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வதரபைபடக்கம் 

 

பகவுஷ          

அநறபகம்     1 

ஶடல் தங்கள்: 1995 -1998       

1995 - ஜழஷன: வென்ஷண:      8 

1995- ஆகஸ்ட்: வென்ஷண: 

1995 - ஆகஸ்ட்: ஶகரஶண ஃதரல்ஸ்:    9 

1995 - வெப்டம்தர்: யரறத்ரர் - ரறறஶகஷ்:  

1995 –  வெப்டம்தர்,6 : வென்ஷண:  

 1995 - அக்ஶடரதர்: டஷ - தபறர்ஶெரஷன:   10 

 

 06.01.1996 - தட்டிணத்ரர் ஶகரறல் :     11 

 

 தரணறதட் ஶடல்:       12 

 1996 - வடல்லி : 

 1996 - தறப்ரற –  அந்ர் கங்கர : 

 1996 - ஜழஷன  : சுபைபற ஃதரல்ஸ்:     13 

 1996 - அக்ஶடரதர் -: தட்டிணத்ரர் ஶகரறல்:   14 

 1996 - ம்தர் -: கன்ரகுரற -   

           அகஸ்லஸ்ம் - றபைணந்பும்:     15 

           1996 - வன்கரெற: 

 தரதரெம் - றபைப்தற:      16 

           1996 - ம்தர்  - வென்ஷண :  

 1996 - டிெம்தர் -: கன்ரகுரற - பட்டம்:    17 

           1997 –  ஜணரற 31 - வென்ஷண: 

1997 - தறப்ரற -: றபைவல்ஶலி:     18 

1997- ரர்ச் 9 : வென்ஷண - புஷெரக்கம் : 
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1997 - ப்ல் –  ஶ - றபைபுணம்:     19 

தச்டி (த்ப்ஶஷ்):     

1997-ப்ல் –  சூரறணரர் ஶகரறல் - றபைங்கனக்குடி:  20 

1997- ஜழன்-9 : கறபைஷ்ரஜபும் - அந்ர்கங்கர :  21   

            

1997- ஜழன் - ஆக்குடி:      23  

 

1997 - ஜழஷன: வென்ஷண:      24 

1997 - ஜழஷன : அந்ர்கங்கர - ரதர்ட்ென்ஶதட் :   

 

1997 - ஆகஸ்ட் : அந்ர் கங்கர - ரலூர் :   25            

1997 - அக்ஶடரதர்: அந்ர்கங்கர: 

 

1997 - ம்தர்: ஶகரகர்ம்:     26 

1998 -  ஜணரற: டஷ:        

1998 - ஃதறப்ரற : ஶெஷனபேர் (ரம்தம்) : 

 1998 - ஃதறப்ரற 8ம் ஶற:  அம்ர வீட்டில்:    27 

             ெரெறக்ஶகரஶண: 

ஶடல் தங்கள்: 2005 - 2007        

 2005 - ஜழஷன: அந்ர்கங்கர - ஷகரர :   29 

          2007- டிெம்தர் 2: அந்ர்கங்கர -  கூடுஷன  -   31 

            கரர்த்றஷக ஶெரரம்:    

ஶபைக்கு ஶர் கரல்     

1996 - ஜழஷன  - ஷறலி ெறரன் கண்டட :   36 

1996 -அக்ஶடரதர் - 21: றன்ெர றலில்: 

1997- ப்ல்: வென்ஷண:       

1997 - ஜழஷன -: அஷடரர்:     37 

1997 - வெப்டம்தர் : தங்கரப்ஶதட்ஷட ஸ்ஶடன் :  38 

           1998 - ம்தர் 2 - :ரறறஶகஷ்: 

           2001 –  டிெம்தர் - 27: வதென்ட் கர் ெர்ச்: 

 2002 –  அம்ர - கும்தஶகரம் அபைஶக :    40 

           ஶகென் அடதம்: 



5 குபைஷத் ஶடி 
 ஜரணற :         41 

           ஶரதரலஸ் ெரஷன:  

 வடய்னர்ஸ் ஶரடு - கலழ்தரக் கரர்டன் ெரஷன:   43 

  ெற ஃப் கரனணற :        44 

           1998 –  தறப்ரற - இந்றரகர் - த் ஷகனரஸ்:  

 குஶரம்ஶதட்ஷட - தல்னரம் ஸ்ஶடன்    45 

           கலழ்தரக்கம் கரர்டன் ெரஷன : 

 வதங்கலர் - R.T. கர் :       46 

           வதங்கலர் - Langford garden :  

           வதங்கலர் - K.R.பும் – 10-03-2011 

பத்டக்குரர் அடதங்கள் : (வென்ஷண).   50 

           பல் அடதம் : 25.12.2008 :  

 இண்டரட அடதம் : 06.02.2009:        51 

 பன்நரட அடதம்:-25.01.2011:    52 

ஆகஸ்ட் - 2010: ரஜற:      54 

தறன்டஷ        56 

 

 

“ 
“ரர்  பகம்  தரர்த்ரல்  ற  நரஶர 

ரர்  குல்  ஶகட்டரல்  புனன்  அறரஶர 

ரர்  றல்  அஷடந்ரல்  ணம்  அஷனரஶர 

அர் பகம்,  அர் குல்,  அர் றல்  ெம்! 

குபை றல்  ெம்!”                                     (றபை.ற)    

                                                     

 

-வரகுப்தரெறரறர் 
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பகவுஷ 

 

இஷநன், ஆன்றகரதபஷடர்க்கு றகரட்டக்கபைற 

அவ்ப்வதரலட  ரஶணரர்கபறல் ெறனஷ ஷகத்டக்கு அடப்தற 

ஷக்கறநரன். அத்ஷகப் வதரறஶரர், ஆன்றகரகம் வகரண்ஶடரஷ, 

குபைரக  ஆட்வகரண்டு ல்ற கரட்டுகறன்நணர். இஷநஶண கூடச் ெறன 

பைங்கபறல் ரஶண குபைரய் டிவடுத்ட ந்ட இஷந 

ரட்டபஷடர்கஷப அஷத்டக் வகரள்கறநரன். அடஶதரல் ங்கஷபத் 

ஶடிந்ட ஆட்வகரண்ட ங்கள் குபைரர் இஷநஶண ண ரங்கள் தனப்தன 

அடதங்கபறன் ரறனரகத் வரறந்ட வகரண்ட உண்ஷஷ இணறபைம் 

தக்கங்கபறல் இஷணப் தடிப்தர் அநறக்கூடும்.  

இஶசுகறநறஸ்ட பன்நரம்ரள் உறர்த்வலந்ரர். ங்கள் குபைரர் 

டரக்டபைம், பன்பொரபறல் றபைம்தற றடுஶன் ன்நரர். அவ்ரஶந அர் 

உறர்த்வலந்டடன், அஷணச் ெலடர்கள் அநறஶண்டி, அர்கலக்கு 

(ெலடர்கலக்கு) ஶடிரகவும், ெலடர் அல்னரர் பனபம் தன இடங்கபறல் 

ன்ஷணக் கரட்டிறபைக்கறநரர்! இவ்வுண்ஷஷ,  இந்டைஷனப்  தடிப்தன்  

பனம்  பைம்  அநறனரம்.  

ங்கள் குபை, ரஶணரர் இண்டரறம் ஶதர் கலறநங்கற ந்றபைக்கறநரர்கள் 

ன்பொ அவ்ப்ஶதரட கூபொரர். இப்புறஷ,  

ன்க்கஷபக் கரக்க ஶண்டி, இஷநணட ஆஷப்தடி 

ந்றநங்கறறபைக்கறநரர்கள். இன்பொ உனகறல் கரப்தடும் டர்ப்ஶதரக்கும், டர்ச் 

ெம்தங்கலம் எபை படிவுக்கு  ஶண்டுல்னர! புறறல் எபை showdown 

(ஶரவடௌன்) றகலம் ன்பொ ங்கள் குபை கூநறறபைக்கறநரர். அவ்ரபொ  ரஷப 

றக ஶண்டிஶ இன்பொ இத்ஷக றகழ்வுகள் அங்ஶகநறக் 

வகரண்டிபைக்கறன்நணஶர? 

 

அந்ரஷப ஆலுடன் றர்ஶரக்கறக் கரத்றபைக்கறஶநரம்! 
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“ரர்  பகம்  தரர்த்ரல்  ற  நரஶர 

ரர்  குல்  ஶகட்டரல்  புனன்  அறரஶர 

ரர்  றல்  அஷடந்ரல்  ணம்  அஷனரஶர 

அர் பகம்,  அர் குல்,  அர் றல்  ெம்! 

குபை றல்  ெம்!”                                     (றபை.ற)    

                                                     

 

-வரகுப்தரெறரறர் 

                             

           

 

 

 

 

 

 

 

       * * * * *  
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அநறபகம் 

   

உனஷகப் வதரபைத்ஷ இநந்ட றட்டரகக் கபைப்தட்டத் ங்கள் 

ரகஷ, குபைரஷத் ஶடிச் ெலடர்கலள் ெறனர் தன இடங்கள் தறத்டக் 

கண்ட அடதங்கள் தற்நற கட்டுஷ இட.   

ெரரரக, இநந்ட றட்ட எபைஷத் ஶடிக் கண்டு தறடிக்க, 

அபைடன் லண்டும் ஶெ ஶடம் பற்தடுர? ஆணரல் ெலடர்கலள் ெறனர் 

பற்தட்டணர், பஷணந்ணர். ன்?  

ங்கள் குபைரரறன் ெக்றஷ, வெல்தரட்ஷட அநறந்ர் ன்ந 

ஷகறலும், அர்கலள் அர் றஷத் ஆழ்ம்தறக்ஷக, ற்பொம் அர் 

அவ்ப்ஶதரட கரட்டி, கூநற றகரட்டுல்கள் ஆகறற்நறன் 

அடிப்தஷடறலும் ணத்  ஶடல்கள், அர் இநந்ரகக் கபைப்தட்ட தறன்ணர் 

வரடங்கறட, வரடர்ந்ட. அத்ஶடலில், தன ஊர்கபறல் அர்கலக்குக் 

கறஷடத் ஆரங்கள் அர் அங்வகல்னரம் இபைந்ஷ ஊர்ஜறம் வெய்ரய் 

அஷந்ண. 

டரக்டர் தற்நற ன் அடதங்கஷப, THE CATALYST   ன்ந 

வரகுப்தறல் றபைற ஶரதணர ற அர்கள் கூநறறபைப்தறலிபைந்ட 

ெறனற்ஷந இங்ஶக குநறப்தறட ஶண்டும். டரக்டர் அரறடம்  

எபைெம், ரன் எபை ‘கரபரன்’ (Mushroom) ஶதரல் ந்ட ஶதரக ரட்ஶடன் 

ன்பொ கூநறறபைக்கறநரர். அரட, இப்தறநற டுத்ட என்ஷநச் ெரறக்க 

ஶண்டிஶ, கரம் கபைறஶ ன்பொ உர்த்றறபைக்கறநரர். ற்வநரபை 

ெம், “லங்கள் ஶரவடௌன் (Showdown) தரர்க்க ஶண்டரர?” ன்பொம் 

ஶகட்டிபைக்கறநரர்.  

அரறன்நற ட ‘ஶரவடௌன்’? அர் எபை ெறனஷக் கஷஶற்ந 

ரத்றஶ தறநறவடுக்கறல்ஷன. ஜரற, , இண, ற்ந ஶதங்கஷபக் 

கஷபவடுக்க, ன்க்கள் டர் லர்க்க, உனகம் உய், ற்பொம் உனகறல் ெத் 

ர்த்ஷ றஷனரட்ட அர் தறநப்வதடுத்ரர். ஆகஶ அர் ங்ஙணம் எபை 

கரபரன் ஶதரன ந்ட ஶதரகக் கூடும்? எபை ெரர ணறஷணப்ஶதரன எபை 
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க்

றதத்றல் டிக்கூடும்? ன் ெலடர்கபட கர்றஷணஷத் ன் ஶரபறல் 

ரங்கறக் கஷக்கக்கூடி அர் ப்தடி கர்றஷணக்கு ஆபரகற 

ஷநக்கூடும்? அர் உஷக்கும் எவ்வரபை ரர்த்ஷக்கும் வதரபைலண்டு. 

அர் கூபொம் எவ்வரன்பொம் றகரல் ஶதரறல்ஷன ன்தஷ ெலடர்கள் 

ன்கநறர். அப்தடிறபைக்க, அர் எபை கரபரன்ஶதரல் இவ்ரபொ 

ஷநக்கூடுஶர? ‘ஶரவடௌன்’ றகரட ஶதரகுஶர? 

டரக்டர் ஷநந் தறநகு (ன்ஷண ஷநத்டக் வகரண்ட தறநகு) றபைற 

ஶரதணர ற (இணற அம்ர ன்பொ குநறப்தறடனரம்) ணபஷடந்ட ஶதரணரர். 

எபை ெறன ரட்கள் பன்ணர்ரன் டரக்டர் இரறடம், ரன் எபை றட்டம் 

ஷத்றபைப்தரகவும், ஶலும் 29 ல்ன ரள் ன்பொம் வெரல்லிறபைக்கறநரர். (29 

ஜழன் 1995 அன்பொ ரன் றதத்ட றகழ்ந்ட). அன்பொ ஶணர அர்கலக்கு 

இடதற்நற டரக்டரறடம் வபறரகக் ஶகட்கத் ஶரன்நறல்ஷன. “டரக்டர், 

ங்ஶக ஶதரய் றட்டீர்கள்? அகற கரறரண லங்கள் இப்தடி படி 

ரய்ப்தறல்ஷனஶ.   இப்தடி லங்கள்  றஷடவதபொவன்நரல் அவ்ரநரண 

அடதங்கள் ங்கலக்குக் கறஷடத்றபைக்க ஶண்டிறல்ஷனஶ. லங்கள் 

வென்நட எபை பத்ரய்ப்தரக இபைக்க படிரட. அறல் கரற ர்ம் 

இல்ஷனஶ. கஷ படிந்ட ன்தஷ ன் உள்லர்வு எப்புக்வகரள்ப 

பொக்கறநட.  லங்கள் ன் இப்தடிக் கரஷ கர்த்றறபைக்கறநலர்கள்?” 

ன்வநல்னரம் புனம்தறணரர். அற்கு டரக்டர் அரறடம் வௌண வரறறல், 

ரன் ன்நரக ஆகற றட்டரபெம், றஷறல் றபைம்தற பைரபெம், ணக்கரகக் 

கரத்றபைக்குரபொம் கூநறணரர். ஶலும், அம்ரறன் அடதத்றல், டரக்டர் எபை 

ெரர ணறர் இல்ஷன ணவும், தஞ்ெ பூங்கலம் அபைக்குப் 

தறந்றபைந்ண ன்தஷணபெம், உடஷனத் டநந்ட லண்டும் அஷ ற்பொக் 

வகரள்லம் ல்னஷ உஷடர் அர் ணவும், ல்னரச் சூழ்றஷனறலும் 

அர் ஷனணரகஶ றபங்கறணரர் ணவும் அம்ர ன்கநறரர். ணக்குக் 

கறட்டி அடதங்கபறன் அடிப்தஷடறலும், டரக்டஷப் தன ஶகரங்கபறல் 

ரறெறக்கும் ரய்ப்புக் கறட்டி றஷனறலும், டரக்டர் இன்ணரர் ன்பொ 

அடதபூர்ரக அநறந்றபைந் றஷனறலும், ஶகரள்கலம் அபைக்குக் 

கட்டுப்தட்டிபைக்கக் கூடி உர்ந் ஸ்ரணத்றல் அர் இங்குஷக் 
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கண்டறஷனறலும் ண, அம்ர டரக்டரறன் கட்டுகலக்குட்தடர, 

ஷஷற்ந  அட ெக்றஷ ன்நரகஶ அநறந்ர். ஆனரல், ‘டரக்டர் 

ங்கும்  வெல்னறல்ஷன, உடஷனத் டநக்கறல்ஷன-ரஷஷஶ ன் 

கட்டுக்குள் ஷத்றபைக்குர் ெறன கரம் கபைற அடஶதரல் எபை ரத் 

ஶரற்நத்ஷ உபைரக்கற  அவ்ரபொ வெய்றபைக்கறநரர் –அர் ந்ஶபம் 

வபற பைரர், ஆகஶ அஷத் ஶடிக் கண்டு என்பொ ஶெர்ட ம் கடஷ’ 

ண அம்ர உர்ந்ரர். இடஶ ஶடலுக்கு அடிப்தஷடக் கரரக 

அஷந்ட.   ன் ஶற்குநறப்தறட்டப்  புத்கத்றல், “ெறத் புபைர் ெரற 

றஷனஷ ட்டும் ஶதரட உடஷன இக்கற்ந றஷனறல் இபைத்ற ஷப்தரர். 

அஶ றஷனறல் வடுங்கரனம் இபைக்க படிவு வெய்ரர் ன்நரல் ம் 

தக்ஷஶர, ெலடஷஶர ம் உடஷனப் புஷத்ட றடுரபொ தறப்தரர். 

இப்தடி அடக்கம் வெய்ட றட்ட தறநகு, ஶபொ இடத்டக்கும், சூழ்றஷனக்கும் 

ரநறறட அர் படிவு வெய்ரல் ம் உடஷன பூறறலிபைந்ட ஶபொ இடத்டக்கு 

அப்புநப்தடுத்ற லண்டும் டுத்டப் பூண்டு வகரள்ரர். குந்ஷரணந் 

ஸ்ரறகள் ன்ந யரன் இத்ஷகர்கலள் எபைர். பன்பொ வவ்ஶபொ 

இடங்கபறல் பன்பொ பஷந புஷக்கப்தட்டர்” ன்பொ குநறப்தறட்டுள்பரர். 

இத்ஷக ஆற்நல் வதற்ந டரக்டரல் றபைம்தற பைட ன்தட எபை படிர 

வெனல்ன ன்தஷ அம்ர ன்கநறரர். ‘ஶடல்’ தத்றற்கு இடவும் எபை 

கரம். ஶற்குநறப்தறட்டடஶதரல், அஷணத் ன் கடஷவணக் கபைறணரர். 

இட எபைபுநறபைக்க, டரக்டர் ஷநத் லர்ரணறத் ெறன ரட்கலக்கு 

பன்ணர், ஜழன்  1995ல் எபை ரள், றபைற ெரந்ம்ரறடம், டரக்டர், 

‘ணக்குக் கலஶபெம் ஶஷன வெய் படிறல்ஷன, ஶஶனபெம் ஶஷன வெய் 

படிறல்ஷன. அணரல் ஶதரகறஶநன். ஆணரல் றபைம்த பைஶன்’ 

ன்நறபைக்கறநரர்.  ஶலும், “ன்ஷணத் வரட்டுப் தரர்த்ரல் ரன் 

ம்புவீர்கபர? இஶசு உறர்த்ட ந் ஶதரட ரஸ் அப்தடித்ரன் ஶகட்டரர். 

லங்கலம் அப்தடித்ரன் ஶகட்பீர்கபர?” ணக் ஶகட்டரர். இஷக் ஶகட்டு 

ணபஷடந்டஶதரண ெரந்ம்ரறடம், ஆபொனபறக்கும் ஷகறல், ‘ரன் 

ங்வகங்கறபைப்தரர் ன்தஷ ஶடிரக அபைக்ஶகர, அல்னட  அவ்ப்ஶதரட 

ரர் பனரகவும் வரறறப்தரக’ டரக்டர் உபொற கூநறணரர். அர் ன் 
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அவ்ரபொ கூநறணரர்? ரன் லண்டும் றபைம்தற பைஶன் ன்பொ உர்த்ஶ 

அவ்ரபொ கூநறறபைக்கறநரர்.  

இட டந் ெறன ரட்கபறல் ெரந்ம்ர, ஜழன் 29ம் ஶற அன்பொ  கரஷன 

8.45 றக்கு, டரக்டர் றணத்ந்ற ஆஃபீஸ் அபைகறல் றதத்டக்குள்பரகற 

அெரங்கப் வதரட பைத்ட ஷணறல் ஶெர்க்கப் தட்டிபைக்கறநரர் ன்தஷ 

அன்பொ ரஷன 6 றக்கு அம்ரறற்கு ந் ஃஶதரன் பனம் அநறந்ரர். 

உடஶண, அபைடன் ஞ்ெறணலர், அட கள் றத்ர, ெம்தந்ம் ற்பொம் 

ஶறபெம் இவு 10 றக்கு  வதரட பைத்ட ஷணக்கு றஷந்ணர். 

அச்ெம் டரக்டபைக்கு அபொஷ ெறகறச்ஷெ டந்ட வகரண்டிபைப்தரக 

அநறந்ணர். இவு 11 றபறல் அபொஷ ெறகறச்ஷெ படிந்ட டரக்டஷ 

ஸ்ட்வச்ெரறல் வகரண்டு ந்ரர்கள். அப்ஶதரட அறல் 

கறடத்ப்தட்டிபைந்ஷப் தரர்த் ஞ்ெறணலர், “அர் டரக்டர் ஶதரல் இல்ஷன, 

ஶபொ ரஶர ஶதரல் இபைக்கறநரர்” ன்நரர். ஆணரல், அஷ ICU றல் 

இண்டரட தடுக்ஷகறல் கறடத்ற தறன் ெரந்ம்ர தரர்த்ஶதரட அர் 

டரக்டரகத்ரன் அபைக்குத் வரறந்ரர். பொரள் (ஜழன்’ 30) கரஷன ற 

6.30 க்கு ெரந்ம்ர பைத்ட ஷணக்குச்  வென்பொ தரர்த்ஶதரட, பனரட 

தடுக்ஷகறல் டரக்டர் அணந்ெணத்றல் ெறரறத்டக் வகரண்டு, றகவும் 

ஆணந்ரகப் தடுத்றபைந்றபைக்கறநரர். இஷக் கண்டவுடன் ெரந்ம்ர 

ெந்ஶரத்டடன், “டரக்டர், ன்நரகற றட்டீர்கபர?” ன்பொ கூநறக்வகரண்ஶட 

றஷந்ட அரறடம் வபைங்க, அங்ஶக ஶவநரபைர் தடுத்றபைக்கக் கண்டரர். 

பைத்ம் அஷத் ரக்கறட. ஜழஷன1ம் ஶற அம்ரவுடன், ெரந்ம்ரவும், 

ெரந்றபெம் ஆஸ்தறட்டலுக்குச் வென்நணர். ஆணரல், அஷப் தரர்க்க படிரட 

ஶதரறற்பொ. பொரள், ஜழஷன 2ம் ஶற, டரக்டரறன் ெலடர் ஜரணறறன் வீட்டில், 

டக்கரண சூழ்றஷனறல் அந் ர ெத்ெங்கம் ஷடவதற்நட. அச்ெம் 

வடல்லிறலிபைந்ட யரற, ஜபணரறடறபைந்ட ந் வெய்றறல், டரக்டர், 

ஊடகர் ரறனரக, “ரன் ங்கும் ஶதரய்றடறல்ஷன. ரன் பொதடிபெம் 

பைஶன். உங்கள் எவ்வரபை ஷபெம் ஶஷப்தடும் ஶதரவல்னரம் 

ெந்றப்ஶதன். உங்கலடன் ந்ட இபைப்ஶதன்.” ன்பொ கூநறறபைப்தரக 

அநறந்ணர். அணரல் ல்ஶனரபைம் றம்ற அஷடந்ணர். கறழ்ச்ெறபெற்நணர். 
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டரக்டர், கறபறணறக்கறல் ெறன ஶங்கபறல் வெரல்லிறபைக்கறநரர், “ணக்கு ட 

ஶர்ந்ரலும், பன்பொ ரறஷககலக்கு, அல்னட பன்பொ ரட்கலக்குத்ரன் 

அப்தரறப்பு இபைக்கும், அன் தறநகு ெரறரகற றடுவன்பொ.” அணரல் 

அன்தர்கள் ணத்றல் றம்றபெடடம், கறழ்வுடடம் ெத்ெங்கத்ஷ றஷநவு 

வெய்ணர். பொரள், 3ம் ஶற, கரஷனறல் றரணம் படித்வுடன், 

ெரந்ம்ரவுக்கு டரக்டர் ெந்ஶரத்டடன் ெறரறத்ஷ உர்ரல் அநற 

படிந்ட. ெரந்ம்ரவும்  கறழ்ச்ெறபெடன் கரஷன பைத்ட ஷணக்குச் வெல்ன, 

டரக்டர் கரஷன 7 ற சுரபைக்கு  இநந்ட றட்டரர் ன்ந வெய்ற அபைள் 

இடிவண இநங்கறட. அச்ெம் அட உடஷன POST MORTOM வெய் 

ஶண்டி ஸ்ட்வச்ெரறல் டுத்டச் வெல்ஷகறல் ெரந்ம்ர கர, அட 

டரக்டபைஷடட இல்ஷன ண அபைக்கு உபொறரகப் தட்டட. இஷடுத்ட, 

ெப் தரறஶெரஷண அஷநறல் தரனரஜற, றத்ர, அணந்ட ஆகறஶரர் 

தரர்த்டறட்டு, அர்கலம் அட டரக்டல்ன ண எஶ குலில் கூநறணர். 

4ம் ஶற டரக்டட  உடல் பஷநப்தடி அடக்கம் வெய்ப்தட்டட. அஶ 

ஶத்றல், ெரந்ம்ர வீட்டில் ணறத்றபைந் தரனரஜற, தடுக்ஷகஷநறல் 

தடுத்றபைக்ஷகறல், டரக்டர் அர் அபைஶக லுங்கற, தணறணறல் றன்நறபைக்கக் 

கண்டரர். தரனரஜறக்கு என்பொம் புரறறல்ஷன. “ன்ண, ல்ஶனரபைம் டரக்டர் 

வீட்டிற்குச் வென்நறபைக்கறநரர்கள், ஆணரல் டரக்டர் இங்ஶக இபைக்கறநரஶ” 

ன்பொ ஶரெறத்டக் வகரண்ஶட ஶணர உநங்கற றட்டரர். டரக்டரறன் ண்தர் 

தஸ்லின் கன் அன்பொ  கரஷன 7 றக்கு டரக்டர் இநந் வெய்ற ஶகட்டு, 

பூரஷன ரங்கறக்வகரண்டு ஷதக்கறல் டரக்டர் வீடு ஶரக்கறச் வெல்ஷகறல், 

தற்நத்றல் றஷெ டுரநற ஏட்ட, “தரர்த்டப் ஶதரப்தர” ன்ந குல் ஶகட்டு, 

ரர் ன்பொ  றபைம்தறப் தரர்க்க, டரக்டர் ணட ஸ்கூட்டரறல் வென்பொ 

வகரண்டிபைக்க கண்டு ஆச்ெரறபம், றஷகப்பும் அஷடந்ரர்.   

ஶலும் ஶகென், உடல் அடக்கம் வெய்ப்தடுற்கு பன்ணர், அன்பொ 

கரஷன, டரக்டரறன் உடல் கறடத்றறபைக்ஷகறல் டரக்டரறன் தரத்ஷப் தறடிக்க, 

அட றல் ன்டஷட சுண்டு றஷன சுண்டி றடக் கண்டரர். பொபஷந 

இடுகரட்டில் அர் கரல்கஷபப் தற்நறறபைந் ணட றல்கபறல் அபைஷட 

ரடிடடிப்தஷ உர்ந்ரபெம், றகத்டல்லிரக அர் தரத்றல் த் 
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ஏட்டத்ஷபெம், ன்ணரல் ன்கு உ படிந்ட ணவும் அர் அன்ஶந 

கூநறணரர். அஷத் ன்டடணறபைந் ற்வநரபை ெலடரறடபம் உடஶண 

கூநறறபைக்கறநரர். ன்ண அறெம்! எபை ‘ெப் தரறஶெரஷண’ 

வெய்ப்தட்டிபைந் உடலில் ங்ஙணம் ரடித் டடிப்பு கரக்கூடும்?  

இத்பைத்றல் என்பொ கூநஶண்டும். அரட, டரக்டர் ன் 

ெலடர்கலடன் தனறங்கபறல் வரடர்பு வகரள்ரர். ஶடிரக ட்டுறன்நற, 

கணறன் பனம், றரணத்றல், தறநர் பனம், கரறல், ணறல் ண்ம் பனம், 

அெரலரறரக, உள்லர்ரல், வெய்றகபறன் பனம், ஊடகர் ற ணப் 

தனறங்கபறல் வரடர்பு வகரள்ரர். அத்ஷக றகபறல் கறட்டி 

வெய்றகஷபக் வகரண்ஶட ஶடல்கள் இங்கறண. அடரணங்கள், ஊகங்கள் 

இஷ வகரண்டு வெல்தட்டரல் ஶரல்றஶ கறட்டும். ஆகஶ, 

ஶற்குநறப்தறட்ட ஆரங்கஷபக் வகரண்ஶட தங்கள் அஷந்ண. 

அற்நறலும் எபை ெறன ந் ஆரபம் கறட்டரட ஶரல்றறல் படிந்ண. 

எபைஶஷப அடகுபஷநறல், ெலடர்கள் கறகறத் றத்றல் ஶடம் குஷநகள் 

இபைந்றபைக்கக் கூடும்.  

ஶலும் என்பொ குநறப்தறட்டரக ஶண்டும். அரட, டரக்டர் 

ங்வகங்வகல்னரம் வென்நறபைந்ரஶர அங்வகல்னரம் ஏரறபைபைக்கரட ஏர் 

ஆரண உர்ஷ (impression) ணத்றல் ற்தடுத்றறபைப்தரர். 

அணரல்ரன் அச்ெறனபைக்கரட அர் அங்ஶக கரப்தட்டஷ உபொறரகத் 

வரறறக்க இன்நட. இடவும் டரக்டரறன் றஷபரட்ஶட! ெறன இடங்கபறல், 

ெறனரறடம் றெரரறக்ஷகறல், அவ்ரபொ கண்டர் றபக்க பற்தடுஷகறல் எபை 

தெறஷனக்குச் வென்பொ றடுஷச் ெலடர்கள் கண்டற்நணர். 

ஶடல்கபறன்ஶதரட டரக்டரறன் ெறன புஷகப்தடங்கஷபக் கரட்டி 

அவ்றடங்கபறலுள்ப தனரறடம் ஶகட்தஷ அர்கள் க்கரகக் 

வகரண்டிபைந்ணர். ெறனர் தரர்த்றல்ஷன ணவும், ெறனர் தரர்த்றபைந்ரகவும் 

கூபொர். ஆணரலும், ெலடர்கள், அவ்ரபொ  தரர்த்ரகக் கூநறர்கபறன் 

ஶதச்ஷெ அப்தடிஶ ற்பொக்வகரள்றல்ஷன. ெறனர், உண்ஷரகஶ 

வெரல்ர். தனர், ஶர ஶகட்டரர்கஶப, அர்கலக்கு றபைப்ற பைம் ஷகறல் 

கூநறறட்டுப் ஶதரகனரஶ ண றஷணத்டம் தரர்த்ரகக் கூபொர். ஆகஶ, 
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இத்பைங்கபறல், அர்கபட தறல் கூபொம் றத்ஷக் வகரண்டும், 

உள்ணடக்குத் ஶரன்நறதடிபெம், அர்கள் அற்ஷந ற்ஶநர, ற்கரஶனர 

இபைப்தர். அவ்ரபொ வெல்தட்டறல் உண்ஷ உர்த்ப்தட்டட ணனரம். 

அரட, கலழ்க்குநறப்தறடப்தட்ட  ஶடல் தங்கள், டரக்டர் அவ்றடங்கபறல் 

இபைந்ஷ உபொறப்தடுத்றட. ன் அடிப்தஷடறல் ஶடல் தங்கள் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டணஶர, அத்ஷக வெய்றகஶபர, கணவுகஶபர, 

அகக்கரட்ெறகஶபர உண்ஷஶ ண றபதறக்கப்தட்டண. இறல் எபை றஶெடம் 

ன்ணவன்நரல், டரக்டரறன் ெலடல்னரர் பனபம் கறட்டி  வெய்றகலம், 

கணவுகலம் கூட உண்ஷவண றபதறக்கப்தட்டண. அரட, டரக்டர் ன் 

இபைப்தறடங்கஷபவல்னரம் அவ்ப்ஶதரட ஶற்வெரன்ண பஷநகபறல் 

ெலடர்கள், ற்பொம் ெலடல்னரர் பனம் வரறப்தடுத்ற அர்கஷப 

அவ்றடங்கலக்வகல்னரம் பைரபொ வெய்ரர். தன வெய்றகள், பன்ஶத 

அங்வகல்னரம் அர்  இபைந்ஷப்தற்நறபெம், ெறன, றகழ்கரன ற்பொம் றர்கரன 

இபைப்தறஷணக் குநறத்டம் அர்கலக்குத் வரறறக்கப்தட்டண.    

இத்ஷக ஶடல்கபறல், அம்ரவுடன் ஶலும் ர் (ஆக ஆபொ 

தர்கள்) இற்ஷகரகஶ இஷந்ணர். அர்கள்-றபைற ெரந்ம்ர, 

றபைரபர்கள், ஶகென், ஞ்ெறணலர் சுப்றன், அணந்ட ற்பொம் ஜரணற. 

இர்கபறல், ெரந்ம்ர, அம்ரவுடன் ல்னரப் தங்கபறலும், ற்நர்கள் 

அம்ரவுடன், ெறனற்நறலுரகப் தங்கு வகரண்டணர். ஏரறபை ஶடல்கபறல் 

றபைற ெரந்ற, றபை.ஶஷ், ற்பொம் எபை ெறனபைம் உடன் ந்ணர்.  

 

*********** 
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தேடல் பயணங்கள்: 1995 -1998 

 

 

1995 - ஜழஷன: வென்ஷண: 

எபைரள் றம் அம்ரவுக்கு டரக்டரறடறபைந்ட ஃஶதரன்கரல் ந்ட. 

(அட கணறல் ந் அஷப்தர, அல்னட றஜரகஶ ந்ர ண அரல் 

அடரணறக்க இனறல்ஷன). “ங்கறபைந்ட ஶதசுகறநலர்கள், டரக்டர்?” ணக் 

ஶகட்டடம்,  ரன் புஷெரக்கத்றல் எபை ரடிறலுள்ப கஷடறலிபைந்ட 

ஶதசுரகவும், ன்நரக ஆகறறட்டரபெம் கூபொகறநரர். “ங்கறபைக்கறநட அந் 

இடம்? ரன் ந்ட தரர்க்கட்டுர?” ணக் ஶகட்க, டரக்டர் வடலிஃஶதரன் 

தரக்ஷமத் ட்டி, ஶர ெரறக் ஶகட்கரடஶதரல் அஷப்ஷதத் டண்டித்ட 

றடுகறநரர். புஷெரக்கத்றல் ஶடும் தடனத்டக்கு  இடவும்  எபை  கரரக  

அஷந்ட. 

 

1995- ஆகஸ்ட்: வென்ஷண: 

 எபை ரள் அம்ர றடிற்கரஷனறல் கண்ட அட கணறல் அர், ற, 

ற்பொம் எபை ெறன ெலடர்கலடன் ஶதெறக்வகரண்டிபைக்கறநரர். அப்ஶதரட அங்ஶக 

டரக்டர் றன்பொ வகரண்டிபைக்கறநரர். “ெலக்கறம் ரங்க டரக்டர் “ ண அம்ர 

ஶகட்டற்கு, அட கரறல் டரக்டர், “ஶதரணரல் ரஶண பைற்கு!” 

ன்கறநரர்.  டரக்டர் ன்ணறடம் ன் கரறல் ந்ட கூபொகறநரர் ன்பொ அர் 

ணக்குள் றஷணக்கறநரர். இக்கணவு, டரக்டர் உறபைடணறபைப்தஷ உபொற 

வெய்ரய் அஷந்ட. 

அஶ ரம், ெரந்ம்ர றரணத்றலிபைக்ஷகறல் அரறடம் டரக்டர், 

ரன் ஷனலறபைப்தரகவும், கஷனப்தட ஶண்டரம் ன்பொம் கூபொகறநரர். 

அச்ெம் அபைக்கு அங்கு ண்லர் றலம் ெப்ம் ஶகட்கறநட. 

லர்வீழ்ச்ெறறலிபைந்ட றலம் ண்லர் ெப்ம் ஶதரல் ஶரன்பொகறநட. 

1995 - ஆகஸ்ட்: ஶகரஶண ஃதரல்ஸ்: 

ெரந்றக்கு ந் எபை கணறல் டரக்டர் ஶகரஶண ஃதரல்ஸ் அபைகறல் 

இபைப்தரக ந்ட. அன் அடிப்தஷடறல், அம்ர, ெரந்றபெடன் அங்கு 
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வென்நஶதரட ெரந்ற ட்டும், அங்கு டரக்டர் அர்ந்ட ெறரறத்டக் 

வகரண்டிபைப்தஷப் தரர்த்ரகச் வெரன்ணரர்.  

 

1995 - வெப்டம்தர்: யரறத்ரர் - ரறறஶகஷ்:  

அம்ரவுடன், ெரந்ம்ர, ஞ்ெறணலர், றத்ர, வெௌந்ம் கறபைஷ்ன் 

(ெரம்ரட்), ெரந்ற, ஶகென், ஜரணகறரன் (ஜரணற), ெம்தந்ம், றர்னர 

ற்பொம் வம்யன்  ஆகற 11 ஶதர் வடல்லி, யரறத்ரர், ரறறஶகஷ், டர, 

தறபைந்ரன் ஆகற இடங்கலக்குச் வென்நணர். தறபைந்ரணத்றல், எபை  ஷகடு, 

கறபைஷ்ர், பன்பொ ரட்கபறல் றபைம்தற பைரக ஶகரதறரறடம் கூநறரகக் 

கூந, ஶகென், “அர் றல்ஷன. He is a cheat” ன்நரர். அற்கு அர், 

“இல்ஷன, இல்ஷன, “He is not a cheat”  ன்பொ பொப்புத் வரறறத்ரர். தறன்பு 

ஜபணரறன் பனம் (ஊடகர் பனம்), அந் ஷகஶட டரக்டர்ரன் ன்பொ வரற 

ந்ட.  

 

1995 – வெப்டம்தர்,6 : வென்ஷண: 

அம்ர, டரக்டரறடம் வெப்டம்தர் ரம், 6ம் ஶற கரஷன 11.30க்கு 

டரக்டர் ணட வீட்டில் ன்டடன் உபைந் ஶண்டும் ன்பொ ஊடகர் 

பனம் ஶதசும்ஶதரட  ஶகட்டுக் வகரண்டரர். பொரள் உவு ரரறக்கப்தட்டு, 

அட பைஷகக்கரகக் கரத்றபைந்ரர். ரெலில் அந்ஶம் வென்பொ 

தரர்க்ஷகறல் றறக்கப்தட்ட ஶத்றல் அட வீட்டுரெல் றரக, 

ஶரபறல் ஶஜரல்ணரப் ஷதபெடன்  எபைர் அஷப் தரர்த்டக் வகரண்ஶட 

வென்நரர். றபைம்தவும், அட வீட்ஷடக் கடந்ட, தரர்த்டக்வகரண்ஶட 

வென்நரர். அர் தரர்ப்தற்கு டரக்டர் ஶதரனவும் இல்ஷன, எபை கறரத்ட 

ஆெரற ஶதரல் (rustic) ஆகத் ஶரற்நபறத்ரர். ஆணரல் டரக்டரக 

றல்ஷன. 

1995 - அக்ஶடரதர்: டஷ - தபறர்ஶெரஷன: 

இச்ெம் ெரந்ம்ரவுக்கு ந் அகக்கரட்ெறறல் எபை ஷஷ்க் 

ஶகரறலும் (ரம் ஶதரட்டிபைந்ட), அற்குஶல் எபை ஷனபெம் இபைப்தரகத் 

வரறந்ட. ற்கணஶ ெரந்ம்ர, றரணம் வெய்பெம்ஶதரட அபைற றலம் 
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ெப்ம் ஶகட்டரகச் வெரல்லிறபைந்ரல், டரக்டஷத் ஶடி சுபைபற அபைறக்குச் 

வெல்ன படிவு வெய்ப்தட்டட. அம்ரவுடன், ெரந்ம்ர, ஶகென் ற்பொம் 

ெரந்ற வென்நணர். வெல்லும் றறல் டஷக்கபைகறலுள்ப கும்தக்கஷ 

லர்வீழ்ச்ெறக்கும் வென்நணர். அங்கு ந் அநறகுநறபெம் கறஷடக்கரறட்டரலும் ஏர் 

அடதத்றன் பனம் டரக்டர் அபைஷட இபைப்தறடத்ஷ அர்கள் 

அநறபடிரதடித் டுக்கறநரர் ன்தட வபறரறற்பொ. அங்ஶக ெரந்ம்ர 

றரணத்றல் அர்ந்ட ஶகரடிெரறஷ அஷத்ட டரக்டர் இபைப்தறடம் தற்நறக் 

ஶகட்ட ஶதரட, டரக்டர் உடஶண ஶகரடிெரற அபைகறல் ந்ட றன்பொ அஷ 

டம் வெரல்னரதடித் டுத்ரர். தறநகு ரற்நத்டடன் அங்கறபைந்ட சுபைபற 

லர்வீழ்ச்ெறக்குச் வென்நணர். அங்கும்  றெரரறத்றல் டரக்டர் அங்கு ந்ரக 

ஶெற என்பொம் கறஷடக்கறல்ஷன. ஆகஶ அங்கறபைந்ட புநப்தட்டு டஷஷ 

ந்ஷடந்ணர். பொரள் டஷறல், ரம் இடப்தட்ட ஶகரறல் ங்குள்பட 

ன்பொ றெரரறக்ஷகறல் அட அகர் ஶகரறல் ன்பொம், ஷன அஷ 

எட்டிறபைந் தபறர் ஶெரஷன ன்பொம் வரற ந்ட. அங்கு வென்பொ கலஶ 

றெரரறத்ட றட்டு ஷன லட எபை ஆட்ஶடரறல் வென்நணர். தரறறறல் 

ஆட்ஶடர ஶற்வகரண்டு நபடிரல் றன்பொறட்டட. ரல்பைக்கும் ல்ன 

தெற. உபைந் அர்ந்ணர். அப்ஶதரட ஆஜரடதரகுரக, ஷகறல் ரனடி 

உ வள்பற ஶலுடன் எபை இஷபஞர் இர்கஷப ஶரக்கற ந்ரர். 

ணக்கும் அர்கள் வகரண்டு ந் உறல் ெறநறட பைரபொ ஶகட்க 

அர்கலம் ந்ணர். அர் ஶகரகச் ெரப்தறட அர்கள் அரறடம், ஶஶன 

ஷனறல் ரபைம் ங்கறறபைக்கறநரர்கபர ன்பொ டரக்டஷ ணறல் ஷத்டக் 

ஶகட்டரர்கள். பன்ணர் இபைந்ரர்கள் ன்பொம், இப்ஶதரட ல்ஶனரபைம் 

ஷனறநங்கறக் ஶகபம் வென்பொ றட்டணர் ன்பொம் ந்ர் கூநறணரர். 

வகரஞ்ெம் ண்லர் தபைகறறட்டு ஶஶன ஶதரட்டிபைந் டண்ஷட எடக்கற 

றட்டதடி லந்ரர். இடட ஷக ஶற்புநத்றல்  ங்கக் கரப்பு! கரலில் 

வள்பறத்ண்ஷட!  ந்றபைந்ர்  பபைகக்  கடவுஶபர!  

தறன்ணர்,  டஷ லணரட்ெறம்ன் ஆனத்றல் ரறெணம் படித்ட றபைம்தற 

ந்ஶதரட எபை வதரறர், கரபைஶக ந்ட கரசு பைரபொ ஶகட்டரர். அர் 

தரர்ப்தற்குக் குள்பரகவும், றட கரத்றத்டடடம், கண்கபறல் 
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லட்ெண்த்டடடம், ஷனபடி புஜம் ஷ லண்டும் கரப்தட்டரர். கரஷெ 

ரங்கறக் வகரண்ட அர் கரஷச் சுற்நறக்வகரண்டு ந் தறன்ணர் ஶகரகச் 

வென்பொ ஷநந்ட றட்டரர். தறற்கு ஶடிப் தரர்த்டம் கண்றல் தடறல்ஷன. 

ந்ர் அகத்ற பணறரக  இபைக்கனரம்  ன்பொ  ஶரன்நறட. 

 

06.01.1996 - தட்டிணத்ரர் ஶகரறல் :  

அம்ர, யரற, ஜபணர, PATS, ரலிணற ஆகறஶரர் THE CATALYST  புத்க 

வபறபட்டுக்கரக  1996, ஜணரற 6ம் ஶற தட்டிணத்ரர் ஶகரறல் வென்நணர். 

அர்கள் ஆனத்டள் வெல்ஷகறல் ரஶர எபைர் அர்கலக்கரகஶ 

கரத்றபைந்ட ஶதரல் அர்கஷபத் வரடர்ந்ட உள்ஶப ந்ரர். அர்கள் 

புத்கப் தறறகஷப அர்ச்ெகரறடம் வகரடுத்ட பூஷஜறல் ஷக்கச் வெய்ணர். 

இவ்ஶஷபறல், அந்தர் இர்கள் ெரர்தறல் கற்பூத்ஷ அர்ச்ெகரறடம் 

வகரடுத்ரர். அம்ரவுக்கு, இர் ன் வகரடுக்கறநரர் ணத் ஶரன்நறட. 

றபூறப் தறெரம் வதற்பொக் வகரண்ட அர் லறப் தறெரத்ஷ ன் றரறல் 

றன்பொ வகரண்டிபைந் ரலிணறறடம் ந்ரர். இர்கள் புத்கப் தறறகஷபப்  

வதற்பொக் வகரண்டு ஶகரறலின் தறன்புநத்றல் க்கரக டரக்டபைடன் அபைம் 

இடத்றல் உட்கரர்ந்ணர். அபைம் அர்கலடன் ந்ர்ந்ரர். புத்கத்ஷப் 

தறரறத்டப் தரர்க்ஷகறல் அர் PATS ன் தறன்புநத்றலிபைந்ட ட்டிப் தரர்த்ரர். 

அம்ர அபைக்கு ஆங்கறனம் தடிக்கத் வரறபெர ண றஷணத்ரர். தறன்ணர் 

அர்கள் கரரறல் நற அர்ந்ணர். அம்ரறன் கரனறஷ டுத்ட 

டிஷர் பபைகன் வென்நறபைக்ஷகறல் அம்ர றபைம்தறப் தரர்க்க, அர் 

அம்ரஷஶ தரர்த்டக் வகரண்டிபைந்ரர். அர் கண்கள், டரக்டர் றரண 

றஷனறலிபைந்ட வபறபைம் ஶஷபறல் ப்தடி  ஶகரஷப்தரகச் 

ெறந்றபைக்குஶர அவ்ரபொ இபைந்ட. அக்கண்கபறல் தறரறறன் க்கம் 

வநறந்டஶதரல் ஶரன்நறட. அபைக்கு எபை தறற வகரடுக்கரல் ஶதரய் 

றட்ஶடரஶ ன்நறபைந்ட அம்ரவுக்கு. அன்பொ டரக்டஷ ெரப்தறடக் கூப்தறட்ட 

ரபறல் அம்ர வீட்டபைஶக ந்ஷ இர் எத்றபைந்ரர். 
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தரணறதட் ஶடல்: 

ெரந்ம்ரவுக்கு ந் கணறல், டரக்டர் ஷனடிரம் அபைகறல், எபை 

வீட்டின் றண்ஷறல் அர்ந்றபைப்தரகப் தரர்த்ரர். அச்ெம், தரணறதட் 

ன்ந வதர்ப் தனஷகபெடன் எபை வள்ஷப றந தஸ் என்பொ கடந்ட வென்நட. 

அணரல், அவ்வூர், ஶலூர் அபைகறலிபைப்தரக அநறந்ட, அவ்றடத்டக்கு, 

அம்ர, ெரந்ம்ர, அணந்ட, ஶகென், ஜரணறபெம் வென்பொ தரர்த்ணர். அங்கு 

ந் கலும் கறஷடக்கறல்ஷன. 

 

1996 - வடல்லி : 

எபைரள் வடல்லிறல், யரறபெம், ஜபணரவும் அலுனகத்றலிபைந்ட வீடு 

றபைம்புஷகறல், அர்கலக்கு பன்தரக எபை வரவதடில் டரக்டர் வெல்னக் 

கண்டு, அஷப் தத்ட கறஶனர லட்டர் டெத்டக்குப் தறன் வரடர்ந்டவென்பொ 

ஶபைக்கு ஶரகப் தரர்க்ஷகறல், அட பகம் ஶநரக  இபைக்கக்கண்டு  

ரற்நபற்நணர். 

 

1996 - தறப்ரற - அந்ர் கங்கர : 

டரக்டர் அந்ர்கங்கரறல் இபைப்தரக அம்ரறற்கு உள்லர்றல் 

ஶரன்ந, அம்ரவுடன், ெரந்ம்ரவும், அணந்டம்  வென்நணர். அங்ஶக கலஶ 

எபை கரட்டினரகர ஊறரறடம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் 

ஶகட்டற்கு அர், கரர்த்றஷக பல் ஶெரரத்த்டக்கு 3 ரட்கள் பன்ணரல்   

ஶஶன ெறன் ஶகரறலுக்கு ரன் ந்ஶதரட அங்ஶக ஷகறல் எபை ஷதபெடன் 

றன்நறபைந்ஷப் தரர்த்ட, ‘ப்தடி இங்ஶக ந்லர்கள்?’ ன்பொ கன்ணடத்றல் 

றண, அர், “இவு இங்ஶக ங்கறறபைந்ஶன்” ன்பொ வெரல்ன, “இங்ஶக 

ரபைம் ங்க கூடரட. லங்கள் ரர் ங்கறபைந்ட பைகறநலர்கள்?” ன்பொ ஶகட்க, 

“ரன் வென்ஷணறலிபைந்ட பைகறஶநன்” ன்பொ அர் அஷகுஷந 

கன்ணடத்றல் வெரல்னவும், இபைக்குக் கன்ணடம் ெரறரக வரறரட ன்பொ 

புரறந்டவகரண்ட அந் கரட்டினரக்கர அறகரரற, அர் ஶரற்நத்ஷப் தரர்த்ட 

அபைம் அறகரரறரக இபைக்கனரம் ண ண்ற, அரறடம் கடுஷரகப் ஶதெ 

றபைம்தரல், “இங்ஶக இறல் ரபைம் ங்கக் கூடரட கலஶ ஶதரய்றடுங்கள்” 



20 குருவைத் தேடி 

ன்பொ வெரன்ணரரம். பொப்ஶதடம் வெரல்னரல் அபைம் கலஶ இநங்கறப் 

ஶதரய்றட்டரரம். ஃஶதரட்ஶடரறல் உள்ப தர்ரன் அர் ன்பொம் 

வெரன்ணரர். அன் தறநகு, ரன் அஷப் தரர்க்கறல்ஷன ன்நரர். 

 

1996 - ஜழஷன  : சுபைபற ஃதரல்ஸ்: 

டரக்டர் சுபைபறஃதரல்வல் இபைப்தரக எபைபைக்குக் கணவு ந்ஷக் 

வகரண்டு, அம்ர, ெரந்ம்ர, அணந்ட, ஶகென், ஜரணற, ஞ்ெறணலர், ற, 

ஆகறஶரர் அங்கு வென்நணர். ஷன ஶல் வெல்ற்கு பன் அடற வதந 

ஶண்டும் ன்நணர். அங்கறபைந் கரட்டினரகர ஊறர்கபறடம் 

டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் ஶகட்டறல், அர்ஜளணன் ன்ந 

இஷபஞர் ெறன ரட்கள் பன்ணரல் இபைர் ஷன லட வென்நரகவும், அறல் 

எபைர் எல்லிரக, உரக, ஶரபறல் ஶஜரல்ணரப் ஷதபெடடம், ற்நர், 

ெறப்பு றநத்றல், குள்பரக, கரறபெஷடறல், ஜடரபடிபெடன் 

கரப்தட்டரபெம் கூநறணர். அர்கள் உவுக்கு ஶண்டி எபை வதரபைலம் 

ஷகறல் வகரண்டு வெல்னரட அர்ஜளணணறன்  கணத்ஷ ஈர்த்ட. இட 

கறந்ட எபை ரத்டக்குப் தறநகு  அர்ஜளணன் ஶட்ஷடக்குச் வென்நஶதரட, 

அடர்ந் ணப்தகுறறல் எபை லஶரஷடக்கு அபைகறல் அர்கள் இபைஷபெம் 

தரர்த்ரரம். குள்பரக இபைந்ர் ஏஷடறல் லரடி றட்டு ந்ரரம். 

ற்நர் ெற்பொ ஶஶன த்டிறல் அர்ந்றபைந்ரரம். அர் வ்ரபொ 

அர்ந்றபைந்ரர் ண றணவுஷகறல், அர்ஜளணன் அர்ந்ட கரண்தறத்றம், 

டரக்டர் க்கரய் அபைம் றரய் இபைந்ட. அற்குப் தறநகு இபைஷபெம் 

அர்ஜளணன் தரர்க்கறல்ஷனரம். இத்கல்கஷபத் ந் அர்ஜளணன்  

அம்ரஷபெம், ற்நர்கஷபபெம் ஷனக்கு ஶல் அஷத்டச் வென்நரர். 

அர்கலடன் 7 ரய்கள் டஷக்கு ந்ண. டு ஷனறல் எபை ெறநற 

ஶகரறல் உள்பட. அங்குரன் டரக்டர் அர்ந்றபைந்ரர் ன்பொம், 

அர்கலக்குப் தங்கஷபப் தநறத்ட ெரப்தறடக் வகரடுத்ரகவும் வெரன்ணரர். 

ஷன லறலிபைந்ட வபறப்தடும் ண்லர்ரன் லர் வீழ்ச்ெறரகக் கலஶ  

இநங்குகறநட. அங்வகல்னரம் ஶடிறட்டுக் கலறநங்கறணர்.  
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1996 - அக்ஶடரதர் -: தட்டிணத்ரர் ஶகரறல்: 

அக்ஶடரதர்ர ஆம்தத்றல், அம்ரவுடன், எபை வதரற ெலடர் கூட்டம், 

யரறத்ரர், ரறறஶகஷ் தம் ஶற்வகரண்டட. அக்ஶடரதர் 6ம்ஶற, 

ரறறஶகஷ் ெறரணந்ர ஆஸ்த்றல், றபைள்லபைஷட அபைட்குநள் (வீடு 

ஶதற்நறஷணப் தற்நறப் தரடப்தட்ட, இடஷ வபறர,  பரறம் குநள்) 

புத்க டிறல் வபறறடப்தட்டட. அன்தறநகு, வடல்லிறல் ஊடகர் பனம் 

அன்ஷண, டரக்டஷ ெலடர்கள் பைம் 21ம் ஶற தட்டிணத்ரர் ஶகரறலில் 

ெந்றக்கனரம் ன்ந ஶணறடம் இணறக்கும் ற்வெரற்கபரல் 

கறழ்ச்ெறக்குள்பரக்கறணரர். கணத்டடன் இவ்ரற ரய்ப்ஷதப் 

தன்தடுத்றக்வகரள்லரபொம் ச்ெரறத்ரர். 21ம் ஶறபெம் ந்ட. ெலடர்கள் 

அஷணபைம் தட்டிணத்ரர் ெந்றறறல் கூடித் றரணறத்ணர். ஆர்படன் 

டரக்டரறன் ஷ றர்தரர்த்டக் கரத்றபைந்ணர். ப்தடி பைரர், வ்ரபொ 

பைரர் ன்ந ஆர்த்டடன் றத்றபைந்ணர். அர் physical ஆக பைரர் 

ன்ந ம்தறக்ஷக ல்ஶனரரறடத்றலும்  றகுந்றபைந்ட.  அச்ெம், றடீவண, 

எபை ெலடர், லடிரகற, அம்ரஷ அஷக்க, யரற ன்ந ெலடர், ‘டரக்டர் 

ந்றபைக்கறநரர்’ ணக்கூந, அஷ ஶரறல் வதௌறக டிறல் 

கரப்ஶதரகறஶநரம் ன்ந ஆர்த்டடன் றர்தரர்த்றபைந் ெலடர்கள் ெறனர், 

“இல்ஷன, இல்ஷன, டரக்டர் ங்கலக்கு லடித்றல் ஶண்டரம், ஶரறல் ரன் 

ஶண்டும்” ண, ரற்நத்றல் கூச்ெலிட்டணர். இந்ஶத்றல் எபை குப்தம் 

ஶரறட்டட. அன் றஷபரக, அன்பொ, என்பொஶ ஷடவதநறல்ஷன. அந் 

ெலடர்கள் ெறநறட வதரபொஷ கரத்ட, லடிம் ரறனரக டரக்டர் ன்ண கூந 

பைகறநரர் ன்பொ வதரபொஷபெடன் ஶகட்டிபைந்ரல், றர்தரர்த்ட 

றஷநஶநறறபைக்கனரம். அெத்ரல் அக்கரரறம் வகட்டட ன்பொ ரன் கூந 

ஶண்டும். அன்ஷணபெம், கணரக டந்ட வகரள்லரபொ பன்கூட்டிஶ 

ச்ெரறத்றபைந்டம், பொ ஶர்ந்ட றட்டட. றபைந் ங்கள் குபைஷ, 

அெத்ரலும், கணக்குஷநரலும் டுத்ட றட்டணஶர, ன்ணஶர?  

 

1996 - ம்தர் -: கன்ரகுரற -  அகஸ்லஸ்ம் - றபைணந்பும்: 

ெரந்ம்ரவுக்கு அகக்கரட்ெறரக, டரக்டர் எபை கடற்கஷறல், 
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கபைங்கற்கலக்கறஷடறல் அர்ந்றபைப்தடஶதரல் ந்ட. ஶலும் அபைக்கு  

அடிக்கடி கணறலும், கரட்ெறரகவும் வதரற ஆஞ்ெஶணர் ஶரன்நறணரர். 

ஆகஶ, அம்ர, ெரந்ம்ர, இஞ்ெறணலர், ஸ்ரீணறரென் (Bank), ஜரணற  

ஆகறஶரர் கன்ரகுரறக்கும், சுெலந்றம் ஶகரறலுக்கும் வென்பொ றெரரறத்ணர். 

அகஸ்லஸ்த்றல் அம்ர றற்கஶ படிர அபவுக்கு றரணத்டக்குள் 

இலக்கப்தட்டரர். அங்கறபைந்ட வன்கரெற, றபைணந்பும் வென்நணர். 

அங்வகல்னரம்  டரக்டர் இபைப்தடஶதரல் எபை  உர்வு  அர்கபறல்  ெறனபைக்கு  

ற்தட்டட.  

 

1996 - வன்கரெற: 

றபைற ஶனரஶகஸ்ரற வன்கரெறக்குச் வென்நஶதரட, அம்ர அரறடம் 

அங்குள்ப குந்ஷரணந்ர் ெரறறல் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டி 

அஷ அங்கறபைந்ர்கள் ரரட தரர்த்றபைக்கறநரர்கபர ணக் ஶகட்கச் 

வெரன்ணரர். ஶனரஶகஸ்ரற அங்குள்ப குந்ஷரணந்ர் ெரறக்குச் வென்பொ, 

அந்ச் ெரறஷப் தரரறத்ட பைம் குடும்தத்ஷச் ெரர்ந் எபை ெறபொறறடம் 

டரக்டட ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரண்தறத்ட, அப்வதண் அஷப் 

தரர்த்றபைக்கறநரபர ன்பொ ஶகட்க, பன்பொ, ரன்கு ரங்கலக்கு பன்ணர் 

அர் அங்கு ந்றபைந்ரகவும் ெற்பொ ஶம் றரணம் வெய்ட றட்டுச் 

வெல்ரகக் கூநற, அர்ந்ட றரணம் வெய்ட வகரண்டிபைந்ரர், தறநகு 

அஷக் கரறல்ஷன ன்பொம் கூநறணரள். 

 

தரதரெம் - றபைப்தற: 

எபை கணறன் அடிப்தஷடறல், றபைப்தற அபைகறலுள்ப தரதறணரெம் லர் 

வீழ்ச்ெறக்கு, அம்ர, ெரந்ம்ர, இஞ்ெறணலர், தரனரஜற, ஸ்ரீணறரென் (ஶதங்க்), 

ஶகென், ஜரணற ஆகறஶரர் வென்பொ தரர்த்ணர். அங்கு ந் வெய்றபெம் 

கறஷடக்கறல்ஷன. 

 

1996 - ம்தர்  - வென்ஷண :  

இச்ெம், ெரந்றக்கு ந் கணறல், டரக்டர் ண் 18, டரணரத் வபைறல் 
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இபைப்தரக ந்ட. ஆகஶ, அம்ரவுடன் ெரந்ம்ரவும் ெரந்றபெம் அங்ஶக 

வென்பொ அத்வபைறலுள்ப எபை டீக்கஷடறல் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் 

கரட்டி றெரரறக்க, அக்கஷடக்கரர், அர் றணபம் எபை ஷதடடன் கரஷன 9 

றபறல் ந்ட டிஃதன் ரங்கறச் வெல்ரகவும், அர்கள் வென்ந ஶம் 

அடரனரல் அர்கஷபக் கரத்றபைக்குரபொ வெரன்ணரர். எபை ரம் 

இடஶதரல் வென்பொம் அஷக் கரபடிறல்ஷன. அம்ரறன் வெரற்தடி, 

ஜரணறபெம் அன் தறநகு எபைெறன ரட்கள் அந்ஶத்றல் வென்பொ தரர்த்ரர். 

எபைரள் அவ்ரபொ அர் கரத்றபைக்ஷகறல், அங்ஶக இபைந் ரல்ரறல் எபை 

ஆள் ற்நர்கபறடம், “றத்ற இபைக்கரஶண, பைஶன்ட வெரல்ரன். ஆணரல் 

வெரன்ண டத்டக்கு ரல் இப்தடித்ரன் கரக்க ச்சுடுரன்” ன்பொ  

வெரன்ணரர். ஜரணறக்கு, இட ணக்கு வெரல்னப்தட்டடஶதரல் ஶரன்ந, 

டடக்குற்நரர். டரக்டர் இப்தடித்ரன் எபை கல் ந்ட றட்டு, ெலடர்கள் 

ஶதரய்ப் தரர்க்கும் றணத்றலிபைந்ட அங்ஶக பைஷ றபொத்ற றடுரர். தன 

இடங்கபறல் இவ்ரஶந ஶர்ந்றபைக்கறநட. டரக்டர், வரடர்ந்ட இவ்ரபொ 

வெய்ற ந்ட அங்வகல்னரம் வெல்னஷப்தன் ஶரக்கம், அர், ரன் 

ப்ஶதரடம் அர்கலடன்  இபைப்தஷணபெம், அர்கலடன் றடரட வரடர்பு 

வகரள்ற்கரகவும்ரன் ன்பொ ஶரன்பொகறநட. இச்ெம், அத்வபைறலுள்ப 

ஸ்கூலில் டீச்ெர்ஆக ஶஷன தரர்க்கும் எபைரறடம் றெரரறக்ஷகறல், ரன் 

அங்கு அஷப் தரர்த்றபைப்தரக உபொற வெய்ரர். 

 

1996 - டிெம்தர் -: கன்ரகுரற - பட்டம்: 

எபைரள் ெரந்ம்ரவுக்கு, றரணம் வெய்ஷகறல் அகக்கரட்ெறரக, 

டரக்டர்  கடற்கஷஶரரக, கடஷன ஶரக்கற அஷந்றபைந், எற்ஷந 

அஷநபெடன் கரப்தட்ட எபை வீட்டில் இபைப்தரக  ந்ட. அந் வீட்டில் 

தத்ட அல்னட தறஷணந்ட ஶதர்கள், ஷனறல் வள்ஷபத் டற 

ஶதரட்டுவகரண்டு அர்ந்றபைக்க, டரக்டர் ரடம் அடஶதரல் ஷனறல் 

வள்ஷபத்டற அறந்ட அர்கலடன் உஷரடுடஶதரல் ஶரன்நறட. 

கடல் அஷனகபறன்நற அஷறரகத் ஶரற்நபறத்ட. அவ்றடம் கபைங்குபம் 

ன்பொ குல் டிறல் ந்ட. பட்டத்றல், எபை லன்தறடிப் தடகறல் கடலுள்  
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தறத்ட அடஶதரல் கடஶனரரக ஶடம் இடம் உள்பர ன்பொ 

ஶடிணர். அன் தறநகு கடஷன எட்டி அஷந் ஶல் ண்டர் ன்ந 

கறரத்றல் எபை ெர்ச்ெறல் றெரரறக்ஷகறல், அங்கு எபைர், டரக்டர் ஶதரல் 

ஶரற்நபறக்கும் எபைதர் குநற வெரல்ரகவும், அர் அங்குரன் உள்பரர் 

ன்பொம் வெரன்ணரர். ஆகஶ, ஊபைக்குள் வென்பொ றெரரறக்ஷகறல் அர் 

இண்டு ரட்கலக்கு பன்ணர் ரன் வீட்ஷடக் கரலி வெய்டவகரண்டு ங்ஶகர  

வென்பொறட்டரர்  ன்நணர். 

 

1997 -  ஜணரற 31 - வென்ஷண: 

இத்றணத்ன்பொ, அம்ரறன் உநறணர் (றபை றறன் ெஶகரரற), றபைற 

ந்றணற றம் 1.45 றக்குப் புஷெரக்கம் வள்பரபர் வபை 

பஷணறலிபைக்கும் ெ தன் ஶயரட்டலிலிபைந்ட ெரப்தறட்டு றட்டு 

வபறஶ பைஷகறல், ஶச்ஷெரக றர்ப்புநம் ஶரக்குஷகறல் டரக்டர் 

றன்நறபைக்கக் கண்டரர். அர் டரக்டஷ ஶரறல் தரர்த்றபைந்ரலும் அட 

ெலடரறல்ஷன. இநந்டஶதரண எபைர் ப்தடி றரறல் உறஶரட்டரகக் 

கரப்தடக்கூடும் ன்பொ அறர்ச்ெறபெம், ஆச்ெரறபம் அஷடந்ரலும், 

சுரரறத்டக்வகரண்டு, உடஶண ெரஷனஷக் கடந்ட றர்ப்புநம் வென்பொ 

டரக்டஷக் கர த்ணறக்ஷகறல், அற்குள் டரக்டர் ங்ஶகர 

ஷநந்டறட்டரர். இடதற்நற அர் அம்ரவுக்கும் ஃஶதரணறல் வரறறத்ரர். 

ஆகஶ அம்ர, ெரந்ம்ர, ஜரணற ற்பொம் ஶகெடம் கரஷனறலும், 

றத்றலுரக ெறன றணங்கள் அங்ஶக பகரறட்டு அஷச் ெந்றக்க 

பற்தட்டணர். ஆணரல் அர்கபரல் டரக்டஷக் கர இனறல்ஷன. 

 

1997 - தறப்ரற -: றபைவல்ஶலி: 

அம்ரறற்கு வெண்தகரன் ஶகரறல் வபை ன்பொ கணறல் ந்ட. 

உள்லரறலும், றபைவல்ஶலி ஶதரன்ந வபறபேர்கபறலும் றெரரறக்ஷகறல் 

என்பொம் கறட்டறல்ஷன.  
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1997-ரர்ச் 9 : வென்ஷண-புஷெரக்கம் : 

றபைற ந்றணற, பொபஷந டரக்டஷ புஷெரக்கம், வெங்கற்சூஷப 

ெரஷனறல், கல்னஷ றரறல், ண்பகரன் வபை பஷணறலுள்ப எபை ெர்ச் 

ரெலில் தரர்த்ரர். ஆணரல், கரஷ றட்டு இநங்குற்குள் டரக்டர் 

தரர்ஷறலிபைந்ட ஷநந்ட றட்டரர். இவ்றடங்கபறலும் ஶடுல் 

வரடர்ந்ட. வதம்பூரறல், வதம்பூர் ஶதக்ஸ் ெரஷனறலுள்ப எபை 

ஆெறத்றல் உள்ப ென்ரெறறடம் டரக்டர் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்ட, அர், 

டரக்டர் இண்டு, பன்பொ ரங்கலக்கு பன் அங்கு ந்ட ங்கறணரர் ன்நரர். 

அங்ஶக புஶணஸ்ரற றஶட்டபைக்கு றரறல் உள்ப கஷடறல் ஶஷன 

தரர்க்கும் எபை தத்ட டச் ெறபொன் ரய்க்கடிக்கு ஷத்றம் தரர்க்க 

ஶண்டி எபை கறபறணறக்குச் வென்ந ஶதரட, ஃஶதரட்ஶடரறல் ெலடர்கள் 

கரதறத் டரக்டர்ரன் அஷண அெரங்க பைத்ட ஷணக்குச் 

வெல்லும்தடி கூநறரக உபொறரகக் கூபொகறநரன். ஆணரல் அன் குநறப்தறட்ட 

க்பறணறக்கறல் வென்பொ தரர்த்ஶதரட, அங்கு ஶவநரபை டரக்டர் இபைக்கறநரர். 

டரக்டரறன் றஷபரட்ஷட ன்ணவன்பொ வெரல்ட! 

 

1997, ப்ல் – ஶ - றபைபுணம்: 

தரனரஜறக்கு ந் கணறல், டரக்டர் றபைபுணத்றல் இபைப்தரக ந்ட. 

அன் அடிப்தஷடறல் ஶகெடம், ஜரணறபெம் கும்தஶகரம் அபைகறலுள்ப 

றபைபுணத்றற்குச் வென்நரர்கள். ஜரணற ற்கணஶ தன பைடங்கள் அவ்வூரறல் 

ெறத்றபைந்தடிரல் அபைக்கு ஶகரறல் குபைக்கள், ற்பொம் ெறனஷத் 

வரறந்றபைந்ட. அங்கு தனரறடம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் 

ஶகட்டறல், இபைர் ட்டும்  அஷப் தரர்த்ரக உபொற வெய்ணர். ெந்றறத் 

வபைறல் கஷட ஷத்றபைக்கும் எபை வடய்னரறடம் றெரரறத்ற்கு, பல் 

ஞரறபொ ரஷன அர் கஷடஷத் ரண்டி, ஶகரறஷன ஶரக்கறச் வென்பொ 

வகரண்டிபைந்ஷக் கர ஶரறட்டரகக் கூநறணரர். ெரர உஷடறல் 

அர் கரப்தட்டரகவும் வெரன்ணரர். உள்ஶப ஶகரறலில் உள்ப 

குபைக்கபறடம் ஃஶதரட்ஶடரஷக்கரட்ட, அர், (ஜரணறக்கு றகவும் 

அநறபகரணர்) ரன் அஷக் ஶகரறலுள்  (வடய்னர் கூநற அஶ ஞரறபொ 
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ரஷன) டேஷஷத் ன் வீட்டிலிபைந்ட தரர்த்ரகக் கூநறணரர். அன்பொ 

அபைக்கு டூட்டி இல்னரரல் வபறஶ றன்நறபைக்ஷகறல் கண்டரகத் 

வரறறத்ரர். (எவ்வரபை ஞரறபொம் அக்ஶகரறலிலுள்ப ெஶதஸ்பைக்கு 

பூஷஜ, அர்ச்ெஷண வெய்ட றஶெம். ஆகஶ, அந்ரட்கபறல் றஷநப் ஶதர் 

பைர்). இபைர் கூநறடம்  பற்நறலும்  எத்றபைந்ட.  

 

தச்டி (த்ப்ஶஷ்): 

எபை கணறன் அடிப்தஷடறல், ஶகெடம், ஜரணறபெம் ட இந்றப் 

தம் ஶற்வகரண்டணர். ரக்பூர் - ஶதரதரலிலிபைந்ட சுர் 250 கறஶனரலட்டர் 

ெ வரஷனறலிபைந் தச்டி ன்ந ஸ்னத்டக்குச் வென்நணர். அவ்றடம், 

கரதரத்டடன் வரடர்புள்பட. தஞ்ெ தரண்டர்கள் ணரெத்றன்ஶதரட 

ஷநரகத் ங்கறறபைந் எபை குஷகவீட்டில் வென்பொ றரணம் வெய்ணர். 

ெறபுரத்றன் ெறன றகழ்வுகலம் அங்ஶக ஷடவதற்பொள்பண. ஆணரல், 

வெய்ற டம் கறட்டறல்ஷன. ஶர கரம் கபைற டரக்டர் 

அடப்தறறபைக்கக்கூடும். வணணறல் அத்ஷக றஶெரண இடம் அட. 

அச்ெம், ஶதரதரல் ஸ்ஶடணறல் றலில் அர்ந்றபைக்ஷகறல் ெற்ஶந 

வரஷனறல் டரக்டர் ஶதரன்ந எபைர் வெல்னக் கண்டணர். ஆணரல் இநங்கறப் 

தரர்க்க படிரறபைந்ட.   

 

1997-ப்ல் – சூரறணரர் ஶகரறல் - றபைங்கனக்குடி: 

ெரந்ம்ரறன் கன் தரனரஜறக்கு (அர் ெலடல்னரர்) டரக்டர் 

றபைபுணம் (கும்தஶகரம் அபைகறல்) ன்ந ஊரறல் இபைப்தரகக் கணவு 

ந்ட. அவ்வூரறலுள்ப எபை ஶகரறல் ஶகரபுத்ஷபெம் கரட்டி, அவ்வூபைக்குக் 

குநறப்தறட்ட ரபறல் கரஷன 10.30க்கு ந்ரல் டரக்டஷக் கரனரம் ன்பொ 

வரறறக்கப்தட்டட. அக்ஶகரறல் ஶகரபும் ர்ம் அடிக்கப்தடரரய் 

இபைந்ட.  ஶகரறல் ஶகரபுத்றன் அஷப்பும் எபை ஶகரத்றலிலிபைந்ட 

கரட்டப்தட்டட. ஆணரல் க்ஶகரறல் ன்பொ வெரல்னப்தடறல்ஷன. ஆகஶ, 

அவ்வூஷத் ஶடிச்வென்பொ டரக்டஷக் கரத் றட்டறடப்தட்டு, அம்ரவுடன், 

ெரந்ம்ர, ஜரணற, ஶகென் ஆகறஶரர் தரனரஜறபெடன் அட கரரறல் 
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றபைபுணம் வென்நணர். அவ்வூரறல் கரப்தட்ட ஶகரறல் கணறல் தரனரஜற 

தரர்த்றபைந்டடன்  எத்றபைக்கரரல், கும்தஶகரம், ஶப்தத்டெர், 

றபைங்கனக்குடி, சூரறணரர் ஶகரறல் றஶ எபை சுற்பொ சுற்நறப் தரர்த்றல் 

அடஶதரல் ந் எபை ஶகரறலும் கரப்தடறல்ஷன. வணணறல், 

றழ்ரட்டிலுள்ப கறட்டத்ட்ட ல்னரக் ஶகரறல் ஶகரபுங்கலக்கும்  

அச்ெத்றல் ரன் ர்ம் பூெப்தட்டிபைந்ட. 

பொதடிபெம் அஶ றறஶனஶ றபைம்தறச் வெல்லுஷகறல், தரனரஜறக்கு, 

எபை ர்ம் பூெப்தடர ஶகரறல் கண்டக்குப்தட, அர் அக்ஶகரறலுக்கு 

றஷந்ரர். அர்கள் பல் சுற்நறல் அட றரகச் வென்நறபைந்டம் ஶணர 

அக்ஶகரறஷனக் கரத் நறறட்டணர். தறரரர் ஶகரறல் ன்ந 

ெறரனம் அட. கணறல் குநறப்தறட்ட ஶஶர வபைங்கற றட்டட. தரனரஜற 

கரஷ றட்டு இநங்கற அக்ஶகரறஷனக்கண்டு, ரன் கணறல் கண்டட ஶதரல் 

இக்ஶகரறல் அஷப்பு இல்ஷன ணச் வெரல்ன, கூடச் வென்நர்கள் 

றஷகத்ணர். தரனரஜற சுற்நறச் சுற்நற ந்ட கஷடெறறல் பன்புநம், 

தக்கரட்டிலுள்ப குபத்றல் இநங்கற ஶகரபுத்ஷ ஶரக்க, ரன் கணறல் 

கண்டதடி ஶகரபும் அஷந்றபைக்கண்டு கறழ்ச்ெறபெடன் “ஆம்! 

இக்ஶகரறல்ரன்!” ன்பொ கூந அஷணபைம் றம்றபெற்நணர்.  உடஶண 

ஶகரறலுள் வென்பொ, அங்கு அர்ச்ெஷண டிக்கட் வகரடுப்தரறடபம், 

அர்ச்ெகரறடபம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் ஶகட்க, அர்கள் 

அஷணபைம், அர் அன்பொ கரஷனறல் அங்கு ந்றபைந்ரபெம், குபத்றல் 

குபறக்க தக்வகட் ஶகட்டு ரங்கறக் குபறத்ட றட்டு ெற்பொ ஶம் பன்புரன் 

புநப்தட்டுச் வென்நரகவும் கூந, எபை புநம் கறழ்ச்ெறபெற்நரலும்,  அர் 

அங்கறல்னரரல், இப்தடிக் ஷக ல  றட்ஶடரஶ ன்பொ பைத்பற்நணர். 

இச்ெம், எபை வதண்ற வும், அரறடம் புஷகப்தடத்ஷக் கரட்டிக் 

ஶகட்க, அஶர, ரன் இப்வதரலட சூரறணரர் ஶகரறலிலிபைந்ட 

பைரகவும், புஷகப்தடத்றலிபைக்கும் இர் அக்ஶகரறல் ரெலில் றன்பொ 

வகரண்டிபைப்தரகவும், உடஶண வென்நரல் கரக்கூடும் ன்பொம் வெரன்ணரர். 

இஷக் ஶகட்ட அர்கள் லண்டும் கறழ்ச்ெறஷடந்ணர். அக்ஶகரறல் 

அபைகறலுள்பரல் உடஶணஶ அங்கு வென்நஷடந்ணர். ஆணரல், அங்கு 
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டரக்டஷக் கரறல்ஷன. அங்கறபைந்ர்கபறடபம், ஶகரறல் 

ஊறர்கபறடபம் டரக்டரறன் புஷகப்தடத்ஷக் கரட்டிக் ஶகட்ஷகறல், ெறநறட 

ஶம் பன்பு ஷ அர் அங்ஶகஶ கரப்தட்டரகவும், இப்வதரலடரன் 

அர் ங்ஶகடம் வென்நறபைக்கக் கூடும் ன்பொம் கூநறணர். அப்வதரலட ற 

10.45 ஶதரல் இபைக்கும். அர் வகரடுத்றபைந் ஶம் ப்தறரல் அர் வென்பொ 

றட்டரர். ஷகக்வகட்டிட ரய்க்வகட்டரட ஶதரறற்பொ. அர்கபட 

பைத்பம் ரற்நபம் வெரல்லினடங்கரட. 

 

1997- ஜழன்-9 : கறபைஷ்ரஜபும் - அந்ர்கங்கர : 

கூடுஷன ஆஸ்ம் வரடக்க றகழ்ச்ெறக்குப் தறன்ணர், அம்ரவுடன்,  

ெரந்ம்ர, ஞ்ெறணலர், ஶஷ், ஶகென், றர்னர, ஜரணற ஆகறஶரர் 

தங்கரப்ஶதட்ஷட ஸ்ஶடடக்குச் வென்நணர்.  அங்குள்ப வறல்ஶ 

டப்புரபரறடம் டரக்டரறன் புஷகப்தடத்ஷக் கரட்டிக் ஶகட்க, அர் 

டரக்டஷ 10 அல்னட 15 ரட்கலக்கு பன்  அங்கு தரர்த்ரகவும், அரறடம் 

ரன் அந்ர்கங்கர வெல்லுரகக் கூநற, ‘லபெம் பைகறநரர?’ ணக் 

ஶகட்டரபெம்  வெரன்ணரர். ரரறக்குப்தம் வறல் றஷனத்றல் ெறகுரர் 

ன்ந எபைரறடம் றெரரறக்ஷகறல், அர், டரக்டஷ கறபைஷ்ரஜபுத்றல் 

தரர்த்றபைப்தரபெம், ரன் றணந்ஶரபொம் அங்கறபைந்டரன் டூட்டிக்கு 

ரரறக்குப்தம் பைரபெம் கூநறணரர். அஷபெம் அர்கள் 

கறபைஷ்ரஜபுத்றற்கு அஷத்டக்வகரண்டுந்ட அங்ஶக ஶடிணர். டரக்டர் 

றர்ப்புநபள்ப தறபரட்தரத்றலுள்ப எபை வதஞ்ெறல் அர்ந்றபைக்கக் கண்டு, 

ஜரணறபெம், ஶகெடம், ஶளம் அங்கு றஷந்ணர். அர்கள் 

வென்நஷடற்குள் அர் ப்தடிஶர அங்கறபைந்ட வென்பொறட்டரர். 

அபைகறலுள்ப குடிறபைப்புகபறல் றெரரறத்ரர்கள். தனபைம் தரர்த்றபைந்ரகக் 

கூநறணர். ஸ்ஶடன் அபைகறஶனஶ  இண்டு  ரட்கள்  பகரறட்டுத்  

ஶடுலில் ஈடுதட்டணர். 

அச்ெம் அர்கள் அம்ரவுடன், 2-3 ரடகள் வரடர்ந்ட அங்ஶக 

பகரறட்டிபைந்ட, றணபம் ஶக.ஆர்.பும் ஸ்ஶடடள் நரட தனபஷந சுற்நற 

ந்ணர். எபை ரள் றம் தறபரட்ஃதரத்றல் அம்ர, ெரந்ம்ர, ஜரணற, 



29 குபைஷத் ஶடி 
ஶஷ் ரல்பைம் டேஷஷகறல், டரக்டஷப் ஶதரனஶ ஶரற்நபறத் 

எபைர் அர்கலக்கு பன்ணரல் வெல்ன, ரல்பைம் அஷப் தறன்வரடவும், 

அஷக் கண்ட அர் ெற்பொ பன்ணரல் வென்பொ, அங்கு றன்பொவகரண்டிபைந் 

வறல் ன்ஜறன் லஶநற ஶர வெய்ட ஶதரல் தரஷண வெய்டவகரண்ஶட 

இர்கஷபத் றபைம்தறப்தரர்த்ரர். இர்கஶபர கரட அங்ஶகஶ றன்பொ 

அஷஶ தரர்த்டக் வகரண்டிபைக்க, அர் கலறநங்கற ஶலும் டந்ட 

தறபரட்ஃதரத்றலிலிபைந்ட வபறஶ வெல்னவும், ஶடம், ெரந்ம்ரஷ 

அங்ஶகஶ இபைக்க றட்டு ஜரணறபெம், ஶளம் அஷப் தறன்வரடர்ந்ணர். 

ெறநறட டெத்டக்வகரபை பஷந அர் ஷறலிபைந்ட ஶர டுக்க 

பற்தடுடஶதரல் குணறந்ட அர்கஷப ஶரக்கற, தறன் ஶலும் டக்கனரணரர். 

இபைபைம் இவ்ரபொ கறட்டத்ட்ட 2 கறஶனரலட்டர் ஶதரல் வரடர்ஷகறல், 

பற்ெறறல் கஷபப்புற்பொ, இபைபைம் றபைம்தறணர். தறன்ணர் றஷணத்டப் 

தரர்க்ஷகறல், ஶகரகக் கடந்ட அஷ அஷடந்ட அரறடஶ அர் 

டரக்டர் ரணர ணக் ஶகட்டிபைக்கனரஶ, நற றட்ஶடரஶ ண 

பைத்ம்ரன் ற்தட்டட. (டரக்டர், தன ஶங்கபறல் இட ஶதரல் பஷபஷ 

ஸ்ம்தறக்கச் வெய்டம், க்கம், தம் ஶதரன்நற்ஷந உண்டரக்கறபெம், ெறநறட 

வரஷனறல் கரண்ஷகறல் அச்ெரகவும், அபைகறல் வபைங்குஷகறல் 

பகத்ஶரற்நத்றல் ரற்நம் வெய்டம் கறட்ட வபைங்க றடரட வெய்ட 

றடுகறநரஶ!). 

இஷடுத்ட, ெறன ரட்கலக்குப் தறநகு, ஶகென் ட்டும் 

கறபைஷ்ரஜபும் வென்நரர். அங்கு தனஶதர் டரக்டஷப் தரர்த்றபைந்ரகச் 

வெரல்லிறபைந்ரல், அபைக்கு அங்ஶக வென்பொ றெரரறக்க ஶண்டும் ன்பொ 

ஶரன்நறட. ஸ்ஶடணறல் அர் டரக்டஷத் ஶடிச்வென்ந ெம், இபைப்புப் 

தரஷ ஏரக எபைர் அர் தக்கம் ந்ட வகரண்டிபைந்ரர். அர் வள்ஷப 

ஶட்டிபெம், வள்ஷப ெட்ஷடபெம் அறந்றபைந்ரர். கபைப்தரகவும், 

எல்லிரகவும், உரகவும் கரப்தட்டரர். எட்டு வரத்த்றல் 

தரர்க்ஷகறல் அர் டரக்டர் ஶதரன்பொ ஶரன்நறணரலும், ணறத்ணறரகப் 

தரர்க்ஷகறல் ெறநறட றத்றரெம் புனப்தட்டட. ஶகென் அர் அபைகறல் 

வென்பொ ஶதச்சுக் வகரடுத்ரர். அபைம் ெகஜரகப் ஶதெறக்வகரண்டிபைந்ரர். 
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ரன் றபைச்ெறஷச் ஶெர்ந்ர் ன்பொம், வதங்கலரறல் வடலிஃஶதரன் உற்தத்றச் 

ெரஷனறல் ஶஷன தரர்ப்தரபெம் வெரன்ணரர். ஶதச்ெறன் ஶதரக்கறல், ரன் எபை 

கறபைத்டர் ன்பொம், ஜலெஸ் பைம் ஶம் வபைங்கற றட்டட ணவும், 

இஸ்ஶலில், குநறப்தறட்ட எபைர் தறரகும் ஶதரட அர் ந்டறடுரர் 

ணவும், ற்ெம் ஶம் ெரறறல்ஷன ணவும் கூநறணரர். அர் ஶதசுஷகறல் 

ஶகென் அஷ உன்ணறப்தரக ஆரய்ந்ட வகரண்டிபைந்ரர். 

வபறத்ஶரற்நத்றல் றத்றரெம் புனப்தட்டரலும், அட உள்ணடக்கு 

ந்ர் டரக்டரக இபைக்கனரம் ன்பொ உபொறதடத் ஶரன்நறட. இஷடறல் 

ரபெரணர் தரடல் என்ஷநபெம் குநறப்தறட்டு றபக்கபம் ந்ரர். அர் 

வென்ந தறநகு, ஶகென், ரன் அஷத் ந றட்டுறட்ஶடரஶ ன்பொ 

தனரபொம்  ண்ற  பைத்பற்நரர். 

 

1997- ஜழன் - ஆக்குடி: 

பொதடிபெம் தரனரஜறக்கு எபை கணறல், டரக்டபைம், தரனரஜறபெம் எபை 

அம்தரெறடர் கரரறலிபைந்ட இநங்கற எபை வீட்டுக்குள் வெல்கறன்நணர். அந் 

வீட்டின் கவுகள், டுத்ட ஷக்கும் தனஷககள் ஶதரல் இபைந்ட. வெம்ண் 

ெரஷன. ‘அம்ர’ ன்வநரபை ஶதரஸ்டர், ‘ஆங்கறனத்றலும், றறலுரய் 

ஆக்குடி’ ன்ந வதர்ப் தனஷக, அந் வீட்டின் வபறஶ எபை ஶஷன 

வெய்பெம் வதண்றபைக்க, டரக்டர் உள்ஶப வென்பொ எபை ஶடதறபறன் 

பன்ணரலுள்ப ஈவச்ஶெரறல் அர்ந்றபைக்கறநரர். றர்ப்புநத்றல் றஷந 

தஷகரன  ரற்கரலிகள் கரப்தட்டண. இஷக் வகரண்டு, அம்ர, 

ெரந்ம்ர, தரனரஜற, தத்ரற, ஜரணற, ஶகென் ஆகறஶரர் அங்கு வென்பொ 

புடக்ஶகரட்ஷடக்கபைகறலுள்ப ஆக்குடி வென்பொ ஶடிணர். அபைகறலுள்ப 

தக்குடி, டஷ, றபைச்ெற ற்பொம் தன ஊர்கலக்கும் வென்பொ றெரரறத்ணர். 

 

1997 - ஜழஷன: வென்ஷண: 

தரனரஜற, டரக்டஷ, அஷடரர் டிப்ஶதர – வதென்ட் கர், றபைரன்றபேர் 

றறல்  புல்னட் ண்டிறல் தறப்தஷ அடிக்கடிப் தரர்த்றபைக்கறநரர். 

ஆகஶ, வதென்ட்கர் ஶபரங்கண்ற ெர்ச் அபைகறலுள்ப டீக்கஷடறல் 
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டரக்டட ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் ஶகட்ஷகறல், கஷடக்கரர், “அர் 

இங்குரன் ங்ஶகர இபைக்கறநரர், றணபம் டீக் குடிக்க அர் கஷடக்கு 

பைகறநரர்” ன்பொ கூநற, ஆணரல் அர் ங்கு ங்கறறபைக்கறநரர் ணத் 

வரறரட ன்நரர். அரறடம் ஃஶதரன் ம்தஷத் ந்ட, அர் ந்ரல் 

வரறறக்குரபொ ஶண்டிணர். அரறடறபைந்ட, இவு 10 றக்குப் ஃஶதரன் 

ந்ட, அந் தர் அஷ்டனக்ஷ்ற ஶகரறலுக்கு அபைகறல் தடுத்றபைக்கறநரர் 

ன்நநறந்ட. அன்நறவு 12 ற ரக்கறல், அம்ர, ெரந்ம்ர, ஞ்ெறணலர், 

தரனரஜற ரல்பைம் அங்கு வென்நணர். அச்ெம் றஷந ரய்கள் 

தடுத்றபைந்ண. ஆணரல் அறெரக எபை ரய்கூட லந்றபைக்கவுறல்ஷன, 

குஷக்கவுறல்ஷன. அர் ஶகரறலுக்குப் தறன்புநம் எபை ப் தனஷகறல் 

தடுத்றபைந்ரர். அட உம், கரல் றல்கள் ல்னரம் பற்நறலும் டரக்டஷ 

எத்றபைந்ண. பகம் ஶநரகத் வரறந்ட. ரற்நபம், பைத்பம் அர்கஷபத் 

ரக்கறட. 

 

1997 - ஜழஷன : அந்ர்கங்கர - ரதர்ட்ென்ஶதட் : 

அம்ர, ெரந்ம்ர, ஜரணற, ஶகென், தரனரஜற ஆகறஶரர் லண்டும் 

அந்ர்கங்கர வென்பொ றெரரறத்ணர். அங்கறபைந் பூஜரப்தர ன்தர், 

டரக்டஷ ரதர்ட்ென்ஶதட்டில் தரர்த்ரகக் கூநறணரர். அங்ஶக வென்பொ எபை 

ஶகரறலில் றெரரறத்றல் அங்குள்ப குடிறபைப்தறன் அபைகறல் தரர்த்ரகச் 

வெரன்ணரர்கள். அங்கு வென்பொ தரர்த்ரர்கள்., ஆணரல் கர படிறல்ஷன. 

இச்ெம் தங்கரப்ஶதட்ஷடறல் கஷடத் வபைறல் ஜரணறபெம், ெரந்ம்ரவும் 

வென்பொ றெரரறக்ஷகறல், எபை தரத்றக்கஷட றரதரரற, டரக்டரறன் 

புஷகப்தடத்ஷக் கண்டவுடன், தறஶனடம் வெரல்னபடிர எபை தெ 

றஷனஷ (Ecstasy) ட்டிணரர். அர் ஏரறபை றறடங்கள் ஸ்ம்தறத்டப் ஶதரய், 

ரஷடத்ட அர்ந்றபைந்ரர். தறல் வெரல்ன றஷணக்கறநரர், ஆணரல் ரய் 

றநக்கபடிறல்ஷன. தறன் ெற்பொ றரணறத்ட, ென்ணரண குலில் ெறநறட ஶம் 

வென்பொ பைரபொ ஶண்டிணரர். டரக்டர் அபைக்கு அச்ெம் ன்ண 

கரட்டிணரஶர, அர் அந்றஷனஷ ட்ட! 

 



32 குருவைத் தேடி 

1997 - ஆகஸ்ட் : அந்ர் கங்கர - ரலூர் : 

ெரந்ம்ர, றத்ர, ஶகென், ஜரணற ஆகறஶரர் அம்ரவுடன் 

அந்ர்கங்கர வென்நணர். டரக்டர் ஶதரட்ஶடரஷப் தரர்த்டறட்டு அஷ 

ரலூரறல் தரர்த்றபைந்ரக எபைர் கூநறணரர். அம்ரஷபெம், றத்ரஷபெம் 

றட்டுறட்டு, ெரந்ம்ரவும், ஜரணற, ஶகெடம் ரலூர் வென்நணர். அங்கு 

ஶகரறலிலும், கஷடகபறலும்  ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் ஶகட்டறல், ெறனர் 

அஷ அங்ஶக தரர்த்றபைப்தரகச் வெரன்ணரர்கள். தறன்ணர் 

அந்ர்கங்கரவுக்குத் றபைம்தறணர். அங்கு எபை ெறநற குஷகபெண்டு. ரன் 

அடிக்கடி அக்குஷகறல் அர்ந்ட றரணம் வெய்றபைப்தரக டரக்டர் 

கூநறறபைக்கறநரர். ஆகஶ, அங்கு வென்நர்ந்ட றரணம் வெய்ரர்கள். 

அற்கபைகறஶனஶ அஷந்டள்ப எபை ெறநற ஆெறத்றல் இபை ென்ரெறகள் 

இபைக்கக் கண்டு. அர்கபறடம் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்ட, அர்கள், அர் 

பன்பொ ரங்கலக்கு பன்ணர் அங்கு ந்றபைந்ரபெம், ரங்கள் 

ஶகட்டுக்வகரண்டற்கறங்க அர்கலக்கு அர் றரணம் தறற்பொ 

றத்ரபெம் வெரன்ணரர்கள். 

 

1997 - அக்ஶடரதர்: அந்ர்கங்கர: 

டரக்டஷப் தற்நற றெரரறக்க, அம்ரவுடன், ெரந்ம்ரவும், அணந்டவும், 

டிஷர் பபைகடடன், அந்ர்கங்கர ஷன ஶலுள்ப ல கறரங்கலக்கும் 

வென்நணர்.அங்கு  எபை  ெறனர்  தரர்த்றபைந்ரகச்  வெரன்ணரர்கள். 

 

1997 - ம்தர்: ஶகரகர்ம்: 

ெரந்ம்ரறன் கன் தரனரஜறறன் கணறல் டரக்டர் ஶகரகர்ம் 

ணக்கூநறரல், அபைம், அணந்டவும் ஶகரகர்ம் வென்பொ தரர்த்ணர். 

ஜரணறபெம், புடக்ஶகரட்ஷடறலுள்ப றபைக்ஶகரகர்ம் ஶகரறலுக்குச் வென்பொ 

றெரரறத்ரர். என்பொம் வரறறல்ஷன.  

 

1998 -  ஜணரற: டஷ:  

ெரந்ம்ர டஷக்குச் வென்நறபைந்ஶதரட, அங்கு அெடிறலுள்ப  
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குந்ஷரணந் ஸ்ரறகள் ஆஸ்த்டக்கு றரணம் வெய்ச் வென்நரர். 

டரக்டர் இங்கு ந்ட அடிப்தறட்ெம் வெய்றபைந்ரக எபைபஷந 

கூநறறபைக்கறநரர். ஆகஶ ெரந்ம்ர அங்குள்ப, ஆஸ்த்றன் 

வதரபொப்தறலிபைந்ட ஷணறறடம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் 

ஶகட்டறல், அர், ஃஶதரட்ஶடரறல் உள்பர் 3 ரங்கலக்கு பன்பு 

ஆெறத்றற்கு ந்றபைந்ரகவும், அப்ஶதரட ணக்கு உடல்றஷன ெரறறல்ஷன 

ணச் வெரல்னவும், அர் பைந்டச் ெலட்டு லறக்வகரடுத்ட, அம்பைந்ஷ அர் 

உட்வகரண்டவுடன் உடம்பு ெரறரகறறட்டரபெம் வெரன்ணரர். இஷக்ஶகட்ட  

ெரந்ம்ரவுக்கு  கறழ்ச்ெற  ற்தட்டட.  

 

1998 - ஃதறப்ரற : ஶெஷனபேர் (ரம்தம்) : 

அம்ரறன் கள் றபை ரறமப்டக்கு இஷெ றகழ்ச்ெற ற்தரடு  

வெய்ற்கு ஶெஷனபேர் வென்நறபைந் றபைற ந்றணற அங்ஶகபெள்ப கரத்ரற 

ஆனத்டக்கும் வென்நரர். அங்ஶக அர் ஆனத்றன் ஶகட் அபைகறல் டரக்டர் 

இபைக்கக் கண்டரர். இட டரக்டர் அபைக்குக் வகரடுத் பன்நரட ரறெணம். 

உடன் டரக்டஷச் ெந்றக்க ஶகட்டுக்குள் அர் டேஷஷகறல் டரக்டர் கர்ப்தக் 

கறகத்டக்குப் தறன்ணரல் றஷந்ட  வென்பொ றட்டரர். ந்றணற அங்கு வென்பொ 

தரர்த்ரர். டரக்டஷக் கரறல்ஷன.இம்பஷநபெம் அரல் டரக்டரறடம் 

வபைங்க படிறல்ஷன..இஷக் ஶகள்றப்தட்டவுடன், அம்ரவுடன் 

ெரந்ம்ர, றத்ர, ஜரணறபெம் அங்கு வென்நணர். அவ்றடம், றரணப்தஷட 

அலுனர்கலக்கரண தறத்ஶகக் கரனணற. அங்ஶக றெரரறத்றல், தனர் 

டரக்டஷ அங்ஶக தரர்த்றபைந்ரகக் கூநறணர். அபைகறலுள்ப றஷபரட்டு 

ஷரணத்றல் றஷபரடிக்வகரண்டிபைந் ஷதன்கபறடம் றெரரறத்ஶதரட, 

அர், அர்கலடன் ஶதெறரகவும், பக்கறரக றஷபரட்ஷடப் தற்நறப் 

ஶதெறரகவும்  வெரன்ணரர்கள். 

 

1998 - ஃதறப்ரற 8ம் ஶற:  அம்ர வீட்டில்:  

இத்றணம், அம்ர வீட்டில் உறரபரக இபைக்கும்  லணர, 

டறகஷபக் கரப் ஶதரடுற்கரக ஶல்ரடிக்குச் வென்நரர். அங்ஶக அர், 
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பன்தறன் தரர்த்றர எபைர் அர்ந்றபைக்கக்கண்டு றடுக்கறட்டரர். வகுஶக் 

குப்தத்டக்குப்தறன் அர் அம்ரறடம் இஷக் கூநவும், இபைபைம் ஶஶன 

வென்பொ தரர்க்ஷகறல் அங்கு அரறல்ஷன. அம்ரவுக்கு,  ந்ர் டரக்டரக 

இபைக்குஶர ன்ந ெந்ஶகம் , லணரறடம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் 

கரட்ட, அர், “ஆம், இர் ரன் அங்கு இபைந்ரர்” ன்நரர். டரக்டர் 

வதபைங்குடிப் தக்கம் இபைக்ககூடும் ன்ந  ம்தறக்ஷகறல் அங்வகல்னரம் 

ஶடிணர். அங்குள்ப ஶம்புலி அம்ன் ஶகரறலின் அர்ச்ெகர், அர் அங்கு 6ம் 

ஶற ந்றபைந்ரகக் கூநறணரர். அபைகறலுள்ப வடலிஃஶதரன் கரனணறறலுள்ப 

எபை ஶகரறலிலும் கண்டரக அங்குள்ப அர்ச்ெகர் வெரன்ணரர். 

 

ெரெறக்ஶகரஶண: 

அணந்டவும், ஶகெடம் ஆந்றரறலுள்ப ஷகனரெக்ஶகரஶண ன்டம் 

இடத்டக்கு டரக்டர் தற்நற றெரரறக்கச் வென்நணர். அங்கு, ஷனலட 

தரெக்றக்கு எபை ஶகரறலுள்பட. அன் அபைகறல் எபை ெரறபெம், ெறநற லர் 

வீழ்ச்ெறபெம் அஷந்டள்பட.  அங்ஶக கரப்தட்ட பன்பொ, ரன்கு 

ென்ரெறகபறடம் டரக்டர் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டி றெரரறத்ணர். அர்கள், 

ரங்கள் உபைந்டபன் பைக்ஶகடம் உபறத்டறட்டுச் ெரப்தறடும் 

க்கம் வகரண்டர்கள் ணவும், தடத்றலுள்பர் எபைரள் அங்கு 

ெரறபைஶக வீற்நறபைந்ரபெம், அஷ அர்கள் உபைந் அஷக்க, 

அபைம் அஷண ற்பொ அர்கலடன் உபைந்றணரர் ணவும் உஷத்ணர். 

அன் தறநகு அஷக்  கரறல்ஷன  ன்நணர். 

 

 
 
 

* * * * * *  
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தேடல் பயணங்கள்: 2005 – 2007 
 

2005 - ஜழஷன: அந்ர்கங்கர - ஷகரர : 

எபை ெப்ரகம் கூடுஷன ஆெறத்றல் இச்ெம் ஷடவதற்நட. 

ெப்ரகம் வரடங்குற்கு பல் ரள் ஜரணற ஆெறத்ஷப் வதபைக்கறக் 

வகரண்டிபைக்ஷகறல் அநறரஶன எபை ெறணறரப் தரட்டு ணடக்குள் ஏடத் 

வரடங்கறட. அப்தரடலின் டு ரறகள், “ஶற்வநரபை ஶரற்நம் இன்வநரபை 

ரற்நம், தரர்த்ரல் தரர்ஷக்குத் வரறரட, வரடங்கற தரஷறல் 

வரடர்ந்ட ரல் டெத்றல் றன்நரல் புரறரட.....ெறந்ரறஶ ர” ன்ந 

ரறகஶப அஷ. அம்ரறடம் கூபொஷகறல், அர் அபைகறலுள்ப 

ெறந்ரறக்குப் ஶதரய்ப் தரர்த்ட பைரபொ கூநறணரர். ஆகஶ, ெப்ரகம் 

படிந் தறநகு, அம்ரறன் வெரல்தடி, ெரந்ம்ர, தத்ர, அணந்ட ற்பொம் 

ஜரணற ரல்பைம், ெறந்ரற வெல்லும் றறல்  அந்ர்கங்கரறல் டரக்டர் 

பன்பு க்கரக அபைம் எபை ெறநற குன்நறன் லர்ந்ட றரணம் வெய்ணர். 

அச்ெம் ெரந்ம்ரறன்  றரணத்றல் அணந்ட, ெரந்ம்ரறடம் “2 -12-7” 

ன்பொ கூபொரகக் கண்டரர். றரணம் படிந்ட வபறபைஷகறல் அர் 

ற்நர்கபறடம் இடதற்நறக் கூந, ெறநற ஆஶனரெஷணக்குப் தறன், “டரக்டர் 

2.12.2007ல் பைரர் ன்பொ வரறறத்றபைக்கறநரர்” ண றஷணத்ணர். 

அன்தறநகு  எபை ெறபொணறடம் டரக்டர் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டிக் 

ஶகட்ஷகறல், அன், “ெறந்ரற வென்பொ றெரரறபெங்கள்” ன்பொ கூநறணரன். 

றட்டறட்டதடி ரல்பைம் ெறந்ரற வென்நஷடந்ட அங்கு றெரரறத்ணர். 

ஆணரல் ெரற தறல் கறட்டறல்ஷன. அபைகறலுள்ப ஷகரர ஆெறத்றற்கும் 

வென்நணர். அணந்டவும், ஜரணறபெம் றெரரறக்கச் வென்நறபைக்ஷகறல், 

ெரந்ம்ரவும்,  தத்ரவும் அபைகறல் இபைந் எபை வதரற ண்டதத்டக்குள் 

டேஷ, அன் பகப்தறஶனஶ  றஸ்பத றணரகர் கரப்தட அஷ 

ரறெறத்ணர். அணந்டஷபெம், ஜரணறஷபெம்  அர்கள் றணரகஷத் 

ரறெறக்குரபொ கூந, ன்ண றந்ஷ! அர்கள் கரட்டி இடம் எபை 

வற்நறடரகக் கரட்ெறபறத்ட.   

ெப்ரகத்டக்கறஷடறல் எபைரள், அம்ரவுடன், ெரந்ம்ர, ஶகென், 
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ஜரணற, ற, வஜஸ்ரீ, ஶரறற, ரஜற பலிஶரர் அந்ர்கங்கர வென்நணர். 

ஶகெஷணத் ற ற்ந அஷணபைம் தடிகஶபநற அந்ர்கங்கர ஷனக்குச் 

வெல்னவும், ஶகென் ட்டும் உடல் றஷன கபைறக் கலஶஶ ங்கற றட்டரர். 

ெறநறட ஶத்றஶனஶ அர் ெறப்தட்டு தடிகஶபநற ஶஶன ந்ட, டரக்டர் 

கலஶரன் இபைந்ரர் ன்ந வெய்றஷச் வெரல்லி றரறரக றபக்கறணரர். 

அரட, இர் டரக்டர் ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டி “தரர்த்றபைக்கறநலர்கபர?” 

ண சூறறலுள்ப ஸ்மர பரகத்றல் (அடிரத்றஶனஶ அட 

அஷந்டள்பட) இபைந்ர்கபறடம் ஶகட்க, அர்கலள் எபை பஸ்லிம் ட 

இந்றப் வதண்ற, (அங்கு ஶஷன வெய்ட பைதர்),                                   

ஶகெணறடம்,” ெற்பொபன்ஷ இங்கு இபைந்ரர். எபை கரரறல் இன்டம் 

ெறனபைடன் ந்றபைந்ரர். Grey கனர் ெஃதரரறறல், பற்நறலும் ஃஶதரட்ஶடரறல் 

உள்பதடிஶ கரப்தட்டரர். ற்நர்கள் அங்கர்ந்ட ெரப்தறடுஷகறல் அர் 

ட்டும் சும்ர றன்நறபைந்ரர். தறநகு அர் கரரறல் ற்நர்கலடன் நறடம், 

அக்கரர் ர்க்கர பரகத்றலிபைந்ட புநப்தட்டட” ன்நரர். ஶகென் 

ரற்நபற்பொ வபற ந்ட லண்டும் வபறஶ அங்கு 

கரப்தடுகறநர்கபறடம் றெரரறத்டக் வகரண்டிபைக்ஷகறல், அந்ப் வதண் 

இரறடம் ஏடிந்ட, ெறநறட வரஷனறலிபைந் எபை கரஷக் கரட்டி, அறல் 

டரக்டர் நறக் வகரண்டு றட்டரகக் கூநவும், ஶகென் ஏடிச்வென்பொ தரர்க்க, 

கரர் புநப்தட்டுச் வென்பொ றட்டட. இத்கஷனக் ஶகென் வரறறத்டம், 

அஷணபைம், ஶகரக இநங்கறச் வென்பொ அப்வதண்றறடம் தன 

ஶகள்றகள் ஶகட்டு றபக்கம் வதற்நணர். அர்கள் றடுத் ஶகள்றகலக்கு 

ன்கு தறனபறத் அர், “ஶதரட்ஶடரறல் கரப்தடுகறநஷத்ரன் ரன் 

தரர்த்ஶன். அறல் டபறபெம் ெந்ஶகறல்ஷன” ன்நரர். ஶலும், “அர் 

ரரறடபம் எபை ரர்த்ஷபெம் ஶதெறக் கரறல்ஷன” ன்நரர். அபைக்கு வகு 

அபைகறலிபைந்டம் அஷப் தரர்க்கக்கூட எபை தரக்கறம் இல்ஷனஶ ன்பொ 

பைந்றணர். அர் அடறறன்நற அஷப் தரர்ப்தஶர, ஶதசுஶர, ன், 

வபைங்குஶர கூட எபைரல் இனரட ன்தட அடதபூர் உண்ஷ. 

அன்தறநகு, அங்கு வெல்லும்ஶதரவல்னரம் அப்வதண்றஷப் தரர்த்டக் 

ஶகட்டறல் அன்தறநகு அங்கு அர் ஶறல்ஷன ணத் வரறந்ட. 
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2007- டிெம்தர் 2: அந்ர்கங்கர -  கூடுஷன - கரர்த்றஷக ஶெரரம்: 

பன்ணர் குநறப்தறட்டதடி, 2.12.2007 ணறல் வகரண்டு, அன்பொ அம்ர, 

ெரந்ம்ர, ஶகென், ஜரணற, ற, வஜஸ்ரீ, ஶரறற, ரஜற, அட, 

ஸ்ரீணறரென், ல்லிகர ஆகற அஷணபைம் 11 றபறல் அந்ர்கங்கரறல் 

கூடிணர். டரக்டர், ெறபொரறபைக்ஷகறல் க்கரக அபைம் ெறபொ குன்நறன் 

லர்ந்ட அஷணபைம் றரணம் வெய்ணர். அன்ஷந பொறணம் கரர்த்றஷக 

ஶெரரம் ன்பொ அப்ஶதரடரன் வரறந்ட.  பன்வதரபைபஷந அங்ஶக 

றெரரறக்ஷகறல் எபை கரட்டினரகர ஊறர், டரக்டஷ எபை கஷடெற 

ஶெரரத்ன்பொ அவ்றடத்றல் தரர்த்றபைந்ரகக் கூநறட றஷணவுக்கு 

ந்ட. அன்பொ றம் லண்டும் ெரந்ம்ர றரணத்றலிபைக்ஷகறல் ரஶர 

எபைர் (அட றரணத்றல்) பொரள் கரர்த்றஷக ஶெரரம் ஆணரல் 

கூடுஷன தறள்ஷபரர் ஶகரறலுக்கு தஞ்ெலத ண்வய் அல்னட 

ல்வனண்வய் ரங்கறப் தறரறத்டக் வகரடுக்கும்தடி வெரன்ணரரம். 

இற்குபன், அன்பொ கரஷன ஜரணற வதங்கலரறலிபைந்ட புநப்தடுஷகறல், 

றர்னர (அட ஷணற) அரறடம் வீட்டிலிபைக்கும் தஞ்ெலத ண்வஷ 

டுத்டச் வெல்லுரபொ கூநறறபைக்கறநரர். ல்ஶனரபைம் றரணத்றல் 

அர்ந்றபைக்ஷகறல், அணந்டறன் றரணத்றல், அகக் கரட்ெறறல், டரக்டர் 

எபை பைத்டஷண  அபைகறல் டரடிக் வகரண்டிபைக்கக் கண்டரர். 

அம்பைத்டஷண, எபை பஷந அணந்டவும், ஶகெடம் (எபை அகக் கரட்ெறறன் 

அடிப்தஷடறல்) ஶரறல் வென்பொ கண்ட தனஶர் அபைகறலுள்ப எபை 

வரலஶரய் பைத்டஷணஷ எத்றபைந்ட. அன்பொ, பொபஷந, ரஷன 4.30 

றபறல் அணந்ட றரணறக்ஷகறல், அகக்கரட்ெறறல் டரக்டர் அங்கறபைந்ட 

புநப்தட்டு, தஸ் நறச்வென்பொ, ஶவநரபை ஊரறல், இபைட்டரண ஶத்றல் எபை 

அெ த்டிறல் ந்ட கரல் ஶல் கரல் ஶதரட்டுக் வகரண்டு அர்ந்றபைக்கக் 

கண்டரர். அவ்றடம், கூடுஷன ஆெறத்பைகறலுள்ப ஆனரக 

இபைக்கனரம் ன்பொ ஶரன்நறட. அன்பொ ெத்ெங்க றணம் ஆஷகரல் அம்ர 

அஷணஷபெம் உடஶண கறபம்தற ஆெறத்டக்குச் வெல்னனரம் ன்நரர். 

ஶதரகும் றறல் ஶகரனரரறல் லத ண்வய் கறஷடக்கறல்ஷன. 
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ஶரகறரல், அம்ர பொரள் பலதரகலில் ரங்கறக் வகரள்பனரம் 

ன்நரர்.  

ெரறரக 6 றக்கு அஷணபைம் ஆெறத்றல் றரணத்றல் அர்ந்ணர். 

ஆெறத்றற்கு வபறஶ வபை றபக்கு ரறரரல் எஶ இபைட்டரக 

இபைந்ட. ஆெற ரெலில் றன் றபக்கும் ரறரரல், எஶ இபைட்டரக 

இபைந்ட. அம்ரறன் கரர் டிஷர் பணறரண்டி  றன் றபக்ஷகச் ெரற 

வெய்ரர். ெறநறட ஶத்றல் ரஶர எபைர், கஷத்ட்டி ரரட 

இபைக்கறநரர்கபர ண வலுங்கறல் றண, அணந்ட லந்றபைந்ட அரறடம் 

ன்ண றம் ணக்ஶகட்க, அர், பொறணம் கரர்த்றஷக ஶெரரரனரல் 

லதத்றற்கு ண்வய் ஶண்டும் ணக் ஶகட்டரர். ெரஷன இபைட்டரக 

இபைந்ரல் ந்ரறன் பகம் அணந்டவுக்குத் வரறறல்ஷன. றரணத்ஷக் 

கஷனத்டக் வகரள்ப றபைப்தறல்னரரல், அணந்ட அரறடம், ந்ட றறடம் 

கரத்றபைக்குரபொ கூநற றரணத்றல் பழ்கற றட்டரர். அன் தறநகு அபைக்கு  

இடதற்நற  நந்ஶ  ஶதரய்  றட்டட.  

இற்கறஷடறல், டீ குடிக்கச் வென்பொவகரண்டிபைந் பணறரண்டி, 

அச்ெம் ரெலில் உட்கரர்ந்டவகரண்டிபைந்ஷப் தரர்த்ட  (ண்வய் 

ஶகட்டு கரத்டக் வகரண்டிபைந்ஷ) ஆச்ெரறப்தட்டிபைக்கறநரர். வணணறல், 

ரெல் றபக்ஷகச் ெரறவெய்டறட்டு, வடஸ்வடஷபெம், டரர்ச் ஷனட்ஷடபெம் 

ஆெறத்றன் உள்ஶப ஷக்க ந்ஶதரட அங்ஶக 

டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷப் தரர்த்றபைக்கறநரர். (பணறரண்டிக்கு, டரக்டர் 

ங்கள் குபை ன்பொ வரறந்றபைந்ரலும், டரக்டஷ பன்பஷநரக 

இப்ஶதரடரன் ஃஶதரட்ஶடரறல் தரர்க்கறநரர்.)  வபறஶ கரப்தட்ட தர், 

உள்ஶப கரப்தட்ட டரக்டஶரடு எத்டப்ஶதரக, அர் கும்தறப்ஶதரணரர். 

ன் இர் இப்தடித் ணறரக வபறஶ அர்ந்றபைக்கறநரர் ணக் 

குப்தபற்நரர். அர் டீ குடித்டத் றபைம்தற தறன்ணர் கரடஷகறல் அந்தர் 

அங்கறபைக்கறல்ஷன. உள்ஶபபெம் இல்ஷன. ஆணரலும், பொரள் ஷ ஶணர 

எபைரறடபம் என்பொம்  வெரல்னரல் குப்தத்றஶனஶ இபைந்றபைக்கறநரர். 

பொரள், அணந்ட, ெரந்ம்ர, ற பபைம் பலதரகலுக்கு ண்வய் 

ரங்கச் வென்நணர். இற்கறஷடறல், எபைர் அம்ரறடம், ஶெரர 
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லதத்றற்கு ண்வய் ஶகட்க, அர், ண்வய் ரங்கற  

அடப்தறறபைப்தரகவும், ந்வுடன் பைரபெம் கூநறறபைக்கறநரர். 

பலதரகலிலிபைந்ட ல்வனண்வய் ரங்கற ப்ததட்டட.  

அச்ெம் அம்ர வகஸ்ட் யவுஸ் ரெலில் றன்நறபைந்ரர். லண்டும் 

அந்தர் ண்வய் பைரபொ அம்ரறடம் வென்பொ ஶகட்க, அர் ெற்பொ 

வரஷனறல் றன்நறபைந் அணந்டஷக் கரட்டி, அரறடம் வதற்பொக் 

வகரள்லரபொ கூநறறபைக்கறநரர். அற்கறஷடறல் அணந்டவும் அஷண 

அநறரட ஆெறத்ஷ ஶரக்கறச் வென்பொள்பரர். ஆெறத்றலிபைந்ட உடன் 

றபைம்தற அரறடம் அந்தர் ண்வய் ஶகட்கஶறல்ஷன. இவ்ரநறபைக்க, 

அணந்ட, றறடம் எபைபைக்கு ண்வய் வகரடுக்கச் வெரல்லி 

அடப்தறறபைந்ரகவும், ரன் அஷக் கூட்டிக் வகரண்டு தறள்ஷபரர் 

ஶகரறலுக்கு அபைகறலுள்ப கரபைக்குச் வென்பொ ண்வஷ டிக்கறறலிபைந்ட 

டுத்டக்வகரண்டு றபைம்தறணரல் அஷக் கரறல்ஷன ன்பொம் ற 

கூபொகறநரர். ஆணரல், அணந்ட அவ்ரபொ ந் தரறடபம் கூநறறபைக்கறல்ஷன. 

இந்ப் புறபைக்கு றஷட வரறஶறல்ஷன. 

அன்பொ றம் இண்டு றபறல் ணச்ஶெரர்வுடன் அஷணபைம் 

ஊர் றபைம்தறணர். அம்ரறன் கரர் டிஷர் பணறரண்டி, கரரறல் றபைம்தறச் 

வெல்லுஷகறல், ரன் பன்றணம் தரர்த்ஷக் கூந, கரரறல் தம் வெய் 

அம்ரவும், அபைடன் கூடப் தறத்ர்கலம் அறர்ந்ணர். 

ற்நர்கலக்கும் இடதற்நறத் வரறறக்கப்தட, அஷணபைம், ண்வய் 

ஶகட்டு ந்ர் டரக்டர் ன்நநறந்வுடன், ரம் த்ஷக ரய்ப்தறஷண, பன் 

கூட்டிஶ வரறறக்கப்தட்டிபைந்டம், இந்ட றட்ஶடரம் ண பைந்றணர். 

டரக்டஶ, பன்ணநறறப்புடன் கஷத் ட்டிபெம் ரள் றநரட 

அனட்ெறத்ரலும், குப்தத்ரலும் அஷ ற்கத் நற றட்ஶடரஶ ன்பொ 

றகவும் பைத்த்டக்குள்பரறணர். ஆறடம் ன்ண! அஶரடு ஶெபைம் 

ற்வநரபை ரய்ப்பும் ஷகலறப் ஶதரறற்பொ ன்தட றர்ெணம். இஷண, 

communication gap ஆல் றஷபந் என்பொ ன்தர, அல்னட, றற ன்தர, 

அன்நற, ரஷறன் றஷபரட்டு ன்தர?  

வென்ஷண வென்பொ றபைம்தற அணந்டவுக்கு, றறன் பனம், ரங்கள் 
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வென்நட 3 ட கரர்த்றஷக ஶெர ரம் ன்பொம், கஷட(ெற) ஶெரரம்,10ம் 

ஶற ன்பொம் அநறந் அர், டரக்டஷத் ஶடிச்வெல்ன இன்டவரபை 

ரய்ப்புள்பட அநறந்ட கறழ்வுற்நரர். அம்ரறடம் இஷணத் வரறறத்ட 

றட்டு, வதங்கலரறலுள்ப ஜரணறக்குத் வரறறக்க, அபைம் பல் றணம் 

கூடுஷன பைகறஶநவணன்நரர். கூடுஷன புநப்தடுற்கு பன் எபைரள் 

அணந்ட றரணம் வெய்ஷகறல் அபைக்கு டரக்டரறன் ரறெணம் கறட்டிட. 

டரக்டர் எபை ஷன அடிரத்றல் தரஷநச் ெரறறல், எபை கல்லின் லட அர்ந்ட, 

எபை ல்ன கட்டுஸ்ரண தபைடன் ஶதெறக்வகரண்டிபைக்கறநரர். அந்ப் 

தரஷநச்ெரறவு றகவும் வள்ஷபரகத் வரறகறநட. அபைகறல் ெறபொ லர்க்கெறவு 

இபைக்கறநட. றரணத்ஷ றட்டு வபறந் அணந்டவுக்கு, கூடுஷனறல், 

ஷன ஶலுள்ப குஷகக்குப் ஶதரகும் றறல் றணரகர் ஶகரறலின் தறன்புநம் 

அடஶதரல் தரர்த் ஞரதகம் இபைக்கறநட. ணஶ, 10ம் ஶற ஶதரஷகறல், 

அங்கும் வென்பொ தரர்க்கனரம் ன்பொ றட்டறட்டரர்.  

9ம் ஶற அணந்டவும், ஜரணறபெம் கூடுஷனக்கு ந்ணர். அப்வதரலட 

தறள்ஷபரர் ஶகரறலுக்குச் வெல்ஷகறல், அங்ஶக அர்ச்ெஷண ெரரன்கள் 

றற்கும் எபை கஷடறல், ரன் றரணத்றல் டரக்டபைடன் கண்ட தஶ 

இக்கஷடறல் அர்ந்றபைக்கக் கண்டு ஆச்ெர்பற்நரர். அரறடம் 

றெரரறத்றல், அர் வதர் ரரப்தர ன்பொம், அபைஷட வீடு 

ஊபைக்குள் இபைப்தரகவும் வலுங்கறல் வரறறத்ரர். ெரறத் வலுங்கு ஶதெ 

ரரல், அணந்ட, அஷபெம், ற்பொம்  வகஸ்ட் யவுஸ் ரட்ச்ஶஷணபெம் 

ஆெறத்டக்கு பைரபொ ஶகட்டுக் வகரண்டரர். அர்கள் ந்வுடன், 

வலுங்கு வரறந், ங்கலக்கு றகவும் அநறபகரண குபை ன்தரறன் 

உறபெடன், அணந்ட  அர்கலடன் ஶதெறணரர். டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடரஷக் 

கரட்ட, (டரக்டபைடன் கணறல் கரப்தட்ட) அந் தர், ‘எபை ரம் பன்பு, 

இஷ (டரக்டஷ) அஶ (கணறல் வரறந்) இடத்றல் தரர்த்ரகவும், 

டரக்டர், இரறடம், ஶஶன ஷனக்கு பலிஷக தநறக்க படிபெர ணக் 

ஶகட்டரகவும், இர் பொத்ட றட்டரகவும் கூநறணரர். வகஸ்ட் யவுஸ் 

ரட்ச்ஶணறடம் டரக்டரறன் ஃஶதரட்ஶடர ஷக்கரட்ட, அர், இஶ தர்ரன் 

அம்ரறடம் வகஸ்ட் யவுஸ் ரெலிலிபைந்ஶதரட ண்வய் ஶகட்டரபெம் 
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அன் தறநகு அஷப் தரர்க்கறல்ஷன ன்பொம் வெரன்ணரர். ஶலும், அர் 

றரண றஷனறல் இபைந்ரபெம், ரரறடபம் ஶதெறல்ஷன ன்பொம் கூநறணரர். 

இட றபக்கபம், அன்பொ டரக்டர்ரன் ந்றபைந்ரர், ண்வய் ஶகட்கும் 

ெரக்கறல் ன் ெலடர்கபறடம் வபைங்கற  பன்நரர் ன்தட ஶலும் 

உபொறரறற்பொ. டரக்டஷ ஶரறல் கண்டுப் தகற எபை ெலடபைம் அட 

பகத்ஷக் கூடப் தரர்க்கரட அஷத் ந றட்டணர். அன் பனம் அன்ஶந 

அபைடன் ஶெபைம் ரய்ப்தறஷண இந்ணர். அணரல் அர் த்ஷண 

ரற்நபம், பைத்பம் உற்நறபைப்தரர் ணக் கற்தஷண வெய்ட கூடப் தரர்க்க 

இனரட. இண்டஷ ஆண்டுகலக்கு பன்ணஶ ஶற, ரம், பைடபம் 

ந்றபைந்டம் அஷணச் ெரறக் கபைத்றல் வகரள்பரட, கணறன்நற வெல் 

தட்டரல் ற்தட்ட இப்பு எபை ஶதரறப்ஶத!   

 

*********** 

 

ஶபைக்கு ஶர் கரல் 

 

1996 - ஜழஷன  - ஷறலி ெறரன் கண்டட : 

எபைரள் ஷறலிெறரன் வென்ஷண அண்ரகரறலுள்ப 

சுந்ம் ஃவதௌண்ஶடன் பைத்டணறல் லிஃப்டில் ரடிக்குச் 

வெல்ஷகறல், அபைடன் தறத்ஷக் கண்டு அறர்ச்ெறபெற்நரர். ஆம், 

அர் டரக்டஷ, க்கரண ெஃதரரற உஷடறல் கண்டரர். அபைடன் 

வள்ஷபபெஷட அறந்  எபை ரட, ஷகறல் ஷததறள் ஶதரல் ஶரன்நற எபை 

புத்கத்டடன் ந்ரர். அறர்ச்ெறறலும், றப்தறலும் ரஷடத்டப் 

ஶதரறபைந் அரல் டரக்டஶரடு எபை ரர்த்ஷ கூடப் ஶதெ இனறல்ஷன. 

லிஃப்டிலிபைந்ட அர் பலில் வபற, டரக்டபைம், உடன் ந்றபைந் 

அம்ரடவும் கூடஶ வபறஶ ந்ணர். ஷறலி ஶகரக பபக்கு 

ஏடிச்வென்பொ அட கள் ஶரதறஷக் கூட்டிக்வகரண்டு வபறஶவும், 
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டரக்டபைம் அபைடன் ந்ஷபெம் ங்கும் கரறல்ஷன. அன்பொ 

ெத்ெங்கரனரல், ஷறலி ெத்ெங்கத்டக்கு ந்ட அஷணரறடபம் இஷணத் 

வரறறக்ஷகறல் அரல் அப்ஶதரடம் அந் அடதத்றன் ரக்கத்றலிபைந்ட 

வபறப்தடரஷக் கர படிந்ட. 

 

1996 -அக்ஶடரதர் - 21: றன்ெர றலில்: 

அன்பொ றபைறன்நவூரறலிபைந்ட ெறம்ன், உர, கற்தகம், தரட ற்பொம் 

குந்ஷகலடன் றலில் தட்டிணத்ரர் ஶகரறலுக்குச் வெல்லும்ஶதரட அஶ 

வதட்டிறல் டரக்டபைம் உடன் தறக்கக் கண்டரர்கள். அறர்ச்ெறறல், ப்தடிப் 

ஶதசுட, ரர் ஶதசுட, ன்பொ  றஷகத்ட றற்ஷகறல், அடுத் ஸ்ஶடணறல் 

டரக்டர், அர்கஷபத் றபைம்தத்  றபைம்தப்  தரர்த்டக்  வகரண்ஶட  வென்பொ  

றட்டரர். 

 

1997- ப்ல்: வென்ஷண: 

ஜரணறறன் கன் ஸ்ரீரம், வென்ஷண அண்ரகரறல் ன் வீட்டின் 

தறன்புநத் வபைறல் ஏரறடத்றல் அர்ந்ட வகரண்டு ஶச்ஷெரகப் 

தரர்க்ஷகறல் டரக்டர் எபை TVS வரவதடில் வென்பொ வகரண்டிபைக்கக்கண்டு 

அறெத்டக் குள்பரணரன். அன் டரக்டஷ ஶரறல் தனபஷந கண்டிபைந்டம் 

அரறடம் அடக்கு எபை ஈடுதரடும் இபைந்றபைக்கறல்ஷன. ம்தறக்ஷகபெம் 

வகரண்டறல்ஷன. ஆணரல், இன்பொம் ரன் அன்பொ கண்டட அஷத்ரன் 

ன்பொ உபொறதடக் கூபொகறன்நரன். அர் ெஃதரரற உஷடறல், க்கரண 

ஶரற்நத்றல் அப்தடிஶ தரர்த்ரகக் கூபொகறநரன். த்ஷண பஷந, ரன் 

கண்டட அரறல்ஷன ன்பொ ணக்குள் ரறட்டரலும், அட அல்ன ணத் 

ன்ணரல் ெரறக்க இனறல்ஷன   ன்கறநரன். அத்ஷக ஆழ் ம்தறக்ஷகஷ 

டரக்டர் றஷத்றபைக்கறநரர். அத்ஷக impression  (தறஷ) அன்ஶதரல், 

அஷச் ெந்றத் தனஶதரறடம் டரக்டர் உண்டரக்கறறபைப்தஷக் 

கரபடிந்ட. அன்தறநகு, எபை ெறன ரங்கலக்குப் தறன்ணர், எபை ரள் 

இவு 7 றபறல், ஜரணறறன் கன்கள், கரர்த்றக்கும், ஸ்ரீரபம் 

ஶபச்ஶெரற தஸ் றபொத்ம் அபைகறலுள்ப டீக்கஷடறலுள்ப ஃஶதரணறல் ஶதெக் 
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கரத்றபைக்ஷகறல், அர்கலக்கு பன் ஃஶதரன் வெய்டவகரண்டிபைந்ர் 

அச்ெரக டரக்டர் ஶதரனஶ ஶரற்நபறக்க, ஸ்ரீரம், கரர்த்றக்கறடம் ஶகட்க, 

அடம், “ஆம், டரக்டர்ரன்” ன்பொ உபொறவெய்ரன். அபைம் 

அற்ஶகற்நரற்ஶதரல், “டரக்டர் ன்ந பஷநறல் ரன் ன்ண வெரல்கறஶநன் 

ன்நரல்” ன்பொ ஶதெறக்வகரண்டிபைந்ரர் ரரறடஶர! அட ஶதச்ெறல் எபை as-

sertion, இபைந்ரலும், அறல் concern வரணறத்ரக ஸ்ரீரம் உர்ந்ரன். 

அன்பொ அர் எபை லுங்கற அறந்றபைந்ரரம். 

  

1997 - ஜழஷன : அஷடரர்: 

எபைரள், ெரந்ம்ரவுடன் அபைகறலுள்ப அர் வீட்டுக்குச் வெல்ஷகறல், 

ஜரணறபெம், றர்னரவும், அஷடரர் டிப்ஶதர அபைகறல் ெரஷனஷக் 

கடக்ஷகறல், பபைம் எஶ ஶத்றல் ெறநறட டெத்றல் டரக்டபைம் ெரஷனஷக் 

கடக்கக் கண்டணர். ஆணரலும், அஷ வபைங்க படிறல்ஷன. ற்வநரபை 

ரள், அணந்டவும், ெரந்ம்ரவும் இந்றர கர் வெல்லும் றறல் அஷடரர் 

டிப்ஶதரவுக்கபைகறல் அஷப் தரர்த்ணர். 

 

1997- வெப்டம்தர் : தங்கரப்ஶதட்ஷட ஸ்ஶடன் : 

கூடுஷனறலிபைந்ட வென்ஷணக்குத் றபைம்புஷகறல், தங்கரஶதட்ஷட 

ஸ்ஶடணறல், லணரட்ெற, ரலிணற, ஸ்ரீனக்ஷ்ற, ஷறலி ஆகறஶரர் 

கரத்றபைக்ஷகறல், அங்ஶக தறபரட்ஃதரத்றல் ெறநறஶ வரஷனறலுள்ப  எபை 

கஷடறல் டரக்டர் றன்நறபைக்கக் கண்டு அஷ ஶரக்கற லணரட்ெறபெம், 

ஸ்ரீனக்ஷ்றபெம் வெல்னவும், அற்கறஷடறல் டரக்டர் கஷடக்குப் தறன்புநம் 

றபைம்தவும், அர்கள் அங்ஶக வென்பொக் கரண்ஷகறல்  டரக்டர் 

அங்கறபைக்கறல்ஷன.  

 

1998 – ம்தர் - 2 :ரறறஶகஷ்: 

அம்ர ணறரக ரறறஶகளக்கு இத்றணம் ந்ஷடந்ரர். கரஷன 8 

றபறல் னக்ஷ்ண் ஜழனரஷக் கடந்ட கங்ஷகறன் பொகஷ றரக 

அர் வெல்ஷகறல், சுரர் பப்தட அடி டெத்றல் ரன்ஷகந்ட 
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ரத்றரலகலக்கறஷடறல் டரக்டர் க் கண்டரர். டரக்டர் இஷக் கண்டும், 

அட பகத்றல் ந் எபை ெனணபறல்ஷன. எபை தத்டி டெம் இபைக்ஷகறல் 

அர் ஷநந்ட அர்கலள் எபைரக ஆணரர். ஆனரல் அம்ரரல் 

அர்கலள்  பைக்குள் டரக்டர் க்கறரணரர் ன்தட வரறறல்ஷன. 

ஆணரல் அர் கண்டட டைபொ ெம் டரக்டர்ரன் ன்தறல் அபைக்குச் 

ெந்ஶகறல்ஷன. 

 

2001 – டிெம்தர் - 27: வதென்ட் கர் ெர்ச்: 

ெரந்ம்ர இத்றணத்றல், ரஷன 6-30 –  7-30 ற ஷ வதமண்ட் கர் 

ெர்ச் பரகத்றல் டரக்டபைடன் ஶரறல் உஷரடி ெம்தம் இட. 

இச்ெத்றல் அர் ெறன ரட்கபரகஶ அடிக்கடி அந்ச் ெர்ச்சுக்குச் வென்பொ 

றரணம் வெய்ட ந்ரர். அடஶதரல், 27 ம் ஶற, அர் றரணத்ஷ படித் 

தறன்பு, 6.30 றக்கு ெர்ச் ரெற்தடிறல் அர்ந்ட, ணக்குள், “டரக்டர், 

ஆநஷ பைங்கள் ஏடிறட்டட. ப்ஶதரட ப் ஶதரகறநலர்கள்?” ன்பொ 

ஶகட்டுக் வகரண்டிபைக்ஷகறல், எபைர் அஷக் கடந்ட வெல்ன, ெரந்ம்ர 

ஶர எபை உந்டலில் அஷ ஶல் ஶரக்கறப் தரர்க்க, அர் அச்ெரக டரக்டர் 

ஶதரலிபைந்ரர். ெர்ச்ெறல் அப்ஶதரட தரடிக்வகரண்டிபைந் தரடல். “கர்த்ஶ, 

உட பைஷகக்கரகக் கண்லர் ல்கக் கரத்றபைக்கறஶநரம்” ன்தரய் 

இபைந்ட. அந்தர் அர் அபைகறல் ந்ர்ந்ரர். அபைகறல் அஷக் கரவும், 

அர் டரக்டர்ரன் ன்ந ண்ம் அபைக்கு உபொறரறற்பொ. அந்தர், 

“ணம்ர, றரறலுள்ப ஜலெஸ் ெர்ச்சுக்குப் ஶதரக ரட்டீர்கபர?” ன்பொ ஶதச்சுக் 

வகரடுத்ரர். “எபை பஷநரன் ஶதரறபைக்கறஶநன். அங்கு வென்நரல், ஜலெஸ் cru-

cification  றஷணவுக்கு பைரல் ணம் றகவும் கணரகற றடுகறநட” ன்பொ 

ெரந்ம்ர தறனபறத்ரர். அந்தர், “இந்றரகர் வதந்ஶகரஸ்ஶ ெர்ச், original 

ஶபரங்கண்ற ெர்ச் ல்னரம் ஶதரறபைக்கறநலர்கபர?” ன்வநல்னரம் 

றணறணரர். ஶலும், “லங்கள் யறந்டர, கறநறஸ்டர?” ணக் ஶகட்டரர். 

ரன் யறந்ட ன்பொ ெரந்ம்ர தறனபறக்க,  ஶலும் அந்தர், “ம்ர, 

இங்குள்பர்கள் ல்னரம் true கறநறஸ்ர்கபர?” ன்பொ ஶகட்கவும், அர் 

வரறரட ன்பொ தறல் வெரன்ணரர். “பஸ்லீம்கலம் ெரறரகர 
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டக்கறநரர்கள்? யறந்டக்கள், ஶகட்டஷக் வகரடுத்ரல் கடவுள், 

இல்ஷனவன்நரல் வபொம் கல் ன்கறநரர்கள். ன் எபைன் ெத்றம், 

ர்ம், ஶர்ஷ வகரண்டு டக்கறநரஶணர அன்ரன்  true கறநறஸ்டின், true  

பஸ்லிம், true  யறந்ட” ன்பொ வெரல்லி றட்டுச் ெறநறட ஶம் வௌணரக 

இபைந்ரர். ெரந்ம்ர அந்தரறடம், “லங்கள் யறந்டர, கறநறஸ்டிணர?” ணக் 

ஶகட்டரர். அற்கு அந்தர் ஆறத்ரக, ரன் தக்கர தறரம்ன்” 

ன்நரர். “தறன் ன் ெர்ச்சுக்கு ந்றபைக்கறநலர்கள்?” ன்பொ ெரந்ம்ர றண, 

“அடரன் வெரன்ஶணஶண, தக்கர தறரம்வணன்பொ” ன்பொ வெரல்லிறட்டு 

வௌணரணரர். ‘தறம்த்ஷ உர்ந்ன்ரன் தறரம்ன்’ ன்பொ டரக்டர் 

வெரன்ணட ெரந்ம்ரவுக்கு றஷணவுக்கு ந்ட. ெரந்ம்ர, அந்தர் 

ங்கறபைக்கறநரர் ணக்ஶகட்டற்கு, ரன் டில்லிறலிபைப்தரபெம், ற்ெம் 

வென்ஷண ந்றபைப்தரபெம், ங்கு ஶண்டுரணரலும் ஶதரய் 

பைரவன்பொம், ெலதத்றல் ரடிகடக்கும், ஶபரங்கண்றக்கும் 

வென்பொந்ரகவும் கூநறணரர். ணக்கு 62 ட ஆகறறட்டரபெம், லம்பூர் 

அபைஶக ஶஷன தரர்த்ரபெம், ற்ஶதரட ஶஷனறலில்ஷன ன்பொம் 

வெரன்ணரர். ெரந்ரம்ரறன் குடும்தத்ஷப் தற்நறபெம் றெரரறத்ரர். என்பொம் 

வரறரடஶதரல் ஶகட்கறநரஶ ன்பொ ெரந்ம்ரவுக்குத் ஶரன்நறட. 

“அவரறக்கரறல் குந்ஷகள் டக்கு ந்வுடன் அெரங்கஶ ஶஷன 

பைகறநட. ஷதஶணர, வதண்ஶர கரல் றபைம் வெய்ட வகரள்கறநரர்கள். 

ஆணரல், இந்றரறல், ஷதன் ஶண்டும், வதண் ஶண்டும் ன்பொ வதற்பொக் 

வகரள்கறநரர்கள். அன் தறநகு, கல்ரம் தண்டம், ஶதன் ஶதத்ற 

தரர்க்கடம் ன்பொ எபை binding ல் ரட்டிக் வகரள்கறநரர்கள். ரன் றலும் 

bindஆக ரட்ஶடன். ஶதரய்க்வகரண்ஶட இபைப்ஶதன்” ன்நர், றடீவன்பொ 

கறபம்புரகச் வெரல்லிப் புநப்தட்டரர். அஷத் வரடர்ந்ட வென்ந 

ெரந்ம்ரறன் குபொக்ஶக ெறன ண்டிகள் ந்ரல் அரல் தறன்வரட 

படிரட ஶதரக, அங்ஶக அஷக் கரறல்ஷன. டரக்டர் வ்ரவநல்னரம் 

ஶதசுரஶர, றஷணப்தரஶர, அவ்ரவநல்னரம் இபைம் ஶதெறடம், அர் 

டந்ட வகரண்ட றபம் அந்தர் டரக்டர் ரவணன்பொ உபொறரக 

அபைக்குப்தட்டட. 



46 குருவைத் தேடி 

 

2002 – அம்ர - கும்தஶகரம் அபைஶக : 

ன் கள் ரட்டி றகழ்ச்ெறக்கரக அம்ர கும்தஶகரம் 

வென்நறபைக்ஷகறல், அப்ஶதரட ஶஷடக்கபைகறல் றன்பொவகரண்டு 

தரர்ஷரர்கள் தக்கம் றபைம்தறஶதரட, வகரஞ்ெ டெத்றல், தறன்ணரல் எபை 

ரற்கரலிறல் டரக்டர் அர்ந்றபைக்கக் கண்டரர். அபைகறல் ஶதரணரலும் ெந்றக்க 

படிரட, உபைத்ஷ ரற்நறக் வகரள்ரர் ன்பொ றஷணத்ட ரணெலகரக 

க்கம் வரறறத்டக் வகரண்டரர். அஷச் ெறத்டக்கு ஆபரக்க 

ஶண்டரம் ணக்கபைற அம்ர அர் தக்கம்  வெல்னறல்ஷன.        

 

ஶகென் அடதம்: 

ஶகென் எபை வதரறபைடன் ணக்கு ற்தட்ட அடதத்ஷ றஷணவு 

கூர்கறநரர். அர் றரறக்கும் இந் அடதம் ப்ஶதரட றகழ்ந்ட ண 

அபைக்கு றஷணறல்ஷன. அப்வதரறர், ரன் ரறக்கஷப் தகுறறல் 

ெறப்தரகச் வெரன்ணரர். ஆணரல் அர் ப்தடி அநறபகரணரர் ண 

ஶகெணரல் வெரல்ன படிறல்ஷன. அந்தர், ஶட்டிபெம், றகவும் வதரற 

அஷக்ஷகச் ெட்ஷடபெம் அறந்றபைந்ரர். ஷகறல் எபை ஊன்பொஶகரல். 

டரக்டபைக்கும், அபைக்கும் ந் எபை உபை எற்பொஷபெம் இல்ஷன. ஆணரல் 

அர் ஶதெற றபம், தகற றபம், டரக்டர் இந்தர் பனம் ன்ணறடம் 

ஶதசுகறநரர், அல்னட ஶரற்நத்ஷ ரற்நறக் வகரண்டு உஷரடுகறநரர் ன்பொ 

ஶகெடக்குத் ஶரன்நறட. ஶகெணட ஶண்டுஶகரலக்கறங்கற அர் 

ெறனபஷந ஶகென் வீட்டில் உபைந்றணரர். அர், “ல றஷநப் ஶதெ 

ஶண்டும். ஶதசுரய். றஷநப் ஶதர் ஶகட்தரர்கள்” ன்நரர். எபை 

ஊன்பொஶகரல் ரங்கறத் பைம்தடிக் ஶகட்க, ஶகென் அபைக்கு அஷ ரங்கறக் 

வகரடுத்ரர். ன்ணறடம் இபைந்ஷ ஶகெணறடம் றட்டுச் வென்நரர். (ஆணரல் 

அஷ இப்ஶதரடக் கரறல்ஷன). வரடர்ந்ட ந்டவகரண்டிபைந் 

அப்வதரறர் எபைரள் வெரல்லிக் வகரள்பரஶனஶ கரரல் ஶதரணரர். 

அர் வெரன்ண ரறக்கஷப் தகுறறல் ஶகென் றெரரறத்ஶதரட அர் தற்நற 

கல் டம் கறட்டறல்ஷன. ரபைம் அஷப் தரர்த்ரகச் வெரல்னறல்ஷன. 
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அப்வதரறரறடம் ஶகென் றத்றரெரகப் தரர்த்ட, அட கண்கலம், 

ஶதசும் றபஶ. டரக்டர்ரன் அந் உபைத்றல் ன்ணறடம் வரடர்பு 

வகரண்டரர் ன்தறல் ஶகெடக்குச் ெறநறடம் ெந்ஶகம் இல்ஷன. 

 

ஜரணற :  

தல்ஶபொ இடங்கபறல் வென்ஷணறலும், வதங்கலரறலும் ஜரணற 

ஶபைக்குஶர் தரர்த்  ெந்ர்ப்தங்கலள் அபைக்ஶக ெந்ஶகத்றற்கறடறன்நற 

ரன் கண்டட டரக்டர்ரன் ன்பொ ணக்கு றபைப்றஶற்தட்ட ெறன றகழ்வுகள் 

ட்டும் இங்ஶக குநறப்தறடப்தடுகறநட: 

 

ஶரதரலஸ் ெரஷன:  

எபை ரள் ரஷன 5 றபறல், ஜரணற ஸ்கூட்டரறல் வென்பொ 

வகரண்டிபைக்ஷகறல் ஶச்ஷெரகப் தக்கரட்டில்  தரர்க்ஷகறல், டரக்டர் 

எபை வரவதட் ண்டிறன் தறல்லிணறல் அர்ந்டவகரண்டு, ன்ஷணஶ 

தரர்த்டக்வகரண்டு பைஷக் கண்டரர். இபைம் ரகணத்ஷ 

ஏட்டிக்வகரண்ஶட அஷஶ தரர்த்டக்வகரண்டு ந்ரர். ஆணரல் அர் 

க்கத்ஷ றடச் ெற்பொ குள்பரகக் கரப்தட்டரர். “அரக (டரக்டரக) 

இபைக்குஶர, அரக இபைக்குஶர?” ன்பொ ணக்குள் ஶதெறக்வகரண்டு 

தறக்ஷகறல் டரக்டர் வென்பொ வகரண்டிபைந் ண்டி ஶரதரலஸ் ( T.T.K.) 

ஶரடின் னப்புநரகவும், ஜரணறறன் ண்டி இடப்புநரகவும் றபைம்தறட. 

அரக இபைக்குஶர ண றஷணத்டக்வகரண்டு பைஷகறல் அபைக்கு ஶர் 

றரக எபை ெக்கு றணற ண்டி ‘அர்’ (AVAR) ன்ந ஆங்கறன லத்டடன் , 

அபைக்கு, இப்தடிபெம் எபை வதபைடன் னரரற இபைக்குஶர ன்பொ 

ஆச்ெர்த்ஷத் ந்ஶரடல்னரல், ரன் கண்டட டரக்டஷத்ரன் ன்பொம் 

உபொற வெய்ட. ல்ன ெந்ர்ப்தத்ஷ இந் பைத்ம் அஷத் ரக்கறட.  

பொரள் ஶபொ இடத்றல் ‘அர்’ ன்ந வதர் வகரண்ட றணற னரரறஷக் 

கண்டரர். அட, உண்ஷரகஶ இப்வதபைடன்  எபை  னரரற  இங்கற  

பைஷ  உபொற  வெய்ட! 

இவ்றடத்றல் என்பொ குநறப்தறடஶண்டிபெள்பட. டரக்டர், ெறன 
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ெங்கபறல் அச்ெரக அஶ டிறலும், அஶ உத்டடடம், ெறனதன 

ெந்ர்ப்தங்கபறல் ெற்பொக் குள்பரகவும், ன், க்கத்ஷ றட ல்ன 

உரகவும் ஶரன்பொரர். அச்ெரக அட பகச்ெரலுடன் 

ஶரற்நபறக்கும் அஷ வபைங்குஷகறல் றத்றரெரண 

பகத்ஶரற்நத்டடன் ரநறறடுரர். இடஶதரன்ந அடதங்கள் 

ெலடர்கள்கலக்குப் வதரடறல் ற்தட்டிபைக்கறநட. எபைஶஷப, ெலடர்கள் 

ன்ஷண வபைங்கக்கூடரட ண றஷணத்டம் அர் அவ்ரபொ வெய்றபைக்கனரம். 

ன், எபை ெறன ெந்ர்ப்தங்கபறல் ஜரணற ஷரறத்டடன் அஷ வபைங்கற, அர் 

டரக்டர்ரணர ணக் ஶகட்டிபைக்கறநரர். அப்ஶதரட ஶபொ வதர், அடவும், 

ஷஷ்க் கடவுபறன் ரட எபை வதஷச் வெரல்லிக் குப்தறறடுரர். 

தன ெந்ர்ப்தங்கபறல் அபைள் எபை தத்ஷ அல்னட க்கத்ஷ ற்தடுத்ற 

வபைங்கறடரட வெய்டறடுரர். பட்டரள்ணரக இங்கஷத்டம் றஷெ 

றபைப்தற இபைக்கறநரர் ஜரணறறன் றத்றல். அன் தறன்ணர் வெய்றகள் பனம் 

ஶகலிபெம்  வெய்றபைக்கறநரர்!  

 

வடய்னர்ஸ் ஶரடு - கலழ்தரக் கரர்டன் ெரஷன: 

ஜரணற ற்வநரபை ெம், ரஷனறல் அலுனகத்றலிபைந்ட வீடு 

ஶரக்கறச் வெல்லுஷகறல் தச்ஷெப்தன் கல்லூரற றரறலுள்ப புற ஆடி 

ஶரடில் றபைம்பும்ஶதரட ன் தறன்ணரல் ரகணத்றல் தறத்ஷ ஶணர 

ணட ண்டிஷ றபொத்றத் றபைம்தறப் தரர்க்க, அறெறத்டப் ஶதரணரர். ஆம், 

அர் கண்டட டரக்டஷ. டரக்டர் க்கத்ஷறட றக உரக , ஆநஷ, 

டி உரக இபைக்கனரம், அஶ எல்லிரக, ற்ந ந்ற 

ரற்நபறல்னரட, ெஃதரரற உஷடறல் இபைந்ரர். அட ஸ்கூட்டர், எபை 

றகப்புற தஜரஜ் ஶெடக் ரகணம். அர் இஷப் தரர்க்க, இர் அஷப் 

தரர்க்க, ஶம் எடிக்வகரண்டிபைந்ட. ஜரணறக்கு, அட உத்ஷப் தரர்த்ட, 

இர் டரக்டஶர, ஶபொ ரரறபைக்குஶர ணச் ெந்ஶகம் ரக்கறரல் 

அபைடன் ஶதெத் க்கம் வகரண்டரர். அபைம் இஷஶ, என்பொம் 

ஶதெரலும், புநப்தட பற்ெறக்கரலும்-,ஶர ஜரணறறன் அடற 

கறஷடத்ரல்ரன் அஷக் கடந்ட வெல்ன இலும் ன்தட ஶதரல் அப்தடிஶ 



49 குபைஷத் ஶடி 
ஸ்கூட்டபைடன் ெரஷனறன் ஏரக றன்பொ வகரண்டிபைக்கறநரர். அர் 

டரக்டல்னரட ஶபொ ரரக இபைந்றபைந்ரல் அந்தர் அவ்ரபொ வபொஶண 

றன்நறபைக்கக் கூடுஶர? இப்தடிச் ெறன றறடங்கள் வென்நண. அப்வதரலட 

ஶணர ஜரணறக்கு, டரக்டர் றபைம்தற பூந்ல்லி ஷயஶரடில் வெல்ரர் ன்பொ 

ஶரன்ந, (ன் அப்தடி றஶணரரக றஷணத்ரர்) அர் ணட ஸ்கூட்டஷ 

ஸ்டரர்ட் வெய்ட றபே ஆடிச் ெரஷனறல் வென்பொ, கலழ்ப்தரக்கம் கரர்டன் 

ெரஷனறன் னட புநம் றபைம்தற, அங்கறபைந்ட ஷடனர்ஸ் ஶரடில் வென்பொ 

லண்டும் பூந்ல்லிச் ெரஷனஷச் வென்நஷடந்ரர்! அங்கு வென்நதறநகு, ரன் 

ப்தடிப்தட்ட பட்டரள்ணரண வெஷனச் வெய்ஶரம் ன்பொ அபைக்குத் 

வரறந்ட. இவ்பவு ெறப்தடரல் அரறடஶ அர் டரக்டர்ரணர ணக் 

ஶகட்டிபைக்கனரம். அல்னட, ன்ணரன் ஆகறநட ன்பொ வதரபொத்றபைந்ட 

தரர்த்றபைக்கனரம். எர் ல்ன ெந்ர்ப்தத்ஷ லறட்டற்கு அர் ணம் தன 

ரட்கள் தடரதரடு தட்டட. ‘ன் டரக்டர் இப்தடிப்தட்ட எபை னரக்கற்ந 

எபைஷணத் த்வடுத்ட ஶத்ஷபெம், ெக்றஷபெம் வீடித்டக் 

வகரண்டிபைக்கறநலர்கள்? ஶபொ ரரட குறரணஷச் ெலடணரக 

ற்நறபைந்ரல் உங்கலக்கும் உதஶரகரக இபைக்குஶ!’ ன்வநல்னரம் ணம் 

பைந்றணரர். (இடஶதரல் தனபஷந பைத்த்டக் குள்பரகறறபைக்கறநரர்). 

இங்ஶக என்பொ குநறப்தறட ஶண்டும். டரக்டர் ரன் இப்தடிச் வெல் தட 

ஷக்கறநரர், ணஷக் குப்தறபெம், தத்ஷ உண்டரக்கறபெம்-ன்ணறடம் 

வபைங்கரலிபைப்தற்கரகஶர?. ற்கும் கரனம்  ஷககூட  ஶண்டுல்னர!  

 

 ெற ஃப் கரனணற :  

எபை ள் இவு, 8 ற ரக்கறல் ஜரணற வதம்பூரறலிபைந்ட அண்ரகர் 

ஶரக்கறத் றபைம்புஷகறல், அணரம் றல்ஶ கரனணறக்குள், ஷெக்கறபறல் 

எபைர், டரக்டர் ஶதரன்பொ அஶ அச்ெரக, வள்ஷப ஶதண்ட், வள்ஷப 

ெட்ஷடபெடன் வும், அபைம் இஷப் தரர்க்க, ஜரணறக்கு இர் டரக்டர்ரன் 

ன்பொ உள்லர்வு கூந, அரறடம், டரக்டர் றத்ரணந்ம் ரஶண ணக் 

ஶகட்க, அர் ணட வதஷக் கூந, அட எபை ஷப் வதரக இபைந்ட. 

ஜரணற கூபொகறநரர்- தன இடங்கபறல் இவ்ரபொ ஷரறத்ஷ ஷத்டக் 
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வகரண்டு ஶகட்டஶதரவல்னரம், அர்கள் கூபொம் வதர்கள் ல்னரம் 

ஷப்  வதர்கபரகஶ  இபைந்ண! 

 

இந்றரகர் - த் ஷகனரஸ்: (ஃதறப் ’98) 

டரக்டர் ரம்தம் I.A.F.  குரர்டர்ஸ் பரகத்றல் கரப்தட்ட ஶம் 

அட. எபைரள், ஜரணற ெரந்ம்ரறன் இந்றரகர் வீட்டிலிபைந்டப் புநப்தட்டு 

ெறநறட வரஷனவு கடக்ஷகறஶனஶ ன்ஷண எபைர் ன் புல்னட் ஷதக்கறல் 

அறஶகத்றல் கடந்ட ஶதரணட கண்டு அந்தஷ ஶரக்குஷகறல் அர் 

டரக்டர் ணத் வரறந்ட. அஷப் தறடிக்க ஶண்டி இபைம் ன் ஸ்கூட்டரறல் 

அறஶகரகப் தறத்ட அஷக் கடக்க பன்நரர். ஆணரலும் அஷத் 

ரண்டிச் வெல்ன இனறல்ஷன. ெரங்கரனம் ஆனரல் ரகணப் 

ஶதரக்குத்ட கடுஷரக இபைந்டம், டரக்டரறன் அறஶகபம் கரம். 

டரக்டபைடன் கூடச் வென்நர்கலக்கு அரறன் ஶகம் ன்கு வரறபெம். 

ணறடம், அஷப் தறன் வரடர்ந்ட ஜரணற அஷ த் ஷகனரஷ் அபைஶக 

வபைங்குஷகறல் அர் ெறக்ணஷனக் கடந்ட வென்பொ றட்டரர். கறட்டத்ட்ட 

பக்கரல் கறஶனரலட்டர் அஷத் வரடர்ந்றபைப்தரர். அவ்ண்டிறன் 

ண்ஷ ஜரணற குநறத்ட ஷத்டக் வகரண்டரர். இவ்றத்ஷ 

அம்ரறடபம், ற்நர்கபறடபம் ஜரணற கூநறணரர். பொரள், ஶகென் 

டரக்டஷத் ஶடி றரணப்தஷட அலுனர் குடிறபைப்புக்குச் வெல்ஷகறல், எபை 

ஷதக் வக்கரணறக்கறடம், டரக்டஷப் தரர்த்றபைக்கறநரர்கபர ண 

றெரரறக்ஷகறல், ஜரணற பன்றணம் டரக்டர் ஏட்டிச் வென்ந ண்டிஷக் 

கண்டிபைக்கறநரர். வக்கரணறக்கறடம் இடதற்நறக் ஶகட்க, அர் ெரற தறல் 

றல்ஷன. 

 

குஶரம்ஶதட்ஷட - தல்னரம் ஸ்ஶடன்: 

1998 ரர்ச் பல் ஞரறநன்பொ ஜரணறபெம், றர்னரவும், வங்கடரன் 

வீட்டில் டக்கவுள்ப ெத்ெங்கத்டக்கு ரம்தம் ஶரக்கற றன்ண்டிறல் 

வென்நரர்கள். வறல் தல்னரத்டக்கு பைம்ஶதரட ஶச்ஷெரக (அல்ன, 

டரக்டர் ஷபெம் கரட்ட றஷணத்ரல்  தரர்க்க ஷப்தரர் ன்தட 
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அடதபூர் உண்ஷ) தறபரட்ஃதரத்டக்கு வபறஶ இபைபைஶ 

ஶரக்குஷகறல், டரக்டர், வள்ஷப றநச் ெட்ஷட, வள்ஷப றநப் ஶதண்டில் 

ஸ்ஶடன் ஶரக்கற க் கண்டணர். ஆணரல் வறல் புநப்தட்டு றட்டரல் 

அர்கபரல் அங்கு இநங்க இனறல்ஷன. ஆணரலும் அர்கள் லண்டும் 

ரம்தத்றலிபைந்ட தல்னரத்டக்கு ற்வநரபை ண்டிறல் தறன்ஶணரக்கறப் 

தறரறத்ட அங்கு இநங்கறணர். அற்குள் கரல்ற ஶம் ஆகறறட்டரல் 

அஷப் தரர்க்க படிறல்ஷன. 

 

கலழ்தரக்கம் கரர்டன் ெரஷன : 

எபை ரள் கரஷன ஜரணற அலுனகத்டக்கு ணட ஸ்கூட்டரறல் 

வெல்லுஷகறல், கலழ்தரக் கரர்டன் ஶரடில் எபை இடத்றல் ன்ஷணக் கடந்ட 

வென்ந அம்தரவடர் கரரறன் பன் தக்கத்றல், ஏட்டுணர் அபைஶக க்கரண  

உஷடறலும், ஶரற்நத்றலுரக டரக்டர் அர்ந்றபைக்கக் கண்டரர். அக்கரர் 

இடட புநம் உள்ப எபை வபைறல் டேஷ, ஜரணறபெம் வரடர்ந்ரர். எபை 

வீட்டபைஶக கரரறலிபைந்ட அர் இநங்கறணரர். டரக்டர்ரன், ஆணரலும் 

ஜரணறக்கு எபை க்கபம் தபம் ற்தட, அர் டம் அரறடம் ஶகட்கரட 

அலுனகத்றற்குச் வெல்னனரணரர். இச்ெம், அத்வபைறஶனஶ எபை 

ஶதரஸ்டரறல், ‘அநறரப் ஷதன்’ ன்ந (டப்தறங் தடஶர?!) ஶதரஸ்டர் 

எட்டிறபைக்கக் கண்டரர். அட ன் வெஷன ஶகலி வெய்ட ஶதரல் அபைக்குத் 

ஶரன்நறட. ஆணரல் அட ணெரட்ெற, கடஷ நறரல் அஷக் 

குஷடந்வடுத்ட ன்நரர்.  

 

வதங்கலர் - R.T. கர் :  

ஜரணறபெம், றர்னரவும் ங்கள் வீட்டு ரெலில் புறரய்த் ஶரன்நற 

ஷகணடிக் ஶயரண்டர ஸ்கூட்டரறல் ஶகரக எபைர்  வெல்னக் கண்டு, அர் 

டரக்டர் ஶதரல் இபைக்கறநஶ ண எத்ரற்ஶதரல் றஷணத்ணர். லண்டும் 

அந்தர் றபைம்தவும் அர்கஷப றஷந்ட கடந்ட வென்நரர். ஆனரல் 

அர்கபரல் அரறடம் ஶதெ படிறல்ஷன. 
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வதங்கலர் - Langford garden :  

ஜரணற, J.P. கரறலிபைக்ஷகறல், எபை ரள் கரஷன இவ்றரகச் 

வெல்லுஷகறல் எபை கரரறல் பன்புநம் டரக்டர் அர்ந்ட வென்பொ 

வகரண்டிபைக்கக் கண்டரர். அர்ரன் ன்பொ உபொறரகப் தட்டட அபைக்கு. 

க்கத்றன் கரரக இம்பஷநபெம் ந றட்டு, தறன்ணர் பைந்றணரர். 

 

வதங்கலர் - K.R.பும் –10.03.2011: 

அன்பொ ஜரணற குநடுஷன வெல்னஶண்டி, கறபைஷ்ரஜபும் 

தஸ்றஷனத்றற்கு றரறலுள்ப தஸ்றபொத்த்றற்குச் வென்பொ 

வகரண்டிபைக்ஷகறல், அபைக்கு றரறல் டரக்டர் ஶதரன்ஶந அச்ெரக எபைர் 

ந்ட வகரண்டிபைப்தஷக் கண்டு கறழ்ச்ெறபெம், றப்புரய் அஷஶ 

தரர்த்டக்வகரண்டு அஷ வபைங்கறணரர். அந்தர் அபைகறல் வும், ஜரணற 

அஷ றற்குரபொ ஶகட்க அபைம் றன்நரர். ஜரணற அரறடம், “லங்கள் ங்கள் 

குபைரர் ஶதரனஶ அச்ெரக இபைக்கறநலர்கள். லங்கள் ங்கள் குபை டரக்டர் 

றத்ரணந்ம் ரணர?” ணவும், அர் இல்ஷனவன்தட ஶதரல் 

ஷனஷெத்ரர். ஜரணற ஶலும் அரறடம், “ங்கள் குபை தன பைடங்கலக்கு 

பன்ணர் இரனம் வென்பொ றட்டரர். ரங்கள் அஷத் ஶடிக் வகரண்டு 

பைகறஶநரம். லங்கள் அஷப் ஶதரனஶ இபைக்கறநலர்கள்” ணவும் அர் 

வல்லிரகச் ெறரறத்ரர். அர் ங்கு ெறக்கறநரர் ன்பொ ஜரணற ஶகட்கவும், 

ரன் அல்சூரறல் ெறத்ட பைரக தறனபறத்ரர். அர் ங்ஶக ஶஷன 

வெய்கறநரர் ண ஜரணற ஶகட்க, ரன் றல்ஶ அலுனகத்றல் ஶஷன வெய்ட 

பைரகக் கூநறணரர். ஶகட்கப்தட்ட ஶகள்றகலக்கு ரத்றஶ எபை 

ரர்த்ஷறல் தறனபறத்ட ந் அர், ரணரகஶ பன்ந்ட, “ன் 

அலுனகம் அஶர தஸ் றபொத்ம் அபைகறல் வெல்லும் ெரஷனறல், கஷடெறறல் 

இபைக்கறநட” ன்நரர். லண்டும் ஜரணற அரறடம், “லங்கள் அப்தடிஶ 

பற்நறலும் ங்கள் குபைஷ எத்றபைக்கறநலர்கள்” ணவும், அர் வன்ஷரகச் 

ெறரறத்ரர். அரறடம் அட வதர் ன்ணவன்பொ ஜரணற ஶகட்க ‘ரசுஶன்’ 

ன்பொ தறலுபொத்ரர். (இடஷ ஜரணற தன ெந்ர்ப்தங்கபறல் டரக்டஷ 

எத்றபைந் தர்கபறடம் அர்கபட வதஷக் ஶகட்க, அர்கள் கூபொம் 
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வதர்கள், றஷ்டறன் ஆறம் ரங்கபறல் என்நரகஶ இபைந்றபைக்கறநட.) 

இற்கு ஶலும் ன்ண ஶகட்தட ன்பொ புரறர றஷனறல் ஜரணற அரறடம் 

றஷடவதற்பொக்வகரண்டரர். இங்கு குநறப்தறடப்தட ஶண்டிட-அட 

உம், றநம், பன்-தறன்-ஶர்த்  ஶரற்நம், ெரல், அறர்ந்ட ஶதெர-

வன்ஷரகப் ஶதசும் றம், எபை ற அஷற, இஷஷணத்டம் பற்நறலும் 

டரக்டஷ எத்றபைந்ட. ெலடர்கள் டரக்டஷ 1995ல் கஷடெறரகப் தரர்த்ஶதரட 

அட ட 58.எபை றப்புக்குரற றம் ன்ணவன்நரல்,அன்பொ, 

டரக்டஷ அட 58 ஆட டத் ஶரற்நத்றல் ப்தடி ஜரணற 

தரர்த்றபைந்ரஶர அஶ டத் ஶரற்நத்றல் இன்பொ இரறபைக்கக் கண்டரர். 

ஆணரல் அட உஷட ட்டும் றத்றரெரகப் தட்டட. ஆஞ்சு றநத்றல் 

ரறகபறட்ட ஜறப்தர, தறஜரரவுடன் கரப்தட்டரர். வற்நறறல் றபூற, 

குங்கும் ரறத்றபைந்ரர். ஜரணறக்கு அர் டரக்டர் ரன் ன்பொ டைபொ ெவீ 

ம்தறக்ஷக ற்தட்டட. அர் ெரஷனறன் அப்புநத்ஷக் கடக்க ஶஷக்கும் 

அறகரண ஶத்ஷ டுத்டக் வகரண்டு, இஷடறஷடஶ ஜரணறறன் றஷெ 

ஶரக்கறப் தரர்த்டக் வகரண்டிபைந்ரர். அர்கலக்கறஷடஶ இபைடைபொ அடி 

இஷடவபற இபைக்கும். 

 இஶ ஶத்றல் டெத்றல் றன்பொ வகரண்டிபைந் அஷப் தரர்த்டக் 

வகரண்ஶட  ெரந்ம்ரறடம் ஜரணற இஷ றரறக்க, அர் உடஶண 

அம்ரறடம் கூந அம்ர ஜரணறஷ ஃஶதரணறல் கூப்தறட்டரர். ஜரணற 

றங்கஷபத் வரறறக்க, அம்ர ஜரணறஷ உடணடிரக அர் ஶஷன 

வெய்ட பைரகக் கூநற அலுனகத்றற்கு வென்பொ லண்டும் அஷக் 

கண்டு அட ஃஶதரன் ம்தர், ற்பொம் றனரெத்ஷப் வதற்பொ பைரபொ 

வெரன்ணரர். ஜரணற அட அலுனகத்றற்குச் வென்நரர். வெக்பேரறட்டி 

அஷநறல் உள்ப தரர்ஷரபர்கள் தறஶட்டில் எப்தறட்டப் தறநஶக உள்ஶப 

வெல்னபடிபெம். ஜரணற அவ்ரபொ வெய்டறட்டு, அங்கறபைந் வெக்பேரறட்டிறடம் 

‘ரசுஶன் ந்ப் தறரறறல் ஶஷன வெய்கறநரர்’ ணக் ஶகட்க, அங்கு 

அர்ந்றபைந் எபைர், “ரசு ன்பொ ஶகலங்கள். அர் ஸ்ஶடரர்ஸ் 

வெக்க்ஷணறல் ஶஷன வெய்கறநரர்”. ன்பொ றரறலுள்ப கட்டிடத்ஷக் 

கரண்தறத்ரர். ஜரணற அங்கு தடிஶநற யரலுக்குச் வெல்ஷகறல், ரடி பொ 
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பன்ணஶ, ரசுஶன் இநங்கற ந்ட றர் வகரண்டரர். ஜரணறக்கு ஆச்ெர்ம், 

ப்தடி ரன் பைம் ஶம் வரறந்ட ெரறரகக் கலறநங்கற ந்ட றற்கறநரர் ன்பொ. 

அரறடம் ஜரணற, “ன்ணறக்கவும். லண்டும் ந்ட உங்கஷபத் வரந்றவு 

வெய்ற்கரக. உங்கஷபப் தரர்த்றலிலிபைந்ட ங்கள் குபை ஞரதகரகஶ 

இபைக்கறநட. உங்கஷபப் தரர்க்க ஶண்டும் ஶதரல் இபைந்ட. அணரல்ரன் 

ந்ஶன்” ன்நரர். அற்கு அர், ‘தரறல்ஷன’ ன்தட ஶதரல் 

ஷனரட்டிணரர். அரறடம் ஜரணற, அர் றரணம் ரட வெய்ட 

பைகறநரர ணக் ஶகட்க, அட தறல் ஜரணறக்குப் புரறறல்ஷன. அட 

தறனபறக்கும் றம் றகவும் வன்ஷரக இபைப்தஷக் கர படிந்ட. 

அரறடம் ஜரணற அட ஃஶதரன் ம்தஷக் ஶகட்க, அர், “ஞரதகறல்ஷன. 

ரன் ம்தஷ வீட்டிஶனஶ நந்ட ஷத்ட றட்டு ந்ட றட்ஶடன்” ன்நரர். 

அட இப்தறல் ஜரணறக்கு றெறத்றரகப்தட்டட.  ணறல்ஷன ணப் 

புரறந்ரல் ஜரணற அட வீட்டு றனரெத்ஷக் ஶகட்கறல்ஷன. ஶற்வகரண்டு 

ன்ண ஶதசுட ன்பொ புரறரட ஜரணற அரறடம் றஷட வதற்பொக்வகரண்டரர். 

ரற்நபம், குப்தபம் அர் ணஷ ஆக்கறறத்டக் வகரண்டட. இம்பஷந 

அஷக் கரண்ஷகறல், பகத்றல் ெறநற ரற்நத்ஷக் கண்டரர். ஆணரலும் 

ற்ந ல்னரறத்றலும்-ஶரற்நத்றலும், ஶதசும் றத்றலும் அப்தடிஶ 

டரக்டஷ எத்றபைந்ரர். அம்ரறடம் டந்ற்ஷந டுத்டஷத்ட றட்டு 

அர் குநடு ஷனக்கு புநப்தட்டுச் வென்நரர். 

அம்ரறன் அநறவுஷப்தடி, ஜரணற, பொரள் (11.03.2011) கரஷன 

கறபைஷ்ரஜபும் ந்ஷடந்ட ஶரக அட அலுனகத்றற்குச் வென்பொ, 

ஷகவரப்தறட்டு, ரடிறல் ரஶஷணக் கரச் வென்நரர். அட 

அலுனக அஷநஷ ட்டுபன்ணஶ ரசுஶஶண வபற ந்ட ஜரணறஷ 

றர்வகரண்டரர். இம்பஷந அத்ஷகப் தரறறல் ஶற்பொஷடஷ 

அறந்றபைந்ரர்.  ஜரணற அரறடம், “ நரக டுத்டக் வகரள்பரலர்கள். 

லண்டும் உங்கஷபப் தரர்க்க ஶண்டும் ஶதரலிபைந்ட. ங்கள் குபைறன் 

ெரலில் லங்கள் உள்பரல் உங்கஷபப் தரர்க்க ஶண்டும் ஶதரலிபைந்ட” 

ன்நரர். அர், “கடவுள் கரப்தரர்” ன்நரர். அரறடம் ஜரணற, “லங்கள் ங்கள் 

குபைஷப் ஶதரனஶ இபைக்கறநலர்கள். ங்கள் குபை தன பைடங்கலக்கு பன்ணர், 



55 குபைஷத் ஶடி 
உனஷகப் வதரபைத்ஷ ஷநந்ட றட்டரர். ஆணரலும் அர் தன 

இடங்கபறல் ங்கலக்கு ஶரறல் ஶரன்நறறபைக்கறநரர், இஶர உங்கஷபப் 

ஶதரன. ஆணரல்,ஶகட்கும் ஶதரவல்னரம், ரன் அரறல்ஷன ணக் 

கூநறறடுரர். லங்கள் ங்கள் குபை டரக்டர் றத்ரணந்ம் ரணர?” ணக் 

ஶகட்க “ஆம்’ ன்நரர். இப்தறனரல் ஜரணறக்கு கறழ்ச்ெற ற்தட்டரலும், அர் 

ெரறரகப் புரறந்டவகரண்டுரன்  வெரல்கறநரர ன்பொ ஊர்ஜறம் வெய்ட 

வகரள்ப லண்டும் இக்ஶகள்றஷக் ஶகட்க “ஆம்’ ன்ந அர், “கடவுள் 

கரப்தரற்பொரர்” ன்நரர். ஜரணறக்கு என்பொம் புரறறல்ஷன. ஷ டுத்டக் 

வகரள்ட? ஆகஶ, அர் ரசுஶணறடம்,” உங்கலக்கு குபை ரரட 

இபைக்கறநரர்கபர? ஶடம் ஆன்றக ஸ்ரதணத்றல் இபைக்கறநலர்கபர?” ணக் 

ஶகட்க, அர், “ணக்கு ந் குபைறடபம் ம்தறக்ஷக கறஷடரட. ரன் 

ஶடிரகக் கடவுபறடம் ஶகட்டுக் வகரள்ஶன்” ன்நரர். அட அப்தறல் 

ஶலும் ஜரணறக்குக் குப்தத்ஷ ற்தடுத்றட. ஜரணற அரறடம், “ங்கள் 

குபப்தறல் ஏரறபைர் உங்கஷபப் தரர்க்க அடறப்பீர்கபர?” ணவும், அர், 

“அலுனகத்றல் ரபைம் பறறல் டேஷ படிரட. ெரத்றறல்ஷன” ன்நரர். 

ஜரணற அரறடம், ஶபொ எபை வதரடரண இடத்றல் ெந்றக்கனரஶ ணக் 

ஶகட்டரர். அற்கு அர், ரன் ஷபெம் ெந்றப்தறல்ஷன ணவும், அபைக்கு 

ண்தர்கள் ன்பொ ரபைம் கறஷடரட ன்பொம் ஆகஶ இனரட ன்பொ 

வெரல்லி பொத்ட றட்டரர். ன்ண வெய்! ஶபொ ற வரறரட, ஜரணற 

அரறடம் ன்நற கூநற றஷட வதற்நரர். இங்கு குநறப்தறடத் க்கட, அஷ 

ஜரணற இபை பஷந அலுனகம் வென்பொ தரர்த்டம் அர் ெறநறட கூட பகம் 

சுபறக்கரட, அஷ எபை உதத்றரகக் கபைரட ெறரறத் பகத்டடஶண 

ஶற்நரர்! 

ஜரணறக்கு ரற்நம் வரற்நறக் வகரள்ப, இம்பஷநபெம் ஶரற்ஶநரஶ 

ன்ந கறறக்கம் ற்தட்டட. அம்ரறடம் டந்ற்ஷநத் வரறறத்ரர். 

தரர்த்டப் ஶதெக்கூட பொத்ட றட்டரஶ ன்பொ அம்ரவும் பைத்ப்தட்டரர். 

இத்பைத்றல் என்பொ றஷணவுக்கு பைகறநட. டரக்டர் ெலடர்கபறடம் 

அடிக்கடிக் கூபொரர், “ந்க் ஶகரலம் (கறகங்கலம்) ன் அடறறன்நற 

உங்கஷபத் லண்டரட” ன்பொ. ஶலும் ஏரறபை ெந்ர்ப்தங்கபறல் அட 
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கறபறணறக்கறல் இபைக்ஷகறல், “லங்கள் ன்டடன் இந்க் கறபறணறக்குக்குள் 

இபைக்கும் ஷ ரஷறலிபைந்ட றடுதட்டு இபைக்கறநலர்கள். லங்கள் 

கறபறணறக்ஷக றட்டு வபறஶநறவுடன் லண்டும் ரஷ உங்கஷபத் 

வரற்நறக் வகரள்லம்” ன்தரர். 

ஆக, ரஷஶ ன் தறடிக்குள் ஷத்றபைக்கும் குபைரணர், ங்கஷப 

இத்ஷக ரஷக்குள் தன பைங்கபறல் ெறக்கஷத்டத் ப்தறறபைக்கறநரர் 

ன்தட ெலடர்கபட அடதபூர் உண்ஷ. ஶற்குநறப்தறட்ட றகழ்ச்ெறறலும், 

ரசுஶன் டரக்டரக இபைந்டம் கரம் கபைற, “ரன் அரறல்ஷன” ன்பொ 

கூநறக் குப்தறறபைந்ரலும் அட ெரத்றஶ. இம்படிச்சு அறலம் ஷ 

கரத்றபைப்தஷத் ற ெலடர்கள் ன்ண வெய்க் கூடும்?  

 
* * * * * *  

 
 
பத்டக்குரர் அடதங்கள் : (வென்ஷண). 

 
பல் அடதம் : 25.12.2008 : 

டரக்டரறன் ெலடர் பத்டக்குரர், அன்பொ கரஷன ரஷறல் (ஆணந் 

ஶஜரறறன் வதரட றரணஷம்) றரணம் வெய்க் கபைற கரரறல், ஶணர 

க்கரண தரஷஷத் றர்த்ட, ஶபொ ெரஷனறல் தறத்ரர். அற்கரண 

கரம் அபைக்குப் தறன்ணரல்ரன் புனப்தட்டட. ெறநறட டெம் கடக்ஷகறல், 

டரக்டஷக் கண்டரர். ஆணரல் அஶர இஷப் தரர்க்கரட ஶதரல் 

இபைந்ரர். கரஷ அப்தடிஶ றபொத்றறட்டு டரக்டஷ வபைங்க, அர் டக்கத் 

வரடங்கற ெரஷனஷக் கடந்ட றர்றஷெ ஶரக்கறச் வெல்னனரணரர். 

படக்குரபைம் அஷத் வரடர்ந்ட வென்நரர். றர்றஷெஷடந்ட அர் எபை 

கஷடஷ ஶணர உற்பொ ஶரக்கறக் வகரண்டிபைந்ரர். தறன்ணர் இர் தக்கம் 

ஶனெரகத் ஷனஷத் றபைப்தற ஶரக்கறறட்டு ஶலும் டக்கனரணரர். 

படக்குரபைம் றடரட அஷப் தறன் வரடர்ந்ரர். தறன் னடஷக 

ஆள்கரட்டி றஷன பன்ஶரக்கறக் கரட்டிரபொ ,அஷப் தறன் வரடர்ந்ட 
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பைரபொ ெறக்ஷஞ வெய்டஶதரல் பன் வென்நரர். அபைம் டரக்டஷப் தறன் 

வரடர்ந்ரர். ஏரறடத்றல் டரக்டர் றற்க, பத்டக்குரபைக்கு கரஷப் பூட்டரல் 

றட்டு ந்ட றஷணவுக்கு , கரஷ டுத்டக் வகரண்டு ந்ட அஷபெம் 

ற்நறக் வகரள்பனரம் ண றஷணத்ட கரஷ ஶரக்கறச் வென்நரர். டரக்டர் 

வரடர்ந்ட டந்ட வெல்ஷக் கண்டரர்.. ஆணரல் எபை ெறக்ணல் , டரக்டர் 

இடட புநம் றபைம்த, ெறக்ணல் றலந்ரல் இர் னட புநரகத் றபைம்த 

ஶண்டி ஶரறட்டட. றபைம்தறப் தரர்த்ரல் டரக்டஷக் கரறல்ஷன. எபை 

ல்ன ரய்ப்ஷத  இந்ட  அபைக்கு  றக்க  பைத்த்ஷத்  ந்ட.  

 

இண்டரட அடதம் : 06.02.2009: 

ஶற்கண்ட அடதத்ஷ ஶகென் வீட்டில் லறக் வகரடுத்டறட்டு 

பத்டக்குரர் ஸ்கூட்டரறல் அலுனகம் வெல்ஷகறல், ரஜரஜற தன் 

றரறலுள்ப ெரஷனறல் றபைம்தறச் வெல்லுஷகறல் அங்கு லண்டும் டரக்டஷக் 

கண்டரர். தற்நத்றலும், தெத்றலுரய் அர் டரக்டஷத் ரண்டிச் 

வென்பொறட, லண்டும்  ‘U’ Turn  டுத்ட அபைகறல் ண்டிஷ றபொத்றணரர். 

அர் ஶதசுபன் டரக்டஶ ெறரறத்தடி, “ன்ண ஶதெடம்? ஶதசுங்க” ன்நரர். 

இர் “ஸ்கரம் டரக்டர்” ண, தறலுக்கு அபைம் “ஸ்கரம்” ன்நரர். 

“லங்கள் ரஶண டரக்டர் றத்ரணந்ம்?” ணக் ஶகட்டரர். “ரன் டரக்டர் 

றத்ரணந்ம் இல்ஷன, ரன் ஶபொ ணறன்” ன்பொ ஆங்கறனத்றல் 

தறனபறத்ரர். பத்டக்குரர் அறர்ந்ட ஶதரணரர்.  “ன்டஷட குபை டரக்டர் 

றத்ரணந்ம் உங்கஷப ரறரறஶ இபைப்தரர்” ன்நரர். அற்கு அர், 

“லங்கள் தரர்க்கறந ஆள் ரன் இல்ஷன” ன்நரர்.“அப்ஶதர லங்க ரபை? உங்க 

ஶதபை ன்ண? ங்கறபைக்கறநலங்க?” ண அஷப் ஶதரனஶ ஶகரகக் 

ஶகட்டரர். 

“ரன் தறென்ண குரர்” ன்நரர். “ங்கறபைக்கறநலங்க?” ன்பொ பொதடிபெம் 

பத்டக்குரர் ஶகட்க, அர் கூனரக, “ரன் அஶெரக் கரறல் இபைக்கறஶநன்” 

ன்நரர். அர் இவ்ரபொ தறனபறத்டம் பத்டகுரபைக்கு அலஷக ந்ட. 

ணக்குத் வரறந்  டரக்டர் ரஶண றரறல் ந்ட றன்நரர். ன் இல்ஷன 
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ன்கறநரர் ன்பொ ணம் குபநறணரர். அர் வகு ஶகரக பன்ஶணரக்கற 

டந்ரர். இப்வதரலட வன்நல் ஶதரல் ஷடறல்ஷன. க்கரண ெஃதரரற 

உஷடறல், க்கரண ஶரற்நத்றல், க்கரண இத்ரறகபறல் ரன் 

கரப்தட்டரர். குலும் க்கரண டரக்டரறன் குல்ரன். ஆணரலும் 

ரணறல்ஷன ண பொக்கறநரஶ ன்ந ஆற்நரஷறலிபைந்ட அரல்  றடுதட்டு  

வபற  படிறல்ஷன.  

    

பன்நரட அடதம்: 25.01.2011: 

அன்பொ பத்டக்குரர் ன் ஷணறஷ, அட அலுனகத்றல் றடும் 

வதரபைட்டுக் கரரறல் அபைடன் வென்பொ வகரண்டிபைக்ஷகறல் றறல் 

ஏரறடத்றல் டரக்டர், றரறல் வன்நவனண டந்ட ந்ட வகரண்டிபைக்கக் 

கண்டரர். றப்பும், கறழ்ச்ெறபெம் ற்தட, ன் ஷணறறடம், “டரக்டர் 

பைகறநரம்ர!” ணச் வெரல்ன, அட ணறபெம் அஷக் கண்டு, “ஆரம்!” 

ன்பொ ஆஶரறத்ரர். பத்டக் குரர் கரஷ இடட புநரக றபொத்றக் 

வகரண்டிபைக்ஷகறல் டரக்டர் அஷக் கடந்ட வென்பொ றட்டரர். 

அெ அெரகக் கரஷ றட்டிநங்கற அர் ங்கறபைக்கறநரர் ன்பொ 

பத்டக்குரர் கறஶனெத்டடன் ஶடிக்வகரண்டிபைக்க, டரக்டர் எபை கஷடறன் 

பன்பு றன்பொ அங்கறபைந் தத்றரறஷககஷபப் தரர்த்டக் வகரண்டிபைக்கக் 

கண்டரர். உடஶண பத்டக்குரர் றஷந்ட அபைகறல் வென்பொ றன்நரர். 

ரஶண அபைடன் ஶதச்சுக் வகரடுக்கனரர, அல்னட அஶ ன்ணறடம் 

ஶதெத்டங்குரர ன்ந குப்தத்றல் பத்டக்குரர் டரக்டர் அபைகறஶனஶ 

ெறநறட ஶம் றன்பொ வகரண்டிபைந்ரர். இச்ெம் அர் பத்டக்குரர் தக்கம் 

றபைம்த, ”ஸ்கரம்” ன்பொ பத்டக்குரர் வெரல்னவும், அபைம், “ஸ்கரம்” 

ன்நரர். தறன்ணர் இபைபைம் ெறநறட ஶம் உஷரடிணர். அப்ஶதரட 

டரக்டரறடம், பத்டக்குரர் ன்ஷண ‘ஞரதகம் இபைக்கறநர, இபைபஷந இற்கு 

பன்ணர் ெந்றத்றபைக்கறஶநரஶ’ ணவும், அர் ணக்கு ‘றஷணறல்ஷன 

ன்பொம், ங்ஶக தரர்த்றபைக்கறஶநரம்’ ன்பொ ஶகட்டரர். அற்கு பத்டக்குரர், 

“பன் பஷந 25.12.2008ல் றபைரன்றபேரறலும், அடுத்பஷந, 06.02.2009ல் 

ரஜரஜறதன் றரறலும் ெந்றத்றபைக்கறஶநரம்” ன்நரர். “அப்தடிர?, 
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இபைக்கனரம். லங்கள் ங்கறபைக்கறநலர்கள்? ன்ண வெய்ட 

வகரண்டிபைக்கறநலர்கள்?” ன்பொ றெரரறத்ரர். பத்டக்குரர் அபைக்குத் 

ன்ஷணப் தற்நறபெம், குடும்தத்ஷப் தற்நறபெம் டுத்டக் கூநறணரர். அஷக் 

ஶகட்ட டரக்டர் புன்பபொல் பூத்ரர். பத்டக்குரர் அரறடம், “ரங்கள் 

தறென்ணகுரர், வதென்ட் கரறல் இபைக்கறநலர்கள் அல்னர? (உண்ஷறல்) 

ரங்கள் ங்கள் குபை டரக்டர் ரஶண?” ணக் ஶகட்டரர். இஷக் ஶகட்ட அர், 

ரன் டரக்டரறல்ஷன ணவும், ரன் எபை ஜர்ணலிஸ்ட் ன்பொம் வெரன்ணரர். 

அற்கு பத்டக்குரர், “லங்கள் ஶரற்நத்றல் ங்கள் குபைரர் ஶதரனஶ 

இபைக்கறநலர்கள். உங்கஷபப் தரர்க்ஷகறல் ணட குபைறன் ஞரதகபம், 

அபைடன் இபைந் ரட்கலம் ன் கண் பன்  றற்கறநட” ண வகறழ்ச்ெறபெடன் 

கூநறணரர். ஆணரல் அர் பத்டக்குரரறடம், “லங்கள் ஶடும் தர் ரணறல்ஷன” 

ன்நரர். தறநகு, பத்டக்குரட வெல் ஃஶதரன் ண்ஷக் ஶகட்டரர். ணட 

ம்தஷக் குநறத்டக் வகரடுக்க பத்டக்குரரறடம் ஶதணரஶர, ஶதப்தஶர 

இல்னரரல், டரக்டர் அரறடம் ணட வெல்ஃஶதரன் ம்தஷக்கூநற அற்கு 

அஷப்புக் வகரடுக்குரபொ கூந பத்டக்குரபைம் அவ்ரஶந வெய்ரர். 

ம்தபைம் தறரறற்பொ. அஷத் ணட வெல்ஃஶதரணறல் ஃஶதரட்ஶடர டுக்க 

ஶண்டும் ன்ந ெறந்ஷணபெடன் இபைக்ஷகறல், அஷ டுக்குபன்ணஶ அர், 

“ெரற, ஶதரய்றட்டு பைகறஶநன். தறநகு ெந்றப்ஶதரம்” ன்பொ வெரல்லி றட்டு 

வகு ஶகரகச் வென்பொறட்டரர். அஷச் ெந்றத்ட, அபைடன் 

உஷரடிட இஷவல்னரம் பத்டக்குரர் உள்பத்றல் ரக்கத்ஷபெம், 

க்கத்ஷபெம்  ற்தடுத்றட. அஷ லண்டும் ப்ஶதரட ெந்றக்கனரம் ன்ந 

றப்தறல் பத்டக்குரர் அபைக்கரகக் கரத்றபைக்கறநரர்!  

 

2010 - ஆகஸ்ட் : ரஜற: 

டரக்டட ெறஷ்ஷ ரஜறக்கு, டரக்டர் ன் இபைப்ஷத எபை பன்நரம் தர் 

பனம் வரறறத்  எபை வெய்ற இட. (எபை ஶஷப ரஜறக்கு, டரக்டர் 

உறபைடன்ரன் இன்ணபம் இபைக்கறநரர ன்ஶநர, அல்னட டரக்டஷக் கர 

ஶண்டும் ன்ந ஆலில் இபைந்ரஶனர ன்ணஶர!) அன்பொ கண்ன் 

தறநந் றணம்-ஶகரகுனரஷ்டற. கரஷன அட வீட்டிற்கு சூல் 
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வெய்ஶண்டி ஶகதறள் ஆதஶட்டர் வும், அஷ ரஜற அபைம்தடிச் 

வெரல்லி, ‘டீ ஶண்டுர’ ணக் ஶகட்க, அபைம் ெரற வன்பொ வெரல்ன, ரஜற 

ஶலர் ரரறத்டக் வகரடுத்ரர். அச்ெம், அந்தர், யரலில் 

ரட்டப்தட்டிபைந் டரக்டட ஃஶதரட்ஶடரஷக் கரட்டி, “அறல் இபைப்தர் 

ரர், உங்கள் உநறணர?” ணக்ஶகட்டரர். ரஜற,’ ஃஶதரட்ஶடரறலிபைப்தர் 

ணட குபைரர்’ ன்பொ வெரல்னவும், அந்தர், ரன் பன்பொ, ரன்கு 

ரங்கலக்கு பன்பு பைஷன ஶலுள்ப தரம்தரட்டிச் ெறத்ர் பீடத்பைஶக 

அஷப் தரர்த்றபைந்ரகச் வெரன்ணரர். அட ஶகட்டு றப்புற்ந ரஜற, 

“லங்கள் தரர்த்ட இஷத்ரணர? றச்ெரகச் வெரல்கறநலர்கபர?” ன்பொ 

ெந்ஶகத்டடன் ஶகட்க, அர், “உபொறரகச் வெரல்ஶன், இஷத்ரன் ரன் 

தரர்த்ஶன்” ன்பொ வெரன்ணரர். ரஜற அரறடம், “ப்தடி அவ்பவு 

உபொறரகச் வெரல்கறநலர்கள்? 3-4 ங்கலக்குப் தறன்டம் ப்தடி உங்கலக்கு 

ஞரதகத்றல் இபைக்கறநட?” ணவும், அர், “வணன்நரல், கறட்டத்ட்ட 

எபைறஶம் ரன், ணட ண்தர்கலக்கரகக் கரத்றபைக்ஷகறல், அட 

அபைகறஶனஶ றன்நறபைந்ஶன். அர் ரன்ஷகந்ட ஶதபைடன் றன்பொ வகரண்ஶட 

ஶதெறக்வகரண்டிபைந்ரர். ஶணர அர் அடிக்கடி ன்ஷணஶ தரர்த்டக் 

வகரண்டிபைந்ரர். ரடம் அடஶதரல் அடிக்கடி அஷஶ தரர்த்டக் 

வகரண்டிபைந்ஶன். அணரல் ணக்கு ன்கு றஷணறலுள்பட” ன்நரர். ரஜற, 

“ெரற, இந் றத்ஷ, ரன் வெரல்லும் எபைரறடம் அப்தடிஶ 

வெரல்வீர்கபர?” ன்க, அபைம் ெரறவன்நரர். உடஶண ரஜற 

அம்ரவுடன் ஃஶதரணறல் வரடர்பு வகரண்டு டந்ஷச் வெரல்ன, அம்ர 

அரறடம் இட தற்நற றரகக் ஶகட்கவும், அந்தபைம் அற்வகல்னரம் ெரற 

தறல் வெரன்ணரர். அர் தறலில் றபைப்றபெற்ந அம்ரவும் “அர் 

வெரல்வல்னரம் உண்ஷரன்” ன்பொ ரஜறறடம் கூநறணரர். தறன்ணர், ரஜற 

ஶகதறள் ஆதஶட்டரறடம் அர் ங்கரட டரக்டஷக் கர ஶரறட்டரல் 

உடஶண ஶரறல் ந்ஶர, அல்னட ஃஶதரன் பனரகஶர வரறறக்கும்தடிக் 

ஶகட்டுக் வகரண்டரர். இட ரஜறக்கு கறஷடத் எபை ஷநபக அடதம் 

ணனரம்.   

 * * * *  



61 குபைஷத் ஶடி 

தறன்டஷ 

 

சுபைக்கரகச் வெரல்ரணரல், டரக்டஶ, தல்ஶபொ கரனகட்டங்கபறல் 

ரம் ங்வகங்வகல்னரம் இபைந்றபைந்ரஶர, அவ்றடங்கஷபவல்னரம் ம் 

ெலடர்கலக்குப் தன பஷநகபறல் கரண்தறத்ட அவ்றடங்கலக்வகல்னரம் 

அர்கஷபப் தம் ஶற்வகரள்பச் வெய்ட, அங்வகல்னரம் அற்கரண 

ெரட்ெறங்கஷபபெம் றஷன ரட்டி, ல்னரச் ெலடர்கலக்கும், ரன் ங்கும் 

ஶதரகறல்ஷன, ரன் அர்கலடன் ரன் இபைக்கறநரர் ன்தஷ 

உபொறப்தடுத்றபெள்பரர் ன்தஶ உண்ஷ. அர்கலக்கு (ெலடர்கலக்கு) ெறன 

ெந்ர்ப்தங்கபறல் டரக்டரல்  பன்கூட்டிஶ வரறறக்கப் தட்டிபைந்டம் 

அஷச் ெந்றக்க இனரட ஶதரறற்பொ. அடஶதரல் டரக்டரறன் ெலடர்கலக்கும், 

ெலடர் அல்னரபைக்கும் கூட டரக்டர்  தன  இடங்கபறல்  ம்ஷக்  

கரட்டிபைபறறபைக்கறநரர்.  

 இஷஷணத்டம், (வெய்றகலம், வெய்றகள் உண்ஷஶ ண 

ஊர்ஜறம் வெய்றபைக்கும் ஶடிச் ெரட்ெறங்கலம்) டரக்டர் இன்ணபம் 

வதௌறக டிறல் இபைக்கறநரர் ன்தஷஶ உபொறப்தடுத்டகறநட. அர் 

வபற ந்ட றட்டரர்-(உனகநற) வபறஶ ரன் ஶண்டி றபைக்கறநட 

ன்தஶ உண்ஷ. ெலடர்கலம், டரக்டட அபற்ந ெக்றஷ அநறந், 

ஆணரல் ெலடல்னரபைம் அன்ணரட பைஷகக்கரகக் கரத்றபைக்கறநரர்கள்.  

 

அந்ரலம் பைம்!   

றஷறல் அப்வதரன்ணரள்  ப் தறரர்த்றப்ஶதரம்! 

 

“உன்  அபைலம்  ஷத்றல்  உன்  வும்    

 உண்டரணரல்  வென்த்ரஶனட  டர்”.                     

       - அபைட்குநள்   


