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சபகம் ம்மக் கரக்கும் ரய் 

 

உடலுக்குத் ரய் பதற்நள் , ஊமப் பதற்பநடுத் ரய் சபகம் . சபகம் ணினுக்கு தரட்டி , ரமப் 
பதற்பநடுத் பதரி ரய். பச்சு இமடிடரல் உிமக் கரப்தது பதரல் சபகம் இமடிடரது ம்மக் 
கரப்தரற்நற, உிபித்து, உற்சரகபட்டும ரம் கண்டு பகரள்றல்மன. கமடில் பதரய் ஒபே பதரபேள் 
ரங்கும்பதரலது — தம் , பதணர, ரற்கரனற, புத்கம் — சபகம் இமத் ரரித்து ிணிபரகம் 
பசய்ம ரம் றமணவு கூர்றல்மன . பதரலீஸ் ஸ்படணில்னரிட்டரல் பரட்டில் டக்க படிரது . 

பகபரில் சூரின் மநந்தின் பதண்கள் பபிப பேறல்மன . குந்மகமபத் ணிப 
அனுப்தரட்படரம். யர்த்ரல் அன்று இது சற்று அறகரகப் புரிபம் . யர்த்ரனறல் பதரலீஸ் சற்று 
ஒதுங்கறிபேப்தரல், அர் ம் றரிகமபத் ரக்கும் சந்ர்ப்தரக அமக் பகரள்தும் உண்டு. பேம் 
அடுத் டீ்டில் தமந்து பதரபேள்கமப டுத்துப் பதரகில்மன ன்தது க்கலமட ரகரீகரண 
கட்டுப்தரடு ன்று கூறும ிட சட்டம் பதரலீஸ் டி பனம் அபனரகும் ன்தரல் ண அநறனரம் , 

ரிபம் டீ்டில் திடுங்கற ம இனரதம் ன்று இன்று ம மடபமநில் கரண்கறபநரம் . ஒபேன் 
ரந்ணரணரல், 1) அன் அ அ ற்நர் பநறபற்றுர் , 2) அன் பதரபேள்கமபப் தநறத்துக் 
பகரள்ரர்கள், 3) அசகர சூர்கள் அணிடம் மப் பதற்நரலும் ரற்நனரம் ணக் கபேற அமணப் 
தன பதரபேள்கமபபம் பகட்டு , ரங்கற, “ரத்ற ிட்படன் , றபேம்தி ரங்கற ிடுரர ?” ண சரல் 
ிடும் சபகம் இது . உள்பமக் கரப்தரற்ந படிர ணிமண ஊரின் அறரத்றனறபேந்து சபகம் 
கரப்தரற்றும். தடிக்க சறற்நனுக்கு தடிக்க ல்னர சறகமபபம் பேகறநது . றபேத்றற்கு 
குறில்னரர்க்கு றபேம் பசய்து ரழ்ரள் பலதும் ரழ்க்மகத் துமம ங்குகறநது . 

பதற்நர் தரபகரணரல், பகரடும பசய்ரல் , அணரல் மதன் ஓடிப்  திமக்க பன்நரல் , சபகம் 
அமண பகரடீஸ்ணரக்குகறநது . திள்மபகள் ரண கரனத்றல் பதற்பநரமக் கரப்தரற்நரிட்டரல் , 

அர்கட்கு பதன்ன் ந்து , பறபரர் இல்னத்றல் தரதுகரக்கறநது . டீு கட்ட றமணக்க படிரர்க்கு 
டீு கட்டிக் பகரடுக்கறநது. சம்தரறக்க படிரனுக்கு கடன் உி, பல் பமப்தட்டரல், சம்தரறத்து 
பசறத்து மத்ன் பமன தரங்க் பனம் ரங்கறத் பேகறநது . அநறபில்னர ஆிம் பதபேக்கு 
அநறிற் சறநந் பமகள் உபேரக்கற பதரபேள்கமப அனுதிக்கும் மகில் உற்தத்ற பசய்து 
பேகறநது. கம் ப்திணரல் ம் ன்று — பபேல் உபன் ஒபேன்  இன்நறல்மன னும் 
பதபேமபள்ப உனகறல் — அமந் ரழ்ில் பதபேம்தரலும் த்றனறபேந்து கரப்தரற்ந ற பசய்கறநது. 

த்ரல் அறந்ன் குடும்தம் ர இன்ூன்ஸ் ற்தரடுண்டு . உள்லம ிட்டு B.A., தரஸ் 
பசய்பம் ம ில் திரம் பசய்ரபேக்கு திள்மபகமப அபரிக்கர அனுப்பும் சற சபகம் 
பேரகும். 

 

சபகம் உிமக் கரப்தரற்றுகறநது . உள்பம் பம் பதறும் கமனகமபபம் கற்தமணகமபபம் 

ங்குகறநது. ஆபள் 1947-இல் 30 ஆண்டரக இபேந்ம 60 ஆண்டரக ர உவுகறநது . குடிீம சுத்ம் 
பசய்து அணரல் பேம் ிரறகபிணின்றும் கரப்தரற்றுகறநது . றனத்றல் ண்பட்டி டுத்து பமன 

பசய்னுக்கு ஆமனில் பமன பேகறநது . Pick Pocketபட தம்தமரகப் தகற இந்றர பலதும் 

தி தம்தமம ரரண க்கபரக ரற்ந பசரமனம ற்தடுத்துகறநது. 50 மல் திரம் 
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பசய்நறர க்கலக்கு 5000 மல் திரம் பசய்பம் ரய்ப்மத அபிக்கறநது. கனங்கபில் ணின் 
றபேகரக டந்து ஒபே பகரடி பதர் ஊம ிட்டுப் பதரய் அறபற்ந பதரலது ணினுமட உண்ம 
றமனம ரம் அநற படிந்து. அர்கள் ீண்டும் ரழ்வு பதந சர்க்கரர் பசய் பதபேி இன்று ந்ப் 
தகுறிலும் (அர்கள் ங்கற இடங்கபில் ) அர்கபப அறக சற பதற்நர் ன்ந றமனம அமட 
உி பசய்து சபகம் . சபகத்றற்கு சக்றபண்டு . அம க்குத் பேகறநது . பகட்கரலும் பேகறநது . 

சபகம் தமடக்கும் றநனுமடது . ணின் தமடக்க படிரமப் தமடத்து அனுக்குப் தமடக்கறநது . 

ரரகவும், ந்மரகவும், ஆசரணரகவும், குபேரகவும், ண்தணரகவும், உநிணணரகவும், பய்ரகவும் 

ல்னரரகவுரக சபகம் ணினுக்கு பசல்தடுகறநது . ணிமண பமரக்குது சபகம் . சபகம் 
உனக அனுதங்கமபபம், அநறவுக் கபஞ்சறங்கமபபம் றட்டி மத்துள்பது. கல்லூரிகள் ரர்கட்கு 
அன் ஒபே தகுறமத் பேகறன்நண . பலமபம் பேம் அமப்பு கல்லூரி ில் அமணபேக்கும் 
பதரதுரண தரட றட்டத்மப ற்க படிபம் . பம ன்தது ணி ஒபேன் ன் றநமின் 

றண்மரல் உச்சகட்ட உர்வு பதறுது. அந் அமப்புக்கு கல்லூரி இடம் ரது . புறரக ந் Web 

courses-கபில் அற்கு கல்லூரிகமப ிட அறக சந்ர்ப்தம் உண்டு . புற Genius பமகமப உற்தத்ற 
பசய்பம்தடி அமக்க படிபம் ன்நரலும் ஜணத்பரமகில் தரற  பதர் மபம் பதநரனறபேக்கும் 
பதரலது பன்மரக அமப கணிக்க பண்டும். கல்ி பமநின் தணுக்கங்கள் ரபம். சபகம் 
பல் றமனினறபேந்து படிவு மபள்ப ல்னர சறநப்மதபம் பதற்றுள்பது . பதந பன் பேதர் 

பதநனரம் ன்தப றமன. அது பதரல் ஒபே தற்நரண்டில் பமகபரக உபேரணர் 100 பதரில்மன. 20- 
ஆம் தற்நரண்டில் உனகம் கண்ட பமகமப ில்  ிட்டு ண்ி ிடனரம் . ஆணரல் சபகம் ணி 
ணிமண பமரக்கல்ன ஞரணம் ங்கும் ரய். கல்ிபன்தம கல்ி, பகள்ி ணவும் பகள்ி 
ஞரணம் ணவும் குநறப்திடுரர்கள் . உனகறன் அநறவு , அனுதம், ஞரணம், றநம, றண்ம, சூட்சும், 

தணுக்கம் ஆகறம க்குத் பரிந் தன இடங்கபிலும் , பரிர ரபரண இடங்கபிலும் பசகம் 

பசய்ப்தட்டுள்பது. இன்று internet ந்து ிட்டது . பேம் அம அறகதட்சம் தன்தடுத்னரம் . 

ல்னரற்மநபம் அன் பனம் அமணபேக்கும் னரம் . 100 ஆண்டில் சறன பமகட்குப் தறனரக 

இம்பமநரல் ஆண்டிற்கு ஒபே பம உபேரகும் . கல்ிின் ல்னர தணுக்கங்கமபபம் அநறந்து , 

பதறுதர் பதறும் அபின் ம் அநறந்து , பகரடுக்கும் கபேிின் சீ்மசபம் அநறந்து Web Course 

உபேரக்கப்தட்டரல் ஆண்டுபரறும் அபக பமகள் ற்தடுர். ந் பசலுக்கும் குமநந்தட்சம், அறக 

தட்சம் உண்டு . இமடப்தட்ட றமனகள் ரபம் . 100 ஆண்டிற்கு பன் ஒபே திபஞ்சு சறந்மணரபர் 

றபேஷ்டிில் இந் ிம் லந்து . அர் 3 பகரடிப 70 னட்சம் பமகள் 4 துமநகபில் லர் 
ன்நரர். அது அறகதட்சரக இபேக்கும். பம ன்தது ரர்? து பரித்ணம்? 

 

ணப்தரடம் பசய்து பதறுது அநறவு ன்தது பல் றமனரண ஒபே றமன . அக்கமந, ஆர்ம் ஆமச 
லந்ரல் கல் உமடப்தன் சறற்திரகறநரன் . தடம் லதுதன் ஓிணரகறநரன் . ரமத் றநந்ரல் 
ரபடரடிப் தரடல் பேதன் கம்தன் பதரனக் கிஞணரகவும் , கரபபகம் பதரன  புனணரகவும்  

ரறுரன். ஆமச ணத்றன் பகம். ஆத்ரின் பகம் ஆர்ம் ணப்தடும் . ஒபேனுமட ஆத்ர ஒபே 
கமனில் ஆர்ம் பகரண்டரல் அன் பமரரன் . அமண பமரக்குது சபகம் பதற்ந 

ஞரணம். றநம அன் ஸ்ரதணங்கள் . இன்று இந் ரய்ப்மத Web உனகறல் அமணபேக்கும் ங்க 
படிபம். அமபம் இனசரகவும் ங்க படிபம் . அந் பதறு பதறும் ற பதபேம் பசல்ம் பதறும் 
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றரகவுரகும். கல்ிமப் பதற்ந சபகம் கல்ிமத் பேம் — பசல்த்மப் பதற்ந சபகம் 
பசல்த்மத் பேம் . கல்ி உிரின் பசல்ம் . பசல்ம் ணபம் , உிபேம் பதற்ந ஞரணம் . இம 
அடிப்தமடில் இமந்துள்பண . னக்பணரில் சட்டக்கல்லூரிபம் , கமனக்கல்லூரிபம் இமந்து 

பசல்தட்டணர். சட்டக்கல்லூரி பேம் தட்டம் L.L.B. கமனக்கல்லூரி பேது M.A. இண்டு தட்டங்கலம் 
இண்டரண்டில் பதறும் சறம இபே கல்லூரிகலம் இமந்து ற்தரடு பசய்ணர் . அப த்துப்தடி 

கல்ிபம், பசல்பம் பசர்ந்து பதறும் பமந Learning while earning or earning while learning ஆகும். ணின் 

பமரகனரம், பதபேம் பசல்ம் பதநனரம், இண்மடபம் பசர்த்துப் பதநனரம், ரபரகவும் பதநனரம். 

பனரகரரவுக்கு 4 அம்சம் உண்டு ன்நரர் தகரன் . பயஸ்ரி, கர கரபி, கர னட்சுற , கர 

சஸ்ற ன்று அற்மநக் குநறப்திட்டரர் . அது பதரக பலும் 8 அம்சங்கலண்டு . அம சறபேஷ்டிில் 
இன்னும் பபிப்தடில்மன ன்நரர் . அம சறபேஷ்டிில் ந்ரல் ணினுக்கு அற்மந ங்குது 
சபகம். சபகம் ரய், தரதுகரப்பு பேம், தண்பும் பேம், ஞரணபம், கல்ிபம், பசல்பம், னபம் நரது 
ங்கும் ரய் பதற்பநரர் , குநறப்தரக ரய் ந் பபம் குந்மகள் றமணரகப இபேப்தரள் . 

திள்மபகலக்கு பதற்பநரர் றமணவு ரது . சறறுணரணரலும் , இமபஞணரணரலும், பர்ந் றமனிலும் 
ணின் ன் றர்கரனத்ம உபேரக்கறதடிிபேப்தரன் . பதற்பநரர் அமணப் பதற்று ஆபரக்கறணரர் . அது 
அர்கள் கடம . சுனப இல்னர பதற்பநரர் திள்மபகமபச் சுந்றரக பர்த்ரல் , திள்மபகள் 
ங்கள் ரழ்ில் பன்னுக்கு பேம் . பதற்பநரர் றமணப ர திள்மபகள் பசௌக்கறரக 
சந்பரரக ரழ்ந்ரல் பதற்பநரர் சுனத்றன் சுபடில்னரர் ன்று அநறனரம் . அர்கட்குப் 
திள்மபகள் பசய் பண்டி கடம ங்குமடின்நற ரபண பூர்த்றரகும் . திள்மபகள் பதற்பநரரிடம் 
தரசரக இபேந்ரல் குடும்தம் தரசரண குடும்தம் , படுரள் தன மனபமநகபரகப் தண்தரக ரழ்ந் 
குடும்தம் ண அநறனரம் . ரம் சபகத்ம றமணவு கூர்றல்மன ன்தப சபகம் சுனற்ந ரய் 
ன்தற்கு அமடரபம் . லப் தடிக்கத் பரிர ரய் குந்மக்கு உடல் னம் பதணுரள் . 

ற்தக்கங்கமபபம் ற்தண்புகமபபம் பேரள் . ரய் தடித்பரக இபேந்ரல் அள் குந்மக்கு 
பசய்க் கூடிது ரபம் . ன்மண ிட கள் , கன் அறகரகப் தடிக்க பண்டும் ண பல்ரள் . 

பசய்து படிப்தரள் . ரின் ண்ம் ணன் பதற்ந ஆசலர்ரம் . ரய் றமணப்தது ரபண படிபம் . 

ரரர் பல்து நரது . அநறவுள்ப ரய் , ல்பனண்பம், தண்பும் பதற்று இனட்சறரண 
றநமபமடபரணரல், கமண அசணரகப உர்த் படிபம். 

 

ரய்ம சறபேஷ்டிின் றநம. 

 

பகன்ணடி உடன் திநந்ர் 9 பதர். கப்தணரர் 9 றல்னறன் டரனர் சம்தரறத்வுடன் சம்தரறப்தம றறுத்ற 

ிட்டு குந்மகமப பன்னுக்குக் பகரண்டு பேறல் ரழ்ரமப பசனிட்டரர். “துமந துரணரலும், 

அங்கு பன்மரக பேப இனட்சறம்” ன்தது அர் பகரள்மக. அது பதபே பற்சற, அரி பற்சற, 
பதற்ந தனன் பதரிது. சபகம் ரய். பதற்பநரர் திள்மபகட்கு ஒபே சறறு சபகம். ரட்டில் உள்ப அத்மண 
பதபேமகமபபம் ரய் கலக்பகர , கனுக்பகர பதற்றுக் பகரடுக்க பன்நறல் பற்நற பதற்நர் 

சறனப ணினும், அது சறநப்தரண பற்நற. ஒபே ஜறல்னர மனகரில் 150 க்கலல்கள் இபேந்ணர். அர்கலள் 

50 பதபேக்கு பல் க்கலல் குரஸ்ர , பகரில் குபேக்கள் கன்கள். அக்குடும்தங்கள் திள்மபகமப தடிக்க 
மக்கப்தட்டது பதபேம்தரடு . அது தரடுதட்டு ட்டும் சரறக்க படிரது . ரன்பும் கப்தன் பதரறுப்பும் 
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கன் றநமரக ன ரய் கப்தனுடன் ஊபேம் உனகபம் சம்றத்து ஆவு  பண்டும் . ஒபே 
இமபஞன் தடித்து , தட்டம் பதற்று , ரழ்ில் றமணப்தம , அதுவும் சறற்ந குடும்தங்கபினறபேந்து 
பேம் இமபஞர் ரழ்ம கணித்ரல் ஒவ்பரபே கட்டத்றலும் சபகத்றன் ஆவும் , ஆபரறப்ததும் 
வ்பவு அசறம் ணத் பரிபம் . ம தடித்ரலும். பமனக்கு ந்ரலும் சபகம் ற்க பண்டும் . 

அமண மபண பணம் பசய்ரல் ஊரில் இபேக்க படிரது . ஊர் ற்தது கடிணம் . உனகம் 
உந்பற்தது இமநணின் அபேள் . ரழ்ந் ஜரற க்கபில் பதரி பமனக்கு ந்ர்கள் ங்கள் 
ஜரறிணமச் பசர்ப்தறல்மன . ர் பசர்த்ரலும் பசர்க்கரிட்டரலும் ம் ஜரறில் உர்ந்ர் , 

ற்நம பசர்ப்தபில்மன. அமக் கபேதும் பதரலது சபகத்றன் ஆவு, ஆசலர்ரரகும். சபகத்றன் 

ரய்ம ஒபேமகில் இமநணின் அபேள் . ரழ்ில் social status சபக அந்ஸ்ப பக்கறம் . 

பன்னுக்கு ந்ர் ரம ஆரிக்க ரட்டரர்கள் . இனட்சறம் ணக் கபேற ரழ்ந் 
ஜரறப்பதண்மத் றபேம் பசய்பேக்கு குடும்தம் பல ஆவு பகரடுத்து . றபேம் ஆணதின் 
டீ்டில் பசர்க்கில்மன . அலடபணப பதரய் அர் குடும்தம் டத் பண்டிரிற்று . சபகம் 
பிறல் ஆவு ரது. பேது ரய்ம.  

 

ஆதத்றனறபேந்து கரப்தரற்றுது அசறம் . ஆணரல் அது ஆம்தம் . சபகத்றல் ரத்குறற்நர், சற 
பதநரர், சறிபேந்தும் அனுதிக்க படிரர் , ணக்கு பேதற்மந திநர் அனுதிப்தது கண்டும் 
சும்ர இபேப்தர்கள் ரபம் . இமக் கடந்து பல் ட்டத்றல் பதபேம் றநம . பதரி ல்ன 
குங்கலள் இனட்சறம் உள்பர் ரபரக உண்டு . துவுற்ந ரழ்ந்பேக்கும் இது பதரன்று சறன 
உர்ந்ம இபேக்கும் . அன்மண அற்நறற்குப் தனன் பேரர் . அது அபவு கடந் பதரிது . ரழ்வும் 
பேம். அது அடுத்தடி . சபகபம் ரபரகத் பேம் . அது அம ிடச் சறநறது . அந் றகச் சறநறப 

க்கு றகப் பதரிரகும். கூனற பமன பசய்ன் 158 கல்லூரி, தள்பிகமப டத்துது அது பதரன்நது. 

சபகம் பேது ம் சபக அந்ஸ்றற்குரி ல்னரகும் . ரழ்வு பேது ம் கு ரசறக்குரிரகும் . 

அன்மண பேது ஆன்ரின் அம்சத்றற்குரிரகும் . ஆன்ரின் அம்சம் பமனக்கரனுக்பகர , 

பமனக்கரரிக்பகர இபேக்கும். ரழ்ின் அம்சம் பகட்ட தக்கம் உள்பர்க்கறபேக்கும். ஆன்ரின் அம்சம் 
பஜஸ் உள்பர்க்கறபேக்கும். 

 

அன்மண ஒபே அன்தம ரகனறங்க னர் பகரண்டு பேம்தடிக் பகட்டரர் . றபேவுபேரற்நபம் பகட்டரர் . 

அபேக்கு அம்னர்கமப அன்று பகரண்டு ந்னுக்கு றணசரி  1 பைதரய் கூனற . அன் தன ரம் 
ரகனறங்க னர் ரபரகக் பகரண்டு ந்ரன் . திநகு சறந் னர் கறமடக்கில்மனபண 
பண்மரண னர் பகரண்டு ந்ரன் . பண்மரண னர் சுனற்ந சுதடீ்சரகும். இன்று அன் 
றணபம் 1000 பைதரய் சம்தரறக்கறநரன் . தம்தமரக ிஸ்ரசம் ன்தநறர குடும்தத்றல் திநந்ன் 
ன்தரல் அமண அன் பனரபிக்கு றரி அணுகறணரர் . அன் அப்பதரலது பனரபிம ிட்டு 
றன்று தன பேரிற்று . பனரபிக்கு பரந்வு  அபேக்கு றரி அமண அணுகறணரர் . 

றர்தரரிரக அன் அர் கூநறம பசய் றுத்து ிட்டரன் .  ல்னறமக ன்தது 
றபேவுபேரற்நம். அம்னர் கறமடக்கரல் ஒன்று (அல்னது) இண்டு கறமடக்கும். தன ரள் அன் பகரண்டு 
ந் னர் அன்மணக்குப் பதரிபேக்கறநது . ிஸ்ரசற்ந தம்தமில் திநந் அன் றபேவுபேரநற 
ிஸ்ரசத்துடன் பதசறணரன். தம பனரபிின் றரிிடம் கூநறணரன் . “ன் பனரபிக்கு துபரகம் 
பசய் ரட்படன். பலும் அபேக்கு பரந்வு பகரடுக்க உங்கமப அனுறக்க ரட்படன் ” ன்நரன் . 
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இது அன்மண அன் ஆத்ரின் அம்சத்ம றபேவுபேரற்நறத் ந்து . 55 றல் ஒபே அபரிக்கர் 
அபரிக்கன் பபணஜ்பண்ட் அபசரசறபணில் ஒபே மஸ் -திசறடண்ட்டரக இபேந்ரர் . இற்கு பன் 

இனண்டணில் ஒபே சர்பச பபணஜ்பண்ட் தத்றரிமகக்கு Copy Editor ஆசறரிரக இபேந்ரர்.15 ஆண்டு 

இனண்டன் அனுதம் அபரிக்கரில் இப்பதரி திமப் பதற்றுத் ந்து . உர் தி , அந்ஸ்து 
பதரிது, பரரர்ஜற பசரய் திரக இபேந்பதரலது றபெரர்க் ந்ரர் . இர் அம சந்றக்கப் 

திரிப்தட்டரர்.அனுற கறமடத்து. 1985-இல் இனட்சம் டரனர் அபரிக்கரிலும் பதபேம் சம்தபம். கல்லூரி 

பதரசறரிர்கட்கு 40 ஆிம் ன்நரல் இர் பதறுது அமப் பதரல் 2½ டங்கு , அறகம் தடித்ர். 6 

றல் ஒபே கம லறணரர். அறனறபேந்து ஒபே புத்கம் பபிிட ஆல் பகரண்டரர். 50 ஆண்டு ம 

அது ஆனரகப இபேந்து. றமநபநில்மன. Tom Peters ன்தர் In Search of Excellence ன்ந புத்கம் 

லற 60 இனட்சம் திறகள் ிற்று திதனரணர். ரன் கூறும் அபரிக்கர் மனமில் ரந்பரறும் 

பசரற்பதரறவுகள் டக்கும் . அற்கு அபரிக்கரில் பன்ணி Management Consultants பேரர்கள். 

அர்கபில் Tom Peters ஒபேர். அன்று 1984-இல் அபேக்கு $ 400 தஸீ் .  புத்கத்ரல் திதனரண தின் 

ஒப ஆண்டில்  Tom Peters-க்கு தஸீ் ஒபே ரமபக்கு $ 20,000 ண உர்ந்து . இற்மநபல்னரம் 
கண்ணுறும் அன்தர் ஒபே புத்கம் பபிிடும் ஆல் றமநபநில்மன ன்தமக் கண்டு 
பேத்ப்தட்டரர். ரழ்ில் பதபேம் அனுதப்தட்டர். இர் அன்தரில்மன. ரழ்வு இபேக்கு ஒபே தரிசு  
படிவு பசய்து . ம் பசரமமட்டி அன்தபேடன் இமந்து ஒபே தல் லறணரர் . திஞ்சு, பஜர்ன், டச், 

ஜப்தரன், இத்ரனறன், ஸ்தரணிஷ் ண 7 பரறகபில் பரற பதர்க்கப்தட்டு திசுரிற்று . 

அபரிக்கரில் Best Seller ணப் பதர் பதறும் அபவுக்கு திறகள் ிற்நண . அமத் பரடர்ந்து இர் 

பறு 3 புத்கங்கள் லறணரர். 

 

சபகம் ரய், அள் பகரடுப்தது ரபம். 

அதுவும் ம க்கட்கு ங்குது ம். 

அறர்ஷ்டரண கரனங்கபில் அறகரகப் பதறுது  
ற்கணப சறரணர்கபப. 

 

இந்றப் தக்கரர்கள் சுந்றம் ந்தின் பதபேம் தம் பதற்நணர்.  
சபகம் அர்கட்கு பேது இது. 

 

சபகம் ன்று ஒன்று இன்று இல்னரிட்டரல், ரம் பதச்சறந்து ஊமரகற, பசனறந்து மடப்திரகற 
ிடுபரம் ன்ந உண்மம ரம் கபேதுறல்மன. ஒப சபகத்றல் திநந் ரழ்ந் க்கலம், உர்ந் 
க்கலம் வ்பவு பறுதட்டுள்பணர் ணக் கரணும்பதரலது பதறுறல் உள்ப ித்றரசம் பரிகறநது. 

ஒபே சபரத்றணம சபகம் உர்த்றபம் அடுத்ம ரழ்த்றதும் உண்மப . ஒதுக்கப்தட்டதும், 

ரழ்த்ப்தட்டதும் உள்பப. 

 

ஆணரல் உள்பம ரம் பலதும் பதறுறல்மன.  

சபகம் பேது ரம் பதறும் பதரலதும்  
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அமச் சரிரகப் புரிந்து பகரள்றல்மன  
ன்ததும் அடுத் பதரி உண்ம. 

 

கலழ்க்கண்டம ரம் பக்கறரகக் கபே பண்டிம :— 

 சறன ரடுகள் உர்ந்தும், ற்நம ரழ்ந்தும் உள்பண. 

 உர்ந் ரடுகலக்கு உர்ந் சந்ர்ப்தங்கள் இபேந்ண. 

 தன ரடுகள் ரங்கபப அரி சந்ர்ப்தங்கமப உற்தத்ற பசய்து பகரண்டண. 

 ரடுகமபப் பதரனப ஒபே ரட்டில் ஜரற அல்னது class ித்றரசம் உண்டு. 

 புற சந்ர்ப்தம் பேம்பதரலது சறபள்பபண அறகரகப் பதறுகறநரன். 

 பதரிதும், சறநறதும் ன்றும் உள்ப றமன.  

கரனம் ரநறணரலும், அது ரறுறல்மன. 

 உனகத் மனம கரனம் ரறும்பதரலது பவ்பறு ரடுகட்கு ரறுகறநது. 

 பலதும் நரணன் பலதும் பரடர்ந் பதபேபற்நற பதறுகறநரன். 

 உர்ந்தும், ரழ்ந்தும் ரநற ரநற பேகறன்நண. 

 ஒபே ித்றல் உர்ந்ன் அடுத் ித்றல் ரழ்ந்து ிடுகறநரன். 

 சபகம் ற்நர ஊற்நரண ரய். டம் ரநறணரல் கரபிரக ணிமண அறக்கும். 

 சபகத்துடன் ஒட்டி ரழ்ந்ரல் 100 ஆண்டில் பதறுமப் 10 ஆண்டில் பதநனரம். 

 இபேண்டு, நண்டிபேந் சபகம், ஒபிரகற, பம் றமநந்ரக ரநற பேகறநது. 

 சபகப இல்மனபணில் கல்ி ன்தப இபேக்கரது. 

 சறநற ணினுக்கு பதரி அனுதம்  சபகம் ன் பர்ச்சறமப் தன்தடுத்துகறநது. 
 ரபரண தம் பதந சபகம் ல்னர ரில்கமபபம் றநந்து பேகறநது. 

 

சபகம் பேம் சறகபில் றகச் சறநறது தம். 

ண றமநவு, ஆத் ிபக்கம், அநறின் சறநப்பு, குடும்த உர்வு,  

ஊரிலும் டீ்டிலும் பேம் தரதுகரப்பு தத்ம ிட உர்ந்ம. 

 

 சபகத்ம அறகரக அநறந்ன், ரழ்ம பலமரக அனுதிப்தரன். 

 ரரகவும், கப்தணரகவும் பசல்தடும் சபகம் ரபம், கப்தணரபேம்  
 படிரபல்னரம் பேம். 

 கடந்கரன பதரக்கறங்கமப கரத்து மத்றபேந்து பேது சபகம். 

 றர்கரன ற்நங்கமப றகழ்கரனத்றல் உற்தத்ற பசய்து சபகம். 

 சபகம் தந்து ிரிந்துள்பது. அது ஆழ்ந்து, உர்ந்துள்பது. 

 பல சபகத்மபம் தண்பு றமநந்ன் ன் குடும்தத்துள் கரண்தரன். 

 ஆன் ிபக்கபள்பன், அகத்துள் (ணறல்) அமப கரண்தரன். 

 பரற, தண்பு, தக்கம், பரக்கம், கல்ி, கபேத்து, தி, தட்டம் ஆகறற்மந ரம் 
சபகத்றனறபேந்ப பதற்பநரம். 

 சபகம் ரய் ன்தது உண்ம:  உர்ந் ணின் உள்பத்ரல் சபகத்றற்குத்    
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      ரரரன். 

 

சபகம் அப சுதி , கரபனு, கற்தக ிபேக்ஷம், ரய், கப்தன், குடும்தம், ஊர், உனகம் அமணத்துரகும். 

இன்மந சூழ்றமனில் சபகத்றற்கு ஒபே உரம் கூந பண்டுரணரல் அது னக்ட்ரிசறட்டி. ிபக்கு 

ரிது, பதன் சுல்து , A.C., திரிஜ் பமன பசய்து , அடுப்பு ரிது டீ்டில் கரண்கறபநரம் . 

னக்ட்ரிசறட்டிில்னரிட்டரல் ஊர் இில் இபேண்டு பதரகும். ில் ஒடுதும் கரர் ஸ்டரர்ட் பசய்தும், 

பதரன் பதசுதும், கம்ப்பெட்டர் பசல்தடுதும், ஆமனகள் இங்குதும் னக்ட்ரிசறட்டிரல். அது பசய்பம் 
பமனகமப பசரல்னற படிரது . ஆணரல் ரக் அடிக்கும் . மகரல் பரட்டுிட்டரல் உிர் பதரகும் . 
ணிமண ர மப்தது சபகம் . சபகம் ரய் ன்நரலும் சபகத்றற்குள்ப சக்ற ரய் பதரன ட்டும் 
பசல்தடுறல்மன, அது ஒபே சக்ற . ரம் அம சரிரகப் தன்தடுத்றணரல் ரரக பசல்தடும் . 

சபகத்ம அநறரல் , ீச்சல் பரிரன் ீரில் இநங்குமப் பதரனறநங்கறணரல் உிர் பதரமப் 
பதரல் —அம நரக அணுகறணரல் ரபரண அன் சக்ற றரகச் பசல்தடும் . உிபேம் பதரகும் , 

றமனம ீநறணரல் சபகம் ஊமபம் அறக்கும் . திபஞ்சுப் புட்சறில் சுரர் 10 ஆண்டுகள் சபக 

சக்றகள் கட்டிழ்ந்து terror தங்கம் றனிது . இந்து பஸ்லீம் கனத்றலும் இந்ற றர்ப்பு 
பதரரட்டத்றலும் அது பதரன்று ஆதத்ரண சூழ்றமனம ரம் இந்ரட்டில் கண்படரம். 
 

கடப்தரமந ரங்கறக் பகரண்டிபேந்மண கட்டிிலத்துப் பதரய் கரதிணட் ந்றரிரக்கும் சக்ற 

சபகத்றற்குண்டு. ன்ணிர், M.A.,தட்டம் பதற்ந ன்ணிர் ன்ந கரத்ரல் பூரகன் 
ந்றரிரணரலும் அம பசய்து சபகம் . ண்படரர பதரட்ட பரண்டர் றழ் ரடு கரங்கறஸ் 
மனரகற, பன் ந்றரிரகவும், அகறன இந்றர கரங்கறஸ் மனரகவுரணதும், இந்ற திம 
றறத்தும் அர் றநமரலும் , ரத்ரலும் ன்நரலும் , ப்தடி சபகம் அம ஒவ்பரபே 
கட்டத்றலும் ஆவு அபித்து உர்த்றது ன்தமக் கண்டரல் , க்கு சபகம் ப்தடிப்தட்ட கடபனண 
ிபங்கும். சபகம் பசய்பம் தன பதரி கரரிங்கமப ணி ணிபணர , ஒபே ஸ்ரதணபர பசய் 
படிரது. சர்க்கரர் பனம் சபகம் பரடு பதரடும், றன்சரம் உற்தத்ற பசய்து ிணிபரகம் பசய்பம். அது 
பதரல் அபிநந் கரரிங்கமப சர்க்கரர் பனம் பசய்பம். சபகத்றன் அனுறின்நற சர்க்கரரலும் இது 
பதரன்ந பதரி கரரிங்கமப பசய் படிரது. 

 

ஒபே மகில் சர்க்கரப தன கரரிங்கபில் சபகரகத் பன்தட்டரலும், 
சபகம் சர்க்கரம ிடப் பதரிது, அறக சக்றபள்பது.  

ந் சர்க்கரபேம் ஒபே சபகத்ம தண்மத உற்தத்ற பசய்க் கட்டரப்தடுத் படிரது.  

சர்க்கரர் க்கமப ஒபே த்மத் லக் கட்டரப்தடுத்னரம்.  

ஆணரல் த்ம இதும உற்தத்ற பசய் சர்க்கரரில்மன. 

 ரட்டின் தண்பு, கனரச்சரம், ம், இனக்கறம், கமன, ஓிம் பதரன்நற்மந  
உபேரக்குது சபகம். 

 

ரழ்வு ிரிமடந்ரல் உமமட பபேம் . சபகம் உர்ந்து சறநப்தமடந் றமனில் படுரள் 

றமனத்றபேந்ரல் கரிம் (Poetry) உற்தத்றரகும். னறசபதத் கரரிின் ஆட்சறில் ஆங்கறன 



நாகராஜன் 

சமூகம் — தாய் 

 

 

   

8 
 

இனக்கறம் மத்து , பக்ஸ்திர் உற்தத்றரணம இற்கு உரரகக் கூறுரர்கள் . திபஞ்சு 
பரற திதனரணதும், திபஞ்சு தரன் உனகம் பன்மரணரக ற்நதும் , திபஞ்சு சரப்தரடு, டிஸ் 
உனபகங்கும் திதும் திபஞ்சு சபகத்ரல் ரன். 

 

சபகம் கனரச்சரத்றன் ரய். 

 

ஊபேடன் தமகக்கறன் பபேடன் பகடும் ன்தது சபக சக்றின் பலமம றரண சந்ர்ப்தத்றல் 

டுத்துக் கரட்டுரகும் . இந் சபகத்றன் அடிக்கல்னரக (unit) ிபங்குது குடும்தம் . அக்குடும்தத்றன் 

ஜீணரக பசல்தடுது பதண் . பதண்மின் உிர்ரடி தூய்ம , ரய்ம, சறபேஷ்டித்றநன், பர்ம, 

றரம், றர்ம். ஆணுக்கு இவ்வுர்வுகள் ல்னரறபேக்கனரம் . ஆணரல் அது றன்சரம் ிசறநறபள் 
தமந்ரல் ிசறறும் . ஒபி ரது . ஒபி பண்டுரணரல் றன்சரம் ிபக்குள் தம பண்டும் . 
உர்ந் குங்கமப உனகம் பதந பண்டுரணரல் அம பதண்ம றரக அடுத் மனபமநம 
ட்ட பண்டும். 

 

        பனம்:  றபே.கர்பரகற அர்கள்  

                                     பசரற்பதரறரற்நறர்:  றபே.ரகரஜன், ரிப்பதட்மட மம் 
                                   பசரற்பதரறரற்நற பற:  07.09.14  

*** 


