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முன்னுரை 

    

"விளையாட்டுத்துறை தமிழ் இலக்கியத்தில் நூல்கள் 
அதிகமாக எழுத வேண்டும், வெளிபமிட வேண்டும் 
என்று எனக்கு ஏற்பட்ட ஆவல் இப்பொழுது நூறு 
நூல்களாகப் பூர்த்தி பெற, நான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு 
போல் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. *இந்த 
இலட்சியம் தான் என் வாழ்க்கை என்று நான் 
எண்ணித் துணிந்து விட்டதால், எதீர்வந்த இன்னல் 
களும், ஏளனங்களும் என்னை எகுவும் செய்திடவில்லை, 

எதி/பார்த்க”ற்கு மாறாக, நான் தீவிரமாக இந்தப் 
பணியி ஈடுபட்டேன். 

இதனால், நான் வகித்துவந்த நல்ல வருமானம் 
தருகின்ற உச்தியோகங்களை யெல்லாம், உதறித் தள்ளி 
விட்டு வெளியே வந்தேன். 

முழு ரேர விளையாட்டுத்துறை எழுத்தாளனாக என்னை 
_ மாற்றிக் கெ.)ண்டேன். 

பிறர் என்னைப்பார்த்துப் பரிதாபப்படும் அளவுக்கு 
என் இலட்சிய வாழ்க்கை என்னை மற்றவர்கள் முன்னே 

தாழ்த்திக் காட்டியது.
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இருந்த போதிலும் தாழ்ந்து போகவில்லை. பிழைத்துக் 

கொண்டேன். 

“ஒறு எழுத்தாளன் எழுக்தை நம்பி இந்த நாட்டில்: 

வாழ முடியாது. அதுவம் தமிழ் நாட்டில் வாழ முடியாது” 

என்று எழுத்காளரிகள் நர்பினர். எல்லோரும் அதையே 

திருர்பத் திரும்பக் கூறி வத்தனர். அதனால் எழுத்த. 

ஒரு பொழுது. போக்காக, இரண்டாவது பணியாசுக் 

கொண்டு பல எழுத்தாளர்கள் இருந்த தே) த்தில், எனது: 

முழு நேரப்பணியாஃ ஆதிலும் யாழும். ஏறேடுத்கப் 

பாச்க்காக. இடங்கத் தணியாத விளையாட்டுத் துறையில் 

நான். எழுது முயற்சியில் ஈடுபாடு கொண்டதைக். 

கண்டு, என்னைப் பார்த்தவர்கள் எல்லோரு3ம பரிதாபப் 

பட்டது இயற்கைதான் . 

  

கஷ்டப்பட்டு எரரதி, கஷ்டப்பட்டுப் பணம் சேர்த்து, 

புத்தகம் வெளியிட்டு, அரனை அச்சிட்டு, ஸிற்கின்ற 

எல்லா பொறுப்புககளையும் நானே ஏற்றுக் சொண்டதால், 

எனது இலட்சியத்தை இன்று ஓரளவு எட்ட 

முடிந்திநக்கிறது. ன, 

எழுத்தோடு என்பணி ஈன்ற போய்விடக் கூடாது 

என்ற நனைத்து eur Gens நிகடயத் தினர். அவ்௨ப்போது 

என்னை அழைத்து, விளையாட்டுக்கள் ups Bustos yp 

பணித்தனர். 

முதன் முதலாக எனக்கு இந்த அரிய ஆதரவை 

அளித்தார் திரு. கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள். சென்னை 

வாணொஸளி நிலையத்தில் வானொலி இயக்குனராகப் பதவி: 

வகிததிருந்த. ஆவர்கள் என் ஆர்வத்தையர், எண்: 

எயுத்தயாறகயும் கண்டு, வானொலியில் தொடர்ந்து: 

பசிழும் வயய்ப்பினை அளித்து, வாழ்த்தித் தொடங்கி 
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வைத்தார். அவரது அன்பு இதயத்திற்கு என் அன்பார்ந்த. 
வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக். கொள்கிறேன் , 

அவரது பரிந்துரையை ஏற்று, எனக்கு முதன் 

மூதலாக வாய்ப்பளித்த நண்பர் திரு. வெ. நல்லதம்பி: 

அவர் ளையும் இந்த நேரத்தில் நன்றியுணர்வுடன் நித்து. 

மகிழ்கி ன், 

கோவை  வானோலி நிலையத்தில் தொடர்ந்து, 10 

வாரங்கள், விளையாட்டுக்கள் பற்றிப் பேசிட. வேண்டு 

மென்று என்னை வாவழைத்துப் பேசவைத்து மிகப் பெரிய 

- சபருமையை எனக்களித்த மேன்மைமிகு இயக்குனர் 

திர. கோ செல்வம் அவர்களை ெஞ்சார வாழ்த்தி 

மகிழ்கிறேன் 

எழுதிப் பேசியதைத் தவர, அேக முறை வினாடி 

வினா நிகழ்ச்சிகள் நடத்திபுள்ளேன். நேர்முகக்காணல்... 

நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றிலும் பங்கு கொண்டுள்ளேன் . 

அவையெல்லாம். இதில் இடம் பெறவில்லை. 

என்றாலும், விளையாட்டுக்களைப் பற்றி நிறைய எழுத. 

வேண்டும் பேசவேண்டும் என்ஈ எனது ஆசையும் 

விருட்பழம் தொடர்ந்து நிறைவேறி வந்திடுக்கிறது. 

இன்னும் அதிக அளவில் ஈடுபட வேண்டுமென் றப் 

முயல்கிறேன் . ் 

சிறந்த விளையாட்டுத்துறை நூல்கள் எழுதியதற்காக, 

மூன்று முறை தேசிய விருதினைப் பேற்றிருப்பதம் என்னை 

மேலும் உற்சாகப்படுத்துகிறது. 

எனக்கு ஆதரவளித்த சென்னை, கோவை வாஷொலீ 

நிலையத்சர்க்கு. என் மனப்பூர்வமான நன்றியைத்... 

தெரிவித்துக் கொள்றேன்.
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இதனை அழகுற அச்சிட்டுத்தந்த கிரேஸ் பிரிண் டர்சுக்கும்; ஆக்கவேலைகளை Ar ours செய்த தித, 
1. சாக்ட ட்டீசுக்கும் எனகு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். 

எனது நூல்கள் அனைத்தையும் வாங்கி ஆதரித்து 
அன்புகாட்டி உ கீகுவித்துவரும் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த ன்றி, 

அன்பன், 

எஸ், நவாரஜ்செல்லையா 
து இர 

ரானாலர் இல்ழ், 

சென்னை ~17



ஆசிரியரின் பிற நூல்கள் 

  

விளையாட்டுத்துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 6 00 
விளையாட்டுக்களின் கதைகள் 16 00 

(மத்திய அரசு பரிசு. பெற்ற நூல்) : 
விளையாட்டுக் களின் வழி முறைகளும் வரலாறும் 11 00 

(மத்திய அரசு பரீ சு பெற்ற நூல்ர் 
ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை 8 00 

(மத்திய அரசு பரிசு பெற்ற நூல்) 
கிரிக்கெட் ஆட்ட த்தின் கதை 4 கட 
விளையாட்டுகளுக்கு பெயர் வந்தறு எப்படி 2 8.0௦ 
விளையாட்டு உலகில் வீரக் கதைகள் 8 00 
வழிகாட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் 8 25 
கேரம் விளையாடுவது எப்படி. ? 6 0 
சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி ? 4 (0 
கால்பந்தாட்டம் 4 00 

கைப்பந்தாட்டம் ச 4.00 
கூடை ப்பந்தாட் டம் 4 40 
வளைகோஃ பந்தாட்டம் 4 பரு 
கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கேள்வி பதில் 4 00 
பூப்பந்தாட்டம் . 5 00 
மென்பந்தாட்டம் 6 00 
வளையப்பந்தா டம் 2 60 
விளையாட்டுக்களின் விதிகள் ர4 00 
நீங்களும் ஒலிம்பிக் வீரராகலாம் 6 (0 
ஒரு நூறு சிரு விகாயடட்டுக்கள் & £0 
கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள் 4 00 
பொழுதுபாக்கு விளையாட்டுக்கள் 8 EO 
விளையாட்டு விருந்து 5 0 
வீளையாட்டு விழா நடத்துவது எப்படி? & 00 
விளையாட்டு அடிதம் ' 8 6 
விஈ யாட்டு உலகம் 8 5! 
விளையாட்டுச் சிந்தனைகள் 8 00 
விஊயா ட்டுககளில் வினாடி வினா விடை 8 50 
விளையாட்டுத் துறையில் சொல்லுர பொருளும் 4 50 
விளையாட்டு உலகில் ௬வையான சம்பவங்கள் & 00 
வாழ்க்கைப் பந்தயம் 6 00 
பா காப்புக் கல்வி 2 6 
சித்தனைச் சுறறுலா 4 60
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தெரிந்தால் சமயத்தில் உதவும் 
விளையாட்டு ஆத்திசூஃ 

விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள் 
இந்தியாவில் ஆசிய விளையாட டுக்கள் 

நீங்களும் மகிழ்சசியாக வாழலஃம் 
இங்களுர் நே :மிஉ௨ல-1மள் வாழலாம் 

Quotations on sports and Games 
General Knowledge in Sports and Games 
How to Break Ties in Sports and Games 
பயன் தரு. யோக. சனப பயிற்சிகள் 

இநதிய நாட்டுக் தப் பயிற்சிகள் 
நீங்களும் உடலழகு பெறலாம் 

நீங்களு। உயாமாக உளரலாம் 
பெண்கஞஷ' பேரழடிபெதலம் 
உடழ. குப் பயிசி மறைகள் 

தொர்திகயக் குறைக்க ௪௨பமான வழிகள் 
நல்ல ௯தைகள் பாகம் | 
நல்ல கதைகள் ப.கப || 
நல்ல கதைகள் பாகம் [11 
கடவுள் கைவி. மாட்டார் 
பண்புகரும் அன்புக் கதைகள் 

நல்ல நல்ல கதைப் பாட உகள் 
நல பாடல்கள் 

ெங்கருர்பு 
மாணாவர்க்கேற்ற மோடை நாடகங்கள் 
நவனின் காடகங்ிகள் 
நல்ல நாடகங்கள் 

நவாச தாடகங்கள் 
குவையான நாடகங்கள் 

வேஷங்கள் விளையா?கின்றன 

(சிறுகதைத் தொசட்பு) 
கெய்வமலர் (சிறுவர் சிறகதைத் O ore try) 
மனைவியுடன் மகிழ்ச்சியாக உழ்வது எப்படி? 

(உடல் நல நூல) 
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1. விளையாட்டு ஓர் - அறிமுகம் 

  

சதிர் கால சிறந்த வீரர்கள், வீராங்கனைகளாகீய உங்க 

கிட்ட விளையாட்டைப் பத்தி இப்ப நான் பேசப் போறேன். 
தர்ம இந்திய நாடு பூரா, இப்ப இதே பேச்சு தான், எங்கே 

பார்த்தாலும், எந்த பத்திரிக்கைய புரட்டினாலும், இதே சேதி 

தான். 

apni! fa விளையாட்டுப் போட்டிகள் நம்ம 
தொட்டில, டில்லியில, நவம்பர் 196 CoD ஆடம்பிக்கம் 

போகுது, எத்தனையோ ககோடி ரூபா செலவு பண்ணி 
விருக்குறாங்க...பல ஆயிரக் கணக்கான அதிகாரிகள் இராத்திரி 
யகலா இருந்து வே செய்யுறாங்க. 

முப்பது நாட்டுச்கு மேல இந்தப் போட்டியில வநீது 

போட்டி போடட் போறாங்க. ஏன் இப்படி போட்டி நடக்குது? 

. காரணம் என்னென்னா, உலகம் பூரா பரவி இருக்குற ஒரு 

தல்ல காரியமா விளையாட்டு இருக்குததுனால தரன், 

விளையாட்டூன்னா விருப்பமா செய்யுற காரியம்னு 

அர்த்தம். யாரும் (யாரையும் போய் வற்புறுத்தி, கட்டாயப் 

டுத்தி ஆடுனனு சோல முடியாது.
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நான் offre. மாட்டேன்னு யாரும் சொல்லவும் 

மாட்டாங்க ஏன்னா, விளையாட்டுல ஒருத்தருக்கு ஆர்வம் 

இல்லேன்னா, அவங்க ஒன்னு சோம்பேறியா இருக்கனும் ... 

இல்லே...நோயாளியா இருக்கனும்... இல்லேன்னா இறந்து 

போயிருக்கும்... 

அந்த அளவுக்கு, விளையாட்டுங்கறது மனுஷர்களேட 

ஒன்றிப் போய் இருக்குது. விளயாட்டு எப்ப வநீழ்ச்சு... 

எப்படி வளர்ந்துச்சன்னா உாராலுமே சொல்ல முடியலே _. 

அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. 

மனுஷன் எப்ப பொறந்தானோ, அப்பவே இந்த விக 

பாட்டும் ஆரம்பமாயிடுச்சுன்னு தான் ஆரய்ச்சி பண்ணுன 

வங்க எல்லாம் சொல்குங்க.... 

ரும்ம.. உடம்புல இருக்குற உறுப்புக்களை ஒழுங்கா 

இ.க்குறதுக்கு தான் விளையாட்டுவீனு பேருஃபாருங்க இட்ப 

நான் பேசிக்கிட்டு இருக்தறேன். என்னையநியாமலே நாஸ் 

கையை. காலை. அசைக்கியேன். இதுக்கு இயக்கம்னு 

(movement? Gu@. 

Sie கஷ்டப்பட்டு உடலை வருத ஒரு கார்யம் 

செய்யுறீங்க அப்படி ரெஞ்சா பணம் கிடைக்கும், வருமானம் 

வரும், பேர் கிடைக்கும். பெரியவங்க பார. ட்டூ வாங்கஉணு 

மங்க உறுப்புகளை. ஒரே சிந்தனைபில் இயக்குநீங்க... 

இதுக்குப் பேரு வேலை (௧010). 

ஒகாவது, இத செஞ்சா இன்ச லாபம் கில. க்கும்னு 

att So செபயுது தான் வேலை. 

ஆணு. உடல் உறுப்புக்களை இப்பட இயக்கு, இப்படி 

உடம்பு வளரும். ௬௦ம் கிடைக்கு, சந்தோஷமா வா ழலாமப்னு 
௩
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ஆசைப்பட்டு ' செய்யுறோமே-அது!கு தான் பயிற்சின்னு 

Cum (Exercise). 
‘ 

ஓரிடத்துல நின்னுகிட்டே செய்யுறதுக்கு-அதாவது 

மூச்சை உள்ளே இழுத்த வெளியே விட்டு செய்யற இயக்கத் 

துக்கு தான் பயிற்சின்னு பேரு. ் 

ஆனா, விளையாட்டு இருக்குதே, அது மகிழ்ச்சிக்காக 

செய்யற மணியான காரியம். இதைத்தான் நீங்க நல்லா 

கவனி கணும். 

விளையாட்டுங்கறது காட்ூலையும் குகையிலயும் வாழ்ந்த 

நமது முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்தே வந்துகிட்டிருக்குதுஃ 

அதாவது இந்த விளையாட்டுக்கு வரலாறே கிடையாது. ஆனு, 

சந்தோஷ்ரா இருக்கத்தான் ௮௧ காலத்து ஆளுங்க விளை 

வசடுனாங்கங்கறதுக்கு நிறைய ஆதாரம் இருக்கு, 2 

  

. -.... இப்படி மனிதரோடவே கூட ஒட்டி உறவாடி வர்ர விளை 

பாட்டுக்கள் இருக்கே, அதை சாம் பார்க்சமபோது மட்டும் 

சந்தோஷம் esprit, Updo th போது கூட வர்ர அளவுக்கு 

சுவையானதா கூட இருக்று. ர ் 

யாரும் கண்டு பிடிக்காமலே ஒரு சில விளையாட்டுக்கள் 

எப்படியோ உண்டாகி, இன்ன கதி உலக அளவில வளர்ந் 

திருக்துது. கால்பந்தாட்_ம். ஹாக்கிங்.ற elt sarod 

பந்தாட்டம் ஓர் உதாரணம். 

கண்டுபுடிச்சி தான் ஆஃணுர்ணு அமெரிக்காவில் இரந்து 

ரெண்டு. உடட.ற்கல்வி இயக்குதர்சள் ஆலை ப்பட்டு பூயற்சி 

செய்து கண்டுபிடிச்சாங்க, டாக்டர் ஜேம்ஸ் ெய்சுமித்ங்கட வர் 

கூடைப்  பந்ராட்டத்தைக் கண்டுபிச்சாரு வில்லிடம் 

மார்கன் என்றவர் கைப் baer WW எனும் ஆட்டத்தைக் 

கண்டு 9டச்சார். ae
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ஆனா, ஒரு சில விளையாட்டுச்கள் தனியா உண்டாகாமெ, 

மற்றொரு விளையாட்டுல இருந்து பிரிஞ்சி புதுசா உருவாகி 

வந்தருக்குது. 

அதாவது.  தளப்பந் தாட்டத்திலேயிருந்து மெண் 

பந்தாட்டம் வந்தது, பிலியர்ட்ஸ்ங்கற ஆட்டத்துலயிருந்து 

கேரம் வற்தது, கால்பந்தாட்டத்தில் இருந்து ரக்பிங்கந 

ஆட்டம் வந்தது. : 

இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் கூட இந்த விளையாட்டு 

வரலாறுல இருக்குது, நம்ம ஊரில ஒரு பேருல் இருந்த 

ஆட்டம், வெளிநாட்டுக்குப் போய், வேறுபெயரை வச்சி 

கிட்டுத் திரும்பி வந்துருக்குது. 

நம்ம நாட்டுல பூனான்னு பேரு. அது இங்கிலாந்து 

நாட்டுக்குப் போம்ட்டு, பேட்மிட்டன்ங்கற பேருல திரும்பி 

வந்துடுச் சி. egy tat oy பேரு உள்ள நம்ம நாட்டு ஆட்டம், 

செஸ்னுபேர் வச்சிகிட்டு இருக்குது. குதிரை௰் பந்தாட்டம். 

தான் போலேங்ற பேருல திரும்பி வந்திருக்கு து. ‘ 

இந்த மாதிரி, பலவிதமா புதிய புதிய: விளையாட்டுங்க 

நம்ம ஊட்ல மட்டும் இல்லே... உலகம் பூரா பரவி கிடக்குது, , 

விளையாட்டுங்கறகு உலகத்தின் பொது மொழின்னு சொன்னா, 

அது உண்மைதான். ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். ல் 

் a 

இப்பட இருக்கிற விளை யாட்டுங்களை நாம மூனு வகையா 

பிரிக்கலாம். 
னி 

எப்படி 2 

உடம்பை உபயோரசப்படுத்தி விளையாடுவது ஒரூ வகை, 

அதாவது கால்பர்தாட்டம், கைப் பந்தாட்டம், கூடைப் 

பந்தாட்டம், கிரிக்கெட், சடுகுடு போன்ற ஆட்டங்கள்,
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மூளைய பயன்படுத்தி ஆடுற ஆட்டம், அதாவது. 

சதுரங்கம், சேரம், பல்லாங்குழி, ஆடு புலி ஆட்டம், 

அதிர்ஷ்டத்தை HID ஆடுற ஆட்டமும் இருக்குது. 
அஆ சீட்டாட்டம், பிரிட்ஜ் மாதீரி, 

எல்லா ஆட்டத்துலயும் py நோக்கம் இருக்குது. 

அதாவது தன்னோட. திறமையை, மத்தவங்க முன்னால 

காட்டனும், நல்ல வெற்றி பெறனும் கெட்டிக்காரன்னு பேர் 

வாசங்கனும்ங்கறது தன் அந்த தோக்கம், 

அந்த மாதிரி உற்சாகமா ஆடனும்னா, நாம, எந்த 

ஆட்டத்துல ஆடப்போறோமோ, அந்த ஆட்டத்கதட்பத்தி 

நல்லா புரிஞ்சி வச்சிக்கணு?. ஆடுற விதம், ஆட்க்கூடிய 

விதிகள், அதைப் பத்திய முக்கிய விவரம் முதலிய 

விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சி வச்சிக்கணும். அதைப்பத்தீத் 

தான் அடுத்தடுத்து பேசப் போறேன். மீங்களும் தொடர்ந்து 

கேட்கலாம், அடுத்து வருவது கைப்பந்தாட்டம் பற்றி , 

 



2. கைப்பந்தாட்டம் 
  

    

இது அமெரிக்காவுல பிறந்த ஆட்டம். இதை கண்டு 
பிடிச்சவர் வில்லியம் மோர்கன் என்கிற உடற்கல்வி 

இயக்கும். இதை ஏன் கண்டு பிடிச்சரர்னு கேட்டா. அதுவும் 
ஓரு ஈட்டாயத்துறுலைதான். 

 895ம் ஆண்டு தான் இவர் இந்த ஆட்டத்தை& சுண்டு 
பிடிச்சாம், ஏன்னா, இவரோட. உடற்பயிற்சி மன்றத்தல 

வயசான பணக்காரங்க ப௨பேரு இருந்தாங்க. அலங்க உடற் 

பயிற்சி செய்யறதோட., கூடைப் -பந்தாட்டத்தையும் 

ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. 

கூடைப் பந்தாட்டம் வே௱மா ஓடணுமே. திரும்பித் 

திருர்பி ஓடிவந்து ஆடனுமே! . அப்படி ஆடவும். ஓடவும் 

படியா துணால, வில்லியம் மோர்கண் கிட்ட வந்து, “நாங்க 

ஆடுகிற மாதிரி சிர்பிளா ஒரு ஆட்டம் வேணும், அப்பதான் 

நாங்க. தினம் இங்கே வருவேம்” அப்படின்னு கண்டிட்பச 

சொல்லிட்டாங்க. 

  

பயிற்சி செய்யா வங்& இல்லாம மன்றம் எதுச்கு £ அவங்க. 

ஆர்வமா வரணும்னா புதுசா ஒரு ஆட்டம் வேணுமே! மோர்கன் 

ாண்டைய போட்டு கழப்பிக்கிட்டாரு. ரொம்ப, நாள் கழிச்சு, 
ஓருநான். சாயங்காலமா. அவம் வாக்கிங் Cures Cura, 
பத்துபேர். சேர்ந்து ஒரு ஆட்டத்தை வீளையாடிக்கிட டு: 

இருந்தாங்க...
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வலையின் உயரமோ ஏழு அடி, பந்தை 9 dan gd 
நீண்ட கைப்பிடியுள்ள ஒரு பேட், அடிச்சு ஆட. 
ஒரு சின்ன பந்து, ஆகா ஓகோன்னு சத்தம் போட்டு அவங்க 
எல்லோரும் ஆடிக்கிட்டு இருந்ததைப் பார்த்ததும். இவருக்கு 

ஒரு ஐடியா வந்தது 

வலைக்கூ மேலேயே பந்தை மாறி மாறி, மட்டையால 

அடி க்குறாங்க...  அந்தமட்டைக்குப்.. பதிலாக கையை 

உபயோகீச்சா எப்படி இருக்கும் ! இந்த ஐடியா வந்ததும், 

*ஆகான்னு.் இவர் துள்ளிக் குதிச்சாறு...... 

அட்புரம் என்ன 2 ஆடூரதுக்மு கை வற்தாச்சு, ஒரு பந்து 

Cogn fie? கூடப் பந்துல உள்ளே இருக்குற அந்த 
பிளாடரை எடுத்து, சாத்தடீச்சி, பந்தாக்கீட்டாஈ. கட்டுற 
துக்கு உலை கவேணூ?ம! டென்னிஸ் ஆட்டத்? க்கு கட்டீற 
வலையை கொண்டுவந்து கட்டிட்டாரு, 

ஒரு குழுவுச்கு ₹0 பேர், 80 போனு நீள்னு பந்தை 

சையாக சுத்தி, ஆடிச்சி.தஸ்வி அடி சந்தோஷட்பட்டாங்க.. 

Curis இதுக்கு எள்ீனபேர் வச்சார் தெரியுமா £ 

மீன்டன் எள்னுப் இ.ட்டத்தல இரர்து இதை சண்டு 

Ga da gm Sade மின்டானெட்டுன்்ஐ! பேர் வச்சாரு. 

பேரு கேட்க peor GdGustiay சோன்னாரு ஒரு 

பேராசிரியர். : அவர் பேரு ஹால்ஸ்டெட். அூமரிக்காவுல 

இருசகுற கேலீடோச்ந்ருற இடச்குல இரர்து, இந்த ஆட் 
டத்தை ஸ்பிரீஸ்பீல்டூங்கற பமச்கிரமான இடத்தக்குக் 

கொண்டு டோய் முன்னேற வச்சவரே இவர்தான் , 

பந்தை வலைச்குமேலே மாறி மாறி அடிக்குறதுனறால 

இதுக்கு வாலிபாஉணனு பேர் இரக்கட்டுமேன்னு சொன்னாரு. 

அநீநப் பேரு அப்படியே பழககதிதுல:வந்தடுச்சு,



16 
ச் 

மின்டானெட்டுன்ங்௩ற பேர் போயி வாலிபால்னு மாறி 

வற்த நேரம்-பெொம்ப அ திர்ஷ்மாப்போச்சு
, அமெரிக்காவுல 

இருந்து பிரான்௬* கனடா, பெல்ஜியம் இத்தாலி, எகிப்துன்னு 

எலஉாநாடடுக்கும் பர மிப்போய், புகழ் பெற ஆரம் பிச்சுட்டுது. 

சுமார். ஐஃ்பது வருஷத்துல, உலகம் பூரா இந்த 

ஆட்டத்ஜழை ஆட ஆரம்பிச்சாச்சு. அதனால 1468ம் ஆண்டு 

பெரிய உலகப் போட்டி ஒன்னு நடந்தது. அதனால என்ன 

லாபம்னா, 4983ம் ஆண்டு, ஓலிபபிக் பந்தயத்துல ஆடுற 

ஆட்டமா இதை ஆக்கிட்டாங்க... அந்த அளவுக்கு வாலிபால் 

வளர்ந்துபோச்சு. 

௬மார் 80 வருஷத்துக்கு மூன்லை தான் கைப்பந்தாட்டம் 

நம்ம நாட்டுக்கு வந்தது. 1950ம் வருஷத்து$ியயே அகில 

இந்திய அளவுல தலைமைச். சங்ஃமும் ஏற் படுத்திட்டாங்க, 

ஒரு தடவை ஆசியா கண்டத்துலேயே சிறந்த நாடுன்னு. 

கைப்பந்தாட்டத்துல வெற்றியும் நாம அடைஞ் AGSAS Bid. 

இருந்தாலும், அப்புறம் அந்த இடத்தை ந*மால் எட்டிக்கூட 

பிடிக்கவே முடியலியே! 

நாம சரியா பயிற்சி செய்பலிபா ? இல்ல மற்ற நாட்டுக் 

காரங்க நல்லா பயிற்சி செய்து முன்னுக்கு வந்துட்டாங்க 

ளாலனு நீங்கதான் சொல்லனும். 

கைப்பந்தாட்டங்கறது 7 அடி 11% அங்குலம் உயரம் 

உள்ள வலை%கு மேலே பந்தை தாவி அடிக்குற. ஆட்டம்... 

அதுக் ந உய;மான ஆட்கள் இருந்தா தான் முடியும்! நல்ல 

உயரமானவர்கள் தான். நல்லா ஆடுவாங்கன்னு இல்லே . 

குட்டையா இருந்தாலும் கூட சிழப்பா ட முடியும், 

அதுக் ந. நல்ல முயற்சியும் பயிற்சியும் வேணும்.
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ப் கைப்பந்தாட்ட த்துல இரக்குற ஆட்டத் திறமைய நாம 

Ty வகையா பிரிக்கலாம். இல நயெலலாம் நீங்க மனசுல 

வச்௬, முறையோட சத்துக்களும். 

பந்தை கையால எடுத்து விளையாடுற விதம் .. விரல்ல 

தேங்காம, நேரா எ௫த்து நம குழுவுக்குத் தரீரது, இதுக்கு 

Su@ Handling the ball us mas msureps vay Cug. 

ரெண்டாவது பந்தை எடுத்து stra. அத! வது Pass 

பண்றது. ஒரு குழுவுல மூனுதடவை பந்தை எடுத்து 
.ஆடலாம்னு விதி இருக்கு, spo. Passing the ball 

பத்தைத் தடத்தாடுதம் மிகமிக முக்கியம். : 

, மூனுவது திற சர்விஸ் போடுறது. சர்வீஸ் கரக்டா 

போட்டா தான் ஒரு குழுவுக்க பாயிண்ட் கிடைக்கும். 

38 பாயிண்ட். எடுத்தாசான் ஜெபிக்க முடியும். அதனால 

சர்வீஸ் போடுற திறமையை நல்லா கத்துக்கனும் , 

தாலாவது பத்தை வலைக்கு மேலை நூக்கி (111 பண்றது. 

அப்பதான் நம்ம சைடுல இருந்து பந் த வலிமையா அடிக்க 

முடியும், அதுக்கு பேரு 3௦1 பறன்னு சொல்வாங்க. 

அஞ்சாவது--பநீதை கட்பன்றது. இதை 5335 பண்றது. 

offence ஆடுறதுன்னும் சொல்வாங் ௨ இப்படி பந்தை 

வலிமையா அடிச்சி; எதிராம்டக்காரங்களை திணற வச்சா 

தான் தஜெயிக்கறதுக்கு பாயிண்... சேர்க்க மடியும், 

ஆருவத- அடுத்தவங்க கட்பண்றப்ப, வலைக்குமேலேயே 

பந்தை தேக்கித் தடுத்துிறது. இநக்கது 8150 ஈறன்னு பேரு. 

பிளாக் பண்ணி ஆடுற திறமை ரெம்ப முக்கியமான 

,திறமையாகும்,
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ஏழாவது--பிளாக் பண்ணியும் நம்ம சைடுக்கு பந்து 

வந்தட்ட ர அதை கீழே விழாம எடுத்து அடுத்த பக்கத்துக்கு. 

அணுப்புற திறமை. 

இதெல்லாம் ஒங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லிட நேர 

இல்லே ! : 

ஓவ்வொரு  ஆட்டத்துக்கம் முக்கியமான திறன்: 

நுணுக்கங்கள்னு பல இருக்குது. அதை நல்லா Sales x, 

புரிஞ்சு, நீங்க விடா முயற்சியோட ஆடனும்... விடச 

முயறசிதான் வெற்றி தரும். நீங்க நிச்சயம் வெற்றி பெற. 

வேணு்்னு நான் ஆசைப்படுறேன். 

a/ 

 



3. கூடைப் பந்தாட்டம். 

ப கடையே இல்லாத ஆட்டத்துக்கு. கூடைப் பந் 

காட்டர்ணு ஏன் பேர் வந்துச்சு? பெரிய பலகையில இருர்பு 

வளையர்தானே மாட்டீயிரூக்குது இப்படி ஒரு சந்தேகம் 

உங்களுக்கு இச்சயம் ஏற்பட்டிருக்குர் , 

உங்க சந்தேகம் நி யாமான சந்தேகம்தான். இந்த 

ஆட்டம். ஆரம்பமானதே, இரண்டு கூடைகளைவச்சு கான். 

அதுலதான் 628124 ே11ன்னு பேரே வச்சாரு இதை கண்ட : 

Hig. Feat, 

கண்டு டிச்சவர் டாக்டர் ஜேம்ஸ் மெய்சுமித்ங்கற 

அமெரிக்காகாரர். இவரும் ஓர் உடற்கல்வி இயக்குநர்தான். 

வில்லியர் மோர்கன் மாதிரி இவரும் ஒரு புதிய விளையாட்டைக் 

க்ண்டுடடிச்சி, தன்னோட மன்றத்துக்கு உட றீபபிற்சி செய்ய 

வர்ரவர்களை திருப்திபடுத்தனும்னு முயற்சி பண்ணினார். 

புதிய விளயாட்டைக் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா அவ்வளவு - 

கசியா என்ன? நெய்சுமித்தும்.. பாவம் உடலால நெய்யா 

காஞ்சி, மனசால திரியா எறிஞ்சார்!, ஓன்னும் சரியா வரலே... 

எ௫ுவும் புரியலே! 

Bt நாள் என்ன பண்ணினார் தெரியுமா? எல்லா 

விளயாட்டைப்பத்தியும் யோசிச்சுப் பார்த்து ஆராய்ச்சிப்...
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பண்ணா ஆரம்பிச்சார், எல்லா ஆட்டத்துலயும் ஒரு: பத்து 
இருக்கு, ஒரு வலை Dose, பந்து போறதுக்கு ஒரு இலக்கு மேய! இருக்குது. அப்படின்னு கண்டு ஜெ ச்சாம், 

அதோட. அவர் ஆராய்ச்சிய விட்டுடலே... பந்து 
போறதுககான Goal எல்லாம். ஏங்கே இருக்குதுன்னு 
பார்த்தார்... எல்லாம் தரையிலதானே இருக்குது!. நாம ஏன் 
கடயரத்துல வைக்கக் கூடாதுன்னு யோசிச்சசரி, 

கரக்ட், அதுதான் சரின்னு முடிவு பண்ணிட்டு, அங்கே 
வேட செஞ்ச ஒரு கட்டிடம் கட்டுற மேஸ்திரியை கூப்பிட்டு, 
இரண்டு மரப்பெட்டிகளே கொண்டு வாப்பான்னு சொல்லிட்டு, 
இன்னக்கு சாயங்காலம், நீங்க புசுசா ஓரு ஆட்டத்தை 
ஆடப்போறிங்கள் னும். மன்ற . உறுப்பினரிகளைப் Mad bape 
சொஃவீட்டாரு, 

சாயங்காலம் ஆச்சு, அந்த மேஸ்திரி வரலே. கடைசி 
நிமிஷத்தல அந்த கான்டிராக்டர், மேஸ்தரிதான். வந்து. நீட்க 
கேட்ட மரப்பெட்டி இல்லிங்க, பீச் பழங்களை வச்சுக்குறு 
கடைங்கதாங்கஇருக்குதுன்னு, குடுத் துட்டுப் போயிட்டான், 

கேட்டதோ மரப்பெட்டி . கிடைச்சுதோ கூடைஙி 5. சரி, 
“கிடைச்ச வரையிலும் பரவாயில்லேன் னு,  ஆடுறறுக்காக 
இருந்த அந்த ஹால்ல, இரண்டு பக்கத்தலயும் இத்த இரண்டு கூடடைகவையும் ஆணி அடிச்சு மாட்டிவிட்டாங்க, 

பற்தை தரையில கையால கட்டித்தட்டிக் கொண்டு போயி, அந்த கூடைக்குள்ளே போடுறதுதான் ஆட்டத்தோட முற. முதமுசலா பத்தை போடுறதுக்கு கூடை. உருவினது றுலைதான் ஒதுக்கு கூடைப்பந்தாட்டம்னு பேரு வந்துச்சு 

இப்படி. விஜையாட்டு உலகத்துல, ஒரு புதுமையான 
பந்தாட்டம். பொறந்த வருஷம் ,891. டாக்டர் ஜேம்ஸ் 
ஜெய்சுமித் இதுக்காக 2 விதிகளை உருவாக்கி த் தந்தார்,



"ஷ் 

௧௮ 

இவருக்கு மு ன்முதலா உதவிய பநீது கால் பந்தாட்டத்துல 

இருந்த கால்பந்துதான். 

ஆட்டம் ஆரம்பிச்ச நேரத்துல, பந்து கூடைக்குள் ளயே 
ரொம்ப நேரமா விழாம இருந்தது. ஒரு தடவை பந்து 

கூடைக்குள்ளே விழுந்திட்டா, பத்தடி உயரச் துல இருக்கும் 
அந்தக் கூடையில இருந்து பந்தை எப்படி. எடுக்கமுடியும்! 
அதனால் ஏணியை கொண்டு வந்து வச்்௬ு ஏறி எடுத்தாங்க! 
அடிக்கடி , பந்து கூடைக்குள்ளே விழ ஆரம்பிச்சிட்டது, 

அடிக்கடி. .ஏணியும் உள்ளே வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சுட்ட து, . 

ஆடுவனங்க எல்லாத்துக்கும் எரிச்சல், கடைசியில, கூடை 
யோட. அடிப்பாகத்தை பிச்சிப் போட்டுட்டாங்க... 

அதுக்கு அப்புறம் தான், கூடையையே மாத்திட்டு, இரும்பு 

வளையம் பொருத்தி, அதுக்குர் கீழே சின்ன கயிற்று வலையா 

ஒன்னே மாட்டி விட்டிருக்காங்க இரும்பு வளையம் வந்குட்டா 
ஜூம், இரும்பு வளையப் பநீதாட்டம்னு மாத்தாம, கூடைப் 

பந்தாட்டர்னு தான் வச்சிருக்காங்க. ஆகா! சமயத்துல, 
உதவின அந்தக் கூடைகளுக்கு வந்த வாழ்வைப் பார்த்... 

தீங்களார் ் 

இந்த ஆட்டம் புறந்து 45 வருஷத்துக்குள்ளாறவே. . 
உலகம் பூரா பரவிடச்சு. 1986ம் வருஷம் ௨௨௧ கூடைப் 
பநீதாட்டக் கழகம் ஒன்னும் வந்தாச்சூ, அதைவிட அதிசயம், 
ஓலிம்பிக் பந்தயத்து:: ஒரு ஆட்டமாகவும் சேர்த்தாச்சு. 

இதுல என்ன முக்கியமான சேதின்னா, இதுவரை 

அமெரிக்கா தான் எல்லா போட்டிகள்ளயும் ஜெயிச்எருச்கு... 

ரஷ்யா ஒரூ முறைதான் அமெரிக்காவை ஜெயிச்சது, 

இந்த ஆட்டமும் உயரமானவங்க ஆடுற ஆட்டம்தான். 

௬மார். 7 அடி. உயரம் இருக்கிறவங்க சர்வ சாதாரரணமர:- 

வந்து சேர்ந்த ஆடுற ஆட்டமா இருக்குது. 
\ 

சி
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இத்த பட் “உத்துக்கு ஒரு குழுவுல மொச்கும் நஜ பேரி. 
உள்ளோ இறங்கி ஒடுறவங்க ௨ பேர். 7 மற்றுட்டக்காரங்கட் 

மொத்௩  ஆறிற நேரம் 40 நிமிஷம், அதாவது 
£0, 20 நிமிஷம் எண இரடு பிரிவா பிரின்சி ஆடுவாங்க.. 
இடையில 10 நிமிஷம் ஓய்வு ர 

ஆகிட்டு இருக்குறப்ப வளையத்துல பந்தை போட், 
டுட்டா, 8 பாயிண்ட். தப்பு பண்ணுன வருக்கு உண் ணேயர... 
ety தனி எஏறியில பததை வளையத்துல மேபரட்டா, ஒரு 
பாயிண்ட். லை ப் 

யார். அதிகமான பாயிண்ட் எடுக் தருங்களோ அந்தக் 
குழு தான் ஜெயிச்சதா அறிவிக்கப்படும், 

இந்த ஆட்டத்துல உள்ள சில முக்கியத் தீறன்களை 

நீங்களும் தெறிஞ்சி பழகிக்கிட்டர, நல்ல ஆட்டக்காரா 

நீங்களும். வரலாம். நம்ம. தமழ்நாட்டுக்கும், இந்திய 
நாட்டுக்கும் சி.நக பேர் வாங்கித் தரலாம். ட [ 

பந் தப் பிடிக்கிற திறமை உங்ககிட்ட பந்து வேகமாக 
வரும் எதிர் பார்த்காத நேரத்துல் எப்படி எப்படியெல்லாமேச 
பந்து வரர். அதையிட்டு விடாம; at RAS ட போயி மம. 
பக்குவமா, பத்திர புடிக்கணும : ' ப 

உங்க கையில பந்து வந்துட்டா, எதிரிங்க சம்மர் 
விடுவாங்களா? ௬த்தி வளைச்சுக்குவாங்க அப்பொ ழீங்க 

[ம் வு போட்டு, காலை மாத்தி மாத்தி வச்சி, ஏமாத்தி 
சமாளிஃகணும், 

குறிப்பார்த் ; பந்தை வளையத்தக்கள்ளே போடனுர். ஒரு 
கையால எறிய, பெண்டு மையால போடுமது. தஸ்னி
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ஊறியது கொக்கி மாதிரி கையை வளைச்சி se pila gy troy 
பலப்பல 44415 இருக்கு. 

நீங்க புத்தகத்து மூலமாக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கஉாம். 

பயிற்சியாளர்கிட்டே போனா, ஆடியே பழகலாம், 

கண்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கனும். அந்த ஆர்வத்தை 

அர்த்தத்தோட புரிஞ்சக்கனும். அதை கடைசி வரை விடாம 

காரியம் பண்ணணும். இந்த மூனும் தரன் விகாயாட்டுக்கு 

-மூக்கியமசன முறைகளாகும், 

... நீங்க நாட்டுல முக்கியமானவங்களா வரணும்னா. முக்கிய 

மான விஷயங் ளே கத்துக்குறது மட்டுமல்ல, முக்கிய. யான 

திறமைகளையும் நல்லா கத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வரணும். 

 



  

4. வரைகோல் பந்தாட்டம் 

      

ஓலிர்பிக் பந்தராத்தல ஒரே ஒரு தங்கப் பதக்கத்தை. 

இந்தியா வாங்கிடும்னு யாரை 6ே கட்டாலும் டபக்குன்னு 

அசால்லிர்வாங்க, அது எந்த வீளையாட்டுத் தெரியுமா 2 

வளைகோல் பந்தாட்டம் தான். 1௦01ஆன்னு ஆங்கிக த்த.ல- 
சொல்வாங்க வளைந்த ஞச்சியால அடிச்ச ஆடுற ஆட்டமச 

இருக்குறதுனால தாண், இதை வளைகோல் பந்தாட்டம்னு 

Birr OG p cir. 

ஹாக்கின்னு செரல்ற நங்கிலீஷ் வார்தை, ஹாக்கெட்ங்: 
ap பிரெஞ்சு சொல்லுலேயிருந்து வந்திருக்கு. ஆருக்கு. 

என்ன அரித்தம் நெரியுமா 2? ஆருமாடுகளுக்கு இலை தழை 

பறிச்சு போடுற ஆடுமேய்க்காவனோட கைக் Card gy 
அர்த்தம். அதாவது வளைஞ்சகோட்ணு ஆரித்தம், 

இந்த வளைஞ்ச கோலை வச்சுத்தான். ஆதி. காலத்துல 

ஆமெரிககமப் படுதியில வாழ்ந்த செவ்விந்தியர்கள் விளை 

யாடுவாங்களாம். இரண்டு கூட்டத்துக்கு இடையில 

போட்டி பந்தாட்டம், காலையில. சூரியன் கிளம்புறப்ப 

ஆரர்பிக்கூற ஆட்டம், மாகூயில சூரியன் மறையும் வரை 

தடக்குமாம், ஆட்டம். முடிஞ்ச பிறகு பர்த்தா, 

ஆங்காங்கே ஆளுங்க செத்துக்கிடப்பாங்களாம்... ஆமாம், 

இவணும்னா அவுங்க பந்தை அடிக்கலாம். வேண்டாம்னா.



ஆளையே அடிச்சு தீர்த்துடலாம். அக்க முறையில ஒரு 

ஆட்டம். வளைகோக் பந்தாட்டம் உருவாவதுக்ச.. இந்த 

ஆட்ட முர் ஒரு சரரணம்னு சோர வாங்க. 

இவ்வளவு பயங்கரமான ஆட்டம். அயர்லாந்துலயும் 

ஆடப்பட்டது. அந்த ஆட்டத்துக்கு பேரு சர்லீங். அதுல, 

ஜெய்ச்ச ஒரு ழு, தோத்துபோன ஒன்பது பேரையும் அந்த 

இடத்துலயே சாகடிச்சுட்ட தா சரித்திரம் இருக்கு து. 

ஞவ்வளவு பெரிய முரட்டுத்தனமான ஆட்ட த்தைதான், 

“மாத்தி மாத்தி, மெருகேத்தி, மனுஷாளு ஆடுறமாதிரி, 
பக்குவமா, பதப்படுத்தி, பண்பாடுள்ள ஆட்டமா உருவாக்கி 

வச்சுட்டாங்க. 

1$568ல தான், புதிய விதிமுறைகள் இந்த ஆட்டத்துக்கு 
வந்தன. அதுக்குப் பரு கியூன்ஸ் பெர்ரி விதிகள், அதுக் 
சூள்ளேயே உலகம் பூரா பாவிப் போனதா இந்த ஆட்டம் 

வந்துடுச்சு. 1900 ஆண்டில நடந்த ஒலிம்பிக் பந்தயத்துல. 

இதையும் ஒரு போட்டி ஆட்டமா சேர்த்துட்ட ரங்க. 

ஆனா, நப நாட்டுல ஒரு தலைமை சங்கம் அமை! க. 
20 வருஷம் முயற்சி பண்ணி முடியாம, கடைசியா | 925ம் 
வருஷம் தான் மூடிஞ்சது, இந்த இழுபறி, நல்லவேளை 

ஆட்ட த்துக்கள்ளே வரலே. 
ச 

1925ம் வாஷம் முதன் மூதலா தம்மதாடு, ஓலிம்பிக் 
போட்டியில கலந்துக்கப் போனது, அதல ஜெயிக்க 
ஆரம்பிச்ச இந்தியா, 19892, 1986, 948, 1952, 1956 
வரை, 24 வருஷா, உலகத்துல முதல் நாடா இருந்தது. 
$960ல தோற்க ஆரம்பிச்சு, தலைகுனிஞ்ச நாம், இப்ப 
(980ல தான். பரஸ்கோ ஒலிம்பிக்ல வெற்றி பெற்று, நிமிரீந்து 
நிற்கிறோம். 

வா, வி,
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இந்த ஆட்டத்துல உள்ள திறமை நமக்கு போதாதுன்னு 

எல்லோருமே 0 சிக்குறாங்க. இந்த நாட்டு சிறுவர்கள் இதுல 

இன்னம் ஆசீவம் காட்டுல, ஊக்௩மா உற்சாகமா விளையாட : 

கீலன்னு சொல்றாங்க... நீங்க என்ன செய்யப் போறிங்க?... 

வறுமையில வாடுறோம். வசதி இல்லிங்க, யாரும் 

கத்துத்தர ஆள் இல்லிங்க. எங்களால முடியாதுங்கன்னு பதில் 

சொல்லப் போறீங்களா ! 

~ 

நீங்க அப்படிப் பேசமாட்டீங்கள்னு எனக்கு நல்ல 

தெரியும் 1! ஏன்னா, வசதியில்லாம, வறுமையில ஒரு வேளை 

சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம கஷ்டப்பட்டவங்க தான், ஒலிம்பிக் 

பந்தயங்கள்ல Firta வந்திருக்காங்க... உலகப் புகழ் 

பெற்றிருக்காங்க. 

காரணம் 1! அவங்ககிட்ட இருந்த ஊக்கம், உற்சாகம், 

Bors, இலட்சியம், , உண்மையான உழைப்பு, தான் : 

முன்னுக்கு வரவேண்டுமங்கற வெறி, தாய் நாட்டுக்குப் பாழ் 

வாங்கித் தரனும்ங்கற தியாகப் , தன்னம்பிக்கை இருந்தது! 

ஒங்களுர்கும் இந்தப் பண்பும், தாய் நாட்டு அன்பும் 

நிறைய இருக்குது. நீங்க இப்பவே வீர சபதம் எடுத்துக்கங்க... 

பஈடப் பாடத்தான் ராகம், ஓட ஓடத்தான் வேகம். ஆட. 

ஆடத்தான். ஆட்டம். நிச்சயமாக நீங்க முயற்சி செஞ்சா, 

நடக்காதது ஏன்ன இருக்கு இந்த உலகத்துல... 

வளை கோல் பந்தாட்டம்னா என்ன?மா ஏதோன்னு பயமே 

ேண்டாம்.. நீங்க வீட்டில சின்ன ரச்சியால கீழ கிடக்குற 

பொருளை அடிக்குறது மா திரி தான் . ங்க குறியா ஒடிக்குறதுல 

தன் இந்த ஆட்டத்தின் சீறப்பேப ஒடங்கி இருக்கு. 

வேசுமா வர்ர «SoH Stick ஆல தேக்கறது. , அதை 

பக்கத்துல இருக்குற நம்ம குழு ஆட்டக்காரர்கிட்ட. தள்ளி
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ஆடுக்குறது:. எதிரி வந்தா” ஏமாத்தி கோலோட பந்தை 

கூருட்டி கிட்டே ஓடுறது. இந்த சாமர்த்தியம் தான் இந்த 

ஆட்டத்துக்கு வேணும். 

இதோட. ஆட்டம் பற்றிய சில முக்கியமான விதிகளையும் 

சொல்லிடுறேன். 

ஒரு குழுவுக்கு 11 பேர் இருந்து ஆடு வாங்க. பேர் 

மாற்றாட்டக்காராகள் « ் 

மொத்தம் ஆடுற நேரம் 70 நிமிஷம், அதாவது 
835 நிமிஷம் 85 நிமிஷம் என இரண்டு பிரிவு, இடைவேளை 

தீ நிமிஷம். இந்த நேரத்துக்குள்ளே யார அதிகம் கோல் 

போடுறாங்களோ, அந்தக் குழு தான் ஜெயிச்சதா அர்த்தம். 

நம்ம கையில தான் தண்டாயுதம் மாதிரி ஒரு கோல் 

இருக்குதே ! அதை கண்டபடி பயன்பூத்தலாம்னு யாராவது 

நினைச்சா அதுவே பெரிய தப்பாயிடும். 

பந்தை அடிக்கறதுக்கு முன்னேயும், .. அடிச்ச பிறகும், 

அந்தக் கோலை தோள் உயரத்திற்கு மேலே கொண்டு போகக் 

கூடாது. | 

எதிராளி பக்கத்துல இருக்கும் போது, ஆபத்து வர்ர 

மாதிரி ஆடக் கூடாது. ஆஃவும் . முயற்சி பண்ணக் 

கூடாது. 

q 

பந்தை உயரமா போற மாதிரி அடிஃகக் கூடாது. 

எதிரானி கோலோட சொக்கி போட்டு இழுக்கக் கூடாது. 

எதிராளி காலை தட்டி விட கூடாது. 

எதிராளி மல கோக ப. Cute டாது இப்படி கடிமை 

பான விதிமுறைகளை உதவ க்கி, கொடு மையா. ஆடாம



இத 

தடுத்து வச்சிருக்குறதுனால தான், வளைகோல் பந்தாட்டம் 

பார்க்க அருமையான ஆட்டமா இருக்குது. பண்பான 

ஆட்டமா இருக்குது. 

இந்தியாவின் மானத்தைக் காப்பாத்தி வரும் இந்த 

விளையாட்டை, இந்தியாவின் தேசிய விளை யாட்டுன்னு. 

சொல்றாங்க... நீங்களும் தேசிய விளயாட்டை திறமையோட 

சுத்துகிட்டு, நீங்க பிறந்த வீட்டுக்கும், வளர்ந்த நாட்டுக்கும் 

சேவை பண்ணனும்னு கேட்டுக்குறேன். ஏன்னா; 

உங்க சேவை நாட்டுக்குத் தேவை, ஆமா ப 

 



5. சடுகுடு 

    

உண்மையான உட்பு வலிமை ஒருத்தருச்கு எவ்வளவு 

இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்குற சந்தர்ப்பத்தை குடுக்குது 
பாருங்க... அதனால . தான்! இது ரொம்ப அருமையான 

ஆட்டம். 

ஆசிய விளையாட்டுக்கள்ல, கபாடிங்கற இந்த சடுகுடு 

ஆட்டத்தை ஆடிக்காட்டப். போறாங்க. அடுத்த ஆசிய 

,விளையாட்டுங்கள்ல இதுவும் ஒரு ஆட்டமா இணைஞ்சு 

போனாலும் ஆச்சரியமே இல்லை, 

ஏன்னா, 1986ம் வருஷம் ஜெர்மனியில, இந்த ஆட்டத் 

தைப் பரார்த்த இட்லர்கூட அசந்தே போயிட்டானாம். 

அவ்வளவு திறமையுள்ள ஆற்புதமான ஆட்டம் இது. 

இப்பல்லாம் இதை கபாடி கபாடின்னு சொல்றோம். ஆனா, 

தமிழ்நாட்டுல இதுக்கு சடுகுடுன்னு பேரு. ஆந்திராவுல பலீஞ் 

சப்பளம், குஜராத் மகாராஷ்டிரத்துல டூடூ டு, குடு டூடூன்னு 
பேரு ேரளத்தில வண்டிகளின்னு சொன்னாங்க. 

MO, இதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து, 

கபாடிங்கற பேருல தான் ஆடனும்னு ஒரு முடிவு 
கட்டிட்டாங்க, இப்படி, வந்ததுனாலதான், இந்த ஆட்டம் ஒரு 

முழுமையான ஆட்டமா வந்துருக்கு. இல்லேன்னா, கண்ட.
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embri.. af sion, aire Dorey? 6 29., Des gyi. SmgaGus 
காணாம அடி ச்சிருப்பாங்க. த 

இதுக்கும் ஒர காரணம் இருக்கு. 

மகாராஷ்டிரத்து௨ இதுக்கு அதீத காலத்துட்பேரு குடுடூட.. 
அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா-ஒழுங்கற்ற கூட்டம்னு. அதாவது 
இஷ்டர் பால ஆடுறது... கூத்தடிக்குறது. மழப்பம் பண்றது... 
இப்பட. இருந்த ஆட்டம், ஓரேமாதிரியா ஆட் ப்படாமெ மூணு 
விதமா ஆடப்பட்டது. யாருக்கு எது இஷ்டமோ அந்த. 

மாதிரி ஆடுரது. அரத மூனுவித ஆட்டத்தை நீங்களும் 
கேளுங்களேன் , ட ் 

ரெண்டுகுழி ஆடுதுன்னு வச்சுக்குவோம். அதுல 
ஒருத்தன். அடிபட்டேோர.. அல்லது. பிடிபட்டோ. அவுட் 
ஆரபிடுறான். அவன். அவட் ஆயிட்ட துளல, ஆட்டத்தை. 
விட்டே வெளியே போயிடனுர்னு அவசியமே இல்லை 
உள்ளே இருந்துகிட்டே மறுபடியு? மறுபடியும். ஆடலாம். 
ஆன அவுட்டானதுக்கு 4 பாயிண்ட் உண்டு. இப்படி ஒரு... 
ஆட்டம்... இதுக்குப். பேர் அமரர் ஆட்டம், அதாவது 
சாகாவரர் பெற்ற ஆட்டம், - ் 

அழித்த மூல. ஒரு தடவை ஓத்தன் அவுட்டாயிட்டா 
அவன் உடனே வெளியே போயிடனும். எத்ர்க்குழுவுக்கு i 
பாயிண்ட் உண்டு. அப்படி வெளியே போயிட்டா, அந்த 
ஆட்டம். முடியுறவரைக்குர்.. அவன்... ஆட்டத்துல வந்து... 
கலந்துக்கவே முடியாது, அதுக்கு பேரு காமினி ஆட்டம் 

மூாறைது முறை ஆட்டத்துக்குப் பேரு சஞ்ரீவணி 
ஆட்டா... ஒருத்தன் ஓரு தடவை அவுட்டாயிட்டா வெளிய 
வந்துடனு.. , எதிர்க்குழுக்கு 1! பாயிண்ட். ஆனா, எதி?க்குழுவுல 
ஒருத்தன் அவுட் ஆயிட்டா, அதுக்குப் பதிலா ஏற்கனவே 
அவுட்டாகி, கோட்டுக்கு வெளியே உடட்கார்ந்திருக்கிறவங்க.
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மூன்னே அவுட்டான வரிசை முறைப்படியே உள்ளெ வந்து 
ஆடலாம், 

இப்படி இருந்த இந்த மூனு ஆட்ட முறைகளையும் ஒன்னு சேர்த்துத்தான் கபாடி ஆட்ட த்தைக் கொண்டு வந்திருக் 
காங்க. எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியாத இந்த பழங்கால 
ஆட்டத்துக்கு. விதிமுறைகள் ஒழுங்கு முறைகள் எப்ப 
வத்ததுன்னா 9282 தான். 

௪ 

இத்தனை காலமும் எப்படின்னாலுர் பாடலாம், ஆடலாம், 
பிடிக்கலாம், மடக்கலாம்னு இருந்த ஒரு ஆட்ட த்தை, ஒரு 
சட்டத் திட்ட த்தோட, கட்டுப்பாட்டோட கொண்டு வந்ததே 
ஒரு பெரிய சாதனைதானே. 

ஒரு குழுவுக்கு 7 பேர் ஆட்டக்காரருங்க, ச பேர் 
மாற்றாட்டச்காரர்கள் . ஆக, ஒரு டீழுன்னா மொத்தம் 12 
பேர்கள். ஆடுற நேரம் இருக்கே ஒரு 142/7 க்கு 20 நிமிஷம். 
அந்த மாதிரி 2 0417, 40 நிமிஷம் மொத்தம், 5 நிமிஷம் 
இடைவேளை. 

பாடிப்போற முறைதான் ரொம்ப முக்கியம், கபரடின்னு 
பாட ஆரம்பிச்சா, ஒரே மூச்சுல, தொடர்ந்து 110௦05 ஆ, பாடிக்கிட்டே இருக்கனும் . அப்படி இல்லேன்னா, பாடிப்போற 
வாய்ப்பு இல்லேன்னு போயிடும், 

சாதாரண Ceri Gut Suir. தோஞ்சானோ, பயந்த 
௬ பாவம் உள்ளவங்களோ இந்த ஆட் டத்தை ஆடமுடியாகுட 
நல மனதைரியம், சாமர்த்தியமான சக்தியுள்ள உடம்பு, 
பீன்வாங்காத தன்னம்பிக்கை, பெரிய ஆட்களையும் மடக்கிப் 
பிடித்து விடுகின்ற ராஜதந்திரம்; மூச்சைக் கட்டித் து 
பிடித்தப்பார்க்கின்ற ஆற்றல் இத்தனையும் இந்த ஆட்ட த்துக்கு, வேணு *,
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நம்ம நாட்டுல மல்யுத்தம்ங்கறது ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த 
FTO முறையாகும். காமா பயில்வான்னா உலகமே 
அறியும். தாராசிங்னா உங்களுக்குக் கூட தெரிஞ்சிருக்குமே, 

அத்த மல்யுத்தப் பயிற்சிக்கு, சடுகுடுதான் உதவியா அந்தக் 
காலத்துல இருந்ததாம். 

அதனால இந்த ஆட்டத்துல இருக்குற பிடிமுறைகள் பல. 
முறையில இருக்கு, ஒரு காலை பிடிக்குறத. இரண்டு. காலை 

யும் பிடிச்சு இழுக்குறது. தொடையைப் பிடிச்சு ஆளையே 

தூக்கிடுறது. ஒரு கையைப் புடிச்சு ஆளைமடக்கிடுறது. 

இப்படி, பிடிபிடிச்சா அது கரடிப்பிடி , குரங்5ப்புடி, முதலைப் 
படி, உடும்புப்புடி இப்படி எத்தனையோ பேர் சொல்வாங்க, 

அப்படி புடிக்குறதுக்கு உடம்புல தெழ்பு இருந்தாதான் 
மூடியும், தெம்பு இல்லாத ஆட்கள்தான் வீனா வம்பை 

வளர்ப்பாங்க... அதனாலதான். நல்ல உடல்ல நல்ல மன௬ 

இருக்கும்னு சொல்வாங்க... தோயாளிங்க மலசுல வெறுப்பும், 

வேதனையும், எரிச்சலும்தான் ஏராளமா இருக்கும். & $௦யறர் 
mind ina sound body. sia உடம்புலதான் நல்ல மனசு. 

தல்ல மணியில தான் நல்ல ஓசை. நல்ல ஆத்துலதான் நல்ல 

குண்ணி. 

அதுபோலவே நல்ல சக்தி உள்ளவங்க தான், தல்ல 

பண்போடு ஆடுவாங்க, அதுக்கு சான்றா இருக்குது இத்த 

கபாடி, ஆட்டம். எதிரியை பிடிச்சு மடக்குற: ஆட்டம்தான் 

Ba இதந்தாலும், கோபத்திலும் வேகத்திலும் கூட 
மத்தவங்கமேல வஞ்சம் தீர்த்துக்காம, பெருந்தன்மையோட 

ஆடுற ஆட்டம் இது. 

அதாவது சத்திய சோதனை நிறைஞ்ச ஆட்டம், இது 
குமிழ் நாட்டுலதான் முதன் முதலா ஆரம்பிச்சதங்கற 

ஆராய்ச்சி கூட இருக்குது. அதுவும் உண்மைதான்.
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கபாடி ஆட்டத்துக்கு எந்த விதமான செலவும் இல்லே . 
"கூட சேர்நீது ஆடுறதுக்குப் பை.பன்கள். ஒரு வட்ட வெளி 
மைனதானம், இதுபோதும். இப்பெல்லாம் பெண்களும் 
கபாடி ஆடுறாங்க... அந்த அளவுக்கு இந்த ஆட்டம் 
மென்மையா போயிடுச்சு, 

ஆட்டமோ மென்மை, ஆனா, ஆடுறதுக்கோ உடம்புக்கு 
வலிமை... எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? 

நீங்க வாய்விட்டுப் பாடுறதுனலை, உங்களையறியாம 
நிறையா ஆக்சிஜனை உள்ளுக்கு இழுக்குறிங்க... அதனால 
நல்ல இரத்த ஓட்டம். இப்படி எத்தனை எத்தனையோ நன்மை 

இருக்கு. 

நீங்களும் ஆடிப்பாருங்க... ஆடிமகிழுங்க... இந்த வயசுல 
ஆடாம, எந்த வயஈல ஆடப்போறிங்க ... சின்னக் குழந்தை 
கஞூக்கு விகராயாட்டுலதான் முதல் ஆசை, இதுக்கு காரோ 
பணமோ வேண்டாமே! 

இலவசமா கிடைக்குற இந்த இன்பத்தை நீங்க எந்தக் 
காலத்திலயும் ஆடி அனுபவிச்சு, சந்தோஷமா வாழனும் 
அதுதான் என் ஆசை, 

 



6, கோகோ ஆட்டம் 

    

இந்தியாவில தோன் றிய இரண்டு விளையாட்டுக்கள் தான் 

கசர்ந்து ஆடக் கூடிய ஆட்டமா இருக்குது. ஒன்று சடுகுடு. 

இன்னொன்னு கோகோ ஆட்டம். 

இதை ரொம்ப பேர் ம மேண்ணு ரொல்றாங்க. இங்கிலீஷ் 

கேற்னு தனைச்சு இப்படி சொல்றாங்ல....ஆனா இதுக்கு கோ 

ேோபோன்னுதான் பேரு வச்சிருக்காங்க 

ஓக்காந்திரக்குற ஒருத்தரை எழுப்புறதுக்கு சூ. சூன்னு: 
சொல்றது பழச்சர்தான். ஆரம்ப காலத்துல, சூ ஞூன்னுதான் 

ஆனை எழுப்பி ஆடியிருக்குறாங்க, ஆனா, இப்ப அதை ரொம்ப 
தாகரிகமா, கோ கோன்னு சொல்றுங்க ... 

இக்கு ஆட்டம் மகாபாரத காலந்துல இருந்து ஆடப் 

பட்டதா ஒரு வரவாறு இருக்குது. ஆனா, ஆதாரம் தான் 

சரியா இல்லேங்குறாங்க, எப்படி இருந்தாலும், இது நம்ம 

ஆட்டம், நம்ம நாட்டு ஆட்டம். 

இந்த ஆட்டத்துல என்ன விஷேஷம், சாதாரணமா 

யாரும் சேர்ந்து ஆடிட முடியாது. ஆடக் கூடிய நேரம் 

மொத்தம் 88 நிமிஷம் தான். அதுங்குள்ளாற ஒரு ஆட்டக் 

காரர் நின்னு, ஓடி, உட்கார்ந்து எழக் கூடிய தாம் சுமார் 

மைல் தூரமாவது இருக்கும்னு கணக்கு போட்டிருக்காங்க...
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v 
அவ்வளவு காரம் ஓடுறதுக்கு Stamina Grrwrw- 

முடியுமா ? சடுரடு ஆட்டத்துல தேவை ஆடுற சக்தின்றா 
கோகோ ஆட்டத்துல ஓடுற சக்தி அதிக ரா வேணும். 

இந்த ஆட்டத்துக்கு வரலாறு இல்லேன்னு உங்களுக்கும் 
தெரியும் . அப்படிப்பட்ட, பழங்கால ஆட்டத்தின் அருமையை 
தெரிஞ்சுகிட்ட பூனாவில இருந்த ஜிர்கானா சங்கம், 19141 
தண்டுல தான் இதோட விதிமுறைகளை சீர்திருத்தி அமைச் 
சாங்க அதுக்கப்புறம் தான், அகில. இந்திய அளவிலே, 
எல்லா மாநிலத்திலயும் இந்த ஆட்டம். பிரபலமடைய 
ஆரம்பிச்சது. Oris ஆசிய விளையாட்டுஃ£கள்ளயும் காட்சிப் 
போட்டியா (Exibition 14840) ஆடிக் காட்ட இருக்குங்க, 

இந்த ஆட்டத்தை அதிகமா விரும்பி ஆடூறவங் 5 சிறுவர் 
களும் சிறுமிகலம் தான், ஒருத்தரை விரட்டுறது, அதில 
பிடிபடாம ஓடுறது. அதுவும் ஒரு குறிப்பட்ட எல்லைக் 
குன்ளாற, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாற அவட்டாகாம 
ஓடனும்னா - அதுக்கு சாமர்த்தியம் நிறைய வேணும், 

அதிலும், ஓடுறவங்க எல்லைக்குள்ளாற ஓடனும்னா, 
விர 'டஇுறவங்க இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு கடமையான 
'சூல்ஸ் நிறைய இருக்குனு. இப்படி. திரட்பக் கூடாது. அப்படி 
பார்க்கக் கூடாது, நடுக . கோட்டை ' மிதிக்கக் கூடாது, 
குறுக்குக் கோட்டைத் தாண்டக் கூடாதுவ்னு. எத்தவையோ 
கடிபையான விதிகள், 

* இத்தனை சட்டங்களுக்கும் உட்பட்டு ஒருத்துரை 
தொட்டா தான் ர்... ல்லைன்னா, போச்சு... 2 க் அவி னா 

இப்படி விரட்டி த்” தொடுற ஆட்டத்துல, ஒரு குழுவுக்கு 
8 பேர் இருந்து ஆடுறாங்க...ஒரு குழு விரட்டும். ஒரு குழு 
ஒடும். அது தான் ஆட்டமுறை,
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ஓடுற குழுவிலயிருந்து 8, 8பேரா உள்ளே வந்து ஓட 

வருவாங்க... விரட்டுற குழுவில, 8 பேர், ஆடுகளத்துல உள்ள 

. தட்டங்கள்ல, திசை மாறி மாறிப் பார்க்கும் வகையில 

உட்காரீந்திருப்பாங்க. ஒருத்த ஓடி விரட்டுர ஆட்டக்காரரா 

இருப்பாங்க. ர 

ஓடுற குழுவில உள்ள ஓ பேரையும் '£ நிமிஷத்துக்கு 

உள்ளே தொட்டுடனும். ஒருத்தரை தொட்டா 1 பாயிணட், 

7 நிமிடத்துக்குள்ளே எத்தனை பேரை தொடுருக்குளே £ 

அத்தனை பாயிண்ட். 

உட்கார்ந்திருந்து விரட்டுறவங்களுக்கு சில முக்கியனிதிகள் 

இருக்கு. அது உங்களுக்கும் ரொம்ப அவசியமா தெரியனும். 

உட்கார்ந்திருக்கறவருக்குப் பின்னால் போய் தான் கோ 

கொடுக்கனும், ஆளைத் தொடுறதும், கோன்னு சொல்றதும் 

ஒன்னு போலவே இருக்கனும்... உட்கார்ந்திருக்குறவர் கைய 

BL Ge. அதைத் தொட்டுட்டு கோ சொல்லக் கூடாது. 

நேரா பார்த்துட்டா நேரா தான் ஓடி, அங்கே இருக்குற 

கம்பத்தைத் தொட்டுட்டு வரனும், தங்கள் பக்கத்துல ஒடுற 

ஓட்டக்காரர்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம, இடைஞ்சல் 

பண்ணாம உட்கார்ந்திருக்கனும் , 

கோகொடுத்தவங்க, எழுந்திருச்சு ஓடுருவுங்க இடத்துல 

உடனே உட்கார்ந்துடனும். “ஓஒ வந்தேன், கால் வலிக்குது, 

கொஞ்சநேரம் நிற்கறேன்” அட்படின்னு கேட்கக் கூடாது. 

அது Foul. 

அதே மாதிரி ஓூறவங்களும், உட்கார்ந்திருக்குறவங்க 

_ ஐலைமேல கையவக்கிறது, இடிச்சுட்டு ஓடுறது மாதிரி காரிய 

. மெல்லாம் பண்ணக் கூடாது. 

முன்னெல்லாம் இந்த ஆட்டத்துல அவ்வளவு Speed 

QeoBoo. Technique grr Hpst ser வளருலே., இப்ப இந்த
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ஆட்ட த்துல இருக்கிற நுண்கிறண்கள் வேற எதலயும்- 

இல்லேங்குற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கு, ் 

௫ உட்கார்ந்திருந்த எழுந்த உடனேயே வேகமா ஓடி 

விரட்டுறது; வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அடுத்த 

வங்களுக்கு கோ தர்ரதுக்காக உடனே நின்னு கோ தர்ரது. 

உடனே அப்படியே குந்துக்கால்ல உட்கார்ரது ஓடிக்கிட்டே 

இருக்கும்போதே அப்படியே தானி விழுந்து தொடுறது 

7040). ஆமா... நெஞ்சு அடிபடும்தான். தண்ணியில 

கசூதிக்குற மாதிரி, தரையிஉ தாவி விழுந்தா நெஞ் அடிபடும் 

கான்... ஆனா, அதை ரொம்ப லாவகமா செய்யறதுதான் 

அந்தத் திறமை. 

கம்பத்திற்கு அப்பால நிற்குறவங்களை. அப்படியே கம்பத் - 

திலே கையை கோர்த்து. மின்னல் வேகத்துல பாஞ்சி தொடு 

ny Asse Gum Pole டங்க. இதுலயும் கம்பத்துல நெஞ்சு 

அடிபடும்... முட்டிக்கால் கம்பத்துல மோதும். கையும் 

வலிக்கும். அதெல்லாம் எதுவும் நேரரம செய்யற கலைதான் 

இப்ப GsrGer ஆட்டத்தின் சிறப்புக்கு காரணமா 

அணமஞ்சிருக்கு. 

நிமிர்ந்து ஓடுறபோதே, ஓடுறவங்க காலை குணிஞ்சு 

தொடுற விதம் Tappingsiray பேரு 

இப்படி பல திறமைகள் இருக்ற கோகோ ஆட்டத்தை 

ஆடுறவங்கு, மிகுந்த பல சாலியா வர சான்ஸ் நிரைய உண்டு. 

ஏன்னா, இந்த ஆட்டத்தை Stamina act erestiagioir 2! 

முடியும், ஆடனும். 

சாதாரண பொழுது போக்குக்காக ஆட் EDIE (BD), இதை 

விட அற்புதமான விகாயாட்டு வேற எதுவுமே இல்லே. 

பழங்காலத்தல, எதிரிங்க சேனைகள் இடையில ரதத்துல 

புதந்த சண்டை போட்டுட்டு வர்ர முறையை ரதோடான்ணு
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சொல்வாங்க. அந்த மாதிரி, எதிரிங்க இடையில புகுந்து 

புழுந்து ஓடி, தப்பிச்சு வர்ர தைரியர், ச.கச௪ர், மனக்க்கு 

ரொம்ப இன்பமா இருக்கும், 

சின்னக் குழந்தைங்க சேர்ந்து ஆடுறதுக்கும்,. சிரிச்சு 

கிழ்றதுக்கும் சிறந்த ஆட்டம் இது, ; 

இந்த ஆட்டம் இல்லாத பள்ளிக் கூடம் இல்லவே 

பள்ளிக்கூட போட்டிகளும் இல்லே. குடியர௭ தினப் போட்டி 

கள்ல போட்டியிடுற ஒரு ஆட்டமா மாநில அளவில 

வந்திருக்குது. ் 

அகில இந்திய அளவிலே 4 வித சிறப்புப் பரி௬கள் 

குர்ராங்க, ONS i 

ஆண்களில் சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கு: --- ஏகலைவன் 

விருது. பெண்களில் சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கு -- மகாலட்சுமி 

விருது, சிறுவர்களில் சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கு-- வீர அபிமன்யு 

விருது. சிற மிகளில் சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கு -- ஜான் சிராணி 

விருது. 

நீங்களும் இந்த விருதுகளில் ஒன்னை வாங் னும், பெருமை 

பெறனுர்னு நாணன் எதீர்பார்க்கிறேன். தன்னம்பிகிமையுள்ள 

தீங்கு, தாராளமா. முயற்சி பண்ணனும்னு உங்களை 

எல்லாம். கேட்டுக்குறேன். நிச்சயமா என். ஆசை 

நிறையேறுட்னு நம்பிக்கை இருஃகு. ர கா 

 



7. டென்னி காய்ட் 

  

சின்னவங்க பெரியவங்கன்னு வித்தியாசம். இல்லா! 

ஆண் பெண்ணுங்கற பாகுபாடு இல்லாம, எல்லாருமே ஈசியா 

ஆடுற ஆட்டம் ஒன்னு இருக்குறதுன்னா, அதுதான் டென்னி 
ராய்ட் ஆட்டம். ட 

பேரைப் பார்த்தீங்களா... டென்னி கோய்ட்ன்னு. 

அப்படின்னா, இந்த பேரு ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு உள்ள பேட 

மாதிரி இருக்குது௨லே...நல்லா கவனிங்க... டென்னிகோயமட்.. 

ஆமாம்! - டென்னிஸ்ங்கற ஆட்டமும். கோயடீங்கற , 

ஆட்டமும் ரெண்டு ஒன்னு சேர்ந்த ஆட்டம்தான், இப்படி. 

டென்னிகோயட்டா வந்துடுச்சு. ரொம்ப ஆச்சரியமா. இல்லே. 

ஆமாம். ரொம்ப சுவ:ரசியமான கத்தான் இது. 

எல்லா விளையாட்டும் தரைமேலே புறந்ததுன்னா, இது 

தண்ணிர் மலே புறந்துச்சு, அந்த அளவுக்கு புதுமையான 

பொறட்புதான். 

இந்த கோயட்ஸ்ங்கற ஆட்டம்...கைக்கு அடக்கமான 

ஒரு 9 பவுண்டு இரும்பத் தட்டைத் தூக்கி, 4 அடி தூரத்துக்கு 
அப்பால் உள்ள ஆணியில போய் மாட்டிக்கஈ மாதிரி தூக்கி 

எறிஉனும். பக்கத்துல விழுந்தா 5 பாயிண்ட், எட்டமா 

- விழுந்தா ஒரு பாரிண்ட்,
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இநத கோயட்ஸ்ங்கற இங்கிலாந்து ஆட்டம், குதிரை 
லாடத்தைத் தூசகியெறிஞ்சு விளயாடுற அமெரிக்க. 
ஆட்ட இதுலே இருந்து வந்தது. இந்த குதிரைலாட ஆட்டம், 
இ௱ர்பத்தட்டுத் தூக்கியெறியுற கிரெக்க நாட்டு ஆட்டத்துல: 
யிருந்து வந்தது, 

இப்படி மாறி மாறி வந்து. கோயட்ஸ் ஆன் ஆட்ட த்தை 
இங்கிலாந்து நாட்டு மக்கள், சின்னவங்க பெரியவங்க. 
எல்லோருமே விரும்பி ஆடுனாங்க, வேடிக்கை பார்த்தால் த. 

அந்த சரதைதுல கடல் பிரயாணம் தான் முக்கிய ரன 
பிரயாணமா இருந்தது, கப்பல்ல ஏறிட்டா ஒரூ மாசம் மாசம் 
கூட ஆகுமாம், அப்படி மாசக்கணக்கா பிரயாணம் செஞ்சா 
போரடிக்காதர2 எத்தனையோ விதமான பொழுதுபோக்கு 
விளையாட் டுக்கள் இருந்தாலும், புதுசா ஓன்னு வேணும்ணு- 
ஆசைபட்டாங்க...படணிகள் ஆசைபட்டுட்டா, பதவியில 
உள் ளவங்க செஞ்சி ஆகனுமே! 

கோயட்ஸ் ஆட்டத்தை ஆடனும்னு பயணிகள் குதிக்க . 
ஆரம்பிச்சாங்க... பவுண்டு இரும்புத்தட்டை தூக்கிபோட்டு: 
கீழே விழுந்தா மரத்தாலான கப்பல்தரை என்ன ஆகும் ? 
அதுக்குப் பயந்துகிட்டு, இரும்பு வளையத்தட்டை மாத்திட்டு, 
ரப்பரால் ஆன வயத்தை போட்டு ஆடச் சொன்னாங்க... 

ரப்பர் என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்தா, ரொம் பதூரம் ஓடும் 
இல்லேன்னா, கடலுக்குள்ளெயம் விழுந்தும். அதுச்காக, - 
விழுந்தா விழுந்த இடத்தலே?ய் கிடக்குற மாதிரி, ஐடியா 
பண்ணி, கயிற்றீனாலே வளையம் பண்ணி ஆட வச்சாங்க... 

வளையம் வதந்தாச்சு...௮தை ஒரு கேோ௱கன்னு எப்படி 
ஆடுறது 2? அந்தக் காலத்துல டென்னிஸ் ஆட்டம் தான் 
ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது, அதனால டென்னிஸ் 
ஆட்ட தீதுல உள்ள கோர்ட், பந்தெறியுற முறை, அங்கங்கே.
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நின்னு ஆடுற விதம் எக்லாத்தைபுர் வரத கிட்ட ரங்க, 
* வளையத்தை மட்டும். தூக்கி ஈறியுற முறைய இதிலயிருந்து 
எடுத்துகிட்டாங்க. 

கதீக இரண்டையும் சேர்த்து ஒரு புதிய ஆட்டமா 11% 
சண ணுனாங்க,. முதல்ல கப்பல்ல தடுதுனால, இதுக்கு டெக் 
"டென்னிஸ்னு பேர் வச்சாங்க... 

அப்புறம் வளையத்தை வச்சி! ஆடுனதுனால, Hing 
Tennisay Cusng ாத்துனாங்க, அதுக்குப் பிக, 8 ஆட்டமும் 
உண்மையாவே ஒன்னா சேர்ந்து, ஒரு புதிய ஆட்டமா 
வந்திருச்சுங்கற பெருமையில, டென்னிஸ்ல உள்ள டென்னி 

் கொயட்ஸ்ல உள்ள கொயட். எண்று இரண்டையும் சேர்த்து 
டென்னி கொயட்டா மாத்திட்டாங்க, தாம ஆதை, வயப் 
யத்தாட்டம்னு தமிழில சொல்றோம், 

வளையப் பந்தாட்டம் ஆடுற இடத்தின் அளவு 40 ௮௨ 
நீளம். 18 அடி அகலம். அதல ஒற்றையர் ஆட்டமும் 
ஆடலாம். இரட்டையர் ஆட்டமும் ஆடலாம், 

வளையத்தோட விட்டம் 7 அங்குலம், அதன் பருமன் 
1% அங்குலம். எடை வந்து 7 அவுன்௬ு மூதல 5 அவுண்சு. 
வரையில இருக்கனும், 

"ge Bin போது, உலையின் உயரம் 6 அடியா இருக்கனும். 

இந்த ஆட்டம் எப்பேர ஆரம் பிச்சதோ. அப்ப ஆரம்பிச்ச 
விதிமுறைகள் படித்தாள். நம இன்னும் ஆடிக்கிட்டிருக் 
அரோ, அகில இந்திப ஊாலில புதுசா விதிகள் மாறியிருந் 
தாவும், யாரும் அஷை மேகம் பண்ணு லே. ஏன்னா, அந்து 
ஆட்டம்- அந்த முறையில ஆடுறதுக்கு. ரொம்ப ஈசியா 
இருத்நதுனால gra. ' 

வ... வி. 
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ஒரு குழு வெற்றி பெற 13 பாயிண்ட்ஸ் வேணும். 
அதாவது கைப்பந்தாட்டத்தில உள்ள ரூல்ஸ் மாதிரி 

ஆனு, இப்பொ உள்ள ரூஸஷ்ஸ், மேசைப்பந்தாட்டம் 

வச்சிமுச்கிற முழை மாத்ரி, 20 பாயின்ட்ஸ் வேணும், 
ஒுத்தரே தொடர்ந்து 5 முறை சர்வீஸ் வேடனும். யாழ் 
தப்பு பண்ணிைம், மத்தவங்களுக்க பாயின்ட்ஸ் போயிட 
னும். அந்த மாதிரி பாயிடை முறை மாறி வந்திருக்கு. 

முன்னெல்லாம் சர்வீஸ் மட்டுந்தான் நேரா போடனும். 
மத்தபடீ, வளையத்தை 14/0001௨ பண்ணி சுழல வச்சி போட்டு 
ஆடலாம்னு ரூல் இருந்துச்சு. இப்ப அது மாறிப் போச்சு, 
சர்வீஸ் போடுற மாதிரி தான், எப்பவும் வளையத்தை 
எறியனும். கொஞ்சம் வளையம் 4/௦0012௦ ஆனா கூட, அது 
Faulter ay சொல்லிடுறாங்க. ௨ 

இந்த மாதிரி வரிர புது ரூல்சையெல்லாம் நீங்க [ 
கட்டாஉமா Follow பண்ணுற தான், ஆட்டத்தில உள்ள 
ஆர்வம் போலவே முன்னுக்கு வர முடியும் . 

சீல முக்கியமான விதிகளை மட்டும் இப்ப செரல்றேன் 4 

ஒரு கையால தான் வளையத்தை பிடிக்கனும், பிடிச்ச 
கையால தான் வளையத்தை மறுபக்கத்துக்கு எறியனும். 

இஷ்டப்படி, வேற கைக்கு மாத்த முடியாது. எந்த இடத்துல 

நின்னு வளையத்தை பு,ச்சிங்களோ, அந்த இட ago Oe bg 

தான் வளையத்தை எறியனும். கையில வளையத்தை பிடிச்௬ு 
1 வினாடிக்கு மேல வச்சிடுக்கக் கூடாது. உடனே எறிஞ்சுட 
னும். அப்புறம், தோளுயரத்துக்கு மேலே கையை கொண்டு 
போய் வளயத்தை எறியக் கூடாது. 

சர்வீஸ் போடும் போது கடைக் கோட்டை மிதிக்கக் 
கூடாது, வாபுல் பண்ணி போடக் கூடாது. வளையம் எந்த
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)) இடத்துல விழுந்ததோ, அது தான் சரியான இடம், ஓடிப் 

“போய் கடைசியா நிற்குற இம் இல்லே. 

இந்த மாதிரி நிறைய, விகிழறைஈள் இருக்குது. நீங்க 

பத்தகத்துல படிக்கணும். தெரில சவங்க கிட்ட. விளக்கம் 

கட்கனும். நிறைய பயிற்சி கசய்யனும். விடாம ஆடிப் 

பார்க்கணும். ள் : 

. சின்ன வயசுல கத்தக்கற கலைகள் தான், பெரியவங்க 

por Ing பிரயோஜனப்படுர், சின்ன வம ௬ல் சோர் பேறி.. 

பெரிய. ஆளா ஆன பிறகு பிச்சைக்காரனா இருப்பான்ங்குறது 

பழமொழி. ப௬ மாத்துல ஆணி பதியுற மாதிரி, எல்லா Bs sin 

களும் ஈசியா விளையிற சின்ன வயசை, நீங்க பயன் டுத்தி, 

கிறைய  கத்தக்கனும். பயனுள்ள வாழ்வு .. வாழனும். 

கமுதாயத்தக்கும் பயன்படனும் . 

என்ன ! கத்துக்கிறிங்களா ! 0%. 

 



8. கிரிக்கெட் ஆட்டம் 

  

பஞ்ச பாண்டவச்கள்ல பீமன்னு சொன்னா, சாப்பாட்டு: 
ராமன், குண்டோதரன், நல்லா சண்டை போடுவான்னு தான் 
நீங்க சொல்வீங்க... அவன் எல்லா விளையாட்டிலயும் கெட்டிக் 
காரனா இருந்ததா. மகாபாரதம் படிக்கும் போதுதான் புரியுது. 
கிட்டிட்புள்ளுன்னு ஒரு ஆட்டம், அதுல ஓரு பெரிய கர்ப 
9 அங்குலம் அல்லது 4 அங்குல நீளம் உள்ள சின்ன குண்டு 
(ச்சி பெரிய கம்பரல சின்ன குச்சியை அவண் அடிச்சா, 
அது போய் எங்கே விழுதுன்னே . கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி ... 
அவன் அடிப்பானாம்... 

பீமன் கதை எதுக்கு இங்கே வந்துச்சுன்னு கேட்குறிங் 
களா? இந்தக் கிட்டிட்புள் மாதிரி தான் கிரிக்கெட் 
ஆட்ட பும். இருக்குதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. நம்ம. 
ஆட்கள் அப்படியே விட்டுட்டாங்க... மேல் தாட்டு ஆட்கள். 
som yuh = omer படுத்தி முன்னுக்குக் கொண்டு 
வற்துடுறவங்க, அதனால தான், எல்லா ஸீகாயாட்டும 
இங்கிலாந்து இல்லாட்டி. அமெரிக்க தாடு-ரெண்டுல ஒரு 
மாட்டிலயிருந்து உற்பத்தியாகி வருது, 

இந்த கிரிக்கெட் இருக்குதே... இதுல போட்டி அதாவது 
Tost Match நடக்குதுன்னா, பட்டி தொட்டி யெல்லாம் ஒரே 
பாபரப்ப.... பத்திரிக்கை எல்லாத்திலேயும் பத்திபத்தியா



AG 
4 
விமரிசனம். கொட்டை எழுத்துல தலையங்கம். வாணொலியில 
தேர் முக ஒலிபரப்பு, டிவியில நாள் பூரா காட்டுறாங்க... அந்த 
அளவுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு புகழ் இருக்குது. 

ஒரு ஆட்டக்காரர். அவரை அறியாமலே நல்லா 
ஆடிட்டாருன்னா, அவர் ஓரே நாளில உலகப் புகழை 
அடைஞ்சிடுறாரு. சரித்திரத்துல சாகா வரம் பெற்றிடுறாரு. 
அப்படி. என்ன இந்த ஆட்டத்துல அற்புதம் இருக்குது 2? காம மட்டும் கேட்குல ! உலகமே கேட்குது / ஆனா பதில் 
தான் சரியா வரமாட் £டங்குது.. 

கிரிக்கெட். ஆட்டத்தின் சரித்திரமே கி.மி, 1௧50ல் ' 
இருந்து தான் ஆரம்பமாகுது, அதன் அதிர்ஷ்டத்தைப் பாருங்... வில்டுங்கற கிராமத்து ஏழை மக்சள் ஆடிக் கிட்டிருந்த இந்த ஆட்ட ததை, பணக்கார பிரபுக்கள் கொண்டு 
போய் லண்டனை விட்டுட்டாங்க... அது கொஞ்ச நாள்ல அரண் மஊனைக்கே ஏபாவிடுச்சு. ராஜாவே ஆட ஆரம்பிச் சபியா, பொது மக்கள் சும்மா இருப்பாங்களா... 

௯ 

ஒரு தடவை பிரெடரிக் என்கிற ராஜா, கிரிக்கெட் பற்தாடிக்கிட்டு இருக்குறப்ப, காகல பட்டுறச்௬, அந்த நிகழ்ச்சிக்குப் மிகு, அவர் இறந்து போயிட்டாரு. கிரிக்கெட் அநடினதுவலை தான், மன்னர் மாண்டு போனார்னு மக்கள் நினைச்சாங்க .. ஆனா, அவர் மகன் மூன்றாம் ஜார்ஜ் அப்படி நினைக்கெல... அதுக்கு மாறா, அவரி கிரிக்கெட் வர்ரதுக்கு ப நிறைய ௨தவி பண்ணுனாரு. 

இதை ஏன் சொல்றேன்னா. கிரிக்கெட் ஆட்டம் சோக 
man’s Samest ey பேர் பெற்ற காலம் அது, Honest members Society அதாவது சிறநீத குடிப் பிறந்தவர்கள் ஆடுகின்ற ஆட்டம்னு கருதப்பட்டது தான் முக்கிய காரணம்.
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இங்கிலாந்து தாட்டு விதிஈளுக்கு இருந்த மூக்கியம். 
கிரிக்கெட் ஆட்டத்து விதிகளுக்கும் இருந்ததுன்னா நீங்களே 
புரிஞ்சுக்கங்க / aes 

இங்கிலாந்து நாடு ஏறச்தாழ, உலகம் பூராவையும் 

தன்னோட ஆட்சிக்குக் கீழே பொண்டு வந்ததன்னு சொல் 

வாங்க... ஒப்ப. தாங்கள் ஆட்சி செய்த நாடுகள் அத்தனை 

யிலும், இந்த கிரிக்கெட் ஆட்டத்தையும் கொண்டு போய். 

புகுத்திட்டாங்க. 
\ 

இப் கிரிக்கெட் ஆடுற நாடுகள்ல முக்கியமானவை. 

இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரலியா. நியூசிலாந்து, இந்தியா, 
பாகிஸ்தான், இடங்கை, தென் ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் இந்த 

காமன் வெல்த் கேர்ஸ்ணு கொண்டாடுறுங்களே, அதே. 

மாதிரி தான் கிரிக்கெட் ஆட்டமும் ஆடப்பட்டு வருது, 

இதுக்கு பேரு 165( ஈகா என்பதாகும் 

கிரிகெட். ஆட்டம் ஒரே நாள்ல உண்டானது அள்ல.. 

கொஞ்சங் கொஞ்சமா வளர்ந்தகாகூம். அப்படி வளர்ந்ததுனால. 
என்னா லாபர்னா, ஆரம்பிச்ச நாள்லயிருந்து எல்லாம் 

ரெக்கார்டு ஆயிருக்கு, எந்த சாதனை, எநீதக்குறிப்பு எப்படி 

வேண் டுமானாலும் தர்ரதுக்கு தயாரா இருக்குற வசதியான 
அமைப்பு தான் கிரிக்கெட் கூட்டம். : 

ராஜபரம்பரைதான் ஆடமுடியுர், பணக்காரங்கதாண் 

பங்கு பெறமுடியும், வசதியுள்ள வங்க தான் இதைபர்த்து 

ரசிக்க முடியும் ஆங்கிஉம் தெரிந்தவர்கள் தான் இதை. 

புரிஞ்சுஃக முடியும்கற காலம் மகையேற்ப் போயிருச்சு. 

சாதாரண குடிமகன் கிட்டே அதாவது, பட்டி தொட்டி 
மட்டுமல்ல படிப், வாசனையே இல்ல தவங்ககூட ANS. 
கெட்டை பத்தி விமர்சிக்குற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. 
அதுதான் கீரிக்கெட் ஆட்டத்தின் பெருமை,
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நூறுமைல் வேகத்துல ஒருத்தர் வீசி எறியுஈ பந்தை, 
பயப்படாம வேகமா அடிச்சி விரட்டிட்டு, அதுல நாலுரன்னு 
எடுக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் ? 

வேகாத வெயில்ல நின்னு ஆடனுர்னா எத்தனை சகிப்புத் 
தன்மை 2 சராம்ப ஜேரம் நின்னு நிதானிச்- ஆட வேண்டிய 
பொறுமை, நிதானம், தன்னம்பிக்கக, அடிபடாமல் ஆடக் 
கூடிய பத்திரமான குணம், நின்னு ஆடக்கூடிய உடல்வலிமை. 
மன வலிமை, Stamina Strength. எல்லாம் இருந்தாதான், 
கிரிக்கெட் ஆட்டத்துல ஒர்ட பண்ணமுடியும், 

பொறுமை இல்லாதவங்க, திறமைய வளர்த்துக்க 
மடியாது. ஏத்துக்கத் தயாரா இருக்குறவங்கதான், எதையுமே 
கத்துக்க முடியும், யோசிச்சுப் பட மக: முடியும். செயல்ல 
ஈடுபட முடியும். சமத்தா வெற்றி பெறவும் முடியும். 

வெறும்; பேச்சு நேரத்தை வீணாக்கும், மனசை 
பாழாக்கும். * எண்ணத்தை இஷ்டப்படி அய விட்டுடும்., 
அதனால தான், சோம்பேறியின் மூளை சைத்தானின் சதொழிற் 
சாலைன்னு சொல்றாங்க. நீங்க விளாயாடனும்” ஓஞ்சிருக்காம 
விளையாடனும். ~ 

அதிக நேரம் ஆடக்கூடிய ஆட்டம்தான கிரிக்கெட்_ 
இப்ப ஐந்து நாட்கள் டெஸ்ட் மேட்ச்ங்கறாங்க. ஒரு சமயம் 
இரண்டு நாடுகள் ஓ நாட்கள் ஆடியுர்கூட வெற்றி 
தோல்வியிஃலாம முடிஞ்சு போச்சாம். அந்த மாதிரி நிலமை 
கிரிக்கெட் ஆட்டத்துல நிறையா உண்டு, 

விளையாட்டை ஸவிளையாட்டுக்காகவே ஆடுங்க. வெற்றி 
தோல்வியை எதிர்பார்த்து ஆடாதீங்கன்னா சொல்வாங்க, 
இந்தஆட்டத்துக்கு இதுஎவ்வளவ பொருந்த து பார்த்திங்களா. 

கிரிக்கெட். ஆட்டம் ஏழைச்கும் கிடைச்கும், பணக் 
காரங்களுக்கும் நிரைய இன்டத்தைக் கொடுக்கும். இது 
சமதர்மம் நிறைந்தசாமர்த்தியமான ஆட்ட ம்
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கிரிக்கெட் பந்தன் கனம் 5$ அவுன் ௬க்.௪ சுறையாமல் 5& 
வு் சுக்கு அதிகம் இஈ லாமல், சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கனும். 

பட்டையின்... fare 28 அங்கலத்துக்கு மிகாமல் 
இலக்கணும். பத்த அடிக்குற பகுதியின் அகலம் 41 அங்குலம் 
தாண் இருக்கனும், ் 

மட்டையின். எடை இபவுண்டு 10 அவுன்சுக்குமேலே 
போகக் கூடாது. 

விக்கைட்டுன்னு இருக்குகே அதன் உடரம் தரையிலிருந்து 
88 அங்குலம். அதன் அகலம் 5 அங் குலம், 

  

இரண்டு விக்கெட்டுக்கும் இ உடயிலுள்ள தூரம் 28கெஜம்., 
ஒரு ஒவர்னு சென்னா, 8 முறை பந்தை வீசி எறியாதாகும், 

ஒரு போட்டியில 73 ஐவர் போட்டுட்டா, பத ப்பநீது 
டுத்து ஆடலாம். ஒரு கழுவிற் 1 பேர் இருந்து ஆடனும். 

இனிகே. நீங்களே. ஓரு படிவுக்கு வரனும் , ் எந்த 
விளையாட்டுல ஓஉகரூக்கு ஆர்வம் இருக்குதோ, அதுல நீங்க 
ஈடு எடு காட்டணும். அதையே ழுமுச்சா 'முகனுர் . பயிற்சி 
இடன் பக்குவத்டை கொடுக்கு ! பக்குவமா வ ழமுவோம். 

அதுநாள் பகுத்ததிவுள்ள மனிதர்க்கு அழகு 1 
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Maik 3 oie 

கடந்த 8 வாரமா, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமையும் 

ஒங்களை சந்திச்சு, விளையாட்டைப் பத்திப் பேசிக்கிட்டிருந்தது 

என் மனசுக்கு ரோர்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது. வினையாட்டைம் 

பர்தியாரு, யாகிட்டே. பேசினாலும் இன்பமாதான் இருக்கும். 

  

ஏன்னா, இயற்கைக்கு அடுத்தப௨, எஸ்மைம் anata Dug 

Boneh Mir ge oF rue Ogres 

.விளையாட்டுன்னா, ஏதோ தமாஷ்ஃஅதுல . ஒன்னும் 

இல்லே! ஃஷட்டியா கூம்பலை சேக்கு௱து. வீணா பொழுதை 

போஃகறது, விவஸ்னதயில்லாம அரட்டை அடிக்கறதுன்னு” 

தான் ரொம்ப பேர் நினைககுறுங்க, பேருங்க, எதிர்க்கவும் 

செய்ய றங்க....... 

அது அவங்க மேல தப்பு இல்லே... விள மட்டைபத்தி 

அவங்க சரியா புரிஞ்சுக்காம இருக்குளுங்க _... அதுதான் 

காடணம் . 

எந்தப். பொருளும் இலவசமா கிடைச்சா, அறுக்கு 

அவ்வளவா மரியாதை கிடைக்காது. தண்ணி, நெ நப்பு. 

அரஜது, மண், எல்ல காசு குடுத்து வாங்கும் போதுதான் 

அதோட பெருமை புரியுது. கிசூவுல நிற்கும்போது தன் 

அதோட மவுசம் விளங்குது.
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அதே மாதிரி விளையாட்டு, உடற்பயிற்சி எல்லாம் 
இலவசமா வந்து அவர்க வீட்டு வாசல்ல வந்து காத்துக்கிட்டு 
நின்னாலும், அதை எனனமா எண்ணத்தான் மன௬ வருதே 
ஒழிய, ஏத்துக்க இன்னும ஆயத்தமாகலே. 

20% 80ர 88685 கொடுத்து டாக்டர் கிட்டே போயி, 
அவரு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு, நீங்க உடற்பயிற்சி செஞ்சாதான் 
வியாதி போகும், உடம்பு உருப்படுர்னு சான்னதுக்கு. 
அப்புறம் தான் விஷையாட்டோட அருமை புரியுது. .... 

அப்படி ரன்ண இந்த விளையாட்டுல இருக்குதுன்னு. 
ஒங்களுக்கும் கேட்கத். தோனுது அல்லவா ! சொல்றேன். 
இன்னைக்கு கட்டாயமா சொல்லிடுறேன் , 

இந்த உலகத்துல எத்தனை சைன்ஸ் இருக்கோ, அத்சனை 
சைவ்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்த ஒரு பெரிய சைன்ஸ் தான் 
விளயாட்டு... என்ன ஆட்படி பார்க்குறீங்க...அது தாண் 
உண்மை. புரியலியா...விளையாட்டங்றது ஒரு பரிய: 
Sciencest ay, safe day Cervmorr. 

Physiology, Anatomy, Bislogy, Physics, Chemistry,. 
Psychology, Socio oay, Philosoply, Zoolocy, Geography, 
அப்படின்னு இருக்கிற சைன்ஸ்கள்ல உள்ள முக்கிய, 
தத்துவம் எல்லாம், கணுஷரே:ட வாழ்க்கைத் தரம். 
உயர்ரதுக்கு தானே 

அத்தனை சைன்ஸ்ல உள்ள முக்கிய பாயின்ம்ஸ்சளும் 
இந்த விளையாடடுக்குள் ளே இருந்து, மணுஷரை முன்னேற்ற. 
உதவது. இந்த ஓரு கருத்தை நீக்க புரீஞ்சுகீட்டா போதும். 

விளையாட்டு மனுஷரை கெடுக்க வரலே... உடம்பை: 
வளர்க், மனசை உறுதிப் டுத்த. நல்ல வாழ்க்கைய வாழு: 
கதவி செய்ய, வருது, அவ்வளவுதான்,
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ர ல்ல ஒரு மாதிரி, வாசம் வரும், எனக்கு அது 
வேண்டாம ணு யாராவது சொன்னா, அவங்க டேல் தான் 
தப்பே தவிர, பாலுக்கு எந்தவித அவமானமும் இல்லே. 

இப்ப பாருங்க... ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். 
தோன்றிற் புகழோ. தோன்றக அஃதிலார். மோன்றலிற் 
தோன்றாமை நன்றன்னு வள்ளுவர் பாடி யிருக்கிறார், 

புகழ் இல்லாம! இந்த உலகத்துல என்ன வாழ்க்கை.. 
வேண்டியிருக்கு? வானத்துல எத்தனையோ நட்சத்திரம் 
இருக்கு. எத்தனை தட்சத்திரத்துக்கு பேரு இருக்கு? கடல்ல 
எத்தனையோ. கோடி மீன்கள் இருக்கு ... அதுல எத்தனை 
மீன்களுக்குப் பேர் இருக்கு? ் 

அதுபோல, கோடி கோடியா வாழுற மக்கள் கூட்டம் 
இந்த உலகத்துல இருக்கு, எத்தனை மணுஷரோடு பேர்கள் 
தமக்கு தெரியும்? புகழங்கறது அப்படி த்தான், 

நீங்க சுவிஞரா போகலாம், ஆறிஞரா ஆகலரர் .. 
அரசியல்ல சே லாம்... விஞ்ஞானி, டாகீடச் இஞ்சினியர் 
இப்படி எந்தத்துறைக்குப் போனாலும், அதல்லாம் குறிப்பா 
ஒரு 40 வய௬க்கு அப்பறம்தான் புகழைக் கொடுக்கும். ஏதே 
ஒரு சிலர் ஈட்டும் சின்ன வயசுலிமீய புகழ்பெத்தவாங்களா 
வந்துடலாம் _.. 

ஆனா, இந்த விளையாட்டு இருக்க.. எட்டுவயசுல 
, இரூந்து 80 வயது வரைக்கும் புகழ்தரக்கூடிய பொற்றாமரை 
மன்றம்னா அதுதான் உண்மை _ 

பால்வடியுற மூகம் ௩ பச்சைக்குழுந்தைன்னு நாம படுக் 
கையில போட்டு போர்த்திவிட்டுகிட்டே இகருக்கு3ோம். அந்த. 
எட்டு வயசுல, அகில உலக மேசைப்பந்தாட்ட சேம்பியனா.. 
ஒரு பொண்ணு வரரா...
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பதிமூனு வயசுல, நீச்சல்ல 1161 வநீது, ஒலிம்பிச் 
பந்தயத்துல தங்கப் பதக்கம் வாங்குறா. 

பதினாலு வயல் 8 தங்கப் பதக்கங்கள் நாடியா 

இகொமால் சி ருமேனியா சிறுமி. ஜிம்னாஸ்டிக்ல வாங்குற... 

ஏழு தங்கப் பழக்கத்தை நீச்சல்ல வாங்குற Mark 

5011 2... 

இவங்கள்ளாம் சின்ன வயசுலியே உலகப்புகழ் பெற்ற 

வங்க... காரணகத்.விளையாட்டுலதான் அப்படி புகழ்வாங்க 

முடியும். 

ராய். எவ்8ஈகறவர். பக்கவாத ஜன்னியில் ரெண்டு 

ககையிலயே கிடந்தவர், 
அவர் உடற்பாரிற்சி பண்ணுன துலை... காலுக்குத் தெம்பு 
வந்து$ச்சு... நின்ன இடத்துலேயிடிந்து 8 அடி 5 அங்குலம் 
தாண்டி, பனிதத்தவக ன்னு பட்டப் பேரு வாங்கினாரு. 
உலகத்தி லையே அவருதான் 10 தங்கப் பதக்கம் 
வாங்ட னவரு. 

   காலும் செயட்படாம போயி, பம் 

அசேமாதிரி, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம, உருளைக் 
கிழங்கு கோலை சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்தவர். வேலை கிடைக் 
கம, இராத்திரியில ஒரு sihFiefufes Lift operator ape. 
வேலை செஞ்சவரா, அப்படியிருந்த போதும் தினம் ஓடிப்பழகி 
கடைசியில geht FS போட்டியில 4 தங்கப் பதக்கம் 
வாங்கினா. அவர் பேரு ஜெசி ஓவன்ஸ், 

ஒலிப்பிக் பந்தயங்கள்்ல தங்கப் பதக்கம் வாங்கி 

உலகடபுஈழ் பெற்றவங்க எல்லாம், பணக்காரகுடுட்பத்தல 
இருந்து வலே... ரொம்ப ரொடப ஏழைக் குடும்பத்துல
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புறந்தவங்க... பெரிய குடுர்பம் அதாவது 90, 0 
குழந்தைங்க... அந்தக் இடும்பத்துலயிருந்து வந்தவங்க... 
கஷ்டப்பட்... (தடும்பத்துலவிருந்த, வந்தவங்க ... சின்ன வய௭ல 
தோயில கஷ்டப்பட்டு எழுநீதவங்க.... ஜீவிக்கவே ரொட்ப 

A SOL. ப்பட்டவங்க _ இப்படி கஷ்ப்பட்டவங்க எல்லாத்துக் 
கும் சைகொடுத்தது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையை கொடுத்து, 
வரலரற்றுல உயர்ந்த புகழை கொடுத்தது... விஜ. 
பரட்டுங்கதான், 

விளையாட்டுக்காக நீங்க எத்த செலவுமே பண்ண ணம் 1- 
உங்களோட உண்மையான உழைப்பு, நேரத்துக்கு நிறைஞ்ச 
பயிற்சி, க” இப்பாடாண வாழ்க்கை, சந்தோஷமான வாழ்ககை 
மேறை, அறுந்து போகாத முயற்சி, தன்னம்பிக்கை, மனசைக் - கெடுக்காத நல்ல 8720௦. இது இருந்த போதும், 

நீங்களும் ஒலிம்பிக் ஷீரராகலாம், உயர்ந்த புகழைப் -இபறலாம். உலக வரலாற்றுல நிச்சயம் நல்ல இட திதையும் அடையலாம், 

இதுக்கெல்லாம் உரிய வயது என்ன தெரியுமா? a pire வயதுதான். இதை கேட்கிற நீங்க, கேட்டுட்டு ஆமாம் 
போடாம, இன்னையிலேயிர௫ுந்தே விளையாட்டுல கவனம் 
செலூத்தனும். 

என்னால. வெற்றி பெற முடியாதுன்னா. தனேச்சா அதைப்பத்தி கவலையே வேணாறம்..., வெற்றி வராட்டி யும், 
பரவாயில்லே வளமானதேகம் உங்களுக்கு கிடைக்குதே... அதுவே உங்க எதிர்காலத்துல உடங்குளுக்து. நல்லா உதவி, 
முன் ணற வச்சுடும். 

கல்ல தேகம் தான் நல்ல எதிர்காலத்தின் உற்சாகமான வாகனம்... நாலுபேர் வந்து பாராட்டிப் பேர வைக்கின்ற 
அழமு சிப மாசனம்...
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நோயில்லாம உங்களை வாழ வைக்கிற விஓலையாட்டை 
உங்களுடைய நண்பனாக ஏத்துக்கங்கீ. எப் பொழுதும் 
பிரச்சினையே இல்லாம சந்தோஷமா வாழலாம்! ் ் 

வாழ்க்கையின் நோக்கே சநீதோஷர் தான்!ஈந்$தாஷமா 
வாழ்ந்து, சமுதாயத்துகக உதவ உங்கஞக்கு விளையாட்டு. 
தான் வழிமாட்டுர்ணு சொல்லி, வாழ்த்தி, உங்களோட. 
போறதுக்கு வாய்ப்பளித்த கோவைஆல் இந்தியா ரேடியோ 
.நிறுபனத்த.ர்க்கும் மன்றி தெரிவிச்சுட்டு விடை பெறு 
கிறேன். வணக்கம், 

 



10, இந்தியாவில் நவீன 

விளையாட்டுக்கள் 
fe 

      

இந்தியத் தலைநகரில், இரண்டாவ று முறையாக, ஆசிய 
விர யாட்டுக்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. பல கோடி 
ரூபாய்களை செலவழித்து, பல்லாயிரக்கணக்கான  ஆதிகசரி 
களும், வீரர்களும் பங்கு பெற்று, சேர்த்து, செயலாற்றி 
வருகின்ற தேரம் இத. 

% 

எல்லாத் துறை மக்களிடையேயும் இன்று ஆர்வழடன் 
பேசப்படுகின்ற முக்கியப் பொருளாக, விளையாட்டுக்கள் 
இடம் பெற்றிருக்கின்றன. 

இயற்கைக்கு அடுத்தபடியாக மணித வாழ்க்கையை 
அலங்கரித்துக் சொண்டிருப் பது, ஆ$ரமிநதக்கொண்டிருப் து 
'விளையாட்டுக்கள்தான். விலயாட்டானது. இன்று டைலகத் 
Vin Doors இடமில்லை, ஏறி அமராக இதயமில்&., 

ஆமாம் / உண்மைதான். உடலில் உறுப்புக்கள் அழகாக 
இருச்கின்றன. அவற்றிடையே உணரி பு பூர்வமான இயக்கம் 
களும் இருக்கின்றன. அந்த உணர்வு சூச்வாமான உற்சாகம் 
தரத்தக் ௨ இயக்கங்களின் ஏற்ற மிகு அமைப்புத்தான் இந்த 
SM wim DS soir என்றால், அத மி கயல்ல.
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விருப்பம் போல், விதவிதமான வகையிலே. மணோ ம்ப. 
மொன முறையிலே. அறிவு பூர்வமாக உடல் உறுப்புக்களை 
இயக்கும் விதங்கள் தான் விளையாட்டுக்கள் ஆகும். 

அதனால்தான் விையாட்டு என்பது மணி த குலத்தின் 
வழிகாட்டி. இன்ப உலகை இனி தாகக் காட்ட வரும் விடி. 
வெள்ளி. ஆல உலகத்திடையே அமைதியைக் கரட்ட வரும் 
அமுகுமணிக் . கலவ்கரை விளக்கு. ஆறிலிருந்து தூறு 
வரையும் அறிவினை விரீவு படுத்துகின்ற ஆசான், தளராத.. 
பண் bya Bia ஜண்மைகளை.. ஆற்றுல்களே,.. ஆழ் புகுங்களை- 
அணுதிை ழம் சாலப்  பரிந்தூட்டுகின்ற அன்புத்தாய். 
எண்றெச்லாம் பேசுகின் ரூம், 

மக்களிடையே சகோதர பாசத்தையும், சமத்துவ தேசத். 
தையும், சிறந்த வாய்ப்புக்களையும் சேரித்துக் கொண்டிஈக் 
கின்ற விலையாரட்டுக்கள் எல்லாம். மக்களை மாண்புடன். வழி 
இடத்திச் செல்லும் நல்ல நண்பர்கள், ௬ற்றங்கள்.. ஈன்று. 
சொல்வாரும் உண்டு, 

விளையரட்டைபம் பின்பற்றி வாழ்விஷ் யாரும் விழ்ந்து. 
தில்க. விளையரட்டை வெறுத்து விட்டு யாரும் சிறப்பாக 
உயர்ந்ததுமில்லை. விளையாட்டுக்கள் என்றும். உலகிலே 
உன்னத இடத்தை. வகிக்கின்றன . 

இத்திடயாவில் Bex யாட்டுத்துறை வளர்ச்சி என்பது. 

ஏறத்தாழ இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் பெொடங்கி இருக் 
கிறது. இந்தியாவில் விளையா௨டுத்துறை வரலசற்றை தாம் 
ஆராய்ந்து பாரிக்றும் பொழுது, ஏழுவனகயான காலங்களி fou 
அது பிரித்துக் காட்ட ப்படுகிறது. 

வேதகாலம்,  இதிகரசகாலப > ப்ரர்க காலம், பழமை 
காலம், முகமதியர் ஆட்சி காலம், மரரத்தியர் ஆட்சிகாலம், 
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிகாலம்.
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ட. வேதகாலம் . தொடங்கி. மராத்தியர் . ஆட்சிக்காலம் 

வரையிலும், இந்தியமக்கள் எனலாம் தணிமனிநரின் தேக 

பலத்சிற்குத்தான், அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்திருக் 
கின்றனர். வலிமையே வாழ்வு என்பதுதான் அவர்கள் 

இகொள்கையாசு இருந்தது. 

மல்யுத்தம், வில்வித்தை, சூதிரையேற்றம், சுத்திச் 

சண்டை, தேர் ஓட்டுதல், பளுதாக்குதல், போன்றவைகள் 

வீர வீளையாட்டுகளாகவம், போர்கள் எல்உாம் அவர்களைப் * 

பயன் படுத்திக் கொள்ளுகின்ற இடங்களாகவும் இருந்தன - 

இதிகாசகால 'இலக்கியங்களான மகாபாரதம், 

இரஈமாயணம் முதலியவற்றில் நாம் காண்பது பல் வேறு 

வகையான மசியுத்த வகைகள், பீமனும் துரியோதனனும் 

போட்ட துவந்த யுத்தங்கள், அதுபோலவே இராமாயணத் 

தில் இராம லட்சுமணரிண் - வில். ஆஷற்ஈல், அனுமானின் 

ேதகபலம், வாலியின் சுக்கீரிவனின் : மோர். ஆற்றல், 

ஆக, தனி மனிதனின் தேகபலமே முக்கிய நோக்கமாக 

ஆதிகாலத்திலீருந்து மராத்தியர் ஆட்சிகாலம் வரை வந்து. 

தேக சக்திக்காக அவர்கள் மேற்கொண்ட. பயிற்சிகள் கடுமை 

பானவையாக இருந்தன. மல்லர்கம் பப் பயிற்சிகள், சிலம்பச் 

சுற்றுகள் எல்லாமே அக்கால மக்களி._ம் இருந்தன 

. ஆண்கள் பலர் சேர்ந்து ஆம் விளையாட் டுக்களாக 

சில உண்டு. சங்குடு, கோகோ ஆட்டம், பாரிஆட்டம் 

போன்றவை. என்றாலும், அவறறிலும் தனிமனிதன் ப்ல்மே 

தலைதாக்கி இருக்கிறது. 

பெண்கள் ஆடிய ஆட்டத்திலு? , கும்மி, கோலாட்டம் 

்". பல்லாங்குழி, கல்லாங்காய் போன்றவைகள் இருந்தாலும் 

அவைகளும் ஆற்றல் தரத் தக்கவைகளாக இல்லை. 

வா, வி. 
5



ro விளையாட்டு உலகம்: 

முதன் முதலாக 100மீட்டர் ஓட்டம், உலக சா தனை 
மம்! வினாடிகள், அடுத்தது 200 மீட்டர் ஓட்டம் 
அமிலும் தங்கப் பதக்கம், 400 மீட்டர் தூரம் ஓடுகின் ர) 

தகொடரோட்டம்,. அதிலும் வென்று தங்கப் பதக்கம், 
ரானி றட. தங்கப் பதக்கங்களை கழுத்தில் அணிம&் ch! 

சொண்டு. உலகம் போற்றும் உன்னத of praises 

யாக வந்தாள் அந்தப் பெண், 

ரஷ்ய நாட்டினரும் ஒலிம்பிக் ராணி என்று 
மபாற்றிப் புகழும் வண்ணம் புகழ் பெற்ற வீராங்களோ 

வ்லமா ர௬ுடால்ஃப் என்பது அவள் திருநாமம். விரை 

்வோட்டத்தில் இவ்வளவு சிறப்பாக யாரும் ஓடியதில்வை 

என்று பெயரெடுத்து, பெற்றோர்களையும் paris 

வெள்ளத்தில் ஆழ்த்திய வில்மாவின் வாழ்க்கையைம் 

டாருவகள், 

அவள் தேர்ந்தெடுத்தப் பாதை சிறந்த பாதை 

வீணளயாட்டுத் துறையான அந்த ஒப்பற்றப் பாதையில் 

படமந்தாள். அவளது பயணம் சீராக, சிறப்பாக, பார்த் 

தவர்கள் புகழ்கின்ற பயணமாக அமைந்தது. உலகப் 

புகழ் பேற்றாள். “தோன்றிற் புகிழாடு தோன்றுக 

அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்ற 

வள்ளுவர் வாக்குக்கு இலக்கீயமாக த் திகழ்கிறாள். 

ஒருவரின் புகழுக்கு பணமோ, பதவியோ, குடும்பப் 

பாரிப்பரியமோ மட்டும் உதவாது, உயர்ந்த லட்சியமும் 

உண்மையான உழைப்பும், பண்பான பயணமும் பாதையுமே 

வெற்றி நல்கும் என்று வரலாறு கண்ட வில்மா 

மடால்ஃபை நினைத்துக் கொள்வோம், விளையாட்டுத். 

துறைதரும் சிறந்த பாதைக்கேற்ற பயணத்தை நாமும்: 

ஙிதாடர்வோம். பயன் பெறுவோம்.
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இந்தியாவில் 1904ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
இதற்கு அகில இந்திய அளவிலே தலைமைக் கழகம் ஒன்று 
ஏற்பட்ட தோ 1950ம் ஆண்டில் தான்.” 

(8952ம் ஆண்டு, வில்லியம் மோர்கன் என்னும் 
அமெரிக்காரல் உரு௨ாக்கப்பட்ட து கைப்பந்தாட்டம் ஆகும். 
அகற்கான இந்தியத் தலைமைக் கழகம் அமைந்தது 1951ல் 
தான். 

வரஉாற்றுக்குட்படாத தோற்றம் கொண்டு, வளர்ந்து 
அபந்திருக்குர் ஆட்டம். கால்பந்தாட்டம். கி, மி, (4ம் 
தார்றாண்டிலிருந்ததே இங்கிலாந்தில் மாறியும் தேறியும் 
மறுமலர்ச்சியும் பெற்ற இஈத ஆட்டம். இந்தய நாட்டுக்கு 
வத்து சேர்ந்தாலும் இதற்காக ஒரு தமைக் கழகம் 
அமைந்தது 1927ல் தான், 

கிரிக்கெட் ஆட்டமும் இங்கிலாந்து. வழங்கிய பரிசுதான், 
170 ஆம் ஆண்டிலேயே இந்தியாவுக்கு வந்து போட்டி 
களும் நடைபெற்றாலும் போர்டு ஆப் சுன்ட்ரோல் என்ற 
சன்று அமைக்கப்பட்டது 1928ல் தான். 

24 ஆண்டுகள் ஒலிம்பிக் பந்தயங்களில் ஹாச்கி எனும் 
(வளகோல் பந்தாட்டக்தில் வெற்றிக் கொடி நாட்டியது ம் 
மடு... 1880ம் ஆண்டிலேயே இங்கிலாந்து இராணுவ 
அதிகார் களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதும், இதற்கான 
லைமைக் கழகம் அமைந்தது 1995ல் தாண். 

(9896ம் ஆண்டில் புதிய ஒளிம்பிக் பந்தயங்கள் 
கிரேக்கத்தில் சிதாடங்கப் பெற்று, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுறை ஓவ்வொரு இடத்திலும் நடைபெற்றன. என்றாலும் 
நமது நாட்டு வீரர்கள மூகன் முதலாக பங்கு பெற்றது 1920ல் 
தான். ஈது வீராங்கனைகளோ 1958ல் தான், அருவும்,
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"இருவர் மட்டுமே பங்கு பெற்று சிறப்பு பெற்றனர். அதற்களண 
"தலைமைக் கழகம் தோல் றிய ஆண்டு 1948. ‘ 

இந்திய விளையாட்டுத் துறையில் நவீன விளையாட்டுக்கள் 
இடம் பெற்ற ஆண்டுகளை நாம் அறியும் பொழுது மிகக் 
குறைந்த காலம்தான் என்பதை உணா முடிகின்றது. ஆனால் 
அதற்கு முன்பே வெளிநாட்டினர் இந்த விளையாட்டுக்களில் 
வேகமம் பூகமும் அதிகமாகவே பெற்றிருந்தனர். 

அந்நிய ஆதிக்கத்தின் அகோரப் பிடியிலே ' அடங்கிக் 
கிடந்த மக்களிடையே, விளையாட்டுக்கள் வேகம் பெற்று 
வளர்கின்ற சூழ்நிலை ஏன் அமையவில்லை என்பதற்கான 
காரணங்களை (... 8௨ போபாத்கர் என்பவர் எழுதியிருச்கிறார். 

அந்த கருத்துக்களை நாம் இங்கே எண்ணிப்பார்ப்பதும் 
பொருத்தமாகவே அமையும் என்று தர்புகிறோம். 

ஆரிகிலேயரிகள் ஆண்ட  நோத்தில் ன், இந்திய 

மக்களனடைய உடல் வலிமை கொஞ்சங் கொஞ்சமாகக் 

குறையத் தொடங்க யது, இந்திய பாதுகாப்பினை அவர்கள் 

ஏற்றுக்கொண்டபிறகு, இராணுவத்தையுர் , கடற்படை யையும் 

ual .இத்தினர். அதனால் பொதமக்கள் கவனிக்கப்பட 

வில்லை. இந்தியர்கள் ஆயுதங்களை கையாள்வதற்குத் தடை 

வித்க்கட்பட்டனர். j 

ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த கல்வி முறை இந்திய 

மக்களை குமாஸ்தாக்களாசவும், ஆசிரியர்களாகவும் ஆக்கு 

கின்ம சகுதிகளாத்தான். தந்தது, பள்ளிக்கூட நேரங்களும், 

சுழந்ததைகளை விளையாட்டில் ஈடுபட முடியாமலும் களைப் 

டைந்து போகின்ற தன்மையிலுமே அமைந்தன. 

அதுவுமின்றி மக்களிடையே வளர்நீது வந்த வறுமையும், 

வெறுமையும், அவர்களையும் அவரிகளின் பரம்பரையையும் 

ஆற்றல் இல்லாதவர்களாக ஆக்கின, :
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-. இத்தகைய சமுதாயச் சூழ்நிலையில், - இந்திய விலா: 

யாட்டுத் துநையில் நவீன: விளையாட்டுக்கள் இடம் பெற்றுக், 

கொண்டன. மக்களும ஏற்றுக் கொண்டனர், - 

சமுதாயச் சூழ்நிலைகள் அழுத்தினால், இயற்கையிலே 

இருத்த வீர உணர்ச்சியம், விவேக ஆற்றலும், அவர்களை! 

விளயாட்டில் நிபுணர்களாக்கின, குறைந்ட கால அளவிலே 

உலக நாடுகளுக்கிடையே இந்தியாஷலையும் ஓர். ஒப்பற்ற 

இலைக்கு urs HA காட்டினார். 

சட்டங்கள், இமாணுவத் திட்... ங்கள், அக்கால மக்களை 
ஆட்டி ப்படைத்தாலும், அவர்களது ஆறலை மறைக்க முடிய 

"வில்லை, இலட்சிய வெறி அவர்களை உயரித்தியது. இன்னும் 

அந்த எழுச்சி இருக்கிறே தவிர, ஏற மற அமையவில்லை 

என்றே கூறலாம். 

கிரிக்கெட், டென்னிஸ், மல்யுத்த, வளைகோல் 
பந்தாட்டம் போன்றவற்றில் சிறட்பான இட த்தை நமது நாடு 
வகித்தாலும், அது போதாது என்றே பலர் கருதுகின்றனர். 
தமக்கு சுதந்திர: வத பிறகா, நமது குலைவர்கள் ஆதரவு 

தந்த பிழகும்தான், விளையாட்டுத்துறை வேகமாக வளர்ந்து 
வருகிறது 1921ல் முதல் ஆசியப் போட்டிகளை நடத்தி, 
1962ல் ஒன்பதாவது ஆசியப் மரட்டிகளையும் நடத்துகின்ற 
Ruths நிலைக்கு தார் வந்திருக்கிறோம். 199 ல் ஓலிம்பிக் 
பநீதயங்களை நடத்தலாமா என்று எண்ணும் அளவிலே நமது 
சிந்தனை உயாந்திர க்கிறது. 

நவ பம் மாதம். நடக்கவிருக்கின்ற ஆசிப விளையாட்டுக் 

கள், தமது நாட்டிலே மம் இளைஞர்களின் ஆற்பலை உயர்த்தும், 

எதிர்காலத்தை மெருகூட்டி மேன்மைப்படுத்தும், உலக தாடு 

களின் முதல் வரிசையிலே தம் வீரர்களை கொண்டு போய் 

திறுத்தும் என்று எல்லோரும் நம்புகின் னர்.
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தாமும் மம்புவோம். எண்ணியதைப் பெறுவோம். உயர்ந்த. 
இலட்சியழம், உற்சாகமான உழைப்பும் என்றும் தோற்ற. 
தில்லை. வெற்றியையே வழங்கும். 

நாமும் வெற்றி பெறுவோம். நாட்டின் பெருை-கயை. 
டயர்த்திடுவோம், மகிழ்வோம். 

குறிப்பு: ஆசிய விளையாட்டுக்கள் இந்தியா 
வில் நடைபெற்றபோது சென்னை வானொலி 
யில் 29..-10... 85 அன்று இரவு 8-80 
1மணிக்கு நிகழ்த்திய உரை, 

ட 

 



11. ஏன் இந்த ஆசிய 

விளையாட்டுக்கள் ? 

  

இந்தியாவில், இரண்டாவது மறையாக நடக்கும் 
ஒன் பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள். இப் பொழுது 
டில்லி மாநகரில், வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு 
இருக்கின்றன. 

இந்தியாவில் முடியுமா? இந்தியாவால் முடியுமா £ 
ஏழை நா. ரயிர்றே / எப்படி முடியுர் என்று எழுந்த ஏராள 
மான கேள்விகள், ஏளனமான கேள்விகள் எல்லாம் இன்று 

தோல் மயைத் தழுவிக் கொண்டிருக்கின்றன. அவ்வளவுக்கு 
அருமையான ஏற்பாடுகள். அற்புதமான காட்சிகள், 

பல நாடூகளிஉ நடைபெற்ற பல ஒலிம்பிக் பந்தயங்களைப். 
பார்த்திருக்கும் ஒலிம்பிக் பந்தயக் உழ த்தின் தலைவர் ஜீவான் 
அந்கோனியா சமாரஞ்ச் என்பவர், தந்தியவில் உள்ள 
ஏற்பாடுகளைப் பார்த் தபிறகு--அவர் கூறியதாவது. 

** ஆசியப் போட்டிகளுக்கா உ: இந்தியா மேற்கொண்ட. 
மாறைகள் எல்லாம் சிறப் ஈக இருக்கின்றன, 1992ல் 
இந்தியா ஓலிம்பிக் பந்தயங்களை மிகச் சிறட்பாக நடத்த 
முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது." என்று ஆவர் 
வாயார, மனமாரப் புகழ்ந்திருக்கீறார்.
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பலகோடி ரூபாய்கள் செலவாகியிருக்கின்றன எண்பது 

உண்மைதான்,  பந்தயங்களை நடத்தமட்டும் 81 கோடி 

ரூபாய்க்கு மேல் செலவு என்றுர் அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது. 

83 நாடுகள் ஆசியக் கண்டத்திலிருந்து வந்து இன்று 

பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. 8000 வீரர்கள் வீரார்கனை 

க்ளுக்கு' மேல் ஆர்வத்துடனு? ஆூேசத்துடனும். வந்து 

பே-ட்டீயிட்டுக். கொண்டிருக்கிள்றனர்.. போட்டிகளிலை 

பூசல்களே வரால், நடத்திட, ௨000 அதிகாரிகளுக்கு மேல் 

பணிஉர௱றிக் மொண்டிருக்கின்றவம். அந்தக் காட்சிகளைக் 

கண்டு மரீழ்ந்த, இதனைக் காணாத மக்களுக்கு எழித்துச் 
சொல்கின்ற .ெெறு! பேற்று வந்து இருக்கின்ற பல நாட்டுச் 

செல்தியாள ர்கள், தகவல ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கையோ 

FCO SG Gust. 

8 வயதிலிருந்து 60 வயது வரையில் உள்ள வீராங்கனை 

களும் வீரர்களும் போட்டி போடுவதற்கென்று 17 அரங்கங் 

கள் உருவா சியுள்ளன. 

இப்படியேல்லாம் செய்தது ஒந்தியாவின் சோதனைக் 

காலம், இந்த நாட்டின் வேதனைக் காலம் எள் றெல்லாம் 

வேகமாக ஸவிடர்சித்து இஈப்பவர்கள்கூட, இந்திய நாட்டின் 

இனிய சாதனையைக் கண்டு, தங்களை மறந்து பாராட்டி, 

யிருக்கின்றார்கள். அந்த அற்பு ஈ மாற்றத்கை இன்று இந்திய 

நாடு ஏற் பறுத்தியிருப்பதே அற்புதமான வெற்றிதான் . 

2 ஆண்டுகாலக் கட்டத்தில், ஆசியாவிலேயே கிகம். 

பெரிய உள்ளா டிம் விளயாட்டு அரங்கமான இந்திரப் பிரஸ்.த. 

அரங்கை நமது இந்திய எஞ்சினியர்கள நிர்மான திதிரக 

கின்றார்டள்: உலகிலே ய மூன்றாவது பெரிய அரங்கம் இது 

என்ற சபருமையும் உடையது இது. 4 ம்
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75,000 பேர்களுக்கு. மேல் அமரித்திருத்து பார் க்கின்ற, 

வகர்லால் தேரு ஸ்டேடியம் இன்னுஃ ஓரு மகத்தான. 

சாதனையுமாகும் . ் । 

பத்தாயிரம் பேர்களுக்கு மேல் சீருடை. பெற்ற உதவி 

போனார்கள், மற்றும் அழிகாரிகள் கொடுத்த உர்சாகமான 

ஒத்தழைப்பினால் ஆசியப் போட்டிகள் மிக அமைதியாகவும், 

1s அமையாகவும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ' 

இதன் காரணமாக அதிகமான புது சாதனைகள் படைக்கப் 

பட்டும் இருக்கின்றன , 

" : பல்லாண்டு காலமாக, பயிற்சி பயிற்சி என்று கங்களது 

வாழ்தாட்களைப் பயன்படுத்தி உழைத்ச வீரர்கள் வீராங்கன் 

களின் உற்சாகமான போட்டிகளை, நேரில காண ஓர் அரிய 

வாய்ப்பு. கடின. உழைப்பு கட்டாயம். வெற் மோ கரும் என்று 

.தம்மஉர்களை தேரிலை பார்த்து நம்ப வைக்கின்ற சாட்சியாக 

அமைநத வீரக் காட்சிகள், 
் 

இந்தியாகளுக்கு நிரைய திறமை, இருக்கிறது. அதை 
வளர்த்து மேலோங்கச் செய்யும் பபி ர்சி ழறகளும் முயற்சி 

வழிகளும் தான் இங்கே இல்லை என்பதைக் கண் கூடா ok 

காட்டி உணர்த்துகின்ற உண்மை நீலையும் உண்டு ; 

ஆமாம் ! நாம் செலவழித்திருக் ஈன்ற பல் கேடி ரூபாய். 

கள். படைத்திருக்கின்ற பதினேழு விளைய ரட்டரங்கங்வள்; 

பரப்சி இடிக்கின்ற விளையாட்டு ஆர்பங் கன் மக்களின் முத்தி. 

யிலே ஏற்படுத்தியிருக்கும் மறு மலர்ச்சிகன எல்லாம், ஜி ந்திய” 

ம ணிலே, . இளைஞர்களிடையே, எதிர்ல — வாரிசு 

களிடையே விளயாட்டு உற்சாக விதையை ணன்ழியிருக் 

- கின்றன. : 

Peis 
விதையை விகதத்து TB. மறுநாளே விளைச்சலை எகிம்: 

யாச்ப்பது விவேகமாகாது. பழுக்கும் காலம் ஓண்று வரும்.
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பார் புகழும் வெற்றிக் ஈனி, நமது முன்னே வந்து அமரும். 
காட சியு. விரைவில் வரத்தான் வரும் என்று ழன்னற்று:. 
முயற்சிசளை இர்த ஆ சிய வீளை ஈட்டுக்கள் முடுக்கி விட்டிருக் 
கின்றன, 

இதுஃஉரை 8 மறை நடந்த ஆசிய விளையாட்டுக்களில், 
மூதல் நிலையிலே இருந்து அதிகரான தங்கப் பதக்கங்களை 
வாங்கிய ஜுபானுக்குப போட்டியாக, 195].-ல தொடங்கிய:: 
CGH ஆசியப் பேச. me wees 29 ஆண்டுகளாக போட்டி 
ஈரிடவமல் விலகியிருந்து 3474-ல் கலந்து கொண்ட சீறா, 
இன்று ஜப்யானேயே முறியடித்து முன்னணியில் நிற்கும் 
நிலைல யயும் இன்று நாம் பார்க்கிறோம். 

இதுவரை முதல் ஆசிப் போட்டியில் 8வது இடம், பிறகு 
தான் தாவது இடம், ஐந்தாவது இடம், ஏழாவது இடம் என்று. 
இடம் பெற்றுக் கொணடு வரும் தமது இந்திய நாடூ. அடுத்த. ஆசிய விளையாட௨டுப் போட்டிகளில் நிச்சயம் முதல் இடம் 
பெறும் என்றும தரம். தம்ப வாய்ப்புக்கள் உண்டு. 

ஆமாம் 1 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தும் பொறுப்பு ஏற்நதினாகதான், 8 புதய ஸ்்டடியங்கள் கடருவாயின 7 பழைய ஸ்டே டியங்கள் புத்துயிர் பெற்று. புது மயாகியிருககின்ரன. 75 லட்சம் விலையுள்ள -ஆஸ்ட் ரோடப் எலற பதிய ஆடுகளத் தரையில் இன்று நாம் ஆடிப். பயிற்சி பெற மூடி த்திருக்கிறது. 

உலக அளவிலஷ் போட்டியிடுவச ற்கு உற்சாகம் உள்ள: க்கள் இருந்தசல் மட்டுப போதாது. தாமான ஆடுகளங்கள் வேண்டும் எண்ற உண்மையை அறியாமல், அறிந்தும் செலவு செய்ய : முடியசமல் இஈந்ததால். தான், உலக அரங்கிஃல 
இநதியா வெற்றி பெற மூடியாமல் இருந்தது.
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அத்த அவல நிலை. இன்று அகன்று போயிருக்கிறது. 
Rarg தாத்தலே அமைந்திருக்குர். ஆடுகளத்திலும் ஓடு 
களத்திலுா. நமது வீரர்கள் வீராங்கனைகள் பயிற்சி பெறுர் 
வரய்ப்பு தளைய வெற்றிடின் எதிர்பார்ப்புதானே | 

ஒரு நாட்டுக்கு அழ. என்பது ஆறுள், மலையும் காடும் 
கழனியும் மட்டுமல்ல ஆற்றலும் ஆண்மையும் உள்ள மக்கள், 
உழைப்பை விரும்பும் உடல் உறுதி வாய்ந்த மக்கள் 

உட் சக்தி நிறைந்த மக்களைக் கொண்டிருந்த நாடுகளே 
உச்சநிலையில் இருந்தன. பொற்காலம் படைத்தன. மக்கள் 
உடலில் சக்தி இழந்து சோம்பறிகளான போது, அந்த 
நாட்டண். பொற்காலம் பாழாய் போயிருக்கிறது. அன்னிய 
ஆதிச்கக்கிற்கு அந்த மக்கள் அடிமையாகிப் போயிரு % 
கின்றனர். என்று உலக வரலாறு கூறும் பாடத்தை ரர் 
அறிவோம், 

ஆகவே, *மனித சக்தியே மாபெரும் சக்தி” என்பதை 
நிரூ க்கவும் , நல்ல . தேக சக்தி வாய்ந்த மக்களை 
உருவாக்கவுப, உண்மையான உழைப்பே உலகில் வெற்றி 
தரும்; ஏய்ப்பும் ஏ மாற்றும் தறுக்கு வழிப்புரட்டும். கோமாளித் 
தனமான கூச்சலும், ஒருவரைக் கீழாக்கிவிடும். அப்படிப் 
பட்டவர்கள் உள்ள சமுதாயம் அழிந்துபோய்விடும்” என்பத 
நமக்கு உணர்த்தும் உண்மையான தூதுவராகவே இந்த 
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் வந்திருக்கின்றன. 

ஈமது நாடு, இன்று இந்தப் போட்டிகளுக்காக அள்ளி 
இறைத்திருப்பது பணத்தை மட்டுமல்ல எழுச்சியை மாக்கள் 

இதபக்திலே மாத ஆர்வ உணரீச சீயை, மங்காத ஆற்றலை, 
மறக்க முடியாத மறுமலர்ச்சியை, மணியான தாய் நாட்டுப் 

பற்றை.
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ஆமாம் / தாய் தாட்டுப் பற்றுதான் ஒருவரின் அறிவை 

-விரிவுபடுத்துகிறது. ஆற்றலை அதிகப்படுற்துகிற்து: மேன்மைப்: 

படுத்துகிறது. 

தான் என்ற ஆணவ நினைவை அகற்றிவிட்டு, தாய் 

காட்டுப்பற்றுடன் " திறமையை சேர்க்கின்ற போழுதுதான். 

வெற்றி வேகமாக வருகிறது. வெற்றி மேடையில் ஏற்றுகிறது, 

ஓரூ வீரர் பெறும் வெற்றியால், அவரது நாட்டுக்கொடி. 

கடபத்தில் ஏற்றப்படுகிறது. அவாது தேசியகீதம் இசைக்கப் 

படுகிறது. பார்வையாள ர்கள் அனைவரும் எழுந்து மரியாதை 

செய்கில றனர், இந்தப் பெருமையை ஓரு வெற்றி வீரர்தான் 

.தன்தாய் நாட்டுக்காகச் செய்ய முடியும் , 

ஒவ்வாரு முறையும், ஒரு மாட்டின் கொடி.. கம்பத்தில். 

ஏற்றப்படும் பொழுது, அற் நாட்டின் ஆற்றள் மிகு வீரரை நாம் 

பார்க்கிறோம். அந்த ஆற்றல் மிகு வீரரின் ஆற்றல் மிக்க 

சமுதாயத்தையும் நாம் பார்க் மேம். மே ற்றுகியோம். 

ஏனெனில் இந்த வீரன் அந்த ஆற்றல் மிகு சழதாயத்தின் 

ஓர் அங்கம்தானே 2 

இத்தகைய ஓர் எழுச்சிமிக்க தாட்டுப்பற்றை, தெய்வ 

பக்தியை இம்படிப்பட்ட போட்டிகள் தான் உண்டாக்க 

முடியும்... நமது மாட்டு மக்களுக்குத் தாய் நாட்டுப் பற்றினை 

ஊட்ட, இத ஒரு தக்கத் தருணம் என்றால், அது உண்மை 

யானதுதான்.. மிகையான வாதமல்ல 

.. விளாயாட்டுக்கள் சக்திவாய்ந்த தேகத்தை உண்டாக்கு 

கிறது என்பதோடு, இறுதிஉரை எதிலும் முயற்சித்துப் பார்க் 

கிற இரும்பாண மன உறுதியையும் உண். சக்குகிறது. சக்தி 
யுள்ள மனிதம் யாரும் சோம்பேறியாக இருக்க மாட்டார்கள். 

அவர்கள் எதையாவது சாதிக்கவே முயற்சிட்பார்கள், ஓடும் 

.ஆற்றுநிர்தான். தூய்மையானதாக இருக்கும். உழைக்கும் :
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உடலும், அதில் உள்ள மனமும் நிச்சயம் தூய்மையாகவே 

இருக்கும். 

உள்ளத்தில் தூய்மை. சொல்லில் வாய்மை- செயலில் 

மெய்மையை- ஏற்படுத்தும் என்பார்கள். அசனால் காண் 

வாய்மையே வெல்லும்” என்று ஈமது அரள பொறித்து . 

வைத்திருக்கிறது. வாய்மைக்கு உழிகாட்டும் விளையாட்டுக்கள் 

இனிமேல் சிறட்பாக வளர, இந்த ஆசிய விளையாம்டுப் 

பேட்டிகள் உதவிட திருக்கின்றண. 

போட்டியிடும் வீரர்கள், வீராங்கனைகள் எல்லாம் பல்வேறு 

மொழி பேசும் மக்கள். பல்வேறு கலாசாரத்தில் பழகியவர்கள் . 

லக மொழி.என்று ஒன்று உண்டென்றால் அது விளையாட்டு 

மொழி என்பதுதான் உண்மை. 

பல் வறு மொழி பேபசு பவர்கள் இங்கே பேச. முடியாமல் 

உணர்ச்சிகரமான முகபாவங்கள். சைகைகள் மூலம் பேசிக் 

கொண்டு கலந்துறவாடுகின்ற காட்சிகுயக் காணும்போது, 

சாதி சமயம், ஏழை பணக்காரர். உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர், 

மொழி பண்பாடு எல்உாவற்றையும் மாற்றும் ஓர் உயர்ந்த 

மொழி உயர்ந்த வழி ஆனந்தமான விளயாட்டுக்கள்தான் 

என்பதையே . இந்க , ஆசிய விளையாட்டுக்கள் நமக்கு 

உணர்த் தியிருக்கின் றன. . ; 

. திறமை உள்ளவர்களே முதலிடம் பெற மூடியும்... அவர் 

“களுக்கே பரிசு, பாராட்டு. மரியாதை கெளரவம் என்பதை 

நினைவூட்டும் இந்த ஆசிய விளையாட்டூக்கள், நமது இந்தி 

யரஸில் நிறைய மாற்றங்கலை யும், பதிய விழிப்புணர்ச்சியையும் 

அூறபடுத்தும், நல்லதையே நிலை ப்போம்.2 நல்லதே நடக்கும். 

குறிப்பு 8-12-52 இரவு சென்னை 

வானொலியில் “*ஆசிய விளையாட்டுப் 

போட்டிகள்”? என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய 

உரை,



உரையாடல் ... 

12. ஒலிம்ரிக் ஒரு கண்ணோட்டம்! 

  

ஒலிம்பிக் பந்தயம் : இன்றைக்கு பாரெங்கும் இதே 

சிந்தனை பார்ப்பவர்களியடையே இதே பேச்சு. பரபரப்பான 

இன்று உலக மக்களின் உள்ளங்களிடைமே 

ஊஞ்சலாடுகின்ற உன்னத சித்திரமாக விளங்குவது ஒலிம்பிக் 

.பந்தயமாகும். 

அமெரிக்காவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்செல்ஸ் நகரிலே ஆர் 

வாரமான ஆரம்பவிழா.. 1984ம் ஆண்டின் மிகப் பெரிய 

- விழா... ஒருலட்சம் பேருக்குமேல் ஒரே இட இதில் உட்கார்ந்து, 

உற்சாகத்துடன் பார்த்து மகீழ்கின்ற வாலிப விழா... 

8$3கோடி. மக்களுக்கு மேல் உெவிவீஷனில் பார்த்து 

ரசிக்கின்ற பேரின்ப வழா இது. 140 நாடுகள் வந்து 

உதவேகத்துடன் கலந்து கொள்கின்றன. அவற்றிலிருந்து 

பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வீரர்களும் வீராங் உனேகளுட வந்து 

- பதக்கங்கள் பெற போட்டியிழு கின்றனர். 

போட்டி களில் ஆ?வசம். ஆனால் அதற்கிடையே வேகம் 

கலவாத விவேகம், போர்வெறி போன்ற போட்டியுண்டு. 

அதிலே பொருகம கலக்காத பாசமும் தேசமும் உண்டு. 

இந்த ஒப்பற்ற பண்பி வளர்க்க வேண்டும் என்ற 

லட்சியத்தில்தான் இத்த ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் உண்டாக்கப் 
SRS ஒ தி 

utter,
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எங்கே, எப்பொழுது என்ற கேள்வி வருகிற? 1 

கீர்த்தி மிக்க கிரேக்கநாடுதான் இந்த இனிய பந்தயங் 

களின் இதமான தாயகமாக விளங்குகிஈது. முதன் முதலாக 

ஒலிம் 9க் போட்டி எப்பொழுது நகடபெற்றது என்றால் ay ye 

கி.மு. 7788ம் ஆண்டில். 

அத்த போட்டி களில் கலந்து கொள்ள ஆயிரம் ஆயிரம், 

கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. கி₹ரக்க நாட்டில் பிறந்த குடி 

மகனாக இருக்க வேண்டும். அதுவுர் கலப்படமற்ற டி மகன், 

கல்யாணம் ஆகாதவனாக இருக்க வேண்டும். சூறறவாளிகள் 

போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது. குறைந்தது 14 

மாதங்கள் கட்டாயப் பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். அதை 

யும் பத்துபேர் அடங்கியமு மு ஒன்றுதான் பரிசீலித்து முடிவு 

இசய்யும். போட்டியிட அனுமதி அளிக்கும். 

பெண்கள் பந்தய ஆரங்கிற்குள் செல்லவே முடியாது. 

மறைந்து பார்த்தாலும் மாபெரும் ஞூற்றம். இநதச் சட்டத்தை 

ரீறினால் என்ன தண்டனை தெரியுமா 2 மரண இண்டை. 

இப்பட போட்டிகள் 292 முறைகள் நடந்தன. ஆணால், 

பந்தயங்களில் நேர்மை இல்லை. நிடாயம் இல்லை அட் டூழியங்கள் 

ஆக்ரமித்து விட்டன. போட்டி பொறாமைகள் புகுந்து விட்டன 

என்று காரனாம் காட்டி, peas பந்தயங்களை அழித்து 

விட்டான். ஒரு சக்ரவர்த்தி, அந்த ஆண்டு கி.மு. 894 

அழித்தவனோ மூதலாம் தியோடோசிஸ்,. 80 ஆண்டுகால 

அகன்றன . ஒலிர் பிக் பத்தயங்கள் உருமாறி, சரித்திரத்திலே 

“ட்டும் இடர் Sud yn ocr oor. 

புதியன தோன்றம் என்ற வரலாறு உண்மையா யிற்று. 

விரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த பியரி கூபர்ட்டின் ய ன்பவராஈஸ் 

புதிய ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் புத்துயிர் பெற்டு எழுந்றனா.
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1888ம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மாதம் 8ந்தேதி முதலாம். புதிய 
ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் கிரேக்க நாட்டின் ஏதென்ஸ் சகா 
அற்றம்கு சிறப்புடன் தொடங்கப் பெற்றன. 

அன்று பங்கு பெற்ற நாடுகள் 59, போட்டியிட்ட வீரர்கள் 
“88. இன்று பற்கு 6பறுகின்ற நாடுகள் 140, போட்டியிடும் 
வீராசன் பத்தாயிரம், 

Cin? நடக்ஊம். நேரத்திலும் . ஒலிம்பிக் பத்தயங்கள்- 
என்றால் போரை நிறுத்தி, சமாதானத்துடன் வந்து பந்தயங். 
களில் பங்குபெற ேண்டும் என்பது அந்நாள் விதி, இன்று. 
பந்தயங்களுக்கும். போகாமல் பகைமை பாராட்டி, பங்கு 

. டெறாமல் வீலகீயீருப்டது இன்றைய காட்சி. 

பந்தயத்தில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்களைப் பாதுகாக்க 
பலகோடி ரூபாய் செலவு, லாஸ் ஏஞ்செல்ஸ் நகரிலே 18000- 

பேர்கள் பர்துகாகலுக்காக நிற்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட 

பயங்கரம்,  இண்று ஒலிம்பிக் பத்த ங்களீடையே நடை 

மெறகின்றன, அவ்வாறு நடைபெறாமல் காக்கவும் ஏற்பாடுகள்- 

இருக்கின்றன. 

உலக. மாக்களின். ஒற்றுமைக்காக, அன்பு காட்டி 
இதசிக்கின்ற ஆனத்தத்திற்தாக, அனைவரிடமும் வேண்டும். 

என்ற ஆமைதிக்காக ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் தோன்றின. 

எத்த. நாடு என்ற பேதமில்லை. எந்த மொழி என்ற. 

எண்ணமிக்லை. ஏழை பணக்காரர் என்ற தாழ்ச்சி இல்லை, 
சாதி பூதம். பார்க்கின்ற சூழ்ச்சி இடலை, 

“எல்லோரும் ஐரினம் எல்லோரும் ஓர்குலர் எல்லேரரும் 

இவ்வுலக மக்கன்” என்று வீரப் பண்பாட வைக்கின்றன 

ஒலிம்பிக் வந்தயங்கள், இந்த விகாயாட்டரனது இன்று உலகு.
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மொழியாகத் கிகழ்சிறது. ஒப்பற்ற இசையாக ஒலிக்கின்றது. 

உன்னத வேதமாக வழி காட்டுகிறது. 

இந்தக் கருத்தினை ஏற்றுக கொண்டவரிகள் வாம்க்கை கனி 

மலர்த் தோட்டமாக திகழ்கிறது. இதை வெறுப்பஉம்ணோ 

ஐந்தறிவுக் கூட்டமாக அைகிறது என்பதே இன்றைய 

உண் கமயாகும். ் “ 

காலங்கள் மாறினாலு *, கொண்ட கொள்கையில் ஒலிம்பிக் 

பந்தயங்கள் உயர்ந்து நிற்கின்றன. உலகை ஒன்று கூட்டு 

கின்றன. ஒப்பர்ற அமைதியையும். உயர்ந்த அன்பையு, 

உன்னத பண்பையும் மீட்டுகின்றன. 

பந்தயங்களில் கலந்து கொள்வோம் இயலாவிடில் 

பந்தயங்கள் தரும் பண்புகளுடன் கலந்து கொள்வோம். பாரில் 

பிறந்த மேன்மைகளைப் பெறுவோம். 

குறிப்பு : $0-7-84 அறை இரவ 
-15க்கு சென்னை வானொலி நிலையத்தில் 

ஆற்றிய உரை 

  
வச, வி்



73. வாருங்கள் விளையாடுவோம்! 

    

பி 

கூடிவாழும் மிருகம்ணு மனிதர்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி 

யாளர்கள் சொகவாங்க. டிரங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்றி 

னான். இப்படியும் சொல்றாங்க. 

மிருகங்கள்னா அஞ்சறிவு. மனிதர்களுக்கு ஆறறிவு. 

அந்த ஆறாவது அறிவுதான் பகுத்தறிவு. 

மனிதர்களாகிய நம்மாலதான் பேசமுடியும். யோசிக்க 

முடியும். சிரிக்க முடியும். கையை உபயோகப் படுத்தி 

காரியம் செய்ய முடியும். மிருகங்களாலே இதெல்லாம் 

முடியாது. 

ஏன்னா, மனித உடல்தான் உலகத்திலேயே அதிக 

விலை உயர்ந்த பொருளா இருக்குது. எத்தனை எத்தனையோ 

பொருள்களை புதுசு புதுசா விஞ்ஞானிங்க கண்௫பிடி க்குறாங்க. 

உருவாக்குறாங்க... ஆனா, மனித உடம்பை மட்டும் அவங்க 

ளாலே செய்ய முடியலே பாத்திங்களா! 

அதுதான் ஆண்டவனோட அற்புதம்! 

இந்த அற்புககான படைப்பாகிய நம்ம உடம்பை நல்லா. 

சுத்தமா, சுகாதாரமா, பத்திரமா வச்சுகறதுதான், நாம 

ஆண்டவனுக்குத் தெரிவிக்கிற நன்றியாகும .
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உலகத்துல பீறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ௬கமா 
வாழனும்ங்கற ஆசை நிறைய உண்டு. ் 

௬கமா சந்தோஷமா வாழனுர்னா, நாம நம்ம உடம்பை 
*. ரொம்ப பத்திரமா கவனிச்சுக்கனு. தங்கத் தப் பத்தீரமா 

பாத்தக்கற மாதிரி, ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்கனும், 

அதுக்காக பெட்டிச்முள்ளே வச்சி பூட்டி வைக்கிறேன்னு 
சொல்ல முடியுமா? அதுதான் இல்லே... 

பத்திரர்னா, உடம்பை சுத்தமா வச்சுக்கனும். ௬த்தம் 
சோறு போடும்னு சொல்வாங்க, சோறுமட்டுமா போடும், 
தல்ல நல்ல சுகத்தையும் கொடுக்சம், ௬றருறுப்பை 
கொடுக்கும். சோம்பலை அழிக்கும், சிந்திக்கற அறிவை 
வளர்க்நம். நல்ல மூன்னேற்றம் அடையுற சகல சக்தியை 

யும் கொடுக்கும், 
சீ 

அதுக்கு என்ன பண்றது? சுத்தமா இருக்க என்ன: 
பண்ணலாம்? இதோ ஒர சூரூக்கமன வழி இருக்குது. 
ரொம்ப ரகசியம்... கேட்குறிங்கலா... 

(பாடல் பாடப்படுகிறது) 

குளிந்த நீரில் குளிட்போம் 
குஷ்மையாக இழுப்போட 

கலகலவென சி.ரப்போம் 

௪ கையை வீசி நடப்போம். 

தைலம் உடலில் தேய்த்து 

டைவி ரன்குப் பார்த்து 
காலை நேரம் முழுக்கு 

கதறி ஓடும் அஞச்கு!
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_ சுறுகூறுப்பைக் கொடுக்கும் 

சோம்பலையே அழிக்கும்? 

விஈம்பித் தினம் குளிப்போம்! 

வைத்தியரை மறப்போம்! 

காலையில சுளிச்ச உடனே ஒரு புது சுறசுறுப்பு. புது 

தெம்பு வந்துடும். அதுக்குப் பிறகு நலல நினைப்பும் வருது, 

ஆசைதானே எல்லாக் காரியத்துக்கும் அடிப்படை. அந்த 

ஆசை, உடர்பால நிமிர்ந்து நிற்கும் போதுதான் நிறையா 

வரும். குனிஞ்சி நின்னா... கோழையா ஆயிடுவோம். 

மிருகங்கள் தான் நாலு தால்கள்ல ஈனிஞ்சி நிற்கும். 

மனுஷருக்கு ரெண்டு கால்கள் தானே! நாம நல்லா 

நிமீர்த்த தான் நிற்கனும் . அதுதான் மனிதர்களுக்கு 

மரியாதை. 
* 

நீங்க எப்பவுமே நிமிர்ந்து தான் நிற்சனும். நிறைய 

படிக்கனும். நல்லா யோசிக்கணும், “நான் நிச்சயம் வாழ்க்கை 

யில. முன்னுக்கு வருவேன்னு” முயற்சி செய்வனும். 

முன்னேற்றம் பெறனும், 

அந்த லட்சியத்தோடதான் நீங்க தினம் வாழணும், 

அத்க்குன்னு ஒரு சில முறைகளை கடை.பிடிக்கனும், எட்படி₹ 

இப்படித்தான் . 

க (பிஜி கிமி ௮௭ 

நிற்கு*் போதும் நடக்கும் போதும் 

நிமிர்ந்து 8ற்சு வேண்டும்! 

கற்கும் போதும் நினைக்கும் போதும் 
{ 

கனிந்து கற்க வேண்டும்:
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இசால்லும் போதும் கேட்கும் போதும் 

செல்லில் பணிவு வேண்டும்! 

) செல்லம் போதும் சேரும் போதும் 

செயலில் துணிவு வேண்டும்! 

உண்ணும் போதும். உறங்கும் போதும் 

ஒழுக்கம் காக்க வேண்டும்! 

எண்ணும் போதும் எழுதும் போதும் 7 

இனிமை சேர்க்க வேண்டும் ! 

நல்ல பிள்ளை என்ற புகழ் 

நமக்கு என்றும் வேண்டும்! 

எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை 

என்றும் நமக்கு வேண்டும்! 

நாம பேசும் பொழுதும், நிற்கும் நேரத்துலயும் கூட 

கையை காலை அசைக்கு 3றாம். இது நம்மையற யாம நடக்குற 

செயல். இதுக்குப்பரு இயகம். (184000). அதாவது 

இயற்கையா செய்யற காரியம். 

ஆனா, நாம காசுக்காக உடலை பயன்படுத்து றாம். 

இந்த இயக்கத்துக்குப் 6/௬ வேலை, அதாவது, ஒரு பலா 

பலனை எதிர்பார்த்து, அதாவது வகமாறை எதிர்பார்த்துச் 

செய்யுற இயக்கத்துக்கும் பேரு Soro... (Work). 

ஆனா; உடலுக்கு சக்திவேணும், உடல் நல்லா 

-.. வளரனும்னு நம்பிக்கையோட ை கயை கலை அசைக்குரோே ட, 

அதுக்குப் பேருதான் உடற்பயிற்சி. 

உடற்பயிற்சின்னா என்னா? ஓரு காரியக் செய்யும் போது 

நல்லா மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து, பொஞ்சநேரம் உள் கள 

வச்சிருந்து, பிறகு  பனி3ய விழு3றா௨ இல்லியா! அதுக்குப் 

டபருதான் உடற்பயிற்சி.
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Mr gsi ad egiyi@pd gb pero wud pdt 

தரீரது தான் உடற்பயிற்சியாகுர், அப்படின்னா, உடற் 

பயிற்சி என்ன செய்யும், அதனால உடம்புக்கு என்ன 

லாபம்னு கேட்கிறீங்களா? எவ்வளவோ லாபம். இருக்குது. 

அந்த அற்புதமான உடற்பயிற்சியய நீங்க செய்ய... 

ஆரம்மீச்சா... செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா... சொல்லட்டுமா... 

பாடல் 

உடற் பயிற்சி செய்வதால் 

உடலில் உறுதி வந்திடும் 

உடலம் உறதி ஆவதால் 

"ஓங்கித் திறமை வளர்ந்திமம். 

நோயில்லாமல் நாமெஃலாம் 
நாறு வயது வாழலார் 1 

ஆய கலைகள் ஆனைத்தையும் 

அறிந்து இன்பம் அடையலாம் 1: 

ஊசியில்லா மருந்துதான் 

உண்மை இன்ப விருந்துதான் ! 

ஓசை இன்றி உதவிடும் 

உடற் பயிற்சி நண்பன்தான் 1 

உலகம் முழுதம் பெய்கிறார் ! 

உடலில் அழகைப் பெறுகிறார் 7 

திலகம் போக வாழவே 

தினமும் பயிற்சி செய்குவோம் 1 

உடற்பயிர்சியானது எவ்வளவு நன்மை கொடுக்கு; 

சேட்டிந்களா! சின்ன வயசுல உடற்பயிற்சி செய்தா, 

இபரியவங்க ஆனப்ற்கும் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் ,
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நோயே நம்ம கிட்ட வராது. நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற 
செல்வம். உலகத்திலேயே பெரிய கோடீஸ்வரன் யாரு 
தெரியுமா ? தோயிஉலாம வாழறவங்கதான் . 

வீட்டு நிறையா பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு, 
படுக்கையில தீனம் நோயாளியா படுத்திருந்தா என்ன 
லாபம் ? வாய்க்கு ரூசியா சாப்பிட முடியு? வகை 
வகையா புதுத் தணி போட்டுத் தான் பார்க்க முடியுமா? 
காற்றாட வெளியில் சந்சோஷமா போய்த்தான். உலாவ 
முடியுமா 2 சிரிச்சு ஜாலியா இருக்க முடியுமா ? முடியாது. 
நிச்சயம் முடியாது. 

கநோயில்லாம நாம நல்லா, நிர்மதியா வாழனும்னா நாம 
கட்டாயமா உடற்: யிர்சி Coin ளும். உடலை உறுதியா, 
Amine வச்சுக்கனுர், அது க்கு. முயாசி செய்யனும். 
பயற்சி செய்தா, முடி யாத காரியம் எதுவுமே இல்லே ! 

இமயமலை உச்சிக்கு ஏறி ஜெயிக்கலியா! கடலுக்குள் ளே 
பசந்து போகலியா! வானத்தல மாசக் கணக்கு $ல மனுஷன் 
தங்.லியா 1எல்லாம் பனுஷங்; ளாலே மடியுர் ! எப்ப? மனக 
வச்சா முடியும். எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இந்தப் 
பாட்டைக் கேளுங்க... 

உ பறடல் — 

பாடிப்பாடி பயிற்சி செய்தால் 
பாட்டுக் கார் ௮கலார் 1 

ஓடிஓடி முயற்சி செய்கால் 
ஓட்டக்காரர் ஆகலாம் 1 

புத்தகத்தைப் படித்த வந்தால் 
டத்திசாலி ஆசலாம் 1 
சுத்தமாக வாழ்ந்து வந்தால் 

துன்பம் இன்றி வாபூலாம் !



80 

பெற்றவர்கள் பேச்சைக் கேட்டால் 
உ.ரி..மனிதர் ஆகலாம் ! 
கற்றவர்கள் போற்றுவார் ள் 
கேட்டுக் கேட்டு மகிழலாம் ! 

பயிற்சியோட முயற்சியும் இருந்துட்டா, நமக்கு நல்ல 
Mtr, வந்துடும். சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு நலல உடம்பு 
பாரீக்க அழகா இருக்கும் 1! வேறு என்ன கலை உங்களுக்கு. 
இந்த வயழ்க்கையிலே இருக்கு ? 

வயிறு நிறையா சாப்பாடு. நாள் பூரா விளையாட்டுதான் 1: 
மற்ற நேரத்துல ப., ப்பு... 

படிப்பும் நல்லா ஊரனுர்னா விளையாட்டுதான் உகவி 
செய்யுது. விளையாட்டுதுன். வாழ்க்கையையே. மாற்றி 
அமைக்குது, இதுதான் உண்மை, 

உங்களுக்குப் பிரியமான விளையாட்டை, நீங்௩ தனியா 
விளையாட முடியாது. போரடிக்கும், மத்தவங்களோட 
சேரீர்து தான் விஈயாடனு?, அப்படி கூடி விளையாழிம். 
டோது எப்படி விளையாடனுபனு தெரிஞ்சுக்க வேணாமா? 

கூட்டமா பலர் ஓன்னு சேர்ந்து விளையாடும். போது, 
கன்னா பின்னா“ னு ஆனா, அது காட்டாட்டமா இருக்கும். 
கவாட்டர தா வரும். சண்டை வரும், அப்புறம் மன சக்கும் 
சங்கடமா இருக்கூர் 1! அதஞலை தான், கூடி விகாயாடுற 
முறைகவையும் நாம நல்லா தெரிஞ்சுகிட்டா, சந்தோஷமா 
இருக்கும். அதையும் இப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் 1
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-- பாடல் — ர பு 

கூட்டமாக ஒன்று டேர்ந்து 

, கூடி. ஆடுவோம் - அழகுத் 
தோட்டத்தீலே பூக்ள என்று 

சேர்ந்து ஆடுவோம். 

ஒற்றுமையே வலிமை என்று 

உஉ)சகப் பாடு வோம் -- பெருக் 

வெற்றிஎன்று வேற்றுமையை 
விரட்டிப் போடுவோம். 

போட்டியுள்ள ஆட்டத்திலே 
பொறுமை காட்டுவோம் -- வெறும் 
போட்டி தரும் பொறாமையை 
பொசுக்கி ஓட்டுவோம். 

வெற்றிக்காக விதிகளையே 

மீ, வே மாட்டோம் — இதை 

முற்றும் நாங்கள் புரிந்தகொண்டோம் 
மாறவே மாட்டோம் ! 

விளையாட வர்ரது வெறுர்னே நேரதிலதப் போக்கி 
விணுக்குறதுக்காக இல்லே! நல்ல முூகறயிலே கூடி 
விளையாடி வந்ண், நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் ஏற்படும். நல்ல 
தல்ல சிநேகிநம் உண்டாகும். எல்லோரும் ஒத்துமையா - 
சேர்ந்து பழகும் வாய்ப்பு கிடை *கும். 

வாழ்க்கையில பெரிய மனிதர்களாக ஆூ, புகழ் பெறக் 
கூடிய நல்ல குணங்களும் நிறய கிடைக்கும், 

விளையாடி விளையாடி வாழ்கை பில கெட்டுப் போனவங்க 
பாரும் இல்லே. விளையாடாம இருந்துட்டு, தங்களோட
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வாழ்க்கையை விணாக்கிக்கிட்டவங்க நிறைய பேர் இருக். 
காங்க, 

தம்மகிட்ட நல்ல மன௬. இருந்ஜா, விளையாட்டுல வம்பே 
வராது. மத்தவங்களை மதிக்கு ற மனசு இருந்ஃ.ா,வாழ் கையில 
கஷ்டமே வராது, இந்த நல்ல மனசும், மத்தவங்களே 
மதிக்குற மன௬ம் விளையாட்டு மூலமா தான் நமக்கு நிறையா 

கிடைக்கு து. 

ஆகவே, இது தான் நல்ல நேரம், இளமைக் காலம்தான். 
சரியான சமயம், வாழ்ஈசையிலே வெற்றி பெற்று வாழறதக்கு 
விளையாட்டுதான் உண்மையான அடைக்கலம். அதனால 
தான் awa weds oir வாருங்கள் விளையாடலாம்னு. 
அழைக்குறேன். விலையாடூங்க, வெற்றி பெறுங்க என்று 
கூறி விடை. பேற கீறேன். 

செல்னை வானொலியில் குழந்தைகள் 
Bape Awe ஒலிபரப்பானது, 

  

po



சி
 

14. வசதியற்ற குழந்தைகளுக்கும். 

வாழ்வளிப்போம் ! 

  

பார்ப்பதற்கும் இன்பம், கேட்டதற்கும் இன்பம், பங்கு 

பெறுகிற போதும் இன்பம், பங்கு பெற்று முடிந்தபிறகு, என்ன 

நடந்தது என்று எண்ணும் சிபாழுதும் இன்பம் என்று எஉலா 

மக்களையும், ஆண் பெண், முதியோர் இளையோர் என்ற 

பாகுபாடின் றி. ம£ழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்துவது ஒன்றே ஒறு 

தான் உலகில் இருக்கிறது. அது தான் விகாயாட்டாகும். 

இந்த விளையாட்டை, வாழ்க்கையின் ஒரு பருதி ஒன்று 

தான் பலர் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின் றனர். இது அப்படி 

ஆல்ல. 

விளையாட்டு என்பது வாழ்க்கை. வாழ்க்கை என்பது 

விளையாட்டு என்று ஒன்றோ. ஈன்று பின்னிட் பிணைந்து, 

பற்றிப் படர்ந்து, கூடி க் கலந்து, கோடி இன்பம் அளிக்கின்ற 

அமுத மழையாக ஆல்லவா விளையட்டு விளங்குகிறது. 

ஏன் அர்ப்படி என்று எழுகின்ற கேள்விக்கு விடை. இது 

தான். விளையாட்டு என்பதை யாருர் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை, 

அத மனித இனம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து தொடர்ந்தே... 

வருகிறது. துணை தருகிறது.  
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உடல் உறுப்புக்களின் ஒவ்வொரு இயக்கமும் வீளை 

பாட்டின் இயக்கமே, விளையாட்டின் இயக்கம் எல்லாம் 

வாழ்க்கையை வளம் பெற வைக்கின்ற இயக்கமே யாகும், 

உடல் நலத்தை வைத்துத்தான் உலக வாழ்க்கையே 

அரைந்திருச்கிறது, ஆண்மை மிக்க உடல் அமைந்தவர்கள் 

தான் மேன்மைமிக்கவர்களாக ச ழதாயத்திக வாழ்கில் றார்கள். 

சக்தி மிக்க உடல் என்பது உடல் சக்தியும் . மூளைசக்தியும் 

கொண்டது தான், 

மூளையும் ஓர் உடலறுப்புத்தானே 1! பலம் மிகுந்த உடலில் 

பதான், பாங்குற சிந்திக்கிற மூளையும் பலத்துடன் அமையும் 

உட லால் உழைக்கின்ற மக்களும், சிந்திக்கின்ற மக்களும் 

தான் சமுதாய த்திற்கு எப்பொழுதுமே தேவைப்பட கின்றார்கள் , 

இப்படி இரண்டு வகையான மக்களைப் பீரித்து பார்க்காமல், 

ஓரே வகை மக்களாக, உடலாலும் மூளையாலும நன்குவளர்ச்சி 

பெற்ற மக்களை alee தான் வில்£வாட்டுக்களின் 

தனிப் பண்புகள- கும். 

சமுதாயத்தை உருவாக்கும் சக்தி வாய்ந்த மக்களை, 

நரம் களமையிலிருந்5த இனம் கண்டு சொள்ள வேண்டும். 

குழந்தைகளை ஷலைத்துத்தான் இனியதோர் எதிர்காலத்தைத் 

,திறம்பட உருவாக்க முடியும். 

இந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான், குழந்தை 

களுத்மம் வீளையாட்டைக் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ண 

எழுச்சி இன்று எல்லோரிடையேயும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

ஒரு முழந்தை அசைவற்றுக் கிடக்கிறது என்றால், அது 
தோய்வயய்ப் பட்டிருக்க வேண்டும். அஉலது இழத்திருக்க 

வேண்டும் என்கிறார் ஒரு மேல் நாட்ட நீள். 

௫
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. உறங்கும் “பொழுதகூட. அங்குமிங்கும். அசைந்து. 
கொடுத்து இதம் காணுகின்ற பண்புதான். குழந்கைசள் 

பணபாகும், ஆகவேடி வாழ்க்கையே விகாயாட்டு எண்று 
கட்டுக்கடங்காமல் விளையாடுகின்றாரிகள் காட்டாற்று 
வெள்ளத்தின் வேகம் போல. 

காட்டாற்றைக் கட்டுப்பறித்திவிட்டால். கணக்கி 
லடங்காத நன்மைகள் உண்டாகும், அதைப்போல. ஜீவன் 
த்து பும் சிறவர்களின் வேகத்திற்கு சீரான வழியை காட்டி 
விட்டால், ரெல்லும் இட. மல்லாம் இளமையும் வலிமையும், 
பசுமையும் இனிமையும் தான் விளையும் 

ஜஐந்திஃல வளையாருது ஐ.டபதில் வளயுமோ 2 எதிர்கால 

சமுதாயச் சிற்பிகளாம் குழந்தைகளை, இளமையிலே பிடித்து, 
இனிய வாழ்க்கை முறையினைக் காட்டி விட்டால், நிச்சயம் 
தம்து குறிக்கோளில் மிகுதியனைக் கண்டவர்கள். ஆகிறோம், 
வெள்றவர்களாகவும் ஆகிறோம். 

எிளையாட்டுக்களில் சிறுவர்களை ஈடுபடுத்துகிறோம் 
என்ரால், அவர்களை இயற்கையுடன் இயைந்த வாழ்க்கையில் 
ஈடுபடுத்துகிறோம் என்பதே அர்த்தமாகும். 

வெயிலில், பரந்த வெளிபில் விளையாடச் செய்கிறோம் 
என்றால், அதில் எத்தனை எத்தனை நன்மைகள் கிடைக்கின்றன 
தெரியுமா ? வெயிலில் 0 வைட்டமின் ஆதிகம் கிடைக்கிறது. 

டி. , வைட்டமின், எலும்புகள் உறுதியாக்குகின் றன . 

எலும்பு வலிமை அதிகம் பெறப் பபற, அதில் உள்ள எலுட்புர் 

சோறும் நல்ல சக்திஐயப் , பெறுகிறது. அங்கிருந்து தானே 

சிவப்பணுக்கள் சக்திமிக்கவையாகப் பிறக்கின்றன ,
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இரத்தம் சக்திமிக்கதாக மாறினால், இரத்தஓட்டம் பெருக, 

ஈிரைவு பெற, உடல் உறுப்புக்கள் அதனைப் பெற்று உற்சாகத் 

துடன் ஷேலை செய்ய, உடலே வலிவு பெறுகிறது. வனட்டபும் 

“பெறுகிறது 

ரி 

திமற்த வெளியிலே விளையாடுூவதாக. திரிந்தலைகில் ற 

டபிராணவாயுயும் குழந்தைகள் நிறையப் பெற்றுக் கொள் 

கிஸ்றன. அவர்கள் தோயணுகாத உடலைப் ற்று, நிம்மதியான 

- வாழ்க் கையை எப்பொழுதும் பெறுகின் ரர்கள் . 

விளையாட்டில் ஈடுபடும் குழந்தைகள் உடலால் மட்டு மா 

உயர்வு பெழுகின்றார்கள் ? வாழ்க்கையிலும் தான். 

சமுதாயச் என்பது கூடிவாழும் மக்களால் உருவானது. 

ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும், சமுதாய மாளிகையினைத் 

தாங்கி நிற்தம் தாண்களாவார்கள். அவர்களின் ஒற்றுமையான 

- வழ்விலும், ஓத்துழைப்பிலும் தான் தணிப்பட்டோர் மேன்மை 

- அடைகின்றார்கள். சமுகாஉம் சீரிய இநீதஸ் தீனைப் பெறுகிறது. 

அந்தக் கூடிவாழும் கொள்கையைத்தான் விகாயாட்டுக் 

தன அதிகமாக வற்புறுத்துகின்றன. அதிகமாக வளர்த்தும் 

விடுகின்றன . 

“தான்” *நால * என்ற தனித்கன்மையை மறந்து “நாம் 

“என்ற பண்பு மிளிர ஒன்று சேரு, போது சான், நல்லவைகள் 

விளைகின் ரன. அல்லவைகள் அகலுகின்றன , 

விளையாட்டில் ஈடுபடும் குழந்தைகள் அதி ஏிரைவீலேயே 

இவைகளை ஏற்றுக் கொள்கின்ரனர். இதயத்தில் நிலை நாட்டிக் 

“கொள்கின்றனர்.
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இப்படிப்பட்ட அருமையான விளையாட்டுக்களை, எல்லா 

நிகூயில் வாழ்கின்ற குழந்தைகளுக்கும் கொண்டு செல்வது- 

தான் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய முதன்மையான கடமை 

யாகும். 

வசதியற்ற குழந்தைகள் என்றால் பொருளாதாரத்தில் 

மட்டுமல்ல. இடவசதியிலும் தான். 

ஆர்வமுள்ள குழந்தைகள் விளையாட ஆடுகளங்கள் 

அமைப்பது... அவர்களுக்குத் தேவையான விளையாட்டுச் 

சாதனங்களை வழங்குவது, அவர்களின் ஆர்வத்தையும் 

ஆற்றலையும் ஆற்றுப் படுத்த பயிற்சிபாளர்களை நியமிப்பது. 

அவர்கள் தாங்கள் பயின்ற திரமைகளை சட்டி வாய்ப்புக் 

.களை விரிவபடுத்துவது, பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டுவது, 

பலப்பல சூழ்ரிலைகளிம அவர்க இலட்சியவாதிகளாக்கும் 

செயல்முை களைக் கற் ப்பது எல்லாம், நமது இலட்சியத்தை 

“நோக்கி நடத்திச் செல்கின்ற ந௨ல வழிமுறைகளாகும், 

வாழ்வு என்பது எல்லோர்க்கும் பொதுமையான தாகும். 

வசதியுள்ளவர்கள் தான் வாழவேண்டும் என்பது உரிமைக்கும் 

பொருந்தாத நடைமுறை. வசதி.பற்ற குழந்தைகள், தாங்களை 

“வளப்படுத்திக் கொள்ளவும், வஷப்படுத்திக் கொள்ளவும் 

"வாய்ப்பளிட்போம். 

இயற்கையின் இனிய கொடைகளான காற்ஜஐு, தீச், 

“வெளிச்சப., போல teu, விளையாட்டும் இருக்கிறது 

குழந்தைகள் விளையாட வசதியளிப்பது என்பதை தம் 

திட்ட மிட்டுச் செயல்படுத்த வேண்டும். ர 

ஆங்காங்த தல்ல விளையாட்டுக் திடல்களை அமைப்பது 

ஆன்றே. அருமையான. பயன்களைத் தந்துவிரம், அந்த 

அளவிக,  விகாயாட்டுத் திடல்கள் LHD OS GAD ஓரீ



as: 

அமைப்பையே. உருவாக்கி விட்டால், எதிர் ஐரும் தடங்கல்கள் 

வரவையும் தகர்த்தெறிந்து விடலாம். 

ஆகவே, விரை யாட வசதியற்ற முழந்தகளுக்கு, நல்ல, 

பல வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம் வயழ்வளிப்போம் » 

இவர்களின் வருங்காலத்தை வளமாக்கு வோம் வலிமை 

மிகுந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். இதனை சக்தி 

மிருந்த விளையாட்டின் பெருமையை எல்லா மக்களிடையேயும் 

எடுத்துரைக்கும் பணியினைச் செய்வோம். என்று உறுதயுட ண். 

செயல்படுவோம் , 

வெற்றி பெறுவோம். 

  

சம



15. விளையாட்டு நாடகங்கள் 

1. இப்படி ஒரு ஆட்டம் 
அ அ அ பவ ப ப. டட யயயயயயயயயமியவயய யய வ வைய வைவையைவவை் 

இடம் - ராஜாவின் வீடு 

உள்ளே : அப்பா, ராஜா, சாந்தி, 

ராஜா: அப்பா என்னவோ எழுதுநீங்களே at 

அப்பா : தொந்தரவு செல்யாம இரு ! ஒரு பயங்கரமான 

கதை... 

ராஜா ௨ துப்பறியும் கதையா இல்லே மர்மக் கதையாப்பா? 

அப்பா : இது சாட்டு மிராண்டிங்க: கதை ! 

ராஜா: அப்ப வேட்டையாடுற கதைன்னு சொல்லுங்க 1! 

அப்பா: இல்லே! இது விளையாட்டுக்கதை... வேகம்... 

வேறி... பயங்கரம்... படுகொலை... ரத்தம், 

ராஜா : டேயப்பா (பயந்தபடி) என்னப்பா பயழறுத்துறீங்க? 

அப்பா ௨ வளைகோல் பந்தாட்டம் ஆப்படிச்தான் இருக்கும். 

ராஜா : வளைகோல் பந்தாட்டர்னா என்னப்பா 7 

அப்பா : இஃகிலீஷல ஹாச்கின்னு சொர் வாங்க. அதைத் 

தமன் நான் தமிழில் வளம்கால் பந்தாட்டட்ணு ச ல்றேன். 

வா.வி.6



90 

ராஜா : அதெப்படி பொருந்தும் ? 

அப்பா :. விளையாடறதுக்கு உதவறது வளைந்தகோலும் 
பந்தும்தானே ! முதல்ல வஞ்ச குச்சியாயிகந்தது.. 
அப்புறம் அது மாற்றப் ட்டு வளைந்த கோலாயிடுச்ச௬ு. 
அதை வச்சி பந்து விளயாடறதுனாலதான், வளைகோல் 
பந்தாட்டம்னு பேர் வந்தது. 

ராஜா : கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குற மாதிரியே சொல்ற. 
துக்கும் சுலபமா இருக்குப்பா ! அதுஎரிப்பா, அந்தக். 
காட்டு மிராண்டி கதையை... 

அப்பா: அது காட்டு மிராண்டி கதை இல்லை காட்டு 
மிராண்டிங்க கதை, ஆதிகால ஆட்கள் மாதிரி காட்டுல. 
CAF FOS. 

ராஜா: அப்பகாட்டுளுங்க ககைன்னு சொல்உலாமே 1 

அப்பா: காட்டான் கோட்டான்னு சொன்னா ! ஆப்புறம். 
நான் கதையே சொல்ல மாட்டேன் போ! 

ராஜா: அப்பா அப்பா தப்பு தப்பு... 

அப்பா : அப்படிவா வழிக்கு. உனக்கு சிவப்பிந்தியர்கள்ளூ; 
யாழுன்னு தெரியுமா 7 

ராஜா ₹ தெரியும ! பூயோளத்துல வந்திருக்கு, கறுப்பா 
இருக்குறதுனாலகான நாமெல்லாம் கறுப்பித்தியர்கள் . 

சிவப்பா னால் அவங்களுக்கு சிவப்பிததியர்னு 
பேரு வச்சாங்கள் வு படிச்சியக்கேம்பா, 

     

     

அப்பா : அவர்கள் புடிச்சா கரடப்புடி, அடிச்சா மரணா அடி 7 

ராஜா : எதிலேட்பா 2 

அப்பா : விஊேடாட்டுலதான்,



97 

சாந்தி: (உள்ளே.ிரந் 8) அப்பா! இதோ வந்திட்டேன் 
அப்பா.! நான் வந்தப்புறம் கதையைச் சொல்லுங்க. 

ராஜா : சொல்ல விட மாட்டாளே இந்த சாத்தி, கதையை நல்லா ஆரம்பிச்சாங்க, நந்தி மாதீரி வந்துட்டா சாந்தி 1 

சாந்தி ₹ (மூச்சு வாங்கிக்? காண்டே) சொல்லுங்கப்பா இப்ப 
சொல்லுங்க | 

அப் ா: செவ்லிந்தியர்கள் ஆங்காங்கே கூட்டம் கூட்டமா 
வாழ்ந்துகிட்டு இருந் தாங் ௩ அரதக் காலத்தல 1! கூட்டம் 
கூடறது, வேட்டையாடறது, சாமி கூம்பிடறது, ராத்திரில 

[ ஆூறது, இதுதான் அவங்க வாழ்க்கை, இப்படி இருக்குற 
அவங்களுக்கு அடிக்கடி விளையாட ணும்னு ஓர் ஆசை வந்துடும். ஒரூ சவால் விட்டுட்டு ஆளுக்கு ஒருதடியை 
எடுத்துக்கிட்டுக் கிள பிடுவங்க. 

ஏாரஜா: எங்கேப்பா? சண்டைக்கா ? 

அப்பா: விளையாடத்தான் , விரை யாடறதுக்கு இப்ப ஒரு 
குழுவுக்கு 1! பேர்தானே வேணும். ஆனால், அங்கே ஒரு 
குழுன்னா ஒரு கூட்டம்னு அர்த்தம், 

சாந்தி : ஒரு கூட்டர்னா ? 

அப்பா : குறைஞ்சது ஆயிரம் பேராவது ஜீ ரப்பா ங்க. காலை சில கண்விழிச்ச௪ உடனே அதாவது விடியற்காலைபில 
கையில வஞ்ச தடியோடு இரண்டு கூட்டமும் வந்து ஒருதிடல் மத்தியிலே BOGE, திடல் எல்லை எவ்வளவு 
காரம் தெரியுமா ? 

  

ராஜா : என்ன ஒரு நூறு கெஜம் இரக்குமாப்பா ! 

அப்பா: ஆது இந்த காலத்துல, அந்த காலத்துல இரண்டு 
கூட்டமும் வசிக்கது பாரூ, அதுகன் ero லைகஃகோடு.
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யார் பந்தை அடஒச்சுக்கிட் டே போய் அடுத்தவங்க 

எல்லைக்கு அப்புறம் தள்ளுரங்களோ, அவங்கதான் 

வெற்றி பெற்றவங்க. 

சாந்தி : எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஆடனும் ? 

அப்பா: நேரமோ கணக்கிகல, சூரியன் உதிக்கறப்போ 

ஆரம்பிக்கற ஆட்டம், மாலையில சூரியன் மரையிற 

வரைக்கும் ஆடனும். 

ராஜா : அடேயப்பா ஃவ்வளவுதேரமா ? அவங்களுக்கு 

அசதியாயிருக்காதாப்ப£ 2 

அப்பா ! விளாயாட்டுன்னா அசதி இருக்கும். வெறி வந்துட்ட 

துன்னா அஈதியாவது வசதியாவது... 

சாந்தி : எப்படி வியாடினாங்க 2? 

அப்பா : கட்டையில செய்த ஒரு மரப்பந்தானது ரெண்டு 

கூட்டத்துக்கும் மத்தியில கிடக்கும். பந்தை 

அடிக்கலாம்னு சொன்ன உடனேயே எல்லோரும் பந்தை 

அக்க ஆரம்புச்சுடுவாங்க, எதிரில் பந்து கிட ந்தா பந்தை 

அடிப்பாங் ௩. தடுக்க வந்துட்டா--ஆள் கிடைச்சா ஆளு? 

கால் கிடைச்சா காலு, தலை கிடைச்சா தலை இப்படி 

கண்ணுமண்ணு தெரியாம அடிப்பாங்க, 

ராஜா : (திடுக்கிட்டு) ஆஸ் மேல் பட்டா... 

அப்பா : அதோகதிதான். மண்டை உடையும். கால் கை 

ஓடியும். ரத்தம் கொட்டும். ஆளே குளோஸ்தான். 

அவங்க நோக்கமே அதுதானே. 

சாந்தி: எதுப்பா ஆள சாகடிக்கறதா! 

அப்பா) ம்ஹூம் ! எதிரில் வந்து இடைஞ்சல் பண்ணிணா 

எரிச்சல் வராதா? கூட்டத்தை Corde பந்தை 

கொண்டு போக வேண்டாமா ? ஆட்டம் முடிஞ்ச பிறகு 

பார்த்தா அங்கங்கே இறந்தவங்களோட பிணதந்தான்
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கிடக்கு, அதைப்பற்றி யாரும் கவலைப் பட?வா 
கண்ணீர் சிந்தவோ மபட்டரங்க. எதிரியோட எல் லைக்குப் 
பேரய் வஷெற்றியடையுற ஓல்னுதான் அவங்களோட 
இலட்சியம். 

Tor: பெபந்றியடை ஞ்ஈுட்டர மதுக் என்னப்பா பரிச 
ராஐ 4 ந BOS 

கிடைக்கும் 2 

அப்பா: வெற்றிக்கு வெற்றி தான பரிசு ! எதுக்கு ? சவாலை 
ஏத்துக்கிட்டு ௪ ராளிச்சு முன்னேறின ஒரூ இிடப்தி, அந்த 
திருப்திககாக எத்தனை பேர் சாக வேண்டியிருந்தது. 
எ௩லாம் வெறிதான். 

சாந்தி : இப்படி ஒரு ஆட்டமா ? 

அப்பா : செவ்விந்தியர்கள் இப்பஉ பயங்கர காட்டில 
ஆடின ஆட்டந்தான் கொஞ்சங் கொஞ்சமா டீன்னேறி 
பல நாட்டிலும் பரவியது. ் 

ராஜா : அப்பவாவது இந்த மாதிரி அக்ரமம் நடக்காம 
இருந்துச்சாப்பா ? 

அப்பா: அதெப்படி மாதும் 2? அயர்லாந்துல இதுக்குக் 
‘ote’ wy பே, ah Curly api, ஆயிரக் 
கணக்கான பேரு சுற்றி இருந்து விளையாட்டை 
வேடிக்கை பார்த்தாங்க, விளையாடி முடிஞ்ச பிறகு, 
அந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு என்ன 
வெறி வந்ததோ தெரியலை. தோத்க குழுவில் உள்ள 
அத்தனை பேரையும் ஆடின் கோலாலேயே அடச்சுக 
கொன்னுட்டாங்க, 

இருவரும் : அப்புறம் (திடுக்கீட்டு) 
அப்பா : அப்புறம் என்ன? காட்டில இருந்து நாட்டுக்கு 

வந்த பிறகு கூட. இந்தக் கோல் பந்து ஆட்டத்துல 
”காடூரம் மறையலே, காலம் போகப்போக கடுமையும் 
கொடுமையும் மாறி, கனிவா கனியத் தொடங்கிடுச்சு!
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எஷ்லா நாடுகளுக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்டம் பரவியது . 

அதனாலே நாட்டுக்கு ஒரு பேரு, ஆட்டத்துக்கு ஒரு 
சட்டம்னு;மாறிப்போச்சு. 

சாந்தி : எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன பேருன்னு 

சொல்லுங்கப்.ாஜ 2? ் 

அப்பா : அயர்லாந்து நாட்டில /*கர்லி:, ஸ்காட்லாந்து 

நாட்டுல “சிந்தி. வேல்ஸ் நா.டுல *பந்தி' பிரான்ஸ் 

நாட்டில “ஹாக்கெட்?. 

ராஜா: ஹாக்கிகட்னா என்னப்பா? 

அப்பா: ஆடு மேய்க்கிற இடையன் கையில் வளைந்த 

கோல் தருக்கு பாரு. அதுக்குத் தான் பிரெஞ்சு 

மொழியில ஹாக்கெட்டுன்னு பேரு, பிரான்ஸ் தேசத்தி 

லிருந்து இங்கிலாந்துக்கத இந்த விளையாட்டு பரவிய 

போது, காக்கெட் என்ற பிரெஞ்சுச் சொல்லை *காக்கே” 

௨. என்று இங்கிலீஷ்காரர்கள் உச்சரிக்கத் தொடங்கினார்கள். 

சாந்தி : அந்த காக்கே தான் இப்படி ஹாக்கியா மாறிடுச்சு 

"... இல்லையாப்பா ? ர : 

அப்பா: ஆமா! 1850ம் ஆண்டிலதான், இந்த. விளையாட்டு 

ஒரு மாதிரியா தெளிந்த விகாயாட்டா மாறி பல முறை 

யான விதிகளுக்கு உட்பட்டது. அதனாலதான் முரட்டுத் 

தனமா ஆடுறதும், முட்டாள் தனமா ஆளை அடி க்குறதும் 

போன்ற, போக்கெஃலாம் மாறி ஒருபுது விளையாட்டா 

உலகெங்கும் டரவத் தொடங்கிடுச்சு. 

ராஜா : ஏம்பா! அப்ப இங்கிலாந்தலதான் இந்த ஆட்டம் 

பிறந்தது வளர்த்ததுன்னு சொல்றீங்களா £? 

அப்பா : பாரசீகத்தில இப்படி ஆடியிருக்காங்க. கிரேக்கத் 

துல, ரோம்ல  .அமெரிக்காவிலயெஃலாம் இந்த விளை 

யாட்டின் வடிவம்போல ஒருவகை விளையாட்டை ஆடி 

ம
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வந்ததாக வரலாறு இருக்குது. ஆனா முழுமையடைஞ்சு 
விளையாட்டா வந்தது இங்கிலாந்திலயிருந்துதான் என்பது 
வரலாறு காட்டுற ஆதாரம் 

சாந்தி: இன்னும் ஒரு சந்தேகம்பா. 

அப்பா: என்ன சந்தேகம் ? 

சாந்தி; வளைகோல் பந்தாட்டம்னு சொன்ன உடனே 

இந்சியா தானேப்பா எஉலோருக்கும் ஞாபகம்வருது. நம்ம 

நாட்டைப் பத்தி நீங்க ஒல்னும் சொல்உ வே இல்லையே? 

அப்பா : பயங்கரமான கதையில் தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். 

சுமார் கி. 2509 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்ம 

நாட்டில இதுபோல வளைந்த கோலோடு ஆடுற பந்தாட் 
ம் ஒன்றை மக்கள் விலாயா.. வந்திருக்கிறாங்க என்ப 

தற்கு பல சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு, 

இருவரும் : சொல்லுங்கப்பா. 

அப்பா. : ஹாரப்பா, மொகஞ்சோதரா என்ற இடங்களில் 

புதைபொருள் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

சிந்து சமவெளி நாகரீகம்தான் மிகப் பழைய 

நாகரிகம். நம்ம நாட்டு மக்கள் அப்பவே 

சதுஈங்கம், பந்து Meus ஆடியதாக ஆதாரம் 

இருக்குது. : அதைப்போலவே நம்மநாட்டு புராணங்கள், 

இதிகாசங்கள் எல்லாவற்றிலுமே, நிறைய cei oh 

வருது. அழைவிட. இன்னொரு அற்புதமான ஆதாரம் 
ஒன்று. கி. பி கம் நூற்றாண்டு எல்லோரா 

குகைச் சிற்பங்களில் கிருஷ்ணனுடை ய சகாக்களான 

இரண்டு இடையர்கள், வளைந்த கோலுடன் நின்று ஒரு 

பந்தை விளையாடுவதுபோல ஒரு ஓவியம் வரையப் 

பட்டிருக்கு!
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ராஜா : அப்படின்னா, நம்ம நாடுதான் எல்லோருக்கும் 

முந்தி இல்லியாப்பா? 

அப்பா : அப் த்தான் இருக்கணும். இல்லேன்னா 

எத்தனையோ விளையாட்டுக்கள் கால் பந்தாட்டம், கைப் 

பந்தாட்டம், கூடைப்பந்தாட்ட ம் போன்றவைகள் நம்ம 

நாட்டுக்கு இறக்குமதியா வந்த பிறதங்கூட ஈம்ம நாடு 

ஒரே விளையாட்டுலதான வெற்றிக்கொடி நாட்டியது 

எதுல? நம்ம வளைகோல் பந்தாட்டத்திலதான் . 

சாத்தி : இதுலயிருந்து என்னப்பா புரியுது? 

அப்பா : விட்டகுறை, தொட்டகுறை மாதிரி ஆதிகாலத்துல 

நம்ம மன்னோர்கள் ஆடிய ஆட்டர், பரம்பரை 

பரம்பரை உணர்வோட இப்ப பிர..ஷ்யமா ஆயிடுச்சு . 

முப்பது நாற்பது வருஷமா நம்ம நாடுதானே உலகத்திலே 

வெற்றி நாடா வந்திருக்கு - 

ராஜா: இப்ப எப்படிப்பா? 

அப்பா : ஆனைக்கும் அடி சறுக்கர்னு சொல்வாங்களே 

அதுபோல, நம்ம நாட்டுக்கும் அடிக்கடி சறுக்க. 

ஆரம்பிச்சுடுச்சு. பக்கத்து நாடான பா Ae Breer 

கிட்டேயே பலமுறை தோத்துடுச்சு பாவம். 

சாத்தி : யாருப்பா ? 

அப்பா : நாமதான். தோல்வியை தாங்கிக்க முடிஞ்ச 

நெஞ்சத்தாலே, வெற்றியை எட்டி ப்பிடிக்க வேண்டூம்ங்கற 

எண்ணத்தை ஏற்படுத்திக்க முடியலியே! காலம்தான் 

பதில் சொல்லணும், கடவுள்தான் நம்ம வீரர்களுக்கு. 

வேகத்தையும் விவேகத்தையும் கொடுக்கணும்
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ஏாஜா : கவலைப்படாதீங்கப்பா! இனிமே நம்ம நாட்டுக்குக். 

தான் வெற்க், இ $தா நானே தினந்தோறும் விளையாண்டு 

பழகி... 

அப்பா : ஆண்டா ராஜா! இனிமே இளையதலை டி நயை 

நன்கு யிற்சி கொடுத்துப் பழக்கினாள் தான், பன் 

கிடைக்கும். முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி அகடயார். 

ராஜா : எனக்கு விடை. கொடுங்கப்பா வி௲யாட ப்போநேன்.. 

வெறி எள க்கே... இல்லல்லே வெற்றி பாரதத்துக்கே! 

(சிரிக்கின்றனர்) 

 



2. பந்து படுத்தும் பாடு! 

    

டடம ஸ்ப 8 

அப்பா: சாந்தி! அம்மா எங்கே? 

சாக்தி : சண்டைக்கு போய் 5ஈச்காங்கப்பா ! 

அப்பா : சண்டைக்கு பேரரிருக்காளா 1 எங்கே? சைனா, 
வுக்கா 2 பாகிஸ்ஜானுக்கா 2 

சாந்தி : பக்கத்து வீட்? க்கு, 

அப்பா: எலன சமாசாரம் 2 

சாந்தி : எஷ்லாம் ராஜாவால வர்ர வினைதான், சும்மா 
இருந்தாதானேப்பா 

அப்பா : என்ன செய்தான் ! 

சாந்தி: விளையாடப் போனான், swe GQ வினையா 
யிடுச்சு, 

அப்பா : ஒண்ணுர் புரியலைடே . 

சாந்தி: ராஜா நம்ம சோட்டத்தில் பந்து விளையாடி 
யிருக்கான். அது துள்ளி கூஜிச்சு பக்கத்து வீட்டுக்கு 
போயிடுச்சு. அந்த மாமி பந்தை எடுது வச்சுக்கிட்டு 
தரமாட்டேன்னு ஆடம் புடிக்குறு. 

அப்பா: மாமி அடம் புடிக்கறா... உங்க அம்மா சண்டை 
புடிக்கறு. இந்த பந்துன்னாலே எப்பவும் சண்டை தான் 
வரும் போலிருக்கு !
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சாந்தி : பந்துன்னு சண்டையா உ என்னப் எ? 

அப்பா ட பந்தோட கதையே சண்டையில தாம்மா. பிறந் 

் தருக்கு. அப்படீன்னு ஒரு பெரிய கதையே 

இருக்குதும்மா. 
் 

சாந்தி : பந்துக்கும் ஒரு கதையா 2 சொல்லுங்கப்பா, 

(அவசரம்) 

அப்பா ட கதைன்னா காதை தீட்டிகிட்டு வறிது நிற்பானே 

ராஜா ! எக்கே அவன் 2 போய் அழைச்சுகிட்டு வந்துடு! 

ராஜா ௨ வேண்டாம்பா, நான் உங்க பின்னால தானே 

நிக்கறேன். 

அப்பா : எப்படி கரெக்டா இங்கே வந்தே ? 

எனக்கு என்னமோ மூக்சூ வேர்த்துக்கிட்டே 

இருந்தது. என்னமோ ஏதோன்னு வீட்டுக்குள்ளே 

வந்தேன். வந்தா...நீங்க கதையோட காத்துக்கிட்டே 

இருந்தீங்க. சிக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா. 

அப்பா: எகிப்துன்னு ஒரு நாடு இருக்குது. உங்களுக்கு 

தெரியுமா ? 

ராஜா: 

சாகதி : நல்லா தெரீயுமே. புகழ் வாய்த்த பிரமிடுகள் 

அங்கே தானே இருக்கு. 

அந்த நாட்டு மக்களுக்கு அழக 
அப்பா ௨ கரெக்ட் ! 

ஆசை  சாமிங்க 
எவ்வளவு புடிக்குமோ. அவ்வளவு 

ஈமலேயும் உண்டு. 

அஜா: அப்ப ரொம்பசாமிரக அந்த நாட்டுலே இருக்குமே! 

எத்தனையோ சாமிங்க இருந்தாலும், 

ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, 

ஓசரிஸ்னு பேரு. 

அப்பா: அநமா, 

ரெண்டே ரெண்டு சாமி தான் 

நல்லதை காக்குறதுக்கு ஒரு சாமி,
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கெட்டதை காக்கறதுக்கு ஒரு சாமி, அதுக்கு. 
செட்டுன்னு பேரு 

சாந்தி : நல்லதுக்கும், கெட்டதுக்நம் எப்பவும் சண்டை. 
யாப்பட2 

ராஜு : எலியும் பூனையுர் மாதிரியாப்பா ? 

அபபஈ : ஆமா, ரெண்டு பேருல யார் அதிக சக்தியுள்ளவங். 
கன்னுற நினைப்புல அந்த போட்டி -சண்டை வரும். 

சாந்தி : அதாவது யரர் பெரிய சாமின்னுட்டு தானேப்பா £' 

ராஜா: ஆசாமிக்கு தான ஆணவம் இருக்கம். சாமிக்கு. 
கூடவா? 

அப்பா : இதைக் கேளு, மழைக்காலம் வந்துட்டா கெட்ட 
சாமிக்கு ரெம்ப பலம் வந்துடும். அப்ப அது, அந்த நல்ல. 
சாமியை அடிச்சு கொள்னுடும். 

ராஜா : ஐயோ பாவம் ! செத்து போன சாமி என்ன ஆகும்? 

அப்பா: செத்து போன சாமி செத்கே தான் இருக்கும். 

ஆனா, மழை காலம் எல்லாம் போய் வசந்த காலம். 

வந்துட்டா, நல்ல சாமிக்கு உ௱ர் வந்துடும் . 

சாந்தி : இது வேடிக்கையா இல்லியாப்பா? 

அப்பா : லேடிக்கையே இனிமே தானே இருக்கு, சாமிக்கு. 
உயிர் வந்துடுச்௬ன்னு தெரிஞ்சதும், அதனோட பக்தர்கள் 
எல்லாம் ஓன்ணு (சேர்ந்து, ஆடம்பரமா ஆர்வமா விழா 
கொண்டாடுவாங்க, 

ராஜா: ஆப்படியாப்பா 2 

அப்பா: வாழ்க வாழ்கன்னு எசக்தம் போட்டுச்கிட்டே 
ஊரெல்லாம கொடி புடிச்சபடி ஊர்வலம் வந்து, அந்த. 

ஈரட்டில் உள்ள ப௱ப்ரமிஸ்னு பெயர் உள்ள கோயிலுக்கு.. 
செல்ல முயற்சிப்பாங்க |
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சாந்தி : அப்படின்னா ? 

அப்பா : ஏற்கனவே கெட்ட சாமி ஆளுங்க தாளே அந்த 
கோயிலை புடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அவங்கே இவர்களை 
உள்ளே விட மாட்டாங்க, ஊர்வலம் வந்தவர்களும் 
உள்ளே போகாம திரும்பமாட்டாங்க, 

ஏரஈஜா : அப்புறம் என்ன ? சண்டை கானேப்பா ? 

அப்பா: ஆமா! ரெண்டு கோஷ்டியும் போடுற சண்டையில 
தடி கொடி, கம்பு, இரும்புத்தூண், ௧௨. எல்லாம் பயன் 
படும். போட்ட சண்டையில் ஆண், பெண், வித்தியாசம் 
இல்லாமல் அத்தனை பேரும் கொல்லப் பட்டிருக்காங்க. 

சாந்தி : பரிதாபமாகவம் இருக்கு! பயங்கரமாகவம் இருக்கு! 

ராஜா: வருஷா வருஷம் இப்படித்தான் இருக்குமாப்பா? 

அப்பா: ஆமா! வஈஷா வருஷம் சாமி சாகும். பொழைக்கும், 
சண்டை போடுற மக்கள் கூட்டமும் போகும் சாகும், 
ஆனா, பொழைக்காது. இப்படி உடந்தது ரொடப தாளக்கு 
அடபும்தான் அந்த மக்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது, 
இந்த மாதிரி சண்டையே வேண்டாம். மனுஷ ₹ராட 
மண்டையை மனுஷர் உடைக்குஈ இந்த மடத்தனம் 
வேண்டாம்னு ரொகலிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க, 

இருவர் : என்ன முடிவுப்பா ? 

அப்பா : பொம்மலாட்டம் பார்த்திருக்கியச ? 

இருவர் : பார்த்திடுக் வாம், 

அப்பா : அது மாகிரி பொர்மைகளை திநைய செஞ்சுவச்சு, 
நல்ல சாமிக. ஓரு கூட்டம், கெட்ட emi ஒரு 
கூட்டம்ணு பிரிச்சு விழா நடத்த வைச்சி உச 
டிக் கம்பால தாக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. 

சாந்தி : அங்கேயு% தாக்குதல்தானா 2
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அப்பா : இரும்பு புடிச்சவன் கையும், சிரங்கு புடிச்சவன்: கையும் சம்மா இருக்குமா ? அவங்க அடிச்ச அடியிலே. . பெரம்மையோட.. உடம்பு உடைஞ்சது, உடைகள் கிழிஞ்சது. 

ரஜா 2 எதுவுமே மீதியில்லையாப்பா 5 

அப்பா ் இருந்தது உன் தலை, 

ராஜா: என் தலையாப்பா 2? 

அப்பா : இல்ல... இல்ல...பொம்மைகளேோட தலைங்கதாண்., பொம்மையோட வெறும் தலை மட்டும் இருந்ததை குறி பார்த்து அடிக்கத் சொடங்கினாங்க, கீழே விழுந்து. உருண்டு ஓடின தலைடை, விரட்டி விரட்டி அடிச்சாங்க; 
சாம்தி : தல எப்படிப்பா உருண்டோடும் ? 

அப்பா : பொம்மையோட தலையை உருண்டையா செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இல்லையா 1 அது உருண்டையா சஞ்சு வச்சிருந்காங்க, அது உருண்டோடீயதையும், அதை. ஓடி வந்து ரூச்சியலே அடிக்ததையும் wow ph மாறி மத்த. வங்க அடி த்ததையும் பார்த்துத்தான், இந்த பந்தே உேரு. வாகி இருக்கிறது என்பது கன் கதை, 

ராஜா: பெரர்ஷாபியாட தையாப்பா பந்தா வந்திடுச்சு ? 
அப்பா : எகிப்தியர்கள் இப்படி ஒரு கதையை எழுதி வச்சி: நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க 12ற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க. தெறியுமா 2 

சாந்தி: அதுக்கு வேற சுதையாப்படி 2 

அப்பா :- இதையும் கேளும்மா, பூமிக்கு இழுச்குற சத்தி இருக்க தன்னு கியூட்டன் எப்படி கண்டுபிடி ச்சார்னு. தெரியுமா 2 ்



108 

சாந்தி : ஆப்பிள் பழம் மரத்துல இருந்து கீழே விழுந்தைப் 

பார்த்துட்டுத்தான் சென்னா. 

அப்பா : அதத கான் பந்து வந்த கதைக்கும் பொருந்துது. 

இருவர் ₹ புரியலியேப்பா? 

அப்பா: பொந்திலும் புதிரிலும் வாழ்ந்த காட்டுமிராண்டி 

மனிதர்கள், வேட்டை ஆடியுர், வீடு கட்டியு் வாழத் 

தொடங்கிய பிறகுதான், ஓய் 8வெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள், 

அப்பொ, பொழுத; போக்டிவதற்காக எத்தனையோ 

பவேவலைகள் செய்தாலுர், உடண்டைக் கூழாற்கற்களைத் 

தள்ளி தள்ளி வேடிக்கையுர் ,ஈர்த்தனர். உருண்டு 

ஓடுறதுக் கரிய பொருள் சின்னதாகவே இருந்தது. 

பெரிசா மாத்தலாட்னா Hy wang தான் அவர் 

களுக்குப் புரியேலே. 

ராஜா: அப்ப தான். பழம் மரத்திலேயிருந்து விழுந்ததா? 

அப்பா: ஆமா! பழம் விழுந்து உ௱ண்டோடுவதை பார்த்த 

பிறகு, அவங்க பழங் ஊளயும் உருட்டி மகிழ்ந்தாங்க, 

அழகிப் போற பழம் எத்தனை நாளைக்கு உதவும்? 

சாந்தி : அழுகிப் போனதை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அடித்த 

பழத்தை... : 

அப்பா: அதான் இல்லே. பழத்தை பார்த்தாங்களா? 

உருண்டைக் கூழாங்கற்களையும் பார்த்தாங்க. பழம் 

போலவே மரத்தால உருண்டையா கட்டை பந்து செய்து 

விளையாண்டாங்க. 

ராஜா : கட்டைப் பந்து அடிச்சாதானேப்பா ஓடம்? 

அப்பா: ஆமா! ஒப்பி தவறி மேலே பட்டாவலிக்கு மம, 

அதனாலே துணிகளை சுருட்டி, உருண்டையா பந்தாக்கிக் 

கிட்டாங்த, காலம் மாற மாற, ணிகளும்குப் பதிலா ன் ற து ளூஃகு 
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துணிகளையும், நூல்களையும் சேர்த்து, தோலை அதன் 
மேற்போர்வையாக வைச்௬ தைச்சுட்டாங்க, 

சாந்தி : ஆமா. அதந்தப்பந்து அழுக்காகாமெ இருக்கனுங் 
கறது தானேப்பா நேரக்கம்! 

அப்பா : பிறகு தோகூயே பையாக்கி, அதுக்குள்ளே 
மனுஷரோட தலைமுடியை திணிச்சு பந்தாக்கிட்டாங்க! 
மனுஷன் தலை மடி நிதையவேணும்னா எங்கே போறது? 

ராஜா: திஃப்பதிக்கப் போக வேண்டியது தான். 

சாந்தி : குறுக்கே பேசாதோடா கிறுத்தத்தனமா! நீங்க 
செ. ஈலுங்கப்பா. 

“அப்பா : தலைமுடியும் டூபாச்சு! தோல் பைக்குள்ளே 
மெல்லிய சோல் பையை நுழைச்சு அதுல காத்து 
அடிச்சு பந்தாக்கிட்டாங்க. 

ராஜா: அதுதான் பந்து துள்ளுதாட்பா? 

அப்பா :. துள்ளுற பந்து வந்த பிறகு தான், விகாயாட்டிலே யும் வேகம் வர ஆரம்பிச்சுது, விளையாட்டும் பல மாதிரியா பிரிஞ்சுது. 

சாந்தி : அதெப்படி அப்பா பந்து வந்தா பல விளையாட்டு வரும்? 

அப்பா : பந்தே பல கினுசா மாறும் போது, விளையாட்டு மட்டும் எடபடி மாரும இருக்கும்? கல்லு மாதிரி கனமா இருக்குற கிரிக்கெட் பநீது. காத்து மாதிரி இருக்குற கேசை பந்தாட்டம்; மெத்தை மாதிரி இருக்குற மென் பத்தாட்டம்; கட்டை மாதிரி உருள்ற பிலியர்ட்ஸ் ஆட்டம், இப்படி பத்தாட்டம் பல மாதிரியா ஆயிடுச்சு 
ராஜா: பந்துதான் இப்ப. விளையாட்டுக்குக் காரணம்னு நினைச்சேன் , 

.
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சாந்தி : அதே பந்துகான் பல விளையாட்டுகள் ௨ண்டாகுற 

துக்கும் காரணமா இருந்துருக்கு. 

அப்பா: ஆமா! பணம் பத்தும் செய்யும்னு சொல்வாங்க. 

இங்க பார்த்தீங்களா. பந்து பத்தும் செய்திருக்கு. 

ராஜா : ஆமாம்பா!! பந்து பத்தும் செய்திருக்கு! அம்மா 

சண்டை போட்டு முடிச்சாச்சு. 

சாந்தி : அப்பாவும் கதத சோல்லி முடிச்சாச்சு... 

ராஜா : நான் பந்து விளையாட புறப்பட்டாச்சு. 

அப்பா ௨ நானும் சாப்பிட புறப்பட்டாச்ச. (உள்ளிருந்து 

அம்மாவின் குரல்) 

அம்மா : எல்லோரும் வாங்க. 

ராஜா: ஆமா! ஆமா! போகலாம்! போகாட்டி அம்மா 

நம்மை பந்து மாதிரி ௨தைக்கப் போரறுங்க... வாங்க 

வாங்க ! 

(சிரிக்கின்றனர்) 

  

      
  

  

  

    
  
  

  

    
  

  

  
வா, வி--7



3. சதிராடும் சதுரங்கம்! 

பப, ee 
al 

உள்ளே : அப்பா, ராஜா, சாந்தி 

கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதைப் பார்த்து, 

சற்று எரிச்சலாக சாந்தி பேசுகிறாள்.) 

சாந்தி: அப்பாவுக்கும் அண்ணனுக்கும் வேறவேலையே 

இல்லே! எப்பப் பார்த்தாலும் கன்னத்துல கையை 

வைச்சுகிட்டு, கண்ணை அந்கப்பக்கம் இந்தப்பக்கம் 

திநப்பாம இந்க செஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்குறது! இது 

எப் த்கான் முடியுமோ உ (ஏக்கத்துடன்) 

ரரஜா: இதுசெஸ் ஆட்டம். கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டா 

எல்லாமே வீணாயிடும்! புரியுதா... 

சாந்தி: குதிர் மாத்ரி உட்கார்த்துகிட்டே ஆடுறது நல்லா 

புரியுது. ம்... இப்படி, எத்தனை நேரந் தான் ஆடாமெ 

அசையாமெ, $சாம்பேறித்தனமா ஒரே இடத்தில் 

உட்கார்ந்து... உங்களுக்கு போராடிக்குலே... 

ராஜா: பொறுமை இல்லாட்டி திறமை எப்படி வரும்? 

அறிவுங்காது கொஞ்சங் கொ ஞ்சமாத்தான் வரும். 

வளரும். அடிக்குற மல ழ.பில, முலைக்குற காளான் இல்ல, 

புரியுதா ? உனக்கெங்க புரியப் போசருது 2
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சாந்தி : நீ என்ன என்னைப் பார்த்து புரியுதா புரியுதான்னு 

கேக்குற? இந்த ஆட்டத்தைப் பத்தி உனக்கென்ன 

தெரியும் ?... 

) ஏசஜா ௦ எனக்கு எல்லாமே தெரியும். அப்பா என்கிட்டே 

சொல்லியிருக்காரு ... சொல்லட்டுமா ? 

சாந்தி : நீயோ அரைகுறை... தப்பும் தவற மா சொல்லிட்டா 

அதை நான் போய் நாலு $பருகிட்ட சொன்னா, உதை 

தான் கிடைக்கும். 

ராஜா: ஓ! (சமாளித்தல்) நீ அதை சொஷ்றியா...அப்பா 

சொன்னா ஆயிரம் தடவை கேட்டாலும் . அலுப்பு 

தட்டாதே ! சரி அப்பாவையே கேட்போம், அப்பா.. 

இநத கதையை கொஞ்சம் £ங்களே சொஞ்லுங்கட்பா--௩ 

அப்பா : விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன், முடியட்டும் 

சொல்றேன் 1 

சாந்தி : உங்க ஆட்டம் எப்ப. முடியறது ? நாங்க எப்ப 

Ca Gog? xe toss Car ஆட்டத்துமேல உள்ள 

ஆசையே முடிஞ்சு போயிடும்பா ! 

ராஜா உ. அப்பா! நீங்க சொல் லுங்கப்பா! செஸ் ஆட்டத்தை 

‘Cure சொல்க... புரியாத புதிர்னு சொல்ர... 

ஆடுறவங்கின அசையாக oo Siw கிண்டல் பண்றா. 

எனக்கு வெட்கமா இருக்கு! 

அப்பா : அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்தாச்சா... ராஜா... 

உனக்கு வெடகம் போற மாதிரி கைத சொல்மீறன். 

சொல்உட்டுமா! 

சாந்தி : என்னப்பா... ஆண்ணனுக்கு வெட்கம் போக 

ணுமா! அது இநத்தாதானே! 

அப்பா: ராஜா... சீ உப்பை மூறுக்காழே..... நான் உன் 

கட்சிததான் . நம்ம செஸ் ஆட்டத்தை அவவளவு லேசா
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வி.ஃடுடுவேனா ... இங்க பாரு சாந்தி ! உனக்கு செஸ்ன்னா. 
என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா ? 

சாந்தி : சதுரங்கம்னு கேள்விப் ட்டு இருக்கிறேன், 
அர்த்தம் தெரிடாதுப்பா--- 

அப்பா: சதுர்... அங்கம்ங்கறது தான் சதுரங்கமா மாறி 

வந்திருக்குது, சதுர்னா நாலுன்னு அர்த்தம், அரசர்கள் . 
கிட்டே இருக்கிற நான்கு படை களையும் குறிக்குற பேருக். 
குத்தான் சதுரங்கம்னு பேரு, 

ராஜா: அதாவது, ரத கஜ துரக பதாதிகள்னு அர்த்தம். 
சாந்தி : (கிகைப்புடன்) அதென்னப்பா ரதகஜ துரக. 

பதாதிகள்... புரியலியே ! 

அப்பா : ரதம்னா தேர் : கஜர்னா யானை; துரகம்னா குதிரை, 
பதாதின்னா வீரர்கள்னு அர்த்தம். தேர்ப்படை, யானைப் 
படை, குதிரைப் படை, காலாட்படை. என்ற நான்கு. 
படைகளையும் வச்சி விளயா$ற விளையாட்டுக்குத் தான், 
சதுரங்கம்னு பேரு வச்சாங்க... 

சாந்தி : ஏம்பா...அப்ப இது நம்ம நாட்டு ஆட்டம் 
இல்லியாப்பா ? 

ராஜா : இல்ல சாந்தி... இதை உலகம் பூரா ஆடீயிருக்குது. 
அதைப் போல நார்ம நாட்டிலேயும் இருந்திருக்குகு, 
அவ்வளவு தான். 

சாந்தி : உலகம் பூரா இந்த ஆட்டம் இருந்து இருக்கா $... w 
எத்தந்த நாடுப்பா ? 

அப்பா: கிரேக்கம், ரோ, அரேபியா, பாபிலோனியா, சீனா, 
ஐரோப்பிய நாடுகள், இந்தியா, இராக்... எல்லா தாட்டி 
லேயும் இது ஆடப்பட்டு வந்தாலும், இதை ஆடுனவங்க 
அத்தனை பேருமே ராஜாக்கள் தான் ஆடியிருக்காங்கங்
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கறது தான் ரொம்ப ஆச்சரியம். இதுக்கு பேரே ராஜா 
ஆட்டந்தான். 

- ராஜா; அதனால தான் நானும் ராஜாவாட்டம் இந்த 
ஆட்டத்த ஆடுறேன. புரியுதா 2 

சாந்தி : (எரிச்சலாக) நீ ராஜா இல்லே... கூஜா. 

ராஜா: நீசாந்தி இல்லே. காராபூந்தி, 

sw: உட்டா ! ராஜான்னு சொன்னேன் 7 அதுக்குள்ளே 
- சண்டையா ?... இட்படித்தான் அந்தக் காலத்து ராஜாக் 

கள் வல்லாம் அடிக்கடி சண் கட போட்டாங்க 1 அதனால 
தான் இந்த ஆட்டமே பிறந்திருக்கு 1 

சாந்தி : அதென்னப்பா அதிசயம் ? சண்டையா இந்த 
ஆட்டத்துக்கு காரணமா இருந்தது ? சொல்லுங்கப்பா_ 
சீக்கிரம் சொல்லுங்க / — 

அப்பா : இந்தியாவை சிக்ராம்னு ஒரு ராஜா ரொம்ப காலத் 
துக்கு முன்னே ஆட்சி செஞ்சாராம், அவருக்கு 
சண்டைன்னா சர்க்கரைப் பொங்கல் மாதிரி / அவர் தன் 
ஆயுள் காலம்பூரா போர்க்களத்திலே 3௨ சண்டைபோட்டு 
கழிச்சுட்டாரார். சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா 
வயசாகாமெ இருக்குமா 2? அவருக்கு வயசு அதிகம ரனதும் 
முதுமை வந்திச் ஈ... 

சாந்தி ; வயசானா என்னப்பா கவலை ? 

ost: வயசு அதிகமாக போனதுனாலெ, அவரால 
சண்டைச்குப் போக முடியலே... என்னால சண்டைக்குப் 
போகாமெ இருக்க முடியாதே... இதுக்கு என்ன 
பண்ணப் போறிங்கன்னு மத்திரிங்ககிட்ட சண்டை 
போட்டாரு சிக்ராம். மந்திரிங்க எல்லோரும் ஒண்ணு 
சேர்ந்து, நாஸ்கு வகை சேனைகளும் போர்களத்துல 
மோதிக் கொள்ளுற மாதிரி, ஒரு ஆட்டத்தை கண்டு
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Ugée, கொண்டு வந்து தந்தாங்களாம். சிக்ராம் 

சந்தோஷப்பட்டாராம். 

ராஜா: சிக்ால் தீர்ந்தது. சதுரங்கம் பிறந்தது. இது 

தானேப்பா கதை... 

அப்பா: இது ஒரு கதை தானா! இன்னும் 24 சதை. 

இருக்கே... 

சாந்தி: அடேயப்பா!சதுரங்௩ ஆட்டத்துக்கு இத்தனை 

கதையா ? 

அட்பா : ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கிடைச்சிடக்கற கதைகள் 

இவ்வளவதான், இன்னும் கொஞ்சம் சிரமசதெ பார்க்காம 

ஆராய்ச்சி பண்ணினா, நிறைய கிடை. க்ம்னு அறிஞர்கள் 

சொல்ருங்க. ் ன் 

ராஜா: அத்தனை கதைகளையும் சோல்லுங்க அப்பா ர் 

சண்டைன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடி க்கும் 1 

அப்பா : எல்லா கதைகளையும் நான் சொல்லப் போறதிள்லை. 

கதைகளை எல்லா* ஆறு வகையா பிரிச்சு, அதிலே 

உள்ள ஒவ்வொரு கதையா சொன்னா போது!னு நினைக்கு 

றேன். கவனமா கேட்சனும்... கொஞ்சம் அசட்டையா 

இருந்தாலும் அப்புறம் கதை புரியாது. ஆமா ! 

ராஜா: சாந்தி: சரிப்பா....சொல்லுங்கப்பா ! 

அப்பா. பாரசீக நாட்டிலே ஒரு ராஜா, அவன் புலியை 

விட, பாம்பை விட. கொடியவனா இருந்தான். அவண் 

தன் நாட்டு மக்களை புழுவை விட. கேவலமா நட த்தினான். 

கொடுமைப் படுத்தினை, ஆவன் செய்யுற அட்ட 

காசத்தை சகிக்காத ஐஸ்டன்ங்கற தத்தவஞானி ஒருவர், 

இப்படி ஒரு சதுரங்க ;ஆட்டத்தைக் கண்டு பிடிச்ச 

ராஜா முன்னால விளையாடிக் காட்டினார். அதுல ராஜாஃவ 

வீரர்கள் எப்படி காப்பாத்தறாருங்கறதை விளக்கம 
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காட்டி, மக்கள் இல்லாட்டி மன்னன் இல்கஉூங்கற 

DED UHM BW அரு௮மயா வீவக்கிக் கூறனார்... 

சாந்தி: ராஜாவுக்கு அப்பத்தா புத்திவந்திருக்கும. 

ராஜா: பாருப்பா... எணக்கு புத்தீ வந்திரச்சுன்ணு சாந்தி 

சொல்றா ... 

அப்பா: கவலைப்படதே.... உனச்சூ எப்பவமே பு ந்தி வராது, 

(சாந்தியுர். அவரும் சிரிச்கின் ல: ரீ) 

ராஜா: புததிவத்திடுச்சு ! அப்புற சொக்லுங்கப்பா... 

அப்பா: மேல் நாட்டுல: ஒரு இளவாசன் 1. அவனுக்கு 

சண்டைன்னா ஒரே பயம். படை. களா எப்படி நடத்திச் 

செல்றது, சண்டை போடூறது எப்படின்னு தெரியாமலே 

வளர்ந்தட்டான். எதிரிகளோட ஒரு முறை சண்டை 

போடுறதுக்கு இவனுக்கு , சந்தர்ப்பம். ups gs. இளவர 

சனோ நடுங்கிப் போய், பக்கத்திலே இருந்த மத்திரிகள் 

கிட்ட போய் எப்படி சண்டையை நடத்துறதுன்னு 

கேட்டான். அவனது பயத்தைப் போக்கவும்,போர்க்களத் 

திலே எப்படி படையை நடத்தி வெற்றி பெறுவது 

என்பசையும், அனுபவப்பூர்கமா கத்து தர்ரதுக்காக. 

சதுரங்க ஆட்ட த்தை மத்திரிகள் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு 

ஒரு கதை, 

ராஜா: ஏர்பா? சண்டை போடுறதுக்காகத் தான் இந்த 

ஆட்டத்தையே கண்டு பிடிச்சாங்களா ?... 

Sur: அப்படிளனு இல்லே... பொழுது போக்குறதுக்கும் 

சுறுசுறுப்பா இருக்கவும் தான் இந்த ஆட்டம் வந்ததுங் 

கரதுககு நிரைய ஆதாரம் இருக்கு. 

சாந்தி : எங்கேப்பா? 

அப்பா : சைனாவிலதான், சைனாவை ஹன்சிங்னு ஒரு 

அரசன் ஆண்டு வந்தான். அவன், துன் எதிரியை
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எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்குற அவசரத்தில. படை 
யோட. புறப் ,ட்டுட்டான். அவன் போன நேரம் பனி 
பெய்யுற நேரம். ஒரே குளிர். வீரர்களாலே வெளியே 
வந்து சண்டை போட முடியலே அதனால வீரர்கள் 
எல்லோரும் கூட மாத்துக்கு உள்ளேயே உடகார்ந்துகிட்டு 
தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. 

ஹன்சி பார்த்தான். இப்படியே வி டூட்டா, நம் 
வீரர்கள் எல்லாரு சோப பேறியா டேோயிடுவாங்கன்னு 
நினைச்சி, அவர்களை சுறுசுறுப்பா மாற், என்ன வழின்னு 
யோசிச்சான். ஏதாவ விளயாடிகிட்டு இருந்தாதான் 
வீடர்கள் சோம்பேறித்தனம் இல்லாம இருப்பாங்கன்னு 

முடிவுக்கு வந்து, அங்கு உள்ள அறிஞர்களுக்கு ஆணை 
யிட்டான். அவர்கள் எல்லோருர் ஒன்று கூடி ஒரு 
ஆட்டத்தை கண்டு பிடிச்சாங்க அதுக்கு பேர் என்ன 
தெரியுமா ? சோக் ஆ ஹாங்கி. ் 

சாந்தி: பொழுது போக்குறதுக்குன்னு ஒரு கதையா ? 

அப்பா : அதோடு மட் $மல்ல...... அழுது வடிஞ்சவங்களுக் 
கும் ஒர கதை. ஐ அரசன் பெரிய வீரன். அவனுக்கு 
மனசுல ஏகப்பட்ட கவலை. என்ன கவலை தெரியுமா 2? 
போரிலே எலா எதிரிகளையும் ஜெயிச்சுட்டேன். 
இனிமே ஜெயிக்க யாருமே இல்லையேன்னு கவலைப் 
பட்டான். அந்த கவலையே அதிகமாக ஆக, அவன் 
கைகால் முடங்கிப் போச்சு. 

அந்த அரசனுடைய மன -நோயையும் உடல் 
நோயையும் தீர்க்க அவருடைய மந்திரிகள் யோசனை 
செஞ்சாங்க. 

ராஜா: உடனே ஒரு ஆட்டத்தைக் கண்டு பிடிச்சாங்க. 
அப்படி தானேட்பா. 

அப்பா : சரிதான்.
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ராஜா ஏம்பா ! கவலை எல்லாம் ராஜாவுக்கு தானா... ஒரு 
ராணிஃமு கூட வர௯ூயா 2... 

அப்பா : ஏன் வரலே! ... நிறைய ராணிகளுக்கு வந்திருக்ச து. 
அதுல ஒரு ராணி கதைய மட்டும் சொல்றேண். முஸ்லிம் 
தாடடை ஒரு ராணி ஆட்சி செய்து வந்தாள் . அவளுக்கு 
ரெண்டு மகன். அவணை. முன்விரோதம் காரணமா 
அவளுடைய மூர்த மகனே குத்தி கொன்னுட்டான் . 
அந்த சோகமான எசெவ்தியை ராணி கிட்ட சொன்னா, 
ராணி aah He % ஏதாவது ஆபத்து upg hud. 
இல்லேன்னா சொல்றவங்க தலை பறி போய்ூம்னு பயந்து 
யாருமே சொல்ல மன் வல, 

வர்க்கக் கப்ளான்ங்கற மந்திரி ஒருத்தர், 
இந்த மாதிரி ஆட்டம். ஒன்றை கண்டு பிடிச்சு, மாணி 
முன்னாகே இரண்டு பேரை விளையாடச் சொன்னாரு, 
ராணியும் ரொம்ப ஆர் மா. ஆட்டத்தைக் கவனிச்சு 
சந்தேடஷிப்பட்: கிட்டு இருக்கதிறட்போ, ஒருத்தன் 

“ஷாமத்'னு கத்தினான். 

சாந்தி : ஷாமத்துனு என்னப்பா அர்த்தம் ? 

    
  

அப்பா: *ஷான்னா' அரசன், *மத்'னா செத்துப் போயிட் 
டானுன்னு அர்த்தம். அரசன் இந்து போயிட்டாருன்னு 
சொன்ன உடனே, ராணிஃகூம வருத்தம், கொஞ்சம் 
கொஞ்சமா கப்ளான் உண்மை நிலையைச் சொல்லி, 
அவளோட மகன் செத்தப் போன விஷயத் guid 
விளயாட்டைப் போலவே விளக்கி, சமாளிச்சதா ஒரு 
கதை, 

பாராஜா : இப்படி ஒரு அசட்டுக் கதையாப்பா ?_ 

அப்பா: இதை விட பயங்கரமா ஒரு கதத இருக்கு... 
சொல்லட்டுமா... 

ஏரஜா: பயங்கரமா... அப்படின்னா படுகொலையா இருக்கும் 
போலிருக்கே !
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அப்பஈ ௨: ஆமாம் 1 ஒரு காலத்தல, கிரேக்க நாட்டை... 

செடசாடு நேசல் என்ற அரசன் ஆண்டு வற்தான் 

அவனுஈகு ஆமல்மொடக்னு ஒரு மகன், என்ன. 

சராணமோ தெரியலே மகனுக்கு அப்பாவை கண்டா 

மகர கோபம. ரு நாள் கோபப்டட்ட. மகன், கத்தியை. 

எடுத்துக்கிட்டு போய், உண்டறந்துண்ட மர அப்பாவை. 

வெட்டி... 

சாந்தி : (பயந்தவாறு) பாளிப்பய... 

அம்பா: அந்தப் பாவி, சன் தந்தையை 800 துண்டமா 

வெட்டி. 800 பருநதுசளுக்கு இரையாக்கிட்டானாம். 

அவனது பைத்தியக் காரத்தனமான வெறியை 

போக்சணுட்னு அந்த நாட்டு அமைச்சர்கள் எல்லோரும் 

முயர்சி செய்து, சதுரங்க ஆட்டத்சைக் ஈண்டு பீடிச்சு, 

அமல் மொடக்கோட வெறியைத் தணிச்சு, நல்ல 

மனுஷனா மாத்திட்ட தாக ஒரு கதை. 

ராஜா: என்னப்பா? கொலையை சொல்லி பய முறத்தறீங்க.... 

அப்பா: அப்பாவை மசன் கொன்னான்னு கஉப்படுறே.. 

இந்த அப்பாடைப் பாரு! மகன் செத்து போயிட்டான்னு. 

கேள்விப் பட்ட பிறகு, ௬௨ ச்ச துடிப்பை... 

சாந்தி: யாரூங்பா அந்த அப்பா... 

அப்பா : முதல் மனுஷன்னு! பைபீள் கூறஈற ஆதாம் ஈன் 

அந்த அப்பா, அவருக்கு, இரண்டு பையன்கள், 9, Cred 

காபேய், ந்த காபேம் தான் மூத்தஉன், தன் தம்9 

மேல் கொண்ட. பொருமையினாலே, ஆபேலை அடிச்சு 

Care ot mor. இந்த சேதியை சேள்வீப்பட்ட ஆதாம், 

மனம். கலங்கிப் போய், வேதனை தாங்க முடியாம 

தவிக்குர் போது, ஐ.றுதலுக்காகவம் மன அமைதிக்காக. 

வும், இப்படி ஒரு ஆட்டத்தைக் கஸ் டூ பிடிச்சு விளை 

பாடியதாக ஒரு கதையும் உண்டு.
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ராஜா : அப்ப எல்லா மதத்தி3யும் சதுரங்க ஆட்டத்தைம்:. 

பற்றிய கத இருக்கு. இல்லியாப்பா ? 

அப்பா : ஆமா...முகம்மது நபி கூ இந்த ஆட்டத்தை 

விபி ஆடீபதாக ஒரு சரித்திர குறிப்பு கூட இருக்குது. 

அந்த கதையெஃலாம். நான் ஏன சொன்னேன்னாட 

சாங்க ஆட்டம் ஓடு ராஜ பரம்பரை விஷைடாட் முன்னு. 

அசால்லத் தரன. வ 

ராஜா . அததெப்படி ... இதை ராஜபரம்பரை விளையாட்டுன்ணு 

சொல்ல முடியும் ? 

அப்பா : கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 6000 வருஷங்களுக்கு 

முன்னே, எகிப்து ஈராக் போன்ற தேசங்களை ஆண்ட 

சக்கரவர்த்திகரு/டைய கல்லறையைத் தோண்டி பார்த்த 

பொழுது, சதரங்கா ஆடுற பலகையும் ஆட்டக் காய். 

களுர் இரந்சதாசக் கண்டு பிடி ச்சிருக் ஏங்க. 

அங்கேயிருந்து தொடங்கி, தான் சொன்ன கதை 

பூராவும் பார்த்தா, எல்லா கதைகளிலம் ராஜா, ராணி, 

மந்திரி, தளபதி, மதகுரு இப்படித்தான் ஆட்கள் 

வந்திருக்கிரார்களேயொழிய, சாதாரண மனிதகள் 

ஒருத்தருமே இல்லை பார்த்தியா... அதனாலதான் சொண் 

னேன். இது ராஜபரம்பரை ஆடுற ஆட்ட ம், 

சாந்தி : இப்ப ராஜா ஆடுறானே... அவனும் ராஜபரம் பரை 

தானோ? 

ராஜா: ஏண்டி எதற்கெடுத்தாலும் என்னையே இழுக். 

குறே... 

அப்பா : இரும்மா நான் சொல் றன் 1! ராஜபடம்பரை, அவர் 

களுக்கு தொ_ர்பினரான பிரபுக்கள். அவருடைய 

வம்சத்தினர் இப்படியே மாறி மாறி. அறிவுள்ளவர்கள் 

மட்டுமே ஆடமுடியம்ங்கற நிலமைக்கு வந்து, இப்படி 
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சதுரங்க ஆட்டம் அறிவாளிகள் ஆட்டம்னு மாறி 

வந்தாச்சு... 
் 

ராஜா: கேட்டியா சாந்தி? எல் னைப் போல அறிவாளிகள் 

தான் இந்த ஆட்டத்தை ஆடுறாங்கு தெரியுமா... 

சாந்தி : ராஜாவைப் பால் அறிவாளியா... சிரிக்கிடீர்கள்) 

அப்பா: பெரிய பெரிய மேதைகளுச்கு எல்லாம் இந்த 

ஆட்டம்ன்னா உயிர்தான். சொல்றேன் கேளு... கிரேக்கத் 

தத்துவ ஞானிகள் சாக்ரடீஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டா 

டில், உலகத்தையே ஆள விரும்பிய பெரிய வீரன் 

நெப்போலியன், ஆமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜார்ஜ் 

வாஷிகடன, உட்ரோவில்ஸன், ரஷ்ய தந்தை 

லெனின் போன்றவர்கள் எல்லோரும் விளையா. 

- மகிழ்ந்ததாக வரலா3ற இருக்குது. 

ராஜா: அபபா! கதை புரிஞ்சிருக்கு, இதை என்ன 

காடிணத்துக்கு எல்லோரும் ஆட ராங்கல் னு சசொல்லிடடா, 

சாந் திக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஏ. 

.அட்பா 2: இது சோம்பேறித்தனமான ஆட்டம் இல்லேம்மா ! 

இது ஃசாகுசான ஆட்டம் 1 சுயமான அறிவை, 

திறமையை பயன்படுத்தி, அதிகமா வளர்த்துக்குறதுக்கு 

ஒரு ஆட்டம். பொழுதை கவலையில்லாம மட்டுமல்ல, 

பயனோட கழிக்கலாம் . மனசுக்கு நிம்மதி. எஷதயும் 

ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குப் பிறலுதான் செய்யனுங்கற அமைதி 

யான தன்மை. எவ்வளவு மேரம் ஆனாலும உற்சாகம் 

குறையாம ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய னத் 

தின்மை, எதிரிக்கிட்டே ஏமாத்து போகாம கெடடிகாரத் 

தனமா தப்பிச்சகவும், எதிரியை படக்கவும் போன்ற 

தந்திரத்தை கற்று தர்ர வாழ்க்கை மந்திரம் தான் இந்த 

சதுரங்க ஆடடம். 

சாந்தி: அப்பா! எனக்கு எ லாம் பு*ஞ்சது இன்னும் 

ஒரே ஒரு சந்தேகம் !
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அப்பா ₹ என்னம்மா ? 

சாந்தி: சதுரங்கம்னு நீங்க சொல்றிங்க. ஆங்கிலத்திலே 

*செஸ்£னு சொல்றாங்க... உலகர் பரா ஆடுறுங்கன்னா, 

அவங்கல்லாம் எப் டி ஆட்டத்தை சொண்ணாங் ட? 

அட்பா : பேர்களை புரிஞ்சுக்கறது கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் 

உன் திருப்திக்காக சொல்றேன் . கேட்டுக்கோ. 

பா) சீகு நாட்டிலே இதுக்கு பேரு சத்ரஞ்ச், ரோம் 

நாட்டிலே லூடஸ் லேட்ரம் குளோரம்$? சீனாவிலே 

சோங்கி, அயர்லாந் இல் **பிப்த்சியல்' ” வேல்ஸ் நாட்டி லே 

“sro ov” இத்தாலி நாட்டில் ““சாசி ஆலா. 

ராபியாச.'? ஸ்பெயின் நாட்டிலே ஆக்சி' டிரக்ஸ் 

ீலடிராமா 

சாந்தி : அப்பப்பா ! போதும் போதும் 7 

அப்பா: பேருதாம்மா புரியாது, ஆட்டம் நல்லா புரியும். 
௬ 

ராஜா: சாந்திக்கு ஆட்டம் புரியாட்டியுக் அறிவாவது 

வரட்டு*, அல்லது அவசரப்படாத பொறுமையாவது 

வரட்டும். சதுங்கத்தை சொல்லித்காங்கப்பா. / 

சாந்தி ௨ எல்லாத்தையும் கத்துகிட்டு உன்னை ஜெயிக்கிறேனா 

இஃலியா பாரு ! 

ராகா? வீட்டுக்கு ஒரு கதை சொல்ற அப்பா இருந்துட்டா 

என்ன குறைச்சல் ! பேச்சை குறைச்சு விளையாடு £வாம். 

அப்பகான் ஜெயிப்போம், 

சாந்தி ௨ ராஜா சொல்றாரு! கேட்டுங்க... 

ராஜா: இதனால் எக்லோரு: 

வென்றால், கல்லா விளையாடி சந்தோஷமா இருங்க... 

சமர்த்தா இருங்க... சமாதானமா இருங்க... இருங் ௩... 

இருங்க... (கத்தி செடல்௰றான் , மூவரும் சிரிக்கின் நல ர்) 

  

தெரிவிப் து. என்ன



4, கிரிக்கெட் 
ee ட ட 

ஷூ 

“மோகன் : மாமா மாமா! காலையில எங்கே புறப்பட்டீங்க? 

மாமா எங்கே போறீங்கள்னு கேட் $ட்டே இல்லே' இனிமே 
போற. காரியம் உட்பட்ட மாதீரி நன், ஏண்டா, 
GS rat பே தே எங்வே போறிங்கன்னு கேட்காதேன்னு 
உன கு எத்தனை த. வை Gera (og? 

பாபு : தெரியாம கேட்டுட்டான் . தப்பு மாமா தப்பு, 
கேட்டதுக்கு பதிலா நீங்க கோபப்பட்டும் முடிஞ்சாச்சி, 
இப்ப நீங்க எங்கே போறிங்கன்னு நமன் கேட்கலாமா? 

"மாமா , போக்கிரி பசங்களா! பேச்சுலேயே என்னை மடக்கப் 
பார்க்கிறீங்களா? சொல்றன் . ஒரு முக்கியமான விஷயத் 
துக்குப் போறேன்: 

~ 

மோகன் : அப்படி என்ன மாமா அவ்வளவு பெரிய 
முக்கியமான விஷயம் ! 

மாமா : $பப்பர்லயெலலாம் பக்கம் பக்கமா எழுதி விளாசி 
யிருக்காங்களே கீரிக் கட் மேட்சைப்பத்தி, அந்த 
மமட்சுக்கு டிக்௨ட் வாங்கப் போறேன் தெரியுதா? 

வாபு : அடேயப்பா! இதுவா பெரிய காரியம்! என்னே 
ஏகோனனு நானும் பயந்தேன், பூ (அலட்சியம்) 
கிரிக்கட் மாட்சுதானா?
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மாமர: டேய்! என்னை எதுவேணா பே௬, பொறுத்துக் 

கறேன், கிரிக்கெட் ஆட்டத்தைப் பத்தி ஏதாவது 

பேசிலோ..... 

Coram: பதினொரு முட்டாளுங்க ஆடுற ஆட்டத்தை 

பதினா:பிரம் முட்டாளுங்க வேடிக்கை பார்க்கறான்னு 

சொன்ன பெர்னாட்ஷாவை யார் என்ன செஞ்சாங்க? 

மாமா: மோகன்! ஒருத்தருக்குப் பிரியமாயிருக்கிற உணவு, 

இன்னொருத்தருக்கு விஷ்னு சொல்வாங்க பெரியவங்க. 

அதே மாதிரி, தனக்குப் பிடிக்காததையெல்லாம் தரை 

மட்டமா அச்சு பேசறது அறிவுள்ளவங்களுக்த அழகு 

இஃலே. அதனால பேசாம விட்டுழுங்க பாபு! மோக! 

இத கிரிக்கெட் ஆட்டம் இறக்கீக இகைளி_ பெருக் 

தன்மையான ஆட்டத்தை நீங்க பார்ததிருக்கமீவ 

முடியாது! 
a 

வாயு : கிரிக்கெட் பணக்கார விளையாட்டுன்னு எல்லாம் 

பேசிக்கராங்க. நீங்களோ, பெருந்தன்மையாக ஆட்டபனு 

சொல்றீங்க? இது௨ நாங்க எதை மாமா நர்பறது? 

மாமா: உண்மையிலேயே இந்த வி௯யாட்டு டொஞ்சம் 

“காஸ்ட்லி கேம்” தாண். செலவு அதிகமா ஆகும்ங்கறது 

னால பணக்கார௱்ிக மட்டும்தான் ஆடமுடியும்னு இருந்த 

sane cmb மலையேறிப் போச்ுப்பா, அஇனினைக்கு 

ஆர்வமுள்ள யாருமே ஆடலார்ங்கற நிலைமை வந்தாச்சு 

தெரியுமா? இப்ப . உலகம் முழுதும் விகாடாடுற 

சிரந்த விகாயாட்டுக்கள்ல கிரிக்கெட்டும் ஒரு ஆட்டம் 

தெரியு ஈர? 

மோகன் : உலகம் முழுதுனா எல்லா நாடுமா ஆடுது? 

மாமா: அ௮ஜாவது இங்கலாற்துடி இந்தியா, இுவய்ஷடி 

ஆஸ்திரேலியா, பாகிஸ்கான், Gah hur இவுகள்ட 

கனடா, ஏூிமரிக்வானில் ஒழு சி. era tara நத்தை 

நாடுகள்ளபும் ஏரபோகமா டி க்கிட்டு இருக்காங்களே?
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wey: நீங்க சொல்றதைப் பார்த்தா, . இங்கிலீஷ்காரங்க 

எங்கெங் ௪ போய் இருந்து, ஆட்சி செய்தாங்களோ ஆம். 

கெல்லாம் இந்த ஆட்டம் பரவி இருக்குதுன்னு தானே 

மாமா அர்த்தம். 
, 

மாமா: உண்மை தான், இங்கிலாந்து தான் இந்த 

ஆட்டத்துக்கு மூலகாரணம்னு சொல்றாங்க. உலகத்துல 

ஒவ்வொரு நாடும் இது மாதிரி ஆட்டம் எங்க நாட்டில 

இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க, ஆனா இப்படித்தான் ஆடி 

னாங்க இப்படித்தான் இந்த ஆட்டம் பிறந்தகுன்னு 

யாராலுமே ஒழுங்கா சொல்ல முடியலே. 

மோகன் : நம்ம நாட்டில கூடத்தான் கிட்டிப்புள் ஆட்டம் 

இருக்குது. 
ஜுமா 2 ஆமா! ஒரு பொருளை தூக்கி எறியறது. இன் 

னொருக்தன் தடுக்கறது இப்பத்தான். இந்த ஆட்டம் 

ஆரம்பிச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி 6லேமை இங்கிலாந்து 

நாட்டிலிடந்த வரலாறு விளக்கிச் சொல்லும் போது, 

விளையாட்டும் ஆங்கே தான் தொட ங்கி இருக்கணும்னு 

நாம நர்பறாப்புலதான் இருக்குது 

யாடு : எப். மாமா? கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்: 

களேன்.. 

மரமா : இங்கிலாந்து நாட்டில் ஒரு மூலையில இருந்த ஒரு 

சாதாரண கிராம மக்களுக்கு பொழுது போக்காக 

இருந்ததுதான் இந்த ஆட்டர். சாகாரண மக்களுக்கு 

பிடிச்ச. ஆட்டமா இ: 1 அந்த. சாம்நாஜ்யத்தை 

அதற சக்ாவர்த்தியே ற ஆமீடமா மாறிப் 

போச்சுன்னா அந்த ஆட்டம் எப்படி மாநியிருக்கணும்னு 

பார்த்தியா? 

  

    

மோகன் உ புரியும். படியா சொல்லுங்க மாமா? சஸ்பென்ஸ் 

வச்சு பேசுறீங்களே! 

மாமா : சொல்நேன். இங்கிலாந்த நாட்டுல கென்ட். என்குற 

மாகாணம். அதுல வீல்டு*ங்கற கிராமம். அந்த
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கிராமத்துல தான் இந்த ஆட்டம் . தொட ங்கிச்சுன்னு 
உரலாறு சொல்லுது, ேலை செய்துட்டு வீடு திரும்பற 
வி௨சாயிக்குர் உழைப்பாளி மக்களுக்கும் இந்த ஆட்டம் 
ரொம்ப இன்பமா இருந்ததாம். 

பாபு : வெயில் இல்லாத ஊருல வெயில் காயவும். விஜ 
பாடி உடலை சூடுபடுத்தஉம்கான் இந்த ஆட்டம் 
-தொடங்கிச்சுளீனு சொல் ருங்களே அது உண்மையா 
மாமா? 

மாமா: வெயில் காயவும், டொழுது போக்சவம். மனந் 
சந்தோஷட்படவும், உட லுக்கு நல்ல தெர்பைர்யு 
கொடுக்கசி தான் இந்த ஆட்டத்தை எல்லோரும் ஆடி 
னார்க. இதைப் பார்த்த பக்கத்து மாகாண மக்கள், 
சரோசக்கஸ்னு டேரு.... அவர்களும் BLS Wore WEL. 
டாங்க, 

Coram: நம்ப ஊர் சூகுடு ஆட்ட ததுக்கு ஆரர்பம் 
இல்லைங்குறமாதீரி கிரிக்கெட்டுக்கு ம் ஆரம்பம் இல்லே, 
அப்படி த்தானே மாமா? . 

3௦ மா: ஆமா! பழம்காலத்து பண்பாட்டோட ஒன்றிப் போய் 
பிறந்த விகாயாட்டுக் ஈளில் இதுவும் ஒன்று. கி பி, 1500ம் 
அண்டுக்கு முன்னால் இஃந்துதான். கிரிக்கெட் பற்றிய 
விவரமே தெரிய வந்தது, ஒரூ சிறிய கிராமத்துல புல் 
தரையிலே ஆட ப்பட்ட ஆட்டா. உலகம் பூரா ப்ரவின 
கதைதான் இதல ரொம்ப விசேஷம் .. 

பாபு : ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் உள்ள ஆட்டம் போல இருக்கு! 
கோமா உண்மைதான், கிராமவாசிகள் விளையாடிக் கிட்டிருந்ததை இரு நாள் பணக்கார பிரபுக்ஈள் பார்த்துட்டாங்க, அவர்களுக்கு வேற வேலை வெட்டியே கிடையாது. சும்மா பந்தயம் கட்டி ஆட ஏதாவது ஒரு ஆட்டத்தை ஆடி பொழுது போக்கறது தான் வேலை, 

வ, வி.89
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ஹு முழைய ஆட்டங்கள் டூமல பணம் கட்டி அடி, அலுத்து 

சலித்துப் போன சமயத்துலத்தான் இந்த ஆட்டம் 

அவர்கள் கண்ணுலப்பட்டது. உடனே கொக்கு மீனை 

கொத்துற மாதிரி, ஆட்டத்தைக் கொத்திக் கிட்டுப் போய் 

விட்டாங்க. 

(மோகன் : அதாவது 

கோபுரவாசிகள் பக்கம் கிரீக் 

குடிசை வாசிகள் கிட்டேயிருந்து 

கெட் ஆட்டம் போயிழச்சு! 

கிராம மக்கள் பணம் கட்டி ஆடாம, 

வெறும் பொருள்களை கட்டித்தான் ஆடுவாங்க. அதாவது 

: கரடித் தோலால் செய்பப்பட்டட கையுறை. தக்கம், 

வெள்ளிச் சரிகைப் ே பாட்டதலை தொப்பி, கோடு போட்ட 

கோட்டு. இப்படித்தான் இந்தப் டணக்காரங்க பந்தயம் 

ety. ois! Obs பணக்காரங்க கட்டின பந்தயம் 

இருக்கே... 

என்ன மாமா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கட்டியிருப்பாங்களா? 

மாமா: காகட்., 

பாபு + 
மாமா: பட்டிக்காட்டு பணக்கார பிரபுக்கள் பத்தாயிரம் 

கட்டினா, லண்டன் பிரபுக்கள் பத்தாயிரத்துல இருநது 

இருபதாயிரம் வரக்கும் கட்டி ஆடினாங்க. 

மோகன் : பட்டிக்காட்டுலே இருந்து லண்டனுக்கு எப்படி 

மாமா இந்த ஆட்டம் போலது? 

| மோகன் : பட்டிக்காட்டு பிரபுக்கள் அடிக்கடி லண்டன் 

போய் தங்கி பொழுது போக்கறது பழக்கர்." அது அவங்கு 

பணப்பெருமை மட்டுமஃல. அதுல ஆ.ப்படியொரு வெறி. 

அங்கே போய் லண்டன்ல தங்கி இந்த ஆட்டம் 

ஆடிக்கிட்டிருந்தபொழுதுதான்
, லண்டன் பிரபுக்களோட 

பார்வை. இதன் மல பட்டது. amps Fo Gu 

தீப்பொறி விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. 

பாபு: அப்படி வன்ன ஆயிடுச்சு.
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மாமா அவங்க கட்டுன 'பந்துயத்துலை தான் இந்த. 
oy BEL Dis அளவு வளர்தத்துதுன்னா, உனக்கு. 
உட ஆச்சரியமா இக்கும். அதுதான் உண்மை: அவங்க. 
தீ, 0090 ரூபாயிலிருந்து 50, 003 ரூபாய் வரை பந்தபம் 

கட்டி. ஆடினாங்கன்னா இந்த ஆட்டததல எவ்வளவு 

வெறி இருக் ம்னு பார்த்தியா? 

  

மோகன் :, அடேயப்பா இவ்வளவு பண. one தோற்றுப்போனா 
சண்டை வருமே? 

மாமா t அதுதான் இல்லே. , வெறும் வாய் சண்டை 
"எப்போதாவதுதான் வருமாம். டெரிய அடிதடி சண்டை 

வந்த? த இல்லைபாம். பணக்காரங்க இல்லிபா. அப்படியே 

அடங்கிப் போய்ட்டாங்க. அதேோ..., தான் பந்தயம் 

கட்டுப போது நல்ல ஆட்டக்காரர் கூட்டி வந்து 
௬ ஆடவச்சி, பந்தயத்துல ஜெயிககப் பார்த்தாங்க. துனை 

தான் ஆட்டம் ரெம்ப வேகமா ' சீக்கிரமா. வளர 

ஆரம்பித்தது. 

பாபு 2? பந்தபத்துலை தாண் கிரிக்கிகட் வளர்ந்தது உண்மை - 

தான் மாமா. தனா சூதாட்டம் மாதிரி ஆயிருச்சே, 

we 

wn 

மாமா: என்ன செய்யறது? (00க்கு 3 அல்லது 4 பேர்தான் 

இங்கிலாந்தல சூதாட்...த்ீல ஈ1 பட்டிருந்தாங்களாம்” 

அவங்க கையில சிக்கன கிரிக்:கட் அப்படித்தான் 

பயன் பட்டது! இடிந்த லு கிரிக்கெட். யாடிடைய 

கோபத்துக்கு உ'கலாட்டாவுக்கீம் ஆளாகாமெ ஆப்படியே 
பஉப்படியா முழ்நில்வு மாதிரி வளர்ந்தது. 

மோகன் 2 வளர்ந்ததுன்னு நீங்க எந்த அர்த்தத்தில 
சொல்றீங்க? 

மாமா: பர்து, பந்தடிக்கற் மட்டை, விக்கெட், காலில் 
கட்டிக்குற காலு, பந்தெறியு॥ முறை இத்தனையிலும் 

மாற்றம் ஏமபட்டிருக்குதோ அதுதான் வளர்ச்சி௪னு 

சொன்னேன்.
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பந்து ஏன் மாமா சிவப்பா இருக்கு? 

றப்ப சிவப்பு பந்துன்னூ 

ஹாக்கி ALL SHH” 

அளவு அதே கனம். | 

இது சிவப்பு, அது 

யாபு£ 

மாமா: பச்சை புல்தரையீல வீளையாடு 

பளீச்சின்னு of ரியுர்னுதான்ஃ 

உள்ள பந்துமாதீரி தான் அதே 

ஆனா நிழம்தான் வித்தியாசம். 

வெள்ளை. 

மோகன் : விக்கெட்னா என்ன tor on? அதுல எப்படி மூணு 

குச்சி வந்தத? 

மாமா 5 விக்கெட்ங்கற ஆங்கில சொல்லுக்கு சின்னவாசல்: 

கதவன்னு அர்த்தம். அது எப்படி வந்ததுன்னு 

சொல்றேன். கவனமா கேட்டாசான் புரியும். பந்தை 

ஒருத்தன் எறிவான். பந்த ஒருத்தன் மட்டையில் 

தடுப்பான். குடுத்து அடிக்கும்போது பத்து தாமா 

போகும்; அதுக்குள்ளே ஒரே குழுவைச் சேர்ந்த 

ரெண்டுபேர் எதிரு* புதிருமா ஓடி ஒரு ஓட்டம் அதாவது 

ஒரு ரன் எடுப்பாங்க. 

பாபு: இதுதன் செரியுமே. ரன் எடுக்குறது கூடவா 

எங்களுக்குத் தெரியாது. 

பொறு. சொக்றேன். இப்ப விக்கெட் 

டுன்னு ரண்டு பக்கமும் இருக்குற இடத்துல, பந்தடிக்” 

குற ஆளுக்குப் பிளனனாலே ஒரு சின்ன குழிதான் 

Qos ai. abode சுழிக்குள்ளே விழறதுபோல பந்தை 

உருட்டிவிட்டுட்டா
 அந்தக் குழி முனனா£ல நின்னு ஆடுற 

ஆளு அவுட்டாகிவிடு
வான். 

இப்படி இருர்து ஆடும்பொழுது பந்து ரொம்பதூரம்: 

அடிப:டு போகிற நேரக்துலே, பந்தை ஓடி எடுக்குற 

வனுக்கு ழி எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கண்ணுக். 

குத் தெரியாம போயிடுச்சு. அதனால முறிபார்த்து 

eps gar Sor பந்தை உருட்ட... முடியாம போச்சு. 

மாமா 3 கொஞ்சம்
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அந்தக் குழி இருக்கிற இடத்தை அடையாளங் 

காட்ட. ஒரு முழக்குச்சியை ஊன்றி வச்சு ஆட்டத்தை 

ஆடினாங்க. : 

மோகன் உ இப்ப குழிக்குள்ளை பந்து வியூந்தாலும் குச்சுமேல 

பந்து பட்டு விழுந்தாலும் அதன் பக்கத்துல இருந்து 

அடித்தடடுபவர் ஆவுட்டாயிடுவார். அட்படித்தானே 

மாமா. 

மரமா: கரக்ட். பந்து தூரத்துக்குப் போன அறு அந்த ஒரு 

குச்சியையும் குறிபார்த்து அடக்க முடியலே, அதலை 

ரெண்டு குச்சி இருந்தா பரவாயில்லேன்னு ஒரு யோசனை 

வந்தது. ஆப்படி ஊன்றி வச்சது கதவுவைக்கிற நிலை 

மாதிரி அமைஞ்சு போச்௬. அப்படி இருக்கற சந்துல 

பந்து நுகழஞ்சு போய் குச்சிகள் மேல பரம போச்சுடி 

அதனால நடுவில ஒரு- குச்சியை ஊன்றி மூணு குச்சிகளா 

வச்சிட்டாங்க 

யரபு ட அடேயப்பா! அனுபவம்தான் இப்படி ஆட்டத்தை 

மாத்தியிருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. ஏன் மாமா! பற்ஃடிக் 

குற மட்டைபும் இப்படித்தான் மாறி வந்துருக்குதா 2 

மாமா: ஆமா! இப்ப பந்தாடுற மட்டையோட அகல%* 

இருக்குதே அதோட அகலம் 4$ அங்தலம். இந்த 

அமைட்பு வந்ததே ஒரு பெரிய கதைதான். 

இங்கீலாந்தல ஒருநாள் 1000௬பாய் பந்தயம் கட்டி 

இரண்டு கோஷ்டிகள் விளயாடுிம்பொழுது ஒயிட் 

என்பவர் ஆடவந்தார். அவர் கொண்டு வந்த மட்டை 

யின் அகலம் விக்கெட் அளவு இதந்தது. எந்தப்பந்து 

வந்தாலும் தடுத்து நிறுத்தி ஆட்டம் இழக்காம ஆடிக்கிட் 

ஆருந்தாம். எதிராளிகள் எல்லோரும் எவ்வளவேச 

முயற்சி செய்தும் அவரை அவுட்டாக்க முடியாமல்
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போகவே, பந்நடிக்கும் மட்டையின் கலம் 4% அங்குலத் 

திலதான் இருக்கணும்னு சண்டைபோட்டு
 சமாதானமாகி 

இந்த முடி வுக்கு வ்ந்தாங்க. அதே மாதிரிதான் பந்த 

எறியுற முறைய ல்.கூட மாற்றம் வந்தது. முதல்ல தரை 

யோடு கரையா உருட்டி விட்டாங்க அடிக்குற ஆட்டக் 

காரர்கள் ஓங்கி ஆக்க பழகிஃகிட்ட Ios, கையை 

சுற்றி வறியலாம்ஜு மூ. க்கு வந்தாங்க. 

  

மோகன்: அப்பொ கால்ல டூபா:ட்டுக்குற காலுறைகள் 

எப்படி. வந்தத ? 

மாமா ௨ பந்தை ரொம்ப கடுமையாக வீசி எறிய பழகிக்கிட்ட 

பிறகு தடத்த ஆடுறவங்க தாக்கும முடியுமா £ 

அடிக்கடி கால்ல அடிபட்டு அவஸ்தை  படுததை 

ப்டர்த்துட்டு காலுறை or DM Dew hain Be oF பயப்படாம 

ஆட முடியுர்னு காலுறைகளையும் தண்டுபிடிச்சு கட்டி 

கிட்டு ஆடினாங்க கைவிரல்களை கார பாத்திக்க கைகளுக் 

கும் உறை மாட்டிக்கிட்டாங்க. 
க 

    

பாபு: இவ்வளவு தடுப்பு சாதன ங்களையும் போட்டுகிட்டு 

அடி படுமோன்னு பயந்துகிட் டு ஆட்டம் ஆடணுமா ? 

மாமா சாதாரண மனுஷர்கள் ஆடி னாம் பரவாயில்லே! 

சக்ரவர்த்தி ஒருத்தர் ஆடி அதனால இறந்தேபோய்ட்டார் 

இது தெரியுமா. உனககு ? ் ் . 

மோகன் : எப்படி மாமா? * 

மாமா: பிரடரிக் என்பவர், கிரிக்கெட்" ஆட்டத்துல சராம்ப 

ஆரி வம். உள்ளவர் அவர் விகாயாடும் பொழுது கால்ல 

பந்து பட்டு காயமாகி,  அநீத காயத்தின் oy REA 

காங்காமலேயே. ” இறந்து போனதாக சரித்திரம். 

இருகி. ்
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பாபு அதனால ஆட்டத்தையே தடைசெய்து இருப்பாங் 

களே! 
i 

மாமா: ப்ஹாும்! அதுதான் இலே! அரசர் இறந்த பிறகும். 

அந்த நாட்டின் ராஜு ரர்பரையே கிரிக்கெட் ஆட 

ஆரம்பிச்சாச்சு. ௮ வரோ. டையன்களே விரும்பி ஆடிய 

தோடுமட்டுமல்ல, கிரிகெட். ஒரு ராயல் கேம்£னு பேர் 

வர்ர அளவுக்கு ஆக்கிட்டாங்க! 

மேகன் உ இப்படி வளர்ந்த ஆட்! த்திலும் விதிகள் எப்படி! 

வற்தது ? 

மாமா: அதுவா எர்.சி.சின்னு அடிக்கடி பேப்பர்ல 

பார்த்திடிப்பி/ய! மெரிலிோோன் கிரிக்கெட் கழக * னுபேரு. 

அந்தக்ச ழகம் தான் கிரிக்கெட்டுக்கான புதிய விதிகளை 

யெல்லாம் தொகுத்து வெளியிஃடது. அந்த விதிகள்தான் 

நாடுபூரா பரவியது. கிரிக்கெட் பற்றிய 3 மு அதிகாரத்தை 

யும் அந்தக்கழகம் தான் பெற்றிருந்தது இப்ப சொல்லு 

கிரிக்கெட் எப்படி 7 

பாபு? மாமா! விளையாட்டு சாமான்கள் வாங்கத் தகுதியுள்ள 

வர்கள் தான் கிரிக்கெட் ஆட முடியும்னு நினைச் சேன். 

மாமா : அப்படி இல்$ல! பத்துபேர் ஒன்று சேர்ந்தா ரொம்ப 

எளிதாவே வாங்கி ஆடலாம், பாதெறிய ஓடுறது. 

பந் தத் தடுத்த ஆடுறது, பந்$தடுக்க ஓூறது, பிகக் 

கறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கு ம். 

மோகன் ட ஒந்த ஆட்ட க்காரர்கள் நடக்குறது கூடத்தான் 

ஸ்டெயிலா இருக்கும். 

மாமா? பார்த்தியா! கிரிக்கெட் கிரிகெட் தான். அதை ஆஷி. 

மகிழுறவங்களை விட. பார்க்குற ரசிகர்கள் கூட்டம் 

அதிகம். நேரில் பார்க்குறவங்க ளவீட our aos 

பெட்டியை காதோடு காதா வச்சு வடிணனை கேட்டு 
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மகிழுறாங்களே அவங் கோடிக்கணக்குல இந்த உலகம் 

பூரா இருக்குறாங், புரியுதா. 

பாபு: மாமா! டூநரமாகுது! சீக்கிரம் போங்க! டிக்கட் Sip 
துடப் போகுது, ் 

மாமா: அப்படி வா வழிக்கு, இதோ புறப்பட்டுட்டேன். 

மேகன் : நீங்க சொன்ன. கதைக்கும் வாங்கப்போற 
ஒக்கெட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி மாமா, 

மாமர: (சிரித்துக்கொண்டே) ரொம்ப தன்றி, 

திரை 

ப



16. இனளைஞர்களுக்காண 

புத்தகங்கள் எவ்வாறு 

புதிப்பிக்கப்பட வேண்டும்? 

  

ஆசிரியர் குறிப்பு : 

. (இந்தக் கட்டுரையைப் படிப்பதற்கு முன் ஒரு குறிப் னை 

1 விளக்கிட வேண்டுமென்று விரர்புகிரேன்.. வாஈனாலியில் 
விளையாட்டுக்கள் என்ற தலைப்புள்ள இந்த நாலில், இந்தத் 

தப்பு தேவை தானு என்ற வினாவுக்கரிய விளக்கம் தான் 

இது. நல்ல உடலில் நல்ல மனம் என்பார்கள். விசயாட்டு 

எப்படி ஒருவருக்கு உற்ற துணையோ; அதுபோலவே நல்ஷ 

நூலுர் ஒரு நல்ல நண்டனுக்கு சமம் என்பதாகத் தான் 

அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள். ் 

ஏ௱த்தாழ இளைஞர்களுக்காகவே விஎயாட்டுக்கள் பற்றி 

வானொலியில் பேச நேர்ந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, நல்ல 
நிலையில் உயர, பு தகங்களும் உதவுகின்றன என்பதால், 

அத்தககய நூல்களை ஈவ்வாறு பதிப்பிக்கப்பட வேண்டும் 

என்பதனையு! வானொலியில் பேச வாய்ப்புப் பெற்றமையால், 

அந்தக் கட்டுரையும் இங்கே இடம் பெறறிருக்கிறது. உடல் 

வளர்ச்சியு! மூளவளர்ச்சியு* ஒருவருக்கு இருகண்கள் போல். 

ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் போல, இணி நீங்கள் 

படிக்கத் தொடங்கலாம்.)
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ஆண்டவன் படைப்பிலே அருமையும் பெருமையும். 
மூழூமையும் முதன்மையும் கொண்டது மானிடப் பிறவி, 
ஆறாவது அறிவான பகுத்தறீவைப் பெற்றதோடல்லாமலள்,. 
சிந்திக்கவும். சிரிக்கவு, ௬வைபடப் பேசவும் போன்ற பல 

BOs adn பெற்றிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். 

மனித குலத்தின். மாண்பே, அறிவில் தான் அடங்கியிருக். 
கிறது. அதனால்தான் தேகத்திலும் வலிமையிலும், திறமை. 
யிலும் தன்னைவிட மேளான மி ஈக்களை, அலட்சியமாக. 
ஆட்டிப் படைக்கிறான் மனிதன். 

அதன். ரகசியம் அறிவு தான் என்றால், அது; 
மிகையாகாது, 

காட்டை மேடசக்கியதும், வீடாக்கியதும், வீதியாச்கிய. 
தும், விசாலமான ஊரை ஆமைத்ததும், வாழ்வதற்கேற்ற. 
உலகைப் படைத்ததும், அவனது மதிநுட்பமே காரணமாகும். 

விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்பார்கள், மதி என்றால், 
அறிவு என்றும், நிலவு என்றும் பொருள் தரும், 

நம்முடைய மதி வளர்மத்யே தவிர, தேய் மதியல்லஃ; 
வாழுகின்ற மனிதனுக்கும் அறிவு வளர்ந்து கொண்டேதான். 
போகிறது. 

அறிவு எவ்வாறு வருகிறது, வளர்கிறது என்று கேட்க. 
லம், முதலில் அறிவை தாம் இரண்டு வகையாகப் பிரித்துப் 

பார்க்கலாம், ஒன்று பட்டறிவு. இடண்டாவது படிப்பறிவு. 

பாடுபட்டு உணரும் போதும, பட்டுப் பட்டுத் தேறும் 
போது வருவதும். ஒருவகை அறிவு, அது அனுபவற்கண்ச் 
மாறிபெறும் அறிவு, இதுவே பட்டறிவாகும். 

இந்த அனுபவமான பட்டறிவு, தானே அனுபவிக்கும் 
“போதும் வரும், பிறர் அனுபலிக்கின் ற நிலையைட்பாரீத் துப்
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புரிந்து கொள்ளும்போதும் வரும் இந்த அறிவானது, கற்றவ 

கள், கல்லாகஉர்கள், மிருகங்கள் சிலவற்றிற்கும் கூட எந்த. 

நேரத்திலுர் கிடைக்கும். 

படிப்பறிவு என்பது, புத்தங்கள் வாயிலாகப் டெறுவது 

ஆர்வ மிகுதியால் கற்ற ஆறிஞர்கள், தங்களது ஆழ்ந்த 

அனுபவத் த, அபூர்வமான ஆராய்ச்சிக்திரனை. அழகான 

கரததுக்களை அருமைப் ர. ஜெளிவாகட நயமாக, நீரோட்டம் 

போல, நீண்டதோர் வீழியிரல வரும் தேரோட்டம். போல 

தீத்வமிழ் டையபிலே ஐத் ஈ௬ப்பார்கள் , 

ஒப்படிப்பட்ட green & கற்டும் பொழுது. பெறுகின்ற 

ஆற்வே ட மிவாழும், படிப்பறிவு என்பது படிதிதும் 

உணரலா£. பிர் படிக்கக் கேட்டும் அறியலாம். *செல்வத்துள் 

ெலஷ்வம் செவிச்செல்வம்” அன்ரு! 

ஷிப்       

அத்தகைய அறிவுச் செல்வம் வாழ்க்கைக்கு இன் நியமை 

யாததாகும். 

பாடுபட்டுப் பணததத்தேடு, திரைகடல் ஓடியம் தீரவி 
யம் தேடும் என்பது .ழமொழி. “கண்டது கற்கப் பண்டிதன் 

ஆவான்” என்பது பழமொழி, கல்வி என்பது மனிதருக்கு 

மிகவும் தேவையானதல்லவா! 

அதனால்தான் எந்தக்காலத்திலம் கூட இருந்து உதவும், 

குலம்காக்உம் கஃஸலியைக் கற்றவர்களுக்கு, சென்ற தடம் 

எஃலாம். சிறப்பு கிடைக்கிறது மன்னனில் கற்றோன் 

சிறப்புடையவன் என்பது மாதிலம் அறிந்த உண்மையன் G@! 

இப்படி ப்பட்ட சிறப்பு மிக்கக் கல் Sonu . எவ்வாறு. 

பெறுவது? எட்பொழுது பெறுவது என்ற கனவி எழுவது. 

இடல்பே! ் 

“அரிது அரிது மானிடப் நிறவி” என்ற yor mouth itty y 

“கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது, அதனிலும் O ny Hi 

இளமையில் வறுமை? என்றாள்.
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ஏண் கொடுமை என்றாள்? கற்க வேண்டிய காலம் 
இளமைக் காலம் என்பதால் தான். 

முத்தை விளைக்கின்ற சிப் யானது, மழைக்காக வாய் 
பீளந்து காத்திருப்பது போல, கற்பவர்கள் இருக்க டேண்டும். 

மனிதகுலத்மைக் சாக்கின்ற நாளாய சிற்பிகளை இன்று ௨௫ 

வாக்குவது கல்வியல்லவா1! இந்த நிகூயில், இணையற்ற 

காஉமாக விளங்குகிறது இளமைக்காலம். 

பசுமரத்தில் ஆணி பதிவது போல; பிஞ்சு நெஞ்சிலே 
கல்வியும் பதியும் . 

ஆகவே, சிறுவர்கள் நெஞ்சர்தான் அ றிவுக்கு ஊற்று 
இங்கு ஊறுகின்ற அறிவு நீர், இனிக்கும் கனையாகும். 
குதிக்கும் அருவியாகும், இசைபாடும் ஆறாகும், எழிலாகத் 
தஉழும் நதியாகும் ஆடி அலைபாயும்: அகன்ற கடலாகும். 

இங்குதான் வாழ்வு எனும் கட்பல் செம்மாந்து செல்லும். 
இந்த இனிய நிலையை இணைப்பது நல்ல நூல்களே! 

தீனை விதைத்தால் தினை, வினை விதைத்தால் வினை 

என்பது பழமாழி, வீனையை விதைத்து விட்டு தினையைத் 

"தேடினால் கிடைக்காது, 

தேவையானசைத் தேடி விதைக்க வேண்டும். 
அதையும் தரமாக, நல்ல இடமாகத் தேர்ந்தெடுத்து வீதைக்க 

வேண்டும். விதையிலே | முதிருந்தால், முடிவிலே பதர்தான் 
கிடைக்கும் என்பதை நாம் மநந்தவிடக் கூடாது. 

கற்கக் கசடற என்பதும் மிக முக்கியம். கசடு இல்லாமல் 
அப்பொழுது கற்க முடியும் ? கற்கப் பயன்படுகின்ற நூல்கள் 
-கசடில்வாமல் ஆதஃவது குற்றங் குறைகள் இல்லாமல் பூரண 
திலவு பேல பெருமையுடன் விளக்கும் போதுதான். 

கற்கும் இளைஞர்கள் இதயத்திலே இனிய மொழி பேசுவன 
ஈவாக, இனிய வழி காட்டுவனவாக நூல்கள் இருக்க வேண்டும்,
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சுமையாக இல்லாமல் ௬வையான விஷயங்கள் உள்ளதாகவும்- 
புத்தகங்கள் இருக்க வேண்டும். 

"இன்றைய இளைஞர்கள் நாளையை குழந்தைகளின் 
பெற்றோர்கள்” என்றும் கூறுவார்கள். இன்ரைய இளைஞர்கள் 
நாட்டின் தாளைய தலைவர்கள் மட்டுமல்ல, சரித்தீர நாயகர் 
களூம் ஆவார்கள். 

பாலர்களின் மனம் பதமான மண்போன்றது. பச்சை 
மூங்கிலைப் போன்றது. 

பதமான மண்ணைட் பயன்படுத்தி, பக் துவமான பாண்டங் . 
களைச் செய்யும் பண்புள்ள சூமவர் போல; தீயிலே பச்சை 
மூங்கிலை இட்டு தேவைக்கேற்ப நேராக .நிமிர்த்தி விடும் 
சேர்நீத வேலைக்காரர்கள் போல, பாலர்களை நம் பாரதத்தின் 
மேன்மைக்காக உழைக்கும் பக்குவத்தை நூல்கள் மூலமாக 
நாம் உருவாக்க வேண்டும். 

தியாகம் என்ற பரந்த மனப்பான்மையையும், சிறந்த 
பண்பாட்டையும் பெருக்குகின்ற நூல் ளயே, பதிப்பகத்தார் 
அனை ஊரும் படைத்தி...ல் வேண்டும். 

நீரானது பூவிலே புகுந்து தேனகிறது. பழத்திலே புசுந்து. 
சாறாகிறது. சிப்பியில் புதந்து முத்தாகிறது. ஆவியாக மாறி 
மேகமாகி மழையாகிறது. 

நீரானது தான் புகுந்த இடத்தின் மேன்மையைப் 
பெறுவதபோலவே, அறிவீனை நாடும் இளைஞர்களி ச கெஞ்சங் 
கள் மேன்மையடை ய நூல்கள் உதவ வேண்டும். 

நூல்களைப் பதிப்பிக்க நிச்சயம் பணம் தேவைகான் 

பதிப்பகத்தார் இதனை ஒரு வியாபாரமாகக் கருதத்தான் 
வேண்டும். வியா ஈரம் என்று எண்ணிவிட்டால், லாபம் 
என்பகதயுர் அவசியம் எதிர்பார்க்கத்தான் பேண்டும். லாபம் 
என்று எண்ணிவிட்டால், ஆசையும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ..
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வந்துவிடும். ஆசை என்பது வந்து விட்டால், பிறகு, அதற்கு' 
எல்லையே கிடையாது, 

் அகில$ம்ல்லாம் கட்டி ஆண்டாலும், அதற்கும் மேல் இன் னாரு உலகம இஉலையே என்ற ஓர் ஏக்கம் வந்துவிடும் | 
என்று நாது முன் 2னார் பாடியதை, பதிப்பித் தவரும் ஒரு. 
பதிப்பகத்தாரே ! . 

வியரபாரமாகவும் இருக்கம் ண்டும். லாபமூம் வர வேண்டும். 
அதே சமயசதில், சமூகத்திற்கும், சமுத' யத்திற்கும், ' 
நாட்டின் பண்பாடு கலாசாரம், "இப்போது வாழ்ந்து .கொண் 
டிருக்கும் . இனிமேல் வத்து வாழப் (போகின்ற gia app. 
யினருக்கும் நாம் சிறந்த வழிகாட்டிசளாக இருக்கிறோம்”... 
என்ற ஒரு புனித நிலைபில் இருத்து கொண்டிருஈகிறோ என்ற உண்மையை பிப் பகத்மார் மறந்து விடக் கூடாது. . 

நோக்கம் நல்லதாக இருந்தால், செயலும் சிறப்பாகவே இருக்கும். என வ, ஒரு நூலைப். திப்பிக் தம் முன்னர். ஒரு சில 
குத்துக் ளைக் கவனித்துக் கொள் ளுதல் சாலச் சிறந்த 
முறையாகும். 

குழந்தைகள் முதல் பெரி போர்கள் வறை. அனைவரையும் 
கவர்வது புத்தகத்தின் தலைப்பே பெயர் கவர்ச்சீ கரமாக. இருப்பதுடன், எளிதாக உச்சரிஃ த கூடிட முறையில் அமைந் தால், தலைப் வத் தயக்கமின்றி சசால்வதற்குக் படிக்கின்ற ஆவலைத் தாண்டுவதற்கும் அத்தலைட்பே ஆவன செய்து விடும். நூலைப் -பாரித்தவுடனே வ.ங்கிடத்' தூண்டுமாறு புத்தகத்திற்தப் பெயர் சூட்டுதல் வேண்மம், aoe 

புத்தகத்தின் தலைப்பைப் போலவே, நூலில் ..மேல் 
அட்டை முகப்பும், வண்ணமும் சீராக சிழப்பாக இருநீதால், 
அதுவும் இளைஞர்க-ஸக்கு அதிக ஈடு ட்டை உண்டாக்கும். 

ப 

ட அலை புஸ் முகப்புர் சிறப்பாக இருந்தால் மட்டும் புத்தகம்” சிறந்தது என்ற தகுதிஃயயஅ டைந்து விடாது. '” ‘ ் 

y
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தலைப்புக் கேற்றக் கருத்துக்களைத் தெளிவாகத் தர 

மவண்டும் கூறம் அறிவுரையை குழப்பமில்லாமல் சொல்ல 

(வேண்டும். குழந்தைகளின் கற்பனைக்குத் தூண்டுகோலாக, 

அவர்கள் உற்சாசுத்திற்கு உணவாக உழைப்பை தோகக 

மாக்கும் நினைவாக, நால் அமைய வேண்டும். 

தேவையான இடங்களில் சிறப்பான, உயிரோட்டமள்ள 

ஓவியங்களை அச்சிட்ட, படிப்பவர்களுக்கு ஓர் ஆனந்த 

நிலையை உண்டு பண்ண வேண்டுர். கதை நிகழ்ச்சி நடக் 

கின்ற இடங்களை கற்பனை செய்நு கொண்டே படிக்கின்ற 

வ்சசகர்களுக்கு. அச்சித்திரங்கள் உற்சாகத்தை அளிக்கும். 

்.. துச்சிழிம் காகிதம் வெண்மையாகவும், அச்சிடும் 

எழுத்துக்கள் ஓரளவு பெரிதாக இருந்தால், BUT BMH b Fy 

வளியும் எரிச்சலும் ஏற்படாமல் இருக்கு? , je A Did 

முடையில் அழகினைச் சேர்ப்பது புத்ததத்திற்குக் கவர்ச
்சிலயத் 

தருவதாகும். 

“.. கண்ணாடித் தரையிலே கல்லை வைப்பது போன்ற கவனம், 

பதிப்படசிரியருக்கு இருப்பது மிஃமிக முக்கியம். 

. எதையாவது எழுதி, எவ்வாறோ பதிப் ஈத்துவிட்டு, 

எப்படியோ விற்று விடலாம் என்பது முக்கியமல்ல. 

_.. *இந்த ஒரு புத்தகத்தால் ஈத்தனை. நெஞ்சங்கள் பயன் 

பெறும், எத்தனை இதயங்கள் அழிவுறும்” என்பத ஒரு நூல் 

உுவாவதற்கு முன்னர், ஓர:யிரம் முறை சிந்தனை பெய்வது 

இன்றியமையாத கடமையாகும். 

௨. இறுதியில் ஒன்று. நம் நாட்டு இளைஞர்களை அறிவிலும் 

ஆற்றிலும் அ௩னியலே முக
ன்மை பெற்று விளங்க, நமக்கு& 

கிடைத்த ஒரு புனித வாய்ப்பு எனறு பூப்பாசிரியாகள் 

நினைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன.



77. அனைவரிடத்தும் அன்பு 
ee 4! 

காலையிலே கண்வீழிக்கிறோம். காரிருளில், கண்ணுறக்கத். தில் தம்மைக் காத்திருந்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கி 8றாம். தூங்கும் போது மூச்சு போனால் நாமென்ன செய்ப முடியும் 2 ஆகவே நம் ஜீவனைக் காத்து வாழ்வைத் தருகின்ற ஆண்டவனை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். 

சாகாமல் வாழ்ந்துவிட நாம் எத்தனை எத்தனை சாகசம். ஆளை மேற்கொள்ளுகின் றோம். BOF, எத்தனைப் பேராசை தமக்கு! இந்த உலகத்தில் எப்பொழுதும் வாழ்ந்திருக்க... அவ்வளவு ஆசை ஏன்? ஒரு முறை உயிர் போனால் வீண்டும். வருமா? 

எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இந்த ஆசை பொருந்துமே| ஏன் பீறந்தோம் நாம் என்று எப்பொழுதாவது தான் நம்மை தா கேட்கீறோம். ஆனால், எப்படியும் வாழ்ந்து விட (வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே தான் வாழ்க்கைப் போராட்டம் இருக்கிறது. . 

மாயமாக மறைகின்ற உயிரைக்காக்க ஓர் மரணப் போராட்டம், மர்மமாக நமக்குள்ளே நட க்கிறது, அது. ஓயாத பேராட்டம். இந்தப் போராட்ட த்தில் எல்லா ஜீவ ஈாசிகளும் பங்கு பெறுகின்ரன, எது ஆற்றல் உள்ளதே, அது கொன்று வென்று விடுகிறது, ஆற்றல் இல்லாத உயிர்:
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அழிக்கப்பட றது. ஆரம்! காட் டிலே மிருகங்களும் மனிதர் 
களும் ஓனராக வாழ்ந்சபோது, இ. ட்பிரச்சினக்காக மனிண் 
போராடினான். வெறிடித்த மிடிகங்களில பசி வேட்டை க்ரு, 
இரையான போது, பயந்து ஓடினான். பிஸ் நின்று தாக்கிஞன், 
தாக்கிக் பொன்ற மிருகத்தின் தசை, அவனது பசியப் 
போக்க உதவியது, 

வெறும் காயும், சனியும், கிழங்கும் சின்றவாய்க்கு 
ககிருகத்தீன் தசைக் கூட்டம ஒரு புதிய க௬வையை அட்டியது., 

பிறகு, தன். உயிரைக் காக்கும் உணவுக்காக பிற 
உயிர்களைக் கொல்ல ஓடினான், மேடினான், Fey GOT 

கற்காலம் மாறியது. இருர்புக் காலர் வந் ஈது, பொற்காலம் 
பிறந்தது. மின்காகம் எனறும் ஆனது. என்றாலும் பூண் 
காலம் பே.லவே, உயிர் லைக் கொஃதகின்ற வேட்டையணர் 
வ்ன் வட்கை, இன்னும் ஆடங்கிய பாடிலலை. ஆறி.ம் 
அடக்கிய பாடில்வே. அவனியும் அகற்ற2வ மு, யவிலஷலை. 

இடம் தேடி, பயர் கூடி, உரிமைக்காக Boys gon od 
கொறை மனித, வயிரறசகா?க் கொள் முன். ewe ty Bev 
உயர்களைக் கொல்வதை ‘Bouton & str’ என்றான் அங்தக 
கொலை சலையாக மாறுயது. அப்பொழுதுதான் உள் ஞணர்வு, 
தெய்வீக உணர்வு விழித்துக் கொண்டது. 

“ஓர் உயிரை அழிப் து சுலபம், அந்த உயிரையே 
உன்னால் திரடப்பிப் படைஃக முடியுமா என்று கேட்டது லர் 
அன்பு மனம. 

இரந்த உலாகுரில் நீ வாழ வேண்டும் என்று 
விரு! புகிறுயோ. அப்படி ச்சானே மார 
இதை நீ ஏன் நனைக்கவில்லை. 
கனம். 

வா, வி. 

எப்படி 
ற உயீர்ஃளுர் விரும்பும், 

என்று கேட்டது ஓர் உரி.லம
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பிற உயிர்களுக்கு நன்மை செய்யாவிட்டாலும், தீமை 

யாவது செய்யாமல் இருக்கக் கூடாதா என்று கேட்டது ஓர் 

அருள் வம். 

இதனை எண்ணிப்பார்க்க அறிவு தலைப்பட்ட பொழுது: 

தான் அகிம்சை நெற், அறவழி உதயமாயிற்று. 

Ay BCs HT sor துறவீனை யாதெனில் கொல்லாமை!* 

எஸ்ருர் வள்ளுவர். நீ செய்சின்ற தருமக் காரியர் என்ன? 

வாரிவாரி உழங்:- வதா, ஆயிரம் SHG அன்ன தானம் 

செய்த? அல்ல வ அல்ல. உயிரைக் கொல்லாத உத்தமப் 

பண்பே ஆறவினை என்றார். 

ஏன்? ஓர் உயிரைக் கொல்கின்ற செயலானது, எல்லா 

பாவத்திற்டம் இட்டுச் செஃகிறது. என்பதால்தான். அற 

வினை யாது எனி கொல்லாமை, கோறல், அப்பகக் 

கொள்வதானது பிறவீனை எல்லாம் தரும் அதாவது மாற்றப் 

பாவச் செய்சைகள் அனைத்திற்கும் பாதை அமைத்துத்தரும் 

என்கிறார் வள்ளுவர். 

aba அறரீனை பற்றிய அறிவினை. அந்த அறிவினை 

iy உறவினை ஆறறிவு படைத்த மாந்தர் அனைவரும் பன் 

பறும் திருவினை என்று இக உலகம் ஏரறுநட க்கிறதோ 

அன்றுதான் நம்வாழ்வும் வழியும் இன்பமாகத் தோன்றும். 

ரு ப வாழ்வின். அடிப்படை பாவம் செம்யாத வாழ் 

வட்ட ப வமில்வாத வாழ்வ பண்பிலே பிறக் கும். பண்பனது 

ஆட்டை நெஞ்சத்தால ஆக்கப்படும். அன்புடை மெஞ்சம் 

ஆடிவு திடுவால் உருவா கப்படும். 

வயிவும், அன்பும், பண்பும், பய் எல்லா உயிரையும் 

விட்டிட யன்று வாழ்ந்தால், தமக்குட தனிப் நாடெ 6» ab 

Acid,
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இந்ந உலகம் அருமையாக ஆனந்தமாக இயங்கிக் 

'வயொண்டிருக்கிறது. என்றால் என்ன காரணர்? எத்தனை7யா 

காரணங்கள் நம் இதயத்திலே வந்து நீந்தும், ஆணால் 

யுறநாணூற்றப் புலவர் ஒருஉர் பாடுகின்றார் 

‘ach mobo இவ்வுலகம்; இந்திரர் தம் அமிழ்தம் 

அயையவதாயினும் தமிய உண்ட ஓம இலமே! 

இந்திரர் உண்ணுகின்ற சாலாவரம் தரும் ஈஞ்சீவியாகிய 

அமுதம் தனக்கு கிடைத்தாலும் அலைத் தானோ. தனியாக 

உண்ணால் எல்லோருக்கும். பகீர்தீ்து த இன்பம் 

பெறு£ன்ற தமிழ்ப் பண்பு படைத்தவர்களால் தாண் இரத 

உலகம் இன்னும் இருக்கிறது sro gy uid oe 

  

ஆறிவுக்கு உணவாசும். ஆன்ற இலக்கியங்களை 

மட்ட்மே தொகுத்துப் பழகியவர்கள் நமது ன்னோர்கள். 

ஆலை, . யானபெற்ற இன்பம் பெறுக, இவ் வையகம், 

சான்று எல்லாவற் கறயும் பொதுவாக வைத்து  பகீர்ந்து 

தரக்கூடிய பண்பு மனத்தினழைத் தான் ந இலக்கியங்கள் 

மனிதர்கள் என்று பாடி மகீழ்கின் ரன . 

விருந்தில்லா சோறு மருந்தென்று எண்ணி வீட்டிலே 

சோம்றை வைத்துக்கொண்டு, வாசல்லே வரும் விருந்தக்காக 

செம்பீனை ஏந்திக் கொண்டு காத்திதந்து விருந்தோம்பிஞர்கள் 

என்றால் பாருங்களேன் ! 

அரிய நெல்லிக் கனியை ஒளவைப் பாட்டிக்கீற்து அநேக 

ஆண்டுகள் வாழ்விக்க ஆசைப்பட்டான். அதிகமான் என்ற 

ஒரு மண் னன். 

கேவலம், வெறும் சோற்றை ம. O se ov, உரகா வரம் தரும் 

சஞ்சீனியையே பகிர்ந்துண்ட வரலாறு ஏராளம் நம் இலக்கியங் 

கள் கூறும்.
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அதளும் தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று 

பரந்த பனப்பாங்கு ன்டா... முடிந்தது. வாழ முடி ந்தது. 

எல்லோரும் கூற்றத்தார் என்ற ஒப்புக்கொண்ட நெஞ்சால் 

தான் எதனையும் பகிுது ஆளிக்க முடியும், 

உலகர் பந்து விரீந்து கி.ப்பது உண்மைதான். ஆனால் - 

மாள் உணர்வால, மனத ஒன்றி 0.ருங்கி வாழ்ந்தனர். 

அது பண்பட்ட அறிவின் முதீர்ச சியால் வத்ததாதம். 

ஓர் அறிவு auth nach ஆறறிவு உயீர்கள் என்று 

பிரிந்தனர் உது முன்னோர். பு* லுக்கும், ups Sha gr By. 

சங்குக்வம், சிப்பிக்கும் ஈரறிவு, ௨ றும்புக்கும க௯டயானுக் தம் 

மூன்றறிவ. துஈபிககும் வண்டி & ot சான்கறிவு. பரவைக்தம் 

விலங்குக்கும் ஐந்தறிவ. பகுச் துணரும் ஆறாவது அறிவு பெற்ற 

மனிதருக்கு கஆறாவத அ மறிவு. 

இந்த அறிவை வைத்து& கொண்டுகான் மனிதன் உலகை 

ஆட்டிப் படை க்கிறான். ஆடட்டீப் படைட்பவ£ன ஆசைப் 

பட்டால் உயிர்களைக் கொல்வது வாடிக்கை, வெறும் 

வேடிக்கை என்றால். அதை ஆணவம் என் தா அறியாமை 

என்பதா? அறிவிருந்தும் அலட்சியப் படுத்தும் அகம்பாவம் 

என்பதா? 

அதனால் தான். உயிரைக் ars ogy பாபர் என்று கூறியா 

வள்ளுவர், பல்லுயிரையும் ஓ*ப வேண்டும் என்ருர். எப்படி F 

பகுத்துண்டு பசித்த உயிர்கட்குப் பகிர்ந்து தருதல் எல்லா 

நம காரியங்களிலும் தலை சிபந்தது எனறு பேரறிஞர்களே 

ஏற்டக்கொண்ட உண்மை என்பதால், பகுத்துண்டு பல்லுயிச் 

ஓர்பவேண்டும் என்றார். . 

ளைவைப் பாஃடி சிந்து வருகிறாள். எதீரே ஒர உழவன் 

வருகிறுன் பசிக்கு உணவு ₹ே- Amer அவன் தன் வீட்டிற்கு 

அழைததுச் சென்று, தீண்ணையிலே அமரச் செய்து வீடடிற்
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குள் சென்று, தன் மனைவியை அழைந்து, இன்பமொழி பேசி. 

கூந்தலை அவிழ்த்துப் பேன் பார்ச்து, எல்லா உப சாரங்களும் 

செய்து, வீட்டின் வாசலில் விரந்தென்றான். பிய்ந்த வூறத்தை 

டுத்து, வொண்டு கணவபலை அவள் அடிக்க, அவன் ஓ, 

ஒளவை மனம் சிதொந்து இப்படியும் ஓர் வாழ்வா 2 கூருமல் 

சந்நியாச போ? என்று பாடுகின்ற அளவுக்கு பேய் மனக் 

கூட்டமும் இருக்கத்தான் இருந்தது. 

அதனும் தான் பகுத்துண்டு பல் உயிர்களையும் உண்பித்து 

அதனா வருகின்ற மன திறைவு...ன் குறைம்லா வாழ்வு வாழு 

வேண்டும் என்று வாபுறுத்திய நிலையைத்தான். பார தியூ 6 

“தணிஒருவனுக்கு . உண பில்லையேல் இந்த ஜஹெகத் னையே 

அழித்திடுவோம்” என்று வீராவேசத்தோழு பாடினான். 

பெற்ற பொருள் அனைத்தும் பிரர் நல பேணத்சான் 

என்ற பெருத்தன்மை உருவாக வேண்டும். ஆக$ய தான் ஓர் 

உயிரைக் கொல்லாமல் இடப்பது அரவினை என்றால். ஓர் 

உயிருக்கு உணவு தந்து காப்பது நூலார் தொசுத்தவம்றுள் 

எல்லாந்தலை என்று, பதத்நுண்டு பல்லுயிர் ஓம்புத௨ நூலோர் 

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந்தலை எனப் பாடுகின்றார். 

தொகுத்து வைப்போம், பகிர்ந்து உண்போம். அதுதானே 

நாம் எ$ த்த மனிதப் பிறவிக்கு பெரு உம 1 

எத்தனை ஆறுகள் எங்கே ஓடினாலும், இறுதியில் தேடி 

வந்து கூடிக் களிப்பது பொங்குமா கடலில் தான். வாழ்கை 

யில் நாம் எங்கு இருந்தாலும் எங்கே அலைந்தாலும் எப்படி 

வாழ்ந்தாலும் நமது எண்ணங்களை தேடி அலைவது 

இன்பத்தைத்தான் . 

ஆறுகளுக்கு எத்தனை மேக்கம். இடையிலே வந்தாலும் 

சோக்கம் ஒன்று தான். தமக்கு தூக்க OT, குக்கயோர எது 

வந்தாலும் நோசகம் ஒன்று தான். அதுதான் இன்பம்,
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அந்த இன்பம் உடலுக்காக இருக்கலாம், மனதுக்காக. இருக்கலாம், உட லுகீகுத் தேடுகின்ற இன்பம், பாறையில். பட்ட நீர் பேரல பட்டென மறைந்து போகும். மனதுக்கு 

உள திலே ஏற்படுகின்உ இன்ப ஈன நிறைனினால் ale Br திருப்தியால் உண்டாவதாகும், அச்தகைய மண நிறைவு ரானே உண் ணுவதா லோ, தனிடாக துணையாக டஞ்சு இமத்தையில் உ றஐங்குவதாஷவோ வத்து விடாது. உண்மை பான மன இறைவும் திருப்தியும் கீயாகத்திலே தான் தோன்றுர், 

தியாகம் என்பது என்ன 9 தன்னை மறந்து gob ots “Curie இன் SON ஐ யிருக்கு, வேண்டிய தேரத்தில உ வேண்டிய வகையில் தேவைப்படும், உதவியைச் செய்கின்ற அரிய பண் பே தியாகமாகும், 

அந்த உதவியை ஆற்று பொழுது ஏற்படுகின்ற இள பூ துள் பத்தைப் பாரு ட்படுத்தாது எர்லாவற்றிற்கும் ஆட்பட்டு ஏற்றக் கொண்டு, வெறி கண்டு இறுதியில் பெறுகிற மண திடிப்பயெலே இன்பம் பொங்குகீறது. 

அவ்வாறு செய்கீன்ற தியாகம், போகும் ஓர் உயிரைக் காப்பாற்றுவதாக திருக்கலாம் அல்லது அல்லற்படும் ஓர் உயிரை சேர்ப்பதில் இருக்கலாம், என்றலும் தூய மனதுட ணும் எந்தப் பிரகிபலனை.பும், குமாரையும் கருதாமல் பணி: 

“உன் கடமையைச் செய், பிரதிபலனை எதிர் -சர்க்காதே!- என்று போதிக்கும் கீதையின் படி, கடமையைச் செய்பவள் மாணிதன், அத்தக் கட மைக்குரிய பலனைத் தருபவன் இறைவன் “ சன்று வாழ்வ?த அறிவுடமையாகும், 

i
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எல்லா மதங்களும் உயிர்களைக் காப்பாற்ற ?வ தோன்றின, 
"உயிர்களாக் கொலவதை” பஞ்சமா பாதகம் என்று பறை. 
சாற்றன. கொல்லா நோன்பனை பெருங் பெெரவமாகவே 
கருதின. போரிலே நடந்த பொல்லாக் அகாலைகளைப் பார்த்த 
அசோக சக்ரவர்ததி புத்த மதத்திலே சேர்ந்ததுடன் மட்டும். 
திருப்தி அடையவில்லை. 

இனி வேட்டைக்கே போக மாட்டேன் என்று கூறிய 
துட அமைதி அ.௰ட யவில்லை. புலால் உணவை அரசாங்க 
Ga phar போடக் கூடாது. என்று ஆணைபிட்டுங்கூட 
ஆனந்தம் அடையவில்லை. பஸ் எப்பொழுது திருப்தி அடைத் 
தன் ? 

எந்த உயிருக்கும் SiG Sotws mt_egye or siryy rhc 
இடங்களிலும் எழுதிவைத்து. மக்களுக்கு ஆணையிட்டு, 
மக்களுக்குப் டோல2வ மிடுகங்களுக்கும் வைத்திய சாஉூகள் 
அமைத்துக் காத்த பிரதே, உண்மையான புத்த சந்நியாசி . 
ஆனான். 

ஆகவே உயிரைக் கொள்லா அரத், பல உயிர்களைக் 
காப்பற்கு இணையாஞுர், அசைத்தான் வள்ளூவரு। ட ௧௫௩ 
நெறி ஈக்கும் தக்கார் வகுத்த தன்மையான அறங்களிலே 
தலையாய இடம் வகிப்பது கொல்லாமை என்!ர். 

கொல்லாமை விரகம் மேற்கொண்டால். நெஞ்சிலே 
கொடூரம் தலை தூக்காது. கொடும் இல்லை என்றால்ட 
கோபர் அங்கே முடியிருக்காது. கோபம் குபையக் ஞூஷறய 
நி.ரனர் அந்த சிதஞ்ரசை ஆட்சி செய்பு!., நஇதாஸம் வர வர 
ஜொஞ்சுடை ஆறிவு உறவாடுர். அறிவு பெற பெற உண்மை 

இிலை...ரியும். உபாய்மை 3ப௦ய வீடும். 

ஆமாம், உல் அத்திப் புரட்டுக்குர் தி நட்டுக்குக் 

மூாட்டுத்னமான காரியங்களுக்கும் பொய்யே... துணை
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பூரீவதால் தான் பொம்யா மோழிப் புலவர் கூறசீன்றாச் 
ஓன்றாக நல்லது கோல்லாமமை';, மற்றதன் பீன்சாரப் 
பபொய்யசமை நன்று" என்கிருர், 

கொல்லாமையை விட நன்று பொய்யாமை என்கிறார், 
பயாமெம்யாக் சண்டஉற்றள், டெருமை மீக்சது பொய்யாமை: 
என்று ஏன் கூறினார் என்றால் கோஜ்ல மை ன்று என்ரால், 
பொய்யாமை ஆதனிஜம் மிக நன்று என்பதற்காகவே. 

செடலால் தீங்கு செயவசீனும், மன தால் தீங்கு நீனைச்கும் 
பொழுதே உணமை வழி மாற. போய்யே ஆட்சி புரியத். 
தொடங்குவதால்தான் டெடய்யாமை நன்று என்றார், 

தாம் சொல்லா விரதத்மைக் கைப் பிடட்போம். பிறன் 
முன் பொய் பொல்லா / கூ புடன் தினம் நடப்போம். பொய்யை 
மறந்தால் பூத்துக் குலுங்கும் புது மலர் போல மெஞ்சம் 
தூய்மையாக  வீளங்கும். வாழ்வும் கழியும் தூய்மைடாகத் 
துலங்கும், 

தூட்மையான பாதையில் சென்றால் துன்பமேது ? துயர 
மேது ? அரிதாகப் பெற்ற அற்புத மானிடப் பாவிடிய 
ஆனநீதழுடன் அனுடவிச்க இஉறே ஒர் உறுதி எடூப்?போம் 1 
கொல்லா வீரதததை  ஏறபோம், எகர உயிரையும் 
காட்போம், அனைஉரிடத்தம் ல்பு செய்கோம். ay OO fi Beds 
பெறுடேசம்1 ச



  

டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா அவர்கள் தப 
இலக்கியத்தில் விளையாட்டுத தறை நால்கள் அதிகம 
வெளிவர வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இதுவரை 50-௧௫ 
மேற்பட்ட நூல்களையும் 20.க்கும் மேற்பட்ட am 
ஈவிதை, நாடக நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிர 
இவர் எழுதிய *ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை” எனும் நு 
1277ம்; ஆண்டும் விளையாட்டுக்களின்௧தகள் எலும் ந 
19910, ஆண்டும் விளையாடடுக்களின் லழிமுநைகள 
வரலாறும் எனும் நூல் 1984ம் ஆண்டும் தேசிய விருதி* 
சிபற்றிருக்கின்றன . 

தமிழிலும், உடற்கல்வித் துறையிலும், முதுகலைப் பட்ட 
(ரிக 14.0. 80.) பெற்றுள்ள. ஆசிரியர் 205% 
பாடல்களை ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் (£ஈ.0.) பட்ட! 
பெற்றுள்ளார். வானொலி, டெலிவிஷன், வாரப் பத்தீரிக் 
களில் தொடர்ந்து விளையாட்டுத் துறை பற்றி பேசி 
எழுதியும் வருகிறார். ச் 

தமிழில் முதன் மழகலாக விளையாட்டுக் உனஞ்சிய 
எனும் விளையாட்டுத் துறை மாத இதழை 1877. 
ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து மடத்திப் பணியாற்ற வருகிறா? 

வரவங்க ல அகல வையை ய ப ப ப ப ப 

கிரேஸ் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை-800 085. 

 


