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    ஆசயமயதவ குயவௐபு 

 

                     இவௐபுவ்டகவ  மவெவ வ டயவௐளபைவ யகவௗவபவௐ 

வயதது. அபவ 06-01-1939 அவபொ இவௐபூவுகயவ அபடமயவ்டமவ. அபவ 

03-07-1995 அவபொ இவவுவக ரவ்டமவ வபொ ளசமவவௐடுகயது. 

ரபதவ உதயவவ்ளடலடலுவ இபழ டமவ வவட இவவுகு இவதவ 

அயதபயவவ. 

                         1987ஆவ ஆவௌடு மவெவ அபைநமவ இவௐபுவ்டகவ்வட 

லடவ் ளடமவேகயழவ. படவ மகவ்வட 1995ஆவ ஆவௌடு லடய 

படிவ்ழடவ. இவௐபுவ்டகவ்டயவ இவௌமவ மகவ 1996ஆவ ஆவௌடு 

லடய படிவெகவௐவோடுவௐ யசுமயவெகவௐடுவ.  மவெவவௐ வயபெவ 

அபபைவத துவவேகவநவௐ வயபெவ ‘ளடமவ யகவௗகமவ்டயவ’ மவ 

லதுபது வ வவட அவௐபுவ்டகவ பயநவெகுவ. 

                         இவௐபுவ்டகவ, யகனவௐழமகுவ பலவணதம புவோசயவெகுவெ 

கவோடிதவ கூபொகயது. 

 

—ழமம பய  

                                                                                                   

                                                                                                                        

 “வ மவட இவபவ ழமவெகயவை ளசவகயது. வயவெவகபெவ 

வழமடு பமபைவேகவ.  உவேகவநபெவ அவனவ்துவை ளசவகயழவ” 

                                                                          --- மவெவ 
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சவ்குபைவபவ் ழடடிழவ. 

    “ர வ லடவ் ளடமவேகவெகூமது?” ணரவௌடுவ அபவ வவவெ 

ழகவோமவ. ணபொவெக வௌஞய யணயவவழடவ; ஆமவ அபவ மவவபவதவை 

சவடயவ்டதுவ பமவவ்வட டடுணமய ளணௌணமழவ. அபவ மட 

கணவேகநயவ வமவ இதவவடவை சணவவௐயவெகுவ ளமபைவோடு ஃபீயவெவ 

வபவதவௐ ழமவ வ சமவலிலிபைவது மவ ணரவௌடுவ 

உதயவவ்ளடலகயழவ –  லடவ் ளடமவேகுகயழவ.  

           இவடவெ கமயத, நயத ணயடவ வ பமவௗபயவ புகுவது 

உவௌவணவதபெவ  யவபநவவைசயவதபெவ, பயவவௐதவபெவ, 

ணபொயவௐவபெவ வய பயநவெகுவ பவ வ ரவௌ பமவௗவெவகவௐ தஞவ 

சலிவௐபுவ்  டவோடுபடமகவ்டமவ இபைவடது. கமவ ரவ ளணவதம 

ளமவவகதமவடவௐ ழமவ இபைவடது அபவ பபைவக. அபவ கூயதவப 

தமவுவ வெகு பவயலுவ புடயதவப அவ வமலுவ அபவ ளசமவகவ 

வதவ பயவநபயவ்ட ணமவவ புடயது. இழடம, டமவ ழசுபவட அயவது 

ழசுவ ணயடவ! அயவடவட ணவோடுவ ழசுவ ணயடவ! வட எலிபெவ, 

வடவைளசமவலுவ வவ வௐழமதுவ மடயவ்டயமட பவகதயவ அபபைவத 

ளணௌவ வவ மடயவ்டது. வதவத இபைவ்ழடல பபை பமவௗபயவ, 

படவபவதமக வ உதயவ இவளமபைபமயவ ஞயவது 

அவவெகணமதயவபொ. வ ணவ, டவ ழமவெவக யபொவ்டபயவவடமவ. 

ஆதயதவ வ இடதவ டவ உவபயவ்வடவெ கவௌடு ளகமவௌது.  

              சவ்குபை வ டவவௐயவ யவத ளசமவவௐ வோடிபைவெகயது. 

இபைவடமலுவ ளசமவவௐமடவபழத அடயகவ வபொ மவ கபைதுகயழவ. 

இவடவௐ ளமபைவ வய மவ அயவடபவவளதவமவ  ளபநயவௐடுவ்துபது 

ளபநயவௐடுவ்துபது பயடயகவந ணரபொபடமகுவ. இபைவௐயதவ இவவுக  
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.  

 ழணவவணவெகம பயவணடயவௐவ அவவுவௌவணகவந பவயலுணமக 

ளணௌவ்டயவ புவடவ்துபயவுவ படிதமது. ஆகழப வதவத 

ஆவணயகவௐ தஞவ்வடபெவ, வ ளபைணடயவௐபுவெகுமயத குபைமடவபெவ, 

குபைவுவெகுவ சரபைவெகுவ இவதயவ வடுவ தணுவெகணம 

கயவவுகவநபெவ, மவ அயவட பயடவ்டயவ உவௌவணவதபெவ வயத இவட 

ஆவவுவவத லட ஆவயவெகயழவ. இடயவ ரவோலுவ குவவ்டலுவ 

இவயவ் ழடவபதமவட ணவோடுழண ழச குபைபபைவந மடுகயவழவ.  

              ஆவணம வது தூத யவெவஜ; மயசுவ்டணம சமவோசய. வொச 

பூடவேகலவ இவடவ் தூத யவெவஜவதவை சூவௗவது, குஞவேகநமம 

அகவேகமவ்வட உபைபமவெகய, ஆவணமவபவை சயவவௐடுவ்துகயவ. வொச 

பூடவேகநமவ உபைபம அகவேகமவ ளடமவவது இபைவௐடவகம சவெடயவத 

ஆவணமபயலிபைவது ளவமலுவ, ஆவணம அடயலிபைவது பவயலுவ 

ளடமவவடமகழப இபைவெகயது.  

               இவௐடிவ் ழடமவபொவ அகவேகமவ, கஞவெகயடுபடவகமயத கமவ 

ளடமபைவ டவ ரவௌ தஞவ்டயவ, வேழகம, வௐடிழதம, புவ சமவவட 

அதபவேகநயவ பலவணதயவவ வவட உஞவவது  

சலிவௐவகயது. சலிவௐமவ பயமயசவ கவௌடு ளமபொவேகுவ 

அகவேகமவ்துவெகு மயசுவ்ட சமவோசயதம ஆவணமவபவை சயவ 

வபவ்டயபைவௐது கடிணமகயது. அவௐழமது ஏவ உவலவதுடமவ 

குவபவ பலவணவத அவட அவேகமவ ழடவ் ளடமவேகுகயது. 

ழணகணமக அவட பலவணவத ணவவ்டயபைவௐது டமழ டமவ வது 

அவௐழமது அடவகுவ் ளடமயதமது. கமவ ளசவவை ளசவ, 

குவமடுகநயவ யடி இபொக இபொகவ் ழடடுடவ 

டரபயணவகயது.பனயபுமயதமணவ ழடமவபயபெவ யவதயவ அகவேகமவ 

ழபடவ பசவௐவோடுவ் டவவ தமழதவ ணரவோமழம வபொ கூபயவெ  .  



9                                            

 

 கடபொகயது. யடிவெகு அகவௐமணவ லவுவ பலவணவதவ் ழடடுவ யவட 

பதவசயதமகயது பமவௗவெவக. வெகவ வ எழ வபவ ளகமவௌ 

இவசதமகயவ் டவ தஞவ்வட அகவேகமவ ளடமவகயது. அடவ கூவெகுவ 

ழகவோடு இவடவ் டபைஞவ்டயவ கபைவஞணயகுவட பலவண ழடமவய 

பலவணவதபெவ அணவ்துபவ்வடபெவ ழமடயவெகுவ சவ்குபைபமகவ் டவவ 

ளபநயவௐடுவ்டயவெ ளகமவகயது. 

             மவ பயவெடய தவ ளகமடித சுனலிவ சயவெகயவ் டயவெகுபவெகமடிவெ 

ளகமவௌடிபைவட ழவ்டயவ அபவ பவடமவ. ளடுவேகுநயவகமவ்டயவகுவௐ யவ 

பபைவ பமசணயகு பசவடவழமவ இபைவடது அபவ பபைவக. வவழத 

யவபகயவெக இதமட யவதயவ இபைவட மவ வவ பலவணதமக 

எவௐபுபயவெக எபை குபைமடவவ் ழடடிவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ அபவ பவடமவ. 

வவ மவ அயதமட கமஞவ்டமவ வவழத பனய வ்டயவெ ளகமவந 

வெகுவ் ளடமயதபயவவ. வடபெவ ஆமவவது மவவெகுவ னவெகவ 

ளகமவௌடிபைவட வ ணவ, ' சமய', 'டபபொ' தவ டவவெகவை சுனலிவ சயவெகயவெ 

குனவௐவ்துவெகுவநமதயவபொ. சயவடவதயவ ழமவெகயவ வடபனய ளசவமலுவ, 

அடவகுழணவ ழமகபடிதமடடி ஏமயவ்டயவ பனய படிவெ ளகமவௌது. 

எபையவவெகு ழணவ ணவ கவுவ ணபொவ்டது. டவவெக சமவ்டயபவ, குவ்டயவு 

பமடபவ வ ணவோடிவ ழடமவ. ழபட, ழபடமவட பயவ்டகவகநயவ 

அதபவ சமவவட அதணமவேகலவ, டரவவௐபுகலவ வ மயடபயவௐவ 

அடயகணமவெகயழபதவய குவவெகபயவவ. கபயவட ணவோடுழண வெகு 

ஆபொடமது. கபயவடவ் ழடபய வ அபைகணவவது வ புவவகவநவௐ 

ளமபொவணதமகவெ ழகவோடிபைவடமவ. அபலவகூ ழகவோக ணவோடுழண ளசவடமவ.  

          'வேழகதவ எபை கவுவ இபைவெக ணமவோமம?'* வபொ 

வேகயழவ. வ குடுவவ்டயவ வட எபை துதவை சவபவ வவ 

அபவயவெவகதயவ பயநயவயவகுவெ ளகமவௌடு டவநயதது. ணஞவ்வட 

ழபைவெகு ழவ சவடயவ்டழமது பூணய வ ஆடமழண வ கமடிதயலிபைவது 

லபவ் ளடமவேகயதது. இயபெவ புவட ணஞலிவ வீடு கவோடுபடம?  
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ழபைவெகு ழவ சவடயவ்டழமது பூணய வ ஆடமழண வ கமடிதயலிபைவது 

லபவ் ளடமவேகயதது. இயபெவ புவட ணஞலிவ வீடு கவோடுபடம? சலிவ்துவெ 

ளகமவபடவகு வடவெ கமஞபவ இவமட பவகதயவ வ பமவௗவெவக 

அவணவடயபைவதுவ, 'இதுபவபொ', 'இதுபவபொ' வபொ வ உவநவ 

கூபமதயவபொ. பமவௗளபதவ புடயவ அபயவௗவெக பவமணவ ணவெகவ வௐடி 

அவம பமவௗவெவகவத வ்துகயமவகவ? வமவ புமயவது ளகமவந 

படிதபயவவ. எவளபமவயபவ, எவளபமபைபமயபவ மவ 

ளமபொவணதவபொ யவழவ. தமவ இவட ழமதமநயதயவ யஞயவதவெ 

கஞயவௐபவ? தமழ வ ழமவத உஞவவடபவ? 

            பவடமவ ணபைவ்துபவ! ணமவதவத மவ இவ 

கவௌடிபைவடழமடயலுவ, அடவ யடிதயலிபைவது ளணதுபமக வவ 

பயடுபயவ்துவெ ளகமவநவ் ளடமவேகயதயபைவட ழமடயலுவ, வ கலி டரவவெக பவட 

அவடவௐ ழளமநயவதவௐ புமயவது ளகமவலவ ளடநயவு வெகயபைவெகபயவவ. 

வவவெ கமவெக பவட பலவண, டவ ழவவ்டயதமவ ணமவதபெதவ 

இவதவது யவ பயடவ வெகுவௐ புமயதபயவவ. வ இடதவ, 'சமய' வது. 

வ ணவ, 'வைசமயவெவக!' வது. 

               வ ணபவ வபொவெ ளகமவௌ யழக, மவெவ (ஆவ! 

அவௐடிவ்டமவ மவ அபவ அவனவ்ழடவ-ளடமனயவ மரடயதமகவுவ அபவ 

எபை ணபைவ்துபவடமவ) டயதமவ்டயவ படவ தயவசயவத வெகு ழமடயவ்டமவ. 

அதுபவதயவ ளமபொவ்ழட இபைவடமவ. 

அகவேகமவ ஆவணமவப பவயலுணமக ணவவ்டயபைவெகுவ ழமது, அது வட 

ணடயவெகயது,டவகு பவெகயதவ்துபவ டபைகயது வளடவமவ இவவுக 

பனவெகவௐடிடமவ அவணபெவ. ஆமவ அகவேகமவ ணமவததயவ உனவௐ 

யடிவெகமணவ டவௐய ப பதவவகதயவ உக பனவெகயலிபைவெகுவ சவோவை 

சவயடமதவேகவந ணபொவ்து, டபபொ வபொ யபொப பவடுகயது. இவட 

யவதயழடமவ உவௌவணவதவ் ழடடுவ ணமஞபவ பமடவ ளசவது 

ழபபொமடுகநயவ சயவெகயவெ ளகமவகயமவ.  



11                                            

 

ழபபொமடுகநயவ சயவெகயவெ ளகமவகயமவ. தமழமடுவ எவ்துவௐ ழமகவுவ 

படிபடயவவ; அவட ளபநயவௐடுவ்டமணவ இபைவெகவுவ படிபடயவவ. 

உவலவெகணயவமட சமடமஞ ணயடயவ ழகமவோமடுகவநவௐ மயகசயவெகயமவ. 

டது யவ்டயழதக அநவபவதவெ ளகமவௌழ எவளபமவவபெவ 

டரவணமயவெகயமவ. எவளபமவபொவெகுவ டரவவௐநயவெகயமவ.  அயதமவண கூவௐ 

வளமபைநயவ கவௌஞமபவைசய பயவநதமவோழ வபொவ, ணமவதபெவ கூவௐ 

வளமபைநயவ எபை ளபநயவௐமழ வபொவ உஞவவது அடயசதயவ்து 

அதபயவெகுவ யவவதவௐ ள அபதவெகு இவதவ ழவ பபயவவ.  

             இவௐடிவ்டமவ மதவ மவெவ படவ படலிவ சவடயவ்ட ழமது 

இபைவழடவ. வ சயவடவதயவ மழ வயவெவக இனவடயபைவட ழமடயலுவ, 

ழபளமபை ஊவபொழகமலுவ கயவவெகமட கமஞவ்டமவ வ சயவடயவெகுவ 

டயவவை சமவவடயபைவழடவ. மவெவவௐ வய வெகு படவ படலிவ 

ளசமவபவ பநய வ வ வௌவ. மவெவ ணழமபசயத சமவ்டயவ 

அயவடபவ வபொ அபவ குயவௐயவோடிபைவடமவ. மவ மவெவவை சவடயவ்து, வ 

குடுவவ்டயவ யகவௗவட எபை சவபவ்டயவ யவஞயவதவ் ளடமயவதுளகமவந 

பதமவ வபொ பநய ழதமசவ கூயமவ. மதவ எவௐபுவெளகமவௌழவ. 

அபவ பவடமவ 

                அது எபை படயமட ணமவ ழபவந. வ அலுபக அவதயவ 

புவ்டகவ டிவ்துவெ ளகமவௌடிபைவழடவ; ழசமடயவ வயதது  

வௌணுகயழவ. அவௐழமது பமதயலிவ யனமடிதது. யணயவவழடவ - பநய 

தமழம எபைபவ, வ மவவபவெகவௐமலிபைவட வ, உவழந டவபவ 

பபைணமபொ அவனவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. பநயதயவ ளசதலிலிபைவது அவட வ 

உவழந பவ் டதவேகயதது புமயவடது. ஆமவ பநய அபவ 

பலுவெகவோமதணமக உவழந அவனவ்து பவது யகமசணமகவை சயமயவ்டடி வெகு 

மவெவ அயபகவௐடுவ்டயமவ. இழதசு யமவ உவழந தவனவட ழமது 

யமவ்து அண ணமவோமணவ டவ இபைவெவகதயயவபொவ லவது யவது ழமவ 

மதவ வ இபைவெவகதயலிபைவது வவ அயதமணவ லவது யவழவ. 
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வெகு மவெவ அயபகவௐடுவ்டயமவ. இழதசு யமவ உவழந தவனவட 

ழமது யமவ்து அண ணமவோமணவ டவ இபைவெவகதயயவபொவ லவது யவது 

ழமவ மதவ வ இபைவெவகதயலிபைவது வவ அயதமணவ லவது 

யவழவ. 

                மவேகவ இபைவெவககநயவ அணவவட யகு, வ குடுவவ்டயவ 

அவௐழமது யகவௗவடயபைவட சவபவேகவநவெ கூமழவ. வெகு 

ளபைவெகணம வ எவபொபயவோ சழகமடவ டவ பமவௗவப படிவ்துவெ ளகமவௌ 

ழமது கமஞவ புமயதமணவ மவ யவ குவவது பயவோவட அபமயவ 

கூயழவ. அவட ணவணணம ளசதலுவெகு மவெவ பயநவெகவ ட இதலுணம 

வபொ ழகவோழவ. கவௌகவந படிதடி மவெவ, 'இதலுவ' வபொ 

டவதவசவ்டமவ. “உவேகவ சழகமடதவத ளமபைவ ழடதவ எவவ 

வயவ ளகமடுவேகவ, மவ பதவகயழவ", வமவ. 'எவளபமபைபபைவ  

யபயகவ டுவௐது உவௌவணதம?', வபொ மவ ழகவோழவ. "ஆவ 

உவௌவணழத!", வமவ ஆஞயவ்டணமக. மவ இவதவ ழகவபயகவ ழகவோக 

அபவ வமபவபொவெகுவ கவௌகவந படிதடிழத டயநயவ்டமவ. இவட ணயடவ 

வயவ சகணமகவௐ ழசவ் டதவேகுகயமவ வபொ யவவ்ழடவ. அபவ 

புவௐடுபடவகு இபைவெவகவத பயவோடு லவட ழமது, ழமகயமழ வபொ 

இபைவடது. அபவ ளசவபொபயவோமவ. 

           வ சழகமடதவத ளமபைளநமவவ மவெமயவ ளகமடுவெக 

யவவ்ழடவ. ஆமவ வ குடுவவ்டமவ அவட பயபைவணமவோமவகவ 

வடமவ அவட வௌஞவ்வடவெ வகபயவோழவ. 

அணய ழசமடவ:  

          ணமவத வபநவுடமவ அனகமக இபைவடமலுவ, சரமகவ் ழடமவயமலுவ, 

அதபயவெக வ்டவ வபமவதணமகவுவ, இயவணதமகவுவ இபைவடமலுவ, 

எபைபவ பயடுடவ ளழபவௌடுணமமவ அது கணுவெகணுபமக ளபவோடிவை 

சமவவெகவௐவ்டமவ ழபவௌடுவ. குபை, டவ சரவ ணமவததயவ யடிதயலிபைவது 

டதவெகணயவய, பவதமக, சய சணதவேகநயவ ளணதுபமகவுவ, சய சணதவேகநயவ 

எழ வீவைசயலுவ பயடுபயவெகயமவ. டமதமபவ வௐடிவ் டவ ழசதயவ  
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சரவ ணமவததயவ யடிதயலிபைவது டதவெகணயவய, பவதமக, சய 

சணதவேகநயவ ளணதுபமகவுவ, சய சணதவேகநயவ எழ வீவைசயலுவ 

பயடுபயவெகயமவ. டமதமபவ வௐடிவ் டவ ழசதயவ வககநயலிபைவெகுவ 

ஆவ்டம கபைபயவத டுவெக ழபபொ ழடதவ எபை ளமபைவநவ் டவது 

கபவ்வடவ் டயபைவௐபுகயமழநம, அவபமழ குபைவுவ ளசவகயமவ. சரவ 

எவளபமபை டிவதவெ கவெகுவ ழமதுவ குபை கூழப வது பபைகயமவ. 

சரவ, ழணவ பூவைசு இவமட உவௌவணதயவ மயணமஞவேகவநவௐ புமயவது 

ளகமவலவ வெகுபவ ளபொவபவ அபவகூழப குபை  

துவஞபபைகயமவ. எபை ணமதவை சூனலிலிபைவது அடயக ஆவ்டயவமட, 

அடயக பயவவௐதவ பயவநதமட ணவளமபை ணமதவை சூனலுவெகு அபது 

கபவ்வடவ் டயபைவௐபுகயமவ. டவ சரயவ ழவவத, இவவத, 

மவநத பமவௗவெவககநயவ எவளபமபை சயபொ பயபவ்வடபெவ தவடுவ்டய 

ளபகு ழவவ்டயதமக குபை இவடவை ளசவகயமவ. அபதவத  

பமவௗவெவககநயவ பயபைவௐபு, ளபபொவௐபுகவந இவனதயவனதமகவை ழசவவ்துவௐ 

யவய ழவவ்டயதமக படிவது வபவெகயமவ. பயவநவு? பமவௗவெவகதயவ 

ழகமவோமடுகவநவை  சயவடயவ்து இவட படிவைசுகவந பயடுபயவௐழட அபது 

பலழ அலுபமகயது. சரவ இயழணவ குயவெழகமநயவய 

அவேகுணயவேகுவ அவத ழபவௌடிதடயவவ. அபவ பமவௗபயவ 

குயவௐயவ்டவெக யகவௗவைசய எவளபமவவபெவ குபை டயவோணயடுகயமவ. 

உவௌவணதயயவபொவ யவௗவது ளசவலுவ சமவகவ அவவெகவௐவோடு 

ழவவௐமவடகழந அபதவெகமகவ் டயவடயபைவெகயவ. அபது 

பமவௗபயி்வ யகலவ எவளபமபை குயவௐயவ்டவெக யகவௗவைசயவெகுவ குபைமடழ 

பலவௐளமபொவௐபு.  இய அபவ ளசவத ழபவௌடுபளடவமவ அபவ 

டவவணவத வபொவெ ளகமவௌடு அபவ ளசமவடி வௐது ணவோடுழண. 

து ழவவட ழமதுவ அபமவ அவௐடி இபைவெக படிபெணம வழட 

அணய ழசமடவ. 
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குபைவுவ பலவணபெவ எவழ. பலவண வது எபை சரதவெகு ஏவ வௌஞவ 

அவது கவவ யவ ணவோடுழண. இதுவுவ அபவ பநவவைசயவெழகவ 

ணமவெகூடிதது. து சயவடடமக எபை யவதயவ ழடமவபொகயழடம அதுழப 

ழபளமபை கவௌழஞமவோவ்டயவ சயவௐபுவெகுமயதடமகவ் ழடமவபொபடயவவ. து 

எபையவதயவ சமயளதவபொவ, ளமபைவ்டளணவபொவ கமஞவௐடுகயழடம, 

அதுழப ழபளமபை கவௌழஞமவோவ்டயவ சயவடவெகவௐவோ உவௌவணதமகவ் 

ளடமயகயது. பலவண டழமடுவ ழமவோடிதயடுபடயவவ. எவௐபுவணவத 

ளபவ யவழத பலவண. பலவணதயவவணதமவ பலவணவதவௐ புமயவது 

ளகமவந படிதமது 

 

ளணந இவளபநய:   

             வ அலுபகவ்டயவ மவெபைவெகு சய வௌவகவ இபைவடமவகவ. 

அபவகலவ எபைபவ வெகுவ வௌவ; பயமது புவகயடிவௐபபைவ கூ. 

புவகவௐனவெகவ்டயலிபைவது பயடு அபபைவெகு பசயதபவ பவ சயகயவைவச 

ளசவதமவ வபொ மவெவ கூயதடமகவெ ழகவபயபெவழவ. சவடயவ்ட 

மநயலிபைவது மவெவ வ யவவப ஆவெணயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. 

அபவ ழணலுவ அயவது ளகமவந மவ ஆபவ ளகமவௌடிபைவட ழமடயலுவ 

அதுகுயவ்து துவுவ ளசவத வமவ இதபயவவ. ஏமயபை 

சவடவவௐவேகநயி்வ டமபது எபை சமவெவக வபவ்துவெ ளகமவௌடு அபவபவ 

ளசவ ழமதுவ, அபவ புவவகவ்துவ் டவதவசவ்டமழ டபய வதவ 

உவதம ஆவபவ கமவோபயவவ. மமகவௐ ழவைவசவ் ளடமவேகவுவ 

வெகுவ் துஞயபயவவ. அபபைவ ழச வெகயபைவட ஆவபவ அபவ 

அயவடழட வவட வமவ உஞ படிவடது. அடமழழத சவபொ 

கூவைசணவவழடவ. 

       மவெவ வகதமவௌ ணழமபசயத பவ வயபெவ, அது வேஙவ 

தவவோது வது வயபெவ வ வௌவ அவபவௐழமது கூபொபமவ. 

அபவ புவகவ்ட சயகளவோடுகநயவ வௌஞயவெவகவெ கஞயசணமகவெ குவவடது. 
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அபவ புவகவ்ட சயகளவோடுகநயவ வௌஞயவெவகவெ கஞயசணமகவெ குவவடது. 

        எபை மவ மவ இவட வௌவவை சவடயவ்ட ழமது அபழமடு 

ணவளமபைபவ இபைவடமவ. அவடவௐ புடயதபவ இவ்டவகத ணழமபசயத 

சயகயவைவசவத ஆடமயவெகபயவவ. அடவவ் ளடமவவது லவட 

பயபமடவ்டயவ, "ழபளமபைபவ கவோடுவௐமவோடிவ ணவ்வடபெவ 

ஆவௗயவெவஜவதபெவ எவௐவவௐது சமயதயவவ" வபொ மவ 

ஆஞயவ்டணமகவெ கபைவ்துவ் ளடமயபயவ்ழடவ. ஆதயதவ இவட பயதவ்டயவ  

மவெமயவ சயகயவைவச ளவபொபவட வ வௌவ வேகழநமடு எவ்துவௐ 

ழமகபயவவ. அபவ சயமயவ்டபமபொ, ”மவெவ ணயக வ ணயடவ" 

வபொகூய வேகவ கூவவ யமகமயவ்டமவ.   

    

குபைவபவெ கவௌடு யடிவ்ழடவ: 

               அடவயகு  சயகமவ குயவௐயடுவடிதமக  துவுவ 

யகனபயவவ.  வ ணவைசபவ குவவட மடிவவ. அவைசணதவ 

து இவளமபை சக ஊனயதவ வ ளபைவேகயத வௌமமவ. ஆவணயகவ 

குயவ்ட வேகவ கபைவ்துவெகவந மவேகவ மயணமயவெ ளகமவழபமவ.  

அபபைவ மவெவவை சவடயவ்டயபைவடமவ. மவெவவை சவடயவ்ட படவ 

சவடவவௐவ்டயழழத, "ரவேகவடமழ வ குபை?” வபொ ழம ழகவோடுவ 

இபைவடமவ. அபபைவத ழகவபயவெகுவ மவெமயவ டயவ ளணௌழண.சய 

ணமடவேகவ கனயவடயவ, இவட வௌவ, மவெவ டவவவை சரமக வக 

படிவு ளசவது பயவோடமக வயவ ளடமயபயவ்டமவ. வௌவ, ரடி 

மமபயவ வெடவ. மம, சூவோசுண யவதயவ மவெமயவ வ 

வௌபைவெகமக சயமமயசு ளசவடயபைவடமவ. 

            'வெகுவ மவெவ டமவ குபைழபம?'  மவ ழதமசயவ்ழடவ. 'அவட 

வௐடிவ் ளடமயவது ளகமவபது?' 
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பநயபெவ, அவட வௌபைவ, மதவ அவபொ எவமக அணவவடயபைவழடமவ. 

'இவபொ ளடமயவதுளகமவௌடு பயமணம?', வபொ எபைபபைவெளகமபைபவ 

ழகவோடுவெ ளகமவௌழமவ. ”மவ பபபைணமகவை ழசவவது 'ளலிடய' பவ 

அபவ அவனவௐழமவ. வ குபைபமக அபவ இபைவடமவ ணவெகு டயவ ட 

ழபவௌடுவ இவவதம?”  வபொ ழசயவெ ளகமவௌழமவ. ஆமவ 

வேகலவெகு ளலிடய வய எவபொவ அடயகணமகவ் ளடமயதமது வது 

ழபபொ பயதவ! மவேகவ பபபைவ சுணமவ வது யணயவேகவ அணவவது 

ணவெகவௌபவ அபவ யபொவ்டய அபவ பபைணமபொ அவனவ்ழடமவ. அடவ 

யகு ணடயத உஞபயவகமக மவ கரழன இவேகயவை ளசவபொ பயவோழவ.     

           அவணஞய ழவ கனயவ்து மவ ணரவௌடுவ வௌமயவ அவவெகு 

பவடழமது மவெவ அவேகயபைவடமவ. பசவ அவெகஞவ்வட 

பலவணதமவெகயதது. மவ வடவயவ்து யவழவ.  அபவவெ 

கவௌடுளகமவௌ யவணடய, லிவட வ ணவ்வட இடணமக வவ்துவெ 

குநயவபயவ்டது. 

படிவடது வ ழடவ !வ்டவவௐ யபயகநமவவெ கமவ்டயபைவழடழம? 

அவபொ பவோகநமவவ் வடவ்டயபைவட வெகபவ, ணமவபவ இவபொ 

கமவழமடு ழசவவது ணகயவௗவைசயதயவ டயவநவ்துவௐ மடுவ பூவெகமமதய. 

கபயவ வௐது ழமவ அபவ ழமவெகயவை ளசவழவ. டயவவௐவெகவ 

மவவ்து அணவவடயபைவட அபவ மவ ளசவவவட ழமது, தமவுவ 

அவேகயத யவதயவ வ  ளணௌவ்வட ணவோடுழண அபபைவெகுவெ 

கமஞயவெவகதமவெக படிவடது.  

            “ரவேகவ வவ அவனவ்ட ழமது மவ அணவவது டிவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவழடவ”, வபொ ளணதுபமகவெ கூயமவ. “உவேகலவெகு 

இவௐழமது வவ அவனவெகவ் ளடமயவது பயவோது; ஆமவ இவடவ் 

ழடவபதயவமணவ ளசவதமடரவகவ" வமவ. 
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                                        உவடிவெவக. 

 

ணமவததயவ பவ: 

            அடவ யகு அவபவௐழமது அபவவை சவடயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. 

அவடவை சணதவ்டயவ மவ எபை ளமபைநமடமவௐ யவைசயவவெகு 

உவநமகயதயபைவழடவ. மவெவ வெகு டயதமவ்டயவ ஆவவௐ தயவசயவதவெ 

கவபொவ்ட எபை மவகுயவ்டயபைவடமவ. அழட டயவ்டயவ எபை ளமயத 

ளமபைநமடமவௐ யவவவப மவ சவடயவெக ழவவடது. அடவ 

மடயவௐயலிபைவது வவ பயடுபயவ்துவெ ளகமவௌடு மவெவவை சவடயவ்து, அபவ 

குயவ்டயபைவட அவமநயவ டயதமவௐ தயவசயவத வக வெகுவௐ ழமடயத 

ணழமடயவ இவவ. ளமவவண டவ யடிதயயவபொவ  எபைபவ டவௐ 

பதலுவ ளமலது, அது வௐடி அபவ பயக பயமணவ டவ பவவெகுவ 

இலவ்துவெ ளகமவகயது  வடவகு இது ஏவ உடமஞவ. ளடமவ ழசய 

பவ அபபைவெகு வ யவவதவ் ளடமயபயவெக பசடயதயபைவதுவ மவ அபவவ் 

ளடமவபு ளகமவநபயவவ. அபவவெ கமஞ பபைவ யவதயவ மவ இவவ 

வபொ அயபயவெகபயவவ. து குபைவப அவபொ மவ கமவெகவபவ்து 

பயவோழவ. அபவ மவ அடுவ்ட பவ சவடயவ்டழமது, வதவத 

ஊவெகணயவவணவதபெவ, ளமபொவௐயவவணவதபெவ ழசமகவை சமடிபயவோடு 

ணரவௌடுவ டயதமவௐ தயவசயவதவௐ வயவௐ ழசயமவ. ழபளமபை மவநபெவ 

ழவ்வடபெவ படிவு ளசவடமவ. இவட பவ மவ டபபயவவ. 

புது பமவௗவெவகதயவ ளடமவெகவ  

                அபவ வ பவ ழணவவெகு அவௐமவ அணவவடயபைவடமவ. அபது 

ழடமவவ ளணவவணபெவ நயபணமகவ் துவேகயதது. அபது பகவ 

ளசதுவெகயத சயவணமக அவணவடயபைவடது.  அவபொ, வபொணயவமடடி 

கபைவணதமகவ் ழடமவணநயவ்டமவ. “உவேகலவெகு வ ளடமயத ழபவௌடுவ?” 

வபொ ழகவோமவ. 
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 ணயக ணயகவெ கபைவணதமகவ் ழடமவணநயவ்டமவ. “உவேகலவெகு வ ளடமயத 

ழபவௌடுவ?” வபொ ழகவோமவ. 

            “மவ உவௌவணவத அயத ழபவௌடுவ" உவவட குலிவ ணவ 

உபைக டயநயவ்ழடவ. “சயவ்டயகவநவௐ ளபொபடயவ வெகு 

மவோணயவவ. மவ அயதழபவௌடுபளடவமவ சவ்டயதவ ணவோடுழண" 

வழவ. மவ அதுகமபொவ அயவடவப உவௌவணதவ வபொவ, 

உவௌவணவத  அபமயவ மவ அயதழபவௌடுவ வபொவ 

உவலஞவபமவ உஞவவடயபைவழடவ. “அவௐடிதமமவ  

ழசமடவகவந ரவேகவ சவடயவெக ழபவௌடிதயபைவெகுழண, 

பமதயவவதம?” வமவ. “பமதயவவ" வபொ 

டவதவசவ்ழடவ. ழசமடவகவ கடுவணதமவப வவட 

அவௐழமது மவ உஞபயவவ. அபவ எபை கமகயடவ்வட டுவ்து, 

வௐடிவை 'சுவ டயதமவ' ளசவபது வபொ பவவ்துவ கவபொவ் 

டவடமவ. ணபொ மவ மவ டயதமவ்வடவ் ளடமவேக இபைவழடவ. 

                அவட அவதயவ ளபநயவைசவ குவபமக இபைவடது. மவெவ 

வ பவமவ சயயத ளடமவவணதம ணவௐ வக எவயவ ழணவ 

அணவவடயபைவடமவ. டவனதவ் டவனதவெ கவைசவ வபவ்து ளபவவந 

ழபவோடிதஞயவடயபைவடமவ. டயவட ணமவபுவ, ழடமவகநயவ பவௐபுமய 

தலுணமவ, ரவௌ டவபடிவத பமமய உவைசயதயவ படிவடபமவவ் 

ழடமவணநயவ்டமவ. அவணடய கவதமடபமவ அபவ வவ ழமவெக, 

மவ அணவவட யவதயவ அபவ ழமவெகயவெ குயவழடவ. அபபைவ 

பவழமவெகயவெ குயவது, வ பதுகுவ் டவௌடு ளடமவேகுவ இவ்வடவ் 

ளடமவோமவ. மவ சயலிவவ்ழடவ. ழணலுவ இபைபவ வேகலவ 

இபைவடவ. ஆமவ அபவகவ தமளவபொ வெகுவ் ளடமயதபயவவ. 

ழவைசயவ உடபயதயவயழத மவெபைவ மதவ எபைபபைவெ ளகமபைபவ 

வௌஞவேகவநவௐ மயணமயவெளகமவந படிவடது.  
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             மவெவ வவ லவடயபைவெகுணமபொ ஞயவெக, ளசவதவௐ ழபவௌடித ஞய படிவடது வபொ 

உஞவவழடவ. லவது அவவத பயவோடு ளபநய பவழடவ. அவேழக ணவழமவ அவதயவ, டயபைவ 

புடயபைணமக இபை பமயவசகநயவ ஆபொ அவது அடவகு ழணவவோ ணயக அனகயத ளவௌகவ 

பமவனதயவதயவ மயணமவௐவோடிபைவட உஞவப உவௌஞவ் டதமமவவ் டவதயவ 

அணவவடயபைவடமவகவ. அவபவவத மவ கவெவகதயவ அவபபைவ டயபைவய வவ ழமவெகயவ. 

மவ ழணலுவ வது , எபை டயவட ளபநயவத அவவழடவ. அவேழக டிவெகவோடு எவபொ இபைவடது; 

யவதவௐ டிகவ. டிகநயவ யவெ வகவௐயடிவைசுபபைவ கூடித சதுணம ளணமவோவ ணமடிவத 

அவவழடவ. அவேழக வோ டுபயவ எபை ணவௐவக, ணமவெழகமவ ழமவோடு வபவெகவௐ 

வோடிபைவடது. பயமயவது வட அவணடயதம ரபமவ ழணழ கூவ ழமவ கபயவடயபைவடது. 

ளடமடுபமவவெ கயனயவ்து ணயவயவெ ளகமவௌடிபைவட டவேகவை சூமயதவ, ழணகவேகவந ளபவழபபொ கமபய 

யவெ கவபகநமவ பவௌஞவ ளசவது ளகமவௌடிபைவடமவ. எபை கஞவ யடமயவ்துவௐ யவபுவ 

ழமவெகயழவ. கரழன, ளடமவபயவ மவெவ அவெகவழதமடுவ, ணரவௌடுவ உபொடய டபைவ 

மபவ்ழடமடுவ வவவௐ மவவ்டடி யவயபைவடமவ. எபைகஞவ அபவ கவௌகவநவை சவடயவ்ழடவ. 

யவவ டயபைவய டயதமவ ளசவபடவகமக ணவௐவகதயவ ணரது அணவவழடவ…. பயனயவ்துவெ 

ளகமவௌழவ. ஆவ! அது எபை கவு. வ சூவோசுண  உலிவ ஏவ அதபணமகவுவ இபைவெகமவ. 

அவௐழமது பயடிதவகமவ ணஞய வது. உவ லவது பகவ கலபய டயதமவ ளசவத அணவவழடவ. 

அவபொ மவ எபை புது பமவௗவெவகவதவ் ளடமவேகயழவ. அவடவெ கவுவ அவட ஆழணமடயவௐடமக 

வெகுவௐ வோது 

கவோடுவௐமட ணவ: 

               புது பமவௗவெவக ளடமவேகயதது; யதவ, வ வனத ணவ்வடபெவ வதவ மவ 

சுணவெக ழபவௌடிதயபைவடது. மவெவ வ ணவ வபொவெ ளகமவௌமலுவ வ அவெகணவ  ணவ 

மவெவவௐ வயத எவளபமபை சயயத பயதவ்வடபெவ வௐழமதுவ ஆமவபதுவ, உபொடய ளசவது 

ளகமவபதுணமக இபைவடது. மவெபைவ மதவ அடிவெகடி ளசவபொ சயவபொவௌடி அபைவதுவ ஏவ 

உஞபகவ, மவெபைவ வெகு வவோ சய அதபவேகநயவ யவவெகநவ ஆது. எபைமவ 

மவேகவ சயவபொவௌடி படிவ்ட யவவ மவெவ லவது வக கலபவை ளசவமவ. குநயவவட குடிரவ 

வபவெகவௐவோடிபைவட இவ்டயவ அபவ யவயபைவடழமது, ஏவ உவதுடமவ மவ அபவ ணவ்டமவ 

அவனவ்து வெகுவ சயயது ரவ ளகமவௌடு பபைணமபொ ணமசரகணமவவை ளசமவழவ. குபைவப வ்துவ 

பவதயவவழத இது!  ஆமவ வ இயத  குபைபமபவ உழ கரவௗவௐடிவடபமவ ரவ எபை 

டவநமயவ யவௐய வயவ பவது,  வவ ழபைவெகு ழவ மவவெகமணவ, சயமயவ்டடி வ பவமவ 

வபவ்டமவ. வமலுவ சயமயவௐவ அவெக படிதபயவவ. அழடசணதவ அபவ ழபவ 

பமவேகயபயவோ கமஞவ்டமவ வவ வெகுவௐ யடிவெகவுவ இவவ.    

        அழட உஞபகவ்டயவ ழபளமபை டயவ அபமயவ ணடவ சவவடணம  ளடநயபவ எபை   

ழகவபயவதவெ ழகவோழவ. அவடவெ ழகவோகுவ ழமழட வ கவோடுவௐமவ  ணவ டயளகவோடு 

ஏடிதது. 'இபபைவெகு இவடவெ ழகவபயவெகு டயவ ளடமயதமது. ஆமலுவ டவெகுவ் ளடமயபெவ வபொ 

கமவோடிவெ ளகமவந ழடதவ எபை டயவவெ கூவௐ ழமகயமவ' வபொ யவவ்துவெ ளகமவௌழவ.  
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ணவ்வடபெவ வதவ மவ சுணவெக ழபவௌடிதயபைவடது. மவெவ வ 

ணவ வபொவெ ளகமவௌமலுவ வ அவெகணவ  ணவ மவெவவௐ வயத 

எவளபமபை சயயத பயதவ்வடபெவ வௐழமதுவ ஆமவபதுவ, உபொடய ளசவது 

ளகமவபதுணமக இபைவடது. மவெபைவ மதவ அடிவெகடி ளசவபொ சயவபொவௌடி 

அபைவதுவ ஏவ உஞபகவ, மவெபைவ வெகு வவோ சய 

அதபவேகநயவ யவவெகநவ ஆது. எபைமவ மவேகவ சயவபொவௌடி படிவ்ட 

யவவ மவெவ லவது வக கலபவை ளசவமவ. குநயவவட குடிரவ 

வபவெகவௐவோடிபைவட இவ்டயவ அபவ யவயபைவடழமது, ஏவ உவதுடமவ 

மவ அபவ ணவ்டமவ அவனவ்து வெகுவ சயயது ரவ ளகமவௌடு பபைணமபொ 

ணமசரகணமவவை ளசமவழவ. குபைவப வ்துவ பவதயவவழத இது!  

ஆமவ வ இயத  குபைபமபவ உழ கரவௗவௐடிவடபமவ ரவ எபை 

டவநமயவ யவௐய வயவ பவது,  வவ ழபைவெகு ழவ மவவெகமணவ, 

சயமயவ்டடி வ பவமவ வபவ்டமவ. வமலுவ சயமயவௐவ அவெக 

படிதபயவவ. அழடசணதவ அபவ ழபவ பமவேகயபயவோ கமஞவ்டமவ 

வவ வெகுவௐ யடிவெகவுவ இவவ.    

        அழட உஞபகவ்டயவ ழபளமபை டயவ அபமயவ ணடவ சவவடணம  

ளடநயபவ எபை   ழகவபயவதவெ ழகவோழவ. அவடவெ ழகவோகுவ ழமழட வ 

கவோடுவௐமவ  ணவ டயளகவோடு ஏடிதது. 'இபபைவெகு இவடவெ ழகவபயவெகு 

டயவ ளடமயதமது. ஆமலுவ டவெகுவ் ளடமயபெவ வபொ கமவோடிவெ ளகமவந 

ழடதவ எபை டயவவெ கூவௐ ழமகயமவ' வபொ யவவ்துவெ ளகமவௌழவ. 

          உவ ளடயவ்டது அபது டயவ. அபவ மவவப வதவ 

ஈவோடிதமவவௐ மத, ”வெகுவ் ளடமயவடமவ ணவோடுழண ளடமயபெவ வழவ; 

ளடமயதமபயவோமவ, ளடமயதமது வழவ" வபொ டயநயவ்டமவ. மவ 

உவவது ழமழவ. 'பூணய இவௌமவவௐ யநவது அவெகஞழண வவ 

பயலவேகமடம', வபொ வட வடவ்ழடவ. இபைவௐடவழக ளபவோகயழவ. 

ஆமவ மவெவ டவ பகமபவ்டயவ கடுவணவத ணமவயவெ ளகமவௌடு 

வவ ணரவௌடுவ எபை யவவெகுவெ ளகமவௌடு பவடமவ. 
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பயலவேகமடம', வபொ வட வடவ்ழடவ. இபைவௐடவழக ளபவோகயழவ. 

ஆமவ மவெவ டவ பகமபவ்டயவ கடுவணவத ணமவயவெ ளகமவௌடு வவ 

ணரவௌடுவ எபை யவவெகுவெ ளகமவௌடு பவடமவ. 

           ழபளமபை சணதவ, மவெபைவ மதவ ழகவடீயவ ழடரவ அபைவடயவெ 

ளகமவௌடிபைவெவகதயவ, அவேழக இபை வகலவெகயவதயவ டயடுளண எபை 

வககவௐபு வ, அபவகநயவழத வழவ்டயலுவ எபை ளமயத 

பவவெகவ்டணம சவௌவ ழமயடுவழமவ ஆதயவபொ. அபவகலவத ழகம 

டமவ ழணலுவ ழணமசணவத, மவெவ ழடரவ அபைவடயவெ ளகமவௌழ 

அபவகவந உவபொவெ கபயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. மவ அபவ ஆபலுவ 

ழமவெகயவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. மவெவ அபவகவந  டரவவெகணமகவௐ மவவெகவுவ, 

அவெகஞழண அபவகவ இபைபபைவ உடிதமக அவணடயபெவபொவெ குவகநயவ 

ழபகவ டஞயவது, இபைபபைவ பயவ ளவபொவை ளசவ ஆபலுவபவ ழமவ 

ஆதயவ. 

 

வ குபை--து யவடவ் துவஞ: 

          பயடிதவ கமவதயவ லவது டயதமவௐ தயவசய ளசவபது வெகு எபை 

பனவெகணமகயபயவோது. மவ தூவேகய பயனயவ்ட அவடவெ கஞவ ளடமவேகய ணரவௌடுவ 

இவு உவேகுவ பவ வ குபைமடவ கூழப இபைவௐவட மவ 

உஞவவழடவ. சய ழவேகநயவ எபை ளணௌ சமவோசயதமகவுவ, சய 

ழவேகநயவ வ படிவெவககவநழத டவ யடிதயவ வபவ்டயபைவெகுவ எபை 

யவடவ் துவஞதமகவுவ அபவ பயநவேகயமவ. ளபவழபபொ 

மயணமஞவேகநயலுவ சயயது சயயடமக ணவ் ளடமவேகயழவ. அவப மழ 

இதுபவ அயவடயமட மயணமஞவேகநமவ இபைவட. அபவ வதவ 

இபைவெகயமவ வ உஞவவு து ஆவணயக யவவத வெகுவௐ 

புமயதவபவ்டது. இவட ஆவணயக யவவெகுவ் டகுவடமவ ழமவ வ 

படிவெவககவந அவணவ்துவெ ளகமவநவெ கவகமழவ.  ஆவௗணவ்டயவ 

சமவ்துவெகுவ வ குயவெழகமலவெகுவ எவவுவ பவகதயவ வவ ணமவயதது 

அபபைவத துவஞ. 
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அவணடயபெவ உவௌவணபெவ :  

               சயபொபதடயவ மவ ளபைவமலுவ சயவடவதயவ 

ஆவௗவடபநமகழப இபைவழடவ. டயபைணஞவ்டயவகுவௐ யகு, பவகவௐ 

வோபவகழநமடு கவது னக ழபவௌடித ழடவப வவோ ழமது, 

டயலுவ வ கபைவ்வட யபொவுவ ளமபைவோடு பமடவ ளசவபெவ னவெகவ்வட 

பநவவ்துவெ ளகமவௌழவ.  

               எபை மவ வ அவதயவ, வ வௌவகலவ சக 

ஊனயதவகலணமக அணவவது ழசயவெ ளகமவௌடிபைவழடமவ. மவெபைவ 

அவபொ அவேகயபைவடமவ. ழவைசயவ டுபயவ, வௌவ எபைபவ, ”இவவுகயவ 

பபைழண குவணவபமக இபைவெகபடிதமது" வமவ. மவெமயவ 

பவயவதயவ இவபமபொ கூவௐவோவட வமவ டமவேகயவெளகமவந 

படிதபயவவ. அவைசணதவ மவ 'மயபூஞவ்வடவௐ’ புமயவது 

ளகமவௌடிபைவட பயடவ ழபமதயபைவட ழமடயலுவ, அவௐழமதுவ வெகு 

மவெபைவ 'மயபூஞ’பவ எவமகவ்டமவ வோது. 'குவணவ 

யவ'வத அவௐழமது, ‘ணயடவ வணதணமகவெ ளகமவௌ சபகவ்டயவ 

ழகமவோமடுகழநமடு இவதவட ணயகவை சமயதம வௌபு’ வழ 

யவவ்டயபைவழடவ. வ வௌபைவத கூவவ  மவ வக ணபொவ்ழடவ. 

இவவுகயலுவ 'perfect' ஆக இபைவெக இதலுவ வபொ பமடயவோழவ. 

அபவ டவ கபைவ்டயலிபைவது ணம ணபொவெக, வேகவ பமடவ பலுவ்டது. 

மவேகவ எபைபவ ணவபவ ணபொவ்து, ணமய ணமயவ் டவவெகவ 

ளசவதமழமவ.  

இவடவை சூம பயபமடவ்டயவ ழமவெகயவ மவ வ டுயவதயலிபைவது 

பயகய அவணடயதயனவழடவ. சவௌவதயடுபது ழமவ ழசவ் 

ளடமவேகயழவ. இவட பமவவை சவௌவவெகு மவெவ ளணௌணம 

சமவோசயதமமவ.  
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வ ழமவெவகவெ குயவ்ட அபது பயபைவௐணயவவணவத அவபவௐழமது 

மவ உஞவவடமலுவ, சவவைவசதயவ மவ ளகமவௌடிபைவட ஈடுமடுவ, வ 

கபைவ்வட யபொவுபடயவ வெகயபைவட யடிபமடபவ வவ பலவணதமக 

ஆவோளகமவௌ.  இவ்டபைஞவ்டயவ ழணலுவ சயவ அவதயதவ ப, வ 

வௌமயவ கபவ டயவச ணமயதது. பமடவ யவது. மவெபைவ 

சமளவபொ லவது பயவளவபொ ளபநயழதயமவ. மவெவ மவ 

பவபொ டயவேகலவெகுவௐ யவழ சவடயவ்ழடவ. ”அவபொ ரவேகவ வ 

அவௐடிவௐ ழசயபயவோடீவகவ?  பவபொ மவோகநமக மவ டயதமழண ளசவத 

படிதபயவவ" வமவ. 

              மவ அடயவவது ழமழவ. அவௐடிதம? மவ அபபைவத 

அவணடயவதவெ குவவ்து பயவோழம? அவபொ மவெவ ளணௌணமக 

இபைவடது வ யவவுவெகு பவடது. வமவ ழவவட அவட வபைடய 

ழடவ்வட வௌஞய ணவ பபைவடயழவ. அபபைவத அவணடயவதவெ 

குவவ்து பயவோழவ வடமவ ளபவோகயவௐழமவ 

ழபடவவெகுவநமழவ. 

              அவபொ ணமவ டயதமவ வ வீவோடு ளணமவோவ ணமடிதயவ 

இபைவௌ பமவ்டயவ கரவௗ அணவவடயபைவழடவ. 'வெகு வ ஆதயவபொ? 

அவபொ மவ வ அவௐடிவௐ ழசயழவ?' மவ ழசயதது அவவ்துவ 

அஞயபகுவ்து பவது வவ நவ ளசவட. மவெமயவ 

பமவவ்வடகவ வ கமடயவ எலிவ்டது. அபழமடு ழடவ ளகமவபவட 

வமவ டமவேகயவெ ளகமவந படிதமது வவட படவ பவதமக 

உஞவவழடவ. வ பயபைவௐவ்டயவழகவழப அதுபவ மவ வது 

ளகமவௌடிபைவழடவ. ஆமவ இய வ குபைமடமயவ பயபைவௐவ்டயவகு 

ணமமக வமவ வது ளகமவந படிதமது  வ உவௌவண வெகு 

பயநவேகயதது..    
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வ ஆவௗணவ்டயவ சமவ்துவெகுவ வ குயவெழகமலவெகுவ எவவுவ பவகதயவ 

வவ ணமவயதது அபபைவத துவஞ. 

 

வயவெவகபெவ சவழடகபவ:  

          இவைசணதவ, ஆவணயகவ்துவெகுவௐ ளதவ ளவ டயபைபவௌஞமணவவெகுவை 

ளசவ ழவவடது. அவட இவ்டயவ ணகயவணவதவௐ வயபெவ, அவேகுவந 

ணமவகவநவௐ வயபெவ  மவெவ ணயக  உதவபமகவை ளசமவவெ 

ழகவோடிபைவெகயழவ. அவேகு பசயவ்து பவட இவௌடு ஆவணயகவௐ ளமயதமவவை 

சவடயவெகுணமபொ மவெவ குயவௐமகவெ கூயதயபைவடமவ. டயபைபவௌஞமணவவதவை 

ளசவவவடதுவ எபை ணமவோடு பவௌடிவத அணவவ்டயவெ ளகமவௌடு 

அபவகவநவை ளசவபொ சவடயவ்ழடவ.  அவகமயலிபைவது வ்து கயழம ணரவோவ 

ளடமவபயவ மவெவ குயவௐயவோடிபைவடபவகநயவ  இவௌமணபவ பசயவ்து 

பவடமவ. அபது குடிவ ணயக அனகயத சூனலிவ அவணவடயபைவடது. அபவ 

ணயகவுவ ஞயவுவ ,உவசமகபவ  கூடித மகவெ கமஞவௐவோமவ. மவ 

ளகமவௌடு ளசவயபைவட னவேகவந அபபைவெகு அநயவ்ழடவ. அபழ 

வேகலவெகுவ் ழடரவ டதமமயவ்டமவ. அவௐனவேகவநபெவ அமயவது வவ 

டுவ்துவெ ளகமவலணமபொ கூயமவ. அவேகயபைவட ழபபொ இபைபமயவ  அபவ 

டணயவௗ சயவ்டவ இவெகயதவேகநயலிபைவது யவத ழணவழகமவ கமவோடிவௐ ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவடமவ. கவசயதயவ வயவ, ”வேகயபைவது பபைகயரவகவ?” 

வபொ ழகவோமவ.    

        “ளசவவதயலிபைவது”, வழவ.   

        “டவேகலவெகு வவவௐவய வௐடிவ் ளடமயபெவ?”, வபொ ழகவோமவ. 

        “மவெவ யவ்தமவடவ வவ இவேழக அதவௐயமவ. அபவ       

 உவேகவநவௐவய வயவ கூயதயபைவெகயமவ", வழவ. 

        ளடமயபெவ?”, வபொ ழகவோமவ. 
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        ணபொகஞவ அபவ பகவ ணமயதது. ”உவேகலவெகு அபவ வௐடிவ் 

ளடமயபெவ?”, வபொ ழகவோமவ. 

       “அபவ வ குபை" வழவ. 

       “அபவ உவேகவ குபைபம?” வபொ ழகமவ்துவ டயபைவௐயவெ ழகவோமவ. 

“அபழ டவெகு எபை பனயகமவோடிவதவ் ழடடிவெ ளகமவௌடிபைவெகுவ ழமது 

அபவ வௐடி உவேகவந பனய வ்டயவை ளசவ இதலுவ?  அபவ டவெகு 

பனய கமவோடுணமபொ வவவெ ழகவோடுவெ ளகமவௌடிபைவெகயமவ. அது வய 

மவ டரவணமயவெகுவ பவவ அபழ எபை ழடடயவதவ் ழடவவளடடுவ்துவௐ 

வேகுய உவ்டயவ்டவபொ வயவ உழடசவ ளவ் 

டரவணமயவ்டயபைவௐடமக  வெகுவெ கடிடபவ லடயதயபைவெகயமவ. அபழ 

வமபவவபெவ டரவணமயவெக படிதமது. தமபைவெகு வௐழமது மவ 

உழடசவ ளசவபது வவட மவபம டரவணமயவெக ழபவௌடுவ. 

அபவ உவேகவ குபை வபொ கூபொகயரவகவ !"    

            கமவோசய இவௐடி ணமபொவ வபொ மவ டயவமவவெகபயவவ. 

'மவெவ, இது உவௌவணதம?' வபொ வெகுவ டயழவ. எபை 

சவபவ வ ணவ்டயவ நயவைசயவோது. மவெவ எபை மவ, வேகுய 

உவ்டயவ்வடவௐ வயபெவ, வ டயமயலிபைவட இவட ணயடபைவெகு ழடம 

கடிடவ லடயதது  குயவ்துவ கூயதது யவவுவெகு பவடது. 'இவௌடுவ 

இவௌடுவ மவகம? மவ ணமவவௐ வோழம? மவெவ வெகு 

குபைழப இவவதம?' தபவ பலிபெவ வ இடதவ்வட இபொவெக, 

வெகுவெ கவௌஞரவ ளமவேகயதது. ஆமவ, வெகுவௐ புடயடமகவெ 

கயவவ்டயபைவட அவணடயவெகுவ, சுணம ணயவவெகுவ மவெவ 

டமழ கமஞவ! வ சுடவடய டமகவ்வடவ் டஞயவெக பவவோபவ 

மவெவ ணவோடுழண. அடயவ வெகுவை சவழடகவ இபைவெகபயவவ. 

டயமயலிபைவட சவதமசய வ டயலுவெகமகவெ கமவ்டயபைவடமவ. 
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           இவடவ் டமவெகுடலிலிபைவது பலவணதமக 

பயடுவோடிபைவெகமபயவோமலுவ, வ ணவ்டயவ ஆனவ்டயவ பயவ 

அபைவயதது.  

          "மவ அபவ வ குபைபமகவெ கபைடயபயவோழவ. வெகுவெ 

கயவவெக ழபவௌடிதது துழபம அது அபவ பணமகழப கயவவெகுவ” 

வபொ ளணவலித குலிவ டயநயவ்ழடவ. 

           அவடவை சவதமசய சயயது ழவ ளணௌணமக இபைவடமவ. வ 

கபைவ்வட வபொவெ 

ளகமவௌபமகழப ழடமவயமவ. 

           “ர அவௐடி யவவ்டமவ சமய" வமவ. ழணலுவ ழடழடம 

ழசமமவ. வ ழசயமவ வது இவௐழமது யவபயவவ. 

சயயது ழவ்டயவ அபமயவ பயவளவபொவ் டயபைவயழவ. டயபைவபுவ 

பனய பலபதுவ சணயவ குவவழட இபைவழடவ. உபொடயதம 

பவதயவ அவடவை சவதமசயவெகு மவ டயநயவ்டயபைவழடவ வமலுவ 

சவழடகவ வதவ பவந பயவோடுவ்டமவ இபைவடது. கூழப 

அவணடயதயவவணபெவ, குனவௐபவ, ழபடவபெவ ழசவவது ளகமவௌ.  

            மவெவவை சவடயவெக இவதவ பவபொ மவோகவ ஆகுழண? 

சவழடகவ்டயவ சயவெகயத வ ணவ பயநவெகவ மடிவபொ.  யவ குவவட 

இடதவ உபொடய ளணமனய ழபவௌடிவபொ. மவெவ ணபொடிபெவ சவடயவெக 

பவபொ மவோகவ இபைவட யவதயவ, வெகுவை சயவடயவெக ழவ இபைவடது. 

மவ ழசகமயவ்து வபவ்டயபைவட பயதவேகவநளதவமவ அசயவௐ புவோடி 

எபை படிவுவெகு ப வ ணவ பதவது. ஆமவ தவ துணயவவ. 

இபயவ யவைசவ்டயலுவ  டயடுவெகயவோடு லவது ளகமவௌழவ. மவ 

டபம மவடதயவ வ்டவௐடுகயழழம வபொ குனவமழவ.  
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அலழடவ. மவெவ ழமலிதமபவ வபொ ணவோடுவ வமவ யவவெக 

படிதபயவவ. அழட ழவ்டயவ டயபைபவௌஞமணவ சவதமசய 

ழசயதபவவ ணபொவெகவுவ படிதபயவவ. “ளசமவலுவேகவ மவெவ, 

ளசமவலுவேகவ", வபொ வ கவவதயவ அபவ உலுவெகயழவ. 

'மவ வ ளசவதவோடுவ?' வபொ கடயழவ. யசவௐடவ்டயவ அபவ டயவ 

உடயவ்டது. ”ர இவடவௐ மவடவதவ் ழடவவளடடுவ்டமவ. வயவ 

வயவெவக ளகமவௌடு வவவ் ளடமவவது பம. உவவ 

ளபநயவைசவ்டயவகு அவனவ்துவை ளசவகயழவ'. 

              மவ மவெவ ணபொபவ சவடயவ்ட சணதவ து டபயவௐபு 

ணவவது ணரவௌடுவ அவணடய டயபைவயதயபைவடது. டயபைபவௌஞமணவ 

சவதமசய வது ளகமவௌ பயடவ குயவ்து மவெமயவ பயபமயவெகுவ ண 

உபொடய வெகயபைவெகபயவவ. ஆமவ  அதுவய ணவளமபை சரமயவ 

மவ கூ, அபவ ழபளமபை சரமயவ ளசமவ, மவெமயவ வயவெவக 

இனவது அவைசரவ பயகயவை ளசவபொ பயவோமவ. இவபயவ 

பனயபவகவநவௐ புமயவது ளகமவபது கடிழண. து எபைபவ 

வௐடுவ்துகயழடம, அதுழப ழபளமபைபவ வீவௐடுவ்துகயது. 

'வயவெவக', ஆவணயக வ்டயவகு ஏவ உவகவமகுவ. து எபைபபைவெகு 

டவௐ ழபவௌடிதழடம, அது கஞழவ் டமணடபணயவயவ் டவௐடுவ 

வவட ‘வயழமவ’ அயபவ. அடமழழத அபவகவ வடபெவ டவை 

ளசமவலிவெ ழகவோதுவ இவவ; வ டபயவவ வபொ பயவுபதுவ 

இவவ. குபைபமபவ டவ சரவ பவபொவெகுவ் டவவ 

அபைகவடதமவெகயவெ ளகமவநபயவவழதம அபவவவ் டபைபடயவவ. 

அழடழமவ, டவளகவமவ டவவ அபைகவடதமவெகயவெ 

ளகமவௌடிபைவெகயமழம, அது, ளசவபணமதயபைவடமலுவ,  

அயபமதயபைவடமலுவ,      ஜமணமதயபைவடமலுவ, டவவ உஞவவது 

ளகமவலவ யவதமதயபைவடமலுவ, வ்டவகத சவெடயதமதயபைவடமலுவ,  
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பவெடயதமகழப இபைவடமலுவ கூ அவட அபதவெகுவ் டமது யபொவ்டய 

வபவ்துவெ ளகமவபடயவவ. குபைழப வைசூவௗயவவெகுவ 

டவவணழதவகயமவ. அபவ டமலுவ, பமலுவ அவெகயதமநவௐ 

டுபடயவவ. ளயவ, துவுவ,  பபைவ அபபைவ ஏவ அவேகழண. ஏவ 

அவேகவ, பலவணவதவெ கமவோடிலுவ ளமயதடமதயபைவெக இதமது. ஏவ 

உதயவ உவௌவணதமவ வெகுபவ ளவ்டவவௐடுவ யவதயவ, 

குபைபமபவ அவேகுவ் ழடமவயவௐ ளமபொவௐழவகயமவ. இவபமமக குபை, 

சரவ வ ளடமவபு யபொபவௐவோடு, கவட கமவ்டயவ 

சுவணதயலிபைவதுவ, டயவகமவ்வடவௐ வயத ளமபொவௐயலிபைவதுவ சரவ 

பயடுபயவெகவௐடுகயமவ. 

              இவேகு வெகு ணயட உவணவௐயவ கமஞவௐடுவ எபை 

பயசயவ்டயவ யவவுவெகு பபைகயது. வக,கமவ ழமவ உலிவ ஏவ 

அவேகவ, அவௐகுடயதயலிபைவது துவௌடிவெகவௐ வோடிபைவௐயதவ கூ, 

அடமவ மடயவெகவௐ வோ ணயடவ, சயயது கமவ, துவௌடிவெகவௐ வோ 

அவௐகுடய டவதலிவ இபைவௐது ழமழப உஞவவது அவபவௐழமது 

அவௐகுடயதயவ அமயவௐபு வடுபது ழமவ உஞவவது உனவபமவ. 

                அதுழமவ, எபை சரவ கவட கம, டயவகமவை 

சுவணகநயயவபொவ பயடுவோடிபைவௐயதவ கூவை சயயது கமவ்டயவகு, 

அனயவெகவௐவோடுபயவோ கவட கமவை சுவணகவந இபைவௐடமக 

யவவ்துவெளகமவௌடு சுணவௐடயழம அவது, பவழ 

டரவணமயவெகவௐவோடுபயவோ டயவகமவ்வடவை சரவளசவபெவ பவவௐயழம 

சயணவ்துவ ஈடுவோடுவெ ளகமவௌடிபைவௐமவ. ணவ வடபெவ 

எலவேகுடுவ்துபடவகுவௐ னவெகவௐவோது. ணவ டவ ழமவெவக எலவேகு 

டுவ்டய யவடவதவ சஞமகடயவெகுவௐ னகயவெளகமவந சயயது 

அபகமசவ ழடவபவௐடுகயது 
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               அகவேகமவ்டயவ இபைவது பயடுடுபது இவதயவ கவபெவ 

ழமது டமவ. டவ டயவ்துபவ்டயவகு பவெகயதவ்துபவ துவ இவவ 

வவடபெவ, இவபயவ மவோசணவ கபைவஞவதபெவ, எபைழச 

உஞவவடதபயவெகுவ அவடவ் டபைஞழண, இவதபைநயவ மவோவ 

ளகமவௌழமவ பமவௗபயவ ணயக உதவபம டபைஞவ; இவபயவ 

கபைவஞவத அதபயவ்டமவ டமவ அது வ வது புமயபெவ. 

இவபது கசயதவேகவ, குவ்டயதவெ கூடித ஆமவ, 

பயவபமசணயவெகபபைவத கவௌகலவெழக புவௐடுவ. ‘வயவெவக’ வது 

உவௌவணதயவ வகபயநவெகு வமவ, ’சவழடகவ’ வது டரவணதயவ 

ணமத பவ. வயவெவக, கவோடிவ்டபைகயது; சவழடகவ டகவவ்துபயடுகயது; 

வயவெவக எவபொ ழசவவெகயது; அபவயவெவக யமயவ்துவபவெகயது; 

வயவெவக டரவவபவ் டபைகயது; அபவயவெவக டயவவ்து யவகயது. 

வயவெவக உஞவவபவை சமவவடது; அபவயவெவக புவ்டயவதவை சமவவடது. 

அபவயவெவகதயவ, உஞவபமது புவ்டயதமவ சுவெகவௐடுகயது; 

ஆமவ வயவெவகதயவ, புவ்டய டமமகழப உஞவவுவெகு உடப 

பவடுகயது. 
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அணவ்துபவ்டயவ தவனபமதயவ. 

 

ளணௌவௐ மயணமவவ : 

              மவெழமடு மவ கனயவ்ட ழவ ளபைவமலுவ 

ளணௌவ்டயழழத ளசபனயவடது. மவேகவ, பவபொ அவது மவகு 

ழவ ளகமவௌ எபை குலபமகவெ கூடுபதுவௌடு. ணவபவகவ அபபைவ 

ழவைசயவ ஈடுவோடிபைவெக, அடிவெகடி மவ வ்தம யவவெகு உவடவௐ 

வோடிபைவழடவ. து உஞவவைசயகலவ ணபவ சயயது சயயடமக 

எடுவெகப, மவ ளகமவொசவ ளகமவொசணமக  வவ ணவட யவவெகு 

இலவெகவௐ வோழவ. உஞவவு டயபைவபுவகதயவ து யவ 

அவகநவ கவழம அவணடயபெதவ, வடிகவ ழமவ 

ளடநயபமகவுவ பயநவேகயதது; டநவவூவோடுவ இகழமகவெ கபவகவ 

அனயவெகவௐவோடுவ, வம பவௌமடுகலவ சரவ ளசவதவௐவோடுவ, து 

அகவ, ணவளமவமவ ளடமவௐமட தூவவணதயவ எவவதமக 

ணயநயவவடது. து கபவ ழடதவ எபை சூவௗயவ ணமபொமவோமவ 

ஈவவெகவௐமடபவதயவ மவ கவோபொவோடு தமபவயலிபைவதுவ டயவ்து, 

பயவோடு பயடுடவதமகய, வேழகம ணயடவது ளகமவௌடிபைவௐது ழமவபொ 

உஞவவடயபைவழடவ. சய சணதவேகநயவ, மவெபைவ மதவ ணவோடுழண 

இபைவட ழவேகநயவ, சவமவஞழத எபை கடிணம ளசதமக 

இபைவடது. அநவது ழசுவ ணயடம அபவ, வௐழமதுவ நயத 

பமவவ்வடகவநழத ழசயமவ. அபவ டவட பயநவெகவேகவ மவௌடிவ்தவ 

யவவடவபதமகழபம, புவண ளடமயவௐவபதமகழபம 

இபைவெகபயவவ; அவப வௐழமதுவ ழடிதமகவுவ, டமபது பயதவ 

சவவடவௐவோடுவ இபைவட. அபவ சய சணதவேகநயவ, சய 

ழகவபயகலவெகு பமவளணமனயதமவ டயநயவௐவடவ் டவநயவௐ 

ழமடுபவடவெ கவௌடிபைவெகயழவ.  
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அவ்டவகத ழகவபயகவந அபவ ளமபைவ ளமடயவட, ஆவௗவட 

ளணௌவ்டமவ டயவளகமவௌமவ. அபது ளணௌவ்டயவ உவோளமபைவந 

வமவ புமயவதுளகமவந படிவடமலுவ, உவழந ளணௌவ் டமகவ்டயவ 

அபைவபுவ அபவ குவ அவோசயதவ ளசவது, பமவளணமனயதமக டயவ 

ழபவௌடுளணவபொ மவ யடிபமடணமகவெ ழகமமயத சணதவேகலவ உவௌடு. 

அவழவேகநயவ அபவ லவது ளசவபொ பயடுபமவ. அவது எவௐபுவெகமக, 

வழப படிதமட எபை டயவவை ளசமவலிவபவௐமவ.  

              அவௐடி சவவடம சவவடணயவமட டயவகவநவை சயபவ 

யடிபமடணமகவெ ழகமமயவௐளவ யகு, அவ்டவகத ழகவபயகவந உவழந 

ழகவோடு, உவழநழத டயவகவநவௐ ளபொவ மவ்வட மவ கவழவ. 

வதவழந ளணௌவ் டமகவ்டயவ ணவவட அபது டயவகவ 

ழணவவணதமகவுவ, யவொசவ்டயவ ணமமட ழகமவோமடுகவநவ் டலபயபெவ  

இபைவட. அவ்டவகத டயவகநயவ ளபநயவைசவ்டயவ மவ அபவவ் 

துவலிதணமக கபயவ்து பவடயபைவெகயழவ. அவௐடி கபயவெகுவழமது 

அபது அணுகு பவதயவ டயவ்டவவணவதவெ கவௌடு 

பயதவடயபைவெகயழவ. வமபவவபெவ பயவொசய ஏவேகய உதவவது 

யவகயமழ, வௐழவவௐவோ ணயடவ இபவ! இழடம, டவ 

சணகமவ்டபழமடு வபவ்துவௐ மவவ்டமவ ணயகவுவ பவழமவெகமபவ; 

கமவ்வட ளபவபவ – அடயலுவ ணயகவௐனவணதமபவ! ளமவவணதமவ 

யபொபவௐவோ அவணவௐபுகநயவ டயவவௐபுகவநவ் டரவ்துவ டமவேகயவெ 

ளகமவௌடுவ, ளடநயபவழமமயவ இலயதமவ டடுணமமணலுவ, இழடம, 

உவௌவண பயநவெகவ்டயவ உவைசயவத வோ பவவது பயவோ அவணடயதம 

எபை ழணவட! பமவௗக வ சவ்குபை! சணமடமவ அபபைவெகு உமயவ்டமகுக! 
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             இவட இவதயவடமவ வ ஆவணயகவ ணவவடது வவடபெவ, 

மவ இபைவெகுவ கசயதவ புவௐவோது வவடபெவ  புமயவது 

ளகமவௌழவ. மவ இய பயபமடவ்டயவ ஈடு ணமவோழவ. 

பயவௌணரவகவ ணயவவ் ளடமவேகய, பமவ ஆவௗவட  கபைவண பூணுவ 

பவ மவ அவேழக ளபகுழவ அணவவடயபைவழடவ. வழமடு மவ 

உவமவோடுவெகு பவட யவழ வெகு அவணடய டயபைவயதது. 

உவௌவணதயவ பயவநழப அவணடய வவட உஞவவழடவ. 

              அவௐழமடயலிபைவது அவணடயழத வெகு உவகவமதயவபொ. 

மவ அவணடயதவயபைவடமவ, மவ சவ்டயதவ்டயவ மவடதயலிபைவது 

பயகயதயபைவழடவ வபொ ளமபைவ. வவ அவணடயதயனவெகவை ளசவட 

வட எபை ளசதவபெவ மவ டபயவவ்ழடவ.  ழவேகநயவ வதவ 

னக ழமயவோபவகநமவ மவ டபமகவௐ புமயவது ளகமவநவௐவோடுவ் , 

டபமக பயணவசயவெகவௐவோ ழமது, அவ்டவகத ழபபொமடுகவந 

வபொளகமவநவௐ னகயவெ ளகமவௌழவ. ணவபவகவந வ கபைவ்துவெகு 

உவடுணமபொ பவபுபொவ்டவெ கூமது வவடபெவ கவபொவெ 

ளகமவௌழவ. வபநவுவெளகவபநவு மவ யமவ 

கஞயவெகவௐவோழழம, அவபநவுவெ கவபநவு ணவ ளசவதவெகூடித 

டபபொகவந மவ உஞவவழடவ.    

                ணவ வது, டவெகுவ் டவௐவோ டகபவகநயவ 

அடிவௐவதயவ வடபெவ கஞயவெகுவ கஞயவௐளமய ழமவது. எபை 

ணவ ழமவ இவளமபை ணவ யவவெகமது, யவவெக இதமது. 

ஆகழப, எவவவௐ வய எபைபவ சமய ளதவபொ ளசமவ, ணவளமபைபவ 

அவடவ் டபளவபொ டவலபமவ.ழணம எபை ணணமது (அது 

ளகமவௌடுவந டகபவகநயவ டவ்டயவ ளமபைவோடு, அது ழணம, 

அவது கரனம ணணமகயது),  கரனம எபை ணவ வ எபை குயவௐயவோ 

பவகதயவ டரவணமயவெகயது வவடபெவ, வடவ் டகபலிவவணதமவ  
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அவௐடிவை ளசவகயது வவடபெவ, வௐடிவை சயவடயவெக அது 

னவெகவௐவோடுவநது வவடபெவ அயபெவ. ஆமலுவ அவெகரவௗவணதம 

ணவ உதவபடவகுவ் ழடவபதம டகபவகவந அடவகுவ 

உடிதமகவை ளசலுவ்டவுவ இதமது. ளயவ, எபை பயடணமகவௐ 

னவெகவௐவோடுவந அவெகரனம ணவ, அடவ னவெகவேகலவெகு 

ஆடமணம ழகமவோமடுகழந சய சணதவ ழகவபயவெகுவநமகுவ சூவௗயவ 

ழமயவோமவ குனவௐவ்டயவ ளசவபடயதமது வடவயவெகவெ கூடுவ.  

               டயதமவௐ தயவசய ளடமவேகயதடயலிபைவது, வ ணவ 

பூவௌடிபைவட சய வனத ளகமவவககவந, 'இய வபவவெகு 

மதவெகவது'  வபொ சவோவ உமயவௐதுழமவ எவளபமவமக உடய 

பமழவ. ளமவவண டு மக வவபயவோடு உடயவவடது. வ 

உவழந புடயதளடமபை பமவ எவளபமபை பவ பயமயவட ழமதுவ, வ 

குபைமடவ பயடிளபவநயதமவ அவேகு வெகமகவெ கமவ்டயபைவடமவ. 

                டயபைவயவௐ மவவெவகதயவ அபது ளசதவபவவதவெ கவௌடு 

பயதவௐயவ வடவயவ்துவௐ ழமகயழவ. படலிவ கடுவ ழசமடவகவ 

பவ அபவ டவௐழமபவட வபொளகமவலவ ணயவவத வெகு 

அநயவ்து, அடவ யவவ எவவ யவ எவமக ளபவழபபொ 

ழகமஞவ்டயவ, உவௌவணதயி்வ டமயசவ்வடவௐ மயசமகவ் டமமவ. 

ளபகுழவவ்டயதமகவுவ, அவெகவபெதவ ணமவததயவ யடிதயபைவது 

வவவௐ ளபைணநவு ளபநயவெளகமஞவவடமவ.   

                அபவ அவபவௐழமது, ணயடவ ணயவ பயநவெகுவெகுவ, 

உவௌவணவத ணயவசமவ்டயவகுவ எவௐயவோடுவெ கூபொபதுவௌடு. டது 

டயதவெழகவ எபை ணயவசம பயநவெகு வௐடி ளபநயவைசவ்வடவ் 

டபைகயழடம, அதுழமவ ணயடதவ டவ படயவவைசயவெகுவ் டவெகவௐடிழத 

உவௌவணவத  ளபநயவௐ டுவ்துகயமவ. உவௌவணவத அடவ 

பலவணதயவ அயவது  உஞவபடவகுவ் டவதமதயபைவௐது, டமவ  
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இதவேகுவ பவழத வபொ ணவ அயபெவ ழமதுவ, உவௌவணதயவ  

இதவபுவ, ளபநயவௐமடுவ சுடவடயழண ஆவகதமவ வடவை சவோ டயவோபவ 

உவௌவணவதவெ கவோடுவௐ டுவ்ட படிதமது வவட  ணவ வகுவ 

ழமதுவ, ணவ்துவெகுவ் டவ பவபுகவ உஞவவ்டவௐவோடு அது ஞயபயவ 

எடுவேகுவ ழமதுவ ணவோடுழண உவௌவண உடதணமகயது. ணவ்டயவ 

ணடயவௐபீடு உவௌவணதயவ யமவடயதவ்டயவ  ளசவலுடிதமகமது; 

ஆமலுவ, உவௌவணதயவ தவனபமதயவவை ளசவவபெவ தஞவ்வட 

அவணடயவௐபீவோடிவ பழண வ்டழபவௌடிபெவநது வதுவ ணபொவெக 

படிதமட உவௌவணழத! 

                 கமவ ளசவவை ளசவ மவெமயவ மவ ழணவழணலுவ 

ஈடுமடு ளகமவநமழவ. வ பமவௗவெவகதயவ ஆடமணமகழப அபவ 

பயநவேகயமவ. வமவ் டவநகநயலிபைவதுவ வவ மவ பயடுபயவ்துவெ 

ளகமவநவௐ ழமமடிவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ இவௐபுடயத எவோடுடலிவ 

பயவநவு  வபமதயபைவெகுவ  வபொ மவ பயதவழடவ. மவெமயவ 

ழகவோழவ. 

              “மவெவ, வடவ வது ணமவதடமழ?” ஆவ வடமக 

அபவ டவதவசவ்டமவ. 

              “எபைபவ டவவதயபடவகு, அது கவநதவௐ 

ழபவௌடுணவழம?” அபவ ணரவௌடுவ டவதவசவ்டமவ. 

              “அவௐடிதமமவ வெகு உவேகவ ணரதுவந ஈடுமடுவ எபை 

வடவ டமம?” வபொ ழகவோழவ. 

               “இவவ, இது வடணயவவ" வபொ கூயமவ.  

குயவௐயவமட உவௌவணவதவெ கவௌயபது கடிவ வடமவ 

உவௌவணவத பயபைவயவ் ழடடுவ ரபவகலவெகமக குபை படிளபடுவெகயமவ. 

அபது ளௌடயக படிபயவ பவ, உவலவபெவ உவௌவண,  
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புவகநமவ தகவெகூடிதடமகவ், டயணமக ளபநயவௐடுகயது. மவவெகவௐ 

ழமமவ, உவௌவண எவழபமவ ஆவணமவுழண. ஆமவ அவடவை 

சூவௗவதுவந அகவேகமவ உவௌவண நயவைளசவௐ யகமசயவௐவடவ் 

டடுவெகயது. ணமவததமவ சூனவௐமட ஆவணமவெகவ ளபகு சயழப. 

ணமவத சூனமட ஆவணமவெகநமவ கவோடுவௐடுவ்ட படிதமது. ளவமவ 

உவௌவண வடபெவ கவோடுவௐடுவ்டமது. பயடுபயவெகழப ளசவபெவ.   

               மவ யவௐமவ யவதுபமக இபைவதுவ மவ பநவவட 

சூவௗயவ, அவட பயடணமக அடயகவ இவவ . வட எபை ழமக 

உபைபகவ்துவெகுவ மவ ஆவோடுவ்டவௐபயவவ. ழணலுவ வட எபை 

ணடவ்டயவ மலுவ வெகுவ் டயவௐவோ ஈவவௐபுவ இபைவெகபயவவ. 

இதவவகதமகழப டவ்துப பயசமவ ளகமவௌ வ கஞபவ பய, உக 

ஜமயகநயவ கபைவ்துவெகவந வெகு அயபகவௐ டுவ்டயதயபைவடமவ. வ 

ணவ்டயவ ழடவபதவபொ எவோடிவெளகமவௌடிபைவட குனவௐவேகவநவெ 

கவநளதடுவ்து, அடவ பவ இவமவோவ்டயவ பமதயலுவெகு வவவ் 

துமயடணமகவெ ளகமவௌடு ழசவவ்டயபைவடமவ. அவேகயபைவது மவெவ 

ளமபொவௐழவமவ.    

              ஆவணயக மவோவ ளகமவௌ ணவ வமவபெவ ழமழப 

மதவ உவழந ழடவ் ளடமவேகயத ழமது வதவத டவழமவடத 

மணபவ்துவெகு பவதவ, அவடவெ கவதுவ வ இபைவெகயது வபொ 

அயத ஆபலுவழவ. எபை மயசுவ்ட உஞவவு ணவோடுழணதமக 

டயதமவ்டயலிபைவது மவ ளபநயழத பவட ழமது இவமவ வ 

பவ்டயவதயவய, ளதமய படிதமடடி பயநவேகயழவ. அவௐடிவௐ வோ  

யவவதவௐ வய யவவ யவவ்துவௐ மவவெவகதயவ இவடவ் தூத 

உஞவவு யவ, இவட 'மவ'  அனயபவது  வபொவ, அதுழப 

இவபயவ பயபைவௐவ்டயவழகவ  வௌஞவ ளதவகவநபெவ, 

படிபவேகவநபெவ டுவெகயது  வபொவ அயவழடவ. பவவட  
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அனயவ்துவெ ளகமவௌடுவ, அடுவ்டவட உபைபமவெகயவெ ளகமவௌடுவ 

டவயவைவசதமக இதவேகுபது ழமவ ழடமவணநயவ்துவை ளசதவடுவ 

எவளபமபை மண பவ்துவெகுவ, இவட கநவேகணவ 'மவ' எபை 

சமவபடணம ளடமவசமவோசயதமக பயநவேகுகயது.  

              பயவவௐதயவ சவேகயலிவ் ளடமவவைசயதமவ மணபவேகவ 

ணமயணமய, எவபொ ணவளமவவவ் ளடம, உவழந சமவோசயதமக 

பயநவேகுவ இவடவ் தூத யவெவஜ, ளடமவவைசயதம ணமதவௐ டயவுகநமவ 

ணவவெகவௐடுகயது. ஆவௗவட அவணடயதயவ இவ்டவகத 

ழணளலவடபமமயதம டயவுகவ ணவவது, 'அகவ', அடுவ்டது வழட 

இவமட  

பலவைசுடவடயவ்டயவ எநயவீசயவௐ யகமசயவெகயது. தூவவண குவயவ் 

டயவௐவோடு, சூவௗயவழதமடு உவு ளகமவௌடு இபைவழட னகயபயவோ 

'மவ' , ழசம, சூவௗயவதயலிபைவது பயகயத தூத 'மவ' ஆகவெ 

கவழவ. இதுழப அணவ்துபவ்டயவ தவனபமதயவ வெகுவ் டயவது 

பயவோது. 'மவ' இபைவழடவ, இபைவெகயழவ, இபைவௐழவ வவட 

உஞவவதுளகமவௌழவ.         
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                          பயடுடவ வமவ வளபவபொ…. 

 

சணயவ:  

                 உவௌவணவதவ் ழடடுவ ளமபைவோடு சகணம 

பமவௗவெவகவத பவயலுவ துவது எதுவேகய பயடுபவட மவெவ எபை 

ழமதுவ ஆடமயவ்டடயவவ. குடுவவ்டயவ இபைவடடிழத டவவதயத 

எபைபவ பவடுவ ழமது ,அபதவத பமவௗவெவக, கமவோடிவ 

டயவணதயவ பசயவெகுவ எபை துபயதயவ பமவௗவெவகவதவெ கமவோடிலுவ 

ழசமடவ ணயவெகடமகவுவ, அடமழழத அபவ 

வௐடுவ்துபடமகவுவ இபைவெகுவ வபொ அபவ கூபொபமவ. 

யவைசயவகவந டயவ ளகமவௌடு பழபவக ழபவௌடுவ வமவ. 

டயபைவயவௐ மவவெகுவ ழமது, வெகு பவட எவளபமபை யவைசயவபெவ, 

அது ழமவ யயவைசயவகவ வவ மடயவெகமட பவௌஞவ 

வெகு சவெடயவதவ் டவழட ளசவது. பவவவெ கமவோடிலுவ டயவ 

ளவபநமகழப  மவ எவளபமபை யவைசயவதயலிபைவதுவ 

ளபநயபவழடவ. மவ பனயவ்டவௐடுகயழவ வ வயவெவகழத 

இவ்டவகத ணழமடயவ்வட வெகுவ் டவடது.      

                    மவ வடவௐ வயழததவ புகமவ ளசவடமவ 

மவெமயணயபைவது கயபம டயவ கயவவெகமது. அவௐடிவௐவோ 

சணதவேகநயவ மவெவ வவ பலபதுணமகவௐ புவெகஞயவௐமவ, 

அவது யவவணவதவை சணமநயவெக படிதமணவ டடுணமபொவ வ 

இதமவண குயவ்துவெ ளகமவொசவ கடுவணதமகழப டமபது ளசமவபமவ. 

வெகு ழமகமதடணம யவைசயவ ழடதவ பபயபைவௐவட மவ 

அயத ழமயவோமலுவ, யவைசயவவதவை சமயவெகவோ வடவை ளசதவபெவ  
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ளசவத அபவ வவ  அதணடயவ்டடயவவ. 'வௐது வெகவோடுவ' 

வபொ சுவணம இபைவெக வவவௐ னவெகயமவ. யவைசயவகநயவ 

கடுவணதம பயவநவுகவநபெவ மவ சணயவ ணமமணவ சவடயவெகவௐ 

தயவபொபயவெகவௐவோழவ. 'ளசமவவெகவ்டயவ ழபவோவ மவ'(The Hound Of 

Heaven வ ஆவேகயவெ கபயவடதயவ Francis Thompson இவபவ 

இவௐடி அவனவ்துவ் டவ ஆவமவணவத ளபநயவௐடுவ்துகயமவ) வ 

ணவ்டயவ வட பவ படுவெகயமபது உவவணகவந எநயவ்து 

வபவ்டயபைவழடம வபொ ழணமவௐவ மவவ்து 

வயணயபைவடபவவளதவமவ டுவ்துவெ ளகமவௌது.    

 

கமஞவ்வட வடுவ்டயமவ  : 

               வ ஆவணயகவ் ழடலிவ ஆவ யவதயவ, வெகு 

ளபைவேகயத கூவோமநயதமக இபைவட வ வௌவ எபைபவ, டயடுளண 

வயணயபைவது பயகயதயபைவெகவ் டரவணமயவ்து, மவெவ பவயவதயவ 

அவட அயபயவெகவுவ ளசவடமவ. அவட யவதயவ அது வெகுவௐ 

ழடயவவைசயதமக இபைவடது. வ ஆவணயக அதபவேகவநவௐ கயவவது 

ளகமவநவெ கூடித வௌமக அவௐழமது அபவ ணவோடுழண இபைவடமவ. 

அடமவ அவட வோபு ணபொவெகவௐ வோழமது மவ வடழதம இனவடது 

ழமமழவ. மவெவ வழமடு இபைவடமவ. ஆமவ உகவ்துவெகு 

வோம உதவ்டயவ அபவ இபைவடடமவ வ டயவணவெகு பயவகமஞ 

அபவ அபைழக ளசவ இதலுவ வபொ மவ கவவ கூவை 

ளசவதபயவவ. வ வௌவ டவ படிவப ணமவயவெ ளகமவபமம 

வபொ ஏமயபை மவோகவ கமவ்டயபைவழடவ. ஆமவ அபவ வயணயபைவது 

பயகயழத இபைவடமவ.  
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இவட பயதவ்டயவ டவதயவோடு யவவணவதவை சமயளசவபமவ வபொ 

வௌஞய மவ மவெவ அணுகயழவ.     

 

            “மவெவ, வ வௌவ ழவயலிபைவது வயவ ழச 

ணபொவெகயமவ" வழவ. எபை சயபொ குனவவட டவ அவவதயவ, டவ 

சழகமடவவௐ வயவெ குவ கூபொபதுழமவ வெகுவ் ழடமவயதது, 

மவ ழசயதபயடவ. “அடமவ வ?” வபொ ழகவோமவ மவெவ. 

அபபைவெகு வ யவவண ழபடிவெவகதமக இபைவடதுழமவ வெகுவ் 

ழடமவயதது.    

           “ஆணமவ! அடமவ வ?” சூவௗயவவத ணமவ 

பயபைவபுபடவகு டயமக, அவடவௐ வயவெ குவடுபடவகு டயமக, 

அவட அவௐடிழத வபொவெளகமவலவ ணவௐமவேவக அவட எழ 

கஞவ்டயவ மவ ளவழவ. 

            சய யணயவேகநயவ வ அவவெகுவ பவது மவெவ பஞவேகய, 

வேகவ பவ அணவவடமவ வ வௌவ. அவணடயதம உபொடய வவ 

ஆவோளகமவௌது. மவ அபயவ ழசமழவ: 

           "வௌம, உவ வோவ மவ ளமயதுவ ணடயவெகயழவ. ஆவணயகவௐ 

மவடதயவ ழசவவது வெக, உவௌவணதம, புமயவது ளகமவநவெ கூடித 

வௌவ கயவவௐது கடிவ வடமவ, மவ உவ வோவ இனவெக 

பயபைவபயவவ. ஆமவ மவ யமயபது உவ பயபைவௐவ வமவ மவ 

அடவகுவெ கவோடுவௐவ் டதமவ. டயதமக வௐது இவதவ கடிவடமவ. 

ஆமவ அடவகுவ மவ டதமவ. வௐடிதமபது இவடவௐ தஞவ்வடவ் 

ளடமவழபவ" வழவ. 

           வ வௌவ மவெவவௐ மவவ்டமவ. மவெவ டவதவசவ்துவௐ ”

ழழசவம!” வமவ. 
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           “ரவேகவ ளசமவமவ சமய மவெவ" வபொ ஞயபமக அபவ 

டயநயவ்டமவ. 

           ணபொகஞவ அபவ வ வனத வௌமவ. 'ழவபொ இபதவெகு 

வ ஆதயவபொ?' வபொ மவ பயதவெக, மவெவ வ வெகவ டயபைவய, 

“மவடமவ அவௐடிவை ளசவழடவ" வமவ கவௌகவ ணயவ. 

             மவெவ பயவநவுகவந வடுவ்டயமவ. கூமயத பவநவுகலவ, 

குபொவெகு ளடுவெகம             டயபைவௐவேகவநபெவ ளகமவௌடிபைவட டவ 

சரவகநயவ பமவௗவெவகவௐ மவடதயவ, அபவகவந ணயகுவட 

வைசமயவெவகதமகவுவ ழவவ்டயபெதவ பனயவ்டய, பனயதயவ 

பமவயநவதுவெ கமவ்டயபைவட ழகம பயடயதயவ பசணயபைவது அபவகவந 

ணரவோடுவ் டயவசடயபைவௐ அபவ கமஞவேகவந வடுவ்டயமவ. சரவகநயவ 

ளபைவமமழமபைவெகுவ் டமவேகவ பவயலிபைவளடவமவ டவௐயழமவ, 

வபமபொ கமவௐமவவௐ வோழமவ வபொ கூவ் ளடமயதமது. ளயவ, 

வ யபுவுவ குபைவுணமகயத 'ணயடயவ ணகவ',அபவகலவெகு டயமகவ் 

டமழ அவ்துவவேகவந அதபயவ்துவ் டமவ வோ கவவேகவநபெவ 

டவ கபைவஞதயமவ ளணௌவ்டயவ புவடவ்டமவ. 

             எபை மவ மவெவ, வேகவ வௌவ எபைபவ வதூ 

சமரவ்டயலிபைவது சூவோசுண யவவெகுவெ ளகமவௌடு ளசவபொ, அபவ 

'ழகமபம' தவ ஊபைவெகு அதவௐயமவ. புயட ழசபயதமயவ உவ அவேகு 

மதுகமவெகவௐ வோடு பபைகயது. அபது ஆபயழதமடு வ வௌவ சூவோசுண 

யவதயவ ளடமவபு ளகமவௌமவ. யகு புயட ழசபயதவ, வ வௌமயவ 

உலுவெகுவ இவேகயவௐ ழசுணமபொ ழகவோடுவெளகமவநவௐ வோமவ. அவட 

யகவௗவைசயவெகு மவ சவபொ டமணடணமகவை ளசவழவ. அவட அவவெகுவ 

மவ தவனவட ழமது புயட ழசபயதவ பயவளவபொவெ ளகமவௌடிபைவடமவ.  
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ஆமவ, ழமகுவ பவபு அபவ எபை தமயதயவ வெகளணமவயவ டவ வ 

பமவௗவ்துகவநவ் ளடமயபயவ்துவெ வகளதமவௐணயவோடுவை ளசவமவ.   

அது வெகு எபை புடயத அதபவ.  அவட மவ பலதுவ சயவ்ழடவ 

வபொ  கூ  இதமது. வெகுவௐ மயவைசதணயவமட எவவவௐ வயவௐ 

தவௐமடயபைவெக வமவ இதபயவவ. 'ணரடிதணமகவை’ ளசதவவோ 

அவட வ, மவ வகு அயவடபவ. புயட ழசபயதவ அபது உலிவ 

இவேகயவௐ ழசயவெ ளகமவௌடிபைவட ழமது, அபது குஞமடயசதவ்டயலுவ, 

ழடமவவ்டயலுவ  குயவௐயவ்டவெக ணமவவ்வடவெ கவௌழவ. ழசபயதமயவ 

ஆபய வ வௌவ பயவோடு பயகயத உவ அபவ சவபொவெ கவநவௐமகவெ 

கமஞவௐவோமவ. உழ மவெவ எபை டவநமயவ குடிரவ டுவ்துபவை 

ளசவது, அவடவ் டவ உவநவேவகதமவ படி, அடயவ சவெடயபேவோடி 

வௌபைவெகுவெ ளகமடுவ்டமவ. அவரவ அபைவடயதவுவ  வௌவ ழசமவவு 

ரவேகயதபமமவ. புயட ழசபயதமயவ வகளதலவ்டயவௐவோ தமயவத 

மவேகவ சயயது கமவ வ்டயவௐடுவ்டய வபவ்டயபைவழடமவ. அழட 

தமயதயவ ணவளமபை சணதவ, மவெமயவ வகளதமவௐவ்வடபெவ மவேகவ 

ளவயபைவழடமவ. அது எபை சுவபதம சவபவ. 

எபை மவ, மவேகவ உவௌவணவத அயபது வௐழமது வபொ கூபொணமபொ, 

மவெவ, மதவ வ வௌதவ பயவநதமவோடுவ் டணமக வைசமயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவழடமவ. 'அவவத டயழண?' ‘எபை பமவ்டயவ?', 'எபை 

ணமடவ்டயவ?’ அவது எபை ழபவந 'எபை பபைவ்டயவ?'..... மவேகவ 

ழகவபய ழணவ ழகவபய ழகவோடுவ் துவநவ்ட பயடவ்வடவெ கவௌடு மவெவ 

எபை ளசவணம டவவடவதவௐ ழமவ சயமயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. 

மவேகவ அவேகமட பயவநதமவோடுவௐ யவவநகநமழமவ. வவண 

மவேகவ அயவது ளகமவநவௐ ழமகுவ ழடடயவத,  
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எபை டமநயவ குயவ்துவெ வகளதமவௐவ இவோடுவ் டபைணமபொ  மவெவ 

பவபுபொவ்டயழமவ. வ வௌவ, உவ எபை தமயவத டுவ்து எபை 

வெகவ்வடவ் டயவது மவெவ பவ வபவ்டமவ.     

           “இவயலிபைவது எபை பபைவ மவெவ!”  உஞவவைசய பசவௐவோடுவெ 

ழகவோடயவ வ வபைடய சவபொ யதது. “இவபொ வ ழடடய?”வபொ 

மவெவ, அழட பயவநதமவோடுவ் ளடமயதயவ ழகவோக, மவேகவ ழடடயவதவை 

ளசமவழமவ. மவெவ அவவத ழடடயவதபெவ ணமடவ்வடபெவ 

குயவௐயவோடு பபைவ்வட ணவோடுவ அடுவ்டடமக ணமவய லடயவெ 

வகளதமவௐணயவோமவ.  அவடவெ வகளதலவ்வடவௐ மவவ்து, அடவகுவ அபவ 

ளதபைவெகுவ வட சவவடபணயவவழத வபொ பயதவழடவ.    

            “ரவேகழந எவௐபுவெ ளகமவௌடு பயவோடீவகவ" வபொ மவேகவ சயமயவெக, 

வ வௌவ அவட தமயவதவ் டவ இபைவபு அணமமயதயவ வபவ்துவௐ 

பூவோடிமவ. பமவேகலவ, ணமடவேகலவ ஏ, கயவோவ் டவோ எபை 

பபைழணம, அவது அடவகுவை சவபொழணழம கூ ஆகயதயபைவெகமவ. 

அவௐழமது மவெவ வகளதலவ்துவௐ ழமவோடுவ் டவட யகவௗவைசய வேகவ 

யவவுவெகு பவடது.  

            “மவெவ, ரவேகவ வகளதலவ்துவௐ ழமவோடுவ் டவது எபை 

பபைவ்டயவகு ழணவ ஆகயதயபைவெக ழபவௌடுவ" வபொ மவ கூ, வ 

வௌவ அவட தமயவத டுவௐடவகமக லவடமவ. மவெவ 

புவவகவ்டபமழ கவௌகவந படிவெ ளகமவௌமவ. வ வௌவ 

பீழமவபவ் டயவடமவ. தமய அபதவெகுவெ கயவவெகபயவவ. 

இவளமபைபவ பயவோடுவ் ழடவை ளசமவமவ. அபமலுவ அவடவெ 

கவௌளடுவெக இதபயவவ. மவ மவெவவௐ மவவ்ழடவ. அபவ 

புவவகபெவ ணமபயவவ, கவௌகலவ டயவெகபயவவ. அவட தமய 

ணமதணமக ணவவது ழமதயபைவடது. “இவடவ் ழடடயவெகுவ உவௌவண 

ளடமயபெவ வரவகழந?” வபொ மவெவ ணவெக யவவ்ட மவேகவ  
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சமவோசயதவ ளடமவவடடமவ ணமவணவவழடமவ. “வட 

சமவோசயதவ்வடபெவ பயவோடுவபவெக ணமவோழவ" வபொ மவெவ அடிவெகடி 

ளசமவபமவ வவட மவ இவேழக குயவௐய ழபவௌடுவ. 

உவௌவணவத அயபடவகு ழவ ளசவத படிதமது வவட மவ 

புமயவது ளகமவந வெகு ளபகுகமணமதயவபொ. ழகமமயவெவககலவ, 

பயபைவௐவேகலவ அகவேகமவ்வட வௐடுவ்டழப ளசவபெவ. அது 

உவௌவணவத அயத பயவனபெவ ழகமமயவெவகதமமலுவ சமய, அவது 

அடழமடு எவயவெ கவதுபயடுவ பயபைவௐணமதயதவ சமய. ஆதயதவ, 

அவபழத அவட அகவேகமவ்டயவ இபொடயவெ ழகமமயவெவகதமகவுவ, 

பயபைவௐணமகவுவ இபைவெகுவ. ளயவ, அடவ யவ அவடவெ 

ழகமமயவெவகபெவ அவேகய அகவேகமவ, ஞயபயலுவ, 

பலவைசஞமகடயதயலுவ அவணவது பயடுவ. வமவ ளசபனயவட 

கவநவௐயவ, அகவேகமவ, சணயவதயவ எடுவேகுவ. அவட அவெகவ்டயவ 

ஆவ்ணமபயி்வ யகமசவ பலவணதமவுவ ளடநயபமகவுவ ளபநயவௐடுவ. 

               மவெவ டவ சரவகவந அபபவ பமசவகலவெழகவவுவ 

ணழமமபவேகலவெ ழகவவுவ பயபைவௐவேகலவெழகவவுவ, இவணமத 

உகயவ இவேகுணவேகுவ ளகமவொசகமவ ஏ பயடுபமவ. இவௐடிதமக 

அபவகவ அவமடிவ் டவேகவ  பமசவகலவ, பயபைவௐவேகலவ 

ளசபனயவது ழம யவதயவ, டடுணமவணவ எபை டுயவவத 

அபவகநமகழப வதுபமவகவ. இயழணவ ணமவததயவ நநவௐபுவ அது 

பயடுவெகுவ அவனவௐபுவ அபவகவந ணதவெகமது. 

ஆமவ அபவ, இவடவை ‘ளசவு எனயவட யவதயவ’ யவவ்ழட 

இபைவெகவுவ பயணமவோமவ. எபை சயயத இயத ஏவவுவெகுவௐ யகு, 

அவ்டவகத சரவகவந ணபொடிபெவ சுபொசுபொவௐம ளபநயபமவௗவெவகதயவ 

ஈடுடுவ்துபமவ. இவௐழமது ணரவௌடுவ அபவகவ ளசதமவவெ  கவமக 

ழபவௌடுவ.  



44                                          The Catalyst—டணயனயவ 

 

ஆமவ இவௐழமது அபவகவ ளசமவட பயபைவௐவ்டயமவ அவமணவ, 

அபசயதவ ணவோடுழண கபைடயவை ளசதவ ழபவௌடுவ. டவ கவணவத 

யவழபவபொபடவகமக ணவோடுழண ளசதவபுமயவது யவ ணரந ழபவௌடுவ. 

ளசதவவெ கவட கமவ்துவெழகம, டயவகமவ்துவெழகம 

சவவடவௐடுவ்டமணவ, யகவௗகமவ் ழடவபகலவெழகவவை ளசவத 

ழபவௌடுவ. எபை மவவபதமநவவௐ ழமவ டவவவ் டமழ 

வௐழமதுவ கபயவ்டடி ளசதமவ ழபவௌடுவ. மவேகவ 

ழசமடவகவநபெவ துவவேகவநபெவ சவடயவெகுவ ழமளடவமவ, 

'சமவோசயதமதயபைவேகவ' வபொ மவெவ கூபொபமவ. 

   

அவபுடவேகவ : 

                ஆவ மவோகநயவ மவெபைவ இபைவெகுவ ழபொ ளவ 

வேகநயவ சயவ, அபபைவ இபைவெவகதயவ, அவபவௐழமது டயடீளவபொ 

வேகவநவை சூவௗவதுளகமவலவ பொணஞவ்வட ணவெக இதமது. 

மவெவவெ குயவ்ட யபவவவௐ ழமழப, இவட பொணஞவ்வடபெவ 

பயபமயவெக இதமது. இவட ணஞவ, வெகுவ்  ளடமயவட வடவௐ 

பூவுவததுவ இவவ. இவௐ பூவுகயவ வட ணஞபவ அடவகு 

ஈமகமது. 

மவெவ அவபுடவேகவந, ளபகு அபூவபணமகவ்டமவ ளபநயவௐவதமக 

யகவௗவ்டயதயபைவெகயமவ. எபை மவ, வவ எபை டவநமயவ ரவ டுவ்துபவை 

ளசவது, டவநவவெ வகதமவ படிதடி வேகலவ ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவடமவ. சயயது ழவ கனயவ்து, மவெவ டவநவ வயவ 

டவது அடதவ இநவவைவச யவ்டயவ, பவோவ படிபயவ இபைவட கவவ 

டுவ்துவெ ளகமவலணமபொ கூயமவ.  
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அடவகு பவ டவநமயவ அவடவெ கவ இவவ. மவ ஆவைசமயதபவழவ. 

கவவ ளபநயதயவ டுவ்ழடவ. அவெகவ பயவடதவ எபை ளமயத 

டயமவோவச ழமவ கமவோசயதநயவ்டது. அடதவ ழடவ ய பமயகவ 

ஏடிதயபைவெகவெ கவௌழவ. 

                “இது வ மவெவ?” வழவ. 

                “வபவ்துவெ ளகமவலவேகவ" வமவ. அடவயகு மவ 

அபவவை சவடயவ்ட ழமளடவமவ அவட அபமயவ டவது, சயயதுழவ 

கனயவ்துவ் டயபைவவௐ ளவபொவெ ளகமவழபவ. அவட அபவ டயபைவவ் 

டபைவகதயவ அவெகவ சூமக இபைவெகுவ. “வ இவபநவு சூமக 

இபைவெகயது மவெவ?” வபொ எபைபவ ழகவோழமது, “யமஞசவெடய 

ளசலுவ்டவௐடுவ ழமது சூமகய பயடுகயது" வமவ. அவெகவவ மவ 

வ வகதயவ சயயதுழவ வபவ்டயபைவது, அடவகுவ ளசலுவ்டவௐவோ 

யமஞசவெடயவத மவ கயயவ்துவெ ளகமவபடமகவெ கவவ 

ளசவழபவ. 

              '' மவ வட ழபவௌடிமலுவ, இவடவெகவ வெகுவ் டபைணம 

மவெவ?” வழவ. 

                மவெவ புவவகவ்டபமழ, “ழகவோடுவௐமபைவேகவ" வமவ. 

              “ழவடவௐளவௌழஞ, ர அவடவெ கவலிவ வடவெ ழகவோமலுவ, 

மவ டமழ அவடவெ ளகமடுவெகவௐ ழமகயழவ" வபொ அவௐழமது 

யவவ்டயபைவௐமவ ழமலுவ. 

அவளமபை மவ ணமவ மவெவ வேகவநவை சவடயவௐடமக இபைவடது. 

மதவ வ வௌதவ மவெபைவெகமகவெ கமவ்துவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ 

வேகவ ழவைசு, மவெவ சயயது கமணமகவை ளசவதுபவட அவபுடவேகவநவௐ 

வயதடமதயபைவடது. அடவகு பவவடத மவ டமவ,  

.  
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மவெவ எபை சரபைவெகுவ் ட ழபவௌடி, எபை டடிணம துநசய ணமவவத 

பபவனவ்துவ் டவடயபைவடமவ. அவட வௌஞயதடி, “ழம, மவ இவட 

சயவ்து ழபவகவந பயபைவபுபடயவவ" வழவ. வ வபொ அபவ 

பயப, “ணவெகுவ் டபைபடவகமக அபவ இபவவ பபவனவ்துவ்டமவ 

டழபவௌடுணம? இவௐடி பயழமடணமக இபவவவை ளசவபவட அபவ 

யபொவ்ட ழபவௌடுவ  மவ யவவெகயழவ. அபவ வ 

வௌஞவேகவந அவௐடிழத அயவது ளகமவநவெ கூடிதபவபம? இவட 

வௌஞவ்வடபெவ அபவ அயதவோடுவ. அபவ இவௐடிளதவமவ ளசவபது 

வெகுவௐ யடிவெகபயவவ. இயழணவ இவடளதவமவ 

ளசவதமணலிபைவெகவோடுழண" வழவ.   

              மவெவ அவபொ வேகவநவை சவடயவெக பபயவவ. ணபொமவ 

பவடமவ. 

            “ரவேகவ வ ழவபொணமவ பபயவவ?” வபொ பயபயழவ. 

             “மவ சுவணமவ்டமவ இபைவழடவ. ஆமவ பழபவௌமவ வபொ 

படிவு ளசவழடவ" வமவ. 

             “வ மவெவ?” 

             “இவேழக சூவௗயவ சமயதயவவ" வபமழ வவ ழமக 

எபைகஞவ உவபொ ழமவெகயமவ. ஈவோடி ழமவ அவட எபை 

மவவபதயழழத, படவமவ மவ ழசயதது, வ பநவவைசயவெகு ணரயத 

அடயகவௐ யசவேகவ வபொ சுவோடிவெகமவோடிமவ. அது வ மவப 

அவெகயதது. அபது சயவ்து பயவநதமவகலவ ளடமவவட.   

              ணமவததமது, உவௌவணவதவெ கமஞ பயமணவ ணவவெகுவ 

டயவ.  ளடநயவு ளவழமமயவ பதவசயதமவ ணமவத தவ டயவ, 

இவேகுவ அவேகுவ கயனயபெவழமது, உவௌவணதயவ எநய ...... 
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அவெகயனயசவகநயவ ஊழ இவேகுவ அவேகுணமக ணயவதகயது. இவௐடிவ் 

டயவகயனயபெவ ழமது, புதுவணபெவ, யவபமகவ்டயதவ ணயவெக ணமவத, டவ 

இவனகநமவ, வௌஞயவட பவௌஞவேகநயவ அவடவெ கயனயசவவை 

சுவயலுவ அடவ படிவுவெகுவ் டகுவட பவகதயவ  ணயக ழவவ்டயதம, 

கவௌவஞவெ கபபைவ ழபவவௐமடுகவந உதவெகுவ ளவது அது 

கயனயசவ வழ ளடமயதமணவ ளசவதுபயடுகயது.  அவடவெ கயனயசழ 

அனகயத ழபவவௐமமகய, ளபநயதம உவௌவண எநய, அவடவ்டயவதயவ 

எபை குடயழத ழமவ ழடமவவ் ளடமவேகுகயது. ணமவததயலிபைவது 

ழபபொவோ உவௌவணதயவ மயணமஞவ ணவவெகவௐவோடு, உவௌவணபெவ 

ணமவதபெவ ழபயவவ ழமளமபை ழடமவவ டவௐவோடு பயடுகயது. 

இவேகுவ அவேகுணமக ணயவதவ எநய, டயவவெழக அவேகமணமகய 

பயடுகயது. 

              உவௌவண டயவௐவோது. ணமவததயவ டயவ எவளபமபை பவ 

கயனயவெகவௐடுவ ழமதுவ அவடவ் டயளதமபை உவௌவணழத அவெகயனயசலிவ 

பனயதமக எநயவகயது. ஆதயதவ, எவளபமபை பவபெவ ணமவத 

ளபவழபபொ பவககநயவ ளபவழபபொ பவௌஞவெ ழகமவேகநமவ 

கயனயசவகவநவை சுவயவைசுவயவெ கவளவகயது. அடமவ  கயனயசலிவ 

எநயவணதவ பவெகயதணவபொவ, படவ ழமவெகயவ புவௐமடடி, எபை 

ளமபைவோடிவமணலுவ ழமகயது. ஆவணமவபவை சயவவௐடுவ்டயதயபைவெகுவ 

ளடநயபயவமட அகணமது, இவ்டவகத பவௌஞவெ ழகமவேகநமழழத 

ஈவவெகவௐடுகயது. இவபமமக, ணமவத டவழணவ, ழணலுவ ழணலுவ 

பவௌஞவௐ ளமவகவந ளவது, டவ பவதயவ சயவெகயதபவகலவெகுவ் 

டரமட ளமலது ழமவெவகவ் டவடடி  அசமவோசய ளசவகயது. 

உவௌவணவதவை சுவய  எபை ணடவ்வட ளவது, ணடவேகலவெகயவதயவ 

ழபபொமடுகவந ளவது, அவட ழபபொமடுகவநவௐ நயவைசயடுவ 

பவௌஞவேகவ ளகமவௌடு, டுவ்துவெ கமவோவுவ ளசவகயது. மபவ  
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ணயடவ! இவட பவௌஞவெ கவபதயலிபைவது  டவ கவௌவஞ டுவெக 

படிதமணவ ணமவோடிவெளகமவகயமவ. ணரவௌடுவ அபவ எநயவத டமயசயவெக 

ழபவௌடுணமமவ, ழபளமபை பவ டயவ கயனயவெகவௐவோடு, ணமவத 

அவடவை சுவய ழகமவ ளவபடவகு பவவடமவ அது சமவ்டயதவ.   

                  ணமவத இவெகஞவ்டயவடமவ ளபைவெகவ ளகமவகயது. 

ஆமவ, உவௌவணழதம, இவெகஞவ்வட உபைபமவெகவுவ, உவவெகவுவ 

பவது. எவளபமபை பவ இவெகஞவ உபைபமகுவ ழமதுவ , 

உவடுவ ழமதுவ, ணமவத யவெகவுவ, அவபொவௐ ழமகவுவ ளசவகயது. 

தமபவவபெவ ழம, ணமவதபெவ கூ உவௌவணதயவ ழடமவழ. 

தமபவவபெவ ழமழப ணமவதபெவ உவௌவணதயவடமவ கவவது 

ழமகயது.   

                 குபை உவௌவணழதடமவ. அடமவ டமவ, அபமவ ணமவதவத 

உபைபமவெகவுவ, அவபொ வீனவை ளசவதவுவ இதலுவ. ணமவத 

ழடமவபொபயவெகுவ இவெகஞவ்டயவ டுபயலுவ அபவ டவயவைவசதமகழப 

இதவேகுகயமவ. ணமவத ழடமவபொபயவ்ட இவெகஞவ்டயவ அவணவௐபுவெகுவ 

அபவ ழபழமவ இவெகஞவ்வட உபைபமவெகய, அடவ பவ ணமவததயவ 

இதவெகவ்வடழத குனவௐய, ணமவததயவ வகவ்டவவணவத 

பயதடிவெகயமவ.  குபைபயவ இவ்டவகத ளசதவகவந அவபுடவேகவ வபொ 

அவனவெகயழமவ. அவபுடவேகவந மவெவ இவௌடு பவககநயவ 

யகவௗவ்துபவட மவ கவௌடிபைவெகயழவ. சய ழவேகநயவ யவ அயதம 

பவௌஞவ, சயழவேகநயவ, ளபநயவௐவதமக. தமபைவ அயதமபவௌவ 

அபவ ளசவட அவபுடவேகவ, சயவவ் டமவேகபடிதமட 

ளபைவெகடிதயலிபைவது பயடுபயவௐடவகமக. அபவ ளபநயவௐவதமகவை  
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ளசவட அவபுடவேகவ இதவவகதயவ சவோ டயவோவேகவநவெ கமவோடிலுவ சவெடய 

பமவவடது இவதபைவ வபொ யபயவௐடவகமக.    

                 வவவௐ ளமபைவ்டபவ அபபைவத யளசதவகவநவெ 

கமவோடிலுவ ணயக அவபுடணமது அபது ளமபொவணழத. அபவ சவடயவெக 

ழவவட ணயகவெகடுவணதம ழசமடவகநயவ ழமதுவ டவ அவோடிதயவமட 

ஆவவ ளபநயவெ கமவோடிவெ ளகமவநமட  அவட ழவவ்டயவத 

வளவது? எழ மவவபதயவ ணயடமயவ ணயவவத ணமவவெ 

கூடிதபவ; ழகவோ ணமவ்டயவ்டயவ ணவனவதவெகூ ளவபயவௐமவ. வொச 

பூடவேகவநபெவ ழடவபவெகு ணயகமணவ டயவணதமக இதவெகய, மவோசணயவய, 

டவகுவ தவௐமணவ, ஆவௌ,ளவௌ வ ழபபொமடு 

இவமணவ,அபபவ ழடவபவத, அபபவ டகுடயவெகு வடி பூவவ்டய  

ளசவபமவ. மவெவ வ குபை யணயவௐவ வடுவ்துகயமவ. மவெவ வ 

ணயடழம ஆமட அவபுவெகுமயதபவ. 

ணளணதவ ஞய : 

              கவமக ணமயவ்டயவ ழகமமவ ணமபவோவ்டயலுவந குடுணவ 

வ சயயத கயமணவ்துவெகு வேகவந மவெவ  அவனவ்துவை ளசவமவ.  

வமண யமயவ குனவவடகநம ப-குசவகநயவ ளதபைவத இபை 

குவபொகலவெகபைகயவ அவடவெ கயமணவ அவணவதுவநது. பவவ பமவணரகய 

ணகமயயதயவ ஆவணவ அவணவடயபைவட இவ அது வபொவ 

வவௐடுகயது. குடுணவ ளசவலுவ பனயதயவ பபைகவௐ ளபைணமயவ 

வெடவ எபைபவபெவ, யவதுணட வடமவ்டயவ டவவண ணமடயடய 

எபைபவபெவ  இவௌடு ஆவணயகபமடயகவநவை சவடயவ்ழடமவ. ணமயதமவட 

யணயவ்டவ அபவகவ பவபு மவேகவ கயவது பஞவேக, மவெவ இபைவக 

கூவௐய ணமயதமவட ளசலுவ்டயமவ. இபவவௐழமவ இபைவெகழபவௌடுவ வபொ 

வௌஞயவெ ளகமவௌழவ. எபை குயவெழகமலவ, சுணமக பனவெகவேகவந 

ணரபொவ அபபைவத சுமபவ வவ ஈவவ்டது. 
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குடுணவ ளபகுசயயத கயமணவ. ணவதடிபமவ்டயவ 

ணயகவ்ளடமவவணதம பயமதகவ ழகமதயவ எவபொ அவணவதுவநது. 

அகவடயத பயதமவ யபொபவௐவோது வபொ கூவௐடுவ, எழ 

சமநவெகயமணவெ கவலிம ணயகவௐ ளமயத பயமதகவ சயவ 

அவெழகமதயலிவ கவவௐவெகயவ்வட அவேகமயவெகயது. அவவைசகழமடு 

மவேகவ பமகவெ ழகமதயலுவெகுவ ளசவழமவ. கவவௐவெகயவ்டயலுவ 

அவடவை சுவயபெவ ஆவௗவட அவணடய யபயதது. அவட அவணடயதயவ எபை 

ளடமவவணவத மவ உஞவவழடவ. பெகபெகணமக அவட அவணடயவத 

தமபைவ குவவெகபயவவ ழமலுவ. எபை யடிபமடணம ழணகவ ழமவ  

அவணடய அவட இவ்டயவ கபயவடயபைவடது. உபைப பனயமவோவ மவ 

னவெகயவெ ளகமவநபயவவதமடமவ, அவட பயவெவ்டயவ 

யவணமவௌவ்டயவ சயயடமகயவௐ ழம மவ ளசவபடயதமது யவழவ. 

“சயயதுழவ டயதமவ ளசவதமவ" வமவ மவெவ.  டயபைவ 

பபைபடமகவெ கூய அவவைசகவ வேகவந அவேழகழத பயவோடு ளபநயழத 

ளசவமவ. மவெவ வவ டயதமவ ளசவதவை  ளசமவ, ’இவட 

பயவெகயவ்டயவ பவ மவ வ டயதமவ ளசவதழபவௌடுவ?’ வபொ 

பயதவழடவ. உழ, ‘இவவதயவவ, இது சமயவௐமது! மவெவ 

ளசமவவடவை ளசவ' வபொ வெகு மழ கவோவநதயவோடுவெ 

ளகமவௌழவ. கவௌகவந இபொக படிவெளகமவௌடு, மவெவ ளசமவலிவ் 

டவடயபைவட 'சுவ டயதமவ்வட' ழபகணமகவை ளசவது படிவ்ழடவ. ‘அடுவ்டது 

வ?’ வளவௌஞயதபமபொ கவௌகவநவை சயயது டயவது ணவபவகவ 

வ ளசவகயமவகவ வபொ மவவ்ழடவ. அபவகவ இவபவ 

டயதமவ்டயவ இபைவடமவகவ. மவெவ ஆவௗவட கபைவண யவ்டயமவ 

அவணடயழத உபைபமக டயதமவ்டயவ வீவயபைவடமவ. மவ ணரவௌடுவ 

கவௌகவந படிவெ ளகமவௌழவ.    

               'யமவவ்டயவெகவோடுணம?’ வபொ யவவ்ழடவ. ஏவ உபயமயவ 

வ குயவ்து ழபவௌடிவெ ளகமவௌழவ. 
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யவவ, மவெவ டவ ளசமவட ஊம ழகமமமயவ  உவந எபை 

ழகமதயலுவெகு அவனவ்துவை ளசவமவ. அது, சயபளபைணமயவ ழகமபயவ. 

அடவகபைழக ஏமயவ்டயவ யபொபவௐவோடிபைவட ணமபயவணுபயவ 

ணமவநவுவை சயவ எவவபெவ கமவௌயவ்டமவ. டமவ கவௌ எபை கபயவ 

பயவநபமக அழட இவ்டயலிபைவது அவடவை சயவவதவெ 

கவௌளடுவ்டடமகவெ கூயமவ. அவட அவேகு யபொப வமடு 

ளசவடடமகவுவ ளசமவமவ.  

               அவயழப மவேகவ ளசவவ டயபைவயழமவ. வெகு வீடு 

பவது ழசவவடது எபைபயடவ்டயவ 'அவௐமம' வயபைவடது. 'அடயகவ 

அயபகணயவமட ணயடவகலவ வீவோவ பயவோடு ளபநயழத ளசவது 

சமயதயவவழதம' வ வௌஞவ வவ எபை பவதயவ அமயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவடது. 

                  ணவ ஏவ ஞய. அடவ உடபய ளகமவௌடு ய உதழ 

ளசவமவ. இவேகயவெ கரழன ளசவமவ. இவட ணவ டமவ, 

பவளமபை பவ அவணடயதயவவணதயவ பயநயவயவகு வவ 

பயவோடிவை ளசவபொ குபைபயவ அபைலவெகமக வவ வேக வபவ்டது.  

அழட ணவ டமவ 'அவபநபமகவௐ னவெகணயவமடபவகலவ ளபநயழத 

ளசவது டபபொ' வபொ இவௐழமது இடிவ்துவவ்டது. வவதயதமணவ 

ஞயதயவ கரழன இவேகய பயவோழவ. கரவௗ இவேகயதடமவ வ மவவபபெவ 

குபொகயபயவோது. வ சபகவ்டயவ ழகமவோமடுகவநவெ கவவௐயடிவ்து  

பமவௗவது னகயபயவோ வவ, அயபமவலிவ ழணவடிகலவெகுவௐ 

ழமக பயமணவ, அவடவௐ வனத ழகமவோமடுகவ கவோடிவௐ ழம 

பதவ.  ழணழ ழணழ யவை ளசவ மவ எபை வெகவ 

பயவனவடமலுவ, தமபைவெளகவமவ மவ இதுகமபொவ இபைவட யவதயவ 

வ உவு பவெகயதணமக இபைவடழடம, அபவகலவத பமவௗபயவ வ 

ணமவவ உவௌமவெகவெ கூடித ளபபொவணவத வௌஞய அதவவழடவ.  
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எபை வெகவ பமவௗவெவகழத சலிவௐமகவுவ, அடவ பயவநவுகவ 

வபமவதணவபொவ இபைவடமலுவ, ணபொ வெகவ தமபைவெகு மவ 

பவெகயதணமக இபைவழடழம அபவகவநவெ  கமதவௐடுவ்ட 

பயபைவபயவவ. 

               'அபவகலவ வ கூ பபைபமவகநம?'  யவவ்ழடவ. 

டிவௐடிதமக அவபபைவ ழணழ யவை ளசவபொ, ளடமடுபமவ 

பயமயபவபவட அதபயவெகமவ. ஆமவ அது அவௐடி 

இபைவௐடவகயவவ. இவபவ ளபவழபபொ டவவணகலவ, ளபவழபபொ 

பயபைவௐவேகலவ, ளபவழபபொ ஆவபவேகலவ உவநபவகவந எவமகவை 

ழசவவெகயமவ. அயவடபவவவ் துவது,  அயதமடவடவெ கமணுவ 

ளமபைவோடு அடிளதடுவ்து வபவெக வமபைவ சவணடயவௐடயவவ. எபைபவ 

ளமவவ யவவௐமவ. ணவபவ இவவுகயவ சுகழமகவேவநபெவ, 

அடவ வணயதவ்வடபெவ பயபைவபுபமவ. பவமணபவ வ பயபைவௐவேகவ 

ளசபனயவது ழமவட உஞமணவ டவவண து கபவவடழடம, அடயவ 

கபைவ்வடவை ளசலுவ்துணமபொ வவணபெவ கரழன இலவௐமவ. கபைவ்வட அடயவ 

ளசலுவ்துபது ழமவெ ளகமவொசழவ ழபவௌடுணமமவ டிவெகமவ. 

ளடமவவது டிவெக பதவசய ழடவப.  அவட யவதயவ மவ அவௐழமது 

இவவ. ரமயவ பவௗகுவ டபொபமதயவ கமவபொவெகமகவ் டயஞபொபவடவௐ 

ழமவ மவ டயஞயவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. மவ இபைவெக 

ழபவௌடுளணவமவ ழணழ ளசவழபவௌடுவ. 

                ணவ்டயவ டிகவநவௐ வய ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவழடயவவதம? எபை டி வ டயவௐவோ யதமத 

பயடயகலவ ளமபைவடயதடமக இபைவடது. அடுவ்ட  டிழதம வ 

டயவௐவோ யதமதபயடயகலவெகு ணமமக இபைவௐயதவ, மவெமயவ 

யவஞதவ்டயவகு எவௐ வௐடமக இபைவடது.  
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படலிவ கூயத யவதயலிபைவது இவட அடுவ்ட யவவெகு உத, வ 

ணவ்வட ணமவயவை சமயளசவது ளகமவந ழபவௌடிதயபைவடது. அது எபை 

மநயவ யகனபயவவ. மவெவ அவனவ்துவை ளசவடமவ, மவ 

மவெபைதவ, வ வௌவகலதவ குடுணவவெகுவை ளசவழவ. 

அவேழக ளசவ யகு, வ வனத பனவெகவௐடி, 'மவ ளசவது 

சமயதயவவழதம' வபொ வ வனத யதமத பயடயகநயவ சயவெகயவெ 

ளகமவௌடு டடுணமயழவ. மவெவ அவனவ்டதுவ ளசவது உவௌவணவத 

ணவோடுழண மடித வெகுவநயபைவட ணமஞபயதயவ ளபநயவௐமடு. யகு, 

'ளசவடது சமயடமம?' வபொ உவழந பமடவ ளசவது ளகமவௌடிபைவடது, 

வதவ அவௐடிழத சயவடயவ்துவௐ னகயவௐ ழமதயபைவட சபக பயவேகயவ 

ளபநயவௐமடு. அவபொ பலபதுழண இவட இபை ணயவகலவ ணமய 

ணமய வவ ஆவோளகமவௌடமவ மவ அவணடயதயனவது இபைவழடவ.  

              பயடுபவ மநவபொ வீடு டவேகபயவவழத வ குவ 

உஞவவுவ மவ வீடு டயபைவயழவ. ணவ்டநபயலுவ, உநபயலுவ 

மவ ணயகவுவ ழசமவவுவயபைவடடமவ பனவெகவ்வடபய பவமகழப 

தூவேகவை ளசவழவ. 

              ணபொமவ மவ மவெவவை சவடயவ்டழமது, பவ டயவ அபவ 

வெகு டரவோவச டவ் டயவோணயவோடிபைவடடமகவுவ, யகு ணவ 

ணமயதடமகவுவ ழவைசுபமவெகயவ குயவௐயவோமவ. உவௌவணடமவ. 

மவடமவ  அவட வகுவ யவதயவ இவமது குனவயவௐ 

ழமதயபைவழடழ வபொ யவவ்துவெ ளகமவௌழவ. வ குபைவப மவ 

கமணுவபவ வெகயபைவட ளசமவ அதபவேகநயவ அடிவௐவதயவ 

வெகு மழ பகுவ்துவெ ளகமவௌடிபைவட  ‘வ்வட பயடயகவந’ மவ 

யவவய பவழடவ. இவட வ்வட பயடயகலவெகு  மவ கவயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவட அடயழடபவடவத ணசமவோசயளதவபொ அவனவ்ழடவ.  
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இவட பயடயகநயலிபைவது மவ யவௗவகதயவ ணசமவோசய வவ 

இடிவ்துவவெகுவ.  மவ பயடுடவவெகமக அபவவட வோழமது, 

வதவத இழட 'வ்வட பயடய' டமவ, 'குபைவபவௐ ள ழபவௌடி 

இடதவ கசயதவெ கடயமவ அபவ பபைபமவ' வபொ கூயதது. அபவ 

பவடமவ. அபவ  பவட யவவ வ வனத வ்வட பயடயகநயலிபைவதுவ 

அபவபொவெகுவை சமவோசயதம ணவ்டயணயபைவதுவ வவ பயடுபயவ்துவெ 

ளகமவந மவ கவவௐ ழபவௌடிதயபைவடது; ளயவ, மவெவ 

வெகு யவஞதயவ்டவபகலவ, வ வனத ளகமவவககலவ சய 

ழவேகநயவ பவௌவோ. 

                  ஆவௗவட ழதமசவவெகு யகு வ  வ்வடவெ ழகமவோமவோடிவ 

ழணலுளணமபை பயடயவத அயபகவௐடுவ்டயழவ. அவட பயடய, ணவ 

வமவ் டரவவௐபுகவநபெவ ணயவொசுவ அடயகமவ மவெபைவெகு உவௌடு 

வவட அவேகரமயவ்டது. 

 

உவ கவட அதபவேகவ:  

                மவெவவை சவடயவௐடவகு சயயது கமவ பவவ வ கபயவ 

இபைபவ ழடமவயவ. எபைபவ படயதபவ-ணவபவ மவெமக 

இபைவடயபைவெகமவ. மவெவடமவ வபொ ஆஞயவ்டணமகவெ கூ இதமது. 

ளயவ, அவ்துவஞவ் ளடநயபமக  வமவ அவெகவப 

யவவுடுவ்டயவெ ளகமவந படிதபயவவ. அவபயபைபபைவ வவ வ 

உலிலிபைவது ளபநயவெளகமஞவவது டவவெகு ழணவ சய அடி 

உதவ்டயலிபைவது கரழன கயவெகுவ வ உவபெவ, டுவ்டயபைவட வ 

கஞபவபெவ, குனவவடகவநபெவ கமஞவை ளசவடவ. சவழ பதவபொ, 

அவபவதயவ கூவவத வமவ வோ படிவடது. அடவயகு 

வ வடது வது வ யவபயவ இவவ.    
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                மவெமயவ மவ பவது எலவேகமக டயதமவ ளசவதவ் 

ளடமவேகயதடயலிபைவது இவ்டவகத உவ கவட அதபவேகவ 

அடிவெகடி ழமயவோ. வ கவுகநயவ மவ வ வதூ உலிலிபைவது 

ளபநயவௐவோடு, வ பயபைவௐவௐடி  இவேகலவெகுவை ளசவ படிவடது. 

சய சணதவேகநயவ, ஆவௌகலவ, ளவௌகலணமவ, அயஜவ வ 

இவபவ ளதமவ  குலணயதயபைவெக, அவேழக மதவ இபைவெகவெ 

கவௌழவ. அவட ஆபபைவ, ளவௌடிபைவ கபயவ வெகுவௐ 

னவெகணமபவகழந. ஆதயதவ, பயவ மவ அயவடயமடபவகவ. 

ளபைவமம சணதவேகநயவ மவெபைவ வதவ இபைவடமவ. 

 

ளடவபவேகவ உவநம? 

                வநயவௐ பைபவ்டயவ மவ வ ணடயவௐளவௌகவநவௐ ளவபொ 

பவடழமடயலுவ, வ பல ஈடுமவோவபெவ மவ கவபயதயவ 

ளசலுவ்டயழயவவ. ஆமவ வ ஆவணயக பதவசயதயவ மவ எபை 

பலழ ணமஞபயதமகழப இபைவழடவ. அடமவ பமவௗவெவக வெகுவ் 

டவடயபைவட ழபபொ சய ழபவகவநபெவ ளமபொவௐபுகவநபெவ பநவவட எபை 

வவௐ ழமவ அவமணவ கவபயதயழழத பல மவோவ ளசலுவ்டயவெ 

ளகமவௌடிபைவட எபை ணமஞபயவதவௐ ழமவ்டமவ யவழபவய பவழடவ. 

சவபொ ழவ கயவவ்டமலுவ, ழபபொ வடபெவ ளசவத மவோணயவய, 

அணவவது டயதமவ ளசவதழப பயபைவயழவ. ளமதுபமக ணமவ 

ழபவநகநயவ வெகு ழபவ இபைவடது. அவௐடி ழபவ இவமட 

ணமவ ழபவநதயவ இபைவோமகயவெ ளகமவௌடிபைவெகுவ  பமவ்டயவ 

கரனணவவது வதவழந மவவெகவ் ளடமவேகுழபவ. பவவௐடி மவ 

டயதமவ ளசவதவ் ளடமவேகயதடயலிபைவது, அவணடயதயலுவ,  
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பசவ்டயலுணமக மவ ணமயணமய இபைவௐவடபெவ, இவதயவழத 

வடவெ குஞபணவ யவெவஜதமக பயநவேகுபவடபெவ உஞவவழடவ. சய 

ழவேகநயவ ழகவபயழணவ ழகவபய ழகவோகுவ சமடமஞ ணணமகவுவ 

இபைவழடவ.   

                   எபைமவ ணமவ, ளமவய ழணவகு, சமவவ பூவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவடது. அவடவௐ ளமலதுவ, யவேகநயவ மபவ வ 

சயவடவவதவ் தூவௌடி. ளடவபவேகவநவௐ வய வௌஞவ் 

ளடமவேகயழவ. 'ளடவபவேகவ உவநம?' படலிவ ளணவவணதமக 

பயபயழவ; ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ ழகவோழவ. டயவ ளடமயதமடடமவ 

வ்ழடவ. “ளடவபவேகழந, ரவேகவ இபைவெகயரவகநம? ஆளணவமவ, 

உவேகவந வெகுவெ கமவோடுவேகவ. மவ இவௐளமலது உவேகலவ 

ழசுபது, ரவேகவ யவைசதவ இபைவெகயரவகவ வ வயவெவகழதமடு 

இவவ. யவைசதணவ யவதயவ டபயவ்டடி ழசுகயழவ. ரவேகவ 

இபைவௐது உவௌவணதமமவ, டவேகவ கடவுகவந ணமவபொவெ குவதமட 

ஆவபவ்ழடமடு டவோடுவ இவட உவௌவணதம இடதவ்துவெகு 

டயநயவெகமணவ ளணௌவ சமடயவெக உவேகநமவ படிதமது. கமவோடுவேகவ, 

உவேகவந வெகு! இவம பயவோமவ, கபயஜபைவ, கவுகயவ 

சவொசமயவௐழமபைவ ளசவட கவவதமக உவேகவந யவவ்துவெ 

ளகமவழபவ.” ழகவபயதயவ ழபகவ சயயது ழவ்டயவ அலவகதமக 

ணமயதது. ணமவ, அலவ்டணம இபமக ணமபொவபவ அவௐடிழத 

அணவவது ளவபொ ளடமயதமணவ அலது ளகமவௌடிபைவழடவ. டயழதுவ 

பபயவவ.    

அவயவு, தூவெகவ்டயலிபைவது டயடுளணவ் ளடநயபமக பயனயவ்துவெ 

ளகமவௌழவ. டயவதவேகுழம வெகுவ இவளமபை மயணமஞவ 

டயவது ளகமவௌது. வ டயமயவ எபை ளவௌ ளடவபவ 

ழபவவௐமடுணயவெக ளமவ இபைவெவகதயவ அணவவடயபைவடமவ.  
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அபலவத கவௌகநயவ  கபைவணதயவ  கபைவஞ வபலிவ்டது. வவ 

வமக அயவடபநமவ வவவௐ மவவ்து பபொபலிவ்டமவ. அவட 

அவபுடவௐ ழளமநயவத டமயசயவ்ட ழமவடவ்டயவ, மவ எழ ழவ்டயவ 

அனவுவ, சயமயவெகவுவ ளசவழடவ. ளசவெகவ ஆவபெதவ, பூஞவ்டவெக 

ஆஞவேகழநமடுவ துவேகயமவ. அபவ ளவயவௐளமவோடிவ எநய 

ளடயவ்டது. சுணமவ வது ளமடிகநயவ இவடவெ கமவோசய ணமயதது. அடுவ்து 

எபை டவ அகவ அவ பவோணமகவை சுவய வவ ழமவெகய ளபகு 

ழபகணமக பவடது. அவட டவ்டயவ வது ளபவௌகுடயவகவ பூவோவௐ 

வோடிபைவட. கவுலவெழக உமயவ்டம கவபீவ ளகமவௌ உபைபவ 

எவபொ அவட டவ்வடவை ளசலுவ்டய பவடது. இவடவெ கமவோசயபெவ சய 

ளமடிகழந ரடிவ்டது. யவவ ணரவௌடுவ உவேகயபயவோழவ வபொ 

யவவெகயழவ. 

               ணபொமவ கமவ இவட அதபவ்வட பயமயபமக யவவு 

கூவவழடவ. அவடவௐ ளவௌ, ளடவபவ வபொ ளடமயவடது. ஆமவ 

தமளவபொ ளடமயதபயவவ. அபவ வட எபை குயவௐயவோ 

அவதமநவ்டமலுவ அவேகமயவெகவௐமடடமவ, வமவ அபவந, 

இவமவ வபொ அதணமயவெக படிதபயவவ. ஆமவ, டவ்வடவை 

ளசலுவ்டய பவடபவ கவௌஞளபைணமவ வழ வயழவ.  

அபவகவ வெகு டயநயவ்து பயவோமவகவ. வ புவேவகவதவௐ 

மவவௐது ழமவ, மவ அபவகவநவௐ மவவ்து  பயவோழவ. இவடபெவ 

மவ சவழடகயவௐழமதயவ ழபளவடபெவ வ படிதமது. 
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தவ எபை டவ: 

             ஆவணயக மவோபவதபவ வபொ மவ கபைடயத 

வகவநளதவமவ மவெமயவ அவனவ்துவை ளசவபது இவௐழமது 

கயவோவ்டவோ வ இதவமகயபயவோது. வெகுவ் ளடமயவடபவகநயவ 

இபைபவ மசவெடய வெடவகவ. அடயவ எபைபவ கபயஜவ. இபைபபைவ டயடீள 

வெகு ளபைவேகயத வௌவகநமமவகவ. அபவகவ ளவயதயவ 

டயகபவ, பயனயகநயவ கலுழண, மவெமயவ அபவகவநவௐவயவௐ ழசவௐ 

ழமதுணமடமதய. பயவபயவ, எபை டவெக சணதவ்டயவ அபவகவந 

மவெபைவெகு அயபகவௐ டுவ்டயழவ. அபவகநயவ எபைபவ, டுவ்ட 

டுவௐயவ ஈடுமடு ளகமவநமடடமவ ஊவ டயபைவயமவ. டவ வௌவ 

ஆழணமடயவெகமடடமவ ணவபபைவ 

படலிவ மவெவ வபொ ளகமவநபயவவ. ஆமவ, சய மவோகநயவ, 

வ பமடழணம, அபவகவ மவெமயவ பவடமவகவ. 

             அபவகநயவ எபைபவ (அபவ இய 'B' வபொ அவனவௐழமவ)  

மவெவவை சவடயவெகுவ ழமளடவமவ எவவழதடமவ டயபைவவ் 

டயபைவவை ளசமவபமவ: “மவெவ, மவ மசவெடயவதவௐ மவவெகணுவ". 

ணஞயவெ கஞவெகயவ மவெபைவ இபைவௐமவ. அபவழத மவவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவௐமவ. ஆமவ ழச ணமவோமவ. புவௐடுவ பவ டவ 

ழகமமயவெவகவதவை ளசமவபமவ, ”மவெவ, மசவெடயவதவௐ மவவெகணுவ". 

வெகுவ் ளடமயவது பவ இதுழமவ வடயபைவெகயது. இவடவெ 

ழகவோதுவ, மவெவ, இவபவௐ ழமவ கபைவணபெவ ளணௌபவ 

ளகமவௌபமபமவ. வ வௌமயவ ழபவௌடுழகமலவ அடவ 

குயபடுகலவ வெகு அவௐமவவோவபதமக இபைவட.  

எபைமவ கமவ வோடு ணஞய அநபயவ இவட வௌவ வ வீவோடுவெகு 

பவடமவ.  
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அபவ வௐழமதுழண சவபொ பயவவௐமகவெ கமஞவௐடுபமமடமவ அபவ 

அவபொ ழடம எபை டரபயவ்துவ இபைவடவட மவ கபயவெகபயவவ. 

வ அலுபவகவந மவ படிவெகுவபவ கமவ்டயபைவட அபவ, யகு 

வவவ் டயழத அவனவ்து, ”மவ உவவ வைசமயவெகழப பவழடவ; 

மவெமயவ ர மவெகயவடதமக இபைவெகழபவௌடுவ" வமவ. “வ?” 

வபொ எவபொவ புமயதமணவ ழகவோழவ. 

             மவெவ டவவ, பவடயவ, டயபைளபமவயபேவ கவகவதயவ 

அவணவடயபைவட எபை சயயத ழகமதயலுவெகு அவனவ்துவை ளசவடமகவெ 

கூயமவ. அவெழகமதயலிவ மசவெடய சயவ யடயவவ  

ளசவதவௐவோடிபைவடது. ணது அபைவடயதடமவ ழமவடபெவ, கசவேகயத அலவெகு 

ஆவபெணமக அவெழகமதயலிவ எபைபவ அணவவடயபைவடமவ. டவவ 

அபவ மவெமயி்வ சரவ வபொ கூயவெ ளகமவௌமமவ. மவெவ 

வகு அயவடபவ ழமவுவ ழடமவயமவ. மவெவ, அவட 

பயவெகயகவ்வட சமயதமகவௐ மணமயவெகமடடவகமக அபவவெ கடிவது 

ளகமவௌமவ. சயயது வௌளஞவ ளகமஞபைணமபொ உவ்டபயவோமவ. யவவ 

மவெவ, அவைசயவவதவை சுவ்டவ ளசவது, வ வௌவ 'B' வதவை 

சயவதயவ பவ அணபைணமபொ கூயமவ. சயவதயவ கவௌகவநவெ 

ளகமவொசவ ரவ டுவ்துவ் துவவ்துபயவோடு, டயழ டவ குயவது 

அணவவடயபைவட வ வௌமயவ, “மவவெகணுவயழதவௐம! யணயவவது 

மவௐம மசவெடயவத!” வமவ. அவடவெகஞவ, டவ பமவௗவெவகதயழழத 

அதுபவ சவடயவ்டயமட எபை தவ்வட படவ பவதமகவ் டமவ 

உஞவவடடமக  வ வௌவ பயபமயவ்டமவ. அணவவடயபைவட யழண சுனவபொ 

பயலபதுழமவ ழடமவவ் டமவ அதுபவ அயவடயமட எபை புடயத  
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மயணமஞவ்டயவகுவ இலவெகவௐடுபவட உஞவவடமவ. தவ அபவ 

பலவணதமக ஆவோளகமவௌது. “யணயவவது மபைவௐம-மவ 

இபைவெழகவம!” வபொ ளணவவணதமக மவெவ பவபுபொவ்டயபெவ கூ, 

அபமவ யணய படிதபயவவ. வௐடிதமபது அவேகயபைவது ஏடிபய 

ழபவௌடுவ வ உஞவழப ழணழமவேகயதது. தவ்வட ளபவ அபமவ 

இதபயவவ. அபவ உவழந டய டுடுவேகயவெ ளகமவௌடிபைவெக, 

அவேழக ணது அபைவடய பயவோடு அணவவடயபைவடபழம அபவவெ ழகலி 

ளசவதமமவ. 

          “எ! அபவநவௐ (மசவெடயவத) மவவெகது சுவத 

யவவைசுவோடிதம! கவோவவதவௐ ழம கயவெகணுவ! படிபெணம?”.அபவ 

மவெகுனவௐ ழசயவெ ளகமவௌழ ழமமவ. அபவ தவடுவ்டயத 

ளசமவகவ ளகமவைவசதமக இபைவடமலுவ, ழவைசயவ ளமபைவ இபைவடது.      

            அவைசபவ ழகமபவ வ வௌவவை ளசதலினவெகவை ளசவட. 

அபமவ யணய படிதபயவவ. எபை கஞவ-எழ கஞவடமவ- 

யணயவவடமவ அபவநவௐ மவவெகமவ-அபவ இவ்டவவெ கமணமவவ் 

ழடடித மசவெடயவதவௐ மவவெகமவ-ஆமவ, அபமவ படிதபயவவ. 

தவ்டமவ சவணவது ழமபமயவ ,”மபைவௐம! மபைவௐம! மவ 

இபைவெழகவம, தவௐமண மபைவௐம!” வபொ ளசமவலிவை ளசமவலிவௐ 

மவவ்ட மவெவ, ”சமய, ளபநயழத ழபணுவம ளகமவொசவ ழமதயவோடு 

பம….அவௐபுவ பவது உவெகமபை" வபொ கூயதயபைவெகயமவ.              

உழ அவேகயபைவது லவட வ வௌவ அடுவ்ட பமவவ்வட ழசமணவ 

ழகமதயலிபைவது ழபகணமக ளபநயழத பவது, அவௐழமது அவட பனயதமக 

பவட ழபைவடயவ யவ் ‘டவௐயழமவ, யவனவ்ழடமவ' வபொ வீடுழமவவை 

ழசவவடயபைவெகயமவ. வடபவவ வயவ சுபைவெகணமக பயபமயவ்டமவ 

வ வௌவ. அபவ ஆடிவௐ ழமதயபைவடமவ வது ளபநயவௐவதமகவ் 

ளடமயவடது. 
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            “உவவ வைசமயவெகழப மவ இவேழக பவழடவ" வமவ. 

அபபைவெகு மவ டவட டயவ பமவவ்வடவெகு பமவவ்வட வமவ 

யவவு கூ இதமபயவோமலுவ, மவ ளசமவடவ சமமவசவ 

இதுடமவ. 'அவணயடவ வொச பூடவேகவநபெவ டவ கவோடுவௐமவோடிவ 

வபவெகவெ கூடிதபவ. மசவெடயவதவௐ மவவெகணுவத ழகவோது ரடமழ? 

யகு, கமவோடிதழமது வ மவவெகபயவவ?' வபொ பயபயழவ. வ 

வௌவ டயழதுவ ளசமவபயவவ.  

              அடவயகு, அவபொ மவ மவெவ சவடயவ்டழமது, 'B' வ 

வீவோடுவெகு பவட பயபவ்வடவ் ளடமயபயவ்ழடவ. “வமபைவ (அவௐடி அபவ 

குயவௐயவோது ''பமழமவ' வபொ யவவெகயழவ) அபதவெகமக 

சயமமயசு ளசவடமவகவ. மதவ ழவபொ அபவ ழகவோவட அபதவெகுவெ 

ளகமடுவெக யவவ்ழடவ. ஆமவ, அபவ அவட சவடவவௐவ்வட லப 

பயவோமவ" வபொ ளசமவமவ. 

              அடவ யவவ ‘B’ சய ணமடவேகவ, மவெவவை 

சவடயவெகபயவவ. யகு ணரவௌடுவ மவெவவை சவடயவ்து ணயகவுவ 

ளபைவெகவ ளகமவௌமவ. யகு, சய பபைவேகவ கனயவ்து ணரவௌடுவ 

மவெமயணயபைவது டவவவௐ யமயவ்துவெ ளகமவௌடுவ பயவோமவ. 

அவவௌது ளதவ மவ இவேகு குயவௐயமடயபைவடமலுவ, மவெமயவ 

சய சரவகலவெகு இவயகவௗவைசய ளடமயவட எவபொ வடமவ இது எபை 

ளமயத கசயதவ இவவ. அவட வௌவ வேகலவ இபைவெவகதயவ 

அபவ தவது ஏடித பயதவ்வட, வோமகவெ கமவோம ளசவது 

அவபவௐழமது யவவு டுவ்துபதுவௌடு. 
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வ கயபைவஞவ : 

              மவெமயவ மவ அடிவெகடி ழகவோ எபை ழகவபய வ பவயபய 

வயதழட. அபவ ழமயவதமக இடவகு டயநயவ்டழடதயவவ. 

“டயதமவ்வடவை சரமகவை ளசவபெவேகவ. பயபைவௐவௐவோமவ அவடவ் 

ளடமயவது ளகமவநமவ" வழட அபது பனவெகணம டயமக 

இபைவடது. 

              “மவ எலவேகமகவ்டமவ டயதமவ ளசவது பபைகயழவ. 

ஆமவ, எவபொவ ளடமயதபயவவழத" வபொ இவணயவ்துவெ 

கூயழவ. அபவ சயமயவ்டபமழ, ”வபநவு கமணமக ரவேகவ டயதமவ 

ளசவது பபைகயரவகவ?” வமவ. “பபைவெகஞவெகயவ டபவ 

ளசவபவகழந டவேகவந அயவதுளகமவந படிதமணவ டபயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவெகயமவகவ. ரவேகவ இவௐழமழட ளடமயவதுளகமவந 

ழபவௌடுளணவமவ வௐடி?” வபொவ பயபயமவ. “டதவுளசவது 

ளசமவலுவேகவ மவெவ" வபொ மவ பனவெகவழமவ ளகவொச, 

அபமயணயபைவது மவ ளவ டயவ ளணௌவ ணவோடுழண. 

              எபைமவ அபவ ழவைசுபமவெகயவ வயவ, 'ரவேகவ வமகவௐ 

மடுவீவகவ' வமவ. ஆமவ வெகு உவௌவணதயவ வமகவௐ ம 

பமது. அவட மவ அயவதுவ இபைவழடவ. அடமவ   அபவ கூவபொ 

வெகு பயதவௐவவ் டவடது. ஆமவ பயதவௐவ அவெகயவெ ளகமவௌடு, 

அதபவ கமஞணமக, அபவ கூயதவட எதுவெகமணவ வ ணவ்டயவ 

எபை பவதயவ அவடவௐ ழமவோடுவபவ்ழடவ.. யகு ழதமசயவ்துவெ 

ளகமவநமவ வபொ!   

               ஏமயபை ணமடவேகவ கனயவட. எபைமவ கமவ, அவனவௐபு 

ணஞயவைசவ்டவ ழகவோடுவெ கடவபவ் டயவழடவ. வௌவ பநய வகதயவ எபை 

'மவலுவ' யவயபைவடமவ. வ வகதயவ அவௐ 'மவவவ்’  டவது, ”

மவெவ டவை ளசமவமவ" வமவ. 
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               “எ! அவடவௐணம?” வபொ ழகவோழவ. கவௌஞளபைணமயவ 

ளணமவவ வெகுவ் டபைபடமக மவெவ எபைசணதவ கூயதயபைவடது 

வெகு உழ யவவுவெகு பவடது. ஏபயதவ்வடவௐ யமயவ்துவௐ 

மவவ்ழடவ. வகதயவ ழபவவேகுனழமடு ஆதவழகமவ யவயபைவடமவ. 

பயபமயவெக  படிதமட பசவ ணவ்டயவ ளமவேகய பவோடிவெ ளகமவௌடு பவெ 

கவௌஞரவ ணவகயதது. அவௐவ்வட ணமவோ எபை ளமபைவ்டணம 

இவ்வடவ் ழடவவளடடுவ்ழடவ. ழபளமவபொழண ளசவத இதமட 

யவதயவ, அவடவௐ மவவ்டடி யவயபைவழடவ. ழசுவ கபைபயனயகவ, 

உதயவவ்துடிவௐயவ ழபகவ்வட உஞவவைசயவெ குனவமவெகய, குனலூடயவெ 'ழகம 

ளபய' வவெகுவ உடடுகவ, ளடமவவது ழம ஆவணமவபவ் ழடடிவ் 

டவொசவ ட, இழடம சவபொ ழவ்டயவ ழபவவேகுனலிவ வ புமயவது 

மயபூஞவ்டயவ இவசவை சயலிவவௐவவௐ ளமனயதபயபைவெகுவ ளபவௌவவௐ 

யவொசு பயவகவ, சமவவட ணதயலிகு, ணஞயணகுவ, 

பூணமவ ,ணவொசநமவ......   

                அவனவௐபுணஞய ணரவௌடுவ அடிவ்டது. பநய ளசவபொ 

பயவோடிபைவடமவ. இவௐழமது பவடபவ வ சக ஊனயதவ; புவகவௐவெ 

கவஜவ. அபமயவ, அவட ஏபயதவ்வடவௐ புவகவௐவ டுவ்துவ் 

டபைணமபொ கூயழவ .”புவகவௐவ டவகு? ஏபயதவ உவேகநயவ டமழ 

இபைவெகயது!” வபொ பயதவடமவ. “இவட ஏபயதவ்வடவௐ 

ழமகுணயளணவமவ டுவ்துவை ளசவவுவ படிதமது; இவடபயவோடுவை 

ளசவவுவ படிதமழட!” வழவ. வ ழவைசு வ வௌமயவ 

ணவ்வடவ் ளடமவோது ழமலுவ! “இவடவெ கவௌஞவ ரவேகவ இவௐடிவௐ 

ழமவபொபது பயதவௐமக இபைவெகயது" வமவ. ஆவ! மவ அவௐடி 

அவெகவ ளசலுவ்டயதது வெகுவெ கூ பயதவௐமகவ்டமவ இபைவடது. 
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ழசவ: 

              இவசவௐ யபமகவ வதவநயபைவது ஊவளடுவ்ட அவட இயத 

பசவட கமவ ளடமவேகயதது. அவயவ ளபநயவௐமமக, 

இவவதயவவ, அவழதமகவௐ ளமவேகயவௐ ளபைகயத இவச வவவௐ 

மயசுவ்டணமவெகயதது, இநவணதமவெகயதது. வவவெ கவவ்டது -- 

வவ பயலவேகயதது. வெகுவழந வேழகம டயவணதயவ மடிவெ 

ளகமவௌடிபைவட எபைவ்டய ளபநயழத பவ் டவவௐவோமவ. அவயி்வ 

ளதமவ ஏதமணவ உபைகயமவ. அதுபவ, கவௌஞவ வெகுவெ 

கவுநவகநயவ எபைபவ ணவோடுழண. கவுநவகவநவௐ வயபெவ மவ 

அடயகவ சயவடயவ்டடயவவ. ஆமவ இவௐழமது வெகுவழந படிழத 

இபைவட எபை ளபைவேகடவு டயவது ளகமவௌது. பநயடவ மவ 

பபைவெ கஞவெகயவ ணவது ழமதயபைவடவட யவவ்து, பயனயகவ குநணமக, 

ஊவணதமழவ. 

             எபை ளதவ, எபை ளதவ ணவோடுழண வௐடி வவவௐ 

பசவ்டயவ உவைசவ்துவெகு  இவோடுவை ளசவ படிவடது? எபை படிபவ 

ணவோடுழண வேஙவ  வ ணவ்வட ளணௌணமவெகய இடதவ்வட 

அவௐடிழத பைகயபயவோது? அபவ ளதபைவ, படிபபவ அவபம 

இபவவவை ளசவட! இவௐடிளதமபை அவபு வௐடி வெகுவை 

சமவ்டய..ணமதயி்வபொ? அதுவுவ, னவணதம யவது புமஞவ்டயவ எபை 

ளடவபவ்டயவ மவ இவௐழமது வெகு அவபு வௐடி சமவ்டயதவ? 

சமவ்டயதவ  வழம? உவௌவணதயவ இவட அவவவ் டபய 

ழபளதுவுழண இவௐழமது வெகு சமவ்டயதணமவ இபைவெகபயவவ. 

டவதவ யபமகணமகவ் டமவ ளபநயவௐடுபடவகு அவபு வவ எபை 

கபைபயதமவெகயதயபைவடது. மவ அவவவை ளசலுவ்ட பவதபயவவ. 

அவபுடமவ வ பனயதமகவௐ ளமவேகயவௐ ளபைகவ் துஞயவடது. அது 

குயவ்து மவ ளசவபடவகு துவுவ இபைவெகபயவவ. கபைபயவெகு து  
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டவயவைவசதம ளசதவ? இவதபைலவெகு ஆவோவோழவ. அடவ 

ழமவெகயவ ழமபவட ணவோடுழண வமவ ளசவத படிவடது. 

பவைசயவ கசயதவ: 

                       டயபைபவௌஞமணவ ணஞ ணமயய வயத எபை 

புவ்டகவ்வடவௐ டிவ்ட யவவ, அபது அயவுவதயவடி அணவவது வ 

வபமசவ்வட கபயவெகவ் டரவணமயவ்ழடவ. உவவ் டநவவ்டயவெ 

ளகமவௌழவ. வ  பவெகயலிபைவது உவழந தவபலுவெகு பவைசு 

ளசவபவடபெவ,யவ டயபைவய பபைபவடபெவ கபயவெகவ் ளடமவேகயழவ. 

சயயது ழவ்டயவ யவெவஜ இனவழடவ ழமலுவ.  யவெவஜ 

ணரவௌழமது, வ கபவ, மசயவெகுவ ளவொசுவெகுணமகவௐ ழம வபமச 

கடயவத பயடுவ்து, ழடவைவசதமக தயவ்டயபைவடது. இவட அதபவ 

வெகுவௐ புடயடமக இபைவடது. ணபொமவ வேழகம மயதயலிபைவது 

ளவொசுவெகுவை ளசவபொ டயபைவயவெ ளகமவௌடிபைவட ழபளமபை 

ழமவெகுபவ்டயவ மவெமயவ இதுவய பயபமயவ்ழடவ. அபவ 

சயமயவ்டபமழ, 'அதுடமவ கசயதவ' வமவ.   

டரவை  

                 குடுணவவௐ தஞவ்டயவகு கயவோடவோ எபை பபைவ்டயவகு 

யகு, லவ 4வ ழடடய, மவெவ வெகு பமசயழதமகவ கவபொவ் டவடமவ. 

அவபொ வவ ளபவவந உவ டமயவ்து பபைணமபொ ஞயவ்டயபைவடமவ. 

அபபைவ அவபமழ கமஞவௐவோமவ. டவெகு பவ வவ அணவை 

ளசமவமவ. கவௌகவந படிதடி, ”ரவேக வவ இது ழமவ பவழ 

மவவ்டயபைவெகயரவேக" வமவ. 'வேழக மவவ்ழடவ? ஏ! கபயவ 

மவவ்ழடழம! அவது பவயபயதயவ வமபது இழட ழம டரவை 

பனவேகயதயபைவௐமழம?' 
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                  அவபொ மவெவ ளணமவ்டவ பபபைவெகு பமசயழதமகவ கவபொவ் 

டவடமவ. யகு மவேகவ மவபபைவ எழ டவோடிலிபைவது இவோலி 

சமவௐயவோழமவ. உவௌஞவ் ளடமவேகுபவ மவெவ இவோலிவத பயவௌடு 

வேகவ பபபைவெகுவ டவடமவ. அவைளசதவ, இழதசுமடவ ளமவோடிவத 

பயவௌடு வமபைவெகுவ டவடவட வெகு யவவூவோடிதது. 

                   வமபைவ எழ டவோடிலிபைவது டுவ்து உவௌ ளசதவ, 

வனவண பமடவ்வட உவவ்ளடயபெவ ளசதமக அவௐழமது வெகுவௐ 

வோது. உவவணகவநவெ குயவ்ட டபம ழகமவோமடுகவ அனயபெவ 

டபைபமவ பவதுபயவோது வது அவௐழமது வெகு பயநவேகபயவவ. 

“கமநமவ பவநவௐதுழமவ மவ பவதுழமக படிதமது" வபொ 

மவெவ கூவெ ழகவோடிபைவெகயழவ. ஆவ! அபமவ சபகவ்டயவ 

வபயபைவெகுவ டமவெகவ ரடிவ்டடமக இபைவெகுவ. ணமதவ்டயவ 

பநவவைசயவெகு ஊபொ பயவநபயவெகுவ டவகவநவ் டகவவ்ளடயவது 

கவுநயவ சமவமவதவ்வட  பூணயதயவ யவணமஞயவெகவௐழமகுவ டமவெகவ 

அது. அவௐபுடயத உகவ்டயவ, டமவ பவடது கவடவகு ணவோடுழண வவட 

ணயடவ உஞவபமவ. கயவோடுவபளதவமவ அதப யணயவ்டழண. 

ளசமவடவ ளகமவௌமடுபடவகு அவ; உழதமகயவெக ணவோடுழண; 

உவணதமவெகயவெளகமவந அவ. அவபபைவ உவௌது இவபவ 

டவோடிலிபைவழட. வமவ இவபதவதவப…ளவமவ 

அபவடமவ வடபெவ டபைபவ.   

 

கூலுவ யமயவுவ : 

                 டரவோவசவெகுவௐ யகு வ மவோகவ ரவௌ. அடயகமவதயவ 

லவது, ழதமகமச, டயதமவௐ தயவசயகவந குயவௐயவோ ழவ்துவெகுவ 

ளசவது படிவ்ழடவ. யவ, ய ழபவகவந (அவப ணயகவெ குவழப)  
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ளசவது படிவ்து பயவோடு, மவெவ வெகுவ் டவடயபைவட யபு 

கயபைவஞயவ வ்டயவ பவ அணவவது ளகமவழபவ. 

வெகுவநயபைவது, ளமவேகயவௐ ளமவேகய பவட அவவ சயவ்ழடவ. 

வ்வபட மபவ்டயவ இபைவௐபவகலவெழக உமயவ்டம யமயபயவ 

டபயவௐவபெவ, கூலிவ பசவ்வடபெவ   அதபயவ்ழடவ; சயவ்து 

யவபயவ இபைவ்டயவெ ளகமவௌழவ. கவௌஞதவ மதவ ழபபொ 

ழபளவயவமணவ சயசணதவ எவழதமழமவ. யவைசயவவடளததவ 

அவழணவ ணயடவது யவளபதவ கவதயவ எதுவேகுழபமவ. சய சணதவ 

வேழகம ழமவபயடுபமவ கவௌஞவ, டயவணதயலுவ டபயவௐயலுவ 

வவ டுடுவேகபயவோடு. மவ அநவௐவகமயத துதவ்டயவ ஆவௗழபவ. 

யமயபயவ பலி டமநமணவ மவ ணதவெகபவபொ பயனவௐழமகுவ ழமது, 

ணரவௌடுவ அவயவ பமசவ்டமவ வவவை சூவௗவது டவழமடு ழசவவ்துவெ 

ளகமவபமவ. இவௐடிழத ணமய ணமயவௐ யமயவுவ கூலுணமக மவோகவ 

கனயவட. எவமவ ணவளமவபொவெகுவௐ ளமபைவ பவடது. எவயலிபைவது 

ணவது டரபயவ ளவது. 

                 சயழவேகநயவ மவெபைவ மதவ எவமகவெ ளகமவொச தூவ 

வௐழமவ. அவௐடி எபை மவ வது ளகமவௌடிபைவட ழமது, 

ணயடவகவ, டவேகவ ஆவணயக பவழவவ்டயவகுவை சயயதுவ ளமபைவடமட 

பவகதயவ டவேகவ பமவௗவப வீஞமவெகயவெ ளகமவௌடிபைவெகயமவகழந வபொ 

பபைவடயமவ. ”இவபநவு ளமயத ஊமயவ வபநவு ழவ டவேகவந 

அயவது ளகமவந ழவ்வடவை ளசவு ளசவது ளகமவௌடிபைவௐமவகவ 

வபொ யவவெகயரவகவ? பயவ பயவோடு வௌணுவ அநவுகூ இவவ" 

வமவ. "எழ மநயவ எபைபவ டவவ பலபதுவ ணமவயவெ 

ளகமவபதுவ கவவடமவ. ளகவோ குஞவேகவநவெ ளகமவொசவ 

ளகமவொசணமக பயவோடுபய ழபவௌடுவ" வமவ. 
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'கவௌஞவ வ ழளனயலிவ மவ டயவநவ்துவெ ளகமவௌடிபைவட ழவ 

அது. மவ ழகவோழவ,  “கயபைவஞவ இவௐழமது இபைவடமவ வ 

ளசமவபமவ, மவெவ?” 

 "இவடழத டமவ ளசமவபமவ", வமவ மவெவ. அவௐழமது அபவ 

வவவௐ மவவ்ட மவவபதயவ கமவ்டயவ அவட ணஞயவ்துநய வெகுவ 

உவவது யவபொபயவோது. 

 

மண தவேகமவ:  

                   டயபை மண தவேகமவ எபை பதது படயவவட டரவவெகடமயசய. கரவவ்டய 

ணயவெகபவ. வெகுவ் ளடமயவடபவகவ, டவவணவ் துவவ சூவௗவட 

சணதவேகநயவ அபவ ஆழமசவவெகமக  மடிதயபைவெகயமவகவ. 

உகயதவ பயதவேகலவெகமகவ் டவவ மடி பபைபவகவந பய, 

ஆவணயகவ சவவடவௐவோ ழகவபயகலவ பபைபவகவநழத அபவ 

உவசமகவ்துவ டயவழமவெகயதயபைவௐமவ. வ வௌவ 'B' (அபவவௐ 

வய பவழ குயவௐயவோடிபைவெகயழவ) மண தவேகமமயவ ளபைவ 

வயவெவக ளகமவௌபவ. மண தவேகமவ மவெவ சவடயவெக ழபவௌடுவ 

வபொ 'B' பயபைவயமவ. மவெபைவ அவட வபொவெ ளகமவௌமவ. வெகு 

ஆவைசவதவ;  ளவமவ, மவெவ இவ்டவகத சவடயவௐபுகவநவௐ 

ளமதுபமகவ் டபயவவ்து பயடுபமவ. 

அவபொ ழகமகுமவணய. வ கயபைவஞவ யவட மவ. அவபொ மவெவ 

வேகவ வீவோடுவெகு பவடயபைவடமவ. சயவ கவௌஞவவௐ ஞயவது, 

ளடபைபயவ இவவழடமபொவ ளவௌகவ, அபவ யவொசுவௐ மடவேகவந 

ணமவெழகமணமவெகய அபவ உவழந பபைணமபொ டமம வௌஞயவெ 

ளகமவௌடிபைவடமவகவ. ணமடிதயலிபைவது  அவடவௐ மவவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவழடவ. மதவ எபை மவோடுவௐ மடி அபவ அவனவ்ழடவ. 
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ளசவவவெகுவை சவபொ ளடமவபயவ சயவேகளபைணமவ ழகமதயவ வ 

ஊமயவ அவணவடயபைவட வ மண தவேகமமயவ வீடு ழமவெகய மவெவ 

உவோ மவேகவ சுணமவ வயளவௌடுழவ தஞவ ளசவழடமவ. அபவ 

வீவோடு பமசலிலுவ கவௌஞயவ பூவமடவேகவ. ”வ மநயவடமவ மவ 

இவேழக பவடயபைவெகயழமவ" வமவ மவெவ. 

                மவேகவ வமபைவ மண தவேகமவவை சுவய அணவவது 

ளகமவௌழமவ. மவெவ எபை பவதயவ அணவவடமவ. டவெகு வகழப 

அயபகணம வ ய வௌவகநயவ ழமக ழைணவேகவந பயசமமயவ்து 

பயவோடு, மண தவேகமவ வ வெகவ டயபைவயமவ. வவ ஊடுபைபயவௐ 

மவவ்டமவ. 

                “வகதயவ குனழமடு கயபைவஞவ உவெகுவழந யவகயமழ! 

ர அடவகு வ ளசவகயமவ?” வபொ ழகவோமவ. மவ டயவெகு பவெகமடிவௐ 

ழமழவ.  

                  “வெகுவ் ளடமயதபயவவழத!” வழவ. டயவ ளசமவவ் 

ளடமயதமணவ டயஞயழவ. ‘வெகுவநம கயபைவஞவ?’ வயவௐ 

ளபைவெகயவ உபைகயழவ.  

                  “ர அபவவெ கூவௐய ணவடயவ துவ ளசமவகயமழதம?” 

வபொ ழகவோமவ.  

“இவவ” வபொ ளடமவௌவ அவவெகவை ளசமவழவ.  

                “மவ மவவௐது குவோடிவெ கயபைவஞவ இவவ...பமலிவ. 

அபவ பயவோடு பயமழட.” வமவ. “கயபைவஞவ கவ்குபை. அபவ 

ஜமவ்வடவெ ளகமடுவௐபவ. அபவ உவவ பயடுபயவௐமவ. அபவ 

பயவோடு பயமழட!” வபொ ழணலுவ கூயமவ சயமயவ்டபமழ.  
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அடவ யகு வதவ பவட ணவபவகலவ அபவ ழசயமவ. 

எவதவ ஆவௗவது அவட அயபெவ டவ தவௌடயவ்டமவ 

எவளபமபைபவபெவ பயதவௐயவ ஆவௗவ்டயமவ. மவேகவ வமபைழண 

மவெமயவ சரவகநமக இபைவடடமவ வேகவ ஆவணயக பவழவவ்வடவெ 

குயவ்ழட உவதமவ இபைவடது. எவளபமபைபபைதவ மண தவேகமவ 

ழசயவெளகமவௌடிபைவெக, மவ அடிவெகடி மவெவவௐ மவவ்டடி 

இபைவழடவ. மண தவேகமவ மவெவவௐ வயபெவ ழசுபமவ வபொ 

டயவமவவ்து ணமவழடவ. மவேகவ அவேகயபைவது பயவளபொவபவ 

அபவ மவெவவௐ வய எபை பமவவ்வட கூவௐ ழசபயவவ.  

                மவேகவ ளபநயழத பவழடமவ. வேகநயவ வவெ கமவோடிலுவ 

அடயக மவோகநமக மவெமயவ ளடமவபு ளகமவௌடிபைவட வ வௌவ 

எபைபவ, மவெவ இவௐடிவ் டவவ ழசமடவவெகு உவோடுவ்டயவெ 

ளகமவௌது குயவ்துவ் டவ அடயபைவௐடயவதவ் ளடமயபயவ்டமவ. மண 

தவேகமமயவ கமவௌயவெகவௐடுபடவகு மவெவ எவௐபுவெ ளகமவௌடயவ 

அபபைவெகுவெ ழகமவ. மவெவ சயமயவ்டமவ.  

              “மண தவேகமவவ் டவதவ பவது மவவெக ழபவௌடுவ வபொ 

B பயபைவயமவ. அபதவெகமகவ்டமவ பவழடவ” வமவ. ஆமவ ‘B’

ழதம மவெவவௐ வய மண தவேகமவ துவுழண ளசமவபயவவழத 

வபொ பயதவடமவ. மவெமயவ அபவ இது வய ழகவோக, “ளவபொ 

மண தவேகமமயழண ழமவவெ ழகவ” வமவ மவெவ.   

             ‘B’ அடுவ்ட மவ ணரவௌடுவ மண தவேகமவவை சவடயவ்டமவ. மண 

தவேகமவ ஆவொசழதமயவ உடபயழதமடு மவெவவெ குயவ்துவ் 

டயதமவ ளசவத, எபை ழமடய ணவோடுழண ழடமவவ டபைபடமகவெ 

கூயமமவ. 

          “ 
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அபவ வயவௌமவ டிதயலிபைவெகயமவ” வமமவ. (இவௐ புவ்டகவ்டயவ 

‘யவண பயவ்வட’ வ அவ்டயதமதவ்டயவ பமசகவ இது வய அயவது 

ளகமவநமவ). 

           “மவெவ டவவ ளபநயவௐடுவ்டயவெ ளகமவந யவவ்டமவடமவ, 

வமவ அபவவௐவய இடவகுழணவ அயவது ளகமவந படிபெவ. 

அபவ வவபெவ கபயவ்துவெ ளகமவலணமபொ ளசமவ”, வமமவ. 

டமவ யவவ்டவடவௐ ழமழப மண தவேகமபைவ ளசமவடயவ ‘B’ வெகு 

அநபவ ணகயவௗவைசய! 

 

எபை புடயத அதபவ 

             அவபொ பயடுபவ மவ. ஆகழப அவபொ ளணதுபமக 

லவடயபைவெகமவ வபொ டரவணமயவ்ழடவ. தூவெகவ கவவதுபயவோது. 

இபைவடமலுவ டுவெவகதயவ புவௌடு ளகமவௌடிபைவழடவ. ளமலது 

புவவட ழவ. டயடீளவபொ வ பவைசு சவணமகய எழ கடயதயவ 

இதவேகவ் ளடமவேகயதது. 

              மவ டயதம யவவெகுவை ளசவபவட உஞவவது சபமசவ்டயவ 

(ழதமகவ்டயவ ஏவ ஆசவ) ணவமவது டுவ்ழடவ. மவ 

இழசமபவடபெவ உஞவவழடவ. வ யவெவஜ பயடுமணவ 

ளடமவவடயபைவெக, எழ ளமடிதயவ வ சூவௗயவ ணவோடுவ ணமயதது. 

மவ ழபளமபை இவ்டயவகு ணமவவௐ வோழவ. 

                அவடவௐ புடயத இவ்டயவ, வவவை சுவயதயபைவட ழணலுவ 

ழமவ ழடம எவபொ வ அவசவபவெ கவோடுவௐடுவ்டயதது. 

கமலுவவதவெ கனவபொபதுழமவ, அவட ழணலுவவத அகவய பயவோடு, 

வெகமழவ. புடயத அதபவ இயவணதமக இபைவடது. அவேழககூ  
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கமடிதயவ புவடதவௐ புவடதவௐ ளமவய ணஞவளபநய. குயவழடவ. 

அவட ணஞலுவ வ பூணயதயவ உவந ணஞவ ழமவ்டமவ இபைவெகயடம 

வபொ ளடமவோடுவௐ மவவ்ழடவ.  

           ஆவ! அடவகு வட அவ்டமவோசயபெவ இவமபயவோமலுவ இவட 

இவ பூணயதயவ இவவ வது வ உவலஞவவு. யவ வேழக? 

அவட அவேகு வது ளசவபமயவ ழகவோக வௌஞய, எபைபவ ழமவெகய 

வழடவ –அவௐழமது எபை சவ! வ வீவோடுவெகு, வ கவோடிலுவெகு, 

வ வனத இவ்துவெகு மவ டயபைவௐயவ் டவநவௐடுழபழம வ 

அவைசவ! அவட அவைசவ பவட கஞழண மவ ணரவௌடுவ பூணயதயவ, வ 

வீவோடிவ, வ கவோடிலிவ ழணவ!  

 

        களவவழகமவௐ: 

                   அதபவ்டயவ மயணமஞவேகவ புதுவௐபுது பமசவகநமகய 

வெகமகவ் டயவது ளகமவௌடிபைவட. இபைவடமலுவ டிவௐடயவ 

வெகயபைவட ஆவபவ குவதபயவவ. அவபவௐழமவடத ண 

யவவெழகவடி, புவ்டகவேகவநவ் ழடவவளடடுவ்துவௐ டிவ்துவெ 

ளகமவௌடுடமவ இபைவழடவ. யவணஜமவ, ழபட சமவடயவ, ஆபய 

உகவ, இவ அதபவ வபொ பயடபயடணம புவ்டகவேகவ. மவ 

டிவ்ட சய புவ்டகவேகவநவௐ மவவ்துபயவோடுவெ குனவவடகலவெகம 

ழடபவடவெ கவடகவ (‘Fairy Tales’) ழம இபைவௐடமக வ வௌவ 

குயவௐயவோது யவவுவெகு பபைகயது.  

               வகயபைவஞயவ யவவு வவ பலவணதமக 

ஆவெணயவ்டயபைவடது. உதயவ வௌவ அயபது ழமவ அபவ மவ 

அயவடயபைவடடமக வௌஞயழவ. இபைவௐயதவ, அபதவத கம, 

சமயவ்டய, கமவைசமவௐ யவஞய வய மவ அயவடயபைவெகபயவவ.  
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இவடவ் ளடமயவது ளகமவந ணமயய பயதமசமயவ ணமமடவெ 

கமபயதவ்வடவ் டபய ழபளவட மவ ழடவவளடடுவெக படிபெவ? 

சணவகயபைட ளணமனய வெகுவௐ மயவைசதணயவமடடமவ ணமமடவ்டயவ 

எபை வ ளணமனய ளதவவௐவவ் ழடவவளடடுவ்ழடவ.  

கவடதயவ இவனகலவெகுவெ கமஞணமகய அபவவவௐ யவய ளசவு 

ளசவத வ்டவ கடமமவ்டயவேகவ! வௐடிவௐவோ பயவ்டயதமசணம 

குஞவகவ, டயவ்டவவணகவ, சவடவவௐவை சூவௗயவகவ! கவட, 

குபைழைவ்டயவௐ ழமவ ழமவெகய கவபடவகு வ்டவவெ கமஞவேகவ! 

கவடதயவ பவௗகயவௐ ழமழவ. வம யகவௗபயலுவ, டயவமமட 

எவளபமபை டயபைவௐவ்டயலுவ கவௌஞயவ வகபவௌஞவ! எழ 

பவவௐயவ மடவெ கவடவதவௐ டிவெகவௐ டிவெக, பயபமயவெக படிதமட 

அவணடய, டயவௐடி படிவெவககநயவ மவ ஈடு படிதமணவ 

வவவை சயவ ளசவது ரவவெகுணயனய ழமவ வவவை சூவௗவது 

படிவெளகமவௌது. அழட சணதவ வவ சணவ எபை 

மவவபதமநமவெகயதது. இவட யவதயவ மவ கவௌவப 

பயதவௐபுவெகுமயதவப. வ ளபைவேகயத வௌவகலவ,  

அயபகணமபவகலணம சயமயவ, ணமமடவெ கடமமவ்டயவேகவ 

சயமயவ டரவணமணம சமதவவௐ மவவ்ழடவ. எவளபமபைபமக, 

எவளபமபைபமக அவதமநவே கவௌடி பவட 

ழமது..அவௐடிதமமவ, மவெவ? அவடவெ கவசய அவதமநவ 

மவடதயவ டயபைவௐவ்டயவ கமவ்டயபைவெக, வ இடதவ எபை கஞவ துடிவெக 

ணவடது. டயவமவவௐயவ வடவயவ்துவௐ ழமவவௐ புவ்டகவ்வடவெ கபயவௗவ்து 

வபவ்ழடவ. ளசமவலி வபவ்டமவ ழமவ அவௐழமது மவெவ வவவௐ 

மவவெக பவடமவ. டயமயவ அணவவடமவ. ளபகு ழவ ளணௌணமக 

இபைவழடவ. யகு குவவ் ழடடிவெ கவௌடு யடிவ்து பயபயழவ.  
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            “மவெவ மவ எபை ழகவபய ழகவோகமணம?”  

           “ழபவௌமவ”, வமவ. அநவது ழசுகயமவ வது குலிவ 

ளடமயவடது. 

            ‘களவவழகமவௐ’ வவவெ கபவவட கபைபய. ளபவழபபொ 

ளமபைவகநயவ குடயகலவ துணுவெகுகலவ எபை சய கவௌஞமடிவௐ 

வோவகலவ ழசவவது வ்டவ பவௌஞவெ ழகமவேகவநவை 

ளசவகயவ! எவளபமவபொவ ளபவழபபொ பயடவ. ளகமவொசவ 

ணமவயமலுவ ழபபொ படிபவ! கமஞணம ளமபைவகநயவ 

வௌஞயவெவக எவழ. ஆமவ அவப சவணவெகுவ ழகமவேகவ வௐ. 

உவபொவௐ மவவ்டமவடமவ எவளபமபை ளமபைலவ டயவ்டயதமகவ் 

ளடமயபெவ. அழட ளமபைவகவ ணவோடுழண -- ஆமவ எவபொழசபைவ 

பயடவ்டமவ  பயடபயடணம படிப மவேகவ. அவௐடிவ்டமவ இதுவுவ. 

அவபொ ணமமடவ – இவபொ ழபளமபை கவட. அவபொ 

பவடபவகழநடமவ இவபொவ; ஆமவ அபவகவ  இவபொ 

ளடமகுவெகவௐவோ பயடவ ழபபொ. ழபளமபை படிபவ உபைவௐளவெ 

கமவ்டயபைவழடவ – அடவ வணதவ்வட, வ சவ்குபைமடவவௐ மவவ்டடி. 

 

   ஆவௗயவெவஜவெகுவ வோடிவௐ மவவ்ழடவ: 

                  குபைமடயவ அபைநமவ வ ஆவௗயவெவஜவெகுவ வோடிவௐ 

மவவெகுவ அதணடய வெகுவெ கயவவ்டது. அவேழக மவ மவவ்டவப, 

மவ சவபொவ டயவமமடவப. அடயவவைசய! (சுகணம அடயவவைசயடமவ) 

அயவு பூவபணமகழப இதவேகயவௐ னகயபயவோ வ ணவ, உவழந 

மவவ்டபவபொவெகு ளபநயதயலிபைவது ஏவ அவ்டமவோசய கயவவெகுணம வபொ 

ழடடிதது; ஏவ அவேகரகமவ வபொ  கூவை ளசமவமவ. 
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              “மவெவ மவ உவழந உஞவபவபொவெகு ளபநயழத அவ்டமவோசய 

கயவவெகுணம” வபொ ழகவோழவ.  

              “கயவவெகமது” வபொ டயநயவ்டமவ.  

               வ ஆவணயக அதபவேகவந பவபவதயவமணவ 

ளபநயழத ளசமவவெ கூமது வபொ மவெவ வெகு அயவுபொவ்டயமவ. 

அபவ இவௐடி வயவ எபை பவவெகு ழணவ ளசமவலிபெவ, மவ அபவ 

பமவவ்வடவத ணரய, ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ வ அதபவேகவந ளபநயதயவ 

ளசமவ குவவ்துவெகு ஆநமகய பயவோவட மவ இவேகு எவௐபுவெ 

ளகமவநவ்டமவ ழபவௌடுவ. 

               இவபெவௌவணகவ வெகுவ் ளடமயபயவெகவௐவோ; 

டயவணதயழம, கமகவ்டயவ அவணடயதயழம இவவ; வௐம 

க பமவௗவெவகதயவ, வ டயசமய அலுபவகலவெகயவதயவ டமவ. 

பயநவெகுவ, இபைவௌ ஆனவ்டயவ, குவவட மவகலவெகயவழத 

டவேகவெழகமடுகவ ஏடுகயவபம வபொ ழடடிவ் ழடடிவௐ மவவெகுவ 

சுவேகவ் ளடமனயமநய ழமவ, பமவௗவெவகதயவ இபைவோடிவ உவௌவணவதவ் 

ழட மவ னவெகவௐவோடிபைவழடவ. ழடடிவை ழசகமயவ்ட பயவ ணடயவௐவ 

ளமவெகயவ்வட டுவ்ழடமடி பவது வழமடு ழடடிவெ 

ளகமவௌடிபைவடபவகழநமடு வேகு ழமவோடுவெ ளகமவலவ ஆவப 

ணயகுடயதமவ, அபசவௐவோடு அபவகநயவ அவடவெ கமவௌயவ்ழடவ. சயவ 

மவ அபவகலவெகுவெ கமவௌயவ்டபவயவ ணடயவௐவ அவதமநவ 

கவௌவ. ழபபொ சயழம, ‘ணயவதபளடவமவ ளமவமகயபயடுணம?’ 

வபொ யவவ்து பயவோவ. 

 

    ********* 
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ஆவோடுபயவ்டமவ தமளமபைபவ ஆமடமழ! : 

                இவபதவத டயபைபயவநதமவோடிவ ணயடவ எபை 

வகவௐமவபழத. இவவுவௌவணவத ணயடவ உஞபைவ கஞழண 

அவபயவநதமவோடு அபநபயவ படிபவபெவ. ஆவ! அவௐழமடயலிபைவது 

அபவ ளபபொவ எபை சமவோசய, எபை மவவபதமநவ ணவோடுழண. டவ 

உஞவவைசயகவநபெவ ண ஏவோவ்வடபெவ, மவோவ்வடபெவ, 

ளசதவகவநபெவ எபை சமவோசயவதவௐ ழமவ மவவ்டயபைவௐமவ. 

ணகயவௗவைசயதம டபைஞவேகவ அதபயவெக இயவணதமகவுவ, 

ழசமகணமவப ணவ்வட அலவ்துவபதமகவுவ இபைவெகவ்டமவ 

ளசவபெவ. ஆமவ ணகயவௗவைசயபெவ ழசமகபவ யவெவஜ வ டயவதயவ 

ழபகணமகவ் ழடமவய ணமய ணவதவெகூடித டயவுகவடமவ வது 

அபதவெகுவ் ளடமயபெணமடமவ, அபவவ அபவயவ ழமவெகயவ அபவ 

பயவோடு பயடுபமவ. அபவவவ் டவெக வபவ்துவெ ளகமவநழபம, உடயவ் 

டவநழபம அபவ பயபைவ ணமவோமவ. ளவமவ இவௌடுழண 

சமவ்டயதவ இவவ வவட அபவ அயபமவ. அகவேகமவ 

யவெவஜவத எபை டயவதமவெகுகயது. துநய அகவேகமவ இபைவடமலுவ 

யவெவஜதயவ ழணவ டயவ பயமயகயது. அவடவ் டயவதயவ ழணவ வொச 

பூடவேகநயவ மகவ. இவ துவ மகவ – இபைவணகநயவ மகவ. 

அகவேகமவ கவவழட ழமயவ மகவ்டயவ யவவ ளடமயதவ் 

டயவழத இவவ. மவ, ‘மமக’ இபைவெகுவ ழமது, அவட யவவதவௐ 

வய, அவது யவதயவவணவதவௐ வய மவ வ ளசமவ! 

வௌஞவ்டயலுவ, ளசமவலிலுவ ளசதலிலுவ மவ ணயகவைசமயதமகழப, ணயகவெ 

கபணமகழப இபைவெக ழபவௌடுவ வபொ யவவ்ட எபை கமவ உவௌடு. 

கவுழந! வௐழவவௐவோ ஆதமசணம பயதவ அது! வவ ணரயத 

உதவவடழடமவ அடயகமவ்டயவ கவோடுவௐமவோடிவ இபைவெகுவ குடயவகநயவ 

கடிபமநவ்வட மவ யடிவ்துவெ ளகமவௌடிபைவௐது இதலுணம? இலவ்துவௐ  
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யடிவெகவௐ யடிவெக இவதவ ழபகணமவ வவ இலவ்துவெ ளகமவௌடு 

ஏடிழப அவடவெ குடயவகவ! மவ வைசமயவெவகதமக இபைவௐடமக 

யவவ்துவெ ளகமவௌடு, இவபவ சயவ்டவௐடி இதவேகயத 

ரழமவோவ்ழடமடு ளசவமணவ டயவரவைசவ அடிவெக பவவடடயவ வ 

அகவவடவதவ்டமழ பநவவ்துவெ ளகமவௌழவ! ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ வ 

ளசதவகவநவௐ மயசரலிவ்டடி, வ உவழமவெகவேகவந ஆமவவடடி, 

அடவழகவ வவழத மவ மமவோடிவெ ளகமவௌடுவ, ளமவது 

ளகமவௌடுவ இபைவடடயவ, வ அகவவடவத அவழம மவ பந 

பயவோழவ! 

                சய ழவேகநயவ மவ சமயளதவபொ கபைடயவை ளசவடது, யவவ 

தவ ளசதமக ணமயதது. இது டயபைவவ் டயபைவ யகவௗவடழமது, 

டரபய ழதமசவவெகுவௐ யகு ளசதவடுபது, டபபொ ளசவதமட யவவெகு 

வவ இவோடுவை ளசவபயவவ வவட உஞவவழடவ. வ 

ளசதவகநயவ பயவநவுகவ வம சணதவேகநயலுவ, மவ 

டயவமவவ்டதுழமவ இபைவெகபயவவ. சய பயதவேகவந ழவளசவத 

மவ டுவ்ட பதவசயகவ ளபைவமலுவ அபவவ ழணலுவ 

சயவெகமவெகய. ணரவௌடுவ குனவௐவ! அவௐடிதமமவ, மவ ளசதவபொ 

இபைவெக ழபவௌடுணம? ளசதவபொ இபைவெக மவ இவவுகுவெகு 

அதவௐவௐவோழ இபைவெக ழபவௌமழண! மவ வேழக டபபொ 

ளசவகயழவ? வபொ வவ மழ ழகவோடுவெ ளகமவௌழவ. டபழ 

ளசவதமட யவவத மவ வௐடி வோ படிபெவ? 

                ‘டபமவண’ வது எவபொவெளகமவபொ ளடமவபு டுவ்டயவௐ 

மவவ்துவெ கஞயவெகுவ ஏவ அநவுடமவ வபொவ, எபை யவவத 

வோடிவௐயடிவெக ழபவௌடுவ வது, அகவ்டயவ எபை யவைவடமவ 

வபொவ புமயவது ளகமவௌழவ. டபபொ வபொ யவ ளசமவலி 

பயடுபமவகழநம  தவது ளசதவமணழ இபைவௐது கூ அகவ்டமவ  
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லவ இவளமபை யவைவடமவ. இவசதயவ வபவேகவ 

இவபதவதவப. புவமவேகுனவவௐ ழம மதவ அபதவத 

கபைபயடமவ. வ வபைடயதயவ ணமவவேகவந அபவ யவஞதயவெகயமவ; 

ழபவௌமட ழமது ளணநவ்டயவ வவவை சுவய வபவெகயமவ. இவட 

மவ உஞவவழடவ. அதுழப மவ இபைவௐடவகு ஏவ அவவ்டவ்வடவெ 

ளகமடுவ்டது. வவவௐ மமவவௐடுவ்டயத அகபவ சுபைவேகயவை 

சயயடமதயவபொ. 

வௌஞவேகலவ வௌஞணயவவணபெவ: 

                சயவெகயனவணகநயவ ணமவதயவ மவேகவ கூவோடுவௐ 

யமவவ்டவ ளசவது பவழடமவ. வேகவ வீவோடு ளணமவோவ ணமடிதயவ 

வௌவகவ கூடி இவபெஞவவூவோடுவ மவகவநவௐ மடுழபமவ. 

அவௐடிவௐவோ எபை சயவெகயனவண ணமவ, கபொவ்து அவவட ழணகவேகவ 

பமயவ கபயத, ணவன ளகமவோடுவ அயகுயகவ உபைபமதய. ணவன 

ளவடமவ ளணமவோவ ணமடிதயவ வௐடிவௐ மடுபது, கரழன ழமகமணம 

வபொ ழதமசயவ்ழடமவ. ழணகவேகளநவமவ எவழமளமவபொ கவது 

குனவ, கமவபொ சயவளவபொ வீசயதது. மவெவ அவபொ வேகழநமடு 

இபைவடமவ. “ணவன ளவதமதுவௐம” வமவ. கழமடுவ ணரபழமடுவ 

ளபைவேகயவௐ னகயதயபைவட வ வௌவ ளசமவமவ,  “யவைசதவ ணவன 

பபைவ மவெவ! பமவ்வடவௐ மவவ்ழட ணவனபவௐ ழமபவடவை ளசமவலி 

பயமவ!” வமவ. 

“யவலுவம யவெகுவம. வௌஞவ்வட யபொவ்டயம, ணவனவத 

யபொவ்டமவ” வபொ மவெவ டயவ ளசமவமவ.  

அவபொ ணவன ளவதபயவவ. சூவ ளகமவௌ ழணகவேகலவ இபைவட 

இவ்டயவ இபைவடடி அவபொ வேகவ யமவவ்டவதயவ கவது 

ளகமவௌ ழமலுவ. கலுவ பமதவ உளகமவ கூ இவபவவௐ  
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ஞயகயவ. அடுவ்ட அவ ணஞய ழவ வ வௌவ வௌஞணவ 

யவவத அதபயவ்டமவ. வௌஞவேகவ டவநயவௐ 

ழமவவெகமவ்டயபைவட. ழணகவேகலவ டமவ. 

ஆபொ சவெகவேகவ : 

             ழதமகவ்டயவ ளசமவவௐடுவ ஆபொ ஆடம சவெகவேகலவ வ 

உலிவ கமஞவௐடுவ வபு ணவௌ படிவைசுகழநமடு சவவடவௐ 

வோவப. இவைசவெகவேகவநவ் டயதமவ ளசவபெவழமது அவப 

‘வகழவோவ’ (escalator) ழமவ வவண ழபபொ உகவேகலவெகு 

அவனவ்துவை ளசவகயவ. இவடவௐ யவுகவேகளநவமவ, எபை 

பயவடவைளசமவ, அடமபது, எபை பீவ்துவெகுவ் டவவ ளபநயவௐடுவ்டயவெ 

ளகமவவப. சமடகவ அவட பீவ்ழடமடு டவவ வெகயதவௐ டுவ்டயவெ 

ளகமவபடமவ, அவவுவக அபவ வோடுகயமவ. ஏவசதயவ பீவேகநமக 

இபைவெகுவ இவப, எநயதயவ யவேகநமகயவ; படிபவேகநமகவுவ 

அவணகயவ. இவபடிபவேகவந அபவயவ யவ்டயவ டயதமவ 

ளசவபெவ ழமது, சமடகமவ சவவடவௐவோ உகவேகவந வோ 

படிபெவ. 

             இவட படிபவேகவந அவோவகநயவ பவதவை ளசவது, அபவவ 

டயதமவ ளசவபெவழமது தவடுவ்துணமபொ மவெவ வேகலவெகுவ் 

டவடமவ. மவ சுவ டயதமவ ளசவதவ் ளடமவேகயததுவ இவட 

அவோவகவந மவெவ வயவ டவடமவ. வெகுவௐ யகு பவட 

சரவகலவ இவட அவோவகவநவௐ தவடுவ்டயமவகவ.  

உவபவ்டயவ ளபநயவௐமடு: 

              எபை சதுணம ளபவவநவ் டமநயவ வணதவ்டயவ கபொவௐபு பவோவ 

பவதவை ளசவது அவடவெ கவௌஞமடிவை சவோணயவோடு வேகநயவ  
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ளகமடுவ்டமவ. எபை பவெகமலிதயவ ழணவ, அவட வபவெகவை ளசமவமவ. எபை 

ளசமவோடு வௌளஞவத அவடவெ கபைவௐபு பவோவ்டயவ வணதவ்டயவ 

பயவைளசவடமவ. மவேகவ வமபைவ அபவவை சூவௗவது ளகமவௌழமவ. 

யகு எபை ளணலகுபவ்டயவத வய வௌளஞவவ்துநயதயவ அடவ எநய 

யடயலிவெகுணமபொ, அவட அபைகயவ யபொவ்டயமவ. வேகவந 

எவளபமபைபமக அவனவ்து, வௌளஞதயவ யடயலிவெகுவ ழமடயதயவ 

வேகவ கபவ்வட யபொவ்துவடிவை ளசமவமவ. எபைபவ கவௌணுவெகு 

வௌளஞதயவ ரவடி சமவமம ளடமயவடமவ. இவளமபைபபைவெகு கபைர 

பமபவ வோசவ்டயவேகலவ ளடவவோ. பவமணபவ பவோவை 

சுனவகவநவெ கவௌடமகவை ளசமவமவ. யகு வ பவ....ழமடயதயவ 

யவவ்வட உவபொ ழமவெகயழவ. எவபொவ ளடமயதபயவவ. அடயவ 

இவதவ ளகமவொசவ ஆவௗவழடவ. வலவ! எவபொழண ளடவபயவவ. 

ணமவணவவழடவ. அவௐழமது வெகு ழடம ழவவடது. 

வெகுவழந, உவழந ஆனவ்டயவ ழடம எவபொ லவய கவவடது. அவட 

ழடம எவபொ பலிபெவ இவபணமவ இபைவடது......ஆவ, அது 

ழசவ....அவபு....கமடவ....இவடவை ளசமவகவ துவுழண அவடவை ளசமவவௐ 

ழமதுணமடமக இவவ. அவட அலவ்டணம அவயவ மவ 

கவவது ....கவவது ......கவவது ழமவவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ 

ளபநயதயலிபைவது மவெவ குவ ழகவோது. சுடமமயவ்துவெளகமவௌடு ளணவவை 

ளசமவழவ: “வ மவவபவெகு துவுவ ளடமயதவ;ஆம I feel love 

(அவவ உஞவகயழவ)” வழவ. 

                “மவெவ ணமடயமய ஏவ ஆவநளதவமவ கூ 

வபவ்துவெளகமவௌடு இபவ வௐடிவ்டமவ டயதமவ ளசவகயமழநம 

ளடமயதபயவவ” வபொ வெகுவ் ளடமயவட எபைபவ ழசயதடமகவெ 

ழகவபயவௐவோழவ. . “டயதமவ ளசவபெவ ழமது டரத அடயவவுகநயலிபைவது 

பயகயதவழம இபைவெக ழபவௌடுவ!” வபொவ ளசமவமமவ.  
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மவெவவௐ வய இவௐடிவை ளசமவபடம வபொ எபை வெகவ ழகமபவ, 

மவெபைவத எநயணதணம உவபவ, வௐடிவ்டமவ புமயதமணவ 

ழமழடம வபொ எபை வெகவ பயதவௐபுணமக எபை கவபதம 

உஞவவைசயவௐ ளபைவெகு வவ ஆவோளகமவௌது. “ர வயவ வடவௐ 

மவவெக பயபைவபுகயமழதம அவடவ் டமவ மவவௐமவ- மவ எபை 

கவௌஞமடிவதவௐ ழம; யடயலிவெகழப ளசவழபவ” வபொ மவெவ 

அடிவெகடிவை ளசமவபது வ யவவுவெகு பவடது. 

 

    *********** 

 

    பொணஞவ் ளடவவ : 

                மவெவ பவடவவடபவ வமபைவ, பயவபயவ, டவ 

வௌவகவநபெவ உபயவகவநபெவ அபமயவ அவனவ்து பவடமவகவ. 

மவெமயவ ஆவ கமவை சரவ எபைபபைவெகு (இவௐடிவ்டமவ ஆவேகய 

டயவௐயவ லடயதயபைவெகயழவ. ஆவவ வேழக வபொ இவௐழமது 

சவழடகவ லகயது.) வணசூமயவ சய வௌவகவ இபைவடமவகவ. 

மவெவவௐ வய ழகவபயவௐவோ ணமவ்டயவ்டயவ இபவகவ கவலவௌது 

ழமவ ஆமவகவ. மவெவ ழமயவ மவவௐடவகு பவழ அபவவௐ 

பைகயவ்துவவ்துஞபைணமபொ ஆசயவபடயவெகவௐ வோமவகவ.  

              ளவேகலவ ளடபைவெகநயவ யவ்தமவடவ் டயபவகநயவ 

வவடடி அபவகவ ஆடிவை ளசவமவகவ. மவெவ அவனவ்து 

அவனவ்துவ் டவேகவநவை சூவௗவது அகவ பொணஞவேகநயவ அபபைவத 

டயவவௐ புமயவது ளகமவௌடு, ணதுவ ணதுவ வபொ ணதவேகயவை 

ளசவமவகவ.  
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இழடம ழமம ணஞவ, இழடம சவடவ, இழடம, இது வ 

பமதகவ்து பமசவழதம...இணயபைவது பபவ, பணயபைவது இபவ 

எவபொ அவேகுபடவகுவ இவளமவபொணமக 

பமசவ ....பமசவ...அவ்டவ பமசவ. அபவவௐ பைகயவௐ பைகய... ணதவேகய 

ணதவேகய ழமவடதயவ பமவவ்வடகவ குனயவௐ யடவயதடிழத 

ளசவமவகவ. எபைபவ சமவதயவ டுழப அணவவழட பயவோமவ. பமகவ 

ழணழ யமவடமவ வ! வமழண வககூடி பவய படிவட யவ 

ளடமவவைசய டவகு? அபவட பவோ பவோ ணமவடயத யவ இவவுக 

பமவௗழப படிவடமவ கூ வ! ழமவடவௐ யபமகவ்டயவ 

டயவெகுபவெகமடிதடி, மவெபைவெகுவௐ வோவேகலவ ளசவவௐ ளதவகலவ 

இவோடு அனகு மவவ்டமவகவ. அபவகவ கவவ ளகமடிகவோடிவௐ வடது. 

மவெவமவ அபவகவ ளகமவௌ கமடலிவ அபவகவ 

கபயஜவகநமமவகவ. டவ்துப பயவ்டகவகலணமமவகவ. 

 

 ஆவௗயவ உவெகவ: 

                   அடுவ்து பவடது டவதவஞவெ கமவ! வேகநயவ சயவ 

மவெவ ஆவௗயவதயவ தூவேக வபவ்ட கமவ. வேகலவ பநயடமவ, 

டவவண ஆவௗயவவ் தூவெகவ்டயவகுவ மவெவ அவனவெகவ் ளடமவேகயத 

ணமவ்டயவ்டயவ தூவேகய பயடுபமவ. அவட ஆவௗவட உவெகவ அபபைவெகு 

ணயகவுவ யடிவ்துவௐ ழமவபயவோது. அவௐழமளடவமவ மவெவ 

பபைபடவகு பவழ டுவெவகவதவை சமயளசவது எபை டவதவஞவதபெவ 

ழடவவளடடுவ்து வபவ்துவெ ளகமவௌடு அபபைவெகமகவெ கமவ்டயபைவௐமவ. 

மவெவ பவடவுவ, வகதயவ டவதவஞபெவ பகவ்டயவ பபொபலுணமவ, 

‘தூவேகுபடவகு மவ டதமவ’ வதுழமவ அபவ பவழ ழமவ 

யவமவ. 
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வ இவளமபை  வௌவ மவெமவ ளணவணவட யவவெகுவை 

ளசலுவ்டவௐவோடு இழதசுயமயவ டமயசவ்வடவௐ ளபொவ மவெகயதவ்வட 

அவவடமவ. இழதசு வகதயவ  ணமவழதமடு வககவந பயமயவ்துவ் 

டவவ அவனவ்டடமக அவட வௌவ பயபமயவ்டமவ.  

                  ணவேகபவ மளமவயவ அவட அபைவணதம 

அதபவ்வட அவட வௌவ வ யடிவ்டமவ.  இவட வௌதவ 

மதவடமவ யவவ எபை ணயக இயவணதம அதபவ்வடவௐ கயவவது 

ளகமவௌழமவ – அவட அதபவ, தூத அவவவதபெவ ணயடயவ 

வணவடவபெவ வெகு ளபைவெகணமவெகயதது.  

 

வமணவ: 

                எபை மவ இவு, மவ பவபு குயவௐயவோடிபைவட மவெவ 

ளகமடுவ்ட அவட கயபைவஞவ வ்வடழத மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. 

எபை கஞவ, எழ கஞவ, அவௐவ்டயலிபைவட வ கயபைவஞவ, டசட 

வடமக, இவபமகு குவ் டயகவ வமணமகவ் ழடமவவ 

ணமயமவ. யவது புமஞவேகநயவடி, கயபைவஞதவ மணதவ 

ணமபயவணுபயவ இவௌடு அபடமவேகவடமவ. வமலுவ, வவவௐ 

ளமபைவ்டபவ அவபயபைபவபெவ எபைபமகவௐ மவவௐது வௐழமதுழண 

கடிணமகவ்டமவ இபைவடது. இபைபபைவ எபைபபைவெளகமபைபவ 

பயவ்டயதமசணமபவகவ வபொ வெகுவௐ வோது. ஆவேகயவெ கபயஜவ 

ணயவவ, ‘வளவெழம’, ‘இவளவழமழம’ வபொ இவௌடு 

அனகயத கபயவடகவந லடயதயபைவெகயமவ. ‘வளவெழம’, 

இயவணதம, உவமசணம இவநஜவவௐ வயதது.  
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‘இவளவழமழம’ வடபெவ ஆவௗவது உஞபைவ, நயவணதம 

இவநஜவவௐ வயதது. ‘வளவெழம’பயவ ணயவவோவ, ‘வெவ, 

வௐவவ் அவௌவோ ளழவ’ வமவ. வெகுவெ கவௌஞவ 

டவவயவெவகதயவ பகவோடிவ யவகுவ கபவதவ உவமசயடமவ, ’

வளவெழம’வபவௐ ழம. ‘ழமவ, வளவோஃவவோ, அவௌவோ 

ளவளதமவ’ வமவ ணயவவோவ, ‘இவளவழமழமவபவௐ’ வய. 

வவவௐ ளமபொவ்டணவோடிவ மணவ யடமவ ணயவெகபவ. ணமமட உபொடய 

ளகமவௌபவ. டவவ ளபநயவெகமவோடிவெ ளகமவநமணவ ஆவௗவட 

அவணடயதயவ தயவ்டயபைவௐபவ. வௐடி எபைபவ ணவபவ ஆமவ? 

வமவ புமயவது ளகமவந படிதபயவவ.  

               களவவழகமவௐ ளகமவொசவ சுனவது. அடவகுவழந 

ழமவௐவோடிபைவட சயவ சயவ ளமபைவகலவ யவணமய. 

பவௌஞவேகநயவ எலவெகபவ ணமவவ ளகமவௌது. புடயத யவதயவ 

ழபபொ வமடுவ, ழபபொ படிபபவ களவவழகமவௐயவ ழடமவயதது. 

இவடவௐ புடயத ழகம படிபவ்டயவ பவெகபைபமக இபைவௐபவ வ 

கயபைவஞமக இவமணவ மணமமவ வவட உஞவவழடவ. 

எபைபவ ணவபம பயவவட புமயவடது. அபவ பலவணவத உஞவவ்ட 

அபழமடு இதவேகயத வத மவ்டயவேகவ டவேகவ இதவபு ணமமணவ 

இவடவௐ புடயத மவ்டயவேகநயவ எநயவது ளகமவௌடிபைவௐதுவ 

ளடநயபமதயவபொ. மவ பயதவழடவ. அபடமவ்வடவௐ வயபெவ, 

ணபொயவௐவவௐ வயபெவ டவ்துபமவவ்டணமக அயவது ளகமவபது ழபபொ. 

அடிணவ்துவெகுவை ளசவபொ ணபொயவௐயவ பவெகயதவ்துபவ்வட அதப 

பூவபணமகவ் ளடமயவது ளகமவபது ழபபொ. வ படிதமட சவபவேகவநவெ 

ளகமவௌடு அனகமக யவவௐவோ கவடகநமக வெகு அதுபவ 

ழடமவயத இடயகமசவேகவ, எபை கமஞவ கபைடய ணவௌணுவெகு இவேகய 

பவட அடயணயடவகவ பமவௗபயவ வட யவணமவௌணம உவௌவணவை  
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சவபவேகநயவ ழகமவபழத வது பயநவேகயதது. எவளபமபை மலவ 

ழடம எவவவெ கவௌடு ளகமவௌழவ. அவௐடிவெ கவௌடு ளகமவௌடயவ, 

ழணலுவ ளணௌணமழவ. 

இவட ழவ்டயவ மவெபைவத சரவகநயவ பவோவ ளபைகயதது. கூவோவ 

அடயகமயவ்டடமவ மவ டயவௐவோ பவதயவ மவெழமடு அடயக ழவ 

ளசபய படிதமணவ ழமதயவபொ.  

                 இவௐழமது மவெவவை சுவய வழபவ எபை கூவோவ. 

கூடிதயபைவடபவகவ வமபைவ அபவவௐ பைகயவௐ பைகயவெ கவகுடிவ்டபழ 

ழம ஆமவகவ. அபவ கூஇபைவடமவ அபபைவத எவளபமபை 

ழசம பகவெகுயவௐவபெவ, சயவ சயவ அவசவபபெவ கூவவது 

கபயவ்டடி வபவ்டகவௌ பமவேகமணவ மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவௐமவகவ. 

அபவ உவ இவவளதவமழம, அவௐழமதுவ ழபளவடபெவ வயவை 

சயவடயவெகழபம ழசழபம படிதமடபவகநமவ ணஞயவெகஞவெகமவ 

உவோகமவவட இவ்வட பயவோடுவௐ ளதமணவ, ளடமவௌவதவவெக, 

ணபபைக அபவவௐ வயழத ழசயவெ ளகமவௌடிபைவௐமவகவ, அவது 

மடிவெளகமவௌடிபைவௐமவகவ. அபமவ அபவகவ அவவட யவ 

அவபுடவ! பசவ்டயவ டயவநவ்ட அபவகவ இவவுகயதவ 

ரவ்டபவகநமவ இவபதவத சமவமவதவ்டயவ கநவேகணவ 

யவகநமகழப ணமவவௐ வோமவகவ.  

இவௐடி மவெவவௐ பைகய அபவவை சமவவடயபைவடபவகநயவ டயவணகவ 

அடயகமயவெகவ் ளடமவேகய. அபவகவ பமதகவ் ழடபவகழநமடு கூ 

வடமவகவ; ஜமயகலவ புயடவகலவ வபமசயவ்ட கமவவ 

வபமசயவ்டமவகவ.  கநவேகணவ ஏவ அவபுட யவவத வடயதயபைவட 

மவேகவ குனவவடகவ ழமவ குபொவபு ளசவழடமவ. மவவெகுவோடிகவ 

டயவது கயவெகுவ ழணவ வோமதமயவ உவந ளமபைவகவநவ் டவநயவெ  
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கயநயவெ கயநய அபவவ ஆவைசமயதவ்துவ மவவௐது ழம மவேகலவ 

டயவதுளகமவௌடுபயவோ வேகவ ஆவௗ ணவேகநயவ கயவடபவவ 

அவநவது அவநவது மவவ்து ஆவைசமயதவௐவோழமவ. அயவுவெ கயவத 

உவௌடவகு பவயபைவட ஆடமவ, பமநயவ யவழமவ ஆதயவபொ 

வேகவ யவ. வேகவ ஆவணமவெகவந ப அகவேகமபவ இவவ; 

வேகவ ஆபயகலவெகு வட தபவ இவவ. வேகலவதது வபொ 

துவுவ இபைவெகபயவவ; ‘இவவ’, வதுவ இவழப இவவ.  

             எவமகவை சயமயவ்ழடமவ. எவமக ஆவடவெ கவௌஞரவ 

ளசமமயவழடமவ. ழகமவௐவதயவ இபைவட ழடரவ, டயமவோவச வ ஆதயவபொ. 

மவெமயவ ழணமவோவவவெ சவௐடவ ழடப இவசதமதயவபொ. எபைபவ வகவத 

அடுவ்டபவ யடிவ்டடி, அடுவ்டபமயவ ஆவௗணவ்வடவௐ வ ழமவ 

மவவ்ழடமவ. மவவ்டவட இவௐடிபெவ இபைவெகுணம வபொ பயனயகவ பயமயத, 

குவ டுவேக கவதணமக எபைபபைவெளகமபைபவ மயணமயவெ ளகமவௌழமவ. 

வடபெவ ணவவெகபயவவ.. வடபெவ எநயவெகபயவவ. 

உஞவவடபவவளதவமவ எவபொ பயமணவ ளகமவோடி பயவோழமவ. 

ழசவௐ ழச, ழசவௐ ழச, கம ழடச பவவ்டணமவ ணமயதது. இவௐழமது 

மவேகவ இபைவடது வமணதவ. ஆவ! சமவோசமவ் டசட வணவடவ 

வகுமணதவ டமவ! அழதமவ்டயதயவ, யவ கமகவ்டயவ, யவ 

ழமவவெகநவ்டயவ....யவ மணமவத அசவபதயவ..! வேகவ ழடமவவ 

ணமயதது. மவேகவ எபைபவ பயவோடு எபைபவ யமயவடயபைவெக ணபொவ்ழடமவ. 

உகயதலுவெகமக வேகலவ எபைபவ யமயவது ளசவ ழவவடமலுவ ழமக 

அபவ உஞவபயவ யழபசயவ்துவை சரவெகயவ டயபைவய பபைவடிவௐ 

ஞயவ்ழடமவ.  

இவௐடிவெ ளகமவொச கமவ வேகவ உதயவகவ சவேகணயவ்டயபைவெக,  

ழபைவௌவணகவ வேகலவெகு உஞவவ்டவௐவோ. ஆமவ அவட 

யவபெவ படிவுவெகு பவடது. மவேகவ ணரவௌடுவ அபபவ சமடமஞ 
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ணயவவெகுவ் டயபைவயழமவ. ழபபொமடுகவ ணரவௌ. இவவுக 

பமவௗவெவக ணரவௌடுவ வேகவநவௐ வயவெ ளகமவௌது. இவட ணமத உகயவ 

வேகலவெகயபைவட பகபமய டயபைவ பவது எவோடிவெளகமவௌது. அகவேகமவ 

ணரவௌடுவ வேகவ வ்வடதயவ கடிபமநவ்வடவெ வகவௐவயதது.  

            வேகவ எவளபமபைபபைவெகுவ இலய அவௐழமடயலிபைவது 

ளடமவேகயதது –- ளபநய ணவ்துவெகுவ ஆபயவெகுவ இவதயம 

இலய! ளபநயணவ உவ்ட குலிவ ழசுவ – ஆபயழதம (Spirit) 

அவெகணமகவை ளசமவலுவ. ளபநயணவ்டயவ ஊவெக சவெடய குவ்டயவு. 

ஆபயதயவ ஊவெக சவெடயழதம உவலஞவவு. குவ்டயவு டவவெக 

சமவடயவ்டயவ அடிவௐவதயவ பநவவைசயதவகயது. ஆமவ 

உவலவெகழணம வயவெவகவத ஆடமணமகவெ ளகமவௌடு 

ழணவவணதவகயது. டவவெகசமவடயவ, எபை ழபவந இவௐடி 

ஆகயபயவோமவ வ ளசவபமவ வபொ ழகவோகுவ. ஆமவ 

வயவெவகவதவௐ ளமபொவ்டபவ து வௐடிதமமலுவ ணமவணயவவ. 

            வேகலவெகுவழந லவட இவட இலயவத மவேகழந 

சணமநயவ்துவெ ளகமவலணமபொ பயவௐவோழமவ.  ளபநயதயலிபைவது அடயக 

உடபய கயவோபயவவ. டவவெகழண ஆவணயகவௐ மவடதயவ கூமது வபொ 

இவௐழமது ளசமவபது வெகுவெ கடிணமக இவமபயவோமலுவ, மவ 

கவது பவட மவடதயவ சவழடகவேகவநபெவ, டவவெகவேகவநபெவ சவடயவ்து 

ணரழயழத பழபவௌடிதயபைவடது. சவழடகவேகவந உடமசரவௐ 

டுவ்டயபயவோடு வயவெவகவத ணவோடுழண ஊவய வழடவ.  

உவௌவண படவபவ கடவபவ் டவோடிதழமது: 

            இவட அதபவ ரடிவ்டபவ ஆவௌ,ளவௌ வ ழபபொமழ 

வெகுவ் ழடமவபயவவ. வனவணதயவ ஊயத சபகவ்வடவை ழசவவட 

மவ, அவபநபமக மகமயக பநவவைசய ளமட ணவெகவ ணவ்டயதயவ 

இபைவதுளகமவௌழ, கவோடுவௐமடிவமணவ சுடவடயணமக, கமவவவௐழமவ 
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பயடுடவதயவ டயவநவ்டயபைவடது கவௌடு சயவ புபைபவ்வட உதவவ்டழப 

ளசவடமவகவ. இவட மவ உஞவவட ழமது வ சுடவடய உஞவவுவ, 

துஞயவுவ வவ பயவோடு பயக, கவோடுவௐமடுகநயவ கவ வ 

இதவவகதம சுமபவ்வடவ் டயவெகுபவெகமவை ளசவடது. மவ 

ழடணவயபைவட யவதயவ இபைவது இவேகய ணரவௌடுவ சமய, டபபொ  

ழடவௐ வோழவ. பயவோடு பயடுடவதம யவதயவ ணவ அனயகயது. 

ணவ ணரவௌடுவ லவ ழமது பயடுடவ ளடமவவது ழமகயது. 

ணவ்டயவ  பசவௐவோடுவெ  குனவமழவ. வவ மழ சமய மவவ்துவெ 

ளகமவநமணவ ழமழழ வபொ ளமவது ளகமவௌழவ.  

              அவவதவௐ பூவோடிவெ ளகமவௌடு உவழந உவோகமவவது அலழடவ. 

“மவெவ, மவ டபபொ ளசவது பயவோழம? வௐடிவ் டயபைவ்டயவெ 

ளகமவபது? ஆவணயகவௐ மவடதயவ ளசவபபைவெகு எவபமட பவகதயவ 

எபை ழபவந வது ளகமவௌடு பயவோழம? உவேகவந பபைவடவைளசவது 

பயவோழழம?” வபொ பமமக யவவ்து ணவ குவணவழடவ. 

அவௐழமது ளடமவழசய ணஞய அடிவ்டது. 

              கவௌஞரவ பனயதவெ கடவபவ் டயவது ளபநயழத பவது, 

ளடமவழசயவத டுவ்ழடவ.   

             “ழம! மவெவ ழசழவ” வபொ கூயபயவோடுவை சயமயவெகவ் 

ளடமவேகயமவ.  

             “கபவவௐமடரவகவ. வமவ சமயதமகயபயடுவ”, வபொ 

ஆவேகயவ்டயவ கூயபயவோடு ணரவௌடுவ சயமயவ்டமவ.  

             “வய மவெவ” வபொ கவௌகநயவ ழணலுவ ரவ ளமவேக 

டயநயவ்ழடவ. சயமயவ்துவெ ளகமவௌழ அபவ ளடமவழசயவ் 

ளடமவவவ் துவௌடிவ்து பயவோமவ. 
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             இவேளகமவபொவ அவேளகமவபொணமக வேகவ 

குலபயபைவெகயவதயவ பவௌமடுகவ ழடமவயமலுவ ளமதுபமக 

மவேகவ வமபைவ வமண யமவவெ குயவ்ட உஞவபயவ எவபொ 

வோடுவ் டயவநவ்டயபைவழடமவ. அவௐழமது சூவளகமவௌ ழணகவேகவ 

வெகுவ சூவௗவட. ‘உவௌவண’ வெகுவ துநயவவெகுணமபொ பயவடபேவ 

அவப கமவ்டயபைவட. ஆமவ கமவபொ அடவகு ஆடபமக இவவ. 

கமவயவ ழபகவ்டயவ, சூவௗவட ழணகவேகவ கவவது ழமதய. உவௌவண 

வெகு பயநவேகபயவவ.  

              “உவௌவண, உவ கடவப பவபொ பவ டவோடுவ” வபொ மவெவ 

கூயதயபைவெகயமவ. “படவ பவ டவோடுவழமது அவடவௐ புமயவது 

ளகமவபதுவ, அவதமநவ கமவௌதுவ நயடமக இபைவெகுவ. இவௌமவ 

பவ அது டவோடுவ ழமது அவட அவதமநவ கமவௌது அவபநவு 

சுணமக இபைவெகமது. பவமவ பவழதம ளணவ்டவெ கடிவ” வபொ 

கூயதயபைவெகயமவ.  

              ஆவ! படவ பவ ‘உவௌவண’, வ கடவபவ் டவோடித ழமது 

சவடவவௐவ்வட லப பயவோழவ. வகவெளகவோடிதது பமவவெளகவோமணவ 

ழமது ழமவ எபை யவதயவ மவ இபைவது பயவோது வெழக 

புமயவடது. ளகமவொசவ பதவயபைவடமவ வ பவழ யவ உவௌவணவத 

வோடிவௐ யடிவ்டயபைவெகமவடமவ. மவெழமடு ழச வெகுவெ ளகமவொசவ 

ழவ கயவவ்ட ழமது அபவ உடபயவத மடிழவ. அபவ எவபொவ 

ழசமணவ, புவ்டவ ளமவவணவெகபைகயவ, சுபமயவ மவ எவோடிதயபைவட 

ழமவவவை சுவோடிவெ கமவோடிமவ. அவட ழமவமயவ “வ 

ளணௌவ்வட ர புமயவதுளகமவநமபயவோமவ, வ ளசமவகவந ர  

பயநவேகயவெ ளகமவநணமவோமவ” வபொ ஆவேகயவ்டயவ லடயதயபைவடது. 

மவ ணரவௌடுவ அபவவௐ மவவ்ழடவ. “வ  ளசமவகவ உவெகுவௐ 

புமயதமபயவோமவ  வ பமவெகயதவேகவ உவெகுவௐ புமயதமணவ ழமகுவ” 
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வபொ சயமயவ்துவெ ளகமவௌழ ஆவேகயவ்டயவ ளசமவமவ மவெவ. மவ 

அபவவௐ புமயவது ளகமவநபயவவ.  

    ************* 

 

   அபபைவத பூவேளகமவ்து: 

               பயட பயடணம யவேகலவ ணஞபணமவ ணவகலவ, 

ளணமவோடுகலவ வௐடி எபை பூவேளகமவ்வட அவேகமயவெகயவழபம 

அவௐடி மவெமயவ சரவகநயலுவ பயட பயடணமபவகவ இபைவடவ. 

எவளபமபைபபைவெகுவ எபை டயவ்டவவண; எபை டயபயடணம அனகு. 

யவத பூவெகவ; ஆமவ பூவ எவபொடமவ. மவெழமடு டவேகவந 

இவஞவ்துவெ ளகமவௌழமது, சரவகலவத ளமலிவு ழணலுவ 

ளணபைழகய ணயநயவவடவடவௐ மவவ்ழடவ.  

               மவெமயவ எபை சரவ அடயகவ ழசமடபவ. அபவ சூவோசுண 

யவவெகு ளபகு நயடயவ கூவோடிவை ளசவ படிபெவ வபொ மவெவ 

வேகநயவ ளசமவமவ. வேகவ பவயவதயவ மவெவ, இபவவெ 

கலிவ ணரமக பசயவ்துபபைவ ‘ணவைசபய’ வ சயவ்டமயவ, சூவோசுண 

உலிவ அவனவ்துவை ளசவமவ. ணவைசபய டயளவௌ சயவ்டவகலவ 

எபைபவ.  அடவ யகு சூவோசுண யவதயவ ழபபொ தமவழததவ ளடமவபு 

ளகமவந ழபவௌடுளணவமவ, ணவைச பயழத அபவகநயபவ அவனவ்துவை 

ளசவமமவ.  

              அது எபை சூம ணவ்டயதம ழபவந. அவட அவதயவ 

மவெமயவ சரவகவ சயவ குலணயதயபைவழடமவ. மவெபைவ வௐழமதுவ 

ழமவ கவௌகவந படிதடி, ஏவபமக மவகமலிதயவ 

உவோகமவவடயபைவடமவ. எபைபவ ம ஆவயவ்டமவ. அவடவௐ மவ 

படிவடதுவ இவளமபைபவ; யகு அடுவ்டபவ... மவௐம அவட 
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அவழத இவசதமவ யவய பயவோது ழமவ எபை வதணம 

சூவௗயவ. அவௐழமது டமவ அது வடது...அவேகயபைவட எபை சரயவ 

யவ ணமயதது. அபவ டவ பசணயவவ; இபைவெவகதயவ அணவவடடிழத 

ளணதுபமக அவசவடமடிமவ. பயனயகவ மடய ப இடவௗகவ மடய 

டயவெக, அபதவத சுபமசவ வீசய வீசயவெ கயநவயவபொ. மலிவ 

வபைடயபெவ கடயபெவ அபவ ழபளமபை யவவெகுவ் டவநயவௐழமவ 

ழபளமபை உகவ்டயவ டமநவ்துவெகு தணமவெகய. உவோகமவவதுடமவ 

இபைவடமவ. ஆமவ அபவ உவ எபைபயட வ்டயவ பசவௐவோது. 

வககவந ஏவேகயவ் தூவெகய யபொவ்டயமவ, ஆடிவெளகமவௌழ! மகவ 

ளணடுவௐது ழமவ இபைவடது அவட வ. வககவநவை ழசவவ்துவௐ 

பசவ்டயவ குவயவோமவ. மவெவக ழசமக ரவோடி ரவோடிவெ கவௌ 

ணதவேகயமவ. அபடவ டமவ பைகய பயவோமழம! சுபமசவ்டயவ வீவைசு 

இவதவ அடயகணமதயவபொ...இவதவ..இவதவ. மவெவ வ 

ளசவகயமவ வபொ மவவெக அபவ வெகவ டயபைவயழவ. அபழம 

வௐவடவௐ வய எவபொழண ளடமயதமடபவ ழமவ கவௌகவந படிவெ 

ளகமவௌடு அணவவடயபைவடமவ.   

வ ழபவௌடுழகமலவெகயஞவேக, மவெவ இவௌடு பவபொ பவ வ 

கூ இபைவட சயமயவ  உவோகபைவப ளபநயவௐடுவ்டயதயபைவெகயமவ. சய 

சணதவ ளபநயவௐவதமகவுவ, சய சணதவ ணமவகணமகவுவ மவ 

மவெமயவ, வ வௌவகவ சயவ உவௌவணதயவ தமவ வபொ 

பயபயதயபைவெகயழவ. வ ழகவபயவெகு மவெவ, ளபநயவௐவதமக 

டயழதுவ டணமவோமவ. ஆமவ, மவ தமவவௐ வயவெ ழகவோழழம, 

அவமபைவத வ, உவ, மபவ டயடீளவபொ ணமபொவ. அவட 

ணமவவ்டயவ அபவ தமவ வது வெகுவ் ளடநயபமகுவ. எபை சய 

யணயவேகழந அவட ணமவவ ரடிவெகுவ. யவவ ணரவௌடுவ வனதடி, 

அபவ டவ சமடமஞ யவவெகு பவது பயடுபமவ. 
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டழமடுவ ளடமவயவமணவ டயவ்ட மவ: 

               இவௐடிதமக மவோகவ கவவட. வழமடு உவதமடுபவட 

மவெவ ளகமவொசவ ளகமவொசணமகவெ குவவ்துவெ ளகமவௌடு பவடமவ. மவ 

அபவ சவயடயதயவ ளணௌணமக உவோகமவவடயபைவௐழவ. சய சணதவேகநயவ 

அவௐடிழத ணஞயவெகஞவெகயவ இபைவௐழவ. அபவவை சுவய வௐழமதுழண 

ய சரவகவ இபைவடடிதமவ, வெகு துவுவ ழசவ் ழடமவபயவவ. 

மவெவ வெகு புவ்டயமவவௐ வயத புவ்டகவ எவவவ் 

டவடயபைவடமவ. அவடவௐ புவ்டகவ்டமவ வெகு ழவவட அதபவ்வட 

இவேழக மவ ளசமவ ழபவௌடுவ. 

                எபை தயவ தஞவ்டயவழமது அவௐபுவ்டகவ்வட மவ டிவ்து 

படிவ்ழடவ. புவ்டமயவ பமவௗவெவக, அபது ழமமவோவ, எவழபமவ 

உதயபைவ ய இவேக ழபவௌடித ழணடு வநவேகவந ழவ ளசவத அபவ 

ழணவளகமவௌ பதவசய, இவப தமவுவ வவ ஆனணமக மடயவ்து 

பயவோ. புவ்டகவ்வட படிவ்டயவ அவசதமணவ அணவவதுபயவோழவ 

ழமலுவ. வ ணகவ வவவ் ளடமவோவசவ்துவ் டவகூ பபைணமபொ 

அவனவ்டமவ.  ழடம லவது அபழநமடு ழமழவ. ழம இவ்டயவ 

கவௌஞமடிதயவ யடயலிவௐபு வ கவௌஞயவ வோது. யணயவவழடவ; 

கவௌஞமடிதயவ வ உபைபவ. அவடவெ கவௌணுவதுவ எபை 

பயழமடணம உஞவவு வவவௐ வயவெ ளகமவௌது. வ உபைபவ 

வெகு பயழமடணமக இபைவடது. புவ்டவவௐ வயத புவ்டகவ்வடவௐ 

டிவெகவௐ டிவெக வ மண பவ்வடவெ கவட யவவெகு வ உஞவவு 

ளசவபொ பயவோது ழமலுவ. கவௌஞமடிதயவ ளடமயவட யவவ வெகு 

பவ இபைவௐவட யவவுடுவ்டயததுவ டயடுவெகயவோடுவௐ ழமழவ. 

புவ்டழமடு மவ ழணவளகமவௌ தஞவ, ளபவேகமதவ்வட 

உமயவௐதுழமவ வ ணவ்டயவகவ எவளபமவயலிபைவதுவ வவவௐ 

யவடவநய, மவ வபமகளபவமவ இபைவெகயழழம, 
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அடவளகவமவ வணதணமக, ஆடமணமக பயநவேகுவ கநவேகணவ 

சயடமகமசணமக, டழமடுவ ளடமவயவமட மமக பயநவேகுணமபொ 

வௌஞயதயபைவடது.  

          எவபமட சூவௗயவபெவ, யவைவகலவ வெகுவை சுவணதமகயவௐ 

ழம ழமளடவமவ, கலிவ ழணவபுவ்டயவ ழடமவபொவ அவகவநவௐ 

ழமவ்டமவ குனவௐவேகவ, வபொ மவெவ வவ 

வடமயதவௐடுவ்துபமவ. கலிவ ஆனவ்டயவ வடவ் டமவெகவ்துவெகுவ 

அவசதமட அவணடய வௐழமதுவ உவௌடு. ழணமகவ்டமழ அவகவ 

இபைவெகுவ? அவௐடிவ்டமவ ணபவ. ளபநயதயவ ஆவவௐமயவெகுவ 

சவேகவ இபைவெகமவ. உவழந, ஆனவ்துவெகு இவேகயபயவோமவ வடவை 

சபவ ளபைவேக படிதமது. இவபயவ பயவநதமவோடிவ 

மவ்டயவேகநமகவௐ வேழகவகுவ எவளபமபைபபைவெகுவ, ளடமவவது 

டிவெகழபம அவது டிவௐயலிபைவது எதுவேகயவெ ளகமவநழபம உமயவண 

உவௌடு. ளடமவவது டிவௐபவ, ணவ்டயவ ஆனவ்துவெகுவை ளசவபொ 

ளகமவொச ழவ ஏவளபடுவ்துவெ ளகமவௌடு, யகு ணரவௌடுவ டிவெகவுவ 

பமவ. இவௐடி எபை சலுவகவதவ் டவடயபைவெகுவ இவபயவ 

ளபைவேகபைவஞவத மவ உஞபைணமபொ மவெவ ளசவடமவ. 

     ********** 

    ழமயவவ்துவ கவடவ: 

               மவெமயவ சரவகவ சயவ வணசூமயவ இபைவடடமலுவ, அபவ 

பழபவபொ உசமயவெக அபவகவ ணயகுவட ஆவபவ ளகமவௌடிபைவடடமலுவ, 

மவெவ அவேகு ளசவவ் டரவணமயவ்டமவ. பவவடத அதபவ்டமவ மவ 

அவவட பச யவ அவேகய எபை ளபபொவண இவௐழமது வவவை 

சூவௗவது ளகமவௌடிபைவடது. டயலுவ ஈடுமடிவமட எபை பவௌ 

உஞவபமக உபய பவழடவ. டயலுழண யடிவௐயவமணவ இபைவழடவ.  
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             இவட யவதயவ மவெழமடுவ, ய வௌவகழநமடுவ, வணசூவ 

ளசவபொ பபைபடயவ வெகு ஈடுமடு இவவ. வ ணபவ 

உஞவவைசயகலவ வடவ் ழடடிழபம,அது கயவவெகமட ஆதமசவ்டயவ 

மவ எடுவேகயவெ கயவோவ்டவோ எபை வழமவ ஆகயபயவோழவ. கவசய 

ழவ்டயவ வணசூவ தஞவ்டயவ வவபெவ மவெவ ழசவவது ளகமவநவை 

ளசமவடமவ, மதவ அபவகழநமடு  தஞணமழவ. மவேகவ ளசவ 

பமகவ கயநவயத ளகமவொச ழவ்துவெளகவமவ லடவவது யவபொ 

ழமதயவபொ. அவௐழமது இவு ணஞய டயளமவபொ இபைவெகுவ. அவடவை சமய 

ளசவபடவகு உடயமய மகவேகவ பமவேகவை சயவ ளசவபொபய, மவெபைவ 

மவேகவ மவவகவது ழவகலவ அபைகயலிபைவட மயவெகவதயவ அணவவது 

ளகமவௌழமவ. வேகழநமடு பவடயபைவட வகவௌசமணய ம 

ஆவயவ்டமவ.  

             ‘தூ ணமம தணமவ, மணம!’- ‘மணம, ர வதவத 

டவபவ!’ 

மவ மவோடிவ தயவ்ழடவ. ளடமவௌவவத அவவ்டது. அவட 

இவபவௐ ழமழப மவெபைவ அவணடயதமக அணவவடயபைவடமவ. அவடவெ 

கஞவ ரவௌடு அவௐடிழத யவவ்து பயமடம வயபைவடது வெகு.  

              வணசூமயலிபைவது டயபைவய பபைவ பனயதயவ, மவ மவெமயவ 

ழகவோழவ  

            “ வ ளமவ  ளபபொவணதம இபைவெகு மவெவ”.  

             “ளடமவவது டயதமவ வௌணுவேக” வமவ மவெவ ளகமவொசவ 

சூமக.  

               டயதமவ ளசவத ழபவௌடுவ வபொகூ வெகுவ் 

ழடமவபயவவ. ஆமவ அவட மவ மவெமயவ ளசமவபயவவ. 
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வடபயட பவவௐழம, குயவெழகமழநம இவமட யவதயவ,  ளபவபொவெகு 

இபைவழடவ. வடபெவ டயவமவவ்துவெ கமவ்டயபைவெகவுவ இவவ. 

                சய மவோகவ கனயவட. எபை மவ இவு தூவெகவ்டயலிபைவது 

நயவைளசவபொ பயனயவ்துவெ ளகமவௌழவ. மவ ளணதுபமக, ளணதுபமகவெ 

கவவது ழமவவெ ளகமவௌடிபைவடவட உஞவவழடவ. து வவ 

சவேகவயவ்துவ் ழடமவபொபயவ்டழடம அடயவ கவவது ளகமவௌடிபைவழடவ. 

இவேழக, மவ வமணகயபைவஞ ணவமயவ உடமஞவ்வடவ் டமவ 

டயபைவவை ளசமவ ழபவௌடுவ. பவதவ இவமட சவவெகவ 

ரவவெகலிவ, மவ எபை சவவெகவ ளமவவணவதவௐ ழமவ கவவது 

ளகமவௌடிபைவழடவ. சயயது சயயடமக மவ கவவது ளகமவௌடிபைவெக, 

இவதவ ணயவைசணயபைவட அவட ணரடயவெ ளகமவொசணம ‘மதவ’, அவட 

பலவணதயவ ளணமவ்டணமகவெ கவவழட பய ழபவௌடுளணவபொ 

ஆபலுவபொவ் டவமவ இதவபவ தமசயவ்துவௐ யமவவ்டயவ்டது. 

ஆமவ ‘பலவண’ இவணஞணகவந வபொவெளகமவந ணபொவ்து பயவோது. 

இவபதவத சவேகவவ ழபமக இபைவடது. வ டயவ்துபவ்துவெகு 

மவ டயபைவௐயவ் டவநவௐவோ ழமது, மவெவ வ கூ இபைவௐவட 

உஞவவழடவ. யகு உவேகய பயவோழவ.  

    ************ 

 

  எவளபமவவபெவ அபவ ஊடுபைபயவௐ மவவ்டமவ: 

               ளசவவவௐ வகவவெகனகவ்டயவ சணவவெபைடவௐ 

ழமசயமயதமகவௐ ஞயபுமயவது ளகமவௌடிபைவட டயபை. சுவடவ்டயவ மவ 

சணவவெபைடவ தயவ் டரவணமயவ்ழடவ. அபவபெவ மவெவபெவ வயத 

எபை சவபவ்வட இவேழக யவவுகூ ழபவௌடுவ.  
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மதவ மவெபைவ வ அலுபக அவதயவ அணவவது ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவழடமவ. அவௐழமது வ அவ பமசலுவெகு ளபநயழத டயபை. 

சுவடவ கவது ளசவபவடவௐ மவவ்ழடவ. லவது ழமவ அபமயவ 

ழசயபயவோடு, அபவ வ சகஊனயதவ எபைபவவ் ழடடி பவடயபைவௐவட 

அயவது, அபவ இபைவெகுவ அவவதவெ கமவௌயவ்து பயவோடு, வ 

இபைவெவகவெகுவ் டயபைவயழவ. அவௐழமது மவெவ, டவவ அபபைவெகு 

வ அயபகவௐடுவ்டபயவவ வபொ வவவெ ழகவோமவ. வெழகம 

பயதவௐபு. மவெவ யமயணயபைவது எதுவேகயவௐ ழமவ பயடுபவடழத 

மவவ்துவௐ னவெகவௐவோ வெகு, அபபைவ எபைபவவை சவடயவெக ஆபவ 

ளகமவௌது ஆவைசமயதணமக இபைவடது. வ பயதவௐவ ணவவ்துவெ 

ளகமவநமணவ, அபவவை சவடயவௐடயவ மவெபைவெகு வ அவபநவு 

ஆவபவ வபொ ளபநயவௐவதமகழப ழகவோழவ. ‘இவௐடி எபை வ 

ணயடவவை சவடயவௐது ணயகவுவ கடிவ. அடமவ டமவ’ வபொ மவெவ 

ழமயவதமக டயநயவ்டமவ. 

              யவளமபை மவ மவெவ இவௐழமசயமயதவ சவடயவெகழப 

ளசவடமவ – ழமசயமயதமயவ வீவோடிவ, எபைபபைவெளகமபைபவ பகணவ 

கூயதவடவ் டபய இபைபபைவ ழபளதுவுவ ழசயவெ ளகமவநபயவவ. 

எபைபவ டவ ணமயதமவடவத ளணௌணமகவை ளசலுவ்டயமவ. ணவபவ 

அவடவௐவய துவ அயதமடபமவ வௐழமதுவ ழமவ டவணநபயவ 

அவணடயதமக இபைவடமவ.  

             பவளமபை சணதவ, மவ குபை டவ்டமவ்ழதவ அபைநயத ‘வ்மயபு 

கவதவ’ வ வவவெபைட தலிவ ஆவேகய ளணமனயதமவெகவ்வடவௐ 

டிவ்டயபைவழடவ. அது வெகு வ ளடநயவபவ் டவடயபைவடடிதமவ, 

அபழ லடயத ‘அபதூட கரவட’தயவ உவந ஈடிவௐ மவகவந வெகு 

பயநவெகுணமபொ சணவவெபைடவௐ ழமசயமயதவவெ ழகவோடுவெ ளகமவௌழவ. 

அடயவ வெகு ணயகவுவ யடிவ்ட எபை மவ மவ ணவ ளசவழடவ. 
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ழபவௌடுளணவபொ ளசவழடம அவது வவ அயதமணவ அவௐடி 

ஆதயவம வபொ ளடமயதபயவவ. அவடவௐ மவ எபை ணவவ்வ ழமவ 

ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ வெகுவ ளசமவலிவெ ளகமவௌழ இபைவெகமழவ.  

             ‘ழதழடவ பூமயடவ வபவ ஆவ்ணவப ஆவ்ணமவ்ணய 

              யமகமவ கடவ பவழட ய அயவவ சயபவ அவததவ ’  

           ‘அவவ்வடபெவ டவமவ யவௐய, வ ஆவ்ணமவபபெவ டவமவ 

யவயதயபைவெகவை ளசவபெவ உபைபணவவட, ணமவணயவமடவட, 

யவணமவெக படிதமட சயபணதவ்வட மவ வௐடிவ் ளடமலழபவ!’ இவட 

இவௌடு பமயகலவ வ ணவ்டயவ ஏடிவெளகமவௌழ இபைவட. படித 

படிதவ் ளடமவேகய இவட பமயகவ எபை சுனவழமவ வவ 

ஆவெகயணயவ்ட. அவபொ மவெவவை சவடயவ்ழடவ. அவபொ வௌவகவ 

சயழ வேகழநமடு இபைவடமவகவ. வௐழமதுவழமவ மவ ழசமணவ 

இபைவழடவ; வெகுவழந இவடவௐ மவ ஏடிவெ ளகமவௌடிபைவடது. 

டயடீளவபொ மவெவ வ வெகவ டயபைவயமவ.  

           “அவ வௐவணமவணய, அவ வௐவணமவணய”, வபொ டயபைவவ் 

டயபைவவை ளசமவபடமவ உவேகலவெகு வ கயவவ்துபயவௐ ழமகயது 

வபொ புபைபவ்வடவை சுபைவெகயதடி வவவௐ மவவ்துவெ ழகவோமவ. மவ 

எபை கஞவ டயடுவெகயவோடுவௐ ழமழவ. யகு, சவ்குபை கயவவௐது 

வபநவு ளமயத பயதவ வபொ யவவ்துவெ ளகமவௌழவ. 

 

    ************ 

     வௐவண பயவ்வட: 

            இவடவெ கமவெகவோவ்டயவடமவ மவெவ வேகலவெகு ‘யவண 

பயவ்வட’வதவௐ தயவபொபயவ்டமவ. ளசவவவெகபைழக, டயபைபவலவ வ 

ஊமயவ இபைவெகுவ னவணதம சயபவ ழகமதயவ எவபொ அடவழகவ 
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இணமக அவணவடது. சூமயதவ உவைசயதயலிபைவது இவேகயவெ ளகமவௌடிபைவட 

ழணது. பவௌ பூணய; ஆநபவ இவயவெ ழகமதயவ ளபயவைழசமடிவெ 

கயவடது. மவெழமடு மவேகவ ஆபொ அவது ல ழவ இபைவழடமவ. 

ளபநயவௐயகமவ்டயவ, டயவௌவஞளதமவயவ, பவோணமக அணவவது 

ளகமவௌழமவ. ணயடவ இபொடய யவதமகயத யவண யவவத 

அவபடவகுவெ கவது ளசவழபவௌடித டயழமபை டிகவநவௐ வய 

மவெவ வேகலவெகு பயநவெகயமவ. ணடயளததவ ழசவயவ வீவௗவட உதயவ 

எவளபமவபொவ இவடவௐ டிகநயவ பயமபதவசயபெதவ வளமபைநயவ 

துவஞழதமடுவ யவெ ளகமவொசவேளகமவொசணமகவ் டவவவௐ 

வெகுபவௐடுவ்டயவெ ளகமவௌடு ழணவழணலுவ தவோணம உஞவவு 

யவகலவெகுவ் டவவ உதவவ்டயவெ ளகமவகயது.  

             வடவெ கவோடுவெழகமவௐபுவ இவமட அகவேகமவ்டயவ, வௐவணவ்டயவ 

இபைவது ளபநயவௐவோ  தூத உஞவவு சயவெகயவெ ளகமவகயது. (தூத 

உஞவவு வது pure consciousness. அவட வணதணமகவுவ 

கமஞணமகவுவ ளகமவௌடு உபைபமகுவ டய உதயவ, அடவகு அதபவ 

துவுவ இவதவ வமடடமவ அயபவ யவதயவ இபைவெகயது. 

அதபவ்டமவ கயவவௐழட அயவு.   உதயவ வது, [a] டுவ்டயபைவெகுவ 

உவ -- அடமபது வதூ சமரவ, [b] படவ பவவௐபு {basic tendency}, 

அதபவ்டயவோசய, பயவவ்ளடமகுவௐபு ஆகயதவப அவேகயத லவண சமரவ, 

[c] சமவோசயதமக இபைவெகுவ தூத வௐவெவஜ.). வொச பூடவேகழந இடவ 

அகவேகமவ்டயவ ழணவ அடுவ்டடுவ்து ஆடயவெகவ ளசலுவ்துவ அடயகமமயகவ. 

ணமயணமய பபைவ ளபவழபபொ ஆடயவெகவேகநமவ, எலவேகவ 

ழடவைவசதம ழமவெகயவ, ழடவேகநயவ டுபயவ இபைவதுபபைவ இவட 

உதயவ அடவ தஞவ்டயவ வேழகம எபை வபைடய கவதமட 

எபைவணவௐமவோவவை சவடயவ்து அடவ ளடமவமவ அவட உஞவவதுவ 

ளகமவகயது. அடவ இயவண இவட உதயவவ் ளடமவயவெ ளகமவௌடு 
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அகவேகமவ்வட ஊடுபைபய இடவ ழமவெவகபெவ டயபைவ்டவ் 

ளடமவேகுகயது. ளகமவொசவ ளகமவொசணமகவ் டயபைவ்டவௐவோடு அகவேகமவ 

ழணவவண ளவௐள, சயவவௐவோடிபைவெகுவ உதயபைவ எவளபமபை 

டிதமக வவௐடுகயது. வ்டமபது, டயளமவமபது டிகவந 

அவபெவ ழமது, வயளவௌமவ டிதயவ தவனபமதயம 

உவௌவணளததவ பீவ்டயவ, டவ யவதவ டவவணவத 

உஞவவதுபயவோ, பலவண ளவ அகவேகமவ்வடவ் டயபைவௐயவெ ளகமடுவ்து 

பயவ் டவவவ் டதமமவெகயவெ ளகம வகயது.  

               வ்து, டயளமவமவ டிகவநவெ கவௐடவகம ஆவவ, 

இவடவ் டய உதயமது டபவ்டமவ அகவேகமவ்வட மயவ்து 

மயவ்துவ்டமவ ளபொகயது. அகவேகமவ்வட ஆகுடயதமவெகயதடி, 

வயவௌமவடி பமசலிவ தூத வௐவெவஜதமக அடிவெகடி பவது 

கமவ்டயபைவெகுவ ஆவ்ணமவப யவணவ, இவௌவ் டவயவ கவவதுபய 

அதணடயவெகுவ பவ டபவ ளடமவகயது.  

               இதவேகுபது அகவேகமவ. அடவ வணதணமக இபைவௐது, 

இதவேகமணவ சமவோசயதமக தூத உஞவபமக இபைவெகுவ ஆவ்ணம. ணமவபவ 

மயஞமண பநவவைசயபெவ அகவேகமவ்துவெகு ணவோடுழண. சமவோசயதமக 

பயநவேகுவ ஆவ்ணமவுவெகு வட ணமவபவ இவவ. யவணவ்டயலிபைவது 

எபை டய உஞவபமகவௐ யமயவடது படவ, அது ணரவௌடுவ யவணவ்ழடமடு  

இவௌவெ கவௐது பவ, ஆவ்ணமவுவெகு ணமவபவ இவவ, 

பநவவைசயபெவ இவவ.  

            அகவேகமவ்டயவ இதவெகவ இவௌடு பவக. இவட இபைபவக 

இதவெகவேகலவெகுவ பவழத, ‘டயவளசவ இதவெகவ’, ‘ழவளசவ இதவெகவ’ 

வபொ ளதமயமவ. டயவளசவ இதவெகவ, டரபயணம பயபைவௐபு, 

ளபபொவௐபுவெகநமவ  டயவ்டவவணவதவை ளசதுவெகய அகவேகமவ்வட 

வௐடுவ்துகயது. இவடவ் டயவ்டவவண உவைசவ்வடவ் ளடமவோ யகு 
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அகவேகமவ்டயவ இவேகுபகவ ளடமவேகுகயது. இவேகுபகவ்டயவகு 

ழவளசவ இதவெகவ ளமபொவௐழவபொவெ ளகமவகயது. ழவளசவ இதவெகவ 

அகவேகமவ்வட அடவ ஆவ யவவெகு ணரவௌடுவ ளகமவௌடுளசவபொ, 

அடவபவ அகவேகமவ்டயவ யவதவ டவவணவத அடவகுவௐ புமயத 

வபவெகயது. ழவளசவ இதவெகவ அகவேகமவ்டயவ ளமபொவௐவவ் டவ 

பசவ டுவ்துவெ ளகமவௌ கஞவ, அகவேகமவ, யவண பயவ்வட 

பயபமயவெகுவ சயவௐம வயவௌடு டிகநயவ கவோவ்வட அவகயது.  

படவ டயழமபை டிகவநபெவ பவழத அவப எவளபமவபொவெகுவ 

யவ்ழதகணமக பயநவேகுவ புவணகவநபெவ, இபொடயதமகவௐ புவணகவந 

எவவ யவ எவமகவௐ புவடவ்துபயவோ யவதயவ ஆவ்ணமபமது 

வௐவணவ்டயவ கவது பயடுவ வயவௌமவ டிவதபெவ யவண 

பயவ்வடதமது பயநவெகுகயது.  

                 படவ டயழமபை டிகலவெகுவ அவடவடவௐ டிவதவௐ 

மயமலிவெகுவ ளடவபவ உவௌடு. இவ்ளடவபவேகவ, அவடவடவௐ டிவதவௐ 

ளமபைவ்ட புவணதமவ உஞவெகூடித இவ ளபநயவௐமடு. எபை டிவத 

அவது யவவதவௐ மயமலிவெகுவ ளடவபவ்வட பலவணதமவெகுவ 

துவஞகலவ, உடபயதமநவகலணமக இவவ்டவவண ளகமவௌ சபகழண 

எவளபமபை யவதயலுவ அவணவதுவநது. எவளபமபை டிதயலுவ, 

டவவணவ் ளடவபபவ அபவ சபகபவ, மயஞணயவ்துபபைவ 

அகவேகமவ்டயவ படவ பவவௐபுவெகுவ் (basic tendency) டகுவடபமபொ 

ப ணமடயமயகநமக அவணகயவவ. பணமடயமயழத பூணயதயவ 

யவௐளடுவௐது டமவ அபடமவ. ழவளசவ இதவெகவ்டயவ மயஞணயவெகுவ 

அகவேகமவ எபை டிதயவ பணமடயமயவத அவௐடிழத யடயலிவ்து 

பூணயதயவ யவௐளடுவௐதுடமவ அவசவ. பணமடயமயதயவ வௌஞயவெவக 

ணமவணயவமடது. எபை பணமடயமயவெகு எழ ழவ்டயவ இவௌடு 

அபடமவ இபைவெகமது. ஆமவ  அபடமபவ அவசபவ எழ 

கமவெகவோவ்டயவ அவணதமவ.   
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                   எபை குயவௐயவோ யவதயவ அவது டிதயவ யவகுவ 

அகவேகமவ்துவெகு, அவடவௐ டிதயவ ஆவோசய ளசவபெவ ளடவபழண குபை. 

ஆகழப யவணவ்ழடமடு எவபொ கவெக இவதவ ழணழ ழமக 

ழபவௌடுவ, அவடவௐ டிதயழழத டவேகயபயவெ கூமது வவட அவட 

அகவேகமவ்துவெகு அயவுபொவ்டய அவட கவவ்டய பயடுபது அவட 

ளடவபவ்டயவ கவணதமகயது. எபை குயவௐயவோ டிதயவ இபைவது எபை 

குயவௐயவோ புவணவத பலவணதமக கயயவ்துவெ ளகமவௌ யவ, 

அவடவௐடிதயவ சவபொ இநவௐமய, ளடவபயகவ்டயவ எபை மயணமஞவ்வடவௐ 

பைகவை சய கமவ அதணடயவெகவௐடுகயது. குயவௐயவோ கமவ்துவெகுவௐ 

யகு  பசடயதமக இபைவெகுவ அவயவதயவ இபைவது அது கவவ்டவௐவோடு, 

ழபபொ புவண அவது டயவவ் ளடநயவது கயயவ்துவெ 

ளகமவலணமபொவ, ளடவபயகவ்டயவ ழபளமபை மயணமஞவ்வடவ் துவவ்துவௐ 

பைகுணமபொவ ஆவபொவௐடுவ்டவௐடுகயது.  

             பணமடயமயழத கூவை சய சணதவ யவணவ்டயவ கவவது 

பயமவ., ஆமவ கமவௐழமவெகயவ ணரவௌடுவ ழடமவய டவ யவதயவ, 

டவ இதவெகவ்வடவ் ளடமவகயது. இவௐடிதமக அவணவௐபுவ அடவ 

ளசதவமடுவ ணமமணவ ளடமவகயது. 

             இவட அவணவௐவ ‘யவண பயவ்வட’ ழமடயவெகயது. ‘யவண 

பயவ்வட’வத இவபயமணவ மவவ்வடவது மவோகலவெகு பவதமகவௐ 

தயவசய ளசவபபைவ யவொசவ டவதவத பனயபவகவநபெவ 

கசயதவேகவநபெவ கயவவது ளகமவகயது. அவௐடிவௐவோபவ ளடமவவது 

இபைவௐதுவ, யவணவ்டயவ கவவது பயடுபதுவ கூ அபவ பயபைவௐழண. 

அபவ யவணவ்டயவ கவது பயமவ, அவது ‘மவ’ வளமபை  

டயவ்துபவ்வடவௐ புவவது பமவ. மவ வயபைவட யவெவஜவ் துநய 

கணமகயத யவணவ்டயவ பவயலுவ கவட யவ கூ ணரவௌடுவ  ளபநயழத 

டவநவௐ மவ.  
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இழதசு கயபைவது: 

               சயபொ பதடயலிபைவழட, ய ளடவபவேகவநபெவ, புயடவகவநபெவ 

கமவோடிலுவ, இழதசு வெகு அணுவெகணமபவ. பகுவௐவதயவ, 

லடழபம, டிவெகழபம, ளசபயசமவவெகழபம ழபவௌமட ழவேகநயவ, 

அவேகயபைவட இழதசுபயவ வ்வடவெ கவௌஞயவணவெகமணவ மவவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவௐழவ. மவ பந பந, பயபவ புமயதவௐ புமயத, அபவ மவ 

மவ ளகமவௌ அவபுவ, அயணமபவ அடயகமயவ்ட. இழதசுபயவ 

‘இவௌமவ பபைவகவத’ மவ மவவௐழம வபொ வவ மழ 

ழகவோடுவெ ளகமவௌதுபவௌடு. அபவ ணரவௌடுவ இவவுகுவெகு பபைபமம 

வபொ மவெவவெ ழகவோழவ. ‘ஆவ’ வமவ மவெவ. 

                 “வௐழமது பபைபமவ மவெவ?” வபொ ஆபழமடு 

ழகவோழவ.  

                 “1996 வ” வபொ டயவ அநயவ்டமவ மவெவ. ஆதயவ்து 

ளடமவநமதயவ்து வௌவ்து பவயழம, வௌவ்து மவகயழம, 

இவௐடி மவெவ வெகு டயவ ளசமவமவ.1996 வ, இழதசுவப 

சவடயவ்துபயடுழபவ வபொ அவௐழமது வயழவ. 

                   ளடமவவது, பவதமக டயதமவ ளசவத ழபவௌடுவ வபொ 

மவெவ கூபொவழமளடவமவ, ‘அவௐழமதுடமவ 

எவளபமபைபபைவெகுவலவ மயசுவ்ட ஆபய இவேகுவ’ வபொவ கூபொபமவ. 

வேகலவெகு யவண பயவ்வட கவபொவெ ளகமடுவெகவௐவோ ழமது, சயயது 

ழவ டயதமவ ளசவபெணமபொ மவேகவ ஞயவெகவௐவோழமவ. அவௐழமது 

இவௌடு எநயவெ ழகமநவேகவ ழணலிபைவது இவேகய வேகவந 

அவவடவடவௐ மவவ்டடமக வேகலவ எபைபவ ளசமவமவ. 

                அவயலிபைவது வ உஞவபயவ எபை ணமவவ வவோது. 

ழம இழதசுவபழத யவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவெகவ் ளடமவேகயழவ. 
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ழபளவடபெவ வமவ வௌஞ படிதபயவவ. வ இயத 

கவௌஞதவ மயசுவ்டணம மணதவ பயகய பனயபய, இழதசுயமவ 

வவ ஆவோளகமவௌமவ. மவெமயவ ழபபொ இவௌடு சரவகலவ 

அவபவௌஞழண இழதசு உஞவபயவ பவௗகய பயவோவ.  

                  மவ இழதசுபயவ பமசவ ளசவழடவ. அபபைவத 

ழபடவதயவ ணயட குவ்டயவ அயதமவண வெகுவை சுவணதமதயவபொ; 

அபபைவத அவயவ ணயட குவ்டயவ இதமவண வெகு 

பயநவேகயதது. அபபைவத டயவணதயவ, யமவவ்டவதயவ சவெடய 

புமயவடது. அபழ ழமமடிவ் துபவௌ ழமது, ணமவததயவ பலிவணவத 

ழபைவெகுழவ மவவெக படிவடது. 

                 ”ழமகவ்டயலிபைவெகுவ வ யடமழப, உவ ளதவ உதவவட 

ழமவபொடலுவெகுமயதடமகவோடுவ. உணது ஆவோசய ணவௌணுவெகுவ பவோடுவ. 

டவேகவ சயவ்டவ ழமகவ்வடவௐ ழமவ இகழமகவ்டயலுவ யகனவோடுவ. 

இவபொ ணவெகம உஞவபவ் டமபைவேகவ; யவ ணவெகயவனவெகுவ டரவேவக 

மவேகவ ணவயவௐதுழமவ ரவேகலவ வேகவ டபபொகவந ணவயவ்து 

பயடுவேகவ. மவேகவ ஆவசதமவ அவவெகனயவெகவௐமணவ வேகவநவ் 

டடுவ்துவ் டரவணதயலிபைவது வேகவநவெ கமவௐமவபொவேகவ – ஆளணவ.’  

                 உகுவெகு இழதசு மடவ கவபொவ் டவட இவட நயவணதம 

யமவவ்டவ ளபபொவ பமவவ்வடவெ ழகமவபதயவவ. இதுழப 

அபபைவத பமவௗவெவகதயவ சமவ. இடயவ எவளபமபை ளசமவலுவ, 

அபபைவத கபைவஞ ளமவேகயவ் டதுவபுவ எபை புயட மவ்டயவ. 

                 இழதசுபயவ ழபடவவத மவ உஞவவட அழட சணதவ 

அடவ யவஞயதயவ வமவபெவ பயவொசய உதவவது யவ அபபைவத 

டயவ்துபபவ வெகுவௐ புமதயவபொ. அவௐடிவௐவோபவ சயவடயத 

இவ்டவ்டயவ  எவபொவோபவகலவெகுவழந கூ ழபபொமடுகலவ, 

யமயபயவகலணம வபொ வௌணுவழமது பலிவெகயது.  
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                 அபவ சவுவெகடி வோமவ. துவபுபொவ்டவௐ வோமவ. 

சயலுவபவதவை சுணவடமவ. சயலுவபதயவ அவதவௐ வோமவ – ணயடவகவ 

அவௐடிபெவ இவதவ டிவௐயவ ளவமமயவவ. சபகவ்டயவ 

அடிவ்டநவ்டயலிபைவது ணரவௌடுவ அபவ பமவவோசவ்டயணமக லபமவ. 

அவட உஞவவது ளடநயபடவகுவ ணரவௌடுவ ணவபமவ. அபழமடு 

இபைவடபவகலவ, அபபைவெகு டயமகவெ கயநவவடபவகலவ ணரவௌடுவ அபவ 

புகவௗ மடி அபவ பயநவெக பவடுபமவகவ.  

                  சணத தவகவந எதுவெகய வபவெக இதுழப டபைஞவ. இடத 

பமசவவ் டயவது வபவ்து உவழந அவமவ எநய கூவோடுவேகவ. அபவ 

நயவணதமபவ – கடிணமபவவ ரவேகவ பயவோளமனயவ்டமவ 

அபவவெ கவௌடுளகமவந படிபெவ. அவௐடி அபவ இவேகவௌடு 

ளகமவவீமமவ உவேகவ புவ்டய குபொவெகயமணவ மவவ்துவெ 

ளகமவலவேகவ. பவௐழமகுவ சவடடயதயபைவெகு எபை பமவவ்வட – 

ணரவௌடுவ அபவவை சுவய எபை ணடவ்வட பவழமவ யவயபயமடரவகவ. 

அபவ எபை ணடவ்துவெகுவ சயவ வபவெக படிதமது. எபை யமயபயவ 

ணவோடுவ அபவவை ளசமவடவ ளகமவௌம படிதமது. டயளதமபை ணயடவ 

அபவவௐ புமயவது ளகமவபழட கடிவ வதவ ழமது அபவ 

பயநவெகவ்டமவ படிபெணம? 

                   அபமயவ ணவ கசயத ழபவௌடிவெ ளகமவலவேகவ. 

ணமதவ்டயவ வணவடவவை ழச யவடவ துவ பயடயவெகமடரவகவ. 

அபவ மணவ ழகவோதுவ கவௌயவ்டமவ, உவழந மயசுவ்டணமழமவ 

வபொ ளகமவலவேகவ; பயடுடவதமழமவ வபொ மடுவேகவ. 

ளசமவவடவெ ழகவோகுவ ஆவோடுவெ குவோடிதமவ அபவ அபவஞவௐயவ 

இபைவது பயடுவேகவ. யவொசவ்டயவ டவவட எபைபழ –அபழ இபவ. 

மவெபைவத மளமவபொ இவேகு யவவுவெகு பபைகயது. 

அவௐமலிவ எவளபமபை சஞவ்டயலுவ பவ்டமவவௐமக பபைவ பமயகவ 
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இவப:  

               “யவணயவம வணமவ மய அவழலூதம ஏவ ணவைசயபமதம”. 

               இழதசு உஞவபயவ மவ தயவ்டயபைவட இவடவெ கமவெ 

கவோவ்டயலுவ  உவௌவணகவ வெகு அயபயவெகவௐவோ. 

ணழமமரடயதமக இழதசு பமவௗவடயபைவட கமவ்துவெழக மவ அவனவ்துவை 

ளசவவௐவோழவ. வ அதபவேகவந மவெமயவ சரவ 

ழபளமபைபதவ  கயவவது ளகமவௌமவ. எழ ணமடயமயதம ண 

யவதயவ மவேகவ இபைபபைவ இபைவடடமவ இபைபபைவ ளபைவமலுவ 

ழசவவழட இபைவௐழமவ. வேகவ அதபவேகவந வமவ பலவணதமக 

பயபமயவெக இதமது.  

                இழதசுபயவ உஞவபயவ தயவ்டயபைவட மவேகவ எபை மவ எபை 

வௌவ வீவோடிவ சவடயவ்ழடமவ. எவமக அணவவது ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவெவகதயவ வேகவ ணவைசூனலிவ எபை ளபைவ ணமபொடவ – 

அபூவபணமக ழடம எவபொ வேகலவெகுவ யகவௗபவட மவேகவ உழ 

உஞவவழடமவ. வ வௌவ கவௌகவ அக பயமயத ளபவோ ளபநயவதவெ 

ளகமவொச ழவ ளபயவ்துவௐ மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. அபவ 

மவவ்டவட மதவ மவவெக பதவழவ. வலவ! படிதபயவவ. 

ஆமவ அவட யகவௗபயவ கவ வவவ் டமவெகயதடமவ ளணௌவ 

கமவ்டடி அபவழத மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. சயயது 

ழவ்துவெகுவௐ யவ, சயலுவபதயவ அவதவௐவோ யவதயவ வ்டவ பனயத 

இழதசுபயவ ழடமவவ ளடமயபடமகவை ளசமவமவ வ வௌவ.  

                “அபபைவத பலிவத மதவ உஞவகயழவ” வபொ 

டபயவ்டமவ வ வௌவ. தவோணம அடயவவுகவந உஞபைவ டவவண 

ளகமவௌ அபவ ‘ணயடயவ ணகவ’ அதபயவ்டவட அவௐடிழத 

யடயலிவ்டமவ. டவ ழடகவ்டயவ ஆஞய இவேகயதது ழமவ 

அபடயபெவமவ. பயமவபவ் துவநவ்துவை ளசவ ஈவோடிதயவ கூவவணதயவ 
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துபவௌமவ. பவபடி டவதயவ வடவெக, பகயமவ. கவௌகவந 

ணவவ்ட இவ்டவௐ ளபைவெவகவெ வககநமவ துவவ்துவ் துவவ்துவௐ 

மவவ்டமவ. அபவ ‘கமவோசயதமகவௐ’ மவவ்டபவவ மவ மவவெகபயவவ. 

ஆமவ வ வௌயவ படிபயவ மவ அபவவௐ மவவ்ழடவ. உழ 

அபவவ் ளடமயவது ளகமவௌழவ. அபவ பலிவத மவ உஞவவடழமது 

ழசவ்டயவ மவ ணரவௌடுவ பலவணதமக ணவவழடவ. அபபைவத 

டமகவ்டயவ மவ யவெகவோடிதமக உபைகயழவ. அபவ டயவணதயவ மவ 

ணவௌடிதயவோடுவெ கூழப இபைவழடவ. 

              துவவ்வடவெகூ அனகுவதடமவெக இவபமவ ணவோடுழண 

படிபெவ. அவணவணம! அனகயத, ணயக அனகயத மவோகவ அவப. 

அவமவோகநயவ ழபளமபைபமயபவ வேகவநவ் ளடமவபு டுவ்டயவெ 

ளகமவந படிதபயவவ. வேகவ அதபவ்டயவ மவேகவ இபைபவ 

ணவோடுழண. வேகலவெகு கயவவ்ட அதபூடயபெவ கமவோசயகலவ 

மவோகஞவெகயவ, ணமடவெகஞவெகயவ ளடமவவட. வட வீவோடிவ இவட 

அதபவ ளடமவேகயதழடம அவட வீவோடிவ யவளமபை சணதவ 

இழதசுபயவ னவணதம இவ்டமலிதவௐ வ எவபொ கயவவ்டது.  

             இழதசுவபபெவ, ழணமயவதபெவ, ழமஃவபெவ, வயபை 

சரவகவநபெவ, பேடமவபெவ, பேடவகவநபெவ, ணவெடழமவபபெவ 

இவதவ வபெவ, பவவபெவ வய ணவெளகவமவ ளடமயபெவ; 

டிவ்டயபைவெகயழமவ. ஆமவ இழதசு உஞவபயவ தயவ்டயபைவட வ 

வௌதவெகுவ, வெகுவ, இழதசுவுவெகு ழவவடவபளதவமவ 

ழடிதமகவெ கமவௌயவெகவௐ வோ.  

              மயசுவ்டணம யவௐபுவ, ழமசஃயவ பசடயவெ குவபம 

குடுவவை சூனலுவ, ‘மமடய மவ’ பவது பயவோமவ வபொ கவோடிதவ 

கூ தமபைவ இவமணவ கசயதணமக இவவுகுவெகு பவடதுவ, 

குனவவடவத ணடகுபைபயவ கமவௌயவ்து அபபைவெகு குனவவடதயவ 
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ளடவபயகவ ளடமயகயடம வபொ ஆபழமடு அபவ பகவ்வடழத மவவ்ட 

அவவதயவ அவௐமபயவ்டபவ, வயவௌடு பததுவௐ மகமக 

ணடபமடயகநயவ பமடவ புமயவது ளபவ இவபயவ 

டயபைபயவநதமலுவ, அபவ கயவௐடயவ ஆவணயக ளயளதமவயவ 

டரவோவச ளவதுவ அடுவெகடுவெகமக, வேகலவெகு டயவவௐவ ழமவ 

கமவௌயவெகவௐவோ.  

             இழதசுபயவ பமவௗவெவகதயவ ளபநயவௐவதமகவை 

ளசமவவௐமட கமகவோவேகவ உவௌடு. ளபவவந அவேகய உடுவ்து 

குபொவடமடிழதமடு இவநஜவ இழதசு எபை டயவெகவதயவ மவ 

எவயவ ணரது அணவவடயபைவடவடவௐ மவவ்ழடமவ. அடமபது, வ வௌவ 

கமவோசயதமக ணவெகவௌஞமவ மவவ்டமவ. அபவ டமவ மவவ்டவட 

பயநவெக பயநவெக, அவடவெ கமவோசயவத வ ணவ்டயவ யகவௗவ்டயவௐ 

மவவ்ழடவ. வ வௌவ கமவோசயவதவெ கவௌழமது இழதசுழபமடு 

எவயவௐ ழமமவ. இழதசு டயவெகவதயவ மவதயவ ழணவ 

அணவவடயபைவட கமவோசயவத கவௌ வௌவ, ளகமவொசவ யடமயவ்து 

பயவோடுவௐ யகு ளசமவமவ: “அவணம! இவட டய, கவேவக.”   

             ஆவ! இழதசுவபபெவ, ழணமயவதபெவ கவேவகவெ கவதயவ 

மவவ்ழடமவ. சயலுவபவதவை சுணவெகுவ பவ, இழதசு  கமவ மட 

ணவௌஞயவ டவேகயதயபைவடடமக மவெவ வேகலவெகுவை ளசமவலிதயபைவெகயமவ.  

              அடவ யகு ஆலிவ ழடமவோவ்டயவ இழதசு ணவௌடிதயவோடு, 

டயலுவெகமகவௐ யமவவ்டயவ்டவடவௐ மவவ்ழடமவ. ணமதவ்டயவ பயடயவத 

ணமவயத டயவ அது. ழகமவௐவதயலிபைவது பைகுபடம அவது 

புவெகஞயவௐடம வ ழகவபயவெகம டயவ அது.  

              மதவ வ வௌதவ, இவட அதபவேகநயவ ழமது, வௐடி 

இவவுகயலிபைவது யமயவெகவௐவோடு டயவணவௐ வோடிபைவழடமவ வது 

உவேகலவெகு பயநவேகுவ  யவவெகயழவ. மவேகவ இபைபபைவ 
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ளணவணவது எபைபயட சணமடய யவதயவ இபைவழடமவ. அவடவெ கம 

கவோவ்டயவ. வௐடி  வேகவ அலுபகவேகலவெகுவ ளசவபொ மவேகவ 

வேகவ கவணகவநபெவ ஆவயழமவ வவடவெ கவுழந அயபமவ.  

               இவட அதபவ வ வௌவபெவ வவபெவ எவமகவெ 

கவோடிவௐ ழமவோது. எபைபவமவ ணவபபைவெகுவ் டய அவபு வவோது. 

மவெவ சமயதம ழவ்டயவ கவோவ அபயவௗவ்து பயவோமவ.  கவோடிவௐ 

ழமவோடிபைவடபபைவ அபவடமவ. சவ்குபைவுவ சூவ்டமமயபெணம அபவ, 

இவேழக எபை டவோடு, அவேழக எபை அடி வபொ ளகமவொசவ ளகமவொசணமக 

வேகவந இவெகயவௐ வனத யவவெகுவெ ளகமவௌடு பவடமவ. டவகுவ எபை 

படிவு உவௌவழம? இழதசுவுதவ ணமயதமலதணம வேகவ 

இயவணதம அதபபவ எபை மவ படிவுவெகு பவடது. அவட 

அவபமயவசதயவ மவேகவ ளடமவவது இதவேகுபது 

அதணடயவெகவௐபயவவ. ‘ளடவபயக அதபவேகவ’ வ கபயவணயகு 

கமகவ்டயவ அவவது டயமயத மவேகவ அதணடயவெகவௐவோமலுவ டவெக 

டபைஞவ்டயவ வேகவநவை சமணமயத யவவெகுவ் துவ்டய பயடுபடயவ 

மவெவ கபணமக இபைவடமவ. ப ணபொவ்டயபைவெகயழமவ ; ஆமவ அபவ 

பயவோடயவவ.  

               எபை ளசவடயவத இவேழக ளசமவ ழபவௌடுவ. இழதசு 

உஞவபயவ மவேகவ தயவ்துவ் டயவநவ்டயபைவட கமவ பலபதுவ வ 

வௌவவௐ ழமழப மவெபைவ பலிவதபெவ, ழபடவவதபெவ 

அதபயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமமவ. இவட வ வௌவ புமயவது 

ளகமவௌமவ. 

             “அவணம! அபபைவ இவடளதவமவ அதபயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவெகயமவ. வமவ அவடவௐ மவவெக படிகயது” வபொ வ 

வௌவ வயவ கூயமவ. ளவமவ அவட மவோகநயவ மவ 

மவெவ அடிவெகடி சவடயவெக படிவடடயவவ. ஆமவ பவெகயதணம 



109                                            

 

டபைஞவேகநயவ அபவ பமணவ இபைவடதுணயவவ. 

            இழதசுவுவ ணமயதமலவ வேகவ உஞவபயவ இவேகயத அவடவௐ 

புயடணம மநவபொ மவெவ டயடீளவபொ அவேகு பவது வேகவந 

பயதவௐயமவௗவ்டயமவ. அவபொ பவௐழமபடமக அபவ வேகநயவ 

ளசமவபயவவ. இவௌமதயவ பபைவேகவ யவவோ கமவ்டயவகு 

மவேகவ அவனவ்துவை ளசவவௐவோடு பயவோ யவதயலுவ மவேகவ 

இபைபபைவ டயவ்து பயவௐபயவவ. வேகவ அதபவேகநயவ 

கவெகமணவ, எபை சமவோசயதமக ணவோடுவ வேகவ வௌவ எபைபவ இவட 

அதபவ படிபெவபவ உவ இபைவடமவ. ழபளமபை கமகவோவ்டயவ 

ளமபைவடய மவேகவ இதவேகயவெ ளகமவௌடிபைவட பயடவ அபதவெகு எபை 

ளமபைவோமக இபைவெகபயவவ. அபதவெகு வேகவமவ இபைவட அவபுவ 

வயவெவகபெவ அவௐடி!  

 

இவௌமபது அவனவௐபு:  

             அவளமபை மவ! உவௌ கவநவௐபு! மவெவவை சுவயலுவ 

அபபவ சமவவது டுவ்து பயவோழமவ. டுவ்டடி மவ மவெவழத 

மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. “தமமயபவ?”, வவ மழ ழகவோடுவெ 

ளகமவௌழவ; ‘ளமவவ் ளடமயவடபமகவுவ இபைவெகயமவ; ஆமவ 

ளபைவ புடயமகவுவ உவநமவ!’ இவௐடிதமக அபவ, வவ ணவது 

உவபொவௐ மவவ்துவெ ளகமவௌழ இபைவழடவ. யகு சுடமமயவ்துவெ 

ளகமவௌழவ.  

             சயயது ழவ கனயவ்து. வேகநயவ எபைபவ மவெமயவ ‘வளவ்’

வட டுவ்து பயவநதமவோமகவெ கமடயவ வபவ்துவெ ளகமவௌமவ. மவெவ 

அவட வௐடி உழதமகயவெக ழபவௌடுவ வபொ அபதவெகுவை ளசமவலிவெ 

ளகமடுவ்டமவ. அவடவை சணதவ மவவ்து, ழபளமபை வௌவ 
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பமசயழதமகவ்டயவ, யமஞசவெடய ளசவபொ டயபைவபுவ பனய வய சவழடகவ 

லவௐ, மவெவ, ‘வளவ்டயவ’ பவவதவ் டவ ளடமவௌவதயவ 

வபவ்து பமசய இலவ்டடி,  அவடவை சரவ வளவ்வட கமடயவ வபவ்து 

பபைவ ஏவசவதவெ ழகவோகவை ளசவடமவ. கயவோவ்டவோ 

இபைவ்வடவடயலிபைவது பவௐது பததுவெகுவோவோபமக  மவேகவ 

இபைவதுவ ளடமவெகவௐ வநய ணமஞபவகவநவௐ ழமவ, ‘மவ 

ழகவோகயழவ, மவ ழகவோகயழவ’ வபொ வமபைவ ணமய ணமய 

‘வளவ்வடவெ’ கமடயவ வபவ்துவெ ழகவோகமழமவ. “ழடம ளமயத 

அவளதமவபொ மவதயவ ழணமடயவ் டயபைவபுபவடவௐ ழமவ இபைவெகயது” 

வமவ எபைபவ. மதவ ‘வளவ்வடவெ’ கமடயவ வபவ்துவெ ழகவோழவ. 

வெகுவ அவௐடிவ்டமவ ழடமவயதது. “இது இவௌமபது டரவைதம?” 

வமவ எபை வௌவ. 

              இவடவெ கமவெ கவோவ்டயவடமவ மவெவ வேகலவெகுவௐ 

‘ளவயதவ ழணயவெ’ வ தயவசயவத ளசமவலிவெ ளகமடுவ்டமவ. 

வநயபயவ லவது குநயவ்து பயவோடு, வோடுடுவ்டயவை ளசவத ழபவௌடித 

தயவசய இது. மவவ்வடவது மவோகவ ளசவத ழபவௌடுவ. மவ இவடவௐ 

தயவசயவத ளசவதவ் ளடமவேகயதது ஆடய சவேகமயவ யவட இணம 

‘கமடி’தயவ. இவேழக மவ மவவ்ட ஏவ அனகம கமவோசய யவவுவெகு 

பபைகயது. கமடி ழகமதயவ சவயடயதயவ வ கஞபவ பய அணவவது 

டயதமவ ளசவதுவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ, எபை அனகம வோமவபூவைசய 

ழகமதயலுவெகுவ சயகடிவ்து பவது, சயவபவ்டயவதயவ பயமயவடயபைவட அபவ 

வகதயவ எதயமக அணவவது ளகமவௌது. அவௐடிழத ளபகுழவ 

சணவபொ இபைவடது. அவட பவௌஞவ்துவௐ பூவைசய தமழம? வடவ் 

ழடவவௐ பைக அது அவேழக அணவவடழடம, மவ அயழதவ. 

               ளவயதவ ழணயவெ ளசவதவ் ளடமவேகய இபைவ்வடவது 

மவோகவ கனயவடயபைவெகுவ.               மவெவ ழமயவ சவடயவௐது குவவது 
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பயவோது. அவௐடிழத சவடயவ்டமலுவ ழச ம னபயவவ. அடமவ 

ணமசரகணமக அபழமடு  ழசுபது வபொ டரவணமயவ்ழடவ. டவ 

புவேவகவதவௐ மவவௐதுழமவ ணயகவ்ளடநயபமக அபவ வேகவ 

ணவேகவநவௐ புமயவது ளகமவபழ வமலுவ, மவ அபழமடு 

ழசுகயழவ வ வயவெவக வெகு வடுபடவகு மவ ழடதவ 

ளசவத ழபவௌடிதயபைவடது. ஏவ உமதவ ழடமவயதது. கவௌஞமடிதயவ 

வ கவௌகவநழத மவவ்து, அபவவௐ  மவவௐடமக மபயவ்துவௐ 

ழசமழவ. அவௐடிவௐ ழசய படிவ்டதுவ ணவ ழசமகவுவ, ழடம 

மவ ளடமவவடது ழமவுவ இபைவெகுவ.  

               எவவயவ எவமக வளவழபம ஆவணயக 

அதபவேகவ; இபைவடமலுவ வெகுவ எபை பலவண வபயவவ. 

அவட பலவணடமவ வௐடிதயபைவெகுளணவவட மவ அயதமட 

ழமடயலுவ, வெகுவ இவளமபை கடவு அவவோடுவெ கயவெகயது 

வபொவ, அது டயவடமவ பலவண கயவவெகுவ வபொவ வெகுவௐ 

புமயவடது. அடமவ மவெமயவ ழசயவெ ழகவோடுபயடுபது வபொ படிவு 

ளசவழடவ; கவௌஞமடிடமவ இபைவெகழப இபைவெகயழட! அவவெ கடவப 

படிவெ ளகமவௌழவ. கவௌஞமடி பவமவ அணவவது ளகமவௌழவ. 

ழடிதமக அபவவெ ழகவோக ம னமட ழகவபயகவந இவௐழமது வ 

யவவ்வடழத மவவ்துவெ ழகவோகமழவ. எவவ யவ எவமக 

ழகவபயவெ கவஞகவ! டயடீளவபொ வேகயபைவழடம எபை ளபைவேகுனவௐவ 

வவவை சூவௗவது ளகமவௌது.                                                                                                                                                                 

“ணமவோழவ,ணமவோழவ மவெவ டயபைவவுவ வவவெ குனவௐமடரவகவ. 

உவநவட உவநடி, உவௌவணதயவ ளபநயவைசவ்டயவ வெகுவெ 

கமவௌயபெவேகவ” வபொ ணவமடிழவ. குனவௐவ வவ 

பயவோகவது. ஆமவ அவடவெ கவசயவெ கடவு ணவோடுவ டயவட 

மடிவவ. ஆமவ மவ அவடவெ கடவப பயவோடு கபயவவ. 

அவேழகழத கமவ்டயபைவழடவ –ழபழதுவ ளசவபடயதமணவ!  
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               அடுவ்ட மவ ணமவ. வீவோடிவ மவ ணவோடுவ டயவ்டயபைவழடவ, 

கவோடிலிவ டுவ்டடி. அவடவெ கடவு டயவது டவ கசயதவேகவந வெகுவெ 

கமவௌயவெகமடம வபொ மவ உபைகயதயபைவெக, டயடீளவபொ வ டயவண 

டபயவவடவட உஞவவழடவ. வதூ சமரவ்டயவ தமவபெவ மவவெக 

படிதபயவவ. ஆமவ  கூ தமழம இபைவௐது ழமவ உஞவவழடவ. 

மவெபைவ, அபழமடு சவபொ பதடம எபை ளமயதபபைவ சூவண 

படிபயவ அவேழக பவடயபைவடவட வமவ உஞ படிவடது. அவடவௐ 

ளமயதபவ மவ ணகமயய பசயவளவபொ இவகவௌழவ. அபவகவ 

இபைபபைவ வழமடு ழசயமவகவ. மவ ழகவோ 

ழகவபயகலவெளகவமவ டயவ ளசமவமவகவ. எவளபமபை யவதயவ 

மவ ளவயபைவட எவழபமவ ஆவணயக அதபபவ ணவைசூனலுவ 

அடுவ்டடுவ்து பவது ளபவநவ ழமவ வவவை சூவௗவது ளகமவௌ. 

வதவ அவவோடிபைவட அவடவெ கவசயவெ கடவுவ டயவடது. அவேழக, 

கபைபவதயவ, மவெமயவ எநயணதணம பலவணதம வபபவ்வடவெ 

கவௌணுவழவ.  

               யவொசவ்டயவ டயவ்டவபமக அபவ மவ 

டமயசயவ்டழமது மவ அவவட ஆவடவ்வடபெவ யவணடயவதபெவ 

ளசமவகநமவ  பயபமயவெக இதலுணம! அவெகஞவ வௐடிழதம மவ 

பவயலுணமக அனயவது ணரவௌடுவ பலபதுணமக ணவவதுளகமவநவுவ 

ளசவழடவ. மயஞமணவ பலவண அவவடது. சவபொ பவ பவ கூவோடுவௐ 

புலபமக இபைவடது, இவௐழமது கூவோடிலிபைவது ளபநயபவது பவௌஞவ்துவௐ 

பூவைசயதமவ படிளபடுவ்து பயவோது. டவ பவௌஞவை சயகுகநயவ பமதக 

யவேகவநவௐ மவவ்து பயதவௐமவ பயகசயவ்டது. “வ உகழண ழபபொ!”, 

வபொ குதூகவ்டயவ சயகவசவ்டது. “வெகு அனயபயவவ; 

ளவமவ ழசவ்துவெகு அனயபயவவ”, வபொ சயலிவவ்துவெ ளகமவௌது.  

             வ யவவௐமடுவ வ கவணபெவ இவௐழமது வெகுவ் 
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ளடவநவ் ளடநயபமதய. அவழ அவவ்துவெகுவ அடிவௐவ வவட 

உஞவவழடவ. மவெவ அயவடடயவ வ அகவ அடவகுமயத அனவக, 

ஆவடவ்வட, பலவணவத அவவடது. அவட ஆவடவ்டயவ ழசவ, 

சஞமகடய வபவயவ இதவபுகவ பயநவேகய.  

             அலது டரவவ்ழடவ. மவெபைவ, ணகமயயபெவ அவணடயதமக 

அணவவது மவ கூயதபவவ ளசபயணடுவ்டமவகவ. ணஞய இவு 

எவடமகயபயவோது. மவெபைவெகு ழணமகயபயவோழட வபொ ழடமவ, 

அவபயபைபபைவெகுவ வய ளடமயபயவ்துவெ ளகமவௌடு அபவகவந 

பனயததவௐயழவ. அபவகவ டயபைவயவௐ ழமகுவ பவ, மவெமயவ எபை 

ழபவௌடுழகமவ பயடுவ்ழடவ. “இவபொ யகவௗவடவப யவ வபொ மவந 

டமபளடமபை பயடவ்டயவ வெகு வயவெவக டபைவீவகநம? மவ 

இவவத யகவௗவுகவநவை சவழடகயவெகபயவவ; கவவளதவபொ 

வௌஞய பயணமவோழவ. ஆமவ மவந ழமயவ இபவவ ரவேகவ 

உபொடய ளசவடமவ, இவட ணமவபெவ அது வெகநயவ்ட இவபவ 

இவதவ வணவேகமக அடயகமயவ்துபயடுவ; ளசவவீவகநம?”. 

              அபவகவ பயவளவ யகு ளபகு ழவ கபைரவௐவோடு 

பமவபெவ, பயவௌ ணரவகவநபெவ வவ பனயதமகவௐ மவவ்டடிவௐ 

டுவ்டயபைவழடவ. வௌஞவேகவ கூவெ ழகமவபதமக இவமட அநவுவெகு 

மவ யவயவ் டதுவயவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. வவதயதமணவ 

தூவேகயவௐ ழமழவ. ளகமவொச ழவ கனயவ்துவ் டயடீளவபொ 

பயனயவ்துவெளகமவௌழவ; பயனயவ்டதுவ மவ இபைவௐடவ ளமபைவ 

யவவுவெகு பவடது. இபைவௐது வெகுவௐ யடிவ்டயபைவடது. 

              அடுவ்ட மவ மவ ழடம ழணகவ்வடவௐழம 

ணயடவதுளகமவௌடிபைவழடவ. ஏவசளதவமவ வ ளசபயகலவெகு 

இவசதமது. பயனயகநமவ மவவ்டளடவமவ அனகமது. படவ மவ 

யகவௗவுகநயவ இயவணதயவ மவ யவய பனயவதுளகமவௌடிபைவழடவ. 
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வ ழடமவழண ணமயதயபைவடவட மவ உஞவவழடவ. வ வ கூ 

வதவழந ளபவநணமவ ளமவேகயவெளகமவௌடிபைவட ஆவடவெ கூவ்டயவ 

அவெகணம ளபநயவௐமமதயவபொ. 

            கமவ வ்து ணஞயவெகு மவெவ ளடமவழசய பவ 

வேகவநளதவமவ டயபைளபமவயபேமயலிபைவட டவ அலுபகவ்துவெகு 

உழ கயநவய பபைணமபொ அவனவ்டமவ. வவ அவதமநவ 

கவௌடுயடிவ்துபயடுபமவகநமடமவ, சமடமஞணமகவௐ ளமது இவேகநயவ 

டவவவெ கமஞ, மவெவ வவ அதணடயவ்டடயவவ. ஆமவ 

அவளவழபம வவபெவ பபைணமபொ அவனவ்டமவ; மதவ  

பயவ்டயதமசணமக ழடம எவவவை ளசவபமவ வபொ டயவமவவ்டயபைவழடவ. 

மவேகவ ளனவோடுவௐ ழவ (அவடவெ கமவவௐ ளமலடயழழத அவ்டவவை 

சரவகவ குலணய பயவோமவகவ) எபை சயவபொவடயவ யவெ ளகமவௌடு 

டயபைளபமவயபேவ தஞணமழமவ.  

                அவேழக ழமவவை ழசவவடவுவ, படவ மவ அதபவ்துவெகுவௐ 

யகு அபவ டயமயவ ழமவ யவது வெகுவெ கடிணமக இபைவெகவௐ 

ழமகயது வவட உஞவவழடவ. சணயவபெவ வடமயதபவ ழபவௌடுவ 

வபொ யமவவ்டயவ்துவெ ளகமவௌடு அபவ அவவெகுவ கவசயதமக 

தவனவழடவ. அபவ யணயவவது வவவௐ மவவெகபயவவ. வமவ 

அபபைவ ழச படிதபயவவ. இபவ இவேழக இபைவெகயமவ வபொ 

உகவ்டமமயவ வௐடிவை ளசமவழபவ வபொ யவவ்ழடவ.  

              மவெவ வேகலவெகு வ யவளகவோடுவ, ழடரபைவ டவடமவ. 

ணயகவுவ அவணடயதமக இபைவடமவ. அபவவெ கவௌடுளகமவௌழவ வபொ 

ளகமவொசவ சவேகணம யவதயவ இபைவடடமகவெ கூ வெகுவௐ வோது.  

               அபைழக இபைவட வோடிவ்டமவ சணமடயவெகு வேகவ 

அவபவபெவ அவனவ்துவை ளசவமவ. அவேழக சயயது ழவ 

இபைவழடமவ. யவவ அபவ ணரவௌடுவ அலுபகவ்டயவ இவெகயபயவோடு 
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வீடு டயபைவயழமவ. அபவ இபைவட பயடழண வதவத பவவடத மவ 

அதபவ்வட உபொடயவௐடுவ்துபடமதயவபொ. 

              அடுவ்ட சய பமவேகலவெகு மவ வ பசவ இவவ. 

இவவுகவை சயவடவகழந இவமணவ வேழகம சவொசமயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவழடவ. இவமவோகநயலுவ யகு சய ணமடவேகலவ மவ 

ளணநணமழவ . மவெமயவ அபைகயவ இபைவெக ஆபவ. ஆமவ அவௐடி 

இபைவது பயவோமழம அவடவ் டமவேக படிதமணவ உவவது 

ழமழபழம வபொ தவ. வ சவழடகவேகவ டரவவதுபயவோ யவதயவ, 

உவௌவணதயவ டமயசவ்டயவ வ இடதவ வயவௐ ளபைவெகமவ உபைகய 

பனயவது வ சவ்குபைபயவ மடவேகவநவை சஞவவடது. அபவவௐ 

மவவ்டழமது வ கவௌகநயவ வோது அபபைவத வதூ சமரணயவவ. 

யணயவெக வபவ்ட அபபைவத உவளநமநய, ணயவசமவ ழமவ 

மவவடது . மவ அபபைவத வதூ சமரவ்துவ ழசயவௐ 

னகயவெளகமவௌடிபைவடது வெகு நயடமவ இபைவடது. ஆமவ 

அபபைவத உவடணம எநயவணதவ்ழடமடு வடவௐ மயபவவ்டவபெவ 

ளசவத வமவ படிதபயவவ. அபவ டயமயவ, ளபபொணழ 

இபைவெகவ்டமவ படிவடது. வ இடதவ உபைகுபவடவௐ மவவ்டடி சுவணம 

இபைவழடவ.  

                 எபை மவ மவெமயவ சரவகவ குலணயதயபைவட கூவோவ்துவெகுவெ 

ளகமவொசவ டமணடணமகவை ளசவழவ. உவழந ழமழமது, மவெவ 

டயவவௐபுவ மவவ்து அணவவடயபைவடமவ. அவட அவதயவ இணயவவ. 

அபபைவெகு பஞவெகவ ளசமவமவ உபைவெகவ்டயவ குலுவவது மவ் 

டலடலவெகுவ வபொ தவது அடுவ்ட அவவெகுவை ளசவழவ.எபை 

பவதயவ அணவவது உபைகுவ வ ணவ்டயவ கவ்வடவ் 

டமவேகபடிதமணவ கவௌகவந படிவெளகமவௌழவ. ணரவௌடுவ இபைவணதயவ 

பலி. கவௌகவ குநணமகயவெ ழகபமக ளபநயவௐவோடு பயடுழணம வ தவ. 
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“மவெவ படிதபயவவ, கமவௐமவபொவேகவ” வபொ ணமசரகணமகவெ 

ழகவோடுவெளகமவௌழவ. 

                 ளணதுபமக வ சுபமசவ்டயவ கடய ணமமதயவபொ. உபைகயவ் 

டபயவ்ட வ உவநவ்டயவ யடிதயலிபைவது மவ உதவ் தூவெகவௐவோழவ.  

‘மவ’ தவ தூத உஞவபமக,  இவௌமபது துவுவ டவநவௐடுவ்ட 

படிதமட எவழதமக உதவௐ வழடவ. உஞவவைசயகவந பயவோடு 

ளபநயழத பவழடவ. ளசவ யணயவ வ உஞவவைசயகநயவ கவ்டமவ 

பவைசுவ் டயஞயவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. இவட யணயவ வெகு 

உஞவவைசயகழந இவவ. வ வௌஞவேகலவ உஞவவைசயகலவ 

இவமணவ ழமக, மவ வடபெவ டமயவெகமணவ டமலுவ 

கவோடுவௐமணவ ளபநயபவது பயவோழவ. இது வபநவு ளமயத ணமவவ!  

ளபகு ழவ அவௐடிழத அவடவௐ பூஞணம பயடுடவதயவ டயவநவ்டடி 

அணவவடயபைவழடவ. இவட அதபவ்டயவகுவௐ யகு அபதூட கரவடதயவ 

பபைவ அவட குநயவ ளமபைவ  பயநவேகயதது. 

• “ழதழடவ பூமயடவ சவபவ ஆவ்ணவப ஆவ்ணமவ்ணய 

• யமகமவ கடவ பவழட ய அயவவ சயபவ அவததவ”. 

            ஆவ மவெவ, மவ உவேகவந வேஙவ பஞவேகுழபவ? மவ 

உவேகநயலிபைவது ழபயவவ வவட இவௐழமது அயவதுளகமவௌடு 

பயவோழழ! 

               வ ஆவணயகவ் ழடலிவ வெகு பனயகமவோடுணமபொ மவெவ 

படவ படலிவ மவ ழகவோடுவெளகமவௌழமது, ‘உவௌவணவத மவ 

அயத ழபவௌடுவ’ வ ழகமமயவெவகவத வபவ்ழடவ. ‘உவௌவண’ வ 

ளசமவலுவெகு பலவணதம ளமபைவகூ அவௐழமது வெகுவ் 

ளடமயவடயபைவெகபயவவ. ஆமவ டிவௐடிதமக ளபவழபபொ யவகநயவ 

உவௌவணதயவ ளமபைவ வெகு உஞவவ்டவௐவோது. படலிவ வ 
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ஆவௗணவ எநயவ்து வபவ்டயபைவட ளமவெகயவ வெகுவெ ளகமவொசவ 

டயவது கமவோவௐவோது. அடவ யகு மவ வடவ வணதணம 

துணவ ளபவோ ளபநயதமக டழமடுவ ளடமவபு ளகமவநமட 

யவதயவ எடுவேகயழவ. யகு யவணவ்ழடமடு கவௐது வளபவபொ 

உஞவவ்டவௐவோழவ. ஆமவ பலபதுவ கவவது ழமகுவ பவ 

டயபைவ இலவ்துவ் டவநவௐவோழவ. வவவௐ வயத ழணலுவ சய 

உவௌவணகவ வெகு உஞவவ்டவௐவோ. யகு இவபவ 

சமவமவதவ்டயவ வ யவபெவ ஞயபெவ வ வதுவ வெகுவெ 

கமவௌயவெகவௐவோ. அவட யவவெகுவ ஞயவெகுவ உகவடடமக இபைவெகுவ 

வ இதவவபெவ கூ மயவ்துபயவோடு வம படிவைசுகலவ அபயவௗவது 

ழமக, பலவணதம பயடுடவதயவ பயநவேகுவ சூவோசுணபவ வெகுவெ 

கவபொவ்டவௐ வோது. 

               டிவௐடிதமக இவபளதவமவ வழட மவெவவை 

சவடயவ்டடயலிபைவது ஆபொ பபைவேகநமகயபயவோ. டவவ அயடலுவ 

பயடுடவபெவ ளபவழபபொ வபொ மவெவ வேகலவெகுவை 

ளசமவலிதயபைவெகயமவ. ‘டவவ அயடவ’, வது இவபவ 

சமவமவதவ்டயவ டவ யவவதபெவ, ஞயவதபெவ அயடவ. ‘பயடுடவ’ 

வது இவபவ சமவமவதவ்டயவ டவெகுவ் டவௐவோ யவவெகுவ 

ஞயவெகுவ உகவடடம டவ ப இதவவபெவ பயவோடு பயடுடவதமகய, 

டமலுவ டவநவௐமணவ சுவ்ட வசடவதணமபது. வவண வ 

ணமவததயவ இபைவது பயடுடுபது பயடுடவதயவ ணவோடுழண.  

டவவதயடலுவ, பயடுடவபெவ ஏவ உதயமயவ ஆவணயகவௐ தஞவ்டயவ, 

கவசயவெகு பவவடத அதபபவ, கவசய அதபபவ ஆகுவ. 

பயடுடவதமகுவழமது சமவோசயதமக யவகுவ தூத யவெவஜதமது வொச 

பூடவேகநயணயபைவது பயடுடவதவகயது. இவட தூத யவதயவடமவ, 

வொசபூடவேகவ ஆவெகயவ் டவட அகவேகமவ்வடவ் டமயவௐடவகு பவதவ, 

யவெவஜ இபைவடயபைவெகுவ. ஆமவ இவௐழமது எபை பயவ்டயதமசவ. 
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இவௐழமது எவபொணயவமணவ கவவது ழம அகவேகமவ்துவெகு டவ 

பவ வீபவ உஞவவ்டவௐவோடுபயவோ. டவ உழதமகபவ, 

அழட சணதவ்டயவ, டமவ ணமவதழத வதுவ அடவகு 

உஞவவ்டவௐவோடுபயவோது. பலவணதவவட அகவேகமணமது, டவ 

சூவண சமரவ்டயவ ஏடுவ வௐமஞ சவெடயதயவ ழமவெவக பவவௐடுவ்டயவ் 

டவவவ்டமழ கவவ்துவெ ளகமவநவ் ளடமயவட எவபொ. 

                 அகவேகமவ பவயலுணமகவெ கவவட கஞவ, சமவோசயதமக 

இபைவட தூத உஞவவு அவது யவெவஜ வொச பூடவேகநயவ 

யடிதயலிபைவது பயடுடுகயது. இவயவ சணமடய வௐடுகயது. 

இவயவதயவ யவெவஜ அடயக ழவ டமவெகுவௐயடிவெக படிதமது. எவபொ, 

வொச பூடவேகநயவபொவ பயடுவோ யவெவஜ, யவணவ்டயவ கவெக 

ழபவௌடுவ அவது வொச பூடவேகநயவ வவவெகுவ இவேகய 

அகவேகமவ்வட ணரவௌடுவ வடுவ்டயவெ ளகமவந ழபவௌடுவ. 

வளமபைநயவ சயவ்டவ அதுபமக இபைவௐயவ, தூத உஞவவு அவது 

யவெவஜ யவணவ்டயவ கவது பயடுவ. இவமபயவோமவ, 

இவௌமபடமகவை ளசமவவௐவோடி அகவேகமவ்வட ணரவௌடுவ டமயவெக 

ழபவௌடிததுடமவ.  

                இவௐடிதமக சணமடய யவதயலுவ, வொச பூடவை 

ழசவவெவகதயமவ உவௌம அகவேகமவ்வடவ் (டவவதயவட 

அகவேகமவ்வடவ்) டமயவ்ட யவதயலுணமக ணமய ணமய இபைவெகவ் ளடமயவட 

அவௐயதமசய ‘ழதமகய’ வௐடுகயமவ. ‘ழதமகய’ அகவேகமவ்வடவௐ 

பூவௌமலுவ யவண யவதயவ அபைகமவணவத பயவோடு அடயகவ அக 

ணமவோமவ. அடமபது ‘ணமவத’ வ வவடவெ கஞபவ ணவெக 

ணமவோமவ.  

                எவழபமவ உதயபைவ சணமடய யவவத, எபை மவ அயவது 

உஞவபது யவைசதவ. வொச பூடவேகழந அகவேகமவ்வடபெவ சவணவ்து அது 
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ளசதமவபொபடவகம கநவ்வடபெவ அவணவ்துவ் டபைகயவ. 

அகவேகமவ இபைவெகுவ பவ – அது ணயக ணயக ளணலிடமகழப இபைவடமலுவ 

கூ, ‘இபைவண ளய’ அடமபது வவண-டரவண, இயதவப-

இவமடவப, ழமவவப அவட அகவேகமவ்வடவௐ 

மடயவ்துவெளகமவௌடுடமவ இபைவெகுவ. அகவேகமவ்டயவ ணரடம இவட 

‘இபைவண ளய’ தயவ ஆடயவெகவ, அடவ பயபைவௐவ்வடபெவ, அது ளசவலுவ 

டயவசவதபெவ யவஞதயவெகயது. இவௐடிவ்டமவ ணயகவுவ உதவவடபவகவ 

கூ பயவவௐதவவை ழசவவ்துவெ ளகமவகயமவகவ. அகவேகமவ 

இவமட யவதயவ பயவவௐததவ இவவ.  

                ஆக, பயவதவபொவௐ ழமக ழபவௌடுணமமவ, அகவேகமவ 

அவபொவௐ ழமக ழபவௌடுவ வது ளடநயபமதயவளவபொ 

யவவெகயழவ. வபயவழதம, டரபயவழதம, ணரவௌடுவ 

வபயவவதழதம, டரபயவவதழதம தவெகயது. இவபவோவ 

யவகமணவ ளடமவகயது – பயபவோவ! 

                 “கவணவை சுனவ டமமகழப எபை படிவுவெகு பமடம மவெவ?” – 

மவ ழகவோடிபைவெகயழவ. 

                 “அது ணயகவுவ கடிவ”- மவெவ டயவ ளசமவலிதயபைவெகயமவ. 

                 அகவேகமவ டவவவை சுவயவை சுனவசுனமக பயவவௐதவ 

வடுவ்துகயது. பயவதமவ தவ, தமவ பயவ வபொ கவட 

ளடமவகயது. சுனவ அவேக ழபவௌடுவ வமவ அகவேகமவ அவழ 

ழமகழபவௌடுவ. இவமபயவோமவ படவசுனவ அவேகுபடவகு பவ 

அடுவ்ட சுனவ ழடமவயபயடுவ. வொசபூடவேகவ சவணவ்துவ் டபைவ 

ழைவ்டயவ்டயவ ஆவோவ ழமடுவ அகவேகமவ எபை கவோவ்டயவ டவவ 

யவபகயவெகுவ ழகமவோமடுகநமவ சலிவௐவகயது. இழட புவ்டகவ்டயவ 

‘சவ்குபைவபவ் ழடடிழவ’ வ அவ்டயதமதவ்டயவ இபைவது எபை வ்டயவத 

இவேழக ணரவௌடுவ குயவௐயடுகயழவ:  
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               ‘ இவௐடிவ் ழடமவபொவ அகவேகமவ, கஞவெகயடுபடவகமயத 

கமவ ளடமபைவ டவ ரவௌ தஞவ்டயவ, வேழகம, வௐடிழதம, புவ 

சமவவட அதபவேகநயவ பலவணதயவவ வவட உஞவவது  

சலிவௐவகயது. சலிவௐமவ பயமயசவ கவௌடு ளமபொவேகுவ 

அகவேகமவ்துவெகு மயசுவ்ட சமவோசயதம ஆவணமவபவை சயவ 

வபவ்டயபைவௐது கடிணமகயது. அவௐழமது ஏவ உவலவதுடமவ 

குவபவ பலவணவத அவட அகவேகமவ ழடவ் ளடமவேகுகயது. 

ழணகணமக அவட பலவணவத ணவவ்டயபைவௐது டமழ டமவ வது 

அவௐழமது அடவகுவ் ளடமயதமது. கமவ ளசவவை ளசவ, 

குவமடுகநயவ யடி இபொக இபொகவ் ழடடுடவ டரபயணவகயது. 

பனயபுமயதமணவ ழடமவபயபெவ யவதயவ அகவேகமவ ழபடவ 

பசவௐவோடுவ் டவவ தமழதவ ணரவோமழம வபொ கூபயவெ கடபொகயது. 

யடிவெகு அகவௐமணவ லவுவ பலவணவதவ் ழடடுவ யவட 

பதவசயதமகயது பமவௗவெவக. வெகவ வ எழ வபவ ளகமவௌ 

இவசதமகயவ் டவ தஞவ்வட அகவேகமவ ளடமவகயது. அடவ 

கூவெகுவ ழகவோடு இவடவ் டபைஞவ்டயவ கபைவஞணயகுவட பலவண 

ழடமவய, பலவணவதபெவ அணவ்துபவ்வடபெவ ழமடயவெகுவ 

சவ்குபைபமகவ் டவவ ளபநயவௐடுவ்டயவெ ளகமவகயது.’ 

              ஆவ! அகவேகமவ, ளசதலிவ பகமஞணமக பயநவேகுவ டவ 

இதவமவ சலிவௐவவது ஆவணயக குபைவபவ் ழடடுகயது. குபைவுவ 

ழமயவ பவது அவட சலிவௐவவட அகவேகமவ்வட டவ 

ணமஞபமகழபம, ணமஞபயதமகழபம வபொவெ ளகமவகயமவ. அவட 

ணமஞபய அவது ணமஞபயவ ளசதவகநவ்டயவ டமவ எபை கயமயதம 

ஊவெகயதமக இபைவது, உகயதவ யவதயவ இபைவது ஆவணயக யவவெகு 

அபவந அவது அபவ உதவவ்ட எபை டரவணமணம டயவோவ்வட 

பகுவெகயமவ. சவ்குபைமடவவௐ மவவ்துவௐ ளபொவ ஊவெகவ்டமலுவ, அபவ 

டபைவ உவதுடமலுவ, அகவேகமவ்டயவ வௌமடு ழணவழணலுவ 
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உதவகயது. சவ்குபை கூழப இபைவௐது, அகவேகமவ ழணவவணதவதவ் 

ழடவபதம வ்வட ளய வயத அயவப அடவகுவ் டபைகயது. 

அதுழப யமஞசவெடயதயவ வ.  

             குபைபமவ உவடய லவௐவௐவோ வௐமஞ சவெடயதமது, 

அகவேகமவ்வட ஆவணயக உதவேகலவெகு அவனவ்துவை ளசவபொ, அடவ 

ளடவபயக யவவதபெவ, ஞயவதபெவ அடவகு உஞவவ்டயவௐ யவவ 

அவட பவயலுணமகவெ கவவ்துவ் தூத சமவோசயவௐ யவெவஜதமக ஆவ்ணம 

பயடுவோடு எநயவை ளசவகயது. அகவேகமவ ழணவவணதவத அடவகுவ் 

டவௐடுவ ‘யமஞ ஊவெகவ’ ழதமகயதமவ ‘டரவோவச’ வபொ 

அவனவெகவௐடுகயது. டரவோவசதயவழமது யமஞ சவெடயதயவ 

ழமவெகுபவ்து ளய, ணமஞபதவெகு, ணமஞபயவெகுவை ளசதவபயநவெக 

பவதயவ கவபொவ் டவௐடுகயது.  ரபசவெடய வபொவ அவனவெகவௐடுவ 

யமஞ சவெடயதமது பவெகயவ பனயதமக இலவ்து பயவௐடுவ 

சுபமசவெகமவபொ இவவ. அவம பமவௗவெவகதயவ அணயவௗவடயபைவெகுவ 

ணயடவ இவட ரப சவெடயவதவௐவய துவ அயதமவ. இவட 

ரபசவெடயவதவௐ வய ணமஞயவெகபமசகவ அபைநயத ‘ஜமவ்டமனயவச’ வ 

தலிவ ஆவேகய பயநவெகணம ‘The Verses of Wisdom’ வ தலிவ 

பயமயபமகவெ கூவௐவோடுவநது.  
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                                            ளடவபவௐஞய 

                                          யவ்டய- ஏவஅபடமவ: 

               சய சணதவேகநயவ மவெவ வனத யவவுகநயவ  

ஆவௗவடபமவ டவ யவவநவௐ பைப மவோகவநபெவ, ஆவணயக 

அதபவேகவநபெவ, வேகழநமடு கயவவது ளகமவபமவ. சயபொ பதவட 

அபவ கனயவ்டது, கவமக ணமயவ்டயவ ழகமமவ டவேக பதலிவ. டுவ்ட 

பவவெகவெ குடுவவ்டயவ யவட அபபைவெகு ஆடு, ணமடுகவந ழணவவௐது 

டயவௐடி ழபவதமவ. அபபைவெகு ஆபொ அவது ல பதடயபைவெவகதயவ 

எபை மவ அபைகயலிபைவெகுவ ‘அவடவ கவேகம’ வவனவெகவௐடுவ குவபொவௐ 

குடயவெகு ணமடுகவந ஏவோடிவை ளசவமமவ. இவடவெ குவயவ சுவ 

எவபொ உவௌடு; அது கசயதணமவ வேழகம உவவ்டயதமகய இவேழக 

ளபநயவௐடுவ. மவகலவெகுவ இபைவது இவேகுணவேகுணமக ளபநயவௐவோடு, 

இவௌடு சுவைசயவவேகலவெகயவதயவ சயவபைபயதமக  வீவௗவது 

சசவெகுவ. குவோடிவௐ வதவ யவ்டய ஆடு ணமடுகவந இவட இவ்டயவ 

ழணதபயவோடுவ் டமவ டயதமவ்டயவ ஆவௗவது பயடுபமவ. சூமயதவ ழணவழக 

சமபெவ ழமது ஆடு ணமடுகவ யவ்டயதயவ டயபைவய பபைவ. யவ்டய டயதமவ 

கவவது ணமடுகவந ஏவோடிவெ ளகமவௌடு வீடு டயபைவபுபமவ.  

                அவௐடிவ்டமவ எபை மவ ணமடுகவ ழணதவை ளசவதுவ அபவ 

சூமயதவவௐ மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. அபதவெகுவ்டமவ மவவௐழட 

தயவௐடமதயவழ. உஞவபவபொவௐ ழமமவ. உஞவவு டயபைவ 

ணமவதமதயவபொ. கவௌ பயனயவ்ட ழமது சுவயலுவ மவபுகவநவௐ மவவ்து 

யவ்டயவெகு ஆவைசவதவ. சணமடயதயவ தயவ்து பயவோ குனவவடவெகுவௐ 

மதுகமபமகவை சயவ்டவகவ பவது பயவோழம! 

               சயபொபவ யவ்டயவெகு ணவ பொபதுவ, தமபைவெகுவ ளடமயதமணவ 

னவேகவநவௐ யவௐதுவ எபை பயவநதமவோடு. டவ 

வௌவகவநளதவமவ கூ ழசவவ்துவெ ளகமவௌடு ணமவேகமவகவநபெவ 
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ளகமவதமவெகவநபெவ யவ்து வீவோடிலிபைவது ளகமவௌடு பவட ணயநகமவவௐ 

ளமடி, உவௐபுவௐ ளமடி தூபய அபவகழநமடு கயவவது உவௌடயவ 

அபதவெகுவ் டய ணகயவௗவைசய.  

               எபை மவ ழடமவோவெகமவ வகபெவ கநவுணமக யவ்டயவதவௐ 

யடிவ்து பயவோமவ. ணவ வௌவகவ டவௐய ஏடிபயவோவ. ணமவோடிவெ 

ளகமவௌ பயணவெகமவௐ யவவநவதவ் ழடமவோவெகமவ யடிவ்து ணவ்டயவ 

கவோடிவௐ ழமவோமவ. ‘வீவோடிவ ளசமவலி பபைகயழவ’ வபொ ழகமவ்ழடமடு 

ழமமவ. யகு? யளகவ! வீவோடிவ அவௐம இபைவடமவ. அபமயவ 

யவவநதயவ லீவவதவை ளசமவதுவ, டவ யவவநதமக இபைவெகமது 

வபொ அடிவ்துவை ளசமவலிபயவோமவ. யவழ! வதவ டமவ சணவவ்டமக 

உவழந அணவவது டிவ்துவெ ளகமவௌடிபைவெகயமழ! “ணவ்டயவ கவோடிவௐ 

ழமவோடு பயவோடு பவடயபைவெகயழவ. ரவேகழந ணகயவ அனவகவௐ ழமவவௐ 

மபைவேகவ” வபொ சலிவௐபுவ ழடமவோவெகமவ ளசமவமவ. அவௐம 

சயமயவ்துபயவோடு, உவழந டயபைவயவௐ வதவ அவனவ்டமவ. டிவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவட யவ்டய உவழநதயபைவது லவது பவடமவ. ழடமவோவெகமவ 

பயடயவபயடயவவ்துவௐ ழமமவ. அவயலிபைவது டமழ னவேகவநவெ 

ளகமவது, அவட ணமதவெகவௌஞயவ வீவோடு பமசவடிதயவ வபவ்து 

பயவோடுவௐ ழமகமமவ. ‘ணமதவெகவௌஞவ’-- அவௐடிவ்டமவ அபவ 

அபவ அவயலிபைவது அவனவெகமமவ. 

                சயவவௐ வதவ யவ்டய பநவவது பயவவௐ பைபவ்வட 

வோடிமவ. புவகலவெகு அவௐமவவோ பயதவேகநயவ  அபதவெகு 

மவோவ வவோது. இழட ழமவ ஈடுமடு ளகமவௌ வௌவகவ சயவ 

அபதவெகுவெ கயவவ்டமவகவ. இபவகவ அவபபைவ இவு ழவ்டயவ 

பைவ் பூணயவதவ் ழடடிவை ளசவபொ, அவேழக டயதமவ்டயவ அணவவது டவேகவ 

ஆவணயக பவழவவ்டயவகு உடவுணமபொ ழணம அசமரமயகவந 

ழபவௌடுபமவகநமவ. யவ்டய வௐழமது இவு பபைவ வபொ 
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கமவ்டயபைவௐமவ. அவௐழமதுடமழ வீவோடிவ ளமயதபவகநயவ கவௌ 

மவவபதயலிபைவது டவௐய ளபநயழதப படிபெவ! ணவ வௌவகலவ 

அபதவெகமகவெ கமவ்டயபைவௐமவகவ. குவணயபைவோடிவ வமபைணமகவை ழசவவது 

ணதம பூணயவத ழமவெகய வௐமவகவ. அடுவ்ட அடி கூ டுவ்து 

வபவெக படிதமணவ யசயதயவ கபைவண கூடிபயவோமவ, யவ்டய அவவ 

மசவெடயவத ழபவௌடிவெ ளகமவபமவ. வேகயபைவழடம ளகமவொசவ எநய 

பவது அபவகலவெகு பனய கமவோடுவ. ஆவ! புயட அவவ யவ்டயதயவ 

ரவேகமட  துவஞ. அபவ வேகுளசவமலுவ அபலவ உவ ளசவபமவ. 

அபவ பகுவ்துவ் டவட மவடவத அபதவ பயகய வெகுவ 

னவெகணயவவ. யவ்தமபயவ வௌவகநயவ எபைபவ டவ உவ பயவோடு 

எதுவேகயவெ ளகமவலவ ஆவவ ளவபவ. அபவ ஊகணமக இதவேக 

 ஆவணயகவெ குபைணமவகவ அபவ உலிவ இவேகய ஆவண டமகவ்டயவ 

டபயவ்ட இவட இவநஜவகலவெகுவ் டவேகவ உழடசவேகவநவ் டவது 

அபவகவந பனய வ்டமமவகவ.   

               பவடபவகநயவ பவலபபைவ எபைபவ. டமவ லடயத 

குவோமவெகநயவ எபை குடய ளபநயபமணவ இபைவௐடமகவுவ யவ்டய 

யவளமபை மவ அவட உகுவெகு அநயவௐமவ வபொவ கூயவை 

ளசவமவ. யவ்டய, எபை கம கவோவ்டயவ ணவெகநயவ எபை குலபயவ 

ஆவணயகவ்டயவ பனய வ்டயவை ளசவபமவ வ ழசடயவதபெவ 

ளசமவலிபயவோடுவௐ ழமமவ. 1956வ ஆவௌடிவ படிவுவெகுவ ழணலுவ  

உவௌவணகவ யவ்டயவெகு உஞவவ்டவௐவோ. அவௐழமது இழதசுபயவ ணரது 

யவ்டய லடயத மவ டமவ ‘இழதசுபயவ மணவ’ (இவௐமவ ஆவவ் 

ழமடயதயவ ளபநயபம எலி மமபயவ உவநது)  

               பமதகழண இவட இவநஜவகநயவ படிவெவகவத 

கபயவ்து அபவகவநவௐ மதுகமவ்டது. அபவகலவத 

ழடவபகளநவமவ பூவவ்டய ளசவதவௐவோ. அவட யவவநகவ 
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கமவ பமவேகய உவௌடவகுவெ கமசயவவழத வபொ யவவ்டமவ 

அபவகவ வது ழம மவடதயவ ழடவபதம மஞதவேகவ சயடயவெ 

கயவட. யகு? யளகவ? டடுவெக படிதமடது வடது. எழ 

அவபமயவசதயவ கூடிவ் டயவநவ்ட வௌவகவ அவபமயவச ணமயவௐ 

யமயவது டவ்டவ பனய வடவ. யவ்டயபெவ டவ பனய ளசவமவ. ஆமவ 

பமதகவ அபதவ பவோடித டர அவஞதமணவ கவபொ ளகமவௌழ 

இபைவடது. 

                  டவ வௌவகநயழணம டவ குடுவவ்டமமயழணம யவ்டய டவ 

ஆவலிவ அநவப ளபநயவௐடுவ்டயவெ ளகமவௌடயவவ. சமடமஞணம 

எபை யவவநதமகழப வது ளகமவௌமவ. டவ அமயத குஞவேகவநபெவ 

அவசவெக படிதமட ணழமவ்வடபெவ வௐழமழடதவ ணவோடுழண 

ளபநயவெகமவோடுபமவ. அபதவத சழகமடமயகவ அபவ ளசவட 

ணமதமமவேகவந இவபவ யவவு கூவகயமவகவ. அபதவத 

ஆவௗவட அவணடயவதபெவ ஆவணயவமட வ்வடவதபெவ 

அபதவத டமதமவ ணவெகபயவவ. அவணமவுவெகு ளபநயதயவ 

ளசவழபவௌடித ழபவ பவதுபயவோமவ, யவ்டயழத வமபைவெகுவ 

சவணவ்துவ் டவ டவய டவேவகதவவௐ வநயவெகுவ் டதமவ ளசவது 

அபவகலவெகு உஞவு அநயவ்துவௐ வநயவெகு அதவௐய பயடுபமவ. யகு 

டவ வநயவெகுவௐ வெக ஏடுபமவ. அழடமடு ஆடு, ணமடு ழபபொ 

ழணவவெக ழபவௌடுவ. அபவவவ் ழடவவ்துவெ குநயவௐமவோடிவௐ மவ 

கவது....... யவ்டய கடிணமக உவனவ்டமவ. வட ழபவவதபெவ டவோடிவெ 

கனயவ்டடயவவ. 

                 சயபொபவ யவ்டய பநவவது இவநஜமமவ. அபதவத 

உதபவ, உவ பமகுவ, கமவ வடயலுவ, கூவவௐவடயலுவ அபதவெகு 

இபைவட ஆவபபவ அபவ வளடமபை பயவநதமவோடு வீமவெகய. 

பயவநதமவோடுவ் டயலிவ ளபவயகணமகவ் டயகவௗவடமலுவ ழடவவுவெ 
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குலபயவ உவ பயபகமவேகநமவ யவ்டய ழணலுவ பவழ படிதமணவ 

ழமதயவபொ. ளசவவ வைவசதவௐவ கவலூமயதயவ இநவேகவவௐ வோவ 

ளவமவ. டணயனயஜவ மவெவ ப. படமசமவடமவ, யவ்டயவெகுவ் 

டணயவௗவௐ ழமசயமயதவ. யவ்டய எபை ழடவவு பயவவ்டமநயவ கபயவட 

வதயவ டயவ லடயதயபைவடவடவௐ டிவ்துபயவோடுவ் டவவ பவது 

சவடயவெகுவடி, ப.ப. அபயவ ளசமவமவ. ளசமவ பகூவவ்டவ! 

அபவ துவஞழபவடமகவௐ டபய உதவவு ளவபொவெ கவலூமயவத பயவோடுவை 

ளசவபொபயவோமவ. 

                அவணமபயவ யசப பலிதயவ ழமது, யசப அவவெகுவ 

டவவ அதணடயவெக ணபொவ்டவட, பவபு, சயபொபவ யவ்டயதமவ புமயவது 

ளகமவந படிதபயவவ. மவெவகவடமவ உவழந ழமகபடிபெவ வபொ 

ளசமவலி பயவோமவகவ. சயபொபவ யவ்டய சவேகவவ ளசவது ளகமவௌமவ, 

டமதவ மவெவ ஆக ழபவௌடுவ வபொ. இநவேகவவௐ வோவ 

ளவதுவ ணபைவ்துபவெ கவலூமயவெகு பயவௌஞவௐவ ளசவடமவ. (இயபெவ 

எபைவணதயவ லதுபது ளபைடுகயது) ழவபகவ் ழடவபயவ வடபவவ 

யவவ வேகநயவ சயமயவ்டடி ளசமவலிதயபைவெகயமவ. எபை ழடவபமநவ 

பயம லவௐ, அடவகு யவ்டய டயவ ளசமவபடவகுபவ இவளமபை 

ழடவபமநவ பவடயவெளகமவௌடு சமயதம டயவவைளசமவலி பயவோமமவ. 

அடுவ்ட ழகவபயவத இவளமபைபவ ழகவோக அடவகு பவமணபவ 

சமயதம டயவவை ளசமவ, இவௐடிழத ழவபகவ பலபதுவ இயழட 

யவவுவது. யவ்டயவெகு ணபைவ்துபவெ கவலூமயதயவ இபவ கயவவ்டது. 

யவ்டய ளசவவ வமவலி ணபைவ்துபவெ கவலூமய ணமஞபமமவ. 

             யவ்டய டவ டயவ்துபவ்வடவ் டவ வௌவகநயவ ளபநயவெகமவோடிவெ 

ளகமவௌடயவவ. வமலுவ அபபைவத பயபமயவெக இதமட 

கபவவைசயவதபெவ ஈவவௐபுவை சவெடயவதபெவ அபவகவ கபயவெகமணலுவ 

இவவ. அபபைவ டிவ்ட சய ணமஞபவகவ அபபைவத வோபுவ, 
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அபைகமவணபெவ டவேகலவெகுவௐ யடிவ்டயபைவடடமகவுவ, டவேகவந 

பலவணதமவெகயதடமகவுவ ளசமவகயமவகவ.  

             இவடவைசணதவ்டயவடமவ யவ்டய ‘ழயவ ளவயவ’ ஆவோவ்டயவ 

ழடவவைசய ளவபொவௐ  ழமவோடிகநயவ கவதுளகமவௌடு மயசுகவந 

ளபவமவ. வநயவௐ பைபவ்டயலிபைவழட ழகமவௐவகலவ, 

ழகதவேகலணமக பமவேகயவெ குபயவ்டயபைவடமழ! ணபைவ்துபவ படிவெகுவ 

பவழ டயபைணஞணமதயவபொ. வமவலி ணபைவ்துபவெ கவலூமயதயவ வோவ 

ளவபொ ளபநயழத பவடதுவ ணகவௐழவயவ டிவௐநணம ளவமவ. 

இயழணவ அபவ யசப அவவெகுவ ளசவ தமவ அதணடயபெவ 

ழடவபதயவவ! 

              ‘ழகமம ஆவவ்டயமய’ வபொ வமமலுவ அவனவெகவௐடுவ 

ளசவவ கவதூமயம கமவடய யவவு ணபைவ்துப ணவதயவ ணகவௐழபொ 

ணபைவ்துபமகவௐ ஞயதயவ ழசவவடமவ. இவௐழமது அபவவை சுவயலுவ 

வௐழமதுவ ளவௌ ணபைவ்துபவகவ. ணகவௐழபொ ணபைவ்துபவ தயவ 

ஆவௌகவந பயவபயவோடு வௌஞயபயமவ. யசபவ மவவௐடயலுவ 

அபொவப சயகயவைவசதயலுவ ணயகவுவ மபகணமகவை ளசதவவோமவ. டவ 

சகணபைவ்துபவகவ பயதவெகுவ பவௌஞவ, குனவவட யவெகவௐ ழமகுவ 

ழவ்வட பவகூவோடிழத சமயதமகவை ளசமவபமவ. அபொவப சயகயவைவச 

ளசவது குனவவடவத ளபநயதயவ டுவெக ழபவௌடிதயபைவெகுழணம வபொ 

யவெகுவடிதம யசபவேகநயவ கூ, இபவ அபைழக பவடமவ 

அடுவ்டடுவ்து பலி பவது சுகவௐயசபணமகயபயடுவ.  

               இவைசணதவ்டயவ ணரவௌடுவ ஆவணயக மவோவ ணவ ஈடுமடுகவந 

எதுவெகயவ் டவநமதயவபொ. யவதவௐ டிவ்டமவ. அபவ பமவேகயவெ குபயவ்ட 

அமயத ஆவணயகவௐ புவ்டகவேகலவ சயவ்டவ இவெகயதவேகலவ 

வௌஞயவேகம. ளவேகலமயவ எபை வபமணயயதயவ ளபைவெகணமமவ. 

யகு சய கபைவ்து ழபபொமடுகநமவ பயகயமவ. தூத அவவ 
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ணரவௌடுவ ளடமவபு ளகமவௌமவ. வமணவைசவடய பவவ்டயவத டயதமவ 

ளசவபடயவ யவ்டயவெகு அமடயதம ஆவணயகவை சயலிவவௐபு கயவவ்டது. 

இவைசணதவ்டயவ ழமடய படிபயவ ஏவ எநய அபவவை சய மவோகவ 

ளடமவவட பவௌஞவ இபைவடது. “வ சுவயவை சுவய பபைகயமவ? 

உவழந பம!” வபொ அவடவ் டணவெகுவ அவனவ்துவெ ளகமவௌமவ. 

உழ உஞவவப இனவடமவ. ணமபயவணுபயவ பமகணம கபைவ 

டவபவ ழடமவயவ் டவவ வயவெளகமவௌடு பயவணுபயவ 

அவனவ்துவை ளசவதுவ, அவேழக பயவணு, யவ்டயபெவ டவ 

அபடமணமடமவ, டவதவத இவழமவ அபடமணம வமணவ 

பனயடுபவட யபொவ்டயபயவோடு சயபளபைணமவ பஞவேகுணமபொ கூயததுவ, 

உஞவவு டயபைவயத யவ யவ்டயவெகு யவவுவெகு பவட. 

சயபளபைணமதவெகுவ ணமபயவணுவுவெகுவ எபைபவ ழணவ ணவபபைவெகு 

இபைவெகுவ அயணமவ மவ அயவடதுடமவ. 

              யவடடயலிபைவழட, அபடமவேகலவெகுவ் டமவேகவ தமவ வது 

ளடமயவடயபைவெகுணம வ ழகவபய அடிவெகடி ழகவோகவௐடுவ எவபொ. 

ளடமயபெவ, ஆமலுவ ளடமயதமது, அபவகலவத பமவௗவெவகதயவ எபை 

கவோவ பவ, வழட டயவ. ழணவணவ வது ளணமவ்ட ணவ்டயவ 

எபை ணயகவைசயயத குடய. இவட ழணவணவ்துவெகு இவ கமமயதவ்துவெகமக 

பூணயவெகு பவடயபைவெகுவ டமவ, ஏவ அபடமவ வது சய கமவ 

ளடமயதமணவ இபைவெகமவ. ழணவணவ அவட அயவடமலுவ 

அயதமபயவோமலுவ, அவட அபடமவ அவடவௐ யவௐபுவெகுவ் டகுவட 

பவகதயழழத வது ளகமவபமவ. ஆவௗணவ அபவ வ்டயவை 

ளசவலுவ.  

             பமதகவ்வட இபைவெகவை ளசவபழட அவபுடமவ. ணமளபைவ 

ளடவப சவெடயகவ கவோடுவௌடு இபைவௐது கவோமதவ்டயவ ழமயழம, 

ழடவபதயமழம, அவௐடிவ்டமவ இபைவெக ழபவௌடுவ வபொ னகயவௐ 
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ழமடமழம இவவ. அவபு வ ஈவவௐயவ பயவநபமகழப ளடவப 

சவெடயகவ கவோடுவௌடு இபைவெகயமவகவ. கவோமதபவ, ழடவபபெவ, 

னவெகபவ வடவ்வட பயவநபயவௐவப. வடவ இவணமத உகவ்டயவ 

உவநது. ஆமவ இவபயவ சமவமவதவ்டயவ ழடப சவெடயகவ தூத 

அவயவ இபைவதுளகமவௌடு தூத அவயமவ ளசதவடுகயமவகவ. 

இவௌமபழட இவமட எவபொ, அதபணமக படிதமது. 

அதபயவெகவௐமட எவமவ தயவவ. அடமவடமவ ‘எவபொ’,  

‘’பமது. எவழதம தூத எநய, யமயவது  யவேகநமகயவௐ  

குஞவேகநமகயவௐ வவௐளதவ பமபயவமதயவபொ. எபை யவ பயகய 

யவடமவ ழபளமவவ பலவணதமவெகயதது. எவவளதமவபொ 

பலவணதமவெகயவெ ளகமவௌடயவ அதபவ வவோது. அதபவ,  

அவதமநவ்வடவ்  டவடது. 

              அவபுடமவ அபடவ. உவௌவணதயவ அபொடயதம அதபபவ 

ளபநயவௐமடுவ அவபுடமவ. பலவணதம சஞமகடயதயவடமவ 

அமடயதம எவவவெ கயவோவ்டவோ அடவ பலவௐயகமசவ்டயவ 

அவதமநவ கமஞவுவ பயநவேகயவெ ளகமவநவுவ படிபெவ. சஞமகடயபெவ 

தூத அவபுவ எவமக உடயவெகுவ இவோவவெ குனவவடகவ. வவௐயவ 

கமஞழண அமடயதம எவவ அவதமநவ கவௌடு, பயநவேகயவெ 

ளகமவௌடு அதபயவெக ழபவௌடுவ வதுடமவ. இவட அமடயதம 

சுவ்ட வசடவதவ்வட அதபயவௐடம அவது அடழமடு இவௌவெ 

கவதுபயடுபடம வபொ படிளபடுவெக ழபவௌடித யவ எவழபமவ 

உதயபைவெகுவ, ழடம எபை கவோவ்டயவ பபைவ. ‘இபைவௐடம? இவமணவ 

ழமபடம?’ – அதுடமவ ழகவபய. 

               டயபைளபமவயபேமயவ சணமடயதவவடயபைவெகுவ சயவ்டவ 

‘வோடிவ்டடிகவ’ மவெழமடு அணுவெகணம ளடமவயவ இபைவடமவ. 

மவெபைவ அபபைவத சணமடயவெகு அடிவெகடிவை ளசவபொ பபைபமவ. 1992வ 
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ஆவௌடிலிபைவது ‘ளபநயழத பவது பயடுணமபொ’ மவெவவௐ வோடிவ்டமவ 

பவபுபொவ்டய பவடமமவ. “இவதவ டவகமகவெ கமவ்டயபைவெகயமவ?” வபொ 

ழகவோமமவ. ஆமவ ளபநயழத பபைபடவகம அபசணம கமஞவ 

இபைவௐடமக அவௐழமது மவெவ யவவெகபயவவ. “ளபநயழத பபைபது” 

வடவகு வ ளமபைவ வது 1996வ ளடமயபெவ.  

               மவெழமடு னகயத டயமவகு பபைவேகநயவ 

அடிவௐவதயவ அபவ நயவணதமபவ, தமபைவெகுவ யடிவ்துவௐ ழமகுவ 

சுமபவ ளகமவௌபவ வவடவௐ புமயவது ளகமவௌழவ. அபபைவத 

தவோணம அயவுவ்டயவ யமயணயபைவது அபவவௐ யமயவ்துவெ 

கமவோடிதது . வோவ டரவோடித வபவ ழமவ அபபைவெகுவௐ  

மயணமஞவேகவ! தமழதவ எபைபவ கூ அபவவளதவமவ 

பவயலுணமகவௐ மவவ்டயபைவௐமவகநம வது சவழடகழண! அபவ எபை 

தயவசய ளவ பயவநதமவோடு வீமகவுவ இதவவகவை சூனலிவ 

இபைவௐவட பயபைவபுபமகவுவ இபைவடமலுவ, மவகு சுபவகலவெகுவ 

மவோகஞவெகயவ ளசௌகமயதணமக இபைவது பயவுவ அபமவ படிபெவ.  

               எபைமவ மவேகவ சய வௌவகநமகவை சரவோமடிவெ 

ளகமவௌடிபைவடழமது, மவெவ உவழந தவனவடமவ. வெகுவௐ 

யவமவ அணவவது ளகமவௌடு வ ஆவோவ்வட ழணவமவவப ளசவது, 

இவடவௐ ழமடு, அவடவௐ ழமடு வபொ ழசவவடயபைவட பமயவசகவந 

கவவ்து, ளதயவௐடவகு இபைவட வவவ் ழடமவக வபவ்டமவ. அபவ 

வடவை ளசமவமலுவ ழகவோது வபொடமவ வகழப படிளபடுவ்து 

பயவோழழ! ஆவோவ படிவடதுவ வ வவவ் ழடமவக வபவ்டமவ 

வபொ அபமயவ ழகவோழவ. ‘ழடமவகவுவ கவக ழபவௌடுவ’ வபொ 

டயநயவ்டமவ. 

              சமடமஞணம ணயடவகலவெகு மவெவ சமடமஞணமபமகவ் 

ழடமவயமவ. ஆமவ ஆவணயக பயனயவௐபு ளகமவௌபவகலவெகு 
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அபபைவத ‘அசமடமஞவ் டவவண’ புவௐவோது. ‘யமஞ சவெடய’ 

ழணழ லவயத ழமது அபவ தமவ வடயவ தவ னமது. ஆமவ 

‘யமஞ சவெடய’ கரழன இபைவெகுவழமது அபவ தமவ வபொ ளடமயவது 

ளகமவந பனயழததயவவ. உவௌவண பனயதயவ அபமயவ டரவோவச 

ளவபொவெ ளகமவௌ மவெகயதசமலிகலவெகு, ‘யமஞ சவெடய’வத ழணழ 

வபவ்டயபைவௐது வமவ வளபவபொ ளடமயபெவ. அபவகலவெழக கூ, 

அபவகலவத சயவடவதயவ மவ அடயக கபவ ளசலுவ்டயத 

ழவேகநயவ அது கடிணமதயவபொ. அடமவ டமவ மவெவ டவ 

சரவகநயவ, புவ்டயவதவௐ புவடவ்து பயடுணமபொ அயவுபொவ்டயமவ.  

               ஆவவ்டயவ மவெவ அழமடய ணபைவ்துபவ்வட ணவோடுழண 

யவவய பவடமவ. மவேகவ ழபபொ ணபைவ்துப பவகவநவௐ யவவய 

ணபைவது உவோளகமவபவட அபவ ஆடமயவெகபயவவ. ய ணபைவ்துப 

பவகநவௐ யவவபொபடமமவ மவேகவ ழபபொ ணபைவ்துபமயவ ளசவ 

ழபவௌடிதயபைவெகுவ. அது மவெபைவெகு அவபநபமக யடிவெகபயவவ 

வபொ மவ யவவெகயழவ. வௐடிபெவ அபவ யவவ்டமவ வடவெ 

ழகமநமபொவ உழ குஞணமகயபயடுவ – இவவ, அபவ டுவ்ட 

படிபயவடி சய கமவ அவட அதபயவெக ழபவௌடிதயபைவெகுவ. 

அடமவ சரவகநமகயத வேகலவெகு ழபபொ ணபைவ்துப பவவத 

மடுபடவகு வட பகமவடயபவ இவவ! 

               1990வ ஆவௌடு மவெவ ‘அவெகூவேசவ’ ணபைவ்துப பவவதவௐ 

யவவவ் ளடமவேகயமவ. டமழ அடவகம கவபயவ் டகுடயவதவௐ 

ளவமவ. 1993வ ஆவௌடுவெகுவ ‘ழமணயழதமடய’ பவவதவௐ 

யவவய, ழமவகலவெகு ணபைவடநயவெகவ் ளடமவேகயமவ. 1994வ, 

ளசவவ பவமவ ழடபை பயவநதமவோவேகயவ பயவநதமவோடு 

ணபைவ்துபவௐ யமயவுவ் டவபபைவ டணயவௗமடு பயவநதமவோடு ணபைவ்துபவெ 

கவுவசயலிவ டவபபைவ ஆமவ 
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               குபை வ பவதயவ வடவெ ளகடுயடிபெவ இவமணவ 

சுணமக அணுகவெ கூடிதபமக மவெவ இபைவடமவ. ‘ணமயதமவட’ வ 

ளதமயவ மவேகவ அபமயணயபைவது பயகயதயபைவௐளடவமவ அபபைவெகுவௐ 

யடிவெகமது. மவெவ வேகழநமடு இவமட ழமது அபமயவ ழகவோடுவ் 

ளடமயவது ளகமவந ழபவௌடுவ வபொ யவதவெ ழகவபயகவ 

வபவ்டயபைவௐழமவ. ஆமவ, அபபைவத அபைகமவணதயவ, ழகவபயகவ 

வமவ ணமதணமக ணவவதுபய, ணவதுபயவோ ழகவபயகவநவௐ வயவை 

சவோவ ளசவதமணவ ணபவ ளணௌவ்டயவ இபைவதுபயடுவ. “டமபது 

ழகவபய இபைவெகமவௐம?” வபொ மவெவ ழகவோமவ. வமவ கயவவ்து 

பயவோ யவ்சணம யவதயவ ‘இவவ’ வபொ மவேகவ எபைணயவ்துவை 

ளசமவழபமவ. அபவ கயநவயவௐ ழமவுவ எவளபமபை ழகவபயதமக 

ழணளலவபுவ. ழகவபயபெவ அபழ! டயலுவ அபழ!  

              சரவகவ வ எவமகவை ழசவவது, அபபைவ வேகவநவை சவடயவெக 

பபைவழமது, அபைநமநவகவநவௐ வயத புவ்டகவேகவநவெ  ளகமடுவ்து 

தமமபது எபைபவ உவெகவௐ டிவெகவை ளசமவபமவ. ஆவேகமவேழக 

இவணயவ்து பயநவெகவேகவ டபைபமவ. புயடவகவ லடயவை 

ளசவபவவவௐ டிவெகுவழமது வேகமபது ரஞயவெக படிதமட 

குடயகவ பபைணமமவ அபவவ ‘இவவைளசபைகவ’ வபொ கூயவ் 

டபயவவ்துபயவை ளசமவபமவ.  

             யவவௐ வய மவேகவ டபமகவௐ ழசுபவட மவெவ எபை 

ழமதுவ அதணடயவ்டடயவவ. எபைபவ ‘குவழணநம’வபவௐ வயத 

ளசவடயவௐ வ எவவ மவேகவ மவெழமடு ழசவவது மவவ்ழடமவ. 

அவடவௐ வ்டயவ ளபைவ குடய கமபய டமயவ்டபவகவநவௐ வயதடமகழப 

இபைவடது. அடயவ எபை சவயதமசய, வ கமஞவ்டமழம, எபை வகவத 

 கமணமக உதவவ்டயழத வபவ்டயபைவடடமவ அவடவெவக ழமடயத 

இவ்ட  ஏவோணயவமணவ, பநவவைசயதவபொ சூவயவௐ ழமதயபைவடது. வ 
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டுவ்டபவகவ அவடவெ வகவத ணயக அபைகயவ ளணடுவ்டயபைவடமவகவ. 

அவடவௐ மவவ்ட வேகநயவ எபைபவ, “ஞவ யவெக வ 

ழபவௌடுணமமலுவ ளசவபமவகவ!” வபொ அவட சவயதமசயவதவௐ 

வயவெ குவபமகவௐ ழசயமவ. 

                அவடவெ ழகவோதுவ மவெவ அவவவௐ ழமவ பயபைவோளவபொ 

லவது அவவத பயவோடு ளபநயழதயமவ. வமபைவ ளசவடயவௐ 

வ்டயவ ஆவௗவடயபைவடடமவ அவட கபயவெகபயவவ. ஆமவ மவ 

மவெமயவ வவோ ணமவவ்வடவௐ மவவ்துபயவோழவ. மதவ லவது 

மவெவ யவமவ ழமழவ. மவ அபவவ் ளடமவவட ழமடயலுவ, 

அபவ அணுகழப படிதமடபமக ணமயதயபைவடவட உஞவவழடவ. பமசவ 

பமவடமவுவெகு பவடயபைவட அபவ குபொவெகுவ ளடுவெகுணமகவெ ழகமவ்துவ 

வது ளகமவௌடிபைவடமவ. அபவ பயனயகவ ளபைவௐமவவை சயபவடயபைவட; 

அபவ பகவ டுயசயதமவ இபொகயதயபைவடது. அபவ வதயவ  ளௌவ்டயவ 

இபைவடது. பமசணயகு ளடவவ இவௐழமது புதமகயவெ ளகமவௌடிபைவடது. 

              “வ ஆவைசு மவெவ?” ளணவவெ ழகவோழவ.  

             “அபவ வகவத தூவெகயழத பவைசு, ‘atrophy’ ஆகயபயவோடிபைவெகு. 

(Atrophy = உழதமகணவடமவ, வ்ட ஏவோவ குவவது சுபைவேகய 

படிபணயனவ்டவ.) ஞவ்துவெகமக ணமவ்டடம ளசமவமவ இபவ!” 

மவெவ குபயமவ. டபவ்வடவெ குவவ்துவௐ ழசயதவட தமகவேகலவெகு 

அடயடயதமபமவ டமவேக படிதபயவவ. மவ ளணௌணமக 

யவழவ. ஆமவ வமவ எபையணயவடமவ. சுனவபொ கயநவயத புதவ 

ணரவௌடுவ ளணவலித ளடவவ கமவமது –‘Mars and Venus’ 

(ளசவபமபெவ சுவெதவ!); மவெவ இவௐடிவ்டமவ அடவகு  பயநவெகவ 

ளசமவபமவ. எபைகஞவ தமபவபொவெகுவ அடயகமமயதமகவை ளசவபமதயவ 

குஞவ ளகமவபமவ, ணபொகஞவ அவயவ உபைவௌடு பவது சுவெயவ 

அபவஞவௐமபமவ.  
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             ஆவ! மவெவ, அசவவெகசவ. ஆமவ வமவபவ இவடவை 

சவெகபவவ்டய, அவயவ பவழ யமபெடமஞய. அவயவ சவயடயதயவ 

டவ படிவதபெவ ளசவேழகமவபெவ துவது டவபஞவேகய யவபவ. 

உவௌவணதம அவழமடு தமவ வடவ் டவடமலுவ, அவடவ் டவோமணவ 

வபொவெ ளகமவபவ. சவவடவ வபொ எபை சரவ. இபவ ஆவதூவ தயவ 

யவதவ்டயலிபைவது எபை கயழமணரவோவ ளடமவபயவ இபைவட மவெமயவ 

ணபைவ்துபணவவெகு அபவ வசவெகயநயவ யவமவ உவோகம வபவ்து 

அவனவ்துவை ளசவபமவ. கமவகவநபெவ, ழணமவோவ வவெகுகவநபெவ 

கமவோடிலுவ மவெவ பயபைவயதது இவட வசவெகயவநழத. ‘வசவெகயலவெகு 

ஏவோடுவ வபவ்டயபைவௐபவ இபவ எபைபவடமவ!’ வபொ வேகநயவ எபைபவ 

இவடவெ கயவௌவ ளசவபது உவௌடு.  

               ழமசயதவ, வகழவக சமவடயவ, வௌகஞயடவ ஆகயதவப 

அயபயதவ அடிவௐவதமகவெ ளகமவௌவபடமவ வபொவ, வகவ 

சமயதமகவை ளசமவவௐமடழமது அது ளசமவபமயவ குவமடு வெ 

ளகமவந ழபவௌடுழண டபய அவட சமவடயவேகவநவெ குவவ்து 

ணடயவௐயமகமது வபொவ மவெவ வேகநயவ ளசமவலிதயபைவெகயமவ. 

மவெபைவத சரவகநயவ டயவகமவ்வடவெ கஞயவௐடயவ, டயவணதம 

ழமசயதவகவ கூவ் டடுணமயதயபைவெகயமவகவ வவட மவ இவேழக 

ளசமவ ழபவௌடுவ.  

                 மவெமயவ சஞவவடபபைவத டயவகமவ்வட 

யவஞதயவ்டது பயடயதயவவ, மவெவ டமவ! இவேழக அபபைவத மட 

அபயவடவேகநயவ சயவௐவவை ளசமவ ழபவௌடுவ.  

                அபபைவெகுவெ கமவபலி வபொ அபவ கமவகவநவௐ யடிவ்துபயவோ 

மவெகயதவ வேகநயவ பைவெகு உவௌடு. அபபைவெகு பலி வபொடமவ 

படலிவ அவடவ் ளடமவேகயழமவ. ஆமவ யடிவெகவௐ யடிவெக பயபமயவெக 

படிதமட இவபவ ஆசுபமசபவ வேகவநவை சூவௗவதுளகமவலவ. 
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அவணடயவதபெவ சஞமகடயவதபெவ உஞவவது ளகமவபது வேகலவெகு 

நயடமக இபைவடது.   

                ழபடவேகளநவமவ ழடபதவத மடமபயவடவேகநயவ 

டயவ்துபவ்வடபெவ, ணகவ்துபவ்வடபெவ புகவௗவது மடுகயவ.  

               ‘ அவட ஊமயவ பசயவ்ட எபை ளவௌ அபவ கமடிதயவ பயலவது 

டவ கவௌஞரமவ அபவ மடவேகவநவெ கலபய, டவ கூவடமவ 

துவவ்துபயவோடுவௐ யவவ அபவபொவெகு பவ்டணயவோடு, பமசவவ் 

டயபயதவ்வடவௐ பூசய பயவோமவ. இழதசு ளசமவமவ “அபவ ளசவட அடயக 

மபவேகவ  ணவயவெகவௐவோ – ளவமவ அபவ அடயக அவபு 

ளசலுவ்டயமவ; ளகமவொசழண ணவயவெகவௐ வோபவகவ ளசலுவ்டயத 

அவபுவ ளகமவொசவடமவ”.’ 

                                                                             -புயட லூவெ  

                       மடிலுவ யவடிழத மடுபவ மவளடமபொவ 

                       மடிலுவ யவ புகழன மடுபவ – சூடிலுவ 

                       ளமவமனய ழதவடயமவ ளமவடிழத சூடுழபமவகு  

                       வமகயவ வழ வெகு 

                               வௐ மடிமவ ளமவவக ஆவௗபமவ. 

இவதடிதமவகவ, இவவபதவத டயபைவௐமடவேகவநவௐ வயத 

பவௌஞவ ணரந படிதமட துவவேகநயலிபைவதுவ ணரவௌடு 

பவடயபைவெகயமவகவ.  

 

யவடது ஆவவ்ழமடய.  

           1987வ ஆவௌடு ணமவவை ணமடவ்டயவ எபை மவ, மவெபைவ 
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அபபைவத சரவகவ டயவவது ழபைவ குடுணவ ளசவவ. 

வமவ அபவகழநமடு ளசவபடிதமணவ ழமதயவபொ. அவௐழமது, 

அவேழக குடுணவதயவடமவ டவ ளதமவ உவௌவணவத 

உழகமபைவெகுவௐ வௐவௐ ழமகுவ அவணவௐபுவெகு, ‘ஆவவ்ழமடய’ வ 

ளதவ மவெவ வபவ்டமவ. 

            பயமதகவ ழகமபயலுவெகுவௐ யவபுவ இபைவட எபை குவயவ ழணவ, 

டவ சரவகலவ மவெவ யமவ. ஏமயவ்டயவ அவடவெ குவபொ எபை 

ளமயத குவகதமகவ் டயவது ளகமவௌது. ணயகவௐளமயத குவக. 

ளசதுவெகயபயவோது ழமவ கூவவௐ குடய. சய இவேகநயவ உவோகம 

ணவோடுழண படிபெவ வ அநபயவ இபைவடது அடவ உதவ. அவேழக 

அவபபைவ அணவவடவ. மவெமயவ டவவணதயவ வபயபைவெகுவ 

அவணவௐபுவெகு வ ளதவ சூவோமவ வபொ ழதமசயவ்டமவகவ. 

எவளபமபைபபைவ எவளபமவபொ ளசமவமவகவ. இபொடயதயவ மவெவ 

‘ஆவவ்ழமடய’ வமவ. அபவ ளதமயவோடு படிவ்டதுவ கணம 

ழணகவேகவ பமவ்டயவ பவகநயலிபைவது வொசுவௐ வொசமக ணயடவது 

பவது வகவெளகவோடுபது ழமவ பமவ யவௐய யவபமவ. சய 

கஞவேகநயவ இதவவகதயவ ழடமவவ்டயவ ணமவவ. கமவ்டயபைவௐவடவௐ 

ழமவ இதவவகதயவ எபை ளணமவ்ட அவணடய. யகு சயவளவபொ 

ளணவலித கமவபொ; தூபமவ. பமதகவ கபயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடது – 

எபை பவெகயதணம யகவௗவைசயவெகுவ் டமவேகவ சமவோசயதமவடவை சரவகநமவ 

உஞ படிவடது. 

              அவபொ யவகவ உஞபபைவதுவழமது (எபை ணவ்டடி வபொ 

யவவெகயழவ) எபை சரவ, ‘வமபைவெகுழண பவெடய கயவவெகுணம 

மவெவ ?’ வபொ ழகவோக, மவெவ அடவகு “ஆவ! அழடம அவடவௐ 

ளவௌணுவெகுவெ கூ!”, வபொ அவேழக டவநய யவபொ, வௐவட 

உவயவௐமகவௐ மவவ்துவெ ளகமவௌடிபைவட கயமணவ்துவை சயபொணயவதவை சுவோடிவெ 
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கமவோடிமமவ. பமதகவ டவ ளமவெகயவ்வடவ் டயவது பமமய 

பனவேகுவழமது சூதுபமது அயதமடபவகலவெகுவ அவௐமபயகலவெகுவ 

ணவோடுழண அவேழக அதணடய. 

             ஆவவ்ழமடயதயவ சயவவ ணயகவௐனவண பமவவடது. 

கவகலவெகு அடயழடபவடதம சவபடய ழடபய, அவட அகவடயத 

பயபபைவெகு அநயவெக, அகவடயதவ அவட மவெமயவ பனவேகயமவ. 

இவடவை சயவவ சயபொ ணமபொடவகலவ ளசவவதயவ புயட 

ழடமவணதமவ ணவதயவ இபைவெகுவ ணமயதவவதயவ ஏபயதவ்டயவ இவ 

ளவயபைவௐது எபை சயவௐபுவை ளசவடய. இவட ஏபயதவ்வட, புயட 

ழடமவணதமவ பவவடடமகவை ளசமவவௐடுகயது. மவெமயவ எவளபமபை 

சரபைவ, இவடவை சயவவ்டயவ பமலவ உடமஞணமகவ் டயகனழபவௌடுவ 

வது புயட அவவதயவ அவபுவெ கவோவந! 

               ழணலிபைவது ணயடவ்டவவதவௐ மவவௐடமக இவடவை சயவவ 

அவணவதுவநது. இது பவபொ குடயகவ ளகமவௌது. இவௌடு சுனயகவ 

இபை கவௌகவநவெ குயவெகயவ. கவௌகலவெகுவௐ யவபுவ வௌ 8 -இவ 

அடிவௐமகவ ழமவ கமவோசய டபைபது ஜம ஆகமசவ்வடவெ குயவெகயது. 

இவப இவௌடுவெகுவ டுபயவ இபைவெகுவ இவௌடு ழவவெழகமடுகவ 

யமஞசவெடயதயவ மவடவதவெ குயவெகயவ.இவௌடு ழகமடுகவ 

இகவ, யவேகவ வ இபை மடிகவநபெவ இபவபொவெகு இவதயவ 

இபைவெகுவ ளபவயவ சுலபவவதபெவ குயவெகயவ. இவௌடு 

கவௌகநயலிலுவ இபைவது உவபகணமக ரலவ ழகமடுகவ எவபொழசபைவ 

இவ்டயலுவ, ஜம ஆகமசவ்டயவ பமசலிலுவ, இவடவை சுலபவ மடி 

பவோடி படிகயது.  

              ஜம ஆகமசவ்டயலிபைவது கரனயவேகுவ ழமது தூத உஞவவு, 

இகவ, யவேகவ பனயதமக உளவபொவ, ணளணவபொவ சவ 

ளகமவௌடு அகவேகமவ வ ணமவததமகயது. இவதயலிபைவெகுவ 
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சுலபவதயவ தூத உஞவவு, யவ ணமமணவ சமவோசயதமக யவகயது. 

இகவ, யவேகவ மடிகநயவ சவ ஏவவடமவடமவ அகவேகமவ 

வ ணமவத அனயபெவ. யகு ணமவததயலிபைவது பயடுவோ தூத உஞவவு 

அவது ‘சுவ்ட வசடவதவ’, ஜம ஆகமசவ்டயவ பமசலிவ, 

யவணவ்ழடமடு எவமபடவகுவெ கமவ்டயபைவெகயது. இவடவெ குயவ்து 

ழணலுவ அயத ழபவௌடுணமமவ, யமஞ சவெடயதயவ ழமவெகுபவ்வடவௐ 

வய குபைபகணமக உஞழபவௌடுவ. 

              இவபமபொ ஆவவ்ழமடயதயவ  சயவவ யபயவை சுனவ 

அபொவ்து ளபநயழதபொபடவகு உமயத பவவதவெ குயவௐமவ 

பயநவெகுகயது. 

                எபைபமயவ கபவ ளபநயபகணமக, அடமபது ளபநயபெகயவ  

வௐபவயவ ழணவ இபைவடமவ, பயடயதயவ யடிதயலிபைவது அபமவ 

டவௐபடிதமது. வோடு வ வௌ பயடயவதவெ குயவெகுவ வௌ. இவட 

வௌஞயவ இவௌடு பவோவேகவ எவவ ழணவ எவமக உவந. 

கரனயபைவெகுவ பவோவ, வ உவநயபைவெகுவ ஜம ஆகமசவ்வடவெ குயவெகயது. 

ழணலிபைவெகுவ பவோவ உவதமட பயடய பவோவ. ளபநயபகவெகபவ, 

உவபகணமகவ் டயபைவௐவௐவோமவ, பயடயபவோவ உவவதுபயடுகயது. 

வௐமஞசவெடய வௐடுவ ஆடமசவெடய வ உலிவ ஏடுவ சூவோசுணவ்வட 

மவ குபைபகணமக உஞபைவழமது  இவட பயடயபவோவ உவகயது. 

ளடவபவௐஞயதயவ வ வேகு: 

               வெகு பவெகயதணமவப வபொ  மவ வ ணவ்டயவ 

வபவ்டயபைவட வோடிதலிவ இவௐழமது ளமயத ணமவவ. இவபயவ 

சமவமவதவ்டயவ வெகுவ் டவௐவோடிபைவட இவ்துவெகுவ் டவெகடி மவ 

வ கவணவதவை ளசவதழபவௌடிதபநமழவ. மவ வௐழமதுவ  

டயதமக இவவ வவடபெவ, வ ளசவவககவ தமவுவ  
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சமயமவவெகவௐடுகயவ வவடபெவ ளடமயவதுளகமவௌழவ. 

இவவுகயவ, இவௐயபயதயவ மவ ளவயபைவட ப அவதமநவேகநயவ 

ஆடயவெகவ அவேகய இபைவடமவடமவ, வெகு இவபமவ டவௐவோ 

அவதமநவ யசவணமகுவ வதுவ வெகு பயநவேகயதது. மவ 

ளசவழபவௌடித டயவசபெவ வ இவெகுவ வெகுவௐ புமயவடது. அடமவ 

வமவ ளசதவமவோவவ் துவெகபடிதமது வதுவ 

ளபநயவைசணமதயவபொ. இவபயவ ஞயவதவை ளசவது படிவெக ழபவௌடுவ; 

ஆமவ அது சுணயவவ வதுவ ளடமயவடது. மவ, அவணம, 

இவடவை சயவ -‘மவ’- வமவ அயவடபநவ. ஆமவ வவ 

இதவெகுவ இவதபைவ, கமஞ, கமமயதவ கபைடயழத அவவ்வடபெவ 

ளசவகயது. கவுநயவ சவெடய இவடவை சயவ படிபயவ பபவ இதவேகுவ. 

பவக ளடமவககநயவ ளடமகுவௐம இவடவை சயவ ணவ்டயவ பவ  

பவதபொவெக படிதமட ழபைவௌவண டவவ ளபநயவௐடுவ்டயவெ 

ளகமவலவ. வெழக வபவ வெகுவ சய கமமயதவேகவ பயநவேகமணவ 

ழமகமவ. அவௐடிவ்டமவ இபைவதுபயவோடுவௐ ழமகவோடுழண; அடமவ 

வ! 

               வெகுவ் டரவவ்துவெ ளகமவந இவதவ எபை யவைவ இபைவடது. 

எவவவை ளசவத ழபவௌடுவ வபொ வெகுவ் ழடமவயமவ அது 

வதவத அடரட உவசமகவ்டயமம அவது இவபெவதுடமம 

வவட வௐடி மவ கவௌடுளகமவபது? 

               வேகலவெகு மவெவ வபமச பயவொஜமவ்வட 

ழமடயவ்டயபைவடமவ. அபவ ளசமவலுவ பவ மவ அவபபைவ 

ளபைவமலுவ டமபது எபை மசயவ் துபமவ்டயவ பனயதமகவ்டமவ 

வபமசயவெகயழமவ வழட வெகுவ் ளடமயதமது. வபமசவ ளசமவலுவ 

ளசவடயவதவௐ புமயவது ளகமவலவ பவவதவெ கவ யவ, வ 

வௌஞவேகலவெகுவை ளசதவ படிபவ ளகமடுவெகுவ பவ வ வபமசவ  
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            சய சணதவேகநயவ சுபமச பயவொஜமவ்வடவௐ தவடுவ்டமணவ 

சய கமமயதவேகநயவ இவேகயவௐ யவைவகநயவ சயவெகயதயபைவெகயழவ 

வவடபெவ இவேழக எவௐபுவெளகமவந ழபவௌடுவ. 

             அடுவ்து ஆபொ ணமடவேகலவெகு வ ழவைசுவெ குவவடது. 

வதவ இவதபைவ கயவவது ளகமவௌடிபைவட ழபைவௌவணதயவ 

ளபநயவைசவ்டயவ, மவெவ இவதவ கூவவது கபயவெகமழவ. 

அபபைவத சரவகவநவௐ மவவெவகதயவ அயதமவணதமவ 

அபவகலவத டவ ணவவெகவௐ வோடிபைவடது புமயவடது. தவோணமகவௐ 

வோவ டரவோவௐவோ வபவ சகடயதயவ பயலவது கயவடமவ 

கநயணவௌகவோடி ழமவடமவ ளடமயபெவ. அபவகளநவமவ உவழந ணயக 

அனகமபவகவ வபொ அபவகநயவ ளசமவ யவவ்ழடவ. ஆமவ 

அபவகலவத அனகு மவெழமடு பலவணதமக சவவடவௐடுவ 

ழமதுடமவ ளபநயவௐடுவ. ணவடி ளபநயவௐமது.  

இவசவெகபைபயகநயவ  வபவெ ழகமவப  இயது கவெக யடண 

வபைடயதமக  இபைவௐபபைவ இபழ; இதவெகுபைவ இபழ. 

              ரவௌ ஆவௗவட ழதமசவவெகுவௐ யகு மவ உஞவவடபவவ 

மவெமயவ ணவளமபை சரபைவெகு உஞவவ்டமவ வபொ படிவு ளசவழடவ. 

ளணவ  சணதவேகநயவ ளமவ ழமவ் ழடமவபொவ வடமவ மவ 

ணயகவெ கபணமகவை ளசதவ ழபவௌடுவ வபொ அயவடயபைவழடவ. எபை 

மவ கமவ இவடவை சரவ வ வீவோடுவெகு பவடமவ. வெகு வீவோடு 

ழபவதயவ உடபய ளசவபெவ ளவௌணஞயபெவ அவபொ ழபவவெகு 

பபயவவ. ஆடமவ மவேகவ டயதமக பயவௐவோழமவ. 

சூவௗயவபெவ  டவெகடி அவணவடடமவ அவடவை சமடகணம குயதமகவெ 

கபைடய, பயதவ்வட வயவை ளசமவமவ வபொ படிவு ளசவழடவ. 

              எபை பவோணம ழணவதயவ பவ, டயளடயமக மதவ வ 

வௌதவ அணவவழடமவ. “வ ஆதயவபொ? வ இவௐடிளதமபை 
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ளணௌவ?” வபொ வ வௌவ பயபயமவ. ழடிதமக வமவ 

டயவ ளசமவ படிதபயவவ. தமபவவெகுவ தமவுவ டபைவ வ 

ளமபைநயவ, டுவ்ட கமமயதவ்வட படிவெக பனயழகவோடு ழபவௌடிவெ 

ளகமவௌழவ. யகு வௌயவ கவௌகவந பவை ளசமவழவ. படிவெ 

ளகமவௌமவ. ழடதவ கமவோசய ளடமயவடடம வபொ ழகவோழவ. 

கவௌகவந படிதடி அபவ அகவெ கவௌஞயவ அவௐழமது பயமயவடயபைவட 

கமவோசயவத பயபமயவ்டமவ. ணமபயவணு ஆடயழசயவ ழணவ 

சதயவ்டயபைவெக அபபைவத ழடபயதவ இபைபவ அபவ கமடிதயவ 

அணவவடயபைவடவ. ழணழ பமழண கூவதமதயவபொ. கரழன கவ வணயவ் 

டஞயத அடவகு வமவ ழமவ மவமவவெ கயவட உவதபபைவ 

லவளடலவது ணயடவடபமபொ இபைவடமவ. இவடவெ கமவோசயவத வெகு 

பயபமயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவட வ வௌவ டயடீளவபொ யணயவவது 

ளகமவௌமவ. அதுபவ அமயதுதயலிவ ஆவௗவடயபைவட  ணமதபவ 

இவௐழமது கவௌணவவது வ வௌவவௐ மவவ்டமவ, சயமயவ்டமவ. யகு 

எபை கஞவடமவ அபவ கமஞமணவ ழமமவ. ஆனயதயபைவடது. 

அபணயபைவடது. அவவதவ இபைவடவ. ஆமவ அபவவெ 

கமஞபயவவ. ஆமவ அடுவ்ட கஞழண, மவபுவௐ டுவெவகதயவ 

ணரவௌடுவ ‘கயவட டயபைவெழகமவ’. வ வௌவ அவடவை ளசமவலிவெ 

ளகமவௌடிபைவட ழமழட ணரவௌடுவ ‘அவடவவ்தமவ’. ழடம அபச 

ழபவ ழமலுவ! ஆமவ உழ ணரவௌடு, ணரவௌடுவ டுவெவக! அபவ 

மயதயலிபைவது லவட அனகயத கணவ்டயவ மவபகவ வீவயபைவடமவ. 

(ளடவளசவவதயவ எபை வீவோடிவ பவதயவ அணவவட டிவ் 

டயபைவௐமவகவ மதவ வ வௌதவ அதபயவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவழடமவ.)  

               “பயவணு மயதயவ இபைவது லவ டமணவ, ழம வவ 

ணயகவுவ ஈவவெகயது” வமவ வ வௌவ. டயபைணமலிவ டவவெகுழணவ 

கூமணமகவெ கபயவௗவடயபைவட பமயவ ழணழ ழணழ லவபுணமபொ அபவ 
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உவநயபைவது ஞயவெகவௐவோமவ. அபவ ழணழ ன, ன, யவண 

ழடபவவ் டமவேகயதயபைவட டமணவதயவ டவௌடுவ ரவௌடு உதவவது 

ளகமவௌழ பவடது. டமணவழதமடு மவபகதவ வ வௌழமடு 

கூழப ழணழ ழணழ லவயமவ.   

              அபதவத அகவெகவௌஞயவ பயமயவட கமவோசயகவநவெ 

கவௌபமழ வெகுவ அபவவ பயபமயவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ வ 

வௌவ. அபதவெகுவழந பயடமணமக பயமயவட பமயவ அபவ உத 

உதவை ளசவமவ. சயயது ளடமவவுவெகுழணவ யவணழடபவ உவ 

பபயவவ. டயதமக பமயவ கயவை ளசவ ழமது ஏமயவ்டயவ எபை 

ழணகவ்டயவ ழணவ ரவௌ டமடிபெவ பபவ அணவவடயபைவடவடவெ 

கவௌமவ. அபவகவ சயவ்டவகவநவௐ ழமவ கமவோசயதநயவ்டடமகவை 

ளசமவமவ. அபவகவ வ வௌவ ழணழ ழமகபயமணவ 

டடுவ்டவ. அபவ அபவகநயவ பவதயவோடுவௐ மவவ்துவ அபவகவ 

எவௐபுவெ ளகமவநபயவவ. ழபபொ பனய ளடமயதமணவ கரழன குயவது 

அபயவ ழணவ டுவ்டயபைவட ஆமபபடவவௐ மவவெக, அபதவ 

இபவவௐ மவவ்டமவ. அவபநழப! மவவ்ட ணமவ்டயவ்டயவ புடயத 

ழபகபவ ஆவலுவ ளவபமவ, கமவவவ்ட லூவவௐழம 

லவய டமடிழதமடிபைவட அவபபவபெவ கவது, ழணழ ழணழ 

ழமகமமவ.  

               ழணழ ழணழ ழமமவ. அவேழக கூவவவௐ ழமவ 

இவௌடு இபைவௐவடவௐ மவவ்துபயவோடு ‘கமபவ, ளபநயபெவ’ வபொ 

ஆவைசமயதவௐவோமவ. இது வெகுவௐ புமயதபயவவ. ளவமவ இது 

வதவத ழமயவதம அதபவ இவவழத!  

               இவௐடிதமக மவேகவ இபைபபைவ ணமவ ஆபொ ணஞய பவ 

ழசயவெ ளகமவௌடுவ, மவவ்டபவவ அசய ஆமவவது ளகமவௌடுவ, 

வீவோடிவ டயதமகவ்டமவ இபைவழடமவ. அவபொ வ குனவவடகவ கூவௐ 
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வநயதயவ இபைவது பபைபடவகுவ் டமணடணமதயவபொ. அவட ரவௌ 

உவதமவ படிவுவெகு பபைவ டபைபமதயவ, மவ ளபநயவௐவதமகவௐ 

ழசமழவ. வ ளசமவகவநபெவ அபவ அவசவுகவநபெவ 

அநவடபமபொ; கவசயதமக  வெகு உஞவவ்டவௐ வோ உவௌவணவத 

அபயவ ளசமவழவ. மவெவ ணகமபயவணுபயவ அபடமவ 

வவட. மவ ளசமவது உவழந இவேகயததுவ அபவ அவசபவபொவௐ 

ழமமவ. சவபொ ழவ அவௐடிழத அணவவடயபைவடமவ. யகு 

இபைவெவகதயவ இபைவது லவது அவபவௐழமது டவ பயதவௐவ 

ளபநயவௐடுவ்டயதபமபொ ழணலுவ கரலணமக வெகமமவ. வெகு 

‘அவௐமம’, வயபைவடது. ‘வ ழபவ படிவடது’, வபொ யவவ்துவெ 

ளகமவௌழவ. 

             அடுவ்ட மவ, அழட வௌயவ வீவோடிவ மவ மவெவவை 

சவடயவ்ழடவ. மவெவ அவபொ ஆவௗவட ழதமசவதயவ இபைவடமவ. 

அவௐழமது தமழம டவதயவ ரவவெ ளகமவோடி பயவோமவ. அவட 

இவளமபைபவ துவவ்துவை சுவ்டவ ளசவடதுவ, மவெவ அபமயவ 

‘வம வௌழஞவௐம’ வமவ. அபவ அவடவை ளசமவது 

வெகுவ்டமவ வபொ வெகு பயநவேகயவபொ. இபைவடமலுவ, எவோமணவ, 

பயகய யவபொ அபவ அவடவை ளசமவமவ. அவெகஞழண மதவ 

ழதமசவதயவ ஆவௗவது ழமழவ. ஆவ! வமகவை ளசவழடவ – 

ஆமவ அவட மவ ளசவடது வடம? 

             இவட அதபவ்டயவகுவௐ யவ, உழ வ வௌவ 

ணமபயவணுவபபெவ, லவய, லவய அவேகுவ அபவ 

டுவெவகவதபெவ, பயழமடணம கவபெவ, பயடமணவ பமவபெவ 

பவஞயவ்துவௐ மவோளமவவ லடயமவ.  

              உவௌவணவத தமபைவெகுவ புகவோ படிதமது வவட மவ 

ளகமவொச கமவ்டயவகுவௐ யழக உஞவவழடவ. ரமயவ பவௗகுவழமது 
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கமவபொவெகமகவ் டபயவ்துவௐ ழமமடுபது ழமவ, உவௌவணவெகமகவ் 

டபயவ்டயவ, டமழ அவடவெ கவௌடுயடிவெக ழபவௌடுவ. அவௐழமதுடமவ 

அடவ அபைவண ளடமயபெவ. அவௐழமதுடமவ அவடவௐ ழமவயவெ  

கமவௐமவபடிபெவ; ழபபொ பனய இவவ. பவ எபைபதவ 

இவபதவெகு பவமவ வமபவவபெவ கவநவது யவமவ டமவ 

பமதகவ டபைவ ஆவவதவௐ ஞயபமகவௐ ள படிபெவ; ளவ ஆவ 

ளமபைவ்டணமகவுவ இபைவெகுவ. 

               வ அகவ்டயவ மயஞமணவ்வட படிவ்துவெ ளகமடுவ்டமவ வ 

குபைமடவ. ணகயவௗவைசயதயவமணவ, வமபவயலுவ வயவெவக இனவட 

யவதயவ இபைவட வவ, அவணடயதம, ஆமவ, பலவணதம 

ணயடமவெகய பயவோமவ. அபழமடு மவ ளகமவௌ ளடமவபு, வடபெவ 

தணுவெகணமகவௐ புமயவது ளகமவநவுவ, அடுவ்டபவ ணயவவத வ ண 

யவதமவ கயயவ்துவெ ளகமவநவுவ, வடபெவ டமவெகுவௐ யடிவெகவுவ 

கவபொவ் டவடது. 

               'சமயளசவத படிதமடவடவ் டமவேகயவெ ளகமவந ழபவௌடிததுடமவ' 

வகயது ஏவ ஆவேகயவௐ னளணமனய. ஆமவ, மவெழம, டவ 

சயவ்டவ்டமவ எபை ளமடிதயவ சமய ளசவடயபைவெகவெ கூடிதபவவவை சமடமஞ 

ணயடவவௐ ழமவ ளமபொவணதமகவ் டமவேகயவெ ளகமவௌமவ. இவட 

பயடணமகவ் டவ சரவகலவெகு, பயவோடுவெ ளகமடுவெகமணவ டமவெகுவௐ யடிவௐது 

வௐடி வபொ கமவௌயவ்டமவ. அடி பமவேகயமலுவ ளமபொவணதமக 

இபைவெகவெ கவபொவெ ளகமடுவ்டமவ. ளபைவௐழ சுவோமலுவ உவௌவணவதவௐ 

ழசவபவ்டமவ. ளவமவ, ளபைவௐயலுவ அபவ வகபயமணவ 

அபைகயலிபைவௐழவ வபொ பமவெகுவெ ளகமடுவ்டயபைவடமவ.  

              மவெபைவெகுவ வெகுவ வட மயபவவ்டவ இவௌடு 

யவகநயவ யகவௗவடது. வெகு ளபநயழத எபை மவெவ. வெகு 

உவழநபெவ எபை மவெவ. இவட இவௌடு மவெபைவெகுவ இவதயவ 
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சயவெகயவெ ளகமவௌடு பயவோடமவ மவ ழடடித ளடநயவபவௐ ளமணவ ழமக 

பமவவௐபு இபைவெகபயவவ. அபமயவ ழசவவதுபயவோமவ டவௐயவெகழப 

படிதமது. சரவ அபமயவ மமபகணமக இபைவெக பதவசய ளசவதமவ.  

மவெமயவ பயபமயவெக படிதமட பனயகநமலுவ, பெவெடயகநமலுவ 

கவநவௐவவது, சுத ளகௌபவ கமதவௐவோபமவ, அபமயணயபைவது 

சவௐடணயவமணவ டவௐயழதம பதமவ. வலவ! ஆமவ, மவைசம 

லிவெகமது. அவடவ் 'ழடப ழமகவ்து ழபவோவ மவ' (ஆவேகயவெ கபய 

Francis Thompson லடயத The Hound of Heaven  வ கபயவடதயவ 

இவபவ அவௐடிவ்டமவ குயவௐயடுகயமவ), அவௌசமசவ்டயவ அடய 

பவவெகுவ் டவௐய ஏடிமலுவ அவேழகபெவ ழடடி பவது யடிவ்துவெ 

ளகமவலவ. ளடமவவட ஆவோவவ் ழடடி ணரவோகமணவ ழணவவௐவ 

ஏதணமவோமவ. மவெமயவ இபைவது  டவௐயவெக படிதமது!  

ஆவௌமலவ ளமயதமவௗபமபைவ 

                மவெமயவ யனலிவ மவ இபைவெகவ் ளடமவேகயதடயவ இபைவது 

இபம யவவெகுவௐ ளமபைவ்டவ இவமடபவயவ வ மவோவ 

குவவடது. மதவ வ வௌவகலவ ஈடுவோ உவதமவகநயவ 

ஆவபணவபவகவ வவவ் டபயவவ்டமவகவ. மவேகவ டயவ்து 

பயவௐவோழமவ. 

                அவௐடி எபை மவ, வ வௌதவ மதவ ஏவ அவதயவ 

அணவவது வௐழமதுவ ழமவ மவெவவௐ வயவௐ ழசயவெ 

ளகமவௌடிபைவழடமவ. வ வௌவ சவோளவபொ யணயவவடபவ, வ 

பகவ்வடவௐ மவவ்டடி உவவது ழமமவ. வவவௐ டயவவது 

அவது டயமபொ பததுவௐ ளவௌஞமகவௐ மவவௐடமக ளணவலித குலிவ 

ளசமவமவ. அவடவௐ ளவௌ கமதுகநயவ ளமயத டவேகவ் 

ளடமவேகவோமவகவந அஞயவடயபைவடமவ. கூவடவ எபை புணமகவ் 

டவவெகு ழணவ அவநயவை ளசபைகயவௐ பூவைசூடிதயபைவடமவ. ணமவபயனயகநயவ 
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அவொசபவ, புபைப ணவ்டயதயலிபைவது இபொணமவது லவட  வசூவஞபவ – 

வ வௌயவ பவஞவ, வேகவ ழணவ ஆமவெ கமடவ ளகமவௌடு 

அபழமடு இவௌவெ கவட னமவ தவமவௌடிவ கபயவ்டயபைபம 

ழகமவட மவைசயதமவ வ ணவெகவௌ பவ யபொவ்டயதது.  

‘ஆவௌமவநதம மவவெகயமவ?’ வ வௌயவ ழகவோழவ. அபவ 

“ஆவ!” வமவ. 

               அபவ வழமடு ழசவௐழச அபதவ ளகமவொசவ 

ளகமவொசணமக ணமமமவ. டவ பதவட ணரயத படயவவட உபைபவ்வட 

உவதபமக ணமயவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. அபவ உவ ழம 

டநவவடது. கவௌமவவப ணவேகயதபவவௐ ழமவ கவௌகவந இடுவெகயவெ 

ளகமவௌடு வவவௐ மவவ்டமவ. டவெகு வவோடுவெ ளகமவௌடிபைவட 

ணமவவ அபதவெகுவ புமயவடது. அபவ லவது யவழமது டவநமவண 

ளடமயவடது.  

            ‘ளமயதமவௗபமவ’, வபொ ளணவலித குலிவ வ பயதவௐவ 

ளபநயவௐடுவ்டயழவ. 

             வபவஞவெ ளகமலவடமகவெ குனவவடவெ ழகமவடவதவெ 

கவௌளடுவ்து வேகயவ மயசமகவை சரமவோடிவௐ மமவோடி பநவவ்து, டவெக 

டபைஞவ்டயவ அபதவெழக அவடவை ளசவபவௐ பூவேளகமடிவத டமவ 

பமவவ்துவ் டயவணதயவ டபயவ்துவௐ ழம டகவௐவபம அபவ. ஆவ! 

வபஞபவௐ ளமயதமவ, ளமயதமவௗபமவ - மவைசயதமமயவ பநவவௐபுவ் டவவட. 

அழடம, டவவடபெவ அபபைவத ளசவப ணகலவ யபுவபவௐ வய 

மவேகவ ழணலுவ அயத இவேகய பவது பயவோமவகவ. அடுவ்ட எபை ணமட 

கமவ அபவகவ வேகலவெகுவலவ, மவேகவ யபுபயவகுவலவ 

உவபயவ ளகமவௌழமவ.  

              அபவகலவ வ்டபவ சவடபெணம ணயடவௐ யபயகழந 

வவட இவட அதபவ வேகலவெகு பயநவேக வபவ்டது. 
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அபைநமநவகவந எபை பீவ்டயவ அணவவ்டய, ணமதவ் டபயவௐபுவ, 

கபவபெவ சவழடகபவ ளடமபடிதமட ஏவ உதவ்டயவ அபவகவ 

இபைவௐடமக யவவ்து பயடுகயழமவ. மவ வெகுவ அழட 

மவடதயவடமவ அபவகலவ வடமவகவ வவடபெவ, வவணவௐ 

ழமழப டயலுவ யவைசதணவ யவ அபவகலவெகுவ இபைவடது 

வவடபெவ உஞ வபவ்டமவகவ. ழகமவட, யபுழபமடு எவயவெ 

கவடயவ, டவவட அபவநவௐ யமயவது வோ மவோவ மவேகவ 

பலவணதமக உஞவவது ளகயவௗவழடமவ: எவௐவ ணஞமநயவ 

எவௐவவ்து பயவோமலுவ அபழமடு ளசவபொ பயவோபவந இய 

இவவுகயவ வௐடிவெ கமவௌமவ? அபவ சயமயவௐபுவ ளகமலுசுவை 

சவௐடபணமகவெ ககளபவபொ இபைவட வீடு, அபவ டயதமகவ் டயபைவய 

பபைவழமது மவபணமக ளபயவைழசமடிவெ கயவெகயது. 

               இவட அதபவ ளடமவவடபவ வ வௌதவெகு வவ 

பயவோடு பயகயதயபைவௐது கடிணமதயபைவடது. மவேகவ அநபநமபயத 

ளணமனயதயவ னவண ளடமயவ்டது. வபஞப ணஞவ கணவௗவட ளசமவகவ! 

இவடவெ கமகவோவ்டயவ வ வௌவ இபை சவெக பமகவ்டயவ யவௐ 

ழமபவடவௐ மவவெகவௐ மபணமக இபைவெகுவ. உவேகலவெகுவௐ புமயபெவ வபொ 

யவவெகயழவ; ளமயதமவௗபமவ அபவ எதுவெகய பயவோடு அபவ 

உலிவ பலபதுணமக இவேகய பயவோமவ. ஆமவ ஏவ அலுபகவ்டயவ 

ழபவ மவவ்து பவட வ வௌவ வௐழமதுவ ழமவ சமடமஞணமக 

வது ளகமவநவுவ ழபவௌடிதயபைவடது. பதடம டவவடவதவை சவடடி 

ணயகுவட சமவதயவ, ளணமளவோடிவ அதவௐயபயவோழமழண வபொ எபை 

ணகவநவௐ ழமவ மவ கபவவௐ வோடுவெ ளகமவௌடிபைவௐழவ. 

 

ளடமவவட குவோமவெகநயவ ணரவோசய: 

              ‘டவணவ்வட யவ மவோ 2000 ழவ இவவுகயவகு இவௐழமது 
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பவடயபைவெகயமவகவ. அபவகவ டவணவ்டயவ தூவௌகவ’ வபொ மவெவ 

வயவ ளடுமவோகலவெகு பவபு கூயதயபைவடமவ. அபவகவ 

இவவுகுவெகுவ் டரவேகு ழ அதணடயவெக ணமவோமவகவ வபொவ 

ளசமவலிதயபைவடமவ. அவௐடிதமமவ இவதவ சய பபைவேகநயவ 

ஆவணயகவௐ புவோசய வடுவ வபொ ளடமயகயது. ளடமவவணதம 

டணயனவகவ, பமவௗவெவகதயவ அபசயதணம ஈடுமவோடுவெளக மவகு 

பவெகயதணம கநவேகவந   பகுவ்டயபைவடமவகவ. அவப, அவ, ளமபைவ, 

இவவ, வீடு வ. பவலபமயவ டயபைவெகுவ இவட மவகயவ படவ 

பவவவௐ வயவௐ ழசுகயது. மவகமபடம வீடு ழபொ, 

கமஞவௐபயவவ. இவவுவக பயவோடுவௐ ழமபடவகு பவ டமவ 

ளசவத ழபவௌடிதவப வளவ வவடவௐ வய மவெவ ழசயத 

ழமது, பவலபமயவ குவோமவெகநயவ எபை குடய இவதவ ளபநய 

பபயவவ வபொவ அவட ளபநயழத ளகமவௌடு ப ழபவௌடுவ வபொவ 

கூயமவ. 1983ஆவ ஆவௌடு இவட வயவ ளசமவமவ. வேழகம 

புவடவது கயவட குவோமவெகவ அவேகயத ஏவவை சுபடிகவந இபவ 

ழடடி டுவெகவௐ ழமகயமவ வபொ யவவ்ழடவ. ஆமவ அபவ 

ழடவவளடடுவ்ட பனயபவதயவ எபை புதுவணதம பயவ்டயதமசவ. 

              வடமபொ பபைவேகலவெகுவௐ யகு மவெவ ழகவோடுவெ 

ளகமவௌடவ ழமயவ சரவ எபைபவ (அவட சரழ ஏவ உதவவட 

கபயஜவடமவ) டவவ ணரடிதணமவெகயவெ ளகமவௌடு ணவெகவௌஞமவ 

அவெகுவோமவெகவ பபமதயவ்வடபெவ டிவ்து அபவவ அவௐடிழத 

லடயமவ. இவெகுவோமவெகவ வீடு ழவவவௐவய ணவோடுழண ழசய. 

இவப இவதவ ளபநயதயவௐபயவவ. (1996வ 

ளபநயதயவௐவோடுபயவோது. ) இவெகுவோமவெகவந லட டுவ்துவெ 

ளகமவநவௐவோ சய ணமடவேகவ டயபைபவலபவ அபைபணமக 

அவைசரபைழழத இபைவடமவ. லவ்துவெகவ எநய படிபணமக 

அகவெகவௌஞயவ ளடமயத அவைசரவ அவடவௐ டிவ்துவௐ டிளதடுவ்டமவ. 
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டுவ்ளடலதுவ ழமது யவன ழவவடமவ அவைசரமயவ கபவ்துவெகு அது 

ளகமவௌடு பவௐவோடுவை சமயளசவதவௐவோது வவடபெவ அபழ 

ளசமவமவ. அபபைவத ணவெகவௌஞயவ டபம ளசமவ 

அடிவெகவௐவோடு அடவகுவௐ டயமகவை சமயதம ளசமவ 

தவனவெகவௐவோடமவ. 

              இவெகுவோமவெகவ லடய படிவெகவௐவோ அவபொ மவெவ 

கவபூழணவய, பவட ழபவவத படிவ்துவெ கயநவயத டயபைபவலபபைவெகு 

பயவளகமடுவ்டமவ. இவபயவெகயதவௐ வவௐபுவெகுவௐ  ளதவகவ 

மயசரலிவெகவௐவோ; ஆமவ இபொடயதயவ மவெவ ‘அபைவோகுவ’ வபொ 

ளதவ சூவோடிமவ. இவபவ அபைநமவ அவழம ணயடயவ வகவெகு 

அது பவது ழசவவடது! 

              இவெகமவெ கவோவ்டயவ இவௐமவெகவந டுவ்து லடயத சரபைவெகு 

அவவண ழமவ கவௌது. வெகுவ் ளடமயவடபவ ழபபொ தமபைவெகுவ 

அவழமவ அவௐழமது இபைவெகபயவவ. அவைசரபைவ டயபவ கூ 

அணவவதுவ, உஞபபைவடயபெவ பவட வேகவ தமபைவெகுவ அவழமவ 

ளடமவவுவ இவவ. எவளபமபை அடயகமவ லடய படிவெகவௐவோ 

யகுவ மவேகவ வமபைவ எவமக அணவவது அவடவெ ழகவோழமவ. 

வேகநயவ சயவ அவெகுவோமவெகவந ணழண ளசவதுபயடுவ அநவுவெகு 

அடயவ ஆவௗவடயபைவடமவகவ. அவைசரபைவ, உவ பலபதுவ 

ளகமவௐபுநவேகலவ, அவதயவ எபை ளணவலித துஞயபெணமக, அணவவது, 

உவ உமவடதயவ சுபழ ளடமயதமட ளடவநயத குலிவ, 

குவோமவெகவநவௐ டிவௐமவ. அபைழக அணவவது ய சரவகலவ ணழண 

ளசபயதமக அபவ டிவௐவடவெ ழகவோமவகவ. அபவ டவ ழமவதவௐ 

ளமபைவோடுவ்ட பயவவ. யபைவெழகம அவடவௐ வயத சயவவடழத 

இபைவெகபயவவ. மவெமயவ அபவ சரவகலவெகு இபைவட வயவெவக 

அவௐடி. இவேழக இவளமவவபெவ கூ ழபவௌடுவ. இவட எவளபமபை 
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மலவ மவெபைவ வேகலவ அணவவது குவோமவெகவநவௐ டிவெகவெ 

ழகவோமவ. இவதயவதயவ யபொவ்டயவெ கடிணம குடயகலவெகு 

பயநவெகபவ டவடமவ. 

பமழமவ இவேகயவௐ ழசயத புயட யகவௗவுகவ: 

                ளடமவவைசயதமகவெ கயவோவ்டவோ எபை பமவ மவ டயதமவ 

ளசவபெவ ழமது, சவௐட மயயகலதவ, துபைபததவ இபைவௐது ழமவ 

உஞவவழடவ. யவது புமஞவேகநயவடி இபவகவ அவபபைவ 

மவளபநயதயவ வோசவ்டயவேகநமகவௐ டபய பகயவௐபவகவ. ணயட 

சபடமதவ்டயவ பமவபொவெகுவ கமஞணமபவகவ இவட சவௐட 

மயயகழந. 

                இவடவை சணதவ்டயவ மவ மவெவ சவடயவெக படிதமட 

சூவௗயவ யபயதடிதமவ, மவெமயவ சரம வ வௌவ பவ 

இவடவ் ளடமயதவௐடுவ்டயழவ.  

               “அவௐடிதமமவ ரவேகவ இபைபபைவ அபவகவந அவனவ்துவௐ 

ழசுவேகவ” வபொ மவெவ வ வௌமயவ கூயமவ. அபவகவ பவது 

இவேகயவௐ ழச, வ வௌவ எபை ணரடிதணமக, அடமபது எபை ஊகமக 

இபைவௐமவ வபொவ ளசமவமவ. 

                மவேகவ அவபமழ ளசவழடமவ. ணமவ ஆபொ ணஞய 

இபைவெகுவ. வ வௌவ ணவௐ வகதயவ ளபவவநவ் துஞயபயமயவ்து 

அடயவ அணவவடமவ. மவேகவ இபைபபைவ சவபொ ழவ யமவவ்டவ 

ளசவழடமவ. யகு சவௐடமயயகநயவ படவபம அவ்மய ணகமயயவத வ 

வௌமயவ உலுவெகுவ இவேகுணமபொ ழகவோடுவெ ளகமவௌழவ. இடவகுவ 

வ வௌவ டயதம யவவெகுவை ளசவபொபயவோமவ. அபவ உலுவெகுவ 

இவேகயத அவ்மய ணமயய, டமவ அவனவெகவௐவோது வ வபொ 

பயபயமவ. ழடம சய ழகவபயகவநவெ ழகவோழவ. அடயவ எவபொடமவ 
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இவௐழமது யவபயவ இபைவெகயது. 

             “மவெவ வ இவௐடிவெ கவவௐ ழபவௌடுவ?”, வழவ.  

             “டமவேகுபடவகு பவமவ யவ பபைவ பவ அபவடமவ சுணவெக 

ழபவௌடுவ” வபொ ணமயய டயவ ளசமவமவ.  

             ஆவணயகவௐ ளபைவடவகதமவ இவேகயவௐ ழசயத புயட 

யகவௗவுகநயவ பமயவசதயவ இதுழப படமபது. கயவோவ் டவோ எபை பபை 

கமவ இவ்டவகத யகவௗவுகவ ரடிவ்ட.(இபவவவௐ புயட யகவௗவுகவ 

வழ இய அவனவெகமவ.) ஆவவ்டயவ யகவௗவட சய யகவௗவுகவ 

ணவோடுவ எலிவௐடயவு ளசவதவௐபயவவ. அவ்மய பயபவ ளடமவேகய,  

மயயகலவ, ஆவணயகவௐ ளமயதமவகலவ எபைபவ யவ எபைபமக ஊகவ 

பவ அவனவெகவௐவோமவகவ. இவௌமவ மநயலிபைவது மவெமயவ 

சரவகவ அவபபைவ ணயகுவட ஆவபவ்ழடமடு கூவோணமக பவது, இவௐடி 

இவேகயத ஆவணயகவௐ ளமயதபவகலவ அநபநமபய ணகயவௗவடமவகவ. 

டவேகவ ஆவணயக டமகவ்வடவ் டஞயவ்துவெ ளகமவௌமவகவ.  

            பமயவ வெகுவ வப தமபவவபெவ ழணலிபைவது 

மவவௐவடவௐ ழமவ, மவேகலவ வம ணடவேகவநபெவ ழணலிபைவது 

மவவெகுணமபொ, வேகவந ஏவ ஆவணயக உதவ்துவெகு மவெவ அவனவ்துவை 

ளசவயபைவடமவ. இவௐழவௌவ்டயவ மதுகமபம இவபவபெவ, 

அபபைவத அவணவைசவகவநபெவ ளபவழபபொ ணடவ, ளபவழபபொ 

ளதமயவோடு அவனவௐவட, அவட உதவ்டயலிபைவது மவேகவ புமயவது 

ளகமவௌழமவ. ணடவ்துவெகு ணடவ ளதவடமவ ளபவழபபொ. ஆமவ 

பவதுழம புயட ஆபயகவ அழட கூவோவ்டயவடமவ. எபை யபயதயவ 

யவது அபைவோளசவபவ, ணவளமவயவ பேட அவது கயபைவடப அவது 

இவமணயத அவது புவ்ட, வ அபைநமநவ  இவபயவ 

அவணவைசவகவ  ளபவழபபொ ளதவகநயவ டயபைவவ் டயபைவ 

பவடயபைவடமவகவ, பபைகயமவகவ.  
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               யவட இபவ சமவவட ணடபவ துபமமலுவ, அபவகவ 

ளபவழபபொ ளணமனயகநயவ ழசயதது எபை கவுவநவௐ வயழத; எழ 

உவௌவணவதவௐ வயழத. ளபவழபபொ ளணமனயகநயவ புயடவகவ ‘யவ’ 

வபொ ழசயதது ஈபைவ அயதமடமபைவ கூபொபது ழமவ ய 

ணடவேகவநவை ழசவவடபவகவநவெ குயவெகபயவவ; உவௌவண 

பனயதயலிபைவது ணமயவௐ ழம ளகமடிதபவகவநழத யவ வபொ 

குயவௐயவோவ. வவௐவவ் டமவேகய யவகுவ கூவபவ அவட எழ 

இவபழ; ஜமயகவ அவபபைவ அபதவத அவணவைசவகவ. 

                இவௐடி ஊகமயவ பவ பவது ழசுவடி இவபதவத 

சமவமவதவ்டயவ ழயபமநவகவ அவனவெகவௐவோமவகவ. 

மவெபைவத சரவகவ சவடயவெக ழபவௌடுவ வபொ ளசமவபவகவந 

அவனவ்து பவது அபைகயபைவது அபைவ புமயவடது அவவ மசவெடயழத 

வபொ ஊகவ கூயமவ. வ கமஞவ்டமழம, இவட யகவௗவுகநயவ 

ழமது மசவெடய, ஊகபைவெகுவ் தூத ணமயதமநமகவெ கமவோசய டவடமவ. 

டவதவத ணமசவ வணவடவ ணரவௌடுவ பபைகயமவ வவட 

உஞவவ்டழப அவபமபொ பவடமவ ழமலுவ. இடவ பயவநபமக 

சரவகலவெளகவமவ புயட ணமயதமநயவ பமவொவசபெவ யடிவௐபுவ 

வவோது. ணமயதவவதயவ அவணடயதம அனவக ளபநயவெளகமஞவவட 

எபை குயவௐயவோ வ்வட வமபைவ பமவேகய வபவ்துவெ ளகமவௌமவகவ. 

இவதூடவ பகணது ய, இழதசுவுவெகு ஜமவமவ ளசவது வபவ்ட 

ழதமபமவ, வ மணமதவ, சயவ்டவ பூவௌடி சமணயதமவ, ணடயவௐபுவெகுமயத 

லஃய வவ் இமதவ்கமவ, இவதவ வ மவெமயவ 

சரவகவநவை சவடயவெக இவேகய பவடமவகவ. 

                எவளபமபை ணமவபெவ மண வீவோடிவ இவட ‘யகவௗவுகவ’ 

கயவோடவோ இவௌடு ணஞய ழவ வட. சய சணதவ, இவதவ சய 

ஆவணயகவௐ ளமயதமவ சரவகவந அவவத டயழண சவடயவெகவெ 



153                                            

 

கமவ்டயபைவெகயமவகவ வபொ புயட அவவ ஊகமயவ ளடமயபயவ்டமவ, 

சயயத இவழபவநவெகுவௐ யகு பவயபயவ ணரவௌடுவ சரவகவ எவபொ 

கூடுபமவகவ. இவ்டவகத யகவௗவுகவ  சணதவேகநயவ எலிவௐடயவு 

ளசவதவௐவோ. அவௐடி எலிவௐடயவு ளசவதவௐவோபவயவ எபை குடய 

ஆவவ்ழமடயதயவ புவ்டக ளபநயபடுகநமதய. ழமலி ளவவ, 

ழமலி மளவ,  ழமலி பமவவ, அவவதயவ அபைவ பனய, ஆவ்ண 

டமயசவ ஆகயதவபழத அவப.  

              இவட யகவௗவுகநயவ ழமது சரவகநயவ பமவௗவெவக குபொகயத 

கமவ்டயவ உதவகவபய தய பவடுவ ணமஞபவகநயவ 

பமவௗவெவகழமவ ஆதயவபொ. அபவகலவத அவம படிவெவககவ 

கூ ளணவஜமயகவநபெவ சயவ்டவகவநபெவ ஊகவ பவ சவடயவ்ட அவட 

யகவௗவுகவநழத சுவய பவட. அவட ழபவ இபழண அபவகலவெகு 

பகுவௐமதயவபொ. அபவகவ வமபைவத குடுவவ்டயலுவ புயட 

அவவ ஏவ அவேகவ்டயவ ஆமவ. ஆவணயகவௐ மவடதயவ தஞவ 

ளசவழபமபைவெகு வளபவமவ ழகவபயகவ லழணம அவபளதவமவ 

ழகவோகவௐவோ. ணமபயபவகலவ, உவௌவணவத டமயசயவ்டபவகலவ 

அபவபொவெகு டயநயவ்டமவகவ. இவட யகவௗவுகநயவ ழமது, சயலுவபபெவ, 

யவபெவ, வசூவஞபவ, பயபூடயபெவ, டுபனயபெவ, வ்துவெ 

கவோவநகலவ, இவதவ உக ணமணடவேகநயவ எவயத 

சவணமவவெகவேகலவ, அவட ணடவேகநயவ யடம யமயவுகலவ ‘உவௌவண’ 

வ எவவவ் டவவணதயவ கரவௗ சவேகணயவ்ட. 

              ‘உவௌவணழத அனகு, அனழக உவௌவண’ வயபைவெக தமழ 

அனகயவ சவயடயவத பயவோடு பயகுபவ? யகவௗவுகநயவ சரவகநயவ 

வேழகவபு மலவெகுமவ அடயகமயவ்டது. சய சணதவ அவேளகமவபொவ 

இவேளகமவபொணமக யகவௗவுகவநவௐ வயத சவழடகவேகலவ பவநவ்ட. 

ஆவணயகவௐ ளமயதமவ இவேகயவௐ ழசுபது யவடமம அவது  
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ஊகமக இபைவௐபவ அவௐடி டிவெகயமம வது ழமவ 

சவழடகவேகழந அவப. சவணதவ சமயதமகவை ளசவதவௐவோடம வடவகு 

அடவ பைசயழத டரவவௐபு. வேகவ பவோடிலிவ இவோ அபடயவ பமவசுவப! 

ஊகமக இபைவடபபைவ சமய, யகவௗவுகநயவ வேழகவபவகலவ சமய, 

இவபவ ணரவௌடுவ இவவுகவ்டமவவெகு ஜம அபது வவெகவௐ 

தவடுவ்டயத கபைபயகழந. டவேகவ ழபவவதவை ளசவபழ ளசவது 

படிவ்ட கபைபயகலவெகுவ் டவெக சவணமபவ பனவேகவௐவோது. 

ஆவடவ்டயவ கவவழடவ  

                ஏமயவு, கபயவ மவெவ, ணயகவுவ அனகமகவுவ, 

துபொதுபொளபவபொவ இபைவட ஏவ வோடு பததுவௐ வதழமடு 

ழடமவயமவ. எபை குவயவ ழணவ ளடநயவட ரபவயவ அபைகயவ மவேகவ 

பபபைவ யவயபைவழடமவ. மவெவ வ டவவதவ் ளடம மவ ளசமவ 

படிதமட ழமவடவ்டயவ டயவநவெகமழவ. மழ ழமவடவ, 

மவ கவவது ளகமவௌடிபைவட ளபைவேகலுவ ழமவடவ. மவ 

கவதவெ கவத ணதவெகவ்டயவ கரழன சமயதமழவ. சயபொபவ 

ரபவயலிபைவது டவௌஞரவ டுவ்து ப, மவெவ அவட வ ணரது 

ளடநயவ்டமவ. ணதவெகவ்டயவ இபைவது ணரவௌ மவ அவைசயபொபவபெவ 

மவெவபெவ வயவெ ளகமவௌழவ. வவௐயவ ஆடமணம 

ஆவடவ்டயவ ழணலுவ டயவநவெகமழவ. 

               கபயவ வெகுவெ ளகமடுவ்ட அதபவ்டயவகு, மவெபைவெகு 

வய ளசலுவ்ட ழபவௌடுவ வபொ ழடமவயதது. அடுவ்ட மவ, வமவ 

அபவவை சவடயவெக படிதபயவவ. மவெபைவெகு அபபைவத ணபைவ்துப 

ணவதயவ டயபவ உடபய ளசவது பவட எபை சரமயவ உவநவேவகதயவ 

‘வய’  ஆவேகயவ்டயவ ளமயடமக லடய அதவௐயழவ. மவெவ 

அவடவௐ மவவ்துபயவோடுவை சயமயவ்டமமவ. 
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ணமவத வ டயவ 

               மவெமயவ மயவைசதவ்துவெகுவௐ யகு உவௌவணதம 

யமவவ்டவழத துவவ்வடவ் துவவௐடவகு உவ பனய வடயவ 

ஆவௗவட வயவெவக ளகமவௌழவ. வவவை சுவயதயபைவழடமவ, அடயலுவ 

டயதம ணமவவெகவ்டயவ இவமடபவகவ வோ துவவ வவ 

மடயவ்டது. ளணௌவ்டயவ மவ ளசவட யமவவ்டவகலவெகு இவபவ 

ளசபய சமவவ்டமவ. வௐழமது, வேழக, தமபைவெகமக மவ இவபயவ 

இவவொசயழவ வது வ ணவ்டயவ புவடவழட கயவெகுவ.  புவடவட 

இவ்டயவ ழகமடிவெழகமடி வய ணவகவ பூவ்டயபைவெகயவ. அவப 

அலுவேகமணலுவ பமமணலுவ இபைவெக மவ இவபயவ வெகு 

அவெகவ்வட ழபவௌடுகயழவ. 

                1990ஆவ ஆவௌடு ஆகவடு டயளமவமவ மவ, மவெமயவ 

சரவகலவெகு எபை புடயத அவ்தமதவ்டயவ ஆவவ. மலுவபபெவ, 

ணஞயவதபெவ, வவபெவ பபவனவ்து, பயதயவ பவயவதயவ ஏவ 

இவவௐஞயவெகு மவெவ வேகவந ஆவோடுவ்டயமவ. மலுவுவ மதவ 

ழணலிபைவௐபவகநமவ ழடவவளடடுவெகவௐ வோழமவ வபொவ, (இடவகு ழணவ 

வமவ பயநவெக படிதமது. அபவ ளசமவழட இவபநவுடமவ!) 

ணஞயவதவ் டமழ ழடவவளடடுவ்டடமகவுவ ளடமயபயவ்டமவ. 

டவெகயபைவெகவேகநயலுவ வேகவந அணவை ளசவது வேகவ 

உவைசவடவதயவ டவ உவநவேவககவந வபவ்து ழசமக அலவ்டயமவ. 

அபபைவத ளணவலித ழடகவ்டயதவ அபபைவத ளடவபயவ 

இவேகயவௐ யசவணம ழமது மவ ணயகவுவ சயவடமகய பயவோது 

ழமவ உஞவவழடவ. வெகு டரவோவச டவட ழமது யணயவௐயவ இபொகயவௐ 

ழமழவ. ழடபவகநயவ டவபவ வ இடதவ்துவெகுவ பவடமவ. 

                வேகவ பபபைவெகுவ வடவௐ ஞயவெகமக டரவோவச டவௐவோது 

வவடவை ளசமவ வெகு அடயகமவ இவவ. 
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                வோவ டரவோவௐவோ வபவ்வடவௐ ழமவ, மவெபைவெகுவௐ 

வௐ பகவேகவ இபைவௐவட, அவயலிபைவது மவெமயவ சரவகவ 

ளணதுபமக, ஆமவ டிவௐடிதமகவௐ புமயவது ளகமவநவ் 

ளடமவேகயமவகவ.  சரவகலவெகுவெ குனவௐவ. டவேகலவெகுவ் ளடமயவட 

சவோ டயவோவேகலவெகுவ இவடவௐ புடயத மவெவ அவெக படிதபயவவ. 

எவளபமபை சரபைவ, எபை புயடணம வ இவௐடிவ்டமவ இபைவெக 

ழபவௌடுவ வபொ கவயவ்துவெ ளகமவௌடு அவடவெ கவவவெகுவ 

மவெவ அவவ்து வபவெக பதவமவ. ஆமவ இவட மதகழம 

வடவெ கவவபெவ கவோடுவௐடுவ்டமட டயவ்துபவ பமவவடபமக 

இபைவடமவ. மவெபைவத உவௌவணதம உதவ ளடமயதமட சய 

சரவகவ அபவ அவெகய வபவெக பதவமவகவ. வடவெ கபைவ்டரடுவ 

உவௌவணவத பவதபொவெக படிதமது. வட ணமத டவவெகபவ 

உவௌவணதயவ மயணமஞவேகலவெகு யவடவ பயடயவெக படிதமது. டவேகவ 

கபைவ்டரடு டகவவது ழமவ, அடமவ வயவெவக ழகவபயவெகுயதமடமவ, 

மவெமயவ சரவகவ வ சவழடகபவ யவைசதணவ ழமவெகுணமக 

அவவெகனயவெகவௐ வோமவகவ: ‘டவேகலவெகுவ் ளடமயபெவ வபொ யவவ்ட 

மவெவடமம இபவ?’ஆமவ அபவகலவெகுவலவ, அவெகவ்துவ 

மவெவ அணுகயவ் டவேகவ ணவௐமவேகுவ பயநவேகயவெ ளகமவலவ 

ஆவலுவ சமயதமடி இபைவெக ழபவௌடுவ வபொ யமவவ்டவ ளசவது 

ளகமவௌபவகவ பமவௗவ்டவௐவோபவகழந. கவடவெகநவ பலுவ்டது.   

மதகவ சமயதமளடவபொ யவவ்டவடவை ளசவடமவ, ழசயமவ. 

வமவை சரவகலழண குனவயமவகவ. குனவௐவ்டயவ அநவுடமவ 

எபைபபைவெளகமபைபவ ணமபொவோது. அவெகபவ ஆவௗவட அயவுவ 

ளவபவகவ அவணடயதமக, அடயகவ ழசமணவ, வௐபவவவெ கூவவது 

கபயவ்டமவகவ. ஆமவ வகழப எபைபயட படிவுவெகு பவது 

பயவோபவகழநம அடயகவ ழசயவ் டவேகவ அடயபைவௐடயவதவௐ 

வசமவயமவகவ. எபை புவ அடயபைவௐடயதமநவகலவெகமக வ ணவ 
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மயடபயவ்டது. ளவமவ அபவகவநவௐ ளமபொவ்டபவ 

பமவௗபமடமணமக அபவகவ யவவ்ட அடிவௐவவெ கபைவ்துவெகநயவ 

ஆஞயழபவழத மவெவ அவசவ்துவெ ளகமவௌடிபைவடமவ வது 

வெகுவ் ளடமயவடது. ஆமவ ணபொபுவ அவணடயதமக இபைவட ணவ சய 

சரவகநயவ டவவணவதபெவ அவெகவ்வடபெவ கவௌடு பயதவழடவ. 

உவபகணமக அபவகவந பஞவேகயழவ.  

               வமபைவெகுழண சவழடகவேகலவ குனவௐவேகலவ எழ 

பயடவடமவ. மவெமயவ இபைவது பமவேகயத அடிபெவ எவழ ழமவடமவ. 

அபபைவத ய மயணமஞவேகவந அபவகவ அதுபவ 

கவௌடிபைவெகபயவவ. இவவதயவவ, அவௐடிபெவ ளசமவ படிதமது. 

ளவமவ உவலவெகவ ணயகுவட டபைஞவேகநயவ அபவகவ, மவெவ 

தமவ வவடவெ கவௌடு ளகமவௌபவகழந. தமளவவடவௐ மவவ்துவ் 

ளடமயவது ளகமவபது ழபபொ; அவட வபொவெ ளகமவௌடு அபமயவ 

சஞவபது ழபபொ. வணயவ வ்டவ ழவ வமணயபவ, 

வகயபைவஞயபவ, இழதசுபயபவ, புவ்டமயபவ வவணவ் டவ்டவ 

ளசவடயபைவௐழமவ வபொ ழதமசயவ்துவௐ மபைவேகவ –அழட கமவ்டயவ 

அபவகழநமடு மபவ இபைவடயபைவடமவ? எபை ளசவபவடவ புவ்டமயவ 

ளசவபொ டவவவை சரமக வபொவெ ளகமவலணமபொ ழகவோமவ. “உவ 

ளசவபவ்வடளதவமவ டமவ ளசவது பயவோடு பம” வமவ புவ்டவ. 

ழமபவ டயபைவய பழபதயவவ. டவ குபைமடவ அபவ கவௌடு 

ளகமவௌமவ. ஆமவ அபமயவ அபவ சவௌ புகபயவவ. எபை சரவ 

இழதசுபயவ, டவ டவவடதயவ சவ்வடவௐ புவடவ்துபயவோடு ப 

அதணடய ழகவோமவ. “இவடபவகழந டவேகவ இவடமவவௐ 

புவடவெகவோடுவ” வபொ இழதசு அதணடய ணபொவ்டமவ. எவளபமபை பவ 

அபடமவேகவ இவணவௌணுகயவ கமவ டயவ்ட ழமதுவ பயவ பயவோடு 

வௌஞவெ கூடிதபவகழந அபவகநயவ பலவணதமகவை 

சவௌபுகுவடமவகவ. சஞமகடய வது வயவௐ ழசுபது நயது. 
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ஆமவ கவவௐயடிவௐது கடிவ. வம ழபடவேகலவ, வம 

ணடவேகலவ சஞமகடயவதவௐ வயவௐ ழசுகயவ. ஆமவ அவைளசமவ 

ழசமடவதம ழபவநகநயவடமவ ளமபைவ ளகமவகயது. 

சஞமகடய இதமட ழமது, புவோசய கடயதயவ இதவேகயத சரவகவ மவெவ 

தமவ வவடழத ழகவபய ழகவோகவ் ளடமவேகயமவகவ. அடுவ்டடிதமக 

உவலவெக யவதயவ வகழப மவெவ பயதவதுவ பமவௗவ்டயபெவ 

மடித மவ பமயகவநவெ கவவ வபொ எதுவெகயமவகவ. ழணழமவ 

இவேகயவௐ ழசயத ‘யகவௗவுகலவெகு’ ணயணயவெமய வபொ வோவ சூவோடிமவகவ.  

               அபவகலவத யவௗவபவெ குயவ்து மவ பயபமயவௐது 

அபவகவந ளபநயவௐடுவ்துபடவகமக அவபொ.  மயஞமணவ்டயவ உதவவட 

யவதயவ இபைவௐபவகலவ சய சணதவ யனமவ வெ கவௌழவ. 

இவட உவேகழநமடு கயவவது ளகமவகயழவ. அவபநழப! 

வௐழவவௐவோபபைவ டபபொ ளசவதமவ. ளவமவ மவெமயணயபைவது 

பயகயவை ளசவபவகவ கூ உதவவட ணயடவகவடமவ; பவயபயகநயவ 

யபுபயவ சவௌபுகுவது ணமமட ணவ்டபமவ, அபமயவ ரவேகமட 

வயவெவக உவதபமவ பமவௗவெவக வ்டயதபவடமவ. ஆமவ இவட 

பவ களவவழகமவௐ ளகமவொசவ சுனவது. அபவகவ சவடயவ்ட 

ழசமடவகவ ழபபொவோ. யபுபயவ சயவ்டவ அவௐடி. கவடடமவ 

வகழப லடவௐவோடு பயவோழட! இவமபயவோமவ ளமயழதமவ 

இவேகயவௐ ழசயத யகவௗவுகநயவ ழமது இவௐடி வெகுவ வபொ ஆபைவ 

கூயதயபைவெக ணமவோமவகவ. மவெபைவ, டவெகு டயமகவௐ பயடணமக 

ழசவௐடுவ வபொவ, அபவவ வ ழபவௌமவ வபொவ வேகவந 

வைசமயவ்டயபைவெக ணமவோமவ. இவபதவத மகவ்டயவ டிவெகுவ ழமது 

வபமக எபை மகவ்டயவ டிவ்டபவ, அடுவ்ட மகவ்டயவ அடவகு 

பஞம மவ்டயவ்டயவ டிவெக ழபவௌடிதயபைவெகுவ. அடமவ வௌவோ 

தமபைழண, ‘மவ டபழ ளசவத ணமவோழவ’ வபொ டவ 
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அகவேகமவ்துவெகுவ் டரய ழம படிதமது.   

               ‘யவ்டயவதவெ ழகவ’, ‘யவ்டயவத பயவோடு பயமழட’, ‘யவ்டய 

ளசமவபவடவை ளசவ’ வபொ, ‘யகவௗவுகநயவ’ ழமது குலணயதயபைவட 

சரவகநயவ தூத அவவ கூபொபமவ. ஆவ, ‘யவ்டய’- இவௐடிவ்டமவ தூத 

அவவ பமவொவசழதமடு மவெவவெ குயவௐயடுபமவ. ஆமவ 

அவைசரவகழந ‘யவ்டய’வத பயவோடுவை ளசவமவகவ; ‘யவ்டய’தயவ ளசமவடிவை 

ளசவதபயவவ. ஆவ, 1991இவ மவெமயவ  சரவகவ 

மவெமயணயபைவது பயகயமவகவ. இவௐடி வெகுவ வபொவ 

‘யகவௗவுகநயவ’ ழமது வைசமயவெகவௐவோது. அவௐடி வைசமயவெகவௐவோ 

ழமது எவளபமபை சரபைவ, ‘இது டவெகயவவ, ழபபொ தமபைவெழகம டமவ’ 

வபொ அசவோவதமக இபைவடமவ. ஆமவ அது யணமகழப வட 

ழமது, பயவ பயவோடு வௌஞவெகூடித சரவகவடமவ மவெமயவ ணரடவ 

இபைவடமவகவ. இவடவெ கம கவோவ்டயவ மவெபைவத வகவ் டவவண 

ழகவபயவெகுயதமவெகவௐவோது. அபவவௐ வய இனயபமகவௐ ழசவௐவோது. 

இபவவளதவமவ மவெவ அவணடயதமகவை சகயவ்துவெ ளகமவௌமவ. 

டவகுவ பயநவெகவ டவது டவவ யபொபயவெ ளகமவந பவதபயவவ.  

               இவடபெவ மவெவ, டமழண கமஞணமக யவபொ வ்டயமவ. 

மவ இவௐபுவ்டகவ்டயவ பவவ லடயதவட இவேகு ணரவௌடுவ டுவ்து 

லதுகயழவ: 

                ‘மவெவ பயவநவுகவந வடுவ்டயமவ. கூமயத 

பவநவுகலவ, குபொவெகு ளடுவெகம             டயபைவௐவேகவநபெவ 

ளகமவௌடிபைவட டவ சரவகநயவ பமவௗவெவகவௐ மவடதயவ,அபவகவந 

ணயகுவட வைசமயவெவகதமகவுவ ழவவ்டயபெதவ பனயவ்டய,பனயதயவ 

பமவயநவது கமவ்டயபைவட ழகம பயடயதயவ பசணயபைவது அபவகவந 

ணரவோடுவ் டயவசடயபைவௐபுபடவகுவெ கமஞவேகவந அபவ வடுவ்டயமவ. 

சரவகநயவ ளபைவமமழமபைவெகுவ் டமவேகவ பவயவ 
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இபைவளடவமவ டவௐயழமவ, வபமபொ கமவௐமவவௐ வோழமவ வபொ 

கூவ் ளடமயதமது. ளயவ, வ யபுவுவ குபைவுணமகயத 'ணயடயவ 

ணகவ' அபவகலவெகு டயமகவ் டமழ அவ்துவவேகவந அதபயவ்துவ் 

டவ கபைவஞதயமவ,டமவ வோ கவவேகவநபெவ ளணௌவ்டயவ 

புவடவ்டமவ.’ 

               அபவகவ யவ்டயவத பயவோடுவை ளசவமவகவ. ளவமவ 

அபபைவத சய படிவெவககவந  அபவகநமவ புமயவது ளகமவநழபம, 

ரஞயவ்துவெ ளகமவநழபம படிதபயவவ. பலவணதம அவயவ 

ளபநயவௐமவோடுவெகுவ, ஜமவ்டயவ யசவவ்துவெகுவ இவௐபூவுகயவ 

பவழமடிகவ அபூவபணமக இபைவௐடமவ, அவப யகவௗவட ழமது, 

அபவகவ புமயதமணவ சபவமவகவ. அபவகநயவ ஏமயபைபவ ளசவடது 

ழமவ அவணடய ணமமணவ, ழமவெகயவ ளடநயவப ழபவௌடி அபவவெ 

கூவவது கபயவ்டயபைவெகமவ. ஆமவ அது நயழட அவபொ. அடவகு 

உதவவட ண எலவெகவ ழடவப.  

             ‘உவேகநயவ தமமக இபைவடமலுவ சமய, உவேகநயவ 

இபைவௐபவவளதவமவ எதுவெகயவ் டவநயபயவோடு பமடபவ வ 

சரமக இபைவெக படிதமது’. – புயட லூவெகம 

              குனவௐவேகலவெகு அவேழகழத, அவௐழமழட மவெவ பவ்டமவவௐபு 

வபவ்டயபைவடமவ அபவவௐ வயவை ளசமவ ரநணம கவடகவ 

இவமணவ ழமதயபைவெகுவ. ஆவ, அபவ பவடமவ, மவவ்டமவ, ளபவமவ! 

ஆமவ மடய ழவ கவௌகவந படிவெளகமவௌடு இபைவது பயடுபமவ. 

அடமவ மவவௐடவகு ழவ டுவ்துவெ ளகமவௌமவ ழமலுவ! கவட 

இவதவ ரந ழபவௌடுழண! அபவ கவௌகவ அயதுதயலிவ படிதயபைவெக, 

உ டிகவகநம மவேகவ, மகவ்டயவ வேகவ மகவ கூ 

வளபவபொ ளடமயதமட யவதயவ, ரநணம பசவேகவநவௐ 

ழசயவெளகமவௌடுவ, சலிவௐபுவ் டவோடுவ பகமபவேகவநவௐ பூவௌபமபொவ 



161                                            

 

இபைவழடமவ. மகவ வடமக ழபவௌடுழண!. “வெகுவௐ ழசவௐ 

யடிவெகமது, ளசதலிவ இவேகுபது டமவ யடிவெகுவ” வமவ வ 

குபைமடவ. ஆவ, ளசதவவீவ ளசதலிவ இவேகவ் டவவௐடுவ பவ, 

‘அவௐடி இவௐடி’ ளதவபொ ரநணம பசவேகவநவௐ ழசயவெளகமவௌடுவ, 

உஞவவைசயவெ ளகமவௐநயவெக வது ளகமவௌடுவ மவேகவ அபவவை சயமயவெக 

வபவ்துவெ ளகமவௌடிபைவௐழமவ. ழவ ழமக ழபவௌடுழண! வேகவ 

அகவேகமவ டிவௐயவ  ளசபனயவது ழம யகு அவயவ சவயடயதயவ 

ழவைசயனவது மவேகவ யவழமவ. அவௐழமது அபவ ழபவவேகுனலிலிபைவது 

லவய பபைவ வபவேகவ கமடயவ பயன அபவ இவசவெகு வமபைவ 

எவமகய ஆடுழபமவ. 

               ‘ழமலி ளவவ’, ‘ழமலி மளவ’ வ இபை 

புவ்டகவேகலவ யமயபயவவெகு பவவ அவைசயவௐவோ. ‘ழமலி 

பமவவ’ யமயபயவவெகுவௐ யகு அவைசயவௐவோது. இவௐபுவ்டக 

ளபநயபவோடு பயனமபயவ வ்துவௐ வயவௌடுவௐ ழவகவடமவ கவது 

ளகமவௌமவகவ. புவ்டகழணம ணயக வமக அவணவடது. அடுவ்ட 

புவ்டடகணம ‘அவவதயவ அபைவபனய’ ளபநயபபைபடவகுவ 

மவெபைவத சரவகநயவ வௌஞயவெவக ணரவௌடுவ அடயகமயவெகவ் 

ளடமவேகயபயவோது. அடவகுவ அடுவ்ட புவ்டகணம ‘ஆவ்ண டமயசவ’ 

ளபநயபவோடு பயனமவுவெகுபவ பயதவெகவ்டவெக அநவுவெகு ணரவௌடுவ புடயத 

சரவகநயவ வௌஞயவெவக பநவவதுபயவோது. 

   

 வ துவவேகவந அபவ அதபயவ்டமவ. 

                1981ஆவ ஆவௌடு, மவ படவபடலிவ மவெவவை சவடயவ்ட 

ழமது அபவ 70 அவது 72 கயழம வபெவ வ உவகவோடுணமக 

ஆழமவெகயதணமக இபைவடமவ. ‘மவ பயவபயவ வ குவவது 

பயடுழபவ’ வபொ வேகநயவ அவௐழமது அபவ ளசமவது 



162                                          The Catalyst—டணயனயவ 

 

யவபயபைவெகயது. 

                ஆவ. அவௐழமடயபைவது சரமக வ குவவது பபைகயமவ. 

இவௐழமது 58 கயழம வ; சய சணதவ அது 55வெகு இவேகய பயடுகயது. 

இவௐழமது அபபைவத ணவௌஞரவ, வீவெகவ கவௌடிபைவெகயது. ளபவவந 

அணுவெகநயவ வௌஞயவெவக சய ழபவநகநயவ அவொசவ்டவெக அநவுவெகுவௐ 

ளபைகய பயடுகயது. சவவெகவ ழமவ ழபபொ. பது கவௌஞயவ வ்டவெகசயவு 

வவோடுவௐ மவவப ழமவபயவோது. வ்டவ்டயவ ளபவவந அணுவெகவ 

அடயகவ இபைவௐடமவ ழசவ சயகயவைவச ளசவது ளகமவநவுவ ணபைவ்துபவ் 

டகுடய இவவ. எபை மவ ளபவவந அணுவெகநயவ அநவு தவௐடுவ 

அநவுவெகு ணயக அடயகணமக இபைவெகயது. எபை பமவ கனயவ்துவௐ மவவ்டமவ 

பயதவெகுவ பவகதயவ சமடமஞணமக இபைவெகயது. ணபைவ்துபவ்துவவெகு 

எபை சபமமகய பயவோமவ. டமவ இவௐடிவ் துவவ அதபயவெகயமவ? 

வேகலவெகமகவை சரவகலவெகமகவ் துவவௐடுகயமவ. அபபைவத 

மதுகமவௐயவ வேகவந வபவ்துவெ ளகமவௌடிபைவௐடமவ, வேகவ 

லவபபெவ அபவ டமவேகுகயமவ.  

                “வேகவ கவவேகவநளதவமவ ரவேகவ பமவேகயவெ 

ளகமவவீவகநம மவெவ?” வபொ அபமயழண ழகவோழவ. 

                “இவவ; வமபவவபெவ பமவேகயவெ ளகமவபடயவவ. 

உவேகநமவ டமவேக படிவடபவ பயவோடு பயடுழபவ. படிதமடவட மவ 

பமவேகயவெ ளகமவழபவ” வபொ டயவ டவடமவ. மவ ளகயவௗவது 

ழமழவ. 

                “உவேகவ சுவணதயவ வெகுவ ளகமவொசவ ளகமடுவேகவ மவெவ” 

வழவ. 

                 சயமயவ்டமவ. “உவமவ படிதமது. உவமவ டமவேக படிதமது. 

அடவகுவ்டமவ மவ இபைவெகயழழ” வமவ. 
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                “ளகமவொசவ ளகமடுவேகவ. எபை 25 % ளகமடுவேகவ. 

உவேகலவெகமக மவ அவட டுவ்துவெ ளகமவகயழவ” வபொ பயமணவ 

ழகவோழவ.  

                  மவெவ, படிதமது வபொ ணமகவ் டவதமவோடிமவ. “எபை 

சடபயகயடவ கூ உவமவ டமவேக படிதமது. வெகுவௐ பமதயவவ. 

அது னவெகணமகய பயவோது. டுவ்துவெ ளகமவௌமவ பவபொ ணஞய 

ழவ்டயவ அவட அதபயவ்து படிவ்து பயடுழபவ’, வமவ. 

                 “வெகுவ அவட வௐடிவை ளசவபது வபொ ளசமவலிவெ 

ளகமடுவேகவ மவெவ” வபொ ளகவொசயழவ. சயமயவ்டடி படிதமது வபொ 

உபொடயதமகவெ கூயபயவோமவ. “ணயகவுவ கவநவௐமகய பயடுவ” வமவ. 

அடமவ டமவ டவ ளபவவந அணுவெகநயவ வௌஞயவெவக 

அவபவௐழமது ளபைகயபயடுபடமகவௐ யவளமபை மவ வயவ 

ளசமவமவ. வட ழமவதபெவ டயவவ்துவௐ ழமமடுபடவளக 

ணவௌஞரவ உவவ்டய ளசவபெவ வவீவகழந இவட ளபவவந 

அணுவெகவ. 

                 டவ சரவகநமவ டமவேக படிதமடபவவ மவெவ டமவ வபொவெ 

ளகமவௌடு அதபயவ்டமவ. உவமரடயதம துவவ்வட உமவ 

அதபயவ்துவ்  டவ வீணம உவ ழணலுவ பபைவ்டய, வகழப 

அடயக ழபவ ளசவது ளகமவௌடிபைவட ணவௌஞரலுவெகு இவதவ ழபவ 

ளகமடுவ்டமவ. உஞவவைசயபூவபணம கவவேகவநபெவ பமவேகயவெ ளகமவௌடு 

அபவவபெவ அதபயவ்டமவ. ஆவ! அபபைவெகுவ உஞவவைசயகவ 

இபைவட. ஆமவ அபவவ அபவ ளபநயழத 

கமவோடிவெளகமவநபயவவ. தமபவபொவெகுவ டவபமக இபைவதுவ, 

டவவவௐ யவ சயபொவணவௐடுவ்டவுவ அதணடயவ்டமவ. இவணயடவ 

அடயகணமக அபணடயவௐபுவெகு உவநமகயதயபைவெகயமவ வவட வௐடிழதம 

மவ உஞவவழடவ.  
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                 வௐழவவௐவோ அபணடயவௐபுகவந அபவ டமவேகுகயமவ 

வவட மவ எபைபவ அதபயவ்துவௐ மவவெக பயபைவயழவ. எபை 

மவ பலபதுவ அபவ டுவ அபணமவேகவந மவ வபொ 

அதபயவ்துவௐ புமயவதுளகமவந ழபவௌடுவ வபொ யமவவ்டயவ்துவெ 

ளகமவௌழவ. அவட மவ வ பமவௗபயவ வமவ சகயவ்துவெ ளகமவந 

படிதமட அநவுவெகு சுவணதமகயவௐ ழமதயவபொ. அவட மவ படிபடவகுவ 

மவ உஞவவைசயவௐ புதலிவ சயவெகுவௌடு உவவழட ழமழவ. 

அவவவெகு பலபதுவ, சமடமஞணமக அவமக இபைவௐபவகவ கூ 

வயவ குவவ கவௌடுயடிவ்து, ணயடவ் டவவணழத இவமடபவகவ 

ழமவ வவவௐ புவௌடுவ்டயமவகவ. ஊசயதமகவ் வடவ்ட வைசுவ 

ழவைசுவ படிபயவயவ் ளடமவவடது. இவு பவடது. வெகு அடவகு 

ழணலுவ டமவேகயவெ ளகமவநவ் ளடவயவவ. இடதவ கவெக  ணரவௌடுவ 

யமவவ்டவ ளசவழடவ -- ‘கமவதயவ மவ ழபவௌடுவ வபொ ழகவோடுவெ 

ளகமவௌ அதபவ்வட வயணயபைவது டுவ்துவெ ளகமவௌடு பயடு. 

.உஞவவைசயகநயவ அலவ்டவ்வட வமவ டமவேகயவெ ளகமவந 

படிதபயவவ’ வபொ. இவதவ எவபொ ழகவோழவ; “இவடவ்டமவ 

மவெவ டயவழடமபொவ அதபயவெகயமவ வமவ, அபபைவத 

யவைவகலவெகு மவ எபைழமதுவ கமஞணமகய பயவெகூமது.”   

              மவெவ இவட ழபபொபயடணமகவௐ மவவெகயமவ. அபவ இனயவு 

டுவ்டயதபவகநயவ இபைவடவழம அபவ ளமபொவணவதவெ கவமவ 

வது அபவ யவவௐமடு! 

அபழ பனயபெவ, சவ்டயதபவ, ரபதணமக இபைவெகயமவ: 

              சவ்குபைபமபவ எபை சரவ வபொவெளகமவலவ ழமது, 

அபவ அவது அபவந யவௐபு, இவௐபு வபொ ணமயணமய பபைவ 

யபயவை சுனலிலிபைவது பயடுபயவெகுவ ஞயவத வகயமவ. அவட வட 

பயடவ்டயழதவ ளசவழட டரபைழபவ வபொ ளசமவலுவ பயடணமவ, ‘I will do 
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it by hook or crook’, வபொ ளசமவமவ மவெவ. (Crook வடவகுவை 

சயலுவப வபொ ளமபைவ).  

               சரவகலவெகு அபவ வடமவ ளசவடமலுவ சமய, சரவகவ 

வ ளசவபடவகு அபவ அதணடயவ்டமலுவ சமய, அவைசரவகலவத 

ளசதவகநயமலுவ, அபவகலவெகு டுபயம மயணமவவேகநமலுவ 

இவவௐவோ கமவ்டயவ வ ழவவடமலுவ சமய, மவெமயவ 

படிவெவககவ சரவகநயவ பயடுடவ எவவழத குயவெழகமநமகவெ 

ளகமவௌடிபைவெகுவ. டவ சரவவை சுவயதயபைவௐபவகவநவெ கூவ் டணவெழக 

உமயவ்டம பயடவ்டயவ டணது ளசதவ கநவ்துவெகுவ இலவ்துவ் டவ சரமயவ 

ஆவணயக பவழவவ்வடவ் துமயடவௐடுவ்டவௐ பமம சமவ்டயதவெ 

கூபொகவ ளகமவௌ சூவௗயவவத உபைபமவெகயவெ ளகமடுவெகுவ அபபைவத 

சமதுவதவ்வடவெ கவௌடு, ‘கமவ்து வோசயவௐழட இபபைவெகு பனவெகவ ழமலுவ’ 

வ படிவுவெகு பவடயபைவெகயழவ. கஞவெகம படவகவவ்டவ, டவெக 

டயவகவவ்டவ, டயவமவவ்ட இவ்டயலிபைவது டயவமவவ்ட டயவ 

ளசவவககவந தூவௌடிபயடுவடிதம அநபம ளசதவகவ, டயலுவ 

வோடுவெளகமவநமடது ழமவ அணுகுபவ, ஆமவ அடவ 

யவஞயதயவ அபமவ ணவவெக படிதமட அபபைவத அவபு, 

வவுதயமயவ டவவணவதபெவ மவவ்ட ணமவ்டயவ்டயவ அவதமநவ 

கமவௌது இவபளதவமவ அபவ வபொவெளகமவௌடிபைவெகுவ ஞயதயவ 

அபபைவத டயதவெகுவ, அதபவ்துவெகுவ, ழடவவைசயவெகுவ சமவமக 

அவணகயவ.   

              ளசதவ-டயவவைளசதவ சவேகயலிவ்ளடமவ எவவ மவெவ 

படுவெகய பயடுவழமது, அடவ உடி பயவநவு ஏவ அதபணவ 

மவவபதமநதவெகு, சரயவ ஆவணயக பநவவைசயவெகு மடகணமவ் 

ழடமவவெகூடுவ. ஆமவ படிபயவ, ணயகவெ குவவட ழவ, குவவட 

ளமபைவோளசபயவ மவெவ டவ குயவெழகமவந அவவழட டரபைபமவ 
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வவட மவ அயழபவ.   

                மவெபைவ வோமவோவ (game of draughts) வ 

பயவநதமவோவ பயவநதமடிவ் ழடமவபவ வ பவதயவ மவ 

இவடவை ளசமவ படிபெவ -- மவெவ அபபைவத கமவ எவவ 

ளபவோடுவெ ளகமடுவ்டமவ வமவ, கபணமக இபைவேகவ. வேகயபைவழடம 

ளபநயபவது உவேகவ கமவகநயவ பவவவ் டமபயவ் டமபயவெ கஞவ்டயவ 

ளபவோடி பயடுபமவ; ஆவோவ்வடபெவ ளபவபொ பயடுபமவ. அபவ 

ளபவழப படிதமது. வ பதவமலுவ ழடமவபொவ்டமவ ழமவீவகவ. 

அபவ உவேகவநவ் டவ சரமக வபொவெளகமவௌடிபைவடமவ ரவேகவ 

பயபைவயமலுவ பயபைவமபயவோலுவ, இபொடயதயவ ழடமவபொவ்டமவ 

ழமவீவகவ. ழடமவபய- உவேகலவெகு ழவெகூடித ணயக அனகம எபை 

பயதவ. ளவமவ அபமயவ ழடமவதுடமவ உவேகவ ளபவயழத! 

                மவ பவவ குயவௐயவோ ‘அபைவோகுநயவ’ சவ்குபை டவ சரவ 

வடவ்டயவ இபைவது பயடுபயவெக ழணவளகமவலவ பனயபவவதவ் 

ளடமகுவ்துவவெகுவ அனகயத ஈடிவௐ மவ எவபொ உவநது. 

                ‘கவோடுணவ்ழட கதயளமலவெகவ கவோடுபடமவ 

                 கவோடுவெ கனலுளணவெ கமவௌ’. 

                ணவெகவோவகவந எவமகவை ழசவவ்துவெகவோடிவை ளசவபெவ 

ணயடவபவெகுவௐ ளதவ கவோடுணவ வவட மவ அயழபமவ. 

ளடவயவடயதமபயவ கழமவ்டயவ இவ்டவகத கவோடுணவேகவந ணரவ 

யடிவௐடவகமகவௐ தவடுவ்துகயமவகவ. டயவ்டயவெ கவோவகவநவெ 

கதயவமவ இபொகவெகவோடி அவப வமவ எவமக ரமயவ 

ணயடவெகுவடிதமக இவஞவ்டயபைவௐமவகவ. ணரவ யடிவ்துபயவோடுவெ 

கவவெகுவ் டயபைவயத யகு கதயபொகவந அபயவௗவ்துவெ கவோவகவநவ் 

டயவ்டயழத யமயவ்துவௐ ழமவோடு பயடுபமவகவ. 



167                                            

 

               கலிவ ளசவலுவழமது வ்டயணமக இபைவௐடவகமக அபயவௗவது 

ழமகமடடி கதயபொகவந இபொவெகணமகவெ கவோ ழபவௌடுவ. ரமயவ 

வபெவழமது படிவைசு இவதவ இபொகயபயடுவ. பனய பனயதமக பவட 

அதபவ்டமவ இபொகயத படிவைவச நயடயவ அபயவௗவெகுவ பெவெடயவத 

ணரபவகவ கவபொ வபவ்டயபைவெகயமவகவ. ணரபவ படிவைவச அபயவௗவெகவெ 

வகதமலவ நயத பவ இது டமவ. இவளமபை கதயவவ டுவ்து 

வகழப உவந கவோடிவ அபைழக இபொகவை சுவயவௐ யடிவெகயமவ. இவடவௐ 

புடயத கவோடிவ இபொவெகவ்டயவ வனத கவோடுவ் டநவகயது. அடமவ 

படிவைவச நயடமக அபயவௗவ்து பயடுகயமவ. ஆவ. எபை கவோடு இவளமபை 

கவோவ அபயவௗவெகயது. 

                மவ கவட டயவபவபொ பபைவேகநமக மவெவவெ கூவவது 

கபயவ்து பபைகயழவ. வடவேகவநபெவ அபவயவ பயவநவுகவநபெவ 

ஆவணயக ழமவெகயவ மவவெகவௐ தயவபொபயவெகவௐ மடபவகவ 

மவெபைவத ளசதவமடுகவநவௐ புமயவதுளகமவந படிதமது; 

குனவௐணமக இபைவெகுவ. சயபைவெகுவெ குபொவெழக பபைபடமகவுவ, ளபைவேகயத 

வௌவகலவெகயவதயவ ணழபவபொவண வடுவ்துபடமகவுவ, 

யவபமகவுவ ளசநகவதணமகவுவ இபைவௐபவகவந வடழதம டயமயவ்துவை 

ளசமவலி ளமபொவேக வபவௐடமகவுவ குவவ சமவோவௐவோடிபைவெகயமவ.  

கரனயபைவது ‘யணயவோ’ ஆகவ் ளடமயபது ழணலிபைவது கூவபுவெகுனமதமகவ் 

(funnel )ளடமயபெவ. 

               பவௌஞணதணமக, வவ்டகுவடடமக, கடகடவௐமக, வமக, 

பசடயதமக இவேழக இபைவெகுவ துவுவ யவௐபு இவௐபு வ 

சுனலிலிபைவது ணயடவ டவௐயவெக படிதமடடி அபவவௐ யடிவ்து 

வபவ்டயபைவெகுவ ‘ளமய’. பயவெடயதவவடபழ ஆவணயகவௐ மவடதயவ 

சரமகுவ பலவணதம டகுடயவதவௐ ளபொகயமவ. சவ்குபை 

பகுவ்டநயவெகுவ ளயபவகவந பலபமணவ யவவவெ கூடித 
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கவோடுவௐமடு அவௐடிவௐ வோபதவெழக பமவவெகுவ. அடமவ டவ 

சரவ பலபதுணமக பயவெடயதவதவை ளசவபழட எபை சவ்குபைபயவ 

டவதமத கவணதமகய பயடுகயது. எபைபவ பலுவெகவோமதணமக வ 

பயவெடயதவதவை ளசவதழபவௌடுவ வபொ ரவேகவ ழகவோகமவ. 

சவழடமணமக இபைவதுபயவோடுவ்டமவ ழமகவோடுழண வபொ ரவேகவ 

பமடயமவ. சவ்குபைவபவௐ ளமபைவ்டபவ சரவகவ இபைபவகவௐ டுபவ. 

வகழப வெகுப யவவத அவவது, வளமபைநயவ டயபைபபைநமவ 

குயவௐயவோ ளடவபயகவெ கமஞ கமமயதவேகலவெகமக இவணவௌஞயவ யபய 

டுவ்டயபைவெகுவ சரவகவ எபைபவக. 

                 இவபவகவை சரவகவநவெ வகதமவபது ணயகவுவ கடிவ. 

இபவகவ அயபயவ குவவடபவகநமக இபைவெக ணமவோமவகவ வடமவ, 

இபவகலவெகு ஜமவ உடதணமகுவ பவ, இபவகவ டமவேகவ தமவ 

வவட அயபெவ பவ, டமவேகவ யபய டுவ்டடவகம கமஞவ்வடவ் 

ளடமயவது ளகமவலவ பவ, சவ்குபைமடமயவ ளசதவமவோழமடு டவேகவந 

இவஞவ்துவெ ளகமவந ணமவோமவகவ. ளவமவ இபவகலவத 

அயவு குபொவெழக யவகுவ. இபவகவ எவளபமபைபபைவெகுவ டயவ்துபணமக 

ழடம எவயவ புவணபெவ ளடவபயக சவெடயகலவ யவைசதணமக இபைவெகுவ 

வமலுவ, உவளநமநய ளவபவகநமவ ணமவததயலிபைவது அபவகவ 

பயனயவ்துவெளகமவலவ ழமதுடமவ அபவகலவத புவணபெவ ளடவபயக 

சவெடயகலவ ளபநயவௐவோடு அபவகவ இவேகய பவட ழபவவெகுவௐ 

தவடுவ. அடமவடமவ சவ்குபைபமபவ, சமவ்டயதணம வம 

பவகவநபெவ தவடுவ்டய அபவகவந ஆவணயக பயனயவௐபுஞவவுவெகு 

அடிவ்துவ் டயபைவௐபுகயமவ.  

                 இவடவை சரவகவ ணமவத பயமயவ்துவ் டபைவ வொசு ளணவ்வடதயவ 

புவௌடு ளகமவௌடிபைவெக படிதமது. ளவமவ அபவகவ லவது 

சரவெகயவ கநவ்துவெகு பழபவௌடுவ. உகவ அபவகலவெகமகவெ கமவ்துவெ 



169                                            

 

ளகமவௌடிபைவெகயது. ஆமவ இடயவ ழபடவ வளபவமவ 

இவ்டவகத ளவௌகலவ ஆவௌகலவ வகழப 

வௌவோபவகநமகவுவ, உதவவட குஞபவதபவகநமகவுவ னக 

இயவணதமபவகநமகவுவ இபைவது பயடுபடமவ வபயவகவந 

சுவ்டயவ ழசகமயவ்துவெளகமவௌடு பமவௗவெவகதயவ வமக இபைவௐமவகவ. 

அபவகவ ழபவௌடுபளடவமவ கயவவ்துபயடுகயது. சவ்குபை இவேழக 

டவதய ழபவௌடிதயபைவெகயது. இபைவௐவட சவழடமணமக 

அதபயவ்துவெ ளகமவௌடு அபவகவ இபைவது பயடுபவட அபவ 

அதணடயவெக படிதமது. பலுவெகவோமதணமக ணமவததயலிபைவது அபவகவந 

பயவெக ழபவௌடுவ. உவௌவண உவவெகுவடி அபவகவந உலுவெகய 

பயவோடு பயனயவௐவதவை ளசவடமவடமவ அபவகவ பவட ழபவவத 

படிவெக படிபெவ. 

                இவடவை ளசவது படிவௐது சவ்குபைவுவெகு ணயகவுவ ஆதமசணம 

ழபவ. இவட ழபவவத அபவ ளசவபடவகுவ யவத 

பவசளணமனயகவநபெவ னயவை ளசமவகவநபெவ கூவெ ழகவோக 

ழபவௌடிதயபைவெகுவ. ஆவ! சயபைவெகுவெ குபொவெழக பபைபடமகவுவ, ளபைவேகயத 

வௌவகலவெகயவதயவ ணழபவபொவண வடுவ்துபடமகவுவ, 

யவபமகவுவ ளசநகமயதணமகவுவ இபைவௐபவகவந வடழதம டயமயவ்துவை 

ளசமவலி ளமபொவேக வபவௐடமகவுவ  கூவெ குவவ சமவோவௐமவ. 

ணயடயவ இடதவ ளமபொவேகயவ்டமவ ழமகவோடுழண, இவமபயவோமவ 

இடதவ்ழடமடு அவழம யவஞவெகவௐடுபமவ? ணயடயவோடுவெ கயவெகுவ 

ணயட சபடமதவ மவவ்து உதபைவ பயடணமக இவபயவ எநயபயநவெவக 

உதவௐ யடிவ்து  அபவ ளபநயப ழபவௌடுழண.அவௐடிதமமவ உவக 

வ்ட பபைவ உதவவட ணயடவ இடதணவபம? அவௐடிதயவவ. 

அவட உதவவட ணயடதவெகு இடதவ உவௌடு. அபதவத இடதவ 

இபைவெகுவ இவ அபவ புபைப ணவ்டய. அவேழக இவபவ உபைபவ 

டுவெகமட யவதயவ பமசவ ளசவகயமவ.   
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               இவட பயடணமக படவ பவகவை சரவகவ 

வகதமநவௐடுகயமவகவ. அபவகலவெளகவபொ எதுவெகவௐவோ 

ழபவகவந அபவகவ படிவெக ழபவௌடுவ; ‘ழமமவ ழமகவோடுவ’ 

வபொ அபவகவந பயவோடுவபவெக படிதமது. ஏமயபைபவ சவ்குபைபயவ 

பனயவெகு பமபயவோமவ இவவௐஞயதயவ அபவகலவத வேகு 

ளசவதவௐமணவ யவபொ ழமகுவ. அவது அவௐளமபொவௐபு சவ்குபைபயவ 

ணரழடம, அவது இவசவது வெகுவ ழபளமபை சரவ ணரழடம கூடுடவ 

ழபவதமக பயலவ. இவௐடி ணவவடதயலிபைவது யமயவது ழமகுவ ஆடுகவ 

டயபைவவெ கூவோவ்டயவ ழச ளடுவேகமவ யடிவெகமவ. பனயணமயவௐ  

யவௐபுகவ கூ டுவெக ழமயமவ. ணமவததயவ கநவ்டயவ 

ளசதவடுவழமது  வௌவோடுவௐ வெகுப யவவத அவவட 

ஆவௌகலவ ளவௌகலவ கூ இவ்டவகத அமதவ்வடவை சவடயவெகுணமபொ 

ழமயடுவ.  

              இவௌமபது பவகவை சரவகவ, டிவௐடிதமகவௐ 

வெகுபயவவத ழமவெகய பவழயவெ ளகமவௌடிபைவௐபவகவ. 

இபவகவநவெ குவவ்து ணடயவௐய படிதமது. அபவகவ டவேகவ 

அதபணயவவணவத இவௌடு பயதவேகநமவ ழவ ளசவதமவ. 

எவபொ, ணபொ ழகவபயதயவய சவ்குபைவபவெ கரவௗவௐடிபது. இவளமவபொ, 

அபமயவ அவசவெக படிதமட வயவெவக. அவௐடி இவட இவௌடுவ 

அபவகநயவ இபைவெகுணமமவ, வகழப உதவவட யவதயவ 

இபைவெகுவ சரவகவநபெவ கவது ளசவபொ ஜமவ்டயவ சயகவ்வடவ் 

ளடமபடிபெவ. ளவமவ, நயவணதமபவகநயவ இடதபவ 

இவபயவ இபைவௐயவடமவ. அடமவ அபவகநயவ இவமடவட 

அபவ ளகமடுவௐமவ.   

             இவௐடிதமகவௐ பமபொ வது ளகமவௌடிபைவட ழமதுவ மவெவ 

ழமடயவ்ட ஆவணயக எலவெகவ்டயவ எபைசயயதுவ அவெகுபவ 
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இபைவெகபயவவ. ளபைவமலுவ தமமபது எபை சரவ பச யவதயவ 

இபைவௐமவ. அது ணவபவகவநபெவ ளடமவயவெ ளகமவலவ. ழபவ 

ணவோடுவ டமவ, பயவநதமவோழ இவவ வயவமணவ, மவெமயவ 

அவோபவஞதயவ எவளபமவபொவெகுவ ழவ எதுவெகவௐவோடிபைவடது.    

                மவெமயவ வ மயவைசதவ இவமடபவகலவெகு 

இவௐபுவ்டகவ்வடவௐ டிவெகுவழமது 

குனவவடகலவெகுவை ளசமவலுவ ழடபவடவெ கவடகவ ழமவ ளடமயதமவ 

ஆமவ, மவ லதுவழமது                                                                                                                                  

‘சவ்டயதவ’, டவ அபைவண வணவடவவெ குயவ்துவ் ளடநயபயவமணழம, 

கபயவ்துபவ கமஞணமக ணயவகவௐடுவ்டயழதம, அவது சமயதமடி 

ளணமனயவதவௐ தவடுவ்டவ் ளடமயதமணவ, குவவ்ழடம 

லடயபயடுகயழம வபொ மவ லதுவழமது வ ழடமலவெகு 

ழணலிபைவது வோடிவௐமவவ்டடி உவயவௐமகவெ கவௌகமஞயவெகயமவ. 

பவநவதவௐ தவடுவ்டமணவ இடதவ்டயலிபைவது லட வபவெகயமவ. 

அடமவ இவேழக லடவௐடுவ ளசமவகவ அபலவத தூவவணவத 

வடய பபைகயவ. அவடவ் தூவவணவதவௐ டிவௐபவகவ புவெகஞயவெக 

படிதமது. உவௌவணதயவ வ்பய, மவ இதுகமபொவ ளசமவபவபொவெகுவை 

சமவோசயதவ கூபொவ. வேளகவமவ ழணழ லட படிதமணவ ளகயவௗவது 

யவழழம, அவேழக ரவேகலவ சவபொ யடமயவ்து பவமட ஊவம 

அபடவ்வடவௐ பைகுவீவகவ. ‘ழமம’ வபொ உஞவவைசயணயகுவது குவ 

லவௐபுவீவகவ. மவ எபை ஆவணயகவௐ யசவேகய இவவ. மவ 

ணடபமடயபெவ இவவ; ழகமவோமடுகநயவ அலவடயவை சமய - டபபொ வபொ 

கடிபமநவ ழமவோடுவெளகமவௌடு கவௌடிவௐம பமவௗவெவகவத 

வ்துபலவ இவவ. இவௐழமது மவ வ சவ்குபை வவ 

ஆவெகயதது ழமவ இபைவெகயழவ. வ ழடவ படிவடது. வ டமகவ 

டஞயவடது. மவ யவவு ளவழவ.   
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             “மவ எபை குவவதவௐ ழம” வகயமவ மவெவ. 

“வதவத மதுகமவௐயவ ரவேகவ வேழக ழபவௌடுணமமலுவ 

யவகமவ. ஆவணயக இதவெகவ எவளபமவபொவ எபை கூமவ்வடவௐ 

ழமவது; உவேகலவெகுவௐ மதுகமவௐபுவ் டவெகூடிதது. ஆமவ அவப 

துவுழண உவேகழநமடு கூ வது பமது. கவநவௐபு ழணழமவேகுவ 

ழமது எபை கூமவ்துவெகுவ டவ சமவவ்து ரவேகவ இவநவௐமமவ. 

ளடமவவது ழணழ வது ளகமவௌழ இபைவெக பயபைவயமவ 

வழமடு பமபைவேகவ. மவடமவ இவௐழமது இவேகு இபைவெகயழழ. 

வதவத மதுகமவௐயவ, ரவேகவ ழசழபவௌடித இவ்வட 

அவவீவகவ”  வபொ கூபொகயமவ.    

             டயவபவபொ பபைவேகலவெகு பவவ, வவ பனய வ்ட 

எபை சவ்குபை பழபவௌடுவ வபொ மவ ணயகவ் டரபயணமகவௐ யமவவ்டவ 

ளசவட ழமது, எபை சவ்டயதபவ ளசவது ளகமடுவ்ழடவ. “வெகு ர 

பனயகமவோடிமவ அடவகு டயமக வவவௐழமவ 

ழடடிவெளகமவௌடிபைவௐபவகலவெகு பனயகமவோ வமவ வளபவமவ 

படிபெழணம அபவவவை ளசவகயழவ” வ அவட சவ்டயதவ்வட, வ 

குபைமடமயவ கபைவஞதமவ இழடம யவழபவபொகயழவ.  இழடம 

இபழ பனயபெவ, உவௌவணபெவ, ரபதணமதயபைவெகயமவ. இபவ பணமக 

அவயவௐ வளமபைவந ணயடவ அவத படிதமது. 

             எவளபமபை பவ அபவ இவௐபுபயவெகு பவடழமதுவ 

இவௐடிவ்டமவ இபைவடயபைவெகயது. பவோடுவ டமகவ்டயவ  ளபடிவ்ட 

உடடுகலவ, குனய பயலவட கவௌகலணமவ அபபைவெகமக ‘வௐழமது, 

வௐழமது?’ வபொ கமவ்டயபைவடபவகவந அபபைவத குவதயவ கரவௗ 

எவபொ டயவோடுபமவ. ளவமவ டமகவ்வட சவழபவபம 

டவவடதமவ ணவோடுழண டஞயவெக படிபெவ. சவ்குபை பனயகமவோடுபமவ. அவடவ் 

டவவடழத கூ சய சணதவ சவ்குபைபமவ பவது டவவ ளபநயவௐடுவ்டயவெ 
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ளகமவபமவ.  

             “மவேகவ உவேகவநவௐ வய யவதவை ளசமவகயழமவ, மவெவ. 

உவேகவந ரவேகழந வௐடி பயபமயவ்துவெ ளகமவவீவகவ?”.ஆவோழம 

மயைமபயவ மவெழமடு எபைமவ ழமகுவழமது குவ உதவவ்டய 

இவௐடிவெ ழகவோழவ, எபை துடுவெகம வ்டயமயவக யபைவவௐ ழம!  

             “வமபைவெகுவ வவவௐ வயத வமபவவபெவ மவ 

ளசமவ படிதமது”, வ ணழமமபவ்வட எவ்டமவழமழப மவெபைவ 

பொவெளகவபொ டயநயவ்டமவ. “அது வபவதயவ சமவ்டயதணயவவ. 

ளகமவொசவ ளகமவொசணமகவ்டமவ வவ ளபநயவெகமவோடிவெ ளகமவந 

படிபெவ; அதுவுவ எபை சயமயவ ; அடவகுவ் டதமமக இபைவௐபவகநயவ 

ணவோடுவ”, வபொ டயவ ளசமவமவ.      

             “இவௐழமது  மவ இவௐபுவ்டகவ்வட லடயவெ 

ளகமவௌடிபைவெகயழவ. ரவேகவ இவவுகயவ இபைவெகுவ பவ சமய; ஆமவ 

ணவெகுவௐ யகு இவௐபுவ்டகவ்டமவ இவவுகுவெகு வ தவ?” வபொ 

ழகவோழவ.  

            “மவ ணரவௌடுவ பபைழபமவ. டயபைவவுவ இவௐடி வெகுவ. இவௐடி 

வமவ இழட ணமடயமயதமக இவவ. கயவோவ்டவோ இவௐடி.  மவ 

இவௐழமது இவேழக பயடுவ்துவை ளசவபவகவந அவனவ்துவௐ ழமக 

ணரவௌடுவ பபைழபமவ. அவௐழமது இவௐபுவ்டகவ உடபயகணமக இபைவெகுவ” 

வமவ மவெவ. 

            “இவளமபை ழகவபய, மவெவ. உவேகலவத சரவகநயவ சயவ, 

ரவேகவ இயழணவ அபவகலவெகு குபை இவவளதவபொ ளசமவலிவை 

ளசவபொ பயவோமவகவ. அபவகலவெகு வ ஆகுவ?”                                                                                                                                                           

“உவயவ டமபது எபை மகவ்துவெகு எபை வ்டமநவ்டயவ பவ வ்டவ 

ளசவபது டவவௐவோமவ ழபளமபை வ்டமநவ்டயவ பவ வ்டவ 



174                                          The Catalyst—டணயனயவ 

 

அவேழக ளசவ பனய வடுகயது. எபைபதவெகு உமயவ்டம கவுவ 

அபைவ அபதவெகு வௐடிதமபது கயவவெகுவ. எபை பனய அவவோமவ 

இவளமபை பனய டயவது ளகமவலவ. இவௌமபது பனயதயவ பவ 

கயவவெகுவ வ்டவ குவபமக இபைவெகமவ. ளவமவ அது எபை 

ணமவபொ வமடுடமழ! சய அமயத சவடவவௐவேகநயவ வ்டமநவ 

அவவோமவ அவௐகுடயவெகு வ்ட ஏவோவ பவயலுணமக இவமணவ 

ழமகமவ. அவௐழமது உஞபயவமணவ அவௐகுடயதயவ உவந டயசுவெகவ 

அனயவது பயடுவ. இழடழமவ குபைவப பயவோடுவௐழமகுவ எபை சரவ 

இவளமபை குபைழபமடு, அடமபது இவளமபை இவதபைவ 

ஆடமவ்ழடமடு டவவ இவஞவ்துவெ ளகமவநமபயவோமவ அபதவத 

ஆவணயக மவோவ ழமயவெகவௐமணவ பமடி ணடிவது பயடுவ. 

ஆவணயகவ்டயவ யவளமபை மநயவ அபவ ணரவௌடுவ 

ளடமவெகவ்டயலிபைவது பழபவௌடிதயபைவெகுவ.  

 

இவடபவ உதயவவௐயவ்டமவ:     

               மவெவ, இவது ழம எபைபவ உதயவவௐயவ்து அபபைவத 

பமவௗமவந அடயகமயவ்துவெ ளகமடுவ்டமவ. அபபைவெகு ணஞவ சவபயவெக 

இபைவட ணயகவைசமயதம டபைஞவ்டயவ ழமதமநயதமக மவெமயவ 

சயகயவைவசவெகு பவடயபைவடடிதமவ அபபைவெகு இவௐழபொ கயவவ்டது. இவட 

அவபுடவ யகவௗவட ழமது மவெமயவ வது அவது ஆபொ சரவகவ 

உவ இபைவடமவகவ. இவட யகவௗவைசயதயவ பவெகயதவ்துபவ்வட 

அபவகநயவ தமழதவ அயவடயபைவடமவகநம வது வெகுவ் 

ளடமயதமது. ழடம எபை ழமவவெகமக அவபொ ணமவ அபவ மவெமயவ 

சயகயவைவசவெகமக பவடயபைவடமவ. மவெவ அபபைவெகு ஊசய ழமவோமவ. 

பவடபவ அவட ழவ்டயவ டயடீளவபொ ணதவேகய பயலவடமவ. உதயபைவ 

ழமதயவபொ. மவெவ டவ சரவகவந பயவோடு ழமதமநயதயவ 
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உவநவேவகவதபெவ மடவ்வடபெவ அலவ்டயவ் ழடவவெகுணமபொ ஞயவ்டமவ. 

ஏமயபை யணயவேகநயவ அபவ உதயவவௐயவ்டமவ. மவெவ ழமவோ ஊசயதயவ 

டயவபயவநபமக அவட ழமதமநய ழவைசுபவைசவபொவௐ ழமமவ வது 

இவயகவௗவைசயதயவ ளபநயவ்ழடமவவ.   

         மவெவ அடுவ்ட மவ வயவ இவடவௐவயவௐ ழசயதழமதுவ 

இவட மரடயதயவடமவ பயபமயவ்டமவ. 

        ழமதமநய வீவௗவட ழமது மவெவ அபவவ் டவ சரவகநயவ 

ழணவமவவபதயவ பயவோடு பயவோடு டயதமவ்டயவ ஆவௗவடமவ. அவழமதமநய 

ணரவௌ யவழ மவெபைவ டயதமவ்டயலிபைவது ணரவௌமவ. “டவ உவ 

பயவோடுவௐ ழமவவெ ளகமவௌடிபைவடமவ. யடிவ்து இலவ்து ப ழபவௌடிதடமகய 

பயவோது. ணவபயபெவ குனவவடகலவ இபைவெகயமவகழந! தமவ 

அபவகவநவௐ மவவ்துவெ ளகமவபமவகவ?” வபொ டவ சரவகநயவ யகு 

கூயதயபைவெகயமவ.  

 

அபபைவத பயவநதமவோவ அபழ அயபமவ. 

           1995வ ஆவௌடு குடுணவதயலிபைவெகுவ பயமதகவ ழகமதயலுவெகு 

மவெமயவ சரவகவ மவபபைவ மதணமக ணரவௌடுவ ளசவழமவ. ரவௌ 

தஞவ கபைடய ழமபடயவ உவசமகவ இவமணவ இபைவழடவ. ஆமவ 

மவெவ வேகவநவௐ ழமகவை ளசமவமவ. குடுணவதயவ ஊகவ பவ 

அகவடயத ணகமயய பபைவக புமயவடடமவ ஆசரவபடயவெகவௐவோழமவ. 

குடுணவவெகு வேகவ பபைவக ணயகவுவ பவெகயதவ்துபவ பமவவடது 

வபொ அகவடயதவ குயவௐயவோமவ. 

           அடுவ்ட மவ லவ 16. அவபொ மவெமயவ சரவகநயவ 

எபைபம மயதயவ யவட மவ. மவெவ உவோ வமபைவ மய 

வீவோடிவ குலணயழமவ. மவெவ துவுவ ழசமடபமவ ழதமசவதயவ 
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ஆவௗவடயபைவடமவ. சயயது கமணமவ துவுவ ழசமணவ ழதமசவதயவ 

ஆவௗவடபமவவ்டமவ மவெவ இபைவடமவ. மவ வௐழமளடவமவ 

அபவ அவௐடிவௐ மவவ்ழடழம அவௐழமளடவமவ சவேகணம எபை 

பலி வ உஞவவப ஊடுபைபய பயதமயவ்டது. 

           லவ 26வ ழடடய இது கவௌமவவபபெவ ணவேகுபடமக மவெவ 

வயவ ளசமவமவ. 

லவ 29வ ழடடய கமவ டவ இபைசவெக பமகவ்டயவ ழமவெகுபவ்து 

சயவெலுவெகமக அபவ கமவ்துவெ ளகமவௌடிபைவெவகதயவ ஏவ ஆவய ழபவ 

யவபுணயபைவது அபவ ணரது ழணமடய, சயயது தூவ இலவ்துவை ளசவபொ, 

டவவதவெ கமதவௐடுவ்டய அபவ யவபயலவெகவை ளசவடது. அபபைவெகு 

படலுடபய டவௐவோது. யவவ ளசவவவௐ ளமதுணபைவ்துபணவதயவ 

அவபொ ணமவ ழசவவெகவௐவோமவ. 

           அவபொ யவகவ அபபைவெகு யவவு டயபைவயதடமகவெ 

கூவௐவோது. மவவப பலபதுணமகவௐ ழமதயபைவடது. கவவ்டயவ வோ 

அடிதமவ அபமவ ழச படிதபயவவ. குடிவெகவ் டவௌஞரவ ழபவௌடுவ 

வபொ வசவக ளசவடடமகவெ கூவௐவோது. அபைகயலிபைவட 

ணபைவ்துபவகலவ, யபைவ அவயவு அபொவப சயகயவைவச ளசவது, 

பவநதயவ வ்டவ கசயவது உவவடயபைவௐவட அகவ ழபவௌடுவ வபொ 

ழசயவெளகமவௌழமது அபவ பகய,ழபவௌமளணவபொ வபொ வசவக 

கமவோடிதடமகவுவ ளசமவவௐவோது. யவவ அபவ யவபயனவடமவ.  

             அவயவு அபொவப சயகயவைவச ளசவதவௐவோது. 

ணபைவ்துபமரடயதமக ளபவயகணமக படிவடது. மவெமயவ சரவகநம 

மவேகவ அபவ அடிவோடு ணபைவ்துப ணவதயவ இபைவெகயமவ வவட 

அவபொ ணமவடமவ அயவழடமவ. ஆவவ்ழமடயவதவை ழசவவடபவகவ 

வபொ ளபநயவௐவதமகவ் ளடமயதமட சயவ ணவோடுவ ணபைவ்துபணவவெகு 

பயவவடமவகவ. ஆவவ்ழமடய வ அவணவௐபு வேகவநவை சுவய 
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இபைவட சயவவௐ ழமழப, மவெமயவ குடுவவ்துவெகுவ யடிவெகமட 

எவமக இபைவடது. 

                     து ளதவவெ கபைடயழத ரபயவ 

                     வம ணயடமலுவ ளபபொவெகவௐ ளபொவீவ 

                                                              -தூத ழணவ்பே. 

                  பபைவேகலவெகு பவ, மவெவ சவடயவௐடவகு பவவ, 

மவ அதபயவ்ட இதமவண இவௐழமது ணரவௌடுவ வவ 

ஆவோளகமவௌது. தவ வவ கவபயவெ ளகமவௌது; சமயதமடி 

ழதமசயவெக படிதபயவவ. டயதமவ்டயவ ஆவௗவது ளபநயபபைவ ழமது 

மவெவ உவ யவ சமயதமகயபயடுவ வ வயவெவக யவெகுவ. 

ஆமவ ணபைவ்துபணவதயலிபைவது பவட ளசவடயகழநம அடவகு 

ழவணமமக இபைவட. லவ 30வ ழடடய இவு கயபைணயவ்ளடமவபொ 

கமஞணமக பலிவௐபு பவது அபடயவௐவோமவ. லவ 1வ ழடடய 

அபபைவத சரவகநம மவேகவ வமபைவ வயவெவக இனவட 

யவதயவ வௐடிதமபது ணரவௌடுவ வேகநயவ பவது பய ணமவோமம 

வபொ ணவ அவமதவௐ யமவவ்டவ ளசவழடமவ. மவெமயவ அடயக 

வெடய ளகமவௌடிபைவட சரம டயபைணடய சமவடம சுவௐணஞயதவ்துவெகு எபை 

பயழமடணம அதபவ கயவோடிதது. மவெவ டுவ்டயபைவட டரபய 

சயகயவைவசவௐ யமயவுவெகுவ அபவ தவனவட ழமது, படவ டுவெவகதயவ 

மவெவ சயமயவ்டடி அணவவடயபைவடவடவௐ மவவ்டயபைவெகயமவ. “மவெவ, 

வமகய பயவோடீவகநம?” வபொ அபமயவ துவநயவை ளசவமவ. ஆமவ 

அடுவ்ட கஞவ மவெவ அவேகயவவ; ழபபொ தமழம எபை ழமதமநயடமவ 

இபைவடமவ. ணமவணவவது டயபைவயத சமவடவணம பவமபது 

டுவெவகதயவ மவெவ கடுவணதம ழமபெவபமவவ் டவதயவ 

கவோடுகழநமடு, யவபயனவட யவதயவ கயவெகவெ கவௌமவ.    
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              வேகவ றழபகவௐ யமவவ்டவகவ ளடமவவட. அவபொ 

ணமவ 6.30 ணஞயவெகு மவ டயதம யவவெகு இலவெகவௐவோழவ. 

ணரவௌடு பயனயவ்ட ழமது ணயகவுவ இழசமகவுவ சவழடமணமகவுவ 

இபைவௐவட உஞவவழடவ. ‘மவெவ வௐடிபெவ டயபைவய பபைபமவ’ வபொ 

வெகு மழ ளசமவலிவெ ளகமவௌழவ. சய யணயவேகநயவ 

ளடமவழசய எலிவ்டது. வௌவ மய டயவலிதயலிபைவது அவனவ்டமவ. 

மவெமயவ சரம பம சூவெகுண  யவதயவ மவெபைவ ளடமவபு 

ளகமவௌடமகவுவ, ளசவபமவவெகயனவண (04-07-1995) உவ சமயதமகய 

ணரவௌடுவ வேகழநமடு இபைவௐமவ வபொ உபொடய கூயதடமகவுவ 

ளடமயபயவ்டமவ. ஊகவ பவ ரடிமமவபவ் ளடமவபு ளகமவௌ 

ழமது ‘அபவ லீவவத அபவ ணவோடுழண அயபமவ’ வபொ கூயமமவ. 

தூத அவவபெவ ளடமவபு ளகமவௌ ழமது அபவ வட 

பமவெகுபொடயபெவ டபயவவ. “அபமயவ ழபவௌடிவெ ளகமவலவேகவ. 

டயபைவ பபைபது அபவ சயவ்டவ” வபொ கூய பயவோமவ.                 

வௐடிழதம, மவெவ ‘பபைழபவ’ வபொ டவட உபொடயளணமனய வ 

ஆவமவணவதவ் துவவ்து கவ்துவௐ ழமதயபைவட வ இடதவ்துவெகு 

ஆசுபமசவ டவடது. இவடவை ளசவடயவத, ணபைவ்துபணவதயலிபைவது 

ளடமவழசய பவ அவனவ்ட சமவடவணமபயவ ளடமயபயவ்ழடவ. அபபைவ 

யவணடயபெவமவ. வ்து யணயவேகநமகவ் டமதவ ழடம எபை யவணடயவத 

உஞவபடமகவ் ளடமயபயவ்டமவ. ணவ சரவகலவ கயவோவ்டவோ இழட 

ழவ்டயவ ணவ்டயவ வயவெவக யவடவட உஞவவடமவகநமவ.  

            லவ இவௌமவ ழடடய ஜமதயவபொவெகயனவண மவெவ 

குஞணமகய பபைபமவ வ உபொடய டவௐவோடுபயவோடமவ அடயகணமக 

தமபைவ ணபைவ்துபணவவெகுவை ளசவபொ மவெவவௐ மவவெகபயவவ. 

அவபொ ணமடவ்டயவ படவ ஜமதயவபொவெகயனவண 

ஆடிதமவ,ஆவவ்ழமடயதயவ ணமடமவடய சவ்சவேகவ அவபொ ணமவ 

வளவது. டயவலிதயவ மயதயவ மவெவ, இவதவ இவௌடு 
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அவது பவபொ டயவேகநயவ டயபைவய பவதுபயடுபடமக வமமயபவ 

கூபொவடிவை ளசமவலிதயபைவடமவ. ழடம பவெகயதணம ழபவ 

இபைவடடமகவுவ அவட படிவ்துபயவோடுவ் டவ உலுவெகுவ் 

டயபைவயபயடுபடமகவுவ ளடமயபயவ்டயபைவடமவ. இவட குலணயதயபைவட வம 

சரவகலவெகுவ ளடமயபயவ்ழடவ. அதுகமபொவ ளபநயயவௐ ழமதயபைவட அவட 

தபொ பகவேகலவ ணவவட. யகு ‘சமவமவோ’ ( மவெமயவ சரவ, 

கவமக இவச பவலுவ) மவெவ வ்துவௐ டயவவது மவோகலவெகு 

பவ லடயத டணயவௗவௐ மவவௐ மடிமவ. இவட சவ்சவேகவ்டயவ 

இவௐமவவௐ மடுணமபொ மவெவ சமவமவோடிவ ளசமவலிதயபைவடமவ. 

                    குனலூதுவ கவௌஞதவெகு மவ 

                    வ ளசமவடழணம வ வடழணம - அபவ 

                    யனமகய வதவ யவபொ பயவோமவ  

                    கவௌஞவ யவபொ பயவோமவ 

                    அவதமகய மவ அவவடழமது 

                    கவதமகய வவவ் டலபயவெ ளகமவௌமவ 

                    கவௌஞவ டலபயவெ ளகமவௌமவ 

                    யவளதவ கவளதவ  

                    வவவெ கவவ்துபயவோமவ 

                    கவௌஞவ கவவ்து பயவோமவ 

                    பயவதயவம அவயழ வவ அவவ்து பயவோமவ 

                     யவதம யலுவபதயவ யபொவ்து பயவோமவ 

                    யவ வதவ ஆடுகயவமவ 
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                    ஆவடணமவ ஆடுகயவமவ 

                    யவ்தமவடணமவ மடுகயவமவ 

.              மவோவவௐ மடுவ பவ சமவமவோ உவவது ழமமவ. 

மவேகவ வமபைவ ழணவவௐவ இவமட ஆடுகவநவௐ ழமவ 

டயவெகவபவகநமக அணவவடயபைவழடமவ.  

             அபவ மவௐ ம, மவெவ அவௐமவ லடயத அவட மவ 

வ யவவுவெகு பவடது. அடவகு அடுவ்ட மவ, மவெவ வழமடு 

கமமயவ பபைவழமது இவௐமவவௐ வயவை ளசமவமவ. மடிவெ 

கமவௌயவெகுவடிவெ ழகவோழவ. ழபகணமகவை ளசவலுவ கமமயவ மடுபது 

கடிவ வபொ உஞவவது, அவடவெ கபயவடதமகபமபது ளசமவலுணமபொ 

ழகவோடுவெளகமவௌழவ. ளசமவமவ. எவளபமபை ளசமவவபெவ 

உஞவவது சயவ்துவை ளசமவமவ. படிவௐடவகுவ அபவ கவௌகவ 

குநணமகயதயபைவட. மவ குனவயவௐ ழமழவ. “மவ லடழபவௌடித 

மவோவ ரவேகவ வ லடயதயபைவெகயரவகவ?” வபொ ழகவோழவ. “மவ 

ரதமமவ, ர மமபமவ” வபொ ஆவேகயவ்டயவ டயவ ளசமவமவ. 

அபவ வ ளசமவமவ வபொ வெகுவௐ புமயதபயவவ. அபவ, பச 

யவதயவ இபைவடடமவ ழணவழணலுவ ழகவபய ழகவோடு அபவவ் 

ளடமவடவு ளசவத மவ பயபைவபயவவ.  எபை ழகவபய வ ணவ்டயவ 

ழணழமவேகய யவது. அபபைவத எவளபமபை மலுவ ழடம 

பவெகயதணம எவபொ வௐடவகம பவழமடிதமக இபைவெகுவ. இவடவௐ 

மவ டவகு பவழமடி? இவடவெ ழகவபயவதவௐ யகு ழகவோடுவெ 

ளகமவநமவ வயபைவழடவ. ஆமவ வெகு அடவகம சவடவவௐவ 

கயவவெகழபதயவவ.    

              சமவமவோ மடி படிவ்டமவ. ‘இவதவ இவௌடு பவபொ 

ணமடவேகலவெகு, மவெவ பலபதுணமக குஞணவபெவ பவ அபவவௐ 

மவவெக படிதமது’ - வபொ வெகு மழ ளசமவலிவெளகமவௌழவ. 
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1981இவ அபவவை சவடயவ்ட மவ படவ, அவ்டவ அடயகணம மவோகவ 

மவ அபவவௐ மவவெகமணவ இபைவடடயவவ. ‘வௌமவ, ணவடயமயதமவ, 

வமசயமயததணமவ’ இபைவட அபவ இவதவ சய ணமடவேகலவெகுவௐ 

மவவெக படிதமது. “குஞணவபெவேகவ மவெவ; சரவெகயவ 

குஞணவபெவேகவ”. வ இடதவெகுவ லவௐய அபமயவ 

ணவமடிழவ.   

              இவட ணமத உகயவ உவௌவணதயவ உபொடயதமகவெ கமலூவய 

யவ வ எழ ழடமனவ அபவடமவ. அபவ வபவ்துவ்டமவ வ பு 

பமவௗவெவகவத மவ யவயபொவ்டயவெ ளகமவௌடிபைவழடவ. வபவவௐ 

யவைவகநயவ இபைவது பயகயதயபைவெக மளமவபொவ டயமயகம 

ஜமயதயவவ. அபவடமவ வ ணமலுணய. மவ அபபைவத கவௐலிவ 

வ அவதயவ மதுகமவௐமக இபைவழடவ. கமவபொ வௐடி வீசயமலுவ, 

மவணவ்வட அபவ மவவ்துவெ ளகமவௌமவ.  

              அடுவ்ட மவ கமவ, 1995 லவ பவமவ ழடடய 

டயவேகவோகயனவண ணயகவுவ கவ்ட இடதவ்துவ துதயளலவழடவ. 

உழ, அவௐழமழட மவெவவௐ மவவெகழபவௌடுவ ழம இபைவடது. 

ஆமவ அது படிதமட கமமயதணமதயவபொ. வோடு பவௐதுவெகு 

மவெபைவத உதயவ யமயவது ளகமவௌடிபைவௐடமகவுவ, 8.40வெகு அபவ 

‘கமணமமவ’, வபொவ ளடமவழசயதயவ ளசவடய பவடது.    

               இபமவணளததவ ழகமவோவதயவ கடவுகவந வெகுவ் 

டயவது பயவோ ணயடவ இவதுபயவோடமக ஊவயடவ ளசவது 

சபவெகயவேகயவ ளகமவொச ழவ வபவ்டயபைவடமவகவ. பனவெகவ ழமவ 

யழடவௐ மயழசமடவபெவ ளசவதவௐவோது. யகு உவ அபபைவத 

வீவோடுவெகு டுவ்துவை ளசவவௐவோடுவை சவேகுகலவெகுவௐ யகு, ஏவோழமய 

ணமகமவோசய ணதமவ்டயவ லவ 4ஆவ ழடடய ளசவபமவவெ 

கயனவணதவபொ அபது குபனவெகவௐடி அவெகவ ளசவதவௐவோது. 
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                லவ 6வ ழடடயதவபொ மவ ணதமவ்துவெகுவை ளசவபொ 

உஞவவைசயகவ ளணமவ்டபவ டரவவடபநமவ அபது சணமடயவெகு பவமவ 

யவழவ. வ ணவ துவுழண லடவௐமட ளபவவநவ்டமநமக 

ளபபொவணதமக இபைவடது. 

                ‘வடவ் டதவ்வடபெவ பயவோடுவை ளசவ ணமவோழவ’ வபொ 

அபவ அடிவெகடிவெ கூபொபது வ ளசபயகநயவ எலிவ்டது. ழசமவவுவ, 

ழடமவபொவௐழம உஞவவுவ வவ எபைழச அலவ்டய. டயமவகு 

பபைவேகநயவ அலவ்டணம யவவுகவ வ ணவ்டயவ ளபவநணமகவௐ 

ளபைவெளகடுவ்ட. ளசமவலிவெளகமவலவடிதமக எவபொவ 

இவமணவழம அபது ணவவுவ, வ்ழடமடு டயளமவமக இபைவட 

அபது சணமடயபெவ ளடுவேகமணமக மவ ழமவய வபவ்டயபைவட வ 

பயபைவௐவ்வடவௐ மவவ்து வநய வகதமடி. அவட வ பயபைவௐவ, 

பயவ ணடயவெக படிதமட வ சவ்குபைமடவ இவவுகுவெகு அயபகவ 

ளசவத ழபவௌடுவ வதுடமவ.    

                ‘ர அளசௌகவதணமக இபைவெகுவ ழமது மவ ளசௌகவதணமக 

இபைவெகயழவ’ வபொ மவெவ அடிவெகடி ளசமவபமவ. இழடம 

குவயவௐழமவ பனய ளடமயதமடபநமவ மவ!  

                ‘மவ எபை டயவோவ வபவ்டயபைவெகயழவ’ வபொ சமவ 

பயவ்டயவ அடிடுபடவகு படவ மவ, அடமபது புடவகயனவணதவபொ 

வயவ மவெவ ளசமவமவ. அவபொடமவ மவ அபவவெ 

கவசயதமகவை சவடயவ்ழடவ.   

                “மவ அவட ளபநயதய பயபைவபயவவ. அது 

வழடவோடுவ. ணவபவகவந பலபதுவ சமவவடயபைவெகுவ யவ வெகு 

பவடமவ மவ தமவ கவௌஞயலுவ மணவ ணவவது பயடுழபவ

(disappear). கபவவௐமழட. உவவபெவ அவௐடி பயவோடுபய 

ணமவோழவ”                                                                         வபொ 
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ழணலுவ கூயமவ. 

                இவட பமவவ்வடகவந அபவ ளசமவ ழமது அடவ 

யவஞயதயவ அபசவ இபைவௐடமக மவ உஞபயவவ. அபவ 

பவெகயதணம எவவவை ளசமவகயமவ வவடவெகூவை சமயதமகவௐ 

புமயவதுளகமவநபயவவ. 

                ‘29வ ழடடய,எபை பவெகயதணம ழடடய’ வபொ ழணலுவ 

ளணதுபமகவை ளசமவமவ. 

                 அபவ இவௐடிளதவமவ ழசயதது வ வபொ அவௐழமது 

வெகு சயவடயவெகவ் ழடமவபயவவ. வவ எபைபயட ணமவததயவ 

கவோடிவபவ்து பயவோமழம வபொ இவௐழமது யவவெகயழவ. அபவ 

S.I.A.A. கயநவௐயவ இவெகயபயவோ ழமது “உழ கயநவய 

பயடுவீவகநம?”’ வபொ சமடமஞணமகவெ ழகவோழவ. “ளகமவொச ழவ 

இபைவதுபயவோடுவெ கயநவய பயடுழபவ” வபொ பயவெடயதமகவெ கூயபயவோடு 

வது ளசவபொ கூவோவ்டயவ ணவவது பயவோமவ; ஆவ! ணவவது 

பயவோமவ. 

                ஈணம அவட சணமடயவதபெவ, அடவ ழணவ மவேகவ 

வபவ்டயபைவட பூவெகவநபெவ ளபயவ்துவௐ மவவ்ழடவ. வமவ 

புமயவதுளகமவந படிதமட ழடம எபைபயடணம ளபபொவணவத அவட 

இவ்டயவ உஞவவழடவ. அவேவககவந எவபொ ழசவவ்து, அபவ 

கவபொவ்டவட பவதயவ அவணமணயடபைவெகு ணமயதமவட ளசலுவ்டயழவ.   

               “வய மவெவ, ரவேகவ வெகுவ் டவடபவபொவெளகவமவ 

வய” வபொ பணுபணுவ்ழடவ, வ பமவௗபயவ ணயக அனகயத 

டபைஞவேகளநவமவ அபவ சவவடவௐவோது வடமவ. டயமவகு 

பபைவேகலவெகு பவவ பமவௗபயவ மவசவடயதயவ அபவ வவவை 

சவடயவ்டமவ, வவ பலவணதமவெகுபடவகமக. புதலிலுவ, டரதயலுவ, 



184                                          The Catalyst—டணயனயவ 

 

கமகவ்டயலுவ, கயவட ழடமவோவேகநயலுவ அபவ வ கூழப வடமவ. 

எபை சணதவ யனமபமவ; எபை சணதவ பலிவணபேவோடுபமவ; பவதவெகுவௐ 

யவ பஞமக வது ளகமவௌமவ கவௌடிவௐமவ. ஆமவ ழபகபவ 

அதபபவ ழமடமணவ மவ டுவ்துவபவ்ட அடிகலவெகு ஈமக 

அபபைவ டவ அடிகவந அநவது வபவ்டமவ. மவ ழமபெவமவ அபவ 

அவனவ்ழடவ. யவைவ பவட ழமது அபவ உடபயவத மடிழவ. 

கசயதவ இபைவடமவ அபமயவ ளசமவழவ. டவௐபுவை ளசவடமவ அபமயவ 

ணவடயவழடவ. சவழடகவ பவடமவ அபமயவ ழகவோடுவ் ளடநயவழடவ. 

வடழததவ கவௌடுயடிவ்டமவ அபழமடு கயவவது ளகமவௌழவ. 

படிளபடுவெக ழபவௌடுளணவமவ அபவ ஆழமசவ ழகவோழவ. 

                இவடவௐ டயமவகு பபைவேகலவ, மவ து ளசவடமலுவ 

சவழடகவ இவமணவ ளசவழடவ. ளவமவ வ சவ்குபை வ கூ 

யவமவ. அபபைவத பலிவணவதபெவ, அனகம ண உபொடயவதபெவ 

வமவெ கமமயதவேகநயலுவ யடயலிவ்ழடவ. இழடம, வௐடி வ 

பமவௗபயவ தவனவடமழம அழட ழமவ பவயபயவௐயவய 

பயவளவபொவெ ளகமவௌடுபயவோமவ. ணரவௌடுவ டயவணவத 

உஞவகயழவ. ஆவ, உஞவவைசயகவ வோபடிதமட உதவ்துவெகு 

லவயவை ளசவலுவ டவடயவ்வட வெகுவெ கவபொவ் டவடயபைவடமவ.  

இடதவ்வட அவேகவை ளசவது அவட இவமணவ ளசவதுபயடுணமபொ 

வவவௐ னவெகயதயபைவடமவ. துவுழண எபை ளமபைவோடிவமட, 

யவதம தூத யவெவஜளதவ அமயதவஞதயவ வயபயவோடிபைவடமவ . 

வவவை சுவயலுவ  டமபொணமம சூவௗயவ இபைவதுவ அபவ வ 

இவடவை ளசவடமவ? டவத டதுவயத அபபைவத தூத இடதவ்டமவ 

அவழம! அவௐடிதமமவ வ இடதவ்வட அனயவ்து அடவ பவ அபவ 

இடதவ்வட ணபொவெக ணமவோழவ. மவ இபைவௐழவ; வ இடதவ்வடபெவ 

வபவ்டயபைவௐழவ. அபழ அவ்டமணவதயவ பசயவ்டயபைவௐமவ. அபவ 

இபைவெகயமவ. அடமவ மதவ இபைவெகயழவ. 



185                                            

 

                  உவ அசு ணவோடுவ.               

                               மவெவ வேகநயவ இபைவது ணவவது ழமபடவகு 

எபை பமவ பவவ வ உபயவ எபைபவ உவவ குவயதடமவ 

மவெவ அபசணமகவ் ளடமவபு ளகமவந பதவழவ. ஆமவ 

படிதபயவவ. பனவெகணம ளடமவழசயகநயவ அபவ 

கயவவெகபயவவ.யகு அபவவௐ யமவவ்டயவ்துவெளகமவௌடு மழ 

வௐடிழதம யவவணவதவை சணமநயவ்ழடவ.  

                 ணபொமவ கமவ அபவவை சவடயவ்ட ழமது, “எபை ழவ 

(அவௐழமது ளசவழசய பவடயபைவெகபயவவ)வபவ்துவெ ளகமவலவேகவ 

மவெவ. ழடவபவௐவோமவ உழ உவேகவநவ் ளடமவபு ளகமவந 

படிபெவ” வழவ. அடவகு அபவ, “வவவ் ளடமவழசயதயவ 

யடிவெக படிதபயவவ வமவ உவோகமவவது டயதமவ ளசவ” வமவ. 

“ரவேகவ கூழப இபைவெகுவழமது அளடவமவ டவகு?” வழவ.  

அடவகு அபவ டயழதுவ ளசமவபயவவ. இவடவை சவபவ்துவெகுவௐ 

யகு எபை பவடமவ அபவவை சவடயவ்ழடவ. அவபொ பமவவ்வடகநமவ 

பயபமயவெக படிதமடபமபொ ணயகவுவ டநவவது ழணமசணமகவெ கமஞவௐவோமவ. 

“ணவபவகவந பலவணதமகவை சமவவடயபைவெக ழபவௌடித யவபவடமவ 

மவ ணவவது பயடுழபவ (disappear வ ஆவேகயவை ளசமவவ 

உழதமகயவ்டமவ)” வபொ வயவ கூயதது அவவத டயவ டமவ.   

                 மவெவ வேகநயணயபைவது ணவவது எபை பமவ ஆகய 

இபைவெகுவ. டயவ ழபவௌடி வெகுவ பவௗகயழவ. இபைவோடுவ, 

அவணடயபெணம ணமவவௐளமலது அது. தமபைணவபொ ரவௌடு கயவட 

சமவவத ளபயவ்துவௐ மவவ்டடி  ளசவபடயதமது 

உவோகமவவடயபைவழடவ. அலவக பவடது. “வேழக ழமவபயவோடீவகவ 

மவெவ? அனகயத கமபயதணம ரவேகவ இவௐடி படித 

பமவவௐயவவழத. வளபவமழணம வழடயழப. இவௐடி 
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ரவேகவ பயவ ளபொபளடவமவ அவபமம அதபவேகவ 

வேகலவெகுவெ கயவவ்டயபைவெக ழபவௌடிதடயவவழத. ரவேகவ ளசவது 

எபை பவ்டமவவௐமக இபைவெக படிதமது. ளவமவ அடயவ கமபயத 

டவணவ இவவ. கவட படிவடது வவட வ உவலஞவவு 

எவௐபுவெளகமவந ணபொவெகயது. ரவேகவ வ இவௐடிவெ கமவத 

கவவ்டயதயபைவெகயரவகவ வவட வெகு பயநவேகவை ளசவபெவேகவ 

மவெவ....டதவு ளசவது வயவ ழசுவேகவ”. டயதமக அணவவது 

அலழடவ. 

               யசவௐடவ்டயவ ளணமனயதயவ அபவ ணரவௌடுவ வழமடு 

ழசயமவ. “உவழமடு ழசுபடவகு மவ பதவபொ ளகமவௌடுடமவ 

இபைவெகயழவ. ரடமவ அவடவெ ழகவோக படிதமடடி சவௐவோடு 

இபைவெகயமவ. மவ வேகுவ ழமகபயவவ. உவ குஞணமகய லவது 

பயவோழவ. பயவபயவ டயபைவய பபைழபவ. வெகமகவெ கமவ்டயபை.” 

               மவெவ இவௐடிவெ கூயதது, உழ  வவவ் ழடவய 

வெகு ஆபொடவ அநயவ்டது. எபை ளமடிதயவ வ துவெகபவ குனவௐபவ 

இபைவட இவ ளடமயதமணவ ணவவது ழமதய. ஏமதயவ ழடபவடகவ 

வவவை சுவய ணயடவட பவௌஞவ ‘அவளலூதம’ வபொ மடிதது 

ழமலிபைவடது.  

                    “உகவ்டயவ ழமடய உடயவ்துபயவோமவ 

                     உவௌவணவெ கடயவகவநவ் டவதுபயவோமவ 

                     கவௌஞயவ ணஞயதயவ அபவ கவதுபயவோமவ 

                     கமணுவேகவ கவவ்டவ பவதுபயவோமவ”     

              பசவ ளமவேக ‘இழதசுபயவ மணவ...’வபொ ளடமவேகுவ 

மவெமயவ மவ மவ மமழவ. இவடவௐ மவ மவெவ 

1956ஆவ ஆவௌடு லடயமமவ.  
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               ‘1996 இவ டமவ மவ ளபநயழத பபைழபவ’ வபொ மவெவ 

கூயதயபைவடமவ.  

                “வமவௐ புவ்டகவ்டயலுவ ‘வெவநணமவெவ’ எவபொ பபைவ. இவடவௐ 

புவ்டகவ்துவெகு (THE CATALYST)  ‘வெவநணமவெவ’ வௐழமது பபைவ 

மவெவ?” வபொ அபமயவ பவபு ழகவோடிபைவழடவ.1996 இவ’ வபொ 

டயவ ளசமவலிதயபைவடமவ. இவடவௐ புவ்டகவ்டயவ மதகழ மவெவடமவ. 

அவௐடிதயபைவெக, அபமயவமணவ இவௐபுவ்டகவ்டயவ ‘வெவநணமவெவ’ வௐடி 

யகன படிபெவ?. 

               ‘இவவுவ பயவோடுவௐ ழமவ பயடுகயழழ’ வபொ எபைபவ 

அபமயவ மவ ளசமவழமது,  “வெகு ர இவேழக இபைவெக 

ழபவௌடுவ. ர ‘Show-down’வௐ மவவெக ழபவௌடுவ” வபொ டணது 

கவௌகநயவ எநயளடயவெகவ் டரவணமணமகவை ளசமவமவ. ளமதுபமக 

அவைளசமவளமவ வடவெ குயவெகயது வது ளடமயவடயபைவடமலுவ 

ளபவௐவவ யகவௌடிவ வ ளமபைவ டவடயபைவெகயமவகவ வபொ 

மவவ்ழடவ. ‘ஏவ உவடிவெவகவெகு பவடமக யகலவ டகமயவ 

கவசயவெ கவோவ’ வபொவ, ‘சரவோடுவெ கவோடுகவநவ் ளடமயபெவ பயடணமகவ் 

டயபைவௐயவௐ ழமவ’ வபொவ குயவௐயவௐவோடிபைவடது. இவபபெவ 

கவடதயவ உவைசயவவதழத குயவெகயவ. கவடதயவ உவைசகவோவ 

1996வ யகலவ. ஆமவ, மவெழம 1995வ எபை சமடமஞ 

ணயடவவௐழமவ துவவௐவோடு ணவவது ழமமவ.    

                 ஆமவ அபவ சமடமஞ ணயடவ இவவ. அவட மவ 

சவழடகவ்துவெகு இணயவய அயழபவ. ளவமவ வ சவ்குபை டவவண 

வெகுவெ கமவோடிதயபைவடமவ. வொசபூடவேகலவ அபபைவெகுவௐ 

ஞயவடயபைவட, சவ்டயதவ்வட யவ யபொவ்துபடவகமக அபவ 

ஞயளசவடடமவ; அபவ பவழ ளசவ, இதவவக அபவவௐ யவ 

ளடமவவடது, சவபொவ ணவடநமணவ டவணவ்டயவ பனயதயவ அபவ 
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வடடமவ; ணஞவ வோ படிதமட உதவ்டயவ அபவ இபைவடமவ, 

உவவ் துவது யவ ணரவௌடுவ அவட வபொவெ ளகமவலவ பலிவண 

ளவபமவகதமவ; அபவ அணவ்துபவ்டயவ பசயவ்டயபைவடமவ. வமவை 

சூவௗயவகநயலுவ அபவ டவபமகழப பயநவேகயமவ, வௐமஞசவெடய 

அபபைத ஆலவணதயவ இபைவடடமவ; உகவ்டயவ துவவ்வடவ் டமவ 

பமவேகயவெ ளகமவௌடு, டவ ஆவடவ்வட உகுவெகுவ் டவடமவ. இவவுகயவ 

அபவ சவபயவ்டமவ, வமபைவ ழகவோடுவெ ளகமவௌடமவ.   

              ‘மவ கமநமவவௐ ழமவ பவது ழமவவெளகமவௌடிபைவெக 

படிதமது’ வபொ ளசமவலிதயபைவடமவ. பவட ழபவவத படிவெகமணவ 

அபவ ளசவபொ பய படிதமது. அமயதவஞதயலிபைவது கரழன டவநய மடு 

கவ்டவௐவோடு பயவோ டவணவ்வட ணரவௌடுவ வடமயவ்து படிசூவோழப 

அபவ இவேழக பவடயபைவெகயமவ. அபமவ ணவோடுழண அது படிபெவ 

வவட மவ அயழபவ. இவட இவேகு ளசமவமபயவோமவ மவ 

ணவைசமவோசயவத ணவடபநமழபவ. அடமவடமவ இவவுகவ ணரவௌடுவ 

ணரவௌடுவ அபவ மடுகயது. ளமவவணதயவ யடிதயலிபைவது டவவணவெ 

கமவெகுணமபொ எவளபமபை ணயடபைவ டவ்டவ ளணமனயதயலுவ, உகயவ 

எவளபமபை குடயதயபைவ டவேகலவெகுவ் ளடமயவட அபபைவத 

ளதவகநயவ எவமலுவ அபவ அவனவெகயமவகவ.  

                மவெவ வேகலம ளடமவவவ் துவௌடிவ்து 

பயபயவவ. அபமயணயபைவது ளசவடயகவநவௐ ளவபொவெ ளகமவௌடுடமவ 

இபைவெகயழமவ. வேகவ அதபவேகநயவ சய யவைசதணமகவௐ  ளமயத 

பயவநவுகவநவ் ழடமவபொபயவெகுவ. பமதகவ கூ ளசவழசயகவநபெவ, 

வேகயபைவடமலுவ ழடடிவ் ளடமவபு ளகமவலவ பசடயகவநபெவ 

ளகமவௌடிபைவெகயது. டவெளக டமவகமவகவநபெவ யவ்ழதக பயணம 

ழசவபகவநபெவ வபவ்துவநது. இபவவளதவமவ கவடதயவ 

உவைசகவோவ வது படிவடதுவ இவௐபுவ்டகவ்டயவ இவௌமவ குடயதயவ 
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பயபமயவெகயழவ. அதுபவ ளணௌவ சமடயவெகுணமபொ 

கவோவநதயவௐவோடுவழநவ.  

                மவெவ ளடமவபு ளகமவௌடு ளடமயபயவ்டவடவ் டபய ழபபொ  

அமயடம ஆவணயக அதபவேகவ வேகநயவ சயபைவெகு ழவவதுவந. 

இவௐபுவ்டகவ்டயவ வகழப கூவௐவோடுவநபவபொவெகுவௐ ளமபைவதுவ 

பயடணமகழப இவட அதபவேகவ இபைவட. அவௐடிவௐவோ இவௌடு 

அதபவேகவந மவ இவேழக கூ பயபைவபுகயழவ. 

                 சயவ்ட புபைவ சணமடய யவவத வோடுவழமது உவ 

இதவெகணவ யவதயவ இபைவ்டயவபவௐமவ. அழட யவதயவ 

ளடுவேகமவ இபைவெக படிவு ளசவடமவ வமவ டவ வெடவழதம 

சரவழதம டவ உவவௐ புவடவ்துபயடுணமபொ ஞயவௐமவ. இவௐடி 

அவெகவ ளசவதுபயவோ யகு, ழபபொ இவ்டயவகுவ சூவௗயவவெகுவ 

ணமயபய அபவ படிவு ளசவடமவ டவ உவ பூணயதயலிபைவது ழபபொ 

இவ்துவெகு அவௐபுவௐடுவ்டய ணரவௌடுவ டுவ்துவௐ பூவௌடுளகமவபமவ. 

‘குனவவடதமவட வபமணயகவ’ வ ணமவ இவ்டவகதபவகநயவ 

எபைபவ. பவபொ ளபவழபபொ இவேகநயவ பவபொ பவ 

புவடவெகவௐவோபவ.  

                 ‘ழகமடி வபமணய’ வ எபை ணமவ சய பபைவேகலவெகு 

பவ சணமடயதவவடமவ. அபது உவ அவெகவ ளசவதவௐவோது. 

அபபைவெகு வெடவகவ மநவ. மவெமயவ சரவகநம சமவடவணமவுவ 

வொயயதவ சுவௐயணஞயதபவ, மவெமயவ பபைபடவகு பவ ழகமடி 

வபமணயதயவ இபைவடபவகவ. சுவௐயணஞயதவ 1991வ ளசவவவெகு 

ணமவமகய பவடமவ. எபை சவ்குபைபயவ ஆபொடம அபவஞவௐயவ 

இபைவது னவெகவௐவோபவகநமடமவ ளசவவதயவ எபை குபைவபவ் 

டரபயணமகவ் ழடடிமவகவ. வ வெக ழபவௌடுழணம அது 

வழடயதது. அபவகவ மவெமயவ சரவகநமமவகவ. கயவோவ்டவோ 
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இவௌடு பபைவேகவ, எபை மவ டபமணவ அபவகவ மவெவவௐ 

மவவ்து பவடமவகவ. மவெமயவ கவௌமவவப ணவேகவ் ளடமவேகயதடமவ 

அபது வெநயயவெகயவ சமவடவணம அவெபெவேவெசவ சயகயவைவசதயவ மவெபைவெகு 

உடபய பவடமவ. மவெவ வேகநயணயபைவது ணவவட யகு எபை 

ளபபொவணவத உஞவவடமவ. அபபைவெகு இது இவௌமபது யமயவு. 

படலிவ ழகமடி வபமணய; இவௐழமது மவெவ. மவெபைவெகமக 

அவவௐஞயவ்டயபைவட டவ ணமவவௐ ளமலதுகவந இவௐழமது அபமவ 

ழபளவௐடிபெவ கனயவெக படிதபயவவ.   

              இவௐடிவௐவோ ணயவதயவ அபவ இபைவெவகதயவ, எபைமவ 

அடயகமவ, ழகமடி வபமணயதயவ சூவோசுணவெகமவோசய அபபைவெகுவெ கயவோடிதது. 

ழகமடி வபமணய ரவௌ பமவனவௐவோவதயவ ழணவ டுவ்டயபைவடமமவ. 

ஆஞவேகநமவ அவேகமயவெகவௐவோடிபைவட அபவ ப இவடயத 

ஆவௌகலவ ளவௌகலவ சூவௗவடயபைவடமவகநமவ. அபவ சமவடவணமபயவ 

டவவத அவபுவ பபை, சமவடவணம அபமயவ, ”ணவகமவ 

மவெவ” வபொ கூயமவ. உழ ‘சமணய’ வபொ அவனவௐடவகு 

டயமக ‘மவெவ’ வபொ ளசமவலிபயவோவட உஞவவடமவ. ழகமடி 

வபமணய புவபபொபவ பூவ்டமலுவ, கூ இபைவடபவகவ துணுவெகுவவ. 

உழ சமவடவணம டபவவ் டயபைவ்டயவெளகமவநவெ கபைடய அபவ 

ணரவௌடுவ பஞவேகயமவ. இவட பவ ‘ணவகமவ அவணம’ வமமவ. 

டுவ்டயபைவட ழகமடி வபமணய லவடயபைவது சமவடவணமவப அவஞவ்துவெ 

ளகமவௌமமவ. “உவேகவந ணவது பயவோழம சமணய?” வபொ 

சமவடவணம பயப, “மவ உவெகுவ இபைவெகுவழமது ர வௐடி வவ 

ணவெக படிபெவ?”வபொ ளசமவமவ. “உவேகவந ‘மவெவ’ வபொ 

அவனவ்டது டவௐம?” வபொ சமவடவணம ழகவோடிபைவெகயமவ. அபவ ணரவௌடுவ 

புவபபொபவ பூவ்து பதுவகவ் டபயவெ ளகமடுவ்டமவ. சமவடவணம 

புவௐடுவ ழவ ப ழகமடி வபமணயதயவ பயவ ளவபொவெ 

ளகமவௌமவ. ஆமவ ணரவௌடுவ “ழமவ பபைகயழவ மவெவ” வபொ 
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ளசமவலிபயவோமமவ. . உழ ணவயவௐபுவ ழகவோடுவெ ளகமவௌமவ. 

ஆமவ ழகமடி வபமணயழதம பச யவவெகுவை ளசவபொ பயவோமவ.    

             “ணவயபெவேகவ வபொ ளசமவமழட. கவசய பவ மவெவ 

வழ ளசமவ. மவெவ ணவோடுவ டமவ உவெகு பவெடயதநயவெக படிபெவ. 

அபவ தமளவபொ யவவ்டமவ? ழபளவட மணபவ ழடவபதயவவ. 

‘மவெவ’ வ மணழண ழமதுவ. கவசயபவ ‘மவெவ’ வழ ளசமவ. 

வவ ‘சமணய’ வபொ கூவௐயவ் ழடவபதயவவ. மவெவ வழ 

கூவௐயடு”. 

            அவ்துவ அவெகமவோசய படிவுவது. சய பமவேகலவெகுவௐ யகு 

சமவடவணமபயவகு  இவளமபை அகவெகமவோசய. இவட பவ இழதசு 

கயயவது சயலுவபதயவ துவபுபொவ கமவோசய ளடமயவடது. அபவ ‘மவெவ’ 

வபொ  அவனவ்டமமவ சமவடவணம.  

           ணமசயமணஞயவெகு லது பததுவெகு ழணவ இபைவெகுவ. 1995 

அவெழமவ ணமடவ மவெவ வேகநயவ இபைவது ணவவது பவபொ 

ணமடவேகலவெகுவௐ யகு மவெவ பனயதயவ டரவோவச ளவமவ. 

           ஆமவ இவடவை சரவ பவெடயவத மபயவவ. ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ 

யவது பவது ணரவௌடுவ ணரவௌடுவ யபுபயவ புகவௗ மழப பயவனவடமவ. 

இவௐடிவௐவோ வெடவகவ டமலுவ கவோடுவௐடுபடயவவ. ளயவ 

யபுபயவ ணரது அபவகவ ளகமவௌடிபைவெகுவ ணமவபொவெ குவதமட யழவண 

ழபளவடபெழண கூ பநபயமட பூவௌவவௐ ழமவது. யபுபயவ 

ணரது அபவகவ ளசலுவ்துவ அவபுவ, அவட அவபுவெகுவௐ மயசமவவௐ யபு 

அபவகநயவ வது ளகமவலவ பயடபழண அபவகலவெகுவௐ 

ழமதுணமது. ஈடு இவஞதவ இவட அவபுட அதபவ அபவகவந 

உகயதலிவ வீனமணவ டடுவ்துவெ கமவெகயது. உகயதலிவ ஈடுமடு 

ளகமவௌமவ யபுபயணயபைவது பயக ழபவௌடிதயபைவெகுவ வது 

அபவகலவெகுவ் ளடமயபெவ. அது அபவகலவெகுவௐ ளமயத தவ..  
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            யபுபயவ ழணவ ளகமவௌ கமடவ டவேகவநவௐ ளமவவணதயவ 

பவதயலிபைவது மதுகமவெகுவ வவட அபவகவ அயவது 

வபவ்டயபைவௐடமவ, அபவகலவெகுவ் டமவேகவ இபைவௐழட ஏவ அனகம 

அதபவ. சமவபவௐ வயத தணயவவ. ழமவவயழதம, வௗவண 

வயழதம, இகவௗவைசய வயழதம கூ வட அவைசபவ இவவ. 

அபவகலவெகு இபைவௐது எழ எபை ழபவௌடுழகமவ. ‘யபுவப ணவெகழப 

கூமது’ வதுடமவ அது.  இவவுகவ அபவகவநவௐ யவ்டவ வபொ 

ளசமவமவ; ‘ஆவ, மவேகவ வமவ அபவழணவ யவ்துவௐ 

யடிவ்டபவகழந’,  வபொ வசமவயவெ ளகமவபமவகவ. சயவெகு 

உஞபயவமணவ  வௗவணதம யவதயவ அபவகவ இபைவெகமவ; 

‘வேகவ யபு அடயணதுணம அபடவ. அபவ வேகவந யவவ்து 

பயவோமவ; டயபைவௐடயதமழமவ’ வபொ மவோடிவசவௐமவகவ. அபவகவ 

இடதவேகநயவ குடிதயபைவெகுவ யபுபமபவ ளசவபவடவகலவ 

ளசவபவடவ. அடமவ அபவகலவெகு டயலுவ குவபயவவ.  

               அபவகலவத எவளபமபை யபயபெவ டவேகவ யபுபமகயத 

ஆவௌபதவெகு அபவகவ ளசலுவ்துவ கமஞயவெவக. அபவகவ பலிதயத 

ணமவோமவகவ. அபவகலவத அவபுவெகுமயதபவ ஆடயதவடணயவமடபவ 

அவபம. அடமவ வௐழமதுவ அபபைவ தயவ்துவௐ பசவ்டயவ 

ஆவௗவடயபைவௐமவகவ. எபையபய படிவது பயவோமவ வ? ணரவௌடுவ 

யவது ணரவௌடுவ அபவ புகவனவௐ மடுபமவகவ. இவபவ பைசயவ்து 

அதபயவ்து பயவோ ஆபய ழபளடமலுவ டயபைவௐடய அவதமது; பவெடய 

கூவ் ழடவபதயவவ. இவௐடிவௐவோ உவௌவணதம வெடவகவ 

உகயதவ பயதவேகநயவ குபொவெகய ணமவோமவகவ. அடவளகவமவ 

அபவகலவெகு ழவ கயவதமது. எவளபமபை யபயதயலுவ ஆவௌபவ 

ணரது கமடவ ளகமவௌ டபைஞவ்டயலிபைவது சவழடமணமக அபதவத 

அடிவணகநமகய பயடுபமவகவ. இவபதவ டவ அவேகவ்வட இபவகவந 

வபவ்து அனகுடுவ்டயவெ ளகமவகயமவ. 
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             இவௐடிதமக ணமசயமணஞயபெவ பவெடய யவவத மபயவவ. 

யபுவப யவவ்துவௐ மடிவௐ மடிவெ கனயவ்ட ழமதுகழந அபபைவெகு 

யவவபவ் டவது பயவோ. மவெவ வேகவந பயவோடுவௐ ழமபடவகு பவ 

எழ எபை பவடமவ அபவவை சவடயவ்டயபைவடமவ. யகு மவெபைவத 

எபை புவகவௐவோவ்வடவௐ மவவ்து, அவட பசரகவை சயமயவௐயவ ணதவேகய, 

மவெமயவ பனயதயவ டவெகு டரவோவச ழபவௌடுளணவபொ ழகவோடு பமவேகயவெ 

ளகமவௌமவ. 

             எபை ணமடவ கனயவடது. 1995வ பபைவ பவவ ணமடவ மவெமயவ 

சரவகவ சுணமவ 60 ழவ, ழமநயவேகமயவ இபைவட மவெமயவ 

ளவழமவவை சவடயவெகவை ளசவழமவ. ணமசயமணஞயபெவ வேகலவ 

பவடமவ. மவெவ 96 இவ மவெவ டயபைவய பவது பயடுபமவ  

மவெபைவத ளவழமவ மவேகவ சணமடமவௐடுவ்டயவெ 

ளகமவௌடிபைவட ழமது, ணமசயமணஞய டயடீளவபொ பசவ்டயவ ஆவௗவடமவ. 

ஆவ, மவெவ, இவ்டவ் டகுடய பமவவட சரபைவெகுவ் டவவண 

ளபநயவௐடுவ்டயவெ ளகமவௌமவ. டவ ளவழமவ மவவெகவௐ ழமகுவ 

ழமளடவமவ மவெவ வட அவதயவ டவேகுபமழம அவட அவதயவ 

பமதயலிவ யவபொ, உவழந மவவ்டபமபொ  டவவ ணவது ஆவௌமநயவ 

அபதூபொவ மசுவ எவவவௐ மமமவ.  

                 ‘அவவ ஊடுவ் ழடமவேகய உகநவட 

                 உவவ ழகமணமழ! உவேகமளடலவடயமவ 

                 ளசவளமவகனடிவை ளசவபம! ழடபம! 

                 உவயபெவ ரபெவ உவேழகழம ளவமபமவ’  

              அபவ மடிதவட ளணவணவது ழகவோடிபைவழடமவ; கவௌஞரவ 

பனயவடது. வட அயவது ளகமவந வேகலவெகு பபைவெ கஞவெகயவ 

ஆதயவழம அவட இவட வெடமயவ இடதவ உழ கயயவ்துவெ 
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ளகமவௌடு பயவோது. கூவவணதம அயவு ளகமவௌ பைவெகு பயநவேகமட 

இவட உவௌவண வட ளபநயழபபவ பூஞமட இவணயடபைவெகு 

பசவௐவோது. 

             ‘மவெவ டமவ ணமபயவணு’- தணயவமணவ வசமவயமவ. 

‘இபவகவ வமவ அபபைத மயபமவேகவ’ வபொ மவெமயவ 

சரவகவநவெ கமவோடிவை ளசமவமவ. ‘மவெவ அவேகமடமக அழடம 

சதவ்டயவ இபைவெகயமவ’ வபொ அவட அவவதவை சுவோடிமவ. ‘உவ்டணவ 

ழகமவ உவ பதயவயவ சுணவடமழத அவணம! வ மவெகயதவ 

ளசவடமவ!’  மவெமயவ அவவதயவ பவ உபைகய யவமவ. 

மவெமயவ ளவழமபைவெகுவ் டவ ணமயதமவடவதவ் ளடமயபயவ்துவெ ளகமவௌடு 

ணரவௌடுவ மமமவ. 

           ‘ அவழண, டவௌஞரழ, ழசமழ அவொ ளசபெவ  

            வளபைணமழ வடழகமமம லவடயமவ. 

            ளகமவமவவெளகவமவ ளகமலவழட குபயநவெழக 

            வளபைணமவோடி தழசமடமவ அயவுமவ’   

             இவபபைவ ளவ இவணயடபைவெகுவை சவபொவெ கமது 

ழகவோகமது. அடமவ அபழமடு உவதமடுபது கடிவ. ஆமவ 

அபவவெ கமணுவழமளடவமவ மவெவ அடிவெகடிவெ கூபொபது 

யவவுவெகு பபைகயது. ‘ஆவணயகவ்டயவ பவழ ழபவௌடுணமமவ 

புவ்டயவதவௐ புவடவ்து பயடுவேகவ’. ஆவ, இவட ழணவவண ளமபைவடயத சரவ 

மவெவ அயவது ளகமவநவ் டவ அயவபவௐ தவடுவ்டபயவவ. 

அபமயவ இடதவ ணவோடுழண இபைவடது. அவட இடதவ டவெகுவ பமசவ 

ளசவபவஅவதமநவ கவௌடு ளகமவௌது.   

            “யவமவ பவௐ ழமகுவ சரவகவ ணமவதவத நயடயவ ளபவபொ 

பயடுபமவகவ” வபொ மவெவ கூயதயபைவெகயமவ. ணமசயமணஞயபெவ 
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அவௐடிவௐவோ சரவ ழமலுவ. 

               ‘படலிவ பபைவ வ கவசயதயலிபைவௐவ 

               கவசயதயவ பபைபவ படலிவ இபைவௐமவ’     

                                                      -தூத ணமவவெ. 

               ‘இவதவ சயயது கமவ; யகு ரவேகவ வவவெ கமஞ 

               ணமவோடீவகவ; ணரவௌடுவ சயயது கமவ; 

               யகு வவவெ கமவௌபீவகவ; ளயவ 

               மவ இவபயவ ளசவகயழவ’ 

                                                      - தூத ழதமபமவ  

            பமதகவ ‘வயவெவக’ வ ளணமனயதயவ டமவ டவ டுகவநவௐ 

ளமயவெகயது. வ சவ்குபைமடதவெகமக மவ கமவ்டயபைவெகயழவ. அபவ 

குயவௐயவோ ‘Show-down’ பபைபடவகமகவெ கமவ்டயபைவெகயழவ. ளயவ 

உதயவவௐபபைவ, உதயபைவ அபழ. கயமயதம ஊவெகவ வது படிவடதுவ 

கயமயதம ஊவெகய ணரவௌடுவ டவ பலவணவத அவத ழபவௌடுவ. மத 

சமவவ்வ, கயமயதம ஊவெகயவத ‘மத ணமவவ்வட ஊவெகுபயவெகுவ 

ளமபைவ’ வபொ பயநவெகுகயது. கரனமபவவ உதவவடவபதமக ணமவய 

பமடவ ளசவட மவெவ டமழ கயமயதம ஊவெகயதமக வேகலவ 

இபைவது வேகவந உதவவ்டயமவ. டமழ கமஞணமக இபைவது ‘ளசதவ-

பயவநவு’ வ சுனவ உபைபமவெகய வேகவந அடயவ புவ ழமவோமவ. 

கயமயதம ஊவெகய இபைவடமவ மத ணமவவ யகனவெ குவவட அநவு 

சவெடயழத ழமதுவ. ஆவ! வட யவழபவவை சரவகநமகயத மவேகவ 

குவவடது சய யபயகநமபது டுவ்டயபைவெக ழபவௌடுழணம அவட அபவ 

வ்து பபைவேகலவெகுவெ குவபம கமவ்டயவ ளசவது படிவ்டமவ. 

வேகலவெகு அபவ டவடது குபொகயத கமவ் டரபயவௐ தயவசய. ஆமவ  
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மவேகவ அதபயவ்டயபைவெக ழபவௌடித துவவ்வடவை சய தபொ 

பபைவேகநமபது குவவ்டயபைவௐமவ. 

                 மத ணமவவ்டயவ ழமது சணயவ டயபைவ  டுவ்துவெ 

ளகமவநவௐடுவ கம அநவப, கயமயதம ஊவெகய குவவெகயது. வேகலவெகு 

இவடவௐ வ்துவௐ டயவவது ஆவௌடுகலவ, சயபைவெகு இவதவ 

குவபம கமபவ, ழடம சுனவயதடிவ்துவை சூமபநயவெ கமவயவ 

சயவெகயவெ ளகமவௌமவழமவ இபைவடது. வேகலவத குஞமடயசதவேகநயவ 

கூமயத பவகவநவ் ழடவவ்துவெ கவவது வேகவ உவநவணவௐபுவெகு 

வ வேகவந பவளசவடமவ. அபவ கயமயதம ஊவெகயதமகவெ ளகமவௌடு 

வட மயபவவ்டவகநமவ மவேகவ வேகலவத வனத 

யவஞவௐபுவெகநயவ இபைவது பயடுவோடு பயவோழமவ. புடயதபவவ 

வடுவ்டயவெ ளகமவௌடிபைவெகயழமவ. புடயதவப அண பமவௗழபமடு 

ளடமவபுவதவப. 

                             “ஈவோடிதமவவ் வடவெகயது 

                             டவநகவந அபொவ்து மவ தளணவபொ பமவ ழமவெக 

                             பமவவௐழ இவமடது 

                             ஈவோடிதமவவ் வடவெகயது” 

    வபொ டயளவோடு பபைவேகலவெகு பவவ லடயழவ. 

              கவோடுகவந அபயவௗவ்து பயவோழவ வபொ இவௐழமது மவ 

லதுகயழவ வமவ அவட கயமயதம ஊவெகய அபைகயபைவது அவட 

யவழபவயவெ ளகமடுவ்டடமவ ணவோடுழண இது சமவ்டயதணமது.  டயவ 

தமபைவ வேளகடுவ்துவெ ளகமவந ணமவோமவகழநம அவட அபவ 

வயணயபைவது டுவ்துவெ ளகமவௌமவ. வட வெகுவ் டபைவ அநவுவெகு 

ழபபொ தமபைவ ளசவபவடவ இவவழதம அவட வெகுவ் டவடமவ. 

அடமவடமவ இது சமவ்டயதணமது.    
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              மதவ்டயவ கயமயதம ஊவெகவ்டயவ ழமது டயவபயவநபமகவ் 

ழடமவபொவ ளமபைவகவ கயமயதம ஊவெகயதமவ கயயவெகவௐவோடு 

அடவழணவ டிவது பயடுவ. அவேழக அபவயவ வனத கூவோவணவௐபு 

உவவெகவௐவோடுவௐ புடயத கூவோவணவௐபு உபைபமகுவ. யகு கயமயதம 

ஊவெகயதயவ ழணலிபைவது அவப கனவபொ ழமகுவ. கயமயதம ஊவெகயபெவ 

வனத யவவெகுவ் டயபைவபுவ. டவ சரவகநமவ டமவேகயவெளகமவந 

படிதமடபவவ மவெவ டமழண வபொவெ ளகமவௌமவ. வபொவெ 

ளகமவௌவப ணமயவெ கனவபொ ழமதுவ கயமயதம ஊவெகயதமக இபைவட 

மவெவ வனத யவவெகு பபைபமவ. ளவமவ வடளபமபை 

டயவபயவநபயமலுவ ‘கயமயதம ஊவெகய’ இவமணவ ழமபடயவவ. இது 

இதவவக பயடய.   

             ஆவ! மவெவ ணரவௌடுவ பபைபமவ; கடமமதகமகவெ கவடதயவ 

உவைசகவோவ்டயவ  ணரவௌடுவ ழடமவபொபமவ. பயவவௐதவ 

ளகமடிழதமவபெவ, வயவெவக அவபவகவநபெவ டமவெகுவ. பூணயவெகு 

இவேகய பவட பமழமவ ழணவழதபொவ மகவ இது.  

             டவணவ்வட யவயபொவ்துபதுவ, ணயடவ ழணழமமவ 

யவபகயவெகவௐடுகயமவ வவட இவவுகுவெகு யவவு டுவ்துபதுவ 

இவமகவ்டயவ ழமவெகவ. இவௐபுபயதயவ யகவௗவுகவ வமவ 

எவபொவெளகமவபொ சவவடவ இவமடவபபெவ  அவ; ழடவைவசதம 

சவடவவௐவேகநமவ தூவௌவௐ வோவபபெவ அவ. ணயடவகநயவ ளணமவ்ட 

பயவவௐ தவ,  அடமபது கவட கம, யகவௗ கம பயவகநயவ தவ 

வ ளணமவ்ட சுவணதயவ டமவெகழண இவேகு யகவௗபவபொவெகுவெ கமஞவ. 

இவட ளணமவ்ட பயவவௐதயவ டமவெகவ, டய பைவத 

பயவவௐதவபெவ வோடுபமம ளசவகயது.   

            மவெவ எபை யவடணம கயமயதம ஊவெகய. அடமவ அபபைவத 

ழபவ படிவடது  வபொ வௐழமதுழண ளசமவ படிதமது. வமவை 
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சரவகலவ மவெபைவெகுவ் துவவ ளகமடுவெகமணவ ளசமவவடவெ 

கவயடிவ்டயபைவடமவ,அபவகலவத ளசதவகலவ ளசதலிவவணபெவ 

மவெபைவெகுவை சுவணகநமகயதயபைவெக படிதமது. 

             ‘ணவபவகவந பலவணதமகவை சமவவடயபைவெக ழபவௌடித 

கவோவ்வட அவவடமவ மவ கமஞமணவ ழமவ பயடுழபவ’ வபொ 

மவெவ ளசமவலிதயபைவடமவ. ஆவ! அவௐடிவௐவோ யவவத 

அவவடமவ; வேகநயணயபைவது ணவவது ழமமவ. ஆமவ அபவ 

ணரவௌடுவ ழடமவபொபமவ. டயவணதயவ, யமயணயபைவது பமவேகயவெ 

ளகமவௌ சுவணகவநளதவமவ சுணவது டரவவ்துபயவோடு அபவ ணரவௌடுவ 

ழடமவபொபமவ.  

             “வவவ் ளடமவோடுவௐ மவவ்டமவடமவ வபுவீவகநம?” வபொ 

சமவடவணமவப மவெவ எபைமவ  ழகவோமவ. “இழதசு உதயவவ்து ணபொடி 

பவடழமது டமணவ அவௐடிவ்டமவ ழகவோமவ. ரவேகலவ அவௐடிவெ 

ழகவோபீவகநம?” வபொ ழகவோமவ. 

            இவௐடிவௐ ழசயமவ வபொ அயவடதுவ, உவவ் துவெகுவ 

டயவோவ துவ அபபைவெகு இபைவெகயடம வபொ அபமயவ கவௌஞரவ ணவகவெ 

ழகவோழவ. அபவ வெகு டயவ ளசமவபயவவ. வவ ஆனணமகவௐ 

மவவ்டமவ. அபவ வேகவ மவவபதயலிபைவது ணவவட யகுடமவ அபவ 

ழசயதபவயவ உவோளமபைவ வெகு பயநவேகயதது.  

            “1996இவ ரவேகவ இவௐடி வழமடு ழசவவது அணவவடயபைவடது 

உவௌவணதம வபொ ஆவைசமயதவௐடுவீவகவ” வபொ 1980 கநயழழத 

மவெவ கூயதயபைவெகயமவ.  

              தவபொவெகஞவெகம பபைவேகநமகவ் தூதபவகலவ 

வபவகலவ வட அவபுட யகவௗவுவெகமகவெ கமவ்துவெ 

ளகமவௌடிபைவடமவகழநம அவட யகவௗபயவ டவபமதயலிவ உகவ 
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இவௐழமது யவகயது. இழதசு ணரவௌடு பவட ழமது உவக உலுவெகய 

லவௐபுவ அநவுவெகுவ் டகபவ ளடமவபுவை சமடவேகவ அவௐழமது 

இவவ. அபபைவத ழமடவ உளகவேகுவ ஊடுபைபவௐ கமவ 

யடிவ்டது. ஆமவ இவட பவ அவௐடி இபைவெகமது.  

          யபுபயவ வோமயழகவ்வட இவவுகவ பலபதுவ 

கமவௌடமகுக! 

                    ‘டவேகவ மவதவ பபைபடமகுக! 

                     ழமகவ்டயவ இபைவௐவடவௐ ழம  

                    இக ழமகவ்டயலுவ டவேகவ சயவ்டவ  யவழபபொபடமகுக.’ 

           1996, ஆசரவபடயவெகவௐவோ ஆவௌடு. பமதகவ டவ 

வகவைசரவோடுகவந பயமயவ்துவெ கமவௌயவௐவட மவவெகவௐ ழமகயபவகலவ 

ஆசரவபடயவெகவௐவோபவகவ. ணட ளபயதவகலவெகு துவெகவ; ளவமவ 

எவளபமபை சணதவ்வடபெவ சமவவட வளயதமநவகவ உகயவ வம 

ணடவேகலவெகுவ ஊவபொவெ கவௌஞமபவ எழ இவபழ வபொ 

உஞவவது ளகமவபமவகவ. 

            ‘யவணயவம வணமவ மய அவழலுதம ஏவ ணசயபமதம’ 

             இவடவௐ பூணயதயவ எவளபமபை ணமவவெகபவ, யபுபமழம அவது 

அபது சரவகநமழம யபொபவௐவோதுடமவ. கவட கமவ்டயவ 

அபைவளபைவ ஆவணயகவெ ழகமவோமடுகலவ ழபடவேகலவ பயபமயவெகமட 

துவுவ இவௐபுவ்டகவ்டயவ இவவ. 

              உவௌவண னவணதயதவ ணயகவௐவனதது. உவலவெகவ்துவெகுவ 

அடவ பயவநபம பச யவவெகுணமக ணமயணமயவை ளசவலுவ 

ணவளமபை வ மவ! அவபநழப. உவலவெகவ வெகு இவெவக டவது 

இவபயவ சவயடயவெகு அதவௐபுகயது. அவேழக அபடவ பைகயவெ 
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கயவேகுகயழவ. அவடவெ கயவெகவ்வட மவ உவேகழநமடு கயவவது 

ளகமவந ழபவௌடுவ வது இவபயவ சயவ்டவ. 

              புவ்டகவ்டயவ வெகவ புவோவௐடுவ ழமது கமவோசய ணமய மவெவ 

ணரவௌடுவ ழடமவபொபமவ வபொ ளசமவலுணமபொ அபவ வவ 

ஊவெகுபயவெகயமவ.  

              1996 பவ மவ வ ளவோகவ்வடவ் டயவெக ணமவோழவ’ 

வபொ மவெவ ளசமவலி தயபைவெகயமவ .  ஆகழப மவ கமவ்டயபைவெகயழவ. 

கயமயதம ஊவெகயவெகமகவெ கமவ்டயபைவெகயழவ. புடயத படிபவணவௐபு 

ளபநயவௐவெ கமவ்டயபைவெகயழவ.  

              ‘ஆகழப ரவேகவ துவெகணமதயபைவெகயரவகவ. ஆமவ ணரவௌடுவ 

உவேகவநவெ கமவௌழவ. 

               (அடமவ) உவேகவ இடதவ கநயவௐவபெவ. உவேகவ 

ணகயவௗவைசயவத வட ணயடபைவ உவேகநயணயபைவது டுவெக படிதமது’            

                                                                              -தூத ழதமபமவ  
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