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தன்

வாய்ெமாழியால்
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ப-ற்கால

சந்ததிய-னர்க்கு
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அடிப்பைடயான

முன்ேனற்றம்,

சமூக

மாற்றங்கள்

தன்ெனாழுக்கம்,
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என்னுைர
நம்ைம முழுைமயாக உருவாக்கியவருள் தாய், தந்ைதய9ன்
பங்கு அளப்ப9யது. நமது ஒவ்ெவாரு வாழ்க்ைகப் படிய-லும்
நம்ைம வழி நடத்துவது நமது ெபற்ேறார்கேள. நமது ெபற்ேறார்கள்
நம்ைம எப்படி வழி நடத்திச் ெசன்றார்கேளா, அங்ஙனேம அல்லது
அைதவ-டச் சிறப்பாகேவா நாமும் நமது ப-ள்ைளகைளயும் வழி
நடத்திச் ெசல்ேவாம்.
‘‘தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுைடைம மாநிலத்து

மன்னுய-ர்க்ெகல்லாம் இன2து’’
என்ற

குறட்பா

ெபற்ேறார்கள2ன்

தன்னலமற்ற

தன்ைமைய

ெவள2ப்படுத்துகின்றது.
இந்த நூலில் என் அப்பாைவப்பற்றி நான் உணர்ந்த, ப-றரால்
உணரப்பட்டுத்

ெத9வ-க்கப்பட்டவற்ைற

உணர்வு

பூர்வமாகத்

ெத9வ-க்க முயன்றுள்ேளன். இந்த உணர்வு பூர்வமான ெசய்திகள்
உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ெவள2ப்படுபைவயாவன.
இந்நூலில்

குறிப்ப-டப்பட்டுள்ள

நிகழ்ச்சிகள்

உள்ளது

உள்ளபடிேய ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. மிைகேயதுமில்ைல.
பலராலும்
வாழ்க்ைக

அறியப்பட்டவர்கைளப்பற்றியும்
முைற

அவற்ைறப்

எழுதும்ேபாது

படிக்கவும்,

ஆர்வமாய-ருப்பார்கள்.
மக்களும்

பற்றியும்

ேமற்ெகாண்டு

அறியப்படாத

வாழ்க்ைக

வாழ்ந்துள்ளனர்.

எல்ேலாரும்

ெத9ந்துெகாள்ளவும்

உலேகாரால்

ேபாற்றத்தக்க

அவர்களது

ெநறி

அத்தைகேயார்

சாதாரண

முைறகைள
வாழ்க்ைக

முைறகள2லிருந்தும் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியைவ பல உள்ளன.
என் தந்ைதய-ன் வாழ்வ-லிருந்து உறுதியாகேவ பலருக்கும் பயன்
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தரும்

ெசய்திகைள

இங்ேக

ெதாகுத்து

ெவள2ய-ட்டுள்ேளன்.

படித்துப் பயன் ெபற ேவண்டுகின்ேறன்.
எனது தந்ைத மிகப் ெபரும் எண்ண-க்ைகய-லான மாந்தரால்
அறியப்படாதவராய-ருந்தேபாதிலும்,

எனது

ேதாவாைளய-ல்

ஒரு

அவருக்ெகன்று

ெசாந்த
தன2

ஊர்

மதிப்பும்

ம9யாைதயும் இருந்தது. அவரது பழக்க வழக்கங்கள் ப-றரால்
ப-ன்பற்றத்

தக்க

வைகய-ல்

தைலமுைறய-னரும்

அப்

அைமந்திருந்தன.
ெப9யா9ன்

இன்ைறய

வழிமுைறகைளப்

ப-ன்பற்றி வாழ்வ-ல் ெவற்றிெபற ேவண்டும் என்ற ேநாக்கிேலேய
இந்நூல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்றியுைர
இந்த

நூைலத்

ெதாகுக்க

உதவ-யாக

இருந்த

அன்பர்கள் எல்ேலாருக்கும் என் நன்றிையத் ெத9வ-த்துக்
ெகாள்கிேறன். குறிப்பாக என் அத்தான் திரு.சுவாமிநாத
ப-ள்ைள

அவர்களுக்கு

நான்

மிகவும்

கடைமப்

பட்டுள்ேளன்.
மனத்தளவ-ல்
இருந்த

இந்நூைல

அப்பாவுக்குத்தான்

எழுதத்
நான்

தூண்டுேகாலாக

நன்றியுள்ளவனாக

இருக்கிேறன்.
தங்கள் அன்பன்,
தி.முருகன்.
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1.நூலின் மூலம் படிப்ப-ைன
நாம்

எதிர்ெகாள்ளும்

ஒவ்ெவாரு

சம்பவங்கள2லும்,

நிகழ்வுகள2லும் நாம் சில பல பாடங்கைளக் கற்றுக்ெகாள்கிேறாம்.
எந்த

எழுத்துக்கள்

ஏற்படுத்துகின்றனேவா

வாசகர்கள2டம்
அைவ

சிறந்த

தாக்கத்ைத
எழுத்துக்களாக

ஏற்கப்படுகின்றன.
ஒரு நூல் பலருக்குப் பாடம் பய-ற்ற முடியுமா? முடியும்
என்பதற்கு

அண்ணல்

காந்திய-ன்

தன்

வாழ்க்ைக

வரலாறு

எடுத்துக்காட்டு. உத்தமர் காந்திய-ன் வாழ்க்ைக முைறையயும்,
கருத்துக்கைளயும்

இன்ைறய

அெம9க்க

சமூகேம

ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தக்க வைகய-ல் அந்நூல் அைமந்துள்ளது.
ஒவ்ெவாரு

மன2தனுக்குள்ளும்

பல

அற்புதமான

சக்திகள்

உள்ளன. ஒரு சிலேர அவ்வற்புதச் சக்திகைள ெவள2க் ெகாணர்ந்து
சமுதாயத்திற்கு உதவுகின்றனர்.
இந்நூல் உங்களுக்குள் ஒள2ந்துள்ள அவ்வற்புதச் சக்திைய
ெவள2க் ெகாணருெமன்று நTங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.
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2.திருமால் ப-ள்ைள – ஓர் அறிமுகம்.

8

58 வது வயதில்

9

74 வது வயதில்

84 வது வயதில்
என் ஆச்சி (தந்ைத வழிப் பாட்டி), ெபான்னம்மாள், தTவ-ரமான
திருமால் பக்தர். எங்கள் ஊ9ல் (ேதாவாைள) கிருஷ்ணன்
ேகாவ-ல் ஒன்று உள்ளது. காைல, மாைல ேகாவ-லில் தவறாது
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பூைஜ நைடெபறும். ேகாவ-ல் மண- ஓைச ேகட்ட உடன் எந்த
ேவைல

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்

அதைன

அப்படிேய

ேபாட்டுவ-ட்டுக் ேகாவ-லுக்கு ஓடிவ-டுவார். ேகாவ-லில் பூைஜ
முடிந்த ப-ன்னேர வடு
T திரும்புவார்.
இரண்டு ெபண் குழந்ைதகளுக்குப் ப-றகு, ேவண்டி நின்று
ெபற்ற ஆண் மகன்தான் என் அப்பா. அதனால்தான் என்
அப்பாவுக்குத் ‘திருமால்’ என்று ெபயர் சூட்டி வளர்த்தார்கள்.
சாதாரணமாக எங்கள் ஊர்கள2ல் தாத்தா ெபயைரேய ேபரனுக்கு
(ெபயரன் என்பதுதான் ேபரன் என்று மருவ-ற்று என்பதைனச்

ெசால்லவும் ேவண்டுேமா?) ைவப்பார்கள். இதற்கு மாறாக
எங்கள் அப்பாவுக்குப் ெபயர் அைமயக் காரணம் என் ஆச்சிய-ன்
அளவ-லாத திருமால் பற்ேற.
அப்பா சிறுப-ள்ைளயாக இருந்தேபாது நைடெபற்ற ேகார
நிகழ்ச்சி இன்று நிைனத்தாலும் (அது ெசவ- வழிக் ேகட்டறிந்த
ேசதியாக இருந்த ேபாதிலும்) என் ெநஞ்ைச உருக்குகிறது.
அந்நாள்கள2ல் தந்ைத வழிச் ெசாத்து ஆண்ப-ள்ைளகளுக்கு
மட்டுேம

உ9ைமப்பட்டது.

ஆண்குழந்ைதயாக

என்

அப்பா

ப-றந்த்தால் தனக்குச் ெசாத்து9ைம இல்லாது ேபாய்வ-டும்
என்று கருதிய என் ஒன்றுவ-ட்ட உறவ-னர் ஒருவர் என்
தந்ைதையக் ெகான்றுவ-ட எண்ண-னார்.
சைமயல் ெசய்து முடிக்கவும் ேகாவ-ல் மண- அடிக்கேவ என்
ஆச்சி உடன்தாேன ேகாவ-லுக்கு ஓடிவ-ட்டார். அந்நாள்கள2ல்
சிற்றூர்கள2ல்

ெவள2யூர்

ெசல்வதாய-ருந்தாெலாழிய

வடுகைளப்
T
பூட்டிச் ெசல்லும் வழக்கம் கிைடயாது.
அந்ேநரத்திற்காகேவ
உறவ-னர்

வட்டுக்குள்
T

காத்திருந்த
நுைழந்து

எங்கள்

ஒன்றுவ-ட்ட

சைமத்து

ைவத்திருந்த

உணவ-ல் நஞ்ைசக் கலந்துவ-ட்டுச் ெசன்றுவ-ட்டார்.
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ேகாவ-லில் இருந்து திரும்ப-ய என் ஆச்சி வடு
T திரும்ப-ய தன்
கணவனுக்கும் அன்பு மகனுக்கும் அவ்வுணைவப் ப9மாற என்
தாத்தா இறக்கவும் நல்வ-ைனப் பயனாக என் அப்பா உடன்
உணைவ

வாந்தி

எடுத்துவ-ட்டதால்

உய-ர்

தப்பவும்

ஏதுவாய-ற்று.
அக் ெகாடிேயான் ஊரா9ன் சினத்திற்கு ஆளாகி ஊைர
வ-ட்ேட துரத்தி அடிக்கப்பட்டான் என்பது ேவறு கைத.
நிைலக்காத ெசாத்ைதவ-ட நிைலக்கும் கல்வ-ேய சிறந்தது
என்ற தTவ-ர உணர்வும், ெதாைல ேநாக்கும் ெகாண்ட என் ஆச்சி
எங்ஙனமாய-னும்

என்

அப்பாைவப்

படிக்க

ைவத்து

ஓர்

ஆசி9யராக ஆக்கிவ-ட முயற்சி ேமற்ெகாண்டார்கள்.
இங்ேக

நான்

ஒரு

உண்ைமையக்

குறிப்ப-ட்டாக

ேவண்டும்.ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட அக் கால கட்டத்தில்
ேவளாண்ைமத்

ெதாழிைல

சமுதாயத்திலும்

ேமற்ெகாண்டிருந்த

ஊர்கள2லும்

ேதாப்புக்களும்

வ-ைள

எங்கள்

நிலங்களும்

ேதாட்டங்களுேம

சமுதாயக்

கண்ேணாட்டத்தில் ஒருவரது நிைலைய ேமம்படுத்தின. அக்
கால கட்டத்தில் ெதாைல ேநாக்கு எண்ணம் ெகாண்டு – அதுவும்
ஒரு ெபண்மண- – கல்வ-ேய சிறந்தது என்று ெதள2வு ெபற்று
அதன்

ெபாருட்டுத்

ேதாவாைளய-லிருந்து
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கி.ம[ .

ெதாைலவ-லுள்ள நாகர்ேகாவ-லில் தங்கி என் அப்பாைவப்
படிக்க

ைவத்தார்கள்.

அப்பாவும்

ஆசி9யர்

ஆச்சிய-ன்

ேவைலய-ல்

வ-ருப்பத்திற்கிணங்க

ேசர்ந்து பல

ஊர்கள2ல்

பண-யாற்றித் தனது 58வது வயதில் ஓய்வு ெபற்றார்கள்.
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பண- ஓய்வு ெபற்ற ேபாது

ேதாவாைளய-ல் அந் நாள்கள2ல் இரண்டு ஆசி9யர்கேள
இருந்தார்கள். ஒருவர் ேதாவாைளத் ெதக்கூ9ல் வாழ்ந்து வந்த
திரு.

சங்கரநாராயணப-ள்ைள

வடக்கூ9ல்

வாழ்ந்து

வந்த

அவர்களும்,
என்

ேதாவாைள

தந்ைதயும்

ஆவார்கள்.

முைறேய அவர்கள் இருவரும் ெதக்கூர் வாத்தியார், வடக்கூர்
வாத்தியார் என்ேற அைழக்கப்பட்டனர். இருவரும் இைண
ப-9யா

நண்பர்களுமாவார்கள்.

வடக்கூர்

வாத்தியார்

வடு
T

என்றால் அைனவருக்குேம ெத9ந்த வடு
T .
தனது ஆசி9யர்பண-ய-ல் என் தந்ைத மழு மனதுடன் ெசயல்
பட்டார்கள். தனது ஆசி9யர் பண- பற்றி மண-க்கணக்கில்
ேபசினாலும் சலிப்ப-ல்லாமல் ேபசுவார்கள். தன் ெதாழிலில்
அத்தைகய ஈடுபாடு அவர்களுக்கு இருந்தது. தன்ன2டம் படித்து
வந்த

மாணவர்கைளத்

அன்புடனும்

அேத

நடந்துெகாள்வார்கள்.
தங்கள்

தன்

சமயம்

அக்கால

ப-ள்ைளகைளப்

ப-ள்ைளகளாகேவ
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கண்டிப்புடனும்

கட்டத்தில்

பள்ள2ய-ல்

கருதி

ெபற்ேறார்கள்

ேசர்த்தப-ன்

தங்களது

ப-ள்ைளகள2ன் வளர்ச்சிக்கு ஆசி9யர்கைளேய முழுைமயாக
நம்ப-னார்கள்.

அந்த

நம்ப-க்ைகைய

ஆசி9யர்களும்

ைகவ-ட்டதில்ைல.
சிறப்பான ஆசி9யர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பைத ஒரு
ஆங்கிேலயர்

(ெதரஸா

ஏ.

தாமஸ்)

கீ ழ்க்கண்டவாறு

வைரயறுத்துள்ளார்..

i.

Great Teachers are Humble
சிறப்பான ஆசி9யர்கள் அடக்கமானவர்கள்

ii.

Great Teachers are Patient
ெபாறுைமயானவர்கள்

iii.

Great Teachers are Kind and show Respect
அன்பானவர்கள், ப-றருக்கு ம9யாைத
தருபவர்கள்

iv.

Great Teachers Have Enthusiasm
தாங்கள் கற்ப-க்கும் பாடத்தில் முழு
ஈடுபாடு ெகாண்டவர்கள்

Great Teachers Show, not Tell for their Subject
ெசால்வைதவ-டச் ெசய்து காண்ப-ப்பவர்

v.

Great Teachers Learn from their Students
தனது மாணவர்கள2டமிருந்து கற்றுக்ெகாள்பவர்கள்

vi.

Great Teachers are Positive; Great Teachers Smile
நம்ப-க்ைகயூட்டும் ேநர் எண்ணமும்
எப்ேபாதும் புன்னைகப்பவருமாவர்

vii.

Great Teachers Engage their Students
மாணவர்கள் தாமாகேவ கற்பைத ஊக்குவ-ப்பவர்

ix.

Great Teachers have High Expectations
தன் மாணாக்கர் நன்றாகவும் மிகுந்தும்
கற்கேவண்டுெமன்று எதிர்பார்ப்பவர்

x.

Great Teachers Provide a Warm Environment and Allow their
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Students to make Mistakes
சுய கற்றலில் தவறுகைளத் தவறாக
எண்ணாமல், அவற்ைறக் கற்றலில்
ஒரு படியாக எண்ணச் ெசய்வர்

ேமற்கூறிய

தகுதிகள்

உக்திகள்

அைனத்ைதயுேம

என்

தந்ைதயார் ஆசி9யப் பண-ய-ல் நிரூப-த்துக் காட்டினார்கள்.

‘‘வாத்தியா9ன்

ப-ள்ைள

மக்கு’’

வழக்கிலுள்ளது.

இதைன

தருணத்தில்

ெசால்லிய-ருக்கக்

என்று

யாேரா

ஒரு

ஒருவர்

பழெமாழி

ஏேதா

கூடும்

ஒரு

என்றும்

எல்ேலாருக்குேம ெபாருந்தும் ெமாழி அன்று என்றும் என்
தந்ைதயார் நிரூப-த்துக்காட்டினார்கள்.
இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு திருமண வட்டில்
T
இரண்டுேபர் என் அருகில் உட்கார்ந்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
நான் யாெரன்பது அவர்களுக்குத் ெத9யாது. அதில் ஒருவர்
ெசான்னார் :
‘‘திருமால்ப-ள்ைள

வாத்தியார்

ப-ள்ைளகைளயும்

சிறப்பாகப்

ஒவ்ெவாருவைரயும்
ைவத்துள்ளார்கள்.

ெவவ்ேவறு
இது

தனது

எட்டு

படிக்க

ைவத்து

துைறகள2ல்

நமக்ெகல்லாம்

பண-யாற்ற

ஒரு

சிறந்த

எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது’’
என் தந்ைதய-ன் ெபருைமையப் ப-றர் பாராட்டக் ேகட்ட நான்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அைடந்ேதன்.
என் தந்ைத எங்கைள எப்படி உருவாக்கினார்கள், எப்படி வழி
நடத்தினார்கள் என்பைதப் ப-ன் வரும் பகுதிகள2ல் வ-9வாக
எடுத்துைரத்துள்ேளன்.
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தந்ைதயா9ன் ப-றந்த ேததி

09 Ð 08 Ð 1908

தந்ைதயார் மைறந்த ேததி

05 Ð 07 Ð 1995

தாயா9ன்

29 Ð 10 Ð 1915

ப-றந்த ேததி

தாயார்
தாயார் மைறந்த
மைறந்த ேததி

30 Ð 01 Ð 1990

எங்கள் அம்மா

இத்தருணத்தில் அப்பாவ-ன் சிறப்பான ெசயல்பாட்டிற்கு
அம்மா

எந்த

அளவு

உறுதுைணயாக

இருந்துள்ளார்கள்

என்பைதயும் இங்ேக நான் கூற வ-ைழகின்ேறன்.
அம்மா மரணப்படுக்ைகய-ல் இருந்தேபாது அப்பா ெசான்ன
வார்த்ைதகள் இைவ :
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‘‘நான்

எண்பது

இருப்பதற்குக்

வயதிற்குப்ப-றகும்

காரணம்

உடல்

நலமுடன்

ெசல்லம்மாவ-ன்

அன்பும்

அரவைணப்புேம. எனக்கும் என் ப-ள்ைளகளுக்கும் அவரவர்
சுைவக்ேகற்ப

உணவு

சைமப்பதில்

அவளுக்கு

நிகர்

அவள்தான்’’
அம்மாைவப்பற்றி இைத வ-ட வ-9வாகச் ெசால்ல எனக்கு
வார்த்ைதகள் இல்ைல.
என2னும் ஒரு சில வ-வரங்கள் என் அம்மாைவப்பற்றச்
ெசால்லக் கடைமப்பட்டுள்ேளன்.
நான் என் அப்பாவுக்கு எட்டாவது ப-ள்ைள. அதாவது எங்கள்
ஊர் ெமாழிய-ல் ெசால்வதாக இருந்தால் ‘கைடக்குட்டி’.
இறப்பது வைரயும் என் அம்மாவ-ன் அன்பும் அரவைணப்பும்
எல்லா ப-ள்ைளகள் ம[ தும் ஒன்றுேபாலேவ இருந்தது. தன்
ப-ள்ைளகள2ன்

குணங்கைள

அறிந்து

ஒவ்ெவாருவ9டமும்

அதற்ேகற்ப உறவாடுவார்கள். நாங்கள் அைனவருேம படித்துப்
பட்டம்

ெபற்று

நல்ல

நிைலய-ல்

இருப்பைதக்

கண்டு

பூ9ப்பைடவார்கள்.
எங்கள் அம்மா ேகரள மாநிலம் ெநய்யாற்றின்கைரையச்
ேசர்ந்தவர்கள். அவர்களது அப்பா புகழ் ெபற்ற நாட்டு ைவத்தியர்
குமார ப-ள்ைள. அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாக நாட்டுமருந்துக்
கைடயும் இருந்தது. ஆகேவ அம்மாவுக்கு வட்டு
T
ைவத்தியம்,
பச்சிைலகள் மூலிைககைள அைடயாளம் காணல், அவற்ைற
மருந்தாகத்

தயா9க்கும்

முைறகள்,

மருந்ெதண்ெணய்கள்

காய்ச்சுதல், கண் ைம தயா9த்தல் ஆகியைவ அத்துபடி. பல
மருந்துகைள அவர்கள் வட்டிேலேய
T
தயா9த்து எங்களுக்கு
உடல்

நலமில்லாத

காலங்கள2ல்

அள2த்து

வந்தார்கள்.

எடுத்துக்காட்டாக அம்மா எங்களுக்கள2த்த ைக மருந்துகள்:
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