
தனது ேமற்படிப்பிற்காக கிராமத்திலிருந்து சிறு 
நகரத்திற்கு வருகிறார் இைளஞர் ஒருவர். சில 
வருடங்கள் கழித்து, ைபயில் சில நூறு ரூபாய்கள், 
தாயின் ஆசிர்வாதங்கள், ெகாழுந்து விட்டு எரியும் 
லட்சியம்- இைவகேளாடு தனது இலக்ைக ேநாக்கி 
மாநகரத்திற்கு வருகிறார். ஒரு புத்தகம் ெகாடுத்த 
அகத்தூண்டுதலால், ேபராசிரியர் பணிைய விட்டு 
விட்டு, ‘உணவு வியாபாரத்தின்’ ெதாழிலதிபராக 
முைனகிறார். தனது கனவு நனவாவதற்காக 
கடுைமயாக உைழக்கிறார். ஒரு சிறிய
சீன உணவகத்ைதத் ெதாடங்கி, பல்ேவறு 
வைகயான உணவுவைககைளயும், 
சைமயல்வைககைளயும் அளிக்கக்கூடிய 
உணவகங்கைள சங்கிலித்ெதாடராக வளர்த்து, 
அடுமைனத் ெதாழிலில் (BAKING INDUSTRY) 
ெமதுவாக இறங்கி, 20 நாடுகளிலும் பரவி, 
ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்களுக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து, ெவற்றிகரமான 
ெதாழிலதிபர்களுள் ஒருவராக உருவாகிறார்.

ஒரு தமிழ்த் திைரப்படக் கைத ேபால 
ேதான்றினாலும், இது ஒரு உண்ைம நிகழ்வு;
நமது ெசன்ைனயில் தனது வாழ்க்ைகையத் 
ெதாடங்கிய உணவு விற்பன்னர், வல்லுனர், 
அன்பார்ந்தவர், மதி நுட்பம் நிைறந்தவர், 
எளிைமயானவர், ேசைவ 
மனப்பான்ைமயுைடயவர், ெதாழிலதிபர் ஒருவரின் 
உண்ைமயான கைத; ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ மஹாேதவன் 
என்று அைனவராலும் அைழக்கப்படும் 
திரு.மஹாேதவன் அவர்களின் கைத.

ெதாடக்க காலம்
மருத்துவர்களாகிய இவரது ெபற்ேறார்களுக்கு 
ெமாத்தம் 6 குழந்ைதகள். இவேர ஆறாவது 
குழந்ைத. ‘நான் இன்று நானாக இருப்பதற்கு 
இரண்டு முக்கிய காரணங்கள்- ஒன்று- எனது 
தாயின் ஆசி. இரண்டு- சரியான இடத்தில்
சரியான தருணத்தில் இருப்பது’ என்று கூறும் 
திரு.மஹாேதவன், எப்ெபாழுதும் ெபரியதாகேவ 
சிந்தித்து தனக்ெகன ஒரு சாம்ராஜ்ஜியம்
இருக்க ேவண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருந்தார்.

ேகாயம்பத்தூரில் முது நிைலப்படிப்பு 
முடித்தவுடன், ெசன்ைனக்கு வந்தார்.  
தைமயனாரின் நண்பரின் வீடு 
பூட்டப்பட்டிருக்கேவ, அன்றிரவு அந்த வீட்டின் 
வராந்தாவிேலேய கழிக்க ேநர்ந்தது. ெசன்ைனயில் 
அவரது பயணம் ெதாடங்கிய அந்தத் தருணம் 
அவைர ெவகுவாக பாதித்தது; தங்குவதற்கு 
இடமில்லாமல் தவிக்கும் பலரது நிைலைய 
உணர்த்தியது.இதுேவ பின்னாளில், ெசன்ைன 
மாநகராட்சியில் அைமந்திருக்கும் ‘ைநட் 
ெஷல்டர்ஸி’ ற்கு பண உதவி ெசய்வதற்கு 
ெபருங்காரணமாக அைமந்தது.

திருப்புமுைன:
ஏ.எம்.ெஜயின் கல்லூரியில் ேபராசிரியராகச் 
ேசர்ந்தார் அவர். ஆசிரியர் ெதாழில் இந்த 
இைளஞரின் பசிையத் தீர்க்கவில்ைல. புகழ் ெபற்ற 
ஆங்கில எழுத்தாளர் ஆர்தர் ெஹய்லி எழுதிய 
‘ேஹாட்டல்’ என்னும் நாவல் தந்த பாதிப்பு, 

‘உணவு’ சார்ந்த ெதாழிலில் ஈடுபட அைறகூவல் 
விடுத்தது; ’இரவு ேவைள முகைமயாளராக’
(NIGHT DUTY MANAGER) ஆர்.ேக.லாட்ஜில் 
ேசர ைவத்தது. சில காலங்களுக்கு அவர் இரண்டு 
பணிகளிலும் ஈடுபட்டார். ஆர்.ேக.லாட்ஜ்
அளித்த அனுபவம்தான் அவைர முழு மனிதராக 
ஆக்கியது. இங்குதான், வியாபார ெநளிவு 
சுளிவுகைளக் கற்றேதாடல்லாமல், அங்கு 
பணியாற்றும் அைனத்து மனிதர்களின் -தைலைம 
சைமயல்காரர் முதல், ேமைசப் பணியாளர் வைர, 
ேமலாண்ைமயாளர் முதல் ேமைச துப்புரவு 
பணியாளர் வைர- வலிகைளயும், 
சந்ேதாஷங்கைளயும் அவர் புரிந்து ெகாண்டார். 
அந்த உணவகத்திற்கு வருபவர்களின் கலகலப்பும் 
மகிழ்ச்சியும் அவைரப் ெபரிதும் கவர்ந்தன.

இங்குதான், பணக்காரர் ஆக ேவண்டும் என்ற 
ேபரவாவும் அவருள் எழுந்தது. ஒரு நாள் இரவு, 
மது அருந்தகத்தில் (BAR) ஒரு பணக்காரர்
இவரது மாத சம்பளம் எவ்வளேவா ஏறத்தாழ 
அேத அளவு மதுபானங்களுக்காக 
ெசலவழிப்பைதக் கண்டார்.அவரிடம் ெநருங்கி 

அளவளாவும்ெபாழுது அவர் ஒரு ெபரிய 
ெதாழிலதிபர் என்று ெதரிந்து ெகாண்டார்.
‘உணவுத் ெதாழிலில்’ ஈடுபட்டு தமக்ெகன
ஒரு சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்ற 
எண்ணக்கனல் அன்ேற அவருக்குப் பற்றியது!

புனிதம் மிக்க ஆசிரியப் பணியிலிருந்து தனது 
மகன் விலகுவைதக் ேகள்விப்பட்டு 
திைகப்பைடந்த தனது தாயிடம், ‘ேமைசகைள 
சுத்தப்படுத்துவதற்குச் ெசல்லவில்ைல, 
ெதாழிலதிபராகத்தான் ெசல்கிேறன்’, என்றும் கூறி 
சமாதானப்படுத்தி, இறுதியில் அவரது 
வாழ்த்துகைளயும், ஆசிகைளயும் ெபற்றார்.

பின்னைடவு இல்ைல:
சீன உணவகமான ‘டிக் டாக்’ ஐ, ேபராசிரியர் 
பணியில் இருக்கும்ெபாழுேத ெதாடங்கினார் 
மஹாேதவன். எங்கும் கிைடக்கும் நமது நாட்டு 
உணவு வைககளாக இல்லாமல், பலவித சுைவ 
மணங்கள்  நிைறந்த உணவு வைககள் இங்கு 
கிைடக்கேவ, மாணவர்களிைடேய மிகப் பிரபலம் 
அைடந்தது இந்த உணவகம். ‘அவர்களுக்கு
எது ேவண்டுேமா அைத அளிப்ேபாம்’ என்பேத 
அவரது தாரக மந்திரமாக இருந்தது. அவரது சிறிய 
உணவகங்களில், உணவு தயார் ெசய்யும் 
சைமயலைறகைள, ெவளியிேலா அல்லது, சுவர் 
ேமல் கண்ணாடி ைவத்ேதா ெசய்த அவரின் உத்தி, 
உணவகத்திற்கு அழகு ேசர்த்தேதாடு மட்டுமன்றி, 
வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் கண்கள் முன்பாக 
உணவு தயாரிப்பைதக் காண முடிந்தது. இது ஒரு 
விைல பயன் திறனாகவும் ெசயல்பட்டது. 
இம்மாதிரி வித்தியாசமாக தாம் என்றுேம ‘மாத்தி 
ேயாசிப்பதாக’க் கூறுகிறார் திரு.மஹாேதவன்.

1994 ஆம் ஆண்டு, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ் 
லிமிெடட்’ ெதாடங்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் சீன 
உணவு வைககள் மட்டும் கிைடக்கப்பட்ட 
இவ்வுணவகங்களில், மாயமூட்டும் தாய்லாந்து 
மட்டும் ஸ்ெபய்ன், எளிைம மிகுந்த ஜப்பான், 
ேமலும் ஆேராக்கியம் தரும் ேகரளா என 
உலகத்தின் மூைலயில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக் 
கூடிய பல்ேவறு உணவு வைககள் 
கிைடக்கப்ெபற்றன. ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’இன் 
வர்த்தக் குறியில் (BRAND), தி ஃப்ெரன்ச் ேலாஃப், 
லா சாக்கலடீயர், ெசரா தபஸ் பார் அண்ட் 
ெரஸ்டாரன்ட், ெபன்ெஜாராங்க், ெடப்பன், என்ெட 
ேகரளம், வாங்க்ஸ் கிட்ெசன், ைசனா டவுன்,
வ ஃேபா, ப்ளாெனட் எம் முதலியைவ அடங்கும். 
இங்கு கிைடக்கும் வைக வைகயான உணவுகள், 
உணவகங்களின், அைமப்பு மற்றும் தன்ைம, 

இைவகைள ேநாக்கும்ெபாழுது, இம்மாமனிதரின் 
பற்றும், எல்லாவற்ைறயும் கூர்ந்து கவனிக்கும் 
அவரது முைறயும் நமக்குப் புலனாகின்றன.

இேத சமயத்தில், அவர் ெராட்டிகள் (Breads) 
மற்றும் இனியப்பங்கள் (Pasteries) கிைடக்கும் 
சங்கிலிக் கைடகளான ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ எனும் 
வர்த்தக் குறியீட்ைடத் ெதாடங்கினார். ‘’சைமத்தல் 
கைல என்றால், ‘ெவதுப்புவது (Baking) 
விஞ்ஞானம், எனேவ ெவதுப்பும் ேவைலையச் 
ெசய்வதற்கு சிறப்புத் திறன் எதுவும் 
ேதைவயில்ைல ‘’ என்கிறார் இவர்.
அெமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூர், துபாய்
என பல்ேவறு நாடுகளில் 150ற்கும் ேமற்பட்ட 
கிைளகள் இருப்பதிலிருந்ேத இவரது வார்த்ைதயின் 
நிதர்சனம் நமக்குத் ெதளிவாகேவ ெதரிகிறது.
பண முதலீடு ெசய்யத் தயாராக இருப்பவர்கைளப் 
பங்காளர்கைள (Partners)  ைவத்துக் ெகாண்டு 
வியாபாரத்ைத விரிவைடயச் ெசய்வேத இவரது 
ெதாழில் உத்தியாகும். எனேவதான்,
320 ற்கும் ேமற்பட்ட பங்காளர்கள் தற்ெபாழுது 
இருக்கிறார்கள்; இவர் ‘மக்களின் மனிதர்’
என்பைத நிரூபிக்கிறார்கள்.

சரவணபவன், சங்கீதா, அஞ்சப்பர் ேபான்ற 
வர்த்தகக் குறிகள் ெவளி நாடுகளுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்ல முக்கிய காரணகர்த்தா இவர்தான். 
தரத்திேலா, ப்ரத்திேயக ருசியிேலா எந்த
சமரசமும் இல்லாமல், ெவளி நாடுகளிலும் இந்த 
உணவகங்கைளத் திறந்து, திறம்பட நடத்த முடியும் 
என்று இதன் முதலாளிகைள நம்பச் ெசய்தார் இவர். 
மிக ேநர்த்தியாக திட்டமிட்டு, அந்தந்த நாடுகளின் 
சட்ட திட்டங்களுக்ேகற்றபடி, விசா முதலியவற்ைற 
சைமயல் ெசய்பவர்களுக்கும், தைலைம 

சைமயல்காரர்களுக்கும் ேபாராடிப் ெபற்றுத்
தந்தார் இவரால்தான் மணமணக்கும் சாம்பாருடன்
மசால் ேதாைசையயும், நாவில் நீர் ததும்பும் 
பிரியாணிையயும் இன்று உலெகங்கும் வாழும் 
இந்தியர்கள் இப்ெபாழுது சுைவக்க முடிகிறது.

வளர்ந்து வரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு
இவரது அறிவுைற:
அைனத்து ெதாழில்களும், பல இடர்களும் 
சவால்களும்  நிைறந்தைவேய. “இந்தத் ெதாழில் 
மிகவும் லாபகரமான ெதாழில்.அேத ேநரத்தில் 
ஆபத்துகளும் நிைறந்தது.இதிலுள்ள மிகப்ெபரிய 
சவால், திறன் வாய்ந்த மக்கைள நம்ேமாடு
தக்க ைவத்துக் ெகாள்வதுதான்’’
என்று ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார் இவர்.

பல்ேவறு சங்கிலித்ெதாடர் உணவகங்கைள இவர் 
ெவற்றியுடன் நடத்த இரண்ேட காரணங்கள்தான். ஒன்று 
‘எண்கைள’ நன்கு புரிந்து ெகாண்டது/ெகாள்வது, 
இரண்டாவது, முன் கூட்டிேய எல்லாவற்ைறயும் 
திட்டமிட்டு அவற்ைறத் திறம்பட ெசயல்படுத்துவது. 
வளர்ந்துவரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு இவர் கூறுவதும் 
இதுதான். ஒரு விஷயத்தில் பற்று இருந்தால் மட்டும் 
ேபாதாது.சாதிப்பதற்கு ேவகம் ேவண்டும்.
எதிலும் இவர் குறுக்குப்பாைத எடுப்பதில்ைல.
சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலாரும் ெவற்றி ெபற
வழி வகுப்பேத இவரது குறிக்ேகாள்.

ெவற்றியின் இன்ெனாரு வைரவிலக்கணம்:
ஒரு ெதாழிலதிபர் நாட்பட நாட்பட வளர்கிறார். 
திரு.மஹாேதவனும், சிறிது காலத்திக்குள்ளாகேவ, 
ெவற்றி என்பது ெபரும்பணம் அளிக்கும் 
சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்குவது மட்டுமல்ல, 
இந்த சமுதாயத்திற்குத் திரும்ப அளிப்பதும், 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்குவதும், 
கிைடத்த ெவற்றிைய எல்ேலாரிடமும் 
பகிர்வதும்தான் என்று உணர்ந்து ெகாண்டார். 
இவரது ெவற்றிகரமான உணவு அட்ைடயில்
மிகப் ப்ரதானமான ெபாருள் எது என்று  
ேநாக்கினால்,ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாழிலாளிகளுக்கு ேவைல வாய்ப்பு அளித்தேத 
அது என்று புலப்படும். ெபண்களுக்கு அதிகாரம் 
ெகாடுப்பது, மாற்றுத்திறனாளிகைள முன்னுக்குக் 
ெகாண்டு வருவது - இைவேய முழுைமயாக 
ெவற்றியடந்த ெதாழில் நிறுவனத்தின் 
அைடயாளம் என்று இவர் தீவிரமாக நம்புகிறார். 
எடுத்துக்காட்டாக, ‘ஹிக்கின்பாதம்ஸ்’உடன் கூட்டுச் 
ேசர்ந்து இவர் நடத்தும் ‘ைரட்டர்ஸ் கஃேப’ எனும் 
சங்கிலி காஃபி கைடகள், தீக்காயங்கள் அைடந்து 
பிைழத்த (Burn survivors) ெபண்களால் 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. வலிப்புவாத
(Spastic children) சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் 

‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’இன்
ஒரு கைடைய நிர்வகிக்கின்றனர்.
ைகவிடப்பட்ட மக்களுக்காக ெசன்ைன
மாநகராட்சி அைமத்திருக்கும் ‘ைநட் ெஷல்டர்ஸ்’ 
ற்கு உபயதாரராக இவர் இருக்கிறார். 
பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்ைதகளின் ஆேராக்கிய 
காைலச் சிற்றுண்டி அளிக்கும் ெகாைடத்
திட்டம் ஒன்ைறயும் இவர் நடத்துகிறார்.

ஒவ்ெவாரு வருடமும் 75ற்கும் ேமற்பட்ட 
அரசாங்கம் சாரா அைமப்புகள் (NGOs)
பங்கு ெபறும் ‘ெகாடுப்பதில் இன்பம்
(JOY OF GIVING) வாரத்ைத இவர்
நடத்துகிறார். ‘ேசவா ேமளா’ என
அைழக்கப்படும் இந்த மகிழ்வான நிகழ்வில், 
ெபாது மக்கள் உண்ணவும் ெசய்கிறார்கள், 
விைளயாடவும் ெசய்கிறார்கள், இல்லாதவற்குக் 
ெகாடுக்கவும் ெசய்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் 
ேசகரிக்கப்படும் பணம் அைனத்தும்,
இவரது அறக்கட்டைளக்குச் ெசன்று பலவித
தர்ம காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
புழல் சிைறச்சாைலயில் இருக்கும் ைகதிகள் 
ெசய்யும் ‘ஃப்ரீடம் ப்ெரட்’ இவர் மனத்தில் 
ேதான்றிய எண்ணம் தான். இவர்
ஈடுபட்டிருக்கும் பல ெகாைடத் திட்டங்களில்
சில எடுத்துக்காட்டுகள்தான் இைவ.

பயணம் ெதாடர்கிறது:
இந்த 63 வயது நிரம்பிய சாதைனயாளர்,
‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’,
ஸீ ஸீ ஃைபன் ஃபுட்ஸ்’ என்ற மூன்று 
ப்ரம்மாண்டமான ெகாடிகள் ைவத்து
உணவு ேசைவத்ெதாழிலில் தனக்ெகன
ஒரு தனி மாடத்ைத உருவாக்கிக்ெகாண்டவர், 
பாமரனைமயும், மாமகைனயும் ஒேர
சமயத்தில் கவர்ந்தவர், இருபதிற்கும்
ேமற்பட்ட நாடுகளில், 32Oற்கும் ேமற்பட்ட 
பங்காளர்கைளக் ெகாண்டு, 500க்கும்
ேமற்பட்ட உணவகங்கைள நடத்துபவர்,
பல விருதுகைள வாங்கியவர், ஆதரவற்ற 
ெபண்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்காேனாருக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து வருபவர்,
பல ெகாைட ெசயற்பாடுகளில் தன்ைன 
ஈடுபடுத்திக்ெகாண்டு, சமுதாயத்தில் 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்கிக் 
ெகாண்டிருப்பவர். ெசன்ைன மாநகரம்
இவரால் ெபருைம ெகாள்கிறது..

இவரது பயணம் ெதாடர்கிறது..

ஹாட் ப்ெரட்ஸ்
மஹாேதவன்
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தனது ேமற்படிப்பிற்காக கிராமத்திலிருந்து சிறு 
நகரத்திற்கு வருகிறார் இைளஞர் ஒருவர். சில 
வருடங்கள் கழித்து, ைபயில் சில நூறு ரூபாய்கள், 
தாயின் ஆசிர்வாதங்கள், ெகாழுந்து விட்டு எரியும் 
லட்சியம்- இைவகேளாடு தனது இலக்ைக ேநாக்கி 
மாநகரத்திற்கு வருகிறார். ஒரு புத்தகம் ெகாடுத்த 
அகத்தூண்டுதலால், ேபராசிரியர் பணிைய விட்டு 
விட்டு, ‘உணவு வியாபாரத்தின்’ ெதாழிலதிபராக 
முைனகிறார். தனது கனவு நனவாவதற்காக 
கடுைமயாக உைழக்கிறார். ஒரு சிறிய
சீன உணவகத்ைதத் ெதாடங்கி, பல்ேவறு 
வைகயான உணவுவைககைளயும், 
சைமயல்வைககைளயும் அளிக்கக்கூடிய 
உணவகங்கைள சங்கிலித்ெதாடராக வளர்த்து, 
அடுமைனத் ெதாழிலில் (BAKING INDUSTRY) 
ெமதுவாக இறங்கி, 20 நாடுகளிலும் பரவி, 
ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்களுக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து, ெவற்றிகரமான 
ெதாழிலதிபர்களுள் ஒருவராக உருவாகிறார்.

ஒரு தமிழ்த் திைரப்படக் கைத ேபால 
ேதான்றினாலும், இது ஒரு உண்ைம நிகழ்வு;
நமது ெசன்ைனயில் தனது வாழ்க்ைகையத் 
ெதாடங்கிய உணவு விற்பன்னர், வல்லுனர், 
அன்பார்ந்தவர், மதி நுட்பம் நிைறந்தவர், 
எளிைமயானவர், ேசைவ 
மனப்பான்ைமயுைடயவர், ெதாழிலதிபர் ஒருவரின் 
உண்ைமயான கைத; ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ மஹாேதவன் 
என்று அைனவராலும் அைழக்கப்படும் 
திரு.மஹாேதவன் அவர்களின் கைத.

ெதாடக்க காலம்
மருத்துவர்களாகிய இவரது ெபற்ேறார்களுக்கு 
ெமாத்தம் 6 குழந்ைதகள். இவேர ஆறாவது 
குழந்ைத. ‘நான் இன்று நானாக இருப்பதற்கு 
இரண்டு முக்கிய காரணங்கள்- ஒன்று- எனது 
தாயின் ஆசி. இரண்டு- சரியான இடத்தில்
சரியான தருணத்தில் இருப்பது’ என்று கூறும் 
திரு.மஹாேதவன், எப்ெபாழுதும் ெபரியதாகேவ 
சிந்தித்து தனக்ெகன ஒரு சாம்ராஜ்ஜியம்
இருக்க ேவண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருந்தார்.

ேகாயம்பத்தூரில் முது நிைலப்படிப்பு 
முடித்தவுடன், ெசன்ைனக்கு வந்தார்.  
தைமயனாரின் நண்பரின் வீடு 
பூட்டப்பட்டிருக்கேவ, அன்றிரவு அந்த வீட்டின் 
வராந்தாவிேலேய கழிக்க ேநர்ந்தது. ெசன்ைனயில் 
அவரது பயணம் ெதாடங்கிய அந்தத் தருணம் 
அவைர ெவகுவாக பாதித்தது; தங்குவதற்கு 
இடமில்லாமல் தவிக்கும் பலரது நிைலைய 
உணர்த்தியது.இதுேவ பின்னாளில், ெசன்ைன 
மாநகராட்சியில் அைமந்திருக்கும் ‘ைநட் 
ெஷல்டர்ஸி’ ற்கு பண உதவி ெசய்வதற்கு 
ெபருங்காரணமாக அைமந்தது.

திருப்புமுைன:
ஏ.எம்.ெஜயின் கல்லூரியில் ேபராசிரியராகச் 
ேசர்ந்தார் அவர். ஆசிரியர் ெதாழில் இந்த 
இைளஞரின் பசிையத் தீர்க்கவில்ைல. புகழ் ெபற்ற 
ஆங்கில எழுத்தாளர் ஆர்தர் ெஹய்லி எழுதிய 
‘ேஹாட்டல்’ என்னும் நாவல் தந்த பாதிப்பு, 

‘உணவு’ சார்ந்த ெதாழிலில் ஈடுபட அைறகூவல் 
விடுத்தது; ’இரவு ேவைள முகைமயாளராக’
(NIGHT DUTY MANAGER) ஆர்.ேக.லாட்ஜில் 
ேசர ைவத்தது. சில காலங்களுக்கு அவர் இரண்டு 
பணிகளிலும் ஈடுபட்டார். ஆர்.ேக.லாட்ஜ்
அளித்த அனுபவம்தான் அவைர முழு மனிதராக 
ஆக்கியது. இங்குதான், வியாபார ெநளிவு 
சுளிவுகைளக் கற்றேதாடல்லாமல், அங்கு 
பணியாற்றும் அைனத்து மனிதர்களின் -தைலைம 
சைமயல்காரர் முதல், ேமைசப் பணியாளர் வைர, 
ேமலாண்ைமயாளர் முதல் ேமைச துப்புரவு 
பணியாளர் வைர- வலிகைளயும், 
சந்ேதாஷங்கைளயும் அவர் புரிந்து ெகாண்டார். 
அந்த உணவகத்திற்கு வருபவர்களின் கலகலப்பும் 
மகிழ்ச்சியும் அவைரப் ெபரிதும் கவர்ந்தன.

இங்குதான், பணக்காரர் ஆக ேவண்டும் என்ற 
ேபரவாவும் அவருள் எழுந்தது. ஒரு நாள் இரவு, 
மது அருந்தகத்தில் (BAR) ஒரு பணக்காரர்
இவரது மாத சம்பளம் எவ்வளேவா ஏறத்தாழ 
அேத அளவு மதுபானங்களுக்காக 
ெசலவழிப்பைதக் கண்டார்.அவரிடம் ெநருங்கி 

அளவளாவும்ெபாழுது அவர் ஒரு ெபரிய 
ெதாழிலதிபர் என்று ெதரிந்து ெகாண்டார்.
‘உணவுத் ெதாழிலில்’ ஈடுபட்டு தமக்ெகன
ஒரு சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்ற 
எண்ணக்கனல் அன்ேற அவருக்குப் பற்றியது!

புனிதம் மிக்க ஆசிரியப் பணியிலிருந்து தனது 
மகன் விலகுவைதக் ேகள்விப்பட்டு 
திைகப்பைடந்த தனது தாயிடம், ‘ேமைசகைள 
சுத்தப்படுத்துவதற்குச் ெசல்லவில்ைல, 
ெதாழிலதிபராகத்தான் ெசல்கிேறன்’, என்றும் கூறி 
சமாதானப்படுத்தி, இறுதியில் அவரது 
வாழ்த்துகைளயும், ஆசிகைளயும் ெபற்றார்.

பின்னைடவு இல்ைல:
சீன உணவகமான ‘டிக் டாக்’ ஐ, ேபராசிரியர் 
பணியில் இருக்கும்ெபாழுேத ெதாடங்கினார் 
மஹாேதவன். எங்கும் கிைடக்கும் நமது நாட்டு 
உணவு வைககளாக இல்லாமல், பலவித சுைவ 
மணங்கள்  நிைறந்த உணவு வைககள் இங்கு 
கிைடக்கேவ, மாணவர்களிைடேய மிகப் பிரபலம் 
அைடந்தது இந்த உணவகம். ‘அவர்களுக்கு
எது ேவண்டுேமா அைத அளிப்ேபாம்’ என்பேத 
அவரது தாரக மந்திரமாக இருந்தது. அவரது சிறிய 
உணவகங்களில், உணவு தயார் ெசய்யும் 
சைமயலைறகைள, ெவளியிேலா அல்லது, சுவர் 
ேமல் கண்ணாடி ைவத்ேதா ெசய்த அவரின் உத்தி, 
உணவகத்திற்கு அழகு ேசர்த்தேதாடு மட்டுமன்றி, 
வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் கண்கள் முன்பாக 
உணவு தயாரிப்பைதக் காண முடிந்தது. இது ஒரு 
விைல பயன் திறனாகவும் ெசயல்பட்டது. 
இம்மாதிரி வித்தியாசமாக தாம் என்றுேம ‘மாத்தி 
ேயாசிப்பதாக’க் கூறுகிறார் திரு.மஹாேதவன்.

1994 ஆம் ஆண்டு, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ் 
லிமிெடட்’ ெதாடங்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் சீன 
உணவு வைககள் மட்டும் கிைடக்கப்பட்ட 
இவ்வுணவகங்களில், மாயமூட்டும் தாய்லாந்து 
மட்டும் ஸ்ெபய்ன், எளிைம மிகுந்த ஜப்பான், 
ேமலும் ஆேராக்கியம் தரும் ேகரளா என 
உலகத்தின் மூைலயில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக் 
கூடிய பல்ேவறு உணவு வைககள் 
கிைடக்கப்ெபற்றன. ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’இன் 
வர்த்தக் குறியில் (BRAND), தி ஃப்ெரன்ச் ேலாஃப், 
லா சாக்கலடீயர், ெசரா தபஸ் பார் அண்ட் 
ெரஸ்டாரன்ட், ெபன்ெஜாராங்க், ெடப்பன், என்ெட 
ேகரளம், வாங்க்ஸ் கிட்ெசன், ைசனா டவுன்,
வ ஃேபா, ப்ளாெனட் எம் முதலியைவ அடங்கும். 
இங்கு கிைடக்கும் வைக வைகயான உணவுகள், 
உணவகங்களின், அைமப்பு மற்றும் தன்ைம, 

இைவகைள ேநாக்கும்ெபாழுது, இம்மாமனிதரின் 
பற்றும், எல்லாவற்ைறயும் கூர்ந்து கவனிக்கும் 
அவரது முைறயும் நமக்குப் புலனாகின்றன.

இேத சமயத்தில், அவர் ெராட்டிகள் (Breads) 
மற்றும் இனியப்பங்கள் (Pasteries) கிைடக்கும் 
சங்கிலிக் கைடகளான ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ எனும் 
வர்த்தக் குறியீட்ைடத் ெதாடங்கினார். ‘’சைமத்தல் 
கைல என்றால், ‘ெவதுப்புவது (Baking) 
விஞ்ஞானம், எனேவ ெவதுப்பும் ேவைலையச் 
ெசய்வதற்கு சிறப்புத் திறன் எதுவும் 
ேதைவயில்ைல ‘’ என்கிறார் இவர்.
அெமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூர், துபாய்
என பல்ேவறு நாடுகளில் 150ற்கும் ேமற்பட்ட 
கிைளகள் இருப்பதிலிருந்ேத இவரது வார்த்ைதயின் 
நிதர்சனம் நமக்குத் ெதளிவாகேவ ெதரிகிறது.
பண முதலீடு ெசய்யத் தயாராக இருப்பவர்கைளப் 
பங்காளர்கைள (Partners)  ைவத்துக் ெகாண்டு 
வியாபாரத்ைத விரிவைடயச் ெசய்வேத இவரது 
ெதாழில் உத்தியாகும். எனேவதான்,
320 ற்கும் ேமற்பட்ட பங்காளர்கள் தற்ெபாழுது 
இருக்கிறார்கள்; இவர் ‘மக்களின் மனிதர்’
என்பைத நிரூபிக்கிறார்கள்.

சரவணபவன், சங்கீதா, அஞ்சப்பர் ேபான்ற 
வர்த்தகக் குறிகள் ெவளி நாடுகளுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்ல முக்கிய காரணகர்த்தா இவர்தான். 
தரத்திேலா, ப்ரத்திேயக ருசியிேலா எந்த
சமரசமும் இல்லாமல், ெவளி நாடுகளிலும் இந்த 
உணவகங்கைளத் திறந்து, திறம்பட நடத்த முடியும் 
என்று இதன் முதலாளிகைள நம்பச் ெசய்தார் இவர். 
மிக ேநர்த்தியாக திட்டமிட்டு, அந்தந்த நாடுகளின் 
சட்ட திட்டங்களுக்ேகற்றபடி, விசா முதலியவற்ைற 
சைமயல் ெசய்பவர்களுக்கும், தைலைம 

சைமயல்காரர்களுக்கும் ேபாராடிப் ெபற்றுத்
தந்தார் இவரால்தான் மணமணக்கும் சாம்பாருடன்
மசால் ேதாைசையயும், நாவில் நீர் ததும்பும் 
பிரியாணிையயும் இன்று உலெகங்கும் வாழும் 
இந்தியர்கள் இப்ெபாழுது சுைவக்க முடிகிறது.

வளர்ந்து வரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு
இவரது அறிவுைற:
அைனத்து ெதாழில்களும், பல இடர்களும் 
சவால்களும்  நிைறந்தைவேய. “இந்தத் ெதாழில் 
மிகவும் லாபகரமான ெதாழில்.அேத ேநரத்தில் 
ஆபத்துகளும் நிைறந்தது.இதிலுள்ள மிகப்ெபரிய 
சவால், திறன் வாய்ந்த மக்கைள நம்ேமாடு
தக்க ைவத்துக் ெகாள்வதுதான்’’
என்று ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார் இவர்.

பல்ேவறு சங்கிலித்ெதாடர் உணவகங்கைள இவர் 
ெவற்றியுடன் நடத்த இரண்ேட காரணங்கள்தான். ஒன்று 
‘எண்கைள’ நன்கு புரிந்து ெகாண்டது/ெகாள்வது, 
இரண்டாவது, முன் கூட்டிேய எல்லாவற்ைறயும் 
திட்டமிட்டு அவற்ைறத் திறம்பட ெசயல்படுத்துவது. 
வளர்ந்துவரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு இவர் கூறுவதும் 
இதுதான். ஒரு விஷயத்தில் பற்று இருந்தால் மட்டும் 
ேபாதாது.சாதிப்பதற்கு ேவகம் ேவண்டும்.
எதிலும் இவர் குறுக்குப்பாைத எடுப்பதில்ைல.
சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலாரும் ெவற்றி ெபற
வழி வகுப்பேத இவரது குறிக்ேகாள்.

ெவற்றியின் இன்ெனாரு வைரவிலக்கணம்:
ஒரு ெதாழிலதிபர் நாட்பட நாட்பட வளர்கிறார். 
திரு.மஹாேதவனும், சிறிது காலத்திக்குள்ளாகேவ, 
ெவற்றி என்பது ெபரும்பணம் அளிக்கும் 
சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்குவது மட்டுமல்ல, 
இந்த சமுதாயத்திற்குத் திரும்ப அளிப்பதும், 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்குவதும், 
கிைடத்த ெவற்றிைய எல்ேலாரிடமும் 
பகிர்வதும்தான் என்று உணர்ந்து ெகாண்டார். 
இவரது ெவற்றிகரமான உணவு அட்ைடயில்
மிகப் ப்ரதானமான ெபாருள் எது என்று  
ேநாக்கினால்,ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாழிலாளிகளுக்கு ேவைல வாய்ப்பு அளித்தேத 
அது என்று புலப்படும். ெபண்களுக்கு அதிகாரம் 
ெகாடுப்பது, மாற்றுத்திறனாளிகைள முன்னுக்குக் 
ெகாண்டு வருவது - இைவேய முழுைமயாக 
ெவற்றியடந்த ெதாழில் நிறுவனத்தின் 
அைடயாளம் என்று இவர் தீவிரமாக நம்புகிறார். 
எடுத்துக்காட்டாக, ‘ஹிக்கின்பாதம்ஸ்’உடன் கூட்டுச் 
ேசர்ந்து இவர் நடத்தும் ‘ைரட்டர்ஸ் கஃேப’ எனும் 
சங்கிலி காஃபி கைடகள், தீக்காயங்கள் அைடந்து 
பிைழத்த (Burn survivors) ெபண்களால் 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. வலிப்புவாத
(Spastic children) சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் 

‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’இன்
ஒரு கைடைய நிர்வகிக்கின்றனர்.
ைகவிடப்பட்ட மக்களுக்காக ெசன்ைன
மாநகராட்சி அைமத்திருக்கும் ‘ைநட் ெஷல்டர்ஸ்’ 
ற்கு உபயதாரராக இவர் இருக்கிறார். 
பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்ைதகளின் ஆேராக்கிய 
காைலச் சிற்றுண்டி அளிக்கும் ெகாைடத்
திட்டம் ஒன்ைறயும் இவர் நடத்துகிறார்.

ஒவ்ெவாரு வருடமும் 75ற்கும் ேமற்பட்ட 
அரசாங்கம் சாரா அைமப்புகள் (NGOs)
பங்கு ெபறும் ‘ெகாடுப்பதில் இன்பம்
(JOY OF GIVING) வாரத்ைத இவர்
நடத்துகிறார். ‘ேசவா ேமளா’ என
அைழக்கப்படும் இந்த மகிழ்வான நிகழ்வில், 
ெபாது மக்கள் உண்ணவும் ெசய்கிறார்கள், 
விைளயாடவும் ெசய்கிறார்கள், இல்லாதவற்குக் 
ெகாடுக்கவும் ெசய்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் 
ேசகரிக்கப்படும் பணம் அைனத்தும்,
இவரது அறக்கட்டைளக்குச் ெசன்று பலவித
தர்ம காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
புழல் சிைறச்சாைலயில் இருக்கும் ைகதிகள் 
ெசய்யும் ‘ஃப்ரீடம் ப்ெரட்’ இவர் மனத்தில் 
ேதான்றிய எண்ணம் தான். இவர்
ஈடுபட்டிருக்கும் பல ெகாைடத் திட்டங்களில்
சில எடுத்துக்காட்டுகள்தான் இைவ.

பயணம் ெதாடர்கிறது:
இந்த 63 வயது நிரம்பிய சாதைனயாளர்,
‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’,
ஸீ ஸீ ஃைபன் ஃபுட்ஸ்’ என்ற மூன்று 
ப்ரம்மாண்டமான ெகாடிகள் ைவத்து
உணவு ேசைவத்ெதாழிலில் தனக்ெகன
ஒரு தனி மாடத்ைத உருவாக்கிக்ெகாண்டவர், 
பாமரனைமயும், மாமகைனயும் ஒேர
சமயத்தில் கவர்ந்தவர், இருபதிற்கும்
ேமற்பட்ட நாடுகளில், 32Oற்கும் ேமற்பட்ட 
பங்காளர்கைளக் ெகாண்டு, 500க்கும்
ேமற்பட்ட உணவகங்கைள நடத்துபவர்,
பல விருதுகைள வாங்கியவர், ஆதரவற்ற 
ெபண்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்காேனாருக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து வருபவர்,
பல ெகாைட ெசயற்பாடுகளில் தன்ைன 
ஈடுபடுத்திக்ெகாண்டு, சமுதாயத்தில் 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்கிக் 
ெகாண்டிருப்பவர். ெசன்ைன மாநகரம்
இவரால் ெபருைம ெகாள்கிறது..

இவரது பயணம் ெதாடர்கிறது..
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தனது ேமற்படிப்பிற்காக கிராமத்திலிருந்து சிறு 
நகரத்திற்கு வருகிறார் இைளஞர் ஒருவர். சில 
வருடங்கள் கழித்து, ைபயில் சில நூறு ரூபாய்கள், 
தாயின் ஆசிர்வாதங்கள், ெகாழுந்து விட்டு எரியும் 
லட்சியம்- இைவகேளாடு தனது இலக்ைக ேநாக்கி 
மாநகரத்திற்கு வருகிறார். ஒரு புத்தகம் ெகாடுத்த 
அகத்தூண்டுதலால், ேபராசிரியர் பணிைய விட்டு 
விட்டு, ‘உணவு வியாபாரத்தின்’ ெதாழிலதிபராக 
முைனகிறார். தனது கனவு நனவாவதற்காக 
கடுைமயாக உைழக்கிறார். ஒரு சிறிய
சீன உணவகத்ைதத் ெதாடங்கி, பல்ேவறு 
வைகயான உணவுவைககைளயும், 
சைமயல்வைககைளயும் அளிக்கக்கூடிய 
உணவகங்கைள சங்கிலித்ெதாடராக வளர்த்து, 
அடுமைனத் ெதாழிலில் (BAKING INDUSTRY) 
ெமதுவாக இறங்கி, 20 நாடுகளிலும் பரவி, 
ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்களுக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து, ெவற்றிகரமான 
ெதாழிலதிபர்களுள் ஒருவராக உருவாகிறார்.

ஒரு தமிழ்த் திைரப்படக் கைத ேபால 
ேதான்றினாலும், இது ஒரு உண்ைம நிகழ்வு;
நமது ெசன்ைனயில் தனது வாழ்க்ைகையத் 
ெதாடங்கிய உணவு விற்பன்னர், வல்லுனர், 
அன்பார்ந்தவர், மதி நுட்பம் நிைறந்தவர், 
எளிைமயானவர், ேசைவ 
மனப்பான்ைமயுைடயவர், ெதாழிலதிபர் ஒருவரின் 
உண்ைமயான கைத; ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ மஹாேதவன் 
என்று அைனவராலும் அைழக்கப்படும் 
திரு.மஹாேதவன் அவர்களின் கைத.

ெதாடக்க காலம்
மருத்துவர்களாகிய இவரது ெபற்ேறார்களுக்கு 
ெமாத்தம் 6 குழந்ைதகள். இவேர ஆறாவது 
குழந்ைத. ‘நான் இன்று நானாக இருப்பதற்கு 
இரண்டு முக்கிய காரணங்கள்- ஒன்று- எனது 
தாயின் ஆசி. இரண்டு- சரியான இடத்தில்
சரியான தருணத்தில் இருப்பது’ என்று கூறும் 
திரு.மஹாேதவன், எப்ெபாழுதும் ெபரியதாகேவ 
சிந்தித்து தனக்ெகன ஒரு சாம்ராஜ்ஜியம்
இருக்க ேவண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருந்தார்.

ேகாயம்பத்தூரில் முது நிைலப்படிப்பு 
முடித்தவுடன், ெசன்ைனக்கு வந்தார்.  
தைமயனாரின் நண்பரின் வீடு 
பூட்டப்பட்டிருக்கேவ, அன்றிரவு அந்த வீட்டின் 
வராந்தாவிேலேய கழிக்க ேநர்ந்தது. ெசன்ைனயில் 
அவரது பயணம் ெதாடங்கிய அந்தத் தருணம் 
அவைர ெவகுவாக பாதித்தது; தங்குவதற்கு 
இடமில்லாமல் தவிக்கும் பலரது நிைலைய 
உணர்த்தியது.இதுேவ பின்னாளில், ெசன்ைன 
மாநகராட்சியில் அைமந்திருக்கும் ‘ைநட் 
ெஷல்டர்ஸி’ ற்கு பண உதவி ெசய்வதற்கு 
ெபருங்காரணமாக அைமந்தது.

திருப்புமுைன:
ஏ.எம்.ெஜயின் கல்லூரியில் ேபராசிரியராகச் 
ேசர்ந்தார் அவர். ஆசிரியர் ெதாழில் இந்த 
இைளஞரின் பசிையத் தீர்க்கவில்ைல. புகழ் ெபற்ற 
ஆங்கில எழுத்தாளர் ஆர்தர் ெஹய்லி எழுதிய 
‘ேஹாட்டல்’ என்னும் நாவல் தந்த பாதிப்பு, 

‘உணவு’ சார்ந்த ெதாழிலில் ஈடுபட அைறகூவல் 
விடுத்தது; ’இரவு ேவைள முகைமயாளராக’
(NIGHT DUTY MANAGER) ஆர்.ேக.லாட்ஜில் 
ேசர ைவத்தது. சில காலங்களுக்கு அவர் இரண்டு 
பணிகளிலும் ஈடுபட்டார். ஆர்.ேக.லாட்ஜ்
அளித்த அனுபவம்தான் அவைர முழு மனிதராக 
ஆக்கியது. இங்குதான், வியாபார ெநளிவு 
சுளிவுகைளக் கற்றேதாடல்லாமல், அங்கு 
பணியாற்றும் அைனத்து மனிதர்களின் -தைலைம 
சைமயல்காரர் முதல், ேமைசப் பணியாளர் வைர, 
ேமலாண்ைமயாளர் முதல் ேமைச துப்புரவு 
பணியாளர் வைர- வலிகைளயும், 
சந்ேதாஷங்கைளயும் அவர் புரிந்து ெகாண்டார். 
அந்த உணவகத்திற்கு வருபவர்களின் கலகலப்பும் 
மகிழ்ச்சியும் அவைரப் ெபரிதும் கவர்ந்தன.

இங்குதான், பணக்காரர் ஆக ேவண்டும் என்ற 
ேபரவாவும் அவருள் எழுந்தது. ஒரு நாள் இரவு, 
மது அருந்தகத்தில் (BAR) ஒரு பணக்காரர்
இவரது மாத சம்பளம் எவ்வளேவா ஏறத்தாழ 
அேத அளவு மதுபானங்களுக்காக 
ெசலவழிப்பைதக் கண்டார்.அவரிடம் ெநருங்கி 

அளவளாவும்ெபாழுது அவர் ஒரு ெபரிய 
ெதாழிலதிபர் என்று ெதரிந்து ெகாண்டார்.
‘உணவுத் ெதாழிலில்’ ஈடுபட்டு தமக்ெகன
ஒரு சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்ற 
எண்ணக்கனல் அன்ேற அவருக்குப் பற்றியது!

புனிதம் மிக்க ஆசிரியப் பணியிலிருந்து தனது 
மகன் விலகுவைதக் ேகள்விப்பட்டு 
திைகப்பைடந்த தனது தாயிடம், ‘ேமைசகைள 
சுத்தப்படுத்துவதற்குச் ெசல்லவில்ைல, 
ெதாழிலதிபராகத்தான் ெசல்கிேறன்’, என்றும் கூறி 
சமாதானப்படுத்தி, இறுதியில் அவரது 
வாழ்த்துகைளயும், ஆசிகைளயும் ெபற்றார்.

பின்னைடவு இல்ைல:
சீன உணவகமான ‘டிக் டாக்’ ஐ, ேபராசிரியர் 
பணியில் இருக்கும்ெபாழுேத ெதாடங்கினார் 
மஹாேதவன். எங்கும் கிைடக்கும் நமது நாட்டு 
உணவு வைககளாக இல்லாமல், பலவித சுைவ 
மணங்கள்  நிைறந்த உணவு வைககள் இங்கு 
கிைடக்கேவ, மாணவர்களிைடேய மிகப் பிரபலம் 
அைடந்தது இந்த உணவகம். ‘அவர்களுக்கு
எது ேவண்டுேமா அைத அளிப்ேபாம்’ என்பேத 
அவரது தாரக மந்திரமாக இருந்தது. அவரது சிறிய 
உணவகங்களில், உணவு தயார் ெசய்யும் 
சைமயலைறகைள, ெவளியிேலா அல்லது, சுவர் 
ேமல் கண்ணாடி ைவத்ேதா ெசய்த அவரின் உத்தி, 
உணவகத்திற்கு அழகு ேசர்த்தேதாடு மட்டுமன்றி, 
வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்கள் கண்கள் முன்பாக 
உணவு தயாரிப்பைதக் காண முடிந்தது. இது ஒரு 
விைல பயன் திறனாகவும் ெசயல்பட்டது. 
இம்மாதிரி வித்தியாசமாக தாம் என்றுேம ‘மாத்தி 
ேயாசிப்பதாக’க் கூறுகிறார் திரு.மஹாேதவன்.

1994 ஆம் ஆண்டு, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ் 
லிமிெடட்’ ெதாடங்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் சீன 
உணவு வைககள் மட்டும் கிைடக்கப்பட்ட 
இவ்வுணவகங்களில், மாயமூட்டும் தாய்லாந்து 
மட்டும் ஸ்ெபய்ன், எளிைம மிகுந்த ஜப்பான், 
ேமலும் ஆேராக்கியம் தரும் ேகரளா என 
உலகத்தின் மூைலயில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக் 
கூடிய பல்ேவறு உணவு வைககள் 
கிைடக்கப்ெபற்றன. ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’இன் 
வர்த்தக் குறியில் (BRAND), தி ஃப்ெரன்ச் ேலாஃப், 
லா சாக்கலடீயர், ெசரா தபஸ் பார் அண்ட் 
ெரஸ்டாரன்ட், ெபன்ெஜாராங்க், ெடப்பன், என்ெட 
ேகரளம், வாங்க்ஸ் கிட்ெசன், ைசனா டவுன்,
வ ஃேபா, ப்ளாெனட் எம் முதலியைவ அடங்கும். 
இங்கு கிைடக்கும் வைக வைகயான உணவுகள், 
உணவகங்களின், அைமப்பு மற்றும் தன்ைம, 

இைவகைள ேநாக்கும்ெபாழுது, இம்மாமனிதரின் 
பற்றும், எல்லாவற்ைறயும் கூர்ந்து கவனிக்கும் 
அவரது முைறயும் நமக்குப் புலனாகின்றன.

இேத சமயத்தில், அவர் ெராட்டிகள் (Breads) 
மற்றும் இனியப்பங்கள் (Pasteries) கிைடக்கும் 
சங்கிலிக் கைடகளான ‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’ எனும் 
வர்த்தக் குறியீட்ைடத் ெதாடங்கினார். ‘’சைமத்தல் 
கைல என்றால், ‘ெவதுப்புவது (Baking) 
விஞ்ஞானம், எனேவ ெவதுப்பும் ேவைலையச் 
ெசய்வதற்கு சிறப்புத் திறன் எதுவும் 
ேதைவயில்ைல ‘’ என்கிறார் இவர்.
அெமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூர், துபாய்
என பல்ேவறு நாடுகளில் 150ற்கும் ேமற்பட்ட 
கிைளகள் இருப்பதிலிருந்ேத இவரது வார்த்ைதயின் 
நிதர்சனம் நமக்குத் ெதளிவாகேவ ெதரிகிறது.
பண முதலீடு ெசய்யத் தயாராக இருப்பவர்கைளப் 
பங்காளர்கைள (Partners)  ைவத்துக் ெகாண்டு 
வியாபாரத்ைத விரிவைடயச் ெசய்வேத இவரது 
ெதாழில் உத்தியாகும். எனேவதான்,
320 ற்கும் ேமற்பட்ட பங்காளர்கள் தற்ெபாழுது 
இருக்கிறார்கள்; இவர் ‘மக்களின் மனிதர்’
என்பைத நிரூபிக்கிறார்கள்.

சரவணபவன், சங்கீதா, அஞ்சப்பர் ேபான்ற 
வர்த்தகக் குறிகள் ெவளி நாடுகளுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்ல முக்கிய காரணகர்த்தா இவர்தான். 
தரத்திேலா, ப்ரத்திேயக ருசியிேலா எந்த
சமரசமும் இல்லாமல், ெவளி நாடுகளிலும் இந்த 
உணவகங்கைளத் திறந்து, திறம்பட நடத்த முடியும் 
என்று இதன் முதலாளிகைள நம்பச் ெசய்தார் இவர். 
மிக ேநர்த்தியாக திட்டமிட்டு, அந்தந்த நாடுகளின் 
சட்ட திட்டங்களுக்ேகற்றபடி, விசா முதலியவற்ைற 
சைமயல் ெசய்பவர்களுக்கும், தைலைம 

சைமயல்காரர்களுக்கும் ேபாராடிப் ெபற்றுத்
தந்தார் இவரால்தான் மணமணக்கும் சாம்பாருடன்
மசால் ேதாைசையயும், நாவில் நீர் ததும்பும் 
பிரியாணிையயும் இன்று உலெகங்கும் வாழும் 
இந்தியர்கள் இப்ெபாழுது சுைவக்க முடிகிறது.

வளர்ந்து வரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு
இவரது அறிவுைற:
அைனத்து ெதாழில்களும், பல இடர்களும் 
சவால்களும்  நிைறந்தைவேய. “இந்தத் ெதாழில் 
மிகவும் லாபகரமான ெதாழில்.அேத ேநரத்தில் 
ஆபத்துகளும் நிைறந்தது.இதிலுள்ள மிகப்ெபரிய 
சவால், திறன் வாய்ந்த மக்கைள நம்ேமாடு
தக்க ைவத்துக் ெகாள்வதுதான்’’
என்று ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார் இவர்.

பல்ேவறு சங்கிலித்ெதாடர் உணவகங்கைள இவர் 
ெவற்றியுடன் நடத்த இரண்ேட காரணங்கள்தான். ஒன்று 
‘எண்கைள’ நன்கு புரிந்து ெகாண்டது/ெகாள்வது, 
இரண்டாவது, முன் கூட்டிேய எல்லாவற்ைறயும் 
திட்டமிட்டு அவற்ைறத் திறம்பட ெசயல்படுத்துவது. 
வளர்ந்துவரும் ெதாழிலதிபர்களுக்கு இவர் கூறுவதும் 
இதுதான். ஒரு விஷயத்தில் பற்று இருந்தால் மட்டும் 
ேபாதாது.சாதிப்பதற்கு ேவகம் ேவண்டும்.
எதிலும் இவர் குறுக்குப்பாைத எடுப்பதில்ைல.
சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலாரும் ெவற்றி ெபற
வழி வகுப்பேத இவரது குறிக்ேகாள்.

ெவற்றியின் இன்ெனாரு வைரவிலக்கணம்:
ஒரு ெதாழிலதிபர் நாட்பட நாட்பட வளர்கிறார். 
திரு.மஹாேதவனும், சிறிது காலத்திக்குள்ளாகேவ, 
ெவற்றி என்பது ெபரும்பணம் அளிக்கும் 
சாம்ராஜ்ஜியத்ைத உருவாக்குவது மட்டுமல்ல, 
இந்த சமுதாயத்திற்குத் திரும்ப அளிப்பதும், 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்குவதும், 
கிைடத்த ெவற்றிைய எல்ேலாரிடமும் 
பகிர்வதும்தான் என்று உணர்ந்து ெகாண்டார். 
இவரது ெவற்றிகரமான உணவு அட்ைடயில்
மிகப் ப்ரதானமான ெபாருள் எது என்று  
ேநாக்கினால்,ஐயாயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாழிலாளிகளுக்கு ேவைல வாய்ப்பு அளித்தேத 
அது என்று புலப்படும். ெபண்களுக்கு அதிகாரம் 
ெகாடுப்பது, மாற்றுத்திறனாளிகைள முன்னுக்குக் 
ெகாண்டு வருவது - இைவேய முழுைமயாக 
ெவற்றியடந்த ெதாழில் நிறுவனத்தின் 
அைடயாளம் என்று இவர் தீவிரமாக நம்புகிறார். 
எடுத்துக்காட்டாக, ‘ஹிக்கின்பாதம்ஸ்’உடன் கூட்டுச் 
ேசர்ந்து இவர் நடத்தும் ‘ைரட்டர்ஸ் கஃேப’ எனும் 
சங்கிலி காஃபி கைடகள், தீக்காயங்கள் அைடந்து 
பிைழத்த (Burn survivors) ெபண்களால் 
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. வலிப்புவாத
(Spastic children) சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் 

‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’இன்
ஒரு கைடைய நிர்வகிக்கின்றனர்.
ைகவிடப்பட்ட மக்களுக்காக ெசன்ைன
மாநகராட்சி அைமத்திருக்கும் ‘ைநட் ெஷல்டர்ஸ்’ 
ற்கு உபயதாரராக இவர் இருக்கிறார். 
பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்ைதகளின் ஆேராக்கிய 
காைலச் சிற்றுண்டி அளிக்கும் ெகாைடத்
திட்டம் ஒன்ைறயும் இவர் நடத்துகிறார்.

ஒவ்ெவாரு வருடமும் 75ற்கும் ேமற்பட்ட 
அரசாங்கம் சாரா அைமப்புகள் (NGOs)
பங்கு ெபறும் ‘ெகாடுப்பதில் இன்பம்
(JOY OF GIVING) வாரத்ைத இவர்
நடத்துகிறார். ‘ேசவா ேமளா’ என
அைழக்கப்படும் இந்த மகிழ்வான நிகழ்வில், 
ெபாது மக்கள் உண்ணவும் ெசய்கிறார்கள், 
விைளயாடவும் ெசய்கிறார்கள், இல்லாதவற்குக் 
ெகாடுக்கவும் ெசய்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் 
ேசகரிக்கப்படும் பணம் அைனத்தும்,
இவரது அறக்கட்டைளக்குச் ெசன்று பலவித
தர்ம காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
புழல் சிைறச்சாைலயில் இருக்கும் ைகதிகள் 
ெசய்யும் ‘ஃப்ரீடம் ப்ெரட்’ இவர் மனத்தில் 
ேதான்றிய எண்ணம் தான். இவர்
ஈடுபட்டிருக்கும் பல ெகாைடத் திட்டங்களில்
சில எடுத்துக்காட்டுகள்தான் இைவ.

பயணம் ெதாடர்கிறது:
இந்த 63 வயது நிரம்பிய சாதைனயாளர்,
‘ஹாட் ப்ெரட்ஸ்’, ‘ஓரியன்டல் குஸீன்ஸ்’,
ஸீ ஸீ ஃைபன் ஃபுட்ஸ்’ என்ற மூன்று 
ப்ரம்மாண்டமான ெகாடிகள் ைவத்து
உணவு ேசைவத்ெதாழிலில் தனக்ெகன
ஒரு தனி மாடத்ைத உருவாக்கிக்ெகாண்டவர், 
பாமரனைமயும், மாமகைனயும் ஒேர
சமயத்தில் கவர்ந்தவர், இருபதிற்கும்
ேமற்பட்ட நாடுகளில், 32Oற்கும் ேமற்பட்ட 
பங்காளர்கைளக் ெகாண்டு, 500க்கும்
ேமற்பட்ட உணவகங்கைள நடத்துபவர்,
பல விருதுகைள வாங்கியவர், ஆதரவற்ற 
ெபண்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்காேனாருக்கு 
ேவைல வாய்ப்பு அளித்து வருபவர்,
பல ெகாைட ெசயற்பாடுகளில் தன்ைன 
ஈடுபடுத்திக்ெகாண்டு, சமுதாயத்தில் 
ேநர்மைறயான பாதிப்ைப உருவாக்கிக் 
ெகாண்டிருப்பவர். ெசன்ைன மாநகரம்
இவரால் ெபருைம ெகாள்கிறது..

இவரது பயணம் ெதாடர்கிறது..
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