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THINGS TO REMEMBER: 
 
➢ We take on the behaviors of the people we spend the most time with, so make sure they love you 

unconditionally, support your life goals and values completely, listen with a compassionate ear, and laugh with 
you often. These are your people, the ones who want only happiness and success for you and so they encourage 
the best for you.  

➢ We get what we tolerate. Allow yourself to set better boundaries, be direct and assertive. Setting boundaries is 
a positive healthy necessity in one’s life which will assist you to block negativity out, and give you free time and 
energy to care for those you love, most importantly yourself and your family. 

➢ Learn to be okay with people not knowing your side of the story. You have nothing to prove to anyone. 
➢ Sometimes, you can hurt yourself more than anyone can hurt you by keeping all your feelings locked up inside. 

Stop bottling up your emotions. 
➢ Let go of that which you cannot control. Make a list of everything you don’t have control over and let them go. 
Persistence, patience, and perseverance make an unbeatable combination. 
➢ Until you change your thinking, you will always recycle your experiences. 
➢ The world is bigger than you got to experience. Be open to learn, unlearn, and relearn. 
➢ Do not allow others to influence your thinking unless it’s positive or inspiring. 

 



2 
 

  ஏழ்மையான குடும்பமைான்றில் பிறந்த ஜல்காரிபாய், ராணி 
லட்சுைிபாயின் மபண்கள் பமையில் ஒரு சாதாரண பமை 
வரீாங்கமனயாக இமணந்தாலும் ..,பின்னர், ைிக முக்கியைான 
முடிவுகமை எடுப்பதில் ராணி லட்சுைிபாயுைன் பங்குமபற்றும் 
அவருக்கு அறிவுமர கூறவும் கூடிய நிமலக்கு உயர்ந்தார். இந்தியக் 
கிைர்ச்சியின்பபாது ஜான்சிப் பபாரின் உச்சகட்ைத்திபல, ஜல்காரிபாய் 
ஆங்கிபலய அரமச ஏைாற்றும் பநாக்கத்தில் ராணி லட்சுைிபாமய 
பபால் உமை அணிந்து மகாண்டு ..,பமைக்குத் தமலமை தாங்கி, 
ராணி லட்சுைிபாய் பகாட்மைமய விட்டுப் பாதுகாப்பாக மவைிபய 
மசல்வதற்கு உதவி மசய்தார். ஜல்காரிபாயின் வரீ வரலாறு பல 
நூற்றாண்டுகள் கைந்த பின்னரும் கூைப் புந்பதல்கண்டில் நிமனவு 
கூரப்பட்டு வருகின்றது. புந்பதல்கண்ட் பகுதிமய பசர்ந்தவர்கள் 
பாடும் நாட்டுப்புறப் பாைல்கள் எல்லாம் ஜல்காரிபாயின் வாழ்க்மக 
வரலாற்மறயும் ..,பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் பமைமய 
எதிர்த்துப் பபாரிட்ை வரீத்மதயும் மசால்கின்றன. 

விவசாயிகைான சபைாபா சிங்-ஜமுனா பதவி 
தம்பதியினருக்குப் பிறந்தவர் ஜல்காரிபாய். இவர் 1830ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர் 22ஆம் திகதி ஜான்சிக்கு அருகிலுள்ை பபாஜ்லா எனும் 

கிராைத்தில் பிறந்தார். சிறு வயதிபலபய இவரின் தாயான ஜமுனா பதவி இறந்து பபானார். அதன் பின்னர், சபைாபா சிங் 
இவமர ஓர் ஆமணப் பபால் வைர்த்தார். ஜல்காரிபாய் குதிமரபயற்றத்மதயும் ஆயுதங்கமைக் மகயாளும் விதத்மதயும் 
அறிந்து மகாண்ைார். அக்கால சமூக நிமலமையின்படி, ஜல்காரிபாய் முமறயான கல்விமய மபறவில்மல. ஆயினும் 
விமரவிபலபய நன்றாகப் பயிற்றப்பட்ை வரீாங்கமனயாக வந்தார். காட்டிபல ஒரு புலியால் தாக்கப்பட்ைப் பபாது, தனது 
பகாைரிமயப் பயன்படுத்தி புலிமயக் மகான்றதிலிருந்து புந்பதல்கண்டில் ஜல்காரிபாயின் புகழ் பரவத் மதாைங்கியது. 
இன்மனரு சந்தர்ப்பத்தில் மசல்வர் ஒருவரின் வடீ்டில் மகாள்மையிை வந்த ஆயததாரிகைிைம் சவால் விட்டு, அவர்கமைப் 
பின்வாங்கச் மசய்தார். ஜல்காரிபாய், பதாற்றத்தில் ராணி லட்சுைிபாய் பபாலபவ இருந்தார். இச்சந்தர்ப்பத்திபல, ராணி 
லட்சுைிபாயின் பரீங்கி பமைமய பசர்ந்த பூரண் சிங்மக ஜல்காரிபாய் திருைணம் மசய்து மகாண்ைார். பூரண் சிங், 

ஜல்காரிபாமய ராணி லட்சுைிபாயிைம் அறிமுகம் மசய்து மவத்தார்.  
இதன் பின்னர், ஜல்காரிபாய் ராணி லட்சுைிபாயின் மபண்கள் பமையில் இமணந்து மகாண்ைார். ஜான்சியின் பமையில் 
இமணந்ததிலிருந்து பபார் முமறகைின் அமனத்துப் பிரிவுகைிலும் பைலும் நிபுணத்துவத்மதப் மபற்றுக் மகாண்ைார் 
ஜல்காரிபாய்.  

துப்பாக்கி சுடுவதிலும் பரீங்கிகமை இயக்குவதிலும் தனது திறமைமய வைர்த்துக் மகாண்ைார். பார்ப்பதற்குத் 
தன்மனப் பபால் இருப்பதால் ராணி லட்சுைிபாய்க்கு ..,ஜல்காரிபாயின் பைல் ஒரு கரிசனம் உண்ைாகியது. ராணி 
லட்சுைிபாய்க்கு ைிகவும் பிடித்த பபார் வரீாங்கமனயாக விைங்கினார் ஜல்காரிபாய். 1857-58ஆம் வருைங்கைில் ஜான்சிக் 
பகாட்மையின் ைீது ஆங்கிபலய அரசு பல முமற பமை எடுத்தது. ஒவ்மவாரு முமறயும் ராணி லட்சுைிபாய் அந்த 
பமைமயடுப்புக்கமை சாைர்த்தியைாக எதிர் மகாண்டு முறியடித்தார். 1857 இந்திய கிைர்ச்சியின் பபாது, 1858ஆம் ஆண்டு 
ஏப்பிரல் 3ஆம் திகதி ஹ ீபராஸ் பாரிய பமையுைன் வந்து ஜான்சிமய முற்றுமகயிட்ைார். ராணி லட்சுைிபாய் பாரிய 
பமைமய எதிர்த்துப் பபார் புரியக்கூடிய நிமலயில் இருக்கவில்மல. அவர் கல்பியிலுள்ை ஏமனய புரட்சிப் பமைகளுைன் 
இமணவதாகபவ திட்ைம் பபாட்டிருந்தார். இதமனயடுத்து, ஜல்காரிபாய் தான் ஜான்சி ராணி பபால் முன்னின்று பபார் 
புரிவதாகவும் அச்சந்தர்ப்பத்தில் ..,ராணி லட்சுைிபாய் பகாட்மைமய விட்டு தப்பி மசல்ல முடியும் என்று ஒரு 
பவண்டுபகாமை ராணி லட்சுைிபாயிைம் முன்மவத்தார். ஜல்காரி பாயும் மபண் பமைமயச் பசர்ந்த சிலரும் ராணி 
லட்சுைிபாமய ைிகுந்த பிரயாமசக்குப் பிறகு தப்பிச் மசல்ல மவத்தார்கள். ஏப்பிரல் 4ஆம் திகதி இரவில் ராணி லட்சுைிபாய் 
பகாட்மையிலிருந்து தப்பித்துக் கல்பிக்கு விமரந்து மசன்றார். அபத சையத்தில், ஜல்காரிபாய் ராணி லட்சுைிபாமயப் பபால் 
உமை அணிந்து மகாண்டு, பமைக்குத் தமலமை தாங்கியபடி ஹ ீபராசின் முகாமுக்குச் மசன்றார். ஜல்காரிபாய் ைிகுந்த 
பராக்கிரைத்துைன் ஆங்கிபலயப் பமையுைன் சண்மையிட்ைார். ஆனால், கமைசியில் அவர்கைிைம் பிடிபட்ைார்.  

ஆங்கிபலய அதிகாரிகள், தாம் ராணி லட்சுைிபாமய உயிருைன் பிடித்ததாக எண்ணி ஜல்காரிபாயிைம் அவமர 
என்ன மசய்ய பவண்டும் என்று பகட்ைனர். ஜல்காரிபாய் துணிச்சலுைன் தூக்கிலிடுங்கள்! என்று கூறினார். ஆனாலும் 
ஆங்கிபலயர்கள் உண்மைமயச் சிறிது தாைதைாக அறிந்து மகாண்ைனர். ஆனால், அதற்குள் ராணி லட்சுைிபாய் நீண்ை தூரம் 
மசன்றிருந்தார். ஆங்கிபலய அதிகாரிக்கு ஜல்காரிபாயின் வரீமும் எசைான விச்வாசமும் ைிகவும் பிடித்துப் பபாயிற்று. 
ஆகபவ, அவர் ஜல்காரிபாமய ைிகுந்த ைரியாமதயாக நைத்தி விடுதமலயும் மசய்தார். ஜல்காரிபாயின் பிற்கால வாழ்க்மக 
பற்றிய மூலாதாரங்கள் சிலபவ கிமைத்துள்ைன. ஜான்சிப் பபாரில் ஜல்காரிபாய் இறந்ததாகச் சில ஆதாரங்கள் 
குறிப்பிடுகின்றன. ஆனாலும் சில ஆதாரங்கள் ஜல்காரிபாய் பராசால் விடுதமல மசய்யப்பட்டு 1890 வமர வாழ்ந்ததாகக் 
குறிப்பிடுகின்றன. 
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சாம்பிராணி தூபம் தரும் பலன்கள் 

 

சாம்பிராணி காட்டுவது என்பது நம் மதான்று மதாட்டு இருக்கும் ஒரு வழக்கம். அது எந்தந்த நாட்கைில் இமறவனுக்கு 
காட்டினால் எந்மதந்த பலன்கள் கிமைக்கும். *ஞாயிறு* அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் காட்டினால் - _ஆத்ை பலம், 

சகல மசல்வாக்கு, புகழ் உயரும், ஈஸ்வர அருள் கிட்டும். *திங்கள்* அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் காட்டினால் – 
_பதக, ைன ஆபராக்கியம், ைன அமைதி, அம்பாள் அருள் கிமைக்கும். *மசவ்வாய்* அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் 
காட்டினால் – _எதிரிகைின் பபாட்டி, மபாறாமை ைற்றும் தீய-எதிர் ைமற எண்ணங்கைின் மூலம் உண்ைான திருஷ்டி 
கழிதல், எதிரிகைின் மதால்மல நீங்குதல், முருகனின் அருள், கைன் நிவர்த்தி பபான்ற பல நல்ல பலன்கள் கிட்டும். 
*புதன்* அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் காட்டினால் – _நம்பிக்மக துபராகம், சூழ்ச்சிகைில் இருந்து தப்புதல், நல்ல 
சிந்தமன வைர்ச்சி, வியாபார மவற்றி, சுதர்சனரின் அருள் கிட்ைல் பபான்ற பல நல்ல பலன்கள் கிட்டும். *வியாழன்* 
அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் காட்டினால் – _சகல சுப பலன்கள், மபரிபயார்கள் குருைார்கள் ஆசி கிட்டுதல், 

அத்துைன் சித்தர்கைின் ைனம் குைிரும், முன்பனற்றங்கள் மதாைரும் கிட்டும். *மவள்ைி* அன்று சாம்பிராணி அல்லது 
தூபம் காட்டினால் - _லட்சுைி கைாட்சம், சகல காரிய சித்தி பபான்ற பல நல்ல பலன்கள் கிமைக்கப் மபறும். *சனி* 
அன்று சாம்பிராணி அல்லது தூபம் காட்டினால் – _பசாம்பல் நீங்குதல், சகல துன்பங்கள் நீங்கி சனி பகவான், மபரவர் 
பபான்பறாரின் அருள் கிட்டும். 
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நீர் நிலலகளில் இத்தலை வலகயா ? 

(1) அகழி (Moat) - பகாட்மையின் புறத்பத அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ை நீர் அரண். 
(2) அருவி (Water Falls) - ைமல முகட்டில் பதங்கிய நீர் குத்திட்டு விழுவது. 
(3) ஆழிக்கிணறு (Well in Sea-shore) - கைலுக்கு அருபக பதாண்டி கட்டிய கிணறு. 
(4) ஆறு (River) - மபருகி ஓடும் நதி. 
(5) இலஞ்சி (Reservoir for drinking and other purposes) - பல வமகக்கும் பயன்படும் நீர் பதக்கம். 
(6) உமற கிணறு (Ring Well) - ைணற்பாங்கான இைத்தில் பதாண்டி சுடுைண் வமலயைிட்ை கிணறு. 
(7) ஊருணி (Drinking water tank) - ைக்கள் பருகும் நீர் நிமல. 
(8) ஊற்று (Spring) - பூைிக்கடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது. 
(9) ஏரி (Irrigation Tank) - பவைாண்மை பாசன நீர் பதக்கம். 
(10) ஓமை (Brook) - அடியிலிருந்து ஊற்று எடுக்கும் நீர் - எப்மபாழுதும் வாய்க்கால் வழி ஓடும் நீர். 
(11) கட்டுங்கிணக் கிணறு (Built-in -well) - சரமை நிலத்தில் மவட்டி, கல், மசங்கல் இமவகைால் சுவர்கட்டிய கிணறு. 
(12) கைல் (Sea) - சமுத்திரம். 
(13) கண்ைாய் (கம்ைாய்) (Irrigation Tank) - பாண்டிய ைண்ைலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கும் மபயர். 
(14) கலிங்கு (Sluice with many Venturis) - ஏரி முதலிய பாசன நீர் பதக்கம் உமைப்மபடுக்காைல் இருப்பதற்கு முன் 
எச்சரிக்மகயாக கற்கைால் உறுதியாக்கப்பட்டு பலமககைால் அமைத்து திறக்கக்கூடியதாய் உள்ை நீர் மசல்லும் அமைப்பு. 
(15) கால் (Channel) - நீபராடும் வழி. 
(16) கால்வாய் (Supply channel to a tank) - ஏரி, குைம் ஊருணி இவற்றிக்கு நீர் ஊட்டும் வழி. 
(17) குட்ைம் (Large Pond) - மபருங் குட்மை. 
(18) குட்மை (Small Pond) - சிறிய குட்ைம். ைாடு முதலியன் குைிப்பாட்டும் நீர் நிமல. 
(19) குண்ைம் (Small Pool) - சிறியதாக அமைந்த குைிக்கும் நீர் நிமல. 
(20) குண்டு (Pool) - குைிப்பதற்பகற்ற ஒரு சிறு குைம். 
(21) குைிழி (Rock cut Well) - நிலத்தின் பாமறமய குமைந்து அடி ஊற்மற பைமலழுப்பி வரச்மசய்த குமை கிணறு. 
(22) குைிழி ஊற்று (Artesian fountain) -அடி நிலத்து நீர் நிலைட்ைத்திற்கு மகாப்பைித்து வரும் ஊற்று. 
(23) குைம் (Bathing tank) - ஊர் அருபக உள்ை ைக்கள் குைிக்கப் பயன்படும் நீர் நிமல. 
(24) கூவம் (Abnormal well) - ஒரு ஒழுங்கில் அமையாத கிணறு. 
(25) கூவல் (Hollow) - ஆழைற்ற கிணறு பபான்ற பள்ைம். 
(26) வாைி (stream) - ஆற்று நீர் தன் ஊற்று நீரால் நிரப்பி ைறுகால்வழி அதிக நீர் மவைிச் மசல்லுைாறு அமைந்த அல்லது 
அமைக்கப்பட்ை நீர்நிமல. 
(27) பகணி (Large Well) - அகலமும், ஆழமும் உள்ை ஒரு மபருங்கிணறு. 
(28) சிமற (Reservoir) - பதக்கப்பட்ை மபரிய நீர் நிமல. 
(29) சுமன (Mountain Pool) - ைமலயிைத்து இயல்பாயமைந்த நீர் நிமல. 
(30) பசங்மக (Tank with Duck Weed) - பாசிக்மகாடி ைண்டிய குைம். 
(31) தைம் (Beautifully Constructed Bathing Tank) - அழகாக் நாற்பபுறமும் கட்ைப்பட்ை குைம். 
(32) தைிக்குைம் (Tank Surrounding a Temple) - பகாயிலின் நாற்புறமும் சூழ்ந்தமைந்த அகழி பபான்ற நீர் நிமல. 
(33) தாங்கல் (Irrigation tank) - இப்மபயர் மதாண்ை ைண்ைலத்மத ஒட்டிய பகுதியில் ஏரிமய குறிக்கும். 
(34) திருக்குைம் (Temple tank) - பகாயிலின் அருபக அமைந்த நீராடும் குைம். 
(35) மதப்பக்குைம் (Temple tank with inside pathway along parapet wall) - ஆபைாடியுைன் கூடிய, மதப்பம் சுற்றி வரும் குைம். 
(36) மதாடு கிணறு (Dig well) - ஆற்றில் அவ்வப்மபாழுது ைணமலத்பதாண்டி நீர் மகாள்ளும் இைம். 
(37) நமை பகணி (Large well with steps on one side) - இறங்கிச் மசல்லும் படிக்கட்ைமைந்த மபருங்கிணறு. 
(38) நீராவி (Bigger tank with center Mandapam) - மைய ைண்ைபத்துைன் கூடிய மபருங்குைம். ஆவி என்றும் கூறப்படும். 
(39) பிள்மைக்கிணறு (Well in middle of a tank) - குைம் ஏரியின் நடுபவ அமைந்த கிணறு. 
(40) மபாங்கு கிணறு (Well with bubbling spring) - ஊற்றுக்கால் மகாப்பைித்துக் மகாண்பை இருக்கும் கிணறு. 
(41) மபாய்மக (Lake) - தாைமர முதலியன ைண்டிக்கிைக்கும் இயற்மகயாய் அமைந்த நீண்ைமதாரு நீர் நிமல. 
(42) ைடு (Deep place in a river) - ஆற்றிமையுமைய அபாயைான பள்ைம். 
(43) ைமை (Small sluice with single venturi) - ஒரு கண்பண உள்ை சிறு ைதகு. 
(44) ைதகு (Sluice with many venturis) - மபரிய ைமை அமைப்பும் திறப்பும் உள்ை, பல கண்ணுள்ை ஏரி நீர் மவைிப்படும் ைமை. 
(45) ைறு கால் (Surplus water channel) - அதிக நீர் கழிக்கப்படும் மபரிய வாய்க்கால். 
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மரணத்லத விட ககாடூரமாை விஷயம் என்ைகவன்று கதரியுமா?...... 

 

வாழ்ந்து மகட்ைவர்கள், வாழ்மவ மதாைர பநரும் அவலம். அமத விை மகாடூரைான விையம் எதுவுைில்மல. 
பதினான்பக பைங்கைில் நடித்து "சூப்பர் ஸ்ைார்" முத்திமர பதித்தவர் ஏழிமச ைன்னர் எம்.பக.தியாகராஜ பாகவதர். 
பாகவதமரப்பபால் வாழ்ந்தவருைில்மல; வழீ்ந்தவருைில்மல. அரண்ைமன பபால ைாைிமக. தங்கத்தட்டில் பசாறுண்ைவர் 
பாகவதர். எங்கு மசன்றாலும் மைாய்க்கும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள். தைிழகத்தில் பல மபண்கள் பாகவதர் பித்துப்பிடித்து 
அமலந்த காலம். லட்சுைிகாந்தன் மகாமல வழக்கில் சிக்கி, சிமற கண்டு, கண்பார்மவ இழந்து, சின்னாப்பின்னைாகி 
முடிந்தது அவரது வாழ்க்மக. வாழ்க்மகயின் அபத்தங்கமை பலரது வாழ்வில் காணலாம். என்றாலும் கமலஞர்கள் 
வாழ்க்மகயில்தான் விதி மகாமல தாண்ைவைாடும்.  

கீழுள்ைமவ கவிஞர் வாலி பதிந்த சில சம்பவங்கள்......"அைக்கைாகும் வமர அைக்கைாக இரு" என்று உணர்த்தும் 
நிமனவுச் சின்னங்கள் . 
(1) "இந்தக் கடிதம் மகாண்டுவரும் மபயனிைம் இருபபதா முப்பபதா மகாடுத்து அனுப்பினால் நலைாயிருக்கும்...!" 
இப்படி ஒரு கடிதத்துைன் என் வடீ்டிற்கு ஒரு மபயன் வரும் பபாமதல்லாம், எனக்கு வியர்த்துக் மகாட்டும். எவ்வைவு 
மபரிய எழுத்தாைர்; எப்படியிருந்தவர்.. அவருக்கா இப்படிஒரு சிரைம்..? 

(2) ஒரு கம்மபனியில் பாட்டு "கம்பபாஸிங்". எம்.எஸ்.வி-யுைன் அைர்ந்திருக்கிபறன். கம்மபனி ைாடியில் குடியிருக்கும் 
ஒருவர் "ஹாய் வாலி ..!" என்று இறங்கி வருகிறார். சிரிக்கச் சிரிக்க அைவைாவி விட்டு, ''வாலி..! உன் டிமரவமர விட்டு, 

ஒரு பாக்மகட் 'பர்க்லி’ சிகமரட் வாங்கிண்டு வரச் மசால்பலன். என்பனாை பிராண்ட் 555 வாங்க இப்மபல்லாம் 
வசதியில்பல..!'' எவ்வைவு மபரிய நடிகர்...! எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி பைங்கைில் அவர்கமை விை அதிகம் சம்பைம் வாங்கியவர்! 
படுக்மகயமறக்பக கார் வருகிற ைாதிரி பங்கைா கட்டியவர்! எங்பக பபானது அந்த வாழ்வும் வைமும்..? 

(3) என் வடீ்டு வாசலில் ஒரு ைாக்ஸி. ஒரு நடிமக. ஒரு காலத்தில் தைிழ்திமரயுலகின் முடிசூைா அரசி. என்மனப் பார்க்க 
வந்தவர், "வாலி சார்.. எனக்கு ஒரு நாைகம் எழுதிக் மகாடுங்க; ஒரு ட்ரூப் மவச்சு, நைத்தலாம்னு இருக்பகன்" என்று 
மைல்லிய குரலில் மசான்னார். 
(4) மசன்மன எழும்பூர் ரயில் நிமலயம். சிமைன்ட் மபஞ்சில் ஒருவர் அைர்ந்திருக்கிறார். இன்மறய தமலமுமறக்கு 
அவமரத் மதரியவில்மல. நான் கவனித்து விட்பைன். ஓடிப் பபாய் அவரருபக மசன்று, "நைஸ்காரம் அண்ணா..! நானும் 
உங்க ைாதிரி திருச்சிக்காரன் தான். இப்பபா, சினிைாவில பாட்டு எழுதிண்டிருக்பகன். என் பபரு வாலி" என்று 
அறிமுகப்படுத்திக் மகாண்டு, அவமர வணங்குகிபறன். "ஓ நீங்கதான் அந்த வாலியா...?" என்று என் மககமைப் பற்றுகிறார். 
அவர் மதாை ைாட்ைாரா என்று தைிழர்கள் ஏங்கித் தவைிருந்த காலம் ஒன்று உண்டு. இன்று அவர் என்மனத் மதாடுகிறார். 
நான் சிலிர்த்துப் பபாகிபறன். அவர் மதாட்ைதால் அல்ல. எந்த ரயில்நிமலயத்தில் அவர் ரயிலிருந்து இறங்கவிைாைல் 
ைக்கள் அமல பைாதினார்கபைா அங்பக கவனிக்க ஆைில்லாைல் தனியாக அவர் அைர்த்திருந்த நிமலமய பார்த்து. 
காலம் எப்படிமயல்லாம் தன் ஆளுமைமய காட்டுகிறது. எண்ணிப் பார்க்கிபறன், அந்தப் பமழய நிகழ்வுகமை:- 
 

(1) கடிதம் அனுப்பிப் பணம் பகட்ைவர், "கண்ணகி" க்கு உயிர் மகாடுத்த, உலகு புகழ் உமரயாைல்கமை எழுதிய திரு. 
இைங்பகாவன். 
(2) என்னிைம் சிகமரட் பகட்ைவர் "ைாடி வடீ்டு ஏமழ" யான திரு. சந்திரபாபு அவர்கள். 
(3) நாைகம் எழுதித் தரக் பகட்ைவர் - நடிமகயர் திலகம் திருைதி. சாவித்திரி அவர்கள். 
(4) எழும்பூர் ரயில் நிமலயத்தில் எவர் கவனத்மதயும் ஈர்க்காைல் அைர்ந்திருந்தவர் - தைிழ் சினிைாவின் முதல் சூப்பர் 
டூப்பர் ஸ்ைார் - திரு. எம்.பக. தியாகராஜ பாகவதர். 
இவர்கமைவிைவா நான் பைலானவன்? அன்று முதல் நான், "நான்" இல்லாைல் வாழப் பயின்பறன்.!எதுவும் ைரணம் 
வமரதான். இதுதான் ைனிதவாழ்க்மக. இருந்தாலும் வாழ்ந்து மகட்ைவர்கைின் துயரம் ைரணத்மதவிை மகாடூரைானது. 
சையங்கைில் ைரணம்தான் விடுதமலபயா என்று ஏங்க மவத்து விடுைைவு குரூரைானது. 

படித்ததில் மைம் கசிந்தது....... 
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பல நூற்றாண்டு காலம், இந்திய கபரு நிலப்பரப்பில் அடக்கவவ முடியாத ககாள்லளயர்கள், ககாலலகாரர்களாை “ 

தக்கர் ” குழுவின் அட்டூழியங்கள் . 
 

பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டு இந்தியா சாமலப் பயணிகளுக்கு ஒரு ஆபத்தான இைைாக இருந்தது. பயணம் மசய்யும் 
பல நூற்றுக் கணக்கான, ஏன், ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் எந்தத் தமையமும் இன்றி ைமறந்து பபானார்கள். அவர்களுக்கு 
என்ன ஆனது என்பது குறித்து யாரும் அக்கமறமயடுத்து விசாரிக்கவில்மல. அந்த பநரத்தில் இந்தியாமவ ஆண்ை 
பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் இந்திய உள் நாட்டு விவகாரங்கைில் தமலயிடுவமதத் தவிர்த்தார்கள். காைிமய வழிபடும் ஒரு 
மபரும் ரகசியக் கூட்ைமைான்று இப்பயணிகமைக் மகால்வதாக வந்த வதந்திகமையும் பிரிட்டிஷ் அதிகாரவர்க்கம் நம்ப 
ைறுத்தது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தில் ஒரு சாதாரண ராணுவ பசவகனாக பணியில் பசர்ந்து இந்தியாவிற்க்கு வந்த சர். 
வில்லியம் மஹன்றி ஸ்லீைன் (Sir William Henry Sleeman 1788 – 1856) இந்தக் கும்பமலப் பற்றியும் அவர்கைின் மகாமல 
முமறகள் பற்றியும் பகள்விப்படுகிறார். அதமன ஆராயப் புகுந்த ஸ்லீைன், அவர் பகள்விப்பட்ை வதந்திகள் அத்தமனயும் 
நம்பபவ இயலாத படு பயங்கரைான உண்மைகள் என்பதமனக் கண்ைறிந்து அவர்கமை அைக்கும் முயற்சிமய எடுக்கிறார். 
தனிமயாரு ைனிதனாக ஸ்லீைன் எடுத்த முயற்சிகைாலும், நைவடிக்மககைாலும், பல நூற்றாண்டுகாலம் இந்திய மபரு 
நிலப்பரப்பில் அைக்கபவ முடியாத மபரும் மகாள்மையர்கள், மகாலகாரர்கைான “தக்கர்” (Thugs, Thugee) அைக்கி, ஒழித்துக் 
கட்டுகிறார். ஸ்லீைன் என்ற ைனிதரின் முயற்சி ைட்டும் இல்லாைல் பபாயிருந்தால் “தக்கர்”கமை அழித்திருக்கபவ 
முடியாது. ஆம்; மஹன்றி ஸ்லீைனுக்கு இந்தியா கைமைப்பட்டிருக்கிறது. அவரின் நைவடிக்மககள் ைற்றும் தக்கர்கைின் 
வரலாற்மறயும் வாசகர்களுக்கு அறிமுகம் மசய்யும் ஒரு சிறிய முயற்சிபய இந்தக் கட்டுமர. 

1831-ஆம் வருைத்து ஒரு இைம் காமலப் மபாழுது. வை இந்தியாவிலிருக்கும் மசபலஹ்தா கிராைத்திற்கு மவைிபய 
ஒரு விசித்திரைான கூட்ைமைான்று கூைாரங்கைடித்து முகாைிட்டிருக்கிறது. பல குதிமரகளும், அங்கு வந்தவர்களுக்குத் 
பதமவயான மபாருட்கமைச் சுைந்து வந்த ைாட்டு வண்டிகளும் நின்று மகாண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் ைத்தியிபல 
கம்பரீைான பதாற்றத்துைன், நீல நிறக் கண்கமையுமைய நாற்பது வயதுமைய ஒரு ஆங்கில அதிகாரி அவரது இைம் 
பிமரஞ்சு ைமனவியுைன் தங்கியிருக்கிறார். அவர்கமைச் சுற்றி பவமலயாட்கள் ஓடியாடி அவர்களுக்குத் 
பதமவயானவற்மறச் மசய்து மகாண்டிருக்கிறார்கள். கூைாரத்திற்கு மவைிபய கால்கைில் விலங்கிைப்பட்டுக் கீபழ 
உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு உயரைான, வலிமையுள்ை ைனிதமனக ஒரு ைஜன் இந்திய சிப்பாய்கள் கவனைாகக் கண்காணித்துக் 
மகாண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கிராைத்திலிருந்து வந்த ஒரு சிறிய கூட்ைம் இது அத்தமனமயயும் பார்த்துக் மகாண்டு 
நின்றிருக்கிறது. காமலச் சூரியன் தூசி நிமறந்த மவப்பைண்ைலக் காற்மறச் சூைாக்க ஆரம்பிக்க, மைனாக்களும், கிைிகளும் 
அந்த முகாமைச் சுற்றி வைந்துள்ை ைாைரங்கைில் சத்தைிை ஆரம்பித்தன. பூச்சிகள் அங்கிருந்த காட்டுப் பூக்கமைச் சுற்றி 
ரீங்காரைிைத் துவங்கிய அபத பநரத்தில், அருகிலிருந்த ஒரு கூைாரத்திலிருந்து காமலயுணவு தயாராகும் சத்தமும் பகட்டுக் 
மகாண்டிருக்கிறது. அந்த ஆங்கில அதிகாரியின் கவனத்மத இந்த விஷயங்கள் எதுவும் கமலக்கவில்மல. ைாறாக, அவர் 
தமரயிலைர்ந்திருந்த அந்தக் மகதியுைன் சரைைான ஹிந்தியில் விசாரமண மசய்து மகாண்டிருந்தார்.  

சில நிைிைங்கள் பபசிய பிறகு அந்தக் மகதி சிறிது தூரத்தில் குதிமரகள் கட்டிமவக்கப்பட்டிருந்த இைத்மத பநாக்கி 
மகமயக் காட்டுகிறான். அந்த இைத்மதத் பதாண்டும்படி அதிகாரி தனது பவமலயாைகளுக்கும் உத்தரவிை, அவர்களும் 
அந்த இைத்மதத் பதாண்ைத் துவங்குகின்றனர். பதாண்டிய சில நிைிைங்கைில் பல அச்சமூட்டும் மபாருட்கமைக் 
கண்ைமையப்படுகின்றன. முதலில் ஒரு ைனித ைண்மைபயாடு ைற்றும் கந்மதத் துணிகள் ஒட்டிக் மகாண்டிருக்கின்ற ஒரு 
எலும்புக்கூடும் அந்தக் குழியிலிருந்து மவைிபய எடுக்கப்படுகிறது. பைலும் சிறிது பதாண்டியபின் இரண்ைாவது 
ைண்மைபயாடு மவைிபய வருகிறது. சூரியன் உச்சிக்குச் மசல்லச் மசல்ல நிற்காைல் நைந்து மகாண்டிருக்கும் இந்த 
பவமலயின் இறுதியில் ஐந்து எலும்புக் கூடுகள் அந்த குழியிலிருந்து மவைிபய எடுத்து மவைிபய மவக்கப்படுகின்றன.. 
அந்த எலும்புக்கூடுகள் அந்தப் பகுதியில் பணிபுரிந்து காணாைற் பபான ஐந்து பபாலிஸ்காரர்கைின் எலும்புக் கூடுகள் என்று 
மசால்கிறான் அந்தக் மகதி. பைலும் அவர்கள் ஏறக்குமறய ஏழு வருைங்களுக்கு முன் மகால்ப்பட்டு அந்தப் இைத்தில் 
புமதக்கப்பட்ைதாகச் மசால்கிறான். மகதி ைீண்டும் பவமறாரு இைத்மதச் சுற்றிக் காட்டுகிறான். அந்த இைம் ஆங்கிபலய 
அதிகாரி முதல் நாள் இரவில் தன்னுமைய இைம் ைமனவியுைன் தங்கியிருந்த கூைாரத்தின் கயிறுகமைத் தாங்கிப் 
பிடிக்கும் முமைகள் அடிக்கப்பட்ை பகுதி. அந்த இைத்திலிருந்து பைலும் ஏழு எலும்புக்கூடுகள் மவைிபய எடுத்து 
மவக்கப்படுகின்றன. அது பன்னிமரண்டு வருைங்களுக்கு முன் மகால்லப்பட்ை ஒரு பண்டிதர் ைற்றும் அவரது 
பவமலயாட்கள் என்கிறான் அந்தக் மகதி. பார்த்துக் மகாண்டிருந்த கிராைவாசிகள் அதிர்ச்சியுைன் கூக்குரலிடுகின்றனர். 

 இந்த பநரத்தில் அந்தக் கூைாரத்தினுள் காமலயுணவு தயாரித்துக் மகாண்டிருந்த அதிகாரியின் அழகான இைம் 
ைமனவி கூைாரத்திலிருந்து மவைிபய வருகிறாள். அங்பக நைந்து மகாண்டிருக்கும் ஆரவரங்கமை முகத்தில் எந்தவிதைான 
உணர்வுக் காட்ைாைல் பார்க்கிறாள். இது பபான்ற நிகழ்வுகமைக் கைந்த பல ைாதங்கைாகபவ பார்த்துச் சலித்துப் 
பபாயிருந்தாள் அவள்..அடுத்து, அந்த அதிகாரியும் அவள் ைமனவியும் இரவில் உறங்கிய கூைாரம் கமலக்கப்பட்டு, அந்த 
இைத்தில் பவமலயாட்கள் பதாண்ை ஆரம்பிக்கிறார்கள். அந்த இைத்தில் பைலும் ஐந்து எலும்புக்கூடுகள் அகப்படுகின்றன. 
அது நான்கு பிராைணர்கள் ைற்றும் ஒரு மபண்ணின் எலும்புக்கூடுகள். பைற்கூறிய பண்டிதர் மகால்லப்பட்ை அபத 
காலத்தில் மகால்லப்பட்ைவர்கள் அவர்கள்.         njhlUk;…… 
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😁🤣 நம்பிக்மகக்கும் மூை நம்பிக்மகக்கும் உள்ை வித்தியாசம்என்ன? குழந்மத நன்றாக படித்து முன்பனற பவண்டும் 
என்பது நம்பிக்மக. படித்து முன்னறிய குழந்மத தன்மனக் காப்பாற்றுவான் என்பது மூை நம்பிக்மக! 
 

😁🤣 ஓவ்மவாரு இமைஞனின் ைன உமைச்சலுக்கும் காரணம்? ைதிப்மபண்ணும் ைதிக்காத மபண்ணும்!   
 

😁🤣 வசதி இல்லாதவன் ஆடு பைய்க்கிறான்! வசதி உள்ைவன் நாய் பைய்க்கிறான்! 
 

😁🤣 ஆண்கமை அதிக தூரம் நைக்க மவக்கும் விஷயங்கள் மரண்டு? ஒன்று பிகர், ைற்மறான்று சுகர்! 
 

😁🤣 என்னதான் மசன்டிமைன்ட் பார்த்தாலும் கப்பல் கிைம்பும்பபாது பூசணிக்காய் எலுைிச்சம் பழம் வச்சு நசுக்கினாலும் 
சங்கு ஊதிட்டுதான் கிைம்பும். 
 

😁🤣 கணிப் மபாறிக்கும் எலிப் மபாறிக்கும் என்ன வித்தியாசம்??? கணிப் மபாறியில் எலி மவைிபய இருக்கும். எலிப் 
மபாறியில் ைவுஸ் உள்பை இருக்கும். 
 

😁🤣ைாக்ைருக்கும் ஆக்ைருக்கும் உள்ை ஒற்றுமை என்ன? இரண்டு பபரும் திபயட்ைருக்கு வரவமழச்சு தான் 
மகால்லுவாங்க! 
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❖ Intelligence is pursuit of knowledge; it tires the seeker. Wisdom is pursuit of truth; it inspires the seeker. 

❖ Intelligence is holding on. Wisdom is letting go. 

❖ Intelligence leads you. Wisdom guides you. 

❖ An intelligent man thinks he knows everything. A wise man knows that there is still something to learn 

 

❖  

 


