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ாேஒிௐாஔ ஒிௌி 

ிஜ, வரிச, ஙஞச ாிச 

ஒிஜ்ி ஐச ஒாௐஜொ ாஔத் 

டஐாஐ, ்பஐா உௌ ி ஒாௐஜ 

ாஔத்ாந, ―ஐ் ழா ஈசோா 

ஈஙசி ொ ஐி ரநகோா‖ 

ஊஐிா. ஐைசௐஜா் ஐை 

ரந் ஈகோ ரிசஐ த் உ 

ஊிம்  ங ஐிந. 

ாௌபஐா ஈய ாஜ ஙத் ்ஔச 

ஒாோ உத் ஈட ிகௌப அலோந 

அலஔாஙம் ஊௌசா ாஔோந 

ஐாா ஐிந. ளஔச 

ிஜொிௐ ா சா் ஒிசாஜா, 

ஐசாஜா ிை அஐஜாஙௐ ாொந 

ஐாஐி உஐ ௌாந் 

ஐிா? 

ிஞௌிஐாஐ சொ ஸஐி ஐா 

ா் ா ஜி ௌஙகிச் ழஔ ாேஒிௐ 

ாைஔ ா ஊொந ஒல ிஐிா. 

அசௐ ஙகிௐ, ிஙசௌ ாஐி 

ஐாற் ஐாஜாஐ ஊரொந சகொ 

ாஔஐிச, ோ ாாஐாஜ 

சகொிௐ ளஔச ிஙஐயஐட  

ஙா் ஔௌபஜஐஙாஐ  

ஐைசரௌிசிஐிா. ஞோஙி 

ஜஐிசஐட ஜஔஐடாஐ ாஔஙாஐ 

ாஔோந சி, அோ அஐஔ 

ிாஐஙா ஙிஜஐிசஐட, ைஔா ஙாஞி 

ஜஐிசொா சோந ஜஐிச 

ஔௌபஐட ஈாஐிசிஐிா. 

ளஔச ாிஜொ ொந 

ௌநத் தசா பொஐஐட ௐல 

டஐடிௐ ஊரி திொ ் 

தா ஔௌஐொநஔ ஒசஜாி 

ஐாஐிா. 

ஈஜஐொந சௐஜா்  ாிௐ உிொ 

ந்ி ஐஔாசிௐ ஞிஐிந ஊல 

ஒஜ்ிொிரி் ஔஜிசாஐ ா 

ோாம், சௐ ைஔத ிஜாஐ சா 

ிஞொ ௐ ோௐ ஊஙத ிசந ஊஐிா. 

ோ லஙாௌப ஊல் அஔச 

அஔசாடஙாஐ ஐ்ீஙாஐ ிஐிந. 

ொஐச ரந் ஈகோ 

ரிசாஐட ால் ாஐொநஔ ாஐ 

ாேஒிௐ ாஔி ஔௌபஜஐிஐா ஒிௌி 

ஐா ோிஐிந. 

 ஐீொ் ாைொாந ஒிௌப 

ஐை ஞஐிச ஊரொாட அ் 

அஐறத்,  ஒஐாரிசி ஙொந 

ஒிஐிெஒஐறஐிஔச ாேஒிௐாஔளத 

ாொந ஞஐிச ஊரொாட 

அ.ொநஜிஐொித் ஊஐ ஒி் ாோ 

கஐஐற் ி். 

ாேஒிௐ ாஔி ஔௌபஜஐௌ ி 

ஊரநந ஊஙந ஐஔங ஊல ாலமஔ 

ஔௌபஐட ஐாொ ஊரொாட 

ஙிஙஐளத், ஐிஓ ாஜ ோாஜளத் 

ிச ி. 

ோ ஐாஜா த ஒிௌபஔ ொ 

ஊரொாடத ங ஒத் க் 

ஐாிச அொ ஐறத் ாஐ 

ந அடௌரிச ிச ரிிொந 

ஐாஐிந. 

ாேஒிௐ ாஔ ரிௐ ஒோிொந 

ஒிௌாா ஐாகஜ ாதொந 

ஞஐிச ஐ . ஐக, . சு, 

அஞஐ ஙல் ஒோிமத ஊஐடந 

ேஒாோ ி. 

ோ ஐாஜாரத ங ஒத் 

ிஙாஐ ாௌஜா ாி  

ஐிஐட ஙி ாஒஐஐறத ஐா 

ஐிா்.  ஔாஜி ஙாஞிசாஐொிௐ 

ஐாசங! ாஐ ீ ஊ்ஙா!. ஙல் 

http://padhaakai.com/2015/04/27/ode-to-onion/
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ஒோிௐாி ஙாஞிசாஐொிௐ ―ஐாடி 

ாலந்‖. 

ஊஸ் ஷி ―ாஐஸ்ரீ‖ ோநஸ்ாி ஒ 

ிபஜொிௐ அஙசா ஒிலஐசாஐ 

அஙோிஐிந. 

அளஐிஹாி ―ஐகா ஙி‖, ரிசாஸ் 

தாாி ― ஐ ய― ஙல் ஆ 

ஐிசுகாி ―ிரிௐ―, ஐாஸ்ஙி ஸஒிசி 

―ஔ் அௐஜந ஒநஐ ஐைஔ்‖ 

ஐிஐற் ஔ்ிஐி. 

- 

ஸ்ரீ ாாசக 

ஆஒிரிச 

ாேஒிௐ ாஔ ஒிௌி  
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ாஜீி 

அ. ொநஜிஐ்  

 

ாாா ிஙாழஔொிௐ 2013் 

ஆ, ௌஙா ஐாஔஐாஜ ஙாஜ 

ிௐ ாள் ஒிஜ ஐற் 

ிஙாொநஐாஐ ஐாொிோா். ஐ 

ஒாஐிொிச அஐஙி ிந  ாேஒிௐ 

ாஔ ஐஔா ஜஐிசொ ாைஔ் ஞத் 

ாா ஒாசாட ி லஐாஐ 

ோநஐாோா. ிஙாழஔொிௐ 

அ ஐ ோஐடிௐ ழஔ 

அ ரிௐ ஐஔஐ ௐஜ. சகிஐ 

றஐட டிஐா ிசாஐ 

டிச ோ. ‖ாசிதஙா 

ாசிதஙா‖ ஊல ஊஐ ஐஐ 

ொ. டஐா ஐஐட், 

ஐலௌப ஐஐட் ஐஞிொநிை ோிச 

ஐஐடிௐ ஐொ ஒமொிா். அ 

ஐ ாஐிச ஙாஜ ஐஙாஐ 

ாஐா ோந. அ ஐாகிௐஜ. 

ாேஒிௐ ாஔ ா ஐாஜ் ஐஞிொநொா 

ஐஐாஔ. 20 ஔஐறத  

 அஙரிஐாிௐ ி ோ 

ாஙஒாஙிச ஐ ஒிசாந அ ாேஒிௐ 

ாஔ ஐிசஙாஐ ஐச ரொாட 

ஊல ஒாௐஜிசிோா. அ ி ஐசிௐ 

ஐிஔொ ாேஒிௐ ாஔி பொஐஐட 

ஊௐஜா் ொ. ஒிலஐஐ ாௐஐ, 

ஐிஐ, ஐைஐ ஊல ிச 

ஊரிஐாோா. ாஒிஐ ஆ்ிொ 

ஐாஜொிஜச ொ ரிச ஆறங ஙி 

ஜஐிசொிௐ ஐிாா ஊ ிசௌப 

ைஔந.  ா அொ ஐாஜ் ொந 

ஊௐஜாங ல ஐசா ஊரொநஐ. அா 

ாேஒிௐ ாை ைஔா ஞஐிௐ ஊரிா. 

அந பநஙசாஐ ோந. ஐெ் ஒஐ 

அஐ் ஐாஔ ஔௌபஐ. ஐிசஙாஐ 

ஊ ஐோந ஙிஜஐிசொிௐ அத 

ோ ெஒி. 

ஊௌசா ாஜஒி ஊ ல அஔ 

ி  ஒிசிஐி. ஐ் 

ஊரிசந் ஈ. ஊை ஔஐறத 

 அ ஊரிச ஒிலஐ ௌ 

ொநிை ிொநௌ ிொநாஜ அஜோந 

ியத ோந. ௌ் ஙிஞிௐ 

ஊரஙா ஊ ிசௌப.  ாைஐடாஐ 

ங் அஙி ஞோந ிொந. ர ஙி 

ாஐ்  ஒிலஐசிௐ அஔஐிிைஔந. 

ஒாாக ஐ ாஜொா அந ஆ்ிொந 

ஆாௐ யத ோாந ஙி ிௌப 

அஔஐிௐஜ. 

‖ஐாத ாஐ‖ ஊந ஐசி 

ஜௌப. 2000 ஔஐ ஞஙசா ஒஐௌ 

ாஔௐஐடிௐ ோந  ரி. 473 பஜஐ 

ாச 2381 ஒஐௌாஔௐஐ ஈட. அிஐ 

ாஔௐஐ ாச ஐிஜ. சா ாஔௐ 

ாச சா. அநா ‖ஐாத 

ாஐ‖ ஊல ாஔத் ாஔௐ. ஙி 

ஜஐிசொிௐ அிஐ ஙஐாஐ ஐாைஔௌைஔ 

ாஔௐ ந லா. ந்ி ஙஜ ஙஜாஐெ 

ஒல ொ ோந ஒஐரிௌந 

ாஜொா ஙி  ாஐச ோந 

ோந அஙஐிா. அ ஒொ 

ைஔசச அ லி ஙஐிா.. 

ஒிலஐ ாம ரிஐடிௐ ஒாௐஜழசநா. 

ஜ ீஐ ஐிசொநஐா 

ரிஒசாஐ ிஐி. ஐஒாௐஜி  

ீைௐ ாஐிா. ஒஔஐ ஒெஒயஐ 

ஊல தொஐாஐ ி் ஒோித் 

ாஐ. அ ஒஙச் அஐ 

ஐாஔாைஔஐற் ௐஜாஙௐ ௐஜ. 

ா ிய ா ீைம் 

ஸதஐா ஆசொஐ ஔோாந 

ிணல ாஸ்ொிௐ ஒஐி ொஙா 

ீஐ ஒ ஊரஐிந. ிசாஐசரி ‖ஒஐி 

ாஜா‖ ஐீொசி  ரிஐ. ா 

் ஞௌ ஒாௐஜ ோநாஜ அொ 

ஒாஐஙாஐ அோ ஒ ஐிட்பஐிந. ―எ, ஙங! 

http://www.amuttu.net/
https://padhakai.files.wordpress.com/2015/04/amuthulingam-e1430103118297.jpg
https://padhakai.files.wordpress.com/2015/04/amuthulingam-e1430103118297.jpg
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ாஙி ி ஊள் ாஜீிச ிை ல 

ஒோநஐடிௐ  னஞஐிா.‖ 

ாஸ்ொ ாஒிொ ஐிஞ ஒஙீொிௐ 

ஙிச ஞோ. ிரிய ஊ ஐாச 

ஐால அ அஜ ஐஞிொிஐஜா். 

சிந ாஜ ாஸ்ொ ஙஜ 

ஈசொிௌிொந ங ் ஒச 

ாஞிஐிா. அஔச ஙஐ ஊஐிோா 

எோந ாஸ்ொ ிஐிிஐிா. 

ஐிஞ ஙாஐிா. அஔச ஆாஙச 

டிௌொ அத ோ  ஐஜ 

அநா. ஙஐ அ ீைளட 

ழைௌாஐிா. அோ ாொிசொிௐ ோந 

பௌைஔ ஐஔஒி ஒ அநா. ாஸ்் 

ாஜோா, ஐஔத ொநிைஔாஐடா 

அௐஜந ிஐாா ஊ ஐிஔ ஐ 

ஐிந. 

அஙரிஐாி ஹாௌ ஜீ, ஙாஐிை ஙிெஒௐ 

ாஐ   ாௐ ஊரி பஐ 

ஐ. ோிசாி அோி ா் 

அௌொா. ாேஒிௐ ாஔ 25 த ஙைஔ 

ஐை, ஒிலஐ ாதௌபஐ, ாௐஐ 

ஊல ஊரிசிோாம் அஔச 

‖ஐாத ாஐ‖ ஒிலஐ  

அத ஙி ஜஐிசொிௐ ிோிஙா எ 

ஔொ த ாநஙாந. ஜ 

ஙாஞிஐடிௐ ஊரிச ஜ ஒிலஐஐடௌ ொந 

ௌபாஐிசாந ‖ஐாத ாஐ‖ 

ஈஜஐ ஜஐிசொிௐ  ி ஔ் ழச 

ஐசாஐ ஊத ாிசந. ஐாத 

ாஐ ஊ ஒாாஔ ஊஐ, ஊௌாந 

 ிசாஐிஐௌைஔாம் அந ஈஔ ாேஒிௐ 

ாஔ ஊ ியத ஐா். 

 ஞஐசாௐ ொா. ாேஒிௐ ாஔ 

 சகௌ ைஐ ிோ 

றச டிஐா டிச 

ோா. டிழஔ் ிை டிச எ் 

ஒிலி ஐொிௐ ஈட ஙஐிெஒி. 20 ஙகி 

 சக ஐடௌப அ ஐொிௐ ரிச 

ௐஜ. அ டிச ோ ி அ 

ஒ ஐாரிச்ா ஊ ஆெஒரிசொிௐ 

ஆொிசந.  அௌச ஊ ஆஜிஐ் 

ஒா. ஐஐ ஐஜஐிசிோ. த 

ா ஊ ஒ? ொ அபத 

ா அஐசாாா? ந 

ஔஐ ிரிோிோ அகெ 

ஒோிௌநாஜ ஈகெஒிஐடாௐ ிோந அ 

ஐ் ோந. அொ ாைஐற் ெஒிம் 

ஊரொிம் ஔோ ஒோிௌப அல ரிஜ 

ிஐோந. 

அஔச ஹௐஐடௌ த்ாந அ 

ிச  ஐ ஈாஐி ஙிஜ 

ோித். அௌ ல ஊிஔ் 

ோந. ஆாௐ ரிஜ ாொ ஆறங 

ஙிஐௌ ி்ஙாஔஙாாஐ ோந. ஊ 

ஐ ஈொ ஜஙஔத ிசாிஐ 

சிோந. ஐாஜ் ஐஞிொந ெ 

ஒோிஐிாங, ஊொ ஔஐ 

ீகாஐிிைஔ ஊ ிௌ ஊத 

ஊரோந. ஐ் ஒத ஊ ாொஐ 

ாேஒிௐ ாஔ அிசா. ாாாிௐ 

ஐிச ஐாஜொிௐ அ ட் ஊரொாடஐடொ 

ெ ஒல ஒோிொா. ஆஙாஐ ாஐ ோ 

ஊரொாடஐறஔள், ாஒஐஐறஔள் ிச 

் ஈசாா. அஔச ோங 

ல ிஜ ஊரொாடஐடிௐ ா ஐாகா 

ல. 

அ ாாாிௐ ஐிச ாைஐடிௐ 

ஔோ ஐிசஙா ிஒச் ாஔாஐ ோந 

ாைஐ அ ஒ ஐ்ாஙாசக 

ிரியஐா. ோ ாௌப ாாா 

ா ஙஐறத ஜதிௐ ஐிஔஐழசந 

அௐஜ. ீ ஙி ஜஐிசொிௐ ரிெஒச் 

அ ஒஙச் ஐ்ாஙாசகொிௐ ஆோ அிய் 

ஐாஔஐ ஊொ அரிந ஊந ரிோ 

ிஒச். ாேஒிௐ ாஔ ஐ்ாஙாசக் 

ர் சாஐௌ ாஔ் ஐைஔ. 
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ஐ்ரி ஐிசஙா ாஔௐஐட ஊொந அ 

ிடஐிச ஐாைஒி ஙஐழசந அௐஜ. 

ாஙாசக் ாச ஐ்ௌ ி  

ஐடந. ஒஔசௌ டௐ ஐ் 

ஆரிொா.  ஒஔசௌ டௐ ஐ் 

ீைத ிோநத ோாந அஐ 

ஐ ழைஔ் ஒோநிைஔந. 

ஒஔசௌத ஐ ஔ் ஐிஔஐிௐஜ. 

ஐ்த ் ஒஐஔஙாஐிிைஔந. ஐ் 

ஒாா, ‖ஐ ஔ் ஐிஔஐாிைஔாௐ 

ஊ? ா அ த் ஔொிௐ 

ௌ.‖ 10,000 ாஔௐஐ ஐாஔ 

ஐ்ஔச ாஙாசக் ிஐொிௐ 

அஐிசந. ஹல ாஔௐஐறத  ாஔஜிௐ 

ஐ் ஒஔசௌ டஜ ொந ாசிௌா. 

‖ஹலத ல ஐாேஒ் அிஐஙிௐஜசா?‖ 

ஊல  ஐைஔாந ஐ் ஒாநசஙாஐௌ 

ிௐ ஒாா. ‖ ஈஙா. ஒஔசௌ 

ஹிௐ  ௐஜ. ஆசிொிௐ .‖ 

அௌச 1000 ாஔௐஐறத  

ஒஔசௌ ச ் ஐ் ாஔௐஐட 

அஙொா. 

ாேஒிௐ ாஔளஔச ஔ் ஙி ஜஐிசொிௐ 

ஊஐ ித்? அ ஹிௐ ா, 

ஆசிொிௐ ா? ிெஒசஙாஐ ஜைஒொிௐ 

ா. ள் ஜ ஒிௌிஐறத 

அ திசா. ாேஒிௐ ாஔளத் 

ாஐத் ஊ ாொநஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ ஙி ஜஐிச் ஊள் 

ாஜீிசிௐ சகிஐிா. அோௌ சக் 

ிஐஙாஐ அஙசை். அ . 

ஙஐ ி 

(அ.ொநஜிஐ், ஊரொாட. ீ 

ஙிஞிஜஐிசொிௐ ி ொி ிொ 

ஔௌாடிஐடிௐ அ.ொநஜிஐொித 

ஐிசஙா ஔ.  ௐல 

ஒஐட் ஐஜாெஒாஐட் ஐடஙாஐ 

ஐாஔ ஐஐட ாஔோந ஐாொந 

ஐாஐிா.  ஐஔா ஙசௌொி 

ஒசௐை ் ஙிஞிஜஐிச ாைஔ் 

அஐைஔடசிௐ ஐிச ஐால.) 
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ஐய் ி அங் -ாேஒிௐ ாஔளஔ 

 ஐாகௐ  

 ஐக,  .சு, அஞஐ, ஒோிௐ 

 

ாாஐாஜஙாஐ ஒசாஐொநஔ 

சஐி ஐாத் ாேஒிௐ ாஔி 

ஊரொநஜஐௌ சக் ிொநஙாந. 

 ளஔச ௐ ஔௌிஐ ―ஜஐிச 

ஒிோ‖ ிந , ாஔோந 

ௌநத் தசா ஹௐஐட 

டிசிைஐிா.  ிௐ ஆல ாௐஐற், 

ஹிௌொி  ஒிலஐஐற்  

ஐிொ ாதௌபஐற், ஜ ஐைஐற் 

அஔஐ்.  ―ஒந ாாந.  ஊத 

் ஒத ிச ஐிந,‖ 

ஊல கிசா ஔௌஐொநஔ ஒாௐஐிா. 

 ―ஊத ாௐ திஔசஐ ிச 

 ிந  ஐாொிஐி. எிிசௌ 

சஐ ாஜ ஐாஜஐஔோந ஞஐௌஐிந‖ 

ஊல ிஙஒிொாம், ஒாஐிொச அஐாஙி 

அத ஞஐிச ி ஙிொந ல 

ஐாஔா.  ஙி ஜஐிச ாைஔ் ா 

அஙௌபஐற் ஒஙீொிௐ அத ிந 

அடிொ. 

ாேஒிௐ ாஔ ஞிசாஐ ஙத ஞோஙி 

ஜஐிசஐடி  ஐிஔஐிந.  ாேஒிௐ 

ாை ஞத ஙாஞிசி ீெ பரிஐிந.  ஐ் 

ஊொாஔ ஒாஐடி ரிஙாக் பரிஐிந. 

 ாேஒிௐ ஒஙசௐ ஐ, ஙீ ஜால, 

டாட ாஐ , ிஒாசொி 

ஐௌாஐ, ஙஐாாை தஐிாஙஐடி 

ிஜஙௌப ஊல ஐௐ ஐடேஒிசஙாஐ 

ஐி ஐஐடி  ―அஙி ஐாகா‖ 

ஊள் ஒிஙாஞிசசா, ச ிை 

ஐா ாத் ாஒாி ―ிீ‖ ஔசசா 

ஒொந அல ிோாஐ ஙாிிஐிா. 

 ―ஐாட்ப ெ ொந ைஔொநத 

உொாஔாஙா ாசி?‖ ஊல ஐரிஒொா 

் ாேஒிௐ ாஔ ஐ் ஐாக ய 

ஒந அ அஐிா். ஊரொந ஜ் 

ஐிஐறதௌ ிஜிலௌ ஐாைம், 

ரிௐ ஒோிொந ஈசாச அ 

ி்ிா. 

*** 

ஐா ஐ .சு, அஞஐ, 

ஒோிௐ, .ஐக ஊல  ஒில தர 

ாேஒிௐ ாஔெ ஒோிஐ, ஐாசொஸரி 

ஙதஐாசிௐ ஙதொாஔெஒி 

ஙஜசி அாொிௐ அஙோ 

ஐாௌபஸரிௐ அந பிச ௐஜொநதெ 

ஒா். ஐௐாரி ஙாகஐ ஒிஜ் 

அெ ஒோித் ஆொா ஊஐறஔ 

கோநஐாஔ. 

ஐாகௐ ஊஐி ஒிலஐசிௐ த்ி 

 ஐாக ோ ாஜஐாைஒி 

ிஐறத ஐாொ ௐ ௐஜ 

டசாஐ ாேஒிௐ ாஔ ஊஐறத 

ஞஐிௐஜ -ஊௌாந்ாௐ, 

ஐொநஔ ஊிஐாஔா. ாஐற் 

அோ ஐசிௐ ோஐடௌ ாஜ 

ாேஒிௐிசி ஔௌபஐடௌ 

ொிாஐற் அௐஜ. அந ஜ 

ஆஐஐடௌ ொநெொந, 

அஙீித் ஙரிசாச 

டிௌொந்  ௐாௌாஐொா ோ 

ஐாகௐ அஙோந. 

ஒிஜ ாைஐ டிௌ சகொிதௌி 

ஐடௌபஔள் டாஔள் ாேஒிௐ 

ாஔ எரி ஙகி் பா ீ 

ி்ிசிோா. ௌிள் ல ஙகி் 

ஒஜிௌிி ஈசாா. ஐாகௐ 

ஊிஔ  எ ஈசாஔௐ ஊலா 

ஒாௐஜ். ாேஒிஜௌ ஒ ௌத 

ீஔ ஐிஐ சிௐஜ. அந 

ிாைஔொ ஐிடரிி் எரி 

ஒாஐ ாந், அந ஐகஐ 
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அ்பௌபைஜிஜிோந ஒஒல ஐிட்ி. 

 ஒாஐாலஐி ஊல ொா 

ிடிொநஐாஔாம், அிஐ ஒாஐட 

ிச் ஒஐிா ஊ ாோா ிஙஒ் 

அஙீந  ஒிஜாௐ ஐௌஐி 

ாிம், ழோந ஐிௌாஙசாாௐ, 

அந ஐைஔ ஔசிம் ஙிஐெஒிா, 

ஐஙாஐெ ஒநஐிச ஙாஞிச ஐசா 

ாேஒிௐ. ஜ ஐிடஐடாஐௌ ிரிோநஒௐம் 

அந ிரிா ஈஜஐொ ிரிஐ, 

ஒிா ஙாஞிசிெ ஒாொிசௌஔாந. அந 

ெஒிௐ, அோெ ஒிிை் ஐ் ௐஜாஙௐ, 

ைஔீைஔௌஔா ாஜியஔ 

டிௌஐி ஒாஐ. ோ அோ 

ெஒசா ஐாொ், ிஙச் 

ியஒந ாேஒிௐ ாஔி ெஞஐ 

அௌச ோிஐிா். 

ஊரொநௌைஔ ாேஒிௐ ஞஐிௐ, 

ஐாேஒ் ஐா ாஔ அொாௐ, அத 

ஐாக் ாேஒிௐ ஈக ஈஔ ஒிஐ 

ஐாெஒிஐ ஊாௐ ஐஜா். 

அௐஜந ாேஒிௐ ஙாஞிச ற்ொற்ொ 

ோ ாயதெ ஒாோஐா ஜ 

ஆஐடா ஐாசிௐ ௌாம் 

ஐஜா். ஐா ஊல சா் இ 

ஒாௐந ஐாசொஸச தித். (ோ 

ிடஐொிஐா  ஐாகமத 

ஒௐம்ாந பரி்.) ஆஐாத, ஒிலாகி 

ீரிௐ ஐஜோ அொிஐஔய ீா ஆஐிஜெ 

ஒாஐற் சௐாஐ ஐஜோந  ஒ. 

ந ஔௌப, ிஙஒஐ, பிச 

ஔௌாடிஐ, ஒ, டாட ாஐ 

ஊல ௐல ிஷசஐட திொந 

அடடாய் ஆ் ந ஔௌபஐடௌ ி 

ஈசாிௐ அத அிஐ் ௐஜ 

ஊ ஈகோந. ―ச 

ஐஸ்நி ஒநஐா, பிா அிஐ் 

ஒநஐா, ஙீ் ிிொநஐா, 

ஊோ ஙஜஅதஐ ஐஔஐ ள்? ஙஜ 

ஐௐா, ஙை ்பா, ீ வா, 

ஐஒௌப் ா,‖ ஊல ந ஒிலஐொ 

ாதௌபஐா ளசிஜச 

ஊரிசாசி அ. ஆாௐ, ல ஜ 

டஐடிௐ ஔோந ஈசாஔௐ. 

*** 

ாேஒிௐ ாஔி சகொௌ ி 

ஐைஐொாஔஐி, அந ாவஐா ஒ-

அஒௌஞஐொிதெ ஒாௐ, ாஐ 

ிைஔஙிஔாஙஜ டாட ாஐத 

னஞோா். 

ாேஒிௐ ாஔ: ௐஜா் ஜஐிச 

ைஔொநஜ ஒாௐிௐஜ. ஊௐஜா் ஐஜோநஐை 

அொஐ. ஊ ாசஐ 

ிௐஜி ஒௌிடஙா. 

1800ஐடிளஔச ஐஔஒிௌதிசிஜ, 

்ேஒ் ோாந, ஊஐசா் ா 

ிஞெஒிஐிஐஔாள நொிிைஐா 

ஊஐ ாொாயத அௌா. ாேஒிௐ ாைஜ 

ஙஞந, ஙா ஙெௌ ிஞெஐ... 

அ ா ஊரிைஔ... ஔோநோந  

ீைஜ ஙாஙஐநதொா ஜத 

ஒோிஐா. ஒாௌாா ிா். 

அஔச ஒாோ அொ ாக 

ஐௐசாக் கிஐிைஔா. அொ 

ாா, அஐ ெஜி ஒ டாட 

ா? அோ அ்ஙா, வரிஜ ோந 

ாாஐ.. சளஐடௌ ொநௌ 

ாைை. ஆஐ, ஔாந ஐௐசாக் 

ா. ஔாந, ஊஐ அௌாயத 

அ்ங. ாஐ ஆொாள ஒாௐம். 

டிச்ஙதௌ ஐ ஒாோ உ. 

ஐ..ஙநவௌ ஙா ஐாசிௐ 

த். ஒீோிொிஜிோந ஔத் ஸ். 

அஐ ாேஒிௐ ாை ஙஙஐ டாட. 

ாேஒிௐ ாை டாட ஙீ ஒாௌாஐ. 

ஐாஞி, ஙைஔ ஊௐஜா் ாந ிோந 

ஔோாொா. ா  டாடஜ 

ாஐஜ ஊரிசிஐ. ஙைஔஐிந 
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ஷொநத ா அௐஜந  

ாா.  ஐாசிௐஜ தஔ ச். அௐஜந 

ீாடிசா ஐ். ஐாஞிஐந, 

ிஒாசிஐ ீஐாஜ, ஐாஞி ழ 

த். ஐாஞி டௌாஐ. அௌ ோ 

ஐாஞித  ா ். ஐாேஒ் ஜச 

ௌொ ாஐௌா். ாஐௌாைஔ 

ஈஔ அலொநாஐ. ாா ஒாஐநத 

ா. அோ ஒீஒஜ, ஊைா ொநா 

ிங ஐாஞிஐி ாைாஐ. அந ா 

ஐாஞிா. 100-150 ஐிரிஜ ஐாிஐி ாந, 

ஃஹீைஜ, ாஐிஙிசௐஜா் ாசி். 

ஆா ஙீ ஊஐறதௌ ிா ஈகய. 12 

ஙௐஜ ஐஔௐ. ஐாஜஜ ்ந ஙகிதௌ 

பொ்பநஒா ஙீ ். ஊஐ அௌாயத 

அ்ங... ஐஐாரிச ஐைநௌப், 

ஐ, ெஜி,  ஙீ இைஔஒா ஙாிைஔாஐ. 

சு: ஐாஜி ிாஙிஸ் ஙீ ஒாௌாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: அாஜ, ா ௌ ஒ 

டாடள ட் கிஐ சாந. 

Strictly speaking. களஙாாௌ 

கஜா். ா, ோஞிெ ஒஐ்ா 

ாங.  ௌ டிஜ ஒாௐநஜ 

disadvantage ா அிஐங ி advantage 

ஐிஔசாந. ஆா ா ஊ் ஙெௌ 

ிௐஜ. ஊொ ஐைஔாம் 

எௌா ஒி. ்ஙௌ ொி ஙாஐைஜ 

ரிச ஐைஔ  த.  டாட 

ஒாி ிச. ோநொா. 

ஐக: டாட ஜால பொஐ் 

ஊரிாஜ அௌசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: அந  anthropological 

study. ொஐொஒஜ ாி அோ பொஐ் ோௌ 

  ஊரிா. ஐாஜெஜ ௌஜிசு 

கிாஐ. ோ ஙாிரி ஆய ஙிஜ 

ோ ௐஜ.  ஒஐொௌ ிச 

ிஜஙஔ, அோ ஒஐொிஜ ிோ 

ா அ ஊர ்.  2000ஜ 

ஊரிசிௌ... 2003ஜ அோ ப ௌஜிசு 

ஆசாெ.  ௐஜ,  ஐைா 

ாஒிெஒ. ா்ிட ஒஙிாஐாஐ. 

ோ ாஙஒாஙி ஒாா... ீஐ ிரியகி 

ஊரஜா்ஜ. ஈஐடொி சா ஊர ். 

ாைஔஷிசௐ ஐிௐஜ. ஐகள் 

ஒாா. ஐாஜெ ஐக.  120 

ஐொநத ஊரி. ஐாேஒ் ஈஞௌப் 

் ஐிஔதஙாா  250 ஐொநத 

ஊாஜ ஊொநைௌாஐ ். அோ 

பஸ்ஐௌ ாலொத் ா  

ஐஒாஔ அோ பொஐொ ஐ. 

ிஊஸ்ஸி ெை, ி ெை, 

அ்ஙஐாசிௐஜிசா ஒாொாஐாசிௐஜிசா 

ஈைஐாோந ா் பஜி் ிடசாை, 

ஒீைஔாை -ஒாொநதௌ ேஒ் 

ஐிஔசாந.. அ ஐ, ஐா ஐ 

த்...  ாஐ் ிட். 

ௐமத் ஐாத் ஐாஐித் 

ௌாௌட் ௐஜ -ௌ ாஞாௌ 

ாஐிைஐாஐட. ிௐஜி ஒைஜ 

ஒௌிடஙாஐௐஜா் ஊா, அஐ 

ஆஊ்ஐி ோந. ஆஊ்ஐி 3000 

த ஜ ததா. அாஜ 

ிௐஜி ஒௌிடஙா அோ 

ஆஊ்ஐிச ாஜாஞிச  

ஙாைஔா. அோ urge அளத அௌொா 

். ஊத அோ urge ஊௌ ோநா, 

MSc ெ ெஒநஐௌப்... 25000 ா 

தொந ஜத ஒ சஜ, 

ாஐிௐஜா்... ஊஐ உஜ ஹொிசிந 

ீா... ைஷ ஊாள ஒாௐஜ 

ஆ்ிெைஔாஐ. ா அநஐௌபோா 

சொஸஐிை ா்த 

ஐிட்ிௌா. 

சு: அோ ொநஜ ீஐ ஒீஸ் ஐஙிஷ 

ஙாிரி சஒி க ௐஜசா? 
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ாேஒிௐ ாஔ: ஊஸ்ஊஸ்ஊௐஒி ைஜ, ிஊஸ்ஒி 

ைஜ, ஊ்ஊஸ்ஒி ைஜ  ஔ 

ஊரந. 

சு: ஊந ஊரிீஐ? 

ாேஒிௐ ாஔ: TNPSC. அௌ ிஐ த 

ோாெ.  ிஜெ ஊொநை 

ஐாஐ. ஊஐ ஐொந உஜ  அஒிசௐ 

ிஐ. ாஒிரிச. ஊத 

தௌொிஐா. ஸொந ஈய. ா 

ஊ்ஊஸ்ஒி ாஸ் கி ெஒிை அஐிைஔௌ 

ா ி. ஈஐ அௌாஐிைஔௌா  

ொேஒாசி் ா ாஐிைாஐிா. 

அௌ 68ஜ. 

சு: ஙொிச அொ ாகச் 

ிசௐஜா் ரிசாந? 

ாேஒிௐ ாஔ: அௐஜா் ஊஐறதொ 

ரிசாந. ா ஊரி  ாகச் -

ஐ்ஔஸ் ஸ்ஔ ஊஸா். ஐாேஒ் 

அிஐஙா ஆஒௌ ைைஔா... டரிஐௐ 

ஊரிசிோா ட ஐிஔெஒிஐஜா். 

சு: ா, ஙிாைஜ ாநா  

ாத. ஙி ஙீசொநஜ ோந  

ஙாகஐ சா்  ஊர ௐஜ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐிசஙா ஐாக், ொந 

ஷ் ா த், ௌடௐ ஶ 

ெை, ேஒிிசரி ஊைஸ் 

ஊர் ஐிாஙொநஜ ஜ டி 

தஞோஐறதொ ரிசாந. ௌடஸ் ஶ 

ெஒாெ, ஔிசஜ ஜத 

ோநஜா்ள ிௌா ி, ா 

ஸ்ஔஜ் த..ௌரிௌஷ ஐிௐஜ... 

ௌ ாஐ ரிஙாைஔஸ்ை ிௐஜஜ்... ை 

ழஔ ஐிஔசாந ஊஐ ாைஜ. ஊஐறத 

ௐஜா் ஒாௐஜிொ ாஐிஔசாந. 

ஊஐ உஜ ா ஃஸ்ை ஐிாைஜுை. 

ஊத சா ஒாௐஜிொாஐ? ஈஐறத 

ஐி அைாஔஜ்  ஈ. 

அௌா ஹாைஔஜ ஒா ோாம், ஐாசிௐஜ 

ஙகிசெஒாம் அதஔா 

ஊஜுஐஷௐ ஐியை ஈ.  

ஸௐ த். ஊொ 

ஸஐழஔ... ஊஐ ஐொந உ 

ெஒதட்... அநஜ  ஐிாஙஙித... 

ஐிாஙஐிந அஐிஐா்... 

அஐிாஐிொநஔச ஜஐக்...  

எொநஜ ஒி ஐாசிௐ ஐ்...  

எொநஜ ஙா ஐாசிௐ ஐ்... 

அௌொா அஐிஐா்ள ஒாௐஜஜா். 

ௐஜா, அ ஐிாங்ள ஒாௐாஐ. 

ஔ யட  ௌாஙி 

ஒைௐஙை. அஐ உஜ ஊஸ்ஊஸ்ஊௐஒிஜ 

ஐிாந் ிஊஸ்ஒி ஐிாந், 

ாா ஐி ச. ஊ எடயத 

ஐை (guide) கஐற் அஐா. 

ஊஐ அௌா ஊ ஊ ஐை 

கிஐ ்.  ஞிசிௐஜாங ா 

சொஸஐிை ா் ாசிைஔ. ஆந 

ஆஐை் ாொநஐஜா்..அௌளை. 

அௐஜா் ஊரிசிஐ ா. 

அஞஐ: ஒா, TNPSC ஊரிௌாசிோா, 

 ஊரொாட ஐிஔெஒிஐ ஙாைஔா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ாாைஔ் ௐஜா ஙி 

ாஐ ீகாௌ ாசி்ள ிஐி. 

ஊளஔச டெஒிள ா் ஐநாஙாாௐ, 

ா ோ ஔொநத ஒோிௌத ஙிஐ 

ஐிசஙா ஐாக் ஊாஔ ோ 

ாாைஔ்ா. ா ஒாொநதௌ 

ாாசிஐ, தஙிஔொநதௌ 

ாாசிஐ, சொநஜ 

ாாசிஐ, ஜதௌ 

ாாசிஐ, ஒஜ ஙஔ 

நஜ ாாசிஐ. 210 ா 

ஒ்ட் ாதாந, ௐஜ 25ா MO 

ஐகிசாௌிடத அளௌிெஒிைொா 

ஙிெஒொ ா ஒஜய . ஙாஒ 
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ஐஔஒிஜ  ா ஊௐஜா் ஐஙாொந 

ாஐிசிஐ. ஊஐிைஔ ஊைஔகா ஐஙாொந 

ாஐிள் ொ ௌா... ழஐா 

ொ. ஒா, ஆை அகா ீஜிச ஜ... 

அௌள ிௌா. 

சு: ―ா ௌொா, ஊரொாட 

ஆஐ்‖ அௌள ிெஒீஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: Of late, ஊத அோ 

்ிஐ மா த. ஊத ா  

guiding force த. ௌ ாஐஜ... ஐஔோ 

 ொந ஷ், ந ஷ்... ஊத 

ஒாொநதௌ ேஒ் ௐஜ. நகிஙகிஐறதௌ 

ேஒஙிௐஜ. ஆா ஊௌயங க ஐ 

ோித. ோ ீ ஐை 

தோநஐௌப் -ஊ ச ்க் 

ஒஜய கி ஐைசிஐா -ிா 

ழச ஒஜயஐ ஐ..தீ கௌப 

ஊஐ்... அநத ஙாைஔ ாஐ்... 

ௌட் 8000 ஐைஐிாா,10000 

ஐைஐிாா..ா ஹல ா ாைௌ 

ாொ ஜ ா ஆெ. அநஐாஐ ஸ்ஜ 

ாத்ாந, ஐஔஔஐிைஔௌ 

ாொிௐஜசாள ஐைஐழஔாந. ந 

 ிஙா ஙி ங சதந. 

ஈஐடொ ாலௌ ாஐெஒ். ாௐி 

ஙௌாஙசௌ த். ஈஐட 

மிஞஐெ ஒ். ா, by nature, diehard 

species. ம ஒாௐாரிௐஜசா... 

ஊொாை அெஒாம் 

அஞஙாைஔஐிாள ஙல அெஒாஐ. 

ா் ௐஜஔா . அோ ஜா 

ஙாிரிொா ந, 

சு: ந ோிச ிஒாசிசாஔ ஆா 

தகஙா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ங, சஐசா 

ஐாஙிௐஜசா... ஊஐ அௌா 

ாௐிசஔேஒாழஔொ ாௐிச 

ொநஐஙாைஔா. ―ோ  ிடசஜா 

ஊஔா, அொ  ிட்.― 

ேஒொிாஜசா, ஊ ஐாகஙாஐா, ோ 

 ிடசஜ, ஆா அொ  ிட். 

ிடசாங ஊஐ ாசி்? ஙஞ சஜ. 

அௌௌ சாஙஜசா ோந்? 

 ஐ,  ஐ ெை ஒில 

ிஒாசிஐறத -ரிச ிஒாசிஐடௌி ா 

ஒஜ -ௐம, ாஞ,   

ஙாொி் சாஒிஐி... ிஒாசஐிந, it 

includes ஐாஞி, it includes ாௐஙா, it includes 

  ங்,  ஐ ங்,  

ஐௌிஜ ங், சஐஜ ஔஐீ 

ாை - ஐௌிொ ஔஐீ 

எகாயத ா ா ிொநஐ. 

ௐஜா் ஐதொ ரிசா 

ஙாஐ. ிஒாசஐிந, ௐஜா் 

ஒோநா. ஐாஞி டொா்ா, ஐாஞி 

ழஜ, ஐீஞ, ஈஙி ௌபா். அாஔ 

ஒிஐாஐ.  ஆல ஙாஒொநௌப், அோ 

ஈஙிச ஙாொநா். ஙாலஐிாந, அோ 

ஐாஞிசிளஔச ஊெஒ் ஊௐஜா் ஒோந, அந 

 ௐஜ ஈஙா த். அ ாஐ ஊ 

ா்ா, ௌா் ாஐி, 

ஐாொஐா, ஐொிரிஐா, ீஐஐா... 

நத ஙாௐஜ ஙக ைை -ோ 

ஐாஞிஐாொ ா ஙௌ, ஐஔ் ெ -

ஊஐ அௌா ாஐி அ ைௌாா. 

ஐாஞிஐா் ஙா்ள ீஐ ௌீ அகா 

ஒிஸ்ஜ ஐௐதஜை கீஐா, அந 

ஙா்ா? அந  ஈஙா ஈஐறதௌ 

சிௐஜசா? ஙா டஐிாந... 

அொா ்ஙாா ஐைஐிா. ‖ைாஔ 

ோந ஒாகி ாஔாநஔா, ொி் சாநஔா, 

ஐாம் ிஐாந... ணஒஜாதத்.‖ ஊஐ 

சமதொ சா ஈொ ாஐ 

ஒஙெஒிஐி். அோ ஙா ஐாஜ 

ஐாேஒ் ிெஒி, ஐீஞ ஒிௌாைொா 

ஒாௌி். அநத ஙஜச ொநஐி். 

அநத ஙஜச ொி் ். ஐாஜஜ 

ஊோிெஒயஔ, அோ ஙாைஔ 
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ஙாொிஐைை, அோ ஒாகி ொி் 

ஐாமஙா, ரஐ ரஐ ாஐ ்ா். 

ஆலஙாஒ் ஐஞிே ாொீஐா, ஐீஞ 

ைீஐா, அந ௌட் ஐ ஙாிரி 

த். அஜ ாைஔ ஒாகி ஈ், 

ஜஞஐற் நய் ஒோந..அநதட 

ஜாஐாைஔ ஒஸ்த பர த். 

ஐக: ஒாகிௌ பர. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஒாகிௌபர.   ிம் 

 ழைஔஙா ோந ஈைஐாோித். 

ோௌ பர ஒாௌிஔநஐாஐ. ோ ஈ் 

ஊஐறத அௌஔ ஈ். ஊளஔச 

ஓாஐொநஜ, அ்ந ஷொநத 

ாா ௐௐ ாஐ fertiliser use 

கிா். சௐ ௌாொநஜ ்ப 

ித், ஙேஒகத ித், ாஐ ித், 

பத ித்...  ஷொநத  

ஒொநஜ ஈரஐிாந, ஔயத ௐா 

சஜ ஙாஞிஐி, ஜௐ க அௌப், 

அோொ ஞச ரஒா ை ஙிிெஒிா். 

அநத ஙஜ ா். ஔய ே 

அொ ஈரஐிாஙிௐஜசா, அௌாஐ 

ஒிௐஜாங ஈரா். அநத ாஐ 

ாௌ்ள ஒாௐா். ஒிௐஜாங 

ஈஞாந, ஊஐ அௌா  எைாா, 

அதௌ ிாச ா ஔௌ. 

ா, ாம, ஜசௐஜா் ஒீக் ஆஐி, 

ஐ்ப ஙாொி் ஐிஔத். அோ ஐ்ௌ ாலஐி 

 ஙாஒொநத ஊரிாடாௌ 

சொநா். ஆொநஜ ட் 

ோா, ாௐஜா்... ஊத ௐஜா ீெஒௐ 

ரி்... டய ஆஞொநஜ ிள, ஆொநஜ, 

ஜஞஐ, ஐா  ஙஔம, ங் 

சௐஜாழஔ அெை ்... ஐாைஔால 

ௐஜசா... அௌபெ ஐசொி 

ெைஔ்ா,   ஙாஒொநத ித. 

சு: ஈஐ உஜ ஞசால, ௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆஙா, ஞசால. ௌ, 

ஐாைஔாதெஒிள ஒாௐாஐிௐஜசா, 

ஒிைஔ... அ ஊ ஒசநள ரிஙா 

ஊத... ஐா ச ஊ 

ஒசநள ரிசஜ...  ஙஔஜ ஊ 

ஒசலநள ரிசஜ... ா ீைஜ 

்ஔச ௐஜ ாங ாஐஐ்... 

அநத ௐஜா் சொநா். ஊஐ 

ீைஜ ாஐ ஊ ா்ா -ாஐ 

ாேஒிௐ ாைஐாஐ, ஊஐறதொ 

ஐாெ ஒஜய அிஐ்... ஊௌ் 

ஙாஒொநத ஊஐறத  ொே 

ௌந ஐா ஆசி்... அௌ அலந 

ாை... ோ அலந ாைச் ஒொந 

ெஒி, தைஔஜ ாஔிௐஜ..ஐைஔ 

ஜஐௐஜா் ஐ 

ாாஐிௐஜசா... ந ஊரிா 

அஐறத. ோிச ிஒாசொிஜச ோ 

ஊரிாட ாங ஙோநைஔா். ஐஸ் 

ஈஐறதொ . ிஒாசித ஊநத 

ஐஸ்?  ா ஒாந,  

ிாதாிஐாஐ. ―ஈத 

ஙாொிோா ஐஸ் அளிஐழச 

அிஐா் ஐா? அ ஐஸ்ஜ ிைெ ஆ 

கி ாஒ ஔழஔாா?‖ ஐொநஜ 

ஜதௌ ா ணெஒஔச, ி.ஔிௐ.. 

டாஐிளஔச ாஐி ஹஸ் , 

ஐிாஙொந ாகிளஔச ஜிதி 

. அறத  ொந ிஙிஒ் ஒஙசமத 

அிஐ ் ஊொநஐாஜ்...  

ரிஒமஙிௐஜ.. ஊோ ஙஸ்ஔரிம்ா 

ஐசரொநௌாஔ ஔா்...  ாங ௌா 

ஒாௐஜிஐாொநைஔ். ாஐரிஐஙசஙாௐ, 

ிேஓாொௌ சொிஐாறௐ, 

சா ஐிொா. ஐ, ஙா்ஞ் ஊௌ 

லஐி ஒாௌஔந ரிசாந... ஐொிௐ 

ிோ ிடஐறத... ாஜா ஒொந 

லஐி, ௌ ஈி ஸௌ ாைலாஐ.. 

ஙாிரி ஐிாந ஙத fuel consumption 

அிஐஙாதந. ா ா  ஐைஜ 

ஊரிசிஐ... ா 
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டிஐிஞங் ஐாசொஸஜ ஙாொி், 

ாஜாசி் ஐா ஔெ ீகாௌ ாதந. 

ா   ாைஜ, ஐா , ௌௌ 

ிடோந ஔாஐஔதந -ாலஐிை 

ீைதௌ ாசிைஔ. அஐ ஒொ் 

ாஔாஐ. ்ஙாா ஐிஔத. அொ ஜாரி 

அ ஙஜ ௌ ாதந. ஐா அித 

ஊை ா. 

ௐஜ ௐம 65ஐிஜா அரிஒி அத்... ஊரந 

ஐிஜா அரிஒிழஔ அத். ந ௐஜ அரிஒி. 

நஜ ஐிஔஐி ங ிஷசஐ, தக, 

ஔா ஈஔேஒ அரிஒி, ாஜா ஔேஒ 

அரிஒி, ி, ஈஙி, ௐஜா் ௌாஔை. 

ீைஜ ஐாஞி ெோா, தக ஐாஞித 

ஈகய. ி ஙாைதொ ாைஜ ஐஜஐந. 

ௐஜா் ொஙா ஙோநைஔா். ௌ 

ிஒாசி ஊ ஒசாா, ஙாொ 

ௐஜ் அலொே ஐிஜா ஜ 

ாைொ ெை, ிஜச தொநை, 

ஐௐதக ீஐௌைஔ ச் ாி 

ஜத ாஐிெ ஒாௌிஔா.  ௐஜ 

ௐம, ஹல ஐிஜா ௐம, ஆசிொிஹல 

ாா, அலொே ஐிஜா அரிஒித 

ஈஐ அஔஐ ஜ ஊடய? ீஐ ி்ி 

ாஐிை ாந, ாொே ா 

ஐிஜாயத ாஐிை ீஐ. ஔசிஜ 

ஐழச ஜாஐட, ்ங ாடாா் 

ஐகஐிஜ ஊொநஐ ௐஜ. ந ்ஙஐிைஔ 

ஐி ரிச ிெஒ. 

ா ோிஔ. ிஙகி 

ஒௌஸ்ஐிரிௌஷளத ாஐ. 

சு: அ சாைஔ ஒௌஸ்ஐிரிௌஷ 

ாஐாள ரிஙா? 

ாேஒிௐ ாஔ: நத ா ொ 

ாேஒிௐ ாஐிந ஊஐிதள ஐைஔா. 

ஙாஐைஜ ஐ. ிஙகிஜ ஊ 

ொி ஒிஐ prominentஆ ாஔாஐ. 

ஊௌயங. ொிசா ஊத ா் 

ௐஜாொ ரி். ித ௌ 

ாொிசாள ஐைஔாா, ா 

ாஐிிௐஜள ஒாௐஜ சாிௐஜ. 

சு: ாம ௌ ாஐிீஐ. ஐ 

ஙிஐா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐாஜஜ ஊௐஜாௌ ௌ் 

ெஒி. ஊத ஒி ஓாசிௐஜா் 

ஐிஔசாிௐஜசா. ா ித ி்ிா 

டிச ா. ி்ஜா ீைஜ 

ௌ. சா் ஐைஐ ஙாைஔாஐ. ரிச 

ஜஐிந ஔஜிா அைஔை 

நா. 

ஐக: writing patternள ாந 

ெஒிஐீஐடா? திௌிைஔ ொநஜ 

ஐிந, ஊரநநள. ிச ஊரொாடஐ 

அந ஙாிரி ஒாௐாஐட. 

ாேஒிௐ ாஔ: ௐஜ. அந  ோாயத. 

அௌசௐஜா் ௐஜ. ஒா.ஐோஒாஙிஐிைஔ 

ஐைணஐா, ஊளஔச ாஜி ஐஔஒி 

ரிச ா ஜிஜச ீஙாிொநி 

ஊா. அௌசௐஜா்  

ஊரொாடாஜ் ீஙாிஐ சாந. 

ஊர ஆ்ிஐி  ாௐஐிந ஊஐ 

ஐாா ிலொந்ஐி ஈஐறதொ 

ரிசாந. ிசௌ ாௐ ஊரநஐி ாந 

 ஸ்ஐைெ ாைௌாஐ. ஐஔ, ஒீ 

நஙாிரி  அயைஜ ாைௌாஐள 

ஐிௌைஐ. ஊத அோ ைஔ 

ஐிஔசாந. ா ஊ issue 

ஊரௌாஐி ஙஜ சாஒிௌ. 

ஒநஐ திஐ ஊொாைஔா்ா, 

ொளத ாொே சஒாதந... 

ள் ஐௐசாக் ஆஐஜ. ஊத 

டயா ஙைஔ. ந ஙஜ உிைஔ 

ஐிஔத். நத  ாௐஙாஔௐ ஐஔ 

ஊௐஜா் ஐிஔசாந. நஜ ஊளஔச 

அளஐ ஊௐஜா் ா ஒாௐஜ சஒி 

. அௌப் ஒிஜ ிஷசஐட ா 
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ௌாஜை கிௌ ாௌ. ஊஐ 

ாொே சஒிஜ ஐௐசாக் ஆஐஜா, 

ஊ ஈி ீைஜ, ஊ ஐாரோிசா ீைஜ 

ஊத ஊ ப ஐிஔத். ஐௐசாக 

ீைஜ ாசி, ஐௐசாகௌ ா 

ஙாௌிடத ஒோக் ஒழஔ ழௌிஔ 

ஙாைஔாஐ.  ௌசௐஜா் சாஒிெைௌ 

ாாந,  ஙாஒொநஜ ஙத  

டிய ோந். அௌ ஊரொ ாஔஐி  

படி த. அொ ஒௌஔஜ ஊ 

ஊரௌாா்ள ஙதொ ரிசாந. அோ 

ஙாிரி ா ௌடா கிஐிிௐஜ. 

அொ ரிஜ ஊ ாட ொ ோந 

ாஔௌாாஐ ஊதொ ரிசாந. 

ஔிஐஜா ஒிஜ ரிசாஸ் ா . 

ீஐ ஒநஐ தி ெஒிௌீஐடா 

ரிசஜ. 

சு: ெஒிஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: அநஜ  ஐய ஒீ ள 

ௌ. ௐஜா் ஔிஐௐ ா.  

ா ஊொ ஷ கா 

ஊரிௌாௌ. ஐாேஒ் ஙிஸ்ஐா 

ஐ். ஐாேஒ் ஹஙா ஐ். 

 ரீா கிௌ ாௌ. ஔஜா 

ஊௐஜாங  ஊரொாடத ஙௌாஔஙா 

ெை ஊர சாந. One dialogue leads 

to the second dialogue. That leads to the 

third one. ஒஔௌ ாஔௌ ாாஐளா 

ா ீஙாிஐி ிஷச். ோ  

த் ஒஔ ஔஐௌ ாதந. அந ஊ 

ஐாகொநாஜ ஒஔ ்? அோ ஒஔ 

ஊஐ ரொநைௌ ாத்...  ஐஔ 

ஐ ஐாஜி கிா்ா ஐாஜி 

கிஔஜா். ிா ஈஐ ாமதொ 

சா ௌாா ஐாஜி க 

ஙாைஔா். ௐஜா் எடயத. காந, 

writing practice ா. ாந ஷஙா 

ஊர.  ஒஔஸ்(sentence) ஊஐ 

ஆ்ிெஒாம் ஊத அ ஐ ். 

Subject, predicate ௐஜா் ாை  

ஒஔஸ் ௌடா ிௐஜ. 

 ―ாொநஐாோாந‖ள  

ஒஔஸ் ஆ்ிௌா். ―படிச ங் ஐாிௐ 

ஒஜஒஜொந‖ள ஆ்ிௌா். ―ஐஔாசிௐ ஊெஒிௐ 

ரஐிசந‖ ள ஆ்ிௌா். ஊௌொ 

ாஔஐிாம் I am able to finish that 

sentence. நஜ ஊத ஊளஔச ாஒிௌப 

ஈி ந. ஙிஞ ஐசாிௐ 

அெஒங ஐிஔசாந. ங ஐௐாரிௌ 

ாஒிரிசஐ ஙாிரி  ிைஔைஔஙா 

ஙாஞிச ஐசாட்ள  ஐ  

ரிசை ைஔத ஐிஔசாந. 

அஐறத, ―ௌ ைெ ஒௐஐிா‖, ―ஊல 

ஊரிெ ஒௐஐிாள‖ ா ஒஔ் 

ஐ்ௌடீைஔா ஐ். In creative writing, 

each sentence need not be a complete 

sentence.  படிெை ீஐ 

அொௌ ாாயதௌ ாசிஔஜா். ோ 

ோி் ரிசை ைஜ ஈ. 

ஒிலஐ ஊரா்ா -ா ஐசிாஜா 

ஊரந. ஐ்ௌைஔஜ அஐிௐஜ -

அலந ௐ ஊரந ஒஙா் first draftஜ 

ோந். அௌப், ஸஐி ீஒிை  ர ா 

ஐஞிெஒி ஙல் ெௌ ாௌ. ஐஜ 

ஒிௌபௌ ா ெொா ெௌ ாௌ. 

ஐஒஸ் ா. ஒஔஸ் 

ஙாொந. அஐா ா ஐ 

ௌ.   ாாஐிாஃௌ ஊஸ்ைா 

ஊரந. ௌகி ெை, அொ 

ைாௌை ஐாௌி க ஈைஐா ௐஜசா, 

அௌ ள் ஐாேஒ் ஒஜ் ஆத். 

ஊௌயங  ாாயஜ  ஒாௐஜௌ 

சொிா, ாஔ அோ 

ஒாௐஜௌ சொநொ ிௌ. 

ஙாலெஒாௐ ாஔஙாள சாஒிௌ. 

 ாறத. ஒாா, ஒாா, 

ஒாாள ஊரிா ஒஜிெௌ 

ாசிிௐஜசா. ோ ஒாாஐி 

ஃஒாஔ சஐி அஒிசஙிௐஜ. 
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ௐ ாாயஜ, ா ஸ் ிஜச் ாஐிௌ 

ாஐாோள ஊர்ா, 

ாஒஐளதொ ரி்... ாா 

ாளை. ரித ரி ா ா ாள 

ஒாௐஜ ச அஒிச் ௐஜ. ாொந 

ஐா ிிோள ஒாௐா that 

implies ா. அௌ அஐ ஐி ―ா‖ ஐை 

கி.  சிஒிசி ஜ் ிஐி 

 ிஷச். ிசௌ ெஒிஐிைஔ 

ஐிா். ி்ிௌ ஐிா். 

ஆஒௌை ஐா்.  ஒஙச ஒோௌ் 

ௐஜாங ,  coinage ோந ிர். 

ஒஙீொநஜ ததஙொநத  ாஔ 

ஊரிைஐி. அோ ஒௌஔ ஐௌ 

ா ஒஙசொநஜ, ந ஙாிரிசா  ாஔ -

―ஒஐாச் ஔோந‖ள ெஐஐ. அோ 

ஒஐாச்ஐி ஒாௐ ஊத... ா ௌ அொ 

ஒஔஸ் ஊரந... ―ஒஐாச் ஊ ஒாௐ 

ஊத அெஒொ் ஐஜச் 

ொநஐிந. அஔச த்ொி 

ச ஐாஐை். ஐாஐ ஐாஐ ஐஐௐ 

ஐாஐ‖ அௌள ாை ஐா ாைல. 

நஜ ஊத pre-planning ஐிஔசாந. 

ஒஐாசொ ா ஒாௐஜ ச 

ஐ் ஊத ஐிஔசாந. ா 

ீஙாிஐய் ஐிஔசாந. ஒஐாச்ஐி ஒாௐ ஊ 

thought processஜ ொிைௌ ா 

ஙிஸ் க ஙாைஔ. அந ஐைசா 

ஐி ஐாகொநாஜ  ோி் 

ஐிௐஜசா.  ோாாா 

அளௌி. ஒஐாச்ஐி ஒாௐ...  

ஐக: ஐைத் ஒஐாசொநத ஊோ 

ாஔப் ௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ:  ாஔப் ௐஜ. ஒிஜ 

ஒஙச், ஒ்ோஙிௐஜாங ஒிஜ ாஔௐரிஐ 

ஓாஐொநத ். அளங ஜஐசௌ 

ாஐி ாந, அகிஐ ஐிஔஐ... 

அகிஐஔச ஐாௐ ஐாைஔ் 

ஐிிௐஜசா, ஐாௐ அ... ாொ 

ஈஔ அளத ள ாந... ஐ் 

ஊ ஒாௐாா, ஐதஐாௐ பஐா... 

ஐதஐி -ஞௐஐி, ஐாௐா ஐால... 

ஐதஐாௐ பஐா ஐி டிபஐா ஙஜி ங் 

பஐாந... ஙஜிா ஊங..நதொா ஙத 

ா ்.  ி்ப ஐாஜொந சா் 

ஒிசிளே ஒிசா அ் பஐாந... ி்ப 

ஐாஜ்ா ிடச ஐாஜ். ிடச ஐாஜொநஜ 

ஊௐஜாங அஞிே ாசி். அௌ அஞிசாங 

ிஐிந அ் ளா. அோ அங பஐாந. 

ா பஐாநள ஒாௐந ்ிௐஜ? 

ிா பஐா ஊஐ ். அௌள 

ாை ். நஜ ஊதொ ா 

ஔொநஜ...  ஐாெ ஒாௐள 

ெஐஐ... ஐ்பஐாௐ பஐா ஐி 

டிபஐாள அெைௌ ாசி. ந 

ஐ் ஐாௌி ந ஆஐாந. ஐ் 

ஊஐாஐொா ிைைௌ ாசிஐா. அ 

ா ி் ஊொா. ஐசாஐி. 

ஒிலஐதட ா, ஐைதட 

ாௐஜா் ரிஒா ஐஜௌஔ 

ஙாைஔ. 

ஐச ஐௐ கள்ள  சா 

ோநொ,  ஐசா ஊரந. 

ஐாசௌ ி ஊரந்ாந, ஐாா 

ஐாசொஸஔச ஐ் ௐஜளா 

ாஔத. ஐா ஊந ஐா 

ஜஐிச். ால ாை, அஐொந 

ஜஐிச், ௐஜா் ஒாௐஜ். நஜ 

ஊஔதௌ கள்ள ாொ ்ங 

ஙாஞி  ஙாிரி த். ஒிஜ ஒஙச் 

்பத... .ௌ ஜா.ஒ.ா ஊரந ஊௐஜா 

ாொ் ஊதௌ பரிசா ஒந... பொ 

ாஒிஐிாந ஊத 19 சந... ௐ 

ாஒிௌபஜ ள் பரிசஜ... ஆா ஔாந 

ாஒிௌபஐா  ஸஜ அோ ாௐ 

ஊதட ெஒிோந...  அே ஷ் 

ஐஞிெ ஔாந ஔ ஐி... 

ா ொந ஷ் ஐஞிெ காந 

ஔ ஐி. அௌொா ஊதௌ 
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பரிந... பொயஔச central character ா 

சில ஒா்..ோ ிஷச் பரிசநத ஊத 

 ாஒிௌப... . ஜா.ஒ.ா. டிௌஔசாௌ 

ஒஙாைஔா. ஊநதௌ ஒ்... ஊளஔச 

ொநதௌ ஐ  ஊஐிைஔ ை்... 

ௐஜா அஐச ிளஐா... ஈத ஊந 

ஒிதஙா அ ஒாௌி. ஊத ௌாைஔா 

ஔஜஸ்ை ஆஐிௐஜ. So I don‖t take it. 

ஐக: ோ அதஜ, ததங், 

ிஐஔ ஙாிரி ரிச ஐஜ ஊரந்ாந, 

அௌ ஊரநஐா ோி் ஈஐறத 

ஐிஔஐிா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ா compromise 

கிஐிிௐஜ. ா ஊரநஐிந 

ா ஊரலநா. ிஐஔத ஊரிாம் 

ஒரி, ததஙொநத ஊரிாம் ஒரி. ஆா, 

ஊ ா, ததஙொநத  

ாஔ ஊரிஐிைஐி ாந,  

chapter incidents base கி ஐாேஒ் 

ாஒிசஙா ிஷசஐட ஒாௐா,  

ஒாௌஔ ஒீரிசஒா த். அ ஊொ 

ாஔோந ஐி ாந, ஒீரிசஒா 

ோாழஔௌ ெஒிா. அௌப் 

ஙல் ா  ஒிஔதௌ 

ாசி.  ாொநத ாஜ ஹாௌ 

ஐாஜஜ் ஒிௐஜ ிளைஐ... ா 

அகிோ   ாஸ் ா... ஶ ீஜஜ, 

ஐௌா சாைஔா - ா்டௌ 

பட ிாஜ ஈைஐாோிஐா. அ ட 

ாொிஙாள ழௌிஔா...  ி்ிௌ 

ாொிை... அறத் ட அஔசாட் 

ரி்... றத் ரிேஒித... ஒிௐ 

ச த்      ் ஒாஐ... 

ோ ெ ஔோிைஐி ாந 

ாொிஙாயஔச ஐா ஐரொநத ோிந. 

ோநௌ ா ஜ ஈைஐாோிஐா... 

அடௌ ாொநைஔ ஐா... ோநௌ 

சிஜ ஈைஐாோநைஔ ஐாஔ ஊொந 

அறதௌ ாஔா... ா டயா 

ஒாௐம. நஜ ிள ொந் ஒ 

ஙாைஔ.  ா அஐ ாஞிஐ,  

் ஒோந ெஒிஐாஐ. றத அந 

ஐிச்ள ரிசந. அஐ ஙபஜ ஜஜ 

ஐா ௐஜாங ஐி ஸ்ஜாஙிசௌ , 

ா ஐிைஔொைஔ ஆஔசிௐஜாங ஐி 

ஈகௌ லஐிாஐி அோ ஈகயத 

அ ஙிௌப ஐாஐிா. ோ ஙாிரிசா 

 ஒிஔஔ ஐ ா 

ததஙொநஜ ஊரிசாெ. ஒிசா ீி ஸ் 

ஸ்ஔாௌஜ ிளைோ.  ோநௌ 

... அஔசாடஐடௌ ாொாொ ரிந. 

டசநௌ ா. ௌா ௌடயஸ்ஜ ோந 

ஐோித. ௌ ாஐி சஒௐஜா் ா 

ாசாெ. அோ ஔொநஜ அ் 

ஒி. ―ஈ்ங சநஜ ீ 

ா்டௌபடஐறத ௌா ாொநை 

ஐீஐடள ஐைீஐ - அ ௌாொ 

ஐாஜ. ௌ ஐாைஒிௌஐி ஐாஜ் ஊத.‖ 

ஈஔ,  அே ிஙிஷொநஜ,  

ஸ்ஜாஙிசௌ தஞோ, ஐாஜஜ்ஜ ஐி 

தஞோசா த்.  ாைை ோந 

ிதந.  ௌொ ி்ிௌ ாதந. 

றஔச ஔநஐௌைஔ டிச த. 

ஈஔ அ ிஜ ிை ௌடயஒ ரொந ந. 

 ா ிய கிசாெ.  ஙாிரி 

ிஷச் ஒாௐாந, ந ஊோ ாஒஐ் 

ாஒிசஙா ாஒிஐ த். ததங் 

ாஒஐா, ிஐ ாஒஐா, அ 

ாஒிசொா ௌா.  ந 

ஙாிரி ஐாொா, காநஜ ெள 

அெ. அ  ாஒிெ ோநஜ 

 ா ஒாௐஜௌாாள அ அ 

ரஐிசாஐ். ஒீக் ஆதா 

ஆஐாைசா... ஙௐஜ ஒீக் ஆத். ்ங 

அௌி ஐஜௌ ைை ஐ 

சாந. ா ஞிௐ, ாொ சிௐஜ 

ஆஐ கதஐிா்ஐி ஊொநைஔ. 

ா ஊௌொ ாஔஐிா, ―ஙெஒிாச 

ாஐ, ாா ாஐ, ஊேஒிௐ 

ீஐாாா ாஐள ஙாகிஐாஒஐ 
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ஒிஙாிஔ ொளைஔா ாொா. 

ாொநஐிந ிசஐா ில.  

ௐ ஒாௐ அந. ாொநத ச 

ஔா்ா. ௌள ஆ்ிெை, 

ஙகஐாடஜ உஞௐ, நஜ உஞௐள 

உஞௐதள  ைசஜ ாஔஜா்.  

அஐாி ாதஐஜா் ாஜித.‖  

ததங் ாாஐள ழஔ ா 

ஊிாஐஜ. அந  ஒீசஒா ஐை. 

ஊளஔச ஞாந ஐை. 

சு: ஃீை ாஐ ஒா நஐௐஜா். 

ாேஒிௐ ாஔ: ௐஜ ஃீை ந. 

ழௌிைெ ஒாௐாஐட. ஐசாெ 

ஒாாஐ, ―ஒா, ஊஐ TRP rating ஊஐிிை 

த‖ள. ்ஙா ஐௐ ாஐள 

ஊொநஐிைஔ. 

சு: ாஸ் ோந ௐஐஜஐஞஐொநஜ 

ஔோௌ ி ஊரிசிோீஐ. அ் 

ெஒ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா 

ஐாஸ்ஙாௌாஜிைஔாஐொா சாஒிஐி. 

 ோிசாொா சாஒிஐி. ஆா 

ஊொ ஙிஞா சாஒிஐிநத ஊொ 

நொநாஐ. ―ோிசா சாஒிஐிநஜ அொ் 

ௐஜஔா‖...  ஊளஔச அளஐஜ 

ோந லஐி. ாஸ் ோந 

ிஸிைஜ, ஒாஐிொச அஐாஙி் ோிச 

அஒாஐொநஔச ஐௐெௐ ஒஔ் ஔொிச 

அோ  ா ஐொதஜ, ா ீைத 

ாந, ―ஊௌ ளஐடா ஒோந 

ாஞந. ோ  ஙஜாஙசா அஐ 

ஐிாந.‖ 

சு: அௌ ஐிௌ ஊத ள 

ாநஐ ஒா. ீஐ ோ ஔொநஜ ௌ 

ிஐிீஐ. ஆா ்ாஜ ஈஐ ாஐ 

ஈஐட அோிசௌ ொஜச. 

ாேஒிௐ ாஔ:  ஐசிஜ 

அோிசௌொநெ. ஔபஜொெ 

ஒாோஐறத  upper handா 

ஊளஔச ாந ச அளொநஜ ா 

ஈகஐி. அத ா்ா ஐாக். 

ஐ ஒாாகஙா சிௐ ஸ்ஔஷஜ ஐை 

ாஐ ரிஒஜ ிஐாந,  ோிஐா 

ிாா, ்ங ஆட நஐி ஔ் 

ஐாஐிா. ளத  inferiority 

complex.  ளஔச ஸ்ஐி ஐாகஙாா, 

அ ஒைஔா... ஊாம் ஒைஔா 

ா... ஹல ா ஒ்டொநத ஜ 

ஒாம் ஒைஔாா. 

சு: ஆா ்ங உத ிஐாஜ ோந 

ஜ ஒச ஐடௌ ாொா ஙத 

அௌ ௐஜச. 

ாேஒிௐ ாஔ: அஐ ா் ா். 

ரிாநதரிசஐ. ிஐாஜ அஐ living 

conditionsத ஐாசொஸௌ ாொா 

அஐறத ஒிஐௌ. ஐ ஐி 

ஒிஐ, ஒஙாெஒா். ாஐிெ ஒாௌிஐி 

ஷ அரிஒி, ஐாடி, ௌௐஜா் 

ாொீஐா... அஐ அளத அே 

ாத ைஔஜா். 

ஐக: ாள் ஜ்ஷைஜ அே 

ாத ைசிஐ. ா்ஜ 

ொநஷ் ாஜ த் ொந 

ிே ாத ைசிஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ் ஙிஞாைஜ ொந 

ா ண. ஐடொநஜ ாஜஐா 

ாைணஐா ஆல ா. ஐெஒாௌ ா 

ிஜ. அளத ஊஐிோந ஊௐஜா் 

ஐிஔதந. ாஜ அளத ்ங ாைஜ 

ோநா ாதந. அஸ்ஐா ஈஜஐ் ரஐ 

 ிஜ. ணொஸ  ிஜா. 

சு:  ௌை ஐ்ிஜா ா் 

ா ஜ ாொிஐீஐ. ஜஒஸ் 

http://nanjilnadan.com/2015/03/04/%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%812/
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ிெஒஐடசௐஜா் ஒோிெஒிஐீஐ. Post 

liberalization, ீஐ ஊ ிஐீஐ, 

ோிசாயத அாஜ ச ஐிஔெஒிஐா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா அோ அடய economist 

ௐஜீஐ. ாநா ௌ ிச  ஐிௌப 

ஈஔ ி, ஐொநெ ஒாௐ அடயத I am 

not equipped. ந ள் ௐஜந ஒசஜள 

ாந. ஊிஙா ஙச 

ஐாோந ஒொநள ிஙஒ் கிௌ 

ாொா, it has helped a particular section of 

people. ரிச அடிஜ க் ஒ்ாிஐ 

அஐறத ஈி கிெ. ஒாாக 

ஙளஷளத அந ஊ ஐஜ ிஃிை 

ஆெள ஐைஔா ஐைாொா ஊதொ 

ாந. 

சு: ஆா, ஐஜ ாஐிாந, ீஐ 

60ஐ, 70ஐஜ ீஐ, ாஐௐஜா் 80ஐ, 

90ஐௐ ா், அௌ அஒாஐ ஜசொ 

ி ஐிைஔொைஔ ஜச ௐஜ. ௌ ஈஐ 

ஙஐ ா ாஐி ஊளஔச ஈிஐ 

ஊௐஜா் ஜ ஐிஔெ, ோி ோ ிஔ 

ைஔா ஆ ஙாிரி  ஈகய . 

ாேஒிௐ ாஔ: ஈஙாஐ. ஐஜ 

அோ டெஒி த. ா ஊௌௌ 

ாஐா, ஙாஒ் ொாசி் ொ 

ஒ்ாிஐிாள ெௌா். ிஜசா 

ிௌஐொிஜ ஜ ாஐி ொ.  

ளஔச ச ஊேஒிிசரி 

ஒொள்ா ஷொநத  ஜைஒ் ா 

ஒஜய கள். நய் அளஔச 

சா. அ உஞிசஐ ஐசிஜ 

ஆஒிிஐௌைஔ ஐ்ிைஐிந ஊந 

அிௌாச். ஜேஒ் ாஐாங, ொஙா 

ஐழச ஆைஐட 

ஆஒிிௌைஔஐா். ஒாாகஙா, 

ித ஙிாைளஔச ஐஷ 

ஊ.  ஸ் ஐை ாஐழஔ ஜேஒ் 

ஐாஐ ோிஙாஐி ிஜஙத 

ாங ாசிைஐா். 

ஐக: அந ஐ ஔதநஐ. ஐை 

ாஐிா ொந ா, ௐஜா அே 

ாஐிௐஜா் ஐ ஒிஜ ஔஐஜ 

ாொிஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ந ா் ஒஙீ ஐாஜொநஜ 

ஙத ோந ஒோிஐி ல. 

ஐௐிசிளஔச ஐாஸ்ை ா் ரிந. ா 

1964ஜ pre-university ஒாந 

ஷொிளஔச ஃீஸ் 128 ா. ஊஐ அௌா 

128 ா ழஔ ௐஜா ிஒாசி. அ 

ைத ஐஔ ாஐி ஊ ஒொா. ௌ 

ிஜங அிஔ ஙாஒஙா த. 1ஜைஒ் 

ா ஷொநத ஃீஸ்ா...  

தஙதஜ ஐி, GCT, CIT, PSGஜ ஐி 

அோ ஙாகஐட ஙாொி் ீஐ ஐகதஜ 

ஊொநைௌ ஒழஔாந. ா ஒஙீொநஜ 

Government Arts collegeத ாசிோ. 

5500 ஙாகஐ ஐிாஐ. 70% 

ஙாகஐ part-time job ாஐ. ாொிரி 

ஹாஸ்ௌிைஔௐஸ் டீ ாஐ. ஙாௐஸ்ஜ 

ஜ ாஐ. ஙோந ஐஔஜ ஜ 

ாஐ. ொாசி் ௐ ிஔாசி் 

 அ ஒ்ாிெஒாொா, அளத ி 

ஐிஜிஷா ிஊஸ்ஒி ஃிஒிஸா ஐ ். 

அநஜ அ ஒஙிெ ீைத அளௌா. 

நய் ஈஜஐஙசஙாஐௐா. ஊத அோௌ 

சஐடௌ ாத்ாந ஒோாஷஙா 

ோிெ, ―ஈொ ாஐஐ 

சாநஔா‖ள ஒா. ாஐௐ 

ிஞாயத அஐ ஒி. ஊிஐாஜ் ஐ 

ஐஜா த. ஐா ௌ 

ஐிாஐ. ஐா ஙஐஒிஸ் 

ஐாஐ. ஐா ப ாஒிஐாஐ. 

ஐா ஒிிஙா் எைாஐ.  

ஔஔ ஒாௐா ஊஐிைஔ, ―ஒா ஊஔ் 

அே ஐா ா ைஜை.  ா் எாௌ 
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ாநஐ ஒா. அ ஐாஜஜ் சஐ 

ாொநௌாஐ‖, அௌஐிா. ஈஐடௌொி 

ஊ ஙரிசா ெஒிஐாஔா அ. ீ 

எை, அே ஐா ா அ 

ாஐைஜ ோந ிரோி் ஐகத 

ெஒிஐா. ீ ஜாஐிசா 

ஐஔாஙா. ஒஐஜ தௌச் ீ 

ஊநதௌ ாஐி. ள் ா  ஐௐாரி 

ஙாக ொந ாத ரீஒாஜ் ௌ 

ாஐ. அாஜ, தஙத் 

ஐிசுகா ஐாஜஜ் ெை ஙிௌீ 

ஒசசாந. ாௐ அளத ஊ ிஜ, 

ஶொஸ்ை ஊ ிஜ. ஐா ஊ ிஜ. 

ஒாாகஙா ாஐச ஐா ாந -

ஐீொை ஙஐறத... ஐிஔஐி 

கொசௐஜா் தெொ ாஜொள 

ிஐிா். அந  ஒி 

ஙாரிைா. ்ஜ  அைஔஜ் 

ாொீஐா,  ௐஜ ஜஐா 

லஙஜ ாஔச அஒிசஙிௐஜ. ஐாொந 

ஜதௌ ாளத 700ா 

ஐிஔதந, ஐசாறத ால ா 

ஐிஔதந. ித ் ாைஜ ௌட் 

ஐிஔசாந. ஊிஐாஜொநஜ சௐ ஐ்ிை 

அஞிே ாசி். ாசௐஜா்  

சளதௌ ௌப ஜா,  

ஔஜஐிைஔ ஐாா ிாஐ. ண 

ாஐிை ந, ஐாஜா ாஔநள ஆ்ிெ 

ொந ஷொநஜ அ  ஔஜ 

ஆசிா. ா ஞஐஙா ொஐிைஔ 

ா்ஐஜ ெஐிை ஐ... அ 

ஒாௐா -ோ ஙாிரிௌ சஐ ஊஐிைஔ 

ோநஒோந ந ஷஙாெ. ஊ ச 

டஙா ஐா. டிாைஜ ஐா. ா 

 ஞஐொநஜ ோொ ாஞிௐ 

ஔொிைஐ. ஊிஐாஜொநஜ ீஐ 

ௌாஔதொா ா ாஐிௌ ாஔ். 

ெௌ ாஐி ஒஙாெஒா் ோிசாயஜ, 

ஙிாைஜ ே ாசி். ௌ 

ஐொாஞிௐ ஒாோ ஜ ிஷசஐ அஞிே 

ாநத் ஈஜஐஙசஙாௐ ஐாகஙா த. 

அளத ிஐாஙௌ ாா ஹொ்ந 

ாத  ஒைஔ ா. அோநொ நகி 

ஈஐறஔச ீஙா் ௐஜ. அோ நகி 

ஊொ ாசுத ்ஐிந ரிசாந. ௌ 

ஐை ஃிை... .ஊோ ஃிை ஒீௌா 

ஐிஔதா அச ாஐிௌ ாைஐிை 

ஃஷள ொிஐிைஐா. ஙஐௐ 

ஊஸ்ஒஸ். ஒாாக ௐ ஃீ 

ஈஐறத ஹல ாசிௐஜாங ொிச் 

ாஐசாந. ந ஆ்ஃிஒிஜி 

ஊராஐ. ாம அே ாடத. 

ஆ்ஃிஒிஜிளஔச ஐாஸ்ை ஊ? ஔாஔ 

ஃீஸ ிஐ. ஙோந ிஜ ஊ? நய் 

்ங ஈஜஐஙசஙாௐ ா. ஊ ச ஊொ 

ஊௌபஜ ிைஔாசி் ஒ்ாிஐௌாா. 

ாஐ ஔாசி் ா, ஆசிொில 

ாசிஜ ஆ்ிெஒா். ஆா அஐிைஔ 

ௌ தொிை ௌ ாஐிஐிா. 

அ ஐிநஜ ஸ்ைதௌ ாா. 

 ஷூா, 4500 ா.  ஷைஔா 2500 

ா. ொ ாஔஐி ெைஔா்ள 

ஐ, அ ஊ  exemplary 

Indian citizen ஆத சஒிஜச ஐா. 

Only this soap, only this paste, அளஔச 

ஐாஸ்ை ஊ, ோ ௌ்...  ஒா  

அ்ந ஷொநத ா ஸ்ஜ 

ிாசக் ாந ஊஐ ரிஙாை ிௐஜஜ்ஜ 

ஊளத் ிச ா் அஐஜ. அ 

ஊள் சாஔை டிஐஜ. ௌ் 

டிஐஜ. தடிெஒா.  ாடத  

ட தடிெஒா. ௌ  ிச ாலந? 

ந ஈகயௌ ஞஐஙா? ஈஙசிஜச தடிஐ 

ஙாைஔாா? ஒாௌ ஐ ஙாைஔாா? ஐாஸ்ைஜி 

ஒாௌ ஐொா ஒந? 

ஈஜஐஙசஙாஐௐஜ ாங ிச ிஜ 

தஐா். ஐாஐ ஐாஜா ஙத ஊநஐாஐ? 

ணச ஙத ஊநஐாஐ?  ைஔ 

லா ா. ைஔ ிஜ ழௌ 

ாசிெள ஒாௐா். ஆா  ாடத 

ணஐாஐ ஒஜய  ஐா ஊடய.  ஜ , 

 ஐைஔ ஜ ாதநா, ஒரிசா 
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ிா ஙகித ொ ஐஜ ஒஙாஒா 

ணசாஔ ோநா. அே  ஜ 

ஒேஒாம் ஒரி,   ஜ ஒேஒாம் 

ஒரி. ஙல்  ஙகித ா. 

நஒாோந அளத  ிஞௌப 

ஔதநஐிந ள. ஔாந, ோ 

ௌ அளதொ ..் ாங 

ஞஐிைஔாஙிௐஜசா. ஐாசொஸ ஙாிரி 

ஐரி ஊோ ஐொநஜ் ஐிஔசாந. 

ஜிஜஒஷ ோ ா ிஷச்... 

ீஐ ஐி ாந ஊொ ஒைஔ ை 

ெஒிோீஐ?  தஙா? ித 

ஊொ ெஒிஐீஐ...  ்ந 

ஐாந? நஐா  ஊ? ஊ 

ிடஐஐிைஔ ஒாௐ..ா 

ீாடித் ஒைஔ ை ாஐிொாீஐ. 

ஐ நகிஐடச ள் ொந ஷ் 

ாஔஜா் -ொந ஷ் ௌா்ஐிநத 

 சா் ஐிஔசாந.  ஜதௌ 

ா ஐிைஔ தேஒந ல ஒாரீ 

த். ளஔச ஐாஸ்ஔ ஐ அயை 

கிௌ ாஐ. டய 

ஐஸூஙரிஒொநத ்ஙட ஆடாதந சா? 

ொ ஐசா ஒைி ஊநத ஒா? ாம 

ஒைி,  ஒா்ா, ஙிடஐாௌ ா   

ஐிகொநஜ ஐிா. ா் 

ாஔ ாைஔாமங ைஜி 

ீோந். ாிதௌ ாி ீகாத். ந 

ீஐ ஐடொநதட ாஐ.  ஒைி 

தௌா,  ஒா்ா தௌா. காந 

ஒைி ீஐ அைஔ ஐைஐசாந. 

ஐடொநறட ஆச ா, ல ஊோ ௐஜ 

எைஔமதௌ ாாம், ைஜிள 

ஒாாஜ ைஜ ாம ைஜி ஐாோந 

ௌா. அௌப் ஐாிசா ஒாசாா்ா. 

அடயா.  ைஜி ஒாௌிைை 

ஙஒாௐ ாஒசா, ஆிச் உொௌஙா, அோ 

ஒாஸ அ தஐிௐஜ. 

சு: ஐ் ிௌ் ாந ீஐ அநஜ 

ாோிஐீஐ. ஆா ஈஐ பயஐஜ 

 ஒிலஐஜசா ாௐஜசா அிஜிோந 

ஊநய் ஊரிஜ. ஐாஷிசஒா அாை 

ீஐடா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐாஷிசஒா அாை 

கஜ. ஊத அநதஔா  urge 

ஐிஔஐ்.  ிஐாஒொநஜ ள  

ீஸ் ஊௐஜா ைஔ் ஊரிசிஐாஐ. ஊௐஜா 

ஙாஞிஐஜ் ஔோித. ாி ஐா, 

ி.ஐ.ாஜஐிஷக, ஊ்..ா ாச, 

்ங ஙாஞிஜ ஊரநஐ... ஒஐஜஜ்  

ீஐ ாஐ ்... பநஙௌிொ 

ஊரிசிஐா, ஊ்ிி ஊரிசிஐா... 

பாக ஐாாொிஐட ெை. ஊத 

அௌொ ாஜ. ா அ ஙல் 

ிரிெ  ஐசாெ ஒாௐிஔ ாைஔாெ 

ஒாௐநஜா இா. 

சு: அஒாஐஙிொி ெ ஒச 

ஔா் ஒாௐா.  ிஞாிௐ 

ழஔ அௌசா ாஜ ஒிா. 

ாேஒிௐ ாஔ: அஒாஐஙிொி ஒாௐந 

ௌபள ிஐி. ா, ோௌ 

பாக்... mythள ஒாௐஜொ நகிசஜ ா... 

ந ோிசாயஔச ஊோ 

ஙாிஜொநஐாளத் ஒாோஙாௐஜ. 

ொ அ ஊொந ௐஜ ஒேஒா. 

ாௐஙீஐிசா ிசாஒா. அளஔச ாஜ, 

அளஔச ஐாஜஐைஔொநதொ தோ 

ஙாஞிசௌ சொிஐிை, அளஐிோ 

ஒிஐடௌ சொிஐிை, அ 

ஒேஒா. ஒசநஐா ஸ்ஐாௌ 

த்ாந ஊொ  காம் 

ஒசஜா். ஐ  ஒி ாொிொ 

ஊொநை ால ஐொநத ஊரா 

ா ாச.  அஒாஐஙிொி 

ஒசாங ஐஜா்.  ிஙஒஐா அௌ 

ஒச ி்ாங ஐஜா். ஆா அந 
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 ௌா, ஔா ஜள ா 

ிஐ ஙாைஔ. ா ஊௐஜா 

ஙாஞிஐடிம் ாஙாசக் ஊரௌைத. 

ஆி ாஷசிௐ ஐ ஒ 

ாஐா ஐ். ாௐஙீஐித 

ாச   ஒேஒிஐா.  

  ஒசா. ஙஜசாொநஜ, 

நேஒொந ஊரொெஒ நத ா 

  கிசிஐா. ஐகஒ 

கிஐ ிள ஒாௐாஐ, அஐ 

கிசிஐாஐ. ீஐ அௌ 

ஐாாஜஐிசுக ாிச ஊௌௌ ாௌீஐ? 

அகாெஒஜ ஐிாச ஊௌௌ ாௌீஐ? 

ஐ் ிைலஐ. ஊௐஜாத் அோ ஈரிங 

த. அந ஊளஔச ோி். 

அகாெஒஜ  ஐிாசஔச ாஙாசக 

ாஔஐ ஐீொஐஜ அ  திௌிைஔ 

தி ஙாொி் ஊொிைௌ ாஐிா. 

ஐாாஜஐிசுக ாிசா, அதொ 

சா, ோா ா ௐஜசா. 

ஐ் ஊரி 1200 ஷ் ஆசிௌ ாெ.  

ஙாஸி ா. ஙிஜ அநஐௌப் 

அநஙாிரிசா  ாதத  

ோா சா் ிஐாங ஐஜா். ஆா, 

ஐீஙாசக் ஊரௌைத. ாசி் 

ாைஜசா ஔாசிொந ஹல 

ாைஜசா ஐீஙாசக் ்ங ஙாஞிசிஜ 

ஊரௌைத. ோிஜ நடஒிாஸ் த் 

ாஙாசக் ோித. நடஒிாஸ் ்ங 

தஙதஔச contemporary. 

சு: ிஞா் ஹா. 

ாேஒிௐ ாஔ: தஙத ஙிாைஜ 

ிடொஙி ா, ஙீாைஒிச்ங த் ா, 

ஔாைதௌ ா, ஔஙாஞிச 

ஐஐாஐ ஒிச  ஒஐஜாௐஜி 

ஙாஜ ொநௌாை ா, ஔஙாஞி 

ஐலஐா, ஔஙாஞிசிஜ... ா 

ஐாஐாைதௌ ாசிோ..ஐாஐாை 

ஙஔ் தஙத ிலி ஙஔ். அஐ 

ஈைஐாோந ாஙாசக் ிஒ் ா. ஐ் 

ாஙாசக். அ ிஒ்  ஒசிஜ 

நடஒிாஒ ஈைஐாோிஐா. ஆஐ, 

நடஒிசிளஔச ாஙாசகொிஜ ஐ்ளஔச 

ஒௐாத அிஐ்ள  ஆித. 

ஐொிங, 13000 ாைஜ்  1000 

ாைஔ ஙை் ஊொந   ாஙாசக் 

ா. ி.ஜி.ஐொிங. 

ஐாஐிஒிஜிோ. ஒிஐஙகி 3500 

ாைஔொந ாஙாசக் நாஐிா. 

ஐ்ளதௌ ொாசிொநெ ஒிௐஜ ாைொ 

சா ோித. அநஜ் 1500-2000 

ாை அ ாஔஜள ாங டி 

ெஒிஐா். ஆா நொநஜ. ா 

ாௐஙிதௌ ிா் அந த. ந 

ஊௌ ஒாொிச்... ௌௌ ஜ ஐிஐ 

த. அஒாஐஙிொி ஒாந 

அஔச ஐொந. ஊத அநஐா  

urge ஜ. அஒாஐஙிொி ஙி ஙாஞிஜ 

 ஐிசஙா ைஔ. ஊ்.. ா 

ாச  ஙாஒஙா ைஔ ஐிஔசாந. ி.ஐ. 

ாஜஐிசுக  ஙாஒஙா ைஔ 

ஐிஔசாந.  பநஙௌிொளத அஐஜிஐச 

ஊொநொ ி் ஊர ச 

சாசிோந. ாி  ாேஒாஜி ஒ் 

ஊரா. 412 ாைஜ. ஔ  

ிஷசோா அ ஊொநஐிா. ல 

 ிஜ. அோ ஐாஔஸ்ைௐ  

ிஜ ஐா  ஐாோிொநத 

ோௌ பாகொ அ சொிஐிா. 

சாொ ாி ஊொ 

ாாாஐிந ஊடய ரிச ஐி. 

ச,  பொஐொநத ளஐாஐ 

ெஒிைஐ... ஒதொ்ி ாஜள 

ொ... 1907ஜ ஊை ஐிரிஙிௐ ஐள  

ஹௐ ஊரிசிஐா.  ஐாை ௌாஒிஜ 

ாஜ, ிௌி ிிாிஐடாஐ 

நெஒா, ஒதி, நரிசா, ஐக 

த் ிிாிசாொ ாதஐி ஐாை 

ௌாஒீஐஒா ா.  ஙாிரி ஊை ஐஸ் 

ஊரா. வௌஐ, ிௌி, ஒீ, ோ 
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ஙாிரி. ந ஊௐஜாங literary appreciationஐா 

 ஙாஐ் ா.  சாஒ 

கிைஐிாந ஊத ஊ 

ாொ, ்ஔச ெஒோி ஜஐிச், 

ை ங் நஐௐஜாங ஜீை 

அஐிோநா ஊஐாஐ. ஐாஜொநஜ 

ஐ்ாஐய் டஐாாஐய் ஷஐை 

ஆ ஐாைஒிசௐஜா் ஙிாைஜ 

ஔோித.  ஜஙாஐ, in good spirit and 

sense, ஜஐிசொ ஙம் பரிோந 

ஐாத ந ஈஐறத ஈஐாஙாஐ 

த். 

ஒோிௐ: ஒா,  ாஔெஒிசா  

ஐி. ீஐ ஜ ஹௐஐறத ள 

ஊரிசிஐீஐ. ஆா ிஙஒஐா ீஐ  

அோ அடயத ஊரிௐஜ? ிஙஒ் 

ஊௌ ஐ்ள ீஐ ச 

ௌீஐ? 

ாேஒிௐ ாஔ: ிஙஒஐ ோநஐ, he is a 

scholarly person. I am not a scholarly 

person. ா  emotive ஆ ஆ. ஊத 

ஐிஔஐி ஒிஔைஸ் ஜஙா ா 

ஐலஐ சஒி ஒ. ிஙஒஐ 

அிாொ ரீிசா  ஐஜச அஐா. 

ௌப ீஐ ாஔெ ஒாௐஜ சாந. ஆா 

ா் ஜசசுரீச ிஙஒ் ஊரெஒாௐஜ 

சாந. அந  brain.  ஜ அந. 

 ிஙஒஐாஐ ஆஐி சஒிஜ ா ௐஜ. 

I am not equipped. ஆா ள 

ஊரநஐந  appreciation, 

encouragement ா. அநஜ ஐி ௐஜ 

ிஷசஐடெ ஒாௐா்.  பததட 

ௐஜ ிஷசஐட ௐஜாங த். பநஒா 

 ஐிொ ாதௌா, 

ஒிலஐொாதௌா ். ஊர 

ோிஐா, ாம ாொ ௐஜாெ 

ஒாௐாங.  ஊஐசா ொிை ோந, 

ஐிைஔ ோந அொ 

ஒிலஐொாதௌ ஊிாஐிா்ளழஔ 

ெஒஜா்.  ஸ்ஐஜ் கள். ஊர 

 ஆட தய. ஊௌயங அோா எ 

அ ிிெஒாஐ ். ீஐ  

ஐ ழௌிை  டிசீை ிஞா 

ஔொிாௐஜா் ஈஐ ஊரொந ிாந. 

ஊரொ அ ஊரிொா ிலொ். ந 

 ோநஸ்ாி ாஔஐ  ாஐொ 

ிஙாக் ஒஙாிரி. He has to do it. அ 

ஈஞஐ். நத ா ஒச 

ஜசௐஜா்  ைை ஐாொந, 

―ாௐஜௌா ்ி, ஈத ஊர ந. 

ஐாேஒ் எௌா.‖ அ  ாதௌிஜச 

ே ாா. அௐஜந ாஔோந ா. 

ௌ ஹல த ஊராந,   

 ஐிஔஐஙாைஔாா. ந  ாொிசா 

ிடஐறதெ ஒச  அௌரிஷிசஒ 

ா. ―ௐஜாௌ ஔா, ௐஜா ஈைஐாோந ஊரந. 

ஈத ஊஞ்.‖ ோ ிொநஜா ாங 

ளஐ ஊரா். அ 

ஒஙசொநஜ,அநஜ ஐி லஐ ஊதொ 

ரி். ா அொ ிசாெ ஒாௐஜி. 

ஊளஔச ஙஙசசா ஊளஔச 

ிசா ஐாைநத ா ஊளஔச 

ளஐடௌ சொ ஙாைஔ. I will 

never irritate that boy. I will never 

discourage that fellow. ஆா, அொ 

ிசா ழௌிை, ―்ி ௐஜா் ஊ 

கி ெஒிஐ. ா   

ஒஔஒா ஊரி ஐாைா   

ஒஔஸ் ௐஜள ஒாௐஜஙா 

ஈாஜ. ஊநாஜ  ஐிள ஒாௐ.‖ ீ 

ஊ ெஒிஐ. ீ ஊ ஐ். 

ிௌைஔ ஜ ஒாந அ எடய 

ாஐிதா. டிசிஜ ா,  ரிச 

பஐிள, ஒாௐஜிைௌ ாாழஔௌ 

ாா. ஆா  ஊரொநஜ 

ஒாௐஜிைணஐா, ாங அ ிோஙா 

ஸ்ஐஜ் ா். ஔாந அள் 

ஊத ஆ ரஐ  ஐா 

ஙாிஔா. ந ஊத ஊநத? நஜ ோந 

ௌிஐ சாந. ொ ஊரொாடஐ 
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ஊத ஐாொ அிய, ―சாாந 

ஈஐிைஔ ோா, ீ ெௌா.  ஐ 

அை ஐஒாஔ ெௌா. ேஒா 

ாம ாொ ௐஜாெ ஒாௐம.‖ 

அஞஐ: ஐஙகி தகஒஐ 

ேஒாஜத ீஐ ள 

ஊரிசிஐீஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆஙா. 

அஞஐ: அந ௐஜ ாௐ. ஆா 

ிசாழௌிை ாந ஒாீஐடா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ோாத ாமத 

ள ஊரஜ. ஆா, ெஒிைஔ. 

ஊளஔச ஐொநஐாஐ ஐஙகி 

ஐாொிோா. ா ஐஙகிச ழௌிை 

ஐா ஙகி் ஒி. ―ீ ாஙஐ 

ஈலௌிா ஐஜா், ௐஜாங ஐஜா். 

ாஞிஒஐ ஈலௌிா ஐஜா், ௐஜாங 

ஐஜா். ஈளஔச ஔௌபஜ அந 

interfere ஆஐாஙௌ ாொநஐா.‖ ோொ 

ௌொா ்ங ஔநஒாரிஐ அொ் 

ஒேஒாஐ. ஙஜாங ாளஒாஙிஜ 

ோந, ஙிெஒௐஜ ோந ஊௐஜா் 

ொா ாஐ. ாள,  

ாைஔச ாஜ ீ ஒாந, அோ 

தஜ ஜி ஜிை ஐாௌஷ 

சுஜ, ஙாஒிஸ்ஐடி ரிச ாௐ ள 

அஐ த. அ ீ ொஙா ஙஐி.  ந 

 ஙச ஒசௐ.  ீ 

ஒசழஔாந. 

ாிசி ஒௐொ ாஔோந 

ா அே ாௐ ஊரௌைஔந. 

ஜால ாௐஐ. ா ா 

ஐாஐ ஐாஸ்ை ை 

ஊரிஐாொ. ஊ்ஜ ஜ. ா 

அத, ிச ஆௌடிஐஷ. ஐ 

ஙிௐஜ. ஊரய் ாந. ―ாேஒிௐ 

ௌெஒிை‖... ஊரிஐாொ.  

 ைபஐாஐ ஒசநள ஐ. 

அௌப் அ ழௌிை ஒா. 

ாிசி ஒௐ ஔஐி ஐாஜ் ாஜாஜ 

ஒாஞ ஐாஜ். அொாஔோந ஐி 

ா ாௐ. ோ ஙாைஔ அிஐாரி 

ஊஐி ஒாௐ ஙிரத ோந அலந 

ஷ்ா ஆெ. 1200 ஷொநத 

ா ோ ஒாௐஜ ஐிஔசாந. ீஐ அோ 

ஐாஜஐைஔொெ ஒாௐமஐி ாந, அோெ 

ஒாௐஜ சாஒிெௌ சொ். ீஐ 

ஒாௐமஐ சயஒந அஐிைஔ. ந take it 

easyஆ ா ிஷச் ௐஜ. 

ாஜாயஔச ஒி ஔொநஜ, ஐாஞி ஙோந 

ஐாோாள ாா ஊர. 

அ ஆல ை ஜஐா ஐாஞிசௌ பெ 

ஐாோந ிைைஔா. ஒஞிச ஊத 

ௐஜ . ாஜா ிஒிசாசிோாம் ஒரி, 

―ஒஞிச ை ஜஐா 1960ஜ ா ந. 

ோ ஐ 1939ஜசிௐஜ. ேஒா ாை 

ஐாஞச ிஐ. ௐஜா ஐாஞிச 

ிஔாீஐ.‖  ாங ிௌைஔ ஜ 

ஒாௐஜிா்.  ிட, ௐஜா 

ஊரழசஐா. ல 

ஒிலஐொாதௌப ோித. ஊத அஐ 

ஒிலஐ ிஐய் ஒ். அோ்ஙா, ் 

ங் ஐ ஙாஒொௌ பைஔாஒிசா ஆகிசா 

ஒாௐாஐ. ா ிசா ா கி, 

―பைஔாஒிஜ ாந் ்ப ஐாந. ீ 

ி்ிாழஔ அந ஐாந.‖ ோொ ஐௐ, 

ஃிஒளஐாஐெ ஒாாழஔ அநஜ 

லழஔாந. ோ ஙாிரிசா 

திௌபஐடெ ஒாௐஐிாந, ஊௌ ௌ 

ஙொிௐ ஙா்ஞ் ஐாஐாா, அநஙாிரி அந 

திஜ ா த். ஆி, ஆஜ ஞ் 

ஈில். ஒிொிஜ, ஒிொி ிஷூஜ, ஒிஜ 

ஐ்ிைஐாஐ ௌ்ய் ௐஜ் 

ிாஒஙாஐ ஐாஐாஐ. ந அிசாங 

ழச ிஞசாழஔ ாங ஊொநஐஜா். 

ஆா  ஊரொாட சௐஜா் 

ாைொ். ோ ஙாிரி ஐௐ 
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ஒாௐாந, நஜ ிஞ ழஔாநள. 

ஜாலெ ஒ்ோஙாௌ ஒாந, ந 

ாௐா, ஒிலஐாள ிெை 

you can‖t escape -ஜால ிஷசஐடௌ 

ஐி ாந, ைை ிஜசௌ ஐி 

ாந, ஐாட் ஐி ாந. 

ஒாௐச ்ங ஙிௌீைஜ ஒாாகஙா  

ஊரொாடா ோாம் -ா, ஜசஙாஐ, 

ஒோதஙா, ஙநஜசிோந  , ாம 

், ஒிாஜி ஐாைஔஐடௌ ாொநைொ 

ி்ி ோநஐிை ஐா். ாஐ ா்ஜ 

ோந ாஐி ாந -ாாி 

ஐாைஔஐடசௐஜா் ாொநை, ோ 

ாசி, ஊ ்ி ி ா்ஜ ஐா -

அஐிைஔ ஐிை ி்ி ஐி ஞிசிஜ -

ாஐா ாொநை, ொஐிரி ஃாை 

ாொநை, ஐாஜி ஆ  ா ௐஜ, 

அோ ஐாஜாா ஃாை ாஐிா். அோ 

ஃாை ாஐி ாந -ஔச க 

ா ெ ௌொே ாந ஷ் 

தஐ... அோ ஙளஷ ஒா 

ஐௐஐஜ ஊோௌ ிஞ் ஐிஔசாந. 

தொநதொா ஊரா். ஜஜீஙா 

ா ள, த் ாஒஐளத ந 

ாாா... அௌ அௐஜ அந. 

சு: ஔாிஒி ஐாைஜ, பஐாஔ 

அைஔசிஜச, ―ஜா ்ஒிசொௌ ி 

ஐாொிஐி அடயஐ ஊௐஜா் 

ஈஙசா ஒாிொநௌ 

ாொநஐாறஐ‖ள ாஔாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: அோ ஐாைஔ -ாஐ ஜா 

ஔைஜ ாா். ாஐ ி்ி ாந 

ஹ ஔை ோிந. ஹ  ஔைா டய 

ஈச். அௌ ஙத ஒாௐச ஓாஐொநத 

ா. அோ ஹ ஔை, ஜா ஔைௌ 

சொி, அோ ஐாைஔ ி 

ஐாடௌஔா ஐாைஔ. ஐிஜீசுஐாாஜ 

ஜசிஐசா ஐாைஔ. அநத ஐாக் 

அோ ஔைஸ். அௐஜா் ஐஔா ஸ்ஔ 

கிெ ஒாௐா. ியஜ ஔ்ஙாிரி 

ஒாௐச ஊரிந ோாஜ... ா 

ி்ிௌ ெஒ  ஐாஜொநஜ... ஙத  

ைஔா அஙீந ஙரிசா ஐா 

ௐஜசா, ஊோொ ஐம் ாசா 

ஐௐள ஒாௐஜசாந. ோ ஐஙிைஙை 

 ைஔத ். 

அேஒாௐாஐலஐாஐ, அந 

ஃிஒஐிநஐாஐ வரிச ஙஐ ஈிஐாந. 

ஐிஞஐா ஈித். ோ ஒஙசொநஜ ோ 

ஐாலா அத். ஐஔௐ ி ௌ ஜா  

ஸ் ஊராா, ஐஔௐ ஐால ி 

ஊராா, ரிஒெ கிொா ஊரா. 

அோ ஐாஐிாநா அோ ஙீ ். 

ஙீாள ஒாௐா். ஊௐஜா ஐாஜொநஜ் 

ஒாஜ ஐிஔஐாந. ஊௐஜா ஐாஜொநஜ் அசிஜ 

ஐிஔஐாந. அநஐா ஐாஜஐைஔஐ த. 

அஙா ஐிஔத். ஆா ாரிசா 

ஐிஔஐாந. ஒாஐள ஒாௐாஐ 

ஙஜசாடொநஜ. அந ஐா ஐாஜஙித, 

ஒீாசு ிஜஐடித. ஐாிளஔச 

ாத த. ீாைஔஐடிளஔச ாத 

த. ்ஙா ைஜசிோந ிஷசஐடொ 

ிஐ் கிை,  ாௐ 

ஊரௌாா ாங அஐௌைஐி்.  

ஐிசஙா ாஜாஒிரிச... ா அஐ 

ஒாரி ா... ஒாரிஜ ோந ந 

ஐிஜாஙீைஔ ஔ (Dandi)..ாங ள 

ஐிா்... ஜா அந ஔ. ஈௌப 

ஒொிசாஐிஐ் ஔோ ஔ்.  ்ங ாஞ 

ொ ஊரா. அஐஙாாொஜ ோந  

240 ஐிஜாஙீைஔ. ெ ஒாயஔ, ா 

ௌந  ஒாரி ாசிஐ. ந 

 ஔ ாசிஐ. ஊளஔச 

எஸ் ழைைௌ ாாஐ. ஊதொ 

ரிந  ௌாெஒ ாொநொா 

ஊரிசிஐா. தஜாொ லஜா ௌாெஒ 

ஊஐசா ஐிஔெஒித். It is 240 kms from 

Ahmedabad airport்ா அ. ீஐ 

ஐாசொஸஜ ஐீஐ. ஙந ாஐ். 
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ஒஜ ோந ஸ் ஒாௐஜ ஙாைணஐ, 

ௐஜசா. ஐிோந ஙந 230 km via 

Pollachi, 210 km via Dharapuram.  ீஐ அோ 

ஔொநஐ ாஐாங,  ௌாெஒ 

ெை, ஒிஜ அஙாஐ ஒந... atleast 

 ஙௌசாந ா ெஒிஐிஔ். 

ா  ொந சிௐ அைஔகஐ 

ெஒிஐ. ா ஙோநாத். 

ஈஙஜச சக் கிசிோாம், 

ோ உதௌ ாசிஐ, அொ 

ஸ்ஔஷ ஊத ஓாஐொநத 

ஙாைஔதநா, ஈஔ, ஃாஜா கிௌ 

ாசி ஒிௐஜ. 

சு: ஒா, ஒநஐ திஜ், 

ஊைொித் ஙசாஜ் அோ ை 

ிௐஜசா, ா் ா ஐடௐஜா் 

ஒாாஐ..ா் accurate. ஊோ ஸ்ஔஒஜ 

ஒிஐி (chikki) ஐிஔஐிந அந ஊௐஜா் 

நௐஜிசஙா த. 

ாேஒிௐ ாஔ: ௌ ா ஒா ஐ் 

ாை ஊத ஙௌாஔஙா ோாழஔ, 

  ா ஊரநஐிாந, ் 

பொஐொிௐ ஒரிாொநொா ஊரந. அநஜ 

ிஞ ோந ழஔாநள ிஐி. 

ஏசாாஔ ாைஜ, ௐஜா ௐஜாற் 

ஔா, ஙீொ ாஔா, 

ஒௐஜாந அ ாெஒாௐ. 

சு: ாைௐ ிஞ ோாௐ, அ்ாட ஜ 

ோந அோௌ ிஞச  ஙசாஐிஔா 

 ௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆஙா 

சு: ஐாடிாஒளத் அந 

ஔோிதா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஒாஞ ஒஜ, ஙஐ 

ஊௐஜா் ரிச ஒிாஜி ஐகஒ ஔொிஜ  

ஙஐ ஙாிரி ோிஐ ஙாைஔாஐ.  

ஙாிரி  ீைஜா ோிௌா. ா 

 ஙா. ௌ சௌளஔச 

ஆகஐ ாதிௐஜசா, 

ோடொிஜிோந ஒரிஙஜத. ோ ோட் 

ீ ிஔ  அத ரிஒா த். 

 ஙாசா த். ோடொநஜ ாஜா. 

அ ஊ ஒால ிளலௌா. 

்ாம் ஐ்ழா ஒா 

தெஒிௌா. ஐ், அ ஙஐ 

அ்ிஐாி, ஒாஞ ங ஊௐஜா் ஈைஐாோந 

ஒாௌிஔாஐ. அ ரிஙாா... அஙாிசா. 

ரிஙாாந, ைஔ அா, ஊொஅ 

ஐாௌடிஐ, ைௐ ஙோந ஙத 

அஒசஐிா அ்ிஐாி. ஒாஞ ஙளத 

 ஐ, ோ ச ௌா ாஜ 

ாசிைஐா. அ ஔஸ்ை 

கநஐாஐொா அோ ிோ. ஐ் 

ிொஐா ௐஜசா, ஈஔ அ 

ஐாை ஐிஞஐா ஐிஞஐல ழலா 

ாிௐ ஞஐாஒ ச் ல்ள அ 

ஐிா. ஈஔ ஒாஞ ங 

ஐைஐிா, ஐாை ஐிஞதஐிந தட் 

ொிித ிஐழச ஐிஞத. ர 

கி ஙாொிசஙெஒாொா அோ ஐிஞஐ 

ஒாௌிஔ். அந ா் அொஙா ஐிஞத. 

ஐாைஐிஞத ிஐி அடயத ாைஜ 

ேஒஙா. ஊ ஐசஐிள 

ஒாயஔ, ழஔ ோ ஙோிரிச 

அளௌிெ சா ஐாை ஐிஞத 

ிொநைௌாா ாா. ாா, அஐ 

 ா்ட ஐாைஐிஞத ஜஜ ழஔ 

ெ ிொநைௌாா. ஐ்ளஐாஐ ஒி 

ஸ்ஒௐ அௌிசஸ் அௌள ிௌாஔௐஜ 

ஒி த. 

சு: ஔொிஜ் அோ ஒீ ெஒிௌாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆா அோ ஒறஔச 

ஙி த ாஐ, ஐ ஊடிஙசா ஙதௌ 

பரிச ஐநஐாஐ ஊரிந... ைஔ அ 

ாஐ -ெஒ அ ாதந; ஊொ அ 
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ஐாௌடிஐ -அடய சிௐ ஐிதந. ஐாௐ 

ாொநௌா அடய சிம. ைௐ ஙோந 

ஙத அஒச -அறஔச ஙஙசா 

ாஐடெ ஒாௐா. ஙதா ௌப, 

ைௐா ஒால ா ைௐ. , 

ஐாை ஐிஞஐா ஐிஞத -ஊஐ ாொிசா 

ஒாௐா -ஐாை ஐிஞஐாஎஎஎ ஐிஞத. 

ிஜ ழிைௌ ா ஒாௐா 

ௐஜசா... ஙௐஜீௌஉஉ, ாஞொ 

ாஞௌ... ஐிஞஐாஎஎ ஐிஞஐல 

ழலா ாிௐ ஞஐாஒ ச் ல். 

ந ஙாஞிசிஜ ஈஐறத ஐைாௐ 

ௐஜா ாந. ஙாஞி ஙீிஐழச 

ஐைாௐ ாசைதொா ்ள 

அஒிசஙிௐஜ. ஊௐஜா ைஔத் ். 

ஐிஐந அளஔச ஈெஒ்ாி 

ஒிலஐ ஊரொாடா, ௌாஸ் ைஔா is 

no way lower than a poet. அ ா் 

crystalize கிொாா. ஒிாொ ாா. 

ஐாஜஐஔோந ிஐி  ொநஜ ாா. 

அந அளதௌ ங. ஆா ோ 

ொ ஊௐஜா் ாங ாஜெஒாெ. ௌ 

ஊோ ொநஜ் ஐாஜ் ஐஔோந ிஐி ஙாிரி 

ஐிஐ ஙிரத சா் ோஙாிரி 

ரிசஜ. ஔாசி் ஷொநத 

ா ா  ாைஔ ்ஙாஜ ஒாௐஜ 

ந. அலந ஷொநத ா 

ா ாைஔ ஊாஜ ஒாௐஜ சாந. 

அௌ ஊௌ ந ஐாஜஐஔோந ித்? 

ஊதௌித சா ஒாௐமாஐ ? 

அொ ஐி ஊ ஐைணஐ? 

ஒோிௐ: ிஙஒ் ஊ ஊௌ 

சலௌீஐ? அநத ா, ௐ 

ஐி  ஙாிரி ிௐ ஒாநாஜ, 

் ஐைஐி... ஈஐடௌிச 

ிஙஒஐ ஊௌ ோ? ீஐ அ 

ஊௌ ஊிஐாணஐ? 

ாேஒிௐ ாஔ: ிஙஒ்ஐிந ஊோ 

ஐசிஜ்  ரிசை ைஔத 

ஈிௐஜ. ா ஊரி ஔௌபஜ 

ிஙஒ் ாஐ. ஒநஐ திசிௐ 

ாாஙஐ ஊ, ஊஐ 

ஙாஒஙாசிதந, in no way, it is going to 

help me. ஆா factual inaccuracies, 

ளஔச ாஐொிஜ ஐழச 

ிஞஐ, ொநாொஙா ா  ிஞஐ, 

 ஒாாஐா ா ஐகதஜ 

ஊொநௌ. ீ ோ ஐாஐச ௌௌ 

ஒிச ஒாாஐா, ா அ 

ஐகதஜ ஊொநௌ. அ சாஒிௌ. 

 ாமத அ்  ஐ் ஊரிாஐ. 

அஐ ஊ ஒாௐாஐா, தாஜசா 

ஊா ாஜ் ி  ஒாௐழஔ 

ஐிஔசாந. அௌஐி ஙாிரி ா 

ஒாாஐ... ஒரிசா ௌா, அோ 

ஐொொ ஊொநௌ ாஐ். ீ  

ி்ிொி்ி ஈ ிஒ், ஈ 

ஙாஞிஜா ஒிைஐ. ந ஊத ா் 

harsh ஆ ிஙஒ். ா   ா 

upset ஆசிைஔ. 

ஒிஜஔச ிஙஒொ ாங ஐகதஜ 

ஊொநஐ். ஊளஔச ௐ ாௐ 

ஜஐீ ிஐிஐ. ோ ாஙஒாஙி  

ிஙஒ் ஊரிா. ― ாஜிசா 

ாத ா.‖ ஊளஔச ௐ ாௐ. 

―ாொஐட அாஒிசஙா ிச் ா.‖ 

சு: ரிச ாசாா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ―ீஜ ொஙாௌ ாஜ.‖ 

ா ஊஙீந ெஒ ிஙஒ். ா 

அௌ ாொந ழஔ ஐிஔசாந. அத 

ஊஙீந ஐஐா  ஐாக ஐிஔசாந. 

ஐ் ஐிஔசாந.  

ஆஐறதௌ ித அஐிைஔ  

ஐைஔ. அ ஒாா, ―அிஐ் 

ஊிாௌத ஙிஜ ிசௌ  ௐஜ, 
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ாேஒிௐ ாஔ. ஆஐ, ஈரிங ஊொநை 

ஈதெ ஒாௐ.‖ அஔச ஒாஐ 

ஊ hurt காழஔ, அ ்ள 

offensiveஆ ாள ா ஊொநஐஜ. 

அநஐௌப்ா அௌா ஒோிஐி. 

அாஔ ைா ஐி. அஔச 

ஸ்ழௐஜச சிழஔ ஒாௐஜஜா். ஆா 

ந  ௌப. ஊ சாாந ாதள 

ஒாா ொநௌாஐடா. 

சு: Traditional ஆ ாதள 

ஒாௐஜஜா். 

ாேஒிௐ ாஔ: ிஙஒஐளஔச ஙாிஜாஒ் 

ஊஐி அளஔச ஊரொந ஊத 

ஒாௐஜி். ா ௌ ாைொஙா 

ாைொசிௐஜசா? 

ாைொ்ா ஒிஜ ஔஐஜ ா 

ிௐஒாௐ. ஊ ாகிஜ ிௐ ஒாௐ. 

ஊௌா  ஷஐஞிெ ா 

ஊரழச ஐைஜழஔ ிௐ ஒாௐ. 

ஒிௌ ஔொநத ா ஒ் ஊர. 

டிா ஐஷத ஊிா அிஜ ா 

ஒ. ஊளஔச ஒஐஜ த. 

ஆா ா ஒா ஊோ ஐாக் ா 

ஐிஔசாந. ோ ாைஜ ஊ 

ஔோநள ஈஐறத் ரி் ஊத் 

ரி். அோௌ ஔொநஜ  ாை த. 

ஊளஔச ஜ ஐ ஒ் ஊரந. 

ாை ஊ ஜாௌ ௐஜ, ஊ ாைஙை 

ௐஜ. அோௌ ாைத ஊ ிஙஒ் 

காஐ. ொந ரிைஒஸ் 

கஜ. அ ீைத ாஜ ா 

ஆௌாைஔ் கிா அளஔச 

ிடயஐட அஐ ஒோிஐ். ாேஒிௐ 

ாஔ  ஒாாக ஊரொாடா. 

 ைைாம், ாைஜ ாாந 

ஊ ெஒிைௌ ாாம் ஐைஐிநத 

ாிஔா.  ிஙஒ் ஒஐ 

ஒிிஙா ரிேஒஐ. ஒிிஙாஜ ஒஐொா 

ாைஔர ஙாைஔாள ரிசாஙஜா 

ௌாஐ. அஐ  ஊ அஐநத 

 ாௌா சொிஐிைஔாஐ. ோ 

ஙாிரி ஒோௌஐஜ, ஊத, ஜசஙாஐ -

ஒாோ உஐா, ்ி ஙாிரி. ஒி சஒிஜ 

அ ஊர நத ாச ஊத 

அொ ரி். ஊஐறதட  ௐஜ 

ைப ஈ. அ ஙீந ஊத ிஙஒஐற் 

ஈ. ிஙஒஐடொ ிௌைஔ சிஜ 

அஐிைஔ், அஙாஞிஐிைஔ் 

ஒாௐம. அௌ ாநடிஜ ஊ 

தௐஞிச அலொாழஔ  ஐை 

ஊஐிைஔ ீஐ ாஐசாந. ஊத 

நஙாிரி ிெஒ ்ாந ா 

ஜசஙாஐளத ா . 

―ஜசஙாஐ  ஊ ந.‖ ―ாேஒிௐ 

ாஔ ீஐ ிஜ ஊஐி ிௐ ஒாௐஜௌ 

ாீஐா  ஷொநத ஈஐட  

ஜாஜி ாஐ ிஔஙாைஔாஐ. ீஐ அோ 

ஙாிரிசா ஆ ஐிஔசாந. நஐௐஜா் 

ஊஙாிரி ஆா ஜாசத. ா 

ஜசௌ ாஐ.‖ ௌ   

ஒோௌஐஜ ஊத ஔோித. 

ஒிசிாந ஔோந. ோ ஆோ 

ிஐஔ ஐிிஜி ாந ஔோந. 

ஐாசொஸஜ அதhf ஐகாஒ 

ிநஞத் ிஞா ஔோாந ா 

ாாைௌ ஒ. ீஐ ோீஐடா? 

ஐக: ோா். 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐ்ஜ ோந  ஐாைஒி 

ஒா. ோிஜிொநத ஜைங ஙைெ 

ஐிஔசாந. ஐஔய, ஆிஒஔ 

அாஐிௐஜா் . ஆா ீொநஜ 

ஜைங ஙைெ ஐிஔசாந. அௌச, if 

Indrajit was allowed to continue, ஜைங 

ஜாஜி அித ேஒித்.  

அளங ஃீௐ ா. க ஈஔ 

தலஐா ிளை ஐௐம ஙைஔ ங் 

ஊௐஜா் பஐி ீஒா. ―தஐ ஈத் 
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ஊத் ௌ ஒஔசிௐஜ. அளத் 

ஊதோா ஒஔ. ஙால‖ஐிா. ந 

அஙகி ் ாஐிாந, ஜைங 

ாசிை ரிஜாஸ் ஆசிை ோநா. ஊத 

ஜசஙாஐ ோ அளஙா ஙாிரி. அ 

சயஒந ததள பரிேஐாீஐள 

ஒா. ஊத  ஐா -

அ ஊத  ிஜ ா. 

ஔொிை, ஸ்ஜொிை 

ஐோி்ாஐ ஊஐ உஜ. ஸ்ஜொநஜ 

ஐா, ா ாொநத. 

ிஙஒஐ ரிச அிாடிசா ஐ். 

னைஙா ஐஜஐட ஈக ழச  ஆௐ 

ஈஔசா ஐ். ஐாௐ ஈொௐ 

ௐஜாங ஐ். ஔௌைஔ, 

ஔா, ாஐா ிாஐா, 

ிாஙிா ிடஙாா, ாஔாா, 

அௌசௐஜா் ாஐா ாஐ ெ 

ஙாொிங ஙிௌீ ஒஐி ஙாாட 

ொா ிஙஒஐா ஐ ். 

ௐஜா அ ிஙஒ் ஒசந 

ஜஐிசொநத ஊோ ஐசிம் supportiveஆ 

ஐாந. ஙாிரி ஐைாொா அந 

 அயை ஆதங ி... ௌ ஐ.ா.... 

.ஐ.ா..ொ ிை ௌா ாௌபஜ 

ைஔஸ்ழஔ ―ஊௌ ொி ஐ.ா..  ரி 

ஊரஙாைஔாா‖ள ஊிாொநை 

ோாஐ. ஐ.ா..ைஔ ாைஒ் ஐிஔசாந. 

ஐ.ா..யஔச ஙிௌீஐ ௌாௌ ாநத 

ாௌப ோநெ. ா ஐ.ா..ைச 

ஐைஐ, ஒிஜ ஊரொாடஐ ிெ 

ஒாாந. ―ா ஒரிள ிெொா 

ஒாௐ‖ அௌஐிா. ஃை ாஐிை 

ஐொநெஒாௐ ிஷசஙிௐஜ. அோ ஜ 

ஈட ிஙஒஐஐ ஙிாைஜ endangered 

species. ௐஜ ௌ ஐி ்ாஜா 

ிஙஒஐஐறத ாத ிாத 

ாஐாங, ஜிொிச் கிச் ாஐாங, 

ைஐ ைஐிளஔச ஙிௌபஐறஐாஐ 

ஙாொி் ஙிௌீ ஒசழச ிஙஒஐ 

ஐிைஔொைஔ ஙிஜ ௐஜ ஒாௐஜிஜா். 

ௐஜ ோ ஐைஔஐரி கிொா 

ிஙஒொநஐ ாஐ. ஔாந  

ஔௌாடி ளஔச ஔௌ 

ஊொநைௌா அைஔ ஐாொந, 

அளஔச ிஙஒ் ஊரி ாஐ 

சித. ஜ ஔௌாடிஐ ் 

ாஔாஐ,  ஙிௌபசா ிஙஒ 

ஐைசா ஊரி ாஐநத. ஐ.ா.. 

ஊளஔச ௐ ாமத ிஙஒ் 

ஊரிாந ஐ.ா..த் ஊத் அிஐங 

ஐிஔசாந. ா  ாௐ ஊரிநத 

அௌப்ா ௐஜிஜா அ ஒோிெஒ. 

அத  அோ urge ோந.  

பஸ்ஐொௌ ெை ௌ ொி ஊர். 

 ஐ.ா..யத ோந,  ஐை 

ஒாஙிாளத ோந,  ோஙாிரி ஜ 

ஐிசஙா ிஙஒஐஐறத ோந? ா 

அஐ ஜிைெஒ ஃா ஜிைெஒஐ 

ாஐொநஐாஐ ிஙஒ் காஐ. 

ௌப ஊடய ஐா ஐாொந் ிஜத 

ாஐிசிஐஜாங ீஐ. ஒிஜ ஒஙசஐஜ 

ஹாஷாழஔ ஞலா. ஔழஔா 

ஊஔொநஜ ைல். ஆாம் ௌபயஔச 

ஔரிைச ீஐ ஐி ஐைஐ ஙா. 

 ஐௐாரிௌ ாஒிரிசத ிஙஒ் ாந. 

அ ஆய ஐை ஊரொா ஜாசஐ 

ஞிச...  

அஞஐ: ஒி ஔொநஜ ஒ் ஈலொ 

ௐஜ. சஐசா ிரிெௌ ாஐ சா 

ஙாிரி ோநெ. ஒ்ா ிசாொ 

ரிசஐி ஙாிரிொ சிௐஜச.  

சாாந ஒாாஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ாஒிைஔா ாொஐ 

ிசௌ ஒாாஐ. ஊ 

ஒாௐாஐா, ோ ஔாந ழச 

ழஜிழைஔொநத தஒ அஜாை ாஐ. 

அாயத ஔாந ஹீாசி தஒ 

அஜாை ாஐ. அ ஒாஙாொொ ஸஐி 
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டிச ாஔா. நா ஊத 

ஐாஐௌைஔ ஒீ. ா நத  ஐ் 

ஊரந. ஐ  த ஔௌ. ா 

ஈஔ ாசொ ிோந ாௌா. 

ிஐநத ாந ஐாநா அ 

ௐ ாஐ். ஔாந அ ச -

ொி ச ிாசட  ஆ. 

ஐாஜ ஐாசௌாைஐழச அறஔச 

ௌடயஸ ஊொநௌ ாஐிா. அௌொா அ 

ஒீளதட ஊஔ ஆஐா. ௐஜா் 

ஒொநஜ ஊரஙாைஔ. ாாஐிாௌௐ ாத். 

ோயஔ அ ாஐி ாந அ  

ஐஜ ெஐிை ிஐா. அந அறதௌ 

பரி். ஆ  ஈிளஔச, 

ஈடாஔஐ ொழச -அந ரிசா 

உஐி. அ அொ ஐாைஒிஜ அ அெ 

டிச டிை தெஒிஜ ீஐாறொி 

ஐாா டிச ாஔா. ௌ ஜ 

viewers miss கிசிௌாஐ.  ா 

ஔசஜா ொநஜ ஊரஜ. ஔசஜா ாம 

ரிா ். ஊை ாொசா ொந 

ாொசா.  அ ீைஔா ஐாைஒிௌ 

ொா. அ ஊஐிைஔ ஒாந, 

―நாஐ ஊத ். ஈஐறத 

ஊௐஜா் ாா அசௐஜா் 

ஊரநஐ. ஊதொ சா ா 

அிஜிோந ஊொநஐ.‖ ஒிஜ ஒஙச் 

ஞாந ஒீஜ ா ஊரி ஔசஜாஐ 

ஐாா ௌொிாஜாந ஒீஜ 

ஒௌா அ. அோ ஒீதஸ் ோநா, 

ஐாா அஐ ஃிஸ் 

கிா. அந ௐஜாொா த. 

ா அ ாஞிௐனை் ரிேஒ 

ௐஜசா. அ ா ஈஜஐொிளஔச 

ஙிஐ ௐஜ ஆைஸ்ை. ஊத அோ ் 

ரிசாந.  ஒிலஐ ஙாிரிொா  

ஊர். அா ஊஐறத 

்ா. 

சு: ஊிஜ சிௐ ஐா் -ாேஒிௐ 

ாஔ ஔௌபஐடிஜச ஊத ா்ௌ 

ிெஒநள ஒாௐஜஜா். ஆா ஙிாைௐ 

அந அடா ஐிஐௌஔஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ங் ஐிஐௌ ஔஜ. 

ா ஊௌ ஐிஐௌைஔ ஊரொாட 

ஆ?   ஞை ஷ் ா. 

நத ா ஐாேஒ் ரிஃஔா 

ரீஔஸுத ா அிஐஙாசிௌ ி, 

ரிச அடிஜௐஜா் ஐிஐௌைஔிௐஜ. 

சு: ஐ ஒிஜ ஐிஐட 

அளௌிசிஐாஐ. அ் ாஐீஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: அௌச ஐைஐ. 

ஒிா். 

(ஸ்ரீ ாாசக): ஈஐ ஊரொந 

சகொிஐா ாஔஐஙாஐ, ிஙசௌ 

ாஐி ஐாற் ஐாஜாஐ ஊரொ 

ாஔஐிச திௌிைஐிீஐ. 

 ஒநஐ தி ாாசக ாஜ. ோ 

ாாஐாஜ சகொிௐ அோ ஆ்ஐாஜ 

ிஙச ிிைிைஔா் ஊல 

ஊகிசநஔா?  அோ ஈோநஜி ஜொ 

ௌாச அஐீஐாஐற், பஐரஐற் 

ஙரஐஐாஙௐ ாொந ஐாந 

ஒாஜாா? 

ாேஒிௐ ாஔ: அாந ிஙஐிந 

ளங ா ஈகழச லா. 

ஊோ ழைஔொிௐ ோாம். அநஐாஐ 

அஐட ஒிஐஜஐிௐஜா் ௐஜ. 

ஈயஐ ஐ ஊௐஜா் ஐாஐ. 

ோாம், ஒஙசஐஜ அஐடாஔ ாங 

ௐஜாங ஐி ஙாிரிொா ாந. ந 

ிஙா ஙாஒீஐஙா அஸ்சாழஔ 

ஐஜா்.  ஒஐி ௌாௌடஙாழஔ 

ஐஜா். ஆா,  ஙஔஜ 

ஈைஐாோிஐா, ஒீௌஃ ஐஸ்ஔா, அோ 

ாஜ ா ெஒிை  த் ா 

ஸ்ைஜஸ்ஸாொா ௌ. ௌா 

ஐாரிச் கிைஐஙா, ஙத ஐ 
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ஊ ஜ? ா ஙாகஐறத 1000 

தௌ ஒ. அஐஜ ொந 

ஐாந ாந ஐிஔத். ௐஜ ச 

ஈட ிாஐ் சாசி் ா க்ழஔொ 

ோந அளௌஜா். ஆாம், ா ா் 

அாஃாொா(aloof) ஈக. ந 

ஊளஔச ஔ் ௐஜ. நா ஊௐஜா 

ஔொிஜ் ழைஔஐடௌ 

ாஐிாந ஊத ஐி ஈகய. ஒரி 

ஙஜஜ ஊா -ா ர  ஒரி ஙஜ 

ாசிஐ -ா ஐ ஊ 

ஒேஒிைஐளா ால். 

ஒெதட ோாம் ா  ோநா ஃீௐ 

.  ஸ்ஜாஙிசௌ டிதட 

ோாம்  ஐிஸ்ா ஃீௐ . 

 ோந ஐாசிௐஜ ோா ா ஸௐஙாா 

ஃீௐ . ோ அோிசௌௐ... ந 

ஐசா ிஙசிளஔச டிௌா. 

ோொ ிஙச ஊௌ ி 

ஐாா, ஊளஔச ஊரொி ஜஙாஐ, 

ஊளஔச ாஒிௌி ஜஙாஐ. ஊோௌ ச 

ஐி் ா ஊ் ஐி சஒிஜ 

ௐஜ. ந ஊளஔச pleasure. 

ஒொநௌாளத ாிஐாஐசாள 

 ரி. அ ா ஐாை கி. 

அௌொா ாந ஙத. ந  

ஊரொாளஔச uniqueஆ அளஙா 

ஐஜா். ோ ஈகெஒி ஐாஜச 

ழஔ அ ஊரொாடா ஆஐஜா். ஊத 

ஊோிஙா அஐீஐா் சிௐஜ. 

ா அௌொி ஐௌைஔ ௐஜ. ஊோ 

ஔொிஜ் ா ஐஜஙாஙகிஐி ா 

ிஸ்ாிெஒ ஐிஔசாந. ஜைஔஹைஜசா 

ிைஔஷஜசா ஐஜஙாஙகி ாேஒிௐ 

ாஔள ஊோ ஔொிஜ் ீஐ 

ாொிஐஙாைணஐ. 

ஒிஜ ஔஐஜ ஒாஐிொச அஐாஙி 

ிநள ாாஐ. அந  ரிச 

ிஷசஙா ஊதொ ரிசஜ. ட 

ொே ஷொநத ா 

ஐிஔெஒிோா ரிச ிஷசஙாௌ ைஐஜா். 

ந ள் ரிச அஔச சா ஜத 

அௐஜ. ஓா ீஔ் ஐிஔெஒாழஔ ா 

அௌொா ஃீௐ கௌா. ஆா 

 ஈஙசா ஒிஐ ஒாௐஜ 

ஐைஐிாந... ஈஐ ஐ ெஒ, ிஙாஙா 

ோநள ஒாாழஔ, ா அோ 

ஒஔஸ ஐஔோநாஐொா ிரிசௌ 

ஔ. ஒஸ்ஔ (Sustain) 

கஙாைஔ. 

சு:  ா் ஐிெஒிஐி. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊத ா சாஒிெௌ 

ாௌ. ந ஐஙஔச, ஒோாஷௌஐி 

ரிசா ா... அௌா ஊ 

ிஐிா ந ள் ரிச ிஷச் 

ௐஜ.   ாள் ஜசஙாஐள் 

ஒ பொஐ ஐஐாைஒிசிஜ 

ஔோநஐிைோாந, ―ாேஒிௐ, டய 

பொஐஐறத ஔசிஜ ா் ஒிஜ 

பொஐஐ ஊரிசிஐா்ஐி 

ிஐிாந ஐஙா ௐஜசா,‖ அௌள 

ஐைஔா. ―ஆஙா ஜசஙாஐ, ௌஔாொா 

(proud) த.‖ அநஙாிரி ஐஙாஐ ஈகஐி 

கஐ ோாம் ழஔ, ிோஙா நஜ 

 ரிச ஐ் ஐி ஙாிரிசௐஜா் 

ா ெஒசிௐஜ. ா ஊௌயங ஸ் 

சகொி ாந, எைஔௐஜ ஒாௌி்ாந, 

ஒாாக ஙளஷாொா ஐ.  

ா ஙோந ிரிசிௐஜ. ஊளஔச ோௌ 

ச, பஐ, ிநஐ, ஊரொந - ா 

ாந் ஙோநை ிரிிௐஜ. ஆஐ, 

ந ஊத ஜதா த. ஊாஔ ஊர 

ஆ்ிெஒ, ஊத ா எஔ ஆ்ிெஒ 

ஜ எைஔொ ிலொிசாெ. ா 

எைஔொ ிலொஜ.  ஊத எஔாங 

ஐசஜ. ஒிஜ ஐஙா எாஐ. ா 

ாஙௐ ஸ்ீைஜ எை ௌ. ித 

ஐாஜஜழஔ ொஐிைஔௌ ஒி,  

ொந ஷ் ஊத ஐிஔதஙாாௐ, 
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ஹௐொி ஙஔாஔ, ஊதெ ஒிஜ 

ிஷசஐ ஒசநத  ஆஒ த. 

அௌொா ா சாஒிஐி. 

ஊிஐாஜொநஜ ஊ ஊாஜ ஒச். 

ஜ ஒாௐாஐ, ீஐ ாௐ ஊரிௌ 

ிே ஷ் ஆெ. ஊத அந  

ரிச ிஷசஙாௌ ஔஜ. ாௐ ஊரஜா 

ஊ? ாௐ ஜ் ஒாௐஐி 

ிஷசொொா ா ஐை ஜ் 

ஒாௐ. ஊந ஐைஐற் ாஒிசஙா 

ாஒிஐௌந. 

சு: ோ ஔொிஜ, ாஐ ஐைஐ ிெஒ 

 ஐி ஐைஐிா். ஆ் ஐஐஜ 

ஒ்ஐடெ ஒாௐஜிை, ஈகெஒிஐட 

உஐிஐிந், அ ிடயஐட 

உஐிஐி் ாஒஐஐஐிைஔ ிைீஐ... 

ி் ஊொநஐஐ, ஙாஐிொ, ிஒில, ாஜ், 

ா ஐஐ ஊௐஜாங அௌொா 

ோநெ. ஒஙீஙாஐ, த்ி 

ாஔஐிநத அௌப், ீஐ ஐாேஒ் 

ஈொ தஜொநெ ஒாௐஜொ 

ாஔஐிைணஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊத ஒிஜ ிஷசஐடௌ 

ஐிாந, ஙாஞிசிஜ  vehemence 

ோநந. அௌெ ஒாாொா ளத 

ஈத்ள ிஐி. ாவஐா 

ஒாௐஜிைௌ ாஐ சாந. ஔாந, 

அோ ஙாிரிசா ஐஐ ிைஔைஔஙா 

ஐஐ. ஒஐீ் ைஒ ாொிசாஐிைஔ 

ஐொநஐிை, ாொிசா ஒாௐஜிஐாொ அ 

ாகிசிஜ ஐீொஐ ாஐி ஙாிரிசா 

ஙந. அந ௌிௐஜ. ௌ ா  

ஙஐாிொா. ாச க ஐாௐ 

ஙகி் ா. அதஔா ஐ 

ஊஐித. அோ ோிொ ா 

சொிஐி. ஙாிரி ி 

ஙிிைஜ ா ாஐா ஊாஜ 

சாஙழஔ ாத். ஊளஔச 

ஙைஒை் ஙாிௌாெ, ஊத 

சஒாசிெ, ாள் ஙெவ(mature) 

ஆசிைஐ. ோ ஔொிஜ ஐாேஒ் 

ிள ஒாௐமஙள ா். ஒஐாசொௌ 

ிௌ ஒ ச அஒிசஙா ஐைஔாசஙா 

ஐசா ௐஜாழஔ  ஐ 

ஒாௐஜிாங, அௌப் ெ ஒாௐத 

ா ாௌப ஊத ாஙௌ ாசி். 

ஒாாகஙா ஐங் ோநள 

ஒாௐஜிஜா். ஐஙொௌ ாந 

ா ொே ஙொ ழஜாௌ 

ா். ரிேஒிைௌ ாஐை். ள் 

ௐஜ.  . ஐாத . தி . ந  

ஒாாகஙா ஐிாஙிச ஒஙாெஒா் ௐஜ. நஜ 

ஐ் ௐஜா ஙாௐஜ அயை 

ஆசிா... .ட , தி . 

ஜ் ஐாத த், தி த், 

ஙசிௐ த், ா த், ஐிடி த், 

ஐாஐா த், ஙா த், அௌள  

ொநௌ ஐடாஔ சஐட தஞோஐ 

ஐொநதந. ா ாஙொஙா 

ிடசாைள ்ங ஐௐி ஙாிஐ 

ிெை ஐாஐ. தஞோஐறத ந 

concentration ஐலஐாதந. It also 

teaches them so many birds‖ names. 

நஙாிரிசா  ாௌப ஃிஒ ைஜ 

்ாந, ஊத ஙைஙிௐஜ, ஈஜஐ அடிஜ, 

ஒிலஐஐ ோ ஙாொநதட ோாெ. 

ௌந ஷொநத ா ஙாஸ் 

ஊரிஙாிரி ௌ ஊள் ஊரிௐஜ. 

அௐஜந, ஊௐஜா் ஒாௐாஐிௐஜ... 

ாஹ..அோ ஸ்ஔௐ ஞஒாஐிௌ ாெ. ௌ 

ா ஙாிரி ஐ ஒாௐாஐ. ா ஊ 

ஒாௐா... ோ ஐஜ ோொ ஐஜெ 

ஒாௐஜாைஔாம், அந ஐா. அ 

ஒிசா ஐிஔோா. ஒால ாைஔா. ஒாௌிை 

ஐஐரிைௌ ாாஐிந ஐசிௐஜ. 

அிஜ அநத ஊடய atmosphere 

ஒாௐீஐ. ஊடய ஊஙாஷஸ் ஒாௐீஐ. 

 ா ிஙாெ ஒாௐ. ந 

ஈஐறதெ ாஒிச் ௐஜாங ஐாா, 

I will take care of it. ந  நலொஜா 
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தாம் ா சாஒிௌ. நஜ 

traditional readers ஈஔச தஜ ா 

ாைொ ி்ஜ. ஊளஔச ஒிஐ 

  தசாெ ஒாௐாா? 

ஊத ோாா ஐஙகி ா கி, 

―ோ ஆோ ிஐஔ ஐஜ  

சிௐஜாங ித ஊௐஜா் ஐாை 

ீஐ‖ அௌஐிா. (அல் ஐாௐஜாந, 

ில் ஐாௐஜாந). ா ல  

ஔிதஐாஐௌ சொ. ா 

பஜஙாஔ ோாா ௐஜசாஐி 

ஊதொ ரிசாந. அ ித ஔஐி 

ஐசாெ ஒாௐ. அஐ  ஐ் 

ரிச ஐாை . ஊ ஒாொநஐா 

ேஒ்ள ஐைஜா். ா அ, ―ஊொிஒெ 

ஒௐஜிள் அொிஒெ ஒா‖ஐி. ீ ஊௌ 

ௌ ெஒள  ஐைஐிா. அ 

ா ிஙா ஐாஜொநத ஐாாஐ 

சஒி . ந ாஒஐ interfere 

ந, ஐைொங ோநந 

அௌஐிாஐ. ா ஐ ஊரிா, 

ஐைொங ந, ஐை ஊரிா 

ஐொங ந... ஐைஜ ஒ் ஊர 

 ஊரொாட ாா. 

சு:  அஒாஐஙிொிழஔெ 

ஒாா ஒா. Spanத  ஐைஐ 

ஊரி அளௌிெஒ. அஐ ஒிலஐள 

ிரிெஒாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: அௌஔஜ ஊரொநஜ 

ஊஐா ஐ் ஐிஔஐ் ௐஜசா. 

அோ ஐ் ஐிஔஐாங ாஔசாந 

ஊாஜ. ஊத அோ pleasure 

ஐிஔஐிாஜா, ஊாஔ 

ஒாஙாொிசொ் அி் 

பஜௌொநஐாஐ ா  ஜௌ 

ா. ஒிஜ ஒஙச் ஐாை . 

ஐ  ாை ஒாா ௐஜா தங. 

அந ஐை ஊராந ா். ோ 

ஊஔொிஜ ஏ ா ஒாௐஜிசிஐா... அோ 

ாை ியஜ ஜஐிாந, ஐாேஒ் 

சஒி ஊொந ஒ. ந craft 

ஒ்ோஙா  ிஷசோா. ஃஸ்ை 

ைாௌைஜ படி ெஒிை, ஒஐை ைாஃௌைஜ 

சொந fill up ழஔ . 

சு: அந ிெஒசஙா ிா. த்ி 

ஐஐ ஒிௌா ஐிஐௌந. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ஐஔஒிசா த்ி 

ஊரி ஆல ஙாஒ் த். ஊளஔச ஹொந 

ௌொிசி ஐஐஜ ொாந 

ஐஐஜா த்ி ஊரிசிஐ. 

அநஜ ஙாஔ ஐஜ த்ி ்ஙா 

ஈைஐாோநை, ―ஒரிாா ைஔ, 

ஐஐாசி்‖ள ஒாௐஜிை அ 

ாசிா. 

சு: அநதள  iconic place ோநெ. 

ந ஒ்ோஙா ா ஐி -ீஐ 

ாநா ஈஜஐ ஜஐிசஐஜ ோந 

சா் ஙஐா ஐாைஔந ௐஜ. ஈஐ 

ஞச ைஜ ீஐ ஒா ல ஊத 

ா்ௌ ித்... ஒொநௌா ஐொந 

ீைஐா ௐஒைஔ ா ௐ ாஐ 

ஙாைஔ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா டிாை பொஐஐ 

ா், அடயஐஔோந ெஒௐஜ. ஆா 

ஐிசஙா பொஐஐ ெஒிஐ. 

ௌழஔ  ஹல பொஐ் ஐௌா 

ஊஐிைஔ த். ஜாஔச ஔௌடிஸ் 

ா ெஒிஐ. ொநௌ 

ொிௌ. ாஹ ரஐ ா 

ெஒிஐ ஙாைஔ. ஙாஸூ் ரஐௌ 

ெஒிஐ ஙாைஔ. ஙாஐஸுஔச ஙாொ 

ஐஜஒள் ஊஐிைஔ த. ஆா 

ஐைஐஜ ஐாை ந... ஊதொ 

சாௌ ஔஜ. அ ஒஙசொநஜ ஊத 

 ஐிஔ சாந. ாௌப ஐிஔெஒா... 

ௌ ஒாகி ஙரஐி ங. ஒாௌா 

http://nanjilnadan.com/2015/03/14/%e0%ae%85%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%af%81/
http://nanjilnadan.com/2015/03/14/%e0%ae%85%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%b2%e0%ae%be%e0%ae%a4%e0%af%81/
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ாத ா அநஜா ஜ 

ாாஐ. அோ அ்ஙா ஙாௐஜ அநஜ 

கி டிஐிா. ஐகஐி. கி 

டிெ ஐசிாஜ நஔஐிா. ஊ 

ஒாௐாா -ஙாி ஙசஐொநஜ 

ஐிஔஐிாடா். 

ஙகஐ ஙஔோச ஙசத ஞிௌாௐ, 

கீ டிொந, ஐசாௐ ஔி, 

தஙரி ாஞசி தொஐ் ிரிொந... இத 

(ஐி ஜாஞ ஜ... ) 

அ் ஈஐ அஐ இஐ 

 

ஊத ாௌப ஐிஔெஒா,  ா ஐாை 

காஙௌ ாஐ ஙாைஔ. 

சு: ாஐௌ ாா, ஙத அோ Last 

Supper ரி் ோ Last Supper ரிசாந. 

ாேஒிௐ ாஔ: ந Last Supper ா. 

ஊத idea, presentation ஙாிரி ிஷசஐஜ 

ரிச ிங ஈ. ாசைரி 

ாொீஐா, அ ாசைரீ ரிச 

ாசைரீசா ஐஜா். ஆா ஊத ோா 

ாந். ஊத அிஔய்  

ஊௌ்... ஒஙீொநஜ ஙௌிஔச  

ை, ஜ.ி.ா ாைஐா -அ 

ஊ ஒாௐாா,  ஐைஜ  ா 

ஊரிசாெ -ஊளஔச ஈகெஒிஐட 

டிௌொநத ோ ஙாஞி 

ாநஙாாஐ ௐஜ. ஊளஔச ரிசஒ... 

ிாயஐஒ, ்ஙாாஐாௐஜா் ோ 

ஙாஞி ாநஙாா த... அௌ ீ ோ 

ஙாஞிச ஒரிசாௌ ஐஜள ா அொ். 

அநாஜ, ித -அ ஒாௐா 

ா ஔொிஜ... ித ீிஹௐ, 

அந ஜஐிச் ஆஐாந. 

ா ஔொிஜ திௌாஐெ 

ஒாௐஜிசிஐ. ோ ய  . அந 

ஒஐஜ ஜீாஒிஐட் ஒாௌா ஐாொந, 

ஈஐாை, ி்ஙிசாௌ ாொநஐிைொ ா 

ிஞிெஒித. அோ யதொ நகசா ா 

ஐ. 

ஙளசி ௐஜா் நசிி அடிொிா 

ஊௐஜ ிௐஜ நக. 

 

ந ீிஹௐள ஒாௐமிசா ஜஐிச்ள 

ஒாௐமிசா. அௌ ீ ித ஐஜ. 

அௌப், நதட ஐ்ிை ஒாோ,  

ஙாஞிஙீந ிௌா, அிிௌா, 

அிலௌா  ஐ ாௌபஐ -அோ 

ஒஐாஜஜி ஙதொ ரி். அோ ஐிச 

ா ஈசாஐ் கி அஐஙாைஔ. 

ிரிௐ ாை ாௐஐாௌிச அே 

ஜஐக் ஒாௐா. ஊ ஐாகஙாஐ 

ொ ிரிசா. நாதௌ ாா. 

ஐௐிதௌ ாா. ாதௌ ாா. 

ஸநாௌ ாா. அஙெஒாௌ ாா. 

ோந ஐாகஐ த. ொ 

ஒாௐா, ளஔச ாஔாைஐிைஔ. 

ாௌ ா. அொ 

ஐாஐாஜொநதட  ோந. ிோந 

ோி. அ ஒாௐா -ஐ ஈட 

ஜசௌ ாொநை, ஈட ஒாொொ 

ிளை, ஐச ஐிஔௌா ஊஐிைஔ 

ஒாௐம. அஐ ாசி ாிாசி் ா 

ஈஔாஐிைொ ி்ி ஐி ஒஙாெஒா், 

ஊடா ொி ீ ழச ஐாஜொிஜ 

ஈசிாஔ ௌா ௐஜ, அஐிைஔ ஒாௐம. 

 

ஒௐஜாங ஈஔௐ ஊத ஙலி 

ௐய ாா த. 

 

ௐயஜ ௐா ியள ாைஐஜா். 

ித ர ஒீஜ -ெௌாொாொா 

ரி் அநதட அ ா height. 

ஐக: ீஐ ௐய ி ஊரிசிோ 

ித ி ஔோ ீசா ாாிஜ ா 

ஐாை ஒ. 
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ாேஒிௐ ாஔ: ௐயஐி ௐயத 

ஊிௌஙா ா சொ. ஊௐஜா 

ஈசாஒிரிசள் ௐயா ஐந ௐ, 

ிோந ௐளா ஒாௐா. ா 

ௌௌ ாஐி. ீ ஆல ஙாஒஐஞிெ 

ழசந ௐயா, ௐய ௐஜ.  

ா ஊ ிாகிசாௌ ஒா. ஆா 

ாசி ிரிௐஐிந ித் 

ஔஐொா ஒந. நாதௌ ாா 

 ஷொநத ஐாொா ீைத 

ா. ரிச ாஒிஒஜ ஐிா 

ஆல ஙாஒொநத ் ா. 

அஙரிஐாஜ ஐ ஙை் ஊ 

ாரா் - ஷொநத  

ா ா. 

ா  ஐ ஊரிசிௌ 

(ெஒிச்ங). ர ஷ் ஆெ, ஙஐ 

உத ோந. அ ாொ 

ாஐௐஜா் ஐௐசாக் ஆஐிௌ 

்ொி ஊொாெ. தத க் 

ைாஸ் ஆசி்.  ா ோ ஐிஞி 

ா ாஜ ஒாௐமா, க் ிங 

ோநா ிௌி அளௌிெஒிஐ. ா 

ஙஜ, ―அௌ்ஙா அளௌ்.‖ 

―அௌ, ாடத ஈ்ங ஔஜ  ிக் 

ஐிஔத்.‖ ஊௌ காம் ணௐ 

ஐஐள ஒாௐ ிஔா. ஙஜ 

அ ாசிஔா. ாஒௐஜ ஐாஜஜ ாஐ 

ிஐ ாந ிக் ஐிஔோா, ோிசாயஜ 

 ிஐெஒிச அௌ ஔோநஐிஔசாந. 

―ஒரி்ஙா, ா ஊரிஔ.‖ அறதஔா 

 ஐா் த. அ ஐாசிௐஜ ிடத 

டஐி ஐிா. கி 

ஊொநஐாஐா. ௌிெொ ா.  ஒ 

ஒசழ ஐைஐிா, ―ீ ஒொநௌாா 

சா ஐாடி ௌா?‖ ―ஙா 

ௌாசா.  ீ ாஔ ஙாைணா.‖  அௌ 

அறஔச ஐா் ஊ... ர ஷ் ஆெ, 

ொந டொந, ாௐ தொந, ஐ ெ, 

ஐச அஔத ெ... ளத ர ஷ் 

ொ அ்ஙச ோந ாஐ்ள 

ாகஜச.   க் ஊத ஊநத? 

ந ஙபஒாோ  ாத ழச ஐா். 

ோ ஙாிரி  ஸ்ஔாரிச ா ஊர ாந, 

அாஒிசஙா ரிஙஜஞஐ ஐாை க 

ஙாைஔ. ா ஊதொ ரி், ோ 

ஔொநஜ ா ிஙா emotional 

crisisதட ஐாாஐௌ ா. 

ாஒஐ ஔை க ழஔாந. 

அளஔச wholehearted attendance, ஹல 

ஒ் concentration ஊத ஐிாந, 

ா ரத ஙரிசாசா ஐ ஒாௐஜிைௌ 

ாசி. ஒிஜ ஒஙச் ஆௌ ாஐஜா்ள 

ா். ஆசஒௌ ாலொ ிஷச்ா. 

ாைஔ திேஒி  ஒஜஔை 

ஆசஸ்த, ா்ஐஜ, ஐாஔ ாங 

ஐாசிௐஜ, கஐாௐ ஙகி் ாஔா 

ஒஷஐாாஜ. அ ஐௌா  

ஒாயஜசா,  ஐௐசாகொிஜசா அ 

ஒசசாந. 

சு: அந  ஐிசஙா ிஷசொநத 

அஞொநௌ ாதந. ஈஐ ஒ ஒ. 

அாஔ உல ஊஐ ஒா த? ஐாசிௐ 

ஐெஒரிஐஜ ஐைஔா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐாசிௐா ஊஐறத 

ஆா். ஔாந, ஊோ ஒில 

ஞிாைஜ் ாட் அெஒாஐ். அ 

அஐி , ், ஈத, ஐிாஙிச 

ௌைஔ, ஙதஔ் -ஙதஔ்ள ஒாா 

ஜதௌ பரிசாந. ௌப ஊரா,  

 ்ஒி அஐாஙிஜ சாஔச 

ாைஜசா ௌைஔ, ஙதஔ் ாஒிெ 

ஐாைாந, ―்ஔச ிஒிொி 

 ஒிஐாஙகி, ஒஐீௌ பஜிஐடௐஜா் ளஔச 

ஐாௐஜ ிரோந ஒாசுஔாஐஙா ஙஸ்ஐா் 

கா ோொ ாடொிஜ ஐாேஒ் 

அஐறத ஐிஔஐழ்‖ள ஊரா. 

ௌப ஊரிசிஐா -ா ெஒிஐ. 
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ாட் அஐிோநா ஙத ஐிஔதந. 

ாடொொ ா ஜசஐீஐ? 

சு: ஆஙா். ி ஙாா, ஜச் ிா 

அௌண்ா். 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊத சா ஒஐீ் 

ரிசாந. 

சு: ஊௌ ாஐஐட identify ீஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ―ாச சஒாா‖ ாஐ் ா 

ந. ௌொா ா identify . 

ங நஜ ாம ஸ்் த, ஙாஐ் 

அே ஸ்் த், ௌ அோ grammar 

ஞிசா ா அோ யத ிௐஜ. 

ஊத ஐைஐிை ஐௌ ித். 

சு: ஒி சஒிஜச ஈஐறத ஐாஔஐ 

ஒௌ ஞஐஔா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊஐ அௌா அேஒாஐிடாஸ் 

சிௐஐ. ஆா அ ஊௐஜா ஐாசிௐஜ் 

ாசி ஒ ஐெஒரி ஐைா. ா  ஆல 

ர ஐிா, ஒாசஐாஜ்  அே 

ஙகித, ஐாற ஙை் ஒால ிந. 

ஒிஐாங ஐஙிௐஜ? அழஔ 

ஔோந, ர ஙௐ, ஒீோி். அஐா ா 

ாஜொி் ிடஜ ோந, ஐாதிெஒி 

அகாெஒஜ், ஐஒி ஔாஜ, வஜஙஐஜ் 

ஒிஸ்ஔஸ், ஐி ோா்ா, 

ஊ்.ஊௐ.ஒோதஙாரி, ஊ்.ஊஸ்.ௌபஜைஙி 

ௐஜா்... அௌ ஊத ஔஸ்ை 

ஐஔஒிஜ அஐ ாஔழச நஐஔாா. 

சு: ஙிௌாஔௐஐடொ நஐஔாள 

ஒாௐாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ஐாழஔ அௌா 

ஊ ஊரௌிிைலா. அோௌ ாைஐாஐ 

ஐாொிைௌ. ஒிஜ ஒஙச், ிௐஜாா 

ித். ோ ாஐ ஆஜா ொஙா 

ிஐாந. அௌ. 27 ஷொநத ா 

ா ா்ஜ ோந, ்ஒி அஐாஙி ோந, 

ஸ்ஔாௐஜ ஊ்..ாஙா ஔப ஆௐ் ாஐி, 

ஐா ஐைௌ ாொ..ளங 

அொஙாஐஜ. ஊ்.ஊஸ்ஐிைஔ ஐாொ, ஒா 

ந ஈஐறதௌ ிசாஜஙாசித். ௌ 

ஊஐிைஔ, ஊ்..ாஙா ர ஒி 

ெஒிஐ. ந ஐைஐைௌ 

ஞஐிைஔநா. ஊத  ஐீொ 

ஐிசஙிௐஜ. ா அகா ஒாாங  

ஔ கி. அந ஊாஔ 

ாதௌபஜ ௌாதந. ஙாொ்  

ஙகி் ாஔீஐ்ஙா.  ஙி ஐீொ 

ஊொயஔ, ஙாொ ஹாம் ஊோிெ 

ஈைஐா, அௌ ஙாஞித அிௐ ாா 

ஔஙிஐ. ―ீஐ ஒாௐந ா் 

ஒரிா. ஒத ஙாஞி ௐஜஐந 

ஈஜஐிோ  ஈங. ஆா ஒ ஜஙா 

 ஐீொ,  ாஔஜ ாிசாா, 

அகஐிரிசா,  ஸா ஐாஐிாந, 

அளஔச  ிசாொா த. அ 

ஒ ஜஐக் ரிேஒள் ஊேஒா 

ா, ரிசாள் ஊேஒா ா.‖ 

ந  ீஔ ஔ. ா சா 

ஐைஔ. 

―்ஙா, ோ ஜஐகஙௐஜா்... ?‖ 

‖அந ஊஐ ஐஜஐ. ீஐ ஊநத 

அௌொி ஐஜௌ ஔீஐ. ஐைஐ ஐஙா 

ஐா, ஒௌஐிசஙா ஐா, அந ாந் 

ஈஐறத. ஜஐகஙௐஜா் ஊஐறஔச 

ஐஜ-ௌொ ாட் ாஔந, அௌொ 

ாட் ாஔந ஊௐஜா்.‖ 

ஒஙீொநஜ ்ஒி அஐாஙிஜ 

ாொாஔ ாஙஸ் ாொ. 

 ஐஜ்   ாட் 

ாஔாஐ. ஆஙா, அநஐா ஜஐக் 

தா். அோ்ஙா... ாஔஒாஜ 

ா்ஙாயஔச ஒிசுச..சிஒில 
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ோந ாஐ. ஊத அந தஞௌஙாொா 

ோந. ிஒாரிெஒநஜ -ஊத 

ொிசாள   ஐா -அந 

ஈஙாா. 

சு: ோநஸ்ாி ீஐ ா்ஜ 

ஐிௌா அிஐஙாெஒா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ர ா ஒ்டொநத 

ஜ ாொிைோாந, ஊழஔ ர ா 

ஒ்டொநத ஜ ாொ, ாஜஐாைஜ 

ோந ாஙள  ச... அ ாை-

ஔ் ாஐா ஒஐாோாயஜ 

ாஜச. ஐைஜ ஐை ஐாஐழச 

ஜ. ௐஜ ஐெஒரி ஔோா, ஆ ா ஒீைஜ 

ஊ ஈைஐாொி ொ. ஒிஜ ஒஙச், 

அேஒஜயஜ  ழஔ ாஐிொா. 

அௌொா ா ோநஸ்ாி ஐைஐ 

ஆ்ிெஒ. ஊௐஜாங ஐைஔ. 

ோநஸ்ாி், ஆ்ொிஜ 

repulsiveஆொா ோந. அந ஈஐட 

ஈட ரொிொ ிசாஔ 

ஐாாசி். ோநஸ்ாி ஐைை 

ீஐ ஐா ஐைஐி ாந -ந  

ஐஙா ஒ, அந  ஐஙா ஒ -

ஊஐிைஔ ாசிஔஔா ஐைணஐா, which 

one is most attractiveள ஐைணஐா, 

ோநஸ்ாிளா ஒாௐம. ா,  

ாஐொ ஐைசரௌநத ஔ 

ஙகி் ஊொநஐா. அோ 

ாஐொிளஔச ் ்ங ஐாந ஈகநத, 

அந அ்ாஔந ஊ ாசாய் 

ஐை், ஊரௌி ஐாோந 

ிலொா ாஐ... சஐஙா ஜஐ. 

அா ஒ. ஆா அகா ஒாா் 

ஒாௐாஐ, ாி Western Classicsஜச 

்ஔச ஐாை ஒசிளஔச 

ஙஐ ோநாஐ. ௌ அஐற் 

fast beatத ாசிைஔாஐ. 

ஐீொ ாாந ாஒிசஙா 

ோாழஔ, ிஸ்ஙிௐஜா ஐா ஊ 

ஐீொ ாஔா? ஆா அஔச 

தஜ ாை ஊௌ ஐைஔாம் ஊத 

ஐ ிசாங ஐாந. அௌ ாஒிௌா 

ஙளஷ. அஔச  ஞை 

ெஒிஐ. ஷா. ௐௐஜ 

அநத  ஒ அோஸ்ந ஐாொ 

ிஸ்ஙிௐஜா ஐா. 

சு: ஷாச ௐ் ஐைத்ாந, 

ஊஔா ாொநத ஐீ ாெஒாள ாள் 

ஙத. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ஙாஒ், ஐி.ா. 

ாொாந,  ிஷச் ஒாா. 

ாஜொி் ிட ிஸ்ஙிௐஜா ஐா 

ாஐ ாசிஐா. ஒிைோ ஈஔ -

அ்  ஐிௌ ைஐா -―ஒரி, 

ஈ்ங ஆொ ஊ்‖ அௌஐிா 

ாஜொி் ிட. அ ஷா ஊொந 

ஐாொிஐா.  ஐாேஒ் சஒி 

கிை ஜதா ாஒிஐ ஆ்ிெைஔா. 

அௌப், ஈ்ங ஆொ ீ ஊ்ஐிா. 

உா உா ஐாொநா ந ாஒிஐ 

சஜ. ஈஙசா ாசா, ஐி.ா. 

ஊஐிைஔ ஒா ிஷச் -ொந ாடத 

ா. அஐ ொ ொ 

அிேஒிஐாஐ. 

அௌப் அ ஊ ஒாௐாா, ி 

ிஐஜா  ஷ் ஆத்ா. 

ஐாோா் ஒை ஆஐஜா  ஷ் 

அஐச ஐஔா. ்ஔச system, 

ஐாேஒ் affluence, ஆஐ ஒ தௌப, 

ஆஐ ிகா் சஜ அஐ், 

ஆஐ ிஐஐட ழௌிை 

அஐொநஜ ாாை ிஞா, அோ ஒிஸ்ஔ் 

ௐஜ அளத. அ அ  

devotionalஆ ிஷசஙாௌ ாஐிா. அ 

ஊோ ஙொெ ஒாோா ஐை். 
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ஊத ா்ௌ ிெஒ ஆற அோ ாஐிஸ்ாி 

ஒிஐ -ஸ்ொ ஃ அஜி ஐா. ஈந ஊத 

ஊொொ ரி். அோ ாஐ் ஊத ஊ 

ரி். அோ ா் ஐிௐஜ. ஒஜ 

ஙிஐஙிஐ ஐிசஙா ிஷச் ா். அோ ா் 

ஊ்.ஊௐ.ி.ஐிைஔ ோ ாஙா, 

ைஔ்ஙாஐிைஔ ோ ாஙா, 

ஐ.ி.ோா்ாஐிைஔ ோ ாஙா, ஒா 

ஐிைசா ஙகி சைசா ோ ாஙா, 

ௌ ஐஐிைஔ ௐஜ. ―ா்‖ ா 

த. ஒேஒ ௌிஙகிச்,  I am very 

comfortable. ஐிசுகாய் சஒி ா. 

ஈிஐிசுக ஊடா ்ௌ 

ஆஐிசிஐா. 

(ஸ்ரீ ாாசக): ீஐ ிசௌ  

அஐீஐா் ஐாொந அிஐௌொி 

ஐீஐ. ீஐ ்ாந ஈஐறத 

ஊௌௌைஔ அஐீஐா் ஐிஔொந? 

ஊஙாிரி ஊிஐாடௌைணஐ? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊத ௐ ஒிலஐ 

டிசா ஈஔ காஒ  ஐ் 

ஊரிா. ா சாாள ிெை 

ோ. ிௌிஒா் ஐாஜௌௌ ிடசா 

த்ளை.  பிஒா ோந. அோ 

ஐ்ழஔ ா ெஒிஐ. ஊளஔச 

ாௐ ோாந ஊ appreciate கி 

ஊரஐ ஐை ஒாஙிா. 

ஆாௌைஔ ஐை ஒாஙிா. ஐ,ா.. 

ி.ஐ.ஒி. ௐஜிஐக. ஐா 

ோாழஔ ோ ாஙஒாஙி. 

சு: ஐ.ா.., ஐை ஒாஙிா 

ஊரிௐஜா் ஊஐிசாந ஐா ஒா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ௐஜ ா அநத ல 

 ிைஔ் ெஒிஐ -ோ ஷஙா 

அொ ஷஙா ஒச். ஐை 

ஒாஙிா ஊரி ாந ஒிஜ ஐட் 

ைஐாை அௌடொிௐ ஐௐ அௌள 

ெஒிௌா. அந ஐாேஒ் loudஆ 

ோிஐஜா். ஙாௐ ாௐ ஊர 

ாௐஜா், ஊதொ ரிேஒௐஜா் 

அநஜ ஒாௐஜி்ஐி ஐ் ோந. 

ிாா, அ   

ஔொிஜழஔ ஒாௐஜஜாங. ஊௌயங  

ஊரொாடளத ஊௐஜாங ஒாௐஜிொ ீாந. 

ௌ ா ஜ ிஷசஐ ஒாௐஐிாந 

repetition  ா ஃீௐ . ஒிஜ 

அௌஔ ிஷசஐட -உஞௐ ஐைஔ 

ிஷசஐி ஊொ  ஒாாம் 

ஒாௐஜிொா ஆஐ். ஊோ ொநஜ 

ஆாம். அஐௐஜா் ஊ ி 

அிஐஙிௐஜா ா ஆரிெஒிஐாஐ. 

ௐ ஒிலஐ. ௐ ாௐ. 

சு: ௐ ஒிலஐ ி் ா, ௐஜசா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ி். ீொிஜ ோாந, 

அோ ஙாொிளஔச ஒிோ ஒிலஐசா 

ோஐௌைஔந. ஆா ஷொநஜ ஒிோ 

ஒிலஐசா ஊளஔச ஒிலஐ லழஔ 

ோஔஜ. அோ ௐ  

ஒிலஐ ோஐௌைஔநத அௌப், 

ா ஊரி ஊோ ஒிலஐங ஙாொி 

ஒிோ ஒிலஐசா ஜ. ஊ 

ரிசஜ ஊத. ட அஐ ஒீிச 

ைஔ, ஐஒிஔ ககாளழஔ 

ிைஐஜா். ஆா ஐ ஊ் 

ஊிாொந ஊ உதிஐஜ. 

ஐ.ா..ா, ஐை ஒாஙிாா, தஜா, 

ிஐஒி ௐஜிஐகாழஔ. ஊளஔச ஒிஜ 

ாஒிரிசஐ ஊரிசிஐாஐ. 

ஐைாய் ோித.   ா 

அௌஒை ஆஐிசித்..ித ஒரிசாசி. 

சு: ஈஐறஔச ஔௌபஐட 

சாரிஔஙாந ஐாிௌீஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊளஔச ாஜ, ஊரி 

ெஒித ஊளஔச ஐ 

ௌாஐடி, ா ரிைஐஜா 

சாஐிைஔ் ஐாொந அிௌாச் 



ாஐ ஐாஜா - 1 

37 
 

ஐைஔிௐஜ, ஊோ ாமத். ஙித 

ஙாொி் ா தஜைஔ ஐாொ. அ 

 ஊை ஐொநத ா ஒிௐஜ 

ஐா ாைைஔா... ாௐ ஐ நள. 

அநஐா ஐாகஐற் ஒாௐா. ௌ 

அோ ாௐ ஐி ் அ ஒா 

்ா. ா அோ ஙிெஒ ஊைௌ ஐொ 

ஊ நள ஐைஔ. 

ஊகாம் , ஊஔசிஜ 

ஊஐகாம் ஒாஐிஐ... ோ form of 

writingஜ ஊ ஊஐ காம் ஐஜா். 

அௌா. 

ஙித, ஆஐிஜொிஜ  ௐஜ  

ஊரிா தஜ. Illustrated Weeklyஜ. 

ள அஐ ாாைந. ஔாந, 

ஊௌ ாைொி அஐ ஒிந. 

ோ ாஙஒாஙி, ஐ.ா., ஐை ஒாஙிா, 

தஜ -one to one ஊாஔ ஒிாஐ. 

ஊ  ஆடா ிெ ஈைஐாொி ெஒி 

ா ஐைஐி ைஔாொஙா ஐிசா 

ோாழஔ அநதௌ ிௐ ஒாௐஜி, 

ஜஐிச் ஒாோ டியஐட ஊத 

ொிாஐ. ா ோ ாஙஒாஙிஐைஔச 

ஐைஐி -ஊ ஒா, அஐிஜ ொந ஜைஒ் 

 ஐிாஐ. ஈஐட ாசி்  

ஐிாஐ. ொந ஜைஒ் ரிஒா, ாசி் 

ரிஒா. அ ஊதௌ ிௐ ஒாா. அோௌ 

ிௐஐஜ ோந ா ஊஐா டி 

அஔேஒ, ்ங  ாஐிௌ சக் 

ா். அௌொா ஊதொ ரிந, ாஔ 

பொஐஐ ஊைஔா் தௌபத் ஊரநாஐ, 

ௌடஸ் ஶயத் ஊரநாஐ, ித் 

ஊரநாஐ, ஊ்.த் ஊரநாஐ, 

ிஊெத் ஊரநாஐ, நஜ ௌடஸ் ஶ 

ாஔௌபொஐ் ஐீஞாா, ஊ்.. 

ாஔௌபொஐ் ஙஜாா ஐச 

அஒிசஙிௐஜ. ஊை ஜைஒ்  ஐிா 

. ஆா ி ஐிஜிசு அௐஜந ஙி 

ஜஐிச் ஐி  ௌிாசி் 

ா ௌா. ௌ ா ஊ ாஐி 

ஐந..ிெஒொி ௐஜா ஒாௐா... ஊௐஜா் 

ாஜாைஔஜ ாாஐ, ா ஐாைதட 

ஔ்ாைஐிை ஐ்ா. 

ஐாைதட ஒச ை அநஜ ஞிச 

ொிை ாந ஐிௐஜசா, ஒீரிசஸ் 

ஜிைெஒஐிந அோ ஙாிரி ஔஙிௐஜா 

ஐாைதட ஔ்ாைஐிைௌ ா 

சஒிா. அௌ ஊரிாொா அோ 

ஜிைெஒ ஃௌசுஷா த். ா் ி்ி, 

ிைஔஙிை, agendaதட ெ ஒஐி 

ிஷசஙா ா ஐாைஔாம் ழஔ,  

ஙாஞிச அொ ஐைஔொநத, அொ 

ஹாத ஐொ ரிசை 

ைஔா. அா ோ ஙாஞிச 

ொிசாா் ஹாத் 

ொிசித், ாி ஐஔொிஙாிரி... 

ஐாஜஐாஜஙா... டஐா அஐ, ஙகிஙஐஜ 

ஆஒிரிசஜ ோந, ாஔோந ஐ், ஆா, 

ாசஙா, ஒஐிஞா, ாி ாிாஒ 

த் அௌச ாஔோிைத். 

ோ ஙாஞிச ஐொிஐிைஔ,  ரஐி 

ஙாிரி ரொநைௌ ாாஐ ௐஜசா, ோ 

ரிசை ைஐிளஔச effort 

தேநா ஙாஞி ஐிௌ ாத். ௐஜ 

டசா, ்ங ஙாஞிஜ அந stagnate ஆஐாங 

ஐ ஐாக்... in spite of all these 

negative processes... english medium, ஐ 

ஆ ஐிஔசாந, ஹொிச்ந ஐாௌிா 

ௌரிை ாஐ, ஊௐஜா் ோாம்ழஔ, I 

won‖t say that the language has come to a 

standstill. ஙாஞி ஐோநஐிை த. ந 

ொந ஐா  ஐி  ஙாஞிசிௐஜசா? 

ொநஐா  ஐி ஙாஞி ஈஜஐொிஜச 

ொந ஙாஞிா த். ஆா 

அதஔா ஔ் ஐிஔொ 

ௐஜசாஐந, அஒிசஜிாைஔ ஐி. 

ோ ஙாஞிச அொ ஐைஔொநத 

ஐொநௐஜ ஊளஔச ாஐ். ஆா 

ஊளஔச ஊரொிளஔச -ௌாஔை அந. 

ௐஜா ஊரநஐி ாந ஊ் ஙாஞி அொ 

ஹாதௌ ாத். ா ஒஙீொிஜ 
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ஆய ஐைஐ ஊரி ாஒிரிசஐடிஔ் 

ஈசாி ாந, ௌ ஐ 

ஆயஐைஐடௌ ெை ஒா, 

ரிசைிைச ௐஜசஙா ஈஐ 

ஙாஞிசிஜ. ீஐ ஊரி ஙாிரி ஈஐ ஐை 

ஊரிா, அத ஐை ஊரிா. 

ரிசை ஜிைஔெஒ ெஒாஜாஞிச 

ஈஐறத ஙாஞிசி ஙீந ஐைௌா ாந. 

ைெஒௐஐிா, ைெஒௐஐிாள  

ாாிஜ அே ஔொிஜசா ஊரநீஐ? 

ைஐஙா ௐஜசாள ஐைஔ. ிஊெ 

ௌாஒத ஐா் ோநெ. ோா 

ை், அந  ஐ. 

சு: ஈஐறஔச ஐஐடௌ ி ஒிஜ 

ஆயஐ ஔோிஐிௐஜசா, அஐ ஊ 

ஙாிரி கிசிஐாஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆயஐிந ா் 

unfortunateஆ ிஷச் ஒா. அஐறதொ 

 ிஊெ ைஔ், அநஒாோந  ஜ, 

 ரிஙை. ௌ ஊ 

ஆய ஒசஙாா, ஊளஔச ஒஙஐாஜொந 

ைஔ ஊௐஜாௌ ி்  

அிிஐ். அ ஙகிசௌ 

ெஒிஐ், காஒ, 

கிஜ, ஐஜாௌரிசா, ாஜோி ஒாஞ, 

அொ ் ெஒிஐ். Straight 

away, guide ஒாாள... அ ௐஜா 

ொநஞௌா, ஊடிஙசா த், ாேஒிௐ 

ாஔி கிச்ள ஊொநஐா, 

அௌள  ஜௌௌ ாை 

ிைாஐ..அொ ாௌ ஐஙாைஔாஐ. 

பஸ்ஐங ்ஙஐிைஔ ோந ஐைாஐ..ஒா ஈஐ 

பஸ்ஐ் ஊஐ ஒா ஐிஔத்ாஐ... ஊ 

ஜசா அந? ீசிௐஜ  

ஐிஐ்? 

அஞஐ: ஜாாழஔ ஈஐட ிச ஐாை 

கிசிஐா. 

ாேஒிௐ ாஔ: அஐடாஜ 

ாைொௌைஔ  ைஔா ா 

ோஐிந ஊத ஒோாஷோா. ோ 

ஐௐாரிௌ ாஒிரிசஐறஔச ஙாஞிச 

ெஐிை ோ ஙாஞி  ெ ழஔ 

ஐாந. ா..ஐா, ஒா சா ஊரிாம் 

ஒா... he is contributing to the language. 

சு: ஈஐ ாஜ ஜசஙாஐ, 

ாஙஐிசுக, ஒா ஜ ா 

அொ ஙஜ ைஔஸ் ோநைஔாஐள 

ிஐிீஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ோிாஐ. ஐஙகி 

ோிா. ஐஙகிசாஔ ோாத ஙீந 

ிச ிஙஒ் ோாம்ழஔ, he is a 

good writer. ஜாஐீ ஙீந ஊத ்ிஐ 

த. அஞஐிச ரிச ஙீந ்ிஐ 

த. .ஐாாௐ ஊரா. ஒி 

சஐ ிசௌ ஊராஐ. ஊ.ஸ்ரீா்ள 

 ச ஐஜ ோந ஊரா... 

அபஙா ஒிலஐஐ ஊரா. 

அஞஐ: கசொநஜ ாஔோந 

ஊராஜ ஒிஜ ஊரொாடஐ 

ஐிஐௌஔாஐடா? ஊராஐ 

ஐிஐௌிௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐடௐஜா்  

ஆைஐடாஜா ஐிஐௌஔாஐ. 

கசொநஜ ௌ ஐி ஊொ 

ௌா. ொாசி்  ௌாஐடா? ோ 

ொாசி்  அௐஜ ாஒஐஐ. ஒோிெஒ 

ா ஆைஐ. ித ா ஸ்ஸ ிை 

ஐி, ஒிதநள ஐ்ழ தெஒிை 

அொ ஸ் ஜா்ள ா...  

ா ாொநை ோந... ―ஒா, ாேஒிௐ 

ாஔா‖. ஆஙா. ―ா ஒஜ 

அைஐைஔா ஐ. இா ஒாோ உ.‖ 

―இா ாிசா, ஒ ாிசா‖ ―இா‖. 

டயா. ிௐஜதொநை டிஜ 

,  ஆ எோந, ஒா ஒாந் 
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ி்ிௌ ாொ... டிசஐிரி ஙஜதௌ 

ாைொ ி்ிஐிைஐா. ஐசிஜ ஐ்ப 

த... ―டிசஐிரிதௌ ாசிை 

ீஐடா ்ி?‖, ―ஆஙாஐ‖, ―ஒாௌணஐடா‖, 

―ஒாௌிைஔ‖, ―ஈஐட ஒ ப ஃஜ 

ாொிஐ ஒா.‖ ௐஜா் ை ஜஙா 

ஊஐிைஔ ஜ. அந  ஈஜஐ். அோ 

ஈஜஐ் ௐஜாைஔாழஔ ா  ைஔ 

ா. ா சௐஜா் 

ாைொிஐிிௐஜ. ஐஙகி 

தகஒஐ ொந ாடத ஙாே ஙாே 

ௌடா ஊரிா. ―ஊஔாள?‖ ஐைஔ. 

―அகா ோ ிஒச ஔா்ா, ிை 

எச ோநைஔ.‖ ஜாஐீ ாஜா 

ஊராாள ரிசஜ. அநஜ் ௐஜ 

ஊரொநஐ ந. ாஒிஐாஐ. ௐஜ 

entertainment த. அோ ௌடா ஜஙா 

ாஒிஐி ாஒஐஐ  ஒா. ்ங பொஐ 

ஐஐாைஒிஜ ஒோிஐிஐ, ாந ஔஐஜ 

ஒோிஐிஐ -ஐ . ா அநத் 

ஆஒௌ ஔஜ. நத் ஆஒௌஔஜ. ா 

ஊதொ ரிேஒ ஊாஔ அடயஜ 

ஊர. அநத ஐிஔஐி ஆாசா 

ாஷசா, ௌ ொிசௐஜா் 

ஐிஐிிௐஜ. 

சு: ஈஐறஐா ாஒஐ ீஐ 

அஔேைஔா ஐீஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: பநௌபந ாஒஐ 

அஔேஐிைஐ. ஊ ஐஔ கி ஒந 

ஐிஔௌ. ிாயஐஒ ஐாை 

கி. ஊ ஜ ஊரநந. ிச 

ச ைஸுத ா ஒாௐ  

அைஸ், ீஐ ஊரநஐௌா. ஊரிா 

ஈொ ி்ிௌ ாௌா. ்ஙா 

ஃஸ்பஜ ாஸ் ாைை,  

ஐிஓஐிைஔ ஒா... ஐிாசிிள 

ஒாௐஜ்... ்ஙா  ஐிதௌ ொந 

ாைஔா ாஔீஐ. தெஐஐ்ஙா, 

ிஙாௌ ஒாஐ டிஜஐொிஜ.  

ாைஔாழஔ ஊநதௌ ாஔ். ஊளஔச 

ாைஔாஐ ஊௐஜாங ைஜ ோந 

ஊொநௌ ாஐிா. 

சு: ஆ் ஐாஜொிஜ ஈஐடௌ ஐி 

ாந, ாேஒிௐ ாஔ ஊௌ ௌாஐ 

ரிசாந. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா ஈ..ஒாஙிாசத 

 பஸ்ஐ் ஔஐை ாஜ, 

ஊஐாந ஜா் ஈஔா. அ 

ஒொநௌா ஊடய ஷ் ஆெ. ந 

ஊளஔச ஐஔௌாள ா ஒச. 

அௌ  ஒீரிசஸ் ைஔ, ௌ ஐி  

ஒீரிசஸ் ரீஔ... ஙஐாஙஐாாொசாச ாக்ஷாச 

ஐஜாிி ஔாஔ. ஈ..ஒாஙிாசத... 

ஒாௐஐிாந ஐௌா அோௌ ஐொௌ 

ஐாஙௌ ாஐஙாைஔாஜ? ஈ..ஒா ஙஜ 

ஒிஜ ஒஐி ிஙஒ் -ாிசா அஐிைஔ 

ா ள ஐைஔாா். அ 

ஐாஐஜள ஒாௐஜிைஔாா். ―ஒரி, 

ஐாஐஜள ஒாௐஜிைஔா. ந  ஐௐ. 

அடயா. I won‖t infer anything out of 

this. ாிச அ ஙிஐாங ோாஜ 

ஐாஐஜசா, ிஐஜசா... நஐௐஜா் 

 ீ அொ் ஐிெஐி... ? 

சு: ாி ஒாஙிாச ாொி  

ாைஔ ாசிஐா. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஆஙா. அ ஆசிொை 

preoccupationஜ ோிௌா.  ஒ 

ஈஔே ஐிஔதந. ாி ஒாஐட 

ஐாகா்.  ஐிஐிா. ள 

ஊரநத ஙிௐஜாங ோிஐஜா். 

அௐஜந, I am inferior to him to write a 

prefaceள ிெஒிஐஜா். 

ிஐழச ா அ? அநதட 

ீஐ ாஜிஸ் கௌ ாொீஐா. ௌ 

ா  ிெை ௐஜ. ஊத 

ஆொஙாொஙா ஒாஙிாளத ஒஙௌக் 

கள்ள ாந. ந ால 
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ஜ், ஊ ொாசி்  ெஒாா, 

ொாசி் த ா ஒாஙிா 

ஓாஐௌொ. அ ஊ ஐிௌௐஜ. 

ாேஒிஜ ாஔ ஙிஐி  ஆ ஐா... 

அௌணள ஐிௐஜ.  கசொநஜ ா 

ௐஜாாஜ ா ஊ் ஞோாொ ரிசஜ. 

ஊத ோநஒ ச ஒிஐ ோந 

ஒந. ஊௐஜா ைஔ் ஔௌ அெ 

அளௌபஐா.  ததஙொிஜ ா ஐசாஜ 

ா ஊரி அளௌபள ஒா. ீஐ 

ஊௌ கா அளௌபஐாஐ. ஊத 

நதஙஜ அநதட ாசி, அநத 

ஙிௐஜ. 

அிஔ ஊாஔ ஒோாஷ் -இள 

ஙிஜ  ஒாௐ த. ஐள ா. 

இஔசா அௌள  ஒாௐ த. 

நா ொந அிோநஐாஔ ஒாௐ. 

ஐிெஒ ஒாௐள ஒாௐஜ சாந. 

இஔசாா ஐ ௌ. ா 

ஐௌா, ாௌப ஐிஔஐி ஒஙசொிஜ 

இஔசாள ாை. ரிேைௌ 

ாா. ளௐ ாலந்ள 

ஒாௐொநதொ ாஔ ஊரி. அோொ 

ஜௌிஜச ஊளஔச பொஐ் ந. 

ிசௌ  ளௐா ஊ ஒா 

அௌஐிாஐ. ஙி ஜஐிசொநதட 

பொஐஐி ஒாௐ ோித, ஹௐஐி ஒாௐ 

ோித, ளௐஐி ஒாௐ ோித, 

ஐிொாௌஐி ஒாௐஜ சொிசிஐாஐ, 

ஆசி் ஐொா அஐாசிள் ாசி் 

ௐ ளௐ அ, அௌள ாை 

த. ா ளௐ ாலந்ள நகிே 

பஸ்ஐொநதொ ஜௌப ெஒாெ. ஒஜ 

 பஸ்ஐ ஐஔதௌ ளௐள  

ெஒிஐாஐ. அௌ ோ ஒாௐஜ ா 

ஹல ஷொநத ாஞ ெஒிஐ. 

ௐஜா, ஊடா அஞிே 

ாசிிௐஜசா. ா ஐௐாரிஐறதௌ 

ாஐி ாந, சாஐி ஒாௐ ஊௐஜாத் 

ா ிடத்ா. சாா elephantள 

ஒாௐஜிா். ஆா ொிாம ஒாௐ 

அஐாிஜ ஐிஔத. ஐ்ளதொ சா 

த... சா -. ாக் -ி. 

ஐடில -ி. ிொிசாஒொௌ ாஐ. 

ஐாஐ் -ி. ாசைரித எஒஐாஐ 

ந ௌந. ௌாத் ௌ ். 

ௌாத் ாசைரித் ஒி 

லாா. ௌாஒ் ிஙசா 

muscialஆ, பகெஒிசிஜ ழச ஐொ 

ஐாைஔ்ா  ஒாௐ ாைொா 

ஆஐ். 

ஒோிௐ: ீஐ ஐ ஊரிசிஐீஐ. 

ஙிஜ ஒாஐடி சா அலஐிை 

நள. 

சு: ஒாொநத ஒொாம் ஒாௐமதெ 

ஒாஐாள ஐிழஔ ஊரிசிஐா. 

ஒோிௐ: ஆா ஈஜஐ் ரஐ அௌொா 

த. ஆஐிஜொிஜச, பநௌபந ஒாஐ 

ஊௐஜாங ங ஙாஞிஐஜ ோந ஒநா. 

அஐ் core language 500-1000 

ஒாஐா த. 

ாேஒிௐ ாஔ: ொா் ஹாஜ ஙிஜ 

ௐ ிஐ ாதஐௌைஔந. ிஐா 

அஐாி. ிஐஜ ிஐ. அ 

ிோாசி் ஒாௐா ாதஐிா. 

ிா அஔச  -அ 

ௌிாசி் ஒாௐ ாதஐிா. 1927ஜ 

ஒௌ ௐஐஜஐஞஐ் ஐாி ாந -

அநஜ  ஜைஒொந ௌொி ாஐாசி் 

ஒாஐ த. நஜ  ஐாக் 

பஜௌந. ௐ ிஐ ாதொத 

ோ ஒாஐ அிஐ் ஆஐாங 

ோிஐஜா். அஔச ிஒொநத் 

ிஸ்ீொநத் ஊௐஜ. ிா  

அிஐஙாஐஜா். அௐஜந ஙாஞிதட பந 

ஒாஐ ோந ஒோநஐிைஔ ஐஜா். ீஐ 

ஒா அ ாை ா. ஆஐிஜ 

ஜஐிசொநஜ ஆிஜ ோ ஒாஐ 



ாஐ ஐாஜா - 1 

41 
 

ஊொ, ித அநஜ ஐ ஒாஐ 

ஊொள ாா்ா, ஈட ோந 

ஒோநஐிை த. ஒோநஐிை 

ஐிா அந பஞஐிஐிை் த. 

ஐ பஞஐொநஐ ாங -ௌ ீைஜ ஊ 

ாஐா அாஔ ாஐதௌ 

ாொிஐ ெஒிௌாஐ. ொநௌ த  

ிஷஒ் நா ஙஜ ோந அோ ஒை 

ோ ஒைள தாஐ. அௌ ிஷஒ 

ாைஐடிஜாந அ பஞஐ் 

களஙிௐஜசா... ௐஜா அோ 

ாொிொ ெை ஊ ச? தஔா 

அஔாள ஊநஐாஐ ஔொ அஔெை 

நஜஐிொநஜஐி ெஐிை ஐ்? 

ஒாௐ ாஞஙாாௐ, அந பஞஐ். ோௌ 

பஞதஜ சா ஒாஐ? அாஔ ஙி 

ஒசஙாைஔா. அாஔ ஙிளஔச 

ாஐத-  ிஒாசி ஐாா, 

அளத ஙஞ, ஐட, , ஐஜௌ, ், 

ி -ோஙாிரி ஒாஐ ாந். 

ஙாஞிதட ஒசௐஐி -ஊரொாட, 

 ாஔோந ஒாஐட ாெஐிைஔ 

ௌா. அௌ ாஞெஒநாஜா 

ஐ் ஊாஔ estimateஜ  ஜைஒ் 

ஒாஐறத ஙஜ சொிசிஐா. 

ிறத அஐா  ஜ... 

அடிஜ ஒி ா ா. ஒஸ்ிச 

ஊடய ஒாௐ ஐசாஔா -25000 

ஐஜா். ிா ோ ஙஜ ைஔஸ் 

35000 ஒாௐ ஐசாௌாஐ. ஆா 

ஆஐிஜ அஐாிஜ அடய ாா 

த?ஊடா ஐிௐஜசா. 

ைஔத நஐா  ஊாஜ 

நா -ாள் ஐாஙொொா ஒ, 

ஒிசொா ஒ, அிசாசொ், 

அஐச், உஞஜ் ா ஒ. 

அௌஔசா ஈகெஒிஐ டயா. 

ா ைஔஜ ோந ா ஊௌ 

ிொிசாஒௌ ஔ.   ிஷச் 

த. ஊாஔ ிசி ஜ் ா 

லஔ. ஊளஔச ாகிசி ஜ் 

லஐி. ஊளஔச ாொி ஜ் 

லஐி.  ஊ ஜ் 

ஊநஐிா, ஒாஐ ஜ் ஊநஐி. 

டய ரிச ஐௐஜொ ஸஐிை ஙாஐா 

ஊிச சாந. ா்ப நா ோ 

ஐௐஜௌ ாைஜா். ா ஸ், தி 

ஊௐஜா் ஐிச். ஒாௐமத் அோ ஸ் 

ஐிச். ந ஜி ஙாொி் ௐஜ..ஸ் 

ஐிச். ஙோிஐிந ஊந -பௐஜா 

எஒஔ effectiveஆ ஒாௐஜௌ 

சொந. ஒாௐமாஜ ஙோி்ா. 

அாஜா ாி ஙோி் ாௐ 

ஙஔா ஒாௐஜாைஒிஐிா. உஞெஒ 

ஐழஔாநஐிா. ஐைஔ் ஐைஔ 

ஙஸ்ிரி,  ாோ அஔஐநத,  

ஒஐஜ ஊொந  ைைஔா, 

ஐேஒிெஒி..ஐஔா அந ாோநந. 

ஐாஐௐம, அஐௐம, ஐாஐௐமஐிா 

அ. ா ஞஐஙா ஐௐாரிஐஜ ஒாௐ 

ஈஙா், ஔிஸ் ௌடச ஒரீா 

ிௐஜச்ஸ் ஊொநஐஐ -அோ்ஙா ை 

ாஐைஜ ிாஜ  ாௐ 

ெஒிௌாஐ. ஊௐஜா ாம்  ஐஜா, 

 ஊஔா,  அடயா,  

ஐாரொ்ா, but still she is having a 

choice. ள ஊொந ஸௌாைை, 

ள்  ாஐிஐா. அௌ ா  

force ஐாஐௌ ாா, ா  ஈசொநத 

திஐௌாா, ா  ாஔ 

திஐா, ஐாக் ோஐா.  

ஒாௐ ஙீந  ஊரொாடளத  feel 

ஙிௐஜசா. ோ ஔொிஜ ஊத 

ாக் ாசா, ஔஙாஞிசா 

ஙாஞிசாள ஊத ஐஜசிௐஜ. 

ாௐஐாௌிச ஜஐக் ஒாௐா -

ிஒெஒாௐ, ிரிஒாௐ, ஔஒாௐ, நஙாிரி 

ஙி ஜஐகொநத ஈைை ீஐ 

சொஜா். டரிள  ஒாௐ த. 

ஐ்ாஙாசகொநஜ. ா ஐ 

ஊரநநா. டரிஐந ாஙஐா 

ஒாௐ. ஒஐ ஜஐிச் ரஐ டரி 
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சொௌைத. ஆா ாஙஐ 

ாஜ சொௌஔஜ. ாங 

சொௌைத. ோ ா 

ஙி ஜஐக ொௌ ாொீஐா 

ஙிெஒாௐ. ஐ் ஐேஒ்ள  ஒாௐ 

சொா. ஐஙஜ், டி், ஐஜ், 

ொங், அிோ், பஔரிஐ்ள ஜ ஒாஐ 

சொா. அளஐ . 

ாஙஐிந ஊடிநா. ஊௐஜாத் 

ிடதங. அிோ ஙஜ ீஐி, ி 

ள வௌஐ ஒீசௌ ாொநெ 

ஒாௐா. 

(அிோ ஙஜ ீஐி, அ க சிௐ 

ாச, 

ி த ா ஐாௐஜா? ஊல அஐ் 

ிஐொந ிா.) 

 

அிோ ஙஜஜ ஐழச ஊௌ 

அஐிோந பௌை ஐோந ஒோா. அோ 

ஔொிஜ அிோ் ஒாௐா. 

ஐஜாக்ஷஐி ாஙஐகள 

ஙாஞிசஐிா. நா 

ஒாஐாலௐள ஒாௐா். ஊௌ  

ஙஒத க்ஙீந ஐாங் தஙா, 

அநஙாிரி  ஊரொாடளதெ ஒாௐஙீந 

ஐாங் ௐஜா அ ஒரிசா ஐசிஜ 

present கசாந. I definitely want to 

differ from your writing or his writing. ஊ 

ஊௌ ா லொிஐ ். ஒாௐ 

ஒஐி ி் த. ஙிஜ பகெஒி ிிஐ 

ா ஜஐக்ள ஒாௐஜி, அலந 

ஷொநத ாஜ ோ ஙிஞாஒிரிசஐ 

ஊௐஜா் ஒாஐெைஔா. அௐஜா் அடய 

ஐசுஔஙா ிஷசங அௐஜ. ஙாொிஐ 

த. ―அ‖ அௌா  ஙாொி. 

―ஆ‖ா  ஙாொி. ஃா அ 

ஙாொி. ஐாௐ ஙாொி த. ஐா 

தலஐ், ஙஐ தலஐ் த. ஙாொிா 

time. Timeா ஊ -எஒ. ஊநஐாஐ 

அடஐ். எஒஐாஐ. ஊநஐாஐ 

தலஐ். லதள ாங ஈெஒரிஐிிௐஜ. 

லதா  ஙாொி. லதா அ 

ஙாொி. ங ஈஐ்ா. ந 

திசமஐ். நத ரஐ ஜஐக் 

ரிச்ள அஒிசஙிௐஜ. ஒ ஙாிரிா 

ோ ஒஙாெஒா். ா ஊ ஙதட 

ாை ஒாௐஜிௌ ாஐி. ஈைௌ 

ாஐி. ௌெ ஒாா 

ௐஜாசிதஙா. ௌெ ஒாா 

ௐஜாசிதஙா. ந ா ஒாௐமத் 

்ங ஒசிௐஜ. ா ஒசஙாைஔ. 

ஜசஙாஐள் ஒச ஙாைஔா. ந ோ 

writing processஜ automaticஆ ோந். 

சு: ஐௌஞஐஙா ோந். 

ாேஒிௐ ாஔ: அௌொா ். ிா 

fine editing ாத்ாந கா ாங ஒிஜ 

ஒாஐட ீதங ி, ாதஜ ாை 

ஈைஐி ாந, அோ perfectஆ tone 

ஐிஔஐஜ ஊர ாந. ஒிஜ ாஐஜ 

ஔோந ே்.  ிஙிஷொநஜ ாந 

ரிஐட ஊரி ெ. ந சிஒிசி 

ஜ், ாஒிௌி ஜ், ஊத ஐிஔஐிந. 

 அ ஐத ஐாௐபஐா -த  திௐ, ஐா 

 ௐ -ஐத ி -  எஒ 

ிௐஜசா -ஐத ஐாௐபஐா ஐி 

டிபஐா ஙஜி ங்பஐா - ீஐ ஙாொ 

ஒாௐஜிை ்ாந  எஒசி் 

ஐிௐஜசா, நா ஙாஞிசிளஔச  

ஈெஒ்.   ைஔ ஃீௐ கள். 

ாஒிஐி ஃீௐ கள். ஊ ஒா ஐௐ 

ஐஔஜசா லஐிீஐள ஐைாஐ. ா 

ஊரி -ாஒிரிசஐ ஊௐஜா் 

ஐௐஐஔஜச லஐிாஐ. அௌப் ிொி 

ஊரி. ாஒிரிசஐ ஊௐஜா் 

ஐௐஐஔஜச ி லஐிாஐ. 

த் ிொாசஒ் த. ந 

ஐௐா. ி லொௐா ஐாேஒ் 

அிஐௌசா ாந. ந ிைஔஙிை ாந. 

creativityஐிந  ஒி ீ. அஐிி 
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தேஒால ஐஔ அ ஆஐா 

ஐாைஜா ாோிஔ ொ. ோந 

கிோந ஐா. ஒி தே. ொநஷ ீ. 

creative powerஐிந  ஒி ீா. 

ஐக: ஆா, ஙஐாா் ஙாிரிசா  

ஔௌபஜ, ோ ஙாஞிசௌ சொந 

ள. ீஐ,  ஒஙஐாஜ சாொ ஐச 

ஊரந் ாந, இ ஙாிரிசா சாங 

சொா ஒாௐஜ ஊொநௌ ாஔந, 

அ ஊௌ ீஐ ஒசந? 

ாேஒிௐ ாஔ: அ ரஐௌ 

கஙாைஔ.  ஐைஜ  ொந 

ஒாௐ அௌ ஙாாௌ ாை. ்ங 

ஒாௐஜிைௌ ா ிொிஜ அோ ஒாௐ 

ஶ ஆஐி ோி். ஊ ் ஒ. 

ந  ஐீொசிளஔச  ரி. ா 

ாதஜ ஊ ் ஒா அந 

ாஒஐளதௌ பரிசாஙௌ ாஐாந. ா 

அநத  extra power தந. 

அெஒச ாந, ௐஜ ஊளஔச 

pleasure ஊத ஐிசஙிௐஜ? ஊளஔச 

ஒாஙொிசொ ஐாைஔநஐந ஔாந 

ிஷச். ிஙௐ ாசௐஜா் சாத் 

ஊ ிிெை ஐசிௐஜ. 

ஊளஔச சௐபள ள 

ஐிௐஜசா. இஐி ஜ ஔொிஜ 

ா சொ. அௌ எஐிெ 

ஒாௐஐிாந அநஐா எஒ ் 

த. ஐ்ீ் த. 

சு: ீஐ ஒாௐம்ாந ஜா.ஒ.ா.ா 

ஓாஐ் ா. ௌபா ா 

ோந்ா. 

ாேஒிௐ ாஔ: அ ஒாௐா, கி 

தெஒா கி தந ரிஙா். ந 

ஜா.ஒ.ா.  crystal ஙாிரி transparentஆ 

தா் ாஔ. கிச 

transparent. 

சு: ஆா ஈஐறத ஙி ஔௌாடிஐ 

ஙஜ ்ிஐ த. ஔௌாடிஐ 

ாஐஐிிஜ ஈஐறத ஊோ ஒோஐ் 

ௐஜ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ாஐ. ாங ழஙா 

த் ஆரிஐ். ஒஙீொிஜ அ்ஙாி 

தஞௐள  ஐ -ா கச 

. ஙாஒ்   ஐ ஐை ஒாஙிா 

ோொந, ி ஐ ஊத 

அளௌிெ, ௐஜ ட ஊ ஈெஒீிங 

ீிிசாஐிைஔாஐ. அநஜ ள 

ோஐெஒாாஐ. அ்ஙாி 

தஞௐ ஊரி ௌ  ாதௌப 

ாைஐா. ாௌாிௐ ஐா. 

ஐாேஒ் ை ை ாஒ த. 

ஐாௌிச ிொட ஔ்டஜ தஐிநத் 

ௌடாஸ் ஔ்டஜ தஐிநத ிொிசாஒ் 

த. ோ ிொிசாஒ் ஊஐிோந ஒா ந. 

 ஐௐசாக ீைஜ ௌ ஐௌஜ ஐாௌி தொா 

... ந ௌடாஸ்ஐிளஔச ஙசா, ெ 

ஈகா, ிொடத ாஒ ஐிஔசாந. 

ஒ்பத ாஒ ஐிஔசாந. நத ாஒ 

த.  ாஒ ா  ிொநஜ 

ஐாௌிஜ ஐஜதந. ோ ை ை 

ரிசை ைத ஈட ்ாந 

ௌடாஸ் ஐௌிளஔச ாஒ அநஜ 

ோநந. ந தெஒாைள ஒாௐஜசாந. 

ச ைஔஸ் ரிச அடிஜ ஐ்ள 

ஆஒௌஔ. ஐ்ா offensiveஆ 

ஊொநஐிாஐ.  ஙாஞிசிஜ ஐ 

ஊ ஔோிதஐிந ஊநத ஊதொ 

ரிச்ள ஐைஐிாஐ. ா அந ஈதொ 

ரிச்ள ஒாௐ. ஙாஞிதட ஊ 

ஔோந, ஐ ஊ ஔோந. 

பநஙௌிொ ஊ கிசிஐா, 

த..ா. ஊ கிசிஐா, ஜா.ஒ.ா. ஊ 

கிசிஐா, ரிேஒிஐ். 

நா ஆ் ஐௐி.  ஐ்ௌைஔ 
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ஊேஒிிச ஙி ஜஐக் ஊநஐாஐ 

ஐொநஐ்? 

சு: We need not reinvent the wheel. 

ாேஒிௐ ாஔ: பகெஒி ிிஐ ஊௐஜா்  

ஐ்ௌைஔ ஊேஒிிச ஐலஐா ஊ 

ஆஐௌாதந? அௌ ஐைணஐா ஊநய் 

ஆஐௌாிௐஜ. ஆா,  

ஈாதிௐ ஐௐஜா் ் 

த. ஒதௌ த. ஊங 

ஐைாௌ ாஐாீஐள ஒாௐ. 

அளஔச அடிஜ அௌ பரிேஐ 

சஒி ஐ. Pre-conceived notionsஎஔ 

ஜஐிசொௌ ாஐாீஐ. ஊத 

தஙத ஐிாநா ோொ டிய 

ஐிஔெந. ஒ ஜஐிச், ஒ ஜஐிச்ள 

 ஷ் த் தஙதஜ  

ாை ா ெஒிௐஜ. 

ஒிிஜஐிசஐறஐாஐௌ ஐ 

ஆ்ிெஒநஐௌப் அ ஊடய ரிச 

giantள ரிேஒந. அ ஒ் ஊராா 

ஊரிைௌ ாா. ஸ்ஜா் ஊராா, 

ஐிஸ்் ஊராா ஊரிைௌ ாா. 

தஙத  ஙஐா் ஐிஓ. 

அபஐடிௐ ள. ஙஔௌ ெஒாடஐ, 

ஐிஒி் ஊஐிசாந தஙத 

ஒிசிஐாா. ைஙஐடிௐ ஐ்ா 

comfortable. ஙௌாஔ் நத, 

ஒாௐநத அநா ஊடிஙசாசித்.  

ஒௌ ாஔஐ ஊநஐாஐ ீக ஐொநஐா. 

You can excel only in one. ஊநஐாஐ அ... 

ாஜொி் ிட அபஙாௌ ாாா். 

ஒஷஐாாஜ அபஙா ீக ாஒிஐிா. 

ஙந ஒா ாடஐை ஒாௐா. 

ிசாொொநஜ..அ ஒாௐ ஐைஔா 

அபஙா த. ஙளஷ ஊ 

ிொசௐஜா் ஐாைஔா. ஊௐஜாங 

connected ா ஒா.  painterத 

எிசொி ழலஐடொ ரிேஐிைஔாௌ 

ால்.  ைஔத அௌசிௐஜ. 

Geography, history, medicine, world politics, 

 ழஙாா music, ழஙாா ஒி், at least 

அநளஔச knowledge base ஆந 

ஐஙிௐஜசா? ஔொௌ ாொந அஞஐா 

ஒிரிதாாந 

ஐிஐொரிசஙிௐஜசா?  ரிச 

ாலௌப த த. ளஔச ஒஐௌ 

ாலௌப் அிஐ். ஊரநந ஊந  

ஔொௌ ிௌஐா சஒி அௐஜ. 

ஔொசா ிசா ிௌஐா 

சஒி ௐஜ. ௐஜ ஊத அந 

ஒோாஷஙா ஐ். ஊ ாஒிஐி 

ொநத ஒோாஷஙா ஐ். ொந 

ங ௐஜாசிௐஜள ஒாௐஜிைஔா, 

ஊரௌை ஊ ிசாஜ்? 

ாஒிஐௌஔா  ஊரொநாஜ ஊ 

ிசாஜ்? ொந சஜ ஐௐசாகஙாஐி, 

ிால சஒிஜ பஷ ஒொந, ஊ்ொிசால 

ச த ச் ஐாொந ோஙாிரி 

ஆசிஔழஔாிௐஜசா? ஊரநந 

ாஒிஐௌஔ். ாஒிஐௌத 

அௌஔசா  ிஷச் ாஒிௌபொங. 

Readability. Young writers ிசௌ 

அௌ பரிேஒிஐ். ஈகயத ாஒசாௐ 

ிடசழச ங ஊ? ாஒ  

appetizer. ஐஜ. அநத ஙஜ  ோிரிௌ 

ௌப, ஐாொஙௐஜிஐீ, it is an appetizer. 

சு: ொந ஐ் ிௌஙிௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ொந ஐொநதட ாஒஐ 

 பஸ்ஐொநதட ஐா 

சஜா, ீ ஹல ஐொிஜ் 

ஐா சாந.  1200 ஐ ாௐஐ 

ாஒிஐௌஔாங ஐிஔத? ஊ ிசாஜ் 

அௌ?  ஒாௐஜ ி்ஜ. 85 ஐ் 86 

ஐ் ாஔ சஜ. ஙாதஙாதள 

ஊராஐ.  ஷஙா ஊரிசிஐா. 

 ச ஊஐிைஔ அஐ ா. 

ஊ ஒாௐநஐ, ெஒ ஐ சஜ, 

அௌப் ஊ ஐாஙை ஒாௐந? ாஙா 



ாஐ ஐாஜா - 1 

45 
 

த. ிச ஊரி ஒாிெ, ௐஜ platformஜ 

ிஐஐ ோ ஙாிரி சஒிஐ ஒசஜா். 

ச ைஔஸ் ாசி, ஊொ ஊௌிஜ, ஐக 

ாஐொ ஊொந கஐாௐ ஙகி் 

ாஔ ஆ்ிெஒா, ஊ ந? அளஔச 

ஊஔசிஜச அ ிரோிா. அ 

ஐ பரிேஐ ஙாைஔஐிாஐ. திௌா 

ஙி ஐிஐிந ஐசுஔஙா த.  

prose writerத டய ஐஜ 

ஐ்ா,  ஐிஓளத ிஔௌ 

ொநஙஔத அஐ ஐஙிௐஜசா? 

ஜஐிசஐிந், ஐிஐிந் ஊளஔச 

ஒாோ score settle ஐா 

ிஷசஙிௐஜ. ஊத ஈஐ ஜ 

ஐாஐிநஐாஐ  த்ி ஐ 

ஊரஙாைஔ. ஒஐொி ஙீந ஐி 

ஐாொநஐாஐொ ா ா ஊர ி...  

ரிெஒை ா ௌ ஙிஜ ோித. 

ஜாாொ ஜிஸ்ஔ ஊள் ஓாௌ . 

அந ரிெஒை ாதத ஒாௐஜொ ரிசாா? 

Red Tea ஊௌ ஊரி் ிஐா ஆத்? 

ஔிசௐ medically qualified, estate 

ாஐச ரிேஐிைஔ. அளஔச 

ாஜிஸ் ௌடஸ் அஔ ஙஸ் 

ரிேஒிை Red Teaள  ஐா. 

அளஔச அொ் ரிசாஙஜா அோ  

ௌா. அா professional writer. 

அந ஊௌ ீஐ ஙாஒிஸ்ை ிஜாஒிசா ிஜி 

ிஜாஒிசா ்ிை ஈஐ ொநொநதொ 

தோ ஙாிரி அோொ ஜௌ ஙாொ ். 

ஒிஜ ஜௌபஐ ஙாொாங சாந. ாஐிந 

ா ா. ஊரி் ிஐாா - you are 

romanticizing that. You believe in a particular 

ideology. அநதொதோ ஙாிரி ீஐ 

ஔிசஜௌ சொிைணஐா? 

ஒோிௐ: Jonathan Livingston Seagull  -

 ஐிஜிசுஜ ா் ஐஙா ஊரௌைஔ 

ஔௌப.  ாொ ழஔ அிஐஙாௌ 

சொாங ஊரிசிௌா. 

ஓாௌஐி ா அந  ிஒச 

ாஐிொ றந. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஒகிஜ ஒிௌப ேஒஒ 

ஐாஐி ஙாிரிொா. ஓாௌா. 

அந ாஒஐளதொ ரிசாா. 

சு: ஆ்ொிௐ ஙலௌாடா ோ 

ீஐ, ௌ ஙாிைணஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ௌய் ா ீிஙா 

ௐஜா் ௐஜ. ஆா ஊௐஜாொ் 

அளஔச ஙரிசாசாஔ அஐ். 

சு: ீ ஙலௌபஐிந  

ௐஜசா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ிௐஜி  

ாசிோௌா... ஊஐசா ஊரிசிஐ... 

ஸ்ை ீோநாெ. ஜாைஜ்த டிசிஜ  

ஒாப ஐஔ ெஒிஐா.  ஸ்ை 

தஐ. தொா. ௐஜ ஃௌ் 

த ாஐிீஐடாா. ா 

ஔாஐளை, அௌப் ஐைஐி.  

ஸ்ஜாஙிசஐ ஃௌ் அிஐ் 

சொாஐ. ாஒ ் 

ௐஜசா? ஒ ்ா, ாஒ 

்ா? ஒரிசாொா ஒாௐா. 

அஞத ் ா? அஞதஐிந 

ஊஐிந ்ஔச ீஙா். 

ஐக: ஒிிஜஐிசஐ ிச சஒிச 

ள் ாஔோநஐிைஐீஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஒச்ளா 

ிஐி. பொஐ் ஊரி ெஒநத 

அௌப், ஙல்  ௌந பொஐஐ 

ஒஙிெஒிஐ. அநஜ ஐிா 

ள்   ஷ் ். ாேஒிௐ 

ாை டாட ாஐ ா 150 

ஐ் ஊரஜா். அ்ாொ ஸகி ா 
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150 ஐ் ஊரஜா். ஐ்ி ஈஙஐள 

பநஒா  பொஐ் ஊரஜா்ள ஐ. 

சு: அௌப் ஈஐ ாௐ த. 

ாேஒிௐ ாஔ: ஊர ஊர ஊரநா். 

சு: ாஒஐ ஔடிஐிந ஊ ஒா, 

ஈஐ ாசிஜ? 

ாேஒிௐ ாஔ:  ைஔத் 

ாஒஐளதஙா ஔடிசா? 

சு:  ஔௌபஜ ாஒஐளஐா 

ஔடி. 

ாேஒிௐ ாஔ: அ ஐைஐீஐடா.  

ஊரொாடிஔ ஊோ அடயத் தி 

தா அௐஜ  ாஒஐ.  

ஊரா. அ ஊரஜ. ஆஐ ஊஐறத 

 ஐா்ப, அௌசௐஜா் ஐிஔசாந. 

 ௐஜ ா ாஒஐளஔச further 

imagination ஸ். பரிஜ, அிொ 

ஸைஔ த். ீஐ ிாயஐஒ 

ாைஔ ஊொநஐிைணஐா, ஆாஜ  

ாஔௐ ஊொிைணஐா,  ாம ரிௌ 

ாைஔ சாஒ கிைஔ 

ாீஐா,  ாந ஐொநத அிஜ 

ஙைஔ த். ஒாௐஜிஐிைஔ ஐஜா். 

அொா ா ாஒஐ ஔடிள 

ிஐி. அளதஔா ். 

அிௐஜா ைஔசா த். அ 

cerebrally அ ாஒிெ, ஈகோந, enjoy 

கள் ௐஜசா. அோ enjoyment 

ௐஜா, அோ ஔௌபஔா ஈய நரி 

ஐாஜொநஜ ே். 

அஞஐ: ாஒஐ ஔடிள ஒாௐம் 

ாந, ஈஐ ாஜ் ஒிலஐ..ிச 

ஔடி த... இஸ்ொிௌ ாைஔா 

அாஜ ஔோநைஔ ா... அஐ 

ாஜொநஐிைஔ  ஒஔ ஔஐ த.  

ரிா ஐைா. அோ ஒஔச ீொந 

ௌா... அந ஊௌஐி ாஒஐ 

அளஙாொநஐ ிைீஐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா பரிேஒஐிிஜச 

ாஒஐளஔச capacity work ஆதந. 

ஙாகிஐாஒஐத ஈ ஊரஐ, 

ஈா சா ஔ உ ஔ 

ஔ ஐா சாஔ 

ஐய் ிஅங் -ோ ஐய் 

ிஅங் -ஈா ஔா், உ 

ஔா், பஐ ஔா், ஐா ஔா், 

ெஒௐஜா் ாந்... நா 

ஒ்ிாசஙா ஈ. ஔாி ஒிஐஜ 

ோந, ஐோஒாஙிௌ ிட ஈஜ ோந 

ஊௐஜா் ௌொா ஒாௐாஐ. ா 

அஐடிஔௌ ரிச ஆ ௐஜ. 

அஐறஔச ஙிஞியத ஐாௐஸஒிதௌ 

ஙாைஔ. ா ஊௌ அ 

ஈகா,  ஐய் ி அங் -

நத் ெஒௐஜா் ீ, 

ிஙௐா ஐௐி அஙசௌ ாதந. அந 

ஒிௌ ிச ஐௐிசா ி ிச 

ஐௐிசா ஊநகா ஐஜா். ந ஊத 

ஐிஔஐி ஔடி. ஆா ஒ்ிாசஙா 

ஊோ ஒ ஒிொாோ அிஓஐிைஔ ீஐ 

ஐைஔாம், ஐௐஜா் ாந்ள ஒாௐா 

அௌண்ாஐ. ா ௌௌ ாஐி. ந 

ௌாள ஊஐிைஔ ஐைணஐா -ந 

ஒரிசாொா த? 

்ஙாா ஊரிச ாஞௐ -

ிோொநத ஈ ஊரநஐி ஊௐஜா்,  

ா ஈஞௐ -ாா ௐ, ந். 

ா ிௌிொிௌிௌ ஐி. 

ஈஞௐௐாஜ ஒாாஜ ந்ளா 

ா,  ா ஈஞௐ -ிச ந் 

ஈஞௐ -்ஙாாஔச ஒியத -

ா ிஒஜ ஊளஔச ஒிோ 

ஊௌௌ ாதநா -ஊஐ உஜ 

ாள  ஒாௐ த. அாந 
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ஐொநீைஜ ஐா ஐாஐ ாஐ. 

―ஊஐ ீைஜச ா ஐா ஐிஔத‖. 

ஐக: ஐ் ஒாௐநாஐ. ா. 

அடயத அிஐஙாஐி அொொிௐ. 

ாேஒிௐ ாஔ: ா சாஒிஐி. ா 

ஈஞௐஐிந, ிச ஈஞ -

ௌ  ா ஐாடழஔாந? ந 

ஊளஔச ாஒஐ ஔடி. ஒ்ிாச 

ஈசாஒிரிசஐ ஐிைஔௌாீஐா, அெ 

ஙிிொஐ. அசௐஜா் ிைை 

சாௌ ாஔமதட ாீஐா ாஔௐ 

ஈஐறத டிெஒஐ ோநஐிைஔ 

த். ிோி ஒீஒ் ஙாிரி, it goes on 

opening its doors. 

ஐக: ீஐ ாள் ஒாௐீஐ -

ஐ் ாஙாசக் ஹல ாஔௐஐறத ஙஜ 

சா் ஒாௐிௐஜள. 

ாேஒிௐ ாஔ: சொநிௐஜ. 

சிௐஜள ிஐாஐ. ஐ்ஜ 

அஐ ாஞிஔாஐ. அோொ ாஞிமத 

அோ ஹல ாை ாந். அோ ஹல 

ாைா ஊௐஜா் ஒாௐா. அபஙா 

ாைஐ த. ஊோௌ ாைஔ் ீஐ 

ௌ ாொீஐா ஐகீ ஐகீத். 

ிா நி ி 15 ாை ஊரா. அோௌ 

ஔஜொநஐ அஒிச் ஐிஔசாந. ஆாௐ, 

ரஐரஐ ஙா நி.  ஊௐஜா் ிௌ 

ாஔௐஐ. ிா ஜஙா ்ஙாா 

ேதௌ ாா. அத ாா 

ஐாகஐாரிச் ோித. ஊஐசாந 

ஒாௐஜ சஜ. ஐ ஒாௐமா். 

ஒாௐநத ஈஔா ஔஐற் அ 

ோொநஐிாிௐஜ.  very great 

creative mindதடா ந ஔத். 

ஒாாகஙா  அேஒாோ ஐி 

ாஒிஐிச ஐி ிஐயஐிாஐ. 

ஐி ாஒிௌப ௐஜ, ஐி ிஐய. அௌ 

ஐ்ளதட ஊ ிஐோிஐ். 

ஐக: ஈஐ ா ரிஙாக் 

ஙஔ ெ. அஐ ௐஜா் ஒநஐா 

scope ஐிஔதநஐடா? 

ாேஒிௐ ாஔ: ஐிஔஐி ாௌபஐட ா 

சொிௌ. ்ாம் 

ஙாகஐஐிைஔொா ஒ. அஐ 

ஒி ஐழஔௌ ஒி. பநஒா 

பநஒாய் ாகிஐிைத. ஒஙீொநஜ 

ஒிொஸஜ ஒஐ ஜஐிசொிௐ ஙஜஐடி 

சாள ல ா ஐொத. அிெஒ 

ஙஜஐந ஊோ ஙஜஐ ஐிதௌ 

ா. ந ஊளஔச ாஒிௌபொா. 

ிற ாம ஔொநஜ ஒாௐா. ஒஐ 

ஜஐிசஐஜ அிெஒ் ஒாௐந. ந ஊ 

ஙஜ. சாாந ாொிஐீஐடா? அோ ஙஜ 

ஊஐ ாெ? அளஔச அஐஜைஒகஐ 

ஊ? ிஔசா, ஙசா? ஐாைௐ 

தஙா, ஐாைொ ாஙா, ஐாௌ ா? 

ா creative writerஆ ஐாஜா ோ 

ஙாிரி ஐிஐறதட ாஐ ். ோ 

டிெஒொ ்ங அஐ அெஒிை 

ோநா். ஆஒிரிசஐ ௌ ொிொ 

ீஙாஙா சாஒிஐ ஙாைஔாஐ. ஐாசொஸஜ 

ோந ஐாௌபஸ   ா த. 

அௌ ிச அிௐ ஐளதொ ா 

ஊோௌ ா ஊஐநஐௌ ி சாஒிஐ 

். ந ஜஐிச ாஒிௌபஜ ா் 

ஐிச். பாலௌ ாஔஜ  

ாஒிரிச ஒாௐநத் ா ஒாௐநத் 

ிொிசாஒ் த. ா ெொ ஙிஜ 

ஐாோந ிஙாௌ . 

அஐஐிைஔ அிித், emotions 

ஐாந. ்ஙஐிைஔ அிிௐஜாழஔ 

emotions த். ஈகெஒிஐஙா அடிஐி 

ாந, ல ஒாலஐற் ஐி ாந, அந 

அஐறத ிொிசாஒஙாொ ரி். I enjoy 

doing it and it gives me some income. 

அஞஐ: ஊரொாடஐ  அஒிசௐ ி 

அிஐ் ஊரநிௐஜ? 
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ாேஒிௐ ாஔ:  ஐொெ ஒாௐாந 

ாடத அஐஐிைஔௌ ா 

ிஐசிதஙா. அாஜ ா 

ஔத். அ ஊநத ௌ ஐொஐ். 

ௌ சாஒிஐாஐ. ாந  ஒி 

ஜத் அஐஐிைஔ 

ாஐசித். அ ௌௌ ஒி 

ஊநத ஐொநஐ். ஆஐ அ் 

ஒாௐஜஙாைஔாஐ, ் ஒாௐஜஙாைஔாஐ. 

ஊௌ ாொத், ஊஐிைஔ 

அௌசா ஐாரிஐ ாஐைஜ ௐஜ. 

ஊதொ ஐ த, ஐஐ 

த. ா ிெஒா ஙசௌ ாஐ 

். ஐஙிஷௌ ாஐ ். கி 

ஐஒ அௌட கி ாம ஙாஒ் ஆெ. 

ோொ ாஔப ோந் ழஔ ா 

அஐஐிைஔௌ ாஐஜ.  ஙாஒ் அிஐ் 

ஊஐௌாதந. ஊொநைௌ ாஐைங. 

ாா ஒாா ாாைஔஙிௐஜ. ஊநத 

ஐஐிைஔௌ ா ிஐ். 

**** 

ிாிௐ ் ங், ாஐ 

சாஐ ஈகோ ரிய், ஒாஐடி ஙீந் 

ஙாஞிசி ஙீந் அ ஐாஔ தா 

ஐாஙங அந ஊரொநஐடிௐ ாஔோந 

ரிஙடிொந ஐி ஊந ோ 

ஐாகமதௌ ி ஈலிௌைஔந. ஒிொ 

ீா ாட் ஊ ஐ் ஊேஒிச ாந், 

ாஔோந ஈசாஔ ாேஒிௐ ாஔ 

சாாஐ ோாந், ல 

ஙகிொநத் ஙௐ அ எிிௌ ஒ 

ௌந சாஐாந ஊாௐ, அந அரிச 

பொஐஐடௌ ாசிைிை, 

பஐௌஔஐ ஊொந, ிஐ ில 

ிஔா். 

ஐாகௐ ோநிைஔாம், அஔ 

த ப் ி், ஐய் ி 

அங் ஊல அ்ிச பிச ஆொா 

ொநஐாத் அந ஔௌபஐடி 

ஞிச ் பிா ச்ி 

ஐாாிஐிா. 

அ ஊர ஊர ஊரை். ா் ஐௌ 

ஐௌ ௌா். 
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ாேஒிஜிௐ ோந ோ  ாஔ  

அ்  

ஊ ஒஙஐாஜ ஊரொாடஐடிௐ ிௐஜி 

ஙல் ஐசாதஙரி ஙாைஔஐடிஜிோந ் 

ஊரொாடஐ ஊாௐ ஊதொ ிௌல 

ஈ. ஊ அ்ஙா ஐாிௐைசிௐ 

டோ. அறத ஐரிஒஜிஜிோந 

ஐசாதஙரி  ஈட ஙஐற் ஙாஞி் 

ஙிஐய் ஙொநத ஈஐோஐ. அ ஜ் 

ஊத ோ ிௌ் ோிஐஜா். 

ாேஒிௐாஔ ்ாத 1972ௐ ோா. 

ா 1978ௐா ோ. ஆாௐ அத 

 அௌ ொிோ. ்ா 

ோந் அஔ ௐஜ ைப ைஔந. 

உதௌா ்ாந ஐாஐற் 

ஐௌை் ஒஐாரிதெ ஒீ ஐா 

நாௐ ஐாா.  ஙஐறதொ 

ிஙக் ிெஒசஙாாந ஊொ 

ாஜஒிசிௐ ழௌிை, “அொ ஒீ ஒச 

ோநிஐ” ஊல ஈரிஙஔ 

ஈொி் ஐசிௐ ஈட ைப அந. 

ஜஐிச ஈஜஐிௐ ஊத ஈட ஊௐஜா 

ைபஐற் ாஜ நய் ஜஐிச், 

ாஒிௌப், ிாற் ிஙஒ் ழச 

ைபா. ா ல ஙாிஜொிௐ டோந 

அத ஙி ஐ. அாௐ 

ாேஒிௐாஔிஔ் ஙாஞி திொந், ஐாஜ 

ஜஐிச் திொந் ிசௌ ஒிசிஐி. 

ஙிசிஜிோந ஊைொ ித் ஙசா 

 அ ஐசரொிை, ஐௌஔ ஊதொ 

ோா். ௌாந அந ஊரொநஐ 

திொந ஊர அங்ாந அோ ்ா 

ாைஐட் ித ஐா ோாந ஒிஜ 

ஒஙச் ஒோிொநௌ ஒிச் 

ிொநஐாஐி. டய 

ஆஐறதௌ ித அ ஊரொந ி ா 

ஊரச ஒரிசா ஐாஜஐைஔ் நா 

ஊல ாலஐிந. அ ஐஔோந ோ 

ாஐ ஙல் ஊரொநௌ ா் அ 

ஒஙச் ித் ஙௐஐௐம் ஊத ஙிஐொ 

டிாஐௌ பஜௌ் ஐைஔ் ந. 

ஹிோிசிௐ “ஙீைண வரி” (ிௌா ஐொி!) ஊல 

ஒாௐநாௐ அ ஊரொிௐ ஊொ 

ாஔோந இௌ திொந ஆ்ிொந, ித 

ங ிஷசஐறதௌ ாஐ ி்பஐி. 

ாேஒிௐ ாை ஙிஐட அௌாஜ 

ல சா் டிச ஐாிௐஜ 

ஊல  பொஐொி ி அைஔசிௐ 

காஒ ழிசிௌா. காஒ 

ந சா திொந்  ஐேஒாௐ 

ழா, ஊௐஜா் ஆஐாசொிௐ ஸஐி 

ௌ ஊாம் ாேஒிௐாஔௌ 

ாலொ அ ழிசிௌந 

ஈஙா. 1975ௐ ஊரிச ”ி்” 

ஐசிௐ ் ஒிொ்ிசா 

ிடசிஜிோந 2003ௐ ஊரிச “்” 

ஐசிௐ ் எை  அ ்  

த் ஜௌைஔ ாேஒிௐாை ஙஐ 

 ிஒொி ைஔொிள ோாம் 

அோ ைஔொிஜிோந ஊர்ி ஙி 

ாஐச் அிௐ ோ, த் 

அஞதஐட் அஜஐட் தித் 

திசீைௌ ிிிிஐடாஐிிஐிாஐ. 

அஐ அௌ ஆத ஐாக் அஐ 

ஐஐடி ாொிஐடாாௐ ஙைஙௐஜ. 

அஐடொ  ஙாஞிசாௐ ாேஒிௐாஔ 

் ிொாௐா. 

“ி்” ஐசிௐ ஒிொ்ிசா ிட 

தடிொநஐாஐிா. அ ௌெ 

ஒாௐஐிா: 

“நொநௌ ிஞிசௌைோ டிசா 

படிசிஜ ஐ ை, ஐௐ ஙீந ா்பௌ 

பகாஜௌ ொந ஐிஔோந. ஙா 

தடிௌாை் சஐ ொநொ ொநௌ 

ஙசாஐிிைோ ஐாௐ ஐொசாௐ 

ஐ, ஐாௐ, ஈஔ்ப ஊத் ாஐொ ொா. 

்ந ஆஐடாஐ  ஞஐ். தி, 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%88
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ஒிொி சிஜிம் ஆி, ஆெஒாஜிம் 

அை, ஈ் ல, ஐாோந ஐ் 

ிரோநிைஔ ஈஔ்பத, ஐாௐ 

ஐொசாாௐ ஊ? ஐாெ 

ஒயரிசாாௐா ஊ? 

ௌடய ஆஞொிௐ ில அசிௐ 

ஐைசிோ இரிஞொ நொ லஐிௌ 

ிஞிோந, நஐி ி ஐ் ஔ் ாஜௌ 

ிொநஐா, அரொஙாஐ நஐொ 

ொா. அச ஙீ் அசிௐ 

ஐைஐா ஆோஙாஐ ீாஔஜாா.” 

ஒிொ்ிசாிடசி ஙாொ ஈ் 

ஐ ந ஙைஙௐஜ, அோ ஐாைஒி் 

ஐ ிரிஐிந. படிசிஜ ஐ ை, 

நொநௌ ிஞிசௌை ா்பௌ பகாஜ 

அந ஐிஔத் ி், அ நத 

ொநஐாந, அோ தடிசஜி 

ஆோ் ஊௐஜாங ்ஙாௐ ஐ 

ஒச ஐிந. தௌி அோ ஆ 

ிரிௌா. அந அஐஔ ஐாிரி ௐஜ. 

ஆாௐ அஐல ஒிஜ தகஐ ஈ. 

சௐஜா் ழல்ாந அோ 

ஐிாங், அ ாஐ ் ஙதொ 

ரிோநிஐிந. ித ஐசி ாஐிௐ 

ா் ஆிாஐிௐ ாநாௐ 

ரைஔ ாஐிா். “வஔிிஔா 

ஒஜஒஜத் கீரி ்” ஐாஔ அோ 

ஆௌாஜ ஐ் ்ஙொ 

ாஐிந. 

ஙங் ஊடம் ஊஐொாட் 

ஐெ் ழச ஙாஞி 

ாேஒிௐாஔளஔசந. ஙி சௐபஐடெ 

ஒ ஊை ில ாொந ிசோந ஒிரித், 

ங் ஐிோந் ஈஔோந் ்ிஐ 

ஐாற், ்ிஐ ஞத் ா. 

அஐ ஙாஞி. “ஒிஜ ாஐிசஐ” 

ஐசிௐ ் “உே ஒஙௐஜ ஈா 

ஒஙௐஜ” ஊல ைொஐடௌ ாிை 

வைஔா ஙஒி் ிட ைஜி 

ஒாௌி அஐ ஈரிச ஊடௐ 

ாிசிௐ ாேஒிௐாஔ ிரிஐிா: 

“னி ாஞ ஜசிௐ, ஆி ஐ ோால 

ைஜிஐடசாந ொந எொிௐ  

ல ஐ ஙிடஐாௌ ாச ொந 

அ அ ிஜாௐ தஞிஐ, ௐஜகச 

அ ஙீந ஒரிொா ஙி. 

ஙஒி் ிட ஒாௌிஔ ஆ்ிொா. ஈட 

ாஐாோ ைஜிஐடி 

ஊகிஐச ஐகஐிைஔாௐ, “உ் 

ஒஙௐஜ ஈா ஒஙௐஜ” ஊல ஒல  

ாச, ந ொா ஒ் ஊல 

ஊஐிாா ஊல ால்.” 

ஐ ஙஒி் ிட ஒாிச ிஔாஙௐ 

ிசிௌந ிச ஐ. ஆாௐ ஐஐா 

ிகிச அஙொ ாஐிா 

ாேஒிௐாஔ. ாநடிசிௐ  

ாஐ்  ாஐசிௐ  ாஐ் 

ொித்  அ. ைொஐடி 

ாஔமத் அ ொநெ ஒாௌி் 

ிொநத் ஒ்ோஙிௐஜாந ாஜ அ 

அஒிசமத் அ ாஐத் 

ஒ்ோஙிௐஜ. 

ஜ ஙாஐடாஐ ஊக ஐாகா ் 

ஈஔ்ப் ஈட  ஒ் 

ஊகதடிசம் ஈ “ிஜத் 

ிி்” ஐசிௐ: 

“ஙொந ிஞஜிௐ ஐஙாஐ அஙோ ஙஐ 

ஊக ஐ ஆ்ிொா. ஐாௐஐ, 

ஐஐ, ாஔ, நத ஊல ௌட் 

ைா. ஐாந, த, ஐஐ, ாௌப 

ஊௐஜா் ாைொ ாை ொா. 

ஈஔஜௐஜா் ஒஒல ித. ஜசிௐ 

ோந ித ோந பௌோிசொ 

ா ஐஐடிௐ ஐஒிோந. சிிௐ ஐா 

ாைஔாௐ ரிரிசாொ ஔ் ிரோந. 
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அரத ஐோந ஙஜௐஜா்  

ஙாமஙாமௌப. சாா ாை ழெஒ 

ஐாைநாௐ. அஙகி ் ஆசில. 

டய உிசந ாந். அ ஐி 

தடிஐ ஆ்ிொா.” 

ித ஊகதடிசஜ அ 

அளிௌ ழலஐிா அஐ ஈரிச 

ஙாஞிசிௐ: 

”ஐகிஜ ஆி தஐாிஐ ஒாொிஜ 

ோந ஐ ஙாரி தபதப ஒ் ஊொ 

ஙாஒெ வ? ஒீஐாௌ ாசௌ ாை அஐொ 

ெஒாம் ித ாௐஜ ஙஜௐஜா் ா்பெ 

ஒைஔ ாஜ ஈரிே ஐஔோந ௌ் 

டடௐஜா ைத? இகௌா 

ஊங ஙாரி  ஙிளஐ். ்ஙசா 

ாஐா்ஜா் ஒி லாம் 

ஊகதடி ாங ஐாஊ 

ஒாஐஙாஐ தஐ? ஙஒி தடிொந 

ஐசிா.” 

இகௌ ாத் ஊஙத ஙிளஙிளௌப த் 

ஊந  ஐௐா. ஆாௐ அந 

ஙஒி ா ிஒாச ஈஞௌாடிசி 

ஊக எைஔஐடிஜிோந நா 

ஐசிௐ அந ஒரிசாஐௌ ாொௌ் ஔ். 

ஙஒிளத்  ழச ஈகௌ ிச 

ஊகஐ ஈ. அ ஐஔசிௐ 

ஐிஔௌந அௐஜ.  கி ஐசாௐ 

ஒசௌ் ஈகய: 

“ி ஐாட்ப ெகா ஊா ஙகத்! 

ஒாகிஐகஐ ஒடஒடள ஐசௐஜா் 

அௌப், அோ ஙாரி ஙாத்? ஐ 

ீ்! ஈஙிஐாோௐஜ ல் அசிஜ 

ஐாைஔெ ை ெஒாௌ ாங ஙக் 

ிஐாந? த்ா ஐேஒிச ஈௌபௌ ாஔாங 

தஐஜா் ஙெஒீி ஐடதஐி 

ெஒாகா அந  ஙக் ் சி் 

அநத ாௐஜ ஐை அஐ்” 

ஒாகி ஙாிரி ஒடஒடல ஐச அௌப் 

ஊ ஈஙச தஞ்பஐாஐ ல சாாௐ 

ஒாௐஜ ் ஙாைஔள் ஒாகிஔள் 

ி் ாஐ ஔொநொ ி? 

ௐஜ ஒிசாஐ ௌஐ (அஐ 

ஒிசாஐ ஊ திஐ அஐ 

சௐ திொ ிஐட அௐஜந அஐ, 

ரிச ீஐட, ஒாௌி் ஒாௌாைஔ 

ிஙாஐ ழலா ாேஒிௐாஔ) ஒ் 

ௌபஐட, அிஐாஐட, ஐஔஐட, 

அதௌ கிோநாத் ஐிாஙொிரி 

ாஐச, அஐ ஊிௌபஐட, ஙீௐஐட 

அாௐ ிட் ஒஐஔஐட, ங 

ியஐட, ஒாஐஐடௌ ஜ ஐஐடிௐ 

ழலஐிா ாேஒிௐாஔ. ஊௐஜாங 

ஙகிௐ ஈலிசாஐௌ ாஐடௌ 

ிொஐ. அ ஙாஞிச ஈலிசாஐௌ 

ிசிௌஐ. ஒிஜ சிலஐாஐ; 

ஒிஜ ஒிொஐ. ஒிஜ ஈஞௌஐ; ஒிஜ 

ஈஞௌ அளிௌஐ. ஒ், ி 

ாசாடி ஊலா ஐாேஒம் ஒய். 

ஊகச அஐிொ ஜசிௐ ொந, 

ஆஐசிௐ தடிௌநா ோ 

ாஐசிௐ ஈட ஔா்ீஐ். ஐிாஙொிௐ 

ிஙக் ஔோாௐ ௐஜ ஒாௌா ஒாௌிஔ 

த் ஙஐ. அிம் சஙரிசாச 

ிைிஔ சா ஐ ஒிஜ ைிசாஐ 

ிஜஐிி் ிஜங. 

ஙடெஒிசஐட், ாச 

ிடஐட் அகொநௌ ாத் 

ஈஜஐ். அ ஒஙச் ஒாி் அ ைச 

ிஙி் ஙஔங் ் ஈட ஈஜஐ். 

ஒாிஐ ாஐொிௐ ் ஐஔயஐற் 

தஞோஐ ிடசாைௐ ல் ாெஒிசாஐ 

ோநி் ஐஔயஐற் ஈட ஈஜஐ். 

ோ ஈஜஐொந ிஐட ைசஜாஐிச 

ஐஐட ஊரிிஔஜா்ா. அந ஙிஐய் 

ஊடிாந. ஆாௐ ாேஒிௐாஔ அெ 

ஒிௐஜ. ஔசிஔச ஒிஜ ரிஐ 
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ிரோந ஐதெ ி ழைஐி ஒிஜ 

ஒஙச்; ஐாஔ ஐாஜொந ஙஞொ நடிஐாௐ 

ஙசௌ ௌபஐி ஒிஜ ஒஙச். 

ஈாகஐடாஐெ ஒிஜ ரிஐட ழஜா்: 

“ஆைஐ ஔோந ஔோந ௌி ஙொிசிௐ ா்ப 

அொநௌ ாைஔந ால ா ஞிொஔ் 

ஈஔாஐி ோந” (”ஈா”) 

“ாோ ாஞௌஞஙா ங ிநஐிசந” 

(”ஈஔௌப”) 

 

“ெஒி ிரோ ஊங ஐலதைசி 

சிலாௐ மௌ ஙஐ 

டொிோந.” (”ஈஔௌப”) 

”(ஊஙசி) ாத ஐா்பஐற் 

ஜாௌிேஐ ாௐ ிொிோ.” (”ௌப”) 

ஐௌபொந ஐஐ, திௌிைெ ஒாாௐ 

்ா ாஐ ிச ஐஐட் 

ஊரிசிஐிா ாேஒிௐாஔ. ்ா 

ஐொிௐ ஈயஐ அங் ி் திொந, 

்ா ஐொி ாத திொந ஊௌ ஜ 

ஐஐ. ஐீஞ ஙகிௐ ஐாை் ாஜ 

ஐசிௐ அடி ஔாசிௐ ார் 

தஞோத உை் ்ா ஐ். த் 

தஒஐ ஈ. ஆாௐ அ ஊௌௌைஔ 

தஒஐ ஊல ாேஒிௐாஔ ிரிஐிா: 

”தஒஐ ஊாௐ ஐிாஙொந 

தஒஐாௐ, ி ங்  ஐய 

ிஜ்  ஒௐஐற் ஙஜ 

சாஜ, சாஜ அௐஜந 

பஐைஐடாௐ ழ, ஒாகஙிை ஙரஐிச 

ோ, ாௐ ்,  ாஞ 

தௌ்,  ஐொரி, ஔ,  பஔஜ, 

 ாஐௐ அௐஜந அௌ ோௐ,  ஆ, 

 ஙா, ஐஜௌ, னஐ், ஈஞயஙாஐ, 

ௐதொந் ஐௐ ஈௐ, ாஒத் ஙாைத 

ொி ஐாைஔ் அத் ஆைௐ, 

அந ிோ ிக, ஙாைதொ கீ 

ஐாைஔ ஐௐாை, ஈத,  ஜசிௐ 

ழசிௐ ோந ாத் நஔஐசிலெ 

, ஈஙிஐரிௌ ைஔ, ஐாஞிழ ோ 

தஒஐ அோ ஐொ அௐஜ.” (” 

ஐாஜ ஐாைஒி”) 

ங ஐஐடௌ ிச ஐஐற் ஈ. 

அ ஈாத் ழெஒௐஐ, தௐஐ, 

அஐடிௐ அங் சகஐ ிச 

ஐஐ. ாஐடௌ ிகஐ சல 

ஙஐடௌ ிரிொநி் சகஐட 

ஈாத் ஐஐ. ஒசஐ சிௐ 

 ஐொரிஐ த்   

ஒ் ஐஐ. ிௐ “்” ஊ 

ஙொநத ஙிஐ ஐிச ல. ங 

ஒாஐடாௐ ஊௐஜா் ஐோநஐா 

ச எை் எை  ஐஙாஐ 

எை் ோி ாசி தலஐ 

“ஒீோி் ாஙாஜச  ஔ் ாௐ” 

 ா்ப. ஙிஐ ஙநாஐ, ௌிிௌ 

ாச ஐஔத் ா்—அந ஐௌிகிௌ 

ா்ாஐ ஐஜா்; சொ 

ிசிலௌ ா்ாஐய் ஐஜா்—ஐௌப 

ஙிதோ எை ி ஐாலிா ஊல 

ங் த்ாந, “ா ஙாட 

ைஔோந” ஊஐிா எை ஐிசரிௐ ஐ 

ொச. தஜிௐ ஐிய ஐஒிஐிந. 

ஙிஐற் ஙிஐஐற் ஒோித் ஔ் 

். அத அஐறதொா ௐ 

ஙரிசா. 

ாச அிசா ோ அ, ஆெஒி் 

ாைஔாய் டத் ஐௐி ஐ டஓ 

 ஊிஐாற் லங, ஐௐி ஐ 

ிப் ஜஐாஐ அஜ் ஔஜொ 

ழலந ஊிஜ சிௐ ஐா். ஐிாங 

ாஐசிம்  ஆெஒி ாைஔாி 

அிம் அகௌிம் ட்  

ச ௌிௐ ௐஜாஐ ோாம் 

லஙசாௐ ஆறஙசாஐ ஈகந, 

 ிொந ஐஞிிஐ் ஐாந 

 ழலந. ிௐ ாேஒிௐாஔி 
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ஞஐஙா டிச ஔ் நௐஜிசஙா 

ா் ௌந ஜ ஔஐடிௐ ரிஐிந. 

திௌிைெ ஒாாௐ அிௐ ் 

அளஐற் அ ழல் ஙாஞி்: 

“தட் ீஜஙாஐௌ ொிோந. ஐஐகா 

ீஜ். ஊக ஔிச ெஒ ஜஐ 

ாத சிஜிௐ டடொ. உஔ உஔ 

ஆ்ௐ ஐாஐ. ஆ்ஜி ைஔஙா 

ஜஐ. எஐ ௐௐஜாஐ, ஙஙலத் 

ாாஜ, ழைஔ் ழைஔஙா னடிஐா 

ஐாஐ, ிஙிோிோ ஜஐடிௐ ெஒ. 

ஐாிௐ போ ஜஐடிௐ ி. 

தடொி எொிஜாஐி ஈசோிோ 

ஐாஐாகி ஐாௌபஐ. உஔ ஈஐற் 

ஐஔஐ.” (ஐ்.36) 

”ௌங ிஞஜிௐ ஐாேஒ ் 

டௌாலஐசிௐ, ங் ஐாிௐ அஜ். 

ஐாோ ஒத ாஜ ல். த். ௐத். 

ஒி். அஒ். ஙித்.” (ஐ் 59) 

ஈஐற், ௐத், ஒி்  ஙிஐய் 

அஙாஐ ஈசாஐொிௐ ் 

ிெஒாஐ. அ ஙிஐய் ஒரிசாஐௌ 

சொந்ாந ஙொிௐ ி ஈஐ 

ஐிந. ொி ஙிதோ ிொ ் 

ாௐஐடிௐ ல ஊிஜ சிௐ ஐா். 

ஔௌாடி ்ா ோந ஞாஐ ஆ 

ிள் ஐிாஙொந டஓ ி 

ிஜச, அ ஈகயஐறஔ ி 

ழல் ாௐ. 

ஐிாஙொந ஆ  சிலௌ ிஞௌபஐாஐ 

ஐ் லதௌ ாத்ாந அ 

அஔ் ஈடெஒௐ, ாோ சாஙௐ 

அ அோிசௌை ித் ிஜ, ஐிாங் 

திொ அ ஐஐ  135 

ஐஐடிௐ ழல் ாௐ ஙி. ிௐ 

ாேஒிௐாஔி ாத் ஐச ிஐொந் 

ி் ஒ லஐசாஐ ஙாிௌாஐிந. 

“சிௌ ிட ஊல 

ஊகிசநாஜ” ரிசௌா ்பஐிா 

ஒஐ், ஊ ாேஒிௐாஔ ாகி 

ஈஙஐறஔ ஆ்ித் ாௐ ித ல 

ிஒசிௐ ாஐிந. ாஒஐஒாஜசிௐ ஜ 

ொிரிஐஐ. அஐா ௌ 

ிஔ ஙிதொா ். ிா 

ஙகிசடிௐ ாாௐ அிஐ் ஆைஐ ஐ 

ஙாைஔாஐ. ிொோி ா் ஐஒஐி ழஞாஐ 

த்.  ஙாிரி ஐஒஐஜா ிஙஜ. 

ிஙகி ஙாொி் “பநஐத அஞிசா 

ாஜ.” ொநஐாஔ ாத்ாந 

ஐஐட ைஐிந ஈங. ”ிொோிச 

ஊொந ாௐ ிரிொந ொநஐா 

அிௐ டிசாஐி த் ஒிிஙா ஐசி 

ஜ ஔி ஐிடெஒிஜா்.” ஊல ாஐிந 

ா ரி. (ஐ் 7) ஊிஜ சிௐ 

ஐா் ாஜிௐ தௌ ாமகய ைஔ 

ிொ அ ைச ிஐயஐட ிொநௌ 

ாஐிா ஔஜசா. அந அோ 

சநதரிச தலதலௌபஔ, ிசௌப 

ஈகயஔ ஆாௐ ஊோ ஐசிம் ்ங 

ஈலொா ஐசிௐ ஒாௐஜௌஐிந. எ 

டஓ ஔொிமட ஒிிஙா ஐசி 

ஙாொ ாை ஐிடெஒிலந ல் 

ஔஐா ிஷசஙிௐஜ. அந ஆாஒஙிௐஜ. 

அந சாொ்ா. ஜ ஊ ஒாௐம் 

ாந அௐஜ.  ஈஔஜி  

ாஐொ திௌநா. ஆாௐ த அந 

ஜிோந பதொௌந ா ஈகய 

ஐிந. ா ஐசிௐ கி 

ஙா ாௐங ஊல ழலா. ஒிிஙா 

ஐஐறத ௌந ாௐங ௐஜ 

ாம்! 

ஐிாஙொிம் ஐாஙொ ஐிடல், ஈஔௐ 

ஈொ ், சாஒித் ஐ ஈ. 

அஐடி ஐைஔா ஈஔஜௌ ி் 

ட்ஐ சநத ்ாந டி் 

ஈஔஜௌ ி் ழஔ திௌபஐ ஈ 

ஐஐடிௐ. ஆாௐ ஐிாஙொ ிை டிச 

், சக் ஒ் அௐஜந ொ 
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ஐௌபௌ ஐட ாேஒிௐாஔளதௌ 

ிௌிௐஜ ா. ஙம் ஐொநதௌ ாஐ 

ய ஊொ ஈஔச அோௌ ொ 

டஓி ஙாஞி ஙாிிஐிந. சிஜிௐ 

ஒௐம்ாந ஐீஞ ாத் ஔ ஐ 

அளத அிெஒிசாஐ ஐிந. ஒாாக 

அிெஒி ௐஜ: 

”ரிச அிெஒிசாஐ ோந ஐசௌ 

ாஐ. ஐிஞைொ ிசாடௌ ாௌநாௐ. 

ஐாௐஐடிௐ ீ, ௌப, ஐொிௐ ீஐ், 

ஐாோந அஔோ ஈஐ, ஞ ிஔ 

ஐஐ, ஒங ாஐ், ாௐ ாோ ஜஐ, 

ி ீெஒஔ த் த் 

ஐிஞைொ ிசாடௌ ாௌந ாௐ ரிச 

அிெஒிசா ோந ஐசௌ ாஐ.” 

(ஐ் 20) 

அ ஙொிௐ ோௐஜா் ஒிஜௌிஐா 

ஐ் ஒிஜ ஜால ாௐஐடிௐ ் 

ஐசாஐ ோாம் ஒிோந் ் 

ா ஆல ல தஜஐௌைஔ கி 

ஈஔஜாொ ரிிௐ ஈட  

ஊ் அிெஒிசஔச ொந. அந  

சா, அஞஐ ஊௐஜா் ஞோ, ஐஐ 

ஈட, ஐிஐௌஔா ிச ஔஜாஐ 

ோிஐஜா். அிௐ அோௌ  

ஈஔமதொ ் ஙரிசா ஐிந. ஆாௐ 

ிசா ஊல ழல் ஈஙசிௐ  

ஒரிொி ஐெஒி் ஙாஐ் ஐிந. 

ளஔ ிிௐஜ ோ ஜசிௐஜா 

டஓ. சிஜிௐ ஐீஞ ொித் ர 

சநௌ கி ாசா அ 

ாஐிா. அ ஙாெஒஜ 

ிஜஐிசிஐிந. ”அோ அ்ஙாடி 

ஞஐாஜ செஒசா நாௐ, 

ிஜாௐ” ாஐிா. ித “ஞஐாஜி 

தி ஐொ ஙநாஐொ ஔொ” 

ாஔதஐிா. ஐாௐ ிஜிஐிௐ பஔசௌ 

ி ள் ஐாேஒ் ஸஐஜாஙா ஊல 

ாலஐிந அளத. சஙாஐ ஐிந. 

ஆாம் ஒிிந ் ாஔஐிா. அி 

”ஜ ஐஐட” ிொநௌ ாொநிை 

ஐஞிச ாஐிௌ ாஐிா. அளத 

ள் ல ஊநா சாஐ ஐிந. 

(ஐ் 21-22) 

சிௐ ஜ ஔஐட ஐஔஐிந. ஜி 

ஐற் ஆஐற் ஐகிௐ ஐிாஐ. 

ாாெஒி ஐைச பஔ ஈொிச ஐ 

ோந் அ ஙொிௐ ஈித் ௐ 

ஐி ஐ லத ஊௌௌ ாாஐ 

ஊநா. (ஐ் 40) 

்ா ாஐ ஊடிாஐ ௐஜ அளத. 

ஊிீெஒௐ ாை, ஜசா அஔோந, 

ங் டோந ஒிஜ ஒஙச் ங் ஈஔோந, ஈஔௐ 

ைஐசொ ீொநஐா, ஐஔ ாஐி 

ஙீ் உ ஒௐம்ாந ஊௐஜா் 

ஙீி ஙஐிெஒிசாஐ ஐிந. ாௐ 

அ ி்பந அ ீைஔ ாஐி, 

அ ஙக ாஐி. ோ ஙஐிெஒி் 

ஐஜ் ஐஜோ கொ ாஐி அ 

் ஈட ாஐசி ஒிஐௐஐட 

அஜஐாஙிௐஜா ஒாஐடிௐ, ஙௌஐடௌ 

ிகொந ழலஐிா ாேஒிௐாஔ. ோௌ 

திசிமட ஜஐாிைஔ ஙாஞிா ஙி 

ாஜி ி. 

ாேஒிௐாஔி ஒநஐ தி ாௐ 

அந ாௐ சஒிஐடிஜச ஙிஐய் 

ஐொநஔ அஙஐௌைஔ, ிஒிலஐ 

ௐஜா  சஒி. ஒநஐொிௐ திா 

ஙிஐய் ிொிசாஒஙாஐ ஐொழச ஐா. 

ஐொௌ்ாந அந  ஔஐ 

ஐிஔ ிஜசிம் எ ஔ் ஒதொாஐய் 

அௐஜந  ஔஐ ஒதொாஐய் எ ஔ் 

ஐிஔ ிஜசிம் ஐொௌஔஜா். ங 

ஐாஐடௌாௐ அௐஜாஙௐ தி ங 

ஐாஐடொ “ா திொந”  ஜஐ 

ஊைஔ ். ஒநஐௌ ஜஐசி ிௐ 
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ோாௐா தி ிஐஙாஐெ 

ஒசௐஔ். எொிௐ ோாௐ அ 

ீொநந ஊடிந. ஒநஐ தி ாஜி 

ஙசௌ ாொி் ஒநஐௌ ஜஐசி 

சஐ் அிஐ் ஈட ஙசொிௐ 

ஐௌஔாாௐ ிடி்பஐடிௐ 

ஐோநஐாத்  ஒநஐ ஐாா. 

ஜஐஐடிௐ ஒசௐைஐாோாம் 

ஊநயங அிஐொ ாஐொொ ா 

ஒசௐாஐ. ்ா ோந ஜ ஆஐடாஐ 

ோந அஐச ிஜொநிைஔ, ஐிாஙொிௐ 

ஐிச ாஒட ஈிஐ ஊல 

ழிஐாட ் ௐஜா, 

ிஙகஙாஐா, ாொோந சா, ஊோ 

திௌிைஔ ஜத் ௐஜா, ஊிம் ைௐ 

ௐஜா ாஐச அ ாஐிௐ 

ாோநஐாத், அத் ௐஜாஙௐ 

த் ௐஜாஙௐ ிம் 

அோிசௌைௌா  ரி ஐ. 

ிம் ஈட ஜ ஆஐட அ 

லாசிௐ ொந அஐ ாஐச் 

அஐ ஊத் யஐட் 

பரிோநஐாற் ோ ஙசௌ ாொிொநத 

அஙொிௐ ஒிஜ ஐஒௌபஐ ஙை் ீாஙஜ 

ஐி. அிௐ ஐிசஙாந ஐ 

திொ ஒிஜ அிௌிாசஐற் ள் 

ாநா ஒிஜ ஒாயஐற்.  ி 

ஒநஐொிௐ ொி ஆஐடா 

ஐசிௐ ஐைச ி்ப் ஙொந ஐைச 

ைஙா, சாஐிிைஔாௐ ாநட 

ரஐொ ஜஔ, “எ் ரீ் ரீ்” ஊல 

ிாொிொ ஈஜாொிஐா ௌ 

அ சிலத ஐீஞ தொந ிஔொ 

ாலஐிந ாாசகளத ஆ் ஐாஜொிௐ. 

ஙித தஜோந, தௐ க்ஷீகிொநிைஔ 

அரிஔ் ித அளா் ிோாம் ஙொிௐ 

அௌ ிச ஐிஐ: அ சா, 

ிஙகாா ிசா, ஙஞ ாஞிோாௐ 

ஊத ா ோ எஐா் ஒா ா 

ஒாாக ஐிஐ ஙைஙௐஜ; அ ஷௐ 

ஙாிஐாஐிாா ஊ ஐி் 

ழஔொா. (ஐ் 2) அோ ி் 

ாாசகளத  அஒிசஙாஐௌ ஐிந 

ஊத ஊோ ிடஐஙிௐஜ. அாௐ 

ஏஐாாிௐ  ஙிஐெ ஒாாக எைஔௐ 

ிௐ ஐஞிௌஐறத அொந ோ 

அசிௐ  ஐஞித்ாந, 

ஐஞிௌசிஜிோந ா் அச 

ஊைஐிந. அ “ீ ஙாொிசரி ொி 

ாஔ” (ஐ் 178) ஊல ாாசக 

ிஐிா. ீொ ஙிஞஐடி ொிொிௐ 

ீ ஙகஙா ீஐிந? ாேஒிௐாஔி 

ஞஐஙா ஒிஐழச ஊடௐ ாிச 

த ஒிஐசாஙௐ ாிஐிந. 

ஜ ஒ், ல ஙாிரி ஈஔ ஈத் 

ஐட ாேஒிௐாஔளதௌ ிஐாந 

ஊந ோ ாஜிம் ஈலிசாஐிந. 

ாாசக ஜ ஒ் ஐ்ிசிௐ 

ஔஜிஃா ஆைஔாஐ ௌ ஜாஸ். 

்ொர சநௌ ஙகி. அமஜஐொநத 

ோந் அ ாொ் ாஐிௌ ாா. 

“லதௌ ாாடாஐ த்” ஊல 

ிௌா ாாசக. (ஐ் 7)   

ாொங ாஐிௌ ாந ல ஊஐாஐ 

ஐ ்? ஙம் அந ஊ அௌௌ 

ரிச தஙா ஊ? அந ஊௐஜா் ௐஜ. 

அ ஆஐிஜா ோிசௌ ஙகி. 

்ொர சிம் ஃிா ா. அந 

ஙைஙௐஜ. ள் ஆல ஙாஐடிௐ எய 

ௌாத் ாாஜாயஔ ஈஒாஐஙாஐெ 

ஒிிஙா ாௌ. ாாசகாௐ ஊௌ அ 

ாொ் ாஐிௌ ா திொந 

ஐீொஙாஐ ிஐாஙௐ ஐ ்? 

்ொர சநௌ ஙகி ஊௌ ஐ 

் ஊ ீஙாஐ ஈட 

ாசி அ? 

ஊைொ ித் ஙசா தாஐௌ 

ாாைஔௌைஔ ாௐ. ஆஐிஜொிௐ 

ஙாஞிசாஐ் ஒசௌை ஜ ிநஐடௌ 
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 ாௐ. ஆாௐ அந ிசாா ஒிிஙாி 

ஒிிஙாொ் ஈட  ிஐசாஐ 

ஊதௌ ைஔந. ஙசௌ ாொிஙா ஜிஐ் 

ஐௐாரிௌ ௌ ஐா, ஊோி அிஐெ 

ஒிௌபஐற் ௐஜா எ டஓ. ஊிங 

ஐாாசஐாஐ ழச ஊௐஜாொ திஐற் 

ஈட. ஜி ாஔஐொங ாோ 

ிௌஐறஔ அ ாஐ எஐிந. 

்ாசி ஐஔொௐ த்மஔ ாஐ 

ிஜஐிந. ஐிைஔொைஔ ா ாசஐ. 

ித ஊோௌ ஐாஐ அ ஐாகஙிி 

அைஔாா அ  ஆங ௐஜா 

ஐகளஔ அெ ஒோிொநௌ ி அ 

அட ஙீைொ ளஔ ாஞ அஞொநௌ 

ாநஔ ஐிந. ஜிஐ் எ் ஊௐஜா 

ஔஐடிம் அளதௌ  நக 

ஐிஔஐிந. ஈகிஐ ஐிஔஐிாஐ. 

 சா, ாௌாெஒி ஐைச ஙகி 

அளத ஈகி்ாந அ ஐிஞை 

ஊௐஜ்ங ாஜொ ரிஐிா. “ஈஜஐொநத 

அந ஔொந ஐடொ ஐிாஙொநொ 

சி ௌப ஐ ஐ்” அறத. 

(ஐ் 91) ௐஜ ட அ ஃிா ாைஔ 

ஆஐிஜா ோிசௌ ஙகி ௐஜ. 

ஜிஐொநத ஔசிஔச ஙி ஜஐிச 

ஙஐாஐ ாிச ஐி. 

அிஔ் அப ஐாை் ஐாஙி ஊ  

ஒாாசொ உி ஐாத்ாந ”ோ 

ோந ைஔா ஐாௌி ே் ஈா” 

ஊ ரிஐ ியத ஐி.(ஐ் 

116) ிா ஐைஔொிௐ அ ஐஐடிௐ ீ 

ஙௐத்ாந, “போா ஐ ீஙௐஐ” ஊ 

ரிஐ ஙொிௐ ஐி.(ஐ் 122) 

ங ௐஜ ரிஐா். ஆாௐ 

ஜிஐொநத அொஐச ரிஐ ியத 

ஐா ஊோெ ஒாொிசழல் ஐசிௐ 

ௐஜ. 

ஜிஐங ைிசாஐ த்ாந 

ிெஒஐா  ஊி ா. 

ௌாந ஊோ ஜஐிச ரிஐற் 

ஜிஐொநத ியத ாந. ஆாௐ  

ஐாெஒசா ஞஙாஞி அாஐிௐ ஈலொந். 

“ஙா சுசிௐ சஐ் ஒாா். 

ஒாரி தி ் ஐைஔாா்.” (ஐ் 138) 

 ாைஐ ைிசாஐ த்ாந 

ழஔ ொஐச ஞஙாஞிஐா் ியத 

் ாம். அஜஐஞிஐௌ், 

ிைஔௌ் ளத சாஐிசஙாஐ 

ௌந திொந ஒிோ ஊர். ழஔ 

ால் ா ஞஙாஞி: “ொிிௌ 

தி ிஒ் ாசிா். ்ொால 

ஒொந ஆ திஐற் ஊி ில 

அஞொா்.” (ஐ் 158) 

த்ி ஐஐட் ஙழிச ஒிஜ 

ாதௌ ியஐட் ா ஐாந 

ாாம் ாேஒிௐாஔி ஊரொ ா 

ாஔோநஐாா ஐி. அ 

ஐ ஈஜஐ் ோ ஆஜஐ்  ிரிௌந. 

ிௐ ஙொொ ா் ஜ ஐற் 

ஈ. ஐிாஙொிஜிோந ஐ்  ிௐ 

் ஜௌைஔ ஆஐ ஈெ ஒிொிஐ 

ாௐ ஈாஐௌஐிாஐ. ொஙா 

ஈெ ஒிொிஐ. ஐிாஙொநௌ ஐடி 

ஈெ ஒிொிஐற் அா ஈட. 

ஆாௐ ஐௌபௌ ஐட 

ஈாத்ாந ோெ ஒிொிஐடி 

ஐாஐ ஐாகஜாஐிிஐி. 

ாேஒிௐாஔி ஊரொந அபஙா ஐிாங், 

அஙா ஐ் ஊ ஙஐட 

ஈாஐாஙௐ ௌநா  ஊரொி 

இௌப. ஙிஐய் ஊடிஙசாஐௌைஔ சிௐ 

ாஐச ஊராஙௐ ஒிஐௐஐடாஐ 

லஐௌைஔ ஙி ாஐசி உஔ 

பதோந அிௐ ஈட சஐட் 

ஐாெஒொஙஐட் ழழச த 

ஒிஜ ஊரொாடஐடிௐ  ாேஒிௐாஔ. 

 ஊரொநத ஒரிசா அஐீஐா் 

ஐிைஔிௐஜ ஊ த ாேஒிௐ ாஔளத 
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ோந. ாநெஒாொந ஊாௐ ஔௌப 

ஙரிசா ஞோநாஐிந ஊஐிா ஊைொ 

ித் ஙசாசி ளசிௐ. ”அஒஜொ 

ஸஐி அோொிௐ ீஒிிை ஐஜ 

ஐாஔா ஐாஐிாஐ. ௐஜத, 

டஙகிௌ ஐ, ரிைஔ்” ஊல 

ழலஐிா. ஒிஜ ஆஐறத  ஔௐஜிசிௐ 

 ிஐயத ஜ ஊரொாடஐறஔ ாள் 

ாாந ாேஒிௐாஔள் ோிோா. 

அத ஒிசாந் த ஒாஐிொிச அஐாஔஙி 

ிந ாந திொந ஐாஙாஐய் 

ஊடஜாஐய் ஒிா. ஒஙச் அத 

அோ ிந் ோநிைஔந. ல ஜ 

அஐீஐாஐற் ோநிைஔ. ஙி ஒிிஙா 

ஈஜஐிௐ அ ஊரொந் ஈஞௌப் ி 

தாஐௌ சொௌ் ஊல 

ஒாௐஐிாஐ. அந ள் எ ஈஒாஐஙா 

ஐைஔஙாஐ அஙசஜா் அௌ ாலொ. 

ாேஒிௐாஔ ்ாசிௐ ோாந ஊ 

ீைத   ோிோா. 

ஒாௌிைிைௌ ாத் ழி. 

அத ாஜஐாைஔெ ஒோஐ 

ஙாடழைஔௐ ஊல ழல் ழை 

ஙாொி்ா ஒஙொிோ. ஐா 

ௐஜாாௐ ா ாைெ ஒிோ. 

ஒாௌிை ொந் “ௐஜா ோா?” ஊல 

ஐைஔ. “ந ஊ ஒாீஐ? ழைஔா? 

ந ிஐஜ” ஊா. “அௌப்?” ஊ. 

ழை ஙை்ா ஒிோாௐ ஊ 

ஒாௐந ஊல ரிசாஙௐ, “சி ௐஜா 

ோந” ஊா. ஙொிௐ ஈட 

அௌச ஒாௐம் அோ டோிசா 

ாேஒிௐாஔ, ா த ொிஙாஐ ஊ 

ஊகஐடிௐ ொிஐி அ 

ஊௌாாந ாௐ ிௌிொ . 

(ஙி பிஜஐிசொிௐ, ிொா 

தஜாஐ, ஐஔோ ாாஐறத் ஙஜாஐ 

ஜிொந ஐாௌ.   ாந ஐ 

ிச ஆயஐா ஜி ஙல் டி ஆஐ 

அஙௌப (SPARROW - Sound & Picture 

Archives for Research on Women)  

ிலி அ சதாஐ ஒசௐை 

ஐிா. ) 
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ாேஒிம் ாள் 

ௐா 

 

ாஙா ா  ீி ாஒிௌாட, 

ஊரௌஐ ரிோ ாடிஜிோந ஐிொீய 

ஒிோநாொ ௐ ாஔஐிசந, ச 

ஜசஙாஐ  ஐிஔௌசௐஜா் 

ௌ. ாேஒிஜி ஐஐட த் 

ாந அரி ாேஒிௐ ாை ஐஐ 

்ாம் ஊஐ உ ெொஙிஞ 

ொிௌாம், அந ாேஒிௐ ாை 

ஙாஞிசிௐ ஈட ஒாௐஞதஐ, ிஒாச 

அளஐ, அொந் ா  

அிசாசொ ஊத ஈஔாஐிசந. 

அொந ாள் ்ாசிௐ ஜாஐ ஜ 

ஒிஐி. அந ்ாச டஙாஐ 

ஐாஔ ாௐஐடிௐ, ஐஐடிௐ ் 

்ாசி ஒோநஐடிஜிம். ாோநஐடிம் 

ாள் ிஜஙாஐ ஔோிஐி, ஊஸ் ஐ 

ொநாஐய் ஒஐஙாஐய் ிஜஙாஐ 

ாோிஐி. நய் ாேஒிௐாஔி 

ஊரொநஐஙீந ஊத ஙிதோ 

அிசாிசொ ஈஔாஐிசந.. 

ாௐ ாேஒிௐ ாஔி ஊரொநஐட 

கசொிௐ   ாஒிஐ 

ாஔஐி. கசொிௐ ாஒிௌந 

ஊாௐ ஊத  ஞஐ் ஐிந.. 

அல ஐிஔத் ஐஐ , ஐை 

ஜிசஐட ஐகிகிசிஜச சாஐ 

ஐாஙௐ , அ ை ஜிௐ ாதொந 

, 30, 40 ஐஙாஐ ஒொந ிரிை ஊொந 

ி் ௌந ஊ ஞஐ். அௌ 

ாதத்ாந ாேஒிஜி ஐஐட ி 

ஜாஐ ாதஐ ஆ்ிொ. 

ஒிஜ ஔஐறத  ிடா ஊரநந 

ிஜஙாஐ ாஔஐிசந. அோ ொிௐ ாள் 

ிடா ாஔஐ ஆஒௌைஔ. ஆாௐ ஊர 

ஊிஔ் ஒத ௐஜச? 

அோ ் கசொிௐ ஐிஔத் 

ாேஒிௐாஔி ஊரொநஐட், 

ாேஒிௐாஔ திொ ஊரொநஐட்  

ஔொிௐ ஐிஔதஙால ாதொாௐ ஊ 

ஊள் ஊக் ாிசந.. ாேஒிௐாஔ 

ிடாஐ ாஔஐி. 

அோ ் ாேஒிாஔ ஊத சாஐ 

ஞஐ் ஐிஔசாந. ா ஊாஐிௐ ா 

ாதொந ஐா ோ.. ோ 

ிடாஐ ாஔஐிச ஒிஜ ஙாஐடிௐ 

ாேஒிாஔளத ஒாஹிொச அஐாஙி ிந 

ஐிஔொந. ாேஒிஜி ஊரொநஐட ஐ 

ி்ிச ாஒஐஐறத ஊ ட்  ஒிோ 

ாஒஜாஐ ாஔஐிசந.. 

ாேஒிமத ஒாஹிச அஐாஙி ிந 

ஐிஔொ ாாை ஜசஙாஐி 

ிஸ்ப் ாஒஐ தர ஒசிௐ 

ாாைிஞா ைொிாஐ. ஊத் அஞௌப 

ோந. ிஞாயத ிங ஒல 

அஐறஔ ஐி. அலா ா 

ஜாஐ ாேஒிௐாஔ ஒோிொந.. 

”எஎ.. ீஐாா ஊஸ்  ௐா ஊஐடா? 

கஐ்!” 

””எ.. ீஐா ாேஒிௐ ாஔ 

ஊஐடா?? கஐ்!!” ஊ ஊஐ ைப 

ாஔஐிசந.. 

ாேஒிாஔி ாஒஐாஐ ோ ா 

அலௐ ாேஒிௐாஔி ைப ைஔொிௐ 

கோ. 

 ொ அகாஜ ாஒாஐிௐஜா 

அந ஞஐஞஐஐ, ை ாஒஙாஐ 

டெ ஒந. 

ஊத ல ாரந ாஐிௐஜ. ஐ 

ஐிஔசாந. ஒாஹிொச அஐாஙி ிநத ி 

ாேஒிாஔ திொ ஒிஐ ி் ொ 

http://nanjilnadan.com/
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ாஔஐி.. ாள் டஜஐடிௐ 

ிஒிசா.. 

 ஐாஜ ஐைஔொநத ித அந ாௐஐ, 

ஐஐட ா ஸ்ஐ ஊொந  ிடாஐிௐ 

ிஐ ாஔஐி. ௐஜ ௌிோந. 

 ஐிந. 

ல ாேஒிௐாஔி ஊரொநஐடிௐ, அ 

திொ ஒிஐடிௐ 90 ஒீொநத் 

ஙஜா ோ ாேஒிாஔ டொிௐ 

ாதஐௌைஐிந ஊந திௌிஔௌஔ 

ச ிஒச். ா ஒோ ா் 

ஙகஐிந ஊந ஊத் ஙசா 

ிஒச்.. 

அடயாஐ ஙைஔ!! 

(ீி ஜஐிச ாஒஐா ௐா, ாேஒிௐ 

ாஔி ஊரொி ஙீந ஐாஔ ஐாஜாௐ 

nanjilnadan.com ஊ டொ ிஐிொந 

ஐிா.) 
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ஙவரிௐ த்ி 

ஒாஞஐஐாஔௐ 

 

ாிாஒ ௐஐஜஐஞஐொிௐ நஐஜ 

ொநிை ஜசிி ஜச 

ஊிாொந ஙவரிௐ ஐிசிோ ஐாஜ். 

ீைஜிோந க் ந் லந் 

ஞிிஜ ஊல ிொ ஜைஒிசா ஐாஜ் 

ஊல் ஒாௐஜஜா். அளௌப் அடித 

ஙா் ீைௐ சாத் ௐஜசல 

ஈஙச் ஒாௐஜஜா். ோ அ 

ஐ ிஜொ் அஔத ொநா 

நஐஜ ஒோந. ஊா ஒிசௌ ஐிோந 

ஐாத ாஐ ஒிஜ ஙாஐ ஐி 

ோா. 

அள் ஒ ித ஒிசி சாஜ்ச்ா, 

ல் ிெஒிசிௐஜ. ஒிௐ ஸ்ஶௐ 

ஒ்டஙிௐஜா ஐ்ௌைஔ ஆைஔ ஜ. 

ழச ஒீஐிொிௐ அ ஜச சாசி் 

ஒ்டொநத ாஐ ஈலி ஒாாஐ. 

 ஜூிௐ ீஒிஸ் ஒஙிை, ா ஊௐஜா் 

ொநிை ீைதௌ ா ாஐ 

ாைஐ. ஊஐிோா அ்ஙா அலஹல ா 

க் பை ஐாொாஐ. ௌாந ஆஐஸ்ை 

லி,  ஒாௌாைஜிோந ஒௌாொித ஐி, 

ாஐி ஐடி ஈஔ் ஐீ ஒா்ா் 

ஊாந  ஙா்  ீொந. 

ாடாா் அத் ஔ் ஐாஐாாௐ 

ஙால ஞி ஐிஐ சாசில. 

ஞி் ோந. 

ஸ்ரிா்பா ஒிௐ ஸ்ை ஹாஸ்ஔஜிௐ 

ோந  ி திொாௐ தஔத ாைௐ 

ஹ ஸொிௐ ஙஐு ஐரி.  

ரிச ாஐை ிை் ஐாௐ ஜிைஔ சி் 

ிோந ா.  ாைஐறஐா 

ஈகய அநா. ாெஒஜய ாௌொோந 

ா. ஓாசிலஐிஞங ஐரி ிௌிௐஜ 

ஊாௐ ங் ஒிச ியழிௐஜ. 

ஒிஜ ாஐடிௐ  ல 

ஓாசிலஐிஞஙஐழஔ ந. ்ஙா 

ஒாௐஜழஔாந ஃௌற கீா 

ஆாம் அபஙா . 

ஊோ விஜசிம் ஒஜய ஒநிஔ 

ழஔாந ஊல ாஸ்ாை ாதஐாஐ 

ாௐ ஆீஒிௐ ஒொந ொிோ ஆசி் 

ாசா ிெஒித ஒ ஐயௌசக் 

அொந. ிெஒி ஙஐஔசிௐ ா 

த்ா ஙகி ஐாஜ சொ 

 ா ோந. ஒாஜசி ஊிபொிௐா 

ாஸ்ாை ஆீஸ். ஐசிௐ ஃசிஜா்  

கிச ஒைஔசா் ஊௌ ாொ  

ீஜ ஐைஔ்ாைஔ மஐி ஐைச  சநஐா 

ஐைஔா. 

“ஊ ்ீ ாஸ்ாை அௌடிஐஒா?” 

“ஆஙாக”  ா. 

“ஆீஸ் ொந ஙகிஐிா த். ஊௐஜா 

ஔாதங் ஐா?” 

“தக”. 

“  ௌௌ  ஒை அைஔஸ்ை 

ஐாௌி் ங” 

ஊத தௌல ொந. ஐசிௐ ஐா் 

ௐஜா ஜ் ௐஜா  ஜாசஐ 

ோிசாி தஙஐ ல  

ௌஃௌஐறத ஊஐ ாா? ஊத 

ஐ ் ஊஐாஐ 

ஐாொிோ  ாஜெ ஒாா. 

“ஐஜௌஔா ்ீ! ஐா ்ங ஐீௐ 

ொ ஐா. ஔாதஙை ள ஐ்ஙிசா 

ோாம் ிெஒிசிௐஜ, அ 

ஒௌா ஔாதஙை கி, 

ௌஜா் ஒரிாொந அைஔஸ்ஔஒ ாை 

தொிா” ஊா. 

http://sozhagakkondal.blogspot.in/
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ஊத ்ிஐசிௐஜ. ஈட ஊநயங 

ஒாௐஜாஙௐ ாஐி ஐாாஐ ஊல அ 

ஒா ஐைஔந் ோிச  தசஒி 

ஈதொந ிாஐஐட ிொந ஆொி் 

ஆொிஙாஐ ோந.  ஆாௐ அ அொ 

ாகொ் சாாஐ ொிோா. 

“அ்ந ாா ்ி ீ”. 

ோிொ அளித் சஜ 

ஜசி ஒாை ொஙாந 

ஊதற் தஙௐஜா? ஒரி ாொா 

ாாங. ா சா ந 

த ஒாொிசஙிௐஜ. ்ந ா 

ா. 

ஒோாாௐ த்  ல 

ஙஐஔஐறத ிபொிௐ  னஒோந, 

ௌ ரிசிௐஜ. ஔ ஐ 

ாஐோந சிௐ ஒஐ் உிச் 

ஜதௌப ஐிொந் 

அஐிஐௌைோ. ஐிஞஐிஜிோந 

னஞோாௐ ஜநஐ் ாந ஐஔ. 

ெஒி ஜா ௌ ிரிொ ்ப 

ஙஒத ிாௐ ட ஒைஔாைஔ 

ஐௌா ஆ. ஈஔ்ப ங 

ௐஜாிைஔாம் ாௌ ோந. 

ாஐோந ங ஸ்ஶௐஐ, ஊௐஜா் ி்ி 

ோ. ஒிஜசிௐ  ட 

ஙாிைஔ ஐாஔ ஐ்ௌைஔ. ஈஔ்ி 

ஊௐஜா ஐஐடிம் உத ஒாஐி 

ஒஜஐைச ட் ொி ஐிௐ 

ிடாெ ஙாிரி ைஔசா ஈஔ்ா 

ஈைஐாோந அஒஙாஐ ஊசா ―ை ை‖ ஊல 

ஔௌ அொநஐாோா. 

ீஜஐைஔ் மஐி கஐ் ொிஜச 

ரிோந ட ஒைஔா ஐீௐ ஊல. 

ௐஜசாம் ஐிௌால் 

அொ ஐஙாசிோிஐாந. 

“ஔாதஙைஸ் தஐ” ஊ ட ஒைஔ 

அதௌ ித ஊநயங ஒிௐஜ. ீஜ மஐி 

ஊௌாந ாா ஊ ரிசிௐஜ. 

ஙடஙடல ஜ ்ஙாஐ 

ஔோிசந. 

ஐிரீ ்ஙி ாடிௐ  ஐொித ொி 

ஊரொிௐ ஊசா ஊரி ஸ்ஔா்ௌ ை 

ஐசரொந ாைஔா.  ஐ ிரிை 

அயை ௌ ஐாோந ீைா அோ 

ஐ்ிைஔ ௐஜிௌ. ஊஐாஐொா 

டய ஙாஐ ஔௌ 

அொநஐாோாடா? ா ோந ோந 

ிஙிஔ் ழஔ ஆஐிசிஐா. ஙை 

ஔாதஙை ா ச ஙை் ஙா 

ஊடய ் ஆஐிிஔௌாஐிந. 

ஊௐஜா் ோந ி ி ஐாொா. 

்ந ாச ீை. 

“ள் ஹல ா தஐ” ஊா. 

“அ்ந ா ா ீஸ்ள ஒாாஐ? ” 

 ஐா் ஐஐட ஙொந ஊத. சா 

ஐைஔந ோ ஒச? 

“அ ீஸ் அ்நா ஒா, ஐிரீ ்ஙி, 

ஸ்ஔா்ௌ, ஔௌி ஒாஜ் ஊௐஜா் தௐஜ?” 

ஊா. ொச ிிோ. 

“அஐிைஔ ஒிஐிஐ ஒா” ஊல 

ஒாௐஜிிை கொ ஔிடிௐ 

ொநிை ஙல் அ ஜசிௐ ா 

ஈைஐாோந ஐாஔா. 

“்ௌா ஐாஜசிஜச ிெஒி ?” 

ட ஒைஔ. 

“ஜ ேஒா ொாா ்ி? ா் 

ஐகத ாத” ஊத ிாௐ  ஒிௌப 

ஜரிஐ ஐ ட ை. 
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ஒிஜீல ழஒிசந ஈஔௐ. ஐாடசௌந 

ீஐ த ஈகெஒி ஊத. ஒிௌ 

சிௐஜ. கொ ொந ிை டிச 

ோந ஊிப் ோ ாஸ்ாை ஆீஸ் 

டாஐித னஞோ. சாங ௐஜ 

ிெஒா  ஐிஔோந. 

“ௌா ஆீஸ் ஐ ௐஜ ்ி 

ஈத ஙாொிைஔாஐ”  ஊ  

ஆைஔாஐா ிிோா. 

 டய ஙா சாங ஒாௐஜஜச. 

ஈ ாஸ்ாை ஆீஸ் ோந ஒோாந 

ஙகி ொஐாௐ ஆஐிிைோந.  அோ 

ஐீௐ ஒிஐைத ஊோ ாற் 

ௐஜ. 

ஊஷல ாா ஙிெஒஙிோந, 

ஐா ஙீ் அௌடிஐஒ 

ாந ௌாத ஒாொிசஙௐஜ. ஒொி் 

ா ஸ் ிொாௐ ஊௌ் ல 

ஙகித ீைத ாிஔஜா். ங் 

ா ஒ்ஙிஐிௐஜ. அ்ஙா ஙல் 

சாரிஔஙாந ஐஔ ாதாஐ. ி்ி 

ஙவ ாெஒ ஊௌ் ஹல 

ஐாஜிசாஐிி். ஐாேஒாடத ௐஜ 

ஒாௌா ஒாௌிஔஜா்ா. ஒாௌிை 

ஞஐிிைஔாௐ ித ிைத ி்பந 

ஊௌ? சாஒசிஜச ஔோிௐ 

ிௐஜஐ ோநிைஔந. ிௐஜஐ ஊந் 

 ஙஐ ங் ஓாஐ் ோந. பொஐ 

ஐஐாைஒி தங ஊல  ஒஜ். 

ா அஐ ாத்ாந் 

ஐ ாௌஐா ாடாா் 

ஙைங ோந ோிஐிந. 

ௌ ஔோந் ஙேஒ ாஐ ஐகிௐ 

ைஔ. பொஐ ஐஐாைஒிா. ாடிசௐ 

ஐகதஐ ஊௐஜா் டசிௐ ோந  

பஐைஔ் ாஜ ஐஜோநிைஔந. ஊோ 

சாஒ் ௐஜ. ஆௌ ேஒொந ா 

அஐடசிௐ னஞோஙாிரி ைஔல 

ாோந ிைஔ. ―ோிசா ஐாோிதௌ ித‖ 

 ாஐஐ,  ஜ ஐிசுகொி. 

ஊொசா பொஐ ஐஐாைஒிஐடிௐ ஊொந 

ஊொந ஔி பைௌ ாொந 

ொநிைௌா ாேஒிௐாஔ ஐஐ 

ிெஒசாஐ ி அஙோிோந ஐஐடிௐ. 

டஔோ ஐஐடா பொஐ அஐ 

ேஒிௐ ாஐிச ா ஔோநோ ஐாைஒி 

ஊொ ரிாஐஙாஐ ோிஐ ் 

ஊந, அோ ஐஔசி ிசாட 

ஊௌ ாொ ா ியத 

்ாௐஜா் ாலஐிந. டிச 

ோந் ஊிரிஜச பாைஔாஐஔ. ி 

ஊௐஜா ாைஐற் ஓாசிலஐிஞங ஆாம் 

ாசிௐஜசல பதோநிைஔ. 

***** 

ஐாடிஔ் ாஜொொ ா் சிம் 

ௌாஐ ோந, ிெஒி 

ோநிை ீைத ாஐிௐஜச ஊல. 

 ஸ்ஸிௐ ்ா பொஐொ பைஔாஙௐ 

ஐ சிௐஜ. ஆாம் ஸ் 

சகொிௐ ௌிௐஜ ஊாௐ ஊொந 

ஊொந ாொச ோ. 

சகஐடௌப, ஸஐ் ஊத ாஜச 

அத ோந ஐாொிோிோந. 

ஊஐிோா ிரநாஜ ஐய, ிஐிை 

ஊரஐசிௐ ாஐ ிோநிைஔந. ர ஙகி 

த். ஸ்ஶை ாஒஜிஜச த் 

ஐக ாச ஐஔசிௐ ல ஒௌாொிஐ 

 ஒாசா. ஆீஸ்த ாாௐ ா ஊிமங 

ைஔிௐஜ. டிச ஜஒாஐ ஙஞ ஸ 

ஆ்ிொந. ாேஒிௐாை ஒாௐ ஙிௐ 

ைஔஙொநஐாஔ ோந. ல  

ஙஞசிௐ ைாஸ்ாங பஐோந ஐை ஐை. 

ஐ்ௌைஔ சஐ ஞிசிௐஜ. ஐிட்ி 

ோநிைஔ. ஐ ஙஜச ோந 

ாேஒிௐாஔ ஐஐ. 
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அௌ ி் அந ஊரொநஐடௌ 

ி் ொிோாம், அ ஊரொந ந 

சிம்  ஸொந ஐய ஙைங. ஒிி 

ஹஜஐொிௐ ா  ஞிௐ  ஐ 

ொா ஓாஐ், ஊநய் ஈலிசா 

ிிௐஜ. பொஐொொ ிோ ―ி்‖ 

ௐ ஐ. ஒிரிொநஐாஔ. 

ஐிட்ப்ாந ஆீஒிௐ சாா ஐைஔாஐ, 

“ஊ ஸ்ஒௐ ஃை த?” 

“ொி ஸ்ஒௐ”. ஊநயங ௐஜா ஒிௌ 

ஊௌொா  ஒாௐந? ஒிஜ 

ாஐிசஐட் ஊெஒ் ஐசிௐ 

ஒிரிொநஐாஔா ோ.  ஆாௐ 

ஐஐ ஐஜஐிஐாஔ ோந. ―ஈௌப‖ 

ஐத தடாஐ ாேஒிௐ ஙாஞி 

சௐாஐ ஐோநிைஔந ஊத. 

ஞசாஐசிஜிோந 

ாாஐத அஙாஐ ஊர்  

ௌிௐ த ாஐிொ ிச ஔஐி. 

ஊஐா ீ  ிர் எஒ ஐைஐிந. 

ஜமத டிச ஐிௌாரிி ் 

ஙஞசிஜிோந ஊரோநோந அச 

ிஐிந ஒாஐ ஐாித் 

ஐஔஜசி ாஒ. 

ஙவதொ ி்ி ோந ா்  

ஐசிௐ க் ாதிொந. ிை் சி் 

ௌாந ஒிஙஙாசிஐிௐஜ. ஐ் 

டிஐாஙௐ ஒிசௌ ஐிோநஐாட 

பொஐஐட ிஔய் ல நக அஙசாந. 

ஒிசி ஐாதஐ ஐஐ ால் ோந 

ஐாைசச ஐி. ஙீ் ஙீ் 

பஐகிௌப, ஈகொ ாஔோச 

த் அஙாஐ.  ாேஒிஜா 

ஈகசா ோிசசா ி ிரிஐ 

ஆ்ிொாஜ ங் ஐிஔோந நஐிந, ஊ 

ஔதஙா ஊஐி ௌப. ஒிச 

ஐிோந ிௐ அௌ ஊா 

ஆோஙா த ஊல ஒஙசொிௐ 

ஐாஙாஐழஔ ். 

“அஒஐாஜ ிாகஙாஐ ஒௌிஔௌஔ 

ச ைச சிலஐ” ஊஐிா 

―ஐ ிஞௐஐடௐஜ‖ ஐசிௐ. 

ஔாொா ாள் ோிசச 

ிொா ஈைஐாோிோ. ிஒோந 

ஐாத் ிஔ் ழஔ ோந ஒிௐஜ 

ஊத. த்ால் ஒி் நஐ் 

 ிசச ஐிந, ஆாம் ிலொ 

சிௐஜ.  ாடத ஔள். 

ஐஔ் ரிசாந டிசிௐ ஊஐ 

ா ஜத் ாிௐஜ. 

த ாடஐ ஜ ஈலிசாந் 

ரொச ஐிந. ோ ா் 

ி் ஐாகஙாஐ ஒோந ஓாசில 

ிசாஞ அ ாஔஐிிைஔந. ாஔோந 

ோாந ஓாசில ல. 

ஹ்ந ஐ அடயத ரிச ஊஸ்ஔை 

ஐ்ஸ்ா. ஆாம் ைௌெஒித 

ஈகாஐௌ ா் ஙௐரி ி ல ஊநய் 

ௐஜ.  ஒிஜ ஔஐடிௐ ோ ஐாசா 

ஒௌாைஔா ஙஐடிம் ிே் ௐஜாஙௐ 

ஞ்  ௐஜாஙௐ  ஐாஐ. ஐஐய் 

சிௐஜ  நௌப. ிோ ஙௐரி 

ஙஐடிௐ ஐேஒிௌப ிொிௐ ஒஔ ஒஔசா 

ஞஐ.  ஒாௌிஔஜாஙா ஊல சாஒ, 

ிெஒச் ிஷஙாஐ ஐாந.  ்ிஐசிௐ 

ிொந ஒௌி ரொ. படிௌப் ிௌப் 

ஐஜோ ஒி, ஙசி ழஒிசந. ாேஒிௐாஔ 

ஐஐட ஙை் த ஐெழஔாந 

ஊல ஈலிசாஐ ோ. ஊெஒிௐ 

ிரத்ாந ாஔசிௐ  ஜி. 

ஆொி் ஆொிஙாஐ ோந. ்ஙா ஐ 

சிௐஜ. ிஜாிௐ  ரௌந 

ா ஜி ஒிசி ஒொ் டிச ஐைஔந. 

ஐௐேஒிௐ ஐொிஜிோ பொஐ் ஐாிௐ 

ஔஔொந. த்ி ஒிரிௌந ாஜ ோந. 

ா ஔஜாத ாஒாய் ௐஜ ஊஐாஐ 
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ஐகீ ஐி ஒிொி் சா் ஐிௐஜ 

ஊல ஒீி. ஐ் ாௌாசில 

அத. 

“ஒரி ாைஔா, ஐாெஐா” ஊல ஒாௐஜிிை 

பொஐொ ிரிொ. ங் ஆசி் ஞிஐடிௐ 

ஈகயஐா ிைஔஐடிௐ ஙைங ஞல 

ஐாோந. அஙசஐொிம் ய 

் ஸஐொநஐாஐ 

ாாஐாோ. ஒைஔல 

ஒாணஸ்ரி ஐாசிௐ ஓாஐ் ோந. 

ஙவத ோ பிிௐ அஐ 

ாசிோாந அா ஙஔ் 

 ாொிஐி. ஈஔ்ிௐ  பந ஜ் 

ோந சில ிோந ா ஈகய. 

ஐாஜ ரஙகிஐௐஜா் தடிொந 

ஐிட்ிசாசில. ஒாணஸ்ரி ஐாசிௐ 

த் ஒாஙஜ ஙவத டிச 

ஐிஞஐிௐ, ா த் ஸ்ரிா்பா பஐ 

ஙத. ஊௌ் ொநி 

ஐிஜாஙீைஔஐ த். ைாௐ ஐ 

ஐாை ஈமஐிசிௐ ிசந லா 

ஒிௐஜ ஙைங.  ஸ் ் 

ஊௌ் ிாலா . ாாசஙாஐ 

ஐிஞத ாஐி ஔஐ ஆ்ிொ. ஙவரிௐ 

ஊஐிோந ாொாம் ஙஜ ரி், 

ஞிிஔ ாௌிௐஜ. ஔஐ சாஙௐ 

ஐாௐஐ ி ஆ்ிொந, ஞிசத் 

ஐஔஐடிௐ ாஞொாஐ ாஐி. ல 

ாத ஐிஔதஙா ஊநா ஒோஐஙாஐ 

ோந. ஐா ாிௐஜ ஊல அிஐ் 

ஐைஔாௐ ஊ ிௐ ஒாௐந ஊ சஐ். 

ாஔோந அஙாொிஐா அொ 

ாஐிசஐட் ங் ாேஒிௐ ஐஐடிௐ 

ோந அஒாை, ந ஔதஙா அந 

ஔதஙா ஊல ஊௐஜா ிஒஐற் 

ாொௌச ோந. ஙஙத் ி 

தலதலௌப் த ஈகெஒி் 

ோநஐாஔ ோாௐ ஊோ 

் ஊஐ சிௐஜ. 

சல் ஞிசிௐ ோிௌாசிௐ ஐ்பஒால 

ிலஐாோாஐ. ―ிி‖ 

ிஐாஙௐ ஐடிௐ ாிஐாோ. 

ஙஜ ஈெஒிதௌ ா ஒஐசிௐ ொநஙகி 

த். ஙாா ழைஔ். அா 

ஙஔொ ஐிௌந ஐசுஔஙாஐ ௐஜ. 

ஆாம் அா் தஙா ஊ 

ஒோஐ் ோநஐாஔ ோந.  ஸொிௐ 

ோந ாத் ா ாஐோந 

ஒசாஒிஐ ஙஔ ாஒஜிௐ ஈைஐாோிௌந 

ரிோந. எடயத ி்ஙி. ட அந 

அஐ ாஐசாஐ த்  ஔஙா ஊல 

ஙீ்  ஒோஐ். ஙஔொஸகிௐ ஒிௌப 

ஊரொநஐடிௐ அிிௌப, ி் ி 

ஙகித அா் ஊல. ஒஙசௐ 

ாஒ் ஐாிௐ ோந. ி்ஙி. 

ஒசாஒிஐற் ங் ஈைஐாோிௌிௐ 

 ரிஒ ௌ ாஙஙாஐொா 

ஐிொ. அத  ௌந  

ஊத ரிஒசிௐ ழிைஔாஐ. 

ிஙகித ஙஔ ாஒௐ 

ித்ாந ஹலத ஙௐ 

ஒோநிைோாஐ. ஙஜௌா 

ோிாத த் ஔ் சிம் 

ரிஒ ீ ிந. ஊந  

ஈைஐா் ஹாௐ. ாத ரிஒஐடிௐ ஙஔஐி 

ஈைஐாொந அஐஜஙா ஊஒிௐ ை 

ாஔௌைஔந.  ொிௐ ாத 

ஒஙசஜசிஜிோந ஐஐடா ஒஜல 

டிச ோாஐ. ோந ஐஔ ைஔந 

ஐைஔ, அொ ஐ். அெௐஜ் 

ஐாொ நம் ாைஔ ௌப ாசஒ். 

வ ாலஐ சிௐஜ ாைொ ாை 

ஒௌிௌாொ. ஙீ் ஐஐ டிச 

ந ரிோந்  ைஔா ஊொந 

தொநிைஔ. தஔௐ ஐாிொந. 

அஐ ஒாௌாைஔ ை ீஒிச ஐொௌ 

ாஐசிௐ ஊைௐ ாந ிரஙா ஊந 

ஒோஐஙாஐ ோந. ஐாேஒ் ிரோந, 

ிாஜச ோந ித் ஒா்ா. சில 
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ஐிஞிநாஜ ஜிொந ஒாௌிஔ 

சிௐஜ. ஐஐ ந ஈிோந ிநஐிொ 

ிௌநாஜ ோந. 

டிச ோந் ஔஐ சிௐஜ. ாஐி 

ஞி் , ஐாௐஐ ஒிௐஜிைஔ. 

ஙஜௌாசி ஐாை ிௐ ௐஜ 

ிஞௐ. ீைொந்  ோந ிஙிஔொிௐ 

ஊௐஜா் டிாஐொ ரிசொ ாஔஐிசந. 

ள்  ோந ிஙிஔ் ஒித், 

சில ஐாஜிசாசிௌௌ ா  ஈகய. 

ஙஔ ாஒஜௌ ாொ  ொந 

த், அொ ோிஐாஐ ில 

ஐாோாஐ.  ஐஔஒி ஆடாஐௌ ா 

ி. 

“ஒொநத ள் ஒி அஔஐஜசா?” ஊ 

தௐ ஐைஔந நததௌ ிாௐ. 

(ஒாஞஐஐாஔௐ - ஒாோ உ 

ஐாிோபொஸ, அரிசா ஙாைஔ். 

 ஐாடிஔஐசிௐ ாாஒொநத 

ஔஐசிௐ ஒிிச ஐிாங். அௌா ொ 

அ்ஙா ஐஜாி. ிஒாச த்். ஐு 

ோிச அிிசௐ ஐஞஐொிௐ ஒிஜ ஆஐ 

கி. ௌாந ிஜாோந ா் 

ாஞிௐனை ௐஐஜஐஞஐொிௐ ஆாெஒி 

ௌப.) 
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தஙிடஐா 

ாஜோாஜ 

 

“ஊரொாட ஷ ாஐஙாைஔா. ஒாந 

த் ஊரஜா். அாஜா ஒாஐௌா 

ஐாஜொிஜ ீாடிஙஜ ாஐௐஙஜள ஐ 

ஐௌா. … ஒிௌ படசா ௌ் 

ஊ்பை ௐஜா ஊரநத… அா ஐஐட 

ஊஐசா் ஙஜஜ ாொிஐடா?” 

ந ாேஒிௐ ாஔி ―ஐ ஊரந 

ஐ‖சிௐ ஊரொாட த்ி ாஐ 

ந. ―ாேஒிௐ ாஔ ஒிௌி‖ஐாஐ 

“ாஐ” ஊிஔ் ஐை ஐைஔாந ந 

ஓாஐ் ோந! ஙசாமங ஊிம் ஒிோ 

ஊரொாட டஓஐ ஐிாஐ. 

ஐை ஊரநதொ ஐஜிய ். 

அளஐடொ ா, ஐஜிி 

ஐொந ஐஔமத ிரோந நஞாயிௐ 

ஊஐாாௐ ெை். அாௐ, 

ாநாஐ, அஐ ஊரொநஐட ா 

ௌந ௐஜ. ஆாௐ ாேஒிௐ ாஔ 

திொௐஜா ஊரெ ஒாௐஐிா? 

ஜஐ் ௐஜா ாேஒிௐ ாஔ; 

ிம் டச ஊரொாடஐடொ  

ஒஐா் அௐஜந ிடஐடௌ ாஜ 

ஙிௌ; ஙிஞி ஒஐ ஜஐிசஐ, ி 

ோ ஒஙச, ஒிிஜஐிசஐ, ஐ்ாஙாசக் 

ஊ ஙிஐால் ாஒிொநௌ பஜங 

ஐஔாசிள், லங ாஒிொிசாந 

த ோ ஊரொாட, ாஒஐஐட் 

ழஔ ஒிஙௌ; உதிௌ. 

ாேஒிௐ ாஔ ஙத த ஊல ஐாஔாௐ 

அௌொா; அகாெஒி ஊல ஐாஔாௐ 

அௌ்ா. ஔௌாடிசா ்ல 

ோ  ஙாஙி அ. அௌஔசிௐ ௐஜ 

ஙிஐடா ோந் ஊரொந, ஐஜ ஊள் 

ஙௐஐைஙாஐடாௐ ஜிஐை 

ஐாௐஐாபொ நௌாஐிெ ஒிௌாஐடா 

ிொந ிஐட ஊொநஐாை ொ 

டியொஜா்…, ஆாௐ ஊொநத 

ஙத ஊிங அஐௐ? 

ாஜஙோிரிொ ாஔ ிஜச ாஒஜிௐ 

ா ிச சிௐா, ஊ ை, ி 

அஙோா ாேஒிௐ. அ ஐொ ாாடஙாஐ 

ஔஙிதஙால ா ஊிரிஒத ஙாி 

அஐ ொநஐா ஈைஐாோ. 

ஔதொநதௌ ாஐி ஞிஐ அ, 

ஙிெஒாஐட அொஙிௐஜாஙௐ ிரிஐி 

அெஒஐொா ஙீந ஊரிெஒௐ ை்,  

ஊரொாடஐறத ள ஊரநஐசிௐ 

ஐாைஔச ஐ் ி் 

ிடஐிஐா ோா. ஙி ாொ 

ி  ாிச ஙௐரிசி ிம் 

ஙலாிச ஐீரிசி ஜிம் அ 

ை ஐாைசாந ஊதெ ஒிரிௌபொ 

ாடிௐஜ. “ஒாஜாி பொஐஐடிௐ ழஔ 

அௌ ா!” ஊ. “அெ 

ஐாொநஐிை ோ ஐாஜொநஜ அௌ 

ௐஜஐ; ஐ்ௌைஔ ோ ிாஜா 

ோ ஐாி ஊௐஜா்,” ஊா. 

ஐஙகி தகஒஐ ா ஊரொாடஐ 

ஈட சாொா் ஙசாந ஊா 

ாேஒிௐ. ஆாௐ, ―சாொா்‖ ஊந ் 

ஒித ொநஐாஔ  சா? 

ஐாழை அௐஜந ி ஐிொநௌ 

ா ஐாந (interpretation) அௐஜா 

சாத் ஔ? 

ீ ாஔா த்ஐக ஙாஞிௐ  

ிிஜிோந ஊொந ிடஐிா, ஐ் 

எடயத ஐஐஔ அௐஜா ாேஒிௐ? 

“ீஐாஜ ா ெஒி” ஊ அோ 

ஒேஒால ஐஔஐஞிொா ஒௌிச ஙாஞி. 

அோெ ஒாாஔரி ாஐொிௐ ஒல 

ி ஐிொந ைஔநா ோ 

ஐைசி ஜௌப.|| (ந ாேஒிௐ 

https://plus.google.com/114321565207764387320/posts
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ாஔாழஔ ா ாஐிசா ஈஜா 

ிசா ஐைசி  தி. அோ 

ஐைொ ஜௌப: “ீஙௐ ஈஜா ெஒி”) 

  ஐ ிிஜஐி 

ஊாௐ, அடயத ஈட ஊரநஐி 

ிஙசிௐஜா ா. ோாஙஒாஙி 

ஊ  ஙாகாஐாஐ  சிஒி 

கிௌாஐெ ஒாௐா:  ஙொ 

அௐஜந ஐைஔௌ ாொந அ 

ாஐிசஐடிௐ ஈாஐி ஊஐ ஙா். 

ஊத அந ிசௌாஐய் ஈௌாஐய் 

ோந. ாௐ ஒிலசிஜிோந 

அொா ஒநஐி. ஊாௐ 

ாஐிசஐடிௐ அௐஜ, ஐாஐடிௐ. அந 

எிசஐறஐா  சிஒி. ௌரிஙாகௌ 

ாஐட அாிொந அ 

ரிஙாகொ ா ஙீந ஈௌொநௐ 

அொநக ஊடிிௐஜ. சாொ ஊரொந் 

அௌொா. ஊொநஐாைஔாஐ, ைஔா 

ஞதௌ ெஙாஞிொ ஙிஞ ஊரொிௐ 

ஐாந சாொ் ஒாோந. 

ாேஒிௐ ாஔ அிௐ ி. 

ாேஒிௐ ாஔி “ிசி ிஞசல 

ல்பௐ ங” ஐைௌ பொஐொி 

டிசீை ிஞாிௐ ஒி ஐி. ஙிஞி 

“ஒிிஜஐிசஐ” ி அ ஊரிச 

பொஐொநத் ஙிௌப ஊரி ஐி. 

அந ாௐஐ, ஒிலஐஐ அி 

ஐ்ாஙாசக் ி அ ஊரிச ஐைஐ 

அஔஐிச பொஐொ் ாஒிொந ஐி. 

அஔஔா, ஊொநகௌ ரிச ஙிஞிஓ  

ஊல ிசஐாஙௐ ஐ சாந. ஆாௐ 

அத ா் ஐாேஒ் ஙிஞிோிஐ 

். 

ஐாௌ அஐிௐ ஙெஒஙிஐி ொிசொ 

 அட ஐிஐி அ ஐைஔொிௐ 

ாசஐ, ஙிொ ிௌஔொிௐா, ா 

ஒசிோ ஊல அடிஔ் 

ஐாைஐாஐ, “ஙரிஙரி ி..” ஊல 

சாஸ் தஜிௐ ரி ஊொந ிா; 

அஐிோ தஞோஐ ஊௐஜா் ஐாகாஙௐ 

ாிாஐ. ஙிௌபஜங ஈஔல 

ஐாைாம் அ ஐிா. ஆஐ, ஙிி 

ஐால் ஒாௐஜௌாிௐஜ. 

பநஙௌிொளத ―அஜொநௌ ஐ‖; 

ஙௌித ―ொந ஙாஞிசிங‖ ஊாௐ, 

ாேஒிமத ―ாெி‖ (absurdity). , 

ஐிசஙாஐ, ந த்ி ஐஐ 

ஞிசாஐ ஙிஐெஒிௌாஐ ிஐொநஐிா. த்ி 

ஊள் ஐிஞை ஊரொாட, அதொ 

ஒிௌிடசா (ஒஙசஐா) 

ஐிட ஆஐிச ஔ  

தகாௌபஐட ஐா ிஐொௌஐி 

ஈசாஔௐஐடிாௐ ஆ ோ ஐஐ. 

 ஐைொ ஐஐ அௐஜந 

ஐிஜா ஐைஐ ஊய் 

ஐாடஜா். ிஙஒொ ாிஔ ழச 

ஊரொநஐ. 

“‖ஙாஐ‖ ரிஙாஔ?” ஊல த்ி, 

ஒிௌிடச ஐைஐிா. அ ஙீ 

த் ரிோந ொிஐிா; ஙாஐ 

ல அிோாரிௐஜ. 

ாக ேஒிௐ ொந 

ஈசி த் ாடிௐ 

ஒீசா ஒோந ஊரிந 

ஐாௐ 

அஸ்ி ாலஐௌ ாாௐ 

ஆகிாௐ ஊரிசாஙௐ 

ஐல் ஐிஔௌந. 

“ஐி ஙாரி த ாைஔா! அௌங 

பநஐி ோாெஒா?” 

“ஐி ஊ? ாஐிசொ ாஜா ஙஔஐி 

ஊரிாௌ ாெ. ஜ ஐ ஐிௌ 

ாஸ்ஐொ ீை அெஒா ிால ஐ் 

ாந ரிஙா?” 
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ௌ ஐஜா ழச ிஙஒஐட 

ஊௐஜா ஐஐற். ஒஐெ ஒஔதஐ, அஒிசௐ, 

அஒாஐ ஔஐ, ஐஜாெஒாஐ, 

ாதஐ, ஒாயிச ஒிோஐ ஊ 

ஊௐஜாி ஙீந் ிஙஒஐ. ா ார் 

விஜ அொஐ ஙீந நகிோந 

ஐொநெஒாௐஜ எ ஊரொாட 

ஙஐைஐிா ஊ 

ாலதரிசந. 

ஙாஙஙஐ ஙீநஐாஔ ஐாஜாௐ ஊரொாட 

டஐி, ஒஙசஐா த ிஜத 

ஈசொநந. அக ்ி 

ாஐௌிரிிசிௐ ஐ 

ஔசிபதோந ஒ் ந, ஊஙஙிஔ் 

ஙாௌபாஐ பொஐஐ ஐாகஙாந ஊ ா 

ிசோ ஜ ஈொிஐ ி் ஒஜா். ஆாௐ 

ஊத ா ாேஒிௐ ாஔ 

ிசௌத ச தி ஊதஔா? 

(ாஜோாஜ, ஊடிஙசா ொிௐ 

ஐாொிஙா ஐிஐ ஊரநந ஙைஙௐஜ, 

அௌ ி னைஙாஐய் டிாஐய் 

ஈசா.  ஒஙீொிௐ ாேஒிௐ ாஔி 

பொஐ டிசீை ிஞாிௐ ாொந 

ஆிச, அௌ ி ள் ிரிாஐ 

ஊரிொ ஐி ஊல ாஐஐாஐ ஊரி 

ஐாொா.)  
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ஒநஐ தி -ிஙெ ஒஜி சக் 

சு ஐக 

 

ாேஒிௐ ாஔ ஊரிச பிஐடிஜச ஙிஐ 

ஈஙாந ―ஒநஐ தி‖ ஊந ஊ 

ீஙாஙா ஙிௌீ. 1993- ௐ டிசா ந 

அஔச ஆாந பி். ச 

அளஐடா அௐஜந ஐ 

ஐைஔிோஐடா, அந ா 

பிஐற் ஐதொ ரிசாா 

ஙாசஐசிாௐ ஐைஔௌைஔ ாஜ 

அிஔ எ ரஐா ாஔெஒி 

த், ௐல ஐாஜஐைஔொிௐ 

ிாஐௌைஔ   ிஔச 

பஐௌஔஐடி ாதௌௌ ாஜ.   ஙொிௐ 

ஙோந ஙாங சா ஊௌ ாஜ 

ஊரொ் ஊரொாட் ிரிொிச 

சாந ஊந  ௐஜ ஊரொி ஒிௌப. 

அஐசிௐ பயஐ, அபயஐ ஊ 

ாேஒிௐ ாஔ ாஔோந ாஒிௌஐறத 

அந ஒிாா, ஔஜசாசா, 

ஜிஐஙா, ாாசககா, த்ிசா 

அஐடொ ா ாேஒிௐ ாஔ அிௐ 

ாஐ ். சா ஜீஙாஐ 

ஒாௐஐிஐற் ஈ. ா ஜ் 

ஊலா ஒாௐ. ங பிஐடிௐ 

டசி ஐ் ஐ் ஈஔச, 

ிஙக் ஆஐி, அ ஒிஐௐஐட 

அளிஐி ஐ ஊாௐ அ ரிகாங 

டெஒிசிௐ, ஒநஐ தி பிொிௐ 

ஙகஙாஐா  ொசநட ரி 

 ிஙக் ஐஒௌா அளஐட் 

ஙெஒிஐௐஐட் அிச ்.  

ஐிோ ாஔெஒிா ஐம் தொமஙாஐ 

டிௌஐி ஒஙஐாஜ த்ி. 

ாேஒிௐ ாஔி ஈாத் ிஜௌௌி 

ிகி ாநாஐ அ ிோந டோ 

ாேஒிௐ ாைௌ ிகிசிம் ாஞிமஐாஐ 

பஜ்சோ ஙஹாாசு ஐ் ஙல் 

ஒிூஐடி ிகிசிமஙாஐ 

அஙோநடந. ிௐ நஐ ஐாஜ ஊரொந 

ிொசஐஙாஐ ஒாோ உரி ிகசிம் 

ித ஈாஐ ஔஐாஜ ஊரொந   

ஐஜசாஐய் ாஞிஜிஜிோந ய  

ித ஙல் ிொசஐ ாேஒிௐ 

ிஒொித ி்ப் ஐிஐ 

். பிஐடி ரிஒச ் 

நௐஜிசஙாஐ ரிஒௌொ ஙாௐ 

ஐாஜ ரிஒசிௐ ிாஐ 

ஈாஐிசிோாம் ஊிஜ சிௐ 

ஐா் ஙல் ஜஐீ ிஐிஐ ஆஐிச 

 பிஐறத ஔச ிொசஐ 

 ாேஒிௐ ாை ிகிஔ  ாஔெஒி 

ஈடந. ஊைொித் ஙசா, ஙி, 

ஒநஐ தி ஆஐிசி ஔச 

ிா ஐாாொிொி ிஜசி ஞிச 

ஈட ாஔெஒிச ஐிஐ ். 

அஔச ஒிலஐஐடி ாதௌ் 

பய ஐாஜ் ோ ஊரௌைஔ 

ஐைஐட் ித த்ி ஊள் 

ாொிஐ ஞிச ஈசா் ஙீ் 

ஈா ஒிலஐஐட் ால 

ிரிொநக ். 

*** 

ாசக ஒாௌிை ிை ஙாைஐா 

ஒஐிறத ி்பிௐ நத் ஒநஐ 

தி பிஙாந, ிஙக ஈொஒ 

ஈசாஔமஐாஐ  ஆைஐஜரி ஐாணளத 

அஞஐௌைஔ ாா ாஙௐ ா ஐாக் 

திொந ச ஒஙாா் ஒந ஐாற் 

லிௌபடி   நகசௐஜா 

ாாசகி ஐஙசா ிஙச 

ிரிொநெ ஒௐஐிந. ஆாௐ அ சஐ் 

ஐா் ஐசிௐ ைஒிசா ஙாஞிசிம் 

ஐசாஜாஐா ொந ிஒாஐற் அௐஜாஙௐ 

சௐா ஔ ஐாைஒிஐடி 

ிகஐடா ஒாௐஜிெ ஒிௌிௐ 

ாேஒிௐ ாஔி ஊரொாறஙசி ஜ் 

http://pitchaipathiram.blogspot.com/
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ரிஐிந. ாேஒிௐ ாை ிொசஐ 

ஒாௐஜாைஒிஐற் ஈகய ஐஐற் 

ஒஔதஐற் ஊ அோௌ ிஒொி 

ஐஜாஒாழலஐ ஙிஐ சௐாஐ 

டிௌஐி. ாடீைஐாஐ 

ஊோோ ிஒஐறஐா சோந 

ஐாஔசிோாம் ாேஒிௐ ாஔி ங் 

அந ஒாோ ஙகிௐ ழஙிைௌ 

ஈக ஐிந. அஐாஐ ஜ ஔ அஙரிஐ 

ாஒொிம் ௌப ஒா்ா ஙைங ிொந 

ாஐி ஐாத் 

ஐிகலொடொ் அரிஔ் ௐஜ. 

ாேஒிௐ ாை ஈகய ஐஐடா 

ஊரிஒரி,படிஒரி ிச ிகஐ 

பஙாௐ பஜ்ச ாிௐ 

ஊிஐாட ் ஔாாய் ஐி் ழஔ 

அ ஊரொிௐ ிாஐி. ஐஜ ொிௐ 

ஐட ஜாரிசிௐ ி ொிஙாஐ அளௌி 

த் ாா ிச திௌப் ழஔ ாஐி 

ாஐிௐ. 

ஐாை ாகிசிௐ அௐஜாஙௐ ாேஒிௐ 

ாை ஐஔோ ஐாஜ்  ் ாி 

ஒஙஐாஜ் ள் ிளஙாஐ சகிொாம் 

ாஒிௌி ஜதிௐ நடி தஞௌஙிௐஜ. 

ாசி ௌித ழஔ ொித ஒஔச 

சா சக ஸொிௐ ஈட ஔ 

அஜ் ―அளஐ டிஜ 

ஐிச ஒ்ாிஐா‖ ஊல ா் 

ஈயஐற்  ஒை ாைஜ அௐஙாஐ 

ரிஒடிொந ிை ஜி ஈஞௌெ  

ஐா ―ி்ௌ‖ ஜச் ாஐெ ஒ் 

டிாை ஸொந ஈய், ாொிரி 

ஒாௌாைத ஐஒிச ஒௌாொிஐட ிஐ 

ாஐைத ாிோந ொிோந 

―அகாெஒி, ஜ ாெ் 

ஒாௐமஐட‖ ஊள் ிஜி ்ி், 

ல ல ிஐடிௐ ஒாஸ் அகிோித் 

ஐசாி் ஊ.. ிிஙா வஞௐஐற் 

ஙிஐடி ஒிொிஐற் ோ ாமத 

ஈசிைஐி. 

―ஃஐ ஐா ஈஜத் எஒ, சிஜிௐ 

ஐா் ாை ஈறோி ஙீந ஐைஔச 

ஈை் ாந ந ால ந 

ஔௌைஔஐடி ாஔெஒிசா எஒ, 

ஙௐஜிச ெஒாஜிஐ, ாஜஒிசிௐ, 

ஔஐாஙிௐ ஈசாஔௐஐ, ஸொந ஐி 

ஜித் ஸ்ஸ, ஔி ௐஜ ஐாொநஔ 

சாா அத் ஒொ், ாஐாஜிச 

ிாஐி ஐொந் அ், ௌ 

ஐொஐடி ஒஜஒஜௌப‖ ஊா ஒிிச 

ிகசி ஜங எ அமஐொி 

சஐொ ாஒஐி ஐ ஐாைஒிசாஐ 

ிரிசெ ஒ் ஜிஙச ாேஒிௐ ாஔி 

ஊரொந ஐாஐிந. திௌாஐ சக் 

ிச நௐஜிசஙா ிகஐட, 

வஞௐஐட ாேஒிௐ ாஔ அடித ோ 

ஙி ஊரொாடாந ிய ஒிௌாா 

ஊல ஆெஒரிசஙாஐ ஐிந. 

ௐல ஐாகஐடாௐ ிஙகஙாஐாஙௐ 

ித் ிஐிஐடி நசஐடௌ ி 

ஒிஜஜ ஜஐிசௌியஐ ஈஔிள் 

ொாஞ அௌ ாஜ ிஐ ் ெ 

ஒௐஐடௌ ிச ியஐ தய. 

ஙாஐ ஊரிச ―ஐஐக்‖ ஊள் 

ஒஙீொிச ாௐ, ிஙக் ஆஐா ஐாத 

ஒஐொந டஓ ி 

 ஙெஒிஐௐஐடௌ ி ஐிந. ஊாம் 

ிஙக் ஊள் ிலொி ஜ் ஙைங 

ஐாஙொ அஔச ஐி ாைெ 

வஞஜொா ஈஔஜி ஈோநஜாௐ 

அிஜிோந ஔலஐி, ிஐி 

ஒோௌஐடௌ ிச ாாசகி 

அளஐற் ழஔ சாஐிசஙாஐ 

ோாஜிௐ ிாஐிசிஐி. சா 

சிௐ ிஙக் ஒச சாஙௐ ாஐி 

அொௌ க, ஒிஜ ஔஐ ஐஞிொந 

 தஞோஐறத ாசாஐ, அ 

தடிொந ிை ஐி  ஙாஜ டசிௐ 

ாஐி ் ாந ் ஐஒிச ஙசம் 

ிா ஒஙசொிௐ அந ிாஙாா 
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ஐி பகெஒிசிௐ ் ஆஙதஞௌ் 

ஒஐஔ் ஊ ிா ஐாஙொி 

டிௌாஐற் ஙிஐ னைஙா திஐ. 

ாாசகி சக் ஙஐாற் 

ிகஐடி நௐஜிச் அஔ 

ாஒஐள் சக் ஒ் அளொ 

ிஐொநஐிந. ாசி ௌிஐாஐ ஒௐம் 

சக அளஐறஔ ழஔ உரிௐ 

ிஐர் ிஒ ஒஔதஐட, ஈயஐடி 

ஈஔௐஙாஞிச ஙஐ ஐாைஒிஐடி ஜஙாஐ 

split screen ஈொிசிௐ கசாஐ ிடஐிெ 

ஒௐம் திஐ அங. ிாிஔ ஐைஒிஐ 

ிொ ிாஙக லௌப் ஒஐ ஈயஐ 

ஈி ஒசா ிஜசிௐ அசௐ ஒஐ ஙஐ 

ஊொ ைபகயஔ ஐிாஐ ஊஐி 

பரிம். எரி இௌப திொ ாங ழஔ 

ஒில ஔசஙாஐ ிாஐிசிஐிந. 

ிஒாசொித ஒா ிஜ்  ீ் 

ோாம் லஙச ஐஔஐ ்த 

பஜ் ச் ாாசக ங் ரஐ உ 

ாஐிச ஐிந. ஈயஐ ஐிந 

ௐ ஊொசா ஐாகஐடாௐ அந 

ிஙக் ாஔோந ைௌ ாஐிந. 

ிஜசிௐ அ அிௐ ஆஙிஞோந 

ாஐிா. ந சௐாநா. ஆாௐ  

ஔஜா ிஷச். பஜ்சோ வஞஜிௐ 

ோந  அாௐ ல நகசொ  

ஐாட சிௐஜ? ளஔச ிஒ் 

திொ ஒாி திொ அரொஙா 

ிஓசா அ ஐிாா ஊல 

ாலஐிந. ாௐ ் ஔொிௐ ஒஐ 

கிசாடௌ க அ ிஙக 

ஈொஒொநஔ அதத ழஔ அ 

ளஔச ஒஐொெ ஒாோடா 

ஊிசா ிஜசிம் ளஔச ―உஐாரி‖ 

ஊஐி ஒ்ா ஐாகஙாஐ ஐிந. 

ொாஞ ளஔச ிஜசிஜச த் 

ஒஐ கிசாடா ―தைா‖ித ழஔ 

ளஔச ஐாஜிச ஒ சா ஐஙாந 

 ஐாகஙாஐ ஐிந. ஆாௐ 

ாாசகளத அநழஔ ௐஜ. 

ஆாௐ நா ஐாக்ா. ிௐ 

ாாசக அொ ஐிௌ ா 

ஙஔசாஐய் ௐஜ. ஙகௌ 

ிரி் ஐொநஔ அஐொாௐ 

அௐஜாிைஔாம் ஒௐமஙிஔஐடிௐ ஊௐஜா் 

டீஐ வஞமஐ  ஐஙொந 

ஐாற் தகாிஒச் 

ஒாஙொிசடாஐொா ஐிா. 

ஐஙசா சிஜிௐ ைஒிசா சகொி 

ாந ழஔ ஜாரிசிௐ சக் ஒௐம் ஒிலஙி 

பஐஔ ஊி் ஐ்பொ ந 

அளஔச ஐஒௌபஐட ஐாஜிஐஙாாந 

ஐஔஐொ நகி் ஙஜெஒிச ஐிந. 

*** 

பஐ சிௐ சக் ிௐ 

ஒிொாறஐாஐ ாாசக அத்  

ஒில ளஔச ிஒொெ ஒாோ 

ஊந் ஒிௐஜௌ கிஐாஐ பஜ் 

சோ ஊல் ரிஐிந. அோ 

ஈசாஔௐ ௌசாஐௌ ாஐிந. 

“்ி ிஜிசா?” 

“ிஜிதௌ ஐொிஜா. ாதரி.. 

ோிஐடா?” 

“ா ாஐஐாசிம. ாதரி ாொா 

ாஐ்” 

“ஐ ஐ்ிஜ ஜ ாஐடா?” 

“ஆஙா… ஒௐஸ்ஙா ஐ”. 

“ஊத  ஜ ோாெ 

ஒாௐமஐட..ொா ஐிடாஸ் ாஒாஐி 

ஐ. ஐ ோந ஊை ஙாஒ் த். 

அோ அகாெஒிா ழைசாோா. .. 
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சிௐ ஐணஜ ஐிடீ ாசா ஐ. 

 ல ா ஒ்ட்.  ா்  ா ஜீய 

ஈ்.  உத எாஜா்ள த. ..” 

“உரிஜ ாசி ஊ ஒ?” 

“அஐ ாா ஆா ஙஐ்.  

ீ்பஜா ஐ ஐஔஐ” 

*** 

அோெ ஒில ல சாஙௐஜ. 

ாாசகா. ஐாஐகஐா 

ாாசகஐடி எ டஙெ ஒிொி். 

(கச ஈஜஐிௐ ஜ ஔஐடாஐ ஊரி 

ஐாௌ, ாந ஈசிஙசிௐ 

ிௌஔொ ந ிச ஐைஐட 

ாஔோந ஊரி ஐிா.  அஙசிௐ 

ஈசிங ஞஐிச ஜாா ிந .) 
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ஐ் ஐாஜ 

ஒோிௐா 

 

ாேஒிௐ ாஔ ஒிலஐஐ ா ஊத 

ஜிௐ ரிெஒச். ி அந ாௐஐ. த் 

ிசி ஐ் இா அ ―ஐ்ளத 

ோ ஐ‖ ஐைதௌ ி ா ரிச 

ோந. 

டிௌ ொிௐ ஐ் ஐஞஐௌ ாைஐடிௐ 

ஐஜோந ஐா ஒிஜ ரிஐ ந ா 

அத  ஐ்ளஔா ஊந ஈய. 

ஙௌாஔ் ஒ ாஔௐஐற் ஙோந ாசி. 

ாேஒிஜி ஐை ொயஔ ஐ் 

ாஙாசகொௌ ஐ ் ஊ 

ஸௐ ஊரோந. ஆாௐ ஊோ ஈ 

ஒிோந, அத ஊஐ ா?. அத் 

ாேஒிௐ ா ஞிஐாைா. ..ஐாாஜ 

ஐிசுகஙாெஒாரிசரி ஈச ொநொ  

ஆஒிரிச ாஔ் ஊொொாஐ அோ ஐைசிௐ 

ஊரிசிோா. அ ைச அோ ஈ 

ஐா ா ஐ்ௌ ஐொ 

ாஔஐி. 

அோ ஐைசிௐ அ ்ாசிௐ 

ா.ொஙா அஐடிஔ் ாஐாஐ 

ஐ் ாஙாசக் ஐெ  ஔெ 

ஒாௐஜிசிௌா. ந ஔ 

ஐாஜாஐஜஙாஐ ஆ்ிொ ஐ்ாஙாசாசக 

தௌப, ஐஔஒிசிௐ ாேஒிௐ ஙைங ஊல 

ஐிசந, ஆஒிரிசரி ீைத தௌப 

ஐோந ஊல அோ ஐைச  ௐஜ 

ஒிலஐ ாஜ த். அஐாஜொிௐ ீி 

ாொிஐா ாேஒிமத ாங 

ைஔாிஷஐௌ ஔொி ாௐ அஙோந 

ஆஒிரிசரிஔ் ாஔ் ஐைஐொ 

ஔசாலஙிௐஜ. “அத ஙி ஜ் 

ஒஙச், ஊதெ ஒஙச் ஜ் ஙி, ஒிஜ ஒஙச் 

் ல ா ஊொ ால்” 

ஊஐிா ாேஒிௐ. 

ஐாத ஐ் ஐஞஐ ிஞாிௐ ஐ் ஒாௐ 

ச் ிொ ா ஆிச ஈச ிரிய 

ொி ஐ்ி அ்ாொஸகி ஊ ஹஜாஐ 

2013ௐ டிசிைஔா ாேஒிௐ. அோ ஹௐ 

அிஐங ோ ஐை. ந ிஙஒஙௐஜ. 

ஹௐச் ாாைௐ ஊல ஙாாௐ 

ஊொந ஐாடஜா். 

ா ஐ்ளத ோ ஐச ௐ 

அொிசாசொிௐ  ஔெ ஒாௐமஐிா. ஙாஒி-

தி ஙாஐடிௐ உத ் 

ாௐா ழொநஐாஐ ஜஙாஐ 

ாஙாசகஐ அிஐஙாசில ஊல 

ஆ்ிொந, டிௌ ொிௐ ி.ஐ. 

ழைஔஐடிௐ ாஙாசகொிௐ 

ஊிௌஐஐட் ஐைஔிோ ஐ ழி, 

்ாசிௐ ா.ொஙா அஐ ௐஜொிௐ 

ாஙாசக் ரஙசாஐ ஐநஔ ிய 

ஒஐிா. ோ ஹஜ ா.. அஐறத 

ஐாகிஐசாஐிசிஐிா ாேஒிௐ. 

ி ீ ஜஐிசொநத ோ ாந் 

ாேஒிௐ ஙப ஜஐிசொ ாஔ ிஔாஙௐ 

ஐாொந ோிஐிா. ”ஊ ஙாிச ஹௐ” 

ஊ ஜௌிௐ 2009 ஆ ஒ 

ஒஐங் ிஞாிௐ ஐ் ாஙாசகொௌ ி 

ி.ஐ. ஜ ீஙகி  ஒிச ாந 

ி.ஐ.ி ொிச அஙடிச் 

ஒாௐமஐிா. அ ி ஜசஙாஐ 

ிஐாஒஐ ி உை ஜஐிச ஐாஙிௐ 

ஒ அஞொிஜிோந ா ஐ்ளத 

ஙீ் ோாஐய், அோ அஙயதௌ ித 

ஒல சாௐ ஙி ஐாௌிசொி 

ஙஙச டச ாஒஐஐ, ட் 

ஔௌாடிஐ ேஒொந ஐஔொிிஔஜா் 

ஊ ்ிஐ ோாஐய் ஒாௐமஐிா. 

அொ அொிசாசொிௐ ―ஐ்ி அ்ாொ 

ஸகி” ஊல ஹமதொ ஜௌப ொதௌ 

ச ஐாக் ழலஐிா. ீஐ ாடிௐ 

ஙாைசித் அ்ப ொித் ஸகி. 

http://chenthil.blogspot.com/
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த ஐ் சொிச ஒாஐ 

ஐகௌபைௐ, ாடி பைௐ, ஆ், ஸகி, 

ஐஞி ஊல ஊொந ஐாை் ாேஒிௐ 

ஊஐாஜொிம் அ்ப அலௌ ாஐா ஸகி, 

அ்ப + அா + ஸகி = அ்ாொ ஸகி ஊல 

சஐாகொ ிடதஐிா. ஐ் ஒாௐ 

ீ, அ ஸகி ஒாஐ ிோந. 

‖ிௐீி அ்ாொஸகி ாடிௐ 

ஐைஔௌ் ஊிௐ ஐாௌிச ஐிஓி ஒாௐ 

அாொஸகி அ ஒிோசிௐ ஐைஔௌ்‖ 

ஊந ாேஒிஜி ிடஐ். 

ிௐ ஐிஔோந ஙிிஜசி ஐரிஜ 

ஐௐ ஐிஔோந ஐாஐ் ிஜ 

ௐ ஐிஔோந ஒஔசி ீைஜ 

ஒாௐ ஐிஔோந ஐ்ி ேஒிஜ 

ஈசோரோந ாஙி ஐ அா 

(ஐ்ி அ்ாொஸகி பொஐொிௐ ாேஒிௐ 

ாஔ ஐாொநட ிௌாஔௐ) 

ிௐ ஐிஔோந ஙிிஜசி ஐரிஜ 

(ஒீச ஙகௌஐாஐ ாங ிொ 

ஒிள ஙிிஜசிௐ ோந) 

ஐௐ ஐிஔோந ஐாஐ் ிஜ 

(ாங ா் ை ஒா ிஙாஒ் 

அஔஐாஐ அஐஜிஐ ஐௐஜா ஐாஐொிௐ 

ஐிஔோா) 

ௐ ஐிஔோந ஒஔசி ீைஜ 

(ஐ்ி பஜா கௐாெ 

ஒஔசௌி ீைௐ ச அடய ௐ 

(ஒௐ்) ோந) 

ஒாௐ ஐிஔோந ஐ்ி ேஒிஜ 

(ாங ஐா ஊரந் அடயதெ ஒாௐ 

ஐிஔோந ஐ்ி ஙொிஜ) 

ஒாௐ ஊாௐ  ஒாௐஜா,  ஒாௐஜா? 

ஙி அஐாி ஐகஐ் ாச 

ஒாத. ாந அொிசாச் ாஞி 

ஐயங ாாஞி. ாஞி ஊந ௐ அடத் 

அட. ‖ாஞி ஐாந ாாஞி ஊந ா 

ஞஙாஞி. ஊடய அரொி அடோாம் ாஞி, 

ாத ாஞிஐ ாிசொொ ள ஐோந 

ஐாடாந‖ ஊல ஞஙாஞிச ிடதஐிா. 

ஙி ஐாௌிசஐடி அட ஐகதௌ 

ாைௌ ாொந ஐ்ாஙாசகொிௐ ஙா 

ல ஜைஒ் ஒாஐ ஐ் ச 

ொிசிஐிா ஊஐிா ாேஒிௐ. (10368 

ாஔௐஐ, ால் 4 அஐ, அிஐ் 

அலஒீ ிொ் ஊாௐ ா 

அசிம் 6 ஒீஐ, ஒிஜ எஒெ ஒீஐ, ஒிஜ 

இஒெ ஒீஐ). அிௐ ி்ொ ி் 

சொிச ஒாஐட ஐஞிொநௌ ாொாௐ 

 ஜைஒ் ஒாஐ ஐஜா் ஊந 

ாேஒிஜி நகிப. 

 ீி  ஐிஔத் ஜ ஆஐடிௐ 

ஊௌ ச ொநா ீ? ‖ஐி 

ஒங அௐஜந அங, ா ித் ஔ், 

ஆ் சொந் டி, ாௐ, ஐ 

ஆௐ ஊ ஊொ ீஙாஐ. 

ீளதரிச அொ  ீஙாஐற் 

ஐிஓளத ஈ. அிௐ ஙாைஒி ரித் 

ஙாஐி ஊிௐ? ஐிெஒஐொி ஊிௐ? 

அ ஒாௐ ய ஊ் த்?” ஊல 

்ங ஐி ஐை அ ஒாௐ ி 

ீெஒௌ பரிச ஐிா. ஸகிசி 

ஐாடட் ஙீி ஒாஐ ஐிஔத் ஸகி 

அளஔசந. ஊ ஐ்ி ஐாௌிசொிௐ 

ாஞி் ஐய் ாாஞி ஊஐிா 

ஙிஞிௐ ஞஐாஞிோந ஆாௐ ஙஜசாடொிௐ 

ார் ஐ் ஒாஐடௌ ைசஜிஐிந 

‖ஙஜசாடொிௐ ார் ஐ் ஒாஐ‖ 

அொிசாச். ா ஒாௐமத் அந 

ஙஜசாடொிௐ ஊௌௌ சொௌ ஐிந, 
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ஞோஙி ஜஐிசஐடிௐ ஊஐௐஜா் 

ஐிந, ஙிஞிௐ ல அதௌ ிஜாஐ ஊோ 

ஒாௐ ல பஞஐொிௐ ஈடந ஊல 

ழலஐிா ாேஒிௐ. ோௌ ஹஜிௐ அ 

ஊொந ஐாை் அொநெ ஒாஐறத் 

ந ாௐ  தலஐை 

ோிஐிா. அஐஐ அஐ ஈரிச 

அஐொநஔ  ஆஐொ் ிய 

ஒஐிா. 

ஈஐ் ஊ ஒாௐஜொ ஙிஞ ஙோந 

ஸஐௌ ாிைஔா ஊல ொௌ 

ஐிா. ஐிஐஐ த்ஐக ஊரௌப் 

ாஔஜ 

ஈதஐி த் ஐ! ஈஐ ஙாச -

ாஜா் 

தஐிந! ல ஐா ஊரோிா! -

ஊரோிா! 

ஐதாஜ ிௐ ிொ ஐாஜஸ ஐசிஜ, 

ஈதா, ஈதா ிஐிஔோந -

ஈதா 

ஈாகஙாஐொ ் ாேஒிௐ ―ோௌ 

ாைத் ழஔ ஈ ஙிௐ, 

பொஐொ  ொந ீஐ ஈஐௌ 

ாஐஜா்‖ ஊல ாஒஐ் ஊெஒரிஐிா. 

ந ா ாேஒிஜி ொிஐ ஹௐ 

ாஒிௌிொ ழைஐி. ோ 

அொிசாசொிௐ ிௐ ‖ௌச ா 

ஐாோாௐ ஙாொ ஐ்ாஙாசகங 

ஙஜசாட ஜ ஙாஞிசிௐ ஊரௌைஔ ிஐாஒ் 

ஊல ோ ஹஜாஒிரிச ிலிிைௌ 

ாிா“ ஊல அ ழல் ாந 

பஐஐாஙௐ ஐ சிௐஜ. 

ஒாௐ ஐால அொிசாசொிௐ ஐ்ிௐ 

 இொ, த ஹ் ஊல 

ாிச ஒாஐட ிடதஐிா. ா 

ஐ் ஒாௐ ிொ ி்பச 

(ஐாலயச) ஒாௐ ஐால ஊ 

ஜௌி ஜ் ஙத ஈகொநஐிா 

ாேஒிௐ. 

ஐௐஜாா ஒாௐ ஐாலௐ ஜ் 

ௐஜாா  ஐால 

ஐௐி ஐஐா அசிௐ ஒாௐஜ ிௌௌ 

ந ஜ ் ௐஜா 

ஙச ி்பந ாந ஊந 

ற ாத. ந த் ரி் ஊல 

ழல் ாேஒிௐ ோ ஔொிௐ ந ாநத 

ா ாஜ ா ஐாஐிா. 

‖ஒ ஒிௌ தலோஐஐ ஒஐரிௌந 

ால் எிச ஒிஐஐ எிச் ஒஐரிௌந 

ால்  ஔௌிஐிசாித ஒா 

ஒஐ். ஆாௐ அ கி ஒஐரிொந அஞத 

ாொந ஐாௌிௐ லௌ 

லிௐஜ. அொ ஐைஔஙாஐ அௌ 

சொ ந. சொந் ௌப 

ௐஜாளத ஒாௐ ஙாஐ் ஐாந, 

ஒாௐ சாஐ் ஐாந‖ ஊல ழல் 

ாேஒிௐ ஔௌாடித ஐ் ஐாௌிச் 

ஊந ஒா ஐ் ஊஐிா. 

ாேஒிஜி ாஒஐஐறத அ ஔௌபஐடிௐ 

ஈகயத த் ஐிசொந் ரி். 

ோ ஹஜிம் அ ஐாடா ் ாைொ 

ாஙா ஊல ாஒிரிச ா.ஙஒிாசொிஔ் 

ஐைொ ரிோந ஐாஔௌ ஐிஐிா. 

பாிம், ஒிலாகாலௌ ஔசிம், 

ஐடஞி ாந ஹஜிம் திௌிஔௌைத் 

ஐாடா்ி ஊந ஐாடா ஊல ஈத் 

ாேஒிௐ ஐ்ிௐ ஐிைஐிோா ஔஜொிௐ 

ஆ்ிச ஐஔஔஐிா. ல் 

ஒைாைௐ ேஒ  ‖ஆ்ிௌ 

ாந‖ ஊல ஒாௐம் ை 

ஐாைஐிா. 

தஐ (ஐஙஔஜ் அௐஜந தஐ) ஊ 

ஒாௐஜ் ிாஐ ிடஐிெ ஒாௐமஐிா 

ாேஒிௐ. ந ிஙஞிஒ ஆா ஞா் 
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ஹாௐ ாச ாஐ ிோாிசிௐ 

ஐிந ஊல ஈொந அத  தஐ 

அொொ் ஈஐிா. அ த 

ஊரிாௐ ஒஔ ோநி். ஹஜ ாஐிௌ 

ொந ாேஒிஜிஔ் ஒஔ ாஐ. 

ஜ ஒாஐட ச் ாாைச ‖ஒாௐ 

ஐால‖ அொிசாசொித அொந  

ஒாஐடௌ ாாை் ―உஞி் ஆஞி்‖. உ 

ஊ ஐ் உி, ங, ஐ, 

ய, உஞிஐாஜ் ஊல ஜ அொொிௐ 

சொிட ஐாை் ாேஒிௐ உஞி 

ாஔாஐ ஐ் சொிட 43 

ஒாாஔஐடௌ ைசஜிஐிா. 

உித ஊொந ஐாைஔாஐொ ஒ 

அஒ ிசொ நோந ாங அஒாட 

ாஐ அஙோ ாஔஜ ஐாைஐிா. 

 உிௌ சொிள், ிச -

ிௌ 

ி ஊிச ஜொிள், அரிிள் -

; 

் சா ோ அஒிசௐ ்சி -

ிாௐ, 

ி இலட சொிி ி்பந சாா? 

ாஔஜிௐ ஒி ஙொ ிடத் ாேஒிௐ 

―அஒ ா் நோந, ஙஐிஔ் ாலௌ 

ௌஔஐ ிொ  ஒி நய 

ங் ந. சய ஒந ஒஙஐாஜ அஒிசஜா 

ௌப ாஐாீஐ. த ஊ் ஒள் 

ௐஜ, ாஙள் ஜதள் ள் 

ஒொஐள் ௐஜ‖ ஊல ஐிா. ந 

ா ாேஒிௐ. 

ஙி ஜஒிஐ ஆஞி ஊள் ஒாௐமத 11 

ா ஐிந. ஐ்ா 12 ாஐடிௐ 

ஆஞி சொநஐிா ஊல ழல் ாேஒிௐ 

அிௐ ஒிஜ ாஔௐஐட ஙஐாஐடா 

ிடதஐிா. ாஜி த்  ாஙிஔ் 

் ோந ித் ாஔௐ 

அளங ஊ -ஆஞி ச! -ி ஒச -

ஒஐொ 

ள ஊ ிஙி 

ழி ோ ரிஐடொ ா ஒிஐஙாஐ 

ிௌா ழலஐிா ாேஒிௐ. ஒாதெ 

ஒிஜ ஐகஐ ப,  

ஐாிஔ்,  ஐாௐஜ 

அளௌிசஐட ாஐௌ ாொந 

ஐாறஙால ழலந ஐாௌிசொி 

ஈெஒஐகஐடிௐ ல. 

அொ அொிசாச் அ்ப ஊள் 

ஒாௐமத ஐ் ஈசாஐௌொந் 

ஒாஐ. அ்ப, ஒாக, ஐாௐ, ஐக, ஒ், 

ாடி, ஐஞி, ஊல ைசஜிை 

ாித் ஙஐா ஐாைஐிா. 

அொந ஞஐாஞிோந ா ஈயெஒாஐ. 

ஈ்ி (ஈ ்ி) னோ (ஈ ோ), ஈஐ 

(ஈ ஐ),  (ஙஐ, ொ) 

ா ஒிஜ ஒாஐட ிடதஐிா. ிௐ 

த ஊொநஐாைட ாஔௐ ஙிஐெ 

ஒிௌா ல. ளத வைஔ 

ஙல ஐைஐாஐ ஐஐசி ீோந 

ஐிஔத் ஐாைஒி. த ஐ் ஈாக் 

“ாஙசிௐ ீித் ாசாஐிச ிஙஐ, 

ஊௌ் அசாொிச ிை ீஐௌ 

ாஐிா ஊல ஐி அசாொி ோஔோ 

ிஙஐடி ஙஐசாஐிச ி ாஜ 

ஐஐசி ஐிஔோா‖. 

‖ஐ ழெ ஒஐிஆ் ஐஐங ஐஙஜொந 

அ ீத்‖ ஊல அசாொிோந அஔோ 

-அ் ஙஔோ 

 ஆ் ஊ ஐிஔோ ஐஐச ச 

த ாைஔா ஞஐிஜித் ஊடிச 

ஒாஜஔச ஐாைஐிா ாேஒிௐ ―ஒீி 

ாா, ி ோா‖. 
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ஐ்ி ஙாஞிசாஐஐ ஊ அொ 

அொிசாசொிௐ ாேஒிௐ ஐட் ஐை ஆஐிா. 

ஐ் ாௐஙீஐிச ஙாஞி சொ 

ா ஊல நெஒஙாஐௌ ஐறதௌ 

ிஜ ோௌ தி. ―ஔஙாஞிசிௐ ாஙீஐ் 

ாஒிொிா, ஙிஞிௐ ஐ்ள் ஐிா ஔ 

ா அி் ஒாௐா‖ ஊ 

ஆ்ொிஜச  ஐொ ிலயஐிா. 

ஐ் ஒந ஙாஞிசாஐ் ஊல் 10368 

ாஔௐஐடிம் ஐ்  ஐிோ ஊரொழஔ 

சொிௐஜ ஊல் 

ஒாௐமஐிா.‖ஐ்ி ஙிௌல ஔஙாஞி 

நி ாஐறதௌ பரிசாந. ிாிஔ சஐ 

ஐாஐறத் அொஙாஐாந‖ ஊல ஐ் 

ஐ் ில ஊௐஜா ஐ் ஒாைஔ ீஐிா. 

ஊொநஐாைஔாஐ ாஐ் ஊ ஒாௐஜ 

ஐசிௐ ஊஐிா. ―ாஐ் ஊள் ஒாௐ 

ஙிெஒாௐ, அ ஒஙச் ஔ ஒாௐ. ஐ் ஜ 

ாஔௐஐடிௐ ாஐ் ஊள் ஒாௐஜ  

ஒாௐஜாஐய், ஔ ஒாௐஜாஐய் ஆஐிா. 

அத அிௐ ஙிௐஜ‖ ஊல ஐ்ி 

அ்ாொஸகிச தலதஐடெ 

ஒாஐிா ாேஒிௐ. ஐாாொிஐடி 

சொ ஙிௌ ொிச் 

ைஐாைஐிா. ௌௌ 

ாஐாத்ா ஒசிௐ 

ல சொௌ் ―ஐாஔாசிைஔா‖ 

ஊ ஒாௐமதொ ாயஐிா. 

ஐௌாஐிிைஔா ஊ அொொ 

ஐைஔி, ட ந ஐ் 

சொிச ―ஐால‖ ( ஐௐ ீ் ) ாா 

ஊல ஐை ்ஙெ ஒிரிஐய் ஐிா. 

அஒெ ஒாஐ, ாஙத இஔா ஒாஐட 

அொொ அொிசாசஐடிௐ ிடத் 

ாேஒிௐ, ‖ஐ்ி ஐஜௌ‖ அொிசாசொிௐ 

 சஐ ஐிா. ―ாேஒிௐ‖ ஊ 

ிஜௌதி பாிௐ ஐிந. ஆாௐ 

அ ா ஊ? ஐஜிொாஐசிௐ 

ோந ஐஜௌ ஊ ா ஐஔஔஐிா. 

ஐ் ாேஒிஜ ஐஜௌசாஐய் 

ாஐிசாஐய் சொநஐிா 

ஊஐிா. ாேஒிௐ ாஔளத் ந ாோந். 

ஐ்ி ஒாஐொொ ா ஊத் 

ஐஜௌசாஐய் ஐிா, ஐ் சா் 

ஸிாௐ ாரி் ாஐிசாஐய் 

ஐிாௐஜா ாேஒிௐ? 

ஐ் ஒஙிொ ஐௐஐ அொிசாசொிௐ 

―பௐஜிஔ ஈதொ அந‖ ஆசில ஐ்ி 

ஐிொி் ஊல தை ஐா ஐ் 

ஒஙிொந ொநட ாை ழலஐட 

ிடதஐிா ாேஒிௐ. ாொிசஐ, ஙஜஐ, 

ஐ, ஆஐ ி ஊக 

ாஔௐஐடிௐ ் திௌபஐட ஐாை 

ஐ்ிௐ ஈட ஐௐஐ ி ஆய 

ஒசௌஔ ் ஊஐிா. 

ாேஒிஜி ஒாௐஜாய ஹௐ 

ௐஐஜஐஞஐௌஐ டிசி் ஐ சா 

ஹௐ ாந ௐஜ. ஐ்ொ ேஒாி 

ஐாசிௐ ஐாப் ாௐ ங ஙிஐௌ ஞ் 

ாடாௌ பரிசாஙௐ ாொந ிை 

ஐஐிஐட ழௌிை ஒிஜ ஒிஐட, 

அ னஐஐட, அஞஐ ஊொந 

ஐாைஐிா ாேஒிௐ ாஔ. 

‖ஊ்ஙா‖ ஊ ஒாௐம் ஐ் 

ஈசாஐௌொிச ஒாௐ ா. ஊ்ஙௌ 

ா ஊல அொ். அந ோ ஹஜி 

ஐஔஒி அொிசாச். ஐாௌிசொி ஈெஒ 

கஐடிௐ ஐ்  ஊ்ஙா ஊௌ 

ிரிௌ ஊல ஐைஐிா. அோெ ஒாௐஜௌ 

ி ிடத் ாந ஐ் ஊ்ஙா ஊந 

சா ஊல ஐைத் ாேஒிௐ ா அத 

ிம் ஒாௐஐிா ”ஙஔஐி ஊரி 120 ஐ் 

ிொந, ீை அொாௐ 20 ஐ் ் 

ஐிொ ாதௌப ாைஔஐடசா? ஐிஓ 

ிஙாிொ ாசநாௐ எோ ொிௐ 

ஐி ஊரநஐடசா? ௐஜ, 10000 
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ாஔௐஐஊள் ஐய 

ஐாஔஐடசா?” 

ஐ்ாஙாசக் ஐ  ஸஜாஐ 

த் ோ ஹௐ. ஐ் 

ஐிோஐறத ஙம்  ழ். ோ 

ொிௐ  ஐி ஊஞஜா். ஐ்ாஙாசக் 

ஐொ ா ஙா? ொந ஊ ஆஐௌ 

ாஐிந? ஙிெ், ஊநஐ் ச 

அஒ ஈஜஐொிௐ சா? ிசாசஙா 

ஐி ா. ஊ் ரிோந ஐா ஊ 

ஆஐௌ ாஐிந? ோொ ில ிி 

ோாௐ ஒொநௌ ாத் ாஐசிௐ ஊநயங 

சிௐஜ ா. 

் ஐௐி சிௐ ஒிசௐ ஆஐஐறத 

த் ஔ் எரி ஒைஐ, ஙிேஒிௌ 

ாாௐ  ஐை, அடய ா. 

ஒஐொிஜிோந ஆ்ிொந ா் 

ஹா  ீற் ஜஐிசொ ஒிஜ 

ஐஐறத ஐி ிஔ 

சிஐிந. ஙிௌ லத 

ஐ்ௌ ி ஐாா ழிச ங் 

ஒாௐ ாந்.ஐௐாரிௌ ௌப ஊந 

ஜதௌ ாஐா ஐி ஊாௐ 

அத ோௌ ெஒ ௐஜ. டஐஜ ஙி 

ௌஐறத ஙைங ஒிசௐ 

ஜஐிசஐறஐா அிஐ் ஐிந. 

ொஐச வஞஜிௐ ் ஙாஞிசி ஆஜ, ் 

ாஐ ஒாஐட, அ ல் 

ீொிௌஐா ஐாகஐட ஙத 

ஊொநஐ ச ஐஔங ் ஐஜாெஒா 

ஆறஙஐறத ஈடந. அோ ிொிௐ 

ாேஒிௐ ஒந ஐிசஙாா ஒசௐ. 

டிதௌ ி ா ஙீ் ஐ்ாஙாசக் 

ஐ ஆ்ிொத ாேஒிஜ ஸஐாௐ. 

ஐ்ாஙாசக் ஙைஙௐஜாந, ஒிிஜஐிசஐ 

ி் அ டொிௐ டிசாத் 

ஐைஐ ஊதௌ ாஔஙா அஙோ. 

ோ ஹஜிஜச ாேஒிௐ ழலஐிா 

“சாஒிொநௌ ாொாௐ சௐஜா் 

ஔௌிஜஐிசாிசா ஊ கிச அௐஜ 

ஊொ ால். ஙீ் சாஒிொநௌ ாொாௐ 

 ா ஒசாிைஔாௐ ல சா 

ஒாஐ ஊொ ால்”. ிம் 

ஈஙசா ழல. ஐ  ஐிஔத் 

ொிஐட ிைிை ழஞாஐஐ ் 

ஒொிௐ ஐசா கிஐ ஒந 

ஒாிைஔழசந ா. ஆாௐ அந 

ோ சஒிசாௐ ஙிெ ஒிஜஐிசஐ ஙீந 

ஜத் ஆொ ொிசிஐிா. 

அஐடிௐ ாள்  ஊல ஒாௐஜி 

ஐாிௐ ஙௌ ஐி. 

ா ஐ் ஐலெ ொநொ ாோ 

அளொ ஙஔ ஐிோந ஐாற் 

சஒிச ஐ்ி அ்ாொஸகி ஹௐ. 

ாேஒிௐ ாஔ ஐ் ஙௐ ஐாஔ ஐாஜாௐ 

ஈா ஹௐ ந. ஐிைஐிோா ஐாஔொிௐ 

ஐாஜ ஊ ஒாௐஜ ஙஐ ஊ 

அொொிௐ ஈசாஐிஐிா ஐ். ாஜிசி 

ஙஐ அஐ “ாஜி ஐாஜள், ஆ, 

ஙஜ அ கஐிா” ஊல 

கிஐிா. அ ாௐ ாேஒிௐ ாஔ 

ஐ் ஐாஜ ஊ அஞஐஜா். 

(ஒோிௐ ா ஐஔோ ொந 

ஆஐடாஐ chenthil.blogspot.com ஊ 

ஜௌிய ஊரி ஐிா  .ஙி-ஆஐிஜ 

ஙாஞிசௌிம், ஞோஙி ஜஐிசஐடிம் 

இா ஐாஔ.)  

http://chenthil.blogspot.com/
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―த‖ ி! 

ஙிஙஐ 

 

ீந் ல், ிசி ிஞசல ல்பஜ 

ங, ஊைொ ித் ஙசா, வச  

வஔஐ...ோொ ஜௌபஐடிௐ ஐிஔஐி 

ஐாிசெ ச ஜஐிச் அிோா த 

ஈக. 

ஙி ஜஐக் ஜஐிச் த 

அிோ ஊரொாட ாேஒிௐ ாஔ. 

அஔச ா ஜௌபஐடிம் ஊத 

அோ ஆெஒச் ஈ. ா ஐசிம் 

ாித் அெ ஒீ் அௌ த் 

ஊதற் அோெ ஒீொ ஈாத். 

 ஊரொி ஆஐெ ஒிோ ாிௌப 

அநாஐொா ஐ ்? 

அோ ஐாாஒ்ா அ. அாஜச 

ஒாௐஜ ஐி ஊ் ஈடந ஈட 

டொ டிாஐொ  ஔௌபஐடிௐ 

ஒாௐஐிா. ஐசி ... ஐஐா 

ீ ஆஒிரிச ஒாௐஜ சந ௐஜ 

ஊ எ ஜஐிச ாத ஈ. ீெ 

ஒாௐஜாஙௐ ஙரௌபந ஊ ஜஐிச் ஊ 

ா ாத்ழஔ ஈ. ஒாௌப 

அரஐௌ ாதஐா, ஒாௌப 

ஒாௌபஐாஐா ஊௐஜா் ஒி 

எோாஐிிைஔந. அோ ஒாௌப ாஐி 

ஜ ஊௐஜா் ாேஒிௐ ாஔிஔ் ஐாந. 

ை ல ந  ஐ 

ஔச ஊரொந. 

ாேஒிௐ ாஔ ஊரொநஐடிௐ ஐிைஔொ ைஔ ீய 

ஐிோநி். ள்  ரி 

ஒாாௐ, ―ஆஐ ஊௐஜா் லஙசாஐ 

ாஞ ்‖ ஊா ―ஆஐ ஙசாஐ 

ஐ ்‖ ஊா ஒாௐஜ ச 

ரி ல த். அோ ஔ் ோந் 

ாேஒிௐ ாஔ  ஔௌி ஐஔஒி ரிச 

ஙிெஒ் ிௌா. டிய ஙய ௐஜா 

ஜஐிச் ஊல ஔச ஊரொநஐடெ 

ஒாௐ. ஜஐீ ிஐிஐடாஐை், 

ஙி ஆஐை் ா அௌைஔஙாஐ ஊொந 

் ஐ  ௌ. அிௐ ாேஒிஜாத 

 சஐ் ோிௐஜ. 

அஔச ஐைஐறத் ஐஐறத் 

ஐ லா. ஈகௌ ி ஊரிாம் 

ரஐொௌ ி ஊரிாம் ா  

படிசிௐ அந ஐசாஐா, ஐைசாஐா 

ஈஙால். தங அ ஜிௐ 

ஞோஙி ஜஐிசொ யஐட சா ஒஐிா. 

ஒஐ ஆயஐ ் ிடஐஐடொ 

ஐிா. ஐசா, ஐைசா 

தங அ இாஐாை் 

ஒொி அௐஜந ஒ ாகி ஊத 

லாஜ த். 

 ஔௌி ஐ ஊௌ ஊோ ஔொிௐ 

ிஒ ஙாலஐிந ஊந அஒாொிசஙாந. அ 

எைௌ ாலஐிஐடௌ ி ஊரிாௐ 

ஐை, எைௌ ாஔ ச ி 

சரிௐ ் தஞௌொ னைஙாஐ 

ஔ்ித்ாந அந ஙா ஒிலஐ 

(ஊௐஜா் ோாை ங)ஆஐிந. அ 

ாேஒிௐ ாை ஈகய ி ஊரிாௐ 

ஐை. அ (ஔஜாத ாஒா) ஆதந 

அஔச ஊரொி ஜாஜ். 

 ஒிஜ ாௐ ாசிை ா  

ிஐடிௐ ஊரந். அ ஜச   

அரொிாௐ அந ீஜ ிொிௐ ஊரந். 

ா  அரொிாௐ ஒிௌப ிொிௐ 

ஊரந். அௌ ா  ஜாஜ்ா ஊத 

ாேஒிௐ ாஔ ஊரொநஐடிௐ ரிஐிந. 

அஒிசௐ, ஜஐிச் ஒிிஙா ஊ ஜ 

நஐடிம் அஔச அிய ிொநௌ 

ாஔ த். 

ஊத அ அஔச ―ஙி‖ ௐ 

ிௌப ோ ாடிௐ ோந ரி். அத 
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ஊ ா ஊரிச ―ைௌபஜி‖சிௐ ோந 

ரி். 

ஊ ாஜ அ ஒ பொஐெ ஒோசிௐ 

ாஐிசாஐெ ஒாா. அௌ ொநிை, 

ஈசிங ிௌஐொிௐ ஊளஔச ஊகௌ 

ல ஊிஔ் ஒ ி்பாஐெ 

ஒாௐஜிசிஐிா. ஈசிஙசிௐ ோொ 

ஐஜ ஊிஔ் ஒாாஐ. ா 

அரிஔ் ஒி. ஙிஐய் ஙஐிோா. ஒிஜ 

ிஙிஔஐா ஒிா ஊாம் ஊத 

ஐௐை ாஜ ிோந. ―ந ொிரிஐசாட 

 ஊரிச ஐ ஊாௐ அல பொஐெ 

ஒோசிௐ ா ாஐிச ஹௐஐடிௐ 

ஐஔஒிசாஐொா ௌ ொ. ஙிஐெ 

ஒிௌாஐ டிோிஐிந. ா ஹௐஐட 

ொயஔ சாஐாந ஐ 

ஐாொநி. ஒிஜ ஹௐஐட ஙை் 

ஊளஔச ொநஐா. 

ைௌபஜி அொஐச ஹௐஐடிௐ ல.‖ 

அலா ா ஜஐிச கிசிௐ 

அொௌசிௐ ிசாஐ ிொ. ா 

ஙிஐய் ஒித் எ ஊரொாட ஊ சா 

ஊ அிஐ் ௐஜாஙௐ ஊ ஹஜ ாஐி 

ாஒிொிஐிா ஊ ங வோந. 

ஈஔ ா ாஜ ஊர ் 

ஊல ஆஒ் ொந் ாாை அந. 

ட் ஊரொாடஐடொ ௌிொநௌ 

ாாை் அஔச தக், 

ாாைதரிசந. 

ா ஊோ ஊரொாட் ெ ஒல 

ாொ ௐஜ. ா கிசால் 

ொிரிஐஐறஐாஐ ைஔ ஞஐ்ா 

்ாம். ா...அௌ  சஐ். 

ிஙகிசிௐ கிசால்ாந ோ ாஙஒாஙி, 

ஒி. ஒௐஜௌா, ஜசஙாஐ, ஐாி ஐிசுக 

ஊ ஜ ாஐ.  கஐ் 

ஒாௐா ஊ அிஐ் ிலி். 

அத ஙௐ ஒ ஊ ஐிந ஊொ 

ால்.  ஜ் ்ஔச 

அிசாஙச டிௌொிிாஙா ஊ 

ிௌ.  ஜ் ஙத 

அஐடௌ ிஐாஙௐ ாிஙா 

ஊய்ழஔ ிொந. அந 

ாொிசாரிஔ் ச ஐாை் ிாஙா 

அெஒ ஈகயா. 

எ ஜஐிச ிஞாயஐாஐ ாஐஐாிௐ 

ஒிோாந ஜசஙாஐெ ஒோிஐெ 

ஒநா ஊ ச சஒிசிாௐ ஔோந. 

அோெ ஒோிௌிௐ ிோபொிௐ ஙி 

டொ ஜ அிஓஐடௌ ிெ ஒாா. 

ஆெஒசஙாஐ ஐைஐாோ. 

ஆஐ, ாேஒிௐ ாஔளஔ ாள் அத ஙௐ 

ரிாஐ ஊநய் ஒிசிௐஜ. ிஐஔ 

ஙாக சிஒி ிைஔொநஐாஐ, ஙாகஐடிஔ் 

த அ அஞஐெ ஒாாஐ. 

அஞொ. அோௌ ாலௌ ல 

ஒ்ாந அ  ச ி, சிௐ 

ஐை, த் அ ஒ்ோஙாஐௌ ஒி. 

ா அோ தலி  ஐஙஔஜொிௐ 

ோந ீ ஊொந ிஒா் ஊெ 

ஒாௐஜிிாா ஊ சஐ் ஐிந. 

ஊரொநஜஐிௐ ஊத சா் த 

ௐஜ...அௌ சாசாந அஔசாட் 

ஐாைஔ ஙாாௐ ் ஒொந 100 

சாந ஐாைஔ சித். 

ஊளஔச அோ 100 ாொிசாஐறதங 

ா அஐடி ஒீஔ ஊொ ரிசாந. 

(ளஔச ஐௐாரிஐாஜ் ஐா 

ௌந ஆஐடாஐ பயஜஐிௐ 

ஊரி, ைௌபஜி, ஆாௐ 

ாௐ ா ிஜஙா பிஐட 

ஊரிச, ௐல ிநஐற் 

அஐீஐாஐற் .) 
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ாேஒிௐாஔ ஔௌபஐடிௐ ஙாஞிழல 

ஒிாோ் ீஜஐஔ 

 

―வச  வஔஐ‖ ஒிலஐொாதௌிஐா 

ஒாஐிொச அஐாஙி ிந (2010) ஜஐிச 

ஈஜஐிௐ ஐௌைஔந், உஔஐஐடிௐ 

ஐாஔாஔௌைஔந் அஞிசாஐ அச 

ோொ ஜ ாஒஐஐடெ 

ஒஔோந் ாேஒிௐாஔ 

ஊரொநஐடிஙீந அிஐ ஐ் இஐௌஔ 

ஐிச ஐாகஙாஐ ஐழ். 

அஐசிௐ ிநஐ ரிஔசஙை 

ிஃிை ஆஐ ௌாஐ த் 

ஙொௌைஔாம் ஐரிஐடாஐய் ௌிௐ 

ாஒஐாஐ ஙஐிெஒிச. ஒஙீஐாஜஙாஐ அந 

ஔௌபஐ ஙலிௌபஐ ஐாஐி. ோ 

ிஜசிௐ அந ஔௌபஐடி ஙாஞிழல 

திொந ஐை. 

ஊைஔஐறத ஙிஞிௐ பய 

ாஒிௌந ைஜ ஊ யஔ 

அோௌ ஐங ி்ாஙஜிோ 

ஒிஐாை அஞொநோந ஜஐீிஐிஐ 

ாௐ. அ ஐசஙௌப அௐஜ ஙாஞிா 

அொஸஜௌ ாைஔந. அ்ஙாஞி ஈோி 

ரொ ஐொிௐ ங ோந ாௐஐட் 

ிலிலல ாஒிஐசாசில. 

ித ஒிலஐஐ, ஐைஐ ஊல 

ௌிொந ாஒிஐொ ாஔஐிசந ல் 

ஐ்ஙகடிௐ ாஔோநஐாஐிந. 

ஊோ ஒிோஙிௐஜாஙௐ ாஒிொஐொிௐ 

ஐோ அ்ஙாஞிச அிௐ ஊநஐோந 

ஊல ஐஔிச ஐாேஒ் 

ஆாெஒிௌபொிசா ஐிசாந 

ைௌைஔஐ ஐ. 

ஜாாஐ, ஒிௌா ஆாௐ அஐஙாஐ 

ஙோநிைஔ ஐிாஙொநௌ ெொஙி 

 ாொஐ. அாொஐட ாஒிொந் 

ௌ ாை ஐசிௐ ஐைஔநஔ, 

ொ ாொா சொிசநஔ, ஊௌ 

 சா ோந ஊல ஒிோ 

ிாஐ எஔ ஆ்ிொந ாஜி 

ாஔெஒிச அலொ அளஐ ௐஜ, 

ஔௐஜ. ―ஒநஐௌ் ளா ாஐி‖ 

ஊரிசிஜித் ாஐி அஐச ாஒிௌ 

ிலொி அளிஐெஒாௐந 

ஐஙாௐ ―ௐம ஐாெஒௐ 

ாாந…ஒாி ா்‖ ஊிஜித் ஒாி 

லிஙா சாஒஐட ஐிடௌிசந. 

ோெ‖ஒாி‖ ேஒாிௌஐ் ஐைோ 

―ஐஐா‖ச ிிைசந. ித ஊா  

ாடிௐ ஊஐா தட 

ாஒிொநஐாஐசிௐ ―நி் பஜி் 

ௐஜாசி ஐாங் ஐி் ஐஐா் அல‖ 

ஊௌ ஐ ோாந அிௐ 

ஐஐாச ஐஔந் அஔோ 

ஐாக்பரிசா ஙஐிெஒித 

இஒாௐஜிசஜாந. அ் ஙஐிெஒிஐா ி 

ாேஒிஜி ஙாஞி ாைஔந. ோ ஐஐாச 

டீ ஊ ா், ஙஜசாடொிம் 

ாேஒிௐ ாைம் ஞத் ஐத ஊல 

ாேஒிௐ  ஐைசிௐ ஊரிசிோா. 

ஆாௐ ந ஒரிசா டோந ாஙௐ 

ஐிஜச ஐாசாஐிிைஔ ஊோ ஐாசச் 

தித் ாநெஒாௐஜாஐ ஐஜா் ஊந 

ஊ உஐ். 

―ஐாஜ் ஊஐ ாசிோ?‖ ஊ அ ரி 

ா் ௌொா ஒிஐாோா், 

ஊௌாந/ ―ஐாஜ்‖ ―ஐாஜஜ‖ாஐ 

ஙாிஐாஔா்? ஊ ஐிஐட 

ஐாொந. ஈஔ ிஔஐ ௐஜா 

ஐிஐ ஒிோச ஐிடல. 

ாந, ஒஐ, ௌப, அௌப, ஒொ, 

ரிிரி(சா ஜ), ிாகி, ஆஸ், அொந 

ஊல ீஐாாத் ெஒாைசௐ 

ாேஒிௐ ாௐஐடி ஙாஞிஐாஐிஐ. 

ிௌைஔாௐ ாஒஐஐ ஒிஐிஐாநலி. 
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ஔாந, உாாஐ ் 

ஞோஙிௌாஔௐ ரிஐற் திௌபகொந் 

ங ஒாௐஜாஔௐஐற். ாஒிொ ஙஐ 

சஜா ஔஙால; 

ஊௐ..ஒி.ஷுஸ் ஜை ாஜிஒி 

ஊஐௌஐாஐ ஊா ஒி் 

ஆ ஞிதாாௐ ிஜொ 

நகஐஞொந ―ஔௌஐ்  ாோ 

ஊா; ஐிஔஐௌொா ஐிஔோாஞிோா‖ 

 ிடஐிெ ஒாௐம் ஐாைஒி. ோ ஊரொநெ 

ஒாஙொிச் ஒாஙாசஙாௐஜ. அந் 

ஜஐிச ் தோௐஜ. 

ாரிஔொிௐ “ஜிஐொௌாொந 

ஐஐ ீ ஙௐஐிசந. ―போா ஐ ீஙௐஐ‖ 

ஊல ஒ்ஙோஙிௐஜாஙௐ ஓாஐ் ோந” ஊ 

ரிஐ ாஒஐ ந தடாஐொா 

ஐ் ஊல உஐிொநொ 

ஐிொந அளிஐ (த ஊ 

780) ஙல ிைஔஙிைஔ 

ிரிஐௌைஔ ஜா. அரிசிௐ ஒ்‖ோ‖ 

ஊராஙௐ ெ ஐாெஒசா ஒ்‖ஙோ‖ 

ோிௌ் ஐிஐஜா். ோனைஐட 

ாேஒிௐ ஊரொநஐடிஔ் ஐாக்பரிசா 

ஐொ ஙத ஈஔாத.  

ரிசௌா ாொி் ஊல ிய. அந 

―ஙீஒ டாிடெ ஒிஐஐ ஊழஔ 

டிசிிௐ ாஐ ஐா்‖ ஊல 

தகத ஙஸ்ா ஒாஐிப ாஔௐஐட ஙத 

அிஐ் ஒஐிந. 

ா ிஙோி், ித, ஐ்ாஙாசக், 

ஒிஜௌிஐா், அஐ், ப், ஒிொாஔௐஐா் 

ஊிௐஜாஙௐ எரிஔொிௐ “அ 

―ஙஜொாைஔ‖ ஈசொ ாஔஐிா” 

ஊல ேஒாசொந ஒொாஔத் 

ஐாஐ ஊரநந ாேஒிமத த் 

ி சிஒிச் ஐாைஐிந. 

அஐசிௐ  அிோிௐ ஊ் 

ஐௌிௐஜ, ஊரொநஐடிௐ  

டிஐாைஔொ சஐி ஐோநநஙிௐஜ. 

ஆஐாஐ சௐாஐொ ித் 

்ொநஐடிௐ ஞங ஙைஙாா  ஊாௐ 

அநய் ௐஜ. ―ிி ெஒிஔ்ஙா, ிெஒிௌ 

வைஔ்ஙா‖ ஊல ஐிஙகி 

ஒிசிாசஐொ ஙஐா ஐாைந 

ௐ ―அநஜ ாசி ஊ ஐஔத‖ ஊ 

ஐஙகி தகஒஐி ஒாௐஜாைஒிச 

ஐஔாஐி ாஒஐதொ ந ீ 

ஊரொநஐற் ேஒஙிௐஜாஙௐ சில 

ஐி. ோ ஔொிௐ ா 

ிஷச். ெஞஐிஜித் ஐாெஒொ ஙி 

ஙாஞி், ஞோஙிஞிஜஐிச ஙாஞி் 

ஒஔாஒஔால ஐஜோநஐைஙாஐ 

னொநஐா ந ி 

ஙசஐொொ ஐிந. ாேஒிௐ ஔௌபஐடி 

ஙாஞி அஐசிௐ ஈச ஐாஔசிௐ ஙாஞி! 

ாந் லிசாநஙாஐ ாேஒிஜி 

ொி ஙாஞிஔசி  திசாஐ 

ஆஐிிைஔ அதிெஒாஐ (ௌ 

ஊரநந?).  ஙா. அஐ 

ஒ, ஒாஞ, ாச ஊ 

ஈாகஙாஐ ொநஐா ஊோ 

ஔஐடிௐ ―ஜா, ா, ஆஐிச‖ 

ௌ சொ் ஊ 

ிடஐிா. ஒ ―ஜா‖ ஙஐ 

ஊா, ஒ, ஒாஞ ―ா‖ ஙஐ 

ஊா, ஒ, ஒாஞ, ாச ―ஆஐிச‖ 

ஙஐ ஊா ஊரஙந அ 

ஒி. ஆாௐ ாேஒிஜி ொி ோ 

ிஷசஐடௌ ி ஐஜ ஐாிௐஜ. 

Etc., ஊல ஐி ஊரௌ் Etcetera ஊ 

ாொச  அிோிஐிௐஜசா 

ஊல ஒோஐ் ஙடயத அொ் 

திௌி ாேஒிஜி 

அதிெஒாஐ. ஙொசௌிஒ சிௐ 

ிஜசொிௐ ிந ா ஈகொ ் 

ஐசிௐ ஊத்  ஜி, ௐஐ, ஷிஔ, 

ாக, ள் ி ஊல ாேஒிௐ 

ஊரநிௐஜ. ஙம் ாஔோந ாௐஐ, 

ாஜஐ, ஐா்டி, ஐா்ட, ஆ்ஐ, ஐாா, 

ைஐி, தௐஐி, ஷிாஐ, ஙா, 
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ாட, ாஔஐ, ஔாஐ, ஆௌ, 

ஙா, அ்ாஐ, ாஜஐ, ாைௐ, ைஔஐ, 

ாைஐ ஙல் அ்  ஊலா 

ஊரநந ஞஐ். நா அ்ொி. 

ஜிௐ ாஒித் த  

ிஷசொநத ாஙௐ ௌ ைசௐ 

ாைஐாஔ ாஐிா ஊல 

ாஜா்; ால். ஆாௐ 

ஒாௐஜோ ரஙஒநி் 

ஊரொாடி ாலௌப் அிஙீா 

ஐ் ாஒஐ அஒெ ஒ்ாந 

அெஒஜிௌப அஐல அொந ஊ ரிஒ 

ஙா ஊ ஆௐ ித். 

வச  வஔஐ-ெ ஒாௐஜி ஆ்ிொ 

ஐைச அெ ஒாௐஜிச 

ொநிா். அஒாஐ அமஜஐஐடிௐ 

கிசாடஐ ாலௌல ொ ஒாோ 

ிஐாஐறதெ ஒஜிெ ஒாௐஜ 

 ால ஊரநஐிா; ஐித, 

ஙொநௌ ாஐ, ஐாஐி ாஐ, ீ 

அோ, ஒில ி, ஒீைௌக் ஐைஔ, 

ஆஐாௌீைொ க ஐைஔ, ஐ 

ஐாொ நகிஐ ாஐ, ஐொந அமஜஐ 

ரிஔ் ஈசாஔ, ஒாோ ீை 

ஐாௐஜசிௐ ப ை் ஒஜயத ஐஔ 

ஐை ிகௌ் ஐாொந 

அளஙிஐௌைஔா ஊல ஙௐி் ஐைஐ, 

 ஒாோ ஐாகஐறஐாஐௌ ிாஔ் 

அஒிசௐ ஐைஒித ாத 

ஒஐரிஐ…….ிௐஜ ்ொி! 

ாேஒிஜி ஙாஞி ஊந் ோந ிந 

்ல ழலஐ. ஐாேஒ் ஆ அங 

ஈைஐாோந ாொாௐ ள் ிச 

அ்ஒஐ டிோநஐிஔஐஜா் ்ஙாஞி 

ஐாஜி ஊரொநஐடிௐ. ாேஒிௐ ஊ 

ஒாௐமத ஐஜௌ ஊா 

ாற. ோ ாஔ ஒாௐஜ 

ஈஞ ஊிௐ ஊோெ ஒோஐஙிௐஜ. 

(ஒிாோ் ீஜஐஔ - ஐஔோ 

ொாஐடாஐொ ஙிௌ ஔௌாடிஐடொ 

ாஔோந ாஒிொந . ாஒிௌ் ா 

ாஒிொ பொஐஐட் திொந kurinjinet 

ஜௌிௐ ாஔ ஐை ஊரிஐிா. 

ாஞிௐனை கிசி ிஙிொ் ஒிஐௌரிௐ 

ஒிொந ஐிா.) 
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ிசி ிஞ் ாேஒிௐ ாஔள் 

தங ஐிசுக 

 

 

ீஐ ஒிசாாௐ ஈஐறஐ 

ஈரிொா தறதற ஐாரிஜா, அௐஜந ீஐ 

ொ ஐொி ிரிஒத ஒாஐொிௐ 

ிரி ாௐ ஒாத ோிஜா சிஜிஜா 

ஒௐம் ாரந, ோந ிரிோிோாம் 

 ஐிஔத், ஐாிரிசசா, 

ஐாடிஔொசா, ாஙிகிசசா ஐ 

ஐாைஔாஙௐ ாத் ாரந, ஐசிஜித் 

“cauvery” “vaigai” ா ஜிஐ ைச  

ஙிௐ ாைஔ ாைௐ ஈஐ ஙஒாைஒிச 

்ஒிொாௐ, ீஐ ாேஒிௐ ாஔி 

ாஒஐாஐ ஐழ் ௐஜசௐ அரி 

ாஒஐாஐ ழச ஙௌாொ் 

ஈஐறத(்) ஈ. ஆஐ்…்ஙௌ 

ா  ஒாஙாிசிஔ் ிிஜிஐழச 

அிஐைஒ ஙா் ஊிௌப் ஐஜோ ஈகய 

ஆஐ் ா! அ ா ஐொிம் 

ஊரொந ஜா் ஒிச ஐகாசா ்  

ொந ்ங ாஐெ ஒாௐம் ாரந, 

அ ்ஔச ி்ஙா ஙைஙிி ை 

ஙாொ ஒஐொ ீொ நஙா ஈக 

த் ஈஐி், அிஐ ஐாொ 

ஙைௌொ ஈௌப ஒௌௌ ாஜ, அோ 

ஈஐிொி ஙீந ஆஐாஐ ஸௌைஔ ஐௐ 

ஔசஞத்  அரி ஊரொநௌ 

ாகி…”ஈங ஈகயஐ ஙோாௐ அ 

ஙதொ சிௐஜ” ஊந ாேஒிௐ 

ாஔி “ஜஐீ ிஐிஐ” ாஜி ி 

ஙா “ஒாௐஜ ஙோ ஐ” ஔொிௐ ் 

 ாஔௐ ரி. அந ஊரொி  

ஈரிொந ஐாைஔ ாநஙா ரி! 

ஙாஞி, ா, ஐஜாெஒா் ஊ அொந 

ஐஐடிம் ைஔொ ங ஐாட 

் ஒஐ் அ ஐறத ோீ உல் 

ிஐங ஙச ிடா் ஐைஐ 

ஜஙாஐ ாேஒிௐ ாஔ ொ  

ாஒித் ஞஐ் ஊத 

ீொந…ஐொாஐொி ிஒாஜ ௌப் 

ரஐஙய் அந ஐைஐடி ஜசாச 

பஐ ஊஜா். ரஐஙய ஊ  

அஙசா ஒாௐ ௐஜசா? சௐா 

அஙௌிௐ த் ரஐ ரஐஙாஐ 

ஐ சம். அௌசாாௐ, ொிசி 

ஞஐடாௐ ஐாொ ஐொாஐொி ஆஞ 

அஐஜ ீட் ழஔ ழஔ ரஐஙய ஊந 

ஈஔாஐய் ாஙரிஐய் ஙிஐய் ஐஙா 

ாஐ ஙால் ஙஔசாஐிந. ஆாௐ, 

ாேஒிௐ ாஔ ொஐச ிஒாஜஙா 

ரஐங  ா ஐைசிம் 

ஆஙௌ ாத் ஒிோ ஐாத் 

்  ஐிா. ஈாகஙாஐ, “ஒஐ 

ஜஐிசொ ாஐ” ஐைச ஊொந 

ஐாா். பொஐஐ ாஐ ேஒ ஙி 

ௐஐஜஐஞஐ் ஒௐஐிா ாேஒிௐ ாஔ. 

ஒௌஔ்ரிௐ ிஓ அகாி ிோ 

ாறத 50% ஒீ் ஐிஔத் ங ஊோ 

ஒிௌப ா ஐஞிய் 25% ஐஞியா ஊஐிா 

பொஐ் ி. ஒ்ஔ் ஙா்  ஜா் 

ஊல ிொ ஊரந் ஆஒிரிச, அ 

ஈஙசாஐ ஒைஔல “அௌ் ிா 

அஜாௐ தஞி ஈகா” ஊல ஊரநஐிா. ் 

ங் ஙகாஙகீச் ஐாஜொித ிோிௌ 

ாஐிந. அஐிோந ிௌபொந ஒௐம் 

ாேஒிௐ ாஔளத  ித 

ிௌபத ஐிந. அதட ஊரி, 

ஒ்ஙாஞிொ ஙிதஙஐளத ித 

ா ிடதந அரிந ஊாௐ 

அஐா ஆஐிஜ ஙாஞி சௌப் அோ 

பொஐ் ஊத ஐிஔத் ஊ் 

ஒாௐஐிா. ேஒ ஙி 

ௐஐஜஐஞஐொிஜச “ஒஐ ஜஐிசொ 

ாஐ” ஐிஔஐா ஐசெ ஒாௐஜி, 

அௌபொஐொ ி ிரிாஐ ஊரநஐிா. 

அௌபொஐொிௐ திௌிஔௌ் ாஐ 

ஜ  ௐல சநஐடிௐ ஐ 

ைஔ ஒிஜிௌ ்ஔ ஐிோந ஐாற் 

ாேஒிௐ ாஔ, “ோஹௐ ஐிஔௌந் 
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ஐிஔஐாந் ஈஐ உி” ஊல 

ஐைச ஐிா.  ஐை ொந 

ொ ிப, ஒாஜசிௐ ஙிேஒிசித் ஒா 

ஙஐட ா் ஐஔத் ா  ாரிஜா, 

ச ரிசா ஙஐடி ஜசா ா 

்ஙீந ஐி ் ாசிஜா “ஒஐ ஐாஜ 

ிஞௐ” ் ஙீந ோந ஐ ஙத ாங 

ஈாஐ சம். 

“ஒிலஙீ ஒிசிம் னகிந” ஐை 

ஙலஙா ஈாக். ஆஜங ிரநஐடா 

ஙிௐ அஒ் அந ஒாோ ிி 

ாரநஐட ஒாௐஜ ் ாேஒிௐ ாஔ 

ஐைஔஙத் ஐைசி ாத 

அஜாிசாந. ஆஜிஜசிௐ நசி 

ஐகிௐ ாஔத் அ, 

ிௌாகாா, ரிசாா, 

தஜஒஐாா, ிஙஞிஒ ஆா ாா 

ாச ஆஜி ிஞஜிௐ ்ங ஒல ் 

அஙொி ி, பால ஞிச ―ஆௐ அங 

ஐஔய” அிஐௌொி,  ஙல் ஒில 

ஐாௌிசஐடிௐ ஐஔ ஆௐ ிச 

ஙஐா ஐாை  அபஙா ாஔஜி 

ஞிச ஙி் ஆஐ் ஒோந ஐைச 

ஈகி ஈெஒித ்ங ைெ ஒௐஐிா. 

―டிச ஆஜி ஒிலஞொந  ி…” 

ஊள் அௌாஔஜ ஐசிௐ ஊௌைஔ 

ஜஐிச ரிௐ ஐிடோரோ ஒஐொி 

ஞிோஐ ா் ஊ ஙி் 

அௌௌைஔ பசௐ ஒீாரிி ஒீஞிோந 

ஐாஐி ஊ ஆஐ்  ஒ 

ஙத ஊர். அோ ஆஐொி ஙீந ந 

உ ஆஜஙொநஔ ா டோ அளொ 

அஙொி, அோ ங் ீோ ி ிசா 

அ ஙிெஒஙா அஙொந ைௌௌிௐ 

ஈைஐாஐசிௐ ஒிலசிௐ ஒிொிசி ஙசிௐ 

அஙோ ஓாஐ் ா ஒாௐஜி “ஐஔய 

ஆஜ்” ஊல ஐசிௐ ் ாஔசிௐ 

ா ஈந ாௐ ஈகழ். 

ிௌப் ஞௌப் ஒொந ிஒோ 

ஈகயஔசா அந? 

 சாொ ிஐி ஞிச ா் 

“ாஜொ”ெ ஒாௐஜி, அ ஐ 

ிடாஐ, ஒிோச ஒ்ஙௌொொ ஐ  

ிசாஐ, ி ஐை எ ஐாத் 

ஐாஜ ாஐ ௌிௐ, அஒிசஙிௐஜ 

ஊ அிிஙசாௐ அ ்  ஊாஐிௌ ா 

அபஐட ஙத அிஐௌொந 

அரி ்ாஜா ஐைஐ. 

 ஔௌபத, அ ஜௌ ஐிசி 

ஊஞிமஔ ாைாஜியஔ ஐ 

் ஊந ாேஒிௐ ாஔி அா. 

அ ஆஞஙாஐெ ஒாௐஜ “ஊத் ஊ 

ொநதஙா ஞத” ஊ ஜௌிௐ 

 ீஔ ஐைச ஊரிடா அ. 

ஙி ஙைஙிி ி ஙாஞிஐடிம் ா ஐஔ 

அைஔஐாஒஙா ஜௌபஐட ஐைசிௐ 

ைசஜிை ிடதஐிா. ௌௌைஔ 

ஊிாௌப ஈட ரி ஔௌபஐ 

ஊொஐச ஜௌபஐ ஐாஔாஐ த்? 

“ிசி ிஞசல லௌபௐ ங” 

ஊந அரி ஐைொ ாதௌப ி 

ஜௌப. 

“ிசி ிஞசல ல்பௐ ங” 

ாஙசக ரிா. ஆாௐ ந ஐைொ 

ாதௌப ி ஜௌாஐ அ ொ  

ாேஒிௐ ாஔ, அோ ரிசி ாஙாசகௌ 

ாட ிமஙாஐ ஙாி ிசாஐிா. 

ல  ஐிஔௌந ிஐடி ீாா் 

ஙைஙா? ஙிொி ஜீ அௐஜா 

 ஐிஔஐிந? ஜஐிசொ நஐி 

ொந, ஜீ ஙாஞி ஒி, ஜீ ஒ 

ஐை, அெஒிஔௌைஔிௐ கொா 

ஙைங ஐொ ரிோ அிாோ 

ஜஐ டொந, ஈஜோந ா 

அபஔ, ஈஔோந ா ஈயஐஐறஔ, 

ஈஙச ஈகயஐறஔ உஐா 

ார் ாஜிொ் ஙிதோ ஒ ஐொி ஜீ 

ௌ த்?  ா ஐிஔத். 

அோ  ா ஒஐ ிசிௐ ் அஐ 
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ஙஜொ அடி அடி ஐாை 

ஒாஐஔசாஐிச ் ாலௌிஙசி 

ாொ ாங னஐோந ஐாட த் 

ாட “ிசி ிஞசல ல்பௐ 

ங”… ் அாஔ ாி அஐஐ 

ா் ஈரிொந உ ொந 

ஈௌபஐஔ் ாை ாஐ ி் அ 

ா ஐைசிம் ஒஐ ிஓச 

 ் லஐசிௐ, உா டொந ஈஔௐ 

ரஐ தொிசந ாௐ ாடாஐ ாடாஐ 

ஙத ஜிசத்…் ஒஐ, ாஐ 

ி ல்பஜா ௐஜாஙௐ ஙா ஐாக் ா் 

ா? 

அொ ஜசி அ ஊல ா் 

ஐந் டி ஐௐாரி ௌபஐடிௐ ஙி ஙௐஜ 

ஜதிோந ஔோந ி ஜஙாஐிௌ 

ா ஐாத் அஜொிஜிோந ௌிச 

ஊநஐடிௐ சி ஊௌ 

ாாத் அத ோச 

ஜசித் “தி ஞத” ஊள் 

ஜஐகௌ தி ிிௐ ஐழ். 

சாொ சாைத த அஐிௐ 

அஙோாஜா ஊா, ாேஒிௐ ாஔ 

ாஷசிௐ ஒாாௐ, “ஜொிௐ தி 

ஐாௌடிஐ த்” ஜஐக ிிஐ ாௐ 

அௐஜாந ஊடிஙசாஐ ஙிௐ ிச 

ழசந…ஙஐஜ், தீஈதி, ஔஐஔஐௐ 

ஊ தி ஞஐி ழலஐ. ோ 

் ஒொந  ஜௌாஐி ாேஒிௐ 

ாஔ ஊரிசித் ஐை ா் 

அ் ஐ ச ல. திச 

ஙாோஐ ொந ஐாரொந ்ாங 

ஆஐிௌா ஒஐொி ஙீந  ஞஐ ிய 

ஒசொ ா தி ஞஐி திஐடச 

ஜௌா ொாா ாேஒிௐ ாஔ? 

ஐடி உ ச ஐா் 

ாடாஐி ீ  ோந ஙத 

உை் உஔஐஐட ஒிொச 

அௌாந ஜௌபெ ஒிஐடாத் 

ிசாஐறத  “ாைஸ் அௌஐடிௐ” ஆஒ் 

ொ் ரிிொந ிை அொ 

ஜசௌ ாஐௌ ாத்  ஒஐ் 

ஐாத் ஈடொி ஐடொ, 

ைஔொ ஙச, தகஐை 

“அஙஐஜொ”,  ஙஜி ஒத [“ஒௐஃௌி 

பட” ா பௐஜரித் ஒாாஔஐட ் 

ஒித ் சத் ஊாஐி ிைஔ ாந 

ஙாஞிசி ஒிசௐ ஊௐஜா் சாத 

்?] த்ஜா அஙசா 

“தீஈதிச” ஒாௐஜாஙௐ ஒாௐந ா 

ாேஒிௐ ாஔ அோ ஐைசி அசிௐ 

ொ “தி ஞத”. 

ஊரந் ாடிௐ ங் ஊரநரி அஐ 

ங் ஒரிிஐிொிௐ ஒஙா ஐாற் 

ாந அோௌ ஔௌி சௐபொங் 

ஈங் ஙத உொ லிௐஜ. 

ாேஒிௐ ாஔி அஐஙத  ஒாாஐ, 

“ஐாௌிச ஙச்” ஐைசிௐ  ்ா 

ாஐசிௐ “ ாஒௐ” ஞிசாஐ  ஐ் 

ாஙசக் ஐ அள் ி 

ிரிஐசிௐ, “…அௌாந ா ீி 

ாொிஐள், ாௌ ஊிௌாடள், ஔஙாஞி 

ஊிரிஙாஐ ோாௐ ாௐஙீஐிச 

ாைொிௐஜ. ஐாஜ்ா ஐாஜொிௐ 

ௌாந ஆிஐி ் ஆி 

ஐாிசொ் அஜைஒிசௌொிச ஐஞிிஐ் 

ஐிந” ஊல ஊரநஐிா. ௌ 

ால ,அரி ஊரொந ஙஐா 

அொாைஒிசஐ ஜ ஐைஐடிம் ஜாஐ 

ஐாக ஐிஔஐிந… 

ஜஐ ச்பந ஜஐிச் ஊாஐ 

ஒாாஐ.  ஒஐ் ஜஐிி ிரி் 

அஜொ ச்பந் ஜஐிசங! 

்பஜ அிஐெ ஒாௐஜிச த ோ ஒஐ் 

ல ்பஜ அஞிஐெ ஒ் 

ஒஐறஔ, ாஐச 

ஒோௌொௌைிைஔ ோிொ அிோந 

ஐாற் ஆங, அளங சோிஙா, 
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ௐமசித் ௌஙிசிௐ ாஞ ஒங த 

ஊ ஙோந யஜஐ் ளசித 

ஙைஙாந ஊ சஜ அிீொிௐ 

ிடத் ஙாளஔ ஙோசி அஜொ 

ஆாஙஔ ஊொநத் ாேஒிௐ 

ாஔி ஐைஐற் ஜஐிசங! ிௌி 

 ாஐிௐ ஜதா ஈஐி 

ொாஔசிௐ ஞிோாந 

ாிௐஜ ஐஒௌி ் ஐாொி 

்…ாஐி ஞிெஒௐம் ாந நஐி 

ா ்த்  ஊரித் 

ஙஔொந ஐஒௌப் ஐா். அஜ் 

பஒித் ஆங் அொஐச ஈகொா 

அஔஐிந. அாௐ ா “ஊொ 

ஐாஜ்ா ஐஒௌ ஈொந ஐாந?” 

ஊல ஐைஐிா ாேஒிௐ ாஔ. அோ 

ஐஒௌி ஙொ ஐஜ ஙா ஐாஔ 

அரி ஐைஐற் ஜஐிசங! பொஐ் 

ௐஜா ீைௐ ீ அோ ஔா் (“ஐஒௌ” 

ாத் ீ ா பொஐஙா?) ஊல ஊரந் 

ாேஒிௐ ாஔ ாஒிொௐ, ் ஙிௐ 

ள் ஊஐள்  எொிௐ ஙீஙித் 

ஙிொி ரிம் ஒஐ அஐசி 

ஙீிம் ீ ௐஜா ாௌப! 

(தங ஐிசுக - ௌப் டௌப்: ஙந. 

கி: ஙா ந, ஐு. 

ஒிோசஐட் அளஐட் 

ௐஜரொந ஜ் ஐிோந ஐாட ி்ி 

ஊரொ நஐிடா.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ாஐ ஐாஜா - 1 

88 
 

ஐசடய ஐஔௐீ 

ிொி ஐா 

 

 “ஈௌப ஐரிஐிௐஜ, ிொந.” 

ி. ாேஒிௐ ாஔி ஒிலஐொ ாதௌா 

―ஈௌப‖ ஊ ஹௐ டிசாாந, அ  

தாஐ ஐந் ி. ா.ொஙா, ாேஒிௐ 

ாஔளத ஊரிச  ரி ிஙெஒௌ 

ிௐா ஙஜ ஈடந! 

ஙி ஊரொாடஐட, “ஊரந் ஐ, ஐி, 

அௐஜந ஐைஐட ொந, அௐஜந 

ங்ாஐா அௐஜந ீிஙா 

ாஒஐஐறஐா ஊரந ஊல, அௐஜந ர 

 ஊரொாட அௐஜந ல ஜசிௐ 

த், தி  ஊரொாட,” ஊா 

ஜால ஐௌ ொஜா். ஐிஐ -ிௐ 

ர  ஊரொாட ஊஐி ஐசி, (ி. 

ஜசஙாஐ, ி. ஊஸ். ாஙஐிசுக 

ாா ) ிௐ ிை ஊகிிஔ 

ழச, அஐி் ிஜசிௐ ௌத 

அஐ ஐாகஙௐஜ; ஒஐ ஐாஜ் ாை 

ஐாஜ் சிௐ, ஙிஞிௐ ஊரி, அ ஜ் 

ஙைங ்ாஙசா ஔௌாடிஐ 

டஙாஐ ாஐி ிஜசிௐ, அஐட ிை 

ஐாத, ஙிெ ஒஐ்ா ைஐௌஔ 

்! 

த ஒாஒரித் ஙஜா ―ஙிௌ 

பஜங்‖, ―ஐ ஒாௐம் ிங்‖ 

ோநிைஔாௐ ஙஒா ஐஐடிௐ ா 

 ஐ ஊரொாடாஐி ிஔஜா். 

ி் ாஐௌ , 

ொிஙஐடி ஈிசா ஊரொாடாஐ 

ஐாஜ் டிிஔஜா். ஒஐஐடி ஈிசாௐ 

ஊடிாஐ ஒாஜஐடிௐ ிோா் ஐாஐடௌ 

ாஜ! ்ாஜா ஊரொாடஐ ் ா 

ா ரந், ௌௌைஔ ஊரொந 

―ஐா‖ஐடாஐ ஐிாஐ. ஆாௐ ங 

ஒிஜா ஆ்ொிௐ, ―ெஒஐஐ‖ 

ஈிசா எஔ ஆ்ிொஐ, ஒலொ 

ாஜய ஒந் ாிௐ ஙஜர்ப் 

ிஙா் ாஜ, ா எஔ ஈிச 

ஒஐஐட் ஈசொிெ ஒௐஐிாஐ. 

ஐடாௐா ஐாஜொ் ல ித் 

ஜஐிசஐடௌ ஔஐ ஐிந. ி. 

ாேஒிௐ ாஔ அௌௌ ைஔ ―ஆஐாச 

ாஐஐடிௐ‖ ! அ ஙிஐெஒிோ 

ஐஒாௐஜி ஙைஙௐஜ, ஒஐ அஜஐட 

அஜ் அெ ஒீ் ஐாஔ ஐைஐட், 

அஞத ந்ப் சௐா ஜ ஐிஐட், 

ஔொ ஐ ிொஐ! 

“அஐீஐா் ஜ் ஊரொாட 

ஈாிௐஜ. ஆாௐ ஊரொாட ி் 

ஊிாஐழச  ல அஐீஐா் 

ஙைங.” ஊல ஒாௐம் ி. ாேஒிௐ ாஔ 

ந லட அஐீஐாஐறத, 2013-

ௐ ஐஔாிஜிோந ஙி ஜஐிசொ ாைஔ் 

ஞஐிச “ாா ஜஐிசெ ஒா” சௐ 

ிந, 2010-ௐ ோிச அஒி ஒாஐிொச 

அஐாஔஙி ிந (வச  வஔஐ), 2009-ௐ 

ஙிஞஐ அஒி ஐஜஙாஙகி ிந ா 

“ல ஒால ்.” ரெ ஒாலௌ 

ாசௌ ாஐ ி்பா ஐஔஒிௌ 

ொிசிௐ ஐாஐௌைட ைசிௐ 

ஒாஐய்! 

ி, அரி ஔௌபஐடெ ஒல 

ஐிஐஜா். ஒிஜஐிச் ஊாஜ ஐாந 

ஐை―ஐா ஸ்‖ எ ஙிஞிௐ ஙைஙௐஜ, 

ஆஐிஜ ஙாஞிஐடிம் ஈ. ஆாௐ 

அஐ எ தொந, ஷஸ்ிச, 

ஷௐஜி ாஐடி ஔௌபஐறத 

அஐட ஐா , ஆஐிஜொிௐ ிாௐ 

ஆஐௌைஔ ஊடிச அிஐ ஹௐஐ (ஈ-்: 

Brush Up Your Shakespeare!) ஈட. 

ஙிஞிௐ அநாஜ, “ஐ்ி ஙி 

ிஙா, ஆாௐ அந ஐை ஐ்ாஐ 

ஐி” ஊ ஐஐொ சதாத, 

ஐ்ிஜிோநெ ஒால ிஞிோந, ―ஐ்ி 
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அ்ாொ ஸகி‖ ஊ  அஙசா, 

ஊடிஙசா ஹௐ ஜ், ஊடிஙசாஐ தஐொ 

ோிஐிா. ஐாதசிௐ ாிச 

ஙிஐஔௐ ாச. ஒாஐஜிஐொி ங 

ஙாகா, ஙிௌ ிொ ா. ொஙாி, 

ஐிொந ாேஒிௐ ாஔ ஐ்  

ஆஐடாஐ அளிொநௌ சி. ோௌ 

சிஒி ஐாஜொிௐா ா 

சிசாஙஜச  ஊரொாடாஐௌ 

ரிகஙிொாஐெ ஒாௐஐிா. ரி ௐ 

ாஜா, ―ஜஐீ ிஐிஐ‖ ஐாஜ 

ஐைஔொிஜச ஊரௌைஔந. (ோாஜ, 

ிாடிௐ சத ஐ ெஒாி 

சஐொிௐ ―ஒாௐஜ ஙோ ஐ‖ ிௌஔஙாஐ 

டிசாந.) “ஐ்  ஒாஐிஔத, 

ஔசா அ்பஐ ஜ் ாங ஊிரிஐடி 

ேஒ உிந ாௐ, ௌ 

ஒிோஐட ஐ் ஒாஐடாௐ ஈரஐிா,” 

ஊல ாேஒிௐ ாஔ ஒாௐஐிா. ஐ்ி 

ஒாஐடி ரிஒ் ஞிசாஐ ஐ் 

ாஙாசகொி ரிய ஒ ஐாைஒிஐட, 

ஙிெ ஒாஐடி ஙாைஒிஐட, அ 

ிசாஐிொ ிொிௐ ாஒஐரி ாௐ 

ஐிா. ோ ஹஜ, ாேஒிௐ ாஔி 

ஒாாஞிாஐ ஐைஔ ஐாத ஐ் 

ஐஞஐொா ஐாொந ொஐ. ௐஜ 

ிசிஒௌ ிௌாஔௐஐட , 

ாஔஐரி தௐ ட் ஙல் ஒஐாஐ 

ஒிஐஜா். ழஔ அ ஆஙீஐாி ஊாௐ 

ாஔௐஐடிௐ ஐஒி் ிச் ஒிஐஜா். 

ஒிௌௌ ாொந ―ஐ்ி அ்ாொ 

ஸகி‖் அௌச. ாேஒிௐ ாஔ 

ஊரொநத ரொந ஐா ோ, ஐ்ெ 

ஒாஒஐொித  ி கஐ் 

ாைிை அரி ஐஐறதொ ாஜா். 

ாேஒிௐ ாஔி ஐஐ ―ஈஜஐிசௐ ங‖ 

ஐாஔ ஊல ஊரொாட ோ ாஙஒாஙி 

ஒா ஙிஞிௐ ாந ங 

ஊரொாடஐடிௐ ா ி. ஜசஙாஐ 

“ஐாஜ்  42, ஜூஜ 2013- ஞிௐ, ஒி 

ீித்  ்” ஊள் ஐைசிௐ 

ஞி ஙாஞிஐிா.  ஐஐடிௐ ―ஙிி 

அஐொிௐ ஈட ஊிங ழலஐ அௐஜந 

அௌஔ ெஒஐறத ஐிசொந் 

ஐாத்‖ ஆ. ஙா ஙல் ―ஙிி 

அொஐட‖  ஐஐ ஜ்  

த் ீஜ ொா ஊ ரி 

ஐஜசாஐ ஈஔா ாேஒிௐ ாஔ, 

ஆாௐ “ ஐ ஙாோஐட ஐகஔ 

அளஐி, அஐடி தஐடிமஔ அஐடி 

ஙஙஐட் ஒிெ ஒௐம் ிொிௐ,” 

ாேஒிௐ ாஔ ோ ் ிஔ   

ஈசோ ஊந ஜ.ஙா.ி ஐகிௌப. 

―டல ஜித் சாங்‖ ஊஐி ஒிலஐ 

ஜஙாஐ ோ ஐகிௌப ஒரிச 

ஐாகஜா். ாௌிௐ ஐாஐ ி 

ஐாத் ிஔஐட ஐாை 

ஐாஐௌ ா  ஞஐஙாஐ, 

ிஔஐ நபலொிசிௌாஐ. ஆாௐ 

ஐசிஜா, “உஙஐட ௌாௐஜா் 

ிஔஐடௌ ிஐ ிௐஜ, ஈத 

்ௌா ோொ சிௐஜா ஐாை 

ஐாஐி ஜ,” ஊல ஈஒிொா 

ிௐஜாஙௐ, அளத  டீஐ ோந 

ஈஒரிொந, ீைத ஐா ஒௐஜ 

ஐாஐ ாஐய், ௌைஔாௐ, 

ஒஐிடிௐ ீ ஐா ாெ ஒௌாஐய் 

ஒாௐஐிாஐ. ஒிசா ௌ அொ 

ிௌஐாஐொ ிாௐ, அ ஒஐ 

ஙிஐ லௌிௐஜ ஊந  ஙஜ 

ாைௌ ஞ ஙாஞி (Men do not despise a thief 

if he steal to satisfy his soul when he is 

hungry. Proverb VI, 30, c. 350 B.C). ஆாௐ 

―ஐாை ஐாஐ ச ிஔ் 

ிஔஐ அப ஐாைந,‖ ஊந 

ாஒஐளத ாேஒிௐ ாஔ ஐாை் பந 

ஈஜஐ்.  ீஐ ாந் 

ஙஐிசஜாந. ௌ ஊடிச ஙிஐடிஔ் 

ஙிாிஙாொ ாேஒிௐ ாஔ ஔ 

ஐாக், அ ட சிௐ ைஔ ஒி 

ஐாஙஐற், அந ஒாோ ிரிஔ் ைஔ 
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அஙாஐறங ஊந ங ஐஐ 

த் ஒி.  டௌ ஒிசி ஈஐி் 

ஈஔயஔ கிோந ி். ஆாௐ ஒிசா 

்ாந ஊிஐாஔ அஙிௌப ாா 

ரந் ீா ாஐ, ஔௌிஜஐிச 

உஐிசாஐொ ாஔ். ஊ ாேஒிௐ 

ாஔி ிச ஐஐ ஒிசௌ ிச 

ஊிௐ ிசௌிௐஜ. ஈாகஙாஐ ―ி்‖ 

ஊஐி ஐசிௐ “ஒாோ ஙஐஐ ீைதௌ 

ஒிசாெ ஒ ஐௌ, ஒிசாஔ ீ 

ி்ப் ீ்ித ஐாக்” ோ ாஐ 

ஐ ழ். ரி ஒிலஐஐ ிச 

ஹௐஐடாஐ டிோநட. திௌாஐ, . 

ஐஒௌ ாச ாதொந ஈசி ஊரொநௌ 

ிௌஐ் டிசிைஔ “ாேஒிௐ ாஔ 

ஒிலஐஐ -ோஐௌ ைஔ ஔௌபஐ” 

ஊஐி ஹௐ பிச ாஒஐஐறத  ௐஜ 

அிஐஙாஐ அங். 

ஆோ ிஐஔி ாஒஐஐ ாேஒிௐ 

ாஔி ஐைஐட ஐ ―ீந் 

ல்” ஊஐி ஜௌிௐ 2008-2009-ஐடிௐ 

ொிௌாஐ. ―ேஒல் அல் 

ல‖, ―ிசி ிஞசல ல்பௐ 

ங‖, ―ஐாஜ ஐாா ஊிௐ‖, ஙல் 

―ிஐ்்‖ ா ரி ஐைஐடொ 

ாதொந டிோ ஹௐஐ. ாேஒிௐ 

ாஔளத த் ஒஐௌ ாாடிசி 

ஐஜஐ தஜ ோ ஐைஐடிௐ ஞஐ் 

ாௐ அஞத ஐாே் தஙரிொ ஙிஞிௐ 

ாஒிஐஜா்.  ஊரொாடி ஐஔஙஐடிௐ 

ல ஒஐ அஜஐடௌ ிய ஒந. 

அிௐ ஐ் ாொநொ ெ ஒரி ஒந 

 ஒஐொி ஐஔங. ஐ, திௌாஐ 

ஙாகிஐ ஐஞி ி ஐஐடிௐ, 

டிஐடிௐ ் அஜ், ஙல் ஈஔௐ 

ஈாஐட ―ீந் ல்‖ ஐைஐடிௐ 

 ிஐஔிௐ ஊரிசௌ ாொந  

ஙாைஔ ஆைஒிச  ஙாைஔொிௐ ஈட 

அ ஙஐடிௌ டிஐடி ஐஞிௌ 

தஐட ஒரி ஒச ஈொிைஔா. ோொ 

ாஔரிௐ ஒௌ ைஔ ங ஐொநஐட 

ாநாிௐ ஸச ஜ ி. ௐஜஐ 

ா த  ஙஔஐடிௐ ஒிசிஐிா. 

―ஐஔஐஐடௌ காங,‖ ―ஈகயௌ 

ஔஐட ீகொௐ‖ ா ஙம் ஜ 

ிெஒஐட  ஒஐொிஐ ஐௌ 

ா ாலௌிஜிோந அஜஒிசிஐிா. 

ஐிஐட் ாேஒிௐ ாஔ ிை 

ொாரிௐஜ. ஙடிௌ ா்ப, ெஒ 

ாசஐி ா  ஊரிச ஐிஐடொ 

ாஐி ோ ஹௐஐ.  ஐிச ஐ 

ாஒஐஐறஐா: 

் ங் 

ஒேஒஙா ொந 

ஜ ஈி ஐாொந 

ஙேஒை ாசாொ டிோந 

ஒஐா ஐைஔ 

க் 

ஐா அகிோா ிிைல. 

ஐஐ ஆௌ போாள் 

அ்பஜிசி ஐீ அகிோாள் 

ஙி ஐ ஐீ ோாள் 

ௐஜி ஆ் ஙோாள் 

ஐாெ ஒஔஙௐ 

ி ஙடஜி ஐிொாள் 

ஐசிஜசிௐ ஙைங ஐ 

ஐை ௐஜ. 

ேஒி் ந்் 

அடி் ாெஒி் 

ஐடி் டி் 

ஊத் தத் 

தட் ஐாோற் 

ஒ்ஙம் திேஒி் 

ஐாரேஒி் அஞி் 

உஙொ் ஆா் 

ஊௌ ௐஐெ 

ஒில ஙஜரிம் ௌா 
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 ஊிௐ சஐ 

ங ஊிௐ அ ஞிா. 

ாேஒிௐ ாஔ ரிௐ ஒோிஐ 

ரிஐறத, அ “ௐ ஒோிௌிஜச 

 ா ஞஐிாௐ ாேஒச 

டிௌொந்” ஊடிஙசா அபதெ 

ஒாோஐா ஊல ிடத். ஆஐிஜொிௐ 

Golda Meir-  ிஜஙா ஙஐா ல 

ஈ -“Don‖t be so humble; you are not 

that great.”  ஈைஐொந, “ஙிஐய் ரிச 

ஙிஐ ஞதத ஙிஐய் ஊடிசஐடாஐ 

ை ௌாஐ” ஊாத். ோ 

“அி ல ெஒ ித” 

ஒசிௐ ஐ ஆறங் 

ஊரொாட் ௌாந அங் ஆஐிிைஔ 

ி. ஜாா, ஐஔாிௐ ஊரொாட ி. 

அௌாொந ொநஜிஐ், ஐிஓ ி. ஒ 

ொொி, ஐாசிௐ ி. ஓாி, ஙல் 

ஐைசி ாசஐா ி. ாேஒிௐ 

ாஔ ாஐ ஈாக ஙிஐடாஐ 

ிடதஐிாஐ. 

“ஊந ஐொநஐடா ஊ் ஈஔஔஜா், 

ஙாலஔஜா். ஆாௐ அ ாஒிஐய் 

ரிஒீஜிஐய் ிாிஐய் ஔ் 

ஊந ஊந ஊிாௌப,” ஊ ாேஒிௐ 

ாஔி ாொஐ. அரி பொஐஐட 

ாஐிௌ ஐ ோஐ அௌெ ஒந 

அரி ஐாஜ ஜஐிசொ ொித 

அஐ ஒ் தோ ைஒ ஙரிசா. 

பொஐஐ ாஐ சஜாா, ாேஒிௐ 

ாஔி கச டொித ஒல அ 

ாஒிஐஜா். ாந ஆஐடாஐ  

ஜஐிசௌ ஐஔஜௌ ஔொரிஔஙிோந 

ாஒஐஐ ஙீந ஐை டிொநடந  

ஐசடய ீ! ஙீிச அளிஐ 

அஐா அொ அச ஊொந ஐ 

். 

 

(அஙரிஐாிௐ 1998-ஜிோந ஒிொந ் 

ிொி ஐா, ஙி ஙாஞி, ஙல் 

ஙிஞஐ ஜ திொந அஐ ஐாஔ .

ஙி ஙாஞிசி ஐாஜ ஙல் ஒஐ 

ஜஐிசஐ ஙீந ஐாஔ ீி இா 

ஐாகஙாஐ அ ஈஜஐத் ார் 

ஙிஞஐ ஙல் அத் ஐா 

ஒௌிௐ ிௌஔச  . ஒ 

ஙாிஜ ஐௐாரிசிௐ  சிசஜிௐ டஐஜௌ 

ைஔ்,   ஙந ஐாஙாஒ ௐஐஜசிௐ 

ஐகிி அிிசஜிௐ நஐஜௌ ைஔ், 

ஙிெஒிஐ ௐஐஜ ஐஞஐொிஜிோந ஊ் .ி. 

ைஔ் . ஙிஞஐொி ஐாதௌ 

திசிௐ ஞஐி் ―அகஙா 

ஐச‖  ஐஔாிமட ிஜ 

ஙாளஔிசஜாட் எய  

ாஒிரிசஙா ிஔா தஔ ஒோந 

ஆௌி ிலொி ை ஐகிிஐடிௐ 

த் ஐசிௐ ஜி, ஙல் ஐாகாடிௌ 

ஔஐ கொந ஙிௐஐடாஐ 

டிசிைஔந், ஙல் ஒஐ ஜஐிச ஹௐஐ 

அொ் அஙசா ஆஐிஜொிௐ 

―ஒாௐமதெ ஒாௐ ஆஐிஜௌ ாறஔ‖ 

ஙாஞிசொ ஐி ஹை 

ஹௐஐடௌ ிௌிொந் ஔச 

திௌிஔொஐ ஒஙீொிச ஆஐஐ ஆத்.  

 thirumurthi@gmail.com ஊஐி 

ஙிேஒஜிௐ ாஔப ஐாடஜா்.) 

 

  

http://www.nanjilnadan.com/
http://www.nanjilnadan.com/
http://www.nanjilnadan.com/
mailto:thirumurthi@gmail.com
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ௐ ிோந 

ா ாஜாஜி 

 

 

            ாேஒிௐ ாஔ ஜிௐ ஊௌாந 

ாஒிொ ஊந ிிௐ ௐஜ. 

ாஐெ ஞஜிௐ ஐாஙௐ ரஐாஙௐ 

―ஙி‖ ி ீோி ―ஒநஐ திசிௐ‖ ி 

―ஊைொ ித் ஙசாஐட‖ ீொி 

ஆாஒஙாஐி ி் ாேஒிௐ ாஔ 

ஐஔஔோாந ஔஐ எசிோ. 

            பொஐ ஐஐாைஒிசிௐ  சாஐ 

ாஐிச பொஐஐ ஐி.ாயஔசந் ாேஒிௐ 

ாஔளஔசந். ஊரொநஐடாௐ ஐ தமஐிச 

ைப அந. ்ங, ் ஙஐட, ் ஒிெ 

ஒோாஷஐட, ொஐட, ஞௌபஐட 

ஐிோந ஐாற் ஊரொந அந. 

            ‖ஊரொந ஊந  ாஐசௌ 

பரிோந ஐாற் சஒி,  சொொ ் 

சஒி‖ ஊல ாேஒிௐ ாஔ ஒாாம் 

அரி ஔௌபஐ ாஒஐஐட் அோ 

சஒிஐாொநந ஙலஐ சாந. 

ஐஐ, ஐைஐ, ஜஐிச், ஐி ஊல 

ஜ டொிௐ ாேஒிௐ ாஔி ீெ 

ிசிோாம் ஊத த்ி் 

ஐிட் ாந். ஊஐிௐஜ. 

  த்ி ஐஐடிௐ ௌ 

ொாஜ ஙித ஐஙாஐி ிாஐ 

். ஐ ஙாஞி ் ஈஐ, ஐீரி் 

ா்பஙா ஒீிச அோிசாிசஙா 

ஐிஔம் ஒய், ா ஒிரிஐெ ஒிரிஐ, 

ங் ஐஐ, ஒாசொிௐ பசா 

ஐிஔத் ஐஐடெ ஒாஔல ாேஒிௐ 

ாஔி ரஙசா ஔௌபஐடாஐ ா 

ிௌந த்ி ஐஐ. ங் ஒஜிொ 

ஐடிௐ ஊ ஙீைஔஐ ா 

ேஒஙஔா த்ி் 

ஐிட். 

            ாி ஒஙா த்ி ஐஐடிௐ 

ஊொ  ாஒிொாம் ஒஜிஐா ல. 

      ”ஊ, ஒொ ாய அிெ ெ 

த்ிை ிஐெஒிஜ ா 

ஐஙாைஔ்ை ௌங அிெஒிைஔா?” 

ஊா த்ி. 

      ”் ாஜா!” ஊா 

ஒிௌிட. 

ௌொ ாஔஐி ிந ொந் ா 

த்ிசி ாெஒயத ஒாஐிௐ 

ஈெஒஙாத். 

”ஜஐிசெ ஔள ொ க 

ஙகிழ ா, அ ௌந 

ஒொநத ோி ெஒ. ஒாடாௐ 

படிௌபஜிச அளஐ அ்ஙசாத் 

அெ ைா…ஊௐஜாொ் 

அயொந ீஒிை அௌச அ்ஙகஙா 

எஜா்ள த்.” 

            ா் ஊொ  

அளிொிஐிா். 

      தஔளத ா ோந ாாாௐ 

த்ி ாஜிஙை ங்ாஐி தைஔா் 

ாஐிௐ ஆற் ஐைஒித ஆாஐி  

ஙாொிௐ அ ஐிர் அாசொிௐ ஐி 

ௌப ―ஐிோ   ஙஜோ ஐா‖ 

ஐசிௐ அைஔஐாஒஙாசித். 

      ‖ீ ஊ ஊஞ ஐஔ? அஒாஐ் 

ஐயோா ாஜிஙஔ ஐஜெ ஙல ௐ 

ோி்ஜஔா? ா ோந  ஙாஒ்ா 

ஆஐீத. ஒ ொ்கா தேஒந 

அே ஒ் ங்ா ஐ். ள் 

 ீ ஐௐஜ, ஒாோஙா ஐா 

ாஐௐஜ, ஔத ஙஜசிஜ  ாைஔ் 

ாஐௐஜ, ஐிஜஊோ ஔாஒிை் 

ஐஔசாந. ாோ ாற ஐாஔா ொந 

https://plus.google.com/+VasuBalajiBala/posts
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அலஹல திௌ ய் ஒஐௐஜ, ாஐா 

ஙஔொிஜ அே ஸ்ஔா எைஔௐ ஐைஔௐஜ….‖ 

      ல் ஒிரிௌப் ஒீஔமஙௐஜ த்ி் 

ஒிௌ ிட். ஒாஜாெஒி ஙீா ஐாௐ ஐ 

ழஔா த்ிசெ ஒீிை ரிித் 

ஐிடசி ிௌப ஒாௐஜ ழஔாந. 

‖ஒீஔாஐ ோ த‖ ஐாை் அோிசாிச் 

அந. ஐிடச ஊரொாடாஐௌ 

ா ஙஔஙாி த்ிசி ஐாௐ 

ாௐிசிௐ ஐஜஐொந த்ிசி 

ஒாிஷஐ ஐாஔாைஔ ாஐடிௐ 

்ஙௌ ொிசஙாத் ஊரொந ாேஒிௐ 

ாஔளஔசந. 

      ” ஐாரிச் ஙோிா! ாோ ா 

அகத ்ங ீை ொிஜ ோந 

ாங ஆ ஙஜ அ்ாரிசாைா ிஞா 

ஙஔதௌ ாா்” 

      ”அநத ஈஙத த ஈௌிஐா?” 

      ”ஊந?” 

      ”ோ வ்ி தசாஔ ஆத 

நஐிஜ ஈஐாோந  ஙௐ 

ாகா ௌப ஊம்ப அெஒௌ் ஙாரி 

ாலஐீாா?” 

      ஊரநந தச ஙோந ா 

த்ி ீாடி ஙஜஐாஐ  ஐ 

ஊரிாௐ ழச ஔாசி் 

ாஐாஐ ஐிடசிஔ் ஐஐ 

 அத் ழொந ―ஐ ஊரந 

ஐ‖. 

     ”ௐஜாைஔா ிெஒ ஐாாஐ ஙா 

ஊங ஐளதை ாைௐஜா..அ 

ஊரந்..” 

      ”அௐஜா் ஒசிஸ் ஃி ஷஜா? 

அௐஜா் ஜாாா ஊர ்…” 

      ”ா யஜ, ௐமத ஜச 

ௐஜ, ஒாஙிஐ பஜஙாஔ 

ஐாிௐ ஈசௐஜ  ெஒா்ஜா, 

அ ஊரந்”. 

            ௐிோந ாதௌி ஙகிஙதஔ் 

―டிொ ா்ாட் ஒா ஐ‖. ஒிரிொந 

ஙாடாந. 

            ”ௌ ௐாள ைஔௌ .  

ைசிஜ ஒாௐஜிஐா. ாஒௐஜ ஐஔோ 

ாச ஐாகிெ -ந ஸ்ஔை ஒாஐிொச 

அஐாஙி, ஒைௐ ஒாஐிொச அஐாஙி,  

ைஔசொாஜ் ஊி ாஐீதள” 

            ”ீ அௌ ீத ௐொாாத்” 

            ஒிௌிட ாைஔ ஜ ஸ்ி 

த்ி ாசொ ஐாஜிஐஙாஐ அஔொந.. 

            ௌ 19 ஒிலஐஐடி ாதௌப 

ௐிோந. ோ ஐஐ ல் ஒிரிௌபஐாஐ 

ஙை் ஊரௌைஔ அௐஜ. ஐயசிௐ 

ாேஒிௐ ாஔ ஒா ”த்ி 

மா ஐாசஐ . ஒஐொிஔ் 

ஊௌ ாா அொ ிௌிெ 

ஒமொநா, ஒா ாஐி ௐஜாஙௐ, ை 

ௐஜா ஐஔாஐ. த ாைஔல, 

ஙஒல ொ ாை.” 

            ஙஜாைஔஙா ாஒிௌா, ி,  

ஔ ீொந் , ங் ஐ 

பௐஜரிௌப ல் ாஒிௌா ாேஒிௐ ாஔி 

ஊரொந ஊௌாந் அ ஐ ஙகௐ. 

(ாேஒிௐ ாஔி அஐொ அிோந 

த் ாஒஐஐடிௐ ஐிசஙா. 

ஒஙசஐடிௐ ஐிட ஙல் 

த்ிசி சாசி ஒாசஜ 

ஔச கச ியஐடிம் ஐாகஜா்.) 
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ாஐஸ்ரீ 

ஊஸ்.சு 

 

ா அௐ-ஃா ஐஃௌிௐ ஈைஐாோநஐா 

ா ாஐஸ்ரீ  ாஐாோ. 

ாஐாஔௐஜ, ொந 

ஐாோ ஊல ொந 

ஐாறஐ. ஈஐறத ா ாஐஸ்ரீ 

ரிஙா? ீஐ ௐஜ ஊல ஒாௐஜஜா் 

ஆாௐ ஈஐறத ரிோித். ஊௌ 

ஊல ஐைஐிீஐடா? ஈஐறத ிொ 

ஊாந  ஒிிஙா ாஔௐ ோ ாஐிௐ 

த். 

ீஐ அாஐஜிசிௐ ோ ―ஜா ொ--சு 

ஜா‖ ஊ ாஔௐ ஐைஐிீஐடா? 

ௐஜசா? ―ஒிைஒா ஔொிௐ ோ ―ஸ ஜா 

ங வ ங? ௐஜசா. ஙாசாஜா ஔொிௐ 

ோ ‖ீஐாஒங  ஜீிேஒிி‖? ! ீஐ 

ஙிஞா. அௌ ஊாௐ ―ிஜ ஊிஔ் 

ஙசஐா‖ ஐைௌீஐ. ஒரிசாஐெ 

ஒாா? 

ஊத ஊௌ ஙி ரிஙா? ஈஐறத 

ஆெஒரிசஙாஐ ௌந ஊத ஆெஒரிசஙாஐ 

ௐஜ. ஹ ஹ ஹ. ோ ஹாாித 

ஊௌ ஙி ரி்? ா ஐாஜஜ் ொந 

ஙைாஒிௐ. அௌப் ஐ ாழ ஹா் 

ஸ்ழஜிௐ ா ணெஒாஐ ோாரந 

ஊளஔ ஒிஜ ஙிஞஐற் ணெஒாஐ 

ோாஐ. அஐறஔ ஒிௌ ஒி ஙி 

ாஐ ோநிைஔந. அஐறதா 

ள் மத் ஈநய் ிௐஜ. ஹ ஹ 

ஹ. 

ா ஊ ஒாௐஜிஐாோ… ஆஹ். 

ா ாஐஸ்ரீ. ோ ாஜ  ஒி ஒாஐ் 

த். அநஜ  ஒாஐ் த். 

ஊௌசா அந ஈஐ ஙதட னஞேஒி 

ஙஒௌ ிஞிேஒி ஊொநி். ந ா ா 

ஙாிரி அரஐ ாஐ் ௐஜ. ா ா, ீஐ 

அ ோநாடிள ஒாௐீஐ, ஒிஜ ஒஙச் 

ா் ஒாஐஙா த். ஆா ாஐஸ்ரீ ச 

ெஒாா் ாஜ த். அோ 

ஙஒாஐொநஜ ஐிா ஙீட சாந. 

ோ ாஐொ ஐிஷாரி அஙாஐ அஙசா 

ாா. ௐஜ தௐ. அ ாஜ அஙீ ஐா 

ஒாௌ ாா. ஊ தௐ. ஊ  அஙி. 

அ ஊோ ா ஊொநஐாஔாம் 

ிஸ்ாஙாஐ ாா. ௐஜ ஈெஒி சிஜிௐ 

தறஙசா தடொிௐ ஐிசிோாௐ ஊ 

ஐ் ஐிஔதஙா அோ ஐ் அ ாஔஜிௐ 

ஐிஔத். அ ா் ஸ்ஔமத ஒல 

ிொிசாஒஙா ஸ்ஔௐ ஔ தஜா் அஜி 

ஐாளஔச ஸ்ஔௐ. 

ஐ ஔ தஜா் அஜி ஐா ஊத ோா? 

அ ஊ ரிசௌாித தாஐ ோ. 

ரிசௌா ஊாௐ ரிசௌா ௐஜ. 

அௌாித அ ஸொந ஒாோ். அக 

. அௌாித அ ஙௐ ா் ஙரிசா. 

அ ஒாைஔ ஐா ஒாௌ ஊல ஊௐஜா் 

ழௌிாஐ. “ஒாைஔ ஐா ஒாௌ ஐிசா ஐா 

ஙிசா” ஊல அௌா அஐ ஒாௐமா. 

“ாரி ஐாச . ஒௌ ஷா ஹ்ஐச”. 

அஔச ா ஙஹ்ிௐ ஒலிை 

்ாரந் அௌா அ பஐஞ 

ாஐாௌா. 

“ஐா ங ஶௌ ஐச ஐிசா?” ஒ ஐைஔா. 

ிஙிோந ாொ, “ ஒா ஜா” 

“ீஐ ஐ ாஔநத ீோிா ாீஜ 

ாஔஜா். ஈஐ தௐ அடய ௐஜா த” 

ா  ஐை ஞஐிைஔ. ாழஸ் 

ஹா்ஜ ோாந ஜ ஷஐ ஊத 

ாை ரி்ள ா ஐாை 

ஐாஔிௐஜ. ஜ ஔஐ ஐஞிொந  ா 

ஊ் அிசாஙௐ ௌ ிொந்ாரந 

சாஸ்ரீ ாஐாோ. ொஙா 

http://sureshs65music.blogspot.com/
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ஒா அ ஐைிைஔா. “ஐிசா ஙிசா. 

ோநாடி ஊடய அஞஐா ாஔீஐ” ஊா. 

“ந சா ஸ்ரீ” ஊ. “அா ஐா 

ஒிஜ ோநாடிள ஒாௐமா்”. 

அத ித அஐாஐ ஊௌாராந 

ா. அ ௐஜ ஒிஐ ஆாௐ “ஈஐ 

ஹிோநஸ்ாி ஒ ஐாேஒ் அரஐசா 

த். ஆா ீஐ ௐஜா ாஔீஐ” ஊா. 

அத ா, “ஈஐ ஒஜ  ை ஒை 

க ஙாைஔாஐ.  ஙகி ொநஜ 

ந ாஐ் ாஔாஐ” ஊ. ௌ 

ாந ஒஔ ாைஐாௌா். 

ஆாௐ ஊத ஒ ரி் ஊல 

ரிோயஔ ௐஜ ஒிஐி ஆஐிிைஔா. 

ா ரிசௌாி ாைஔ ஐைௐ 

ஈைஐாோநஐாா ஐை. அ 

ரிசாஜ் ஒ்ாரந சா் அ அத 

ஒௐஜழஔாந. அ ாௐ அ 

ஷாஐிநஐறத ாை 

ஒாௐஜிஐாத்ாரந சா் ஈட 

ஒௐஜழஔாந. சாாந ௌிொ ி 

ோநிைஔாௐ அஐ ஒொாஐ. சா ஊல 

ாஐாஙௐ ிைிா. அ ஐாஜி ஐாஐ 

ஆ்ிொாௐ ஐொிௐ ௌஐ ஊௐஜா் 

ாைத ோந அ ஒிௌாஐ. சாத 

ஐாஜி ஐிஔொந ஊல ாஐ ஊௐஜா் 

ஆஜா ௌாஐ. 

ஐாஐா ி ரிசௌா ௐஜ ஒௐஙா. 

ோந ட ஙாஜ்  ஒா. ஒிஐை, த 

ஊநய் ஐிஔசாந. “அத் ஒொந அ 

்ிஐ தஐாஐ. அ ஒொந ஐ 

ஒாொ ஐ தஜ அஞிஐாஐ” ஊா 

அ்ஙி ஜா. அௌாயத  ஐைஔாௐ 

ஐா் ், “ந் ௌ ஔா” ஊா. அத 

அ்ஙி, “அ ஒ்ாிஐ ஐாத அ ரிச 

ஙஹாௐஜ ஐ். ௌ ாஜ  

ாஞஔேஒ ீைஜசா ஐ்?” ஊல ஊி 

ஐி ஐைா. “ ்ிஐற் 

ாஜாச ஒஐ. ொ ா்பா ஸஐா. 

ாொ ஜா ஸஐா. 

அஐறத ாஒிஐய் ாந, ாஔய் ாந. 

ஜத் ாஐஙாைஔாஐ. ஐா ஒாப் “ங 

சா ஙத ஐிசா ஜ்ஜொ ‖ள 

ரிெ ாா. அஐா ஜ்ஜொ 

தஐாஐ. அ கொநத ா ஜ்ஜொ. 

ஐ ாிச பஐாஐ.  

ஐஐற் அௌௌா ோந ஙீிச பஐிை 

ாாஐ. ஐஔஒிஜ டய ஒ்ாிெ் ஐா 

ஒாௌ அோ ஙாை தௐஐி சயஜ ாஞ 

 த”. 

தௐஐி ஊஐ ிௐா ோா. அ 

ௐஜ ஒ ஒிஐ. அ ஐா ஒாௌ ஙௐ ஈசி 

ொிோா. ஐஔஒி ஐாஜஐடிௐ ஔ தஜா் 

அஜி ஐா ஹாாொிௐ ாௌ ீைௐா 

ோா. தௐஐி் ரிசௌாய் அௌ 

ாஐ அஐ ஒௐாஐ. ஔ தஜா் அஜி 

ஐா ஈஜஐொ ிை ஒ ாரந  

ாடத ் ஊநய் ஒாௌிஔிௐஜ 

ஊல அௌா ஒாௐமா. தௐஐிசி 

த்ொிௐ ஊௐஜா் ாாஐ. அ 

ஙஐ ச ஒேஒீ தௐஐி. ௌாரந 

அ ரிச ாஔஐ. பசிௐ ஐிா. 

அஐ ௌரிௐ அ ச ். 

அோ ஙஹிௐஜிௐ ாஐ ் 

ாா். ஜிௐ அ  ஜ 

ாா. ித ா ―ங ைொந‖ ஊ 

ஙாௐஐாஸ் ாஐிௐ அஙோ ―ஜ்ஜூ ா‖ 

ஔ ாஔஜ ா. தௐஐித  

ஒோாஷ். அௌாிஔ், “ாடஐ ் 

ஐட ஐா ஒாௌ ஐிைஔ ாை ஐொநஐ 

ஒஐா்” ஊா. அௌாயத  ஙஐிெஒி. 

“ ஜா ஒா” ஊா ஒ. 

“அ. அ ஊடய ௐஜா ாஔா. அ 

ாசி ஸ்ஔௌ . ஒி ஒஸ் ஜந ா 

ீத” ஐொந ஔிௐ ஒஐ ஒ ிைாஐ 
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“ஆௌ ஐா. நங ஐா ஐ ஒாங ீ்ஒ 

ஜாஷி ீ தெ ஹி ஹா” ஊா . 

ஜ  ஜ  ஒாௐஜ ஐைஐி 

ஊாம் சா ஊ ரிசாந  

ஒாௐம்ாரந ஙநத  தஷி 

ொா ஒஐிந. 

டிசிௐ ஙஞ ஸிஐாோந. ா 

ாஐஸ்ரீச ிைிை ஙிசா-ஐி-ஙௐஹா 

ஆ்ிொ. ந ஙஞ ஐாஜொந ாஐ். 

ஙநத ஒோாஷ் ஐாத் ாஐ். ௌ 

ாாௐ ஙந ஜதாஐிி். அஙீ ஐா 

ோ ாஐொ ா் ாரந ஙௐஜிச 

ஸஜிௐ ோ ஐ் ். அ தமத 

 ாஐ் ந.  ொந ் ஙஞ 

ாௐ ஐாந அ ஆஜாௌ. ிஐாந ிர் 

ஙௐஜிச ஸௐ ாௐ த். ஙௐஜிச 

ஸஜாஐ ோாம் அந ்ங 

ஐொநி். ீஐற் ோ ாஐொ 

ிெஒச் ஐைௌீஐ. ஒோொ ஒா ோ 

ாஐ ―தை‖ ஊள் ஔொிௐ ஐசாஔா. 

ாகி ஜசாஙி தஜிௐ ―ாஜ  ாிஹா‖ 

ோிசா ரந் ஜிொந. ா அோ 

ோிஷ ாஔிௐஜ. அஙீ ஐா ஒாஹௌ 

ஊௌாரந் ா், “ஐரீ் ா் ா” 

ாஐாோ. டிசிஜ ஙஞ, 

வஔாா ஒா, ஙிௐ ஙிசா-ஐி-ஙௐஹா. 

ஒாஐ் ஊாௐ நா ாௐ. 

“ஹஜ அௌ ஔ ஐா ஒிஐா. ாொ ங 

ஸஸ்ாஐா ஒிஐாசிஐ” ஊா 

ரிச்ஙா. அௌா தௐஐிசி ெஒ ஐை 

ஊ ரிசௌாிஔ் அஞொந 

ஒிோா. ஆத ஙௐ ஈசஙாஐ 

த் அ ாொாஜ ஊத ச். 

அரிஔ் ஐலஐாட ் ல 

அௌா ஒாாந ச் அிஐஙாந. அ 

ஊ ாொந “ஊ ஐாா ஐா” ஊா. 

ாள் சோநஐாஔ ―ாஜ  ாிஹா‖ 

ா. அல சிௐ 

ஐிொநஐாோந. ா ொயஔ 

ரிசௌா ா் தஷிசா ோா, “ஹுொ 

அெஒா. ஹுொ அெஒா. அெஒா ஐாா. ் ஐாா 

 ஐாௌாொநா. ீ அொ ா் ோந 

 ஊ ஷாஐிா ஒொந ி” ஊா. 

 ஐைஔயஔ ரிச்ஙா ஒா 

ாொா ா ங ஒா. 

“அ ் ஙஐ ாை ஐொநஐ ிஔஙாைஔா. 

அறத ஊஐ ் ஙஐ ௐஜ ொந 

ஙத ிச ஒா ஙாள ச். ஊ 

ாைஜ ாொா ா ஜஐாரிச ாஐ 

ஙாிரி ாா. ா ஙத ாஜி ாை 

ஐிஔஐ ஐசுஔ் ாஜ ா. அ ஊஐ 

நத ொநஐ ாா?” அ்ஙி ஜா 

பஜ்ிா 

“அ ௌ. ஐா ஒசாௌ ஒரி ஒாா சாாஜ் 

ஐாள ஒாௐஜ சாந” ஊா அௌா 

“ந் ௌ ஹா ஜி. ஈஐறத ா ் 

ரிசாந. அ, அ ஙஐ ரிச 

ாஔஐாஐ்ள ஊடா ஜிௌ 

ஊொநஐா. ஆா அளத ாை ொஙா 

ஜ. ஐா ஒாஹிௌ ஊடா சஒி 

கா ஆா அளத  

ிஐஙாைஔதந. அளத் ாை ஙஜ 

 ஙிௌ ௐஜ. அளத ாந ்ங 

ஙஐளத ோிதள அறத ஊரிெஒௐ. 

அ ் ஙஐ ளத  ிஔஙாைஔா” 

அ்ஙா சோந ாௐா ஔோந. அொ 

ா் ஒாந ௌாரந ஔா் 

ள் ஒிஜ ாைஐ ாஐை் ஊல 

ரிசௌா ஒாௐஜிிைஔா. ரிச்ஙா அல 

 தஷிசாஐ ோந ாௐ ஊத 

ாிசந. “ஒா சா” ஊா. அ 

ஊௌாரந் ஊஐறத ஒா ஐாொிௐஜ. 

 ாைஐ ஐஞிொந ாள் அௌாய் 

ஊஐா டிச ஒௐம்ாரந தௐஐிச 

ஒோிொா். அ ஙஐ ஐா ஒாஹிௌ 



ாஐ ஐாஜா - 1 

97 
 

ஷாஐிாஐ லஐா ாஔ் 

ாஔஐிிைஔா ஊல தௐஐி ஒாா. 

அௌாி ஐ் ஒாஐஙாஐ ஙாிசந, “ 

ௌா கா் அௌப் ாஐஜா்ள 

ஒாௐஜிைஔா தௐஐி ஒாௌ.  ஐிஸ்ஙாொஜ 

ஊ ஐா” ஊா. 

“ஐிசா ாௐ.  ஊடய ௐஜா ாஔா. 

சஐசிஜச ளத ௐஜ தம் 

ஒஐீ் த. ஐா ஒாஹிௌபத சா 

ஐாஐ ஒாௐமஐ. ஊ ஙஐ ாஜ ிச 

 ஐொநஐாஐ ஆா அஐௐஜா்  

ஙளஷஐ. ஈஐ ஙஐா ஐா ஒாஹிௌ 

ஐாா ஒோ. அ ்ி  

த் ாை ாந. அ  ஙஐளத 

ாை் ாந அளத அநஜ ஆஒ் 

ௐஜ. உ ொந் ஐிஐை ஆஔந்ா 

அாஔ ஆஒச. ௌ ஐ ஈஐ ஙஐ 

ாஔ ஒஐீ் ஞிசாஜா அோ ஐாா, 

அோ ஐாா ிஜெ ித்? ஊநய் 

ஒோஐௌஔாீஐ. ஐா ஒாஹௌபத  

ஊடய ௐஜா ாஔாள ரி். அ 

ிெஒசஙா  ஷாஐிொா ொநௌா.” 

அத ரந ஊௐஜாரிஔ் ாா 

ஐா ஒாஹிௌி ஐாி ாரி ஊல அௌா 

ஒாௐஜிஐாோா. 

“ஐிசா ா. ஹுொ தஷி ங ஹ” ஊல 

ஐைஐாஔ ஊ ாௐ ஜாஒௌ 

ஈைஐாோா. அ ஊஐ டிழஔொிௐ 

ீ.. ஙாஸ்ஔாஐ ோ. 

“ீ் ா் தஷிசா ஐ ாஜ த?” 

“ஆஙா். ஊ  ஆஸ்ிஜிசா ஊஙிை 

ஆந ஈத ரிங. ௌா அ ஊ 

ஆஸ்ிஜிசாயத ாள் ஒாௐஜி 

ழௌிைஐா.  தஞோச ள் 

ாஐஜ. ௌா க் ் 

ாஐ ா தஷிா” 

“அ ா. ஐிசா அெஒா ஐ ாச. ா 

ஆஸ்ைஜிச ௐஜா ொி ாொநை ா” 

“ஸ ீ ஆ ஒாொ ங” 

ா ஈஐ ஒிரிொ, “ா சாஐிைஔ் 

ஊநய் ஐைஐாங ஜிோஐிச 

ஔொிஐிைஐ. அநஐ ெ ைந 

நஜ ஆஸ்ைஜிச சா” 

“கொநத  தெஒம் ஐாந.  

ஐா ஒாௌ ஷாஐிொ ஆசிைஔாா ஊௐஜா் 

 ழௌிாஐ. சாஜ ாா. 

ணீஜ ா. ௌஜ   ். 

ாள் ஊ ஙஐாி ஜச ிைிை 

ளத ஙஜாசி” அௌா அ 

ஆஐாச ஐாைஔஐட ஐைஐாோா. 

ஆாௐ, ஜ ஙாஐ ஆஐி் ஐா 

ஒாௌிஔஙிோந அஞௌப ிௐஜ. அௌா 

அஐ அ ஒோிஐெ ஒௐா.  ா 

ஐாொிௐ ஐா ஒாௌ “ஜௌ ஹாா ங 

பஜாொந்” ஊல ஐொிா. ித அௌா அத 

அஐௌ ா ிலொிா. 

ஆாௐ ா ி் அத ஒ. 

ஒல ஐைௐ அஙோநஐா அ 

ரிசாஜ் ஒ்ாரந், ஷாஐிநஐறத 

ஒாௐஜி ஐாத்ாரந் 

ஐைஐாௌ. ஒிஜ  ரிச்ஙா 

ஊ ாொந, “ஒௐ  ஒ. ஒௐ” ஊல 

ிைசிஐிா. ித அ ஐகிௐ 

ஔாஙௐ எரிஔொிௐ ஈைஐாோநஐா ாை 

ஐைஐாௌ. அ ீ ா 

த் ஐஙை ஸ்ழௐ ஐொிௐ ா 

ோந. ஸ்ழௐ ோயஔ அத 

ஒலி. அௌாரநா அ ாஔ் 

ஊௌா அௐஜந ரிசாஜ் ஒா. ா 

ீைத ்ாரந ய ர ஙகி 

ஆஐிி். அ ித ா ஹா்  

ஊௐஜா். ஹா்  ோ ி ா ஐைஔ 

ஒச ாௌ ாௌ. ௌொா ஒ 

ஊள ஐிசந. 
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“ஐசா ஸாெ ங ஐா ஐசா?” ஜாஒௌ ஐைஔா 

“ஙிௐஜ. ீ ஆஸ்ிஜிசா ஊௌா ா?” 

ொந ிஙிஔ் ஒிிை ஊரோந ஒா. 

ஙஞ ள் ிஔிௐஜ. ஊத ீைத 

ாஐ ஙஙிௐஜ. ா ஒா 

ஒாௐஜிிை “ஐா ஐ ஒஜி ஆச ாஜ்” 

ஊ ந்ரி ாஔ ஆ்ிொ. ோ ந்ரி 

―ஸ்ாஙி‖ ஊ ஔொிௐ ஜாஸ் ா ஙிஐ 

ிஜஙாந. ஆாௐ அத  ஔ தஜா் 

அஜி ஐா ஒாௌ  ிஜௌொிசிோா. 

ரிசௌா  அஙசாஐ ாா. ா 

ஐைௐ ஈைஐாோநஐா ஐலஐாஔ 

ாஔஜிௐ நய் ல. 

“அ ா. ஐிசா ஐாா ஹ, ா ா” ஊா 

ஐொந ேஒிௐ ஈைஐாோிோ. 

ா தௐஐி் ஒாா. ாள் 

அௌாய் ஊஐாஐா அ ீைத 

ஒிோா். அ ீைௐ ஈயஐாஐ 

ோந ஐிசிோாஐ. தௐஐி 

அஐடிஔ் ஊ ி ழிிை, “ஔா 

 ஐாா ஐா” ஊா. ா ―“ஐா ஐ ஒஜி 

ஆச ாஜ்” ா. ா ொயஔ 

தௐஐி் அ ஈி், ―ா ா ஹுொ 

ழௌ” ஊாஐ. ஒோீௌ, “ஸ ஐா ஒாௌ ஜஸா 

ஐாா ” ஊா. “ா  ொி ஐா ஒாௌ 

ஐிைஔ ஒாௐ. அ ளத அாஔ 

ஆஒிச ஐாஐை்” 

அௌாரந ரிசௌா ஆஒிச ஙை் 

ஐாத் ிஜசிௐ ோா. ிணல 

ஐாஒ ாஐி அ ஊம்ப் ாமஙாஐ 

ஆஐிிைஔந. அத  ஐசுஔஙாஐ 

ோந. அௌ ாொநிை 

்ாரௐஜா் அௌா ஐகீ ிா, 

“ஐஸா ா ஆொஙி ஐஸா ஹா ஐசா” ஊல 

பஜ்ிஐாௌா. 

 ாைஐ ஐஞிொந தௐஐி ீைஐ 

ோநிைஔா. ௌாஐ அௌாிஔ் , “ாஐ 

ாஐ. ஐா ஒாஹௌ ீைத ாஐஜா். 

ொந அஐிைஔ் அ ீீஐிைஔ் ஈஐ 

ஙஐ அ ாஜ ாஔா அநாஜ அ 

ஐாா ஞத்ள ஒா. 

த அ ாஐ ாசிோ. ஈஐ 

 ் அஞொநஐா  

ஒாா. ஐிட்பஐ” அௌாயத தஷி 

ாஐிௐஜ. “ரிசௌா ஈ அ 

ஷாஐிொா அிிஐ ாா” ஊா. 

அ ீைத னஞோயஔ ஊ 

ரிச்ஙா் அ ஙஐ் ாொ. 

அ ஐொிௐ ா ஒாிொநிைஔ ிௌி 

ோந. ஊத  ஙாிரி ஊ ஔஐ 

ாஐிந ஊல பரிோநிைஔந. ஈஔ ஊத 

டிச எிஔ ் ாௐ ோந. 

“ங ஹி ஆொந்” ஊல ஒாௐஜிிை 

டிச ாஐ ாொ. அௌா ஊ ஐச 

ிொந ிலொிா. “ஐஹா ஜாா. அோ ஒௐ” 

ஊா. ா ஙநாஐ ரிசௌா ொிோ 

அத ஒ. 

ரிசௌா ஸஐிஐாா ாஜ 

ோந. தௐஐி ரிச்ஙாிஔ், “ஐா ஒாௌ 

ஸஐா. ாஐ அௌப் ஐிா் ஊா. 

ரிச்ஙாா “ஐா ஐா. ஔஹா” ஊல 

ஒாௐஜிிை ரிசௌா ஈமஐிா. “சா 

ோிஐாஐ ாஐ” ஊா. 

ஐசுஔௌை ஐ ிோந ாொா ரிசௌா. 

அத ஜிௐ ல் பரிஔிௐஜ. ித 

ஊஐட ாொந, “ஆசா ஐிசா?  ஆ” ஊல 

அ ஐொிௐ  ஒாா. அௌா ஊ 

 டி ிைஔா. 

ரிசௌா த ா் ஙஹொ ஒச 

 ோந. ஒிஐ் ாௐ ஐஜிொ தௐ 

ௌாரந ஊஞ ஙலொந. ா் ஒஙா 

தஜிௐ, “ீ ஊௌ ாௐ ாஐிா ஊல 

தௐஐி ஒாா. ீ ஐைஜ ஈைஐாோந 
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ஊ ாைஔ ஐை ஐொநஐிைஔள ஒாா. 

அௌா ாா ஈ ஈஸ்ாொ ௐஜசா?” 

ஊல ஐைிை ஐஐடாௐ ஐி 

ஊரௌிா. 

“ஆ. ீஐ ா அஔா ஈஸ்ாொ” ஊா 

அௌா. 

ஊ ாொந பொ ஈசொிா 

ரிசௌா. 

ஆ் ஊந ாௐ ா ஜச ஆை. 

“ஔ தஜ் அஜி ஒாௌ ஐ ்ாௐஜா் 

அ ஐிைஔ ா ாை ஐொநௌ. அ 

ஊ  ஙஐ ாஜ ா ாொா.  

..” 

“ஜா ொ ஹ ா ெஒா. ஈஐ ஞச 

ஐசௐஜா் அௌப் ஒாௐஜஜா்” ரிச்ஙா 

ஒீிா. 

“அெஒா. அெஒா.” ஊல ஒாௐஜிிை, ஊ 

ாொந, “ஐ ஊௐஜா் அஐ ஈஸ்ாநத 

த க்ஷி ாஐ. த க்ஷி ரிஙா 

ஈத?” 

ா ஙடஙாஐ ோ. 

“ரிஙா?” ஊல ஙல் ரிசௌா 

ஐைஔா. 

ஊௐஜா ஐஐற் ஊ ஙௐ ிோிோ. 

ரிச்ஙாி ஐகிௐ அடிௐஜா ஐா் 

ோந. அ ஙஐள் ஊ ொந 

ாொநஐாோா. ா ஊநய் 

ஒிௐஜ. அௌா தஜ ஈசொி, “ஙாம் 

ஹ ாௐா” ஊா. ா ஙநாஐ ஊத 

ரி் ஊல ஜசாை. 

ஸஐ சாஙௐ ஙநாஐ ஜந ஐொ 

ஸஐி, “ஐஒ் ஐா. ஊத ஒொிச் 

கிஐா…” 

டிசிௐ ஙஞ மொந. ா ா ா ாஔ 

ஆ்ிொ. ஒ ஐா ொ ஒாச 

ா ாஔிௐஜ. 
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ிசாஸ் தாா ஐிஐ 

 ஐ ய 

ய ஐாஔ ஐயஐட  
ிஔ ஊநய் ிௐஜ.  
ியஐடி ஞிசாஐ  
ௌிெ ஒட  
  ஒோிஐஜாஙா  
ஊ சஒிஐி.  
அடா, ியத   
ஈாஐிசிோ ஙி  
ி ஐஔோிஐஜா்.  
ியத தத  
ஒல் ஔோிௐஜ.  
டிசிெ ஒாந,  
சா் ஈட பஐ சா 
 ி ஙாி ொநிைஔா.  
லசா் ஒிஐ ஈஐோ வஞௐ அஐிௐஜ. 
 டய ஒாிள்  
ிாஙாஐ ோாௐ,  
ஈ அிௌிஐறத ா ாலௌௐஜ. 

 ஐ ிங 

அடௌ ிாஔோந ஒௐஐிந 
ேஒாஜ 
ொநஔ ிஙிௌ ாஐிா 
சாஙிௐஜ 
ஊநய் ிாஔயஙிௐஜ 
ஒாஜசி ஙத் ஙாிசிஐிந 
ஙௐஜ ஔஐொ ாஔதஐிா 
ஐ் அிஐரிஐிந 
எைஔ் ிஐிா 
ீைஔ அஔோந் 
ெஒிஐ ி்ி ஒாஜசௌ ாஐிா 
ஒொ ா்ௌாஜ அஒசாஙௐ ஐிஔஐிந 
ந ஐாஜெ ஒொ்ா 
 ஐஜௌொி நொிசாஐ 
ிொநஐா ீைத னஞஐிா 
ௌ ஜ ஒ்ஐட ஈாஐிச 
ா ிஙச ஐஔஐ சஒிஐி. 

 

 

 

 

 

ஒிஜ ிி ஐாஜ 

 ாைஐறதௌ ி 
ஙிஐ ஆஞஙாஐ ஈஐிஐாோாந, 
ஐௐ ாரந 
ஔாஐ ிடோநிைஔந 
 திசிஜிோந 
ஙல திஐாஐ ஐாொிஐி 
ஙீ் க்ாநா 
ஊந ா ஔ் 
ஊடயா ஐோாம் 
ஐாஜ்  ஔொிௐ ிஐிந 
ீ ோிஐாிைஔாௐ 
ஐஜ ஔாஐ நஔாஔ 
அிோிாஙஜ  ாட ஐஔொிசிௌ 
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ஐகா ஙி 
அளஐிஹா 
 

 ீைஔிை டிச 
ஒௐஜ ஙலொ 
ஐகா ஙி, 
த ிௐ  
ஐகா ி்ொ 
அளௌி ொா. 

த ிொ 
ஒைஔச் 
ஒிரிௌ் அகிிொா. 

பஐொந ஙாோ 
ி்ொி ஜௌப் 
நொந. 

ஒோிொஐடி 
ஜிஐற் ரிஐற் 
ிோ ீ எிசங 
ி்ிச ி்ொிௐ 
ஒிரிௌப ீ் டிோந் 
ஒிஐிசிோந. 

ஙல் ௌ 
ாொ அந 
ஜௌப் நொந. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிரிௐ 
ஆ ஐிசுகா 
 
 
ஊடிஙசாஐ 
ஊா ஸ்ீபஐறஙிி 
சௐபகா 
ஜாௌபஐட 
ிரிஒஜி 
ிஓழச 
ஒஙிஓசிௐஜாஙௐ 
ஙக் 
 

ஔ் (அௐஜந) ஒநஐ ஐைஔ் 
ஐாஸ்ஙி ஸஒி 
ஒநஐ ஐைஔஐ – 
ஊா ஐிஞஐ 
ோிஐ ் 
ல 

கஐைசாௐ 
 ீடட 
ஆஙசி நஐிௐ 

ோந அஞிோந 
ஙஐஜாஐிஐாத் 
எ ிடசா் 
தஞோஐடி 
லஐாௐஐடி 
ஐீஞ 

(அ ஐாஜாைஐரி The Pattern ஊ 
ஐி ஙிஞாஐ்) 
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ஐாடி ாலந் 
ாௌஜா ா 
ஙிஞிௐ: ஒோிௐா 

 

ஒாஜசத் 
ஐாடிஐ, 
ஐாஔ, 
ஙிச், 
சிௐ 
ஐாடிசி 
 
ஐாடஐடாௌ 
ிடோந 
ஒாஜசிௐ 
ஒாா 
ஞிோாஐிந. 
ஒ்ரிௐ 
ஐாைொீசாௌ ய் 
ஐாடி 
அௌஐஐ ஙீந 
ஔசொந, 
ஙிச ஈகிௐ உி, 
ங அஜஙாரிஐடிௐ 
ஐகாஐாௌஐ, 
க ஐிகிஐ, 
ீஜி ஈௌபெ ஒாஐ , 
அஙிசா 
அஙஐிந. 
அஐல 
ிொநஙா டி், 
அகொநெ ஒௐம் அிஐா் ஈ. 
நிசுஔஒஙாஐ ா் அ 
ஐாௐஜ ்: 
அ ஈசிெ ஒத 
ஐொிசெ 
ஒஐ ், 
ஒோி 
ச் அந, 
ிொ் பிாௌ ித் 
வரிச, 
ஒிாஐ, 
ந ாஐாந, 
ஒிஜ ாை 
ஒாஜஐடிௐ, 
ஐ் ா ஐாசொ 
ஙஐிெஒிசா ஙகத். 
அ ஐாஔாஔ 
ஆஜி ஞொி 
ஆாஙா 
ஊக, 
அ ஐாடஐடி 
ஙீந 

ச உிஐாஐிந, 
தலஙிடதஐ 
லஙகொெ 
ஒஐி, 
ஈௌப  இௌ; 
ந  டிஙா 
ிஙக், 
ாஸ்ஜி 
ஒில ாஐஐட 
ஈசொநஐிந, 
ஈடஐிஞதஐ 
நௌா ஐாிஐி, 
அோ லௐ 
ாஒ் 
ஐொ 
ை, 
ஙாசில! 
ா! ஊஞஐிந. 
ஙஒதௌ 
ாாௐ 
ஈெஒி ஐாஔசிௐ 
ஐாடி, 
ஈஜஐ ாசஐ, 
ஙீ்ஙீ் 
ாி 
டை் ைஒொி், 
 டயஐட, 
 ாடஐட, 
பஐ  ரஙச, 
ௌ, 
ஙத ஐாை, 
ிசிௐஜாஙௐ 
ாஜிசிௐஜாஙௐ 
ஒிஜா, ஔா ௐஜாஙௐ 
 ஒோீ க 
சட் ர் 
ஐாஔசாொ 
ா ாஐிந. 

A.S.Kline ஆஐிஜ ஙாஞிசாஐொிௐ ோந 
ஙிரத ஙாஞிசஐௌ ைஔந 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
http://chenthil.blogspot.in/
http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Spanish/Neruda.htm#_Toc12957994
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ஐாசங! ாஐ ீ ஊ்ஙா! 

ாௌஜா ா 

ஙிஞிௐ: .ஔாஜ 

 

ஐாசங 
டி் தச, 
ஈ அஞத  
ா ஞாஐ ஈாந, 
டிதஐ ஈளஔச ஙச 
ரிாஐி ஐாஔ 
ஔ ஙிசி ாநஐாௌிௐ 
ிச ஐா டோந ஈ ாௌ. 
ஙித அசிௐ 
அோ அிஒச் 
ிஐோந 
ஈளஔச ிஐாஙா 
ெஒொ  டிொரிோ ாந், 
ஈளஔச ஜஐ ாாஜௌ 
ாைஔொிௐ 
ிோ ாந், 
ஙி அறஔச ஒிச திொந 
ஈ டிௌொிா 
ஙம், அோொாஜஸ ஐஔௐ 
அஃாஔை ஜஐட ஈசொி 
ஙாஜிசாயத இ ஒந ாஜ, 
ஐாசங 
ோ ஙி் 
ஈ டொந, 
 ஐா ால டிாஐய் 
ைஒொி ழைஔ் ாௐ 
டித 
ிிஐௌைஔாஐய், 
கீரி ாஜாாஐய் 
ஞஐடி 
ஙஜத 
ஙஜிஐய். 

ஈெஒொிௐ ிடத் 
மௌபெ ஒைசிௐ 
ோஙஔ 
ஈ பொநகெஒிச 
ிிஐிா 
ைௌ ாைஔ ஐ் 
ஊகசி ஐித் வைௐ 
ைஔௌைஔ ஐ த ாஜ ஈஙாிசந. 

ஙம், ஒாஜை ி்ௌத 
ஈளஔச ஒௐாத ஊொ 
டஙாஐ ோந ஊெ ஒாௐ, 
 ஐாடிசி அஐாடொிௐ  
ைச டிச ாஐ ஐாஔாஔ 
ஆஜஐைசௌ ா ொொ ோந 

ா் ஈத ஒஐாச் ஒாஐொ 
ரிஐிந. 
அநய் ஒாாகஐடி 
ஐஐ ஊை் ஸொிௐ 
ஊக டிஐௌை, 
ஈௌப 
ஐாேஒஙாஐ ஸௌை, 
ஐஙா ஈஞௌா ் ஈஞௌாடிசி 
அோாடச 
ஒிச ஐாௐஐிா. 

ஞசி ாசஐ, 
ஙஙசா ஐாஐிொிௐ 
ௌை ோ 
ஓாஙாா, ீ ஙிசிஜிோந ஊரஐிா 
ிௐஜாஙௐ, கஙா, ஸஙசா 
 ைஒொி ிசௌ ாஜ.  
அதட ஐொி 
ஈ ை் ாந, ாதஐிந 
ஒாஐஙசிௐஜா 
 ஐகீ.  

ஊஐடௌ பொாஙௐ அஞஐிா ீ. 
த் ஊௐஜா் ா 
ாிசிஐி 
ஆாௐ ஊௌாலொ, ஐாசங ீ 
டடத் தஐட ஐாஔ 
 ச ஐாைம் அஞத, 
ஙமஜஐ ஈஔச, ிடாை  
தச 
அஒசாஙௐ ஆ் 
 அிஙா 

ோ ஙிசி ாஒங ஈோ 
ஐ ொிசிௐ ா ஐிந. 

  

https://twitter.com/vnattu/followers
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ாேஒிஜி ல்பௐ 

ிௐ ஐிசுக 

 

ல அௐஜந ாஐாஐறத , 

சாஐ ிசுப் ஜஐிசைஔ் 

ஔொிச உை ஐாஙிௐா ி ாேஒிௐ 

ாஔ அஐடெ ஒோிொ. ஙிஞிி 

―டிசிைஔ ிசி ிஞசல ல்பௐ 

ங‖ ஊள் சா ஐை ாதௌப 

ஙைங அௌாந ாஒிொிோ. டிசிௐ 

ஙி சிஜா. ஆஐ ஙிஜஐிச் 

ாஒித் அௌஔ சிஒிச. ஊ, 

அஔச ஐ் ாஙாசா ஈச 

ரநஙாஐ ஈாதந அொ ஊடிாஐ 

ஐிௐஜ.  

  

்ந அலந  கோித் 

ழஐசிௐ ி அ் அஔ 

சௐாஐ ஒிஐாோாந, அரிஔ் 

ஈசாஔ திசாஐ ஊ ஙை் 

ஐி் ஒநஐாஔ (ஊொ ி 

ி அங அ ாஒிொஐ, 

அாஜச சௐாஐ ஈசாஐிாஐ 

ஊா அஒஐசா ்ிஐ). ஙம், 

ாேஒிௐ ஊடிிௐ அெஒீ் ஐா ஊள் 

ஙௌிய ல ோாௐ, அ 

ாஒிஐிௐஜ ஊந ாநஐாௌா 

ஒஙாாஙாஐய் ோந. அொ 

ஒோித்ாாந ரஐாஐ ாஒிொநிை 

ஈசாஔ ் ஊ ஈலி ஔா, 

ஒ்ிாச கஐஐறத அௌாௐ ஊநயங 

ஈசாஔாஙௐ பௌைிைஔ.   

  

அொ ழைஔொிதா ள் 

ஐாஜஙிஐி ஊிோ. ஆாௐ 

அத  ஐாத பொஐஐஐாைஒி 

ஒிௌப ிோிாஐ ாேஒிௐ 

அஞஐௌைோா. அஞௌிௐ அ ச 

ாொயஔ ங் ஐ, 

ஐடிஔஙிோந அஔச ஊகௌ 

ல அஞொ. ஆெஒரிசஙாஐ, ா 

ஊௌசா அஔச ிிௐ ோ. 

அளஙி ல, அ ஐிசிோ 

அதெ ஒ. ஙிஐ சௐாஐ அஒிசௐ, 

ஜஐிச், சக், அள் ஊ ஈசாஔொ 

நஐிா. அோ ஔா் ஒோிௌித 

ி ஐ் ிஞா, ஊந ிஙக் ஊ ோ 

ல ாத ஆஐடிௐ தோந ொந 

ஐடாந அெ ஒோிொிஐி. 

  

ாேஒிமத அா ஈகய ஒ ஈ 

ஊந ஊௐஜாத் ரி். ாேஒிௐ ாை 

ஈகய ஐஐடௌ ி ் அஔச 

ஐைஐ ஙைஙிி அஔச 

பயஐடிம் அ டிௌ். ் 

ஒரிசிௐ ஐிஔத் ஔா ா நஐி ாேஒிௐ 

ாை ீசௐஐ  ஈகி ாஒச 

ா் அந ஊரொிௐ ஈக ். , 

ஒைா ஜஐா ஐஔத  ா ஙாஜ 

ஒா். அஐொ சிஜிோந ஙிச 

ஈக ிொந ாஐ ஙாஜ ஜஐா்ா. 

ா த ோநிை உ 

ி்ப்ாந் அஐ்ஐொித் 

ஒொந ஒீௌப ஒீஔ, லத ா 

ஒைாை ிஔஐட 

ாஐிஐா ாா. ―ஒைாை 

ஒாௌாஔ ஐாைம் ாேஒிௐ ாை ஒாௌா 

ிஙாஙா த், ஆா ாஐ, ஊௌசா 

ிசாா் ாஐ ா ஔொநஜ 

ிஜஙாஐிைஔாஐ… ஒைாள ாை 

ஐடாஐாஐழஔ ஹாைஔௐ ஔொநாஐ‖, 

ஊா.  

  

ஙோ ஙிஞிஓ ா.ஙஒிாச் ஙீந 

ாேஒிமத ஙிௌப ஈ. அ 

ஐாதத ்ாௐஜா் அத 

ஒலா். ாறஐா  

ஔசாஜிஒிஸ் ஒநஐாற் ஊந சித 

ஙஜா ஙஒிாச் அஐ ஒாய 

ாஐாஜிசிௐ அஙோிஐ,  ாேஒிௐ அஔ 

ஈசாஔ ஐைந அாஙா அள்.  

  

http://suneelkrishnan.blogspot.com/
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ாேஒிௐ ஐாத ஐ் ஐஞஐொிஐாஐ 

ஐ்ி அ்ாஸகி ஊள் 

ஒாாஞிாிா. அோெ ஒாாஞி 

ிரிொந ஹஜாத் சஒிசிௐ அ 

இைோாந ் ஒோிொந 

ஐாஔாஐ. ஙிஐ ஐிசஙா ஒாௐஜாய 

ஹௐ அந. ா ஒாௐஜாஐௌ தொந 

னஐி அ அொ ஒாொிசஐட் 

ஆா்ாந ஙாஞிசி ீெஒ 

ஈகோநஐாட ். ாநாஐ, 

தஔஐ நஞாிச ஞஙாஐொா ா் 

ஙாஞிச ஈகோந ஐாஐிா் ஊல 

ிொந ஐாஐி. 

  

ஙி ஙௐஜெ ஒொநிஙா ஊள் அெஒ் 

அத. ―ஙாஞி ஐிஐிை த. 

ஐாேஒ் ஐாேஒஙா ஒொநஐிை ஐிஔத‖ 

ஊ அஔச ஜசாச ஐஜ. 

ஙஔஐடிம், ௌெஒிம் அ ோ 

அெஒொ டிௌொிஐாஔ 

ஐிா.  ீ ஊரொாடாஐ 

ஙிஜஐிசஐடிௐ அ ஊ ஐிா 

ஊஐா ிஔ ிம. ஞஐாஞிோ 

ஒிஜ ஒாஐட  ாாடிௐ ஙீ் 

ஐௌொி ிஜிலொந ந ஐஔங 

ஊ ஐநஐிாா ஊலழஔ 

ஊந.  

  

ஈகெஒி ஙிதோ ஆறங ஊாம் அ 

த ாஐ ஊ் ாஐொந ா 

ஐஔிௐஜ. ஆாௐ ஙஔஐடிௐ அ 

ஐசிௐ ொிிை த்ி 

ஈசால் கஐற் ஈ. ―ாள் 

ஊொசா ஙஔஐஜ ஒிைஔ. ஆா 

ித் ஊத ஐாேஒ் ஐஜஐ் ஈ‖, 

ஊல ஒாௐஜிசிஐிா. ஆ், ஙஔௌ 

ெத ா அஙகி் ஐாேஒ் 

ிஜசிஞோந ஐாகௌா. ஆாௐ அந 

்ிஐ தௌாைஔாௐ ிடோௐஜ 

ஊ் ா ஐி. ிைஔஙிைஔ 

ஜௌபஐடிௐ சாரிொ ஈஐடொ ிொந 

ிலத அ ஒலி் 

கஐற. ஙஔசிௐ அஙெஒந 

அஔச ாலஙசெ ஒாிொ 

ஐாத பொஐ ஐஐாைஒிசிௐ ாந 

ிஙிஔஐறத ஙௐ ஊி சாரிௌபஙிி 

ஙிஐ ழஙசாெ ஒீ் ஈச ஆி 

ொா.  

     

ாேஒிௐ அாஙா ஈசாஔௐஐா. 

அஔச பயஐட ாஒிொிோாம், 

ி ரிஐறத ஙௐ அரிஔ் 

அஐடௌ ி ஒிசிௐஜ.  

ஔௌபஐ திொந சாஐௌ ிௐ 

அத ா  சஐ் ஊௌாந் 

ஈ. ஈசாஔௐ அந ஐாை் 

ாஐத், அந ஒாோ ாஐ 

அளஐறத் ஔ்சோந ி்.  

  

ாேஒிௐ ந கி ிஙிொஙாஐ ாஔத் 

சகிொிஐிா. ழஔ ா உரி 

ஈகய ஒிௌபஐடௌ ி் ஐெஒிஙாஐெ 

ஒாௐா. அ த ோிோாந அ 

கிசாிச ஒி ிௌஔொ ா 

ய ஒல ாொா். அௌாந  ஒிிஙா 

அளஐட அௌாந ஒாௐஜி ோா. 

―அோ ஔாஸ் ஙாஸ்ஔ  ாிரிசா ாௐ 

ா கிசிஐ சந… ாஜாஐிைஔ 

சாநள ஒாௐஜிைஔ. ோ 

ஔாஒௐஜா் ா ஆசிோா?… 

ெஒ ாஐ சஜ”, ஊெ ஒாௐஜி 

ஒிரிொா. 

  

 ஈி ரி ிஙக் 

ிலா ஐச அரிஔ் ஒாௐஜி 

ஐாோ. ஒாௐஜி ௌத 

அந ஐஐ ஒிோந ீொநடிஐ 

ஈஔா. ―ஊ ஒா?‖ “ாட‖ ஊல 

ஒாௐஜிிை ந் ஒிௐஜ. ஒஐ 

ஙிஐடி ஙீந அத த் ரிய, 

அந ாேஒிஜி ஈஜஐ். ோஸ ோந 

சகஐடிௐ ொிொ அஔத் ஒஐ 
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ாசாடிஐறஐாஐய், ஐறஐாஐய் 

அாௐ ஐஜஐாட ஐிந. 

அஒாஐஙிொி ஊ்ாந் ஊத 

 ஈகய ந. ஆாௐ 

டிௌாை அடிௐ ் 

ாஐ.  

  

 ஔௌாடி ஊொ ா அ ஙீந 

 ோதரிச ஒ் ஊத. ஊந 

ிஙக், ஒஐாி ிஙக் 

ஆஐிசிௐ ரஙசாஐ ஐொந 

ஆஒிசடிொ. ஐசா ஈகயஐறத் 

ியஐறத் அலதரிச ஔ 

ஊலா ிஐி. ந ஜஐிச 

ஙிௌீஔா ிஙஒஙா அௐஜ, அோஐஙா 

 ிாஔ ஙைங. ொஐச 

ஆறஙசி அங ாி ஐகஐட 

ா ஐசிௐ ஒிாதஐிந. 

அஐசிௐ ஊரொிம், அஐொிம் 

அடிொ ஊௐஜாித் ிரிசொநதரிச 

ாேஒிமத ிஐ.      
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