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இைடேவைள... நாைள வைர...

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பைழயபாைளயம் 
கிராமம்தான் இவரது ெசாந்த ஊர். ெபற்ேறார் 
அத்தப்பகவுண்டர்-தங்கம்மாள். பாரம்பரிய விவசாயக் 
குடும்பம். பச்சமுத்து, சின்னசாமி, மாணிக்கம் என மூவரில் 
இவர்தான் கைடக்குட்டி.

"எனக்கு 5 வயசு இருக்கும். அப்ப ஒரு ஆய்வுக்காக 
காமராஜர் எங்க ஊருக்கு வந்திருந்தாரு. அப்பா என்ைனய 
ேதாள்ேமல தூக்கி ெவச்சிக்கிட்டு, காமராஜைர பாக்கப் 
ேபானாரு.  அதிகாரிங்க கிட்டேய விடைல. திடீர்னு,  
காமராஜர் வந்த கார் முன்ேனாடிேபாய் நின்னுட்டாரு அப்பா. 
அதிகாரிங்க அவைரத் தள்ளினாங்க. அதுக்குள்ள காமராஜர் 
காருல இருந்து இறங்கி வந்துட்டாரு. என்னப்பா, என்ன  
ேவணும்னு ேகட்டார். ̀ ஐயா, இது என்ற  ைபயன். படிக்க 
ைவக்கணும். ஆனா, இந்த ஊர்ல ஸ்கூேல கிைடயாது. 
ஏற்ெகனேவ இருந்த திண்ைணப் பள்ளிக்கூடத்தில சில 
பசங்க படிச்சாங்க. ஒண்ணும் உருப்படல. அதனால, எங்க 
கிராமத்துக்கு ஸ்கூல் ேவணுங்க'ன்னாரு. உடேன காமராஜர் 
பக்கத்துல இருந்த கெலக்டர சுட்டிக்காட்டி, ̀இவங்க பணேம 
இல்ைலன்னு ெசால்லறாங்கேளப்பா`ன்னாரு. அதுக்கு 
அப்பா, ̀பணம் ேவண்டாங்க. எங்க ெஷட்ட சுத்தம் ெசஞ்சி, 
ேபார்டு, பலைகெயல்லாம் ேபாட்டுத்தர்ேறாம். வாத்தியார 
மட்டும் ேபாடுங்க. அவரு சம்பளத்தக்கூட வசூல்  பண்ணிக் 
ெகாடுத்துடேறாம்'னு ெசான்னாரு. காமராஜருக்கு ெராம்ப 
சந்ேதாஷம்.

காமராஜரால் ெதாடங்கிய கல்வி
அப்பா ேதாள்ேமல ெரண்டு காைலயும் ேபாட்டுக்கிட்டு 

உட்கார்ந்திருந்த என்ைனய பாத்து, ̀என்னப்பா,  படிக்கிறியா?'

ன்னு ேகட்டாரு. நான் ̀ சரிங்க`ன்னு ெசான்ேனன். ̀ நல்லா 
படிச்சி இன்ஜினீயராயி, ஊருக்குப் பாலம் கட்டணும்`னு 
ெசான்னாரு. அப்புறம், கெலக்டைர கூப்பிட்டு, வாத்தியாைர 
நியமிக்கச் ெசான்னாரு. இப்படித்தான் என்ேனாட படிப்பு 
ஆரம்பிச்சது.

ஐந்தாவது வைரக்கும் ஊர்ல படிச்ச நான், 6-வதுல 
இருந்து எஸ்.எஸ்.எல்.சி. வைரக்கும் தண்ணீர்பந்தல்பாைளயம் 
ஸ்கூல்ல படிச்ேசன். தினமும் 5.5 கிேலாமீட்டர் தூரத்துக்கு 
நடந்ேத ேபாேவன். வழியில ேதாட்டத்துல கடைல 
ேபாட்டிருப்பாங்க. ஆறு வருஷத்துல 2 வருஷம்தான் கடைல 
நல்லா ெவளஞ்சிருக்கும். மீதி 4 வருஷம் மைழ இல்லாம, 
முழுசா காஞ்சியிருக்கும். இல்ைலனா பாதி ெவள்ளாைம
தான் இருக்கும். `நல்லா படிச்சி, ஊருக்கு மைழையக் 
ெகாண்டு வருேவம்பா`னு அப்பாகிட்ட ெசால்லுேவன்.

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. முடிச்சதுக்கப்புறம், திருச்சி பிஷப் ஹீபர் 
காேலஜ்ல பி.யு.சி. படிச்ேசன். அதுக்கப்புறம், இன்ஜினீயரிங் 
படிக்க அப்ைள ெசஞ்ேசன். இன்டர்வியூல ேகாயம்புத்தூர் 
பி.எஸ்.ஜி. காேலஜ்ல  பி.இ. எெலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு 
கம்யூனிேகஷன் படிக்க வாய்ப்பு கிைடச்சது. அந்த காேலஜ்ல 
ெசமஸ்டர் அறிமுகமான 1968-ல ேசர்ந்த முதல் ேபட்ச் 
நாங்கதான்.

பயிற்சியளித்த ஜி.டி.நாயுடு
அப்ப பிரின்ஸிபல் ஜி.ஆர்.தாேமாதரன். நான் நல்லா 

படிப்ேபன். ேசாஷியல் சர்வீஸ், விைளயாட்டுகள்லயும் 
ஆர்வமா இருந்ததால, அவருக்கு என்ைன ெராம்பப் 
பிடிக்கும். முதலாண்டு ேகாைட விடுமுைறயில 
`ெவாேகஷனல் டிெரய்னிங்`னு என்ைன ஜி.டி.நாயுடுகிட்ட 
அனுப்பினாரு. ஜி.டி.நாயுடு வீட்டுக்ேக ேபாய், ெதாழிற்பயிற்சி 
கத்துக்கிட்ேடன். வால்வு ைடப் ேரடிேயாைவ,  டிரான்சிஸ்டரா 
மாத்தறதப் பத்தி கத்துக்ெகாடுத்தாரு. கைடசியில, அந்த 
டிரான்ஸ்சிஸ்டர  எனக்ேக ெகாடுத்துட்டாரு ஜி.டி.நாயுடு.

ெரண்டாவது வருஷம் ெபங்களூரு இந்தியன் 
ெடலிேபான் இன்டஸ்ட்ரீஸுக்குப் ேபாேனன். அங்க 
ெஜனரல் ேமேனஜர் ஆழ்வார். நான் ேபான ேநரத்துல 
ஒரு பிரச்சிைன. அப்பல்லாம், ெடலிேபான் ெபரிசா 
இருக்கும். அைத, சின்னதா, எலக்ட்ரானிக்ஸ் முைறயில 
மாத்தி ெவச்சிருந்தாங்க. `பிரியதர்ஷி`னு ேபருகூட 
ெவச்சிட்டாங்க. ஏன்னா, 15, 20 நாள்ல அைத இந்திராகாந்தி 
ெதாடங்கிைவக்கறதா இருந்துச்சு. ஆனா, அந்த மிஷின் 
ேவைல ெசய்யல. ̀தம்பி, கூடமாட இருந்து இத சரி ெசஞ்சிக் 
ெகாடுப்பா`னு ஆழ்வார் ேகட்டாரு. பத்ேத நாள்ல அைத 
சரிெசஞ்சிக் ெகாடுத்ேதன். உண்ைமயில, எனக்கு ஒண்ணும் 
ெதரியாது. அவங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டுத்தான் 
அைத  சரிெசஞ்சிக் ெகாடுத்துட்ேடன். இதுக்காக அவரு 
சர்ட்டிஃபிேகட் ெகாடுத்தாரு.

ெவளிநாட்டு ேவைல ேவண்டாம்!
மூணாவது வருஷம் ைஹதராபாத் ேபாேனன். 4-வது 

வருஷம் ெபங்களூரு பாரத் எெலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு 
ெதாழிற்பயிற்சிக்குப் ேபாேனன். ஒரு வருஷம்கூட 
ேகாைட விடுமுைறைய அனுபவிக்க முடியல. ஆனால், 
காேலஜ்ல இருந்து ெவளிவரும்ேபாது முழுைமயான 
இன்ஜினீயரா வந்ேதன். 4-வது வருஷம் படிக்கும்ேபாேத 
இந்திய கப்பல்பைடயில ேவைலக்குத் ேதர்வாேனன். 
ஆனா, அப்பா ஒத்துக்கல. கைடசி வருஷம் பி.இ. 
ஹானர்ஸ் படிச்ேசன். அதுல, கம்ப்யூட்டர் படிச்சதால, 
ெபங்களூரு இந்தியன் ெடலிேபான் இன்டஸ்ட்ரீஸ்ல 
ேவைலக்குத் ேதர்வு ெசஞ்சாங்க. சம்பளம் ரூ.2000. 
இந்த ேவைலயில ேசரலாம்னு அப்பா ெசான்னாரு. 
ஆனா, ேவைலக்குப்ேபாக எனக்குப் பிடிக்கல. அதுக்கும் 
முன்னாடிேய, அெமரிக்காவுல படிக்கவும், ேவைலக்கும் 
வாய்ப்புக் ெகடச்சது. ஆனா, ெவளிநாட்டுக்குப் ேபாகக் 
கூடாதுனு அப்பா ெசால்லிட்டாரு.

`காமராஜர்தான உன்ைனயப் படிக்க ெவச்சாரு. 
இந்த நாட்டுக்காக உைழக்கணுமுன்னு ெசான்னாருல்ல. 
அதனால, நீ இங்கதான் ேவைல ெசய்யணும்'னு ெசான்னாரு 
ேதசப்பற்று மிகுந்த அப்பா. `நான் ேவைலக்குப் ேபாகல. 
ெசாந்தமா ெதாழில் ெசய்யப்ேபாேறன்`னு அப்பா கிட்ட 
ெசால்லிட்ேடன். என்ைனய, ஜி.ஆர்.தாேமாதரன்கிட்ட 

கூட்டிக்கிட்டுப் ேபானாரு. `மாணிக்கம் என்ன 
ெநைனக்கிறாேனா, அத ெசய்யட்டும்`னு ஜி.ஆர்.டி. 
ெசால்லிட்டாரு. என்னேமா ெசய்யப்பா, ஆனா, `எங்கிட்ட 
காசு ேகக்காத. ஏற்ெகனேவ ரூ.3 லட்சம் கடனிருக்கு`னு 
அப்பா ெசால்லிட்டாரு.

ரூ.15 ஆயிரத்தில் ெதாடங்கிய `ேமக்`
ஸ்காலர்ஷிப்ல படிச்சதால, நான் ரூ.15 ஆயிரம் ேசமிச்சி 

ெவச்சிருந்ேதன். அதுதான் என்ேனாட முதலீடு. மாணிக்கம் 
அத்தப்ப கவுண்டர்னு என்ேனாட முழுப் ெபயர மாத்தி, 
`ேமக்`னு ஸ்கூல்ல இருந்ேத கூப்பிடுவாங்க. அதனால, 
ேமக் கன்ட்ேரால்ஸ் அண்டு சிஸ்டம்ஸ்-ங்கற ேபர்ல 1973-
ல ேகாைவ ராமநாதபுரம் பகுதியில சின்ன கம்ெபனிய 
ெதாடங்கிேனன். ரூ.500 வாடைக. 

அப்ப ரூட்ஸ் கம்ெபனியில புல்லட் வண்டிக்கு ஹாரன் 
ெசஞ்சிக்கிட்டிருந்தாங்க. ஆனா, மக்கள் பாஷ் நிறுவனத்ேதாட 

ஹாரைனத்தான் அதிகம் விரும்பினாங்க. கம்ெபனி முதலாளி 
கிருஷ்ணசாமி ஜிஆர்டி மூலமாக என்ைனய கூப்பிட்டு, 
`இது என்னானு பாரு`ன்னு ெசான்னாரு. 3 மாசத்துல 
சரி ெசஞ்சிக் ெகாடுத்ேதன். அப்பேவ ரூ.5 ஆயிரம் பணம் 
ெகாடுத்தாரு. அப்ப சம்பளேம ரூ.450, ரூ.500-தான். இப்ப, 
பாஷ் கம்ெபனிக்ேக ஹாரன் அனுப்பற அளவுக்கு ரூட்ஸ் 
கம்ெபனி ெடவலப் ஆயிடுச்சு. ெடக்ஸ்ைடல் இன்டஸ்ட்ரீஸ்-ல 
சிட்ரா சீனிவாசன் `டியூயல் சிஸ்டம்` ட்ைர பண்ணாரு. 
இதுக்கான `ரிங்க் டிைரவ்` ெசஞ்சிக் ெகாடுத்ேதன். அது 
ெராம்ப பயனுள்ளதா இருந்துச்சி.

ஈேராடு சத்தியமங்கலத்துல ஆனந்தகுமார் மில்லுல 12 
ெஜனேரட்டர் ெவச்சிருந்தாங்க. ஒவ்ெவான்னுக்கும் ஒரு 
ேபட்டரி. வருஷத்துக்கு ஒரு ேபட்டரி மாத்தணும். ஒரு 
ேபட்டரி ரூ.2 ஆயிரம். இதுேவ வருஷத்துக்கு ரு.24 ஆயிரம் 
ெசலவு. அப்ப அது ெபரிய ெதாைக. இந்த விஷயம் 
எங்கிட்ட வந்துச்சி. நான் ̀ெரக்டிஃைபயர்` டிைசன் ெசஞ்சிக்  
ெகாடுத்ேதன். அதுக்கான `டேயாடு`  இந்தியாவிேலேய 
இல்ல. புேனல ஒருத்தர் அது மாதிரி ெசஞ்சிக்கிட்டிருந்தாரு. 
ஆனா, நாங்க எதிர்பார்த்தது இல்ல. இதனால, நான் புேன 
ேபாய், அவருைடயைத மாடலா ெவச்ச, ேவற டேயாடு 
ெசஞ்ேசன். ெபரிய சக்சஸ்.

இேதமாதிரி, ேலலண்ட் கம்ெபனியில இன்ஜின்கைள 
பரிேசாதிக்கும் ெடஸ்ட் ெபட் 72 இருந்தது. ஒவ்ெவான்னுைல 
யும் 5 இன்ஜிைன ெடஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாைளக்கு 
5 ேபட்டரியாவது மாத்திக்கிட்டிருந்தாங்க. ேகாடிக்கணக்குல 
ெசலவு. அவங்க என்ைனய பத்திக் ேகள்விப்பட்டு 
அணுகினாங்க. அவங்களுக்கு `இன்ஜின் கிராங்க்`  
ெசஞ்சிெகாடுத்ேதன். இதுக்கப்புறம் பல கம்ெபனிங்க 
ேபாட்டி ேபாட்டுக்ெகாண்டு இன்ஜின் கிராங்க் வாங்கினாங்க. 
நான் அதுக்கு காப்புரிைம வாங்கைல. இப்பவும் அது 
மார்க்ெகட்டுல இருக்கு.

ேமக் இன் இந்தியா!
இது மாதிரி பல புதிய விஷயங்கைள கண்டுபிடிச்ேசாம். 

இப்ப ̀ ேமக் இன் இந்தியா`னு ெசால்றாங்க இல்ல. நாங்க 
அப்பேவ  ெசயல்படுத்திட்ேடாம். இந்தியாவுல யாரும் 
ெசய்யாதத்தான் நான் பண்ணுேவன். அதுதான் என்ேனாட 
ெகாள்ைக. இப்ப உலகத்துேலேய யாரும் ெசய்யாதைத 
`ேமக்` கம்ெபனி ெசஞ்சிக்கிட்டிருக்கு.

இதுக்கு நடுவுல, 1976-ல திருமணமாச்சு. மைனவி 
மல்லிகா. நான் ெதாழில்ல முழுைமயாக கவனம் 
ெசலுத்தினப்ப, அவங்க வீட்ைடப் பாத்துக்கிட்டாங்க. 
இன்னமும் நான் ஓடிக்கிட்டிருக்ேகண்ணா, அதுக்கு அவங்க 
ஒத்துைழப்பும், ஊக்கமும்தான் காரணம். மகன் சரவணன், 
`ேமக்` நிறுவனத்ைத நிர்வகிக்கிறார். மகள் நித்யா ஃேபஸ்புக் 
நிறுவனத்தில் நிதி ஆேலாசகராக ேவைல ெசய்யறாங்க.

ரூ.4 ேகாடி நஷ்டம்
அப்ப, இந்தியாவுல இருக்கற இன்ஜினீயர்களுக்கு 

அடிப்பைட பயிற்சி ெகாடுத்து, அெமரிக்காவுக்கு ேவைலக்கு 
கூட்டிக்கிட்டுப் ேபானாங்க. இந்த ெரக்ரூட்ெமன்ட் ஆஃபர் 
எனக்கு வந்தது. ஆனா, அது எனக்குப் பிடிக்கல. நாமேள 
ெசாந்தமாக கம்ெபனி ஆரம்பிக்கலாமுன்னு ̀ேமக் சாப்ட்ேவர் 
சிஸ்ட்ம்ஸ்` கம்ெபனிய, சிலேராட ேசர்ந்து ஆரம்பிச்ேசன். 
ஆனா, சில பிரச்சிைனகளால இந்த ப்ராெஜக்ட் ஃெபயிலியர் 
ஆயிடுச்சு. எங்க கம்ெபனிகூட ெவச்சிக்கிட்ட ஒப்பந்தத்ைத, 
பில்ேகட்ஸ் உள்ளிட்ட ெவளிநாட்டு பார்ட்னருங்க ேகன்சல் 
ெசஞ்சிட்டாங்க. இதுல எனக்கு ரூ.4 ேகாடி நஷ்டம்.

இந்த நிைலயில, ஜிஆர்டி மூலமா, அப்துல்கலாம் 
என்ைன அணுகினாரு. ேபார் விமானத்துக்கு கிரவுண்டுல 
சர்வீஸ் ெசய்ய பவர்ேவணும். ேபட்டரி ெவச்சி அைத 
ெசஞ்சிக்கிட்டிருந்தாங்க. திடீர்னு அந்த ேபட்டரிங்க ேவைல 
ெசய்யல. ெபரிய கம்ெபனிங்க கிட்ட ேகட்டும் ேவைலக்கு 
ஆகைல. `நீதான் ெசஞ்சிக் ெகாடுக்கணும்`னு எங்கிட்ட 
ெசான்னாரு. எங்க டிைசன் சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஆனா, அைத 
ெடஸ்ேபட்ச் ெசய்யற சமயத்துல, ஒரு ஊழியர் பணம் 
ேகட்டாரு. நான் ெகாடுக்கல. ̀ஏன் ேபட்டரிய அனுப்பல`னு  
கலாம் ேகட்டப்ப, நான் ெமௗனமா இருந்ேதன். அவரு 

புரிஞ்சிக்கிட்டாரு. அப்புறம் அைத அனுப்பிெவச்ேசாம். 6 
மாசமாகியும் அதுக்கு பணம் வரைல. திரும்பவும் கலாம்கிட்ட 
ேபசிேனன். ̀ெடல்லிக்கு புறப்பட்டு வா`ன்னாரு. நான் ேபான 
பிைளட்ைட ஓட்டினது ராஜீவ்காந்தி.

அப்துல் கலாம் பாராட்டு
ெடல்லியில ேபாய் கலாைம பார்த்தப்ப, பணத்துக்கான ெசக் 

ெகாடுத்தாரு. ̀உங்க ேவைல நல்லாயிருக்கு. இந்தியாைவ
வல்லரசா மாத்தறதுக்கு உங்கள மாதிரி இன்ஜினீயருங்க 
அவசியம்`னு பாராட்டி,  நிைறய ஆர்டர் ெகாடுத்தாரு.

அதுக்கப்புறம் விமானப்பைடயில இருந்து எங்களுக்கு 
நிைறய ஆர்டர் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னெவல்லாம் 
இந்துஸ்தான் ஏேராநாட்டிக்ஸ்  நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் 
ஆர்டர் ெகாடுப்பாங்க. இந்த நிைலைய மாத்தி, 
விமானங்களுக்கான கிரவுண்டு சப்ேபார்டு எக்யூப்ெமன்ட் 
ஆர்டர்கைள எங்களுக்கு ெகாடுத்தாங்க. இந்த விஷயத்துல 
அப்துல்கலாம் ெபரிய புரட்சிேய ெசஞ்சாரு.

ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருந்தப்ப, பிரான்ஸ் நாட்டு 
கம்ெபனிகிட்ட `ஏ3-20`  பயணிகள் விமானங்கள் 13 
வாங்கினாங்க. 6 மாசத்துக்கப்புறம் ஒரு விமானம் 
ெபங்களூர்ல ஏரில விழுந்து விபத்துக்குள்ளாச்சி. நிைறய 
ேபர் இறந்தாங்க. ஆய்வு ெசஞ்சதுல, ெதாழில்நுட்பக் 
ேகாளாறு இருந்தது ெதரிஞ்சது.

இந்த விமானத்துக்கு கிரவுண்டுல சர்வீஸ் ெசய்ய 
எக்யூப்ெமன்ட் இல்ைல. அெமரிக்கா, லண்டன்ல 
இருந்து எக்யூப்ெமன்ட் வாங்கி சர்வீஸ் ெசய்ய முயற்சி 
ெசஞ்சும், பலனில்ைல. பிரான்ஸ் கம்ெபனிக்காரனும் 
ைகைய விரிச்சிட்டான். எல்லா விமானத்ைதயும் நிறுத்தி 
ெவச்சிட்டாங்க. இதுக்கு நடுவுல ராஜீவ்காந்திைய 
ெகான்னுட்டாங்க. நரசிம்மராவ் பிரதமர் பதவிக்கு 
வந்தாரு. பாராளுமன்றத்துல பிரான்ஸ் விமான விபத்து 
பிரச்சிைனைய கிளப்ப எதிர்க்கட்சிக்காரங்க ஆயத்தமா 
இருந்தாங்க.  அப்ப விமானத்துைற அைமச்சரா இருந்த 
மாதவராவ் சிந்தியா, விமானத்துக்குத் ேதைவயான 
எக்யூப்ெமன்ட் பத்தி விசாரிச்சிருக்காரு. சுகாய், மிக், 
மிராஜ் ேபார் விமானங்களுக்கு நாங்க கிரவுண்ட் 
சப்ேபார்ட் எக்யூப்ெமன்ட் சப்ைள ெசஞ்சிக்கிட்டிருந்தைத, 
அவர்கிட்ட ெசால்லியிருக்காங்க. உடேன, என்ைனயத் ேதடி 
ேகாயம்புத்தூருக்ேக வந்துட்டாரு. அந்த எக்யூப்ெமன்ைட 
நான் ெசஞ்சிக் ெகாடுக்கணுமுன்னு ேகட்டாரு. `உடேன 
எப்படி தயாரிக்க முடியும். ைடம் ேவணும்`னு ேகட்ேடன். 
அவரு, பிரதமர் நரசிம்மராவ்கிட்ட ேபான்ல ேபசினாரு. 
`மாணிக்கத்த கூட்டிக்கிட்டு, ெடல்லி வந்துடு. அங்க 

ேபசிக்கலாம்`னு நரசிம்மராவ் ெசால்லிட்டாரு. இதனால, 
என்ைன ெடல்லிக்கு கூட்டிக்கிட்டுப் ேபானாரு.

பிரதமரின் ேவண்டுேகாள்!
பிரதமர் வீட்டுல, நரசிம்ம ராவ், மன்ேமாகன்சிங் 

இருந்தாங்க. `காங்கிரஸ் கவர்ெமன்ட் மானத்த 
காப்பாத்துங்க`னு நரசிம்மராவ் ெசான்னாரு. அந்த 
எக்யூப்ெமன்ட் தயாரிக்க குைறஞ்சது 6 மாசமாகுமுன்னு 
ெசான்ேனன். ̀அய்ேயா, நான் தப்ப முடியாது. ஒரு மாசத்துல 
ெசஞ்சிக் ெகாடுங்க`ன்னாரு நரசிம்ம ராவ். `இதுக்கு 
நிைறய ெவளிநாட்டு உதிரிபாகம் ேவணும். ைலெசன்ஸ் 
ேவணும். நான் லஞ்சம் ெகாடுத்து, ைலெசன்ஸ் வாங்க 
மாட்ேடன்`னு ெசான்ேனன். உடேன, மன்ேமாகன் சிங்க 
பாத்து, ̀ ேமாகன், அவர் ேகட்கறத ெசஞ்சிக் ெகாடுங்க`னு 
நரசிம்மராவ் ெசான்னாரு. அடுத்த நாள், மன்ேமாகன்சிங் 
வீட்டுக்கு என்ைன மாதவராவ் சிந்தியா கூட்டிக்கிட்டுப் 
ேபானாரு. ெசன்ட்ரல் ேபார்டு ஆஃப் எக்ைஸஸ் அண்ட் 
கஸ்டம்ஸ் தைலவர்கிட்ட ேபசி, உடேன எனக்கு ைலெசன்ஸ் 
ெலட்டர் ெகாடுத்துட்டாரு மன்ேமாகன்சிங். நாங்களும் 
எக்யூப்ெமன்ட் ெசஞ்சிக் ெகாடுத்ேதாம். இது எனக்கு ெபரிய 
திருப்பமா அைமஞ்சது. இப்ப பயணிகள் விமானம், ேபார் 
விமானம், கப்பல்பைட விமானங்கள்-னு ஏர்கிராப்ட் பவர் 
சம்பந்தப்பட்ட  கிரவுண்ட் சப்ேபார்ட் எக்யூப்ெமன்ட்ஸ் 
சப்ைள ெசய்யேறாம். 37 நாடுகள்ல ̀ேமக்` எக்யூப்ெமன்ட்ஸ் 
சப்ைளயாகுது. அெமரிக்கா ெமம்ஃபிஸ்-ல உற்பத்திப் பிரிவு 
ெசயல்படுது. 14 நாடுகள்ல சர்வீஸ் ெசன்டர் இருக்கு" 
என்றார் ெபருமிதத்துடன்.

இெதல்லாம் சரி, திடீெரன ஒருநாள் ெதாழிலிருந்து முற்றிலு
மாக விடுவித்துக் ெகாண்ட மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர், 
நிர்வாகத்ைத முழுைமயாக மகன் சரவணனிடம் ஒப்பைடத்தது 
ஏன்? விவசாயிகளுக்கு குரல் ெகாடுப்பவராகவும், 
சுற்றுச்சூழல், நீர்ேமலாண்ைம, இயற்ைக விவசாயத்தில் 
கவனம் ெசலுத்தவும் அவைரத் தூண்டியது எது?

இன்ஜினீயரிங்கில் சாதித்த 
விவசாயி மகன்!
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...  ஆர்.கிருஷ்ணகுமார்

இன்ஜினீயரிங்ல இந்தியாவுல யாரும் பண்ணாதைத நான் ெசய்யணுமுன்னு ெநனச்ேசன். இப்ப, உலகத்துலேய யாரும் ெசய்யாதைத 
`ேமக்`  நிறுவனம் ெசஞ்சிக்கிட்டு வருது. புதுசா ேயாசிங்க; தைடகைளப் பத்திக் கவைலப்படாம ெசயல்படுங்க. ெவற்றி 
உங்கைளத் ேதடி வரும்" என இளம் ெதாழில்முைனேவாருக்கு அறிவுறுத்துகிறார் இன்ஜினீயரிங் துைறயில் சாதித்து, தற்ேபாது 

விவசாயிகளின் நண்பனாய்த் திகழும் `ேமக்` நிறுவனத் தைலவர் மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர் (70). ெவளிநாடுகளில் இருந்து 
இன்ஜினீயரிங் ெதாழில்நுட்பம் ெபற்ற சூழலில், இங்கிருந்து ெவளிநாடுகளுக்கு புதிய ெதாழில்நுட்பத்ைதக் ெகாண்டுெசன்றவர் இவர்.

`ேமக்' நிறுவனத் தைலவர் மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர்

  மைனவி மல்லிகாவுடன், மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர்

  ’ேமக்’ நிறுவன ேமலாண் இயக்குநர் எம்.சரவணன் மற்றும் அதிகாரிகள், ஊழியர்களுடன் மாணிக்கம் அத்தப்ப கவுண்டர்.

  பயணிகள் விமானத்ைத குளிரூட்டும் ‘ேமக்’ நிறுவன இயந்திரம்.  


