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“எ�லாவ�ைற�� வ��ச வ����� ஒ��, ம�ற எ�லாவ�றா��
த��க�ப�� மற��� இ���� பா��க�ப��” எ�ற ப�ரப�ச ந�யத��� ேக�� ம���
எ�ன, வ�த� வ�ல�கா எ�ன எ�பேத என� ேக�வ�!? அ��� ச�ர அ��� சத�
அற�வாளிக� உ�ள ேம�� அைர� ேகாள�த�லா இ� நட�த���பத�� ஒ�
வா��� இ��த���கா�?
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இைத� ப���� எவ� ஒ�வ���மான ச�ல அற��க 
வா��ைதக�...... 

தைல����� இ�� ெசா�ல�ப��� ெகா����பைவக���� ச�ப�தேமய��ைலேய, “தா�

��வ�� ஏமா�ற�ப�� வ��ேடாேமா?!” என� ச�ேதக���� வாசக�க�, ��வைத�� அ�த�யாய�

வாரியாக� ப��க� ெபா�ைமய��லாத வாசக�க� ேநர�யாக அ�த�யாய� எ� 3, 12, 13, �ேக

ெச��வ�டலா�. தைல�� ச�ப�தமாக எ�ன ெசா�ல�ப����க�ற� எ�பைத ம��� ெதரி��

ெகா�ள வ����பவ�கைள �ணி� இ�� கா�த���க ைவ�பத�� என��� ஒ� உட�பா��ைல தா�.

ஒ� கவன ஈ����கான உ�த�யாகேவ தைல�� அ�வ�த� இட�ப�டேத அ�ற� இ�த� ��தக�,

��தக வ�ஷய� ெப�மள�, (ஏ� ���க, ���க) மனித �ல�த�� ச�க� கலா�சார�, ப�பா�,

ஒ��கவ�ய� ச�ப�த�ப�ட க�����கைள ஒ� ��த� �த�ய அற�வ�ய�
ெவளி�ச�த����ப��த� ஆ�� ெச��� ச�கவ�ய� ஆ�� ேநா�க� ெகா�ட�. (அத�காக

தைல����� ��தக�த���� ��ற��� ச�ப�தேம இ�ைல எ��� ஆக�வ�டா�.) தைல�ைப�

கா���� �ற��பாக ஹ��� மத ஆ�மீக�ேதா��, அத� தா�மீக அறெநற� அள� ேகா�கேளா��

ந�ைறய ச�ப�த�ப�ட�. ெப�மள�, ச��கலான ச�கவ�ய� ப�ர�ைன ஒ�ேறா�� ச�ப�த�ப�ட�. 

ச��கலான அ��த�ய ச�கவ�ய� ப�ர�ைனேயா� ச�ப�த�ப�டதாேலேய ப�த�யள� ச�க

அரச�யேலா�� ெதாட��ைடய�. தீ�ேவா ��ற ��தாக அற�வ�ய� உலக�ேதா�
ச�ப�த�ப�ட�. இ��� ப�த�யள� தன� வ�ஷயாதார�கைள� �ரி�� ெகா�ள��, �ரி��

ெகா�டைத ெசய�ப��த�� தனி ஒ� மனிதனாக� கட�த 18 ஆ��களாக தமி� ச�க ெவளிய���,

அத�� அ�பா� உ�ள இ��லக� ெபா� ெவளிய��� ஒ� ெப�� (தனி�ப�ட�) க�த ��த� ந�க��த��

ேத��� ஓ��� ேபான ஒ� மனிதனி� கைத ச�ப�த�ப�ட�. ஆக இத�� அற�வ�ய�, அரச�ய�,
ஆ�மீக�, ச�கவ�ய�, என ஒ� ப��க� பரிமாணேம உ�ெட�றா� அ�
மிைகய�ல. 

(��) ஏடற�யா வரலா��� கால�த��� ��ப���ேத ந�லவ� வ�க�ற, யா���� ெதரியாத,

மிக�� �ராதான கால�த����ேத மனித �ல�ைத� ெதாட�க��ற ஒ� வ�ஷய� �ற���, அ� �ற��த

ெவ�� வா��ைத அள��க���� பத�லாக �த� �தலாக ஒ� ந��பண� ேத��, (ச�த�ய� ேத��) ஒ�

ச�த�யமான அசா�த�ய ச�த�ய �ய�ச� இ�. க��, ப�ர�ம�சாரிய�, ைந��க�ப�ர�ம�சரிய�, (ந��ப�த�

ப�ர�ம�சாரிய�?!) எ�ற மனித �ல�த�� ஒ��க� ப�ந�ைலகைள� �த�ய அற�வ�ய� ெவளி�ச�த���

உ�ப��த� அ�வற�வ�ய�� அ��பைடய�� அைம�த ஒ� அள��� �ைறயா� அைத அள�க ���மா?

எ�� ேத��பா��க ந�ைன�த, ந�ைன�க�ற ஒ� ஆ�வ�ேதட� �ய�ச�. ஆக எ�னடா இ� அ�மா� வா�

இராமாயண� ேபா� ப��க� ப��க இ� நீ��..... நீ��…. நீ�� ெகா�ேட...... ேபாக�றேத என

அ�கலா��க�ற, ேசா�வைடக�ற, சராசரி வாசக�க� மனித�க� ேநேர �� �ற��ப��ட ப�க�க�,

அ�த�யாய�க��ேக ------, �ேக ெச�� வ���க�. 
 
ம�றப� கீேழ உ�ளைவ அைன��� ச�ல தனிமனித�க��ேகா அ�ல� ச�ல தனி ந��வன�க�,

அைம��, இய�க�க��ேகா, அ�ல� �க� ெப�ற உ���, அய�ேதச, ��க�ய ப�ர�க�க��ேகா,

ப�த�ரி�ைகக��ேகா, ந��வன�க��ேகா எ�த�ப�ட க�த� ���க�களி� வ�ரிவான சாரா�ச�கேள.

அ�த வைகய�� த��டமான ஒ� தைல��ட� ஒ� ��தகமாக ெவளிய�ட�பட ேவ��ய சாரா�ச�கைள

அ��ட�……..�� என ஒ� க�த நைடய�� ெதாட��வதா� இ� “யாேரா ஒ�வ� யா��ேகா எ�த�ய

க�த�க� ேபால” என தய� ெச�� ******
வ��ேடா�த�யாக ம��� இைத வ��டக�� வ�டாதீ�க�. 

தா� ஒ� அநீத�யான, ேமாசமான ச�தாய�த��, உலக�த�� வா��� ெகா����க�ேறா�,

இத����� த�ப��ப� எ�ப�? என� ேதடேலா� இ��க��ற ஒ�ெவா�வ���மான� க�த� இ�. அ�த

வைகய�� இ� இ�த உலக�� உ�ள ஒ�ெவா� உலக� ��மக���மான க�த�� �ட. பா�, ெமாழி,

இன�, மத�, நா� கட�த, ச�வ ேதச அளவ�� மா�ட� த�வ�ய ஒ� ெபா�(�ைட)ைம�

(ெபா��பைடயான) க�த� எ�� �ட, இைத� �றலா�. தா� ஒ� அநீத�யான, ேமாசமான ச�தாய�த��,

உலக�� வா��� ெகா����க�ேறா� எ�ற எ�ண� ெக���ப��வ�க��� ம��ம�ல, ேமாசமான

ஒ� ச�தாய�த��, உலக�த�� தா� நா� வா��� ெகா����க�ேறாமா? எ�ற ச�ேதக�த�� ஒ� �ளி,

ஒேர ஒ� �ளி, அ�ப�� ப�ட ஒ� எ�ண வ�ைத இ�ேபா� தா� ச�� எ��� பா��� �ளி����

ெகா����தா�� சரி, அ�தைகய ச�ேதக எ�ண� ெமா�� வ���� �ளி�தவ�க���� ேச��ேத

இ�த� க�த�க�. 

“எளியவ�கைள� கா�பா��வத�� வ�யவ�கைள� க�� அ�ச� வ�டாத, ெச�வ�ைத

இல�சமாக� ெப�� வ�ைல ேபா�வ�டாத ஒ� ந�யாயவாைன, த�மவாைன, அ�ப��ப�ட ஒ�



5

��ணியவாைன மனித�களி� அ�லா� இ��, க�ற���வ, இ�லாமிய, ��த, �த மத�களி� ச��

ெப��ெத�வ�களி� அ�ல� அ�மத�களி� இைற��த�களி�, ேத�� ெகா����க�ற

ஒ�ெவா�வ���மான, அைனவ���மான க�த�� �ட இ�. இ��, “நீத�, ந�யாய� எ�லா� ேத�னா�,

எ�� க�ைட�க� ���? ஆ�க�ல ெமாழிய�� ேத�னா� ந�யாய� க�ைட��மா?, அ�ல� ஃப�ெர��,

ெஜ�மானிய, �பானிய, ல�தீ� அெமரி�க ெமாழிகளி� ேத�னா� க�ைட�க� ��ேமா?, அ�ல� ர�ய,

ஜ�பானிய, ச ீன, ெகாரிய ெமாழிய�� ேத�னா� அ�ல� இ�லாமிய ெமாழிகளி� ேத�னா�

ஒ�ேவைள� க�ைட�க� ��ேமா? என நா�, ெமாழி, மத�, இன�, க�ட� வாரியாக, ஒ� ேதட� ேவ�ைட

நட�த�� ேத�னா� �ட இ�� நீத� ந�யாய� எ�ப� ேம��, ேம�� க�ைட�த�கரிய, ஒ� அரிய அ��வ

வ�சயமா� உ�மாற� எ�வளேவா ��றா��களாய��� எ�பைத ஒ�வ� எளித�� �ரி��ண���

ெகா�ள ����. 

மனித �ல�த�� தமி� ச�க�ைத� ேபா�ற ச�ல இனெமாழி� ச�க�க��ேகா, அ�

��றா��கைள��, தா��ய பல� பல மி��னிய� ஆ�� வரலா��� ேதட�க�டேனேய

ச�ப�த��ள ஒ��. ஆக இ�� நம� நீத�, ந�யாய���கான ேதட� ேவ�ைக எ�பெத�லா�, நா�,

க�ட� ெமாழி, இன�, மத�கைள� கட�ததா� இ�த� க�ரக� த�வ�ய அளவ�� “எ�� ேபா� தா�

ந�யாய�ைத� ேத�வ�?” எ�ற, இ�த� க�ரக� ���க வ�யாப��� வ��ட ஒ� ச�வ ேதச� ேதடலா�, ச�வ

ெமாழி, இன, மத�களி��, நா�களி�� ேத��பா��க ேவ��ய ஒ� ெப�� அ��பைட� ேதட�

ேவ�ைகயா�� ஏ�கனேவேய ஒ� உ�மா�ற�� ெப�� வ��ட�, இ�ன�� ெம�ேம��

இ�ேபா�� அத�கரி�� வ�க�ற� எ�பைத�� ஒ�வ� எளித�� �ரி��ண��� ெகா�ள ����.  

இ�ப��ப�ட� ேதட� ேவ�ைக��ள மனித�க��� இ�த� க�ரக�த�� இ�� எ�� தா� எ�த

நா��, ெமாழி இன, மத�த�� தா� ப�ச� எ�க�றீ�களா? ஆ�. ஓ��� ெகா�க�ேற� இ�தைகய

மனித�க��� இ�� இ�த� க�ரகெம���, எ��� ப�செம�பேத க�ைடயா� தா�. அைத�� ஒ���

ெகா�� தா� ஆக ேவ���. அதனா� தா� ��க�ேற�, இ� தமி� ெமாழிய�� எ�த�ப���ளதா�

இ� ஏேதா தமிழ�கேளா� ம��ேம ச�ப�தப�ட ஒ� வ�ஷய� ேபால இ� எ���, அத�க� ஹ���

மத�ேதா� ெதாட��ைடய ெசா�களா� ேப�வதா�, ஆரா�வதா� இ� ஏேதா ஹ��� மத�ேதா� ம��ேம

ெதாட��ைடய ஒ� மத வ�ஷய� ேபால எ��� ந�ைன�� வ�ட� ேதைவய��ைல. ஒ� வைகய��, ஒ�

அ��த�த�� இ� இ�த� க�ரக�த�� அ�தைன ெமாழிக���மான, அ�தைன மத�க���மான,

அ�ல� அைன�� நா�த�க�, ஆ�த�க�க���மான ஒ� த�ற�த, பக�ர�க�, ெபா��ைடைம� க�த� இ�

எ�� �ட� �றலா�. கைத யாைர� ப�ற�யேதா இ�ைல. ஒ� வைகய�� கைத உ�கைள� ப�ற�யேத!

ஆக ஒ� வைகய�� இ� உ�களி� கைத�� �ட! அ�ல� உ�களி� கைதைய�� உ�ளட�க�ய

ஒ�� ேபால எ�றாவ� �ற வ�க�ேற�. அ�ப� ஒ� ேவைள இ� உ�க��� ��ற ���க�

ெபா��த�� ேபாகவ��ைல எ�றா�� �ட ஒ� வைகய�� அ�றாட வா��ைகய�� இ� உ�க����

ெதரி�தவ�களி� (அவ�க� உ�க� ந�ப�களாகேவா அ�ல� உறவ�ன�களாகேவா �ட இ��கலா�,

இ��க����.) வா��ைகேயாடாவ� ெகா�சமாவ� ெபா��த�� ேபாக� ��� எ�க�ேற�.

இ�ேபாைத�� �.கேணச��� எ�த�ய இ�த� க�த�த����� ெதாட��ேவா�. யா� இ�த கேணச�? 

“க�ற� கடலள� ெதாட�” (ஜு.வ�கடனி� ெவளி வ�த கட� பயண� ப�ற�ய ஒ� ெதாட�)
�லாச�ரிய� �.கேணச�. அவ��� க��ன� �� ஆஃ� ெர�கா�� ம�த��த என� பைழய�

�ெரா�ேபாச� (த��ட�) ஒ�� �ற��� உதவ� ேகாரி எ�த�ய க�த� இ�. ஆர�ப�த�� உ�ைமயாகேவ

நா� அவ��� அ��ப�ய �த� மி�ன�ச� இ�தள��� வ�ரிவானெதா� க�தமா� அைமயவ��ைல

தா�. எ�ற ேபாத��� ப��னா�களி� இ�த� க�த சாரா�ச�கைள எ�லா� ஒ� ெபா� ெவளிய��

ைவ�கலா� எ�ற எ�ண� ேதா�ற�ய�ட�, அத��� ப��னேர இ� �ற��த என� ��த�

பா�ைவகைள��, ச��தைனகைள��, நீ���� வ�ஷய�கைள��, இைண���ேள�. 

ஆக இனி இ� ஒ�வைகய�� அவ��� ம��ம�ல, க��ன� ம�த��த இ� �ெரா�ேபாச�

ச�ப�தமாக வ�ரிவாக அற��� ெகா��� ஆ�வ� உ�ள எவ� ஒ�வ���மான ஒ� த�ற�த, பக�ர�க�

க�த மட�களா�� �ட இவ�ைற எ�லா� பா��கலா�, அ�கலா�. அ�ப� ஒ� பா�ைவ ேநா�ேகா�

அ��� எவ� ஒ�வ���� நா� �ற�� ெகா�ள வ����வ� எ�லா� ஐய�மீ�, தய� ெச�� இத��

��ைதய த�கள� வழ�கமான எ�லா பா�ைவ ேநா��களி����� வ��ப���, �ற��பாக அத�கார

வ��க� சா���ள பா�ைவ�ட� அ�காம�, மாறாக அைதெய�லா� கழ�ற� வ�ச�ற�� �ர எற��� வ���,

���க, ���க, ��ற��� மா�ப�ட, த�ற�த வ�சாலமான ஒ� ெவ��� பா�ைவ ேநா�ேகா�, ஒ� கா��

ேகா�ைப மனந�ைல�ட�, ெசா�த வ����, ெவ���க��� அ�பா�ப�ட ஒ� ந�ந�ைல�ட� இைத

அ���க� எ�பேத. 

அ�ப�� ப�ட ஒ� ந�ந�ைல அ�க� பா�ைவய�� உ�ைமயாகேவ (க��ன� ம�த��த)
இ��ெரா�ேபாசேலா� உ�க���� ஒ� உட�பா��� க�ேணா�ட� ஏ�ப�ேமயானா�, அ�ேபா�….,
அ�ேபா� ��� ெச���க�. இ�த� �ெரா�ேபாச� (க��ன� ம�த��த இ�த� த��ட�) �ற���, இ�

வ�ஷய� �ற��� எ�ன ந�ைலபா� எ��ப�? என. அத��� ப��….அத��� ப�� நா� எ�ன ெசா��,
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வ�ள�க…..? நீ�கேள �ரி�� ெகா���க� இனி அ��� எ�ன ெச�ய ேவ���, அைத�� எ�ப��

ெச�ய ேவ���?, எ�ப�� ெச�ய� �டா�? என ஒ� ஆேலாசைன ��மள���, அவரவ� த� ��த�,

ச�த�, ��த�� ேக�றவா� இ� �ெரா�ேபா� ெவ�ற�யைடய த�மா� இய�ற தம� ப�களி�ைப

வழ�கலா�. அ�ல� “நம�ெகத�� வ��? இ�த ரி��?!” என இ�த ஆ�ட�த����� �ர ஒ��க��

ெச��� வ�டலா�. 

ஆனா� ஒ��, தனி மனித �ய�ச�யா� இைத� ெசய�ப���வ� எ�ப�, அத��� ஒ� சராசரி

ச�ைவவ��ேக� ெப�� ேபாரா�ட� நட�த ேவ����ள எ� ேபா�ற தனிமனிதெனா�வனி�

*****மா��(ர)�ய� ெபா�ளாதார�த��� இ� ச��� க��ப�யாகாத ஒ� வ�ஷய�, எ�பதாேலேய ஒ�

��� பணியா� (�� வ��கா�- team work ஆக ) ெசய�ப��த �ய�ச��தா� எ�ன? என ஒ�த�

க����ேளாைர� ேத�� ஒ� �ய�ச�யா� இைத �த�� தமி� உலக� ச�க�த�� ��, அத� ெபா�

ெவளி� பா�ைவ��� ெகா�� வ���ேள�. இனி இ�த� க�த� க��ைரக���� ெச�� ேபா�

பா��� நீ�கேள ஒ� இ�த� ��� ெச�� ெகா���க�…. 

(க�ற� ைகயள� ெதாட� கேணச��கான க�த� அ� தனியான இ�ெனா� பத�வ���ள�.

இைண���� இ�ேக ெசா��க��) என� அைலேபச�� ெதாட�� எணக�; +918670244879, +918760304889,

+919585025889) 

.
வ��க� ���� ஜு�ய� அஸா�ேஜ

இ�த ஓ�� ெமா�த 160 ப�க சாரா�ஸ�ைத�� ���க�� ப�ழி�� சாராக ஒேர ஒ� வரிய�� (ஒ�

one line knot-ஆக,) - ஒ� ஒ� ைல� ���சாக, ஒ� ஒ� வரி� த�ைர�கைதயாக� ெசா�ல

ேவ��மானா� 
அ� இ� தா�. “�ழ�ைதய��ைம ச�க��ைச�காக அதாவ� ஆ� மல��� த�ைம�காக அளி�க�ப��

ஒ� �த�ய ம���வ ச�க��ைசயான இ�� எ�ற ம���வ ச�க��ைச �ைற� ���ரேயாக�

ெச�ய�ப�டா�, (��ேயா இைண�ைப� பா��க��.) அத��� அ�த� ���ரேயாக� உைடைம

வ��க�களி� ெச�ய�ப�டா� ஏ�ப�� ச�கவ�ய� ப��வ�ைள�க� எ�த�ைமயதா� இ����?

ஏ�கனேவேய அ� (அதாவ� இ�த இ��� ���ரேயாக�) இ�த� க�ரக�த�� எ�ேக��

நைடெப�ற���க வா���க� ஏ�� உ�ளதா? அத��� மிக� �ற��பாக, இ�ன�� �ற��பாக� �ற

ேவ��மானா�, அ� இ�த உலக�� தைலைம� ேகா��வரரான ப��ேக�� ேபா�றவ�க���

நட�த���க� சா�த�ய� ஏ�� உ�டா? எ�பைத� ப�ற�ய ேமெல��த வாரியான ஒ� ேதட� தா� இ�த

��� தள�த�� சாரா�ஸ��.” 

ேமெல��த வாரியான ேதட� எ�பத��� ச�� அ��த� ெகா��க
வ����க�ேற�. காரண� இ�த வைல��வ�� இ�ேபா� நா� வ�வாத��த����� வ�ஷய� �ற���

ேதைவ�ப�மள��� ஆழமானெதா� ேதட���� ேபா�மான அள���, அ�வள� �லைம மி�க,

இல�கண ��தமான ஆ�க�ல�த�� நா� ேத��ச� ெப�ற���காதேத. ஓ�� ெமா�த மா�ட �ல�

��வத��ேம ெபா�வான ஒ� ப�ர�சைன �ற���, அேத மா�ட �ல�த�� ஓ�� ெமா�த கவன

ஈ������ ெகா�� வ�வ� எ�பத��� தைடயாக, �ற��ப��ட ஒ� ெமாழிய�� �லைம, பா���ய�

இ�ைல (ஆ�க�ல ெமாழி� �லைம இ�ைம) எ�ப� ஒ� தைட� க�லாக இ��� வ�ட� �டா�

எ�பத�காக� தா� இைத உலக ெமாழிகளி� ��க�ய ெமாழிகளி� எ�லா� ெமாழி ெபய��க

ஆைச�ப�க�ேற�. �ைற�த ப�ச� �த�� இைத நம� இ�த�ய� �ைண� க�ட�த�� அ�தைன

ெமாழிகளி�� ஆவ� ெமாழிெபய��க ஆைச� ப�க�ேற�. அ�ேவ ேபராைசயாக� ப�வதா� தா�
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�ைற�த ப�ச� ெத�னி�த�யாவ�� ��க�ய ெமாழிகளிலாவ� ெமாழி ெபய��க� படேவ��� என

ஆைச�ப�க�ேற�. ஆனா� அ��� என� ச�த�, வர�ெப�ைலக��� அ�பா�ப�ட� எ�பதா�

இ�ேபாைத�� தமி� ��� ந��லக�த�� தமி� இைணய� ெபா� ெவளி�காவ� ெகா�� வ�ேவா�

எ�� தா� தமிழி� இைத �த�� ெகா�� வ���ேள�. ம�ற ெமாழிக���� ஏ�� ெமாழி

ெபய��பாள�க� க�ைட�தா� மிக�� ச�ேதாஷேம. ஆனா� ஒ�� ம��� உ�த�. எ�ப��� எ��

��ற��� இ� கைடச�ய��, கைடச���� கைடச�யாக ஆ�க�ல���� ெமாழி மா�ற� ெச�ய�படாம�

இத�ெகா� சாப வ�ேமாசன� க�ைட�� வ�ட� ேபாவத��ைல. 

ஆனா�, அத�� �� இ�த ஒ� வரி� ச��தைன�� நா� எ�ப� வ�ேத�?, (ஏ� எத��, எ�ப�

வ�ேத�?) இதனா� இ�த� ச�தாய�த��� ஏ�� ந�ைம��டா? என� இ�ச��தைனயா� தமி�

ச�க�த��� ம��ம�ல, ஓ�� ெமா�த மா�ட �ல�த��ேக ந�ைமயா, தீைமயா? எ� அத�க�? எ�

ஓ�க���ள�? எ�பைத� ப�ற�ெய�லா� ப��க�ற வாசக�களான உ�களிட�� ஒ� ஆழமான ெபா��

வ�வாத� ஏ�பட ேவ��� எ�றா� அத�� இ�த ஒ� வரி� ���க� ேபாதா� எ�ப� ம��ம�ல, அத��

ப��க�ற உ�க���� சரி, இ�ைல ெசா�க�ற என��� தா� சரி, எ�ன ஒ� �வார�ய�, பய�

இ��� வ�ட� ேபாக�ற�? 

அத�காக இைத� ெபா�� ேபாகாத, ெவ�� �வார�ய�த��கா�, �வார�ய� ஒ�ைற

ம��ேம ைமயமாக ைவ�� எ�த�ப�ட ஒ� ெபா�� ேபா�� இல�க�யமாக, ஒ� க�பைன� கைத,

க��ைர, நாவைல� ேபால�� இைத ந�ைன�� வ�ட� ேதைவய��ைல.

ச�வேதச அளவ��, ம���வ��ைறய�� ந�கழ� சா�த�ய� உ�ள, ம���வ� ச�க��ைச

�ைறெயா�ற�� ���ரேயாக ந�க�� �ற���, ச�வ ேதச அளவ�� ெவளியாக� ��ய ச�வ ேதச�

�லனா��� ப�த�ரி�ைகக� ெச�ய ேவ��ய ஒ� ேவைலைய, ெவ�� தனிெயா� மனிதனாக

ெசய�ப��த ந�ைன��� என� இ�த �� ைக �ய�ச��� எ�ப��� ஒ� பல�, சம கால�த�� இ�லா�

ேபானா�� எத�� கால�த�லாவ� க�ைட�க� ��� எ�ற ந�ப��ைகய�னாேலேய இைத �த�� தமி�

��� ந��லக�� �� அத� கவன ஈ����� எ��� வ���ேள�. 

ெவ�� �வார�ய���காக ம��ேம எ��வ�, ப��ப�, பா�வ�, ஆ�வ�, ந��ப� எ�ப�

(அ� கைல, இல�க�ய�, ச�னிமா என) “ந�க��� கைலய��” எ�த வ�வமாகேவ இ��த ேபாத��� சரி,

ந�க��� கைலய�� மிக உ�ச வ�வமான ���, ச�னிமாவாகேவ இ��த ேபாத��� �ட சரி, என��

அத�� ச�ற���, ச��� உட�பா� க�ைடயா�. �வார�ய�ேதா�, �டேவ ஒ� பய�� இ��தாக

ேவ���. பய�பா� இ�லாத எ�த ஒ� ச�கவ�ய� நடவ��ைக�� �ேண. அ� ெவ�� ஆட�பர� மி�க,

ேம�த�� வ��க�க��காக ம��ேம நட�த�ப��, ஒ� ெவ��� ேகளி�ைக ம��ேம. ேகளி�ைகய���

�ட ஓ� பய�பா� இ��தாக ேவ���. அ��� ஒ� இ� தர�� பய�பா�. ச��� பரவைல� ேபா�ற,

ஒ� ப�க� சா�ப�� ம��ேம எ��, ந�க��, ஒ�ைற� பய�பா� அ�ல. ந�க���ேவா�, ���ப��ேபா� என

இ� ப�க�க����, பய� அளி�க� ��ய ஒ� இ�தர��� பரிமா�ற வ�சயமா� அ� இ��க

ேவ���. 

ஆக இ�த ஒ� ைல� நா� சாரா�ஸ���� எ�ப� வ�ேத�? ஏ�, எத��, வ�ேத�?

எ�பத�� தா� உ�ைமயான �வார�யேம (ந� இ� தர����ேம) உ�ள�. எ�னேமா ந���

வ��க�ரமாத��ய� கைதய�� ெதாட�க�த�� வ�� ேபாஜ ராஜனிட� வ��க�ரமாத��யனி�

ச��மாசன�ைத� காவ� கா�� வ�� ப�ைமக�, ப��� ஒ� ப�ைமயாக த�ன� ஒ� கைத ெசா��,

ேபாஜ ராஜனி� மனசா�ச�ைய, அவர� அ�தரா�மாைவ� ேத� க��ப���க, இன�காண �ய�ேம

அ�த மாத�ரி. வ��க�ரமாத��யனி� அ�ைம ெப�ைமகைள� ப�ற�ெய�லா�. ெபா�ெத�லா� ெசா��

����, இ�ப�ெய�லா� அ�ைம ெப�ைமகைள� தா�க�ய அ�த ம�ன� அம��� பரிபாலன� ெச�த

இ�த ச��மாசன�த��.....”நீ அம��� ஆ�ச� �ரிவத��ரிய த�த� உ�ைமய�ேலேய உன�� உ�ளதா? என,

“நீேய உன� ெசா�த மனசா�ச�ைய, உன� ெசா�த அ�தரா�மாைவ� ேக��� ெகா��, அத��� ப��

இ�த ச��மாசன�த�� அமர �ய�ச� ெச�.” என அ�ைறய� கைதைய �����. 
 
இேத கைதய��, இ�த ப�ைமகைள� ேபாலேவ கைத��� கைதயாக வ�� ேவதாள� ஒ���,

த�ைன அட�க வ�� ம�ன�களிட� ெதாட��� �த��� கைதகைள� ேபா��. அ��த�� கைதகளி�

வழிேய ஒ� த��கவாத� ேபாைர�� ெதாட���. க��ட�த�ட இைவெய�லாேம ேக�க�ற மன����,

ெசா�க�ற மன���� இைடேய ஒ� ந�ல ெதாட��� பால�ைத ஏ�ப��த �ய�ச����, ஒ�த�ைசைவ�

ேத��, வ�ைடகைள�, தீ��கைள� ேத�� மனித மன�களி� ஒ� வைக மா�ப�ட, வ��த�யாச அ��

�ைற �ய�ச�கேள. உ�ைமய�� ேவதாள�, ப�ைமக� எ�பைவ எ�லா� ஒ� �ற��� எ�� தா�

ெசா�ல ேவ��ம. 

தன� ப�ர�சைனகைள� ேக�� ெசவ�ம��பத��� �ட எத�ரி� யா�� ஒ� இர�டாவ�,

��றாவ� மனித� இ�லாத ந�ைலய��, மனித மன� தன��� தாேன, தாேன தன��� ந�க��த��

ெகா��� ஒ� வைக ேமாேனா ைடயலா��களி� ப�ப��த�ப�ட� கைத வ�வ� எ�� �ட�
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�றலா�. தன� ஒ�ைற மன�ைதேய இர�டா�, ��றா�, நா�கா� அவரவ� ச�த����, ��த����,

��த���� ஏ�ப, (உளவ�ய�� இைத ����ெட� ெப�சனா���(splited personality) எ�பா�களா?!) ப�ள�

ப�ட மனமா� தன��� ஒ� வாத� ேபாைர� �வ�க�, எ�ப�யாவ� தன� ப�ர�சைனக��ெகா� தீ��

ேத�� �ய�ச�ேய. “அ��த வ�னா�”-(க�ழ��� பத��பக� ெவளி��) ��தக ஆச�ரிய� �மி ெசா�ன�

ேபால� “த�ணீ� ெகாத��பத��� தா� ேநரமாக�ற�. ஆவ�யாத��க�ல.” எ�ப� தா� உ�ைம. 

(எ��தாள�, வாசக� எ��) இர�� தர�� மன�க��க�ைடேயயான ெதாட�ப�� ஒ�

ஒ�த�ைச� (synchronize) ஏ�ப�� வைர இ�த� ெகாத��த�, ெகாத��க ைவ�த� எ�ற ெசய�பா� ஒ�

ெநாத��தைல� ேபால ெதாட���� ஒ� வ�ைனயா�ற� தா� ேவ��ய���க�ற�. வாசக மன�கைள

உ��க� ெநக�����வத�� �� �த�� எ�த ஒ� எ��தாள��, (அ�ல� ஒ� எ��தாள� தா�

எ�� இ�ைல. ஆனா�, எ��த�� வாய�லாக�தா� ெவ� ஜன ம�க�ட�, அ�ல� இ�த�

ச�தாய��ட� ஒ� ெதாட�ைப ஏ�ப��த�� ெகா�ள ேவ����ள�, அத�க ப�ச ெதாட�� வா���

எ��த�� வாய�லாக� தா� உ�ள� எ�ற ந�ைலய���ள எ�த ஒ� மனித���ேமேய �ட சரி) �த��

அவ�கேள ச�� உ�க��, ெநக�ழ�� ேவ��ய ஒ� க�டாய ந�ைல மா�ற�� உ�ள�. 

ப�டா� ��ச� ஒ��, கட�� வரேவ��ய �த� லா�வா� ���� ��� ப�வ� ேபா�ற ஒ�

ந�ைலேயா�� இைத ஒ�ப�டலா�. வாசக மன�கைள உ��க� ெநக������ ெகா������, அ�ல�

எத�� கால�த�� உ��க� ெநக����ட� கா�த�����, உ�ேதச��த����� எ�த ஒ� எ��தாள மன��

�ட �த�� அ�ேவ ஒ� (உ�க�ய,) ெநக�� ந�ைலய��, அேத ேநர� எ�ேநர�� ஒ� தக���ட�, தன�

ெவ�ப�ைத இழ��வ�டாத ஒ� தக���ட� இ��தாக ேவ��ய ஒ� க�டாய ந�ைல சா�த�ய�பட

ேவ����ள�. 

இ�ன�� வ�ள�கமாக இைத ஒ� உவமான, உவேமய வழி, உதாரண� ெகா�� வ�ள�க

ேவ��மானா�, (ம�ற கைலஞ�களி� வ�ஷய�த�� �ட எ�ப�ேயா, ஆனா� �த�� ச�க நீத�ய��

பா� ப���ள ஒ� உ�ைமயான ச�க� ப�ர�ைஞ உ�ள எ��தாள���) தனிம அ�டவைனய��

உ�ள (Gallium-Ga-atomic no-31) ேக��ய�த�� ப�� ந�ைலைய ஒ�த ஒ� ப��, ஒ� ச�ற�தளவாவ�

ேவ����ள�. ம�ெற�லா உேலாக� தனிம�க���� இ�லாத ஒ� ச�ற��� ப�� ேக��ய�த���

உ��. உ�ள�ைக� ���ேலேய (300C) உ�க�வ�ட� ��ய ேக��ய� ெகாத��� ஆவ�யாவத��

எ���� ெகா��� ெவ�ப� ம��� மிக மிக அத�க�, க��ட� த�ட - 20000C. (36700F) 

, ேக��ய�த�� இ�த ச�ற��� ப�� ம�ற ேவ� எ�த உேலாக����� இ�லாத�. ெதா�டா�

ச���க�ைய� ேபால, ஒ� ��ணிய ெச�ஸாராக, ஒ� �� ெவ�ப உண��� ��டைல�� உணர�

��ய�. ெதாட��� அத�கரி��� உய� ெவ�ப ந�ைலகளினா�� அ�வள� எளித�� த� (த�ரவ) ந�ைல

மாறாத�. (மா�ற� அைடயாத�.) ம�ற ேவ� எ�த உேலாக����� உ�� ந�ைல���,

ெகாத�ந�ைல��� இைடேய இ�வள� பர�� வ�ரி�த ெதாைல� க�ைடயா�. ம�ெற�த உேலாக��

இ��ைண வ�ரி�த எ�ைலக�ட� த�ரவ ந�ைலய����க�� ��யா�. பாதரச�� �ட த�ரவ

ந�ைலய���ள உேலாக� தா� எ�றா�� �ட, அ��� ேக��ய�ேதா� ேபா��ய�ட� ��ய�

எ�றா��, ேக��ய�ைத வ�ட� �ைற�த, �ளி��த ெவ�ப ந�ைலகைள அள�க ம��ேம ஏ�ற�. -390c-�
உைறக�றப�யா��, ெகாத��� ஆவ�யாக 3000c ெவ�ப�ைத ம��ேம எ���� ெகா�வதா��, உய�

ெவ�ப ந�ைலகைள அள�க பாதரச�ைத� கா���� ேக��யேம ச�ற�த�, ஏ�ற�. 

அரிச�ைய ேசாறா�க ேவ��� எ�றா� அைத அ�ப�ேய ெந��ப���� ேவக ைவ�� வ�ட

��யா�. க�க�� தீ��� சா�ப� தா� ஆக�வ���. அைதேய நீரி���� ெகாத��க ைவ�பத� �ல�

ப��வமான ஒ� உணவா� சைம�க ��க�றத�லவா?. அரிச� ப��வமான உணவாவத�� நீ�� ஒ�

ச�ற��, ச�ற�த�ல, தன� ெகாத�ந�ைல வைரய��ேம �ட, தா�� அரிச�ேயா� ெவ�நீராக ெவ�� ���க��

சாக ேவ����ளத�லவா?. தன� ெகாத�ந�ைல வைர, தா� தா�க� ��ய தன� உ�ச ப�ச

ெவ�ப�ைத� ெகா��, ஒ� உ�ச ப�ச ெவ�ப ந�ைலைய� ெகா�� தா� இ�த ந�ைல மா�ற�ைத, அரிச�

சாதமாக மா�� இ�த ந�ைல மா�ற�ைத� த�ணீ�  சாத��க��ற�. 

இ�ேக த�ணீ� ெவ�ப� கட��� ஒ� ஊடகமாக ம��ம�ற�, த�னி� ஒ� ெப��

ப�த�ையேய, ஏ� க��ட� த�ட த�ைனேய அ��பணி�க ேவ�����ள�. ெவ�த அரிச���� உ�ள

மைற நீைர� ேபால ப�ப��த�ப���ள ஒ�ெவா� வாசக மன�க������ ஏதாவ� ஒ�

எ��தாளனி� அ�ல� எ��தாள�க�, கைலஞ�க� பல� ெகா�ட ஒ� கலைவ மன�தா� வா�க�ற�.

வாசக மன�க���� ெபா���க�ற இ�த இேத வ�த� ரச�க, ெதா�ட� மன�க���� அவ� த� சா��

உற�க���� �ட� ெபா���� எனலா�. 

நீரா�, நீராவ�யா� சைம�க�ப�க�ற ப�ட�க�� உள. எ�ைணய��, எ�ைண ெகா��

ெபாற��தா� தா� ெபாற��க�ப�ேவ�, வ�ப�ேவ� எ�� அ�� அட� ப���க�ற ெக�ட�க� ச��ெக�

மன�க�� உள. அரிச�ேயா� ஒ�ப�ட���ய சாதாரண த�ன�த�த� வாசக மன�க�� உ��. ��ள�,

த�னமணி, த�னமலேரா�, ��த�, வ�கட�, ேபா�ற ப�ராமணிய ஊடக�கேளா� ஒ�ப�ட���ய
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ேகா�ைம��, அரிச���, ேச��த கலைவ வாசக மன�க�� உ��. இ��� ச�ல ப�ட�க� உளன,

அவ�ைற எ�ைண ெகா�ேடா, ந�� உ��க� எ��க�ப�ட, “க���ணா ���� ெந� ெகா�ேடா �ட

எ�கைள ெபாற��ெத��கேவா, வ���, வா��ெத��கேவா ��யா�” என� �ற� த�க ஒ� வைக

��ப� ஈேகா (ைம�� பா� ரக), மன�க�� மனித ச�க�த�� உள. இத��� ேமேல இ��� ெகா�ச�

அத� கா���யான ச�ல �க�ய� ப�ட�க�� உ�ளன. 

அெத�ன �க�ய� ப�ட�? “வ�ஷ நா�� ஜமீ�, வ�ஷ நா�� ஜமீ�” என ஒ� (உ�ைம?!)
சரி�த�ர� கைத� ெதாட�. ��ெபா� சமய� ந��� ஜூனிய� வ�கடனி� வ�த ெதாட� தா�. ப��ன�

��தக வ�வ�� ெப�ற�. அத�� (ப�-42-�) இ�த �க�ய� ப�ற�ய� ெச�த� வ��. “ெதா�ட�பநாய�க��

ஜமீ� ப�களாவ�� �க�ய� மா����ள ��வ�ய வ�� எ�ைணய�� ேபா�வா�களா�, ெவ�த

�க�ய�ைத� �ட� �ட� சா�ப�ட ப��� எ��தா உ�ேளய���� ��வ� பற�� ேபா�மா�.” யா� க�ணா�

க�ட�? எ�லா� ப��த� தா�? (அ� உ�ைமய�� நட�த கைத எ�ற ச��தரி��ட� தா� ஜூ.வ�.ய��

ெவளியான�.) அ� உ�ைமயா ெபா�யா எ�ற ஆரா��ச���� எ�லா� ேபாகாம� என�� அ�த

உதாரண� ஏ�, எத��� ேதைவ�ப�க�ற�, எ�ப� அ� நா� �ற வ�த� க����� பய�ப�க�ற�

எ�ற அளவ�� ம��� பா���, என� கைடைமைய� சரிவர நா� ெச���ேளனா எ�� பா��தா�

ேபா��. 

இ��� ேக�க� ேபானா� அ�த� கைதய�� வ�� க�����ைர என அைழ�க�ப�ட

ஜமீ�தா����, இ�ெனா� உ�ைம� கதா�பா�த�ரமான பளிய�ச��த���� இைடேய நட�த

உ�ைம� ச�பவ�ைத�, கைத ெசா��யான (�லாச�ரிய�-ெபா�.ச�த�ர ேமாக�) வட �ர

ெபா�ைனயா தா� அ�ப�� ��வா�. அவ�� �ட அவர� ெசா�த� �ர� வாய�லா�, தன� ெசா�த

அ�பவ�த�� அ�லாம�, தா� ெபரியவ�க� வாய�லா�, ���� ப��� க�ராம�களி� உைரநைட,

பாட�க� வாய�லா� ேக�வ��ப�டைத�, “ேக�டைத� ேக�டவாேற, அ�சர ��த� மாறாம�, அ�த ம�ைர

ேதனீ, ஆ��ப��, வ�டார வழ�க�� ெமாழிய�ேலேய, அவ� ெகா��தத����� தா� நா�� என���,
ேதைவ�ப�டைத இ�� எ���� ைகயா����க�ேற�. உ�ைமய�� அ�த� கைத நட�த கால�க�ட�

19-� ��றா��� ம�த�ய� கால�க�ட�..” ஜூ.வ�.ய�� ��தக� கா�ப�ய�� ப� தா� இ��

ைகயா���ேள�.  

“அ�த அ� ேபா�ற �க�ய� ெதா�ட�ப நாய�க�� ஜமீ� ப�களாவ�ேல ெரா�ப நா�களாக

ெச�� ெகா����தா�களா�. கைதய�� வ�� ந� பளிய�ச��த�� அ�த� (க�����ைர

எ�றைழ�க� ப�ட) ஜமீ�தா��� இ�த� �க�ய�ைத ஒ�த இேத ேபா�ற ஒ� ச�� அத�சய� ஒ�ைறச

ெச��� கா��வா�. “அதாவ� ெகாத�நீரி� ேவக ைவ�க�ப�ட ஒ� ப�ைச �ைர�காைய ஜமீ�தாரிட�

ெகா��த ச��த�, “�ைர�காைய ேந�வக��ல அ����பா��க சாமி��” ஆவ� பற�க, பற�க, ஒ�

�ைர�காைய� ெகாத�நீரி���� எ���� ெகா��பா�. ப�� ஜமீ��தா� அைத நீளவா�க�� க�த�யா�

வ��த�� உ����ளி��� ஒ� அழக�ய ப�ைச� க�ளி உய��ட� பற�� ெவளிேய வ�� ஜமீ�தா�

ேதா�ேம� உ�கா�மா�” எ�பதா� ����� ெதாட�வா�. அ� உ�ைமயா ெபா�யா எ�ற அமா��ய

ஆரா��ச�� ப�கெம�லா� ேபாகாம�, �க�ய�த����� இ�� க�ைரேயாெஜனி� இ�ஜி� வைர

�க�����ள அத� த��வா��த, த��க அ��பைட, அற�வ�ய� பரிணாம� ப�ற� ம��� அற�வ�யேலா�

இைண�த ஒ� ச�க, இல�க�ய, அற�வ�ய� பா�ைவ ெகா�� பா��ேபா�. 

எ�ன இ��தா�� �க�ய� ஒ� ராஜ ப�டம�லவா? அ�ப�ப�ட ஒ� ராஜப�ட�����

ேபா�ற�� பா�கா�க�ப�ட ஒ� �க�ய� பறைவைய� ேபால, �கமாக, ெசா�சாக வா�வத�� எ�ேற

ப�ற�த ராஜா ராணி ேபாக�க�� இ�ம(மா)�களா�ச�ய��� இ��க�தா� ெச�க�றா�க�. இ�ைலயா?
ஒ� ச�க� எ�ன ெகாத�ந�ைலய�� இ��தா�� சரி, இ�த� க�ரகேம �ேளாப� வா�மி�க��

ெகாத���� ெகா���க ேந��த���தா�� சரி, அைத� ப�ற� எ�லா� ச�ற��� கவைல�பட�

ேதைவய��லாத, �ற� ச�க�த�� அ�ெகாத�ந�ைலய�னா�� பாத��க�படாத, ஒ� �தலாளி��வ�

�க�ய� கவச��டல வர� வா�க�யவ�க�� இ�ம�களா�ச�ய��� உ�ட�லவா?. (�ற� ச�க� ஒ�

ெகாத���� எ�ைண� ெகா�பைரயா�� ெகாத���� ெகா����தா��, உ�����

பா�கா�க�ப�ட ஒ� �க�ய� ப�ட� ேபா�ற வாச� �ரி�� (வா��ைக நட���) ஒ� �க ேபாக� �க�ய�

ப�ரக��த�க� அவ�க�. 

இ�தைகய �க ேபாக� �க�ய� ப�ரைஜக� ச�க�த�� எ�லா அ���களி�ேம� �ட இ��பா�க�,

அவ�கைள அரச�ய�� ம��ேம எத��பா��ப� எ�ப� ெவ�� பாமர� பா�ைவயா� ம��ேம இ��க

����. ��� �ற�ேனேன தனிம அ�டவைனய�� உ�ள ேக��ய� அத��� சரியான உதாரண� �ற

ேவ��மானா�, ேம��� ேகாள�த�� கார� மா��ைஸ� �ற��ப�டலா�. க�ழ��� ேகாள�த��� ந�

தமிழக�த��� அ�ப� ஏராளமாக� �றலா� எ�றா�� அவ�களி� ெபயெர�லா� அத�கார� சா����ள

வ��க�களா� �� மன�ட� ஏ�� அ�கீகரி�க�ப�மா எ�ப� தா� ச�ேதக�. கா�� மா����

ேக��ய வா�ந�ைல�ட� ஒ�ப��டா� அவ� கால �தலாளி��வ�ைத, அத�� ஆதரவான அத�கார

வ��க�கைள �க�ய� பறைவக�ட� தா� ஒ�ப�ட� ேதா��க�ற�, 
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ப�ரெடரி� எ�ெக�ஸு� அவ� த� ஆ�ய�� ந�ப� கா�� மா��ஸு�. 

ஆனா� இ�ைறய 21-� ��றா��ேலா க�பைன ெச�யேவ அ�சமா� உ�ள�. த�ணீேரா

ேக��யேமா அைவெய�லாேம தா�க� சைம�க ேவ��ய� ப�ட�கேளா� ப�டமா� ெகாத���

உ�க ேவ��ய, அ�ல� ஆவ�யாக ேவ��ய ஒ� ��ந�ப�தைன, க�டாய� உ�ள�. அ�ல� ச�க�

சைமய�� �ைற�த ப�ச� த�கள� உ�ணமானி� ப�ைகயாவ� ேநர�யாகேவ ஆ�ற ேவ��ய ஒ�

ேதைவ���ள�. ஆனா� உ�ேள �கமாக ஒ� �க�ய வாச� ெச��� �க�ய� பறைவ ேபா�ற உய�

அத�கார� �ட�த�� உ�ளவ�க��� இ�ப� ஒ� �க�ய� ேதாைல� ேபா�ற ஒ� ேக��ய வா��ைக

வாழ ேவ��ய அவச�ய� க�ைடயாேத. ஆனா� அவ�கைள�� அ�தைகய �க�யவாச�கைள�� இய�ைக

அ�வ�ேபா� தைலய�� ஒ� த�� த��� ஒ� ெகா��� ெகா��  ைவ�ப� உ��.  

உ�ைமய�ேலேய நீ�க� ஒ��� இய�ைகய�� ப�ர�த�ேயாக ப�ரக��த�க� அ�ல�, நீ�க��

சாதாரண மா�ட வ�த�க���� க���ப�ட ஒ� சாமானிய, சராசரி, சகஜ� ப�ரைஜக� தா� எ�பைத

ந��ப��பைத� ேபா��, சமய�த��, இய�ைக�� அவ�களி� �க�ய� ேதாைல அ�வ�ேபா�� க�ழி���

ப�ச� ஆ��வ�� உ��. அத��ல�, ஓ�� ெமா�த மனித �ல�த�� ெவ�ைமைய�� அ�வ�ேபா�

ச�� உண���வ���, ர�ய ஜா��, ப�ரா�ச�� 14-� �ய��� அ� ேபா�ற ஒ� அரிய உதாரண

ப�ரைஜகேள. சரி�த�ர�த�� எ�ேபாேத�� ��றா��க��� ஒ� �ைற� ����

��றா����ற��ச� மல��� ேபா�ற அ�தைகய �ற��ச� மல�� ச�க��ர�ச�ய�� ம��ேம, அரித���

அரிதாக இ�த �க�ய� ப�ரைஜகளி� �க�ய� ேதா�ரி�க�ப�க�ற�. ம�ற கால�களி� எ�லா� ஒ�

�க�ய இைழ ெகா�� அவ�களி� �க�த வா�� பா�கா�க� ப�க��ற�. அரிச�, ெகாத�நீ�, ��க�

உதாரண�க� எ�லா� இ�ேக பய�படாெத�பதா� தா� இ�த� �க�ய� க�ைரேயாெஜனி�

உதாரண�கைள� பய�ப��த�ேன�.

 
இ�த� �க�ய உதாரண�த�� ஒ� த��ப�ட உதாரண�ைத�� பா��கலா�, ேதச�களி�

ெதாழி���ப எ��ச�, ���ச�ைய�� �ட� பா��கலா�. அ� பா��பவரி� பா�ைவ� ேகாண�,

தீ�ச�ய�ைத� ெபா��த�. �க�ய உதாரண� மனித �ல���� ஒ� வைகய�� ஒ� ஆர�ப� பாட,

அரி��வ� ம��ேம. நா� ந� �க�ய ேலக�ய�கேளா� ம��� ந��� வ�ட, அ�ல� அ�தைகய �க�ய�

ப�ரைஜக���� ேசைவ �ரிவேதா� ம��ேம நீ�ச���ற���க, ஆனா� ேமைல நா�கேளா

க�ைரேயாெஜனி� தா�� அத� பரிணாம நீ�ச�ைய ஒ� உ�ச ப�ச வ��வ�ப���ேக (�க�ேர� ெஜ�

எ�ஜி� வைர) வ��தரி�� வ��டன, அ�த� ெதாழி���ப வ��தரி��, ந� �க�த�� காரி உமி��தைத

ேபா�ற ஒ� உமி�� �க��ைவ ந�க��த�ய ப��னேர, இ�� நா�� �ட, “அட ஆமா இ�ல” என அைத

ஆேமாத��பைத� ேபால ��ச�ைற�க� ப��ெதாட��, ஒ� ெதாழி���ப� ெதாடேரா�ட� ந�க��த��

ெகா����க�ேறா�. 

ஆ�ச�யாள�க� த�க� எ�ைலைய, வர�ைப மீற�னா�, இய�ைக�� அ�வ�ேபா�

அவ�க��� �ற� ச�க�த��, ெவ�ைமைய உண���வத�காகவாவ�, ச�க ெவ�பமானிகளாக�ய

இ�தைகய ேக��ய� (Gallium) ேபா�ற ேக��ய ரக மனித�கைள அ��ப� �த�� அவ�கைள ச��

ந�ல மரியாைத உடேனேய �ட எ�சரி�க�ற�. அத��� அவ�க� அைச�� ெகா��காத ந�ைலய�ேலேய

அ��த��த ச�க� �ர�ச�களா� அவ�களி� அக�ைதைய� ேபா��த�ய����� �க�த உைற க�ழி�க�

பட ஒ� காரணமா� வ�ள��க�ற�. உ��� அளவ��� உலக அளவ��� இத�கான ந�

உதாரண�கைள நா�� அ�த�ன� பா���� ெகா�� தா� உ�ேளா�.

ந� சம கால�த�� தமிழக அளவ�� ேகாவனி� பாட� ப�ர�சைனைய� �ற��ப�டலா�

எ�றா�, உலக அளவ�� வ��க� ���� ஜூ�ய� அசா�ேசைவ�

�ற��ப�டலா�.
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 டா�மா�� எத����� ப�ர�சார� பாட��காக� 
ைகதான ம�க� அத�கார�த�� பாடக� ேகாவ� 

இ�ேபா� கைடச� �ய�ச�யாக என�

இ�த இ��� ���ரேயாக� ச�ேதக�ைத��

அ�த வ��க����� ஜூ�ய�

அசா�ேச����தா� ஒ� �ைற அ��ப��

பா��கலாமாஎ�றா� அத��� எ�தைனேயா

நைட�ைற இட�பா�க�. (இ�த ெமாழி

ெபய���� ச��கேல �த�ைம இட��பா�)
அ�ப�ேய ெமாழி ெபய��� வ��டா�� இைத

அவரி� கவன ஈ������ ெகா�� ேபாவ�

எ�ப� எ�ப� அ��த ச��க�? அவர� அத�கார�

��வ இைணய தள�, மி�ன�ச� �கவரிக�,

அெமரி�காவா� �ட�க�� தைட ெச�ய�

ப��வ��ட ந�ைலய��, �க��, �வ��ட�

வாய�லாகவாவ� அவைர� ெதாட�� ெகா�� பா��கலா� எ�றா� �க�� �வ��டரி� அவைர

நம(என)��� �� ப��ெதாட�பவ�க� ம��ேம ச�ேறற� �ைறய 3 மி��ய� ேப�. இ�த 3 மி��ய�

ேப�களி� என� ஒ�ைற� �ரைல எ�ஙன� அவரி� காத�� தனி��� ப�ர�த�ேயாகமாக ஒ��க�

ெச�வ� எ�ப�, அ� தா� இ�ேபா��ள� ெப�� ப�ர�சைன.

ேநர�யாக� ெச�லலா� எ�றா� அத�கான பயண� ெசல���� �ட இட� ெகாடாத என�

மா��ச�ய� ெபா�ளாதார� ஒ� �ற� எ�றா� ம��ற� அ�ப�ேய ேபானா�� �ட அ�வள� எளித��

ச�த��க� ��ய இட�த�� உ�ள ஒ� நபரா அவ� எ�றா� அத��� பல� ப�ர�சைனக�. நா� ஒ��ற�

உலக�ேலேய ெபரிய, உலக�� தைலைம� ேகா��வர�க�, ச�லைர� ப�ற�, அவ�களி� அ�தர�க

வா��ைக� ப�ற�, என�ேக உரி�தான ச�ல அ�தர�க ேஹ�ய�கைள� ெகா����தா�, ம��ற� அவ�

உலக�ேலேய வ�ைமயான அ�த உலக� ேகா��வர�களி� அரசா�க�ைதேய, அ�த அரசா�க�த��

எத���ைபேய� ச�பாத���� ெகா�� ஈ�வடா� �தரக�த���� அரச�ய� த�ச� �����ளா�. 

ஒ� வைகய�� நா� என��� ெபா��தமான ஒ� நபைர� தா� ேத��ெத����ள ேபாத���,

நா� ேத��ெத����ள வ�ஷய�, நா� ேத��ெத����ள அ�த மனித���� (அ�ஸா�ெச���)
ெபா��தமா� ெபா��த�� ேபா�மா, அ�ப�� ெபா��த�� ேபா�மானா� அ� எ�தள���� ெபா��த��

ேபா��? அ�ல� ெபா��த�� ேபாகாெத�றா� அ� எ�தள���? எ�ப� ப�ற�ெய�லா� கணி�பத��

(ஏேத�� ஒ� மானசீக� கணி���காவ�) �த�� அவேரா� என�� ஒ� ெதாட�� ஏ�ப�டாக
ேவ���. ஆனா� அவேரா ெதாட�� ெகா�ள இயலாத ஒ� இட�த��, “எ�டாத உயர�த�� ந�லைவ

ைவ�தவ� யாேரா? ைகேயா� ச��காம� கா�ைற ைவ�தவ� யாேரா?” எ�ற� தமி�� த�ைர இைச�

பாடெலா�ைற� ேபால� �ல�ப ைவ��� ஒ� ெபா�ளாதார உயர�த���, க��க���க ைவ��� ஒ�

அரச�ய� �க���� ஜாைக ெகா���ளா�. 

இ�ேபா� என�க�����, எ���ப����� ஒேர ஒ� எளிய வழிெய�லா� தமி� ���

ந��லக��, இ�த உலக� ��வ�� ஒ� மி��ய� தமி� இைணய வாச�களாவ� ேதறமா�டா�களா

எ�ன எ�ப� தா�? அ�த ஒ� மி��ய� தமி� இைணய வாச�களி� ஒ� ச�ல ல�ச� ேபரி�

ஆதரைவயாவ�, (ஒ� தா�மீக ஆதரைவ) ெபற��யாதா எ�ன? எ�ற அ�ப ஆைச தா� கைடச�ய��

என�க�����, (எ��� உ�ள) ஒ� கைடச� வா���. ஒ� மி��ய� தமி� இைணய வாச�க� எ�ற

ெசா�ெறாடைர� ேக�டாேல, உ�சரி�தாேல, ைட� ெச��� ேபாேத, சமீப�த�� ஈழ� தமிழ�க��காக

இைணய�த�� நட�த�ப�ட, ஐ.நா. சைபய�� நம� �ர� ஒ��பத�கான ஆதர� வா�ெக���� தா�

ந�ைன��� வ�க�ற�, உ�களி� அேனக���� இ�ேநர� வ�த�����. 

ஒ� இன� எ�ற அளவ�� இ�த உலக�த�ேலேய ெவ�க�� தைல �னிய ேவ��ய அள���

இழிந�ைலய�� ேதா����ள ஒ� இன� எ�? என அத�� ஏ�� ஒ� ேபா�� ைவ�தா�, அ�ப� ெவ�க��

தைல �னிய ேவ��ய இன�களி�, (அ�ப�� ப�ட இன�களி� ஒ� ஓ�� ெமா�த (���) ப��ய�

எ��க� ப�டா�,) அ�த� ப��ய�� �த� தைலைம �தான���ேக நா� தா� (எ�த ஒ� ேபா����

இ�லாமேலேய) ஏகமானதாக� ேத��ெத��க�ப�ேவாேமா எ�னேவா?!. “தமிழ� எ�� ெசா�லடா!

தைல ந�மி��� ந��லடா!” எ�ற ந�ைல ேபா�, “ தமிழ� எ�� ெசா�லடா! தைல �னி�� ந��லடா!”
எ�ற ந�ைல�� இற�க�யாய���. இ�தைகய ஒ� இழிந�ைல� ச�ற�� வா��த இன�த�� மீ� மீ���

இ�தைன ெப�� ந�ப��ைகயா? என உ�களி� பல� (வாயா� �ட அ�ல, வ�வா� வா� ெகா��)
நைக�ப� என��� ேக�காம� இ�ைல தா�. 

ஆனா�� அ� மனத�� அ� ஆழ�த�� மீ��� ெவ�க� ெக�ட ஒ� ந�பாைச. ெம�ல, ெம�ல
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இ�த இழிந�ைலய����� ந� (உலக�) தமிழின� மீ��� மீ�ெடழாதா, இ�வ�ழி ந�ைல மாறாதா? எ�ற

ஒ� ந�பாைச தா�. ஒ� வ�ைத அ��வ� �ட �ைள�பத�ேக. க�டாய� இ�ைறய ந� ந�ைல ஒ�

இழிந�ைல தா� எ�பத�� எ�த ஒ� ச�ேதக��, மா��� க���� ெகா�ள� ேதைவய��ைல தா�.

எனி�� இ� மா��, க�டாய� மா��, “மா�ற� எ�பேத உலக ந�யத�” “இ��� கட�� ேபா��.” எ�ற

அமர வா�க�ய�க��க�ண�க இ�வ��� ந�ைல மா��, அ�ப�ெய�லா� மாற ேவ��� எ�பத�கான

ஒ� ���ய�ச� தாேன இ�த� க��ன� ம�த���� த��ட�� �ட? இ�ப� ஒ� �� ைக �ய�ச� எ��த

நாேம �வ�� ந��� வ��டா� ப�� ேவ� யா� தா� இ�பணிைய� ெச�வ�?! எ�ற ஒ� ��ேபா��

ந�ப��ைகய�ேலேய மீ��� இைணய� தமிழ�களி� மீ� ஒ� ெப�� ந�ப��ைக ெகா�� இ�ேபாைதய

என� ஒ� த��ட�ைத�� �� ைவ�க வ����க�ேற�. 

உலக�� வ�ைமயான நா�ைட� ேச��த, ஒ� வ�ைமயான பண�காரைர� ப�ற�, அ���

உலக�� தைலைம� ேகா��வர �தான�த�� இ���� ஒ�வரி� அ�தர�க வா��ைக ப�ற�, அவர�

ந��வன� ப�� மத���கேளா� (ெகா�ச� வ��டா�) ஒ� ச� �� �ட ஆ��பா��� வ��� என� �ற�

த�க அள��ள ஒ� வ�ஷய� ப�ற�, இ�வள� �ணிவாக ெபா� ெவளி��� ெகா�� வ��, அைத��

பக�ர�கமான ஒ� ெபா� ெவளி வ�வாத���� உ�ளா�க�, அத� �ல� ஒ� ெபா� ஆதரைவ� ெப��,

அ�த� ெபா� ஆதரவ�� வ�ைமயான த�ட� �ல� ஈ�வடா� �தரக�த��, வ��க� ��� ஜூ�ய�

அசா�ேசவ�� பா�ைவ கடா�ச� உ�கள� அ�த� க��ன� ம�த���� த��ட�த�� மீ� படைவ�ப�

எ�ற உ�களி� இ�த� ேபராைச� கன� ப��ப�, ந�ைறேவ�வ� எ�ப� அ�வள� எளிதா எ�ன?

உ�களி� இ�த அதீத� ேபராைச�� ேச��� ம�றவ�கைள�� ஒ� ப�கடா ஆ�க�

பா��க�றீ�கேள இ� ந�யாய� தானா? �ைற தானா? இ�ெவ�லா� நைட�ைற� சா�த�ய� ெகா�ட�

தானா? ல�ச� ேவா�� மி�சார�ேதா� வ�ைளயா�வத��� சமமான வ�ைளயா�� அ�லவா இ�? இ�த

வ�ைளயா���� இ�த ல�சண�த�� இ��� உலக� ��வத��� உ�ள ம�ற� தமிழ�களி�

ஆதரைவ�� ேகாரி வ�����க�றீ�கேள உ�க��� �ைள கீைள ஏ�� ெகா�ச� மைர கழ��

வ��டதா எ�ன? ” எ�� �ட இைத� ப��பவ�களி� பல����, 99.99999% ேப��� இ�ேநர� இ�ப��

ப�டெதா� எ�ண� தா� எ��த�����. 

இ�ன�� ச�ல� இைத இ�ப�� பக�ர�கமாக ெபா� ெவளி��� ெகா�� வ�� ெதரி��

ெகா�வத��� பத��, அத��� ப��ேக�ஸு�ேக ேநர�யாக� ெப�ச�ெனலாக அவர� மி�ன�ச�

�கவரி�ேக உ�களி� இ�த 18 ஆ�� கால ச�ேதக�ைத ஒ� மி�ன�ச� வாய�லாகேவ எ�த��

ேக�கலா�, ேக����கலா� அ�லவா? எ�கைள ஏ� �ணி� ெதா�தர� ெச�ய ேவ���? எ�ற ஒ�

��த� எ�ண�� �ட இ�ேநர� எ��த�����. இ�த மி�ன�ச� �ய�ச�கைளெய�லா� (�வ��ட�

�த�, மி�ன�ச� வைர, ஏ� ஒ� ேநர� ெதாைல ேபச� வழி அ���ைற வைர அைன�ைத�ேம, ஒ�

ச�ப�ரதாய ரீத�ய�ேல�� கட�த ......ேதத� �த� ........ ேதத� வைர ஏ�கனேவேய �ய�ச� ெச�� பா���

வ���� தா� கைடச�யாக இ�த� ெபா� ெவளி �ய�ச��� �ய���ேள� எ�ப� உ�களி�

யா���� (என� ெந��கமான ந�ப�க���� �ட �த�� ெதரியா� எ�ப� தா� உ�ைம.)
ெதரி�த���க ந�யாயமி�ைல எ�பதா� தா� ேவ� எ�ன தா� ெச�வ� எ�� �ரியாத ந�ைலய�ேலேய

இைத� ெபா�ெவளி��� ெகா�� வ���ேள�. 

ெபா� ெவளிய�� க�டாய� இத�� ஒ� தீ�� க�ைட��� எ�ற ந�ப��ைக என�� ஒ�

எ�ைலய��லாத அள��� உ��. எ�ன ெபா� ெவளிய�� அ�ப� ஒ� தீ�ைவ, தீ�� �ய�ச�ைய

ேநா�க� �த�� ஒ� கவன ஈ��ைப ஒ��� ப��த�, (ஒ� �ைன� ப��த��) �வ��ப� தா� �த��

ச��� க�ன�. ஒ��, ஒ� �ைற இ� தமி� உலக� ெபா� ெவளிய�� ஒ� கவன ஈ��ைப� ெப��

வ��டெத�றா�, அத��� ப�� �� உலக� ெபா� ெவளிய�� கவன ஈ��ைப�� ேச���� ெப�வ�

எ�பத�� அத��� ப�� ெபரியதாக எ�த ஒ� ச�ரம�� எழ வா�ப��ைல எ�ேற எ��க�ேற�. 

100 ேகா� ம�களி� ஒ� அரச�ய� ப�ரத�ந�த�, ரா�வ அைம�ச� (ஜா�� ெப�னா�ட� �த�

அ��� கலா� வைர) எ�ற �தான�த����தவைரேய ச�ைட ெச�யாத ஒ� நா�,

உ�ளாைடகைளெய�லா� அவ����� ேசாதைன ெச�த ஒ� நா�, ேகவல� இ�த ஒ� மி��ய�

இைணய� தமி� ச�க�த�� ஆ�வ� பரிேசாதைன �ய�ச��கா� பய�� வ�ட� ேபாக�ற� எ�றா�, பய��

தா� தீர ேவ��� எ�ேப�. �ணி�, பய� எ�பைவெய�லா�, எ�ணி�ைக பல�த�னா� ம��ேம

வ�வத�ல, தர�த�னா�� வ�வ�. அ�ப�ய��லாமலா ஜூ�ய� அசா�ேச எ�ற ஒ�ைற மனித���

இ�த பய� ெகா�க�ற�, எ�ெபா�� ெவளிேய வ�வா�, எ�ப� லப�ெகன ெகா�த�� ெகா�� ேபாகலா�

என ஒ� சா��ைல�� க� ெகா��� கா�த���க�ற�? அ��வ� அ�சாைம ேபதைம எ�ப� உலக

வ�லரசாக இ��தா��, அத��� ெபா��த� ��ய ஒ� �ற� தா�.  

ேம�� அ�சாம� இ��பத�� இ� ஒ��� என� ம��� ேக��� தனி�ப�ட அ�தர�க

வ�ஷய� ம��ம�ல, �க வணிக� என�ப�� உலக� ப��� ச�ைதையேய� �ட ஒ� ச�ல நா�க�,

வார�க���, அ�ல� ஒ� ச�ல மாத�க��ேக� �ட ஆ��� பைட�தா�� பைட�க� ��ேமா என

அ�ச� த�க ஒ� வ�ஷய�. அ�ப�� ப�ட ஒ� �க� (�ப�� ச�ைத� �ழ����,) ச��க���� தன�

மணிம�ட�த���ள எ�த ஒ� ர�த�ன�க��� �ட, (ைம�ேரா சாஃ�� எ�ற ர�த�ன� க�����
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ேச��ேத இ� ெபா����) �டேவ ேச��� ச��க�� ெகா�வைத எ�த ஒ� �தலாளி��வ அரசா�க��

அ�மத��கா� எ�ேற க��க�ேற�. சரி ச�ல பல ல�ச� இைணய� தமிழ� ஒ�றா� உ�� த�ர��

வைர அெமரி�க அரசா�க��, ��ளி� ச�வ�க�� அ�வைர� காத�� எ�ன � ைவ��� ெகா�டா

ேவ��ைக பா���� ெகா������? ேக�வ�க� மனத�ேல இ�ேநர� எ��த���கலா�, எ��த���க

ேவ���. (அ�ேபா� தா� நீ�க� சரியான வாசக�க�) ந�ல ேக�வ� தா�, 

எ�தைன தா� க��� க�க� ெகா�� ��ளி� ச�வ�க� அத�க ெநரிச� (�ராப��) உ�ள

தள�கைள� க�காணி�தா��, அைவெய�லாேம இய�த�ர� க�கேள எ�ப� தா� இ�ேபாைத��

நம��� க�ைட���ள ஒேர ஒ� வர�.! அெமரி�க சா��ைல��களி� க�களி� மிளகா�� ெபா��

�வ� வ���, இ�த�யா ெபா�ரானி� ெவ��த அ����கைள� ெபரிய சாதைன எ�றன ந� இ�த�ய

ஊடக�க�. உ�ைமய�� அ�ெவ�லா� ஒ� சாதைனேய அ�ல, எ�றாக� வ���, இ�ேபா� நா�

��� ஒ� த��ட�ைத ம��� இைத� ப��பவ�க� ேக�பா�கேளயானா�! ஏ�ைவ 3 ெவ�ளி�ேகா, 30
ெவ�ளி�ேகா� கா��� ெகா��த �தாைஸ� ேபா�ற� கா��� ெகா���� �ேராக�க� இ��தா�

ஒழிய, என� இ� த��ட� ேதா�வ�யைடய ஒ� வா��ேப, சா�த�யேம இ�ைல எ�� தா� ேதா��க�ற�. 

இ�த �தாைஸ� ப�ற� எ��� ேபா� மைற�த (ஓேஷா எ�றைழ�க�ப�ட) ரஜினீ� தா�

இ�ப� எ��வா�. உ�ைமய�� யாேர�� 3 ெவ�ளி� கா�க��காக, அ��� அவ��� ெந��கமான

சீட�களா� வ�ள�க�யவ�களி� ஒ�வேர அ�ப�� கா��� ெகா��பா�களா? உ�ைமய��, ஏ�ேவ தா�

கா��� ெகா��க�பட ேவ��� எ�� தா� வ���ப�னா� எ�பா�. த�ைன ச��ைவய�� அைற��

ெகா�ல�பட அ�மத��பத� �ல� த��ைடய ேபாதைனக��� ஒ� அமர��வ� அளி�க

வ���ப�னா�” எ�பதாக இ�ப� ஏேதா எ��வா� ரஜினீ�. வா��ைதக�, வா�க�ய� க�டைம�ப��

���யமான  ந�ைன� இ�ைல எ�றா�� அ�த அ��த�, ெதானி� க��ட�த�ட இ�ேவ. 

சா�ர�� வா��ைகய�� இ�த�� க�ட�த���, இேத ேபா�ற ஒ� ��ந�ைல ஏ�ப�க�ற�.

வ�ஷ� ���� மரண த�டைன�� ஆளாவைத� கா����, அவ� த�ப���� ெச�லலாேம என அவர�

ெந��க�ய ந�ப�கேளா, அ�ல� சீட�கேளா, அவைர மிக�� ேநச���� ச�ல� சா�ர�� த�ப����

ெச�வத�கான எ�லா ஏ�பா�கைள��, ெச�� வ���, த�ப���� ெச��மா� ேகா�வா�க�.

அ�ேபா� சா�ர�� ��வா�. “ நீ�க� எ�ைன� த�ப���� ெச�ல ைவ�பத�� �ல� எ��ைடய

ெகா�ைககைள� �ழி ேதா��� �ைத�க எ��க�றீ�களா? அ�ல� எ�ைன� சாக அ�மத��பத��

�ல� என� ேபாதைனக� அழியா� எ��� சா�வதமாக அமர��வ��வ��ட� வா�வைத

வ����க�றீ�களா? என. 

என� இ�த� க��ன� ம�த���� த��ட�� �ட, ேம��ற�ய இ�வரி� உதாரண�ைத�

ேபால� தா�, என� அழிவ�� �ல� தா� இத�ெகா� ம� ெஜ�ம�, ���ய���� அளி�க

���ெம�றா�, அத��� �ட நா� தயாேர. ேதைவ ஏ�ப�டா� என� இ�த� க��ன� ம�த����

த��ட�த��காக எனத���ய�ைர�� அளி�க நா� தயாேர, அத�காக நீ�க�� அேத அள� அ�வள�

அ��பணி��ண��ட� இத�காக ஒ� பணியா�ற வர ேவ��� எ�� �ட நா� வ����த

வரவ��ைல. என� ஒேர ஒ� ேகாரி�ைக எ�லா� இைத எ�ப�யாவ� வ��க� ���� ஜூ�ய�

அசா�ேசவ�� பா�ைவ�ேகா அ�ல� ��த� ப��ைச ேபா�றவ�களி� கவன���ேகா, ெகா��

ெச�ல ேவ���. இ�த �ய�ச�ய��, அசா�ெச��� ஏ� அத�க ���ரிைம ெகா��க வ����க�ேற�

எ�பத��, அத�ேக உரிய காரண �கா�த�ர�க� இ�லாம� இ�ைல. 

�த� க� அவர� வ��தைலைய வ����க�ற அவர� ல�ேசாப ல�ச வ�ச�ற�களி� நா��

ஒ�வ�, இர�டாவ� அவ� அ�ப� எ�ன� ��ற� ெச�� வ��டா�? “ஒ� ேதச�, இ�த உலைகேய

உள� பா��கலா�, இ�த உலக�ைதேய உள� பா��க�ற அ�த ேதச�ைத உள� பா��ப� ம��� அ�ப�

எ�ன ெபரிய� தவறாக� வ�ட ����?” ��றாவ� அவைர� ேபா�றவ�க� ஒ� ச�லராவ� இ�த

உலக�த���� ேதைவ�ப�க�றா�க�. உலக ந�ைமைய ��னி��த�யாவ� அவ�க� கா�பா�ற�பட

ேவ���. இ�த உலக�� ச�த�� சம� ந�ைல� கா�பா�ற� ப�வத�காக��, ஒேர ஒ� ேதச�த�டேம அ�

எ�வள� ெபரிய ��ேபா�� ��ேனா� நாடாகய���தா�� சரி ச�வாத�கார�தனமாக அைன�� வ�த�

ச�த�க��, அத�கார�க�� அத�ேக� ெச�� �வ��� வ�ட� �டா� எ�பத�காக��, இ�த இர��

காரண�க��காகவாவ� அசா�ெச�� கா�பா�ற� பட ேவ���. அேத ேநர� அசா�ேசைவ வ��டா�,

ேவ� யா� இ� ேபா�ற வ�ஷய�களி�, உ�ைம ந�ைலைய ெவளி�ெகாணர ����.? ப�� ேக��ட�

ேநர�யாகேவ ேக�டா��, அவ� இ�த இ� ேபா�ற ஒ� வ�ஷய�த�� எ�ப� ஒ� �� உ�ைம ேப�வா�

எ�� எத��பா��க ����. அ�ப� ஒ� �� உ�ைமைய அவ� ேபச�� தா� ஆக ேவ��� எ�ற

க�டாய� எேத�� உ�ளதா எ�ன? 

ஒ�ேவைள 750 ேகா�ய�� ஒ� வா��ைப� ேபா�ற அ�த இ��� ���ரேயாக� அவ�

வா�வ�� உ�ைமய�ேலேய ந�க��த���தா�......,?! இ�ைல அவ� தா� அைத உ�ைமய�ேலேய

ெவளி�ப��த� வ��வாரா எ�ன? தன��� தாேன யாராவ� ஒ� ஆ�ைப� தாேன ைவ���

ெகா�வா�களா எ�ன?! இேதா நீ�க� உ�ளீ�கேள என உடேன எ�ைனேய� ைககா�ட� �டா�. இ�த

வ�த��� நா� ஒ� வ�த� வ�ல��, இத�காக மரண�ைத�� ச�த��க� �ட நா� தயா�. ஆனா� தன�
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ந��வன�த�� அழிைவ� தாேன ந�க��த�� ெகா�ள ப�� ேக�ஸு�� எ�ன ைப�த�யமா ப���த���க�

ேபாக�ற�?. 

ஒ��ற� இ��� ���ரேயாக� ச��க� ச�ப�த�ப�ட �க�த��கான உ�ைம� பத�ைல

அசா�ேசவ�னா� ம��� தா� ஊ�ஜித� ெச�ய ���� எ�ப� ஒ��றமி��க, ம��ற� இ�

அசா�ேஜ��கான ஒ� உ�ைம வ��தைல� சாவ�யாக�� வ�ள�க ����. அசா�ேஜைவ� தவ����,

ேவ� யா� �ர� ெகா��தா��, எ�ன தா� கர�யா� க�த�னா��, அ� அ�த� க�த� உலக

அர�க��, அெமரி�காவ�� பணபல���� ��, அரச�ய�, ெபா�ளிய�, ரா�வ ெச�வ பல����

�� அவ�களி� அ�த ஒ�ைற� �ர� எ�படாமேல ேபாவத��� தா� வா���க� அத�க�. ஆனா�

அசா�ேஜைவ� ெபா��தவைரேயா, ந�ைலைமேய தைல கீ�. அசா�ேச இ�ேபா� இ�த�

க�ரக�த��ேக� க�ைட�த ஒ� ந�ன த�மைர� ேபா�றவ�. அவ� வாய����� வ�� ெபா���� �ட

உ�ைம எ�ற ஒ� ேதா�ற� ெபா�� க�ைட�க வா����ள�. இ�ன�� ேக�க� ேபானா� இ�த�

க�ரக�த�ேலேய அவ� ெசா�னா� ம��ேம ெபா�ைய� �ட உ�ைம எ�� ந�ப யா�� �� வ�வ�. 

��ேச�ர ��த�த��, ெவ�ற�ய�� ெபா���, எ�ப� க���ண� த�மைர ஒ� ெபா���, ஒேர

ஒ� அ�ப� ெபா���� ��� ெவ�ற�� கணிய�ைன� பற��தாேரா, அேத ேபால இ�த ஆ�ட�த��,

அசா�ேஜைவ�� நா� உலக ந�ைமய�� ெபா����, அவர� ெசா�த ந�ைமய�� ெபா���� ஒேர

ஒ� ெபா���� ���வத� �ல� ஒேர க��� இர�� மா�காைய அ��க ����. ஒ��

அசா�ேசவ�� வ��தைல. ம�ெறா�� க��ன� ம�த��த, 18 ஆ�� கால, என� ச�ேதக� ஒ��

ந�வ��த�யாவ�. அசா�ேசவ�� வ��தைல... சரி! ஏ��� ெகா�ளவாவ� ஒ� காரண �கா�த�ர�

உ�ள�. எ�னேமா “தனிெயா� மனித��� உணவ��ைலேய� இ�த ஜக�த�ைன அழி�ேபா�” எ�ற

பாரத�ய�� வா�ைக� ேபால, உ�களி� தனிெயா� மனிதனி�, ச�ேதக ந�வ��த��காக நா�க�

ல�ச�கண�கானவ�க� ஒ� ரி�� எ��க ���மா? என ஒ� ேக�வ� எழலா� உ�களி� அேனக���?

ஏ� அைனவ���ேம �ட? இத�� என� பத�� ��வைத��, என� இ�த வைல��வ�� ���

சாரா�ஸ�ைத�� ப��� வ���, அத��� ப��, ஒ� ��ெவ��க�� எ�பேத.

 “�ண� நா�� ��ற�� நா�, அவ�ற�� 
  மிைகநா� மி�க� ெகாள�”

எ�ப� நம� வா� �க� ெகா�ட வ��வனி� வா��. ஆக என� வைல��வ�� இ�த

��� சார�ஸ�ைத�� ��வ�� ப��காமேல ��னேம ஒ� �����ய� தீமான�த��� வர

ேவ�டா� எ�பேத உ�களிட� நா� ைவ��� ேகாரி�ைக.

 “எ�ெபா�� யா� யா� வா� ேக�ப���  அ�ெபா�� 
  ெம��ெபா�� கா�பதற��.”

இ��� ந� அேத ��பா�டனா� (வ��வ�) வா�ேக! 

மகா பாரத�ைத� ேபாலேவ, வா��ைகெய�� இ�ைறய ந�ன ��ேச�ர�த��� இ�ைறய ந�ன

த�மரா� அசா�ேச ேபா�றவ�க� அ�ைறய த�மைர� ேபாலேவ தன� உ�ைம ேப�� வ�ரத�த���

ஒ� ப�க� வராமேல, என� தமி� அச��, ஆ�க�ல நக� வ�வ�ைத, ெவளிய��டா� ேபா��.

இ�த�யாவ����� என�� இ�ப�ெயா� (ப�� ேக�� ப�ற��� அவரிட� இ��� ���ரேயாக�

ெச�ய�ப����தா�� ெச�ய�ப����க� ��ேமா? எ�ற என� ஐய� தா�க�ய) மி�ன�ச� வ�த�.

அத� உ�ள� உ�ள� ப�யான ஆ�க�ல வ�வ�ைத வ�ைரவ�� ெவளிய�ட உ�ேள�. என ஒேர ஒ�

தகவ� �ற��� ெவளிய��டா� ேபாதா�? அவர� வ��தைல��? 

இ�ப�ெயா� அற�வ��ைப ெவளிய��� �� அெமரி�க அரசா�க���� �ைற�ப� என� மி�ன�ச�,

வைல�� சாரா�ஸ�ைத அற�வ��� வ��ேட �ட இைத� ெச�யலா�. 10 ல�ச� டா�ெம��

ஏ�ப��த�ய ச�ைறவாச�ைத என� 10 (mb)எ� ப� ெப�மான��ள டா�ெம�� ஏ� வ��வ��கா�? எ��

�ட� ேக�க வரவ��ைல. ஏ� �ய�ச���� பா��க� �டா�? எ�� தா� ேக�க�ேற�. அெமரி�க�

ேத�த��� இ�ன�� சரியாக (நவ�ப� 8 2016) ஒ� �� வ�ட� ம��ேம உ�ள�. க�ளி�டனி�

மைனவ� ஹ�லாரி� க�ளி�ட�� ேபா��ய��, கள�த�� உ�ள ந�ைலய��, என� வைல��� சாரா�ச�

இ�ன�� ��க�ய��வ� ெப�க�ற�. இனி� கைடச�யாக நா� க��ன� �� ஆஃ� ெர�கா����

அ��ப ந�ைன�� ெமாழி ெபய���� ச��க� காரணமாக �ய�ச� �ட�க�� ேபான என� அ�த�

கைடச�� க�த சாரா�ச����� நீ�கேள ெச�� பா���� ெகா�ள��. 
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2).   க��னஸு�� ஒ� கைடச�� க�த�.    

 (அ���ன� ெதாட�� எ� - +918807045889)

                                                                    ப�லட�.

                                               (ெதாட�க�ய நா�) 27.04.2005.                                         

                                                                                                                            ெப�த�

              க��ன� எ��ேடாரிய� �பா��ெம��,                                    
                           ல�ட�.                                                            

      ெப�மத������ ேபர����� உரி��,

வண�க�, ெத�னி�த�யாவ�� தமிழக�த����� ............. மீ��� எ�த�� ெகா�வ�.

மீ��� எ�றா� இ�த மீ��� எ�பத�கான கால இைடெவளி எ�ப� ஏேதா ஓரி� நா�கேளா

வார�கேளா மாத�கேளா �ட அ�ல. 12 வ�ட�க�. 12 வ�ட கால இைடெவளி எ�ப� ெகா�ச� ெபரிய

இைடெவளி தா�. சாதாரண ஒ� தனி மனித வா�வ�� ந��சய� இ� ஒ� நீ�ட கால ெபரிய...

இைடெவளி தா�. இ��� ெதளிவாக, மிக� ���யமாக� �ற��ப�ட ேவ��மானா� 18
வ�ட�க��� ��ைதய, ��ற��� ம�த��க�ப�ட என� பைழய �ெரா�ேபாச� ஒ�� ச�ப�தமான

ஒ� ந�ைன��ட���� �ட ��த� பணியாள�க� யா�� இனிேம� அ�ேக இ��பா�களா?! எ�ப�

�ட ச�ேதகேம!. ஒ�ேவைள க��ன� ந��வன கணிணிகளி� பைழய ேட�டா ேப�� இ��தா�

சா�த�ய���. இ�ைலெயனி� மீ��� �த����� ந�ைன���� தா� ஆர�ப��க ேவ���. 

இ�ப��ப�ட ஒ� �ழ�� 18 வ�ட�க��� ��ேப நீ�க� ைக க�வ� ம��� வ��ட ஒ�

�ெரா�ேபாச� ப�க�, அ��� ெத�ள� ெதளிவாக, ��ற��� த��டவ�டமாக ம���வ��ட ஒ�

�ெரா�ேபாச� ப�க� த�கள� பா�ைவைய�, கவன�ைத மீ��� ெகா�ச� த�����கேள� எ��

வ�����வ� எ�ப� எ�த வ�த�த��� ந�யயாமி�லாத�� நாகரீகம�ற�� �ட� தா�. ஆனா��

எ�ன ெச�ய? மனித�க��� ச�ல ேநர�களி� “நாகரீக� அநாகரீக� பா��தா�, இ� ஒ���

ேவைல�� ஆகா�! எ��ப��கான �ழ�*****” அரித��� அரிதாக வா�வ�� எ�ேபாேத�� ஒ�

�ைறயாவ� ஏ�பட� ��ேம.       

*****”��ந�ைலைய� ��ற� சா��� ஏைழ மனிதைன� க�� ஆ�மா பரிகச���மா�" என ஒ�

இ�த�ய� பழெமாழி ஏ�கனேவேய உ�� தா�, எ�ன ெச�ய இ�த மாத�ரி பைழய பழெமாழிைய

எ�லா� பா���� ெகா����தா�� ேவைல�காகா� ேபா��ளேத. 

அ�ப�ப�ட என� இ�த பல�ன �ழ� ெந��க�ைய� ெபா���� ெகா��, இத�� ேம��

அ�ப� எ�னதா� ெசா�ல வ�க�றா� இ�த மனித� எ�றளவ�லாவ� ஓ� ச�ல ந�மிட� �ளிகைள

அ�ல� ச�ல மணி� �ளிகைள இ�த� க�த�த���� (இ�ைலய��ைல க�த�, க��ைர எ�பத�கான

இல�கண வர��கைள எ�லா� உைட��� ெகா�� ஒ� ��தக அ�த��ைதேய ேகா�� இ�த� க�த

வ�வ� ��தக� க����வ���, அ��� வைர� ந�ைலய���ள இ�த� ��தக� க����வ���)
க�டாய� தவைண �ைறய�லாவ� அ�வ�ேபா� ேநர� ஒ��க� ப���வ����க� எ�ற

ந�ப��ைகேயா� ெதாட�க�ேற�. 
 

கட�த 03.06.1998, 18.08.1998 ம��� 14.05.2003 ஆக�ய ேதத�களி� நீ�க� ம�த��த என�

12.05.1998 ேதத�ய��ட க�த சாரா�ச� �ற��� ��ற��� �த�யெதா� ேகாண�த�� கட�த 12.07.2003
(அ�ல� 21.07.2003,)***** ம��� 04.03.2004 ஆக�ய ேதத�களி� �ைறேய 2 தடைவக� 2
மி�ன�ச�கைள ேந�ச� ப�த�ரி�ைகக�� �ட அ��ப�ய���ேத�. ஆனா� வழ�க�ேபா� இ�

வ�ஷய�த�� எ�ேபா�� க�ைட�க�ெப�� சலனம�ற ெமௗன�ைதேய அ�ேபா�� பத�லாக க�ைட�க�

ெப�ேற� எ�ப�, அ� ேவ� வ�ஷய�. �த�� என� மி�ன�ச�கேள சரியானப� ேந�ச�

ப�த�ரி�ைகைய அைட�தேதா எ�னேவா? அைட�ேதய���தா�� அைத�� ஒ� ெபா��டாக மத����

த�ற�� ப��தா�கேளா (இ�ைல �ெப�� (sperm theft) ெதஃ�� ப�ற�ய என� அ�த�க�த�கைள

எ�லா� �ேப� ெம��க� (spam mails) ப��ய�� ேச��� ட�� ப��னி� த�ளி வ��டா�கேளா)
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எ�னேவா? யா� க�ட�? எைத�� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ள இயலாத ைகய� ந�ைலய���ேளேன.

(இைத எ�லா� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�வத��� ஏேதா ஒ� �ைபேவ� (உள� ெம�ெபா��)
உ�ளதாேம. அ�ப� உள� ெம�ெபா�� ெகா�டா உ�கைள நா� உள� பா��க ����. 

�த�� எ�னிட�, அ�ேபாதெத�லா� (1998-2008 வா�க��) ெசா�த� கணினிேய�

க�ைடயா�. கணினி இய�க� ப�ற�ய அற�வ�பவ�� க�ைடயா�. ெமாழி ெபய��ப����� அைத

மி�ன�ச�� அ���வ� வைர (கவனி�க�� மி�ன�ச�� அ���வத�ேக) இைவ அைன�த����

யாேர�� ஒ� (உரிய த�த� வா��த) 3-வ� நபைரேய எ�ேபா�� சா��த���க ேவ��ய���த�,
இ�ேபா�� இ�ந�ைலய�� மா�ற� ஒ��� ெபரிதாக இ�ைல எ�ற ேபாத��� ைகெய����

ப�ரத�க���� பத�லாக கணினி வழி� த�ட��� ப�ரத�யா� அ��ப இய�க�ற�. எனி�� ெமாழி

ெபய����கான அ�த சா�� ந�ைல ம��� இ�த� ப�றவ�, ெஜ�ம� ���க மாற� ேபாவத��ைல அ�

ஒ�� தா� இ�தைன� கால�� எைன� பாடா� ப��த� ைவ�� அைல�கழி��� ெகா������

ப�ரதான� தைட� க� வ�ஷயமா�� இ��� வ�த�, வ�க�ற�. இேதா இ�ேபா� (�ழ த���த� இ�லாத

அத���த� ந�ைல�டேனேய �ட) எ�ப�ேயா ஒ� வழியாக உ�க� ைகைய ேநா�க� ஒ� வழியாக உ�த��

த�ளி�� ஆய���. 

த�ேபா� வ�ஷய� இ� ேபா�ற ெமாழிெபய��� இட�பா�க� ம��ம�ல. 21.07.2003 ம���

04.03.2004 ேதத�களி� ேந�ச��� அ��ப�ேனேன 2 மி�ன�ச�க�. அத� சாரா�ச�ைதேய ச��

வ�ரிவான ெபா�ளி�, அ��த�த��, மீ��� த�களி� கவன����� ெகா�� வர வ����க�ேற�

பா��க� அ� தா� ��க�யமான ப�ரதானமான வ�ஷய�. த�ேபா� என� Proposal-� பைழய க�ண

க�ரமான வ�வ�ைத (என� ச��றற���ெக��யவைர) நாகரீகமான ஒ� வ�வ�த��, உ�வ�த���,
உ�ளட�க�த��� ��ற��� ேம�ப��த���ளதாகேவ எ��க�ேற�. 

ஆக ேம�ப��த�ப���ள இ��த�ய (ச��கலான ச�கவ�ய�) வ�வ�ைத மீ��� அவச�ய�,
நீ�க�� ஒ� �ைற பா�ைவய�ட ேவண�� எ�ற என� வ���ப� ஒ��ற�த������, இ��த�ய வ�வ�

ச�ேதக���� ஒ� ��க�ய� ��றவ�ய� ந�க�� ஒ� ேவைள ேம�� அைர� ேகாள�த�� இ�ேநர�

ஏ�கனேவேய ந�க��த���தா�� ந�க��த���க� ��ேமா எ�ற ஒ� �த�ய ஐய�பா� காரணமாக

எ��த ஆ�வ� தீ இ�ெனா� �ற�த������, எைன� த�ன�� (த�ன�� எ�றா� கட�த 18
வ�ட�களாகேவ) எைன ந��மத�யாக உ�ண, உற�க� �ட வ�டாம�, என� வா�வ�� சராசரி Survival
ேபாரர�ட�கைள� �ட ந�க��த வ�டாம�, ெதாட���� எைன� பாடா�ப���� ஒ� பா�பர�

ச��தைனயா� ��ெடரி��� ெகா����பதா�ேமேய, உ�கைள ேநா�க� மீண�� மீ��� இ�ப� ஒ�

க�த �னாமியா� எைன� ��� உ�த�� த�ளி� ெகா���ள� எ�றா� ஒ� ேவைள இைத��

ந����கேளா எ�னேவா? ஆனா�, ச��� கல�படமி�லாத அ�மா�� ரக, ISO தர உ�ைமக� தா�

இைவ�� எ�றா� இ��� ச��� மிைகய�ல. 

ஒ� ேவைள என� ச�ேதக�, �க� உ�ைமயாக� உ�த��ப�ேமயானா� அேநகமாக (ச�வ��

��றவ�ய� ந�க��களி�) அ� தா� நம� சமகால உலக�� மிக�ெப�� ��க�யமான ஒ�

ெபா�ளாதார� ��றவ�ய� ந�க�வாக இ��க� �ட வா����ள�. 20-� ��றா�� எத�� ெகா�ட

(ச�வ��) ெபா�ளாதார� ��றவ�ய� ந�க��களிேலேய ஆக�ெப�� (ச�வ��) ெபா�ளாதார� ��றவ�ய�

நடவ��ைகயாகேவா அ�ல� 21-� ��றா�� எத��ெகா�ள� கா���ெகா����க�ற ஒ� ெப��

(ச�வ��) ெபா�ளாதார� ��றவ�ய� நடவ��ைகயாகேவா �ட அைமய அத�� ஒ� வா����ள�

எ�றா� இ��� என� அ�த மிைகய�லாதவ�ற�� ப��ய�� ேச��� ெகா�ள ஒ� வா����ள�.

அ� ம��ம�ல அ�வள� எளித�� இத�� “ஒ� தீ��****** காண ����” என�� ெசா�� வ�ட

��யாத ப��� அ�தள��� இ� ஒ� ச��ைச��ரிய �� ரக� ��றமாக�� இ��க வா����ள�.

******நீத�� �ைற� தனி�� தா� ம��ேம தீ��� வ�ட இயலாதப���� தடய அற�வ�ய�

பரிேசாதைன� �ைறய�� இ�ற�யைமயா� ��த� உதவ�ைய�� ேகா�வதா� அைம���ள�.

இ��� ெசா�ல ேவ��மானா� தடய அற�வ�ய� �ைற�� �ட இத�கானெதா� பத�ைல ஒ� ஆய�த

(�� தயாரி�க�ப�ட-ready made anawer) வ�ைடைய� ேபால ஏ�கனேவேய� க��ப���� தயா�

ந�ைலய�� ைவ�த���க� ��� எ�ற ந�ப��ைக�� என�க��ைல. இ��தா� ச�ேதாஷேம. (அ� அ�ப�

எ�ன வைக வ�ைட, எ�த வ�தமாக, எ�ன அ��பைடய�� (Logic) க��ப���க�ப�ட வ�ைட எ�பைத

அற��� ெகா�ள நா�� �ட ெகா�ச� ��த� ஆவ�டேனேய (ஏ� ஆ�வ வ�ளி�ப�� அத� உ�னத

உ�சாணி ந�ைலய��) கா��� ெகா����க�ேற�. இ�ைல எனி� அ�ேபா�� ச�ேதாஷேம. பரம

ச�ேதாஷ�. இனிேமலாவ� அத�ெகா� வ�ேமாசன� க�ைட�க� ��ம�லவா?) 

அேநகமாக கட�த ��றா��� வ�ளி��களி� (இ�த�� ப�தா��க����) ஒ� ேவைள

அ� ஏ�கனேவேய “ந�க��த���தா�� ந�க��த���கலா�..! ந�கழ�த���க����.! ந�க���

���த���க� ���.!” எ�� �ட ெகா�ச� அ�த�ய��ேட ��ேவ�. அ�ப� ந�க��த���தா� அத��

ஆ�சரிய�பட ஒ��ேமய��ைல. ந�கழாம� இ��த���தா� தா� அ� ஒ� ஆ�சரிய அத�சய�.

��ைக ப�ைன இத�� ேம�� ஊத�� ெப��க வ���பவ��ைல ஐயா! வ�ஷய� இ�
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தான�யா! ஒ� மனிதனி� வ��த��கைள அவ���� ெதரியாமேலேய அவன� ச�மத�����,
ச�ட����� �ற�பாகேவ �ட த��டலா�. த��ட ���� எ�ப� தான�யா! எ�ன இத�கான

ஒ��ைழ�� ந�க���ய ச�ப�த�ப�ட �ைற சா��த ம���வ� �ழா� ஒ�ற�� �ைண, உதவ� க��ட

ேவ���. அ�வள� தா�. 

“சரி மனித வ��த��கைள (அ�ப�ேய) த��ட ���� எ�ேற ைவ��� ெகா�டா�� அத���

க��ன� ��தக ந��வன����� எ�ன�பா ச�ப�த�? �கவரி மாற� வ�� எ�கைள ஏ� இ�ப� ஒ�

நீ�ட க��த����� உ�ளா�க ேவ���? எ�களி� 03.06.1998 ேதத�ய��ட க�த�த�ேலேய We can’t
more positive என� ெதளிவாக� ெதரிவ��த����� 18.08.1998 ம��� 14.05.2003 ேதத�ய��ட க�த�களி�

�ட மீ��� மீ��� அ��த��� எ�கள� த��டவ�டமான ம��� ப�ற���, ந�ைலபா� ப�ற���

ெதளிவாக� ெதரிவ��த����� �ட ஏன�பா, “இ�ப� மீ��� மீ��� எரி�ச���� ேபா�க��.....?!” 18
வ�ட�க� கட���, “�தைல�� ���க�� ெகா�ட� வ�டா” பழெமாழி� கண�காக, ப��வாதமாக ஏ�

எ�கைள இ�ப� ஒ� ெதா�தர����ளா��க�றீ�க�, வ�����க�றீ�க�? எ�ேகேயா ேபச ேவ��ய

ஒ� ச�ெஜ��ைட இ�ப� �கவரி மாற� வ�� எ�கைள ஏ� இ�ப� ஒ� க��த�����

உ�ளா��க�றீ�க�?!”, எ�� உ�களி� (இ�ப��ப�ட) எரி�ச� மன எ�ண ஓ�ட�க� �ட

�ரியாம��ைல.
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உ�ைம தா� ஐயா ஒ��� ெகா�க�ேற�. இ� ேபா�ற வ�ஷய�க���� (அதாவ� மனித

வ��த��க� த��ட�பட ���� எ�பத��� க��ன� ��தக ந��வன�தாராக�ய) உ�க����

இைடேய எ�த வ�தமான ச�ப�த�� ேநர�யாக� க�ைடயா� தா�. அதாவ� த�ேபாைத�� ந�க�

கால�த��…….. !.

ஆனா� எத�� கால�த��.......? �ைற�த ப�ச� �ர எத��கால�த�லாவ� இ�ேபா� நா�

�ற��ப������� இ�வ�ஷய�த���� (அதாவ� மனித வ��த��கைள� த��ட ���� எ�பத���

க��ன� சாதைன ��தக ந��வன�தாராக�ய) உ�க���� இைடேய ஒ� மைற�க� ெதாட�பாவ�, ஒ�

மைற�க ப�தமாவ� ஏ�பட���� ஏ�பட�ேபாவ� உ�த� எ�க�ேற�.

ஆக உ�கேளா� எத�� கால�த�� மைற�கமாகவாவ� ஒ� ப�த�, ெதாட�� ஏ�ப��த��

ெகா�ள கா��� ெகா������ ஒ� ��க�ய� �த�ய வ�ஷய� எ�பதா��, அ� எ�ப� உ�கேளா�

ஒ� மைற�க ப�த�, ெதாட�� ஏ�ப��த�� ெகா�ள கா��� ெகா����க�ற� எ�ப� ப�ற� அற���

ெகா�ள ஒ� ச�ற�தளவாவ� ஆ�வ� கா����க�, ேநர� ஒ�����க�, எ�ற ந�ப��ைகேயா��

க�த�த�� நீ�ட மீத�� ப�த��� நக��� ெச�ல த�களி� அ�மத� இ�ற�ேய ஒ� �� அ�மத�

எ���� ெகா�க�ேற�.

ஐயா, 1978-� உ�க� நா��� தா� உலக�ேலேய �த� �ைறயாக “ேசாதைன� சாைல

வழி� �ழ�ைத” (test tube baby) ச�க��ைச �ைற க��ப���க�ப�ட� எ�ப���, அ� மக�ேப�

ம���வ�த�� ஒ� �த�ய ைம� க�லாக வ�ள�க�ய� எ�ப��� நா� அைனவ�� ஏ�ெகனேவேய

ந�� அற��த ஒ�� தா�. ஆனா� அ� ெப� மல�க��� ம��ேம ெப�மளவ�� பய� அளி��

வ�த�. வ��த� எ�ணி�ைக மிக� �ைறவாக உ�ளவ�க����. வ��த��க� வ�� பாைதய��

அைட�� காரணமாக ெவளி வர ��யாம� உ�ளவ� க����, (அ�ப� உ�ளவ�களி� ச�ல���)
அ�ைவ ச�க��ைசய�னா�� பல� இ�ைல எ�ற ந�ைல உ�ளவ�க���� ஆக இ�ப��ப�ட மல���

த�ைம�ைடய ஆ�க��காக எ�லா� ேச��ேத� க��ப���க�ப�ட ஒ� �த�ய ச�க��ைச �ைற தா�

1992-� க��ப���க�ப�ட ச�க��ைச �ைற. ஐ.ச�.எ�.ஐ. (Intra cyto plasmic sperm injection method)
அ�ல� ���கமாக இ�ச� என அைழ�க�ப�� அ��த�ய ச�க��ைச �ைறைய அேநகமாக �த� �த��

ெப�ஜிய� நா�ைட� ேச��த டா�ட� வா� �ெட��ெடெஜ� எ�பவ� தைலைமய�லான ந��ண� ��
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தா� உல��� அத�கார���வமாக அற��க�ப��த�ய� எ�� �ட� �ற��ப�டலா�.

 
ேசாதைன� �ழா� �ல� �ழ�ைத ப�ற�க ேவ��மானா� ஆணி� வ��த��க�

எ�ணி�ைகய�� ஏராளமாக��, உய�ேரா�ட� மி�கைவயாக�� இ��க ேவ���. ஆனா�, இ�ச�

என�ப�� இ��த�ய ஐ.ச�.எ�.ஐ �ைறய�� மிக� �ைற�த, எ�ணி�ைகய�� (ஒ�ைற இல�க

எணணி�ைகய��) வ��த��க� உைடயவ�க�� �ட த�கள� மைனவ�யைர� க��தரி�க ைவ�க

ஒ� வழி வைக ப�ற���ள�. ஒேர ஒ� ஆ� வ��த�ைவ� ெப�ணி� ச�ைன ��ைட��� ஊச�

ேபா�ற க�வ�ய�� �ல� ெச���க��றன�. க� உ�டான�� அதைன ம�ப��� ெப�ணி�

க��ைப��� ெச��த� �ழ�ைதயாக வளர� ெச�க��றன�. ந�ேமா� ச�ப�த�ப�� ��க�ய

வ�ஷய�க� இைவய�ல. இைவ அ�ச�க��ைச �ைற ப�ற�ய ஒ� ���கமான அற��கேம.

அ�ச�க��ைச �ைறய�� உ�ள ந� வ�ஷய�ேதா� ச�ப�த�பட���ய ஒ� ��க�ய வ�ஷய�

எ�னெவ�றா� ேம��ற��ப��ட மாத�ரியான வைக மல��� த�ைம ெகா�ட ஆ�க��� ச�க��ைச

அளி�ைகய��, இ�த இ�ச� �ைறய�� அவ�களி� வ�ைதகளி���ேத ேநர�யாக ஊச� �ல�

வ��த��கைள ெவளிேய எ��� ப�� அவ�ைற ெசய�ைக �ைற க� உ�ப�த���� பய�ப��த��

ெகா�க��றன� எ�ப� தா�. (பா��க ��ேயா ஒளிநக�) 

இ� கா�� இ�த, இ�ச� என�ப�� ஐ.ச�.எ�.ஐ ப�ற� நா� �ற�யெத�லா� இ��

எ�க�ரி� இ��� வ�� ச�ல �தல அற�வ�ய� ப�த�ரி�ைககளி���� ப���� த�ர��ய வ�பரேம.

அத�� எ��ேம ஒ� வரி �ட ேநர�யாக வ��த�� த���� எ�ப� ப�ற� �ற��ப�ட�படவ��ைல எ�ற

ேபாத��� அ�த� க��ைரகளி� சாரா�ச�க� த�கைள�மற�யாம� மைற�கமாக ெவளி�ப��த�ய�

அைத� தா�. இைத அ�க��ைரகைள ேநர�யாக� ப��க ேந�� எவ� ஒ�வ�� ப�ர�த�ய�சமாக

உணரலா�. (பா��க இ� க������� வ� ேச��பைத� ேபா�ற இைணய இைண�� ��ேயா

ஒ�ைற) 

காரண� ஒ� ஆணி� வ�ைதகளி���ேத ேநர�யாகேவ ஊச� �லேம வ��த��கைள

ெவளிேய எ��க ���� எ�றா� அ� எைத� �ற��க�ற�? ஒ� வ��த� ேசகரி�� �ய�ச���

இய�ைகயாக� ேதைவ�ப�� (கலவ� வழியாகேவா ெசய�ைகயான ைம�ன� வாய�லாகேவா

ேதைவ�ப��) எ�தெவா� �க�த ந�க��� ேதைவய��ைல எ�பைத� தாேன?

ஆக �க�த ந�க�ேவ ேதைவய��ைல எ�� ப�ச�த�� உண�வ�ற மய�க ந�ைலய���

�ட உற��� �ழ� ஊச� �லேம �ட எ���� ெகா�ளலா� எ��� தாேன அ��த� ஆக�ற�?
உண�வ�ற மய�க ந�ைலய�� உற��� �ழ� ஊச� �ல�� �ட எ��கலா� எ�ப� மைற�கமாக எைத�

�ற��க�ற�? எ� ெச�த�ைய �சகமாக உண���க�ற�? ஒ� ேவைள இ�ச�க��ைச �ைற ��ப�ரேயாக�

ெச�ய�ப�டா� உலக�� எ�த ஒ� ஆணிட� இ���� அவ���� ெதரியாமேல (அவன� மய�க

ந�ைலய�ேலேய �ட) வ��த��கைள த��� எ��க ���� எ��� தாேன ஆக�ற�. 

உைடைம வ��க�களி� அ�ப� ஒ� வ��த� த���� நைடெப�� அ� ஒ� வாடைக�

தா� எவ� �லமாகவாவ� ஒ� �ழ�ைதயாக�� உ��ெப�ேமயானா� அத� ச�கவ�ய�, ச�டவ�ய�

வ�ைள�க� எ�த�ைமயதா� இ����? இ�ேவ இ�ேபா� என� ப�ரதான� ேக�வ�. ம��ம�ல,
ெசா��டைம வ��க�க��� ம��� தா� இத� ��ப�ரேயாக� ஆப�� வ�ைளவ��க� ��ய�

எ�பத�ல. இைத� ��ப�ரேயாக� ெச�யாமேல இ�ச�க��ைச �ைற ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப���ள�

எ�ற ேபா�ைவைய மா��� ெகா�� பண பல�, அத�கார பல� ெகா�டவ�க� ச�தாய�த��

த�க����� கீ��ள ஏைழ, எளிய ெப�கைள பா�ய� வ� ெகா�ைமக����, �ர�ட����

ஆளா�க�� ஆன வா���கைள இ�ன�� இ� அத�கரி�க� ெச�க�றேத? உைடைம வ��க�களி�

உைடைம�� ஆப�ேத�ப���க�ற அேத ேவைளய��, ம��ற� ஒ��க� (க�ெபா��க� ம��ேம

த�களி� ஒேர உைடைமயாக� ெகா���ள) ேவ� உைடைமக� ெபரிதாக ஏ�மி�லாதவ�களி�

க�ெபா��க�த���� இ� ஒ� ஆப�ேத�ப��த� கா��� ெகா���ளேத? 

இ��ற�� ��ைம��ள க�த� ேபால இ� இ� வ��க�தா�க���ேம (ச�தாய�த�� மிக

உய��த உைடைம வ��க�க���� சரி, ந��தர, அ��த�� வ��க�களாக��� சரி ஆக அைன��

வ��க�க����) ேச��ேத ஆப�ேத�ப��த� கா��� ெகா���ள� எ�றா� அ� எ�ப� மிைகயாக

����?! வழ�கமான மரப�� ேசாதைன �ைறக�� இ� வ�ஷய�த�� பய�பட ��யா� த��ட�ப�ட

வ��த��க���� ப�ற�த� எ�பதாேலேய ந�ன மரப�� ேசாதைன �ைறக�� (�.எ�.ஏ.ெட��)
அத� உ�ைம� தக�பனாைர (மர� வழி� த�ைதைய) அைடயாள� கா�டாம� ேபா� வ�டா�. ஒ�

�ழ�ைத யா���� ப�ற�த�? எ�ப� ப�ற�ய�ல இ�� ப�ர�ச�ைன. எ��ைறய�� க��தரி��

ப�ற�த�? (mode of fertilization happened by which method?) எ�ப� ப�ற�ேய இ�� ப�ர�ச�ைன.

இய�ைகயான கலவ� வழி� க��தரி�ப�லா? அ�ல� ெசய�ைகயான ஆ��� �ட�

ேசாதைன��ழா� (ெட�� ��� ெம�தடா?-test tube method-) க��தரி�� �ைறய�லா? எ��ைறய��

க��தரி�� ந�க��த�? இ�ேக�வ��� பத�� ெதரியா� இ� ேபா�ற ப�ர�ச�னக��� வழ��

ம�ற�களா�� ஒ� தீ�� காண இயலா�. இ�ேக�வ���� பத�� ெசா�ல�த�க ஒ� �த�ய தடய
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அற�வ�ய� பரிேசாதைனேய இத��� சரியான ஒ� தீ���� �ற ����. அேநகமாக மனித �ல�த��ேக

இ�ப��ப�ட ஒ� தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறய�� ேதைவேய �ட த�ேபா� தா� எ��த���க�

��ேமா எ�னேவா?!.

ஆனா� இத�� �த�� இ�ந�க�� இ�த உலக�� எ�ேக�� ஒ� இட�த�� ஏேத��

ஒ� நப��காவ� ந�க��த�ப����க ேவ���. அ�த எேத�� ஒ� நப�� அ�ப ெசா�ப ஆளா�

இ��� வ�ட��டா�, ��யா�. ஒ� ச�த� வா��த ெச�வா�கான நபரா�� இ��த�ட ேவ���

���கமான ேவ� ேநர� வா��ைதகளிேலேய �ற ேவ��மானா� ஒ�(ெப��)உலக�

ேகா��வர���, அ�ல� உலக�ேகா��வர�களி� எவ��காவ� ஒ��த��காவ� அ�ல� உலக�

�க� மி�க ச�த� வா��த ஒேர ஒ� வ�.வ�.ஐ.ப�-�காவ� ந�க��த�ப����க ேவ���. (ப��ேன

சாதாரண ��ப� ��ப�க��� ந�க��த�ப�� எ�ன ஆக� ேபாக�ற�?) அ�ப� ந�க��தா� ஒழிய

இ�ச� என�ப�� இ�த ஐ.ச�.எ�.ஐ ��ப�ரேயாக���கான, தீ�� ப�ற��� அற�வ�ய� உலக�

ச��த��கா�.

சரி �த�� அ�ப�ெயா� ந�க�� இ�ேநர�த���� ஏ�கனேவேய எ�காவ�

நைடெப�ற���க வா����ளதா?, அ�தைகய க�யாண �ண�க� ெகா�ட ��தர ��ஷ�க� இ�த�

க�ரக�த�� எ�காவ� ெத�ப�க��றனரா என� ேத�� பா��தா� ஐயா, (ஒ� ேவ�� க�ரக வாச�ய��

சாதாரண� ேதட� �ல�த��� �ட எளித�� ெத�பட� ��ய இர�� நப�க� தா� என� க�க����

��த���� �ட� பளி�ெசன ெத�ப�க�றா�க�.) அ� அெமரி�காவ�� இர�� ப��க� தா�. ஆ� அ�

��னா� அெமா�க ஐனாத�பத� ப�� க�ளி�ட��, ைம�ேரா சா�� ந��வன�த�� ப�� ேக�ஸூ�

தா�.***1 

***1 இைற�ச� வாைடயா� ஈ��க�ப�ட த���� ேமா�ப நா� ேபா�தா� உ�ள� எ� ந�ைல.
எ�ேபா� வ�ர�ட�ப�ேவாேமா எ�� ெதரியாத த���� ேமா�ப நா� கண�காக�தா�, வ�ஷய சார�ைத�

ப�ப�� ப��ப�� ெகா���தா� ெவளிய�ட ேவ����ள�. அ��தவ� அ�தர�க� எ�ப� (அத���

உலக�� ச�த� வா��த வ� ஐ ப� ப�ர�க�கேளா� ச�ப�த�ப�ட அ�தர�க� எ�ப�) ஒ� த�ற�தெவளி

��றமா எ�ன? ேம ஐ க� இ�? எ�ற ஒ�ைற வா�க�ய அ�மத� �டய��ற� �ைழய? இ� ஒ�

அநாகரிகமான க�ட�, இட� ெசய�தா�. �ரிக�ற�. ஆனா�� என�� ேவ� வழிய��ைல. மீ��� இ��

வ����த�� ெகா�ள வ����க�ேற� நாகரிக�, அநாகரிக� பா��க இயலாத �ழ� ந��ப�த�க�

மனித�க��� வா�வ�� எ�ேபாேத�� ஒ� �ைறயாவ� ேந�வ� உ��. இ�ேபா� என��

ஏ�ப���ள அ�ப��ப�ட என� இ�த �ழ� ந��ப�த�ைத�� ச��� ெபா���� ெகா��

ேம�ெகா��� எ�ைன� ெதாடர அ�மத����க� எ�ற ந�ப��ைக�ட� ேம�� ெதாட�க�ேற�.
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க�ளி

�ட�

ஐயா,
�த

லாம

வ�

(க�

ளி�ட�) பக�ர�கமாகேவ ேமானிகா�டனான ெச�� �கா� வழ�க�� உலகமற�ய� ெச�த�

ஊடக�களி� ஒ� பரபர��� ெச�த�யானா� எ�றா� இர�டாமவ� (ேக��) ப�ற� அ�ப� ஏ��

(பா�ய��கா� என) வழ��க� ஏ�� வராவ��டா�� அவ� மீ�� ெப�� வழ��க� ெதா��க�ப�ட�

எ�பைத�� கைடச�ய�� அ� ��வானமா� எ�னான�? எ�பைத�� இ�த உலக� ஏ�கனேவ

ந�கற���, இர�� வழ��க�ேம உலைக� கல�க�, உ��க�ய வழ��க� தா�. ெகா�ச� ேயாச����

பா��க�. (�த�� க�ளி�ட� வ�ஷய�ைத எ���� ெகா�ேவா�.) க�ளி�ட� ேமானிகா ச��ைச

வழ�க��, ேமானிகா க�ளி�டனி� வ��த�� கைற ப��த தடய�ைத ெவ�மேன ஆைடகளி� (ம��ேம)
�ம�பவரா� இ�லாம� வய��ற�� ஒ� �ழ�ைதயாகேவ ஒ� க�வாகேவ �ம�த���கலாேம?! அ�ப��

�ம�த���பாேரயானா�, அ� இ�ன�� பல வ�த�களி�. (இேம�, �ழ�ைதைய� பராமரி�க

ஜீவனா�ச� எ�ற வைகய��) அவ���� சாதகமான அ��லமான ஒ� வ�ஷயமா�� தாேன

இ��த���க ����?! 

ஆனா� அவ� அ�ப�ெய�லா� க�ளி�டனி� வ��த��கைள ஒ� க�வாகெவ�லா�

வய��ற�� �ம�த���கவ��ைலேய ஏ�...? இ� எ�ேகா ஒ� ச�ற�� ெந�டைல ஏ�ப��தவ��ைல...?

க�ளி�டனி� வ��த��கைள ஒ� �ழ�ைதயாக �ம�க அவேர (ேமானிகாேவ)
வ���ப�ய���தா�� �ட அ�ப� �ம�க இயலாதப��� அவைர� த��� ந���ப�த�ப��த�ய காரண�

எ�ேவா ஒ�� இ��த���க� ��� எ�ேற ந�ைன�க� ���வதாய��ைல இ�?
  

அ� இ�வரி� யாேர�� ஒ�வராவ� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச�� ெகா�டவரா�
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இ��த���க ேவ��� அ�ல� யாேர�� ஒ�வ� ச�ற�தளவாவ� மல��� த�ைம ெகா�ட ஒ�

நபரா� இ��த���க ேவ��� எ�பைத� தாேன இ� ���வதா� உ�ள�? பா�ைவயாள� ேகலரிய��

உ�ள நம�� இ��, இ�வள� நீ�ட கால�த���� ப��, அ�த வழ�க�� அமளி �மளி எ�லா� அட�க�

ஒ��க�ய ந�ைலய�� இ�� இ� நம�� எளிதாக� �ல�ப�வ� ேபா� அ��, ச�பவ� நட�த அ�ைறய

(1993-2000) நா�களி� (அ�ைறய� பா�ைவயாள�க��� ம��ம�ல) �த�� இ��ைய�

��ப�ரேயாக� ெச�ய �ய�ச��தவ�க��ேக �ட இ� அ�வள� எளிதா� �க��க� த�கதா�

இ��த���கா�.

 
எ�ன ெசா�ல வ�க�றீ�க�? ச��, வ�ள�கமாக வ�பரமாக �ரி�� ப� ���க�

எ�க�றீ�களா? ஐயா க�ளி�ட� ேமானிகா வழ�ைக ெச�� க�ைர� எ�ற ஒ�ைற� பரிமாண� ெகா�ட

ஒ� வழ�காக ம��ேம� பா��காம� இ�ச�ைய� ��ப�ரேயாக� ெச�ய �ய�ச��க�ப�ட ஒ�

ப�ர�த�ேயாக வழ�காக�� பா��தா� இ�ெபா�� நம� கா�ச�ய�� பரிமாணேம ேவ� ஒ�

தள�த��� �ட� ேச��ேத அைம�� எ�க�ேற�. க�ளி�டனிட� இ�ச�ைய� ��ப�ரேயாக�

ெச�வத�கான காரண �கா�த�ர� �த�� எ�ன எ�� ேக���களானா� (அ�ல� அ�ப� எ�ன

ெபரிதா� ஒ� காரண �கா�த�ர� இ��த���க� ேபாக�ற� எ�� ந�ைன���களானா�) ெவரி ச����,

அவ� வக���� அ�த� பதவ� மக��வ� ஒ�ேற �ட� ேபா�� எ�க�ேற�. அத�காக உடேன ஏேத��

ஒ� அரச�ய� ஆதாய� க�த��தா� இ� ந�க��த�ப����க ேவ��� எ�ற அவசர ������ வ��

வ�ட� ேதைவய��ைல. இ� �தலாளி��வ�த�� ெசா�த உ��ர�பா� ச�ப�த�ப�ட� ப�ர�சைன

எ�க�ேற�. �தலாளி��வ�த�� அ�த ெசா�த உ��ர�பா��� ப�ர�சைன�� க�ளி�ட�

ேபா�றவ�களி� ெசா�த� தனி அ�தர�க வா��ைக�� �ட ஒ� ப� ஆடாக� ப�ேபாட�ப�டேதா

எ�னேவா? எ�ப� தா� நா� உ�க� �� ைவ��� ஒ� அ�ய�பா�. 

�தலா� பனி�ேபா� 1992-களி� ர�ய� ச�தற�ட� ��வைட�� வ��ட ந�ைலய��, ம�த�ய�

க�ழ�க�� சதா� உேச� ேபா�ற �ர�� ஆ�ச�யாள�கைள�� அ�ேபாைத�� ஒ� த��, த�� ைவ��

வ��ட ந�ைலய��, வள�� நா�களி� தன�� ஒ�� வ�வா� என� த���த�� ேதா�ற� அளி�காத ராஜீ�

கா�த� ேபா�ற இ�த�ய� தைலவ�க�� அரச�ய� அர�க�த����ேத அக�ற�ப��வ��ட ஒ� ந�ைலய��,

ரஷ�ய� க��னிச எத���� எ�ற ஒ�ைற அெஜ�டாைவ ைவ��� ெகா�ேட இ��� எ�வள� நா�

தா� அரச�ய� ந�க��த ����? �த�யதாக ஏ�� வ�ஷய� ேதைவ�ப�க��றத��ைலயா? அ�த அ�

ேபா�ற ஒ� ந�ைலய����� இைத� பா�ைவய���க� எ�க�ேற�. (ஏேத�� ஒ� அரச�ய� ஆதாய�

அ� உ��ரி���� க�ைட�தா� எ�ன? ெவளிய����� க�ைட�தா� எ�ன?  

“கல�க�ய� ��ைட வழ�க�ய மீைன�” ேபால அரச�ய� சாண�க�ய�தன� ந�ைற�தவ�க�

ந�ைன�தா�, இ�த இ� ேபா�ற உ��� ப�ர�ச�ைனகைள ைவ�� ம��ம�ல, எ�த எ� ேபா�ற

ப�ர�ச�ைனகைள ைவ��� தா� இவ�க� அரச�ய� ெச�யாம� இ��பா�க�? எ�மள��� அரச�ய�

வாத�க� ேம� ெபா� ம�க��ேக சமய�களி� ஒ� ச���, ெவ���, வ�ர�த� �ட� ேதா�ற�

வ��வத��ைலயா எ�ன? ர�யாைவேய இ��� எ�வள� நா�க���� தா� ைவ��� ெகா��

ஓ�ட ����? ஆக ெவளிய�� அ� ேபா�ற ப�ர�ைனக� க�ைட�காத ேநர�களி�, “ஒ� இைடேவைள

ேபால” உ��� ப�ர�சைனக� ப�க�� அ�வ�ேபா� தம� பா�ைவைய த����வத��ைலயா எ�ன

(நம� அரச�ய� வாத�க�)? 

ெத�காச�ய� ப�ரா�த�ய�த��, இ�த�யா பாக��தா� ஆ�ச�� தைலவ�க� த�க����

அற��ைக� ேபா�, ஆ�த� ேபா� நட�த�, அ� ேபாரா��� வ��ட ந�ைலய�� அ�வ�ேபா� ெகா�ச�

உ��� ப�ர�சைனகைள�� கவனி�பத��ைலயா? அ� ேபால. ேம�� இ�� ���ரேயாக� ச��க�

ேபா�ற ஒ� ச��கலான �ய�ச�ய�ெல�லா� ஒ� ச�வ ேதச அரச�ய� �காம� அ� எ�ப� அ�வள�

எளித�� ஒ� அற�வ�ய� தீ�ைவ�� எ�� வ�ட ����? இ�� ���ரேயாக �ய�ச��� �ட அரச�ய�

ஆதாய� அைடய� த�க ஒ� வ�சயமா� �ட ஒ� உ�மா�ற� ெபறாதா எ�ன? ஆக இத�� ஏ�� அரச�ய�

���ச�க�, ஆதாய� உ�ளதா எ�ன? எ�பத��� எ�லா� ஆழமாக� ெச�வத�� �� (ேம�� அ�

உ�க� ேகாள�த�� அரச�ய�. அ� �ற��� நீ�க� தா� ஆழமாக� ேபச ேவ��� இரவ� ெமாழி

ெபய��ப�� உ�க�� அரச�ய� ந�லவர� ெதரி�� ெகா��� எ� ேபா�றவ�க� அ�ல.) �த��

க�ளி�டனி� வ�ஷய�ைத இய�றவைர ந�� அலச� ஆரா��� பா��ேபா�.   

க�ளி�டனிட� இ��� ��ப�ரேயாக� த��ட�ைத அம�ப��த எ�ணியவ�க� எ��த

எ��ப��, �த�� ஆர�ப�த�ேலேய, ஏேதா ����� �ைன இ��� வ��ட�த�� பா��த கைதயாக�

����� தனமாகெவ�லா� இைத� ��ப�ரேயாக� ெச�ய �ய�ச��த���க ��யா�. அவ�களி�

உ�ைமயான ேநா�க� �த�� (த��ட�-அ) க�ளி�டைன த��மண ப�த���� ெவளிய�� ஒ� க��ப

க��தா ஆ��வதா� தா� இ��த���க ����. அத� �ல� க�ளி�டைன ஒ� அவமான� ேச�ற��

�ர��� �ளி�பா��� ப��, அைத ெவளி�ப��த� வ��ேவா� என மிர��வ�. ெவளி�ப��தாம� இ��க

ேவ��� எ�றா� த�கள� ந�ப�தைன ஓ����� க���பட ேவ��� என மிர��வ�. அ�மிர�ட��

�ல� ஏேத�� ஒ� (அரச�ய�, ெபா�ளாதார) ஆதாய�ைத அைட�� ெகா�வ�, இ� தா� அ�

��ப�ரேயாக� தர�ப�னரி� ���ரேயாக���கான உ�ைமயான அ� ஆழ ேநா�கமா�, காரணமா�

�ட இ��த���க ����. 
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ப�லா ேஜா��

இத��� ேதாதான �த� ேதைவெய�லா�, �த�� க�ளி�ட�� அ�ப� அத�ேக�ற�

ேபா�ற ஒ� சபல� ேகஸா� இ��� வ��டா� சரி! ேபா��. ம�றைத இ�� பா���� ெகா���!

ஏ�கனேவேய அவ�� (க�ளி�ட��) அ�ப�� தா�, அத�ேக�றவரா�, ேதாதானவரா�தா�

இ����ள�. ேமானிகாவ��� ��னேர 1.ெஜனிஃப� ஃ�ேளாவ��, 2.ேக��� வ���, 3.ப�லா

ேஜா�� என� பலரிட� ���� வ�ைளயா�யவ� தா�. அைத (க�ளி�டனி� இ�த� கட�த கால�

க���� ப�க�கைள) அவ�க�� ��ேப ந�� ெதரி�� ெகா�ேட �ட இ�தைகய ஒ� த��ட��ட�

அ�க�ய���கலா�, (எ�ப�, அ� �ட ேவ� வ�ஷய�.)

 

ெஜனிஃப� ஃ�ேளாவ��    ேக��� வ���,         

ஆனா� அ�ேபாைதய அவரி� கட�த கால ம�மத வ�ைளயா�ைட இ�ேபா�� (அதாவ�

ேமானி�கா�ட� அவ� ச��ைசய�� அ�ப��� ெகா����த அ�த ச�� வயதான, ம�த�ம வய�� கால�

க�ட�களி��) அ�த 49 வயத�னி��, அெமரி�க அத�ப� பதவ���� ேத��ெத��க� ப�ட ப��ன��

1993-களி�� �ட� ெதாடர ேவ��� எ�ப� ஒ��� க�டாயமி�ைலேய. வய� ஆக ஆக இளைமய��

ஆ�யைத� ேபாலேவ ��ைமய�� �ைழ வாய���� அேத ஆ�ட�ைத, இளைம� த�மி�ட� ேபா�� வ�ட

���மா எ�ன? ேம�� (இ�ன�� ஆ�ட� ேபா�மள��� உட� தைச� த�மி� இ��தா�� �ட) வய�,
வக���� பதவ�ய�� க�ணிய� க�த�� �ட அட�க� வாச��கலாம�லவா? ஆதலா� தா�, அத��� தா�

இ�த� த��ட� (ஆ) (plan-B) அதாவ� இ�ச�� ��ப�ரேயாக�.
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ஆக இ�த� த��ட� (அ), அதாவ� சபல� ��த�� ெகா�ட க�ளி�டைன� த��மண ப�த�த���

ெவளிய�� ஒ� �ழ�ைத� ேப���� ஆளா��வ�, அத�� அவர� சபல ��த�ையேய ����

இைரயாக� பய�ப���வ�. அ� ப��காத ப�ச�த��, தா� இ��கேவ இ��க�ற� த��ட� (ஆ)
இ������ரேயாக�. 

இ�த இர�� த��ட�த���ேம� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச�� ெகா�ளாத, த��மண

ப�த�த�� இ�ன�� வ���� வ�டாத (அ�ல� த��ட�ைத அமலா��� அமலா�க ேநர�த�� த��மண

ப�த�த�� இ�லாத) ஒ� இள� ெப�ைண� ேத�� ப���� அமலா��வ� அ��த�. இத��

ெபா��தமானவராக� தா� ேமானிகா�� இ����ளதா�, ஒ� வைகய�� அ��� சரியான ேத��

தா�. ஆனா�� த��ட� (அ) (plan-A) த��மண உற��� ெவளிேய ஒ� க��ப க��தா ஆ��வ�. ம���

த��ட�-ஆ (plan-B). அதாவ� இ��� ��ப�ரேயாக�. இ�த இர��ேம ப��ததாக� ெதரியவ��ைலேய

ஏ�? ஒ�வா�றாக� பா��ேபா�. 
 
��ேப �ற�ய� ேபால த��ட� (அ) அதாவ� த��மண உற��� ெவளிேய ஒ� க��ப க��தா

ஆ��வ� ப��காதத�� இ�வரி� ஒ�வ� அதாவ� க�ளி�ட� ஏ�கனேவேய� க��தைட

அ.ச�.ெச�தவரா� அ�ல� மல���த�ைம உ�ளவரா� �ட இ��த���கலா�. த��ட� அ ப��காததா�

இய�பாகேவ த��ட� ஆ ேநா�க�� த���ப�னா�� அ��� அ�வள� எளிதா� இ��த���கவ��ைல.

ேமானிகா வாய�லாக இ�ச�-��ப�ரேயாக�ைத க�ளி�டனிட� ப�ரேயாக��க ேவ��மானா� அத��

�த�� க�ளி�ட� ஏ�கனேவேய க��தைட அ.ச� ெச�� ெகா�ட ஒ� நப� தானா இ�ைலயா

எ�பைத�� அ�ல� க.அ.ச�. ெச�� ெகா�ளாத நபரா� இ��தா�� மல��� தன� ஏ�� உ�ளவரா

எ�பைத�� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ேட ஆக ேவ��ய ஒ� க�டாய� உ�ள�. ஆக ேமானிகாவ��

ெவ�ைள மாளிைக� ப�ரேவச� எ�பேத �ட அ�ப�� ெதரி�� ெகா�வத�காக, உ�ைம ந�ைலைய

அற�ய, அற��� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�வத�காக ந�க��த�ப�ட ஒ� மைற�க �ராமாவாக� �ட இ��க

வா����ள�. அ�ப��ப�ட வரலா��� ச�ற�� வா��த ஒ� �ராமாைவ, 

“உ�க�ட� ஒ� கலவ� ந�க��த�, அ�கலவ�ய�� வழி� ெபற�ப�ட உ�கள�

வ��த��களி� வாய�லா� ஒ� இய�ைகயான கலவ� வழி க��தரி�ைப��, அத� வாய�லா� ஒ�

�ழ�ைதைய�� ெப��� ெகா�ள வ�ைழக�ேற� அத�காக எ�ேனா� ச�ல �ைற அ�ல� எ�வள�

�ைற உ�களா� ���ேமா அ�வள� �ைற எ�ேனா� கலவ� �ரி��க� எ�� �ப�டமான

அ�ப�டமான ஒ� டயலா��டனா ஒ� ெப� ஆர�ப��க ����?! அ��� எ�ேப�ப�ட ஒ� நபரிட�?
எ�ேப�ப�ட ஒ� வ�ஷய�த���? அத�� இைத வ�ட நீ�க� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச��

ெகா�டவரா? இ�ைலயா? எ�ேற, ெவளி�பைடயாகேவ ேக��வ�டலா� ெவளி�பைடயான, நா��கான

இ� ேக�வ�களி� வழியாகேவ ேக�க இயலா� எ�� ப�ச�த�� இ� வ�ஷய�த�� ேவ� எ�ப��தா�

வழி ஏ�ப��த��ெகா�வ� ?

ஐயா ஆ�, ெப� உற�, �ண��ச� எ�ப� ேவ�, �ழ�ைத� ேப� எ�ப� ேவ�. ஆ�, ெப�

உற�, �ண��ச� எ�ப� தனி�ப�ட அ�த இ� நப�களி� அ�தர�க நடவ��ைக. அைத

ச�ட�����ப�ேடா ச�ட�����படாமேலா (ச�ட���� �ற�பாகேவ) �ட ஒ�வ� அைத அ�தர�கமாக,

ரகச�யமாகேவ �ட (எத�� தர�ப��� ஒ� ஒ��ைழ�� இ���� ப�ச�த��) ைவ��� ெகா�ள ����.

ஆனா� �ழ�ைத�ேப� ...? �ழ�ைத�ேப� என வ�� ேபா� அ� இனிேம�� அ�தர�க�த�� ைவ���

ெகா�ள ��யாத ஒ� ச�கவ�ய� நடவ��ைகயாக உ�மா�ற� ெப�� வ��க�ற�. 

�ண��ச� ச�ட��வமானதா இ�ைலயா எ�ப� ம��� அ�ல ேக�வ�. பர�பர� ச�மத��ட�,

காத�ட� நட�ததா இ�ைலயா? (காத�ட�, நட�ததா? அ�ல� ஒ� க�டாய��ட�, வ����த�ட�,

ஒ� வ��ண��ச�ைய� ேபா� நட�ததா?) எ�ற எ�க�ச�� �க�ெப�ற, “���ப�, தனி�ெசா��, அர�

இவ�ற�� ேதா�ற�” (பா��க ப�-176) ��� �க� மி�க ேக�வ� ஒ�ைற ேபாலேவ ��க�ய��வ�

ெப�றதா� ஆக� வ��க�ற�. ஒ� க��தரி�� ந�க�� ந�க��த ந�க�� �ைற ச�ட���வமானதா

இ�ைலயா? எ�ற ஒ� ��த� �த�ய ேக�வ�ைய�� மனித �ல� இ�ேக �த� �தலாக எத�ரிட

ேநரி�க�ற�.

கலவ� இ�ப�த��காக� தன��� ப���த ஒ� ெப�ணா� தா�� வ���ப��க�ேறா�

எ�பைத வ�ட ஒ� ெப�� க�ள��ச�ைய இ�த உலக�� ஒ� ஆ��� (ஒ� சராசரி மனந�ைலய�� உ�ள

ஆ���) ேவ� எ� ஏ�ப��த� வ�ட ����? ஜனாத�பத�ேய ஆனா�� அ��� அெமரி�க ஜனாத�பத�ேய

ஆனா�� அவ�� மனித� தாேன? அவ�� உ����� இர�த�� சைத�� ெகா�ட சரீர�தா��

உண��ச�களா�� தாேன ஆள�ப�க�றா�? அத��� ���� �ற�� வ��ட மா�னிவரா�*****

ஆக�வ��டாரா?..... எ�ன?! 

இ�த உலக�� கலவ� �க���கா� ம��ேம வ���ப�ப�க�ேறாமா அ�ல� கலவ�ய��ேட

இைண�த� க��தரி�� ந�கழ����மா� ேச��ேத வ���ப�ப�க�ேறாமா எ�ப� எ�லா� நீர�

பனி�க��� ேபால அ�வள� எளித�ேல ெவளி�பைடயா� த�ைன இன�கா��� ெகா�வத��ைல. அ�

ஜனாத�பத�ேய ஆனா��, “அ��� அெமரி�க ஜனாத�பத�ேய ஆனா��”. கலவ� ஈ��� “நீ� ேம�
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பனி�க��யா�” க�ச�மி�� அைழ�க, க��தரி�� அபாய� “நீர� பனி�க��யா�” கா���

ெகா���ள�. ****(மரப�� பரிேசாதைன �ைறக� எ�ைற��� க��ப���க�ப�டனேவா

அ�ைற�ேக� க��தரி�� அபாய� எ�ப� இனிேம�� ெப�பா��காக ம��ேம உ�வான ஒ�

அபாயமாக அ�லாம� இ� பா���� ேச��ேத ெபா�வான ஒ� அபாயமா�� உ�மாற� வ��ட�.)
ெசய�� ேநா�க�� எ�ேபா�ேம ஒ�றா� இ��க ேவ��� எ�ற அவச�ய� க�ைடயாேத. ேநா�க�

க��தரி���கான ஒ�றா� இ��க ெவளிய�� கா�ட�ப�வேதா �ண��ச� வ���ப�த��கான ஒ�றா�

�ட உ��த�ரி�க வா��� ஏ�ப�க�ற�. 

ஒ� �ைற ���தா� �ட ேபா��. ஒேர ஒ� �ைற ேபா�� அ�த �த� �ய�ச�ய�ேலேய �ட

க���ப����வ�டலா�, ச�ப�த�ப�ட நப� (நம� வ�ஷய�த�� க�ளி�ட�) உ�ைமய�ேலேய க��தைட

அ.ச� ெச�� ெகா�ட ஒ� நப� தானா? இ�ைலயா? எ�பைத�� அவர� �ெப�� க��� ப�ற�ய

மத����ைட��, அத� �ல�, ஒ� இய�ைகயான கலவ� வழி� க��தரி���� அ� ேபா�மான த�றைன�

ெகா���ளதா? எ�ப� ப�ற��� அைவ கா��� ெகா���வ��� 
 
அதாவ� கலவ� நடவ��ைகைய அவ� பா�கா��ட� (க��தைட மா�த�ைரக�, ஆ�ைற

பய�பா��ட�) ேம�ெகா�க�றாரா? இ�ைலயா எ�பைத க�காணி�பத� �லேமேய ெதரி��

ெகா�ளலா�, இவ� க��ப ந�க��க��� அ�ச� இவ�ைற பய�ப��க��றாரா? அ�ல� எ���

ேபா�ற பா�வ�ைன ேநா�க��� அ�ச� அவ�ைற� பய�ப���க�றாரா என. 

க��ப ந�க��க��� ம��ேம அ��பவரா� இ���� ப�ச�த�� க��தைட மா�த�ைரகேள �ட

ேபா�மான�, பர�பர� இ�வ�ேம எ��� ேபா�ற பா�வ�ைன ேநா�க��க��பவரா� இ����

ப�ச�த�� ஆ�ைற ம��ேம அவ�கள� பா�கா�ைப ஓரள� உ�த� ெச�ய ����. அைத பர�பர�

இ�வ�ேம அ�மத��ப� ேபா� ஆேமாத��ப� ேபா� அதாவ� அ�த ச�ேதக பய�ைத மத��ப� ேபால�

கா��� ெகா�� அைத அ�ப�ேய ஒ� பரிேசாதைன� சா�ப�ளாக� பயனப��த�� ெகா�ள�� ����. 

ஒ� ெப� ந�ைன�தா� அ��� கலவ� மய�க�த�� உ�ள ஒ� ஆணிட� அ�த ச�ேதக பய�ைத

மத��ப� ேபால ந��� ஒ� ஆ�ைற� பய�பா����� ��ட�� ���� அ�ல� அ�த ச�ேதக

பய�� �ட அவச�ய� அ�ற�, எனேவ ஆ�ைற ேதைவய��ைல என ஒ� ஆ�ைற அணி�த கலவ�

�ய�ச�ைய நா��காக அக�ற� அ��ற�ப��த�வ�ட�� �ட ����.  

அ�ப� ஆ�ைற அ��ற�ப��த�படாத ஒ� கலவ� நடவ��ைகய�� அ� �த� �ய�ச�ய�ேலேய

ெதரி�� வ��� அவர� ந�ைல ப�ற�. அவர� �ெப�� க���*** ப�ற�ய ஒ� ேதாராயமான மத���ேட

கா���ெகா���வ���. ேம�� ப�காவான ஆ����ட மத����களி� �ல� அைத உ�த��ப��த��

ெகா�ள�� ����. அத��� ப�� மீ��� ஒ� கலவ�ைய� �ட ந�க��த� ேதைவ இ�ைல. அதா�

வ�ஷய�, எ�த வ�ஷய�, தகவ� ேதைவேயா அ�த வ�ஷய� தகவ� (அவ� இ�� �ஷப�ரேயாக�த��கான

ஏ�ற ஒ� நப� தானா இ�ைலயா? எ�ற தகவ�.) ேநர�யாகேவ அவ� வாயா� ெபறாமேலேய அவர�

ெசய�� �லேமேய �ட ஒ� பத�லா� ெபற ���� வ��டேத. 
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ேமானிகா ெலவ���க�

ஆனா� அ�ப�ெய�லா� ேமஜி�காக

எ��� ந�கழவ��ைல எ�பத����ேத ஒ��

ெதரிக�ற�, இ�� ��ப�ரேயாக �ய�ச� எ�ற

ப�ர�மா�த�ர� தன� இல�ைக எ�டாமேலேய

பா�ய� �கா� எ�ற ம�ட�����ேளேய

வ��மா� க�ளி�டனி� ��வ ெஜ�ம

��ணியேமா அ�ல� இ�த ெஜ�ம

��ணியேமா (எ�ேவா ஒ��) க��தைட அ.ச�

எ�ற வ�வ�த�ேலா அ�ல� மல��� த�ைம

எ�ற வ�வ�த�ேலா வ�� ஒ� ேவைள அவைர

இ��� அத�க அபாய�களி���� (மிக� ெப��

ஒ� ெதாைகைய ஜீவனா�ச�, நஷட ஈ� எ�ற

வ�வ�த�� இழ�பத�����,) கா�பா�ற�வ��டேதா

எ�னேவா?! அ�ப��� அவ� இ�த� பா�ய�

�கா� வழ��களி� பண இழ���

வழ��வத����� த�ப ��யா� ேபானா��,
இ��� அத�க ந�டமைடவத����� ேம��ற�ய

காரணிக� தா� அவைர அத�க�

கா�பா�ற�ய���க� ���. தைல�� வ�த�

தைல�பாைகேயா� ேபான� எ�ற

பழெமாழி�ேக�ற மாத�ரி.? 

சரி இ�த அ�ப வ�ஷய�த��காகவா இ�வள� (Risk) அசாதாரண �ய�ச�க� நட�த�����?
ஏரண� ெபா��த� ((Logic-த��க� ெபா��த�) இ��க�றேத எனலா�. அவர� ம���வ� �ற���க�

ப�ற�ய ஆவண�கைள� ெபற எ�தைனேயா வழி�ைறக� இ��க, அவர� எத�ராளிக� ேகவல� இ�த

இ� ேபா�ற ஒ� ம�டமான அ��ப (அ�ப) வழி�ைறையயா ேத��ெத��த���ப�? ேக�வ�க� எ�லா�.

ஆனா� என�ெக�னேவா அவைர� ப�ற�ய ேவ� எ�த ஒ� ம���வ� �ற���� ப�ற�ய வ�வர�ைத��

�ட அவரிடமி��ேதா, அ�ல� அவ� ச�ப�த�ப�ட ெந��கமானவ�களிட� இ��ேதா மைற�கமாக�

�ட அ�ல ேநர�யாகேவ �ட� ேக�ேட �ட� ெப�� வ�ட ����.

ஆனா� �ற��ப��ட இ�த இ� ேபா�ற வ�வர�கைள எ�லா� அ�ப� அ�வள� எளித��

�லபமான ஒ� ேநர�யான அ���ைறய�� �லேம அ�க�� ெப�மள��� உக�ததான ஒ�

அ���ைறயா�, வழி�ைறயா� ேதா�ற�ய���கா� அவர� எத�ராளிக���. இத���ள (Risk)
அபாய� அ�ப�. ச�ேதக�த�� ந�ழ� ஒ� ச�ற��� இ�சத�� த��ட�த�� மீ� நாைள ����வ�ட� �டா�

என ந�ைன�� அவர� எத�ராளிக� ெசய�ப�� இ���� ப�ச�த��, அவ�க� �� ேத��ெத��க�

சா�த�யமா� இ��த ஒேர ஒ� வா���, உக�த வழி�ைற ேமானிகா ேபா�ற ஒ� ெப�ணி� �ல�

(ேமானிகாவ�� கலவ� நடவ��ைகய�� �ல�) அவைர� ப�ற�ய அவர� �ெப�� க��� ப�ற�ய ***
க��தைட அ.ச� ஏ�� ஏ�கனேவேய ெச�� ெகா�டவரா இ�ைலயா எ�ப� ப�ற�ய இ�த இ� ேபா�ற

தகவ�கைள ஒ� உள� பா��பேத? ரகச�ய� கள� �ரிவேத. 

ஆனா� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைசேய ேம�ெகா����த ேபாத��� ஒ� ேவைள இ�

ஐ.ச�.எ�.ஐ �ைறய�� �ய�ற���தா� அ�க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச�� ெகா�ட அ�த ஆணி�

�ைற�த அள� வ��த��க���� �ட (அதாவ� ேபா�மான அள� எ�ணி�ைக பல�

இ�லாமேலேய அத�� அவச�யமி�லாமேலேய) ஒ� க��தரி�ைப ந�க��த ����. அத�கான ஒ�

�ைற�த ப�ச வா��பாவ� உ�ள� எ�பைத எ�தெவா� ஐ.ச�.எ�.ஐ. (இ��) �ெபச���� ம��க

மா�டா� எ�ேற ந��க�ேற�. இ�ப��� இய�� எ�ற ப�ச�த�� ஏ� இைத ேமானிகா தர��

ேம�ெகா�ளவ��ைல? இனி� ேக�வ�ைய ஒ� �ட�� ேக�கமா�டா�. வ�ஷய� (காரண�)
ெவளி�பைட.

அ�ப� மீற� ஒ� ேவைள ேமானிகா ஐ.ச�.எ�.ஐ. �ைறய�� ஒ� �ழ�ைத�� �ய�ற���தா�

நாைள ப��னா� ஒ� நா� அைத கலவ� வழி� க��தரி�ப�� ப�ற�த ஒ� �ழ�ைத தா� இ� எ��

ந��ப��க ேவ��ய ஒ� ேதைவ�� எ��. க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச�� ெகா�ட ஒ� ஆணா�

ஒ� இய�ைகயான கலவ�ைய ேம�ெகா�ள ���ேம ஒழிய இய�ைகயான ஒ� கலவ� வழி�

க��தரி�ைப அ�ல. இ�த ஒேர ஒ� காரண வ�ேசஷ�தா� தா� வழ��� ஒ� எ�ைல�� ேம�

அதாவ� பா�ய� �கா� எ�ற எ�ைல�� ேம� த� வர�ைப மீற ��யா� ேபானேதா எ�னேவா?

****** பரிேசாதைன ேவ�ைக எ�ற ெபயரி� (தா� பா�ண�ைவ ெவ��வ��ேடாேமா

இ�ைலயா? எ�ற தன� பா�ய� பரிேசாதைன��(?) தன� ெகா��� ேப�த� வயத����த இள�
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ெப�கேளா� ந��வாணமாக� ப���ற�க�� பரிேசாத��த� கா�த�ய�� வயைத� கா����

(77வயத��� இ�த ேசாதைனைய� கா�த�யா� ந���த� வ�ட இயலவ��ைல.) இ� ஒ��� ெபரிய

வயத��ைல எ�ற ேபாத���, அெமரி�க� ேகா���களி� ��������, ெச�த� ஊடக�களி�

வ�ம�சன� கைணகளி����� க�ளி�டனா� ��ற��� த�ப� வ�ட இயலவ��ைல. 

. அதனா� தா� நாடக�ைதேய உ�கேளா� கலவ� �ரிய என��� ஒ� வ���ப��ள� தா�.

ஆனா�….. 

(இ�த இட�த�� எ� மன� க����� ெதரி�த ஒ� ஓர�க நாடக� கா�ச�ையேய ப��பவ�

�� ைவ���ேள�. த��க� ெபா��தபா� உ�ளதா எ�பைத ப��பவ�கேள தீ�மான� ெச��

ெகா�ள���.)
 
 எ�ன ஆனா�..... 

 இ�� ேவ�டா�. இ�ெனா� நா� பா���� ெகா�ேவா�. 

 
அ�ைறய ேமானிகா நீ�ச�ைடய��.

இைத� தா� ேக��� ேக��� ச���� �ளி��� ேபா� வ��டேத!

இ�க பா�. உன�ேக ஏ�கனேவேய ந�� ெதரி�� நா� பர�பர� த��மணெம�லா� ெச��

ெகா�ள இயலா� எ��. ேவ��மானா� �ரிய�ப�டா� நம��� ஏ�பட உ�ள இ�த ெதாட�ைப,
ப�த�ைத த��மண உறவ��� ெவளிேய ஒ� அ�தர�க� ப�தமாக, ெதாட�பாக ேவ��மானா�

ைவ���ெகா�ளலா�. அ��� �ட ஒ� ��க�ய கால�த���� தா�. இ�தா� இ�த� ச�க�

நம�களி���ள அத�கப�ச உ�ச வர��. ப��த ��த�� ��ைம��ள ெப�ணான உன��

இ�ெவ�லா� நா� ெசா���தா� �ரிய ேவ��ெம�பத��ைல. உன�ேக ந�� �ரி��. 
   
  ஆனா� இத�� ேம�� நீ தய��வைத� பா��தா�…....

   �….. 

அ� என� ஒ��க�த�� ேம� உன���ள ச�ேதக�ைத� தா� ���வதா�  க�த இட��ள�.
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ெபரிய மனித�! எ�தைனேயா பல இட�களி� ெதாட�� இ��க����. அ�த எ�தைனேயா

இட�களி� எ�தைனேயா ெதாட��களி� நம��� �� எ�தைன ேபேரா?***** ஆக அ�த எ�தைனேயா

ெதாட��களி� எ�ேகா ஒ� இட�த�� ச��க�ய���தா�� �ட� ேபா�ேம. ெஹ�.ஐ.வ� ப�க�� ெப���

அ������ இ�ைறய நா�களி� யாைர ந��வ�? யாைர� தா� ந�பாம� வ�ல��வ�?
ெஹ�.ஐ.வ���� ெதரி�மா இவ� அெமரி�க ஜனாத�பத� எ��� இவரி� மக��வ� எ�வள� எ���?
ெஹ�.ஐ.வ� அள���� ேபாக ேவ�டா�. �ைற�த ப�ச� பா�வ�ைன ேநா�களாவ� ���த���கா�

எ�பத�� எ�ன உ�தரவாத�?

அ�ப� பா�வ�ைன ேநா�க� ஏ�� ���த���� தா�கா�கமாக ம���வ ச�க��ைசகளினா�

க���ப��த�ப����தா�…….? இைவெய�லா� தாேன உ� பய� ேமானிகா? 

ெவளி�பைடயா� ெவ�ளி�தனமா� ேக�� வ�ட� ��ய ஒ� ேக�வ�யா இ�? அ��� யாரிட�

எ�ேக எ�ேப�ப�ட ஒ� மனிதரிட�? எ�ற தய�க பய� தாேன (உன� ெமௗன இ��க�த��கான)
காரண�?

“�சீச ீ” அ�ப�ெய�லா� ஒ��� இ�ைல. இ�� ேவ�டா� இ�ெனா� நா� பா����

ெகா�ேவாேம?
 
   ஏ� ����� ஏ�� �ரமா? (மாத வ�ல�ைக� �ற��ப��க�றா�) 

   இ�ைல இ�ைல. ஆமா�. ஆமா� 

இ�ேபா� அவரி� எரி�ச� ச�� எ�ைல மீ�க�ற�. 
“ேமானிகா! எ�னாய��� உன��? ஏனி�த� �ழ�ப�, த�மா�ற�!? ஒ�ேவைள

வ���பமி�ைலேயா?! வ���பமி�ைலேய� ெசா�� வ��. ெவளி�பைடயாகேவ!.. தனிமனித

�த�த�ர�த�� சா�த�ரிய� களமான அெமரி�காவ�� வா�� ெப� நீ. அர�, ஆச�ய அ�ைம�

ெப�ண�ல நீ. ெவளி� ெசா�ல� �ட இயலாம� ெவ�� ���க! இண�கவ��ைலேய� எ�ேக

அத�கார� ���ப�ரேயாக�த��� ஆளாக ேவ��ய����ேமா எ�ற அ�ச�த�� பா�ப��, ஒ�

ந��ப�த�த�� ேபரி� வ���ப��ளைத� ேபா� ந��க ேவ��ய அவச�ய�மி�ைல, ேதைவ�மி�ைல. 

இ�ேபா� க�ளி�ட� ேயாச��க�றா� இ�ைல, ேயாச��ப� ேபா� ஒ� ந��ைப

ெவளி�ப���க�றா�. ச�� நீ�ட ஒ� ெமௗன� ெப���� ந���� க�ளி�டனிமி����. ச���

ெப����டன ஆயாச�ப��� ெகா�ேட

�,….
ேவ��மானா� உன�காக ஒ�� ெச�யலா�. 

என� ம���வ� �ல� ெஹ�.ஐ.வ�, பா�வ�ைன ேநா�க��கான ��ஃ� (ம���வ�

சா�ற�த� ஒ�ைற)**** அளி�தா� ஒ�ேவைள உன� பய� நீ�க� ��ேமா எ�னேவா.....? எ�ன….
இதனா� எ� இேம� தா� ச��� �ைறய� ���. ���ப�த��� ச�ற�� �ழ�ப� ஏ�பட� �ட�

���.…… அதனா� எ�ன பரவாய��ைல உன� ச�ேதக�� ந�யாயமான� தாேன 

******ேமானிகாைவ� ெபா��த வைர எ�ன தா� ெதரி�ேத இ�த �ராமா��காக வ�தா��

நாைள ெஹ�.ஐ.வ�, பா�வ�ைன ேநா�க� என வ�தா� யா� பாத��ப�? எ�வள� தா� பண�

க�ைட�க�ற� எ�றா�� இ�த ஒ� ரி�� ம��� எ��க எ�ேலாரா�� இய�மா? ���மா?. இ� ெவ��

ஒ��க மீற� ம��ம�ல, சத�� த��ட� ம��ம�ல, உய��பய� (ெஹ��.ஐ.வ�, ம��� அத�கார� தர�� என

இர�� தர�ப������ உய�� பய�) ஏ�ப���� ஆப��� �ட. ஆக ேமானிகா தர�ப�� பய�� சரி,
க�ளி�டனிடமி��� இ�ப��ப�ட ஒ� த�னிைல வ�ள�க� வ�த���தா�� சரி இ�தர�ப�ன�ைடய

த��க�ேம �ட ஏ��� ெகா�ள� ��ய ஒ� த��க� ெபா��த�பாேட. (இ�ப�ெயா� ஓர�க நாடக

ஒ�த�ைகக� ந�க��த����� ப�ச�த��...ந�கழாம� எ�ன? க���பாக இ�ப� ஒ� ந�க�ைவ� கட��

தா� ேமானிகா�டனான ேட���ேக ஒ� ����� வ�த���க� ���.) ேம�� அத�க வ�பர�க�

ேதைவ� ப�ேவா� அ�க�� வ��க�� ��யா ம��� இைணய�த���ள இ� ச�ப�தமாக கைத���

ஏராளமான இைணய தள �கவரிகைள.)

ஐேயா ம�ணா�க��. ெப�களி� த�ம ச�கட� இ�த ஆ�க��� எ�� தா� �ரிய�

ேபாக�றேதா?. இ�த ஆ�க� உலகேம இ�ப�� தா� ேபா��. அரச� �த� ஆ�� வைர அ� யாராக,
எ�த நா�� ஆ�களாக இ��தா�� கால�காலமாக இ� தா� வழ�க� ேபா��ள�. எ� ேபா�ற

இள� ெப�ெணா��த�ய�� அ��� ெவ�ைள மாளிைகய�� அெமரி�க அத�பரிடேம ேநர�யாக

பணி�ரி�� எ� ேபா�ற இள� ெப�ெணா��த�ய�� த�ம ச�கட� உலைகயா�� உ�க��� எ�ேக

�ரிய� ேபாக�ற�? 

    �ரியவ��ைலேய ேமானிகா உ� �டக� ேப��. 
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ேபாடா ெவ�ெண�

இ��ட� �ரியாத உ�ைன ந�ப�

ஓ��� ேபா�� இ�த� ேதச�ைதேய

ஏ� இ�த உலைகேய உ� வ�ர�

�னிய�� ஒ�பைட���ள இ�த

அெமரி�க வா�காள� ெப����

ம�கள� ெசா�ல��. (ச�ரி�க��

இ� ேமானிகாவ�� ைமன� வா��) 

(ஒ�ப� வா��)�ளீ�

�ரி�����க ைகவச� த�ேபா�

ஏ�� க��தைட மா�த�ைரேயா,
உைறேயா �ட இ�ைல. இ�ெனா�

சமய� பா���� ெகா�ேவாேம.

ெவளி�பைடயாக� கைடகளி�

ேக�க� ��ச�. தானிய�க�

இய�த�ர�� ஒ�� ப�� அ�ல�

அ�க� ப�க� யாேர�� உ�ள

ந�ைல. மீ�யா�களி� க���

க�க� ஒ� �ற�. அைத�� வ����

உ�க� மைனவ�ய�� க�க� ேவ�

இ�ெனா� �ற�. ஏ�கனேவேய

அவ��� எ� மீ� ஒ� ச�ேதக�

உ�ேடா எ�ற பய� ேவ�

என�ெக�ேபா�� உ��. 

உ�க��ெக�ன?
ஆ�க� உலகேம ேவ�. எ� ந�ைல

அ�ப�யா? 

அட� �! இ�வள� தானா? நா� �ட எ�னேவா ஏேதா எ�� பய�ேத ேபா� வ��ேட�.

இத��� ேபா� ஒ�த� ைவ�பாேன�!?. எ�ைன� ேக�டா� �ற மா�ேடனா க�ேண நாேன ேநர�யா�,
அத�� அவச�யேம…. இ�ைல எ��? 

க��ப ந�க�ைவ எ�ணி� தாேன நீ அ��க�றா�;? ேதைவேய இ�ைல அ�த� பய�. நா�

ஏ�கனேவேய க��தைட அ.ச� ெச�� ெகா�டவ� தா�. *****

ஜேயா ேபா��! எ�ைன� ெகா�லாதீஙக, வா�க உ�கைள ந��க�ேற�. (ந��க�ேற� நா�

உ�ைன பாட� க�ளி�ப��)  

       ஒ� ைந�ச�ய நாடக� இ�ப�� தா� அர�ேக�ற�ப������.
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***** இ�த இ� ேபா�ற

பத��கைள எத��பா���� தா�, அ�த

நாடகேம அர�ேக�ற�

ெச�ய�ப����க� ��� எ�ப�

அ� ேவ� வ�டய�. ஆனா� நா� எத��

பா��ப� ேபா� இ�மாத�ரியான

பத��க� அ�த ேநர� க�ளி�டனிட�

இ��� வ�த����மா? எ�றா�

வ�த���கா� எ�பேத எைன�

ெபா��தவைர என� �க�.

 
ஏெனனி� ஏ�கனேவேய

க�ளி�ட� க��தைட அ.ச�

ெச�த���க வா����ள� எ�ற

ேபாத���, அ�த வா��ைப ம�க

ைவ���, ம��க����

காரணிக�� இ�லாம� இ�ைல. 

க�ளிட�னி� ஒேர மகளான 

ெச��யா வ��ேடாரியா 

இ�த� ேக�வ�க��கான பத�ைல ஓரள� ஹ�லாரி, க�ளி�ட� த�பத�களி� நீ�ட மண

வா��ைகேய, அ� மண வா��ைகய�� ஒேர அைடயாளமான ெச�ச�யா வ��ேடாரியாேவ தன� ப�ற�ப��

வழியாகேவ ஏ�கனேவேய ஒ� வ�ைடயாக அளி�� வ��டா� எ�ற ேபாத��� அவேர அைத ெத�ள�

ெதளிவாக� பா��க இயலாதவா� பா�ைவைய மைற��� ெம��ய� �ழ�ப� த�ைரயாக��

வ�ள��க�றா�. �த�� க�ளி�ட� ஒ� மல�� ஆண�ல எ�பத�� ெச�ச�யாேவ ஒ� வா��

அ�தா�ச�. அ�ப�ேய ஓரள� மலடாக இ��தா��, இ�� வழியாக� தா� இ�ெனா� �ழ�ைதைய

ெப��� ெகா�ள ேவ��� எ�மள��� மல��� த�ைமய�� தீவ�ர� மிக அத�கரி�த ந�ைலய����த

ஒ� நபரா� க�ளி�ட� இ��த���க ��யா�.

இர�டாவ� ஹ�லாரி, க�ளி�ட� த�பத�ய�ன��� ப�ற�த �த� �ழ�ைதயான ெச�ச�யா

�த�� ஒ� ெப� �ழ�ைத. 1980-� ப�ற�த ெச�ச�யா வ��ேடாரியா���� ப�� (ேமானிகாவ��

ப�ரேவச� வைர 1992 வைர) எ�த ஒ�� �ழ�ைத� ேப�� �ற��பாக எ�த ஒ� ஆ� �ழ�ைத��
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க�ைடயா� எ�ப�ேவ அ�. ெச�ச�யா���� பத�� அ�த ஒேர ஒ� �ழ�ைத ஒ� ஆ� �ழ�ைதயா�

ப�ற�� வள��த���தா� �ட இ�ேநர� நம�� இ�தைன ச�ேதக� வ�த���காேதா எ�னேவா? ஆனா�

ெச�ச�யா தா� நம� ச�ேதக� தீ�� வசத�யா� ஏ�கனேவேய அவேர ஒ� ெப� �ழ�ைதயா� தா�

ப�ற�� வ��டாேர. 

ஆைச�� ஒ��. ஆ�த��� ஒ�� எ�ப�க� இ�ேக இ�த�யாவ��. அதாவ� ெப�

�ழ�ைதைய ஆைசய�� �ற��டாக��, ஆ� �ழ�ைதைய ஆ�த�ய�� �ற��டாக�� பா��ப�

வழ�கமான ஒ� கீைழ நா��� பழ�க�. ஏ�, இ� இ�த�யா, ச ீனாவ�� ம��ம�ல கட�த 5000
ஆ��களாகேவ உலகெம���, இ�த� க�ரகெம��� ேவ� வ���� ேபான ஒ� சா�த�ரிய�

பார�பரியமான ஒ� ச�ப�ரதாய� பழ�க� தா�. அத��� ஒ� ஆ� தன� ஆ�த��� வாரிசா� ஒேர

ஒ� ஆ� �ழ�ைதையயாவ� எத��பா��பெத�ப� இ�த� க�ரகெம�க��� கட�த 4,5 ஆய�ர�

ஆ��களாகேவ ந�� ேவ� வ���� ேபான, ந�ைல ெப�� வ��ட ஒ� ஆணாத��க, த�ைத�ைடைம�

ச�க வழ�க� தா�. 

எ�ன தா� ��ேபா��, நாகரீக�, க�வ�யற�� என ெவளிய�� த�ப�ட� அ����

ெகா�டா�� இ�த ஐயாய�ர� ஆ��� பார�பரிய� ச��தைனய��, ஆைசய�� ஒ� ச�� எ�ச� �டவா

க�ளி�டனிட�� அவர� மைனவ�ய�ட�� இ�லா� (ேபான�?) ேபாய�����? ����� ேபான

ஜன�ெதாைகய�� �� ச����� ேபான இய�ைக வள�களா�� கா�ச�யளி��� ஆச�ய, ஆ�ரி�க,
ஐேரா�ப�ய� க�ட�� வ�ற�� ேபான, (ேம�� ேம�� வ�ற�� ேபா�� ெகா���ள) க�ழ��, மல��

இய�ைக வளம�ல அெமரி�கா� ெகா����ப�. க�ழ� த�டாத க�னிவள� ெகா�ட ேதச�.

உலக ம�க� ெதாைகய�� ெவ�� 5 சத�த�த���ேம �ைறவாக இ��தா�� உலக

வள�களி� 80 சத�த�ைத �க��த�பவ��பத��� ச���, ஒ� ச�ற��� ெவ�க�படாத,

��ற�ண���� ஆளாகாத ஒ� ேபாக �மி� ேதச�த�� ப�ற�தவ�க�. (இத�காக ெவ�க�படவ��ைல.

ேவதைன�படவ��ைல எனறா�� பரவாய��ைல. ெப�மித��ட� அைத ந�யாய�ப��த��

ெச�பவ�க�. இ��� எ�தைன கால����� தா� இைத�� ந�யாய�ப���வா�கேளா! அ� ேவ�

கைத. (இ�த�ய�க� ெவ�க� பட�� ஓராய�ர�, ஒ� ல�ச� வ�ஷய�க� உ�ளன எ�ப� அ��� அ�

ேவ� வ�ஷய�.)

வ��க�ற வ�ைலவாச��� அளேவா� ஒ�ற�ர�� ெப��� ெகா�டாேல அைத ஒ��காக�

கைரேய�ற�� க�வ� ெகா��க ���மா அ�ல� க�ளி�பா� தா� ெகா��க ���மா? என� தய�க��

தய�க�� ெப��� ெகா�ள(�ல) அெமரி�கா ஒ��� இ�த�ய ேதச�ம�ல. அரசத�கார�த��

ந��ப�த�தா� ஒ���� ேம� ெப��� ெகா�ள வழிய��லாத �ர��� க��னிச சீன ேதச�� அ�ல.

வ�ைம�ேகா���� கீேழ��ள, ேபா�க�டேமய��லாத ஒ� ஆ�ப�ரி�க அ�ைம� க�ட�� அ�ல.      

ேயாக �மி எ�ற ெபயரா� த� ேசாக�ைத அ�ல� இயலாைமைய மைற�க��ற ஒ�

ேதசம�ல. ேபாக �மி என�ப�க��ற ஒ� ேபாக ேதச�. அைத ஓரள� ெவளி�பைடயா� ஒ���

ெகா�ள�� ெச�க�ற ேதச�� �ட. 
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அ�ப��ப�ட ஒ� ேதச�த�� இ�ப�ெயா� த�பத�க� எ�ப� எ�ேகா ச�� ெந�டவ��ைல.?
அ��� அெமரி�கா��ேக �த�ைம� ��மக� எ�ற அ�த��ைத ேநா�க�� பயணி���

ெகா����த ஒ�வ��� இ�ப�� ப�ட ஒ� ஆைச, “ஆ� �ழ�ைத�� ஒ�� இ��தா� தா� எ�ன?
எ�ன ேமாச� ேபா�வ�ட� ேபாக�ற�?” எ�ற ஆைச அ�வைர ஒ� �ைற �டவா அவ�க� வா�வ��

வ�த���கா�? அ�ப��ப�டெதா� ஆைச ஒ� �ைறேய�� அவ�க� வா�வ�� வ�ேத தீ��த���க

ேவ��� எ�ப� அ�ப� ஒ��� க�டாயமி�ைல எ�ற ேபாத���, அ�ப� எ��வ� ஒ�

வாத�த��காகவாவ� அ�ப� எ��வ� எ�ப� தவறாகா� எ�ேற எ��க�ேற�. அ�ப� ஒ�

எ�ணேம அவ�க��� வ�த���கேவ வ�த���கா�, வ�த���க ஒ� ச�� �ளி�� வா���� இ�ைல

என அவ�கைள� ப�ற� ந�� அற��தவ�க� �ட எ�ப� ெவளி�பைடயாக ஒ� 100 சத�த ேகர���ட�

�ற� வ�ட ��யாேதா அ�ப�� தா� வ�த���தா�� அைத� ேபா�க�� ெகா�வத�� எ�த ஒ�

�ைற�தப�ச நடவ��ைகைய�� �ட அ�கா�� அ�த ந�மிட� வைர அவ�க� எ��த���க� �ட

மா�டா�க� என ந��வ��.    

இய�பாகேவ இ�ெனா� �ழ�ைத இ�ைலயா?. அ�ல� த�பத�க� இ�வ�� மன� ஒ��

வ���ப�ேய, அ��� ெப�ணாக இ��தா�� பரவாய��ைல “ஒ�ேற ஒ��ட� ேபா��” என த���

�ைறக� �ல� வாச�டமி அ�ல� ��ெப�டமி அ�ல� கா�ப�-� என இ�ப� ஏேத�� ஒ� க��தைட

�ைறைய ெச�� ெகா�டனரா? அ�ல� ம���வ� த�த�ய��ைமயாேலா, ெபா�ளாதார�

காரண�களினாேலா இ�ெனா� �ழ�ைத�� �ய�ச��கவ��ைலயா? எதனா�, �த�� அ��க�மி�

த�பத�க� ஒேர ஒ� �ழ�ைத�ட� ந���த�� ெகா�டா�க�? எதனா� அவ�க� இர�டா�

�ழ�ைதயா� இ�ெனா� �ழ�ைதைய� (அ� ஆணாக இ��க ேவ��� எ�ற அவச�ய� �ட இ�ைல.)
ெப��� ெகா�ளவ��ைல.? இத�கான உ�ைமயான காரண� தா� எ�ன?

நம�� ேவ��மானா�

அவ�க� எதனா� இர�டா�
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�ழ�ைதயா� இ�ெனா� �ழ�ைதைய

(அ� ஆேணா ெப�ேணா) ெப���

ெகா�ளவ��ைலஎ�பத�கான காரண�,

நம�� ேவ��மானா�, நம���

ேதைவய��லாதஒ�றா�, அ�ல� அ�

எ�வாகேவா இ���வ���� ேபாக���.

நம�ெகத�� அ�த ேவ�டாத ேவைல?
ஆரா��ச�? என இ��� வ����

ேபாகலா�. 

ஆனா� இ�ச�ைய�

��ப�ரேயாக� ெச�வத�� எ�த

இளி�சவா� வ�.ஐ.ப�-யாவ� க�ைட�க

மா�டா�களாஎன வா� ப�ள�� கா���

ெகா���ளஒ� ச�வ ேதச சத�கார�

��ப���.....? இ� ேபா�றெதா� சத��

த��ட�ைத “அர�ேக�றலாமா?
ேவ�டாமா? அர�ேக�றலா� எ�றா�

அத�கான ஏ�ற, உக�த, நப� இவ� தானா

அ�ல� ேவ� யாேர�மா? உக�த

ேவைள, அ�த உக�த ேவைள எ�ப���

இ�தானா அ�ல� ேவ� ஏதாவ� ஒ�

சமயமா?” எ�ெற�லா� ஆவ�ட� எத��

பா���� கா��� ெகா���ள

��ப�ரேயாக��பாள�க���.....? இைவ எ�லா� உடன�யாக வ�ைட காண�பட ேவ��ய �ரி��ய�

டால� ேக�வ�� ப��ய��ைலயா?. 

அரச�ய���, ெபா� வா��ைகய��� ெவ�ற�கரமாக நைட ேபா��� ெகா�� வ�த அ�த�

�க� மி� த�பத�க���, ஒ���� ேம� ெப��� ெகா�டா� அ� இ�வ���ேம த�கள� வளமான

எத��கால� கன�கைள அைடவத�� அ� ஒ� ெப��த �ைமயா�, தைடயா� �ட� ேதா�ற�ய���க

வா����ள�. அவ�கள� ேகாண�த����� இைத� பா��தா�, அ� ஏ��ைடய ஒ� த��க�

ெபா��த�பா� ெகா�டதாக�� உ�ள�. ஆக இ�ெனா� �ழ�ைத ெப��� ெகா�வத�கான

ம���வ�, ெபா�ளாதார� த�த���, த�ற�� இ���� �ட, த�க� இல�ச�ய வா��ைக�� அ� ஒ�

��த� �ைம என� க�த�� ெப��� ெகா�ளாம� இ��தா�களா? அ�ல� உ�ைமய�ேலேய

இ�வ���ேமேவா அ�ல� இ�வரி� யாேர�� ஒ�வ��ேகா ம���வ� த�த�ய��ைம இ���

(அதாவ� மல��� த�ைம இ���) அத� காரணமாக ெப��� ெகா�ளவ��ைலயா? 

அ�ல� மா� ��� ஏைழ எ�பா�கேள அ� ேபா� ெவளிய���ளவ� க��� ேவ��மானா�

அெமரி�கா ெபரிய பண�கார நாடாய���கலா�. ஆனா� அெமரி�காவ�ேலேய ப�ற�� வா��� அத�ப�

கன� க�� ெகா����த அ�த� �க�மி�க� த�பத�க��� அவ�களி� ெசா�த அள�ேகா�� ப�

மனதளவ�� இ�ெனா� �ழ�ைத�கான த�க�ைடய ெபா�ளாதார அ�த�� அதாவ� “இ�ேபாைதய

இ�த� ெபா�ளாதா� அ�த�� ேபாதா�, ப��னா� ெபா�ளாதார� இ�ன�� பல�ப�ட ப��,
ேதைவயானா� “ஒ�ேவைள, அ�ேபா� பா���� ெகா�ளலா�” என ந�ைன��� த�கா�கமாக�

த�ளி� ேபா����தனரா? 

க�ளி�ட� ேம� அவர� அரச�ய� வா��ைகய��, பா�ய� ��ற�சா�� ம��ம�ல, ஊழ�

��ற� சா��� இ��� வ���ள� எ�பைத�� எ�ப�ேயா அத������ மீ�� வ�தவ� தா�

க�ளி�ட� எ�பைத�� இ�� ஒ� ச�ற�� கவன�த�� எ���� ெகா�ள ேவ����ள�. ஒ� ேவைள

அ�ப� மல��� த�ைம காரணமாக� தா� இர�டாவ� �ழ�ைத�� வா��ப��ைல எ�றா�

இ�ேபா� ெதளிவாகேவ இ�ெனா� ேக�வ� எ�க�ற�.

1.அ�த மல�� நப� யா�? க�ளி�டனா? ஹ�லாரியா? ��ப�ரேயாக��பாள�கைள�

ெபா��தவைரய�லான அ�த ஹு ஈ� த �ளா� ஷீ� அ� யா�? யா�? க�ளி�டனா? ஹ�லாரியா?
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                  ஹ�லாரி க�ளி�ட�.

அ��� அ� மல���

த�ைமய�� �ரிய சத�த� எ�ன? 
3. அ� (அ�த மல���

த�ைமய�� �ரிய சத�த�) அ�ேபா�

வழ�க�த����த சாதாரண, இ��

அ�லாத ேவ� ச�ற�� ச�க��ைச

�ைறகளினாேலேயா அ�ல� சாதாரண

ச�க��ைச �ைறகளினாேலேயா

ந�வ��த��க� ��ய� தானா? 
4. ந�வ��த��க� ��யெதனி�

அ�ப� ந�வாரண�த��காக ஏ�� (ச�ற��)
ச�க��ைச �ைறக� எைத��

ேம�ெகா����தனரா?  
5 �ைற ஹ�லாரி ப�கமி��தா�

இ�த�� ேத�வாக ேசாதைன� �ழா�

�ழ�ைத ப�க� அவ�க� கவன�

த���ப�ய���க�� வா����ள�. 
6. �ைற க�ளி�ட� தர�ப��

இ��த���தாேலா க�டாய� அவ�க�

வர� ��ய இ�த� (ெட�மின�) ச�க��ைச

�ைற இ�ச�-யாக இ��த���க� தா�

அத�க ப�ச வா����ள�. 

7. அ�ப� க�ளி�ட� தர��� �ைற எ�றா� �ெப�� க��� ரிச�� ெவ�� ச��க�� �ஜி���

இ��தா� �ட� பரவாய��ைல. அ�ப�� ப�ட ஒ� மல�� ஆைண�� �ட� தக�பனா�க�ேய� தீ�வ�

எ�றெதா� தீ�மான��ட�, க��ட�த�ட அ�ப��ப�ட ஒ� ம���வ� �ைற� ப�ரகடனமாகேவ அ�ேபா�

வ�த���த இ�த இ�ச� ச�க��ைச �ைற ேபா�ற அத� ந�ன ம���வ ச�க��ைச �ைறக� ப�ற� எ�லா�

அ�ேபாேத�� (அவ� அெமரி�கா��� அத�பரான அ�த 1993-� ஆ��களிலாவ� இ�ச� ச�க��ைச

�ைற ப�ற�ய ம���வ உலக�� அத�கார���வ� ப�ரகடன�த���� ப�றேக��) ஏேத��

பராபரியாகவாவ�, அ� ப�ற�ய வ�ழி��ண��� தகவ�கைளயாவ�� ெப�ற���தனரா ஹ�லாரி,
க�ளி�ட� த�பத�க�?

 
எ�ற இ�ப��ப�ட அ��க��கான ேக�வ�க� �ைள�ெத��த����� இ�ைலயா?

�ரி��ய� டால� ெந�ட� ேக�வ�கள�லவா இைவ?

க�ளி�ட� தா� எ�ற��ைல. ��ப�ரேயாக இல�� இவ� தா�, இ�னா� தா�, என இல��

ந�ணய� ெச�ய�ப��வ��ட எ�த ஒ� இல�� நப� ச�ப�தமாக�� இ� ேபா�ற தகவ�க� எ�லா�

இ�லாம� கள�த�� இற��வ� எ�ப� ��த வ�க��ய ��டா� தன�க�� ஒ�றா� தா� இ��க

����. ேநர�யான அ�ல, ச�� மைற�கமான வழிகெள�லா�; �ட இ�த வ�ஷய�த�� நா� ந�ைன�ப�

ேபா� அ�வள� உக�ததா� இ��கா�, உதவா�. மைற�க வழி�ைறகளி� மிக ஆழமானெதா�

ம�ட�த����� ெகா�� ெசய�ப��த�னா� ஒழிய மா��� ெகா�வ� ந��சய� எ�மள����

க�னமானெதா� காரிய�. 

எ�னதா� ��ப�ரேயாக�த��கான தீ�� என இ�ேபாைத�� ஏெதா���

க��ப���க�ப����கவ��ைல எ�ற ேபா��, வ��கால�த�� க��ப���க�ப�வத�கான

சா�த�ய�கைள�� வா���கைள�� ம��கேவா மைற�கேவா ��யா�. அ�த வ��கால� எ�ப�

நீ�ட ெந��கால�களா�, தைல�ைறக� ச�ல பல தா��ய ஒ�றா� இ��� வ��டா� சரி. ஒ�ேவைள

வழ�� நட�� ெகா������ கால�த�ேலேய சத�கார�களி� ஆய�கால�த����ேளேய அற�வ�ய�

உலக�த�� தீ��� க��� வ��டா�….? ஒேர ஆ�த� எ�ன எ�றா� உடன�யாக அ�ேபாேத மா���

ெகா�வத�கான சா�த�ய�க�� வா���க�� அ�ேபாைத��� க�ைடயா�. இைத�� மைற�கேவா

ம��கேவா ��யா�. 

ச�ற�� எ�த� ப��க��, த�ன�ேதா�� மாற�வ�� நா�� நட��கைள, உலக� ச�தாய

நட��கைள�, ெச�த� ஊடக�க� வாய�லாக� ெதரி�� ெகா��� ஆ�வ�� அ�கைற�� உ�ள இ�த�

க�ரக�த�� எவ� ஒ�வ���� �ல�பட� ��ய ஒ� அ�ப�டமான அ�மண உ�ைம தா� ேம� �ற�ய

அைன��� சா�த�ய�க��. நம� நாகரீக உலக�� ச�ட அைம��, நைட�ைறகளி� உ�ள “ஆய�ர�

��றவாளிக� த�ப��க ேந��தா�� ஒ� ந�ரபராத�� த���க�ப�� வ�ட� �டா�” எ�ற இ�த இ�

ேபா�ற ஓ�ைடக� வழியாக� த�ப��க ேந��தா� உ��. இ�ைலெயனி� த�ப��க அ�ல,

த���க�பட தா� அத�க� வா�����.
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��ற �கா�த�ர�கைள சரி வர ந��ப��க ��யாத வழ��களி� எ�ப� நீத� ம�ற�

ச�ேதக�த�� பலைன ஒ� ��றவாளி��� சாதகமாக� த���ப�� தீ��பளி�க�றேதா அ�ப�� தா� இ�த

இ� ேபா�ற வழ��ளி��. இ��க��ற, க���க��ற ெமா�த வா���ேம 50 சத�த� தா�. அதாவ�

இ�த� ச��க��கான ஒ� தீ�� ஏ�கனேவேய� க��ப���க�ப��, ந�க� ந�ைலய�� ைகவச� தயாரா�

இ��தா� ஆய���. இ�ைலேய� அ�வைர ���ரேயாக� தர�ப�ன���� சரி எத�� தர�ப�ன����

சரி, சம ப�� தா�. (தா� ந�ரபராத� என வாத��வத���, தன� தர�ைப ந�யா�ப��த�� ெகா�ள��

ஆன அ�த வா��� சத�த� இ�தர����ேம சரி பாத�யாக 50:50  க���க�ற�. 

ஆக 50:50 வழ�கான இ�த இ� ேபா�ற வழ��களி� எ�லா� ��ப�ரேயாக��பாள�க� ��

எ�வள� கவன��ட� த��டமிட ேவ��ய���த����� எ�ப� ப�ற� எ�லா� ேம�� ேம�� ஆழமாக

வ�வரி�க� ேதைவய��ைல. ஏ�கனேவேய அ� உ�ள�ைக ெந��� கனி. வழ�� என வ�� ேபா�

எ�ப��ப�ட� க�ைமயான, ��ைமயான, ���யமான (ஒ�ேவைள அற�வ�ய� உலக� அத���

இத�ெகா� தீ�ைவ� க��ப����வ�ட ேந��தா�..... ெசா�லேவ ேவ��யத��ைல.) �ல�

வ�சாரைணகைள எ�லா� எத��ெகா�ள ேவ�� வ�� எ�பைத எ�லா� ��ப�ரேயாக��பாள�க�

���� ந��ண��ேத ெசய�ப����ப�. 

ஆக ச�ேதக�த�� ந�ழ� நாைள ஒ� ச�ற��� ��ப�ரேயாக��பாள�க� தர�ப�� மீ� வ����

வ�ட� �டா� என� கவன� ��ைம�ட� இ� ��ப�ரேயாக�ைத அர�ேக�ற�

ெச�த���பா�கேளயானா�, என��� ெதரி��, (எைன� ெபா��த வைர) என�

ச��றற���ெக��யவைர அ�தைகய ��ப�ரேயாக��பாள�க� �� (��ப�ரேயாக�ைத�

ெசய�ப���வத�� ��ைதய கண� வைர) ேத��ெத��க� சா�த�யமாய���த, ஒேர வழி

“ேமானிகாவ�� அ�தர�க� ப�ரேவச�” ேபா�ற ஒ� த��டேம. (அதாவ� இ�ச��

��ப�ரேயாக���கான� தீ�� இ�ன�� அ�த ந�மிட� வைர அதாவ� ��ப�ரேயாக�ைத�

ெசய�ப���வத�� ��ைதய அ�த� கைடச�� கண� வைர க��ப���க� ப����கவ��ைல எ��

ப�ச�த�ேலேய.) 

அ� ஏ� இ�ப�� ���ரேயாக�த���� கைடச�� கண�, வ�னா� வைர என வ�னா� ��தமா�

�ற��ப��க�ேற� எ�பத���, த��த காரண�க� இ�லாம� இ�ைல. ��ெபா� சமய�, இேத

அெமரி�க� த�� நா��� அத�ப� ந��ஸ� கால�த�� எ��த வா�ட� ேக� (ஊழ�) ப�ர�சைன ப�ற� இ�த

உலக� ஏ�கனேவேய ந�� அற���, எத��� க�ச�களி� ெதாைல ேபச�ைய ஒ��� ேக�பத�காக ந��ச�

தன� பதவ� அத�கார�ைத� தவறாக, ���ரேயாக� ெச�தா� எ�பத� அ��பைடய�� எ��த� ��ற�

சா�� அ�. அ� கைடச�ய�� அவர� பதவ�ையேய ப�வா�க�ய�. 

அ�த� ப�ர�சைன எ��த காலக�ட�களி�, அ� நீத� ம�ற�த�� பா�ைவ��� ெச�� வ��ட

ந�ைலய��, நீத� வ�சாரைணய�� ேபா� ஒ��� ேக�பத��� பய�ப��த�ய ஒ� நாடா�கைள நீத�

ம�ற�த�� சம��ப���மா� நீத�பத� ந��ச��� உ�தரவ�ட, ந��சேனா அ�த ஒ�நாடா�களி� உ�ள

பத��கைள (ெரா�ப� ��த�சா��தனமாக நட�� ெகா�வதா� எ�ணி) அழி�� வ��� ப��ன� நீத�

ம�ற�த�� ஒ�பைட�பா�.

 
                                    அத�ப� ந��ஸ� 

ஆனா� அழி�க�ப�ட ஒ� நாட�களி����� அழி�க�ப�ட ஒ��பத��கைள

மீ�ெட��பத�கான ஒ� ெதாழி� ��ப� �ல� அ�த ஒ��பத��கைள மீ�ெட��தத� �ல� ந��சனி�
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��� உைட�� நீத� ம�ற�த�� அ�பலமானத� �ல�, இ�த�ய�� தன� அத�ப� பதவ�ையேய இழ�தா�.

அழி�க�ப�ட ஒ� நாடா�களி����� �ட அழி�க�ப�ட ஒ��பத��கைள மீ�ெட��க ����,

அத�கான ஒ� ெதாழி��ப� உ�ள� எ�ற வ�ஷய� இ�த� வைர நீத� ம�ற�த�� ந��ப��க�ப�வத��

இ�த�� கண� ��� வைர ந��ச���� ெதரி�த���கவ��ைல. ப��ன� நம� க�ளி�ட�� இேத

அெமரி�க நீத�ம�ற�த�� ேமானிகா வ�ஷய�த�� ெபா� ெசா�ன ��ற�த��காக நீத� ம�ற�த��

ெவ�க�� தைல �னிய ேந��த� அ��த வரலா�. இைத எ�லா� எத�� இ�ேக இ�வள� வ��� �ற

வ����க�ேற� எ�ப� இ�ேநர� ெசா�லாமேல �ரிய ேந��த�����. 

எ�த ஒ� ��ற�ைத�� தடய� �வ��ற� ெச�� ���க ���ெம�றா� தா� மனித மன�

அத�� �ணி�� ஈ�ப��. அ�ல� இைத அ�பல�ப��த எ�த ஒ� தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன

�ைறக�� இ�ன��, இ�வைர க��ப���க�ப�டதா� ெதரியவ��ைல எ�� ப�ச�த��� ஒ�

(��றவ�ய�) பரிேசாதைன �ய�ச�யா� �ட அைத� ெச�� பா��க� �ணி�� வ���, ஆ�� �த�

அரச� வைர இ� தா� ெபா� வ�த�. எ�க�ரி� (ந��ரி�) எ��தாள� �ஜாதா எ�பவ� தா� அவர�

ஒ� ��நாவ�� (என ந�ைன�,) ஒ� கதா� பா�த�ர�ைத� �ற��ப��வா�. கைத� தைல��, “எைத��

ஒ� �ைற” அரச�ய� ெச�வா���ள ஒ� ெபரிய பண�கார�, ���யமாக� த��டமி�� ச�ட�த��

ப��ய�� மா�டாம� ஒ� ெகாைலைய� ெச�ய ���மா என ஒ� ஆ�வ� பரிேசாதைன �ய�ச�

காரணமாக ஒ� ெகாைலையேய ெச�� வ��வா�. ெகாைலைய�� ெச�� வ���, த��டமி�டப�,

ச�ட�த�� க�களி�� மிளகா� ெபா�� �வ�� த�ப��� வ��வா�, 

ப�� அைத நா��கா� கைத நாயக�களான ��பற�வாள�க�� வழ�கற�ஞ�க�மான கேண�

வச�� எ�ற அ�த� கதாபா�த�ர�க���� �சகமா� உண��த� வ��வா�. அ�த� ெகாைலைய�

க��ப���� உண�� ப���� ெச�� வ���, எ�ேக ���தா� எ�ைன ச�ட�த�� �� ந�����

பா��கலா�...? என அ�த� ேகா��வர� கதா� பா�த�ர� ஒ� சவா� வ�டாம� வ���? சாதாரண எளிய

வழ�கற�ஞ�களான அ�வ��� கதாபா�த�ர�கைள�� அத�� ஒ� இ�டெல���வ� சவா��� உ��ப�

ச�ர�க ஆ�ட� ேபால ஒ� ந�ஜ ஆ�ட���� அ�த� பண�கார� கதா�பா�த�ர� ஒ� ��டைல,

சவாைல ஏ�ப����. ஆனா� கைடச�ய�� கைத நாயக� (வழ�கற�ஞ� கேண� அ�த சவாைல ஏ�க

ம��� அ�த பண�காரைன� த�ப ைவ�� வ��வா�. 

அவ�ைடய உதவ�யாள� (வச�� கதா�பா�த�ர�,) “பா�, எ�ன பா�? எ�ன தா�

பண�காரானா இ��தா�� இ�வள� ெதனாெவ�டாக ஒ� ெகாைலையேய� ெச�� வ��� அசா��டாக

அைத� ெபா� ெவளிய�ேல த�ப�ட� அ��பைத� ேபால வழ�கற�ஞ�களான ந�மிடேம அைத

அசா��டாக ெவளி�ப��த�, ெதனாெவ�� கா��க�றா� எ�றா� அைத, அ�ப�ேய� ��மா வ��� வ����

ேபாவதா? என உண��ச� வச�ப��� ேகாப�த�� ெகா�தளி�பா�, அத�� �ஜாதாவ�� கேண�

கதா�பா�த�ர�, வ�� வச��, இ�ப�� ப�ட ைச�ேகா� பண�கார��ெக�லா� ஆ�வ� ���த� எ�ற

ஒ�� ஏ�ப�� வ��டா� மரண�ைத� �ட வ��� ைவ�க மா�டா�க�. அ��தவ� மரண� ம��ம�ல

தன� ெசா�த �ய மரண� எ�றா� எ�ன எ�பைத அற�ய வ���ப�னா� �ட இ�தைகயவ�களா� அ�த

ெசா�த மரண�த��காக� �ட இய�பாக அ�ேவ அவைர� ேத� வ�� வைர, அ� வைர �ட�

ெபா�ைமயா�� கா�த���க ��யா�. கா�த���க இயலாதவ�களி� ப��ய�� உ�ளவ�.

எ�தைன ேகா�� பண� இ��தா�� அ�தைன� ேகா�� பண�ைத�கா����

இ�தைகயவ�களிட� உ�ள ஆ�வ உண��ச�ய�� �� அ�தைன ேகா�� பண�� அவ�க��� ஒ�

��சமா�� தா� ெதரி��. அ�தைகய ஒ� ஆ�வ உண��ச� ம��� �ற��� வ��டா� இ�தைகய மன�

ெகா�டவ�களா� ஒ� வ�னா��� ெசா�த மரண�த��காக�� �ட� கா�த���க இயலா�. “எைத��

ஒ� �ைற” ெச�� பா��� வ�ட ேவ��� என உய��� ெகாைலைய� ேத��ெத��த இ�த இ� ேபா�ற

இேத மன� கைடச�ய�� அத� அ��ேம� ந�ைலயாக த��ைடய ெசா�த மரண� எ�றா� எ�ன என

அற��� ெகா�ள ஆ�வ�ப�� வ��டா� அைத�� �ட வ��� ைவ�கா�, 

எத�காக�� ெபா�ைமயாக� கா�த���க�� வ���பாத இ�த இ� ேபா�ற பண�கார

ைச�ேகா மன�க�, தம� இய�பான மரண�த���� �ட அ� வ�க�ற ேபா� வர���, இ�ேபா� ஆக

ேவ��யைத� பா��ேபா� என� ெபா�ைம�ட� ஒ� இய�� மரண�த��காக� �ட� கா���

ெகா����கா�, தன� மரண�ைத� ேத� தாேன ெச�� ெகா���. அைத நா� ெச�ய�

ேதைவய��ைல எ�பதாக� கைதைய ���பா�. வா��ைத, வா�க�ய�க� இ�ேவ இ�ைலெய�றா��

அ�த� கைதய�� அ�நாத� ைமய இைழ இ� தா�. 

நா� இ�த� கைதைய ப�ற� இ�� ந�ைன� ��வத�� காரண�, மனிதனி� ��றவ�ய�

மேனாபாவ� ப�ற�ய ஒ� �ரித��ேக. ��� �ய�ச�யா� ெச�ய�பட ேவ��ய ஒ� ��றவ�ய�

ந�க����, அத��� ச�ப�த�ப�ட அ�த� �ைற சா��த வ��ன�கேள அத�ெகா� ஊ�க��

ஒ��ைழ��� ெகா��க�றா�க� எ�றா� ��ற� தர�� இ�ன�� ஊ�க� ெகா�ள ேநரி��. இ��-ஐ�

���ரேயாக� ெச�ய ஒ� இ�� �ெபச��ேட ேநர�யாக� கள� இற�க ேவ��� எ�ற அவச�ய�

�ட� க�ைடயா�, ந�� பய��ச� ெப�ற ஒ� ெசவ��யேர (ஆ� ெசவ��யேரா ெப� ெசவ��யேரா) �ட�
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ேபா��. 

இ�ன�� ேக�க� ேபானா� ெசவ��யேர� �ட ேநர�யாக இத�� களமிற�க ேவ���

எ�பத��ைல. இத�ெகனேவ ந�� பய�ச� ெப�ற ச�ற�� ��த�� ��ைம��ள எவ� ஒ�வ�� �ட இைத�

ெச�ய ���� எ�ப� ேபா� தா� ெதரிக�ற�. இ�ெஸ�ச�**** எ�ற ஆ�க�ல� த�ைர�பட�ைத இ�த

இட�த�� ச�ேற ச�� ந�ைன���� ெகா�� வர ���தாேல �ட� ேபா��. இ�த� ப���ல�கேளா�

இ��� ���ரேயாக �ய�ச�ைய நா� அ�க�னா�, அ�ேபா� ேக��� ெகா�ள ேநரி��

நம���ளாகேவ நா� "ஆமா� இ�ேல" என. (****** �ேளானி� �த�, ேராேபா, ேவ��� க�ரக

ஜீவராச�க� வைர, மனித எ�ண�கைள�, கன�கைள எ�லா� த���வ� ேபால, எ�த எ�த�

க����கைளேயா ைமயமா� ைவ�� பட� எ���� அெமரி�க ஹா����� �ட இ�த ஒ�

க��ேதா�ட�ைத ைவ�� ம��� த�ப�� தவற��� இ� வைரய��� ஒேர ஒ� பட� �ட எ��காத��

உ�ைமய�ேலேய ஒ� ெப�� ெந�டலான வ�ஷய� இ�ைலயா?. இ� ஏேதா த�ெசயலானதா? அ�ல�

இத��� ப�� உ�ைமய�ேலேய இ��� ���ரேயாக� ச��க� ஏ�� உ�ளதா எ�ப�� ச�� ஆ����

உரியேத.   

ஆக இ�ெனா� �ழ�ைத ஆைச ஏ�� இ���, ஆனா� அைத ந�ைற ேவ�ற�� ெகா�வத�கான

உட� த�த�ய��ைம யாேர�� ஒ�வ��காவேதா அ�ல� இர�� ேப���மாகேவ (ேச��ேத)
இ��த���த���த� எ�றாேலா �ட, க���பாக� க�டாய� அத��ரிய ச�க��ைச �ைறைய ேநா�க�

அ�ேநர� நக��த���ப�. அ�ப� நக��த����� ப�ச�த�� �ைற ஹ�லாரிய�டமி��தா� ேசாதைன�

சாைல வழி� �ழ�ைத �ய�ச�ைய ேநா�க�ேயா, (அதா� 1978 ேலேய ேசாதைன� சாைல� �ழ�ைத

வசத� வ�� வ��டேத.) அ�ல� �ைற க�ளி�டனிட� இ��த���தா� இ�ேநர�த��� அ���� அவ�

அெமரி�காவ��� அத�பரான 1993-��� ப�றகாவ�, (அவ� அெமரி�க அத�ப� பதவ�ய�� அம�வத��

ச��� ச�ல மாத�க��� �� தா� க��ப���க�ப�ட இ�த இ�ச� ச�க��ைச �ைற ப�ற�ய அற�வ�ய�

உலக�� அத�கார���வ ப�ரகடன�த���� ப�றகாவ�) இ�ச� ச�க��ைச �ைற ேநா�க�ய ஒ� ச��

நக�ைவேயாயாவ� ேம� ெகா����க� ���. அ�ல� கைடச���� கைடச�யாக இ�ச� ப�ற� ஏேதா

பராபரியாக� ெதரி�� ைவ�த���கவாவ� ���, அத�கான சா�த�ய�பா�� ஒ� அ�ப அள��ேக��

உ�ள�. 

அ�ப�� பராபரியாகேவ�� அ� ப�ற�� ெதரி�� ைவ�த���க� சா�த�ய��ள ஒ� நபரிட�,
அ��� எ�ப��ப�ட ஒ� நபரிட�? எ�ப��ப�ட ஒ� நா���? (அவ� ெவ�� அெமரி�கா எ�ற ஒ�

நா���� ம��� அத�பர�ல, உலக�ேலேய ச�த� வா��த ஒ� நா��� அத�ப�� �ட.) அ�ப��ப�டவரிட�

ேபா�, அவைர� ப�ற�ய அவர� அ�தர�க� தகவ�க� ப�ற�ய �� வ�பர�க�� ெதரி�� ��னேர

இ�ச�ைய� ��ப�ரேயாக� ெச�ய �ய�ச��த� எ�ப� "��ேயாசைனைய ���� �ற�தவ� �ட�

ெச�ய� �ணிய ��யாத, அ�ல� "ெச�ய� �ணிய� �டாத ஒ� ெசய�". “���க�றவ�

ெதாைடய�ேல கய�� த�ரி�ப�” என இ�ேக நா��� �ற�த�� ��வா�கேள ஒ� பழெமாழி, அ�ப��

க��ட� த�ட அைத ஒ�த ஒ� ெசய�, ேவைல இ�. யாரிட�த��..... எ�ேக......எ�ேப�ப�ட மனிதரிட�த��?
எ�ற இட�, ெபா��, கால�, ஏவ� பா��க� த�க ஒ� ெசய�. 

அட யாரா� இ��தா� தா� எ�ன? எ�ேக எ�ப��ப�ட மனிதரா� இ��தா� தா� எ�ன?
இைத ந�ைறேவ�ற�ேய தீ�ேவ� எ�ன வ�ைல ெகா��தாவ� எ�மள��� ஒ� �ணி�ச� உ�ள

மனித�� �ட ஒ� �ைற ஒேர ஒ� �ைறயாவ� அவ�� ச�� ேயாச���� பா��க மா�டானா? எத��

வ��? ��ய ம��� ைந�ச�யமான வழிகளிேலேய �ய�ச���� பா��ேபா�, அத��� ேமேல ஒ���

ேவைல�காகவ��ைல எ�றா� அ��ற�.... அ��ற� ேயாச��ேபா� அ�ப��ப�ட ஒ� வ�ளி�� ந�ைல

�ய�ச� ேநா�க� என, “பா�கா�பான ஒ� வழி �ைற ப�ற�� தா�, பா�கா�பான �ைறய�� நம��

ேவ��ய தகவ�கைள� ெப�வ� எ�ப�?” எ�� தா� எவ�� ேயாச��த���பேர ஒழிய “அ�ப�டமான,

த�ற�தெவளி, ெவளி�பைட �ய�ச�கைளய�ல”. 

இத��ேம �ட இல�� மனித� உ�ைமய�ேலேய ��க�� ெகா�� இ��தா� ஆய���.

���வ� ேபால ந���� ெகா����தா�….? ந��க� �ட ேவ�டா�. (ந��� எ�ப� �ட எ�ேபா�

வ��? ச�ேதக� வ��ேபா�, அ�ப� ஒ� ச�ேதக� ஏ�கனேவேய ேதா�ற�ய����, அத�ப�

�����ேய ஒ� எத��பா���� இ���, ைக�� கள�மாக� ப���க ேவ��� எ�ற கா�த�����

த��ட�� இ��தா� தாேன? ஆக அ�த� ேகாண�த��� இ�ேபா� நா� ேபாகேவ ேவ�டா�.) ஒ�ேவைள

ெவ�மேன ��க� வராதவ� க�கைள ��யப�ேய ப��ைகய�� �ர�� �ர�� ப��பைத� ேபால

��க�� ெகா����தா�?...... இல�� மனிதரி� உற�க� உ�ைம� ��கமா? அ�ல� ேபா� வற��

உற�கமி�ைமயா? எ�பைத ெய�லா� எ�ப�� தா� ெதரி�� ெகா�வ�? 

கண�க�லட�கா� �க ேவ�ைடைய� ெதாட��� நட�த�� ெகா�ேட ெச�லலா� தா�. ஆனா�

எ�ப� ஊ�ஜித�ப��த�� ெகா�வ�? (ப���� உ�க���� அ� ேபாரா��� வ���.) இ�த அைன���

ேக�வ�க���� �க�க���� பத�� ெசா�ல� த�க, அேத ேநர� இ�த வ�ஷய� இல�� மனித��

ச��� உணர��யாத வ�ண�, த�ைன�மற�யாம�, அவரிடமி��ேத, அவ� வாைய� ெகா�ேட

வரவைழ�பைத� ேபா�ேறா, அ�ல� அவர� ெசய� ஒ�ற�� வாய�லாகேவ பத�லாக� ெபற�த�க

வைகய�ேலா அைம�த ஒ� அ�ப ���ச�� ெபாற� ஒ�ைற �த�� ஏ�ப��த ேவ���. அ�ப��ப�ட
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ஒ� அ�ப ���ச�� ெபாற�ெயா�ற�� �த�� அவ� ச���க�றாரா அ�ல� தவ���� ஒ��க��

ெகா�க�றாரா என� ேசாத��பத� �ல� தா� அைன�ைத�� உ�த�� ப��த�� ெகா�ள ����. 

மனித� மைற�த ��னா� பாரத� ப�ரதம� நரச��மரா� ைட� க��ளி ம�கராய����, ச�ரி�க�

�ட எத��� ஒ��ைற�� ல�ச� �ைற ேயாச��� தா� ச�ரி�பா� ேபா��, எ�மள��� ஒ� க��ளி

ம�கரா� இ��� வ��டா�…? (�ஹு�.... நரச��மரா� எ�ேக ச�ரி�த���க�றா�. வா��ைகய�� மனித�

ஒ��ைறேய�� ச�ரி�த���பாரா? “ச�ரி�� என ஒ� வ�ஷய�ைத இய�ைக பைட�த���பைத வா�வ��

ஒ��ைறேய�� உண��த���பாரா? என ஒ�� ெமா�த இ�த�ய� ெச�த� ஊடக�க��ேக வ�த ஒ�

ச�ேதக�” ேபா�� அ�தள��� ஒ� க��ளி ம�கரா� இ�லா� ேபானா�� ��க�யமான

த�ண�களி� “நரச��மரா� ரக க��ளி ம�க ெமௗன�” கைடப���� வ��டா�.....? 

        ��னா� பாரத� ப�ரதம� ப�.வ�.நரச��மரா�

ஆக இ�ப� உத�க���� �ட�

க�வாள� இ��வ�ட� ���. ஆனா� உ�ள��

உண��ச�க���….? அத��� இய�ைகய��

பைட�ப�ேலேய வ�ைமயானெதா�

உண��ச���…..? அ�வள� எளித�� க�வாள�

இ��வ�ட ���மா எ�ன? 

*****இேதா மிக சமீப உதாரண�.

ஓபாமா. மீ��� அேத அெமரி�காவ�ேலேய,
அத�ப� வரிைசய�ேலேய. ஏேதா ஒ� இ�த�ய

வ�சாவளி� ெப�ணிட� வழி�� வ��� (நீ�க�

மிக�� அழகாக இ��க�றீ�க� எ�� ெதானிய��

எேதா �ற� வ���) அ��ற� ஊடக�களி� ந�லா�

சரியா, ெசம�த�யா வா�க�� க���ெகா��

வ��ேவா� எ�ப� ேபா� ேதா�ற�ய��

ம�னி��� �ட� ேக�க வ��ைலயா? க�க���

அ��� உத� தாேன உ�ள�� உண��ச�களி�

ஒ� ேநர� வாச�? அ�த உத�கைளேய, உத��

உ�சரி�ப����� வ�� வா��ைதகைளேய�

க���ப��த� ெதரியாதவ�க� எ�ேக உ�ள��

உண��ச�கைள க���ப��த� ேபாக�றா�க�? 

அைன��� ெந�டலான ேக�வ�

பத��க�. நம�� ெந��க�றேதா இ�ைலேயா. ேமானிகாவ�� ப��னணிய����தவ�க���� க�டாய�

ெந��ய���க ேவ���. த�பத�களி� தனி�ப�ட ம���வ� தகவ�கைள ேமா�ப� ப���ப�, த���வ�,
ைக��� உதவ��ட� ெபற �ய�ச��ப� இ�யாத� இ�யாத� எ�ப� ேபா�ற இ�ன ப�ற வழ�கமான

பார�பரிய �ய�ச� �ைறக� எ�லா� அ�வள� உக�ததா� ப����கா� ��ப�ரேயாக��பாள�க���.

காரண� ேம�க�ட அ�தைன வழ�கமான பார�பரிய வழிகளி��, வழி�ைறகளி�� ந�ழ� அளவாவ�

த��ட�, அதாவ� இ�சத�� த��ட� கச�ய ஒ� வா����ள�. 

ஆக ச�ேதக�த�� ந�ழ� நாைள ஒ� ச�ற���, (அ�ப அள�, �ற�கணி�க� த�க� எ�ற

அள���� �ட�) ��ப�ரேயாக��பாள�க� தர�ப�� மீ� வ���� வ�ட� �டா� என� கவன�

��ைம�ட� இ� ��ப�ரேயாக� த��ட�ைத அர�ேக�ற� ெச�த���பா�கேளயானா�, இ�ேக மீ���

மீ��� வ����த�� �ற�� ெகா�ள வ����க�ேற�. என��� ெதரி��, (எைன� ெபா��த வைர)
என�ெக�னேவா, என� ச��றற���ெக��யவைர அ�தைகய சத�கார�க� �� ேத��ெத��க�

சா�த�யமாய���த, இ�ன�� இனிேம�� (அதாவ� ��ப�ரேயாக�ைத� ெசய�ப��த� கா�த���த

அ�த� கைடச� ந�மிட�, வ�னா� வைர) சா�த�யமாய���த ஒேர வழி “ேமானிகாவ�� அ�தர�க� ப�ரேவச�

ேபா�ற ஒ� த��டேம”. (அதாவ� இ�ச�� ��ப�ரேயாக���கான� தீ�� இ�ன�� க��ப���க�

ப����கவ��ைல எ��ப�ச�த��, அதாவ� சத�ைய ந�க��த� ����� கா��� ெகா������

அ�த� கைடச� ந�மிட� வைர தீ�ெவன ஏ�� க��ப���க� ப����கவ��ைல எ�� ப�ச�த�ேலேய.)

ஒேர ஒ�வ���� ெதரி�� வைர தா� ரகச�ய�. இர�டாவதாக ஒ� நப���� ெதரி��

வ��டாேல அத��� ெபய� ரகச�ய� க�ைடயா� எ�ப�. இ�த அ��பைடய�� பா��தா� எ�த ஒ�

சத��த��ட�த�� ெவ�ற��� அ�ல� அத� ேதா�வ��� அத� ���� ப�காளிக� எ�தைன ேப�

எ�பைத� ெபா��� தா� அத� ெவ�ற� சத�த��, அ�ல� ேதா�வ� சத�த��. ஆக இர�டாவ�

மனித� என ஒ�வைர ேச���� ெகா�ளாத வைர எ�த ஒ� ரகச�ய�� ரகச�யேம. 100 சத�த� ப�த�ர�

த�ைம�ைடய� தா�. ஆனா� இர�டாவ� நப� என ஒேர ஒ� நபைர� ேச��தாேல ேபா��

அ�ேபாேத அ�த� கணேம அத� ரகச�ய� த�ைம எ�ப�� அத� காரணமாகேவ ேபா�வ��க�ற�.

அத� ெவ�ற� ேதா�வ�� சா�த�ய� எ�ப��� ேக�வ���ரியதாக� வ��க�ற�. 



41

அதாவ� ஒ� ரகச�ய� த�ைமய�� ப�த�ர� த�ைம எ�ப�, அைத� ப�ற�� ெதரி�தவ�க�

ெமா�த� எ�தைன ேப�? எ�பைத� ெபா��த�. ந�க�தக� அ��பைடய�� �ற ேவ��மானா�, ஒ�

நாணய� ���த�� உ�ள �வா தைலயா? ந�க� தக� ேபால� தா�. 2 ேப� எ�றா� அத� ந�க� தக�

மத���, ெவ�� 0.5 ம��ேம. அதாவ� ஒ� ரகச�ய� கா�பா�ற�ப�வத� ந�க�தக� மத���

எ�பெத�லா� ஒ� 50:50 சா�த�ய� ம��ேம. ஆனா� அ�ேவ ரகச�ய� ப�ற�� ெதரி�தவ�களி�

எ�ணி�ைக, ஒ� ஏ�வரிைசய�� ெதாட��� அத�கரி�க, அத�கரி�க, அத� ப�த�ர� த�ைம எ�ப�,

ெதாட��� �ைறேய இற�� வ�க�த�த�� சரிக�ற�. கணிதவ�ய� அ��பைடய��, ��ற��� 100 சத�த

வா����ள ந�க�தக�க��� ம��ேம ஒ� மத��ெப� வழ�க�ப��. ம�ற ப� இ�த இ� ேபா�ற

���� சத� ப�ற�ய சா�த�யமான ந�க�� தக� மத��ெப�லா�, சத�ய�� ஈ�ப�� நப�களி�

எ�ணி�ைக பல�ைத� ெபா���, அத� ப��ன மத���, 0.50-� ெதாட�க� ெதாட��� ேத���, சரி��

ெகா�ேட ேபா� அத� மத��� அ�ப�த��� அ�பமாக ேதய ஆர�ப��� வ���. ந�க� தாக�� சா�த�ய�

ப�ற�ய ப�த�ய�� பா��த அ�தைன வ�சய�க��, இ�த ரகச�ய� கா��� ப����� ெபா����.

வ�ரிவான வ�ள�க�த��� தனிேய ப�- ..��� ெச�ல��.     

ஆக ஒ� ���� சத� என வ�� ேபா� ���த வைர அ�த� சத� அர�ேக�ற���� அவச�யமான

அவ�களி� ேநர�� ப�களி�� இ�ைலெய�றா� அ�சத�யர�ேக�ற�ைதேய �ட அ��த��த�

க�ட�க��� �� நக��த�� ெச�ல ��யா� எ�மள���� ேதைவ�ப�ட, இ�ற�யைமயாத

மனித�கைளய�ற�, ம�றவ�கைள� ேச���� ெகா�வெத�ப� அத� ெவ�ற�� சா�த�ய�கைள�

�ைற�க� ��ய ஒ� வ�ஷயேம. எ�தைன தா� ந�ப��ைக��ரியவ�களா� கா�ச�யளி�த ேபாத���

ஒ� ச�� க��� ேவ�பா� ேபா��, ெமா�த ரகச�ய�� ச�தற. “ெகா�ைள��� ேபானா�� ���

ஆகா�” எ�ப�. ஆக� ��டணிைய� �ைற�க� தா� ���தள� �ய�ற���பேர தவ�ர, அத���

பத�லாக ��டணிைய வ��தீரி��� ெகா�ேட ெச�வத�� இ� எ�ன ேநர� அரச�ய�, இரா�வ

நடவ��ைகயா எ�ன? (இத��� ��அரச�ய� இ�லாம� இ��த���கா� எ�ற ேபாத���,)

அ�த ேநர� �� அரச�ய� தைல��� �ட� ேத��ெத��க� சா�த�யமாய���த ஒேர வழி��,

இ�த�� கைடச� வழி�� �ட, “இ�த இ� ேபா�ற ேமானிகா ைட� நாடக�ைத அர�ேக��வ�” ம��ேம.

சாதாரண பாமர� �த� ப��த ப��த� வைர, ஒ�றாட�� சா�த�ரிய இல�கண� ெதரி�தவ�க�

எ�� த�ைம� �ற�� ெகா�பவ�க� வைர அைனவ�� ேத��ெத��க� சா�த�யமான��,
எளிதான�மான வழி ��மானவைர மனித அ��பைட� பலகீன�கைள பய�ப��த�� ெகா�வ�

எ�ற இ�த இ� ேபா�ற வழி�ைறக� ம��ேம.   

*****(க��ட�த�ட ப�லா ேஜா�ஸுடனான வழ���� ம��� அவ���� அவர�

வழ�கற�ஞ���மாக� ேச��� ந�ட ஈடாக ச�ேறற� �ைறய 9,40,000 டால� அபரா� க��ய���க�றா�.

ப�லா ேஜா�ஸுடனான தன� உறைவ� கைடச� வைர� க�ளி�ட� ம��த வ�த ேபா��, ப�லா

ேஜா��� வழ��� கீ� ேகா���� த��ப� ெச�ய�ப����த ேபாத���, மீ��� ப�லா ேஜா��

தர�� ஒ� அ��� ம�ைவ ஜுைல 31 1998-� �.எ�.ேகா�� ஆஃ� அ���� 8-வ� ����� தா�க�

ெச�க�ற�. இ�த ேநர� பா��� ேமானிகாவ�� வழ�க�� க�ளி�ட��� எத�ரான இ����ெம����

(ெபா�யான வா�� �ல� த�தத�காக) அபராத� க�ட ேவ�� தீ��� வ�க�ற�. இதனா� இ�த�

தீ��ப�� வ�ைளவாக கைடச�ய�� ப�லா ேஜா�� வழ��� எ�ேக அ��� தன�� எத�ராக ����

வ��ேமா எ�ற பய�த�� ேகா����� ெவளிேய ஒ� ெச���ெம�� ஏ�பா� ெச�� வழ�ைக �����

ெகா�க�றா� க�ளி�ட�. 
    
ேம��, எ�னதா� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைசய�� ேபா� ஒ� ஆணி� வ��த� �ழா�க�

(ெசமின� ெவச��) ����க�ப�� ���ச�ட�ப�டா�� அ� ����கைள�� மீற� ஊ��வ�� ெகா��

ெகா�ச� வ��த��க� வ��த� த�ரவ�த�� (ஒ� கச�� ேபா��) கல�காம� இ��பத��ைல.

கல�கேவ ெச�க��றன, எ�ன ஆனா�?! ெபா�வாகேவ அைவ இய�ைகயானெதா� க��தரி��

ந�க����� ேபா�மான அள��� ஒ� எ�ணி�ைக பல�த�� இ��பத��ைல. ஒ� இய�ைகயான

கலவ� வழி�க��தரி���� இல�ச�கண�க�� �ட அ�ல. ேகா��கண�க�� அதாவ� 4ேகா�ய�����

10 ேகா� வைர (ச�ேறற��ைறய 40 மி��யனி���� 100 மி��ய� வைர) வ��த��க�

ேதைவ�ப�க�ற�. 

க��தைட ச�க��ைச ெச�� ெகா�ட ஒ� ஆணி� வ��த� த�ரவ�த�ேலா அ�ல� மல���

த�ைம ெகா�ட ஒ� ஆணி� வ��த� த�ரவ�த�ேலா இ�வள� ெபரிய எ�ணி�ைகய��

வ��த��க� காண�பட சா�த�யேம இ�ைல. க�ளி�ட� ம��� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச��

ெச�� ெகா�ளாதவராக, அேத ேநர� ஒ� க��தைட அ�ைவ ெச�� ெகா�ட ஒ� ஆணி� வ��த�

த�ரவ�த�� (இய�பாக ஏ�ப�� கச�� காரணமாக) எ�வள� (கச��) வ��த��க� காண�ப�ேமா

அ�வள� வ��த��க� ம��ேம காண�ப�����மாய�� ���ரேயாக��பாள� ���� மிக��

ம�ைட �ழ�ப�� ேபா�� தா� இ��ப�. 

க�ளி�ட� ேவ� ஏ�கனேவேய ஒ� ெப� �ழ�ைத��� தக�பனா�
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இ��ததா�, ஆக� க�ளி�டனி� எத�ராளிக�� உ�ைமய�� மிக�� �ழ�ப��
ேபா�� தா� இ��ப�. எதனா� அவர� வ��த� த�ரவ�த�� �ெப�� க���
�ைற���ள�? க.அ.ச� ெச�� ெகா�டதாலா? அ�ல� இய�பாகேவ ஒ� ேவைள
அவரி� �ெப�� க��� இ�த� �ைற�த அள� �ெப��க� ெகா�ட ஒ� இய��
�ெப�� க��� தானா? என� கணி�பத�� ெபரி�� �ழ�ப�ய���க� �ட� ���. 

ஒ� ேவைள �ெப�� க��� ரிச�� ப�ற�ய வ�பர� ம��� அவ�க� எத��பா��த� ேபா�

மிக�� �ரியமாக இ��த���தா� எ�ப��� இ�ச� ��ப�ரேயாக�ைத� க���பாக அவரிட�

எத��பா��த���கலா� தா�. மிக�� �ரியமாக� �ட ேவ��யத��ைல. ஓரள� ஒ� இய�ைகயான

கலவ� வழி� க��தரி�ைப ந�க���வத��� ேதைவயான அளவ��� ஓ� �ைற�த ப�ச எ�ணி�ைக�

சா�த�ய�ைத� ெகா����தா�� �ட ��ப�ரேயாக��பாள�க� �� இைத� ��ப�ரேயாக� ெச�ேத

பா��த���ப�.

ஏெனனி� ச�ல� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைசக�, 10,000-� ஒ�� அ�ல� ல�ச�த�� ஒ��

ேதா�வ�யைடவ�� உ��. நா�� இ�த இ� ேபா�ற ெச�த�கைள ப�த�ரி�ைககளி�� ப��ப����.

இ�த இ� ேபா�ற வ�ச��த�ர வழ��களி� கச�� வ��த��கேள �ட மிக�� ��யமாக இ��தா� இ�ப�

நட�க� ச�ல சமய�களி� சா�த�ய� ��க� உ�ள� என ம���வ� �ைற�� ஒ��� ெகா�க�ற�.

அதனா� ���ரேயாக� ��வ�ன�� த�க� தர���� வாத�ட ஒ� வா��� ஏ�ப�க�ற�. அைத

ம���வ அற�வ�ய�� ஒ��� ெகா�ளேவ ெச�க�ற�. க�ளி�ட� ஏ�கனேவேய க��தைட அ�ைவ

ச�க��ைச ெச�� ெகா�டவராகேவ இ��த ேபாத���, ஏ� இைத அ�த அ� ேபா�ற ஒ� 10,000-�
ஒ��, அ�ல� ல�ச�த�� ஒ�� ேகசாக இைத ஏ� நீத� ம�ற� பா��க� �டா�? எ�ற ேகாண��

ம��க� த�கத�ல. இ��� ���ரேயாக� க�ேணா�டத�ேலேய இைத� பா��க� ேதைவய��ைல.

ேம��ற�யைத� ேபா�ற க�ேணா�டத��� இைத� பா��கலா�, அ�கலா�. 

ஆனா� அத�கெக�லா� மிக��, அ�ப� சா�த�ய� ��க� தா� உ�ளன எ�றா��, வழ��

என வ�� வ��டா� அ�த அ�ப�த��� அ�பமான, மிக அ�ப� சா�த�ய� ��க��கான ந�க� தக��

சா�த�ய� ��க� எ�வள� எ�� தா� நீத� ம�ற� பா���ேம ஒழிய, இ�த அ�ப� சா�த�ய� ��க�

ந�க�வத�கான வா���கேள ��தமாக அ�த�யாக� க�ைடயா�, அ�ல� அ�ப�ேய இ��தா��, அ�த

அ�ப� சா�த�ய� ��க��� எ�லா� வழ�க�ேல எ�தவ�த அ��த ��க�ய��வ�ைத�� ெகா��� வ�ட

��யா� எ�ெற�லா� ஒ� ந�யாமான நீத� ம�ற� �க�ைத அ�பா� த���ப� ைவ��� ெகா�ள

��யா�. 

10,15 ஆ�� கால தா�ப�ய வா��ைகய�� க��ய, ெசா�த, மைனவ�ையேய இய�ைகயான

கலவ� வழி� க��தரி�ப�� (ேம�ெகா��� ஒ� �ழ�ைத��) க��தரி�க� ெச�ய இயலாத ஒ� ஆ�

மகனா� த��மண உற��� ெவளிய�லான ஒ� க�ள உறவ�� ம��� எ�ப� மீ��� இய�ைகயான

கலவ� வழி� க��தரி�� ஒ���� ஆளா�க ����? அ� எ�ன தா� 10,000-�, ஒ��, அ�ல�

ல�ச�த�� ஒ�� அ�ப� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச வ�த��ைறகைள மீற�ய ஒ� வ�த� வ�ல��

க��பமாகேவ இ��த ேபாத���, அ�த வ�த� வ�ல�� க��ப� எ�ப� �ற��பாக, மிக� �ற��பாக ஒ�

மைனவ� அ�லாத ஒ� ெவளி� ெப�ணிட� ம��� எ�ப� ஏ�ப�ட�? அ�ப��ப�ட ஒ� ச��ைச��ரிய

க��தரி�� ந�க���� எ�ப� ஒ� ச�ட அ�கீகார��, ச�ட� பா�கா��� �ட� ேக�க ����? எ�ற

இ�ப��ப�ட� த��க வாத�ப�ரத�வாத�க� எழ ஒ� வா��� எ�க�ற�. த��க� ெபா��த�க�

இ��க�றத�லவா?

அ� இ��ய�� �ைண ெகா�� ந�க��த�ப�டதாக, ஒ� ச�ேதக���� ஆளான

���ரேயாக� க��தரி�பாக இ��தா�� சரி, ���ரேயாக���� ஆளாகாத, உ�ைமயான,

இ�ப��ப�ட ஒ� வ�த�வல��� க��பமாகேவ இ��த ேபாத��� சரி. வழ�� ம�ற�த�� இ�

���ரேயாக� க��தரி�� தா� என வாத��� எத�� தர�ப������, பா�ைவயாள� தர�ப������

எ�� இ�ப�� ப�ட� ேக�வ�� கைணகைள��, வ�ம�சன� பா�ைவகைள�� �ட ஒ� ந�யாயமான நீத�

ம�ற� �ற�கணி��� தவ���� வ�ட ��யா�. இர�� தர��� த��க�க���� அைவயவ���ேக

உரிய வ�ைமயான த��க� ெபா��த�க�ட� ேமாத ஒ� கள� எ�க�ற� இ�ேக. �ஸரி� மைனவ�

ச�ேதக�த��� அ�பா�ப�டவளா� இ��க ேவ��� எ�� ேபா� இ�ச� ��ப�ரேயாக�த��கான

���� நப�� �ட ச�ேதக�த��� அ�பா�ப�டவரா� இ��க ேவ��� என எத�� பா��பத��

தவெறா��� இ�ைலேய?   

எ� எ�ப�ேயா ேமானிகா வ�ஷய�த��, ஒ� ச�ற�தாவ�, க�ளி�ட���� ப�க���த�.

ஆனா� ஒ� ச�ற���, ஒ� அ�ப� ப�களி��� �ட இ�லாமேலேய நாைள இேத ேபா� இ�ெனா�

ேமானிகா இ�ெனா� அெமரி�க ஜனாத�பத�ய�ட� (ஒ� ேவைள அவ� இ�ன�� க��தைட அ�ைவ

ச�க��ைச ெச�� ெகா�ளாத, மல��� தனமி�லாத ஒ� ��ய இள� வய� ஜனாத�பத�யா� அவ�

இ���� ப�ச�த��) இ�� என�ப�� ஐ.ச�.எ�.ஐ� ��ப�ரேயாக� �ல� க�ள� தனமாக ஒ�

�ழ�ைதைய�� ெப��� ெகா�� அவ� ேமேலேய ேபா�யான ஒ� பா�ய� �கா� வழ��� �ட�

ெதா��கலாேம? அ�ப� ஒ� பா�ய� ��ற�சா�� �ம�த�ப�ேமயானா� அவைர (அ� தவேற
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ெச�யாத அெமரி�க ஜனாத�பத�யாகேவ அவ� இ��த ேபாத���) ேவ� எ� கா�பா�ற����?! இ�த

த�ைசய��� ச�� ச��த��ததாேலேய இ�ேபா� த�க��� இ�வள� நீ�ட க�த�!.)
.

****2 அேத ேபால, இ�த இட�த��, இ�ெனா� வ�ஷய�� என��� (இ�நா� வைர இ�த

ந�மிட� வைர இ�ேபா�� ஒ�� ப�ற��) �ரியேவ இ�ைல. அ� எ�ப� ெவ�மேன ேமானிகாவ��

உ�ளாைடகளி� இ��த க�ளி�டனி� வ��த� கைறகைள ம��ேம ஒ� வ�வான தடயமாக�

ெகா�� க�ளி�ட� ேமானிகா�ட� பா�ய� உற� ெகா����தா� என ேகா�� ��� க��ய�? ச�வ

சாதாரணமாக ஆ�, இைவ என� வ��த� கைற ப��த உ�ளாைடயாக �ட இ��கலா� தா�. ஏ���

ெகா�க�ேற�. �.எ�.ஏ. ெட���� ஒ� ேபா�� ெபா� ெசா�லா�தா�. ஆனா� அைவ ேமானிகா�ட�

ைவ��� ெகா�ட ெச�� உற� �ல� ெவளி�ப��த�ப�ட வ��த� கைறக� தா� அைவ எ��

எ�ப�, எைத� ெகா�� த��டவ�டமாக ��க�றீ�க�?

 
      க�ளி�டைன நீத� ம�ற�த�� அழ ைவ�த அ�த ஆைட.

இைவ ஒ�ேவைள த��ட�ப�ட என� வ��த��களினா� ஏ�ப��த�ப�ட கைறயாக� �ட

இ��கலா� அ�லவா? ச�வ சாதாரணமாக க�ளி�ட� இ�ப� ஒ� அ�த�ப�� அ��த���பாேரயானா�,
க�ளி�டைன நீத�ம�ற� எ�ன ெச�� இ��க ����? இ�ச� ��ப�ரேயாக சா�த�ய� ப�ற�ய

அற�வ�ய� ெச�த�, அ�ேபா� அ�த வழ�� நட�த சமய� இ�ன�� அ�த அரச�ய�வாத�ைய

(க�ளி�டைன) ஒ�ேவைள அைட�த���கவ��ைலேயா எ�னேவா? சரி, அவ����தா� ெதரியா�

ேபாய���, அவர� வழ�கற�ஞ�க���� �டவா ெதரிய� சா�த�யமி�லா� ேபாய���? இ�ைல,
ெதரி�த���கேவ ேவ���. ஆனா� அ�ப��� க�ளி�டைன கா�பா�ற ��யாத ப��� ேவ�

தடய�க�� அவ��� எத�ராக க�ள�ப� இ��க ேவ���.

அவர� வ��த� கைறகேளா� �டேவ, அவர� வ�ய�ைவ, எ�ச��, ��ணிய

ச�ம�����க�, �� ேபா�றைவ�� �ட அவ��� எத�ரான தடய�ெபா�ளா� ெசய�ப����க

சா�த�ய� உ��. ஆனா� என�ெக�னேவா இ� வ�ஷய�த���, க�ளி�ட� தர�� வாத� ஒ�

வ�த�டாவாதமா� வ��ட� வாதா�ய���த����� ப�ச�த��, இைத�� �ட எத��ெகா����கலா�

எ�ேற ேதா��க�ற�. உட� உ����ப�� �ர�க� ��ய வ��த��கைளேய த��ட ���தவ�க���,
அவர� வ�ய�ைவ, எ�ச��, ��ணிய ச�ம�����க�, �� ேபா�ற இவ�ைற�� ேச���� த��டவா,
இயலாம� ேபா��?! 

ஆனா� க�ளி�டனி� இட�த��, ஒ� இ�த�ய அரச�ய�வாத� இ��த���தா�, ச�வ

சாதாரணமாக இ�ப� ப�� அ��பத�� �ல� எளித�� சமாளி�த���பா�, “ஆ�, அைவ என� வ��த�

கைறகளாக� �ட இ��கலா�தா�, ஏ��� ெகா�க�ேற�. ஆனா� அைவ த��ட�ப�ட என�

மைனவ�ய�� உ�ளாைடகளி� இ��தைவ” என ச�வ சாதாரணமாக ஒ� அ�த� ப�� அ��த���பா�.

இத�� இ�த �ைண� க�ட�த��ேக உரிய ஆைட� கலா�சார�� �ைண �ரிக�ற�. (ேம�க�த�ய

ஆைடய�� வ�வைம�� ேபா�றத�ல, ப�ைடய பார�பரிய இ�த�ய ஆைட வ�வைம��. ேம�க�த�ய மி�,
க�� ேபா�ற வ�வைம�ப����� தன�ேக தன��ரி�தான மா�ப�ட வ�வைம�ைப உைடய

உ�ளாைட பய�பா� இ��. ஒ� நாடா பாவாைடைய மா�ப�ட இ���� ��றள��, ப�ம�� உ�ள

எவ� ேவ��மானா��, பய�ப��த�� ெகா�ள இய��, ந�ன ேம�க�த�ய பாணிய�லான

உ�ளாைடக� வ�ஷய�த�� இ� அ�வளவாக ெபா��தா� எ�ற ேபாத���, இத��� �ட ���கமான.
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த��டமிட��, வாத�த�றைம�� இ��த���ப��, ஒ�ேவைள க�ளி�டைன கா�பா�ற� இ��கலாேமா?
எ�னேவா? எளிதாக கா�பா�ற� இ��கலா� எ�ேற ேதா��க�ற�) 

            

2. அ��ததாக ேக��.

1981 ஆக�� 12 -� ஐ.ப�.எ� ந��வன� தன� �த� ப�.�-ஐ ச�ைதய�� அற��க�ப���க�ற�.

ைம�ேரா சாஃ�� தயாரி�தளி�த MS-DOS version-1.0 பய�ப��த�ப�க�ற�. இ�க���ேத

ப�ர�ைனக�� ெதாட��க��றன. உ�ைமய�� இ�த MS-DOS-ஏ scp - (sea�le computer products)
க�ெபனிய�டமி��� அ�மா�� ேர���� வா�க�ப�ட ஒ��. இைத� தயாரி�த�� அேத க�ெபனிைய�

ேச��த �� ேப�ட�ஸ� எ�ற கணினி� ெபாற�யாள� தா�. இ�ெட� க�ெபனி 8086 எ�ற ஒ� �த�ய

ச��� ஒ�ைற ெவளிய�ட� ேபாவதாக அற�வ��க, அத�� ஒ� ஆ�பேர��� ச��ட� தயாரி��

ெவளிய�ட� ேபாவதாக �ஜி�ட� ரிச�� எ�ற ந��வன� அற�வ��க�ற�. ஆனா� �ஜி�ட� ரிச�� ந��வன�

ஏேனா தாமத���� ெகா�ேட ேபாக. அத�காக� ெபா����, ெபா���� பா��� ெவ���� ேபான

�� ேப�ட�ஸ� கைடச�ய�� தாேன அத�� ஒ� சா��ேவ� தயாரி�� அத�� Qs- Dos (quick dirty dos-
எ�பத� ���க�.) என�� ஒ� ெபய� இ�க�றா�

 
ஆனா� அ�த சாஃ�� ேவ��கான �� உரிைமைய�� ைம�ேரா சாஃ�� 75,000 -டால�

வ�ைல ெகா��� வா�க� வ��டா��, அைத ஐ.ப�.எ�-� ப�.�-ய�� ெசய�ப���வ� அ��ைன

எளிதானதாக இ��கவ��ைல. �ற��த கால� ெக����� ேவ� ஐ.ப�.எ�-��� இைத

தயாரி�தளி�தாக ேவ���. ஆக� கைடச�ய�� (அ�ைறய ந�ைலய�� அவ�க��க���த அ�த

அத�அவசர ��ந�ைலய��) அைத� தயாரி�த அத� ெபாற�யாள� �� ேப�ட�ஸேன வ�தா� தா�

காரிய� ஆ�� எ�ற ந�ைல,  ைம�ேரா சாஃ�� அத��� தய�கவ��ைல. 

அவைர�� தன� ந��வன���� அ�ப�ேய அ�ளி� ெகா�� வ��வ��ட�. ���ற�

த�ளிய �த�ைர �ழிைய�� பற��த கைதயாக. ெர�யான ப��னேரா ஐ.ப�.எ�-�டனான ஒ�ப�த

வரிகளி�� ஒ� தக���த�. இைத மி��த ப�ரயாைச�ப�� தயாரி���ளதா� எத��கால�த�� ேதைவ

ஏ�ப�டா� ச�ல த���த�க�ட� ம�ற ந��வன�க��� வ���� ெகா�ள�� த�க���

உரிைம��� எ�� ஒ� ஷர�ைத�� ைநஸாக ஒ�ப�த ஷர��களி� ஒ� வழியா� ேச��� வ���

வ��க�ற�. இ�த இட�த�� தா� ஐ.ப�.எ�-�� ஒ� ெபரிய வரலா��� காவ�ய� ப�ைழையேய ெச�க�ற�.

ேந�� ெப�த ச���க� மைழய��, இ�� �ைள�த� காளா� க�ெபனிகெள�லா� கணினி�

ச�ைதய�� கர�ச� மைழைய அ�வைட ெச�� ெகா������ ேபா�, கணினி உலக�� மிக� ெபரிய�

ஜா�பவா� க�பனியான ஐப�எ�-ஆ� ம��� ��மா இ��க இய�மா? ப�ச�� தயாரி�ப�� �த��க�ற�,

�த��த��� �ட சரி தா�. ஆனா�, ப�ச�� தயாரி�ப�� கால� கட�� வ��வத�� �� தன��ரிய

ச�ைத� ப�ைக�� ைக�ப�ற வ�ைரக�ற�. வ�ைர�தத��� தவற��ைல தா� எ�ற ேபாத��� அ�

ஏ�கனேவேய கால� கட�த���த ஒ� ேநர�. இ�ேபா� அத� ��ப���த கால அவகாசேமா மிக��

��க�யதா�� தா� இ��த�. இைத அத�ைடய �ரத��ட� எ�� ெசா�வதா அ�ல� ேக���

அத��ட� எ�பதா எ�றா� இர��� தா� எ�� தா� �ற ேவ���.  

அ� (ப�� ேக�� ேபா�ற இைளய தைல�ைறக� ெம�ெபா�� �ைற��� �ைழ�த அ�த�

கால�க�ட� 1970 தசா�த�க� எ�ப�) கணினி� ெதாழி� ��ப உலக�� ��ற��� �த�ய ஒ� ெதாழி�

��ப வள��ச� ஒ� ��த� �த�ய பா��ச� ேவக�ேதா� �க���ெத��� வ�� ெகா����த சமய�.

�த�ய அ�த பா��ச� ேவக� ெகா�ட அ�த� ெதாழி� ��ப �க��வ�� ேவக�ைத �த��,  க�� இன�

கா�பவ�கேள ேம�ெகா��� அத� வள��ச�� ேபா�ைக (��ற��� ��யா� ேபானா�� ேம�� ஒ�

�ற��ப��ட �ர���காவ�) கணி�க ���� எ�பைத� ேபா�ற ஒ� �க�� வ�� ந�ைல சமய� அ�. ஒ�

வ�ைத ெச�யாக�, மரமாக� பரிணமி�பத�� �� ப�ேவ� க�ைளக��காக ஒ� ஆர�ப �க�� வ��ேம,

அ�த அ� ேபா�ற ஒ� ���� வ��� ப�வ ந�ைல.
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அ�த� �த�ய ந�ைலைய ஏ�கனேவேய மன� க�ணி� பா���ணர� தவற�யேதா� அ�லாம�,

அத�ேக�ற �� தயாரி��க��, அ�பவ�க�� இ�லாத ஒ� ந�ைலய�ேலேய, ஐ.ப�.எ� ப�.� வைக�

கணினி�கான கள�ைத��, கால�ைத�� ச�த��க�ற�. அ� இ�ன�� ெமய�� ப�ேர� கணினி�

தயாரி��� ப�கேம தன� �� கவன�ைத�� �வ��� ைவ�த���த சமய� அ�. ைம�ேரா

ப�ராசச�களி� எ��ச��� த�ற�� நாெளா� ேமனி��, ெபா�ெதா� வ�ண�� ��� ெகா�ேட

வ�தைத ந�� உ�� ேநா�க�� கவனி�க� தவற�வ��ட� எ�� தா� அ��த�, ெபா��. இ���

ேக�க� ேபானா� அ�த ைம�ேரா ப�ராசச�கைள� தயாரி��� ெகா����த இ�ெட� ேபா�ற

க�பனிக��ேக� த�கள� தயாரி�ப�� �ல� எ�ென�ன ெவ�லா� ெச�யலா�, சாத��கலா�

எ�பைத� ப�ற�ய ஒ� ெதளி� � ச��த�ர� இ�லாத ஒ� ம�கலான ஆர�ப� கால� அ� எ��� �ட�

�றலா�. 

உதாரண�த���, ப�� ேக�� மிக�� மத��� ச�லாக��த, அவரி� ஆத�ச மானசீக� ��

�தான�த�� இ��தவ� என� க�த�ப�டவரான �ஜி�ட� எ���ெம�� ந��வன�த�� தைலவரான

ெக� ஆ�ெச� எ�பவ� 1960-களிேலேய ச�ற�ய கணினிகைள உ�வா�க� ஒ� �த�ய அைலைய

ஏ�ப��த�யவ�. அவர� �த� கணி�ெபாற� DDP-1, அ��� வ�த� PDP-8. இ�த PDP-8 தா� ப�� ேக��

ப��த ப�ளிய�� வா�க�ப�ட�. PDP-8 வைகைய� ேச��த அ�த� கணி�ெபாற�ேய 2 அ�

அகல��ட��, 6 அ� உயர�ேதா�� 250 ப��� எைட�ட�� ப�ரமா�டமாக இ��த�.

அ�நா�களி� அ� தா� மினிேய�ச� ைச�. PDP-1-� வ�ைலேயா 1,20,000 டால�க�. ப� � ப�-8 �

வ�ைல 18,000 டால�. ெக� ஆ�ெசனி� �ஜி�ட� எ���ெம�� ந��வன� 7 ப���ய� டால�

ந��வனமாக வள��த ேபாத��� 20 வ�ட�க���� ப�ற� வர� ேபாக�ற ெட�� டா� �க�ைத

அவரா�� உணர ��யவ��ைல. ப�.ச� எ�ப� ெவ�� கன�, அ� ெவ�ற� ெபறா� எ�ேற

ந�ைன�தா�. 
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ெக� ஆ�ெசைன� ேபாலேவ இ�ெனா� சீன�, ெபய� ஆ� ேவ��. ச ீனாவ�� ப�ற��

அெமரி�காவ�� ��ேயற�ய சீனரான இவ� 1960-களி� கா��ேல�ட� வ�யாபார�த�� ெகா� க���

பற�தவ�. ம�� வ�ைல� கா��ேல�ட�க� ச�ைதைய� கல�க�ய ேநர�, பலர� ஆேலாசைனைய��

மீற� அவ� அ�த� �ைறைய வ��ேட வ�லக� ேவ�� �ராசச��� எ�த�ர�க� தயாரி�ப�� இற�க�வ��டா�.

அ� சராசரி��� அ�பா�ப�ட, ச��� ��தலான, ஒ� அ��தமான நக��. 

1970-களி� ைட�ைர�ட���� பத�லாக ேவ�க�� எ�த�ர�க� பய�ப�டன. அைத�

கணி�ெபாற� எ�� ெசா�ல ��யாவ��டா��, அ� எ����கைள வ�வைம�பைத ம��ேம ெச��

வ�த�. 1980-� ப�.ச� �க� ஆர�ப��த ேபா� ெவ��� அைத உணர� தவற� வ��டா�. அவ� தயாரி�த

ெம� ெபா�� தர�த�� ச�ற�� வ�ள�க�னா��, அ� அவர� எ�த�ர�த��� ம��ேம பய�ப�ட�.

ேவ�� ம��� ச�� சரியான த�ைசைய கவனி�க ேந��த���தா�, ைம�ேரா சாஃ�ேட �ட�

ப�ற�த���காேதா எ�னேவா?  

அ�த� �ைறய�� இ��த ெபரிய ெபரிய (வ�யாபார�) ஜா�பவா�க� எவ�ேம இ�த� ச�ற�ய

ச���க� ச���கைள� ெகா�� அளவ�� ச�ற�ய, ஆனா� ஆ�ற�� ெபரிய�, த�ற� வா��த ந�ஜ�

கணினிகைளேய� �ட உ�வா�க ���� எ�ேறா, அைவ ெமய�� ஃப�ேர� கணினிக��ேக�
�ட ஒ� வ�த�த�� சவா� வ��பைவயா� உ�ெவ���� எ�பைத� ப�ற�ேயா எ�லா� அ�ேபா� யா��

கனவ��� ந�ைன��� பா��த�ராத ேநர�. அ�ப�ேய ந�ைன��� பா��த���தா�� அைவெய�லா�

ஆ�கா�� �ய�ச��த ஒ� ச�ல� தனி மனித, ஆர�ப� க�ட, ஆ�வ� பரிேசாதைன �ய�ச�கைள� ேபால�

தா�. அ�ப� உ�வா�க�ப�ட கணினிக�� �ட சாமா�ய�க� யா�� எ�ணி, ந�ைன��� பா��கேவ

��யாத ஒ� ெபா�ளாதார உயர�த��, வ�ைலய�� வ�� ெகா����தன. ஆக அைத சாதாரண ெபா�

ஜன�க� கா� ெகா��த�ல, வாடைக�� வா�க�� பய�ப��த� �ட, ��யேவ ��யாத ஒ� வா�

ேமகம�டல� ெபா�ளாதார உயர�த�� தா� இ��� வ�த�. 

�மி�� ெந��ைப� ெகா�� வராம� த���ப� வர மா�ேட� என� ��ைர��� �ற�ப���

ெச�ற (க�ேர�க �ராண� கதா� பா�த�ர�) �ேரா�த�யைச� ேபால, வா� ம�டல�த�� ச�சரி���

ெகா����த வ�ைல ேமக�ைத� �மிைய ேநா�க� இ��க �ட ம��ம�ல, �மி�ேக� க�� இ��� வர�

�ட ���� என ஓ�� ெமா�த கணினி உலக�����, �த� �த��, ஒ� ஆர�ப� க�ட, ந�ப��ைக

வ�ைதைய, ஒ� ப��ைளயா� �ழியா� ேபா�டவ�க� தா� ப��ேக�� ேபா�ற ச�ல இைளய

தைல�ைறய�ன�. ப������ ��ேனா�க� இ��ைறய�� எ�தைனேயா ேப�க� இ��தா�� ப��

ேக�� ம��ேம அைன�� வைகய��� ஒ� அத��டசா�யாக�� மாற ���த�. அத�காக ேக�ஸு�

இர� பக� பா��காத மிக� க�னமான உைழ�ைப வழ�க�ய�ட�, ச�ல� பல தா�மீக அறெநற�

ப�ற��கைள��, மீற�கைள�� ெச�� தா� (உலக�� �த�ைம� ேகா��வர� எ�ற) இ�த ஒ�

�தான�ைத�� அைடய ���த�.  

அ�த� தா�மீக அறெநற�� ப�ற��க� ஐப�எ�-டனான ெதாழி� ��� கால�களி���� தா�

மிக வ�ைம�ட� ெதாட��க�ற�. எ�ன தா� உயர, உயர� பற�தா�� “ஊ����வ�� ப��தாகா�”
எ�ப� எ�ப� உ�ைமேயா, அேத ேபால� தா�, ஐப�எ�-டனான ெதாழி� ����� ��னேர, எ�ன

தா� ப�� ேக��� ைம�ேரா சாஃ�� எ�ற ஊ����வ�, தன� ெம�ெபா�� ந��வன� த�ற� �ல�

ெம�ெபா�� உலக�� ஒ� ெபரிய சலசல�ைபேய ஏ�ப��த�ய���தா�� அைவெய�லாேம ஒ�

ஊ����வ�ய�� ச�� சலன இறகைச�� �ய�ச�ைய� ேபால� தா�. பற�த ெபா�ளாதார உயர ம�ட��

அ�ப�ேய. ஐப�எ� எ�ற அ�மினிய� பறைவ ம��� க�ைட�த���காவ��டா� ைம�ேராசா�� எ�ற

ஊ����வ�, எ�நா�� ஒ� (ராஜாளி) சா��ைல� �தான�ைத எ��ய���கேவ �ட ��யாேதா

எ�னேவா?  
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ஆனா�, கால� கட�பத�� �� தன��ரிய ச�ைதைய� ப���க ேவ���, இ�ைலய��ைல,

"ச�ைதைய� ைக�ப�ற� வ�ட ேவ���" எ�ற ஒ�ைற ெவற�ய�� “எ�ைத� த��றா� ப��த� ெதளி��”
எ�ற ச�ைத� ேபா��ய�� உ�ம�த ெவற�ய�� ஒ� மாெப�� தவைற� ெச�க�ற� ஐப�எ�.
தவெற�றா� (எைன� ெபா��த வைரய��), அ� ஒ� “காவ�ய� ச�ற�� வா��த ஒ� வரலா��� ப�ைழ,

அ�ப��ப�ட ஒ� தவைற� ெச�க�ற�.” ஐப�எ�-�� இ��த அேத ச�ைத அவசர�, ச�ைத அவசர�த��

உ�ம�த ந�ைல ைம�ேரா சாஃ������ இ��கேவ ெச�த� எ�றா�� அ� அ�த அவசர�, உ�ம�த

ந�ைல அத� ெசா�த� க�கைளேய மைற�� வ��மள��� ைம�ேரா சாஃ���� �ட அைத ஒ�

ேபா�� அ�த அள��� அ�மத��� வ�டவ��ைல. மாறாக ச�ைதைய� ப�ற�ய, ஒ�� ெத�ள�

ெதளி�ட� இ��த���க�ற�. 

அதனா� தா� அ� ஐப�எ� ேபா�ற க�பனிகளி� கைட�க� ந�மீ� படாதா என உ��ர ஒ�

ஏ�க��ட� இ��த அேத சமய�த�� �டேவ ஒ� வ�ழி��ண��� த��ண��ட�� இ��த���க�ற�.

எ�த ஒ� அற��க ந�க ந�ைகய��, ந���� ெதாழி��ெக�� வ�� வ��ட ப�� ஓரள��� ஒ�

அற��க� �க�� க���ய ப��, அத��� ப����, ���, ��கடா கதாபா�த�ர�களி��, ச�ற�ய ந�க,

ந�ைகய�க�ட�ேமவா ெதாட���� ந��க வ����வா�? எ�ேபாதடா ஒ� ப�ரபல ��ப� �டா�ட�

ந��க ஒ� வா���� க�ைட��� என ப�ரபல ��ப� �டா� ந�க�க�ட� ந��பத�கான ஒ�

வா����காக� கா�த���பாரா? அ�ல� இ�ன�� ��� ��கடா ேகர�ட�க�ட��, உ��மா

க�பனி, ந�க�க�ட�ேமேய ெதாடர வ����வாரா? ஆக ேக��-�� ஐப�எ�-டமி��� க�ைட�த அ�த

�த� ெதாழி���� வா��� எ�ப� ஒ� அ��த�த�� சாதாரணமான� அ�ல எ�� �ட� �றலா�.

ஏ�கனேவ உ��மா க�ெபனிக� வாய�லாகேவ ஒ� ெப�� அத��வைலைய ஏ�ப��த�ய, ஆனா�

இ�ன�� ஒ� ேமகா ேபனரி� ெமகா ெவ�ற�ைய� ெபறாத, வள��� வ�� ஒ� ப�ரப�ய ந�க���,

இய��ன���, இைசயைம�பாளர���� க�ைட�த ஒ� அரிய த�க வா��ைப� ேபா�ற�. 

ஒ� ப�ரபல ேபனரி� ப�ரபல� ��வ�னேரா� அவ�க���� சமைதயான ஒ�

�தான�த����� பணியா�ற� க�ைட�க�ற ஒ� வா��� ேபால. அ�ப�ப�ட வா���க� எ�ப��

வா��ைகய�� அ��க� எ�ேபா��, எ�ேலா���� க�ைட�க வர���யத�ல. க�ைட�க� ெப�றா��

அ� எ�ேலாரா�� எ�ேபா�� இன� காண� ��யதா�� இ��பத��ைல. இன� க�டா�� அைத

மிக� சரியாக� பய�ப��த�� ெகா��� ஒ� த�ற�, ஞான� எ�ப�� எளித�� எ�ேலா����

வா��� வ��� ஒ��ம�ல. சரி�த�ர�த�� அ� ேபா�ற உதாரண�க���� ப�சமி�ைல.

உதாரணமாக �.ச�. கர�ைட� க��ப���த ெட�ேஸா-ைவ� �ற��ப�டலா�. தன� க��ப���ப�னா�

தா� ெபற ேவ��ய �கைழ��, ெபா�ைள�� எ�சனிட� ேகா�ைட வ��ட ெட�ேஸா-ைவ வ�ட� ச�ற�த

உதாரண�ைத கா�ட ���தா� அவ��� ஒ� அற�வ�ய� சரி�த�ர��� எ�ற ஒ� ப�ட�ைதேய� �ட�

ெகா���வ�டலா�. எ�ேபாேத�� ஒ� �ைற தா� க�ைட���, ஆனா� ந��சய� பரிைச உ�தரவாத�

ெச�ய� ��ய ஒ� அரிய லா�டரி ேபால. அ�ப�� ப�ட ஒ� லா�டரி வா��ைப அத� அ�ைம,

ெப�ைமைய ஏ�கனேவேய ந��ண��த ஒ� மனிதேனா, ந��வனேமா அைத எ�த வைகய�ேல��

ெபற வ����வா�களா?, அ�ல� இழ�க வ����வா�களா? 

எ�த ஒ� வ�யாபார ஒ�ப�த�த��� இ�தர����� ஏ�ற வ�த�த�� ஒ� லாபமி��தா� தா�

அ�த ஒ�ப�த� ெவ�ற�யைட��. ஒ� தர���� லாப��, ஒ� தர���� ���க ���க ந�ட�மா� எ�த

ஒ� ஒ�ப�த�� அைம�� வ�ட ��யா�. அ�ப� அைமக�ற ெத�றா� ஒ�� எத��� தர�ப�� அவ�க�

�ரண ��டா�களா� இ��க ேவ���, அ�ல� �ரண அ�ைமகளா�, அ�ல� �ைற�த ப�ச�

அ�ப��ப�ட �ரண அ�ைமக���� ெசா�த�கார�களாயாவ� இ��க ேவ���, ���கமாக

ஆ�ப�ரி�க� க�ட�� நீ�ேரா அ�ைமகைள� ேபாலேவா அ�ல� �ைற�த ப�ச� இ�த�ய� �ைண�

க�ட�த�� ெப�வாரியான அ�ைம ��டா� ேதச�ய இன�கைள� ேபாலவாவ� இ��க ேவ���,

அ�ல� இ�ன�� �ற��பான, �ரி�� வா��ைதகளி� �ற ேவ��மானா� ந� தமி� ச�தாய�ைத�

ேபா�ற ஒ� ச�தாய�த�� ேம�ெகா�ள�ப�� ஒ�ப�த�களா� இ��க ேவ���. 

ஆனா�, ச�ர அ��� 4000 அற�வாளி� �ர�ட� �தலாளிக� ந�ைற�த அெமரி�க� க�ட�த��,

உலக �தலாளி��வ�த��, சா��த�ரிய� கள� என�ப�� அெமரி�க� க�ட�த�� எ�ப�ேமா?

�ைற�த ப�ச� ஒ� தர���� �ைற�த லாப��, ம� தர����� ெகா�ச� அத�க லாப�� ஏ�ப�வ�

ேபா�ற ஒ� ஒ�ப�த� ேவ��மானா� ஏ�பட ����. அ� தா� அ�ேக��, நட�த���க�� ேவ���.

வழ�கமாக எ� நட�க ேவ��ேமா அ� தா� நட�ப�� �ட, அதாவ� ச�� ந��வன�க� ச��

லாப�ைத��, ெப� ந��வன�க� ெப�� லாப�ைத�� அ�வைட ெச�வ� ேபா�ற ஒ�ப�த�க�

ஏ�ப�வ� தா� ெப��பா�� நைட�ைற வா��ைகய�� ந�த�சன�. ஆனா� அ�த நைட�ைற

வா��ைகய��, ந��ப�த ந�த�சன�க� ெப��பா�� இ�த இ� ேபா�ற இ�ெவ�ச�,

இ�னாேவச�, என�ப�� �த�யன� க��ப����� �ைறய�� எ�ப�வத��ைல எ�ப�� ம�ெறா�

நைட�ைற ந�த�சனேம. 

ெபரிதாக ஏ�� பாதகமி�லாத, அேத ேநர�த�� ஏேத�� ஒ� ச�� கா��ரைமைசயாவ� ெச��

ெகா�டா� தா� இ�த ஒ�ப�தத�ைதேய ெபற���� ேபா��ள� எ�� ந�ைல எ��தா� �ட,

அ�ேபா�� அ�த� கா��ரைமைச ெச�� ெகா�டாவ� அ�த ஒ�ப�த�ைத� ெபற �ய�வா�களா?



48

அ�ல� இழ�க வ����வா�களா? எ�லா� �ைறகளி��, அ� ச�னிமா� �ைற தா� எ�ற��ைல,

ெம�ெபா�� ெதாழி� தா� எ�ற��ைல, கைல, இல�க�ய�, அற�வ�ய�, அரச�ய�, த��வ� என எ�த�

�ைறய���, பைழயன கழித��, �த�யன ��த�� எ�ற வ�ஷய� கால�காலமாக இைடயறா� நட��

ெகா����ப� தா�. ஆனா� அ�த� பைழயன கழித��கான ேநர� எ�?, �த�யன ��வத�கான ேநர�

எ� எ�ப� ப�ற�ய� ெதளி�� ஒ�வ��� எ�ேபா�� ேவ���, அ� எ�ேலா���� வ��

வ��வத��ைல. வ�தா��, அ��� எ�லா ேநர�களி�� தைக��வ��வ�� இ�ைல. பைழயன

எ�ேபா� கழி��? �த�யன எ�ேபா� �க ����? 

�த�� பைழய� பைழய� என எ�ேலாரா��, உணர� தைல�பட� த�க ஒ� வ�சயமா�,

இனிேம�� இைத ைவ��� ெகா�� ��ைப ெகா�ட ��யா� எ�மள���, ஒ� அரத� பைழயதா�

மாற ேவ���, உதாரண�த���, இ�த �மா�� ஃேபா� �க�த��, (இ�ைறய இ�த 2010-2016
ஆ��களி�� �ட) நா�� �� வ�� �மா�� ேபா�களி� த�ற��� �� அத� ேப�டரி� த�ற�

எ�ப� இ�ன�� க�கால�த�� இ��பைத� ேபா�ற அத� ஆர�ப ந�ைலைய� �ற��ப�டலா�.

எல��ரானி��, வ�ெபா��, ெம�ெபா�� வள��ச�, �ற��பாக கணினி �க� கட�� ேபான ஒ�றா�

மாற�, �மா�� ேபாேன இ�ேபா� ஒ� கணினியாக பரிணாம� ெப���ள இ��ைறய�� வள��ச�ேயா�,

ேப�டரி� �ைறய�� வள��ச�ைய ஒ�ப��டா�, கல�ைப �க����� கணினி�க����� இைடேய உ�ள

ஒ� இைடெவளி ேபால அ�வள� அதல பாதாள இைடெவளி உ�ள�. 

கணினி �த�ெகா��, கா�, �மா�� ஃேபா� வைர இ�� ஒ�ெவா����� ேதைவ�ப��

ஆ�ற� பச�ய�� ேதைவ அ�ர� தனமாக வள��ச� க�� ஒ� ெப�� வ��வ�பேம எ����ள�. இ�ப�

அைன��� ஒேர ேநர�த��, ஏக� கால�த��, ஒ�� த�ர��, அதனா� அத�ெகா� ெபரிய ச�ைத��

உ�வா�� எ�பைத யா�� �����ேய� கணி�க� �ட� தவற� வ��டன�. த�ற� ேபச�ய�� த�ற�

�ட�, �ட அேத ேவக����� �ட ��யாத ேப�டரிய�� த�ற� பய�பா�டாள�க� ஒ�ெவா�வ����

எ�வள� எரி�சைல��, காலதாமத�ைத��, நைட�ைற இட� பா�கைள�� ஏ�ப���க��றன

எ�பைத� கால� கட�த ந�ைலய�� உண��த ப��ன�� �ட, உலக� ��வ�� இத�கான ஆரா��ச�க�

�� ேவக��ட� ���க� வ�ட�ப���ளன எ�ற ேபாத��� �ட, உடன�யாக இத��� தீ�ெவன ஏெதா�

த�ற� வா��த ேப�டரிைய�� உடேன இ�ன�� அற��க�ப��த� வ�ட ��யவ��ைல. எ�றா� அத���

காரணமி�லாம� இ�ைல. ேம�க�த�ய அற�வாளி உலக�� �ட இ�தைகய, இ�வள� அ�ர

வள��ச�ைய இ��ைறய�� ��னேம கணி�க� தவற�வ��ட� எ��தா� அ��த�.  

�த�� 2015-2016 வைர நா� கா�த���க ேவ��ய����� என� �ற�ய இைணயதள�

ெச�த�க� இ�ேபா�, எ�ப��� நா� 2017 வைரயாவ� கா�த���க ேவ��ய����� என� த�ளி�

ேபா��� ெகா�ேட ெச�க��றன. ஆனா� இேத இ�த� க��ப���ப�� ஏ�ப�ட ேத�க� எ�ப� �மா��

ேபா���� ேதைவ�பட���ய அத�யவச�யமான, அ�த�யாவச�யமான இ�ெனா� ெபா�ளான, (அ�

ம��� இ�ைல எ�றா� �மா�� ேபானி� எ��ச�ேய �ட, இ��� ெகா�ச வ�ட�க����

ப��னா� தா� ேதா�ற�ய����� என� �ற� த�க வ�த�த�லைம�த,) கா�னி�� ெகாரி�லா க�ளா�

வ�ஷய�த�� ம��� அ�ப� நட�கேவய��ைல. 30, 40 வ�ட�க��� ��னேர க��ப���க�ப��� �ட

இத� பய� எ�ன? எ�ற இத� அ�ைம ெப�ைம ெதரியாம� இ�த� க��ப���� ஒ� �ைலய��

ஆ��த சமாத�� ேப�ற�க�த�� தா� இ��த�. 

ராமனி� கா� பட� கா�த���த அக�ைகைய� ேபால ஆ�ப�ளி� ��� ேஜா�� ம��� உரிய

கால�த�� வராம� ேபாய���த���தா� இ��� ெகா�ச� கால� �ட சமாத�� ேப�ற�க�த�� தா�

இ��த����ேமா எ�னேவா?. ந�லேவைள ��� வ�தாேரா இ�ைலேயா இத�ெகா� சாப

வ�ேமாசன�� க�ைட�த�. ஆனா� ��� வ��� இ� ம��� இ�ன�� க��ப���க� ப����த���க

வ��ைலெயனி�, த�ற�ேபச� �கேம� �ட இ�ன�� ச��� த�ளி� ேபாய���க� �ட

ேந��த���கலாேமா எ�னேவா?. ��வ�� ேதட� தா� அத� சமாத�� ேப�ற�க�ைத� கைல�தழி��,

இ�� அைத ஒ� பய�பா��  ெவளி��� ெகா�� வ�த���க�ற�. 
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ஆ�ப�ளி� ��� ஜா�� 

கா�னி� ெகாரி�லா க�ளா� ��ேனேம க��ப���க� ப����தா��, அைத �த��

ேத�யவ�, அைத �த�� ���ண��தவ� ஆ�ப�ளி� ��� எ�பதா� தா� இ�� இ�த�

�ைறய�ேலேய ம�ற ந��வன�க��� ஒ� ��ேனா�யாக, ஒ� �ெர�� ெச�ெடராக�� அ��� ஒ�

��னணி நாயகனாக�� வ�ள�க ���த�, இ�ன�� ��க�ற�. �மா�� ேபா��கான எ�லா

வ�சய�க�� அத� வ�ைரவ�� உ��த�ர�� வர ���த���தா��, ேப�டரி� �ைற ம��� அ�ப�

வராததா�, வளராததா� இ�� அ�த இட�த�� ம��� ஒ� ெப�� ேத�கேம ந�ல�க�ற�. �மா��

ேபா��� ம��ம�ல, ம�� கணினி, ேநா� ��, ேப�ெல�, ேட�ெல� என அைன�� வைகயான

ைகயட�க� சாத��க���� ேதைவ�ப�� ஒ� ெபா�ளா� ம��ம�ல, ெப�ேரா�ய� த���பா�,

ம��� �ழ� மா�பட�� அ����த�, ந��ப�த� காரணமாக இ�ைறய ந�ன ேப�டரி கா�க����,

ேமா�டா� வாக��க���� �ட� ெப�� த�ற� வா��த ேப�டரி� ேதைவ எ��� வ��ட�. 

இ�ப� நாளா த�ைசகளி�����, த�ற� மி�க� ேப�டரி� ேதைவக� எழ, எழ� தா� இ�ேபா�

உலக� ��வ�� அ�த� �ைறய�� ெப�� ஆரா��ச�க� ���க�வ�ட�ப��, 2016, 2017 களி�

இ��ைறய�� ஒ� ெப�� அ�ர மா�றேம எழ�

கா���ள� எ�பைத� ேபா�ற ஒ�

ேதா�ற�த��ெகா�� வ�� வ����ள�.

ச�க��� ெதாட� மா�ற� ேபால இத� எத��

வ�ைளவா� ேப�டரி� �ைறய�� உ�ப�த�ய���,

ஆரா��ச�ய��� உ�ள ந��வன� ப��களி�

வ�ைல ப��� ச�ைதய��� உயர� �ட ஒ�

வழி வைக ஏ�ப���ள�. இ�ப� எ�லா�

கால�க�ட�த��ேமேய எ�லா� ெதாழி�

�ைறய��ேமேய மா�ற�க� ஏ�ப�ட

வ�ணேம உ�ள�. 

ெதாழி��ைற ம��ம��, கைல,

இல�க�ய�, த��வ�, அரச�ய�, அற�வ�ய�,

ெபா�ளாதார�என மா�ற� ஏ�படாத� �ைற

என எ��� இ�த உலக�� க�ைடயா�. ேம��

ஒ�ற��, ஒ� �ைறய�� ஏ�ப�� மா�ற�

ம�ெறா� �ைறய�� மா�ற�, தா�க�ைத

ஏ�ப���க�ற�. ஒ�ற�����

இ�ெனா�ைற� ப�ரி��� பா��க ��யாத அள��� இ�� மா�ற�களி� வ�ைமயான

எ�ணி�ைக� ெப��க�தா� எ� ஒ�ைற�� இ��� �ற�கணி�க ��யாத ஒ�

ந�ைல�� ேதா�ற� எ����ள�. எ�ன?! மா�ற�த��, அ�ல� மா�ற�களி� அளவ��, அ�

ஏ�பட���ய காலக�ட�த�� இைடெவளிய�� (ஒ� மா�ற�த���� இ�ெனா� மா�ற�த���� இைடேய

ஏ�ப�� கால இைடெவளிகளி�) ேவ��மானா� ஒ� மா�ற� இ��கலா�. 

சாதாரண சராசரி மனித�க� க��ப���க ��யாத அ�த �� மா�ற�களி� அள��,

அ�மா�ற�க� ஏ�பட ஆ�� கால அள�கைள��, அ�த�த� �ைறய�� உ�ளவ�களா� ஆவ�,

ஓரளவாவ� ���ண���, �க��க� ப�க�ற�. ச�ல ேநர�களி� ஒ� ெப�� அ��பைட மா�ற�க��

ந�� �ெர�� ெச� ேபால ஏ�ப�க�ற�, அ�த� ெப��, ெப�� அ��பைட மா�ற�க��ேக� �ட�

காரண க��தாவாக சமய�களி� ச�ல ச��, ச��ன�ச�� மனித�க��, ச��ன�ச�� ந�க��க�� �ட�

காரண க��தா�களா� அைமய ேநரி�க�ற�. �ரிய ���ண��ட� இ�மா�ற�கைள ��கரி��

உ�வா�க ��யாதவவ�க� அவ�க� எ�தைன தா� ெபரிய ந��வனமா� இ��க���, அ�ல� ெபரிய

தனி மனித ஜா�பவா�களா�� தா� இ��க��� ���ச����� தா� ேபாவா�க�, ேபாக�றா�க�.

ஐப�எ�-��� அ� தா� ந�க��த�. 

ப�� ேக�� �க�ைத மிக� சரியாக� �ரி�� ெகா�ள ேவ��� எ�றா� நா� சா�ெல� பாேப�,

ைம�ேக� ஃபாரேட கால�த����� ஆர�ப��க ேவ���. 1830-களி� வா��த அ�த� கணித ேமைத

தா� �த� �த�� கணி�ெபாற� ப�ற�� ச��த��தவ�. ஆனா� அவ� வா��த கால� அ� இய�த�ர�

�ர�ச� ம��ேம நைடெப�ற���த ஒ� எ�த�ர �க� எ�பதா� எ�த�ர�கைள உபேயாக���� கண���

ேபா�வைத� ப�ற� தா� �த� �த�� அவ� ெதரிவ��தா�. பட�க�, எ����க� �ட எ�களாக

மா�ற� உபேயாக��க�படலா� எ�� �த� �த�� ெதரிவ��தவ� அவேர. அவ� கன� க�ட அ�த�

கன� எ�த�ர�த�� ஒ� ெதாழி� சாைலைய� ேபாலேவ ப�ச�கர�க��, உ�ைளக��, த��க��

ெகா�� அ� நீராவ�யா� இய�க�ய�.  
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ஒ� ப�� மி��� ப�� �லாக�, ப�� ஆைடயாவைத� ேபால தகவ�க�, �த�ய தகவ�களாக

மா�� எ�றா�. அவர� “அன���க� இ�ஜி�” ப�ேவ� க�டைளகைள ஏ��� ெசய�ப��. அ�த

இய�த�ர�ைத இய�க ��ற��� ேவ�ப�ட எ�களா��, எ����களா��, �ற���களா��, ஆன ஒ�

ெமாழி ேதைவ, எ�றேதா� அத�கான ஆர�ப�க�ட �ய�ச�க� ச�லவ�ைற�� ெச�� ைவ�தா�. அவர�

க�பைன��� ெசய� வ�வ� ெகா��க பல அற�ஞ�க� 100 வ�ட�க� ெப��பா� பட

ேவ��ய���த�. 1940-களி� தா� அவர� “அன���க� இ�ஜி�”-ஐ� ேபா�ற ஒ� எெல��ரானி�

கணி� ெபாற� உ�வா�க�ப�ட�.

 
உலக� ேபா� ��ட சமயமாதலா� கணி�ெபாற� ப�ற�ய ஆரா��ச�க� அ����

ஆரா��ச�ைய� ேபாலேவ ப�ரி�டனி��, அெமரி�காவ��� ஒ� ரகச�ய ��த�ைர��� ேபா� ஒளி��

ெகா�ட�. எ�ப���, ஆல� �ரி�, க�ளா�ெஷனா�, ஜா� வா� ந��ேம� ேபா�ேறா� இ� உ�வாக

காரணமாய�ன�. 1930-களி� ஆல� �ரி�, �ரி� ெமஷ�� எ�ற எ�த�ர�ைத ப�ரி�டனி� ெவளிய��டா�.

அவ���� ப�ற� க��ரி மாணவரான க�ளா�ெஷனா� ஒ� கணி� ெபாற� ச���� எ�ப� ேவைல

ெச��� எ�பைத வ�ள�க�னா�. உ�ைம எ�றா� ��ய�����, ெபா� எ�றா� த�ற�த�����.

அதாவ� ைபனரி (இர�ைட�பைட) எ�கைள உபேயாக��பைத� ப�ற� �த� �த�� ��ைமயாக

வ�ள�க�னா�. 

ேம�� அவ� தா� கணி�ெபாற�க� �ரி�� ெகா�ள� ��ய ெமாழி இர�ைட�பைட

எ�களாக� தா� இ��க ���� எ�றா�. �த� ஆர�பகால கணி�ெபாற�ைய ஒ� கணினி எ�ேற

ெசா�ல ��யா�. ஜ�� ஒ� கா��ேல�ட� எ�� தா� ெசா�ல ேவ���. இர�டா� உலக� ேபாரி�

ேபா� ப�ர�ஸ� எ�க��, ம��� ஜா� ெமௗ��ய�� தைலைமய��, கணித ேமைதக� பல� ஒ�� ��

“எெல��ரானி� ந��ெமரி�க� இ�ெட�ேர�ட� அ�� கா��ேல�ட�” (ENIAC- electronic numerical
integrator and calculator எ�பத� ���க� ENIAC-ஏனியா�) எ�ற ஒ� எ�த�ர�ைத உ�வா�க�னா�க�.

இர�டா� உலக� ேபா� சமய� உ�வா�க�ப�ட அ�த ஏனியா� க�� வ�ேஸஷ� எ�னெவ�றா�

ஏனியா�க�� தா� ப�ச�கர�க���� பத�� �த� �த�� ேவ��வ� ��� பய�ப��த�ப�ட�.

இ�வ�ய�த�ர�ைத இய�க ரா�வ� ச��பா�க� பய�ப��த� ப�டன�. 

30 ட� எைட ெகா�ட அ�த இய�த�ர� ஐ�ப��� ��ப� அ� ெகா�ட இட�ைத அைட���

ெகா����த�. ப�லாய�ர�கண�கான ���க� எரி�� ெகா������. அத�� ஒ�� ப�தைட��

வ��டா��, இ�த இய�த�ர�ைத ��ற��� ந���த�வ���� தா� எ�த ��ப�� ேகாளா� எ�� க��

ப���� அைத� சரி ெச�ய ேவ���. 

ெமா�த� 18,000 ேவ��வ� ����க� இ��தன. ஒ�றைர ல�ச�

வா�� மி�சார�ைத� ����, 80 ேகர�ட�கைள� தா� ந�ைனவ�� ைவ���
ெகா�ட�. 

இ�த எ�த�ர� அ��க� ப�தானத��� காரணேம ெவளி�ச�தா� கவர�ப�ட வ���� ��ச�க�

மி�சார� தா�க� இற��, அைட��� ெகா�டதா� தா�. ேபா� �ர�க� ��ச�கைள� ��த� ெச��,

ப�தான வ�ள��கைள கழ�ற� அ��ற�ப��த�வ��� �த�ய ��� வ�ள��கைள மா�ற�ய ப��ன� தா�

கணி�ெபாற� இய�க ஆர�ப����. ெம�ெபா�ளி� ஏ�ப�� ப�ைழகைள� ப��-(��ச�க�) என� ���

வழ�க� இதனா� தா� ஏ�ப����க ேவ���.  

ஒ�ெவா� வ�ைடைய�� க��ப���க ெட�ஃேபா� ஆபேர�ட�க� ஒய�கைள மா��வைத�

ேபால ஒய�கைள மா�ற� மா�ற� இைண�க ேவ���. ெவ�ேவ� கண��க��� ெவ�ேவ�

ஒய�கைள ஓயாம� ம�ப��� ம�ப��� ைகயா� கழ�ற�, மா�ற�, கழ�ற� மா�ற�. ச���� �ளி���

ேபா�வ��க�ற ஒ� ேவைல தா�. ெமா�த� 6000 ேகப��க� எ�றா� பா���� ெகா���க�.

அெமரி�காவ�� அ� ஆயத� த��ட�களி� ெப�� ப�களி�� ெச�த வா� ந��ேம� தா� ப��ன�

ேகப��கைள� ைகயா� கழ�ற� மா��� இ�த ச������ ேவைல��� பத�லாக, க�டைளகைள

ெமமரிய�� பத��� ைவ�கலா� எ�� �ற�னா�. இவர� இ�த ேயாசைனய�� ேபரி� தா� இ�ைறய

ந�ன� கணினிக� ெசய�ப�க��றன எ�பைத ெசா�ல�� ேவ��மா எ�ன? 

ஆனா� 1960-களி� ச�ற�ய ச���க� ச���க�, ஏனியா�ைக வ�ட� ச�ற�பாக� ெசய�பட ����

எ�� ெப� ேல�� க�டற��த ப�ற�, ேவ��வ� ����க���� பத�லாக �ரா�ச��ட�க� பய�பட

ஆர�ப��தனேவா இ�ைலேயா. �ரா�ச��ட� �க� ப�ற�த�. �ரா�ச��ட�க� அளவ���

ச�ற�யைவ, மி�சார�� �ைறவாக� பய�ப���பைவ. பல �ரா�ச��ட�கைள ஒ�ற�ைண��� ச�ற�ய

ச���களாக மா�ற�ப�ட ச���க� ச���க� ப�ற�தன. இ�த இ� ேபா�ற ச���க� ச���களி�, ஒ�

மி�� மீ�ட� பர�பளவ��, பல ல�ச� �ரா�ச��ட�கைள அ��க�வ�ட ����. 1977-� ைச��ஃப��

அெமரி�க� இதழி� பா�நா�� (இ�ெட�� ந��வன�களி� ஒ�வ�) எ�த�ய� �ற���களி�

அ��பைடய�� இ�த ச���க� ச���கைள, அதாவ� ைம�ேரா ப�ராசச�கைள ஏனியா��ட� ஒ�ப��டா�,

20 மட�� ேவக�, பல மட�� ெமமரி, ஆய�ர�கண�கான மட�� பா�கா�பான�. ஒ� ைல� ப�ைப
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எரிய ைவ��� அள� மி�சார� தா� ெசலவா��. 30,000-� ஒ� ப�� இட�ைதேய அைட���

ெகா���. 10000,-� ஒ� ப�� தா� ெசலவா��. 

இ�ப�� ப�ட ைம�ேரா ப�ராசச�களி� எ��ச�ைய� இ�த� �ைறய�ேலேய இ����, இைத�

�ரி�� ெகா�வத�� ஐப�எ�-ேம ச��� ேகா�ைட வ��� வ��ட� எ�� தா� ெசா�ல ேவ���.
1930-களி� வர� ெசல� கண��� ேபா�� எ�த�ர�கைள ெவ�ற�கரமாக வ�யாபார� ெச�� வ�த

ஐப�எ� தா� 1950-களி� கணி�ெபாற�� ப�க� த����க�ற�. IBM-� ந��வன� வா�சனி� மகனான

இைளஞ� டாமி� தைலைமய�� அ� ஒ� 5 ப���ய� டால� ந��வனமாக மா�க�ற�. டா� �ேகல��

ஆ�க�ெட�ச� எ�ற ஒ� �ைறைய� ����க�றா�. System/360-���ப�த�� இ��த ச�ற�ய, ெபரிய,

ந��தர வைக� கணி�ெபாற�க� எ�லாவ�ற���� ஒேர வ�தமான ெம�ெபா��, ஒேர வ�தமான

க�டைளக� ேபா�� எ�ற வசத�ைய அளி�ததா� அவ� ெவ�ற� ெப�க�றா�. 

இதனா� ம�களா� ஒ� கணி� ெபாற�ய�� ெம�ெபா��, ேசமி�� ���, ேட� �ைர�, ப�ரி�ட�

ேபா�றவ�ைற அ��த வைக� கணிெபாற�ய�� இலவசமாக பய�ப��த ���த�. ெமய�� ஃப�ேர�

�ைறய��, IBM-ஐ வ��டா� ேவ� ஆளி�ைல எ�பைத� ேபால அ� ஒ� ெவ�ற� ெப�ற�. 1970-களி�

ஜூ� ஆ�தா� எ�பவ� ஐ ப� எ�-ைம வ��� வ�லக�, தாேன ஒ� �த�ய ேபா�� ந��வன�ைத ஆர�ப��தா�.

அவ� தயாரி�த கணி�ெபாற�க� ஐ ப� எ�-360 ெம�ெபா��ட� ஒ��� ேபானதா��, வ�ைல�

�ைறவானதா��, ெவ�ற� ெப�றன. 

ஐ ப� எ�-300 �� ��ன� வ�த கணி�ெபாற�க� ம�ற ேபா��யாள�களி� கணி�ெபாற��ட�

ஒ��� ேபாகாத வ�ண� தயாரி�க�ப�டன, ஒ� �ைற த��ைடய கணி�ெபாற�ைய வா�க�யவ�க�

ேவ� ேபா��யாள�களிட� ேபா�வ�ட� �டா� எ�ற காரண�தா� இ�ப�� ெச�ய� ப�ட�. ஆனா�

ஐ ப� எ�-300 வ�� ெவ�ற� ெப�ற ப��ன�, அைத அ��பைடயாக ைவ�� இ�த� கணி�ெபாற� ஐ ப� எ�-ஓ�

ஒ��� ேபாக�ற� எ�� ெசா��ேய பல� கணி�ெபாற�க��, ெம�ெபா��க�� ெவளிவ�தன. இ�

ஐ ப� எ�-க�ேப�ட�� எ�� ெப�ைமயாக� �ற�� ெகா�டன. ப��ன� வ�த கணி�ெபாற�க� எ�லாேம

இ�ப� ஒ��� ேபாவைத அ��பைட� த��வமாக�� ெகா�ள� �வ�க�ன. (ப�� ேக�ஸு� �ட

ப��னாளி� இேத உ�த�ைய� தா� பய�ப��த� ஐ ப� எ� ��க��� ெகா�ச� �த�ைர� சவாரி ெச��

தா� கணினி உலக�� தன�கான ஒ� த���� �ைனையேய ஏ�ப��த�� ெகா�டா�.) ஆனா��

வ�ைலய���, அத� அளவ��� இ�ன�� ஏெதா� த�����ைன மா�ற�க�� ஏ�ப����கவ��ைல.

இ�த� கால�க�ட�த�� தா� ேக�ஸு� ெம�ல, ெம�ல உ��ெப��� ெகா����க�றா�. 

1975-களி� ந�� ெம��ேகாவ�� உ�ள ஆ��கா��க� நகரி� தா� ப�� ேக�� �த� �த��

ெதாழி� �ைற ஒ�ப�தமி�� ந�ர� எ�த�ய மி�� க�ெபனி இய�க� வ�த�. அ� தா� உலக�� �த�

வ�ைல� �ைற�த ெப�ஸ�ென� க����டைர�� (அ�ெட��-8800 எ�ற நாமகரண��ட�)
அற�வ��த�. அ�ெட�� ப�ற� பேடாடபமா� வ�ள�பர� ெகா��� வ��டாேர ஒழிய அத� க�ெபனி

�தலாளி எ�ராெப���, அவ���� அைத எ�ப� ந�ைறேவ�ற ேபாக�ேறா� எ�ப� ப�ற�

உ�ைமய�ேலேய ெதரியா�.. ம�களிட� அதாவ� அ�த� கால�க�ட�களி� ெதாழி� ��ப

ஆ�வல�களிட� இத� ஒேர கவ��ச� ஈ��� அ�ச� எ�னெவ�றா� அ� வைர கணினி எ�றாேல

அளவ��� (ைச���,) வ�ைலய��� ப�ரமா�டதா� இ��தைத ���க�, ந��தர ம�க�� வா�க� த�க

ஒ� ெபா�ைம வ�ைல, (397 டால�) அளைவ அற�வ��த���த� தா�. 

ம�றப��� அத�� கீ ேபா��� இ�ைல, ம�� மானிட�� இ�ைல. இ��தைவ எ�லா� 4000
ேகர�ட�கைள (256 ைப��-இ�ைறய ப�.ச�-�க� 8 மி��ய���� ேம�ப�ட ேகர�ட�கைள ந�ைனவ��

ைவ��� ெகா�ள� த�கைவ.) ந�ைனவ�� ைவ��� ெகா�ள�த�க 8080 ச��, 16 �கவரி �வ���க��, 16
எ� இ � ப��க�� ெகா�ட ஒ� ெப�� ம��ேம. அத�ெகன ஒ� ெம�ெபா�� �ட� க�ைடயா�.

அத��� தா� ைம�ேரா க����ட� எ�� நாம கரண� ���, ப�த�ரி�ைககளி� படாேடாப வ�ள�பர��

ெகா��த���தா�. எ�ப� எ�த த����*****
இைத வ��� வ�டலா� என� தீ�மானி�� வ�ள�பர�

ெகா��த���தாேரா ராெப��� ெதரியவ��ைல. 

உ�ைமய�� நா� இ�த இட�த�� நா� (நா� எ�றா� ஓ�� ெமா�த மனித �ல��) ந�ற�

ெசா�வெத�றாேலா அ�ல� சப��பெத�றாேலா அ� எ�வாக இ��தா��, எ�

ராெப��ஸு��� தா� ந�ற� ெசா�ல ேவ���. அ�ல� சப��க ேவ���. காரண� ப�� ேக��

ேபா�ற அற�வாளிக� ஒ� வ�யாபாரியாக ெவ�ற� ெப�ற� எ�ப� ஒ� வ�ஷயேம இ�ைல. ஏெனனி�

அத�கான த�ற�, அற��, �ற��பாக� வ�யாபார, ெதாழி� ��ப அற��, ஒ� ேமைதைம எ�ப� அவரிட�

ேபா�� ேபா�� என� ெசா��� அள���, ஏராளமாக� ெகா��� க�ட�த�. ஆனா� எ�த ஒ� ெதாழி�
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��ப அற��� இ�லா� ெவ�� வ�ெபா�� ச�ப�தமான ஒ� ச�� பராபரியான அற�ைவ ம��ேம

ைவ��� ெகா�� இ�ப� ஒ� அற�வ��ைப� �ணி��, “ைம�ேரா க����ட�” என� ப�த�ரி�ைககளி�

ெகா��� வ���� த��லாக ஒ�வ� இ��க ���மானா�, அ� எ�ப��� சரி�த�ர�த�� மீ��� ஒ� எ�

ராெப��ஸா� தா� இ��க ����. “எ�ப��� வ�ைம��� ெபாற�த ஒ� இளி�சவா� அற�வாளியாவ�,

வராம� தா�, ேபா� வ��வானா எ�ன? என (இைத அவ� அற��� ெதரி��, �ரி�� தா� ெச�தாரா?

அ�ல� எ��� �ரியாமேலேய, ெதரியாமேலேய, அற�யாமேலேய ஏேதா ஒ� ��� மத��பாக� �����

�ைன இ���� �த��தைத� ேபால இற�க�� ெசய�ப��த�னாரா எ�ப� அ� ேவ�) எத��பா���

�க���� கா�த���தைத� ேபால, எ�னேமா இ�த�ய இத�காச�களி� வ�ேம ச�ல இத�காச�

கதா�பா�த�ர�க�, அ� ேபாலேவ, ஏேதா ெசா�� ைவ��� கா�த���தைத� ேபால ஒ� ப��

ேக���காக� கா�த���தா� பா��க� அ� தா� ெகா�ச� வ�ச��த�ரமான�, �த�ரான�. இ�த�

�ைறய�� ஏ�ப�� வ�னா��� வ�னா�, மா�ற�க�, வள��ச�� �ற��� உட���ட� அற��� ெகா�ள�

����� ம�ற சக அற�வாளிகளி� ஆ�வ� ஒ�ைறேய ம��� ப�ரதானமான ஒ�

�லதனமா�, ���லா� ேபா��� கா��� ெகா����த, ஒ� ����காரைன�

ேபாலேவ கா��� ெகா����த���க�றா� பா��க�, இ� தா� சரி�த�ர� �க� ெபற� த�க

ஒ� வ�ஷய�, ச�பவ�, இட�, மனித�. 

ஏெனனி� அ�ெட�ரி� பய�ப��த�ய இ�ெட��� 8080 ப�ராசசைர� ெகா�� எ�ன ெச�ய

����? அ�ல� எ�ன ெச�ய ��யா� எ�பைத உலக� �க� ெப�ற, ��� வ�த�ைய� கணினி

உலக��களி�த, ேகா�ட� �ேர �ட� கணி�க ��யாத ஒ� வ�ஷய�ைத, ச�ைத�ப��த! ஒ�வ�

�ணி�த���க�றா� அ�ேக எ�றா� இ�ேக தா� வரலா�ற�� உ�ைமயான ைநயா��

ஒளி�த���க�ற� எ��� அ��த�. அவ� மா��ெக���� ெச�த� உ�ைமய�� இ�ெட�� 8080
�ராசசைர ம��ம�ல. �டேவ ஒ�� ெமா�த அெமரி�க ெம�ெபா�ளாள�களி� ஆ�வ
உண��ச�ைய�� ேச��ேத அவ� மா��ெக���� ெச���ளா�. 

ெம�ெபா�ளாள�களி� ஆ�வ உண��ச�ய�� ஊ��� ெப��� எ�ப�, சாதாரண ெபா�

ம�க���� பய� அளி�க� த�க� ெப��ெப�� க��ப����கைள உ�வா���, அ�த� ெப�� ெப��

க��ப����க� தா�, உ�ைமய�� மிக� ெபரிய ஒ� வ�யாபார� ச�ைதைய உ�வா��� எ�ற

அள��ெக�லா� நீ���� ேயாச��� உணர ���த ஒ� ��ப வ�யாபாரிய�ல தா� எ� ராெப��� எ�ற

ேபாத���, த�ைன�� அற�யாம�, அ�ல� அற��ேதா அ�ல� அற�யாமேலா ப�� ேக�ைஸ இ�த

உலக�த��� க��ப����� தர, வரலா�ற�� அ�த இட�த�� சரியான ஒ� ����காரைன� ேபால�

கா�த�����ளா� பா��க� அ� தா� (எ�ைன� ெபா��த வைர,) வரலா��� �க� ெபற ேவ��ய

ஒ� ந�க��. 
“எ�களிட� அ�த� ப�த�ரி�ைகய�� வ�த க��ைர ம��� தா� இ��த�. ைம�ேரா க����ட�

ப�ற� ேவ� எ�த வ�வர��, தகவ�� க�ைடயா�. அைத� க�ணா�� க�ட� க�ைடயா�. ஒ��

நா�க� அ�த� க��ைரைய� தவறாக� ப���� �ரி�� ெகா����தா�� சரி, அ�ல� அ�த�

க��ைர தவறாக இ��த���தா�� சரி அ�வள� தா�.....” ப�� ேக�� ேப�� தா�க�ய, ��ப��

ப�த�ரி�ைகய�� தா� இ�ப�ெயா� �ற���� ெவளியாக�ற�.  
ஒ� �ற� மனித உண��ச�கைள� ெகா�� அ� மர��� ேபா�, நா��, நா�� ஒ� வா��

இய�த�ர�ைத� ேபால மனித �ல�ைத மா�ற�� ெகா����க�ற இ�ைறய �தலாளி��வ�, தன� பல

அ��த� க��ப����க��காகேவ ெரா�ப�� இ�மா�� ெகா��க�ற உலக �தலாளி��வ�த��

சா��த�ரிய� கள�, இ�ெனா� �ற� இய�த�ர�க��� மனிதைன� ேபாலேவ ச��த��க�ற த�ைமைய

ம��ம�ல உண��ச�ைய�� ேச���� �க��வத�� ஒ�ேவைள ெவ�ற� அைட�தா�....? இ� இ�த ந�க��,

அ� வ���ப��, த��டமி��� ெப�ற ெவ�ற�யாகேவ தா� இ��க ேவ��� எ�ப� �டய��ைல,

வ���பாமேல, எத��பாராமேல, வ�� வ�ப�ைத� ேபால� �ட இ� ந�கழலா�.....ஹா��� சய���

ப��ச� பட�களி� ம��ேம ந�க�� அ�தைகய ெதாழி� ��ப வ�ப��க� எ�ப� ந�ஜ உலக�த���

நாைள நட�கா� எ�பத�� யா� எ�ன உ�தரவாத�ைத� தர ����? அ�ேபா� அ�தைகய ஒ� நா�

வ�� ேபா� ந�ஜமாகேவ நா�, ேக�ைஸ��, எ�ராெப��ைச�� ேபா�ற�� பாட� ெப�ேண� �க�

மாைல ேபா�ேவாமா? அ�ல� ��ற�� சப���, வைச மைழ ெபாழிேவாமா? யா� க�ட� காலேம

அைன�ைத�� ��� ெச���. 

ஆனா� பா��ல� (ெம�கானி��?!) எெல��ரானி�� வ�ள�பர� பா��� வ��� அத�� ஆ�ட�

ெகா��த, �த�ய ெதாழி� ��ப�களி� ேம� ஆ�வ� உ�ள ெதாழி� ��ப ஆ�வல�களி� எ�ணி�ைக

ம��� எ�னேவா ����கண�க�� �வ��� வ��ட�. அைத� பா��த எ�-ராெப��ஸு��� ஒ� பய�.

வா��ைகயாள�க� (அதாவ� ��ைமகளி� மீ�, �த�ய ெதாழி� ��ப�களி� மீ�, மாளாத காத�

ெகா�ட அ�த �த� ��� ��ைம வ���ப� வா��ைகயாள�கைள, அவ�கைள சாதாரண சராசரி�

ெபா�ம�க� த�ர�ட� ெபா�ைம�ப���வ� �ட மிக� ெப�� தவ�.) அவ�க� எத��பா����

அ�ச�க� அ�ெடய�ரி� இ�ைல எ�றா�, அைத� த���ப�ய��ப� வ���, “எ�க� பண�ைத� த���ப��

ெகா�” என� ேக�க�� தய�க மா�டா�க�. 
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அ�த �த� ���, அ�ல� �த� அைல வா��ைகயாள�களி� ேகாப�த����� த�ப��க

ேவ��மானா�, ெபரிய க����ட�களி� இ���� வ�ஷய�கைள அ�ெடய������� ெகா��

வ�தா� தா� ஆய���! ஆனா� எ�ப�? அவேரா அத�கான வழி�ைறக� எ��� ெதரியாத சாதாரண

ஒ� வ�யாபாரி ம��� தா�. அ�ெட�ைர எ�ப� ஒ� ெவ�ற�கரமான க����ட� ஆ��வ� எ�� அவ�

த� ம�ைடைய� ேபா�� உைட��� ெகா����த அ�த ேநர�த�� தா�, ேக�ஸு� அவர� உய���

��டாளி�மான பா� ஆல�� இேத ேநா�க�ேதா� த�க� ம�ைடைய உைட��� ெகா����தன�. 

இ� வைர ெபரிய ைச� கணி�ெபாற�களி� ம��ேம, �த�� �ைறகைள� க��ப�����,

ப�� இலவச� கணினி� பய��ச��காக�� ம��ேம ந�ர�கைள எ�த�,் பய��ச� ெப�ற���த ப�� ேக���,

ப�� ேக��� ஆ�ய�� ந�ப� பா� ஆெல�� இ�த� ச�ற�ய ரக அ�ெட���� ஒ� ந�ர� எ�த

ஆைச�ப�டா�க�. அதனா� �ணி�� ஒ� ெபா�ைய�� அதாவ� த�கள� அ�ெட��

கணி�ெபாற��கான ஒ� ெம�ெபா�ைள� தா�க� ஏ�கனேவேய� தயாரி�க� �வ�க� வ��டதாக��,
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அ� த�க���� ேதைவ�ப�க��றதா என�� என� ெதாைலேபச� �ல� ெதாட�� ெகா��� ேக���

வ��க��றன�. அத� �ல� எ� ராெப��� வய��ற��� ஒ� பாைலேய வா��க��றன�. ேநரி� எ����

ெகா�� வர அைழ��� வர, ெகா�ச�� தாமத��காம� ஆலைன உட� அைழ��� ெகா�� ேபா� எ�

ராெப��ைஸ ேநரி� ச�த��க�றா� ேக��.

ஆலைன வ���� ேபச� ெச��, தா�க� எ�ப��� அவ�ைடய ெமச���� �ேரா�ரா� எ�த��

த�வதாக வா�களி�� வ���� வ�� வ��க��றன�. ஆனா� இ�� இவ�கேளா அ�ெட�ைர இ�ன��

க�ணி� �ட� காணாம� எ�ப� அத�� ஒ� ெம�ெபா�ைள� தயாரி�ப�? ஆனா� த�கள� கட�த

கால அ�பவ�கைள� ெகா��, எ�ப��� அத�ெகா� ெம� ெபா�� தயாரி�தளி�� வ�ட ����

எ�� ந�ப�யதா�, அ�ெட�� ப�ற�ய அற�வ��� ெவளி வ�த ப�த�ரி�ைக ெச�த�களி� �ற���களி�

அ��பைடய��, அத� இய�� �ைறைய� ப�ற�ய உ��ப�யான ச�ல� ���கைள எ�ப�ேயா ஒ�

வழியாக� க�டற�க�றா�க�, அைத அ�ப�ேய த�கள� ஹா�வ�� க��ரி� கணினியான ப� � ப�-10-��

ெகா�� வ�� ப� � ப�-10 ஐேய அ�த ேவைல�ேக�ற� ேபால மா�ற�� பய�ப��த�� ெகா�வ� என��

தீ�மானி�க�றா�க�. 

ேபச�� ெமாழிய�� அ��பைட சமா�சார�கைள எ�லா� அ�ெடய���ேக�ற மாத�ரி �த��

மா�ற�� ெகா�க��றன�. ப�� ஒ� வழியாக எ�ப�ேயா அ�ெட���கான �த� “ேபச��

இ�ெட��ெரட�”-ஐ ெர� ெச��, அைத ப� � ப�-10 � ெவ�ற�கரமாக இய�க�� ெச�க��றன�. இத���

இ�ேக எ�ராெப��ேஸா, த�ன� ெதாைலேப� வழியாக அரி�ெத���� ெகா����க�றா�. “எ�க���

ஒ� நாைள�� 10 க�த�க� வ�� ெகா����க��றன, அதனா� யா� எ�த�னா��, �த��

எ��க�றவ�க���� தா� வா���” எ�க�றா�. 

ராெப��ச�டமி��� க�ைட�த �ரீ� ச��ன�� இ�ப�ெயா� ��ளநரி� தனமான ச�வ��

சமி�ைஞ க�ைட�கேவ மி��த ேவக��ட� த�க� தயாரி�ைப இர�� பக�� ��காம� உைழ��

எ�ப�ேயா ஒ� வழியாக தயா� ெச��, ப�� அைத பா� ஆல� வழியாகேவ� ெகா��� வ��க�றா� ப��.

ஆனா� அ�த ெம�ெபா�ேளா அ���ள அ�ெடய�ரி� ேவைல ெச�ேவேனா என அட� ப���க�ற�.

ம�க� ெச�� க�ரா�� ஆக��� வ��க�ற�. கைடச� ேநர�த�� தா� ஆல�, தா�க� ஒ� �வ�க

ந�ைன���ைய (starter prompter) ந�ர� (�ேரா�ரா�) ெச�ய மற�� வ��ேடா� எ�பைத உண�க�றா�. ப��

எ�ப�ேயா அைத�� சரி ெச�� பா� ஆல� ப�ரி�� 2+2 என ஒ� க�டைள� ெகா��க, எ�ேலா��

க�க� அகல, வ�ழி வ�ரிய� பா���� ெகா������ ேபா�, அ� அ�சாக�ற�. ப�ரப�ச ஆழ�த��

ந�க�� ஒ� �த�ய ந�ச�த�ர ஜனன�ைத� ேபால ைம�ேரா சாஃ��� ஜனன�� அ�ேகேய அ�ேபாேத

(இ�த�ய� �ராண இத�காச எ��தாள�களி� பாைஷய�� �ற�னா�, ��ப�� ��ேகா� ேதவ�க��

அ�பமா� பா���� ெகா����த) அ�த� கணேம ந�க�க�ற�. 

கைடச�ய�� ஒ�வழியாக, ேக�ஸு� ஆல�� த�க� ேபச�� ெமாழி�� மி�� ந��வன�த�ட�

இ��� 3000 டால�க��, ப�� �த உரிைமைய�� (royalty) ெப�க�றா�க�. ப�� ந�ப�க� இ�வ��

த�க���� ேபச� ைவ��� ெகா�ட ப�, பா� ஆல� மி��� ெம�ெபா�� ேமலாளராக� பணிய��

ேசர, ேக�ேஸா ேபச��-க�� தனி��வ�ைத� காபா��வத�காக��, ஏ�கனேவயான த�கள�

கன��ப���, ைம�ேரா சாஃ�� எ�ற அவ�களி� ெசா�த ந��வன�த��� உரிைமயாளராக��

1975-ஏ�ர� 14 அ�� உ�மா�க��றன�. பா� ஆல� ஏ�கனேவேய மி�ச�� பணியா��� ச�பள��

ேச���� க�ைட��ெம�பதா� ைம�ேரா சாஃ��� வ�வாய�� ஆல��� 40% ��, ேக�ஸு��

(ைம�ேராசாஃ��ைட ம��ேம சா��த���ததா� அவ���) 60% எ��� ��� ெச�� ெகா�க�றா�க�.

அைத� ெதாட��� மி��டனான �த� ேமாத�� ெதாட��க�ற�.

ேக�ஸு� ஆல�� ேச��� தயாரி�த ேபச�� ெமாழி மி��, ைம�ேராசா�� இர��

க�ெபனிக���� ெபா� உரிமமான ெசா�தாக இ��த ேபாத���, ேக�ஸு� தம� வ�கீ� தக�பனாரி�

உதவ��டேனேய மி��டனானான அ�த வ�யாபார ஒ�ப�த�ைத ேபா����த ேபா��, மி��

அ�கீகரி�தா� ம��ேம ைம�ேரா சாஃ�� அ�த ேபச��-ஐ ம�ற ப�ற க�ெபனிக��� வ��க ���� எ�ற

ந�ைலய���த�. அ�ப� ஒ� ��ள நரி�தனமான ஷர�ைத ராெப���� ஏ�ப��த�ய���தா� இ�த ஒ�

ஷர�ைத� பய�ப��த�� ெகா�� மி��� �தலாளி எ� ராப�� ந�ைறய தக���த�க� ெச�க�றா�.

ைம�ேரா சாஃ�� தன� ெசா�த ேபச��ைக, தாேன ந�ைன�தா�� ப�ற��� வ��க இயலாத ப���

எேத�� ஒ� சா��� ேபா��� ெசா��, வ�க�ற க�ெபனி எ�லா� வா�க இயலாதப��� ஒ� ����

ச�த�� அைட�க�றா�. அ�ல� அவ�க� மய�க� ேபா�� ஒ� வ�ைலைய� �ற��ப��க�றா�. 

ப��ேன?! தா� அ�பவ��க�ற அ�த அேத ெம�ெபா�ைள� ப�ற ந��வன�க��, பய�ப��த

ஆர�ப��தா� தன� கணினி வ��பைன அ�லவா பாத����. இ�ெனா� �ற� ெம�ெபா�� த�����

கணேஜாராக நட�க�ற�. அ�ெட�ைர வா�க�யவ�க� அத� ெம�ெபா�ைள�� த���� நகெல���

பய�ப��த� ேபாக, ேக�� ெம�ெபா�� த���ைட� க���� காரசாரமாக ப�த�ரி�ைககளி�

க�த�க�� எ��க�றா�. ராப��� அைத�� க����, “நீ எ�ப� வா��ைகயாள�கைள த��ட�க� என

வ�ளி�கலா�?!” இ�ப�ெய�லா� நீ எ�த�னா� எ�த வா��ைகயாள�க� ந� கணினிைய வா�க

வ�வா�க�? என ம���க�ட, த�ன�, த�ன� ேக�ஸு���, ராப������ ேமாத� தா� அத�கரி�க�ற�.
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ெம� ெபா�� த���ைட� க���� ப�த�ரி�ைகக��� க�த� எ�த�யதா� யாெதா� பய��

இ�ைல. த���பவ�க� தா�க� பா����� த���� ெகா�ேட இ��க, ைம�ேராசா��� ப�����

இதனா� க�ைட�த ஒேர பய� எ�னெவ�றா� “ெம� ெபா�� உலக�� இ�த ச�� ெபா�� ைபய�

ஏேதா வ��த�யாசமாக ெச�� ெகா����க�றா� ேபால” எ�� ப��� ஒ� ச�� ப�ளிச���� க�ைட�த�

தா�. இ�த இ� ேபா�ற ப�ளிச��� தா� ப��னா� ஐ ப� எ� ேபா�றவ�கைள��, ைம�ேரா சாஃ��

ப�க� த���ப�� பா��க ைவ�க ஒ� உ�த�ைய� ேபால, உதவ�ைய� ேபால ஆன� எ�றா� அ���

மிைகயாகா�. அேத ேபால மி��� எ� ராெப���ட� ஒ�ப�த வ�ஷய�த�� ஆர�ப�த�ேலேய ஒ�

க�ைமயான பாட�, ப��பைன ெப�றதா� தா� அேத தவைற அவ� ப�� த� வா��ைகய�� எ��ேம

எ��ேம ெச�� வ�டாத ப����, (ேநா�க�ேயா க�ெபனிைய வா�க� ந�ட�ப�டைத� தவ����)
ேவ��மானா� எத�ராளிக� அ�தைகய ஒ� தவ� ெச�தா� அைத க�ெபன ப����� ெகா�ள

ஏ�வான ஒ� ப��ப�ைன அ�பவமாக�� வ�ள�க�ய���க�ற�. 

ேபச�� ெம� ெபா�ைள ம�ற ப�ற க�ெபனிக���� வ��பத����� ேக�ைச ெரா�ப

நா�க���� த��க ��யா� எ�பைத�ண��த ராப��� கைடச�ய�� தன� ந��வன�ைத PERTEC எ��

ந��வன�த�ட� ஆறைர மி��ய� டால�க��� வ��� வ���� ெச�� வ��க�றா�. மி��ட� ேக��

ேபா����த அ�த ஒ�ப�தேமா இ��� 10 ஆ��க���� ெச���. அேத ஒ�ப�த� க�த� இ�ேபா�

ெப�ெட� வச�. ைம�ேராசா����� இ�ேபா� வ�ழி ப����க�ற�. நீத� ம�ற� ெச�வைத� தவ�ர ேவ�

வழிேய இ�ைல எ�ற ந�ைல. இ�ேபா� அ�ேவ நீத� ம�ற� ெச�ல, நீத� ம�ற�த��� ெப�ெட���ேக

ஆதரவா� தீ��� வர� ேபாக, ேக�� ேம��ைற����� ெச�க�றா�. 

ஒ� வழியாக அ�� அ�த ேம��ைற���� தா� ேக�ஸு�� இ��த அ�த ஒ�ப�த க�த�

வ�ல�க�ற�. நீத� ம�ற� ைம�ேராசா��, மி��� அ�கீகார�த��� அவச�யமி�லாம� தனியாக அத��

வ���ப�ப�க�ற க�ெபனிக��� எ�லா� வ���� ெகா�ளலா� என�� தீ��பளி�க��ற�. ப�� ேக��

கா��� அத��� ப�� நட�தெத�லா� ஒேர ெதாட� பணமைழ எ�ப� தா�. இேத கால க�ட�த��

(1977-களி�) ஆ�ப��, கேமாடா�, ேர�ேயா ஷா�, ெட�ஸா� இ����ெம��� ேபா�ற

ந��வன�க�� ப�.ச� தயாரி�� வ��க ஆர�ப��தன. அவ�ற��ெக�லா� ேதைவ�ப�ட தன� ேபச��

ெம�ெபா�ைள ைம�ேராசா���� வ��க ஆர�ப��த�. ச�ைதய�� க�ைட��� ெம�ெபா�ைள

வா��வத��� பத�லாக ெப��பாலான ந��வன�க� ேபச��ைக உபேயாக��� த�க����

ேதைவயானைத� தா�கேள தயாரி�� வ�தன�. எனேவ அ�ைறய நா�களி� ேபச�� ெமாழி மிக��

ேதைவயான ஒ� ெம�ெபா�ளா� இ����ள�. 

அத�� தா� ைம�ேராசா�� தன� பதாைகைய உய��த�� ப���த�. தன� ேபச��ைக� ப�ற

ந��வன�க� ெர�ேம� ஆக� பய�ப���� வ�ண� இைடவ�டாம� ெம�ேக�ற���, ேம�ப��த���

வ�த�. ம�ற ந��வன�க� அவ�கேள தயாரி�க ேந��தா� அத�க� ெபா�� ெசல��, கால தாமத��

ஏ�ப�� எ�� ந�ைலய��, ஆனா� ஆ�ட� ெகா��தா�, அேத ெம� ெபா�� ைம�ேராசா��ட� இ���,

�ற��த� கால�ெக���� ��ேனேர��, ஓரள���� �ைற�த� ெபா�� ெசலவ���, இ���� இட�

ேத��� வ�� க�ைட��ெம�றா� அ��ற� ஏ� ைம�ேராசா��ட� வா�க மா�டா�க�. ப�� ேக���

ெமா�த வா��ைக வரலா�ைற பா���� ேபா�, அவ� கால�த�� இ��த சாதாரண வ�யாபாரிக����

�ட ேவகமாக வள��� வர� ��ய இ�த� கணினி� ெதாழி�� வ�ைரவ�� ஏேதா ெபரியதாக இ�த�

ப�ச�ன� �� ப���க� ேபாக�ற� எ�ற உ��ண�� இ��த����� ேபால எ�� ெதரிக�ற�. 

ஆனா� ஆர�ப�த�� இ��ேத, இ�த இேத ப�ர�ைஞ, உ��ண��, மி��� எ� ராப�� ேபா�ற

சாதாரண வ�யாபாரிக���� �ட இ��த இேத உ��ண�� ெபரிய ெபரிய ஜா�பவா�

க�ெபனிக��ேக �ட இ��த���க வ��ைல. உதாரணமாக இ�ெட� க�ெபனி அத�ப�களி� ஒ�வ��,

��� வ�த� ��தக ஆச�ரிய�� ஆன, ேகா�ட� �ேர �ட மி�� க�ெபனிய�� அ�ெட�� ைம�ேரா

க����டைர ெவ�� ெபா��� ேபா��� க�வ� எ�� தா� வ�ணி�தா�. அத� உ�ளீ�க� (inputs)
இைண�� வ�ைசகளி�ற� ேவற��ைல. ெவளி��க� (outputs) ஒளிர� ��ய எ� ெவளி��� அல�க�

(LED-light emi�ng diodes) ம��ேம எ�ப� அவ� க���. 

ேக�ைஸ� ெபா��தவைரய�ேலா அைத இய��வேத ஒ� ெப�� சவாலாக� ப�ட�. “அைத�
ெகா�� எ�ன ெச�யலா�, எ�ன ெச�ய ��யா� எ�பைத அற�ய �ய�ச�
ெச�வேத, அத�� ஒ� ம�ைச� (ப�ரப�ய�ைத, �கைழ�) ேத�� த�� வ��ட�.  

(அ�ேபாெத�லா� இ�ன�� ம�� எ�ற சாதனேம அ�ேபா� க��ப���க�
ப����கவ��ைல எ�ப� இ�� �ற��ப�ட� த��த�. இ�த இட�த�� நா�

பய�ப��த�ய ம�� எ�ற அ�த� பைழய வா��ைதைய� கணினி ம�� எ�ற
தவறான அ��த�த��, தவறாக� ெபா�� ெச�� ெகா�ள ேவ�டா�) 

ேக��ட� இ��த இ�த, "எ�ன ெசயலா� இைத ைவ��� ெகா��? அ�ல� எ�ன ெச�ய

��யா� இைத ைவ��� ெகா��? எ�ற இ�த ஆ�வ� ேதட� �ய�ச� எ�ப� ஏேதா அ�ெட���காக

ம��ேம அவரிடமி��� க�ள��ெத��த ஒ� �த�ய �ணம�ல? அ� அவரி� ஒ� ஆதார �ண�. அ�

அ�ைறய அெமரி�க ச���கா� ப�ள�தா�� ���கேவ பரவ�ய���த ஒ� ேதச�ய ஆதார �ண� தா�,
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அ�த ஆ�வ�. அ�த ஆதார ஆ�வ �ண� தா� எ� ராெப��� ேபா�றவ�கைள� �ட ைம�ேரா

க����ட� ப�க� அவ� ெதாழி� �ய�ச�ைய� த�ளி� ெகா�� வ�த���த�. ைம�ேரா �ராசசைர�

ப�ற�ய அற�� அ�ேபா� அக� வ�ரிவாக, ஆழமாக� பரவ�ய�ராத ேநர�. ஒ� ேபனா �னி அளேவ

ச�ற�தாக இ���� ைம�ேரா �ராசசரி� ெசய� த�ற� ெபரிதாக இ���� என ந�ப�ப�ட�

ஆனா� இ�த அள���, வ�ைரவ��, ஒ� க�ட�த��, ெபரிய லா�� ஃப�ேர� கணினிக��ேக

சவா� வ��� எ�மள��� அத� த�ற� அத�கரி�க� ��� எ�பைத எ�லா�, �த�� அைத�

தயாரி�த இ�ெட� க�ெபனி �த�ெகா��, எவ���ேம� ெதரியாத ந�ைலய�� தா� இ�ெட��

அ��த��த தயாரி��க� ச�ைதைய ேநா�க� வ�ைரக��றன. 

1972-� இ�ெட� ந��வன� தன� 8008 எ�ற தன� ைம�ேரா �ராசச� ச��ைப

ெவளிய��க�ற�. எெல��ரானி�� இத� ஒ�ற�� அைத� ப�ற� ெவளி வ�த���த 10 ப�க� க��ைர

ேக��� ந�ப� பா� ஆலனி� க�களி� ப�க�ற�, �டேவ ேக��� க�களி�� தா� எ�பைத�

ெசா�ல�� ேவ��மா எ�ன? 8008 –ஐ� ப�ற�ய அ�த� ப�த�ரி�ைக� க��ைர�� �ட� கண���

ேபாட���ய, க���ப��த� ��ய, தீ�மான� எ��க� ��ய க�வ�களி� பய�ப�� எ�� தா�

ெதரிவ��த�. அத�க ப�ச� அ� �ஃ����, கா��ேல�டரி�� பய�ப���வத��� தா� அ�

த�த�யாக�� இ��த�.

ஆனா� ப��னா� ஒ� ப�.ச�� கணி�ெபாற��ேக அ� ஒ� அ�பைடயா� அைம�� என அைத

எ�த�ய க��ைர ஆச�ரிய��ேக அ�ேபா�� ேதா�றவ��ைல, எத�� பா��கவ��ைல. 8008-�� ஏ�ற

ெம�ெபா�� அ�ேபா� இ�ைலயாதலா� நம� ைம�ேரா சாஃ�� ஹீேரா�க� அத�� ஏ�ற ஒ�

ெம�ெபா�� எ�த ���மா என� ���க�றா�க�. இ�ெட� ந��வன�ைத� ெதாட�� ெகா��

எ�க��� அத� ேம�வைல அ��ப���மா என� ேக�க� ேபாக, அவ�கேள ஆ�சரிய�ப��

வ�த�த�� இ�ெட�டமி��� அத� ேம�வ� (அதாவ� ெசய� வ�ள�க� ��தக�) க�ைட�க�ற�.

இ�ேபா� இ�வ�� அைத� ப��பத�ேலேய த�க� ேநர�ைத� ெசலவ��க��றன�. தன� உய�

ந�ைல�ப�ளிய�� பய�ப��த�ய ப� � ப�-8 கணினி�� எ�த�யைத� ேபாலேவ, இ�த 8008-��� ஒ�

ேபச�� ெம�ெபா�ைள எ�த� ���க�றா�க�. ஆனா� அத� ேம�வைல� ப���� ெதளி�த ப�ற�

தா� அ� சா�த�யமி�ைல எ�� ��� ெச�க�றா�க�. அ�ேபா� பா�ஆல��� வய� 19,
ப����ேகா 16 தா�.

8008-� ேபா�மான �ரா�ச��ட�க� இ�ைல. (அத����த �ரா�ச��ட�களி� எ�ணி�ைக

3500 ம��ேம) ெத� வ�ள��களி� 8008-ஐ� பய�ப��த ���மா எ�� ேயாச��க��றன�. கைடச�ய��

சாைலகளி� ெச��� வாகன�களி� எ�ணி�ைகைய� கண�க�ட, (எ�வள� வாகன�க�, எ�ெத�த

ேநர�களி� கட�த�, என� ��ளிவ�பர��ட� கண�க�ட) அ� பய�ப�� ��� என அத�ெகா�

பய�பா�ைட� க�� ப���� வ���� தா� ஓ�க��றன�. த�கள� அ�த� க��ப���� சரிதா�

எ�பைத ந��ப���� ஒ� வா��பாக நகர ந��வாக� அளி�த அ�த� சாைல வாகன� கண�ெக����

பணி�காக ஒ� ப�ர�த�ேயாக� கணி�ெபாற�ையேய உ�வா��� �ய�ச�ய�� ஈ�ப�� அத��

ெவ�ற��� அைடக�றா�க�. அத�கான ஒ� ச�மானமாக 20,000 டால�க� பண�ைத��

ச�பாத��க��றன�. 

அ��� 1974-களி� இ�ெட�டமி��� 8080 �ராசாச� வ�க�ற�. எெல��ரானி��

ப�த�ரி�ைகக� வாய�லாக அத� ெசய� த�ற� 8008-ஐ வ�ட 10 மட�� என அற�க�றா�க�. அள��

ெபரிதாக இ�ைல. 8008-ஐ வ�ட 8080-� 2700 �ரா�ச��ெட�க� அத�க�. 8080- ேபச�� எ�த�

பய�ப�மா என� பா��க��றன�. அ�த� ச��ப�� ேம�வைல வா�க�� பரிேசாத���� பா��த ேபா�

���� எ�� தீ�மானமாக�ற�. இைத ைவ�� ஒ� கணி�ெபாற�� தயாரி�தா� 200 டால��ேக

வ��கலா�, ப� � ப�-8 வ��பைன அ�வள� தா�, என உ�சாக� �ர� எ���வேதா� ந��� வ�டவ��ைல.

8080-ச��ப��கான ேபச�� ெம�ெபா�ைள� தயாரி��� த�வதாக எ�லா� கணி�ெபாற�

ந��வன�க���� க�த�க�� எ��க��றன�. ஆனா� யா�� வா��வதா� ெதரியவ��ைல.

காரண� அ�� யா���ேம ந�ப��ைக க�ைடயா�. 

இ�த� ச�ற�ய ச���கைள� ெகா�� ஒ� கணி�ெபாற�ேய தயாரி�கலா� எ�� எவ���ேம,

ஒ� ந�ப��ைகேய வராத கால�க�ட� அ�. இ�த ேநர�த�� தா� பா��ல� எெல��ரானி�� அ�ைட�

பட�த��, பட��ட� அ�ெட�� ப�ற�ய அற�வ���, ந�ப�க� இ�வைர�� ��� இ��க�ற�.

வ�ட��டா�. அ�த இட�த�� நா� இ�லா� அ�த அத�சய� நட�க� �டா� என மனத���� ஒ� தீ�

�வாைலேய ப�ற�ெயரிய, “இனி ெபா��க ேநரமி�ைல, ேவைலைய� �வ��ேவா� என

அ�ெட���காக ஒ� ேபச�� ெம� ெபா�� எ�த ���மா என� பரபர�க��றன�, இ�த�ய�� இ�த�

ெவ�ற��� அைடக��றன�. 

இ�தைனைய�� ஏ� இ�வள� வ�ரிவாக, வ�ரி��� �றேவ��ய���க�ற� எ�றா�,

“இதைன ைவ��� ெகா�� எ�ன ெச�ய ����? அ�ல� எ�ன ெச�ய ��யா� எ�ற ஒ�

ெதளி��� வ�க�ேறா� பா��க� அ� தா� இ�� மிக ��க�ய� எ�பைத வ����தேவ. இதைன

எ�ப� இ�த இட�த�� க����� ெதரிக�ற ஒ� ஜட� ெபா�ளா� இ��கலா�, அ�ல� �ற�
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க�களா� பா��க ��யாத, அக� க�களா� உ�வக���� பா��க ம��ேம ���த ஒ� க��தா�,

தகவலா�� �ட இ��கலா�. ேக��� கைதைய� ெபா��தவைர அ� ஒ� �ராசாச� (ச���கா�)
ச���. அைத ைவ��� ெகா�� எ�ன ெச�யலா� எ�ன ெச�ய ��யா� என அைத� தயாரி�த

ந��வன�த��ேக ஓரள� தா�, “ஒ� ��� மத��பா� தா� ெசா�ல ���த ேநர�த��, ஒ� இ�,

மி�னைல� ேபால ஆல� ேக�� இவ�களி� �க, ேஹ�ய�க� ப��க ேந��த� எ�ப� தா�

சரி�த�ர�த��, “ஒேர ந�க�� த���ப� த���ப ந�க�வ�” எ�ற அ��க� ந�க�� சரி�த�ர�த�� அ�த

வ�த�ைய ப�ற�ய ஒ� ந�ைனவைலைய எ���க�ற�. 

ேக��� வா��ைக��, ஏ� ந� எ�ேலா�ைடய வா��ைக�� ேம�க�ட அ�த சரி�த�ர

வ�த��� உ�ப�டேத. அ�ல� ேக��� வா��ைகய��� ���கமாக� ேத�னா� அ�தைகய சரி�த�ர

வ�த�ய�� வ�ச��த�ர� �ல�பா�ைட நா� அவதானி�க ேநரலா� எ�� தா� ெசா��� ேதா��க�ற�.

இ�த இேத வ�த�ைய அ�ப�ேய ஒ� ��றா���� ��ன� ச�க அற�வ�ய� �ைறய��� பா��கலா�.

�ற��பாக ‘���ப�, தனி� ெசா��, அர� இவ�ற�� ேதா�ற�” ��� ஆச�ரிய� எ�ெக�ச�� ��தக

வ�ஷய�ைத எ���� ெகா�டா�, அத� ���ைரய�ேலேய (ப�-13,14-களி�) இ�தைகய ஒ�

வ�த�ைய� காணலா�. ஒ� உதாரண�த��காக� தா� அைத இ�� �ற��ப��க�ேற�. அைத� �ட

அ�ப�ேய அவரி� வா��ைதகளிேலேய த�வ� தா� இ�� சரியான �ைறயா� இ��க ����.
என� இ�த� க����� ஒ� த��க� ெபா��த�பா�, (அ�ல� ஒ� த��க அ��பைட) உ�ளதா

இ�ைலயா எ�பைத ச�ப�த�ப�ட ப�க�கைள ப���� ேசாத��பத� �ல� இைத� ப����

ஒ�ெவா� வாசக�� �ட அவ�கேள அைத� ேசாதைன ெச��� பா���� ெகா�ளலா�.   
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நா�இ�� எ�ன ெசா�ல வ�க��ேற� எ�பைத, ச��� க�ட�ப�டாவ�� ப���� �ரி�� ெகா�ள

���த�����க� என ந��க�ேற�. 

“ நா� ெசா�ல வ�த ைமய� க������, அதாவ� மனித வ��த��க�
த��ட�பட ���� எ�பத���, அ�ப�� த��ட�ப�டா� அைத ந��ப��பத�கான ஒ�
தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைற� க��ப���க�ப�� வ��டதா எ�பத���, ப��
ேக��� வா��ைக வரலா����� இைடேய ெந��க�ய ஒ� ச�கவ�ய�
வரலா��� ெதாட�� இ��பதாேலேய, அவர� வா��ைக வரலா�ைற ம��ம�ல,
அதேனா� ப��னி�ப�ைண�த அவ� கால ெதாழி� �ைறைய��, ம�ற �ைறைய�
ேச��த அவ� கால சம ப�ரபல�கைள�� �ட ேச��ேத� கண�க�� எ���� ெகா�ள
ேவ��யதாக�ற�. ம�ற� ேகா��வர�க����, ப�� ேக�ஸு��� இைடேய
அ��பைடய�ேலேய ஒ� ெப�� ேவ�பா� உ�ள�. ”

ம�ெற�லா� ேகா��வரகளி� உ�ச����� ப��னா� �ைற�த ப�ச� அவ�கள� ெசா�த

தக�ப�மா�களாவ�, ஏ�கனேவேய ஒ� ச�ல� தைல�ைற உைழ�ைபயாவ� ெகா���� ெகா���

தா� அவ�கேள, அதாவ� அ�த� தக�ப�மா�கேள ஏ�கனேவேய ஒ� ேகா��வர ந�ைலைய

எ��ய���பா�க�, மக�மா�க� அைத இ��� ெகா�ச� உயர�த���� ��க�� ெகா�� ெச��

ஒ� உயர�த�� ைவ�த���ப�. இத�ேக �ைற�த ப�ச� ஒ� ெர��, 3 தைல�க�டாவ� ஆக�ய�����.

ஆனா� ப�� ேக�� ம��ேம அ�ப��ப�ட� பார�பரிய� ேகா��வர� ப��னணிக� எ���

இ�லாமேலேய சாத��தவ�. வார� பஃ�ெப���, (இ��� ம�ற ச�ல��) இேத இல�கண�ைத�

ெகா����தா�� �ட, ப�� ேக�� அள���, இ�வள� இள� வயத�ேலேய அைத� சாத��தவ�களா�

அவ�களா�� வ�ள�க ��யவ��ைல. 39-ஏ வயத�� உலக�� �த�ைம� ேகா��வர� எ�ற

�தான�ைத, அ��� �த� தைல�ைறய�ேலேய அைட�தவ�க� இத�� �� யாேர�� உலக

சரி�த�ர�த�ேலேய, மனித �ல�த�ேலேய இ��க�றா�களா எ�றா�, பத�� இ�ைல எ�ேற வ�க�ற�. 

அ�ேபா� அவ� ேம� எ�தள��� ஒ� ெபாறாைம க�ள�ப வா��ப�����ள� எ�பைத�
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ச�ற�தள�, ஒ� ச�ற�தள� ச��த��ேதாேமயானா� �ட� ேபா��. ப�ரப�ச�த�� வர�� ேவக�த����

தா� (ஒளி��� தா�) எ�ேபா�� அ�ப� வர�ப�ற ஒ� தைட, அைத இ���� ப���பத�காக வ�ைழ��

எ�� ந�ைன�க� ேதைவய��ைல. சராசரிைய மி���, மி�ச வ����க�ற ஒ�ெவா����� இ�ேவ

வ�த�. 

எ�லாவ�ைற�� வ��ச வ����� ஒ��, ம�ற எ�லாவ�றா�� த���
இ���� பா��க�ப�� எ�ற ப�ரப�ச ந�யத��� ேக�� ம��� எ�ன, வ�த� வ�ல�கா
எ�ன?! எ�பேத என� ேக�வ�!? அ��� ச�ர அ��� 4000 அற�வாளிக� உ�ள
ேம�� அைர� ேகாள�த�லா இ� நட�த���பத�� ஒ� வா���
இ��த���கா�?

க���பாக இ��த����� எ�ேற ேதா��க�ற�. அதனா� தா� அ�ப� நட�த���தா�,

அத� எத�� வ�ைளவா� எ�ன நட�த����� எ�� �டேவ ம�ெறா�� �ைண� ேதட�� எ�க�ற�.

அ�த� ேதட� தா� என� பைழய� க��ன� ம�த��த �ேராேபாச� ஒ�ற�� ப�க� இ����

ெச�வதாேலேய இைத �த�� தமி� ��� ந��லக�� �� ைவ�� உ�த��ப��த�� ெகா�ள மன�

வ�ைழக�ற�.     

(ஐப�எ�- ைம�ேரா சாஃ��ேடா� ெதாழி���� ஒ�ப�த�த��காக வ�� வ�யாபார� ேபச�ய

ேபா�) ப���� க�க� ���க ந�ர�ப�ய���க ���தெத�லா� ஆ�வ பய� (பய�� ஆ�வ�� கல�த

ஒ� கலைவ உண��) ஒ�றா� ம��ேம இ��த���க ����. அவர� வா��ைக வரலா�ைற�

��தக�க� வாய�லாக� ப���� ேபாேத, பத�� ெச�ய�ப�ட அ�த� தகவ�கைள� ப���� ேபாேத

எ�� ஒ� மானசீக� கா�ச�ய�� வாய�லாகேவ இைத அ�ப�டமாக ஒ� பட� ேபா� அவதானி�க

இய�க�ற�. எ�ப�யாவ� இ�த ஒ�ப�த�ைத� த�க ைவ��� ெகா�ள ேவ��ேம, எ�ன தக��

த�த� ெச�தாக��� எ�ற ஆ�வ பய� ம��ேம இ��த���க ����. அ�வைர அ�ளிேகஷ� சாஃ��

ேவரி� (பய�பா�� ெம�ெபா�ளி�) ம��ேம க���யாக இ��த ைம�ேரா சாஃ��,

ஐப�எ�-ெபா��ெகன தன� கணினி�கான ஆபேர��� சாஃ�� ேவைர�� (இய�� தள

ெம�ெபா�ைள��) நீ�கேள ஒ� ைகபட எ�த� வ���க� எ�ற�� எ��த����ேம பா��க� ஒ�

பய� அத� க�களி�, அ�த� கண ேநர� பய�ைத� க���ட� �க��க ���தா�, அதேனா�

ஒ�ப��ைகய�� ஐப�எ�-� ஆ�த�ர� ��� ஒ��� அ�வள� ெபரியத�ல எ�ேற �ட� கணி�க�

ேதா���. 

�த�� ஐப�எ� மாத�ரி க�பனிகளிடமி��� ஒ� அைழ�� வராதா எ�� ஏ�க�� ெகா����த

ஒ� ந�ைல எ�ேக?!, அ�ேவ ப��னா� அ�த வா���, தானாக� பழ� ந�வ�� பா�� வ���த� ேபால�

க���ய��, வா���� க���ய�� ைம�ேரா சாஃ�� நட�� ெகா�ட �ைற எ�ேக? இர����� இைடேய

ஒ� அதல பாதாள இைடெவளிையேய அ�லவா கா��வதா� உ�ள�. ஒேர ஒ� தவறான ஒ�ப�த�த��

�ல�, இ�த உலக�த�ேலேய, “ெசா�த� காச�� ��ய� ைவ��� ெகா�ட கைத��” ஒ� சா��த�ரிய

உதாரணமாகேவ அ�லவா ஐப�எ� மாற�� ேபா�வ��ட�. 

ஐப�எ�-� அ�ைறய ந�ைலைய ஒ� ச�ர�க வ�ைளயா�� �ரனி� ெந��க� கால அவசர

நக���த�ட� தா� ஒ�ப�ட ��க�ற�. தன��ரிய தன� க�கார ேநர�ைத ஏ�கனேவேய ந�ைறய

ெசல� ெச�� வ��ட, ஒ� ச�ர�க �ரேனா� தா� ஒ�ப�ட இய�க�ற�.

 
“ேதைவ�பட� ��ய ேநர�ைத ஏ�கனேவேய ெசல� ெச�� வ��டதா�, ��த� ேநர� எ����

ெகா�ள இயலாத, ேநர ெந��க�ய�� ச��க�வ��ட ஒ� ச�ர�க வ�ளயா�� �ரனி� மனந�ைலேயா�

ஒ�ப��வதா? அ�ல� அ�ப��ப�ட ஒ� ேநர ெந��க�ய��� �ட ச��, ச�ேற ச�� ந�தான� ெகா��

ஆ�ய���தா� ெவ�ற�யைட�த���தா�� ெவ�ற�யைட�த���கலாேமா எ�மள���

ந�தானமி�ைமயா�, ந�ைல�ைல�ததா�, ெவ�ற�ைய� தவறவ��ட ஒ� ச�ர�க �ரேனா� ஒ�ப��வதா?

அ�ல� ஒ� வ�ஷய�த��காக, கால� கட�த ந�ைலய�� அ�க�, கால�ைத �ணா� �ண��தத�காக,

அ�த கால வ�ைரய�த��காக ெச��த�ய ஒ� வ�ைல தா� ஐப�எ� அைட�த அ�த ந�ட� எ��

ெசா�வதா?!. ேயாச��க, ேயாச��க, ப��னனிய�� பல வ�ஷய�க� ேதா�ற� எ��� �ல�ப�வைத

உ���ணரலா�. ஆ��� ேயாச��தா� ப��ைதய� தா� ��� காரண� எ�ப� �ரி��
 
ஆனா�� இ�த� பத��ட�, ெந��க�ய��� �ட ஐப�எ� ம��� ச��, ச�ேற ச��

ந�தானி��� ெகா��, வ�ழி��ண��ட� அ�ெவா�ப�த வரிகைள அ�க� இ��த���தா� ைம�ேரா

சாஃ��-ஐ அத� ஆர�ப ந�ைலய�ேலேய �ட ச�� க��ப��த�ய���கலாேமா எ�னேவா எ�� தா�

ந�ைன�க� ேதா��க�ற�.

  
ஐ ப� எ� ம��� ைம�ேரா சாஃ��ட� ஆன த�கள� �த� ஒ�ப�தத�ேலேய ெகா�ச�

வ�ைற��� ெகா�� “இ� எ�க��காக உ�வா�க�ப�ட ஓஎ�. எத�� கால�த��� இத� ��

உரிைம�� எ�க���� தா� ேசர ேவ���”. எ�� ெந��க�ய���தா�, ப�� ேக�ஸு��� �ட ேவ�
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வழிய���த���காேதா எ�னேவா? வ���� ெகா��தா�� வ���� ெகா��த���பா� எ�ேற எ�ண�

ேதா��க�ற�. அ�ல� அ�த எத�� கால ���ரிைமய�� ��வ�� இ�லா� ேபானா��, ஒ�

ப�த�யளைவயாவ� ந�யாயமாக ஐ.ப�.எ�-�� எ�ன ப�� ெச�ல ேவ��ேமா அ�தள��� உ�ள

ப�ைகயாவ� ேபானா� ேபாக�ற� என வ���� ெகா��க ைம�ேரா சாஃ���� �� வ�தா��, ��

வ�த���க� ��ேமா எ�னேவா? ஆனா� ஐ ப� எ� தன� எத�� கால ந�ைலைம ப�ற�ேய அ�ேபா�

ச��த��ததாகேவ ெதரியவ��ைல.. எத�� கால� ப�ற� ம��ம�ல, அ�த சர��கைள ஏ��� ெகா��

ைகெய��த���, வ��டா�, ந�க� கால ந�ைலைமேய தக��த�தமாக� வ��� எ�பைத�� கவனி�க�

தவற�வ��ட�,  

ஆனா� ஒ� ெம� ெபா�� தயாராக�, அ� ெவ�ற�யைட�த ப��ன� அ�ல� ெவ�ற�யைடவ�

ேகர��, உ�த� எ�ற ப��ன� தா� ஒ�ப�த�ைத� ப�ற�ேய ேப�� எ�க�ற�. ேம�� ஒ�

வ�ெபா�ளி� ெவ�ற� எ�ப� இ�த� ந�ைலய�� அத�ேக�ற� ேபா�ற ஒ� ெம� ெபா�ளி�

ெவ�ற�கரமான ஒ�த�ைசவ�� தா� உ�ள�. ஆக இ�த இ� ேபா�ற ��� �ய�ச�களி� ஒ� ெம�

ெபா�ளாள� ந�ைன�தா�, ஒ� வ�ெபா�� ெதாழி� ��ப�ைத உரி�ெத��க�ப�ட� ப�ரா�ல� ேகாழி

ேபால, வ�ெபா�ளி� ேதா�ற வ�வைம�ைப ம��ம�ல ஓரள� உ�ளட�க�ைத�� �ட ��

ந��வாண� ேபால இ�ைலெய�றா�� ��கா� ந��வாண�ைதயாவ� பா��க ��வைத� ேபால ஒ�

�ழ� எ�க�ற�. அேத அள� உ�ைம�ட�, மிக எளிதாக க�ணா� பா��ேத அைன�ைத�� ெதரி��

ெகா��மள���, ஒ� வ�ெபா�ளாள� ெம�ெபா�� ெதாழி� ��ப� அைன�ைத�� அ�வள�

எளிதாக� ெதரி�� ெகா�ள ��யா�. ெம�ெபா�� ெதாழி�� இய�ேப அ�ப�, “ மைற��

வா��ததா� மைறயவ� ” எ�ற ப�ட� ெப�ற இ�த�ய ப�ராமண�கைள� ேபா�ற�. அ� ஒ� ���

�ய�ச� எ�ற ேபா��, அ� ஒ� ெம�ெபா�ளாளா���� தா� சாதகமான�

ஒ� ம���வரிட� தன� உட� உ����ைப மைற�க இயலாத ைகய� ந�ைலய���ள

ேநாயாளி ேபால� தா�. ேநா� நீ�க� இய�பான இய�� ந�ைல��� த���ப ேவ��மானா� ஒ�

ேநாயாளி ம���வனிட� எைத�� மைற�க இயலா�. அ�ல� இ�த� ச�ட� ச��க����� எ�ப�

மீ�ேவ� என� ெதரியா� வ�� வழ�கற�ஞனி� ஒ� க�ச��காரேரா�� ஒ� வ�ெபா�ளாளலைர

ஒ�ப�டலாேமா என� தா� ேதா��க�ற�. ஏெனனி� மனித �ல� இ�� அ� எ�த நா�, ெமாழி,

இன�ைத� ேச��ததாக இ��தா�� சரி, இ�த இ�வரிட�த�� (ம���வ�, வழ�கற�ஞ�) தா�

ெந��க�யான ேநர�களிலாவ� எைத�� மைற�காம� உ�ைமையேய ேபச� ஆக ேவ��� என

வ�த��க�ப���ள�. 

த�னிட� வ�� தன� ேநாயாளிேயா, அ�ல� தன� க�ச��காரேரா அவ� த�னிட�

உ�ைமயாக நட�� ெகா��� அேத அள��� ஒ� ம���வேரா, அ�ல� ஒ� வழ�கற�ஞேரா தன�

ேநாயாளிய�டேமா, க�ச��காரரிடேமா நட�� ெகா�க�றா�களா என� பா��தா�......? (நட�� ெகா�டா�

ந�ல� தா� ஆனா� நைட�ைறய��....?) ப��னவ�க� இ� வ�ஷய�த�� ச�ேற�� ஏமா�ற�

அளி�பவ�களா� இ��பைதேய நம� நைட�ைற அ�பவ� கா��வதா� இ����. 
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ம�ற ெபாற�ய�ய� �ைறக����, மி�ன�� ெபாற�ய�ய� ெதாழி� �ைற��� இைடேய

உ�ள மிக� ெபரிய ெப�� ஒ� ஆதார ேவ�பா�, ம�ற ெபாற�ய�ய� �ைற� க�வ�ைய� ெவ��

க�களா� பா��ேத� �ட� க��� ெகா�ள ���� எ�றா�, மி�ன�� ெபாற�ய�ய� �ைறைய

அ�ப�� க�களா� பா��ேத� க���ெகா�ள ��யா� எ�பத�� தா� இத� தனி� ச�ற�ேப உ�ள�.

மன� க�களா� �க��� உ�வக���� பா���� ஒ� த�ற� இ��தா� தா� ந�� ச�ற��ற�

க���ெகா�ள ���� ஒ� �ைற. மன� க�களா� ெவ�மேன �க��� உ�வக��க� க���

ெகா�டா� ம��� ேபாதா�, �க��� உ�வக��தைத, ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�வத��, அள�� அற�ய

ேவ��யவ�ற���� கணித�ைத, த��க அற�ைவ� பய�ப��த� ��ய ஒ� த�ற�� ேவ���.

ெமா�த�த�� ஒ� உ�ைமயான அற�வ�ய� பைட�பா�க நடவ��ைக ேவ��� எ�� தா� ெசா�ல

ேவ���. 
ம�ற ெபாற�ய�ய� �ைறகைள எ�லா�, �ற உலக����� �ற உலக�� கா�ச�கைள,

தகவ�கைள �ைள��� ெச���த� எ�றா�, மி�ன�� ெபாற�ய�ய� �ைறைய� ெபா��தவைர

�ைள��� இ��பைத ெவளி�லக��� ெகா�� வ�வ�, ெவளி�ப���வ� எ�� �ட� ெபா��

ெகா�ளலா�. அதாவ� மி�ன�� ெபாற�ய�ய� எ�றா� எ�ன என� தா� ஏ�கனேவ க��� ேத��தைவகைள �

(ப���� �ரி��, உ�வா�க�, உ�வக�ப��த� தன� �ைள��� ைவ���ள அ�த �த� அ��பைட� �ரித�

அ��பைடய�� தா� அ�த��த� �ரித�க�, க��ப����க� எ�லாேம நைடெப�றாக ேவ���. ஆக அ�த �த�

ப��பேம ேகாண� எ�றா� ப�� அத�க��ற� எ�� அைன��� ப��ப�க�ேம, ���ேம ேகாண� தா� .
ெபாற�ய�ய�ேலா இய�த�ர� ஒ� இேத ஆனா�, க��மான� ெபாற�ய�ய�ேலா ஒ� பைட�� நட��

ெகா������ ேபாேதா, அ�ல� நைடெப�� ���த ந�ைலய�ேலா �ட அைத ெவ�� க�களா�

பா��ேத� �ட ஒ� கணிசமான அள���� க��� ெகா�ள ����, அேத ெபா�� மி�ன��

ெபாற�ய�ய� அ�ப�ய�ல. 
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எரிெபா���,(fuel) ேகா��த�ைன��� (assembling) சரியா� இ��தா� ேபா��, இய�க����

எ�ப��� ெகா�� வ�� வ�டலா� எ�பத�� மி�ன�� ெபாற�ய�ய� எ�ப� ெவ�� காேரா,

ைப�ேகா, க�பேலா, வ�மானேமா �ட அ�ல. அைத�� தா��ய�, �னிதமான�” எ�ற� “�ணா“ �பட

கம� ைடயலா� ேபா�ற� என� தா� ெசா�ல� ேதா��க�ற�. இய�க� ம��ம�ல, மீ��� ஒ�

ம�����வா�க�த��� இேத தா�, ஒ� �ைற� பா��தா� ேபா��, அ�ப�ேய ஈ அ��சா� கா�ப�

அ��சா� கைத� கண�காகேவா, ஆைண�� அ�ர� எ�றா�, �த�ைர�� ��ர� கைத� கண�காகேவா

ஒ�ேப�ற�வ�ட ��யா�. ஆைண�� அ�ர� எ�றா�, �த�ைர�� ��ர� கைத� கண�� எ�லா�, அ�

எ��� இ�ேக ெச�லா� எ�� ப��கான �ைற இ�. அைத� தன� ெபயரிேலேய ந��ப��க�� ெச���

�ைற. தன�கான ஒ� ச�ற�� அ��த�ைத� தன�� ெபயரிேலேய ெபாத��� ைவ��� ெகா���ள

�ைற இ�. 

எ�ைற�ேக�� உ�கள� ப�ளி, க��ரி நா�களி�, உ�கள� ெபௗத�க ஆச�ரியைர

ேநா�க�, ஏ� ஸா�, “எெல��ரா�� அ�� ���ப����� ஒ� �க� தா�, எெல��ராைன� ேபாலேவ,

�ேரா�டா�, ந���ரா�� ஒ� �க� தா�. ஆனா� அவ�ற�� ெபயரிெல�லா� எெல��ரானி�ைஸ�

ேபால �ேரா�டானி��, ந���ரானி�� என ஒ� �ைறேய ஏ� அற�வ�ய�� வளரவ��ைல? அ�ல�

அ�ப�ேய ேபா�டானி��, ந���ரிேனா ஆரா��ச� ேபா�ற ஒ� ச�ல �ைறக� வள��த���தா��

எெல��ரானி�� அள��� ஒ� ரா�சச வள��ச� அைடயவ��ைலேய அ� ஏ�?” என இ�ப�� ேக��,

அத�� சரியான பத�� வ�ள�க�� ெப���ளீ�களா எ�ப� என��� ெதரியா�. ஆனா� இ� ேபா�ற

ேக�வ�க��கான பத��, மி�ன� மிக� ச�ற�ய� எைடய��� அளவ���, எ�ப� ம��ம�ல அ�

த�னிட� ஒ� அற��க அ�ைடைய�� ைவ���ள� எ�ப� தா�. 

அதாவ� மிக� ���யமான எத�� மி���ட� ெகா�ட� எத�� மி�ன�. அ� 1.6X10-19

�ேலா���� சமமான�. இேத அள� ேந� மி�ச�த� அ� உ�க�வ�� உ�ள �ேரா�டா����

உ�ேளெத�றா�� அ� உ�க�வ�� உ�ள �ேரா�டானி� ந�ைற மி�ன�ைவ� ேபால 1000
மட��க��� ேம�. (ந����ய���� இ���� வைர) மி� �ைமய�ற ந���ரானி� ந�ைறேயா 1840
மட�� அத�க�. உ�க�ைவ வ��� ெவளிேய�� சமய�களி� தவ���� உ�க�வ�ேலேய இ���� வைர

அ� மி� ச�த� ஏ�� ெவளி�ப��தாத ந�ந�ைலய�ேலேய உ�ள�. ேம�� மி�ன� ஒ�ற�� ந�ைற��

I க�ரா� எைடைய வ�ட 1027 மட�� �ைறவான�. 1 மி�� மீ�ட� ஐ வ�ட 4 X1011 மட�� ச�ற�ய�.

அ�க�ைவ ஒ� வ�னா��� 500 �ரி��ய� தடைவ வல� வ�வ�. இ�வள� வ�ைரவா� நக�வதா�

ேத�மான� ஏதாவ� அைடய வா��� உ�ளதா எ�� பா��தா� அ�ப� ஏ�� க�ைடயா�. ேவ��ய

அள�களி�, ேவ��ய ம���, �ைறவற� க�ைட�ப�. 

ேம�� கால�ைத ஒ� ெநா�ய�� ப�� ல�ச�த�� ஒ� ப�� அள��ேகா, அ�ல� ஒ�

ெநா�ய�� ப��� ேகா�ய�� ஒ� ப�� அள��ேகா அ�வள� ���யமாக அள�க� ��ய�.

யாேர�� ஒ�வ� கால�ைத அ�வள� ���யமாக மி�ன�வ�யைல� பய�ப��தாம� அள�க

வ����க�றா� என�� அத�� ஒ� ந���� க�கார�த��(stop clock) உதவ�ைய� பய�ப��த

எ�ணி��ளா� எ��� ெகா�ேவா�. உ�ைமய�� நம� ந����� க�கார�கைள� ெகா�� அைத�

சாத��க ���மா? அத�ைடய �� ஒ� ெநா�ய�� ஒ� ��� ��� ��ற� வ��க�ற� எ�� ைவ���

ெகா�ேவா�. ம��� அத� வ�ட� ��றளவ�� ஒ� மி�� மீ�ட� ஒ� ெநா�ய�� ப�� ல�ச�த�� ஒ�

ப�� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. அ�ேபா� அ�த� க�கார டய�� வ�ட� ��றள� ஒ� க�ேலா மீ�ட�

ஆகவாவ� இ��க ேவ���. அத� வ��ட� 300 மீ�டராவ� இ��க ேவ���. 

ஒ�ேவைள அதன� �� ஒ� ��ைற ஒ� ைம�ேரா வ�னா�ய�� ���க ேவ��மானா� அ�

வ�னா��� 10 ல�ச� ���களாவ� ��ற ேவ��ய�����. இ�த க�கார�த�� எ�த�ர� ெதா�த�ைய

(அதாவ� அத� ப�ச�கர�கைள) ெநா��� �� ��� ���� ஒ� மி� ேமா�டா� ெகா�� இய�க

ேவ��மானா� ஒ� உய� வழி (�ெட� ஆஃ� க�ய�) ப�ச�கர� தா� பய�ப��த�ப�டாக ேவ���. 1
ெச.மீ. வ��ட��ள ஒ� ச�கர�ேதா� இ�த ைம�ேரா ந����� க�கார�த�� ��ைள இைண�பதா��

ெகா�ேவா�. �� இைண�க� ப�ட ச�கர� 1 ெச.மீ. வ��ட� எனி� அேதா� இைண�க� பட ேவ��ய

ேமா�டாேரா� இைண�க� ப�ட ச�கர அைம�ப�� வ��ட� 100 மீ. ஆவ� இ��க ேவ���. ஒ� ��

மீ�ட� ப� ச�கர�ைத ஒ� ெநா��� �� ���க� ��ற ைவ�க ேவ��ய ஆ�ற� எ�வள�

ேதைவ�ப��. ��� ெப�� �த�ரா��. ஒ� ச�ற�ய ைம�ேரா வ�னா�ைய அள�க� க�பைன�ெக�டாத

ஆ�ற� ேதைவ�ப�க�ற�. ஆனா� அ��க�வ�� வல� வ�� ஒ� மி�ன� ஒ� வ�னா���� தன�

அ�� பாைதைய 500 �ரி��ய� தடைவ ��ற� ���� வ��க�ற�. அத� இ�த� ப�� காரணமாக�

தா� ஒ� ெநா�ய�� ப�� ல�ச�த�� ஒ� ப�� அ�ல� ப��� ேகா�ய�� ஒ� ப�� அள��ள ஒ�

�ைற�த கால�ைத� �ட அள�க ��க�ற�, அ��� அ�ப ஆ�ற� ெசலவ�ேலேய. இத� இ�த�

ப�ரமா�ட ேவக� காரணமாக� தா� அைத� கண�கீ�களி� �த���, ப�� ெம�ல, ெம�ல எ�

ஒ�ைற��, ேப�ெசா� �த�, காெணாளி� கா�ச� வைர எ� ஒ�ைற�� அதைன ெகா�� அள�க

����, ப��பா�� ெச�ய. ����, அ�தைகய ஆ��� தகவ�கைள �ஜி�ட� ைபனரி வ�வ�த���

மா�ற ���� எ�ற ந�ைல ஏ����ள�. இ�த� காரண�களாேலேய இ�� எ�லா இட�களி�� இத�

ஆத��க� வ�யாப����ள�.
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எ�தைன தா� பண� ெசலைவ இத�காக ஐப�எ�-�� ெச�த���தா��, ைம�ேரா சாஃ��

�ைண இ�ற� அ� �ற��ப��ட அ�த� கால இைடெவளி��� (ஒ� வ�ட�த����) எ�னதா�

����கரண� அ��த���தா� �ட ஐ ப� எ�-ஆ� த�ன�தனியாக, த�னி�ைசயாக இைத� ெச��

���த���க இயலாததாைகயா� அத� எத�� கால ���ரிைமய�� தன�ெகா� ப�ைக� ேக�க� ேபா�,

ந�க� கால�த�� இ��பைத�� இழ�� வ��டா�....?! இ�ப��ப�ட� பய� ஐப�எ� தர�ப���

எ��த���கலா�. ஆனா� என�ெகனேவா இ�த பய� அவச�யம�ற� எ�ேற ��ேவ�. அ�ைறய

ந�ைலய�� ஐப�எ�-��ேக தன� ெசா�த �ய பல�, ெபரிய ந��வன பலமா� அத� ெசா�த �யபல�

�ரியா� ேபானேதா எ�னேவா? ஒ� ச�ற�தளவாவவ� ஒ� ப�ைக� ேகாரிய���கலா� தா�. ஏ� 50:50
ேஷ��ேக� �ட ெந��க�ய���கலா� தா�

ஆனா� அத�� இ��த ஆ�த�ர, அவசர�த�� எத�� கால�த�� எ�ற வா��ைதேய ஒ�

இ�கா�னா, அ� ஒ� ெபா�, ஒ� ���ச�� ெபாற� வா��ைத எ�பைத� கவனி�க� தவற�வ��ட�.
அ�ல� கவனி�காத� ேபால பாசா�� ெச�த���க� ��ேமா எ�ற ச�ேதக� �ட எ�க�ற�. கைடச�

ேநர�த�� ேக��� ந�ப�தைனக��� ஒ���ெகா�ளாவ��� ேக�ஸு� அ�த ஒ�-ஐ ெகா��க ம���

வ��டா� ப�� ேவ� யாரிட� தா� ேபா�� ேக�ப�? ஆக ஐ ப� எ� பய�தத��� ஒ� ந�யாய�

இ��க�தா� ெச�க�ற�. ஐ ப� எ� இ�லாவ��டா��, ேக��� ெம�ெபா�ைள இனி� த��க ��யா�.

ேவ��மானா� ெகா�ச கால���� காலதாமத� ப��தலா�. அ�வள� தா�. 

இைவ எ�லா� கால தாமதமாக� ெதரிய வ�த scp க�ெபனி வழ�� ம�ற���� ேபாக�ற�.

ஆனா� அ�ேகா மீ�ட��� ேம� ஏதாவ� ேபா��� ெகா��க சாமி-� ெக��க�ற ெச�ைன (ய��

ேபான தைல�ைற) ஆ�ேடாகார��� ேபாடற ��� ப��ைச ேபால அெமரி�க நீம�ற� 9,25,000…-டால�

ந�ட ஈ� வழ��மா� தீ��பளி�க�ற�. ஆனா� எ�.�.ப� ய�� ஓ.எ�-ஐ� பய�ப��த� ப�� ேக��

ச�பாத��தேதா மி��யைன�� தா�� பல ப���ய�க�.   

அ���, ைம�ேரா சா�� மீ� ஆ�ப�� க����ட� ஒ� உரிைம மீற� வழ��� ெதாட��த

ஆ�� 1991� ஆ��. ஐ.ச�.எ�.ஐ க��ப���� ப�ரகடன�ப��த�ப�ட ஆ�� 1992 ஆ� ஆ��.

ப��ேக��� ைம�ேரா சா�� ப��க� சட சட ெவன உய��� ேக�� அெமரி�காவ�� மிக� ெபரிய

ேகா��வர� ஆன�� இேத ஆ�� தா�. (அ�ேபா� அவ��� இ�ன��

த��மணமாக�ய���கவ��ைல எ�ப� ேவ� கவனி�க�த�க ஒ� வ�ஷய�).

த��மணேம இ��� ஆகாததா� அத��� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச�� ெச��

ெகா����க வா��ப��ைல. ஆக க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச ெச�� ெகா�ளாத ஒ� ேகா��வர

ஆ� க���வெத�ப� ஒ� (ஐ.ச�.எ�.ஐ-ICSI) இ�ச�� ��ப�ரேயாக �ய�ச���� க�ைட�த ஒ�

க�ைட�த�கரிய வர� ேபா�ற வா��ப�லவா? ஆக ேக�� வ�ஷய�த�� (அ� ஆழ�த��) நட�த� ஒ�

ேவைள  இ� தாேனா?! 

அ��த இர�ேட வ�ட�களி� அதாவ� ேக��-இ� 39-வயத��. (1994-�) ேக��� த��மண�

நட�க�ற�. ப�� 2000-� ைம�ேரா சா����� எத�ராக க�ளி�டனி� (அெமரி�க) அரேச வழ���

ெதா��க�ற�. அத� ஏக ேபாக ஆத��க�த���� ஒ� வர�� க�ட �ய�க�ற�. ச��ைசக� எ�க��றன.

“ைம�ேரா சா�ைட இர�டாக உைட�க ��யா�. ேவ��மானா� அெமரி�க நீத���ைறைய

இர�டாக உைட�� வ�டலா�”
 
எ�க�றா� அ�த ேநர�� அெமரி�க ெசன� சைப ெப��பா�ைம� தைலவ�. உ�ைமய�� அ�

ஹா�ய உண���காக அ�ப� ெசா�ல�ப�டதா? அ�ல� உ�ைம ந�ைலேய அ� தானா? உ�ைமய��

ைம�ேரா சா�ைட இர�டாக உைட�க இயலாதவா� அெமரி�க ெசன�ைட� த��த வ�ஷய� எ� ? 

ஐயா, ெவளிய�� அத� ஏகேபாக�த��� ஒ� க���பா�, அ��ச� வ�த��க�பட ேவ��� எ�ற

தா�மீக� காரண� கா�ட�ப�டா��, ஒ�ட ைவ�க�ப�டா�� உ�ைமய�� உ����� அ� ஆழ�த��

ஓ��, ஓ�� ெகா������ (என� ச�ேதக�, �க�, ஒ� ேவைள சரியாக இ���ேமயானா�) உ�ைம

ந�லவர� தா� எ�ன? ஒ� ேவைள என� �த�ய �ரேபாச� ச�ேதக��ப� ேபால உ�ைமய�ேலேய

ேக��� வ��த��கேள �ட அவ��ேக ெதரியாம� த��ட�ப�� வ��டேதா?

ஐ.ச�.எ�.ஐ ��ப�ரேயாக�த��கான �த� கள ப�யாக அவைரேய� �ட ஒ� பகைடயாக

பய�ப��த�வ��டா�கேளா எ�னேவா?! அ�ப� அவ� ஒ�வ� தானா? அ�ல� இ�ப� ஒ� ெப��

ப��யேல உ�ளதா? ஆ�. அ�ப�� தா� எனி�, அ� ஏ� க�ளி�டனி� வ�வகார� ேபால ஏ�களி�

ெச�த� ஊடக�களி� ஒ� ெவளி�ச�த��� வரவ��ைல? இய�பாகேவ ேக�வ� எ�க�றத�லவா?! ஆனா�

பத�� ெவளி�பைட.

�த�� எ�த ப�த�ரி�ைக �தலாளி அைத ப�ர�ரி�� வ��� உட�� உ��� �ைறயா� இ��க

��ய�?! ஏ� உய�ேராேடேய இ��க ���மா?! எ�ன?! எ�ப�ேவ ஒ� ேக�வ���ற�. ேம��
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ப�த�ரி�ைக �தலாளி�� ஒ� வைகய�� ஒ� ��� �தலாளி தாேன? நாைள அவ��ேக அ�த� ����

��ஷ�வா �தலாளி�ேக இ�ப�ெயா� ந�ைல ஏ�படாெத�பத��� எ�ன ந��சய�, உ�தரவாத�

அளி�க ����?.

அெமரி�க ஜனாத�பத�யாகேவ ஒ�வ� இ���� ப�ச�த��� �ட அெமரி�க� ெப�� �தலாளி

வ��க�த�னேரா� ஒ�ப���ேபா�, அவ� அெமரி�காவ�� வ�லைம பைட�த ஒ� மனித� எ�� �ற� வ�ட

��யா�. அதாவ� அ��� (அெமரி�காவ���) 4 �தலாளிக� பா��� ந��ணய��ப� தா� அரசா�க�

எ�பேத. அதாவ� அெமரி�க ஜனாத�பத� எ�பவ� ஒ� வைகய�� அெமரி�க �தலாளி வ��க�த�� ஒ�

ர�ப� �டா�� எ�� �ட� �றலா�. சமீப�த�� ச��ைச���ளான “Confessions of an Economic hit man”
�லாச�ரிய� ஜா� ெப��க��ஸனி� ஒ��த� வா���லேம இத�� ந�ல சா�ச�. ெப��க��� �ற�ய

ப� உ�ைமய�� அெமரி�கா ஒ� ச�கரவ��த� இ�லாத சா�ரா�ய� தா�. அெமரி�காைவ� த�

க���பா��� ைவ�த���ப� அ���ள ச�ல மாெப�� ந��வன�க� தா�.

ஆக அெமரி�க ேதச� அர� எ�ப� சாரா�ச�த�� ஒ� வைகய�� அெமரி�க �தலாளிகளி�

க���பா����ள ஒ� ெபா�மலா�ட� எ�� �ட� �றலா�. அ�ப�ய���க யா� பலசா�? எ�ற ஒ�

�வ�த ��த� ஏ�ப�ேமயானா� (ப�த�யள� ம�க� ெச�வா��ட��, ப�த�யள� ெப�

�தலாளிகளி� ஆதரேவா�� ஆ�ச� க���� அம�� அெமரி�க ஜனாத�பத�யா? அ�ல� ம�க�

த�ரளி� மீ�� அரச�ய� வாத�களி� மீ�� தம� பண பல�தா� ேநர�யாக��, மைற�கமாக�� ெப��

ஆத��க� ெச��த�� ெகா������ ெப� �தலாளிகளா? யா� பலசா� எ�ற ேக�வ� எ�மானா�

கள�த�� ெவ�வ�, ெவ�� ெகா����ப� எ�ேபா�� ஒ� வ��கமாகேவ, அ� �தலாளி

வ��கமாகேவ இ����.

    
ேம�� உைடைம�கான, ஏக ேபாக���கான ஆத��க� ேபா��ய��, தா� �தலாளி வ��க�

தம��� அ���� ெகா��ேமெயாழிய தம� ெசா�த வ��க�த�� ெபா� நல��ேக ஆப�� எ��

வ��ேபா�, அ�வ��க நல�களி� அ�த�வார���ேக ஒ� ெப�� ஆப��, ��தக� என வ�� ேபா�

ஓரணிய�� த�ர�� அைத ஒ��ைம�ட� எத���க�� எ�ேபா�� தய�க�யேதய��ைல. ேக���

வ�ஷய�ைத (ஒ� ேவைள அவர� வ��த��க� த��ட�ப������ ப�ச�த��) ஏ� அைத ெச�த�

ஊடக�க� ெவளி�ச���� ெகா�� வரவ��ைல எ�பைத இ�த� ப�� �ல�ைத� ெகா�� பா��தா�

அ�ேபா� �ரி�� ெகா�ளலா�.

ேம�� க�ளி�ட� �ட ேமானிகா வ�ஷய�த�� அ�ப அளவாவ� ச�ப�த�ப����தா�.

வழ�� ம�ற�த�� மிக�� அவமானகரமாக மா��� ெகா�ட�� அவர� தவைற அவேர ஒ���

ெகா�ள�� ெச�தா�. ஆனா� ேக�� வ�ஷய�த��....?! அ�ப�� ேக�� மீ� பக�ர�கமான ெச�� �கா�

வழ��க� எ�� ஏ�மி�ைல. அவ� ேபா�ற [ேம�� (இ��) ஐ.ச�.எ�.ஐ �ைற இவரிட�

��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����கலா� என ச�ேதக��க�ப�� எ�த ஒ� நப� வ�ஷய�த��� �ட], அவ�

உலக�� ேகா��வரராகேவ இ��க ேவ��யத��ைல. ேகாவணா��யாகேவ அவ� இ����

ப�ச�த��� �ட, ெச�த� ஊடக�க� எ�ப� அவசர� ப�ட வ�த�த�� ஒ� ெபா��ப�ற த�ைம�ட�

நட�� ெகா�ள ����?

ஒ� ேவைள ச�ப�த�ப�ட நப� உ�ைமய�ேலேய ��றமிைழ�காதவரா�

(ஐ.ச�.எ�.ஐ-ICSI) இ�ச�� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�டவரா� இ���� ப�ச�த��, அ� ந��பண�

ெச�ய�பட�� வழி இ��காத ந�ைலய�� அவசர�ப�� இ� வ�ஷய� ெச�த� ஊடக�களா�

ெவளி�ச�����ளா�க�ப�டா�, அவ� அைடய இ���� அவமான�, மன ேவதைன, உைள�ச�

எ�தைகயதா� இ����? அவர� மன உைள�ச���, மான ந�ட�த��� எ�ன வ�ைல ெகா��க

����? இ�காரண�கைள�� ��தலாக �� ந���த� ேயாச���� பா����ேபா� அ�ேபா� நா�

�ரி�� ெகா�ளலா� ஏ� வ�ஷய� ெவளி�பைடயாக ெவளியாகவ��ைல எ��!

ஆனா� வ�ஷய� ெவளி�ச���� வரவ��ைலெய�பதாேலேய, இ�ச� என�ப��

ஐ.ச�.எ�.ஐ ச�க��ைச �ைற ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����கா� எ�ற ச�ேதக�த��க�டமி�லாத ஒ�

ந��சய ������ நா� அவசர�ப�� வ�� வ�ட�ேதைவய��ைல. அத��� ேக�� ேபா�றவ�களிட� ஏ�

ஐ.ச�.எ�.ஐ �ைற ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����க� �டா� ? எ�பத�கான ச�ேதக �கா�த�ர�கைள

நா� ந��சய� அ�வள� �லப�த�� �ர ஒ��க�வ�ட� ேதைவய��ைல. காரண� ைம�ேரா சா���

வள��ச� வரலா�� அ�ப��ப�டேத அத�ேக�ரிய அத�கான பைக �கா�கைள��, �கா�த�ர�கைள��

(ெதாழி� �ைற எத�ரிகைள�� அத�கான காரண �கா�த�ர�கைள��) அ� ந�ைறய ச�பாத����

ெகா�ளாம� இ�ைல. 

ைம�ேரா சா��ட� த�கள� எத��கால�ைத இழ�த ந��வன�க� அெமரி�காவ�� ஏராள�.

ேபா�ல��, ேலா�ட�, ேவ�� ப�ஃெப�� ம��� ேநாவ� என� ப��ய� நீ��. அைவ வ�ைம

மி�கதாக இ��த கால�க� உ��. ஆனா� ைம�ேரா���� பா�ைவ ப�ட�� ெநா�ட ஆர�ப���

வ��டன. ஆர�ப�த�� ைம�ேராசா��ேட, IBM � ப�.��காக ஒ� (இய�� தள�) ெசய�ப� ெபாற�யைம�

(operating system) தயாரி��� வா��ைப ெப�� தா� ��னணி�� வ�த�. ஆனா� ைம�ேராசா�ேட
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ப�.� தயாரி�க த��டமி�ட�� ேமாசமான உண��க� ேதா�ற� இர�� ந��வன�க���� இைடேய

ப�ள� ஏ�ப�ட�.

ப�� ச�ைதய�� IBM � ப��க� சரி��� ைம�ேராசா���� ப��க�

மளமளெவ�� உயர�� ப��னா� இ�ேவ வழிவ���வ��ட�. அத��� 1993� ஆ��� IBM
ப��களி� வ�ைல அத�ைடய மத��ப�� 67% எ�ற அள��� சரி�� அதளபாதாள����� ெச��

தா� மீ��� எ��� வ�த�. தீவ�ரமான �னரைம�� ேவைலகைள ெச�� தா� க���ட� �ைறய��

எ�ப�ேயா அ� தா�� ப���க ேவ��யதாய���. ஒ� க�ட�த�� IBM உடனான உறைவ சீ� ெச���

ேநா�க�� ேக�ஸு� த��ைடய ைம�ேராசா�� ந��வன�த����� 10% ப��கைள வழ�க ��

வ�தைத�� �ட ேராஷ��ட� ந�ராகரி�� வ��ட�. அ�ேபா� 10 ேகா� டால�கைள �த��

ெச�த���தா� 1997� அ� ஆய�ர� ேகா�யாக� இ����. IBM � இழ�� காய� எ�தைகய� எ�பத��

இ�ேவ ஒ� ச�� ேச�ப��,

இ�ைலெய�றா� ச� ைம�ேராச��ட�ைத ப�ரத�ந�த���வ�ப���� ேகரி ரிபா� (ச��க�

ப�ள�தா�� வழ�கற�ஞ�) “ைம�ேரா சா�� த��� தீ��க வ����வ� எ�கள� மத�ய உணைவய�ல

எ�கள� மாமிச ப��ட�ைதய�லவா ேக�க�ற�” என� ேப��யளி�த���க மா�டா�. ைம�ேரா சாஃ��

ஒ� ��ள நரி ேபா�ற� எ���, அ� தன� ��டாளிகைள ஆ�ைற� கட�� ெகா�� ேபா�,

அ���� த��� வ��� எ��� ம�ற ஏைனேயாரா� வ�ம�சன� ெச�ய�ப����கா�.  

ம��ம�ல ைம�ேராசா��ட� ெதாழி� ��� எ�ப� யாைன�ட� நடனமா�வத�� ஒ�பா��

எ�ெற�லா� சா��ேவ� வ��ந�களா� வ�ம�ச��க�ப����கா�. ஆக தகவ� �க�த�� “க��கட�காத

�ரட�” எ�றைழ�க�ப�ட இ�த ேக�ைஸ எ�ப�யாவ� ஏதாவ� ஒ� வழிய�� க�� ���த ��யாதா?
அத�� வா��� க��டாதா? என� ேத�� ந�ைல�� �ட வ�� வ��டா�க� அவர� எத�ராளிக�. அ�த

அள��� அவர� எத�ராளிகைள ஒ� உ��� உ��ப� வ�����தா�க�, ேக�ஸ� அவர� ைம�ேராசா��

ந��வன�� எ�றா� இ��� �ட மிைகய�ல. ப�� மீ� ெபாறாைம எ�பைத வ�ட ப��ேலா ேபாப�யா

எ�ற வா��ைத தா� ெபா��த�. ெபாறாைம��� அ�பா� ஒ� பய�, ெவ��� இ��த���க�ற� அவ�

மீ� அ�த காலக�ட�த�� அவர� எத�ராளிக���. அதனா� தா� இ��� ��ப�ரேயாக�த��கான

�த� களப�யாக ஏ� ேக�ேஸ �ட இ��த���க��டா� என� ேக�க�ேற�.

 
இ�த இட�த�� என�� �க�ெப�ற ெபா��டைம வைக�ப�ட வாசக� ஒ�� தா�.

(அேநகமாக மா����ைடயதாக�தா� இ��க����) ந�ைன��� வ�க�ற�. அைத அ�ப�ேய அவ�

வா��ைதகளிேலேய த�வ� தா� இ�� சால� ெபா��த�. 

“இ��க��ற உற�க� ஒ� ந�க�ைவ அவச�ய�ப���க��றன எ�பைத ந��ப��� வ��டா�,
எ�தைகய ெவளி��ற� ச�த��ப�க� அைத ெம�யாகேவ தயாரி�க��றன எ�பைத��, ஏ�கனேவ அ�

ேதைவயாக இ��தா�� இ�ன�� அைத� தயாரி�க ��யாத���க��ற ச�த��ப�கைள��

க�டற�வ� இனி�� க�டமான காரிய� அ�ல”.

கணினி உலக�� ைம�ேரா சா�� உடனான, ைம�ேரா சா�டா� பாத��க��ட ம�ற ந��வன�களி�

ெதாழி� வைக�ப�ட உற� எ�ப�, ஒ� ந�க�ைவ, அதாவ� ேக�ைஸ எ�ப�யாவ� க���ப��த�ேய

தீரேவ��� எ�ற ஒ� ந�க�ைவ அவச�ய�ப��த�ன எ�றா�, அைத ந��ப��பத�� ேம��ற��ப��ட�

மாத�ரியான (பா��க ப�க�... ப�த�... வரி) வ�பர�கேள ேபா�மானதா��. எ�தைகய ெவளி��ற�

ச�த��ப�க� அைத ெம�யாகேவ தயாரி�க��றன, தயாரி�த���க ���� எ�பத��, இ�ச�

��ப�ரேயாக� ேபா�ற ஒ� வ�ஷய�ைத��, ஏ�கனேவ அ� ேதைவயாக இ��தா��, இ�ன�� அைத

தயாரி�க ��யாத���க��ற ச�த��ப�கைள க�டற�வ� இனி�� க�டமான காரிய� அ�ல

எ�பத��, ேக��ட� உதவ� எத��பா��� ஏமா�த அவர� ெசயலாளினி, அ�ல� அ�த ெசயலாளினி

ேபா�ேற உதவ� எத��பா��� ஏமா�� ேபான இ��� ச�ல ேவ� ெப�க� யாராவ� இ��தா�

அ�தைகய நப�களி� ஒ� ெப�� ப��யைல�� �ற��ப�ட ����. உதவ� ேக�� ஏமா�த, அ�த ஏமா�ற�

காரணமாக இ�ேபா�ற ந�க��களி� ேதைவ�ப�� அவ�கள� �� ஒ��ைழ�� ேபா�றவ�ைற��

நா� இ�� இன�கா�ட ����, ஒ�ப�ட ����. ந�மா�/எ�னா� அ�ப� ஒ� ெப�� ப��யைல� ����

கா�ட ��யா� ேபானா�� அ�ப�� ப�ட சா�த�ரிய உதாரண�க��� ஒ� வைக மாத�ரியாக வாவ�

ப�� வ�� இ� ந�க��ச�ைய ���� கா�ட ����.

 
***இ��ம ெகா�ச� வ�ரிவாகேவ� பா��ேபா�. இைணய�த�� க�னி� த�ைமைய ஏல� வ��க�ற

க��ரி� ெப�க� க�ைட�க�ற இ�த ந�ன இைணய �க�த��, இ�த இ� ேபா�ற

ேவைலக��ெக�லா� ெவளி� ச�ைதய�ேலேய ந�ைறய வாடைக� தாயா�க�, (ஏ� க�னி� ெப�கேள)
க�ைட�பா�க� எ�ற ேபாத���, அத��� �ட அத�க அவச�ய� இ�ைல, இவர� ெசா�த� �ண

நல�கேள ேபா�� அத�� என� ெசா�ல�த�க அள��� அவர� ஆர�ப கால மன உ�, சக����

த�ைம�� ெநக���� த�ைமய�றதாக�� இ��தைத�� (அேதா� ச�� க�க��ைப��

���க�தன�ைத�� �ட உ�ளட�க�� ெகா����தைத�ம) �டேவ ச�� இ�� கவன�த�� ெகா�ள

ேவ���. உதாரணமாக அவர� மாளிைகைய� க�� ���க 8 வ�ட�களாக�ற�. (1990-� ஆர�ப���

1998-� ��க�ற� க��மான�பணிக�).
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அ�த� கால�க�ட�த�� �����ற�த�� உ�ளவ�க��� மன உைள�ச� ஏ�ப����க�ற�.

இதனா� 3 ���ப�க� அ�க���� ெவளிேயற�வ��க��றன. அ�ைட அயலா�களி� ேகாப�ைத�

தணி�க அவ�க�ைடய கா�கைள�� இதர ெபா��கைள�� �ச� த�� �ைட�க, ��த� ெச�ய

ஆ�கைள அ��ப� உத�க�றா� ேக��. அ�ேவ அவ� ���ப� அ�� ��ேயற�ய�� அ�த� ப�த�ேய

இர� ��வ�� எரிக�ற வ�ள��க� எ�ன, காவலா�க� எ�ன? “ அவ� �� வ�� வ��டதா� நா�க�

ப�த�ர� த�ைமைய உணர ��க�ற�. அவ�ைடய ஆ�க� வ�� எ�க� ேதா�ட��� ��கைள ெவ���

சீ�ெச�� த�� வ���� ேபாக�றா�க�.” என அேத அ�ைட ��டா�க� ெசா��மள���

ப��வ�ப����த ேக��� ச�கவ�ய� அ���ைற அேத இ�ச� ஜனி�த 1992-� ஆ��களி� �ட

இ�தள���� ப��வ�ப����கவ��ைல. ெம�ைம� ேபா���, தாராள உதாரண �ண� ேபா���

ெகா�டவரா� ந�ஜ�த�� இ�ைலெய�றா�� பரவாய��ைல, அ�ப� ஒ� ேபா�யான ேதா�ற�ைத

அளி�க� ��ய ஒ� ச�கவ�ய� �க��ேயா� �ட� கா�ச�யளி�தத��ைல ேக��. ச�ைவவ� ந��ப�த�

காரணமாக நா� ஒ�ெவா�வ�� அணி�� ெகா��� எ�தைனேயா ேபா�யான ெபா�ைம

�க��ைய� கா����, பா��பத�� இனிைமய��லாத க����� �ளி��ச�ய��லாத அச� உ�ைம

ெசா�பேம எ�வளேவா ேதவலா� தா�. ஆனா� உ�ைம எவ��� உவ�பானதா� உ�ள�?.  

1992� ஆ��� அவ�ைடய ெசயலாளளினி ஒ�வ� தா� ஒ� ச��க�� மா��

ந�ைல�ைல�� வ��டதாக��, தன�� உதவ ேவ��� எ���, (பண உதவ� ேபா��.) ஒ� சமய�

ேக�ைஸ�� ேக����பா� ேபா��ள�. அத�� ேக��டமி��� வ�த பத�� இ�� மிக�� ����

கவனி�க� த�க�. அவர� பத�� இ� தா�. “நா� எ�ன இ�த நா�� இராணியா? “ “ ஆ�� 1992-�
ஆ��. நப� ஒ� ெப�. அ��� அவ�ைடய ெசயலாளினிேய. ஏேதா, (பண?!)உதவ� ேக����பா�

ேபா��ள�. அத�� ேக��டமி��� வ�த பத�� , “நா� எ�ன இ�த நா�� ***இராணியா? “? “  

உதவ� மேனாபாவ����� ேதைவ இராணி�ப�டேமா, ராஜ�ல வ�சேமா அ�ல. உத��

மேனாபாவ� ம��ேம தா�.. அ� உ�டா இ�ைலயா எ�ப� தா� ேக�வ�. அத�கான பத�லா� ம�

வ�ைனயா� ேக��டமி��� எ�ன பத�� வ�த���க ேவ���. அ�ல� எ�ன பத�� �ற�ய���தா�

அ�ப� அ�� சாதாரணமாக �ற�ய அ�த ஒ� பத�� �ட இ�� இ�ப�ெயா� க�� வ�வாத�

ெபா���கான ஒ� க�� ெபா�ளா� அைம�த���க ேந��த���கா�?. “அ�மா இ�க பார�மா

இ�ேபா� நீ எ�ன �ற�னா�� அ� எ� காத��, கவன ஈ��ப�� வ�ழா�. ேம�� இ� அத�கான ேநர��

அ�ல. நீ ம��ம�ல இ���ள ஊழிய�க� ப��ய��. ஒ� ெப�� ப��யேல உ�ள�. ஆக உன��

உதவ� ேபாக, அ� பலைர வரிைச க��� ���� ெகா�� வ�� வ���. அ� இ�ேபாைதய எ�கள�

பணிய��, எ�க�ைடய கவன ஒ�ைம�� �ட ஒ� ச�தறைல ஏ�ப����. அத��� ஒ� ேவைள

வ�ம�மா. அ�ேபா� பா��கலா�. இ�ேபா� ஆைள வ��.” என பதமான இதமான ஒ� பத�ைல� �ட

இ�ப� அளி�த���கலா� தா�. இ�ேவ வார� ஆக இ��தா� ஈர� கல�த இ�தைகய ஒ� பத�ைல�

தா� �ற�ய���பா�.  
      
ஆனா� வாரைன� ேபால ஈர�ேதா�, ஒ� ப��வ�ேதா� அைத ெசா�ல ��யாம� ேபான�

ம��ம�லாம� இ� ேபா�ற வ�ஷய�கைள எ�லா� அ�ப�டமாக ெவளி�பைடயாகேவ� ெசா�ல

��யாதப���, அ�ேக, அேத வார� பஃெப�ேட தா� ஏ�கனேவேய, “30 வயத���� மி��யன� ஆக

��யாவ��டா� ஒஹாமாவ�� உயரமான க�டட�த�� இ��� �த��� த�ெகாைல ெச�� ெகா�க�ேற�”
எ�� ந�ப�களிைடேய ��ைர��, ெசா�னப�ேய சாத���� கா��யவ�� �ட. ேக�ைஸ வ�ட 25
வய� ��த வார� ெசா�னப�ேய தன� 30 வய� சாதைனேயாேட ேபா�� என �ட�க� வ��டவ�ம�ல.

ச���பா� ேபா� ெதாட��� அ�ேபா�� ேகா��வர� கள�த�� பர�பர�பாக இய�க� வ�த ஒ� ேநர�

தா� அ�. 

கள�த�� ெதா�வைடயாத அவர� ெதாட��த வள��ச��� இவர� (ேக���) இல��� பாைத

ேநா�க�ேய (அதாவ� உலக�� தைலைம� ேகா��வர� ப�ட�ைத ேநா�க�ேய) பயணி���

ெகா����ப�� �ட ேக��� வாைய அைட�த�����. எ�ன வார� பஃெப� அ�ப� ஒ� சவாைல,
��ைரைய� ெசா�� வ��ேட ெச�� கா��யவ�. இனி�� இனிேம�� ெச�� கா�ட� ��ய

த�ற��ளவ�. ேக�ேஸா அைத ெசா�லாம� ெச�� கா�ட� ����� ெகா����தவ�. இ�ப��ப�ட

ேகா��வர� ெகா�ல�க� ந�ைற�த அெமரி�க வ�த�ய�� ேம�� ஒ� சாதாரண ேகா��வர ெகா�லரா�

�ட அ�ல, உலக�� தைலைம� ேகா��வர ெகா�லராகேவ மாற எ�ணிய���த ேக��, பலைர��

(அதாவ� சக� ேகா��வர� ெகா�ல�கைள அத��� வார� ேபா�றவ�கைள எ�லா�) உ��பாமேலேய

ஒ� ெம�ெபா�� ஊச�*** வ��� அைத ந��ப���� கா�ட�� ந�ைன�த���கலா� ேக��.

(****ெகா�ல� �த�ய�� ஊச� வ��ற கைதயாக)

அ�த� ெப�மணி��� ெதரி�த����மா இ�ெவ�லா�. (��த�சா�யான ெப�மணியா�

இ��த���தா� ெதரி�த���க ேவ���.) ெதரியவ��ைல ஆதலா� வா�க�� க��� ெகா�ட�.

�யா��� எரி�� ெகா����த ேநர�த�� ப��� வாச��த ெப�மணி ேபா��. அ�ேக அெமரி�காவ��

பல�மன�த�� (ேக�� மன�த�� ம��ம�ல) இ�ப� ஒ� தைலைம� ேகா��வர� தீ� ப�ற� எரி��

ெகா����ப�� அ�த� த��த���ப��, பரபர�ப��, ந� உதவ� ேகா�� இ�ப��ப�ட� க�ைண

ம��கைளெய�லா� சீ�த��ட (கவனி�க� �ட) அவ�க��� இ�ேபாைத�� ேநர� க�ைட��மா?
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க�ைட�தா�� தா� அ� அவ�களி� க�ணி��, க��த���, ப�மா, ஒ� கவன ஈ����� உ�ளா�மா?

அ�ல� அ�ப�ேய ஒ� கவன ஈ������ளாக ேவ��ெம�றா�� அத��க�த ேநர� இ�தானா? எ�ற

�ரித�� இ�ைல. 

கவன ஈ���� க��டாவ��டா�� பரவாய��ைல. இ�ேபா� இ�ப��ப�ட ஒ� ேகாரி�ைகேயா�

ேபானா� உதவ��� மாறாக அவ�க��� ந� மீ� ஒ� உப�த�ரவ, எரி�ச� தா� வ�� எ�ப�� அ�த�

ெப�மணிய�� சராசரி� பா�ைவய�� �ரி�த���க ந�யாய� இ�ைல தா�. க�ராம� �ற�த��,

“ஆ���� அவ� பா� எ�றா�, தாத���� த�பா�” எ�பா�கேள அ� ேபால அ�ெப�மணி��

எ�ன ஒ� ச��க� ந�ைலேயா?.

அேத ேநர� எ�ேக இைத வ��டா�, வளர அ�மத��தா� இைதேய ���தாரணமாக�

ெகா�� ந�ைறய ேப� இ�ப�� க�ள�ப� வ��வா�கேளா, அ� ந� ேநா�க���� இைட�றா� அைம��

வ��ேமா எ�ற ஒ� எ�சரி�ைக உண�� கல�த எரி�ச�� இைத இ�ப�ேய வ���வ�ட� �டா�,
இ�தைகய அ�க� �ைறகைள எ�லா� ச�� ஆர�ப�த�ேலேய, �ைளய�ேலேய ஒ� க��� க��ளி

எற�ய ேவ��� எ�ற �ைன�ப��, உ��ண�வ�� ஒ� எரி�ச� உ�த�� �ட அ�ப�� ெகா�ச�

க�ைமயான ப�ரேயாகமாகேவ �ட� (“நா� எ�ன இ�த நா�� ***இராணியா? “ ?) என� �ற�ய���க

ேவ���. லா� ஏ�ச��, ைட�� ப�த�ரி�ைக அளி�த� தகவ� ஒ�ற��ப� அ�ேபா�

ைம�ேராசா���� பணி�ரி�த த�கா�க ஊழிய�களி� எ�ணி�ைக ம��� ெமா�த ஊழிய�களி�

எ�ணி�ைகய�� 27 சத�த�. ைம�ேரா சாஃ�� ஊழிய�களி� அ�ேபாேத 1200 ேப� ேகா��வர�களாக�

இ��க��றன�. இ�ைல ஆ�க�ப�டன� எ�பேத ெபா��த�. ஆனா� ேக��....... 

அவ� தா� தைல ெதற��க ஓ�� ெகா����க�றாேர அ�ேபாேத உலக�� தைலைம�

ேகா��வர� ப�ட�ைத ேநா�க�!. ஆனா� அ�த ேநர�த�� வ�� இ�ப�� பல� க�ள�ப�னா�….. ேநா�க�

இல��� பனா� ஆக� வ���, கா� ஆக�வ�ட� ���. ஆகேவ “இத�� இ�ேபாைத�� ேவற�ட� பார�மா.”
எ�� இ�ப�� ப��வமாக� �ட� ெசா��ய���கலா� தா�. ஆனா� மாறாக ேக��டேமா அ� ஒ�

எரி�சைல� க�ள�ப�ய���க�ற�. ச�ைவவ� ப��வ� இ�லாம� இ�ப�, “ஈ.... என இர�தேல” அவைர�

ெபா��த ம��� �த�� இழிெவன�ப����கலா� அவ���. சாதாரண ஒ� சராசரி வா�����

ேதைவயான ஒ� சராசரி வ�ழி��ண��, ேசமி��, ஈ��க�ற, ச�பள���ேக�ற ச��கன� �ட இ�லாத

ஊேதற� வா�� �ைறைமயாக� க�த�� �ட அ�த உதவ� ேகாரைல அல�ச�ய� ப��த�ய���கலா�.

இ�ப��ப�ட இ�த ெஜ�ம�கெள�லா� வா��தா� தா� எ�ன? ெச�� ஒழி�தா� தா� எ�ன? எ�ற

ஒ� வ�த, (இ�ப��ப�ட) எரி�ச�� �ட அ�ப� (உ�ைமய�� அ�ப�� தா�) ெசா��ய���க� ���.

இ� எ�ப�� ப�ட இட�?. எ�ேப�ப�டவ�க� ��ய����� இட�. இ�� ஒ� காவ�ய, �க�

�ர�ச� வா��ைகையேய அ�லவா நா�க� வா��� கா��� ெகா���ேளா�. அ�ப�� ப�ட இ�த

இட�த�� வ�� இ�ப��ப�ட ஒ� ம��கமா? க�ப� ���� க���தற��� கவ� பாட ேவ�டாேமா?.
ேக�� ���, (அ�வலக)� ேக� கீ�ப�� �ட ஒ� ேகா��வரனாக� ேதைவயான த�த�ைய� ெப�ற��க

ேவ�டாமா? ேக��� ஊழியரா� இ��பத�ேக ஒ� அ��பைட� த�த� ேவ���. அ�த அ��பைட�

த�த� �ட இ�லாத, அ�ப�ப�ட அ�த அ��பைட� த�த� எ�றா� எ�ன எ�பைதேய �ரி�� ெகா�ள

��யாத உன�ெக�லா� எ�ப� இ�� ேவைல க�ைட�த�? யா� உ�ைன இ�ட��� ெச�த���பா�?.  

இ�தைன� க��ட�த�� இ��� பா���� �ரி�� ெகா�ள ��யவ��ைல எ�றா�….. உ�ைன�

ேபா�ற ஆ�கெள�லா� இ�� இ��கேவ த�த� இ�ைல எ�� தா� அ��த�. இ�ப�� ப�ட அவ�ைடய

மேனா ந�ைலய�� இ��� பா��தா� அவர� எரி�ச�� இ���� அவ� தர�� ந�யாய�ைத��,
மேனாந�ைலைய�� �ட நா� �ரி�� ெகா�ள ����. எ�தைன த��வ வ�யா�க�யாண�கைள நா�

ேக��� இட�த����� ெகா�� ெகா��தா�� அ�தைன�� அ�த� ெப�மணிய�� இட�த�����

பா��தா� அைவ அ�தைன�� ஒ� ச�� �ளி�� எ�படா�. இைத ந��ப��க இ�த இட�த�� ஆ�க�ல

ஹா��� த�ைர� படெமா�ற�� ச�ற�ய� த�ைர�பட� கா�ச�� ���ெகா�ைற இைண�தா� அைத�

��றெம�� எவ�� ந�ைன�க� ேபாவத��ைல. (க�ளி�க�ட�� ேப� ேம� த�ைர�பட� கா�ச� ஒ�ைற))  

இ�த� த�ைர�பட�த��, ேபா�� கமிஷன� ஒ�வரி� மைனவ�ைய ஒ� ெந��க�யான ���

ெவ���� �ழ�� இ�ெனா� சக ேபா�� ெப�மணிேய அ�க���� த�ப� தா� �ற��ப���

இ�ெனா� இட���� வ�மா� ��வா�. ��பா�க� �ைனய�� மிர�ட�ப�ட ��ந�ைலய�� ேவ� யா�

இ��தா�� அ�ப�� தா� ெச�வ� அ� ேவ� வ�ஷய�. ஆனா� அ�ப�� ��பா�க� �ைனய��

மிர��ய� அ�த நகர�த�� ேமயேர தா�. காரண� அவர� காத�ைய�� இேத ேபால ஒ�

ெந��க�யான கால ேநர�த��, இ�த இேத ேபா��� ெப�மணி தா�, "நீ�க� அ�� இ��காதீ�க�,

அ���ள ேபா�ைச�� ந�பாதீ�க�" என� த�த�ரமாக �ற� வ��ல� (ேகாமாளி) வ�ரி�த வைலைய

ேநா�க� இ��� வ�� வ��ல� ைகய�� ஒ�பைட�பா�. 

இ�த சத�� த��ட�த��, அ�த� ெப� ேபா��� ெப�மணி த�ைன�� அற�யாம� அவர�

ெச�ந�ற� உண��ச� காரணமாக இ��� வ�ட� ப����பா�. ேமய� தன� காத� அ�ப� தவறான த�ைச

த���பலா� தா� ப�யானா�, அத�� இ�த� �ற��ப��ட ேபா��� ெப�மணி தா� காரண� எ��

ெதரி��, வ��ல� அ�த� ேபா��� ெப�மணிைய� பய�ப��த�யைத� ேபாலேவ ேமய�� அேத
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ேபா��� ெப�மணிைய பய�ப��த�, ேபா�� கமிசனரி� மைனவ� �ழ�ைதகைளேய� கட��வா�.

அ�த� கா�ச�ய�� தா� ேமய� அ�த� ேபா�� ெப�மணிய�ட�, ஏ� இ�ப�� ெச�தா�? என வ�ள�க�

ேக�டத�� தன� அ�மா ம���வமைனய�� இ��த ேபா� அவ�க� (வ��ல� தர��) தா� உதவ�

ெச�தா�க� எ�� மிக ெவ�ள�த�யாக தா� ெச�ந�ற�� கட� எ�ற ெபாற�ய�� மா�ட ைவ�க� ப��

இ�த சத�� த��ட�த�� இ��க� ப�டைத� த�ைன�� அற�யாம� தன� வா�� �ல�த�� வாய�லாக

ெவளி�ப���வா�. 

ச�ல ேநர�களி�, ெந��க�யான ேநர�களி� க�ைட��� உதவ�யான� (எவ� ஒ�வைர��

எ�� ெசா�ல ��யாவ��டா�� �ட மிக� ெப��பாலான (சாதாரண) மனித�கைள ெச�ந�ற�� கட�

எ�ற ேபா�ைவய��, உ�ேநா�க��ட� ெச�ய�ப�ட அ�த அ� ேபா�ற எளிய உதவ�� ெபாற�களி� மிக

எளித�� ச��க ைவ�� வ��க�ற�. ேக��ட� உதவ� ேக�� ம��க�ப�ட இ�த இ� ேபா�ற ெப�க�

ேம�� ச�ல�, இ��� ச�ல� இ��த���த���தா�.....?! அ�த அ� ேபா�ற �ழைல� பய�ப��த��

ெகா�ள இ�த� த�ைர�பட வ��லைன� ேபாலேவ ஒ� ந�ஜ வ��ல� ேக�� வா���ைகய��� இ���

���ரேயாக� �� எ�ற வ�வ�த�� �ைள�த���தா�......?!  

எ�ன ெந��க�ேயா எ�ன ச��கேலா அ�த� ெசயலாளினி� ெப���� ஆக 1200 ேபைர

ேகா��வர� ஆ�க�யவ� 1201-வ� ேகா��வரராக எ�லா� �ட ேவ�டா�. ஒ� ச�� உதவ�, ெகா�ச�

பணெந��க�! ேபா�கமா�டாரா எ�ன த� பா�? ெப�ெண�றா� ேப�� இர��� எ�பா�கேள

அ�த� ேப��� இ���� இர�க� �டவா ந� �தலாளிய�ட� இ�லாம� ேபா� வ���? “ எ�ற

இ�ப��ப�ட ஒ� பாமர� தனமான எத��பா��ப��� �ட� ேக����கலா�. 

ேக�� வ��� ப��, “ஏ�டா�பா ேக�ேடா� இ��� ஒரிஜின� ேபேய ேதவல. அ�ப�ேய அ�த

ஒரிஜின� ேபேய ேநரி� வ�� ேக�டா�� அத�ேக ேப ேப கா��க�ற ேப��ெக�லா� ெபரிய பண�ேப�

தா� இ�. ஆனா� ����ச�� க�ச� ேப�.” என இ�ப�� க��பாக� இ��க� ���. அ�த� க����

காலாவத�யாவத�� �� ஒ� வா��� வ�கைனயாக இ��யா� வ�� இத� ெகா���� �ட ச�மத��க

ைவ�த���கலா�. ேநர�யாக அவேர இத�� ச�ப�த� பட� ேதைவய��ைல. இ�தைகய வ�சய�க���

ச�மத� தர� ��யவ�கைள இன� கா�பத�கான ஒ� க�வ�யா� ெசய�ப�டா� �ட�ேபா��. ேமேல

க�ட அ�த ேப� ேம� ஆ�க�ல� த�ைர�பட� கா�ச�ையேய �ட எ���� ெகா�ேவா�. க�ட�ப�க�ற

ேநர�களி� க�ைட�க�ற ச�� உதவ���� �ட மனித�க� கா��க�ற ந�ற� வ��வாச���� ஒ� அள�

க�ைடயா�. “க�டமான ேநர�களி� உதவ�வ���, ��பமான ���ச� வைலகளி� இ�தைகய மனித�கைள

மிக எளித�� பய�ப��த�� ெகா�ளலா�” என� ெதரி�� தா� அ�த� பட�த�� ெதரி�ேத மி��த

உ�ேநா�க��ட� தா� அ�த ேஜா�க� ேகர�ட� அ�த ெப� ேபா�ைச� ேத��ெத����

பயப��த�ய���பா�. 

கால�த�னா� ெச�த உதவ� ஒ� ச�ற�ய அளவ�னதா� ஆனா�� “ஞால�த�� மால� ெபரி�” என

இதனா� தா� வ��வ�� 2 மி��னிய� ஆ��க���� ��னேர கால�த�� ெச�ய�பட� ��ய

உதவ�ைய�ப�ற� இ�தள� ��க�ய��வ� ெகா��� தன� �றளி� ைவ���ளா�. இ�த�

காரண�த�னாேலேய மகா பாரத� க�ணைன, மரணபரிய�த� �ரியேயாதன�� ஒ� க���பா�����

ைவ��� ெகா�ள ���த�. ஒ� மனிதைன வ�ைல ெகா��� வா�கெம�றா�, அ�ல� கால�

��வ�� அவ� நம�� ஒ� ந�ற�� கட�பட ேவ��ெம�றா� அவ� ஏேத�� ஒ� உதவ��காக�

����� ெகா������ ேபா�, அ�த உதவ� க�ட�ப���ெகா����க�ற அ�த� �ற��ப��ட

மனிதைன� ெபா��தவைர மிக இ�ற�யைமயாத அ�த�யாவச�யமான ஒ� உதவ�யா�� இ����

ப�ச�த��, (ெவளி உலக�� அைத அளி�பவ��� அ� மிக�� சாதாரண ஒ� உதவ�யா� �ட

இ��கலா�) அவ� எத�� பாராத த�ண�த��, காலமற��� அவ� க�ட�ப�� காலமற��� ெச�ய�ப��

அ�த உதவ��� அ� எ�வள� அ�ப அளவ�னதாக இ��த ேபாத��� அத�� மிக� ெபரிய ஒ� வ�ைல

உ��, வ�ைம உ��. 

இ�த உலக�� ெப��பாலான உதவ�கைள பண� எ�ற கர�ச� ெகா�ேட ��கரி��� ெகா�ள

���� எ�பதா� தா� பண����� மனிதைன� கா���� இ�தைன வ�ைம. பண�த�ேலேய ஒ� பண

மைழய�ேலேய சதா ெப��ெக��� ஓ�� ஒ� வ�றாத பணஅ�வ� மைழய�ேலேய �ளி���

ெகா����ததா� ஒ�ேவைள ம�றவ�களி� பண� ேதைவய�� வ�, அ�தைகய வ�ய�� வ�ைம

எ�னெவ�� ேக�ஸு��� �ட� �ரியாம� ேபாய���கலா�.      

அவரி� ேநர மத���தா� ஏ�கனேவேய .......டால�ேநா��க� ச�ல கீேழ வ���தா� அைத�

�னி�� ெபா��க� எ��க� �ட ேநரமி�லாத அள��� (அ�ப�� ெபா��க� எ��க�

�னிவாேரயானா� அைத எ��க� ெசலவ��� ேநர�த�� அள� கீேழ ச�தற�ய அ�த டால�களி� மத��ைப

வ�ட அத�கமாேம.) அ�ப��ப�ட ஒ� அத� உய� ெபா�ளாதார மத��ப��, ேவக�த�� ஓ��

ெகா����த���க�றாேர. அ�ப�ப�ட அவரி� ேநர ேவக� எ�ேக? அ�த ேநர மத��� ெதரியாம�,

ேவைள ெக�ட ேவைளய�� அ�க�ய அ�ெப�ணி� அற�யாைம அள� எ�ேக எ�பதா? அ�ல�

ெதரி�ேதய���தா�� அ�க�ேய ஆக ேவ��ய க�� �ழ� ெந��க�யா� உ�த�ப�ட அவர� �ழ�

ெந��க�ைய� ��ற� சா��வதா? எ� எ�ப�ேயா அ�த ேநர� அவ� ஒ� உதவ� ேகா�� ந�ைல
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ஏ�ப�க�ற�. ஆனா� அ��தவ� ேகார� ஒ� ேதா�வ�ய�� ��ய�� அ�ேவ (அ�த ேநர�த�� உதவ�

ேக�ட� �ட) ஒ� காரணமாக�� அைம��வ��க�ற�. இ�த ஒ� ச�பவ�, இ� ஒ�ேற �ட� ேபா��

இ��� ���ரேயாக� ேபா�ற ஒ� ச�பவ���� எ�பேத இ�ேபாைதய என� ந�ைலபா� வாத�. 

ம��ற� இ�த� ெப�மணிய�� அ�� �ைற�� ஆ����ரிய ஒ� வ�ஷய� தா�. உதவ�

ேகார� எ�ற ேபாத��� அத��� �ட ஏ�ற ஒ� இட�, ெபா��, ஏவ�, சமய ச�த��ப� எ�ற ம�ற ச�ல

பல இ�க�த வ�ஷய�க�� உ��. அ� உலக�� �ேபர மனித�களாக��� அ�ல� ஒ����ேம

உதவாத ஒ� கழிசைட மனித�கேளயாக���, எவ� ஒ�வரிட�� அ��வத�கான ஏ�ற உக�த ஒ�

இட�, ெபா��, ஏவ�, ேநர� எ�ற ஒ��� உ��. �த�� அ�த அ� ேபா�ற (பண?) உதவ���

எ�லா� அவ� ேநர�யாகேவ ேக��டேம அ�க�ய���க ேவ��� எ�ற க�டாய அவச�ய� �ட இ�ைல.

ேக�ஸு�� அ��த ந�ைலய���ள ேவ� எ�தைனேயா உய� அத�கார ம�ட�த�� உ�ளவ�கைள �ட

அ�க�ய���கலா� எ�ப�, என�� தனி�ப�ட� க���. 

ஒ� ேவைள அ�த ெச�� ச��� ேபாதா� எ��ப��கான ஒ� �ணநல� உ�ள ெப�ணாக

அ�த� ெப� அைம�த���தாேரா எ�னேவா? ஒ� ேவைள அைத அ�த� ெப�மணி ச��� க�ரவ�

�ைற�சலாக�� எ�ணிய���க ஒ� வா��� உ�ள�. இ�ைலய��ைல கீ� ந�ைல பணியாள�க� யா�

உதவ� ேக����தா�� அவரிடமி��� வ�த���க� ��ய அ�த ேநர��� பத�� எ�ப� க�டாய� அ�த

அ� மாத�ரியான ஒ� பத�லா� தா� இ��த���க ����, ���. எ��ப��கான ேக��� தவ�தலான

அ���ைற� பத�லா? அ�த உதவ� ேகார� ச�பவ� ேதா�வ�ய�� ��ய��, இ�ப� ��ற���

ச��ைச��ரிய ஒ� ெபா� வ�வாத���கான க�� ெபா�ளாக�� மாற, உ�ைமய�ேலேய எ�

காரணமா� இ��த���க� ��� எ�ப�? அ�, அ��� �ட அ�வள� எளித�� �ற�வ�ட ��க�ற

பத�லா� இ�ைல எ�ேற ந�ைன�க� ேதா��க�ற�.

ெபா�தா� ெபா�வ�� அ�, “ேக��� மனசா�ச���� அ�ல� ��ற�ய���த

ெந��கமானவ�க���� தா� ெவளி�ச�”. ெபா�வ�� தன��� சமமி�லாத மனித�கைள சம

மத���ட� நட�த மனித�க� தயாரய��ைல எ�ப� தா� உளவ�ய�� ஒ� ெபா� வ�த�. அ�த� ெபா�

வ�த� தா� ஒ�ேவைள அ�த ேநர� ேக��ட�� ெசய�ப��� ெகா����தேதா எ�னேவா?  

ச��கன �ல� ச�காமணிக� தா�,
ேக�வ�: ஒ� மி� வ�ள�ைக மா��வத�� ைம�ேரா சாஃ���� �ைண� தைலவ�களி� எ�தைன ேப�

ேதைவ�ப�வா�க�? 
பத��: 8 ேப�. ஒ�வ� மி� வ�ள�ைக மா��வா�, ம�ற 7 ேப�� உலக�� ஒ�ெவா� �ைல ���க���

அ�த மி� வ�ள�க�� வ�ைல 2 டால�தானா? அ�ல� அத�� ஏதாவ� மா�ற� உ�டா எ��

ஆரா�வா�க�. 

அ�ப� வா�க� வ�த “ ஒ� மி� வ�ள�ைக மா�ற ைம�ேரா சாஃ���� இ��� எ�தைன

�ெரா�க�ராம�க� ேதைவ�ப�வா�க�? “ பத��: யா�� ேதைவ�பட மா�டா�க�. க�ெபனி இ�ேபா� தர

அள��ைட இ����� மா�ற���ள�. 

ப�� ேக�� எ�ற தனிமனித� ம��ம�ல ஒ�� ெமா�த ந��வனேம ச��கன �ல� ச�காமணிக�

தா�, வ�க��ய க�ச மகா ப�ர��க� தா�. அ�ப� இ��தா� தா� அ�� பணியா�றேவ ����

எ�பைத� பைற சா��வ� ேபா��ைல ேம��ற��ப��ட அ�த இைணய தள ேஜா�. (அ�ப� இ�ைல

எ�றா� யா�� அ�� த�ப ��யாேத.) ேகா��வர� ேகாமா� ப�ட�த��� ம��ம�ல, இ�ப� இைணய�

�க� ெப�ற ச��கன�த���� ெசா�த�காரரான இவ� தா�, தன� ெசயலாளினி� ெப�மணி��

இ�ப�� (“நா� எ�ன இ�த நா�� ***இராணியா?“ என�) பத�� அளி�த இவ�தா�, வ�யாபார ர ீத�யான

தன� பயண�க��� (ஆர�ப கால�களி�) ஆ���கண�க�� கம�ஷ�ய� ஏ�ைல��

வ�மான�கைளேய உபேயாக��த இ�த இேத ச��கன ப�� ேக�� தா� 1997-� த� ���ப�த�ன�

உபேயாக�த��காக ஒ� ெஜ� வ�மான�ைதேய வா��க�றா�. ப�� ெப�� ந�ெகாைடகைள��

அற�க�டைளக���� தானமாக வழ�க� ெதாட��க�றா�. 

ப��னாளி� (97-98- களி�?) தன� ேப��ெயா�ற��, எ��ைடய ெசா�த�� நா�

இற�பத��� 95%-�ைத ந�ல காரிய�க��� ெகா��� வ��ேவ� என�� �ற��ப��க�றா�. இைத��

நா� இ�� ஒ� ச�ற�தளவாவ�, ஒ� ச�� அ�பள��காவ� ச�ேற கவன�த�� எ���� ெகா�ள

ேவ��யதாக�ற�. தன� ெசா���களி� 30, 40% ெகா��க���. அட 50% �ட ெகா��க���. இ�ைல

60% �ட ெகா��க���. 95% எ�ப� ெகா�ச� அதீதமா� (ெகா�செம�ன, மிக�� அதீதமா�)
படவ��ைல? அ��� �ட ெம�ல, ெம�ல 1995 க���� ப��னேர ெவளி�பட� ெதாட��க�ற�.

அ��� எ�ப�?... அவர� தயாள �ண���� ெட�டன� ேபா�ற ேகா��வர�க� ஒ� ெப�� சவா�,

“வ�டாம� வ��ட ப��னேரேய” (ஐ.நா. சைப�� அளி�த ெட�டனரி� 100 ேகா� டால�க� உ�ைமய��

அ�த ேநர�த�� ேக��� தயாள �ண���� ஒ� உ��பலான சவாேல) அத��� ப��னேர

ேக�ச�டமி����, ேக�� ந�ப� தர�� வார�ெபஃப��ட� இ����, ஒ� எத��வ�ைனேபா��
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அற�பணிக��கான ெப�� ந�ெகாைட அற�வ���க� ெவளிவர� ெதாட��க��றன.  

அைன��� இ�த ச��ைச��ரிய இ�ச� ச��க� ஜனி�த ஆ��கைள� ��ற�ேய, அ�ல� அத�

ஜனன ைமய� ந�க��த ஆ��க��க�காைமய�ேலேயா, ப��னாேலேயா ந�க��த ந�க��களா�

உ�ளன. இைவ எ�லா� ஏேதா ஒ�ச�� ெந�டைலயாவ� எ��பவ��ைல?! (ெவ�மேன,
ச�த��பவசமா� அைம�த ெவ�� எேத�ைச ந�க��களாகேவ அைவ இ��தேபாத��� அ��த

��க�ய��வ� வா��த அ�த இ�ச� ச��க� ஜனி�த ஆ��க���� ப��னாேலா, அ�ல�

அ�காைமய�ேலேயா இ��பைத கவனி�தா�, ஒ� ச�� ெந�டலாவ� எ�வைத தவ���க

இயலவ��ைலேய? 

1). தா� ேபா��ய��� ெப�ற ஒ� வ�ஷய�ைத, ேபா��ய��� ெவ�ற��, �ற�� வ��வ�.

அதாவ� அ�த� ெபா��, வ�ஷய� அ�ல� பதவ� ��க�யம�ல. அத��� தா� த�த���ள நப�தானா?
இ�ைலயா? என ந��ப��ப� தா� இ�� ��க�ய� எ�ப� ேபால. உலக�� தைலைம

ேகா��வர�ப�டம�ல? அ�ப�ட�த��� நா� த�த��ைடயவ�தானா? இ�ைலயா? என இ��லக���

ந��ப��ப�தா� இ�� ��க�ய� எ�ப� ேபா�ற ஒ� அ��த�த�� ெதானிய�� இைத எ����

ெகா�வதா? அ�ல�... 

2). அதாவ� எ�லா� கால�களி�ேம இ�தைகய உதராண�க� ச�லவ�ைற நா� நா�ேதா��,

கால�ேதா��, வரலா�ற�� வழி ெந�க��� காணலா�. அ�த� ப�ர�க� ஊரிேலேய, நா��ேலேய ெபரிய

ெச�வ�தரா� ெச�வா�கானவரா� இ��பா�. ஆனா�, அவர� ெசா���கைள ஆ��, அ�பவ��க

ஒ� வாரி� இ��கா�. (நம� வ�ஷய�த�� ேக���� இ� இ�த �த� பாய��� ெபா��தா�, எ�றா��

ெதாட�க.....) அ�ல� �ல�ெப�ைமைய ெக��க வ�த ேகாடாரி ேபால தீெயா��க�களா� ���க�ப�ட

ஒ� வாரிசா�, வ���ப� தகாத ஒ� வாரி� வ�� ப�ற�த���க� ���. அதாவ� அவர�

�ல�ெப�ைம���, ந�ப�� ெபய���� ��தக� வ�ைளவ��காத ஒ� வாரி��� வழிய��லாத ந�ைல

 
(Here I didn’t talk about the Genetic Son, But Charactrical Son, Remember the Tamil Film M.Kumaran,

Son of Mahalakshmi’s one notable dialog of Prakashraj to Jayam Ravi, You are my son I accept it, but not my
principle, follower, or student for my Boxing profession) 

ஒ� ��கார ��த�ர� �ட க�ைட�காைம அவைர வா��க�ற�. அமி�த� க�ைட�கவ��ைலேய

எ�பத�காக சா�கைடையயா ப��வ�? எ�� மேனாந�ைலய�� தன� ெசா���கைள ெப�மள����

த�த�யான, ேயா�யைதயான ஒ� நப� (அ�தைகய ஒ� ��கார ��த�ர� �ட) க�ைட�காைமயா�, தன�

ெசா���க� ��வைத�ேமா அ�ல� ெப�வாரியான ெசா���கைளேயா, �க�ெப�ற ேகாய��, மட�,
த�ம�தாபன�க��� எ�த� ைவ��வ��வா�. இ� ஒ� ந�ைல. 

3). அ��� “ஒ� ப��ைச�கார���, ��டேராக��� எ�த� ைவ�தா�� எ�த� ைவ�ேபேன

தவ�ர உன�� அ�ல� உ�க��� எ�த� ைவ�கமா�ேட�” என தன� வ���ப���� மாறா� நட��

ெவ��ேப�ற�ய தன� வாரி�க��ெகத�ராக அவ�கைள த����� வ�தமாக இ�ப� ெச�பவ�க��

உ��. ஒ�ேவைள அவரி� அ�த ெவ�����ரிய வாரி�க� அவர� ைவ�பா��க���,
காம�க�ள�த�க��� ப�ற�தவ�களா� �ட இ��க ேநரிடலா�. ெசா��, ப�ட�, பதவ� ஒ�ற��காகேவ,
இ�த ேநா�க� ஒ�ற��காகேவ ெப���ெகா�ள�ப�ட வாரி�களாக��ட இ��கலா� அவ�க�.
***இ�த�யாவ�� ேஜாத�ட��ைறய�� இ�தைகய� ��த�ர�கைள ஜார��த�ர� எ�ற அைடெமாழிய��

�ற��ப��வ���. (ஜார��த�ர� - தன� ப�ற�� உ�தமமா� இ�லா� அைம�த �ழ�ைதக�

ஜார��த�ர� என��ற��ப�ட�ப�வ�. 

(த��ட�ப�ட வ��த��க���� ப�ற�த ஒ� �ழ�ைதய�� அ�ல� �ழ�ைதகளி� ப�ற��

ம��� எ�ப� ஒ� உ�தமமான ப�ற�பா� ச�க�தா� க�த�ப��?) ஆக, 

என�ெக�னேவா, ஒ�ேவைள ேக�� வ�ஷய�த�� இ�த இ�ச� ��ப�ரேயாக� ந�க��த����

அத� வாய�லா� ஒ� �ழ�ைதேயா (அ�ல� பல �ழ�ைதகேளா) ப�ற�த���தா� அவ�க���� இ�த

ஜார��த�ர� எ�ற இ�த அைடெமாழி இய�பாகேவ ெபா��த���� எ�ேற எ��க�ேற�. அதாவ�

அத�கார� ��வமான மைனவ�யர�லாத அ�னிய ெப�க��� ப�ற�த �ழ�ைதகைளேயா அ�ல�

அத�கார� ��வமான மைனவ��ேக �ைறேகடான உறவ�� அ�னிய ஆ���� ப�ற�த

�ழ�ைதகைளேயா ஆக இ�த வ�தமான �ழ�ைதகைளெய�லா� இ�ேபா� நா� �ணி�� ஜார ��த�ர

ரக �ழ�ைதகளி� ஒ� ப��ய�� ேச��க ����. 

இ�தைகய த�ண�களி�, தன� இற���� ப��ன�� �ட தன� ெசா���களி� த�ர�ட

ப�த��� அவ�க� ஒ� உரிைம ேகாரி வ�ட� �டாேத எ�பத�காக, உய��ட� இ���� ேபாேத

த�ம�தாபன�க� ேகாய�� �ள�த��� எ�த� ைவ�த� ேபா�ற ந�க��க� நட���. 

ஆக, ெதா���� �ற ேவ��மானா�, 1. ஒ� ெபா��, வ�ஷய�, அ�ல� பதவ�, ப�ட�, ெசா��
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(இ�ேக நம� வ�ஷய�த�� உலக�� தைலைம ேகா��வர� ப�ட� ) ��க�யம�ல, தா� அத��

த�த�யானவ� தானா? என இ�த உலக��� ந��ப��ப� தா� ��க�ய� எ�ப� ேபா�ற ஒ�

மேனாந�ைலய�� �ற�ப� அ�ல� தான� அளி�ப� அ�ல�

2. த�ைன ஏேதா ஒ� வ�த�த�� வ�ச��� ேமாச� ெச�தவ�க��� தன� ெவ�����

ஆளானவ�க��� தன� ெசா���க� ேபா� வ�ட �டா� எ�ற ெவ���ண�� காரணமாக தன�

ெசா���கைள அற�பணிக��� ஒ���வ�, 

3. அ�ல� எ�ன பாவ� ெச�ேதாேமா ஒ� �ழ�ைத ேப��� �ட வழிய��லா� ேபா� வ��டேத!
எ�ேறா அ�ல� ப�ற�த �ழ�ைத�� இ�ப� உ�சமா�, ஒ� ப��னமா� (ஜார ��த�ர �ழ�ைதகைள �ட

இ�த ப��ய�� ேச��கலா�) உ�தமமான ப�ற�பா� இ�லா� அைம�� வ��டேத..., அ�ப� எ�ன

��ற� ெச�ேதா�, இ� யா� வ��ட சாபேமா? தன� வ�ைனேயா?, ��ேனா� ��ேதா�களி� வ�ைனேயா?,
எ�� ஊைம ேவதைனயா�, ஏ� த���க�ப�ேடா�?, எத�� த���க�ப�ேடா�?, யாரா�

த���க�ப�ேடா� எ�ப� �ட ெதரியாம� த���க�ப�ட ஒ� த�டைனயா�, ஒ� வ�த ஊன�ப�ட

மேனாந�ைலய�� தன� ெசா���களி� ெப�� ப�த�ையேயா அ�ல� ��வைத�ேமா ேகாய��, த�ம

�தாபன�க��� எ�த� ைவ�த�. 

இ� ஒ� ந�ைல. (தமி� வாசக�க� இ�த இட�த�� 1983-84 -களி� ெவளி வ�த “வ�த�” த�ைர�பட�

கைதைய� �ட ஒ� உதாரண���� எ���� ெகா�ளலா�. அ�பட�த�� கைத நாயக� ேமாக�

ெச�வ� ெசழி���ள வ�கீ� ஒ�வரி� மக�. த��மண�த��� �� பல அ�பாவ�� ெப�களி�

வா��ைகய�� வ�ைளயா�ய ம�மத வ�ைளயா��னா� பல இள� ெப�க� பாத��க�ப�டா�ம, கைத

நாயக�யான ��ணிமா ம��� ைதரியமாக வழ�� ம�ற� ப�ேயற�� ேபாரா� தன� �ழ�ைத�கான

தக�ப� ேமாக� தா� என ஒ� ந��பண அ�தா�ச� ெப�வா�. �ழ�ைத�கான இனிஷ�யைல�

ேபாரா�� ெப�றா�� ��ணிமா தன� ��னா� காதல��, தன� �ழ�ைத��� இ�நா�

த�ைத�மான ேமாகைன ெதாட���� தன� கணவனாக அ�கீகரி�காம� ந�ராகரி�� வ��வதா�,
ேமாக� ேவ� ஒ� ெப�ைண� த��மண� ெச�� ெகா��வ��வா�. எ�ற ேபாத��� (கைத�ப�)
அ�த அத�கார���வ இர�டாவ� மைனவ���� ���ைத பா�க�ய�த��� வழிய�லலாம� ேபா�வ���. 

மல��� த�ைம யா��� எ�ற ஆரா��ச���� �ட நா� ேபாக� ேதைவய��ைல. அ�த

அத�கார���வ மைனவ��கா� இ��கலா�. அ�ல� ேமாக��ேக �ட த��மண�த���� ப�� அ�த�

த�த�ைய (எேத�� வ�ப�� காரணமாகேவா அ�ல� வ�ைத�ைபய���ள வ��த���ழா�களி�

ஏேத�� காரண�களா� ஏ�ப�� அைட�� காரணமாகேவா) ேமாகேன �ட இழ�த���கலா�. இ�ேபா�

அவர� கட�த கால வரலா�� ெதரிய ேந��த அ�த அத�கார���வ மைனவ�ய�� ந�ைலய�����

பா��தா�....? எ�ன தா� அ� �ழ�ைத தன� கணவ��ேக ப�ற�த���தா�� அத�கார���வ

மைனவ�ைய� ெபா��தவைர அ��� ஒ� வைகய�� ஜார ��த�ரேன. 

ஒ�ேவைள மக�ேப��கான உட�ய� �ைறபா� அவரிடமி���, அ� ம���வ

ச�க��ைசகளினா�� ந�வ��த��க வழி வைக ஏ�� இ�லாத ந�ைலய��, ஒ�� அவ� ���க ���க

ேவ� ஒ�வரி� �ழ�ைதைய த�ெத��க ேவ���. அ�ல� தன� ச�கள�த�ய�� �ழ�ைதைய� தா�,
அதாவ� அ�த ஜார ��த�ர� �ழ�ைதைய� தா� தன� �ழ�ைதயாக� பாவ��க ேவ��ய ��பா�க�ய

�ழ� எ�க�ற�. இ� ந��� த�ைர�பட உதாரண�. 

அேத ேம�க�த�ய அெமரி�காவ����ேத அ��� ேக��� சம கால�த�ேலேய, அ��� அவ�

சா��த அ�த கணினி� ெதாழி� �ைறய����ேத இத�� ம��� ஒ� ந��தாரண� ெகா��க

ேவ��ெம�றா� ந� எ�ேலா���� ெதரி�த ஆ�ப�ளி� ��� ேஜா��-ஐ� �ற��ப�டலா�. ��வ��

ஆர�ப கால� ேதாழி க�ற�ஸா���� ������ �வ�� �ெகத� ைலஃப�� ப�ற�த �சா �ெரானாைன

நா� இ�த வரிைசய�� ேச��க ��யா� எ�றா��, ஒ�வைகய��, இ�த இ� ேபா�ற ப�ர�சைனகளி�

ஒ� ஒ�����காக எ���� ெகா�� வ�வாத��கலா�. வழ�� ம�ற� ப�ேயற�, மரப��

பரிேசாதைன�ெக�லா� ஆளாக��, கைடச�ய��, நீத� ம�ற� தைலய�� ந��ெக��, “தைலய�� ஒ�

ெகா��” ைவ�த� ப�� தா�, அ�த� �ழ�ைத�� தன� ��த�ரி எ�ற �தான�ைத அளி�தா�

ஆ�ப�ளி� ��� ேஜா��. ��� க�ற�ஸா��� மைனவ� �தான� அளி�க ம��தா��, அவ����

ப�ற�த அ�த� �ழ�ைத �சா �ெரானா� அவ�ைடய� தாேன?  

ஆக ேக�ச�� 95% தயாள�த�ைம ப�ற�ய ேப��ைய�� �ட ேம��ற�ய இ�த ���

நா��வ�த மன�பா�ைமய�� அ��பைடய�� ச�ேதக�பட ����. ஆக எதனா� அ�ப� 95%-�ைத ந�ல

காரிய�க��காக ெகா���வ��ேவ� என� �ற�னாேரா? ��ைதய மேனாபாவ�த�லா? அ�ல�

ப��ைதய மேனாபாவ�த�லா? (இ�த 3, 4 வ�தமான மேனாபாவ�த�� எ�த மேனா பாவ�த�� அ�ப��

�ற�னா� எ�ப� அ�வள� �லப�த��, எளித�� இன� காண ��யாத ஒ�ந�ைல எ�� தா� �ற

ேவ���.

 
ேஜா�1. ஒ� க����ட�க�ெபனிய�� தைலைம அத�காரி ெச�த�ட� ெசா��க�����

ேபானா�, அ�ேக ந�னமான ெபரிய மாளிைக ஒ�ைற க�டா�. அத� வாய��� ப�.ஜி எ�ற
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எ����க�� ைம�ேரா சா���� ேலாேகா�� ெபாற��க� ப����த�. ப��ேக�� ெச���

ேபா�வ��டதாக�� அவ� ேக�வ��ப����க வ��ைல. அதனா� ஏ� இ�ப� எ�� ஆ�சரிய�ப��, ேஹ

அ� எ�ன ப�� ேக�� �டா? எ�� அ�க����த ஒ�வரிட� ேக�க�றா� அத�� அவ� ��க�றா� “ஓ

அ�வா இ�ைல. கட�ளி� ��. ஆனா� ச�ல ேநர�களி� தா� தா� ப�� ேக�� எ�� அவ�

ந�ைன��� ெகா�� வ��க�றா�”

ேஜா� 2. நீ�க�, �ேமாத� ெம�ேவ, ப��ேக�� மாத�ரி ஆசாமிக�ட� ஒ� �ஃ���� ச��க��

ெகா�க�றீ�க� உ�க�ைடய ��பா�க�ய�� இர�ேட இர�� ரைவக� தா� உ�ளன. எ�ன

ெச���க�? “ப�� ேக�ைஸ இர�� �ைற ��� உ�த� ெச�� ெகா���க�.

 
ஒ� உய�� நவ��ச�யா�(�கா�) ெசா�ல�ப�ட ேஜா� எ�றா��, (ெஜலச�) ெபாறாைம எ�ற

மனித உண��ச�ய�� ஒ� உ�ச வ�வ�ைத� பார�க ேவ��மானா� ேம��ற��ப��ட இ�த 2
ேஜா��கேள ேபா��. ெபா�வாக அரச�ய�வாத�கைள ைமயமா� ெகா�� ஊடக�களி� ேஜா� வ��,
டா�ட�, ேபா��, நீத�பத�, பழ�கால ராஜா, ம�த�ரி, ேசவக�, �லவ�க�, ந�ைகக� ஆக�ய இவ�கைள�

ப�ற�� ேஜா� வ�� அேநக� ேப� ந�மி�� பா���, ரச���� ப��த�பவ��த���ேபா�. இ� தா�

வழ�க�. அ�ல� அ�த�த �ஸனி� எ�� ஏேதா ஒ� இ��ைவ ைமயமாக� ெகா�� �ட ஏ�� ஒ�

ேஜா� எ��. நா�� ப��� மக���த���ேபா�. ஆனா� ஒ� ேகா��வரைர, ஒ� ேகா��வர

ந��வன�ைத, அத� வர�� கட�த அ�த� “ெச�வ� ெச�ைம�காக ம��ேம” ெபாறாைம� க�

ெகா�� ேநா��� ேபா��, அைத ைமயமாக� ெகா�� எ��த, உல� த�வ�ய �கைழ� ெப�ற,
“ேஜா��க�” எ�ப� அேநகமாக இவைர�ப�ற�யதாக, அ�ல� இவர� ந��வன�ைத� ப�ற�யதாக�

தா� இ���� எ�� ந�ைன�க�ேற�. 

ப��த மர� தா� க�ல� வா��� எ�பா�க�. அ�த வைகய�� இ�தள� ப��த மரெமா��

இ�த� க�ரக�த�ேலேய ெபரிய ப��த மரெமா��, கட��� ெபாறாைம� பட� த�க ெச�வ வள�

ெகா�ட ஒ� மர� எ�த� க�ல����, க�ெணற����, காய�படாம� எ�ப� இ�வள� கால� த�ப��

ப�ைழ�த���க ����? ���த�? எ�க� ஊரி� பழெமாழி ஒ�� தா� ெசா�வா�க�; க�ல����

த�ப�னா�� மனித� க�ெணற���� த�ப ��யா� என. இ�த� பழெமாழி��� ெபரிய ெபரிய

ேதச�கேள, சா�ரா�ய�கேள த�பாம� அ�ப��� ேபான ேபா� ஆனான�ப�ட ைம�ேரா சாஃ�� ம���

அ�ப� எ�ன ஒ� வ�த�வ�ல�� எ�ற ஆ�சரிய�� எழாம� இ�ைல. இைத� ேக�ஸுேம �ட உண����,
ஆேமாத���� க���� �ற�ய ந�க��க�� உ��. அத��� ப�� வ�� அவரி� இ�த� ேப���

க����கேள �ட� ேபா��. “எ�லா ந��வன�க�� ஒ� நா� வ�ழ�தா� ெச���. அத�� ைம�ேரா

சா���� வ�த�வ�ல�க�ல” எ�� அவேர ஆேமாத��த ந�க��க�� உ��. 

ஆனா� ஒ�� ந��சய�. கார� மா��ஸு� எ�ெக�ஸு� சரியான ேநர�த�� சரியான இட�த��

ப�ற�த �ரத��டசா�க� எ�றா� ேக�ஸு� பஃ�ெப��� அவ�கேள ஒ��� ெகா�ட� ேபால சரியான

ேநர�த�� சரியான இட�த�� ப�ற�த அத��ட�கார�க� எ�ப� ம��� ந��சய�. ெபா�வாக சரி�த�ர�

எ�ப� ஒேர ந�க�� த���ப� த���ப ந�க�வ� எ��� �ட ஒ� ��� உ��. அத�� ஒ� ச��ன�

த���த�. ஒேர ந�க�ேவ எ�ற ேபாத��� �ட ஒேர மனித�க��க�ல. ஒேர மாத�ரி� கால�

க�ட�களி�ல. ச�ர�க�த�� த�ற��க� (openings) ச�லவ���� அேத ெபய�தா�. எ�தைன மனித�க�

எ�தைன இட�களி�, எ�ெதைன எ�தைன மனித�கேளா� எ�ெத�த கால�களி� வ�ைளயா�டா��

(வ�த��ைறக� மாறாத����� ப�ச�த��) வ�ைள�க�� மா�வேதய��ைல. ஒ� �ற��ப��ட த�ற����

(opening) ஒ� �ற��ப��ட உலக� �க� �ர� எ�வா� ம�வ�ைனயா��க�றா� எ�பேத ச�ர�க உலக��

வரலா�ற�ய�க�ய� (இய�கவ�ய�) வ�த�. க��ட�த�ட சரி�த�ர� எ�ப��� இ�ேவ. சாமா�யனி����,
சாதைன மனித� வைர ஒ� �ற��ப��ட �ழ���, ஒ� �ற��ப��ட உண��ச��� எ�வா�

எத��வ�ைனயா��க�றா� எ�பேத.   

ெச�ய� �டாதைவ. ெச�ய� தவற� �டாதைவ, (do’s and do not) ெவ�ற� ேதா�வ� எ�ப�

இத�� தாேன உ�ள�. காலெம�� ம�ம� ெப�டக� மனித சரி�த�ர�த�� பாைதய�� தா� எ��ைன

எ��ைன �த��மி� �ழ� ெபாற�கைள� �வ� ைவ���ளதா� உ�ள�? தவறான ேநர�த��, தவறான

இட�த�� ப�ற�த �ரத��டசா�க�, சரியான ேநர�த�� சரியான இட�த�� ப�ற�த அத��டசா�க�,
ம��� �ரத��டசா�க�, தவறான ேநர�த��, தவறான இட�த��, ப�ற�தா�� �ட சரியான

அத��டசா�களா� த�கைள மா�ற�� ெகா�டவ�க�. மனித வரலா� எ�ப� அத� வழிெந�க

இ�தைகேயா�களா� ந�ைற�த� தாேன?

வார� பஃெப��� தான ம�ம�.

அ��ததாக வார� பஃெப��� தான வ�ஷய�த��� வ�ேவா�. 
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வார� பஃெப�

2006-� வ�ட�. அெமரி�க� ெதாைல�கா�ச�களி� ஒளிபர�பான அ�த� ெச�த�ைய� ேக�ட

அ�தைன ேப�� ஆ�சரிய� ப��� ேபானா�க�. ப��� ச�ைதய�� ச�ரவ��த� என�ப�� வார�

பஃெப� தன� வா�நா� ���க� க�ட�ப��� ச�பாத��த 37 ப���ய� டால�பண�ைத உலக

ம�களி� ந�வா���காக ந�ெகாைடயாக அளி�க�றா� அ�த அற�வ��ைப� ெச�த அ�த சமய�த��

2006-� அத� மத��� 37 ப���ய� டால�. ஆனா� அ��த ஒ� வ�ட�த�ேலேய 2007-� அத� மத��ைப

52 ப���ய� டால� ஆக�� உய��த�� கா��க�றா� அெமரி�க வரலா�ற�ேலேய அ� மாெப��

ந�ெகாைட� ெதாைக. அத�� ச�ல ந�ப�தைனகைள�� வ�த��க�றா� (ப��ேன இ�வள� ெபரிய

ெதாைகைய ந�ெகாைடயாக� த�பவ� அ�ப�ேய ெத�வ�� வாரி வ�ச�ற�ய��க�ப�ட ச�த�� ேத�கா��

���கைள� ேபாலவா தர ����? ச�ல ந�ப�தைனகைள�� வ�த��ப� தாேன ந�யாய�

அதாவ� ப�� ேக�� அ�ல� அவர� மைனவ� ெம��டா ேக�� ஆக�ய இ�வரி� யாராவ�

ஒ�வ� ெதாட��� அ�த அைம�ப�� நீ��தா� ம��ேம இ�த ந�ெகாைட ெச��ப�யா��.

ந�ெகாைடயாக அளி�த பண� அ�தைன�� ஒேர நாளி� ஒ�� ெமா�தமாக� க�ைட�� வ�டா�. வ�ட�

5 சத�த� எ�ற ரீத�ய�� ெகா�ச� ெகா�சமாக க�ைட��� எ�ப� வார� ேபா�ட இ�ெனா�

க��ஷ�. ப�� ேக�ஸு� த��ைடய அற�க�டைளய�� �ல� எ�ட� வ�ழி��ண��� ப�ரசார�, க�வ�,
வ�வசாய�, ைம�ேரா�ெர�� என� பலவ����� பல ஆய�ர� ேகா� �பா�க� ந�ெகைடயாக�

ெகா��த���க�றா�, ெகா��� வ�க�றா� இ�த�யாவ�� ம��ம�லாம� பல ஆ�ப�ரி�க� ேதச�களி��

ச�க ேம�பா���காக ேக�� அற�க�டைளய�� பண� ெசலவழி�க�ப�� வ�க�ற� எ�றா�� �ட

ப�� ேக�ஸு�� இத�� ஒ� ப�ச�ன� ஆதாய� உ�� எ�ற வ�ம�சன�� �டேவ உ��.

ஆனா� வார� ெபஃப���� எ�ன ஆய���? தன� ெசா���க� அைன�ைத�� அ�

ஏ� ெம��டாேக��� அற�க�டைளய�ேலேய ெகா��ேபா� ேச��க ேவ���. தாேன தனியாக

தன� ேபரிேலா, அ�ல� தன� ���ப�தா�, மைனவ�, ம�க�, ��ேனா�, �தாைதய� ெபயரிேலா

அைம�த ஒ� தனி அற�க�டைளய�� ெபயரிேலா இ�லாம� அ� ஏ�? ெம��டாேக���

அற�க�டைளேயா�, ெகா��ேபா� ஏ� ேச��கேவ���? அற�க�டைளய��� �ட ப�ரி�க

��யாதப��� அ�ப� எ�ன ஒ� ெபா�ளாதார ந��� ��டணி? அ�ப� அ�த அள���, “இேதா பா�

ேக�� யா� உ�ைம ைகவ��டா��, எ�த ந�ைலய���, நா� உைன� ைகவ�ேட� எ�� அள��� அ�ப�

எ�ன ஒ� ெபா�ளாதார ���ைக ய���ள�?.

இ� ஏேதா ஒ� ெபா�ளாதார� ேபா� சமி�ைஞைய, �சகமான ஒ� �� உண���தைல இ�

உ�ளட�க�� ெகா����கவ��ைல? எ�த ேநர�� ���ைக இட�படலா� எ�� ���ைக

அ�ச�த���ள ஒ� ம�ன��� ��த� பைட உதவ� அ��ப� உத�� ேநச நா��� பைட� �வ��ைப�

ேபால அ�தள��� ேக�ைஸேயா, ேக�ச�� ���ப�தாைரேயா, ந��வன�ைதேயா அ�ப� எ�ன ஒ�

ெபா�ளாதார ந�ழ� ஆப�� க�வ���ள�?, எ�ேபா� ேவ��மானா�� க�வ�வ�டலா� ேபா�

ேதா��க�ற� எ�� அள���, அ�ப� ஏதாவ� ஒ� ந�ழ� ஆப��� க�வ���ளதா? அ�ல� இ�ேபா�

இ�த ந�மிட� வைரய��ைல, ஆனா� எத�� கால�த��, அ�ல� �ர எத��கால�த��, அ� அ�த ந�ழ�

ஆப�� எ�ேபா� ேவ��மானா�� க�வலா�, எ��ப��கான அ�ப�ெயா� ஆப��, தன� (எத��)
கால�த��காக, தன�� ஏ�ற, உரிய சமய�த��காக� கா��� ெகா���ளதா? ஒ�ேவைள அ� இ�த

இ��-��ப�ரேயாக� தானா? 
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அற�க�டைளய��� �ட ப�ரி�க ��யாதப��� அ�ப� எ�ன�பா ஒ� ெபா�ளாதார�

��டணி? இ� உ�ைமய�ேலேய ஒ� அற�க�டைள� ��டணிேய தானா? இ�ைல இ� (�ணா பாட�

பாடைல� ேபால) அத��� அ�பா�ப�ட அற�க�டைள��� அ�பா�ப�ட ஒ� ��டணியா?
இ�தைன��� ேக�� ஒ��� அவ��� ஒ� ெதாழி� (�ைற�) ��டாளி �ட அ�ல. பா�ய கால

ச�ேநக�த�� இ�ைல. வய� வ��த�யாச�த��� �ட� க��ட�த�ட ஒ� தைல�ைற இைடெவளிேய

உ�ள�. ஆனா�� தன� த�ர�ட ெசா���களி� ெப��பா�ைமைய (அேநகமாக ��வைத��

எ�ேற ெசா�லலா�.) ெம��டா ேக��� அற�க�டைள��� தா� அளி���ளா�. இ��� எ�ேகா

ஒ� ெந�டைல ஏ�ப��தவ��ைல? லாஜி� இ��கவ��ைல. 

ேக�ேஸ ஏ�கனேவேய உலக�� ெந.ஒ� தைலைம� ேகா��வர�. அ�த� தைலைம�

ேகா��வரரி� அற�க�டைளேயா� ெகா�� ேபா� 2-வ�, 3-வ� அ�ல� 4-வ� இட��� ேகா��வர�

தன� ெசா���களைன�ைத�� ெகா�� ேபா� இைண�க ேவ��ய அவச�ய� த��ெரன எ�ன

வ�த�? இ�ைல ேக�� தா� ெசா���களி� தரவரிைச� ப��ய�� த��ெரன ஏ�� ெப�� சரிைவ�

ச�த��� வ��டாரா? இ�ப� எ�லா� எ�த லாஜி��� இ�லாத அ�த இைண�� நடவ��ைக���

ெபா��த� வர� ��ய ேவ� எ�த� த��க� ெபா��தமாவ� உ�ளதா....? என� ேத�� பார�தா�.....

கீ�வ�� வாரனி� ேப��ைய�� காரண�ைத�� �ட� ���� கா�ட� ேதா��� பல���. 

அதாவ�, ப��-ெம��டா ேக�� அற�க�டைளைய� தா� நீ�ட காலமாக� கவனி��

வ�வதாக��, அவ�களி� ெசய�பா� தன��� த���த� அளி�ததா�ேமேய இ�த ��ைவ�

ேதர�ெத��ததாக�� பஃெப� ��க�றா�. தான� அளி�பைத ஏ�கனேவேய� தீ�மானி�த���தா��

அைத ந�பகமான ஒ�வரி� ைகய�� ஒ�பைட�க ேவ��ய���ததா�, இத�காக� பல வ�ட�க�

கா�த���க ேவ��யாய��றா�.. ந�ப�-1 பண�காரரா� இ��பவ��� அ��தவ� ெச�வ�ைத

அபகரி�க ேவ��ய அவச�ய� இ��காத�லவா? ேமேலா�டமாக பா��தா� இ� ந�� ெபா��த� வர�

��ய ஒ� த��க� ெபா��த� தா� எ�ற ேபாத���, இ�ேவ ���த ��பான ஒ� த��க� ெபா��த�

ஆக� வ��மா? 

இத��� ெபா��த� வர� ��ய ேவ� மைற�க� த��க� ெபா��த�க�� ஏதாவ� உ�டா.....?
எ�� பா��தா� அ� த��க� ெபா��த�ைத� கா���� அவ�களிட� ெபா��த�� ேபாக� ��யதா�

உ�ள அவ�களி� வ��க� ெபா��தேம ெபரியெதா� ���த� உ��தலா� ெதரிக�ற�. இ�வ�ேம

அெமரி�க� ச�தாய�த�� ந��தரவ�க�க� ப�ரத�ந�த�க� (ேவ��மானா� ெகா�ச� உய� ந�� தர�

எ�� ேவ��மானா� �ற��ப���� ெகா�ளலாேமா?!). ேம� த��� உத��த ேகா��வர�

ேகாமா�கேளா சீமா�கள�ல. ஒ� ைவதீக இ�த�யனி� பா�ைவய�� வார� பஃெப���, ேக�ஸு�, (ஏ�

ஆ�ப�ளி� ��� ேஜாெச���, ����, ஃேப� ���� �ட� தா�) மகாபாரத�த�� ந�ன இத�காச�

கதாபா�த�ர�கைள� ேபாலேவ க����� ெதரிவ�. வாரைன� ெபா��தவைர அவேர இ�த ந�ன

அெமரி�க மி�� �ளா� ப�ச பா�டவ�களி� த�ம��த�ரராக�� ெதரிக�றா�. க���ணைர� ேபால��

ெதரிக�றா� ேக�ைஸ� ெபா��த வைர அவ�, �ேலாக� �ேபர�களாக�ய அெமரி�க �தலாளி��வ ச�கர

வ��க�த���� ���த ஒ� ந�ன அப�ம��ைவ� ேபாலேவ (அ�த நா��� ெசா�த ��மக�களி�

ஒ�வராகேவ அவ� இ��த ேபாத���) கா�ச�யளி�க�றா�;. 

இத�காச இ�த�ய அப�ம��ைவ� ேபால நீ �தலாளி�வ ப�ம வ��க�ைத உைட�� ஊ��வ�

உ�ேள ெச�றா� ம��� ேபாதா�. ம�ப��� அைத உைட�� ெவ�ற� வாைக �� உய���ேபா�

ெவளிேய�� வர ேவ���. அத�� எ�னா� இய�றைத ெச�ய “இேதா இ�ேக நாெனா�வ�

இ��க�ேற�! �தலாளி��வ அரச �மார�கேளா� (பா�டவ, ெகௗரவ�க�ட�) ேபா��ய�ட அரச

�மார�க� ம��ேம (அதாவ� �தலாளிக� ம��ேம �தலாளி��வ வ��க�த��, வ�ச�த��

ப�ற�தவ�க� ம��ேம) த�த� பைட�தவ�க� எ�ற அ�த�� ேபத�ைதேய ந�ன ப�ம வ��கமாக� க��

எ���வா�கேளேயானா�, அைத அ�க ேதச�த��� அரசனா�க� ப�க�ப��த�ய �ரிேயாதனைன�

ேபா� உன��� த�க சமய�த�� நா��ேள� ேக��. 

“எ�னா�ேமா? ஏதா�ேமா? என� ��த� ைம�தைன� (க�ணைன�) ேபால �ழ�ப� ந��க�

ேதைவய��ைல. அ�கீகரி�க ம���, அப�ம��ைவ� ���த� ேபால ஒ� �தலாளி��வ ப�ம

வ��கமா�� ���� உைன� ச�ஹாரி�க ந�ைன�தா�, இ�த�யா இத�காச� கதா�பா�த�ர�களான

க�ணைன� ேபால, அப�ம��ைவ� ேபால� த��� த�மாற�� தவ��க ேவ��ய� இ�ைல நீ,
அ�ப�ெயா� ந�ைல ஏ�ப�டா�, க�ண மான� கா�க� ேதா�ற�ய� �ரிேயாதனாைன� ேபால இ�ேக

நாெனா�வ� உ�ேள� எ�பைத� கைடச� வைர மறவாேத? கள�த�� மன� கல�க�வ�டாேத, �வ��

வ�டாேத  எ�பைத� ேபால இ�ைல இ�?  

உலக�� தைலைம� ேகா��வர� ப�ட�த��� ேதைவயான� �ேபர �ல� (�தலாளி��வ�)
ெப�ைமய�ல. த�த� ஒ�ேற. அ�த� த�த� உன�� அ� ந�ர�பேவ உ�ள�. அைத� ேக�வ����ளா�க

வ���ப�னா�, அ�ல� அைத� ப�க�ப��த எ�ணினா�, தைலைம� ேகா��வரனாகேவ

உ�ெவ��தா�� ஒ�ைற� pawn-ஐ� ேபால� தனிெயா�� ேகா��வர� தாேன என� �ைற��

மத��ப��� வ��டா�, கல�க� ந��� வ�டாேத. �வ�� ேசா��� வ�டாேத. வ��க� ேதாழைம ெகா��க
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நா���� மீத��ள ந� த�ப�மா�க����. ச�கர வ��க� சா�ப��� ���த ப�� வ�த அ�ஜுண�

கா��பம�ல என� கைண. கால�ேத வ�� க���டனம��த கவச மைலய�ேறா நா���, என�

ெசா�லாம� ெசா�வைத� ேபா� இ�ைல இ�? 

ஜயா, ஒ� ந�மிட� ேயாச���� பா��க� �ரி��. ேக�ஸா�, அவர� ைம�ேரா சா�டா�

ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� பாத��க�ப�ட க�ெபனிக� ஒ�ற�ல இர�ட�ல அெமரி�காவ��. (
ஐ.ப�.எ�, ேபா�ற ெபரிய க�ெபனிக� உ�பட, தனி�ப�ட �ைறய�� இவரா��, இவர� �ைறய�� எ��த

எ��ச�யா�� ப��னணி��� த�ள�ப�ட ம�ற எ�தைனேயா ெதாழி� ப�ரி�கைள�� அத� ெதாழி�

அத�ப�கைள��, பர�பைர பர�பைரயா�, பர�பைர� ேகா��வர�களா� ேகாேல�ச�ய, ம�ற� �ைற

சா��த ேகா��வர�கைள�� �ட நா� கண�க�� எ���� ெகா�ள� தவற� �டா�..)
அவ�கெள�ேலாேரா�� ஒ�ப��� ேபா� இ�த ஐவ� அணிைய� தவ����, ம�றவ�க� எ�லா� தீ��

பண�கார�கள�ல. ஒேர நாளி� ேந�� ெப�த ச���க� மைழய�� இ�� �ைள�த ப���ய� டால�,

�ரி��ய� டால� காளா�கள�ல. 

அவ�களி� ம�றவ�க� எ�ேலா�� (எ�ேலா�� எ�� ெசா�� வ�ட ��யாத ேபா��

ெப��பாேலா�, அ�ல� �ைற�த ப�ச� அத�� ச�ல��காவ�) இ�த �தான�ைத அைடவத��

அவ�க� எ���� ெகா�ட கால�ைத ஒ�ப��� ேபா�, மைழ� காளா� வள��ச�யா� இ�த ந�ன மி��

க�ளா� அெமரி�க� பா�டவ�களி� அ�ர வள��ச� ேவக� அவ�கைள�� அ����த�ய�����. அேத

ேபா�, �ச� ���த�� ந��� ேபாக இ� ப�வ மைழ�� அ�ல. அ�ல� மைழ ���த�� மைற��

ம�க�� ேபாக இவ�க� ஒ��� மைழ� காளா�க�ம�ல. �ச� அ���� ெகா����ப� ெவ��

ச���க� மைழ ம���ல இ� ஒ� �க�, சகா�த�, தகவ� �க� எ�ற ச���க� சகா�த�. இ� �� �க

சகா�த�த�� ��த�ள� ப�ர�மா�க� இவ�கேள இவ�கைள� ேபா�ேறா�கேள எ�பைத� ேபால

இவ�களி� அ�ர வள��ச� பார�ப�ய� பர�பைர� ேகா��வர�கைள மிர��ய���கலா�. 

��த தைல�ைறய�� யத��டைர� ேபா�ற வார� பஃ�ெப��� �ம க�ணைன� ேபா�ற

அ�ல� �ம அப�ம��ைவ� ேபா�ற ஆ�ப�ளி� ��� பாம�� ைம�ேராசா��� ேக�ஸு�

ப��னாேலேய உத��த ந�ல சகாேதவ�கைள� ேபா�ற ����, ஃேப� ���� இ�ேபா� அெமரி�க

மணிம�ட�த���ள ர�த�ன�க�கைள� ேபால. (மகா)பாரத�த�� ஜா�பவானிடமி��� ெப�ற

ச�யமா�தள� க�கைள� ேபா�றவ�க�. ஆனா� அெத�லா� இ�ேபா�. இ�த ந�ன அெமரி�க ந�ல

சகாேதவ�களான ����, �க��� ேதா�ற� எ��த ஒ� வளரிைண���� ��� வார�, ேக��,

��� சகா�த� எ��த ேபா� இ�த அ�கீகார� அ�வள� எளித�� ந�க��த���கா�. 

Strom in the cup எ�பா�கேள அ� ேபா�ற �தலாளி��வ “ேகா�ைப��� ஒ� �யைல� ேபா�ற

ஒ� பனி�ேபா� கால�” க�டாய� ஒ�� ந�க��த�����. இ� �����த��களி� அ�த�ன வள��ச�

அ�த� பார�ப�ய� ேகா��வர�களி� மணிம�ட �தான�கைள எ��� பற��பைத நா�� அவ�க�

ைகய� ந�ைலய�ேலேய, ெபாறாைம� தீ�டேனேய� பா���� ெகா����த���கலா�. �ரி�தவ�

�க��தன�, �ரியாேதா� பாத��க� ப�ேடா� வழி மற��த���கலா�. மற��� ந��றவெர�லா� ெதற����

ச�த�� ப�யா� ேம�� ேம�� இவ�கள� வள��ச�� க���ப��த ��யாததா� வ��வ�ப� க�ட�

தா� பல�. 

மற��க� ப�டவ�களி� ப�ரதானமானவ� ப��னாளி� அெமரி�க மணிம�ட�த��

ர�த�ன�க�லாகேவ, �தலாளி��வ �ேரனிய ஐேஸாேடா�ப�� ��க�ய ந���ரானாகேவ மாற�யவ�.

�தலாளி��வ �ேரனிய ஐேஸாேடா�ப�� எ�த ந���ராைன இ�� அத� மணிம�ட�த�� உ�ள

ர�த�ன� க�லாக� க��க�றா�கேளா, எ�த ஒ�ைற ந���ராைன அத� ப�ரி�க��யாத ஒ� அ�க�

எ�ேற ெகா�டா�க�றா�கேளா அ�த அேத ஒ�ைற ந���ராைன, அ�த ர�த�ன� க�ைல, த�கள�

உ�க�ைவ� ப�ள�க வ�� ப�ம வ��க அப�ம��ைவ� ேபால பா��த� கால�க�� இ��த���க�

���. �தலாளி��வ உ�க����� ஊ��வ இயலா� ப�மவ��கமா�� த��� ந���த�, நீத� ேகாரி,

நீத� ம�ற� ெச�ற கால�க�� உ��. நீத� ம�ற�களினா�� க���ப��த ��யாத ஒ� ந�ைல,

த�ணற� �ழ��.....! 

பாத��க�ப�டவ�களி� அவல அ��ர�க��, அத���த� �ர�க�� அெமரி�க நீத�

ம�ற�த��� எ�படாத ஒ� ந�ைலய��, “எ�களி� அவல அ��ர� நீத� ம�ற�க���� தா�

�ரியவ��ைல எ�றா�, “ஏ அெமரி�க அரசா�கேம உன��� �டவா �ரியவ��ைல? “ எ�ற இவ�களி�

ஒ�ேபரி லாப� ஒ� க�ட�த�� ேநர�யாகேவ �தலாளி��வ� ��ம�களா� இய�க�ப�ட ஓ�� ெமா�த

அெமரி�க அரச�ய�வாத�களி� (க�ளி�டனி� அரசா�க�) பா�ைவ���, கவன ஈ������ ெச�க�ற�.

அ� ேபா�ற ஒ� சமய�த�� இ� ேபா�ற ஒ� சத� (நா� �ற��ப��� இ�த இ��� ��ப�ரேயாக�

ேபா�ற ஒ� சத�) ம��� ஒ�ேவைள ந�க��த���தா�……?

ச�ட�தா�, ச�ட�ப�� த���க ��யாத ஒ�வைர, “அரசத�கார�த�� அத�கார���வ

ச�ட�த��க�ற� தா�மீக அறெநற�க��� எ�லா� பணியாத ஒ�வைர”, அவரி� அேத வழிய��,
பாணிய�� ெச�� த���ப� எ�ப� எ�ப�ய���த�����?. ��ைள ��ளா� எ��ப� ேபால?!
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ேக�ஸு�� எத���பானவ�க��� ந�ல �ைவயான, உவ�பான ஒ� வ�சயமாகேவ இ��த�����

எ�ப� ெசா�லாமேல வ�ள�க� ��ய ஒ� உ�ைம. 

ம�றவ�க� வ�ஷய�த�� எ�ப�ேயா ெதரியா�. ஐ.ப�.எ� வ�ஷய�த���, எ�.ச�.ப�. க�ெபனி

வ�ஷய�த��� ெந�� ேக� வ�ஷய�த��� ேக��� அ�ப�டமான அறெநற� மீற�க� ேமேலா�டமான

ஒ� பா�ைவய�ேலேய ச�� அ�ப�டமாகேவ, ப�டவ��தன அ�மணமாகேவ ெதரிக�ற�. இத�� ச�ட

வ��ன�களி� ��மா� �ைழ��ப பா�ைவெய�லா� ேதைவேயய��ைல. ஒ� பாமர�

பா�ைவய�ேலேய �ல�ப��வ�ட� ��ய� தக���தத�க� தா� அைவ. ேம��ற��ப��ட அ�த�

க�ெபனிக�டனான ஒ�ப�த�, ெதாழி� ேபா�� அ�� �ைற ச�ட�ப�ய�லான ரீத�ய�� சரி எ�ற

ேபா�� தா�மீக அறெநற�களி� ப� பா��தா� அ� ஒ� ேமாச� ஒ�ப�தேம, ேமாச� அ���ைறேய.

ஒ�வரி� அற�யாைமைய��, இ�ெனா��தரி� ேபரா�த�ர�ைத��, (ப�ைசயாக ெகா�ைசயாக�

ெசா�ல ேவ��ெம�றா� ேபரவ��ட� எ�� தா� ெசா�ல ேவ���.) இ�ெனா�வரி� ப���

வள�ந�ைலைய��) ஒ� க��லா� நரி�த�த�ர ஆசாமி லாவகமாக, ைந�ச�யமாக� பய�ப��த�� ெகா�ட

கைத தா�.

ெபரிய ெபரிய கணினிகளிேலேய கால�ைத� ெச��த�� ெகா�� தனியா� (ெட�� டா�)
கணினிகளி� கவன�ைத� ெச��த மற�� வ�டேடாேம!. இ�ேபா� பா��தா� இ�த� தனியா�

கணினி� ச�ைதேய இ�வள� ப�ரமா�டமா� வள��� ந��க�றேத. எ�ேக இ�த ச�ைதைய� தவற

வ���வ��ேவாேமா எ�ற அவசர ஆ�த�ர� பைத பைத�ப�� தாேன ஐ.ப�.எ� ஏமா�த�. ப�சன�

க����ட� ப�க� அ�ேபா� எ��த அைலைய, அ�த ச�ைதைய ��ற ��தாக� ைக�ப�ற

ேவ��ெம�பத�காக, “எ�ைத� த��றா� ப��த� ெதளி��” எ�ற ந�ைலய�� தாேன ேக��ட�;
ெச�ற�? ெச�ற� வைர சரி தா�. ெச�றா�க� ெவ�றா�களா? (ெச�� ெவ�� வ�ததா…?) எ��

பா��தா�… அ�� தா� த���பேம. (�வ���ேட)  

வ�ைர��� ைக�ப�ற ேவ��ய ச�ைத எ�ற, தன�க���த ஆ�த�ர அவசர�தா� ஒ�ப�த

“ஷர���கைள� �ட� சரியாக� ப���� பா��த�ராம� அ�ல� ப���� பா��த ேபா�� அத� அ��த

��க�ய��வ�, ஆழ� �ரியாமேலேய, ெதாைல ேநா�� இ�லாமேலேய ேக��� ���ச� வைல

ஒ�ப�த����� ப�யாக� வ��ட�. ஆ�த�ர�கார���� ��த� ம��, பதறாத காரிய� ச�தறா� எ�ற

ெசாலவைட�ெக�லா� இல�கண� ஆக� வ��ட�. ஐ.ப�.எ�-� அ�த ந�ைல எ�ப� (தன�) ெசா�த�

காச�ேலேய (தன��� தாேன) �னிய� ைவ��� ெகா�ட கைத தா�. 

ஐ.ப�.எ�-� ெசலவ�� ஓ.எ� தயாரி��� ெகா�� (அைத�� இவ� எ�ேக தயாரி�தா�? அைத�

தா� எ�.ச�.ப� க�ெபனி க��ட�த�ட உரி�த வாைழ� பழ� ேபா� வழ�க�, ஊ�� வ�ட� ேதாதாக க��

ேப�ட�சைன�� வாரி வழ�க� வ��டேத. ஆக அ� எ�.ச�.ப�. ம��� ஐ.ப�.எ� இர�� ேப���ேம ஒ�

ெமகா ைச� அ�வா ெகா��த ேக��� சாமா��த�ய� ஒ��� சரி�த�ர� இ�வைர காணேவ காணாத

��ைமய�ல. பைழய ஈசா�, ப�ச த�த�ர�கைதகளி� ெசா�ல� ப�ட அேத ஆைம, யாைன� கைத தா�.

மைல��ச�ய����த ஆைம ஒ�� மைல அ�வார�த����த இர�� எத��� �த��மான யாைனகைள

ஏமா�ற�ய அேத பைழய ப�ச த�த�ர, ஈசா� கைத தா�. இர�� உலக� ச�ர�க �ர�கைள

அவ�க��ேக ெதரியாம� அவ�கைள ேமாத ைவ�� ெவ�ற சாமா�ய� ஒ�வனி� அேத பைழய கைத

தா�. பைழய க� �த�ய ெமா�ைதய�� எ�பா�கேள அ� ேபால� தா�. கால�� இட�� ம��ேம

ேவ�ப�க�ற�. ஆனா� சரி�த�ர�த�� ச�பவ�க�, “ஒேர ச�பவ� த���ப� த���ப நட�ப� எ�ப�

ெவ�ேவ� இட�களி�, ெவ�ேவ� கால�களி�, ெவ�ேவ� ெமாழி, இன, ம�க��� நட�ப�,” எ�ற

அத� இல�கண வைரயைற ம��� மா�வேதய��ைல.               

ைமய வ�ஷய�த��� மீ��� வ�ேவா� மாமியா� உைட�தா� ம� ச�� ம�மக� உைட�தா�

ெபா� ச�� என ஒ� பழெமாழி ��வ� எ�க�ரி�. அெத�ப� ப�� ேக�� ம��� தன� �த�

ஒ�ப�த�த�� (மி�� க�ெபனிய�� எ�ராப���டனான ஒ�ப�த�) ேதா�வ���ற�� வழ�� ம�ற�த���

ெச�வாரா�. வழ�� ம�ற�� இவ��� உரிய நீத�ைய வழ�க� நீத�� �ைறய�� ெகௗரவ�ைத�

க�ணிய�ைத� கா�பா�ற� வ��மா�. அ�த அேத நீத�� �ைறய�� கடைம, க�ணிய�, க���பா�,
அத� �ய ெகௗரவ� மீ��� ப��னாளி� இேத எ�.ச�.ப� க�ெபனி வ�ஷய�த�� ம��� இ�தர����ேம

வசத�யா� (நீத�� �ைற��� சரி, ப�� ேக�ஸு��� சரி இ�தர����ேம வசத�யா�) த�கள� தா�மீக

அறெநற�� க�கைள இ�க ��� ெகா�வா�களா�.

    
வள��� வ�� இைளஞ�, அ��� வழ�கற�ஞ� ஒ�வரி� மக�. ேதா�ற�த�� ச��ன�

ைபயனாக� கா�ச�யளி��� த�ைன எ�ேக ஏமா�ற� வ��வாேரா இ�த மி�� �தலாளி என� தன�

த�ைத�� வழ�கற�ஞ�மான வ�கீ� த�ைத உதவ��ட� வணிக ஒ�ப�த� ஒ�ைற� ேபா���

ெகா�க��றா�. ஆனா� ேபா��� ெகா�ட அ�த ஒ�ப�தேம ப��னாளி� அவர� வள��ச����

தைடயா�, இ�ைலய��ைல க����� ����� கய�றாகேவ மா�க�ற�. ஆனா� அெமரி�க நீத� ம�ற�,
“கறாரா� ச�ட (ஷர��) வ�த�களி� ப� தா� நட�� ெகா�ள ����. வழ�கற�ஞ� ஒ�வரி� மக�

எ�பத�காகெவ�லா� ஒ� தைல� ப�சமாக ஒ�ப�த வ�த�க��� மாறாகெவ�லா� தீ��பளி�க

இயலா�” என� ��க�ய வற�� ச�ட வர�ெப�ைலக���� ம��ேம ந��� தன� பா�ைவைய�

���க�� ெகா����கவ��ைல. 
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அ�ப�� ���க�� ெகா����தா� இ�ேநர� உலக�� ைம�ேரா சா�� எ�ற இ�த� பகா�ர�

ப�னா�� ந��வன�, (அெமரி�க �தலாளி��வ மணிம�ட�த�� ஒ� ைவர�க�ைல� ேபால

ெஜா���� ெகா������ இ�த� பகா�ர� ப�னா�� ந��வன�) ேதா�ற�ேய இ��க ��யா�.

ேவரிேலேய ெவ�� க�க�ய�����. ஆனா� அெமரி�க நீத�� �ைற அ�ப�ெய�லா� கறாராக ச�ட

ஷர��கைள ம��ேம ப����� ெதா�க�� ெகா�� ேக��� வள��ச�ைய� ப�ய���

எ�ராப��ைஸேயா, Pertech ந��வன�ைதேயா வள��� வ�டவ��ைல. மாறாக ஓரள� ந�யாய��டேனேய

நட�� ெகா�க�ற�. அ�த அேத ந�யாய� ப��னா�களி� SCP ந��வன�த�� வ�ஷய�த���, ம�ற ச��

ந��வன�களி� வ�ஷய�த��� எ�ேக ேபாய���?! எ�ேகா ஏேதா இய�ைகய�ேலேய ஆச��வத��க�

ப�டைத� ேபால�தா� பல ந�க��க� ேக��� வா��ைகய��� நட���ளன எ�ற ேபாத��� அ���

இ� ேபா�ற ச�ல ெந�ட�க����ப��� தா�.

எ�.ச�.ப� க�ெபனி வ�ஷய�த�� ம���, “தவ�தலான ஒ�ப�த�ைத� ேபா��� ெகா�ட

உ�களி� மீ� தா� தவ�. ைம�ேரா சா�� மீ� அ�ல இ��த ேபாத��� நீத�� �ைற��� ஏேதா

மனிதாப�மான� உ��. வற���தனமா� ச�ட வ�த�கைள ம��ேம இ�க� ப����� ெகா������

இ���� பா�ைவ எ�லா� க�ைடயா�. எ�ப� ேபா�ற ஒ� க� �ைட�� நீத�ைய வழ�க�ய அேத

�தலாளி��வ அெமரி�க நீத�� �ைற அேத க� �ைட�� நீத�ைய ேக�ஸு��, ைம�ேரா சா�����

அத� ஆர�ப கால�களி� (மி�� க�ெபனிய�� எ�ராப�� தர���� எத�ரான வழ�க��) வழ�க�

இ��தா�…? Scp க�ெபனி வ�ஷய�த��, ைம�ேரா சா����� தா� மனசா�ச� இ�ைல எ�றா�, நீத�

ம�ற�த�� க�ைட�த தீ��� அ� அைத வ�ட� ெகா�ைம. ந�வாரண� எ�ற ெபயரி� ஏேதா மீ�ட��� ேம�

ச�ற�� ேபா��� ெகா��� ெச��� ப��� ஒ� இ�த�ய ஆ�ேடா� க�டண ெச���ெம�� ேபா� ெச���

ெச���ள�. 

நா��� இ�� (இ�த�யாவ��) ஊழ� ெப��சாளிக� இல�ச� ேகா� �பா�களி� ஊழ�களி�

த�ைள��� ெகா������ ேபா� ப��சா�� 1500 ேகா� �பா� ேத�த� சீ�த���த நடவ��ைக��)
அ��த ேத�த� வைர ப��ப�யாக அம� (தாமதம�?) ப��த� தீ��� வழ��� இ�த�ய நீத�� �ைறய��

க�ணிய�ைத வ�ட இ� அ�வள� ேகவலமாக இ�ைல எ�ற ேபாத���, “இர�� வ��க�க���

இைடேய உ�ள வ�ேராத�ைத ஒ� ஜனநாயக� ��யர� தீ��� ைவ�பத��ைல, மாறாக ச�ைடய���

வள���� ெகா�ள ஒ� கள� தா� அைம��� ெகா��க�ற�” எ�ற எ�ெக�ச�� தீ��க தரிசன

வாசக�ைத� தா� என�� இ�� இ� ந�ைன� ப���க�ற�.

ஆக ஒ� (உய�) ந��தர வ��க�� இைளஞ� ஒ�வ� இ�வள� உயர�த���,
உலக�த�ேலேய ெபரிய ேகா��வர� எ�ற வ��வ�ப உ�ெவ��க� கா�த���க�றா� எ�ெற�லா�

கனவ��� ந�ைன�த���கா� அெமரி�க �தலாளி��வ வ��க�. உலக�� �ேபர �தலாளிக� எ�லா�

ெப��பா�� அெமரி�காவ�ேலேய �வ��த���க, ஆக அ�ப�� ப�ட �ேபர �ல �தலாளிகேளா�

ேபா��ய��வ� எ�ப�, (ெகா�ல� �த�ய�� ஊச� வ��க க�ள�ப�ய பைழய பழெமாழிைய� தா�

ந�ைன���க�ற�.) அதாவ� அெமரி�காவ�ேலேய ெபரிய ேகா��வரவனாக உ�ெவ��ப� எ�ப�

ெவ�� அெமரி�க� ேகா��வர� ப�ட�த���� ேபா��ய��வ� எ�ற ஒ�ைற இல�ைக ம��ேம

ெகா�ட� அ�ல. சாரா�ச�த�� உலக�� தைலைம� ேகா��வர� ப�ட�த���� ேச��ேத

ேபா��ய��வத�� ஒ�பான ஒ�� தா� ஆ��.  

எ�ப�� காலனி��வ� ேபா��ய�� ப�ரி�ட� (அெமரி�க, ஐேரா�ப�ய ஆ�கள�த�� ம��ம�ல,
உலக ஆ�கள�த�ேலேய) இ�வள� ெபரிய அ�ர ச�த�யா� உ�ெவ���� என யா��

எத��பா��கவ��ைலேயா அ�ப�… அ�ப�� தா� ேக�� வ�ஷய�த���. அ�ப� எத��பா��த���தா�

ெந�ேபா�ய� ர�யா மீ� பைட எ��த���க மா�டா�. க���ப��த�பட ேவ��ய� ர�யா அ�ல,
ப�ரி�டனி� கட� ஆத��கேம எ�ற உ�ைமைய உணா�தவரா� ப�ரி�டைன அ�ைம� ப��த

�ய�ற���பா�. ஆனா� நட�தேதா ேவ�. உ�ைமைய உண��த ேபா� கால� கட�த���த�.

ேதச�க���� ெபா���க�ற அேத வ�த� சமய�களி� தனி மனித�க���� ெபா��த� வ��க�ற�.

ேக�� வ�ஷய�த��� இ�தா� நட���ள�. ேக�� ஒ� க���பட�த�பட ேவ��ய நப� எ�பைத இதர

�தலாளி��வ, பர�பைர பார�ப�ய ேகா��வர�க� உண�வத��� கால� கட�� வ��ட�. அவரி�

வ��வ�ப� வள��� வ��ட�. 

இனிேம� இவ���� க�வாள� இ�வ� எ�றா� அ� அரசத�கார�த�� �ைண இ��தா�

அ�ற�, ந�மா� ம��� தனி��� சா�த�ய�பட� ��ய ஒ�ற�ல எ�ற ந�ைலைய�� எ��வ��ட

ந�ைலய��, ேக�ஸா� பாத��க�ப�ட ேக��� எத�ராளிக�, அவ��� எத�ரான ஆயதமா� ைகய��

எ��க� ேதாதா� ேவ� எ�ன தா� உ�ள�?. அவ�க��காதரவா� அரைச வைள�க ேவ��மானா�

அத�பைர வைள�க ேவ���. அத�பைர வைள�க ேவ��மானா� அத�காதரவான அவர�

பல�ன�கைள� பரிேசாத��கேவ���, ப��ய�ட ேவ���. க�ளி�டனி� ��வாச�ரம வரலா��

இத�காதரவாகேவ இைசவளி�க� ��ய ஒ�றாகேவ இ����ள�.

க�ளி�டனி� வா�� ஏேதா ச�த��பவச�தா� ேமானிகாவ�னா� ம��ேம கைற ப��தத�ல.

அவர� வா�வ�� ேமானிகாவ�� வ�ைக���; ��னேரேய பல� உ��. ெஜனிப�ஃ�ளவ��(1980),
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ேக��� வ���(1998), ெஜானிதா �ரா�ரிக(1978);, ப�லா ேஜா��, (இவ�ைறெய�லா� தா�

��னேம நா� பா���வ��டதா� மீ��� வ�வரி�க� ேதைவய��ைல.) �த�� ேக��ட� இ�ச�

��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����க� ��� எ�� தா� ேதா��க�ற�. அத��� தீ�ேவ�� உடன�யாக�

க�ைடயாெத�பதா� தா� தீ��� கால� வைர ேம�� ேம�� ெதா�ைல�ப��தேவா, அ�ல�

ெதா�ைல�படாம� இ��கேவா ேவ��� �ட இ� தர���க�ேம �ட அத�பரி� உதவ�ைய� ெபற,

அத�காக அத�பைரேய �ட வைள�க�� �ட� தீ�மானி�த���கலா�. 

ஆனா� பாத��க�ப�டவ�க� தர�� (அதாவ� என� இ�த �க�க� சரியாக இ����

ப�ச�த�� ேக�� தர��.) பாத��ைப ஏ�ப��த�யவ�க��� ��னேம அத�பைர த�க� தர��� ப�க�

வைள�க ஒ� ��த� மி�ன� ேவக �ய�ச�ைய� �ட எ��த���கலா�. ��ப�ரேயாக� தர���

த�க� ப���� அத�பைர பண� ெகா�ேடா அ�ல� இதர வழி�ைறக� எேத�� �லேமா அவ�க��

�ட� க�ளி�டைன� சரி� க�ட� �ட �ய�ச��த���கலா�. அ�ற� (அ�ல�) அவ�கேள �ட அவ�க�

தர�ப����� க�ளி�டைன�� இேத இ�� வைலய�� (�த�� அத�பைரேய இ�த வைலய��) ���த�

வ��டா�, ப�� அத�ப� எ�ேக ேபாவா� ந� க���பா�ைட மீற�? எ�ற ந�ைன�ப�� அவ�க�� �ட இேத

இ��-ஐ� ேத��ெத��க வா��� உ�ள�. ஆக எ�தர�� எ�த� காரண���காக க�ளி�டைன இல��

ைவ�தா�கேளா? ெமா�த�த�� க�ளி�ட�� அத�� (இ��� ���ரேயாக�த��) ப�யாக�ய���க

ேவ��ய ஒ� நப� தா�. ஆனா� அத��� க��தைட அ�ைவ ச�க��ைச எ�ற ெபயரிேலா, அ�ல�,

மல��� த�ைம எ�ற வ�வ�ேலா ஏேதா ஒ� �ப�த�� வ�� அவைர இ�ன�� அத�க (ஜீவனா�ச�,

ந�ட ஈ� எ�ற) அபாய�களி� வ�ழாம�, ெச�� �ைர� எ�ற ம�ட���� ேம� ஈேடராம� பா����

ெகா�ட� எ�� தா� ேதா��க�ற�. 

இர�� தர�ப�� எ�த ஒ� தர��ேம �ட� தா�.... அத�பரி� அரச�ய� (எ�ன இ��தா��

அத�ப��� என ஒ� பவ�, ெச�வா��, அத�கார� இ��� இ���� இ�ைலயா?) ெச�வா�� அத�கார�

காரணமாக தா� ப�யாக� வ�டாம� இ��க ேவ��, �த�� அத�ப��ேக அ�ப� ஒ� ந�ைல ஏ�ப�டா�

அவ� எ�ேக ேபாவா�? என ேக��� எத�ராளிக�� க�ளி�டனி� மீ� இ�� ���ரேயாக�த���

�ய�ச��த���கலா�. அ�ல� ேக�� தர�ப�� இ��-ஆ� பாத��க� ப�ட ப�ற�, வ� எ�றா�

எ�னெவ�� �ரி�தா� தா�, தைலவ��� கா��ச�� தன�� வ�தா� தாேன �ரி��, எ�ற ரீத�ய��

ஒ��கான ஒ� தீ����காக ேவ���� �ட� ேக�� தர�ப������ �ட இ��-ய�� ெபா���

ேமானிகாவ�� ப�ரேவச� ந�க��த���க� ���.  
  

ஆக இ�த ஓ�� ெமா�த� ப�ர�சைனகளி� தா�க�தா� �ட ேக��ட� அ�ப� ஒ� தயாள

�ண� ெவளி�ப����க� ���. ப��ேன 95% தயாள �ண� தாரள� எ�ப� மிக�� அதீதம�லவா?

அ��� �ட ெம�ல, ெம�ல 1995 க���� ப��னேர ெவளி�பட� ெதாட��க�ற�. அ��� எ�ப�?...
அவர� தயாள �ண���� ெட�டன� ேபா�ற ேகா��வர�க� ஒ� ெப�� சவா� வ�டாம� வ��ட

ப��னேரேய (ஐ.நா. சைப�� அளி�த ெட�டனரி� 100 ேகா� டால�க� உ�ைமய�� ஒ� உ��பலான

சவாேல) அத��� ப��னேர ேக�ச�டமி����, ேக�� தர�� வார�ெபஃப��ட� இ����, ஒ�

எத��வ�ைனேபா�� அற�பணிக��கான ெப�� ந�ெகாைட அற�வ���க� ெவளிவர�

ெதாட��க��றன. 

1997-� ஆ��களி� ேக���, அவர� ைம�ேரா சா�� ந��வன�� ெச�த���த

அற�பணிகளி� அள� 400 மி��ய� டால�க� ஆனா�� அ�ேபா�� �ட உலக�� தைலைம�

ேகா��வர��� தயாள �ண�த�� எ�னேவா 4-வ� இடேம (ஃபா���� ப�த�ரி�ைகய��

தரவரிைச�ப�). இ�ப��ப�ட ேக�� ���ப�தாரி� அற�க�டைளய�� ஏற��ைறய தன� ெசா���க�

��வைத�� ேச����ள வார�பஃெப��� இைண�� நடவ��ைக�� �ட என� இ�த ச�ேதக�ைத

ேம�� வ��ப���க�ற�. 

எ�ன ஒ� ெகா�ைம பா��க�? அ�மண உலக�� ஆைட க��ய மனித� ��டா� எ�பைத�

ேபால, ஒ� மனிதனி� (அ�ல� ஒ� ந��வன�த��) மிக�� அதீத வ�ள� த�ைமைய�� �ட எ�ன

ஒ� ��ரமான ச�ேதக�க� ெகா�� ேநா�க ேவ����ள� பா��க�. இ�த �ழ� ந���ப�த�

உ�ளேத.....?.

ஒ� மனித� கைடச�யாக எ�தைன ந�மிட�க��� ��� எ�பத�� ஆர�ப���

எ�தைன நா�க��� ���, எ�தைன மாத�, ஆ��க��� ��� கைடச�யாக பா�ற� உ�ச�

அைட�தா� எ�பைத அற�வ�யலா� க��ப���க ���மா? எ�ற எ� பைழய �ரேபாச� ேக�வ�ைய

எ�ப�, எ�ேலாரிட�� ெவளி�பைடயாக நா� ேக�� வ�ட ��யாேதா? அ�ப� அேத ேபா� தா�

�ற��ப��ட இ�த� ப�ர�ச�ைன�கான தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறைய� க��ப���பத�கான ஒ�

அற�வ��ைப�� �ட ெவளி�பைடயாக பக�ர�கமாக ஒ� பரி�� ேபா�� அற�வ��� ேபா�� (பக�ர�க

அற�வ��பா�) அற�வ��க ��யா� ேபானேதா எ�னேவா? (அதாவ� ஒ� ேவைள ந�க�� ஐ.ச�.எ�.ஐ

��ப�ரேயாக ந�க�� ஏ�கனேவேய ந�க��த���தா�, ந�க��� வ��ட ப��ன�� �ட). 

அ�ப� அற�வ��தா� இ� யா���, எத��� ேதைவ�ப�க�ற�?! எ�ற ேக�வ�ைய��

இய�பாகேவ இ� எ���க�ற� ஆக இ� ஒ� ப�ரகடன�ப��த�படாத அற�வ�ய� ஆ�வாக� �ட உலக��
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எ�ேக�� ஒ� �ைல ���க�� நட�த�� ெகா����க�ப�டா�� படலா�! யா� க�ட�?! எ�க�ப�

�த����� இ�ைல எ�ற கைத தா� ஆ�பைச�த �ர�க�� ந�ைல ேபால� தா�.

எ�ேலாரிட�� ெவளி� ெசா�� வ�ட ��யாத 2 த�ம ச�கட ந�ைலபா�க� இைவ.

இல�கண�த�� 2 எத��மைறக� ஒ� உட� பா��� ெபா�ைள� த�வ� ேபால த��மண ஒ��க�களி�

இர�� வ�ப�சார�க� ஒ� ந�ெனற�யா�க�ப�வைத� ேபால, எ�ேலாரிட�� ெவளி� ெசா��வ�ட

��யாத இ�த 2 த�ம ச�கட ந�ைலபா�க� ஒ�� ேச�� ேபா� இ��� �ட இனி ெவளி�படலா�. இனி

ேம�� இ�ேபா�� அ�ச� ேதைவய��ைல எ�� ப��� இத�� ஒ� பாப, சாப வ�ேமாசன� க�ைட�த�

ேபா� ஆக� வ�டாதா? வ�ஷய� நீ���� ேபா� வ�டாதா எ�ன?! எ�பேத எ� ேக�வ�. (அதாவ�

இ�வள�� ந�க�� ஏ�கனேவேய ந�க��த���தா� ம��ேம).

ஐயா, ெவளி� ெசா�ல ��யாத இ�த 2 த�ம ச�கட ந�ைலபா�க� எ�ப� ஒ�ற�ைணய

����?! பர�பர� ஒ���ெகா�� அ�சரைணயா� எ�ப� உதவ�� ெகா�ள இய��?! என� ேக�க

வரலா� தா�க�. எளி� என எளிதா� ��வைத வ�ட �ய�ச��தா� சா�த�ய���க�

உ�ெட�க�ேற�.

மனித உட� ெச�களி� வள��ச�ைத மா�ற ேவக� (க��ெச�க� உ�பட) ந�ன

அற�வ�ய� ஏ�கனேவ அற��த ஒ�றாக� தா� இ����. இ�த வள� ச�ைத மா�ற ேவக வ�க�த�ைத

ைவ��� ெகா�� (ச��ைச�க�டமான இ� ேபா�ற) �ழ�ைதகளி� க��தரி�� ந�க��த ேநர�ைத

(ப��ேனா�க�� ெச��) ஓரள� ���யமாக� க��ப���க இயலாதா? எ�பேத எ� வ�னா. இய��

எ�ேற நா�� ந�ைன�க�ேற�. ந��க�ேற�.**** 

அ�ப� க��தரி�� ந�க��த ந�க�� ேநர�ைத� (Time of fertilization) க��ப���க

இய�மானா� �ற��ப��ட அ�த அேத நா� ேநர�த�� ச�ப�த�ப�ட �ழ�ைதய�� ெப�ேறா�க�� மிக�

�ற��பாக அத� தக�பனா�� பா�ற� உ�ச� (sexual orgasm) ஏ�� அைட���ளாரா? என�

ேத��பா��ப�? இைத ைவ��� ெகா�� ஒ�ப���� பா��பத� �ல� �ற��ப��ட அ��ழ�ைத

கலவ�வழி� தா� தரி�த� எ�ேறா அ�ல� இ�ைல எ�ேறா ஏ� ஒ� ��� க�ட� �டா�? எ�பேத எ�

வ�னா, அப��பராய�, க���.

கலவ� ந�க��த���தா� க���பாக பா�ற� உ�ச� என�ப�� ெச��வ� ஆ�கஸ��

(Sexual orgasm-��) க���பாக ந�க��த���ேத ஆக ேவ���. அ�ப� ஒ� ஆ�கஸேம �ற��ப��ட அ�த

க��தரி�� ேநர�த��� மிக அ�காைமய�� எ��ேம நைடெப�ற���கவ��ைல எ�� ப�ச�த��, இ�த�

ப�ர�ச�ைன�� ஏ� எளித�� ஒ� ��� க�ட��டா� ? இத�ெக�லா� அ�த�வார� ேபா� �த�� ஒ�

மனித� (�ற��பாக �ைற�த ப�ச� ஆ��காவ�) எ�ேபாெத�லா� பா�ற� உ�ச� அைட�தா�,
(தன� �த� க�னி அ�பவ�த����� த�ேபாைதய நாள� ேதத�வைர) எ�ற ஒ� தகவ� (தர�)
ப��ய� க��ப���க� படேவ���. அ�தைகய ஒ� தகவ� ப��யைல தர���ய ஒ� �த�ய தடய

அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறைய� ெகா�� (ஐ.ச�.எ�.ஐ) இ�ச�� ��ப�ரேயாக� ப�ர�ச�ைன���

ஒ� ��� க��ய� ேபாலாக� வ���. ஒ��க�த�� ப�ந�ைலகளா� க��, ப�ர�ம�சரிய�, ைந��க�

ப�ர�ம�சரிய� எ�ப� ப�ற�யத��� ஒ� �த�ய அற�வ�ய� அள��� �ைறைய� க��ப���த�

ேபாலா��.

******த�ெபா�ேத ஏேதா ஒ� வ�த�த�� உடைல� ெகா��தா�, (அதாவ� க�களி�

�ல�-பா��க� கைல� கத�� ெச�த�� க��ைர .........) அற�வ�ய� ப�ற�த ேதத�ைய� க��ப���� வ�ட

��க�ற அள��� ��ேனற�யாய���. இ��� அ�க���� ஜ�� ஒ� ச�� தாவ� (ஜ��) தா�. அ��த

ப� time of fertilization எ�ற க��ப���ைப ேநா�க�ய அ� தா�. அ�த நா�� ெவ� ெதாைலவ��

இ�ைல. வ�ைரவ�� எ�ட�ப�� எ�ேற ேதா��க�ற�. பா��க�� இைண��� ெச�த�க� - கைல�கத���

ெப��� ெசயத�க�-2- “இற�தவ� க�க� அவ� ப�ற�த ேதத�ைய� ெசா�க��றன” த�ன�த�த� ���ப

மல� அற�வ�ய� ெச�த� (எ�ற �ேகனி� ேகா��கைள�� பா��க��.)

க�ழ�க�� ச��தா�த, த��வ, ஆ�மீக� ப�ர�ச�ைனக����, கலா�சார ஒ��கவ�ய�

ப�ர�ச�ைனக���� ஒ� தீ�� க�ைட�த� மாத�ரியாக� வ���. ேம�க�� (ஏ� �� உலக��) ெலௗகீக�

ப�ர�ச�ைன ஒ����� ஒ� தீ�� க���யைத� ேபாலாக� வ���. ேபா��சாமியா�களி� ஒ��க

ெநற�க���� ஒ� க�வாள� இ�ட� ேபாலா��. க� ஒ�� மா�கா� ���.

இ�தைன�� ஏ�கனேவேய இ��� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����தா� (அ�ல�

எத��கால�த�� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�பட���மானா�) ம��ேம. அ��� உலக�� ெச�வா�கான

மனித�களிட�த�� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப����தா� ம��ேம. இனி ேம��, இத�� ேம��, இ�

உ�கேளா� மைற�கமாகவாவ�, �ர எத��கால�த�லாவாவ�, எ�ப� ஒ� ச�ப�த�, ெதாட��

ஏ�ப��த�� ெகா�ள� கா���ெகா����க�ற� எ�பைதெய�லா� இனிேம�� நா� வ�ள�க�

ேதைவய��ைல எ�ேற எ��க�ேற�. ஒ� மனித� கைடச�யாக எ�ேபா� பா�ற� உ�ச� அைட�தா�

எ�பைத ேநர� மனித சா�ச�ய�களி� �ைண உதவ�ய��ற� ந�ன தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �லேம

க�� ப���க இய�� எ�ற �ழ� எ��� வ��டா�, எ���வ��� ப�ச�த��, க��ன�ைஸ சா�ச���
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அைழ�க ேவ��ய ஒ� இ�க�டான ந���ப�த �ழ�� இய�பாகேவ எ� ேபா�ற

மனிதெனா�வ���� மைறக�ற�. 

ஆனா� அேத ேநர� மனித �ல�த�� எ�ேக�� யாேர�� ஒ�வரா� (இல�ச�த��,
ேகா�ய�� ஒ�வராவ� அ�ப� ேதற மா�டா�களா எ�ன?) கட�த இ�தைன வ�ட�களாக இவரா�

இ�னாரா� பா�ண��ச� ��ற ���க, ��தாக அட�க� ஆள�ப���ள�, இ�ன�� இ�த கண�

வைர அட�க� ஆள�ப���ெகா���ள�, எ�ப��� உலக�த��� ெதரிய வ�ேமயானா� அ��� ஒ�

�த�ய தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைற�ப� ந��ப��க�ப�ேமயானா� அ�ேபா� இய�பாகேவ

உ�க���� ேவைல வ��வ��க�ற� இ�ைலயா?! இைத சாதைனயா? இ�ைல ேவதைனயா?! எ�ற

ேக�வ�க���, ச��ைசக��� அ�பா�ப�� இைத பத�� ெச�ய ேவ��ய ஒ� க�டாய ப�களி���

அவச�ய�� உ�க���� �ட இய�பாகேவ ஏ�ப�� ஏ�ப�� வ�ட����. இ�ைலயா? 

��மா உலக�ேலேய இ�வள� நீள மீைச வள��தா�, ெரா�� ��டா�, ேதாைச ��டா�, ரக

ேகாமாளி� சாதைனக��� பத�லாக உ�ைமயாகேவ ஒ� ெப�� மாெப�� சாதைன� பத��

வ�தம��� வ��க�ற�! பா�ண��ச� மனித �ல�த�னா� இட�ப�ட நீ�ட கால ���ைக. ஏ�

ெவ�ல�பட ேவ��� எ�பத�ல?! ஏ� ெவ�ல�பட ��யாததா� இ��க�ற� எ�பேத அத�� ஒ�

�வார�ய�ைத த�க�ற�. இ�� மத� �ற��ப��� ைந��க�ப�ர�ம�சரிய� எ�ப� உ�ைமய�� மனித

�ல�த�� எ�ேக�� இல�ச�த��, ேகா�ய�� ஒ�வ��காவ� சா�த�யமா எ�ப��� இத��ல� �ர

எத��கால�த�லாவ� ெதரி��வ���. 

ஒ� ந�ல �வாரச�யமான க�பைன� கைதெயா�ைற நாவ� ப��த ஒ� உண�ைவ� �ட

இ�ேநர� இ�க�த� த�க���� த�த���கலா�. ஆனா� இ� ெவ�� க�பைனயா அ�ல�

ஏ�கனேவேய ந�க��த ந�க��களி� ஒ� ப�� அ�மானமா? அ�ல� இனிேமலாவ� ந�கழ� கா���

ெகா���ள ந�க��களி� �� அ�மானமா? எ�பைத எ�லா� இனிேம�தா�, த�கைள�

ேபா�றவ�களி� பத�� �ல� தா� நா�� உ�த��ப��த�� ெகா�ள ேவ���.

காரண� ICSI ப�ற� நா� அற�ய ேந��த என�� ப�த�ரி�ைகக� ஒ��� ச�வேதச தர�

வா��தைவய�ல. அத�கார���வமான அற�வ�ய� ப�த�ரி�ைகக� அைவ எ��� �ட �ற� வ�ட

��யா�. Secondary Periodicals எ�பா�கேள ஆ�க�ல�த��, அ� ேபா�ற இர�டா� ந�ைல�

ப�த�ரி�ைககேள. ெபா�வாக அவ�ற�� ந�பக�த�ைம தர� ப�ற� �ற��ப�ட ேவ��மானா� so good
என� �ற ��யாவ��டா�� Not Bad என� தாரளமாக� �றலா�. இ��த ேபாத��� ஒ� வ�ஷய�ைத,

க��ைத ஒ� டஜ� ெவ�ேவ� �ைறகளி� ந��ப��க ���தா� ஒழிய ெவளிய�ட��டா� எ�ற

மா���� வழி�ைறக� ேம� அள�கட�த ப��ைடயவ� எ�பத�னாேலேய என� ஐய�க�, �க�க�,
க��தப���ராய�க� சரியானைவ தானா? அ�லவா? சரியானைவ தா� எ�றா� எ�த அள���?
தவறானைவ எ�றா� எ�தள���? எ�பைதெய�லா� த�க� ேபா�றவ�களி� பத�� �ல� தா�,
இனிேம�தா� நா�� உ�த�ப��த�� ெகா�ள வ����க�ேற�.

எ� எ�ப�ேயா, இ��� ��ப�ரேயாக� ச��க� எ�ப� ஒ� ஜனி�� வ��ட ந�ஜ�, இ�த� கண�த��

இ�ேபா�� உய�ேரா� வா��� ெகா������ ஒ� ந�ஜ� எ�ப� உ�ைமயானா�, இய�ைக ேவ�

எ�வைகய��� இ�த (mode of fertilization) க��தரி�� �ைறைம ப�ற�ய ப�ர�ச�ைனைய தீ��க

இயலாதப��� என� பைழய �ரேபாச� வழி ேக�வ� ஒ�ற�� வழியாக� தா� இ�ப�ர�ச�ைன�� ஒ�

��� க�ட ேவ��� என� தீ�மானி�த���தா� அ�தீ��ைப ேவ� எவேர�� மா�ற�யா அைம��வ�ட

����?! அ�ப�ெயா� வ�த�, 

அ� இ��, சனாதன, ம� த�ம� �ற��ப��வைத� ேபா�ற க�ம வ�த�யாக இ��தா�� சரி

அ�ல� மா���ய ப�தாமக�களான கா�� மா���, எ�ெக��, ெலனி� ேபா�ேறா� �ற��ப���

ச�கவ�ய� வ�த�களி� அ��பைடய�� இ��தா�� சரி அ�ப� ஒ� ச�கவ�ய�, க�ம வ�த�, ந��ப�த�

இ���ேமயானா� உ�களா� ம�த��க�ப�ட என� பைழய �ரேபாச�� தவ���க இயலாதப��� ஒ�

நா� ெசய�பா����� வ�ேத தீ��. தீர ேவ��� இ�ைலயா?! 

அ�த வைகய�� என� �ரேபாச�� ெசய�பா���� ஒ� உய���� க�ைட�பத�கான

வா���கைள, அ� ப�ற�ய ெச�த�ைய நா� வா�� கால�க�ட�த����ேளேய என� இற����

��ேபேய என� ெசா��� கணகளாேலேய (ப�த�ரி�ைககளிலாவ�) பா��� ப��க ேந�ேவனா

எ�னேவா ெதரியா�. அ�த அத���ட� என�க���க�றேதா இ�ைலேயா ெதரியா�. ஆனா� என���

க��டாத அ�த பா�ய�, வா��� �ைற�த ப�ச� அ��த தைல�ைறக��காவt� அ�ல� அ���

சா�த�ய�படா� ேபானா� ஒ� ேவைள �ர எத��கால�த�ன�க��காவ� க���� என ந��க�ேற� என�

�ற� ச���� கைள��� ஊ��� (ஒ� ேவைள எரி�ச���ய�����)

இ�த நீ�ட மட����� வ�ைட ெப�க�ேற�. ந�ற� வண�க�.

                                     தமிழக�த����� ................
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3  இ� நட�க� ��யதா...?!, நைட �ைற� சா�த�ய� ெகா�ட�    தானா?!,

இ�ெவ�லா� நட�க� ��யதா...?!, நைட �ைற� சா�த�ய� ெகா�ட� தானா?!, எ�த

அ��பைடய��, ந�ப��ைகய��, இ� ேபா�ற வ�னா�கைள �� ைவ�க�றீ�க� என� ேக���களானா�,

ஐயா, இ�� ச�ல எளிய (உதாரண�கைள) வ�ள�க�கைள �� ைவ�க வ����க�ேற�.

1. அ) ஐயா, �த�� எ��த எ��ப�ேலேய, “த���ெமன” என� பைழய Proposal ப�க� உ�க�

பா�ைவைய� த�����க�ஷ எ�ெற�லா� �ட ேக�கவ��ைல 

அ) Normal (matting) mode fertilization ஐ�� Artificial mode fertilization ஐ�� ப�ரி��

ேவ�ப��த� அற�ய� த�க தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைற த�சமய� உலக�� ேவ� எ�த ஒ�

ப�த�ய��� இ�ன�� க��ப���க� ப����கவ��ைல எ�� ப�ச�த��,

ஆ) “அ�ைம எத��கால�த�ேலா அ�ல� �ர எத��கால�த�ேலா �ட இ� ேபா�ற

வ�ஷய�க��ெக�லா� எ�ப� எ�ன வ�தமா�?!, இ�ப� ஒ� தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறைய�

க��ப���க?” எ�� வ�தமா� �ய�ச�ய�� ஒ� �ண�க� எ�� ப�ச�த��, எ�த ஒ� ேநர�யான

சா�த�ய� ��க��, தீ���ைறக�� க��டாம� ேபா�� ப�ச�த��, ஐயா அ�ேபா� நா� �ற��ப��ட

இ�த என� Proposal வழி� சா�த�ய� ��க� ப�ற��� ச�ற�� ஏ� ச��த��க �டா�?! அற�வ�ய� உலக��

கவன ஈ������ ச�ற�� வழிவைக ெச�ய� �டா�?!

அ.) இ� இ�த உலக�� ெலௗகீக� ச�ப�த�ப�ட வ�ஷய� ம��ம��. இத�� க�ழ�க�� மத�,

ஆ�மீக�, ச��தா�த�, த��வ� ப�ற�ய, அத� கலா�சார�, ஒ��க� ப�ற�ய ஒ� �ய ேதடைல��,

உ�ளட�க�ய வ�ஷயமா�, இைத ஏ� நீ�க� ச��� பரி�ட� கவனி�க� �டா� ?! எ�க�ேற�.

ஆ.) “மர� அைமத�ைய வ���ப�னா�� கா�� ��மா வ�டாதா�” - சீன� பழெமாழி அ�ேபால,

க�ெபா��க� ப�ற�ய ச�ேதக��ய� எ��தா� அ� (அவ�(�) எவைர�� வ��� ைவ�பத��ைல. �ராண

இத�காச கால�களி����, இ�ைறய டயானா, க�ளி�ட� கால� வைர, இத� ��ெச�ைலைய,

�வ�கைள� பா��க�ேறா�, (மிக சமீப உதா�ண� இ�ேபாச�� ந��வன�த�� ------------)******

நா�, இன� ெமாழி மத எ�ைலகைள� தா�� வரலா� ���க, ஏ� வரலா�ைறேய வழி

நட�த�� ெச��� வ�ய காரணியாக� �ட இ��� வ�வைத, (வ�த���பைத�) க��டாக�

பா��க�ேறா�; உண�க�ேறா�. ச�ல� ப�யாக�� ெச�க�ேறா�. பல� ெவ�மேன ேவ��ைக ம��ேம

பா��க�ேறா�. ****கேதய�� வா��ைதகளி� �ற�னா� அ�க�� ெச�ல� �ட அ��க�ேறா�. 

உண��ச���� ��த���� இைடேயயான பரிணாம� ப�தய�த��, ேபாரா�ட�த��, மனித�ல�

இ��தா� ச�����த தன� ெசா�த� க��� வைல�ப��ன�களி���ேத ெவளி வர� ெதரியாத ஒ�

ச�ல�த�யா� ����� ெகா������ ந�ைல. வ��ைண, ம�ைண அள�க ��க�ற வ��ஞான�தா�,

இ�த வ�ல�க�� �ைத வ�வ� இ�தைன ேகா� ஆ��க��� ��ப�ட�, �மிய�� வய� இ�தைன

ேகா� ஆ��க� ஏ� ப�ரப�ச� ேதா�ற� �ற��ேத (From Big Bang To The Black hole) என ஏேதேதா

க��ப���க ��க�ற வ��ஞான�தா� இத�� ம��� ஏ� ஒ� தீ�� காண ��யாம� ேபான�?!

இயலாைமயா?; வ���பமி�ைமயா?; 

3) ேம�� பா�ய� வ�ெகா�ைம, (பலா�கார�) ச�ப�த�ப�ட வழ��களி�, ��ற

ந��பண�த��கான தடய�களாக �ற� தடய�கைளேய ஏ� இ�ன�� மனித� சா��த���க ேவ���

?!

4) எ�லா வைக�ப�ட �ற� தடய�க��, அத�கார, அ�யா�க� பல�த��� ��, பண

பல�த�� �� எளித�� அழி�ெதாழி�க�பட�த�க அ�ல� வ�ைல ெகா��� வா�க� த�க

இல��களாக மாற�வ��ட ந�ைலய��, இ�த வைக� ��ற�க��கான தடய�ைத மனித உட��

அக�ேதேய ஏ� ேதட� �டா� ?! 

5) “ஒ�ெவா� வ�ைச��� அத��� சமமான எத��வ�ைச உ��” எ�ற ந���ட�

ேகா�பா�ைட ஏ� உய�ரிய� உலக���� நீ���க� �டா�?! மனித உண��ச�க��, அ��பைட

உண��ச�களான, (பச�, தாக�, வ�, பா�ண��ச�) த�மான உண��ச�, ேகாப�, vs சா�த�, வ���� vs
ெவ���, வ�ர�த�, vs உ�சாக� ேபா�ற அ��பைட உண��ச�க��, ஒ� வைகய�� ெபௗத�க

வ�ைசகைள� ேபா�ற� தாேன ?!

6) எ�ப� தன� வய� எ�தைன எ�பைத, மர�களாக இ��தா�, ����

வைளய�களாக��, மனிதனாக இ��தா� ேதாராயமாக எ���களி�� ���யமாக� க�களி��

(பா��க கைல�கத�� ப�-50, மா��-2008 இதழி� “இற�தவ� க�க� ப�ற�த ேதத�ைய� ெசா�க��றன”)
தடய�களாக வ���� ெச��மா� இய�ைகயா� ந��ப�த��க�ப���ளனேரா?!
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7) எ�ப� ஒ� தாவர� மிக� சரியாக, ஆ��� எ�த� ப�வ�த�� ����க ேவ���

எ�பத�கான மரப� ெசய� த��ட� ெகா���ளேதா, எ�ப� நாளமி�லா� �ர�ப�களி�, �ர��லய�

�ற��ப��ட ஒ� காலக�ட�த�� �ற��ப��ட ஒ� வைக லய மா�ற�த��� (rythamic change) உ�ளா�மா�

வ����த�ப���ளேதா.

8) எ�ப� மனித ம�ைட ஓ��� இைண��� ேகா�க� (Cranium Sutuers) �ழ�ைத ப�ற��

இ�தைன� கால� கழி�� ப�� க�ேரனிய� ��ச�க� இைண�� ஒேர எ��பாக ேவ��� என மரப�

த��ட�த�� ஒ� ��வைரயைற, கால�ெக� ந��ணய��க�ப���ளேதா, 

9) அ�ப� மனித (அ��பைட) உய��� ெசய� நடவ��ைகக� ப�ற���, �ற��பாக இன�

ெப��க நடவ��ைககளி� ெசய� �ைற� �ற���க� ப�ற���, அ�ெசய� �ைறகேளா� ெதாட��ைடய

அள�ந�ைல மா�ற�க� (Quantative changes) ப�� ந�ைல மா�ற�க� (qualitative changes) ஆக�ய இ�த

இ� வைக�ப�ட� தகவ� வ�பர�கைள�� க�காணி��� வ�தமாக��, க�காணி�க�ப�டைவைய

பத��� ைவ��� ெகா��� வ�தமாக ஒ� பத�வ�ய� �ைற�� க���பாக இய�ைகயா� எ�ேகா மனித

மரப�� த��ட�த�� இ��ட �ைல ���க�ேலா அ�ல� (அ�வள� ஏ�) மனித �ைளய���ேளேய

�ட இ�ப� எ�ேகா ஒ� இட�த�� ஏ� ப��க� ைவ�க�ப����க� �டா� எ�ேற ேக�க�ேற�.

10) Constant Gene ப�ற�ய ெச�த�க� (பா��க கைல�கத�� ெப��� ெச�த�க�) கா��� உ�ைம

இைவதாேன ?! இ�ன�� வ����த�� �ற ேவ��ெமனி� ம�ெறா� உதாரண�� �ற��ப�டலா�.

அ� வ�ல��களி� �ேராமேசா�களி� உ�ள �ேலாமிய� ��லா�கைள ப�ற�ய� (பா��க வ�ரிவான

ெச�த� - கைல�கத�� ெப���ெச�த�க�) எ�ப� ஒ� ெச��� �ேராமேசாமி��ள �ேலாமிய�

��லாய�� ேத�� அத� ��ைப இன�கா�ப���� ஒ� தடயமா�, அைடயாளமா� வ�ள��க�றேதா

அ�ப� அள� ந�ைல மா�ற�களாக���, ப�� ந�ைல மா�ற�களாக��� அவ�ைற� பத��� ைவ���

ஒ� பத�வைம�� �ைற�� க���பாக.

11) மனித மரப�� த��ட�த��, அைன�� ஜீ�களி�ேமேயா அ�ல� இத�ெக�ேற உ�ள

ப�ர�ேயாதமான ச�ல ஜீ�களிேலேயா அ�ல� மனித �ைளய�ேலேயா, ஆக எ�ேகா இ�வைம�� �ைற

க���பாக இ���� என ஏ� எத��பா��க� �டா� ?! நம��� தா� இ�தைகய ேத��பா����

ஆ�வ��, �ய�ச���, ெபா�ைம�� ேவ��� எ�பேத எ� ந�ைலபா�.

12. மனிதனி� பா�ண��ச�யாக ெவளி�ப��த�ப�� ச�த� �ைறயாக�

க���ப��த�ப�டா� ஓஜஸாக மா�க�ற� எ�ற இ�த�ய� �றவ� வ�ேவகான�தர� க��ேதா�ட�

மனித��� ெபா���க�றேதா இ�ைலேயா ?! ஆனா� மி�க வைகய�ன�களி� ஓரளவாவ�

ெபா���வ� ேபா� தாேன ேதா��க�ற� ?! ேவ� வா��ைதகளி� �ற ேவ��ெமனி� அள�

ந�ைலமா�ற�க� ப�� ந�ைல மா�ற�க��� வழி ேகா�க��றன. எ�� க��ேதா�ட� மனிதனி�

எ�ப�ேயா, மி�க இன�த�� �ற��பாக காைளகளி� ெசய�ப��த�ப�� castration ந�க�� �ல� ஒ�

வைகய�� இ� மைற�கமாகவாவ� ந��ப��க�ப�வ� மாத�ரிதாேன ேதா��க�ற�.

(பா��க-ேக��ேரச� ப�ற�ய ெச�த�, �ைக�பட�) 

13. ஏேதா ����� �ைன வ��ட�த�� பா��த கைதயா� இ�லாம�, ஒ�

���மத��பாகேவ��, ேமேலா�டமான ஒ� பா�ைவய�ேலேய, ஒ� ஜனர�சக அற�வ�ய� ப�த�ரி�ைக

வாசகனி� ஒ� சராசரி� பா�ைவய�ேலேய �ல�பட� த�க வ�ஷய�களி� அ��பைடய�ேலேய இ�தைகய

என� க�ேணா�ட�ைத, காரிய�க��கான காரண�ைத �றவய அ��பைடய�ேல இ�லாம�

அகவயமாகேவ ஏ� காண �யல��டா� எ�ற அ��பைடய�ேலேய ேம�க�ட வாத�ைத ��

ைவ���ேள�.

14. (அ) �ற உலைக ேநா�க�ய சாகச� பயண�க��� (Adventure) எ����கா�டா�,

ம�த�ய கால�த�� ெகால�ப�� அ�லா��� கட�பயண��, த�ேபாைதய ந�ன கால�த��,

வ��ெவளி, அ�டெவளி பயண�க�� எ�ப� �� உதாரண�களா� ���� கா�ட�ப�டனேவா,

����கா�ட�ப�க��றனேவா அ�ப� அக உலைக ேநா�க�ய �ணிகரமான சாகச� பயணமா� என�

பைழய Guinness Rejected proposal -ஐ�� ஏ� க�த��டா�?!

(ஆ) க����� �லனாகாத இய�ைகய�� �ற�ச�த�க� ம��ம�ல �டேவ அக�

ச�த�க�� (அ�ப�டமான அ�மண வா��ைதகளி� �ற ேவ��மானா� பா�ண���) மனித

ஆ�ைம�� உ�ப�டைவ தா� எ���, வ������ க�ழ�க�� இ�த மிக�பைழய வைக�ப�ட

ச��தைனைய என� Proposal- �ல� ஏ� மீ��� ஒ� ம� ந��பண� ேத�� தர� �டா� ?! ஏெனனி�,

எ�க� ெம�ஞான� ஏ�கனேவ �ற�யைத� தா� உ�க� வ��ஞான� த���ப�� க��ப���பதாக

“இ�� க�ழ�க�� அ��க� �ற�ப�வ���. இய�ைகய�� அக� ச�த�க� க�ழ�� ��வைத ேபா�

உ�ைமயாகேவ மனித ஆ�ைம�� உ�ப�ட ஒ��தானா அ�ல� அ�லவா? எ�பைத ஏ� மீ���

ஒ� ம�ேதட� �ல� சரிபா��க� �டா�?! �ைற�த ப�ச�, ஒ� ேதடலாவ� ந�க��த�� பா��க� �டா�

அ�ப��� என� ேதட��� உடேன வ�ைட க��� வ�ட� ��� எ��� ந�ைன�கவ��ைல
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காரண� ஏெனனி� ச�ல ேந��களி� நம� �� மத������ ���ய�, ேம�ெகா�ள�ப��

�ய�ச�களி� எ�ணி�ைகையேய ெபரி�� சா����ள�, அதாவ� ஒ� (ேதாராயமான

உதாரண�த���) நாணய� ���த�� உ�ள �வா?! தைலயா?! எ�பத�கான ந�க�தகைவ ேபால.

அேத ேநர� ���க, ���க ந�க�தக�� சா�த�ய���களி� வ�ைமயான எ�ணி�ைக� பல�ைத

ம��ேம சா��த ஒ� வ�ஷயமா� உ�ள� எ��� �ற�வ�ட��யா�. ஏெனனி� எ�லா த�ெசய�

ந�க��க�� சம அள��� சா�த�யமானைவ அ�ல எ�பைத�� நா� கண�க�� எ���� ெகா�ள

ேவ����ள�. 

நாணய� ���த�� உ�ள �வா ? தைலயா ? வ�ரிவான அலச� தனியாக� பா��க��

(பா��க ப�க�-  )

15. எ�ப�ய���ப��� எத��� ஒ� ெதாட�க� ேவ��ம�லவா?! �த�� �த�ய

வ�ைளயா���கான அற��க�படலேம ெதாட�க�படாத ந�ைலய�� �ைற�த ப�ச� ஆ�கள�ைத��,

ஆ�டவ�த�கைள��, பா�ைவயாள�கைள��, ப�ேக�பாள�கைள��, ந�வ�கைள�மாவ� தயா� ெச�ய

ேவ�டாமா?! இவ�கெள�லா� இ�லாம�, ஆ�ட� எ�ப� ெவளி�ப��?!

அ�கீகார�����ளா�க�ப��?! இ�த ரீத�ய�ேலேய ஒ� ப��ைளயா� �ழி �ய�ச�யாகேவ த�கைள�

ேபா�றவ�க��� இ� ேபா�ற நீ�ட மட�க�.

4 ெப�� ெச�த�க� ஒ�ெவா� ெச��� ப�வ�த�� ���� ����க��றன. கால� தவறாம�

அைவ எ�ப� ��க��றன? எ�ப� கால�ைத ெதரி�� ெகா�க��றன. இ� ஒ� �த�ராகேவ இ���

வ�க�ற�. தாவர�க� �ற��தகால�த�� ��கவ��ைல எ�றா� எ�னா��? க���வத�� உதவ�

ெச��� ��ச�ய�ன�க� வ�� கா�த���� வ��� மைற��வ���. அ�ல� ஏடா�டமான கால�த��

வ�ைதகைள ஏ�ப��த�� ெகா�� மைழ�கால�ைத தவறவ���வ��� த��த��ெவ�� வ�ழி�க

ேவ��வ��. எனேவ ��க� எ�ேபா� ��கேவ��� எ�� ��ெவ��ப� மிக��

அ�த�யாவச�யமாக�ற�. �க�ரி�� எ�ற (Research Institute, San Diago, California) தாவரவ�ய� அற�ஞ�

CONSTANS எ�ற ஜீ� தாவர�கைள� ��க� ���க�ற� எ�� ந��ப����ளா�.   

CONSTANS ஜீ� உ�வா��� �ரத�த�� அள� நா� ��வ�� சீராக இ��காம� த�ன�� 24
மணிேநர சழ�ச�ய�� ப�ேவ� அள�களி� உ�ப�த�யாக�ற�, �ற��ப��ட அள��� அத� உ�ப�த�

அத�கரி���ேபா� ��ப��த� ��ட�ப�க�ற�. இ�த� �ரத�த�� உ�ப�த���� காரணமாக

CONSTANS ஜீ� இ��தா��, இ�த ஜீனி� ெசய�பா�ைட இர�� ��க�யமான ந�றமி� ெபா��க�

க���ப���க��றன. க�ரி�ேடாகேரா� 2 ம��� ைப�ேடா�ேரா� எ�ற இர�� சாயேமற�ய �ரத�க�

�ரிய ஒளிைய �ைறேய நீல� ம��� ச�வ��� ப�த�ய�� உற���க��றன. பக� கால��, இர�

கால�� ப�வ���ேக�ப ����ைற�� வ��. இைத ேம��ற�ய ந�றமிக� கவனி�க��றன.

��பத��� த��த கால� வ�த�� இ�ந�றமிக� CONSTANS எ�ற ஜீைன� ��ட அ� ேம��

வரிைசயாக அ�வ� ேபா� பல ந�க��ச�கைள� த��வ�ட ��வ�� ெச�, ��ப��க�ற�. 
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  4)  உய����பைவ அ�ல� சமாத� க��பைவ

இ�த Proposal-� ேம�ப��த�ப�ட வ�வ�த��� உய����பைவ அ�ல� அத�� சமாத�

க��பைவ கீ��கா�� ச�ல ேக�வ�க��கான பத��கேள...   
                  
�த�� ஒ� மனிதனி� வ��த��கைள அவ��ேக அ�த ச�ப�தப�ட மனித��ேக

ெதரியாம� த��ட ���மா?! ��யாதா?! அ�ப�� த��ட ���மானா�, த��ட�ப�ட அ�த

வ��த��க��� ப�ற��� ஒ� �ழ�ைத, த���� வ��த��க���� தா� ப�ற�த� எ�பைத எ�ப�

ந��ப��ப�?! 

1. மனித உட� ஏ�கனேவேய, தன��� தாேன அ�ேவ ஒ� ேவத�� ெதாழி�சாைல ேபால�

தா�... இ�ைலயா? அ�ப�ய���க அத��� �ற�த����� ஒ� ேவத�� ெபா�� தடயமாக�

ெசய�ப�மா� ெச��த�ப�டா�, அ� உட�� உய�� ேவத�வ�ைனகளா� பாத��க�படாம�� (அ�ல�

அ�ப�ேய பாத��க�ப�டா�� இ�ன�� தன� தடய�த�ைமைய இழ�காம�� ஒ� தடய� ெபா�ளாக�

த�க� இ��� ெசய�பட� ��ய �ைற�தப�சகால� எ�வள�?! அத�கப�ச கால� எ�வள�?! அ� மனித

உய���� ஊ� (தீ��) வ�ைளவ��காததாக�� இ��க ேவ���. அ�ப��ப�ட (ேவத��) ெபா��க�

ஏ���டா?! உ�� ஆ� எனி�, அ� ேபா�ற ேவத�� தடய�கைள தடய�களாக� பய�ப�மா�

எ�வள� அத�கப�ச கால���� ேவைல வா�க ����?! 

ேம�க�ட இ�ேபா�ற ேக�வ�க��கான ெதளிவான அத�கார� ��வமான பத�� இ�ற�

ேம�ெகா�� இ� வ�ஷய�த�� எ��� ெச�ய இயலா�.

2. இ� ேபா�ற ச��கலான வ�ஷய�களி� இத�ேக உரி�தான ப�ர�த�ேயாக தடய

அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறகைள� க��ப����� ேபா� 
3. �த�� என� பைழய �ரேபாச� ேக�வ�ேயா�**** (பா��க மா���த�த���, ேந�ச�

ப�த�ரி�ைக�� எ�த�ய க�த�) ச�ப�த�படாத (ெதாட�ப��லாத) மாத�ரியான ேவ� ஏேத�� தடய

அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறக��� வா����ளதா? எ�ப�  ப�ற��� ெதளிவாக ேவ���. 
4. அ�ப� அ� ேபா�ற வா���க� இ��ப�� அ�ேவ இ� வ�ஷய�த�� இ�த�� தீ�����

ேபா�மா?! 
5. அ�ல� எ�� ��ற��� எ�ப��� என� பைழய �ரேபாச� ேக�வ�களி�

அ��பைடய�� அைம�த தீ�� �ைறக��� தா� வ�� ஆக ேவ��� அவ�ைற�� ஒ��க இயலா�!

என� �ற� �ழ�, ந�ைலைமக� ெந���மா?.

“இ�த வ�ஷய�த�� ஒேர ஒ� ஒ�ைற� தீ�ைவ ம��� ைவ��� ெகா�� ஒ���

ெச�ய ��யா�. ஓ����� ேம�ப�ட மா�ப�ட ேவ� பல தீ��க�� ேதைவ�ப��” எ�ப� ேபா�ற,

இ� ேபா�ற இ�க�டான ���� ச�� ந�ைல ஏ�� உ�ளதா இ� ப�ர�ைனய�� ? எ�ற இ� ேபா�ற

ேக�வ�க��ெக�லா� �த�� ெதளிவான, அத�கார� ��வமான பத�� ெதரி�தாக ேவ���. இ�

ேபா�ற ேக�வ�க��ெக�லா� மிக� கறாரான அத�கார� ��வ அற�வ�யல பத�� ேவ���. 

இ�த இட�த�� என�� இேத ப�� ேக�� வா��ைகய�� அவ�ெச�த ச�� வய� த��லால�க�

ஒ�� தா� ந�ைன��� வ�க�ற�. 

அவர� ச�� வயத�� அவர� ப�ளி� �ட�த�� க�டண� �ைமயா� கணினி� பய��ச���

வழிய��லாத �ழ� ஏ�ப�க�ற�. அைத எத��ெகா�ள தனியா� கணினி ைமய� ஒ����� ெச�க�றா�

அ�த நாைளய ஆர�ப� கணினிக� ந�ைறய� �ைறபா�கைள� ெகா����ததா�� வ�ைல��

அத�கமானதா� இ��ததா�� யா�� கா� ெகா��� ெசா�த� கணினி வா�க� பய�த கால�. ஆகேவ

அைத வாடைக அ��பைடய�� பய�ப��த�� ெகா����தன� கணினிய�� த��ெரன ப�ர�ைன ஏ��

ஏ�ப�டா�, வாடைக ெச��த� ேதைவய��ைல. இ�த� ச�ற�ய �� ேஹாைல� பய�ப��த�� ெகா��

த�க� வாடைக� ப�ர�ைனைய ஒரள� நீ���� ேபாக� ெச�ய� �ட அ�த� தனியா� ைமய�த����

ெதரியவ��ைல. 

அ�ேபா� ப�ர�ைனகைள சரி ப�ண� ெதரி�த���தேதா இ�ைலேயா ப�ர�ைனகைள

உ�வா��மள��காவ� கணினி� பய��ச�ைய� ெப�ற���தா� ேக��. இத� �ல� ெகா�ச கால�

இ�வ�� ஆதாயமைட�தன� எ�ற ேபாத��� அ� அத�க கால� நீ��க வ��ைல. எனி�� அ�த ெகா�ச

கால அ�பவ� �ட ப�� ேக��� கணினி� பயண�த�� ஏேதா ஒ� வ�த�த�� அவ����

பயன�ளதாகேவ இ��தைத இ�� நா� அற�ேவா�. அ�� ஆர�ப��த ப�ர�ைனகளி� வ�வ� இ��

வைர தீ��த பா��ைல. ைவர�, மா�ேவ�, என ேஹ�க�களி� ெதாட��த சவா� இ�� வைர

ெதாட�க�ற�. ஆக ஒ� வைகய�� ஒ� அ��த�த�� பா��தா� உலக ேஹ�க�களி� �த�

ஞான�ப�தாேவ ப�� ேக�� தா� ேபா��ள�. 

இேத நைட�ைறையேய நா� நம� இ��� ��ப�ரேயாக �ய�ச�ய��� எத��பா��கலா�.

எ�ப��� இ� ேபா�ற ��ப�ரேயாக �ய�ச�களி� ெசய�ைக �ைற� க��தரி�� தா�
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பய�ப��த�பட ����. அ�ப� ெசய�ைக �ைற� க��தரி�� எ�ற ஒ� வ�ஷய�ைத�

ைகய�ெல��தா�, க� வள��ச��கான ��� ஹா�ேமா� (stimulation harmon injection) எ�ற தடய�

ெபா�ளா� மாற� ��ய ஒ� ெபா�ைள�� பய�ப��த�ேய ஆக ேவ��� எ�� ஒ� ந�ைலைய

எத��ெகா�ள ேவ��ய���பதா� இ�த ��� ஹா�ேமாேன***** �ட உதவ� ��யள��� ஒ�

தடயமா� மாற வா��ெபா�� உ�ள�. சத��த��ட�த�� ஈ�ப�ேவா� இைத�� கண�க�� எ����

ெகா�� ெசய�ப�வா�கேளயானா�, இைத இ��� ���கமாக� த��டமிட ேவ��யத�

அவச�ய�ைத உண�வ�. அ�ேபா� இய�பாகேவ 

1). அ�தைகய இன�கா��� ெகா��க� த�க� தடய�ைத அழி�க �ய�ச� ெச�வா�க� அ�ல�

���யமாக அைத இன�காண ��யாதவா� ேவ� வைக (ேவத�� ெபா��களா�) �ய�ச�களா�

அைத� ச�ைத�தழி�கேவா அ�ல� அைத ேவெறா� பரிமாண����� த�ைச த���பேவா �ைனவ�.

ேநர�யான, ���கமான ேவ� எளிய வா��ைதகளி� �ற��ப�ட ேவ��ெம�றா� ச�ர�க�த��

�ற��ப��ட ச�ல �ழ�களி� ராஜாைவ ஒ� �ற��ப��ட க�ட�த��� நக��த� ெச�வத� �ல� எத�ராளி

தன��� சாதகமான �ழைல (உ�வா�க�) உ�த�� ப��த�� ெகா�வா�. அத�கான �த� ����

ராஜா��� ஒ� �ற��ப��ட �ழ�� ஒ� �ற��ப��ட ேநா�க�த��காக ெகா��க�ப�� ஒ� ப��ெபஸ�

ெச�. 

அ�த� �ற��ப��ட ப��ெபஸ� ெச�க�� ேநா�க�, ஏமா�தா� ராஜாைவேய ேம�

ெச�வதாகேவா அ�ல� ேம���ைக ேநா�க� ராஜாைவ� பல�ன�ப���வதாகேவா� �ட இ��கலா�.

ெமா�த�த�� அ� ஏேதா ஒ� ெபா�� ேபாகாத, நக��த ேவ��ெம�பத�காக நக��த� ப�ட ஒ�

ப�ரேயாஜனமி�லாத, ெவ��, ேவ�டாத நக��தல�ல) அ�த �த� ப��ெபஸ� ெச�க�னா� எத�ராளி

ராஜாைவ உடேன ேம� ெச�ய இயலா� ேபானா�� த�ப�� தவற� அ�த வ�ைன�� எத��வ�ைனயாக

நக��த� �டாத ஒ� நக��தைல� ெச�� வ��டா� ஆ�ட� அத� ப�� ப��ெபஸ� ெச� ைவ�தவ���

சாதகம� ெச�� வ��வைத� ேபால, 

. ******அேநகமாக இ�த� ��� ஹா�ேமா� காரணிேய �ட மல���த�ைம ெகா�ட

ஆ�களி� வ�ஷய�த�� தா� எ�பட ����. எ�ற ேபாத��� இ� ச�ப�த�ப�ட ேபாத�ய ம���வ

அற�� என�� இ�லாததா� அைத�� கண�க�� எ���� ெகா�ேட ேபச�யாக ேவ��ய �ழ� என��.

 
   

எ�ன ெச�தா� இ� ப�ர�ைனைய அ�வள� எளித�� தீ��க ��யாத ஒ� ப�ர�ைனயாக

உ�மா�ற� ெச�யலா�? எ�ப� ப�ற� சத�� த��ட�த�� ஈ�ப�ேவா�� ச�ப�தப�ட �ைற சா��த

ந��ண� �ழா� �ைணய��ற� இத�� ஈ�பட வா���க� �ைறேவ. ஆகேவ சத�� ��ட� எ�ன

ெச�தா��, எ�ப� இைத அர�ேக�ற� ெச�தா�� என� �ெரா�ேபாச� வழி� தீ�� தவ���� ேவ�

எ�ன ெச�தா�� இ�த� ப�ர�ைனைய� தீ��க ��யா� எ��ப��� இ� ப�ர�ைனைய உ�மா�ற

அவ�க��� அ�தைகய ஒ� வா����ளதா எ�� பா��தா� ேபா��. எ�த ஒ� ��ளிய��

ேதா�வ���றா��, ச�ற�� ச��க�னா�� கைடச�ய�� அ� என� �ெரா�ேபாச� வழி� தீ�� ேநா�க���

இ�ப�ர�ைன ஒ� மைடமா�ற� ெச�ய ஒ� வா����ளதா எ�� பா��தா� ேபா��. ஆர�ப ந�ைல�

தீ��க� என� �ேரா�ேபாச� வழி� ேக�வ�கைள� ைபபா� ெச��� தவ����� ெச�றா�� இ�த�

ந�ைல� தீ�� எ�ப� என� க��ன� �ெரா�ேபாச� வழி� ேக�வ�க� வாய�லாக� தா� த�ைச

வழி�ப��த� ப�டாக ேவ���, ேவ� எ�த வைகய��� இைத� ைபபா� ெச�� (தவ����)
இ�ப�ர�ைன�� ஒ� தீ�� க�� வ�ட �� ��யா� எ�� அள��� ஒ� காரண காரிய� த��க�

க�ணிகளி� ஒ� அ��பைட இத�� உ�ளதா எ�ப�ேவ இ�ேபா� நீ�ட ெந� வ�ட�களாக என�

மனத�� ஊற�� ேதா��த����� ஒ� ஊ�கா� ேக�வ�.

ஒ� வாத�த��காகேவ நா� இ�ப��ப�ட� ேக�வ�கைள�� ச��தைனகைள�� ��

ைவ�க�ேற�. உடேன இ�ப�� ேக�பதாேலேய (வ��கால�த�� இ�ப� ஒ� சத�� த��ட� தீ�ட� ப��

அம� ப��த�ப�ேமயானா� �ட) இ� சத�� த��ட�த��கான ��� ��த�ரதாரி�� நா� தாேனா என

எ�ைன� ச�ேதக��க� ேதைவய��ைல. அத�� இ�த� ெஜ�ம�த�� வா��ப��ைல. இனி நா�

எ�ைற�� உய�� ேவத�ய�ய� க�� எ�ைற�� இத�� வ��னராவ�? ஆனா� ஏ�கனேவேய இ�

�ைறய�� உ�ள வ��ன�க� ந�ைன�தா�......? அ� சா�த�ய� தாேன? 

உ�ைமய�� என� �ெரா�ேபாச� வழி� தீ��****** எ�ப� தா� இ��பத�ேலேய தைலைய�

��ற� ��ைக� ெதா�� தீ�வாக இ��க� ���. ஆனா� ம�ற வழி�ைறக� எ�லா� ஏேத�� ஒ�

வைகய�� இய�ைகயாகேவ தக��க�ப�வத�கான, த��� அைட�க� ப�வத�கான வா���க�

ெத�ப��, அவ�ற�� வழியாக� தீ�ெவ�ப� இனி� சா�த�யேம இ�ைல. சா�த�ய��ள ஒேர தீ��

எ�ப� என� �ெரா�ேபாச� வழி� தீ�ெவா�ேற பா�க� எ�ப� ேபா� ஒ� அக, �ற� �ழ�

ந�ைலைமக� ெந���மாேயனா�.......? அ�ேபா�....?! அ�ேபா� இ� இனிேம�� க�ழ�க�� ச��தா�த�

த��வ� ப�ர�ைனயா�, கலா�சார ஒ��கவ�ய� ச�ப�த�ப�ட ஒ� ப�ர�ைனயா� ம��ேம இ��க�
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ேபாவத��ைல. அ��ற� இ� க�ழ�� அைர�ேகாள�த�� ஆ�மீக� ப�ர�ைன ம��ம�ல ேம��

அைர�ேகாள�த��, ஏ� ��� ேகாள�த��ைடய�மான ஒ� ெலௗகீக� ப�ர�ைனயா�� வ�ஷய� ஒ�

உ�மா�ற� ெப�� வ��க�ற�. இ�ைலயா

 
ஒ� க�ட�த�� இ�ெவ�லா� நைட�ைற� சா�த�ய� ெகா�ட� தானா?! இ�ைலயா?! எ�ப�

ப�ற� ஒ� ச�ற�தாவ� ெதளிேவ�ப��த�� ெகா�ளேவ என�� ச�ல, பல வ�ட�க� கட�� வ��டன. 

நா�� �த��, ஏேதா இைத (வ��த�� த���� எ�பைத) ஏேதா எளிதான ஒ�றா�� தா�

க�த�ேன�. ச�ல ம���வ மாணவ�க� ம��� ச�ல வ�ல�க�ய� ேபரராச�ய�களிட� வ�வாத��தத��

பல��� (ெகா�சமாவ� இேதா� ச�ப�த�ப�ட மாத�ரியான ெபா� ம���வ�க��ேக,

ைகனகாலஜி��க��ேக) இ�ப�ற�ய ெதளிவ��ைமைய� தா� �த�� எத�ரிட ேந��ேத�. எனேவ

ஓரி� ICSI Specilist -கைளேய ேநர�யாக அ�க�னா� எ�ன என �த�� க�த� �ல�� ( ப�� ேநரி��

ஒ� இ�� �ெபச���-ஐ) அ�க�ேன�. ஆனா� அ�த ஒ� ச�ல ICSI Specilist க�� இ� வ�ஷய�

ச�ப�தமாக எ�த ஒ� பத��� ேநர�யாகேவா, க�த� �லமாகேவா, ெதாைலேபச� வாய�லாகேவா எ�த

ஒ� பத��� அளி�க� தய�க�யதா�, ஒ� �ற� என� ச�ேதக� ெம�ேம�� வ���� ெகா�ேட

ேபான�, ம��ற�த�� எ�னதா� என� ச�ேதக� வ���� ெகா�ேட ேபானா�� அத�கார��வமான

ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ள இயலாம�� மன� ���த�. ேம�ெகா��� இ� வ�ஷய�த�� எ�ன

ெச�வ� என� ெதரியாத ஒ� ���� ச�த�� தா� த�மாற� ெகா����ேத�.

ஒ� க�ட�த��, பா��க�ற, எத�ரிட ேந�க�ற ம���வ�, வ�ரி�ைரயாள�க� (இேதா�

ெகா�சமாவ� ச�ப�த�ப�க�ற மாத�ரியான ெம��க� காேல�, ெல�சர�க�, Bio-Technology, Micro
Biology, Bio- Informatics, Veterinary Lectures, Final year students) என என� ேதட� ெதாட���

ெகா�ேடய���த�! ஒ� க�ட�த�� Veterinary Doctor. ஒ�வ� தா� உ�க� Proposal- -�கான சா�த�ய�

ஒ� �ளி�� இ� வ�ஷய�த�� சா�த�ய�படா�, ஏெனனி�, 

****  (பா��க ப�-  ம��� மா���த�த���, ேந�ச� ப�த�ரி�ைக�� எ�த�ய க�த�) 

அ�ப� ேநர� ஆக (testis- ���ேத) வ�ைதகளி��ேத �� ஊச� �ல� உற��ச ����

எ�றா�, எ�க� veterinary science-� ஒ� வ��த� ேசகரி�� �ய�ச��� Dummy cow & artificial Vegina -
எ�லா� ெச� ெச�� ஏ� Artificial Insemination நைடெபற ேவ���?. ஊச��லேம உற��ச

�ய�ச��கலாேம?! எத�� Dummy cow, artificial vagina ேபா�ற ஏ�பா�கெள�லா�. Almost ஏற��ைறய

மனித�களிட� ந�க��த�ப�க�ற ைம�ன� பழ�க�ைத ஒ�த� ேபால�தா�, கா�நைடக�

வ�ஷய�த���! Master Bation--�லேம வ��த� ேசகரி�� எ�ப� நைடெப�க�ற�!

அ�ப�ேய நீ�க� ��வ� ேபா�, நீ�க� கா��ய ச�ல ம���வ� க��ைரகளி�

அ��பைடய��, ேநர�யாக வ�ைதகளி���ேத �� ஊச� �லேம உற��ச�ப�� எ��க�ப�வதாகேவ

(த��ட�ப�வதாகேவ) ைவ���ெகா�டா��, வ�ைத�ைபய���ள எப���ம�, Vas-Difference-
�ழா�கைள எ�ப� இன�க�� அைடயாள� கா���க� எ�த ஒ� ச�� அ�ைவ ச�க��ைச�� இ�ற�?!

(பா��க�� பட�).
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ெட�ட�� அன�டாமி.
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ேதா� ப�த� க�ழி�க�ப�� வ�ல�க�ய ப��னேர அதன�ய�� உ�ள ��ணிய (0.2 மி�� மீ�டேர

���கள��ள) வ��த�� �ழா�கைள அைடயாள�க�� இன� ப�ரி�க ����. அத�� �மா� ஒ�

இ�� அள��காவ� ேதா� ப�த�ய�� ஒ� ச�� அ�ைவ ச�க��ைசயாவ� ( அதாவ� ஓ� ச��

க�ழிசலாவ� ) ேதைவ�படாதா...?! அ�த (க�ழிச��) அ�ைவ ச�க��ைச��, ைதய�� �ற�வ�டாதா?!

த���� வ�ஷய�ைத...?! இ� எ�ன உ�க ���� �ளி�பதன� ெப��ய���ள �ளி�பானமா?!

ந�ைன�த�� எ��� ��ரா ேபா�� உற��ச?!. இ� ஒ� ெச�ேஸன� ஆ�க� And also a sensational
function. உ�கள� ேகாண� எ�ப��   பா��தா�� தவ�...?! 

அ�ப�ெய�லா� சா�த�யமி��தா�, இ�ேநர� இ�ந�க�� உலக�� எ�ேக�� ஒேரேயா�
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இட�த�� ஒேரெயா� நப���� �டவா நட�காம� ேபாய�����?! ஆக �த�� வ��த�� த����

எ�பேத சா�த�யமி�லாத ஒ��. ப�� எ�ேக அைத ைமயமா� ைவ�� �� எ���� ெச�ல�ப��

உ�க� Proposal- ெசய�பா�...?! Waste... Waste....என� தைலய�� ஒ� ேபரி�ைய இற�க�ன�.

 

இதனா� Upset ஆன ந�ைலய��, அத��� ப�� இைத� ெகா�ச நா�, ந�ைன�க� �ட�

ேதா�றாம� க�ட�ப�ேலேய ேபா��வ��ேட�. ஆனா� அேத Vetrenary College -ஐ ேச��த இ�ெனா�

மாணவ�, அ�ணா, இய�ைகயான �ைறய�� அ�லாத ெசய�ைக �ைற �க�த ந�க���, Vetrenary
Science -� பய�ப��த�ப�வ� உ��. அ� எ�பவாவ� (Rare case) மிக�� அ��வமாக, அரிதாக�

தா� பய�ப��த�ப��. அத��� ெபய� Electrical Ejaculation எ�� ெபய�. மிக�� அழி�� த�வாய��

உ�ள, அ�ல� அ�ப��, Matting ெச�ய இயலாத அரிய அ��வ வைக மி�க இன�களி�, இய�ைகயான

Matting ெச�ய இயலாத ��ந�ைலய�� இ�த Electrical Ejaculation �ல� ஒ� ச�ற�ய மி� ��ட��

�ல� (7 ���� 12 ைம�ேரா ேவா�� வைர) �க�த� ��ட�ப��, வ��த� ேசகரி��

ந�க��த�ப�க�ற�.

ஆனா� இ� எ�தள��� மனித இன����� ெபா��த� வ�� எ�ப� ெதரியா�! ஆனா�

�க�த ந�க�� எ�ப� மி� ��ட�� �ல�� சா�த�ய� எ�றா�, மய�கந�ைலய�� ஏ�

சா�த�யமாகா�,? ஆக உ�களி� ச�ேதக�ைத அ�வள� எளித�� ஒ��க� வ�ட� ேதைவய��ைல.

எத��� Net -� Search  ெச�� பா��க�..... என ����� ெகா�டா�.

நாேனா, என� சராசரி Survival- -�ேக Daily life-�ேக� ெப�� தக��த�த� ேபாடேவ��ய ெப��

ேபாரா�ட வா�வ��, எ�ேக ேபா� Net -� ேதட� ெச�ய...?! எ�� ேசா��ட� ஒ� க�ட�த�� இைத�

ைகவ��� வ��ேட� எ�� �ட� �றலா�. ேம�� அ�ேபாெத�லா� ப�ர�ச�� எ�றா� அ� கணினி வழி

ப�ர�ச�� ம��ேம சா�த�ய�ப�ட ஒ� கால� க�ட�, ��ளி� ஆ��ரா�� �க��, ெமாைப�

ப�ர�ச���� இ�ன�� ப�ற�� வ�டாத ஒ� கால�, அ�ல� ப�ற�த���தா�� நா� இ�ன��

இைணய����� ப�ரேவச��காத கால�. காரண� �பா� 50�� ஒ� மாத� ��வ�ேம அ��மிெட� 2
G எ�ேக? ஒ� ஹவ��ேக �பா� 30, 40, வா�க�ய ப�ைரேவ� ப�ர�ச�� ெச�ெட�� எ�ேக? அ�காைம

ட���� வ�வத�கான ேப���� க�டண�ைத�� ேச��தா� � 50. ெமாைப�, இைணய�

ெதாழி��ர�ச� ம��� இ�வள� ேவகமாக வளரா� ச�� ெம�வாக ம��ேம வள��த����ேமயானா�

எ�ைன� ேபா�றவ�க��ெக�லா� இ�த� ெஜ�ம� ���க இைணய� எ�ப� எ�டாத உயர�த��

தா� இ��த�����. ேம�� ஆ�க�ல�த��� அ�வள� பரி�சய� இ�லாத ந�ைலய��, ெமாழி� ச��க�

காரணமாக��, ெபா�ளாதார� காரணமாக�� மீ��� ெகா�சகால� இ� வ�ஷய�ைத� க�ட�ப��

ேபா�� வ��ேட� (க�ட�ப�� ேபா�� வ��ேட� எ�பைதவ�ட ��தமாக� �ழி ேதா�� ஆழ� �ைத�ேத

வ��ேட� எ�� தா� �ற ேவ���.)

இ�த ந�ைலய��, ச�ல மாத�க���� ப�� ச�ேறற� �ைறய ஒ� 7, 8, 10 மாத�க��� ப�ற�

ஒ� நா� (காைல�கத�� (நாளித�) ெச�த��தா� என ந�ைன�) எ�க�ரி� வ�த ஒ� ச�� �தல

நாளித� ெச�த�� ப�த�ரி�ைக ஒ�ற�� X-ray Vedio -ப�ற�ய ஒ� ச�� ெச�த� ப��க ேந��ேத�. அேத

வார�த�� தா� மீ���, அ�த� பைழய கைல�கத�� இத�கைள� �ர��� ெகா������ ேபா��

மீ��� அேத X-ray Vedio -ைவ� ப�ற�ய ம�ெறா� ெச�த�ைய�� ப��க ேந��ேத�. இ� வ�ஷய�த��

தனி ஒளி நக�கைள�� இ��ட� இைண���ேள�. அ� தா� எ�ைன மீ���, ஆழ� �ழி

ேதா��� �ைத��வ��ட என� மன�க�ண�����ளி��� வ�ஷய�ைத ேதா�� எ��� இ��

மீ���, உ�க��� �� இ�தள���� ெகா�� வ�� ந���த���ள�!

அதாவ� அ�த- X-ray Vedio - ைவ� ப�ற�ய ெச�த�ய�� சார� இ�ேவ. இ�வைர எ��ேர �ல�

மனித உ� உ���கைள பட� ப���பத�� எ���க� ம��ேம பட� ப���க�ப�டன. த�ேபா� எ���கைள

ம��ம�லாம�, தைசநா�க�, ெம��ய த���க�, இர�த��ழா�க�, நர�ப��க� என பல ேவ�ப�ட

உ��� ம�டல�கைள�� �ட� தனி�தனிேய ப�ரி�� வ��த�யாச�ப��த� பட� ப���க ����.

க��ப���தவ� - �வ��ச�லா�ைத� ேச��த பா� ச�ேரா இ�����ைட� ேச��த வ��ஞானி. ப�ரா��

ெபாஃப��, அவர� சகவ��ஞானிக��. 

இ�ேபா� இ�த �த�ய க��ப���ப�� அ��பைடய��, அ�ைவ ச�க��ைச�ேக அவச�யமி�ற�

வ��த���ழா�கைள ஏ� ப�ரி�� ேவ�ப��த� இன�கான ��யா�?! எ�ற எ� வாத�ைத இத��

ேம� எத��ெகா�ள ��யாத அ�த கா�நைட ம���வ��, ஐயா, “ேந��வைர எ�ப�ேயா? ஆனா�

இனிேம�, இ� வ�ஷய�த��... எ�னா� உ�களி� க����� எத�ராக ந����வத�கான வாத

அ��பைட தக��� வ��டதா�, இனி ஒ�ேவைள எத��கால�த�லாவ� ந�க�� என ந�க�ைவ

எத��பா���� கா��� ெகா����பைத� தவ�ர ேவ� வழிய��ைல எ��தா� ேதா��க�ற�,” என
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அ�ேதா� அவ� த� வாத����� ஒ� ������ளிைய அவராகேவ ைவ��� ெகா�ளேவ, இ�

வ�ஷய�ைத மீ��� நா� ைகய�ெல��க ஒ� வைகய�� அவேர த�ைன�� அற�யாம�‚ என��

ம��ெமா�  ���ேகாலா� அைம�� வ��டா�. 

இத�� ��னேர ம���வ க��ரி இ�த� ஆ�� மாணவ�க� ச�ல�, அ�ணா அ�த

Veterinary Doctor க�ட�க�றா� வ���க� இ� சா�த�ய� தா� என ந�ப��ைக���ய���தன�. த�க�

தர�� வாத���� வ� ேச���� வ�தமா�, “ைககளி� �ட� தா� இர�த� பரிேசாதைன�காக ஊச�

�ல� ேநர�யாக, இர�த� �ழா�களி���ேத இர�த� உற��ச� எ��க��றன�. ���ேகாைஸ�� �ட

இேத �ைறய�� தா� ஊச� �ல� ெச�க� ஏ��க��றன�. இத�ெக�லா� எ�ன ேதாைல�க�ழி�தா

இர�த� �ழா�கைள ேநர�யாக� க�ணி� பா��ேதவா இைத ந�கழ��க��றன� ?!

ந�� பய��ச� ெப�ற (ச�ல நா� பய��ச� ெப�ற யா� ஒ�வ�� இைத� ெச�யலா�)
ெசவ��ய�கேள இைத� ெச��� ேபா� ந�� பய��ச� ெப�ற ஒ� ம���வ� ஏ� இைத� ெச�ய

��யா�? சா�த�யேம! இர�த� �ழா�களி� த�ம�� வ��த�� �ழா�களி� த�ம�� ஒ�ற�ல,

எ�� வாத�டலா� தா� ஏ��� ெகா�க�ேறா� நா�க��.. இர��� த�ம�� ெவ�ேவறானைவேய.

அ��� வ��த�� �ழா�களி� த�ம� ெவ�� 0.2 மி�� மீ�ட� அள��� ��ணியதா� இ��த

ேபாத���, ந�� பய��ச� ெப�ற ஒ� ம���வ� �ல� �ய�ச��தா� இ� ஒ��� சா�த�யேமய��லாத

ஒ�ற�ல சா�த�யேம.

அவ� எ�ன ���ப�க���பா� அ�ைவ ச�க��ைச �ைறகைள� பா��தேத க�ைடயாதா?! அத��

அவ� ��க�ற மாத�ரியா மிக நீ�ட க�ழிச�களா வ�ைதகளி� ந�க��த�ப�க�ற�. இ�லேவ இ�ைல.

ஒ� ச�� �ைளதா� இட�ப�க�ற�. இழ�ைத� பழ�ைத� ப����வ� ேபா� மிக எளிதாக அ�த� ச��

�ைள வழிேய எப���ம� �ழாைய� ப���க� �� வ��த� �ழா�கைள ெவளிேய ப���க�

���ச��க�றா�க�. ேவ��மானா� அ�த அ� ேபா�ற ��ேயா� பட�கைள பா��க� ெசா���க�,

எ�த ஒ� அர� ம���வமைனய��� அ�த வசத� க���� என அவ�க�, அவ�க� தர�� வாத�ைத

மிக�� வ��டேனேய ைவ�தன�. இத��� ப��ன�� X-ray Vedio ப�ற�ய ெச�த�க���� ப��ன��

ஆன இ�த வாத�க���� ப�ற� தா� அ�த கா�நைட ம���வ�� இ� வ�ஷய�த�� தன�

வாத�ப�ரத� வாத�கைள ஒ��க� ெகா�� ஒ��க�னா� எ�� �ற ேவ���. எ�ன ெச�ய வ�ஷய�

அ�ப� ப�டதா� ஆக�� ேபா�வ��ட�.

 

ஒ� க�ட�த�� எவெர�லா� என� நல� வ���ப�கேளா அவ�கெள�லா� �ட ஏ� Individual
-ஐ �ற��ப�ட ந�ைன�க�றா�?! Issue-ைவ ம��� �ற��ப�� Individual -ஐ �ற��ப�டாேத எ�� தா� ஆன

ம��� வாதா�� பா��தா�க�. ஆனா� என��� தா� அத�ெல�லா� ச��� உட�பாேட க�ைடயா�.

இ� எ�ப� உ�ள� எனி� ச��, சார�ைதெய�லா� வ��� வ��, ச�ைகைய ம��� ெவளி�ப���

எ�பைத� ேபால இ��த� என��. Issue-எ�ற நாேரா� Individual எ�� ���, ேச�� ேபா� தா� இ�த

இ� ேபா�ற Issue- க��ேக ஒ� �� மரியாைத, �� உலக�� கவன ஈ��� க���� எ�� ேபா�, எ�ப�

�ைவ ஒ��க� நாைர ம��� மாைலயா� ெதா��க.

Issue- -� ��க�ய��வ�ைத உண���வத�ேக, Individual-பா� அற�வ�ய� உலக�� �� கவன

ஈ��ைப� த���பேவ இ� வ�ஷய�த�� Individual -பா� இ�வள� கவன ��க�ய��வ�

ெகா����ேள�. ம�றப� என� ேநர� வா�வ�� அவ�க� ேநர�யா� நா� உ��க�ற உணவ��

எ�ன க�ைல�� ம�ைண�மா ேபா�� வ��டன� ?!
இ�ேபா�� இத��� ப��ன�� என� proposal நைட�ைற�� வ�வத�� இ�ன�� ச�ல

தைட�க�கைள� தா��யாக ேவ��ய ந�ைல��ள� எ�பைத�� இ�ேபா�� இ�த ந�ைலய���

நா�� �க��க� தவறவ��ைல! அ� இ� ேபா�ற ச��க�களி�, இ�ச��க� ���ைச அவ���க உத��

ேவ�வைக, தடய�க�, ம���வ அற�வ�ய� �ைறய�� உ�ளனவா எ�பேத?!

அதாவ�, எ�ேபா� இ� ேபா�ற த���� சத� ேவைலக� நைடெப�க��றனேவா, அ�ேபாேத

அ� ெசய�ைக �ைற� க��தரி�ப�� ந�க��த�ப�� வா���க� தா� மிக அத�க�. அ�ப� ெசய�ைக

�ைற க��தரி�பா� ந�க��த�ப�� ேபா� க�வள��ச��கான, ��ட� ஊ�க�யாக ச�ல ���

ஹா�ேமா� இ�ெஜ���கைள பய�ப��த ேநரி��. அ�த ெசய�ைக ேவத��ெபா��கேள, (���

ஹா�ேமா�கேள) �ற�வ�டாதா? இ��ழ�ைத ெசய�ைக�ைற� க��தரி�ப�� தா� ப�ற�த���க

ேவ��� எ�பைத...” என இ�ப� இ� ேபா�ற ஏேத�� ஒ� �ழ� ந���ப�த�, எளிய வழி இ��தா�

�ட�ேபா��. அ�ேபா��, என� proposal - ெசய�பா���� வ�வத�� மீ��� ஒ� ெப�� தைட�க�

எ��ேத தீ��. ஆனா� அேத ேநர�த�� நா� இ�ெனா�ைற�� அ�வள� �லப�த�� ஒ��க� வ�ட�

ேதைவய��ைல.
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“மனித உடேல ஏ�கனேவேய அ�ேவ தன���தாேன ஒ� ேவத�� ெதாழி�சாைலைய�

ேபால�தா�”.... இ�ைலயா?! அ�ப�ய���க, அத��� �ற�த�����, ஒ� ேவத��ெபா�� தடயமாக�

ெசய�ப�மா� ெச��த�ப�டா�, அ� உட�� உய�� ேவத�வ�ைனகளா��, பாத��க�படாம� அ�ல�

அ�ப�ேய பாத��க�ப�டா��, இ�ன�� தன� தடய� த�ைமைய இழ�கவ��ைல எ�மள��� ஒ�

தடய ெபா�ளாக�� த�க�� ெசய�பட� ��ய �ைற�தப�ச கால� எ�வள�?! அத�கப�ச கால�

எ�வள�...?! தடய� ெபா�ளாக� ெசய�ப�� தன� பதவ�� கால�த�� அ� மனித உய���� ஊ�

வ�ைளவ��காததாக�� இ��க ேவ���. அ�ப��ப�ட ேவத�� தடய� ெபா��க� ஏ���டா...?!

இ�ேபா�ற ேக�வ�க� எ�க��றன. 

ஏெனனி� இ�ேபா� இ�த ஒ��ப�� ேபா�ற ச�வேதச வ�ைளயா��� ேபா��களி� ஊ�க

ம���� பரிேசாதைன�காக, இர�த�, ச��நீ�, மல� ேபா�றைவ எ���� ேபா�, �ற��ப��ட ச�ல மணி

ேநர�க���� என அத�ெகன அைம�த ேநர� ெக����� பரிேசாதைன ேச�ப��க�

எ��க�ப�வைத ப�த�ரி�ைகளி� பா��க ேநரி�க�ேறா� எ�வள��ெக�வள�, பரிேசாதைன�கான

(ேச�ப��) மாத�ரி எ��க�ப�� ேநர�, ேபா�� ேநர�த����� நீ�� ெகா�ேட ேபாக�றேதா,

அ�வள��க�வள�, பரிேசாதைனய�� ���, தர� தன� ���ய� த�ைமைய இழ�� ெகா�ேட

வ��, ��வ�� தன� ���ய�ைதேய �ட இழ�க ேநரி�� வ��க�ற�. வ�ைளயா�� எ�பதா�, இ�

ெதரிக�ற�! அைனவ�� அற�ய பா��க இ� நட�த�ப�க�ற�. எனேவ ேபா�� ���த ச�ல

ந�மிட��ளிக����ளாகேவ அவ�கைள பரிேசாதைன�� உ�ளா��வ�� சா�த�யமா�ள�ள�. 

ஆனா� இ�த இ� ேபா�ற ICSI ��ப�ரேயாக, Mode of Fertilization ந�க��கெள�லா�, ந�க��

ந�க���, பலமணி ேநர�கழி�த�ல, பல மாத�க�, ஏ� பல வ�ட�க� கழி�ேத �ட வழ��

ம�ற�க��� வரலா�. அ�ேபா� அ�த, அ� ேபா�ற �ழ�களி�, இ�த ெசய�ைக� க��தரி��

�ைற� �ழ�ைதகளி� உட�� ெச��த�ப�ட அ�த Stimulation ஹா�ேமா� இ�ெஜ��

தடயெம�லா� அ�வள� நீ�ட ெந��கால�க��� தன� தடய� த�ைமைய இழ�காம�, ெதாட���

அ��ழ�ைதய�� உட�� ஒ� ேவத�� தடயமா� த�க�ய���� (�ழ�ைதய�� உய�����,

ஆேரா�க�ய�த���� ஊ�� வ�ைளவ��காம�) தன� தடய� த�ைமைய ந��ப���மா?! எ�பேத இ��

��க�ய� ேக�வ�. மிக�� ச��கலான இ�வைக வ�னா�க��� எ�லா�, அ�த�த� �ைற சா��த

ந��ண� �ழா� தா� ஒ� அத�கார� ��வமான வ�ள�க� அளி�க ���� எ�ப��� எ� ேபா�ற

பாமரன�ல. 

அ�ப���, ஏ�கனேவேய (உய���� ஊ� வ�ைளவ��கவ��ைலெய�ற ேபாத���)
அ�ப��ப�ட ேவத�ய�ய� இராசயன�க�� வழ�க�த��, பய�பா���� இ�லாம� இ�ைல.

ஆேரா�க�ய���� ஊ� வ�ைளவ��பைவ என ேம�க�த�ய அர�களா� தைட ெச�ய�ப�ட எ��ைனேயா

ேவத� இரசாயன�களி� நீ�ட ஒ� ெப�� ப��யேல உ��. உதாரண���� இ�த வ�வசாய�

பய��க��� அ��க�ப�� ��ெஹ� ��ச�� ெகா�� இரசாயன�ைதேய எ���� ெகா�ேவா�,

��ெஹ� இரசாயன� கல�� தயாரி�க�ப�ட ��ச�� ெகா��க� தானிய�க���� ெச��, அைத�

சா�ப��� வ�ல��, கா�நைடக� வாய�லாக��, ேநர�யாக அைத� சா�ப��� மனித�க� வாய�லாக��,

உ�ேள ெச�� நீ�ட ெந��கால� தன� ந��� த�ைமைய ெச��த� வ�க�ற�! இ�த�யாக ��ெஹ�

இரசாயன�தா� பாத��க�ப�ட உண� பய�ைர� சா�ப��� ஒ� தா�, தன� தா��பா�� �ல� தன�

�ழ�ைதக���� �ட அைத அளி��� ந�ைல ெதாட�க�ற�! ஓ�ப� வ���, அ��த உய�� ஓ�ப� என, ஒ�

தைல�ைற கட�� அ��த தைல�ைற�ேக கட��� வைர �ட, இ�த� ெகா�ய ரசாயன�

ெசய�ப�க�ற�” இதனா� தா� உ�க� ேம�க�த�ய நா�களி� த�ேபா� இ� ரசாயன� பய�ப��த�

தயாரி�க�ப�ட ��ச�� ெகா��க���, அராசா�கேம தைட வ�த��த���பைத�� �ட ப�த�ரி�ைககளி�

ப��க ேந�க�ேறா� (இ� வ�ஷய�த�� உ�க� ேதச�தவ�க� நீ�க� எ�வளேவா ெகா���

ைவ�தவ�க�. ஆனா� எ�க� இ�த�யாவ�ேலா... உ�க��ேக� �ரி��. ெதரியவ��). 

ஆக, ஏ�கனேவேய, உய���� ஊ�வ�ைளவ��காத, இ�தைகய ரசாயன�க�

இ��பதாவ�, இ�ேபா� இ��� எ�ென�ன, எ�தைனவ�தமான இரசாயன�க� உ�ளனேவா எ�ற

ச�ேதக எத��பா��ைப�தா� ���க��றன எ�ற ேபா�� .... தடய� த�ைம�காகேவ தடய�

ெபா�ளி� நீ� ஆ���காகேவ, மனித உய�ேரா��, ஆேரா�க�ய�ேதா�� அத�கார���வமான

ம���வ��ைற வ�ைளயாடா� எ�ேற ந��ேவாமாக , இ�ெனா� வ�ஷய�ைத�� இ�� நா�

க�டாயாமாக� �ற�ேய ஆக ேவ��ம இ�த இ�ேபா�ற ச��கலான வ�ஷய�களி�, மல��� த�ைம

ெகா�ட ஆ�களி� மிக� �ைற�த வ��த��கைள �ழ�ைத� ேப��காக பய�ப���ைகய�� தா�

ேம�க�டவா� எ�லா� ச��க�க� எழ வா����ள�! ஆனா� இ� ேபா�ற சத�� த��ட�களி�,

��ப�ரேயாக�களி�, வ��த�� த������ ஆளாக ேநரி�� ஆ�க� எ�லா� மல��� த�ைம

ெகா�டவ�களாகேவ இ��க ேவ��� எ�ற க�டாய�, அவச�ய� க�ைடயாேத!



94

ந�ல ஆேரா�க�ய� உ�ள ஆணிட�, இ��� எ���� ேபா�, Invitro fertilization-���

பத�லாக, மீ��� Invivo fertilization ஆகேவ அதாவ� Test tube Baby – Mode - ேபாலேவ, ேநர�யாக

க��தரி�ைப இய�ைகயான கலவ� வழி� க��தரி�� ேபாலேவ, ஒ� வாடைக� தாய�� க��ைபய���

ந�க��த வா����ளேத?! அ�ப� ந�க��த�ப�டா�, எ�த ஒ� (stimulation harmon injection) ���

ஹா�ேமா� இ�ெஜ�ஷ���� ேதைவேய இ�லாம� �ட இைத ந�க��தலாம�லவா?! ஆக,

இ�ேபாைதய ��ந�ைலய��, வ��த�� த���� எ�ப� 100% சா�த�யமான ஒ��தா� எ�பைத

ந��ப��க ���தா� அ�ேவ �ட� ேபா�� என��.

இ�த ஒ� ெச�த�ைய உ�க� ஆ�மனத�� ந�� பத�ய ைவ�தா� ேபா��... அத��

ேம�, இைத அ�த� ப�ர�ைனய�� ��ய� த�ைமேய பா���� ெகா���! ஆக எ�ப�� பா��தா��,

ICSI- ��ப�ரேயாக� ச��க� எ�ப� ஒ� ஜனி�� வ��ட ந�ஜ�, அ�ல� ஜனி�க கா��� ெகா���ள

ஒ� ந�ஜ� எ�ப� ந��பண�ப�ேமயானா�, அ� ேபா�� என��. 

இய�ைக இைத எ�வைகய�� தீ��� ைவ��மா� மனித �ல���� க�டைளய���

ைவ���ளேதா அ�த வைகய�ேலேய மனித�ல�� தீ���� ெகா��தா� ேபாக��ேம. எ�ப���

ஒ�நா� ெவளிய�� ெதரியவர�தா� ேபாக�ற�. எ�ன ஆனா�, இய�ைகேயா� ேச��� நா�� ஒ�

வரலா��� பா�ைவயாளனா� கா�த���க ��யாத அள��� மிக அ�ப ஆ�� ெகா�ட சாதாரண

மனிதன�லவா? ஆைகயா�தா� என� ஆ��கால�த���� என� �ரேபாச�� ெசய�பா���கான

வா��� ஒ� ச�� அ�ப அள��காவ� ெத�ப�க�றதா (ஆனா� அ�த அ�ப அள� �ற�கணி�கத�க�

என �ற�கணி�க ��யாத அள��� ஒ� வ�ைமேயா� ெத�ப�க�றதா) என இத�

சா�த�ய�பா���கான சகல �ைல, ����கைள��, இ��, இ���கைள�� ேத� அலச��பா���

உ�த��ப��த�� ெகா�ள வ����க�ேற�. 

தானாக இ�ேபா�ற வ�ஷய�க� எ�� கச��� எ�� ப�த�ரி�ைக ெச�த�யா� நைட�ைற

உலக�னி� ப�ரேவச��க? அ� என� ஆ��கால� தா��ய ஒ�றா� இ��� வ��டா�... ?! “சாமி வர�

ெகா��தா�� �சாரி வர�” ெகா��க ேவ��ம�லவா?!” �த�� இ�� ஒ� வ�ஷய�ைத வ����த

நீ�க� அ�மத� ெகா��க ேவ���. எ�வள� தா� பலமான சா�த�ய� ��க� இ��தா��,

ஊ�ஜித�படாதவைர ஒ� �க�, �க�தா�! அ�மான�, அ�மான� தா�. ஒ� வ�பர ீத� க�பைனய��

வ�ளி�ெப�ைலயாக�தா� உலகா� பா��க�ப�ேமய�ற�, அ� எ�வள� ெபரிய வ�பர ீத�

க�பைனெய�றா�� பரவாய��ைல, அத� ந�க�தக�� சா�த�ய� ��கைள�� தா� ச�ற��

பரிச ீ���� பா��ேபாேம எ��  பா��கா�.

இ�த ம�ைத மேனாபாவ�த�����, வ��ப�ட வ�த�வ�ல�கான ச�ல மனித�க��

உலக�� இ�லாம� ேபா�வ�டவ��ைலேய. இ�த உலக�� எ�லா� கால�களி��, எ�லா இட�களி��

அ�ப��ப�டவ�களி� எ�ணி�ைக மிக மிக அரிதான அளவ�� தா� எ�ற ேபாத��� அவ�க��

அ�தைகயவ�க�� இ��க�தா� ெச�க��றன�. த�கைள�� அ�தைகயவ�களி� ஒ�வரா�� தா�

பா��க��ேற�. உய�� நவ��ச�யா� �க��ச��காக இைத� �றவ��ைல. உ�ைமயாகேவ ெந�ச�� அ�

ஆழ�த����� தா� இைத� ��க�ேற�. சாதாரண மனிதனாக நா� ............., ஒ� Appointment-
-ேக�பத��� Guinness book of Record ஒ� appointment ேக�பத��� இைடேய ஒ� ெப�� வ��த�யாச�,

மைல��� ம����� உ�ள வ��த�யாச� இ��க�றத�லவா?! அ�ப�ெயா� Appointment--ஐ
த��.ேக��ட��, க�ளி�டனிட�� ெப�� வ����கேளயானா�, அ� ேபா��, எ�த ஒ� இைட �கவ��

இ�லாம� ேநர�யாகேவ �ட என� ச�ேதக�ைத, என� இ�த� க�த� க��ைரைய ேநர�யாகேவ

ச�ப�த�ப�டவ�களி� கவன ஈ����ேக� �ட� ெகா�� ெச�� வ�ட ����.

இ�லாவ��� வழ�கமான உலக�ய� வழிகளி� �ய�றா�, அ� ச�ப�த�ப�ட அ�த

மனித�களி� இேமைஜ��, த�ர�ட அவ�களி� ெசா�� மத��ைப�� ப��� ச�ைதய�� ���ச�யைடய

ைவ�பதாகத தா� (ஒ� ேவைள என� இ�த �க� ச�ேதக� உ�ைமயாகேவ இ��� வ��� ப�ச�த��,

750 ேகா�ய�� ஒ� வா��� என ைவ��� ெகா���கேள�) அைம�ேமெயாழிய, என� தனி�ப�ட

ேதட�க���� ஒ� பத�லளி�பா� அ� அைமயா�! (அைம�� என நா� ந�பவ��ைல). அநாவச�யமாக

அவ�களி� Privacy-ய�� தைலய��வதா� என��� தனி�ப�ட வ�த�த�� எ�ன பல� க���வ�ட�

ேபாக�ற�?! (அ��� யாைர எத����, யா�ைடய அ�தர�க வ�ஷய�த�� �ைழ��). ெதரி�ேதா,

ெதரியாமேலா, இ� வ�ஷய�த�� ஒ� ந�ைலபா�ைட (இத� tail, claimax, end - எ� என� ெதரி��

ெகா�ளாம� வ��வ� இ�ைல எ�ற ஒ� ந�ைலபா�ைட) எ��� வ��ேட�.

பல� க���க�ற� க��டா� ேபாக�ற� எ�ப�, அ� �ற��த கவைல எ�ப� இர�டாவ�!
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�த�� எ��த ெசயைல ���ேத தீ�வ� எ�ன வ�ைல ெகா��தாவ�! எ�ற இ�த என� ந�ைலபா�,

இத� ேநா�க� உ�ைமயாகேவ ஒ� Black Mail அ�ல எ�ற ேபாத���, ஒ� Black Mail ேபா�ற ஒ�

வ�வ�த�� தா� இ�ேபா�, ெவளி�பட ேநரி�க�றேதா எ�ற ச�ேதக� என�ேக எ�க�றைத,

எ�னாேலேய� தவ���க இயலவ��ைல எ�ப��� ஒ� வைகய�� உ�ைமய�ேலேய என� �ரத��ட�

தா�. எனேவ இ� வ�ஷய� �ற���, இ�ேபாதாவ� என�� ஏேத�� ஒ� ஆ�க��வமான உதவ�

�ரி��க� என ந��க�ேற�. ஒ� ேவைள இ�ேபா�� என�� ஏமா�றமான ஒ� பத�ேல அளி���க�

எ�� ப�ச�த��, என�� ேவ� வழிேயய��ைல!

ேநர�யாக அவ�க��ேக ச�ப�த�ப�ட அ�த ��க�ய ப�ர�க�க��ேக அ��ப�� பா��ப�...

அத��� பத���லா� ேபா�� ப�ச�த��, ப�த�ரி�ைகக����.... ப�த�ரி�ைககளிடமி���� சலன�

ஏ�மி�ைல எ�� ப�ச�த��, இைணய தள�களி� பா�ைவ��� எ��� ��ைவ�ப� எ�ற எ�

அ��த��த க�ட நடவ��ைகக� ேநா�க� நக�வ� தவ�ர ேவ� வழிேயய��ைல. அ�தைகய ஒ� �ழ�

ந��ப�த�த�� எைன ெந��க�� த�ளமா���க� எ�� தா� இ� கண�வைர ந��க�ேற�. அத���

ேம� வ�த� ப�ரார�த� எ�ப�ேயா? அ�ப�. இ�ைலெயனி� கா��, கா�� ைவ�த� ேபா� ெதரி��

ெகா�ள ேவ��ய ஒ� ெச�த���, பக�ர�கமான வ�ள�பர ��க�ய��வ� ஏ�ப��த��த�த ஒ� ெப��

மாபாவ�த����, இழி�ெசா����� �ட நீ�க�� உ�க�ைடய தர��� �ட ஆளாக

ேவ��ய����ேமா எ�னேவா?.
 

“............. எ�ற ஏேதா ஒ� அ�ப அநாமேதய மனித� தா� ��டா� தனமா� “எ�கள� Privacy
ச�ப�த�ப�ட ஒ� வ�ஷய�த�� ��ைக �ைழ��� ெசாத�ப� கா��� ெகா����தா� எ�றா�

நீ�க�� �டவா க��ன�...?!” எ�ற அவ�களி� “you too Brutus” ரக பா�ைவ�� உ�கைள நீ�கேள

ஆளா�க� ெகா�ள மா���க� எ��� ந��க�ேற�. உ�களா� இய��; நீ�க� மன� ைவ�தா� என�

இ�த ேகாரி�ைகைய, என� இ�த ேதடைல, என� proposal வ�ஷய�ைத ச�ப�த�ப�ட அ�த VIP
மனித�களிடேமேய ேநர�யாக� ெகா�� ேபா� ேச��க ����. இைடய�� எ�த 2வ�, 3வ� மனிதரி�

தைல�� இ�லாமேலேய ேநர�யாகேவ அவ�களி� கவன ஈ������ ெகா�� ெச�� வ�ட ����.

ஆனா� எ�னா� தனிெயா� மனிதனா� அ�ப� இயலா� எ�பதாேலேய இ�த� ெப�� ச��கலான ஒ�

வ�ஷய�த�� த�களி� �� ஒ��ைழ�ைப�� (வ���ப� மன�வ�� ெச�தா�� சரி, அ�ல� ஒ�

க�டாய ந��ப�தத�த�� ெபயரி� இைத� ெச�தா�� சரி, எ�ப�ேயா இ� வ�ஷய�த�� ஏேத�� ஒ�

�ற��ப���ப�யான ஒ� உதவ� ெச�தா� சரி, அ� ேபா��! அ� ேபா�� என��!) ேவ�� வ���ப�

ந��க�ேற�.

     

இதனா� எழ���ய சகல வ�ைள�க���� நாேன ெபா��பாளி! உலக�ேலேய மிக�� ச�த�

வா��த நப� ஒ�வரி� ேகாப�ேதா�, அவர� அ�தர�க� ப�ற�ய ஒ� வ�ஷய�ேதா� ம��ம�ல, அவர�

உலக�� தைலைம� ேகா��வர �தான�ேதாேட ேச��ேத வ�ைளயா�க�ேற� எ�� ெதரி��

அற��ேததா� வ�ைளயா�க�ேற�. எ�ன மி�ச�� ேபானா� இ�த வ�ைளயா���காக அத�க ப�ச� நா�

என� உய�ைரேய இழ�க ேவ��ய����மா? எ�ன? அத�கப�ச� அ�வள�தாேன?! அத��� தயாேர!

என� உ�ைம ேநா�க�, ப�ரதான ேநா�க� எவ� ஒ�வரி� மனைத�� காய�ப���வேதா, அ�ல�

அவ�களி� தனி�ப�ட அ�தர�க வா�வ��� ��ைக �ைழ�பேதா, அ�ல� அவ�களி� ெசா��

மத��ைப� �ைற�க ேவ��ெம�பேதா �ட அ�ல தா� எ�ற ேபாத��� �ரத��டவசமாக த�ேபா�

ந�க��க� அ�த� த��க�� தா� ெச�� ெகா���ளன. ஆனா� அத� சீரிய (Pure) ேநா�க�

தனிமனித அ�தர�க வா�வ��� ப�ரேவச��பத�ல (Pure) அற�� ேதட� ம��� தா� எ�பைத

எ�ேற�� ஒ� நா� இ��லக� �ரி�� ெகா��� எ�ற அ�த த�டமான அபார ந�ப��ைக ம���

உ��.
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5) ேடாபைம� �றவ�க�, ச��ற��பவாத�யா? ேபரி�பவாத�யா?; …….

இைவ எ�லா� ஒ��றமி��க���, எ�த ச�ல ஆதாரமான அ��பைட� ேக�வ�க��கான

(அற�வ�ய�) பத��கைள ேநா�க� கட�த 18, 20 வ�ட�களாகேவ என� மன�, ெசய� �ய�ச�கைள

ஒ��க�ைண�� ஒ� ��ளியா�க� ைவ���ேளேனா அ�த ச�ல ேக�வ�க��கான பத��கைள��

ஒ�ேவைள அற�வ�ய� உலக� இ�ேநர� ஏ�கனேவேய க��ப���� வ��டேதா எ�னேவா? எ�ற

ம�ெறா� ச�ேதக ஐய�� ஒ� இ�ப அத���ச�யா�, எ��� ப�ரேவச��காம� இ�ைல! 

ஆமா� ஐயா, எ�த அ��பைடய��, ந�ப��ைகய��, இ�த இ� ேபா�ற ேக�வ�கைள எ�லா�

�� ைவ�க�றீ�க� ..... என� ேக���களானா�, அத�கான பத�லா� ஏேதா ஒ� ஒ����

ச�பாணியாகவாவ� ஏேத�� ஒ� பத�� வ�ள�க� நா�� எ� தர�ப����� த�தாக

ேவ��ம�லவா?! அ�த அ�ேபா�ற பத��களி� வரிைசய��தா� (பா��க ப� எ� - க��ைர எ� -
ப�த� எ�- ) ேடாபைம� ரசாயன� ப�ற�� �ற��ப�����ேத�. 

இ�த proposal -� ஆர�ப கால� ேதட�களி�, மனித Sexual -நடவ��ைககளி� Orgsam
-ந�க�வ��� எ�லா� ஆதாரமா� அகவய� சா��கைள மனித உட����ேளேய Invivo -வாக எ�ேக

ேபா�� ேத�வ� என� த���� ெதரியாத இ��ட ேக�வ�� கா��லக�ப�ட ச�� �ழ�ைதயா� எ�

ேக�வ� மன� அைல�� ெகா����த கால� க�ட�த�� தா� இள�காைல� �ரிய� கத��கைள�

ேபா�ற ச�ல அற�வ�ய� ெச�த�க� எைன ேநா�க� பட��தன. அ�தைகய ெச�த�களி� (க��ைரகளி�)
ஒ�� தா� 2004-ஜூ� கைல�கத�� இத� க��ைர ஒ�� (ப� - 31 -38) “ேபாைத�� அ�ைமயாக�வ��ட

�ைள” எ�� தைல�ப�� ெவளியாக�ய���த க��ைர அ�. அத�� எைன வசீகரி�த வ�ஷய�களி�

ஒ�� தா� இ�த ேடாபைம� எ�ற இரசாயன� ப�ற�ய�. அதாவ�, ம� ��வ�����, மனித�

வைர. இ�ப� ��வ���� நடவ��ைகக� எ�ற ஒ�ற�� ஈ�ப�டா�, அவ�ற�� உட��, அதாவ�

அவ�ற�� நர�� ம�டல�த�� இ�த ேடாபைம� �ர�� எ�ப� க�டாய� ந�க�� எ�ற ெச�த� தா�.

க��ைரய����� ச�ல வரிகைள� பா��ேபா�. (வ�ரிவான ��� க��ைர�� பா��க ப�க� 31-39,
“ேபாைத�� அ�ைமயாக�வ��ட �ைள” எ�� தைல�ப�லான ஜு� 2004 கைல�கத�� க��ைர, ஒளிநக�

இைண�க�ப���ள�, இைண�� எ� )

மனித �ைள ெசாத ெசாத எ�� ஈரமாக உ�ள மாமிசமாக இ��தா�� அத�� உ�ள ேகாடா�

ேகா� நர�� ெச�க� ெம��ய இைழ� ப��ன�னா� ப��ன�ப�ட “(Electronic Circuit)” மி� ���

ேபால இ��க�ற�. அத�� பா��� ெச��� ச��கலான மி���� தா� நம� ந�ைன�க��,

உண��க��, எ�ண�க��, இ�த ப�லாய�ர� மி����களி� ஒ� ��க�யமான மி����தா�

“ஊ�க�பரி�” ���! இ�த மி���ற�� வழியாக உட� மி�சார� பா�� ேபா� ஒ� ஆன�த�

ப�ற�க�ற�. 

த��யமாக சா�ப��� ���த�� ஏ�ப�� ஒ� மன�த���த�, அ� த���த� காரணமாக� ப�ற���

இதமான, மக���ச� ந�ைற�த ஆன�த� ... இேத ேபா�� ஆ�, ெப� உட�ற��� ப�ற� ஏ�ப��

களி��� ந�ைறவான�த�� இேத “ஊ�க� பரி�” ��ற�� ஊடாக ஏ�ப�� மி�ேனா�ட� தா�. 

ஆன�த� க�ைட��ெம�றா� தா� உய�ரின�க� ெசய�ேலேய ஈ�ப��. ��ப� த��

ெசயைல யா� தா� நா�வா�க�. எ� மக���ச�ைய�� மன�களி�ைப�� த�க�றேதா அ� மீ���

மீ��� ெச�ய ேவ��� எ�ற வ�ைழைவ ஏ�ப���க�ற�...

சா�ப��வ��, உற� ெகா�வ�� ��ப� த�வதாக இ��த���தா� எ�த உய�ரினமாவ�

சா�ப������மா?! இன�ெப��க� ெச�த����மா?! உலக�� உய��க� ந�ைல�� நீ�ழி வா���

பரிணாம கத�ய�� நட�� மனித� வைர வளர ேவ��மானா� ஊ�க�� ஆன�த�� உட� ந�கழ

ேவ��ம�லவா..! 

இ�த ேடாபைம� ஆ��ப�ற� �ற��ப��வத�� காரண� இ�லாம� இ�ைல. ****சமீப�த��

(கட�த 2000-�த��) அெமரி�காவ�� ஓ�லஹாமா ப�கைல�கழக�த�� எ�க�� ச�ந�யாச� ஒ�வரிட�

(ந��த�யான�தா) உட�, மன� ச�ம�த�ப�ட ச�ல �த�ரான ஆ��க� நட�த�ப�டதாக ெசா�ல�ப�ட�,

ச�ல ப�த�ரி�ைகக�� அ�ப�� ப�ட ெச�த�கைள ெவளிய��டன. அத�� ஒ��தா� இ�த ேடாபைம�

ப�ற�ய ஆ���. அதாவ� எ�கள� இ��மத� �ற��ப��� ந��த�ய ஆன�த� சமாத�ந�ைலய��

க��ட���ய ேபரி�ப� எ�ப�ெவ�லா� உ�ைமய�ேலேய ெம�யான ஒ��தானா? அ�ல� க�சா,

ெஹராய�� ேபா�ற ேபாைத வ�� உபேயாக���� ேபா�� சாமியா�க� �ற��ப��� ேபா�யான ஒ�

வ�ஷயமா? என ஒ� ஆ�� நட�த�ப�டதா�.
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அத�� தா� (ந��த�யான�த �வாமிக� என அைழ�க�ப�� எ�க�� இள�ச�ந�யாச�ய�ட�)
அவர� ர�த�த��தா� இ�த ேடாபைம� �ர�� எ�ப� (வழ�கமாக மனித�களிட� காரண

காரிய��ட� இ�ப� ����� நடவ��ைககளி� ம��ேம காண�ப�� ேடாபைம� �ர��)
அசாதாரணமான அளவ�� காண�ப�டதாக�� இ���ள �தல ப�த�ரி�ைககளி�� அவர� மட

ப�ர�ர�களி�� ப��க ேநரி�ேட�. இ� எ�த அள��� உ�ைமயான�? எ�ப� �ற���� எ�னா�

ஒ��� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ள ��யவ��ைல. **** 

காரண� �றவ�க� எ�றாேலேய அ� ெபௗ�த �றவ�யாக���, இ��, ����, க�ற���வ

�றவ�யாக��� எவ� ஒ�வைர�ேம ந�ப�வ�ட இயலாதப��� அவ�களிட� இ�� காண�ப��

(சாதாரண சராசரி ெபா�ம�கைள� கா����) ம���வ��ட ஒ��க�சீரழி�க�. அ�த

ஒ��க�சீரழி�க� ஏ�ப��த�ய வ��க�� ெவ���ண��ச��ேம உ�ைமயானவ�கைள� �ட

ஒ�ேவைள இவ�� ேபா�யாக இ��பாேரா? என ச�ேதக��க� தா� ���க�ற�. வட இ�த�யா

எ�ப�ேயா? இ�� ெத�னி�த�யாைவ ெபா��தவைர ச�� ந�ப��ைக அளி�க ��ய வ�த�த�� கா�ச�

அளி�க�ற �றவ�க� எனி�, அ� எைன� ெபா��தவைர இ�த ந��த�யான�த***** �வாமிக��, ஈஷா

ேயாக ைமய�த�� ந��வன� ஜ�க� வா�ேத� அவ�க��தா�. 

இவ�களி�� ஜ�க� வா�ேத� ேபா�ேறாரி� ச�ல ���கைள� ேக�டா�, ச�ல ேநர�களி�

இவ�� ஒ� ேபா�தாேனா? என� �ட ச�ேதக��க ேதா��க�ற�. காரண� அவர� ம�ப�றவ�

ேகா�பா�க� ப�ற�ய அவர� ெசா�த வா��ைக, ெசா�த ப�றவ� அ�பவ�கேள �ட ந�ன வ��ஞான�

ந�ப இயலாததா�தா� உ�ள�. 370 வ�ட�க��� ��ைதய தன� 3 ப�றவ�க��� ��ைதய

வ�ஷய�கெள�லா� தன� ஞாபக�த��� வ���ள� எ�க�றா�. அத�� ஒ� ப�றவ�ய�� (கட�த

ப�றவ�ய��, பழனி�வாமிக� � ப�ர�மா எ�றைழ�க�ப�ட ப�றவ�ய��) அக�தமாக ரா�வ வச� ச��க��

ைக� ெச�ய�ப�டாரா� 

அ�த சமய� ச�ைற�சாைலய����ேத க�ப�கைள ஊ��வ�� ெகா�� ஏேதா ெட�மிேன�ட� பட

வ��லைன� ேபா� ெவளிய�� வ�ததாக��, தன� அத�சய ச��த�க� ப�ற�ய ஒ� �ரிதைல

ஏ�ப���வத�காக அ�க�� ஆ� ேம���� ெகா����த ஒ� ச��வனி� தைலய�� ைக

ைவ�ததாக��, உடேன அ�ச��வனா� ஒ� ஏரிய�� மீ�, தைரய�� நட�பைத� ேபா� நட�� ெச�ல

���ததாக��, இ� க�� த�ைக�த இரா�வ�த�ன� உ�ைமய�ேலேய இவ� ஏேதா ஒ�

ச��த��ஷ�தா� என ைக� வார�ைட வ�ல�க� அவ� வழிய����� வ�லக�� ெகா�டதாக��, அவர�

மடாலய ெவளி��களி� வாய�லாகேவ ெவளிய���� ெகா�வெத�லா� உ�ைமயான ஆ�மீக�

எ�ப� ப�ற�ய ஒ� அளவ�லாத ஐய�ைத�� �டேவ ஒ� ேவைள உ�ைமயாக இ��த���தா�.....???!!!!

எ�ற ஆ�வ�ைத�� ஒ��ேக க�ள��க��றன. 

ஜ�க�ய�� வ�ஷய� அவரி� க����கைள ஊ�ஜித�ப��த�� ெகா�வ� எ�பத��, அ�த

அள��� வ��ஞான� இ��� உய� வள��ச�ைய எ�டவ��ைல எ�� ந�ைம நாேம சமாதான�ப��த��

ெகா�� இ��� அத�உய� ெதாழி���ப�கைள உ�ளட�க�� ெகா�� வர�கா���ள எத��கால

வ��ஞான�த��காக கா�த���பைத� தவ�ர ேவ� வழிய��ைல. ஆனா� ந��த�யான�தா ப�ற�ய

ஓ�லஹாமா ப�கைல�கழக ஆ�� ப�ற� எ�லா� அ�ப�� கா�த���க ேதைவய��ைல தாேன?! ேதைவ

எ�லா� ஓ�லஹாமா ப�கைல�கழக� தர�ப����ேத, ச�ப�த�ப�டவ�களிட� இ��ேத ஒ� அத�கார�

��வமான ஊ�ஜிதேம. ***** 

ேவதாள� �ம�த ந�ன வ��க�ரமாத��த� கண�கா� இைத நா� �ம�க� �வ�க� இ�ேறா�

வ�ட�க� 18 கட�� வ��ட�. ���க� �ற��, இ� வ�ஷய� எைன “வ�ைட ெதரி�த����� (சரிேயா?

தவேறா? அ� இர�டாவ� ப�ச�, �த�� ைகவச� உ�ள இ�த ச�� (�க�த�� பாலைம�த) வ�ைடைய

ஒ� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ளாம�, ெமௗன� கா�பாேயயானா� உன� தைல ��க� �றா�

ெவ���� ச�தற���” என� சாபமி�ட ந�ன ேவதாளமா� தா� எைன� ������க�ற� இ�த இ�ச�

��ப�ரேயாக வ�வகார�. 

***** �ரத��டவசமாக இவ� ஒ� ேபா�, ��ளிேக� என இவர� சாய� இ�ேபா� இ�ேகேய

உ��ரிேலேய ெவ��க� �வ�க� வ��டதா� ேம� க�ட ப�த�ய�� எழ�ப� ப���ள ேக�வ�க��கான

வ�ைட�� எ�னவாக இ��க ���� எ�பைத�� ஓரள� �� அ�மானி�கேவ ��க�ற�.

எ�றேபாத��� அ�ப இ�தைன நா�� ெம�த� ப��த ஒ� ��டேம இவ��� ஆதரவா� களமிர�க�

இ�ப� ஒ� ெமகா சத� ேவைலய�ல இற�க�� ெசய�ப��� ெகா����த���க�றதா? அதைன� தா�

நா�� ந�ப� தைல�ப�ேடாேமா எ�பைதெய�லா� எ�ணி�பா��தா� அத��� அரசா�க�க� இ�
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வ�ஷய�த�� இ�வள� ெம�தனமா� �ைளேம�� வைர க��� காணாத� மாத�ரி இ��� வ����

கைடச� ேநர�களி� இேதா நா�க�� இ��ேகா�ம�ல எ�பைத� ேபா� ஏேதா ெசய�ப�வைத��

பா��ைகய�� வ��கால�களி� இ��� எ�ென�ன ���க� அர�ேகற� கா���ெகா���ளேதா

என சாதாரண பாமர அ�ச�ைத ெவளி�ப���வைத� தவ�ர த�ேபாைத�� ேவெறா��� ெச�ய

இயலவ��ைல.   

என� இ�த 20 வ�ட ேதட�� ஒ�� ெமா�த சார� தா� உ��த�ர��, இ�ப� ICSI
��ப�ரேயாக�, அத�கான தீ��, தீ�வா� அைமய� ��� என எத��பா��க� ��ய அ�த� தடய

அற�வ�ய� பரிேசாதைன��, ஒ��க�த�� ப�ந�ைலகளா� க��, ப�ர�ம�சரிய�, ைந��க�

ப�ர�ம�சரிய� இவ�ேறா� ஏ�பட கா��� ெகா���ள ெதாட��ற� (etc,etc…….) இ�ன ப�ற, இ�ன

ப�றவாக எ�லா� வ�ரி���ள�. ெகா�ச� ேயாச���� பா��க�ேற�. இ�த� ேக�வ�கைள எ�லா�

ச�ேற ப��ேனா�க�ய ஒ� கால�த�� மனித �ல�தா� ேக�க ���த����மா?! அற�வ�ய� தா�

அ�ேபா� இ�தள� ப�ர�மா�டமா�� தா� வள��த���ததா?! ச�ல ேக�வ�க��கான பத����

ம��ம�ல. �ற��ப��ட அ�த ச�ல� ேக�வ�கைள எ��பேவ அ�தைகய ேக�வ�களி� ஜனன���ேக

மனித �ல அரச�ய�, அற�வ�ய� வரலாேற ச�� உய��த ஒ� ம�ட�த��� வளர ேவ����ள�. உரிய

�ழ� வ�த�� உைற க�ழி�ெத�� வ���ச� ேபா� த�ைண ெவளி�ப���� �ற� �ழ�

கணி���ளதா? எ��� பா��க ேவ����ள� அ�ப� அ�த வைகய�� இ�த என� proposal -ஐ��

இனி�� காலதாமத�ப��தாம� இ� கால�த�� க�டாய�, த��க இயலாத� என அ�கீகரி�� இத�

இல�� ��ளி ெச�றைடய த�க� தர�� ப�ைக� க�டாய� ெச�����க� என ந��க�ேற�. 
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6). 140 வ�ட ச�ேதக�ைத� ெதளி� ப��த�ய தடய 
அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைற.

நீ�ட ெந��கால�க� கழி��� (ெவ��) தன� தடய� த�ைமைய ம��� ெவளி�ப���வ�

மாத�ரி எ�றா� அத�� இ�� எ�தைனேயா ெபா��க���. ஆனா� இ�� இ�த இட�த�� அ�

(அ�த� தடய�த�ைம)  ஒ� ந�ப�தைனேயா� வ����த�ப�க�ற�.

உய�����, ஆேரா�க�ய�த���� ஊ�வ�ைளவ��காம� அேத ேநர� இ�ன�� (எ�வள�

நீ�ட ெந��கால� ஆன ப��ன��) தன� தடய� த�ைமைய இழ�காதவா� த�க ைவ���

ெகா��� ப�ர�ேயாகமான த�ைமைய�� அ� த�னக�ேத ெகா���ளதா� இ��க ேவ���.

அ�ப��ப�ட ேவத�� தடய� ஏேத�� இ�த இ� ேபா�ற வழ��களி� ச�ம�த�பட (த��க�

ெபா��த�பா�) வா��� உ�ளதா? எ�பேத இ�� மிக ��க�ய வ�னா இ� வ�ஷய�த�� வ�ரிவான

�ரித��� ேம�� இர�� உதாரண� எ���� கா�ட வ����க�ேற�.

ெந�ேபா�ய� ேபானப��

உதாரணமாக சரி�த�ர� ப�ரச��த� ெப�ற ெந�ேபா�யனி� மரண�த�� எ��த ச��ைசைய�

�ற��ப�டலா�. அவ� மரண� இய�ைக மரணமா, அ�ல� ெகாைலயா? எ�ற ச��ைச எ��த ேபா�,
வ�ஷ� ெகா��� ெச�ய�ப�ட அ�த� ெகாைலைய� ப�ர�ேயக� தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைற

�ல� தா� க��ப���க ���த�. அைத இ�� ந�ைன�ப��த வ����க�ேற�. ெந�ேபா�ய� இற��

140ஆ��க� கழி�� 1961� ஆ�� இ�வழ�� வ�சாரைண�� வ�த�.

அவ� எ�த வ�ஷ�தா� ெகா�ல�ப����க� ��� எ�பத�� ேதாதாக (அ�ைறய

ந�ைலைமய��) ஆ�சனி� தா� �க� பா�ைவ��ல���� வ�த�. ஏெனனி� ெகா�ல�ப�பவ�

ச�ேதக�றாதப� �ச�ய�ற வ�ஷ� தா� ேதைவ�ப����க�ற�. அ� மிக�� �ரிய��ளதாக இராம�

அவ� உட�� ெம�வாக� ேச��� மிக ெம�வாக� ெகா��� வ�ஷமாக இ��த�� அவச�யமாய���.

இைதெய�லா� ���த� ெச�வ� (அ�ைறய ந�ைலய��) ஆ�சனி�தா�. ஆனா� இைத ந��ப��ப�

எ�ப�? ��வ��லாம� அ�மான�க� ெச�யலா�. ஆனா� இ�� ேவ��யெத�லா�

ேக�வ��க�டமி�லாத ந��பண�தா�.

இ�வழ�� �மி�, ஷபா����� எ�ற இ� ம���வ�களா� வழ�காட�ப�ட�. �த��

அவ�க� உலக���ள ெபா�� கா�ச� ந�ைலய�க� பலவ����� ஒ� வ�ேநாதமான ேவ��ேகா�

அ��ப�னா�க�. அ�� ேச��� ைவ�க�ப������ பலவ�தமான வ�ேநாத ெபா��

�வ�ய�க��க�ைடேய அ�த� ெபரிய ப�ெர���காரரி� ���ெகா�� ஏ�� இ��க�றதா என?
எ�ப�ேயா ஒ� வழியாக ெந�ேபா�யனி� மரண����� ப�� பலமணி ேநர� கழி�� ெவ��

எ��க�ப�ட ச�ல ��க� அவ�க���� க�ைட�தன. அ�ம���வ�க��� மனித உட��� ெச�ற

ஆ�ெசனி� மிக ெம�வாக ��ய�� ஒ�� ேச�க��ற� எ�� ெதரி��. ேபான பா���� ��ய��

அவ�க� இைத�தா� ேத�ன� ஆனா� இைத� ��த� எளி�. ெசா�வைத ேபால ெசய� அ�வள�

எளித�லேவ.

ப��ன� இ�த வழ�க�� ���� ெபௗத�க அற�ஞ� வ�ெஸ� எ�பா�� ேச��� ெகா�டா�

அ�த மத��� மி��த ��க� கவனமாக ஓ� அ�மினிய உ�ைளய�� ைவ�� �ட�ப��, ஒ� �ேரனிய
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வ�ைன�கல��� ச�லமணி ேநர�க��� ைவ�க�ப�� ப�� எ��க�ப�ட�.

ப�� ���கைள எ��� ப�ர�ேயாகமான ச�ல அள�க� எ��க�ப�ட ேபா� ேபானப��

வ�ஷ�த�னா� தா� இற�தா� எ�ப� ந�� ெதளிவாய���. அவர� ��ய�� சாதாரணமாக இ��க

ேவ��ய அளைவ வ�ட 13 மட�� அத�க ஆ�சனி� இ��த�. ேம�� ஆ�சனி� மிக ெம�வாக, மிக�

ச�ற�ய அள�களி� ெகா��க�ப����த�� ெதரிய வ�த�.

இரசாயன �ைற ஒ�ைற�� பய�ப��தாம�, அவ�களா� எ�ப� ஆ�சனி� இ��பைத அற�ய

���த�. இய�ைகய�� க�ைட��� ஆ�சனி� மிக�� �த�ர� த�ைம ெகா�ட தனிம� அத��

கத�ரிய�க�ைத எவ�� க�டத��ைல. ஆ�சனி� ம��ெமா� அசாதாரண� த�ைம ெகா�ட�. அைத

ஒ�வ� ‘தனிைமயான தனிம�” எனலா�. ம�ற� தனிம�களி� அேநக� 2, 3 அ�ல� அத�� ேம�ப�ட
******ஐேசாேடா��கைள� ெகா�ட கலைவகளா� காண�ப�க��றன.

*****ஐேசாேடா�� : ஒேர அ� எ�, மா�ப�ட அ� எைட ெகா�ட தனிம�. அதாவ�

ந���ளிய�� ந���ரா�களி� எ�ணி�ைகய�� வ��த�யாச� ம�ற எல��ரா�, �ேரா�டா�களி�

ஏ�� வ��த�யாசமி�லா தனிம�க�. உதாரணமாக� தசர�த�� ப�� ெவ�ேவ� வ�ைசய�� அ��க�

உ�ளன.  இைவ யா�� இய�ைகய�� காண�ப�க��றன.

ஆனா� ஆ�சனி� தனியான�. அத� க�வ�� 33 �ேரா�டா�க�� 42 ந���ரா�க��

உ�ளன. இ�தைகய ஒ� ெதா��� மிக �த�ரமான�. ஆய��� எ�வழிய�ேல�� ஓ�அத�க�ப�

ந���ரா� இ�த� க�வ��� (ஆ�சனி� க�வ���) ஊ��வ��க�ப�டா�, அத� �த�ர� த�ைம

மைற�� வ��க�ற�. இ�த ஐேசாேடா�ைப இரசாயன �ைறய��ற�� க��ப���கலா�. கத�ரிய�க

ெவளி��ைட பத�� ெச�ய ஒ� க�வ� தா� ேதைவ. கத�ரிய�க��ள ஆ�சனி� அள� அத�கமாக ஆக

அத� கத������ அத�கரி�க��ற�.

இ�தா� அ�த எளிதான ஆனா� அத���க�யமான தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறய��

அ��பைட அற�வ�ய� த��வ�. தசம���ளி�� ப�ற� 10 அ�ல� 12 ��ஜிய�கைள ெகா�ட

எ�களா� �ற��ப�ட���ய ஒ� க�ராமி� அ��ைண ச�ற�ய ப��ன அள� ெபா��கைள� �ட

தீ�மானமாக� க��ப���க இ� உத�க�ற�.

இ�வா�தா� ெந�ேபா�ய� ேபான ப���� மரண�த�� ��ந�ைலைய சரி�த�ர� எ��ேவா�

க��ப���தன�. இ�த �ைற�� Method of activation analysis எ�� ெபயரா�. ந�ல� ைமய

வ�ஷய�ைத வ��� ச�� த�ளிேய வ�� வ��ேட�. இ�ந�க�ைவ எத�� இ�� எ����கா�ட

வ���ப�ேன� எ�றா�, ச�ல ேநர�களி� ஒ� தனிம�த�� அசாதாரண ப�� �ட� ேபா�� அ�த

அசாதாரண ப�ேப அத�� ஒ� ப�ர�ேயாக� தடய� த�ைமைய அளி�� வ��க�ற� எ�பைத

எ����கா�டேவ. ஆ���� எ���� ெகா�ள�ப�ட ெபா�� (ஆ�ெசனி�) வ�ஷேம எ�ற ேபாத���

அதைன�� க��ப���பத�கான வழி �ைறய�� எ�த வ�தமான ஒ� இரசாயன� பரிேசாதைன

�ைறைய�� �ட உபேயாக��காமேல ேவ� ஒ� �த�ய �ைறய�� (Method of activation analysis) எ�ப��

க��ப���க�ப�ட� இ�த�ய�� எ�பைத ச�ற�� நம� வ�ஷய�ேதா� ஒ�ப��� ச��த���� பா��கேவ.

ேம�� ெந�ேபா�ய� வ�ஷய�த�� தடய�ெபா�� ஒ� இற�த உட�� ( dead body -�) உ�ள

தடய� ெபா�ளா� ேபாய��� எ�றா�, நம� வ�ஷய�த�� உய���ள மனித உட����ேளேய ேதட

ேவ��ய ஒ� ெபா��. ஆக ச��க� இ�ன�� அத�கரி�கேவ வா����ள� எ�றா� இ���

மிைகய��ைல பரிேசாதைன ெபா���கான ேச�ப�ைள எ��பத����� அைத எ�ேக, எ�ப� ேத�வ�

எ�ப� வைர, ‘எ�லாேம ஒேர ச��க� மயேம”.!

இேத ேபால இ�ஸு�ைன எ���� ெகா�ேவா�. அைத ெசய�ைக �ைறய�� ஆ���

�ட�த�� தயாரி�க ேவ��� எனி�, மிக நீ�ட கால� ப���க�ற�. காரண� இ�ஸு�� உ�ைமய��

ஒ� ேப��� �ல���. அத�� உ�ள தனிம�க� மிக�ச�லேவ. எனி�� அவ�ற�� அ��க�

அைம�த����� இைண���ைற மிக அரிய�, வ�ரிவான�. இ� �ல��ற�� 2 ச�க��� ெதாட�

அைம��க� உ�ளன. 

A, B எ�பதான இ�வ�� ச�க��� ெதாட�க�� ஒ��ட� ஒ�� இர�ைட� க�தக

அ��ப�ைண�ப�னா� இைண�த���க��றன. அதாவ� அவ�ற�� ���ேக பால� ேபா� இ� க�தக

அ��க� ெகா�ட இைண�� உ�ள�. இ���ைன ெசய�ைக �ைறய�� தயாரி�க ேவ��ெமனி�

�த�� இ�த A, B எ��� இ� ச�க��� ெதாட�கைள�� தனி�தனிேய ெதா���� ெகா�ள

ேவ���. ப�� இ�வ�ர�ைட�� இர�ைட� க�தக அ��ப�ைன�ப�னா� இைண�க ேவ���.

இ�வா� ெசய�ைக �ைறய�� இ�ஸு�ைன தயாரி��� ஆர�பகால �ய�ச�களி� (1960
தசா�த�களி�) ச�ேறற��ைறய 223 ெதாட�வ�ைனகைள� ெச�� ���தன� எ�பைத ந�ைன���

பா��க�. இத�� �� ேவ� எ�த ேவத�� ேச�ம�த�� தயாரி��� இ�வள� க�னமானதாக

இ��தத��ைல. 10 மனித�க� 3 ஆ��க� இைடவ�டாம� உைழ�த உைழ�ப�� பய� இ�வா�.
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ஆனா� உய�� ேவத�ய�யலற�ஞ�க� ஓ� அ��வ உ�ைமைய� ��க�றா�க�. ஓ� உய��

ப�ராணிய�� ெச��� இேத �ல��� 2, 3 வ�நா�களி� தயாராவதாக! 3 ஆ��க� எ�ேக? 3
வ�நா�க� எ�ேக? உய��� ப�ராணிகளி� ெச�களி� உ�ள ெதா���� சாதன�க� இ�ைறய

ேவத�ய�ய�� சாதன�கைளவ�ட எ�வள� ேம�ைமயானைவ?! அவ�ற�� தயாராக���ய ச��கலான

உய�� ேவத�ம�க� எ�வள� ச��கலானைவ?! எ�ப� இத�� இ��� ந�� �லனாக�றத�லவா?! மனித

�ய�ச�ைய �ைற�� மத��ப��வத�காக நா� இைத இ�� �ற��ப�டவ��ைல. இ�ைறய ந�ன

வ��ஞான�த�� ப��பா�� �ைறய�� ஏ�ப�� ���ய� த�ைம ந�ைம� ப�ர�மா�டமாக வ�ய�க

ைவ�க�ற�.

உதாரணமாக 1940-50 வைர ஒ� ெபா�ளி� உ�ள அ��த� 0.01 �த� 0.001 எ�ற அள� வைர

இ��தா� ேவத�யலற�ஞ�க��� அேநகமாக எ�லா அ��த�கைள�� ப��தாராய ���த�.

1960-க���� ப�� ஒ� சத�த�த�� ஆய�ர� மி��யனி� ஒ� பாக (10-12) அள��ள அ��த�ைத� �ட

க��ப���க ேவ��ய அவச�ய� ஏ�ப�ட�. ச�ல தனிம�களி� கத�ரிய�க��ள அ��கைள�

தனி�தனியாக ந�மா� இ�� ந��ணய��க ����. ஆனா� அற�வ�ய� அ�ேபாேத தனி� தனிம�கைள�

க��ப���பத�� ��ைமைய ெந��க�� ெகா����த�. ஆனா� அ�ப� தனி� தனிம�கைள�

க�� ப���த� எளிதா? அ��� எ�லா� தனிம�க���� இ� சா�த�யமா? கத�ரிய�க� தனிம�களி�

வ�ஷய�த�� ேவ��மானா� நம�� அத��ஷட� �ைண �ரியலா�. கத�ரிய�கமி�லா ம�ற�

தனிம�களி� வ�ஷய�ைத ெபா��தவைர எ�ன கத�?.

எனி�� �த�ரமான அ��க�, அவ�ற�� ேச�ம�க� இைவகைள� க��ப����

ந��ணய��பத� ��ைம� த�ைம அ�த ��ைம எ�ைல�� மிக�� ேச�ைமய�ேலேய

(ெதாைலவ�ேலேய) இ��� இ��க�ற�. அ�த ேச�ைம� ெதாைல� எ�தளவ��� ெபரிய� எ�ப�

ப�ற� ஓள���� �ரி�� ெகா�ள ேவ��மானா� நா� அேவாகா�ேராவ�� எ� எ�ப� ப�ற��� ஒ�

ச�ற�� �ரி�� ெகா�ேட ஆக ேவ��மாைகய�� அ�ப�ற��� ச�ற�� பா��ேபா�.

காக�த�த�� எ�த�னா� இ� ஏற��ைறய 1��� ப�க�த�� 23 ��ய�க�, ேம�� சரியாக�

�ற��ப�ட�பட ேவ��மானா� 6.025×1023 எ�� எ�தலா�. சரி இ�த எ�ணான� க�பைன ெச�ய

க�னமான� எ�மள��� எ�வள� க�னமான�? �ய�ச� ெச�ேவா�. இ�த� �மிய�� ஜன�ெதாைக

2030-� �மா� 1000 ேகா� ேப�க� என ைவ��� ெகா�ேவா�.) ஒ� அத�கப�ச அள��காக எத�� கால

��ளி வ�பர� ஒ�ைறேய எ���� ெகா�ேவா�).

6.025×1023 ÷ 1000,00,00,000 = 6.025×1013 ஒ� நப���� க�ைட�க� ��ய அ��களி�

எ�ணி�ைக இ�வள�. எனி� 6.025×1013 ÷ 60×60×12×365 = 1,57,68,000 (ஒ� நாைள��� 12 மணி ேநர�

எ��க�றா�க� எ�� ைவ���ெகா�டா� �ட) நம� க�ரக�த�� இ�த�யா சீனா இ�த இர��

நா�களி� ெமா�த ம�க� ெதாைகைய ம��� ���னா� அ� வ�� 2020-� ஆ��க� வா�க��

அேநகமாக 300 ேகா�ைய� தா�� வ��� என எத��ப��க�ப�க�ற�, ந�ப�ப�க�ற�. 

இ�த இ� நா�களி� எ�லா மனித�க�� �� ஏேதா ஒ�, ஒேர ஒ� தனிம�த�� ஒ� க�ரா�

அ�வ�� உ�ள அ��களி� எ�ணி�ைகைய� க��ப���க� தீ�மானி�பதாக ைவ���

ெகா�ேவா�. ஒ�ெவா� மனித�� ப�ரத� த�ன�� எ�� மணி ேநர�க��� ஒ� வ�நா��� ஒ�றாக

எ�ணினா� �ட அ�வ��கைள எ��வத�� ஆச�ய� க�டவாச�களான ந� அைனவ����

ஆ�� ேநர� எ�வள� ெதரி��களா? (ஒ� எளிதான கண�கீ��ேலேய �லனா�� இ�) ச�ேறற��ைறய

10 மி��ய� ஆ��க� ப�����. எ�க� மாந�ல�த�� �க�ெப�ற மைற�த கால� ெச�ற ஒ�

அற�வ�ய� எ��தாள� (�ஜாதா) தா� எ�வா� இ�ப� ‘எ�லா� ேக�வ�க���ேம உ�களா� பத��

ெசா�ல ���மா? எ�ற வாசக�களி� �த� ேக�வ��� அளி��� �த� பத��ேலேய எ��வ� இ�ப�.

( பா��க ப�க� -    ஏ� எத�� எ�ப� பாக� 1)

‘யாரா�� ��யா�? ப�ரப�ச�த�� சரி�த�ர�த��� ேபாக ேவ�டா�. ஒேர ஒ� க� உ��

(ேசா�ய� �ேளாைர�) அ�த உ��� க�ைல அற�வத�� �ட நம� அற�� ேபாதா�. என!” எ�னடா

இ�ப�� �ற�வ���� ெச�க�றாேர என அ�த அற�யா� ப�ளி� ப�ராய�த�� �த�� ���சா� ��வ�

���க�ய���.

ஆனா� இ�� ச�� உ�கா��� ச�ல எளிய கண�கீ�கைள� ெச�� பா��� ேநர�யா�

நாேன(ேம) ப�ரமி��� ேபா�தாேன �ரிக�ற�. அ�த ஒ��� ஒ��� அ�வள� தவறான ெச�த� அ�ல

எ��� ச�� ஏ��� ெகா�ளேவ ��க�ற ஒ� உ�ைம தா� எ�ப��� இ�ேபாத�லவா �ரிக�ற�.
இரசாயன� தனிம�க� அைன��� எ��� ந�ைற���ளன எ��� த��வ� ஒ� த�டமான

அ��பைடைய� ெகா�ட� எ�பத�� அேவாகா�ரா எ� மிக� ெபரியதாக இ��பேத சா�றா��.

அேவாகா�ேரா எ� மிக� ெபரியதாய���பத����� அ��த�கேள (கல�ேப) இ�லாத மிக�

பரி��தமான ெபா��கைள அைடவத�கான எ�லா �ய�ச�க�� �ேண எ�ப�� ெதளிவாக

ெதரிக�ற�.
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உதாரண�த��� இ��ப�� ஒ� க�ரா� 1023 அ��கைள� ெகா�ட�. ஆனா� அத�� ஒேர ஒ�

சத�த� (1மி�� க�ரா� ) தாமிர� கல�� அ��தமாக இ��தா� அ�ேவ 1020 அ��க���

�ைறயாம�����. அ��த�த�னள� ஒ� சத�த�த�� ப�தாய�ர�த�ெலா� பாகமாக�

�ைற�க�ப�டா�� (அதாவ� 0.0001 சத�த� என �ைற�க�ப�டா��) 1023 இ��� அ��க���

கல�� அ��த�த�� அள� (தாமிர�த�� அள�) 1016 அ��களாக இ����. தனிம அ�டவைனய��

உ�ள எ�லா� தனிம�க���� அ��த� கல�ப�� ப�� அளி�க�ப�டா� சராசரியாக 1014

அ��களாவ� (அதாவ� 100 �ரி��ய� அ��களாவ�) ஒ�ெவா� தனிம�த������ இ����.

த�ேபாைதய ேநேனாெட�னாலஜி �க�த�� வ�பர�க� எ�ப�ேயா? ஏெனனி� தனி ஒ�

அ�வ�� எல��ரா� ��ட�த�� ேம�� ஒ� எல��டரா� ேச���� வ��ைதைய (இைத�� �த��

ஐப�எ� க�ெபனி�கார�க� தா� சாத����ளன�) இ�� வ��ஞான� சாத����ள� ஏ�கனேவ இேத

ஐப�எ� ��வ�ன� 1989-� 35 ெசனா� அ��கைள ஒ� பர�ப�� வரிைசயாக ஒ�ற� ப�க� ஒ�றாக

அ��க� (IBM) ஐப�எ� எ�ற எ��ைத� பத��தா�க�. இ�ேவ உலக�� மிக� ச�ற�ய எ��� எ�� �ட

�றலா�. ஒ� அ��த�த�� ேநேனாெட�னாலஜி எ�� ஒ� �த�ய ெட�னாலஜிேய அ�ற����� தா�

உத��த� எ��� �ட �றலா�.

ப�டானிைய� ெபா��க� எ��� வரிைசயாக ைவ�ப� ேபால தனி அ�ைவ� ெபா��க�

எ��� ைவ�ப� எ�ப� சாதாரண வ�ஷயமி�ைல தா�. இ�� த�க ேர�க�� பர�ப�� தனி�தனி

த�க அ�வ�� எல��ரா� ��ட�த�� தனி எல��ராைன ெச��த�� கா�� இ��க�றா�களா�.

�ேகனி� ட�ன� எல��ரா� ைம�ேரா�ேசா� (scanning tunnel microscope) எ�க�ற ந�ன

ைம�ரா�ேகா� இத�� உதவ� இ��க�ற�. 1980-� உ�வா�க�ப�ட இ�த ைம�ரா�ேகா�ப�� ஒ� ஊச�

�ைன இ���மா�. இத� ��ைம எ�தைன ��பமான� எ�றா� அத� �னி தனி அ�வ��

��வைட�� எ�பைத� க�பைன ப�ணி� பா��க�� எ�க�றா�க�.

இ�த ஊச�ய�� �ைன �ல���களி� ேம��ற� வரிேயா�ட� ெச��� ெபா��

�ல���களி� ேம� பர�ப���ள மி� ேம� ப�ள�த�� வைரபட�ைத இ� தயாரி�� வ���. இ�த

STM �ைண�ட� இ�ஃப��ல� �ல� ெசா��� ெசா�டாக த�ணீ� வ��வ� ேபால அ��களி� மீ�

எல��ரா�கைள ஒ�ெவா�றாக வ��க�றா�களா�.

அ�ைவேய க�ணி� பா��கலா� எ�ப�ட� அைத� ெதாட�� ெச�யலா� எ�ப��

ந��பணமாக� வ��ட� எ�க�றா�க�. இனி எல��ரா� ச�����க� 10000 மட��� ச�ற�தாக�வ���

எ��� ��க�றா�க�. அ� ம��ம�ல தனிெயா� அ�வ�� ந�ழைல� �ட� பட� ப���க ����

எ�பைத�� இ�த வ�ஷய�, ப��, வர� கா�த����� �வா�ட� க����ட� ெதாழி� ��ப�த���

மிக�� பய��ளதாய����� எ��� க��ப�����ளா�க�. (பா��க ேந�ச� ப�த�ரி�ைகய��  )

இைதெய�லா� எத��� ��க�ேற� எ�றா�, தனி அ��களி� இரசாயன ந�க��கைள

இன� காண ��க�ற த��� ேநா�� வ��ஞான�த�� வள��ச� ��ேனற�� ெகா���ள ந�ைலய��, நா�

எ�வளேவா ப�ந�ைலகைள� தா���தா� இ�ேபா� இ���ள ந�ைலைய��, இ��� எ�வளேவா

தா�� ெச�ல ேவ��ய ப�ந�ைலகைள� கட�� தா� எத��கால இல��கைள�� அைடய

ேவ����ள�.

ப�� மனித�களி� 3 ஆ�� இைடவ�டாத �ய�ச� எ�ேக (இ���� வ�ஷய�த��) 3
வ�நா�களி� உய��� ப�ராணிகளி� உட�� தயாரா�� உய�� ேவத�� ெசய�பா�க� எ�ேக? இ����

வ�ஷய�த�ேலேய இ�தள� எ�றா� ம�ற ேவத�வ�ைனகளி� ந�க�வ��……?

மனித உட� எ�ப� இய�ைகய�� ப�ென��கால பரிணாம வரலா�ற�� ந�� ேசாத���

பா���, வ�க��� ேத��ெத��க�ப�ட ஒ� இய�ைக� ேத��. ச��கலான உய� உய�� ேவத��

ெசய�கைள அ�ப ஆ�� ெகா�ட இ�ைறய ஆ�� �ட வ��ஞான� அ�வள� எளித�� �லப�த��

மத���� ெச�ய, பய�ப��த�� ெகா�ள அ�மத���மா எ�ன? எ�ப�� ஒ� சவாலான �த���

ம�ம�� ந�ைற�த ேக�வ�ேய அதாவ� இய�ைகேயா� ஒ�ப��ைகய�� மனித� இ� வ�ஷய�த�� மிக

மிக அ�ப ஆ�� ெகா�டவ�. 

எ� எ� எ�லா� எ�த எ�த உய�� ேவத��ெசய��ைறக� எ�லா� ஒ� ப�ராணிய�ன வா����

உக�த� அ�ல� பாதக� ெகா�ட� எ�பைத எ�லா� ��� ெச��� அ�பவ வ�லைம, ஆ��,
பரிணாம�த�� நீணட ெந�ய வரலா��� பாைதைய ஒ� பா�ைவ ேநா�காளனா� இ��� பா��க

��க�ற அள��ெக�லா� ஒ� நீணட அ�பவ ஆ�� (இைவெய�லா�) தனிெயா� மனித���

ம��ம�ல ஒ�� ெமா�த மனித �ல�த��ேக அ�த ஆ�� க�ைடயா�. ஒ�� ெமா�த மனித �ல�த��

அ�பவ ஆ�ைள� கா���� அத�கமான� பரிணாம�த�� ஆ��. ல�ச�கண�கான, ேகா�� கண�கான

ஆ��கைள தன� அைர ஆ��காலமாக� ெகா�ட உய� கத�ரிய�க� தனிம�க��� ேவ��மானா�

அ�தைகய ஆ�� சா�த�ய�. 

சரியான Short cut root - ஐ க��ப���க� தவற�னா� 3 வ�நா�க� அ�ல 3000
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ஆ��களானா�� இயலா� எ�பைத� தா� இ���� வ�வகாரேம ந�மிட� �ல�ப���க�ற�

எ�றா� இ�ேபா� நா� எ���� ெகா�ட வ�ஷய�த�� உ�ள எத�ரிட ேந�க�ற ச��க�கைள�

ப�ற�ெய�லா� எ�ன �ற? மிக�� ச��கலான இ�வைக வ�னா�க���� ேதைவ�ப�� ஒ�

ெதளிவான அத�கார���வமான வ�ள�க�ைத எ�லா� எ�ப��� அ�த�த �ைற சா��த ந��ண�

���களி� ஒ� ெபரிய ப�டாள� ம��ேம அளி�க ����. எ�ப��� எ� ேபா�ற பாமர அற�வ�ய�

ச�ச�ைக வாசகன�ல 
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7) ெந�ேபா�ய� ���ச��� �டேவ ப���ச�ைதய�� அத�
எத�ெரா���.

 
எ�ைத� த��றா� ப��த� ெதளி��? எ�ற கண�கா� எ�ன ெச�தா� இ�த� �ெரா�ேபாச�

ப�க� அற�வ�ய� உலக�� �� கவன ஈ��ைப� ெபற ���� என நா� அத� தீவ�ரமாக இத�

சா�த�ய�பா� �ற��� என��� ெதரி�த ந�ப�களிட� எ�லா� கல�தாேலாச��த கால�களி� ஒ�

சமய� அவ�களி� �ல� அற��கமான ஒ� ேஷ�மா��ெக� �ேரா�க� ஒ�வ� த�த ஆேலாசைன தா�

இ�. “ேபசாம� இைத இைணய�த�ேலேய ஏேத�� ஒ� �ைன� ெபயரி� வைல� பத�வா� அ�ல�

�த�னமா� ெவளிய��� வ��ஙகேள�” எ�ப�. ந��சய� ஒ� ச�ல மாத�களி� ப����ட� (எத�� வ�ைன)
எ�ன எ�ப� ெதரி�� வ���. கைடச���� கைடச�யா� �ைற�த ப�ச� ைம�ேரா சாஃ�� ப��கைள

ெப�மளவ�� ைவ���ள �த��டாள�க� �லமாகவாவ� அவ�களி� எத�� வ�ைன �லமாகவாவ�

இத�� ஒ� வ�ேமாசன� க��ட����. எ�ன ஆனா� �டேவ இத� ப�� வ�ைள�க���� ேச��ேத�

தயாராய���க ேவ��ய�����.

 
நீ�க� தா� ஏ�கனேவேய இத�ெக�லா� தயா� தாேன? எ�ைத� த��றா� ப��த� ெதளி��?

மனந�ைலய�� ஏ�கனேவேய உ�ளவ� தாேன? இத�காக ஒ�ேவைள ேதைவ ஏ�ப�டா� உய�� த�யாகேம

�ட ெச�ய� தயா� எ�� மன ந�ைலய�� உ�ளவ� தாேன?! அ��றெம�ன?. ஒ� ேவைள உ�கள�

�க� ெபா���� ேபா� வ��டா�� பரவாய��ைல இதனா� ஒ��� உ�க� �� ��க�� ேபா� வ�டா�

அ�ப�ேய ேபானா�� அ��� ப�� ேக���ைடயதா� தா� இ��க ����. அ��ற� எ�ன? இைணய

அர�ேக�ற� ெச��வ�ட ேவ��ய�தாேன? என� �ற� இத�காக ஒ� வரலா��தாரண�ைத��

எ���� கா��னா�. அவ� ெதாட��தா�

“�த�� ப�� மா��ெக� எ�பேத ஒ� வைகய�� இ��� ஒ� �க வாணிப� ேபால தா�

இத�ெகத�� உ�ைம�� ஊ�ஜிதபாடான தகவ�க��?” உ�ைமைய� ேபா� ெபா�ைய�� ஒ�

ச�த�ய ேசாதைன�� உ�ளா�க�� பா��க மிக� ச�ற�த ேசாதைன� கள�, அத��� உ�க�ைடயைத�

ேபா�ற ச�ேதக�கைள எ�லா� ேபா�க�� ெகா�ள� ெபரிய ச�ற�த உக�த இட� ப��� ச�ைதேய.

எ�ப� இைத இ�வள� உ�த��ட� ��க�ேற� எ�பத�� அ�த ேம�க�த�ய அைர�ேகாள�த����ேத

ெதாழி� ரீத�யாக நா� ச�ப�த�ப���ள இ�த இேத� ப��� ச�ைத ந�க��களி���ேத, ேமேல நீ�க�

���� கா��னீ�கேள ெந�ேபா�ய� அ�த ெந�ேபா�ய� கால�த�ேலேய அவேரா� ச�ப�த�ப�ட

ந�க��களி���ேத அதாவ� ப��� ச�ைதய�� ெதாட�க கால�களி� இ��ேத ஒ� மிக� ச�ற�த ��

உதாரண�ைத உ�க���� தர ����. இத�காதாரமா� ெந�ேபா�யனி� ���ச�ய�� ேபா� ப���

ச�ைதய�� நட�த ந�க��கைள ச�ேற ந�ைன��ற ���தாேல ேபா��. 

1820-1835 ெசா�ச�களி� ஐேரா�ப�ய அரச�ய� கள�த�� ெந�ேபா�ய� ஒ� அக�ற

இயலாத அரச�ய� ச�த�யா� அரச�ய� வானி� உ�சாணி� ெகா�ப�� உயர� பற�த கால�. �த�

�தலாக அ�த� ெபரிய சரி�த�ர மனித� ேதா�வ���ற ேநர�. வா�ட�� கட� ேபாரி� ேதா�வ����

வ��க�றா�. (ஏ�கனேவேய ர�ய� பைடெய��ப�� கணிசமாக� பல�ன�ப�� இ��த ேபாத���)
அவர� ேதா�வ�ைய, ���ச�ைய ெவளி உலக��� அத�கார���வமா�� ப�ரகடன�ப�த�த�ய �த� ேபா�

எனி� அ� வா�ட��� ச�ைடேய. இ�� நம�� இ� எளிதா� ெதரி�த கட�த கால உ�ைம�

சரி�த�ர�. ஆனா� அ��…….? இ�த� சரி�த�ர ச�பவ� எ�� நட�தேதா அ�� அ�த சம கால�த��……?
தகவ� ெதாழி� ��ப�த�ேலா, ேபா��வர�� சாதன�களிேலேயா ஒ� �ர�ச�ேய ஏ�ப�� வ��ட

இ�ைறய அத� ந�ன காலம�ல ெந�ேபா�ய� கால�.
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ெந�ேபா�யனி� ேதா�வ�� ெச�த�ைய அேத சமய� இ�க�லா�த�� ெவ�ற�� ெச�த�ைய

�ம�� ெகா�� வ�த ேபா�� கள��� ச��பா� ஒ�வ� ல�ட� மாநகர�த��� �ைழ�த சமய�. �க

வாணிப� (ப��� ச�ைதைய� தா� இ�ப� ந�கலாக� �ற��ப��டா�.) ெச�த அத��ட� அவ�

அர�மைன��� �ைழ�� ��னேர உ��� ப�ர� ஒ�வரி� பா�ைவய�� ப�க�றா�. அவ�

அவனிடமி��� ேபா��கள�� ந�லவர� ப�ற�ய� தகவைல� கற�� ெகா�டேதா��லாம� அ�

ச��பாைய ைந�ச�யமா� ஏமா�ற� ம� மய�க�த����� ஆ��த� த� மாளிைகய�� ேபாைதய�� உற�க

வ��� வ��� அ� தகவைல ைவ�� நா� கா� பா��� தகவைல� ெப�� ெச�வமாக ஒ� ெசா�தாக

மா�ற�ய ஒ� சரி�த�ர� �க���� (உலக சரி�த�ர�த�ேலேய) �த� உதாரணமாக� வ��டா�. 

அதாவ� ப�ரி�ட� பைடக� ேதா�� வ��டதாக�� ெந�ேபா�யனி� பைடக� ெவ�ற�

ெப��வ��டதாக�� அைவ வ�ைர�� ப�ரி�ட� ேநா�க� வ�� ெகா����பதாக�� ஒ� அ�ப�டமான

ெபா�ைய வத�த�ைய� க�ள�ப வ��க�றா� ல�ட� நகர� ���க. வ�ைள� ப��க� க��க��ெவன

சரிய� ெதாட�க வத�த�ைய� க�ள�ப�யவேர ப�� ந�ல

அ�வைடைய�� ெச�� ெகா�டதாக வரலா�. ஆக ஒ�

ெச�த�உ�ைமயா ெபா�யா? எ�பைத வ�ட ஒ� ேவைள

அ�த ெச�த� உ�ைமயாக இ���ேமா….? இ���

வ��டா�…….? எ�ற இ�ப�� ப�ட ஒ� பய�த��

எ��க�ப�� ���கேள இ�� கவனி�க�த�க�. ரி��

எ��க வ���பாத ெவ� ஜன மனந�ைல, அத� தா�க�

அரச�ய� ெபா�ளாதார� தள�த�� எ�ப�ய�����

எ�பேத இ�� கவன�த�� எ����ெகா�ள� த�க ஒ�

அ�ச�. அ�த வைகய�� உ�கள� அ�மான�� ஒ�

ச�ற�தளவ��காவ� அ�ப அளவ��காவ� ஒ� அ��த

��க�ய��வ� ெகா��ராம� இ�ைல. 

அத��� உடன�யாக ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�ள

��யாதவத�த�க��� ெபா�ளாதர தள�த�� ஒ� அ��த

��க�ய��வ���ற��� இ�லாமேல ேபா�வ�டவ��ைல.

ஊ�ஜித� ஆ�� கால� வைர தா� எ�ற ேபாத��� அ�

எ�வள� அ�ப அள�� காலமாகேவ இ��தா�� அ�த

அ�ப அள��கால�த���� �ட ஒ� வ�ைல இ��கேவ

ெச�க�ற�. எ�ன ஆனா� இத�ேக உரி�தான

ரி���க�� இ�லாம� இ�ைல. “பரி���

ஆைச�ப�டா� ேச���� த�டைன��� தயாராகேவய��” எ�ற ஒ� பழெமாழிைய� ேபால நீ�க�

இர����� தயாரா� இ��க ேவ���.” ெசா�� வ���� தரக� ெச�� வ��டா� ஆனா� அவ�

வ�ைத�த பரிேசாதைன �ய�ச� எ�� வ�ைத தா� இ��� எைன வ��� அகலா� ஆல வ���சமா�

எைன ஆ�ரமி��� ெகா���ள�. ஓைசபடாத �ய�ச�க� ேதா�வ� எ�� ப�ச�த�� கைடச�

�ய�ச�யாக� தா� இைணய� பத�ைவ எ�ணி��ேள�. 

�த�ேலேய எைன� கைடச�� ேத�� ேநா�க�� த�ளி வ�ட மா���க� எ��� ந��க�ேற�.

அ�ல� இைதெய�லா� தா�� கைடச���� கைடச�யான ம�ெறா� நீ���� ேபான ஆ�ச����

(�ய�ச����) ஒ� வா��� இ�லாம� இ�ைல ஆனா� ஏேனா என�� அத�� ஒ� ச�ற�� �ட வ���ப�

ஆ�வ� இ�ைல எ�பேதா� அத�ெக�லா� ஒ� ச�ற��� ேநர�� க�ைடயா� எ�ப� தா� அ�. அ�த

ஆ�ச� இ�ப�ர�ைனைய ேபசாம� ஒ� அற�வ�ய� �ைன� இல�க�யமா�, ��தகமா� நாவலா�

�ய�ச���� பா��கலா�. அ�ல� இ�ெனா� கைடச� க�ட �ய�ச� இைத வ��கீ ���� ஜு�ய�

அஸா�ேஜ��ேகா அ�ல� அவர� �� உ��ப�ன�களி� எவ��காவ� ஒ�வ��ேகா அ��ப� ஒ�

ரிச�� ெப�வ�. வ��கீ��� ேபா�றவ�க� மன� ைவ�தா� எ� ச�ேதக�த��� க���பாக ஒ�

வ�ைட ெகா��க ����. எ� �� உ�ள சா�த�ய�பா�க� த�ேபாைத�� இ�வளேவ. 

ஆனா� என�க����� ேநர அ��த�த�� சராசரி ச�ைவவ��ேக ெப�� ேபாரா�ட

வா��ைக எ�� �ழ�� �ைனவா�க நாவ�, ��தா�க� �த�ன �ய�ச��ெக�லா� ச��� ேநரமி�ைல.

ச�ைவவ� தா�� இ�தள���� இைத� த�க� கவன ஈ������ ெகா�� வ�வத�ேக நா�

எ�வள� ெப�� ஒ� வ�ைய, ேபாரா�ட�ைத வ�ைலயாக� ெகா��க ேவ��ய���த� எ�பைத

எைன� தவ�ர அ�த ஆ�டவ� என ஒ�வ� இ��தா� அவ� ஒ�வேன அற�வா�. (அ�ப� ஒ�வ�

இ��தா�… இ���� ப�ச�த��…..) ஏ� ஒ� வைகய�� எ� �� வா��ைகையேய �ட இத�காக� ப�

ெகா��த���க�ேறன எ�றா� இ��� மிைகயாகா� எ�ேற எ��க�ேற� ஆக இத�� ேம�

இனிேம� எ�னிட� இழ�க ஏ�மி�ைல உய�ைர� தவ�ர எ�ற ந�ைலய�� தா� இ�தள��� ஒ� வ�ளி��

ந�ைல வ�ர�த�ய�� தா� இ��ய�ச�ைய ��ென���� ெகா�� வ���ேள� எ�றா� இ���

மிைகய�ல.
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8) த��ட�த�� �ல நக�� அத� ப�ற�ப�ட��.(மா���த�த�� "�த�ரா!
�னிதமா?! ந�க��ச��கான க�த�)

                                          இட�-                             ேத�கனி� ேகா�ைட,
                                                        நா� - 26.01.1998.

அ���ள,
டா�ட� மா���த� அவ�க���,

த�களி� “�த�ரா? �னிதமா?” ந�க��ச�ைய� ப�ற� ஏ�கனேவ ேக�வ��ப����தா��

ந�க��ச�ைய �த� �தலாக ேந�� தா� பா��க ேநரி�ேட�. இ�ந�க��ச� ச�ப�தமாக நா� ேக�க

வ����� ெதளி� ெகா�ள வ����� வ�ஷய�க� வ�மா�.

1. பா�ண��ச� ப�ற�ய மத� க����களி� �ற��பாக ஹ��� மத�த�� �க� ெப�ற

�றவ�யா� கால� ெச�ற �வாமி வ�ேவகான�த� �ற���ள க����க� (எ�வள� �ர�த���)
எ�தள��� அற�வ�ய� ��கைள உ�ளட�க���ள�?
(ராமக���ண மட�தா� ெவளிய����ள அவர� ராஜேயாக�

எ�ற ��� �ற�ப���ள க����க�)

2. �ற��பாக மனிதனி� பா�ண��ச�யாக

ெவளி�ப��ச�த� �ைறயாக� க���ப��த�ப�டா� ஓஜ� ஆக

மா�க�ற� என��, க�ெபா��க� வா��த ஆ� ெப�க�

ந�ைறய ஓஜைஸ �ைள�� எ���� ெச�� ேசகரி�க ����

எ���, ��ட�னி ச�த� என�ப�� அ� ��� த���

அ��ப�த�ய�� ���� உற�க�ய ந�ைலய�� இ��பதாக��

உரிய ேயாக� பய��ச�ய�� �ல� அைத �ைள�� உய��த

���� என��, இ�ந�க��களி� ேபா� அரிய பல ச��த�க�

க�ைட��� எ��� இ�த�ய�� �ைளய���ள சக�ராம� எ�ற

ைமய�ைதஎ��ய�ட� சமாத� (��த�) ந�ைலைய அைடக�றா�

என�� ேமேலா�டமாக�� ெபா�தா� ேபா�க��� ெதளிவ���

�ற�ப���ள க����க� ப�ற�ய அற�வ�ய�� ந�ைலபா�

எ�ன?
3.
4. ெமா�ைடயாக பா�ண��ச�யாக ெவளி�ப��தப�� ச�த� எ�� �வாமி வ�ேவகான�த�

எைத� �ற��ப��க�றா�?! �ற��ப�����க� ���?! சரி, ஆ�க� வ�ஷய�த�லாவ� �க�த

ந�க�வ�னா� ெவளி�ப�� வ��த��கைளேய (Semen -ஐேய�) �ற��ப��க�றா� என� ெகா�டா�

எ�வள� Semen க���ப��த�ப�டா� அ�ல� எ�வள� �க�த ந�க��க� க���ப��த�ப�டா�

எ�வள� ஓஜஸாக மா�க�ற�? சராசரி மனித�க� (இ�� �த�� ஆ�கைள ம��� எ����

ெகா�ேவா�) ெகா������ ஓஜ� அள� எ�வள�? சராசரி��� ேம�ப�ட கீ��ப�டவ�க�

ெகா������ ஓஜ� அள� எ�வள�?

இ�ப� இைவ ப�ற�ய வ�ள�க�க� எ��� இ�லாம� ெமா�ைடயாக ஓஜ� எ�றா� எ�ப�

�ரி�� ெகா�வ�? எ�ப� ந�ன அற�வ�யலா� ��த�சா��தன�த�� அள� (I.Q. Factor) ஆ�

அள�க�ப�க�றேதா அ�ப� ஓஜஸூ�� எ�� அதைன அள�க ���� எ�த ஒ� அள��� �ைறைய��

�ற��ப�டாம� (இ�தைன��� ஓஜ� ஒ���, (I.Q. Factor) ேபா�, Qualitative Meaurement �ட அ�ல,.
Quantitative ஆன ஒ�ேற) அ� ப�ற� ஊ�ஜித� ெச�� ெகா�வத�கான அற�வ�ய� அ��பைடய��

அைம�த எ�த ஒ� பரிேசாதைன �ைறைய�� �ற��ப�டாம� ெமா�ைடயாக ஓஜ� என�

�ற��ப�ட�ப���ளைத எ�ஙன� ெதளி�ப��த�� ெகா�வ�?

5. அ��ததாக Semen-ஐ (அதாவ� வ�ேவகான�தரி� பாைஷய�ேலேய ��வெத�றா�

பா�ண��ச�யாக ெவளி�ப��த�ப�� ச�த�ைய யாேர�� (ஆ�, ெப� இ�பாலைர�� ேச��� தா�

�ற��ப��க�ேற�) ��ைமயாக� க���ப���த� எ�ப� நைட�ைறய�� சா�த�யமா?

எத��பா�னேரா�, ேநர� உட�ற� அ�ல� �யைம�ன� அ�ல� ஓரின� ேச��ைக
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ேபா�ற அைன�� வ�தமான பா�ய� நடவ��ைககைள�� �ட க���ப��த� வ�டலா�. (இ�� �த��

ஆ�க� வ�ஷய�ைத ம��� எ���� ெகா�ேவா�) இ�ப� எ�லா �றவய�ப�ட பா�ய�

நடவ��ைககளினா� ெசம� ெவளிேய�வைத� �ட எ�த ஒ� ஆ�� (பலா�காரமாகேவ��)
க���ப��த� வ�ட ���� எ�ேற ேதா��க�ற�.

 

6. ஆனா� கன� ந�ைலய��.... உற�க�த�� ேபாேத எ�� கன�களி� பா�ண��ச�

��ட�ப�� ெசம� ெவளிேய�ற� ந�க��தா� அைத (சாதாரண ஒ� மனித�) க���ப���த�

எ�ப� நைட�ைறய�� சா�த�யமா? ஆக, மன� �� வ�ழி��ட� இ�லாத கன� ந�ைலய�� �ட த�

ெசா�த உண��ச�களி� ேம� (�ற��பாக பா� உண��ச�களி� ேம�) எ�த ஒ� மனிதனாவ� (இ��

ஆ�, ெப� இ�பால���� ேச��ேத �ற��ப��க�ேற�) ஆத��க� ெச��த ���மா?

7. இ�ப� இ� ேபா�ற ஆ��க��� மனிதைன ஒ� நீ�ட கால அளவ��� (ஒ� 25, 30
வ�ட�க���) உ�ப��த� இ� வைரய�� வ��ஞான� ஆரா����ளதா? அ�ப� ஆரா��த���தா� அ�

��� ��� எ�ன?

8. இ�ைலெயனி� இ�ப� இ� ேபா�ற ஆ��க��ெக�� மன�வ�� த�ைன

உ�ப��த�� ெகா�ள எவேர�� �� வ�தா�, அ�ப� �� வ�பவ�கைள ஏ�� ஆராய உரிய அற�வ�ய�

�ைற, வ��ந�க� தயாராக உ�ளனரா? (தா?) ஆ� எனி� இத�� எ�� யாைர அ��வ�?

9. சமீப�த�� அெமரி�காவ�� ேய� ப�கைல�கழக�த�� ணி.னி. E.Q. Factor - எ�ற ஒ�

�த�ய அள��� �ைறைய க��ப�����ளதாக��, இத� �ல� (Emotional Quotient) என�ப�� இ�த

E.Q. Factor - �ல� ஒ� மனித� தன� ெசா�த உண��ச�களி� ேம� எ�வள� ஆ�ைம

ெகா���ளா� எ�பைத அள�க ���ெம���, ஒ� ச�ற�ய ெச�த������ ஒ�ைற ��ெபா�

�ைற �த�ய பா�ைவ எ�ற ஒ� ப�த�ரி�ைகய�� ப��ேத�. அ�த E.Q. (Emotional Quotient ) Factor -
எ�ப� பா�ண��ச�ைய�� உ�ளட�க�ய� தாேன?

10. ஆ� எனி� E.Q. Factor - � பா�ண��ச� வக���� ப�� எ�ன? ஒ� ந�க�வ�� அள�

ந�ைல மா�ற�க� ப�� ந�ைல மா�ற�க��� வழி ேகா�க��றன எ�� Concept - ojas வ�ஷய�த���

எ�வள� � ர� ெபா����? (உதாரண�த��� நீைர� ��ப���த� 100 �க�ரி ெச�ச�யைஸ�

தா���ேபா� நீராவ�யாக மாற� வ��வைத� ேபா�)

ஒ� ஆ��� பா�ய� நடவ��ைக உ�ச�ைத எ�� ந�ைற��� வ��ட� எனபத�� �ற

அைடயாளமாக உய�ர� ெவளிேய�ற�ைத� ெகா�ளலா�. (அதாவ� அ�ேபாைத��).

 
11. அ�ப� ஒ� ஆணிட� கைடச�யாக எ�ேபா� எ�தைன மணி ேநர���� �� அ�ல�

எ�தைன நா� அ�ல� மாத� அ�ல� ஆ��க��� �� �க�த ந�க�வ�� �ல� உய�ர�

ெவளிேய�ற� ந�க����ள� எ�பைத� ���யமாக அற�வ�ய�� �ைண ெகா�� க�� ப���க

இய�மா?.

     
12. அேதேபா� ெப�க��� அவ�களி� பா�ய� நடவ��ைக உ�ச�ைத எ�� ந�ைற���

வ��ட� எ�பத�� �ற��ப���� ெசா��� ப��கான, ெபரிதான �ற அைடயாள� எ�� ஏ�மி�லாத

ந�ைலய�� கைடச�யாக அவ�க� எ�ேபா� உ�ச�ைத எ��ன� எ�� (ஓரின� ேச��ைக அ�ல� ைக

ைம�ன� �ல� அ�ல� எத�� பா�னேரா� ேநர� உற� என இ�ப� ஏேத�� ஒ� �ைற �ல�)
வ��ஞான�த�� �ல� ���யமாக� க��ப���க இய�மா?

 
13. ெபா�வாகேவ ஒ� மனித� (இ� பால����) த� பா�ண��ச�ைய ��வ�மாக�

க���ப��த �ய�றா� அவ�(�) எத�� ெகா�ள ேநரி�� உளவ�ய�, உட�ெசய�ய� எத�� வ�ைள�க�

எ�த�ைமயதாக இ����?

14. அ��ததாக க�பழி�� வழ��களி� ச�ப�த�ப�ட ��றவாளிைய அ�ல� ��ற�

சா�ட�ப�ட நபைர ச�ல சமய�களி� வழ�க�� அவச�ய� க�த� ஆ�ைம� பரிேசாதைன��

உ�ப���வதாக� ப�த�ரி�ைககளி� ப��க ேந�க�ேறா�. அ�ப� உ�ப���ைகய�� எைத�

(காரணியாக�) ெகா�� அவ� ஆ�ைம��ளவ� அ�ல� ஆ�ைமய�றவ� என�

தீ�மானி�க��றன�? மிக�� த�ம ச�கடமான ேக�வ�ெயனி�� ேக�டாக ேவ��ய த�ம ச�கட� இ�த�

proposal-�� உ��.
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உ��ண�வ�� இய�பான ���த� இ�லாம�, �ற�� ��த�களி�

அ��பைடய��� �ட ெவ�மேன ஒ�வரி� உட����கைள� ��ட ���ேம? அேதேபால எ�ன தா�

வ�ைமயான �ற����த�க��� ஆ�ப��த�ப�டா�� ேபல�� இழ�காத மன�ப��வ�, மன�

க���பா� அத�கமாக உ�ள நப�க�� இ��கலாேம? ேவ� அற�வ�ய� ெமாழிய�� �ற�னா� E.Q.
(emotional Quotient) Power அத�கமாக உ�ள நப�க�� இ��கலாேம? பா�ண��ச�ைய� �ட�

தவ���த��ேவா�.

 
15. ச�ரி��, க�ணீ� இர�ைட எ���� ெகா�ேவா�. இர���ேம ெசய�ைகயான

ந���� ச�ரி��� உ��. இய�ைக� ச�ரி��� உ��. ெசய�ைக� க�ளிசரி� க�ணீ�� உ��. ��க�

தா�கா� ெவளி�ப���� இய�ைக� க�ணீ�� உ��. எ� எ�த ரக� என அற�வ�யலா�

அ�த�ய���� �ற ���மா? க�ணீரி� ெசய�ைக� க�ளிசரி� க�ணீைர� க�ளிசரிேன� கா��வ���

என ைவ��� ெகா���க�. க�ளிசரி� இ�லாமேல அ�� நீ�� க�ணீ� ரக�க�� உ�ேட.
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            9). ஏ� ம��த� க��ன�?

    க��ன� ம�த����கான காரண� 
(�க�த��பா�ப�ட�.)

எ�த� ச�ல ந��ப�த�க����ப�� நா� என� பைழய க��ன� ம�த��� த��ட�ைத

ெசய�ப��த வ���ப�ேனேனா அ�ப� அவ� க��, க��ன� தர�� எ�� தா� எ�ற��ைல. இ�

ச�ம�தமாக ஆ�வ�, ஈ�பா� கா��� எ�த ஒ� அற�வ�ய� ஆ�� ந��வன� தா� ஆக��� அ�ல� தனி

மனித�க� தானாக��� அவ�க�� �ட ச�ல நைட�ைற ந��ப�த�க� காரணமாகேவ ைகக� க�ட�பட

ேந��த���ப�

அ� என� Proposal--�கான த�த� (Eligibility) �ற��ேத ஒ� ேக�வ� எ��ப� ஆக ேவ��ய ஒ�

க�டாய� ந��ப�த� இ��க�றேத அ�., அ�வாக�தா� இ��க����. ஒ� ப��ைச�கார� நா�

அைன�ைத�� �ற�� வ��ேட� எ�பத��, எ�ப�, எ�ன ெபா�� இ��க ���ேமா?,
******உண�வ�ழ�தவ� த�னட�க� பய��க�ேற� எ�பத�� எ�ப� எ�ன ெபா�� இ��க ���ேமா?!
அ�ப�…!, அ�ப��ப�ட கைதயா�, வ�ஷயமா� என� (க��ன� �ெரா�ேபாச�) த��ட� அைம�� வ�ட�

�டாத�லவா? இ�த ந��ப�த� காரணமாக�தா�, எ�ப�� த�த� �ற��� ேக�வ� எ���வ�?! த�த��

ேசாதைன நட��வ�? எ�ற இ�த ஒ� த�மச�கடந�ைல காரணமாக� �ட இ�த��ட� �ற��த அவ�

களி� ஒ��ைழ�ப�� ஒ� ப��னைடைவ ஏ�ப��த�ய���க� ���.

ேம�� சாதாரணமாக ஆ�� ேநா�க�க��காக ப�ராணிகைள வைத�பைதேய

ப�ராணிகைள இ�ச��க� �டா�. ெசா�ல��டா� என� க�டன� �ர�க� எ�� இ�கால�த��…..
(இத��� ச�ல ஜீவகார�ய (ச�)ச�க�க� அைம��க� ச�க�த�� உ�ளத��ைலயா? இ� ேபா�ற

ஆ��க��� ஒ� நீ�டகால சா�ச�யமா� ெசய�ப�டா�க� இவ�க� என மனித�ல� ச�க�த���

ெதரியவ�� ப�ச�த�� அதனா� எழ���ய ச�கவ�ய� ப��வ�ைள�க� �ற��த அ�ச� காரணமாக�

�ட ம��த���கலா�. இேத காரண�க��காேவ இனி வ�� கால�களி�� �ட ம��க�படலாம.

�ைற�த ப�ச� எவ� ஒ�வைர�� தய�க ைவ��� காரணிக� இைவ எ�ற அளவ�லாவ� இைத

அ��த� ப��த�� ெகா�ளலாம.

.
அ��ததாக ச�க� எ�ற சா�ைடய��காக ம��ம�ல, இ� அவ� கள� ெசா�த மனசா�ச��ேக

�ட ச��� க�ணக�ரமான, ஒ�வ�த� ெகா�ரமான ��ர� சா�ஸ� பரிேசாதைனயா�� ப����கலா�.

அத�� �ைண ேபான பாவ� நம�ேக� எ�ற ெச��ெம��டான ஒ� ��ற உண�� காரணமாக��

ம��த���கலா�. இனிேம�� ம��க�படலாம. ஆக 1. த�த� �ற��த ேசாதைன எ�வா� நட��வ�, 2.
ச�கவ�ய� ப��வ�ைள�க�, 3. ெச��ெம�டான ��ற உண�� இ� ��� காரண�க� காரணமாக�

தா� இைத ஏ�� ஒ� ஆ�வா� நட�த ��வ�� எவ� ஒ�வைர�� தய�க ைவ��� காரணிக�.

எனேவ க��ன� தர�ப�� ம��� இய�பாகேவ எத��பா��க ��ய ஒ�� தா�.

எனேவ தா� இ� ேபா�ற பரிேசாதைனக���� சா�ச�ய�களா� மனித சா�ச�ய�கைள�

சா��த���காம�, இத�ெகனேவ ப�ர�ேயாகமாக அைம�த தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறகைள

சா��த����மா� பா���� ெகா�டா� எ�ன?! என� ச��த��தத� வ�ைளேவ இ�பைழய - Proposal - ஐ

ஐ.ச�.எ�.ஐ க�ேணா�ட�த���, அ� ��ப�ரேயாக� ெசய�ப�டா� எ�னா�� எ�ற

க�ேணா�ட�த��� எைன� ச��த��க� ���ய�.

என� உ�ைம� Proposal (Proposal -� ைமய அ�சாணி) ேய� ப�கைல� கழக�����

மா���த����� அ��ப�ய க�த சார� தா�. அ� ெசய�ப��த�பட ேவ��ெமனி� மனித சா�ச�ய�

எ�ற த�மச�கட�த����� ஒ� ைந��க� ப�ர�ம�சாரிைய வ��வ��ப� எ�ப� தா� ம��ம�ல

ைந��க� ப�ர�ம�சரிய� எ�பேத மனித �ல���� (எ�ேக�� ல�ச�த��, ேகா�ய��

ஒ�வ��ேக��) சா�த�யமான ஒ�� தானா? அ�ல� அ�லவா என� ேசாத��ப�� தா�. 

�ய�ச��தா� இ� வ�ஷய�த�� ெவ�ற��� க��டலா�. ேதா�வ��� க��டலா�. ஆனா�

�யலாவ��டா� ெவ�ற� எ�பேத க�ைடயாத�லவா. அத��� ேதா�வ� எ�பேத �ட ��ேப நா�

�ற�யப� நம� �ய�ச�களி� எ�ணி�ைகைய� ெபா��� தா� இ��க�றேத ஒழிய, ேபா�மான

அள��� எ�ணி�ைக பல�த�� ந� �ய�ச�களி� அள� ஓ��மானா� ஓ�க�ய����ேமயானா�
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க���பாக உ�த�யான ஒ� ெவ�ற��� �ட க��ட� ��� எ�ேற ந��க�ேற�.

********உ�ைமய�� உண�வ�ழ�தவ� எ�� �ட ஒ�வ� இ�த உலக�� உ�டா எ�ன? ��ற

��தாக� �ட ஒ� மனித� (அவ� ஆேணா, ெப�ேணா அ� இர�டாவ�) உண�வ�ழ�த�ட ���மா

எ�ன? உண�ெவ�றாேல அ� மன� ச�ப�த�ப�ட� எ�ற ந�ைலய��, ஒ� மனிதனி� மன ஊன�ைத

எ�த� ேகமரா ெகா�� பா��க? ஆணி� மன ஊன�ைத� �ட ஒ� வைகய�� ெவளி�பா�����

ெகா�� வ�� வ�ட ����. ெப�க� வ�ஷ ய�த��? �ராண கால அக�ைக தா� அ�ப� ஒ�

உண�வ�ழ�த ேகர�டராக யாேரா ஒ� உ��� (ந���) தமி� எ��தாளரா� ச��தரி�க�ப���ளா�.

ஆனா� ந�ன கால�ைத� ெபா��த வைர….? 

(ந���) எ�க�� ெச�ஸாலஜி�� ஒ�வ� (நாராயண ெர��) ேவ�, கட�� ஒ��� ேரஸ�

ஆஃ�ச� (வ�கட� ெவளி�� உய�� ப�-103) இ�ைல, வ��த��கைள ஒ� �ற��ப��ட அள� ம��ேம

ெகா��க. ஒ� மனித� ஆேரா�க�யமாக இ��தா� அவ� சாக�ற வைர��� இ� �ர�� ெகா�ேட

இ����. ஞாய�� வ���ைறெய�லா� க�ைடயா�” எ�க�றா�. ஆனா� இ�ெனா� �ற� ேவ� எ�ேகா

எ�ேபாேதா ஒ� தமி� ப�த�ரி�ைக� ெச�த�ய��, ஆ�க���� ெமேனாபா� எ�ற சமா�சார� உ��

என ந�ன ஆ��க� ��வதாக� ப��த ந�ைன�� மனத�� ந�ழலா�க�ற�. இ��� ப�காவான உலக�

�க� ெச�ஸாலஜி��கைள �ைண�� ைவ��� ெகா�� தா� இ� வ�ஷ ய�த�� ஒ� ����� வர

ேவ��� ேபா��ள�.  
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11) த��ட�த�� ஆ�த�க, நா�த�க இர�ைட 
�க�.(அ��தநாரி� க�த�)

******கீ�� க�ட க�த� ேசல� க��க�ப��ைய� ேச��த (ஏ-ெட�ேஸா, ஓ- ெட�ேஸா ெபய�

சரியாக ந�ைனவ�� இ�ைல. அத� உரிைமயாள� அ�ேபா� அவ�.) வயதான ஒ� ேகா��வர���

எ�த�ப�ட� க�த�. க�த� தனி�ப�ட அ� ேகா��வர��� எ�த�ப�ட� எ�றா�� க�த சார� நா�

அைனவ�� ப���� பா��� ஒ� க���, அப��ராய� ெசா�ல�த�க ஒ�றா�, ஒ� ெபா� வ�ஷயமா�

இ��த� எ�பதா� இைத மா�ற� ெச�யாம� அ�ப�ேய இ�� �� ைவ���ேள�. 

 
                                                   ேத�கனி�ேகா�ைட

                                                                          

                             
அ���ள அ��தநாரி**** அவ�க���,

............................ எ�த�� ெகா�வ�. ெப�வாரியான ம�க� த�ர� �ட ந�ப��ைகய��, கட��

ந�ப��ைகய�� அ�ல� உ�க� பாைஷய�� ெசா�ல�ேபானா� “மக��வ� ேகா�பா�களி� ச��க��

ெகா���ள ந�ைலய�� அத����� ம�க� த�ரைள வ��வ��க அைத உைட�ெதற�ய �த�� ஒ�

வழிெசா�. ப�� நாேன உன��� சீடனாக�ேற�” எ�றீ�க�. அ�� த�களி� உைரயாட��ேபா�. 

ெப�வாரியான ம�க� த�ரைள மத�த�� ேகார�ப��ய����� ஏக கால�த�� வ��வ��ப�

எ�ப� ஒ� வ�னா�ய�� ெசா��� ேநர�த�� ம�த�ர�த�� மா�கனி வரவைழ�ப� ேபா�றதா எ�ன? (ஜீ

��பா -�னா உடேன வ�� வ��வத��). ேநர�யாக� தா�க� இ�ப�� �றவ��ைலெய�றா��,
அ�ைறய நம� உைரயாட��ேபா�, த�களி� ெதாணி க��ட�த�ட இ�த வ�த�த�� தா� இ��த�.

எ�ைன� ெபா��தவைர........

கட�� உ�� எ�ற ெசா�பவ��க���பைத வ�ட, இ�ைல என ந��ப��க வ����க�றவ����

தா� ��த� ெபா���� �ைம�� எ�� க��க�ேற�. எ�ெத�த வ�த�க����ப�� கட�� (எ�த

வ�த�க���� உ�படாதவ� என கட�ளாள�க� �ற��ெகா�டா��, நைட�ைறய�� ச�ல

வ�த��ைறக��� உ�ப�� தா� உ�வா�க�ப�க�றா�) எ�ற க��ேதா�ட�ைத �� ைவ�க�றா�கேளா

அேத வ�த�க����ப�ேட இேதா பா� இ�ைல எ��� உைட��� கா�ட ேவ��ய ��த� ெபா����

�ைம�� நம����.

அ�த வைகய�� என� �த� க�த� சார�ைத� தா�க� இ��� சரியாக� �ரி��

ெகா�ளவ��ைல எ�ேற எ��க�ேற�. த�க���� �ரி�� வைகய�� எ��� ைவ�க எ�னா��

ஓரள��� ேம� இயலவ��ைல (இைத� க�த� எ��� அ�ேவைளய�ேலேய ஓரள� உணர��

���த�.) த�ேபா�� ேம�ெகா��� எ�ப� எ��� ைவ�ப� என �ரியாம� ஒ� ச�ற�� த�மா�ற��

அைடக�ேற�. எனி�� �ய�ச��க�ேற�. ஒ� வைகய�� இ�ேபாைதய என� ந�ைலபா� இ� தா�.

அதாவ� “கட�� இ��க�றாரா இ�ைலயா எ�ற ேதடைல, ச��ைசைய வ�ட, (��றாக ஒ��க�வ�ட�

ெசா�லவ��ைல) கட�� நம�� ேதைவ�ப�க�றா� எ�பேத எ�லா� வ�ல, எளியவைர� கா�பத��

வ�வயைர� க�� அ�ச�வ�டாத, ெச�வ�ைத ல�சமாக� ெப�� வ�ைல ேபா� வ�டாத ஒ� கட��

ேதைவ�ப�க�றா� எ�ப� தா� மனித �ல�த�� தைலயாய� ேதைவ. 

கட�� எ�ற அைடெமாழிைய� �ட எ��� வ�டலா�. மனித�� மாெப�� மாணி�கமான, ஒ�

ந�ல தைலைமைய (அதாவ� ஒ� தைலவைர) அேத ேநர� சராசரி மனிதைன வ��ச�ய ஒ� ச�த�ைய�

ெப���ள, அைத�� ந� ேநா�க�க��� ம��ேம ப�ரேயாக���� ஒ� மனிதைனேய எ�பதாக� �ட�

�ற��கலா�. இ�ப��ப�ட ஒ� கட�ைள வான ம�டல�த��க�பா� எ�லா� ேபாகாம� �மிய�ேலேய

ச������� ெகா�ள ��யாதா? அ�ல� க��ப�����ெகா�ள ��யாதா? எ�பேத எ� வ�னா?
ந�ைலபா�. இ�த அ��பைடய�ேலேய த�யா��டனான என� க�த�� அைம�த���த� எ�� �ற

வ�ேத�. ஆனா� அைத ெதளிவாக� �ற இயலாத அளவ���� க�த�த�� ப�க வர���, ேநர வர���

எ�ைன� க���ப��த�வ��டன.

������ ப�� �ரணான �ழ�பமான ேதா�ற�ைத உ�வா�க� வ��ட�. சரி இ�ேபா� அ�
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வ�ஷய�த��ேக ேபாக ேவ�டா�. �ர ஒ��க� ைவ�� வ��ேவா� (த�ேபாைத��)

ைமய வ�ஷய�த��� வ�ேவா�. மி�சார� இ��க�ற� என அற�வ�ய� ச�ல வ�த�க����ப��

�ற�னா� அ�த வ�த�களி� ப� அத� இ��ைபயாவ� (Existing - ஐ ஆவ�) �ற�க�ணா�

��யாவ��டா�� ெதா� உண�வ�� �லமாகவாவ� ந��பண� ெச�க�ற�. அத�� நீ பாவ�யா,
��ணியவானா, ஏைழயா, பண�காரனா, கீ�சாத�யா ேம� ஜாத�யா எ�ெமாழி எ�நா�? இன�? என

மி�சார� எவ� ஒ�வைர�� ேக�வ� ேக�பத��ைல, எ�த வ�த பா�பா�� இ�லாம� தன� இ��ைப

ந��பண� ெச�க�ற�.

அ�ப� இ��க, தன� இ��ைபேய கா��� ெகா�ள இயலாத, அ�ல� ம��க��ற அ�ல�

அ��க��ற ஒ� கட�ைள எ�ப� (அ���) க�ைணய�� வ�வ� என ந��வ�? தன� இ��ைபேய

ெபரிய ப�ரப�ச ரகச�யமா� ைவ���ள, அைன�ைத�� ெவ�மேன ேவ��ைக ம��ேம பா��க�ற அ�த

கட�ைள ஏ� ைகயாலாகாத ஒ� கட�� என� �ற� �டா�? இ�தைகய ஒ� ெவளி�பா�ைட� தா�

அ�� ேசல�த�� த�யா�வ�� �லதன� �� ெவளி��� வ�ழாவ�� �ட தா�க�� �� ைவ�தீ�க�.

நா� �ற வ�வ� எ�னெவ�றா� அ�தைகய ஒ� கட�ைள ெவ�மேன �ற�கணி�பத��

�ல� ம��ேம ஒழி��� க��வ�ட ��யா� எ�ப� தா�. ேவ� வா��ைதகளி� �ற�னா�, �ற��பாக

மா���� வா��ைதகளி� �ற�னா�, “எ�ப�� தைலைம� பாசா��தாரராக�� ெகா��ேகால�மான

ஒ�வராக� ச��தரி�ப�?” இைத� ெச��வ��டா� இ�ப�� ச��தரி�க ���� வ��டா� ேபா��. அத���

ப�� கட�ைள நா� அழி�க� ேதைவய��ைல. அ�தைகய ஒ� கட�� தானாகேவ ஒ� ச�க�த�����

ெம�ல ெம�ல அழி�� வ��வா�. அழி�ெதாழி�க�ப�� வ��வா� எ�பேத என� ந�ைலபா�

அ�ப��ப�ட ஒ� அெர�� வார�����, கட�ைள அ�ல� கட�ளாள�கைள எ�ப� ச��க ைவ�ப�?
இ�ேவ ப�ரதான ேக�வ�.

ஏ�ற�தா�வான, பாரப�சமான இ�த உலக�� பாரப�சமி�லாத, எ�ேலா���� ெபா�வான

ச�ல ெபா� வ�சய�க��, வ�த�க�� �ட இ��க� தா� ெச�க��றன. இைத ஒ� வைகய�� நா��

(கட�� ம��பாள�களாக�ய நா�த�க�களாக�ய நா��) ஒ��� ெகா�ள� தா� ேவ����ள�. பச�,
ப�ணி, ப�ற��, இற��, ��� ஆைச அப�லாைசக�, எத��கால� ப�ற�ய ந�ப��ைக� கன�க� இ�ப��

ெசா��� ெகா�ேட ேபாகலா�. 

அேத ேபா� எ�வள� தா� ெச�வ�ைத� ெகா�� அ�ளி� ெகா��தா��, பண�தா� வ�ைல

ெகா��� வா�க�வ�ட ��யாத, பண�தா� மா�றீ� ெச�� வ�ட ��யாத ச�ல வ�சய�க�� உலக��

இ��க� தா� ெச�க��றன. மீ��� ��க�ேற�. நா�த�க�களாக�ய நா� இைத�� ஒ���ெகா�ள�

தா� ேவ���.

சரி இ�ேபாெத�ன ெசா�ல வ�க�றீ�க�? ேநர�யாகேவ வ�சய�த��� வா��க�

எ�க�றீ�களா? கால� ெச�ற �வாமி வ�ேவகான�த� தா� ��வா� இ�ப�. “ைககைள� க���

ெகா�� ஓ ஆ�டவேன உன� நாச� எ�வள� அழகாக இ��க�ற�? உன� க�க� எ�வள�

இனிைமயாக உ�ளன? எ�பன ேபா�ற அப�த�கைள� ெசா�� ப�ரா��தைன ெச�வத�� �ல�

உ�கள� ேமா�ச� உ�த�யாக� வ�டா�. கட�� அ�வள� �லபமாக அைட�� வ�ட� ��யவ� அ�ல�,
ெந�ச�� உரமி�லாதவ�களி� ைக�பாைவயாக� வ��வத�� கட�� ஒ��� அ�வள� ��டா� அ�ல

எ�பதா�.

என� ேக�வ� இ� தா�. எ�த வ�ைல ெகா��தாவ� கட�ைள அைட�ேத தீ�வ� எ��

ேநா�ேகா� யாெர�� ஒ�வ� �ைன�தா� அவனா� அ�த மனிதனா� (ஆேணா ெப�ேணா)
ெகா��க ���த ஒ� உ�ச ப�ச வ�ைல எ�னவாய���க ����? ேகாைழேயா, �ரேனா, ��டாேளா,
��த�சா�ேயா, சாத�, மத, இன, ெமாழி, ேதச� எ�ற பாரப�ச� இ�லாம� ஒ� ப��ைச�கார� �ட

த�னிட� இ�ைல எ�� ம��க ��யாத, அைனவரிட�� இ���� கட���� ெகா��க� ��ய

மிக�� உக�த, வ�ைல உய��த ஒ� ெபா�� ெசா�தாக, ெபா� வ�ஷயமாக எ�ன (இ��க ����)
உ�ள�?

ேயாச��காமேல பாமர�� ஒ� வ�சய�த�� வ�� ந��பைத உணர ����. ��ைக எத��?
பா�ண��ச�ைய� தா� �ற��ப��க�ேற�. பண�காரனி� பா�ண��ச� இ�தைன ேகா� ெப��?
ப��ைச�கார�ைடய� இ�வள� ெப��? அழகானவ�க�ைடய� இ�வள� மத��� ெப��.

அழக�றவ�க�ைடய� இ�வள� மத��� ெப�� என இத�ெகா�லா� ஏ�� ஒ� வர�� (ேர� ப���)
ெச�ய இய��? (நைட�ைறய�� இ��� இ�ப��தா� ந�க��த�ப�க�ற� எ�றேபாத��� அேத

நைட�ைறய�� மனிதனி� இ�தைகய கணி���க� ெபா���� ேபா� வ��வைத��
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ேதா�வ���வைத��, மற�� வ�ட��டா�. தவறான அ��த�த�� ெபா�� ெகா�ள மா���க� எ���

ந��க�ேற�.

ேவ��மானா� �ற அழ� (Anotomy, �� structure) �� வ�வ அைம�ப���, ந�ற�த��� தனிேய

ேர� ப��� ெச�யலாேம ஒழிய, அ��� ெவளிய�� உ�ளவ�களா� ந��ணய��க�படலாேம ஒழிய

(த�ைன�தாேன எ�த ஒ� மனித�� வ��பைன சர�காக� ப�டமாக பாவ���� ெகா�ள இயலா�)
உண��க��� அ�ல.

ஆக கட���காக த�த� ெச�ய, அ��பணி�க, இைத வ�ட வ�ைல உய��த ேவ� ஒ�

வ�சய�ைத, ந�ேவதன�ைத கா�ட ���ேமா? த�னலம��ப��� இைதவ�ட� ச�ற�த உதாரண�ைத�

கா�ட ���ேமா? கட�� இ��பதாகேவ (ஒ� வாத�த��� தா�) பாவ���� ெகா�� அ�கட�����

தா� ஒ� இ�த� வா��� தா� ெகா����பா��ேபாேம? ஆனா� இ�ப��� த�த� ெச�தவ�க�

(த�ைன தன� ஆைச அப�லாைசகைள, �யநல�ைத அ�த� கட�ளி� ேபரிேலா அ�ல� ச�க

அ��பணி�ப�� ேபரிேலா ��ெடரி�� அ��பணி��� ெகா�டவ�க�� சரி�த�ர�த�� த� �வ�கைள

வ���� தா� ெச�ற���க�றா�க�. 

��த�, ஏ�வ����� வ�ளலா�, வ�ேவகான�த� வைர ( ஏ� நம� ந�த� ப�த�ரி�ைகய��

ெபயரிேலேய �ட ஒ�வ� உ��) ச�க�த�னிைடேய த�னலம�ற ஒ� ெதா�� வா��

ந�க��த���ளன�. ஆனா� அத�ெக�லா� ஆதார���வமான அற�வ�ய� உலக�� சா�ச� க�ைடயா�.

இ� தா� அவ�க� ெச�த தவ� எனி�, அவ�க� ெச�ய தவற�யைத இ�ைறய தைல�ைறய�� நா�

ெச�ேவா�. நாைளய தைல�ைற��� சா�ச�யமா� நம� தடய�கைள�� வ���� ெச�ேவா�, எ��

இ�ேநா�க�ேலேய அெமரி�காவ�� ேய� ப�கைல�கழக�த���� அ�க���� ஏ�� பத�� (சலன�)
இ�லாம� ேபாகேவ ேவ� வழி ெதரியாம� (சாரா�ச�த�� சாய�ைத ம��� ெகா�ச� மா�ற�)
க��ன���� எ�த�ேன�.

இைத வ�ட� ெதளிவான ஒ� வ�ள�க� ெகா��க என��� ெதரியவ��ைல. இத�� ேம��,
இனி��, ேக���, ப����, ெபா�ைம த�க���� இ���ேமா எ�னேவா? ஆக இனி ஜ��ெம��ைட

நீ�கேள தீ�மான� ெச�� ெகா���க�. அ�ப�ேய அ� �ற��� என��� ஒ� வரி எ���க�. (த�ற�த

அ�ச� அ�ைடய�� அ�ல).

எ�� ��ற��� எ�ப��� மனித �ல� கைடச�ய�� (சீ�க�ரமாகேவா அ�ல� ச�� கால�

தா��த�ேயா ஒ��க� ப�ற�ய ேசார� ேபாகாத க�� ந�ைல ப�ற�ய ஒ� ெதளிவான க��ேதா�ட�த����

வ�� ேச��ேத ஆக ேவ���. இ�த அ�த�வார�த�� ேமேலேய சகல தா�மீக உரிைமக��,
கடைமக��, சம��வ� ப�ற�ய ேகா�பா�க�� மலர ����. அ�ப��ப�ட ஒ� ந��ப�த�த�� தா�

மனித �ல� உ�ள�. கட�� எ�ற க��ேதா�டைத (Concept) ஐ உைட�க ம��� அ�ல. மீ��� க��

அைம�க�� (வான ம�டல�த����ேதா, க�பாைறகளி���ேதா ெகா�� வர�ப�ட கட�ைள அ�ல)
ச�க நலைன� கா�க��, தனி உடைம��� ெபா� உடைம��� இைடய�ேல ஆன, ��த����

உண��ச���� இைடய�ேலயான ேபாரா�ட�த�� ஆக �த�ய ெபா� வர�� எ�ைலக� ந��ணய��க�பட��.

ஆக மனித �ல�த�� க�ெபா��க� ப�ற�ய அறவ�ய� ��க� அற�வ�ய� அ��பைடய��

அைம�த ஒ� �த�ய ெதளிவான வைரயைற�� உ�படேவ��� என� �ற� என� இ�த நீ�ட மடைல

���க�ேற�. 
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12). கீ�க�ட� க�த� இல�ட� ப�.ப�.ச�.தமிேழாைச ஆன�த� ��ய�ப�ரகாச�, ம���

மகாேதவ� இவ�க��� எ�த�யத�� க�த நக� (……………………ேதத�ய��ட�.)

கீ�கா�� ப�த� ல�ட� ப�.ப�.ச�.தமிேழாைசய�� ��த ந�க��ச�� தயாரி�பாளரான (சீனிய�

�ெரா��ச�) ஆன�த� ��ய� ப�ரகாச� ம��� மகாேதவ� அவ�க��� கட�த . ேதத�ய��

அ��ப�ப�ட க�த�த����� எ��க�ப�ட ஒ� ப�த�. கீ��கா�� ப�த�ைய ம��� ஆ�கல�த��

ெமாழி ெபய��� க��ன� தர���� அ���மா� ேகாரிய���ேத�. ஏேனா ஆன�த�

அவ�களிடமி���� எ�தவ�த சலன�மி�ைல. �த�� என� க�த�க� அவர� ைகைய எ��யதா

இ�ைலயா எ�பத�ேலேய என��� ச�ற�� ெந�ட� உ��. காரண� என� க�த�க� அவர� ைகைய

எ�டா வ�ண� இ��ட��� ெச�ய�ப����கலா� எ�ற ஒ� ச�ேதக�� *** உ��. 

***எனத��த ச�ேதக� சரிேய. சரிேய எ�பைத ப��னா� ம�ெறா� சமய� ஆன�த� ��ய�

ப�ரகாச� அவ�க�டனான ஒ� ேநர� ெதாைல ேபச� உைரயாட� வழிேய நாேன ேநர�யா� ஊ�ஜித�

ெச�� ெகா�ள�� ேந��ேத�;. 

                                                              ேத�கனி�ேகா�ைட

 
கா�� மா���, ப�ரெடரி� எ�ெக��.

“இ��க��ற உற�க� ஒ� ந�க�ைவ அவச�ய�ப���க��றன எ�பைத ந��ப���வ��டா�,
எ�தைகய ெவளி��ற� ச�த��ப�க�*** அைத

ெம�யாகேவ தயாரி�க��றன எ�பைத��,
ஏ�கனேவ அ� ேதைவயாக இ��தா�� இ�ன��

அைத� தயாரி�க ��யாத���க��ற

ச�த��ப�கைள��, க�டற�வ� இனி�� க�டமான

காரிய� அ�ல.”

���பஉறேவா ச�க உறேவா இர�����

ேம��ற��ப��ட மா���� வாசக�க� ெபா����

என ந��க�ேற�. �லதன� எ�த�ய உலக��

�த�ைம� க��னி�� எ�னேவா எளிதாக�

ெசா�� வ���� ேபா�வ��டா�. ஆனா� எ� வ�சய�த�� (என� �ரேபாச� வ�சய�த��) ஏேனா அ�ப�

எளிதாக� ேதா�றவ��ைல.

த��டவ�டமாக ம��� வ��ட ந�ைலய�� மீ��� மீ��� த�கைள வ�����வ� ேபா� ஒ�

க�த� எ��வெத�ப� ஒ� வைகய�� அநாகரிகேம. எனி�� ச�ல ேநர�களி� நாகரீக�, அநாகரீக�

பா��க இயலாத ந��ப�த� மனித�க��� ேந�வ���.

“த���க� த�ற�க�ப��; ேக��க� ெகா��க�ப��; ேத��க� க�ைட���” ைபப�� வாசக�.

சரியாக�த�ட�படாததாேல �ட த�ற�காம� ேபாய���கலா� அ�லவா? அ��� த�ற�த கத� ப�� ஏேனா

��� ெகா�டா�?

ஒ�ேவைள என� �த� க�த�த��ேக �த�ேலேய த�க� ம��ைப த��டவ�டமாக ெதளிவாக

ெதரிவ��த���ப�� மீ��� இ�க�த�ைத எ��� எ�ணேம என�� ஏ�ப���காேதா எ�னேவா?
Actually now I don’t expect any publicity என� ெதரிவ��த����� தா�க� ம��த� தா� ம����கான

உ�ைமயான காரண� எ�னவாய����� எ�ற (ேதட����) �க� ச��க���� எ�ைன ஆ��த�

வ��ட�.

*** (ெவளி��ற� ச�த��ப�க� எ�ற ெமாழிெபய��ைப இ�� நா� ெவளி��ற� ச�த�க�

எ��� �ட� ெபா�� ெகா�ளலா�.)

எ�த ச�ல ந���ப�த�க��� உ�ப�� நா� என� �ரேபாசைல த�க���

அ��ப�ேனேனா, அேத ேபாலேவ தா�க�� ஏேத�� ச�ல (நைட�ைற) ந���ப�தக����ப��

அ�ந���ப�த�க� காரணமாகேவ ைகக� க�ட�ப�� இ����க� என ந��க�ேற�. என� இ�த

ந�ப��ைக �க� சரியான� தானா என�ெதளி� ப�����க� என�� ந��க�ேற�.



117

ஒ� ேவைள என� �ரேபாச��கான த�த� (Eligibility) �ற��ேத க�டாயமான ஒ� ேக�வ�

எ��ப�யாக ேவ��ய����ேம? எ�ப� எ�� த�ம ச�கட ந�ைலயா? அ�ல� இத� ப�� வ�ைளவா�

எ�� ச�கவ�ய� ச�டவ�ய� ர ீத�யான ச��க�க� ...! இ�ப� ஏேத�� இ���ேமா?

சாதாரணமாக ஆ�� ேநா�க�க��காக ப�ராணிகைளேய இ�ச��க� �டா�?
ெகா�ல��டா� என� க�டன� �ர�க� எ�� இ�கால�த��, எத�� கால�த�� இதனா� ேம��

எ�ென�ன ச��க�க� எ�ேமா? இ� நம�� ேதைவயா? எ�� எ�சரி�ைக உண�� காரணமாகவா?
எதனா�?  எதனா�?

��ன� எனி� நீ�க� உ�க� கடைமைய� தா� ெச�தவ�க� ஆ��க�. இத�� தா�மீக

ர ீத�ய�லைம�த ��ற உண��, பாவ ��ணிய� ேபா�ற ெச��ெம����� இடமி�ைல. ேம��

நீ�க� எ�ைன� க�டாய�ப��தவ��ைல. மாறாக நா� தா� உ�கைள க�டாய�ப���க��ேற�.

இ� இழி� மனிதாப�மானேம அ�ற ெசய� எ�ேறா அ�ல� ஏளனமாக ப��னா� ஒ� நா�

இ��ய�ச� ப�ற� ேக� ெச�ய�ப�� எ�ேறா க����களானா�� �ட அத�காக கவைல�பட

ேவ��ய �த� நப� நா� தா�. இ�ைல நீ�க� ���க� �ணி�த நப�. உ�க��� ��கா�

ேதைவய��ைல. ஆனா� எ�க� ந�ைல? உ�க� தர�ப�� இ�ப��� ஒ� வாத� எழலா�. அ�ப��

பா��தா� இ�த அளவ��� ஒ� ந�ைலைய இ� மிக�� இழி� என� க��மள��� ஒ� ந�ைலைய

உ�வா�க�ய ஒ��ெமா�த மனித �ல����� தா� பத�� அளி�க ேவ��ய ெபா���, தா�மீக�

கடைம��ள�. இழி� என��� உ�க���� ம��� அ�ல. ஒ��ெமா�த மனித �ல����� ேச��ேத

தா�.

ஆ�, ெப� �ட� எ�பைத க�ணியமான எ�த ஒ� ேஜா�யாவ� யாைரயாவ� ேநர�யாக

சா�ச�ய� ைவ�� ந�க��த ���மா? (அ��� உலக�� ந�க��த� தா� ப�க�ற� எ�ற ேபாத��� அ�

ஒ� (Extreame side stage) வ�ளி�� ந�ைல (அ�த வ�த� வ�ல��கைள வ��� வ��ேவா�.)

இ�த ஒ� இய�ைக ஒ��கவ�ய� ந��ப�த� காரணமாகேவ இ�வைர மனித �ல�த��

ப�யானவ�க� எ�தைன எ�தைன ேப�? ஒ� கன� எ�ணி� பா��க�. அ�த ெமௗன அலற�க���

இ�ைறய ந�ன அற�வ�ய�� மரப�� ேசாதைன �ைறக� ஓரளவ��காவ� ஒ� வ��ைவ

தரவ��ைலயா? ந�ன அற�வ�ய�� மரப� (DNA Test) ேசாதைன�ைறக��� �� இ�� எ�த ஒ�

ஆேணா ெப�ேணா உ�ைம�� �ற�பாக இ�த� �ழ�ைத எ�க� இ�வ���� தா� ப�ற�த�

எ�ேறா, அ�ல� ப�ற�கவ��ைல எ�ேறா (உ�ைம ந�லவர�த��� மாறாக) எ�ப� ெபா� ெசா�� வ�ட

��யாேதா, அ�ப� மனிதனி� (ஆ�, ெப� இ�பாலரி�) க�ெபா��க� ப�ற�ய ேகா�பா�க����

ஐய�பா�க���� ஒ� தீ�ைவ அளி��� வ�தமாக இத�ெகன ஒ� ெபா� வர�ெப�ைலைய,
வைரயைறைய ந�ன அற�வ�ய�� �ைண ெகா�� ஏ� ந��வ ��யா�. (�டா�) எ�பேத எ�

ேக�வ�.

மீ��� அ� ஆ�த�கேளா� ஒ� ஹ��லைர ஒ� கண� ந�ைன��� பா��க�. ல�ச�

கண�கான �த�கைள ெகா�ெறாழி�த ஹ��லரி� ெகா�ரமான ஒ� �க�ைத ம���ப�ரத�ப����

வரலா� ம��ற�ைத உளவ�ய� இ�ளி� ஆ��த�ய� ஏ�? ஹ��லரி� தா��� ஒ� ேவைள அ�ேற

கள�க� �ைட�க இ�த �.எ�.ஏ,. ேசாதைன �ைறக� இ��த���ப�� மனித �ல�, அ���� �த இன�

��ற��� ேவறான ஒ� ஹ��லைர��ட ச�த��த����ேமா எ�னேவா? ெமா�த�த�� யாேரா ஒ� �த�

சீமானி� வ�ச��த��� ஒ��ெமா�தமாக ஒ� இனேம ெபரிய வ�ைலைய� ெகா��க ேநா�த� எ��

ஏ� ெபா�� ெகா�ள��டா�?

“மர� அைமத�ைய வ���ப�னா�� கா�� ��மா வ�டாதா�.” சீன� பழெமாழி. அ�ேபால

க�ெபா��க� ப�ற�ய ச�ேதக� �ய� எ��தா� அவ�(�) உலக�� சாதாரண சராசரி�

ப�ரைஜயாக���, அ�ல� சாதைன மனிதனாக���, எவைர�� வ��� ைவ�பத��ைல, �ராண இத�காச

கால�களி����, இ�ைறய டயானா, க�ளி�ட� கால� வைர, இத� ��ெச�ைலைய, �வ�கைள�

பா��க�ேறா�. நா�, ெமாழி, இன, மத எ�ைலகைள� தா�� வரலா� ���க, ஏ� வரலா�ைறேய

வழிநட�த�� ெச��� வ�ய காரணியாக��ட இ��� வ�வைத, வ�த���பைத க��டாக�

பா��க�ேறா�. உண�க�ேறா�. ச�ல� ப�யாக�� ெச�க�ேறா�. பல� ெவ�மேன ேவ��ைக ம��ேம

பா��க�ேறா�.

“உ�ைம ஒ� தீவ��த�, அத� அ�க�� ெச�ல அ�ச� அைத� கட�� வ��க�ேறா�” எ�ற

கேதய�� வா��ைதக��� ஒ� ந��பண� ெகா���வ��க�ேறா�. உண��ச���� ��த����
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இைடேயயான பரிணாம� ப�தய�த��, ேபாரா�ட�த�� மனித �ல� இ�� தா� ச�����த தன�

ெசா�த க��� வைல�ப��ன�களி���ேத ெவளி வர� ெதரியாத ஒ� ச�ல�த�யா� �����

ெகா������ ந�ைல.

வ��ைண, ம�ைண அள�க ��க�ற வ��ஞானதா�, இ�த வ�ல�க�� �ைத ப�வ� இ�தைன

ேகா� ஆ��க��� ��ப�ட�, இ�த �மிய�� வய� இ�தைன ேகா� ஆ��க�, ஏ� ப�ரப�ச�

ேதா�ற� �ற��ேத (A Brief history of time - From Big Bang to Black hole) என ஏேதேதா க��ப���க

��க�ற வ��ஞான�தா� இத�� ம��� ஏ� ஒ� தீ�� காண ��யாம� ேபான�? இயலாைமயா?
வ���பமி�ைமயா? இர��� க�ைடயா�. பய�, அ�ச� எ�� தா� ��ேவ�. ஆரா��ச�

மன�பா�ைம��� தா�மீக ர ீத�ய�லான அற உண����� இைடேயயான கைடச� (ெபா�)
வர�ெப�ைலைய, வ�ளி�ைப ந��ணய��க ��யாததா� தா� எ�ேப�. ஆரா��ச� ெவற����,
மன�பா�ைம��� ஒ� எ�ைலேய க�ைடயாதா? எ�ற ச�க�த�� சா�ைடய���, க�டன�

�ர�க��� உ�ளாக ேநரி�ேம” எ�ற பய� எ��ததா� எ�ேப�.

என� Proposal உலெக��� உ�ள (Not only Hindu Religion) மத�க�, நட�� ச�க அைம��

இவ�ைற, இவ�ற�� அ�த�வார�ைதேய ச�ேதக���� வ�தமாக (ச�ேதக��தா� எ�ன? எத���தா�

எ�ன? இர��� ஒ�� தாேன எ�க�றீ�களா?) உ�ளதா�, எ�ேனா� ேச��� த�க� ந��வன��

பைக ச�பாத��க ேநரி�� எ�ப� �ட த�களி� ம�த����கான காரண�களி� ஒ�றாக இ��க

���. ஆக உ�ைமைய அற�ய வ����� �ய�ச� எ�பேத இ�த உலக�� ஒ� ��த� ப�ரகடன� ேபால�

தா� எனி�, அைத ேம�ெகா�வத�� எ�ன தவ�? ேகவல� ஒ� எய�� க��மிைய� �ட �ற�கணி�க

இயலாத மனித �ல� தன� ெசா�த சக பயணிகளி� ச�லைர எ�ப� �ற�கணி�க இய��?

பலவா�க�� பல�ன�க�மான பல தனி மனித�க� ேச��த� தா� ஒ� ச�க�. ச�க�க�

பல உ�ளட�க�ய� தா� இ��லக�. தனி மனித�க� பலரா� உ�வா�க�ப�� இேத உலக� அேத அ�த

தனி மனிதனி� மீ�, அத��� எளியவ�களி� மீ� ெச���� தா�க� தா� எ�வள� வ�ைமயான�?
வ�ய� எளிய��க�ைடேயயான ேபாரா�ட�த�� யா� வ�யவ�? யா� எளியவ�? யா� பா�ைவயாள�?,
யா� ப�ேக�பாள�?, யா� ந�வ�?! எ�பைதெய�லா� கால� தா� ��� ெச�ய இய��.

என�� இத�� எ�த வ�த ெபா���� (ப�களி���) இ�ைல எ�ெற�லா� யா�� அ�வள�

�லபமாக ஒ��க� ந��� வ��த� இயலா�. யாேரா ஒ� தனி மனிதனி� ப�ர�ச�ைன எ�ேறா, அ�ல�

ஒ�� ெமா�த மனித �ல�� ேச��� பத�� அளி�க� கடைம�ப�ட ஒ� வ�ஷய�த���, ேக�வ���, நா�

ஒ�வ� ம��� எ�ப� தனி�� பத�� ெசா�ல ���� எ�ேறா ஒ��க� வ��த� இயலா�. அ�ப�

ஒ��க�வ��� �ய�ச� எ�ப� “எைத� தவ���க வ����க�ேறாேமா அத� வாய�ேலேய அக�ப���

ெகா�வைத� ேபால� தா� இ��க ����. மரண� ேபா�� உ�ைம இ�ேவ”

13. வார மல�-அ�ராத ரமனனி� “அ��ட� அ�தர�கம”; 
மீதான வ�ம�சன� (ப�க�-22 13.08.2001 ேதத�ய��ட 
வாரமல��கான வ�ம�சன�) 

மணமாக� 18 ஆ��க���� ப��ன� (இர�� ெப� �ழ�ைதக� ெப�றப��) வ��

ஒ� ெப�ணி� க�த� மாத� கண�க�� இைடெவளி என�க�த�த�� �ற��ப�ட�ப����பத����ேத

அ�மாத�� அவ�ைத எ�வள� த�மச�கட�த��� இடமான� எ�பைத வ�ள�க� ேதைவய��ைல. இைத

ஒ� 
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தனி�ப�ட ெப�ணி�. அ�த� ெப�ணி� கணவ� ச�ப�த�ப�ட ப�ர�ச�ைனயாக ம���

பாவ��காம� “ஒ� பாைன ேசா���� ஓரரிச� பத�” எ�பா�கேள அ� ேபால ஒ� ச�கவ�ய�

ப�ர�சைனயாக பாவ��ேபா�.

“communication media’s எ�லா� வணிக ேநா�க�த��காக� க�பைனயாகேவ

இ�ேபாெத�லா�, இ�ப�ெய�லா� �சாம� ம�ச� ப�த�ரி�ைககைள மி��� வ�த�த�� (ேபச�) எ�த�

ெவளிய�ட� ெச�� வ��டா�க�: இத�� ஒ� அளேவ இ�லாம� ேபா�வ��ட�.” என இ�ப� ஒ�

வாத�ைத� �ட இைத எத���பவ�க� �� ைவ�கலா�, ஆனா� அத�காக இவ�ற�� உ�ைமேய

இ�ைல எ�� ���க��வ�டலாமா? அத��� �ற��பாக, பாத��க��ட ெப�ணி� க�த�த���

பத�லளி��� வ�தமாக, அத�� எ��ப�ப�� உ�ள ந�யாயமான காரண�கைள எ��தாள�

அ.ரா.ர.அலச���ள ேபாத���, அவரா�� சரியானெதா� தீ�ைவ �� ைவ�க இயலாைம ெதரிக�ற�. 

“என�� அ��தா� ேவ���, உற� ேவ�டா�” எ�ற வரிக� க�த�த�� ச�க, நாகரீக�ைத
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சைப� க�ணிய�ைத� கா��க��றனேவ அ�ற�, உ�ைமய�� க�தசார� ெதரிவ���� ெச�த�

அ�வ�ல, க�த� அ�ப�டமான அத���த�ைய, த���த�ய��ைமைய, ஏமா�ற�ைத� �ற��க��ற�.

நம� நா���, ெப��பா�� த��மண� எ�ப� ெப�ேறா�களா� நட�த� ைவ�க�ப��

நாகீரிகமான வ�யாபார�களாக� வ��ட ந�ைலய�� இைத� தவ�ர அ��ற� ேவ� எ�ன எத��பா��க

����? ெசௗக�ய� த��மண�க� அைன����� �ரிேயய��***** ப��வ�� ெசா�க�

ெபா��தமானைவ தா�. “இல�கண�த�� இர�� எத��மைறக� ஒ� உட�பா��� ெபா�� ஆவ�

ேபா�, த��மண ஒ��க�களி� இர�� வ�ப�சார�க� ஒ� ந�ெனற�யாக ஆக��றன.

ெப�ணிட� மா�ப��ைளேயா, மா�ப��ைளய�ட� ெப�ேணா த�ன�தனியாக ேபசேவ

அ�மத��க�படாத ��ந�ைலய��, அ�ப�ேய ேபச அ�மத��க�ப�டா��, ேபச அவகாசமளி�க�ப�ட

அ�த 5 ந�மிட 10 ந�மிட அவகாச�த�� ஒ� ெப�ேணா ஆேணா எ�ன ேபச�, பர�பர� ஒ�வைரெயா�வ�

�ரி�� ெகா�� வ�ட ����. அ��� இ�த� �ற��ப��ட (ஆக�� 13, 2000 வாரமல�) இதழி�

�ற��ப����ள� ேபா�ற ச��க�க� �ற��� எ�லாம (ச�க� �ற��ப���) ச�க க�ணிய� ெகடாம�

எ�த ஒ� ஆேணா ெப�ேணா �ற��பாக க�ணியமான எ�த ஒ� ெப�ணாவ�, ைதரியமாக

த�ைன� ெப� பா��கவ�� மா�ப��ைளய�ட� எ��த எ��ப�� �த� �த�ேலேய ஏேதா Run Rate
Score ேக�ப� ேபால சராசரியாக ஒ� (நாைள��) வார�த��� அ�ல� மாத�த��� எ�தைன �ைற

உ�களா� உற� ெகா�ள ����? என� ேக�� வ�ட ���மா?! எ�ன?! அ�ல� மா�ப��ைள ��டா�

தா� எ�க� ைபய� Run Rate. Score average/month/weak/day இ�வள� என இத�ெக�லா�

வ�தரைணயான ஒ� எ�ணி�ைக, அள� �ைறைய, உ�த� ெகா��க ���மா?!

இ�ைறய ேபா�� உலக�� ெபா�ளாதார ச��க�களா� எ�தைகய மேனா உைள�ச�கைள

ஆ�லக� ச�த��க ேநரி�க�ற� எ�பைத ெவளி உலக� ெதரியா இ�ல�தரச�க� உண�வா�களா?!
ெபா�ளாதார� காரண�களா�, த��மண� ச�ைதைய அ�க� ெதாட�க�ய ஒ� கா�கற�யா�

எத��ேநா��� 30 வய� கட�த �த��க�னிக� �ட ஒ� வ�த�த��, ஒ� வ�ஷய�த��,
ஆ�க��ேக�ரி�தான ஆ�க��ேக ஏ�பட���யதான ஒ�வ�த� ப�ர�சைனய����� எளித��

த�ப���� ெகா�ள ���� எ�ேற எ�ண� ேதா��க�ற�. ஆனா� ஆ�களி� ந�ைல.....?! (இய�ைக

மிக� சரியாகேவ ெசய�ப�க�ற� எ�பத�� இ�ேவ சரியான எ����கா��, ெப��ரிைம

ேப�பவ�க� ச�� இைத� கவனி�பா�களா?!

�டகமான ��ைகெயத��?! ���ப� ச�க உற�களி� மீ� ெச��த�ப�� ெபா�ளாதார�

காரண�க� தவ����, அத�� ெவளிய������, ெபா�ளாதார�த�� ��ெச�ைல�� அ�பா�

இ���� ச�ல அ��த�க� ஆ� ெப� இ�பால���� இய�ைகயா� ஏ�ப��த�ப�வ���.

(இய�ைக�� இத�� ஆ�, ெப� எ�ற பாரப�சேம இ�ைல. அ� ந�ல அழகான ேதா�ற�, ந�ற�,
உட�வா�, அதாவ� �ற அழக�� வ�வைம�� etc இ� எ�ேலா���� சமமான அளவ�� க�ைட�காைம.

So, ெபா�ளாதார� காரணமாக ம��ேம (ஏ�ைமய�� காரணமாக ம��ேம) இவ� ச�ைதய��

வ�ைலேபாகாம� உ�ளா� எ�� வ�ைலேபாகாத எ�த ஒ� 30 வய� �த��க�னிையேயா,
�த��க�ணைணேயா �ற��ப��� வ�ட ��யா�. வ�ரி��� �ற�னா�, (�த�� இ�� ெப�க�

வ�ஷய�த��� வ�ேவா�) ஏ�கனேவ ெப�ேறாரி� ெபா�ளாதார இயலாைமய�� காரணமா� ஒ�

�ற��, ம��ற� இய�ைகய�ேலேய ந�ல உட�க��, ந�ற�, ேதா�ற� க��டாைம, எ�ற ந�ைலய�னா��,
இ�ன�� த��மண� ச�ைதய�� வ�ைல ேபாகாததா�, இவ� வழிவ�டாததா� இவ��� ப����ள ம�ற

சேகாதர சேகாதரிக���� (ஒ�ேவைள அவ�க��� ெபா�ளாதார� தவ���த இய�ைகய��,
ேம��ற�ய ம�ற அைன��� ெகாைடக�� க���ய���த ேபாத���, அத� காரணமாகேவ

அவ�க���� வர�க� வ�� ேமாத� ெதாட�க�வ��டன எ�ற ந�ைலய��) இவ��� ம��� த��மண�

தைடப�க�ற�. த�ளி� ேபாக�ற� எ�� ப�ச�த��, (���ப�த�� அ�த ��த ெப� (சேகாதரிய��)
மணிய�� மன உைள�ச�க� எ�வள� ஆழ�� அ��த�� ெகா������? இதனாேலேய த��மண

ஆைசேய ெவ���� ேபா�� ெப�க� நா��� எ�தைன எ�தைன ேப�?!

ஒ� காலக�ட�த��� ேம�, “தா� ப�ற�த ������, ���ப�த���ள ம�ற சேகாதர,
சேகாதரிக���� எ�வள� ெபரிய பார�, �ைம, தைட�க� எ�ற வ�ர�த� ந�ைலய��,” அவ�களி� �ைம

தீ��தா� ேபா��, ஏேதா ஒ� ஆ���- எ�ப�ேயா ஒ�வ��� அவ� ெசா�ைலேயா, ெசா�ைதேயா,
வா�பேனா, வேயாத�கேனா, அழகேனா, ��ப�ேயா, ெமா��ேயா, �டேமா, 2-� தாரேமா, 3-� தாரேமா

எ�ப�ேயா, எ�ேகா வா��ைக�ப�டா� ேபா��, தன� வ���� ெவ���க��� இ�� இனி இடமி�ைல;
ேத�� �த�த�ர�த��� வா��ேப இ�ைல,” எ�� ந�ைலய��, ஒ� வ�த ஊன�ப�ட மனந�ைலய�� தா�,
���ப� ச�க ந��ப�த�களா� தா� த��மண�த��ேக இைச� த�க�றா� எ�� �ட� �றலா�.

ஊன� ெவளி�ேதா�ற�த�� ம��ம�ல ெவளி�ெதரியா இ�த மேனா ஊன��டேனேய �ட

இனி அவ� த� வா�ைவ� ெதாட��� நக��த�� ெகா�ள ����, கணவ� எ�பவ� உற��கைழ���

ேபா� (இ� உலக���ள அைன��� ெப�க���ேம �ட ேச���� ெபா����) ெவ�மேன த� உட�

ஒ��ைழ�ைப ம��� ெகா��பவளா� இ��தா� �ட� ேபா�� கணவ��கான பா�ற��

ேதைவைய� ���த� ெச�தவளாக� வ��வா�. அைத அவ� மன� வ���ப� மல��ச��ட� ெச�தாளா
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அ�ல� மர���ேபான மர�க�ைடயாக ந�ைறேவ�ற�னாளா எ�பத�ல, ேக�வ� ஏேதா ஒ� வைக�

கடைம���ப�டவளா� ந�ைறேவ�ற�வ�ட ���� ���கமாக� ெசா�னா�, ெப�ணி� மேனா ஊன�

ஆணி� தா�ப�ய வா��ைக�� அதாவ�, பா�ற�� ேதைவ�� (ஒ� �ைற�தப�ச வ�கா��காவ�

எ�ற அ��த�த��) ஒ� தைடயாகேவ இ��க ��யா�. 

ஆனா� ஆணி� ந�ைல.......?!

தன��� ச�ேதாஷமி�லாவ��டா�� பராவாய��ைல. தன� �ைணவ��கான �ைற�த ப�ச�

கடைமயாகவாவ� ஆ�றேவ��ேம?! அ�த� கடைம தவற�ய ��ற�த��காளாக�வ�ட� �டாேத என

�ய�றா��...... ஆணா�, இ� வ�ஷய�த�� ெப�ைண ேபால நட�� ெகா�ள இயலா� எ�ேற

ேதா��க�ற�. இ�ைல இய�ெம�க�றவ� உ�டா?! 

��ட� ஏ�ப�டா� ஒழிய மன� மல��� ஈ�ப�டாெலாழிய, அவனா� தனி�� த�

�ைறபா�ைட மேனா ஊன�ைத (மேனா ஊன� காரணமாக ெவளி�ப�� உட�ய� �ைறபா�ைட) ��ற

���க மைற�� ஒளி��� ெகா�� ெப�ைண �ரண ச�ேதாஷ�ப��த� வ�ட ��யா� எ�ேற

ேதா��க�ற�. ���கமாக இ�ப� �றலா�?! ஆணி� மேனா ஊன� ெப�ணி� பா�ற�� ேதைவ��

(ஒ� �ைற�த ப�ச வ�கா���� �ட) ஒ� ெப�� தைட�க�ேல!

அவன� மன ஊன�, மன அ��த� எ�த�ைமய� எ�ப� உட�ய�, உட�ெசய�� ரீத�ய��

ெவளி�கா��� ெகா��க�ப��வ���. மைனவ� ெகா�ச� ��த�சா��தனமான, ��சமமான, அட�கா

ேவ�ைக�ைடய ெப�ணாக இ���� ப�ச�த�� இைதேய ேம�� அவன� மாெப�� பல�னமாக

மா�ற�� (ப�ளா�ெமய�� ெச�ய��) காரண� ெபா�ளாக�வ���. ஒ� ெப� ந�ைன�தா� வர�ப��லா�

(ஒ� வாத�த��� உதாரண�த��� வர�ப��லா� என��ற��ப��க��ேறன. இத�காக வ�தரைண ெக�ட,
ஒ� அள� �ைற இ�லாத எ�ணி�ைகைய மனத�� ெகா�ள� ேதைவய��ைல) எ�தைன ஆ�கைள

ேவ��மானா�� ெதாட��ச�யாக இ� வ�ஷய�த�� (அதாவ�, அ�ேபாைத�� ஓரள��காவ� எ�ற

அ��த�த��) த���த� ெச��வ�ட ����.

இைத� தா� உைழ�க ேநா�� ெதாழி� �ைற வ�ப�சாரிக� ெச�க��றன�. மான

அவமான�த��� அ�சாத, உைழ���க��� ஆ� வ��க�த�ன� ச�ல�� (அ�ல� ப�ைழ����ேவ�

வழிேயய��லாத பார�பரிய �ல�ெதாழிலாக இைதேய ெகா�ட வ�ப�சார� தரக�க��) ெதாழிலாகேவ

வள��க��றன�. வள��க� �ைணேபாக��றன�. ெதாழி� �ைற வ�ப�சாரிக� தா� எ�ற��ைல,
“க�ணியமான ���ப� தைலவ� என�ப�பவ�களி� ச�ல�� ப�த�யள� இைதேய ஆ�தமாக (ஆணி�

இ�த பல�ன�ைதேய) ேம�ெகா�க��றன�. ஆனா� ஆணி� ந�ைல........?! உலக�� �லதனமி�லா

இ�த �த�ைம ஆத�� ெதாழிைல (வ�ப�சார�ைத) ம��� ஏ� ஆ�லக� ைக�ப�ற இயலவ��ைல?.
ைக�ப�ற� பக�ர�கமான, ப�டவ��தனமான, ெவ�ற�கரமான, இலாபகரமான அ�கீகரி�க�ப�ட

ெதாழிலா� ெதாழி��ைற அ��பைடய�� ஏ� நட�த இய�வத��ைல. ஒ� ெதாழி� �ைற ேபா��ைய

ஆ�லக�தா� இ� வ�ஷய�த�� (வ�ப�சார�த��.) ம��� ஏ� ஏ�ப��த ��யாம� ேபான�? ஏ� அ�

ெப�களி� ஏகேபாகமான�?

இ��� ெவ�ற�கரமாக நைட�ைறய�� ச�ல ஆ�களா� நட�த�பட�தா�ப�க�ற� எ�ற

ேபாத���, அைவெய�லா� இைலமைற காயான, வ�த�வ�ல��� ச�பவ�களாக�தா� நைடெப�க�ற�.

எ�த வ�த���� ஒ� வ�ல�� இ��க�தா� ெச���. வ�த�வ�ல��க� உதாரண�க� ஆகா, ஆக

ெபா�ளாதார� ���க ���க ஆ�லக�த�� க���பா��� இ��தத�னா� தா� எ�� ம��ேம

�ற�வ�ட��யா�. (ஒ� ேவைள வ��கால�த�� ப��ெனா� நா� ப��ெனா� சகா�த�த��

ெபா�ளாதார� ���க, ���க இ�ைலெய�றா�� ஆ���� சரிந�கராக ெப��லக��

க���பா������� வ�தா�� வ��; அ�ேபா� பா���� ெகா�ேவா� என தீ��கதரிசன��ட�

வ��� ைவ�தனேரா எ�னேவா?!)

ெபா�ளாதார� தவ���த, இய�ைகய�� ந��ப�த���� ஆ�ப�ட உட�ய� காரண�க�� ஒ�

காரணி எ�பைத, எவேர�� ம��க ���மா?! இய�ைகய�� பாரப�சமி�ைமைய கன� ெபா��த�ய

ேம�ைம தா�க�ய ெப�ணியவாத�க� ந�� க�வ�ழி��� பா��க ேவ���.

இ�� வ�த� த�ைரபட�த�� ந�ைக �ஜாதா டயலா� மாத�ரிெய�லா� ெப�க� வழ��

ம�ற�த�� அவமான�பட� ேதைவய��ைல ஆ���� தா� அ�தைகய ஒ� ந�ைல. க�ளி�ட� ந�ல

உதாரண� ெப���� ச�டரீத�ய���, ச�தாய ரீத�ய���, ெகா�ய வ�ைள�கைள உ�டா�க� த�க

அேத ��ற� (வ�ப�சார� எ�� �ற ��யாவ��டா��, ஒ� வைகய�� க�� ெநற� தவ�� ேசாரநாயக(க�)
�ைற) ஆ�க� வ�ஷய�த�� மரியாைத��ரியதாகாெவ�லா� இனிேம�� க�த�படேபாவத��ைல,
அவன� ஒ��க���� அ� ஒ� ச�ற�ய கைற எ�ெற�லா� ஒ��க�வ�ட��யா�, அைத அவ�

மக���ச�ேயா� ஏ��� ெகா�க�றா� எ��� ���ேபா� �ற�வ�ட��யா� மிக� சமீப உதாரண�

இ�ேபாச��......   பா��க இ�த�யா �ேட...........

ந�ன தடய அற�வ�ய� பரிேசாதைன �ைறகளி� மரப�� ேசாதைன �ைறகளி� காரணமாக,
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உலக�� �த�ைம� ��மகனா�, ஏகாத�ப�த�ய�த�� ஏக� ச�கரவ��த� என� க�த�ப�� அெமரி�க

��னா� ஜனாத�பத� க�ளி�டேன வழ�� ம�ற�த�� ��றவாளி� ���� �னி� ��க� ந��க

ேவ�� வ��வ��ட�. ஒ� வ�னா�யாவ�. ஒ� �ளியாவ� க�க� கல�க� அ�மா� எ�ேபா��

ந��ப�த��க�ப�டாேரா அ�த� கண�த�ேலேய உலகளவ�� ெப� மீ��� த� ஆ�ச� ��த�ர�ைத ����

ம��ம�ல நா����, (நா���� �ட ஏேதா ஒ� நா��ல�ல ஏகாப�த�ய�த��, தனி� ெசா��ைடைமய��

தைலைம� ெசயலக�த���ேளேய, அத� உ�க�� ெச�����ேளேய நட�த�ய தா��த� �ல�)
ைக�ப�ற� வ��டா�, வ�ைரவ�� உலகளவ��� �ட ெவ�ெற��க�தா� ேபாக�றா� எ�பத�� க��ய�

�ற�யதா� அைம��வ��ட� எ�ேற �றலா�.

க��ப�ணி�� ஆ�க�வ��� இ�� ைகவ���வ��டா� என அ�� �ல�ப�, ஆ��பா�ட� ெச�ய,
தடயமா� ைகவச� ஒ� க�ைவேயா அ�ல� �ைற�தப�ச� ேமானிகா (க�ளி�ட�) ேபால உய�ர�

கைறப��த ஒ� உ�ளாைடையேயா ப�த�ர�ப��த� ைவ�த���தா� �ட� ேபா��. ேவ�

வா��ைதகளி� �ற�னா�, ஆ� எ�பவைன தடய�ைத வ���� ெச�பவனா��,
ெவளி�ப���பவனாக��, ெப� எ�பவைள தடய�ைத� ெப�பவளாக��, அ�ல� ப����

ைவ�த���பவளாக�� ம��ம�ல ேதைவேய�ப�டா�, ப���க� ைவ���ெகா�ள ஏ�வாக��

இய�ைகய�� த��ட அைம�ப�ேலேய (ச�����க�ப���ள�) ந��ணய��க�ப���ள�. ஏ�?! 

ஆ� எ�பவ� இய�ைகயாகேவ ெப�ைண�கா����, உட��� ரீத�யாக

வ�ைம��ளவனாய���பதா� அத�காரணமாகேவ ஒ� (வ��ண��ச�ைய) மி�க ஆ�ைமைய

ப�ரேயாக� ெச�தா�� ெச�வா� எ�பதனாேலேய (இய�ைகய�� பாரப�சமி�ைமைய

ெப��ரிைமவாத�க� ச�� மீ��� ஒ� �ைற உ��� கவனி�பா�க� எ�� ந��க�ேற�) ஆனா�

ஆ���?! “இ�த� ெப� எ�ைன� காத���� க�மண�� ெச�� வ���� ப�� பா��க�! இ�ேபா�

அ�ேபா என ைகவ���வ��டா�” எ�� அ�� �ல�ப�, கழிவ�ர�க� ேத� எைத� தடயமா� கா��வா�?
பா�ய� ேமாச�, (பலா�கார�) �ர�ட� எ�ப� எ�லா� ஏேதா ஆ�க��ேக �ரி�தான ஏகேபாகமா

எ�ன?! (இேதா உதாரண� - பா��க (த�ன�த�த�- 22.06.2003 - ப�க� IV ெடமி�� (ப�ரபல ஹா���

ந�ைக உதாரண�)

ெப����� ைகெகா��க இ�� (இ�ெற�றா� 19......�ேலேய) தடய அற�வ�ய��

மரப�� ேசாதைன �ைறக� வ��வ��டன. ஆனா� ஆ���?

அ.ரா.ர �ற��ப����ள �ற��ப��ட ஆக�� 13, 2000 வாரமல� ப�ர�ைனக���ெக�லா� எ�த

அ��பைடய�� எ�ன வ�தமான அள�ேகா�கைள� ெகா�� தீ��� வழ�க?! இ�ேபா�ற ��

உதாரண�க� காரணமாகேவ த��மண� க��, ப�� வா���, அ��� ந�ைல ஆ�க���

ஏ�ப�மானா�.......(ஏ�ப�மானா� எ�ன?! இ�ெபா�ேத ஏ�ப��வ��ட� எ�� தா� ெசா�ல

ேவ���) அ��ற� அவனி� கத�தா�, ந�ைலதா� எ�ன?!

ெப���காவ� (ெபய��� ஒ� த��மண� �ட ேவ�டா�) எ�ேகா, யா��ேகா ஒ�

�ழ�ைதைய ரகச�யமாகேவ�� ெப��� ெகா�ள வழி வைக��ள�. தன�கான (இர�த உற�

அ��பைடயல�த) ஒ� �ழ�ைதைய �ைணைய அ�ல� ஒ���� ேம�ப�ட �ழ�ைதகைள) தன�

ப��கால ��ைம� பா�கா�ப����, தன� ெசா��க��� வாரிசாக��, ச�தத� உ�ப�த� எ�ற ரீத�ய��

ெப��� ெகா�ள எ�பத�ெக�லா� ��� ���க கணவ� எ�பவைனேய சா��தவளா� இ��க

ேவ��� எ�ெற�லா� அவச�யமி�ைல. ச�ட���� உ�ப�ேடா, உ�படாமேலா, ச�ட�����

�ற�பாகேவ �ட த��மண உற��� ெவளிய�ேலேய �ட� ெப��� ெகா�ளலா�. ஆனா� ஆணி�

ந�ைல........?!

ஆ�த�ேர�யாவ�� (பா��க ெப�� ெச�த�......... த�னமல� ப� 4, 31.07.2000) அரசா�கேம

�ழ�ைத ேவ��ெம�� ந�ஜ ஆைச��ள ஆனா� த��மண� ேவ�டாத ெப�க�� பய�ப��த��

ெகா�ள� த�க வைகய�� ஒ� வ��த� வ�க�ைய நட�த� வ�க�றதா�. �ழ�ைத� ேப����

வழிய��லாத கணவ�மா�கைள� ெகா�ட ெப�க� பய�ப��த�� ெகா�ள� த�க வைகய�� அ�த

வ��த� வ�க�ைய நட�த� வ�தா��, த��மண� ேவ�டாத ெப�க�� அைத� பய�ப��த��

ெகா�ள அ�மத����ள�. ஜ�பா� அர� த� நா�� �வ, �வத�கைள� பா���, த��மண� ெச��

ெகா�ளா� ேபானா�� பரவாய��ைல. �ழ�ைதயாவ� ெப��� ெகா���கேள� என� ெக���

ந�ைலய��தா� உ�ளதா� (பா��க--ப� ைவர��� பயண�க��ைர) 

சீன உதாரண� இ��� ெகா�ச� ��க� அள��� மி�ச� ���ப�க��பா� �ைறைய

வ����த�ேபாக ���ப உற�க� சீ��ைல�� ேபாக� ெதாட�க���ள ந�ைல அ�ண� த�ைக,
அ�கா�, த�ப� ேபா�ற சேகாதர��வ உற� �ைறகளி� ஒ� ெப�� நச�� ஏ�ப���ளதா�, ெப�க�

வ�� ைந�க�ள��கைள� க�� ெகா�ள ேவ�டா� என வா�ெமாழி உ�தரேவ இடேவ��ய ந�ைல.

ேம�க�த�ய நா�களிேலா ஒ� எ�ைலையேய கட�� வ���. ஓரின� ேச��ைக��, ஓரின�

ேச��ைகயாள�க� த�பத� ேபா� வா�வத�� ச�டரீத�யான அ�கீகார� ெப�வ� வைர என ெச��

வ��ட�.**** நாேமா இ�ன�� இ�த�யாவ�� இ�ப�ற� வா� த�ற�கேவ அ��க�ேறா�. ெமௗன�
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சாத��பத� �லேம ப�ர�சைனைய� ெகா��வ�டலா� என உ�ேளா�. ந� ச�தத�கைள அவ�க��கான

வா��ைக� �ைணைய� ேத��ெத��பத�� அ��பைடயான க���� பரிமாற� �த�த�ர�த��ேக ஆ�,
ெப� ந���ேக வழிவ�டா�. �ட�க� ��சட�க� ைவ�க� (ப�ராயைச�ப�க�ேறா�) பா��க�ேறா� (ஏேதா

இ�ேபா� ச�ற�� ந�லைம அ�வள� ேமாசமி�ைல எ�ற ேபாத���) க��, க�� என� ெப�ைண�

ெபா�த�� ெபா�த� ஒ� அள��� ேம� அட�க�யத� வ�ைள� இ�� ேவ� வ�வ�� 18 வ�ட�க���

ப�ற�� ��ைதய தைல�ைற ச�க அட���ைறய�� வ�வ� இ�த� தைல �ைறய�� அ��ட�

அ�தர�க� என ெவ��க�ற�.

உ�ைமய�� இ� 18 ஆ�� ��ற� அ�ல ஆய�ராமாய�ர ஆ��� காலமாக அட�க�

ைவ�க�ப�ட அட���ைற ��ற� எ�ேற ��ேவ�. இைவயைன�த���� �ல அ�சாணி

ெபா�ளாதார�ைத� ப��� ேகாடாக� ெகா�� அைம�க�ப�ட ஆணாத��க� ச�க�த�� ஒ�

தைல�ப�சமான (ேபா�) க��, கலா�சார� ேகா�பா�.

த�ேபா� ந�ன மரப�� ேசாதைன �ைறக�� கா�பா�ற ��யாத ஒ� ���� ச�த�� மனித

�ல� (�ைற�தப�ச� ெசா��ைடைம வ��க�க�) ந��க ேவ��ய அவல� எ����ளேத?!
 
ெபா��ைடைம த��வ�த�� ப�தாமக�களி� ஒ�வரான எ�ெக��தா� இ�ப��

�ற��ப��வா�. தன�, “���ப�, தனி�ெசா��, அர� இவ�ற�� ேதா�ற�” ��� (ப� 176) “�ண��ச�

ச�ட���வமானதா இ�ைலயா எ�ப� ம��ம�ல ேக�வ�, பர�பர� காத�ேல வ�ைள�ததா அ�லவா

எ��� ேக�க�ப�க�ற�.” கைடச�யாக, �ண��ச�ைய மத��ப��வத�� ஒ� �த�ய தா�மீக அள�ேகா�

க�ைட�க�ற�.

இ�� அவ� இ��த���தா� ��தலாக, “க��தரி�� (ந�க���ைற -(Mode) ச�ட�

��வமானதா இ�ைலயா எ�ப� ம��ம�ல ேக�வ�, பர�பர� ச�மத��ட�, காத�ட� ந�க��ததா

இ�ைலயா எ��� ேச��த���பா�

1. ந�றாக கவனி�க ேவ��� “க�கைல�ப�ல”! க��தரி�ேப ச�ட���வமானதா

இ�ைலயா எ�� ேச��த���பா� என� தா� �ற வ�க�ேற�. ேமைல நா�களி�, இ�வைர

க��கைல�� உரிைமைய ச�ட���வமா�� எ�� ேகாரி தா� இ�வைர ெகா� ப���� ேகாஷ�

ேபா�டைத� பா��த���க�ேறா�. �டேவ இனி, �த� �தலாக க��தரி�� (ந�க�� �ைற) ப�ற���

வ�ைரவ�� ெப�� ச��ைசைய எத��பா��கலா� எ��� ேதா��க�ற�. ஆ� ந�ைலைமக� அ�ப�தா�

கா��க��றன.

2. “இ��க��ற உற�க� ஒ� ந�க�ைவ அவச�ய�ப���க��றன எ�பைத ந��ப��� வ��டா�,
எ�தைகய ெவளி��ற� ச�த��ப�க� அைத ெம�யாகேவ தயாரி�க��றன எ�பைத��, ஏ�கனேவ அ�

ேதைவயானதாக இ��தா��, அைத� தயாரி�க ��யாத���க��ற ச�த��ப�கைள�� க�டற�வ�

இனி�� க�னமான காரிய� அ�ல “எ�ற மா���� �க�ெப�ற வா�க�ய�ைத ெபா�ெமாழிைய

ச�கவ�ய� ��த�ர�ைத தா� ந�ைன�ப���க�ற�. ஆனா� எ� எ�ப�ேயா, ஆக எ�ெக�ேஸ �ட

இ�� உய��ட� இ��த���பாேரயானா� அவ�� �ட, இ�� இ�ப� இ�தள��� ந�ைலைம (கலவ�ேய

ந�கழா� க��தரி�� ந�கழ ���� எ�றள���) ஆ�ெம�� ந�ைன��� �ட பா��த���கமா�டா�

எ�ேற ந��க�ேற�.

*******ந�ல ேவைள இ�ேபாதாவ� ெம�ல இ��� அ��மி��மாக இைத� ப�ற�ய ஒ�

வ�வாத� ெதட�க���ள�. ஓரின�ேச��ைகயாள�க���� ச�க� எ�ப� வைர ஒ� மா�ற�

எ�ப���ள�.  

ச�ந�யாச�த�� இ��� ெகா�ேட ச�சார சாகர�த���;

��ைடய����� ேகாழியா ?! ேகாழிய����� ��ைடயா ?! “ெகா� அைச�த�� கா�� வ�ததா

?! கா�� வ�த�� ெகா� அைச�ததா ?! த�ைர இைச�பாட� ேபால கலவ�ய�� அ�ப�த� ச�தத�

உ�ப�த�யா ?” ச�தத� உ�ப�த� நைட ெப�வத�கான அ�ப�தமாக கலவ� இ�ப�ைத இய�ைக

பைட���ளதா ?! இத�காக அ�வா ?! அத�காக இ�வா ?!” எ� எ�ப�ேயா கட�ேளா அ�ல� அ�த

இய�ைகேயா இவ�ைற� (கலவ�ைய�� அத� வ�ைளவான க��தரி�ைப��) ப�ரி�க இயலாத ஈர�

�ல��ைற� ேபால பைட�த���தா�� இ�த�ய�� மனித� அைத� ப�ரி�ேத கா�� வ��டா�. இனி

ேபா� ஒ��க� ேப�� ப��ேபா�� மதவாத�க� “ச�தத� உ�ப�த��காக� தா� த��மண�� அைத�

ெதாட��த கலவ���” எ�ற ப�மா�� வசன�க� எ�லா� வ�ட ��யா�.

ஆ�! 1978-� ேசாதைன� �ழா� �ழ�ைத “�ைற க��ப���க�ப�ட ப�ற�, அத��� �ற��பாக
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1992-� ICSI (Intra cytoplasmic sperm injection �ைற க��ப���க�ப�டத��� ப�ற� இனி ஒ� ஹ���

ச�ந�யாச� த� மன�, வா��, காய�, அதாவ� மனதா��, உடலா��, ெசயலா�� எ�த உய��க����

தீ�� ெச�யாைம ம��மி�ற� ப�ர�மச�ய�ைத மனதளவ��� �ட ேசார� ேபாகா� கைடப����� ஒ�

வைக�ப�ட க�� வ�ரத�, ெநற�தா� ைந���க� ப�ர�ம�சரிய����� ப�க� வராமேலேய �ட

ச�சாரசாகர�த����� இ��கலா�. 
ஒ� ைவதீக ஹ���, ���ப�த�� ஒேர வாரிசாக அவ� இ���� ப�ச�த�� அவ�

�றவற� �ண ��� ெச�தா��, அைத� ெப��பா�� ஹ��� சா�த�ர�க� அ�மத��பத��ைல. எ�த

ஒ� ���� இய�பாகேவ தீ�ைசயளி�க� தய��வா�. “தா� �றவற� ஏ��� ப�ச�த�� த�னா�

தன� ���ப� வ�ச வ���த�ய�� ேபா�வ��� ந�ைல��� த�ள�ப�ேம” என இனி அ�த ைவதீக

ஹ���ேவா, அத�� �ைண பாவ�த��� ஆளாேவாேமா என அ�த ��ேவா பய�பட� ேதைவய��ைல.

அ�த ைந��க� ப�ர�ம�ச�ய�� ெகடாம� ���ப வ�ச வ���த���� ��தக� வ�ைளயா�, எ�ப� ஒ�

வழி க��ப���ப�?! எ�ற (வ�ஷய� ஒ�ேவைள ��ைவ�� ச��யைர�� ெதா�ைடய�� ச��க�ய

க�ேபா�� ந��� ��ைச அைட�க�ற� எ�றா� அ�த) த�மச�கட�த����� அவ�கைள வ��வ��க

இ�� இ�த ந�ன  ICSI �ைற வ��வ��ட�.

இ�த ICSI �ைற �ல� ஒ� மனிதனி� வ��த��கைள ெவளிேய எ��பத�� �க�த

ந�க�� �ட� ேதைவேய இ�ைல ெவ�மேன இர�த� (எ�ப� ச�ல வைக இர�த� பரிேசாதைனக���

எ��க�ப�க�றேதா) அ�ப� �� ஊச� �ல� ேநர�யாக மனிதனி� �ஜி�க����ேத (testis- ���ேத)
எ��க�ப�� வ�ட ����. (பா��க ��ேயா இைண��). -***

-----------------------------------------------------------------------

14) (ஒ� அ��த�த�� இ� �வாமி வ�ேவகான�த� வ���� 
ெச�ற ஒ� பணிய�� ெதாட��ச� ேபால� தா�) உண��ச� 

எ�ப�� ஒ� வைகய�� ஆ�ற� ப�ழ�ேப
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உண��ச� எ�ப��

ஒ�வைகய�� ச�த�ய�� வ�வ�

தாேன?!ஆெமனி� அ��� ஆ�ற�

மாறா�ேகா�பா�� வ�த��� உ�ப�ட�

தாேன?!

பா�ண��ச�யாக

ெவளி�ப��த�ப�� ச�த�

�ைற�ப�� க���ப��த�ப�டா�

அ� ஒஜ� எ�ற ச�த�யாக

மா�க�ற� எ�க�றா� �வாமி

வ�ேவகான�த�. அதாவ� இத��

பா�ண��ச�யாக

ெவளி�ப��த�ப��ச�த� எ�றா�

எ�ன? அ� எ�த வ�தமாகெவ�லா�

எ�ப�ெய�லா�

ெவளி�ப��த�ப�க�ற� எ�பைத�

ப�ற�ய ஒ� வைரயைற, �ரித�

ேவ���. �த�� அ� ஒ�

qualititative character– ஆ- quantitative
character –ஆ- எ�ற

வைரயைறய�ேலேய ச��ைச

ெதாட��க�ற�. ��ேப நா�

மா���த���� எ�த�ய க�த�த��

�ற��ப�����த மாத�ரி அைத

அ�ப�ேய பா��ேபா�.  

ெமா�ைடயாக

பா�ண��ச�யாக ெவளி�ப��தப��

ச�த� எ�� �வாமி வ�ேவகான�த�

எைத� �ற��ப��க�றா�?!
�ற��ப�����க� ���?! சரி,
ஆ�க� வ�ஷய�த�லாவ� �க�த

ந�க�ைவேயா அ�ல� �க�த

ந�க�வ�னா� ெவளி�ப��

வ��த��கைளேயா (Semen -ஐேய�)
�ற��ப��க�றா� ***1 �வாமிஜி என�

ெகா�டா��ட எ�வள� Semen
க���ப��த�ப�டா� அ�ல�

எ�வள� �க�த ந�க��க�

க���ப��த�ப�டா� எ�வள�

ஓஜஸாக மா�க�ற�? சராசரி

மனித�க� (இ�� �த��

ஆ�கைள ம��� எ����

ெகா�ேவா�)ெகா������ ஓஜ�

அள� எ�வள�? சராசரி���

ேம�ப�ட, கீ��ப�டவ�க�

ெகா������ ஓஜ� அள�

எ�வள�?

இ�ப� இைவ ப�ற�ய

வ�ள�க�க� எ��� இ�லாம�

ெமா�ைடயாகஓஜ� எ�றா� எ�ப�

�ரி�� ெகா�வ�? எ�ப� ந�ன அற�வ�யலா� ��த�சா��தன�த�� அள� I.Q. Factor ஆ�

அள�க�ப�க�றேதா (இ�ேபா� இ��� �ட ஐ.��ஃேப�ட� ஒ�ற�னா� ம��ேம அள�க�ப�வத��ைல.

எேமாஸன� ேகாஸ�� என�ப�� ஈ.��ஃேப�டரா�� அள�க�ப�க�ற�.) அ�ப� ஓஜஸூ�� எ��

அதைன அள�க ���� அற�வ�ய� அ��பைடய�� அைம�த) எ�த ஒ� அள��� �ைறைய��

�ற��ப�டாம� ெமா�ைடயாக ஓஜ� எ�றா� எ�ப� �ரி�� ெகா�வ�? 

(�த�� ஒஜ� எ�றா� எ�ன? அத�ைடய ந�ைல �ேட� (state) எ�ன? அதாவ� அ� ஒ�

(�ேவ���ேட��� (Quantitative) ேகர�டரா?) அதாவ� அள� ந�ைலயா? அ�ல� �வா�ேட��
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(qualitative) என�ப�� ப�� ந�ைலயா? என எ�த ஒ� ெதளி�� இ�லாம� ஒஜ� எ�றா� எ�ன

�ரி�� ெகா�ள? இ� �வாமிஜிய�� ��றம�ல. அவ� கால�� இ�த�ய� ச�க�த�� அற�வ�ய� வள��ச�

ம�ட� அ�ப�. ஆனா� இ�ைறய ந�ைல..? இ�ைறய ந�ைல எ�ன? 

அ�ைறய ந�ைலய�ேலேய அைத�� �வாமி வ�ேவகான�தேர ஒ� �ைற இல�டனி�

ஆ�ற�ய ெசா�ெபாழிெவா�ற�� �லமாகேவ “ப��தற��� மத��” எ�ற தைல�ப�� ஆ�ற�ய

ெசா�ெபாழிெவா�ற�� �லேம �சகமாகேவ� �ற��ப���� ெச���ளா�. ஆய�ர�� எ����

ெதா���� ெசா�ச�களி� இல�டனி� �வாமிஜி எைத சைப நாகரிக� காரணமாக ம�கலான

�சகமான வா��ைதகளி�; �ற��ப���� ெச�றாேரா அைத� தா� இ�� இ�� ச��

ப�டவ��தனமாகேவ (ச�� அநாகரிகமாகேவ� ப�டா�� பரவாய��ைல என ஒ� ஆைட அவ����

ேபாலேவ)�� ைவ�� வ��ேட�. ம�றப� என� அ��த�ப��த� சரி

என உ�ைம ஆ�த�க�களா� அ�கீகரி�க�ப��, அ�த அ��த�த��

பா��தா��வாமி வ�ேவகான�த� ஆய�ர�� எ���� ெதா����

ெசா�ச�களி�வ���� ெச�ற ஒ� மக�தான பணிய�� ப��

ெதாட��ச�� ேபால�தா� என� இ� க��ன� �ெரா�ேபாச� பணி��. 

***1 இ�த ஒ���� �ட ஒ� வைகய�� தவேற (பா�ண��

எ�ப� ச�த�ேயா� அற�வ�ய� வா��ைதகளி� �ற�னா� ஆ�ற��

ஒ� வைகேயா� ச�ப�த�ப�ட�. வ��த��கேளா ெபா��

வைக�ப�ட� அதாவ� ��ைதய� �ேவ�ேட��� ((qualitative))
என�ப�� ப�� ந�ைல ப�ற�ய�. ப��ைதயேதா �ேவ���ேட���

(Quantitative) என�ப�� அள� ந�ைலேயா� ெதாட��ைடய�.)
ேநர�யாக இர��� ஒ�ற�ல எ�ற ேபாத��� மைற�கமாக

இர����� ஒ�ேறா� ம�ெறா���� ச�ப�த��ள�,

ெதாட���ள�.வ���லாக� க����� ெதரிவைத அள�பத�

�ல� இ�வ���லாக� க����� ெதரியாம� ப��னணிய��

இ����, இய��� ச�த�ய�� அளைவ அள�க ��யாதா எ�ன? எ�ற

அ��த�த�� (ஒ� �ைற�த ப�ச) �ரித��காக ேவ��ேய

மா���த���� எ�த�ய அ�த� க�த�த�� நா� ஒஜைஸ ஒ�

�ேவ��ேட��� ெமஸ� நா�� ஆகேவ பாவ���, “இ�தைன���

ஒஜ� ஒனற� ஐ.�� ஃேப�டைர� ேபா� �ேவ�ேட��� ஆன ெமஸ�

நா�� �ட க�ைடயா�, �ேவ��ேட���வான ஒ�ேற” எ��

எ�த�ய���ேத� 

ம�றப� பா�ண��ச�யாக ெவளி�ப��த�ப�� ச�த�

எ�றாேல ேநர�யாக வ��த��களி� ெவளிேய�ற� தா� எ�ற

ஒ�ைற அ��த�ைதேய ��னிைல�ப��த வரவ��ைல. �ைற�த ப�ச� கைடச���� கைடச�யாக ஒ�

மனித� ெச�ஸுவ� ஆ�கஸ� என�ப�� பா�ண�� உ�ச�ைத அைட�� வ��டானா இ�ைலயா

எ�பைத அற��� ெகா�வத�கான ஒ� �ற அைடயாளமாகவாவ� வ��த�

ெவளிேய�ற�ைத� ெபா�� ெகா�ளலா�. ம�றப��� இத��� �ட வ�த� வ�ல��க� உ��. அதாவ�

�க�தேம ந�;கழா� ெச�ஸுவ� �� என�ப�� ெச�ஸுவ� ஆ�கஸ� எ�ட�ப�� ந�க��க�� உ��.

(பா��க ப�-192, ப�ரபல ெச�ஸாலஜி�� டா�ட� நாராயணெர��ய�� உய�� ��தக�, வ�கட� பத��பக�

ெவளி��. Orgasm: new dimensions-author of this book, dr prakash koathaari-mumbai) 

இ� எ�ேகா வ�த� வ�ல�கான ச�ல இடஙகளி�, வ�த� வ�ல�கான ச�ல மனித�க��� ம���

நட�பதாைகயா� அ�த வ�த�வ�ல��கைள வ��� வ��� ெபா��பைடயான அளவ�� ம���

பா��ேபாேமயானா� �க�த ந�க�ைவ அதாவ� வ��த� ெவளிேய�ற ந�க�ைவ ஒ� ெச�ஸுவ�

ஆ�கஸ���கான �ற அைடயாளமாக நா� தாராளமாக ஏ���ெகா�ளலா�.  

அவ� (�வாமி வ�ேவகான�த�) ��ேப �ற�ய ப� இைத எ�வள� சீ�க�ர� ���ேமா

அ�வள� சீ�க�ர� ெச�� ���க ேவ��� இ�ைலேய� மத�த�� அ�த�வாரேம வ�ைரவ�� உலக

அளவ�� தக��� ேபாக�தா� ேபாக�ற�. வ�ேவகான�த� �ற��ெச�ற அவரி� அ�த எ�சரி�ைக

வாசக�ைத அவரி�  வா��ைதகளிேலேய கா�ேபா�.

“வ��ஞான அற���� ��ைன வ�ட அத�க� சாதன�க� க�ைட���ளன. மத�களி� வ�ஷ

ய�த�� அ�ப�ய��ைல. அ��தள� தக��� வ��ட�. இ�ைறய மனித� ெவளிேய எ�ன ெசா�னா��

சரி த�னா� இனி எைத�� ந�ப ��யா� எ�� அ�தர�க�த�� அவ���� ெதரி��. �ேராக�த�

��ட� ந�ப� ெசா�வதாேலா ச�ல ��களி� எ�த�ப���ள� எ�பத�காகேவா, எைத�� ந��வ�

த�கால மனித��� இயலாத காரிய�. எ�ேலா�� ந��வைத ம��ப��ற� ஏ��� ெகா�க��ற பல�

இ��க�தா� ெசயக�;றா�க�. ஆனா� அவ�க� ச��த��பத��ைல. எ�ப� நம�� ந��சயமாக� ெதரி��.

ந�ப��ைகைய� ப�ற�ய அவ�களி� க��ைத “ச��த��காத அ�கைறய�ற த�ைம “எ�� ெமாழி

ெபய��கலா�. மத�த�� எ�லா�க��ட�கைள�� தக��காம� இ�த� ச�ைட ெதாட��� நட�க
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��யா�.

இைத�தீ��க வழி உ�ளதா எனப� தா� ேக�வ�.

இ��� ெதளிவாக� ெசா�ல ேவ��மானா� ம�ற

வ��ஞான�க�ப��தற�� �ைறய�� ந��ப�;�க� ப�வ� ேபால

மத�ைத ந��ப��க ���மா எ�ப� தா� ேக�வ�. வ��ஞான�

ம��� �ற அற�;� வ�ஷ ய�களி� நா� பய�ப���� அேத

ஆரா��ச� �ைறகைள மத வ��ஞான�த��� பய�ப��த

���மா? எ� க���� ப� இைத� ெச�ய�தா� ேவ���.

எ�வள� சீ�க�ர�த�� ���ேமா அ�வள� சீ�க�ர� ெச�வ�

ந�ல�. இ�தைகய ஆராய�ச�யா� ஒ� மத� அழி�மானா�

இ�தைன நா�� அ� பயன�றதாக இ��த� எ�� தா�

ெபா��.அ� ெவ�� �டந�ப��ைக. எ�வள� வ�ைரவாக அ�

ஒழிக�றேதா அ�வள� ந�ல�. அ�தைகய மத�த��

அழிைவ வ�ட� ச�ற�த காரிய� எ��� இ��கா�

எ�� தா� ந��க�ேற�. இ�தைகய ஆர�;�ச�ய��

காரணமாகஅ��ெக�லா� அக�ற�ப�� மத�த��

சார� ப�த�க� ெவ�ற��ட� ெவளி�ப��.

இய�ப�ய�, ேவத�ய�ய� இவ�ற�� ���கைள�

ேபா�மத�� வ��ஞான���வமாக� த�க��. அ�

ம��ம�ல, அவ�ைற வ�ட வ�ைம வா��ததாக��

இ����.”  

ேம�க�ட ப�த�க� 18.11.1896-� �வாமி

வ�ேவகான�த� இல�டனி� ஆ�ற�ய

ெசா�ெபாழி�களி���� எ��க�ப�டைவ.

�வாமிஜி ஆ�க�ல�த�� ஆ�ற�ய

அ�ெசா�ெபாழி�களி� தமி� நகைல ெச�ைன

இராம க���ண மட�தா� ெவளிய����ள ஞான தீப�

�ட�-3 ப�-359-��ள ப�த�ைய�தா� இ��

ேம�ேகா��காக� எ���� கா����ேள�. 
      

1896-களி��வாமிஜி எைத ம�கலான

வா��ைதகளி� �ற�;னாேரா அ� இ��

�ரணமாகேவ ெவளி�ப��த�ப���ள�. அ�ல�

ேவ� வா��ைதகளி� �ற�னா� சைப நாகரீக� காரணமாக எைத அ�ப�டமான வா��ைதகளி� �ற

வ���பாம� �டகமான வா��ைதகளி� ம�கலாக� கற��ப���� ெசனற���தாேரா அ�தா� இ��

இ�� அ�ப�டமான அ�மண வா��ைதகளி� என� க��ன� �ெரா�ேபாச�� �ல�

ெவளி�ப��த�ப���ள�. 

“த����ற�, ெதா�கா�ப�ய���� உைர எ��வ� ேபால, மா��ச�ய�த��� உைர எ��வ�

ேபால �வாமி வ�ேவகான�தரி� க����க���� இ�� யா� ேவ��மானா�� எ�ப�

ேவ��மானா�� அவரவ� அவரவ� இ�ட�த����� மன� ேபான ேபா�க���� �ட உைர எ�த��

ெகாளளலா� ேபா��ள�. ேக�க�தா� யா�மி;�ைல” என �க� �ழி��ட� ஒ� மத��ேவஸ�ைத�

�ட இ� க��ன� �ெரா�ேபாச��ெகத�ரா� ���, ஏவ� வ�ட �ய�ச��கலா� இத� ேம� எத��

வ�ம�சன�க� ைவ�க� த�ராணிய��லாேதாரா�. ஆனா� இ� அ� ேபா�ற க���� ��ட�கைள

ேநா�க� அ�தைகய க���� ��ட�கைள ந�ப� �� ைவ�க�ப�� �ய�ச�ய�ல.

      
இ�ன�� இ�த இ�� மத�த�� மீ� மி�ச� மீத� ந�ப��ைக ைவ�த���ேபா�க�, �வாமி

வ�ேவகான�தரி� ெசா�ெபாழி�, எ��த�களி� ேம� உ�ள மரியாைத, ந�ப��ைக காரணமாகேவ

இ�ன�� இ�த ஹ��� மத�த�� மீ� மி�ச� மீத� ந�ப��ைக ெகா���ள எ� ேபா�றவ�க�,

ஆ�மிக� க���� �த�தர�த��, ேந�ைமய�� ந�ப��ைக��ளவ�க�, இ�தைகய இவ�க��காகேவ

இவ�கைள� ேபா�றவ�க��காகேவ இைத �� ைவ�க�ேற�. ம�றப� ெவ�மேன ேபா�

ஆ�த�க�களி�, ேபா� நா�த�க�களி� க�ண க�ரமான ெவ�� ஊைளய�ட�கைள� ெபா��ப��த�

ேதைவய��ைல எ�ேற ந�ைன�க�ேற�. 

�த� �ைறயாக மனித �ல�த�� வரலா�ற�ேலேய உ�ைமயான ஆ�த�க�க�� சரி

உ�ைமயான நா�த�க�க�� சரி இ�தர�பா�ேம ம��க இயலாதப���, இர�� ெப��

��வ�க�� தஙக���� �ர�பட ��யாத அவ����� ஒ� இைண�க� ஏ�ப��த� ��ய ஒ�

ெபா� ைமய� ��ளியா� இ�த� �ெரா�ேபாச� வ�ள��� எ�ேற ந��க�ேற�. ஆர�ப ந�ைலய��

எத����க� இ��தா��, அ��ைண எளித�� ஏ��� ெகா�ள�பட வ��ைல எ�றா�� நீ�ட ெந�ய

வாத� ப�ரத�வாத�க���� ப�றகாவ� இ�த ேசாதைன �ய�ச� ஏ��� ெகா�ள�ப�� எ�ேற
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ந��க�ேற�. சரி மீ��� ைமய வ�ஷ ய�த��� வ�ேவா�. 

பா�ண��ச��� ேநர� ெசலவ��ற� ஆ�ற� ெசலவ��ற� ெவளி�ப�வத��ைல

(��ட�ப�வ�மி�ைல). அ�ல� ����� ெகா�ள�ப�வ�மி�ைல. �த�� ��ட� எழ

ேவ���. அ� அகவயமாக உ�ளி��ேதா அ�ல� �றவயமாக ெவளிய����ேதா �த�� ��ட� எழ

ேவ���. அத��� ப�� ��ட�� எத�� வ�ைளவான ம�வ�ைன, உ�ச�, ���ச� இைவ யா�� ேநர�

ெசலவ��ற� ஆ�ற� ெசலவ��ற� நைடெப�வத��ைல எ�ப� ஒ��றமி��க இ�ந�க��க��கான

�ல�க�� ஆ�ற� ெசலவ��ற� இய�க� வ��வத��ைல.  

பா�ண�ைவ� ���� ஒளி ஊ� ஒைச நா�ற� ெம� தீ�ட� என ஐ��ல�க�� இத��

ஏேதா ஒ� வ�த�த�� ெசய��க� ��வமான நடவ��ைகய�� இற�க� வ��க��றன. இ��� ேநர�யான

ப�ர�த�ய�சமான ஐ��ல�களி� ����ண�வ�� வாய�லாகேவா அ�ல� மைற�கமான ஒ� க�பைன

நடவ��ைகய�� வாய�லாகேவா அ�ல� இ�ன��

ேவ� எளிய ேநர� வா��ைதகளி� �ற

ேவ��மானா�ேநர� உட�றவ�� வாய�லாகேவா

அ�ல� ைம�ன� �ன��ச� என�ப�� �ய இ�ப�

வாய�;லாகேவா� கைடச�ய�� பா�ற� உ�ச�

என�ப�� ந�ைற�� க�ட�ைத எ��க�ற�. உட�

ெசய�ய�வ�த�களி� ப� பா�ற� உ�ச� என�ப��

ெச�ஸுவ�ஆ�கஸ�த��� ச�ப�தப�ட அைன��

உ���க�� (�ல�க��) இய�க�ேயயாக

ேவ���அ�த வைகய�� இ�த உட� பா�ண���

���ப��காக இய��வத�� ேவ��ய ஆ�ற�

ெசல�கைள�கேலாரிகளாக அள�தா� அ� அ�ப�

ஒ��� ப�ரமா�டமான ஆ�ற� ெசலவா�

இ��கா� எனபைதேய ந�ன அற�வ�ய�� ஆ�ற�

கண�கீ�க� கா�ப���� **********2

ஒ�ேவைள சாதாரணமாக நம� ம�ற

உட� ெசய� நடவ��ைகக��� ஆவைத வ�ட�

�ைறவான,மிக மிக� �ைறவான (ம�ற உட� ெசய�

நடவ��ைகக��� ஆவேதா� ஒ�ப��டா� மிக அ�ப

அள�) ஆ�ற� ெசலவா� �ட இ��க� ���.

க�ைமயான உட�ைழ�ப�� ஈ�ப�ேவா�, ச�வேதச

அளவ�� ெவ�ற� ெப�� வ�ைளயா�� �ர�க�,

�ரா�கைனக� இவ�களி� பா�ண�� சாராத ம�ற உட� ெசய� ஆ�ற� ெசல��கைள

பா�ண������ப��கான உட� ெசய� நடவ��ைகேயா� ஒ�ப��ேடாேமயானா� ஒ���டளவ��

ப��ைதயேத ப�� த�க�ய���க ேந��த���பைத நா� உணர ேநரி��. 

இ�த இட�த�� ��னா� ேசாவ�ய� �னியனி� “மீ�” பத��பக ெவளி�� ஒ�ற�� (“why I’m
like my dad”) ப��த� க��ெதா�� தா� ந�ைனவ��� ��க�ற�. அைத இ�� அ�ப�ேய ேம�ேகா�

கா��� பக���� ெகா�வ� சால�ெபா���மாைகயா� ச�� அைத�� பா��ேபா�. 

“19-� ��றா�� உய�ரிய� வ��ந�க� (மரப�யலாள�க�) ெச�களி� உ�ள மர�

ச�ேகத�கைள (அதாவ� ஜீ�கைள�) க��ப���பத�கான நீ�ட மார�தா� ேபா��ய�� இ��த அேத

ெபா�� ெபௗத�க�த��� கத�� ��� இய�க�ைத� க��ப���தன�. அ�கத�� ��� இய�க�ைத (இ�

இ�ெபா�� கத�ரிய�க� என அைழ�க�ப�வதா� இனி நா�� கத�ரிய�க� எ�ேற அைழ�ேபா�) ெச�

உ���களி;� மீ��; ப�ரேயாக��� வ�ைள�கைள ஆரா��தன�. வ�ைளவாக� ெச�களி� ஜீ�க����

ந�ைறய ச�த� (த���) மா�ற�க�ரிையக�� ��ட�ப�டன. கத�� ��ச�� வ�ைள� ெச�கைள

மரண�த��ேகா அ�ல� �த�ய மர�� ெபா�� ம��� ப�� ஆ�க�த��ேகா இ���ெச�றன.

ெப��பா�� ெச�க��� அள�பரிய ேசத�ைத�� மரண�ைத�ேம வ�ைளவ��தைமயா� உய����

ஊ� வ�ைளவ��காத ஒ� பா�கா�� ம�ட�த�லைம�த கத�� ��� எ�வள� எ�� அள�க ேவ��ய ஒ�

ேதைவ�� எ��த� (பரிேசாத��த வ��ஞானி;கைள�� �ட இ� வ��� ைவ�கவ��ைல.

ச�ேறற��ைறய இத�காக ஒ� 100 வ��ஞானிகளாவ� த�கள� இ��ய�ைர அ��பண�

ெச�த���பா�க�).

��வாக� கத�� ��ச�� அள� ரா��ெஜ� எ�ற (அைத� க��ப���தவரி� ெபயராேலேய)
அலகா� அள�க�ப�ட�. பா���களி� எ�லா ச��ற�ன�க���� மரண� வ�ைளவ���� கத�� ��ச��

அள� பல �� ரா��ெஜ�க� என� பரிேசாதைனக� கா��ன. வ�ேசட ச�க��ைச �ைறகளி�ற� எ�த

ஒ� பா����� 1000 ரா��ெஜ�� அளைவ� ெப�� உய�� வாழ ��யா�. மனித�� இத��

வ�த�வ�ல�க�ல. சரி பல �� ரா��ெஜ��க� எ�ப� எ�வள� ெபரிய அள� ஆ�ற�? இ�த

ஆ�ற�� அளைவ� ப�ற� ஒ� ெதளிவான க��ைத� ெபற அைத நா� நம�� ந�� அற��கமான ப�ற
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அல�களி� �ற ேவ���.

ெபௗத�கவாத�க� பல வைகயான ஆ�ற�கைளயற�வா�க�. அவ�ற�� ஒ�ெவா��� அத�ேக

உரிய அல�களா� (உதாரணமாக ெவ�ப� கேலாரிகளா�� மி�சார� க�ேலா வா�-மணிகளா��)
அள�க�ப�க�னறன. அதனா� எ�லா வைகயான ஆ�ற�கைள�� ஒ�ைற ம�ெறா�றாக மா�ற

����. ெவ�ப�ைத மி�சாரமாக�� மி�சார�ைத ெவ�பமாக�� மா�றலா�. எ�தைன க�ேலா வா�

மணிக� ஒ� கேலாரி��� சம� எ�ப� நம��� ெதரி�தேத. அயனீகரணி��� கத�� ��ச��

ஆ�றைல�� ப�ற வைக ஆ�ற�களாக மா�றலா�. 

மரண� வ�ைளவ��க� ��யள��� மனித உடலா� க�ரக��க�ப�� கத�� ��� ஆ�ற�

இழ�� ஏ�மி�ற� ெவ�பமாகேவா மி�ச�த�யாகேவா மா�ற�ப�டா� அைத� ெகா�� எ�ன ெச�ய

��ய�?! ஒ� ேகா�ைப� த�ணீைர ெவ�ப�ப��த அைத உபேயாக��தா� அ� த�ணீரி� ெவ�ப

ந�ைலைய ஒேர ஒ� ெச��க�ேர� தா� உய����. 25 வா��; ப�� ஒ�ைற எரிய ைவ�க அைத

மி�சாரமாக மா�ற�னா� அ� அைர ந�மிட�க����தா� ேபா�மானதாக இ����. ��வாக

உய���க�ரிையகைள� பராமரி�பத�� இ�த ஆ�ற� பய�ப��த�ப�டா� (உய�ரின�க� ஆ�றைல

இைட வ�டா� பய�ப���க��றன.) 6 வ�நா�க��ேக ேபா�மானதாக இ����. இ�வள� அ�ப அள�

ஆ�ற� தா� இ�த�ய��, மனித உய���ேக உைல ைவ�க� ��ய அளவ��� இ��� ெச�க�ற�. 

********2 (இ�த ஒ� இட�த�� ம��� நா� இ�ைறய ந�ன மனிதைன� கண�க��

ெகா�ளாம� இ�ைறய ந�ன மனிதைன ஒ� வ�த� வ�ல�கா� வ��� வ��� இ�வைரய�லான ஒ��

ெமா�த மா�ட வரலா�ற�� ப� பா��க ேவ��க�ேற�. வ�ைளயா�� �ர�கைள� தவ�ர ம�ற அைன��

ஏைனய மனித�க� அைனவ�� அேநகமாக எ�லா உட�ைழ�� நடவ��ைககளி�����

அ�ந�யமா�க�ப�� வ��ட இ�ைறய இய�த�ரமயமான உலக�� ந�ன மனித�க��� ேம��ற�ய வ�த�

��ற ���க� ெபா��தா� எ�பதா� இ�த ஒ� இட�த�� ம��� ந�ன மனிதைன ேம��ற��த க���

வைகேயா� ஒ�ப�டாம� நம� ஒ���கைள��ர ஒ��க� ைவ�� வ���� பா��ேபா�. இ�ைறய ந�ன

மனிதைன� ெபா��தவைர தீவ�ரமான உட� ெசய�ய� நடவ��ைக ஏேத�� ஒ�ற�� ஈ�ப�க��றா�

எ�றாேலேய அ� அ�த� தீவ�ரமான உட� ெசய� நடவ��ைக எ�பேத கலவ� நடவ��ைக ம��� தா�

எ�ப� ேபா� க��ட�த�ட ஒ� ேசா�ேபற�ைய� ேபால உ�மா�ற� ெச�ய�ப�� வ��டா�. 

ந�ன இய�த�ர�களி� வ�ைக��� ப��, அ��� ெமாைபேல கணினியாக உ�மா�ற�

ெப�� வ��ட இ�த இைணயதள உலக�த�� வ�ைக��, எ��ச���� ப�� தன� அ�றாட த�னசரி

வா�வ�� எ�தளவ��� இய�த�ர�கைள� சா���, ெம�ல ெம�ல உட�ைழ�ப����� அ��ற�ப��த�

ப��� ெகா����க�றாேனா அ�தளவ��� இ�ெனா� �ற� தன� உட� மன ஆேரா�க�ய�ைத��

இழ�� ெகா�� மன அ��த�ேதா� ��ய ஒ� ேநாயாளியாக வா��� ெகா���ளா�. உட�ைழ��

சா��த அைன�� ேவைலகைள�� ����� சரி, ெவளிய�� பணிய�ட�த��� சரி இய�த�ர�க�

அவ�ைற ெம�ல ெம�ல அ��ற�ப��த�� ெகா�ேட ெச�� இ�� இவ� உட�ைழ�ைப� ெச����,
ப�ரேயாக���� ஒேர ஒ� இட� எ�ேக�� இ��க�றதா எ�� பா��ேதாேமயானா� அ� அவன�

ப��ைக அைற, (கலவ� நடவ��ைக) ஒ�ற�� ம��� தா� எ�றாக� வ��ட�. 

இ�த உதாரண�ைத ஏ� இ�� இ�வள� இ�தளவ��� வ����த ேவ����ள� எ�றா�

மனித மன�� பல தள�களி� ெசய�ப�க�ற�. உண�� ந�ைலய��� உண�� கட�த ந�ைலய��� என�

பல தள�களி� ெசய�ப�க�ற�. அதாவ� ேவ� எளிய வா��ைதகளி� �ற ேவ��மானா�

வ�ழி��ட� ��ய நன� ந�ைலய���, ஆ��த உற�க ந�ைலய��ம,; உற�க�த��� �ட ச�ல ேநர�களி�

கன� ந�ைலய���, ச�ல ேநர�களி� கன�கள�ற ஆ��த ந�;�த�ைரய��� என� பல வ�தமான

தள�களி�, ந�ைலகளி� ெசய�ப�க�ற�. ெசய�பாட�ற ந�ைல எ�ப� அேநகமாக இ�ைல. 

எ�ன ெசய�பா��� தீவ�ர�, அள� ம��� மா�ப�க�ற�. அட�க� ைவ�க�ப�ட ந� ஆ�மன

இ�ைசக� வ����, ெவ���க�, பய�, ேகாப�, பா�ண�� ேபா�ற அ��பைட உண��க� உற�க�த��

ேபாதான கன� ந�ைலய�� மீ��� க�ளற�ப�க��றன அ�ல� த���த� அைம�க�ப�க��றன. 

இைவ ஆ��� உற��� ேபா� �ட நம� மன� ஏேதா ஒ� வ�த�த��, வைகய��

ெசய�ப��� ெகா����பைதேய ���� கா��க�ற�. ஆனா� இ�த ெசய�பா�கைளெய�லா�

தா�� தா� உற�க�த�� ேபா� ஏேதா ஒ� வ�த அைமத�ைய��, ந�ைன�கள�ற ஒ�வ�த ஏகா�த

ந�ைலைய�� நா� உண�க�ேறா� ��க� எ��த��. அதாவ� உற�க�� �ட ��ற �ழ�க

கன�க�டேனேய அைம�� வ��வத��ைல. அ�ப� அைம�ேமயானா� அத��� ெபய� உற�க�

எ��� ெபயரி�ைல. அதாவ� மீ��� ���க� �ற�� உற�க� எ�ப� ெவ�� ஓ�� ம��ம�ல.

ஓ��ட� ��ய ஒ� த�கா�க வ��பட�. அதாவ� நம� எ�லா ப�ர�ைனகளி�����,

ந�ைன�களி��ந��, எ�ண�களி����� வ��ப�ட, எ�த வ�த ந�ைன�� �ைமக�� அ�ற, மன

உைள�ச� அ��த�க� அ�ற ஒ� வ�த ��ய ந�ைல எ�� �ட �றலா�.

            
இ�த எ�த ந�ைன�க�ம�ற ��ய ந�ைலய�� இ��ப� எ�ப� (இ�ேவ த�யான�த���

வ����த�ப�க�ற�.) த�ன� த�ன� ஒ� �ற��ப��ட கால கத�ய�� ஒ� �ற��ப��ட கால அள��காவ�
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ஒ� மனித��� நைடெப�றா� தா� அவன� உட�� மன�� மீ��� மீ��� ���ணா�ச��ட�

ெசயலா�ற ����. அதாவ� ஒ� நாளி� 24 மணி ேநர�த�� �ைற�த ப�சமாக �ைள உைழ��

எ�றா� ஒ� 5 6 மணி ேநரமாவேதா அ�ல� உட�ைழ�� எ�றா� ஒ� 7,8 மணி ேநரமாவ� எ�ேறா

ஒ� �ரண உற�க�ைத அ�பவ��ேதயாக ேவ���. அ�ப�ெயா� க�டாய ந��ப�த� ந�

அைனவ���ேம��ள�. அ�ேபா� தா� அ��த நா� ெசலவ��வத�கான ஆ�ற� ெசல�கைள நம�

உட�� ஈ�க�ட ����. எ�வள� கேலாரி ஆ�ற� ெசலவ�ட�ப�க�றேதா அ�வள� கேலாரி ஆ�றைல

மீ��� ெபறேவா அ�ல� உண��ட�த�� �ல� ஏ�கனேவேய� ெபற�ப�ட ஆ�றைல� ெகா��

வள�ச�ைத மா�ற�தா� ச�ைத�த உட� ெச�கைள� ���ப���� ெகா�ளேவா இய��. ஆனா�

பா�ண�ேவா� ேபாரா�ட� எ�ற ந�ைலபாேடா மனித மன�த�� உற�க� சம�பா�ைடேய அ�ேயா�

சீ��ைல��வ��க�ற�. (இராமாயண� கதா�பா�த�ரமான ல��மண� எ�ப�� தா� 12 வ�ட�கைள

உற�கமி�ற�ேய� கழி�தாேரா?)

இ� ேம�� ேம�� இைடவ�டாத ஆ�ற� வ�ரய�த��ேக இ��� ெச�க�ற�. ெதாட� வ�ைளவா�

ேசா��, கைள��, வ�ர�த�, பயம,; ேகாபம,; எரி�ச� ேபா�ற இ�ன ப�ற எத�� மைற உண��ச�க����

இ��� ெச�க�ற�. இ�ெவத��மைற உண��ச�க� த� ப���� அைவ�� ெம�ேம�� ஆ�ற�

வ�ைரய�த��ேக இ�த�ய�� இ��� ெச�க��றன. ஆக� ���� கழி�� இ�த�யாக� பா��ைகய��

(ஒ�ேவைள எத��கால�த�� இைவ இ�ன�� ���யமானெதா� ஆ���� உ�ப��த��டா�)
பா�ண��� ���ப�� �ல� வ�ரயமாக� ��ய ஆ�ற� ெசலவ�ைன� கா���� அைத�

க���ப���வத�காக வ�ைள�த ேபாரா�ட�த�னா� ஏ�ப�ட ஆ�ற� வ�ைரயேம ஒ���டளவ�� மிக மிக

அத�க� எ�� �ட� கண�கீ�க� கா�ப��க� ���. (�ைறயான ஆ�� ஒ�ற�� �ல� இ�வா�ற�

ெசல�க� உரிய கண�கீ� �ைறக��� உ�ப��த�ப�� ப�ச�த��)

இைத� ��வத�� ஒ�வ��� ேநர�யான (அற�வ�ய� வைக�ப�ட) கண�கீ�� ஆ��

�ைறேய ேதைவய��ைல. ஆ�வ� உ�ள எவ� ஒ�வ�� த�ைம� தாேம ஒ� ஆ��� ெபா�ளா�

ேசாதைன�� உ�ப��த�� ெகா�டாேல ேபா��. ெபரிய ப�காவான, �ைற�ப�யான ெப�த ெப�த

அற�வ�ய� வழி வைக�ப�ட எ�த ஒ� ஆ����� அவச�ய� இ�லாமேலேய, த� ெசா�த அ�பவ�த��

வாய�லாகேவ எவ� ஒ�வ�� உணர����. எ�ன? ஆனா� அத�� உலக அளவ�லான ஒ� அ�கீகார

��த�ைர க�ைட�காெத�பதா� அற�வ�ய� வழி� த�ைச� ப��த�ப�ட ஒ� ஆ�� �ைற��

இ�ற�யைமயா� ேதைவயாக�ற�.

     

******2 நடவ��ைக ஏேத�� ஒ�ற�� ஈ�ப�க�றா� எ�றாேல அ�த ஒேர ஒ� தீவ�ரமான

உட�ெசய�ய� நடவ��ைக�� உட�ற� ம��ேம எ�றாக�வ��ட�. அ�தளவ��� இ�� எ�லா

உட�ைழ��� �ைறய��� இய�த�ரமயமா�க��, அத�க�ைமயான ேபா��� தீவ�ர�ப���ெகா�ேட

ெச�க�ற�. இ�ைறய ந�ன �கவாச� மனித���� நாைளய உலக�� ெப��பாலான அைன��

மனித����� �ட ேம��ற��ப��ட அ�த� க��� ��தமாக� ெபா��தா� எ�ேற �றலா�. )
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“காரணமி�ற� காரியமி�ைல” எ�ப� த��வ ஞானிக�. அத��� ேம�க�த�ய த��வ இயைல�

ெபா��தவைர காரண� கா�� த��க அற���ேக �த�ைமயான இட� ெகா��ப�. “காரணம கா��

த��க அற�� எ�� மத���வ��� அ�பா� மனித மன� ெசய�பட� ��ய தள� எ�� ஏ�மி�ைல என

ச�ேதக���� இடமி�லாத வைகய�� கா�� ேபா�ற ேம�க�த�ய த��வ ஞானிக� ந��ப����ள

ேபாத���, இ�த�ய� த��வ ஞானிக� ெப� �ய�ச� எ��� அத��� அ�பா�ப�ட அ�ப�ப�ட ஒ� தள�

உ�� என ந��ப����ளன�.” எ�பா� �வாமி வ�ேவகான�த�. அதாவ� மனித மன� ெசய�பட���ய

தள�கைள� ப�ற�ய ஏேதா ஒ� ச��ைச வ�வாத�த��காக �வாமிஜி அைத� �ற வ�த���கலா�. அ���

எ�ேகா ச�ல வ�த� வ�ல�கான இட�களி�, ச�ல வ�த�வ�ல�கான மனித மன�க���� ெசா�ல�ப�டதா�

�ட இ��கலா�. ேயாக�க�, ச��த�க� எ�க�றா�கேள அ�ப�� ப�ட மனித�களி� மன�கைள�

ப�ற�யதா� �ட இ��த���;கலா�. அ�ல� ��கவரி ேசன�� கா�ப��க�றா�கேள ச�ல அசா�த�ய

��ப� மனித�கைள அ�ப�� ப�ட மனித�க��கானதா� இ��கலா�.

 
நம� �ெரா�ேபாச�� ஒ� வைகய�� மனித மன�களி� பல தள�கேளா� ச�ப�தப�ட�

தா� எ�ற ேபாத��� நா� இ�ேபா� அ�த� ப�க� ந� கவன�ைத� த�ைச த���ப� ேபாவத��ைல.

அத����� வ�லக� காரண காரிய� ச�க��� ெதாட� எ�ற இ�த ம�ட�ேதா�; ம��� ந��� ெகா��

ச�� அ�க� அலச�� பா��ேபா�. ெம��ரிய� ைச�� என�ப�� ந�ன ேம�க�த�ய அற�வ�ய� இ�த�

ப�ரப�ச�த�� எ�லாேம அதாவ� எ�லா ந�க��க�ேம அற�வ�ய� வ�த�க��� உ�ப�� தா�

ந�க�க��றன எ�க�ற�. அ� ஆ�ப�ைள� கீேழ வ�ழ ைவ��� ெபௗத�க, �வ�ஈ��� வ�ைசயாக���

அ�ல� மனித �ல�த�� (கால� காலமாக நட���, நட�� ெகா������) வ��க� ேபாரா�ட�ைத

உ�த�� த��� ச�கவ�ய� வ�ைசகளாக��� அைன��� அற�வ�ய� வ�த�க����ப�ேட ந�க�க��றன

எ�க�ற� அ�ல� என�� இ��� வசத�யான ேவ� வா��ைதகளி� �ற ேவ��மானா� ந�க� தக�

வ�த�க����ப�ேட ந�க�க��றன எ�ேப�. (ஒ� �வார�ய�த��காக பா��க�� ஒ�ப�ட��- minority
report holly wood picture’s tamil dubbing)

அ�த வைகய�� மனித மன�களி� ��றவ�ய� மேனாபா�ைக�� ந�க� தக�

வ�த�க��� உ�ப�ட ஒ�� தா� என நா� தாராளமாக வாத�ட ����. ஏெனனி� சரி, தவ�, ந�ல�,

ெக�ட�, ��ற�, ��றம�ற�, ந�ப�ரேயாக�, ��ப�ரேயாக� எ�ற மனிதனி� இ�த ெசா�லாட�க�,

இ�ேபா�ற ெசா�லாட�க�� க��த�ய�க�ேம �ட �த�� ஒ� வைகய�� சா�பானைவ தா�.

அ�வள� ஏ� காலேம �ட சா�பான ஒ�� தா� எ�க�ற� ந�ன அற�வ�ய�. (ஐ���னி� ந�ன

சா�ப�ய� த��வ� ****3) ஆக இ�த� ப�ரப�ச� இ���� வைர மனித �ல�த�� இ�த�

ேபாரா�ட��(ந�ல�, ெக�ட�, சரி, தவ�, பாவ� ��ணிய�, ந�ைம தீைம, ந��ரேயாக�

���ரேயாக�, ��ற� ��றம�ற� ேபா�ற க����க�� அைதெயா�� எ�� வாத�

ப�ரத�வாத�க�� ெதாட���) இ��� ெகா�ேட தீ��.  

மனித �ல�த�� ேதா��வாய����� அத� இ�த� அழி� வைர ���� ேபாட இயலாத,

ஏ� என வ�ள�க இயலாத எ�தைனேயா “பல அ��பைட ஏ�”? கேளா� மனித மன�களி� ��றவ�ய�

மேனா பா�ைக�� நா� ேச��ேத� �ற��ப�ட ����. அ�த வைகய�� எ�த� க��ப���பாக��� அ�

எ�வள� உய��த அற�வ�ய� ெதாழி� ��பமாக��� அதைன�� ஒ� �ைற, (எைத�� ஒ� �ைற ஒேர

ஒ� �ைறயாவ� �ைற�த ப�ச� ஒேர ஒ� �ைறயாவ�,) ��ப�ரேயாக� ெச�� பா��தா� தா�

எ�ன? எ�ன ெக��வ���, ��யா ��க�� ேபா�வ���? எ�ற இ�ப��ப�ட ஒ� ஆ�வ� ேகாளா�

காரணமாகவாவ� ��ப�ரேயாக� ெச�ேத தீ�வா�.; அ�ப��ப�ட வ�க�ர ��த� மனித�க����

ப�சமி�லாத� தா� இ�த மா�ட ச�க�. உலக�.; 

ச�கர�, ெந��� க��ப���க�ப�ட மனித �ல�த�ன ஆத�� கா��மிரா���

கால�த�����, வ�� அ�� க�த� ��பா�க� என அ���� வைர ஒ� மாெப�� ெதாழி� ��ப�

பா��சேல ஏ�ப�� வ��ட இ�த ந�ன 21-� ��றா���� இ�ன�� இேத தா� கத�. இனி�� எத��

கால�த��� �ட இ�ேவ தா� வ�த�யாய���க� ேபாக�ற�, அைத�� இ��� பா��க� தா�

ேபாக�ேறா�. ந���டனி� 3-வ� வ�த� ெவ�� ெபௗத�க�த��� ம��ேம ெபா��த� ��யத��.

ச�கவ�ய��� அ� பல இட�களி� அ�வ�ேபா� தன� ஏளன ைநயா��ைய ெவளி�ப���வ�

உ��. ந�மி� பல� உண��த���க�� �ட� ���.

அ�ப� அ�த வைகய�� ம���வ� �ைறய�� இ��ைய� ��ப�ரேயாக� ெச�ய இய��

எ�� ப�ச�த��, அ�ப�� ��ப�ரேயாக� ெச�தைத அ�வள� எளித�� ந��ப��க�� இயலா� எ��

�ழ� எ�� ப�ச�த��, அ�ல� அ�ப�ேய அைத ந��பண� ெச�ய ஏேத�� மா�� வழி வைககேள

க�டப���க�ப�டா�� அைத�� இ��� ச��க� மி��த இட�பா� ந�ைற�த ஒ�றா� மா�ற இய��

எ�� ப�ச�த��. அ� வைர என� இ�த� �ெரா�ேபாச��கான ஒ� ஆய�த ��ேதைவ�� (ready made
need) எ�ேபா�� இ��ேத தீ��. இ�தைன��� �த� ஆதார� �வ�க� ப��ைளயா� �ழி� ��ளி இத�

���ரேயாக ந�க�� எ�பேத. அ� எ�ேக யாரா� எ�ேபா� எ�ப� ந�க��த�ப�� எ�ப� ேவ�

வ�ஷய�. யாேர�� ஒ� மனித� எ�ேக�� ஒ� இட�த�� எ�ேபாதாவ� ஒ� �ைறயாவ�

��ப�ரேயாக� ெச�ேத தீ�வா�. ஒ� தீ��கதரிசன ேஹ�ய� ேபா� இைத ம��� உ�த�யாக� �ற

����. அ�ப� ஒ� க�டாய ந�க�� ந�க�� ேபா� அைத எத�� ெகா�ள� ேதைவயான ஒ� ��;
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தயாரி��, தீ�� ந�மிட� ந� ைகய�� உ�ளதா? எ�பேத எ� ேக�வ�. 

ஐயா நா� ஒ��� கணித ேமைதய�ல. ��ளி வ�பர�ேதா� ஆதார�ேதா� அ���� ேபச.

அ�ப��� கணிதவ�ய� வ�த�களி� ெச��ப�ெய�லா� உண�வ��லாத ஜட� ெபா��களி� வ�ஷ

ய�த�� ேவ��மானா� ��ற ���க 100 சத�த� ���ய��ட� ெபா��த� வரலாேமெயாழிய*****4
உண���ள உய��� ெபா��களி� வ�ஷய�த��க�ல. எ�த வ��ஞான�தாலாவ� இ� வைர என��

இ�தைன க�ேலா ச�ேதாஷ� இ�தைன க�ேலா ��க� என மனித மன�களி� உண��ச�ைய அள��

�ற ���த���க�றதா? மன� எ�பத�ேக.... மன� எ�ப� �த�� ஒ� ��ணிய ஹா��ேவரா

சா��ேவரா எ�பத�ேக ஒ� சரியான வைரயைறைய� தர ��யாம� தாேன த�மா�க�ற�******5.
இ�ேபா� தா� அ�ப� அள�பத�கான அற�வ�ய� அ��பைடகைள ேநா�க�ேய வ��ஞான� ஒ� தளி�

நைட தவ��� பயண�ைதேய� �வ�க���ள�, அதாவ� அத� ஆர�ப� க�ட ந�ைலய���ள� எ��

�ட� �றலா�. 

ஆக ஒ� ��ற� எ�ேபா� ந�க�� எ�ப� ந�க�� எ�பத�ெக�லா� �����ேய ஒ�

ஆய�த அ�டவைணைய� தயாரி��� கா��� ெகா����க ��யா� ைமனாரி�� ரி�ேபா��

இ�க��� பட� மாத�ரிெய�லா�. ைச�� ப��ஸ� ச�னிமா��� ேவ��மானா� அ�ப�ெய�லா�

சா�த�ய�படலா�. சர� வ�டலா�, ��டா வ�டலாேம ஒழிய ந�ஜ�த�� அ�ல. அ�ல� அ�ப�ேய ந�ஜ�த���

சா�த�ய� எ�றா�� அ�ைம� கால அற�வ�ய� க��ப����களி� வர�ெப�ைலக���� அ�ல.

எ�ற ேபாத��� ��ற ந�க��க��கான சாதக அ�ச�கைள ���தவைர, ��மான வைர

எ�ப�ெய�லா� �ைற�கலா�, �ைற�க ���� எ�பைதயாவ� அற�வ�ய� அ��பைடய�லான ஒ�

அலசலா� ேம�ெகா�ள�� அத� அ��பைடய�� ச�ல �� எ�சரி�ைக நடவ��ைககைள ����;�ேய

��ெமாழிய�� ����. இ�த� ப���ல��டேனேய என� இ�த� �ெரா�ேபாசைல பா�ைவய�ட

ேவ��க�ேற�.     

அ�த வைகய�� என� �ெரா�ேபாச�� �ட ஒ� ��� வ�ைசயாக� தா� இ��க ���ேம

தவ�ர நாேன, என� �ெரா�ேபாசேல ஒ� ேநர�� தீ�வாக� வ�ட ��யா�. உ�ைமய�� இ�� ந�ன

அற�வ�ய� எைத�� “ஏ� எத�� எ�ப�” எ�� ம��மி�லாம� “எ�ன எ�ேக எ�ேபா� அ�ப�யா?”
எ��� வ�ரிவான (அேத சமய� அ��தமான ஆழமான) ேக�வ�கைள �� ைவ�க�ற�. அ�ப� எ�றா�

இ� எ�ப�� சா�த�ய�, ந�க��? எ�த அ��பைடய�� இைத� ெசா�க�றீ�க�? இ� ந�க�வத�கான

ந�க�தக�� சா�த�ய� ��க� எ�தளவ��� உ�ள�? எ��� கறாராக� ேக�க�ற�. அேநகமாக

ச�கவ�ய�� இ�தைகய அரச�ய� தீ��க தரிசன�கைள, ேஹ�ய�கைள �த� �த�� அற�வ�ய�

அ��பைடய�� ம��ம�லாம� ச��தா�த த��வா��த ரீத�யாக�� வ�னவ�, ப���, அலச�, ஆரா��� ஒ�

தீ��க� தரிசன��ட� இத�கான பத��கைள ��ெமாழி�தவ� அவர அ�த� ப�தாமக� (மா���) தா�. 

அவ��� �� இ��தவ�கைள� ேபா� அவ� ச��லைர� காரண�கைள��, பத��கைள��,

தீ��கைள�� ெமாழி�தவர�ல�. ேநா� நா�, ேநா� �த� நா�யவ�. அவரி� அ�தைகய அற�வ�ய�

வழி�ைறகைள ச�க வ��ஞான�த�� இ�ைறய� கால� க�ட�த��� மி��த அ�கைறேயா��, அற��

ேந�ைமேயா�� ஆ��� ெதளி�த தீ��க தரிசன� ேபா�� �� உைர�பாைர காண ��வத��ைல.

 
இ�� ந�க�தக�� ேகா�பா� எ�ற கணிதவ�ய� வ��ஞான�ைத� ச�� வ����

இ��பத��� சரியான காரணமி�லாம� இ�ைல. இ�� ��ப�ரேயாக ந�க�ெவ�ப� ஏேதா ஒ�

நாணய� ���த�� உ�ள �வா? தைலயா? ேபா�ற ஒ� எளிய ந�க�தகவ�ல. அ� ச��கலானெதா�

ச�கவ�ய� ��றவ�ய� ந�க�தக�. நாணய� ���தலாக��� அ�ல� ஒ� பகைடைய�

���தலாக��� இ�ந�க��களி� வ�ைள� இ�னெதன த��டவ�டமாக� ெதரி�த ஒ��. அ��ததாக

அ� அத�க� ஜட�ெபா�ளி� இய�கவ�ய� வ�த�கேளா� ச�ப�தப�;ட�. உய�ரிய� உலக�� இய��

வ�த�கேளா� ேநர�யாக� ெதாட�� இ�லாத�. ெபா�� எ�றாேல அ� ச�ல �ண�கேளா� ச�ப�தப�ட

ஒ�� எ�� தா� அ��த�. அதாவ� சராசரி நைட�ைற வா�வ�ய��. ஆனா� அற�வ�ய��� சரி

ஆ�மிக�த��� சரி இர���ேமேய மிக ��ணிய அ��த�த��, வ�வ�த�� ெபா�ளி� இ�ெனா�

பரிமாண�� கண�க�� எ���� ெகா�ள� ப�க�ற�. 

ஹ���� த��வ� ச��தைனகளி� ஒ� �ற��ப��ட ப�ரிவ�� அ��த�ப���த� ப� (அதாவ�

அ�ைவத ச��தா�த� த��வ�ப� எ�� �ட� �றலா�.) இ�த� ப�ரப�சேம கட�ளி� உட� ேபால�

தா�. அத�ப� ெபா��க��� �ண� எ�ற ப�� உ�ளதா� கட����� இர�� ந�ைலக� உ��

எ�� ேப�க�ற�. அதாவ� �ண�கேளா�� �ண�கள���. இைத ச�ண ப�ர�ம� ந���ண� ப�ர�ம�

எ�ற இர�� வா��ைதகளா� �ற��ப��க��றன�. மிக உய� ெதாழி� ��ப அற�வ�ய�� இைத ஏேதா

ஒ� வ�த�த�� ந�ைன���வ� ேபால ெதா��� ெச�க�ற�. ப�ரப�ச ஆத� கண�ைத� ப�ற� ேப�ைகய��

இ�தைகய சாய�க� ெதனப�வைத உணர ����. 

அ�ைவத�த�� அ�நாதேம. “இ��ப� ஒ�ேற. அ��� நீேய” எ�ப�ேவ. ஏக� �த�வ ம�.

அதனா� தா� இ�� மத�த�� ம�ற 2 ப�ரிவ�ன�� அைத நா�த�க ச��தைன எ�� �ட� ��வ�.

அைன�ைத�� ஒேர ��ைமயாக� பா��ப�. இர�ட�ற ந�ைல. ெபா��, ச�த�, இவ�ைற� த�னக�ேத

அட�க�� ெகா���ள இட� எ�ற ப�ரி� �ட� க�ைடயா�. இ��ப� ஒ�ேற. அ��� நீேய.
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மாையய�னாேலேய இ�ப�ரப�ச� நானாவ�தமான �ண ேபத�க�ட� இ��பதாக� ேதா��க�ற�

நம�� என� ��� இ�� மத�. 

இதனா� தா� �வாமி வ�ேவகான�தைர� ச�த��த (அவர� ெச�ைன வ�ஜய�த�� ேபா�)
ெச�ைன� ப��த� ஒ�வ� அவரிட�, “�வாமி அைன��� ஒேர பர� ெபா�ளி� மா�ப�ட பல வ�வ�

தா� எனி� எ�லா� வ�ல அ�த� பர� ெபா�� ஏ� இ�தைன வ�வ ேபத�க�ட� கா�ச�யளி�க

ேவ���? என ஒ� ேக�வ� ேக�க�றா�. ஆனா� �வாமி வ�ேவகான�த� அத�� அளி�த பத��,

“பரமா��த�க� ெப� ந�ைலய�� இ� ேக�வ� எ�வத�ேக இடமி�ைல.” எ�ற���க�றா�. அ� எ�ன

பரமா��த�க� ெப� ந�ைலேயா? க��ட�த�ட இ�ைறய உய� அற�வ�ய� த��வ�� இேத சாய�க�ட�

அ��பைட வ�ஷய�கைள� ப�ற�� ேப�� ேபா� இைத ந�ைன���க�ற�. 

ஐ���னி� சா�ப�ய� த��வ� க�� ப������� ப�� ெபா��� ச�த��� ெவ�ேவற�ல.

ஒேர வ�ஷய�த�� இர�� ந�ைலக�. ஆக சாரா�ச�த�� ஒ�ேற என ஆக�ற�. அ�ெபா��� இட�

(அதாவ� ெவளி-�ேப�) மி��க�ற�. இட� ெபா�� எ�ற இர�� அ��பைட வ�ஷய�களாக ஒ�

�ர� எ�க�ற�. ஆனா� த�ேபாைதய உய� ந�ன அற�வ�ய�� ஒ� ச��தா�த�, ெபா�� எ�பேத �ட

இட�த�� ந��க� அ�ல� ெவளிதா� ந��க�� த�ரி�� ெபா�ளாக�� கா�ச�யளி�க�ற� எ��� ஒ�

��ைற �� ைவ�க�றேத. அ�ப�� பா��தா� அ�ைவத�ேதா� அற�வ�ய�� ஒ�த�ைசவதாகேவ

ேதா��க�ற�. ஜ���னி;� e=mc2 எ�ற சம�பா� ெபா��, ச�த� எ�ற இர��� ெவ�ேவற�ல.

அைவ இர��� ஒ�ேற! ஒேர வ�ஷய�த�� (அ�ல� ஒேர இ��ப��) இ� ந�ைலக� தா� அைவ

எ�பைத எ�ைற�� ஐய� த�ரிபற ந��ப��தேதா (ெகா�ைக, ேகா�பா�� அ��பைடய�லாவ�)
அ�ைற�ேக அ� அ�ைவத� த��வ� ச��தா���கான ஒ� ந��பண அ��பைடைய ஏ�ப���வத��

க��ட�த�ட 70 சத�த� ெவ�ற�யைட�த� ேபால� தா�. 

இ�� சா�ப�ய� த��வ� எ�ப� ந�ன அற�வ�யலா� ஏ��� ெகா�ள�ப�ட ஒ�

உ�ைமயாக�வ��டேதா அேத ேபா� தா� ஒ� நா� ெவளி (�ேப�) ேவ�, ெபா�� ேவற�ல, ெவளி

தா� ந��க� (அ�ல� த�ரி��, உ�மாற�) ெபா�ளாக உ�ெவ����ள� எ�ப�� ந��ப��க�

ப��வ��டா� அ�ைவத� ெபா�ய�ல எ�பத�� 100 சத�த ந��பண� க���ய� ேபாலாக� வ���. ஏேதா

ெபா�தா� ேபா�க��, ேபாக�ற ேபா�க�� ெசா��வ���� ேபான ஒ� வற��� ���� ச��தா�த� அ�ல

அ��� எ�ேறா உண��� க��ப���க�ப�ட ஒ� ச��தா�த� தா�, எ�ப��� ந��பணமா��. அ�

வைர இ�த� ப�ரப�ச�த�� அைன�� ச�ைடக��, ேதட�க�� இ��� ெகா�� தா� இ����. 

இ�� இ�த�யாவ�� ெபா�வாக ேயாக சா�த�ர�த�� இ�ப� ஒ� ��� �ற�ப�வ� உ��.

அதாவ� கண ேநர� எ�ப�� க�ப கால� எ�ப��� ேயாக��� ஒ�ேற. இ� ம��� ேம�க�த�ய

ந�ன� க��ப����களி� அற��க�த��� ��னேர, (மிக� �ற��பாக ஐ���னி� சா�ப�ய�

த��வ�த��� ��னேர இ�த� க���) இ�� இ�த�யாவ�� ெசா�ல�ப�����மாய��, இ�த ஒ�

க����காகேவ ஹ��� மத�ைத மிக�� மத��கலா�. யா�� அைத ��ற��� �ர ஒ��க��

�ற�கணி�� வ�ட இயலா�. உலக ச��தா�த, த��வ�களி� அணிவரிைசய�� எ�தைனேயா

ச��தா�த�க�, த��வ�க� ேதா�ற�ய���கலா�. ஆனா� அவ��� எ��ேம அழிவ��லாத

அமர��வ�த���� அத�� உரிய ச�ற�ைப�� ெபற� ேபாக�ற ச��தா�தமா�, நாைளய அற�வ�ய�

உலக�� அ�கீகர�த���� மரியாைத��� த�த� உைடய ச��தா�தமா� எ� வ�ள�க� ேபாக�ற�

எ�பத�� தா� மனித �ல�த�� பரிணாம� ��ைம�� அட�க� உ�ள�.

இ��� �ற��பான ெமாழிகளி� �ற ேவ��மானா�, இ�ைறய ந�ன அற�வ�ய���

ப�ரப�ச ேதா�ற�த����, இய�க�த���� (அதாவ� ச����, பைட�� எ�பவ�ற���, அதாவ�

இ�ன�� ெதளிவான, கறாரான ேவ� வா��ைதகளி� �ற��ப��வ� எ�றா�) மத� �ற��ப���,

அ�ல� மதவாத�களான ஆ�த�க�க� �ற��ப��� ஒ� கட�� ேதைவய��ைல. பைட�த�, கா�த�,

அழி�த�, மைற�த�, அ�ள� எ�ற இ�த 5 ெதாழி�க���� தனி�தனிேய கட�� என ஒ�வ�

தனி��� ேதைவய��ைல. கட�� மிக அத�கமானவ�. ெவ�� அற�வ�ய� வ�த�கேள ேபா��. அைவ சாகா

வர� ெப�றைவ அ�த அற�வ�ய� வ�த�கேள ேபா��.. ேதைவ எ�� �ழ�� அைவ தாேம த�ைம

உ��ப�� பைட��� ெகா��� எ�மள��� அதீத நா�த�க� த�ைமய�� அ�ர ெந�ைய� ெப��

வ�க�ற�. ஆக ஆ�த�க�க� ம��ம�ல, நா�த�க�க�� ஏ��� ெகா�ள� த�க ஒ� ச��தா�தேம

வ��கால�த�� ெவ�ற�யைடய ����. அ�த வைகய�� அ�ைவத� ச��தா�த� ம��ேம அைத ந�ைற�

ெச�ய� ��ய வைகய�� உ�ளைத�� இ��� �ற��ப��டாக ேவ���. 

இேத �வாமி வ�ேவகான�த�� �ட த� ெசா�ெபாழிெவா�ற�ேலா அ�ல� அவர�

எ����களிேலேயா ேக�பா� இ�ப� ஒ� ேக�வ�. “நா� ஏ� ந�ெலா��க� வா��தவனா� இ��க

ேவ���? நா� ஏ� பாவ� ெச�வத�� அ��பவனாக இ��க ேவ���? காரண காரிய�

த��வவாத�க� இத��� ெபா��த� வர���ய, த��க அ��பைடய�� ெச��ப�யாக� த�க ஒ�

பத�ைல� ெசா�ல ேவ��� எ�பா�.

அற�வ�ய��� �ட ந�க�தகைவ எ���� ெகா�டா�, நாணய� ���தெல�றா� சம

வா����ள இர�ேட இர�� வ�ைள�க� ம��ேம ந�கழ ���ம எ���. பகைடெய�றா� சம
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வா����ள ஆேற 6 வ�ைள�க� தா� ந�கழ ���� எ�ற த��ட வைரயைற�� உ�ள ந�க�தகவாகேவ

��ட�ப�க�ற�. ஆனா� அ��� ஒ� ேநர�த�� ஒேரெயா� வ�ைள� ம��ேம. ஆனா� அ�த ஒேர ஒ�

ந�க�� க���பாக உ�தரவாதமாக 100 சத�த� ந�கழ ����, ந�க��ேத தீ�� எ�ற த��ட வைரயைற

உ�ள�, ந�ப�தைனக�, ந�கழ வ�டாம� த���� காரணிக� எ�� ஏ�� அ�ப� ஒ��� ெபரிதாக

எ��மி�ைல. (வ�ளி�� ஓர�களி� ந��க�, நீ�ச� ஏ�மி�ற� உ�வ��� அளவ��� ஒேர தர�, எைடய��

தயாரி�க�ப�டைவயா� அைவ (நாணய�, ம��� பகைடக�) இ���� ப�ச�த��. எ�ணி�ைகய�ல 2,6
என வா���களி� எ�ணி�ைகய�� �ைற� இ��தா�� அைவ ந�க��ேத தீ��. ஆனா� ச��கலான

இ�� ��ப�ரேயாக�  ேபா�ற ச�கவ�ய� ந�க��களி�...?  

இத�� ந�க�தக� எ�றா� எ�ன? அத� அ��பைட� ேகா�பா�க�, வைகக� யாைவ? எ�ற

நம� �ரித�களிேலேய ச�� ஆழ� ேதைவ�ப�க�ற�. அ�ப�� ப�ட ஆழமான ந�க�தக�� ேகா�பா��

வ�த�க��ெக�லா� ேவ�டா� (இத�ேக சாதாரண வாசக�க� எ�ேக ஓ�ட� ப���த வ��வா�கேளா

எ�ற பய��ட� தா� ஆர�ப��க ேவ����ள�.) ந�க�தக�� ேகா�பா�ைட சாதாரண எளிைமயான

�வாரச�யமானெதா� கைத வ�வ�� அைம�த ந�க�தக�� கைதெயா�� வ�ள��வைத ச��� பா���

வ��� அ��ற� நம� வ�ஷய� ப�க� வ�ேவா�. இனி கைத��� �ைழேவா�. 

   
******4 ஜட� ெபா��களி� வ�ஷய�த��� �ட இ�ைறய க�ளாச��க� ைச�� என�ப��

பார�பரிய அற�வ�ய� கணித வ�த�க��� அத�ெகா� வர�ெப�ைல இ��க�ற�. ��ணிய அ�

ம�ட�த���� ெச�ேறாேமயானால அ�� ந�ல�� ஆ�ச� ெச���� வ�த�கேள ேவ�. �வா�ட�

ெம�கானி��, ேநேனா ெட�னாலஜி; என அத�காக ஒ� �த�ய ப�ரதான அற�வ�ய� க�ைளகேள ேதா�ற�,

உ�வாக� நா�� வள��� ெவ�ற� நைட ேபா�� வ�க�ற�

ஒ� மாைல ேநர�. ச����� வ��த� ஒ�ற�� அம��� உைரயா�� ெகா����த 4
ேபராச�ரிய�களிைடேய ந�க�தக�� ேகா�பா� ப�ற�ய ஒ� ச�� ச��ைச எ�க�ற�. அ�ேபா� அத�� ஒ�

ேபராச�ரிய� நம� ச������ சாைலைய� கட�� ெச�ல� ேபாக�ற �தலாவ� நப� ஆணாக இ��பா�

என எ� மனத�� ஒ� எ�ண� ேதா��க�ற�. என� எ�ண� ஈேட�வ�கான (ந�க�வத�கான)
ந�க�தக� எ�வள�? என வ�ன�க�றா�. �ழ�ைத �த� �த�யவ� வைர உ�ள அைன�� ஆடவைர��

கண�க�� ெகா�டா� இத�கான ந�க�தக� ½(ஏெனனி� இ�த உலக�� ஆடவ��, ெப����

ச�ேறற� �ைறய சம�.)    

      
சரி ஜ�னைல� கட�� ெச��� �த� 2 நப�க�� ஆடவரா� இ��க ந�க�தக�?

சா�த�யமான எ�லா ேந��கைள�� ேயாச���� பா��ேபா�. �தலாவ� இ� நப�� ஆடவரா�

இ��கலா�. 2)�தலாவ� நப� ஆணாக�� இர�டாவ� நப� ெப�ணாக�� இ��கலா�. 3)இத��

ேந� மாறாக �தலா� நப� ெப�ணாக�� இர�டா� நப� ஆணாக�� இ��கலா�. 4)இ�வ��

ெப�களாக இ��கலா�. இவ�ற�� ஒ�� தா� (�தலாவ� ம��� தா�) சாதகமான ந�க��. ஆகேவ

ந�க�தக� ¼   

சரி கட�� ெச��� �த� �வ�� ஆ�களா� இ��க ந�க�தக� எ�வள�? கட��

ெச�ேவா� இ�வரா� இ��ப�� அைம�களி� எ�ணி�ைக 4 ஆ�� எ�பைத ேமேல க�ணேடா�.

ேம�� ஒ�வ� ேச��� ��றாவதா�� ஒ� ஆடவ� கட�� ெச�வதா� இ��தா� சா�த�யமான

அைம�களி� எ�ணி�ைக இ� மட�கா� அத�கரி�க�ற�. எ�ப� எனி� கட�� ெச��� இ�வ�கள� 4
ெதா�த�களி� ஒ�ெவா�ற�� ஓ� ஆேணா அ�ல� ெப�ேணா ேச��;��� ெகா�ளலா�. ஆகேவ

இ�ேபா� சா�த�யமான அைம�களி� எ�ணி�ைக 4×2=8.. நம�� ேவ��ய� 1/8 ஆ�� ஏெனனி� 8
அைம�களி� ஒ�� ம��ேம நம�� ேவ��யதா��. எளிைம�ப��த�� ெகா�� பா��ேபா�

த�ேபா�. கட�� ெச�ேவா� இ�வரா� இ��ைகய�� ந�க�தக� ½ × ½ = ¼ �வரா� இ��ைகய�� அ�

3 அைரகளி� ெப���� ெதாைகயா��. இ�வா� ந�க� தக� ேம�� ேம�� �ைற�� ெச�க�ற�.

அ�ப�யானா� 10 ேப� கட�� ெச��� ேபா� ந�க� தக� எ�வள�? 10 அைரகளி�

ெப����ெதாைக அ� 1/1021. இத� ெபா�� எ�னெவனி� இ�ப� நைடெப�� எ�� நீ�க� 1
�பா� ப�தய� க��னா� இ�ப� நட�காெத�� நா� 1000 �பா� ப�தய� க�டலா�. 

“இ� எ�ைன� கவ�வதா� உ�ளேத”. அ�க���ேதாரி� ஒ�வ� வ�ய�� �ற�னா�.

ஆய�ர� �பா� ெவ�வத�� நா� ஒ� �பா� ப�தய� க�ட� தயாராய���க�ேற�. 
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ஆனா� நீ�க� இ�த� ப�தய�த�� ெவ�ற� ெப�வத�� ஆய�ர�த�� ஒ�� �தேம

ெவ�ற� வா��� உ�ள� எ�பைத மற�� வ��க�றீ�கேள?

அைத� ப�ற� நா� கவைல�படவ��i9ல. கட�� ெச��� �த� �� ேப� அைனவ��

ஆ�களா� இ��பா�க� எ�� �ட நா� ஆய�ர�த��� எத�ரா� ஒ� �பா� ப�தய� க�ட தயா�. 

இத� ந�க�தக� அ�ப�த��� அ�ப� எ�பைத நீ�க� உணர� தவ�க�றீ�க� 

ப�� இல�ச�த�� ஒ�றா� அ�ல� இைதெயா�ததா� இ����. 

இ�ைல. ெசா�ல ��யாதப� மிக மிக அ�பமா��. கட�� ெச��� �த� 20 ேப�

ஆ�களா� இ��பத� வா��� தா� ப�� இல�ச�த�� ஒ��. �த� 100 ேப��� இ� எ�வள�

ெதரி�மா? 
 
1/100,00,00,000.000000000000000000000000 = 1/1030 or (10-30)
அ�வள� தாேன?

எ�ன எ�ன அ�வள� தாேன? இ�த எ� எ�வள� ெபரிய� ெதரி�மா? ஒ� மாகட���ள

நீ���ளிக� �ட இ�வள� இ��காேத இதனி�� ஆய�ர� மட�� �ைறவான எ����� க�மியாக

அ�லவா இ����?

சரி சரி. ஆ� இ�த எ� பய�கரமான� தா�. ஆனா�� என� ஒ� �பா��� எத�ரா�

நீ�க� எ�வள� ப�தய� க����க�?

ஓ எ�னிட� இ��பைவ அைன�ைத�� க��க�ேற�. 

அைன�ைத�மா?! ேவ�டா� அ� அள� மீற�யதாக� வ���. உ�க�ைடய (ேமா�டா�) ைப�ைக

ப�தய� க���க� பா��கலா�. ஆனா�� நீ�க� இத�� �ணி��க� எ�� நா� ந�பவ��ைல.

எ�ன �ணிேவ� எ�� ந�ைன�கவ��ைலயா? ப�தய�. நா� தயா�. என� ைப�ைக ப�தய�

ைவ�;க நா� தயா�. எ�ப��� நா� ஒ��� இழ�க ேந��� வ�டா�. நா� தா� ெவ�ற� ெபற�

ேபாக�ேற�.     
      

நா�� தா�. ஒ� �பா� ஒ��� ெபரிய ெதாைக க�ைடயா�. ெவ�ற� ெப�றா� ஒ�

ைப� க�ைட���. ஆனா� நீ�க� ெவ�ற� ெப�றா� க�ைட�க� ேபாவேதா ஒேர ஒ� �பா�தா�. 

ேவணடா� இ�.! கணிதவ�யலாளரி� ந�ப� ஒ�வ� அவரிட� ெசா��� பா��தா�.

ஒ� �பா��ெகத�ரா� ஒ� ைப� எ�ப� ��த ைப�த�ய�கார�தன�. 

இ�ைல இ�ைல. இ� மாத�ரியான ��ந�ைலய�� ஒேரெயா� �பா� ஆனா�� அ�த

ஒேரெயா� �பாைய ப�தய� க�ட� �ணிவ� தா� ைப�த�ய�கார�தன�. இவ� இைத இழ�கேவ

ேபாக�றா�. ச�ேதகேமய��ைல. பண�ைத� கரியா��வத�� ஒ�பான ெசய� இவ�ைடய�. 

எ�றா�� இவ���� ெசா�ப அள� வா��பபாவ� உ�ள� தாேன?. 

இ��க�ற�. ஒ� மாகட�ட� ஒ�ப��ைகய�� ஒ� �ளி நீ� எ�வளேவா அ�வள�.

உ�ைமய�� ப�� மாகட�ட� ஒ�ப�ட ேவ���. உ�க����ள இ�த� �ளியள� வா����ெகத�ரா�

என��10 மாகட�களி� அள� வா��� இ��க�ற�. 2� 2� 4 எ�ப� எ�வள� உ�த�ேயா அ�வள�

உ�த�யா�� என� ெவ�ற�!

கணிதவ�யலாளேர உ�க� க�பைனைய� தற�ெக�� ஓட� ெச�க�றீ�க�. இைடய��

���� �ற�னா� வயதான ேபராச�ரிய� ஒ�வ�. 

ேபராச�ரியேர நீ�க� �ட இவ��� வா��� உ�ளெத�றா ந�ைன�க�றீ�க�?     

எ�லா ந�க��க�� சம அள��� சா�த�யமானைவ அ�ல. இைத நீ�க� கண�க��

எ����ெகா���களா? த�ெசய� இைண� ஒ�� (அதாவ� த�ெசய� ந�க�தகெவா��) எ�ேபா�

ப�ைழய�றதா� இ��க����? சம அள���� சா�த�யமான ந�க��களா� இ���� ேபா� ம��ேம

தா�. ஆனா� இ�ேக ந�க��க�..... காத�� வ��க�றதா?! இனியாவ� நீ�க� உ�க�ைடய தவைற

உண���க� எ�ற ந��க�ேற�. ெவளிேய ப�டாள�� இைச� �� ***** இைச�ப� காத�� வ��க�றதா? 
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ஆ� வ��க�ற�. அத�ெக�னவா�?....... ஓ! இள� கணிதவ�யலாள���� த���ெமன

ெதா�ைட அைட����ட�. �க�த�� �த�ய�� �ற� ெதரிய எ��� ஜ�னல�ேக ஓ�னா�. 

ெம�தா�! ப�தய�ைத இழ�� வ��ேட� என� ைப�ைக� பற�ெகா��� வ��ேட�! எ�றா�

அழா��ர��.

ப�ற� கண ேநர���ெக�லா� ெவளிேய பைடயா�கள� ப�டாள� ஒ�� எ�க� வ��த�

வாசைல� கட�� ெச�வைத� க���ேறா�.   

*******(அ�ல� ெகா�� �ழ�க�ேதா� வ�� சவ ஊ�வல�ைத�� இ�த� கைத வ�வ

ந�க�தக��� ஒ� உதாரணமா� கா�ட இய��).

 
இ�த� கைதய�� எ�லா ந�க�தக�க�� சமமானத�ல எ�ற வரிகைள மீண�� ச�� ஊ�ற��

ப���மா� வாசக�கைள� ேக��� ெகா�க�ேற�. கணிதவ�ய�� ந�ன ந�க�தக�� ேகா�பா� 100%
ந�கழ� சா�த�ய��ள ந�க�தக�க��� 1 எ�ற எ�ைண� பய�ப���க�ற�. சா�த�ய� ��களி�

சத�த� எவள��ெக�வள� �ைறக�றேதா அ�வள��க�வள� அைத� �ற��ப��வத�கான

ப��ன�த�� அள�� அத�கரி�க�ற�.

இ�த� கைதைய எத�� இ�ேக நா� �ற��ப�ட வ�க�ேற� எ�ப� இ�ேநர� இைத� ப��க

ேந��த����� வாசக�க��� �ரிய வ�த����� எ�� ந��க�ேற�. அதாவ� இ�த உலக�� அ�ப�

அ�ப�த��� அ�ப� எ�� அஜா�க�ரைத�ட� எ� ஒ�ைற� சரியாக� கணி�க� தவ�க�ேறாேமா அ�

ஒ�� தா� ப��னா� ெபரிய இ�ைசைய தைலவ�ைய� ெகா��பதா� அைமய ேநரி��. உ�ைமய��

இ�த� ப�ரப�சேம அ�ப� அ�ப�த��� அ�ப� எ�� எ�த வ�த அள� �ைறகைள அ�ப� என ஒ��க�

வ�ட �ய�க�ேறாேமா அ�ல� நம� அ�றாட நைட �ைற வா��ைகய�� காண�, கணி�க�

தவ�க�ேறாேமா அ�த அ� ேபா�ற அ�ப�களா�, அ�ப அள�களா� தா� க�டைம�க�ப��, இ�த

ப�ரப�ச இய�க�� �ட அ�த அ�ப�களி� �ைணேயாேட இய�க� ��யதா� உ�ள�.

உதாரண�த��� �ளா�க�� மாற�� எ�ற ஒ�ைற� �ற��ப�டலா�. 

�ளா�க�� மாற��ைய வ�ட� �ைறவான ஒ� அ�ப ஆ�றைல நா� �ற��ப�ட ��யா� எ��

அள��� அ�தள��� அ� ஒ� அ�ப ஆ�ற�. ஆனா� அ� உலக� ��வத��� �ழ��� ஒ� ஆ�ற�

என இைத அ� உலக ஆ�ற�� ஒ� �ற��டா� நா� இைத� ெபா�� ெகா�ள ����. எ� மத��ப��

அத�ேக உரிய அல�ட� (SI அள��� �ைறய��) �ற��ப��ேடாமாய�� அத� மத��� 6.55X10-27 ஒ�

அ�வ�� எைடைய க�ரா� அளவ�� �ற��ப��டா� அ� 9 X 10-28 �ளா�க�� அளைவ வ�ட அ�வ��

எைட �ைறவாக உ�ள�. 10-27 எ�ற எ� எ�தைன ச�ற�ய� எ�பைத ஒ� உதாரண��ட� �ற�னா�

தா� அத� ச��ைம�� அேத சமய� அத� மக�ைம�� �ரி��. ஒ� ெபா�ளி� அளைவ 10-27 ெச.மீ எ��

எ�ணி� ெகா���க�. அ� ெபா�ைள ப�க� ப�கமாக அ��க� 1 ெச.மீ �ர� வைர அ��க� ைவ�க

�ய��க�. எ�தைன ெபா�� ைவ�தா� 1 ெச.மீ நீள� க�ைட��� என� பா��தா� அ� 1027 எ�பைத

ெவ�� கண�க�� உதவ��ட� ெசா��வ�டலா�. இனி 1027 எ�றா� எ�தைன எ�� பா��ேபா�. 

ஒ� மண� �க� இ�லைலய��ைல ேவ�டா� ஒ� ச��கைர� �க� ஒ�� 1மி;மீ

இ��கலா�. 1027 ச��கைர� ப��ைககைள ப�க� ப�கமாக அ��க�னா� அ� 1 ப���ய� ஒளி

ஆ��� ெதாைலவ���� ெச���. அதாவ� நம� ப�ரப�ச�த�� அளவ�� 10-� ஒ� ப�� �ர� எ��

வா� ெபௗத�க வ��ஞானிக� ��க��றன�. இ�த� ப�ரப�ச�ைத� கா���� ச��கைர� �க�

எ�வள� ச�ற�யேதா அ�தள��� �வா�ட உலக�, அதாவ� அ� உலக�. (அ� உலக� எ�பைத�

கா���� அ���ேக அ��பைடயான அதம அ��களி� அதாவ� அ��பைட� �க�களி� உலக�.)
ச��கைர� �கைள வ�ட� ச�ற�ய�. நம�� ஒ�ப�ட ப�ரப�ச�த�� வ��வ�ப� ஒ� ப�க�� அ�வ��

��ப�த���� ��பமான அள� இ�ெனா� ப�க�� க�ைட�க�ற�. நா� ந�வ�� இ��க�ேறா�.  

இேத அ� உலக�த����ேத அ�ப�த��� இ��� ஒ� அ�ப உதாரணமாக ம��ம�ல

அத�சய உதாரணமாக�� ஒ�� ெகா��க�ேற�. இய�ைகய�� க�ைட�க�ற �ேரனிய ஜாத�ய�� U--234,,
U-235, U-238 எ�ற 
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வ.எ�. ஐேசாேடா�

�

ந���ளிய

�� உ�ள

ந���ரா�களி�  
எ�ணி�

ைக

அைர ஆ�� கால�. 

1.
U-234

142

       

2.45ல�ச� ஆ��க�.

2. U-235 143 70 ேகா� ஆ��க�

3. U-238 146 446 ேகா� ஆ��க�

                             அ�டவைண எ� 1.1

3 இய�ைக ஐேசாேடா��க� உ�ளைத ந�மி� பல� அற��த���ேபா�. �ைறேய அவ�ற��

உ�ள ந���ரா�களி� எ�ணி�ைக, அைர ஆ��கால� �ைறேய வ�மா�. பா��க அ�டவைண

எ�-1.1

ேம� க�ட அ�டவைணய����� (U-238) எ�ற ஒ� ஐேசாேட�ப�� அைர ஆய�கால� 448
ேகா� ஆ��க� எ�பைத அற�யலா�. ��ேறற��ைறய நம� �ரிய ம�டல� ேதா�ற�ைதேய

க����க� ���. அ�ப��ப�ட இ�த U-238 தன� ந���ளிய����� ஒ� நா�ேக நா��

ந���ராைன இழ�க���. அ��ற� கைதேய மாற� வ��க�ற�. அ�ேவ U-235 எ�றா� இ��� கைத

ேமாச�. ஒேர ஒ� ந���ராைன இழ�தா� �ட அத� கைதேய அதாவ� அத� அைர ஆ��காலேம மாற�

வ��க�ற�. 70 ேகா� ஆ��களி���� 2.70 இல�ச� ஆ��க���� �ைற�� வ��க�ற�. அ�

உலக�த�� �ட ஒேர ஒ� ந���ரா� தாேன என அ�பமாக எ�ணிவ�ட ��யா�.

ஆக அ�ப� எ�றாேல ��ற �ழ�கேவ �ற�கணி�க� த�க� எ�ற அ��தமாக� வ�டா�.

அைத இ�த �ேரனிய ஐேசாேடா�� எ�ற ஒ�ைற உதாரண�த�ேலேய உணரலா�.   
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*****சா�ப�ய� த��வ� ப�ற� ஏ� இ�� �ற��ப�ட வ�க�ேற� எ�பத���; காரணமி�லாம�

இ�ைல. சா�ப�ய� த��வ��வ� இ�த உலக�� கால� �ட சா�பான ஒ�� தா� எ�� எ�ைற��

ந��பண� ெச�தேதா (ெகா�ைகயளவ�� ஆவ�) அ�ேற உலக மத�களி� மாயாவாத����

ம�ப��� ஒ� வ�வான அ��பைட� க�ைட�க வழி வைக ெச�� வ��ட� எ�� தா� ெபா��, அ��த�.

இைத� ப�ரத�ப��ப� ேபா�ற எ�தைனேயா த�ைர�பட�க���� �ைற�சேல இ�ைல எ�� ப���

உ��ரி���� உலக அளவ�லான ஹா��� த�ைர�பட�க� வைர இ�த� ேபா�க��� அேநக

உதாரண�கைள� �ற��ப�ட ����. ேம�ரி��, �ளான� ஆஃ� த ஆ��, நா�னியா என� பல பல

உதாரன�கைள� �ற��ப�ட ����.

சா�ப�ய� த��வ�த�� உலகளாவ�ய ெவ�ற���� ப�� அ� மீ��� இ�� உலெக���

உ�ள ம�ற மத�க��� ஒ� �த�ய ���ய���ைப� ெகா��த���க�றேதா இ�ைலேயா ஆனா�

க�டாய� அ� இ�� மத�த��� ஒ� ���ய���ைப� ெகா����ள� எ�றா� இ��� ச���

மிைகய�ல. க�ழ��� ேகாள�த�� அ�ைவத ச��தைன மர�க���� ேம��லக�� க��� �த�

வாத�த���� ஒ� ெப�� ��� பா��சைல, ��� பா��சைல� ெகா����ள� எ�� தா� �ற

ேவ���. அ��� மைற�த வ��ஞான எ��தாள� �ஜாதா கால�த�ேலேய அவர� ேக�வ� பத�� (ஏ�,

எத��, எ�ப�-பாக�-1, ப�- ) ெதா��ெபா�ற�ேலேய இ�த� ைக�க�ய�க��� இ�� ஒ�

ப��ைளயா� �ழியாவ� ேபா�� ைவ�� வ���� தா� ெச���ளா�. 

பத�ச�, வ�ேவகான�த� ேபா�ேறா� ��� இராஜ ேயாக� என�ப�� ��ட�னி ேயாக�

ப�ற�ய� ேக�வ� ஒ����� �ட, “பய��ச�க� க�ண க�ரமானைவ எ�பதா� நா� என�

��ட�னிைய உற�க��� எ�� வ���வ��ேட�” என� க��டல��க�ற அேத �ஜாதா தா� ந�ன

�வா�ட� ெம�கானி;�� �ைறைய.................... ..................உபந�ஸ�கேளா�� ����� ேபா�� �த��

�க�� கா��க�றா�. 

தன� “கட�� இ��க�றாரா? “ எ�ற ��தக�த�� நாரத மாைய எ�ற �ராண�கைதய��

�ல� அைத ந�ன� சா�ப�ய� த��வ�ேதா�� ப�ைண�க �ய�க�றா�. அ�த� பா�ைவய�� உ�ள

அற�வ�ய� க�ேணா�ட�ைத ம��பத�க��ைல தா� எ�ற ேபாத��� இைவெய�லா� அவ� த�

வ��க� சா����� ஒ� ச�ற�தாவ� ஒ� ச�ற�ைப, ஒ� ம� ���ய���ைப� தராம� இ�ைல. ஹ���

மத�த�� ஒ� ப�ரிவான (பாகவத�?!) ச�வ �ராண�. ��� நாரத மாைய கைத�� தன�ேக உரித�தான

வைகய�� ��வ� இைத� தா�. �வார�யமான அ�த� கைதைய�� ச�ற�� பா�ைவய��ேவாமா?
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வ��க� ��� அசா�ேசவ�னா� இத�ெகா� தீ�ைவ� ெகா��க

���மா?

 

வ��க� ��� அசா�ேசவ�னா� இத�ெகா� தீ�ைவ� ெகா��க ���மா? எ�றா� க���பாக!

ஆனா� ேநர�யாக அ�ல, ச�� மைற �கமாக. ஆனா� �த�� வ��க� ���� அசா�ேசவ�� கவன

ஈ�����, இைத� ெகா�� ெச�வத�� தா� �த� ெப�� தைடேய எத���க�ற�. காரண� இ�ைறய

ேதத��� அசா�ேஜ���� பா�ைவயாளா�க�, ப�� ெதாட�பவ�க� எ�� பா��தா� ச�ேறற��ைறய 3
மி��ய� ேப��� ேச�வ�. இ�த 3 மி��ய� ேப�களி� என� ஒ�ைற� �ரைல ம��� தனி��

அவர� கவன ஈ��ைப� ெப�மா� ஒ��க� ெச�ய ேவ��மானா� ஒ�� ஏதாவ� மி�ர�� அதாவ�

அத�சய� அ��த� ந�க��தா� தா� உ��. அ�ல� நாேன ேநர�யாக ல�டனி� உ�ள ஈ�வடா�

�தரக அ�வலக���ேக ெச�றா� தா� உ��. அ�ப� ஒ� ேநர�� பயண�ைத ேம�ெகா���

அள���  என� மா��ச�ய� ெபா�ளாதார�த��� ஒ� வ�ைம�� ேபாதா�. 

அ�ப�ேய, மீற�ேய ஒ� ரி�� எ��� ெச�றா�� அ��� எ�த அள���� பயனளி���,

ெவ�ற�யைட�� எ�பத��� ஒ� ேகர�� க�ைடயா�. காரண� �த�� இ�ேபாைதய அவ� ந�ைல.

அெமரி�காவ��� எத�ரான அவர� ேஹ�க��� நடவ��ைகயா�, அவேர உய���� அ�ச� இ�ேபா�

ல�டனி� உ�ள ஈ�வடா� �தரக� க�டட�த�� அரச�ய� த�ச� �����ள ஒ� ந�ைல. த�க�

���� அைடப�ட ஒ� ���� க�ளி. ஏேதா ரச�யாவ�� ��ணிய�த���, ச�வேதச� �தரக

இைறயா�ைம ச�ட வ�த�களி� ப��� அவ� உய�ேர மய�ரிைழய�� ஊசலா�� ெகா������ ஒ�

உய�� தா�. இ�த ந�ைலய�� அவர� கவனெம�லா� அவர� ச��க�� இ��� எ�ப� மீ�� வரலா�

எ�� தா� இ���ேம ஒழிய, நம�கான வ��தைல� தீ�ைவ ைகய�� ைவ��� ெகா�� தா�, ந�ைம

ச�த��க� தா� வழி வைக ெதரியா� பல� த�மாற�� ெகா����பா�க� எ�ெற�லா� ஒ� அதீத

��ேபா�க�� த�ன� இ�த 3 மி��ய� ப�� ெதாட�பவ�களி� (ஃ�� ேப�ைக அதாவ�)
ப����ட�ைதேய� பா���� ெகா����க� ேபாவத��ைல. 

அ��ததாக அசா�ேஜ�� �ட த�னளவ�� அவ� ஒ� ேஹ�கேர ஒழிய இ���

���ரேயாக�த��கான தீ�ைவ� க��ப���பத�கான �ைற சா��த ஒ� வ��ஞானி�� அ�ல. ப��

எத�காக அவர� கவன ஈ����� இ� ேபாக ேவ��ெம�றா� அ�� தா� த���பேம உ�ள�

எ�க�ேற�. காரண� இ��� ���ரேயாக� இ�ேநர� இ�த உலக�� ந�க��த���தா� க���பாக அ�

யாேர�� ��ப� ��ப��� ந�க��த���கா�. ேக�ைஸ� ேபா�ற ஏதாவ� ஒ� ெப�� உலக

ேகா��வர�க���� தா� ந�க�த���க ����. அ�ப� ந�க��த���தா� அைத� ேக�� தா�

எ�ற��ைல. உலக�� எ�த ஒ� ேகா��வரராவ� தாேன பைற அற�வ��ப� ேபால பைற அற�வ���,

தன��� தாேனவா த�ப�ட� அ���� ெகா�வா�. இ�ைல ம�ற ச�ப�ரதாயமான ஊடக�க� தா�

இ�ப��ப�ட (அதாவ� உ�ைமய�ேலேய இ�ச�� ���ரேயாக� நா� ச�ேதக�ப�வ� ேபாலேவ,

ந�க��ேத இ��தா��, அ��� ஸ��ரதாயமான ெச�த� ஊடக�க���� ெதரி�ேத இ��தா�� �ட

இ�ப�� ப�ட) ஒ� ெச�த�ைய எ�லா� ெவளிய��� வ�ட�தா�  அ�மத��பாரா? 

கைடச� வைர இ�த இ� ேபா�ற ெச�த�கெள�லா� (தீ�� க��ப����� ��னேரேய)
ஸ��ரதாயமான ஊடக�களி� வாய�லா� ெவளி வ�� எ�� எத��பா��ப� எ�ப� எ�வள�

��டா�தனமான��, அ�பாவ�யான ெவ�ளி� த�ைம�� வா��த� எ�றா�, க���� பண�

ப��க�யவ�கைள அரசா�கேம� க��ப���� ேந�ைம�ட� அைத ெவளிய��� வ��� என

எத��பா���� சாதாரண ெபா� ஜன எத��பா��� எ�தள��� அ�பாவ�� தனமான��

ெவ�ளி�தனமான�� ஆ�ேமா அ�தள���� சம�. ஆனா� அசா�ேஜைவ� ேபா�றவ�களி� ந�ைல

ேகாைழ� தனமான ஸ��ரதாய ஊடக�கைள� ேபா�றத�ல. ஏ�கனேவேய அவேர ஒ� மரண

வ�ளி�ப�� உ�ளவ� தா�. 

ஒ� �ைற� ���� த�டைன வ�த��க�ப�டவ� ேம� இனி எ�தைன �ைற ��� த�டைன

வ�த��க�ப�டா� தா� எ�ன? தைல�� ேம� ெவ�ள� ேபான ப�� இனி ஜா� எ�ன? �ழ� எ�ன?

கைத தா�. ஆக எ�னா�, என� இ�த இ��� ���ரேயாக� ப�ற�ய என� இ�த� க��ன�

�ேராேபாசலா� தா� அவர� உய���� ஆப�� ஏ�ப�ட� எ�ற ஒ� ந�ைல எ�ேபா��

எழ�ேபாவத��ைல. மாறாக இ�த ஒ� ெச�த� ம��� அசா�ேஜ���� ெதரி�தேதா இ�ைலேயா, அ�

எ�த அள��� ஒ� எத�� வ�ைளைவ ப��� ச�ைதய�� ஏ�ப��த� ��� எ�பைத எவ�� ��

���ேய கணி�� வ�ட� �ட ��யா� எ�ேற ந�ைன�க�ேற�. 

மகா பாரத�த�� �ேராண� வத� ந�க��த� எ�ப� எ�பைத� ப�ற�� ெதாைல� கா�ச�� ெதாட�

வாய�லாகேவா, அ�ல� ��தக�, வா�ெமாழி� கைத வாய�லாகேவா, ெமா�த�த�� அ�த� கைத� ப�ற��

ெதரி�தவ� அற��த���க� ���. ஒ� ச��ன� ெபா� தா�. ஆனா� அ�த� ெபா� எ�ெபா��, எவ�

வாய�லாக, எ�த ேநர�த��, எ�த வ�த�த�� ெவளி�பட ேவ��ேமா அ�த வ�த�த�� ெவளி�ப�டதா�,
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(ெபா�ைம�� வா�ைமய�ட��,,,, எ�ற நம� வ��வ� வா�க�ைன� ேபால ெவளி�ப�டதா�,) அ�

பா�டவ�க��� ஒ� ெப�� ��த ெவ�ற�ையேய அளி�த�, அேத ேபால� தா� வா��ைக எ��

���ேச�த�ர�த�� �தலாளி��வ ப�ம வ��க����� ச��க�ய ந�ன அப�ம��ைவ� ேபால�

த�தளி��� ெகா������ அசா�ேச ேபா�றவ�க��� இ�த� ச�� ெபா� இ�� ���ரேயாக�

எ�ற ஒ� ச�� ெபா�� ெச�த� �ட� ேபா��. கா�பா�ற�வ�ட� ��ேமா எ�னேவா? யா� க�ட�. ஒ�

பரிேசாதைன �ய�ச�ைய� ேபால� தா�. 

�ய�ச��தா� ெவ�ற��� க��டலா�. ேதா�வ��� க��டலா�. ஆனா� �யலாவ��டா� எ��ேம

க��டா�. இ�� ��ப�ரேயாக� ந�க��� இ��கேவ��� எ�ற ஒ� க�டாய� �ட� ேதைவய��ைல.

ந�க��தா�� ந�க��த���க� ��ேமா எ�ற ஒ� ச�ேதக வத�த� அ� அசா�ேஜ ேபா�றவ�களி�

வாய����� வ�தாேல ேபா��. எழ���ய வ�ைள�கேள� தனி. எ�பைத அைத எ�ணி� பா��தாேல

�ட� ேபா�� அவர� எத�ரிக�. அ�ப� ஒ� ெச�த� அ� அசா�ேச வாய����� வ�� வ�ட� �டா�

எ�ற ஒேர ஒ� ஒ�ைற� காரண�த�� ெபா��டாவ� அவ� ேம��ள அரச�ய� அ��த�ைத வ�ல�க��

ெகா�வா�க� எ�� ந��க�ேற�. அேத ேநர� அசா�ேஜ��� இ� பயனளி��� வ�த�த����ேத

என��� இ� வ�ஷய�த�� ஒ� வ�ைட க��ட� ��� எ��� ந��க�ேற�. ப��� ச�ைத மத���, ம���

ஒ� ேதச�த�� நாணய� ெசலாவணிய�� மத��� எ�ற இ�த இ� ேபா�ற வ�ஷய�களி� எ�லா� ஊக�

ெச�த�க���� (அைவ ஊக� ெச�த�களாகேவ இ��த ேபா��) அவ�ற��ெக�ேற ஏ�பட� ��ய ஒ�

ப�ர�த�ேயாகமாக ��க�ய��வ��, அ� அரச�ய�, ெபா�ளாதார தள�களி� ஏ�ப��த� கா�த���க�

��ய வ�ைள�கைள�� அ�வள� எளித�� �ைற�� மத��ப��� வ�ட� ��ய ஒ�� அ�ல.   

அரச�ய�, ெபா�ளாதார �த�ர� த�ைமய�� அ� ஏ�ப��த� கா�த����� வ�ைள�கைள நா�

ஏ�கனேவேய ெந�ேபா�ய� ���ச���, ப��� ச�ைதய�� அத� எத�ெரா��� எ�ற தைல�ப��

பா��தேத அைத வ�ள��� ஒ� அ�பவ, வரலா��� சா��. சரி இ�ேபா� இ� வ�ஷய� ச�ப�தமாக

(இ�த வ�ஷய�ைத அசா�ேசவ�� கவன ஈ������ ெகா�� ேபாக) �ய�ச� எ��தா�, அைத எ�ப�

��ென���� ெச�லலா� அத�கான ெசய� த��ட� ஏதாவ� வ��க ���மா, அத�கான �ைற�த

ப�ச வா���க� ஏ�� உ�ளதா எ�� ஒ� ச�ற�� ஆரா��� பா��ேபா�. வ��க� ��� தைட

ெச�ய�படாம���� அசா�ேச இ� ேபா�ற ஒ� ச��க�� மா�டாம� இ��த���தா� ஒ�ேவைள

ஒேர ஒ� ம�� க�ளி�க�� �ட என� ேவைல ���த���க� ��ேமா? எ�னேவா? அவ� தா�

ெபாற�ய�� மா��� ெகா�ட எ� ேபால ஆக�வ��டதா�, அ�த�ெபாற����ேள நா� ெச��தேவ��ய

ந� தகவ� அ��� �ைறைமைய ப�ற� ம��� ச�ற�� ச��தைன ெச�ேவா�.

 
பாதக அ�ச� எ�.1
 

�த�� நம� தகவ� இ�ன�� ஆ�க�ல�த��� மைட மா�ற� ெச�ய�படவ��ைல. எனி��

என�ெக�னேவா இ� அ�வள� ெபரிய ஒ� வ�ஷயமா� ேதா�றவ��ைல. காரண� இ�த�

த��ட�த��கான ஆதர� ெவ�ள� ச�� �ளி, ெப� ெவ�ள�. எ�ற கண�கா� ெப��ேமயானா� உரிய

ெமாழி ெபய��பாள�கெள�லா� ப��னா� தானாக �� வ�வா�க�. ஆனா� அ�த தா�மீக ஆதர�

ெவ�ள�ைத� க�� அைம�ப� தா� �த�� ெப�� பா�. ெப��பாேலாேன��� இதனா� ஏ�ப��

ப�� வ�ைள�க� �ற��த அ�ச� தா�, �த� ெப�� தைட� க�லா� இ��க ����. அ�த அ�ச

உண��ச�ைய ெப��ெக��� ஓடைவ��� ஆ�வ உண��ச�யா� ெவ�லலா�. 

ஒ� மனித� அ� ஆேணா ெப�ேணா எ�த� பா�னமாக இ��த ேபாத��� சரி, அவ�க�

(உலக�� எ�த நா�, ெமாழி, இன�, மதமாக இ��த ேபாத��� சரி) கைடச�யாக எ�தைன ந�மிட�க���

��, அ�ல� எ�தைன மணி, நா�, வார�, மாத�, ஆ��க��� �� கைடச�யாக� பா�ற� உ�ச�

என�ப�� ெச�ஸுவ� ஆ�கச� அைட�தன� எ�பைத� க��ப���க உலக�� ஒ� வழி, �ழ� மனித

�ல�த�� சரி�த�ர�த�ேலேய �த� �தலாக இ�ேபா� தா� ேதா�ற� எ����ள�. இ�த� �ழைல�

பய�ப��த�� ெகா�� அத� �ல� இ�த� ேக�வ��� வ�ைட ெதரி�� ெகா�ள எ�தைன ேப���

ஆ�வ� உ�ள�? எ�ற இ�த ஒ� ேக�வ�ைய எ��ப�னா� ேபாதாதா? இத�பா� ஒ� �வ�ைமய�ைத�,

உட�பா��� கவன ஈ��ைப� ேதா��வ��க? �த�� இ�தைகய ஒ� ஆ�வ ெந��ைப� ���,

வ�ைத�தாேல ேபா��, அத��� ப�� அ�த ஆ�வ வ�ைத ெம�ல ஒ� �ளி� வ��ட ப��, இத�� உ�ள ஒ�

ெம��ய ஆப�ைத வ�ள�க�னா� ேபா��. 

�த�� எ��த எ��ப��, இைத ப��பற�வ��லா பாமர�களிட� வ�ள�க�� ெகா����க

��யா�. அ�ல� ப��த����� �த�யன க��ப���ப�� ேம� ஆ�வ� இ�லாத ச�ல ப��த

பாமர�களிட�� இத�கான ஒ� ஆதர� வைளய�ைத� த�ர�ட ��யா�. ஓரளவ��காவ� என� இ�த

��� �ேராேபாசைல�� ப��� உ�வா�க�, இத� ேம� ஒ� ஆ�வ�, ந�ப��ைக ஏ�ப�டவ�களி� ஒ�

�த� ஆர�ப�க�ட அ��பைட அைம�ைப உ�வா�க ேவ���. அ�க���� ேம�� இ�த� க���,

த��ட�த��பா� உட�பா��ள மனித�களி� ஒ� பர�த எ�ணி�ைக வைளய�த��� பரவ ேவ���.

இைத�� ஏேழ ஏ� ப� ந�ைலய�� எ�� வ�ட ேவ���. அ�த ஏழாவ� ப� ந�ைலய�� ஒ� மி��ய� ேப�

ஆதர� இத��� க���யாய��� எ�� ஒ� ந�ைல வ��கா�, அத��� ப�� இைத� த��க�

��யவ�கைள இனி இ�த� �மி�ப�த�� இ�ெனா� மாய வைல ேபா��� தா� ேதட ேவ��� எ��

அள��� ஒ� ந�ைல�� வ�ைரவ�� ேதா�ற�வ���.  
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இ�ேபாைதய �� �த� ேதைவ எ�லா� இத�கான ஒ� ேகா� ��, இ�த� த��ட�த�� ேம�

ந�ப��ைக உ�ள, இத�காக ச�ேற�� ச�ர�ைத உண���ள, அ�ப� ப�ரத�பல�கைள எத��பாராத,

ேதைவேய�ப�டா� ச�� அ�பணி�� உண�ைவ� �ட� கா�ட� ��யவ�க� ேபா�ற ஒ� �த�ைம�

ேகா� �ேம. இ�ேபாைதய ேதைவ. அ�ப�ப�ட ஒ� �த�ைம� ேகா� ம��� தயா� ஆக� வ��டெத�றாேல

ேபா��. ெகா�ச� ந����க, எ�ன ஏ� இ� வ�ேவகான�த� ேக�ட� ேபாலேவ ஒ� �� ேக�க�றீ�கேள,

இ�ெவ�லா� சா�த�ய� தானா? என உ�களி� பல� ஒ� ஈன�வர�த��, த�� பட உ�தம��த�ர�

கதா� பா�த�ர� ஒ�� கண�காக (அ�த வயதான ெபரியவ� கதா�பா�த�ர�, ��, ��மி ெவ��க�ற

சீனி� ேப�� வசன� கண�காக) இ�ெவ�லா� நட��மா என உ�களி� பல� ஈன�வர�த��

�ன�வ�� �ட� ேக�காம� இ�ைல, ேக�கேவ ெச�க�ற� தா�. இ��த ேபா�� என��� எ�னேவா

அ�த� பட த�� கதா�பா�த�ர�ைத� ேபால எ�ேகா இதய ஆழ�த�� இ��� �ைலய�� ஒ� ����

ந�ப��ைக எ�� தா� ெசா�ல ேவ���. எ�ேகா ஒ� ச��ன ந�ப��ைக, ெவளி�ச�. 

உ�ைமைய வ�ட வத�த���� பர�� ேவக� அத�க�. உ�ைம ��ைட வ���� �ற�ப�� ��

ெபா�, வத�த�, எ�ப� அ�ப� ��க� ெப�மா� மய�� வாகன� ஏற� உலைக ஒ� ெநா�ய�� வல�

வ�த� உ�ைமேயா ெபா�ேயா யாமற�ேயா� பராபரேம. ஆனா� இ�த ந�ன மி�ன� உலக��

ந�ைன�தா� ஒ� ெபா� �ட ெமய�� (மி�ன�ச�) வாகன� ஏற� இ�த �� உலைகேய ச�ல

வ�னா�க���� வல� வ�� வ���. �ைகலா�(ேல�) வ���, �ைகலா� வ��� என க�ராம�களி�

ஆ�, மா�, ேகாழிகைளெய�லா� அ���� சா�ப��டைத ந�மி� பல� 45 வய� கட�த எவ� ஒ�வ��

மற�த���க ��யா�. அ�த ந�க��ச� �ட ஒ� ெச�த� (அ� அ�த� ெச�த� உ�ைமயா ெபா�யா,

வத�த�யா எ�ப� அ� அ��த ப�ச�, இர�டாவ�. ஆனா� ஒ� ெச�த� பர�� ேவக� ம��� எ�த�

த�� தைட�� இ�லாம� பர�ேமயானா� இ�� தகவ� ெதாழி� ��ப�த�� ஒ� ெப�� �ர�ச�ேய

ஏ�ப���ள இ�த ந�ன 21-� ��றா��� தகவேல ஒ� ெப�� ஆ�தமாக உ�ெவ��க ����.

ேபா��வர��, தகவ� ெதாழி� ��ப� இவ�ற�� மிக�� ப�� த�க�ய���த 19-ஆ� ��றா��ேலேய

ஒ� வத�த�� தகவ� ஒ� ெப�� ெபா�ளாதார ஆ�தமாக உ�ெவ��க ���ேமயானா�, இ�த 21-ஆ�

��றா���� அ� ஏ� சா�த�யமாகா�.?  
  

2.   மைட மா�றேம ெச�ய� ப�டா�� அ� �த�� அவ��� 

எ�� எேத�� ெச�ய ���தா� அ� தா� உ�ைமய�� நா� ப�ற�ெப��தத�� ஒ�

மாெப�� அ��த� ெகா��க� ��ய ஒ� ெசயலா� அைம��.      அ�ப�� அவ�      அள��� என�   ,   ஏ
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�தலாளி��வ உ��ர�பா�களி� ஒ�றாக இ��ைய�� �ற��ப�ட ���மா?

�தலாளி��வ�த��� எ�தைனேயா ேவ� ெபா�ளாதார உ��ர�பா�க� இ��க,

இ��ைய�� அவ�ற�� ஒ�றா�� ���� கா�ட ���மா?  அைமய ���மா?  
ப�� ேக��-� அ�ர எ��ச� வள��ச�� காலக�ட�களி� ஒ� க�ட�த�� ைம�ேரா சாஃ�ைட

இர�டாக உைட�க ேவ���, அத� ���ரிைம�� அதாவ� ேமாேனாேபா��� (ேமாேனா ேபா���� 

சரியான ேவ� தமி� ெசா� ஏ�� ஏ�கனேவேய வழ�க�த�� உ�ளதா?) ஒ� வர�� க��ேய தீர ேவ���

என அெமரி�க அரசா�க�த�டேம ஒ� �ைற�� வ�தைத��, “அ�த� கால�க�ட�களி� (1993-2001)
ெப��பாலான ேநர�களி� எ�லா� ப�� க�ளி�டேன அெமரி�க அத�பரா� இ��தைத��” ச�ேற ஒ�ப���

ேநா�க�னா� இ�ேபா� அ�த �தலாளி��வ உ��ர�பா� எ�றா� எ�ன எ�பைத� �ரி��

ெகா�வத�� ச�� ச�ரம� எ��� இ��கா� எ�ேற ந��க�ேற�. 

ஐயா, ப�� ேக�ஸா� பாத��க�ப�ட அவரி� எத�ரிக���, ைம�ேரா சா����� எத�ரான

தீ����காக, எ�ப�யாவ� அெமரி�க அரசா�க�ைதேய வைள�க ேவ��ய ந���ப�த� இ��த���க�ற�.

அ�த ந���ப�த�த��கா� க�ளி�டைன�� �ட �டேவ ேச��ேத வைள�க ேவ��ய ஒ� ��த�

ந��ப�த�� இ��த���கலா�. இத�� எத��வ�ைன ஆ�ற ேவ��ய ந��ப�த�, ேதைவ ேக�� தர�ப��� �ட

இ��த���கலா�. அதனா� தா� ��ற��ள ெந�� ������� என “��ற� ெச�த ெகா�றவனாக�ய

உம�ேக இ�வள� வ�, ேவதைன, அவமான� இ��தா�, எ�த ஒ� ��ற�� ெச�யாமேல இ� வ�ஷய�த��

(இ�ச� ��ப�ரேயா�தால) பாத��க�ப�� ஒ� நபைர� ப�ற� ந�ைன��� பா��”. என� ெகா�றவ��ேக

அெமரி�க அரியாசன�ைத அல�கரி�த அ�நா��� ெகா�றவ��ேக இ��� ��ற ந�க�வ�னா�

பாத��க�ப�டவ�க� தர�ப������ இ�ப��ப�ட ஒ� எேமாஷன� அ��த� ெகா��கேவ��ய

ேதைவய�� அ��பைடய��� �ட ேமானிகா வ�வகார� க�ளி�டனி� வா��ைகய�� ���த���கலா�.***2
அ���ள ெஜய ேமாக� அவ�க���. 

வ�ம�சக� ெவ�க� சாமிநாத� அவ�கைள� ப�ற�ய ப��எஃ� க��ைர பா��ேத�. அ�த�
ெபரிய 15 ப�க� க��ைரைய கணினிய�� ைஹைல�ட� வசத�ைய� பய�ப��த� ��க�ய
வாசக�கைள. �ற���கைள ைஹ ைல�ட� மா��கரா� மா�� ெச�� அைடயாள� ப��த��
ெகா�ள இயலவ��ைல. வா��ைகய�� ப��பவ�கேள ���க� வ�� இ�ைறய
கால�க�ட�களி�, ப��தைத மீ��� மீ��� ப��க�ற வாசக�க� மிக�� �ைற�. என���
வ�ம�சன எ����க� ேம� மி��த ஆ�வ� உ��. உதாரணமாக உ�கள� மகா பாரத� ப�ற�ய
ெவ��ரச�ேலேய �ட ச�ல அ��பைட� தகவ� ப�ைழக� இ��பதா�� க��க�ேற�. 

உ�கள� எ����களி� ந�ல ஆ��த, ெசற�வா��த க�பைன வள��ட�, அற�வா��த
வசீகர ஈ���� ெத�ப�வ� ேபா� இ��ததா� தா� உ�கள� எ����கைளேய ப��க
ஆர�ப��ேத�. ஆனா� ஒ� எ��த�� ஈ��பா�ற�, வசீகர� தா���� அத�� ெகா�சமாவ�
உ�ைம��, ந�ந�ைல� தனைம�� �டேவ இ��க ேவ���. உ�களிட�� ஓரள� ந�ந�ைல�

த�ைம இ��க�ற� எ�ற ேபாத��� அ�த ந�ந�ைல� த�ைமய�� ெசற�வா��த அட�ெசற���

ப�த����, ம�டல�த��� ெசைம� ெதாைலவ�ேலேய இ�ன�� உ�ளீ�கேளா என� தா�

எ�ண� ேதா��க�ற�. ந�ந�ைல� த�ைம எ�ற ேப�� எ��தாேல அ�ேக அரச�ய�

�ைழக�ற� எ�� தா� அ��த�. அரச�யைல நா� வ���ப�னா��, வ���பா� ேபானா��,
ந�ைம� ��ற� எ��� எ�ேபா�� அரச�ய� ெவளிேய நீ�கமற ந�ைற�த���க�ற�. நம��
ெவளிய�� ம��ம�ல, நம�����ேள�� அ� ஊ��வ��, ந�ைம� த�ைன ேநா�க� அ�
வைள�க�� �ய�ச��ப� உ��. 

இதனா� தா� தா�ேத ேபா�றவ�க� ெந��க�யான ேநர�த�� ந�ந�ைலைய
கைடப���பவ�க��� நரக�த��, மிக ஆழமான �ழிக� ெவ�ட�ப�வதாக� �ற�னாேரா
எ�னேவா? ேம�ரி�� ஆ�க�ல�பட�த�� ப�த�-1 � ஆர�ப� கா�ச� ஒ�ற�� பா��தீ�க� எ�றா�
அ�த�ைர�பட�த�� கதாநாயகனிட� அவர� க�ெபனி �தலாளி ��வா� இ�ப�. இ�த
உலக�த�����ற டா� ேமா�� க�பனிகளிேல எ�க� க�ெபனி�� ஒ��, இ�த� க�ெபனிய��
உ�ள ஒ� ெதாழிலாளி சரியா ேவைல ெச�யைல�னா� �ட எ�க க�பனி ��க�� ேபாற���
வா��ப���க�ற�. இ�ப உ�களால எ�க��� அ�த ந�லைம தா� ஏ�ப�����. நா�க ஒ�
தீ�மானமான ��� எ��த���ேகா�. நாைளய����� ேநர�த��� வராதா இ��தா வா�க,
இ�ைல�னா நீ�க இ�னி�ேக ேவைலைய வ���� ேபாலா�, சா�� ஈ� �வ�� மி�ட�
ஆ�ட�ச�. எ�பா�. 
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அ� ச�னிமா� கா�ச�யாக எ��க� ப����தா�� ந�ஜ�த��� அ� தா� உ�ைம.
ெம�ெபா�� �ைறய�� உ�ள ஊழிய� ஒ�ேவைள� ெகா�ச� அற�வாளியா� இ��தா�,
பட�த�� உ�ள� ேபாலேவ ெம�தான மிர�ட� இ���� இ�ைலேய� சா�� ஈ�
ந��வன��ைடயதா� இ����, ெம� ெபா�� ெதாழிலாளா�க� எ�� தா� இ�ைல. மளிைக�
கைட ஊழியரி�����, கணினி�, கா��ெதாழி�சாைல வைர எ�லா இட�களி�� இேத
ந�ைலைம தா�. இ�ைறய �தலாளி��வ உலக�� இ� தா� ந�ைலைம யதா��த�, எ�லா�. அேத
ஹா����� இ�ெனா� பட� ேப� ேம� பட சீரிய�� வ�� ேஜா�க� வ��லனி� ���ச���
இைரயான ஒ� ேபா�� �ைறைய� ேச��த ஒ� ெப�ைண� ப�ற�ய ஒ� கா�ச� ஒ�� வ��. 

இ�ைறய கால�த�� அேநகமாக ெபா� ெவளி எ�பேத இ�ைலேயா எ�� தா�
எ�ண� தா� ேதா��க�ற�. அத���, இ�த�ய� �ழ��, மிக� �ற��பாக� தமிழக அரச�ய�
ெவளிய��� இ�தைகய ஒ� ந�ைல தா� ந�ல�க�றேதா எ�� தா� எ�ண� ேதா��க�ற�.
ஊ�றவ�� அ�தைகய ந�ந�ைல� த�ைம உ�கள� எ����களி� அ�ப�டமாக இ�ைலயா,
அ�ல� நீ�க�, தமிழக அரச�ய� ப�த�ரி�ைகயான ந�கீரனி� ��ெபா� சமய� ெவளி வ�த
அ�னிேஹா�ர� ராமா�ஜ த�தா�சாரியா� ேபா�ேறா�களி� எ����கைளேய ப��த���க
வ��ைலேயா இ��க ேவ���. இ�த� ப�ரப�செம��� உ�ள அைன�� ேவ��� க�ரக
ஜீவரச�கைள�ேம ேச���� கண�க�� எ���� ெகா�டா�� (அட அைவ�� இ��பதா�� தா�
எ�ணி அைவ�ைற�� ஒ� கண�க�� எ���� ெகா�ேவாேம?) �ட, எ�லா ச�த�கைள��
கைடச���� கைடச�யாக அவ�ைற எ�லா� இர�ேட இர�� ப�ரிவாக இர�� ப�ரி�க����
அட�க� வ�ட ����. ஒ�� அதாவ� ஒ� ப�ரி� ஒ���� ச�த�க�, ம�ெறா�� அதாவ� ம�ற
ப�ரி�க� ஒ��க�ப�� ச�த�க�. இ�த� க��த�� ஏ�� உ�க��� ஒ� எத�மைற இ��க
��யா� எ�ேற எ��க�ேற�. எனி� பா�        

இ�த� ெப�மணி பய�ப�வ� இைற அ�ச� ஒ���ேக. ேபசாம�, “த�ைச� ெபரிய

ேகாவ����� வ�� எ� வா�நாளி�, என� அரச�ய� வரலா�ற�� நா� எ� மனமற��� தமிழ�

வ�ேராத அரச�ய� எ��ேம, எ�ெபா��ேம ஒ� கண� �ட நட�த�யத��ைல என ஒ� ச�த�ய�

ப�ரமாண���� வர ���மா?” என ஒ� சவா� வ���க�.. �டேவ இ�த� பாட��காக ைக�

ெச�த ேபா��� பைட��� இேத சவாைல வ���க�. உ�ைமய�� இ�த� பாட� ேதச வ�ேராத�
பாட� எ�றா� அைத�� இேத த�ைச� ெபரிய ேகாவ��� ெத�வ ச�னிதான�த�� �� வ��

அைத ேதச �ேராக� பாட� என அற�வ��க� ���க�. அ�ேபா� ல�சண� ெதரி�� வ���,

இவ�க� சாய�� ெவ��� வ���. 
     
என�� இ�த இட�த�� தமிழி� ெவளி வ�� �த�ய ஜனநாயக� ப�த�ரி�ைகய�� �ச�ப�, 2014 இத�

ப�க�-27 � �ற��ப��ட ஒ� க��� தா� இ�� ஏேனா எ�ைன�� அற�யாம� ந�ைன��� வ�க�ற�. ச��

ேநர� �ைண ைமய வ�ஷய�ைத வ��� (ஏ�கனேவேய ப�ரதான ைமய வ�ஷயமான இ�� ���ரேயாக�

ச��க��, அத�கான தீ��க�� எ�ற ப�ரதான ைமய வ�ஷய�ைத வ��� வ�� ெவ� ெதாைல� ேநர�

ஆக�ற�. நா� இ�� எ�தைனெய�தைன வ�ஷய�கைள� ப�ற�� ேபச�னா��, வ�வாத��தா��

அைவய�தைன�� ஏேதா ஒ� வ�த�த�� இ�த இ��ேயா� ெதாட��ப��தேவ, அத�ெகா� வ���டேவ)
வ�லக� வ�ன�.கா�மி� �த�ய ஜனநாயக� ப�த�ரி�ைக ப�ற� (ச�ப�தமி��பதா� அ� ப�ற��� ) இ�� ஒ�

ச�ற�� பா��ேபா�. 

எத�ராளிய�ட� ��, ெசாரைண, மான, ேராஷ உண��ச�ய�� �� ஒ� ச�ற�தளேவ��,

அ�ப�த���, அ�பமாக ஒ� அ�வ�� அ�வளேவ�� உ�ளதா எ�ற மி��னிய� மி��னிய�

ஆ��களாக� ெதாட�� ேதடைல� ேபா� ேபா�� ேபா�� பா��பன பனியா வ��க�த�ட� ேத�� பா��க�ற

அவ�கள� ேதட� தாக�ைத, ஈைக, ெகாைட, வ�ள� த�ைம அ�வள�� இ�லாத ஒ� க�மிய��

த�ம�ைத அள�� ேசாத���� பா��க� �ற�ப�ட ஒ� மனிதனி� மன ந�ைலேயா� ஒ�ப��வதா? அ�ல�

ப�ராமணிய�ைத� சா�க�ற சா�க��, ப��க�ற வாசக�களிடேம ேத�� ெகா���ளதா? அ�ல� அ�ேவ �.ஜ.

இதேழ ேராஷ மான உண��ச�ய�� ேபா�� ேத�� ெகா����க�ற அத� பழ�கால� ேபா��ைறைய�

பா���� ேபாெத�லா�, �த�� என� ஆர�ப கால�களி� அள� கட�த ஒ� அத���ச� அளி���.
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கால�க� ேபாக� ேபாக� ச��காத அவ�களி� ெதாட� ெந���, அமில� தா��த�கைள��, ட� ட�னாக�

ெபாழி�� மல��வ�யைல� ேபா�ற வைச� ெசா�கைள�� �ட ஒ� � மைழ� ெபாழிைவ� ேபால ச�ேற��

ஒ� ெபா��டாக எ���� ெகா�ளாத ப�ராமணிய�ைத��, பா���� ேபா� என�� மீ���, இைத�

ப���� ெகா����க�ற உ�கைள எ�ெக�ச�� ���ப� தனி� ெசா�� அர� இவ�ற�� ேதா�ற� ���

ப�க� 75,76 –��� தா� அைழ��� ெச�ல� ேதா��க�ற�. 
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ஏெனனி� அவ�க� த�கள� எத�ராளிகளிட� இ�லாத ஒ�ைற, அ�ல� அ�ப�ேய இ��தா��

ப�ைழ�� ச�ைவவ��காக வ��� வ��ட ஒ�ைற, அ�ல� உட����, உ�ள����� ெவளிேய ஒளி��

ைவ�க�ப�ட ஒ�ைற, அதாவ� ச��வ� இல�க�ய இத�களி�, மாயா ஜால�கைதகளி� வ�ேம ஒ� அர�க�

கதா�பா�த�ர�, அதாவ� ஒ� அர�கனி� உய�� ந�ைலைய, உட���, ெவளிேய ஒளி�� ஏ� கட�, ஏ�

மைலக��� அ�பா� ஒ� பறைவ��� ைவ���ப�����ேம அ� ேபால அவ�க��� ெவளிேய உ�ள

அவன� உட������ உ�ள������� ேத�னா� அ� எ�ப�� தன� ைய அ�ெவ���

உண��ச�ைய� ���� வ�தமாக பத��ட�, ெந��க�ய�� எ�வள� ெபரிய மனித �ைள�� �ட ச���

த��� த�மாற��, த�ணற�ேய தா� ேபாக�ற�. ��க�ய வ�ஷய�ைத� �ட ச�� ந�தான��ட� ஆராய��

ேநரம��, ெமா�ைகயான, ெசாத�ப� ���கைளேய எ��க�ற�. 
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ஊட� �ைறய��� இ�தைகய �க�ய ஊடக� ப�ட�க� ச�ல உ��. அ�தைகய ஒ�� தா� “த�

ஹ���” இ�� தமி� வ�வ� ��� வ���ள�. ஆ�க�ல வ�வ�த������ வைர ஈழ உதய�த��� எத�ராக

ஆலகால வ�ஷ�ைத� க�க�� ெகா�� வ��� இ�ேபா� ச�வன�யா� ேவட� ��� வ�த தமி� வ�வ�

��� பச�� நாடக� ஆட வ���ள�.  

இ�ன�� ேக�க� ேபானா� �தலாளி��வ� ப�த�ரி�ைகக���� க��ைர� ப�களி��

ெச�க�றவ�களி� கணிசமானவ�கேள அ��� தமிழ�க� தா�. வா�க� வள��� வ��� ம�க��

தமிழ�கேள. ஆக தமிழ�களி� ெசலவ�� தமிழ� வ�ேராத ந�ைல�பா� ெகா�ட தமி� ஹ���ைவ வள���

வ��ப�வ�க�� அேத தமிழ�க� தா� எ�றா��, பல��� அத� ஆ�க�ல� பத��ப�� �ேராக ேவைலக�

ெதரியா� எ�ப� தா� ந�ஜ�. காரண� தமிழ�களி� பல� இ�ேபா� தா� �த�த�ர�த���� ப�ற� தா�

இ�த 2, தைல�ைறகளாக� தா�, ெம�ல� தமி� வழி� க�வ�யாவ� க�ைட�க� ெப�றவ�க�, அ��� ��

அளவ�� க�ைடயா�, நீ��க இயலவ��ைல. உலக �தலாளி��வ�� அைத நீ��க�� வ�டவ��ைல, 

தா�ெமாழி தமிைழேய இ�ேபா� தா�, இனிேம� தா� தீர ஆரா��� ப��க ேவ��� எ��

ெதாட�க�ய ஒ� தைல �ைறய�ட�, அ�ந�ய அய� ெமாழியான ஆ�க�ல�� அவசர, அவசரமாக�

த�ணி�க�ப���ள ந�ைலய��, இனி தா�ெமாழிய��� தக��த�த�, அய� ெமாழிய��� அ�ந�ய� எ��

ந�ைல, அ�ல� தமி�� ஆ�க�ல�� கல�த ஒ� வைக� கல��� தமி���� தா� ேதா��� ேபால. 

ெமா�த�த��, இ�ேபா� இனிேம� இ�த நட�� 3-வ� தைல�ைறய�� க�ராம��ற�க����,

ஆ�க�ல� க�வ� எ��� பா��க� �வ�க���ள ந�ைலய��, �த�த�ர�த���� ப��ைதய 2-வ�, தைல�க�டான

1965-��� ப�ற� ப�ற�தவ�களி� ெப��பா�ைமய�ன�� நக�� �ற� தவ����� க�ராம� �ற�களி�

இ��தவ�க��� ஆ�க�ல� பரி�சய� எ�பேத இ�லாத ந�ைலய��, 1983-2009 வைரய�லான ஈழ வ��தைல�

ேபா� மீ� இ�த�ய� தமி� ச�க�த�� ஒ� க��த�ய�, உளவ�ய� ேபா� ெதா���, கைடச�ய�� ஈழ வ��தைல�

ேபாரா�ட� அழிய� காரணமா� இ��த� ெப�வாரியான தமிழ�க���� ெதரியா� எ�� தா� ேவ���.

க� ��னா� அழி�க� ப�ட� ெதரி��, ஆனா� அ�த அழி��� ெத�க�� யா� யா� உட�ைதயா�

இ��தவ�க� எ�ப� அ�ப�டமாக� ெதரியாத ப��� ஆ�க�ல ெமாழிய�� மைறவ����� ெகா�� ஒ�

வா� வத� ேபால ஈழ� தமிழின அழி� ேவைலைய� ெச�� வ��� இ�ேபா� ெவளி�பைடயாகேவ தமி���

வ���ள�. 

ஆ�க�ல ஹ���-வ�� �ேராக நடவ��ைகக� தீவ�ர அரச�ய� ஆ�வ� உ�ள தமிழ�க� தவ����

ம�றவ�க���, ��ைம�� ெதரிய� �ட ந�யாய� இ�ைல. எ� வைலெய�றா�� தனி வைல எ�பா�க�.

அ�த எ� வைளயள� நா�� �ட தமிழ�க��� உ�வாக�வ�ட� �டாெத�பத�� ம��� எ�வள� க���

க��தாக, ெட���� வ��வாசமாக� பா�பட ���ேமா, அ�வளைவ�� பா�ப�� வ���, ��� �ேராக

ேவைலைய��. ஏ�கனேவேய, ஈழ� தமிழ�க���� ேபா��, ேபா�� என� ��மள���� ெச�� வ���,

இ�ேபா� இ�த�ய� தமிழ�கைள� �ற� ைவ���ள�. இ�த�யாவ��� இ�த�ய� ச�னிமா� தமிழ�க����

த�ப�ய ச��த����, ம�த�ய ந��தர வ��க� தமிழ�கைள� �ற� ைவ�� இற�க���ள�. 

த� ஹ����� எ��தாள�கைள� �ர�� வாழ� ��ய ஒ� ப�த�ரி�ைக� ெப� ந��வனேம தாேன

ஒழிய அ�ெவ�லா� எ�ேபா�� ஒ� ேக��ய உ�க ந�ைல ெகா�ட எ��தாள மன� அ�ல. ஆனா�

அ�ப�� ப�ட மன ந�ைல ெகா�ட எ��தாள�கைள, அவ�களி� எ����கைள, ைந�ச�யமா� தன��, தன�

வ��க���� எத�ராக க�ள�பாம� பா���� ெகா���. ெஜயா கா�த�, எ�.ராமக���ண� இேதா

இ�ேபா�, ெஜயா ேமாக� எ�� தமி� மைலயாளி, இவ� ேபா�ற ப�ராமணர�லாத எ��தாள�க� ப�ராமண

எத���� எ��தாள�களா� மாறாம� பா���� ெகா���. காரண� ெபரியாரி�, த�ராவ�ட� க�ச�களி�

தா�க� அ�ப�. த�ராவ�ட� க�ச�களி� தா�க� எ�றா� இ�த இட�த�� எ�.ஜி.ஆ�, ெஜயல�தா

சகா�த���� ��ைதய த�ராவ�ட இய�க�த�� எ��ச�ைய� �ற��ப��க�ேற�. ெஜய கா�த�,

எ�.ராமக���ண� ெஜய ேமாக� ேபா�ற இவ�கைள எ�லா� ப�ராமணர�லாத அேத ேநர�

ப�ராமணிய�த�ட� ேசார� ேபான ஆ�ய ��லா�ேடா�களா�, அ�ல� ப�ராமண ��லா�ேடா�களா�, தா�

பா��க ேவ����ள�. 
எ�த ஒ� ச�க�ைத�� நீ�ட ெந�� மி��னிய�, மி��னிய� ஆ��க���� ெதாட����

ஏமா�ற� வ�ட ��யா�. அ�ப�ேய மனித�கைள ஏமா�ற ���தா�� இய�ைகைய ஏமா�ற� வ�ட ��யா�. 5
மி��னிய� ஆ��க����, ஒ� இன�ைத ஏமா�ற ���த இ�த�ய ஆரிய� ��ட�தா�� �ட,

இய�ைகைய ��ைமயா� ஏமா�ற�வ�ட ��யவ��ைல. அவ�களா�� அழி�க ��யாதப��� ச�ல

தடய�கைள கட� வ���காத, வ���க�ய ந�ல�த�னா��, நீரினா�� ேபா��த� �� இய�ைக� பா�கா���

ெகா����த�. ஒ���டளவ�� இ�த�ய ஆரிய� ��ட�ைத� கா���� ஆ�க�ேலேய ஆரிய� ��டேம

எ�வளேவா ேதவைல என ந�ைன�தேதா எ�னேவா அ�த ஆ�க�ேலய ஆரிய� ��ட�த��காகேவ கா���
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ெகா����தைத� ேபால தா� ெமாக�சதாேரா, ஹர�பா நாகரிக� தடய�க�, ம�ணி� �ைத��ட

ந�ைலய��� அவ�களி� வ�ைக�காகேவ கா��� ெகா����த� ேபால கா��� ெகா����த�.

இ�த�ய� ப�ராமண�களா� தடய� �வ��ற�, அழி�க �ய�ச��க�ப�ட சமண, ெபௗ�த மத அைடயாள�க�

ம��ம�ல, அத��� ��னேர அழி�ெதாழி�க�ப�ட ச��� சமெவளி நாகரிக�க�� �ட, �டேவ ேச���

ெவளி வ�த�. 

ஆ�க�ேலய ஆ�ச�ய�� கீழி��த கால� க�ட�த�� க��ப���க� ப�டதா� ம��ேம, அைவ

ெவளி�ல��� ���க ���க� ெதரிய வ�த�. அ�ேவ �த�த�ர இ�த�யாவ�ேலா, அ�னிய�

பைடஎ������ ��, அயலா� ஆ�ச��� அ�ைமயாகாத, நா�வ�ண, வ�ணாச�ரம த�ம� கைடப���க�ப�ட,

சரி�த�ர கால ஆ�ச�ய�� ம��� க��ப���க� ப����தா� எ�ன ஆக�ய�����? மீ��� அைவ�

க��ப���க� பட இயலாத ஒ� அழி�� ப��ய���� தா� ெச�� மைற�த�����. கட�த கால�ைத,

வ����, ெவ��ப�ற ந�ந�ைல�ட�, மா��ச�ய, (ச�க அற�வ�ய�) அ��பைடய��, ஆராயாம�, மத

அ��பைடய�� ஆரா��தா� கைடச�ய��, மி��வ�, மி�ச� எ�ச� ந��ப� கால�த��ேக�ற ப� சைம�க�ப�ட,

ம� �ைன�, ம� ��தா�க� ெச�ய�ப�ட, �ராண, இத�காச� ��ைபகளா�� தா� இ����. ேம�க�� அ�

அ�வள� எளித�� ெச��ப�யாகா�. ஆனா� க�ழ�க�� அ� தா� காலாகாலமாக மி��னிய�

மி��னிய� ஆ��களாக� ெச��ப�யாக�� ெகா�� வ�க�ற�. மி� ஊடக� �ர�ச� �க�த��

வ�ன�.கா� என ம� அவதார� எ����ள �த�ய ஜனநாயக�, �த�ய கலா�சார� ேபா�ற

ப�த�ரி�ைககைள� ேபால சமகால அரச�ய� ேமாச��தன�ைத� ேதா�ரி��� கா�டஇயலவ��ைல

எ�றா�� த, ைக��� ப�ராமண ��ல�ேடா எ��தாள�க� த�கள� ைகயாலாகாத கேபாத�� தன�ைத�

�ராண இத�காச� ��ைபக���� தைலைய� �ைத�பத�� �ல� தா� மைற��� ெகா�ள ����.  
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