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   லவ்துவ  ஆவெகதொவ :  ஶகசவ 

சவவௐதவ  :  றவ்ரணவவ  வதவ வததடவ  இவ  தறறவ  

    ரவௗவதுவகரவௌடிதவெகுவ  தவவதரதலவெகு. 

 

வரடவெகவுஷ 

இஷ எத தைவ்கரகவெ கதஶவௌடரவணவெ ஶகவோடுவெவகரவகறஶநவ. வ 

அததவை சறநவகபறவ எத வரகுவௐதரகவ்ரவ இஷ ரவ தரவவெகறஶநவ. ணஶ 

எத தைவ்கவ்துவெகரண சவதறர றறகவ லநவௐதவோடிதவெகுவ. இவேஶக தொவதஷ 

இவஷன, தொடிவுஷ இவஷன, அறவதுஷ இவஷன, தைஷணவதுஷ இவஷன. இவேஶக 

அததவ் வரகுவௐதை வோடுஶ இதவெகறநது.  ணறவ  உறவ்ஷ  லவ்றவ  

டிவ்றதவெகறஶநவ. 

இவேஶக உரற ஶரவ றவேகவ றரறவெகவௐதடறவஷன. ஶவேகவ, 

உதறவ்துவெகவ, வ்து ஞரணறகஷப வ துஷவெகஷவெகறவஷன. எத 

சரரணறவ இஷநஷணவெ கரணுவ ஆனரவ உவவௐதவோடு, அவ ஶவவகரவௌட 

தொவசறகபறவ, அவ தணரவவெ கறஷடவ் அததவேகபறவ வரகுவௐதை இது. ணஶ 

இஷ தவ வத அஷவௐதது வதரதவதுர வதது வ வ. வஷணவௐஶதரவ ஏவ 

இஷநஶடிவெகு உவுவ ஶரவெகுடவ, அவவ் ஶடலிவ தணரவ ணவெகுவெ கறஷடவ் 

வ குதரஷணவௐ தவநற வ வௌவேகவ,  அதடவ ணவெஶகவதவோட 

அததவேகவ, உவலவவுகவ, ஆகறவஷந ணறவ ஶரவநறரஶந 

வசரவலிறதவெகறஶநவ. ணவெகுவெ கறஷடவ் வதரவெகறவ்ஷ எபறவ்து, தைஷவ்து 

ஷவ்துவ் ரவ வோடுஶ அததறவெக வௌணுவ ஶனரதறஷவௐ ஶதரனவனரவ, 

‘வஷனவந வதரவெகறவெ குறஷனவெ கவௌடுறவோஶடவ ரதவேகவ, வது, 

உவேகலவெகுவ் ஶஷரணவஷந அவபறவெ வகரவலவேகவ’ ண ஶகரதைவ்றவ ஶவ 

நறவெ கூற அஷவெகுவ ஆவௗரணறவ கூவெகுவ இது. ரவ அதவதுவ இவவெ கவஷப 

லவேகலவ ரவற வேகுவேகவ வத ஶதவஶதரடு அஷவெகுவ   அஷவௐதறவௗ    இது.  

 சறவ்ஷணவௐ ஶதரவ எத தறவ்வ ரவ. ரவ கவௌட சறவ்ஷணவௐ தவநறவௐ ஶதசுகறஶநவ. 

இவவௐ ஶதவைசு சறவ்    இனவெகவ்துவெகு   ஶவௌடுரணரவ   வதரதவனரவ.  அவனது 
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   வதரதவரலுவ ஶதரகனரவ. வ அததவ்ஷவை வசரவகறஶநவ. வதைஷடரணரவ 

வகரவலவேகவ. இவஷனவவநரவ   வலவேகவ. ரவ இவதவ வ இனவெஷக 

அஷடறவஷன. தவ வரடவகறநது. அவகுவ இவபவு ஶதவைசர வத 

ஶகவோதேவகவ.  
வணனவந தறவைஷசவெகரவ அசணறவ வதரவெகற அஷநஷவௐ 

தரவவ்துறவோடரவ வண வசவரவ? அஷவ்ரவ ரவ வசவகறஶநவ. ரவ 

கவௌடுதறடிவ்ஷ வநதவ கவௌடு வகரவௌடு அததறவ்துவெ கபறவெகஶவௌடுவ 

வதவ அரறவ ஶதசுகறஶநவ. தவபற, கவலூரற, ரவௗறவ ஶவவுகபறவ வவன 

உவேகலவெகு அநறவுவ ற ஞரணதொவ ஶஷ. ரவ லதுவ ஶவவுவெகு 

அஷவரவதவ ஶவௌடரவ. தவெற எவஶந ஶதரதுவ வத வௌணுகறஶநவ.     அவ   

வசரவலிவ்வ   ரசறஶரகவ   வோடுஶ  ஶதரதுவ. 

ணஶ, இனவெக இனவெகற ஆரவவைசறறவ இநவேகரவ, வ அததவ 

உவேகஷபத்வ ஈவவெகுரணரவ வதடவ ரதவேகவ ஶசவவஶ இஷநதஷபவௐ 

வததஶரவ, ததகுஶரவ  வத   கூற  அஷவ்து   இவ   அததவெஶகரஷஷ   

லவ்துவேகுகறஶநவ.   

                                                                                                      

                                                                                                                          

-ஶகசவ 
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   குத வெகவ 

 அவஷணறவ த அவதைவெகுவௐ தரவ்றரண அதறரறதவோடரறவ ரவ 

வரறரஶனஶ வ தொவ வெகவ்ஷ, 'ரவ வகரவஷநத்வ சவௌதக ரஷனத்வ 

சரவ்துவ றவஷன ஊவ வ தரகவ்து உஷ ஷவதவெகுவை' வசலுவ்ற, ரவ 

ஶவவகரவலவ இவௐதற வறவ் ஷடத்றவநற தொலஷவதந, சறநவது றபவேக 

ஆசலவறவெகுரத ஶவௌடி வ ணவதவ ஆவௗ கடலிவ தோவௗகற ‘டரவெடவ 

றவ்ரணவவ’ தவ வதவ ரவேகற வௌறவ தரவ தறவ், ஆறத்வ அவதொவ அவந 

அவவௐ வததவபறத்டவ ணவெஶகவதவோட அதத தொவ்துவெகஷப வபறவெவகரவவது 

வ சகரன ஜலவகலவ தறவணரவ வௐஶதரகுவ சவறறணதவ அநறவது உவது 

இவற டவது ததந உவௌஷ வோடுஶ இவரறகபறவ றபற ஶவௌடுவண 

றதவதற இவ றஷணவுகஷப வரடுவ்து ரஷனரவெக தொவகறஶநவ. இவ தொவசறறவ 

தொலஷ இதவெகுரணரவ அது வ குதரவ வ இஷநஷணவை சரதவ. வேஶகதவ 

குஷந கவௌடீவகபரணரவ அவகு வ அநறரஷரவ கரவ. ரவ வோடுஶ 

வதரதவௐதை.  

 

 

****** 
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24 தைணற அவஷணறவ வசவற 035 
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  தவெக வௌ 

25 வ ரடிவெஷகரபவ டரவெடஷவௐ தரவவ்ரவ 038 

26 இவ தவ்றவ வ துஷ 041 

27 டரவெடரறவ சலடவ றகவௗவ்ற அவதைவ 044 

28 வசவவ 047 

29 யரற வீவோடிவ தொவ கூவோடுஅவவு 051 

30 “குலூதுவ கவௌவ” தரடவ 052 
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43 யரற 077 

44 அவரவுவெகுவெ கடிவ 078 

45 டரவெடதவெகுவெ கடிவ 079 

46 டரவெடரறவ லவவு 080 
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லவௌடுவ ஜணணவ 

         ரசஷணகபரஶனர அவனது அவ றதவௐதவ்ரஶனர இவ 

உடலுவெகுவ சறஷநவௐதவோடு ரவ இவ உனஷக தொலிவ தரவவ்து 

றவஷனவதறறவரவ. சறநவௐதரண றதவ்னவ்றவ அடிரவகபறவ றதவெகூவோடவ்றஷட 

வஷணவௐ தறநவௐதறவ்து, நறவெகூடவ் டவ ரநறறடவெ கூடரது வந கரவ்ரவ ணது 

சறநற வஷ றத.ரசறனரற வதவ வ வதரற வஷ றத. ரகவ ஆகறஶரரறவ  

தரதுகரவௐதறவ பறவோட வஷறவ கதஷஷ ரவ வவணவஶதவ! வ வதரற 

வஷ றத.ரகவ றவஷனறவ சணவெ ஶகரனவ்றவ அதவ தரலிவெகுவ ஶகரறவரஜவௐ 

வததரலவெகுவ அவஷண தைவௌடரறகவலிவ் ரரதவெகுவ ஶசஷ வசவறஶனஶ வ 

ரவௗரவோகஷபவெ கறவ்வ. அதவெகு ஷணற வெகவ இவஷன. வணறடவ றகுவ 

அவதை தரரவோடிவ.  

வ வஷ றத.வசவவததரவ அஷணதவ அநறத்வ ஷகறவ தவெறஷ 

வபறவெ  கரவோடறவஷன வநரலுவ, எத கவஶரகறஷவௐ ஶதரன வநறதொஷநகலடவ 

ரவௗவவ. றணதொவ ரஷபவ் வரடவேகுதொவ சூரற வகரவ வசவவ் நறஷ 

ரவ கவௌடறவஷன. வ ரவ றதற.ரஜவரலவ வ தவெறஷ தஷஜ றறவரவ 

வபறவௐதடுவ்றணரவ. வ ஶதொவ அவ ரறலிதவது “ரரதஜர” வந 

ரவவ்ஷரவ வபறதவ. இவகபறவ ரதவ ஶரகவௐதரஷறவ ஈடுதவோடரறவஷன. 

வ சறநற வஷ வோடுவ றறறனவெகு. அவ வ கஷடசறவெ கரனவ்றவ வ குதறடவ 

“ரசறஶரகலவோஷச” வதவநரவ. வ சறநற வஷ வ குவஷவௐ தததொவவகரவௌடு 

அவ இவவௌஷ றவோடு அகலுவஷ, வஷணவ் வ உதறரண கவௌகரறவௐதறவ 

ஷவ்றதவரவ. இவவ் லற ஷவெ கூவோடவ்றஷட பவவ ணவெகுவ் டவ தைலவ 

சவவவௐதவ வகுரக தவெகவௐதவோடு றவோடது. வ்ஷக தரவெகறவ வத  வௌற  

இஷநணறவ  கதஷஷ  றஷணவ்து  ணவ  கசறகறவஶநவ. 

ஆவொசஶணவ வ தரவ சறஶணகறவ 
தவபறவசவலுவ ரவோகபறவ கரஷனறலுவ ரஷனறலுவ றவஷன டரஜவஶகரறவ 

றஶ டவது வசவஶவ. ஶகரறவரஜவௐவததரவ சவணறறலிதவெகுவ 

ஆவொசஶணரறடதொவ, வ்ஜவவதவ அதகறலிதவெகுவ கதடரவௗரரறடதொவ ணவெகு எத 

றஶச தவெற, உநவு.  
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   இவ ஶவகஷப அநறதொகவௐதடுவ்றஷவ்து அவகஷபவௐதவநற றஷநவௐஶதசற ணறவ 

தறஷவ்து வ சறநற வஷ ரசறனரறரவ. அவகவதரவ ணவெகறதவெகுவ 

உவஷ தவெற வதஷவெ கரவோடிலுவ வோதை வநரவ றகவௐவதரதவதுவ. அவகஷப 

ஶவகபரகவௐதரவவ்து தவெற வசலுவ்றஷ றட வோதை தரவ்றவ தரவவ்ஶவ 

வததுரவ உவௌஷ. வஷணவௐ வதரதவ் வோடிவ வ ஆவொசஶணவ, வ தரவ 

சறஶணகறவ ஶதரன. அஷ வவரகவௐ தரவவ்ஷறட வௌதரகவ்ரவ 

அணுகறறதவெகறஶநவ. தன ஷகறவ ணவெகு உறவ. கடிணரண தரடவேகபறவ தரவ 

ரவவெ ரவேகறவ்தது தொவ, றதவௐதவௐ தவோடுவெ ஶகவோகுவ வதரதவ ணவெகு 

கறஷடவெகறவஷன வத தொஷநறடுவஶதரது அஷவௐ வதவதவ் ததுஷ வ எத 

ஶவௌடுனரணரலுவ, எத லுறவைஷசவௐ தவ்ஷ கரறவெஷகரகவௐ வதவதவெவகரவௌடு 

றஷநஶவநற ஷவ்வௐ வததவஷக அவ. இவஷந றஷனறவ அஷ 

றஷணவெகுவஶதரது அவதறவ கவௌகவ தணறவெகறவநண. இவவை சூஷன றரறவௐதவகரண 

கரவ, ரவ வௐதடி சறத து தொவ, தரஷத்வ, தறநறறவ ஶரவெகதொவ 

சறநறறடரவ கவௌணுவ கதவ்துரகவௐ தரதுகரவெகவௐதவோஶடவ வதஷ றபவெகுவ 

வதரதவோஶட. அதுவோடுறவநற, ஶரகவௐதரஷறவ தறவெக ஆவதறவ் வ எத 

ஜலதவ  வ தவ்ஷ, தொவதறநறறவ றவோட இடவ்றலிதவஶ வரடதவ வதது 

ஆறவ்ரண உவௌஷ. அவ்ஷக ஶரகறதவெகு இஷநவௐ தரதுகரவௐதை தறநற தொஶன 

உவௌடு வதவகுவ இது சரவத. இஷவெ கவௌதவ கலஷறவ வசரவலிறதவெகறநரவ. 

தன கரவகலவ வசரவலிறதவெகறநரவகவ. ரவ தறநவ இடவ, ஷணவை சூவௗவ உநவுகவ, 

பற ஆணரவ லறரண இஷநறதரவோடிவ வஷண ஈடுதடுவ்றவெ வகரவௌடிதவ வ 

ரவ, வஷரவகவ, குவஷவௐ ததவ தொவவகரவௌஶட ணவெகறதவ ஆவறகவ் ஶடவ 

இஷ அஷணவ்துவ ரவ ஶவவசரவண தறநறறவ வரடவவைசறஷவெ குநறவெகறநது  வதது  

வபறவு.   

ஶடிது....கறஷடவ்து 

        ஷ அவதவகபறஷட பவவ கரவ்ரஶனர அவனது 

உவபரவவ உவரஶனர, வரறரது, ரவ கறதவ தவெறறவ றஷபவ்றதவஶவ.  



10  கவௌணறவ தரஷறவ வ தவ 

—கேசவன் 

   இஷநறஷணவு வரவ அது கவௌவரவ. எத லற ஷணரக பவவெகவௐதவோட 

வதவ ஶஶன குநறவௐதறவோடது ஶதரவ எத ஶடவ இதவறதவெகறநது. தொலிவ ரவ அஷ 

உறவஷன; கரவ, ஶடவ இதவது வதது அவௐஶதரது ணவெகுவ் வரறறவஷன. 

தறவகரனவ்றவ, கடவது வ தரஷஷ றதவதறவௐ தரவவெகுவ ஶவ்றவரவ தைரறவது 

இவவ் ஶடவ ஆவத கரனவ்றஶனஶ வதவ தைரறர வதரதபரக இதவறதவெகறநது 

வத. ரவ ஶவவசரவண ஆறத்வ அவதொவ அவந அவவௐ தவவதரதவ 

றவ்ரணவரக அரறவ்து வதஷட வதரது றவ வஷணவை சவறவெகுவ 

ஷ வரடவவது. அஷவை சவறவ்துவெ வகரவொசகரனவ வசவநதுவ, ஶடலிவலறவ 

குஷந ஆவதறவ்து. ணவெகு றகரவோட எதஷவ் ஶடிவெவகரவௌடிதவஶவ. 

இஷவெகவௌடதுவ இவ றகரவோடுரவ வ ணவ உவவரவ  ஶடவ தொடிவது. 

ஆணரவ இவ ரவ வத தைரறறவஷன. இவரவ வ அவ்ஷண ஜவவேகபறலுவ 

வரடவவதுதவ வ குதரவ வத தைரறவதுவகரவப, உவவதுவகரவப சுரவ 

இவௌடரவௌடுகரனவ ஶஷவௐதவோடது. ரவவ் உனகறவ ரவரவ, வஷஷ 

குவஷவெகு அநறதொகவௐதடுவ்றஷவௐதரவ.    குவஷரகவ் வரறவதுவகரவறவஷன. 

“இஶர அவௐதர தரதடர கவௌர’' வத வசரவலிவெ குவஷஷவெ வகரவொசுது உனக 

இவதை. உடவனடுவ்து வௌறவ இநவேகறறவோட வ வஷ இஷநதவெகுவ, வ ரவ 

இஷநறவெகுவ இவ உனகறவ ‘றற’ றனவெகவனஶ!  ணஶ ணவெகுவ, வ வஷஷ 

வ ரவரவ அநறதொகவௐதடுவ்றணரவ.  ஆணரவ சறத றவ்றரசவ்துடவ.  'இஶர தரவ, 

இவ ரவ உவ வஷ' வத வசரவனறவஷன. தறவ வௐதடிவைவசரவணரவ?  'இவபவு 

ரவ தைரறரஶன தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரஶ, அவ ரவ ல ஶடிவெவகரவௌடிதவவ. 

அவரவ டரவெடரகவுவ, றவ்றரணவவ வந வததடதவ இவேஶக இதவெகறநரவ' 

வத வசரவணரவ. அவ வசரவணஶதரது டரவெடவ வறடறதவது அகவத வசவத 

றவோடரவ. இதவஶதரது வரறறவஷன. வரறவ ஶதரது அவ அதகறவ  இவஷன.   தொகவ  

தரவவெகவ்  துடிவெகறஶநவ.  தொகரறறவநறவ்  றவெகறஶநவ.   
ஶடலிவ தரஷறவ.. 
     வ இபது அததவேகஷப றஷணவு கூதவஶதரது சறன றவேகவ கவௌ 

தொவஶண வது றவகறவநண. ரவ ஷத்வ றவொஞரண தவரக அணுகுவ 

இவதைஷடவ. (அணரவரவ, றத ற அவகபறவ ‘வவமவ ஆஃவௐ றவடவ’ 

Verses of wisdom வதவ தைவ்கவ வஷண றகவுவ கவவது. லவேகலவ தடிவ்துவௐ 

தரதவேகவ.) தொடிவரவ இஷநஷணத்வ ஶசரஷணவெகுரறவ ஶதரவோடு அறனவ்ஷ  

http://www.ourguru.net/Publications.aspx
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—கேசவன் 

   றவோடுவெ கரவவைசறவௐ தரவவ்துறடுவ ணவௐதரவேகு. தகுவ்ரத்வ குவ (Analytical mind). 

றவொஞரண தவரக றபவெக தொடிர அதவ றவேகபறவ (Occult science) சவத 

அறக ஈடுதரடு. வதூன உடஷன றவோடு சூவ உடவ வோடுவ வபறஶநற, தைறதௌவவௐதை 

சவெறஷ லநற ஆகரவ்றவ தநவது, லவௌடுவ உடலிவ தைகுவ சவெறஷ அஷட றதவதற, 

றஷந குவஷவ்ணரண தொவசறகவ  (Out of body experience). றஷநவௐ 

தடிவெகஶவௌடுவ வந ஆவ. தொஷநரண தவபறவெ கவறறவ அறக ஈடுதரடு இவஷன. 

ஆவறகவ சவதவவௐதவோட றவேகஷபவௐ தடிவௐதறவரவ ஆவவ அறகவ. சறத து  

தொவவகரவௌஶட  இவௐதடிவௐதவோட  ணறஷன  வதஷடது.  

வ ஶடுவ தவ்றவ றகரவோடுஷன றதவதற அணுகற சறன அஷவௐதைகபறவ 

குநறவௐதறடவ்வெகஷ 1. வ ரகறதவ டவ, 2. வ ஶரவ்ரற யரறறறவ அஷவௐதை,                

3. வவேகவ சறவ்வ வநஷவெகவௐதடுவ சறவ் ஶரகற, 4. வ சறரணவரவவ 

(ரறறஶகவ). இவேவகவனரவ ரவ ஶடிது கறஷடவெகரவ தரறறவ் ஶதரது, வௌதவ 

சவதவவ அவகபரவ டரவெடரறடவ  அஷவ்து  வௐதவோஶடவ.  

டரவெடதடவ தொவ சவறவௐதை 

      அஷ தொலிவ சவறவ் ஶறத்வ கறஷத்வ றஷணறவனரது 

தவ்ரண றவரவ. ணவெகு ஶற, தொகவ, வௌகவ ஶதரவநவநறவ அறக 

றஷணரவநவ கறஷடரது. நற சவத அறகவ வதரவ கூநஶவௌடுவ. ஆணரவ 

தொவெகறரக றஷணறவ ஷவ்றதவெக ஶவௌடி ரஷபவெகூட நவது வ 

துறவவடவரவ. டரவெடவ வரறவ வசவதவ வதரவ ரவ கரணுவ வந ஶரகறவ, 

சறவ்வகவ ஶதரவ ஜடரதொடி, கரறத்ஷட, தவ்ரக்ஷவ ஶதரவந தைநவை சறவணவேகலடவ 

இதவௐதரவ வத வௌறவஷனரவ. ஆறதவ  ரவ அவநரட ரவௗவெஷகறவ 

சவறவெகுவ ஆவறகரறகஷபவௐ ஶதரவ சரர ணறவகபறடறதவது சவத 

றவ்றரசரணரகவ் ஶரவநபறவௐதரவ ண றவதரவவ்ஶவ. உரவ்றவகுவை 

வசரவன ஶவௌடுரணரவ, ப பவவத வெகரபறவௐதவ ஶதரன சறவ ஶணறத்வ, 

வனரவ அநறவவ ஶதரவந எத தரவஷத்வ, ஶலுவ இவௐதடிவௐதவோட சறன தைநவ் 

ஶரவநவேகஷப றவதரவவ்து வணஶர உவௌஷரவ. ஆணரவ அவத ரவ  
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—கேசவன் 

   கவௌடஶர றக றகவெ கதஷரண றநவ்துடவ, உரக, உவ்றவஶகவந 

ததணறவனரவ, சவத எவலிரக, ‘சஃதரரற’ உஷடறவ சரர ஶரவநவ வகரவௌட 

எத ணறஷவ்ரவ (‘சரர ஶரவநவ வகரவௌட எத ணறவ’ வந வஷணவெகரக 

வஷண வணறத்வேகவ. அவ ஶவ்றவ வ ணறவ ஶரவநற வௌவ அதுரவ.) 

ஆணரவ அதஷட கதஷரண கவௌகலவ அறவ வரறவ அசரரரண எபறத்வ 

அவ றவ்றரசரணவ வதவகரண அஷடரபவேகபரக அவௐஶதரது ணவெகுவ் 

ஶரவநறண. அவவெ கவௌகஷபவௐ தவநற எத அதவ வசவற இதவெகறநது. இவௐதறநறறவ 

ணவெகுவெ கறஷடவ் றக அரற, அதவ அததவேகபறவ அது எவத. இவவ் வரடரறவ  

அஷ  அசறவ  றரறவௐஶதவ.  

அதஷட அவ ஆவௗவ கதஷ றநவ வ றவதரவவௐதைவெகு ரநரக இதவரவ 

ணவெகுவை சவத ரவநவ்ஷவ் வது. வண எத தொவௌதரடு! ரவநவ்றவகு ரநரக 

வதத கறவௗவைசறஷவ் வறதவெக ஶவௌடி கரவோசற. டரவெடரறடவ ணவெஶகவதவோட ஈடுதரடு, 

ஈவவௐதை, வதறவெஷக அஷணவ்துவ த னவது ஶதரவ எத சலரண அததவ்றவதரவதவோட 

தொவஶணவநவ. வ வௌதவகவ தனதவெகு றகவௗவஷவௐ ஶதரவ அஷவௐ தரவவ் 

ரவ்றவ்றவ ரவ சலகரறவெகவௐ தடறவஷன. வ ஈடுதரடு, வௌதவ ஜரணறறவ 'கவௌடதுவ 

கரவ' ஷகவெகு றவஷநரணது. வகரவொசவ வகரவொசரக ஈவவெகவௐதவோடு 

றவைசறவனரவ அவ அவதறவ கஷவது ஶதரஶணவ. இவகு  சவத  கரனறவ  

வதவோடவவணஶர  உவௌஷ. 

ஷத்வ ஶகவறஶகவோகரவ ஆரவவநறரவ, வதவெவகரவது வ 

தரறவன வதஷ தொவணஶ கூநறறதவெகறஶநவ. வ றரணரலுவ, தொலிவ வ 

சவஶகவேகவ லஶவௌடுவ. ணவெகு வதறவெஷக வதடஶவௌடுவ. இவௐதடி 

வதறவெஷகவெகுவௐ தரவ்றவந ஷத்வ ஆரரவ வதவெவகரவபவெகூடரது வதவ 

ணவௐதரவஷ வகரவௌட ணவெகு, தொலஷரண வதறவெஷக வதடவௐ தன றஷனகஷபவெ 

கடவெகஶவௌடிறதவது. ரவ றவத அநறவவ வதவ அநறரஷறவ உவந 

வஷண, வதரதஷத்டவ றடவ்ற, றனகுவஶதரவவனரவ லவௌடுவ சரறரண 

தரஷறவ றஷனறதவ்ற இவநபவுவ எஶ எத கடுஷரண வசரவஷனத்வ கூட 

வதரவ உறவவெகர குதரஷண வௌணுஷகறவ கசறத்வ இவ வ கவௌ ற  
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—கேசவன் 

   வததகுகறநஶ! ‘Taste of the pudding is in the eating’- வதது ஶதவைசு வெகு. அவ 

வதஷவை வசரவணரவ, றஷணறவ றஷபவ்ரவ கவௌகவ தணறவெகறவநஶ அதுரவ  

அதவெகு  வதரலுவ,  ணவெகு  அவதரலுவ  உவப  அவதைவெகு  உஷகவ. 

டரவெடரறவ தொவ ஶகவற 
                தொவ சவறவௐதறவ ஶதரது, டரவெடவ, வணறடவ ஶகவோட தொவ ஶகவற, 

“உவேகலவெகு வண ஶவௌடுவ?” வததுரவ. (அவவெஶகவறஷ இவௐஶதரது ஶகவோடரவ, 

வ தறவ “லவேகவ  ஶவௌடுவ; லவேகவ வோடுவரவ ஶவௌடுவ” வதரறதவெகுவ. 

ஆணரவ அவரவ ரவ ஶடிவ வதது அவௐஶதரது வரறறவஷனஶ!) “இவௐஶதரது 

ணவெகு வதது ரகறறவோடது. ரவௗவெஷகறவ வததவ தகுற வீரகறறவோடது. 

இவதவ இதவெகுவ வசரவத ரவோகபறவ வௐதடிரது ரவ ஆவறகவ்றவ 

தொவஶணநஶவௌடுவ. ணவெகு றவ்ஷஷவெ கவதவெ வகரடுவ்லவகபரணரவ தொடிவ அபவு 

ஶர ரவஷகவது தடிகஷபரது நனரவ வத றஷணவெகறஶநவ” வத 

வசரவஶணவ. டரவெடவ சறரறவ்துறவோடரவ. “தரவௐதர, இவ ரஷனவது தடிகஷப 

நவௐஶதரரநரவ”, வத அதகறவ இதவவகபறடவ வசரவலிவை சறரறவ்ரவ. வநவகலவ 

சறரறவ்ரவகவ. ணவெகுவௐ தைரறறவஷன. வவோகரக இதவது. அவ சறரறவௐதறவகுரற 

கரவ அவௐஶதரது ணவெகுவௐ தைரறறவஷனரவ.  'வணவ்துவெகு சறரறவைசரவேக, வண 

வசரவஶணவ ரவ? ஆவறகவௐ தவ்றவ தொடிவ அபவு தொவஶணந ஶவௌடுவ வந 

ஆஷன வபறவௐதடுவ்றஶணவ. இறவ சறரறவௐதவகரண றவ வண இதவெகறநது?' 

வத குவதறஶணவ. தைரறறவஷன. ரதவ றபவெகவுவ இவஷன. ஆணரவ தறவணரபறவ, 

எத கரனவ்றவ அவ சறரறவௐதறவகரண வதரதவ தைரறவது. அஷ உவவஶவ. தடிகவ 

வத ரவவ்ரக ரவ வசரவண ரவவ்ஷகலவெகு ஆவறக அகரறறவ றக 

ஆரண வபறரண வதரதவ இதவௐதஷ, தறவணரவோகபறவ ரவ உவவஶதரது, வ 

ரவவ்ஷகஷப வௌற ரதவ சறரறவ்ஶவ. அஷவௐ தவநற றரறரகவ் வரறவதுவகரவப 

ஶவௌடுரணரவ ‘ற ஶகவோடலிவவோ’ தைவ்கவ்ஷவௐ தடித்வேகவ. அறவ ‘தறவ றவ்ஷ’ 

தகுறறவ றரறரக றபவெகவௐதவோடுவபது. இவேஶக எத சறத குநறவௐஷத வோடுவ தகறஶநவ.  

http://www.ourguru.net/Publications.aspx
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—கேசவன் 

   தவவதரதபறடறதவது ணறவௐதவோடு எத சுவசறவௐ தவ்ஷ ஶவவகரவலவ எவவரத 

ஜலதவ, லவௌடுவ தவவதரதலடவ ஶசதவகு தொவ தவணறவௌடு தடிகஷபவெ 

கடவெகஶவௌடித்வபது வததுவ அவ தடிகவ வ வீடுகபறவ உவப தடிகஷபவௐ ஶதரவ 

சரரவௐ தடிகவ இவஷன வதஷத்வ, வ றஷன பவவைசறறஷணவெ குநறவெகுவ 

ஷகறவ எத குநறதௌடரகவை வசரவனவௐதவோடஷ வதஷத்வ தறவணரபறவ உவவஶவ.  

        இஷ அநறவ தறநகு அவத டரவெடவ சறரறவ்வகரண வதரதவ தைரறவது. 

அவத அவ சறரறவ்றவ ஶகலிறவஷன. குவஷறவ ஷனவைவசரவ ஶகவோடுவெ கபறவெகுவ 

வஷறவ கறவௗவைசறரக இதவறதவெகனரவ. வ அவவேகவ தைரறவரவ அவ சறரறவ்ரவ 

ணவெ வகரவபனரவ. வ தொவஶண றவகுவ தறவஷபஷ தொவஶத, அவ ஆவதவ தொவ 

இவதஷ வனர தறநறகபறலுவ அநறவவ. ணஶ அவ ஷ றஷணவ்துவை சறரறவ்ரவ 

வதது அதவெகவனர வரறத்வ. தறவஷபறவ ஆவவ்ஷவெ கவௌடு கறவௗவைசறஶரடு 

சறரறவ்றதவெகனரவ.  

டரவெடரறவ இவௌடரது ஶகவற 

                     “இதுஷ வண வசவதுவகரவௌடிதவலவகவ?” வத இவௌடரது 

ஶகவறஷவெ ஶகவோடரவ.  ரவ டரவெடரறடவ தவகு தொவதைஷ சறவ்ஶரகவ தறலுவ, 

தறவதறவெகுவ எத சறவ்ஶரகறறடவ சறன ரவேகவ வரடவதை வகரவௌடிதவஶவ. 

சறவ்ஶரகவ கவதவ் தரத ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவஶவ. அதவ கவதவ்தரகவை 

வசரவலிவெ வகரவௌடிதவரவ. எதரவ, “உவ ஷணறஷத்வ அஷவ்து ர. அரறடதொவ 

ஶதசறறவோடு வசரவகறஶநவ” வநரவ. ஷணறத்டவ ஶதரஶணவ. “லவேகவ வண வரறவ 

வசவகறநலவகவ” வத ஶகவோடரவ.  ரவ ஶகரறவௐ தவௌஷ ஷவ்றதவௐதஷத்வ, ஶலுவ 

வரவ், வதவ சறவனஷ றவதஷணறவ ஈடுதவோடிதவௐதஷத்வ வசரவஶணவ. “கநற 

றவகறநரர?” வத ஶகவோடரவ. “ஆவ” வஶநவ. “ஶர வபவு தரரண வரறவ. 

இவௐதடிவௐ தரரண வரறவ வசவத்வ உணவெகு வௐதடி சறவ் றவ்ஷ வசரவலிவெ 

வகரடுவௐதது? அவவ் வரறஷன றவோடு றவோடு ஶத வரறவ துவேகற தறநகு ர. 

றவ்ஷஷவை வசரவலிவ் தகறஶநவ” வநரவ. “குவஷகவ தவபற, கவலூரற வத 

தடிவெகுவ இவ ஶவ்றவ, ஶத றஷனரண தரணறவனரவ ரவ வௐதடி இவவ் 

வரறஷன றட தொடித்வ? அவௐதடிஶ றவோடரலுவ ரவ ஶத வண வரறவ 

வசவஶவ? ஶத வரறவ வரடவேகறணரலுவ, வஶதரஷ குடுவதவை வசனஷ 

ஈடுவசவத்வ அபறவகு தைற வரறலிவ தரணவ தர?  
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—கேசவன் 

   அதுஷ இவவெ குவஷகலவெகு வௐதடிவெ கவற தைகவோடுஶவ?” ண ஶகவோஶடவ. 

“ணவெகுவ் வரறரது. எவவரத தரவ்றலுவ ல ஶததவெகுவௐ தவேகறதவெகறநது. (ரவ 

ல ஶதவ? வரறறவஷன! ரவ அரறடவ ஶகவோகவுவ இவஷன.) இவவௐ தரவ்றவ 

வஷண தவேகு வகரவபவை வசரவகறநரர? தொடிரது. இவௐஶதரதுரஶண இவேகு 

வறதவெகறநரவ. இணற ற தறநவெகுவ. இவவ் வரறஷன றவோடுறவோடு வஷண வது 

தரவ. அவௐஶதரது வசரவலிவ் தகறஶநவ” வநரவ. வ ணவ ஶசரவவது ஶதரணது. கவௌகவ 

கனவேகறறவோடண. வ ஆவறக றகரவோடலுவெகு எத குத கறஷடவெக ரவோடரர? வ 

சுனவ கதற குடுவதவ்ஷ உரசலணவ வசவதுறவோடு ஆவறகவௐ தரஷறவ 

தொவஶணதது வர? இவௐதறநறறவ வ வதரதவௐதறவ றடவௐதவோடிதவெகுவ, வஷண 

வதறறதவெகுவ ஷணற, குவஷகஷபவெ ஷகறவோடு ஆவறக தொஷணஷன இஷநவ 

வதவெவகரவரணர?' இவௐதடிவௐ தன ஶகவறகவ. றஷட கரதொடிர ஶகவறகவ. 

“ர, ரவ தைவௌறவ ரது வசவறதவரவ அஷ வோடுவ வநவகலடவ 

தகறவவது வகரவகறஶநவ. வ தரவ்ஷ ரதடதவ தவேகறவோடுவெ வகரவப றதவௐதறவஷன”  

வத கூநறறவோடு ணவ ஶசரவவது,  சலிவ்து,  வீடு  றதவதறஶணவ. 

            அவத இவு ணவெகு உநவெகவ றவஷன. ணதொவ உடலுவ ஶசரவவதுறவோடண. 

அலஶவ! வ றறஷ றஷணவ்து ணது வதரது றவ அலஶவ. வ 

இனரஷறவ சுஷரவ துவௌஶடவ. றகரவோட ரதறவஷனர ண வேகறஶணவ. 

வ ஶகவறவெகு தறவ வசரவன எதவ இவ வௌறவ இவஷனர வத றவ்ஶவ. 

‘சறவ்வகவ, ஶரகறகவ வத இவ உனகறவ ரதஶ இவஷனர? தொவஶணரவகவ 

வசரவணது, தைவ்கவேகபறவ தடிவ்து வதரறவகவ வசரவனவெ ஶகவோடது அஷணவ்துவ 

கவோடுவெகஷர? வ சறநற வஷ தோனவ வகரவொசவ வகரவொசரக ணறவ தறவெகவௐதவோட 

கறதவ உவவு, கறதவவ வந எத கடவுஶப இவஷனர? ரரவ, 

கரதரவ அஷணவ்துவ ணறவகவ தைஷணவது ஷவ் கஷர? உவௌஷஷவை வசரவன 

எதவ ஶ ரவோடரணர?’ ஶகவற ஶவ ஶகவறகவ வ ணவபறறவ 

றவரலிவ்து அடவேகறண. வதஷத்வ, ஶசரகதொவ வஷண ரவோட, உடலுவ ணதொவ 

ஶசரவஷடவரவ தறவணறறவ உநவேகறவௐஶதரஶணவ வத றஷணவெகறஶநவ. இவ 

றகவௗவுவெகுவௐ தறநகுரவ வ அதஷ வௌதவ சவதவவ வஷண டரவெடரறடவ அஷவ்து 

வரவ. உவௌஷரண றகரவோடுவ கறஷடவெக ஶவௌடுரணரவ, குறத்டவ, ரகதொவ, 

வௌலரறவ தோவௗகறவ கரவதவெகு வேகுது ஶதரவந லறதொவ இதவெகஶவௌடுவ 

வதது ரவ அநறவ உவௌஷ. இஷநஷணவௐ தரவவெக ஶவௌடுவவநரவ வண  
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—கேசவன் 

   வசவஶவௌடுவ வத வ ரகறதவதயவமரறடவ  ஶகவோடஶதரது, அவ 

வசரவண உரவ இதுரவ. 

ஶடலிவ தரஷறவ சறனவ 

             இவ றகவௗவைசறவெகு தொவதை வ வௌதவ சவதவவ, வ சஶகரரற சலர வதவ 

சுரகதடவ, ரதவ வசவஷணறவ எத வதரறஷவை சவறவ்ஶரவ. அவ குவௌடலிணற 

ஶரகவ வசரவலிவெ வகரடுவௐதரகவை  வசரவணரவகவ.  அதவ கவதவ் வரவ. ரவேகவ 

ரவதவ அஷவௐ தறவசற வசவத்வஶதரது வௌதவ சவதவவ்றவகு உடலிவ தன 

உதரஷகவ வதவோடண. அவவௐ வதரறஷ அணுகறவௐ, தறவைசறஷணவெகு லவவு கர 

றஷவஶதரது அரறடறதவது சரறரண தறவ கறஷடவெகறவஷன. அஶ ஶவ்றவ வ 

சஶகரரற சலரவுவெகுவ எத தறவைசறஷண. வன சறவ றநதொஷட அவ தைதவேகலவெகு 

இஷடறவ சறத வோடரக ஶரவ கதவௐதை றநரக ரநவ் துவேகறது. அது எத லவதை 

ஶதரவ ரநறறவோடது. அதஷட கவ றத.குவொசறதரவ எத தவ்துவ. இஷவௐ 

தரவவ்துறவோடு, “இணற இவவௐ தறவசறஷ றதவ்றறடு”  வத  வ  ஷணறறடவ  

கூநறறவோடரவ.  

                  இவகறஷடறவ எதரவ, றணதொவ டவெகுவ வசரவவதரறவு றகவௗவைசறறவ 

ஶதரது, அவவௐ வதரறவ “உத றதரவோஷட றவோடுறடுவேகவ. ரவ, கறதவவ 

வத எவதவ இவஷன. இஷநதவெகு உதஶ இவஷன” வத வசரவணரவ. இவவெ 

கதவ்றவ ணவெகு உடவதரடு இவஷன. ணறவ ஶரவநறஷ வபறவௐதஷடரக 

ஶதசறறடுவ தவெகவ ணவெகு வௐஶதரதுவ உவௌடு. டரவெடரறடதொவ அவௐதடிவௐ 

ஶதசறறதவெகறஶநவ. அவௐதடிவௐ ஶதசுவ ஶரவெகவ அடுவ்ஷ அறவெகுவ 

வௌவ்றவ இவஷன. வ சவஶகவ்ஷவ் லவவ்துவெவகரவலவ ஶரவெகவ்றவ அவௐதடி 

வபறவௐதஷடரகவௐ ஶதசுஶவ. வ சவஶகவ்ஷ அவவௐ வதரறரறடவ ஶரறஷடரகவெ 

ஶகவோஶடவ. “ர, ரவ, சலஷ ஶதரவந வவவேகவ இவஷன வதது 

உவௌஷரணரவ, உனக வெகபறவ வததவதரஶனரரலுவ வதவெ வகரவபவௐதவோடு, 

வெகவ்துவெகுவ ரறரஷவெகுவ உரறரக ரவௗவ ரவததவ ஶரகற, தவெறரவ வ 

ரகறதவவ, ரவ கவௌஷணத்வ, சுஷத்வ, கரபறஷத்வ, ஶரகவௐ தரவவ்ரகவை 

வசரவது வதரவரகறநஶ. அவ்ஷகவௐ வதரறவ வதரவ வசரவவகரண கரவ 

துறவஷனஶ? இவௐதடி எத வதரவ வசரவரவ அதவெவகவண னரதவ?” ண 

றணறஶணவ. அவ சறநறது ஶவ அஷறரக இதவது றவோடு, “ல வபவு ரவோகபரக 

தகறநரவ? ணவெ ஶகவோடரவ”. “இவௐஶதரதுரவ வகரவொச ரவோகபரக தகறஶநவ” வத  
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தறனபறவ்ஶவ. “ல இவௐஶதரது ரஶண வறதவெகறநரவ, வரடவவது வரவ உணவெகுவௐ 

தைரறத்வ” வத வசரவணரவ. அவ ரவவ்ஷகவ வ ஶகவறவெகரண தறனரக 

அஷறவஷன. அரறடவ குஷந கரணுவ தொவசற இவஷன இது.  ரவ அவ 

வசரவணது ஶதரவ வரடவவது வசவநறதவரவ அதஷட தரவஷறவ உவௌஷஷ 

உ தொவநறதவெகனரவ. ஆணரவ வ ணவ அவ தொவ தறறவஷன; வ குத 

இரறவஷன வத வ ணவ தொணகறவெ வகரவௌடிதவது. ஆக, ரவேகவ அஷணதவ 

அரறடறதவது றனக எவவரததவெகுவ எத கரறதவரவ அரறடறதவது 

றனகறறவோஶடரவ. (ஆணரவ சவதவவ்றவகு வதவோட அவ உதரஷ இவதஷ 

வரடவகறநது. டரவெடரறடவ வ தறநகு டரவெடரறவ கதஷரவ அவவௐ தறவைசறஷணறவ 

ரவெகவ சவதவெ குஷநவது. அது வ தொலதுரக லவேகறவஷன வந ஶகவறவெகரண  

தறஷன  டரவெடவரவ  வசரவனஶவௌடுவ). 

                          இவ அததவேகஷப சுதவெகரக டரவெடரறடவ வசரவஶணவ. 

'வ சுனவ கதற வௐதடி இவவ் வரறஷன இவவெ கரனகவோடவ்றவ றடுஶவ? 'வத 

டரவெடரறடவ றணறஶணவ. அஷணவ்ஷத்வ ஶகவோடுவெவகரவௌட டரவெடவ, “ல கஷனவௐ 

தடரவௐதர, ரவ தரவ்துவெகஶநவ” வநரவ. அவ ஶவ்றவ அவேகறதவ வௌதவ 

ஜரணகறரணறவ துஷறரவ றவனர அவகவ எத கஷ வசரவணரவ. கரசறறவ 

கசரவௐதைவ் வரறவ வசவதுவகரவௌடிதவ எதவ வ்ஷண வதரற ஶரகற, ஞரணற 

வதஷ றபவெகுவ கஷ. வசவத்வ வரறலுவெகுவ ரவ தறலுவ ஶரகவ்துவெகுவ 

ஶரறஷடரண வரடவதை இவஷன வதஶ இவவெ கஷறவ சரவ. இவவெ கஷ 

வததவதரனரஶணரவ அநறவ எவத வதரவ அஷ இவேஶக றரறரகவை வசரவனறவஷன. 

இவவெ கஷஷவெ ஶகவோட தறவதை, இவகு தொவ ரவ அணுகற ஶரகறறவ 

ரவவ்ஷகபரவ தைவௌதவோடிதவ வ ணவ, றதற றவனர தோனரக டரவெடவ வசரவண 

கஷரவ ஆதனஷடவது. தைவௌதவோட ணசுவெகு தவஷவௐஶதரவ இரக இதவது. 

தறவணரபறவ எத றவ ணவெகு றபவேகறது. டரவெடவ வசரவன றஷணவௐதஷ 

அதகறலிதவெகுவ ரவ தோனரது வசரவரவ வதஷ தன சவவவௐதவேகபறவ ரவ கவௌடு, 

வநவ  தோனதொவ  ஶகவோடு,  உவவறதவெகறஶநவ. இவ இடவ்றவ  எவஷநவெ குநறவௐதறட  

ஶவௌடுவ. டரவெடரறடவ ணவெஶகவதவோட தொவ சவறவௐதறவ ஶதரது உடணறதவ  
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   ஜரணகறரவ வ ஆவறகவௐ தவ்றவ இவத ஷ சவத வதவெகரகஶ 

தறவ்துவெவகரவௌடிதவெகறநரவ. ணவெகு லவோஷச வகரடுவௐதது தவநறத்வ 

ஜரணகறரணறடவரவ ஶகவோடரவ டரவெடவ. "வணவௐதர, இதவெகு இணறறஶவ 

வகரடுவெகனரர?" வத. அவ வண வசரவணரவ வதது சரறரக றஷணறவஷன. 

"உவேகலவெகுவ் வரறரர டரவெடவ? லவேக வசரவணர சரறரவ" வதது ஶதரவ ஶர 

வசரவணரக றஷணவு. "சரறவௐதர, ல ர தரவவெகனரவ" வநரவ வணறடவ.  

லவௌடுவ தறநவஶவ 

        தரவ வசவஶநவ. ணவெகு லவோஷச தவ ஶறஷவை (24-2-1994) 

வசரவணதுடவ, அவகு ரவ வௐதடி ஆவ்ரக ஶவௌடுவ வதஷ ணவெகு 

வசரவலிவ்தரத வௌதவ சவதவவ்ஷவௐ தறவ்ரவ. அவவ் ஶறத்வ வது. வௌதவ 

ற அவகவ இவனவ்றவ ணவெகுவ ஜரணகறரணறவ கதவெகுவ லவோஷச தவ சடவேகு 

றஷநவுவநது. அவத ரவ லவௌடுவ தறநவஶவ. ‘Twice born’ வத கறதவ்துவகவ 

இஷடறவ எத தறரறவு உவௌடு. அஷவௐதவநற ணவெகு தொல றவ வரறரது. ஆணரவ 

லவோஷசவெகுவௐ தறநகு எததஷட றஷனஷவெ குநறவெக அது றகவௐ வதரதவ்ரண 

ரவெகறரக இதவெகுவ வதது வ கதவ்து. லவோஷச ரவேகறவெவகரவௌட அவ ரவ தொவ 

தைதுவௐ தறநற வதஷ அநறஶவ. அவகு தொவதறதவஷ ரவநற, தைறரவ றற லதுவ 

வ குதரணறவ கரதவௌவ்ஷ, வததஷஷ வபவு ஶவௌடுரணரலுவ ஶதசனரவ. 

கரனவரவ ஶதரரது.  

வ சறநற வஷ ரசறனரற 

   வ சறநற வஷரவ ரசறனரற அடிவெகடி எவஷநவெ ஶகவோதரவ, “ல வ 

தறநறஶ ஶவௌடரவ வத வசரவகறநரவ? தறநற ஶவௌடுவ, ரவ வ்ஷண தறநறகவ 

ஶவௌடுரணரலுவ டுவௐஶதவ. லவௌடுவ, லவௌடுவ தறநவௐஶதவ. தறநவெகஶவௌடுவ வத 

கவௌஷண ஶவௌடுஶவ. தறநவௐதஶ அவ தைகவௗ தரடவ்ரவ. அவ ரவ  வசரவலி 

ஆடுஶவ, தரடுஶவ, டு வீறறவ கூவ்ரடுஶவ. ஊதவ உனகதொவ ஷதவ்றவ வத 

வசரவனவோடுவ, தரறவஷன. அவ தைகவௗ தரடுஷவெ கரவோடிலுவ சவஶரஶர 

அவனது ஆணவவ தவ றஶர இவவுனகவ்றவ இவஷன. வவுனகவ்றலுவ இவஷன" 

வதரவ. ரவ ஆவைசரறரகவௐ தரவவௐஶதவ. இவ ர உனகறவ தறநவௐவதடுவ்து, ரவௗவெஷக 

வதவ ஶதரதவ்றவ சறவெகறவெவகரவௌடு வ்ஷண ஶரகறகவ, சறவ்வகவ, ஆவறகரறகவ  
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   றவ்துவெ வகரவௌடிதவெகறநரவகவ. அவகஷபவெ ஶகவோடரவ, ‘றவோடரவ ஏடிறடுஶவ, இணற 

தறநறஶ ஶவௌடரவ’ வதரவகவ. ஆணரவ இஶர லவௌடுவ வது தறநவௐஶதவ 

வகறநரவ. 'வௐதடி இவ ணவ்ஷ ரவதது? வௐதடி இதவெகு உவௌஷஷ 

உவவ்துது?' வத ஶரசறவௐஶதவ. "அவௐதர, டரவெடவ வசரவலிவெ வகரடுவ் 

றரணவ்ஷவௐ தகுவேகவ. லவௌடுவ தறநவௐதஷவௐ தவநற றஷணவெகரலவகவ" வஶதவ. 

ஆணரவ அஶர, "இவஷன, இவஷன தஶவ, லவௌடுவ தஶவ.”  ஶவௌடுவ 

ணவௐ தறடிரரகவௐ ஶதசுவ இவ வ்ஷக லற தவெரக இதவரவ இவௐதடிவௐ 

ஶதசுரவ. அவ தவெறறவ ஶகரடிறவ எத தவேகரது வணறடவ இதவெகுர வத ரவ 

றஷணவ்துவௌடு. ஶனசரண வதரநரஷகூட வதுவௌஷ. இவ தவெற கரரக 'இவ 

இஷநதவெகு வபவு வதவெகரணரக இதவெக ஶவௌடுவ! வ்ஷண 

அவதைவெகுரறரக இதவௐதரவ! இவௐதடிவௐதவோடஷவனர இஷநவ றகவுவ 

ஶசறவௐதரவ' வத ரவ வௌறதுவௌடு. அதஷட ஶணரறஷன ஆவத கரனவ்றவ 

ணவெகுவௐ தைரறறவஷன.  இவௐஶதரது  தைரறகறநது.  கவஷபவௐ  ததகறவ  வேகரவ  

இதவெக  இலுர? 

         வ சறநற வஷரரறவ லற, ஆவௗவ, தறடிரரண, ஆவெகறறவ்துவெ வகரவலவ 

தவெறஷ வௌறவௐதரவவெகுவ ஶஷபறவ வஷணவௐ தவநறத்வ றஷணவௐஶதவ. வ 

தவெறறவ வஷ தவநற இவதகூட ணவெகுவை சரறரண றவௐதேடு இவஷன. தைரறவுவ 

இவஷன. ணவெகு வ குதரவ ஶவௌடுவ. அது வோடுவரவ தைரறகறநது. அஷவௐ தவநற 

ணறவ ஶரவதஷவவனரவ வசரவன ஶவௌடுவ வத ஶரவதகறநது. வபவு 

ஶதசறணரலுவ அஷவௐ தவநறவை வசரவவகு இவதவ இதவெகுவ. தொலஷஷ றவசறவெக, 

அவ அஷக சறனரகறவெக, அறலிதவது வ எத துபறரவ வௐதடி தொடித்வ? தொடிரது 

வத வரறவரலுவ அஷவௐ தவநறவௐ ஶதசரவ இதவெக இனறவஷனஶ! அவவெ 

கவௌகவ இதவெகறவநணஶ, அது வ்ஷண அகு! வ்ஷக எபற வதரதவற கவௌகவ! 

ஶரகவௐ தரவவௐதஷ றட, தவெகரவோடிவ கஷடவெகவௌரவ தரவவௐதது இதவெகறநஶ. 

அவௐதவௐதர! அஷவை வசரவனரவ வௐதடி றபவெக இலுவ?  அஷ  அததறவ்வ  ரவ.  

அவ  அறசவ்ஷவை  வசரவலிஶ  ஆகஶவௌடுவ.  

தொவ அறச றகவௗவு 

          எதரவ டரவெடதவ  ரதவ தவேகறஷன றவ றஷனவ்ஷ ஶரவெகற டவது  
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—கேசவன் 

   வகரவௌடிதவஶரவ. இதவௐதைவௐ தரஷஷவெ கடவது ஷடஶஷடஷ ஶரவெகறவை சரறரண, 

குதகற றறவ அவ தறவஶண டவது வகரவௌடிதவஶவ. அவத ஆனவதூவ 

தவ்துஷணறவ ரவ அநறவதுவ அநறரலுவ வசவத்வ தகவ, அவ றஷபவுகவ 

தவநற உஷரடவ டரவெடதவெகுவ வந சலடவகலவெகுறஷடறவ டவது. அவ 

றபவெகவேகவ வ ணறவ ஆரண தரறவௐஷத வதடுவ்றண. அவ வரடவதரக அவ 

ஶவ்றவ வ சறவஷண வ கடவகரன ரவௗவெஷகறவ ஶவ தடவவது. குநறவௐதரக 

ரவ அநறரவ வசவ தகவ, வதவ அநறவஶ ஆஷசறவ தரவதவோடு வசவ 

தகவ ஶதரவநவஷந வௌற ணதுவெகுவ தவறவெ வகரவௌடிதவஶவ. 'த 

வசவது ணற இவதை வநரலுவ, இவவ் தகலவெவகவனரவ வண தரறகரவ? 

இவஷநவவனரவ ரவ வௐதடிவை சவ வசவவௐ ஶதரகறஶநவ?' வதண ஶதரவந 

சறவஷண ணவ்றவ ஏடிவெ வகரவௌடிதவண. அவவை சறவஷண வஷணவை ஶசரவஷடவை 

வசவது. நறவெவகரவௌடிதவ சரறவு தொடிவது சரண ஷட ஶஷடஷ அஷடவதுவ 

அதுஷ அவ தறவணரவ வதுவகரவௌடிதவ ரவ அதவெகு தவெகரவோடிவ டவெக 

ஆவதறவ்ஶவ. அதுஷ வௌணரக வது வகரவௌடிதவ டரவெடவ, தொலதுரகவ் 

ஷனஷ றதவௐதரவ ஶனசரக வ தவெகவ றதவதற, கஷடவெ கவௌரவ வஷண எத சறன 

வரடிகவ தரவவ்ரவ. அவவௐ தரவஷஷ தொலஷரக றரறவெகுவ வசரவனரலஷ 

வசவ இவஷன. ஆறதவ தொவகறஶநவ. கஷடறறறலிதவது ஶனசவ கறவகஷபவௐ 

ஶதரவந எபற வஶவ தரவவது. இதுஷ வ்ஷணஶர ணறவகபறவ 

தரவஷகஷபவை சவறவ்றதவெகறஶநவ. ஆணரவ இது ஶதரவந தரவஷஷ ரவ 

சவறவ்றவஷன. இவ அததவ வ ரவௗரபறவ தொவ அததவ. இது ஶதரவந 

அததவ ஶத ரரறடதொவ ணவெகு வதவோடறவஷன. அவவௐ தரவஷறவ லவோசவௌவ 

எஶ எத கவரவ லடிவ்து. தறநகு றதவதறவெவகரவௌட டரவெடவ, ஶரகவௐ தரவவ்தடி 

டவதுவகரவௌஶட வணறடவ வசரவணரவ. “வ டவது ஶதரணஷவவனரவ றஷணவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகறநரவ? அஷவவனரவ நவதுடணுவ. றணவ அஷஶ றஷணவ்து 

தவறவெ வகரவௌடிதவெகவெ கூடரது. வௐதை டவது றவோடர. ஶதரகவோடுவ றடு. இணற 

வசவரவோஶடவ வத சவேகவதவ வசவதுவகரவ. ததடித்வ நற றவோடரர, 

தரறவஷன. லவௌடுவ வசவரலிதவௐதவகு தொவசற வசவ. அவௐதடிவ்ரவ 

இதவெகணுவ. டவஷஶ றஷணவ்துவெ கஷனவௐதவோடுவெ வகரவௌடிதவெகவெ கூடரது. 

அணரவ எத ததவ இவஷன.” வத வசரவலிறவோடு அஷறரகறறவோடரவ. ரவ 

ரவெகுவௌஶடவ, அறவவது ஶதரஶணவ, ஆவைசரறவ்றவ உஷநவது றவோஶடவ.  இவௐதடி  
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—கேசவன் 

   வ்ஷண ரவவ்ஷகபரவ றபவெக தொவநரலுவ வ அவௐஶதரஷ றஷனஷ 

தொலஷரக றபவெக தொடிரது. உவவரவரவ தைரறவதுவகரவபதொடித்வ. இவகுதொவ 

வ ரவௗறவ இதுஶதரவ வ வௌவேகஷபவௐ தடிவ் எதஷவௐ தவநற அநறஶவ. 

ஆணரவ அவௐஶதரது அது வ றஷணவுவெகு றவஷன. லவௌட கரனவ்துவெகு தொவ டவ 

றகவௗவு அது. 'வௐதடி இவ வ ணறவ ஏடுவ வௌவேகஷப அநறவது வகரவகறநரவ! எத 

ணறதவெகு இது சரவ்றர? இது எததவெகு சரவ்றவ வநரவ அவௐதடிவௐதவோடரவ 

ஷத்வ வசவ தொடித்ஶ. வ வௌவேகஷபவவனரவ தடிவெகுவ இரவ வ 

அடிவௐதஷட சுவறஶ தநறஶதரகறநஶ. வௐதடி எத ணறவ அடுவ்வ ணறவ 

இதவௐதஷவெ கவௌடு தறடிவெக தொடித்வ? அநறறவ சரவ்றவ வ்ஷண றலவெகரடு?' 

வதண ஶதரவந ஶகவறகவ ணறவ , ரவ ஶதவைசறவணரஶணவ. அவ 

வசரவணவகு தறவ வசரவனஶவௌடுவ வந வௌவ கூடவ் ஶரவநறவஷன. ‘ரவ 

இவ?’ ணறவ ஶனசரக தவ கூடவ் ஶரவநறது. வௌவேகபறவ தவ்றவ் 

வஷஷத்வ, இகசறவ் வஷஷத்வ தவநற ரவ வகரவௌடிதவ கதவ்துவ, 

வதறவெஷகத்வ உஷடவது றடு வதரடிரறண. ‘இதவெகுவ் வரறரவ ரவ துவுவ 

றஷணவெகவெகூட தொடிரஶர?’ வந வௌவ வ எதற தவ, சவேகடவ வஷண 

வகுரக தரறவ்து. ணவ, உடவ, வதரதவ, ஆவர வத அஷணவ்துரக இதவெகுவ 

தவவதரதவ இவரவ வதஷ அநறர ஶவ அது. வ வௌவேகஷப 

வணறடறதவஶ ஷநவெக இலுர? அது சரவ்றவவநரவ, வ வௌவேகஷப 

டரவெடரறடறதவது ஷநவௐததுவ சரவ்றஶ. ரவ ஶத அவ ஶநர? றவ வௌடி 

வதுவ, அவ  அறவ  நறவௐ  ஶதரவறவோடரவ.  ஷகஷசவ்து  றஷட  வகரடுவ்ரக  

றஷணவு.  

தவ்து ஷணறவ டவது 
             இவ றகவௗவைசறஷவௐ ஶதரவந வதவரத றகவௗஷத்வ குநறவௐதறடஶவௌடுவ.  

ஆனவதூவ தவ்து ஷணறவ எத ரவ டரவெடவ வஶனரதடதவ 

ஶதசறவெவகரவௌடிதவரவ. ஆவத கரனவ் வெகதொவ, வவோகதொவ றவோடுவௐஶதரகர ஶவ. 

அணரவ சகஜரகவௐ ஶதசவ் வேகுஶவ.    வந சலடவகலடவ அறக தவெகவ இவஷன.  
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—கேசவன் 

   இவௐதடிவௐதவோட சூவௗறஷனறவ ரஶர எதவ ஆவறக றரக சவஶகவ ஶகவோக, 

அவகு டரவெடவ தறவ வசரவலிவெ வகரவௌடிதவரவ. அவ வசரவலிவெ வகரவௌடிதவ 

வசவறறவ ணவெகு எத சவஶகவ. ஶகவோக ஶவௌடுவ வத றஷணவெகறஶநவ, ஆணரவ 

அஷவெ  ஶகவோதறவ எத வெகவ. ஶகவோகர அவனது ஶதசரறதவது றடனரர வந 

குவௐதவ்துடவ றவத வகரவௌடிதவஶவ.  

 

 அவ ஶவ டரவெடவ றவதரரறரக வ தவெகவ றதவதற, “ஶகலவௐதர, 

ஶகவோடரவரஶண வசரவனதொடித்வ?” வநரஶ தரவவெகணுவ. ரவ ஆவைசரறவ்றலுவ, 

அறவவைசறறலுவ உஷநவது ஶதரஶணவ. ஶகவற ஶகவோகறவஷன. ரவவ்ஷ றவஷன. 

ஏரறத றறடவேகபறவ ணவ றறவ்துவெவகரவௌடு ஶகவறவெகஷ வரடுவெக ஆவதறவ்து. 

இவதரக வெகூடி ஶகவறகவரவ. 'ரவ இவ? ரநறவ றவொஞரண தவரகவௐ 

தரவவ்ரவ இது சரவ்றவந வசவ. இவ்ஷக சவெற தஷடவ் ஆவறக குதர இவ?' 

வதண ஶதரவந ஶகவறகபரவ ரவ ஶதவைசறனணரஶணவ. ‘தரவவௐதவகு சரரரக 

இதவெகுவ இரறடவ அசரர சவெற இதவெகுவஶதரவ ஶரவதகறநஶ’ வந வௌவ 

ணறவ ஏடிவெ வகரவௌடிதவது. குபவ்ஷவெ குவௐதற அறவ லவ தறடிவௐதறவ 

வனரறவஶந. இவ வரடவவைசறரக வவநரத றகவௗவைசறத்வ றஷணவுவெகு தகறநது. 

இது ஶவவசரவண அததவேகலவெகுவௐ தறநகு சறனகரனவ வசவத வதவோட அததவ.  

வ தவ்வ்றவ தவேஶகவநரவ 
                             டரவெடரறடவ எத ‘தறவோ’ (Fiat) கரவ இதவது. அது அடிவெகடி 

தலஷடவது றடுவ. எத தொஷந தலதுதவோடஶதரது ணவெகுவ் வரறவ வவெகரணறவெஷக 

அஷவ்துவெவகரவௌடு அவ வீவோடுவெகுவை வசவஶநவ தலது லவெகுவகு. வவெகரணறவெ 

ஶஷன வசவதுவகரவௌடிதவெகுவ ஶதரது, டரவெடவ அவேகு வது அவவரவ. அவத கரஷன 

வ வீவோடிவ எத சவதவ டவது. அது வ குவஷகவ சவதவவௐதவோடது. அவ 

றகவௗவைசறரவ ரவ ணவ தரறவெகவௐ தவோடிதவஶவ. ணவ அவ தரறவௐதறலிதவது 

றடுதடறவஷன. இதவரலுவ அஷ வபறவெகரவோடிவெ வகரவபரவ டரவெடதடவ 

சரரரக உஷரடிவெ வகரவௌடிதவரக றஷணவு. வ ண உஷபவைசஷனவௐ 

தைரறவதுவகரவௌட டரவெடவ, ஶதவைசறவ இஷடறவ, “தறவஷபகவ சரறறவஷன. வண 

வசவநது?” வத வசரவணரவ. வ ணஶஷணறவ தவேவகடுவ்துவெ 

வகரவஷவௐஶதரவ இதவது  அவ   வசரவணது.    அஶ ஶவ்றவ,    ணவெகு வோடுஶ  
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—கேசவன் 

   வரறவ றகவௗவைசற இதவெகு வௐதடி வரறவது வந ஶகவறத்வ ஆவைசரறதொவ லவது. 

ஆணரலுவ, இவகு தொவஷ இதடணரண இவ்ஷக அததவேகபரவ ஆவைசரறவ்றவ 

ரவெகவ சவதவெ குஷநவறதவது. ரவ தறவ துவ ஶதசறவஷன. இவௐதடிவௐதவோட 

ஶவேகபறவ ரவ ஶதவைசறவது றவதது வ இவதரகறவௐ ஶதரணது! வ ஶஷண வ 

குதரதவெகுவ் வரறத்வ வதவ வௌஶ ஏவ ஆதனரக இதவது. தறவகரனவ்றலுவ 

இஷவை சவறவௐதவகு தொவதவ, தன தைவ்கவேகஷபவௐ தடிவ்துவ, தனது 

அததவேகஷபவெ ஶகவோடுவ அநறவ ஷகறவ, இவௐதடி தூவ்றவ டவௐதஷ அநறவது 

வகரவதுவ, ஶதசுஷவெ ஶகவோததுவ அவடர சறவ்றகவ ண ரவ அநறஶவ. 

இவௐதடிவௐதவோட சறவ்றகவ தன குதரவகபறடவ இதவறதவெகறநது வதஷத்வ அநறஶவ. 

இஷவரவதவ ஆவறக உனகுவெகு தைறஷ அவன. ஆணரவ றவ்றரசவ 

கவறநறறவகுவ, அதத அநறறவகுவ இஷடறனரண ஶவதஷ. தடிவ்றதவெகறஶநஶண 

வரற அவௐதடிவௐதவோடஷ அதுஷ ஶரறவ சவறவ்றவஷன. அவௐதடிரணரவ இதவ 

சறவ்றகஷபவௐ வதவந எத சறவ்ஶர அவனது ஶரகறரகஶர இதவெகனரவ வந 

அதரணவ லுவெகறநது. றவ்றரசவ இதவெகறநது. இவதவ தறவணரவ தவ சறன 

அததவேகஷபவௐ தடித்வேகவ,  றவ்றரசவ  உவேகலவெஶக  தைரறத்வ. 

கூடுஷனவௐ தவ 
            வ ணறவ றக, றக ஆரக தறவதுஶதரண சவதறது. வ றவொஞரண 

அநறறவ அடிவ்பவ்ஷ ஆவோடிவௐ தரவவ் அறசவ. ரவ வோடுவனரது, 

வதடணறதவ டரவெடரறவ வந சலடவகலவ தரவவ்து அததறவ் சவதவ. ரவ லவோஷச 

வதவந சறநறது கரனவ்றவ குநடுஷனவெகு வசவலுவ ரவவௐதை கறவோடிது. வணறடவ 1960வ 

தடவ்றவ தஷ ஜலவௐ எவத இதவது. அஷ வ றரதரவ்றவகுவ வசரவ 

உதஶரகவ்றவகுவ தவதடுவ்றவஶவ. அது வன றஷனறவ இதவது வத 

வசரவனதொடிரது. அவவௐஶதரது ரது வரவஷன வகரடுவ்துவெ வகரவௌடிதவெகுவ, 

டரவெடரறவ ஃதறவோ கரஷவௐஶதரன. ரதவ அஷவை சரற வசவது ஷவ்றதவஶவ. எத 

தொஷந டரவெடரறடவ ஶகவோஶடவ, “டரவெடவ, இவ ஜலவௐ அடிவெகடிவௐ தலரகற றடுகறநது. 

இஷவெ வகரடுவ்துறவோடு ஶத வௌடி ரவேகறவெவகரவபர?” வத. “ஶவௌடரவதர, 

இஷஶ வைசறவெக. ல சரற தவௌறவௐத” வத தறவ வசரவணரவ. அவ வௌடி வணறடவ 

இதவ ரவ ஷ அவௐதடிவ்ரவ இதவது அவ றஷனஷ. அவ வௌடிஷ டுவ்துவெ 

வகரவௌடு, வொசறணறவ சுவௐறவ, சரவவர, றவ்ர, ஶவ, கறதவவ, சவதவவ 

வதவ      ரவ     குநடுஷனவெகுவௐ    தைநவௐதவோஶடரவ.      டரவெடதஷட    சலடவகஷபவெ    
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   குநறவௐதறடுவகு சறரக தொவணவ, தறவணவ ணவௐ தறரறவ்துவெ வகரவஶரரணரவ, 

தொவணவகஷப லவோஷச வததவகு தொவஶதர அவனது தறவஶதர குநடுஷனவெகுவை 

வசவத அவேகு லவதபறறதவெகுவ றணரகவௐ வததரஷண ரறசறவ்துவை 

வசரவரரவ டரவெடவ. தறவணவ ரறஷசறவ வ ரவேகவரவ தொலிவ வசவத 

வஶரவண சரவவர வசரவணரவகவ. டரவெடரறவ எவவரத வசரவலுவெகுவ 

வசலுவெகுவ தறவஶண எத கரறதவெகுவ. வனர றவேகபறலுவ அஷவெ 

கவௌடுதறடிவெக அவனது வரறவதுவகரவப ரவ ஆவவ கரவோடிறவஷன. வசரவணரவ 

வசவதுறட ஶவௌடுவ. அதுரவ வ ற. குநடு ஷனவெகுவை வசவலுவதடி தறவ் 

டரவெடரறவ இவவை வசலுவெகுவ எத தொவெகறவ்துவ உவௌடு. அஷவௐதவநற குநறவௐதறட 

ஶவௌடிது அசறவவத ரவ றஷணவெகறஶநவ. அஷ அநறத்வ தொவ, அவ 

இடவ்றவ தொவெகறவ்துவ்ஷ  றபவெகுதுவ  அசறவ.  

கூடுஷன றணரகவ 
     குநடுஷன வநஷவெகவௐதடுவ அவ இடவ்றவ வதவ, ‘கூடுஷன’. தறவர, 

றவணு, சறவ ஆகற தோதவ கூடி அவேகறதவெகுவ றணரகவ சறஷனஷ றதறரவ, 

கூடுஷன வந வதவ வரவ. அவவை சறஷனஷ றதறது அகவ்ற ரதொணற 

வதவ வசரவகறநரவகவ. தறவணரபறவ ஶதவைசு வெகறவ தற கூடுஷன வதது 

குநடுஷனரகற றவோடது. குதடு வதவகு சறநற தரஷநவெ கவகவ வதவ கவணடவ்றவ 

வதரதவ உவௌடரவ. சறநற தரஷநவெ கவகபரவ ஆண ஷன வதவ வகரவபனரவ. 

தொவதோவவ்றகலவ தறறவஷட வசவ றணரகவௐ வததரஷண வேகற தஷஜ 

வசவதுறவோடு, ஶவகவ அசுவகபறடவ ஶதரதவெகுவௐ ஶதரணரகவை வசவற. அவ தறநகு, 

ரர கரனவ்றவ அகவ்ற தொணறவ வரதவெகு ஆறவ் வதவ்ஷ 

உதஶசறவ்துவ இவ இடவ்றவரவ வத வசரவனவௐ தடுகறநது. லவௌடுவ தர த்வ்வ 

டவ கரனவ்றவ வகறதவவ தவொச தரவௌடவகலடவ இவேகு வது, றணரகஷ 

வேகறதறவ த்வ்வ்றவகுவை வசவநரகவௐ ஶதசவௐதடுகறநது. இவ ஷனறவ அடிறவ, 

உவஶப ஏடுவ கவேஷக, அரது ‘அவவ கவேகர’ வத அஷவெகவௐதடுவ, கவேஷக ற 

தறவெகடிறவ ஏடுரக றகவ. அவ ற இவ ஷனவெகடிறவ ஏடி, ஶகரனரதவெகதஶக 

உவப ‘அவவ கவேகர’ வதவ இடவ்றவ, ஷனறவ ஏவ இடவ்றவ வபறவௐதடுகறநது. 

இவேகறதவது சவஶநநவெகுஷந இததது கறஶனரலவோடவ தூவ்றவ ஆற வத எத ஊவ. 

அவேஶக எத ஷன இதவெகறநது. அஷ அசரவேகவ்றவ வரவவதரதவ ஆரவவைசற வதவ 

தரதுகரவௐதை இனரவெகர, வதஷட தரதுகரவௐதறவ ஷவ்து தரரறவ்து தகறநது.  
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   வணணறவ, அவ இடவ்றவ ரவறகற தொணறரறவ ஆவவ இதவரவ. அவஷண சலரவௐ 

தறரவோடிவெகு  இத தைவவகவ தறநவதுவ அவ ஆவவ்றவரவ வதவ, அவஷண 

தறறவ ஷநவதுவ அவ இடவ்றவரவ வதவ வசரவனவௐ தடுகறநது. அவ 

தறவெகடிறவ வசவநரகவை வசரவனவௐதடுவ இடவ்றவ அவஷணவெகு எத ஶகரறலுவ 

உவபது. இஷ அஷணவ்துவ வரவவதரதவ இனரவெகர றகரவோடி தோனரகவுவ, 

றரகவ ஆன தஷஜ வதவ தரரறவௐதைவௐ வதரதவௐதறவ தவதஷரக இதவெகுவ 

அவவைசகவ தோனரகவுவ வரறவதுவெவகரவௌட வசவறகவ. இஷவௐதவநற டரவெடவ வண 

வசரவணரவ வதஷ அரறடறதவது ஶடிரக ரவ ஶகவோடறவஷன.  ணஶ 

இவபவு சவதவேகஷபத்வ வகரவௌட, தொவெகறவ்துவ ரவவ இடவேகவ அதஶக உவப 

இவ்னவ்றவ டரவெடவ ஆவவ அஷவெக ஶவௌடு வவத றதவௐதவௐ தவோடரவ. (அவ 

ஆவவ அஷவெகவௐ தவோடு, இவௐஶதரது “ஆணவவ் ஶஜரற” வந வதரறவ இவேகறவெ  

வகரவௌடுறதவெகறநது.)  

றணரகரறவ றவதௐத ரறசணவ 
                  அவ்ஷக ஶகரறலுவெகு ஶதரவ தவதடி தறவ்ரவ டரவெடவ. ரவேகவ 

அஷணதவ தைநவௐதவோஶடரவ. ஆவற ரறனவ்றவ உவப தனஶணவ வதவ ஊஷ 

வதவேகுவ ஶதரது வ ஜலவௐதறவ ஷடணஶர தலஷடவது றவோடது. ஶதவோடரற சரவவ 

ஆகரது. டீசவ வொசறவ வதரவ வொசறவ இவேக ஶதவோடரற ஶஷறவஷன. ஆணரவ 

ஷனவோ, யரவவ ஶதரவநவநறவகு ஶதவோடரற அசறவ ஶஷ. அவ ஊரறஶனஶ தலது 

தரவவெக தொவத, தொடிரவ, வ றபவெகு வபறவைசதொறவனரவ டரவெடரறவ உறரவ 

வ இடவவௐதரடுவ இவநற இதவோடிவ வௌடிஷ வசலுவ்ற, எதறரக தொவதரகவ வந 

ஊஷ அஷடவஶரவ. அவேகறதவது சவஶநவெகுஷந 13 கற.ல. னது தைநரகவை வசவநரவ, 

குநடுஷன. அவேஶக வசவத வேகுவகு இடவ ஶடி, கறஷடவெகரவ, அவேகறதவெகுவ 

றணரகவ ஶகரறலிஶனஶ வேகறஶணரவ. அவவெ ஶகரறலிவ கரஷன 3 றவெகு அகவ்ற 

தொணறவ வது வணரணவ தொடிவ்து, தஷஜ வசவதுறவோடு ஶதரரக றகவ. அவத 

கரஷன 3 றபறவ, சரவவரவுவ வதவ சறனதவ ஶ ஶகரவேகலவ, 

ரவ்றவேகபறவ ஏஷசத்வ ஶகவோதரகவெ கூநறணரவகவ. ணவெகு அவ்ஷக சறவ்றகவ 

துவுவ இவஷன. ணஶ ரவ ஷத்வ உறவஷன. ஆணரவ ணவெகு ஶவநரத 

ஆவைசரறவ கரவ்றதவது. கரஷனறவ அவவைசகவ வது கவதகறதகவெ கஷவ் றநவ ஶதரது 

ரவ அதுஷ கவௌடிர அபவு வதரற றணரகவ சறஷனஷவெ கவௌஶடவ. ரவ 

றறவவது   ஷனஷ   தறவதைநவ  வபற    தரவவெக   ஶவௌடி   அபவு   வௐவரவௌடரக  

http://www.ourguru.net/Ashram.aspx
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   இதவது. ஆவைசரறவ்துடவ ஆத தொஷந கற டுவ்து வேகறஶணவ. ரவேகவ 

அஷணதவ வ்ரணவ வசவஶரவ. சரவவரவுவ சறஷனறவ வௐவரவௌட ஶரவநவ்ஷவௐ 

தரவவ்து றவரவகவ. அஷவௐதவநற ரவேகவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவஶரவ. இவகுவௐ தறநகு 

சறநறதுகரனவ வசவத ரதவ சரவவரவுவ ததொஷந அவேஶக வசவஶநரவ. அவௐஶதரது 

வேகலவெகு ஏவ ஆவைசரறவ கரவ்துவெ வகரவௌடிதவது. இவௐஶதரது, றணரகவ தொவதை 

ரவேகவ தரவவ்றவ தரற அபவு உவரவ இதவரவ. ரவ றறவவது ஷனஷவௐ 

தறவதைநவ சரவவ்து தரவவெகஶவௌடி அசறவ வதடறவஷன. றவத ஶரகஶ தரவவெக 

தொடிவது. வந சறஷனகஷபறட வதரறரக இதவரலுவ, தொவதொஷந தரவவ் அபவு 

தறவரவௌடரக இவஷன. ணவெகு எத சவஶகவ. ரவ தொவ தொஷந தரவவ்ஶதரது 

சரறரகவௐ தரவவெகறவஷனர? அவௐஶதரது ரது ணவௐதறஷறவ இதவஶணர? வத 

வஷண ரஶண ஶகவோடுவெவகரவௌஶடவ. சரவவரவுவெகுவ வ அததவரவ 

வதவோடது. தொவ தொஷந ரவேகவ வசவந ஶதரது றணரகவ வேகலவெகு றவதௐத 

ரறசணவ வரவ வதஷ தறவணவ எத ரவ டரவெடவ தோனரகவ் வரறவதுவகரவௌஶடரவ. 

வபவு அவதைரண அததவ தரதவேகவ! அவவெ ஶகரறஷனவௐ வதரதவ்வோடிவ 

ணவெகு வௐஶதரதுவ எத சறநவௐதரண அததவ வதடுவ. அவேஶக அவவது றரணவ 

வசவத்வஶதரது றக ஆவௗவ அஷறஷ உவஶவ. கரனவ்ரவ தன த்கவேகவ 

தறவஶணரவெகறவை வசவதறடுது ஶதரவந ஏவ உவவு வதடுவ. அவௐஶதரது றனவுவ 

அஷற இவ த்கவ்துவெகுவௐ வதரதவர எவநரகவ் ஶரவதவ. அவ றணரகவசறஷன 

ரவகு த்கவேகலவெகு தொவ தறறவஷட வசவவௐதவோடது வத வசரவகறநரவகவ. 

அவௐதடிரணரவ, றணரக வததரவ வஷண சறன த்கவேகவ தறவஶணரவெகற அஷவ்துவை 

வசவதறடுரவ அவ அஷறஷ உவகறஶநஶணர வத ஶரவதகறநது. அவ 

அஷறஷ வணரவ றபவெக தொடிரது. சறன அததவேகலவெகுவை வசரவடிவ 

வகரடுவௐதது கடிணவ.  அததறவ்நறது  வோடுஶ  சரவ்றவ.  

டரவெடவ வசரவணரவ வடரவவோ ஆகுவ வௌடி 

லவௌடுவ தவ்துவெகு தகறஶநவ. அவவௐ தவ்ஷ தொடிவ்துவெவகரவௌடு 

வசவஷண    றதவதறஶணரவ.      ரஷன     கஷவது,     இஷ                வதவேகுகறநது.  
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—கேசவன் 

   டரவெடஷ வ.... கறபவௐதறவ தரவவ்துறவோடு, கறபறணறவெ இதவெகுவ சவவெகஷவை வசவோடி 

வதவுவெகுவௐ தைநவௐதவோஶடரவ.  கறபறணறவெஷக வதவேகுவஶதரது அதுஷ வௐதடிஶர 

ஏடிவெவகரவௌடிதவ வ ஜலவௐ றறவ றவதறவோடது. ஶதவோடரறறவ துபறவெகூட றவசவெற 

இவஷன. வபவு தொவதவ, வபறத்வ வடரவவோ வசவ தொடிறவஷன. ரவேகவ 4-5 

ஶதவ சறநறது தூவ வபற ஜலவௐஷத கறபறணறவெ தொவதை வகரவௌடு றதவ்றஶணரவ. அதகறலிதவ 

ஶதவோடரற கஷடகபறவ ரடஷகவெகு ஶதவோடரற கறஷடவெகுர ண தொவஶநரவ. ஷவௐதைவ் 

வரஷகரக அறகவௐ தவ ஶகவோடரவகவ. வேகபறடவ அவ ஶவ்றவ அவபவு 

தறவஷன. டரவெடரறடவ வது வசரவஶணரவ. அவ,  “ஶதரவ வடரவவோ தவௌணு 

தரவவௐஶதரவ” வநரவ. அதவெகு றஷனஷ தைரறறவஷன வத வௌற, அதவெகு 

றபவெக வௌற, “டரவெடவ, அவ ஶதவோடரறறவ சுவ்ரக கவௌவோ இவஷன. வடரவவோ 

ஆகரது” வஶநவ. வகரலிகரக ஶத ஶதவோடரறவெகு வதரடு வசவரவ வத 

றவதரவவ்ஶவ. டீசவ வஜறவ வடரவவோ ஆக ஶவௌடுரணரவ ஶதவோடரற வன 

றஷனறவ தொல சரவஜறவ இதவெகஶவௌடுவ வதது சரரரக அஷணதவ அநறவ 

எவத. ணஶ ரவ டரவெடஷவௐ தரவவ்துவெவகரவௌடு றவஶநவ. அஶர, “ஶதரவௐதர, 

ஶதரவ வடரவவோ தவௌணு தரவௐஶதரவ” வநரவ. ஶர குத வசரவகறநரவ, எத 

ரறரஷவெகரக வசவஶரவ ண வௌற, சரறஷ ஶதரவோடு வடரவவோ வசவஶவ. வண 

ஆவைசரறவ! தொல சரவஜறவ இதவெகுவ ஶதவோடரறரணரவ வொசறவ வௐதடி வடரவவோ ஆகுஶர 

அவௐதடி வடரவவோ ஆகற ஏடிது. இஷ வணரவ வத தொடிறவஷன. ஆணரவ 

கவௌவறஶ டவௐதஷ வதரலுவ இதவெக தொடிறவஷன. “சரற, றதவ்ற றவோடு ர” 

வநரவ டரவெடவ. ணவெகு றதவ் தரக இதவது. தறநகு வடரவவோ ஆகுஶர ஆகரஶர 

வந தவ. அவௐஶதரது குதறடவ ணவெகறதவ வதறவெஷக அவௐதடி! “றதவ்றவோடு ரவௐதர, 

அவௐதைநவ ஶதரகனரவ” வநரவ. ஶத றறவனரவ, அவ ரவவ்ஷஷ லந 

தொடிரவ றதவ்ற றவோடு வஶவ. ணவெகுவ் ரவேக தொடிர ஆவைசரறவ. வ உனகறவ 

அநறவுவெகு வோடிஷ, அவ ஶதவோடரறஷவெ வகரவௌடு எத சறத தவஷதவெகூட 

ரறஷவெக தொடிரது. டீசவ வொசறஷண வடரவவோ வசவவவதது ரணநறவ  இவஷக 

றறகலவெகு தொரணது. அவத அவ்ஷக அவதைவ றகவௗவது. இவஷக றறகலவெகு 

லநற வசவ எவத றகவௗவ்றவெ கரவோடவௐதவோடது. அவேகறதவ அஷணதவ அவகு சரவோசற. 

இஷநணறவ எத தரவஷவெகு இவஷக அவேஶக வௌடிறவோடது. இவ்துடவ 

தொடிறவஷன. இவதவ இதவெகறநது. இவகுவௐ தறநகு ரவ உவைசவெ கவோட அறசவ றக 

இதவெகறநது-தடித்வேகவ. சறநறது ஶவ ஶதசறவெ வகரவௌடிதவஶரவ. சுரவ 9 றபறவ   
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—கேசவன் 

   வேகஷப   வீவோடுவெகுவெ கறபவதவை வசரவணரவ டரவெடவ.  

      “சரவவர, வொசறணறவ இதஷத்வ அவகவ வீவோடிவ றவோடுவோடு ஶதரநறர?” 

வத வஷணவெ ஶகவோடரவ. “சரற டரவெடவ” வஶநவ. வஶனரதவ வௌடிறவ நறவெ 

வகரவௌடரவகவ. எத அறசவ இவௌடரவ தொஷந றகவௐ ஶதரஷவெ கரணுவ ஆலுடவ 

சரறஷ தஷவ்து றதவௐதறஶணவ. எவதவ றகறவஷன. வதஷட ஆவ 

றறவவது உவோகரவவது. ‘தரவவ்ரர, அது ஶர ஶவைஷசரக றகவௗவது. இவௐத வண 

வசரவஶந?’ வதது ஶதரவ ணவ அசவௐ தவோடது. ரவ டரவெடஷவௐ தரவவ்ஶவ. தொவ 

தொஷந வடரவவோ ஆணஷ றதவ்ரவ இதவறதவெகனரவ ண ணவ வௌறது. டரவெடவ 

வௌடிஷ ஊடுதற  தரவவௐதது ஶதரவ ஶரவநறது. “வடரவவோ தவௌணுவௐதர” வநரவ 

லவௌடுவ. சவஶகவ்துடஶண லவௌடுவ சரறஷவ் றதவௐதறஶணவ. ரதவெஶகர 

தவதுஶதரவ உடஶண வடரவவோ ஆணது வொசறவ. வஶனரவ தொகவ்றலுவ கறவௗவைசற. வ 

ணறலுவ சவஶரவ. ‘இவ வரவதவௐ வதரறவரவ. றஷந  சறவ்ற தஷடவ்வ 

எதவ வெகுவெ குதரகவெ கறஷடவ்றதவெகறநரவ’ ண வௌற 

வததஷவௐதவோடுவெவகரவௌஶடவ! கறவௗவைசறத்வ ஆவைசரறதொவ கனவ ஏவ உவவுடவ 

அவேகறதவது கறபவதற, வொசறணறவ சுவௐறவ, சரவவர இதஷத்வ அஷடரநறவ 

அவ வீவோடிவ இநவெகறறவோடு, வ வீடு ஶரவெகறவௐ தரஶணவ. வதடவ சவதவவ 

வதவ இவௌடுஶதவ இதவரவகவ. ஜற.வ.டி. ஶரடிலிதவது ஆனவதூதவெகுவ் றதவதைவ 

இடவ றகவுவ இதவோடரகவுவ, ஶடு தவபவேகவ றஷநவ சரஷனரகவுவ இதவது 

அவௐஶதரது. ரவ வயவோஷனவோ இவனரஶன ஏவோடிவெவகரவௌடு தகறஶநவ. 

ஶதவோடரறறவரவ சுவ்ரக கவௌவோ இவஷனஶ. சரஷன றபவெகறவ எபறறலுவ, வந 

வௌடிகபறவ வபறவைசவ்ஷவெவகரவௌஶட  ஜலவௐஷத ஏவோடிவெ வகரவௌடு வஶவ. “சவதவவ, 

தவபவ இதவரவ தரவவ்துவை வசரவலுவேகவ” வத வசரவலிவெவகரவௌடு வௌடிஷ 

அவவை சரஷனறவ றதவௐதறஶணவ. அவௐஶதரது ணறவ எத வௌவ. வயவோஷனவோஷட 

ஶதரவோடுவௐதரவவ்ரவ வண வத. ஶதரவோஶடவ. தபலவவத எபற வவபவ வ றஶ 

சரஷனஷவௐ தகனரவெகறது. லவௌடுவ, லவௌடுவ ஆவைசரறவ்றவ ஶதவைசறவௐதது ணவெகு 

ரடிவெஷகரகறறவோடது. வௌடிறலிதவ வஶனரதவெகுவ கறவௗவைசற. உடவ வவகஷப  
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—கேசவன் 

   அவகவ வீவோடிவ இநவெகற றவோடு வௌடிஷ வ வீவோடிவ றதவ்துவ ஷ ஷனவோ அஶ 

தறகரசவ்துடவ ரறவது வகரவௌடிதவது. த ரவ கரஷனறவ லவதுவ தொவ 

ஶஷனரக ஶரக வசவத வௌடிஷ வடரவவோ வசவ தொவஶநவ. ஷனவோஷட 

ஶதரவோடுவௐ தரவவ்ஶவ. வொசறணறவ  எத  தொவெகவ,  தொணகவகூட  இவஷன.  ஶதவோடரறறவ 

றவசவெற  சுவ்ரக  இவஷன! 

உவவ ணறவ 

 வவநரத றவ அடிவெகடி டவெகுவ. டரவெடவ சறன ஶவேகபறவ றக றகவெ 

கதஷரகவ் ஶரவநபறவௐதரவ. ஆவௗவ கதஷ றநவ்றவ இதவௐதரவ. சறன ஶவேகபறவ 

சரரரக இதவௐதரவ. கரஷன ஶவ்றவ அவ தொகவ்ஷவௐ தரவவ்ரவ தறகரசரக 

இதவெகுவ. அவ தைவ்துவவைசற வஷத்வ வரவநறவெவகரவதுஶதரவ ஶரவதவ. அவ 

தொகவ்றவ உவப ஶஜவ, எத வௐகரசவ, வஷ வ சறவெகவை வசவத்வ.  றபவெக 

தொடிர ஶர ஏவ உவவு அஷவௐ தரவவ்துவெ வகரவௌஶட இதவெகவ் தூவௌடுவ.  எத 

ரவ, ஶஷன தொடிவது வபறஶ கறபவதறணரவ. ரவேகலவ அஷவ் வரடவவது 

அஷநறலிதவது வபறஶ வவுடவ, றடீவண ரவ றறவவது தரவவெகுவ அபவுவெகு 

உரகறறவோடரவ. எவலிரக உவ்றவ்றவ ஷன இடிவெகுஶர வத வணுபவு 

உரகவ் வவதவோடரவ. வௐதடி இவபவு உரக இதவெகறநரவ வந சறவஷண 

அவௐஶதரது றவஷன. உரக இதவெகறநரவ வதது வோடுவ வரறகறநது. அவ 

அஷநஷவெ கடவது அவேகறதவெகுவ ரறவதடிதகறவ குணறவது வபறஶ தகறநரவ. 

இவௐஶதரது தரவவ்ரவ சரரரக இதவெகறநரவ. இதுஶதரவந அததவேகபறவஶதரது 

வ ணறவ ஶகவறகவ லறவஷன. அவ அவேகறதவது அகவந தறவதைரவ ஶகவறகவ 

ஶரவதவ. அவ றகவௗவைசற ஷடவததவஶதரது சறவறவெகரவ வ ணஷ வவதறவெக 

ஷவ்துறடுரவ வத வௌணுகறஶநவ. இது எத சறவ்து றஷபரவோடு. இது ஶதரவந 

கரவோசறகஷப ரவ வோடுவன, வநவகலவ தரவவ்றதவெகறநரவகவ. இஷ ரவுவ 

கரனவௐஶதரவெகறவ சரர றகவௗவு ஶதரவ தகறறவோடது ணவெகு. இவௐதடி ரவரவத 

றகவௗவரக வௌதவகவ வசரவணரவ, ஆலுடவ ஶகவோஶதவ. ஆணரவ 

ஆவதகரனவ்றலிதவ ஆவைசரறவ இவௐஶதரது இதவெகரது. வ டரவெடரவ தொடிரது 

வண இதவெகறநது  வந  வததஷரண  வௌவரவ  ணறவ  ஶரவதவ.  
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   இடி ரவேகற 
எதரவ வன ஷ வதவதுவகரவௌடிதவெகறநது. இடித்வ றவணலுவ ரஷணவௐ 

தறபவது வகரவௌடிதவெகறவநண. ரவ வ றக பரகவ்றவ வ இதவெஷகறவ 

அவவறதவெகறஶநவ. வ கதவெகு ஶதரவ வது. ரவ லவது வ இதவெஷகவெகு 

தறவணரலிதவ குபறவசரணவௐ வதவோடிறவ லது னது ஷகஷ ஷவ்துவெ வகரவௌடு வ 

கவ ஶதரணறவ ஶதசுவகு சறரக எதுவேகற றவஶநவ. அவேஶக ஷ தொலதுவ ஷ 

சரலிணரவ ஷணவது ஈரகறறதவது. வ ஶஷஜவெகு றஶ உவப ரவகரலிறவ, 

றணதொவ தவ ரடிவெஷகரபவ எதவ அவவறதவரவ. வ கவ ரஶஜவ ஶதரணறவ 

ஶதசறவெவகரவௌடிதவரவ. அவ ஶவ்றவ வததவ எலித்டவ, கவௌகஷபவெ கூசவைவசவத்வ 

எபறத்டவ இடி எவத, ரவ ஷக ஷவ்றதவெகுவ குபறவசரண வதவோடிவெகுவ அஷ 

எவோடிறதவ சுவதவெகுவ இஷடறவ இநவேகறது. எத சறநற தூவௌ ஶதரவந வௐகரசரண 

எபறவ் வௌடு. அது இநவேகற அஶ ஶவ்றவ அறக சவெறரவவ றவசரவ குபறவசரண 

வதவோடிலறதவ வ னது ஷக தோனரக வ உடலிவ தரவவது றனவ்றவ இநவேகுஷ 

ரவ வகு உவவஶவ. இவ றகவௗவைசற இவௌடு – தொவத வரடிகலவெகுவ டவது 

தொடிவதுறவோடது. அதஶக வரஷனஶதசறறவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவ வ கவ “யர” வந 

சவ்வ்துடவ வரஷனஶதசறஷ கரறலிதவது சடரவண தூவ்றவ றனவெகறவௐ தறடிவ்ரவ. 

வண வத றணற ஶதரது, “ஶதரணறலிதவது அணவ வீசறது, கரது சுவோடரவ 

சவ்றவோஶடவ” வநரவ. குபறவசரணவௐ வதவோடிலறதவ வ னதுகவ சவெறறவது 

வனவனவ்துவௐ ஶதரறவத. ஶத துவ றகறவஷன. தரவ வேகவ வீவோடு டி.ற. 

ஆவௌடணர இவத கலஶ றலவறதவஷவெ கவௌஶடரவ. கவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவ 

வரஷன ஶதசறறவ 3-4 வௌகவ வசலிவதுறவோடிதவண. உவஶப எவ லவவது 

றவோடிதவது. றஶ உவோகரவவறதவ ரடிவெஷகரபவ வேகலவெகு துவ அசவதரறவ 

டவதுறடறவஷன வதரவ கறவௗவைசறத்வ, சறன வரடிகபறவ டவது தொடிவ றகவௗரவ 

அறவவைசறத்டதவ, ஆவைசரறவ்துடதவ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரவ. கவௌரவ கவௌடஷ 

வதரவ இதவெக இனறவஷன அரவ. இது வௐதடி வத ஆவைசரறவ்துடவ 

றணறணரவ.    அவதரவ   ரவ   அரறடவ    டரவெடஷவௐதவநறவை    வசரவஶணவ.  
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   தறவவணரத ரபறவ அஶ ரடிவெஷகரபவ டரவெடஷ வ ஶஷஜவெகு றஶ உவப 

இதவெஷகறவ அவவறதவெகுவ ஶதரது தரவவ்ரவ. ஆணரவ ரவ தரவவெகறவஷன.   

         இவ சவதவ்ஷ சவத ஆவௗவது சறவறவௐஶதரரணரவ, தன றவேகவ 

வெகுவௐ தைரறத்வ. வீவோடிவ றவசர சரணவேகஷபவெ ஷகரலவஶதரது வதடுவ சரர 

ரவெகுகஶப (அறவவுகஶப) சறன ஶவேகபறவ தனதஷட உறதவெகுவெ கரனணரக 

அஷவதுறடுவஶதரது, தன னவோசவ ஶரவவோ சவெறத்வப றவணவ, இடிரக இநவேகற 

அறவ எத தகுற வ உடவதறலுவ, வ கவ ஷகறவ ஷவ்றதவ வரஷனஶதசற 

தோனரகவுவ தரவகறநது. ஆணரவ ரவேகவ வ தரறவௐதைறவநற இதவெகறஶநரவ. தவொச 

தவேகஷபத்வ வ எத தரவஷரவ கவோடுவௐதடுவ்வெகூடி எதரவரவ இவஷந 

கவோடுவௐதடுவ்தொடித்வ வதஷ ரவ உஶவௌடுவ. இது ணவெகு டவ ஶதரது வ 

கஷடவெகு வ ரடிவெஷகரபவகவ தரவவ்ரவகவ. ஆவைசரறவௐதவோடரவகவ. இவவை 

சவதவ்ஷ றஷணவ்து றஷணவ்து றவது வகரவௌடிதவஶவ. வணவநரவ, ரவரவ 

ஷத்வ பறறவ வதரணரறவஶந. உனக ஷடதொஷநறவ து டவெகரஶர, து 

சரரணறவகலவெகு சரவ்றவௐதடரஶர, அஷ டவ்துவ ஶதரதுரஶண அஷவை 

வசவதவலது எத றவௐதைவ வதறவெஷகத்வ வதடுகறநது.  அவ வதறவெஷகஷ 

இவௐதடிவௐதவோட அவதைவை வசவகபரவ சறநறது சறநறரக வதவ றஷவ்ரவ. இது 

வோடுர? இவதவ வ்ஷணஶர அவதைவேகவ றகவௗவண.  

ஜவதவ உதகற றகவௗவு 
            இது வரடவதரண வவநரத றகவௗசறஷ இவேஶக றபவெகனரவ ண 

றஷணவெகறஶநவ. இடி றகறக உவ அலவ் றவசரவ. ரவ றபவெகவௐஶதரது வ வீவோடு 

உதஶரகவ்றவகு தவ றவசரவ்ரவ வதவோடது. எதரவ வ கவ எத சறத 

தைஷகவௐதடவ்ஷ தஷரறலுவெகு சவத ஶஶன ஆற அடிவ்து ரவோடிஷவெகவை 

வசரவணரவ. இதவதரவ ஆண ஜவதவ வதவ சுவ்றலுடவ துஷபஶதரட 

ஆவ்ரஶணவ. றவத துஷபஶதரட உவ ஶஷவௐதவோடது. அவௐஶதரது அதகறவ 

இதவ இதவதை ரவகரலிஷ இலவ்து அவலது நற சுவநறவ துஷப ஶதரட 

ஆவதறவ்ஶவ. ஆத ல அடிகலவெகவௐதைநவ ஜவதவ அடிவ் துஷபறலிதவது ‘டவௐ’ வந 

சவௐவ்துடவ தைஷக வது. வீவோடிவ றவசரவ துவௌடிவெகவௐதவோடது. சவௐதொவ, தைஷகத்வ 

வரவ ஶர ஆகறறவோடது  வத தைரறவது. உடஶண வசவத வறவ வறவோஷச 

அஷவ்துறவோடு வது ஜவதஷவௐ தரவவ்ஶவ. அது கதகறறதவது வோடுறவனரவ, 

ஜவதரறவ    ரபரவ    அதவ்து   ஶதரவ    எத    தவபவ    இதவெகவெ    கவௌஶடவ.  
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   ணவெகு எவதவ தைரறறவஷன. ணவெகுவ் வரறவ னவெவோரறறஷண அஷவ்து தலது 

தரவவெகவைவசரவஶணவ. அவ இடவ்ஷ ஶசரறவ்வ ஜவதஷத்வ ரவேகற தரவவ்ரவ. தறகு 

அவ வணறடவ ஶகவோடரவ, “உவேகலவெகு எவௌணுஶ ஆகலிர சரவ? தறவனரறலிதவது 

தவ வறவ கவௌவோ எவ லவேகவ உதஶரகறவ் ஜவதவ தவோடு அதவது ஶதரணது 

வோடுறவனரவ, அறக றவணலவ்வ்ரவ ஜவதரறவ றவகவதறறவ அபவு உதகற தவபவ 

றலவறதவெகறநது” வத வணறடவ அஷவெ கரவோடிணரவ. “இஷ ரவ வசவறதவரலுவ 

அவ வததவ றதவ்துவெகுவபரகறறதவெகணுவ. இதவதை ஜவதஷவௐ தறடிவ்துவெவகரவௌடு, 

இதவதை ரவகரலிஶவ றவதவகரவௌடு........ உவேகலவெகு எவௌணுவ ஆகஷன. வணரவ 

வத தொடிஷன சரவ. இது வௐதடி?” வத ஶகவோடரவ. வௐதடி வத வணரவ  வசரவன  

தொடித்வ.  ஆணரவ  வநவகவ  வதணுஶ!  இவஷகறவ  ரகவரவ கரவ! 

றஷபரவோடரக ஶரவதவ அவதை றகவௗவைசற 
                              எதரவ ரதவ வ ஶதவ்ற றவ்ரவுவ, இவு தடுவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகறஶநரவ. ணவெகு றக வநரக றஷணறதவெகறநது. ரவ குவஷறவ 

னதுதைநவ தடுவ்துவெ வகரவௌடிதவெகறஶநவ. குவஷ ணவெகு இடதுதைநரக தூவேகறவெ 

வகரவௌடிதவெகறநரவ. வ வீடு இதவெகுவ தகுறறவ வகரசுவ்வரவஷன அறகவ. ரவ 

தடுவ்றதவெகுவ தவெகவ்றவ வகரசுவ்றவை சுதஷபவெ வகரலவ்ற ஷவ்றதவெகறஶநவ. 

தூவெகவ்றவ தைலவஶதரது, குவஷ சுவோடுவெ வகரவரஶப வந கரவ்ரவ, அவவௐ 

தவெகவ்றவ ரவ தடுவ்றதவஶவ. தூவேகற சுரவ இவௌடு றஶவ கறவ்து ணவெகு 

உநவெகவ கஷனவது றறவௐதை வது. தரவவ்ரவ குவஷத்வ ரதவ இடவ ரநற 

தடுவ்றதவெகறஶநரவ. ணவெகு இடதுதவெகவ தூவேகறவெவகரவௌடிதவ குவஷ, ணவெகு 

னதுதவெகவ தூவேகறவெ வகரவௌடிதவெகறநரவ. ரவ டுறவ லவறதவெகவுறவஷன, ரநறவௐ 

தடுவெகவுறவஷன. அவௐதடிவ் தூவெகவ்றவ டரடுவ தவெகவ ணவெகறவஷன. ரவ ஆவௗவது 

தூவேகுததவ அவன. சரரரக ரதவ வவலி குலிவ அஷவ்ரலுவ உடஶண 

றறவ்துவெ வகரவலபவு ஶஶனரவோடரண தூவெகவ்ஷத்ஷடவ. றறவௐதைவதுவ 

ரவேகவ தடுவ்றதவ றஷனஷவௐ தரவவ்து ஆவைசரறவௐதவோஶடவ. தொலிவ இது ஶதவ தறசரசு 

ஶஷனரக இதவெகுஶர ண றஷணவ்து சறவண தவகூட வது. ஶசவைஶச, றணதொவ 

றரணவ வசவத்வ இவ இடவ்றவ ஶதரது, தறசரசரது வத சரரணஷடவது 

ஶரசறவ்துவௐதரவவ்ரவ, இது   ரதஷட   றவ்ணவ   வத   வபறரக  தைரறவது. 

எத தொஷந அவர   வசரவணரவகவ;   சறன    சவேகபறவ     டரவெடவ     இவௐதடிவவனரவ  
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   றஷபரடுரவ வத. இவ றஷபரவோஷட றஷணவ்து சவத கறவௗவைசற. குவஷஷ 

லவௌடுவ ரவநற தடுவெகஷவ்து றவோடு ணறவ றஷநவுடவ லவௌடுவ தூவேகறவௐ ஶதரஶணவ. 

இவஷகஶ இவதொவ வௌடிறடுகறநஶ, இவ ரரறதவௐதரவ? லடி தரதரர? 

தைவ்ர? வபனரர? சு ரர? ரரறதவௐதரவ வத ஶரசறவௐஶதவ. ரவ 

ஶகவோடநறவஷ அததறவ்நறவை வசவதுறவோடரவ. இவகுவௐ தறநகு தூவேகவௐஶதரகுவ 

ஶதரவவனரவ இவறகவௗவைசற றஷணவுவெகு தவ. றறவௐதறலுவ உநவெகவ்றலுவ வௐஶதரதுவ 

உடவ இதவௐதரவ வந வௌவ தவ  தரதுகரவௐதைவவைசற  அஷறரண  உநவெகவ்ஷவ்  

தவ. 

 வணவெகுவௐதவ 

          வ உநறணவரதரறவ வஷ ரவோடு வௌடி சரவவது கலஶ றலவறவ தன 

இடவேகபறவ லுவதை தொநறவு வதவோடு றஜர தவ்துஷணறவ அதறவெகவௐ 

தவோடிதவரவ. சறகறவைஷச ஷடவதவதவெ வகரவௌடிதவது. அஷவௐ தரவவ்து னவ 

றசரரறவெகுவ வதரதவோடு அவ தவ்துஷணவெகுவை  வசவநறதவஶவ. தன இடவேகபறவ 

லுவதை தொநறவு. சறகறவைஷச தொடிவது தடுவெஷகறவ இதவரவ. தரவவ்து ஆதவ வசரவலி 

றவோடு வீடு றதவதறவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவ கவ எத வதரற றதணவ்றவ 

தறரவநறவெ வகரவௌடிதவெகறநரவ. வஷறவ தவ்துவை வசனவு தொலஷத்வ கவ  

ஶஷன வசவத்வ றதணவ வதவெவகரவகறநது. வபவு வசனரணரலுவ, வன 

ரண சறகறவைஷச அபறவெக இலுவ. அவ குஷடவது வீடு றதவதைவ ஶவ, 

அதஷட தவ்துவைவசனவு சுரவ இவௌடு னவோசவேகஷபவ் ரவௌடிறடுவ வத 

வசரவணரவகவ. தவ்துஷணறலிதவது வீடு றதவதைவ ற வடுக இவ றஷணவுகஶப 

வ ணறவ ஏடிவெ வகரவௌடிதவண. றவணவ கலவத ஶதரவ ணறவ எத ஶகவற. ‘இவவௐ 

வதரறதவெகு வதவோடதுஶதரவ றதவ்து, வ ஷணற, வெகலவெகு வதவோடரவ வ 

றஷன வணரகுவ? இவ்ஷக சறநவ தவ்து சறகறவைஷசஷ அபறவெக வணரவ 

தொடித்ர? வணறடவ ஶசறவௐதை துவ இவஷனஶ. எத தவ்ரறவ தௐதரஷவெகூடவௐ 

தைவோட தொடிர றஷனறனவனர ரவ இதவெகறஶநவ. வ ரவௗவெஷகஷவை சரறரண 

தொஷநறவ றவோடறடரவ டவ்றவெ வகரவௌடிதவெகறஶநணர? வஷணவைசுவநற உவபவகவ 

வௐதடி வேகவ எவவரத அடிஷத்வ றவோடறவோடு டுவ்து ஷவெகறநரவகவ! ரவ 

சரறரகவை சறவறவ்து வசவதடர கரவ்ரவ, வஷணவை சரவவறதவௐதவகஷபத்வ எத 

றவைசவந சூவௗணறஷனறவ வபற றவோஶடணர? டரவெடவ இது வதஷட நர?  
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   அவநரட ரவௗஷகதொஷநறவ ரவ கணவ வசலுவ்ரவ இதவதுறவோஶடணர? 

இஷநவ்ஶடவ, ஆவறகரவோடவ வத ணஷ அறவ வசலுவ்றறவோடு உனகறவ 

ரவௗவெஷகவெகுவ் ஶஷரண அடிவௐதஷடவ் ஶஷகபறவ வ கணவ்ஷவை வசலுவ்ரவ 

நறஷவ்துறவோஶடணர?  ரவ வண வசவஶவ?’ வத ணதுவெகுவ வஷண ரஶண 

வரவதுவகரவௌடுவ, தைனவதறவெவகரவௌடுவ வஶவ. சறன ரவோகபறவ வ  இவவெ  

ஶகவறவெகுவ  குவௐதவ்துவெகுவ  தறவ  வசவடிறவ  கறஷடவ்து. 

வ கவ சுறவெகு டவ றதவ்து 
                      சறன றணவேகலவெகுவௐ தறநகு, எத ரவ ரஷன சரவவர வீவோடிவ 

வஶனரதவ அவவது றரணவ வசவதுவகரவௌடிதவஶரவ. றரணவ தொடிவது சறநறதுஶவ 

ஶதசறவெவகரவௌடிதவது றவோடு, கஷனவது அவ வீவோடிவகுவை வசவஶநரவ. ரதவ 

வீவோடிவகு வஶவ. வீவோஷட அஷடவ ஶதரது, “தரதவேகவ, உவேகவ வதவௌ வண 

வசவதுறவோடு வறதவெகு” வத வ ஷணற வசரவணரவகவ. “வண?” வத 

றணறஶணவ. “தவசறலிதவது றலவது அடிதவோடு வறதவெகறநரவ” வத வசரவணரவகவ. 

தவ அடிறவநறவ சுதவௌடு லவது. தவசறலிதவது றலவது அடிவவநரவ வௐதடி 

இதவெகுஶர வத தவதுறவோஶடவ. தநறவௐஶதரவ, ‘வணரறவத, வேகறதவெகறநரவ?’ 

வத ஶகவோடஶதரது, “எவதவ தவௐதடுவதடி இவஷன. ஷகறவ ஶனசரக அடி. ரவோவை 

வரதவேகறவௐ ஶதரவறவோடது” வநரவகவ. வ இவ் துடிவௐதை சவத குஷநவது. அவ 

ஷகஷவௐ தரவவ்ஶவ. ஶனசரக வீவேகறறதவது. (Tyre mark) டரறவ ஷபவு ஷபரக 

இதவெகுஶ அவ அஷடரபவ வீவேகற ஷகறவ வரறவது. வ கவ சவத ததணரக 

இதவௐதரவ சஷதறடிவௐதரண ஷகறவ இவ்வ உஷநவரவ டவ டவ்றவ 

அஷடரபவ றக வநரகவ் வரறவது. தவசறவ தவஶதரது, ஏவோடுணவ இவ 

தஷவெ கணறவெகரவ தவஷம டுவ்துறவோடரவ, தறடி லற கலஶ றலவஶதரது 

இடது கவ்றவ லது தவசறவ தறவசவெகவ நற இநவேகற றவோடிதவெகறநது. ஷகறவ நற 

இநவேகறரவ கவோடிறதவ ரவோவை வரதவேகற தூபரகற றவோடது. ரவேகவ சரவவர 

வீவோடிவ உவோகரவவது வ்ரணவ வசவது வகரவௌடிதவ ஶவ்றவ இது டவறதவெகறநது. 

றதவ்றவ றதவ்ஷ வ கவ சுறறடவ ஶகவோடுவ் வரறவது வகரவௌட தறவ ரவ 

எவதவ ஶதசறவஷன. ஶதச வண இதவெகறநது? ஶரக வ அஷநவெகு வசவத, 

றரணவ்றவ அவவதுறவோஶடவ. “வநற டரவெடவ” வத எத ரவவ்ஷறவ 

வசரவலிறடனரவ. வ ரவவ்ஷத்வ     அவ   வஷனவந   கதஷவெகு   ஈடரகரது  
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   வதரவ ரவ றரணவ்றவ அவவதுறவோஶடவ.றரணவ வசவது எவதரவ ரவ 

அதவெகு  வசலுவ்துவ  உவௌஷரண  வநறறவ  அஷடரபவ  வதது  வ  

வௌவ.  

சறன ரவோகலவெகு தொவரவ றஷணவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ வ உநறணதவெகு றகவௗவது 

வ வெகலவெகு றகவௗவரவ ரவ வண வசவஶவ வத. ரவ ணறவ ஶகவோட 

ஶகவறவெகு தறவ ரவவரறரக அவன, வசவடிறவ கறஷடவ்துறவோடது சறன 

ரவோகபறவ. ரவோடு வௌடி வண, ஶததவஶ நறணரலுவ எத சறத லுவதைகூட தொநறரது 

வ குதரணறவ தரதுகரவௐதறவ உவபஷ வந உவௌஷஷ அவத 

அதததவரக உவவஶவ. வவஶ குதரக வதறவ ணவெவகவகு சவஶகவ, 

தவ வனரவ. வ ணவ தொலதுரக றஷனவதவத டரவெடரறடவ சரகற அஷடவது 

ஶவவசரவண றகவௗவைசறவெகுவௐ தறநகுரவ வத ஶரவதகறநது. 

தைணற அவஷணறவ வசவற 
                    அவத வ கவ கரவௐதரவநவௐதவோடது ஶவைஷசரக டவது அவன  

வதஷ உதறதடுவ்துவ றரக, சறன ரவேகலவெகுவௐ தறநகு, எத ரவ றதறவநவூரறவ 

இவு ‘கூவோடு அவவு’ (session) வதரடரகறறதவது. அவௐஶதரது (Mother) வ வத 

ரவேகவ அவதைடவ அஷவெகுவ தைணற அவஷண ஊடகரகவை (medium) வசவதடுவ எத 

சலடவ தோனவ ஶதசறவெ வகரவௌடிதவரவகவ. அவஷண வஷணவௐ தரவவ்து, “வகவணற, உவ 

கலவெகு டவஷ வஶனரதவெகுவ வசரவ” வநரவகவ. ரவ டவஷ றரறவ்தறவ 

அவேகு குலறறதவ அஷணதவெகுவ எத வசவற வசரவணரவகவ. “வகவணறறவ கஷப 

வோடுவரவ டரவெடவ கரவௐதரவதரவ வதவன. இஶஶதரவ உவேகவ எவவரத 

குடுவதவ்ஷத்வ, உநறணவகஷபத்வ கரவௐதரவதரவ வதஷ லவேகவ உஶவௌடுவ. 

இவ றகவௗவைசறறலிதவெகுவ  வசவற  அதுரவ” வநரவ.  வகவணற வதது அவஷண 

ணவெகு இவோட வதவ. வஷண அவௐதடிவ்ரவ அஷவௐதரவகவ. “The key is in your name 

- உவ வதவரவ ல ரவ வதஷ அநறவது வகரவப உவுவ றநவுஶகரவ” வதரவகவ. 

ஆணவவ்ஶஜரற குடுவதவ்றவ தன ஶததவெகு அவஷண வதவ சூவோடிறதவெகறநரவகவ. அஷ 

அஷணவ்துஶ, அவ உடலிவ உஷநத்வ உறவ இவகு தொவ வண அஷடரபவ்துடவ  

இதவது, இவ உடஷன றவோடதறவ    வேஶக   வசவலுவ,   வதஷ   உவவ்துவ   எத  
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   குநறவௐதைரவ. வரடவ றரணதொவ, சரறரண ததொவ ரவவெகுவஶதரது  வெகு  ரவ  

ரவ  வத  வரறத்வ;  உவவ்துரவகவ. 

எவவரததொஷநத்வ இஷநவ கலஶ தவஶதரது, வதஷட 

தரறரவேகலடவரவ தகறநரவ. அவௐதடி தவ அதஷட தரறரவேகவ அஷணதவ 

உடவ டுவ்து அதடவ சவவவௐதவோடு ணவெகறவோட தறஷவை 

வசவதுவகரவௌடிதவெகறநரவகவ. சறனவ வறஷன உவவது வசவதடுகறநரவகவ. சறனவ 

ரஷறவ சறவெகறவ் வ தறஷனஷ உரஶன ரவௗவதுவகரவௌடிதவெகறவநணவ. 

‘அவ’ ரவ ரவ வதஷவ் வரறவதுவகரவலவ ரவவௐதை அவஷண  சூவோடி  வதரறவ  

இதவெகறநது  வததுரவ  வதரதவ.  

ஏத தொவெகறரண வசவறஷவை வசரவனரவ றவோடரவ, அது நரண 

வௌவ்றவகு றவ்றவோடுறடுவ. ணஶ, எவஷநவை வசரவலிறடுகறஶநவ. இவத 

டரவெடதடவ இதவெகுவ அவ்ஷண சலடவகலவ அதடவ வவகவரணர வந ஶகவற 

லவ. இவஷன வததுரவ சரறரண தறனரக இதவெகதொடித்வ. தன தறநறகபறவ 

ஶரகரவௐரசவ வசவது எத குநறவௐதறவோட றஷனஷ வறறதவெகுவ தனவ டரவெடரறவ 

கதஷரவ வ ஆவறகவௐ தவ்ஷ அவ அஷவௐதறவ வரடவதுவ 

சரவ்றஶ. இறவ தொவெகறரக எவஷந கணறவெக ஶவௌடுவ. அதடவ வவகவ 

றவைசரக றதவதறவௐ ஶதரவறடுரவகவ வதவகு வ உவ்றரதொவ இவஷன. 

அதுஶதரனஶ இவேகறதவது அவ தரதுகரவௐதறவ ஶரகவ்ஷவ் வரடததவகவ இவேஶக 

லவௌடுவ தறநற டுவ்து இவேஶகஶ வரடவரவகவ வதவ வௌறறடவெகூடரது. 

ரஷறவ சறவெகறணரவ, துவுவ டவெகுவ. சறநறபவுவ கணவ சறநரவ, 

றறவௐதைவவுடவ வசவதவோடரவ அதடவ வசவதறடனரவ. இறவ வ ரவதவெ 

கதவ்துவ இதவெக தொடிரது. வ கலவெகு டவ றதவ்து, அவகுதொவ வதவ லவ 

தவ, அவஷணறவ வசவ வசவற, அஷணவ்ஷத்வ எத ஶசவௐ தரவவ்ரவ, இஷ 

ரவுவ ஶகரஷரக இதவௐதது றபவேகுவ. வ இனரஷஷ வௌற ரவ தவறது 

தொவ கவோடவ. அவௐதடி தவவ் ஶஷறவஷன வதஷ உதறவௐதடுவ்துவ ஷகறலுவ, 

வ ஆதவ்ரண சூவௗறஷனரக இதவௐதறதவ அறலிதவது கரவௐதரவநவௐதடுஶரவ, டரவெடவ 

வஷ         இஷடநரது          கணறவ்து          றடவ்றவெ           வகரவௌடிதவெகறநரவ  
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   வதஷ றபவெகுவ ஷகறவ டவ றதவ்து றகவௗவைசற இவௌடரவ கவோடவ. இது 

ஶவைஷசரக றகவௗவர அவனது டரவெடரவ கரவௐதரவநவௐ தவோஶடரர வத ணறவ 

லவ சவஶகவ்ஷவெ கஷபத்வ வதரதவோடு அவஷண வசணறவ வது இஷ றபவெகறது 

தோவநரது கவோடவ. ரவ இவு தகனரக எவவரத றணரடித்வ கவௌகரறவெகவௐ 

தடுகறஶநரவ; வ வௌவ, வசவ அஷணவ்துவ றக தணுவெகரண தரறசலனஷணவெகு 

உவபரவெகவௐதடுகறவநண  வததுவ இவறகவௗவைசறகபறவ தோனவ வபறரகறநது. வெகு 

வனது ஶவவரலுவ, லது ஶவவரலுவ, அது டரவெடதவெகுவ் வரறரவ டவௐதறவஷன 

வந உவௌஷஷ வெகு உவவ்துவ வதரதவோடுவ, எவவரவஷநத்வ ரவ ஶர 

ஶவைஷசரக டவது வத வௌறறடவெ கூடரது வந கரவ்றவகரகவுவ 

வௐஶதரரது எததொஷந வபறவௐதஷடரகவை வசரவலி உஷவெகறநரவகவ- வ 

வதறவெஷக பவவகரக. வணணறவ ணற ணவ குவேகுவெகு எவௐதரணது வத 

வ்ஷணஶர வதரறவகவ வசரவலிறதவெகறநரவகவ. அவஷண வசரவலி ரவ ஶகவோட 

எத வசவறஷ இவ தோனவ அஷணதவெகுவ வசரவன றதவதைகறஶநவ. “உவேகலவெகு 

லவோஷச வகரடுவ்ரவ, அதுதொவவகரவௌடு உவேகஶபரடு எதவ வௐஶதரதுவ இதவௐதரவ. 

வரடவவது உவேகஷபவௐ தரவவ்துவெவகரவௌடுரவ இதவெகறஶநரவ” வத அவஷண 

வசரவணரவ. இஶ வசவறஷ ஶத ரவவ்ஷகபறவ (“உவேகஷப றவோடுட ரவோஶடரவதர. 

ரவேக தரவ்துகறவோடுரவ இதவெஶகரவ” வதது ஶதரவ) டரவெடதவ வசரவணரக றஷணவு. 

இறலிதவது எவத றபவேகுகறநது. ரவ வரடவவது கவௌகரறவெகவௐதடுகறஶநரவ, 

தரதுகரவெகவௐதடுகறஶநரவ வததுரவ உவௌஷ. வௌவேகபறவ வரகுவௐஶத ணவ. 

வௌவேகஶப இவஷன வநரவ, ணஶ அவேகு இவஷன. ரநற ரநற தவ 

வௌவேகஶப ண இவெகவ. ணவ்றவ இவதை இவெகவ வதரவ, கரனவௐஶதரவெகறவ 

உவௌஷரக டவஷவெகூட இவ ணரணது, தறஷரக, கவதஷணவெ கரவோசறரக 

உதகவௐதடுவ்றவெ கரவோடவெகூடுவ. டவெகர எவஷந டவரக வதவ் ஷனவௐதடுவ 

ஆதவ்துவ இதவெகறநது. இவ ணவ ரஷறவ வபறவௐதரடுரஶண! ணஶ எத சறன 

ஶவேகபறவ டவது உவௌஷ வதஷ டரவெடவ உதற வசவகறநரவ. டரவெடவ வ 

ணறவ             ஏடுவ                வௌவ்ஷ         வோடுவ                 தடிவௐதரறவஷன.  
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   அதஷட சலடவகபறவ வீவோடிவ, அவகவ எவவரததஷட ரவௗவெஷகறலுவ 

அவநரடவ டவௐதஷ அஷணவ்ஷத்வ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவௐதவ. அவ றகவௗவுகஷபவ் 

வ கவோடுவௐதரவோடிவ ஷவ்றதவௐதவ. வ கவோடுவௐதரவோடிவ ஷவ்றதவௐதவ வதரவ 

வ வசவகவ எவவரவநறலுவ அவ குதவெகறடுதுறவஷன. அவ அநறரவ ரவ எத 

துதவஷதவெகூட அஷசவெக தொடிரது வததுரவ உவௌஷ. அவ அதறறவனரவ 

வெகு துவுவ டவதுறட தொடிரது. அதவெகுவ் வரறரது வத வௌற ரவ வ 

எத வசஷனத்வ வசவ தொடிரது. அவௐதடி வௌறணரவ, அது வ அநறரஷ. 

அதவெகுவ் வரறரது வத வௌற ரவ வசவ கரரறவேகஷப அதவ வரறவரகவெ 

கரவோடிவெ வகரவறவஷன. வெகு ஆதவ அபறவெகஶர அவனது வஷவ் றதவ்துவ 

ஶரவெகறஶனர, வௐஶதரரது வெகு எத குநறவௐஷதவ் னரவ. ரவ ஶவவசரவண 

றகவௗவைசறகவ தோனவ, இரறடறதவது ஷத்வ ஷநவெக தொடிரது வந உவௌஷஷ 

உவவது வகரவௌஶடவ. அவௐதடி எத சறன குநறவௐதைகஷப சரறரக தைரறவது வகரவௌடு, 

ரரகவ் றதவறணரவ, வ தொவஶணவநவ துரறஷடத்வ. அதவெகுவ் வரறரவ 

வசவஶவௌடி றவேகஶப வ ரவௗவெஷகறவ இவனரவ ஶதரவறவோடரவ, ரவ 

சரறரண தரஷறவ  டவதுவகரவௌடிதவெகறஶநரவ  வத   தைரறவதுவகரவபனரவ. 

 

வ ரடிவெஷகரபவ டரவெடஷவௐ தரவவ்ரவ 

                           இவஷகறவ, இவரறஷசறவ வவநரத அததவ ணவெகுவெ 

கறஷடவ்து. றதவ்து வந ரடகவ்றவ தோனவ டரவெடவ வறடறதவது தறரறவது வசவந 

தறநகு, அஷவௐ தரவவெக தொடிறவஷனஶ வந வெகவ்றவ றவ்துவெ வகரவௌடிதவ 

ஶவ. எதரவ தவெறவௐ தரடவகஷபவெ ஶகவோடுவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவ தரடவகஷப 

தறதனவௐ தரடகற றவ்வ யரஶவ தரடிறதவரவ. றவ்வ தறதனரகர ஆவத 

கரனவ்றஶனஶ, “இவவௐ வதவௌ தறதனரக தரவ” ண டரவெடவ வசரவணரகவெ 

ஶகவறவௐதவோடிதவெகறஶநவ. அவ தரடி தரடவகவ டரவெடதவெகு தறடிவெகுவ வதவ 

ஶகவறவௐதவோடிதவெகறஶநவ. ணவெகுவ றகவுவ தறடிவெகுவ. அவ தரடி தைறரக வறதவ 

ஶகசவோஷடவௐ ஶதரவோடுவெ ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவஶவ. கரஷன ஶவ, ரடிவெஷகரபவகவ 

அறகவ இவஷன. எதவ வது வதரதஷப ரவேகறவெ வகரவௌடு வசவதறவோடரவ. அவ 

வசவந தறநகு வது றறடவேகவ ஆகறறதவெகுவ. வ கஷடவெகு றணதொவ தவ 

ரடிவெஷகரபவ எதவ உவஶப வரவ. அவ வதவ றணகவ. இடி றலவ ஶதரது  
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   அவேஶக இதவதவ இவரவ. அவ சவவவௐதவ்றவ  அரறடவ டரவெடவ வ குத வத 

வசரவலிறதவெகறஶநவ. ணஶ டரவெடவ வ குதரவ வத இதவெகுவ் வரறத்வ. 

டரவெடரறவ தடவ வ ஶஷஜ லது இதவெகுவ. ஆணரவ அரறடவ அது தவநறவௐ 

ஶதசறறவஷன. கஷடவெகு தவ ரடிவெஷகரபவகபறவ தனவ டரவெடரறவ தடவ்ஷவௐ 

தரவவ்து “இவ உவேகவ வஷர?” வத ஶகவோதரவகவ. ரதவ “ஆவ!” வத 

வசரவஶவ. உவௌஷ அதுரஶண! வ ஆவறகவ் வஷ இவரஶண! இவ 

ரடிவெஷகரபவ உவஶப வரவ, ஶரக வ ஶஷஜ தொவ ஶதரவோடிதவெகுவ 

இதவெஷகறவ வது அவது அவ தவெகவ. சறநறது ஶவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவதுறவோடு 

அவ வதரதவ ரரகற வதுவ ரவேகறவெவகரவௌடு ஶதரவறடுரவ. அவத உவஶப 

வவ ஶரக வ ஶஷஜவெகதஶக ரவ, தவெகரவோடிவ ஶதரவோடிதவ வதவொசறவ 

வசவத அவவரவ. அவேகறதவ ஶதவௐதஷ டுவ்துவௐ தடிவெக ஆவதறவ்ரவ. ஶதவௐதவ 

தடிவௐதவகு அவேகு வசவத அவகறநரவ ண ரவ றஷணவ்ஶவ. ஏரறத றறடவேகலவெகுவௐ 

தறநகு றதவதற ரவ அவவறதவெகுவ இடவ்ஷவௐ தரவவ்வ, “சரவ, இவௐஶதர 

இவேகறதவரஶ அவ ஶதரவறவோடரர? வௐதடிவௐ ஶதரணரவ?” ண வணறடவ 

றணறணரவ. ணவெகுவௐ தைரறறவஷன. கரவ, அவ வ ஶவ்றவ, அஷத்வ, 

கஷடறவ ஶஷன வசவத்வ ஆஷபத்வ, வஷணத்வ ற ஶத ரதவ இவஷன. கடவ 

தவ்து றறடவேகபரக, அவ தவஷ ரதவ வுவ இவஷன. “இவேஶக ரதவ 

இவஷனஶ. லவேக வோடுவரஶண உவஶப வலவகவ?” வஶநவ. அவ தொகவ்றவ 

குவௐததொவ ஆவைசரறதொவ றன, “இவௐத ரவ உவஶப தவஶதரது, உவேகவ றஶ 

இதவெகுவ ரவகரலிறவ எதவ அவவறதவரவ. அஷவௐ தரவவ்துறவோடுவ்ரவ ரவ 

இவேஶக வது அவவஶவ. ஶதவௐதஷ ஷகறவ டுவ்துவெ வகரவௌடுவ் றதவதறவௐதரவவ்ரவ 

அஷவெ கரறவஷன. அவகுவ வேஶக ஶதரணரவ வத ஆவைசரறரக இதவது. 

அணரவரவ ஶகவோஶடவ.” வநரவ. டவஷ வத தொடிரவ, வஷணத்வ, றஶ 

இதவ ரவகரலிஷத்வ, உவஶப தவ றஷத்வ ரநற, ரநறவௐ தரவவ்துவெ 

வகரவௌடிதவரவ றவௐஶதரடு. தறவ குவௐதவ்துடவ வ றஶ வது அவவரவ. “அவ 

வௐதடி இதவரவ?” ணவெ ஶகவோஶடவ. “கதவௐதர இதவரவ. தொகவ சரறர றஷணறவஷன. 

ஶவோடி கவோடிறதவரவ. ஶஶன துவௌடு ஶதரவோடிதவரக றஷணவு. சரறர 

வசரவனதொடிஷன. ரவ உவணறவௐதர கணறவெகறவஷன.” வநரவ. இவகு ஶவ வண 

றபவெகவ ஶஷ, இவ தரவவ்துவ, ரவ தரவவெக தொடிரவ ஶதரணதுவ டரவெடவரவ 

வதவகு?             
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   வ உவவைசறகஷபவெ கவோடுவௐதடுவ் தொடிறவஷன. கவௌகவ குபரறண. தரவஷஷவெ 

கவௌலவ ஷநவ்து. “ஶரசறவைசுவை வசரவலுவேக தரவஷவெகு வௐதடி இதவரவ” ண 

லவௌடுவ றணறஶணவ. “அசவௐதறவ இவவௐ தடவ்றவ இதவௐதஷவௐ ஶதரவ இதவரவ” 

வத ரவ ஶஷஜ லது ஷவ்றதவ டரவெடரறவ தைஷகவௐதடவ்ஷவெ கரவோடிணரவ. அவ 

தைஷகவௐதடவ டரவெடவ கவௌதோடிரத சரவவறதவெகுவ றஷனறவ டுவ்து. அவ தடவ 

1994 வ ரவேகவ ஶசரபறவேகவ வசவந ஶதரது டுவ் தடவ வத றஷணவு. வ 

கவௌலஷ அடவெக தொடிரவ அலது லவவ்ஶவ. அவ வௌததவ இவ றகவௗரவ 

றகவுவ தரறவௐதஷடவறதவஷவெ கரதொடிவது. வதஷட றஷன வௐதடி 

இதவறதவெகுவ, ஶரசறவ்துவௐ தரதவேகவ. வஷணவௐ வதரதவ்ஷ அவ வௌதவ 

டரவெடரறவ சலடவ இவஷன. வ ணறவ, அவ வௌதஷறட, ரவ டரவெடதவெகு 

வதவெகரணவ வந அகவதரவ. அஷவெ கரவோடிலுவ டரவெடஷ வகு அநறவவ 

வந ஶரறவ்ணவ. தொவதறவ அநறதொகறவனர அவ தரவவெகறநரவ. தரவவெக ஶவௌடுவ 

வந ஆலிவ, வெகவ்றவ ஊவ ஊரக அஷனவது றரறவது அலது தைவௌடு 

வகரவௌடிதவெகுவ வ றஶ உவோகரவவது வகரவௌடிதவெகறநரவ. ஆணரவ ரவ தரவவெக 

தொடிறவஷனஶ. இது வண வகரடுஷ. வ கவௌறவ கரவோசற வெகூடரர? வத 

வ ணதுவெகுவ  ரவ றகவுவ வேகறவௐ ஶதரஶணவ. உவவைசறஷவெ கவோடுவௐதடு 

தொடிரவ, கவௌலவ வததகறது. ஶத வண வசவ  இலுவ?  இனரஷ!  

இனரஷறவ  டிகரவ  கவௌலவரஶண! 

இவ சறவ்து றஷபரவோடு டரவெடதவெகு றகவை சரரவ வதஷ ஆவதகரனவ்றவ 

ரவ உரறவோடரலுவ, சறன அததவேகலவெகுவௐ தறநகு அநறவது வகரவௌஶடவ. 

ஆவதவ்றவ ஆவைசரறரக இதவ வசவகவ கரனவௐஶதரவெகறவ ணவெகு சரரரகவ் 

ஶரவநறண. வௐதடி சூரறவ கரஷனறவ கறவெகறவ உறவ்து, ரஷனறவ ஶவகறவ 

ஷநது சரர றகவௗஶர அது ஶதரவ, இதஷட அவதைவை வசவகவ ரவுவ 

ணவெகு சரர றகவௗவுகபரக ரநறறவோடண. ஶத ரவவ்ஷகபறவ 

வசரவனஶவௌடுரணரவ இவை வசவகவ வஷணவௐ வதரதவ் ஷறவ அவநரட 

றகவௗவைசறகபரக ரநறறவோடண. அதஷட சலடவகபரக இதவெகுவ அஷணதவெகுவ 

ரவரத சவவவௐதவ்றவ ஏவ அவதைரது றகவௗவறதவெகுவ. வதறவெஷகஷ 

ஊவோடுவகு, இஷவ் ற ஶத சறநவதொஷந இதவௐதரக ணவெகுவ் வரறறவஷன. 

எததொஷந தைணற அவஷண அவறவ வது உஷரடுவஶதரது வசரவணரவகவ; “ரவேகவ 

ஷ ஶவௌடுரணரலுவ வகரடுவெகனரவ, ஆணரவ வதறவெஷகஷ வோடுவ     தொடிரது.  
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   அது உவேகபறடறதவதுரவ ஶவௌடுவ” வத. உவபறதவது தவ வதறவெஷக 

வதவ அவ ரவதவெகு, வௌலவ ஊவநற, உறவோடு, கஷபவடுவ்து, தன ஷகறவ 

தரதுகரவௐதரகவௐ தரவவ்துவௐ, தரவவ்து பவவௐதது அவகவ. அவ தொவசறவெகு இஷடதத 

வசவரலிதவௐதஶ ரவ வசவவெகூடி அறகதவோச உற. வதறவெஷக ணறவ ஆரக 

ஶதௐவநற பவவரவரஶண இவ ஆவறகவௐதரஷறவ தொவஶணந தொடித்வ! 

வதறவெஷகஷவ் வரடவவது ததுரவ ஷரவெகறவ. வதறவெஷக  குஷநவரவ 

இவவௐதரஷறவ  தவ வரடவவகு அசறரண  ணஉதற  லவவ்துவௐ  ஶதரகுவ. 

 இவவௐ தவ்றவ வ துஷ 
                      எததொஷந இவவணரத அறசவ றகவௗவது. அஷ றகவௗவ்றது 

றதற ஶரதணர ற. இவவௐ தறறவ ரவ வசரவன றஷது, வ குதரஷணவௐ 

தவநற. அவ ரவ வதஷவௐ தவநற. இவவுனகவ வறவௐதட, அஷ றவோடரவ ஶத 

கற (ற) றவஷன வதஷவௐ தவநற. அவ வ ரவௗவெஷகஷவ் ஷனகலரகவௐ தைவோடிவௐ 

ஶதரவோட றவஷஷவௐ தவநற. கபறவௌரக இதவ  வஷண  உதஶரகரண  

ணறணரக  ரவநற  அவதைவ்ஷவௐ  தவநற.  

     இவ வசரவஶனரறவ லவோடுவஶதரது கபவ்றவ அதடதவ, 

வதடதறதவெகுவ அவ்துஷவௐ தரவ்றவேகலவ இறவ இடவவதந தொடிரறவோடரலுவ, 

எத சறனஷவௐ தவநறரது குநறவௐதறட ஶவௌடுவனர. எவவரததவ டரவெடதஷட 

வசவதரடுகபறவ ஏபறவகரது தவேஶகவநறதவெகறவநணவ. அஷவௐதவநறவை 

வசரவலுவஶதரது அதஷட தொவெகறரண சலடவகவ சறனஷவௐ  தவநறவை வசரவனரவ வ 

தொவசற தொலஷ வதநரது. அஷத்வ றவொசற ஶத ரஷத்வ  தொவணறஷனவௐதடுவ்துது 

வ ஶரவெகவன. அஶ ஶவ்றவ டரவெடதடணரண வ தவ்றவ உடவ 

வவகஷப எதுவெகுதுவ றரவன. அவகலவெகு உரற தொவெகறவ்துவ 

வகரடுவெகவௐதடஶவௌடுவ வந தொடிறவ சக தறகஷபவௐதவநறத்வ சறன இடவேகபறவ 

ஶஷவெஶகவநரத வகரவொசவ றரறரகவை வசரவனஶவௌடித்வபது. றதற 

ஶரதணரற தவநற வசரவலுவஶதரது, வ அபவு வசரவனனரவ வந ஶகவறத்வ 

வெகதொவ வதவோடது. ணவெகு உவவ்வௐதவோடது ணவெகு வோடுவரணர? வநவகலவ 

அநற ஶவௌடரர? வந ஶகவறவெகு சரறரண தறவ வணறடவ இவஷன. ஆவௗவ 

சறவஷணவெகுவௐ தறநகு எத தொடிவுவெகு வஶவ.    ணவெகு     உவவ்வௐதவோடது     ணவெகு  
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   வோடுஶ வத டுவ்துவெ வகரவஶ  சரற  வத  ஶரவதகறநது.  கரனதொவ  

சவவவௐததொவ ரவவெகுவஶதரது  ஶதசுகறஶநவ. இவவௐ தவ்றவ வ உவலவ தைநதொவ 

றகவௗவ, றகலவ வததவதரனரண ரவநவேகபறவ சூவ்ரரற டரவெடவரவ வநரலுவ, 

அறவ றதற ஶரதணரறவ  தவேகு கறசரண அபறவ உவௌடு. இணற இஷ 

றதற ஶரதணரற வத அஷவௐதறவ ணவெகு உடவதரடிவஷன. கரவ, அவவௐ 

தவ ரஶர தரறவைசறவனர ஶவத ணறஷ குநறவௐதறடுதுஶதரவ ஶரவதகறநது. 

வ அததவ்றவ கரரக, ரவ டரவெடஷத்வ, இஷத்வ எத ரவ்றவ இத 

தவெகவேகபரகவ்ரவ தரவவெகறஶநவ.  

 டரவெடவ தறரறவது வசவநஶதரது வஷண தவ்றரக இவ தரதுகரவௐதறவரவ 

றவோடுவைவசவநரவ. தறரறவகு ஶவ வதுறவோடது வதரஶனர வணஶர, 

அதஷட தறரறவுவெகு சுரவ எத ரவ தொவதைரவ இஷ ணவெகு அநறதொகவ வசவது 

ஷவ்ரவ. ஆனவதூவ கரவோசற அலுனகவ்றவ ரறனதகறவ, டரவெடதடவ ரவ 

றவநறதவஶதரது, கரரறவ கஷவ் றநவது “ரவ உவேகவ வீவோடிவகு ஶதரவ 

தவௌறறதவஶஶண” வத வசரவண ரவவ்ஷகலவ, கரவோசறத்வ இவதவ வ 

றஷணறவ தசுஷரக உவபண. அவதரவ ரவ அஷ இவௌடரவதொஷந 

தரவவ்துவ, தொவ தொஷநரகவௐ ஶதசறதுவ. அவகுதொவ அஷ தூவவவ 

அலுனகவ்றவ தன ஆவௌடுகலவெகு தொவ அவ தடிறநவேகற தவஶதரது 

தரவவ்றதவெகறஶநவ. ஆணரவ ஶதசறறவஷன. அவ தரதுகரவௐதைவ, றகரவோடுலுவ 

இவஷனவவநரவ இவத ரவ இதவெகுவ இடவ்றவ இதவௐஶதணர வதது 

ஶகவறவெகுநறரவ. ரறவ அஷவௐதறவ குவஷ உதவ தரதுகரவௐதைவவைசறத்வ 

தறவஷத்வ ணவெகுவெ கசவேகபரக இவதஷத்வ இதவௐதது இரவரவ. 

 டரவெடவ தறரறவது வசவந சறன ரவோகபறவ டரவெடரறடறதவது லடிவ்றவ தோனவ 

வதநவௐதவோட வசவறஷ யரற றவலிறலிதவது அதவௐதறணரவ. டரவெடவ அவவை வசவறறவ 

வ சலடவகவ அஷணதவெகுவ றகவ் வபறரக எத வசவறஷவை வசரவலிறதவெகறநரவ. 

ஆவேகறனவ்றவ வ அவவை வசவற இது ரவ. “in my absence Shobana ravi will guide 

you”. “ரவ இவனர ஶவ்றவ ஶரதணரற உவேகஷப ற டவ்துரவ”. டரவெடவ 

வசரவணஷவௐ தறவதவநற இதுரவ ஷ வ எத வசஷனத்வ அவ 

றகரவோடுலுடவரவ வசவதுதகறஶநவ. அவ வசரவணரவ அஷ டரவெடவ 

வசரவணரகவ்ரவ றஷணவ்துவை வசவதடுகறஶநவ. டரவெடஷவௐ தறரறவ ரவதொவ 

இதஷட றகரவோடுவரவ    வஷண ரவ    இவநறதவெகுவ றஷனவெகுவெ வகரவௌடு .  
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   வறதவெகறநது. இவ வஷண வோடுவன, வரவ் ஆணவவ்ஶஜரற குடுவதவ்ஷத்வ 

வசவஶண றடவ்ற தகறநரவவகு றஷறவ அவவௐ வதரதவௐஷத டரவெடரறடவ 

எவௐதஷடவெகுவ ரவ தவ வத வ உவலவவு வசரவகறநது. அது உவௌஷரக 

ஶவௌடுவ வததுவ வ தறரவவ்ஷண.   

 இவௐதடிவௐதவோட கரவேகவ எத தைநவ இதவெக, இவதரகஶ இஷத்வ 

டரவெடரறவ சலடவகபரண வதவ சறன வதவௌறகஷபத்வ அவதறணரவ ரவ ‘அவர’ 

வத அஷவெகுவ தவெகதொஷடவ. சரரரகவௐ ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகுவஶதரது 

அவர வதரவ அஷ அஷவௐஶதவ. அவரஶந இவவ் வரடரறலுவ அஷ 

அவர வத குநறவௐதறவோடரவ அது இவதரக இதவெகுவ வத றஷணவௐதரவ, இணற 

அஷவெ குநறவௐதறட ஶவௌடி இடவ்றவனவனரவ ‘அவர’ வந தவ்ஷஶ உதஶரகவௐ 

தடுவ்துஶவ. அவ றகவௗவ்ற   அவதைவ்ஷ  தொலிவ  வசரவலிறடுகறஶநவ.  

றவெகறவவ (Miracles) வத வசரவலுவ அவதைவேகஷப அதுஷ இவ றகவௗவ்ற 

ரவ தரவவ்துவ இவஷன, ஶகவறவௐதவோடதுவ இவஷன. ரவ வசரவனவௐ தைகுவ 

றகவௗவைசறவெகுவௐ தறநகுவ ரணநறவது இவ துவ வசவரக றஷணறவஷன. ரணநறவ 

ஷகறவ அவ இத றகவௗவைசறகவ வோடுஶ வ றஷணறவ வேகறத்வபண. இவதவ 

தவோதரண, அறசவௐதடவ்வெக, தறறவெக ஷவெகுவ தன அவதைவேகவ றகவௗவதுவபண. 

அஷ வணபறவ றகவௗவதுவபண. அவதவெகு தைநவைசரவதகவ இவஷன வதரவ, 

அவஷந இவேகு குநறவௐதறடறவஷன. ஶலுவ சறன உவௌஷகஷப  வபறவௐதடுவ்ரவ 

வௌணவ்றவ தைஷவெக ஶவௌடிதுவ கரனவ்றவ கவோடரவ.  

ரவேகவ எத குலரக வசவஷணறலிதவது குநடுஷனவெகு வசவஶநரவ. 

சரவவர, சரவற, ஜரணற, ஶவ, அணவது, வொசறணறவ சுவௐறவ வதவ எதசறனவ 

இதவரக றஷணவு. இவேகறதவது கறபவதைவ ஶதரஶ, றவ சரவ, தைபறஶரஷ, வதவ 

தறவோ, ஜரவ ஶதரவந உவுவௐதவௌடவேகஷப டுவ்துவை வசவஶநரவ. ஶரக அவவகவேகர 

வசவஶநரவ. அவேஶக றஉஷ, டுவ்துவை வசவந வதரதவோகஷபவெவகரவௌடு 

தொடிவ்துவெவகரவௌஶடரவ. அவேகறதவது குநடுஷனவெகுவௐ தரஶணரவ. அவௐஶதரது 

ஆணவவ்ஶஜரற ஆவவ றதவௐ தடறவஷன.  ணஶ  அவத  இவு  றணரகவ  

ஶகரறலிவ  வேகுரக  வதரடு. 
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   டரவெடரறவ சலடவ றகவௗவ்ற அவதைவ 
                  டுவ்துவை வசவந உறவ லறதவஷவெ வகரவௌடு இவு உஷ 

தொடிவ்துவெ வகரவப வௌறஶணரவ. றவ சரவ, தறவோ, தைபறஶரஷ ஆகற உவு 

வதரதவோகவ எவவரவநறலுவ சறநறபவு லறதவரக றஷணவு. தகறவவது உவௌடரவ 

அஷணதவெகுவ ஶதரதுரணரக இதவெகுவ. றவசரவ றவ சரவௐதறடுவஶதரஶ சவதவௐ 

தைபறவௐதரக இதவது. ஶகரறவ தறகரவ்றவ ரறஷசரக அவவது சரவௐதறடவ் 

ரரஶணரவ. றவசரவ வகரவௌடு வறதவ தரவ்றவ்ஷ அவர றநவரவகவ. 

அடுவ் கவ அவ இடவ தொலதுவ கடுவ தைபறவௐதை வ தறது. அறகரஷன தோவத 

றபறவ வசவ றவசரவ வதரவ, கடுவ தைபறவௐதரகறவௐ ஶதரறதவது. வ தவகவ 

ணரவ தவைசு ஶவவது ஶதரறதவ கரவ்ரவ, சறத தைபறவௐதை கூட வ தவகபறவ 

கூவைசவ்ஷ வதடுவ்துஶரடவனரவ, அவ தறநகு சறன ரவோகலவெகு ஶத  வ 

உஷத்வ உவௌ தொடிரதடி தவகூவைசவ இதவெகுரனரவ, ரவ தைபறவௐதரண 

ஷத்வ உவௌதறவஷன. தைபறவௐவதவநரஶன எவரஷ ணவெகு. ணஶ, தைபறவௐதை வ 

வீசறதுஶ வ தவகவ கூசுது ஶதரவந உவவு. “வணவர இவௐதடி தைபறவெகறநஶ – 

ணவெகு ஶவௌடரவ. ஶத ரது வகரடுவேகவ” வஶநவ. “வரவத தைபறவெகுர? சரற, 

சரவவர, எத கவௌடி வகரடுவேகவ” வத ஶகவோடு ரவேகற, அஷ அவ சரவ்றவ 

இவோடு வநரகவெ கனவெகறணரவகவ. தறநகு ரறஷசறவ சவத வபற அவவறதவ வணறடவ 

வது, “இவௐஶதர சரவௐதறவோடு தரதவேகவ தைபறவெகரது” வநரவகவ. “ஶர! ஶவௌடரவர. 

ரவ தறவோ சரவௐதறவோடுவெ வகரவகறஶநவ. தவ கூசுவ வஶநவ. “இவௐத வகரவொசவ சரவௐதறவோடு 

தரதவேகவ, தைபறவெகரது” வத வசரவலிவெ வகரவௌஶட சறநறபவு வ இஷனறவ 

இவோடரவகவ. அவகவ வசரவஷன தவெக தொடிரவ, வெகவ்துடஶண எத றவபவ 

டுவ்து ரறவ இவோஶடவ. தவலிவ தடரவ அஷ ரறவ தைவோடி ஶதரது, வண 

ஆவைசரறவ! தைபறவௐதை ஶதரண இடவ வரறறவஷன. அதொவ ஶதரவ சுஷவ்து. வணரவ 

இஷ வத தொடிறவஷன. அவேகறதவ அஷணதவ இவகு சரவோசற. அவத றவசரவ 

சரவௐதறவோட அஷணதவெகுவ இஶ றஷனரவ. தொலிவ லவவதுஶதரணது றவசரவ ரவ 

ண றஷணவெகறஶநவ. வஶனரதவ ஶகவோடுவெ ஶகவோடு ரவேகறவை சரவௐதறவோஶடரவ.  
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   “கனவெகறவோடீவேகவர” வத றஷபரவோடரகவை வசரவஶணவ. சறரறவ்துவெ வகரவௌடரவகவ. 

லவேகலவ தொவத தரவவெகனரவ. தைபறவௐதறவனர றவசரவ வசவது, தறநகு தைபறவெகஷவ்து, 

தறவ கவௌடிறவோடு வகு கனவெகற தறநகு சரவௐதறவோடு தரதவேகவ. தைபறவௐதை லவேகறறதவரவ,  

லவேகலவ  சறவ்வ  அவனது  சறவ்ற  ண  வதனரவ!  

சறநற றவரவ, ஆணரவ வபவு ஆரண தரறவௐஷத வதடுவ்துகறநது! டரவெடவ 

றகவௗவ்ற அவதைவேகலவெகு ரவ தகறறவோடிதவரவ, இவ அறசவ வணறடவ 

வததவ தரறவௐஷத வதடுவ்றவஷன. அவகு இவௌடு கரவேகஷபவை வசரவனனரவ. 

டரவெடரவ, அவதைவேகவ வணபறவ றணசரற றகவௗவுவெகு இஷரகறறவோடண. 

இவௌடரது கரவ இதவ ஆவறகவ்றவ ஏவ உவவ இடவ்றவ இதவௐதவ. 

தஶனரகவ்றவ இவ றஷன வண வதஷ அநறவரவ அவ றகவௗவு எவதவ வதரற 

றரகவ் ஶரவநறவஷன ணவெகு. அவதைவேகவ வசவறவஷன வதரவ இஷவெ 

குஷநவ்து றவ்துறட தொடிரது. எதரறவ றஷன அவனது சவெற அவ றகவௗவ்துவ 

அவதைவேகபரவ றவறவெகவௐதடுறவஷன.  அவகவ அடுவ்வகபறடவ வதடுவ்துவ 

ரவநவேகபரவ அபறடனரவ. டரவெடவ இவ தோனவ வணறடவ வதடுவ்ற ரவநவேகவ 

ரபவ. இதவெகு அவதைவேகவ றகவௗவ்துறவ ஈடுதரடு இவஷன வததுரவ  

உவௌஷ. ஶகவோடலிவடிவ  அதுதவநற  அவகஶப  வசரவலிறதவெகறநரவகவ.அவஷந 

இவு அவேகு உநவேகற, கரஷனறவ லவது றரணவ வசவது தறவணவ வசவஷணவெகுவௐ 

தரஶணரவ. த ஶவ்றவ இவ றகவௗவைசற ணறவ லவௌடுவ லவௌடுவ தைவௌடு 

வகரவௌடிதவது. டரவெடரறடவ இவௐதடிவௐதவோட அறசவேகஷப றஷநவௐ தரவவ்வ ரவ. 

ஆணரவ, டரவெடரறவ சலடவகபறவ எதவ அவதைவ்ஷ றகவௗவ்றஷ அதுஷ ரவ 

தரவவ்றவஷன. இவகவ வசவ ரவ கவௌட தொவ அறசவ அதுரவ. இவௐதடிவௐதவோட 

ஶவேகபறவ வதவ அவவௐ தஷ ஶகவற லவ. “ரவ ரவ? வஷணவை சுவநறத்வப 

இவகவ ரவ? சக சலடவகவ வதஷவ் ற ணவெகுவ இவகலவெகுவ வண உநவு?” 

வஷணவை சுவநற இதவௐதவகலஷட உவௌஷரண அஷடரபவேகஷபவ் வரறவது 

வகரவப ஆனரறதவெகுவ. ஆணரவ அறக லறறவனர ஆவரனரவ, அது 

வரடவதரண   வ   தொவசறத்வ     இதவெகரது.      ரவ     ரரக     ஶவௌடுரணரலுவ  
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   இதவதுறவோடுவௐ ஶதரகறஶநவ. இணற தறநற இவனரலிதவரவ சரற வந வௌவ 

வோடுவ லுவௐவததவ. லவௌடுவ தறநற ஶவௌடரவ வந றதவௐதவ்றவ கூட எத (sub 

class) உவோதறரறவு உவௌடு. டரவெடவ றதவௐதவ அதுரணரவ, வ்ஷண தறநறரணரலுவ 

டுவெகவ் ஷடறவஷன. வணவநரவ, ணவெவகவத எத றதவௐதவ்ஷ ஷவ்றதவெக 

றஷணவெகறவஷன. சரகறறவ வௐதடி அடிஷவெகுவ் ணறவரத றதவௐதறதவெக 

தொடித்வ? தவெகஶரவ்ரவ, ணறவ அவவௐஶதரது சறன றதவௐதவேகவ ஶரவதவ. 

ணவ ஏபவு றறவௐதைடணறதவௐதரவ, றதவௐதவேகவ வனஷரணரலுவ 

லஷரணரலுவ, அவஷந எதுவெகறவ் வபவௐ தகற தகறஶநவ. அதுரவ  

வஶதரஷ  றஷன. 

 வௌடி ஏரறடவ்றவ றவநது. வ சறவஷண ஷடவௐதவோடது. வௌடி றவந இடவ 

சறவ்தூவ ண றஷணவு. வௌலதவெஶகர அவனது ஶணலதவெஶகர அவேஶக றதவ்றஶணரவ. 

அவௐஶதரது வௌதவ ஶவ றடீவணவை வசரவணரவ.”வ ஷகவெ கடிகரவ்ஷ குநடு 

ஷனறஶனஶ றவோடு றவோஶடவ” வத. “வநரக ஶரசறவ்துவௐ தரதவேகவ. ஶத 

வேகரது றவோடீவகபர?” அவர றணறணரவகவ. ஶவ சறநறது ஶவ ஶரசறவ்து, 

வபறவு வதவநரகவை வசரவணரவ, “ஶகரறலிவ தொகவ கலவுவஶதரது கவநற ஷவ்ஶவ. 

தறநகு டுவெகறவஷன. வநரக றஷணறதவெகு” வநரவ. ரவ ஶரசறவ்ஶவ. கரவ, 

அவ தொகவ கல ரவரவ குரறவ வௌலவ அடிவ்துவெவகரவௌடிதவஶவ. 

ஷகறலிதவ ரவோஷச கவநற அதகறவ ரவேகவ அவவறதவ கதவேகவ றவௌஷறவ 

ஷவ்துறவோடு தொகவ கலறணரவ. லவௌடுவ டுவ்ரர வதது ணவெகுவ றஷணறவஷன. 

இஷ ஶகவோடுவெ வகரவௌடிதவ அவர, வௌணரக இதவரவகவ. அவ இடவ்றலிதவது 

லவௌடுவ குநடுஷனஷ வசவத ஆகுவ வசனவுவெகு ஶத ரவோஶச ரவேகறறடனரவ 

வத ணவெகுவ் ஶரவநறது. “ஶதரகவோடுவ றடுவேகவ. ஶத ரவேகறவெ வகரவபனரவ” 

ண ஶளவ வசரவணரவ. றதவதறவௐ ஶதரணரலுவ அது அஶ இடவ்றவ இதவெகுவ வத 

உதறரகவை வசரவனதொடிரது. கரவ, அது றகுவ ஜண டரவோடவ உவப இடவ. 

ணஶ வஶனரதஷட கணதொவ ஶத ஶதவைசறவ றதவதறது. சுரவ வது றறடவ 

கறவ்து அவகவ, “ஶவ இஶர தரதவேகவ. இது உவேகவ ரவோசர? இவ 

இதவெஷகவெகுவௐ தறவ இவேஶக இதவது” வத வசரவலி ரவோஷசவெ வகரடுவ்ரவ. அது 

அவேகறதவெக ரவவௐதறவஷன. சவஶகவ்துடஶண, “வணவர இது?” வத வதரவ 

ஶகவோஶடவ. “இவனவௐதர, இவேக தரவவ்ஶவ, சலவோடுவெகுவௐ தவெகவ்றவ இதவது” வத 

வசரவணரவ. உவௌஷ ணவெகு   றபவேகற றவோடது. “இதவரலுவ    உவேகவ  ஷக   வரவத  
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   லபவ ரவ. வகரநடு ஷன ஷ லவகறநஶ!” வத, வ வெகரண 

குதவதைவ்ணவ்துடவ வசரவலி அவ ஶதவைசுவெகு தொவதவௐ தைவபற ஷவ்ஶவ. வௐதடி அவ 

ரவோஷச ஆவவோனரக (astral) வகரவௌடு தொடிவது? அறசவ ரவ. இவௐதடி இவௌடு 

ரவோகலவெகுவ இவௌடு அறசவேகஷப றகவௗவ்றணரவகவ. அவகுவௐ தறநகு  இவௐதடி  துவ  

வசவரக  ணவெகுவ்  வரறறவஷன. சலதவ்றவ இவ அததவ் வரகுவௐஷதவௐ 

தடிவ்துறவோடு (வபறதௌவோடுவெகு தொவதரக) “ரவ துவுவ வசவறவஷன. அது அவேஶக 

இதவறதவெகுவ, அவனது டரவெடவ ரது வசவறதவௐதரவ” வத வசரவணரவகவ. 

அவகவ உவௌஷஷவ்ரவ வசரவரவகவ. ஆக அவ அவதைவ்ஷ வசவது 

டரவெடரகவ்ரவ இதவெகுவ வதது வ வௌவ. றவசர அததவ்ஷ அவகவ 

தவெகறவஷன வதஷ இவேஶக குநறவௐதறடஶவௌடுவ. இவௐதடிவௐதவோட அறசவேகஷப 

வஶனரரலுவ றகவௗவ் தொடித்ர வநரவ, தொடிரது வததுரவ உவௌஷ. குதறவ 

றதவௐதவ்றணரவ  வோடுஶ  இது  றகவௗகறநது  வதது  வபறவு. 

வசவவ 
ரவ வசரவண சவதவேகபறவ ஆவேகரவேஶக ‘வசவவ’ தவநறவெ 

குநறவௐதறவோடிதவௐஶதவ. வசவவ வநரவ இவௐஶதரறதவெகுவ ஆணவவ்ஶஜரற 

அவதவகலவெகுவ் வரறத்வ. இவ சலடவ கூவோடவ தவகறவௐ வததகற றரறஷடத்வஶதரது 

தைறவகலவ தைரறவது வகரவபஶவௌடுவ வந வௌவ்றவ வசவவ தவநற எத சறன 

ரவவ்ஷகவ வசரவனஶவௌடிது அசறவ ண வௌணுகறஶநவ. அதுவோடுறவநற 

வசவவ வநரவ வணவவத வரறவரவரவ ஶவவகரவௌடு ரவ 

வசரவனவௐஶதரகுவ றவேகவ தைரறத்வ. ணஶ இவ றபவெகவ அசறரகறநது.  

 

 றவோத உடலிவ இதவது வகரவௌடு ரவ கரணுவ இவ உனஷகவ்ற ஶத தன 

உனகவேகலவ உவபண. உனக ரவௗவெஷகவை சூஷன றடுவ்து, இணறவத வபறஶநற, 

இநர ரவௗவெஷக ரவௗவது வகரவௌடிதவெகுவ யரவகவ, ஶரகறவ, தவறகவ, 

சறவ்வகவ வதவ தவஶத றஷனறவ இதவெகுவ தன வதரறவகலடவ 

வரடவதைவகரவௌடு ஶதச எத ற இதவெகறநது. குற ரவவ, அடவேகற ணதொவ, அவகு 

வெக உடவ தரவேகுவ வகரவௌட எதஷ ஊடகரகவெ வகரவௌடு, தவோத உடலிவ ரலவ 

வதரறவகவ, அவ ஊடகவ்றவ தோனரக ஶதசுஷவ்ரவ ரவ வசவவ (sessions) 

ண வசரவகறஶநரவ. இணற இவவௐ தவ்ஷவெ ‘கூவோடு அவவு’ அவனது ‘அவவு’ணவெ  

குநறவௐதறட றதவதைகறஶநவ.   இவவை வசஷன கூடுறவோடுவெ கூடு   தரவவ  வத வசரவன  



48  கவௌணறவ தரஷறவ வ தவ 

—கேசவன் 

   தொடிரது ணறதவ, சவஶநநவெ குஷந அவ்ஷக வசவதரடுரவ  ‘கூவோடு அவவு’  

வதது.  

கூடு றவோடுவெ கூடு தரவவவதது, ஆவர தறரறவதுறவோட ஏவ உடலுவெகுவ வ 

ஆவரஷ தைகுவ்ற அவ உடவ தோனவ இவேகுது வத அநறஶரவ. இது 

சறவ்வகலவெகு சரவ்றரண வசவரவ. ரவ ஶத எத உடலுவெகுவ இதவெகுவஶதரஶ 

கூட அஷ றவோடு உறவ தறரறவ வந உடலுவெகுவ தைகுவது இவேகுரவகவ. ஆறசவேகவ, 

றததோனவ ஶதரவநவகவ இவரத வசவரக னரத கூதகறநது. இஷ 

அடிவௐதஷடரகவெ வகரவௌடு தன டிற வரடவகவ தஷவௐ வததவதரஶனரவ அநறவ.  

ஆணரவ, ‘கூவோடு அவவு’ வதது சவத றவ்றரசரணது. ஶஶன வசரவணதுஶதரவ 

யரவகவ, சறவ்வகவ வதொடவ உஷரட றஷணவெகுவ ஶதரது குறரண எத 

ஊடகவ்றவ தோனவ, அவ தவ ரவௗவது வகரவௌடிதவெகுவ ஶதரஶ, அவ உறதடவ 

இதவெகுவ ஶதரஶ, அவ உடலுவெகுவ இநவேகற, வதொடவ உஷரடுவ தொஷநஷவ்ரவ 

இவேஶக ‘கூவோடு அவவு’ வத குநறவௐதறடுகறஶநரவ. கூடுறவோடுவெ கூடு தரவறவ அவ 

உடலிவ எத ஆவரரவ இதவெகுவ. ‘கூவோடு அவவு’ சவ்றவ அவ உடலிவ இவௌடு 

ஆவரவெகலவ இதவெகுவ. எவத தொவணறஷனவௐதடுவ்வௐதவோடு, வநது எடுவேகற 

றஷனவெகுவ் வபவௐதடுஶ றவ்றரசவ வத உவகறஶநவ. வ சறவ்வ இநவேகற 

உஷரடுகறநரஶர அவ தொவணறஷனவௐதடுகறநரவ. அவ உடலுவெகுவை வசரவரண 

ஆவர சறன ஶவ இவவை வசவதரடுகஷப உ தொடிகறநது. சறன ஶவேகபறவ உ 

தொடிரது. இது குதறவ றதவௐதவ்ரவ றகவௗகறநது. இவவை வசவறஷ அவௐஶதரது 

ஊடகரக வசவதவோடுவெ வகரவௌடிதவரறடறதவது அநறவஶவ. இது வ தொவ றஷன 

அததறவஷன.  இவௐஶதரது லவௌடுவ  ‘கூவோடு அவஷவ்’  வரடவஶரவ.அபறட 

தொடிர சவெற ரவவ சறவ்வகலவ, ரறறகலவ, தொணறவகலவ இநவேகறவௐ ஶதசவெகூடி 

குற தஷடவ்ஷவ் வரறவு வசவது, அவ ததவெகு அவகரண சவெறஷவெ வகரடுவ்து, 

அவ ஷடதொஷநவெகு அஷ வவன வவனவௐ தவெகற, இவதரக அஷவ் ரவேகுவ 

றஷனவெகு அவ வதுவ, அவ தோனரக டரவெடரறவ கதஷரவ, ரவ தன 

யரவகலடவ ஶதச வதரடு வசவது வரவகவ. ஊடகவ வௐஶதரதுவ டரவெடரறவ தொலவெ  
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   கவோடுவௐதரவோடிவரவ இதவெகுவ. ஆவௌ வதவௌ  வந  றவ்றரசவ  இவ  லடிவ்துவெகுவெ  

கறஷடரது. தொவ குதௐவௐதறலிதவ அவ லடிவ்றவ தோனவ இநவேகறவௐஶதசுதவ ரஶர 

அதஷட குவரவ லடிவ்றவ தோனவ வபறதவ. அவவெ ‘கூவோடு அவவு’கஷப எலி 

ரடரறவ தறவு வசவது ஷவ்றதவெகறநரவகவ. அவநறவ சறனவஷந ஶகவோகுவ ஶதத 

ணவெகுவெ கறஷடவ்து.  

 ரவ கணறவ் ஷறவ ஆவௌகவ இநவேகறவௐ ஶதசறணரவ ஆவௌ குலுவ, வதவௌ 

இநவேகற ஶதசறணரவ வதவௌ குலுவ, அது வோடுறவநற, ஶதசுவ ததஷட 

ணறவ்வஷத்வ, ஶதவைசு வெகுவ அதஷட இவதரண ஶதவைசு ஷடத்வ ததவெகு 

தவ ரதகறநது. இதவௐதது எஶ ஊடகவ. ஆணரவ அவ கவௌடவ்றலிதவது வபறவௐதடுவ 

குஶனர தன வௐதவோடது. வவலி குவ, றடரண, கவதேரண குவ, வவஷரண 

வதவௌஷவெ குவ ணவௐ தனறரக அவ கவௌடவ்றலிதவது வபறவௐதடுஷ தொலிவ 

கணறவ் ஶதரது றவௐதக இதவது. கூடஶ சவஶகதொவ ஶரவநறது. ஆணரவ எத தவ 

குவ கஷனஞதவெகு இது எவதவ சறரண கரரறறவஷன. தன குலிவ ஶதசுவ 

கஷனஞவகவ தனவ வறஷடஶ இவதவ உவபணவ. ஆணரவ, உவௌஷறவ  

றவெகவ்வெக றவ அவகவ ஶதசற றவேகவரவ. அஷ தவஶத துஷநஷவை 

சரவவஷ. தொவநறலுவ ஶததவோட றவேகஷபவௐ தவநற றக தணுவெகரண  

வசவறகஷபத்வ  றவேகஷபத்வ  வசரவணரவகவ.   றரறரகவௐ  ஶதசறணரவகவ.  

 இவத ஆணவஶஜரறறவ வபறதௌடுகபரண, ஆவ்ரறசணவ, ஶயரலிரவவ, 

அவஷணறவ அதவற, ஶயரலிஶதஶசவ, ஶயரலிவஜவவ ஶதரவந தைவ்கவேகவ 

வசரவலுவ அவ்ஷண றவேகலவ ஊடகவ தோனரக ரறறகபரலுவ, சறவ்வகபரலுவ, 

ஞரணறகபரலுவ, தைணற அவஷணரலுவ வதவ தன தைணறவகபரலுவ வசரவனவௐதவோட 

வசவறகவ ரவ.  ஶகவோடலிவவோ (The Catalyst), வதறரறவைசுவ வெவதேரறவமவ றவ் 

ஷ ரவடவ (Spiritual experiences with my Master)  ஜவணற,(The Journey) ஶதரவந 

எத சறன தைவ்கவேகஶப டரவெடரறவ சலடவகவ அவகலஷட அததவ்ஷ, 

அவகலஷட ஶகரவ்றலிதவது லறஷ. டரவெடரறடவ தரக 

சரகறஷடவகுதொவ ரவ இவ ‘கூவோடு அவவு’ ஶகசவோடுகஷப 

ஶகவோடிதவெகறஶநவ. அவௐஶதரவவனரவ, வ ணறவ எத ஏவ்றவ சறத சவஶகவ இதவது 

வகரவௌடிதவது உவௌஷ. குவ றவ்றரசவ, வ்ணற ஶதரவநவஷந எதுவெகறறவோடு 

ஶதசவௐதவோட றவேகஷப அனசறணரவ, அஷத்வ றவௐதைவெகுரறஷஶ. 

உரவ்துவெகுவை வசரவனஶவௌடுரணரவ,     தவோடிணவ்டிகபறவ       ‘கூவோடு அவவு’      
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   ஶகசவோஷடவெ ஶகவோடிதவெகறஶநவ. அதஷட ஶதவைஶச தரவோடரக அகற றறவ 

சவவ்துடவ துவபற தவ. தவோடிணவ்ரரறவ குவ சவத சவணரக இதவெகுவ. தரற 

ஶதசறணரவ, அவவெ குலிவ கவதேவ்றவ, அகற றறவ, ஷடகறவ வேகறவௐ 

ஶதரஶரவ. தவ்ரஜவ வரவ ஆவேகறனவ்றவ ஶதசுரவ. உவவ 

ஶரவறவேகலவ, இரரகரனவ்துவௐ ஶதரவ றதவேகலவ வஷ 

ஆவைசவவ்றவ வௌணறரவெகறறடுவ. இஷடறவ தைணற அவஷண தரவகவ. வ்ஷண 

இணற குவ! ஶகவோடுவெ வகரவௌஶட இதவெகனரவ ஶதரலிதவெகுவ இரண ஶதவைசு. தவௌடி 

சறவ்வ வரவ- ஶடிவெஷகரண ஶதவைசு. ஶதவைசுரவ தரவ்ணவ. ஆணரவ, றவ 

ஶரவவ்றவ உவைசவ. தரணறவ தரஷறவ ஶதசுரவ. ஆணரவ அவ ஶதவைசு 

எவவரவதவ தசுவ்ரற ஶதரவ ணறவ தறத்வ வௌவ ஶதசுரவ. இவௐதடிவௐ 

ஶதசறவெவகரவௌஶட  ஶதரகனரவ. இஷவவனரவ ஶகவோடதறவ இஷ ரவுவ 

தைஷணவௐதவோடஷ வத வணரவ எதுவெக தொடிறவஷன. ஆணரவ உடஶண 

வதவெவகரவபவுவ தொடிறவஷன. இஷ உவௌஷரக இதவெக ஶவௌடுவ வந 

றதவௐதவ. வதரவரகறவௐ ஶதரவறடவெகூடரஶ வந ஆவேகவ ரவ றவொசறது.  

 வ வவெகரலறரண ணவ ரவ தைரறவது வகரவௌடிதவது. தொவநறலுவ ரததவோட 

தன றவேகஷபவௐ தவநற றகவ் துவலிரக, ஆர தவரக, அநறவு தவரக, எஶ 

தரவ றரறரக றரறவ்து றபவெக தொடித்ர வந ஶகவறவெகு ‘தொடித்வ’ வந தறவ 

உதறரக றவஷன. வெகவ்துடவ ரவ வது. எத தகுற ணவ, இவ்ஷக 

றகவௗவுகஷப தரறவைசறவனர கரவ்ரவ வதவ் வேகுகறநது. ததரற ணவ, இஷவ் 

த வத எதுவெகறவ்வப தொடிரது -  இறவ ஶர இதவெகறநது, ணவெகுவ் 

வரறறவஷன வந கரவ்ரஶனர, தொவ அததவ இவஷன வந கரவ்ரஶனர, 

தொவநறலுவ இவ அததவேகவ வதரவ வத எதுவெகறவ் வபவெகூடரது ண ரறடுகறநது. 

இவௐதடிவௐதவோட ரவௐ தறறரவேகபறவ சறவெகற ணவ றவ்துவெவகரவௌடிதவ ஶவ அது. 

வபறறவ வசரவனவுவ தொடிறவஷன. ரரறடதொவ றரறவெகுவ துறவுவ இவஷன. 

டரவெடரறடவ ஶகவோகுவ ஷரறதொவ இவஷன. இது ‘கூவோடு அவவு’  தவநற   ஆவத 

ரவோகபறவ   ரவ   வகரவௌடிதவ   ணறஷன. 
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   அவத லடிரக இதவவ இவௐஶதரது வறடறதவது றனகறறதவெகறநரவ. 

இவௐதடிவௐ தவோட அததவேகஷபவௐ வதவந தறவதைவ வௐதடி எதவ வதறவெஷகறவது 

றனகதொடித்வ வந ஶகவற இவதரக லவ. இவௐஶதரவவனரவ, ரதவெகரது 

டவஷ வௐதடி டவது வத ரவ ஶகவோதஶ இவஷன. கரவ, வ குதரவ 

இவ்ஷக ஶகவறகஷப ஶகவோடரவ,றபவெகவ ரவவரறரகவை வசரவஷவ் றவவ்து, 

வஷத்வ அவ்ஷக சூலிவ வபற, அஶ அததவ்ஷ வெகுவ வது ஷடதொஷந 

வசவறபவெகவ வதுறடுரவ வதஷ உவவ தறவதை அடுவ்தவெகு றகவௗவஷ, 

வௐதடி ணவெ ஶகவோதஶ இவஷன. உரவ்துவெகு வ வெகலவெகு   டவ   றதவ்ஷ   

றஷணவுகூவவரஶன   ஶதரதுவ.  

வ்ரண ஶதொவ, அவ ஆதொவ அறகரறவெக, அறகரறவெக, வ சவஶகவேகவ தலவ் 

இஷன ஶதரவ சதகரக உறவ் வரடவேகறண. வவன றகவௗவரலுவ எதரவ அது தொலஷ 

அஷடவதுறவோடது. ஶகவற ஶகவோகரவ டரவெடவ தரவஷ சுவோடி தரஷறவ டவெகுவ 

ணறஷன ரவவெகவௐ வதவஶநவ. தொலிவ வத தவ்வகு து கரவ? தறவதை வதவ் 

ஷனவௐதவோடவகு து கரவ? ணவரவ! வ்ஷண ரவநவேகலவெகு உவோதடுகறநது, 

வௐதடிவவனரவ அஷனவெகறவெகறநது! ஆவ்ரறசணவ தைவ்கவ்றவ ஏவ இடவ்றவ 

வசரவரவகவ: “தொலிவ குத வசரவஷ ஶகவற ஶகவோகரவ தறவதவத. உவ 

ஶகவறகலவெகு தறவணரவ ஶறதவெகறநது” வத. அவௐதடி ஆவதவ்றஶனஶ 

வசவதவகவ தரவெகறசரலிகவ. வஷணவௐ ஶதரனவனரவ  தரவெகறசரலிரறதவேகவ  

வதது  வ  ஶவௌடுஶகரவ.  

யரற வீவோடிவ  தொவ  ‘கூவோடு அவவு’ 
எதசவ டிவலிறலிதவது யரற வறதவரவ. அதடவ டரவெடரறவ சறவஷ 

எததவ வறதவரவ. இததவ எஶ அலுனகவ்றவ ஶஷன வசவதவகவ. 

அவௐஶதரதுரவ ஶகவறவௐ தவோஶடவ அவ வதவௌற டரவெடரவ லடிரக 

உதரவெகவௐதவோடு அவகுவ் ஶஷரண சவெறத்வ வதவநறதவெகறநரவ வத. சவெற 

வேகவௐதவோடிதவரலுவ, இவ ஷடதொஷநவெகுவௐ தகற, சவெறரவவ யரவகவ 

இநவேகுவஶதரது, அவகலஷட சவெறஷவ் ரவேக அதஷட உடவ தகஶவௌடுவ. 

இது வவன வவன டவெகுவ. இவ ஊடகவ அவௐஶதரது யரறறவ உறத்டவ கூவோடு 

அவவுவெகுவ்        வஷண       தவெகறவெ      வகரவௌடிதவரவகவ      வத     அநறவஶவ.  
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   உடலிவ இநவேகுவ யரவகபறவ சவெறஷ வபவு ஶவ உடவ ரவேக 

தொடிகறநது வதவகு தறவசற டவது வகரவௌடிதவது வதஷவௐ தறவணரபறவ வரறவது 

வகரவௌஶடவ. ஏபவு குறஷ அவ ஊடகவ வதவநஶதரது, எத ரவ யரற வீவோடிவ 

தொவ தொஷநரக கூவோடு அவவு டவது. தொவ தொஷநரக ரவ கனவது வகரவௌடு, 

அவேகு டவௐதவஷந கணறவெகவுவ, தரவவெகவுவ, உவுவ கறஷடவ் தொவ 

ரவவௐதரகவுவ  அது அஷவது. அஷ  வேகற  டரவெடதவெகு  வநற   வசரவன 

ஶவௌடுவ.  

“குலூதுவ கவௌவ”  தரடவ 
 எதரவ கறபறணறவெகறவ டரவெடதவ வௌதவ சவறஶசகதவ இதவரவகவ. அவௐஶதரது 

டரவெடவ எத தரவோடு வசரவன, அஷ சவறஶசகவ லறவெவகரவௌடிதவரவ. அவவௐ 

தரடஷன ரகவ்துடவ வவலி குலிவ இணறஷரக தரடிவெவகரவௌடிதவரவ டரவெடவ. 

அவ தரடவ “குலூதுவ கவௌதவெகு வண வசரவஶர ரவ வண தவஶர” வத 

வரடவேகுவ. கஷடசறரக எத ரற சரறரக றவஷன வவத ஶரசறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவவ, தறவதை அஷத்வ  வசரவலிவௐ  தரடஷன  தொடிவ்ரவ.  

‘குலூதுவ கவௌதவெகு வண வசரவஶர, வண தவஶர வத தரடுகறநரஶ! இவ 

ரரக இதவௐதரவ? இவரவ கவௌஶணர! அவௐதடித்வ இதவெகுர? அவௐதடி 

றதவதுறவோடரவ, ரவ வபவு தரவெகறரணரக இதவெகஶவௌடுவ! ஶகவோடு 

றடனரர? ஶகவோடரவ தறவ வசரவரர?’, இவௐதடி ணறவ வௌவேகவ அஷனதர 

அஷஶ தரவவ்துவெவகரவௌடிதவஶவ. கவௌவ வதஷவெ ஶகவோடதுஶ ணவ உதக 

ஆவதறவ்து. கவௌகவ தணறவெகவ் துவேகறண. கவௌகபறவ கவௌலவ துவத அஷஶ 

தரவவ்துவெவகரவௌடிதவஶவ. அதவ வஷணவௐ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரவ. அவவௐ 

தரவஷறவ ஷ உவவ்துகறநரவ வத ணவெகுவௐ தைரறறவஷன. “லவேகவ வ இ 

வவவ வகறதவவ ரணர?” வத ணவ்துவெகுவ ஶகவோடுவெ வகரவௌடிதவஶவ. 

டரவெடரறவ தரஷறவ வசரவன ஶவௌடுரணரவ, “கறவ உவண வெதவடு தறண 

உவணரடு. தறண உவண வெதவடு கறவ உவணரடு” வத வசரவனஶவௌடுவ. 

ஆணரவ அவ துவ வசரவனறவஷன. சறத றவ ரவேகரவ றதடிவகுவெ கரனரபற 

இஷவ் ஶரவோடவ்றவ கவோடிவௐஶதரவோடுறவோடு அவ வஷறடவ தைகரவ வசரவனவ 

ஶதரது, அநறரவௐ தறவஷபரக வீவோடிவ உவபறதவது வபறஶ வ ரவெ 

கவௌவரஶண இவ!  
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   அவ றகவௗவைசறவெகுவௐ தறநகு அவவ் ஶரவோடவெகரவ, சறதது றவ்றஷ, 

ரவெகவௌவ வதரவ கூவௐதறடுரரவ. றணதொவ ரவேகரஷ வீவோடுவெஶக 

வகரவௌடுவது வகரடுவ்துறவோடுவை வசவரரவ. இஷ அவர ஶகவோடலிவடிவ 

லறறதவெகறநரவகவ. டரவெடவ ஶத, கவௌவ ஶத அவன. அஷவ்ரவ அவத அவ 

குலூதுவ கவௌவ தரவோடிவ வசரவணரவ. அவத சரறரகவௐ தைரறறவஷன. தறவணரபறவ  

உவவ்வௐதவோட  ஶதரது  இவவை  சவதவ  றஷணவுவெகு  வது.  

 இவௐஶதரது எத தொவெகறரண வசவறஷ இவேஶக தறவு வசவது, டரவெடவ ரவ 

வத ரவ தைரறவது வகரவௌடிதவௐதஷ சரறரண ஶகரவ்றவ வபறவௐதடுவ்துவ வத 

வதைகறஶநவ. வஷணவௐ வதரதவ்ஷ, ரவ தறநவது, பவவது, அஷணவ்துவ 

ஷவை சூலிவ வதரவ, கறதவ தவெற வதவ ஊநறவௐ ஶதரண றவ. ரவ 

வ றகரவோடிரக, குதரக, வவரக றவதரவவ்து கறதவஷவ்ரவ. ஆகஶ 

வணபறவ டரவெடவ ஶத கறதவவ ஶத அவன. ஆணரவ உவௌஷ 

வணவவநரவ, ரவ, கறதவவ, தைவ்வ, சு வத வௌறவ இநவேகற லீஷனகவ 

தைரறவ அவ்ஷண அர தைதவகபறவ தோனதொவ எவத ரவ. து அவத கறதவரக 

வஶர அது ரவ சுரகவுவ வது. கறதவதடவ இதவ தரறரவேகபறவ 

தோனதொவ, தறநகு சுவுடவ இதவ தரறரவேகபறவ தோனதொவகூட எவதரவ. அவத 

சுதறரதடவ வவகபறவ ஏரறதஷ இவௐஶதரது இவேகறதவௐதவகபறவ வணரவ 

அஷடரபவ கரதொடிகறநது. ஆணரவ ஶவேகவரவ வவஶத. ணஶ வ 

அரவ்றவலதுவ வ வௌவ்ஷ தசறணரலுவ தோனவ ரநவௐஶதரறவஷன. தோனவ 

ஶடவ தவௌடு கலறநவேகுவஶதரது, ஆஷடத்வ. அவ வௌதொவ, அனவேகரவேகலவ, 

குரறசவேகலவ ரநனரவ. ஆணரவ தோனவ எவதரஶண! ணஶ றகரவோட 

வஷ உவேகவ தரவஷறஶனஶ தரவவ்துவௐ தவ்ஷவ் வரடதவேகவ.  டரவெடஷ 

லவேகவ சுதறரணரக தரவவெகவ்ரவ றதவௐதவவநரவ, அவ அவௐதடிஶ உவேகலவெகுவ் 

ஶரவதரவ. இவகு எத சலதவ்ற உரவ்ஷ உவேகலவெகுவை வசரவன தொடித்வ. 

 வசவ கரணர, ஆவௐரறவெகரறலிதவெகுவ வௌதவ சுவௐறவ்றவ அததவ 

இவகு எத றபவெகரக அஷத்வ. அவ எத இவதுவெ குடுவதவ்றவ தறநவறதவரலுவ, 

அவ வது கறதவ்துவ சரவவ வதவௌறஷ. ரசறஶரகவ்றவ லவோஷச 

வதவதவௐ தறவசற வசவதுதகறநரவ. டரவெடரறடவ ஈடுதரடு வகரவௌடுவப அவ வவொசறவ 

றஷநவறதவௐததுவ, றதடுதுவ சுரஷவ்ரவ. அவ ணவ சுரஷ 

றதவதைகறநது. டரவெடதவ இஷ அதவெகு றபவெகுவ வௌவ, எத   சறத    றகவௗவைசறஷ  
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   டவ்றணரவ. சலதவ்றவ எதரவ சுவௐறவ அலுனகவ வசவலுவ வதரதவோடு, வ 

வீவோடிலிதவது கரரறவ சரஷனவெகு வரவ. அவ ணறவ ஏடிவெவகரவௌடிதவ 

வௌவ்றவகு வந தறவ வவநரத கரரறவ இதவது. இதஷட கரஷ 

தொவறவெவகரவௌடு வவநரத கரவ தொவ வசவநது. அவ கரரறவ தறவ தவெகவெ கவௌரடிறவ, 

‘டரவெடவ’, ‘சுரவ’ வந இவௌடு ரவவ்ஷகவ வோடுஶ லவௐதவோடிதவண. இஷவெ 

கவௌணுவந சுவௐறவ ஆணவவ அஷடவரவ. டரவெடதவ ஜலமசுவ வவஶவன 

வந வௌவ அவ ணறவ ஶரவநறது. இவௐஶதரது டரவெடவரவ அதவெகு ஜலமவ, 

ஜலமவரவ அதவெகு டரவெடவ. அவ கறவௗவைசறரக இதவெகறநரவ.  

 அதஷட அததவேகவ வதொஷட ஷனவ்பவேகபறவ 

வபறரகறறதவெகறவநண. ணஶ, ரவ டரவெடஷ ரரகவௐ தரவவெகறஶநவ, வவநரத 

சலடரறவ தரவஷறவ டரவெடவ வௐதடிவ் ஶரவநபறவெகறநரவ வதவவனரவ அவ 

றதவௐதவ்றவஶகவத வத டுவ்துவெவகரவௌடு, தவ்ஷவ் வரடதவேகவ. ஆவதவௐ 

தவ்றறவ லறறதவௐஶதவ, “ஆறத்வ அவதொவந தவவதரதவ” வத. அதுரவ 

தொலஷரண உவௌஷ. அதஷட தன றஷனறனரண வபறவௐதரடுகவரவ வனர 

வவவேகலவ. ‘Call it by any name, rose smells the same’ வத ஏவ ஆவேகறனவை 

வசரவவநரடவ உவௌடு. ‘ஶரஜரஷ வவௐ வதரறவோடு அஷவ்ரலுவ அவ வ 

ரநரது’ வதது அவ வதரதவ. ணஶ, இறவ அறக கணவ்ஷவை வசலுவ்ரவ, 

வசரவலிவெவகரடுவ் றவ்ஷஷவை வசவதுவகரவௌடு வரவ, து வௐஶதரது  

தைரறஶவௌடுஶர  அவௐஶதரது  தைரறத்வ.  ஆவறகவ்றவ  அசவ  உரது.   

 இவ றகவௗவைசறவெகு அடுவ்து வடவலிவௐதவ்ஷவௐ தவநற லனரவ வத 

றஷணவெகறஶநவ. டரவெடவ வகரலிகரக வேகஷபவௐ தறரறவது வசவநதறநகு, ரவேகவ சறனவ, 

(தறவணரத ஶதவ வத றஷணவு) டிவலி வசவத, அவேகறதவது யரறதுரவ, ரறறஶகவ, 

துர, ரவவகவ, தறதவரவ ஶதரவந இடவேகஷபவை சுவநறவௐ தரவவ்துறவோடு வஶரவ. 

இவவௐ தவ்றவ துவெகவ்றவரவ ரவ தவோடிணவ்டிகஷப வசவவோவ வஶடவ 

வசவலுவ றறவ தோவ ரவவகவோடதகறவ தரவவ்து. இவவௐ தவ்றவஶதரது, டிவலிறவ 

ஜதொணர வீவோடிவ வேகறறதவ ஶதரது எத வசவ டவது. அறவ தைணற அவஷண 

இநவேகறவௐ ஶதசறணரவகவ. அவ ஶவ்றவ டரவெடவ வறஷடஶ இவஷன. றதவ்து வந 

ரடகவ்றவ தோனவ வறடறதவது றனகறறதவ ஶவ்றவ இவ அவவு டிவலிறவ 

டவது. அவ அவறவரவ தைணற அவஷண எத றவ்ஷ வபறவௐதஷடரக 

வசரவணரவகவ. வதவ இதவ சவஶகவ்துவெகு றஷட கறஷடவ்து அவதரவ.  
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    வ ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகுவ ஶதரது, இஷடறவ, “றவ்றஷ ரவவத 

றஷணவ்லவகவ? றவ்ற இஷநவ (Nithi is God!)” வத வசரவணரவகவ. அஷணதவ 

எத றறடவ ஶதவைசறவது வௌணரகறறவோஶடரவ. அவஷண டரவெடஷ றவ்ற வத 

அஷவௐதது வெகவ. றவ்ற கடவுவ வத அவஷண வசரவணஶதரது, ‘அவௐதடிர!’ வத 

ஆவைசரறவ! சவஶரவ! ஆயர! இஷநஶண து குதர! வத தரறவௐதை. அவ 

உவவைசறகஷப றரறவெக ரவவ்ஷகவ ஶதரர. ணறவ எத றஷநவு. குதூகனவ. 

அஷவௐ தறரறவறதவெகுவ இவ ஶவ்றவ வசரவகறநரவகஶப. அவ உடவ 

இதவெகுவஶதரது வரறரவ ஶதரவறவோடஶ வந ஆவேகவ, றவௐதை. அஷ லவௌடுவ  

வௐஶதரது தரவவௐஶதரஶர வந  வெகவ. உடவ இதவ ஶதரது வஷண வபறவௐதடுவ்றவெ 

வகரவபரவ இதவது றவோடரஶ வந தவ்வ. உவவைசறகவ ரநற ரநற வஷணவ் 

ரவெகறண. வ ‘றவ்ற கடவுவ’ வதரவ வசரவணரவகவ. ஆணரவ வ கடவுபறவ 

அரவ வத வசரவனறவஷன. ஶகவோகவுவ ஶரவநறவஷன. ரவ வண 

ஶகவோகஶவௌடுவ வதஷவெகூட அவகவரவ லவரணறவெகறநரவகவ ஶதரலுவ! ரவ 

ஶஶன குநறவௐதறவோடதுஶதரவ, எவவரததொஷந கலறநவேகுவ ஶதரதுவ, ஶடதொவ வததவ 

ரதகறநது. அணரவ, வ வதரணரவ வண? ஶகரடரதஶகரடி ணறவகலவ 

ஜலரசறகலவ ரலவ இவ உனகவ்றவ ரவ வேஶகர எத தோஷனறவ கறடவெகுவ எத சறத 

துதவதை ஶதரன. கடவகஷ லிவ எத துகவ ஶதரன. அவௐதடிவௐதவோட அவதரண 

ணறணறடவ (insignificant person) கதஷ கரவோடி இஷநஶண குதரக வறதவெகறநரவ 

வநரவ ரவ வபவு தைவௌறவ வசவறதவெக ஶவௌடுவ! ஶரசறவ்துவௐ தரவவ்ரவ, 

இவ வஜவவ்றவ ரவ அவௐதடி வசரவலிவெ வகரவலபவு துவ தைவௌறவ 

வசவரகஶர அவனது சரஷணகவ வசவரகஶர றஷணறவஷன. ஶர தறநவஶவ, 

பவவஶவ, இதவெகறஶநவ வததுரவ வ றஷன. வதஷட கரனவ்றவ ரலவ சக 

ணறவகஷபவௐ தவவெகறஶநவ. அவகபறவ வ்ஷணஶர சரஷணரபவகவ 

இதவெகறநரவகவ. அவகவ வசவதுஶதரவ இவனரறவோடரலுவ, வவைசறவெ வகரவலபவு 

ரது சறத கரரறரது ஆவநறறதவெகறஶநணர வநரவ வ தறவ இவஷன 

வதரகவ்ரவ இதவெகுவ! வகரவொசகரனவ றவணு மகவரவ 

வசரவலிவெவகரவௌடிதவஶவ. தகவ்கலஷ வ்ரண வஶனரகவ்ஷவௐ தரரரகவை 

வசரவன தொடிறவஷன வநரலுவ, எலி ரடரஷ ஶதரவோடு றணதொவ ஆவவ்ஶரடுவ 

ஈடுதரவோடுடவ ஶகவோடு வறதவெகறஶநவ. அடிவெகடி றதவௐதற வசவத ஶகரறவரஜவௐ 

வததரஷப ரறசறவ்து வறதவஶவ.  
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   இவௌடு அவனது தோவத தடவ வசவஷணறலிதவது டவஶ றதவௐதற வசவத அஷ 

ரறசறவ்து வஶவ. றதவௐதற ஶதரவ வண ஶகவோஶதவ? ரவ அவ சவணறரணவ்றவ 

தஷத்வஶதரஶ வதரற ரதொவ, தபறவைவசவந சறரறவௐதைரக ஆஜரததரகுரக றவகுவ 

அஷவௐதரவவ்துவ ணறவ லவ தரவ, அவதரண வஷஷவௐ தரவவெகுவ கதஷட 

உவவுரவ. ணவ வகறவௗவது ஶதரகுவ, உவபவ உதகுவ. உவலவெகுவ ஶர 

உஷடவது உதகற ஏடுவ. கவௌகவ தணறவெகுவ. கவௌலவ வததகுவ. ஶண! ஶண! ண 

உதகுஶவ. தஷ சறணறர தரடவ எவத உவௌடு. “கவௌவ வரவ” வத 

ஆவதறவெகுவ அவவௐ தரடலிவ, ‘அஷடர கறதவெகுவ சவணறரணவ, அவொசர 

வசரவலிதவெகுவ சவணறரணவ’வதவ ரறகவ அவ தஷ ரறஷன அஷடத்வ ஶதரஶ 

ணறவ ஏடுவ. அவேஶக ஶதரகுவ ஶதரவவனரவ வ வவவ்வஷறடவ எத 

ஶவௌடுஶகரஷப ஆவ்ரவவ்ரக ஷவௐஶதவ. அது, ”ர, அடுவ் தொஷந உவஷணவௐ 

தரவவெக தவஶதரது, உவணறடவ ணவெகுவப அவதைவ, தவெறத்வ இவௐஶதரறதவௐதஷறடவௐ 

தவடவேகரகவௐ வததகஶவௌடுவ. வ்ஷணவௐ தறநறகவ டுவ்ரலுவ உவஷண நர 

ணவ ஶவௌடுவ” வததுரவ. வஷண இவௐதறநறறவ ஆவோவகரவௌடவகரண 

கரவ்ஷ வ ணற தோஷப வகரவௌடு அநறதொடிரது. ணறதவ, ணறவ 

ஶரவதஷவை வசரவகறஶநவ. வஷனறனரவெ கதஷத்வப அவௌவ, வ தவெதவெகு 

உஶவௌடுவ வத றஷணவ்துறவோடரவ துதவதபவு கரவ ஶதரரர? குஶசனஷ 

றஷணவ்துவௐ தரதவேகவ. எத தறடி அலுவெகு வண வகரடுவ்ரவ வத. வ 

ஶவௌடுஷன எத கரரகவெ வகரவௌடு, அவ வததவேகதஷரவ வஷண 

ஆவோவகரவௌடரவ வதரவ வ ணவ வசரவகறநது. வவநவவ் குறத்வ 

ணவெகறதவௐதரகவ் ஶரவநறவஷன. சரசரற ணறணரக எத ரவௗவெஷக டவ்ற ணவெகு 

இவௐதடி எத வததவ ஶதநர? இஷ வத தொடிறவஷனஶ, இறவ இதவெகுவ றரவ 

தைரறறவஷனஶ ண ஶரசறவ்துவௌடு. வதஷட குறவெகு ஶவவகரவௌடு 

ணவெகறஷவ் வறதவெகறநரவ இஷநவ வத வோடுவ ஶரவதகறநது. இவவெ 

கதஷஷ றஷணவ்து  றஷணவ்து  ணவ  வகறவௗவது,  உதகறவௐஶதரகறஶநவ.  

ஶகரறவரஜதடவ ணறஷறவ 15 றறடவேகவ! 
                                     இஷநணறவ வததவேகதஷஷவௐ தவநறவௐ ஶதசுவஶதரது, 

எவதவெவகரவத வரடவதைஷட வதவரத றகவௗவைசற றஷணவு தகறநது. அஷவை 

வசரவகறஶநவ. றதவௐதற ஶகரறலிவ, கூவோடவ கரரக, தவ தவெவகஷப வலுவேகு 

வரறறவ    “ஜகவௌடி,   ஜகவௌடி”   வத    வசரவலிவ்     வபறறடுரவகவ.  
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   அவகவ ஶரவெகவ றரரணஶ. ரறஷசறவ கரவ்றதவௐதவகவ அஷணதவ 

துரறரக ரறசணவ தொடிவ்துவ் றதவதஶவௌடுவ வந வன ஶரவெகவரவ. ஆணரவ 

ணவெஶகர, சறநறது ஶவ வ வஷஷ றவத றரணரகவௐ தரவவ்து அததறவெக 

ஶவௌடுவவந அர! இவற ஜணரறதறரணரலுவ அஷவை சுவநறலுவ எத கூவோடவ! 

ணறவ்து ரறசணவ வதது கணறவரவ டவெகுவ வத வௌணுஶவ. எதரவ 

ரறஷசறவ கவவது வகரவௌடிதவெகறஶநவ. இவதவ தவ்டி வசவநரவ அவ றஶ 

றவஶதவ. அவ ஶவ்றவ, றதை றதைவண தோவத ரவகு ஶவரணவெ கரனரபறகவ 

சறன தோவோஷடகஷபவ் தூவெகறவெ வகரவௌடு வஷணவ் ரவௌடிவௐ ஶதரணரவகவ. ணவெகு சவத 

தொவஶண னதுதைநதொவப எத சறநற அஷநறவ கஷவ் றநவது அதவ எவஶநர 

அவனது இவௌஶடர தோவோஷடகஷப ஷவெக றவநரவகவ. அவ ரறஷசறவ றவநறவ 

கஷடசற ஆவ ரவ ரவ வதஷ தறநகு ரவ உவவஶவ. ணவெகுவௐ தறவணரவ ரதவ 

இவஷன. ரவ அவகஷபவ் ரவௌடி வசவநதுவ, அவ அஷநறவ கஷவ் றநவெக 

ஆவதறவ்ரவகவ. வததரலவெகு தொவஶண வதுவ எத சறன றறடவேகவ றவஶநவ. 

கவௌகபரவ அவ வரவ் உதவ்ஷத்வ ததக தொவஶநவ. சுரரறவ்துவ் றதவதறவௐ 

தரவவ்ரவ, ணவெகு தொவஶண இதவவகலவ வசவதறவோடரவகவ. அவவைசகவகவ 

வததரபறவ கதஷந ரறலிவ அவவதுறவோடரவகவ. ரவ அவகஷபவௐ தரவவ்ஶவ. 

வெகரக “ஜகவௌடி” வத வசரவதவகவ, “றவத ரறசணவ வசவொசறவெஶகர“ வதது 

ஶதரவ ஷகரவ ஷசஷக வசவரவகவ. அவேஶக ரதவ வ வஷத்வ வோடுவரவ! உனக 

அறசவ. வ வஷஷ கவௌகபரவ ததகறஶணவ. ஆணவவெ கவௌலரறவ ஷணவஶவ. 

அஷ அணு அணுரக சறவ்ஶவ. அவ அனவேகரவேகஷபவௐ தரவவ்து கறவௗவஶவ. 

வநற! வநற! வத ணவ உதகறது. இவ தரவெகறவ வ்ஷண ணறவகலவெகுவெ 

கறஷடவ்றதவெகுவ, அவவைசகவகஷபவ் ற?! ணவ ஆணவவெ கூவ்ரடிது. வபவு 

ஶரறவவநவத வரறரது. ஆவரஷவ்ற வந வனரவநறவகுவ ஆவததொவ 

தொடிவுவ உவௌடவனர. இவ அதததொவ தொடிவுவெகு வது. ஶகரறவ அலுனவகவ 

ஶஷன தொடிவது வசவநதுவ, ணவெகுவௐ தறவணரவ றதவ்ற ஷவெகவௐ தவோடிதவ ரறஷச 

கவவது உவஶப வது. சுரவ    தறஷணவது    றறடவேகவ    அதடவ     ணறவ்றதவ  
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   றதவௐஶதவ. அவவைசகவ வஷண கதவதடி வசரவணரவ. ரவ அதவெகு வநற கூநறறவோடு 

கறவௗஶரடு வபறஶ வஶவ. அஷ ரவ தவுனகறவ சவறவௐதவகு இது எத 

தொவஶணரடிரக (curtain raiser) இதவறதவெகுஶர வத இவௐஶதரது வௌணுகறஶநவ. 

அவத கறஷடவ் தறஷணவது றறடவை சறநவௐதை ரறசணவ ரவ டரவெடஷ ஶரறவ 

கரவௌதவகு தொவதை றகவௗவது.  

 சரற, லவௌடுவ றவோட இடவ்றலிதவது வரடவஶரவ. டரவெடவ, கவௌவ தரடஷனவௐ 

தரடி தறநகு அவத வீடு றதவதறஶணவ.அவ தறநகு ஏரறததொஷநரவ டரவெடஷவௐ 

தரவவ்ரக றஷணவு. அஷவௐ தறரறவகு தொவ கஷடசறரகவௐ தரவவ்து ஆனவதூவ 

தவ்துஷணறவ ரவ. சரரரக ஶஷன தொடிவதுவ கறபவதைவ ஶதரது துவ 

வசரவனரவரவ கறபவதைரவ. சறன சவ “ஶதரகனரவ” வத வதரதுரகவை 

வசரவலிறவோடுவெ கறபவதைரவ. ஆணரவ அவத கறபவதைவஶதரது, ஶரக வஷணவௐ 

தரவவ்ரவ. “ஶதரகனரரவௐதர?” வத ஶகவோடரவ. “சரற டரவெடவ” வத அவ கூடஶ 

வபறஶ வஶவ. அவத அஷவௐ தரவவ்து ரவ வகரலிகரகவெ கஷடசற. 

சரரரகவெ கறபவதைவ ஶதரது ஶதரகனரர வத ஶகவோதது ரதவ ஶகவோததுரவ. 

ஆணரவ அவத அவ ஶகவோடஶதரது அறவ ஶர றவ்றரசறதவது வத வ 

ணறவ ஶரவதகறநது. ஆணரவ வணவவத குநறவௐதறவோடுவை வசரவன தொடிறவஷன. 

ரஷப சவறவௐஶதரவ வந வதறவெஷகத்டவ றஷட வததவகுவ, சறன கரனவ சவறவெக 

தொடிரது வந வௌவ்துடவ றஷட வததவகுவ இஷடறனரண றவ்றரசரக 

இதவறதவெகனரவ. ணவெகுவௐ தைரறறவஷன. தைரறலுவெவகவனரவ அவௐதரவதவோட அவ 

தவவ்ஷவௐ தைரறவதுவகரவது வதவ  சரவ்றறவஷன.  

டரவெடரறவ கவௌகபறவ கவௌலவ 
                     கவௌவ தரடஷன லறதறநகு, ஆனவதூவ தவ்துஷணறவ 

அஷவை சவறவ்வகு தொவதை சறனதொஷந டரவெடஷ சவவெகஷவைவசவோடிவ்வத கறபறணறவெகறவ 

சவறவ்றதவெகறஶநவ. அறவ எத சவறவௐதை றக தொவெகறரணது. ஶற கறஷ சரறரக 

றஷணறவஷன. ரவ கறபறணறவெஷக அஷடவஶதரது, சரவவரவுவ ஶத ரஶர எத 

வதவௌறத்வ இதவரவகவ. சரவவர டரவெடரறவ கரஷனவௐ தறடிவ்துவெ 

வகரவௌடிதவரவகவ. இது றணதொவ டவெகுவ.  
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    அவ கரஷனவௐ தறடிவெகவௐ ஶதரவோடிஶ டவெகுவ. ரவ அவவௐ ஶதரவோடிறவ கனவது 

வகரவறவஷன. சவவவௐதவ கறஷடவெகுவஶதரது அவ தரவேகஷப தவநறவெவகரவறவ 

ணவெகு றதவௐததொவௌடு. அவத ரதறவனரவ கறபறணறவெ கரலிரக இதவரவ, ரதவ 

அவவது அதஷட இடது கரஷனவௐ தறடிவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. சரவவர னது 

கரஷனவௐ தறடிவ்துவெ வகரவௌடிதவரவகவ. வௌதவ சவதவவ சலதகரனவ்றவ எத 

றவ்ஷ அடிவெகடி வணறடவ வசரவலிவெ வகரவௌடிதவரவ. டரவெடவ றகவுவ 

சலிவௐதைவத அரறடவ வசரவரரவ. “ரதஶ வ வசரவஶதவைசு ஶகவெகநறவஷன. 

இவௐதடிஶ இதவர றவோடுவோடுவௐ ஶதரறடுஶவ” வத. இது வதைவகு சவதவெ 

கடிணரக இதவரலுவ, அவ வ வதரவ வசரவன ஶவௌடுவ? இவ றவ வ 

ணஷ அரறவ்துவெ வகரவௌடிதவது. வண வசவவவத வரறறவஷன. ஶத 

ரரறடதொவ ஶதசுஷ றட, டரவெடரறடஶ ஶகவோடுறவோடரவ வண வத றஷணவ்ஶவ. 

அவத சூவௗறஷன சரறரக அஷவரவ. வெகறவநற ஶகவோடுறவோஶடவ. “டரவெடவ 

சவதவவ்றடவ வசரவணலவேகபரவ றவோடுவோடுவௐ ஶதரறடுஶவ வத. உவௌஷர? 

றஜர றவோடுவோடுவௐ ஶதரறடுவீவேகபர?” வத. வஷண ஶரகவௐ தரவவ்ரவ. 

ரவவ்ஷகபரவ தறவ றவஷன. ஆணரவ, ஷனஷ வோடுவ அஷசவ்து ‘ஆவ’ வத 

தறவ வசரவணரவ. அவ தறஷன ரவ றவதரவவெகறவஷன. வஷணவெ கவோடுவௐதடுவ்றவெ  

வகரவபதொடிரவ அவ்துவேகற றவோஶடவ. அவ கரஷனவௐ தவநறரஶந ரவ அலது 

வகரவௌடிதவஶவ. அவ வ தொகவ்றலிதவது கவௌகஷப அகவநறவஷன. அவ 

கவௌகலவ குபரகறவெ கவௌலவ கவணவேகபறவ றவஶரடிது. அதகறலிதவ சரவவர, 

“வணவேக லவேக, ஷ ஷஶர ஶகவோடு டரவெடஷ அஷவெகறநலவேக?” வத 

வஷணவெ கடிவதுவகரவௌடரவ. ணவெகு றஷணறவஷன வபவு ஶவ அலது 

வகரவௌடிதவஶவ வத. அவகுவௐ தறநகு அவஷந றகவௗவைசறகவ துவுவ ணவெகு 

றஷணறவஷன. அவ வசரவணஷவை வசவரவ வதறவ ணவெகுவை சவஶகறவஷன. 

ஆணரவ அவவௐ தறரறவு அடுவ்து சறன ரவோகலவெகுவஶபஶ றகவௐஶதரகறநது வதஷ 

அவௐஶதரது ரவ உறவஷன. அடுவ்து வ ரவோகபறவனவனரவ, “ஶர! இஷவௐ 

தறரறவது வௐதடி ரவௗஶவ? இவௐஶதரதுரஶண ணவெவகரத சவ்குத கறஷடவ்துறவோடரவ 

ணவ்றதவௐறவௐ தவோஶடவ? இதவ றவோடுவௐ ஶதரவறவோடரவ வ ரவௗவெஷக வவௐ 

தரஷறவ ஶதரகுவ?” வத தனரத ஶகவறகலவ, ஆவௗவ தவ்தொவ வவொஷசவெ 

கசவெகறவௐதறற, வண வசவவவநநறரது தவ்வ்றலிதவஶவ. ணவெகு ஆதவ 

வசரவன      ரதறவஷன.     அவௐஶதரது     அவரறடவ     அவ்ஷணவௐ    தவெகறவஷன.  
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   இவ ஶஷண வகுரவ லடிவெகறவஷன. இதஶகரடு வ்துவரவ.   

இஷறடவௐ   வதரற   ஶஷண   வது   இஷவெ   கரரவ வசவதுறவோடது.  

றதவ்து ரடகவ 
  ஆவ! அவநறலிதவது சறன ரவோகபறவ றதவ்து வந அவ ரடகவ அவேஶகநறது. 

அஷவை சுதவெகரகவை வசரவகறஶநவ. அவ வீவோடிலிதவது கறபவதற, றணவ்வற அலுனகவ 

றரக வதுவகரவௌடிதவ ஶதரது, எத கரவ அஷ ஶரறவை சவததூவ 

இலவ்துவைவசவத றவநது. அதவெகு சறரவவௐதைகலவ, ஷனறவ தனவ் அடித்வ வதவோடு 

வேகறணரவ. தவ்துஷணவெகு டுவ்துவைவசவனவௐதவோடு, லற சறகறவைஷசவௐதறரறறவ 

அதறவெகவௐதவோடு, ஷனறவ அதஷ சறகறவைஷசவசவது தணறவநற, ரவ தறவுவசவ 

றதவதர தொடிஷ ஶசரகவ, வதறவெஷக, கறவௗவைசற, ஶசரகவ ண ரநற ரநற வ 

உவவைசறகலஶட கவவ தோவத ரவோகலவெகுவௐ தறநகு அவ இவ உடஷனவௐ 

தறரறவதுறவோடரவ வத டரவெடவகவ வரறறவ்ஶதரது ணவெகுவ ஏவ உவவைசறத்வ 

இவஷன. வகரவொசஶவ்துவெகு வதஷரவ றவொசறது. அவௐஶதரது வசவஷணவௐ வதரது 

தவ்துஷண பரகவ்றவ ரதவ சரவவரவுவ இதவஶரவ. உடணறதவ சரவவர, 

“இவவை வசவறஷ அவரறடவ வசரவனணுவ, வணரவ தொடிரது. லவேகவ 

வசரவலுவேகவ” வநரவ. அதவ அல ஶசரகவ்றலிதவரவ. தவ்துஷண 

பரகவ்றலிதவ வதரதுவ் வரஷனஶதசறறலிதவது ஶதரவவசவது அவரறடவ 

வசரவஶணவ. வசரவலுவஶதரது வகுவ  உஷடவது  வரவௌஷட  அஷடவெக  அலஶவ.  

றவ  தொஷணறவ  அஷற.  

டரவெடவ ரறவெகறவஷன  
          டரவெடரறவ உடஷன டுவ்துவெவகரவௌடு கறபவதற ஶதடவ ரவ வ 

ஜலவௐதறவ, சவதவவ வதவ சறனதடவ அதஷட இவனவ்துவெகுவை வசவஶநவ. அவ 

இவனவ்றலுவ, தறநகு இடுகரவோடிலுவ றகவௗவ இத றகவௗவுகவ, அததவேகவ இவேகு 

அசறவ தறவு வசவவௐதடஶவௌடிஷ. தொவ அததவ அவ இவனவ்றவ டவது. 

றர றறகலவெகுவ, வவெக ரவேகலவெகுவ எவரஷகறவ டவது தொடிவது 

றவோடரக ரவ றஷணவ் டரவெடரறவ ஷநவு வந ரடகவ, ணவெகுவெ குவௐதவ்ஷஶ 

றஷபறவ்து. இது வௐதடி டவெகதொடித்வ, இரவ இஷவ் றவவ்றதவெக தொடிரர? 

ரணநறவ  ஷறவ     இவஷகஷஶ    வ        றதவௐதவ்றவகுவௐ      தறஷவெகுவ  
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   சவெற வகரவௌட இரவ வௐதடி எத சரர ணறஷணவௐஶதரவ றதவ்றவ 

ஷட தொடிவது? னவோசவெகவெகரண ஶரவவோ றவசவெறத்டவ இடி வ ஷகதோனவ 

இநவேகறஷ ரவ நவெகறவஷன. அவத அரனவனர ணவெகு துவ அசவதரறவ 

ஶரவ கரவௐதரவநவௐ தவோஶடவ. அது அரனவனர றகவௗவது? அவௐதடிவௐதவோட 

அஷ, அதஷட அதறறவநற வ லவௌடதொடித்ர? ணவெஶகவதவோட 

அததவேகபறவ அடிவௐதஷடறவ தரவவ்ரவ, இவ றதவௐதறவனரவ இது டவறதவெக 

ரவவௐதறவஷன. அவ றதவதற இவ தொடிவுவெகு வரர? சவதவவ்றடவ வசரவணஷவை 

வசவதுறவோடரர?........ஶகவறகவ ஆறவ…..தறவரவ இவஷன! ஆணரவ இது 

இவஷகரக டவஎவத வத வதவெவகரவப ணவ தவ்து. னரஜறவெ இடிவெகறநது.  

குவௐதவேகலவெகறஷடறவ, ரவ எத த ரஷனஷவெ வகரவௌடு வசவத அவ உடலிவ 

சரவ்றறவோடு, துவெகவ ரபரவ, அவ தரவேகஷபவௐ தவநறவெவகரவௌடு வஷண றவோடுவௐ 

ஶதரவறவோடீவகஶப இது றரர? இணற ரவ வவௐ தரஷறவ ஶதரஶவ? ரவ 

ணவெகு ற கரவோடுரவகவ? றவெகுவ்வரறரவ, கறறவநற றவகறஶநஶண,வ டரவெடவ 

இவௐதடிவைவசவலவகவ? வத ணதுவெகுவ தைனவதறவெ வகரவௌடிதவஶவ.  

அவ தரவேகஷபவௐ தவநறவெவகரவௌடிதவ வ ஷககபறவ எத றஷன 

அதஷட தரவ்றவ எத றவ வபறது. ரவ றடுவெகறவோடுவெ ஷககஷப 

டுவ்துறவோஶடவ. தவதுறவோஶடவ. வ்ஷணஶர அவதைவேகஷபவௐ தரவவ்றதவரலுவ, 

இஷ ரவ றவதரவவெகறவஷன. இநவதுறவோடரவ வத வதவௐதடுவ எதரறவ கரவ 

றவ வௐதடி அஷசத்வ? வௐதடி வ ஷக றஷனவ் வபறறட தொடித்வ? அவௐதடிரணரவ 

உறஶரடு இதவெகறநரர? உடஶண தொகவ்ஷவௐ தரவவ்ஶவ. அவேஶக வ சனணதொவ 

இவஷன. ஶகவறவெகு ஶவ ஶகவற. குவௐதவ்துவெகு ஶவ குவௐதவ. ததொவ 

ஶசவவதுவகரவௌடது. வண வசவவவநநறரவ, அவௐஶதரது வ அதகறவ இதவ 

வவநரத சலடரறடவ, ணவெஶகவதவோட அததவ்ஷ றபவெகறஶணவ. வது தரதவேகவ 

வத அஷவ்ஶவ. அவ எவதவ வசரவனவுவ இவஷன. இஷவௐ 

வதரதவோதடுவ்றரகவுவ வரறறவஷன. ரவ றபவெக தொவதடுவ வததொடிர 

றவ்ஷ ரவரவ வதரதவோதடுவ்துரவகவ? ணவெகுவ எத சவஶகதொவ 

தொஷபறவோடது. எதஶஷப ரவ அவௐஶதரறதவ ணறஷனறவ கவதஷண 

வசவதுவகரவௌஶடஶணர வத  வௌவ்ஷனவௐதவோஶடவ. குவௐதவ்றவ  

ஶதசரறதவதுறவோஶடவ. 

அடுவ் றகவௗவு இடுகரவோடிவ டவது. “குறறவ இநவெகுவ தொவ கஷடசறறவ எத  
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   தொஷந தரவவ்துவெவகரவலவேகவ” வத இடுகரவோடு ஶஷனரவ வசரவன, ரவ லவௌடுவ 

டரவெடரறவ கரஷனவௐ தவநறவெவகரவௌஶடவ. வஷண றவோடுவௐ ஶதரகரலவகவ வத 

உவலவெகுவ தைனவதறவெவகரவௌடிதவஶவ. அவ ஶவ எத அறசவ லவௌடுவ றகவௗவது. 

அவ கரவகஷபவௐ தவநறறதவ வ றவகபறவ அதஷட தரவ்றவ ரடிவ் துடிவௐஷத 

உவவஶவ. இவ தொஷந ரவ தவ்ஷ உநறறவோடு கணறவ்ஶவ. றகவ்துவலிரக 

அவ தரவ்றவ வ் ஏவோடவ்ஷ, ரடி துடிவௐதஷ வணரவ உ தொடிவது. ணவெகு 

வண வசவவவத வரறறவஷன. ரவ வசரவஷ ரவ வதவௐஶதரகறநரவகவ? 

ரரறடவ வசரவஶவ? ஶரசறவ்ஶவ. அவௐஶதரதுவ வ அதகறவ றவதவகரவௌடிதவவ 

அஶ வௌதவரவ. அரறடவ வசரவஶணவ. அரறடவ வ உவவைசறவௐ தறறதலிவௐதைவ 

வரறறவஷன. “அவௐதடிர?” வதது ஶதரவ ஶர வசரவணரவ வத றஷணவு. ரவ 

லவௌடுவ வசரவஶணவ “கரஷனவ் வரவோடுவௐதரதவேகவ வரறத்வ” வத. ஆணரவ அவ 

ஶதசரறதவதுறவோடரவ. அவ வதறவஷன ஶதரலுவ! ரவ ரரறடவ வசரவணரலுவ 

இதுரவ றகலவ வத ணவெகு ஶரவநறது. டரவெடரறவ தொகவ்ஷவௐ தரவவ்ஶவ. வ 

சவஶகவ்ஷ ஊவஜறவௐதடுவ்துவ ஷகறவ வ அஷசவுறவநற அவௐதடிஶ இதவது. 

எவத வ சறவ்வ கனவேகறறதவெக ஶவௌடுவ. அவனது டவௐதது அவ றதவௐதவௐதடி 

டவெகறநது வத வதரதவ. அவகுஶவ அவேகு றவகதொடிரவ அவேகறதவது 

கவவதுறவோஶடவ. வ ஜலவௐதறவ வசவத அவவஶவ. இனரஷறவ சுஷ வஷண 

அலவ்றது. அவௐஶதரது சவதவவ வது வ தவெகவ அவவரவ. “அவ 

ஶதரவறவோடரலுவ, அவ வசரவலிவெவகரடுவ் றவ்ஷ இதவெகறநது. அஷவ் வரடவவது 

தறவசற வசவ ஶவௌடிது ரவ” வத வசரவணரவ. அஷவ்ற  ஶதற 

வரறரரவ, ரதவ ஆஶரறவ்ஶவ. இவவௐ தறநறறவ இஷறட அறகரண 

குவௐதவ்றவ ரவ ஶவநவௐஶதரதுவ இதவறவஷன. ரவோகவ கவவண. குவௐதவ 

லவவதரடிவஷன. சறன ரவோகலவெகுவௐ தறநகு ண றஷணவெகறஶநவ. அவரறடவ 

ஶதசறஶணவ. அவௐஶதரது அவ வசரவணரவ, “டரவெடவ இநவது ஶதரகறவஷன. அவ வ 

ஶஷன தொடிறவஷன. “I can not come and go like a mushroom” வத எத தொஷந 

வணறடவ வசரவலிறதவெகறநரவ. இவௐதடிவௐ ஶதரகரவோடரவ. இது ஶர ரடகவ ஶதரவ 

வரறகறநது. தொல றபவெகவ வணறடவ இவஷன. ஆணரவ, அவ இநவதுறவோடரவ வதது 

உவௌஷறவஷன.” வநரவ. “வௐதடிவை வசரவகறநலவகவ?” வத ஶகவோஶடவ. (அவகு 

அவ வகரடுவ் றபவெகவ்ஷவ் வரறவதுவகரவப ‘The Catalyst’ தைவ்கவ்ஷவௐ 

தடித்வேகவ.) அவ றபவெகவ்ஷவெ ஶகவோடதுவ, ணறவ    குவௐதவ   ஷநவது   வதறவெஷக  
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   துபறவறடவ் துவேகறது. வகரவொச வகரவொசரக ணவ வபறஷடவது. இவ ஶதரவ 

அலவ்றவெவகரவௌடிதவ சுஷ வ ணஷ றவோடகவநது. வரடவவைசறரக 

றகவ்துவேகற சவதவேகலவ, அததவேகலவ, றகரவோடுவகலவ, வேகவ 

வதறவெஷகவெகு உஶவதரக அஷவண. அவ இவவுடஷன லவ்துவை வசவனறவஷன, 

அவ றநவதட அவேஶகவநற ரடகவ வதது சறநறபவுவ சவஶகறவநற றபவேகுவ 

ஷகறவ தன ஆரவேகவ வேகலவெகுவ் வௐதவோடு வண. அவ இதவெகறநரவ வந 

வசவறத்வ உவவுவ இவநபவுவ வஇவ  துடிவௐதவகரண கரவேகவ.  

சறன ஶகவறகவ சறன தறவகவ 
               இவேஶக எத றவ்ஷவௐ ஶதசஶவௌடுவ வத றஷணவெகறஶநவ. 

வேகலஷட இவ வதறவெஷகஷ அநறவ தனதவ, டரவெடரறவ சலடவகபறஶனஶ 

சறனதவகூட ஶகவோகுவ எத ஶகவற: “டரவெடவ வஷ றவோடுவௐ தறரறவதுறவோடரலுவ, அவ 

வதொடவ அதரக இதவது வெகுவ் ஶஷரண அஷணவ்ஷத்வ வசவதுதகறநரஶ, 

தறவ வகரக அவ ணற உடஶனரடு தரவ; ஶவௌடுவ வத றஷணவெகறநலவகவ? 

இநவது ஶதரண எதவ வௐதடி உறதடவ  தொடித்வ, அது இஷநணரகஶ 

இதவரலுவ கூட?” றரரண ஶகவற. இநவது தைஷவெகவௐதவோட சுதறரவ லவௌடுவ 

உறவவ்வலவது வது இவௌடரறவ ஆவௌடுகவ கடவதுறவோட கரவ்ரவ, 

அஷவௐதவநற இவதவ அஷவௐ தறவதவதஶரவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவரலுவ, 

வதறவெவகரவௌடிதவரலுவ கூட, அவ லது வ வதவ வௌவ தசவௐதவோடு 

றவோடரவ, ரததவோட வதறவெஷகத்வபவகவ அவ ‘த்கவேகவ டுரநற’ றகவௗஷ 

வக தவெகறவநணவ. இஷநவ எததொஷந றகவௗவ்றவெ கரவோடித்வபரவ. இது வண 

இஷசவெ கவைஶசரறர ஶவ றதவௐதவ்துவெகரக ததடித்வ ததடித்வ தரடுதுஶதரவ, 

லவௌடுவ லவௌடுவ வசவது கரவோட?  ஆணரவ  இவேஶக  றஶ  ஶததடுகறநது. அவ 

இநவதுறவோடரவ வதஷஶ வக தவெகறஶநவ ரவ. வணபறவ அவத டவது 

எத ரடகஶ! அவ அரகஶ இவதவ இவேஶக ரவௗகறநரவ. தரவவ்வகரண 

ஆரவேகவ றஷநஉவௌடு. எத ரவ்துவெகரக அவகவ வதைதுஶதரவ டவது வத 

வதவெவகரவௌடரலுவ,  சுரவ வசவஷ டரவெடவ லவௌடுவ வசவறவ வவை சறதொவ 

அதவெகறவஷன  வதது  வ  அஷசவெகதொடிர  வதறவெஷக. 
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சவ்றரவவ்ஷகவ! 

                வெகுவ் ஶஷரணஷ வோடுவ கறஷடவ்துறவோடரவ ஶதரதுர? அவௐதடி 

றஷணவௐதது சு னறவஷனர? வதொஷட ஶஷகஷப றஷநஶவதவ 

வதரதவோடுரவ இவேகு அரறவ்ரர? தவனரறவெகவெகரண தடவேகலவெகு எததொஷந 

வௌறவ அரறவெகுவ இஷநவ அதஷட எத சறன சலடவகலவெகரக, அவகலஷட 

னவ ஶதவோடுஶ அரறவ்ரவ வத வௌணுது அநறரஷவனரர? சு 

அதஷட 12 சலடவகலவெகரக வோடுஶ  அரறவ்ரர?  இவவெ  ஶகவறகவரவ  

அவகவ  ஶகவறகலவெகு  வ தறவ.  

வனர சலடவகலவ எவதஶதரவ இதவௐதறவஷன. வது றவகலவ 

ரததவோடிதவௐதஷவௐ ஶதரவ சலடவகவ குரறசவேகலவ, வதறவெஷககலவ, 

வசவதரடுகலவ ஶததவோடிதவௐதது இவதைரவ. சுறடவ ‘வரவோடுவௐ தரவவ்துவ்ரவ 

வதைஶவ’ வத வசரவண ரசுவ இதவரவ. “இவேஶக ர” வத ஆறசவேகவ 

அஷவ்துவ றரறவ இதவௐதது ஆத வந றஷணவு கூட  இவனரவ  வௌலரறவஶவ  

டவ  தவ்தரதவ  சலடவரவ.  

அவ தறரறரவ தனரவோகவ, வ, இவதகூட கவௌலவ சறவறவெ 

வகரவௌடிதவெகறஶநவ. அவத சறவற கவௌலதவெகுவ இவத சறவதுவ கவௌலதவெகுவ 

தறவணறறவ எத றவ்ரசறதவெகறநது. அவத அவ வறடறதவது றவரகவௐ 

தறரறவதுறவோடரவ வந ரபர துவ்றவ கவௌலவ வததகறது. இவஶநர, அவ 

இவதவ றவஷனஶ! இவதவ வ்ஷண ரவோகவ இவ தறரறஷவ்ரவேக 

ஶவௌடுஶர வந தறரறரவநரஷரவ வதரவேகுவ வவணலவ கவணவேகஷப 

ஷணவெகறநது. அவத ரவ இதவறஷன றக ஶரசரணது. ரவ வஷஷ இவது 

வணவணறஶ றவெகு றஷச வரறரவ றவௌடரடுவ சறத தரனகணறவ றஷன. அவ 

றவகறரண றஷனறலிதவது இவ ரவஷ வ வதறவெஷக றக ஶரசரண 

ஶசரஷணகஷபவை சவறவ்து றவோடது. அஷ    அஷணவ்ஷத்வ      வவத    இவதஷ  

“ரணறலிதவரவ  ரவவநஷவௐததுவ,  

ஷகவ வரவ  இணவகர  தவௐததுவ  

ரதடஷர,  ரதலிவஷன” 
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   உதறரக வ தரஷறவ ரவ தறவெகறஶநவ வநரவ அவகு தொலதொவ கரவ 

டரவெடதவ, அவரவுவரவ. இவ ஶவ்றவ எத உவௌஷஷ வபறவௐதஷடரகவை 

வசரவனவ்ரவ ஶவௌடுவ. டரவெடவ தறரறவது வசவநரவ தொவ இவதஷ ரவ டுவ்து 

ஷவ் எவவரத அடிறலுவ வஷண வநறவௐதடுவ்ற, துஷ றவத, தரதுகரவ்து தவ 

எத ரவததவ ‘சவெற’ வ ரவரவ. தவோத உடலிலுவ, றவோத உடலிலுவ, அதரகவுவ 

வ உடணறதவது வஷண ற டவ்துவ அவ இவஷன வநரவ, ரவ இவஷன. வ 

ரவ ரவவத ரவ வசரவலிவ்ரவ வரற ஶவௌடுர!  ரவவதஷ  உவேகவ  

ஊகவ்துவெஶக  றவோடுறடுகறஶநவ. 

வடவலி தவ 
லவௌடுவ வடவலிதவ்ஷவ் வரடனரவ வத வௌணுகறஶநவ. தவ 

வரடவேகுவஶதரது தவோடிணவ்டிகவ வது ரறசணவ வரவ. அஷவௐ தறவணரவ 

றரகவை வசரவகறஶநவ. அவர, சரவவர, இவொசறணறவ-சுவௐறவ, றவ்ர, 

ஜரணகறரவ, றவனர, சரவரவோ, சரவற, சறவவ, சவதவவ்துடவ வஷணத்வ 

ஶசவவ்து தறவணரதஶதவ தரஶணரவ.  

தவ வசவ இவௌடு இவு, எத தகவ தொலதுவ வேகவ ஶதவைசறலுவ, தோவைசறலுவ, 

றஷணறலுவ, கணறலுவ றஷநவறதவது டரவெடவ வோடுவரவ. அவ றவ 

வதவோடிறலிதவ வநவகலவெகு வேகவ ஶதவைசு வததவ குவௐதரக இதவறதவெகுவ. 

வேகவ ஶதவைசறவ ‘டரவெடவ’ வந எத வசரவ இஷடறடரவ எலிவ்துவெ வகரவௌடிதவது. 

அவ்ஷணவௐ ஶததவ சறகறவைஷசவெகரக ரஶர  டரவெடஷவ்  ஶடிவௐ  ஶதரகறநரவகவ  ஶதரலுவ  

ண  வௌறறதவெகனரவ.  

எதறரக டிவலி றவ றஷனவ்ஷ வௌடி அஷடவது. அவேஶக, யரறத்வ, 

ஜதொணரவுவ வேகஷப ஶவகவெ கரவ்றதவரவகவ. ஜதொணரறவ வீவோஷடவை 

வசவநஷடவஶரவ. தவெ கஷபவௐதை லவெ குபறவ்து ஆஷட ரவநற வதுவ சறவதவௌடி 

ரரக இதவது. அவத ரஷனஷ  ஏவவடுவ்ரக  றஷணவு.  அவநறவு  

யரறதுரதவெகுவௐ  தரஶணரவ.  

வ அவஷணஷவெ கவௌடுவகரவௌஶடவ 
                   தவௐதடுவகுதொவ, ரவேகவ வேகறறதவ இடவ்றவ ணவெகு ஏவ  
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   அததவ கறஷடவ்து. அவ அததவ்ஷ றரறரக றபவெக ணவெகு அதற இவஷன. 

ணஶ றவேகஷபவ் றவவ்து, உவௌஷஷ வோடுவ வசரவகறஶநவ. வ 

வௐதறநறவெகுவ ரரண அவஷண இவேஶக ணற உடலிவ வேகலடவ இதவௐதஷவௐ 

தரவவ்ஶவ. உவவஶவ. கறவௗவைசறறலுவ ஆணவவ்றலுவ உஷநவஶவ. அவர வத 

கரவகஷபவெ கவோடிவெவகரவௌடு கவௌலவ வசரரற ணவ றவ்து. உனகறவ ரவௗறவ 

ஷதொஷநகஷபவௐ தைநவ வப தொடிரஶ! ‘அவர, லவேகபர? லவேகவ உடவ 

இதவெகறநலவகபர? ரவ ணறவ்து றடவௐதடறவஷனர? வண தரவெகறவ?!’ ணவ 

கசறவஶவ. “கவௌடுதறடிவ்துறவோடீவகபர?” வத அவ வணறடவ ஶகவோடது ரவ 

தரவவ்து உவௌஷ வதவகு வௐரவ. அவௐதடிரணரவ,  டரவெடவ  ரவ?  அவ  

தோனஶ  அவகுவ  தறவ  கறஷடவ்து.  

 அவத இவு, றலிவ தறவெகுவஶதரது, லவௌடுவ ஏவ அததவ. அவ றவ 

தௐதவ்ஷ, கவௌகூசுவ எபறஷவெ கவௌடு, அததறவ்து ஆணவவ்றவ றவஶவ. இவகுவெ 

கரவ டரவெடவ ரவ வதது அவௐஶதரது ணவெகுவ் வரறரது. அதவெகு வௐதடி வநற 

வசரவஶவ? அவ ரஷப இவவௐ தறநறறவ தஷண அஷடவரவ வத 

வசரவதுரவ வதரதவ்ரக இதவெகுவ. டரவெடஷ இவௐதடி ஶடிரகவௐ தரவவெகுவ 

அததவ கறஷடவெகறவஷன. குநறவௐதைகவ வதவ அதரணவ்றவ தோனவரவ 

அஷடரபவ கவௌஶடவ. ஆணரவ வ அவஷணஷ ஶடிரகஶ கரவோடிறவோடரவ 

டரவெடவ. கரஷனறவ யரறதுரஷ அஷடவது, அவௐஶதரஶ இத ரடஷக வௌடிறவ 

ரறறஶகவ தரஶணரவ.  
ரறறஶகறவ, சறரணவ ஆவவ்றவ உறத்டவ, ஶவநரத ஆவவ்றவ 

வேக அஷந எதுவெகறறதவரவகவ. அவ இடவ றகவுவ தூவஷரகவுவ, சறரகவுவ 

இதவது. அவ ஆவவ கவேஷகவெகஷ ஏவ அஷவறதவது. கவேஷகறவ 

குபறவெகஶவௌடுவண றஷணவ்ஶரவ, டுவெகுவ குபறவ. வௌலவ தணறவெகவோடிறலிதவது 

உதகற தரவ, றகவுவ குபறவவைசறரக இதவது. ஷக கரவகவ றஷவ்துறடுவஶதரவ 

ஶரவநறது. கவேஷகஷவௐதவநறவெ ஶகவறவௐதவோடதுவ,  தடிவ்துவரவ  றஷணறவ  

இதவது. அவதரவ ஶரறவ தரவவ்ஶவ. ரவேகவ வேகறறதவ இடவ்றவ கவேஷகறவ 

ஆதொவ அகனதொவ அறகவ வத வசரவணரவகவ. இதுரவ கவேஷகர? இஷவ்ரவ 

தொணறவகவ, ரறறகவ, ஶரகறகவ, சறவ்வகவ, ஆவறகவௐ வதரறஶரவகவ அஷணதவ ஶடி 

ஏடிதகறரவகபர?    ணற   ரகரறகதொவ,    ஆவறகதொவ    எதஶச   பவது     இவ  
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   கஷறவரணர? வவநவனரவ ஶரசறவ்துவெவகரவௌடிதவஶவ. வரடிகவ த்கவேகபரக, 

ரவவ்ஷகபரவ டிவ இனர உவவுகபரவ ஆவோவகரவபவௐதவோடு ஶவ 

வசவநது. இவ றறவ றவைசவ குபறவெக ஶவௌடுவ ண றதவதறஶணவ. கவேஷகறவ 

குபறவ்ரவ தரவேகவ வரஷனத்வ வத வசரவரவகஶப! வ்ஷண தறநறகவ! 

வரறவதுவ, வரறரலுவ வபவு தரவேகவ வசவறதவௐஶதவ! ணஶ இவேகு ஷன 

தொலகுஶரவ. கவேஷக அவஷண வ தரவேகஷப கஷவெகவோடுவ. தரவேகவ லவேகறணரவ 

வ குதரவ றஷறவ வதுறடரவோடரர? சலவெகறவ ஶவௌடுவ வந 

வௌவ்துடவ குபறவெகவை வசவஶநரவ. குபறவ்ஶரவ ஆணவவ்ஶஜரறறவ உவப அவ்ஷண 

ஶதவ வதஷத்வ வசரவலி அவ்ஷண ஶததவெகரகவுவ தொலகறஶணரவ. அவேகு 

வதவெகரகவுவ, ரதவெகரகவுவ, வரறவதவெகரகவுவ, வரறரதவெகரகவுவ, 

இவரவோடு வெகலவெகரகவுவ, இவ உனக வஷவெகரகவுவ, உனகவ அஷற 

வததவகரகவுவ வத வசரவலி தொலவெகுவௐ ஶதரவோடுவெ வகரவௌடிதவஶரவ. 

கஷதைவௌட கவேஷக 
              டரவெடஷவௐ தறரறவது தவ்வ்ஶரடு வசவநறதவரலுவ, டரவெடஷ இவேஶகஶர  

அவனது றவலிறஶனர தரவவ்துறடுஶரவ வந றவதரவவௐதைடதவ, வதறவெஷகத்டதவ 

வறதவரவ, கறவௗவைசறரக இதவஶரவ. அவத இவு வத றஷணவெகறஶநவ 

கவேஷகறவ வவபவ கஷதைப ஆவதறவ்து. ரவேகவ இவு உவு அதவறறவோடு 

தவஶதரது தரவவ்ரவ, இத கஷஷத்வ வரவோடுவெ வகரவௌடு, ஆவெஶரவ்துடவ 

தைவதுஶதரவ ஶரவநறது கவேஷக. அவௐதடி வததபவு வௌலவ அவ ஶகவ்றவ 

ஏடிஷ ரவ அதுஷ ஶவநவேகுவ தரவவ்றவஷன. தறறவௐதரக இதவது. இஷ ற 

வத வசரவஷவெகரவோடிலுவ சரகவ ணவை வசரவது வதரதவ்ரக இதவெகுவ ண 

ஶரவநறது. வதரற வ எவத. 60 -70 அடி லபறதவெகுவ. தவ்டிவெகு ஶவ சுவநபவு 

இதவெகுவ. அவ வ எத லவெகுவைசறஷவௐ ஶதரவ உதவௌடு தைவௌடுவகரவௌடு ஶதரகறநது 

அவவௐ தறரகவ்றவ. அவவெ கரவோசற வௐதடி இதவறதவெகுவ வதஷ ஏபவு உவேகபரவ 

தகறவெக தொடித்வவத றஷணவெகறஶநவ. இவஷகறவ சவெற வ்ஷகது வதவகு எத 

சறத உரவ்ஷ அவத ரவ கவௌகூடரகவெ கவௌஶடவ. ஆவைசரறவௐதவோடு, ஶதவைசறவது 

அஷ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶரவ. அவௐஶதரது ஶதரலீசரவ எலி வததவெகற தோனவ 

அநறறவ்துவெ வகரவௌடிதவரவகவ, கஷஶரவ இதவௐதவகஷப தரதுகரவௐதரண 

இடவ்துவெகு வதவவது     வசவலுவதடி.     இறவ      வவபவ     கஷஷவெ கடவெகனரவ.  
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   ணஶ ரவௗரண தகுறறவ உவபவகவ ஶடரண தகுறவெகுவை வசவலுரத அநறறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவரவகவ. “ரதவ தூவேகரலவகவ. றறவௐதைடணறதவேகவ” வத அநறறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவரவகவ. அவத இவு வேகவ அஷநறவ அவது வகரவௌடிதவஶரவ. 

அவர லற சறன தரடவகஷப ரஶண தரட ஆவதறவ்ரவ. அஷணவ்துவ கவௌஷணவௐ 

தவநற அவ லற தரடவகவ. 

இணறஷரகவௐ தரடவெகூடிவகவ. அவவௐ தரடவகவ இவ்றலிதவது 

உவௌஷரண தரவ்றவ தரடவௐதவோடரவ, அவ இஷசஶரடு ஶசவவது ரவேகலவ 

கஷவது ஶதரஶணரவ. ரறறஶகறவ வேகறறதவ ரவகு ரவோகபறவ ரவேகவ அவ இஷச 

ஷறவ ஷணவது ரபவ. இஷச றறவ இஷநஷண அணுகுறவ உவப 

சுகரததஶ ணறரவ. தரவ கரஷன வததவெவகடுவ்ஶரடுவ கவேஷகறறவ அகறவ 

னறவ்துவௐஶதரவ தனறஶவ அஷஶ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. தொவரவ 

கவேஷகறவ குபறவெகரறதவறதவரவ, அவ தவ்றவ ரவேகவ கவேஷகறவ குபறவெகுவ 

ரவவௐஶத கறஷடவெகரவ ஶதரறதவெகுவ. கஷஶரவ்றவ இதவ சறன கஷடகவ 

ஶசஷடவறதவண. ட ரறனவேகவபவனரவ, குநறவௐதரக, டிவலித்வ அஷவை சுவநற 

தகுறகலவ தொஷணறவ வவபவௐ வததவெகரவ வ்பறவ்துவெ வகரவௌடிதவரகவெ 

ஶகவறவௐதவோஶடரவ. வனர றவவௌடிகலவ வ்ரகறறவோடரக அநறவஶரவ. ரவகு 

ரவோகலவெகுவௐ தறநகு யரறதுரவ வஶதரது, ரவேகவ டிவலி றதவத தொவதறவு 

வசவறதவ எத றவ வோடுஶ கறபவதறது. வந றவவௌடிகவ அஷணவ்துவ 

வ்ரகறறதவண. வதத ஷரலுவ, கரவநரலுவ, சரஷனகலவ, இதவௐதைவௐ தரஷகலவ 

வதரறதுவ ஶசதொவநறதவரவ, ஶதரவெகுவ்துசற தொவநறலுவ தரறவெகவௐதவோடு, 

றகவெகுஷநவ அபறவ வசவ தவோடுவெவகரவௌடிதவண. இறவ ஆவைசரறரண றவ 

வணவவநரவ, யரறதுரரறலிதவது ரவேகவ கறபவதற எத வௌடிரவ டிவலி 

வஷடவது, அவகுவௐதறநகு வவௌடித்வ றவஷன வத அநறவஶரவ. வனர 

வௌடிகலவ வ்ரகறறவோடண. ரவேகவ றவலி றவ றஷனவ்றலிதவது ஶதடவ 

வேகலவெகரகவெ கரவ்றதவ யரறத்டவ ஜதொணரறவ வீவோடிவகுவௐ தரஶணரவ. 

றவவனரவ வவபவ்ரவ, சரஷனகலவ, வேகலவ வீடுகலவ ஶசஷடவறதவண. 

வரவடர வநஷவெகவௐதடுவ இடவ்றவ தொஷண ற லதுவப   எத   தரனவ்ஷவெ  கடவது  
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   ஜதொணர வீவோஷட அஷட ஶவௌடுவ. அவவௐ தரனவ்ஷ வேகவ ஶவ கடவதுவ, அவவௐ 

தரனதொவ, அறகரக வவபவ வ கரவ்ரவ, ஶதரவெகுவ்துவெகு 

தோடவௐதவோடுறவோடது. றவலிறவ யரற, ஜதொணரஶரடு வசவஷணறலிதவ உநறணவகவ 

அஷணதவ வேகலஷட தவ்றவ்வஷஷவௐ தவநற வதரறதுவ கஷனவௐ தவோடுவெ 

வகரவௌடிதவரவகவ வதது றவலி றதவதற தறநகுரவ வேகலவெகுவ் வரறவது. 

ஶதவௐதஷவௐ தடிவ்து, வசவறஷவெ ஶகவோடதறநகு ரவ ஷ வவபவ்றவ கடுஷஷ 

தொலஷரக உவவஶரவ. ரவேகவ அவ தரறவௐஷத சறநறதுவ உறவஷன. ரவேகவ 

ஶத ஶர உனகவ்றவ இதவரகவ்ரவ உவவஶரவ. வ குதரவ  உடவ  

இதவெஷகறவ  வ  சவெறரவ  வஷவ்  வரடதொடித்வ!  

அவதஇவு “கூவோடவவு” டவது. வசவஷணறவ டவ அவவுவெகுவௐ தறநகு ரவ 

கனவது வகரவலவ இவௌடரது அவவு இது. இவ அவறவ ரவ அவஷண “Nithi is 

God” (றவ்ற கடவுவ) வத வசரவணது.  அடுவ் ரலவ அவவு டவது. தறவதை ஊவ 

றதவதைவகு தொவ தன தொஷந அவவு டவது. அவௐதடி டவ ஏவ அவறவஶதரது 

அவஷண, அவேகறதவ அஷணதவெகுவ வதவ  சூவோடிணரவகவ. அவதரவ ‘தைணற 

அவஷண ‘ ணவெகு ‘Kenny’ வகவணற வத வதரறவோடு அஷவ்ரவகவ. றவலி றதவதற 

தரவ ரவேகவ ஆவெர, துர வதவ வௐதவரணவ ஆகற இடவேகஷபவௐ 

தரவவ்துதவகரக எத ஶஷண டுவ்துவெ வகரவௌடு வசவஶநரவ. யரறத்வ, ஜதொணரவுவ 

உடவ வரவகவ. டரவெடவ, ரவவயவ றஶ எத வதவொசறவ அவவறதவெகுவ 

தைஷகவௐதடவ உவபது. அவ வதவொஷசவ் ஶடிவெ கவௌடுதறடிவ்து சவத ஶவ அறவ 

அவவது சவஶரவௐதவோஶடவ. வனர தறவஷபகலவ வஷ வசவஷ அவௐதடிஶ 

வசவ ஆஷசவௐதடுரவகவ. ரவணவண றறறனவெகர? இவத இவவுனகறவ கவௌலரறவ 

வ்பறவ்துவெவகரவௌடு, ‘வஷணவெ கரவௐதரவந எதவ  ரவோடரணர’ வத வேகுவ 

ஜலவகஷபவெ கஷஶசவவெக எவோடுவரவ் சதொரவ்றவ சுஷகஷப ரவ எதரகஶ 

வ ஶரபறவ சுவெகுவ வ குதரதவெகு எவபறவ்து, அவௐதறறவ எத 

தகுறஷரது  ரவ வசவஶவௌடுவ வதரவ ஆஷசவௐதடுகறஶநவ. இவவௐ 

தவ்றவ வேஶகர, வஶநர அது டவெகஶவௌடுவ வதது வ வௐரவவ்ஷண. 

அதுஷ    வ  ரகதொவ    ஶரகதொவ  வரடதவ. ‘ஶண!    லவேகவ     ஏவவடுவேகவ.  
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   உவேகவ தறஷ ரவ வசவகறஶநவ’ வத வசரவலுவ குற வத தஶர, 

அவதரவ வ வௐரவவ்ஷணத்வ ஏத்வ. வனரவெ குவஷகலவெகுவ குவஷவௐ 

ததவ்றவ  வ  வஷரவ  யலஶர!  வ  றவ்றவ  வதஶ அவரவ ணவெகு 

யலஶர. 

துர தவ 

   தறவணவ துர வசவத வகறதவவ தறநவ இடவ்ஷத்வ, அவ அஷநஷத்வ, 

அவ சறஷந பரகவ்ஷத்வ தரவவ்துறவோடு அவேகறதவது வௐதவரணவ வசவஶநரவ.  

அவேஶக றக றவ்ரசரண கறதவவ தடவ எவத ரவேகறஶணவ. கரபறவேக வவ்ணவ 

தைரறவ தொஷண றவெகஷஷவௐ தரவவ்ஶரவ. அவேஶக வேகலவெகு ற கரவோடிரக எதவ 

வரவ. அவ அவ இடவ்றவ றதவேகஷபவை வசரவலிவெவகரவௌடு வரவ. அவ ஏவ 

இடவ்துவெகு வஶதரது “இவேஶகரவ கறதவவ ஶகரதறஷககபறடவ தோவத ரவோகபறவ 

தரகவை வசரவலிறவோடுவௐ ஶதரணரவ” வத வசரவணரவ. ரவ வசரவஶணவ, “அவ 

றதவதற ஶ இவஷன. அவ ரவநறறவோடரவ (He is a cheat)” வத. உடஶண அவ 

றகரவோடி, “(no, no, he is not a cheat) இவஷன, இவஷன அவ ரவநறவஷன” 

வநரவ. ரவ தோவத தொஷந, றதவதவ் றதவத அஷஶ வசரவனவுவ, அவ அஷ 

தவ்து “no he is not a cheat” ண உதறரகவை வசரவணரவ. இவ றகரவோடி வௐதடி 

ரறவ தடவ்றவகு  தொவ டவ றவ்ஷவௐதவநற இவௐதடி உதறரகவௐ 

ஶதசதொடித்வ வத அவௐஶதரது றஷணவெகறவஷன. தறநகு வௐதவரணவ்துவஶப வசவந 

ஶதரது, அவேகறதவ துபசறவை வசடிகஷபவௐ தரவவ்து அறசறவ்துவௐ ஶதரஶணவ. வெதவவ 

கரனவ்துவை வசடிகவரவ அஷ வத வசரவணரவகவ. வசடிகவ இவதவ வசடிகபரகஶ 

இதவரலுவ, அவநறவ வௌடுகவ வ்றவ வௌடுகஷபவௐ ஶதரன (trunk) ததணரக 

இதவண. துபசற இஷனகலவ றகவௐ வதரறரக இதவண. ஶகரதறஷககவ தகலிவ 

வசடிகபரக இதவௐதரகவுவ, இறவ வேகவ சுஉதறவ வெதவதடவ ரசலீஷன 

வசவரகவுவ வசரவணரவகவ. இவதவ, இறவ அவேஶக றவசுவ அதஶக இதவெகுவ 

வீடுகபறவ வேகறணரவ ரவ்ற தொவெகவேகஷபவெ ஶகவோகதொடித்வ வத வசரவகறநரவகவ 

அவேகறதவௐதவகவ. அவேஶக வேகுவகரண அஷநகஷபத்வ ரடஷகவெகுவ்  
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   தகறநரவகபரவ. அவேஶக வேகற இறவ அவ   அததவ்ஷவௐ     வதந றதவௐதறதவது. 

ஆணரவ ஶறவஷ கரரக அவஶந றவலி றதவத ஶவௌடிரறவத. இறவ 

வௐதவரணவ்துவ ரஷத்வ அதறவௐதறவஷனரவ. அவேகறதவ குவேகு எவத 

வஶதரவ பவவறதவ துபசறவை வசடிதகறவ எத கரஷன டவெகறவவது, எத ஷகரவ 

துபசறவை வசடிறவ எத கறஷபஷவௐ தவநறரத ஶதரவ வகரடுவ்து றஶணரரக 

இதவது. அஷ யரற தைஷகவௐதடவடுவ்ரவ. குவேகறவ உவஶப இவேகற ஶதரவ 

வகரடுவ்வ ரஶர! அவேகறதவது டிவலி றதவதற ரவேகவ, தரவ றவலிறலுவப 

லடி சரறதரதர ஶகரறலுவெகுவ, தயரவ வடவதறலவெகுவ வசவத சவத ஶவ றரணவ 

வசவதுறவோடு வஶரவ. தறவணவ அவத இவு வசவஷண றதவத வஶடதவெகுவை  

வசவஶநரவ.  எத தொவெகறரண  தவ  தொடிவுவெகு  வது. இவகறஷடறவ டவ இத 

றவேகஷபவை வசரவன ஶவௌடுவ. வௐதவரணவ்ஷவை சுவநறறவோடு, ஏரறடவ்றவ 

அவவது ஊடகவ தோனவ ஶதச டரவெடஷ அஷவ்ஶரவ. டரவெடவ ஊடகவ தோனரக 

வேகலடவ ஶதசறணரவ. அவகு தொவரவ ஜதொணர இவனவ்றவ டவ அவறவ டரவெடவ 

சறநறது ஶவ வது ஶதசறவெவகரவௌடிதவரவ. “உவேகஷபவௐ தரவவ்ஶ ஆகஶவௌடுவ.  

ஶரறவ ரதவேகவ” வத வஶனரதவ அடவ தறடிவ்ஶரவ. வேகவ வரவஷன 

ரவேகரஶனர வணஶர, “சரற, ரஷப துர கறபவதைகறநலவகஶப, அவேஶக தரவவெகறஶநவ” 

வநரவ. ணஶ இவ இடவேகஷபவை சுவநற தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவ ஶதரவவனரவ, 

ரவேகவ டரவெடவ வேகரது வவதடுகறநரர வதரவ ஶடிவெவகரவௌடிதவஶரவ. 

வௐதவரணதொவ தரவவ்ரறவத, றவலிவெகுவ் றதவதஶவௌடுவ. இவதவ டரவெடவ 

றவஷனஶ. ரவநற றவோடரஶ வந வெகவ. ணஶ ஏரறடவ்றவ அவவது 

அவறவ டரவெடஷ ஶவௌடுவண ஶவௌடிஶணரவ. அவௐஶதரது டரவெடவ இநவேகறவௐ 

ஶதசறணரவ. அஷவ்ரவ ஶஶன குநறவௐதறவோஶடவ. டரவெடவ வதுவ, “வ டரவெடவ 

றவஷன?” வத வஶனரதவ ஶகவோஶடரவ. “ரவரவ வஶஶண, உவேகலடஶண 

வது உவேகலவெகு வனர இடவ்ஷத்வ ரவரஶண கரவோடிஶணவ” வத வசரவணரஶ 

தரவவெகணுவ. ரவ ஷன குணறவதுவகரவௌஶடவ. அவௐஶதரதுரவ தைரறவது உடவ வ 

றகரவோடி இவரவ வத. அவ றகரவோடிறடவ ரவ கணறவ் ‘ஷட, உஷட, 

தரஷண’ வத வசரவரவகஶப அவேக அஷசவுகவ, தரவவெகுவ றவ, ஶதசுவ றவ, 

உடவ அஷசவுகவ, றவகுவ, டவெகுவ ஶரஷ இவௐதடிவை சறன றவேகவ ணவெகு 

றஷணவு வண. அஷ டரவெடஷ றஷணவு தடுவ்துரகவ் ஶரவநறது. அவ 

றறடஶ ணவெகு வவோகரகவுவ கூவைசரகவுவ இதவது. றறவவது டரவெடஷவௐ தரவவெக  
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   சறரக இதவது. “ஶர, இரறடஶ கறதவவ ரவநறறவோடரவ (krishna is a 

cheat)” வத வசரவலிறவோஶடரஶ வந சவேகடவ. ஶத ரரவ அவபவு லவவெகரக 

“No he is not a cheat” வத கூநதொடித்வ? ரவ சவேகடவ்றவ வபறவஶவ. “சரரற 

டரவெடவ, வது லவேகவ வத வரறரவ அவௐதடிவை வசரவலிவோஶடவ” வத வணறவௐதைவெ 

ஶகவோஶடவ. “தரறவனவௐதர, ல இவௐதரண றவோட ஆவதறவைசறதவெக, சரவரவோ வரவத 

ரபர றவோடிகறவோடிதவெகரவேக” வத வசரவலி சரவரவோஷடத்வ வபறஷவ்ரவ.  

 அவௐஶதரது சரவரவோ அவேகறதவரவகவ. அவ சவ்றவ ரவ ரவேகறறதவ 

கறதவவ தடவ்ஷ டரவெடரறடவ கரவோடிஶணவ. “இவேஶக ரவேகறஶணவ. தரதவேகவ” வத 

வசரவஶணவ. அவவௐ தடவ சவத றவ்றரசரணது. ட ரவோடிவ ரவ தரவவ் வ 

கறதவவ தடவ்றலுவ இது ஶதரவ தொகவ்ஶரவநவ இவஷன. அவேகு கறஷடவெகுவ 

தடவேகபறலிதவது தொவநறலுவ றவ்றரசரண தொகவ்ஶரவநவ வகரவௌடிதவது. சறததுவெ 

கவௌவ, ஷகறவ தைவனரவேகுலுடவ. கவௌகவ றக அகு. கவௌகலவெகுவெ கலஶ தொகவ்ஷ 

ஷநவ்துவெவகரவௌடு  தரவவ்ரவ அது வேகவ வீவோடிவ பதவ றவ்ர வந 

குவஷறவ தொகவ்ஷ அவௐதடிஶ எவ்றதவது. அவ எவதஷஷ அவரரவ 

தொலிவ தரவவ்துவை வசரவணரவகவ.  

 வெகரக, ஊடகவ்துவஶப இநவேகறவௐ ஶதசுவஶதரது ஊடகவ்றவ கவௌகவ 

தோடிவ்ரவ இதவெகுவ. ரஷத்வ கவௌகஷபவ் றநவது தரவவெகரவோடரவகவ. அதவரக 

வௐஶதரஶர ஏரறததொஷந கவௌகஷபவ் றநவது தரவவ்றதவெகறநரவகவ. அவ அதவ 

றகவௗவுகபறவ இதுவுவ எவத. ரவ வகரடுவ் தடவ்ஷ ஷகறவ ரவேகறவெ கவௌகஷபவ் 

றநவது தடவ்ஷவௐ தரவவ்ரவ. சறநறது ஶவ தரவவ்துவெ வகரவௌஶடறதவரவ. தறநகு 

கவௌகஷப தோடிவெவகரவௌடு தடவ்ஷ வணறடவ வகரடுவ்ரவ. “வரவத அகர 

இதவெகுவௐதர. வைசறவெக” வத வசரவணரவ. தறநகு வசவஷண ஶரவெகற தவ்றவ 

ஶதரது, அவவௐ தடவ அபறவ சவத வதரறரணரவ வௌடிறவ ஜவணவ தவெகவ்றவ 

உவப டவெகற ஷவெகுவ தனஷகறவ ஷவ்றதவஶரவ. வேகவ குலறவ சரவவரவுவெகு 

சரர கவௌகலவெகுவ் வரறர அகவெகரவோசறகஷப (vision) கரணுவ சவெற இதவெகறநது. 

அவகவ தடவ்ஷ தரவவ்துவகரவௌடிதவெகுவஶதரது ஆவைசரறவ்துடவ வசரவணரவகவ. 

“அவர டரவெடவ வண வசவரவ வத வரறறவஷன. தடவ்றலிதவெகுவ கவௌவ 

வபறஶ வது றஷபரடுகறநரவ. டிறவ வது உவோகரவவறதவெகரவ” வத. வ 

கவௌணுவெகுவ் வரறறவஷன.  ஶத ரவ  ரவ  தரவவ்ரவகஶபர  அதுவுவ ணவெகுவ் 

வரறரது.  
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   றவ்ர 
ஆணரவ அவதறநகு வ வீவோடிவ டவ றகவௗவைசற சரவவர வசரவணஷ 

ஊவஜறவௐதடுவ்றது. ஶஶன வசரவஶணவ, இவ தடவ்றலிதவெகுவ கவௌதவெகு 

றவ்ரறவ சரவ இதவெகறநது வத. றவ்ரவுவெகு அவௐஶதரது இவௌடஷ அவனது 

தோவத றதவெகுவ. றணவ வ அஷநறவ வதடவரவ தடுவௐதரவ. அவ அஷநறவ 

வ ஶஷஜலது இவ கவௌவ தடறதவெகுவ. எத ரவ தடுவ்வுடவ தூவேகறறவோஶடவ. 

றவ்ர வ தறவொசுவெ ஷககபரவ வஷண கசறரகவ் வோடி லவௐதறணரவ. ஷனவெ 

குலிவ,”ரவ்ர, அவேக தரதவேக. கவௌவ தடவ்றலிதவது இநவேகற ரவ” வநரவ. 

ணவெவகரவதவ வரறறவஷன. குவஷ கவௌகவ றரற கறவௗவைசறத்வ ஆவைசரறதொவ 

கனவது ரவ தரவவௐதஷ வணறடவ றபவெகறவெ வகரவௌடிதவரவ ஷனவௐ ஶதவைசறவ. 

“கலஶ இநவேகறவோடரவ. உவேக தவெகவ ரவ. வண றஷபரட கூவௐதறடரவ” வத 

வஷணவௐ தரவவ்ரவ. ரவ வண வசரவஶவ? தைற ஆவைசரறரண ஆணவரண 

அததவ. அவத சரவவர வசரவணது ஞரதகவ வது. குவஷவெகுவெ கறஷடவ் 

தரவெவ ணவெகறவஷனஶ வந  ஆவேகதொவ  இதவது  உவௌஷரவ. 

ஆணரலுவ, “கூவௐதறவோடரவ ஶதரவ றஷபரடுவர” வத வசரவஶணவ. அவ 

லவது ஶதரகறவஷன. ஆணரவ அவவௐஶதரது சறரறவ்துவெவகரவௌடிதவரவ. சறநறது 

ஶவ்றவகுவௐ தறநகு “ரவ்ர, கவௌர ஶதரறவோடரவ” வத தவ்ரகவை வசரவணரவ. 

“சரற தூவேகு. ரஷபவெகு வது றஷபரடுரவ” வத சரரணவ வசரவலி அஷபவ் 

தூவேகவைவசவஶவ. இது தன ரவோகவ வரடவவது. ஆணரவ எதரவகூட ரவ 

கவௌடறவஷன. அவவௐஶதத ணவெகுவெ கறவோடறவஷன.  தறவணரபறவ  அவ  எத  

‘கவௌஷ’  தரவவ்ஶ  வததவ  ஶதநவனர! அநறரவௐ ததவ்றலிதவஶ அவவெ 

குவஷ வவ றவேகபறவ கரவோடி ஈடுதரடுவ, கறதவவ தடவேகஷபவௐ 

தரவவௐதறவ வகரவௌடிதவ ஆவதொவ இவ றவ்றரசரண குவஷ வதஷ ணவெகு 

உதறவௐதடுவ்றண. வணறடவ ரரவ, யரதரவ, தரகவ, ஆவௗரவகபறவ 

றவவௐவௐதவவ ஶதரவந தன தைவ்கவேகவ இதவெகறவநண. இவநறவ சறவணவொசறத 

றலிதவஶ அலவெகு ஈடுதரடு. தரகவ்றவ இதவெகுவ கறதவணறவ லீஷனகஷப  

றபவெகுவ  தடவேகஷப  வ  ஶதொவ  தரவவ்து  சறவ்துவெவகரவௌடிதவௐதரவ. 
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   “கவௌஷணவௐ தவநற வசரவலு ரவ்ர” வதரவ. கறதவரறவ கஷகஷபவெ ஶகவோதறவ 

இலவெகு வஷனறவனர ஆவவ. இஷநணறவ றதறஷபரடஷன ரவ அநறரவ? 

வ சறநற வஷ ரசறனரறஷவௐ தவநறவை வசரவலிறதவெகறஶநவ. அதவெகு இவவெ 

குவஷ லது அனரறரண தவத. வபறஶ வேகரது ஶதரவ வீடு றதவதறணரவ, 

“தரவௐதர வேஶக?” வத ஶகவோடுவெ வகரவௌடுரவ வீவோடுவெகுவ தஷரவ. அவ அடிவெகடி 

வணறடவ வசரவரவ. “இவவெ குவஷஷ வநரகவௐ தரவ்துவெக” வதரவ. எததொஷந 

அவ தரவவ் அகவெகரவோசறஷ வணறடவ வசரவணரவ. ரவ அறவ அறக கணவ 

வசலுவ்றவஷன. அவவெ குவஷஷ பவவௐதறவ வோடுவ ஈடுதரடு வகரவௌஶடவ. 

இஷ அவவெ கறதவவ தடவ்துடவ வரடவதைஷட  வசவறகவ.  

                     தரவ வசவஷணவெகுவௐ தரஶணரவ. ஶதரகுவஶதரறதவ உவசரகவ 

றதவதைவஶதரறவஷன. ஶதரகுவஶதரது டரவெடஷவௐ தரவவ்துறடுஶரவ வந வதறவெஷக 

வ உவசரகவ. தவஶதரது தரவவெக தொடிறவஷனஶ வந ஶசரவவு. அவபஶ. 

றகரவோடி தௐதவ்றவ வவநறஷனவெ கரற தடிவ தவலுவ, ஷதஜரர, குவவ்ரவுவ, ஷகறவ 

எத குவைசறத்வ வகரவைஷச ஆவேகறனதொரக ரவேகவ தரவவ்வ டரவெடவரவ ண 

எவௐதைவெவகரவௌடரலுவ, அவ உதவ்றவ றதவௐறஷட ரவ ரரக இவஷன. 

ஆணரவ, டரவெடதடதவ, அவஷணத்டதவ ஶதசவெகறஷடவ் ரவவௐதை ணதுவெகுவ் 

வவதவோடிது உவௌஷ. எத றவ்ஷவெ குநறவௐதறடரவ இவவௐ த அததவ்ஷ 

றஷநவு வசவஶ இனரது. 

             றவலிறவ றதற ஜதொணர வீவோடிவ வேகறறதவஶரவ. அவ வீவோடுவெகுவௐ 

தவெகவ்றவ இவதவ தொலஷ வதநர எத தகுறஷ அவ உரறஷரபரறவ 

அதறஶரடு ரவேகவ வேகுவகரண அஷணவ்து சறகஷபத்வ வசவது வறதவரவ. 

இவௌடு தவபற வசவலுவ குவஷகவ, ரண ரணரவ, ரறரவ. (இவ கவ 

எத றதவ்றவ கரனரகறறவோடரவ). எத ரவ்ணரவ. இவ அலுனகவ வகுதூவ்றவ 

இதவது. வதரதவௐதரண தறறலிதவரவ றதவௐதவஶதரவ றடுதொஷந 

டுவ்துவெவகரவப தொடிரது. வேகலவெகரண கரஷன, ற உவு ஷககஷபவை 

வசவதுறவோடு, அசவ அசரகவெ குவஷகஷபவ் ரவவசவது தவபறறவ றவோடுவ், 

ரதவ குநறவ் ஶவ்துவெகுவ அலுனகவ வசவத, ஶஷன தொடிவதுவ, (இவகறஷடறவ, 

வரஷன ஶதசற தோனவ வேகஷப றசரரறவ்து வேகவ ஶஷகஷபவௐ தவவ்ற வசவது) 

அசரக வீவோடுவெகு     வது    இவு    உவுவெகுவ்    ஶஷரணவஷநவ் ரரறவ்து,  
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   வேகலவெவகவனரவ தரறரநறறவோடு, வீவோடிவ அஷணஷத்வ கணறவ்து அவகவ 

ஶஷகஷபவௐ தவவ்ற வசவது றவோடு, வேகலடவ அவறவ வகுஶவ 

உவோகரவவறதவது, றகவ் ரரக உநவேகற, லவௌடுவ கரஷனறவ லவது தரவ 

ஶஷனஷ தவதவஶதரவ சுவத வகரவொசவ கூட தொகவ்றவ சறரறவௐதை ரநரவ வசவது 

தொடிவ் ஜதொணரஷ வ ரவவ்ஷகபரவ தரரவோடிணரவ வதரதவ்ரக இதவெகுவ வத 

ணவெகுவ் வரறறவஷன. அவ றதவஶரவதலுவெகுவெ ஷகவரநரக வண வசவ 

தொடித்வ! அதவெகுவௐ தறநர றஷன சறவ்றவெகவௐ தறரவவ்றவெகறஶநவ. யரற வோடுவ 

சஷபவ்ர? யரறத்வ, ஜதொணரவுவ ஶசவவதுரஶண அவ்ஷண வதரடுகஷபத்வ வசவது 

வேகவ தவ றகவுவ சுகரக, வவை சறதொறவநற அஷ உறணரவகவ. யரறஷவௐ 

தவநற றஷணவெகுவஶதரஶ த னவது ஶதரவ வவஷரண உவவு ணறவ தவுவ. 

இஷ வௌதரக வதவந தவ ரவௗவெஷகறவ நரண தரஷறவ ஶதரகதொடிரது 

வதது வ உதறரண வௌவ. ஆவத ரவோகபறவ அவ வணறடவ வசரவண எத 

வசவறஷ வணரவ வதஶ நவெக தொடிரது. எததொஷந ரவ அவ வெஷகத்டவ 

ஶகரதரக ரவெகுரவ வசவது வகரவௌடிதவஷவெ கணறவ்து, தறநகு வசரவணரவ, 

“ஶகசவ ரவ ஷவை வசரவணரலுவ, அவ ரவவ்ஷகவ தறவ ஶவ தணறவ்துபற 

றலது ஶதரவ வவஷரக இதவெக ஶவௌடுவ” வத.  அவ தறநகு ரவ 

வௐஶதரரது ஶகரதவௐதவோடுவௐ ஶதச ஶவவரவ, இவ வசரவணது வ றஷணவுவெகு தவ. 

ரவ அஷறரகற றடுஶவ. றஷணவுகவ வ வசவறகஷப அவௐதடிஶ தறவு 

வசவதுறவோஶடவ. இணற ஆவதவ்றவ றவோட இடவ்றலிதவது வரடதகறஶநவ. 

அறசவேகபறவ  தறவணற 

                   ரவ ஆவதவ்றவ வசரவணதுஶதரவ, அவதை றகவௗவுகவ ணவெகு 

வதறவெஷகதவோடுவகரக டரவெடவ றஷபரடுவ சறவ்து றஷபரவோடுவெகவ. ஷத்வ 

ஆவவது தரவவெகுவ, ஶகவற ஶகவோகுவ குதொஷட வ ணவ்றவ வதறவெஷகஷ 

பவவௐதது பறவனஶ! ஷத்வ பறறவ வதறறடுவ தவகஷப வத ஷவௐதது 

சுனதவ. வதரவகபறவ வதறவெஷகஷவௐ வததது கடிணவ. ரவ இவௌடரவ ஷக. 

இவவௐ   தறவஷபஷ வௐதடி   வநறவௐதடுவ்துது,  வௐதடி   வதறவெஷகஷவெ   வகரடுவௐதது  
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   வதஷ வகநறவ இவ, சறத சறத வசவகவதோனவ வ ணறவ வதறவெஷக வதவ 

றஷகஷப அவேவகரவதவ இவேவகரவதரக றஷவ்ரவ. அவகு உறவோடு, லதௐவநறவெ 

கணறவ்து பவவ்ரவ. ஷனசறநவ சறவதறறவ  உபறதவோட  கவஶதரன  ரவ  வவன  

வவன  உதரநறவெ  வகரவௌடிதவஶவ.  

வவன றகலவ ரவநவ 

           வதவ றகலவ ரவநவேகவ ணவெகு ஆவைசரறவ்ஷவ் வண. இவ 

வதது ஆவௌடு ரவௗவெஷகறவ, வ்ஷணஶர ஆவறகரறகஷபவௐ தவநறவெ 

ஶகவோடிதவெகறஶநவ. இவேஶக ஏவ ஆவறகவௐ தைவோசற றகவௗகறநது. ஆரவ இவஷன, 

கவ்றத்வ இவஷன, எத துபற வ்தொவ இவஷன. சறத ஏஷச கூட இவஷன. ரவ இவ 

ரரற? இவ சரர ணறவ அவன. வ வெகவ லதவ, ரகவ றத்வ, தரஷ 

வரறத்வ, தவ்றவகுவ் துஷ கறஷடவெகுவ, இனவெஷக அஷட தொடித்வ வந 

வதறவெஷக துபறவ றடனரறவத. எத வதரற ரபறஷகறவ ஆவதஶ அவ 

அவறரவ்றவ றலவ தொவ கவரஶண! வ ஆவறகவௐ தவ்றவ தொவ அடிஷ, 

ணறவ தொகறவௗவது தவ இவ வதறவெஷகஷவௐ தறடிவ்துவெ வகரவௌடு வவன டுவ்து 

ஷவ்ஶவ. தைரறவதுவ தைரறர றஷனறவ ணவ இவதரவ ஈவவெகவௐ தடனரறவத. இவ 

தைரறர தைறரக இதவ ஶதரறலுவ இஷ வதனரவ வந வௌவ னரறவத. 

சரரவ் ஶரவநவ வகரவௌடிதவரலுவ வநவகபறடறதவது ஶததவோடவ, எவௐதறட 

தொடிரவ வதஷ உவ ணவ உவ் ஷனவௐதவோடது.  றஷபவு, உவௌஷஷ ரவ 

உதொடிரதடி ரவ அறவதுவகரவௌடிதவ சவஶகவெகசவேகவ எவவரவநரகவெ 

கவத ஶதரவவெ வகரவௌடிதவண. வதறவெஷக  உதறவதநவ் துவேகறரவ அவ தற 

சவத னகுரணது. சவஶகதொவ, வகரவௐதை உவவுவ வவன ஷநவது ஶதரகவுவ அவ 

வசரவஷ ணவ உவரவேக தொஷணவது. ஆக, இவேகறதவது வ ஆவறகவௐ தவ்றவ 

தொவெகற கவோடவ ஆவதரணது. ஶதரகனரர வநதுவ ரவ வடி வத உடவ கறபவதைவ 

ஶணரறஷன றகவுவ உவணரணது. வ றவ்றவ டரவெடவ வஷணவ் ரவதடுவ் 

ஶவௌடிறதவது. வ அநறவுவெவகவோடிஷ அவவ் ரவதடுவ்துவ தறறவ 

தொவெகறரண ஶவ வகரவொசவ வீரகறவௐ ஶதரணஶர வந வௌவ ணவெகு வௐஶதரதுவ 

உவௌடு. டரவெடவ வஷணவெ ஷகரவௌட  றவ  றக  ஶவவ்றரணது. ஷவை வசவரலுவ  



77  கவௌணறவ தரஷறவ வ தவ 

—கேசவன் 

   அஷ ஷநதொகரக வவஷரகவை வசவரவ. வணவரத அகரண, ரசூவெகரண 

ஆலஷக! றஷணவ்து றஷணவ்து றவது ஶதரகறஶநவ. ஶதவைசறவ அவ்ஷண அவதை. வஷண 

வ அபறவகு வணறடவ வபறவௐதடுவ்றவெ வகரவபஶவௌடுஶர அவ அபறவகு 

வோடுஶ சறநறது சறநறரக வபறவௐதடுவ்றவெவகரவௌடு  வரவ. 

யரற 

வகரவொச கரனவ கறவ்து எத ரவ டரவெடஷ சவவெகஷவை வசவோடிவ் வதறவ அதஷட 

கறபறணறவெகறவ சவறவெகவை வசவநறதவஶவ. அவேஶக வடவலிறவ 'வவஶன' கவவதணறறவ 

ஶஷன வசவத்வ டரவெடரறவ வகு ரஷப சலடவ யரற (வடவலி த அததவ்றவ 

குநறவௐதறவோடிதவஶஶண அவ) வதவ வறதவரவ. அதஷட வீடு அஶசரவெகரறவ 

இதவது. அவ தைநவௐதட ஆவ்ரணரவ. அவௐஶதரது டரவெடவ வஷண அஷவ்து “ல 

வவௐ தவெகர ஶதரஶந? யரறஷ றறவ வேகரது இநவெகறறவோடுவௐ ஶதரகறநரர?”. 

வத ஶகவோடரவ. “சரற டரவெடவ” ணவை வசரவலிவௐ தைநவௐதடவ் ரரஶணவ. “ரவ 

தவவஶனர அவனது ஆவோஶடரறஶனர ஶதரகறஶநவ. அஷவ் வரவவு 

வசவஶவௌடரவ டரவெடவ" வத வசரவணரவ யரற. “வரவவு எவதவ இவஷன. 

லவேகவ வேஶக ஶதரகஶவௌடுஶர அவேஶக றவோடுறவோடுவௐ ஶதரகறஶநவ” வத வசரவலி 

அஷ வதடவ தரத அஷவ்ஶவ. “சரற லவேக வௐதடிவௐ ஶதரகணுஶர அவௐதடிவௐ 

ஶதரவேக. ரவ றறவ இநவேகறவெகஶநவ” வத வசரவலி வதடவ வகூவோடரறவ 

வரவ. அவ வீடு ரவ ஶதரகுவ றறவரவ இதவெகறநது வதஷ றபவெகற அஷ 

வீவோடிவ இநவெகறறவோடுவௐ ஶதரரகவை வசரவலி கறபவதறஶணவ. யரறஷ ரவ அவத 

ரவ தொலிவ தரவவ்ஶவ. அவதஷ அவ வதஷவெகூட ரவ ஶகவோடறவஷன. 

ஆணரலுவ தரவவ் ரவ்றவ்றவ அரறடவ ஏவ ஈவவௐதை. உவலவெகுவ எத தசவ. அஷ 

ணவெகு றகவுவ தறடிவ்றதவது. வௌடி ஏட ஆவதறவ்துவ, வஷணவௐ தவநற ஏரறத 

ரவவ்ஷகவ ஶகவோடரவ. தறநகு ரவ டரவெடஷவௐ தவநற எத சறன சவஶகவேகஷப அரறடவ 

ஶகவோஶடவ. அவவௐ ஶதவைசு லவௌடுவகரவௌஶட வசவநது. அவ வீவோஷட அஷடத்வஷ 

டரவெடஷவௐ தவநறவ்ரவ வசரவலிவெவகரவௌடு வரவ. ஶலுவ ஶதசஶவௌடுவ, 

டரவெடஷவௐ தவநற தன றவேகஷபவ் வரறவதுவகரவப ஶவௌடுவ வந ஆலுவ 

ஆவதொவ றகுவறதவரலுவ, இவு வகு ஶரகறறவோடதடிரவ வவநரதரவ 

தரவவ்துவெவகரவபனரவ ண வௌற வீவோடுவெகுவெ கறபவதறறவோஶடவ. டரவெடரறவ 

கறபறணறவெகறலிதவது        யரறறவ       வீவோடிவகுவை        வசவன        சுரவ     ரவதவ்ஷவது  
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   றறடவேகபரகறறதவெகனரவ. அவவெ குதகறகரன அகரசவ்றவ அவ வசரவணது 

அஷணவ்துவ டரவெடஷவௐ தவநறவ்ரவ. ரவ டரவெடஷவௐ தவநறவ்ரவ ஶகவோஶடவ. அவ 

தோனரக ரவ அதுஷ அநறவறர டரவெடரறவ வதவரத தரறரவ்ஷவ் வரறவது 

வகரவௌஶடவ. யரற தோனரக ஆவததொவ தொடிவுவந அவ ஶவ்றவ வதவரத 

தவெகவ்ஷவௐ தடிவ்ஶவ. இவ றகவௐ வதரறவ வதஷ உவவஶவ. ஆரதவரக  

வயரறஷவௐதவநற யரற தன றவேகஷபவை வசரவனவை வசரவன, வசரவறவ அதவெகு 

ஆணவவ, ஶகவோதறவ ணவெகுவௐ  தசவ.  அது  எத  இணற  அததவ.  

 இரறடவ இவதவ றஷந டரவெடஷவௐ தவநறவெ ஶகவோடுவ் வரறவது 

வகரவபஶவௌடுவ வந ஆவ ணவெகு. தன றவேகஷபவை வசரவணரவ. ரவ 

தறறவ்துவௐ ஶதரறதவஶவ. இவபவு வதரற யரணறடவ வறதவெகறஶநரர! 

இவௐதடிவௐதவோட சவெற ரவவவ வ குதரக கறஷடவெகவௐ வதவநது வ்ஷக தரவெகறவ 

வத வௌற ஆணவவௐதவோஶடவ. யரறத்டவ வதவோட தொவ சவறவௐதை வ ஆவறகவௐ 

தவ்றவ எத ஷவகவ வதரவ வசரவனஶவௌடுவ. வரவோடு இவௗ றரறது ஶதரன 

அகரக, டரவெடவ வவன வவன, வ ணவௐ தவெகுவ்றவகுவ் குவரவஶதரவ சரறரண 

ஶவ்றவ ஶஷரண அபவு வஷண வபறவௐதடுவ்றவெவகரவௌடு வரவ. 

அஷவௐதவநற இவதவ வரறவது வகரவபஶவௌடுவ வந ஆவவ அறகரணது 

வோடுவனரது, வ்ரணவ வசவறவ ஈடுதரடுவ அறகரறவ்து.  

அவரவுவெகுவெ கடிவ 
           எதரவ ஶதசறவெவகரவௌடிதவஶதரது, ஆனவதூவ தவ்துஷண வத 

றஷணவு, டரவெடவ வ சறத து அததவேகஷப வேகலடவ தகறவவது வகரவௌடரவ. 

அறவ எவத றஷணவு தகறநது. ஏதரவ அவ ரவ உடவ னவ தரறவெகவௐதவோடுவௐ 

தடுவெஷகறவ இதவரரவ. வீவோடுவெகு வ டரவெடவ, அவரறவ உடவறஷனஷவௐ 

தரவவ்து, "அவர உடவதை சரறரகறறடுவ கஷனவௐ தடரலவகவ" வத ஆதவ 

வசரவலிறவோடு, வ அஷநவெகு வசவத வ ரறவ உடவ றஷன குநறவ்து அவஷணவெகு  

(தைணற அவஷணவெகு) எத கடிவ லற தவௌ லது ஷவ்துறவோடுவ் தூவேகவௐ 

ஶதரவறவோடரரவ.  அவஷண தரசவெறறடவ ஶதச (ஶரற வநஷவ்ரலுவ, 

ரரறவவநஷவ்ரலுவ ரவ எதவ்ற ரஶண!) இவௐதடிவெ கடிவ லதுஷ எத றரக 

தவதடுவ்ற வரரவ.    அடுவ்   ரவ  அவர  குஷடவது   றவோடரவகபரவ.  இது  
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   எததொஷந அவன. அதஷட  சறதறவ  தனதொஷந  டவறதவெகறநரவ. 

டரவெடதவெகுவெ கடிவ 

               டரவெடவ இஷவை வசரவணதுவ, ரவ ஶகவோஶடவ: “டரவெடவ ரவேகலவ 

இவௐதடிவெ கடிவ லற ஷவ்ரவ லவேக வரறவொசுவௐதறவேகபர?”  வத. கரவ, ணவெகு 

எத தறவைசறஷண இதவது. அது வகுரக வ ணவ்ஷவௐ தரறவ்துவெ வகரவௌடிதவ 

ஶது. அது ணறவௐதவோட றவ. தறவைஷண தொவெகறவன. அஷ டரவெடவ வௐதடிவெ 

ஷகரவௌடரவ வததுரவ ரவ ஶதச றஷத்வ வசவற. வஶனரவ தொவணறஷனறலுவ 

அஷ அதடவ றரறவெகவ் வெகரக இதவது. ரவ வோடுறவநற வநதவ 

சவவவௐதவோடிதவரவ, டரவெடவ அதறவ்ரவ, கடிவ்றவ லற வ தறவைசறஷணவெகுவ் 

லவவு கரணுது சுனதவ வதரவ, ஶகவோஶடவ. “ல வௐதடிவை வசரவனணுவ வத 

றஷணவெகறநரஶர அவௐதடிவை வசரவலு, ரவ வரறவொசுவெகஶநவ” வநரவ. 'லற வ 

வீவோடிவ ஷவ்ரவ இவ வௐதடிவௐ தடிவௐதரவ?' வந சவஶகவ வ ணறவ இதவது. 

இது ஆவத கரனவ. ணறவ இதவௐதஷவௐ தடிவௐததவெகு, கடிவ்றவ இதவௐதஷவௐ 

தடிவௐதர சறவ? வ ஆவ தேடிவ் ணதுவெகு அவௐஶதரது அது வரறறவஷன.  எத 

றவ்ஷ ஊவநறவெ கணறவ்ரவ தைரறத்வ. அவ ஶதசுது வனரஶ, வௐஶதரதுஶ 

பறஷரக, ஶரறஷடரக, வபறரகவ்ரவ இதவெகுவ. அவ ஶதவைசறவ வௐஶதரதுஶ 

சறவெகவ துவ இதவெகரது. சறவெகவ (complication) அஷணவ்துவ வ ணவ்றவரவ. 

உவௌஷ வௐஶதரதுஶ பறஷரணது, குவௐதறவனரது. ரவ அஷவௐ தைரறவது 

வகரவறவ, அணுகுவ றவ்றவரவ சறவெகவ வதடுகறநது. வ ணவ்றவ இவதை அது. 

எத றவ்ஷவௐ, தைரறவதுவகரவப தொடிறவஷன, அவனது நரகவௐ 

தைரறவதுவகரவகறஶநரவ வநரவ அவகுவெ கரவ வ சறவெகனரண ணவரவ வதது 

வபறவௐதஷடரண உவௌஷ. இவ உவௌஷ தைரற ஶவௌடுவவநரலுவ, ணடவேகற 

ஆவ எறவரனவநற டரது வதஷ இவௐஶதரது வரறவதுவகரவௌஶடவ. அவகுவௐ 

தன கரனவ ஶஷவௐதவோடது. இவௐஶதரதுகூட அஷ தொலஷரகவௐ தைரறவதுவகரவௌஶடவ 

வத கூந தொடித்ர? தொடிரது. ‘Tip of the iceberg’ வத வசரவரவகஶப  அதுஶதரன, 

சரகவ்றவ         எததுபற                 லஷவ்ரவ        ஷகறவ              டுவ்றதவெகறஶநவ. 
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   ணவெகறதவ தறவைசறஷணஷவெ கடிவ்றவ லறஶணவ. ஆணரலுவ டரவெடரறடவ 

வசரவனவ் வேகற வசவறஷ வோடுவ லரவ றவோடுறவோஶடவ. லரறவோடரவ 

அதவெகுவ் வரறரது வந வௌவ்றவ! வ சறததறவஷபவ்ணவ்ஷ வௌற 

இவௐஶதரது ணவெகுவை சறரறவௐதை தகறநது. லற கடிவ்ஷ வ அஷநறவ இதவ அவ 

தைஷகவௐதடவ்றவ தொவ ஷவ்து அவஶவ எத ஶதவௐதவ வறவோஷட ஷவ்ஶவ. 

அடுவ்ரவ தவ்துஷணவெகுவௐ ஶதரஶணவ. தறவ வசரவரவ ண றவதரவவ்ஶவ. 

அவ எவதவ வசரவனறவஷன. அடுவ் ரலவ தறலிவஷன. சறனரவோகவ வசவநண. 

அவ வ கடிவ்ஷவௐ தடிவ்வகரண அநறகுநற துவுறவஷன. வ வதரதஷ 

கஷவதுஶதரறவத. ரவநவ அறகரணது. சறன ரவோகலவெகுவௐ தறநகு வதரதஷறவது 

ஶகவோடுறவோஶடவ. “டரவெடவ, வனவோடவ லறஷவ்ஶவ. தரவவ்லவகபர?” வத. 

வதவெகவ றதவதரஶன தறவ வசரவணரவ. “லரவ வரவத சறவெகனரவெகற 

ஷவ்றதவெகறநரஶ. தரவவௐஶதரவ, வவனவ்ரவ சரற வசவணுவ.” வநரவ. அவ 

தறலிலிதவஶ அவவெ கடிவ்ஷவௐ தடிவ்துறவோடரவ வதது வரறவது. உடஶண, வௐதடி 

தடிவ்ரவ வந ஶகவற. இவ தோஷபஷ உதஶரகறவ்து ஷவெ கவௌடுதறடிவெக 

தொடிரஶர அஷவெ  கவௌடுதறடிவெக  தொவதவகரவௌடிதவஶவ. 

எத றவ்ஷவெ கணறவ்றதவௐதேவகவ. வ குதறடவ ணவெஶகவதவோட 

வதறவெஷகறவஷ, சவஶகவ, ஶசரறவ்து தரவவௐதது ஶதரவந வதஷட தன குஷநகஷப 

வபறவௐதஷடரக லதுகறஶநவ. அவகு எத தொவெகறரண கரதொவௌடு. வதஷட 

இவ்ஷக குவேகபரவ இவவௐ தரஷறவ வ தொவஶணவநவ ஶகரக 

அஷறவஷன வதது வ தவ்வ. இஷவௐ தடிவெகுவ தைறவகவ, இவ்ஷக 

குஷநகஷப ஆவததொஶன லவெகறறவோடரவ, குதஷவௐ தைரறவது வகரவறலுவ, அவ 

குநறவௐதரவ உவவ்துவ றவேகஷபவை சரறரகவௐ தைரறவதுவகரவௌடு ஶகரக 

தொவஶணதறலுவ சுனதரண அணுகுதொஷந அஷத்வ வந  கரவ்ரவ  வ  

அததவேகஷப,   குஷநகஷப   அவௐதடிஶ  லதுகறஶநவ. 

டரவெடரறவ லவவு 
லவௌடுவ றவ்துவெகு தகறஶநவ. சறவெகஷனவௐதவநறவை வசரவஶணவ. அஷவை 

சரவவ எத வசவறஷத்வ வசரவனரவ றவோடரவ அததவ்றவ தவ தொலஷ 

வதநரது. எத தொடிவைசு அறலவ ஶதரது அவ   தொடிவு   இதறரக    அஷது இவதை.  
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   எததவெகுவை சரகரகவுவ வநதவெகு தரகரகவுவ இதவெகுவ. இவ றவ்றவ 

ரவ றவதரவவ்துஶதரவ தொடிவரவ  வ ணதுவெகு வதைஷடரக இதவெகுவ ண 

றஷணவ்ஶவ. அஷவை வசவரவ ண றவதரவவ்ஶவ. ரவோகவ உதவௌஶடரட, அவவை 

சறவெகவ வதரறரகற, வ றவதரவவௐதைவெகு றவஷநரண றகவௗவுகவ வதடவ் 

வரடவேகறண. எத றரக ஆரவ, ஆவவௐதரறவௐதை, எஷசகவ அடவேகற அஷற 

றதவதறது. ணவெகுவௐ வததவ் ரவநவ. 'இவ ஶர வசவரவ ண வௌறஶணவ. 

வண வசவரவ? வண வசவ தொடிவது இரவ? ‘ரவ தரவவ்துவெ வகரவகறஶநவ ஶதர’ 

வத வசரவணரஶ. வண தரவவ்ரவ? வ றவதரவவௐதை வீரகறவௐ ஶதரணஶ'. ண 

ணதுவெகுவ குஷவது வகரவௌடிதவஶவ. இஷ வதற ரவது றவோஶடவ 

வவநவனரவ றஷணவ்ஶவ. வ ணறஷன அவௐஶதரது அவௐதடிவ்ரவ இதவது. 

ஆணரலுவ, ஆவறகவௐ தரஷறலிதவஶர, டரவெடரறடறதவஶர றனகறறடுவகரண 

ஶதரற கரரக இது அஷறவஷன. அவநறலிதவது சவஶநநவ்ர ஆத 

தடவேகலவெகுவௐ தறநகு அவ றவ்ஷ ஆரவவது தரவவ்ரவ, வபவு அகரக 

சறவெகஷன றடுறவ்து, வஷணத்வ அறலிதவது லவோடு, அறவ சவவவௐதவோட 

வநவகலவெகுவ வ்ஷக தரறவௐதைறவநற எத லவஷவெ வகரடுவ்து றவோடரவ வதது 

தைரறவஶதரது, வௐதடி வநற தரரவோடுது! ரவவ்ஷகவ இவஷனஶ அகரறறவ! வண 

அகரண, ஶவஷரண லவவௐதை! இவவெ குவௐதவ்றவகு இஷறட ஶவவ்றரண எத வன 

லவஷ ஶதரதவ கவௌடிதவெக இனரது வதது வ லவரணரண வௌவ. வ 

றவதரவவௐதைவெஶகவத எத லவவு வதவோடிதவெகுஶரணரவ, வ ஆவறகவௐ தவ்றவ 

வததவ தறவணஷடவு வதவோடிதவெகுவ வதது றகவ்வபறரக இவௐஶதரது தைரறகறநது. 

அறவ சவதவவௐதவோட வநவகலவ தரறவெகவௐதவோடிதவௐதரவகவ. வநறத்வரவ 

கவௌகவ தணறவெகறவநண. ரவ வௐதடி வநற வசரவஶவ டரவெடதவெகு?  “Don’t thank me” 

வதரவ. இரறடவ தவோட வநறவெகடஷணவ் லவவெகதொடிரது. தொடிவரலுவ லவவெக 

றதவௐதறவஷன. கரவ:  கடஷணவ் லவவ்ரவ றடுஷன கறஷடவ்துறடுஶ. ணவெகு 

றடுஷன ஶவௌடரவ. வவநவஷநவெகுவ இதவெகு றவ அடிஷரக இஷவௐ 

தறரறரறதவெகவ்ரவ றதவௐதவ. இவ றகவௗவைசறஷ றரறவ்வகு இவௌடு கரவேகவ 

உவௌடு. ஏவத, அதஷட சவெற வ்ஷகது வதஷ ரவ உவவது வௐதடி 

வதஷ லவேகவ வரறவதுவகரவப. இவௌடரது கரவ வணவவநரவ, எத 

கரனகவோடவ்றவ து சரறரக இதவெகறநது அவனது இதவெகுவ வத ரவ வதற 

றவதரவவ்து தொவகறஶநரஶர, அதுஶ, ஶவநரத   கரனகவோடவ்றவ  நரகவ் வரறத்வ;  
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   நரகறறடுவ. ரவ சரற வத வதறது சரறரண லவரக இவனரவ ஶதரகனரவ. த 

வத வதறது சரறரண லவரக ரநனரவ. சரற, த வதது கரனவ்றவ தரவதவோட 

றவ. கரனவ்ரவ ரநர எத ‘சரற’: ‘உவௌஷ’ வோடுஶ! வெகு து வனது, து 

லது வதஷ, வஷ  றட குதஶ வகு அநறரவ. ணஶ வெவகவத எத 

றதவௐதவ்ஷ ஷவ்றரவ, அதஷட றதவௐதஶ வதொஷட றதவௐதரக ரவௗவெஷக 

அஷவதுறவோடரவ, வ ரவௗவெஷகறவ தகவ றக ரவவௐஶத இவனரவ 

ஶதரவறடுவ. தகவ அவந சவ், வவௐ தரஷறவ வ ரவௗவெஷக சறறவநற 

தொவஶணதவ. து ணவெகு கறவௗவைசறஷவ் வறதவெகுவ வத அவத ரவ வதறஶணஶணர 

அவகு தொவநறலுவ றவஷநரண தொடிவு இவத ணவெகுவௐ வதத கறவௗவைசறஷத்வ, ண 

றஷநஷத்வ, ண அஷறஷத்வ தகறநது. ணவெகு வோடுவன, அவவௐ தறவைஷணறவ 

சவவவௐதவோட அஷணதவ இவத கறவௗவைசறரக இதவெகறநரவகவ. எத வன தொடிவு 

வதது இவௐதடிவ்ரஶண இதவெக ஶவௌடுவ! இவ்ஷக லவஷ, தொடிஷ கவௌட 

ஷனதவெகு வநற வசரவன ரவவ்ஷகவ ஶதரர! “குதறடவ ஶசவ. குதறவ ஶசவவெஷக, 

ஶலுவ ஶலுவ கவ றஷணகவ ஶசறடரவ வ ரவௗவெஷகஷ, தகவ அவந 

ஆவறகவௐ தரஷறவ றஷனவதநவை வசவத்வ.”  

 டரவெடவ உடணறதவ கரனவ்றவ, வந சலடவகஷபவௐஶதரவ ரவ றணதொவ அஷ 

ஶரறவ வசவத தரவவ்றவஷன. அவௐதடிவை சவறவெகஶவௌடுவ வந அர வணறடவ 

இதவறவஷன. ஶஷன, கடஷ வந சறவஷண அறகறதவெகுவ. றரணவ்துவெவகவத 

றவறவெகவௐதவோட ஶவ்றவ றரணவ வசவஶவ. இவேகுரஶண இதவெகறநரவ, ரஷப 

தரவவ்துவெவகரவபனரவ வத றஷணவௐஶதவ. ரவ்றவ இவௌடு அவனது தோவத 

ரவோகவ ஆனவதூவ தவ்துஷணறவ கரஷன ஶவ்றவ வசவத தரவவ்து தஶவ. 

சவவெகஷவைவசவோடிவ் வதறலிதவெகுவ அதஷட கறபறணறவெஷக ரடிவை வசவது 

றகவெகுஷநவு. கரவ; இறவ வீடுறதவத வகு ஶரகறறடுவ. கரஷனறவ 6 

றவெகுவெ கஷடஷவ் றநவது றரதரவ்ஷ ஆவதறவெக ஶவௌடுவ. இவு கஷடஷ 

தோடுவகு 10 றவெகு ஶனரகறறடுவ. ணஶ கரஷனறவ ஆனவதூரறவ தரவவ்துவெ 

வகரவபனரவ வத சவவெகஷவை வசவோடிவ் வத கறபறணறவெகறவ அஷ தரவவௐதஷவ்  

றவவ்துறடுஶவ. வஷணறட  துவதரவெகறசரலி ரதவ இதவெக தொடிரது. 

அதகறலிதவெகுவ ஶதரது ஶஷன வதவ ஶசரவதவ கரரக அஷவை சவறவௐதஷவ் 

றவவ்து றவோஶடவ. ரஷப தரவவ்துவெ வகரவபனரவ வத ரஷபவ் வபறவௐஶதரவோஶடவ. 

அவௐதடி வௌறரஶனர வணஶர, அவ தறநகு இவௌடு தோவநரவௌடுகவ றவௗரடு  
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   தொலதுவ எத தவோடி வரவோடி றடரவ, கரடு, ஷன வத வேவகவனரவ 

அஷனவறதவௐஶதவ இஷவ் ஶடி! ரவ வோடுர? ரவேகவ ஆத ஶதவ, ஶவ கரனவ 

தரவவ்றவஷன. இவு தகவ வரறரது. எவவு எறவைசவ இவனரது அஷவ் ஶடிவ் ஶடிவெ 

கஷபவ்றதவெகறஶநரவ. ஶரவறரவ துவௌடிதவெகறஶநரவ. ஷகவெவகவோடி தூவ்றவ, 

கவௌவறஶ இதவ ஶதரது அனவோசறரக இதவதுறவோஶடவ. தறரறவஶதரதுரவ 

வரறவது இவௐதறவ றவௐதை.  

 எத வதரதபரகவோடுவ, உநரகவோடுவ அது வ கவௌவறரறவ இதவெகுவஶதரது 

அவ அதஷ வெகுவ் வரறறவஷன. ரணரக தவ வகுவ அறக தொவெகறவ்துவ 

ரவ வகரடுவௐதறவஷன. அது இஷநணரக இதவரலுவ அவௐதடிவ்ரவ. ணறவ இவதை 

அது. கறஷடவெகர எவஷநவ் ஶடி ஏடுதுவ, ஶடிதவ எவஷந அவ றவௐதை 

வரறவரலுவ சுனதரக கறஷடவௐதரவ உரசலணவ வசவதுவ ணற இவதை. 

தறரறறவரவ உநறவ அதஷத்வ அவ வததஷத்வ வரறகறநது. வரறவ ரவ 

தொவவகரவௌடு வ இவௐதறவ தரறரவ்ஷ வௌற தவறவெவகரவௌடிதவெகறஶநவ. 

எதவ வதவந ரவ வஷஷவௐ தறரறவது ரனரவ. வதவநவ தறவஷபகஷபவௐ தறரறவது 

ரனரவ. கரனவ கரலிஷவௐ தறரறவது ரனரவ. வன வௌதவகஷபவௐ தறரறவதுவ 

ரவௗவெஷக வரடனரவ. ரதவ ரஷத்வ தறரறவது ரனரவ. இவ உநவுகஷபவௐ தறரறத்வ 

துவதவ ரவேகவெ கூடிஶ. கரனவ்ரவ ஷநவது ஶதரகவெ கூடிஶ. ஆணரவ சவ்குதஷவௐ 

தறரறவது றவெகுவ துவ்றவகு ஶத வவ் துதொவ றகரகரது. வணவநரவ குதஷ 

இவ எதவ அஷணவ்ஷத்வ இவது றடுகறநரவ. குத இதவரவ அதவெகு வனரவ 

இதவெகறநது. குதறடவ அவ வனர உநவுகபறவ தரறரவேகஷபத்வ கர இலுவ. 

ரவ வசரவறவ வதரதவ றபவேக ஶவௌடுவவநரவ, தரறறவ தரடவகஷபவௐ 

தடித்வேகவ. அவ கவௌஷண வ்ஷண தரவேகபறவ அததறவ்துவௐ தரடவகஷப 

இவநறத்வபரவ. வௌதணரக, ஶசகணரக, கரலிரக, குவஷரக, ஆசரணரக. 

றநவந வௌலரறவ வ வௌவ்ஷவெ கனவரலுவ லவ அவவௌரக ரநறறடுது 

ஶதரன, சவ்குதவுவ வ தவெதவெகு அவ றஷணவெகுவ வ உநரகவுவ தரறபறவெக 

தொடித்வ.  ஆணரவ வந உநவுகபறவ குத இதவெகஶவௌடுவவதறவஷன. இவவௐ 

தறநறறவ வததவதகுறஷ வ சறநற வஷரரறவ அதகரஷறவரவ கறவ்ஶவ. 

அவதரவ ரவ வகரவௌடிதவ அவஷத அபறட தொடிரது. அவ வஷணவௐ தறரறவது 

தறஷணவது ஆவௌடுகலவெகுஶவ ஆகறவநண. ஆவதவ்றவ அவ தறரறவு வஷண 

வகுரக தரறவ்து. ஆணரவ    இவௐஶதரவவனரவ    அவ   றஷணவு  வௐஶதரஶர   எத  
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   தொஷநரவ தகறநது. இவகு தொவதை, குத வத வௌற ரவ அணுகற ஏரறதஷவௐ 

தறரறத்வஶதரது வதவ வ தரறவௐதைவ இவஷன. டரவெடஷ தறரறவஶதரது ஶஷணஷவ் 

ற ஶவநதுவுவ றவொசறவஷன. கரனவ வசவனவை வசவன றஷணஷனகவ றகவுவ 

ஆவெஶரரக ஆவெறவெகறவநணஶ ற சவதவ குஷநவதரடிவஷன. சவ்குதரவ 

ஆவோவகரவபவௐதவோட எதவ அஷவ் வகரலிகரகவௐ தறரறத்வஶதரதுகூட , அவவௐ 

தறரறறவ துவதவ்ஷவ் ரவேகதொடிரது. இவவை ஶசரகவ்றலுவ எத சுகவ இதவௐதது 

உவௌஷரவ. எதரவ ஶசதஶரவ வந வதறவெஷக தவ சுகவ அது. இவ உநறவ 

வஷஷ றபவெகுதுவ, தைரறவதுவகரவப தொஷணதுவ றகவுவ சறவ. அததவ்ரவ 

வோடுஶ தொலஷரக உதொடித்வ. இவவெ ஶகரவ்றலிதவது தரவவ்ரவ ஏபவு 

தைரறவதுவகரவலவ சரவ்றவெகூத இதவெகறநது.  இவவௐ தறதவொசவ்றவ தவவதரதவ 

எதவரவ தைதவ. வந ஜலவகவ அஷணதவ வறரல தௐதவ/ வறரல தரவ (Bhavam) 

ரவ வந வ்துவ்ஷ உவவரவ, இவவௐ தறரறறவ, கூடலிவ, ஶசரகவ்றவ, 

ரதவ்றவ, உவவைசற தரவேகபறவ  வதரதவ  றபவேகுவ. 

தவோடிணவ்ரவ ரறசணவ 
          ஶஶன குநறவௐதறவோடிதவ எத றகவௗவைசற இவௐஶதரது றஷணவு தகறநது. 

றஷணறவ றவகுவஶதரஶ றவ்ஷ லவ்றவ தறவு வசவது றடுவ வத. 

டரவெடஷவௐ தறரறவ சறநறது கரனவ்றவ, ரவேகவ 11 ஶதவ டிவலி – ரறறஶகவ ஶதரகவௐ 

தரஶணரவ. அஷ ஶஶன றரறரக லறறதவெகறஶநவ. தவ்ஷவ் வரடவேகற 

அவத வசவவோவ றவறஷன பரகவ்றவ வஶடஷண ஶரவெகற ரதவ சவதவதொவ 

டவது ஶதரவவெ வகரவௌடிதவஶரவ. அவௐஶதரது அவ இடவ ஆவ டரவோடவ இவனரவ 

வநறவைஶசரடிவெகறடவது. றஶ சுரவ தத – இததத வகஜவ்துவெகவௐதரவ, எதவ 

வதுவகரவௌடிதவரவ. ஶரவஷ வரவேகுவ லவௌட தொடி. வவநறறவ தவோஷடவௐ 

தவோஷடரக றதலத. சவத லபரண லஷச. குதவரடி சவத லபவரவ. ஆணரவ 

ரவஷதவ் வரடறவஷன. அசரர எபற வதரதவற கவௌகவ. லவோசவௌரண 

தரவஷ. ஷகறவ எத ஶகரவ. அஷறவ தொவேகரவஷ கவோடி ஶவோடி. வநற 

ஆணரவ      டிவ்      சறஷன      ஶதரவந     உதறரண     ஶரவநவ        தவ     ஶகவ.  
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   ஷககபறலுவ றதலவதவெ கலவதகவ. அவபஶ! அவ உடவதறவ ஶவநதுவுவ இவஷன. 

ஶரகவௐ தரவவ்து டவது வதுவகரவௌடிதவெகறநரவ. அவ தரவஷத்வ ஶரகஶ 

இதவெகறநது. ஆணரலுவ அவ வஷணவௐ தரவவெகறநரவ வத ரவ உவகறஶநவ. இவ 

ரவ? ரஷஶர றஷணவூவோடுகறநரஶ! சறவ்ரக இதவௐதரஶர! வரவ்வ்றவ இவ 

சரர ணறவ அவன வதது வோடுவ உதறரகவ் வரறவது. இரறடவ ஶதசறறட 

ஶவௌடுவ வந தொஷணவௐதை, கூடஶ எத வெகவ. து டுவ்வவத தைரறறவஷன. 

ஶதச தொடிறவஷன. அவ வணதகறவ வரவ. சவஶநநவெகுஷந வது அவனது ஆத 

அடி தூவ்றவ தவ ஶதரது, அவ தரவஷ வ ஶவ தவோடது. தரவவெகரவ வஷணவௐ 

தரவவ்ரவ. வஷணவெ கடவது ஶதரவவெ வகரவௌடிதவரவ. அஷ வேக ஶவௌடுவ, 

அதடவ ஶதசஶவௌடுவ வந ஆவ வவொசறவ. ஆறதவ, ரவவௐதை இதவதுவ 

வணரவ ஶதசதொடிறவஷன. தறஷ தறடிவ்வ ஶதரவ அவ ஶதரவவெ 

வகரவௌடிதவௐதஷ அவௐதடிஶ றவத தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவெகறஶநவ. ரவ 

றவதறவோடரவ, வதடவ வதுவகரவௌடிதவ வௌதவ சவதவதொவ றவத றவோடரவ. 

அதவ ரவ தரவவெகுவ றஷசஷவௐ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரவ. அதவ துவ 

ஶதசறவஷன. அவ வௐஶதரதுவ அறகவ ஶதசரவ. ரவேகவ தரவவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகுவஶதரஶ வபறவௐதைந றவ சுவஷநவெ கடவது, சரஷனறவ இடது 

தைநரகவ் றதவதற கவௌறலிதவது ஷநவது றவோடரவ. அவௐஶதரது, தூவ்றவ சவதவவ்றவ 

ஷணறத்வ கதவ வது வகரவௌடிதவணவ. ஏரறத றறடவேகவ வசனவத இதவ 

ரவ,  சவதவவ்றடவ  ஶகவோஶடவ, “அஷவௐ தரவவ்லவகபர” வத.  

“ரஷ?” வத றணறணரவ. 

“இவௐஶதரது எதவ இடுவௐதறவ துவௌடு வோடுவ கவோடிவெவகரவௌடு ஷகறவ எத 

ஶகரலுடவ வஷவெ கடவது ஶதரணரஶ. ரதவ அஷவ்ரஶண றவத தரவவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகறஶநவ” வஶநவ.  

“துவௌடு கவோடிவெவகரவௌடு றஶ ஶதரண ரஷத்வ ரவ தரவவெகறவஷனஶ. வ 

ஷணறத்வ கதவ தஷவௐதரவவ்து, அவகவ அதஶக வோடுவவத றவகறநலவகவ 

வத றஷணவ்ஶவ” வநரவ.  ரவ ஆவைசரறவ்றவ உஷநவது ஶதரஶணவ. வௐஶதரதுவ 

வெகவ டரவோடவ அறகறதவெகுவ தகுற. அவத அறகரக ஆபறவநற 

வநறவைஶசரடிவெ கறடவெகறநது. துவௌடு வோடுவ கவோடிவெவகரவௌடு றவ்றரசரண ஶகரனவ்றவ 

எதவ தோவத அவனது    ரவகு    அடி     தூவ்றவ    வேகஷபவெ    கடவது    ஶதரகறநரவ.  
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ஆணரவ வௌதவ தரவவெகறவஷன. ணவெகு உடஶண தைரறவதுறவோடது. இது ரஶர எத 

சறவ்தஷட ரறசணவ வத. இறவ கணறவெக ஶவௌடி றவ எவத உவௌடு. 

அஷ ரவ தரவவ் கவ்றவ வ ணவ்றவ தவோடிணவ்ரரறவ றஷணவு வது ஶதரணது. 

அவௐவததவஷகறவ றஷணவு அவெகவ்றவ வ வ ணவ்றவ ஶவௌடுவ? உத 

எவதஷ எத கரரக இதவெகனரவ. அவ வௌவ வ ணறவ 

றஷவெகவௐதவோடர? அவரவ வத ணவெகு உவவ்வௐதவோடர? ரவ கவௌடது 

அஷவ்ரவ வதஷ உதற வசவவகரக இவ வதரடர? ஶர எவத. ஆணரவ 

உவௌஷ அதுரவ. வபவு வதரறவ, அவ ஶரறவ வது ரறசணவ தவ அபவு 

குற ரவவணர ரவ வந சவஶகதொவ ஶகவறத்வ ணறவ ஏட, அவ ரரக 

இதவரலுவ, ணதுவெகுவ வேகற, அவ ரறசணவ வ ஆணவவ்ஷ அததறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவஶவ. தறவணரபறவ  இவகரண  றபவெகதொவ  ணவெகுவ்  வௐதவோடது.  

அவவு எவநறவ தவோடிணவ்டிகலவ எததொஷந ஊடகவ்றவ தோனரக வேகலடவ 

உஷரடிவெ வகரவௌடிதவரவ. லவௌட ரவோகபரக வ ணறவ இதவ இவ 

சவஶகவ்ஷ அரறடவ  ஶரறஷடரகஶ  ஶகவோடுறட  வௌறவௐ  தறஶரடு  அரறடவ  

ஶகவோஶடவ.“ர, வகு ரவோகபரக வ ணறவ எத சவஶகவ. தொவ தொஷநரக 

ரவேகவ ரறறஶகவ தவ கறபவதற சவ, தோவரவவகவோ பரகவ்றவ எத 

வதரறஷவெ கவௌஶடவ. அது ரவேகபரகவ்ரவ இதவெகஶவௌடுவ வதது வ 

அதரணவ. அது உவௌஷரணர ணவ் வரறவது வகரவப ஆனரக உவஶபவ. 

ஶகவோதது நறவஷன வநரவ, வசரவன தொடித்ரணரவ, ரவ றஷணவ்து சரறவவநரவ, 

ரவேகவ அஷ உதறவௐதடுவ் ஶவௌடுவ” ணவெ ஶகவோடுவெ வகரவௌஶடவ.  அவ  எத  சறத  

தைவதொதலுடவ  ணவெகு  தறனபறவ்ரவ. “குவஷவேக வனரவ ஶதரநரவேக, ஶதரவவௐ 

தரவவ்துவோடு ரவேகவத வசரவணரவ. அணரவ வஶவ” வநரவ.  

            வசரவணரவ வத அவ குநறவௐதறவோடது டரவெடஷ. வபவு வதரற 

யரவ அவ. ரவனர வதரறவகஷபவ் ஶடிவைவசவத வேக ஶவௌடுவ! 

ஆணரவ வதரறவகஶப வது வஷ ஆசலவறவெகறநரவகவ. “ஶதரவவௐ தரவவ்துவோடு 

ரவேகவத வசரவணரவ. அணரவ வஶவ” வநரவ. இவ அறசவ ஷவை 

சுவோடுகறநது? இது வ குதரவ ரவ வதஷவெ குநறவெகறநது. வ குதரணறவ றஷன 

வண வதஷவெ குநறவெகறநது.. இவ வசரவணரவ வதரற சறவ்வகவ தகறநரவகவ, 

ஶரகறகவ           தகறநரவகவ,                ரறறகவ            வது                ஶதசுகறநரவகவ.  
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   ஶத ரலுவ இஷ றகவௗவ் இலுர? இவ வௌறவ வறதவௐதது சரர 

றகவௗவன. ரவ எததொஷந தவ வதௌவறஷவௐ ஶதரவநவன. தடரதடவ 

டவெகவெகூடிதுவன. வ, ஆறவ தடவேகலவெகு எத தொஷந றகவெகூடிதுவன. 

தவனரறவெகவெகரண தடவேகலவெகு எத தொஷந றகவௗது. இஷநவ ணற 

உடவனடுவ்து வௌறவ கரவ தரற உனகறவ னவ தது வண தவௌடிஷககவ ஶதரவ 

தடர தடர றகவௗவது வகரவௌடிதவெகறநது? அவவ றறவவது ஷனறரறவ்துவெ ஶகரவ் 

ரவௌடரடுவ கரனவ்றவ, இவகு ஶலுவ ரவேகதொடிரது வத ஆவநரது அலவ 

குவகவ ரஷண தொவோடுவ ஶதரது இஷநவ கதஷரவ கலறநவேகற தகறநரவ. 

அதவெகு வோடுஶ இவ்ஷக வசவகவ சரவ்றரகறவநண. சரரணறவகபரவ 

சரறவெகதொடிர கரரறறது. இஷநணரவ வோடுஶ சறனவஷந றகவௗவ் தொடித்வ. 

றரத்தரறரக, அவதை, கதஷ, றரகவ வந கசவேகஷபவ் ரறவ்து 

அவவ்துடவ ஶதரரட, வவநறகர அணரவ வோடுஶ தொடித்வ. தொவோகறரலடவ்ஷவை 

சுவெகுவ சவெற அதவெகு வோடுஶ உவௌடு. ணஶ, இவ இஷநதறறவ, தவேஶகவக 

வெகுவெ கறஷடவ் சவவவௐதவ்ஷ லறடனரர? ணவெகுவ் வரறவஷ உவேகலவெகுவ 

வரறஶவௌடுவ. ரணநறவ உவௌஷஷ உனகநற வபறவௐதடுவ் ஶவௌடுவ, ரவ 

வதவந அததவ்ஷ குற உவப அஷணதவ வதநஶவௌடுவ வதஷத்வ, உனகறவ 

றவேகபறவ அல ஈடுதரடு கரரக உவௌஷஷ ல றவோடுறடவெகூடரது, 

இவதவ தறநறகவ தன டுவ்துவ் துவதைநவெ கூடரது வந ஆவேகவ ணவெகு. இவௐதடி எத 

சவவவௐதவ இணற வௐஶதரது ரவவெகுவ ண றவைசரக ரரலுவ கறவெக இனரது. 

இவ வதொடவ இதவெகுவ ஶதரஶ இணவ கவௌடு, அவ கரவோடுவ தரஷறவ டவது, 

அவ லலவஶதரது அதடஶண ரதொவ லவௌடுறடுது வெகு வனது. அவ 

உடணறதவது உற வசவத்வ ஶதரஶ ரசறரவ கவ றஷணகஷப ரறவ்து, சவ் 

வவ்றணறவத லர ரவௗவெஷகறவ தோனவ றவனரகறவௐ தறநறவை சுஷன அதவ்து 

அதடவ வசவன இனரவவநரவ, ணறவரதணரக லவௌடுவ லவௌடுவ தறநவது அஷ 

சரறவௐதவவண சுனதர? அணரவ, டரவெடவ அதகறதவெகுவஶதரஶ, அவ ஷக 

வகரடுவெகுவஶதரஶ,   அவ    கவ    தவநறவெ    வகரவௌடு   ஶஶன  வசவதறடுது சரனவை  
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   சறநவது. இணறவரத சவவவௐதவ பறறவ கறஷடவெகரது.  

“வதரஷ  இஷநஷண  ஶரவெகறவை  வசவகறநது. வதறவெஷகத்டவ வஶணரடு 

ரதவேகவ. உவேகஷபத்வ அஷவ்துவை  வசவகறஶநவ”   வத     வசரவகறநரவ       டரவெடவ. 

ரரவ இவ்ஷண உதறரக இவௐதடிவை வசரவன தொடித்வவத ஶரசறத்வேகவ. தைணற 

அவஷண எததொஷந வசணறவ வஶதரது வசரவலிறதவெகறநரவகவ. “றவ்றஷ ல 

றவோடீவகபரணரவ, லவௌடுவ  அஷவெ  கவௌடுதறடிவௐதது  றகவுவ கடிணவ” வத.  

ணஶ இஷ இணவ கவௌடுவகரவலவேகவ. அவ கரவோடுவ றஷவௐ 

தறவதவதவேகவ. உவபறதவது வவலி குலிவ அவ ஶதசுவஶதரது கணரகவெ 

ஶகலவேகவ வத இஷவௐ தடிவெகுவ அஷணஷத்வ அவதைடவ ஶவௌடிவெ 

ஶகவோடுவெவகரவகறஶநவ. அவ ரவ வதவகு இவதவ வ்ஷணஶர சரவதகவ. 

வவநரத றகவௗவைசற றஷணவு தகறநது. அஷத்வ வசரவகறஶநவ.  

        வ சறநற வஷரரறவ வதவ ரசறனரற. வததவெஶகவந வதரறவ. தவெறறவ 

ரசறவனர ரறவெகவ்ஷ எவ்வ. அஷவௐ தவநற வகணஶ வசரவலிறதவெகறஶநவ. 

அஷவௐ ஶதரவநவகஷப வீ ஷவகவ வத கூதவ. சறத றவ அவ 

வஷண சறவதவ டரஜவ ஶகரறலுவெகு அஷவ்துவை வசவரவ. ஶகரறலிவ 

ஶகரறவரஜவௐவததரவ சவணற இதவரலுவ, அவெஶகரறவ டரஜவ ஶகரறவ 

வதரவ வேகவௐதடுகறநது. ஶகரறலிவ ஶகரறவரஜவௐவததரவ சவணறவெகுவ 

தஷத்வ தொவதை, ரறலிவ ஏவ இடவ்றவ றவநரவ, ஶகரறவரஜவௐவததரஷபத்வ, 

டரஜஷத்வ எத ஶசவெ கரனரவ, ஶசறவெகனரவ, வேகனரவ. இவ வஷண அவ 

இடவ்றவ றவக றடரவோடரவ. அவேகறதவது குவதறவோடரவ அவ ரறரஷ டரஜதவெகுவ 

ஶதரவவைஶசதவ வதரவ, வஷண வததரவ சவணறறவ உவஶப அஷவ்துவைவசவத 

அவேகு றவத வததரஷப ஶசறவெகவை வசரவரவ. டரஜவ சவணற தவெகவ 

றதவதறவௐதரவவெகவெகூட றடரவோடரவ. அதஷட தவெற, ரறரஷ, வெகவ 

அஷணவ்துவ வததரஷப வோடுஶ ஶசஶவௌடுரவ. இவௐதடிவௐ தவோடவகஷபவ்ரவ வீ 

ஷவகவ வத வசரவரவகவ. ரவ இஷ றஷபரவோடரக, ஷவ் 

லறரற ணவை வசரவதுவௌடு. அவௐதடிவௐதவோடவ வ சறநற வஷரவ. அதஷட 

கவௌகரறவௐதறவ பவவெகவௐதவோடரவ, ரதவ வததரவ   தவெணரகவ் ரவ பவவஶவ.  
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   வ சறநற வஷறவ ஷநவுவெகுவௐ தறநகு சலதவ்றவரவ டரஜவ சவணறவெகு 

தொவ தொஷநரக வசவத டரஜஷவ் ரறசறவ்துறவோடு வஶவ வதது கணறவெக 

ஶவௌடி வசவற. அவௐதடிவௐதவோட வ சறநற வஷஷ டரவெடதவெகு 

அநறதொகவௐதடுறஶணவ. எத ரவ ஆனவதூவ தவ்துஷணவெகு இஷ அஷவ்துவை 

வசவஶநவ. சவதவ் ரரகறறவோடது. அவகுவ டரவெடவ தைநவௐதவோடு றவோடரவ. ரவேகவ 

வசவநஶதரது, டரவெடவ தடிறநவேகற வபறஶ வதுவகரவௌடிதவரவ. வ சறநற வஷ 

றஶ வசவநரவ. வ சறநற வஷவெகுவெ கவௌதரவஷ சவத குஷநவு. வவவபலவ்து 

வத வசரவரவகஶப அவவெ குஷந. றஶ தது டரவெடவரணர வத உவத 

தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரவ. டரவெடவ அஷவௐ தரவவ்துவ இத கவேகஷபத்வ கூவௐதற, 

“வகரவேஶகர” வநரவ. டரவெடவ வ சலடவகலவெகுவெ கவ கூவௐதற வெகவ 

வசலுவ்துஷ வ குஷநவ கரன அததவ்றவ கவௌடறவஷன. ஏரறததொஷந அவ 

வவத வபறஷவௐ தரவவ்துவெ கவ கூவௐதறஷவெ கவௌடிதவெகறஶநவ. வ கவௌகலவெகு 

வவத வபறரக வரறவ இடவ்றவ ரரது ஆவறகவௐ வதரறவகவ அவனது 

வவவேகபறவ ரரது இதவறதவெகனரவ. வ வஷவெகு வெகவ வசலுவ்றணரவ. 

இதவ தறவ வெகவ வசலுவ்ற றவோடு டரவெடஷ உவத உவதவௐ தரவவெகறநரவ. அது 

எத றவஷரண கரவோசற. அவ வ அடிரவகபறடவ வகரவௌடிதவெகுவ அவஷதவெ 

குநறவௐதறடஶ இஷ இவேஶக குநறவௐதறவோஶடவ. வ சறநற வஷவெகு தவரணறடவ உவப 

தவெற, ஈடுதரடு வ்ஷகது வதஷ ரவ வகு அநறஶவ. அவவெ குஷநவந 

தவெறவெகு டரவெடவ வசலுவ்ற ரறரஷ அது வத ரவ றஷணவெகறஶநவ.  

அடிரவகபறடவ  அவ  வகரவௌடிதவெகுவ  அவதறவ  அஷடரபவ  அது.  

 இவ வரடவதைஷட எத வசவறஷத்வ வசரவணரவ அவகலஷட உநறவ 

அஷடரபவ தொலஷஷடத்வ வத றஷணவெகறஶநவ. ஶலுவ அது வேகவ தனதஷட 

அதததொவ கூட. டரவெடரறவ தறரறறவகுவௐ தறநகு, ரவேகவ சறனஶதவ டரவெடரறவ 

வதவஶநரவகஷபவௐ தரவவ்து வௌற, அவகவ சறவெகுவ ஶசரபறவேகவ அதகறலுவப 

வததவேகரவொசற வந ஊதவெகுவை வசவஶநரவ. டரவெடரறவ ரவ, வஷ இதரறடதொவ னவ 

றசரரறவ்துறவோடு, ரதவ வ சறநற வஷரதவ வதவ சறனதவ டரவெடரறவ அஷநவெகு 

வசவத அவவது றரணவ வசவவ் வரடவேகறஶணரவ. அது சறநற அஷந. அறவ எத 

கவோடிவ வதவ சறன வதரதவகவ இதவண. ரவ சறன கறகவ டுவெகுவ தொவணஶ, வ 

சறநற வஷ வஷணவௐ தரவவ்து, “இஶர தரதவௐதர, தரவகடவ. டரவெடவ தரவதஷறவ 

சணறவெகறநரவ. அவர கரனடிறவ      அவவறதவெகறநரவகவ”     வத        வசரவலிறவோடு,  
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   றதவௐதரஷறலிதவது தரசுவேகஷபவௐ தரட ஆவதறவ்துறவோடரவ. லவது வபறஶ 

வது, டரவெடரறவ ரவ வஷஷவௐ தரவவ்து, “உவேகவ தறவஷப அவ 

கரறவணுரவ” வத வசரவலி அவகலவெகு வெகவ வசரவலிறவோடு ஶலுவ 

தரசுவேகஷபவௐ தரட ஆவதறவ்துறவோடரவ. ரவேகவ அஷணதவ ஶதவைசறவது டவௐதஷ 

கணறவ்துவெவகரவௌடிதவஶரவ. எத உவௌஷரண தவெதவெகுவ இஷநதவெகுவ 

இஷடஶரண அவதைவௐ தரறரவநவ்றவ வபறவௐதரடரக அது இதவது. 

சரசவகரனதொவ கரறவணுஷஶ றரணறவ்துவெ வகரவௌடிதவெகுவ, அவ றஷணறவ 

னறவ்றதவெகுவ எத தவெணரவ வகு பறறவ வபறறலுவ அவ வரறஷ 

இணவகர தொடிவது. தைரறவதுவகரவபவுவ, உவுவ வநவ உற 

ஶஷவௐதடறவஷன. இவ தொவ்ரவவௐதரக, எத வசவறஷவை  வசரவனஶவௌடுவ.  

“ரணறலிதவரவ ரவவநஷவௐததுவ, ஷகவ வரவ இணவகர 

தவௐததுவ ரதடவர ரதலிவஷன”  வந  தரடலிவ  ரறகஷப ரவ றஷணவு 

கூவகறஶநவ. உவௌஷரண அடிரவகவ அஷணவை சுனதரக இணவ 

கவௌடுவகரவகறநரவகவ. ஆவ்றவ றஷபவௐதவ சவேகு சவெகரரறரக றரறவ 

வரலுவ, ரஶர ஶகரடவதரவெகவ வடுடிஶரறலிதவது  டிகவ  ஶவ்ஶரடு  

வறதவெகறநரவ  வதரவ  வசரவரவகவ.  

 

 

 

 

 

இஷ அவர லற தரடலிலிதவது சறன ரறகவ. 

கவௌகு 
     டரவெடரறவ கவௌகஷபவௐதவநறவெ குநறவௐதறடுவஶதரது தறவணரவ அஷவௐதவநற 

லதுகறஶநவ வத வசரவஶணவ. இஶர அவ அததவ. சலதவ்றவ எதரவ 

கவௌவ வ எத றறஷ வோடுவ கரவோடிணரவ. எதறறடவ வோடுஶ லடிவ் அவவெ 

கரவோசறஷ     வணரவ      இவதஷ      நவெக     தொடிறவஷன.    வதவ       நவெக  

“ரஷறது  ரஷடி,  

வறவ்றவ  சரரது!  அது  

ஶவவறதவெகுவ ஏவடவனரவ 

வறவ்றவ  வீரது! 

உவஷணஶ  ரகவ்றவ  ஷ!  

உவதோவைஷச  ஶரகவ்றவ  ஷ!  

உணவெவகவவ்  துவ  ரறதவ,  

உடவ  வ  ஶரவகபறவ  ஷ!” 
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   தொடிரவவதஷ ரவ அநறஶவ. அவவெ கவௌகறவ வெகவ்றலிதவது ரவ 

இவதவ லபறவஷன. லப றதவதவுறவஷன. றஷணவு தவஶதரவவனரவ அவவெ 

கவௌகபறவ ரவ கஷவது ஶதரகறஶநவ. இவ துஷ ரவ தரவவ் வவெ கவௌணுவ 

அவ அகறவ எத சவீவ கூட இவஷன. வ ணறரறஷடஶத்வ அவ அஷக 

றரறவெக உஷகலவ இவஷன, ரவவ்ஷகலவ இவஷன. றரறவெக தொவது 

ணறவ்ணவ்துவெகு லநற தொவசற ண வௌணுகறஶநவ. இதவரலுவ ரவ கவௌடஷ 

ஏபறவகரது வபறவௐதடுவ்ற வஶனரதடதவ தகறவவது வகரவப றஷகறஶநவ. 

டரவெடரறவ துஷஶரடு தொவகறஶநவ.  

            ஏதரவ ரஷன ஶவ. டரவெடரறவ சலடவகவ சுரவ தொவௐதது ஶதவ ‘ஶதவோவ’ (Pats) 

வத ரவேகவ சுதவெகரக அஷவெகுவ வௌதவ தரவ்தடு வீவோடிவ குலறறதவஶரவ. 

சணறவெகறஷ வத றஷணவு. றஶ அவர அவவறதவரவகவ. அவகலடவ ஶதசறவெ 

வகரவௌடிதவஶவ. அவௐஶதரது சவோவடவத வஷணவை சுவநற ஶர ரநறது. அவகவ 

தொகவ்ஷவ் ற வந ரவுவ ஷநவது, கஷவது தைஷகதோவோடவ ஶதரவ ரநறறவோடது. வ 

தரவஷறவ வபறரக றவநது அவ தொகவ வோடுவரவ. தொகவ்றவ வவலி 

தைவதொதவ. ரவ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவெகுவ ஶதரஶ அவ தொகவ ரநற றவோடது. அஶ 

தொகவரவ, ஆணரவ அதவ எபறஶரடு, றரறவெக இனர அகரக ரநறறவோடது. அவ 

ஶவ்றவ ணறவ ஶரவநற வௌவ (தவோடிணவ்டிகஷபவௐ தரவவ் ஶதரது 

வதவோடஷவௐ ஶதரன) இது வ அவஷண சலரஶற வததுரவ. அவ தொகவ்ஷ 

வவவநவது தசவ்துடவ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. ணதுவெகுவ அவர, அவர 

வத உதகறவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவ தொகவ்றவ ஆணவவ. கவௌகபறவ குதவதைவ்ணவ. 

இறவ சறத தைவணஷக. வண அகு! வண அகு! றபவெக சவெறறவஷன. அவ 

அகரண தைதவேகவ ஶவனலவது “வண ஶகவோடரஶ,  தரவவ்ரர? ஶதரதுர?”வத 

ஶகவோடது.  தசவ்றவ உஷநவதுஶதரண வணறடறதவது வண தறவ தவ? இது 

வபவு ஶவ லடிவ்து வத வணரவ கூந இனரது. ஏரறத றறடவேகவ 

இதவெகனரவ, அவனது எத சறன வரடிகபரகவெ கூட இதவெகனரவ. தரவவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகுவ ஶதரஶ, அவவெ கரவோசறத்வ ரநற அவ இத கவௌகபறவ எத கவௌ வோடுவ 

தொவணறஷனவௐ தவோடது. தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவ அவவெ கவௌ றக றகவெ கதஷரக, 

ஆரக, தறதவொசவ்றவ வரவ் அகறவ வபறவௐதரடரக, ரவவ்ஷகஷபவெ கடவரக, 

றரறவெக தொடிரரக, அததறவெக வோடுஶ வெகரக வ தொவ சறரறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவது.         அவவெ          கவௌ    சறரறவ்து.     ரவ      அவவெ      கவௌகறவ  
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   கஷவது வகரவௌடிதவ ஶஷபறவ றடீவண வனரவ ரநற தஷறஷன லவௌடது. 

அவ தொகவ்ஷவௐ தரவவெகுவஶதரது வௐதடி இது அவஷண சலரஶறறதஷடது வத 

ஶரவநறஶர அவவௌஶ கவௌரறசணவ கறஷடவ் ஶவ, இது கவௌணறவ கவௌகவ 

வத ஶரவநறது. வவ் ரறவ கவௌகலஶட இவவெ கவௌஷவெ கவௌஶடஶணர அவவெ 

கவௌகஷபவெகூட இவவெ கவௌகலடவ எவௐதறட தொடிரது. அவவெ கவௌகபறவ குடிவ் து 

வெகவ இவதவ லறவஷன.  

 கவௌகஶப இவௐதடிவவநரவ, வரவ் உதவ்ஷத்வ கவௌடரவ வணரஶவ 

ரவ?! வத கரவௌஶதவ லவௌடுவ? ரவ ஶஶன வசரவணவஷந சரறரகவௐ தைரறவது 

வகரவப சறன றபவெகவேகஷபவ்  ஶவௌடிது அசறவ. ஆவதவ்றவ ரவ டரவெடஷ 

தொலிவ தரவவ் அததவ்ஷ றபவெகுவஶதரது, அவ கவௌகவ வோடுவ றவ்றரசரக 

இதவது வத வசரவஶணவ. எத சறன ஶவேகபறவ அவ கவௌகஷபவௐ தரவவெகுவஶதரது, 

றகவெ கதஷரக, ஆரக, றரறவெக இனர எபறத்டவ, றக அகரக இதவெகுவ. இது 

ஆறவ கவௌர? இதவெகு ஷ இவோடுவெவகரவலவ தவெகவ உவௌடர? ஷறவோடது 

ஶதரவ கதஷரக இவ்ஷண அகரக இதவெகறநஶ வத றஷணவ்துவௌடு. இவ 

றஷணவு தவஶதரது கூடஶ ணவெகுவெ கவௌணறவ றஷணவுவ தவ. வ சறநற வஷ 

கவௌஷணவௐ தவநற றஷநவை வசரவலிறதவெகறநரவ. அவௐஶதரவவனரவ ஶரசறவௐஶதவ, 

ரவ கவௌஷண ஶரறவ தரவவெக தொடித்ர? வத. இவ றஷணவு ணறவ அடிவெகடி 

வது ஶதரகுவ. அது ஏவ வெகரகஶ ரநறறவோடது. அவ வெகவ றவவ்றரணது அவத 

ஶதவோவ வீவோடிவ. எத கவௌஷ வோடுஶ கரவோடி  வஷணவெ  கவோடிறவோடரவ  உவபவ  

கவ  கவவ.  

 அவஷண சலரஶற வ தொகவ கரவோடிவ கவவ, இஶர வசரவகறஶநவ. 

டரவெடவ வதடுவ்ற ஆணவவ்ஶஜரற ஆவவ கவணரடக ரறனவ, தொவதரகவ வதவ 

ஊரறலிதவது சுரவ தறணரவகு ஷவ தூவ்றவ குநடுஷன வநஷவெகவௐதடுவ, சறநற 

கறரவ்றவ இதவெகறநது. இவ இடவ்ஷவௐ தவநறத்வ, ஆவவ்ஷவௐ தவநறத்வ உடஶண 

வரறவதுவகரவப இவ இஷ பவ்றவகு வசவத தொல றவ வதநனரவ. http://

ourguru.net.  

http://ourguru.net
http://ourguru.net
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   இவௐஶதரது சுதவெகரக எத றவ்ஷவை வசரவலிறடுகறஶநவ. இவ ஆவவ 

அஷவறதவெகுவ இடதொவ, அவேகறதவது சுரவ தொவௐதது கறஶனரலவோடவ வரஷனறலிதவெகுவ 

அவவ கவேகரவுவ, அஷறடவை சவத அதகரஷறலிதவெகுவ ஆற வந இடதொவ 

ஆவறக தொவெகறவ்துதொவ, இறகரச தொவெகறவ்துதொவ ரவவ இடவேகவ.  

ஶவகுநறவௐதறவோட ஆற வந இடவ்றவ அவஷண சலர ஶற தறவெகடிறவ 

வசவநரகவை வசரவனவௐதடுகறநது. அவ இடவ்துவெகு எத தொஷந வசவநறதவஶவ. உடவ 

வ (Guide) றகரவோடி, ஷனஶவ வசவலுவஶதரது ஏவ உரண தரஷநஷவெ கரவோடி, 

ரர சவதவ எவஷநவை வசரவணரவ. வரதவ அவ குரவகவ ன, குசவகலவ 

வேகவ உநஷ அநறரவ, எதஶரடு எதவ ஶதரவ தைரறவது வகரவௌடிதவரவகபரவ. 

அவஷண சலரஶற அவவௐ ஶதரவவெகரவோசறஷ (எத உரண தரஷநஷவெ கரவோடி), 

இவ தறவணரவ எபறவது வகரவௌடு றவௐதைடவ வோடிவௐ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவரவகவ 

வத அவ றகரவோடி வசரவணரவ. உரண தரஷந வத வசரவஶணவ. வபவு 

உவ வத வசரவனறவஷன. அது சுரவ தவ்துவௐதறஷணவது அடி உறதவெகுவ. வ 

சவஶகவ்ஷ அவ றகரவோடிறடவ வபறவௐதடுவ்றஶணவ. அவ றகரவோடி வசரவணரவ, 

ரரகரனவ்றவ வெகவபவனரவ றக உரகவ்ரவ இதவரவகவ. தைரவேகபறவ 

வசரவலிறதவெகறநரவகவ வநரவ. ணவெகு றவௐதரக இதவது. வீடு றதவதறதுவ 

இறகரசவேகஷப வகநறவரனரவ வ சறநற வஷறடவ ஶகவோஶடவ. அவ 

உவௌஷ வத வசரவணரவ. வ ரவ தவ்டி உறதவரர? தரவவெக ஶவௌடுவ 

வந ஆவவ கவோடுவெ கடவேகரவ வதரவேகறது. ணதுவெகுவஶபஶ ‘டரவெடவ அவரஷவௐ 

தரவவெகணுவ’ வத ஏரது வைசரறவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவ றஷபவுரவ அவவெ 

கரவோசற. அதஷட தொல உதவ்ஷத்வ கரவோடறவஷன வநரலுவ, அவ அகற தொகவ 

இவதவ வ ணவெ கவௌறலிதவது ஷநறவஷன. ஷந ஶவௌடரவ. அவஷணறவ 

தொகவ வவநவதவ வ  றஷணறவ  றவரகவ்  வேகறறடஶவௌடுவ  வததுரவ  

வ  வௐரவவ்ஷண. 

ஷவை வசரவன தைகுவது வண வசரவலிவெ வகரவௌடிதவெகறஶநவ ரவ? அவவெ 

கவௌகபறவ     குடிவ் துவெகவ.   குதரஷணவௐதவநற   வணவவனரவ       ணறவ  
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   இதவெகறநஶர அஷவவனரவ வசரவலிறட ஶவௌடுவ வந ஆவேகவ்றவ 

றஷபவு. சரர குதர? ஜகவ்குதவனர! இவௐதடிவௐதவோடஷ அஷடவ தறநகுவ 

வகரகவெ கரவ்துவெ வகரவௌடிதவெகறஶநரவ உடவ டுவ்ஶ றரணவ வசவவகுவ, 

தறநறஷ அதவௐதவகுவரவ. இவவை சவவவௐதவ்ஷ றவோடரவ, இணறவரத சவவவௐதவ 

ரவவௐதது வ்ஷண வஜவவேகலவெகுவௐ தறநஶகர! அடுவ் தறநற ணறவௐதறநறரக 

அஷத்வ வததுகூட றவைசவ இவஷன. அவௐதடிஶ ணறவௐதறநற கறஷடவ்ரலுவ, 

ரஷறலிதவது லவௌடு ஶஶன ஶதரஶரவ வதவகு வ உவ்றரதொவ இவஷன. 

அவௌவ அதகறதவெகுவஶதரஶ ரஷ வஷ இவ அபவு அஷனவெகறவெகுவஶதரது, 

அவ அதகறலிவஷன வநரவ வறஷன வணரகுவ வத. டரவெடவ வசரவனவெ 

ஶகவோடவகவ வசரவலி, ரவ ஶகவோடிதவெகறஶநவ. தத தடவேகலவெகு எதவ ஶஶன 

வரவ அதுஶ வதரற றவ வத டரவெடவ வசரவரரவ. இறலிதவது வண 

றபவேகுகறநது?  ஶரகவௐதரஷறவ டவது தறநறவடுவ்து, தொவெறஷடது ஷனவெ 

கறநரகவ் றரறவௐதவகுவை சவ வத கூநனரவ.  ணஶ டரவெடவ வதொடவ  

இதவெகுவஶதரஶ வௐதடிரது இவவௐ தறநறவெகடஷனவெ கடவதுறட ஶவௌடுவ வந 

உவ்ஶகவ வதவ றக ஆரக இதவெகறநது. வணவநரவ, டரவெடவ ரவவதஷ 

அநறவ கரவ்ரவ இவ்ஷக அரற சவவவௐதவ்ஷ இவதுறட ரவ ரரறவஷன. 

வஶனரதவெகுவலவ இஶ வௌவ இதவெகஶவௌடுவ வதது வ அர. 

அணரவரவ ‘இஷ அநறவதுவகரவலவேகவ. இவ கரவோடுவ தரஷஷ 

தறவதவதவேகவ, இவவௐ தறநறத்டவ தறநறவை சவேகறலிஷ அதவ்துறடுவ தொவசறறவ 

வவநறஷடத்வேகவ’ வத இஷவௐ தடிவெகுவ அஷணஷத்வ அவதைடவ ஶவௌடிவெ 

வகரவகறஶநவ. ரவ ஷணத்வ அவ அவதை ஷறவ லவேகலவ ஷண ரதவேகவ 

வத   அஷவெகறவஶநவ.   ந   றடரலவகவ   கறஷடவ்   ரவவௐஷத. 

துஷவௐ தவ 

துஷவௐ தவ வ ஆவறக ரவௗவெஷகறவ எத ஷவ கவனரக அஷவது வத 

வசரவணரவ றஷகரகரது. இவ துஷவௐ தவ்றவகு தொவதைஷ வ ணவ்றவ தன 

சவஶகவேகவ வரடவவது வகரவௌடுரவ இதவண.  
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   இதவண. அவவௐ தவ்றவஶதரது ணவெஶகவதவோட அததவேகவ வ ஆவவு 

ணவௐதரவஷவெகு றலவ றகவௐ வதரற அடி. னரஜறவெ, இவஷக றறகவ, தகுவ்நறவு 

ஶதரவந றவேகபறவ அடிவௐதஷடஶ கவவதுஶதரண அததவேகவ அஷ. வ 

தகுவ்நறவுவ, உனகறவ வதறவெஷககலவ வவதறவ்து றவந ஶவ அது. அவவௐ 

தவ்துவெகு தொவதைஷ அவவௐஶதரது வ தகுவ்நறவு ஶகவற ஶகவோடுவெ 

வகரவௌடுரவ இதவது. அவ அததவேகலவெகுவௐ தறநகு இனவெஷக ஶரவெகற 

ஶவஶகரவோடிவ  வ தவ வரடவகறநது. இவதஷ அறவ வ ரவநதொவ இவஷன. 

இணறத்வ ரநரது வதறவ றவஷன. சவஶகவேகவ  தொவநறலுவ  லவவ  ணவ  அவத  

வ  சரணது.  

சரற! றவ்துவெகு தகறஶநவ. டரவெடவ வேகறதவெகறநரவ வதவகரண குநறவௐதைகவ 

வேகலவெகுவௐ தனறரகவ் வௐதவோடண. அசரலரறரக, அகவெகரவோசறரக, கணவு தோனரக, 

றரணவ்ஷவ் வரடவவது தவ வசவறரக இவௐதடி ரவரத ஷகறவ டரவெடவ 

அவௐஶதரறதவெகுவ இடவ தவநற வசவற வேகலவெகுவெ கறஷடவெகுவ. அவௐதடிவௐதவோட வசவற 

எத குலரகவை வசவதவோடுவெ வகரவௌடிதவ வேகவ ஆத ஶதரறவ ரதவெகு வரலுவ 

உடஶண கறபவதறறடுஶரவ அவ இனவெஷக ஶரவெகற. றலிஶனர, தவவஶனர அவனது 

கரரறஶனர உடஶண கறபவதறறடுஶரவ. அது வௐதடி றஷணவ்வுடவ கறபவத தொடிவது 

வத இவௐஶதரது வௌறவௐ தரவவ்ரவ றவௐதரகவ்ரவ இதவெகறநது. அவௐதடிவெ கறஷடவ் 

எத வசவறவெகுவௐ தறநகு உடஶண றவ தோனவ அவத இஶ அவர, சரவவர, சரவற, 

ரவ ஆக ரவவ துஷவெகுவௐ தைநவௐதவோடுறவோஶடரவ. தொவதறவு வசவவௐதடர 

வதவோடிறவ இவு தொலதுவ தறவ்து தரவ கரஷன  துஷ  வசவநஷடவஶரவ. 

அவேஶக எத கரஷ ரடஷகவெகு அவவ்றவெ வகரவௌடு துஷறலிதவது சவதவ் 

வரஷனறலிதவ ஏவ லவவீவௗவைசற இதவெகுவ இடவ ஶடிவைவசவஶநரவ. வேகலவெகுவெ 

கறஷடவ் கலிவ அடிவௐதஷடறவ அவ இடவ்ஷ அதரணவ்றவ ஶதரறவ 

ஶவவவடுவ்துவ் ஶடிவை வசவஶநரவ. அவேகு தனஷத்வ றசரரறவ்தறநகு, 

டரவெடஷவௐதவநற கவ துவ கறஷடவெகரரவ ஶசரவவுடவ துஷ றதவதறஶணரவ. 

ஆணரவ ணவ பறவஷன. இவ இடவ இவஷன. ஆணரவ அவ இடவ இவேஶகரவ 

வேஶகர இதவெகறநது.  
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   அது துரக இதவெகுவ வத ஆரவ் வரடவேகறஶணரவ. எத சறன ஶடவ 

தவேகலவெகுவஶபஶ ரவேகவ ஶவவ துவௐதநறத்வ றதைவகவ ஶதரவ வேகவ 

வசவதரடுகஷப ஷதவ்துவெ வகரவௌஶடரவ. அவவ் றவோடவேகவ வேகவ கவ 

ஶசகரறவௐதைவெகுவ, ஶடலுவெகுவ ஶததறரக இதவண. இவதொஷந வௐதடித்வ டரவெடஷவௐ 

தரவவ்துறடுஶரவ வந வதறவெஷகத்வ, அவ கறஷடவெக ஶவௌடுஶ வந ஆவேகதொவ, 

வேகவ ணறவ வததவ சுஷரக அலவ்றவெ வகரவௌடிதவரலுவ, ஶவவ  

துவௐதநறரபவகஷபவௐ ஶதரவ வசவதவோடுவெ வகரவௌடிதவறவ எத வரவதொவ 

இதவவவதஷ  தவெக  தொடிரது. அவ வேகறதவெகறநரவ வதஷ வௐதடிவெ கவௌடு 

தறடிவெகனரவ வத ரவேகவ ஶரசறவ்துவெ வகரவௌடிதவஶரவ. அவர எத தொடிவுவெகு 

வரவகவ. ரணவகபறவ  துஷஷ ரடுது வத  தொடிவு  வசவரவ. வேகவ 

ஶவௌடுவ றஷநஶவநவௐதவோடு தொலிவ ஶகரடிசரற வதவ சறவ்ஷ அணுகறஶணரவ. 

அதவெகு வேகவ ரறரஷஷவ் வரறறவ் தறவ, டரவெடவ இதவெகுவ இடவ தவநறவெ 

ஶகவோஶடரவ. “அஷவௐ தவநற ரவ வௐதடிவை வசரவனதொடித்வ?” வத ரசுவெகரக 

எதுவேகறவெ வகரவௌடரவ. தறநகு துஷஷ ஆலவ லணரவோசற அவஷணஷ அணுகறஶணரவ. 

தொஷநவௐதடி ரறரஷ வசலுவ்றதறவ வேகவ ஶகரரறவெஷகஷ ஷவ்ஶரவ. வேகவ 

தொவசற வவநறஷட ரவௗவ்து வோடுவ வரறறவ்ரவ. ஆணரவ அவ இதவெகுவ இடவ 

தவநற வசவற கறஷடவெகறவஷன. வண வசவனரவ ண ஶரசறவ்து, ர கரறறஷ 

அதவெகறஶணரவ. அதவ இஶ தரறறவ தறவ வசரவணரவ வநரலுவ, ஶவநரவதவ 

வசரவணரவ. அஷ வபறவௐதஷடரகவௐ ஶதசுவகு ணவெகு அதறத்வ இவஷன, அது 

இவ அததவெ ஶகரஷவெகு அசறறவனரது வதரவ அஷவ் றவவெகறஶநவ. 

எவஷந வோடுவ வசரவனனரவ. அவ றகவௗரவ, ஶவகவ, வந உனகவேகவ வதவ 

அவநறவ வசவதரடுகவ தவநற ரவததவ உவௌஷ ணவெகுவ் வரறவது. அவவௐ 

தரறரவ்றவ வபறவௐதரடு வஷண றஷகவௐதஷடவை வசவவவணஶர உவௌஷ. 

தனற உவவுகபரவ ரவ றவெகுதொவெகரடிவௐ  ஶதரறதவஶவ.   

ரவேகவ றடுரக இவஷன. ஷகனரரஷஶ அணுகுது வத 

தொடிவுவசவது   அஷ   அணுகறஶணரவ.  உவஶப   ஶதரகுவஶதரது   வறஶவ  “இணற  
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   தவஶதரது ரண சஶரரறவ தொலகற, கறனரவ்ஷ னவ வது தறநகு உவஶப 

ஶவௌடுவ” வத வசரவணரவ. ஆவைசரறவ்துவெகு ஶவ ஆவைசரறவ. ரவ ஶதவைசறவது, 

வசலிவது எத சரவோசறரக அவேஶக அவவறதவஶவ. டவௐதது அஷணவ்துவ ணவெகு 

எத கணவுவெகரவோசற ஶதரனவ் ஶரவநறது. தறறவௐதைடவ அஷணவ்ஷத்வ கணறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவஶவ. அடுவ்து வண அறசவ றகவௐஶதரகறநது  வதஷ  றவதரவவ்துவெ  

கரவ்றதவஶவ.  

தொஷநவௐதடி சறவததரதவெகுவ, தரவறவ்ரவவெகுவ ரறரஷ வசலுவ்றதறவ 

வேகவ ஶகரரறவெஷகஷ அரறடவ வரறறவ்ஶரவ. அதவ தைவணஷகத்டவ “வனஶ 

டவெகவோடுவ” வத ரவௗவ் வோடுஶ வசவரவ. அவகஷப வேகற றஷட வதவந 

தறவ, றரகவௐ வததரஷண அணுகறஶணரவ. அரறடதொவ ரறரஷஷ தொஷநவௐதடி 

வசவதுறவோடு வேகவ றவௌவௐதவ்ஷ ஷவ்ஶரவ. அவ வசரவண தறஷன இவேஶக 

தறவு வசவ ணவெகுவ் வெகறதவெகறநது. அஷவ் றவவௐதஶ சரற வத ஶரவதகறநது. 

ஆணரவ அது றக றக வரவரண தறவ வதஷ வோடுவ வசரவன றதவதைகறஶநவ. 

வௐவதரலது றரகவ றஷணவு வரலுவ, அவனது அவ சவணறவெகுவை வசவநரலுவ, 

அதஷட அவ தறவரவ றஷணவு தவ. அதஷட தரவஷறவ டரவெடஷவௐ 

தவநற வரவரண றவௐதேடு அது. அரறடதொவ றஷடவதவத, ஶத வண 

வசவனரவ வத ஶரசறவ்ஶரவ.  வேகவ அடுவ் இனவெகு தொதகவௐவததரவரவ.  

தொஷநரண ரறரஷகவ தொடிவதறவ, அரறடதொவ வேகவ றதவௐதவ்ஷவை வசரவஶணரவ. 

சறன வரடிகவ அஷறரக இதவ தொதகவௐவததரவ, “இவேஶக ரவ இதவெகறநரவ. 

ரஷப கரஷன கறபவதற சுதபற லவவீவௗவைசறவெகு வசவலுவேகவ. ரவ வது ற 

கரவோடுகறஶநவ” வநரவ. றடீவண வேகவ கறவௗவைசற வஷன லநறது. ரஷப டரவெடஷவௐ 

தரவவ்துறடுஶரவ வந வதறவெஷக வேகஷப கறவௗவைசறவெகடலிவ ஆவௗவ்றது. 

வவவேகவ, ஶத உனகவேகவ, ஶவகவ ஆகறஷ தவநற வ சவஶகவேகவ, 

அதரணவேகவ ஆகறவஷந ஶதடவ வதவவ்வநறவ அததவ 

தொதகவௐவததரணரவ அவௐஶதரது றகவௗவது.  

தொதகவௐவததரவ ஶகவோடரவ, “வண இவௐஶதரவவனரவ வடிகசவ ஶகவோக 

தொடிறவஷன?”  வத.   ரஷவெ        ஶகவோடரவ   வத       ணவெகுவௐ    தைரறறவஷன.  
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   ரஷஶர ஶகவோகறநரவ வத தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவர வதவெகவ றதவதற, 

“உவேகஷபவ்ரவ ஶகவோகறநரவ” வநரவகவ. ரவ வௐஶதரதுவ ஶதரவ ஶதவைசறவஶவ, 

வசலிவஶவ. அவகுவெ கரறதவெகறநது. ரவ டரவெடரறடவ தவகு தொவ, 1983 

தொவ சுரவ தவ்ரவௌடுகரனவ றணதொவ நரவ வதஷட றகபரகவ்றவ 

கரஷனறவ ரவகு வஶரவ்றவேகஷப வவெகரவவோ தறஶபரறவ ஶதரவோடுவெ 

ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவௐதது வ தவெகவ.  

தொலிவ வவேகஶடச சுவௐதரவ, தறநகு றவணு சகவரவ, தறநகு கவ சவடி கசவ, 

தறநகு தகவ்கலஷ றரண வஶனரகவ தறவணவோடு அவ்றரவேகஷபத்வ (சுரவ ரவகு 

ற ஶவ ஆகுவ) வரடவவது ஶகவோதது றணசரற தவெகவ. அது அவௐஶதரது 

வதடணறதவ சரவற, சரவவர, அவர ஆகற ரதவெகுவ வரறரது. அவகஷப 

ரவ சவறவ்ஶ 1994வ தடவ்றவரவ. அவௐதடிவவநரவ, ரவ சவடி கசவ 

ஶதரவோடு ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவது தொதகவததரதவெகுவ் வரறத்வ. இவ உவௌஷ வ 

ணறவ தறவஶதரது ரவ உஷநவது ஶதரஶணவ. ணவெகுவௐ ஶதவைசு றவஷன. ஶர 

உபநறஶணவ வத றஷணவெகறஶநவ. தொதகவௐவததரவ சறரறவ்துறவோடு றஷடவதவதவை 

வசவதறவோடரவ. இது வரடவதரண வவநரத வசவறஷவை வசரவன நவதுறவோஶடவ. 

லணரவோசற அவஷணஷ அஷவ்துவௐ ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகுவ ஶதரது, வேகபறடவ 

ஶதசறவெவகரவௌடிதவவ, “வகரவொசவ இதவேகவ, அவவைசஷணவெகு வறதவெகறநரவகவ” வத 

வசரவலிறவோடு எத சறன றறடவேகவ வௌணரக இதவரவ. தறநகு வேகபறடவ ஶதச 

ஆவதறவ்ரவ.  

அவ றறடவஷ ஶகரறலுவெகுவை வசவதுவ, தஷஜ, அவவைசஷண வசவதுவ வஷணவௐ 

வதரதவ்ஷ எத சடவேகரக வோடுஶ ணறவ இதவது. அவவை சவணறரணவ்றவ 

இதவெகுவ வவவ அவ தஷஜஷ   அவேகறதவது   வதவெவகரவகறநது   வத   ரவ   

வதஶ   வௌறறவஷன. வசரவலுவேகவ, இவகுவௐதறநகுவ  ரவ வௐதடி இவ 

வவவேகஷப சவஶகறவெக தொடித்வ? அஷனதரவவது வகரவௌடிதவ ணவ அஷறத்வநது, 

றஷனவதவநது. அவ தறநகு சவஶகவ வந றவகூட வலது  தவோடறவஷன. “ணவெகு 

ஶரகவௐதரஷறவ றகரவோட ரதறவஷனர? கவௌர ல வதரவர? வவவேகவ 

இதவெகறநரவகபர?” வத தனரநரகவௐ தைனவதற அல அவ இவு ணவெகு வதவ 

நவெகரது. அவகரண தறவ இது. டரவெடவ வசவதொஷந றபவெகவ வதுறவோடரவ. இவு 

சரறரண தூவெகறவஷன. வௐவதரலது றடித்வ, சுதபற லவவீவௗவைசறவெகுவெ கறபவதைஶரவ 

வநறதவது. றடிவது.  
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   றக அதகறவ இதவெகறநரவ, ஆணரவ தரவவெக தொடிறவஷன. வேகவ ண 

உவவுகஷப றபவெகுது சுனதரண கரரறவன. ஶசரவவதுஶதரண ணவ்துடவ ரவேகவ 

லவவீவௗவைசற  ஶரவெகறவௐ  தைநவௐதவோஶடரவ.  

ஆவ வததவெவகடுவெக, வௐஶதரது தொதகரறடறதவது வசவற தவ வத 

றவதரவவ்துவெ வகரவௌடு ஶதரவவெவகரவௌடிதவஶரவ. றறவ வேகபறவ எததவெகு எத 

அகவெகரக்ஷற வரறவது. றவ இதுரவ. அவ ஷனவௐதரவேகரண இடவ்றவ ஶர எத 

இடவ்ஷ அஷட தொதகவௐவததரதஷட ரகணரண றவ தொவகறநது. அவௐஶதரது, 

கரறவணுறவ ரகணரண கதடவ அவ வஷனவெகுவ தவகு அதற 

தவெகறநது. இததவெகுவ ரவெகுரவ டவெகறநது. அவகவ இததவ 

ஶதசறவெவகரவது வண வரற வதது றபவேகறவஷன. இவகுவ ரவேகவ சுதபற 

லவவீவௗவைசறஷ அஷடவஶரவ. அவேஶக எத வதரற வ அஷவைசுவநற ஶஷட 

அஷவறதவது. அவ இடவ்றவ அவவது ரவதவ றரணவ வசவ வரடவேகறஶணரவ. 

சறநறது ஶவ்றவ ரவ கவௌ றநவது தரவவ்ஶவ. வந தோதவ ஆவௗவ றரணவ்றவ 

இதவரவகவ. அவகவ றரணவ்ஷவெ கஷனவெக றதவதரவ ரவ கரவ்றதவஶவ. 

அவகவ தோதவ றரணவ வசவத்வ கரவோசறஷவௐ தைஷகவௐதடவ டுவ்ஶவ. அது றக 

அதஷரண கரவோசற. தைஷகவௐதடவௐ தகுறறவ இஷவ்துவஶபவ. அஷணதவ 

றரணவ்றவ இதவது வபறவரவகவ. சவதஶவ கரவ்றதவஶரவ. எவதவ 

டவெகறவஷன. ரவேகவ லவௌடுவ தொதகவௐவததரஷண  அணுகறஶணரவ. அதவ வரவ. 

அவ வசரவணஷ அவௐதடிஶ தறவு வசவகறஶநவ. “அவர, அவ இவேஶகரவ தவ்து 

கறஶனரலவோடதவெகுவ இதவெகறநரவ. ஆணரவ அதறவெக தவெகறநரவ. அரறடவ வநரடிவெ 

ஶகவோடுவௐதரவவ்ஶவ. தரவவெக தவெகறநரவ. வணரவ எவதவ வசவதொடிறவஷன. வ 

இனரஷவெகு தவதுகறஶநவ. வஷண வணறத்வேகவ.” வநரவ. இவகுஶவ வ 

றபவெகவ எவதவ ஶஷறவஷன வத றஷணவெகறஶநவ. தறநகு தொதகவௐவததரதவெகு  

வநற  வசரவலிறவோடு  அவேகறதவது  கறபவதறஶணரவ.  

றக அதகறவ இதவெகறநரவ, ஆணரவ தரவவெக தொடிறவஷன. வேகவ ண 

உவவுகஷப றபவெகுது சுனதரண கரரறவன.  
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   ஶசரவவதுஶதரண ணவ்துடவ ரவேகவ றதவதறவெ வகரவௌடிதவஶரவ. தவறறவ 

ஷனடிர கறரவரவஷநவெ கடவெஷகறவ, அவ அதகறலிதவரவ வௐதடி 

உவஶரஶர அவௐதடிவௐதவோட உவைசவெகவோட அறவஷனகஷப உவவஶரவ. அவேஶக 

றக அதகறவ டரவெடவ இதவெகறநரவ வதது வரறவது. ஆணரலுவ அவ 

அதறவெகரஷ வேகபரவ வண வசவ தொடித்வ? அவ ஊரறவ டரவெடரறவ 

தடவ்ஷவெ கரவோடி தனரறடவ றசரரறவ்ஶரவ. அஷவௐ தரவவ்வகரண ஆரவேகவ 

கறஷடவ்ண. இனரஷறவ சுஷஶரடு துஷ னரவோவ அஷநவெகுவ் றதவதறஶணரவ. 

அவேகறதவது வசவஷணவெகு றலிவ தரஶணரவ. றலிவ தவ வசவத்வஶதரது, 

டரவெடவ வேகலடவ ஊடகவ்றவ தோனவ ஶதசறணரவ. “வணவௐதர, வஶனரதவெகுவ வ 

ஶவ ஶகரதர?” ண றணறணரவ. அவஶவ வௐதடிவெ ஶகரதவ தவ. “இவஷன 

டரவெடவ, உவேகஷபவௐ தரவவௐஶதரவ வத றஷணவ்ஶரவ, தொடிறவஷன. அணரவ 

தவ்ரகவுவ ரவநரகவுவ இதவெகறநது” வத வசரவஶணரவ. “தவ்வௐதடரலவேக; 

வலவேக, றஷந இடவேகஷப சுவ்றவௐ தரவ்லவேக  சவஶரர வீவோடுவெகு றதவதைவேக” 

வநரவ.  அவௐஶதரது ரவ அரறடவ குவஷ அவௐதரறடவ அடவ தறடிவெகுவ வரணறறவ 

“டரவெடவ, லவேக ர இவௐதடி வரவத ஶனவோ தவௌறணர, ரவ வகவோடுவெ குவோடிவைசுர 

ஶதரறடுஶவ”ண றவோடிஶணவ. “அவௐதடிர? வகவோடுவௐ ஶதர; ரவ வது 

தரவ்துவெகறஶநவ.” வநரவ அஶ வரணறறவ. இவௐதடிவௐதவோட அவௐதரறடவ வண வசவ 

தொடித்வ? “சலவெகறவ வதுடுவேக டரவெடவ” வத வகவொசுவ குலிவ ஶகவோடுவெ வகரவௌஶடவ.. 

“ஶவதர, ஶஷன இதவெஶக, தொடிவைசுவோடு ஶவ” வத வசரவணரக றஷணவு. 

அவௐஶதரது வேகலவெகுவ டவ சவதரஷ, வஷவெகுவ, கதவெகுவ டவ வசவனவை 

சவௌஷட ஶதரன ஶரவநறணரலுவ, அவ வேகபறடவ றஷடவதவதவை வசவந தறநகு அவ 

வணறடவ வசரவண தறலிவ வதரதவ தைரறவது. அவ ரவவ்ஷகஷப 

வீரவெகுறவஷன வதது அஷணதவெகுவ வரறவ எவதரவ. றடீவண எவத 

தைரறவது. “ல வகவோடுவௐ ஶதர ரவ வது தரவ்துவெகறஶநவ” வநரவ வண வதரதவ? ரவ 

இவ வஜவவ்றவ வகவோடுவௐஶதரணரவ அடுவ் வஜவவ்றனர வது தரவவ்துவெக  

ஶதரநரவ?  இவ வௌவ ணறவ ஶரவநறவுடவ  குவௐவதவத   எத   கறவௗவைசற.   ரவ  
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   தஶவ வதஷ வபவு ஆறவ்ரகவை வசரவலிவை வசவதவபரவ வதது 

றபவேகறது. ஶஷன தொடிவது தரவ. ரவ கரவ்றதவெகவ்ரவ. ஆணரவ வ்ஷணவெ 

கரனவ  வததுரவ  ஶகவற.  வெகவரவ  லரவ  ரறவெகறநஶ.  வணவசவ?  

தொதகவௐவததரஷண ஶரறவ தரவவ்ஶரவ. 
வசவஷண றதவதைவதொவ துஷவெகதகறவ உவப அகவஶகரறலுவெகுவ, 

ததொறவஶசரஷனவெகுவ வசவத வௌற எத ஆவோஶடரறவ தைநவௐதவோஶடரவ. வேகவ 

ஶடவ தவ்றவ வதவரத அறசவ இவேஶக டவது. ததொறவஶசரஷனறவ 

குடிவகரவௌடிதவெகுவ தொதகஷவௐ  தரவவெகுவ  தரவெகறவ  கறஷடவ்து  இவவௐ  

தவ்றவரவ.  

சரவவர கவௌட கரவோசற ண றஷணவு; வததரவஶகரறவ ஶகரதைவ எவத 

அதவெகுவ் வரறகறநது. அவ தறவணறறவ ஷன. ஷனறவ தறவணறறவ இதவெகுவ 

வததரவ ஶகரறலுவ ஶகரதைதொவ வ ஊரறவ உவபண வத ஶடிஶதரது வேகலவெகு 

வரறவது அகவஶகரறவ. ணஶ அவவெ ஶகரறலுவெகு எத ஆவோஶடர ரறவெக்ஷரறவ 

தரஶணரவ. வேகபது ஶரவெகவ அகவஶகரறலுவெகு ஶஶன ததொறவவைஶசரஷனறவ 

உவப தொதகவௐவததரவ ஶகரறலுவெகுவ வசவத தது வததுரவ. லவவீவௗவைசறத்டவ 

சவதவவௐதடுவ்ற டரவெடஷவௐதவநற வசவற வேகலவெகுவெ கறஷடவ்ரவ ஷனஶவ 

வசவத தரவவௐதவவந தொடிறவ தவௐதவோஶடரவ.  

ஷனடிரவ்றலுவப அகஷ ரறசறவ்துறவோடு, ஶஶன தைநவௐதவோஶடரவ. 

ஆவோஶடர ஷனஶவ வகரவொசதூவ நறதுவ ஶவவகரவௌடு நதொடிரவ 

றவதறவோடது. இவதவ வகரவொசதூஶ இதவரவ, டவஶ ஶதரவறடனரவ ண 

வௌற ரவேகவ ரவதவ டவெக ஆவதறவ்ஶரவ. அவ இடவ றக வறரக 

இதவது. சரஷனறவ எத ஏரக அவவது, வகரவௌடுவறதவ உஷ 

அதவறறவோடு ஶவவகரவௌடு நனரவ ண வௌற அவவஶரவ. சவௐதரவ்ற குதர 

வத றஷணவு, சரவவர தரறரந ரவேகவ ரவதவ சரவௐதறவோடுவெ 

வகரவௌடிதவஶதரது, வநறவைஶசரடிவெகறடவ அவ சரஷனறவ ஶலிதவது எதவ டவது 

வதுவகரவௌடிதவரவ.  வேகவ  அதகறவ  வது  றவநரவ.  
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   ரலித து. ஶரவ ஷ லவௌடு வரவேகுவ ஷன தொடி. வவ ஶதரவத 

உதறரண உடவரகு. தததவ இவனரவ எவலிரகவுவ இவனரவ றவோடரண 

உடவ. இஷடறவ எத வதரற துவௌடு அவனது அஷ ஶவோடி வோடுஶ அவ உஷட. 

ஶரபதஶக எத ஷகறவ வேகவெ கரவௐதை.  ஷகறவ ரனடி உ வவபற ஶவ. 

கணுவெகரலுவெகு ஶவ எத கரலிவ வௌஷட. ஆத அடிவெகு சவதவெ குஷநரக 

இதவறதவெகனரவ அவ உவ.  

இவௐதடி எத ஶரவநவ்றவ இதவ அவ ஷகறவ எத குஷபஶதரவ தரவ்றவ 

இதவது. வேகஷபவௐ தரவவ்து, “சரவௐதறட ரது வகரடுவேகஶபவ” வத ஶகவோடரவ. 

சரவவர, சரவௐதறவோடுவெ வகரவௌடிதவரவ, சவோவடவத ஷகஷவெ கலறவெவகரவௌடு சறன 

சவௐதரவ்றகஷப டுவ்து அவ ஷகறவ இதவ குஷபறவ இவோடரவ. அஷவௐ தரவவ் 

அவ, “வரவோடுவெக ரது வகரடுவேகவர” வத சரவவரஷவெ ஶகவோடரவ. 

ஶகவோகரஶன வகரடுவ்றதவெக ஶவௌடுவ, ஆணரவ அவ ஶகவோடுவெ வகரடுவெகுவதடி 

ஆறவஶந வந ணஉதவ்வ சரவவரவுவெகு. குதரறவ வகரவொசவ வகரடுவ்தறநகு 

அவவது சரவௐதறவோடரவ. “ஶஶன ஶகரறவ றநவறதவெகறநர?” வத அஷ ரவேகவ 

ஶகவோஶடரவ. “அவேஶக ரவ இதவெகறநரவகவ? தொவதை இதவரவகவ. அவகலவ ஶகபவ 

ஶதரவறவோடரவகவ” வத வசரவலிறவோடுவெ கலஶ இநவேகறவௐ ஶதரணரவ. அஷஶ 

தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவ ரவேகவ ஶர றஷணவு வதுஶதரவ சவோவடவத எதஷ, 

எதவ தரவவ்து, அவ ரவ வத ஶகவோடுவெவகரவௌஶடரவ. உடஶண லவௌடுவ றதவதறவௐ 

தரவவ்ஶதரது அஷவெ கரறவஷன. சவத தூவ்றவ அவ சரஷன ஷபவது 

வசவகறநது. அவகுவ அவபவு தூவ வசவநறதவெக தொடித்வவத ஶரவநறவஷன. 

ஶகரறவ றநவறதவெகறநர வத ஶகவோடரவ, அவேஶக ரவ இதவெகறநரவகவ வத 

ஶகவோடுறவோடு ஶதரகறநரவ. ரவ இவேஶக இதவெகுவஶதரது அவேஶக ரவ இதவௐதரவ வந 

வதரதபறவ அவ வசரவணரகவ்ரவ ணவெகுவ் ஶரவநறது. இவபவு றஷனத்வவ 

அறகனவேகலடவ வது ரரது தறவோஷச ஶகவோதரவகபர? அவவ் ஶரவநவ, அவ 

சலகவ, சவஶகறவனரவ அவ  தொதகவௐவததரவரவ  ண  ரவ  றஷணவ்ஶவ. 

இவ தறநகு, தன தடவேகலவெகு தொதகவௐவததரதடதவ, தைணற அவஷணத்டதவ, 

ஶலுவ அஷடரபவ வரறர தைணறவகவ   தனதடதவ   உவலவெகுவ   ஶதசுவ  தவெகவ  
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   ணவெகு இதவது. அவகவ ஶதசறது குனரகர அவனது வௌரகர வத 

வணரவ வசரவன தொடிறவஷன. அது றக அதஷரண அததவ. 

தொதகவௐவததரதடவ ஶதசுவஶதரது அவ ஶகலிவௐஶதவைசறவ தன தொஷந ரவறவோடுவை 

சறரறவ்றதவெகறஶநவ, வதரது இடவ வந றஷணவுகூட இவனரவ. ரவ ணறரகவை 

சறரறவௐதஷவெகவௌடு வஷண எதரறரறரகவௐ தரவவ்வகலவ உவௌடு. 

துஷவௐ தவ இவ்ஷண அததவேகலடவ தொடிவது. வசவஷண 

வஷடவஶரவ. வேகவ எவவரத தவ்றவ தொடிறலுவ வதடுவ ரவநவ, ஶசரவவு 

இவவௐ தவ்றவ தொடிறலுவ வதவோடரலுவ, வசவற கறஷடவ்ரவ வேகவ அடுவ் 

தவ்துவெகுவ் ரரக இதவஶரவ. ரவேகவ அவௐதடிவ்ரவ.  

வௌறவௐ தரதவேகவ, இவ்ஷண அததவேகலவெகுவௐ தறநகு, கடவதுவ 

தரஷஷத்வ, வ அவத சவஶகவேகஷபத்வ றதவதறவௐதரவவெக வண 

அசறறதவெகறநது? அவத ரவ லவௌடுவ ஜணறவ்ரகவ்ரவ ஶரவதகறநது. வணறடவ 

இவ்ஷண வதரதஷஷத்வ, சகறவௐதைவ்வஷஷத்வ  கரவோடி  வ  குதரதவெகு  

வநற! 

அவதொறவ அததவ 

ரவ தறநவது பவவது சறவதவ்றவ வத ஶஶன குநறவௐதறவோடிதவெகறஶநவ. 

சறவதவ்ஷவரவோடி அவௌரஷன கரறவ வ ரவரணறவ வீடு இதவது. வ 

ரவ ரவ அவௐஶதரது உறதடவ இதவரவ. அவலது ணவெகுவ் ணற அவதை. 

அதவெகுவ வலது ஆரண அவதை. அவ தரவஷஷ இவது வ ஆத்பறவ கஷடசற 

கரனவ்றவ இதவரவ, அஷ எததொஷந தரவவ்துறட ஶவௌடுவ வந அர ணவெகு. 

அஷவௐ தரவவ்துறவோடு, அவ ஶதவ்ற அவதொ வ ரவ வஷதடவ சறவெகுவ 

வீவோடிவகுவை வசவஶநவ. இவௌடுரவோகவ வேகறவௐ தறநகு வசவஷண றதவதனரவ வந 

வௌவ. அவதொறவகு வலது அறகவௐ தரசவ. ரவ இத ஶரரபற வததுவ, அவ 

ஶவ்றவ வ உடவறஷன சவத தரறவௐதஷடவறதவஷத்வ அநறவரவ, அவ 

வஷணவௐதவநற றகவுவ கஷன வகரவௌடிதவரவ. “இவ றஷனறவ வ ணறர 

தவ வசவகறநலவகவ, ரஷரது துஷவெகு அஷவ்து னரஶ” வத 

வசரவணரவ.  
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—கேசவன் 

   “ரவ ணறர இவஷன அவதொ, வ ரத்வ, வஷத்வ வௐஶதரதுவ வதடவ 

இதவெகறநரவகவ. வஷணவௐ தவநற வீர கஷனவௐதடரஶ. அவேக வஷணவௐ 

தரவ்துவௐதரவேக.” வத வசரவஶணவ. அலவெகுவௐ தைரறறவஷன. ரவ வேகுவ 

கரறவணுவுவ, ரவ கரனவறத்வ வதடவ வௐஶதரதுவ இதவெகறநரவகவ வத 

வசரவஶணவ. இஷ ரவ அஷப சரரணவௐதடுவ்வை வசரவரக வௌறறவோடரவ. 

அலவெகு இது தைரறத்வ வத றவதரவவௐததுவ அறகவரவ. அவத இவு அவேகு 

வேகறஶணவ. தரவ றவ வசவஷண றதவதைரக வதரடு. கரஷனறவ லவது, 

வனர ஶஷனத்வ தொடிவ்து, சறவதவௌடித்வ ஆறவத. ஏவரக அவவறதவரக 

றஷணவு. அவௐஶதரது, அவதொ வேகறவ் வேகற வ அதகறவ வது அவவரவ. “அவௐதர, 

உவேகஷப எவத ஶகவோகணுவ. ணவெகுவெ குவௐதரவுவ இதவெகு, தைரறவுவ இவஷன. 

ஶகவோகவோடுர?” வநரவ. “வண ஶணுவணரலுவ ஶகலவர, வரறவொசர வசரவஶநவ. 

வணறடவ வண வெகவ.” வத அலவெகு ஷரறவ வசரவண தறநகு தொவ ரவ இவு 

அலவெகு வதவோட அததவ்ஷவை வசரவணரவ.  

“தூவேகவௐ ஶதரகுவஶதரது உவேகவ றஷணவௐதரஶ இதவது. ணறர துஷவெகு 

ரதறவனரவ வறதவெகறவேகஶப, டுறவ ரது ஆணரவ வணரகுவ? ரவ 

உறவெகு தரவகவ வத றஷணவ்துவெவகரவௌடிதவஶவ. அவௐதடிஶ 

தூவேகறறவோஶடவ. றடீவண றறவௐதை வது. ரஶர கூவௐதறடுது ஶதரவ இதவது. 

வசவத ரறவ கஷவ் றநவஶவ. அவேஶக ரவ கவௌடஷ வணரவ 

வததொடிறவஷன. ரவ தவதுறவோஶடவ. கவுவெகு வபறஶ கஷறட உரக 

வதுஷன ரகவ எவத வதரறரகவௐ தடவடுவ்துவெ வகரவௌடு றவகறநது. துறவைசஷன 

ஷவ்துவெ வகரவௌடு, கஷ தோடிறவோடு உவேகபறடவ வசரவனஶவௌடுவவத 

வௌற உவேகவ அஷநவெகு ஏடிவஶவ. தொலிவ உவேகலவெகு ஶர ஆதவ்து வத 

ரவ ணவெகுவ் ஶரவநறது. உவேகவ அஷநறவ வது தரவவ்ரவ, லவேகவ அவவது 

தூவேகறவெ வகரவௌடிதவெகநலவகவ. உவேகவ தவெகரவோடிவ அஶஶதரவ வதுஷன ரகவ 

எவத தடவடுவ்துவெவகரவௌடு றவகறநது. றஶ ஷறவ எதவ உவோகரவவறதவரவ. 

அவ தவெகவ்றலுவ இவௌடு ரகவேகவ தடவடுவ்து றவநண. தவ்றவ வணரவ 

அவேகறதவது ஏடவெகூட தொடிறவஷன. உவேகலவெகு ஆதவ்து வத றஷணவ்து தவது 

வண     வசவவவநநறரவ       அவௐதடிஶ        றவதறவோஶடவ.  
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   அவௐஶதரது, றஶ உவோகரவவறதவவ, “ல தவௐதடரவர. அஷவௐ தரவவ்துவெ 

வகரவப ரவேக ரலு ஶதவ இதவெஶகரவ. அதவெகு எவதவ ஆகரது” வத வசரவணரவ. 

வகரவொசவ ஷரறவ வரலுவ வணரவ ஷத்வ வத தொடிறவஷன. அவரறடவ 

வசரவன றஷணவ்து அவ அஷநவெகு ஏடிஶணவ. றடீவண றறவௐதை வது. இவபவு 

ஶதொவ ரவ தரவவ்து கணவு வத தைரறவது. றவறரறதவது. ஆணரவ அது கணவு 

ஶதரனஶ இவஷன. கவௌறறவ் ஶதரதுவ ரவ தரவவ்ஷ அவௐதடிஶ கவௌதொவ 

றவகறவநண. ணவெகு தர இதவெகுவௐதர. இதுவெவகவனரவ வண அவவ்வ?” வத 

வஷணவெ ஶகவோடரவ.  

ணவெகு இதறரண உவவைசறகவ. அவேஶக உவோகரவவறதவது டரவெடவ வதறவ 

ணவெகு வ சவஶகதொவ இவஷன. அவ வசரவண வசவற வ வதறவெஷகஷவௐ 

தறறதலிவ்து. அவபஶ. ஆணரவ, டரவெடஷவௐதவநற எவதஶ வரறர இவவெ 

குவஷ டரவெடஷவௐ தரவவெகறநரவ.  ஆணரவ வணரவ தரவவெகதொடிறவஷன. வ 

கவௌவறரறவ தவெகறநரவ வந வௌவ வ அவவைசற, தவ்வ. அவதொவுவெகு 

து இததஷவ் ரவௌடி இதவெகுவ. இவதவ றதவ றவைசரகறவஷன. சவதவெ 

கதவௐதரக இதவௐதரவ. ஆணரவ றகவுவ அவதரண வதவௌ. டரவெடஷவௐ தரவவ் அவ லது 

வ அவதை இவதவ அறகரகறது. “இவவௐ வதவௌணுவெகு வன இடவ்றவ 

றதரகற, வன ரவௗவெஷக அஷணுவ டரவெடவ. இவவெ குவஷஷத்வ 

தரவ்துவெகுவேக.” வத ணறவ டரவெடரறடவ வௐரவவ்ஷண வசவதுவகரவௌஶடவ. தறநகு 

அவதொறடவ ஶகவோஶடவ, “அவ வௐதடி இதவரவ அவதொ?” வத. “கதவௐதர, எவலிர 

இதவரவ. தொகவ சரறர றஷணறவஷன. ஶவோடி கவோடிறதவரவ. சவோஷடர அவனது 

துவௌடு ஶதரவோடிதவரர வத றஷணறவஷன. அஷவவனரவ கணறவெக 

தொடிறவஷன. ணவெகு வரவத தர இதவதுவௐதர.” வநரவ. வௐஶதரதுவ வ 

தரவெவகவோடிவ இதவெகுவ டரவெடரறவ தைஷகவௐதடவ்ஷ டுவ்து அபறடவ கரவோடி, “இர 

தரவ” வஶநவ. “இவரறரறரவ இதவரவ. ஆணரவ சவோஷட இவஷன. இவௐஶதர 

ஞரதகவ தது” வநரவ. “இவ ரதவௐதர?” ணவெ ஶகவோடரவ. “இவ ரவ வ 

குதரவ. இவ இஷநணறவ அரவ. எவத வோடுவ வரறவொசுவெஶகர. வ 

தரதுகரவௐஷதவௐ தவநறவெ கஷனவௐதடரஶ.  
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—கேசவன் 

   இஷறட ணவெகு வண தரதுகரவௐதை ஶவௌடுவ?” வத ஶகவோஶடவ. அவ 

வகுஶவ அஷறரக இதவரவ. தறநகு “அவௐதர,ஶகரறலுவெகு ஶதரவ னரர?” 

வநரவ. “சரற” வஶநவ. இததவ சறவதவ ஶகரறலுவெகுவை வசவத சவதஶவ 

றரணவ வசவதுறவோடு வஶரவ. அவவெ குவஷ இவௐஶதரது வேகறதவெகறநரவ வத 

வரறறவஷன. வேகறதவரலுவ டரவெடரறவ அவதறவ றவைசவ னரறதவௐதரவ வதறவ 

ணவெகுவ் துபறத்வ சவஶகறவஷன. தொலிவ அவதொ, “வணவௐதர ணறர 

வறதவெகறவேகஶப?” வத ஶகவோடஶதரது, “வஷத்வ ரத்வ உடணறதவெக ணவெவகவண 

ணவெகஷன?” வத கறஷ ஷடறவ தறவ வசரவஶணவ. இஷ எத ஶதவைசுவெகரகவை 

வசரவனறவஷன. உவவதுரவ வசரவஶணவ. அவத அலவெகுவெ கரவோடி கரவோசற வ 

வதறவெஷகவெகு எத றபவெகவ; அவதொறவ அவதைவெகு அரற கரவோசற தரறசரகவ் வௐதவோடது. 

அவ கதஷவெகு  வஷனத்வ  உவௌஶடர! 

டரவெடஷ சவறவ்ஶவ 

வசவஷணறலிதவது வசவலுவஶதரது, தவேகலதவெகு தொவ கறதவரஜதைவ வந 

ஊவ இதவெகறநது. ரவேகவ டரவெடஷவ் ஶடிவைவசவந தவேகபறவ இவ ஊவ றவ 

றஷனவ்றவ டவ சவதவேகவ தன தொவெகறரணஷ. அவவை சவதவேகபறவ 

லறவ்ரவ உவவௐதவோடு,  எததொஷந,  டரவெடஷவ்ஶடி   ரவ  ணறரக  

வெதவரஜதைவ  வசவஶநவ.  

இவ அததவ்துவெகு தொவஶணரடிரக எத வசவறஷவை வசரவனஶவௌடுவ. 

டரவெடவ தறரறவது வசவநதறவ, வசரவணரரவ, ரரறடவவத றஷணறவஷன, 

எவவரதஷத்வ ணறவ்ணறரக ஶரறவ சவறவௐஶதவ வத. அஷ சவறவ்வகபறவ 

ரறஷச இதுரவ. அவர ரறறஶகறவ; ஜரணற வசவஷணறலுவ, தவேகலரறலுவ தனதொஷந; 

லணரவோசற, ரலிணற வதவ இவௌடு ஶதவ (அவகவ ஶதவ றஷணறவஷன) 

தவேகரதவௐஶதவோஷட றவ றஷனவ்றவ; ஜரணறறவ சஶகரரற ஷறலி அவௌரகவ 

தவ்து ஷணறவ; றறவ சஶகரரற வறணற தைஷசரகவ சர உகவ 

றரறவ; தொவ்துவெகுரவ றதரவறதரறவ; ரவ வெதவரஜதைவ றவ றஷனவ்றவ; 

சரவவர கவ தரனரஜற அஷடரநறவ; இவதவ வநவகவ தவநற றவ ணவெகுவ் 

றஷணறவஷன. இவ ரறஷசறவ வ அததவ்ஷ இவௐஶதரது றரறவெகறஶநவ.  
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—கேசவன் 

   ரவ வோடுஶ ணறரகவை வசவநறதவஶவ. கறதவரஜதைவ றவ றஷனவ 

டரவெடஷவௐ தவநற தொவெகற கவகலவெகுவெ கபரக அஷவதுறவோடது. ணஶ, ரவ 

அவேகு வசவநறலிதவது அவவௐ தகுறறஶனஶ சுவநறவெவகரவௌடிதவஶவ. ரஷன ஶவ, 

றவ றஷனவ்றவ எத வதவொசறவ அவவது வகரவௌடு, ‘ரது டவெகரர? டரவெடவ 

றடீவண வ தொவ வது றவக ரவோடரர?’ வந வௌவேகஶபரடு சுவததொவதவ 

தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. வ தரவஷ, றவ றஷனவ்றவ வவகுவெ ஶகரடிறவ 

னறவ்து. ஶணர அவவௐ தவெகஶ தரவவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. தூவ்றவ எதவ 

றவதரஷ ஏரக டவது வதுவகரவௌடிதவரவ. அவதரவ ரவ ஈவவெகவௐதவோடவகுவெ 

கரவ அவ ‘வவநஷனவௐ ஶதரவந’ ஷடரவ. வவநஷனவௐ ஶதரவந வத ரவ 

குநறவௐதறடுது டரவெடரறவ ஷடஷவ்ரவ. அவ டவெகுவஶதரது வவஷரகவ் 

வவநலிவ றவது ததுஶதரன இதவெகுவ. அவ ஷடரவ ஈவவெகவௐதவோடு, ரவ 

அஷஶ கணறவ்துவெ வகரவௌடிதவஶவ. அவ றவ றஷனவ்றவ 

வவஶகரடிறலிதவது வதுவகரவௌடிதவரவ. வவஷப ஶவோடி, வவஷப சவோஷட. 

கதவௐதரக, எவலிரக, உரக டரவெடஷஶ எவ்றதவரவ தரவஷவெகு.  அதகறவ  

, வரவ்வ்றவ தரவவௐதவகு டரவெடஷவௐஶதரவ இதவரலுவ, அவ அவேகவேகஷபவ் 

ணறவ்ணறரகவௐ தரவவ்ரவ றவ்றரசவ வரறதுஶதரவ இதவது. இவ டரவெடவ 

இவஷனஶர ணவ் ஶரவநறது. அதகறவ வசவஶநவ. ஷகறவ டிவ் ஶதவௐதவ 

இதவரக ஶனசரக றஷணவு. அரறடவ வஷண அநறதொகவௐதடுவ்றவெவகரவௌஶடவ. 

அதவ சகஜரகவௐ ஶதச ஆவதறவ்ரவ. அவ ஊரறவ உவப அசரவேகவ்துவெகுவை 

வசரவரண வடலிஶதரவ உவதவ்றவ் வரறவசரஷனறவ ஶஷன வசவரகவை 

வசரவணரவ. வசரவ ஊவ றதவைசற வத வசரவணரவ. தொலிவ ரவ அரறடவ, “வேகவ 

குதரவ டரவெடவ றவ்ரணவவ்ஷவ் ஶடிவெவகரவௌடிதவெகறஶநரவ. அஷவ்ஶடிவ்ரவ 

இவேகு வஶவ. லவேகவ அஷவௐ ஶதரனஶ இதவெகறநலவகவ. லவேகவ டரவெடவரஶண?” 

வத ஶகவோடரக றஷணவு. அவகு தறனரகவ்ரவ அவ றதவைசறஷவை ஶசவவவ 

வதவ, இவேஶக தன தடவேகபரக ஶஷன வசவரகவுவ வசரவணரவ. அரறடவ 

ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகுவஶதரஶ அதஷட எவவரத    அவேக   அஷடரபவேகஷபத்வ  
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—கேசவன் 

   டரவெடதடவ எவௐதறவோடுவௐ தரவவௐதறவரவ வ ணவ லறரக இதவது. 

ணறவ்ணறரகவௐ தரவவ்ரவ இவ டரவெடரறவஷன. ஆணரவ எவோடுவரவ்ரகவௐ 

தரவவ்ரவ, டரவெடவரவ. வ ணவ குவதறவௐ ஶதரறதவது. குவதற ணவ்துடவ 

அஶரடு ஶதசறவெவகரவௌடிதவஶவ. ரவ எத கறதவ்துவ வத வசரவணரவ. ஜலமவ 

ஶவௌடி ஶவ வதவேகறறவோடது வத வசரவணரவ. இவஶவ ரவோடிவ ஷனவ 

ரதஷட வதஷஶர வசரவலி, அவ ஷனஷவௐ வதரதவௐதைவெகு தவஶதரது ஜலமவ 

வதுறடுரவ வநரவ. அவ தவகுவை சறன அசறவ சூவௗறஷனகவ 

சரறறவனரலிதவௐதரகவை வசரவணரவ. இஷடறவ ரத்ரணவரறகபறவ தரடவ 

எவஷநவை வசரவலி அவகுவௐ வதரதஷபத்வ வசரவணரவ. வஷண வரவ்ரகவெ 

குவௐதறறவோடு, ஶடிவெஷக தரவவ்துவெவகரவௌடிதவரவ வதது இவௐஶதரது தைரறகறநது. 

அவத அவ கரலிவ றலவது கவோடிவௐ தறடிவ்துவெவகரவௌடு ”வஷண ரவநரலவகவ. 

லவேகவரஶண டரவெடவ?” வத ஶகவோடிதவெக ஶவௌடுஶர ண இவௐஶதரது ஶரவதகறநது. 

அவௐஶதரது து வஷண அவறவ வசவறடரவ டுவ்து? ணர? ஈஶகரர? 

அர? வரறறவஷன. ஆணரவ த வசவதுறவோஶடவ வதவோடுவ ணவ 

வசரவகறநது.  சறநறதுஶவ  ஶதசறவெவகரவௌடிதவதுறவோடு  அவ  வசவதறவோடரவ.  

அவ வசவநதறவ டவது அவ்ஷணஷத்வ ணறவ லவௌடுவ அஷச ஶதரவோடுவௐ 

தரவவ் ஶதரது, வது டரவெடவரவ வதது ணதுவெகு றபவேகறது. அவ ஶதசற 

றவேகவ, அவேக அஷசவுகவ, குலிவ வவஷ, ஜலமவ தரவ வத வசரவணது, 

எத கறதவ்துவ ரத்ரண வரறகவ தரடஷனவை வசரவலி அவகு றபவெகதொவ 

வசரவணது, இவௐதடிவௐ தன றவேகஷப ணறவ அனசறஶதரது கவௌவறஶ றவந 

டரவெடஷ றவோடுறவோஶடஶண வந ஆவேகவ ணஷவௐ தறறவது. வண வசவது? 

அவ றதவௐதறவனரவ து டவெகுவ? அவ றதவௐதவ்ஷலநற ரவ வசவதவோடுறட 

தொடித்ர? அவகுவௐதறநகு, டரவெடதடவ இவௐதடிவரத றக  வதவேகற  சவறவௐதை  (close 

encounter)  ணவெகு  வதடறவஷன.  

தவ 

எத ரவ வ வீவோடு யரலிவ அவவறதவெகறஶநவ. ஶஷன துவுவ வசவர ஶவ்றவ 

வ றஷணவு தொலதுவ, இஷந றஷணரகவ்ரவ இதவெகுவ. ஶதறவேகவ தவநற 

சறவஷண அறகவ ரது. ஶர இஷந சறவஷணறவ இதவ ஶவ.  
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—கேசவன் 

   ரவ அவவறதவ இடவ்றவ குவௐவதவத கூஷடஷவெ வகரவோடிவெ 

கறவௗவ்துஶதரவ ஶரஜரவ யரவ தொலதுவ தறது. ரஶர வறதவெகறநரவகவ 

வத ஶரவநறது. இதவௐதறதவ, உதறவசவது வகரவலவ வதரதவோடு, தஷஜ அஷந, 

வதவ வனர அஷநகஷபத்வ வசவத தரவவ்ஶவ. அறசவ வணவவநரவ, வந 

அஷநகலவெகுவௐ ஶதரணரவ, அவேஶக இவ வ இவஷன. யரலுவெகு வரவ தோவைசுவ் 

றதவ அபவுவெகு ஶரஜர வ. ஶரஜர வ வரவ, ஜலமவ வறதவௐதரவ வத 

வசரவனவெ ஶகவோடிதவெகறஶநவ. தரவௌடிவைஶசரற வ வரலுவ ஶரஜர வ வீசுவ வதவ 

ஶகவறவௐதவோடிதவெகறஶநவ. ரவ வரஶர ணவெகுவ் வரறரது. வவகலவெகு 

வெகதொவ வநறத்வ வசரவலிறவோடு, அவவது றரணவ வசவஶவ. இது எத நவெக 

தொடிர அததவ.  

எத ஶரகறறவ றவநறவ சுடவ 

வதஷட ரலித றவ, அடிவெகடி ணவெகு எத அகவெகரவோசற ஶரவதவ. 

ஜடரதொடித்டவ கூடி எத ஶரகற றரணவெஶகரனவ்றவ அவவறதவௐதரவ. அவ 

அடிறவநறவ எத சுடவ (றபவெகறவ சுடவ ஶதரன) ஆடரது அஷசரது கரவௐதடுவ. 

இவகரண கரவ ணவெகுவ் வரறறவஷன. அவகு றபவெகவ வுவ ரதறவஷன. 

இஷ டரவெடரறடவ ஶகவோடிதவெகனரவ. ஆணரவ  ஶகவோகறவஷன.  றஷணறதவறதவரவ  

ஶகவோடிதவௐஶதவ. 

சவஶநநவெகுஷந அவவெ கரனகவோடவ்றவ, எதரவ ரதவ வ வௌதவகலவ 

கூடிவௐ ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகுவ எத கஷட ரறலிவ இதவ இதவெஷகறவ ரவ ணறஶ 

அவவறதவ ஶதரது, கரற உஷடறவ எத சரறரவ வ அதகறவ வது அவவரவ. 

அவ இஷடறவ இதவ கரற ஶவோடிஷவ்ற அவ ஶரபறவ கரறவ்துறரவ ஆண 

ஷத ஶதரவ எவத வரவேகறவெவகரவௌடிதவது. இஷவ்ற அரறடவ ஶத துவுவ 

இவஷன. அவவௐ ஷதறவ எத வௌ சவோடி இதவது. அவ கரரகஶர வணஶர, 

அஷ வநவகவ ‘சவோடிவை சரறரவ’ வத அஷவெக ஆவதறவ்ணவ. அவ கவௌகவ 

றக லவோசவௌரக இதவண. அவவெ கவௌகவ சறரறவௐதஷவௐ ஶதரவஶந இதவெகுவ. அவ 

வணறடவ ஏரறத ரவவ்ஷகவ ஶதசுரவ.  
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—கேசவன் 

   அவேகறதவ வநவகஷபவெ கரவோடிலுவ வணறடவ சவத வதவெகரக இதவௐதரக 

ணவெகுவ் ஶரவநறது. இவ்றலிதவது தரகவை வசரவணரவ. வதஷட றஷணவு 

சரறவவநரவ வதஷட சுடதடவ கூடி ஶரகறறவ உதவ அகவெகரவோசறரக  

ஆவதறவ்து இவ தஷகவெகவௐதைநவரவ வத ஶரவதகறநது. வௐதடி றடீவண 

வரஶர, அவௐதடிஶ எதரவ கரரவ  ஶதரணரவ.  அவதறநகு  இவதஷ  

அஷவெ  கரறவஷன.  

ஷவகரவ 

வ வௌதவகவ வோடவ்றவ எதவ சறணறரவுடவ வரடவதைஷடவ. அதடவ 

எத ரவ அதஷட வௌதவ எதவ வறதவரவ. அஷ சறணறர டிகவகலவெகு 

உஷட ஷவ்துவெ வகரடுவௐதவ வத அநறதொகவௐதடுவ்ற ஷவ்ரவ. அவ அவேகறதவ 

வௌதவகவ அஷணதஷட ஷககஷபத்வ தரவவ்து ஶஜரசறவ 

வசரவலிவெவகரவௌடிதவரவ. வதஷட ஷகஷவெ கரவோடுரத ஶகவோடரவ. ரதவ 

ஆவவ்துடவ கரவோடிஶணவ. வ ஷகஷ எத றறடவ உவதவௐ தரவவ்வ எஶ எத 

றவ்ஷ வோடுஶ வசரவணரவ. அது, ரவ ணது ரவதவ்ஷவரது றவ 

சரறரரகவௐ ஶதரவறடுஶவ வந வசவற. அவ ஶவ்றவ ணவெகு சறரறவௐதைவ்ரவ 

வது. ணவெகு அறவ வதறவெஷகறவஷன. ணவெகு ஆவறக றவேகபறவ ஈடுதரடு 

இதவரலுவ, சரறரரகவௐஶதரது வந வௌவ்றவ ணவெகு உடவதரடு இவஷன. 

தொவகவௌ, சரறரவ வந தவ்றவ உவௌஷரண றபவெகஶ ணவெகுவ் வரறரது. 

சரறரவ வநரவ, கரறத்ஷட உடுவ்துவெ வகரவௌடு, வீவோஷடறவோடு வபறஶநற, 

ஶசரவரகவௐ ஶதரவறடுது, உநவுகஷப அதவ்துறடுது ஶதரவந ஷடதொஷநறவ 

வெகவ வகரவௌடிதவ வதறவெஷகரவ வ ணறலுவ இதவது. அவஷகவை 

சரறரரகுவ வௌவ ணவெகு அவௐஶதரதுவ இவஷன, இவௐஶதரதுவ இவஷன. அவவெ 

கதவ்றவ டரவெடதவெகுவ உடவதரடிவஷன. ஆணரவ நவெகுஷந அவ குநறவௐதறவோட அவ 

றவரவ வ ஆவறகவை வசவதரடுகவ லறஷட ஆவதறவ்ண. அவ தறநகு 

சுரவ வரவௌடு கரனவ்துவெகுவ வ வதரது றவ  டரவெடவ  ணவெகு லவோஷச  

வகரடுவ்ரவ. ஷவகரவ வசரவணதடிரவ டவறதவெகறநது.  
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   அவதரண அவௌவ 

      ரவ ஶஶன றரறவ்ஷ டவ அஶ கரனவரவ. சவத தொவதறவணரக 

டவறதவெகனரவ. தவைஷசவௐதவ கவலூரற ஷரணவ வேகவ வீவோடதகறவரவ இதவது. 

ணஶ, றணதொவ ஏவரண ஶவ்றலுவ, றஷபரடுவகுவ அவேஶக வசவது வ 

தவெகவ. எதரவ அவேஶக எதஷவை சவறவ்ஶவ. றவ்றரசரண ஆஷட அனவேகரவ. 

ஶதவைசுவ சுவ்ரண றவௗ ஷடறவ. ஷனறவ ஆவேகறஶனவ தரறறவ வரவௐதற 

அறவறதவரவ. அவவெ கரனவ்து ஶதரலீவகரஷவௐஶதரவ கரவெகற அஷவெகரவ சவோஷட, 

கரலிவ ழ, அஷவெஷகவை சவோஷட. றகவுவ றவ்றரசரண ணறவ. வஷணறட சவத 

ரணவ. அவௌவ வத வசரவலுபவு சறன தடவேகவ அறகறதவெகனரவ. 

அரறடவ ஶர எத சலகவ்வஷ இதவது.  வணவவத  வணரவ  றவறவெக  

இனறவஷன.  

அவ வஷண ‘அவதை’ வதரவ அஷவ்ரவ. வ வதவ அதவெகுவ் வரறத்வ. 

ஆறதவ அவ வஷண அவதை வதரவ அஷவௐதரவ. தொவதொஷந வஷணவை சவறவ் 

அவஶந, இவ வஷண றஷகவௐதறவ ஆவௗவ்றறவோடரவ. “அவதை, வ அவரறடவ சவௌஷட 

ஶதரடுகறநரவ? இவோலி வகரவொசவ ஶகரனரக இதவரவ வண? றவநறவ ஶதரவ 

வசரறவ்துறடுவ றவ்துவெகரக அவரறடவ சவௌஷட ஶதரடனரர?” வத வஷணவெ 

ஶகவோடதுவ, ணவெகு றகவுவ ஆவைசரறவ. அவத கரஷன வ வீவோடிவ டவது இதவெகு 

வௐதடிவ் வரறத்வ? வந ஶகவற வ ணறவ. “உவேகலவெவகவௐதடி வரறத்வ?” வத 

ரவ ஶகவோடவகு அவ சரறரக தறவ வசரவனறவஷன வத றஷணவெகறஶநவ. 

இவௐஶதரது சரறரக றஷணறவஷன. ஆணரவ தூவ்றவ டவௐதஷ ஶகவோகுவ, தரவவெகுவ 

சவெற அரறடவ இதவெகறநது வத வரறவது வகரவௌஶடவ. அது வ றவொஞரண 

தோஷபவெகு ஜலறவெக தொடிர எவநரக இதவது. அணரஶனஶ அரறடவ எத 

ரறரஷத்வ, ஶனசரக தவ வதகூட வசரவனனரவ, இதவவவணஶர உவௌஷ. 

அதஷட அவதரவ, தவ ஷநவதுறவோடது. அவ ஷகஷ தோடிவெவகரவௌடு, “உணவெகு 

வண ஶவௌடுவ ஶகவ, ஷவெகறஶநவ” வதரவ. வசரவணரவ, அது அவ ஷகஷ 

றநவதுவ ஷகறவ இதவெகுவ.  
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   துபற வௌஷ டுவ்து அவ வ உவபவேஷகறவ ஷவ்து தோடிவெவகரவௌடு, 

“இவௐஶதரது குவேகுவ தவ தரவ” வதரவ. றநவரவ குவேகுவ இதவெகுவ. லவௌடுவ 

தோடிவெவகரவௌடு “இவௐஶதரது றதற தவ தரவ” வதரவ, றதற தவ. “சவவெகஷ 

ஷத்வேகவ தரவவௐஶதரவ” வஶநவ. சவவெகஷ வது. “சரவௐதறடனரர?” வஶநவ. 

“ஶவௌடரவ, தரவவௐதவகுவ்ரவ சவவெகஷ. உவௌஷறவ இது வௌரவ” வநரவ. 

சறதறவ டவ இவ றகவௗவைசறறவ ரவெகவ்ரவ, தறவகரனவ்றவ, டரவெடவ வசவ 

அவதைவேகவ லது வ வதறவெஷகறவஷ சவத லுறவறதவது. டரவெடவ வ 

வௌவேகஷபவௐ தடிவ் ஶதரது, சறன அவதைவேகஷபவை வசவஶதரது, சறதறவ றகவௗவ 

இவறகவௗவைசறறவ றஷணவு இது சரவ்றஶ  வத  வௌணுவகுவெ  கரரக  

அஷவண.  

அஷ வ ஷணரகவ்ரவ தரவவ்ஶவ. அவ வணறடறதவது ஷத்வ 

றவ தரவவெகறவஷன. ஷத்வ ஶகவோடதுறவஷன. “வநரகவௐ தடிவெகணுவ. அவௐதர, 

அவரறடவ சவௌஷட ஶதரடவெகூடரது” ஶதரவந தைவ்றறகஷபவ்ரவ வசரவணரவ. 

வௐதடி றவணவ ஶதரவ வரஶர அவௐதடிஶ எதரவ வசவதறவோடரவ. 

அஷவௐதவநற வவ் கஷனத்வ றவோடுவை வசவனறவஷன. அவ றஷணவு வோடுவ 

வதடவ றவரகவ் வேகறறவோடது. இவதவ அவ தொகவ றஷணறவ இதவெகறநது. 

அவ ரரறதவரலுவ அவ அவதைவெகு வநற! சறவ ரவௗவ்ற வேகுகறஶநவ. 

அவ ஶவ்றவரவ டரவெடதவ தவைஷசவௐதவ கவலூரறறவ 

தடிவ்துவெவகரவௌடிதவரவ வத ஶகவறவௐதவோஶடவ. அவ தொகவ நவெகரவ இவதஷ 

றஷணவு இதவெக ஶவௌடுரணரவ, எதஶஷப அது டரவெடரக இதவெகவெ கூடுஶர வந 

வௌவ அவவௐஶதரது   வணறவ  வதுஶதரகுவ.  

சலதவ்றவ டவ அவதைவ 

இவ அததவெ ஶகரஷஷ ல ஆவதறவ்து சறன தடவேகவ ஆகறவநண. 

அவவௐஶதரது, சவ கறஷடவெகுவஶதரவவனரவ வரடவவது லறவெவகரவௌடு 

தகறஶநவ. இவகறஷடறவ வ உவலவ, தைநதொவ ரபரண ரவநவேகவ. இவதவ 

எதசறன வசவறகஷபவை வசரவலிறவோடு இஷ இவ அபறவ றஷநவு வசவதுறவோடு, எத 

றஷனவெகுவௐ தறநகு வணறவ வதவோட றக தவோதரண ரவநவேகஷப, தொவஶணவநவேகஷப 

இவௌடரவ தகுறரக லனரவ ண  வௌறத்வஶபவ.      நவெகுஷந      தொவதகுற  
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   தொடிவுதவ தரறலிதவெகுவ இவவை சவ்றவ சலதவ்றவ டரவெடவ எத அறசவ்ஷ 

றகவௗவ்றணரவ. வரவரண றவ. தடித்வேகவ. 

ணவெகு இஷசஷவெ ஶகவோதறவ ஆவவ வத தொவஶத வசரவலிறதவெகறஶநவ. 

சலதவ்றவ வ ‘ஶஜரர அவெதவ’ வந யறவற தடவ்றவ றரவெகவ்றவ “வஶரகணர, 

வதறவவெ கவௌர” வந எத தரடவ உவௌடு. கரரகற கறதவ தவெஷ. அவ 

கறதவஷண றஷணவ்து உதகறவௐ தரடுவ எத தரடவ. தரடவ ரறகவ எவவரவதவ 

அதஷ. சரணர சவவெகவ வதவ தறவணற தரடகறறவ குவ இணறஷத்வ, தரதொவ 

ஶகவோதவ ணவ்ஷ உதவெகறறடுவ. ரவ அடிவெகடி இவவௐ தரடஷன ஶகவோடு 

உதகறவெவகரவௌடிதவௐஶதவ.  

ரவ வௌண றவ்ஷ ஆவதறவ் சறன ரவோகலவெகுவௐ தறநகு இவ தரடஷனவெ 

ஶகவோடுவெ வகரவௌடிதவஶவ. அறவ தவ சறன ரறகவ:                           

வௐவதரலதுவ தரடவகஷபவெ ஶகவோடுவெவகரவௌஶட கறணறறவ ஶஷன வசவது 

ணவெகுவௐ தறடிவெகுவ. அதஶக இதவெகுவ சுவநறவ ஷகஷவெ கவோடிவெவகரவௌடு ‘ஶரணரலிசர’ 

தைவணஷகத்டவ டரவெடரறவ இபதுவௐ தைஷகவௐதடவ எவத ரவோடவௐதவோடிதவெகுவ. 

அவவௐஶதரது றதவதறவௐதரவவ்து தைஷகவௐதடவ்றவ இதவெகுவ அதடவ ஶதசுது வ 

தவெகவ. வேகலஷட ஶதவைசறவ வஷவெஶகவத அதஷட ‘ஶரணரலிசர’வௐ தைவணஷக 

தனறரக ரதவ. சறன சவ ஶனசரகவௐ தவ வரறத்பவு கூடவை சறரறவௐதரவ. அவவௐ 

தடவ்துவெகுவௐ தவெகவ்றவ ஏவ ஆறறவ (slate) கதவதனஷக எவஷந 

வரவேகறவோடிதவஶவ. ரவ வௌணறவ அதவடிவௐதரவ ரது வசரவன 

ஶவௌடுரணரவ லறவெகரவோடவவத அஷ ஷவ்றதவெகறஶநவ. ஶஶன உவப 

தரவோடிவ ரறகஷபவெ ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவஶதரது டரவெடஷவௐ தரவவ்து ணதுவெகுவ 

அஶ ஶகவறஷ ரவ ஶகவோஶடவ. ஶகவோடுறவோடுவ் றதவதறணரவ சுவநறவ ரவோடிறதவ 

கதவதனஷக, “ரவோஶடவ, ரவோஶடவ” வதது ஶதரவ கடிகரவ்றவ வதவௌடுனவ   ஶதரன  

“ரவௗவெஷகவதவ  கடலிவ  றணதொவ  அஷனறவ  ஶஶன  அஷனடிவெகுவ.  

 இவதவ  தடகு  அறவ  டுரநற  தோவௗகறடுஶ;  

 தூஶண,  துடுவௐதைகவ  ஶதரவோடுவெ  கஷறணறவ  வநற  றடுரர?  

டுவெகடலிவ  றடுரர?  வகர,  ணரலி”. 
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   ஆட ஆவதறவ்துறவோடது. றவகஶறவஷன.  ரவ லவது ஷகரவ அஷவௐ தறடிவ்து 

றதவ்றஶணவ. டரவெடவ தைஷகவௐதடவ்றவ வதரறரக தைவணஷகவ்துவெ வகரவௌடிதவரவ. 

டுவெகடலிவ றடரவோஶடவ வத வசரவதுஶதரவ இதவது. ஶரசறவ்துவௐ தரவவ்ரவ, 

இஷறட ஶவநவண ஶவௌடுவ ரவௗவெஷகறவ எததவெகு வத 

ஶரவநறவஷனர?  கஷனஶர,  துவெகஶர,  ஶசரகஶர  வஷ  அவௌடதொடித்ர?  

வ்ஷண அவதைவேகஷபவௐ தரவவ்றதவரலுவ, இவ அததவ வ கவௌகபறவ 

கவௌலஷவ் துபறவவெகவை வசவது. எத கதொவ ஷணவௐ தறரறரறதவெகுவ உவௌஷஷ 

உவவ்றஶரடவனரவ, வதவ உவஷணவெ ஷகறஶடவ வதவ வசரவகறநரஶ! 

டரவெடரறவ சலடவ வதரவ ணவெகு சுனறவஷன. அணரவ ரவ இதுஷ 

அதஷட ஆலஷகவெகுவ ரவகஷபவவனரவ “ரதவேகவ; இவ ரவவௐஷத 

இவதுறடரலவகவ” வத வகவொசுகறஶநவ. இவௐஶதரது றவோடரவ, வபவு கரனவ 

கரவ்றதவெக ஶவௌடுஶர? ரநறரவ? 

வபறவௐதஷடரண ரவநவேகவ, வசவதரடுகவ, தறவணஷடவுகவ, 

தொவஶணவநவேகவ, கவதவெவகரவௌட தரடவேகவ, வதவோட அததவேகவ வத 

றஷணறலிதவஷ தறவு வசவதுறவோஶடவ. வ அததவ் வரகுவௐதை இவ்துடவ 

தொடிஷடறவஷன கர, அததவ வதது கஷடசற தோவைசுஷ வரடதவ 

எவறகவௗவு. இவவ் வரகுவௐஷத ஷனவ்பவ்றவ வபறறவோடதறநகு இவ அடுவ் 

தகுறஷ ல வௌறத்வஶபவ. றகவுவ தவோதரண றஷனறவ வ பவவைசறத்வ, 

ரவநவேகலவ வரத றகவௗவண வததுதவநற ல இதவெகறஶநவ. எத 

றஷனறலிதவது அடுவ் றஷனவெகு வநவௐதடுவகு தொவ வ்ஷக ஶசரஷணகஷபவை 

சவறவ்து லவௌடுவஶவ வதண ஶதரவந வசவறகவ வநவகலவெகுவ 

உதஶரகவௐதடுவ  வந  வௌவ்றவ  வ  அடுவ்வ்  வரகுவௐதறவ  றரறவெகவுவஶபவ. 

இவ உஷறவ வ அததவேகஷபவௐ தறவு வசவதுவஶபவ. சறன அததவேகலவெகு 

தைநவைசரவதகவ இதவெகரது. ரவ அததறவ்வஷநவௐ தறவு வசவதுவஶபவ, 

அவபஶ. அதததொவ அவ ரவெகதொவ ததவெகு தவ ரநனரவ. எஶறவ்ஷ 

இததவெகுவெ வகரடுவ்ரவ, அவகவ தரவவ்துவ, அஷ உவரவேகறவெவகரவௌடதுவ 

எஶறரக இதவெக ஶவௌடுவவதறவஷன.  
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—கேசவன் 

   உரவ்றவகு வசரவனஶவௌடுரணரவ, ரவ தரவவ் வதரறவ 

தவோடிணவ்ரஷ வௌதவ சவதவவ தரவவெகறவஷன. இததவ எவநரகவ்ரவ 

இதவஶரவ. வ ஶதவ்ற றவ்ர தரவவ் கவௌஷண ரவ தரவவெகறவஷன. 

அதுஶதரவஶந, ததொறவஶசரஷனறவ ரவேகவ கவௌட, வேகபறடவ உவு ஶகவோடு ரவேகற 

உவௌட தஷ தரவவ் வேகவ ரவரறவ சறன கதவ்து ஶததரடுகவ இதவண. 

இதுஶதரவ தன றவேகபறவ சறத சறத றவ்றரசவேகவ இதவஷ ரவ உவவஶவ. 

இஷ அஷணவ்துவ குதறவ றதவௐதவ்ஷவௐ வதரதவ்து அஷகறநது.  சரற,  இவ  அபறவ  

வ  அததவெஶகரஷஷ  றஷநவு  வசவகறஶநவ.  

தன தடவேகலவெகு தொவ லவ் துவேகற, வ பவவைசற வதவ 

ரவநவேகபறதெஶட இவ அததவெஶகரஷத்வ பவ்துவேகறது. தொவணரவ வதவோட 

அததவேகவ தறவணரலுவ, தறவணரவ வதவோட அததவேகவ தொவணரலுவ ரநறரநற 

தறரகறறதவெகுவ. அவகுவெ கரவ, இஷ எஶ ஶவ்றவ அவவது லரதுரவ. 

ஶதொவ, உவ ஊவெகதொவ ஶவவ ஶதரது லறறதவௐஶதவ. இஷ தொடிவ்து வபறறட 

றஷணவெகுவ இவ ஶவ்றவ எததொஷந அஷணவ்ஷத்வ தடிவ்து ஆவேகரவேஶக சறன 

றதவ்வேகஷபத்வ, ரவநவேகஷபத்வ வசவது தடிவ்துவௐதரவவெகுவஶதரது, ணவெகுவௐ தைரறவது 

கரனவ்ரவ சறன கதவ்துவெகலவ அததவேகலவ தொவணரலுவ தறவணரலுவ 

தறரகறறதவௐதது. அஷ ரவநற ரறஷசவௐதடுவ் ஶதரறஅபவு உவலவெகவ 

இவனரரவ இஷ அவௐதடிஶ றவோடுறவோஶடவ. ஈடுதரவோடுடவ தடிவௐதவவெகு வநரக  

றபவேகுவ  வததுவ  தைரறவது  ணஶ இஷ கரனகறவௐதடி ரவந றஷறவஷன.  

இவகுவௐதறநகுவ ரவ வரடவவது லறதவெகுவ வரடவ வதொஷட 

ஷனவ்பவ்றவ அவவௐஶதரது  வபறதவ  வதஷ  அவதைடவ  

வரறறவ்துவெவகரவகறஶநவ.   

                                                                                                                   

அவதவ  

ஶகசவ                                                                                                                          


