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December 21, 2014 

 

யளழ்க்கககன  ம் கட்டுப்ளட்டிற்குள் ககளண்டு யபேயதற்கள யமழ பககள்  
(ளகம் 10) 

Point 46:

தன்னுகைன அதழகளபத்கத அடிக்கடி ழகழறுத்த வயண்டினிபேக்களநல் தக்குக்கவழ் 
இபேப்யர்கள் தளளகவய அயபயர் கெய்ன வயண்டின வயககக கெய்து 
ககளண்டிபேந்தளல் அப்டிப்ட்ையபேக்கு அயபேகைன வயக யிரனத்தழல் யளழ்க்கக 
பழுயதும் கட்டுப்ட்டுள்தளக அர்த்தநளகும்.

 

யளழ்க்கக கெனல்களளது. களரினம் ன்து கெனல்கின் கதளகுப்பு. கரின களரினம் 
ெழழன களரினம் ன்யற்க அவு கபேதழபம் பக்கழனத்துயம் கபேதழபம் கூறுவயளம். 
ெழறுயர்கள் யிகனளட்டு ெழறு களரினம்.  க்க்ஷன் கரின களரினம். ெழறுயர் யிகனளட்டு 
நளழப் வளட்டினளளல் அயளல் அது கரின களரினம். தழபேநணம் அர்த்தத்தளல் 
பக்கழனம் ன்தளல் கரின களரினம்.  களரினம் பழுகந. அதன் குதழகள கெனல்கள் 
குதழ. குதழனின் ளர்கயனில் குதழவன பழுகந.  பழுகந குதழகனன்கய 
படியளகதளன்ழல்க. ெந்தர்ப்த்கதப் களபேத்தது. பழுகந கட்டுப்ட்ையனுக்கு
குதழகள் கட்டுப்டும் ன் கபேத்கத தகப்ளகத் தககவவம கூப்ட்டுள்து.  இதன் 
உண்கநகனப் யளளக ளம் களண்கழவளம். 'அபென் வ்யமழ அவ்யமழ குடிநகன் ' ன்து 
ஏர் அம்ெம். 'தளகனப் வளல் கண் நூகப் வளல் ெவக ' ன்கய அடுத்த அம்ெங்கள். 
படியளகச் கெளல் வயண்டுநளளல் 'கண்ைபம் அகண்ைபம் என்வ அயன்ழ ஏர் 
அணுவும் அகெனளவத . கைவுள்களலும் ிபம்நம் யிகழளல் துபேம்கபம் அகெக்க 
படினளது' ன்கய யககனளக இகதக் கூறும்.  எபேயர் னன்டுத்தழன களபேில் 
அயர் மக்கம் சுளயம் கதரிபம். எபே ஆெழரினர் வநகஜகன யிபநளகக் கண்ைளல் அயர் 
த்தழரிகககனப் புரிந்து ககளள்ளம் ன்று நளவஜ்கநண்ட் ழபுணர்கள் கூறுயளர்கள். எபே 
யளபம் பதளி ஊரில் இல்ளதகளழுது கம்ி வயககள் அயரிபேக்கும்களழுது 
ைந்தகதப் வளவய ைக்கழன் ில் அயபேக்கு யளழ்வு கட்டுப்ட்ைது ப்  களபேள். 
களதுயளக அயபேக்குக் குடும்ம் கட்டுப்ட்டிபேக்கும். அயர் தகயபளக உள் 
ஸ்தளங்கில் கட்டுப்ளடிபேக்கும் அயர் ம்ளய் வளய் யந்தகளழுது பனிழல் யித்து 
ன்ளல் அது அயர் ிபனளணத்கதப் ளதழக்களததளக இபேக்கும். கட்டுப்ளடு 
நத்தழற்குரினது. யளழ்வு நத்தழற்குக் கட்டுப்ட்ைது. அப்டிப்ட்ையர் யடீ்டிற்கு பன் 
கவத்துப்ந்தழல் தீளயி கயடி யிழுந்தளல் கயடிக்களநல் களசுங்கழயிடும். 
கைகநபணர்வுகளறுப்பு ழதளம் ர்ெளழட்டினின் தழன் யளழ்யில் கயிப்டுயது ெக்தழ 
யளய்ந்தகய. ளட்டுப் யமக்கம் இகத இபளெழ க் கூறும். இந்த அம்ெ ம் 
அவுகைந்தழபேந்தளல் அயர் ககைனில் யளங்கழன களபேள் குகபகைனதளளல்
அக்குகவன அந்த ெபக்குக்கு ழகயளகும்.  Post-It ற்ட்ைது அது வளவய.  அன்ரின் 
கனகப அன்க Birthday Card ல் தயறுதளக எபே  r- க்கு தழளக இபண்டு  r வளட்டு 
ழுதழளர். அன்ர் அ தழழபேந்து தன் கனகபவன அன்க ழுதழனது வளல் நளற்ழக் 
ககளண்ைளர். நழகு யினளளரிக்கு இந்த ஞளம் இபேந்தது ன்கத யிக்குயது கமன 
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ககத. எபே யடீ்டினுள் நுகமந்து லளகப் ளர்த்து யிட்டு உள்வ வளய் ெகநனல் - 
கட்கைப் ளர்த்தளல் சுத்தம் எழுங்கு களறுப்பு இபண்டிைத்தழலும் என்று வளழபேப்கதக் 
களணளம். 1930 இல் இபளஜளஜழ தழபேச்ெழக்குப் வெப் வளளர். வச்சு படிந்தின் களங்கழபஸ் 
ஆறீூக்கு யந்தளர். அன்று யிழவனளகம் கெய்த துண்டு ிபசுபத்கதக் களட்டி "னளர் அகத 
ழுதழளர்?" ன்ளர். ஆஸீ் குநளஸ்தள கழபேஷ்ண பர்த்தழகன அகமத்து அழபகப்டுத்தழ 
அயர் ழுதழனதளகக் கூழளர். அயவப ‘ெழயகளநழனின் ெதம் களன்ினின் கெல்ய ன்’ 
ழுதழன கல்கழ கழபேஷ்ண  பர்த்தழ. ெட்ைங்கள் வபளக கெனல்டும் தழபளகச் கெனல்டும்
குதழனளகச் கெனல்டும் யிவெர அம்ெம் இபேந்தளல் குழப்ளகச் கெனல்டும். இந்த 
ெட்ைங்கள் குடும்ம் ஸ்தளம் கம்ி ஆஸீ் கட்ெழ ஊர் உகத்தழற்குப் களது. ெட்ைத்கத 
சூட்சுநநளக நுணுக்கநளக அழன பழுகநனள அம்ெத்கதபம் குதழனள அம்ெங்ககபம் 
அழன வயண்டும். குழப்ளக குதழகட்குள் கதளைர்பு , குதழக்கும் பழுகநக்கும் உள் 
கதளைர்பு இயற்க அழன வயண்டும்.  கதளைர்க இபேயககனளக அழயது ன்று. எவப 
ெட்ைம் ணம் பக்கழனநள ககைனிலும் ளெம் பக்கழனநள யடீ்டிலும் இட்ெழனம் 
பக்கழனநள அபெழனல் கட்ெழனிலும் இைத்தழற்வகற்யளறு தன்க  நளற்ழச் 
கெனல்டுயதுண்டு. டிக்குநழைத்தழல் தழந்த புத்தகத்கத அப்டிவன யிட்டுப் 
வளயபேகைன ெகநனகனில் குிக்குநழைத்தழல் தழந்த ளட்டில் பைப்ைளநழபேக்கும். 
இபண்டும் எவப மக்கம். 80 ளில் உககச் சுற்ழ யந்த Fogg ன்யர் குழத்த வபத்தழல் 
கெனல்டுயர். 6.01க்கு அயர் 6.00 நணிக்கு யபேயதளகக் கூழளல் யப நளட்ைளர். ழநழரம் 
தயளநல் கெனல்டுயர். அயபேக்கு களபம் யளழ்வும் கட்டுப்டுகழது. அயர் தயழன 
இைத்தழல் யளழ்வு அயர் தயறுயகதத் தடுக்கழது. துப்ழயன் அயபேகைன வயகனளக 
குடிக்க கயத்து கப்கத் தயறும்டி கெய்தளன். அயபளல் தயழன கப்கப் ிடிக்க 
படிந்தது. கதளகந்து வள வயகனளள் தற்கெனளகக் கழகைத்தளன். பனில் ளம் 
யிழும் ழகனிழபேக்கழது. யிழும் ளம் இயர்கள் பனிக பன்கூட்டி அனுப்ி யிட்டு 
ிகு யிழுகழது. இந்தழனர்கள் இயர் வயகக்களபகப் ிடித்துக் ககளண்டு வளய் 
யிடுகழளர்கள். அய கபம் அயபளல் நீட்க படிகழது. ழயர் பூழல் இங்கழனவுைன் 
துப்ழயன் தயளக அயகபக்  ககது கெய்து ளன்கு நணி வபம் ெழகப்டுத்தழளன். 
அகதபம் நீழ வளட்டிகன கயன்ளர். கயன்களழுது தளன் 24 நணி பன்தளக யந்தகத 
அழந்தளர். களபம் யளழ்வும் கட்டுப்ளடுள்யர்க்குக் கட்டுப்டுகழது.

Point 47 

 

வெகய ெம்ந்தப்ட்ை வயககக அகந்கதனில்ளநல் கெய்பம் களழுது யளழ்க்கக 
பழுயதும் கட்டுப்டுகழது. ஆளல் அகந்கத தன்னுகைன யிபேப்பு கயறுப்புகவளடு 
தகனிடும்களழுது வெகய ெம்ந்தநள வயக ககட்டு யளழ்க்கக கட்டுப்ளட்கை நீழப் 
வளகழது. 
 

 

 

பக்கழனநளக அகந்கதகன அமழக்க யிபேம்புகழயர் வெகயகன வநற்ககளள்யளர்கள். யடீ்டில் 
தன் கெளந்த ழர்யளகத்தழல் அகந்கத யபேம். ி இைங்கில் , களது யளழ்யில் 
அகந்கதக்கு இைம் குகவு. களது யளழ்யில் வெகய கபேம்  குதழனளது. வெகய 
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ிபேக்கு கெய்யதளல் அகந்கத யபேம் யமழனில்க. வெகயனில் ெழபம் தளழ்த்தழ 
கெனல்டும் வபம் அதழகம். இகஞர்கட்கும் , ெழறுயர்கட்கும், உரிகநனற்யர்க்கும் தழல் 
கெளல் வயண்டின இைம் வெயள  ஸ்தளம். களது நக்கள் அிப்ிபளனம் ன்து 
யியபநற்யர் கூறுயது. அது ெரினளக இபேப்து களது யளழ்வுக்கு அயெழனம். ந்தத் 
தயறும் யபேம் கெய்னளத களழுது யிபம் கதரினளநல் , அழயற்யர், “தண்ையளத்தளலும்,  
தந்தழக்கம்ிகளலும் கயள்கக்களபன் இந்தழனளகய கட்டி ஊபேக்கு டுத்துப் வளகப் 
வளகழளன்" ன்றும் வசுயர். ெழ ெநனம் அர்த்தநற் வச்சு , அர்த்தநற்தளகும். இந்தழபள 
களந்தழ, நகளத்நள களந்தழனின் வத்தழ ன்று நக்கள் கபேதழ ஏட்டுப் வளட்ை க்க்ஷன் உண்டு. 
களங்கழபஸ், களந்தழஜழ ிகநகன இட்ெழனநளக்கழளர்.  1940இல் நக்கள் வபேவுக்கு 
துணிநணிகள் ளரிெழல் ெகய கெய்னப்டுகழன் ப் வெழர். அயபேகைன 
யளழ்வுத்தபம் அதளல் "உனர்ந்து" அயர் ிபநளளர் . எபேயர் வெகயகன 
வநற்ககளண்ைளல், குதர்க்கயளதழ ulterior motive அயபது உள் வளக்கம் ன் ன்று வகட்ளர். 
களதுயளக இப்டிப் வசுயர்கள் சுன - நரினளகதனின்ழ கககட்டி ழற்யர்கள். வெகய 
ஸ்தளத்தழழபேப்யர்க்கு அதழகளபநழல்ளததளல் அடுத்தயர் அதழகளபநளக வெ இைம் 
ககளடுக்கும். பளஜளஜழ 1937-39இல் தநழழ்ளட்டு பதல்ய பளயர். அன்று அப்தயிகன 
Premier ிபதநர் ன்ளர்கள். களந்தழ ஜழக்கு யளரிசு. அகழ இந்தழனளயில் தநழழ் ளட்டின் 
ிபதழழதழ. ளக்கழஸ்தளன் ெம்ந்தநளக அயர் களந்தழ ஜழபைன் கபேத்து  வயறுட்டு 
களங்கழபறழழபேந்து கயியந்து ிபெளபம் கெய்தகளழுது ெழதம்பம் யந்தளர். கரின கூட்ைம் 
யந்தது. கூட்ைத்தழழபேந்து எபே கைய்ர் ழுந்து துண்டுப்ிபசுபத்கதக் களட்டி களதுநக்கள் 
 அடினில் வளட்டிபேப்கதக் குழத்து , "ந்த களதுநக்கள் உங்கக இங்கு 
யபவயற்கழன்ர்?" ன்று வகட்ைளர்.  வகட்ையர் ின கைய்ர். கூட்ைத்கத ற்ளடு 
கெய்தயர்கள் வகளப்ட்டு ‘உட்களர்'  ெத்தம் வளட்ைர். பளஜளஜழ கைய்பேக்கு தழல் 
கூழளர். "இங்கு யந்தழபேப்யர்கள் ல்ளம் களது நக்கில்கனள ?" ன்ளர். வெகய 
அகந்கதக்கு இைம் தபளது . ஆெழபநத்தழல் எபே ெழறு கு மந்கத அன்கக்குக் கடிதம் ழுதழ 
"அகயபேம் உங்கக கைவுள் ன்கழளர்கவ , அது உண்கநனள ? நளடினிழபேந்து 
ககளண்டு ன் கெய்கழரீ்கள்? க் வகட்ைது. தழளக "ளன் கைவுள் தளன். ீபம் கைவுள். 
உகழல் அகயபேம் கைவுள். கைவுிட்ை ணிகன கெய்கழவன் " ன்று தழகழுதழளர். 
ிபேக்கு கெய்பம் வயக வெகய.  அகந்கத அத்துகனில் அமழயதளல், யளழ்வு 
பழுயதும் கட்டுப்டும்.  அவத ெநனம் யளழ்வு அகந்கதனின் கயிப்ளட்கைக் கண்ைளல் 
யளளக நளழப் வளர்த்கதளடுக்கும். வெகயனில் நளக யபேம் , கல்டிபம் யிழும். 
இந்தழபளவுக்கு பக்கழல் கல் அடிட்டு லும்பு பழந்தது. கதய்ய நளகக் ககளண்ைளடின 
வபேவுக்குப் பூளயில்  கறுப்புக்ககளடி களட்டிளர். M.R.நெளி ன் M.P. ளர்ழகநண்டில் 
வபே வெழன களழுது "உங்கள் அழயில்ளத வச்சு க்கு ெழரிப்பு பட்டுகழது " ன்ளர். 
அகந்கத அைக்கநளக இபேக்கும்களழுவத வச்சு குதர்க்கநளக யபேம் , அகந்கத 
தககனடுத்தளல் களது யளழ்வு நட்ைம் தட்டும். AMA ன்து American Management 

Association. அகநரிக் களயில் தகுதழக்குப் ரிசுண்டு. Larry Apply ன்யர் யளழ்ளகத் 
கதளைங்கும்களழுது 'தழபம் என்கக் கற்வன் ' ன்று படிவு கெய்தளர். அவத வளல் 
கெய்தளர். AMA தகயபளளர். டுக்கப்வளகும் களழுது அன்று கதபம் கற்க 
படினயில்க ன்ளல் அகபளதழனிழபேந்து எபே புதுச்கெளல் னில்யளர். அயர் தம் ெர்யஸீ் 
படிந்து ளபளட்டு யிமளவுக்குப் தழல் கூறும்களழுது 'ளன் ன் யமழவன நட்டும் 
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கெனல்ட்டு AMA தகயபளவன் ' ன்ளர். இயபேக்கு அடுத்தயபளகத் தககந ற்யர் 
"இது யகப உங்கள் யமழப்டி AMA ைந்தது.  இி ன் யமழப்டி AMA ைக்கும்" ன்ளர். 
அகந்கதகன உகம் ற்களது. வெகய அனுநதழக்களது. உகம் பூபண வனளகத்கத அந்த 
அயில் ற்றுக் ககளண்டுள்து. 
 

Point 48 

 

எபே உனர்ந்த ழகனில் யளழ்க்கககன ைத்த யிபேம்புகழன்யர் அயபேகைன 
ர்ெளழட்டினின் உனர்ந்த அம்ெத்தழற்கு ற்டி தன்னுகைன தளழ்ந்த அம்ெங்ககபம் 
நளற் வயண்டும். இதல் கயற்ழ கறுகழன்யர் யளழ்க்கககன தன்னுகைன 
கட்டுப்ளட்டிற்குள் கயத்தழபேப்ளர். ஆளல் எப்புக்களக உனர்ந்த இட்ெழங்கக ற்றுக் 
ககளண்டு உண்கநனில் தன்னுகைன தளழ்ந்த அம்ெங்கக ளபளட்டிக் ககளண்டிபேப்யபளல் 
யளழ்க்கககன தன்னுகைன கட்டுப்ளட்டிற்குள் கயத்தழபேக்க படினளது. 
 

 

 

 

தநழழ்ப்புயர் டிப்ில் வெப 8 யகுப்பு ளஸ் கெய்தழபேக்க வயண்டும். புயர் ெம்ம் 
1940இல் 50 பைளய், தழகநபள் ர் ஆங்கழப் ட்ைநழல்ளநல் யளழ்யில் உனப 
படினளநழபேக்கும் களழுது SSLC, B.A., M.A. ஆங்கழ அடிப்கைனின்ழ எபேயர் ிதழல் 
க படினளது. அது வள ன் எபே புயர் தம் ர்ெளழட்டினின் உனர்கயக் கண்டு , 

ட்ைப்டிப்க Ph.D. க்கு உனர்த்தழளர் . கல்லூரினில் வபளெழரினபளளர். தரிெ ெநனம் 
புதுகயனில் தநழழ் நகளளட்டுக்கு யந்தயர் ஆெழபந க்கம் யந்து ஏர் அன்கப ெந்தழத்தளர். 
ல்ககக்கமக கயஸ்ெளன்ஸ்பளளர்.  தகுதழ ன்து கரினது. ர்ெளழட்டி ன்கத 
தகுதழக்குரினகதப் கற்றுத்  தபேம் பனற்ெழ. இவத துகனில் பகனளகப் Ph.D. கற்று 
ல்ககக்கமக வபளெழரினபளயர் கல்லூரி பதல்யபளளர். இயர் அந்த ளள் ளரன்டி 
தநழகம ஆங்கழம் வளல் வசும் ண்புள்யர். கயள்கக்களபன் , Tanjore,Madura,Trenqubar  

ன்து வளல் அண்ணளநக ககப ஆநக கர் ன்ளன். இப்வபளெழரினர் தநழழ்ப் 
வச்சு பழுயதும் ஆங்கழ உச்ெரிப்ளல் வசுயளர். கல்லூரி பதல்யபள  களழுது 
தற்ககளக கெய்து ககளண்ைளர். யளழ்க்கக கரின ெக்தழ. எபேயக ஆதரிக்கும் , உனர்த்தும் 
தளழ்த்தும். கென்கக்கு எபே களங்கழபஸ் கதளண்ைபேைன் கென் யண்டிக்களபன் நகன் 
அயபேைன் யந்து இங்கழளன்.  1942 ஆகஸ்ட் 8ம் வததழ வளீஸ் கதளண்ைகப ககது 
கெய்தகளழுது உைிபேந்த இயகபம் ககது கெய்தது. ள்ிக்கூைம் வளகளதயன். 
கஜனிழல் டிக்க வெ கற்றுக் ககளண்ைளன். உைிபேந்த ககதழ களநபளஜ் கண்ணில் ட்ைளன். 
களங்கழபஸ் ிபெளபகபளளன். MLC ஆகவுநளளன். ல்ககக்கமக ஆங்கழ ஆெழரினர். 
உைனுக ஆெழரினர்கக வளல் டிப்க உதளெவம் கெய்னளநல் யிபேம்ிப் டிப்ளர். 
ஆங்கழ இக்கழனத்கத அதன் யிநர்ெத்கத ஊன்ழப் டிக்கும் தழகந ம் ளட்டு M.A. 
ட்ைதளரிகட்கு அன்ழல்க . I class ன்து ந்த நளணயபேம் களதது. II class கவய 
பனல்யர். ிதழல் அகதப் க படினளது. II class களநல் கல்லூரி ஆெழரினபளயது 
கடிம். நளணயளக இபேந்தகளழுவத அதழகம் டித்து ிபநளகப் ளஸ் கெய்ன 
பனன்யர், கயற்ழ கயில்க. ின்ளல் ல்ககக்கமக ஆெழரினபளகளழுது 
ஜூினபளக இபேந்தும் டிப்கப் ளபளட்டிளர். ககபகம் அயகபப் ளபளட்டினது.  
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நளணயர் ஆெழரினர் ளபளட்கைல்ளம் ிபவநளரன் க உதயளது. இயபேகைன புகபளறர் 
ஏய்வு கற் களழுது , இயபேக்கு வநல் ெவினபளக இபேந்த இபேயகபபம் கைந்து இயகபப் 
புகபளெபளக்கழளர்கள். தகுதழக்கு உகழல் ன் யபேயது அபூர்யம். கற் தகுதழ க 
தழர்ளர்க்களநல், அகந்கதனின்ழ கற்ளல், யளழ்வு பன் யந்து அகணத்து ஆதபவு தபேம். 
1950இல் ளட்டில் பளநள கல்லூரிகள் யந்த  களழுது இகஞ ர்கள் ர்  

வபளெழரினபளளர்கள், பதல்யபளளர்கள். அயர்கள் பன்வழன யபளறு தகப்க 
யிக்கும். அப்ளவும் ெழத்தப்ளவும் கயஸ்ெளன்ஸ்ர்களயர் கள். தளன் அகநரிக்களயில் 
டித்து குடும் யினளளபத்கத கயற்ழகபநளக ைத்தழ யந்தளர். அயபேகைன டிப்ிற்கும் , 

அந்தஸ்தழற்கும் பிெழல் வெர்நன் தயி எத்து யபளது. ஆகெப்ட்ைளர். ஏட்டிற்கு ணம் 
ககளடுக்களத களத்தழல் 50பைளய் ககளடுத்து எபே கதளகுதழனில் வதளற்று அடுத்த 
கதளகுதழனில் கயன்ளர். நழகப் கரின கெயில் வெர்நளளர். குடும்ம் உனர்ந்தது. டிப்பு 
அகநரிக்களயில் கற்து. இபண்டு பன்று ஜழல்ளக்கில் அயர் வளன் 
கெல்யந்தரில்க. ஆளல் அயபேக்கு ந்த இட்ெழனபநழல்ளத ின நிதர்.  
வெர்நளளர். ெவக்கழபம் தயிகன இமந்தளர்.  யகககில் உனர்யிபேந்தளலும் , ளம் ளடும் 
துகக்குரின தழகநவனள, இட்ெழனவநள இல்ளயிட்ைளல் அகத எப்புக்குப் க படினளது. 
எப்புக்குப் கற்ளல் யளழ்வு ஆதரிக்களது. தயி ீடிக்களது. கதளமழளர் ெங்கம் ழறுய அந்த 
ளில் பனன்யர்  100 வரில் இபண்டு அல்து பன்று வவப கயற்ழ கண்ையர். 
கதளமழளர் ெங்க ம் ழறுவுயதற்கு கதளமழளிவன தழரி. அதன் யமழ அகழ இந்தழனத் 
தககநகன ட்டினயர் ர். யளழ்க்கககன இமந்தயர் பளம். அந்தத் துகனிலும் தன் 
ர்ெளழட்டிக்கு ற் தகுதழககப் கற்யர்  ட்ெங்ககபம் “ெம்ளதழத்த”துண்டு. 
ல்யன் ல் பகனில் உனபேயளன். ல் பகனில் ணம் ெம்ளதழக்க படினளது. 
ஊமல் தயழல்க  உகம் ழகக்கும்களழுது தழகநபள்யன் அவுகைந்து 
ெம்ளதழக்க சூழ்ழக உதவும். து ெரி , து தப்பு , ன்து கரின வகள்யி. யளழ்வு தழகந , 

தகுதழ, கயற்ழ, ஷ்ைம், வதளல்யி ன் கபேத்துக்ககக் கபேதும் வபம் இது வளன்று 
கயற்ழ கற்யர்கள் யளழ்வும் யபளற்ழல் வசும். 
 

Point 49 

 

குதழகன நட்டும் கதரிந்து ககளள்ளநல் பழுகநகன கதரிந்து ககளண்டிபேப்யபேக்கு 
யளழ்க்கக சுநளகக் கட்டுப்டும். 
 

 

 

ஆந்தழல் ளல் ண்கண 60 ஆண்டுகட்கு பன் ஷ்ைநளக ைப்கத கடுளளக துவும் 
கெய்ன படினளத ழகனில் சு ப்பநணினம் நத்தழன நந்தழரினளக இபேந்தள ர். யர்கவஸ் குரினன் 
வகபளயில் D.P.I. நகன். அயனுகைன நளநளயின் தகப்ளர் நத்தழன ழதழ நந்தழரினளக 
இபேந்தயர். குரினன் அகநரிக்களயில் இன்ஜீினர் ட்ைம் கற்யன். கரின குடும்த்கதச் 
ெளந்தயன். ககட்டிக்களபன் ப்  கனர் யளங்கழனயன். அயன் கைல்ழனில்  

வயகனிழபேந்தளன். சுப்பநணினம் அயக அகமத்து "ஆந்த் ஷ்ைநளகழது. ீ வளய் 
அகத இளகபநளக்கு" ன்ளர். ஆந்த் கரின ளல் ண்கண. அங்கு இல்ளததழல்க. 
ஆளல் இளம் யபயில்க. ம் யமக்கழல் கயம் த்தளது ன்வளம். யடீு கட்ைைம் , 

நிதர்கள் யளழுநழைம் , களபேள் உண்டு ,  ழகழ்ச்ெழகள் அடிக்கடி ைக்கும். யடீு 
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குடும்நளகளது, ணம், ெளப்ளடு, துணிநணி, ர்ிச்ெர் குடும்த்தழற்கு அயெழனம். அகய 
குடும்நளகள. ளெம் , ற்று, உவு, ிரினம், களறுப்பு, ண்பு, நரினளகத, ககௌபயம் யடீ்கைக் 
குடும்நளக்கும், யடீ்டிலுள்கய ஜைநளகய. நிதர்கலம் ஜைநளக இபேக்கக் 
கூடினயர்கள். ஜயீிப்து குணம். ஜைநள களபேள்கள் , ன் ஜைநள நிதர்கள் குதழ. 
ஜயீனுள் வளக்கம் உனிர் தபேயது. ஜைநள யடீ்கை ஜயீனுள் குடும்நளக்குயது 
நிதப் ண்பு. குரினன் யபேம்யகப அயபயர் தம் கைகநகன கைவ ச் கெய்தர். 
குரினன் யந்தளர். வயக ைந்தளல் நட்டும் வளதளது. ளம் யப வயண்டும். ளம் 
யந்தளல் நட்டும் வளதளது. அகயபேம் ெந்வதளரநளக இபேக்க வயண்டும். அதுவும் 
வளதளது. ிபம் யப வயண்டும். ளம் கெய்பம் வயக உரினளகழ ளடு பழுயதும் பய 
வயண்டும் ன் வளக்கத்துைன் வயக கெய்தளர். கதளமழளிகள் உற்ெளகநளளர்கள். 
வயகனில் யிபனம் தயிர்க்கப்ட்ைது. ளக ளளக யிற்தற்குப் தழளக 
கயண்கணனளக நளற்ழ யிற்க த் தழட்ைநழட்ைளர்.  'அபல்' ன் வர் யந்தது. அபல் 
கயண்கணய், அபல் வுைர் யந்தது. அதற்குரின ளக்ைரி யந்தது , நளட்கை கயித்தளர். 
கயம் கற் நளடுகள் அதழகப் ளல் தந்த . ஆந்த் ளல் தழட்ைம் ளடு பழுயதும் 
பயினது. குரினனுக்கு உகப்புகழ் யந்தது. Food Prize கற்ளர். யங்களம் , ஞ்ெளப் , 
குஜபளத், ஆந்தழபள, பளஜஸ்தளன் ளட்டின் குதழகள் ளபத நளதள ளட்டின் ஆத்நள. நளழங்கள் 
குதழ. ஆத்நள பழுகநனளது. களல் , கக, தக, உைல், இதனம் ம் குதழகள். உனிர் 
இயற்ழற்கு பழுகந தபேயது. 2000 ஆண்டுகட்கு பன் அரிஸ்ைளட்டில் இவ்வுண்கநகன 
உகபத்தளர் — குதழகள் வெர்ந்தது பழுகநனளகளது. குதழகள் வெர்ந்த கதளகுப்புக்கு 
ஜயீில்க. அகய ஜைம். அதன் பழுகந சூட்சுநத்தழல் அடுத்த உனர்ந்த கட்ைத்தழல் 
உள்து ன்ளர். எபே கடிகளபம் , கம்ப்பெட்ைர், வநளட்ைளர் வளன்கய கந ரழன்கள்.  
குதழகளளகய. எபே கநரழகப் ிரித்து அதன் ல்ளப் குதழககபம் ஏர் 
கூகைனில் வளட்ைளல் , அது கநரழளகளது . குதழகள் ஏர் ெட்ைப்டி இகணயது சூட்சுந 
ஞளம். அகத ளம் கெய்ன படினளது. அந்த ஞளபள் கநக்களிக் தளன் கெய்ன 
படிபம். அத்துைன் கடிகளபம் ஏை ளட்ைரி வயண்டும். இதற்கு பன் ெளயி ககளடுக்க 
வயண்டும். கம்ப்பெட்ைர் வயக கெய்ன கபண்ட் வயண்டும். வநளட்ைளர் ஏை க்ட்ரிெழட்டி 
வயண்டும். 1915இல் களந்தழஜழ இந்தழனள யந்தளர். களங்கழபறழல் வெர்ந்தளர். ஜயீற் 
ஸ்தளம் ஜயீன் கற்து. நகளத்நள நக்கலக்குக் கூழனது "வதெ க்தழ வயண்டும் " 
ன்ளர். வதெ  க்தழ ளட்டிற்கு உனிர் ககளடுத்த து. 300 யடீுள் கெட்டினளபேக்கு 
ஜவுிக்ககைபண்டு. பிெழல் வெர்நளக இபேந்த குடும்ம். ஜவுிக்ககைனில் 
யினளளபம் நந்தம். ஏரிபே ளள் வளணிபம் ஆயதழல்க. யளைகக யடீ்டில் குடினிபேந்த 
கெளந்தக்களப குடும்த்தழல் ெம்ந்தம் கெய்து புது நளப்ிள்ககன ககைனில் உட்களப 
கயத்தளர். யினளளபம் யந்தது , யர்ந்தது, ிபநளனிற்று, புது நளப்ிள்க ககைக்கு 
கயம் கெலுத்தழளர். யபேயர்கக யபவயற்ளர். அமகள இிகநனளக கெளற்களல் 
யிக்கம் கூறுயளர். ககை ன்து ஸ்தளம். ணம் அதற்கு பதல். ெபக்கு 
யிற்கப்டுகழது. ஆட்கள் வயககெய்கழளர்கள். யளடிக்ககக்களபர்கள் யபேகழளர்கள். 
இகயகனல்ளம் குதழகள். குதழகட்கு கெளந்தநள ஜயீில்க. குதழகள் வெர்ந்த 
பழுகநக்கு ஜயீனுண்டு. ஜயீனுக்கு உகயிைம்  பதளி.  பதளினின் வளக்கம் 
இளநளளல் இளத்தழற்குரின ஜயீிபேக்கும். பதளினின் வளக்கம் 
யினளளபநளளல், யினளளப வெகய அயர் நத்கத ஆட்ககளண்ைளல் , ிரிந்து கழைக்கும் 
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குதழகள் யிகபந்து வெபேம். உனிர் யபேம். ஜயீன் ிக்கும். ஆத்ந யிமழப்பு ற்டும். ககை 
ககைத்கதபேயின் குதழ. ககைத்கதபேயின் அம்ெம் யினளளபம். யினளளபம் ஊபேக்கு வெகய 
கெய்யது. உனர்ந்த வளக்கபம் , பந்த வளக்கநளளல் , ஊபேக்குச் கெய்பம் வெகயகன 
பதளி நத்தழல் ககளண்ைளல் ஊர் யிமழத்து அயகபப் வளற்றும்.  ஊர் பழுயதும் அயர் 
ககைக்கு யபேயளர்கள். ககை கறுயது அதழக யினளளபம். ஊர் கறுயது வெகய. வெகய 
னும் இட்ெழனம் ஸ்தளத்தழற்கு ஜயீன் தந்து வெகய வளய்ச்  வெபேநழைகநல்ளம் 
ஜயீகத் தட்டி ழுப்பும் . டித்வதன் , ட்ைம் கற்வன் , வயக கழகைக்கயில்க 
ன்றுண்டு. க்கு வயக வயண்டும். ளன் ெம்ம் க வயண்டும் ன்ளல் வயக 
இபேக்கும் களங்கில் கழகைக்கும். ன் வெகயகனத் கதளமழலுக்குத் தப வயண்டும் 
ன்வுைன் கதளமழல் குபல் ககளடுத்து அகமக்கும் வயக கழகைக்கும். தழபேநணநளகழ 
கபேத்தரித்தவுைன் கணயன் நகயிகனப் ிரிந்து யிட்ைளன். ிந்த குமந்கத 
தகப்ளகபக் கண்ைவதனில்க. நளநள யடீ்டில் யர்ந்த குமந்கதபைன் நளநளயின் 
குமந்கத யர்ந்தது. அக்குமந்கத ‘அப்ள'  நளநளகய கூப்ிட்ைளல் இக்குமந்கதபம் 
நளநளகய 'அப்ள' க் கூப்ிடுகழது. குமந்கத யப உணவு , துணி வள கயபம் , 

ளெபம் வதகய. ளெம் பழுகந ெளப்ளடு குதழ.  ளபத பத்தழம் ற்ட்ை ளில் 
ிபதநகப யிை அதழகப் ிப பள்யர்கலக்களக ற்ட்ைது. பதழல் கற் பயபேம் 
அப்டிப்ட்ையவப. ளட்டின் வெகயகன னநளகச் கெய்தயர்கட்கு ளபத பத்ம் 
ககளடுக்கப்ட்ைது. ிகு ிபநள ிபதநர்கட்கும் ககளடுத்தளர்கள். சுப்பநணினம் 
ிபதநபளகவயள, ஜளதழதழனளகவயள தயி யகழக்கயில்க. ஆளல் அயபேக்குக் 
ககளடுக்கப்ட்ைது. எபே ளட்டில் ிபதநர் நட்டும் கெய்னக்கூடின வெகயகன கெய்தயர் 
அயர். 1947பதல் 1967 யகப ிபதநபளலும் கெய்ன படினளத வெகயகன சுகநப் புபட்ெழ 
கெய்தது. கரின குடும்ங்கள் ெவபமழந்து வளகும். ெவபமழனளயிட்ைளலும் இபேக்குநழைம் 
கதரினளநழபேக்கும். புது நபேநகள் யந்தவுைன் குடும்ம் கககட்டும் , ழநழர்ந்து ழற்கும் , 

டுடும், நபேநகக நகளட்சுநழ க் ககளண்ைளடுயர். இகத நகள் கெய்யதுண்டு , நகன் 
கெய்யதுண்டு, எபே யடீ்டில் ெகநனல்களபனும் கெய்தளன். பழுகநக்குரினது ஜயீன் , 

குதழக்குரினது வயகனில் ங்கு. பூள நகளபளஷ்டிபளயில் உண்டு. இந்தழனளயில் 
யங்களம் உணர்ச்ெழக்குப் வர் வளது வளல் ஞ்ெளப் யபீத்தழற்கும் , உத்தழப ிபவதஷ் 
தககநக்கும், தநழழ் ளடு நகளபளஷ்டிபம் அழவுக்கும் வர்வள இைங்கள். வகளகவ , 

தழகர் பூளவுக்கு கபேகந தந்த தகயர்கள். இந்தழனளயில் Intellectual atmosphere 

கல்யினின் ககபள் இைம் ப் கனர் யளங்கழனது பூள. வபே தம் நகக பூளயில் 
உள் ிபெழத்தழ கற் ள்ினில் டிக்க கயத்தளர். கன்ட் குடும்ம் 25 ஆண்டு 
ஆர்ப்ளட்ைநளக இபேந்தது. அது குடும்நளக இல்க , கூட்ைநளக இபேந்தது. குடும்ம் 
கூட்ைநளளல் கூட்ைத்தழற்குரின மக்கங்கள் யப ஆபம்ிக்கும். குடும்ம் கட்டுப்ளட்ைளல் 
ழுந்தது. கட்டுப்ளடு கைகநகன ழகவயற் உதவும். அது குடும்த்தழற்கு ககௌபயம் 
தபேம். ஆர்ப்ளட்ைம் ெத்தம். கநௌம் அமகு. பு ஆர்ப்ளட்ைம் ெத்தம். அகம் ஆர்ப்ளட்ைம் 
கெய்ன ழகத்தளல் ல்து ககட்ைது வயறுளடு கதரினளது.  ழகத்தகத ழகத்த  
நளத்தழபம் கெய் னத் வதளன்றும். வதளன்ழளல் கெய்யளன். கயட்கப்ை வயண்டின 
களரினங்கட்கு கயட்கநழபேக்களது. குடும்ம் யிரிெல் யிடும். ிகபட்ைவ யபன் ிடிக்குநழைம். 
‘ன் ெ வகளதரிகக ன்னுைன் அனுப்ிளல் ளன் அயர்கட்ககல்ளம் நளப்ிள்க 
ிடித்துத் தபேகழவன் ' ன்று யளய் வசும். ழககந நீழனிகு கன்ட் யிமழத்துக் 
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ககளண்ைளர். தளன் களறுப்ற்யபளக ைந்தகத அழந்தளர். களறுப்க உணர்ந்தளர். யடீு 
யிரிெல் யிட்ைது குடும்நளக புர்கஜன்நகநடுத்தது. ஏடிப் வளயள் யளழ்க்கக 
களப்ளற்ப்ட்ைது. அடுத்த கரின களரினங்கள் அற்புதம் அதழெனம் ஆச்ெர்னம் ன்து வளல் 
ழகழ்ந்த. கயளன் வபளப்ினகபப் புகழ்ந்து ழுதுகழளர். "ளம் ெழந்தழக்கும் தழக இமந்து 
யிட்வைளம். வபளப்ளயில் ின கூழக்களபனும் கெனல்டுபன் ெழந்தழப்ளன். ெழந்தகனின் 
வ இன்கன வபளப்ின ளகரீகம் " ன்று தம்ி ரீனுக்கு ழுதழனயர் "நக்கு 
ஆத்நளவுண்டு, ளம் ெக்தழகன யமழட்ைளல் ம் ெழந்தக யறீுககளண்கைழுந்து யிகபயளகப் 
பவும்" ன்றும் ழுதழளர். வயக கெய்னளம். அது உணவு உகை தபேம். ெழந்தகபம் 
ெக்தழ யமழளடும் ளட்டுக்கு ஜயீன் தபேம். ெக்தழ பழுகந.  கைகந குதழ. கைகநகன 
கெய்யன் கர்நத்தழற்குட்ட்டு ிந்து யர்ந்து இப்ளன். அயளல் ளட்டிற்வகள 
யடீ்டிற்வகள தக்வகள கரின வெகய கெய்ன படினளது. 
 

 

Point 50 

 

 

யளழ்க்கக நிதக யிைப் கரினது. ஆளல் அன்க யளழ்க்கககன யிைப் கரினயர். 
ஆகவய அன்ககன எபேயர் யளழ்க்ககனின் கநனநளக கயக்கும்களழுது அயபேம் 
யளழ்க்கககன யிைப் கரினயபளகழளர். அப்டிப்ட்ையர்க்கு யளழ்க்கக கட்டுப்ட்வை ஆக 
வயண்டும். 
 

 

 

அன்ககன அன்ர்கள் யமழடும் கதய்யநளக ற்றுள்ளர்கள். அன்க கைவுள்கின் 
தளய்  அன்ர்கள் அழந்தளலும் அது ன் ன்று கைபகனில் கதரியதழல்க. 
இதுயகப புனலும் , பூகம்பம் பன் அழயிப்ின்ழ ழும். இப்களழுது ெற்றுபன் 
ச்ெரிக்கக கெய்ன படிகழது. அது வளன் ச்ெரிக்கககனக் வகட்ை அன்ர் அன்க 
யளழ்கயயிைப் கரினயர் ன்று உணர்ந்தயபளளல் , அவ்வுணர்வுைன் அயபேக்குப் 
ிபளர்த்தக கெய்தளல் புனல் யிகும். அந்த அன்ர் அன்க யளழ்கயயிைப் கரினயர் 
 அழந்தயர். குபேவக்ஷத்தழபம் கென் வெத்துப் ளட்டி யமழதயழ யந்தயர்கக யிட்டுப் 
ிரிந்து தழககத்து கெய்யதழனளத வளது பபேகன் , கபேநளள், யிளனகபேக்கு கெய்த 
ிபளர்த்தக ழக்களதகளழுது , "Mother  ங்கும் வசுகழளர்கவ , அந்த கதய்யநளயது 
ன்கக் களப்ளற்ளதள ?" ன்ளர். தநழழ்க்குபல் களதழல் யிழுந்தது. எபே புண்ணின யளன் 
அயகபப் பும் யிெளரித்து களெழக்கு அகமத்துப்வளய் யந்தயபேைன் வெர்த்தளர். அந்த 
ளட்டிக்குப் தழல் ககளடுத்த அன்க அம்ெம் யளழ்கயப் வளன்து.  ஊர் பழுயதும் புது 
ஜூபம் virus fever யபேகழது. யபேம் தப் படினயில்க ன்ளல் அன்கனின் கரின 
அம்ெத்கத அழந்தயர்க்கு அது கட்டுப்டும். யளழ்யில் புதழன வபம் ழுந்து அகயபேம் 
தழககக்கும்களழுது ழகழ்ச்ெழகக யபேம் ெந்தழக்க படினளது , தழர்க்க படினளது. அந்த 
வபம் அன்கனின் கரின அம்ெத்கத அழபம் வபம். அழந்தயர் அயகப தன் யளழ்யின் 
கநனநளகக் ககளள்ளம். அயபேக்கு யளழ்க்கக கட்டுப்ட்வைனளகும். ன் ககளல்கனில் 
யிழும் பூச்சு இளத்கத ெளப்ிட்டு யிடுகழது. அகயர்க்கும் யபேயது க்கும் யபேயது 
இனற்கக  ழகப்யர் யளழ்கய ற்கழளர். அயர் ினயர். உகத்தழற்கு யபளம் , 
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ஊபேக்கு யபளம் , அகயபேக்கும் யபளம் , ளன் அன்ன். அன்ககன யளழ்கயக் கைந்த 
ெக்தழனளகக் கபேதுயன். ன் யளழ்யின் கநனம் அன்க , யளழ்கய யிைப் கரின அன்க 
ன்யபேக்கு பூச் சு யிமளது. அயபளல் யபேக்கும் அந்த ஆண்டு பூச்சு யிமளது.  

கெளக்களபர்ககத் தழபேம்ிப்வளகச்  கெளன் அன்க  யளழ்யிற்குட்ட்ையரில்க. 
க்பெளயிலும், ககளரினளயிலும் வளகபத் தயிர்த்த ெக்தழ யளழ்கயக் கைந்த ெக்தழ. களய்கன 
யளழ்யின் கபேயினளகப் னன்டுத்துயகப நம் நளழ கநய்னளக ைக்க கயக்கும் ெக்தழ 
ெர்க்களபேக்வகள, ெட்ைத்தழற்வகளனில்க. யளழ்வு ளர்த்துக்ககளண்வைனிபேக்கும். யளழ்வு 
அவ்யிைங்கில் தளவ கெனல்ைளது. அன்க கெனல்ட்ைளர். அற்புதம் ழகழ்த்தழளர். 
ிள்க யடீ்ைளர் கண் யடீ்ைளகப அணுகுயது யளழ்யிழல்க. எபே கண்கண நணக்க 
யந்தயன் இபே கண்கின் தழபேநணத்கத ற்ளடு கெய்தது உகம் அழனளதது. யளழ்கயக் 
கைந்த அன்ககன யளழ்வு கநனநளக்க அன்ின் இன்கன யளழ்வு கநனத்தழல் களய் , 

புகசுபேட்டு, நளற்று இபேக்கக்கூைளது. அயற்ளல் யளழ்யர் அம்கநனத்தழழபேக்கக் 
கூைளது. தகயர் , அதழகளரி, கற்வளர் அது வளன்யபளளல் , அயர்கட்கு ளெத்தளல் 
ணிந்தயபேக்கு இந்த ழக ற்டும். அயர்கக அம்கநனத்தழழபேந்து டுத்து யிட்ைளல் 
அகமக்கும்பன் அன்க தளவ யந்து அந்த இைத்கத உரிகநபைன் ற்றுக் ககளள்யளர்.  
நிதன் ல்யன் , அழயளினளளலும் மக்கத்தளலும் , ளெத்தளலும் இபேண்ை ெக்தழகட்கு 
தன்கப் ணின கயப்துண்டு. அது ெரினில்க. ம் ிரினம் ன்து நக்கு 
பக்கழனநளளல் அதன் யமழ நட்ைநள இபேண்ை ெக்தழகள் உள்வ நுகமபம். 
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