியல அறயிஞர்கள கண்ணகாடளயப் 
பகார்க்கும குழந்ளத அதன ஆளுளமளய உருவகாக்குவதகாக கூறயியயிருக்கயிறகார்கள. கண்ணகாட நயிளலை 
எனற நயிளலையயிலதகான நமமுளடய அகம எனபத உருவகாகயிறத எனறும கூட ஜசகாலகயிறகார்கள. நகாம 
அந்த குழந்ளதளம நயிளலையயிலையிருந்த ஜவளையிகய வந்த அந்த அகத்ளதக் களளைந்தவயிட்டு நமக்ககான 
ஓர் ஆளுளமளய எந்த ஜநருக்கடயும இலலைகாமல சுதந்தயிரமகாக உருவகாக்ககவண்டும. 

நம கதளவகளளை அறயியகவண்டும. அளத நயிளறவ ஜசய்ய உளழக்ககவண்டும. அதயில நகாம நமத 
கூர்ளமளய அதயிகப்படுத்தயிக் ஜககாண்டு வந்தகால நமக்கு வரும நமளமப் பற்றயிய சயிந்தளனகளளை 
வடவளமப்பத எளையிதகாக இருக்கும. நகாம படும அவமகானங்கள, தயரங்கள, தனபங்கள எலலைகாம 
நமளம நகாம அறயியகாமல ஜசய்தவயிடக்கூடும. ஆனகால அதயிலையிருந்த நகாம நமளம அறயிய முடயும. 
ஏன இந்த கதகாலவயி வந்தத? ஏன இந்த பயிரச்ளன வந்தத? ஏன இந்த சயிக்கல வந்தத? எனறு அளத 
ஆரகாய்ந்தகால நகாம நடந்த ஜககாண்ட வயிதம நமளம நகாம ஓர் இடத்தயில ளவத்தக் ஜககாண்ட முளற 
எலலைகாகம ஜதரயிய வரும. 

நமளம அறயிவத எனபத நமளம அலைசயி ஆரகாய்வத. நமமயிடம யகார் எனன கபசயினகார்கள. 
அவர்களையின கநகாக்கம எனன. அதன மூலைம நமக்குக் கயிளடக்கும பகாடம எனன. நமக்கு 
அவர்களைகால எனன கநரும. இப்பட ஒவ்ஜவகாரு வயிஷயத்ளதப் பற்றயியும நமக்கு ஏற்படும 
அனுபவங்களளை ததீர ஆய்வதன மூலைம நமளம நகாம ஜதளையிவகாக்கயிக் ஜககாளளைமுடயும.

நம தனயிளம நமளமப் பற்றயி அறயிய உதவம. நகாம கபசயியளதப் பற்றயி நகாம சயிந்தயித்தளதப் பற்றயி 
ஜசயலபட்டளதப் பற்றயி ஆய்வ ஜசய்வதயிலையிருந்த நகாம ஒரு கருத்ளத ஜபற முடயும. நம கனவகள 
எனன நம இலைட்சயியங்கள எனன நம இலைக்குகள எனன அளத கநகாக்கயி நகாம பயணயிக்கயிகறகாமகா 
தவறயிவயிட்கடகாமகா எனபளதயும நகாம அறயியலைகாம. தளடகளளை எப்பட கடக்கலைகாம, கவறு 
பகாளதகளளை எப்படத் கதர்ந்ஜதடுக்கலைகாம எனபளத நகாம முடவ ஜசய்யலைகாம.

நமளம நகாம ககட்க கவண்டும. நமளம நகாம கவனயிக்ககவண்டும. நமளம நகாம உற்றறயிய கவண்டும. 
இளத ஜவற்றயிகரமகாக ஜசய்தகால நமளம நகாம அறயிந்தஜககாளளைலைகாம. 

உனளனயறயிந்தகால நதீ உனளனயறயிந்தகால
உலைகத்தயில கபகாரகாடலைகாம....
உயர்ந்தகாலும தகாழ்ந்தகாலும தளலை வணங்ககாமல நதீ வகாழலைகாம

எனறு கவயிஞர் கண்ணதகாசன எழுதயியயிருக்கும வரயிகள எத்தளன ஜபகாருள ஜபகாதயிந்தளவ!!!

அப்பறம VISION மற்றும SIGHT இரண்டுக்கும எனன வயித்தயியகாசம? எனறு
ஜதரயிந்தஜககாளளும ஆர்வம உங்களையில பலைருக்கு ஏற்பட்டருக்கும. பலைர் டக்ஷ்னரயிளய இந்கநரம 
பரட்டயயிருப்பதீர்கள.

தயிருவளளுவர் மயிக அழககாக இந்த VISION  பற்றயி கூறயியயிருக்கயிறகார்...

அறயிவளடயகார் ஆவ தறயிவகார் அறயிவயிலைகார்
அஃதறயி கலலைகா தவர். குறள 427:

ஜபகாருள : அறயிவளடகயகார் எதயிர்ககாலைத்தயில நயிகழப்கபகாவளத முனகன எண்ணயி அறயியவலலைகார், 
அறயிவயிலலைகாதவர் அதளன அறயிய முடயகாதவர்.



SIGHT எனபத ஒரு பயிரதயிபலையிப்ப. அவ்வளைகவ VISION எனபத அப்படயலலை. அளதயும தகாண்ட 
ஊடுருவயி ஜதகாளலைகநகாக்கககாடு பகார்ப்பத.

பகார்த்தல எனபதற்கும ஞகானம ஜககாண்டருத்தல எனபதற்கும உளளை கவறுபகாடு எனன எனபத 
எலகலைகாருக்கும பரயிந்தயிருக்கும. எந்த பயிரச்ளனளயயும எதயிர்ஜககாளவதயில அந்த பயிரச்ளனக்ககான 
பயினனணயி எனன அத இனயிகமல வரகாமல இருக்க எனன ஜசய்யலைகாம எனறு ஜதளையிவத ஞகானம. 
பயிரச்ளன வந்தவயிட்டத எனறு இடந்த கபகாவத பகார்த்தல. 

நமளம சுற்றயி நடப்பவற்ளற பகார்த்தக் ஜககாண்டருக்கயிகறகாம. அதயிலையிருந்த நமக்குத் 
கதளவயகானவற்ளற நகாம கதர்ந்ஜதடுத்தக் ஜககாளவதம அளத நமக்கு சகாதகமகாக மகாற்றயிக் 
ஜககாளவதற்கும முளனவத ஞகானம. 

நம ஞகானத்ளத ஜபருக்க எனன ஜசய்வத? இலலைகாதளத இருப்பத கபகால கற்பளன ஜசய்த அளத 
அளடவதகாக உந்ததல ஜககாளளைச் ஜசய்வதம ஞகானம தகான. 

ஒரு நண்பரயின அனுபவத்ளத இங்கு ஜசகாலலைலைகாம எனறு நயிளனக்கயிகறன. ஒரு நண்பர் ரயயில 
பயிரயகாணம ஜசய்த ஜககாண்டருந்த கபகாத ஒருவளர சந்தயித்தயிருக்கயிறகார். அவர் வதீட்டல பலஜவளையியும 
மரம ஜசட ஜககாட எனறு கதகாட்டமும இருந்தயிருக்கயிறத. அங்கு ஆடு, மகாடு கபகானறளவ பக்கத்த 
இடங்களையிலையிருந்த வந்த கமய்ந்த கபகாய்வயிடுகயினறன. அதனகால அளத எப்படத் தடுப்பத எனறு 
கயகாசயித்த ஒரு கவலையிளய கபகாட்டருக்கயிறகார். அப்கபகாதம எப்படயும கவலையிளய தகாண்ட வரும 
வளகயயில அங்கு ஒரு வழயி ஏற்பட்டுவயிட்டத. இந்த பலஜவளையியும ஜசடகளும அளவகளுக்கு மயிகவம
வயிருப்பமுளளைதகாக இருப்பதகால அளத தடுக்க முடயகாத எனபளத பரயிந்தஜககாண்ட அந்த நபர் 
ஆடு, மகாடுகள சகாப்பயிடுவதற்ககாககவ தனயியகாக ஒரு பலஜவளையியும ஜசடகளும வளைர்க்கத் 
ஜதகாடங்கயிவயிட்டகாரகாம. அந்த இடத்தயிலையிருந்த மற்ற ஜசடகள ஜககாடகள இருக்கும இடங்களுக்கு 
மட்டும வரகாமல இருக்க கவலையிளய கபகாட்டுவயிட்டகாரகாம. அதனகால அந்த வயிலைங்குகளும 
தங்களுக்குக் கயிளடத்தளத மட்டும உண்டுவயிட்டு கவலையிளயத் தகாண்ட வரகாமல 
கபகாய்வயிடுகயினறனவகாம. 

நகாம பறஜவளையிளய மகாற்ற முடயகாத. நம அகத்ளத மகாற்றயிக் ஜககாளளைலைகாம. நம ஞகானத்ளத மகாற்றயிக் 
ஜககாளளைலைகாம. அளதத்தகான இந்த சமபவம கூறுகயிறத. ஞகானத்தடன ஜசயலபடுவததகான நம 
ஜசயலகளளை ஜவற்றயியளடயச் ஜசய்யும எனபத என அனுபவம.

ஞகானம ஜககாண்ட ஜசயலபகாடு எப்பட இருக்கும எனபத பற்றயி நகான சமதீபத்தயில படத்த ஒரு 
பத்தகத்தயில இருந்த ஓர் எடுத்தக்ககாட்ளட ஜசகாலகயிகறன. ஒருவர் தனத ஜசகாத்ளத தனக்குப் பயிறகு 
யகாரயிடம தருவத எனறு கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருந்தகார். அவருளடய பயிளளளைகளையில இரு 
ளபயனகளும ஊதகாரயித்தனமகாக இருப்பளதப் பகார்த்தகார். அவர்கள இருவரும தனத ஜசகாத்ளத 
அழயித்தவயிடுவகார்கள எனறு பயந்தகார் அவர். அதனகால தனத அலுவலைகத்தயில கவளலை 
ஜசய்பவர்களையில யகார் சரயியகாக இருப்பகார்கள எனறு கண்ககாணயிக்கத் ஜதகாடங்கயினகார். ஒரு வறுளம 
குடுமபத்தயிலையிருந்த வந்த ஒரு ஜபண் தனத கவளலைகளளை மயிகவம ஒழுங்ககாக ஜசய்வளதயும அவள 
கவளலை ஜவறும ளடப் அடத்த தருவத கமலைதயிககாரயிகளையின கவளலைகளளை பட்டயலையிடுவத உட்பட 
இத கபகானற சயிறு கவளலைகளதகான. ஆனகால அவள வந்தவடன கமலைதயிககாரயிகளையின பகார்ளவக்கு 
உடனடயகாக ஜசலலைகவண்டய வயிஷயங்களளை எடுத்த ளவப்பதயிலும அனளறய நகாளையின நயிகழ்ச்சயி 
நயிரளலை ளடப் அடத்த ளவப்பதயிலும ஓர் ஒழுங்ளக களடப்பயிடத்தகாள. கமலும தனனயிடம வந்த 
சமபளைக் குளறவ பற்றயி கபசுபவர்களையிடம அந்த குளறளய ஜபரயித படுத்தகாமல இருந்தகாள. 
எப்படயும சமபளைம அதயிகரயித்த தருவகார்கள எனறு நமபயிக்ளக ஊட்டனகாள. அவளுக்கு எப்பட 
இந்த அலுவலைகத்தயில கவளலை ஜசய்வத பயிடத்தயிருக்கயிறத எனறு ஆரகாய அந்த நயிறுவனர் 



வயிருமபயினகார். அவள வதீட்டல வறுளம இருந்தகாலும கூட அவள கமலும படத்தக் 
ஜககாண்டருந்தகாள. அதயிலையிருந்த இந்த கவளலை அனுபவத்ளதயும ஜககாண்டு கவறு கவளலை 
கயிளடக்கும எனற நமபயிக்ளகயும அவளுக்கு இருந்தளத அவர் ஜதரயிந்தஜககாண்டகார். கமலும அவள 
எந்த ஜபகாருளளையும வதீண்டப்பதயிலளலை. மயிகவம சயிக்கனமகாக ஜசலைவ ஜசய்பவள எனபதம அவரத 
பகார்ளவக்கு வந்தத. அவள படக்கும படப்ப நயிர்வகாகவயியல எனபதகால ஒரு நயிறுவனத்ளத 
நயிர்வகயிப்பத பற்றயி அவளைகால முடயும எனபளத பரயிந்தஜககாண்டகார். அவளளை அளழத்த இந்த 
நயிறுவனத்ளத நயிர்வகயிக்க முடயுமகா எனறு ககட்டகார். அவள மளலைத்தப் கபகானகாள. ஒரு மகாதம 
அதற்குரயிய கநரத்ளத அவர் ஜககாடுத்தகார். அவளைத நயிர்வகாகத்தயிறளம அபகாரமகாக இருந்தத. 
அவளையிடகம அந்த நயிறுவனத்ளத ஒப்பளடப்பத எனறு முடஜவடுத்தகார். தனத மகனகளையின 
எதயிர்ப்ளபயும மதீறயி அளத அவர் ஜசய்த முடத்தகார். தனத நயிறுவனத்தயின மதீதயிருக்கும அக்களற 
ககாரணமகாக அவர் இந்த முடளவ எடுத்தகார். 
எனகவ பகார்ளவ உளடயவர்கள அளனவரும VISION ம ஜபறகவண்டும எனபகத என ஆளச!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
மற்றவர்கள உங்களளை பற்றயி எனன நயிளனக்கயிறகார்கள... நதீங்கள மற்றவர்களளை பற்றயி எனன 
நயிளனக்கயிறதீர்கள எனபளத எலலைகாம சற்று ஒதக்கயிளவத்தவயிட்டு உங்களளைப் பற்றயிய உங்கள 
சுயமததீப்பதீடு எனன எனபளத முதலையில
ஜதரயிந்தஜககாளளுங்கள. அத சரயிதகானகா எனபளத உறுதயி ஜசய்தஜககாளளுங்கள. உங்களளை நதீங்கள 
ஜதரயிந்தஜககாண்டகால தகான இந்த உலைகயில ஜதகாளலைந்தகபகாககாமல இருக்க முடயும. அதகாவத உங்கள 
தனயித் தனளமளய இழக்ககாமல இருக்கமுடயும!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Chapter 9
NEVER GIVE UP YOUR RIGHTS 

நயிளனத்தத நயிளறகவறும!!!

கசமயிப்ப எனபத எனத சயிறு வயத முதல ஊறயிய ஒனறு. பளளையிக்கூட நகாட்களையில இருந்கத வங்கயிக் 
கணக்ளக ஜதகாடங்கயி அளத முளறப்பட பரகாமரயித்த வருகயிகறன. 

ஒரு கட்டத்தக்கு பயிறகு வளைர்ந்த ஆளைகாகும கநரம எனக்கு ஜசக் பக்கும, ஏ.ட.எம. ககார்டும 
கதளவப்பட்டத. 

அதற்ககாக வங்கயிளய அணுகயிய கபகாத, அப்ளையிககஷன ஒண்ணு எழுதயிக்ஜககாடுங்க 
அப்படனனகாங்க. ஒரு நகாலைஞ்சு நகாளலை கயிளடச்சுடும எனறகார்கள.

நகான ககாத்தயிருந்கதன.... ககாத்தயிருந்கதன... ஒரு பதயிலும வங்கயியயிடம இருந்த இலளலை. பயினனர் அத 
ஜதகாடர்பகாக ஃபகாகலைகா அப் ஜசய்யுமகபகாத எனக்கு கயிளடத்த பதயில, அதயிர்ச்சயியட்டுவதகாக 
இருந்தத. 

"சகாரயி...ஸகார்  உங்க அப்ளையிககஷன ரயிஜஜெக்ட் ஆயயிடுச்சு..." எனறகார்கள. 

எனக்கு ஒகர ஷகாக். ஏன... எதக்கு? ஜசக் பவனசயிங் கூட இத வளர நகாம பண்ணயினதயிலளலைகய.... 
அக்கவனட்ளடயும முளறப்பட தகான ஜமயயிண்ஜடயயின  பண்ணயிட்டு வர்கறகாம.....

ஒகர குழப்பமகாக இருந்தத. 

"ஏன... எனன ககாரணத்தக்ககாக ரயிஜஜெக்ட் பண்ணதீங்க?"னனு  ககட்கடன...

"இலகலை... நதீங்க எப்பட யகாகரகாட உதவயியும இலலைகாம யகாளரயும சகாரகாம ஜசக் பக்ளககயகா இலகலை... 
ஏ.ட.எம. ககார்டகயகா ஹகாண்டல பண்ணுவதீங்க..?" அப்படனனு ககட்டகாங்க...

நகான ஜசகானகனன.... "நதீங்க ஜசகாலறத யகார் யகாருக்கு  ஜபகாருந்தகதகா இலளலைகயகா எனக்கு 
ஜபகாருந்தகாத. ஏனனகா.,.. எனகனகாட ஸ்கடஜ்லை நகாகன எலலைகாத்ளதயும மகாகனஜ் பண்ணயிக்கயிட்டு 
மத்தவங்களுக்கும ஒரு ஆப்பர்சூனயிட்ட ஜககாடுத்தட்டு வகாழ்ந்தக்கயிட்டுருக்ககன. அப்படகய 
சப்கபகாஸ் ஏதகாவத தவறு நடந்ததனனகா அதக்கு நகான தகாகன ஜபகாறுப்ப? நதீங்க எதக்கு 
கவளலைப்படறதீங்க? என ஜடபயிட் ககார்ளட யஸ் பண்ணுமகபகாத வர்ற ரயிஸ்க்ளக நகான தகாகன 
சந்தயிக்கணும? நதீங்க ஏன கவளலைப்படறதீங்க? அப்படகய ஏதகாவத தப்ப நடந்ததனனகா பணத்ளத 
நதீங்க தயிருப்பயி ஜககாடுத்தடுவதீங்களைகா? இலகலை அந்த ஜபகாறுப்ளப தகான எடுத்தக்குவதீங்களைகா?"னனு 
தயிருப்பயி ககட்கடன. 

அவங்களைகாலை பதயில ஜசகாலலை முடயகலை... அவங்களளை ஜபகாறுத்தவளரக்கும ஏன ஜபகாறுப்ளப 
எடுத்தக்கணும ஏன பதயில ஜசகாலலையிகயிட்டுருக்கணும அப்படங்கயிற எண்ணம தகாகன அதக்கு 
ககாரணம.

நகான உறுதயியகா ஜசகாலலையிட்கடன. "எனகனகாட டரகானஸ்சகாக்ஷனுக்கு நகான முழு ஜபகாறுப்ளப 



ஏத்தக்குகறன. அவ்களைகா தகான எனனகால ஜசகாலலைமுடயும".

"எதக்கும நதீங்க எங்ககளைகாட ஜஹட் ஆபதீஸ் கபகாய்  பகாருங்க.... அவங்க எனன ஜசகாலறகாங்கனனு 
பகார்ப்கபகாம" மறுபடயும கபங்க்லை ஆரமபயிச்ச இடத்தக்கக வந்தட்டகாங்க.

ஆனகா... நகான உறுதயியகா இருந்கதன. எனக்குனனு உரயிளம உளளை ஒண்ளண நகான எதக்கு அவட் 
ஆப் தயி கவ  முயற்சயி பண்ணயி வகாங்கணும? "முடயகவ முடயகாத.... நதீங்க ஜககாடுத்த தகான 
ஆகணும" அப்படனனு ஜசகாலலையிட்கடன. 

அப்கபகா அந்த வங்கயியயிலை கவளலை பகார்க்குற ஒரு ஜபண் - எனளன அவங்களுக்கு நலலைகா ஜதரயியும. 
அவங்க என உதவயிக்கு வந்தகாங்க.

"சகார் நதீங்க கவளலைப்படததீங்க. உங்க அக்கவண்ட் ஹயிஸ்டரயி எனக்கு ஜதரயியும. உங்களளை பத்தயியும 
ஜதரயியும. மத்தவங்களளை வயிட நதீங்க ஜரகாமப ஜெகாக்கயிரளதயகா ஹகாண்டல பண்ணுவதீங்க"னனு 
ஜசகானனதம தகான எனக்கு ஜககாஞ்சம ரயிலைகாக்ஸ்டகா இருந்தத.

அப்பகாடகா.... ஒரு ஜபரயிய மளலைளய தகாண்டயகாச்சு.... 

அடுத்த ஜசக் பக். 

ஜசக் பக்ளக எனக்கு தரமுடயகாதனனு ஜசகானனகாங்க. அதக்கு அவங்க ஜசகானன ககாரணம எனன 
ஜதரயியுமகா?

பகார்ளவயற்ற ஒருத்தர் எப்பட ளகஜயழுத்த கபகாடுவகாங்க எனபத தகான. 

பகார்ளவகய இலலைகாம ஓவயியம வளரயறவங்க கூட இருக்குறகாங்க இந்த உலைகத்தலை எனகயிறப்கபகா 
நகான ளகயழுத்த கபகாடுறத எனன ஜபரயிய வயிஷயகா? இளத அவங்களுக்கு பரயிய ளவக்கயிறதக்கு 
நகான பட்ட பகாடு இருக்கக.... அளத ஜசகாலலையி மகாளைகாத....

"ஒருத்தர் தனகனகாட ளகஜயழுத்ளத கபகாடுறதக்கு அவகரகாட ளக நலலைகா இருந்தகா கபகாதம. 
எனக்கு அத நலலைகா இருக்கு. பத்த வயிரலும நலலைகா இயங்குத. இத கபகாதகாதகா எனகனகாட 
ளகஜயழுத்ளதப் கபகாட? அதக்கும பகார்ளவ குளறப்பகாடுக்கும எனன சமபந்தம? கண்டப்பகா 
எனக்கு ஜசக் பக் கவணும" னனு ஜசகாலலையி ககட்கடன. 

"ளகஜயழுத்த கபகாடுவதீங்க சரயி.... அளத சரயியகா சரயியகான இடத்தலை எப்பட கபகாடுவதீங்க?" 
அப்படனனு ககட்டகாங்க...

"ஜசக்லை எங்கக கவண்ணகா ளகஜயழுத்த கபகாடலைகாமகா? கயிளடயகாதயிலகலை...ஒரு குறயிப்பயிட்ட இடத்தலை
அதகாவத பகாட்டம ளரட்லை தகாகன கபகாடணும? அத எனக்கு நலலைகாகவ ஜதரயியும.... கஜரக்ட்டகா 
அந்த இடத்தலை என ளகஜயழுத்ளத கபகாடுகவன. உங்களுக்கு கவஜறனன பயிரச்ளன?" அப்படனனு
தயிருப்பயி ககட்கடன....

அப்கபகாதம வங்கயியயில சமகாதகானமகாகவயிலளலை... களடசயியயில.... பகார்ளவகய இலலைகாம படம 
வளரகயிறவர்கள முதல ஜரகாமப நலலைகா ககார் ஓட்டுறவங்க வளரக்கும இருக்கயிறகார்கள எனறு 
அவர்களுக்கு வயிளைக்கயி கூறயி அவர்களளை கனவயினஸ் ஜசய்கதன.

ஒரு பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையி தனகனகாட அடப்பளட உரயிளமகளளைக் கூட கபகாரகாடத் தகான 
ஜபறகவண்டயயிருக்கு எனற நயிளலையயில நம நகாடு இருப்பளத நயிளனத்த எனக்கு எனன ஜசகாலவத 



எனறு ஜதரயியவயிலளலை....

கலவயியறயிவ நயிரமப ஜபற்ற எனக்கு இப்பட ஒரு அனுபவமனகா.... சுமகாரகாக படத்த ஆனகால 
வகாழ்க்ளகயயில முனகனறத் தடக்கும.... சகாதயிக்கத் தடக்கும பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளையின 
நயிளலைளமளய எண்ணயி பகார்க்கயிகறன.

ஒருவருளடய குளறளய ளவத்த குளறத்த மதயிப்பயிடக்கூடகாத எனபதம அதன ககாரணமகாக 
அவருளடய உரயிளமகளளை மறுப்பதம தவறு எனபதம வளைரகாத மனநயிளலை இப்படப்பட்ட 
தளடகளுக்கு ககாரணமகாக இருக்கயிறத. குளறயுளளைவர் எந்த தயிறளமயும இலலைகாதயிருப்பகார் எனற 
மளறமுக எண்ணமும இதற்குக் ககாரணம. ஒருவர் குளறயுளடயவர் எனபதகாகலைகய அவர் பயிறரயின 
உதவயியயில மட்டுகம வகாழ முடயும எனற கண்கணகாட்டமும இதற்கு முக்கயியமகாக இருக்கயிறத. 

குளறயுளடயவர்கள எப்கபகாதம குளறயுளடயவர்கள கபகாலைகவ இருக்ககவண்டும எனபதம 
குளறயற்றவர்கள கபகாலை நடக்க முற்பட்டகால அதயில அதயிருப்தயி அளடவதமகான மனப்கபகாக்கு 
இதற்கு அடப்பளடயகாக இருக்கயிறத. குளறயற்ற மனநயிளலையுடன இருக்கயிறகார்களைகா எனபளத யகாரும
பகார்ப்பதயிலளலை. குளறயற்ற மனநயிளலையுடன இருப்பததகான எலலைகாவற்றயிலும முக்கயியம. ஆனகால 
அதயில ஜபரயிய சயிக்களலைக் ஜககாண்டவர்கள குளறயற்றவர்களைகாக நயிளனத்தக் ஜககாளவததகான ஜபரயிய 
அவலைமகாக இருக்கயிறத.

கமலும நம உரயிளமகள எனன எனபளதப் பற்றயிகய பலை சமயங்களையில நகாம கவனம ஜககாளவதயிலளலை.
எங்ககாவத யகாரகாவத ஜசகானனகாலதகான நமக்கு அத பரயிகயிறத. நகாம இப்படப்பட்ட நயிளலையயில 
இருப்பத பற்றயி அக்களற ஜககாளளைகாமல இருப்பததகான நம உரயிளமகளளை மறுப்பவர்களுக்கும 
அளமப்பக்கும வகாய்ப்பகாக மகாறுகயிறத. 

சயிறயிய வயதயிலையிருந்கத எனளன குளறத்த மதயிப்பயிட்டு உதகாசதீனப்படுத்தபவர்களளை நகான 
ஜபகாருட்படுத்தவதயிலளலை. ஆனகால எனக்கு நயியகாயமகாகக் கயிளடக்ககவண்டயளத தடுத்தகால அளத 
தட்டக்ககட்கவம தயங்கயியதயிலளலை.

உரயிளமகளளை மதீறுவத எனபத எலலைகா இடத்தயிலும நடப்பததகான. இத மனயித குணங்களையில 
அடப்பளட அமசமகாககவ இப்கபகாத இருக்கயிறத. 

நகாம வகாங்கும ஜபகாருட்களையில தரமற்றவற்ளற எந்த எதயிர்ப்பம இனறயி ஏற்றுக் ஜககாளவத முதல 
நமளம அவமகானப்படுத்தம வளகயயில நடத்தவளத ஏற்பத வளர நகாம உரயிளமகளளைப் பற்றயி எந்த 
அக்களறயும இனறயி இருக்கயிகறகாம.

நகாம நம உளழப்ளப ஜககாடுத்த அதற்ககான உரயிய வயிளலைளய ஜபறுவதயிலளலை. வலையிளய மட்டுகம 
ஜபறுகயிகறகாம. இதற்ககான ஒரு முளறப்படுத்தல இனனும ஏற்படவயிலளலை. நம அரசு மற்றும சமூக 
அளமப்ப இப்படப்பட்ட கருத்தகள மதீத உதகாசதீனம ஜககாண்டருக்கயிறத.

என நண்பர் ஜசகானன களதளய இங்கு உங்களுக்கு ஜசகாலலைகவண்டும. 

ஒரு குரங்கு ஒரு வதீட்டல பகுந்த ஆப்பத்ளத எடுத்தக் ஜககாண்டு கபகாய்வயிட்டத. அளத பயின 
ஜதகாடர்ந்த ஒரு பூளன, ஒரு ககாகம இரண்டுக்கும அத பகயிர்ந்த தருவதகாக ஜசகானனத. முதலையில 
ஆப்பத்தயில ஒரு சயிறு தண்ளட சகாப்பயிட்டுவயிட்டு மதீதயி இருப்பதயில பூளனக்கும ககாகத்தயிற்கும சயிறு 
தண்டுகளளை கபகாட்டத. ஆனகால அளவ சகாப்பயிடும முன பூளனக்கு இந்த ஆப்பம சகாப்பயிட 
பயிடக்ககாத எனறத. பூளன ஏன எனறு ககட்ட கபகாத ஆப்பத்தயில உப்ப அதயிகமகாக இருப்பதகாகவம 
அதனுடன உண்ண ஏதகாவத ஒரு வயிலைங்கயின கறயி இருக்ககவண்டும எனறும கூறயியத. பூளன உடகன
அளத பயிடத்த வருவதகாக கூறயிச் ஜசனறத. ககாகம சகாப்பயிடுவதற்கு முன அந்த ஆப்பத்ளத தயினறகால 



அதன குஞ்சுகளுக்கு உடல நலைம ஜகட்டுவயிடும எனறத குரங்கு. அளத ககட்ட ககாகம ஆப்பத்ளத 
கபகாட்டுவயிட்டு கவறு உணவ கதடச் ஜசனறத. குரங்குக்கு ஜககாஞ்சம நயிமமதயி ஆனத. ஒரு 
பங்குதகாரர் கபகாய்வயிட்டகார் எனபதகால அத சயிறயித ஆசுவகாசம அளடந்தத. அடுத்த பூளனக்கு 
எனன பதயில ஜசகாலவத எனறு கயகாசயித்தத. அதற்குள ஆப்பத்தயின மதீதயிருந்த ஆளசயயில அத 
முழுளமயகாக சகாப்பயிட்டு முடத்தவயிட்டத. பூளன வந்தத. அதன வகாயயில ஒரு எலையி இருந்தத. 
இப்கபகாத பூளன ஆப்பத்ளதக் ககட்டத. குரங்கு ஆப்பத்ளத ளவத்தயிருந்த கபகாத கவகமகாக வந்த 
ஒரு கழுகு அளத எடுத்தப் கபகாய்வயிட்டதகாக ஜசகானனத. பூளனக்கு குரங்கயின ஏமகாற்று வயித்ளத 
ஓரளைவ பரயியத் ஜதகாடங்கயியத. பூளன  குரங்குக்கு ஒரு பகாடம கற்பயிக்க நயிளனத்தத. குரங்கயிடம 
ஜசனறு ஒரு நகாள பூளன தனக்கு ஜதரயிந்த ஓர் இடத்தயில நயிளறய உணவ கயிளடப்பதகாகவம குரங்கு 
வந்தகால இருவரும கசர்ந்த சகாப்பயிடலைகாம எனறும அளழத்தச் ஜசனறத. அங்கக கபகான குரங்கு 
உண்ளமயயில பலை வளகயகான உணவ வளககள இருப்பளத பகார்த்த பூளனக்கு நனறயி ஜசகாலலையிவயிட்டு 
சகாப்பயிடத் ஜதகாடங்கயியத. பூளனயும குரங்கு அளதச் சகாப்பயிடட்டும எனறு பகார்த்தக் ஜககாண்டருந்தத.
அளத சகாப்பயிட்ட குரங்கு அப்படகய தூங்கயிவயிட்டத. சர்க்கஸ் குழுவயினர் வயிலைங்குகளுக்கு மயக்கம 
ஜககாடுக்க ளவத்தயிருந்த உணளவ குரங்கு சகாப்பயிட்டுவயிட்டத. அந்த குரங்ளகயும சர்க்கஸ் குழுவயினர் 
பயிடத்தச் ஜசனறுவயிடுகயிறகார்கள. அதன பயிறகு குரங்கும பூளனயயின தந்தயிரத்ளத உணர்ந்தத.

இப்படத்தகான தனக்குக் கயிளடக்ககவண்டயத கயிளடக்ககாத கபகாத சயிலைர் குறுக்கு வழயிகளையில 
ஈடுபடுகயிறகார்கள. மனயித மனம அளமதயியயினளமளய அளடவதற்கு இத கபகானற பயிரச்ளனகளதகான 
ககாரணமகாக இருக்கயினறன.

ஊழல மற்றும இனன பயிற சமூக அவலைங்கள ஜபருகவம இத கபகானற உதகாசதீனங்களும 
பறக்கணயிப்பகளும ஒரு வளகயயில ககாரணமகாக இருக்கயினறன.

இத கபகானற உரயிளம மறுப்பகளளைத் தட்டக் ககட்க ஓர் அளமப்ப கதளவப்படுகயிறத. அதன கவளலை
நம நகாட்டு மக்கள ஜதகாளக ககாரணமகாக அதயிகமகாகயிறத. எந்த உரயிளமயும மறுக்கப்படகாமல 
இருந்தகால இப்படப்பட்ட அளமப்ப கதளவப்படகாத.
ஒரு நண்பரயின அனுபவத்ளத இங்கு ஜசகாலலைலைகாம. ஜவளையிநகாட்டல சுற்றுலைகா ஜசனற கபகாத 
ஓரயிடத்தயில வழயி தவறயி கபகாய்வயிட்டகார். அங்கு வந்த ஒரு பகாதககாப்ப அதயிககாரயியயிடம தனனுளடய 
இடம எத எனறு ஜதரயியவயிலளலை எனறு ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகார். அவர் ஜபகாறுளமயகாக அந்த ஊரயில 
இருக்கும வயிடுதயிகளையின ஜபயர்களளைக் குறயிப்பயிட்டு எதயில அவருளடய நண்பர்கள இருக்கயிறகார்கள 
எனறு கதடப் பகார்த்த இறுதயியயில அவளர சரயியகாக ஜககாண்டுவந்த கசர்த்தயிருக்கயிறகார். அதற்கு 
ளகமகாறகாக அந்த அதயிககாரயிக்கு ஏதகாவத ஜககாடுக்ககவண்டும எனறு நயிளனத்தயிருக்கயிறகார். அதற்கு 
அந்த அதயிககாரயி தனத கடளமளயச் ஜசய்வதற்கு எதவம வகாங்க மறுத்தவயிட்டகார். கமலும தனக்கு 
ஜககாடுக்க ஆளசப்பட்டளத அந்த ஊரயிலுளளை ஓர் ஆசயிரமத்தயில ஜககாடுத்தவயிடச் ஜசகானனகார். 

ஜவளையி நகாடுகளையில எந்த உரயிளமயும மறுக்கப்பட முடயகாத. அப்பட ஒரு சூழ்நயிளலை வந்தகால 
மறுப்பவர்கள நஷட ஈடு கட்டகவண்டய நயிளலை ஏற்படுகயிறத. இத கபகால நமத நகாட்டல இலளலை. 
மன உளளைச்சலுக்கு ஆளைகாவளதத் தவயிர நமக்குக் கயிளடப்பத கவறு எதவம இலளலை. இத கபகானற 
வயிஷயங்களையில நமமுளடய ஆற்றல ஜசலைவழயிந்தகால பயிறகு நகாம நமமுளடய மற்ற உருப்படயகான 
வயிஷயங்களையில எப்பட கவனத்தடன ஜசயலைகாற்ற முடயும.

அரசு அலுவலைகங்களையில நகாம இத கபகானற அனுபவங்களளை அதயிகம ஜபற கவண்டயயிருக்கயிறத 
எனபளதயும நகாம பகார்க்ககவண்டும. இளதத் தவயிர்க்க நமத அரசு அலுவலைர்கள கமலும முயற்சயி 
எடுத்தகால நலைமகாக இருக்கும. அரசு அலுவலைகங்கள மட்டுமலலை ஜபகாதவகாக பலை இடங்களையில இத 
கபகானற அனுபவங்கள கயிளடக்கயினறன. குளறயுளடயவர்களளை அணுகும முளறகய நம இடத்தயில 
தவறகாக இருக்கயிறத. கமலும அளதப் பற்றயிய ஒரு வயிழயிப்பணர்வ கூட இங்கு இலளலை.



மக்களையின இந்த வளகயகான பரயிதளலைப் பற்றயி எப்பட மகாற்றுவத? கமலும சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளும 
ஒரு வளகயயில இதற்குக் ககாரணமகாக இருக்கயிறகார்கள. குளறஜககாண்ட அமசங்களளைப் 
ஜபரயிதபடுத்தயிக் ககாட்டுவதம அதற்கு சலுளககளளை எதயிர்ப்பகார்ப்பதம அவர்களையின ஜபகாதவகான 
அமசமகாக இருக்கயிறத. சயிலைருக்கு உண்ளமயயிகலைகய அப்படப்பட்ட கதளவகள இருக்கலைகாம. 
எலகலைகாளரயும ஒகர மகாதயிரயியகாக மதயிப்பயிட முடயகாத எனபதம இதயில முக்கயியமகாக கவனத்தயில 
ஜககாளளைகவண்டும.

சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு அவர்கள வயிருமபம வளகயயிலைகான அமசங்களளை ஜபகாதவகாக 
எலகலைகாருக்கும உரயித்தகானதகாக இருப்பவற்ளற ஜககாடுப்பதயில ஏன பயிரச்ளன ஜசய்யகவண்டும? 
அளதயகாவத தவயிர்க்கலைகாகம.

நமளமச் சுற்றயியுளளைவர்களும அளமப்பம நமளம இப்பட ஜநருக்குதலுக்கு உளளைகாக்கயினகாலும 
அதயிலையிருந்த எப்பட மதீளவத எனபளத கயகாசயிப்பததகான முக்கயியம. ஆனகால பலைர் அதயில பலைத்த 
தகாக்குதலுக்கு உளளைகாகயிறகார்கள. அதயிலையிருந்த மதீளை முடயகாத எனறு நயிளனக்கயிறகார்கள.

எப்கபகாதம இத கபகானற பயிரச்ளனகள வரும. அளத சமகாளையித்த ஜவளையி வரகவண்டயத நமத 
சகாமர்த்தயியம. கமலும மற்றவர்களையின அணுகுமுளறளய நகாம எப்பட எதயிர்ஜககாளகயிகறகாம எனபளதப்
ஜபகாறுத்தத்தகான அனுபவங்கள ஒருவருக்கு ஒருவர் மகாறுகயினறன.

இத கபகானற அனுபவங்கள நமளம முடக்கயி கபகாடுவதகாக நயிளனத்தகால அதன பயின முனகனறுவத 
கடனம. அளத சவகாலைகாக ஏற்று அதயிலையிருந்த ஜவளையிவருவதயிலதகான நமக்கு பகாடங்கள 
கயிளடக்கயினறன. மற்றவர்களுக்கும அதயிலையிருந்த கருத்தகள உருவகாகயினறன.

நகாம அனுபவயிப்பத பயிறருக்குக் கயிளடக்ககாமல கபகாகலைகாம. நம உதகாரணத்ளதக் ஜககாண்டு 
மற்றவர்களளை அத கபகால நடத்தக்கூடகாத எனற மனப்கபகாக்கும உருவகாகலைகாம.

ஜபகாதவகாக சமூகத்தயின ஒதக்குகயினற, வயிலைக்குகயினற மனப்கபகாக்கு இலலைகாமல இருந்தகால இத 
கபகானற அனுபவங்கள கயிளடக்ககாமல தப்பயிக்கலைகாம. ஆனகால இப்பட ஜபருமபகாலும 
இருப்பதயிலளலை. எப்படயும நம குளறளய சுட்டக்ககாட்டும தருணங்களளை எதயிர்பகார்த்தக் 
ககாத்தயிருப்பவர்களதகான அதயிகம. 

கமலும உங்களுக்கு சர்வ சகாதரணமகாக கயிளடக்கும ஜசமௌகரயியங்களளை உரயிளமகளளை ஜபற சயிலைர் 
எப்படஜயலலைகாம கபகாரகாடகவண்டயயிருக்கயிறத எனறு நயிளனத்த பகாருங்கள...

உரயிளமகளளைப் பற்றயிய ஜபகாதவகான சயிந்தளன அளத மறுப்பவருக்கு இலலைகாமல இருப்பததகான 
மயிகப்ஜபரயிய பலைவதீனமகாக நம சமூகத்தயில இருக்கயிறத.

நதீங்கள அனுபவயித்த வரும ஜசமௌகரயியங்களையின அருளம உணர்ந்த நகாட்டுக்கும வதீட்டுக்கும பயன 
தரும ஒரு வகாழ்க்ளகளய வகாழகவண்டும எனபகத என வயிருப்பம....!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
உரயிளமகளளை ககட்டு மட்டுமலலை கபகாரகாடயும ஜபற ஒருவர் தயகாரகாக இருக்ககவண்டும! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       



Chapter 10
Passport to success

தட்டுங்கள தயிறக்கப்படும!!!

அடுத்த பகாஸ்கபகார்ட் அப்ளளை ஜசய்த (கபகாரகாட) ஜபற்ற வயிவககாரத்ளத பகார்ப்கபகாம. 

கலலூரயியயில இளைங்களலை படக்குமகபகாகத நகான பகாஸ்கபகார்ட் அப்ளளை ஜசய்த வயிட்கடன. இத 
சமபந்தமகாக மனு ஜசய்வதற்கு பகாஸ்கபகார்ட் அலுவலைகத்தக்கு நண்பர் ஒருவருடன 
ஜசனறயிருந்கதன. 

எனத மனுளவ ஏற்றுஜககாளவதயில இருந்கத எனத கபகாரகாட்டம தவங்கயியத. 

மனுளவ ஏற்றுக்ஜககாளளும பகாஸ்கபகார்ட் அலுவலைக ஊழயியர் ஒருவர் "நதீங்க எப்பட 
பகாஸ்கபகார்ட்டுக்கு அப்ளளை ஜசய்யலைகாம?" எனறகார் எடுத்த எடுப்பயிகலைகய. 

நகான சயிறயிதம அலைட்டஜககாளளைகாமல, "நகான இந்தயியன எனறு கருதவதகால" எனகறன. 

என பதயிளலை அவர் எதயிர்பகார்க்களலை. "நகாம சதீரயியஸகா கபசுகவகாமகா?" எனறகார்.

"நகான சதீரயியசகாத் தகான கபசயிகயிட்டுருக்ககன" எனகறன. 

"உங்களுக்கு பகாஸ்கபகார்ட் ஜககாடுத்த நதீங்க எங்ககாவத ஜவளையிநகாட்டுக்கு கபகாய்  அங்கக எங்ககாவத 
ஏடகாகூடமகா வழயி ஜதரயியகாம மகாட்டகயிட்டீங்கனனகா.... பயிரச்ளன உங்களுக்கு மட்டுமயிலகலை.... நமம 
நகாட்டுக்கும தகான. நமம நகாட்கடகாட ஜபருளமகய பகாதயிக்கப்படும" 

அவர் பகாட்டுக்கு சதீரயியஸகா ஜசகாலலையிக்கயிட்டு கபகாறகார். 

எனனத பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையி ஒருத்தர் ஜவளையிநகாட்டுக்கு கபகாய் அங்கக தவயிச்சகா 
நகாட்டுக்கு அவமகானமகா? எனன ஒரு கபத்தல... படக்கயிற உங்களுக்கக இப்பட இருக்கக... எனக்கு 
எப்பட இருந்தயிருக்கும? 

ஏகதகா எனக்கு நலலைத ஜசகாலறதகா ஜசய்றதகா நயிளனச்சயிகயிட்டு அவர் ஜசகானன இந்த வயிஷயத்ளத 
ககட்டு எனக்கு பத்தயிகயிட்டு வந்தத. 

எனன ஒரு மயிதமயிஞ்சயிய கற்பளன பகாருங்க... அதவம எப்கபகா இப்படப் பட்ட கற்பளனகள 
வருதனனு ஜசகானனகா.... ஒரு கடளமளய ஜசய்யகாம இருக்கயிறதக்கும அந்த கடளமளய 
ஜசய்யுமகபகாத எழும அசகாதகாரணமகான சூழ்நயிளலைளய சந்தயிக்ககாம இருக்கயிறதக்கும தகான வருத 
நமம ஆளுங்களுக்கு.

அவர் கபசப் கபச நகான ஒரு பக்கம அளத ககட்டுகயிட்டு சயிரயிச்சயிகயிட்டு நயிற்கயிகறன.

அவருக்கு எரயிச்சலைகா ஆயயிடச்சு. 



"சகார்... ஜககாஞ்சம சதீரயியஸகா கபசுகவகாகம?" 

அப்கபகாலலைகாம நகான ஜககாஞ்சம தடுக்குத் தனமகா இருப்கபன. இப்கபகா அப்பட இலளலை. நயிளறய 
மகாறயிட்கடன. 

"நகான சதீரயியஸகா கபசுறதனகாலை தகான சயிரயிக்கயிகறன. நதீங்க ஜசகானனளத ககட்டு எனனகாலை சயிரயிக்ககாம 
இருக்க முடயகலை." அப்படனகனன. 

"கநகா சகார்... உங்களுக்கு பகாஸ்கபகார்ட் தர முடயகாத. உங்க அப்ளையிககஷளன ஏத்தக்க 
முடயகாத. நதீங்க கவணுமனகா ஜெகாயயிண்ட் பகாஸ்கபகார்ட்டுக்கு அப்ளளை பண்ணுங்க""

"அஜதப்பட சகார்... ஜெகாயயிண்ட் பகாஸ்கபகார்ட்லை என கூட வர்ற நபர் 24 மணயிகநரமும என கூடகவ 
இருப்பகாரகா? எனக்கு சுதந்தயிரமகா நடமகாட ககாலகள இருக்கு. சுத்தயி நடக்குற வயிஷயங்களளை 
ஜதரயிஞ்சயிக்க அறயிவ இருக்கு.... அசகாதரணமகான சூழ்நயிளலைகளளை எனன ககாப்பகாத்தயிக்க 
எனக்கு கபச்சு தயிறன இருக்கு. எலலைகாத்தக்கும கமகலை படப்பறயிவ இருக்கு... கவஜறனன கவணும 
உங்களுக்கு?" 

"சகார்.... நகாட்கடகாட பகாதககாப்ப மற்றும ஜகமௌரவத்ளத ஜவச்சயி பகார்க்குமகபகாத.. உங்களுக்கு 
தனயிநபர் பகாஸ்கபகார்ட் ஜககாடுக்க முடயகாத." அவர் குரல கமலும அதயிகரயித்தத. 

'எனனகமகா பகார்ளவ குளறபகாடு உளளை சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு பகாஸ்கபகார்ட் வழங்குவத 
நகாட்டன ஜபருளமக்கு உகந்தத அலலை' அப்படனனு நகாடகாளுமனறத்தயில ஏகதகா ததீர்மகானம 
நயிளறகவற்றயிவயிட்டத கபகாலைவம அளத இவர் களட பயிடத்த வருவத கபகாலைவம கபசயியத கண்டு 
எனக்கு ஒரு பக்கம எரயிச்சல மறுப்பக்கம அதயிர்ச்சயி. 

"அஜதப்பட எனக்கு பகாஸ்கபகார்ட் கயிளடக்ககாம கபகாகுதனனு பகார்த்தவயிடுகயிகறன" - அவரயிடம சற்று 
தணயிச்சலைகாககவ கபசயிகனன. 

எனக்கு இந்த ககாலைகட்டத்தயில பலைர் இப்படப்பட்ட சமபவங்களளை ஜசகானனகார்கள. சயிலைர் அப்பட 
கயிளடக்ககாவயிட்டகால எனன ஜசய்யமுடயும எனறு எதயிர்மளறயகான கருத்தகளளைச் ஜசகானனகார்கள. 
சயிலைர் அளதப் பற்றயி கவளலைப்படகவண்டகாம எனறகார்கள. சயிலைர் அளத எப்படயகாவத 
வகாங்கயிவயிடுங்கள எனறகார்கள.

எனக்கு ஒரு களத நயிளனவக்கு வந்தத இப்கபகாத.
ஓர் உண்ளமக் களத இத. ஒரு மகாணவர் படப்பயில கமகாசமகாக இருந்தகார். அவருக்கு எந்த 
தயிறளமயும இலளலை எனறு அவளர பலைரும எளளையி நளகயகாடனகார்கள. அவருக்கு மயிகவம பயிடத்த 
வயிஷயம ஓவயியம வளரவத. அவருக்கு அதயிலும ககார்ட்டூன வளரவத ஜபரயிதம வயிருப்பமகான 
ஒனறகாக இருந்தத. அவர் பலை ககார்ட்டூனகளளை வளரந்தகார். அளவ எலலைகாகம பத்தயிரயிளககள தயிருப்பயி
அனுப்பயின. ஆனகாலும அவர் சளளைக்கவயிலளலை. அவர்  வளரந்த ஒரு குறயிப்பயிட்ட ககார்ட்டூன 
ஜதகாடர் ஜபறும வரகவற்ளப ஜபற்றத. அவர் சயிறந்த ககார்ட்டூனயிஸ்டகாக பகழப்பட்டகார். அவர்தகான 
சகார்லஸ் ஷஷூலட்ஜ் எனற அஜமரயிக்ககாவயின சயிறந்த ககார்ட்டூனயிஸ்ட்.

ஒருவருளடய தயிறளமளய குளறத்த மதயிப்பயிடக்கூடகாத. ஒருவருளடய ஆளுளமளய குளறத்த 
மதயிப்பயிடக்கூடகாத. இஜதலலைகாம பரயியகாதவர்களதகான பலை இடங்களையிலும இருக்கயிறகார்கள. 

உருவகண்டு எளளைகாகத எனறு வளளுவர் ஜசகானனத இளதத்தகான. கமலும நம சமூகத்தயில 
ஒருவரயிடம குளற இருந்தகால அவரயிடம எலலைகா வயிஷயத்தயிலும குளற இருக்கும எனறு பகார்க்கும 



ஒரு பகார்ளவ இருக்கயிறத. அவர் மற்ற எலகலைகாளரயும கபகால நடந்த ஜககாளளைமுடயும எனபளத 
ஒத்தக் ஜககாளளை மறுக்கயிறகார்கள.
குளற இருப்பவர்கள குளறயுடன இருந்தவயிடகவண்டும எனற எதயிர்பகார்ப்ப இருக்கயிறத. கமலும 
குளற ஜககாண்டருப்பவர்கள எந்த ஒரு தயிறளமயும ஜககாண்டருக்கமகாட்டகார்கள எனபதம தங்களளை 
வயிட தயிறளம குளறந்தவர்களைகாககவ அவர்கள இருப்பகார்கள எனற எண்ணம தகான அதயிகம 
இருக்கயிறத. 

குளற இருப்பவர்களளை அதயிகமகாகக் கண்ககாணயிப்பதம அவர்கள ஜசய்யும சயிறு தவறுகளளை 
ஜபரயிதபடுத்தவதம அவர்களைகால ஜசய்யப்படக்கூடகாத தவறுகளைகாக அளவ பகார்க்கப்படுவதமகாக 
இருப்பகத சமூகத்தயின ஓட்டமகாக இருக்கயிறத.

குளற இருப்பவர்கள பரயிதகாபத்தக்குரயியவர்கள அவர்கள மதீத பச்சகாதகாபப்படலைகாம. அதற்கு 
அதயிகமகாக கவறு எதவம அவர்கள எதயிர்பகார்க்கக்கூடகாத எனற எண்ணத்தயிலையிருந்த இத 
உருவகாகயிறத.
குளற உளளைவர்களையின உலைகமும குளற உளடயதகாகத்தகான இருக்கும எனறு எண்ணயிக் 
ஜககாளகயிறகார்கள. குளற இலலைகாத உலைகமகாக இருந்தகால கூட குளற ஜககாண்ட எண்ணத்தயில மட்டுகம 
அளதப் பகார்க்கயிறகார்கள.

குளற உளளைவர்களளைவயிட இப்பட குளற உளளைவர்களளை பகார்ப்பவர்கள அதயிக குளற 
உளடயவர்களைகாக இருக்கயிறகார்கள எனபததகான உண்ளம. குளற உளடயவர்களுக்கு உதவபவர்கள,
பயினனணயியயில இருப்பவர்கள, அவர்களையின நலைம நகாடுபவர்கள, அவர்களுடன இளணந்த 
பணயியகாற்றுபவர்கள எலகலைகாருகம குளறயுளடயவர்கள கபகால பகார்க்கும பகார்ளவயும இங்கு 
இருக்கயிறத.

குளற உளளைவர்களளை குளறத்த மதயிப்பயிடுவதன மூலைம தங்களையின நயிளறகளளை உறுதயி 
ஜசய்தஜககாளகயிறகார்கள. அலலைத தங்களையின குளறகளளையும உறுதயி ஜசய்தஜககாளகயிறகார்கள. 
இப்படப்பட்ட பகார்ளவளய மகாற்றகவண்டும எனபதற்ககாக இளதக் கூறுகயிகறன.

பலை அற்பதமகான சகாதளனகளளை குளற உளளைவர்கள, சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள ஜசய்தயிருக்கயிறகார்கள. 
அவர்கள எலகலைகாரும இப்படப்பட்ட பகார்ளவயகாலதகான பகார்க்கப்பட்டருக்கயிறகார்கள. ஆனகால 
இந்த தளடகளளை தகாண்ட மயிகவம பகாடுபட கவண்டயயிருக்கயிறத.

பலை நகாடுகளையின அதயிபர்களைகாக, எழுத்தகாளைர்களைகாக, ஓவயியர்களைகாக, கபகாரகாளையிகளைகாக சயிறப்பத் 
தயிறனகாளையிகள பலைர் இருந்தயிருக்கயிறகார்கள. அவர்கள இருக்கலைகாம. நம கண் முன இருக்கும ஒருவர் 
அப்பட ஆகயிவயிட முடயகாத எனற குறுகயிய எண்ணம தகான இப்படப்பட்ட நடத்ளதக்கு ககாரணமகாக 
அளமகயிறத.

உடல குளற இலலைகாதவர்கள எந்த குளறயும இலலைகாதவர்களைகாக கருதயிக் ஜககாளகயிறகார்கள. ஆனகால 
இப்பட சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளளைப் பகார்ப்பகத ஒரு குளறதகான எனபளத அவர்கள வகாழ்நகாள 
முழுக்க அறயிவகத இலளலை.

உண்ளமயயில நமத சமூகத்தயில குளறகய இலலைகாதவர்கள கூட குளறத்தத்தகான 
மதயிப்பயிடப்படுகயிறகார்கள. அந்த மனநயிளலை எலகலைகாளரயும இப்பட மகாற்றயிவயிடுகயிறத. 

ஜபகாதவகாக மற்றவர்களையிடம குளற ககாணகவண்டும எனற மனநயிளலையயிகலைகய இருப்பவர்கள இத 
கபகானற நடத்ளதளயக் ககாட்டுகயிறகார்கள. அவர்கள மட்டுகம குளற இலலைகாதவர்களைகாக நயிளனத்தக் 
ஜககாளகயிறகார்கள. அதனகால மற்றவர்களையிடம குளற இருப்பதகாககவ ஜககாண்டுவயிடுகயிறகார்கள.



சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளையின தயிறளமகளளைக் கூட குளற உளளைதகாககவ பகார்க்கும மனநயிளலையும 
அதனகால உருவகாகயிவயிடுகயிறத. அவர்களையிடம இருக்கும தயிறளமளய அங்கதீகரயிப்பத ஒரு சயிக்களலை 
ஏற்படுத்தயிவயிடுகயிறத. 

சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளைகாககவ பகார்க்ககவண்டகாம. அந்த குளறளய தவயிர கவறு எந்த குளறயும 
இலளலை எனறு பகார்த்தகால கூட கபகாதம. ஆனகால அப்படப்பட்ட தயிறந்த மனதடன அணுகுவத 
எனபத தங்களையின சுயத்தயில ஒரு பயிரச்ளனளய ஏற்படுத்தவத கபகால அவர்கள நயிளனக்கயிறகார்கள.

கமலும ஒரு முடளவ எடுத்தவயிட்டகால அதயிலையிருந்த மகாறக்கூடகாத எனற பயிடவகாதம கவறு 
ககாட்டுகயிறகார்கள. அத அவர்களையின ஈகககா பயிரச்ளனயகாக மகாற்றயிக் ஜககாண்டுவயிடுகயிறகார்கள. 
அவர்களையின இந்த மனநயிளலைளய எப்பட எதயிர்ஜககாளவத எனபததகான சயிக்கலைகாக இருக்கயிறத.

சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளையிடம உண்ளமயகாககவ தயிறளம அதயிகம இருப்பதகாக ஜதரயிந்தவயிட்டகால அளத 
ஏற்கக்கூடகாத எனற மனநயிளலையும இந்த ஈகககா ககாரணமகாகத்தகான வருகயிறத. 

மற்றவர்களளைப் கபகால எந்த சலுளகயும அனுபவயித்த வயிடக் கூடகாத எனற எண்ணமும அளத ஒட்ட
ஏற்படுகயிறத. அந்த குளற ஜதரயியகாமல கபகாகும தருணங்களளை அனுபவயித்த வயிடக்கூடகாத எனறும 
இதனகால கதகானறுகயிறத.

குளற இலலைகாதவர்கள கூட பகாஸ்கபகார்ட்ளட தவறகாகப் பயனபடுத்தகயிறகார்கள. குளற உளளைவர்கள 
பகாஸ்கபகார்ட்ளட தவறகாகப் பயனபடுத்தயியதகாககவகா கவறு நகாடுகளையில பகாதயிக்கப்பட்டதகாககவகா 
அதயிகமகான உதகாரணங்கள கூட இலளலை. அப்பட இருக்கும பட்சத்தயில எப்பட இந்த மகாதயிரயியகான 
முடவகளளை எடுக்கயிறகார்கள எனறு எனக்கு ஆச்சரயியமகாக இருந்தத. 

இப்பட அவரயிடம ளவரகாக்கயியமகாக எப்படயும பகாஸ்கபகார்ட் வகாங்கயிகய ததீருகவன எனறு 
ஜசகாலலையிட்கடகன தவயிர அதக்ககாக நகான பகாஸ்கபகார்ட் அலுவலைகத்தக்கு நளடயகாக நடக்க 
கவண்டயயிருந்தத. கயிட்ட தட்ட ஏஜழட்டு தடளவ இதக்ககாக பகாஸ்கபகார்ட் ஆஃபதீஸ் கபகாகனன. 

ஒரு கட்டத்தலை கடுளமயகா முயற்சயி பண்ணயி.... மண்டலை பகாஸ்கபகார்ட் அதயிககாரயிகயிட்கட (Regional 
Passport Officer) கநகர சந்தயிக்கயிறதக்கு அப்பகாயயிண்ட்ஜமண்ட் கூட வகாங்கயிட்கடன. 

அவளர சந்தயிக்க கநகர கபகாயயிட்கடன. 

அங்கக அவளர அவகரகாட ரூமலை மதீட் பண்ணுமகபகாத எனளன அறயிமுகப்படுத்தயிகயிட்கடன. 
அப்பறம ஜபகாதவகான வயிஷயத்ளத ஆங்கயிலைத்தயிகலைகய கபசயிகனகாம. எனகனகாட ஆங்கயிலை 
உச்சரயிப்பம அகதகாட தலலையியமும அவளர ஜரகாமப இமப்ஜரஸ் பண்ணயிடுச்சு. 
"உங்கள லைகாங்குகவஜ் மற்றும அகதகாட உச்சரயிப்ப ஜரகாமப நலலைகா இருக்கு...." அப்படனனு 
பகாரகாட்டனகார்.

களடசயியயிலை தகான நகான வந்த வயிஷயத்ளத ஜசகானகனன.

"அவ்களைகா தகாகன... ஜெஸ்ட் எ  மயினயிட்" அப்படனனு ஜசகானனவர், எனக்கு யகாரு பகாஸ்கபகார்ட் 
ஜககாடுக்க மகாட்கடனனு ஜசகானனகாகரகா அகத ஊழயியளர அவர் ரூமுக்கு வரச் ஜசகானனகார்.

அவர் வந்ததம.... "இவர் கபப்பர்ஸ் டகாக்குஜமண்ட்ஸ் எலலைகாம கஜரக்ட்டகா இருக்ககா..."

"இருக்கு சகார்.... ஆனகா.... "



"நகான ககக்குறதக்கு மட்டும பதயில ஜசகாலலுங்க... இவர் கபப்பர்ஸ் எலலைகாம சரயியகா இருக்ககா?"

"இருக்கு.."

"அப்கபகா அவருக்கு பகாஸ்கபகார்ட் ஜககாடுத்தடுங்க" அப்படனனு ஜசகாலலையிட்டகார்.

அவர் கபகானதக்கப்பரும.... "உங்களுக்கு பகாஸ்கபகார்ட் கயிளடச்சயிடும..  ஒரு பத்த நயிமயிஷம ஜவயயிட் 
பண்ணுங்க" அப்படனனு ஜசகானனகார். அதக்கப்பறம கூட நகாங்க கவற வயிஷயம 
கபசயிக்கயிட்டுருந்கதகாம.

ஜசகானன மகாதயிரயி பத்த நயிமயிஷத்தலை பகாஸ்கபகார்ட் என ளகக்கு வந்தத. 

"ஆல  தயி ஜபஸ்ட் மயிஸ்டர்.இளைங்கககா" அப்படனனு ஜசகாலலையி ளகக்ஜககாடுத்தகார்.

நகான அவருக்கு நனறயி ஜசகாலலையிவயிட்டு மயிடுக்கககாட தகான பகாஸ்கபகார்ட் அலுவலைகத்ளத 
வயிட்டுஜவளையிகய வந்கதன.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
தட்டுங்கள தயிறக்கப்படும... தயிறக்கவயிலளலையகா?தட்டக்ஜககாண்கட இருங்கள. தயிறப்பளத தவயிர கவறு 
வழயியயிலளலை அவர்களுக்கு! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

Chapter 11
'ஆள  ககால; ஆளட முக்ககால'
TAKE CARE OF YOUR OUTFITBECAUSE IT CARRIES 'YOU'

இந்த அத்தயியகாயத்தலை நகாம பகார்க்கப்கபகாறத DRESS CODE பத்தயி. 'ஆள பகாதயி ஆளட பகாதயி'னனு
ஜசகாலவகாங்க. அத தப்ப. ஆளட தகான எலலைகாகமனனு நகான ஜசகாலகவன. அந்தளைவ ஒருத்தர் 
அணயிந்தஜககாளளும ஆளட அவர்களளை பற்றயிய பயிறரயின மதயிப்பதீட்டற்கு உதவகயிறத. 

ஒரு நயிகழ்ச்சயியயில நகான கபசப்கபகாகுமகபகாத ஒருத்தர் எனகயிட்கட, "DRESS CODE க்கு நகாம ஏன 
இவ்களைகா முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்கணும?  நமம கலலைகாச்சகாரப்பட நகாம டஜரஸ் பண்கறகாமகா கபகானற 
ககளவயிகள எலலைகாம இனளறய உலைகயில அவசயியம தகானகா?" அப்படனனு ககட்டகாங்க.  

நகான ஜசகானகனன...."YOUR DRESS MAKES STATEMENT ABOUT YOU. உங்ககளைகாட 
ஆளட உங்களளைப் பற்றயி + உங்ககளைகாட மனப்பகாங்ளக பற்றயிய பகயிரங்க அறயிவயிப்ப ஜசய்கயிறத.
 எனகவ நகாம கண்டப்பகா நகாம அணயிந்தஜககாளளும ஆளட குறயித்த மயிகவம கவனமும அக்களறயும
எடுத்தக்கணும."



தவயிர ஒரு நயிகழ்ச்சயியயில கலைந்தஜககாளளுமகபகாத நதீங்க அணயிந்தஜககாளளும ஆளட அந்த நயிகழ்ச்சயி 
குறயித்த உங்களைத பரயிதளலை ஈடுபகாட்ளட ஜவளையிப்படுத்தத. எனகவ நகாம கலைந்தஜககாளளும 
நயிகழ்ச்சயிக்கு ஏற்ற மகாதயிரயி நமத ஆளட இருப்பத அவசயியம. 

தவயிர எப்பவகம நகாம எங்கக கபகானகாலும நலலைகா டரஸ் பண்ணயிட்டு தகான கபகாகணும எனபத நமம 
தனனமபயிக்ளகளய கூட்டுத. 

அடுத்த பலைருக்கு ஏதகாவத முக்கயியமகான இடத்தக்கு நயிகழ்ச்சயிக்கு கபகாகணுமனகா தகான நலலைகா டரஸ் 
பண்ணயிக்கணும மற்றபட சகாதகாரண இடத்தக்கு கபகாகுமகபகாத கதளவயயிலளலை எனற எண்ணம 
இருக்கு. அத தப்ப.    

எனகவ டரஸ் எனபத மத்தவங்க நமம மதீத ஜககாளளும அபயிப்ரகாயகாத்தக்கு மட்டும 
உதவவதயிலளலை... நமகமகாட மனநயிளலை மற்றும MOOD SWING எனறு ஜசகாலலைப்படும மன 
மகாற்றத்தக்கும உதவத. 

எப்கபகாவகாவத நதீங்க தனனமபயிக்ளக குளறவகா உணர்ந்ததீங்கனனகா, டவனகா ஃபதீல 
பண்ணதீங்கனனகா.... அப்கபகா கூட நலலைகா டரஸ் பண்ணயிக்கலைகாம. நலலைகா ப்ஜரஷஷகா குளையிச்சயிட்டு 
உங்களுக்கு பயிடத்த ஒரு ஃபகார்மல டஜரஸ்ளஸ கபகாட்டுக்கயிட்டு வதீட்டுகலைகய இருந்தகாக்கூட 
பரவகாயயிலகலை.... ககார்டனலை வகாக்கயிங் கபகாகலைகாம.... பயிடச்ச பகாடலகளளை ககட்கலைகாம... ஒரு மயசயிக் 
ஸ்கடகார் கபகாய் உங்களுக்கு பயிடத்த ஆலபங்களளை வகாங்கலைகாம.... வதீட்டு பக்கத்தலை இருக்குற 
சூப்பர் மகார்ஜகட்டுக்கு கபகாகலைகாம.... இஜதலலைகாம ஜசய்யுமகபகாத படப்படயகா உங்க மனநயிளலை சகஜெ 
நயிளலைக்கு வந்தடும. ஜரகாமப ஆக்டவகா ஃபதீல பண்ணுவதீங்க.

நயிளறய கபர் கலயகாணத்தலை கபகாடுற கககாட்-சூட்ளட அதக்கப்பறம கபகாடுறகத கயிளடயகாத. 
ஆயயிரக்கணக்ககான ரூபகாய் ஜசலைவ பண்ணயி ளதத்த அந்த கககாட்டும சூட்டும தூசயி படஞ்சயி கபகாய் 
பரயிதகாபமகா கககாட் ஸ்டகாண்ட்லை ஜதகாங்கயிக்கயிட்டு இருக்கும. ஒருத்தரு கககாட்-சூட் 
அணயிந்த ஜசலலுமபடயகா வருஷத்தக்கு ஒரு நகாலைஞ்சு நயிகழ்ச்சயிகள கூடவகா வரகாத ? கயகாசயிச்சு 
பகாருங்க...!

டரஸ் மட்டுமயிலகலை... நகாம யஸ் பண்ற ஜபர்ஃப்யம, டகயகாட்ஜரனட் இஜதலலைகாம கூட நமக்கு 
தனனமபயிக்ளக ஏற்படுத்தம வயிஷயங்கள தகான.

டஜரஸ்ஸயிங் பத்தயியும அகதகாட முக்கயியத்தவம யகாருக்கு பரயியுகதகா இலளலைகயகா....கவளலைக்ககான 
இண்டர்வ்ய ஜசலபவர்கள, இளைம ஜதகாழயில முளனகவகார்கள, ஜபரயிய இடங்களையில ஜதகாடர்பயில 
இருந்த அவர்களுடன பழகக்கூடயவர்கள (சமூக ரதீதயியயிலைகான அலலைத வணயிக ரதீதயியயிலைகான) 
இவர்களுக்கு ஜதரயியும இகதகாட அருளம. 

இந்த இடத்தயில ஒரு பகாட்டு நயிளனவக்கு வருகயிறத. ''பூப்பூவகா பறந்த கபகாகும பட்டுப் பூச்சயி 
அக்ககா..நதீ பளைபளைனனு கபகாட்டருப்பத யகாரு ஜககாடுத்த ஜசகாக்ககா..'' இயற்ளகயயிகலைகய 
பூக்களுக்கும, கனயிகளுக்கும அழககான வயிலைங்குகளுக்கும பறளவகளுக்கும இருக்கும கதகாற்றமதகான
அவற்றயின மதீத நமக்கு ஓர் ஈர்ப்ளப ஏற்படுத்தகயிறத எனபத நயிதர்சனம.

இப்படத்தகான பலைரும ஆளடகள மதீத அதயிக கவனம ஜசலுத்தகயிறகார்கள. இந்த எதயிர்பகார்ப்ளப 
நயிளறவ ஜசய்ய கவண்டயயிருப்பத உண்ளம.

நயிறுவனமயமும வணயிகமயமும ஆகயிவயிட்ட நமத சூழலையில அதற்ககற்ப நகாமும மகாறயிவயிடுவததகான 
ஆகரகாக்கயியமகான மனநயிளலைக்கு வழயிவகுக்கும.



பதயிய ஆளடகள அணயியகவண்டகாம. நமமயிடம இருக்கும ஆளடகளையிகலைகய நமக்கு ஜபகாருத்தமகான
நம கதகாற்றத்ளத எடுப்பகாகக் ககாட்டும ஆளடகளளை அணயியலைகாம. அத நமத நமபயிக்ளகளய 
நயிச்சயமகாக அதயிகப்படுத்தம. அதயில எந்த சந்கதகமும இலளலை.

இத கபகால கதகாற்றத்தயிற்கு மட்டுகம முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்கும மனநயிளலை எனபத வயிமர்சனத்தயிற்கு 
உரயியததகான. ஆனகால அதற்ககாக கதகாற்றத்ளத முற்றயிலும உதகாசதீனப்படுத்தவதம 
வயிமர்சனத்தயிற்குரயியததகான.

ஆளடகள நனறகாக அணயிந்த ஜககாளளைகவண்டும எனபத பற்றயி சயிலைருக்கு கூச்சம இருக்கயிறத. இத 
ஒரு பழளமயகான மனநயிளலை. அப்படப்பட்ட மனநயிளலையயிலையிருந்த ஜவளையிகய வரகவண்டும. 
பகட்டகான ஆளடகள உடுத்தவததகான இப்கபகாளதய கதளவ எனபத இலளலை. இனளறய 
நகாகரதீகத்ளத சரயியகாக களடப்பயிடக்ககவண்டும எனற எதயிர்பகார்ப்ப இருப்பதற்கு 
ஈடுஜககாடுக்ககவண்டும எனபளத பரயிந்தஜககாளளைகவண்டயயிருக்கயிறத. 

கமலும ஆளட மூலைமதகான நமத இருப்ளப நகாம பதயிய ளவக்க முடகயிறத. ஆளடகள 
வயிருப்பமயினளமளய ஏற்படுத்தயினகால நகாம பறக்கணயிக்கப்படுகயிகறகாம எனபளத உணரகவண்டும.

கதளவயகான ஆளடகள இருந்தம ஜபகாருத்தமற்ற இடத்தயில ஜபகாருத்தமற்ற ஆளடகளளை அணயிவத 
எனபததகான இங்கு பயிரச்ளனளய ஏற்படுத்தகயிறத.

ஆளடகள அவற்றயின ஃபகாஷன இத பற்றயித் ஜதரயிந்த ளவத்தயிருப்பத ஒரு ட்ஜரண்ட் பற்றயி ஜதரயிந்த 
ளவத்தயிருக்கயிகறகாம எனற பயிமபத்ளத நம மதீத ஏற்படுத்தம. இத நகாம இனளறய கபகாக்கயிற்கு 
உகந்தவர்களைகாக இருக்கயிகறகாம எனற அபயிப்பயிரகாயத்ளத ஏற்படுத்தகயிறத. அதன ககாரணமகாக நகாம 
ககாலைகாவதயி ஆகயிவயிடவயிலளலை எனற உணர்ளவ எலகலைகாருக்கும ஏற்படுத்தகயிகறகாம.

ஷர்ட்களையில குறுக்குக் கககாடுகள கபகாட்ட டளசன 1850 களையில பயிரகானசயில கடற்பளட 
வதீரர்களுக்ககான சதீருளடயகாக ஜககாடுக்கப்பட்டத. அளத பகார்த்த ஒரு ஆளட வடவளமப்பகாளைர் 
அளத ஜபகாதமக்களுக்ககான ஆளட வடவளமப்பயில பயனபடுத்தயினகார். அளத ஹகாலையிவட்டல 
மகார்லைன பயிரகாண்கடகா முதனமுதலைகாக அணயிந்தகார். இப்பட குறுக்குக் கககாடுகள கபகாட்ட ட-ஷர்ட்கள 
அணயிவத பயிரபலைமகானத. 

எலலைகா வளகயகான ஆளடகளுக்கும ஒரு வரலைகாறு இருக்கும. அகத கபகால அணயிபவர்களுக்கும 
அத ஏன பயிடக்கயிறத எனபதற்கும ஒரு வரலைகாறு இருக்கும. 

அகத கபகால ஜெதீனஸ் ஆளடகளும கூட 1870 களையிலதகான உபகயகாகத்தயிற்கு வந்தன. இனறு வளர 
நளடமுளறயயில பயனபடுத்தப்படும ஆளடகளையில முதல இடத்ளத பயிடத்தயிருக்கயினறன. அந்த 
உளடகள முதலையில ஜகமௌபகாய்களுக்ககான ஆளடகளைகாக இருந்தன. இப்கபகாத எலகலைகாருக்கும 
உகந்த ஆளடகளைகாக மகாறயிவயிட்டன.

இப்பட ஆளடகளையின நவதீன மகாற்றம எனபத பலை நூற்றகாண்டுகளைகாக நளடஜபற்றுக் 
ஜககாண்டருப்பளத நகாம கவனயித்தகால நகாம ஏன ஒரு குறயிப்பயிட்ட ஆளடகளளை அணயிவதயில மட்டுகம 
வயிருப்பம ஜககாளகயிகறகாம எனபத பரயியும. கமலும நகாம எந்த கவளலைக்கு, இடத்தயிற்கு கபகாகும 
கபகாத எனன ஆளட அணயிய கவண்டும எனபதம நமக்குத் ஜதளையிவகாகும.

கமலும ஆளடகள மட்டும இலலைகாமல மற்ற வயிஷயங்களையிலும நகாம கவனம ஜசலுத்தகவண்டும. 
ஷஸுக்கள, வகாட்ச் கபகானறவற்றயிலும கூட நகாம கவனமகாக இருக்ககவண்டும. அழுக்ககான ஷஸுக்கள 



மற்றும ககாலுளறகள அணயிவத ஒரு வயிதமகான கவனமயினளமளய நகாம ஜககாண்டருப்பதகான 
அபயிப்பயிரகாயத்ளத ஏற்படுத்தயிவயிடும.

பகாரமபரயிய ஆளடகளளையும அணயியலைகாம. அதற்ககான இடம எத எனறு பகார்த்த அணயியலைகாம. 
கமலும நமத சயிளக அலைங்ககாரமும சரயியகாக இருக்ககவண்டும. முடளய எப்கபகாதம ஒரு குறயிப்பயிட்ட
வளகயயிலைகான ஸ்ளடலையில மட்டுகம நகாம ஜவட்டக் ஜககாளகயிகறகாம எனறகால அதற்ககான 
ஜபகாருத்தமகான ஆளடகளளை அணயியகவண்டும.

எனனுளடய உளடகளளை நகாகன கதர்ந்ஜதடுத்ததகான அணயிகயிகறன. ஜபகாருத்தமகான இடங்களுக்கு 
ஜபகாருத்தமகான உளடகளளை அணயிய எனனகால முடகயிறத. இளதக் குறயித்த கூட பலைர் 
ஆச்சரயியப்படுவத உண்டு.

எனக்கு ஜரகாமப ஜதரயிஞ்ச ஒருத்தர்.... நலலை ஷகார்ப்பகான தடப்பகான ஆள. பதப் பத நட்ப 
ஜதகாடர்பகள ஏற்படுத்தயிக்கணும. வகாழ்க்ளகயயில சகாதயிக்கணும அப்படங்கயிற ஆர்வம உளளை ஆள. 
அவர் ஒரு நகாள எனளன பகார்க்க வந்தயிருந்தகார். நகாங்க கபசயிகயிட்டருக்குமகபகாத தகான ஒரு ஜபரயிய 
மனயிதருடன அறயிமுகம கயிளடத்த அவருடன அளலைகபசயி நட்ப ஜககாண்டருந்ததகாகவம, தமளம 
சந்தயிக்க அவர் வயிருமபயியதகாகவம எனகவ ஒரு நகாள கநரயில பகார்க்க ஜசனறதகாகவம ஆனகால 
அவகரகா இவரயிடம சரயியகாகக் கூட கபசவயிலளலை எனறும ஜசகாலலைப்கபகானகால சரயியகாக 
நடத்தவயிலளலை....  எனறும... அவரகா இப்பட எனறு தகாம அதயிர்ந்தகபகானதகாகவம கூறயினகார்.

நகான ககட்கடன... "நதீங்க அவளர எப்கபகா எந்த மகாதயிரயி சூழ்நயிளலையயிலை கபகானதீங்க அவளரப் பகார்க்க
? ககாளலையயிலை சகாயந்தயிரமகா?"

என ககளவயியயின உள அர்த்தம அவருக்கு பரயியகாத அவர் கவறு ஏகதகா நயிளனத்தக்ஜககாண்டு பதயில 
ஜசகானனகார். 

"அதயிலளலை சகார் பயிரச்ளன... அவர் நகான கபகாகுமகபகாத ஃப்ரதீயகா ரயிலைகாக்ஸ்டகா தகான இருந்தகார். 
அனளனக்கு லைதீவ் நகாள கவற. முந்ளதய நகாள ளநட் கூட ஓர் அளர மணயிகநரம 
அவர்கயிட்கட ஃகபகானலை கபசயிகனன. அப்கபகா கூட நலலைகா தகான கபசயினகார். நடுவலை எனன 
நடந்தச்சுனனு ஜதரயியகலை.." எனறு பலைமபயினகார்.

"நதீங்க அவளர பகார்க்கப்கபகானத ககாளலையயிலைகா சகாயந்தயிரமகா?"

"சகாயந்தயிரம..."

"கபகாறதக்கு முனன ஜவளையியயிலை எங்ககாவத கபகாயயிட்டு அப்பறம கபகானதீங்களைகா?"

"ஆமகாம... எனக்கு சயிட்டக்குளகளை ஒரு ஜரண்டு மூணு இடங்களுக்கு கபகாககவண்ட இருந்தத... 
அங்ஜகலலைகாம கபகாயயிட்டு அப்பறமகா அவளர பகார்க்க கபகாகனன"

எனக்குப் பரயிந்தவயிட்டத. இவரயின அளலைந்த தயிரயிந்த களளைப்பளடந்த கதகாற்றம பயிளைஸ் அனறு இவர்
அணயிந்தயிருந்த டரஸ்ஸஷூம தகான வயிலலைனகாகயியயிருக்கயினறன எனபத. 

"எப்பட டரஸ் பண்ணயியயிருந்ததீங்க அனளனக்கு?"

"ஜவரயி ஜவரயி சயிமபயிள டரஸ் தகான."



"நதீங்க அவளர பகார்க்கப்கபகானப்கபகா.... அந்த டரஸ் எப்பட இருந்தத... ககாளலையயிலை நதீங்க எப்பட 
கபகாட்டீங்ககளைகா அகத மகாதயிரயி இருந்தச்சகா?"

"அஜதப்பட இருக்கும? ஜவயயிலலை நகாலு இடத்தக்கு டூ-வதீலைர்கலை அளலைஞ்சயிருக்ககன. அவளர 
பகார்க்குமகபகாத டரஸ் எலலலைகாம களலைஞ்சயி ஒரு மகாதயிரயி தகான இருந்தத...."

"ககாலலை ஷஷூஸ் கபகாட்டருந்ததீங்களைகா?"

"லைதீவ் நகாளலை ஷஷூ கபகாட்டுக்கயிட்டு யகாரகாவத சுத்தவகாங்களைகா? நதீங்க கவற சகார்...." எனறகார் 
அலுத்தக்ஜககாண்டு. 

அப்கபகாத நகான வயிளைக்கயி கூறயிகனன.

"உங்ககளைகாட நண்பர் அதகாவத அந்த ஜபரயிய மனயிதர் உங்களையிடம அளலைகபசயியயில மட்டுகம 
ஜதகாடர்ப ளவத்தயிருந்தயிருக்கயிறகார். உங்கள கதகாற்றத்ளத பற்றயிய அபயிப்ரகாயம அவருக்கு 
இருந்தயிருக்கவயிலளலை. உங்கள கபச்ளச மட்டும ளவத்த உங்களளை பற்றயி ஓர் அனுமகானத்தக்கு 
வந்தயிருக்கக் கூடும. அளத ளவத்த தகான அவர் உங்களையிடம நனறகாக கபசயியயிருக்கயிறகார். ஆனகால 
அவளர பகார்க்க நதீங்க ஜசலலுமகபகாத இருந்த வயிதத்ளத பற்றயி நதீங்கள கூறயியதயிலையிருந்த ஜதரயிகயிறத 
உங்கள கசங்கயிய ஆளடயும, களளைப்பளடந்த கதகாற்றமும உங்களளை பற்றயிய ஒரு சகாதகாரண 
ஒப்பதீட்ளட அவருக்கு ஏற்படுத்தயிவயிட்டன. கபகாதகாகுளறக்கு நதீங்கள ஷஷூ கவறு அணயியவயிலளலை. 
அவளர கபகானற ஜபரயிய மனயிதர்கள ஜபருமபகாலைகாகனகார்  பகார்க்கும கபசும நட்ப ஜககாளளும வட்டம
இங்ஜகலலைகாம நயிச்சயம கதகாற்றத்தக்கும அணயியும ஆளடகளுக்கும முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்கும 
மனயிதர்களைகாகத் தகான இருப்பகார்கள. நதீங்கள அளத ஜககாடுக்க தவறயியதகால அவர் உங்கள மதீத 
ஏமகாற்றமளடந்தயிருக்கலைகாம."

"ஆமகாம... சகார்... ஜரகாமப சகாதரணமகான கதகாற்றத்தடன அவளர சந்தயிக்கப் கபகானத எவ்களைகா 
ஜபரயிய தப்பனனு இப்கபகா பரயியுத. இனயிகம டரஸ் பண்றதலை நகான கூடுதல கவனம 
எடுத்தக்குகவன. அதவம முதல முளற யகாளரயகாவத சந்தயிக்கப் கபகாகும கபகாத நயிச்சயம கவனமகா 
இருப்கபன" எனறகார். 

இதலை இருந்த நகாம கத்தக்க கவண்டயத எனனனனகா... ஜபரயிய ஆளுங்களளை முதல முளற 
பயிசயினஸ் வயிஷயமகாகவகா அலலைத கவறு வயிஷயமகாகவகா பகார்க்கப்கபகாறதீங்கனனகா... உங்க டரஸ் கமலை
ஜரகாமப கவனம எடுத்தக்கணும. ஜபரயிய ஆளுங்கனனு இலளலை... முதல முளற யகாளர நதீங்க 
சந்தயிக்கப்கபகானகாலும நலலைகா நதீட்டகா டரஸ் பண்ணயிட்டு கதளவப்பட்டகா ஷஷூவம கபகாட்டுக்கயிட்டு 
கபகாங்க. உங்களளை பற்றயி ஏற்படும அந்த முதல அபயிப்ரகாயம சயிறப்பகா இருக்கும. அத களடசயி 
வளரக்கும இருக்கும.

டஜரஸ்ளஸ பற்றயி கவளலைப்படகாத  அதற்கு முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்ககாத ஜரகாமப சகாதரணமகாக 
இருந்த சரயித்தயிரத்தயில இடமும பயிடத்த சகாதயித்த சகாதளனயகாளைர்களும இருக்கத்தகான ஜசய்கயிறகார்கள. 
ஆனகால அவர்கஜளைலலைகாம வயிதயிவயிலைக்குகள. வயிதயிவயிலைக்குகள எப்கபகாதம வயிதயிகளைகாவதயிலளலை. 
EXEMPTION NEVER MAKE RULES. எனகவ அவர்களளை நகாம கவனத்தயில 
ஜககாளளைகவண்டயதயிலளலை. டரஸ் ஜசனஸ் குறயித்த அவர்களைத கண்கணகாட்டமும ஜககாளளகயும 
அவர்களுக்கு ஜவற்றயிளய தந்தத. ஆனகால மற்றவர்களுக்கும அத தரும எனறு ஜசகாலலைமுடயகாத.

இங்கு ஆளடக்ககான முக்கயியத்தவம ஜககாடுக்கும மனநயிளலைளயயும ககாட்டும களத ஒனளற 
பகார்க்கலைகாம.



ஒரு பணக்ககாரர் ஒரு வயிருந்தயிற்கு ஜசலகயிறகார். அங்கு அவர் தனனுளடய பளழய ஆளடகளையில 
ஒனளற அணயிந்த சகாதகாரண ககாலைணயிகள அணயிந்த நடந்த கபகாகயிறகார். அந்த இடம அருகயில 
இருப்பதகால தனத வகாகனங்களளை அவர் பயனபடுத்தகாமல இருக்கலைகாம எனறு நயிளனக்கயிறகார். அந்த
வயிருந்தயில அவளர பலைர் வரகவற்கவயிலளலை. சயிலைர் கபசவயிலளலை. சயிலைர் அவர் தனத பணத்ளத ஏகதகா
ஒரு வயிதத்தயில இழந்தவயிட்டதகாக நயிளனத்தக் ஜககாண்டகார்கள. அவர் மதீத பச்சகாதகாபப்பட்டகார்கள. 
அவரயிடம நலைம வயிசகாரயித்தவர்கள கூட இப்படப்பட்ட கநரத்தயில எனன ஜசய்வத எனறு 
ஆகலைகாசளனகளும கூறயினகார்கள. அவருக்கு தன ஆளடகள அவர்களையிடம ஏற்படுத்தயியயிருந்த 
மதயிப்ளப நயிளனத்த ஏளைனமகாக இருந்தத. இருந்தகாலும ஆளடகளையினகால மட்டுகம எளட கபகாடும 
அளைவக்கு சமூக மதயிப்பகள மகாறயிவயிட்டளத நயிளனத்த வருத்தமும அளடந்தகார்.

ஆளடகளையின முக்கயியத்தவம பற்றயிய மற்ஜறகாரு களத பகாருங்கள.
ஒருவர் ஒரு முக்கயியமகான கூட்டத்தயிற்கு ஜசலலை ஒரு கறுப்ப கககாட்ளட அணயிந்த ஜககாண்டு 
கபகாகயிறகார். வண்டயயிலையிருந்த இறங்கயி நடக்கும கபகாத ககாக்ளக எச்சம இட்டுவயிடுகயிறத. அத ககாற்றயில
பறந்த அவருளடய கககாட் மதீத ஜவளளளைப்பளளையிகளைகாக வயிழுந்தவயிடுகயிறத. அவருக்கு இட 
வயிழுந்தத கபகால ஆகயிவயிடுகயிறத. கககாட் முழுவதம இளடஜவளையி வயிட்டு ஜவளளளைப்பளளையிகளைகாக 
வயிழுந்த எச்சத்ளத தளடத்தகாலும கபகாககாமல இருந்தத கண்டு அவருக்கு அழுளககய வந்தவயிடும 
கபகால இருந்தத. கவறு வழயியயிலலைகாமல அந்த கூட்டத்தயில கலைந்தஜககாளகயிறகார். அங்கு வந்தவர்கள 
அவருளடய கககாட்ளட கவனயித்தம கவனயிக்ககாமல இருப்பவர்கள கபகால இருந்தவயிடுகயிறகார்கள. 
கூட்டம முடந்த பயிறகு ஒருவர் வந்த இந்த வளகயகாக டளசன ஜசய்த கககாட் நனறகாக இருக்கயிறத. 
எங்கு வகாங்கயினகார் எனறு ககட்டருக்கயிறகார். அதன பயிறகுதகான அவருக்கு தன ஆளட எச்சம பட்ட 
பயிறகு கூட ஒரு பதயிய கதகாற்றத்ளத ஏற்படுத்தயியயிருக்கயிறத எனற ஆசுவகாசம கதகானறயியயிருக்கயிறத. 

ஆளட ஏற்படுத்தம பயிரச்ளன எப்பட இருக்கயிறத பகாருங்கள.

சமூகத்தயின மதயிப்பகள மகாறும கபகாத அளத எதயிஜரகாலையிக்க கவண்டயவர்களைகாக நகாமும மகாறுகயிகறகாம.
ஆளட வயிஷயத்ளதப் ஜபகாறுத்தவளர நகாம மயிகவம எச்சரயிக்ளகயகாக இருக்ககவண்டயயிருக்கயிறத. 

நகான படக்கும ககாலைங்களையில கககாட்-சூட் அணயிந்தஜககாளபவர்களளை பற்றயி கயிண்டலும கஜமண்ட்டும 
ஜசய்ததண்டு. ஆனகால இனளறக்கு நயிகழ்சயிகளையில கலைந்தஜககாளளை கபச நகானகு இடங்களுக்கு கபகாய்
வருமகபகாத அதனுளடய முக்கயியத்தவம பரயிகயிறத. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'ஆள பபாதத ஆடட பபாதத' என்பத பழமமபாழத.
ஆள  கபால; ஆடட முக்கபால என்பத தபான் புதமமபாழத! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            
                                                                                                              



Chapter 12
DON'T WRITE OFF ANYBODY

நட்ஜபனப்படுவத யகாஜதனயின

'யகார் நண்பன ?' எனபளத பற்றயியும நண்பர்களையிடம நமக்கு ஏற்படும
எதயிர்பகார்ப்பக்கள மற்றும அத தரும ஏமகாற்றங்கள பற்றயியும அதன மூலைம நகாம கற்றுக்ஜககாளளைக் 
கூடயளவகளளை பற்றயியும இப்கபகாத பகார்க்கலைகாம.

'நண்பன', 'நட்ப' எனறதம நகான ஏகதகா வளளுவன கூறயிய நட்ளப பற்றயியும சங்க இலைக்கயியங்கள, 
பரகாண இதயிககாசங்கள கூறயிய நட்ளப பற்றயியும கூறப்கபகாகயிகறன எனறு நயிளனக்ககவண்டகாம.

நகான ஜசகாலலைப்கபகாகும வயிஷயத்தயின அடநகாதகம கவறு.

யகாளரயும நண்பர்களைகாககவகா பளகவர்களைகாககவகா கருதயிவயிட முடயகாத படதகான நமத சூழல 
இருக்கயிறத. அவர்கள ஜசய்யும சயிலை ககாரயியங்களளை ளவத்த அவர்களையின குணகாமசம நமக்குத் ஜதரயிய
வரும. அளத நகாம அளச கபகாட்டுப் பகார்த்தக் ஜககாளளைலைகாம. நமத ஜதகாழயிலுக்கககா அலலைத கவறு 



வயிஷயங்களுக்கககா அவர்கள எந்த அளைவ உதவவகார்கள அலலைத உதவம கபகாத எப்பட 
நடந்தஜககாளவகார்கள எனபளத பரயிந்தஜககாளவதற்கு இப்பட அவர்களளைப் பற்றயி நகாம ஜசய்யும 
மதயிப்பதீடு ஒரு வளகயயில தளண நயிற்கும. 

எவளரயும அவர்கள நண்பர்கள அலலை எனறு கருதயிகயகா அலலைத அவர்கள நமக்கு உதவவயிலளலை 
எனறு எண்ணயிகயகா நகாம உதகாசதீனப்படுத்தகவ கூடகாத. நகான என வகாழ்வயில கற்றுக்ஜககாண்ட மயிகப் 
ஜபரயிய பகாடம எனனஜவனயில 'யகார்  கவண்டுமகானகாலும  எப்கபகாத கவண்டுமகானகாலும நமக்கு 
உதவவகார்கள' எனபத தகான.

எதயிர்பகார்க்ககாமல நட்ப பகாரகாட்டுவத எனபளத பற்றயி நகாம கபசவயிலளலை. அத கவறு.அப்படகய 
பகார்த்தகாலும 'எதயிர்பகார்ப்ப இலலைகாத நட்ப' எனற ஒனறு இருக்ககவ முடயகாத. 'எதயிர்பகார்ப்ப இலலைகாத
நட்ப' எனபதயிலும ஏதகாவத ஒரு எதயிர்பகார்ப்ப இருக்ககவ ஜசய்யும. நகாம கபசுவளத இவர் ககாத 
ஜககாடுத்த ககட்ககவண்டும எனறு நயிளனப்பத கூட ஓர் எதயிர்பகார்ப்ப தகான.

எனளனப் ஜபகாருத்தவளர எனத பணயியயில, ஜதகாழயிலையில எனக்கு எந்தவயிதத்தயிலும உதகாவகாதவர்களையின
ஜபயர்களளை எனத ஃகபகான பக்கயிலையிருந்கத தூக்கயிவயிடலைகாம எனறு கூட சயிலை ஆண்டுகளுக்கு முனப 
நயிளனத்கதன. அளத ஜசயலபடுத்தவம ஜசய்கதன. கமலும சயிலைளர நதீக்குவத பற்றயி பரயிசதீலையித்கதன. 
ஆனகால அவர்ககளைகா பலை ஆண்டுகளுக்கு பயிறகு எனக்கு மயிகப் ஜபரயிய ஓர் அளசனஜமண்ட் 
அதகாவத எனக்கு ஜதகாழயில ரதீதயியகாக உதவக்கூடய பணயிகளளை தருகயிறகார்கள. அவர்களளை நகான 
அவசரப்பட்டு ஒருகவளளை நதீக்கயியயிருந்தகால அத எனக்கு எத்தளன ஜபரயிய இழப்ப?

நகான படத்த ஒரு களத தகான இங்கு நயிளனவக்கு வருகயிறத. ஒரு சயிறுவன தன வதீட்டல வந்த 
படுத்தறங்கும நகாளய எப்கபகாதம ஜவறுத்த வந்தகான. அத ஒரு ஜதரு நகாய். அதன கதகாற்றமும 
அவனுக்குப் பயிடக்கவயிலளலை. அத எலலைகா இடத்தயிலும ஜசனறு கண்டளதயும உண்டு வருவளதக் 
கண்டகால அவனுக்கு மயிகவம அருஜவறுப்பகாக இருக்கயிறத. அதனகால அளத வதீட்டல கசர்க்க 
அவனுக்கு வயிருப்பம இலளலை. அளத தரத்தவதயிகலைகய குறயியகாக இருந்தகான. ஆனகால அந்த 
நகாய்க்கககா அவன மதீத ஒரு தனயிப்பகாசம. அவளனக் கண்டகால வகாளலை சுருட்டக் ஜககாண்டு ஓட 
வரும. அவளனச் சுற்றயிச்சுற்றயி வரும. அவன பளளையி வளர உடன வரும. இப்பட அவன மதீத 
மயிகவம அனபடன இருந்தத. ஒரு நகாள அவன ஒரு குளைக்களரக்குச் ஜசனறு வயிளளையகாடக் 
ஜககாண்டருந்தகான. அங்கும அத அவளனப் பகார்த்தக் ஜககாண்டு அமர்ந்தயிருந்தத. அவன வழக்கம 
கபகால அளத வயிரட்ட அடத்தக் ஜககாண்டருந்தகான. அத கபகாககாமல அங்கககய இருந்தத. அவன 
அளத வயிரட்டுவதற்ககாக கலளலைத் கதட கபகாகும கபகாத ககால இடறயி குளைத்தயில வயிழுந்த வயிடுகயிறகான. 
அவனுக்கு நதீச்சல ஜதரயியகாத. அப்கபகாத அவன மூழுகுவளதப் பகார்த்தக் ஜககாண்டருந்த நகாய், 
குளலைத்தக் ஜககாண்டு ஓட அருகயில இருந்தவர்களளை எப்படகயகா அளழத்த வந்தவயிட்டத. 
அவர்களும இறங்கயி அவளன ககாப்பகாற்றயிவயிடுகயிறகார்கள. அவனுக்கு அந்த நகாயயின நட்ப 
அப்கபகாததகான பரயிந்தத. அதயிலையிருந்த அவன அந்த நகாளய தன வதீட்டல ளவத்த 
வளைர்த்தக்ஜககாண்டகான. 

இந்த களதயயில வருவத கபகால மயிருகங்களும கூட நமக்கு உதவபளவயகாகத்தகான இருக்கயினறன. 
நகாம அளவகளையிடம கனயிவகாக நடந்தஜககாளளும பட்சத்தயில அளவகள நமக்கு உதவ எனறுகம 
ஆயத்தமகாக இருக்கயினறன. மனயிதர்களையிடமும நகாம நடந்தஜககாளளும பகாங்ளக ளவத்த அவர்கள 
நமமயிடம கதளவப்படும கபகாத நமக்கு உதவ முனவருகயிறகார்கள.

எனக்குத் ஜதரயிந்த ஒரு நண்பர் அவருளடய அனுபவத்ளத எனனயிடம ஜசகானனகார். அவர் 
வதீட்டருகயில ஒருவர் இருந்தயிருக்கயிறகார். அவரயிடம என நண்பர் நனறகாக பழகயியதயிலளலை. பகார்த்தம 
பகார்க்ககாமல கபகாகும பழக்கமதகான இருந்தயிருக்கயிறத. என நண்பர் ஒரு முளற ஜவளையிநகாடு 
ஜசனறயிருக்கயிறகார். அங்கு என நண்பரயின ஜபட்ட ஜதகாளலைந்தவயிட்டத. அதயில இவருக்குத் 



கதளவயகான சயிலை அத்தயியகாவசயியப் ஜபகாருட்கள இருந்தயிருக்கயினறன. என நண்பர் அங்கககய 
அமர்ந்த யகாரயிடம உதவயிக் ககட்கலைகாம எனறு ககாத்தயிருக்கயிறகார். அப்கபகாத அங்கு அவர் 
வதீட்டருகயில இருந்தவர் வந்தயிருக்கயிறகார். உடகன என நண்பரயிடம வந்த எனன பயிரச்ளன எனறு 
ககட்டு உடகன கதளவயகானளத ஜசய்த ஜககாடுத்த அவருடகனகய தங்கவம ளவத்தயிருக்கயிறகார். என
நண்பர் அந்த நபரயிடம சரயியகாக பழககாமல கூட தமயிழ்நகாட்டலையிருந்த தன வதீட்டருகயில இருக்கும 
ஒருவர் வந்தயிருக்கயிறகார் எனற எண்ணத்தயில அவர் உதவயியயிருக்கயிறகார். அவரயிடம சரயியகாக பழககாமல 
வயிட்டத எத்தளன ஜபரயிய தவறு எனறு உணர முடந்தத எனறகார்.

நகான இதயிலையிருந்த பரயிந்தஜககாளவத எனனஜவனறகால.... மனயிதர்கள அளனவரும ஒகர மகாதயிரயியகான 
மனநயிளலையயில இருப்பதயிலளலை. ககாலைத்தக்கு ககாலைம வருடத்தக்கு வருடம அத மகாறயிக்ஜககாண்கட 
இருக்கயிறத. அவர்களையின அணுகுமுளறகள மற்றும ATTITUDE களையில மகாற்றம ஏற்படுகயிறத.

சயிலை ஆண்டுகளுக்கு முனப ஒரு சயிறு நயிகழ்ச்சயியயில மதளரளய கசர்ந்த ஒரு மயிகப் ஜபரயிய கலலூரயி 
நயிறுவனங்களையின குழுமத் தளலைவர் ஒருவரயின அறயிமுகம கயிளடத்தத. எனளன பற்றயியும நகான ஜசய்த
வந்த பணயிகள பற்றயியும ஓரளைவ அவர் ஜதரயிந்தஜககாளளும சந்தர்ப்பம என மூலைமும நயிகழ்ச்சயிக்கு 
வந்த மற்றவர்கள எனளன பற்றயி கபசயியதன மூலைமும அவருக்கு கயிளடத்தத.

இளதயடுத்த அவருளடய கலவயி நயிறுவனங்களையின தனனமபயிக்ளக நயிகழ்ச்சயிகள நடத்த 
அளசனஜமனட்ளட எதயிர்பகார்த்த ககாத்தயிருந்கதன. ஓரளைவ அளனத்தம கபசயி முடத்த நயிளலையயில 
எனக்கு நயிகழ்ச்சயிக்ககான ஆர்டர் மட்டும வருவதகாக ஜதரயியவயிலளலை. ஏகதகா ஓர் இழுளவ ஏற்பட்டு 
அத தடங்கலைகாகயிக்ஜககாண்கட ஜசனறத. ஆவலுடன ககாத்தயிருந்த எனக்கு ஒரு கட்டத்தயில சலையிப்ப 
ஏற்பட்டுவயிட்டத. இவகரகாட நட்கப கவண்டகாம எனறு நயிளனத்த ஒதங்கயிவயிட்கடன. அவருளடய 
ஜதகாடர்ப எண்களளையும எனத அளலைஜபசயியயிலையிருந்த நதீக்கயிவயிட்கடன.

இத நடந்த நகானளகந்த வருடங்கள கழயித்த ஜசனற ஆண்டு... அவரயிடம இருந்த அளழப்ப 
வருகயிறத. ஆனகால எனக்கு யகார் எனறு ஜதரயியவயிலளலை. ககாரணம அவரத எண்ளணத் தகான எனத 
அளலைகபசயியயிலையிருந்த நதீக்கயிவயிட்கடகன... யகார் எனறு ஜதரயியகாததகால மயிகவம பகார்மலைகாக கபசயியதயில 
அவர் மயிகப் ஜபரும ஏமகாற்றத்தயிற்கு உளளைகானகார். ஏஜனனயில எனக்கு ஜதரயிந்தவர்களையிடம நகான 
அளலைகபசயி உளரயகாடளலை தவக்கும வயிதகம தனயி.அந்த வழக்கமகான உற்சகாகம இனறயி மயிகவம 
சகாதகாரணமகாக, "YES ILANGO HERE. WHO IS THIS?" எனறு நகான உளரயகாடளலை தவக்க, 
அவருக்கககா மயிகப் ஜபரயிய ஏமகாற்றம.

"எனன சகார்... என நமபர் உங்ககயிட்கட இலளலையகா? எனளன மறந்தட்டீங்க கபகாலை?" எனறு 
ககட்கயிறகார்.

ஜதகாடர்ந்த கபசுளகயயில அவர்  கூறயியத எனனஜவனறகால அவர் மயிகப் ஜபரயிய கலலூரயி குழுமம 
ஒனளற பதயிதகாக தவக்கயியயிருப்பதகாகவம அங்குளளை மகாணவர்களுக்கு தனனமபயிக்ளக மற்றும 
கமகாடகவஷன வகுப்பகள கதளவப்படுவதகாகவம அதற்கு எனக்கு மயிகப் ஜபரயிய அளசனஜமண்ட் 
ஒனளற தருவதற்கு தற்கபகாத ஜதகாடர்பஜககாண்டருப்பதகாகவம கூறயினகார்.

இந்த தனனமபயிக்ளக வகுப்பகளுக்ககாக கபகார்ட் மதீட்டங்கயில மயிகப் ஜபரயிய
பயிரபலைங்கள ஜபயர்கள எலலைகாம பரயிசதீலையிக்கப்பட்டகபகாத அதயில எனத ஜபயர் 
பரயிந்தளரக்கப்பட்டருக்கயிறத எனறு ஜதரயிந்தஜககாண்கடன.

மயிக்க மகயிழ்ச்சயியுடன அந்த அளசஜமண்ளட ஒப்பக்ஜககாண்டு ஜவற்றயிகரமகாக முடத்தவயிட்டு 
வந்கதன. நகான ககட்ட கட்டணத்ளத தந்தகதகாடு மட்டுமலலைகாமல அதற்கு கமலும சயிலைவற்ளற 
ஜசய்தகார்கள. மயிகப் ஜபரயிய பரயிசு ஒனளற தந்தகார்கள. வயிமகானக் கட்டணம உட்பட அளனத்ளதயும 



தந்தகார்கள.

இந்த சமபவத்தயிலையிருந்த ஒரு வயிஷயத்ளத கற்றுஜககாண்கடன... உணர்ச்சயிகளுக்கு ஒரு கபகாதம 
அடபணயியக்கூடகாத எனபத தகான அத.

உதகாரணத்தயிற்கு : ஒருவர் நமக்கு ஒரு உதவயி ஜசய்யவயிலளலை எனறகால நமக்கு ஏற்படும கககாபம 
மற்றும ஏமகாற்றம. எதற்கும எப்கபகாதம உணர்ச்சயிவசப்படக்கூடகாத. யகார் கவண்டுமகானகாலும 
எப்கபகாத கவண்டுமகானகாலும தயிருமப வருவகார்கள. நமக்கு உதவவகார்கள. எனகவ ஒரு குளைம 
கபகானகறகா குட்ளட கபகானகறகா நகாம கதங்கயிவயிடக்கூடகாத.

எலகலைகாரயிடமும நட்பகாக இருப்பத எனபத ஒரு வளகயகான நலஜலைண்ணத்ளத நமமதீத 
ஏற்படுத்தகயிறத எனபத உண்ளம. நமமுளடய கருத்தகளளை மற்றவர்கள மதீத தயிணயிக்ககாமல 
அவர்கள மதீதகான வயிமர்சனத்ளத கூறகாமல இருக்ககவண்டயயிருப்பதம இதயில முக்கயியம. கமலும 
நட்ப எனபத இங்கு ஒரு பரயிச்சயம மட்டுகம. இப்பட பரயிச்சயத்தடன ஜதகாடர்பயில 
இருப்பளதத்தகான பலைரும இங்கு வயிருமபகயிறகார்கள. யகார் மதீதம எந்த ஆற்றகாளமயும கககாபமும 
ஜககாண்டருப்பதகால எந்த லைகாபமும யகாரும அளடயப்கபகாவதயிலளலை.

அததீத நட்ப பகாரகாட்டுபவர்களையிடம நமமகால சயிலை சமயங்களையில உதவயி கூட ககட்க முடயகாத. ஆனகால 
இப்பட ஜதகாடர்பயில இருப்பவர்களையிடம நகாம நமமுளடய கதளவகள பற்றயி ஜவளையிப்பளடயகாக 
கபசமுடயும. அதகாவத நகாம நமளமயும தூரப்படுத்தயிக் ஜககாளளைகாமல அவர்களளையும 
ஜநருங்கவயிடகாமல ளவத்தயிருக்கும ஓர் வளரயளறதகான இங்கு நட்பகாகயிறத.

இலைங்ளக தமயிழர் ஒருவருக்கு நடந்த ஒரு சமபவம பகாருங்கள. அங்கு கபகார் உச்சகட்டத்தயில 
இருந்த கபகாத அங்கயிருந்த தப்பயித்த வரகவண்டயயிருக்கயிறத. அவருக்கு உதவ யகார் இருப்பகார்கள 
எனகற ஜதரயியகாத நயிளலை. அவர் எப்கபகாதம இந்த கபகாரகால தனக்கு பகாதயிப்ப வரும எனறு 
எதயிர்பகார்க்ககவ இலளலை. அந்த நயிளலையயில தனத உறவகள உடளமகள எலலைகாவற்ளறயும பயிரயிந்த 
வந்தயிருக்கயிறகார். ஒரு படகு ஒனறயில தப்பயித்த ஜவளையிநகாடு ஜசனறு வயிடலைகாம எனற நமபயிக்ளக 
மட்டுகம அவருக்கு இருப்பத. அவரயிடம எந்த சட்டப் பூர்வமகான ஆவணங்களும இலளலை. 
எப்படயும உயயிர் பயிளழப்பத மட்டுகம ஒகர குறயிக்கககாள எனற நயிளலையயில அவர் அந்த படகயில 
ஏறயிவயிட்டகார். அங்கு அவருக்கு யகாருகம பரயிச்சயம ஆககாதவர்கள. எலகலைகாருகம இவளரப் 
கபகாலைகவ ஜபரயிய இழப்ளப சந்தயித்தயிருக்கயிறகார்கள. அத மட்டுகம அவர்களளை ஒனறயிளணத்த 
இருக்கயிறத. அவர்கள ஜசலலும படகயில அளைவக்கு அதயிகமகான கபர் பயணம 
ஜசய்யகவண்டயயிருக்கயிறத. அத கடலையில எப்கபகாத கவண்டுமகானகாலும கவயிழ்ந்தவயிடுகமகா எனற 
அச்சமும இருக்கயிறத. அப்கபகாத அவருடன வந்த ஒருவருக்கு வயயிற்று வலையி ஏற்பட்டருக்கயிறத. 
அவர் வலையியகால தடக்கயிறகார். அவளரக் ககாப்பகாற்ற யகாரகாலும முடயகாத எனற நயிளலை. இவரும 
அவரயிடம ஜசனறு அவர் அருகயில அமர்ந்த அவரயிடம ஆதரவகாக ஓரயிரு வகார்த்ளதகள 
ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகார். அந்த வலையியகால தடத்த நபர் இவரயிடம தன தனபங்களளை எலலைகாம ஜசகாலலையி 
அழுதயிருக்கயிறகார். உயயிகரகாடருந்தகால இந்த நட்ப வகார்த்ளதகளுக்ககாவத தகான ஏதகாவத தயிருப்பயித் 
தரகவண்டும எனறு அந்த நபர் கூறுகயிறகார். இவர் அவளரத் தூக்கயி அமர ளவத்தவயிட்டு தண்ணதீர் 
ஜககாண்டு வந்த தந்தயிருக்கயிறகார். அதன பயிறகு பலை ஆண்டுகள அந்த நபளர இவர் சந்தயிக்ககவ 
இலளலை. பலை நகாடுகளையில சுற்றயித் தயிரயிந்தயிருக்கயிறகார். ஒரு முளற ஒரு வயிமகான நயிளலையத்தயில அவளர 
சந்தயித்தயிருக்கயிறகார். அவர் இவளர மறக்ககாமல வந்த கபசயி தன இடத்தயிற்கு இவளர வரவளழத்த 
இவருக்கு கவளலை தந்த இவளர உடன தங்கவம ளவத்தயிருக்கயிறகார். 

எப்பட இருக்கயிறத பகாருங்கள. ஒரு தக்கமகான ககாலைத்தயில சற்று ஆறுதலைகாக இருந்த ஒருவளர 
வகாழ்நகாள முழுக்கவம மறக்க முடயகாமல இருக்கும அனுபவமும சயிலைருக்கு இருக்கயிறத. 
ஒருவருளடய உணர்வகள எப்கபகாத ஒருவருக்கு சகார்பகாகவம எதயிரகாகவம மகாறும எனபளத 



கணயித்தக் கூற முடயகாத நயிளலைளமதகான இப்கபகாத இருக்கயிறத. அதனகால எப்கபகாதம ஒரு நனளம 
கருதயி ஜசயலைகாற்றுவத எனபளத கநகாக்கமகாக ளவத்தக் ஜககாண்டகால எப்கபகாதகம நமக்கு 
சகாதகமகான அமசங்கள நடக்கும எனபதயில சந்கதகம இலளலை. 

நகாம நமக்கு உதவபவர்கள பற்றயி மட்டுகம கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருக்ககாமல நகாம பயிறருக்கு உதவம 
கணங்களளையும எதயிர்பகார்த்தக் ஜககாண்கட இருக்ககவண்டும. அப்கபகாததகான இந்த இருவழயிப் 
பகாளதயகானத சதீரகாக இயங்கும.

எனக்கு ஒருவர் ஒவ்ஜவகாரு வகாரமும வந்த என அலுவலைகத்ளத தூய்ளமப்படுத்தயிக் ஜககாடுப்பகார். 
எந்த ஜபகாருளளையும எடுத்த இடத்தயிலையிருந்த மகாற்ற மகாட்டகார். எங்கக எந்த ஜபகாருளளை எடுத்தகாகரகா 
அளத அங்கக சரயியகாக ளவத்தவயிடுவகார். எனக்கு அததகான முக்கயியம. என ஜபகாருளகள கவறு 
இடம மகாறயிவயிட்டகால நகான எடுப்பத சயிரமம ஆகயிவயிடும. அளத அவர் பரயிந்த தனத கவளலைளய 
ஜசய்வகார். வதீணகாகப் கபசமகாட்டகார். அந்த கவளலை முடத்தவயிட்டு அதற்ககான பணத்ளத வகாங்கயிக் 
ஜககாண்டு ஜசனறுவயிடுவகார். அதயிகம ககட்கமகாட்டகார். எந்த குளறயும ஜசகாலலைமகாட்டகார். நகானும 
அவரயிடம எதவம அதயிகம கபசயியதயிலளலை. அவர் ஒரு வகாரம வரவயிலளலை. எனக்கு அவர் வரகாமல 
கபகானத ஏமகாற்றமகாக இருந்தத. அடுத்த வகாரம வருவகார் எனறு நயிளனத்தக் ஜககாண்கடன. 
அடுத்தவகாரமும வரவயிலளலை. அலுவலைகமும தூய்ளமப்படுத்தப்பட கவண்டயயிருந்தத. அவர் ஏன 
வரவயிலளலை எனறு வயிசகாரயித்த கபகாத அவருக்கு உடலநலைமயிலளலை எனறு ஜதரயிய வந்தத. என 
இடத்தயிற்கு வரும கபகாத தன உடல நலைம பற்றயி அவர் ஒரு முளற கூட ஜசகானனதயிலளலை. இப்கபகாத 
அவர் மருத்தவமளனயயில இருக்கயிறகார் எனறு ஜதரயியவந்த அங்கு ஜசனறு அவளரப் கபகாய்ப் 
பகார்த்கதன. அவருக்கு கண்ணதீர் வந்தவயிட்டத. அவருக்கு எனனகாலைகான உதவயிகள ஜசய்கதன. 
அவர் உடலநலைம கதறயி மதீண்டும வழக்கம கபகால அலுவலைகம வந்த தனத பணயிளயத் ஜதகாடர்கயிறகார்.

உண்ளமயகான நட்ப எனபத இதயிலையிருந்த முற்றயிலும கவறுபட்டத. ஜககாடுக்கல வகாங்கல கபகால 
இருக்கும நட்ப எனபத கவறு. ஒரு கதளவ கருதயிய நட்ப எனபத கவறு. நமக்கும பயிறருக்கும அந்த
கதளவயகால ஒரு லைகாபம இருக்கும கபகாத இந்த நட்ப எனபத ஒரு வர்த்தக உறவகாக மகாறுகயிறத. 
இத கபகானற நட்பகள நமக்கு ஜபரும நனளம பரயிபளவயகாககவ இருக்கயினறன. வர்த்தக உறவகள 
நமத ஜதகாழயில சகார்ந்த அனுபவங்களளை ஜபருக்குபளவகளைகாக இருக்கும. இந்த உறவகளளை நகாம 
ஜதகாடர்வததகான இப்கபகாளதய கதளவயகாக இருக்கயிறத.

இந்த உறவகள எலலைகாகம ஒரு கண்ணகாட ஜபகாருள கபகால கபணப்படகவண்டயளவ. எப்கபகாதகம
உளடயக் ககாத்தயிருக்கும தனளம ஜககாண்டளவ. இதனகால ஓர் எச்சரயிக்ளகயுடன 
ளவத்தயிருக்ககவண்டயளவயகாக இளவ இருக்கயினறன. நகாம அவர்களளை எப்பட நடத்தகயிகறகாம 
எனபளதப் பற்றயிய கவனத்ளத இந்த நட்பகள எப்கபகாதகம ளவத்தயிருக்கும. அதனகால இந்த 
வளகயகான ஜதகாடர்பகளளை சமநயிளலையயில ளவத்தயிருக்ககவண்டயயிருக்கும.

நட்ப பற்றயி என நண்பர் ஜசகானன ஒரு வயிஷயத்ளத இங்கு ஜசகாலலைலைகாம. அவருக்கு தன ஜசகாந்த 
கயிரகாமத்தயில நயிலைம இருக்கயிறத. அளத ஒரு முதயியவர் வயிவசகாயம ஜசய்த பகார்த்த வருகயிறகார். அவர் 
தனயியகாகத்தகான இருக்கயிறகார். ஒரு நகாள பயங்கரமகான மளழ ஜககாட்டக் ஜககாண்டருக்கயிறத. அந்த 
முதயியவர் ஒரு குடளசயயில இருக்கயிறகார். அவரயிடம ஒரு வயிளைக்கு மட்டுகம இருக்கயிறத. அந்த 
இரவயில குடளச ஒழுகத் ஜதகாடங்கயியயிருக்கயிறத. அவர் தூங்க முடயகாமல எழுந்தவயிட்டகார். அந்த 
வயிளைக்ளக எடுத்த அருகயில ளவத்தக் ஜககாண்டு அமர்ந்தயிருகயிகறகார். மளழ பயங்கரமகாக ஜபய்வதகால 
எங்கும ஜவளையியயில கபகாக முடயகாத நயிளலை. கமலும தளணக்கு யகாளரயும அளழக்கவம முடயகாமல 
இருக்கயிறகார். தூங்கவம முடயகாமல இருந்ததகால ஜககாஞ்சம பயந்த அப்படகய அமர்ந்தயிருக்கயிறகார். 
அப்கபகாத ஒரு வயிளைக்குப் பூச்சயி வந்தயிருக்கயிறத. அந்த வயிளைக்ளக சுற்றயிச் சுற்றயி வந்தயிருக்கயிறத. அந்த 
இரவ முழுவதம அந்த பூச்சயிளய கவனயிப்பதயிகலைகய அவருக்கு கழயிந்தயிருக்கயிறத. அந்த 
முதயியவருக்கு அந்த கநரத்தயில உற்ற தளண கபகால இருந்தத அந்த பூச்சயிதகான. மற்ற சமயங்களையில 



அந்த பூச்சயியயின ரதீங்கரயிப்ப அவஸ்ளதயகாக இருந்தயிருக்கும. ஆனகால அந்த கநரத்தயில அந்த 
முதயியவருக்கு அந்த ரதீங்கரயிப்ப நயினறகால அவஸ்ளதயகாக இருந்ததகாம. 

தனயிளமளயப் கபகாக்க எந்த கநரத்தயிலும எந்த ஓர் உயயிரும தளணயகாக இருக்கயிறத எனபளதத் தகான
அந்த நண்பர் ஜசகானன இந்த களத எனக்கு உணர்த்தயியத. நமமுளடய ஒரு கதளவக்ககாக சயிலைளர 
நகாம பறக்கணயித்தயிருக்கலைகாம. ஆனகால ஒரு தருணத்தயில நகாம நயிளனக்ககாமகலைகய சயிலைருளடய தயவ 
நமக்குக் கயிளடக்கும வகாய்ப்பம இருக்கயிறத.

நகாம தனயிளம எனறு கருதவத நமத ஜசகாந்த உணர்வயின தளைத்தயில மட்டுகம. நமமுளடய ஜதகாழயில, 
வணயிகம, வர்த்தகம சகார்ந்த நயிளலையயில நமத தனயிளமளய நகாம முனனயிறுத்தவத இலளலை. ஒரு 
கூட்டன அவசயியம நமக்கு எப்கபகாதம இருக்கயிறத. அந்த கநரத்தயில நகாம இணக்கமகான உறவயில 
இருப்பளத எலகலைகாருகம எதயிர்பகார்க்கயிறகார்கள.

நட்பயின ஆழம இப்கபகாத எந்த பரயிமகாணத்தயில இருக்கயிறத எனபத வயிவகாதத்தயிற்குரயியத. ஏஜனனயில 
எந்த நட்பம ஒரு வளகயகான ஜதகாழயில ரதீதயியகான உறவகாக இருப்பத தவயிர்க்க முடயகாததகாகயிவயிட்டத. 
அதனகால ஜதகாழயில முளறயகான நட்பகாக மட்டுகம இருப்பதயிலதகான எலகலைகாருகம தயிருப்தயி 
அளடகயிறகார்கள. மற்றபட ஒரு ஆழமகான நட்பகாக ஒருவரயிடம இருப்பத பற்றயியும அளத 
ஜதகாடர்வத பற்றயியும ஒரு வளகயகான ஜநருக்கடளய எலகலைகாருகம உணர்கயிறகார்கள கபகாலைத்தகான 
ஜதரயிகயிறத.

ஜதகாழயில ரதீதயியகான உறவகாக இருக்கும கபகாத அத ஜதகாடர்ந்தகாலும ஜதகாடரவயிலளலை எனறகாலும 
ஜபரயிய பகாதயிப்ப இருக்ககாத. கமலும ஜதகாழயில முளறயகான உறவகள ஜககாண்டருக்கும எதயிர்பகார்ப்ளப 
நயிளறவ ஜசய்வத மட்டுகம முக்கயியமகாக இருக்கும. உணர்வ ரதீதயியகான எதயிர்பகார்ப்ளப நயிளறவ 
ஜசய்வத மன உளளைச்சளலை அதயிகம ஏற்படுத்தம. கமலும ஜதகாழயில ரதீதயியகான உறவயிலும மன 
உளளைச்சல வரலைகாம. அத ஜபகாருளைகாதகார லைகாபம அலலைத நஷடம கருதயி வருவதகாக மட்டுகம 
மகாறும. 

ஆனகால நமக்ஜகனறு ஒரு தனயிப்பட்ட நபர் நட்பகாக இருக்கும கபகாத நமளமப் பற்றயிய 
வயிமர்சனங்கள நமளமப் பற்றயிய குளறகளளை அறயிந்தஜககாளவதற்கும வசதயியகாக இருக்கும. கமலும 
நகாம நமளம சமூகத்தயில முனனயிறுத்தக் ஜககாளவதற்கும நமத இகமளஜெ வளைப்படுத்தயிக் 
ஜககாளவதற்கும அத பயனபடும எனபதயில சந்கதகமயிலளலை. 

ஜதகாழயிலசகார்ந்த உறவகள மூலைம லைகாபமும நஷடமும ஜபறலைகாம. ஆனகால அந்த உறவகளையின 
அவசயியம எனபத உடனடயகாக உணரப்படகாமல இருக்கலைகாம. எந்த நயிளலையயில அந்த வளகயகான 
உறவகள நமமுன வந்த நயிற்கும எனபளத நகாம எதயிர்பகார்க்க முடயகாத. ஆனகால அப்படப்பட்ட 
நபர்களளை எப்கபகாதம நயிளனவயில ளவத்தயிருப்பததகான முக்கயியம. 

நகாமும மகாறயிக் ஜககாண்கடதகான இருக்கயிகறகாம. நமக்குள பலை அனுபவங்கள வந்த கபகாவதகால 
எலகலைகாளரயும ஒகர நயிளலையயில எப்கபகாதம பகார்ப்பதயிலளலை. அதனகால அந்த அணுகுமுளறயகானத 
மகாறும எனற ஓர் எண்ணம எப்கபகாதம இருந்தகால கபகாதம. நகாம மற்றவர்களளைப் பகார்ப்பதம 
நமக்குள மகாறும. அதற்ககான அவசயியம எனன எனபத பற்றயிய சயிந்தளன வளைரும.

மனயிதர்களையின ATTITUDE எனபத மகாறயிக்ஜககாண்கட இருக்கும ஒனறு.  WE CANNOT STEP 
INTO THE SAME RIVER TWICE எனறு ஆங்கயிலைத்தயில ஜசகாலவகார்கள. அத கபகாலை  மனயித 
மனம ஆறு கபகாலை மகாறயிக்ஜககாண்கட இருக்கும. அதகாவத ஓடக்ஜககாண்கட இருக்கும.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
உணர்ச்சயிகளுக்கு ஒரு கபகாதம அடபணயியகாததீர்கள. யகார் கவண்டுமகானகாலும எப்கபகாத
கவண்டுமகானகாலும தயிருமப வருவகார்கள. நமக்கு உதவவகார்கள.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chapter 13
PLEASANT SURPRISE OR UNEXPECTED SHOCK?

மணயி ஓளச முனகன!



நண்பர்களைகாக இருந்தகாலும சரயி ஜநருங்கயிய உறவயினர்களைகாக இருந்தகாலும சரயி.... அவர்களளைச் 
சந்தயிக்க ஜசலலும முன அவர்களையிடம ஜதரயிவயித்தவயிட்டு அவர்களைத அனுமதயி ஜபற்ற பயிறகக 
சந்தயிக்கச் ஜசலலைகவண்டும எனபத பலைருக்குத் ஜதரயிவதயிலளலை. 

ஜநலளலை கண்ணன அவர்கள என ஜநருங்கயிய நண்பர்களையில ஒருவர். எவரும எப்கபகாத 
கவண்டுமகானகாலும ஜசனறு சுலைபமகாக சந்தயிக்க கூடய அளைவயிற்கு எளையிளமயகாக இருப்பவர் அவர். 

ஒரு முளற தனக்கு கநர்ந்த அனுபவம பற்றயி அவர் ஒரு கபசயியயிருந்தளத நகான ஒரு சயிடயயில 
பகார்த்கதன. 

அவர் ஒரு நகாள ககாளலை தனத படுக்ளகயளறயயில தூங்கயிக்ஜககாண்டருக்குமகபகாத அவளர சந்தயிக்க 
ஜசனற சயிலைர், அவரத படுக்ளகக்கக ஜசனறு "எனனனகண... தூங்கயிக்கயிட்டு இருக்கதீங்களைகா?" 
எனறகார்களைகாம.

படுக்ளகயளறயயில ககாளலையயில தூங்கயிக்ஜககாண்டருக்ககாமல எனன ஜசய்வகார்களைகாம? பகாவம இவர் 
முந்ளதய நகாள இரவ தகான நயிகழ்ச்சயி ஒனறயில பங்ககற்று கபசயிவயிட்டு மயிகவம தகாமதகாமகாக வதீடு வந்த 
கசர்ந்த நளளையிரவக்கு பயினனர் தகான தூங்ககவ ஜசனறகாரகாம. நலலை உறக்கத்தயில தயிடீஜரன 
எழுப்பயினகால அவருக்கு எப்பட இருக்கும?

நண்பர்கள மதீத உரயிளம எடுத்தக்ஜககாளவத தவறு அலலை. ஆனகால நகாம எடுத்தஜககாளளைகூடய 
உரயிளம அவர்களளை எரயிச்சலுற ஜசய்யக்கூடகாத. 

பலைர் பயிறரத கநரத்ளத பற்றயி கவளலைப்படுவதயிலளலை. அதவம ஜநருக்கமகானவர்களைகாக 
இருந்தவயிட்டகால சயிலைர் அத பற்றயி கவளலைப்படுவகத இலளலை.  

ஒருவளர முதலமுளற பகார்க்க ஜசலலுமகபகாத - அத நண்பர்களைகாக இருந்தகாலும சரயி... அலலைத 
ஜதகாழயில நயிமயித்தம அலுவல நயிமயித்தம அலலைத மரயியகாளத நயிமயித்தம எவளர சந்தயிப்பதகாக இருந்தகாலும
முதல முளற அவர்களளை பகார்க்க ஜசலலுமகபகாத... அவர்களையிடம கபசயி அப்பகாயயிண்ட்ஜமண்ட் 
ஜபற்று ஜககாண்டு தகான ஜசலகயிறகார்கள. 

ஜதரயிந்தவர்கள அறயிமுகமகானவர்கள எனறு வருமகபகாத இவர்களைகாககவ ஒரு சயிலை முடவக்கு 
வந்தவயிடுகயிறகார்கள. ஞகாயயிற்றுக்கயிழளம எனறகால அவர்கள ஃப்ரதீயகாக இருப்பகார்கள. சனயிக்கயிழளம 
எனறகால மதயியத்தக்கு கமலஃப்ரதீயகாகஇருப்பகார்கள... இப்பட இவர்களைகாககவ மற்றவர்களையின 
கநரத்ளத பற்றயி ஒரு முடவக்கு வந்தவயிடுகயிறகார்கள. 

நண்பன எனறகால கூட முனகூட்டகய தகவல ஜசகாலலையிவயிட்டு தகான ஜசலலைகவண்டுமகா? அப்பட 
எனறகால நட்ப எனற ஒனறயிற்கு எனன அர்த்தம? எனறு சயிலைர் கருதக்கூடும.

"அப்பட அலலை. நகாம ஒருவரயின இலலைத்தயிற்கு ஜசலகயிகறகாம எனறகால அவர் நமளம வரகவற்று 
உபசரயிப்பதற்கு தயகாரகாக இருக்கயிறகாரகா குளறந்த பட்சம மனரதீதயியயிலைகாவத தயகாரகாக இருக்கயிறகாரகா? 
எனறு நயிளனத்த பகார்ப்பத அவசயியம. ஆனகால பலைர் அத பற்றயி கவளலைப்படுவதகாகத் 
ஜதரயியவயிலளலை. இங்கும மனம, உணர்வகள முதலையியவற்ளற பற்றயி எவரும ஜபரயிதகாக 
கவளலைப்படுவதகாகத் ஜதரயியவயிலளலை. 

நகாம ஒருவளர சந்தயிக்கச் ஜசலகயிகறகாம எனறகால அவருக்கு பலை வயித சூழ்நயிளலைகள இருக்கக்கூடும. 
நதீங்கள  ஜசனறகால உங்களுக்கு சகாப்பயிட டீ / ககாபயி / ஜநகாறுக்குத் ததீனயி எனறு ஏதகாவத 
ஜககாடுக்ககவண்டும. அளவ  வதீட்டல இருக்ககவண்டும. இத ஒரு பக்கம. மற்ஜறகாரு பக்கம அவரத



சூழலையில ஏதகாவத அஜசமௌகரயியம இருக்கும. அளத மளறக்க அவர் வயிருமபக்கூடும. அலலைத 
ஏகதனும முக்கயிய பணயியயில ஈடுபட்டருக்கக் கூடும. 

இத எளத பற்றயியும நகாம எண்ணகாமல தயிடுதயிப்ஜபனறு கபகாய் நயினறகால அவருக்கு மயிகப் ஜபரும 
சங்கடமகாக அத அளமயக்கூடும.

எனகவ நண்பனகாக இருந்தகாலும சரயி.... ஜநருங்கயிய நகாம உரயிளம எடுத்தக்ஜககாளளைக்கூடய 
உறவயினர்களைகாக இருந்தகாலும சரயி.... அவர்களளைச் சந்தயிக்க ஜசலலும முன, அவர்களையிடம 
அவர்களளைப் பகார்க்க வருவளதச் ஜசகாலலையிவயிட்கட ஜசலலைகவண்டும. 

இந்த பகாங்கு உறவகளளை கமலும கமலும வளைர்க்கக் கூடயத. 

இத ஜதகாடர்பகாக ஒரு களத கூட சமதீபத்தயில நகான படத்கதன. ஒருவர் தனத பக்கத்த 
வதீட்டலையிருக்கும ஒரு ஜபண் மதீத வயிருப்பம ஜககாண்டருக்கயிறகார். அவள மகாளலை கநரங்களையில தனத 
வதீட்டல ஜெனனலைருகயில அமர்ந்தயிருப்பளத பகார்த்தயிருக்கயிறகார். இவர் அவளளைப் பகார்த்த சயிரயிக்கும 
கபகாத அவளும சயிரயித்தயிருக்கயிறகாள. இவருக்கு அந்த ஜபண்ணயிடம தனனுளடய வயிருப்பத்ளதச் 
ஜசகாலலையிவயிட கவண்டும எனற ஆளச ஏற்படுகயிறத. அதற்ககாக இவரகாககவ ஒரு நகாள மகாளலைளயத் 
கதர்ந்ஜதடுத்த அனறு அவளுக்ககாக ஒரு பூங்ஜககாத்ளத வகாங்கயிக் ஜககாண்டு ஜசலகயிறகார். அவள 
அனறு ஜெனனல அருகயில அமரவயிலளலை. அதகவ இவருக்கு ஓர் அதயிர்ச்சயிளயத் தருகயிறத. 
அவளுளடய வதீட்டுக்குப் கபகாய் கதளவத் தட்டுகயிறகார். அவள வந்த தயிறக்கயிறகாள. இவளர 
வரகவற்கயிறகாள. அங்கு மற்ஜறகாருவர் அமர்ந்தயிருக்கயிறகார். இவளர அவள தனத அண்ளட 
வதீட்டுக்ககாரர் எனறு ஜசகாலலையி அறயிமுகப்படுத்தகயிறகாள. அங்கு அமர்ந்தயிருந்தவளர தனத 
வருங்ககாலைக் கணவர் எனறு ஜசகாலலையி அறயிமுகப்படுத்தகயிறகாள. இவருக்கு வந்த அதயிர்ச்சயியயில எதவம
கபசகாமல பூங்ஜககாத்ளத ஜககாடுத்தவயிட்டு வகாழ்த்தயிவயிட்டு வந்தவயிடுகயிறகார். அந்த ஜபண்ளணப் பற்றயி 
அறயியகாமல அவள சயிரயித்தகாள எனபதகால அவளுக்கும வயிருப்பம இருக்கலைகாம எனறு எண்ணயிக் 
ஜககாண்டு அவள நயிளனக்ககாத கநரத்தயில அவள வதீட்டுக்குச் ஜசனறு தன கநகாக்கத்ளதயும கூற 
முடயகாமல இக்கட்டல மகாட்டக் ஜககாண்டு வந்தளத எண்ணயி அவருக்கு ஜபரும அதயிர்ச்சயியகாக 
இருந்தத. 

இந்தக் களதயயில வருவத கபகாலை முன அனுமகானங்கள ககாரணமகாக ஒருவளரப் பற்றயி எளட 
கபகாடுவதம அவர்களையின கநரத்ளத தவறகாக கணயிப்பதம தகான இப்கபகாத ஜபரும கதகாலவயிகளுக்குக்
ககாரணமகாக இருந்தவயிடுகயிறத.

மற்றவர்களுளடய கநரத்ளத நகாம மதயிக்ககவண்டும. அகத கபகால நமத கநரத்ளத மதயிக்க 
மற்றவர்களுக்கும ஜதரயியகவண்டும. இளத களடபயிடக்ககாவயிட்டகால எலகலைகாருக்கும சயிரமம ஏற்படும.

என ஆசயிரயியர் பளளையியயில ஜசகானன களத கூட இங்கு நகான நயிளனவ கூற வயிருமபகயிகறன.

ஒரு ககாட்டல இருந்த நரயி ஒரு ஆட்ளட தந்தயிரமகாகப் பயிடத்த உண்ணகவண்டும எனறு 
ஆளசப்பட்டத. அதனகால நரயி அந்த ஆட்டுடன நட்ப பகாரகாட்டயத. தன குளகக்கு வரச் ஜசகாலலையி 
ஆட்ளட அளழத்தத. தன குளகக்கு ஜசனறு ஆட்டுக்குத் கதளவயகான உணளவ கசமயித்த ளவத்த 
பயின ஆடு வரகவண்டும எனறும அதற்கு ஒரு நகாள ஆகும எனறும நரயி கூறயியத. கமலும நரயி 
ஜசகானன கநரத்தயிற்கு முனப ஆடு வரக்கூடகாத எனறும அப்பட வந்தகால அதற்கு அதயிர்ச்சயிதகான 
ககாத்தயிருக்கும எனறும நரயி குறயிப்பயிட்ட கநரத்தயில வந்தகால அதற்கு பரயிசு கயிளடக்கும எனறும 
ஜசகாலலையிச் ஜசனறத. ஆட்டுக்கு அந்த பரயிசு எப்பட இருக்கும எனற கற்பளன வந்த அளத நரயிக்குத் 
ஜதரயியகாமல பகார்த்தவயிடகவண்டும எனற ஆவல வந்தத. கமலும ஆட்டுக்கு நரயி ஏன குறயிப்பயிட்ட 
கநரத்தயிற்கு முனபகாக வரக்கூடகாத எனறு ஜதரயிந்த ஜககாளளை கபரகார்வம ஏற்பட்டத. எப்படயும 
நரயிக்குத் ஜதரயியகாமல ஜசனறு மளறந்தயிருந்த அளதத் ஜதரயிந்த ஜககாளளைகவண்டும எனறு ஆடு 



நயிளனத்தத. அடுத்த நகாள நரயி ஜசகானன கநரத்தயிற்கு முனபகாக அங்கு ஜசனறத. இளத 
எதயிர்பகார்த்தயிருந்த நரயி, தன குளகக்கு அருகயில கபகாடருந்த குழயியயில ஆடு ககாலளவக்கட்டும எனறு 
பகார்த்தக் ஜககாண்டருந்தத. அப்படகய ஆடும அந்த குழயியயில வயிழுந்தத. முட்களையில வயிழுந்த ஆடு 
எழ முடயகாமல தவயித்தத. நரயி வந்தத. தகான ஜசகானன கநரத்தயிற்கு முனபகாக ஆடு வந்ததகால ஜபரயிய 
அதயிர்ச்சயியயில அத ஆழ்ந்தவயிட்டத எனறு கூறயிவயிட்டு அளதப் பயிடத்தச் ஜசனறத. 

இப்பட ஒரு கநரத்ளதக் களடப்பயிடக்க கவண்டயதன முக்கயியத்தவம எந்த அளைவ அவசயியம 
எனபளத பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.

நண்பர் எனபதகாகலைகய ஒருவர் மதீத உரயிளம எடுப்பத எனபத அவருளடய தனயிப்பட்ட 
வகாழ்க்ளகயயில தளலையயிடுவதற்கு சமமகாக ஆகயிவயிடும எனபளத பலைர் உணர்வதயிலளலை. கமலும அளத
எடுத்தச் ஜசகானனகால அவமகானம அளடந்தத கபகால நயிளனக்கயிறகார்கள. உறவகளையில கூட 
ஜநருங்கயிய உறவகாக இருந்தகால கூட அவருக்கு எனறு தனயிப்பட்ட ஒரு சயிந்தளன, எண்ணம, 
கருத்த, எலலைகாம இருக்கும எனபளத மதயிக்ககவண்டும. யகாரகாக இருந்தகாலும மன ரதீதயியகாக 
ஜபகாருத்தமகான அவககாசம ஜககாடுக்ககவண்டும. ஒருவர் எவ்வளைவ ஜநருக்கமகானவரகாக இருந்தகாலும
அவர் மதீத உரயிளம எடுப்பத அவருக்கு ஜதகாலளலை ஜககாடுப்பதகாககவ மகாறும.

ஒரு கூட்டத்தயில நகான ககட்ட களத இத. ஒரு தறவயி தனனுளடய கவளலைகளளைத் தகாகன 
ஜசய்யகவண்டும எனறு நயிளனப்பவர். அவருக்கு ஒரு சயிஷயன. மற்ற எலலைகா சயிஷயர்களளை வயிட 
இவன மதீத தறவயிக்கு நலஜலைண்ணம ஏற்படும கவண்டும எனற எண்ணத்தயில மற்ற சயிஷயர்களுக்குக்
ஜககாடுக்கப்படும கவளலைகளளை இவகன முடத்தவயிட்டு வந்த தறவயியயிடம நயிற்பகான. இவன மதீத 
தறவயிக்கு நலஜலைண்ணம ஏற்பட்டுவயிட்டதகாகக் கருதயிக் ஜககாண்டு தறவயி தூங்கும கபகாதம மற்ற 
கவளலைகளையில இருக்கும கபகாதம இவன தனனுளடய இருப்ளப அதயிகம ககாட்டக் ஜககாளவகான. 
தறவயிக்கு இத ஜபரயிய சங்கடமகாக இருந்தத. ஒரு நகாள அவளன அளழத்த ஒரு கவளலைளயக் 
ஜககாடுத்த தகான ஜசகாலலும கபகாத மட்டும அந்த கவளலைளய முடக்ககவண்டும எனறு ஜசகாலலையி 
அனுப்பயினகார். அவன அளதக் ககட்ககாமல அந்த கவளலைளயக் ஜககாடுத்தவடன அளத 
முடத்தவயிட்டகான. 

ஒரு நகாள மற்ற எலலைகா சயிஷயர்களளையும அளழத்த அந்த கவளலைளய அந்த தறவயியயின கண் 
முனனகால ஜசய்யுமகாறு கூறயினகார். இவகனகா முனபகாக அளத முடத்தவயிட்டதகால அளமதயியகாக 
அமர்ந்தயிருந்தகான. தறவயி அவளன அளழத்த ஏன முனபகாக முடத்ததகாக ககட்டகார். தன மதீத 
நலஜலைண்ணம ஏற்படும எனபதற்ககாக அவ்வகாறு ஜசய்ததகாகவம அந்த கநரத்தயில அளதச் 
ஜசய்யகவண்டும எனபளத தகான உணரவயிலளலை எனறும கூறயியயிருக்கயிறகான. தறவயில முதல பட 
பகாரகாட்டுக்ககாக அளலையக்கூடகாத எனறும கநரத்ளத மதயிக்ககக் கற்றுக்ஜககாளளைகவண்டும எனறும 
தறவயி கபகாதயித்தயிருக்கயிறகார்.

ஜபருமபகாலைகான நண்பர்கள தங்களுளடய உரயிளமளய நயிளலைநகாட்டுவதற்ககாகவம தன ஜசயலைகால 
பகாரகாட்டு கயிளடக்ககவண்டும எனபதற்ககாகவம இப்படப்பட்ட ககாரயியங்களையில ஈடுபடுகயிறகார்கள. 
கமலும அடுத்தவருக்கு ஏற்படும ஜதகாலளலைகள பற்றயி கயகாசயிக்ககாமல அவருக்கு இனப அதயிர்ச்சயி 
ஜககாடுப்பதகாகக் கற்பளன ஜசய்கயிறகார்கள.

என நண்பருக்கு கநர்ந்த ஒரு அனுபவத்ளதப் பகாருங்கள. அவருளடய ஜநருங்கயிய உறவயினர் 
ஒருவருக்கு பயிறந்த நகாளுக்ககாக இவர் தனத வதீட்டல வயிருந்த எலலைகாம ஏற்பகாடு ஜசய்த ககக் வகாங்கயி
ளவத்தக் ககாத்தயிருந்தயிருக்கயிறகார். அந்த உறவயினரயிடம ஜசகாலலைகாமல இத்தளன ஏற்பகாடுகளளையும 
ஜசய்த வயிட்டகார். அந்த உறவயினரும வந்தயிருக்கயிறகார். இவரும ககக் ஜவட்டச் ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகார். 
அவருக்கு அனறு ஏன ககக் ஜவட்ட கவண்டும எனறு பரயியகாமல ககட்டருக்கயிறகார். அனறு 
அவருளடய பயிறந்தநகாள எனபளத அவர் மறந்தவயிட்டகார் எனறு இவர் நயிளனவூட்டயயிருக்கயிறகார். 
அவகரகா அடுத்த நகாளதகான தனத பயிறந்தநகாள எனபளத ஜசகாலலை இவருக்கககா அதயிர்ச்சயி. கமலும 



அவருளடய ஜநருங்கயிய உறவயினருக்கு தன பயிறந்தநகாளளைக் கூட இவர் நயிளனவயில 
ளவத்தயிருக்கவயிலளலை எனறு ஏமகாற்றம. கமலும இத்தளன ஏற்பகாடுகளும ஜபகாருளைற்று 
கபகாய்வயிட்டகத எனற ஆதங்கம கவறு. எப்பட முன கூட்டகய தயிட்டமயிட்டு ஜசய்யகாத ககாரயியங்கள 
வதீணகாகயினறன பகாருங்கள.

ஒருவளரப் பகார்க்கச் ஜசலலும முன அலலைத ஒருவருக்ககாக ஒரு ஜசயளலை ஜசய்யும முன அந்த 
குறயிப்பயிட்ட நபரயிடம ஜசகாலவத எனபத ஒரு பண்ப. அளத சரயியகாகக் களடப்பயிடக்ககாவயிட்டகால 
அளதச் ஜசய்தவரும யகாருக்ககாக ஜசய்தகாகரகா அவரும பயிரச்ளனளய சந்தயிக்ககவண்டயயிருக்கயிறத. 
எனகவ இளத நகாம ஜதளையிவகாகப் பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.

சயிலைர் எந்த கநரத்தயிலும ஒருவருளடய நயிளலைளமப் பரயியகாமல ஜதகாலளலைக் ஜககாடுப்பகார்கள. அத 
ஜதகாலளலை எனறு சுட்டக்ககாட்டனகால மனகவதளன ஜககாளவகார்கள. எலகலைகாரும அவரவர் உலைகயில 
தனயித்த வகாழ்பவர்களைகாக மகாறயிவயிட்கடகாம. அளத இப்கபகாத நகாம உணரகவண்டய கட்டம 
வந்தயிருக்கயிறத. அளலைகபசயி வந்த பயிறகு ஒருவர் எங்கயிருக்கயிறகார் எந்த நயிளலைளமயயில இருக்கயிறகார் 
எனபத ஜவளையிப்படகவண்டய அவசயியமயிலலைகாமல இருக்கயிறத. அப்படப்பட்ட நயிளலையயில 
ஒருவரயிடம ஜசகாலலைகாமல அவர் இடத்தயிற்குச் ஜசலவத அவருளடய தனயிப்பட்ட வகாழ்வயில 
தளலையயிடுவத கபகாலதகான ஆகும.

ஜவளையிநகாடுகளையில கணவன-மளனவயி மற்றும ஜபற்கறகார்-குழந்ளதகள இளடகய கூட ஒரு 
வயிஷயத்ளதப் கபசகவண்டும அலலைத எங்ககாவத கபகாககவண்டும எனறகால முன கூட்டகய தகவல 
ஜசகாலலையிக் ஜககாளகயிறகார்கள. நம நகாட்டல நண்பர்கள மட்டும ஜதரயிந்தவர்களையிளடகய கூட இந்த 
பழக்கம வருவதயிலளலை. 

ஒருவளரப் பகார்க்கச் ஜசலலும முன நகாம அவருக்கு தகவல ஜதரயிவயிப்பதன மூலைம நமக்கு 
சுயமரயியகாளத கயிளடக்கயிறத. நமமுளடய முக்கயியத்தவமும உணரப்படுகயிறத. இளத சரயியகாகப் 
பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும. முன கூட்டகய தகவல ஜசகாலலைகாமல கபகாவதன மூலைம பகார்க்கப் 
கபகானவளரயும உதகாசதீனப்படுத்தகயிகறகாம. நமளமயும தகாழ்த்தயிக் ஜககாளகயிகறகாம.

கநரத்ளத சரயியகாகப் பயனபடுத்தம பயயிற்சயிகளையில இதவம ஒனறு. ஒருவருளடய கநரத்ளத வதீணகாக 
ஜசலைவழயிப்பத மயிகப்ஜபரயிய தவறு. அளத யகாரும ஜசய்யக் கூடகாத. மற்றவர்களுளடய கநரத்ளதயும 
நகாம மதயிக்ககவண்டும எனற உணர்வ இருக்ககவண்டும. நமமுளடய ஜநருங்கயிய நண்பரகாக 
இருந்தகாலும அவருளடய கநரம நமக்ககானதலலை எனபளத பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.

முனகப ஜசகாலலையிவயிட்டு ஒருவளரப் பகார்க்கச் ஜசலலும கபகாத நமக்குத் தரப்படும வரகவற்கப 
வயித்தயியகாசமகாக இருக்கும. கமலும அவர் நமளம எந்த கநரத்தயில வரலைகாம எனறும கூறுவகார். இப்பட
அவருக்கு வசதயிப்பட்ட கநரத்தயில கபகாவததகான நகாகரதீகமகான ஜசயலைகாக இருக்கும.
 
உறவகளளைகயகா நண்பர்களளைகயகா அவர்கள எதயிர்பகாரகாமல ஒரு சந்தர்ப்பத்தயில ஜசனறு சந்தயித்த 
Pleasant surprise ஜககாடுப்பத எனபத எலலைகா கநரமும ளகஜககாடுக்ககாத. பலை சந்தர்ப்பங்களையில நம
கணக்கு நமக்கு எதயிரகாககவத் தயிருமபயி தயிருதயிருஜவன வயிழயிக்கும சந்தர்ப்பங்கள உண்டு. பலை 
சந்தர்ப்பங்களையில PLEASANT SURPRISE எனபத UNEXPECTED SHOCK ஆக மகாறயிவயிடும.

என நண்பர் ஒருவர் வகாழ்வயில பத்த பதயிளனந்த ஆண்டுகளுக்கு முனனர் நடந்த உண்ளம சமபவம
இத. அயலநகாடு ஜசனறு பணயிபரயியும நண்பர் ஒருவர் தகாயகம ஜசனறு தயிருமபயி வர வயிடுப்ப அப்ளளை 
ஜசய்தயிருந்தகார். 15 நகாட்கள வயிடுப்ப கயிளடத்தத. மளனவயி குழந்ளதகளுக்கு இனப அதயிர்ச்சயியகாக 
இருக்கும எனறு கருதயி இத பற்றயி அவர்களுக்குத் தகவல அவர்களையிடம ஜசகாலலைகாமல ஜககாளளைகாமல 
வயிமகானம பயிடத்த இங்கக வதீட்டற்கு வந்தவயிட்டகார். இவர் வருவத இவரத மளனவயிக்குத் ஜதரயியகாத. 



சனயி, ஞகாயயிறு எனபதகால அவர்கள குடயயிருப்ப பகுதயி சகார்பயில ஏற்பகாடு ஜசய்யப்பட்டருந்த டூர் 
ஒனறயிற்கு வதீட்ளட பூட்டவயிட்டு தனத குழந்ளதகளுடன ஜசனறுவயிட்டகார் அந்த ஜபண். 
இப்கபகாதயிருப்பத கபகாலை அப்கபகாஜதலலைகாம அளலைகபசயி உபகயகாகத்தயில இலளலை. எனகவ 
அவளரத் ஜதகாடர்பஜககாளளை முடயவயிலளலை. 

வதீடு பூட்டப்பட்ட நயிளலையயில இரு நகாட்கள இவர் எனன ஜசய்வகார்? உறவயினர் வதீடுகளையில ஜசனறு 
தங்க இவருக்கு வயிருப்பம இலளலை. ஏஜனனயில, மளனவயி குழந்ளதகளுக்கு இவர் ஆளசகயகாடு 
வகாங்கயி வந்த பரயிசுப் ஜபகாருட்கள பலை ளகயயில இருக்கயிறத. 

எனனயிடம வயிஷயத்ளத ஜசகானனகபகாத நகான உடகன என வதீட்டற்கு வரச் ஜசகாலலையி எனனுடன தங்க
ளவத்கதன. 10 நகாட்கள வயிடுமுளறயயில 2 நகாட்கள வதீணகாகயிவயிட்டத அலலைவகா?

இப்கபகாத அளலைகபசயி வந்தவயிட்டகாலும தகவல ஜசகாலலையிவயிட்டு எங்கும ஜசலவகத 
பகாதக்ககாப்பகானத. நமத கநரத்தக்கும சரயி... பயிறரத கநரத்தக்கும சரயி.

மனயித உறவகளளை இனயிளமயகாக கபணயிக் ககாப்பதற்கு கமற்கூறயிய சயிறு சயிறு வழயிமுளறகள மயிகவம 
உதவம. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
யகாரகாக இருந்தகாலும முனகூட்டகய தகவல ஜதரயிவயித்தவயிட்டு பயினனகர அவர்களளை சந்தயிக்க 
ஜசலலைவம. 

பயிறருளடய கநரத்ளதயும சூழ்நயிளலைளயயும நகாம ததீர்மகானயிக்ககவண்டகாம.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chapter 14

HOW TO CAPTIVATE THROUGH TELEPHONE CONVERSATION? 



கபசயிப்கபசயிகய...

சமதீபத்தயில ஒரு நகாள தயிடீஜரனறு ஒரு ஜதகாளலைகபசயி அளழப்ப. ஒரு வயிவயிஐபயி. அஜமரயிக்ககாவயிலையிருந்த
கபசயினகார். 

நகானும,''பலை நகாள கழயித்த கபசுகயிறதீர்ககளை எனகறன'' 

அவர் ''ஆம'' எனறகார். 

நகான, ''எப்பட கபகாய்க் ஜககாண்டருக்கயிறத'' எனகறன. 

அவர், ''அஜமரயிக்ககா வந்த சயிலை பயிரச்ளனகள..அததகான கபசயிகனன..எப்பட இருக்கயிறதீர்கள எனறகார்.

நகான, 'On top of the world, as usual' எனகறன. 

அவரும, ''சரயி அளதக் ககட்கத்தகான கூப்பயிட்கடன. இப்கபகாத ளவக்கயிகறன. மதீண்டும நகாளளை 
கபசுகயிகறன''எனறகார். 

நகான, ''ஏன'' எனகறன. 

அவர், ''நகான உற்சகாகம குனறயி இருந்கதன. ''நதீங்கள வழக்கமகாக ஜசகாலலும on top of the world 
எனறு ஜசகானன பயிறகு நகானும ஜமதவகாக top of the world க்கு வருகயிகறன'' எனறகார். 

இப்பட எனனுடன ஜதகாளலைகபசயியயில கபசயியவடன உற்சகாகம அளடயலைகாம எனபதற்ககாககவ சயிலைர் 
கபசுகயிறகார்கள. எனனுளடய மயிகப் ஜபரயிய பலைம எனத ஜதகாளலைகபசயி / அளலைகபசயி உளரயகாடல 
தகான எனறு நகான கருதகயிகறன. எனனயிடம கபசும ஒரு பயிரபலைம எனனயிடம அடக்கட, "சகார்.... நதீங்க
ஒரு வகாலையி மகாதயிரயி!" எனறு ஜசகாலவகார்.

எந்த வகாலையி? ஏன அவளர உதகாரணம ககாட்டகவண்டும? இரகாமகாயணத்தயில வகாலையி கதகாபகாத்தயிரம 
பற்றயி ககளவயிப்பட்டருப்பதீர்கள. 

வகாலையியுடன கமகாதம அவனத எதயிரயிகளையின பகாதயிபலைம வகாலையிக்கு ஜசனறுவயிடும. ஏற்கனகவ 
பலைசகாலையியகான வகாலையி, எதயிரயியயின பகாதயி பலைமும கசர்ந்த பயிறகு ஜவற்றயிஜபறுவதயில எனன தளட 
இருக்கமுடயும?

"அத கபகாலைத் தகான சகார்... நதீங்களும. எங்ககளைகாட பலைத்ளத பகாதயி எடுத்தகயிட்டு நதீங்க கபசுறதீங்க" 
எனறு அவர் எனனயிடம கூறுவதண்டு. 

ஜதகாளலைகபசயியயில / அளலைகபசயியயில கபசுவதற்ஜகனறு சயிலை முளறகள இருக்கயினறன. 

அதகாவத VOICE CONTROL எனப்படும குரல கட்டுப்பகாடு, எப்கபகாத கபசகவண்டும, 
உளரயகாடளலை இனயிளமயகாகக் ஜககாண்டு ஜசலவத, எதயிர் தரப்பயில உளளைவர்களளை கபச 
அனுமதயிப்பத அவர்கள கபசுவளத கவனயிப்பத எனறு பலை வயிஷயங்கள இருக்கயினறன. 
இளவஜயலலைகாம ஜதரயிந்தஜககாண்ட ஒருவகர ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடலையில தங்கள ஆளுளமளய 
ஜசலுத்தயி அளனவளரயும வசதீகரயிக்க முடயும. 



உளரயகாடல எனறு வருமகபகாத நகான முதலையில ஒரு நலலை LISTENER. அதன பயிறகு தகான 
THINKER. 

பலை நயிறுவனங்களையின சயி.இ.ஓ.க்கள கலைந்த ஜககாண்ட ஒரு மயிகப் ஜபரயிய கூட்டம ஒனறயில 
உளரயகாற்றுவதற்கு ஜசனறயிருந்கதன. அப்கபகாத எனனயிடம ஒரு ககளவயி ககட்கப்பட்டத?

"உலைகயிலைகய மயிக சயிறந்த கபச்சகாளைர் யகார்? அதகாவத WHO IS THE BEST SPEAKER IN THE 
WORLD?"

இதற்கு பதயிலைகாக நகான ஏதகாவத ஜபயளர உதகாரணமகாக குறயிப்பயிடுகவன எனறு பலைரும 
நயிளனத்தயிருந்த கவளளையயில, நகான ஜசகானனத எனன ஜதரயியுமகா?

"யகார் பயிறர் கபசுவளத நனகு கவனயிக்கயிறகார்ககளைகா அவகர சயிறந்த கபச்சகாளைர்" எனறு.

கபசயிக்ஜககாண்கட இருப்பத உளரயகாடல அலலை. அதற்கு ஜபயர் MONOLOGUE. கபச்சு அதகாவத 
உளரயகாடல எனபத பலை அமசங்களளை உளளைடக்கயியத. 

கபசுமகபகாத சயிலைர் எதயிர்த் தரப்பயினளர கபச அனுமதயிப்பகத இலளலை. ஒரு நலலை உளரயகாளைர் 
எனபவர் பயிறளர கபச அனுமதயிக்ககவண்டும.

ஆங்கயிலைத்தயில நளகச்சுளவயகாக குறயிப்பயிடுவதண்டு... "THE BEST TEACHER IS THE ONE 
WHO TALKS LEAST IN THE CLASS ROOM".

அகத கபகாலை மற்றவர்கள கபசுவளத ககட்டு அவர்களைத கருத்தக்களளை உளவகாங்கயி யகார் 
கபசுகயிறகார்ககளைகா அவர்ககளை சயிறந்த கபச்சகாளைரகாக இருக்க முடயும. 

கமலும ஜதகாளலைகபசயியயில கபசும கபகாத மற்ஜறகாரு ஒரு முக்கயியமகான வயிஷயம எனனஜவனறகால 
குறயிப்பகால அறயிந்தஜககாளவத. ஒருவர் ஜதகாளலைகபசயியயில நமளம அளழத்தயிருக்கயிறகார் எனறகால 
அதற்கு எனன ககாரணமகாக இருக்கும எனபளத ஒரு வளகயகான குறயிப்பகால அறயிந்தஜககாளவத. 
கமலும அத சமபந்தமகாக அவளர கபசளவத்த அத பற்றயி நமத கருத்ளத உருவகாக்கயிக் ஜககாளவத. 
அதன பயின நமத கருத்தகளளைக் கூறுவத. இததகான முக்கயியமகாக அளலைகபசயியயில கபசும கபகாத 
நமக்கு பயிறருடன ஒருவயிதமகான இணக்கத்ளத ஏற்படுத்தக் கூடய, நமபயிக்ளகளய ஏற்படுத்தக் கூடய 
வளக மகாதயிரயியகாக அளமகயிறத.

குறயிப்பகால உணர்தல எனறகால ஒருவர் ஒரு வயிஷயத்ளத கபசுகயிறகார் எனறகால அவர் அந்த 
வயிஷயத்தயில ஜசகானனளதத் தவயிர ஜசகாலலைகாமல வயிட்ட அலலைத தவயிர்த்தவற்ளறயும கசர்த்த 
பரயிந்தஜககாளளுதல. அப்கபகாததகான நமமகால முழுளமயகான ஈடுபகாட்டுடன அந்த வயிஷயத்ளதப் 
பற்றயிப் கபசமுடயும.

அதற்கு முக்கயியமகாக நகாம கவனமகாகக் ககட்ககவண்டும. கபச வந்தவர் அங்ஜககானறும 
இங்ஜககானறுமகாக சயிலை தகவலகளளை கூறயியயிருப்பகார். அளத ஒனறயிளணத்த பரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.
அப்பறம கபசயினகால பலைவற்ளற ஒருங்கயிளணத்த நமமகால அவருளடய கபச்சுக்கு ஈடுஜககாடுக்க 
முடகயிறத எனறு கதகானறும.

கமலும நம உளளுணர்ளவயும ஜபரயிதம நமபயிப் கபசகவண்டும. கபச வந்தவருக்கு இருக்கும 
பயிரச்ளன அலலைத ஜதகாலளலை பற்றயி நமமகால உணர முடந்த அளைவக்கு அளத சரயியகாக 
ஜவளையிப்படுத்தகவண்டும. நகாம குறயிப்பகால உணர்ந்தவற்ளற நமக்குளகளைகய அளச கபகாட்டு 
அவருக்குத் கதளவயகானளத சரயியகான ஜசகாற்களையில ஜவளையிப்படுத்தகவண்டும. இத ஒருவளகயகான 



தயிறளம. அளதத் ஜதகாடர்ந்த ஜதகாளலைகபசயியயில கபசயினகால கற்றுக் ஜககாளளைலைகாம. கமலும அப்படப் 
கபசும கபகாத நமளம நகாம கவனயித்தக் ஜககாண்கட இருந்தகால இந்த களலைகளளைக் கற்றுக் 
ஜககாளளைலைகாம.

ஒருவர் படபடப்படன ஜதகாளலைகபசயியயில கபசுகயிறகார் எனறகால அவருக்கு எனன பயிரச்ளன அளத 
எப்படத் ததீர்ப்பத எனபளத நகாம கவனம ஜககாண்டு கபசயினகால உடகன அவருளடய படபடப்ப 
அடங்கயி இயலப நயிளலைக்குத் தயிருமபயிவயிடுவகார். நகாமும படபடப்படன எதயிர்வயிளன ஆற்றயினகால 
அவருக்கு நமமயிடம கபசுவளத நயிறுத்தயிக் ஜககாளளைலைகாம எனறு கதகானறும.

நகாம மயிகவம நயிதகானமகாக ஜமனளமயகாக ஆனகால அக்களறயுடன கபசும கபச்ளச எப்கபகாதம 
ஜதகாடரகவண்டும. அததகான ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடலையில வசதீகரயிக்க சயிறந்த வழயி.

இப்படப் கபசுவதகாலதகான என கபச்ளச ஜதகாளலைகபசயியயில கபசயி முடத்த பயிறகு கூட எப்கபகாதம 
நயிளனவயில இருப்பதகாகவம அளத எண்ணயிஜயண்ணயிப் பகார்ப்பத ஜபரும மகயிழ்ச்சயிளயத் 
தருவதகாகவம சயிலைர் எனனயிடம கூறுகயிறகார்கள. 

சயிலைர் யகாரயிடம எனன கபசுவத எனகற ஜதரயியகாமல கபசுவகார்கள. கமலும கதளவயற்றவற்ளற 
பளளையிவயிவரங்களைகாக அடுக்குவகார்கள. தனக்கும நகாட்டு நடப்ப, அரசயியல கபகானறளவத் ஜதரயியும 
எனபளத நயிரூபயித்தக் ஜககாளவத கபகால கபசுவகார்கள. இஜதலலைகாம எதயிரகாளையிக்கு அவஸ்த்ளத தரும 
எனபளத சயிலைர் பரயிந்தஜககாளவதயிலளலை.

நகாம நம அறயிளவக் ககாட்டும இடமகாக ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடளலைக் கருதக் கூடகாத. எதயிரகாளையிக்கு 
நமமுளடய அறயிவயின பகாற் இருக்கும நமபயிக்ளக ககாரணமகாக ஏதகாவத ஒரு ஆகலைகாசளனக் 
ககட்டகால மட்டுகம அப்படப்பட்ட ஒரு கபச்ளச நகாம கபசலைகாம. கமலும ஒருவருக்கு அறயிவளரத் 
தர வகாய்ப்ப வந்தவயிட்டதகாக ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடளலை நயிளனக்கக் கூடகாத.

இவர் நம கபச்ளச ககட்பகார் எனற நமபயிக்ளகளய தருபவர்களையிடம கபசுவதயில பலைர் ஜபரும ஆர்வம
ஜககாண்டருக்கயிறகார்கள. கமலும அவர்களுளடய பயிரச்ளனக்கு அதகவ ஜபரயிய ஆறுதலைகாக எண்ணயிக்
ஜககாளகயிறகார்கள. ஒரு சயிக்கலைகான வயிஷயத்ளத கபசும கபகாத உனனயிப்பகாக ஒருவர் ககட்கயிறகார் எனற 
எண்ணகம அவர் அதற்கு ததீர்வ ஜககாடுப்பகார் எனற சயிந்தளனளயத் தருகயிறத. இததகான 
ஜதகாளலைகபசயியயில கபசும கபகாத முக்கயியமகாக கவனயிக்கப்படுகயிறத.

ஜபகாதவகாக ஜதகாளலைகபசயியயில ஒருவளர அளழத்த அவர் கபசத் ஜதகாடங்கயியவடகனகய அவர் 
எனன மனநயிளலையயில இருக்கயிறகார், அவருடன அனறு கபசப்கபகாகும வயிஷயத்ளத கபசலைகாமகா 
கவண்டகாமகா அவர் நகாம ஜசகாலலைப் கபகாகும வயிஷயத்ளதக் ககட்பகாரகா அவருக்கு அப்கபகாத 
அளதக் ககட்கும ஜபகாறுளம இருக்கயிறதகா எனபளதயும கூட கணயித்தவயிடலைகாம. அதற்கு நமக்குத் 
கதளவ உனனயிப்பகான ககாத. கமலும ஜசவயியயில வயிழும அந்த ஒலையிக்குறயிப்ளப பகுத்தறயியும தயிறன. 
எதயிரகாளையியயிடம இருக்கும ஜமமௌனம கூட நமக்கு பகுத்தறயிய பயனபடும ஒலையிதகான. 

ஜவகு சயிலைர் தங்கள உணர்ச்சயிகளளை ஜவளையிக்ககாட்டதபட கபகானயில எடுத்தவடன கபசுவகார்கள. 
அவர்களையின உணர்ச்சயிகளளைக் கணயிக்ககவ முடயகாத. அத மயிகவம குளறவகான எண்ணயிக்ளகயயிலைகான 
மக்களதகான இப்பட இருப்பகார்கள. அதயிக எண்ணயிக்ளகயயிலைகான மக்கள தங்கள உணர்ச்சயிகளளை 
குரலையில கட்டுப்படுத்தயி ஜவளையிப்படுத்த அறயியகாதவர்களைகாகத்தகான இருக்கயிறகார்கள.

கமலும தமயிழகத்தயில ஜபருமபகாலும மக்கள ஜதகாளலைகபசயியயில கபசுவத எனபத பக்கத்தயிலுளளை 
அளனவருக்கும ஜதரயியும வளகயயில கபசுவதகான ஜசயலபகாட்ளடகய கமற்ஜககாளகயிறகார்கள. 
ஜதகாளலைகபசயியயில கபசுவத எனபத கபசுபவருக்கும நமக்கும இளடயயிலைகான கபச்சு மட்டுகம 



எனபளத உணரகாமல கபசுபவர்களைகாகத்தகான இருக்கயிறகார்கள. குரலையின உச்சஸ்தகாயயில கபசயிப் பழகயிக் 
ஜககாண்டருக்கயிறகார்கள. அடக்குரலையில கபசகவண்டும எனபளத பழககாமகலைகய இருக்கயிறகார்கள. 

இப்கபகாதயிருக்கும கலலூரயி மகாணவர்கள ரகசயியக் குரலையில கபசுவளதப் பகார்க்கமுடகயிறத. 
அருகயிகலைகய அமர்ந்தயிருந்தகால கூட அவர்கள கபசுவத யகாருடன எனன கபசுகயிறகார்கள எனபளத 
அறயியகவ முடயகாத. அந்த அளைவ ரகசயியம கபசகவண்டகாம. ஆனகால கூச்சல கபகாடும அளைவக்கு 
குரளலை உயர்த்தயியும கபசகவண்டகாம.

நகாம கபசும கபகாதம கூட ஒரு வயிஷயத்ளத வர்ணயிக்கயிகறகாம எனறகால அதயில ஒரு சுவகாரசயியம 
இருக்ககவண்டும. ககட்பவருக்கு அதயில சுளவ ஏற்படுமபட வர்ணயிக்கத் ஜதரயியகவண்டும. 
அப்கபகாததகான அந்த கபச்சு எடுபடும. இலளலை எனறகால எப்கபகாத கபச்ளச நயிறுத்தலைகாம எனறு 
எண்ணத் கதகானறயிவயிடும.

நகான கமகலை கூறயிய இந்த தகவலகள ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடலுக்கும ஜபகாருந்தக்கூடய ஒனறு. 

ஜதகாளலைகபசயி வகாயயிலைகாக நகான இதவளர பலைரயிடம கபசயி அவர்களளை வசதீகரயித்தயிருக்கயிகறன. அத 
ஜதகாடர்பகாக சயிலை அனுபவங்களளை கூறுகயிகறன. 

எனக்கு ஒரு குரளலை ஜதகாளலைகபசயியயில ககட்டகால அவர் எப்பட இருப்பகார், அவருளடய கதகாற்றம 
எப்பட இருக்கும அவர் நதீண்ட நகாள நண்பரகாக ஜதகாடர்வகாரகா அவருளடய மனநயிளலை எனன 
அவருக்குள இருக்கும அளலைச்சல கபகானறளவ பரயிந்தவயிடும அத 85-90% சரயியகாககவ இருக்கும. 
ஒருவருடன கபசயியவடகனகய அந்த அளலை எனக்குக் கயிளடத்தவயிடும. இப்கபகாத இத கபகானற 
பழக்கம வந்தவயிட்டத.

ஆனகால முனப ஜசனளனப் பலகளலைக்கழகத்தயில வயிரயிவளரயகாளைரகாகப் பணயியகாற்றயிக் ஜககாண்டருந்த 
கபகாத ஒரு நகாள. ஒரு ஞகாயயிற்றுக் கயிழளம. அளடயகார் ளடமஸ் பத்தயிரயிளகயயிலையிருந்த ஒரு ஜபண் 
கபசயினகார். நுனயி நகாக்கு ஆங்கயிலைம குரகலைகா அத்தளன இனயிளம. அவர் எப்படயும 25 வயதக்குள 
இருக்கும ஜபண்ணகாக இருக்ககவண்டும எனறு நகான நயிளனத்கதன. அவர் எனளனப் பற்றயிய 
வயிவரங்களளை சரயிபகார்த்த பயிறகு எனனுளடய கபட்ட எடுப்பதற்ககாக கநரயில வருவதகாகக் கூறயினகார். 
அவர் வருளகக்ககாகக் ககாத்தயிருந்கதன. அவர் எப்படயும எனனளைவ அனுபவம மயிக்கவரகாக 
இருக்கமகாட்டகார் எனறும என ஆங்கயிலை அறயிளவக் ஜககாண்டு அவளர அசத்தயிவயிட கவண்டும 
எனறும நயிளனத்தயிருந்கதன. அவர் அடுத்த ஒரு மணயி கநரத்தயில வந்தகார். 
வந்தவடன, 'I am Parvathy" எனறகார். 
எனக்கு பகார்வயிதயி எனறு ஆகயிவயிட்டத. 
அவருக்கு என வயதயில ஒரு ஜபண் இருப்பதகாகச் ஜசகானனகார். கமலும அவர் பத்தயிரயிளகத் தளறயயில
நலலை அனுபவம உளளைவரகாக கவறு இருந்தகார். 
என கணயிப்ப தவறயியத இத கபகானற மயிகச்சயிலைத் தருணங்களையில தகான.

ஒரு ரூபகாய் கபகாட்டுப் கபசும கபகான கலலூரயியயில படக்கும கபகாத இருக்கும. அப்கபகாத ஆங்கயிலைம
கபசகவண்டும எனற ஆர்வம ககாரணமகாக ஏகதகா ஓர் எண்ளணப் கபகாடுவத கபசுவத 
எனஜறலலைகாம நகானும என நண்பர்களும ஜசய்தயிருக்கயிகறகாம. அப்கபகாததகான கபகானயில எப்படப் 
கபசகவண்டும எனபளதக் கற்றுக் ஜககாண்கடகாம.

குரல ககாரணமகாக நண்பர்கள கயிளடப்பத பற்றயி ஒரு களதளய இங்கு நகான ஜசகாலலைகவண்டும. ஒரு 
ககாட்டல ஒரு குயயில இருந்தத. மயிகவம அழககான இனயிளமயுடன கூவம ககாட்டல மளழ இலலைகாமல 
மரங்கள வற்றயி பழங்கள இலலைகாமல கபகாய்வயிட்டத. பசயியுடன அந்த குயயில இனயிளமயகாக 
ஜமனளமயகாக கூவயிக் ஜககாண்டருந்தத. ஆனகால அதயில ஒரு கசகாகம இளழகயகாடக் ஜககாண்டருந்தத.



அப்கபகாத அதன அருகயில ஒரு பழம வந்த வயிழுந்தத. அளதக் கண்டு ஆறுதல அளடந்த குயயில 
அளத எடுத்த உண்டுவயிட்டு தனத கூவளலைத் ஜதகாடர்ந்தத. மதீண்டும சயிறயித கநரம கழயித்த அதற்கு 
தகாகமும பசயியும வந்தன. பறந்த பகார்த்தத. எதவம கயிளடக்கவயிலளலை. அளமதயியகாக வந்த 
உட்ககார்ந்த கூவயியத. சயிறயித கநரத்தயில பழம வந்த வயிழுந்தத. குயயிலுக்கு சயிறயித சந்கதகம வந்தத. 
எப்பட பழம வந்த வயிழுகயிறத எனறு ஜதரயிந்தஜககாளளை வயிருமபயியத. கூவயிக் ஜககாண்கட ஜமதவகாகப் 
பறந்த கவஜறகாரு கயிளளையயில மளறந்த அமர்ந்தஜககாண்டத. ஒரு கயிளையி கவகமகாக பறந்த வந்த 
அதற்கு கமலுளளை கயிளளையயில அமர்வளத குயயில பகார்த்தக ஜககாண்டருந்தத. அப்கபகாத குயயில 
ஜமனளமயகாகக் கூவயியத. மதீண்டும பழம வந்த வயிழுந்தத. கயிளையிதகான அந்த பழத்ளத அதன அருகயில 
கபகாடுவளத குயயில ஜதரயிந்தஜககாண்டத. அந்த கயிளையியயிடம ஜசனறு எதற்ககாக தனக்கு பழத்ளத 
ஜககாடுப்பதகாகக் ககட்டத. குயயிலையின கூவல தனக்கு மயிகவம பயிடத்தயிருந்ததகால அளதக் ககட்க தகான 
வருவதகாகவம குயயில பசயியும தகாகமும ஜககாண்டருப்பளத அறயிந்த தகான உண்ண ளவத்தயிருந்த 
பழங்களளைக் ஜககாண்டுவந்த கபகாடுவதகாகவம கயிளையி ஜசகானனத. குயயிலுக்கு அப்கபகாத தன குரலைகால 
வயிளளைந்த நனளமளய நயிளனத்த மயிகவம ஆறுதலைகாக இருந்தத. கயிளையியுடன தனக்குக் கயிளடத்த 
நட்ளப நயிளனத்த ஜபரும நனறயி உணர்ளவ அளடந்தத.

குரலையின இனயிளம எலகலைகாளரயும மயக்கும. குரளலை பயயிற்சயி ஜசய்ததகான இனயிளமயகாக மகாற்றமுடயும.
நலலை குரலவளைம இயலபகாக இயற்ளகயகாக அளமயலைகாம. அளத சரயியகான பயயிற்சயி ஜககாடுப்பதன 
மூலைம கமலும இனயிளமயகாக மகாற்றமுடயும. இப்கபகாத குரல பயயிற்சயிக்ககான சயிலை இடங்கள உளளைன. 

நகான ஜதகாடர்ந்த பலை வயிளைமபரங்களுக்கும டகாக்குஜமண்டரயிகளுக்கும குரல ஜககாடுத்ததயில எனக்கு 
குரல பயயிற்சயி கயிளடத்தத. கமலும இந்த குரல வளைம ஜதகாளலைகபசயியயில கபசும கபகாத ககட்பவருக்கு 
இனயிளமயகாகவம ஜதகாடர்ந்த ககட்ககவண்டும எனற எண்ணத்ளத ஏற்படுத்தவதகாகவம இருக்கயிறத.

குரல வளைத்ளத எப்கபகாதம நலலை நயிளலையயில ளவக்க பயயிற்சயி ஜசய்யகவண்டும. பகாடல பயயிற்சயி 
அலலைத உரக்கப் படப்பத இத கபகானற பயயிற்சயிகளளைத் ஜதகாடர்ந்த ஜசய்தவந்தகால குரலவளைம 
நனறகாக இருக்கும. ஊடகங்களையில குரல வளைம நனறகாக இருந்தகால பலைருக்கும பயிடக்கும. 

பகாடுவதற்கும குரல வளைம நனறகாக இருக்ககவண்டும. ஜதகாடர்ந்த பகாடக் ஜககாண்டருந்தகாகலை 
கபகாதம. குரல நனறகாக இருக்கும. ஜபகாதவகாக பகாடுவதற்கு எனறு தனயிப்பயயிற்சயிளய சயிலைர் 
ஜசய்கயிறகார்கள. குரளலை நனறகாக ளவத்தக் ஜககாளளை நலலை ஓய்வ மற்றும சரயியகான உணவ 
இருக்ககவண்டும. மயிகவம ககாரமகான உணவ வளககள ஜபகாதவகாக குரளலை சதீரகாக ளவத்தக் 
ஜககாளவதயில சயிரமம ஏற்படுத்தம. சயிலைருக்கு சயிறுவயதயிலையிருந்கத இத கபகானற உணவ வளககளளை 
உண்டு பழக்கமயிருந்தகால அப்படகய ஜதகாடரலைகாம. இருந்தகாலும உணவ வளககளையில எத குரளலை 
ஜகடுக்கயிறத எனபளத சரயியகாகத் ஜதரயிந்தஜககாளளைகவண்டும.

கமலும குரல வளைம நனறகாக இருக்ககவண்டும எனபதற்ககாக சகாப்பயிட்டு வந்த உணவ வளககளளைத் 
தவயிர்ப்பத கதளவயற்றத. அத நமக்கு நனளம ஜசய்யக்கூடயதகாகக் கூட இருக்கலைகாம. அளதப் 
பற்றயி சரயியகாகத் ஜதரயிந்தஜககாண்டு தவயிர்க்கலைகாமகா கவண்டகாமகா எனபளத முடவ ஜசய்யலைகாம.

ஜதகாளலைகபசயியயில உளரயகாடும கபகாத அடுத்த மயிக முக்கயியமகாக இருப்பத நமத பகாவளன. 
இயலபகாக, உண்ளமயகாக, அளடக்கலைம ஜககாடுக்கும அரவளணப்ப உணர்வ ஜககாடுப்பத கபகால 
இருப்பதகாக எனளனப் பற்றயி பலைரும கூறுகயிறகார்கள. இத என அனுபவம. கமலும கநர்ளமயகான 
பகாசங்கற்ற பகாவளன எனத பலைம எனகற நகான கருதகயிகறன.

இந்த பகாவளன எனக்குள வந்ததற்கு பலை ககாரணங்கள இருக்கலைகாம. நகான ஏற்கனகவ ஜசகானனத 
கபகாலை கலலூரயியயில படக்கும ககாலைங்களையில வகுப்பயில நடத்தம பகாடங்களளை பதயிவ ஜசய்த ஜககாண்டு 
கபகாய் அளதக் ககட்டுவயிட்டு அதன பயின அவற்ளற என குரலையில பதயிவ ஜசய்தஜககாளகவன. 



எனக்குப் பரயிந்தளத அதயில பதயிவ ஜசய்கவன. அப்படச் ஜசய்யும கபகாத ஜவறுமகன வகாசயிக்கும 
வளகயயில இலலைகாமல அதற்குத் தக்க பகாவளனகயகாடு பதயிவ ஜசய்கவன. அததகான எனக்கு குரல 
ஏற்ற இறக்கமகாக பயனபடுத்தம முதல பயயிற்சயியகாக இருந்தத. 

ஆங்கயிலை இலைக்கயியத்தயில பலை நகாடகங்கள, களதகள வரும. அவற்ளற தகுந்த பகாவளனகயகாடு 
படக்கப் பழககவண்டும. அப்பட பகாவளனகளளை சரயியகாகவம தலலையியமகாகவம ஜதரயிந்த பதயிவ 
ஜசய்வதயில எனக்கு கபரகார்வம உண்டு. அகத கபகால எந்த சயினயிமகா அலலைத உளரயகாடல ககட்டகாலும
கபசுபவர்களையின பகாவளனகளளை கூர்ந்த கவனயித்த அளத அப்படகய நயிளனவயில ளவத்தக் 
ஜககாளளும தயிறனும எனக்கு உண்டு. உண்ளமயயில ஜசகாலலைப் கபகானகால சயிறு வயதயில பளளையியயில 
படக்கும கபகாகத எனக்கு பலை நகாடகங்களையில நடத்த கபகாத இந்த பகாவளனகளளைத் ஜதரயிந்த 
ஜககாளளும பயயிற்சயி வந்தவயிட்டத. ஜசனளன வகாஜனகாலையி நயிளலையத்தயிலும நகான சயிறு வயதயில பலை 
நயிகழ்ச்சயிகளையில பங்ஜகடுத்தயிருக்கயிகறன. அப்கபகாதம இத கபகால பகாவளனகளளைக் கற்கும வகாய்ப்ப 
எனக்குக் கயிளடத்தத. அங்கு கவளலை ஜசய்பவர்கள எப்பட கபசுகயிறகார்கள. ககட்பவர்களுக்கு எந்த 
அளைவ அதயில ஆர்வம ஏற்படும வளகயயில கபசகவண்டயயிருக்கயிறத எனபளத நகான பரயிந்தஜககாளளை 
அந்த இடம எனக்கு உதவயியத. 

இப்பட நகான பகாவளனகளளை சரயியகாகக் கற்றுக்ஜககாண்டதம ஜதகாளலைகபசயியயில உளரயகாடுவதற்கு 
ஜபரயிதம பயனதருகயிறத. ஒருவர் கபசும கபகாத அளதக் கவனயித்த சரயியகான பகாவளனயயில 
எதயிர்வயிளன ஆற்றும கபகாத அவருக்கு நமமதீத ஒரு தனயியகான பயிரயியம ஏற்படுகயிறத. கமலும நமமதீத 
அவர் எப்கபகாதம ஒரு நமபயிக்ளகளய வளைர்த்தக் ஜககாளகயிறகார்.

என பளளையியயில உடன படத்த ஒரு மகாணவருக்கு நகாடகங்களையில நடக்கும ஆளச இருந்தத. ஆனகால 
ஜசகாலலையிக் ஜககாடுக்கும வசனங்களளை அவருக்கு நலலை பகாவளனயயில ஜசகாலலை வரகாத. இதனகால 
அவரகால நடப்பதற்ககான வகாய்ப்ப கயிளடக்ககாத. நம சயினயிமகா களலைஞர்களுக்குத் கதளவயகாக 
இருப்பத சரயியகான பகாவளனதகான. வசனங்களளை நமபயிய படங்கள வருவதகால பகாவளன அழுத்தமகாக
பரயியக்கூடய வயிதத்தயில இருக்ககவண்டயயிருக்கயிறத. 

ஆங்கயிலை நகாடகங்கள பலைவற்றயில பகாவளனகளதகான ஜபரயிதம முக்கயியத்தவம ஜபறும வளகயயில 
நடத்தப்படுகயினறன. ஆங்கயிலை வகாக்கயியங்களையில அழுத்தம தவறகாக இருந்தகால ஜபகாருள மகாறயிவயிடும. 
தமயிழயில கூட இப்படத்தகான ஆனகால நகாம அளதப் ஜபகாருட்படுத்தவதயிலளலை. 

நகாடகதீய பகாவளன நமக்கு ஜதகாளலைகபசயியயில கபசும கபகாத உதவகாத. ஆனகால எனக்கு நகாடகங்களையில
நடத்தத கமலும அத கபகானற வசனங்களளைப் கபசயிப் பழகயியத எனபத என குரலையின ஏற்ற இறக்க 
பயயிற்சயிக்கும அழுத்தம தயிருத்தமகாக உச்சரயிப்பதற்கும கமலும ஜசகாலலைப் கபகானகால ஸ்ளடலைகாக 
உச்சரயிப்பதற்கும ஜபரயிதம உதவயியத. அததகான ஜதகாளலைகபசயியயில உளரயகாடும கபகாத ஒரு 
கவர்ச்சயிளயத் தருகயிறத.

'அகத்தயின அழகு முகத்தயில ஜதரயியும' எனபகார்கள, எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர 'அகத்தயின அழகு 
அளலைகபசயியயில ஜதரயியும' 'Phone talk is an index of mind" எனகற நகான கருதகயிகறன. அந்த அளைவ
நமத ஆளுளமளய ஜவளையிக்ககாட்டும ஒனறகாக ஜதகாளலைகபசயி கபச்சு இருக்கயிறத. 

எனக்குத் ஜதரயிந்த பலைர் பலை வணயிக சமபந்தமகான ஒப்பந்தங்களளை கபகானயிகலைகய கபசயி 
முடத்தயிருக்கயிறகார்கள. அந்த அளைவ ஜவற்றயிகரமகான கபகான கபச்ளச அவர்கள 
ஜககாண்டருக்கயிறகார்கள.

ஜதகாளலைகபசயியயில சயிலைர் வயிவகாதங்களளை வளைர்த்தவயிடுகயிறகார்கள. அத ஜதகாளலைகபசயியயில முடயகாத, 
கநரயிலதகான கபசயித் ததீர்க்க முடயும எனபளத பரயியகாமல கபசுகயிறகார்கள. இப்பட இருக்கும கபச்ளச 
நகாம கநரடயகாகப் கபசயிக் ஜககாளளைலைகாம எனபளத உடனடயகாக முடவ ஜசய்ய முடயகாமல 



இருக்கயிறகார்கள. சயிலை கநரங்களையில ஜதகாளலைகபசயியயில சூடகான கபச்சு வந்தவயிட்டத எனறகால 
உடனடயகாக அந்த கபச்ளச அத்கதகாடு முடத்தவயிட்டு அடுத்தநகாள அலலைத மற்ஜறகாரு கநரத்தயில 
கபசலைகாம. அளத வயிட்டுவயிட்டு அப்கபகாகத கபசயி முடக்ககவண்டும எனறு நயிளனக்கக்கூடகாத.

என ஜதகாளலைகபசயி கபச்சு ஜமனளமயகாக இதமகாக கநரடயகானதகாக இருப்பதகால பலைரும எனனுடன 
கபசுவளத வயிருமபகயிறகார்கள. சயிலைர் எனனயிடம ஜதகாளலைகபசயியயில கபசயிவயிட்டு கநரயில பகார்க்கும கபகாத
நகான வயதயில இனனும கூடுதலைகாக இருப்கபன எனறு கணயித்ததகாக கூறுகயிறகார்கள.

ஒருவயிதமகான சுகத்ளத தரக்கூடய தணயிவகான இணக்கமகான குரலையில கபசுவத கபகானற சயிறயிய 
வயிஷயங்களளைக் களடப்பயிடத்தகால நமத ஜதகாளலைகபசயி உளரயகாடல எலகலைகாரகாலும 
வயிருமபப்படுகயினற ஒனறகாக ஆகயிவயிடும.

________________________________________________________________

'அகத்தயின அழகு முகத்தயில ஜதரயியும' எனபகார்கள, எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர 'அகத்தயின அழகு 
அளலைகபசயியயில ஜதரயியும' 'Phone talk is an index of mind" எனகற நகான கருதகயிகறன. 
_________________________________________________________________

Chapter15
மனமயிருந்தகால மகார்க்கமுண்டு

 Where there is a will there is a way

'Outstanding young Indian' அவகார்ட் வகாங்குவதற்கு நகான வகாரணகாசயி கபகாகனன. அங்கு பரயிசு 
வழங்க மத்தயிய அளமச்சர்கள, குடயரசுத் தளணத் தளலைவர் வந்தயிருந்தகார்கள. அத ஒரு 
தயிறந்தஜவளையி ளமதகானம. அங்குதகான வயிருதகள வழங்கும வயிழகா நடந்தத. எனனுடன என மகாமகா 
உடன வந்தயிருந்தகார். ஒவ்ஜவகாரு மகாநயிலைத்ளதச் கசர்ந்தவர்களும வயிருதகள வகாங்கும கபகாத 
அந்தந்த மகாநயிலைத்ளதச் கசர்ந்தவர்கள உற்சகாகப்படுத்தயினகார்கள. எனக்கும எனனுடன வந்தவர்கள 
மற்றும அங்கயிருந்த தமயிழகத்ளதச் கசர்ந்தவர்கள உற்சகாகப்படுத்தயினகார்கள. அந்த வயிழகா ஏற்கனகவ 
குறயிப்பயிடப்பட்ட கநரத்ளத வயிட பயினதங்கயி கபகாய்க் ஜககாண்டருந்தத. வயிருத வகாங்குபவர்கள யகாரும 
அங்கு கபச அனுமதயிக்கப்படவயிலளலை. ஆனகால எனக்கககா எப்படயகாவத அந்த கமளடயயில 



கபசயிவயிடகவண்டும எனறு ஓர் எண்ணம இருந்தத. அளத எப்பட நயிளறகவற்றுவத எனறு 
கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருந்கதன. அந்த வயிழகா நடத்தபவர்களளைக் ககட்டகபகாத அவர்கள இந்த முளற 
முடயகாத மற்ஜறகாரு முளற பகார்க்கலைகாம எனறு கூறயிவயிட்டகார்கள. ஆனகால நகான மனதயில உறுதயியகாக 
இங்கு கபசயிவயிடுவத எனறு முடஜவடுத்தவயிட்கடன. எனன ஜசய்வத எனறு கயகாசயித்தக் 
ஜககாண்டருந்கதன.

எனக்கு அப்கபகாத என ஆசயிரயியர் ஜசகானன களததகான நயிளனவக்கு வந்தத. 

கடும மளழ ஜபகாழயிந்த ஜககாண்டருந்த ஓர் இடத்தயில பயங்கர ஜவளளைம ஏற்பட்டுவயிட்டத. அங்கு 
இருந்தவர்களளை ககாப்பகாற்ற யகாரும வரவயிலளலை. அப்கபகாத அங்கயிருந்தவர்கள வதீட்டு கூளரகளையிலும
மரங்கள மதீதம ஏறயிக் ஜககாண்டு உயயிளரக் ளகயயில பயிடத்தக் ஜககாண்டு அமர்ந்தயிருந்தகார்கள. ஒரு 
சயிறுவன தன வதீட்டல இருக்கும தனனுளடய ஒரு கநகாட்டுப் பத்தகத்ளத மட்டும எடுத்த வந்தவயிட 
கவண்டும எனறு நயிளனக்கயிறகான. அவன ஜபற்கறகாரயிடம கூறயி தன வதீட்டுக்குச் ஜசலலைகவண்டும 
எனகயிறகான. அவர்கள அவளன அனுமதயிப்பதயிலளலை. அவனுக்கு அந்த கநகாட்டுப் பத்தகத்ளதத் 
தவயிர கவஜறகானறும நயிளனவயில இலளலை. அந்த பத்தகத்தயில அவன நண்பன ஜககாடுத்த மயயிலையிறகு 
ஒனறு இருந்தத. அத அடுத்த நகாள இரண்டகாகும எனபளதப் பகார்ப்பதயில அவனுக்கு ஜபரும 
ஆர்வம இருந்தத. அதற்ககாக எனன கவண்டுமகானகாலும ஜசய்ய அவன தணயிந்தயிருந்தகான. அவன 
ஜபற்கறகார்கள ஜவளளைத்தயில நடந்த பகாதககாப்பகான இடத்தயிற்கு ஜசலலை கபகாய்க் ஜககாண்டருந்தகார்கள. 
அவன ஜபற்கறகாரயின ளகளய உதறயிவயிட்டு ஜவளளைத்தயில நடந்த தன வதீட்டுக்கக வந்தவயிட்டகான. 
வதீட்டற்குள கபகாய் அந்த கநகாட்டு பத்தகத்ளத எடுத்தக் ஜககாண்டு மதீண்டும தனத ஜபற்கறகார் 
இருக்கும இடத்ளதத் கதட வந்தகான. அவன ஜபற்கறகார் அவன மதீண்டு வரகவண்டும எனபதற்ககாக 
அகத இடத்தயில ககாத்தயிருந்தகார்கள. அதற்குள ஜவளளைம அதயிகமகாகயிவயிடுகயிறத. அந்த சயிறுவனயின 
கழுத்தவளர ஜவளளைம வந்தவயிடுகயிறத. அவன தளலைகமல அந்த கநகாட்டுப் பத்தகத்ளத ளவத்தக் 
ஜககாண்டு அவன ஜபற்கறகாரயிடம வந்த கசருகயிறகான. அவளனத் தூக்கயி அவன தந்ளத கதகாளையில 
ளவத்தக் ஜககாண்டு நகர்ந்த கபகாகயிறகார். அவர்களளை மதீட்பப் படகு வந்த ககாப்பகாற்றயி அளழத்தச் 
ஜசலகயிறத. அவன தனத கநகாட்டுப் பத்தகத்ளத அளணத்த ளவத்தக் ஜககாளகயிறகான. அவனுளடய 
மயயிலையிறகு அடுத்த நகாள இரண்டகாக மகாறயியயிருக்கயிறத. 

இப்படத்தகான எனக்கும இருந்தத. எப்படயகாவத அங்கு கபசயிவயிட கவண்டும எனற பயிடவகாதம 
மட்டுகம மனதயில நயிளறந்தயிருந்தத.
எனளன வயிருத வகாங்க அளழத்தகார்கள. நகான அங்கு கபகாய் நயினகறன. வயிருத ஜககாடுக்கும கபகாத 
அளத வகாங்ககாமல நகான சயிலை ஜசகாற்கள கபசகவண்டும எனறு ஜசகானகனன. அந்த வயிழகாளவ 
ஜதகாகுத்த வழங்கயிக் ஜககாண்டருந்தவர் என அருகயில நயினறயிருந்தகார். கமலும அந்த கநரம மதயிய 
கநரம எனபதகால மக்கள பசயி ககாரணமகாக அந்த ளமதகானத்தயில அருகயில உணவ பரயிமகாறும 
இடத்தயிற்கு ஜமதவகாக நகர்ந்த ஜககாண்டருந்தகார்கள. ளமதகானத்தயில மயிகவம குளறவகான மக்ககளை 
இருந்தகார்கள. இந்த கநரத்தயில நகான கமளடயயில கபசகவண்டும எனறு ஜசகானனத அவர்களுக்கு 
மயிகவம தர்மசங்கடமகாகவம கநரமயினளம ககாரணமகாகவம சயிக்களலைக் ஜககாடுத்தயிருக்கலைகாம. ஆனகால 
அவர்கள சயிலை மணயித்தணயிகள எனளன கபச அனுமதயித்தகார்கள. நகான அவர்களையிடம இப்பட 
கபசகவண்டும எனறு ககட்டதற்கு மனனயிப்ப ககட்டுக் ஜககாண்டு சயிலை மணயித்தளையிகள கபசயிவயிட்டு ஓர் 
பகாடல பகாடலைகாமகா எனறு ககட்கடன. அளனவரும அதற்கு ஏகககாபயித்த வரகவற்ப ஜககாடுத்தகார்கள. 
அங்கு ஜபருமபகானளமயகாக இருந்தவர்கள ஹயிந்தயி கபசும மக்கள எனபதகால ஹயிந்தயியயில ஒரு பகாடல 
பகாடலைகாம எனறு நயிளனத்கதன. 'சலகத..சலகத' எனற கயிகஷகார் குமகார் பகாடளலை பகாடகனன. 
ஏற்கனகவ கபகானயில அந்த பகாடலையின ட்ரகாக் இருந்ததகால அளதப் கபகாட்டுக் ஜககாண்டு பகாடத் 
ஜதகாடங்கயிகனன. அங்கு உணவக்ககாக ஜசனற கூட்டம அங்கயிருந்த மற்றவர்கள எலகலைகாரும வந்த 
அரங்கத்ளத நயிளறத்தவயிட்டகார்கள. அந்த பகாடளலைக் ககட்டு மயிகவம உற்சகாகமளடந்தகார்கள. அதன 
பயிறகு கமளடளய வயிட்டு இறங்கயிய கபகாத மக்கள எனளன சுற்றயி நயினறு ஜககாண்டு அனளபப் 
ஜபகாழயிந்த தளளையிவயிட்டகார்கள. அவர்களையிடம என மகாமகாதகான கபசயினகார். அவருக்கு ஹயிந்தயி ஜதரயியும 



எனபதகால எனளனப் பற்றயி அவர்கள ககட்டதற்கு வயிளைக்கமளையித்தகார். அவர்கள அளனவரும 
எனளன மயிகவம பகாரகாட்டயதம உற்சகாகப்படுத்தயியதம மறக்க முடயகாத நயிளனவகாக இனனும 
இருக்கயிறத. அந்த வயிருளத வயிட அவர்கள ககாட்டய அந்த வரகவற்பதகான மயிகவம ஜபரயிய 
வயிஷயமகாக எனக்குப் படுகயிறத.

அங்கு பலைரும வயிருத வகாங்க வந்தயிருந்தகாலும யகாரும மக்கள முன கபச நயிளனக்கவயிளலை. 
முயற்சயிக்கவம இலளலை. ஜவறும வயிருத வகாங்கயிக் ஜககாண்டு நகாம யகார் எதற்ககாக வயிருத 
வகாங்குகயிகறகாம எனறு மக்களுத் ஜதரயியகாமல வருவத எனபதயில எனக்கு உடனபகாடலளலை.

இவர் இனனகார் இந்த வயிஷயத்தயிற்ககாக வயிருத வழங்கப்பட்டருக்கயிறத, இவர் இப்படப்பட்ட தயிறளம 
உளடயவர் எனபளத மக்கள ஜதரயிந்தஜககாளளைகவண்டும எனறு நகான நயிளனத்கதன. இத கபகால 
பலைரும வயிருத வகாங்கயியயிருக்கலைகாம. அவர்களளைப் பற்றயி மக்கள மறந்த கூட கபகாயயிருப்பகார்கள. 
ஆனகால அப்பட ஒருவரகாக நகாமும இருந்தவயிடுவதயில எனன பயன. கமலும நகாம வயிருத 
வகாங்குவளத ஜபகாறுளமயகாகப் பகார்த்தக் ஜககாண்டருக்கும மக்களுக்கு நகாம ஓர் உற்சகாகத்ளதத் 
தருவத தவயிர கவறு எனன ஜசய்யமுடயும.

அவர்களுக்ககாகப் பகாடகவண்டும எனறு நகான நயிளனத்தளத சகாதயிக்க முடந்தத. கமலும அத 
அவர்களளை ஜபரயிதம கவர்ந்தத. அவர்களுக்கு நகான ஜககாடுத்த ஒரு சயிறயிய மகயிழ்ச்சயி. எனக்குக் 
கயிளடத்த பரயிசுக்கு நனறயி ஜசகாலலை நகான எடுத்தக் ஜககாண்ட சயிலை நயிமயிடங்கள அளவ. 

என நண்பர் ஜசகானன ஒரு நயிகழ்ச்சயிளய இங்கு பகயிர்ந்த ஜககாளளை வயிருமபகயிகறன. ஒரு முளற தனத 
ஊரயில ஒரு களழக்கூத்தகாட நடத்தயிய ஆட்டத்ளத பகார்த்தயிருக்கயிறகார் அவர். அந்த களழக்கூத்தகாட 
குடுமபத்தயில அவருளடய மளனவயி, மகன, மகள எலகலைகாருகம அந்த கமபத்தயில ஏறயி அந்த 
கயயிற்றயில நடப்பளத ஜதகாழயிலைகாகக் ஜககாண்டவர்கள. அவர்களையில அந்த களழக்கூத்தகாட அந்த 
கயயிற்றயில ஏறயி கவகமகாக நடக்கக் கூடயவரகாக இருக்கயிறகார். அவர் மளனவயி ஜககாஞ்சம அஞ்சயித்தகான 
நடந்தகார். அவருளடய மகன ஓரளைவ கவகம ஜககாண்டவனகாக இருந்தகான. ஆனகால அவருளடய 
மககளைகா அற்பதமகான களலை அமசத்ளத அதயில நயிகழ்த்தயிக் ககாட்டனகாள. நகாம ஒலையிமபயிக்கயில பகார்க்கும 
ஜெயிமனகாஸ்டக் வயிளளையகாட்டு கபகால அத இருந்தத. அளதப் பகார்த்த கூட்டம அந்த சயிறுமயிக்கு 
எக்கச்சக்கமகான வரகவற்ப ஜககாடுத்தத. அந்த சயிறுமயி அந்த கயயிற்றயில ஏறயி எந்த பயிரச்ளனயும 
இலலைகாமல சகாகசம ஜசய்ததம அந்த சயிரமம கூட முகத்தயில ஜதரயியகாமல சயிரயித்தக் ஜககாண்கட அளதச் 
ஜசய்ததம பகார்ப்பதற்கு அற்பதமகாக இருந்தத. இப்கபகாத நயிளனத்தகாலும மயயிற்கூச்ஜசரயியும 
களலையகாக அத இருந்தத. அங்கயிருந்த பகார்த்தவர்கள அளனவருக்கும அத எப்கபகாதம மறக்ககாத 
ஒனறகாக அந்த சயிறுமயியயின ஆட்டம இருந்தத. 

இப்படத்தகான ஒருவருளடய தனயிப்பட்ட தயிறளம எனறும மறக்கப்படக்கூடயதலலை. அளத 
நயிளனவயில ளவத்தக் ஜககாளளும பட தக்க சமயத்தயில அளத ஜவளையிப்படுத்தவம ஜதரயியகவண்டும.
அளத ஜவளையிப்படுத்தம மனதயிடம இருக்ககவண்டும. 

எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர ஏதகாவத ஒரு ஜசயளலை ஜசய்யகவண்டும எனறு முடஜவடுத்தவயிட்டகால 
அளத ஜசய்த முடத்கத ஆககவண்டும. எனன இக்கட்டு வந்தகாலும அளத சமகாளையித்தவயிடகவண்டும 
எனறுதகான எனக்குத் கதகானறும. அதனகால களடசயிவளர கபகாரகாடுவத எனபததகான என முனனுளளை 
இலைக்ககாக ளவத்தயிருக்க நயிளனப்கபன. எப்படயும அளத எட்டுவதற்ககான எலலைகா வழயிமுளறகளளையும
கயகாசயித்த இறுதயியயில அளடந்தவயிடுகவன. இப்படத்தகான பலை ஜசயலகளளை நகானகாககவ கயகாசயித்த 
ஜசயலபடுத்தயி இருக்கயிகறன.

இதவம அப்படப்பட்ட ஒனறுதகான. ஜபகாதவகாக எனக்கு இத கபகால எந்த ஜசயளலையும நகான 
நயிளனப்பத நயிளறகவறும வளர கபகாரகாடுவத எனற பழக்கம இருந்ததகால இத எனக்கு எளையிதகாக 



முடந்தத. கமலும கவறு ஒரு மகாநயிலைத்தயில கவறு ஒரு ஜமகாழயி கபசும இடத்தயிலும கூட இளத எனனகால
ஜசய்யமுடந்தத. 

என நண்பர் ஒருவர் ஓர் ஆளலை அளமக்க அருமபகாடுபட்ட நயிகழ்ச்சயிதகான எனக்கு இங்கு 
நயிளனவக்கு வருகயிறத. 

அந்த ஊரயில கருமப அதயிகம வயிளளைவதகால அவர் சர்க்களர ஆளலை ளவக்கலைகாம எனறு 
நயிளனத்தயிருக்கயிறகார். கமலும இப்பட ஜதகாழயில ரதீதயியகாக முனனுக்கு வரகவண்டும எனபததகான 
அவரத லைட்சயியம. 

ஆனகால அங்கு கருமப வயிவசகாயயிகளையிடம கநரடயகாக கபசயி ஜககாளமுதல ஜசய்த ஜககாளளைலைகாம எனறு 
அவர் வயிருமபயினகார். அப்கபகாத அந்த வயிவசகாயயிகளையிடம எப்கபகாதம ஜககாளமுதல ஜசய்பவர் இவளர 
ஆளலை அளமக்கவயிடகாமல தடுக்க பலகவறு தளடகளளை ஏற்படுத்தயினகார். அளதப் 
ஜபகாருட்படுத்தகாமல இவரும கபகாரகாடனகார்.

அதன பயின கருமப வயிளளைச்சல குளறந்தத அப்கபகாதம இவர் வயிடகாமல அருகயில இருக்கும 
கயிரகாமங்களையில கருமப ஜககாளமுதல ஜசய்யலைகாம எனறு முயனறகார். இப்பட அவர் அந்த ஆளலைளய 
எப்படயும நடத்தயிகய ஆககவண்டும எனறு ததீர்மகானத்கதகாடு கவளலை ஜசய்தகார்.

ஒரு கட்டத்தயில இந்த ஆளலை அளமப்பதம அளதத் ஜதகாடர்ந்த நடத்தவதம முடயகாத எனற நயிளலை 
ஏற்படும கபகால கூட இருந்தத. ஆனகால அப்பட ஓர் எண்ணத்தயிற்கக அவர் கபகாகவயிலளலை. 
அதனகால அவர் அந்த ஆளலைளய ஜவற்றயிகரமகாகத் ஜதகாடங்கயி லைகாபகரமகாக நடத்த முடந்தத.

நகாம மனதயில ளவத்தயிருக்கும எண்ணம ததீவயிரமகாக இருந்தகால அளத நயிச்சயம சகாதயிக்க முடயும. 
இப்பட பலை உதகாரணங்கள இருக்கயினறன.

இமய மளலைளய முதலையில ஏறயிய இந்தயியகாவயின ஜடனசயிங் தனனுளடய பயிறந்த நகாளளை அறயியகாதவர். 
மயிகவம வறுளமயகான குடுமபத்தயில பயிறந்தவர். வதீட்ளட வயிட்டு ஓடப் கபகாய் மளலை ஏறும 
குழுவயினருடன இளணந்த ஜககாண்டவர். பலை முளற எவஜரஸ்ட் சயிகரத்ளத எட்ட முயற்சயி ஜசய்தவர். 
ஹயிலலைரயியுடன ஏறயிய கபகாததகான ஜவற்றயிகயிட்டயத. அந்த முயற்யயின கபகாத ஹயிலலைரயி தடுக்கயி வயிழுந்த
ஒரு பளளைத்தகாக்கயில கமகாதப் கபகாகும கபகாத தன கயயிற்றகால அவளரப் பயிடத்த கமளலை தூக்கயி 
ககாப்பகாற்றயினகார். இப்பட அவர் எடுத்த முயற்சயிதகான இனறு வளர அவருளடய ஜபயளர நயிளனவயில 
ளவத்தயிருக்குமபட ஜசய்தயிருக்கயிறத.

சகாகசம ஜசய்ய ஒரு மனநயிளலை கதளவ. கமலும அத நமக்கக ஒரு ஜபரும கபகாரகாட்டமகாக 
இருக்கவம கவண்டும. அப்கபகாததகான சுவகாரசயியம இருக்கும. கமலும கதகாலவயி கயிளடத்தகாலும 
ஜவற்றயிளய எட்டும கபகாத ஏற்படும மகயிழ்ச்சயிகய தனயியகாக இருக்கும. அளத அனுபவயித்தகாலதகான 
பரயியும.

எந்த ஒரு ஜசயளலையும மனதயில முதலையில அளதச் ஜசய்வதற்ககான ஒரு முனமகாதயிரயிளய வடவளமத்தக் 
ஜககாளளைகவண்டும. அதன பயின அளதச் ஜசய்த முடக்க முடயும எனற ததீவயிரமகான எண்ணம 
ஜககாளளைகவண்டும. அளதப் பற்றயி மட்டுகம சயிந்தயிக்ககவண்டும. அப்கபகாத நமமகால அளத மயிகவம 
சுலைபமகாக முடத்தவயிடமுடயும. 

ஜபகாதவகாக ஒரு நயிகழ்ச்சயி ஏற்பகாடு ஜசய்பவர்கள பகார்ளவயகாளைர்களையின உற்சகாகம, மகயிழ்ச்சயி 
கபகானறவற்ளற கணக்கயில எடுத்தக் ஜககாளவதயிலளலை. நயிகழ்ச்சயிளய பகார்ப்பவர்களதகான முக்கயியம 
எனபளத மறந்தவயிடுகயிறகார்கள. பலைர் வயிருத வகாங்கலைகாம. அதயில மக்களுக்கு எனன பயன. அலலைத 



அவர்கள எனன பங்ளக அதயில ஆற்றுகயிறகார்கள. இளதப் பற்றயி எலலைகாம கயகாசயிக்ககாமல நயிகழ்ச்சயிளய
ஏற்பகாடு ஜசய்வதகால மக்களையின முழு ஆதரளவயும ஜபற முடயகாமல கபகாகயிறத.

கூட்டத்ளத நயிர்வகயிப்பத பற்றயி யகாருக்குகம ஒரு ஜதளையிவகான வளரயளற இருப்பதயிலளலை. மக்களையின 
மனநயிளலையயிலையிருந்த நயிகழ்ச்சயிளய வடவளமப்பத குறயித்த யகாரும அக்களற ஜககாளவதயிலளலை. இத 
பற்றயி எப்கபகாதகம எனக்கு ஓர் ஆதங்கம உண்டு. அப்பட சரயியகாக நயிர்வகயிக்கப்படகாத நயிகழ்ச்சயிகள 
ஜவற்றயி ஜபறுவதயிலளலை எனபளத ஏற்பகாட்டகாளைர்கள பரயிந்தஜககாளவதயிலளலை.

ஒரு முளற ஒரு கமஜபனயியயின ஊழயியர்கள கூட்டத்தயில கபச அளழத்தயிருந்தகார்கள. அங்கும இகத 
கபகால பலைரும கபசயிக் ஜககாண்கட இருந்தகார்கள. அங்கு கூடயயிருந்தவர்கள மயிகவம அலுத்தப் 
கபகாய்வயிட்டகார்கள. அதன பயின கூட்டம ஜமதவகாகக் களலையத் ஜதகாடங்கயியத. அந்த கூட்ட 
ஏற்பகாட்டகாளைர்கள அங்கு சயிடக்கள வயிற்பதற்கும ஆர்வம ஜககாண்டருந்தகார்கள. கூட்டம களலையத் 
ஜதகாடங்கயியதகால தங்களையின வயிற்பளன படுத்தவயிடும எனறு அஞ்சயினகார்கள. உடகன எனனயிடம வந்த 
அங்கு ஒரு பகாட்ளட பகாடகவண்டும எனறு ககட்டகார்கள. நகானும அளத ஏற்றுக் ஜககாண்டு பகாடத் 
ஜதகாடங்கயிகனன. கபகான கூட்டம தயிருமபயி வந்தத. கமலும பகாடலகளளைப் பகாடக் ககட்டுக் ஜககாண்கட 
இருந்தகார்கள. நகானும பலை பகாடலகளளைப் பகாடவயிட்கடன. அதன பயின அந்த சயிட வயிற்பளனயும 
அகமகாகமகாக நடந்தத. இப்பட ஏற்பகாட்டகாளைர்கள சரயியகான முளறயயில தயிட்டமயிடகாமல ஒரு வயிழகாளவ 
நடத்தகயிறகார்கள. அதன பயின நஷடம வரும எனறு அஞ்சயி உடனடயகாக நயிகழ்ச்சயி நயிரளலைகய 
மகாற்றுகயிறகார்கள.

ஒரு வயிழகாவயில ஒரு குறயிப்பயிடத்தக்க நபளர அளழத்தயிருக்கயிகறகாம. அவருக்கு வயிருத வழங்குகயிகறகாம
எனறகால அவளர கபச ளவத்த அவருளடய கருத்தகளளை மக்கள அறயியச் ஜசய்யகவண்டும எனற 
அடப்பளடளய எலகலைகாரும பயினபற்றயினகால நலைமகாக இருக்கும. கமலும சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள 
பலைருக்கு இயலபகாக சயிலை தயிறளமகள இருக்கும. அளதப் பற்றயித் ஜதரயிந்தஜககாளளை மக்கள 
வயிருமபவகார்கள. அளத ஜவளையிப்படுத்தம வளகயயில நயிகழ்ச்சயிகளளை அளமத்தகால நயிகழ்ச்சயிகள கமலும
ஜவற்றயி ஜபறும.

******************************************************************
எந்த ஒரு ஜசயளலையும மனதயில முதலையில அளதச் ஜசய்வதற்ககான ஒரு முனமகாதயிரயிளய வடவளமத்தக் 
ஜககாளளைகவண்டும. அதன பயின அளதச் ஜசய்த முடக்க முடயும எனற ததீவயிரமகான எண்ணம 
ஜககாளளைகவண்டும. அளதப் பற்றயி மட்டுகம சயிந்தயிக்ககவண்டும. அப்கபகாத நமமகால அளத மயிகவம 
சுலைபமகாக முடத்தவயிடமுடயும. 
******************************************************************



Chapter 16
The seat to decline
உதவம கரங்கள

நகான பதயிகனகாரகாம, பனனயிரண்டகாம வகுப்ப படக்கும கபகாத பஸ்ஸயிலதகான கபகாய் வருகவன. 
அப்கபகாத நகான ஏறயியவடன என சயிறப்பத் தயிறளனப் பரயிந்தஜககாண்டு சயிலைர் எழுந்த உட்ககார இடம 
ஜககாடுப்பகார்கள. ஆனகால அளத ஏற்க மறுத்தவயிடுகவன. அவர்கள எத்தளன முளற 
வற்பறுத்தயினகாலும நகான அவர்களையிடம கடுளமயகாக வகாதயிடுகவன. 'எனக்கு ககாலகள நனறகாக 
இருப்பதகால எனனகால நயினறு வரமுடயும, எனக்கு உட்ககாரகவண்டகாம, நயிற்பத எனனகால முடயும. 
நயிற்க முடயகாத கவறு யகாருக்ககாவத அந்த இடத்ளதக் ஜககாடுங்கள' எனறு கூறுகவன. எனக்கு ஒரு 
தனயிப்பட்ட கவனம ஜககாடுக்கப்படுவளத நகான ஏற்க வயிருமபமகாட்கடன. எனக்கு மட்டும எதற்ககாக 
இப்படத் தரகவண்டும எனற எண்ணம எனக்குள எப்கபகாதம இருந்தத. இப்பட எனக்கு உட்ககார 
இடம ஜககாடுத்தவர் எனனுடன கபசயி எனளன அந்த இடத்தயில அமர ளவக்க முயலும கபகாத நகான 
மறுக்க, அந்த இடத்தயில மற்ஜறகாருவர் உட்ககார்ந்தவயிடுவகார். 

ஒரு நகாள இப்பட ஆனகால மற்ஜறகாரு நகாளும இகத கபகால மற்ஜறகாருவர் என சயிறப்பத் தயிறளனப் 
பகார்த்தவடன அமர இருக்ளகளய வயிட்டுத் தர முனவருவகார். நகான அளத மறுப்கபன. முதல நகாள 
இருந்தவர் உடன பயணம ஜசய்தகால அவரயிடம நகான அமர இருக்ளக ஜககாடுத்தகால ஏற்பதயிலளலை 
எனபளதச் ஜசகாலவகார். இப்படகய கபகாய்க் ஜககாண்டருந்தத.

கலலூரயியயில படக்கும கபகாததகான இப்பட ஜசய்வதற்ககான ககாரணம எனன எனற உண்ளமளய நகான 
உணர்ந்கதன. அதகாவத ஒவ்ஜவகாருவருக்கும மற்ஜறகாருவருக்கு ஏதகாவத ஓர் உதவயி 
ஜசய்யகவண்டும எனறு நயிளனக்கயிறகார்கள. அப்பட ஒரு வகாய்ப்ப கயிளடக்கும கபகாத அளதச் 
ஜசய்தவயிட்டகால அவர்களுக்கு தயிருப்தயி ஏற்படுகயிறத. தகான ஒரு மகாஜபரும ககாரயியத்ளத 
ஜசய்தவயிட்டதகாக ஓர் உளைமகார்ந்த ஒத்தடத்ளதக் ஜககாடுத்தக் ஜககாளகயிறகார்கள. அத அளமதயிக்ககான 
கநகாபல பரயிசு கயிளடத்தத கபகானற தயிருப்தயியகாக அவர்களுக்குப் படுகயிறத. கமலும நயிளறய சயிறப்பத் 
தயிறனகாளையிகள அப்படப்பட்ட உதவயிளய எதயிர்பகார்க்கயிறகார்கள. சயிலை சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள அப்பட ஓர் 
உதவயி கயிளடக்ககாவயிட்டகால பககார் ஜசய்கயிறகார்கள. தங்களுக்கு யகாருகம உதவவதயிலளலை, மனயித 
கநயகம இலளலை எனபத கபகால கபசுகயிறகார்கள. எனளனப் கபகானறவர்கள அப்படப்பட்ட 
உதவயிளயப் ஜபறக்கூடகாத எனறு நயிளனப்பவர்கள மயிகவம குளறவகான எண்ணயிக்ளகயயிலதகான 
இருப்பகார்கள. ஆனகால நகான அப்பட ஒருவர் உதவயி ஜசய்ய முன வரும கபகாத மறுத்தகால அத 
ஜபகாதளமப்படுத்தப்படும. இத கபகானற சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு இனயி இப்பட உதவயி 
ஜசய்யகவண்டகாம எனற மனநயிளலை உருவகாகும. சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு பஸ்ஸயில அமருவதற்கு 
இருக்ளககள கதளவ இலளலை எனற கருத்த பலைப்படும. கமலும இதனகால பலை சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள
பகாதயிக்கப்படுவகார்கள.

பயிச்ளச எடுப்பவர்களுக்கு பணம ஜககாடுப்பளத கூட அப்படத்தகான நகான கருதகயிகறன. பயிச்ளச 
எடுப்பத கபகால சுயமரயியகாளதளயக் குளலைக்கும ஜசயல கவறு இலளலை. அவர்களுக்கு பணம 
ஜககாடுக்கக்கூடகாத எனறு சயிலைர் வகாதயிடுகயிறகார்கள. அவர்கள ஏமகாற்றுவகார்கள எனறு ஜசகாலவகார்கள. 
ஆனகால அப்பட ஏமகாற்றயினகாலும பரவகாயயிலளலை அவர்களுக்குப் பணம ஜககாடுக்ககவண்டும எனறு 
நகான நயிளனப்கபன. பயிச்ளசகய எடுக்க வந்தவயிட்டகார்கள இனயி ஏமகாற்றயினகால எனன, எத ஜசய்தகால 
எனன எனறு தகான நகான நயிளனக்கயிகறன.

இப்பட நகான ஜசகாலவதற்குக் ககாரணம கருளணயயின வடவமகாக நகான இருக்கயிகறன எனறு கூற 
அலலை. எனக்கு அவர்களுக்குக் ஜககாடுக்ககாமல இருக்ளகயயில ஒரு வயிதமகான சங்கடத்ளத 



உணர்கயிகறன. அப்பட அவர்களுக்கு பணம ஜககாடுக்கும கபகாத எனனுள இருந்த அந்த சங்கடத்ளத 
கபகாக்கயிக் ஜககாளகயிகறன. அத ஓர் ஒத்தடம கபகால எனக்கு இருக்கயிறத.

அறயிவப்பூர்வமகாக இளத கயகாசயிக்க முடயகாத. எலலைகா ஜசயலகளளையும நகாம அறயிவப்பூர்வமகாகத்தகான 
ஜசய்ய முடயும எனபதயிலளலை. சயிலை உணர்வப்பூர்வமகாக ஜசய்யகவண்டயயிருக்கயிறத. அப்படத்தகான 
பஸ்ஸயில அமர இடம ஜககாடுப்பதம. அப்படச் ஜசய்பவர்கள தங்களையின ஜசயளலை ஒரு ஜபருளமயகாக 
உணர்கயிறகார்கள. நமக்கும அந்த உதவயிளய ஏற்றுக் ஜககாண்டகால அவர்களளை தயிருப்தயிப்படுத்தயிய ஒரு 
மகயிழ்ச்சயி கயிளடக்கயிறத. 

கலலூரயியயில படக்கும கபகாத பஸ்ஸயில ஏற முடயகாமல படகளையில பயணம ஜசய்த அனுபவம கூட 
எனக்கு இருக்கயிறத. ஆனகால அந்த பஸ்ஸயில படக்கு அருகயில இருக்கும கமபயிளயப் பயிடத்தக் 
ஜககாண்டகால அந்த பஸ்ளஸ எனனயிடமயிருந்த பயிரயிக்ககவ முடயகாத. அப்படகய கமபயிளயப் பயிடத்தக் 
ஜககாண்டு ஓடக்கூட கபகாய்வயிடுகவன. ஒரு சயிலை முளற அந்த கமபயிளய மளறத்த கண்ணகாட 
கபகாட்டுவயிடுவகார்கள. அப்கபகாஜதலலைகாம எப்படயகாவத சயிரமப்பட்டு ஏறயி படகளையில பயணம 
ஜசய்கவன. யகாரகாவத பகார்த்த உளகளை கபகாவதற்கு எப்படயகாவத வழயிவயிடுவகார்கள.

அப்பட உளகளை கபகானகாலும யகார் மதீதம இடக்ககாமல இருக்ககவண்டும. சயிலைர், 'கண்ணகா ஜதரயியளலை 
இப்பட வந்த இடக்ககற' எனபகார்கள. நகானும, 'ஆமகாங்க எப்பட கண்டுபயிடச்சதீங்க' எனகபன. 
இப்பட இருக்கும பயணத்தயில ஒருவர் நமக்ககாக அமர இருக்ளகத் தருமகபகாத அளத ஏற்ககாமல 
இருப்பளத அவர் தனக்கு கநர்ந்த அவமகானமகாக உணர்கயிறகார். தனனுளடய உதவயி 
நயிரகாகரயிக்கப்படுவளத அவரகால தகாங்க முடவதயிலளலை. அதனகால அந்த உதவயிளய ஏற்பதன மூலைம 
அவளர நகாம அங்கதீகரயிக்கயிகறகாம எனற ஓர் ஆறுதல அவருக்குக் கயிளடக்கயிறத. தனத 
ஜபருந்தனளமயகான குணத்தயிற்கு ஒரு சரயியகான உதகாரணமகாக இந்த நயிகழ்ச்சயி இருந்ததகாக அவர் தன 
நண்பர்களையிடமும உறவயினர்களையிடமும ஜசகாலலையிக் ஜககாளவகார்.

மற்றவர்களையின உணர்வகளளைக் ககாயப்படுத்தகாமல இத கபகானற சயிறு சயிறு அனுசரயிப்பகளளை நகாம 
ஜசய்யலைகாம. இந்த வளகயயில சயிறயிய வளகயயிலைகான அனுசரயிப்பகள அவ்வப்கபகாத நகாம ஜசய்ததகான 
ஆககவண்டும.

நம உடன பயிறந்தவர்கள நம உற்றகார் உறவயினர்களுக்கு மட்டுமதகான இந்த அனுசரயிப்ளப நகாம 
ஜசய்வத எனபத ஜபகாருளைற்றத. உலைகயில உளளை எலகலைகாருகம சமமகானவர்கள. மனயிதன ஒரு சமூக 
மயிருகம. அதனகால எலகலைகாருக்கும சரயிசமமகாகத்தகான அப்படப்பட்ட அனுசரயிப்பகளளை நகாம 
ஜசய்யகவண்டும.

பளளையியயில படக்கும கபகாத எந்த அளைவ இஜதலலைகாம பரயியகாத நயிளலையயில இருந்தயிருக்கயிகறன. 
குழந்ளதத்தனமகான பயிடவகாதங்களளைப் பயிடத்தயிருக்கயிகறன எனறு நயிளனத்தக் ஜககாளகயிகறன. அதன 
பயின மகாறத் ஜதகாடங்கயிகனன. இத கபகானற சயிந்தளனகள எலலைகாம உருவகாயயின.

ஜபரயிய அளைவ ஜககாளளககளையில கககாட்பகாடுகளையில அனுசரயிக்ககவண்டகாம. அத மத, அரசயியல 
ரதீதயியகான ஜககாளளககளைகாக இருக்கும கபகாத அதற்கு அனுசரயித்த ஜசலலைகவண்டகாம. ஜசய்யகவ 
கூடகாத. ஜபரயிய முடவகள, சமூகத்தயில மகாற்றத்ளத ஏற்படுத்தம கருத்தகளுக்கு அனுசரயித்த 
ஜசலலைகவண்டய அவசயியமயிலளலை.

எனனுளடய ஜசகாந்த நலைளன மட்டுகம பகாதயிக்கும அதவம எந்த ஜபரயிய மகாற்றத்ளதயும 
ஏற்படுத்தயிவயிடகாத எனற பட்சத்தயில அந்த அனுசரயிப்ளப நயிச்சயம ஜசய்யலைகாம. எனக்கு பஸ்ஸயில 
நயினறு ஜககாண்டு பயணயிக்கும கபகாத ஒரு thrill இருக்கயிறத. உட்ககாரும கபகாத இலளலை. பஸ் 
வளளைந்த ஜநளையிந்த ஏறயி இறங்கயி கபகாகும கபகாத ஒரு வளகயகான ஊசலைகாட்டம எனக்குள 



ஏற்படுகயிறத. அத மறுக்கப்படுகயிறத. இருந்தகாலும ஒருவர் எனக்ககாக தன இருக்ளகளய வயிட்டுத் 
தருகயிறகார் எனற ஜசயளலை நகான மதயிக்ககவண்டும. அத அவருக்குத் தரும ஜகமௌரவமகாக இருக்கயிறத. 
இதயில எலலைகாம நகாம கககாடு கபகாட்டுக் ஜககாண்டு வகாழும வகாழ்க்ளகளய பளற சகாற்றக் கூடகாத. 
கமலும அவர்களுக்கு அத ஒரு ஜபரயிய இனபமகாக அந்த கநரத்தயில இருப்பளத நகாம 
தடுக்கக்கூடகாத. அத அறயிமுகமயிலலைகாதவர்களுக்கு நகாம ஜககாடுக்கும மரயியகாளத.

அவர்களும நமமயிடம நம வயிருப்பத்ளதக் ககட்டு அந்த உதவயிளயச் ஜசய்யலைகாம. ஆனகால அப்படச் 
ஜசய்வதயிலளலை. சயிறப்பத் தயிறனகாளையியகாக இருக்ளகயயில அமரகாமல பயணயிக்க முடயகாத. உட்ககார்ந்த 
ஆககவண்டும. ஆககவ உட்ககாருங்கள எனறு பணயிக்கயிறகார்கள. அத ஒரு வளகயகான 
கமலைகாண்ளமயகாக இருக்கயிறத. அத தனனகால முடயக்கூடயளத ஒரு சயிறப்பத் தயிறனகாளையியகால 
முடயகாத எனறு ககாட்டும கமலைகாண்ளம.

குழந்ளதகளையிடம கூட ஜபற்கறகார் இத கபகால நடந்தஜககாளவகார்கள. அவர்களைகால முடயகாத எனபளத
முனகூட்டகய ததீர்மகானயித்த நடந்தஜககாளவகார்கள. அவர்கள முரண்டுபயிடத்தகால கககாபப்படுவகார்கள. 
கமலும தங்களுக்குத் ஜதரயிந்தத நயிச்சயமகாக குழந்ளதகளுக்குத் ஜதரயிந்தயிருக்ககாத எனபதயில 
ததீர்மகானமகாக இருப்பகார்கள. குழந்ளதகள பதயிதகாக ஏதகாவத ஜசகானனல கூட ககாதயில 
வகாங்கமகாட்டகார்கள. ஜபற்கறகார்களையின கமலைகாண்ளமளய குழந்ளத மதயிக்ககவண்டும எனபதயில 
மட்டுகம குறயியகாக இருப்பகார்கள. இகத கபகாலதகான சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளளைப் பகார்ப்பவர்கள 
நடந்தஜககாளளும முளறயகாக இருக்கயிறத. இத ஒரு வளக. இத கமலைகாண்ளம ஜசலுத்தம வளக. 
கமலும தனக்கு எலலைகாம ஜதரயியும எனபதயில தயிருப்தயி அளடயும வளக. அப்பட இருக்ளகயயில 
தங்களையின பலைனகளுக்ககான பகாதககாப்ப கயிளடப்பதகாக அவர்கள எண்ணணும வளக. 

இப்படப்பட்டவர்கள எனன இருந்தகாலும சயிறப்பத் தயிறனகாளையி தகாகன அவர்களுக்கு உறுதயியகாக சயிலை 
வயிஷயங்களளை ஜசய்ய முடயகாத எனறு நயிளனப்பவர்கள. அவர்களுக்கு குளறயற்றவர்களளைப் 
கபகானற தயிறன இருக்ககாத. இயற்ளககய அவர்களளை அப்பட மகாற்றயியயிருக்கும எனறு பலை 
சமகாதகானங்களளைச் ஜசகாலலையிக் ஜககாளவகார்கள. இப்பட இருப்பததகான அவர்களுக்கு ஒரு நமபயிக்ளக 
அளையிப்பதகாக இருக்கயிறத. தனக்குத் தகாகன தன குளறயற்றத் தனளமளய தட்டக் ஜககாடுக்கும 
வயிருப்பம அதயில மளறந்த நயிற்கும.

இனஜனகாரு வளக இருக்கயிறகார்கள. இவர்கள சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள எனபவர்கள கமனளமயகான 
மனயிதர்கள எனறு எண்ணும வளக. அவர்களைகால எதவம ஜசய்யமுடயும. அவர்களுக்கு எலலைகாகம 
ஜதரயியும. அவர்களுக்கு இருக்கும தயிறளம மற்ற குளறயற்றவர்களுக்கு இலளலை. இத கபகால 
எண்ணுபவர்கள. ஒரு கடவள தனளமளய சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கு வழங்குபவர்கள. 
அவர்களுக்கு கடவள சயிறப்ப அருள வழங்கயியயிருப்பதகாக எண்ணயி பளைங்ககாகயிதம அளடபவர்கள.

இரண்டுகம தவறகான பகார்ளவ. இரண்டுகம ஏற்கத்தக்கதலலை. மற்ற எலலைகா குளறயற்ற மனயிதர்களளைப் 
கபகால சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளளைப் பகார்க்ககாமல இருப்பதயில இவர்களதகான குளறயுளளைவர்கள 
ஆகயிறகார்கள. சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளையிலும தவறகான நடத்ளத உளளைவர்கள இருக்கயிறகார்கள. 
குற்றவகாளையிகள இருக்கயிறகார்கள. சமூக வயிகரகாதயிகள இருக்கயிறகார்கள. 

சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள பலைர் எண்ணற்றத் தயிறளம ஜககாண்டருக்கயிறகார்கள. மயிகவம தயிறன 
வகாய்ந்தவர்களைகாக இருக்கயிறகார்கள. குளறயற்றவர்களளை வயிட பலை மடங்கு தயிறளமசகாலையிகளைகாக 
இருக்கயிறகார்கள. 

தயிறளம, அணுகுமுளற, அறயிவ இளவ குளறவகானதகாகவம நயிளறவகானதகாகவம எலகலைகாருக்கும 
இருப்பத கபகால சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளுக்கும இருக்கயிறத. கமலும இத கபகானற அமசங்களளை 
ளவத்தத்தகான சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளும கணயிக்கப்படகவண்டும எனபளத பலைர் மறந்தவயிடுகயிறகார்கள.



இததகான ஜபரயிய குளறயகாக இருக்கயிறத.
எனனகால எந்த குரளலையும யகாருளடயத எனறு சுலைபமகாக கண்டுபயிடக்க முடகயிறத எனறு 
கூறுகயிறகார்கள. எந்த குளறயும அற்றவர்கள எனளன வயிட தயிறளமசகாலையிகளைகாக குரலகளளைக் 
கண்டுபயிடப்பதயில இருக்கயிறகார்கள. பலை ஒலையிப் ஜபகாறயியகாளைர்கள ஜதகாளலைகபசயியயில ஜவறும 'உம' எனறு 
ஜசகானனகாகலை நம குரளலை கண்டுபயிடத்த கபசயிவயிடுவகார்கள. அவர்களையின தயிறளம எனளன வயிட 
அதயிகமகானத.

இஜதலலைகாம நம பலைனகளளை தலலையியமகாகப் பயனபடுத்தம வயிதத்தயிலதகான இருக்கயிறத. நகாம எந்த 
அளைவ சரயியகாக கநர்த்தயியகாக பயனபடுத்தகயிகறகாகமகா அளதப் ஜபகாறுத்த நம தயிறனும அதயிகமகாகயிறத.

கண்ளணக் கட்ட பலை வருடங்கள இருந்தகால கண் ஜதரயியகாமல கபகாய்வயிடும எனற ஒரு கககாட்பகாடு 
இருக்கயிறத. இத எந்த அளைவ உண்ளம எனறு ஜதரயியகாத. ஆனகால இப்பட ஆகயிவயிடும வகாய்ப்பம 
இருக்கயிறத. எனகவ பலைனகளளை எந்த அளைவ நகாம அதயிகபட்ச வயிதத்தயில பயனபடுத்தகயிகறகாம 
எனபளதப் ஜபகாறுத்ததகான நமத தயிறனகானத மதயிக்கப்படகவண்டும. ஜவறும ஊகங்களைகால 
ககளவயிப்படும கருத்தகளைகால மூடநமபயிக்ளகயகால ஒருவருளடய தயிறளன மதயிக்கக்கூடகாத.

எனளனப் ஜபகாறுத்தவளர சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள மதீத அதயிகபட்ச கரயிசனம ககாட்டும நகரமகாக 
ஜசனளன இருக்கயிறத. நகான பலை இந்தயிய நகரங்களுக்குப் கபகாயயிருக்கயிகறன. தமயிழ்நகாட்டல கூட பலை 
இடங்களுக்குப் கபகாயயிருக்கயிகறன. ஜசனளன கபகாலை கருளண மயிக்க இடம கவறு எங்கும இலளலை. 
அதகவ சயிலை கநரங்களையில அதயிகமகாகவம ஆகயிவயிடுகயிறத. 

ஒரு பகார்ளவயற்ற சயிறப்பத் தயிறனகாளையி சகாளலை ஓரம நயினறயிருந்தகால அவர் அந்த சகாளலைளயக் கடக்க 
நயிளனக்கயிறகார் எனறு நயிளனத்த அவளர அந்தப் பக்கம வயிட்டுவயிட்டு அதனபயின தகான அவர் 
சகாளலைகயகாரம ஜவறுமகன தகான நயினறயிருந்தகார் எனறு ஜதரயிந்த ஜககாளளும அளைவக்கு 
அதயிகமகாகயிவயிடுகயிறத.

குளறயற்றவர்கள, சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகளளை சகாதரணமகாக நடத்தலைகாம, தங்களளைப் கபகாலைகவ. 
குளறயற்றயிருப்பத ஒரு குளற கபகால எண்ணயிக் ஜககாளளைகாமல இருக்கலைகாம. சயிறப்பத் தயிறன கபகால 
அததீதமகான ஒனறு எனறு நயிளனக்ககாமல. அவர்களுக்கு உதவவத தகான பயிறவயிப் பயன எனறு 
ஜமனக்ஜகடகாமல. அவர்களுக்கு கதளவயகான கபகாத மட்டும உதவயிக் ஜககாண்டு இருக்கலைகாம. 
அததகான அவர்கள வயிருமபவதம.

ஆனகால அப்பட இருக்கப் ஜபருமபகாலைகானவர்கள வயிருமபவதயிலளலை. நயிளனப்பதயிலளலை. ஏஜனனயில 
அப்பட இருந்தகால அவர்களுக்கு ஒரு வயிதமகான பகாதககாப்பயினளம உருவகாகயிவயிடுகயிறத. கமலும 
குளறயற்றவர்களையின மனதயில ஏற்படும இத கபகானற பலை வயிதமகான உணர்வகள அவர்களளை நயிளலை 
தவறச் ஜசய்கயினறன எனபளத அவர்கள அறயிவதயிலளலை. கமலும அத அவர்களையின நயிளறயகாக கவறு 
நயிளனக்கயிறகார்கள. 

பயிறருக்கு உதவம குணம தங்களையிடம இருப்பத பற்றயி எலகலைகாருகம ஜபருளமயகாக 
நயிளனக்ககவண்டும எனற ஆளச எலகலைகாரயிடமும இருக்கயிறத. இதனகால அளத எப்படயகாவத 
எங்ககாவத ஜசயலபடுத்த வகாய்ப்ப கயிளடக்ககாதகா எனற ஏக்கத்தயில இப்பட ஜசய்கயிறகார்கள பலைர். 
கமலும அவர்களையின உதவம குணம பற்றயி அவர்களைகாககவ பலைரயிடமும ஜசகாலலை ஒரு வகாய்ப்ப 
கயிளடப்பதயிருப்பதகாக மனதயிற்குள ஒரு ஜபரயிய மகயிழ்ச்சயிளயக் ஜககாண்டுவயிடுகயிறகார்கள. அத எந்த 
வளகயயிலைகாவத நயிளறகவறகவண்டும எனற கநகாக்கத்தயில இப்பட நடந்தஜககாளகயிறகார்கள. 

சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள பலைருக்கு தங்களைகாககவ பலை ஜசயலகளளை ஜசய்யும ஆற்றல இருக்கயிறத. 
அளத அவர்களைகாககவ ஜசய்யும கபகாததகான அவர்கள மகயிழ்ச்சயி அளடகயிறகார்கள. யகாருளடய 



உதவயியும இனறயி இருப்பத பற்றயிய ஒரு பலைம அவர்களுக்குத் கதளவப்படுகயிறத. அதனகால தகானகாக 
யகாரகாவத உதவயி ஜசய்ய முன வந்தகால கூட ஏற்ககவண்டகாம எனறு நயிளனப்பவர்களைகாகவம அவர்கள
இருக்கக்கூடும. கமலும அவர்கள குளறயற்றயிருப்பதகாக எண்ணயிக் ஜககாளளும சந்தர்ப்பங்களைகாக 
அளவ அளமகயினறன. பயிறரயின உதவயியயினறயி தனயித்த இயங்குவதயில ஓர் உற்சகாகம எலலைகா சயிறப்பத் 
தயிறனகாளையிகளுக்கும உண்டு. அளத அவர்கள அனுபவயிக்க நயிளனத்தகால அவர்களளை வயிட்டுவயிடலைகாம. 
ஜதகாலளலை ஜசய்யகாமல இருந்தவயிடலைகாம. ஆனகால சயிலைருக்கு உதவயி கதளவப்படும. அவர்களுக்கு 
உதவலைகாம. இந்த வயிதமகான வயிழயிப்பணர்ளவ எலகலைகாரும முதலையில வளைர்த்தக் ஜககாளளைகவண்டும. 
இத தகான சயிறப்பத் தயிறனகாளையிகள எதயிர்பகார்க்கும ஒனறு.

******************************************************************
ஒவ்ஜவகாருவருக்கும மற்ஜறகாருவருக்கு ஏதகாவத ஓர் உதவயி ஜசய்யகவண்டும எனறு 
நயிளனக்கயிறகார்கள. அப்பட ஒரு வகாய்ப்ப கயிளடக்கும கபகாத அளதச் ஜசய்தவயிட்டகால அவர்களுக்கு 
தயிருப்தயி ஏற்படுகயிறத. தகான ஒரு மகாஜபரும ககாரயியத்ளத ஜசய்தவயிட்டதகாக ஓர் உளைமகார்ந்த 
ஒத்தடத்ளதக் ஜககாடுத்தக் ஜககாளகயிறகார்கள.
******************************************************************



Chapter17
The Omniscient
அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம

அறயிவகாளையி படத்தயில ஒரு நளகச்சுளவக் ககாட்சயி:

தங்ககவலு:எனன சளமக்கப் கபகாகற
முத்தலைட்சுமயி:எனன பலைககாரம பண்ணலைகாமனு கயகாசயிட்டு இருக்ககன
தங்ககவலு:நலலைகவளளை கயகாசளனகயகாட நயிறுத்தயினயிகய பூரயி உருளளைக்கயிழங்கு பண்ணயிளவ..சகாப்பயிட
ஆளசயகா இருக்கு
முத்தலைட்சுமயி:நகான கூட அதகான கயகாசயிட்டு இருந்கதன. எவ்வளைவ ஜபகாருத்தம பகாருங்க
தங்ககவலு:கநற்று மசகால கதகாளச பண்ணயி அதயில இருக்கற மசகாளலை யகாகரகா நகாறயிட்டு 
கபகாயயிட்டகான..சரயி பூரயினனகா நலலைகா பண்ணனும எனனகா....
முத்தலைட்சுமயி:நதீங்க உங்க பக்க பயிரககாரம ஜசகாலலுங்க..நகான ககட்டுக்ககறன
தங்ககவலு:இப்பட உக்ககாரு..எனன ஆணயி அடச்சகா மகாதயிரயி ளகயகட்டக்கயிட்டு..முதலலை ஒரு 
குண்டகாளன எடுத்த..அதலை ஒரு அளர ஆழகாக்கு கககாதளம மகாவ கபகாடணும..
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம(ஜமதவகான முணுமுணுப்ப கபகால)
தங்ககவலு:ஜதரயியுமயிலலை..அதலை தளலைலை இரண்டு உப்பக்கலலு கபகாடணும தண்ணயிய ஜதளையிச்சு நலலைகா
பயிளசயணும..
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம
தங்ககவலு:அப்பறும உருண்ளடயகா உருட்டக்கணும
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம
தங்ககவலு:அப்பறம எனன ஜசய்யணும ஜதரயியுமகா
முத்தலைட்சுமயி:அதகாங்க எனக்குத் ஜதரயியகாத
தங்ககவலு:ஆ..அப்பளைத் தட்ளட எடுத்த அப்பளைம மகாதயிரயி ரவண்ட் ரவண்ட்டகா கபகாட்டுக்கணும..
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம(ததீர்மகானமகாக)
தங்ககவலு:அப்பறம எனன ஜசய்யணும..
முத்தலைட்சுமயி:அதகாங்க எனக்குத் ஜதரயியகாத
தங்ககவலு:ஜதரயியகாதயிலலை..ஜபரயிய குண்டகானகா ஒண்ணு எடுத்த 
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம.
தங்ககவலு:எலலைகாம தூக்கயி அதலை கபகாட்டு
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம
தங்ககவலு:அத நயிளறய தண்ணயிய ஊத்தயி
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம
தங்ககவலு:நலலைகா குளழச்சுளவ
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம
தங்ககவலு:நகான வந்த குதயிக்ககறன
முத்தலைட்சுமயி:அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம..எனனங்க நதீங்க இப்பட ஜசகாலறதீங்க
தங்ககவலு:பயினகன எனனகா..ஏதகாவத ஜதரயியளலைனனகா எனனகாங்க ஏதங்கனனு அடக்க ஒடுக்கமகா 
ககக்கணும..எலலைகாம ஜதரயிஞ்ச மகாதயிரயி அதகான எனக்குத் ஜதரயியுகம..அதகான எனக்குத் 
ஜதரயியுகமனனு..எனனத்ளத ஜதரயியும..ஜபரயிய கமதகாவயி மகாதயிரயி
-------

இந்தக் ககாட்சயி பகார்த்தக் ஜககாண்டருந்த கபகாததகான நகானும இத கபகாலை பலை சமயங்களையில சயிலைரயிடம 
இப்பட கபசயிக் ஜககாண்டருந்தத நயிளனவக்கு வந்தத. எலலைகாம ஜதரயிந்தவர்களையிடமதகான கபசுகயிகறகாம 



எனபத கபகாலை ஜசய்பவர்கள இவர்கள. ஒரு வயிஷயத்ளத ஜசகாலவதற்கு முனகப ஜதரயியும 
எனபகார்கள. அத எனன எனறு ககட்டகால ஜதரயியகாத எனபகார்கள. தனக்குத் ஜதரயியகாதளத ஜதரயியகாத 
எனறு ஒப்பக் ஜககாளவதயில எனன பயிரச்ளன இவர்களுக்கு இருக்கயிறத எனறு ஜதரயியவயிலளலை. 
ஜதரயியகாத எனறு ஒத்தக்ஜககாண்டகால எதவகம ஜதரயியகாத என நயிளனப்பகார்கள எனற எண்ணமகா? 
அலலைத ஜகமௌரவப் பயிரச்ளனயகா? அலலைத எந்த வயிஷயமுகம தனக்குத் ஜதரயியகாமல இருக்க 
முடயகாத எனற அததீதநமபயிக்ளகயகா? ஏன இப்பட இருக்ககவண்டும?

ஒருவர் ஒரு வயிஷயத்ளத பற்றயிச் ஜசகாலகயிறகார் எனறகால அளத ஜபகாறுளமயகாகக் ககட்டு அத குறயித்த 
தனக்கு எனன ஜதரயியுகமகா அளதப் பற்றயி மட்டும ஜசகானனகால கபகாதம. ஜதரயியகாதளதப் பற்றயி 
அளமதயியகாக இருந்தவயிட்டகால கபகாதம. அலலைத அவர் ஜசகானன வயிஷயம தனக்கு ஜதரயியகாமல 
இருந்தத அவர் ஜசகானன பயின தனக்குத் ஜதரயிய வந்தத எனறு ஜவளையிப்பளடயகாக ஜசகானனகால 
இனனும நலலைத. எலலைகா வயிஷயமும எலலைகாருக்கும ஜதரயியும எனறயிலளலை. சயிலை வயிஷயங்கள 
ஜதரயியகாமல இருக்கும அளத ஜதரயியகாதத எனறு ஏற்பதன மூலைம எந்த ஒரு பயிரச்ளனயும வரகாத. 
அதன ககாரணமகாக யகாரும எதவகம ஜதரயியகாதவர் எனறு எண்ணயிக் ஜககாளளைப் கபகாவதயிலளலை. அந்த 
ஒரு நமபயிக்ளக இருக்ககவண்டும. 

அததீத உற்சகாகத்தயின ககாரணமகாக இப்பட சயிலைர் ஜசகாலவகார்கள.
ககட்பவர் கமலும உற்சகாகம அளடந்த அளத அவருக்கு வயிளைக்ககவண்டும எனற எண்ணத்தயிலும 
இருக்கலைகாம. அலலைத ஜசகாலபவர் எதயிரகாளையிக்கு ஜதரயிந்தளதத்தகான ஜசகாலகயிகறகாம, பதயிதகாக எதவம 
இதயில இலளலை எனற எண்ணத்ளத ஏற்படுத்தவதற்ககாக இருக்கலைகாம. சயிலைருக்கு ககட்கும 
வயிஷயத்தயில சுவகாரசயியம இருக்ககாத. ஜசகாலபவர் அளத வயிளரவயில முடக்கட்டும எனபதற்ககாக 
இப்படச் ஜசகாலவகார்கள. எப்பட இருந்தகாலும இந்த அத்தளன வளகயகான மனயிதர்களும ஜசகாலபவர் 
வயிஷயத்ளத அறயியகாதவர்களதகான. ஆனகால அத தனக்குத் ஜதரயியும எனறு ஜசகாலலையிக் ஜககாளவதயில 
உற்சகாகம அளடபவர்களைகாககவ இருக்கயிறகார்கள.

தனக்குத் ஜதரயியகாமல எதவம இருக்ககாத எனற எண்ணம இதயில கமகலைகாங்கயி இருக்கயிறத. கமலும 
அப்பட இருந்தளதப் பற்றயி அறயிந்த ஜககாளளைகவண்டகாம எனற எண்ணமும கூடகவ இருக்கயிறத. 
ஒருவர் ஜசகாலலையிக் ககட்டுக் ஜககாளவதகால தனனுளடய கமனளம கபகாய்வயிடுகயிறத எனற எண்ணம 
ஜககாண்டவர்களதகான அதயிகம இருக்கயிறகார்கள. ஒருவர் ஜதரயிந்த ஜககாண்டளத நகாம ஜதரயிந்த 
ஜககாளவதயில ஒரு நனளம வயிளளையும எனற எண்ணம இருப்பதயிலளலை. கமலும தன முளனப்பதகான 
இதற்கு முக்கயிய ககாரணம. கமலும ஒரு வயிதமகான ஈகககாவம இதயில ஜசயலபடுகயிறத.

எனக்கு இளத ஒட்ட சயிறு வயதயில படத்த ஒரு களத நயிளனவக்கு வருகயிறத. ஒரு ககாட்டல ஓர் ஆண் 
சயிங்கமும ஜபண் சயிங்கமும இருந்தன. ஜபண் சயிங்கம அந்த ககாட்டுக்கு அருகயில இருந்த கமய்ச்சல 
நயிலைத்தயில ஆடு, மகாடுகள கமய்வளதக் கண்டு அவற்ளற எப்படயகாவத அடத்தத் 
தயினறுவயிடகவண்டும எனற வயிருப்பம இருந்தத. ஆனகால அந்த நயிலைத்தயிற்கு ஜசலலை முடயகாத பட 
முட் ஜசடகளும ஒரு ஜபரயிய பளளைத்தகாக்கும இருந்தத. அளதத் தகாண்ட எப்படச் ஜசலவத எனறு 
கயகாசயித்தக் ஜககாண்டருந்தத. அருகயில ஒரு மளலை இருந்தத. அந்த மளலையயிலையிருந்த ஏறயி கதீழயிறயிங்கயி 
வந்தகால அந்த நயிலைத்ளத அளடயலைகாம எனறு சயிங்கத்தயிற்குப் பரயிந்தத. இளத ஆண் சயிங்கத்தயிடம 
ஜசகாலலையி அதற்ககான ஏற்பகாடுகளளைச் ஜசய்யச் ஜசகானனகால எனன எனறு கதகானறயியத. மளலைக்கு 
ஜசலலும கபகாதம அங்கயிருந்த இறங்கயி வரும கபகாதம ஒரு பகாளத இருந்தகால கவகமகாக கபகாய் 
வரலைகாம எனறு ஜபண் சயிங்கம நயிளனத்தத. ஆண் சயிங்கத்தயிடம கபகாய் இந்த கமய்ச்சல நயிலைம பற்றயியும
அதற்கு அருகயில இருக்கும மளலை பற்றயியும அதயில பகாளத இருந்தகால சுலைபமகாகச் ஜசனறு அந்த 
ஆடு, மகாடுகளளைப் பயிடக்கலைகாம எனறும கூறயியத. ஆண் சயிங்கம எலலைகாவற்றயிற்கும தளலைளய 
ஆட்டவயிட்டத. கமலும தனக்கு அந்த இடம ஜதரயியும எனறும அந்த இடத்தயிற்கு ஜசனறு ஜபண் 
சயிங்கத்ளத அளழப்பதகாகவம கூறயிவயிட்டுச் ஜசனறத. ஜபண் சயிங்கம மளலைக்கு எதயிரயில இருக்கும ஓர் 



இடத்தயில நயினறு ஜககாண்டு ஆண் சயிங்கத்தன வரளவ எதயிர்பகார்த்தக் ககாத்தயிருந்தத. ஆண் சயிங்கம 
ஜவகு கநரமகாகயியும வரவயிலளலை.

ஆண் சயிங்கம அந்த கமய்ச்சல நயிலைத்ளதத் கதடக் கயிளைமபயியத. சயிறயித தூரம கபகான பயினனகாலதகான 
அந்த கமய்ச்சல நயிலைம எங்கயிருக்கயிறத எனபகத தனக்குத் ஜதரயியகாத எனபளதயும அளத எப்பட 
அளடவத எனபத பற்றயி யகாரயிடமும ககட்கவம முடயகாத எனபளதயும பரயிந்தஜககாண்டத. தயிருமபயிச் 
ஜசனறு ஜபண் சயிங்கத்தயிடம ககட்டகால அதற்கு கககாபம வரும எனபதகால எப்படயகாத தகாகன கதடக் 
கண்டளடயலைகாம எனறு நயிளனத்த பறப்பட்டத. எங்கு கதடயும அதனகால கண்டுபயிடக்க 
முடயவயிலளலை. இறுதயியயில மளலைக்கு அருகயில எனறு ஜபண் சயிங்கம ஜசகானனத நயிளனவயில 
இருந்ததகால அந்த மளலைளய அளடயலைகாம எனறு நயிளனத்த கபகானத. அத மயிகவம ஜசங்குத்தகான 
மளலை எனபதகால மயிகவம சயிரமப்பட்டு மளலை ஏறயியத. எப்படகயகா உச்சயிளய ஜசனறளடந்தவயிட்டத. 
அப்படகய அந்த இடத்தயில சுற்றயி வந்தகால கதீகழ கமய்ச்சல நயிலைமும அதயில கமயும ஆடு,மகாடுகளும 
ஜதரயிந்தன. அங்குதகான ஜபண் சயிங்கம வரச்ஜசகானனதகாக நயிளனத்த கமலையிருந்த குதயித்தத. அத 
குதயிக்கும ஓளச ககட்டு ஆடு, மகாடுகள ஓட்டமகாக ஓடவயிடுகயினறன. கமலும அந்த உயரத்தயிலையிருந்த 
குதயித்த பழக்கம இலலைகாத சயிங்கம தகாறுமகாறகாக குதயித்த ககாலகள உளடந்த கதறயியத. ஆண் சயிங்கம 
குதயிப்பளத பகார்த்த ஜபண் சயிங்கம தயிளகத்த கபகாய் நயினறத. ஆண் சயிங்கத்தயிடம ஓட வந்த ஏன 
இப்படச் ஜசய்தத எனறு ககட்டத. அப்கபகாத அந்த இடத்ளத அளடயமுடயகாமல கபகானளதயும 
இறுதயியயில ஆடு,மகாடுகளளைக் கண்டதம உற்சகாகம மயிகுதயியகானதயில குதயித்தளதயும கவதளனகயகாடு 
ஜசகானனத. ஜபண் சயிங்கத்தயிற்கு கடும கககாபம மூண்டத. தனனயிடம ககட்டருந்தகாலை அந்த 
இடத்ளதயும ஜசகாலலையியயிருக்கும. ஆடு, மகாடுகளளையும தவறவயிட்டருக்ககாத எனற கககாபத்தயில அந்த 
ஆண் சயிங்கத்ளத அங்கககய வயிட்டுவயிட்டுப் கபகாய்வயிடுகயிறத.

பகாருங்க இந்த களதயயில வருவத கபகால ஜதரயியகாதளத ஜதரயியகாத எனறு ஒப்பக் ஜககாண்டருந்தகால 
பயிரச்ளன வந்தயிருக்குமகா? ஆனகால நமமயில பலைருக்கு இப்படத்தகான ஜதரயியும எனறு கூறயிவயிட்டு பயிறகு 
சயிரமப்படுவத மயிகவம பயிடக்கயிறத.

எளையிளமயகான வயிஷயங்களையிலையிருந்த ஜபரயிய வயிஷயங்கள வளர இப்படத்தகான ஜதரயியகாதளத ஜதரயியும 
எனறு நயிளனத்தக் ஜககாண்டருப்பத எத்தளன ஆபத்தகானத. ஜதரயியும எனறு நயிளனத்தக் 
ஜககாண்டருப்பத தனளனகய ஏமகாற்றயிக் ஜககாளவதகாகயிறத. அத பற்றயி ஒரு கவனம கவண்டும 
அலலைவகா? அலலைத ஜதரயியகாமல இருப்பளத ஜதரயியவயிலளலை எனறு ஏற்பதன மூலைம ஜதரயியகாமல 
இருப்பத ஜதரயிந்த ஜககாளவதற்ககான வகாய்ப்ப கயிளடக்கயிறத. 

கமலும பலைர் இருக்கும இடத்தயில ஜதரயியகாதளத ஜதரயியும எனறு ககாட்டக் ஜககாண்டு அதன பயிறகு 
ஜதரயியகாமல கபகானகால ஜபரயிய அவமகானம ஆகும எனபளத கயகாசயித்த ஜதரயியகாத எனறு ஒத்தக் 
ஜககாளளைலைகாம. பலைர் இருக்கும கபகாத தனக்கு ஜதரயியகாத எனறு யகாரும நயிளனக்கக்கூடகாத 
எனபளதத்தகான பலைரும கயகாசயிக்கயிறகார்கள.

எனக்குத் ஜதரயிந்த ஒரு நண்பர் ஜசகானன நயிகழ்ச்சயிளய நயிளனவ கூற கவண்டும. அவருளடய 
மகனுக்கு ஜபகாத அறயிவ சமபந்தப்பட்ட பத்தகங்களளையும சயிலை அறயிவயியல ஜதகாடர்பகான 
பத்தகங்களளையும அவர் வகாங்கயித் தருவகார். கமலும அவனுக்கு ககாமயிக்ஸ் படப்பதயிலும ஜபரும 
வயிருப்பம உண்டு. அவனுளடய ஆசயிரயியர் நதீதயி கபகாதளன வகுப்பயில மகாணவர்களையிடம ஒரு களத 
ஜசகாலலுமகாறு கூறயியயிருக்கயிறகார். இவனும தனக்குத் ஜதரயிந்த ஓர் அறயிவயியல களதளய ஜசகாலலைத் 
ஜதகாடங்கயியயிருக்கயிறகான. அத ஒரு பதயிர் கபகானற களத. அதயில இறுதயியயில இருக்கும பதயிருக்ககான 
வயிளடளய ககட்பவர்கள ஜசகாலலைகவண்டும. அவனுளடய சக மகாணவர்கள யகாருக்கும அத 
ஜதரயியவயிலளலை. ஆசயிரயியருக்கும ஜதரயிந்தயிருக்கவயிலளலை. ஆனகால அத ஜதரயியகாத எனறு ஜசகானனகால 
தனளன மகாணவர்கள மதயிக்கமகாட்டகார்கள எனறு ஆசயிரயியருக்கு தகாழ்வ மனப்பகானளம 
வந்தவயிட்டத. உடகன இவருளடய மகனயிடம இத கபகானற களதகளளைச் ஜசகாலலைக் கூடகாத எனறு 



கூறயி சகாதகாரண களதளய ஜசகாலலுமகாறு கூறயியயிருக்கயிறகார். மகாணவர்களுக்கு உண்ளமயயில ஆசயிரயியரயின
நயிளலை பரயிந்தவயிட்டத. ஆசயிரயியருக்குத் ஜதரயியவயிலளலை எனபளத மகாணவர்கள பரயிந்தஜககாளளும 
படயும அவர் ஜசய்தவயிட்டகார். உண்ளமயயில அந்தக் களதக்ககான வயிளடளய மற்ற மகாணவர்கள 
அறயியகாமல இருக்கும படயும ஜசய்தவயிட்டகார். இதனகால எனன பயன. அவளரப் பற்றயிய தவறகான 
அபயிப்பயிரகாயம வளைர்ந்தத. மகாணவர்கள அதன பயின இவருளடய மகனயிடம வந்த அதற்ககான 
வயிளடளயத் ஜதரயிந்தஜககாண்டருக்கயிறகார்கள. அவர்கள தனயிப்பட்ட முளறயயில தங்களுளடய 
ஆர்வத்ளதப் கபகாக்கயிக் ஜககாண்டுவயிட்டகார்கள. ஆசயிரயியர் எனன ஜசய்யமுடயும. அவருக்கு 
இருக்கும பயிரச்ளன அவருளடய பயிரச்ளன மட்டுமலலை. நமத சமூகத்தயில இப்படப்பட்ட 
நயிளலையயிலதகான நகாம இருக்கயிகறகாம. ஆசயிரயியருக்குத் ஜதரயியகாத ஒனளற மகாணவன ஜசகாலலையிவயிட்டகால 
ஆசயிரயியளன குளறத்த மதயிப்பயிடும சமூகத்தயிலதகான இருக்கயிகறகாம. ஆனகால மகாணவருக்குத் 
ஜதரயியகாத பலை களதகளளை அந்த ஆசயிரயியர் கூறயியயிருக்கலைகாம. அளத எலலைகாம மறந்த வயிட்டு 
அவருக்கு ஒரு களத ஜதரயியகாமல இருப்பளத ஜபரயிதகாக எடுத்தக் ஜககாளளைக் கூடகாத எனறும 
மகாணவர்களுக்கு உரயிய களதகளளை ஆசயிரயியர் படக்ககாமல இருந்தயிருக்கலைகாம எனறும 
மகாணவர்களையிடகம ஜசகாலலையி அளத ஜதளையிவபடுத்தயியயிருந்தகால ஓர் ஆகரகாக்கயியமகான உறவ 
சகாத்தயியப்பட்டருக்கும. ஆசயிரயியரயின இந்த பலைவதீனமகான நடத்ளத பலை மகாணவர்களுக்கு முன 
உதகாரணம ஆகயி அளத அவர்கள களடபயிடக்கும வழயிளய அவகர கற்றுக் ஜககாடுத்தத கபகால 
ஆகயிவயிட்டத.

ஒருவர் ஒரு ஜதகாழயிற்சகாளலை ஜதகாடங்கப் கபகாகயிறகார். அவருக்கு கநர்ந்த ஒரு அனுபவத்ளதச் 
ஜசகானனகார். அவர் அந்த ஜதகாழயிற்சகாளலை பற்றயி வயிவகாதயிக்க தனக்குத் ஜதரயிந்த ஒருவரயிடம சந்தயிக்கச் 
ஜசனறயிருக்கயிறகார். அங்கு அவருளடய நண்பரும இருந்தயிருக்கயிறகார். இவர் தனனுளடய கருத்ளத 
ஜசகானனதம அந்த நண்பர் அவருக்குத் ஜதரயிந்த கருத்தகளளைச் ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகார். அவருடன 
இருந்தவருக்கு இவர்கள கபசயிய எந்த வயிவரமும பரயியவயிலளலை. ஆனகால அளத ககாட்டக் 
ஜககாளளைகாமல எலலைகாம தனக்கும ஜதரயியும எனபளதப் கபகாலைகவ நடந்தஜககாண்டருக்கயிறகார். கமலும 
அவருக்கு இவர்கள கபசுவத ஜபரயிய தர்மசங்கடத்ளத கவறு ஏற்படுத்தயியயிருக்கயிறத. என நண்பர் 
அந்த நபரயின தர்மசங்கடத்ளதப் பரயிந்தஜககாண்டு ஜதகாழயிற்சகாளலை ஜதகாடங்குவத பற்றயியும அதயில 
எனன ஜபகாருள உற்பத்தயியகாகும எனபத பற்றயியும இப்கபகாத உடனடயகாக அதற்கு ஜசய்ய 
கவண்டயத எனன எனபத பற்றயியும அனுமதயி வகாங்குவதற்ககான நளடமுளறகள பற்றயியும 
வயிளைக்கமகாக ஜசகாலலையியயிருக்கயிறகார். அந்த நபருக்கககா என நண்பர் தனக்ககாகத்தகான அளத எலலைகாம 
ஜசகாலகயிறகார் எனபத பரயியவயிலளலை. எலலைகாவற்ளறயும ககட்டுக் ஜககாண்டருந்தவயிட்டு அவகர 
அறயியகாமல இத்தளன வயிஷயங்கள இருக்கயினறனவகா இதயில எனறகாரகாம. பகாருங்கள எப்பட 
இருக்கயிறத எனறு. அவருக்கு முனப எலலைகாம ஜதரயியும எனபத கபகால இருந்தவயிட்டு பயிறகு எலலைகாம
ஜசகானன பயிறகு அவகர அறயியகாமல அத ஜதரயியகாத எனபளத ககாட்டயும ஜககாடுத்தவயிட்டகார். அந்த 
நபர் பற்றயிய அபயிப்பயிரகாயம எப்பட மற்றவர்களுக்கு இருக்கும எனபளத அவர் உணரகவ இலளலை. 
இத கபகானற அபயிப்பயிரகாயங்கள உருவகாகயிவயிடும எனபளத உணரகாமகலைகய பலைர் இந்த வளகயயில 
நடந்தஜககாளகயிறகார்கள.

இந்த பழக்கம சயிறு வயதயிலையிருந்கத ஜதகாடங்கயிவயிடுகயிறத. இளத தவயிர்க்க ஜபற்கறகார்கள தங்கள 
குழந்ளதகளையிடம சரயியகான நடத்ளதளய கற்றுத் தரகவண்டும. கமலும அவர்ககளை குழந்ளதகள 
ஜசகாலவத ஜதரயியகாமல இருந்தகால அவர்களையிடம ஒத்தக் ஜககாளளைகவண்டும. அந்த நடவடக்ளகதகான 
அவர்கள மனதயில அவர்களும அப்பட நடந்தஜககாளளைலைகாம எனற சுதந்தயிரத்ளத ஏற்படுத்தம. 

இகத கபகாலதகான ஆங்கயிலைம கற்க வருவபர்கள கூட ஆங்கயிலைத்தயில தனக்கு எலலைகாகம ஜதரயியும, 
ஆனகால ஒரு சயிலை அமசங்கள மட்டும ஜதரயியகாமல இருக்கலைகாம. அளத கற்றுக் ஜககாளளைலைகாம எனறு 
நயிளனப்பகார்கள. அவர்களுக்கு உண்ளமயயில அடப்பளடகய ஜதரயியகாமல இருக்கும. ஆனகால அளத 
ஏற்க மனமயினறயி இருப்பகார்கள. ஜவறும இலைக்கணம மற்றும கற்றுத் தரச் ஜசகாலவகார்கள. அளத 
ளவத்த ஆங்கயிலைம கபசயிவயிட முடயும எனறு எண்ணயிக் ஜககாளவகார்கள. 



Is, Was கபகானறளவ தனக்குத் ஜதரயியகாத. அளத மட்டும கற்றுக் ஜககாடுத்தவயிட்டகால கபகாதம எனறு 
ஜசகாலபவர்களளை நகான பகார்த்தயிருக்கயிகறன. ஆங்கயிலைம எனபத இத கபகானற சயிலை ஜசகாற்களையில மட்டும
அடங்கயிவயிடக்கூடயத அலலை எனபளத அவர்களுக்கு பரயியளவத்தயிருக்கயிகறன. 

ஆங்கயிலைம சரயியகாக பரயியகாதவர்கள மத்தயியயில கபசும கபகாத தமயிழயில கபசுவளத களடபயிடக்கயிகறன. 
எனளனத் ஜதரயிந்தவர்கள நகான ஏன தமயிழயில கபசுகயிகறன எனறு குழப்பம அளடவகார்கள. ஆங்கயிலைம
சரயியகாக பரயியகாதவர்கள எனபதகால அவர்களளை அவமகானப்படுத்தக் கூடகாத எனபதற்ககாக தமயிழயில 
கபசுகயிகறன எனபளத பயிறகு அவர்களுக்கு பரயியளவப்கபன.

தனக்கு எலலைகாம ஜதரயியும எனறு நயிளனப்பவர்கள இருக்ளகயயில நகாம தகான அவர்களுக்கு எனன 
ஜதரயியகாத எனபளத பரயிந்த அவர்களளை அவமகானப்படுத்தகாமல அவர்களுக்குத் ஜதரயியகாத எனபளத
பரயியளவக்ககவண்டும. 

******************************************************************
ஒருவர் ஜசகாலலையிக் ககட்டுக் ஜககாளவதகால தனனுளடய கமனளம கபகாய்வயிடுகயிறத எனற எண்ணம 
ஜககாண்டவர்களதகான அதயிகம இருக்கயிறகார்கள. ஒருவர் ஜதரயிந்த ஜககாண்டளத நகாம ஜதரயிந்த 
ஜககாளவதயில ஒரு நனளம வயிளளையும எனற எண்ணம இருப்பதயிலளலை.
******************************************************************

 


