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இந்த ததொடர் ற்றின தயளிப்டடனொததொரு உடபனொடட ண்ர் தயய்யில் மநற்த ொண்டொர். அயருக்கு ன்றி.
முதல் ட்டுடபடனச் சுருக் நொ ததொகுப்தன் மூம் ததொடங் ொம். முன்தொ இந்தத் ததொடர் ற்றி மூன்று
ம ள்வி ளுக்கு சிறுவிக் ம் அளிப்து அயசினம் எக் ருதுகிமன்:
இந்த ட்டுடபயின் மொக் ம் என்
ொன் எது யொழ்டய எது அனுயத்திற்குட்ட்டு ஒரு யட யில் புரிந்து த ொண்டிருக்கிமன். அதடிப்டடயில்,
யபொறு, அம் நற்றும் தத்துயம் ஆகினயற்டப் ற்றின அபசினல் நற்றும் உவினல் ரீதினொ அடிப்டடப்
புரிதல் ட அடடயதன் மூம் ஒருயர் தொன் யொழும் சமுதொனத்தில் தன்ட முன் நிறுத்துயதற்கும் ததொடர்ந்து
இனங்குயதற்கும் இகுயொ இருக்கும் எ ம்புகிமன். இந்தயட னொ எது புரிதட ொன் எது ச
நனிதர் ளுக்கும் தசொல் மயண்டுதந எது சுனம் (ego) விடமகிது. எது ச நனிதர் ட ொன் குடயொ
நதிப்பிடவில்ட. ஆொல் இடதப் டிப்யர் ளுக்கு இது உதயக்கூடும் எ ம்புகிமன். எமய இந்தக் ட்டுடபடன
எழுதத் துணிந்மதன். ஆ இந்தக் ட்டுடபயின் மொக் ம் அ யனநொது. உணர்வுப்பூர்யநொது.
னொருக் ொ இந்த ட்டுடப
இது புதின யொச ர் ளுக்கும் நொணய நணி ளுக்கும் எ முதல் ட்டுடபயில் சுட்டியுள்மன். ற் விருப்முடடனயர்
அடயரும் நொணயமப. இந்த ட்டுடபடன எழுதத் துணியதும் கூட எது ற்ல் விருப்மந. இந்த ததொடரில்
ஏமதனும் ருத்து / தொருள் பிடம ள் இருப்பின் தசொல்லித்தொருங் ள். நகிழ்வுடன் திருத்திக் த ொள்கிமன். இப்டிச்
தசொல்யதன் மூம் ொன் தரும் யொச ன் அல்து ஒரு ஆசிரின நமொொயத்டத ஏற்டுத்தியிருந்தொல் எது
நன்னிப்டக் ம ொருகிமன். ஏதன்ொல் அது உண்டநனல். மநலும் நிச்சனநொ இது ஒரு ’சுன முன்மற்’ யட னொ
ட்டுடப அல்.
இந்த ட்டுடப எழுதிொல் என் டக்கும்
இந்தக் ம ள்விடன ண்ர் ஒருயர் ம ட்டொர். ொன் தசொன்மன்: ஒன்றும் டக் ொது. பின் ஏன் எழுதுகிறீர் ள் என்று அயர்
ம ட் வில்ட. ஒன்று நட்டும் அயரிடம் தசொல் நிடத்மதன்: இந்த யட னொ ட்டுடப ளுக் ொ மதடய தமிழ்ச்
சமூ த்தில் ததொன்னூறு ளின் ததொடக் த்திமமன உண்டொகிவிட்டது என்து எது ருத்து. இவ்யட னொ
ல்மயறுட்ட ட்டுடப ள், நூல் ள் கிடடத்தொலும் எது புரிதல் யழினொ தசொல் எக்கு நிடன இருக்கிது.
அவ்யமய.இக் ட்டுடபடன எளிடநனொக் ஒரு தின்ருய நனிதன் ஒருயரிடம் டக்கும் ஒரு உடபனொடொ
எழுதியிருக்கிமன். அந்த ற்ட நனிதனுக்கு மதஜொ என்று தனர். அந்தயட யில் இந்தத் ததொடர் இதிலிருந்து
ததொடர்கிது எக் த ொள்ொம். மொமய ட்டுடபத் ததொடரின் தடப்பும் யொவில் யண்ண மின்ல் எ
நொற்றியிருக்கிமன். ஏற் மய மு னூலிலும் பிொக்ஸ்ொட்டிலும் இது ததொடர்ொ சியற்ட முனன்றுள்மன். ன்றி.
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தேஜவின்முகம்தயசனதசகத்தில்இருந்ேது. ன்னவலன்றுதகட்தேன்.
‚அப்பதிட்டிட்ேர்கி...ங்கப்பன் இப்படிஇருக்கிமரு...ன்னனபுருஞ்சுக்கதலட்தேங்கமர்...‛ ன்மன்.
நன்வசன்தனன், "ல்யஅப்பக்களும்அப்படித்ேண்ே...நனரக்குநீஅப்பலனலும்அப்படித்ேன்". சிரித்ேன்.
நன்அலனிேம்எருசம்பலத்னேவசல்யத்வேேங்கிதனன்:
‚நம்கந்தித்ேத்ேஎருேேலட்னன்யஅலர்வபண்ேட்டிகஷ்தூரிபதலேதபய்கிட்டுஇருந்ேரு...எவ்வலருஸ்தேச
ன்னயயும்அதிகனகூட்ேம்...ல்யக்களும்
"கத்கந்திக்குதஜ"ன்னுதகசம்பட்னேகிரப்புது...அப்பலண்டிஎருஸ்தேசன்யநிக்கிது...எதகூட்ேம்ல்தயரும்
கந்திதகசம்தபடுமங்க...கூட்ேத்துயஎருத்ேர்ட்டும்
"கஸ்தூரிபவுக்குதஜ"
ன்னுகத்திக்கிட்தேஅலங்கபக்கத்துயதபமரு...அலபத்துகஸ்தூரிபவுக்குகண்கயங்குது...கந்திக்குசங்கேம்...அந்ே
னிேர்கஷ்தூரிபவுக்குபக்கத்துயதபய்னகயிலிருந்ேஎருஆஞ்பறத்னேவகடுக்கிமர்.கஸ்தூரிஅேலங்கிட்டுன்கூேதல
லன்னுஅலகூப்பிடுமர்...அப்பகந்திஅலப்பத்துனக்குதும்இல்னய...ன்னுதகக்குமரு.அதுக்குஅலர்
"நீங்கஉண்னயிதயதகத்லஇருப்பீங்கன்னஅதுக்குகணம்கஷ்துரிபேன்
"
அப்பிடின்னுவசல்மரு...கந்திஅனேஉண்னன்னுஎத்துக்கிமரு...பிமகுவேருனபத்திகன்திரிகிழிஞ்சசட்னேத
ேமிகுந்ேதபனேயியஇருந்ேஅந்ேஆள்கூட்ேத்துயகயந்துவலளிதறிலலங்கதபமலங்ககிட்ேகுடிக்கபணம்வகடுங்க
ன்னுபிச்னசடுக்கஆம்பிக்கிமரு.அலர்தபருஹரியல்.
கத்தலேமுேல்கன்".
"ஆக,
அப்பனுக்கும்புள்னரக்குனஉமவுஅடிப்பனேயியமுணத்ேன்இருக்கு...கணம்கன்தயஅப்பன்டுத்துக்கிமஉரி
னயும்கன்ேன்எருேனினிேன்ன்றுஉணர்கிமதும்ேன்னுநினனக்கிதமன்...அனேவிேமுக்கினகணம்கயம்...ே
னயமுனமஇனேவலளி...
‚சும் இருந்ேலனகூப்ட்டுஇப்படிவக்னகதபடுறீங்கதர...‛ன்மன்தேஜ.
நன் வசல்யத் வேேங்கிதனன் , ‛ன்வனே சின்ன லசு ஞபகம் மக்குனம ல்யம் மந்து தபச்சு ...ஆனல் சிய
விசங்கர மக்கதல முடிது இல்னய ...அதிவயன்று னது முேல் பல் ...நக்கில் வே இேறுதுன்னு ன்று
வினய விட்டு டுத்ேதபது ங்னகயியபல்லு இருந்ேது ...லலி இல்னய . ஆன நினம அழுதேன் . ன்னலனகன
உணர்வுன்னு ஞபகமில்னய ...துதல என்னு ங்கிட்ே இல்ய தபச்சு ... ப இருந்ேது ...பிமகு அந்ே ஞபகம்
ன்தனே மூனரயியஆழ்கேலிய (abyss) மூழ்கின கப்பல் திரி அமுங்கிப்தபச்சு ... நயஞ்சு லருசத்துக்கு முன்னடி
வசன்னனயின் தே எரு தினங்கில் Welcome to jungle பேம் பர்த்துக்கிட்டிருந்தேன் ...அதிய வில்யனய் நடிச்ச

அவரிக்க நடிகர் கிரிஷ்தேபர் லக்னர்தபசுகிம லசனத்தில் சிறுலதில் அலதே முேல் பல் தபன அனுபலத்னே
வசல்லுலர்...வில்யன் லசனம் தபசுகிம தபது நன் அழுே பேம் அது ...அதிர்ஷ்ேலசக ன் கனின் எரு பல்னய
நன் பதுகத்து லர்தமன் ...சிய தநத்திய னிேர்கள் எரு கரித்னேச் வசய்லேற்கு எரு கணமும் இருப்பதில்னய ...
இல்னய...பின்னய அதுக்கன நூறு கணங்கள் நம்ன அறிதயத லந்து தசரும்... அதனக தநங்களிய அப்படி
கினேக்கிம அனனத்து கணங்களும் சரிக இருப்பனேயும் நம் உணயம் அல்யது அேற்கு தநர்மகக் கூே
நிகறயம்....‛
‛படுத்தும கி....‛
‛நல்யரும் நம் விருப்பத்திற்கக ப்பவும் னேலது என்ன வசய் நினனக்கிதமம் .... அல்யது வபத்ேலங்க
வசன்னேற்கக...அல்யது நண்பர்கள் வசல்லிேற்கன்னு னேலது வசய்தமம்
...அம் வசன்னங்கன்னு
பிடிக்கே கய்கறிகனர சப்புேதமம் ...நண்பர்கள் வசல்மதுக்கக பிடிக்கேலரின் முதுகிய தபன னத்
வேளிக்கிதமம்...எரு னபனன அல்யது எரு பிள்னரன கலர்லேற்கக னககரய பிதரனே னலத்துக்
கீறிக்வகள்கிதமம்...அப்ப ஆனசப்பட்ேட்னு ேக்ேர் ஆகுமதுக்கு
MBBS - ய தசருகிதமம் ...இனேப்தபய
ஆயியிம் வசல்கள்கனர நள்தேறும் ந வசய் முற்சிக்கிதமம் ...ல்யத்துக்கும் எத குறிக்தகள் வசய்கிம
கரித்தில் வலற்றி வபமனும் ன்பதுேதன ... ஆக வலற்றி வபம தலண்டும் . அது என்தம குறிக்தகள். வசய்கிம கரிம்
நல்யனல அல்யது வகட்ேனல ன்ம ஆய்ச்சி கூே இண்ேம் நினயேன்
...அப்படின, ல்யத்துக்கும்
வலற்றிேன் ஆேவன்மல் னக்கு ’வலற்றி’ ன்பதுக்ககசமூகத்துய இருக்கிம விரக்கங்கள் மீது நினம தகள்விகள்
இருக்கு....‛
‛இருந்துட்டு தபகட்டும்...வத்ேத்துய ன்ன வசல்ய லர்ம நீ....‛
‛ன்னனப்வபருத்ேலனக்கும்வலற்றியின் பயனலனககளிய முக்கின என்னு தேல்வி....‛
‚ேத்துலம்...ேத்துலம்...த...பிச்சிட்ே தப...ன் கி ன்ன வசல்ய லர்மன்னு தகட்தேதன...‛
‛தகளுே தபச ...வலற்றி ற்றும் தேல்வி ஆகி இண்டு பேங்களுக்கும் நனேமுனம லழ்வியவபதுலக
உருலக்கப்பட்டிருக்கிம அர்த்ேங்கள்தலறுதலமனேதேன்றினலும் ஆற ஆய்வு வசஞ்ச இண்டும் சநினயயில்
இருப்பனேக் கண்ேறியம் ...சரி...அதே தநம்இண்டிற்கும் அர்த்ேற்மவேரு நினயனயும் நம்ல் உண
முடியும்...இவ்லமக வலற்றி ற்றும் தேல்வி இண்னேயும் சனேகதல அல்யது அேற்கும் தயக
அர்த்ேற்மனல ன்தம எருலர் உணரும் ேருணம் அலர் முற்றிலும் எரு புதி னிேகத் ேன்னன உணர்லர் ன்பது
னது முடிவு... புரியுே...‛
‚புரிய...வலற்றி தேல்வி வண்னேயும் ச டுத்துக்கனும்னு வபதுல வசல்லுலங்கதர
ஜல்லிடிக்கிம...‛

...அேத்ேன் இப்படி

‛மக்குனம அப்படித்ேன் தேஜ ...வலற்றி தேல்வி இப்படி வண்டு நினயயும் இல்யதல இல்னயங்கிம
புரிேல்...ஆன, இது புரியிமதுக்குத் தேேன வபதுச்சூறல் சமூகத்துய இல்யன்னு நினனக்கிதமன் ...தலும் இன்னம
கயநினயயில் அந்ே ேன்னனஉண நக்குஅலகசமில்னய ... நனேமுனம உயகம் தலகத்ேல் ஆகிவிட்ேேக
நம்புகிதமம்...வசய்தலண்டி பணிகளுக்கினேயியந்ேவலரு விசத்னேப் பற்றியும் வேளிவு வகள்ர
அலசிமில்னய ன நம்புகிதமம் ... னேயும் அறிந்து வகள்லேற்கு பதியக தனும் எருலர் நக்கக அனேச்
வசய்லர்கள் ன நம்புகிதமம் ...எரு பிச்சனனயின் மூயக்கணம் பற்றி அறி அக்கனயின்றி இருக்கிதமம் ...ஆனல்
அதேசம் இங்கு இருக்கும ல்யவிேன பிச்சனனக்கும் அது குடும்பப் பிச்சனனத இல்ய
சமூகப்பிச்சனனத ஆச்சர்ப்படும்படி கணக்கில்ய தீர்வுகள் வசல்லிக்கிதமம்
...வகஞ்சம் நேகத்ேன
வசல்யனும்ன, ‚நக்கினேத புறங்கும் அனனத்துப் பிச்சனனகளுக்கும் ண்ணியேங்யே அறுதியிட்டு
வசல்யப்பட்ே பல்தலறு தீர்வுகள் நியவுகின்மன ...அேலது மக்குனம ந்ே பிச்சனனக்கும் பலித்தீன் னபகளில்
அனேக்கப்பட்டு பல்தலறு லழிகளில் நம்மினேத நுகர்வுப் வபருள்கரக ‛தீர்வு‛ விற்பனனக்கு கினேக்கிது.... ‛
‛ஆம் கி ...ஆரரக்கு அட்னலஸ் பண்ணித வகல்மங்க
...ல்யருக்கும் ல்யமும் வேரியும்கிம
வநனப்பு...அப்ப னக்கு ட்டும் வேரிே ன்ன
...சந்தேச நம்ர இருக்க விேட்தேன்மங்க ...முக்கி
ன்தனே அப்பன் வேல்ய ேங்க முடிய...ன்ன வசய்மதுன்தன வேரிய....‛
‛ஹ...ஹ...தகளு தேஜ ... னுசனுக்கு ஆகப்வபரி விருப்பம் ன்னவலன்று ஆய்ச்சி வசஞ்தசம்ன
’கிழ்ச்சின
லழ்க்னக’னு ல்யரும் வசல்லங்க இல்னய ...அேலது எவ்வலரு னிேரும் சந்தேசக லறதலண்டும்
ன்பது அனனலருக்கும் அடிப்பனே விருப்பக இருப்பது வேரிலரும் ...அப்படின்ன இதிய ’சந்தேசம்’ ன்மல்
ன்ன ன்றும் ’லழ்க்னக’ ன்மல் ன்ன ன்றும் இண்டு தகள்விகள் லருது
...முேல்ய வசன்னதுதபய உயகம்
தலகத்ேல் ஆகிட்ேதுன்னு ந ல்தயரும் உணர்ந்ேதுேன்... ஆன ன்னப்வபறுத்ே லனக்கும் தலகம்ங்கிமது கயம்
ற்றும் தூத்ேல் ஆனது ... ப்படிங்கமே பின்னய வசல்தமன் ...இந்ே லக்கித்தியயும் ’கயம்’ ன்மல் ன்ன
ன்பதும் ’தூம்’ ன்மல் ன்ன அப்படிங்கமவண்டு தகள்விகள் லருது... ‛
‛அேே...கி...கயம்...தூம்...லழ்க்னக...சந்தேசம்...ம்ம்...எரு முடிலத்ேன் இருக்க
தசக்கூேதுன்னு வசன்னப்ப தகட்டிருக்கயத...‛

...ங்கம் உங்கூே

வலனரட்டுக்குச் வசல்யே...இல்ப சிய விசங்கர வசல்தமன் ...அதுயயிருந்து சிய புரிேல்கள் உனக்கு கினேச்ச
நல்யது...சரி...நன் ன்ன வசன்தனன் ...ஆங்...தகள்விகள்...நன் உங்கிட்ே வசன்ன லர்த்னேகர வலச்சு வத்ேம்
நலு தகள்விகள் டுக்கிதமன் ...இந்ே தகள்விகள் மூய சந்தேசம் (கிழ்ச்சி), லழ்க்னக, கயம் ற்றும் தூம் ஆகி
நன்கு பேங்கள் ப்படி விரக்கப்படுதுன்மனேயும் என்னுக்வகன்னு வேேர்புனேனல
...அப்படின ந்ே

லனகயில் வேேர்பு ...அல்யது இனல எவ்வலன்றும் வலவ்தலமனலனதுன ந்ே லனகயில் வேேர்பில்ய
இருக்கு ன்பனேயும் நன் விரக்க முற்சிக்கிதமன்...சரி...‛
‛அனல், ன் விரக்கனும் கி...‛
‚ நல்ய தகள்வி...இந்ே தகள்விக்கு நன் பதில் வசல்லேற்கு முன்னய ... தேஜ...இது சம்பந்ே சிய வேளிவுகனர வபம
முற்சிக்கயம்...ன்னன வபறுத்ேலன னிேர்கள் இண்டு லனகனலர்கள்
... சமுேத்தில் இருக்கிம
வநறிமுனமகள், நனேமுனமகள், கருத்துக்கள் அனனத்துக்குள்ளும் இனசந்து லழ்ந்து அலற்றுேன் விலதித்து ’ல்யம்
வபரிலங்க வேரிய வசல்லியிருப்பங்க ’ ன்கிம ளி புரிேதயடு லழ்க்னக நேத்துபலர்கள் ... ற்வமரு
லனகயினர் அனனத்து கருத்துகளின் மூயத்னே ஆய்வு வசய்து நனேமுனம லழ்க்னகக்கு புது கருத்ேக்கத்னே உருலக்க
முல்பலர்கள்... ‚
‛புரியும்படி வசல்யட்டி....‛
‛ சரி, எரு டுத்துக்கட்ேக ’கேவுள் இருக்கிம இல்னய’ ன்ம உயகத்தின் அேப்பறசன எரு பிச்சனனன (fact)
டுத்துக் வகள்தலம்...இந்ேப் பிச்சனனயின் லயறு பற்றி அறி கிரம்பின மக்குனம னிே குய லயற்னமத
நம்யபுரிஞ்சிக்க முடியும் ...ஆனல் ந ’கேவுள் இருக்கிம இல்னய ’ ன்கிம இந்ே பிச்சனனயின் லயற்னம
ப்படி வேரிஞ்சிக்கிமது ? அல்யது வபதுல , ந்ேவலரு பிச்சனனயின் லயற்னமயும்ப்படி வேரிஞ்சிக்கிமது ?
சுயபச் வசல்யமுடியும்... புத்ேகங்கள், ஊேகங்கள், கல்வி, நூயகங்கள்...இன்னும் நினம... ஆக ந்ேவலரு பிச்சனன
பற்றி லயற்று அறினல வபம இங்கு தீர்வுகள் இருக்கின்மன
... லனகலனகனத் தீர்வுகள் ...! தகேனதகடி
லழ்வுமுனமப் பரிதசேனனகள் ... விரக்கங்கள் ... குவிந்து கிேக்கும் இலற்றில் னே தேர்ந்வேடுப்பது
? ப்படி
தேர்ந்வேடுப்பது? ‛குனமந்ேபட்சம் சரினனல ‛ ன்று வ்லறு தீர்னிப்பது ? இது ல்யத்துக்கும் ங்கிட்ே
இருக்கிம எத பதில் ‛அடிப்டைகடப் புரிந்து ககொள்யது”
‛கேவுள் இருக்க கி...‛
‛ண்ே நன் ன்ன வசல்லிக்கிட்டு இருக்தகன் நீ ன்ன தகக்கும ...நன் வசல்மே கலனிக்கம இல்னய ...வம்ப
முக்கின விசம்ே...‛
‛தகக்குதமன் கி...முேல்ய கேவுள் இருக்க இல்னய...வசல்லு கி...‛
‚இல்னய‛
‛ப்படிச் வசல்ம...‛
‛உனக்கு கேவுள் இருக்கருன்னு படுே...‛
‚வேரிய...பதியச் வசல்லுன்ன ன்னன தகள்விதகட்தே வகல்லு...‛
அதுேண்ே நன் வசல்யலற்மதும் ...கேவுள் இருக்கம இல்னயன்னு நீ தகட்ே
... ன்தனே பதில் ன்ன
...இல்னயனு எரு லர்த்னேயிய வசல்தமன் இல்னய ...அந்ே முடிவுக்கு ப்படி நன் லந்தேன் ...அந்ே முடிவுக்கு லந்ே
லழிேன் நன் வசல்யப்தபம வத்ேமும்...வபறுனக் தகளு...‛
‛சமி இருக்கு கி...நன் பத்துருக்தகன்....‛
‛ன்னே வசல்ம... ‚
‚விக்ம் பேம்...கிருஷ்ண திதட்ேர்ய பத்தேம்...ஹி...ஹி...‛
‛நல்ய கடிக்கக் கத்துக்கிட்ே ...சரி ‛அடிப்பனே புரிந்து வகள்லது ‛ பத்தி வசல்தமன் ...எரு பிச்சனனயின்
அடிப்பனேனப் புரிஞ்சிக்கிட்ே ட்டுத அது பத்தின தீர்க்கன எரு முடிவுக்கு லமுடியும்
. அப்படின
அடிப்பனேன புரிந்து வகள்ர நம்கிட்ே இருக்கும் எத கருவி
“என்ொல் என் ?” ன்கிம தகள்வி ட்டுத .
தற்வசன்ன டுத்துக்கட்னேத டுத்துக்வகள்தலம் . ‛கேவுள் இருக்கிம ...இல்னய‛ இது எருலருக்கு எரு
பிச்சனனக இருக்கிமதுன்னு டுத்துகிட்ே ,முேல்ய அலர் ன்ன வசய்னும்ன எரு தகள்வி தகட்கனும் ...‛கேவுள்
ன்மல் ன்ன ‛ இந்ே எரு தகள்வி அலருக்கு எரு வபரும் லயற்று அறினலக் வகடுத்து விேக்கூடும்னு நன்
நம்புதமன். சரி , நன் வசன்னது அடிப்பனேகனரப் புரிந்து வகள்லது பத்தி . ஆக இப்ப நன் ன்ன வசய்னும் ? எரு
தகள்வி தகட்க தலண்டும்
.
அடிப்டை என்ொல் என்
?ன்கிமதுேன் அந்ே
தகள்வி.இப்தபதுநீதகட்ேதகள்விக்குலருகிதமன்.
இனேவல்யம்ன்விரக்கதலண்டும்?
ஆம்பத்துயசியலர்த்னேகள்பத்திவசன்தனனில்னய...கிழ்ச்சி,
லழ்க்னக,
தநம்
(கயம்)
ற்றும்தூம்அப்படின்னு...இனலகதரேஅடிப்பனேகனரப்புரிந்துவகள்ரஇலற்னமவிரக்கதலண்டும்.
சரிவிரக்கயம்...அனல்ேற்ககவிரக்கதலண்டும்?அன்புதேஜ...இந்ேதகள்விக்கனவினேனநன்இவ்லறுவசல்கி
தமன்:
ஒருயர்ததுயொழ்ொளில்எந்தஒருகணத்திலும்பூஜ்ஜினத்டத

(zero)அடைந்துவிட்ைொலும்மீண்டும்புதிதொகஎண்ணத்கதொைங்கவயண்டும்.
அதற்கொநயலுடய
ம்பிக்டகடனஇந்த”அடிப்டைப்புரிதல்”அயருக்குஅளிக்கும். எவயஎன்டப்கொருத்தயடபஅயருக்கு
வயறுநொற்றுஇல்ட.

/
(உக்கு)

‚உனக்குதலமதலனயதஇல்னயகி...னேலதுஜலிதபசிக்கிட்டுஇருக்கயம்னுலந்ே...வநஜதலபடுத்தும.
..நீசேணதபசுனதயபுரிட்தேங்குது...இதுயபூஜ்ஜிம்தபஜ்ஜிம்னு...தநகுதுவகரம்பட்ே...‛
‚இருே...ஜலிதலதபசயம்...அதேதநம்நன்வசல்மதுவகஞ்சம்தகட்டுக்க...நீலழ்க்னகயியவத்ேதுக்கும்ஜலி
இருக்கஅதுவம்பவும்உேவும்...‛
‚வத்ேதுயஜலிஇருக்கங்கப்பன்விேட்ேன்னுவநனனக்கிதமன்...நன்ேச்வசன்னலும்தகக்கட்தேங்கம
ரு...அலருன்னவசன்னலும்னக்குபுடிக்கட்தேங்குது... ‚
‛அதுசேணனகம்யூனிதகசன்சிக்கல்ம...ேகலல்பரிற்மத்துயசியலனகனபிச்சனனகனரபுரிஞ்சிகிட்தேம்ன
ல்யம்சரிகிடும்...ேகலல்வேேர்புபத்திநன்பின்னயவிரக்கவசல்தமன்...இப்பஅடிப்பனேப்பப்தபம்...‛
‛விேட்தேன்ம...சரிவசல்லு...தேதபஜ்ஜிம்னுவசன்னித...‛
‚தபஜ்ஜிம்இல்யே...பூஜ்ஜிம்.
னசபர்...லழ்க்னகயியநடுத்வேருவுக்குலந்ேலும்னசுவிட்மமுேல்யஇருந்துஆம்பிக்கனும்...அதுத்ேனலசுயன
லும்சரி...அதுக்கனனதிேம்நம்கிட்ேஇருக்கனும்அதுக்குத்ேன்அடிப்பனேபுரிேல்அலசிம்னுவசல்தமன்...‛
‚வத்ேத்துயனேயும்கண்டுக்கசந்தேசஇருக்கனும்னுவசல்ம...‛
‚இல்யதேஜ...வத்ேத்துயல்யத்னேயும்கண்டுகிட்தேசந்தேசஇருக்கனும்...‛
‚அதுப்புடி...நக்வகன்னவபேனியஇருக்குகண்ணு...‛
‚கண்ணுவபேனியியஇருக்கதலண்ேம்...அறிவுயஇருக்கனும்...இனிநன்வகஞ்சம்உனநனேேமிழ்யவசல்யதபதம
ன்லர்த்னேகள்துவும்புரினயன்னதகளு...‛
‚இதுதலனம... ‚
‛கலனதகளு...ஆக, என்றும்இல்யல்தபகும்கயத்தில்நம்மீண்டும்புதிேகண்ணத்வேேங்கதலண்டும்.
‚ஆனல்என்றும்இல்யல்தபகும்கயத்துக்ககநம்ன்கத்திருக்கனும்...ப்பபத்ேலும்வகட்டுமுட்ேச்சம்பய
தபயிருதலம்னுதசிச்சுக்கிட்தேஇருந்ேநல்யலஇருக்கும்...‛
‚ஆனஇதுலருமுன்கப்தபம்திட்ேம்ே...அதுவுமில்யவகட்டுதபமகயத்துக்குட்டுமில்யஇருக்குமல்யகயத்
துக்கும்இந்ேஅறிவுஅேவ்துஅடிப்பனேஅறிவுஅலசிம்...அப்பேன்உண்னனசந்தேசம்அப்படின்னன்னன்னு
வேரிலரும்...‛
‚ஆனநீவசல்யலர்மதுல்யம்சேணன ’லழ்க்னகயில்முன்தனறும்லழி’ புத்ேகங்கள்திரிவேரியுதே...‛
‚இப்பஅப்படிேன்வேரியும்...பின்னயதபகப்தபகஅதுக்கும்இதுக்குனவித்திசத்னேபுரிஞ்சுக்குல...தகளு...திருக்கு
ளுக்குதபர்தபனேமிறர்கள்நம்.
அதுதபய,வத்ேம்இண்ேயித்துச்வசச்சம்குள்கனரயும்எதபேலில்வசன்னலன்கனின்பூங்குன்மன்.
அலன்வசன்னன்:
தீதும்நன்றும்பிமர்ேல.இந்ேலக்கிம்ேன்வத்ேஅடிப்பனே!
ஆனல்ப்படி?
அனேத்வேரிந்துவகள்ரநம்தற்வசன்னஅந்ேநங்குபேங்கனரப்பற்றிபுரிேனயதற்வகள்ளும்கேப்படுக்குலருகி
தமம்...‛
‚கேப்பே...அப்படின்னன்ன...‛
‚கேப்படுன்னகட்ேம்...கட்ேத்துக்குேள்ரப்படுதமம்னுஅர்த்ேம்...சரி...சரிவிசத்திற்குலர்தமன்...நன்குறிப்பி
ட்ேமுேல்வசல்யனகிழ்ச்சி
(சந்தேசம்)
ன்பதுபற்றிஇங்குதுவும்விரக்கப்தபலதில்னய.
ல்யத்துக்கும்கனேசிஇறுதிப்பகுதியில்இேற்கனஅடிப்பனேனநம்புரிந்துவகண்டுவிேயம்.
அனல்ற்மமூன்றுபேங்களின்அடிப்பனேபற்றிசியபுரிேல்களுேன்வேேங்கினல்இனிலரும்விசங்கள்புரிலேற்குசற்
றுசுயபகும்.
வபருண்னற்மஅேலதுவலளிப்பனேனஉருலமில்யேவலறும்வசல்யயனஇம்மூன்றுபேங்கள்பிபஞ்சத்திற்கு
ஆேனனலன்றுஎருளினக்ககடுத்துக்வகள்ரயம்.
வனன்மல்அனனத்திற்கும்வபருதரமுேல்ன்றுஇருக்னகயில்வபருண்னற்மஇனலப்படிஆேகும்ன்மதக
ள்விவசல்விரக்கங்களுேன்பின்னல்விலரிக்கிதமன்.
‚வபறுகி...வபருண்ன...வபருதரமுேல்...ன்னஇவேல்யம்...ண்ேகயுது...‛
‚அேன்வசன்தனதன...வபருண்னன்னஎருவிசத்துக்குஎருஅர்த்ேமிருக்கும்ஆனஉருலம்இருக்கது...தூம்அப்படின்
னுவசன்னபுரியும்எருஉருலகட்ேமுடிதில்னய...அதுதிரி...பிமகுவபருதரமுேல்னஉயகத்தில்ல்யவிச
ங்களும்வபருள்ேன்முேல்யஇருக்கும்னுவிரக்குமஎருசித்ேந்ேம்...இதுபத்தியும்சித்ேந்ேங்கள்அப்படின்னன்னங்கம
பகுதியியவிரக்கவசல்தமன்...ஆக,
இதேஅந்ேஆயிம்தகடிதிப்பியனதகள்வி!
லழ்க்னகன்மல்ன்ன?
இந்ேதகள்வினப்தகக்கும்தபதுத்ேனனதபர்சிரிப்பங்கன்னுவேரிய...த்ேனனதபர்தகபமும்ரிச்சலும்அனேலங்
கன்னுவேரிய...த்ேனனதபர்சலிப்பனேயிமங்கன்னுவேரிய...தலும்ன்வனன்னலனகனஉணர்வுகனரஅனேகி
மர்கதர...ல்யம்ஏரவுக்குயூகிக்கமுடிக்கூடினலேன்.ஆனல்நன்என்னமட்டும்உறுதிகச்வசல்லிவிேமுடி

யும்.
அலங்கத்ேனனலனகனஉணர்வுகனரஅனேந்ேலும்எருத்ேப்பர்த்துஇந்ேக்தகள்வினநீங்கள்தகட்கிமதபதுஎத
எருஉணர்வுற்றும்லது.
அதுசுலஸ்ம்ன்கிமஉணர்வு.
வனன்மல்உயகில்எவ்வலருேனினிேரும்ேனக்கனபித்திதகனபதினயஇந்ேக்தகள்விக்ககனலத்திருக்கிமர்...‛
‚உனக்கும்கூேத்ேதன....‛
‚விதிவியக்கில்யல்ன்னிேமும்எருவிரக்கம்உண்டு...எருசிறிடுத்துக்கட்டுேன்அனேவிரக்கமுல்கிதமன்.வக
ஞ்சம்நேகத்ேனஇருக்கும்:
பூப்பூலனறசிேறும்எருசிலிர்த்ேஅக்தேபர்ேத்தில்எருஅற்புேனவபரும்பள்ரத்ேக்குபக்கம்தபகிதமம்.
ண்ணற்மலண்ணனபூச்வசடிகள்,
கற்பனனக்குட்ேதலட்ேேஅனப்புகளுேன்விேவிேனங்கள்அேர்ந்ேஅந்ேபள்ரத்ேக்னகச்சுற்றிஅேர்கடுவக
ண்ேனயகள்.
அங்குவேளிந்ேநீர்வகண்ேஅறகனகுரம்.
அந்ேகுரத்தில்குளிர்நீர்பனிபேபர்க்கபர்க்ககண்வகள்ரக்கட்சிஇருக்கிமது.அந்ேகுரத்னேபர்ட்ேவுேதனஎரு
வநடியியஅதில்குதித்துநீந்ேதலண்டும்ன்கிமதபர்லம்உனக்குலருகிமது.
எவ்வலருவநடியும்அதில்குதித்துவிடும்ஆர்லத்துேன்இருக்கும்உன்னிேம்நன்வசல்லுகிதமன்,
‚தலண்ேம்...குதித்துவிேதே‛.
கணப்பலசம்வகள்ரச்வசய்யும்அந்ேபள்ரத்ேக்குன்பதுஎருஆடிப்பிம்பம்.
அதில்இருக்கும்குரத்தில்குதித்தீர்கரனல்அதுஉனேந்துதபகும்.
அல்யதுஅதிலிருந்துவலளிதமமுடில்பிம்பத்தின்எருபகுதிய்நீங்கள்றிப்தபய்விேக்கூடும்.
‛சுத்ேம்...எருறவும்புரிய...ப்பவும்வசல்லுலதசிகவட்டுக்குள்ரனேதகயந்துஊதுலன்னு...அதுதிரிதுவும்
தபட்டுட்டுலந்திட்டி...‛
‚இல்யே...சும்எருலர்த்னேவினரட்டுஇது...ளினவசல்தமன்தகளு...உன்கண்ணுக்குமுன்னடிவேரியிமதுஉ
ண்னஇருக்கனும்னுஅலசிமில்னய...அேலதுஅதுநல்யவிசதவகட்ேவிசத...ததயட்ேஇருக்கிமதுக்
குபின்னயநம்யயூகிக்கதலமுடிேதலவமன்றுஇருக்கப்பவுதலய்ப்பிருக்கு...‛
‛சரிசரி...லழ்க்னகனன்னனுநீவசல்லுகி...‛
‚அதுக்குமுன்னடிநீவசல்லுே...லழ்க்னகனன்ன...‛
‚னக்குன்னவேரியும்கி...எருஅம்பத்துஅஞ்சுலசுயதகட்னேய்னவசல்லுதலன்...ம்ம்...லழ்க்னகனபுடிக்கிமேவச
ய்மது...சரி...‛
‛வச...புடிக்கிமேவசய்மது...ருக்குபுடிக்கிமேவசய்மதுன்னுஎருதகள்விஇருக்கு...‛
‚இதுன்னதகள்வினக்குபுடிக்கிமதுேன்...‛
‚உனக்குன்னபுடிக்கும்ம்னுஉனக்குப்படிவேரியும்...‛
‚ப்படிதவேரியும்...ல்யம்ேனலர்மதுேன...‛
‚இல்யதேஜ...துவும்இங்கேனலர்மதுஇல்ய...என்னுநீதேடிப்தபகனும்இல்னயனலதுஉனக்குகுடுப்பங்க...ஆ
னவபதுலஇங்கதுவும்நம்தேர்வுகினேது...ல்யதஅலங்கசய்ஸ்ேன்...‛
‚அலங்கன்ன...‛
‚அலங்கன்னத்ேலங்க...உன்னத்ேவில்யரும்அல்யதுல்யமும்...வத்ேஇந்ேபிச்சனனனபுரிஞ்சுக்கவலக்கி
மதுேன்ன்தனேதநக்கம்...‛
‚றுபடியும்குறப்பும...சரிநீவசல்லுலழ்க்னகனன்ன...‛
‚அதுனக்கும்வேரிது...ஆனனக்குஉகந்ேதிரிஎருகேஇருக்கு...அேன்மூயவசல்தமன்... ‘தன்மிர்ேலின் - life of
Pie’நலலின்கனேேன்இதுலனயில்னக்குத்வேரிந்துசுலஸ்னலழ்க்னகத்ேத்துலம்...அந்ேகனேன்னன...எருமி
ருகக்கட்சிசனயமுேயளிவிபநஷ்ட்ேம்கணகஅலருகிட்ேஇருந்ேவத்ேவியங்குகனரயும்வலளிநட்டுக்கு
வகண்டுவசல்யகப்பலில்ற்றுகிமர்.
நடுக்கேலில்கப்பல்விபத்தில்சிக்குகிமது.
விபத்திலிருந்துஅந்ேமுேயளியின்கனும்எருபுலியும்ட்டும்ேப்பிஎருபேகில்ட்டிக்வகள்ளுகிமர்கள்.
நடுக்கேலில்னிேனுக்கும்புலிக்கும்இனேயியனதபட்ேம்ேன்தற்வசன்னநலலின்கனே. எருகேல். எருபேகு.
எருபுலி.
எருனிேன்.
இதில்லழ்க்னகன்மல்ன்றுன்னனக்தகட்ேல்அந்ேபுலிேன்லழ்க்னகன்தபன்.
கேல்ன்பதுபிபஞ்சம்.
பேகுன்பதுபூமி.
எததுதிர்ஷ்ட்ேம்னிேன்ட்டுதனிேனகஇருக்கிமன்.
லழ்க்னகக்குப்படிஎருஅற்புேனபடிம்!
பேனகவசலுத்ே,
தினசஅறிந்துகனமஎதலழிபுலினபறக்குலதுேன்.அேற்குபுலினப்பற்றிவேரிந்துவகள்ரதலண்டும்.
னதலலழ்க்னகயின்ேத்துலம்ன்பதுபுலின்மல்அேலதுலழ்க்னகன்மல்ன்னன்றுவேரிந்துவகள்லதுேன்...‛
‚சிரிப்புசிரிப்பலருதுகி...எருசின்னதகள்வி...கேல்யநேக்குமதபட்ேத்துயனுசன்வசத்ேபலயில்ய...புலிவசத்து
டுச்சுன்ன...அலனுக்குன்னஆகும்...உன்கணக்குபடிலழ்க்னகங்மபுலிவசத்துடுச்சுன்னனுசன்நியனன்ன...‛

‚அறகு...அறகு...இதுதிரின்னகவுத்துனேன்நன்வேளிலவசல்யமுடியும்...லழ்க்னகக்குநன்வசன்னவிரக்கம்சரி
லயன்மஅப்படித்ேன...இப்படிதலணும்னவலச்சுக்கயம்...அந்ேகேல்,
பேகு,
புலி,
னிேன்இதுயதுதலணுமினலும்லழ்க்னகஇருக்கயம்...அதுஅலலர்பர்னலக்குேக்கறும்சரி...‛
‚இதுஏரவுபலயில்யகி...‛
‛தபசயம்...ஆகநன்முேலில்வசன்னதுதபயலழ்க்னகன்பதுகண்ணடியில்வேரியும்கலர்ச்சினஎருஇற்னகக்கட்
சியின்எருபிம்பம்.
அந்ேபிம்பத்துயவேரியும்எருஅறகனகுரம்ன்பதுஉண்னயில்நீங்குகுதித்துநீந்திகிறதலண்டும்ன்பேற்கனகசி
குறிப்பு.
இன்னும்வசல்யப்தபனல்இந்ேஉயகில்உன்னுனேஇேம்துவலன்றுஅறிந்துவகள்ரஉேவும்எருலனபேம்.
நீகஇருக்கப்தபகிமய்ன்பனேஎளித்துனலத்திருக்கும்எருகசிலனபேம்.
னதல,
அந்ேசமிக்னகன,
கசிக்குறிப்னபஉணர்ந்துவகள்ர,
அந்ேலனபேத்னேபுரிந்துவகள்ரன்னிேம்எருளினனதும்அதேசத்தில்லலினனதுனஎருலழிமுனமஇ
ருகிமது.
‛ல்யலற்றிற்குனஅடிப்பனேப்புரிேல்‚
ன்றுஅேற்குப்வபர்.
அனேஎருகல்லடிவில்இப்தபனேஉன்நம்பிக்னகனும்குரத்தில்றிப்தபகிதமன்.
கனேசிக,கயங்கிகுரம்வேளித்வேளிஆறத்தில்நீஅனனத்னேயும்கணயம்.
‚ன்னதவசல்ம...தகக்கநல்யயிருக்கு...எருறவும்புரிய...ஆனலும்இன்னும்வகஞ்சம்விரிலவசன்னநல்யஇ
ருக்கும்...‛
‛ல்யம்சரிப்தபகும்...இப்பஇல்னயனலும்நல்யதுநேந்தேதீரும்னுல்யர்கிட்னேயும்எருநம்பிக்னகஇருக்கும்...
இல்னய...உயகில்உள்ரல்தயரும்
அனனத்துேங்களும்உட்பே
-நம்பிக்னகனபத்திதபதிக்கிமர்கள்.
நன்நம்பிக்னகனகுனறக்கதலவிரும்புகிதமன்வனன்மல்உண்னன/உண்னனநம்பிக்னகனவிட்டுநம்வலகு
தூம்வியகிவிட்தேம்.
ளிஅடிப்பனேகனரஉணர்ந்துவகள்லதுமூயம்இறந்துதபனநதுஉண்னனநம்பிக்னகனமீட்வேடுக்கயம்.
அதுதபயதலஉயகத்திலுள்ரஅனனத்துநீதின்களும்ஞனிகளும்ஞனத்னேதபதிக்கிமர்கள்.நன்சூனிம்ன்மல்
ன்னன்பனேனதுஅடிப்பனேகனலத்துவிரக்கப்தபகிதமன்.
வனன்மல்,
லழ்க்னகனவிரங்கிக்கிமனேவிேஅேநக்குஇனினனேத்தினக்கதலண்டிகட்ேத்துயநஇருக்கிதம
ம்னுநன்புரிந்துவகண்ேேனல்.
னதலநம்னயும்நம்னச்சுற்றிஅனனத்னேயும்பற்றிஅடிப்பனேகனரப்புரிந்துவகள்ரமுல்லதுமூயம்புதிப
னேகனரகண்டுணர்ந்துநக்தகற்மவசரிலனலழ்க்னகனஅனத்துக்வகள்ரன்னவசய்னும்னுநன்தபசப்தபதமன்
...‛
‛ நம்பிக்னகனகுறச்சல்யம்சரிப்தபயிடு...‛
‚நன்நம்பிக்னகனக்குனறக்கிதமன்வசல்மதுறுபடியும்சரினநம்பிக்னகனக்கண்டுவகள்லேற்கக...முன்னடிதப
சுனதுேன்,‛தீதும்நன்றும்பிமேலது‛னகனின்பூங்குன்மன்வசன்னன்...இல்னய...அதுஅற்புேனலகிம்ே
ன்.
ஆனல்அதுவய்னகூற்ம...அதுக்குற்றுக்கருத்துஇல்னய...புகழ்வபற்மபிஞ்சுேத்துலவியரர்றன்பல்சர்த்ே
ர்,
‚அனனத்தும்பிமலற்றிலிருந்துலருகிமதுவசல்லுகிமர்‛.
உரவில்அடிப்பனேயின்இலரின்இந்ேக்கூற்னமபயஅறிஞர்கள்சரின்றுவிரக்கியுமுள்ரர்கள்.
ஆக,
‛தீதும்நன்றும்பிமர்ேல’
ன்பதும்
‚அனனத்தும்பிமலற்றிலிருந்துலரும்‛
ன்பதும்வலவ்தலறுகூற்றுகள்.
தகட்பேற்குஇண்டும்திமனகருத்துக்கள்ன்றுவேரிந்ேலும்இனலஎருநணத்தின்இண்டுபக்கங்கள்தபய.
அகமும்புமமும்தபய.
என்றின்றிஎன்றுஇல்னய.
அல்யதுஇண்டும்என்தம.
அேனல்அகம்ற்றும்புமத்தின்அடிப்பனேகனரபுரிந்துவகள்லதுமூயம்வேேங்கயம்.
‚உள்ரவலளிவினரேச்வசல்ம...அஹம்ப்ஸ்மி...‛
‚ேமிழ்சினிஉங்கரவகடுத்துடுச்சு...அகம்புமம்பத்திதபசுமதுக்குமுன்னடிதலவமன்னபத்திவேரிஞ்சுக்கிமதுஅலசிம்...
அதுஎருவசல்படுபத்தினது...நன்ஸ்ணுலவீர்களுக்குபயிர்சியின்தபதுமூன்றுலர்த்னேகனரத்திரும்பத்திரும்ப
தபதிப்பேகப்படித்திருக்கிதமன்.
முேயலதுகிடைப்டதசநவனொசிதநொகஉவனொகப்டுத்து
(improvise)இண்ேலதுசூமலுக்குஉகந்துஉன்டதகயடநத்துக்ககொள்
(adapt),
மூன்மலதுஇந்தஇபண்டையும்உவனொகித்துதப்பித்துகயளிவனறு(overcome).
சிக்கயன,
உயிருக்தகதபேதலண்டிஅல்யதுவலளிதமமுடில்ேலதுஎருஇேத்தில்ணுலவீர்கள்அகப்பட்ேல்இந்ே
மூன்றும்ேன்ந்திம்.
கினேத்ேனேஉபதகித்துசூறலுக்குேகுந்துவசல்பட்டுேப்பிக்கதலண்டும்.
முடிவில்னயன்மல்ணம்ேன்...‛
‚ நக்கதுக்குஅந்ேதிரிபிச்சனனலப்தபகுதுகி...‛
‚ேப்புே...நற்கனதலஅந்ேநினயயியேன்இருக்கிதமம்...ணுலவீர்களுக்குகூேபலயில்ய...அலங்கதரேசூழ்
நினயவேரிஞ்சுடுது...நஅப்படிஇல்ய...நக்குசூழ்நினயவேரிய...பிச்சனனகதரேஆறம்புரிய...நீஇருக்கிமதுஎருக
ட்டுக்குநடுவுய...கர்ணம்ேப்புனணம்...‛
‚ன்னகிஉரர்ம...சும்பம்கட்டும...‛

‛இல்யே...பம்கட்ேய...வநஜத்ேகட்ேமுற்சிக்கிதமன்...சரிவகஞ்சம்ளினதலமவிசம்தபசயம்...ஆனலும்
இதுவும்கடுதிரிேன்...பதின்பருலம்ங்ம
(teen
age)
தினசவேரிேஅல்யதுதினசதஇல்யேபுதினகடு...தினசேன்இருக்குன்னுவேரிது...ஆனதிரும்புனபக்கவல்
யம்பனேஇருக்கும்கடு...‛
‚சமீ...ன்இந்ேவகயவலறி...‛
‛வகஞ்சம்புரிஞ்சுக்கமுற்சிப்ப...துடிப்பபனஇரம்லசு...திரும்புனபக்கவல்யம்ஏேத்தேனும்...ஆனங்கதபக
னும்னுவேரிது...நன்வசல்தமன்...இப்படிதுவுதஇல்னய...ஜஸ்ட்வகஞ்சம்நிேனசுத்திபர்த்ேதபதும்...ல்ய
ம்விரங்கும்...பனேவல்யம்தினசகட்டிகளும்சமிக்னகபயனக
(signs)
களும்நிஞ்சுகிேக்கிமதுவேரியும்.
ஆனல்ல்யம்இங்கநினயயில்யேது.
எததினசகட்டிதலமதலமதநத்துயதலமதலமலழினக்கட்டும்...எதேகலல்பயனகதலமதலமவிசத்னேவகடுக்கும்
...‛
‛ன்கிநங்களும்பள்ளிக்கூேத்துக்குதபதமம்ய...னக்கும்நலுதபருநலுவிசம்வசல்லிக்வகடுப்பங்கேன...இங்
கதுவுதநல்யதினயங்மபீல்வகடுக்கிம...‛
‚உண்னேன்தேஜ...நன்வசல்மதுல்யம்சரின்னுவசல்யலய...அதுதபயஇங்கவபதுலபிச்சனனயில்ய...ஆன
ன்நடுவகட்டுதபச்சுன்னு...கயச்சம்வகட்டுதபச்சுன்னுவபதுவலளியியக்கள்தபசுமங்க...‛
‚அப்படிதபசுமங்க...‛
‚அேனயேன்வசல்தமன்...பதின்பருலம்ன்கிமதுஎருகடு...சமூகம்பயபனேகரபிரிஞ்சுவகேக்கு...ந்ேபனேன்னு
தகட்ேன்னவசல்லநீ...‛
‚னக்குபுடிச்சபனே...‛
‚அேன்ற்கன்தலவசன்தனன்இல்னய...உனக்குபிடிச்சபனேன்னுஉனக்குப்படிவேரியும்...ஆக,
அப்படினஎருதினசவேரிேஅேர்ந்ேகடுேன்இந்ேபதின்பருலம்
(teen
age)
ன்பது...றுபடியும்வசல்தமன்...பதின்பருலததிக்கில்யேவபரும்புதிர்க்கடு...சுற்றிலும்அல்யதுஅனனத்துதினசகளி
லும்பனேகரல்ஆனஇந்ேபுதிர்க்கடுஉனக்குஅளிப்பவேல்யம்வலறும்சமிக்னககள்
(signs)ட்டுத...இங்குஇருக்கும்தினசகட்டிகள்அனனத்தும்நினயற்மனல...இந்ேசமிக்னககனரப்புரிந்துவகண்டுஉன்
னனச்சுற்றிஇருக்கும்ண்ணியேங்கபுதிர்கனரவிடுவித்துஉன்பதின்பருலக்கட்னேகேந்துவிட்ேல்,கட்டின்முடிவில்
இருக்கும்லழ்வலனும்பள்ரத்ேக்கில்பணம்வசய்எருவசகுசனலகனத்னேப்பரிசளிக்கும்உன்னிேம்இருக்கும்அடி
ப்பனேஅறிவு.
அந்ேலகனத்திற்குரிவபருதரதேனலயில்னய.
உனக்ககஅதுஉன்இருப்புஇருக்கும்லனநிற்கல்ஏடிக்வகண்தேஇருக்கும்
.
உனக்ககட்டுதஇல்யல்ற்மஅனனலருக்ககவும்...‛
‚பள்ரத்ேக்கு...லகனம்...வசகுசு...ன்னறவுஇவேல்யம்...துக்குஇவேல்யம்...அடுத்ேசம்ேனயலரிலீஸு...அேப்
பக்கப்தபமலழிேன்இப்தபனேக்குஎதபனே...‛
‚லலிக்குதுே...‛
‚ன்னச்சுகி...‛
‚கயடும...ன்கயறிமிதிச்சுட்டுலர்ம...‛
‚அேன...நன்வசன்னதுயபீயகிவநஞ்சுலலிக்கிதேன்னுவநனச்சிட்தேன்...‛
‚அந்ேதிரிவநஞ்சுலலிவபர்னண்ட்ம...வநஞ்சுலலிகூேஇல்ய...வபேனிலலி...பின்மூனரறிச்சல்...பரிேபஇருக்
கு...‛
‚சரிசரிவபயம்பே...விசத்துக்குல...‛
‚ம்ம்...ஸ்ர்கள்வசன்னதிரிநம்ளுகளும்எருவிசம்தபர்வீர்களுக்குவசல்லியிருக்கங்க...சுலஸ்னவிச
ம்இது...அலங்கவசல்மங்க: சூேனதேனசஏத்துயஇருந்துேன்சப்புேனும்...‛
‚அேனபத்தேன்...நம்ளுங்கசப்புேமத்ேவிதலவமதுவும்வசல்லியிருக்கட்ேங்கதர...சண்ேதபடுமதநத்துய
தேசசுட்டுத்திங்கனும்னுவசல்லியிருக்கன்பருங்க...பின்னினிட்ேய்ங்க...ஹ...ஹ...ஹ...‛
‛ததயட்ேசப்புேமேப்பத்திேன்விசம்தேஜ...ஆனதகளு...னிேலரர்ச்சிக்குஅறிவுனவசல்மதுயஉயகத்துயஇ
ண்டுவிேம்இருக்கு...தற்கத்திகங்கவிசத்னேதநடிதபட்டுஉனேப்பங்க...அலங்களுக்குபிச்சனனனஅேன்வி
னரனலதநடிவசல்லிேனும்...அதுஎருதநடினகருனணயியேஅணுகுமுனம...மிகசியதநத்துயேன்இந்ேமுனம
உபதகய்இருக்கும்...ஆனநம்தேசத்தேேதுகனேவசல்மமுனம.னேயுதஎருகனேதிரி
-உேணகுட்டிக்கனேகள்,
படிங்கள்,
உலனங்கள்வலச்சுந்ேஎருவிசத்னேயும்விரக்குமதுகிறக்கித்திமுனம.
னேரவுயஎருவிசத்ேஎருஎப்பீட்தேேவசல்மதுனசுயஆறப்பதியும்.
இந்ேதேனசவிசமும்அப்படித்ேன்...திரிவலல்யனும்னஅலனசுத்தியிருக்கிமல்யத்னேயும்கலிவசஞ்சதபதும்
திரிேன்னயஎன்னுமில்யப்தபலன்ன்பதுேன்இந்ேதேனசத்ேத்துலம்புரியுே...அறிஞர்சிஸ்லீவிஸ்வசல்ம

திரினுசன்வசய்யிமதுக்குவத்ேதமூனுதலனயகள்ேன்இருக்குஎன்னுவசய்தேஆகதலண்டிதலனய (கல்விகற்பது,
ற்மலர்களிேம்இனினகஇருப்பது...)
இண்ேலதுவசய்தலண்டிதலனய
(உடுப்னபஉடுத்துலதுஅல்யதுற்றுலது...)
மூன்மலதுவசய்விரும்புமதலனய...அதுஅலங்கலங்களுக்குத்ேன்வேரியும்...இல்னய...இதுயநவசய்மதுதுக்கக
ன்னுஎருதகள்விக்தகட்ேன்னகினேக்கும்...
”பல்புகினேக்கும்கி“‛
‚ஹ்ம்...நல்யநக்கயடிக்ககத்துகிட்டுஇருக்க...நன்எருதகள்விதகக்குதமன்...நீதுவசஞ்சலும்கேனஉணர்வுயவசய்யிம
இல்யவபறுப்புணர்வுயவசய்யிம...‛
‚ந்ேஉணர்வுயயும்வசய்ய...பசிக்குதுசப்புேதமன்அவ்லரவுேன்...கேன
,வபறுப்புஅப்பிடின்னன்னதனன்னுவேரிய...‛
‚நல்யதுேன்...நன்திர்பர்த்ேேவிேநல்யபதில்ேன்வசல்லியிருக்க...கேனவபறுப்புபத்திநினமதபசயம்...நீவசன்
ன
’பசிக்குதுசப்புேதமன்’
அப்பிடிங்கமேபத்திவகஞ்சம்வசல்தமன்...முேல்யஉனக்குட்டும்பசிக்கய...ல்யஉயிருக்கும்பசிஇருக்குஇல்னய...
அப்பபசின்பதுஇற்னக...பசிச்சசப்பிேனும்...னுசன்ப்படிசப்புேமன்...லயியேன்னுகடிக்கவசல்லு...அது
கூேதலண்ேம்நீப்படிசப்புேம...‛
‚வீட்டுயதபடுமய்ங்கநன்சப்புேதமன்...‛
‚அவ்லரவுேன்வேரியுதுஉனக்கு...தலமேலதுவசல்யமுடியு...‛
‚அப்பமயனயக்குதபமர்...அம்சனக்கிமங்க...நன்சப்புேதமன்...‛
‚மக்குனமசரிவசல்ம...சனக்குமதும்எருதலனயேன...ஆகநீசப்புேமதுக்குவண்டுதபரும்தலனயவசய்மங்கஇல்
னய...அம்ன்தலனயவசய்மங்கன்னுஆய்ந்துபத்தேம்னகுடும்பஅனப்பப்பத்தினவத்ேலயனமயும்வே
ரிஞ்சுக்கயம்...அதேதபயஅப்பன்தலனயக்குப்தபனர்னுஆய்ந்தேம்னசமூகத்தேேவத்ேலயனமயும்வேரி
ஞ்சுக்கயம்...‛
‚தீந்திடும்...இேவேரிஞ்சுகிட்டுன்னஆகப்தபகுதுகி....‛
‚ன்னனப்வபறுத்ேலனக்கும்வசய்தேஆகதலண்டிதலனயகள்யஎன்னுஇந்ேலயனமத்வேரிஞ்சுக்கிமதுேன்...எவ்
வலருத்ேரும்அனனத்துக்குனஅடிப்பனேனலயற்றுஅறிவுவேரிஞ்சத்ேன்ேனும்நல்யஇருந்துசமுேத்திற்கு
ம்நல்யேஇருக்கமுடியும்“‛
‚ந்ேசமுேத்திற்குகி...
‚வச...இதுலனக்கும்தபசுனதுயஇந்ேதகள்விேன்கூர்னனஅறிவுப்பூர்லனதகள்வி...அப்பஉயகத்துயஎன்னுக்கு
ம்அதிகனசமுேம்இருக்குன்னுஉனக்குவேரியுதுஇல்னய“‛
‚அப்படிஇல்ய...வலமதலமசமுேம்இருக்குேன...ஆனன்னன்னுவசல்யத்வேரிய“‛
‚பேகமில்யதேஜ...வேரிஞ்சுக்கிமஆர்லம்ேன்முக்கிம்...ல்யத்னேயும்அறிவில்அடிப்பனேயியஇன்னும்வசல்யப்
தபனபகுத்ேறிவுஅடிப்பனேயியசமுேத்னேப்புரிஞ்சுக்கிமதுேன்அலசிம்...அனனத்துக்குனஅடிப்பனேபுரிேல்
அப்படின்னுவபதுலஎருேனயப்னபனலக்கயம்“‛
அடத்திற்குநொஅடிப்டைப்புரிதல்:
‚அனனத்திற்குனஅடிப்பனேப்புரிேனயவேரிந்துவகள்ரநன்அலற்னமஉரவில்ரீதிகமூன்றுவபரும்பிரிவுகரய்
பிரித்துக்வகள்கிதமன். அனலமுனமத, 1. லயற்றின்உரவில், 2. வபறுப்புணர்வின்உரவில், 3.
வலற்றியின்உரவில்.
இந்ேமூன்றுேனயப்புகளின்அடிப்பனேயில்நம்பல்தலறுஅடிப்பனேவிசங்கனரசுருக்ககஅறிந்துவகண்ேல்,
முடிவுனயில்நன்முேலில்வசன்னகிழ்ச்சி,
லழ்க்னக,
கயம்ற்றும்தூம்ஆகிபேங்களுக்குஇனேயில்இருக்கும்வேேர்புற்றும்வேேர்பின்னபற்றிவிரக்கங்கனரபுரிந்
துவகள்ரதுலகஇருக்கும்.
எவ்வலருேனயப்புக்குகீழும்லற்னமப்பற்றிச்வசல்யப்தபகிதமன்ன்றும்மிகச்சுருக்கககூறிவிடுகிதமன்.
பின்னல்விரிலகப்பர்ப்பேற்குதுலகஇருக்கும்“‛
‚சமிநீசேணதலதபசு“‛
‚இல்யதேஜ...நன்அதிகபட்சளினத்ேன்தபசுதமன்...இந்ேதிரிசியதநத்துயதசன்னத்ேன்இன்னும்வேளி
லனதகள்விகரநீதகக்கஉேவும்...முேல்விசம்லயறு...இதுேன்ல்யபுரிேலுக்கும்அடிப்பனே...லயறுன்னன்ன,
துக்குககலயறு, முக்கிதுசரினலயறு...ஆகிலற்னமவேரிஞ்சுக்கிமதுேன்...

‚லயறுமிகமுக்கிம்அனச்சத“‛
‚ஹி....ஹி....ஆனஅதுேண்ேமுக்கினஉண்னயும்கூே....மிகச்சரினலயற்னமவேரிஞ்சுக்குமஎருனிேர்சரி
னஅறிவுஜீவிமக்கூடும்...இண்ேலேவபறுப்புணர்வு...நலழுமபூமி...அதேேஅதிசத்திலும்அதிசனஇரு
ப்பு...உயிரினம்பற்றிலயறுனிேலயறுபத்திபப்தபம்...கனேசிவலற்றி...வலற்றினன்னஅதுக்கனனிேதே
னலன்ன...உண்னயியவலற்றிஎருனிேனுக்குன்னவிேஉேவுதுஅப்பிடின்னுபக்கயம்...இேத்ேவிஉேல், வழி,
திருணம், பணம், விரம்பம், ஜதி, தீவிலேம், உணர்வலழுச்சி (Emotion) உயகப்தபழிவுஆயுேங்கள் (MDW),
பர்னலக்தகணம்அப்படின்னுசியேனித்ேனிேனயப்புகள்யஇன்னும்வகஞ்சம்அடிப்பனேவிசங்கனரபுரிஞ்சுக்கயம்.
..‛
‚தேன்னுஇருக்கு“‛
‚பக்கத்ேன்குறப்பஇருக்கும்விசம்புரித்வேேங்கிட்ேபடுசுலஸ்ம்ஆயிடும்...நதபசப்தபமவிசங்கனர
ல்யம்வத்ேஎருசர்ட்யவசல்தமன்...புரிஞ்சுக்கிமதுஇன்னும்சுயபகும்...‛
குதி I. யபொற்றின்உவினல்
ன்லயறு ?
லயறுன்மல்ன்ன ?
லயற்றின்லயறுன்ன ?
1.
2.

இனற்டகயபொறு
சமூகயபொறு
I.
சமூகஅடநப்பு(சமூகம்என்ொல்என்/எப்டிபுரிந்துககொள்யது)
A. ேத்துலத்தின்லயறு
ேம்
கேவுள்தகட்படு
ேவய்யில்/
ேக்தகட்படுகள்
b.

அம்
ேத்துலம்
/

வய்யில் / ேத்துலவய்யில் /
ேத்துலக்தகட்பட்டுகள்

அசில்லயறு
அசுக்குமுந்னேலயறு
நதேடிநினய
நகரீகலயறுகுடும்பலயறு
ன்னட்சி
கயனிலயறு

c.

அபசு
அசுக்குபிந்னேலயறு
முேயளித்துலம்:
கம்யூனிசம்:

–
–
–

(Corporate/Globalization
Metropolis / Sea Ports
Aerotropolis/
Fundamentalism
Extremism/ Terrorism)

(Nationalism
Socialism
Peace Movements)

அறிவில்லயறு
அடிப்டைஉணர்வூக்கம் / வகள்வி / சந்வதகம்
கணிேம் / இற்பில் / லனவில் உயிரில் / ற்மஅறிவில் /
/ நியவில் / கேலில்/ வபரதீகம் வபருரேம் / அசில்

.
குதி II. கொறுப்புணர்வின்உவினல்

வபண்
வபண்ணிம்
உேல்
தநம்
கேந்ே / நிகழ்

பிபஞ்சம் / பூமி / உயகம்
ற்மஉயிரினம் - னிேர்கள்
பல்
ஆண்
திரு நங்னக / நம்பி
ஆணிம்
மூன்மம் பலினம்
வபறுப்புணர்வு
ற்மனல
சமூகம்
நுண்ணறிவு
பணம் / அதிகம்
வழி
அன்பு(கேல்)
ஆனச(கம்)
தபனே

/ திர்
கயம்

இற்னக/
திர்னம்/
குறப்பம் /
சச்சவு
திருப்தியின்ன
/ன
உய்ப்புத்தேர்வு
ஆளுன
புரிந்துவகள்ளுேல்
ஆய்ேல்
வியங்கு / பமனல / ேலம்
LSD (Love, Sex & Drugs) leads LSD (Life Style Disorder)
னிேபினம்/
புரிந்துணர்வு/
சகிப்பு/ உறுதி

முன்னலத்ேல்

குதி III. கயற்றியின்உவினல்
ன்வலற்றி ?
வலற்றின்மல்ன்ன ?
வலற்றியின்லயறுன்ன ?
கயற்றியின்சமூகயபொறு
இருத்ேலில்
ணம்
னம்
உணர்வுகள்: வபமன / ஆனச / தகபம்
தேனலயின்உரவில் (ற்மன)
கல்வி
கல்வியின்லனககள்
திர்கல்வி
ஆய்வுமுனமகள்

‚ஆகஇதுேன்வேேக்கம்...இது இருக்கி ஒதயொரு
அடுத்ேடுத்ேபகுதியியவேேர்ந்துஉனேயம்“‛
‚சரிேன்இப்தபேச்சும்கிரம்பவிடு...பிமகுபப்தபம்“‛
..........................................................
ட்டுடபத் ததொடர்: ஆதிபன்

தசொல்லும்

சொவிச்தசொற் ள்

()“

எல்ொத்தயும்

த்தி

