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ெவற்றிையத் தரும்!
E-Paper
ஆர்.வி.எஸ். கல்விக் குழுமத் தைலவர் ேக.வி.குப்புசாமி

 ஆர்.கிருஷ்ணகுமார்

மூ

ட்ைட சுமந்து முதலாளியாய் ஆனவர்கைள திைரப்படங்களில்
பார்த்திருக்கிேறாம்.
கைதகளில்
படித்திருக்கிேறாம்.
உண்ைமயிேலேய உைழப்ைப சுவாசமாய்க் கருதி வாழும்
மனிதைரப் பற்றி அறிய ேவண்டுமா? பல லட்சம் மாணவர்களின்
கல்விக் கண்ைணத் திறந்துள்ள ஆர்.வி.எஸ். கல்விக் குழுமங்களின்
தைலவர் ேக.வி.குப்புசாமிதான் அவர். ேகாைவ சூலூரின்
அைடயாளங்கள் இரண்டு. அங்குள்ள விமானப் பைடத் தளமும், ஆர்.
வி.எஸ். நிறுவனங்களும்தான். ஏறத்தாழ 100 கல்வி நிறுவனங்களின்
தைலவர், அரிசி மில், நூற்பாைல என ெதாழில் சாம்ராஜ்ஜியத்தின்
அைடயாளம் எனக் ேகள்விப்பட்டு அவைரத் ேதடிச் ெசன்றேபாது,
ெநற்றி நிைறய விபூதியும், சாதாரண ெவள்ைள ேவஷ்டி-சட்ைடயுடன்
காட்சியளித்த அவரா ேக.வி.ேக. என அைழக்கப்படும் ேக.வி.
குப்புசாமி? என திைகத்துப் ேபாேனாம்.

இன்முகத்துடன் இரு ைக கூப்பி வரேவற்ற அவர்,
"முதல்ல சாப்பிடுங்க; அப்புறம் ேபசலாம்" என்றார்
வாஞ்ைசயுடன். "ெபரிய நிறுவனத்ேதாட தைலவர், இப்படி
சாதாரணமா இருக்கீங்கேள?" என்று ேகட்டதற்கு
சிரித்துக்ெகாண்ேட
"நான்
ெசஞ்ேசன்னு
ெசால்ல
ஒன்னுேம இல்லீங்க! எல்லாேம இைறயருள்தான்.
நம்ம அந்தஸ்து, தகுதி, பட்டம், பதவிெயல்லாம்
யாரு ெகாடுத்தது? உைழப்புதானுங்க. உைழக்காம
இருந்தா வளர்ச்சி இல்ல. நான் மட்டும் உைழக்கலீங்க,
பல்லாயிரக்கணக்கானவங்கேளாட உைழப்புதான் இந்த
தகுதிய தக்க ெவச்சிருக்கு. உைழப்பும், கடவுேளாட
கருைணயும் மட்டும்தான் நம்மள உயர்த்தும்" என்றார்

ெகாங்கு சாம்ராஜ்யங்கள்
ேவர் விட்ட கைத

ெதாடர்புக்கு
samrajiyam.k@thehindutamil.co.in
ரூ.25 வாடைகல ஒரு வீட்ைடப் புடுச்ேசாம். பாய், தலகாணி
வாங்கிக்கிட்டு, பைழய ேசைலய ேபாத்திக்கிட்டு முதல் நாள்
தூங்கிேனாம். அடுத்த நாள் நண்பர்கள் ேதடி வந்துட்டாங்க.
ெகாஞ்சம் பணமும் கிடச்சது. வீட்டுக்குத் ேதைவயான பீேரா,
கட்டில், ேடபிள், ேசர், பாத்திரங்கனு எல்லாம் வாங்கிேனாம்.
அப்பல்லாம், உற்பத்தியாகிற நூல அரசாங்கத்துக்கு
தந்துடணும். ெடக்ஸ்ைடல் ஃேபக்டரிங்களுக்கு அரசாங்கம்
நூைலப் பிரிச்சித் தரும். எங்கிட்ட ைலெசன்ஸ் இருந்ததால,
நூல் அலாட்ெமன்ட் கிடச்சது. அப்பாேவாட ஃேபக்டரிக்கு
ெகாடுத்ததுேபாக, மீதமுள்ள நூல வித்ேதன். நல்ல
வரும்படி கிடச்சது. ேகந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிக்கூடத்துல
ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியத்ைத ேசர்த்ேதன்.

ெதய்வமாக மாறிய மகன்

1972 ஜூைல 15-ம் ேததி அவனுக்கு நாலைர
வயசு. நான்தான் அவனுக்கு பல் ேதய்ச்சிவிட்டு, குளிக்க
ெவச்ேசன். அப்புறம் அம்மாகிட்டேபாய் துணி மாத்திக்கிட்டு,
பசிக்குதுன்னு
ெசால்லியிருக்கான்.
ஹார்லிக்ஸ்
ேபாட்டுத்தேரன்னு பத்மாவதி ெசால்லியிருக்காங்க. அப்ப,
ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு வந்த ரத்தினேவல்
சுப்பிரமணியம், திடீர்னு கீேழ விழுந்தான். பாட்டில் உைடஞ்சி,

எல்ேலாைரயும் சமமாகப் பாவிக்கும் அப்பா...

ேக.வி.குப்புசாமியின் மகன் ெசந்தில்கேணஷ்.
அெமரிக்காவில் பிபிஏ, எம்பிஏ-வும், லண்டனில் எம்.எஸ்சி.
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் படித்துள்ள இவர், அங்கு ஒரு ெதாழிலும்
நடத்தியுள்ளார். பின்னர் இந்தியா திரும்பிய ெசந்தில்கேணஷ்,
ஆர்விஎஸ் கைல, அறிவியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட கல்வி
நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குநராகப் ெபாறுப்பு வகிக்கிறார்.
"சிறு வயதில் இருந்ேத அப்பாதான் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிேரஷன்.
அவரது கடின உைழப்பும், விடாமுயற்சியும் இப்ேபாதும் பிரமிக்க
ைவக்கிறது. நான் உட்பட எத்தைனேயா ேபருக்கு அவர் வழிகாட்டி.
சக மனிதர்கைள அவர் அணுகும்விதேம அலாதியானது.
சிக்கலான சூழ்நிைலகைள எளிதாக ைகயாள்வார். எல்ேலாருைடய
கருத்துகைளயும் ேகட்பார். அேதசமயம், இலக்ைக அைடவதில்,
எந்தக் குறுக்கீடும் இல்லாமல் பார்த்துக்ெகாள்வார். மிகப் ெபரிய
ெபாறுப்பில் இருப்பவர்கள் முதல், கைடநிைலத் ெதாழிலாளி
வைர சமமாகப் பாவித்து, விருந்ேதாம்பல் ெசய்வார். சாதாரண
ெதாழிலாளியிடமும், ெகாங்குத் தமிழில் அன்புடன் நலம் விசாரிப்பார்.
எல்ேலாரிடமும் மிகுந்த மரியாைதயுடன் பழகுவார். பல விஷயங்கைள
நான் அவரிடமிருந்துதான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். ஆர்.வி.எஸ். குழும
வளர்ச்சி அப்பா என்ற தனி மனிதரால் ஏற்பட்டது என்றால் அது
மிைகயில்ைல" என்று ெநகிழ்கிறார் ெசந்தில்கேணஷ்.
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ெவள்ளந்தியாய்.
"எங்க அப்பா ேக.பி.ெவங்கடாசலத்ேதாட ஊரு காடம்பாடி.
ஆனா, 1942 ெசப்டம்பர் 11-ம் ேததி நான் ெபாறந்தது அம்மா
மருதம்மாேளாட ஊரு முதலிபாைளயம். எனக்கு முன்னாடி
ஒரு ெபாண்ணு, ைபயன் பிறந்து இறந்துட்டாங்க. அதனால,
வரம் வாங்கி ெபாறந்த ைபயன்னு என்ன ெசால்லுவாங்க.
முதலிபாைளயத்துல நான் 5-வது வைரக்கும் படிச்ேசன்.
எலந்த மரத்துக்கு அடியிலதான் வகுப்பு நடக்கும்.
புளியம்பழத்ேதாட ஓட்ட ைகயில மாட்டிக்கிட்டு, அ, ஆ,
இ, ஈ... எழுதிப் பழகிேனன். அதுக்கப்புறம் சூலூர்ல 10-ம்
வகுப்பு வைரக்கும் படிச்ேசன்.

கடன் சுைமயுடன் தந்ைத

எங்கப்பா, எங்க ெபரியப்பாேவாட ேசர்ந்து ைரஸ் மில்,
ஜின்னிங் ஃேபக்டரி நடத்தி வந்தாரு. ஒரு பிரச்சிைனயில
அப்பாவ ரூ.12,000 கடேனாட ெவளியில அனுப்பிட்டாரு
ெபரியப்பா. இடிஞ்சிேபாய் உட்கார்ந்த அப்பாவுக்கு ஆறுதல்
ெசான்ேனன். அம்மாேவாட அப்பா மாரப்ப ெசட்டியார
அணுகினப்ப, ரூ.15000 ெகாடுத்தாரு. அதில ஒன்றைர
ஏக்கர் நிலம் வாங்கி, அரிசி ஆைல ெதாடங்கிேனாம்.
அங்க, மூட்ட தூக்குறது, கூட்டறது, ேலாடு ஏத்தறது, காவல்
காக்கறதுன்னு எல்லா ேவைலயும் ெசஞ்ேசன். ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமா அரிசி ஆைல வளந்துச்சு. 60 மூட்ட அரச்ச
ஆைல, 1000 மூட்ட அைரக்குற அளவுக்கு ெபரிசாச்சு. நானும்
ெவளி உலகத்துக்குப் ேபாக ஆரம்பிச்ேசன். விைசத்தறிக்
கூடம், ஜின்னிங் ஃேபக்டரினு வளர ஆரம்பிச்ேசாம். 1966-ல
பத்மாவதிேயாட கல்யாணமாச்சு. அவங்க ெபரிய குடும்பம்.
அந்த மகாலட்சுமி எங்க வீட்டுக்கு வந்தப்புறம்தான், எங்க
வளர்ச்சிேய!

ெவறுங்ைகயுடன் ெவளிேயறிய ேக.வி.ேக.

1967 அக்ேடாபர் மாசம் எங்களுக்குப் ைபயன்
ெபாறந்தான். ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியம்னு முருகேனாட
ேபர ெவச்ேசாம். சூலூர் விமானப்பைடத் தளத்துல எனக்கு
நிைறய நண்பர்கள் உண்டு. அேதமாதிரி, ெவளியிலவும்
நிைறய நண்பர்கள் கிடச்சாங்க. இந்த நிைலயில, 1972-ல
திடீர்னு எங்க அப்பா, என்ன வீட்ட விட்டு ெவளியில
அனுப்பிட்டாரு. நானும், அப்பாவும் ேநரடியாக ேபசிக்க
மாட்ேடாம். அவேராட நண்பர்கள் மூலம்தான் ேபசிக்குேவாம்.
`குப்புசாமிய ெவளியில ேபாகச் ெசால்லு. அவன் சந்ேதாஷமா
இருப்பான்'னு ெசால்லிட்டாரு. ைகயில ஒண்ணுமில்ல. அப்ப,
மைனவிேயாட உண்டியல்ல இருந்த ரூ.300 எடுத்துக்கிட்டு,

அதுேமேலேய விழுந்ததுல, சில ெநாடியில ரத்தம் முழுக்க
ெவளிேயறி, இறந்துட்டான். வாழ்க்ைகேய இடிஞ்சிேபான
மாதிரி ஆயிடுச்சி. நாங்க ெரண்டு ேபரும் ஒரு வாரம்
சாப்பிடல. பத்மாவதிேயாட அண்ணன் சுப்பிரமணியம்தான்
எங்களுக்குப் ெபரிய ஆறுதலா இருந்தாரு. அப்பறம்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா மீளத் ெதாடங்கிேனாம். 1972-ல்
மகள் மரகதமணி, 1974-ல் மகன் ெசந்தில்கேணஷ்
பிறந்த பின்னர்தான், எங்கள் வாழ்வில் மீண்டும் வசந்தம்
வீசத் ெதாடங்கியது. பைழய ேசாகத்துல இருந்து
மீண்ேடாம்.
இதுக்கு நடுவுல, அப்பா ெதாழில் நஷ்டமைடந்து,

கடனாளியாக மாறினாரு. ெசாந்தக்காரங்க ேசர்ந்து
எங்கிட்ட வந்து, அப்பா ெதாழில எடுத்து நடத்த ெசான்னாங்க.
அதனால அப்பா பாத்துக்கிட்டிருந்த ெடக்ஸ்ைடல்
மில்ல நான் எடுத்து, ெடவலப் ெசஞ்ேசன். எல்லாருக்கும்
முன்னாலேய என் ைகயப் பிடிச்சுக்கிட்டு, `உன்னய
கஷ்டப்படுத்திட்ேடன். நீ ெராம்ப ெபரிய மனுஷன்னு'னு
ெசால்லி, எங்கிட்ட மன்னிப்பு ேகட்டாரு. `விடுங்கப்பா,
நீங்க ஓண்ணும் ெசய்யல. எல்லாம் ேநரம்`னு ெசான்ேனன்.
தாத்தா நஞ்சப்ப ெசட்டியார், தாய் மாமன் அருணாசலம்
ெசட்டியார், நண்பர் நரசீதுளசிதாஸ் எல்லாம் என்ேனாட
ெதாழில் வளர்ச்சிக்கு ெராம்ப உதவினாங்க.

திண்டுக்கல்லில் ெடக்ஸ்ைடல் மில்

சூலூர்ல ஸ்பின்னிங் மில், ெடக்ஸ்ைடல் மில்
நடத்தினதுல, நல்ல வருவாய் கிடச்சது. அப்புறம், ெவளியூர்ல
மில் அைமக்கலாம்னு முயற்சி ெசஞ்ேசன். காைரக்குடி
ேதவேகாட்ைடக்குப் ேபாய் ெநலம் பாத்ேதாம். அப்பத்தான்,
பின்தங்கிய பகுதியில ெதாழில் ெதாடங்கினா, சலுைககள்
கிைடக்கும்னு அரசு அறிவிச்சிருந்தது. காைலல ேபப்பர்
படிச்சப்ப, ேவடச்சந்தூர் தாலுகாைவ பின்தங்கிய பகுதியா
அறிவிச்சிருந்தது ெதரியவந்தது. உடேன அங்கிருந்து கார்ல
கரூர் வழியாக திண்டுக்கல் புறப்பட்ேடாம். திண்டுக்கல்
பக்கத்துல ஏக்கர் ரூ.5000-னு விைல ேபசி, 30 ஏக்கர்
வாங்கிேனன்.
1972-ல மகன் ெசத்ததுல இருந்து, பத்மாவதி தினமும்
அழுதுக்கிட்ேட இருப்பாங்க. ஒரு கட்டத்துல அந்த வீடு
ேவண்டாம், ேவற வீட்டுக்குப் ேபாயிடுேவாம்னு ெசான்னாங்க.
அப்ப, சூலூர்ல 7 ஏக்கர் நிலம் வாங்கி, குேடாேனாட வீடு
கட்டிேனன். சூலூர் ெடக்ஸ்ைடல் மில்ல திண்டுக்கல்லுக்கு
மாத்தி, எம்.பி. ெடக்ஸ்ைடல், நஞ்சப்பா ெடக்ஸ்ைடல்ஸ்-ங்கற
ெபயர்ல நடத்திேனன். 35 ஆயிரம் ஸ்பிண்டல், 7500
ெதாழிலாளர்கள்னு ெதாழில் ெபரிசா வளர்ந்தது.
நான் நூற்பாைல ெதாடங்கினதுக்கு அப்புறம் நிைறய
நூற்பாைலகள் வந்துச்சு. அந்தப் பகுதிேய ெடக்ஸ்ைடல்ஸ்
ைமயமா மாறுச்சு. மிகப் ெபரிய குழுமங்கள் ெடக்ஸ்ைடல்
மில்ஸ் நடத்திக்கிட்டிருந்த காலத்துல, தனி ஆளா
ெடக்ஸ்ைடல் இன்டஸ்ட்ரீல சாதிச்சது நான் மட்டும்தான்னு
பலரும் ெசான்னாங்க. இதுக்கு நடுவுல, ஹாேலா பிளாக்
கற்கள் உற்பத்தி ெசய்யும் `பத்மா ஹாேலா பிரிக்ஸ்`
ெதாழிற்சாைலையயும் ெதாடங்கிேனன். அப்புறம் அைத
இன்ெனாருத்தர்கிட்ட ெகாடுத்துட்ேடன்.

கல்வி அறக்கட்டைள ெதாடக்கம்

எங்கள தவிக்க விட்டுட்டு, குலசாமியா மாறிட்ட
ரத்தினேவல்
சுப்பிரமணியம்
ேபர்ல
ஏதாவது
ெசய்யனுமுன்னு ெநனச்சிக்கிட்ேட இருந்ேதாம். அப்ப,
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக இருந்த நாகலிங்கம்,
ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியம் ேபர்ல கல்வி அறக்கட்டைள
ெதாடங்கலாமுன்னு ெசான்னாரு. அதனால, 1983-ல்
ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியம் கல்வி அறக்கட்டைளைய பதிவு
ெசஞ்ேசாம். இந்த சூழ்நிைலயில, தனியாரும் கல்லூரி
ெதாடங்கலாம்னு, அப்ப தமிழக முதல்வரா இருந்த
எம்ஜிஆர் உத்தரவிட்டார். உடேன, பாலிெடக்னிக் நடத்த
அனுமதி ேகட்டு, அப்ப கல்வி அைமச்சரா இருந்த
அரங்கநாயகத்துக்கு
விண்ணப்பிச்ேசாம்.
அப்புறம்
ெசன்ைனக்குப் ேபாய் அவைர ேநரில் பார்த்ேதன்.
ஏற்ெகனேவ அவருகூட அறிமுகம் உண்டு. ஒேர நாள்ல
எனக்கு பாலிெடக்னிக் அங்கீகாரம் ெகடச்சது. இதுக்காக
ஒரு ைபசாகூட நான் ெசலவு பண்ணல.

மகா ெபரியவரின் ஆசி...

அப்ப, ஆந்திராவுல நைடபயணம் ேமற்ெகாண்டிருந்த
மகா ெபரியவர் சந்திரேசகேரந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்,
சித்தூர்ல இருக்கறதா தகவல் ெகடச்சது. உடேன, நானும்,

 ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியம்

பத்மாவதியும் சித்தூர் ேபாய், அவர்கிட்ட பாலிெடக்னிக்
ஆர்டர் காப்பிய ெகாடுத்து, ஆசிர்வாதம் வாங்கிேனாம்.
`மடத்துக்குச் ெசாந்தமா 100 ஏக்கர் நிலம் இருக்கு.
ேபாய் பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா அத பயன்படுத்திக்
ெகாள்ளுங்க'னு
ெசான்னார்
மகா
ெபரியவர்.
அவர்
ெசான்ன
இடத்துக்குப்
ேபாேனாம்.
ஆனால், பாைத வசதி இல்லாததால, அந்த இடத்ைதப்
பயன்படுத்த முடியல. இைதயும் மகா ெபரியவர்கிட்ட
ெசால்லிட்ேடாம்.
அப்புறம் திண்டுக்கல் ெடக்ஸ்ைடல்
மில்லுக்குப் பக்கத்திேலேய நிலம் வாங்கி, மகன்
ரத்தினேவல் சுப்பிரமணியம் ேபர்ல
ஆர்.வி.எஸ்.
பாலிெடக்னிக்ைக ெதாடங்கிேனாம். முதல் வருஷேம ஏைழ
மாணவர்கள் 50 ேபருக்கு இலவசமா இடம் ெகாடுத்ேதாம்.
அங்கிருந்த ஹாேலா பிளாக் கற்கைளப் பயன்படுத்தி,
உடனடியாக கட்டிடமும் கட்டிேனாம். பாலிெடக்னிக் நல்ல
முைறயில் ெசயல்படத் ெதாடங்கியது" என்று கல்விச் ேசைவ
ெதாடங்கிய வரலாற்ைற ெபருமிதத்துடன் விவரித்தார் ேக.வி.
குப்புசாமி.
சரி, ெதய்வமாய் மாறிய மகன் ெபயரில் ஒரு பாலிெடக்னிக்
ெதாடங்கியாயிற்று, அந்த ஒரு நிறுவனம் எப்படி 100
நிறுவனங்களாய் மாறியது?

இைடேவைள... நாைள வைர...

ெதாழில் ேநர்த்தியும்,
ேநர்ைமயும்...
கல்விக் துைறயில் ேக.பி.குப்புசாமி
காலடிெயடுத்து ைவக்கும்ேபாது வயது
42. அடுத்தடுத்து புதிய கல்லூரிகள். "இது
எப்படி சாத்தியமானது?" என்று ேகட்ேடாம்.
"எைதச் ெசய்தாலும் அைத ேநர்த்தியாக,
ேநர்ைமயாக ெசய்ய ேவண்டும். ெசய்யும்
ேவைலைய ேநசிக்க ேவண்டும். சரிவர
கடைமையச் ெசய்பவர்களுக்கு நிச்சயம்
பலனுண்டு. இதுதான் ெவற்றியின்
ரகசியம். இந்த வழிமுைற எல்ேலாருக்கும்
சாத்தியேம! வணிகம் ெசய்யும்ேபாதும்
சரி, அைரைவ ஆைல, பஞ்சாைல
நடத்தும்ேபாதும் சரி, ஒவ்ெவாரு
அடிையயும் கவனமாக ைவப்ேபன்.
இதனால், எந்தத் ெதாழிலிலும நஷ்டேமா,
இழப்ேபா சிந்தித்ததில்ைல. நைடமுைறச்
சிக்கல்கள், பண ெநருக்கடி இருக்கும்.
ஆனால், இடிந்துேபாய் அமர்ந்ததில்ைல.
ேநர்ைமைய மூச்சாக கருதிேனன். தடம்
மாறியிருந்தாேலா, தடுமாறியிருந்தாேலா
எப்ேபாேதா காணாமல்ேபாயிருப்ேபன்.
இந்த குணம், எனது பள்ளி ஆசிரியர்களால்
ெநறிப்படுத்தப்பட்டது. தன்னம்பிக்ைகயும்,
விடாமுயற்சியும் மட்டுமல்ல, கடவுளும்
என்ைனக் ைகவிடவில்ைல" என்றார் ேக.வி.
ேக. உறுதியுடன்.

 மைனவி பத்மாவதியுடன், ேக.வி.குப்புசாமி.
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