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அட்டண 

 

ாப்ாசிரிர் நிப்ல 

ணா. ைிரிஞணன் 

ஊங்ைா ஊப்ாஞா ைட்ஜர இர -

ஊஸரம்ஞாம் ஊஸத்ஞான் 

ைனிந்ரிமைிநான்; பக்ம்ஞாம் 

ாசைன் அந்ஞ ஊஸத்ஞாணாை 

ாநிிமைிநான்.  ஊஸத்ர அப்பஞான் 

இவக்ைிநர ாஶம். ைாற்நில் ைதந்ஞிவக்ம் 

ின்ைாந்ஞ அதைள் ாத ஞா வ 

ிஞத்ஞில் ைதம் அனர ைதழம் 

இந்ரிமம் ித்ஞ டஜந்ஞப ஞான் 

ஈள்ர. அர வ இாப்ல ஞவம். 

அஞ சம், ஞான் வ ைவி ட்ம 

ஊம் ாரைாப்ற்ந ஈர்ஷ 

ஞாற்நிக்ைாள்ஹம் டணம். சிநந்ஞ 

ைதர்ை ஊன்ம் ரணத்ரம் டில்ைள் 

இ. அர்ைர ஜப்ல 

ாசிக்ைப்மைிநர ஊம் ஊண் 

இச்சி சதனங்ைிதிவந்ர ிமஜ ளஞல் 

ிாம். உக்ைத்ரக் ஈஞஷம் வ்ாவ 

ிழம் ைதச் சல்ாமைின் 

ளரைஶம்ாம். 

ஊஸத்ஞார் ாண்க் சிநப்ிஞழ் 

சய்தாம் ஊம் ாசன 

ஞரிித்ஞார ைிழ்ாம 

ற்க்ைாண்ம சல்லரித் ீண்ப 

ஞாை ஆசிரிர் ஸஷக் டஞ்சம் 

டைிழ்ந்ஞ டன்நி.  அச்சிஞில் ஞந்ஞ ஞம் 

அஜப்நாஞர்ைள் இத்ஞில் 

ஞிழ் லங்ைத்ஞாஜங்ைிார வை 

அஜந்ஞனர். ஆனால் அர்ைர 

ைிழ்ச்சிில் ண் ிஸந்ஞராத ஞிழ் 

இம் அஜாிதிைின் 

ஜாணாை ஆைிப்ானர. ஞிழ் ஞத்ர 

ணின் ஆஞி த்ஞிணம் ாத இவந்ரம் 

இல்தாஞ டித. அஞனால்  இதக்ைித்ஞில் 

ஞாஜர்ந்ர ஞன் ங்ைிப் அித்ரவம் 

ஊஸத்ஞாவக்ைாை வ ஞணான இ 

இஞழ் த க்ைங்ை ரக்ர ஊன்ரம் 

சிநப்ிஞழ் ிிஜ ஞாணாை இவக்ைிநர 

ஊன்ரம் ாநப் ிில் ூப்ாத 

அூர் ஞவம். இஞ சாத்ஞிாக்ைி 

ஞாை இ டண்ர்ைஹக் ீண்மம் 

வ டன்நி. 

ஊங்ைள் ைாரிக்ை ற் ிணிவக்ம் 

ாண்ன் ஊஸஞி லத்ஞைத்ஞின் 

ளன்ண ஊங்ைஹக் அப்ி 

ைாதச்ம ஞிப்ைத்ஞாவக்ம் ிிஜ 

அஞிித்ஞ ஊஸத்ஞார் ஊம். 

ைாாதைிவஷ்ன் அர்ைஹக்ம் ிக்ை 

டன்நி. 

சிநப்ிஞஸக்த் ஞானற்ந டண்ர் 

னில் ைிவஷ்ன் ளன்னண 

ஞரிித்ஞிவந்ஞார். .யைாால் 

சிநப்ிஞின் ளன் நிப்ில் அர் 

ிரிாை இஞப் ற்நி ஊஸஞிழள்ார். 

சிநப்ிஞழ் ஊஸத்ஞாவஜனான ிரிான 

டர்ைால் (இந்ஞ இஞில் அர 

ஜல்ைால்), ஊஸத்ஞாரின் ஆக்ைங்ைள் 

ற்நி ிரிான ைட்மணைள் ஆைி 

இணண்மம் ைட்ஜாம் இவக்ை ண்மம் 

ஊன்நார். ளஞதில் ஊஸத்ஞார் 

ாண்னத் ஞாஜர்ல ைாண்ம 

ைட்ஜார ஊவ்ிஞான ஞக்ைளம் 

இல்தால் ஈஜனபாை ஞனர சம்ஞத்ஞத் 

ஞரிித்ஞஞாம இன் ண டாங்ைள் 

ைட்ஜ ஊல்தாிஞான ஞைல்ைழம் 

ஞந்ர உக்ைப்மத்ஞி ந்ஞிவக்ைிநார். 

அவக் ஞாை இ இஞழ் சார்ில் 

ஆைப்ரி டன்நி. 
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அட்டண 

 

ஞாை இ இஞஸக்த் ஞாஜர்ந்ர 

ஜப்லைள் அப்ிழம் ிர்சனங்ைள் 

சால்திழம் உக்ைப்மத்ரம் 

ஊஸத்ஞார்ைத் ஞாஜர்ல ைாண்ம 

ாண்ன் சிநப்ிஞழ் ற்நி 

சான்னார தவம் ஞங்ைள் 

ஜப்லை ஈஜனபாை அப்ினர். 

டண்ர்ைின் ஈஞிால் ரி அஷ 

டாங்ைள் ைாணாத ைட்மணைள் 

ஈஜனபாைக் ைிட்பன. ஊஸத்ஞார் 

ாண்னின் ஊஸத்ர ீர ிரிம் 

ைாண்ஜ ாசைர்ைள் ஞாங்ைாை 

ளன்ந்ர டண்ர்ைிஜம் ாங்ைி 

ைட்மணைள் தரம் இங் ஈள்ன. 

அர்ைஹக் ஊங்ைள் ஈள்ம் டைிழ்ந்ஞ 

டன்நிைள் த. 

த்ஞ ஊஸத்ஞார் ிட்ஜல் ணாவ் அர்ைள் 

இந்ஞ சிநப்ிஞழ் ற்நி ைள்ிப்ட்ஜ 

ஊஸத்ஞார் ாண்ன் ீஞிவக்ம் 

அன்ால் ஈஜனபாைக் ைட்மண 

அப்ிிட்ஜார். அணர அன்ிற்ம் 

ஆசிைஹக்ம் ஊங்ைள் சிணம் ஞாழ்ந்ஞ 

க்ைங்ைள். அஞ ாத 

ஞிவானசம்ந்ஞம் அணர ஞனிச் 

சைரிப்ில் இவந்ஞ அற்லஞானப் 

லைப்ஜங்ை டாங்ைள் ைட்ைாத 

ஊங்ைாம ைிர்ந்ரைாண்ஜரம் 

டைிழ்ச்சிான ஞவம். இத்ஞன 

டண்ர்ைள் உர்ப இந்ஞ சிநப்ிஞ 

டஜத்ஞிழள்ஞ ஊண்ி னம் 

ூரிப்ஜால் இவக்ை ளபில்த. 

ைஜந்ஞ பசம்ர் ாஞம் ளஞல் ாணத்ஞில் 

ிாைிிவக்ை ண்ப இந்ஞ 

சிநப்ிஞழ் சன்ன ற்ம் 

ற்ப்லநங்ைில் ற்ட்ஜ ள்த்ஞின் 

ாஞிப்லைக் ைக்ைில் ைாண்ம வ 

ாஞம் ஞள்ிக்ைப்ட்ஜர. ஞாஜர்ந்ர 

த்ர டாட்ைள் ிஶம், ரிைள் ஈஜந்ர 

ீட்மக்ள் லந்ஞ டீரின் சஞங்ைினாஶம் 

ஞிண்ஜாபப்ான சன்ன, ைஜெர் 

ஞிைின் ாஞிப்ிதிவந்ர ீட்ஞற்ைாை 

ஞங்ைள் டதனழம் ாணார ஈத்ஞ 

இஞங்ைள் அனவக்ம் டன்நிைஹம் 

ாணாட்மைழம் ஞாை இ இஞழ் 

சார்ாைத் ஞரிிக்ைிநாம். 

ளப்த்ஞந்ர ஆண்மைாைத் ஞாஜர்ந்ர 

ஊஸத்ஞிஶம் ாசிப்ிஶம் ஞீிணாை இமட்ம 

வஞாம ட்மல்தார ஊப்ாரம் லர 

ஊஸத்ஞார்ைின் அநிளை ஊஸத்ஞழம் 

பத்ர உக்ிப்ஞில் ளஞன்ாைச் 

சதாற்ம் ஊஸத்ஞார் ாண்ன் 

அர்ைஹக் ாசை டன்நிாை இந்ஞ இஞழ் 

ஈவாக்ைப்ட்மள்ர. இஞன் 

சய்டர்த்ஞிில் ங் ைாண்ஜ 

அனவக்ம் ஊங்ைள் டஞ்சார்ந்ஞ 

டன்நிைள். 
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ஞிண ீணன் ம் 

]ாண்ன் டர்ைால்[  

ணா.ைிரிஞணன் 

ஞாை: ஆணம்த்ஞில் ைிஞ 

ஊஸஞத்ஞாஜங்ைிார ஊண்சீர்ிவத்ஞம், 

ஆசிரிப்ா பில் ஊஸஞத்ஞாஜங்ைி 

ின்னர் ங்ைாிங்ைள் ஊஸஞிஞாை வ 

ட்பில் பத்ஞிவக்ைிநன். டீங்ைள் 

ைிஞ ஊஸஞத்ஞாஜங்ைிர ன்? 

ைிஞிதிவந்ர சிைஞ ஊம் 

பத்ஞ ைக் ைாண்ஜர ஊப்ப? 

ாண்ன்: ன் ஞாஜங்ைினன் ஊன்ைிந 

ைள்ிக் டரிஜான ஞிதச் 

சால்ர சிணம். ஆனால், ஊப்பத் 

ஞாஜங்ைினன் ஊன் ிரிாைச் 

சால்தளபழம். அந்ஞப் ஞிதிதிவந்ர 

இந்ஞப் ஞித டாக்ைிச் சல்ர 

வைில் ஊிஞாை இவக்ம். 

ஞிவக்நள் ாசிப்லஞான் இம்வத்ஞில் 

ஊன் இதக்ைி ஆர்த்ரக்ைான ஞாஜக்ைம். 

அஞத் ஞாஜர்ந்ர ாசித்ஞ ாணஞிார் 

ைிஞைஹம் ாணஞிஞாசன் ைிஞைஹம் 

ஊன்னக் ைிஞைின் ஈதைத்ஞ 

டாக்ைி அத்ரச் சன்நன. ஊங்ைள் 

ள்ித் ஞிாசிரிர்ைள் ிைஷம் 

அன்ானர்ைள். ண வ ாஜல் ரி 

ஊங்ைள் னத்ஞில் ஞிப்ஞற்ைாை வ 

ப்லடணம் ளஸரம் டீஹம் அஷக் 

அந்ஞ ரி சார்ந்ஞ ணதாற்ந ைஞாை 

ஊமத்ரச் சால்ஞில் ஆற்நல் 

ிந்ஞர்ைாை இவந்ஞார்ைள். 

டண்ாிதிவந்ர ஊங்ைஹக்ப் 

ாஜாை க்ைப்ட்பவந்ஞ வ டாஶரி 

ண்ாச் சால்திக் ைாமப்ஞற்ைாை, 

டன் சரித்ஞிணத்ஞ ைஞாைச் சால்தி 

ிக்ைிர்ைள் அர்ைள். சிதப்ஞிைாணம், 

ிைத, ணாாம் 

ைஞைல்தாம் அர்ைள் ிாை 

டாங்ைள் அப்பத்ஞான் 

ஞரிந்ரைாண்ஜாம்.  

அச்சத்ஞில் ஊங்ைள் உரில் ஞிவக்நள் 

ைைம் ஊன்ம் ரில் இதக்ைி 

அப்ான் இங்ைிந்ஞர. 

ாஞத்ரக் ன்நிணண்ம ளநைள் 

அக்ைம்க்ைத்ர உர்ைிதிவந்ர வம் 

ச்சார்ைள் அந்ஞ அப்ில் 

ஈணாற்ர க்ைம். இணண்மன் 

டாட்ைள் டஜம் அஞன் ஆண்ம 

ிாில் ைிணங்ைம், ஈணணங்ைம், 

இதக்ைிப் வணைள் ஊன டஜம். 

இந்ஞப் லநச்தால் ஈவான ன 

ஊஸச்சிழம் ைிஞக்ைான னடித 

அிக்ைக்பஞாை இவந்ஞர.  

அப்ார டான் ஞினான்நாம் ப்ில் 

பத்ரக்ைாண்பவந்ஞன். வடாள் ைாத 

ரிக்ைணில் இவந்ர ஞிவம்ிவம்ார 

ஞாதில் வ டால்ணத்ஞின் அவைில் 

ணாான ைாக்ைைள் ப இணச்சதிமம் 

எசக் ைட்ஜன். ஊனக் ன்ம் 

லரிில்த. ைாை டஜந்ர சன் 

அந்ஞ ணத்ஞ அஜந்ஞன். ின்சாணக் 

ைம்ிைில் சிக்ைி ஈிரிந்ஞ ைாக்ை, 

ந்ஞ ஊமக்ைநந்ர த்ரிட்மச் 

சன்ந வ ாம்ாத ஞணில் 

ைிஜந்ஞர. ுற்க்ைக்ைான ைாக்ைைள் 

இநந்ரான ைாக்ைச் ற்நிச்ற்நி 

நந்ரந்ஞன. எர் உண படின் 

அஸராத இவந்ஞர அந்ஞ எச. 

அந்ஞக் ணல் ஊன்ன ஊன்னா சய்ஞர. 
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ஞற்நாைஷம் ஞனாைஷம் இவந்ஞர. 

ஊன்னால் சித ைங்ைஹக்ல் அங்ை 

டிற்ை ளபில்த. ைாை டஜந்ர 

ீட்மக் ந்ரிட்ஜன்.  

அன் ளஸக்ை அந்ஞக் ைாட்சி ஊன் 

னம் ுற்க்ம் ற்ட்ஜ ளநைள் 

ீண்மம்ீண்மம் ஈவாக்ைி ைண் 

ைாட்ஜால் ார்த்ஞப இவந்ஞர. ஆசிரிர் 

ாஜம் டஜக்ம்ார ைவம்தைில் 

இநந்ரான அந்ஞக் ைாக்ை ஞரிந்ஞர. 

டண்ர்ைாம ஞானத்ஞில் ிாமம் 

ாரம் அஞப் ார்த்ஞன். சாதில் 

டஜக்ம் ாரம் அஞப் ார்த்ஞன். 

இணஷடணத்ஞில் சிம்னி ிக் 

ிச்சத்ஞில் பத்ரக் 

ைாண்பவந்ஞார, ரில் பந்ஞிவந்ஞ 

டிதிஶம் அஞப் ார்த்ஞன். ஊன் ன 

அஸத்ஞம் ஞாளபாஞஞாை இவந்ஞர. 

அன் இணஷ அந்ஞ அத்ஞ வ 

ைிஞாை ஊஸஞினன். அஞ்சதிக் 

நிப்ின் ஞாற்நத்ஞக் ைாண்ஜ அந்ஞக் 

ைிஞ ஊன் ளஞல் ைிஞ.  

டாள் ஊங்ைள் ப்ல ஞிாசிரிரிஜம் 

ைாட்பனன். அவக் அர ிைஷம் 

ிபத்ஞிவந்ஞர. ஊப்ாரம் அர் ஊன்ன 

வ ானாை டஜத்ஞிஞ இல்த. 

ஈரிழள் எர் ஈநஷக்ைாணர்ாத 

டஜத்ரார். அந்ஞக் ைிஞ ஊங்ைிஜ 

இவந்ஞ ஈந ஶம் 

திாக்ைிிட்ஜர. அந்ஞச் 

சம்த்ரக்ப் ிந டான் ஊஸஞி 

ைிஞைஹக் அண ஊன் ாசைர். அண 

ஊன் ிர்சைர். இப்பத்ஞான் வ 

ைினாை டான் ஊஸஞத் ஞாஜங்ைினன். 

ஆனால் ன் ஞாஜங்ைினன் ஊன்ஞற் 

ஊனக்ப் ஞில் சால்தத் ஞரிில்த. 

அன்ந ஞற்நத்ஞழம் ஞனழம் 

ைஜந்ரண ஊனக் அந்ஞக் ைிஞஞான் 

ஈஞிர. அஞ வ சிநந்ஞ ிளநாை 

டான் ன்மத்ஞிக்ைாண்ஜன். 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ஊன் ளஞல் சிைஞழம் 

இஞ ான்நஞாவ தில்ஞான் 

ஊஸஞினன்.  

1981ஆம் ஆண்ம. ஞாதசித் ரநில் 

ைர்டாஜை ண்ஜதத்ஞில் இம்ாநிார் 

ஞிக்ைான டர்ைாதில் 

ைதந்ரைாள்ஞற்ைாை லரச்சரிிதிவந்ர 

ங்ைளூவக்ச் சன்நிவந்ஞன். 

நிப்ிட்ஜ டாில் ங்ைளூவக்ச் 

சன் ஞிவம்லஞற்த் ஞான 

ஞாை ஊன்னிஜம் இல்த. அஞப் 

லணட்மஞற்ைாை ஊங்ைங்ைா அதந்ரம் 

ஞால்ி ைிஜத்ஞர. வ ைட்ஜத்ஞில் 

ஊன்னால் டர்ைாஶக்ச் 

சல்தளபால் ாய்ிமா ஊன் 

அச்சாை இவந்ஞர. ைஜசி டம்ிக்ைாை 

வ டண்னச் சன் சந்ஞித்ஞன். 

அன் ைாஞ்சம் ம் ைாமத்ஞான். 

ஈஜன அந்ஞப் த்ரஜன் வந்ர 

டிதத்ரக்ச் சன்நன். அன் 

இணஷப்த்ரக்ைான ச்சீட்ஜ 

ாங்ைி ிநஞான் ீட்மக்ச் சன்நன். 

 டணம் நாை இவந்ஞர. ஈஜன 

ைப்ட்பில் சான்நிஞழ்ை 

ஊமத்ரத்ரக்ைாண்ம ைிம்ினன். 

சாப்ிஜ டணில்த. த்ரக்ைான 

அதச்சதில் அன்ளஸக்ை டான் 

சாப்ிட்பவக்ைில்த. ஆனால் 

அஞல்தாம் ாசிக்ை டணில்த. 
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ங்ைளூரில் ார்த்ரக்ைாள்தாம் ஊன் 

டினத்ரைாண்ம ைிம்ிிட்ஜன். 

டாள் ங்ைளூரில் டஜந்ஞஞல்தாம் 

ரி ைஞ. டிந அதச்சல்ைள். 

வத்ரச்சான்நிஞழ் ஊமக்ைச் சன்ந 

இஜத்ஞில் ைச்சதஷக் த்ஞிவந்ஞ 

த்ஞ சீல் ாட்மத் ஞவைிநவக் 

அன்ிப்ாைக் ைாமக்ை டர்ந்ஞஞால் 

அன்ம் சாப்ிஜளபில்த. ீண்மம் 

இணஷப்ம். உர் ஞிவம்ி ீட்மக் 

டஜந்ர சல்த சக்ஞி இல்த. சித 

ாஞங்ைள் ைித்ர அந்ஞ தக்ைான 

ிற்சிக்ரி ஆ ைிஜத்ர ஞணாாத் 

சன்ிட்ஜன். உணழம் ற்நாணழம் 

டண்ர்ைழம் ளஞன்ளநாை ிரிந்ர 

ஞாதஷ ந்ரிட்ஜன். அந்ஞப் 

ிரிஷ ஊன்ன டாக்ைிிட்ஜர. ஊன்னால் 

அந்ஞ தித் ஞாங்ை ளபில்த. 

அந்ஞ டணத்ஞில் உரில் ஊன் அப்ா 

ைமாை டாய்ாய்ப்ட்ஜார். அண 

வத்ரனில் சர்த்ரிட்ம ஊன் 

அம்ா ிைஷம் ரணத்ஞில் இவந்ஞார். 

ஊன்ஜ எணாண்மப் ிற்சிில் ன் 

ாஞங்ைள் ட்ம ளபந்ஞிவந்ஞன. 

ஊன்னால் ஊன் மம்த்ரக் வ ஈஞிழம் 

சய் ளபால் இவந்ஞர. 

அக்ைங்ைில் ஊன் இஜத்ஞில் ஊன் 

டண்ர்ைள் இவந்ர த ஈஞிைச் 

சய்ஞார்ைள். இவப்ிம் ஊனக்ள் 

வைி ற்ந ஈர்ஷக் அ 

இல்த. வடாள் ிற்சிிதிவந்ர ிதைி 

ீட்மக்ச் சன்ிஜதாா ஊன்நாவ 

ாசன ந்ஞர.  

ஊங்ைள் ப்லப் ாப்ாணச் சன் 

சந்ஞித்ரப் சினன். டான் 

சான்னஞல்தாம் ாாைக் 

ைட்மிட்ம ஊன் ிதைல் ைாரிக்ை 

ற்க்ைாள்ளபார ஊன் சான்னார். 

த ைிஜக்ைில்த ஊன் 

வ்ாவம் டம் டாட்பல் டாாய் 

ாய் அதைிநான். டீ ஊன்னஜா ஊன்நால் 

ளட்ஜாள் ாஞிரி ிட்மிமைிநன் 

ிட்மிமைிநன் ஊன் சின்னப் 

ிள்ாஞிரி அஸரைாண்ம ந்ர 

டிற்ைிநாய், ா, ாய் ஸங்ைாை ிற்சி 

ளபக்ைிந தப் ார் ஊன் லத்ஞி 

சால்தி அப்ித்ரிட்ஜார்.  

அன் இணஷ னம் ிைஷம் 

ஈச்சதாை இவந்ஞர. னக்ள் 

ரி ட்பன்ந டஜற்நர. 

ஈநக்ை ணில்த. ிற்சிப் 

ாப்ாரின் சாற்ைள் ிை அவைில் 

திப்ராத தித்ஞன. அற்நின் 

ஞாஜர்ச்சிாை ஞற்சதாை ஊனர 

டர்ைால் ம் டினில் ிரிந்ஞர. 

இணண்ம ளஸடாட்ைள் ஈில்தால் 

அதந்ஞ அதச்சல் ாைத்ரக் ந்ஞர. 

ஊன்னா அக்ைத்ஞில் சிாம 

ஈட்ைார்ந்ஞிவப்ராத ஆழ்ந்ஞ ரணத்ஞில் 

ழ்ைிிட்ஜன். அந்ஞப் த்ஞின் 

வ்ாவ ைாட்சிழம் ஊன் னத்ஞில் 

ீண்மம் டிைழ்ந்ஞன. சிின் ஊல்தில் 

ட்பில் ஞபத் ராி ைக்க் 

ைிஜத்ஞ த்ர சாஷக் வ 

ாப்ம் ாங்ைிச் சாப்ிட்மிட்ம, 

ஞாதத் ீக்ைிீச னில்தால் 

ற்நித பப்ராத அஞழம் 

பத்ரக் ைபத்ரத் ஞின்நரம். ஞின் 

ளபத்ர ஞிவம்ி ைத்ஞில் 

வந்ரக்ள்ிவந்ர ஊன்ன ஈற்ப் 

ார்த்ஞப இவந்ஞ இம்ண்ின் 
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ார்க் ைண்ம ரயக்ற்நரம் 

ரல்திான ைாட்சிைாைத் ஞரிந்ஞன. 

ஞாங்ைளபாஞ வ த் 

ீக்ைித்ஞராத னம் ஞத்ஞித்ஞர. 

அக்ைத்ஞில்ஞான் அஞ வ 

சிைஞாை ஊஸஞ ளபமத்ஞன். 

ிபிப ஈட்ைார்ந்ர அஞ 

ஊஸஞிளபத்ஞன். அஞற்ப் ிநஞான் ஊன் 

னாணம் ல்த இநங்ைிர. ஞாஞாைச் 

சன்நன். ைிஞாை இவந்ஞாஶம் சரி, 

சிைஞாை இவந்ஞாஶம் சரி, ஊனர 

னாணத்ஞ சிநிர டணம் இநக்ைித்ர 

இப்ாஞற் ஈஞஷம் 

ஞாங்ைிக்ைற்ைாை ஈஞிிவக்ைின்நன. 

ஞாை : டாஞ்சில் டாஜன் சிநப்ிஞில் ந்ஞ 

வ ைட்மண ாணாட்ப, டண்ர் னில் 

ைிவஷ்னிஜம் சாைக்ைாண்ஜதின் 

ின்அஞ்சல் ளைரி ற்க் ைாண்ர்ைள் 

ஊன்ர இங் டினஷக் வைிநர. அர் 

ஊஸஞி ைட்மணழம் நத்ஞா இஞ 

ான்ந வ நி ின்னி 

ிரிக்ைிநர, அல்தா? ஈங்ைள் மம்ம் 

ற்ம் சை ின்லதம் நித்ரச் சால்த 

ளபழா? டீங்ைள், சாைக்ைாண்ஜல் 

ான்நர்ைள் ிரிக்ம் ல் ளநித்ரப் 

ாட்ஜ ாழ்ஷைள் ஊண்ற்ந. 

ஈங்ைால் ஊப்ப ஊஞிர்ைாதம் நித்ஞ 

டம்ிக்ைழம், ாணாமம் ஈஞிழம், 

ைசப்ல ஞட்ஜாஞ ார்ழம் ஞக்ை 

த்ரக் ைாள் ளபந்ஞிவக்ைிநர? 

ஈங்ைள் ஆணம்ைட்ஜ ஊஸத்ர ாழ்ில் 

ிடஜத்ஞி டண்ர்ைள், ஆசிரிர்ைள் ற்நி 

சால்த ளபழா? இதக்ைிம் ஊம் 

ைக்ள் ந்ஞரம் அஞன் த 

சாத்ஞிங்ை அநிளைப்மத்ஞி 

ஆஹைள் ற்நி? 

ாண்ன்: ஞாஜக்ைப்ள்ி 

ைாதத்ஞிதிவந்ஞ ஊனக் டல்த ஆசிரிர்ைள் 

அந்ஞார்ைள். அர ஊன்ஜ டல்ெழ் 

ஊன்ந சால்தண்மம். டான் பத்ஞ 

ைாிந்ஞர் ள்ிின் ஆசிரிர் 

ைண்ன் ிைளக்ைிானர். ள்தார் 

ாஜல்ை அர் ப்ில் ாபக் ைாட்ப 

ாவள் சால்ார். ஆநாம் ப்ில் 

சர்ஞற்ைாை ஈர்டிதப்ள்ிக் ந்ஞ 

ிந ணாசாி, அஞிான், ணங்ைடாஞன், 

ணாஞாைிவஷ்ன், சாம்சிம் ஊன 

ஞாஜர்ச்சிாை டல்த ஆசிரிர்ைள் ாஜம் 

ஊமத்ஞார்ைள். அர்ைள் அனவ ாஜம் 

ஊமத்ஞஞாம டின்நஞில்த. ாஜத்ஞாம 

ஞாஜர்ச்சிழஜ ஞைல்ைழம் 

ைஞைழம் சான்னார்ைள். ஊன் ஆர்ம் 

ஊஸத்ர சார்ந்ர வைிிவப்ஞப் 

லரிந்ரைாண்ஜரம் ிரித்ரஜன் த 

லத்ஞைங்ைக் ைாமத்ர பக்ைத் 

ீண்பனார்ைள். டான் ஊஸஞிக்ைாண்ம 

சல்ஶம் ைிஞைப் பப்ஞிதா 

அல்தர ாப்லத் ஞிவத்ஞங்ைள் 

சய்ரைாமப்ஞிதா ஊன் ஆசிரிர் 

ணாஞாைிவஷ்ன் வாரம் 

சதித்ரக்ைாண்ஜஞ இல்த. 

ஜைாந்ஞன ஊனக் அநிளைப்மத்ஞி 

ஆசிரிவம் இவந்ஞார். டான் அசிம் 

ள.ணஞணாசனாணப் பக்ைண்மம் ஊன் 

அநிளைப்மத்ஞி ஆசிரிவம் இவந்ஞார். 

அர்ைள் அனணழம் னத்ஞில் இவத்ஞி 

ங்ைிநன். இதக்ைிம் ஊன்ம் 

ைக்ள் ந்ஞ ிந 

இணாஜந்ஞிணசாம் ிணஞ்சம் டான் 
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அட்டண 

 

அசிாைப் பக்ைண்ப ுல்ைின் 

ர்ைப் ரிந்ரணத்ஞரண்ம. ஆனால் 

ஞாஜர்ச்சிாை ஈணாமஞற்ைா, 

சாத்ஞிங்ைத் ஞரிந்ரைாள்ஞற்ைா 

ஊனக் ாவம் இவந்ஞஞில்த. 

சாந்ஞாைப் பத்ரப்பத்ரத்ஞான் 

வ்ான்நழம் ஞரிந்ர 

ைாள்ண்பிவந்ஞர.  

ஊன் த அப்ல ளஞல் ைாணம். 

நாவ ாடிதத்ஞில் ாழ்ந்ரைாண்ம 

அஞற்ைல்தாம் ஊஞிர்ார்ப் ர்த்ரக் 

ைாள்ளபார. ஊன்னால். டினத்ஞ 

டணத்ஞில் சட்ஜன் ஊங்ம் லநப்ட்மிஜ 

ளபார. த சங்ைில் ிமப்ல டாிஶம் 

த இவக்ம். அபக்ைப உவக் 

ாஞழம் ஞிவம்லஞழம் டினத்ரக் 

ஜ ார்க்ைளபார. டண்ர் 

ஜாைஜ அநிளைத்ரக்ப் ிந, 

த சாத்ஞிங்ைப் ற்நி 

ஈணாபிவக்ைிநாம். அர் 

ாதப்ட்பிஶம் ஞர்லரிிஶம் ஞங்ைிிவந்ஞ 

ைாதத்ஞில் த ளந சந்ஞித்ஞிவக்ைிநன். 

அவஜ சந்ஞிப்லைஹம் 

ஈணாஜல்ைஹம் ஊனக்ப் தைைில் 

ஈஞிிவக்ைின்நன. அஞழம் சித 

ஆண்மைஹக்ப் ிந ஞாஜணளபால் 

ாய்ிட்ஜர. 

ஞாை: டீங்ைள் ஞிழ் ைிஞைள், 

சிைஞைள் ஊஸஞிஞ ஈங்ைள் 

டண்ர்ைஹம், ஈநினர்ைஹம் ஊப்ப 

ணற்நனர்? ஊவ்ிஞான னடிதை 

ஈங்ைள் ிிஜத்ர டண்ர்ைிஜ 

ஊஞிர்ைாள் ண்பிவந்ஞர? 

ாண்ன்: ஊன் ஊஸத்ர ளற்சிைப் 

ற்நி ஊன் டண்ர்ைஹக் ஊப்ாரம் 

விஞம் ஈண்ம. அஞ சத்ஞில் 

அர்ைஹக்ள் வ சின்ன னக்நழம் 

ஈண்ம. சிைஞைப்ாத 

ைிஞைில் ஞாஜர்ச்சிாை டான் 

ங்ைிப் டிைழ்த்ஞில்த ஊன்ரஞான் 

அந்ஞ னக்ந.  

டான் ளஞன்ளஞதாை ிலரிந்ஞ லரச்சரி 

ஞாதசி டிதம் ஊனக் ணாான 

டண்ர்ைத் ஞபத் ஞந்ஞ இஜம். 

ஞாதசி டிதத்ஞில் இணண்ம 

ஞாிற்சங்ைங்ைள் ஈண்ம. டான் 

இஜரசாரித் ஞாிற்சங்ை ஈப்ினணாை 

இவந்ஞாஶம், இவ ஞணப்ினவம் ஊனக் 

டண்ர்ைாை இவந்ஞார்ைள். ஊல்தாவ 

ஊன் ைிஞைஹக் டவக்ைான 

ாசைர்ைள். எய்ஷ டணத்ஞில் பப்ைத்ஞில் 

ஊன் ைிஞைப் பத்ரிட்ம 

ிாஞிப்ார்ைள். ைந்ஞிணன் ஊன்நாவ 

டண்ர் பப்ஞற்ைாை ஊனக் த 

லத்ஞைங்ை ிதாட்ம ாங்ைி ந்ர 

ைாமப்ார். அசாைித்ஞிணனின் ‘ாழ்ித 

வளந’ ஞாப் அர் 

ைாமத்ரத்ஞான் டான் பத்ஞன். 

ஞிைன் ஊன ற்நாவ டண்ர் ஞான் 

ாங்ைி த்ஞிவந்ஞ த சிற்நிஞழ்ை 

ஊனக்ப் பப்ஞற்ைாை ஊமத்ரந்ர 

ைாமப்ார். ாதடணக் ைல்ெரிில் 

ஆங்ைித இதக்ைிம் பத்ஞப 

இணஷடணத்ஞில் ஊன்னாம த சய்ஞ 

டண்ர் த ஆங்ைித ஊஸத்ஞார்ை 

ஊனக் அநிளைப்மத்ஞினார்.  

ஊன் மம்த்ஞிஶம் ஊன்ன 

ைணாை டஜத்ஞினார்ைள். 
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அட்டண 

 

ஞிவத்ரக்ப் ிந ஊன் னி 

ஊன்ன இக்ம் ஈந்ரசக்ஞிாை 

ாழ்ைிநார். ைர்டாஜைத்ரப் ிிஜங்ைில் 

ஊன்ன ிைஷம் டன்நாை அநிந்ஞ 

ன்நிணண்ம ர்ைத் ஞிண, தவக் 

ஊன் ஊஸத்ரப் ிைப்ற்நி ஊரஷம் 

ஞரிார. எர் ஊஸத்ஞானாை டான் 

அர்ைிஜம் வாரம் ஊன்ன 

ிப்மத்ரஞில்த. அர்ைப் 

ாத்ஞணில் டான் வ டர்ான, 

அயஞற் ஊி ஆள். ைாமத்ஞ 

த நித்ஞ டணத்ரக் 

ளன்னாத ைாை ளபத்ரிஜக் 

பன். ஊந்ஞப் லஞி ஞாில் 

றட்த்ஞழம் ஊிஞாைத் 

ஞரிந்ரைாள்க்பன். 

அவ்ஷஞான். 

ஞாை: ஞாை ாசைர்ைில் தவம் 

ஈங்ைப் ற்நி ஞைல்ை இங்ஞான் 

ளஞல்ளந ாசிப்ர்ைாை இவப்ார்ைள். 

ஊன அர்ைஹக்ைாை, ஈங்ைள் ைல்ி, 

ற்ம் ிச்ல் நித்ர சிநிர 

ிக்ைாைச் சால்த ளபழா - அஞார, 

ஊன்ன பத்ஞீர்ைள், ஊன்ன த 

சய்ைிநீர்ைள் ஊன்ந ிஷம். ஶம், ைஜந்ஞ 

சித ாஞங்ைாை ஈங்ைத் ஞாஜர்ல 

ைாண்ஜஞில் டிந ம் 

ற்ைாள்ைிநீர்ைள் ஊன் ஞரிைிநர, சித 

இஜங்ைில் ஞாதஞாஜர்ல சஞிஜ 

இவப்ஞில்த. ிச்ழம் அஞிைம் 

ஊன் சிதளந சான்னரண்ம. ைஜந்ஞ 

ளப்ர ஆண்மைில் டீங்ைள் ஊஸஞி 

ல் ைைில் சாணக்ப வ 

ிைப்ரி body of workஆை 

இவக்ைின்நன. இஞற்ைல்தாம் ஊப்ப டணம் 

ைிஜக்ைிநர, அஞிஜ, ஈங்ைள் டீபத்ஞ 

ஜப்ூக்ைத்ஞின் ணைசிம் ஊன்ன? 

ந்ஞண ணாசாி, அசாைித்ஞிணன், 

ஞி.ஜானைிணான் ான்நார் ஜப்லைில் 

ஞன்னஸச்சிக்த் ஞவம் ளக்ைித்ரத்ஞ 

ைிணாஃப்மக்ம் ைாமத்ஞார்ைள். டீங்ைள் 

ஊஸஞத் ஞாஜங்ைி ைாதைட்ஜத்ஞில் 

சிைஞ ஊன்ஞ ைிணாஃப்ட் ஊம் 

பாைப் ார்க்ம் ாக்ம் அஞிைாை 

அந்ஞிவந்ஞர இல்தா? 

ாண்ன்: சிைஞ வ ைிணாஃப்ஜாை 

ஜாஞா சான்னரண்ம. அர ஊந்ஞ 

ிழம் ஈவாக்ைிஞில்த. 

அவஜ வ ிக்ைம் ஊன்ைிந 

அித அஞ ஊல்தாவம் ஊமத்ரக் 

ைாண்ஜார்ைள். ஆனால் சித்ஞிரிை 

ஈதைில் அஞ ாக்ைித்ஞச் சால்தி 

ிாஞத்ஞ ஈவாக்ைிர்ைள் 

ிர்சைர்ைஹம் ிர்சைர்ைாை 

ிவம்ிர்ைஹம். அர ட்மல்த. 

ஊஞார்த்ஞப் ஜப்லைஹக் ஊஞிர்ைாத 

ைிஜார, ஊல்தாம் இனி ாநிிமம் 

ஊன்ம் சால்தப்ட்ஜர. டிஸ் ரீல் 

ஊஸத்ர ஊன் ைதி சய்ப்ட்ஜர.  

இதக்ைி ஊஸத்ர, சாஞாண ஊஸத்ர ஊன்ந 

ாஜல்தாம் ைிஜார. ஊல்தா 

ன்ஞான். ைிணாப்ஃட் றட்த்ஞ 

த்ரக்ைாண்ம இஞற் ாற்நான 

ஊஸத்ரை ஈவாக்ஞன் தம் 

ஞிிதக்ைித்ஞ அமத்ஞ ைட்ஜத்ரக் 

ஊமத்ரச் சல்த ளபழம் ஊன்ம் 

சால்தப்ட்ஜர. ாாஜாத ஊஸத்ர, 

அப்ில் ஊஸத்ர ஊன்நல்தாம் 

ைைள் ைிம்ிந்ஞன. ஆஹக்ைாவ 
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அட்டண 

 

ிடாட்ம ஊஸத்ஞாரின் ண 

ஈச்சரித்ஞார்ைள்.  

டான் ஊல்தாற்நழம் ைனித்ஞன். த 

சங்ைில் ாஜத்ரப் ாய் 

ார்த்ஞிவக்ைிநன். டாம் ைற்நஞல்தாம் 

ஊரஷில்தா ஊன ன்நிப் 

ாிவக்ைிநன். அஞ டான் நக்ை 

ிவம்ில்த. ஞமாற்நத்ஞில் 

ஞித்ஞிவக்ைிநன். எர் ற்நபப் 

ாஞில் ஊந்ஞ அசணளம் இல்தால் 

டாதாக்ைங்ைிஶம் பக்ை ார்த்ஞப 

டஜந்ராய்க் ைாண்பவக்ைிநாம் ஊன் 

த்ரக்ைாள்ஹங்ைள். அப்ார டக்ப் 

ின்னால் இணண்ம சக்ைண ண்பைஹம் 

டான் சக்ைண ண்பைஹம் சர்லர்ணன் 

சத்ஞஸப்ிப ன்நமத்ர ன்நாை 

வஞப் ார்க்ை டர்ந்ஞால் ஊப்ப 

இவக்ம்? ளஞதில் அச்சத்ஞில் டமங்ைி 

ஊல்தாற்க்ம் ரங்ைி ிிட்ம 

டின்ிமாம். அப்லநம் ஞிைப்ாம 

சித ைங்ைள் பக்ை ார்ப்ாம். 

அஞற்ைமத்ர டா வ ஞஜத்ஞ 

ஈவாக்ைிக்ைாண்ம டஜந்ர 

ாய்க்ைாண்ஜ இவப்ாம் அல்தா? 

அராதத்ஞான் டஜந்ஞர. ஞாஜக்ைத்ஞில் 

அந்ஞப் ச்ைஹம் ிாஞங்ைஹம் 

ஊன்னத் ஞிைக்ைத்ஞன ஊன்ரஞான் 

ஈண். ஆனால் ஊஞழம் க்ை 

டினக்ைில்த. ப்ர ஊன் இல் 

அல்த. அஞப் லரிந்ரைாள் ளற்சி 

சய்ஞன். ைிணாப்ஃட்மக்ம் ன 

ஊஸச்சிக்ம் ஈள் ஈநஷ ஊத்ஞைஞாை 

இவக்ம் ஊன ப்ிட்ம ஆய்ஷ சய்ர 

ார்த்ஞன். ாணஞிாரின் ைண்ம்ா 

ாஜல்ை ள்ிக்ஜப் ாஜத்ஞப் 

பப்ராத வ சிி பத்ரக்ைாண்ம 

சல்ஞக் ைட்ஞற்ம் வ்ாவ 

ரிிஶம் இாமம் ாவ 

ஈள்ாங்ைிக்ைாண்ம ஈிர்ப்ாம வ 

ண் ாமஞக் ைட்ஞற்ம் ாம 

ஈண்ம அல்தா? வ ாட்ஜக்ஜ, 

அஞற்ை ஈரி ஞன்னஸச்சிாம 

ாஜப்மம்ாரஞான் டம் னக் 

ஈப்ாை இவக்ைிநர. இன்ம் வளந 

ாஜாட்ஜார்ைா, டாம் ைட்ைாட்ஜாா 

ஊன் ஞான்ைிநர. ாமைிநவக் 

இவக்ைக்ப ஞன்னஸச்சி, அந்ஞப் 

ாட்ஜ ஊஸஞிவக் அஞிஜ 

மஞதாை இவக்ம்.  

ஞன்னஸச்சி இல்தாதா, னம் 

ஞிநக்ைாதா சால் ிநப்ஞில்த. அந்ஞச் 

சால்த ஆற்நல் ிக்ை சால்தாை 

ஊஸஞண்மம் ஊன்ரஞான் வ்ாவ 

ஊஸத்ஞாக்ம் ைனாை இவக்ைிநர. 

ந்ஞிணம்ாத சால் ந்ர ிண்மம் 

ஊன் ண்மைிநார் ாணஞிார். ஊன் ி 

ஊனக்த் ஞிாை ஞரிந்ஞர. டான் 

அந்ஞ ிித டஜந்ஞன். 

ஞாை: ஈங்ைஹஜ ஆணம்ைாதக் 

ைஞைிதிவந்ர ாழ்க்ை அஞன் 

ாக்ைில் ைாட்மம் பத்ஞ டீங்ைள் 

சிணத்ஞாை ம்மத்ஞி ந்ரள்ீர்ைள் 

ஊம்ார லனஷைில் சாஞன 

ளற்சிை ஈங்ைள் னம் ஊப்ப 

ஊஞிர்ைாண்ஜர? 

ாண்ன்: லரின்ீர ஊப்ாரம் 

ிவப்ம் ைாண்ஜன் டான். 

ஊண்ரைின் இஞிிஶம் 

ஞாண்ிைிஶம் ஊஸஞப்ட்ஜ 
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சாஞன ளற்சிைள் ிை ிைக் 

நான. அ லர 

டாக்ைி ஞால் அல்த. ம் 

ானைள். ஊவ்ிஞான ைத 

ட்ைழம் இல்தால் ாிார்ளம் 

இல்தால் ளன்க்ைப்ட்ஜ ளஞிணா 

ளற்சிைள்.  

ஞமாற்நம் இவந்ஞஞன்நாஶம் டான் ஊன் 

ிித ிைிை ராை டஜந்ர 

ைாண்ஜ இவந்ஞன். ஞங்ைி 

டின்ிஜக்ஜார ஊன்ஞனாத ஊன் 

னத்ஞ அக்ைத்ஞில் ாிர்ப்ின் 

க்ைம் ஞிவப்ினன். அஞ டணத்ஞில் 

அம்ளற்சிைப் லரிந்ரைாள்ஷம் 

ளற்சி சய்ஞப இவந்ஞன். ணான வ 

பம் ஞாஜர்ச்சிாை ைாப்ட்ம 

ைாப்ட்ம, வ ைட்ஜத்ஞில் 

ைப்க்ைாைிிமம்ார வ சதிப்ல 

ஈவாம் அல்தா? அந்ஞச் சதிப்க் 

ைஜந்ரசல்ர ஊப்ப ஊன்ரஞான் 

ிணச்சின. அர வ் ிஞங்ைில் 

ிப்மைிநர. அஞப் லரிந்ர 

ைாண்ஜரம், ஊன்னில் அஞ டான் 

ஊப்பக் ைஜந்ர சல்ர ஊன் ாசிக்ைத் 

ஞாஜங்ைினன்.  

லரப்ித்ஞனின் ாத்ஞத் ஞாப்ல 

ிந்ஞிவந்ஞ சம் அர. அந்ஞத் 

ஞாப்ின் ைாதரிச அப்ல ஊன் 

ிணச்சினக் ிஜாை இவந்ஞர. சதிப்ல 

ஊன்ர வ்ாவ ஊஸத்ஞாக்ம் 

வ்ாவ ாிிஶம் ஊப்ாரம் 

இவக்ைக்ப ன்ஞான் ஊன்ம் 

ஈண் ஈநத்ஞர.  

அைச்சிக்ைல் சார்ந்ர சித ைஞை ஊஸஞி 

ளபத்ஞர, ளற்நிஶம் லந ஈதை 

ிணைள் சார்ந்ர சித ைஞை 

ஊஸரைிநார் லரப்ித்ஞன். சட்ஜன் 

ஞான்ம் சார்ந்ர வ ைஞ. ிந 

ஊப்ாஞா வளந ஞிணன ைனஷாத 

ிரிழம் வ ைஞ. அப்லநம் ஞிணன 

டாட்ஜார்ைஞின் சாதக் ைாண்ஜ வ 

ைஞ. சட்ஜனத் ஞிவம்ி லணாம் சார்ந்ர 

வ ைஞ. அப்லநம் பழம் அைம் சார்ந்ஞ 

வ ைஞ. அவஜ ைஞைப் 

ின்ஞாஜர்ந்ஞார வ ஞிணீணனின் 

த்ஞத்ஞான் டினத்ரக் 

ைாண்ஜன்.  

ைிணாத்ரச்சாத, டைணத்ரச்சாத, 

தப்ாஞ, ைாட்ம ி, ாநைள் 

அஜர்ந்ஞ ாஞ, ாதனத்ஞின் ாஞ 

ஊன வ்ான்நாை ைஜந்ர சன்நப 

இவக்ைிநான் ஞிணீணன். அர் ஊஸத்ர 

வ்ான்ம் சாஞனஞான். டான் சல்த 

ண்ப ஞிசின் ிணங்ை 

அத்ஞாப்ின் ிாை அநிந்ர 

ைாண்ஜன். டாட்ஜார் ைஞ, லணாம், 

ஞான்ம் ஊன ஊன் னம் ஞாமம் ஊல்த 

ணில் சன் லஞி ைஞை 

ஈவாக்ைினன். ளற்நிஶம் லஞிஞாவ 

ஆட்ஜத்ரக் ஊன்னத் 

ஞார்ப்மத்ஞிக்ைாண்ஜ லத்ரர்ச்சி 

அக்ைஞை ஊஸஞிஞன் ிாை 

அஜந்ஞன். 

ஞாை: இன்நக் ஊஸஞ வம் 

லஞிர்ைின் ைஞைத் ஞாஜர்ந்ர 

பத்ர வர் ஊன்ஞால் இந்ஞக் ைள்ி -

ாராை ஆணம்ைட்ஜ ஊஸத்ஞார்ைள் 

லனஷ பங்ைில் அஞிைம் ஆர்ம் 
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ைாட்மைிநார்ைள் ஊனப்ணதான 

ற்நச்சாட்ம ளன்க்ைப்மைிநர? 

சிைஞக்ைான ைன்ைின் நட்சி ஊன 

இஞ ஊமத்ரக்ைாள்ஞா அல்தர 

லரக்ைான ிாைா? 

ாண்ன்: ஆணம்ைட்ஜ ஊஸத்ஞார்ைள் 

லனஷ பங்ைில் அஞிை ஆர்ம் 

ைாட்மைிநார்ைள் ஊன்ஞ வ ார 

ஞிப்ீஜாை ஊமத்ரக்ைாள் ளபார. 

சீத்ஞில் ஞாை டஜத்ஞி சிைஞப் 

ாட்பக் ந்ஞ சிைஞைப் 

பத்ஞன். லஞி லனஷ பத்ஞில் 

ஆர்ளள் ஜப்லைாை ன்நிணண்ம 

ட்ம இவந்ஞன. ற்ந ைஞைள் 

அனத்ர ணான பத்ஞில் 

ாழ்ில் அங்ைழம் 

ாமைழம் ளன்த்ஞ சிைஞைள். 

ைஜந்ஞ ஆண்ம ஜாைன் ஞத்ஞில் 

இவர லஞி ஊஸத்ஞார்ைின் 

ஜப்லைத் ஞர்ந்ஞமத்ர 

ிிட்பவந்ஞார். அர்ைிஶம் இணண்ம 

ன் ணத் ஞிண ற்ந ஊஸத்ஞார்ைள் 

ணான பத்ஞித ஞம் ஜப்லை 

ஊஸஞிிவந்ஞார்ைள். ஆனால் ாஞிக்ம் 

ற்ட்ஜ லத்ஞம்லஞி ைன்ை 

ஈஜ. டாம் ஊஸஞாஞ ைன்ைள் 

ணாான இன்ம் ஈள்ன.  

ைி.ணா. ஊஸஞி ைாில்ட்ப . ூி 

ஊஸஞி ைாில்ட்ப . டா 

நாவ ஊஸத்ஞார் ஞான்நி 

ைாில்ட்ப ஊஸஞத் ஞாஜங்ைினால், 

அர் நாவ ைனக் ைாட்ஜளபழம். 

ைன்ைஹக் ாழ்க்ைிஶம் 

ஞ்சில்த. ைஞைிஶம் ஞ்சில்த. 

அஞ சத்ஞில் லஞி பத்ஞ டாபச் 

சல்ைிநர்ைின் ிஷ ஊன்ர 

ிானரல்த. அர வ ளற்சி. லஞி 

ைன டாமம் ிஷ ஊந்ஞ அஷ 

ளக்ைிானஞா, அஞ அஷ லஞி 

பத்ஞ டாமம் ிஷம் ளக்ைிானர. 

டம் டஞ்சில் ிவம் ஜண அந்ஞ அைல் 

ஞாங்ைண்மம். 

ஞாை: ஞிழ் இதக்ைி சாஞனைள் 

சிைஞைில் டிைழ்த்ஞப்ட்மிட்ஜன 

ஊம் ாஞத்ஞ ற்க்ைாண்ஜால் இனி 

வம் ைாதத்ஞில் ைட்மண பிதான 

ைஞைஹம்,  அங்ை 

ஊவ்ிஞான ஈட்லத்ஞஶம் இல்தார 

அந்ஞந்ஞ பித ஊஸரரம் 

சிைஞக்ைான ாக்ைாைக் ைாள்தாா? 

ாண்ன்: வ சாஞன டிைழ்த்ஞப்மம் 

ைத்ரக் இாை, அந்ஞச் 

சாஞனக் ைஜந்ரசல்ஶம் ைளம் 

இல்ாை டிைழ்ைிநர. 

டிைழ்த்ஞப்ட்மிட்ஜன ஊன எய்ஞல் 

ஊன்ஞ இல்த. அர வ ஞாஜர் 

இக்ைம். லஞி லஞி லள்ிை டாக்ைி 

டம் ம் டிைழ்ந்ஞப இவக்ைண்மம். 

ைட்மண பத்ஞிதான ைஞைழம்  

அங்ைக் ைாண்ஜ ைஞைழம் 

ஊஸரம் ாக் ஊஞிர்ைாதத்ஞில் 

ஞாஜணக்மம். ஆனால் அ ளக்ைிப் 

ாக்ைாை ாநார. நந்ஞட்சம் இன்ம் 

வ ம்ர ஆண்ம ைாதத்ரக்ைார 

இப்ார ஈள் ணான ைஞநல் 

ாக்ை ளக்ைிப் ாக்ைாைத் ஞாஜவம் 

ஊன்ந ஊண்யைிநன்.  
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அஞற்ைான ைாணம் இரஞான். டம் சைம் 

இன்ம் ளற்நிஶம் ைல்ிநிஷ நாஞ 

சைம். அர ிஸக்ைாம, ஊஸர 

ிஸக்ைாம ஊன அணசாங்ைப் லள்ிிணம் 

சான்னாஶம் ஈண்ான ைல்ிநிஷ 

ற்நர்ைின் ஊண்ிக்ை அஞிஜக் 

நானஞாை இவக்ம். இர்ைில் 

இதக்ைித்ஞில் லங்ைக்பர்ைள் 

ிைிைக் நானர்ைாை 

இவப்ார்ைள். அமத்ஞ ஆண்ஜ இந்ஞ 

ஊண்ிக்ைில் ந்ர ிஸக்ைாம 

அஞிைரிக்ைிநர ஊன த்ரக்ைாள்ாம். 

அஞிைரிக்ம் அந்ஞக் ட்ஜத்ஞில் 

இதக்ைித்ஞில் லங்ைக்பர்ைாைஷம் 

டக்ச் சிதர் ைிஜப்ார்ைள். அர்ைில் 

ஊஸரர்ைள் சிதணாைஷம் பப்ர்ைள் 

சிதணாைஷம் இவக்ைதாம். அவ்ா 

ஊஸத்ஞத் ஞாஜங்ம் சிதர் 

லரப்ித்ஞனிதிவந்ரஞான் 

ஞாஜங்ார்ைள். அரஞான் இற்ைாை 

இவக்ம். அர் ஞாஜங்ைித்ஞ ைஞப் 

ாக்ைிதிவந்ரஞான் ஞாஜங்ைளபழம். 

அந்ஞப் ம்ஞான் அர்ைஹக் 

ஊிஞானஞாை இவக்ம். 

ஞாை: இந்ஞி இதக்ைிங்ைில் ஞிழ் 

சிைஞின் ர்ச்சி ஊப்ப இவக்ைிநர? 

ஞிழ் லனஷைில் ஈச்சைட்ஜ சாஞனாை 

சிைஞ பத்ஞப் ார்க்ைதாா? 

ாண்ன்: ஞிழ்ச் சிைஞைின் 

ர்ச்சி வக்ரிஞாைஷம் 

ைிழ்ச்சிக்ரிஞாைஷம் இவக்ைிநர ஊன்ந 

சால்ன். ஆனால் அஞ ஊஸத்ஞில் 

ஊஸஞி டிஷஞற் ஞன்னதற்ந எர் 

ப்ீட்ஜாய்ஷ டிைண்மம். அப்ப 

டிைழ்ஞற்ைான சாத்ஞிம் இவப்ஞாை 

ஞரிில்த.  

சாைித் அைாஞி ிாை ஆங்ைிதத்ஞிஶம் 

இந்ஞிிஶம் ிவம் ைாதாண்பஞழ் 

இந்ஞி ாிைின் ைிஞ, 

சிைஞை ஞாஜர்ந்ர ிிட்ம 

வைிநர. ைஜந்ஞ த்ஞாண்மைில் டாற்ர 

இஞழ்ைள் ந்ரள்ன. வ இஞில் ந்ர 

ளஞல் ஊட்ம சிைஞைள் ண 

ிவைின்நன. ந்ர ஊன்ந 

ஊமத்ரக்ைாண்ஜாஶம் இவு 

சிைஞைள் ிந்ரள்ன. இந்ஞ 

இவு சிைஞைில் ஊத்ஞன 

சிைஞ ஞிழ்க்ைஞாை இவக்ம் ஊன 

ஊண்யைிநீர்ைள்? இணண்ம அல்தர ன் 

இவக்ைதாம். அவ்ஷஞான்.  

ஞில்தாஞ எர் இந்ஞி ஊஸத்ஞான் ஊந்ஞப் 

ஜப்ல ளற்சிழம் இல்தாஞ ாி ஊன்ந 

ஞி டினக்ைிநான். ைாணன் ஆங்ைித 

இஞிஶம் இவர இவத்ஞந்ர க்ைங்ைள் 

ாடித ாிப்ஜப்லைஹக்ைாை 

ரக்ைப்மைின்நன. ைஜந்ஞ சித 

ஆண்மைாை டான் அஞப் பத்ர 

வைிநன். ஊன் ைண்ில் வளந ஜ 

ஞிழ்ப்ஜப்ல ஞன்ட்ஜஞில்த. டா 

ஊஸஞி, டா பத்ர, டா 

ாணாட்பக்ைாள்ைிநாம். இந்ஞி அில் 

ாசைர்ைப் ர ஊன்ர 

சந்ஞப்மத்ரஞல் சார்ந்ஞ வ சல்ாம. 

அஞில் எர் ஊஸத்ஞானாை சய்ஞற் 

ன்ில்த ஊன்நாரம் இந்ஞ இஜத்ஞில் 

சால்தத் ஞான்ைிநர. 

இன்ந லனஷ பங்ைில் சாஞன 

ஊன்ர டால் ஊன்ஞ ஊன் ஊண்ம். 
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ைஜந்ஞ ுற்நாண்பல் ளஞல் ாஞிில் 

ைிஞ ாவம் சாஞனாை இவந்ஞர. 

இணண்ஜார ாஞி சிைஞ 

சப்மத்ஞிக்ைாண்ஜர. 

இணண்ஜாிணத்ரக்ப் ிநைான ைாதம் 

ஊன்ர டால்ைின் ைாதம் ஊன்ந 

சால்தண்மம். 

ஞாை: ’ாம்க்ைாரி’ சிைஞத் 

ஞாப்ல ளன்ணில் “..த 

சிைஞை ..டிைழ்ைாதக் ைாட்சிைள் 

அித்ஞ ன ஊஸச்சிால் இநந்ஞைாதத்ஞத் 

ஞபப்ான ைஞைள்” ஊன 

ைப்மத்ஞிழள்ீர்ைள். இஞ இன்ம் 

ிரிாைச் சால்தளபழா? 

ாண்ன்: ஞம் வ 

அைத்ீண்மஞல்ஞான் வ ஜப் 

ஊஸஞக்ைிநர. ஊஸஞத் ஞாஜங்ம்ண 

ஊன்ன ஊஸஞப் ாைிநன் ஊன ஊந்ஞ 

ணநழம் ஈவாஞில்த. 

ஞன்னிச்சாை ைண்ில் மம் ஞா வ 

ைாட்சிால் ீண்ஜப்மம் ஞவத்ஞில் 

ீ டணம்ன னம் அஞிர்ந்ர 

ஈத்ைம் ைாள்ைிநர. அர ஊஸத்ர 

ஞாஜங்ம் ஞவம். இஞில் பக்ை 

ஊன்னன்நால், ஈத்ைத்ரக்க் 

ைாணாை இவந்ஞ ைாட்சி ஊஸஞி 

ஞவங்ைள் நான ஊன்ந 

சால்தண்மம். அந்ஞக் ைாட்சி டம் 

னத்ஞின் டினமக்ைில் ஊங்ைா வ 

தில் மங்ைிிவக்ம் இன்னாவ 

ைாட்சி இஸத்ரந்ர டித்ஞிிமம். 

ளப்ர டாற்ர ஆண்மைஹக் ளன்னால் 

டிைழ்ந்ஞ சம்ம், லத்ஞம் லரசாை அன் 

ைாதில் டிைழ்ந்ஞராத ீண்மம் 

டிைஸம். ண ைத்ஞில் அற்ந 

இக்ம் சணமம் ஞர்க்ைளம் ளணயம் 

பந்ரிமம். அப்லநம் அந்ஞப் ஜப் 

ஊஸரர ஊிஞாை இவக்ம். 

ாம்க்ைாரி ஞாஞிில் ஈள் 

ைஞைள் ாஞிக்ம் ல் அப்பப்ட்ஜ. 

வ ைஞ ஈவான ிஞத்ஞ 

ளன்த்ரச் சான்னால் ஈங்ைால் 

ஊிஞில் லரிந்ர ைாள்ளபழம்.  

வளந ிக்ஜாரிா வத்ரனில் 

அஞிக்ைப்ட்பவந்ஞ டண்ணாவணப் 

ார்த்ரிட்ம வஞற்ைாைச் 

சன்நிவந்ஞன். ார்ார் டணத்ரக் 

ளன்னாத சன்ிட்ஜஞால் ாசதில் 

டின் வைிநர்ைழம் 

ாைிநர்ைழம் பக்ை ார்த்ஞப 

இவந்ஞன். அப்ார அசண சிைிச்சப் 

ிரிின் ாசதில் ண்பான் ந்ர 

டின்நர. அஞிதிவந்ர ஸ்ட்ணச்சரில் 

ைிஜத்ஞப்ட்பவந்ஞ வ ண்ி 

ைீ இநக்ைி ஈள் ைாண்ம 

சன்நார்ைள். வசித டாபைள்ஞான் 

அணப் ார்த்ஞன். ஊன் டஞ்ச 

பத்ரிமம்ாத இவந்ஞர. 

ஞாிதிவந்ர வ க்ைம் ளஸரம் 

ஞீக்ைாங்ைள். லனா லனா ஊன் 

ாணா ர்சால்தி அதநிக்ைாண்ஜ 

இவந்ஞார். அபிற்நிதிவந்ர ஊஸந்ஞ அந்ஞ 

அஸை னத்ஞ ஈவக்ஞாை இவந்ஞர. 

ீண்மம் ீண்மம் அந்ஞ ண சால். 

இஜிஜாஞ அஸை. அதநல். 

அவ்ஷஞான்.  

அண ஈள் அத்ரச் 

சன்ிட்ஜார்ைள். ஊன்ன ிஷம் ஊன் 

க்ைத்ஞில் சன் ைட்ஜன். ஞீித்ர 
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ஊன் ட்ம சான்னார்ைள். அந்ஞ 

ஈவளம் ணஶம் ீண்மம் ீண்மம் 

னத்ஞில் ந்ரைாண்ஜ இவந்ஞன. 

ாராை திஞாார அஸைிநர்ைள் 

அம்ா ஊன் சால்தி அஸஞத்ஞான் 

ார்த்ஞிவக்ைிநாம். அந்ஞப் ண்ி 

லனா ஊன் சால்தி அஸஞஞற்ைான 

ைாணம் ஊன்னா இவக்ம் ஊன்ரஞான் 

ஊன் ளஞல் ாசனாை இவந்ஞர. 

வ அர அள் ந்ஞின் 

ணாை இவக்ைதாம். அந்ஞக் ந்ஞின் 

ர்ஞான் லனாாை இவக்ைண்மம் 

ஊன் ஞான்நிர. ித்ஞில் இந்ரிட்ஜ 

ந்ஞத்ஞான் அள் அத்ஞப 

இவக்ைிநாா ஊன்னா ஊன் 

ஞான்நிர. அப்ப த்ரக்ைாண்ஜ 

சாஞானல்தாம் ண வ ைம்ஞான். 

அமத்ஞ ை அர தந்ரிட்ஜர. 

ித்ஞில் அந்ஞக் ந்ஞ 

இந்ஞிவந்ஞால், அந்ஞக் ந்ஞழம் 

வத்ரனக் அத்ர 

ணப்ட்பவக்ை ண்மம் அல்தா. 

ஆனால் ண்பில் அந்ஞப் ண்ி 

ட்மம்ஞான இவந்ஞாள்.  

இப்ப ைள்ிைள் ைிிட்ம ைிஞாி 

ாய்க்ைாண்ஜ இவந்ஞன. இணஷ ளஸரம் 

அஞ சிந்ஞன. டாள் ைாத 

டஜின்ாரம் அஞ சிந்ஞன. 

ீட்மக்த் ஞிவம்லம் சத்ஞில் அந்ஞப் 

ண்ி நந்ர, அந்ஞ ஞீ 

ித்ஞப்ற்நி டினக்ைத் 

ஞாஜங்ைினன். ஞா வ ைத்ஞில் 

இவஞாண்மைஹக் ளன்ாை டான் 

டவக் டர் ார்த்ஞ ஞீ ித்ஞின் 

ைாட்சிைள் டினஷக் ந்ஞன. அப்ார 

டான் ரங்ைத்ஞிண டஞிக்ைணாணம் வ 

ாஜைீட்பல் சித்ரந்ஞன். 

ைால்ாின் ற்நாவ ஞிில் 

ஞாிதார்ைள் பிவப்ல இவந்ஞர. 

வம்ாஶம் ஞிர்ைஹம் ஞஶங்ாி 

ைிநர்ைஹம் ாழ்ந்ஞ ஞி. டள்ிணஷ 

டணத்ஞில் அங்ை ஞீ ித்ர 

டிைழ்ந்ரிட்ஜர. அஞற் ளஞல்டாள்ஞான் 

அங்ை சிக்ம் வணச் சந்ஞித்ரிட்ம 

ந்ஞன். ுற்க்ைக்ைான 

பசீமைள் ஊரிந்ரிட்ஜன. டாம் 

டண்ர்ைஹம் எபனாம். டவங்ை 

ளபில்த. லைண்ஜதம். ப்ம்.  

விஞ இதாழஜன் அந்ஞ 

எதங்ைழம் க்ணல்ைழம் ைட்ஜப 

டின்நிவந்ஞாம். ஞீக்ை ந்ஞ 

ண்பைஹக்த் ஞான ஈஞிைள் 

சய்ஞாம். ந்ர டின்ந அசண உர்ஞிைில் 

ஆத்ஞான ைட்ஜத்ஞில் ஈள்ர்ைள் 

ற்நப்ட்ஜார்ைள். அதநி அதநி ஞன் 

தில்தாம் ன்நி வ 

ைதட்மம் ஊஸப்ிப இவந்ஞ வ 

ண்ி ீக்ைிந்ர ற்நினார்ைள். 

அர்ைஹஜ ந்ஞ ித்ஞில் 

இநந்ரிட்ஜர ஊன் டண்ர்ைள் 

சான்னார்ைள். அந்ஞ அம்ாின் ளைம் 

ஊனக் அவைில் ஞரிராத இவந்ஞர. 

டான் ஊஸஞண்ப ைஞின் ஞாஜக்ைம் 

அக்ைத்ஞித ளபாைிிட்ஜர. இந்ஞ 

ிசித்ஞிணம் ங்ம் ணசளம் ஞற்நளம் 

லரிந்ரைாள்ளபாஞ.  

ஆனால் வ ஊஸத்ஞானாை டான் ீண்மம் 

ீண்மம் சன் டிற்ை ிவம்லம் லள்ி 

அர. அப்பப்ட்ஜ சின்னச்சின்ன 

ைங்ை இந்ஞ ாழ்ின் 

அற்லஞக்ைங்ைள். டிைழ்ைாத ன 
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ஊஸச்சிால் இநந்ஞைாதத்ஞத் 

ஞபப்ாம் ம் ஊன இஞ 

நிப்ிமைிநன். இப்ப வ்ாவ 

ைஞக்ப் ின்னாஶம் வ ைஞ 

இவக்ைிநர. 

ஞாை: இர ஞாஜர்ாை இன்னாவ 

ைள்ி. வ ஊஸத்ஞானின் டணப 

அங்ைள் அனர ஜப்ில் ஊப்ப 

ிப்மைின்நன, ஊஞ ஊமத்ர ஊஞ 

ிமைிநான், அம் ஊப்ப லனாை 

ாைிநர? 

ாண்ன்: இர ஞில் சால்ஞற் 

சற்ந சிக்ைதான ைள்ி. ஞீ ித்ர 

சம்த்ஞின் ாைத்ஞப் லணட்ப ஊஸஞி 

‘ாம்’ ைஞ ஊமத்ரக் 

ைாள்ஹங்ைள். அந்ஞச் சம்ம் ட்ம 

அந்ஞக் ைஞில் இல்த. வ 

த்ரக்த் ஞான த 

ிஷங்ைஹம் அந்ஞக் ைஞக்ள் 

ந்ரிட்ஜன. ஊல்தா வ 

னப்க்ைத்ஞில் ந்ரிமைின்நன. 

ஞாை: ஞினந்ரக்ம் ற்ட்ஜ 

சிைஞத் ஞாப்லைள், டான் டால்ைள், 

ஞினட்ம ைட்மணத் ஞாப்லைள், 

இவரக்ம் ற்ட்ஜ ாிர்ப்ல 

ுல்ைள், சாைித்ஞி அைாஞி ஈட்ஜ ந்ர 

ிவரைள். இத்ஞன ஞீிணாை ஊஸத்ஞில் 

இங்ம் ஜப்ாிை ைிட்ம 

ஊண்ிிஜதாம். இப்ார ஞிவம்ிப் 

ார்க்ம்ார ஈங்ைள் ட்மாத்ஞ 

இதக்ைிப் த்ஞப் ற்நி ஈங்ைள் 

ஊண்ம் ஊன்ன? ஈங்ைஹஜ 

ங்ைிப்த் ஞாண்ப ஞிழ் இதக்ைித்ஞின் 

இஜம் ஊவ்ிஞம் டைர்ந்ஞிவப்ஞாை 

ஈர்ைிநீர்ைள்? 

ாண்ன்: டீங்ைள் ைட்ர ைிட்ஜத்ஞட்ஜ 

வ ஞிப்ீம. ஊன் ம் ஊனக் 

டிநாை இவக்ைிநர.  

ஊன் ஊஞிர்ார்ப்லைள் ஊப்ாரம் 

ரிஞான அல்த. வ ாய் ஞண்ீர் 

ஊன்நாவ ைிஞ ஊன் ளஞல் ைிஞத் 

ஞாஞிில் இவக்ைிநர. டான் 

ஊஞிர்ார்ப்ஞல்தாம் ஊன் ைப்லக் ண 

வ ாய் ஞண்ீர். அர ஊங்ைார வ 

இஜத்ஞில் ஊனக்க் ைிஜத்ஞபஞான் 

இவக்ைிநர. ாணா ளைம்ஞரிாஞ வர் 

ைாமத்ரிட்மச் சல்ைிநார். அர ாரம் 

ஊனக்.  

ஊன்ன இந்ஞ ாிில் 

டிிக்ைாள்ா அல்தர 

டிித்ரக்ைாள்ா டான் ஊஸஞத் 

ஞாஜங்ைில்த. ஊன் ாணத்ஞ ைணக்ை 

அல்தர நந்ர ைஜந்ரசல்த ஊஸத்ஞ 

டான் அவந்ராைக் ைாள்ைிநன். த 

ஆண்மைஹக் ளன்ாை பத்ஞ 

ா.அணங்ைடாஞனின் சிைஞான் 

டினஷக் வைிநர. அஞன் ர் ’சித்ஞி’ 

ஊன் டினக்ைிநன். எமஞில் ிைஷம் 

ிவப்லளள் இன் வ 

ிற்சிானால் ைண்ஜஜப்ட்ம 

ாவம் எட்ஜப்ந்ஞ ீணனாை 

ஈவாக்ைப்மைிநான். அன் ைாதபத்ஞஜம் 

ஜாஞ தப்ாஞ இல்த. ஈதை 

அில் டிைஸம் எட்ஜப்ந்ஞத்ஞில் 

ைதந்ரைாள்ஹம் ீணர்ைஹக்ைான ஞர்ஷ 

டஜைிநர. அஞில் அம் 

ைதந்ரைாள்ைிநான். அன் ர்ஞான் 
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ஞர்ாம் ஊன ஊல்தாவம் 

ஊஞிர்ார்க்ைிநார்ைள். ைிட்ஜத்ஞட்ஜ 

அப்பத்ஞான் டிைப்ாைிநர ஊன 

ஊல்தாவம் ைித்ஞிவக்ைிநார்ைள். 

அப்ார உஜைங்ைள் அனிஜம் வ 

டர்ைால் ஊமக்ை வைிநார்ைள். ன் 

எமைிநீர்ைள், ஊஞற்ைாை எமைிநீர்ைள், 

எமம்ார ஊப்ப ஈர்ைிநீர்ைள் 

ஊன்நல்தாம் ாநி ாநி ைள்ி 

ைட்ைிநார்ைள். இன் ஊல்தாக் 

ைள்ிைஹக்ம் ாாை ‘ஊனக்ப் 

ிபத்ஞிவக்ைிநர, அஞனால் எமைிநன்’ 

’ஊனக் ைிழ்ச்சிாை இவக்ைிநர, அஞனால் 

எமைிநன்’ ‘ஊன் னம் டிநாை 

ஈர்ைிநர, அஞனால் எமைிநன்’ 

ஊன்நல்தாம் ஞில் சால்ைிநான். 

உஜைங்ைள் ஊஞிர்ார்க்ம் ஞில்ைா, ‘ஊன் 

ஞசத்ரக்ைாை எமைிநன்’ ‘ஊன் ஞசத்ஞின் 

வக்ைாை எமைிநன்’, ‘ஊன் ஞசத்ஞின் 

ைணத்ஞ ஈதை அணங்ைில் 

டிதடாட்மஞற்ைாை எமைிநன்’ ஊன் 

ான்ந. அன் ிற்சிாவம் 

அஞத்ஞான் ஊஞிர்ார்க்ைிநார். அப்பப்ட்ஜ 

ஞில்ைள்ஞான் அன ைத்ஞில் ாய்ப்ல 

ைிஜக்ை ஈஞஷம் ஊன் டினக்ைிநார். 

அஜ ாட்ஜ ஞில்ைள் அண 

அஞிிக்ைக்ைின்நன. 

அஞிில்தாத அன ைாரில் 

ற்நிக்ைாண்ம உவக்த் ஞிவம்லைிநார். 

அப்ார ளஸடிதா ானில் ஜர் 

ிமைிநர. அன் ூரித்ஞ னத்ரஜன், இந்ஞ 

டிதாிில் எபனால் ஊப்ப இவக்ம் 

ஊன் ைிழ்ச்சிாம சால்ைிநான். அர் 

ைாத்ஞின் ஈச்சிில் சட்ஜன் ைாரின் 

ைஞத் ஞிநந்ர ’இநங், இநங்ைி எப ா’ 

ஊன் சால்திிட்ம அன 

இநக்ைிிமைிநார். அன் அவஜ 

சால்தில் ஈள் சீற்நத்ஞழம் 

ைிண்ஜதழம் லரிந்ரைாள்ால் 

சட்ஜன் இநங்ைி டிதாிில் ின்ம் 

ாஞில் எஜத் ஞாஜங்ைிநான்.  

அந்ஞ ளத்ரக்ைப்னின் னடிதஞான் 

ஊனக்ம். ஊன் னத்ஞ ஈற்சாைத்ஞால் 

டிநத்ரக்ைாள்ஞற்ம் ைணத்ரக் 

ைாள்ஞற்ம் ஊனக்ள், ஊனக்த் 

ஞரிந்ஞ ண ி ஊஸத்ர ட்மம்ஞான். 

ஞிிதக்ைித்ஞில் ஊன்ஜ ங்ைிப்ல 

ிைிைச் சிநிரஞான். அஞ ரிஞாை 

வாரம் டான் ைவஞிஞில்த. 

ைங்ைாத, ளனாத, ைாரிாத 

ஞிிதக்ைிம் வாரம் ற்நார 

எபக்ைாண்ஜ இவக்ம் வ ணா. 

அஞன் ைணில் ைால்ைழம் ைைழம் 

டனத்ர ிர்ச்சிில் னம் 

ஞித்ஞபழம் ைந்ஞாம் ாம் 

அஞன் அைச் த்ர னம் 

நிைாமத்ஞபழம் ைாதம் ைிக்ம் 

ிாை ஊன்ன டினத்ரக் 

ைாள்ைிநன். 

ஞாை: ஈங்ைள் ளஞல் டால் “ாழ்க்ை 

வ ிசாண”. ாழ்க்ைின் 

தஞணப்ட்ஜ ளைங்ைக் ைாட்மம் ஜப்ல 

ஊனப் த ிர்சனங்ைள் சான்னாஶம், 

க்ைவத்ஞாை டான் டினத்ஞர -

னிஞர்ைள் ஊப்ப ஞங்ைள் 

டிதப்ாமைத் ஞாஜர்ந்ர 

ாற்நிக்ைாள்த் ஞாணாை இவக்ைிநார்ைள், 

சரி-ஞ ஊனக் ைாள்ார ஊப்ப 

ாழ்ஞற்ைானப் ாஞ ிை இல்ாைத் 

ஞர்ந்ஞமக்ைிநார்ைள். ஈங்ைள் 
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ஜப்லைில் ஞாஜர்ந்ர இர 

ாவாை அந்ஞிவக்ைிநர. இர 

ஈங்ைள் ாழ்க்ைப் ார் 

ஊனக்ைாள்தாா? 

ாண்ன்: அற்நத் ஞாஜக்ை 

ரிைாைக் ைாண்ம இன்ம் சித 

ரிைழம் சர்த்ரக்ைாள்தாம். அநம் 

ைஜிபக்ைளபாஞ ன்நாை, அஞ 

சத்ஞில் ைஜந்ர சல்ஞ ைநாணாைத் 

ஞமக்ைாஞ ன்நாைஷம் இவக்ம் அம்சம் 

ாழ்ின் ிைப்ரி ிசித்ஞிணம். அந்ஞ 

ிசித்ஞிணத்ஞ ீண்மம் ீண்மம் 

ைண்ஜஜந்ஞப இவக்ைிநன்.  

அநம் ஊன்ம் ுல்திக்ள் 

ாளபாஞ அஸ்ஞை ம் 

அநத்ஞின் அதைால் ட்ம 

ஞிப்ிட்மிஜளபார. ிச= ஊஜx 

ைம் ஊன்ம் த்ஞிணம்ஞான் டினஷக் 

வைிநர. வக்ைம் எர் அதை த்ஞ 

இற்ை இன்னாவ க்ைம் இணண்ம 

அதை த்ர ிாமைிநர. 

ஊஜா ைா ாம் ஞவத்ஞில் 

ிசழம் ாநிிமைிநர. ுல்திக்ள் 

ா ளபாஞ அஸ்ஞை 

இப்பத்ஞான் லரிந்ரைாள்ைிநன். இப்ப 

இன்ம் ைாஞ்சம் சால்ததாம் ஊன் 

ஞான்ைிநர. 

ஞாை: ஈங்ைள் “ாழ்க்ை வ 

ிசாண” டாதில் வம் ைாிப்ன் 

ிை ஞார்த்ஞான ாத்ஞிணாை 

ந்ரள்ான். ஞிவப ாட்பக்ைாள்ஹம் 

ஞம்ி, ஞிவட்மப்ி த்ஞி ண்ார், 

ைாக் ிசாண சய்ழம் 

ாதீஸ்ைாணர்ைள், எபப்ானாஶம் 

த்ஞ அப்லம் ஞம்ி ஊன அனச் 

ற்நி ஈதைம் ைவழம் ைாாணளம் 

டிணம்ிர. அற்நில் ிஞக்ம் எஜம் ாத 

ைாிப்ன் சல்ைிநான். அப்ப வ 

ஞார்த்ஞத்ஞ ஞன்ீர ஜணிட்மக் 

ைிஜக்ம் சாத்ஞிம் இக்ைாத னிஞனிஜம் 

ஈள்ஞா? இன்னாவ ிஞாைக் 

ைட்ைண்மன்நால் ைாிப்ன் இந்ஞ 

சைத்ரக்க் ைாமப்ர ஊன்ன? 

ாண்ன்: ங்ைளூரில் ஊதக்ட்ணானிக் 

சிட்பப்ற்நி ைள்ிப்ட்பவப்ீர்ைள். 

இந்ஞ ாவம் டைணத்ஞின் ஞைல்ஞாில் 

றட் டினங்ைில் வம்ாதான 

இங்ைஞான் ஈள்ன. ஊப்ாரம் 

டரிசதான சாதைள். ணணப்ான 

னிஞர்ைள். ாைனங்ைள். பாா ஊன்ர 

இவர ைிதாீட்ஜர் ஞாதில் ஈள் 

இன்னாவ ஞி. ளக்ைிான 

ைாய்ைநிச்சந்ஞ ம். அக்ைம்க்ைத்ர 

ைிணாங்ைச் சர்ந்ஞ ிசாிைஹம் 

சிிாாரிைஹம் ஞம் 

ிாவட்ைக் ைாண்மந்ர 

ிற்ிட்மச் சல்ஶம் இஜம். இங்ம் 

டரிசதான சாதைள். ணணப்ான 

னிஞர்ைள். ாைனங்ைள்.  

ஊதக்ட்ணானிக் சிட்பச் சர்ந்ஞர்ைள் 

பாா ஞி ஈர்ானஞாைக் 

ைவரஞில்த. பாா ஞிச் 

சர்ந்ஞர்ைள் ஊதக்ட்ணானிக் சிட்ப 

ஈர்ானஞாைக் ைவரஞில்த. 

ஊதக்ட்ணானிக் சிட்பில் சிப்ர்ைள் 

வம்ாஶம் ல் டமத்ஞட்ம, ஈர்ஞட்மப் 

ிரிினர்ைள். பாாின் இவப்ர்ைள் 

வம்ாஶம் ைீழ்டமத்ஞட்ம, ைீழ்த்ஞட்மப் 

ிரிினர்ைள். இவவம் இவளனைள். 
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அட்டண 

 

‘பாா ஞாண்ப உவக்ள் 

ாஞற்ள் ஈிர்ாய் ஈிர் வைிநர’ 

ஊன் சால்ார்ைள் பாாைாணர்ைள். 

‘ஊதக்ட்ணானிக் சிட்ப ஞாண்ப 

ாஞற்ள் ஈிர்ாய் ஈிர் வைிநர’ 

ஊன் சால்ார்ைள்.  

இர்ைால் சைத்ரக் ஊன்ன ங்ைிப்ல 

இவக்ைிநர ஊன் ைட்ார்ைள் அர்ைள். 

அர்ைால் சைத்ரக் ஊன்ன ங்ைிப்ல 

இவக்ைிநர ஊன்ார்ைள் இர்ைள். வர் 

ற்ந ற் இன்னாவ ட்ஜத்ஞ 

டிணாைரித்ரிஜ ளபழா ஊன்ன? 

இவவஜ ங்ைிப்லம் சைத்ரக்த் 

ஞ அல்தா? இணண்மம் இவ 

ிசைள். ங்ைிப்ல ஊன்ர ஊல்தாத் 

ஞணப்ினர்ைாஶம் டர்ளைாைா 

நளைாைா ங்ைப்மர 

ஊன்ஞற்ைாை சற்ந ிரிாைச் சால்த 

ண்பஞாைப் ாய்ிட்ஜர. இஞப் 

லரிந்ரைாண்ஜால் ைாிப்ன இன்ம் 

டவக்ைாைப் லரிந்ரைாள்ளபழம் 

ஊன்ஞால் இந்ஞ ஊமத்ரக்ைாட்ஜச் சால்த 

ிவம்ினன். இந்ஞச் சைத்ஞில் சட்ஜம் 

சல்ஜால் இவக்ம் வ ஞவத்ஞ, 

அநம் ித்ரிட்ஜ வ ஞவத்ஞ 

அஜாம் ைாட்மஞற்ைாை ஈள் வ 

சாட்சி ைாிப்ன். அநம், அஞற்ச் 

சாஞைான சாட்சிைால் ட்மம் 

டினேட்ஜப்மஞில்த. திாைிிஸம் 

சாட்சிைாஶம் டினேட்ஜப்மைிநர 

அல்தா? 

 ஞாை: னிஞர்ைின் அதக்ைிப்லைள், 

ரணம் ான்ந ாழ்ாஞாணப்ிணச்சனப் 

ற்நிப் ர இதக்ைிம் ஊன வ ஞணப்ல 

ஈண்ம. லனஷைில் ிப்மம் 

ஈண்க்ம், டம் ழ்ந்ரள் 

ாழ்ின் டிஞர்சனத்ரக்ம் இவக்ம் 

ாமைப் ற்நி ஈங்ைர ைவத்ர 

ஊன்ன? 

ாண்ன்: லனஷைில் ிப்மம் 

ஈண் , டிஞர்சனத்ஞின் வ சின்ன அத 

ட்ம. இஞில் சந்ஞை இல்த. 

ஆனால் ஈண்ிதிவந்ர 

ிரித்ஞமக்ைப்ட்ஜ அந்ஞ அத 

ஊப்பப்ட்ஜ அத ஊன்ர ிைஷம் 

ளக்ைிம். சிநைிதிவந்ர ிரிந்ர, ைாற்நின் 

ஞீணாஞ க்ைங்ைில் ஞன் ாழ் ஊஸஞிச் 

சல்தக்ப இநைாை இவப்ின் அர 

ிைிை ளக்ைிம். ாழ்ின் ளக்ைிான 

வ ஞவத்ஞ ஊப்ாரம் லனஷ 

ஞன் ாைக் ைாள்ைிநர. அந்ஞ 

ளக்ைித்ஞன்ாத அர ஞன் 

இதக்ைிப்ணப்ில் ஞன்ன 

டிிக்ைாள்ைிநர.  

ஊமத்ரக்ைாட்ஜாை, இந்ஞிா ாைிஸ்ஞான் 

ிரிினின் சத்ஞில் ஊஸஞப்ட்ஜ 

ண்ஜாின் சிைஞை ஊமத்ரக் 

ைாள்ஹங்ைள். ார டிஞர்சனம் ஊன்ர 

ஊல்தாவம் அநிந்ஞரஞான். 

ஞக்ைதணங்ைால் டர்ந்ஞ அிின் 

சித்ஞிணம் வ ரி ைாமங்ைனஷ. அந்ஞ 

அதங்ைாதக் ைாமைிதிவந்ர 

ண்ஜா ஞன் ைஞைஹக்ைாை 

ஊமத்ரக்ைாள்ஹம் வ்ாவ ஈண்ழம் 

டிஞர்சனம் ிபத்ஞ ைாபின் டிநத்ரக் 

ாநானஞாை இவப்ஞ ஈணதாம். 

ாத்ஞிணத்ஞ அர் இந்ர ஊன்ம் 

இஸ்தாின் ஊன் த்ரக் 

ைாண்ஜாஶம், எர் அஜாாை ட்ம 

அஞப் ன்மத்ரைிநார். அர் ட்பக் 
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ைாட்ஜ ிர ஊப்ாரம் ாஜம் 

ைஜந்ஞ ஈர்ாை இவக்ைிநர.  

’சஹாய்’ அவஜ சிைஞைில் 

ளக்ைிான வ ைஞ. எர் இஸ்தாிக் 

பிவப்லக் அவைில், இஸ்தாிர்ைால் 

ஜப்ட்ம சாம் ஞாில் இவக்ம் எர் 

இந்ர டண்ம் அக்ைவைில் சல்ஶம் 

இஸ்தாி டண்ம் ஈணாமம் 

இஞிக்ைத்ஞ ண்ஜா ஞன் 

ைஞக்ைாைத் ஞர்ந்ஞமத்ரக்ைாள்ைிநார். 

இந்ர டண்ன் வ ைாத்ஞணைன். இந்ர, 

இஸ்தாம் ஊன ஞத்ஞக் ைஜந்ர ஞாிதில் 

இமட்ஜ ண்ைஹக் டல்த ிதப் 

ற் வானத்ரக் ித்ரக் 

ைாமக்ைக்ப ஞணைன் அன். லணக்ஜ 

ளபால் ைண்த் ஞிநந்ர ‘க்ைத்ஞில் 

ா’ ஊன் அப்க் அவைில் 

சல்த ஞங்ைிநான் அன். ஊங்ை 

ைாப்ாற்நச் சால்தி ஈஞி 

ைட்மிமானா ஊன் டமங்ைிநான். 

எபச் சல்தஷம் அனால் ளபில்த. 

னசாட்சிின் த்ஞல் ஞமக்ைிநர. விஞ 

ஞிப்லஜன் டவங்ைி னிந்ஞரம், ஞன் 

ைாட்மப் ில் வ டைப்ாட்ஜதம் 

இவக்ைிநஞன்ம் அஞப் ாரைாப்ாை 

ஊமத்ரச் சன் ிதைள் 

ல்ஞானாிஜம் சர்த்ரிம ஊன்ம் 

சால்திிட்ம ஈிர் ரநக்ைிநான்.  

ார டிஞர்சனம் ஞச்சண்ஜைழம் 

ணங்ைழம் லள்ிிணங்ைாை 

ாற்நிிமைின்நன. லனஷக்ைாை 

ஊமத்ஞாப்மம் ஈண் ஞம் ைஜந்ஞ 

ாஜ ஈர் ளன்க்ைிநர. ஞாண 

சற்நில் ிநக்ைிநர ஊன்நாஶம் சற்நின் 

ா ா வாரம் 

அஞற்ைில்த ஊன்ர சால்திச்சால்தி 

சாைிிட்ஜ ஈ. ஆனாஶம் இந்ஞ 

டணத்ஞில் அரஞான் டினஷக் வைிநர. 

ாரடிஞர்சனம் ச ஊன்நால், லனஷ 

ஞன் ாைத் ஞர்ந்ஞமத்ரக்ைாள்ஹம் 

ஈண் வ ஞாண. 

ஞாை: ைாதங்ைாதாை இதக்ைி 

ைர்த்ஞாக்ைள் இதக்ைித்ஞின் தட்சித்ஞப் 

ற்நி ைிநார்ைள். ஊஞ ளன்ப்ஞாை 

இவக்ைண்மம் இதக்ைிளம் ைதழம்? 

அற்ந ளன்க்ஷ இதக்ைிம் 

ளக்ைிானஞா? 

ாண்ன்: சைத்ஞில் வவஜன் 

இன்னாவர் ஈணாபக் ைாள்ஷம் 

ைவத்ரைப் ரிாநிக்ைாள்ஷான 

ைவிாை னிஞன் ாிக் 

ைண்ஜஜந்ஞான். ஊஸத்ர ைிரம் 

ஊஸத்ரக்ம் ஊண்த்ரக்ம் 

இஜிதான இப்ழம் 

லரிந்ரைாண்ஜான். டாஜில் 

இதக்ைிம் ஈவானர. சைத்ஞின் 

ளைாை, ைண்ாை அர 

ர்ச்சிஜந்ஞர. வ லனஷ ஊன்ர 

ளக்ைிான வ ாழ்க்ைத் ஞவம். 

ாழ்க்ைப்ற்நி ஞிப்ீமைஹம் 

ிர்சனங்ைஹம் அஞில் ஈள்ர. எர் 

ஊஸத்ஞான் ஆிணக்ைக்ைான ாழ்க்ைத் 

ஞவங்ை ஞன் ாழ்டாில் 

ஊஸரைிநான். இப்ப த ு 

ஊஸத்ஞார்ைள் இஜிஜால் ஞாஜர்ந்ர 

ஊஸஞி ஊஸஞி இதக்ைிம் ஈவாைிநர. 

ஊண்ிப் ாவங்ைள். ைாபக்ைக்ைான 

ாழ்க்ைத் ஞவங்ைள் ஊவ்ஷ 

ைத்ஞான ஞாை. க்ட்ஜாை, அர 

இந்ஞச் சைத்ஞின் இன்னாவ ளைத்ஞப் 
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லரிந்ரைாள் ஈஞஷைிநர. இதக்ைிங்ைள் 

இதட்சிங்ைத்ஞான் 

ளன்க்ைண்மம் ஊன ைநாணான 

ிஞிான்ம் இல்த.  

இதக்ைிம் இந்ஞ ண்ின் ீரள் 

ஊஞப்ற்நிராைஷம் இவக்ைதாம். 

அஞற் ஊவ்ிஞான ைவத்ரத்ஞஜழம் 

இல்த. அர இதக்ைிாை 

டிதத்ஞிவக்ம் அஷக் இதக்ைி 

அைில்ைாம இவந்ஞால் ாரம். 

இதக்ைிம் ளக்ைிானஞா ஊன்ந 

ைள்ிக்ப் ஞிதாை ைாாணஞம் 

ளக்ைிானஞா ஊன்நாவ ைள்ி 

டக் டா ைட்மப் ார்த்ரக் 

ைாள்தாம். ாணஞத்ஞில்ஞான் ஊத்ஞன 

ஊத்ஞன அரி ாஜ ஈச்சங்ைள். 

ஞிாைங்ைள். ற்நிைள். ஞால்ிைள். 

அானங்ைள். ஹணைள். 

பணதாைள். தணதாைள். டற்ந 

ஈதைத்ஞப் லரிந்ரைாள் ாணஞத்ஞப் 

பப்ர ஞிண  ி இல்த. 

ைாாணஞம் ளக்ைிானர ஊன்ம் 

ளப அப்ார டம் னம் 

ற்க்ைாள்ஞ ஈணதாம். டற்ந 

ணதாற்நழம் ாழ்க்ைழம் 

லரிந்ரைாள் ைாாணஞம் ளக்ைிானர 

ஊனில், இன்ந ாழ்க்ைழம் 

ணதாற்நழம் லரிந்ரைாள் டா 

ஞதளநக் இதக்ைிம் ராை 

இவக்ைாஞா ஊன்ன?. 

ஞாை: சைாின் சிைஞ “ச்சாந்ஞி” 

ஈங்ை ிைஷம் ாஞித்ஞ ைஞாைச் 

சால்திழள்ீர்ைள். அர வ ைசப்ானக் 

ைஞல்தா? ாழ்க்ைில் 

டஜப்ற்க் டணபாைக் ைாணம் 

ைண்மிபக்ை இதார, ஞா வ 

நளைான ை ஆட்மிப்ராத. 

ஈதை இதக்ைித்ஞில் இந்ஞ வ  

ட்ம தஸம்லைிநஞா? 

ாண்ன்: ைசப்ாை இவக்ைட்ம. 

ஆனால் அந்ஞக் ைசப்ல ிந்ஞ த்ஞில் 

டம் ளைத்ஞழம் அஜாளம் 

ஞரிழம்ப த்ரிமைிநர அந்ஞக் ைஞ. 

அந்ஞக் ைாதனின் டிதப்ாமைின் 

டிைஸம் ஞிர்ாற்நம் வ ைசப்ான 

லன்னை டம் ஈஞமைில் 

ஜணக்ைிநர ஊன்ர வ ாஞி 

ஈண்ஞான். ஞா வ ைத்ஞில் எர் 

அண உினின் அஸ்ஞழம் 

ஞனக்ைன ஊவ்ிஞான டிதப்ாமம் 

இல்தாஞ ளரைஶம்ற்ந ஞன்ழம் 

அர ட்மம் ஜால் ட்பக் ைாட்மைிநர 

ஊன்ம் ாஞி ஈண் டம் னம் 

ஊப்பா லரிந்ரைாள்ஹம்.  

டம் ண்ில் ஈள் அண உிர் 

டிதழம் அரஞான் அல்தா? எர் அணசாங்ை 

அஶதைத்ஞில் த்ஞ அஞிைாரி சால்ஶம் 

அசட்ம டைச்ைஹக்ைல்தாம் 

சிரித்ரக்ைாண்மம் ம்ாக்ைாை 

ஈஞிர்க்ம் ஞத்ரங்ைஹக்ைல்தாம் ஆாம் 

ாட்மக்ைாண்மம் அநிில்தாஞ 

ிர்சனங்ைல்தாம் ைாரைாமத்ரக் 

ைட்மக்ைாண்மம் னாை 

ஊல்தாற்நழம் சைித்ரக்ைாண்ம ாழ்ைிந 

ஊி ாஸ்ஞா ர்க்ைத்ஞினண 

டினத்ரப் ாவங்ைள். வ 

ாற்க்ைவத்ஞக்ஜ ஈங்ைால் 

ஞந்ஞிணாை ிப்மத்ஞிிஜ ளபார. 

ிப்மத்ஞிிட்ம, அந்ஞ இஜத்ஞில் 

டிம்ஞிாை ஈங்ைால் த சய் 
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ளபார. டவப்லக் அவைில் 

இவப்ராத இவக்ைண்மம். 

ஈங்ை அநிால் டீங்ைள் 

ைண்ைாிக்ைப்ட்ஜப இவப்ீர்ைள். 

ஞவம் ார்த்ர, ஆம் லரிாஞ வ 

ள்த்ஞில் டீங்ைள் ிக்ைப் மீர்ைள். 

இரஞான இங் டஜக்ைிநர. சைாவ் 

ஞீட்பிவக்ம் ைாதனின் ைாதப டில் 

ளரைஶம்ில்தாஞர்ைாை ாற்நி 

க்ைப்ட்பவக்ம் ாஸ்ஞாக்ைின் 

ாஞம்ணக்ம் டீண்மவஞ ஊன்னால் 

ஈணளபைிநர. ஈண்ித சைாவ் 

ிைப்ரி ைதர். 

ஞாை: ைிஞ, சிைஞ, டால் ஊம் 

ஈதைத்ஞிதிவந்ர ைட்மணைள் 

ஊஸஞத்ஞாஜங்ைிர ஊப்ார? 

ாண்ன்: ங்ைளூர் ாழ்க்ைில் 

ஊனக்க் ைிஜத்ஞ ளக்ைிான 

டண்ர்ைில் வர் ைா.ணாஜாணாம். 

ஞாண்ிைின் ிற்ஞிில் அர் 

அரிக்ைா சன்நார். ஞிண் ஊன்ம் 

ரில் எர் இ இஞ அர்ஞான் 

ளஞன்ளஞதில் ஞாஜங்ைினார். டான் அஞில் 

ஞாஜர்ந்ர ஊஸஞண்மம் ஊன் 

ைட்மக்ைாண்ஜார். பத்ஞ 

லத்ஞைங்ைப்ற்நி ைட்மணை டான் 

அஞில் ஊஸஞினன். வ ாசைனாை 

அப்லத்ஞைத்ஞிதிவந்ர டான் ர ஊன்ன 

ஊன்ஞ ிரிாை ஈணக்ம் ஞிாை 

வ்ாவ ைட்மணழம் அத்ரக் 

ைாண்ஜன். வ லத்ஞைத்ரக் 

அணப்க்ை ஞிப்லணஜ வஞற் 

இஜில்தாஞ தில் க்ைக் 

ைட்மப்ாமை இல்தால் டான் 

ிரிாை ஊஸஞினன்.  

வடாள் ாங்ைஶக் உவக்ச் 

சன்நிவந்ஞ சத்ஞில் டாம் ஊன் 

டண்ன் னிழம் ஈணாபக்ைாண்ஜ 

ஊங்ைள் உர் ஸ்ஜஷன் க்ைாை 

டஜந்ரைாண்பவந்ஞாம். அஜ 

ஈநினர் வண இஜில் ார்க்ை 

டர்ந்ஞர. ச்சன அஞிைம் ஊரஷில்த. 

டத ிசாரிப்ாை ன்நிணண்ம ரிைள். 

அவ்ஷஞான். அர் ாய்ிட்ஜார். 

டாங்ைள் ீண்மம் சிக்ைாண்ஜ டஜக்ைத் 

ஞாஜங்ைினாம். அந்ஞ ஈநிக்ைாணணப் 

ற்நி னி இன்ம் சித ிஷங்ைப் 

ைிர்ந்ரைாண்ஜன். அஞல்தாம் 

ைட்ஜ ிந ஊனக் ஜானைிணானின் 

ாசம் சிைஞ டினஷக் ந்ஞர. டான் 

அந்ஞக் ைஞ அக்ச் சால்தி, 

னிஞர்ைின் னத்ஞ இக்ம் 

ிசப் த்ஞநி ளபாஞ 

ைடிதச் சான்னன். டம் னம் 

ிசித்ஞிணான வ ஸ்பரிங். இஜர க்ைம் 

ஞிவப்ினால் இவஹக் இஸத்ரச் சல்ஶம். 

தரக்ைம் ஞிவப்ினால் ிச்சத்ரக் 

இஸத்ரச் சல்ஶம். ஞமாநால் ாஞில் 

எட்ஜத் ஞரிந்ஞன் ிைப்ரி 

ாக்ைிான் ஊன் சான்னன்.  

டஜிதிவந்ர ஞிவம்லம்ார 

சிைஞப் லரிந்ரைாள்ஞழம் 

ாழ்க்ைப் லரிந்ரைாள்ஞழம் 

இத்ர ஊஸரம் அன்ஞான் 

ளஞன்ளஞதாை ிஞத்ஞான். ’ஊனக்ப் 

ிபத்ஞ ைஞைள்’ ைட்மண ரிச 

அப்பத்ஞான் ஞாஜங்ைிர. அழம் 

ஞிண் இஞித ிந்ஞன. 

ஊல்தா லத்ஞாிணத்ஞாண்பன் 

ஞாஜக்ைத்ஞ ட்ப டிைழ்ந்ஞ ாற்நங்ைள். 
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ஞாை: ைட்மணைஹம் அலனஷ 

இதக்ைிங்ைள் ி  அங்ை 

ணதாற்ப் ிணக்ழஜன் ஊஸரம் 

சாத்ஞிம் அஞிைரித்ரள்ர. ஞிில் 

சிைஞைின் ைாதைட்ஜம் ளபஷக் 

ந்ஞஞாை டினக்ைிநீர்ைா? 

ாண்ன்: அலனஷ ஊஸத்ரைின் 

வக்ைத்ரக்ம் லனஷ ஊஸத்ரக்ம் 

ஊந்ஞத் ஞாஜர்லம் இல்த. அஞன் ி 

அஞற். இஞன் ி இஞற். இப்ார 

ஊஸஞப்ட்ம வம் அலனஷ ஊஸத்ர 

ளற்சிைிஜ இன்ம் மஞதான 

ளற்சிைள் ஞ ஊன்ர ஊன் ஊண்ம்.  

ரநசார்ந்ஞ ல்ஶடரின் அங்ைள் 

இன்ம் இன்ம் ணண்மம். 

ைன்னஜத்ஞில் ிஸ்ஸ்ணய்ா ஞன் 

ிக்ைாத அங்ை வ 

ஞாஞிாை ஊஸஞிழள்ார். அவான 

ஞாப்ல. ைிவஷ்ணாஜசாைர் 

அக்ைட்ஜழம் ங்ைளூர் 

ிஞான்சஞ ஊனப்மம் சட்ஜசழம் 

அண ளன்னின் ைட்பர். ஞிில் 

அப்பப்ட்ஜ டணப ஊஸத்ர இல்த. வ 

ஞாஜக்ைப்ள்ி ஆசிரிரின் அங்ைள் 

ஊன்ம் ஞதப்ில் ார்த்ஞ இஞில் 

ஜைாந்ஞனின் டவக்ைான டண்ணான 

ப்லசாி வ ைட்மணத் ஞாஜண 

ஊஸஞினார். னத்ஞத் ஞாமம் 

ைட்மணைள். அப்பப்ட்ஜ ஊஸத்ரைள் 

இன்ம் இன்ம் ணண்மம்.  

ஜினி ைண்ன் ஊன்ம் ஞதப்ில் 

வ லத்ஞைத்ஞப் பத்ஞன். ஜினி 

ஸ்மபா டஜற் ந்ஞ ைாதத்ஞில் 

அங்ை ைண்ன் டஜத்ஞிர் அந்ஞ 

அங்ைச் ாை ஊஸஞிழள்ார். 

வ லனைஞக் இாைப் 

பக்ைளபந்ஞ லத்ஞைம் அர. ாணஞிி 

ஊஸஞி த டணங்ைில் த னிஞர்ைள் 

ிணதான ைட்மணத்ஞாஞி. ஞில்தி 

ாழ்க்ைில் அர் சந்ஞித்ஞ 

னிஞர்ைழம் அந்ஞ அங்ைழம் 

வ ைாட்ஜாிம் ாத ஞீட்பக் ைாட்மம் 

ைட்மணைள். .ை.சட்பாரின் 

க்ைட்மணைள் வ்ான்ம் ஞனி 

அம். சீத்ஞில் ைாங்ைிணஸ் 

இக்ைத்ஞில் ங்ைமத்ரக்ைாண்ஜவம் 

சிாஜி ணசிைர் ன்நத்ஞின் சதணாைஷம் 

இவந்ஞ சின்ன அண்ாதின் 

ைட்மணத் ஞாப்ான்நப் பத்ஞன். 

’சான்னால் டம்ாட்ர்ைள்’ ஊன்ம் 

ஞதப்ில் அர ந்ரள்ர. எந்ீர் 

ணாசாி சட்பார், ணாஜாஜி, ைல்ைி, 

ைாணாஜர், ப.ை.சி. ஊன த ஆஹைள் 

சாஞாணாை ந்ராைிநார்ைள்.  

ணதா அஞன் ாக்ைில் இங்ைிப 

இவக்ைிநர. ைட்மணைள் அஞ டம் 

ைண்ளன்னால் டிைழ்த்ஞிக் ைாட்மைிநர. 

டல்த ாசிப்ம் ஈள். 

இதக்ைித்ஞில் இர வ ை. 

சிைஞாக்ைம் ஊன்ர ளற்நிஶம் நான 

றட்ம். அர இஞத் ஞக்ைிிமம் ஊன்ஞா 

அல்தர இர அஞக் ைட்மப்மத்ஞிிமம் 

ஊன்ஞா, ஞற்ந அச்சம். இணண்மம் 

இவ ஞனிப்ாஞைள். வசித 

சங்ைில் ண இஜத்ஞத் ஞாஜக்ப 

சாத்ஞிம் ஈள் ஊன்நாரம்ஜ. 

ஞாை: வ ிஷத்ஞ ஊந்ஞ பில் 

ஊஸரர ஊன ஊக்ைத்ஞில் ளபஷ 

சய்ீர்ைள்? 
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ாண்ன்: அைத்ீண்மஞதால் னம் 

டிிவம் ைத்ஞித, ஜப்லக்ரி 

பளம் டிதன அந்ரிமைிநர. 

ஞாை: ஈங்ைர ைட்மணத் 

ஞாப்லைப் பக்ம்ார ிணித்ஞ 

வ ிஷம் -ஈங்ைஹக் தஞணப்ட்ஜ 

ைதிப்ாமைில் இவக்ம் ஆர்ம். 

வ இஜத்ஞில் “ஈதை ானங்ைக் ைண்ம 

ிணிக்ைிநன்” அப்பன் ஊஸஞநீங்ை. 

இந்ஞ ிணிப்ின் ஞாஜக்ைாை ஊஞச் 

சால்த ளபழம்? 

ஈங்ைஹக் ைர்டாஜை சங்ைீஞத்ஞில் டல்த 

ணசனழம் ானளம் ஈண்ம ஊன் டண்ர் 

. ணஷ் நிப்ிட்ஜார். அஞ ால், 

ஞிண இச ஊல்தாவம் ணசித்ஞாஶம் 

ஈங்ைள் ஞர்ில் வ றட்ம் ஞரிழம் 

ஊன்நார். ஈங்ைள் ைஞைிஶம்ஜ இச 

ிரிக்ைப்மைிநர அல்தா? 

ாண்ன்: ஞவக்த்ஞிதிவந்ர அர 

ஞாஜங்ைிர ஊன் டினக்ைிநன். 

ஊன்னாம ப்ா ஊன்நாவ ன் 

பத்ரந்ஞான். ஊங்ைள் ீட்பதிவந்ர 

டாதந்ர ீம ஞள்ி அன் ீம 

இவந்ஞர. அன் அப்ா வ ிசாி. 

அன பக்ைத்ரப் ார்க்ைண்மம் 

ஊன்ர அர் ஆச. ஆனால் அக்ச் 

சரிாை பப்ல ணில்த. ஊன்னிஜ 

ஞில் த்ஞன். வ்ாவ ப்ிஶம் 

இணண்ம இணண்ம ஆண்மைாைப் பத்ர 

ஆநார ப்ில் ஊன்னாம பத்ஞான். 

ஞில் ஊன்னிஜ த்ஞன். அன் 

ஊப்பா வ த்ரக்ஸில் சன் 

சர்ந்ரிட்ஜான். அன் அப்ாஷக் அர 

ிபக்ைில்த. அபத்ரப் ார்த்ஞார். ஞிட்பப் 

ார்த்ஞார். ிந அன் 

ஞதஸத்ரப்ப ிட்மிட்ஜார். 

ஊங்ைள் ஞவக்ைாிதில் ஆபத்ஞிவிா 

சத்ஞில் அஜ த்ரக்ஸஞான் 

ஆஜ ந்ஞர. ாராை ிபிப 

ஈட்ைார்ந்ர த்ரப் ார்க்ம் 

ஆசைாண்ஜன் டான். அன் 

அஜ ஆட்ஜத்ஞப் ார்க்ைப் 

ாைிநன் ஊன்ம் ஊண்த்ஞால் டான் 

ணணப்ாை இவந்ஞன். ஞிணஞ 

ஸ்ஞிணாணம். ப்ாஞான் 

ஞிணஞ. ஊன்னால் டம் 

ளபில்த. அச் அசதாை வ 

ண்ப் ாத ில்ைாட்ப அன் 

ஆப ஆட்ஜளம் வ அணசிாத ிமக்ைாை 

டஜந்ர ைாட்ப ைம்ீணளம் ஊன்ன 

ிணிக்ைத்ஞன. ஊங்ைள் ப்ாா அர 

ஊன் ாப் ிந்ஞப ார்த்ஞன்.  

ப்ில் ஆசிரிர் ைட்ைிந ைள்ிக் ண 

வ ார்த்ஞஜ ஞிதாைச் சால்த 

ஞத்ஞித்ஞத்ஞி ஞிநக்பன் 

ைாட்ஜாற் ள்ன சால் 

ாிஞ த்ஞ ைண் 

ஊமக்ைளபால் ார்த்ஞன். அன் இணஷ 

அஜ இணஷ. அன் ளைத்ஞில் 

ாங்ைி ைாம். ஆசம். ஆணாணம். 

அஸை. ைஞ்சல். அானத்ஞில் 

ஈஜல்ன்நி டின்ந ைாதம். ஆத்ஞிணத்ஞில் 

பத்ஞஸம் சாம். அக்ள் ஞா 

வ ஞய்ம் லந்ர 

ஆட்பப்ஜப்ராத இவந்ஞர. 

டம்ளபால் சதங்ை ைட்ப அன் 

ைால்ைழம் அன் ஆட்ஜத்ஞழம் 

ஈணாஜதழம் ிணிப்ாம ார்த்ஞப 

இவந்ஞன். ப்ில் ஆசிரிரின் 



25 
 

அட்டண 

 

ிணம்பக்ைாை ை டீட்பப னிந்ர 

டிற்ம் ப்ா . ஆசத்ரஜன் 

அஜஷைட்ப ஆப ஞதிரி ைாதத்ரஜன் 

சப்ஞமக்ம் ப்ா . டாள் 

ைாதில் அன ரிக்ைணில் 

தங்ச்சிால் ல்ிக்ைிப 

டின்நிவப்ஞப் ார்த்ஞார 

சாஞாணாைத்ஞான் இவந்ஞான்.  

‘ிச்சி ஞநிட்ஜஜா’ ஊன் அன் ைப் 

ற்நி அஸத்ஞி ஊன் ாணாட்மஞல்ைத் 

ஞரிித்ஞன். ‘ஈமஜா ஈமஜா’ ஊன் 

சிரித்ஞப அஞ அன் ற்க்ைாண்ஜர 

ஊனக் இன்ம் டினஷக் ந்ஞர. 

ிணித்ரப் ார்ப்ர ஊன்ர டாம் ணசிப்ஞன் 

ிப்ாம அல்தா?  

ைாிதில் க்ைாணவம் 

டாஞஸ்ணக்ைாணவம் 

ாட்பாட்மக்ைாண்ம ாசிக்ம்ார 

ஊஸம் ிஞம்ிஞான ஞாக்ைட்மைள் 

ிணிக்ைத்ஞிவக்ைின்நன. 

ாட்மக்ைச்சரிைள், டஜனங்ைள், 

சிதம்ாட்ஜம் ஊன ணாான ஞவங்ைள் 

ஊன்ன தக்ைத்ஞிவக்ைின்நன. 

ஊனக் ரிம்ா ளநாைக்ப வ 

அம்ா ஊங்ைள் ீட்மக் அவைில் 

இவந்ஞார். ஊஸஞப் பக்ைத் ஞரிாஞர். 

இணஷச் சாப்ாட்மக்ப் ிந  

ஞிணப்ஜப்ாஜல்ை ிக்ைக்ைில் 

சாைம் இந்ஞாமம் ணதில் ாமார். 

ைட்ம்ார டக் அப்ப டஞ்ச 

அஜத்ரக்ைாண்ம வம். 

ைண்ீர்த்ரிைள் ளட்மம். சீத்ஞில்ஞான் 

வ ித்ஞில் இநந்ரிட்ஜார். 

ாழ்க்ை வடாள்ஜ டிம்ஞிாை 

ாாஞ அவக் அந்ஞ இச 

இற்ை வ பைாதாைக் 

ைாமத்ஞிவக்ைிநர ாைஶம் ஊன் 

டினத்ரக்ைாள்ன்.  

டாள்ஞாம் அர் ாப ாஜல்ைக் 

ைட்ஜப ர்ந்ஞரஜ ாட்பன்ீர 

ஆர்ம் ிநந்ஞஞற் வ ைாணம் ஊன் 

சால்ததாம். ாணத்ரக் வ டாள் 

லரச்சரி ைஜற்ைணில் பழப் சிதக் 

அவைில் ாண்ட் ாசிப்ார்ைள். 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ வி டணம் அந்ஞ ாசிப்ல 

டிைஸம். ைட்ைக்ைட்ை னம் நக்ம். 

அப்ப டம் ீக்ைிக்ைாண்ம 

நாவ ஈதைத்ஞிற்க் ைாண்மாய் 

இநக்ைிிமம். ஊனக் அந்ஞ ல் 

ஊன்னச் க்ைத் ஞரிந்ஞனாை 

சத்ஞர ஊன் சால்ததாம். டீங்ைள் ஊர 

ஞாஜக்ைம் ஊன்நாவ ைள்ிக் 

ைட்ஜர  டினஷைள் 

ாங்ைிப்ாங்ைி வைின்நன. ைாஞழம் 

னசழம் ைண்ைழம் 

ஞிநந்ரத்ஞிவந்ஞார ஊல்தா 

ஈள் ந்ரிட்ஜன. 

ஞாை: ழைாினி இஞில் ிந்ஞ 

ஈங்ைள் ைட்மண (அத் ஞாஜர்) 

ிைஷம் ித்ஞிாசானர. சிைஞைள் 

ாத ஞான்ம் ைட்மணைள் அ. 

(ஞீணாடஞிில் டீங்ைள் ஊஸஞி அந்ஞக் 

ைட்மண ஞாஜணாம ப்ிட்மப் ார்த்ஞால் 

இந்ஞ ாம இன்ம் ரதக்ைாை 

ிங்ம்) இற்க்ம் சீத்ஞில் 

ிந்ஞ ஈங்ைள் சிைஞைஹக்ம் 

(ள்ிக் ஜம் ான்ந) ஈள் 

ாட்ஜ ிக்ை ளபழா? வ 

சம்த்ஞ ைட்மண ஊன்ம் ைஞ ஊன்ம் 

ஊப்ப த்ரக் ைாள்ீர்ைள்? 
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ாண்ன்: ைட்மணைிஜ 

ைஞைஹக் வசித ிஸக்ைாமைள் 

மஞதான ஞிப்ண்ைள் ஞணதாம் ஊன்ர 

ஊன் ஊண்ம். வ ைட்மணின் சால் 

வ ைஞிஶம் அல்தர வ ைஞின் 

சால் வ ைட்மணிஶம் 

இஜம்ற்நிவக்ைதாம். ஊஸஞிச் சல்ஶம் 

ாக்ைில் ஞிர்க்ைளபால் அப்ப 

அந்ரிமம். ைட்மணக்ைான 

சம்த்ஞழம் ைஞக்ைான சம்த்ஞழம் 

ஞா எர் ஈள்ஹர்ின் 

ீண்மஞதால்ஞான் ிரித்ர 

த்ரக்ைாள்ைிநன்.  

அக்ைத்ஞில் னம் சஶத்ரம் ஞிசில் 

ஊஸத்ர நந்ராைிநர. ன் அப்ப 

ஊன்ஞச் சரிாைச் சால்தத் 

ஞரிில்த ஊன்ந சால்ன். 

சந்ஞில் டீங்ைள் ைாய்ைநி ிாாரிைப் 

ார்த்ஞிவப்ீர்ைள். ிாாணம் இல்தாஞ 

டணங்ைில் ஞனக் ளன்னால் ைாட்பக் 

ிக்ைப்ட்பவக்ம் ஞக்ைாி அல்தர 

ைத்ஞரிக்ைாய்ைில் வ சிதற்ந ஊமத்ர 

வ ஜில் ிரித்ரப் ாமார். 

இன்ம் சிதற்ந ஊமத்ர நாவ 

ஜில் ாமார். இஞற் வ ித 

இவக்ம். அஞற் வ ித இவக்ம். 

ஊரஷா அஸைதா அல்தர ளற்நிப் 

ானா அல்த. அனத்ரம் டல்த 

ஞணத்ஞில் ஈள்ாை இவக்ம். 

ஆனாஶம் இணண்ஜாை த்ஞப 

இவப்ார்ைள்.  

க்ைாை டான் ைாய்ைநி ாங்ைக்ப வ 

அம்ாிஜம் ’ஊல்தாத்ஞழம் ண ஜித 

ச்சி ண ிதித ிக்ைதா? ஊந்ஞ 

அபப்ஜித இப்ப ிரிக்ைிநீங்ை?” ஊன் 

வ டாள் ைட்ஜன். அந்ஞ அம்ா 

லன்னைத்ரக்ைாண்ஜ ‘அஞல்தாம் 

க்ைம்ஞாங்ை. ைா ஞாமம்ாஞ 

ைக்ம் னக்ம் ஞரிஞ்சிமம்த?’ 

ஊன்நார் அர். ஶம் ‘ஊல்தாம் வ 

ைப்க்ைம் னப்க்ைம்ஞான்’ ஊன்ம் 

சான்னார். அந்ஞ அம்ாிஜம் ைட்ஜ 

அஞ சாற்ைத்ஞான் டான் 

ஈங்ைஹக்ம் சால்த ிைிநன். 

ஊல்தாம் வ னப்க்ைம்ஞான். 

ஞாை: ைிதர், லணந்ஞணஞாசர், சிதப்ஞிைாணம், 

ஆஷஜ அக்ைாள் ாஜல்ைள் ஊன சங்ை 

இதக்ைித்ஞிதிவந்ர ஞினட்ஜாம் 

ுற்நாண்ம ண ந்ஞ க்ஞிப்ாஜல்ைப் 

ற்நி ஞீிணானக் ைட்மணை ளப்ர 

வஜங்ைாை ஊஸஞிழள்ீர்ைள். இந்ஞ 

ைாதைட்ஜத்ஞில் திஞான ணசன ற்ம் 

ைாட்ாட்ம ிர்சனங்ைள் ந்ர 

ாய்ிட்ஜன. இந்ஞப் ாஞில் இவ்ை 

சங்ைம் ற்ம் ணலக்ைிஞைஹக்ைான 

ார் ஈங்ைஹக் ாநிழள்ஞா? 

ாண்ன்: ைாட்ாட்ம ிர்சனத்ஞ 

டான் ஆாைப் ின்நஞில்த. ஊன் 

ார் ைாட்ாம சார்ந்ஞஞல்த ஊன்ஞால், 

ஊனக் அஞில் அஞிை டாட்ஜளம் 

இவந்ஞஞில்த. டம்ளஜ இதக்ைி ம் 

வ ாவம் லஞல். ஞஜத்ஞஜ 

ஊமத்ஞப இவக்ைதாம். டம்ாழ்ாரின் வ 

ாட்ம டினஷக் வைிநர. ’அணர் 

ிஞிி அஜ டின்நனண’ ஊன்நாவ ரி 

அந்ஞப் ாட்பல் ஈண்ம. நக்ைளபாஞ 

ரி. இநன ஈவம் ி இர ஊன 

டம்ி டீங்ைள் வ ிில் 

டஜந்ரசல்ைிநீர்ைள். அந்ஞ ிாை 

இவக்ா, இந்ஞ ிாை இவக்ா 
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ஊன்நல்தாம் ப்ம் ைாள்ண்ஜாம். 

டீங்ைள் ஞாஜங்ைி ிில் 

சன்ைாண்ஜ இவங்ைள். டீங்ைள் ஞப 

இநன டீங்ைள் அஜீர்ைள் ஊன் 

டம்ாழ்ார் சால்திிவக்ம் க்த்ஞ 

நக்ை ளபார. ற்நர்ைஹக் 

இநன் ஞரிசனம் ைிஜக்ைாஞா 

ஊன்நல்தாம் ீண் சந்ஞைா, ீண் 

ப்ா ண்ஜாம். அணர்ைள் சன்ந 

ிில் அணர்ைள் ஞப இநன 

அணர்ைள் ைண்ஜஜார்ைள்.  

டம் த்ஞில் ஞீர்ானான ஈஞிழம் 

ற்ம் இவத்ஞல் ண்மம். ைஜஷக் 

ைாயம் வ்ாவவம் அணவக்ை 

ஈரி ிளநைில் இநனத் ஞபக் 

ைண்ஜஜைிநார்ைள். அணவக்ம் 

அணர்ைஹஜ இநர் 

ளக்ைிானர்ைாை இவப்ார்ைள். 

சங்ைப்ாஜல்ைள் ீரம் ணலப் ாஜல்ைள்ீரம் 

ஞீணாஞ ிவப்ளஜன் டான். ஊந்ஞ 

ிர்சனப்ார்ாஶம் அர 

ாநிஞில்த. 

ஞாை: ைன்னஜ சன ற்ம் ைிஞ 

இதக்ைித்ரக்ைான அாணானத் 

ஞாஜக்ைங்ை ஈங்ைள் ைட்மணைள் 

ைாமத்ரள்ன. நிப்ாை ‘ாட்மம் 

ணசளம்’ ஊம் ைட்மணில் 

அக்ைைாஞி, ல்திைார்ஜூனப் 

ற்நிப்ாமம் ாஜல்ைழம் ஆண்ஜாின் 

ாஜல்ைழம் ப்ிட்ம ஊஸஞிர 

ஞனிப்ட்ஜ அில் ஊனக் அணர 

ாஜல்ைத் ஞபக்ைண்ஜஜ ஈஞிர.  

க்ஞி ைாதைட்ஜப்ாஜல்ை ணச 

டிதிதிவந்ர அயைிஞாம 

அப்ாஜல்ைின் ஆத்ஞில் லஞந்ரள் 

ஈர்ஷை ிச்சம் 

ாட்மக்ைாட்பர. க்ஞி, ற், டம்ிக்ை 

ான்நற்நத் ஞாண்ப இப்ாஜல்ை 

ஊப்ப அயர? 

ாண்ன்: டம் ைிழ்ச்சிக்ரி 

ஞவங்ை அத்ஞ ாஜல்ைள் டக் 

ீண்மம் ீண்மம் ஈவாக்ைி 

அிக்ைின்நன. க்ஞி, ற், டம்ிக்ை 

டிதைித அற்ந 

ற்க்ைாள்ஞில் டாம் ன் 

ஞங்ைண்மம். அநிிஶம் ஈிஶம் 

இன் டக்க் ைிஜத்ஞிவக்ம் ைவிைள். 

அற்நின் ராம அப்ாஜல்ைள்ீர 

ஞாணாாை எர் ஆய் டிைழ்த்ஞதாம். 

அஞனால் ஊப்பப்ட்ஜ ன் ிழம் 

ஊன் ஞரிில்த. ஈிதின் 

அபப்ஜில் ைாந்ஞிப்ற்நி 

ஊஸஞப்ட்ஜ வ ைட்மணப் பத்ஞன். 

ைாந்ஞி இக்ைாதத்ஞில் ாதில் 

ிவப்ம் ஈள்ணாை இவந்ஞார். அர் 

ஞன்ஜ ஞந்ஞார் 

ணப்மக்ைில் இவந்ஞ ஞவத்ஞில் 

ாதில் ிாம ஞன் ரிாம 

இவக்ைச் சன்ிட்ஜார். அர் 

ிரிந்ரசன்ந ஞவத்ஞில் அர் 

ஞந்ஞாரின் ஈிர் ிரிந்ரிட்ஜர. 

அன்ளஞல் அவக் ாதில் சார்ந்ஞ 

ற்ந ஈர்ஷ ற்ட்ஜர. அஞனால்ஞான் 

ிணம்ச்சரி ிணஞத்ஞ அர் 

அனரிஜளம் ளன்த்ஞார் ஊன் 

டீண்ம சன்நர அக்ைட்மண.  

ரி ஈில் அநிர் ஊன் 

சான்னார்ைள் அந்ஞக் ைட்மண ஆசிரிண. 

ைஜசிில் அவஜ அநிஷ, ைாந்ஞி 
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ஊந்ஞச் சிிஸக்ள் ைாண்ம ந்ர 

அஜக்ைப் ார்க்ைிநர, ாவங்ைள். டம் 

க்ைள் அப்பத்ஞான் அணப் 

ார்க்ைிநார்ைா? ிணம்ச்சரி ிணஞத்ஞப் 

சிர் ைாந்ஞி ஊன்ரஞான் ைாந்ஞிின் 

ிணஞானான ளைா? ஆண்ஜாள் 

ாஜல்ைழம் அக்ைாின் ாஜல்ைழம் 

க்ஞி லஞி அயளநைில் அயைி 

லஞி ிச்சத்ஞப் ாய்ச்சக்ப 

ளபஷைக் ைண்மிபக்ை ளபழம் 

ஊன்நால் அற்ந டிச்சம் 

ணற்ைண்மம். ஆனால், ஞனிப்ட்ஜ 

ிஞத்ஞில் ஊனக் டம்ிக்ைின் 

அபப்ஜில் ஆண்ஜாின் 

ாஜல்ைழம் அக்ைாின் ாஜல்ைழம் 

அயஞ ிபத்ஞிவக்ைிநர. 

இம்க்ம் ழ் ிநிக்ம் ற்நாான் 

டம்ழஜன் டாணான் டம்ி 

சம்ழஜ ஞிவக்ைால் ஞாள்ற்நி 

அம்ி ிஞிக்ை ைனாக்ைண்ஜன் ஞாி 

ஊன்ம் ாட்ஜ டீங்ைள் பத்ஞிவப்ீர்ைள். 

ஊன்ன வ ஞிஜான டம்ிக்ை ாவங்ைள். 

இந்ஞப் ிநிக் ட்மல்த, ஸ 

ிநிக்ம் ஊனக்ரின் அன் ஊன் 

ஊவ்ஷ ஆாை டம்லைிநாள் ஆண்ஜாள். 

வ ாட்பல் ைத்ஞதம் ற்நி 

ரஞனனச் சான்னள், இந்ஞப் 

ாட்பல் அன் னிந்ர ஞிவக்ைால் ஞன் 

ஞாள்ற்ம் ைத்ஞக் நிப்ிமைிநாள். 

அஞப் பக்ம்ாஞ டக் ய் 

சிதிர்க்ைிநர. ைஜஷள் ந்ர ஞன் 

ைால்ிணதத் ஞாமான் ஊன்ஞில் 

அஹக்ைிவக்ம் ஈஞி 

டினக்ம்ாஞ ணசாை இவக்ைிநர. 

ைஜஷள் ஞன் அவைித இவந்ஞால் 

டன்நாை இவக் ஊன 

டினப்ர்ைஹக் இந்ஞ ரி 

அிக்ைக்ப ஆஞதழம் 

டம்ிக்ைழம் டினத்ரப் ாவங்ைள். 

அந்ஞப் ணசத்ஞ  ஊஞளன்னிட்மம் 

டான் இக்ைத் ஞாணாை இல்த. 

ஞாை: ‘ஞிநக்ம் ைஞஷைஹம் மம் 

ைஞஷைஹம்’ ஊம் ைட்மணில் 

ள.ஞசிங்ைத்ஞின் ைாட்ஜ ஞாப்ல 

ற்நி ஊஸஞிிவந்ஞீர்ைள். ரணிதிவந்ர 

ங்ைளூர் சல்ஶம் ணிதில் ைல்ெரிப் 

ண்ைஹம் ஆண்ைஹம் ைதிாைப் சிச் 

சன்ந ைத்ஞில் ஞிமன ஈஜதப் 

ற்நிஞாை ாநிரம் ஞத்ஞர டித 

ஈர்ந்ர ஞங்ம் எர் அக் நிப்ல 

வைிநர. வ்ாவ இம் 

இப்பப்ட்ஜ வ அத்ஞக் ைஜந்ர 

ந்ஞிவப்ான். ஈங்ைள் “ஞங்ைாத” 

சிைஞப் பத்ஞரம் 

அஞான்நஞாவ ஊண்ம் ற்ட்ஜர.  

சட்ஜன சங்ை இதக்ைிக்ைட்மணில் 

ஞதி ஞதக்ைாைக் ைாத்ஞிவந்ர 

இத்ஞள் அன் ந்ஞரம் 

ிதைிச்சல்ஶம் சித்ஞிணம் ஞான்நிர. 

இந்ஞி ண்யக் ட்ம ிணத்ைாை 

இவக்ம் இப்பப்ட்ஜ ஈர்ஷைள் 

சட்ஜன னிஞர்ைப் ற்நிஞாை ஊப்ப 

ாநிிமைிநர? 

ாண்ன்: அர ஈதைப்ாரான 

ஈர்ஷ ஊன்ந ஞான்ைிநர. ிில் 

வ ைஞ ஈண்ம. ஞன் ைனின் 

டம்ிக்ைக்ரி ிைன்ீர ைாஞல் 

ைாண்ம ஈவைிநாள் அன் னி. 

அனா ளஞதாிக் ரணாைிக்ை 
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ிவம்ாால் அள் அப் 

க்ைிநான். ஞன் அப்ப் 

லநக்ைித்ரிட்ஜ அன்ீர அள் ஞீணா 

ஞ்சம் ைாள்ைிநாள். ஞன் ைனிஜம் 

ீண்ைஞ ைட்மைிநாள். ஞன் 

ார்த்ஞை டம்லம்ப சய்ைிநாள். 

இஞிில் அந்ஞ ிைனின் ஞத 

ட்ப வ ஞட்பல் ைாண்மவம்ப ஞன் 

ைனிஜம் ைட்மக்ைாள்ைிநாள். 

ைிணக்ைப் லணாங்ைிஶம் இப்ப 

ணாான ைஞைள் ஈள்ன. 

ஞாை: ‘வம்’ ான்ந ைாதத்ஞில் ிைப் 

ின்ன  அக்ைப்ட்மள்  ஜப் 

ாிர்ப்ஞற்ம் ‘ஞர்’ (ணாைந்ஞிண 

ாட்ல்) ான்ந சற்ந ிந்ஞி 

ைாதம்/டிைழ்ைாதத்ஞில் அக்ைப்ட்மள் 

 ஜப் ாிர்ப்ஞற்ம் இஜ 

ஈள் ித்ஞிாசங்ைள்/சால்ைள் ஞம் 

ஈண்ஜா? 

ாண்ன்: ஊந்ஞக் ைாதைட்ஜத்ஞச் 

சர்ந்ஞ ஜப்ாை இவந்ஞாஶம், வ 

ாிில் ஈள் ாிைழம் ணலத் 

ஞாஜர்ைழம் அற்நின் ாவழம் 

டாக்ைத்ஞழம் ஞானிழம் 

சிஞக்ைால் இன்னாவ ாிில் 

ாிர்ப்ர ஞான் ிைப்ரி சால். 

ளஞதில் அர ாிஞானா, ணலத் 

ஞாஜர்ஞானா அல்தர ஈணாஜதின் 

ாக்ைில் ஈள் வ ரிா ஊன்ஞ 

ஈஞிாைப் லரிந்ரைாள் ண்மம். 

ீண்மம் ீண்மம் ாக்ைிங்ைப் 

பத்ரப்ார்ப்ரஞான் ண ி. ற்ைன 

ப ந்ஞிவக்ம் ாவாம 

ஊவ்ிஞத்ஞில் அர ாவந்ஞிப் ாைிநர 

ஊன்ஞழம் ைக்ைிதமத்ரக் 

ைாள்ண்மம்.  

ஈணாஜதின் ாக்ைில் அல்தர 

ிணின் ாக்ைில் வ ரி ஞீாை 

ஞனித்ர டின்ிஜக்ஜார. அர ீான 

ப்த்ஞக் ைாமக்ம். ஊன்னப் 

ாத்ஞணில் ாிர்க்ம்ார, 

ஊனக்ச் சந்ஞைாைத் ஞான்ம் 

இஜங்ை ஊந்ஞத் ஞக்ைளம் இல்தால் 

ஊன் டண்ர்ைஹஜன் ைதந்ர சி ஞிஷ 

ன். ன்க் இணண்ம ரிஜம் 

ைட்ம ஈஞி சய்ஷம் ஞங்ைாட்ஜன். 

வ அத்ஞிாத்ஞ ாிர்த்ர 

ளபத்ஞரம் ைன்னஜ அத்ஞிாத்ஞழம் 

ஞிழ் அத்ஞிாத்ஞழம் அவைவைில் 

த்ரக்ைாண்ம வ்ாவ ாக்ைிாை 

ாற்நிாற்நிப் பத்ர சரிப்மத்ஞி 

சம்ப்மத்ஞிக்ைாள்ன். டணம் 

சதாஞப் ாவட்மத்ஞால் 

இமமம்ாரஞான் வ ாிர்ப்ல 

தைச் சரிாைச் சய்ர 

ளபக்ைளபழம். 

ஞாை: ‘வம்’ டாதின் ைன்னஜ த 

ிணஞிில் ங்ைாதக் ைன்னஜ 

சாற்நாஜர்ைள் டிந  

ஈாைிக்ைப்ட்பவக்ம் ஊன்ந ைத்ஞில் 

ைட்ைிநன், அர ஞநாைஷம் இவக்ைதாம். 

(ஈ.ம்  ண்ளணசில் அபக்ைப 

ஈாைிக்ைப்மம் ‘ஞீச்சால்’ ஊன்ந 

ஞத்ஞப் ால் வத்ஞிஶம் டீன 

ைன்னஜத்ஞில் அஞிைம் லங்ைாஞ 

சாற்ைள் ஈாைிக்ைப்ட்ம இவக்ைதாம்  

ஊன் ஞான்ஞால்). அத்ரஜன் 

ப்ிமைில் ‘ஞரில்’ டீன ைன்னஜம் 

அஞிைம் ஊமத்ஞாப்ட்பவக்ைதாம்.  அப்ப 
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ங் ைன்னஜ சாற்ை ாிர்க்ம் 

ார டீனத் ஞிிற் டவக்ைாை 

சய்ர ஈைந்ஞஞா அல்தர 

அற்க்ைிான ந்ஞிாைச் 

ாிர்ப்ர ஈைந்ஞஞா? 

ாண்ன்: ’வம்’ ைாாணஞத்ஞப் 

ின்னிாைக் ைாண்ஜ டாதன்நாஶம் 

அர வ டீன டாஶக்ரி ஊி 

ாிித ஊஸஞப்ட்ஜ ன்நாம். 

இஞற் ாநாை, ’ஞர்’ டாஶம் வ டீன 

டாதன்நாஶம் அஞன் வ ஞி 

ளஸக்ைளஸக்ை வ டிைழ்த்ரைதின் 

சாதக் ைாண்பவந்ஞர. அப்ஞி சற்ந 

சால் டிநந்ஞ ஞிாம். 

ாிர்க்ம் ளன்ாை ன் ளந 

அஞ ாசித்ஞன். னத்ஞில் ஊன்ன 

டான ஞாரித்ரக்ைாள் அந்ஞ 

இஜி ஈஞிர. ைன்னஜ 

டிைழ்த்ரைதக் இாை ஞவக்த்ர 

டிைழ்த்ரைதின் சாத அஞற்ை ஈரி 

ாிழஜன் ைாண்ம ந்ஞன். டான வ 

ைதனாை ஊன்ன டினத்ரக்ைாண்ம 

ஈர்த்ஞி ஞானிில் ாஜஷம் சஷம் 

ற்நஞாை அப்ஞி பத்ஞன். 

ளற்நிஶம் ாிர்த்ர ளபத்ஞ ிநம், 

ைன்னஜத்ஞிஶம் ஞிிஶம் ாநிாநிப் 

பத்ர ஶம்ஶம் சம் சய்ஞப 

இவந்ஞன்.  சால்தா அல்தர 

லஞி சால்தா, அஞற் இான 

ஞிழ்ச்சால்தக் ைண்மிபப்ஞாம 

ட்மம் ாிர்ப்ல ளபஜஞில்த. 

அஞன் ாவத்ஞப்ாட்ஜழம் ளஸ 

ாக்ைித்ஞில் அர ஈவாக்ம் 

ஞானிழம் ஈய்த்ரணண்மம்.  

ைஞப்ாக்க்ம் 

ஈத்ஞசிக்ைப்ட்பவக்ம் ைாதத்ரக்ம் 

ஈைந்ஞஞாைஷம் அக்ைண்மம். 

ஞிவம்த் ஞிவம்ப் பத்ர சம் 

சய்ஞப இவப்ஞன் ிாைத்ஞான் 

வ ாிர்ப்ச் சிநப்லநச் 

சய்ளபழம். 

ஞாை: ாிர்க்ம் ார அஞன் 

த ஆசிரிர்ைஹஜன் ஈணாமர 

ஈண்ஜா? அப்பனில், ஊந்ஞிற். 

ாண்ன்: இல்த, ாிர்க்ம் 

ார டான் ஊந்ஞ த ஆசிரிவஜம் 

ஈணாபஞில்த. 

ஞாை: வம் ைன்னஜ தத்ஞின் ாி 

ஊப்பப்ட்ஜர? ைன்னஜம் ஞரிந்ஞ வ 

டண்ர், அந்டால் இக்ைாதைட்ஜ 

ைன்னஜத்ஞில் ஊஸஞப்ட்ஜர. நிப்ாை த 

colloquial ார்த்ஞைள் 

ஈள்ஜக்ைிரன் சான்னார். 

ாிர்க்ம்ார ஈங்ைள் ாித் 

ஞர்ஷம், ார்த்ஞத்ஞர்ஷம் ஊப்ப 

அந்ஞர? 

ாண்ன்: ’வம்’ டால் டீன 

டாஶக்ரி ாிித ஊஸஞப்ட்ஜ 

ன்நாம். இஞிைாசப்ின்னிில் 

ிாித்ஞிணணப் ற்நி வ டால் 

ைாிணான் ஊன்ம் ரில் 

ந்ரள்ர. அர ளஸக்ைளஸக்ை 

சவ்ில் ாிித ஊஸஞப்ட்ஜ 

ன்நாம். ணப்ா அஞற் டர்ாநாை 

ஞன் வம் டாத டீன ாிித 

ஊஸஞிிவந்ஞார். வ அர் 

ஈவாக்ை டினத்ஞ ஞானி அஞற்க் 
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ைாணாை இவக்ைதாம். 

டிைழ்ைாதத்ரக்ரி ார்ில் ாணஞத்ஞ 

அயம் வ ாசிப் அர் 

சாத்ஞிப்மத்ஞ டினத்ஞார். அஞனால் 

டிைழ்ைாதத்ரக்ரி ாி அர் 

ஞர்ந்ஞமத்ரக்ைாண்ஜார். அஞனால் 

டாம் ைனாை அர் ன்மத்ஞி 

சாற்ைஹக் இான டிைழ்ைாதச் 

சாற்ை ன்மத்ஞினன். 

ஞாை: ‘வம்’ ுல் ஞிப்ில் த 

ிைள் இவந்ஞஞாை டண்ர் ஞரிித்ஞார். 

சாைித்ஞி அைாஞி ிீட்பல் இன் 

லஞி ஞிப்ல ந்ஞிவக்ைிநர ஊன்நாஶம் 

ாராை வம் ிை ஊப்பக் 

ைர? ஞிப்ல ந்ஞார அ 

ஈங்ைள் ைனத்ரக் ந்ஞஞா? 

ாண்ன்: த தைஹக்ைிஜில் 

ளஞல் ய்ப்லப்ப டான 

டணாரக்ைி ஞிவத்ஞங்ைள் ாட்ம 

சாைித்ஞி அைாஞிிஜம் ைாமத்ஞன். 

ஞிவத்ஞங்ைள் சய்ப்ட்ஜ ிந 

ீண்மாவ ளந ஊனக் 

ய்ப்லப்ப ஊமத்ரக் 

ைாமக்ம்பழம் அற்ந பழம் 

ாசித்ரத் ஞிவத்ஞிக் ைாமப்ஞாைஷம் 

சால்திிவந்ஞன். அஞற் அைாஞி 

டண்ர் சம்ஞித்ஞிவந்ஞார். இந்ஞத் 

ஞவத்ஞில் டிர்ாைக் ைாணங்ைஹக்ைாை 

சாைித்ஞி அைாஞிின் ஞிழ்ப்ிரிஷ 

ங்ைளூரிதிவந்ர சன்னக்ச் 

சன்ிட்ஜர. த ாஞங்ைள் ைஜந்ஞன 

ஊன்நாஶம் ய்ப்லப்ப ண இல்த.  

அச்சிஜத் ஞான ஞாள்ைள் 

ாங்ஞற் ப்ந்ஞப் லள்ிைள் 

ைாணப்ட்மள்ன ஊன்ம் அரண லஞி 

ுல்ைின் அச்சாக்ைம் 

ஞள்ிக்ைப்ட்மள்ர ஊன்ம் ளஞதில் 

சால்தப்ட்ஜர. ிந டிஞி ரக்ைீம 

ணில்த ஊன்ம் சால்தப்ட்ஜர. 

அப்ப இணண்ஜாண்மைஹக்ம் ல் 

எபிட்ஜர. ஞிணன வடாள் 

ஞாதசிில் லத்ஞைம் அச்க்ப் ாை 

இவப்ஞாைச் சான்னார்ைள். டான் 

ஞநினன். இன்ம் ஞிவத்ஞங்ைள் ாமம் 

த ளபில்த ஊன் 

ைதத் ஞரிித்ஞன். அஞல்தாம் 

டாங்ை ளபத்ரிட்ஜாம் ஊன் 

சான்னார்ைள். டான் இன்னாவ ளந 

பத்ரப் ார்த்ர  ஞம் ஞிவத்ஞம் 

ஞப்மா ஊன ைண்ஜநிந்ர, 

அற்நக் நிப்ிட்மத் ஞவஞாைச் 

சான்னன். டணம் நாை இவக்ைிநர, 

அச்க்ச் சல்தண்மம் ஊன் 

அர்ைள் அசணப்ட்ஜார்ைள். இன்னாவ 

ளந ார்த்ஞால்ஞான் டிம்ஞிாை இவக்ம் 

ஊன் டாம் ஞாஜர்ந்ர திழத்ஞினன். 

அஞனால் சித டாட்ைஹக்ப் ிந லஞி 

ய்ப்லப்பைள் ந்ஞன. ளஞல் ய்ப்ில் 

டான் ாட்மக்ைாமத்ஞிவந்ஞ 

ஞிவத்ஞங்ைில் ஊஸர ஊண்ர ிஸக்ைாம 

ட்ம ற்ைாள்ப்ட்பவந்ஞன. 

ஊஞ்சி அப்ப இவந்ஞன. ீண்மம் 

பத்ர ீண்மம் ஞிவத்ஞி 

அப்ித்ஞன். சித ாணங்ைள் ைித்ர 

ஊல்தாத் ஞிவத்ஞங்ைஹம் 

ாஜப்ட்மிட்ஜன ஊன் 

ஞரிித்ஞார்ைள். டண்ர்ைள் சால்ஞ 

டம்லஞத் ஞிண  ி இல்த. 

ஊல்தா தைஹம் சன்னில் 

டஜந்ஞஞால், ஊன்னால் டரில் சன் ார்க்ை 
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டணா, அைாசா இல்தால் 

ாய்ிட்ஜர.  

வடாள் லத்ஞைக்ைட்ம ந்ஞர. ிரித்ரப் 

ார்த்ஞால் ாற்நாை இவந்ஞர. 

இணண்ஜாஞாை ாட்மக்ைாமத்ஞ 

ஞிவத்ஞங்ைள் வக் ன்நிணண்ஜ 

அங்ைான் இங்ைான்நாை ட்ம 

ாஜப்ட்பவந்ஞன. ற்நப அ 

அப்ப இவந்ஞன. ஊன் வத்ஞத்ஞ 

அர்ைிஜம் ஞரிித்ஞன். அமத்ஞ ஞிப்ல 

வம்ார சரிசய்ரிஜதாம் ஊன் 

ஊன்ன அஞிப்மத்ஞினார்ைள். 

அவ்ஷஞான். ஊன் ைனத்ரக் 

ணாத இப்ார ஞிப்லம் 

ந்ரிட்ஜர. ஞிப்ல ந்ரள் 

சய்ஞி ிம்ணம் ிாைஷம் 

டண்ர்ைள் ிாைஷம்ஞான் டாம் 

அநிந்ரைாண்ஜன். டான் இன்ம் 

ார்க்ைில்த. ிஞிவத்ஞம் ண்ப 

ஊன்னிஜம் அப்ாஞ டிதில், 

அடைாை ளஞல் ஞிப்ில் ஈள் 

ிைாஜ ந்ஞிவக்ைிநஞா அல்தர 

ார்தார ைப்ட்ம 

ந்ஞிவக்ைிநஞா ஊன் சரிாைத் 

ஞரிில்த. சாைித்ஞி அைாஞி 

அப்ில்ஞான் இத்ஞ ிீட்மக் 

ைாாைள். 

ஞாை: டீங்ைள்   வ ாடிதத்ஞிற் 

சன் ிாற்நி அந்ஞ ாி ைற்த் 

ஞர்ந்ர சிநந்ஞ  ாிர்ப்ாணாைஷம் 

தர்ந்ஞிவக்ைிநீர்ைள். அந்ஞ 

அத்ஞிதிவந்ர ஞிை அணசின் 

இவாிக் ைாள்ை ற்நி ஊன்ன 

டினக்ைிநீர்ைள். ந்ஞைள் 

இஞிதிவந்ஞ இன்ம் டிந 

ாிைஹக் அநிளைம் ஆஞில் 

அறதம் ஈண்ஜா? 

ாண்ன்: ைல்ித்ஞிட்ஜத்ஞில் 

ாிப்ாஜங்ைச் சீணப்ர ற்நி 

லஞி சிந்ஞனை 

ற்ைாள்ண்ப ைட்ஜம் 

டவங்ைிிட்ஜர ஊன்ந ஊண்யைிநன். 

அணப்ள்ிைள் நந்ரைாண்ஜ வம் 

தில் இந்ஞ டவக்ைப இன்ம் 

மஞதாை இவக்ைிநர. இப்ாஞ 

ஞனிார் ள்ிைில் விஞான 

ைல்ிளநழம் அண ள்ிைில் 

இன்னாவிஞான ைல்ிளநழம் 

இங்ைி வர ஊல்தாவக்ம் ஞரிந்ஞ 

ிஷம்ஞான். ிற்ாித் ஞர்ஷ 

ஈரி ற்நார்ைஹக் ஈள்ர ஊன்ந 

ஈச்சடீஞின்ந ஞீர்ப்ல ஊல்தாணழம் ைட்பப் 

ாட்பவக்ைிநர. ஊன்னப் 

ாத்ஞணில் ந்ஞைஹக் 

ாிைப் பப்பாை 

அநிளைப்மத்ஞண்மம் ஊன்ந 

டினக்ைிநன். 

ள்ிப்பப் ளபப்ஞற்ள் வ 

ிள்ால் ஞாணாாை ன் 

ாிைில் டல்த ஞர்ச்சி ற்ிஜ 

ளபழம் ஊன் ஈஞிாை டம்லைிநன். 

டான் அல்தர ந்ஞாம் ப்ல ணக்ம் 

ஞாய்ாிில் ரம் பப்ரம் 

ட்ம ந்ஞைின் ஈத்ஞ 

ளஜஞாை ஆக்ம். ஞன்னம்ிக்ை 

அப் வக்ம். அஞத் ஞாஜர்ந்ர 

ஆங்ைிதத்ஞ அநிளைப்மத்ஞதாம். 

ஊட்ஜாம் ப்லக் வம்ார, 

ிவப்ாி ஊன்ம் ாஜப்ிரிில் வ 

ார் ஞனக் ிவப்ான எர் 
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இந்ஞிாிக் ைற்க்ைாள்தாம். 

ன் ஆண்ம ைாதப் ிற்சிில் 

அம்ாிில் ஊிஞாை ஈணாஜளபழம். 

த்ஞாம் ப்ல ளபத்ரிட்ம ள்ி 

ிட்ம ி வம் வ ாக் 

ன் ாிைிஶம் டல்த ஞர்ச்சிழம் 

ஞிநழம் இவக்ம். இஞ டான் ஊந்ஞ 

உைத்ஞின் அபப்ஜிஶம் 

சால்தில்த. டணபான 

ஊமத்ரக்ைாட்மைள் ஈள்ன.  

லரச்சரிில் ிணஞ் ாிிப் 

ள்ிைள் இன்ம் ஈள்ன. ிணான்சின் 

ாஜத்ஞிட்ஜ அபப்ஜில் அங்ை 

ாஜங்ைள் டஜத்ஞப்மைின்நன. 

ஆணம்க்ைல்ி ளஸக்ை ிணஞ் ாிில் 

ட்ம ஊல்தாப் ாஜங்ைஹம் 

ைற்ிக்ைப்மைின்நன. ஊன்ஜ 

ாாின் ிள்ைள் அங்ைஞான் 

பத்ஞார்ைள். ஆநார ப்லக் ந்ஞ 

ிநஞான் அர்ைள் ஆங்ைிதாிக் 

ைற்ைத் ஞாஜங்ைினார்ைள். இணண்ஜ 

ஆண்மைில் ஆங்ைிதத்ஞில் அர்ைள் 

சாந்ஞாைப் சஷம் ஊஸஞஷம் ளபைிந 

அஷக் ஞர்ச்சி ற்நார்ைள். ள்ிிஞி 

ப்ில் ற்நாவ ஈதை ாிக் 

ைற்ைண்மம் ஊன்ஞால் வத்ஞி 

ஸ்ானிஷ் ாிழம் இன்னாவன் 

ஜர்ன் ாிழம் ஞர்ந்ஞமத்ரக் 

ைற்க்ைாண்ஜார்ைள். ிள்ைஹக் 

ாி இப்பத்ஞான் அந்ஞப் 

ள்ிைில் அநிளைப்மத்ரைிநார்ைள்.  

ைாதம்ைாதாை இந்ஞக் ைற்ித்ஞல் 

டஜளந அங்ை ற்நிைணாைச் 

சல்ட்ம வைிநர. ாிப்ிற்சி 

ஊன்ஞ இங்ை அரிச்பிதிவந்ர 

ஞாஜங்ைிக் ைற்ிப்ஞ ணான 

ிளநாை ஈள்ர. அஞற் ாநாை, 

ஈணாஜதிதிவந்ஞ வ ாி 

ைற்ிக்ைப்ஜண்மம் ஊன்ர ஊன் ைவத்ர. 

சின்னச்சின்ன சாற்ைஹம் சின்னச்சின்ன 

ாக்ைிங்ைஹம் ைி ிநை ாசிப்லக்ம் 

ஊஸத்ரக்ம் ணண்மம். ஊஸத்ர, 

ாசிப்ல, ஈணாஜல் ஊன ன்நழம் ண 

ஞவத்ஞில் ஈள்ாங்ைிக்ைாள்ர 

ந்ஞப்வத்ஞில் ாணான சதாை 

இவக்ம். ீான ன அஸத்ஞத்ஞ 

ஈவாக்ம். ஞில்தால் 

ஞன்னம்ிக்ை அ அர நக்ம். 

ஞாை: ஊஸஞ ந்ஞாரம் இப்ாரம் 

ஈங்ைஹக் ிந ஊஸத்ஞார்ைள் ஈஜனான 

ஞாஜர்ல ஊப்ப ஈள்ர? ஈங்ைள் 

ஜப்லைப் ற்நி ைவத்ரைப் 

ைிர்ந்ரள்னணா? டீங்ைள் ற்நரம் 

ைாமத்ஞரான அங்ைள் 

ஊன்னன்ன? 

ாண்ன்: டான் ஊஸஞ ந்ஞ ஞாஜக்ை 

ைாதத்ஞில் ிைக்நான 

ஊஸத்ஞார்ைஹஜன் ட்ம ஊனக்த் 

ஞாஜர்ிவந்ஞர. ளஞதில் டவக்ைாைப் 

க்ைானர்ைள் இணாஜந்ஞிண சாம் 

ிணஞ்சம். அர்ைஹஜனான டட்லம் 

ஈநஷம் அப்ப இன்ம் ஞாஜர்ந்ர 

வைிநர. ஊன்ஜ சை 

ஊஸத்ஞார்ைில் ஊனக் ளஞதில் 

அநிளைானர்ைள் ப்ணாணஞிிம் 

சங்ைணடாணாம் ஜாைம். 

அஞற்ச் சிநிர ைாதத்ரக்ப் ிந 

ஊஸ்.ணாைிவஷ்ம் ைாங்ைிழம் 

அநிளைானார்ைள். த்ஞ ஜப்ாி 

ஊன்ைிந ைில் ஊனக் ளஞதில் 
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அநிளைானர் ஆ.ாஞன். அணத் 

ஞாஜர்ந்ர ண்ஞாசம் ூிழம் 

அநிளைானார்ைள். அசாைித்ஞிணஜம் 

ந்ஞண ணாசாிழஜம் ிைஷம் ிந்ஞி 

டான் அநிளைானன்.  

ஞாண்ிைில் ஈஞைில் இணாம 

ஜீா ற்ாம சய்ஞிவந்ஞ ’சாதைள்’ 

சந்ஞிப்ிஶம் ைதாப்ரிா டஜத்ஞி ற்நாதம் 

ட்ஜநிஶம் த லஞி ஊஸத்ஞார்ைள் 

அநிளைானார்ைள். ஊல்தா 

ஈணாஜல்ைஹம் இதக்ைிப்ஜப்லைள் 

ற்நி ாரான ஈணாஜல்ைாை 

இவக் ஞிண, ஊன்ஜ ஜப்லைள் 

ற்நி ஞனிப்ட்ஜ ஈணாஜதாை 

அந்ஞர ைிஜார. 

ஞாை: ஈங்ைஹக்ம் 

இஞாசிரிர்ைஹக்ம் இவக்ம் ஞாஜர்ல 

ஊப்பப்ட்ஜர? டீங்ைள் சித்ஞிரிக்ை 

டஜத்ஞிழள்ீர்ைா? 

ாண்ன்: இஞாசிரிர்ைஹஜனான 

ஈந ிைஷம் டவக்ைான ன் 

ஊனஷம் நிப்ிஜளபார. ளற்நிஶம் 

ிதைி ஈநஷ ஊன்ம் சால்தளபார. 

ஊன்னால் ஊஸஞளபழம்ார அர்ைஹக் 

ஊஸஞி அப்லைிநன். அர்ைால் 

ிிஜளபழம்ார ிிமைிநார்ைள். 

சித சங்ைில் ன்நிணண்ம இஞழ் 

இஜிித அப்ப்ட்ஜ ஊன் 

ஜப்ல ிந்ரிமைிநர. சித 

சங்ைில் ந்ஞா ாஞங்ைள் ணக்ம் 

ஜ ைாத்ஞிவக்ைண்பிவக்ம். டான் 

சித்ஞிரிை ஊஞழம் டஜத்ஞிஞில்த. 

ஞிசட்மம் ஊன்ம் ரில் டண்ர் 

நிஞ்சிதன் ாிாக்ைத்ரக்ைான எர் 

இஞ நிஞ்சிப்ாபிதிவந்ர ஞாஜர்ந்ர 

டஜத்ஞி வைிநார். டான் அஞற்ைாை வ 

ரவம்க்ஜ ைிள்ிப் ாட்ஜஞில்த. 

ஆனாஶம் அவ்ிஞின் ஆசிரிர் ஸில் 

ஊன் வம் இஜம் ந ண்மம் ஊன்ந 

அவஜ அன்ல ிவப்த்ரக் டான் 

ஈஜன்ஜண்பிவந்ஞர. அஞனால், ஊன் 

ர் அவ்ிஞின் ஆசிரிர் ட்பதில் 

இக்ைப்ட்பவக்ைிநர. 

ஞாை: டீங்ைள் ஊஸரம் ளந 

ஊப்பப்ட்ஜர? நிப்ிட்ஜ டணத்ஞில் 

ஞினளம் ஊஸரீர்ைா அல்தர ஈங்ைள் 

ன இல்லப்ப டணம் 

ைிஜக்ம்ாஞல்தாம் ஊஸரீர்ைா? 

ாண்ன்: அஶதைத்ரக்ச் சன் 

ஞிவம்லஞற் ட்ம ைல்ாஸர 

ளஸரம் ஞப்மைிநர. இணஷ 

ன்ஞண ளஞல் ன்னிணண்ம ண 

ஊன்ஞ ஊனக்ரி டணம். 

இதக்ைித்ரக்ைான டணம். பப்ஞற்ம் 

ஊஸரஞற்ம் அந்ஞ டணத்ஞத்ஞான் 

ன்மத்ஞண்மம். ஊஸரஞற்ைான 

னடித ாவந்ஞி ந்ஞிவந்ஞால் 

அன்ந இணஷ ஊஸரஞற்ைான 

இணாைிிமம். அல்தர ாசிப்ஞற்ைான 

இணாைிிமம். 

ஞாை: இந்ஞ வஜம் ிாம் ஈங்ைள் 

ஜப்லைள்? வ டால் ஊஸஞத்ஞாஜங்ைி 

ு க்ைம் ந்ஞரம் டித்ஞிிவந்ஞஞாைப் 

பத்ஞிவந்ஞன். இந்ஞ வஜம் அர 

ிாா? 

ாண்ன்: ’ன்நார டஞி’ ஊன்ம் 

ஞதப்ில் த்ர லஞி சிைஞைள் 
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அஜங்ைி ஞாப்ான் 

ிணிவக்ைிநர. இரண 

ஊஸஞிற்நில் ஞர்ந்ஞமக்ைப்ட்ஜ 

த்ஞான்ர சிைஞைக் ைாண்ஜ 

ஞாப்ான் ‘ிணாம்’ ஊன்ம் 

ஞதப்ில் ிணிவக்ைிநர. வ டால் 

ாஞி ர்ந்ஞ டிதில் டின்ாிவப்ர 

ஈண்ஞான். இந்ஞ ஆண்ம அஞ 

டவங்ை ளபில்த. எய்ற்ந 

த. அமத்ஞ ஆண்பதார ஞாட்ம 

ளபத்ரிஜண்மம் ஊன 

டினத்ஞிவக்ைிநன். 

ஞாை: ைன்னஜ ஞதித் இதக்ைி ற்ம் 

சை ுல்ைத் ஞர்ந்ஞமத்ர 

ாிர்ப்ல சய்ஞிவக்ைிநீர்ைள். 

ணாைந்ஞிண ாதின் ஞர் 

டால்ஜ சாஞிச் த ிரிக்ம் 

டால்ஞான். இர ான்ந 

ுல்ை ாிர்க்ை டர்ந்ஞர ஊப்ப? 

இர ஞாஜர்ாை இன்னாவ 

ைள்ி. ஞிைத்ஞில் டிதஷம் சாஞிச் 

த ஈங்ைள் ஜப்லைில் ாரான 

அஷ ஞிஷ சய்ஞிவப்ஞாை 

டினக்ைிநீர்ைா? டீங்ைள் ஊன்ன 

ஊஸஞ ஞர்ந்ஞமக்ைிநீர்ைள் ஊன்ஞில் இர 

நித்ஞ ஊஞிர்ார்ப்லைின் ஞாக்ைம் ஈண்ஜா? 

ாண்ன்: சாஞித்ஞட்மைில் 

இஞித்ஞட்ஜச் சர்ந்ஞர்ை 

அஜாப்மத்ரைிந ஞதித் ஊன்ம் 

சால் லக்ைத்ரக் வம் ளன்ல ஞசி 

அில் ைாந்ஞி ஹரிஜனர்ைள் ஊன்ம் 

சால்த ஈவாக்ைினார். ைாங்ைிணஸ் 

இக்ைம் ஹரிஜனர்ைஹக்  ஆஞணாை 

டின் ஈக்ைண்மம் ஊன டினத்ஞார். 

டாம ளஸக்ை ஹரிஜன சா சங்ைம் 

ஈவாக்ைப்ட்ஜர. ள்ிைள் 

ஞாஜங்ஞல், ைல்ி ைற்ஞற்ைான 

ற்ாமைச் சய்ஞல், டல்த 

இதட்சிங்ைஹஜன் ாழ்ஞற் 

ராை இவத்ஞல் ஊன அந்ஞ 

அப்லக் டாக்ைம் இவந்ஞர.  

அந்ஞச் சங்ைத்ஞ ளன்னின் டஜத்ரம் 

ாப் அர் ல்சாஞிச் 

சர்ந்ஞர்ைள் ற் டஜத்ஞண்மம் ஊன் 

ிவம்ினார். அர ன் ைைில் 

ஈஞஷம் ஊன்ர அர் ஊண்ம். ன், த 

ஞதளநைாை ஞன் த்ஞார் 

ைஜிபத்ர ந்ஞ ஞீண்ஜாக் 

ைாமக் அர வ ிணாச்சித்ஞாை 

இவக்ம்.  இணண்ஜார, ைிப்ைி, 

னத்ஞில் ஈள் சாஞிப்ற்நத் 

ரஜத்ஞநி அர வ ாய்ப்ாை 

இவக்ம். ன்நாஞாை, இரைாம் ஞம் 

க்ை இிஷசய்ர ந்ஞ வ 

ட்ஜத்ஞினர் ஞல்தாம் 

ீக்ைிநிந்ர ிட்ம ஞம்ளஜன் 

ைைார்த்ர டிற்ைிநார்ைள் ஊன்ர 

ஞாழ்த்ஞப்ட்ஜர்ைஹக் னத்ஞில் வ 

ஞன்னம்ிக்ை ங்ம். ிைக் ைி 

ைாதத்ஞித ைாந்ஞிின் ைனஷ 

ஈண்ானர. டாம ளஸரம் ைாங்ைிணஸ் 

ஞாண்ஜர்ைால் ஞாஜங்ைப்ட்ஜ ச 

ங்ைள் ைத்ஞான ைில் ஞம் 

ைஜ ஆற்நின. சின்ன ஞில் இஞ 

வ ுதில் பத்ஞன். அர ஊன் னத்ஞில் 

டன் ஆாைப் ஞிந்ரிட்ஜர.  

ஞாஜக்ைப்ள்ிில் ஊனக் ஆசிரிணாை 

இவந்ஞ ள்தார் ற்நாணான ைண்ன் 

அர்ைின் டவக்ைத்ஞால் சின்ன 

ஞித சாஞிப்ிரிஷைில் சிநிரம் 
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டம்ிக்ைா ற்நா இல்தால் இவக்ைப் 

ைிக்ைாண்ஜன். அர அப்ப 

டஞ்சில் உன்நிிட்ஜர. ைஜசித்ஞட்பல் 

ஈள் ஞாழ்த்ஞப்ட்ஜர்ைஹக் த 

ஈள் ஊல்தாச் சாஞிைஹம் ஞா வ 

ைில் ஞா வ ைாதத்ஞில் சின்ன 

அிதா அல்தர ரி அிதா 

ைாம டிைழ்த்ஞிர்ைள் ஊன்ஞில் 

சந்ஞை இல்த. ிரணார்ஜிஞாை, அந்ஞப் 

ாத்ஞில் டம் அனவக்ம் ங் 

ஈண்ம. அந்ஞப் ங்ை டாம் ளஞதில் 

ைணக்ைண்மம். அத்ரஜன் அனவம் 

ன்ந ஊன்ம் ஊண்த்ஞ 

ர்த்ரக்ைாள் ண்மம். ைாந்ஞி 

ைாதத்ஞில் ச ங்ைள் 

டஜத்ஞப்ட்ஜராத, டம் ைாதத்ஞில் டம்ால் 

சாத்ஞிாைக்ப ன்நச் 

சய்ண்மம். ஊன்னப் 

ாத்ஞணில் டான் சல்ாட்ஜான் 

அல்த. ைதன். ாிில் 

ாக்பன். ஊன் சல்ை 

ாிில் ிாை டிைழ்த்ஞண்மம் 

ஊன ிவம்ினன்.  

டான் ஊண்ரைின் ஞாஜக்ைத்ஞில் 

ைர்டாஜைத்ஞில் பநிார, அர 

ஞதித்ரைள் ஊஸச்சிின் ஈச்சைட்ஜாை 

இவந்ஞர. ளஞல் ஞதித் ைிஞ, ளஞல் ஞதித் 

ஞன்ணதா, ளஞல் ஞதித் டால் ஊன டீன 

ைன்னஜ ஊஸத்ரதைில் ஞதித்ரைின் 

அஜாத்ஞாம ஜப்லைள் ிந்ர 

ணதான ைனத்ஞப் ற்நிவந்ஞன. 

ாிக் ைாக்ப எர் 

இதக்ைிாஞி ஊன்ைிந ைில், 

அற்நத் ஞிில் ாிர்த்ர 

அநிளைப்மத்ஞ ண்மம் ஊன 

டினத்ஞன். ளஞல் ஞதித் ைிஞத் 

ஞாஞி ிிட்ஜர் 

சித்ஞதிங்ைா. அவஜ 

ஞாஞிிதிவந்ர ளக்ைிான 

ைிஞை ாிர்த்ஞன். 

அவஜன் ஈணாப டான் ஊமத்ஞ வ 

டீண்ஜ டர்ைால் டிநப்ிரிை ஊன்ம் 

இஞில் ிந்ஞர. ஞனூவ ைாஞ 

ஊஸஞி டாத ’சித்ஞர்ைள்’ ஊன்ம் 

ஞதப்ில் ாிர்த்ஞன். ளஞல் ஞதித் 

சரிஞான அணிந்ஞ ாைத்ஞிின் 

‘ைர்ன்ன்ட் ிணான்’  ுதழம் 

ாிர்த்ஞன். இப்ப ஊன் 

ஜப்லைள் ஞாஜர்ந்ஞன. த 

ஜப்லைப் பத்ஞாஶம் அல்தர ஊன் 

ைனத்ரக் ந்ஞாஶம் அற்நில் ிைிை 

ளக்ைிான ன்ந டான் 

ாிர்ப்ஞற் ஊமத்ரக்ைாள்ைிநன். 

வ ஜப்ின் ைதஞிப்லம் ிைஷம் 

ளக்ைிம் ஊன்ர ஊன் ஊண்ம். 

சித்ஞர்ைள் டாஶக்ப் ிந ிை டீண்ஜ 

இஜிில் ிந்ஞ ’ஞர்’ டாத 

அப்பத்ஞான் ஞர்ந்ஞமத்ஞன். 

லணாத்ஞன்ழம் டாட்ஜாரில் 

ஞன்ழம் சைாதத்ஞன்ழம் இந்ஞ 

அந்ஞ டாதின் ளந ிைஷம் 

சீைணான ன்.  

ஊன்னப் ாத்ஞணில் சாஞிக் 

ைாமை அஜாப்மத்ரம் 

சிைஞை டான் ஞாஜக்ை 

ைாதத்ஞிதிவந்ஞ ஊஸஞி வைிநன். 

இம்வத்ஞில் டான் ஊங்ைள் உர்ைில் 

டான் ார்த்ஞ த சம்ங்ைள் ஊன் டஞ்சில் 

ஆநாஞ மக்ைாை ஈள்ன. 

அற்நிதிவந்ர வஞி ைசிழம் 

ஞவங்ைில் அற்நப் 

ஜப்லைாக்ைிநன். சீத்ஞில், 
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ஞினைணன் ஞீாி தரில் டான் ஊஸஞி 

‘ைஜஷள் அத்ரத்ஞ ஜ’ சிைஞ 

சாஞித்ஞின் ணால் டிைக்ப 

ைணக் ைாத ாைக் 

ைாண்பவப்ஞ டீங்ைள்  பத்ஞிவக்ைதாம். 

ஞாை: இப்ார ஊஸஞிக்  

ைாண்பவக்ம் இ ஞதளந 

ஊஸத்ஞார்ைில் டமந் ஞாதஷ 

சல்தக்பர்ைள் ஊன் டீங்ைள் ாண 

ஊல்தாம் டினக்ைிநீர்ைள்? ாராை, 

இதக்ைித்ஞில் ஆர்ளள் 

ஊஸத்ஞார்ைஹக் டீங்ைள் ஊன்ன 

சால்த ிவம்லைிநீர்ைள்? 

ாண்ன்: ஊன் ஞதளந அமத்ர 

ஈஜனபாை ஊஸஞத்  ஞாஜங்ைிர்ைில் 

வாள்ளவைன், ஊஸ்.சந்ஞில்ார், 

ைண்ி சைணன், ஊன்.ஸ்ரீணாம், ஈா 

ைஸ்ரி ான்நர்ைஹம் லஞிர்ைில் 

ஜா.ப.ஸ், .ங்ைஜசன், ைீணனூர் 

ஜாைிர்ணாஜா, ஊஸ்.அர்ஷிா, தட்ி 

சணக்ார், ைாதணன், சந்ஞிணா 

ான்நர்ைஹம் இதங்ை ஊஸத்ஞார் 

சந்ஞம் டமந்ஞாதஷ 

சல்தக்பர்ைள் ஊன ஊண்யைிநன். 

ா ாைி, ம்லதிங்ைம் ான்நாரின் 

ஜப்லைள் ஞாஜக்ைைாதத்ஞில் இவந்ஞ 

ைத்ரஜன் ஞற்சத்ஞில் 

ிவஞில்த ஊன்ர 

வத்ஞக்ரிர.  

சித சிைஞ ளைாம்ைிஶம் 

ட்ஜநைிஶம் த இம் 

ஊஸத்ஞார்ைஹஜன் ஈணாஜ 

டர்ந்ஞிவக்ைிநர. அப்ாஞல்தாம் டான் 

வ ிஷத்ஞ ைனத்ஞில் 

த்ரக்ைாள்ஹம்ப அர்ைிஜம் 

சால்ரண்ம. ஊஸரம்ார டம் ைிழ்ச்சி 

இவஜங்ைாைிநர. டம் லரிஞல் 

இவஜங்ைாைிநர. அத்ஞவத்ஞில் 

டம்நிாத டாம் ஞம் வ 

லஞி ிஷத்ஞக் ைண்ஜஜைிநாம். வ 

லஞி லள்ிில் டம் னப்ஜ ைணசர்ந்ர 

டிற்ைிநர. இப்பப்ட்ஜ 

அங்ைஹக்ைாை டாம் டம் னத்ஞத் 

ஞிநந்ர த்ஞிவக்ைண்மம். டம் ீர 

ிைிந ைனத்ஞின்ீர டம் ைனம் 

வாரம் சல்தத் ஞில்த. டம் 

த்ஞின் ஞிச ஊர, ஊல்த ஊர ஊன 

டக்த் ஞரிந்ஞிவக்ைண்மம். 

இப்பல்தாம் சால்ர க்ைம். 

அஞ இந்ஞ இஜத்ஞிஶம் சால்த 

ிைிநன். 

 

ஞாை:  த ஞாப்ின் த ைஞைில் 

ந்ஞைள், அர்ைின் ஈதைளம் , ந்

ஞைள் ர்ந்ர ரிர்ைாை ஆர  

ஊன்ந ைாதப் த்ஞிஶம்  ந்ஞ  

 ஈள்ர. சிநார்ைின்  ஈதைம் ால்ப்  

வம், அஞன் ைனஷைள் டிணாசைள்    

ஈங்ைின் ஊஸத்ஞ  ஊந்ஞஷக் ாஞித்ர

ள்ர. இப்ப ண ஞீம்  வ  ஞாப்ில்  

ஞாஜர்ந்ர வர ஞன்னிச்சான அ

ஞா? ஊஸஞ  ஆணம்ிக்ம் ார ால்ம்  

நித்ஞ ஈங்ைள் ஊஸத்ஞில் இவந்ஞ ார்க்

ம் இப்ாரள் ார்க்ம் ஞம் 

ாஞல்ை ார்க்ைிநீர்ைா? 

அவ்ஷதைம்  நித்ர ிரிான டால் ஊஸர

ம் ஊண்ம் ஞம் ஈள்ஞா ? 

ாண்ன்: ால்த்ஞில் ஞிக்ைாஞ 

ஜப்ாிாை ாவ இவக்ைளபார 
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ஊன்ந ஊண்யைிநன். ஊண்ர ஞக் 

ைஜந்ரிட்ஜ அசாைித்ஞிணஜ 

சீத்ஞி சிைஞத்ஞாஞிில் ஜ, 

ால்த்ஞில் இவிணல்ைால் ஞட்ஜச் 

சய்ஞ டின ளன்த்ர 

அைானஞாவ சிைஞ 

ஊஸஞிிவக்ைிநார். ந்ஞண ணாசாி ஞன் 

ஊஸர ஞக் ைஜந்ஞ டிதில் 

ள்ிக்ஜ ைால்ந்ஞாட்ஜ டினஷை 

ளன்க்ம் டாஜார் சார்  சிைஞ 

ஊஸஞிிவந்ஞார். ஊன்ஜ வ்ாவ 

ஞாஞிிஶம் ால்ம் சார்ந்ஞ ஞம் 

வ சிைஞார இஜம்ற்ிமைிநர. 

அஞ ஊன்னால் ஞிர்க்ைளபஞில்த.  

ஈண்ச் சான்னால், இப்ாரஞான் 

ால் டினஷைள் ிைிைத் ரல்திாை, 

அற்நின் டிநங்ைஹஜன் டினில் 

ாங்ைிஸந்ஞப ஈள்ன. டீங்ைள் 

நிப்ிமராத ‘த’ ஞாஞிில் 

ால்ைாத டினஷை ாைக் 

ைாண்ஜ ைஞைள் சற்ந மஞதாை 

இஜம்ற்ிட்ஜன.   ஞற்சதாை அப்ப 

அந்ரிட்ஜன. ஞிட்ஜிஜல் ஊரஷம் 

இல்த. ஈங்ைள் ைள்ி ட்ப, 

ஈண்ித ால்ம் ஞாஜர்ாை வ 

டால் ஊஸஞினால் ஊன்ன ஊன்நாவ 

ஊண்ம் இப்ார ைிர்ந்ஞஸைிநர. 

டண்ர்ை, இக்ைத்ஞிதிவந்ஞ அஞ 

அசாஜத் ஞாஜங்ைிிட்ஜன். ைாதம் 

ஊனக் ஊப்ப ரசய்ப் ாைிநர 

ஊனத் ஞரிில்த. வ, அப்ப 

வ டாத டான் ஊஸஞினால், அஞ 

ஞாை ஸினவக்ை சர்ப்ம் 

சய்ன்.  

டன்நி : ஞாைில் ஞாஜர்ந்ர 

ஊஸரர்ைில் வர், இன்ம் சப்ஜ 

ண்மம் ஊன் ஞான் ிவம்லம் 

ஊஸத்ஞார் வர் நித்ர வ்ாவ 

ைாதாண்மம் சிநப்ிஞழ் ஞாக்ைிநார்.. 

ளஞல் ைாதாண்பஞில் ஸ்ரீஞர் டாணான், 

ஞான் ிைஷம் ஞிக்ம் ஊஸத்ஞார் டாஞ்சில் 

டாஜன் சிநப்ிஞின் ஞிப்ாசிரிணாை 

இவந்ஞார். அமத்ர, டண்ர் னில் 

ைிவஷ்ன்,  யைாால் நித்ர வ 

சிநப்ிஞழ் ஞாத்ஞார். இப்ார, 

ஞங்ைப் ாத லரில் ிநந்ர 

லதம்ர்ந்ர ாஸம் டண்ர் ணா ைிரிஞணன் 

“ாண்ன் சிநப்ிஞழ்” சய் 

ளன்ந்ஞிவப்ஞில் வ ளக்ைிான் 

ிஷம் இவக்ைிநர. ஞாைித 

ஞாஜர்லஜர்ைில் வணத் ஞிண 

ீஞளள் அனவம் ஞிைத்ரக் 

ி இவக்ைிநாம், ஞிஸம் அஞன் 

ன் ிப்மம் 

ஞிிதக்ைிளம்ஞான் ஊங்ை 

இக்ம் ாதாை இவக்ைின்நன. இர 

ான்ந சிநப்ிஞழ்ைள் ஊங்ைள் இமாட்மக் 

வ ாவள் ஞவைின்நன, அர ட்மல்த, 

சிநி அில் டாங்ைள் ளன்னமக்ம் 

ளற்சிைஹக் வ்ாவ ைாதாண்மம் 

ஞா வ ைில் ஊங்ைஹக் 

டவக்ைாை இவக்ம் ஊஸத்ஞார்ைப் 

ற்நிப் ரம் அர்ைஹஜன் 

ஈணாமரம் ிைப்வம் ஈற்சாைம் 

ஞவைிநர. ஈங்ைள் ஆஞணஷக்ம் 

த்ரப்லக்ம் டன்நிைள். 
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http://padhaakai.com/old-issues/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D-2015/su-venugopal-spl-issue/
http://padhaakai.com/old-issues/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D-2015/su-venugopal-spl-issue/
http://padhaakai.com/old-issues/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D-2015/su-venugopal-spl-issue/
http://padhaakai.com/jan-2016/paavannan-special/
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ன்ளை ஆஹ - ாண்ன் 

ிட்ஜல் ணாவ்  

ாழ்டாள் ஜப்லச் சாஞனக்ைன 

அங்ைங்ை அவ்ப்ார சிநப்ல 

ிவரைஹம் ைணங்ைஹம் 

அிக்ைப்ட்ம வஞக் 

ைனிக்ம்ார, ரம், 

ஜப்ாக்ைத்ஞில் ஞக்ை டித 

ஞாஜர்ாழம் ஊமத்ரக் ைாள் 

ண்பிவக்ம். ஊண்ரைள் ஊன்ர 

ிைச் சீத்ஞி ைாதம் - அரஷம் 

ைதிதக்ைி சங்ைஞிைஹக். 

ஊண்ரைில் ஞான்நி இந்ஞ ைம் ண 

இஜநார சிைஞ, ைிஞ, டால், 

ஞிணப்ஜ ிர்சனம், ுல் ிர்சனம், 

ல் ஈதைில் ிஷங்ைப் ற்நி 

ிரிான ஆழ்ந்ஞ ைட்மணைள் ஊன் 

ஞாய்ா ஞர்ச்சிா இன்நி ஊஸஞி வம் 

ாண்னனின் ஜப்ாக்ை இின் 

ரில் ஆச்சரிளம் ாநாழம்ஜ 

ற்ஜக்மம். 

ஆணம்த்ஞில் ஊண்ரைில் ஞீம் இஞின் 

க்ைங்ைில் பக்ை டரிட்ஜாஞ ஊன் 

ைன இர்ப்ின் ஈள்ஜக்ைத்ஞில் அன்ர் 

ாண்ம் வணாை இவந்ஞார். ஞீம் 

அஶதைத்ஞாம டவக்ைாிவந்ஞ 

சம். அங்ைிவந்ஞ ைம்ாசிஜர் 

ைஸத்ரப் ிணஞிிதிவந்ஞ 

ைஞான்நத் ஞந்ரப் பக்ைச் 

சான்னார். ிைஷம் டன்நாை ந்ஞிவந்ஞர. 

அரஷம் ாண்ன் ைண். ிந 

ிட்ம ிட்ம ைண்ில் மம் ாஞல்தாம் 

ஞநால் அணர டால்ை, 

சிைஞை, ைட்மணைப் பத்ர 

ிமன். ாண்ன் ஊல்தா 

த்ஞிரிைைிஶம் ஊஸஞி வர். 

ஊந்ஞாவ லஞி இஞழ் 

ஆணம்ிக்ைப்மம்ாரம் ைனம் ிட்மப் 

ாைாஞ ஜப்ாிைில் இவம் 

இவப்ார். ங்ைட் சாிடாஞன் 

ாண்னப் ற்நிக் நிப்ிமைில் 

சால்ஶார், “சீா த்ரப் த்ஞிரிைை 

ார்த்ஞஞித ிதிாச்ம் இர் ஊஸஞி 

ிந்ஞிவக்ைய்ா. டல்தா ஊஸஞநர வ 

க்ைம், ணாம் டல்தனாழிவக்ைிநர 

இன்ம் சந்ஞாசாிஜநர, இல்தா”. 

ஊண்ரைில் ”ஞீம்” ைாதம் ஞாட்ம 

இம்ாஞ “ஞீணாடஞி” ில் அர் 

ஞாஜங்ைிிவக்ம் ைட்மணத் ஞாஜர் 

ண சீணான டீண்ஜ இதக்ைி ஞஜத்ஞப் 

ார்க்ைில் ிணிப்ல ப வைிழ்ச்சி 

ற்மைிநர. 

வளந, ஞீம் அஶதைத்ஞில் டானிவந்ஞ 

சம், ஊஸ். சங்ைணடாணான் ந்ஞார். 

ஊன்னப் ார்த்ர, “ ாண்ன் 

ந்ஞிவக்ைாணா?”  ஊன் ைட்ஜார். 

இல்த ஊன்நன். இந்ஞ டணத்ரக் 

ர்ண சால்திிவந்ஞார், ஊன் நி 

ஈட்ைார்ந்ஞார், ஊனக்ம் ாண்ன 

டரில் ார்க்ைதா ஊன். ஆனால், வ 

ி டணம் ைஜந்ரம் ஆசாி ணில்த. 

சங்ைணடாணான் ஊஸந்ர ாய்ிட்ஜார். 

அஞற்ப் ிந இதக்ைிச் சிந்ஞன 

ஆண்ம ிாில்ஞான் ளஞல் அநிளைம். 

ண்ஞாசனின் ைன் ஞிவ 

ணற்ில் அநிளைம் ஞாஜர்ந்ஞர, 

ங்ைளூரில் பலந்ஞ ின் அர இைித் 

ஞாஜர்ைிநர. ைாதஞ்சன்ந ஊன் னி 

ணாாய் ாசிப்ள். ாண்ன் ஞான் 

ாஞாவளந ீட்மக் ந்ர 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vittal_Rao_K
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ணாான ுல்ை அஹக்ப் பக்ைத் 

ஞவார், வத்ர னில் இநப்ஞற் 

ந்ர டாட்ைள் ளன்ல ண அவஜ 

லத்ஞைத்ஞத்ஞான் 

பத்ரக்ைாண்பவந்ஞாள். 

ஞாக்ைப்ட்ம ுல் பம் ைாண்ஜ 

சிைஞை ஞற்ார 

ீள்ார்ிமம்ார அற்நின் 

பப்ல, ஈத்ஞி, ைவ, ஈள்ஜங்ம் சி 

சய்ஞி ஊன் ிைச் சிநப்ாை 

ந்ஞிவப்ஞ ைனிக்ை ளபைிநர. 

ாண்ன் ஞன்னச் ற்நிஶளள் 

ஞார்த்ஞ டிைழ்ஷைழம் சதனற்ந 

ைாட்சிைழம் ஞீர்க்ைாைப் ார்த்ர 

ைிணைிக்ம் ாக்ைித இாை 

ைனஷம், ைற்னழம் ைித்ரளம் 

ற்ட்ம ிணாைமக்ைிநர. இற்ைக் 

ைாட்சிை ன்க்ைான் ஞாஜர்ல 

அஜார சித்ஞரிப்ர இவக் 

இல்ாை ைவைிநர. இஞ அணர 

ைிஞப் ஜப்லைில் ிச்சன 

ைாளபைிநர. இர் ஞம் ைிஞைள் 

தற்நில் இற்ைின் ஊில் ஞாற்நங்ைள் 

அமக்ைமக்ைாை - ற் ார்த்ஞக் 

ிதாை இல்தால்-அஞ சம் 

ைிஞக் ைிஞ ாட்மம், 

லஞிஞாழம், சான்னஞ ஞிவப்ித் 

ஞிவப்ிச் சால்தாஶம் ைாக் 

ைிஜக்ைின்நன. இணர ைிஞ 

டஜினின் சிைஞ டஜ ாை 

ிதைித் ஞான்ைிநர. 

ாண்னின் இதக்ைிப் ிின் 

ற்நாவ ளக்ைி அங்ைம் ாிர்ப்ல. 

ைன்னஜ ாிில் ஈள் ைிஞைள், 

சிைஞைள், டால்ைள் ஊன் அணர 

ாிர்ப்ில் அிப், ஊஸ்.ஊல். 

ணப்ாின் ’வம்’, ணாைந்ஞிண 

ாட்தின் ’ஞர்’ ஊன் நிப்ிஜத்ஞக்ை 

டால் ாிர்ப்லைள். ஞர்-

ாிர்ப்ல டாதப் பத்ரிட்ம ஊன் 

னி ிைஷம் ாணாட்ப ிநை, டான் 

பத்ஞன். ைன்னஜ ஞதித் சிைஞைள் 

ஊன்ந இணர ாிர்ப்ில் ிந்ஞ 

ைஞத் ஞாப்ல ிைஷம் சிதாைிக்ை ல்தர. 

சிநந்ஞ ாிர்ப்லக்ைான (வம்) 

சாைித் அைாஜி ிவர ற்நர் 

ாண்ன். டாஶக்ைான இதக்ைிச் 

சிந்ஞன ரிம், சிைஞக் “ைஞா” 

ிவரம் ற் ைணிக்ைப் ட்ஜர். 

ாண்னின் ைட்மணாக்ைம் 

ஞனிச்சிநப்ல ாய்ந்ஞர. சீத்ஞில்ஞான் 

“ட்ஜைம் ைட்ஜ இச” ைட்மணத் 

ஞாப்ல ுதப் ார்க்ை டரிட்ஜாஶம், 

இஞழ்ைள்ஞான் அவஜ ைட்மணை 

டிந பக்ம் சந்ஞர்ப்ங்ை 

ற்மத்ஞி. சிைஞைில் 

இவஜ ைிஞ டஜ அவ்ாை 

ாய்ப்லப் நாிட்ஜாஶம், ைட்மணைில் 

அணர ைித்ரம் ஆங்ைாங்ை 

ஞநிக்ைின்நன. அஞிைம் இல்தாிட்ஜாஶம் 

ஞிணப்ஜ ிர்சனக் ைட்மணைஹம் இர் 

ங்ைிற் இவக்ைின்நன. டீன ைன்னஜ 

ஞிணப்ஜங்ைள் இணண்மக்ைான ிர்சனக் 

ைட்மணைள் இணர சினிா ணசனக் 

ஊமத்ரக்ைாட்ம. அிணண்ம ைன்னஜ 

சினிாின் ிைச் சிநந்ஞ ஞிணப்ஜக் 

ைதர் ைிரிஷ் ைாசணள்ி ஞாரித்ஞர. 

அந்ஞ இவ ிர்சனக் ைட்மணைிஶம் 

“த்ீா” ஊம் ஜத்ரக்ைான 

ாண்னின் ிர்சனம் அஞிசிநப்ாய் 

ந்ஞிவந்ஞர. வ்ாவ ஞிணப்ஜ 
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ிர்சனளம் அர ஊஸஞப்ட்ஜ 

அித ளஸான ைட்மணாை 

அந்ஞிவந்ஞர ஊன்ரம் ிசஷம். 

அஞப் ாத அர் ஊஸஞிவம் ிந 

ைட்மணைஹம் ிசஷ ைனம் ைாள்த் 

ஞக்ை. 

லத்ஞை ிர்சனம் (டான் ஞிப்லண ஊன்ஞ 

ஞிர்க்ைிநன்) ஞிணப்ஜ ிர்சனம்ாத 

இவந்ரிஜதாைார ஊன்ர ாத 

ஞிணப்ஜ ிர்சனளம் ுல் ிர்சனம் 

ான்நிவக்ைக் ஜார ஊன்ர ைவத்ஞில் 

ைாள்ண்பர. இவ்ிஷம் 

ாண்க்  இல்ாை அந்ர 

ிமைிநர. இர் ஊஸஞி வம் ுல் 

ிர்சனம் வ்ான்ம் ஆழ்ந்ஞ டாக்ைில் 

ைச்சிஞான சடிதாம ஊஸஞப்மர. 

வ்ாவ ுல் ிர்சனளம், வ 

ிர்சனத்ரக்ம் அப்ால் சன் அந்ஞ 

ுஶக் லஞிஞாவ ரிாத்ஞச் 

சர்க்ைல்த ளஸ ைட்மணாை 

அந்ஞிவக்ைிநர. 

வ ிசத்ஞ ாய்க் ைாண்ம 

ஊஸரம்ார அஞச் ற்நி ல் 

ிஷங்ைழம் ைத இதக்ைி 

டத்ஞாம சால்திக்ைாண்ம ாம் 

ங்ைட் சாிடாஞனின் ி ட்ப 

அணப் ற்நின ைட்மணத் ஞாஜண 

ஞீணாடஞிில் ஞாஜங்ைிிவக்ைிநார் 

ாண்ன். ஆணம்ப் க்ைங்ை 

ஆர்ட்மைின்நன. ாண்னின் 

ஜப்ாக்ைத்ரக் ஊன் ாணாட்மக்ைள்; 

ாழ்த்ரக்ைள்.     
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ாண்ன் ஊன்ந ர் ஊஸத்ரப் ாணாி 

டாைணத்ஞினம் ைிவஷ்ா 

“லரச்சரி ாழ்க்ை சை ஊஞார்த்ஞ 

டாக்ைில் சித்ஞிரிக்ம் டால்ைப் 

ஜப்ஞில் நிப்ிஜத் ஞக்ைர் 

ாண்ன் ஆார்.” ஊன்ைிநார் 

ஞந்ஞன். 

ம்ரக்ம் ற்ட்ஜ ுல்ைள்: 

சிைஞைள் ைட்மணைள், ைிஞைள், 

டால்ைள், ாிர்ப்லைன 

ஜப்லதைின் அவ்ஷ பங்ைிஶம் 

ஆான ானம்ைாண்ஜ னிஞர். 

ஞிழ்ப்ஜப்லதைில் ாண்க்ைன் 

ஞனித்ஞ இஜளண்ம. அந்ஞ இஜத்ஞ இன் 

டற்நல்த ஊன்நக் ஊஸத்ரதைில் அர் 

ைாதபமத்ரத்ஞாணா அன் 

ஞாஜக்ைம் ைட்பக்ைாத்ர 

ந்ஞிவக்ைண்மன்ர ஊன்ஞன் 

அானம். ஆனால் அஞனக் 

ஞக்ைத்ஞஞில் ஊஸத்ஞார் 

ாண்னக் ைாட்பஶம்;  டல்த மம்த் 

ஞதணாை, அண உிணாை, சைத்ஞ 

ஈாண டசிப்ணாை இவக்ைிந 

ாண்ன் ஊன்ைிந னிஞவக்ப் வம் 

ங்ைிவக்ைிநர. ஞிழ்ப் ஜப்ிதக்ைி 

ரநில் சாந்ஞ ாழ்க்ைில் வ 

டர்க்ைாட்ஜக் ைிித்ர அஞனின் எர் 

ி.ீட்ஜர் ஜ ிநால் டஜப்ஞக் 

ைாள்ைாை ற்க்ைாண்ஜ னிஞர். 

அணப்ாத அணர இதக்ைி 

ஆஹழம் ஊிானர, ைட்பதிவந்ர 

ிதைி டிற்ர; ஊஞார்த்ஞ சைத்ஞ, அஞன் 

ங்ைாிைக் நிப்ாை இந்ஞிச் 

சைத்ஞின் ளரைஶம்ாை இவக்ைிந 

டமத்ஞண ற்ம் அபத்ஞட்ம க்ைின் 

ாழ்ங்ை, அற்நின் இணத்ரஜன், 

ைிச்சி ாைால் ாத்ஞி த்ர 

ஜப்லஞாம் க்ை க்ைச் 

சால்தத் ஞரிந்ஞர். ஊஸத்ர 

ாழ்க்ை ஊன்நில்தால் 

இணண்ஜழம் ன்நாைப் ார்க்ைிந 

ஜப்ிதக்ைிாஞிைள் இங் அூர்ம். 

ாண்ன் அத்ஞை 

நிஞ்சிப்ூக்ைிதாவர். ஞிழ்ச்தச் 

லரிந்ரைாண்ம ஊந்ஞக் ஸினணழம் 

சார்ந்ஞிணால் ஜப்லண்ம ஞாண்ம ஊன 

ரங்ைி இவக்ைத் ஞரிந்ஞ சார்த்ஞி 

சாதிழங்ஜ. 

ாண்னக் ைாண்ஜாஜ இணண்ம 

ைாணங்ைள் ஊனக்ைிவக்ைின்நன. 

ளஞதாஞாை ஞிில் சிைஞன்நரம் 

ற்தைப் ஜப்லைஹக் இாை 

ஊனக் டினஷக்வைிந வ சித 

ஊஸத்ஞார்ைில் ாண்ம் வர். 

இர்ைள் ைஞைள் ாஜம்சார்ந்ஞ 

ிணச்சினை, ாப்லள் னிஞ 

னத்ஞின் ைதைக்ைாண்ம  

அிமாை இவக்ைின்நன. 

ாண்னப்ற்நி ஊஸஞ ிவம்ிஞற் 

இணண்ஜார ைாணம், அர் 

ஊன்னப்ாத ஞிழ்டாட்ஜச்சர்ந்ஞ 

ிஸப்லணம் ாட்ஜத்ரக்ைாணர்,  

ாழ்க்ைின் வம்ணப் 

லரச்சரிாம ித்ரக் ைாண்ஜர். 

டால்ைள், ைட்மணைள், ைிஞைள் 

சிைஞைள் ஊன சாஞனைக் 

ித்ஞிவந்ஞாஞிஶம் ிட்ஜத்ஞத் 

ஞிர்த்ர அஞிஞஸம் ளைளம் 

சீைணான டைழாை அண 

ளஞன்ளந டான் அணக் ைண்ஜர 

http://nagarathinamkrishna.com/
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நக்ைிதார. ஊவ்ிஞ ந்ஞாஷின்நி, 

சினைிஞப் ாங்ஜன் ைஶக்ை 

ளன்ந்ஞார ஈர்ந்ஞ அணர னிஞம் 

இன்ண நின்நி னஞில் 

டிதத்ஞிவக்ைிநர.     

ாண்ன் ைஞைள் நிப்ாை 

சிைஞைள்:  

டீன இதக்ைித்ஞில் இன்ந ஞஞிில் 

சிைஞை அஞிைம் ைா 

டர்ஞில்த. இன் ிவம் 

லனைஞ பங்ைில் சிைஞ 

ஞாப்லைள் ஊத்ஞன, டால்ைள் ஊத்ஞன 

ஊன்ஞ ப்ிட்மார்த்ர சிைஞ 

ஊஸத்ஞார்ைள் அவைிவஞத் 

ஞரிந்ரைாள்தாம். சிைஞக்ரி 

ண்லைள் அனத்ஞழம் டால்ைள் 

ஊமத்ரக்ைாண்மிட்ஜன ஊன்ரம் 

வைாணம். வ டல்த சிைஞ ஊன்ர 

ாசித்ரளபத்ஞரம் டிநத் 

ஞணண்மம், ாசைரிஜத்ஞில் ஆசிரிர் 

சால்தந்ஞர ளள்ாத ஞத்ஞிவக்ை 

ண்மம், ன் அப்ப ஊஸஞினார் ஊன்ந 

ைள்ி ஊஸப்ண்மம். ாண்ன் 

சிைஞில் வம்ாதானற்நிஜம் 

இப்ண்ினக் ைாண்ைிநாம். 

ிரிப்லைக் நத்ர, சிக்ைனாை 

ார்த்ஞைக் ைாண்ம ஊஞார்ந்ஞ 

ஈதைிதிவந்ர அஞிைம் ிதால் ைஞ 

சால்ஶம் ாி அவஜர. அணர 

சிைஞைில் சிதற்ந 

இக்ைட்மணக்ைாைத் ஞிவம்ஷம் ாசித்ஞ 

இத்ஞவத்ஞிஶம் னஞில் டிற்ாை 

இவப்.  ண் டிதன், 

ண்ஞாசன் ான்ந ஞிழ்ச்சிைஞ 

எிர்ைள் ஞீட்மம் சித்ஞிணங்ைஹக் 

இான அ. 

ந 

வாற்ப்ான இணில் 

ஸ்ஜஷன, டிர்ாைம் ஜ டினக்ைிநர. 

ஸ்ஜஷன் ாஸ்ஜணாை ாப்நிவக்ம் 

ைஞ சால்தி த ஆண்மைஹக் 

ளன்ாை அஞ ஸ்ஜஷனில் 

ிாற்நிர். “அப்ாஸஞல்தாம் 

இப்ப இல்த. ார்க்ம் ாஞ 

ஆர்த்ஞத் ீண்மம் சந்டிநத்ஞில் 

ஸ்ஜஷன் ைட்பஜம் டின்நிவக்ம் ளைப்ில் 

ஞ்சள் டிநப் ர்ப்தை. ைரி 

ர்த்ஞால் ளன் ாிைில் ஊஸஞி 

உரின் ர். ட்ம சிண்ட் 

ஞ்ைள். இவம்லக் ைிணாஞிைள். லநம் 

ரி ட்ஸ் ஷட். க்ைத்ஞில் இந்ஞின் 

ஆில் ஜங்க். ைசைசன் சஞா டணளம் 

வ ட்ஜம். இன்நா நாஜப்ட்மப் 

ாான வ லணாஞன இஜம் ாத ளள்ஹம் 

லஞவம் ண்பக் ைிஜக்ைிநர. ஞிண 

ண்பைஹம் ாட்ம ண்பைஹம் இவந்ஞ 

இஜத்ஞில் டாய்ைள் மத்ரக் ைிஜக்ைின்நன”  

ஊன்ைிந ப்ீட்மஜன் ைஞ ஞாஜங்ைிநர. 

சல்தரித்ஞ  டிற்ஜத்ஞாத்ர 

டிற்ைிந ைட்பஜளம் ிநஷம் உர்க்ைால் 

ஊப்ப ைீைணம் சய்ப்மைிநர 

ஊன்ரஞான் ைஞ.  ிட்ஜந 

ஞாட்ஜநன் ஸ்ஜஷனிஜத்ஞில் 

ஞீணாஞ ைாஞல்ைாண்பவக்ம் 

ைஞசால்திக் அந்ஞ ஸ்ஜஷக் 

அப்பாவ ஞண்ஜன (டிணந்ஞணாை 

மம்) ஞண னம் ப்லஞில்த. 

ஜப்ஜாதிவக்ை டிாங்ைத் 

ஞமைிநார். அந்டிாங்ைப் 
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ட்பதிட்ம ஈணஞிைாரிைஹக் 

அநிக்ைாை அப்ஷம் சய்ைிநார்.  

ஆனால் இணில் டிர்ாைத்ஞிற் இர் 

ளன்க்ம் டிாங்ைக் ைாட்பஶம், 

அந்ஞ ஸ்ஜஷனின் ணஷ சதஷ ைக் 

ஞவம் ஈண் ரிர. அஞனக்ஜ 

ைஞசால்திால் சைித்ரக்ைாள் 

ளபைிநர  ஆனால் ைண்னஞிண ஸ்ஜஷன் 

ைாள் ாஞ பக்ைப் 

ார்ப்ஞன்நி நரஷம் சய் இதாஞ 

ஞனர ைாதாைஞத்ஞனத்ஞ  சைிக்ை 

ளபஞில்த.  ஸ்ஜஷன் ாஸ்ட்ஜரின் 

ளநல் ஞீில் ஊண் ார்ப்ராத, 

ஸ்ஜஷனில் தசய்ழம் உிர்ைின் 

அதக்ணல்: 

“அம்ளரிஜளம் ிஷத்ஞச் சான்னன். 

அஞிர்ந்ர ானார்ைள் அர்ைள். 

ஊன்ன சார் இப்ிப சய்நாங்ை. லள்ட்பக் 

ைாணங்ை இப்ிபத் ீக்ைிபச்சா ஊன்ன 

சய்நர சார் ? ஊன் ளநிட்ஜார்ைள். 

ஊனக்ம் ைாாய்த் ஞான் இவந்ஞர. 

ஊரஷம் சய் இதாஞ ற்க்ைாம். 

ா ளபாரன் சான்னா ஊன்ன சார் 

சய் ளபழம் அஷங்ைாத ? ஊன்நான் 

வன். 

சங்க்ஷன் ாஸ்ட்ஜ ணத்ர 

சஞ்சிட்ஜப்லநம் சம்ம் ாங்ை 

ளபாரப்ா ஊன்நன் டான். 

அப் ஊங்ை ைஞி ? 

ாய்த்ஞான் ஆயம்” 

இஞற்ம் மஞதாை ிணச்சினின் 

ஆத்ஞ, ாற்நத்ஞ ாசைர்ைிஜம் 

ைாண்ம சல்தளபழா ஊன் 

ஞரிில்த. ாஞிக்ைப்ட்ஜனிஞ 

னங்ைில் இவம் ித்ர   

ஈவக்ைாைத் ஞீட்பிவக்ைிநார். 

அராத ஞர டினஷைில் 

ஞங்ைிக்ைிஜக்ம் ஞஜங்ைள் சிைச் சிை 

ஞம் ைண்னஞிரித அிக்ைப்மஞ 

ைண்ம ளம் ஸ்ஜஷன் ாஸ்ஜரின் 

ிணக்ஞிழம், ாற்நளம் ிை அைாய்ச் 

சால்தப்ட்பவக்ைிநர:.    

“சணக்க்ஜம் ிரிக்ைப்ட்ஜ இஜத்ஞில் 

உர்ப் ரி னிஞர் ஆமைழம் 

ாமைழம் ைாண்ம ந்ர ைட்பனார். 

ஞாஜர்ந்ர ற்நர்ைின் ாமைஹம் 

இப்ாநத் ஞாஜங்ைின. ாமைஹக் 

அங்ை ஞீனம் ஞணப்ட்ஜர. ஊங்ம் 

சாம் ித் ஞாஜங்ைிர. அநில் 

அணி டணம் ஜ ஈட்ைாண ளபார. 

சாத்ஞின் ீச்சளம் ளத்ஞிணத்ஞின் 

ீச்சளம் ஞிந த்ர ிமம். ைிஷைில் 

ஈட்ைார்ந்ர வம் இக்ைஹம் ண்மைஹம் 

அநக்ள் ஞந்ஞணாை ந்ர ரீங்ைரிக்ம். 

ைரி வத்ஞ அவ்ண்மைக் ைண்ஜர 

டான் அச்சம் ைாள்ன். த 

ஈட்ைார்ந்ரிஜக் ஜார ஊன் அற்நச் 

 ஊன் ிணட்பப இவப்ன். 

இணஷ டணங்ைில் னிஞர்ைஹம் 

ஈாஞைஹக் ரங்ம் இஜாைி 

ிட்ஜர அர. ஞிவம்ிப் ார்க்ைக்ஜக் 

ம் அஷக் அந்ஞ இஜத்ஞின் 

ஞன் ாநிப்ானர”. 
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ஊன்ைிந ிணக் நிப்ல ஸ்ஜஷனின் ண 

சாசனம், ைிஜப்ட்ஜ டாாிின் 

இஞி டிிஜங்ை டினேட்மம் ைாட்சி. 

அணர சிைஞைில் “ந” ஊனக் 

ிைஷம் ிபத்ஞஞாவ சிைஞ. 

ிணந்ஞானம்  

இக்ைஞழம் அணர னக் 

ைஞைப்ாத டமத்ஞணக் 

மம்த்ஞ ாைக்ைாண்ஜர. 

ாம்க் ஈவம் வ ண்ி, 

ஊஞற்ம் ைக்ப் ார்க்ம் வ ைன், 

ைக்ைப் லரிந்ரைாள் ைாட்மம் 

அக்ைநில் ுற்நில் வங் 

அக்ைநக்ஜ னிின் 

ஈர்ச்சிைிஜம் ைாட்ஜாஞன். 

ைிணாத்ஞிதிவந்ர அத்ரணப்ட்ம 

அர்ைள் ஆஞணில் ைல்ித் ஞாஜவைிந 

ைஞசால்திான வ சின். இர்ைள் 

வம்ஞான் ைஞ ாந்ஞர்ைள். சிம் 

அன் அண்ின அன்ாம 

அக்ைிந ண்ிழம் வ டாள் 

ைஜக்ப் ாைிநார்ைள். ாைிந டாில் 

ண்பில் ாம்த்ர ிற்ைப்மைிந 

ைஜான்ந ார்க்ை டரிமைிநர.  

அவ்ண்பிதிவந்ஞ ைிவஷ்ன் ாம் 

அவ்ண்ி இர்க்ைிநர: “ஞதில் 

ில் இநைாம சிரித்ரக்ைாண்ம 

இவந்ஞர ந்ஞ ைண்ன் ாம். 

அச் அசதான ைண்ைப் ாத 

ாம்க் ைண்ைில் இணம் ஞரம்ி 

இவந்ஞன. இஞா இஞா ஊன் ிணதப் 

ற்நிக்ைாண்ம ஜ எபந்ரிமம் 

ந்ஞப் ாத இவந்ஞர. 

ாம்ின் அைக் ைண்ஜ ைிழ்ச்சிில் 

அண்ிின் ளைம் ிணைாசத்ரஜன் 

ிர்ந்ஞர” ஊனக் ைஞாசிரிர் 

ஊஸரைிநார  ைஞில் வம் 

அண்ிக் ட்மல்த ாசிக்ம் 

டக்ங்ஜ ாம்ிஜத்ஞில் ைாஞல் 

வர இல்ல. ாம் 

ாங்ைத்ரபக்ம் அப்ண்ிின் 

ஆசைஹக்ப்ின்ன த ஞவக்ை 

டிாங்ைள் இவக்ைின்நன. ாம் 

ாங்ைி ீட்பற்க்ைாண்மந்ர 

அவ்ப்ார ைாஞ்சி ைி 

டினக்ைிநாள். ணம்சி ாம் 

ாங்ஞில் ிணச்சினில்த. ஆனால் 

சதஷக்ைக்ைில் ைநாணாை இவக்ம் 

ைன ஊப்ப சாிப்ர? 

ாம் ாங்ை த்ஞிற் ஊங்ை 

ார? ீட்மசதில் அஞ 

பநக்ைதாம் ஊன்நாஶம், அஞழம் 

ைண்ில் ிக்ைண்ைாள்ம 

ைண்மிபத்ர ன் ஊஞற்ைன 

ைள்ிைட்ம் ைக் ஊன்ன ஞில் 

சால்ர? ஊன்ைிந அநிின் 

ைள்ிைல்தாம் ஈர்ச்சி 

அதட்சிம்சய்ர, ைஞசால்திின் 

ாசனின் ஞம்ில் ாம் 

ாங்ைிிமைிநாள். ாம்க்ைான 

சத அஸக் சாப்ல ாங்ைிஞாைக் 

ைக்ம் ைாட்மைிநாள். ைனின் 

ைஸக் ைண்ைள் ீட்பற் ‘ஊட்ம’ாய் 

சதில் ந்ஞிவக்ம் ாம் 

அநிாத அஸக் சாப்ிற் அந்ஞ 

ாஞம் மஞதாைச் சதிட்ஜ ஞாை 

அடாசிம் ஊன ைண்பக்ைிநர. வட்ம 

ஞரித்ஞில் ாங்ைப்ட்ஜ ாம் 

அதாரிில் ித்ர த்ர 

ண்மன்ைிநார, ைக்த் 

ஞரிால் ஊமத்ரப்ார்த்ர ைிதாம் 

ஊன்ரஞான் ண்ிின் ஞிட்ஜம். 
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ாம்ீர அள் சஶத்ரம் அன்லம், 

ஊந்ஞ டணத்ஞிஶம் ட்மிப்ஜதாம் 

ஊன்ந டிதில் அள் னம் மம் ாமம், 

சினின் இக்ைட்ஜான டிதழம் 

ாண்ன் வ ஞர்ந்ஞ ைதன் 

ஊன்ஞப் நசாற்ம் பாை ைஞச் 

சால்தப்மள்ர. 

‘ளள்’  

‘ளள்’ சிைஞழம் ாண்ன் ைஞைில் 

ிை ளக்ைிானர. ாராை 

ாண்ன் ஞன் ைஞ சால்தஶக் 

ளக்ைித்ரம் ைாமப்ணாை இவக்ைிநார். 

இக்ைஞழம் அஞற்த் ஞப்ில்த. ைஞ 

சால்திான இன் ஞன்னிஶம் 

த்ஞரைாண்ஜ சைஉிண 

அண்ன் ஊன அ¨த்ர அவஜக் 

மம்த்ஞாம டவங்ைிப்ைிநான். 

அந்ஞ ீட்மப் ண்ி அண்ி 

னஷம், அவ்ீட்மப் ிள்ைள் இன 

சித்ஞப்ா ஊன் அத்ரம் 

அன்ான்ாை ைிநார்ைள். டணம் 

ைிஜக்ம்ாஞல்தாம் அந்ஞீட்பற்ச் 

சன் அர்ைள் ீட்மப் ிள்ைாம 

சந்ஞாஷாை ாழ்க்ைக் ைித்ரக் 

ைாண்பவக்ைிநான். அந்ஞச் சந்ஞாஷத்ஞ 

தப்ராத, உிரின் சாந்ஞத் ஞம்ி 

ஞனர னி, ந்ஞழஜன் 

ிடா¡ட்பதிவந்ர வைிநான்.  சாந்ஞத் 

ஞம்ி ந்ஞிவக்ைிந டிதில், இன் ார்? 

அவ்ீட்பல் அக்ரி இஜம் ஊர? 

ஊன்ந ைள்ிைள் ஊஸைின்நன. இப்ப்பாவ 

ிணச்சினக் ைவாைக்ைாண்ம ஞிில் 

ைஞ ஊஸரைிநர்ைள் அூர்ம். 

இப்பாவ ைஞக் ைவ 

ைாண்பவக்ைிநாண ஊன்ஞற்ைாை ட்மம் 

ாண்ப் ாணாட்ஜில்த. 

அப்ிணச்சின ாை த்ர 

ைஞசால்திின் அண்னாை இவக்ைிந 

சை உிர், அர் னி, ீட்மப் 

ிள்ைள், ிடாட்பதிவந்ர 

ந்ஞிவக்ம் ஞம்ி னி இப்ப 

வ் னிஞர்ைின் ினைழம் 

ஊஞிர்ினைழம் ைாண்ம ஊஞார்த்ஞ 

ஈதை ைாட்சிப்மத்ஞிிவப்ஞற்ைாைஷம் 

ாணாட்ஜ ண்பிவக்ைிநர.     

ாண்ன் ஜப்ல ாந்ஞர்ைள் 

இர் ஜப்ில் இஜம்ம் னிஞர்ைள் 

ல்ஞட்மக்ைா, த்ஞ பத்ஞ ர்க்ைா 

ஊன்நால் இல்த. ண ைா ஊன்நால் 

இல்த. ஆனால் அர்ைள் ிசாிைாை 

இவப்ார்ைள், ஆதத் ஞாிதாிைாை 

இவப்ார்ைள். ாழ் அஞன் ாக்ைித 

அசரித்ராைிந சன ட்ஜத்ஞின் 

ிணஞிடிஞிைள், அதங்ைாணற்ந னிஞர்ைள். 

ைள்ங்ைஜின்நி ஈணாஜத் 

ஞரிந்ஞர்ைள். ிஸப்லணம், ைஜெர், 

லரச்சரி டைணங்ைில் அல்தர 

அஞாட்ப ஞிைில்  ைாண்ைிந 

ள்ந்ஞிான னிஞர்ைள். 

‘ைாதித ாஜக்ைத்ஞான் ைீண 

நிச்சிட்ம ந்ர ம’ ணாத்ஞிரி ைட்ஜாவ. 

ாக்ைிங் ானப் ரிப் க்ைத்ரதர்ந்ர 

நிச்சிாந்ஞன். மக்ைநரக்ைாை ந்ர 

ஊஸப்லனா, ைாஞ்சம்ஜ அச 

இல்தஜா. ஞாட்ஜா ஸ் ைட்பாட்ஜம் 

சில்ஶ இவந்ஞிச்சி. எபப் ாி ஜாக்ஜணக் 

ட்பாந்ர ைாட்மனன். ாத்ரட்ம 

‘ணாத்ஞிரி ஈிர் ிரிஞ்சிபச்சி’ 

சான்னாவ” “ைஜசிா வ ஞஜ 
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ஞ்சிப் ார்த்ரக்நங்ை ாத்ரக்ங்ை” 

- (ணாட்ப ) 

டனப்லஞான் ாப்க் ைமக்ர’ 

ஊன் த்ஞதாைப் ஞில் சான்னார் 

சித்ஞப்ா. “டா ிப்ாட்ப டம உட்மத 

ச்சாஶம், அர ாதக் ைாச்சிக்ைி 

ாந ஊஜத்ரக்த்ஞான் ாஷாம். த்ஞ 

ைண்ாத ார்த்ஞரம் ாிக்ைம் 

ஶக்ப்  ாைம் ந்ஞிவக்ம். 

ஞண்ிபச்சிட்ம ஊங்ைனாச்ம் ணாட்மத 

ஈஸந்ர ைஜப்ான்.’ -( ஞாத்ஞா த்ஞிம்) 

“இன்னாஜா சங்ைாங்ைி ஆமன்னா 

ஆஜநரக் டீ ச்ச ஆாஜா அஷங்ை” 

ஊன் அள் ணல் ஈர்ைிநர. 

ஶங்ைிக்ைாணன் இந்ஞத் ஞாக்ஞதச் சற்ம் 

ஊஞிர்ப்ார்க்ைில்த. “ார்த ைச்சிப் 

சந அஷக் ஆிமச்சாஸ ஊன் 

சாண்ஜா பச்சன, ாஜா ாய் 

ங்ைாத்ஞா ார்த ைச்சி ஆஜச் 

சால்ஶஜா இல்தன்னா ங்ைக்ைா ார்த 

ைச்சி ஆஜச் சால்ஶ” ஊன் ைடீட்பச் 

சால்ைிநாள். “ஊன்னா 

ணண்மங்ைட்ஜாங்ை டாஶ ஆட்ஜம் அப 

ணண்ம ைா சம்ாரிக்ை ந்ஞா ஞிிணாஜா 

ைாட்ஜந ஞிிவ” ஊன்ைிநாள். ( க்ைிணம்) 

இப்ப ஈணாஜதில் அக்ைாதத்ஞில் ஞன் 

ஆற்ைாம, ஜ ஆற்ைாம ஊன 

அக்ைப்ட்ஜ ிணஞசங்ைில் ( ஊனக் 

இன்ம் ைஜெர், ிஸப்லணம், 

ஞிவண்னாதன  டீஹம் ட்பதில் 

அத்ஞனப் ிபத்ஞில்த) ைாயம் 

ட்ஜாண க்ைள், ைஞில் வம் 

ர்ைள் ஈட்ஜ (ஈ.ம். ‘ண்ாைட்ப’)  

ஊனக்ப் ிபத்ஞான. 

ற்தைில் ஞிநனாய்ாைள் வ 

ஜப்ாி அன் ஜத்ஞ ஜப்ல, 

ஜப்ில் இஜம்ம் ாந்ஞர்ைள், ைஞ 

டஜம் ஞம், ைஞாந்ஞர்ைின் 

ஈணாஜல், ைஞசால்தல்  ஆைிற்ந 

‘Being there’  ஊன்ந சால்ஶஜன் 

இத்ரப் ார்ப்ார்ைள். 

அச்சால்ைாண்ஜ அப்ஜப்ாி 

ஞிப்ிஜஷம் சய்ார்ைள். ாண்ம் 

ஞனர ஜப்ிதக்ைித்ஞில் பம் 

ஊராிம் ‘Being there’ ஆை 

ஈவாற்நம் ைிநார். ைஞன்நால் 

ைஞசால்திாை ைஞாந்ஞணாை, 

ைஞக்ைனாை அஞற்ள் அண ஊங்ம் 

டீக்ைந டிநந்ரிமைிநார், 

ைட்மணைிஶம் இரஞான் டஜக்ைிநர. 

அஞிைம் ஞன்னிதில் சால்தப்மர 

ைாணாை இவக்ைதாம், ைஞாந்ஞர்ைக் 

ைஞ ாந்ஞர்ைாைப் ார்க்ை ளபஞில்த. 

ாத்ஞிணங்ைக் ைஜந்ர ஆசிரிர் ளன்ந்ர 

டிற்ர வ ந. இவந்ஞாஞிஶம் 

ைிணாப்ின்லதத்ஞிதிவந்ர ந்ஞிவக்ம் 

ஊன்னப்ான்நர்ைஹக் ிைஷம் 

ஞரிந்ஞ னிஞர்ைாை, இஞற் ளன்ல 

ஊங்ைா ார்த்ஞரான்ந (déjà vu) 

ஞாற்நத்ஞ அவஜ ஜப்ல 

ாந்ஞர்ைள் ஞவர சிநப்ல. அமத்ஞஞாை 

அணர ஜப்லைில் ைாயம் ஈர்ண்ல: 

‘ைத க்ைஹக்ைாை’ ஊன்ந டம்ிக்ைில் 

ஊஸரைாத ைில் ஊமத்ஞிவப்ர. 

பங்ைள் ஊராிம் ாண்ன் 

ஊஸத்ரக்ைள் அல்தர அணர ஜப்லைள் 

ைவாை ஊமத்ரக்ைாள்ைின்ந 

ிணச்சினைள் ஞனினிஞனக்ைஜந்ர 

ார டிாத்ஞின்ாற்ட்ஜாை 

இவப்ர அற்நின் ஞனித்ரம். 
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ாண்ன் ர் ஊஸத்ரப் ாணாி  

ாணாி ஊன்ன் ார்? ாய் ப 

ைிஜப்னல்த; ஆாம் ாமனல்த; 

அடீஞிக் ிிட்ம ரங்ைி சல்னல்த; 

ஞனக்ைாைப் ாணாமனல்த.  ார், 

அர்ைள் ஊப்ப இவப்ார்ைள்?  அர்ைள் 

ஊஸத்ஞார்ைனில்  ா.ஜப்ிணைாசம், 

ாண்ன் ாத இவப்ார்ைள் 

சத்ஞின்நி இங்ார்ைள். சைத்ஞிற்த் 

ஞீங் ஊன்நால் ஆழஞின்நி, 

ஆர்ாட்ஜின்நி அஞிாைப் லணட்சிில் 

இநங்ார்ைள். இவவ ார்க்ை 

சாரானர்ைள், ஆனால் 

ஊஸத்ஞன்ந்ரிட்ஜால் அர்ைள் 

ஊமக்ைிந ித்ஞிற்ளன்னால் 

அடீஞிைள் சித்ராம். ாஜா ாஜா 

ஊன ஊஞிரிழஜன் அபஞபில் இநங்ம் 

இணைல்த, அன்ாய்த் ஞாத்ஞாட்ம 

ஞிவத்ஞ ிவம்லர்ைள், டீன 

ஜப்ிதக்ைி இதக்ைத்ஞிற் ாநாை 

டீஞி இதநைாாை திழத்ஞ 

ளனர்ைள். 

ாண்ன் ஊஸத்ரக்ைில் சை 

அக்ைநத் ஞிண  

டாக்ைங்ைில்த.  ஜப்ிதக்ைித்ஞின் 

பம் ஊராிம் ஞர ஞ 

ஈஞிமத்ரம் ஊண்ங்ைஹம் ைிஜா. 

ைண்ை அைத ிரித்ர ாசைர்ைள் 

ிணம்ிக்ைண்மம், ணசிை னங்ைக் 

ைிநங்ைச் சய்ண்மம் ஊன்ரான்ந 

ஆசைஹம் இல்த. ாநாை ாதீஞீன் 

ைள் ஜார, ற்ைாள்த் 

ஞமக்ைப்ஜண்மம், பிதிவந்ர 

அபத்ஞட்ம க்ைள் ிமஜண்மம், 

ஞிவடங்ைை சி மத்ரம் 

னிஞர்ை ைண்பக்ை ண்மம், 

ளஞிர்ை அணக்ை ண்மம், 

ூிங்ம் ணங்ை டஜண்மம்,  

ைாமைப் ணாரிக்ைண்மம் ஊன்ர 

ஈரி நிக்ைாள்ைள் இவக்ைின்நன. 

இந்ஞிா ான்ந டாமைில் ைத 

க்ைஹக்ைானஞன்ைிந சிந்ஞன அசிம். 

அந்ஞ வ ைாணத்ஞிற்ைாை 

ாண்னக் மஞதாை டசிக்ைதாம், 

அண ஊஸத்ரப்ாணாின 

அக்ைஷம் அர ைாணம். 
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ண்ில் ஜவம் தர்ைள் -ாண்ன் 

லனின் ீஞாவ ிச்சக் ைீற் 

ணா ைிரிஞணன்  

ல்டாக்ைிப் ாிந்ஞ 

ைஜந்ஞ ளப்த்ர ந்ர ஆண்மைாைத் 

ஞிிதக்ைித்ஞில் ஞாஜர்ந்ர 

ஈிணாட்ஜத்ஞாம இங்ைி வ்ாவ 

ஞத்ஞிஶம் ஞனர ளத்ஞிணப் ஜத்ர 

வஞில் ஊஸத்ஞார் ாண்க் 

டிைணானர்ைர ஊண்ிக்ை ைக்ள் 

அஜங்ைிிமம். ைிஞ ஞாஜங்ைி சிைஞ, 

டால், ைட்மண, ாிாக்ைம், சிநார் 

இதக்ைிம் ஊன ஊஸஞத் ஞாஜங்ைி 

ைாதத்ஞிதிவந்ர ி ன்நார ஊஸஞி 

வர். ங்ைட் சாிடாஞன் 

ளஞற்ைாண்ம த ிர்சைர்ைஹம் 

ாண்ன் ஊஸத்ரை அஜாம் 

ைண்மள்னர். ைன்னஜ 

இதக்ைித்ஞிதிவந்ர இவரக்ம் 

ற்ட்ஜ ுல்ை ஞிஸக் 

ாிாக்ைம் சய்ர அநிளைப்மத்ஞிர். 

ஞனர தக்ைாை ாி ஞரிாஞ 

ைர்டாஜை ாடிதத்ரக்ச் சன்நர் 

ளநாை ைன்னஜத்ஞப் பத்ஞஞாம 

ட்மல்தார அன்நாஜப் ச் க்ைிஶம் 

ைாண்ம ஞிஸக் இ ாிாை 

அஞன ஞரித்ரக்ைாண்ஜர். 

ஊண்ரைில் ைன்னஜ ஞதித் இக்ை 

ஊஸச்சிாம ஊஸந்ஞ ைன்னஜ 

இதக்ைித்ஞ ஈஜக்ஜன் அநிளைம் 

சய்ஞஞாம ட்மல்தார ைர்னாஜை 

ாடிதத்ஞின் த்ஞ ற்ம் சைாத 

ைதர்ைாம ஞாஜர்ல ி 

ற்மத்ஞி ஞிஸக் அநிளைம் சய்ஞர். 

ஆனாஶம் ாண்னின் இந்ஞ ங்ைிப்ல 

ிர்சைர்ைிஜ இன்ண ரி 

ைனத்ஞக் ைணில்த. 2005இல் 

ணப்ாின் ைாாணஞ  ஆக்ைான 

‘வம்‘ டாஶக் ாிர்ப்லக்ைான 

சாஹித்ஞி அைாஞி ரி ல்ஶம் ார 

ற்ட்ஜ சதனத்ஞாம அணர ிந 

ாிாக்ைங்ைஹம் ஈஜனபாைக் 

ைனத்ஞில் ந்ஞிவக்ைண்மம். 

ஞான்னூைின் த்ஞிிஶம் இஞிிஶம் 

ஞதித் இதக்ைிம் ஞிில் ஈச்சைட்ஜத்ஞ 

அஜந்ஞ சத்ஞிதம் அணர ைன்னஜ 

ாிாக்ைங்ைள் ைனத்ஞப் ற்நிவக்ை 

ண்மம். னனில் ைன்னஜத்ஞில் 

ிான ஞதித் ளன்னாப ஊஸத்ரை 

அர் ஞாஜர்ந்ர ஞிஸக்க் ைாண்மந்ர 

சர்த்ஞிவந்ஞார். அப்ிணக் 

ர்ந்ஞிவந்ஞால் ைன்னஜ ாிின் 

ழம் லர ைவத்ரக் ைளம் ஞிஸக் 

ந்ர சர்த்ஞிவக்ம். 

ாண்ன் ஈவாக்ைி ணாான 

ஆக்ைங்ைள் இன்ம் ிர்சைர்ைின் 

ளஸான ஆய்ஷக்ைாைக் 

ைாத்ஞிவக்ைின்நன. டீண்ஜ ைாதம் 

ஊஸரர்ைள் எரிவ ஜப்லைின் ற்நி 

ஈவாக்ம் ண்மக்ள் அர்ைாை 

சிக்ைிக் ைாள்ர்ைாை ஆைிநார்ைள். 

ாசைர்ைஹம் ிர்சைர்ைஹம் சட்ஜனத் 

ஞாத்ரக் ம்பாை அர்ைள் 

ஜப்லத் ஞாஞிைள் இவப்ஞில்த. 

அஞனால் தஸந்ஞாரிான ற்ந ரி 

ிர்சனங்ைள் இவ்ை ஊஸத்ஞார்ைின் 

ஜப்லை சரிாை த்ரக் 

ஞில்த. ர்ந்ஞ இதக்ைி 

அஷைாஹம் அஞானிப்லம் ைாண்ஜ 

ிர்சைர் அணர வம் ஜப்லத் 

ஞாப்ிதிவந்ர ைனம் 

http://beyondwords.typepad.com/
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ைாள்ண்ப ஆக்ைங்ை 

அஜாம் ைா ண்பர 

அசிாைிநர. ஞி.ஜானைிணான், 

ண்ஞாசன், ூி ான்ந 

ஜப்ாிைப் ாத அைிஶம் 

இல்லாஞளம் ளங்ைி டிற்ம் த 

ஜப்லைத் ஞந்ஞர் ஊன அநிப்ட்ஜ 

இஜத்ஞிதிவந்ர ஊஸம்ி இந்ஞி 

ஞான்ங்ைின்  ஆக்ைம், 

ணதாற்க்ைஞைள் (“டிைழ்ைாதக் ைாட்சிைள் 

அித்ஞ ன ஊஸச்சிால் இநந்ஞைாதத்ஞத் 

ஞபப்ான ைஞைள்” -ாம்க்ைாரி, 

சிைஞத் ஞாப்ல),  டாட்ஜாரிக் 

ைஞைள் ான்நற்ந ஊஸஞிர் ஊம் 

இஜத்ரக் சன் அணர லனஷதை 

அதச ண்ப அசிம் ஈள்ர. 

னன்நால் ைீத்ஞித் ஞத்ரத்ஞஜல் 

அண ணலக்ள் இஸத்ரச் 

சன்நிவக்ைிநர, ஞான்ங்ை 

ீச்சால்தச் சய்ஞிவக்ைிநர. இவள் 

ிரிந்ஞரம் அவம்ி ஜணாிழம் அஞன் 

ிச்சத்ஞ சை னிஞர் ீர 

ாட்மப்ார்க்ம் ார்ழம் ைாண்ஜ 

ைஞைள் ஊம் டாக்ைில் ட்ம 

ார்க்ைால் லனின் சாத்ஞிங்ை 

தஞிசைிஶம் டவங்ைிப்ார்த்ஞ 

ைதணாை ாண்ன அயை 

ண்ப அசிம் ஈள்ர. 

ாண்னின் ஜப்லப் ார் 

ாண்ன் ஊஸஞத்ஞாஜங்ைி 

ஊண்ரைின் ைாதைட்ஜத்ஞ ஞிழ் 

டீனத்ரத்ஞின் அந்ஞிக்ைாதம் ஊனப் 

ாராை க்ை ளபழம். டீனத்ர 

ிரிசனத்ஞின் டணபானத் ஞாக்ைத்ஞ 

அணர ஆணம்ைாதக் ைஞைில் ைா 

ளபைிநர. சால்தப்ானால் 1987 இல் 

ிான அணர ளஞல் டாதான  

“ாழ்க்ை வ ிசாண” ளந 

அில் ிைக் ைநாணான ஞார்த்ஞத் 

ஞத்ஞ ீநாஞ ைஞாை ஞரிழம். 

ஞம்ளன் ஞரிந்ஞ அ ஞர்க்ைத்ஞ 

ஊள்ஷம் ீநாஞ ாக்ஜ 

டிைழ்ஷைின் ஞாப்ல. டம் ை ீநி 

ிசினால் னிஞ ாழ்ில் டஜக்ம் 

சம்ங்ைின் அதழம் சித்ஞிணம் அஞில் 

ைிஜக்ம். ிைத் ரல்திான 

டீனத்ரப் ஜப்ல. “ர்ைள் 

ஞாதில் இவக்ைின்நன” ஊம் அணர 

ளஞல் சிைஞத் ஞாப்ின் ைஞைஹம் 

ணப்ாத ஞிசநிா ிஞிின் 

ைைால் ைிஜப்ட்ஜாரின் 

ைஞைாை ஞரிழம். அங்ைிவந்ர 

2003இல் அர் ஊஸஞி ிர்சைர்ைால் 

சிதாைிக்ைப்ட்ஜ “ைஜதாண ீம” 

சிைஞின் ம் அணர ஜப்ல 

னஞின் ர்ச்சிக் ைாட்மைிநர. 

அ ஞர்க்ை ஈண் ட்ம ஞிஷ 

சய்ரம் னிஞ ாழ் அதத்ஞின் 

அல்தர இதாின் ஈநிஜாைத் 

ஞானிக்ம் ார்ிதிவந்ர 

ஈள்ஹர்ஷ சார்ந்ஞ அைில் டர்த்ஞி 

ைாண்ஜ ார்க் சிைஞப்ம் 

அண சஶத்ஞிழள்ர. இந்ஞ 

இஜப்ட்ஜ ைாதத்ஞின் டீனத்ரம் 

நந்ர ின்டீனத்ரளம், மக்ைப்ட்ஜ 

இனக்ஸக்ைின் ைஞைள், 

ாதினங்ைப் ற்நி அஜா 

இதக்ைி ைாதைட்ஜளம் ந்ர ஜர்ந்ஞன. 

“ைஜதின் ளன்னிதில் டிற்ம் 

ாஞல்தாம் ஊன் னம் ஞக்ைளம் 
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ஞமாற்நளம் ைாள்ஹம். ார்ால் 

அக்ைளபாஞ அைதளம் டீளம் 

ைாண்ஜ ைஜத டணம் 

ார்த்ரக்ைாண்ஜ இவக்ை ளபார. 

ைண்ைள் ஞத்ஞிக்ைத் ஞாஜங்ைிிமம். 

ார் ி அக்ைஜல் ஈஜஶக்ள் 

இநங்ைி ணன வ அதாை ாரம். 

ணத்ஞம் ரள்ிஜங்ம். ைஜஶக்ள் இநங்ைி 

அதாம அதாை ாநிிஜத் 

ரபக்ம். ஆழ்னத்ஞிதிவந்ர வ 

ைட்ஜ ிநந்ர ஊக்ைளம் ஊன்னத் 

ீண்பிஜக்மம் ஊன் ஞான்ம். 

அந்ஞத் ஞமாற்நம் ிைஷம் ைி ன்.” 

(ைஜதாண ீம) 

ாண்னின் சிைஞைத் 

ஞாஜர்ந்ர ாசிக்ம் ாசைர்ைள் அணர 

ஜப்லைள் டிைஸம் ைம் டம் ளன்ன 

ைிஜக்ம் ஞார்த்ஞ ஈதைம் ஊன்ஞ ஈண 

ளபழம். சால்தப் ானால் ிைஷம் 

அபப்ஜான ஞார்த்ஞ ஸங்ை 

அஜ ிவம்லம் ாத்ஞிணங்ை அர் 

அஞிைம் ஜத்ரள்ார். லந ஈதைின் 

சடிதின்ால் ஞார்த்ஞ ாழ்ாம 

ாவந்ஞி ா ளபாஞர்ைள். ஆழ்னஞில் 

ஞீிணான ைனக் ைட்பச் ப்ர்ைள். 

அந்ஞக் ைனஷக்ள் ன் ஞங்ைத் 

ஞாதத்ஞர்ைள். அர்ைஹஜன 

ாஸம் ிந னிஞர்ை ிஜ நாவ 

ஈதைில் ாழ்ர்ைாை 

அநிப்மர்ைள். இந்ஞ ைனஷ டிதில் 

ிப்மம் ஆழ்னக் ப்ங்ைழம், 

ஞங்ைள் ளண ிட்மம் ிந 

ளபார ஞிப்ர்ைள். 

“ிச்சம் ண்த் ஞாமம் டணத்ஞில் 

ணக்ைிைில் ந்ர அர்ந்ஞ ைாைங்ைள், 

ஞணடமை அம்ா ிய்த்ரப்ாமம் 

இட்தித் ரண்மைக் ைாால் 

ந்ஞைள் ைஞராத இஜிஜால் 

அதநின. ிந ைாிைள் ந்ஞன. டாய்ைள் 

ந்ர   ற்நிிட்ம 

சன்நன. ாபக்ைார்ைள் ந்ர ம் 

ாசத டிிர்ந்ர ார்த்ரிட்மப் 

ானார்ைள். ள்ிக்ஜத்ஞில் சாப்ாட்ம 

ிபத்ஞரம் சிர்ைள் ட்ஜாை ந்ர 

ளற்நத்ஞில் டின் ார்த்ரிட்ம ஞதத் 

ஞாங்ைப் ாட்மக்ைாண்ம சன்நார்ைள். 

ிப்ாக்ைர்ைஹம் ிச்சக்ைாணர்ைஹம் 

“இட்திக்ைாணம்ா இட்திக்ைாணம்ா” ஊன் 

அத்ரப்ார்த்ரிட்ம ாந்ர 

ானார்ைள்” - [“அம்ா” சிைஞ[ 

னிஞர்ைள் ீர அிஜளபாஞ ிரிளம் 

அர்ைர ாழ்க்ை ீீம் ைரிசனளம் 

ாண்னின் ஜப்லதைில் 

இங்ைின்நன. அணர டட்ல ட்ஜத்ஞ 

ைனிக்ம்ார வ ஜப்ாிாை 

அண இக்ரம் இந்ஞ ைாஞல் ஞான் 

ஊனத் ஞான்ைிநர. ஊஞழம் ஈஜனபாை 

அஜாப்மத்ஞி அணக்ம் அன்ல 

அல்த. ாநாை வ்ாவரின் 

ாழ்க்ைழம் அஞனஞன் இல்ில் 

ஜப்ல அைில் சந்ஞிக்ம் லள்ிைள் 

ட்பக்ைாட்மம் இஜாை அணர லனஷ 

இங்ைிநர. “ாழ்க்ை வ ிசாண” 

டாதில் ைாிழம், ப்ாஸ்பக் ஃக்ஜரி 

ஊரிந்ஞஞில் ஞன் டித இக்ம் 

அத்ஞழம் (“ாம்“) , “ற்ந ணம்” 

ண்ின் சாில் னிஞ னஞின் 

ைீழ்ழம் ஈன்னஞத்ஞழம் 

ைண்மைாள்ஹம் ஞாழம் ைாட்மம் ஞரிசனம் 

ய்ான ஈதைின் இல்த் 

ஞக்ைத்ஞிவக்ம். இந்ஞ இல் ஜ 
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அணர ஜப்லை ிவம் ஜரின் 

ிைாட்ஜத ந்ஞி டிற்ம் ஞவங்ைாை 

அத்ஞிவக்ைின்நன. ாழ்ின் ைரி 

க்ைத்ஞழம், அதத்ஞழம் ட்மம் 

இஜத்ஞிஶம் அணர னம் ஞா வ 

ன்த் ஞாட்மக்ைாட்மைிநர. 

“ைணக்ைக் ைணக்ை டிணம்ிக்ைாண்ஜ 

இவக்ைிந டஞ்சின் ாணத்ஞத் ஞாஜர்ந்ர 

ைணப்ஞற்ைாை ாமர ட்ம அன் 

ாழ்ாைிிட்ஜர. ிச்சிவக்ம் ஈிரின் 

ஜர் அழம்ண அன் 

ாபக்ைாண்ஜ இவப்ான்” (ஞஹம்லம் 

னம் ளன்ண). 

ஈச்சைட்ஜான ப்லர் 

சால்திச்சல்ஶம் ைஞைில் ஜ அணர 

ிந ாத்ஞிணங்ைின் இல்ால் வ 

சடித பிமைிநர. வ ாசைணாை 

ைஞின் ளஸ டம்ால் 

ஈள்ாங்ைிக்ைாள் ளபந்ஞால் ிர்சைரின் 

அஷைாதின்ப நிப்ிட்ஜ க் 

வ ாற் நா ஊன ஊண் 

ப்ரம் இஞனால் ஞான். ாழ்ின் 

ைரிப்லச் ழம் அங்ைஞளம் ிப்மம் 

அணர சித ைஞைள் ளஸாை 

அாஞரம் இந்ஞ வ அம்சத்ஞினால் 

ஞானா ஊன்ம் டினக்ை க்ைிநர. 

ஊன்ன ிைஷம் ாஞித்ஞ “ணாக்ைிம்” 

சிைஞில் இந்ஞ ளணண் டிைழ்ஞ 

ாசைர்ைள் ஈர் ளபழம். 

“ டிக்ை இல்த. நி ஞிஞ்சரம் 

அன் ந க்ைா ாய் மத்ரைிட்ஜான். 

அந்ஞ  சத்ஞத்ஞ டணம் 

ைட்மைி மத்ரவந்ஞன். ைாஞ்ச டணம் 

இந்ஞ ஈதைத்ரத டான் இல்த. சட்ம 

ித்ர லபச்சாப்லத வ ைம் டணம்லங்ை 

வ ளக் ளக்ைிச்சி. ஊஸந்ர ஈக்ைாந்ர 

பசக்ள் ாத்ஞன். ைாிக் 

ஞ்ங்ைாட்ஜம் லள்ங்ை வ க்ைம். 

ைஜாாட்ஜம் இன் இன்னாவ க்ைம். 

ஞிர் வ ாசன. அப்ப ரள்ி 

ஊஸந்ர ாஜ சரிா ைட்ஜனன். 

ஞதளபா ைாண்ஜா வட்ப ைட்பைி 

க்ைத்ரத இவந்ஞ ைல்த ார்த்ஞன் ஜ 

திவந்ர ஈஸந்ஞ ைல்ஶ. அஞ ீக்ைி எங்ைி 

ண ாஜா அன் ஞதித ாட்ஜன். 

ஆன் வ சத்ஞம். ித அர ரிசா 

ைக்ைத. ஞா சால்த ந்ர அப்ப 

அஜங்ைிட்ஜான். ைண்யங்ை அப்ப 

டட்மைிச்சி. ஸ்த அபப்ட்ம ஈஸந்ர டாய் 

ாஞிரி..” 

ணாக்ைிம் ைஞ ளஸரம் ிைத் 

ஞீிணான ப்லர்ஷ டம்த் 

ீண்பிட்ஜப இவக்ம். ைாத 

சய்ின் ானாரின் ன் 

ஈர்ால் அந்ஞ ப்ல 

சன்ட்மிமம். அர அக்ைஞின் 

ஈச்சளபச்சாைஷம் அந்ஞிவக்ம். 

ாண்னின் சிைஞ ஈதைம் 

ாண்ன் சிைஞைப் ற்நி 

டினக்ம்ஞாம் சபைின் 

ற்நிப்ஜவம் இல்ல வ ைாட்சிாை ஊன் 

ைண்ளன்ன டிற்ம். ஊன் ஞாட்ஜத்ஞில் 

த்ஞிவந்ஞ ல்திைச் சப 

ஞாட்பிதிவந்ர ஞத்ர ைனம் ஞாங்ைார 

ைிை ஞணில் சாய்த்ஞிவந்ஞர. 

ைனிக்ைார ிட்ஜ டாட்ைில் ைிின் 

அபப்ாைம் ூிக்ள் லஞந்ஞிவந்ஞர. சித 

டாட்ைில் ஞாட்பிதிவந்ர ணண்ஜப 
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ஞள்ிிவக்ம் ண்ிதிவந்ர ல்திை 

சப ரிர் ிஜக்ைண்ஜன். 

ண்யக்ைபில் லஞந்ஞ ைி 

ஜர்ந்ஞிவந்ஞஞப் ார்த்ஞரம் 

ிப்ாிவந்ஞர. ற்நிப்ஜர்ஞிஶம் 

ஞனஞன டினத்ர அஸக்ம் சவம் 

ிந்ஞ இஜத்ஞிதிவந்ர ளப்ராய் 

சபைஹக் இவக்ம் ஜீத்ரபப்ல 

ணசம் ைாமக்ம் அம். 

ாண்ன் ஈதைில் ஞரிழம் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைஹக்ம் இந்ஞ ாஞிசம் 

ஈண்ம. டிணாழஞாிாை சைத 

ைாமைழம் அிப்ர்ைள் ஜ 

னிஞ னஞின் இணத்ஞ வ டாப 

அித்ஞர லத்ரிர் உட்ஜப்ட்ஜர 

ாத ரிர்க்ைிநார்ைள். 

ாண்னின் சிைஞைப் 

பத்ஞர்ைள் னஞில் ளஞதில் பர 

அணர அப்ட்ஜான ஊஸத்ர ளந ஞான். 

ாழ்க்ை ற்நி டர்ப்ஞிஷைாை அ 

டக்க் ைாட்சிிக்ம். அணர 

வம்ாதானக் ைஞைள் ஞார்த்ஞத் 

ஞத்ஞில் ஊஸஞப்ட்ஜ. ைஞ சால்தி 

ிாை அல்தால் ைஞ டம்ளன் டிைஸம். 

ஈஜனபாை டக்த் ஞான்ர 

.அைிரிசாிின் லனஷத. 

.அைிரிசாி ஊஸஞி ைஞைின் 

டணபானத்ஞன் வ ஞார்த்ஞத் 

ஞத்ஞ ஈவாக்ைினாஶம் இஜர் ிந்ஞ 

னிஞ ாழ்ின் ீர டணபாைப் ற் 

த்ஞர். ணாஜா ந்ஞிவக்ைிநார் ைஞ 

ாத த ைஞைில் ரர் ி 

சித்ஞிணத்ஞிதிவந்ர வ ி ாவந்ஞி 

ாழ்க்ைக்ைான ைன அணால் ிஞக்ை 

ளபந்ஞர. த ைஞைள் ஞனினிஞ 

அங்ைிதிவந்ர ிமட்ம ாஜ 

ாத்ஞத்ரக்ான ஞரிசனாை 

ாநிிவந்ஞஞ த ிர்சைர்ைள் 

நிப்ிட்மள்னர். இந்ஞ அைில் 

ரீஞிப் ாவத்ஞண .அைிரிசாிின் 

டணபான ாஞிப்ல ாண்ன் லனில் 

ஞன்மைிநர. 

ர்னைிஶம் ிரிப்லைிஶம் 

லத்ஞிசாதித்ஞான ைாய் டைர்த்ஞல்ைள் 

இல்தாஞஞால் சித சம் டணபாை 

ைஞ ிரிக்ம் ாக் ைாப்மம். 

இஞனாத சித ரிைில் ளஸ 

டாக்ைி ஞால்ைா, ஞத்ர 

ஞரிசனங்ைா ஈஜனபாைத் 

ஞன்மஞில்த. ாண்ன் ைாட்மம் 

ஈதைம் வ ஞனினிஞனின் அன்நாஜப் 

ிணச்சன ிாை ாசைர்ைஹக்க் 

ைஜத்ஞப்மைிநர. ள்ிக்ஜத்ஞிதிவந்ர 

ஞிவம்லம் சின் வ்ாவ அநாைச் 

சன் ஞனர அக்ைாத் ஞமர ாத 

ைஞாசிரிவம் சிக்ைிக்ைாண்ஜ ுல்ைண்ம 

ாழ்க்ை அநிளைப்மத்ரைிநார். இங் 

அநிளைப்மத்ரைிநார் ஊம் ார்த்ஞ 

ளக்ைிானர. அர் ஊந்டிதிஶம் 

ாழ்க்ை ஆணாய்ஞில்த. ஞத்ரம், 

ணதா, சைில், ைஜஷள் ஊன ஊந்ஞ 

சிந்ஞனக்ப் ின்னாஶம் 

ிந்ரைாண்ம அர் ைஞாாத்ஞிணங்ைின் 

ாழ் அதஞில்த. அஞில் 

வம்ாஶம் ாண்ன் 

ிவப்ில்தாஞணாை ஞன்மைிநார் 

(ண  ஆக்ைம் சய்ழம் ைஞைத் 

ஞிர்த்ர). இப்ப ாழ்ின் அர்த்ஞத்ஞ 

ஆசாைத் ஞிிக்ை ளற்ஜாஞஞால் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைின் ாக்ப்ப ைஞின் 

ஞரிசனம் ஞார்த்ஞாை ிரிைிநர. இர 

ாண்ன் லனின் ிைப்ரி தம். 
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இர டாஜைீ ஞவங்ைக் நத்ர 

அணர ைஞை தீனாை ஆம் 

ஞவங்ைஹம் ஈண்ம. 

சால்தப்மம் ைஞைின் ிாை வ 

ாழ்க்ை ஞவம் ிப்மஞால், 

ாண்ன் ைஞைள் அஞிர்ச்சி 

ஞிப்ீட்மக்ைாை ிைாை ஊஞழம் 

சால்ஞில்த. ைஞாாத்ஞிணங்ைின் அைச் 

சிக்ைல்ைள் ஊவ்ிஞான ளபழம் 

ஊட்ஜார ரில் ளட்ப டிற்ம் 

ஞவங்ைழம் அர் சிைஞைாை 

ஆக்ைிநார். ாழ்க்ைின் ஆட்ஜத்ரக்த் 

ஞந்ஞப ஆமம் ாைாை னிஞர்ை 

சித்ஞரிக்ம் ஞவங்ைில் ாஜ 

ிஸிங்ைள் ைஞாாத்ஞிணங்ைஹக் ீட்சி 

அிக்ைின்நன. 

ஈஞாணத்ரக் , வத்ரனில் 

ைற்ிக்ைப்ட்ஜ ைஹக்ைாை ணத்ஞம் 

சைரிக்ை ந்ஞிவந்ஞ ைிணாத்ரத் ஞாின் 

ைஞச் சால்ததாம் (‘ற்ந ணம்‘ -

ாம்க்ைாரி ஞாப்ல). ாண்ன் 

ஊஸஞி ிைச் சிநப்ான ைஞைில் இரஷம் 

ன். சான்னஞ அணற்ம் ஞாய்க் 

சீர்தந்ஞ ண்க் ைாப்ாற்ம் ி 

ஞரிில்த. ைற்ித்ஞஞில் 

ணத்ஞப்ாக்க் பப்ானர 

ட்மல்தார டினஷம் இந்ரிட்ஜாள் 

ைள். டைர்ப்லந வத்ரன ஆழ்ைனச் 

சிைிச்சப் ிரிில் ணத்ஞம் ைாண்ம ணால் 

சிைிச்ச ஞாஜங்ை ாட்ஜாம் 

ஊனச்சால்ஶம்ார ைிணாத்ரக் ைிிக் 

னம் அர்ைள் சால்ஞில் திக்ைில்த. 

ணத்ஞம் யம் ஊன்ர ட்ம அர 

லதம்ல். அங் ஈஞிக் வம் சிாஷக் 

இர ற்ந ஈர்த் ீண்ஜ அர் ணத்ஞம் 

ாங்ஞற்க் ைிம்லைிநார். ைாத 

வஞற்ள் ண் இநந்ரிமைிநாள். 

அம்ா ைஜசிில் ம்ிமம் ைாட்சிில் 

ஊஸப்ப்மம் ாஜ அதம் ைஞ 

ிைச் சிநந்ஞஞாை ஆக்ைிநர. எரிணஷ 

டம்ிக்ை ைாமத்ர ஜ டின்நிவந்ஞ 

ளன்ின் அநிளைில்தாஞண 

ார்ிதிவந்ர நழம்ண அால் 

ம்ிட்ஜப இவக்ை ட்ம ளபைிநர. 

டைிழ்ின் ஈச்சைட்ஜத்ஞ ாண்ன் 

இக்ைஞில் அஜைிநார். 

ைடிதின் த படிதை ஞனர 

ைஞைில் ைாட்பழள்ார் ாண்ன். 

ற்ந ணம் ாத ‘ாம்க்ைாரி‘ ைஜந்ஞ 

த்ஞாண்மைில் ஞிழ் இதக்ைித்ஞில் 

ிான ிைச் சிநப்ான சிைஞ. 

ைஜந்ஞ ளப்ர ஆண்மைஹக்ம் தாைப் 

இல்லாஞக் ைஞில் த ணைங்ை 

ஊஸஞிப்ார்த்ஞஞாம ட்மல்தார 

ணலக்ைஞைின்  ஆக்ைங்ைிஶம், த 

சவ்ில் ாிக்ைஞைஹம் ஊஸஞிஞில் 

ஞனக்ைன வ அைித ாண்ன் 

ைைாண்பவக்ைிநார். அஞற் ிைச் 

சிநப்ான ஈஞாணம் ‘ாம்க்ைாரி‘. 

சிைஞின் ஈச்சத்ஞ ிைக்ைச்சிஞாை 

சன்நஜந்ஞ வ ஆக்ைம். ள்ிழம் 

ாரிழம் ாம் சய்ர உர் சந்ஞைில் 

ிற்ர்ைள். ைன் ஊர ைட்ஜாஶம் ாய் 

ஞிநாஞிவக்ம் ள்ி ீர ாரிக் ிந்ஞ 

ஊரிச்சல் ஈண்ம. ாய் ஞிநந்ர ஞில் 

சான்னாஶம் “ா க்ைாஞப ஞபா 

ளண்ஜ” ஊன ைடீட்ஜஷம் சய்ான். 

அஜன் ஞாிஶக்ப் ாம்ஞாம் 

அள் த்ரஜன இவப்ாள். ஞன் 

ீஞிவக்ம் ைாத்ஞ அால் 

லரிந்ரைாள் ளபஞில்த. அரஷம் 
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அன் ைள் பத்ஞிவந்ஞால் சஷஜன் 

அபழம் ிஸம். சிங்ைத்ரஜன் ாஸம் ான் 

ாத அள் த்ரஜன ாழ்ைிநாள். 

அனர டிதழம் ன்ம் 

ஞிக்ைத்ஞக்ைஞாை இல்த ஊம்ார 

ி ைீழ்த்ஞணாை அஞிக்ைப்மம் 

அனர ைாத்ஞின் ீர வ இதா 

மைிநர. க்ைத்ர உவக் ஞாில் 

டிித்ஞம் சல்ர்ைள் அங்ைிவக்ம் 

உர்க்ைாண இர்ைால் 

ம்ிஸக்ைப்மைிநார்ைள். ைாட்ஜத் 

ஞாண்ப எபவம் அர்ைத் ரணத்ஞி 

ாரி அபத்ரப்ாமைிநார்ைள். வன் 

ட்மம் ள்ித் ஞப ைண்மிபத்ர 

ஈஜஶநஷ ைாள்ைிநான். ாம்ார 

ளைத்ஞில் வ ளத்ஞிட்மச் 

சல்ைிநான்.ாரித் ீக்ைி ந்ஞின்ம் 

அனிஜம் இஞப் ற்நிச் சால்தார 

இவக்ைிநாள். ற்ந ஈர்ஷ ஞாங்ைார 

ஞற்ைாத சய்ரைாள்ப்ாம் 

ஆற்நில் ைஸத்ஞஷ டீர் இவக்ம்ார வ 

டாப சிதிர்ப்ில் அந்ஞ ளத்ஞம் அர 

டினஷக் வைிநர. ஞனர ஊல்தா 

ைஷ்ஜத்ஞழம் அந்ஞ ளத்ஞம் 

ரஜத்ரிமஞாை ஊண்ிக்ைாள்ைிநாள். 

இந்ஞ இஜத்ஞில் ாசைக் ிை இல்ான 

ரிஷ மைிநர. ிந ாி ஊஸத்ஞாரின் 

ைில் இந்ஞ இஜம் அஞிர்ச்சி 

ஞிப்ீட்மக்ைாை ிைக் ைாச்சாை 

ிப்ட்பவக்ம். ஆனால், இந்ஞ 

ளபக் ைஜக்ம் ாசைன் ள்ி ற்ம் 

ாரி இவரின் ீரம் அஷைஜந்ஞ ரிஷ 

ற்ட்மிமம் ஊன்ஞ ைஞாசிரினின் 

ற்நி. 

ளன்னர் சான்னராத வ 

ைஞினூஜாை னம் ைாள்ஹம் 

சாஞானங்ைின் த படிதை 

ாண்னால் ிை இல்ாைக் 

ைாட்ஜளபைிநர. இர விஞ அை 

ிமஞதக்ைானப் ாணாட்ஜம். னிஞனச் 

ழ்ந்ரள் சைப்படிதைள், ைல்ி 

டினங்ைள், வத்ரனைள் ஊன 

னிஞர்ை இப்ஞற்ைாை ற்மத்ஞி 

வ்ாவ அப்லம் ளஞதித்ஞின் 

ிபில் சிக்ைி அனக் ைீழ்ில் 

ஞள்ஹஞற்ைாைப் ன்மைிநர ஊன்ஞக் 

ைாட்மம் த ைஞை ஈவாக்ைிழள்ார். 

ஊவ்ிஞான ளற்சிைஹம் அல்தார 

ைஞின் ாக்ைில் ிை இல்ான 

பங்ைள் ஈவாஞால் அ தஞிை 

ிக்ைத்ஞ ைாரி டிற்ஞில்த. 

ஈஞாணாை, ாம்க்ைாரி ைஞில் 

வம் ாரிின் லந ாழ்ில் ஊப்பப்ட்ஜ 

அானங்ை சந்ஞித்ர ீம 

ஞிவம்லைிநான் ஊம் சித்ஞிணம் டக்க் 

ைாட்ஜப்மஞில்த (வ ளந அர்ைள் 

இவவாைத் ஞாிஶக்ச் சல்ைிநார்ைள் 

-அள் ைற்ிக்ைப்மைிநாள்). ஆனால் 

அனர ஆழ்னம் ப்ால் ஆனஞ 

டம்ால் ஈண ளபைிநர. அந்ஞ ப் 

அள் ீஞான அஞிைாணளம் ன்ளநழாை 

ாைிநர. அனால் ளபந்ஞர அர ட்மம் 

ஞான். ைாாைத் ரணத்ரம் 

இர்ைிஜிவந்ர ஞன்னக் 

ைாத்ரக்ைாள்த் ஞரிஞில்த. அபட்ம 

ீழ்ைிநான்; ைற்ிக்ைப்ட்ஜ ள்ி 

அனத் ீக்ைி ீட்மக் வைிநாள். 

ாழ்க்ை ீஞான ப்ல ட்ம 

அனிஜம் ஞரிைிநர. அன் 

ஆட்மிப்ரக் ற்நார்ாத ள்ிழம் 

ஆமம் வ ாம்க்ைாரி ஞான். அந்ஞ 

ாம்க்ைன வ ஞனி ஈர்ஷம் 

ஈள்ர ஊன்நா ரிஷம் ைாட்ஜண்ப 
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ஞ இவக்ைிநர ஊன்நா ாரி 

ஈர்ஞில்த. ைள்ஹ பத்ஞின் 

ிவைத்ஞனாை ஈஜஶநஷ ைாண்மிட்ம 

ீப ிபக்ைச் சல்ைிநான் (ைள்ஹம் ீபழம் 

அன் ிவம்ிப் ற்ந க்ைங்ைள் அல்த, 

ிரில் ஞாில் டிித்ஞம் சல்ஶம் 

டணத்ஞில் ிந ிாாரிைிஜிவந்ர 

ற்க்ைாண்ஜர ஊன்ைிநார் ஆசிரிர் -

இஞிஶம் வ சைத் ஞிிப்ல ஈள்ர. 

சை ஊஞிர்ப்லக்ைான வ சல்). இஞ 

ான்ந இதா பஞில் ஈர்ஷ 

ீநிமம் ‘ூனக்ட்ப‘ ைஞில் இர 

சரிாை ஊமஜில்த ஊன்ஞழம் 

ாசைர்ைள் ஈணதாம். 

சிைஞைில் சவ்ில் ாிிஶம், 

ண  ஆக்ைம் சய்ழம் ைஞைள் 

தற்ந அர் ஊஸஞிிவப்ஞ 

ாசைர்ைள் அநிாத இவக்ைக்மம். 

லர ாசைர்ைஹக் சை ஞார்த்ஞக் 

ைஞைள் ிாை ாண்ன் 

ஜப்லைஹக் அநிளைம் ைிஜக்ம் 

ாய்ப்ல அஞிைம். அஞற் ற்நார்ாத 

இத்ஞில் ஞிழ் பப்ார் தவக்க் 

ைிஜக்ம் அணர ைஞைள் ஞார்த்ஞ 

ாிக் ைஞை. இஞில் ாண்ன் 

ஞனி ளத்ஞிண ஞித்ரள்ார் ஊன்நாஶம் 

சவ்ில் ாிிஶம், ணதாற்ந  

ஆக்ைம் சய்ழம் ைஞைிஶம் ஞனித்ஞஜம் 

ஞித்ரள்ார் ஊன்ந சால்தளபழம். 

சீத்ஞில் ந்ஞ ைஞைில் ‘ள்ம்‘, 

‘ஞங்ைாத‘, ‘ிணாம்‘, ‘ைனஷ‘, ‘இன்ம் 

வ ைம்‘ ான்ந ண  ஆக்ைம் 

சய்ழம் ைஞைள் ஊன் சால்ஞ ிஜ 

ைாதத்ஞின் ின்னாக்ைிச் சன் 

னிஞனின் அபப்ஜ ிஸிங்ை 

அதசிப்ார்ப் ஊனச் சால்ர 

ாவத்ஞாை இவக்ம். ணல ற்நி 

சவ்ில் ாிக்ைஞைள் ஊம்ார 

அ வ ைாதைட்ஜத்ஞின் ஞத்ரங்ை 

ாஜ ஞரிசனாை அஜாம் ைாட்பப் 

க்ைப்ட்ஜ ஊனதாம். ாண்ன் 

சய்ர டாட்ஜார் ைாிங்ைில் சய்ர 

ான் ைஞாாத்ஞிணங்ைின் அை லந 

அதச்சல்ை ஞிிமம் ாழ்க்ை 

நிப்லைாம். சஸான 

ைஞாாத்ஞிணங்ைின் அை உசதாட்ஜத்ஞப் 

ற்நிப் ம்ார (‘ணலத்ஞிணன்’ -

ள்ம் ைஞில், ‘ளச’ -ிணாம்) 

அ ிை இல்ாை ாஜ அபப்ஜ 

ிஸிங்ை டாக்ைிச் சல்ைிநர. 

இன்னாவ ிில் சால்ஞானால், 

ைஞாாத்ஞிணங்ைின் ாழ்க்ை சார்ந்ஞ 

ஞத்ரங்ைள் ஊவ்ிஞான சிந்ஞன 

ணழம் ட்ப இவப்ஞில்த. அ 

னிஞர்ைஹக் இஜ டஜக்ம் 

ஈணசல்ைழம், இப்லைழம் சார்ந்ஞ 

சித்ஞரிப்லைாை அந்ஞிவக்ைின்நன. 

ைவத்ரை ிஜ ைஞாாத்ஞிணங்ை 

ாசைர்ைஹக் ரல்திாைக் ைாட்ஜ இர 

ித்ஞிவந்ஞாஶம் வ்ாவ 

ைாதைட்ஜளம் அஞில் லங்ம் ைவத்ர 

சார்ந்ஞ ிஸிங்ைின் ஞாை ஊம் 

சாத்ஞித்ஞ ளற்நிஶாைத் 

ஞிர்த்ரிமைிநர. இஞனால் சித 

ணதாற்க் ைஞைள் ஈிணாட்ஜானப் 

ார்த் ஞணால் ிதைிிமைின்நன. 

ஈஞாணாை, ‘ள்ம்‘ சிைஞ, ஞாணி 

ஊம் அப்சணஸ் அைில் ங்ம் ிக் 

ான் ணலத்ஞிணனின் ப்த்ஞக் 

ைாட்மைிநர. ஜன் ைிஞைிஶம், 

லத்ஞஞக் ைஞைிஶம் தா லங்ைி 
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ஞத்ர ஞரிசனான ‘ஆசத் ரநத்ஞல்’ 

ஊம் டிதக் ஊஞிணானக் ைஞ. ிை 

ஊிானக் ைஞழம் ஜ. ள்த்ஞில் 

டீரின் டித ஈர்ர ாத ஞாணிின் 

ஈஜல் அசஷைஹக்த் ஞன் னஞப் 

நிைாமக்ம் ணலத்ஞிணன் ிாைச் 

சால்தப்மம் ஞரிசனம் ஊர ஊம் ப்ம் 

ாசைக்த் ஞான்நால் இவக்ைார. 

ணலத்ஞிணன் ஞன் னஞ ளஸராை 

இக்ம் சித்ஞிணம் வ அம். ஆனால் 

அங்ைிவந்ர ைஞ அந்ஞித 

டின்ிமைிநர. ஜன் பாை ாநால், 

ைஞ வ ாழ்க்ை சித்ஞரிப்ாை 

ாற்நிஞால் வம் ஊிப்மத்ஞதின் 

சிக்ைல். ஆனால், இஞ ‘ிணாம்‘ 

ைஞின் ளபில் ீணப்க்க் ைட்ம் 

ளசின் ணல் இநக்ம் னிஞரின் ணல் 

ட்மல்த, அர விஞத்ஞில் ாஜ 

இனத்ஞின் ற்நத்ஞாழ்ஷைழம், 

னிஞன னிஞன் ஞா வ 

ைாணத்ஞால் அபப்மத்ஞிிவக்ம் 

அஞிைாணத்ஞழம் ஊஞிர்த்ர ஈஜக்ம் 

ணல். ளச-ீணப்ாப் ாவத்ஞண 

அர வ ளபஷ. ஆனால் ஈண்ில் 

சாஞாணனான ீணப்ாின் ாழ்ின் வ 

ிணஞ் ர்னர் ைாட்ப ரிஷ த 

ஞதளநைள் டினஷ த்ஞிவக்ம் 

ைஞ. ைாதப்ாக்ைில் அர ைட்மக்ைஞாை 

ாம் சாத்ஞிம் ணதாற்நில் ஈண்ம 

ஊன்நாஶம் அஞிைாணத்ரக்ம் 

ன்ளநக்ம் ட்ம ர் ான 

ிணஞ் ைாதனிாஞிக்ைத்ஞின் 

அட்ாிங்ைஹக் ஊஞிணான ணதாை 

ளசப் ார்க்ை ளபழம். 

ாண்னின் லனஷ டஜ 

ாண்னின் லனஷ டஜ ற்நிப் 

ம்ார டாம் அணர சிைஞைள், 

டால்ைள், ாிர்ப்ல ுல்ைள் ஊனத் 

ஞனித்ஞனிாைப் சண்பழள்ர. 

டீனத் ஞிழ் சிைஞ ைங்ில் ிை 

றட்ான இஜங்ைள் தற்ந 

ஊஸஞிிவக்ைிநார். இணண்ஜாிணம் 

க்ைங்ைஹக்ம் தாை வம் அணர 

ளன்னூ சிைஞைில் த ணதான 

ாசை ைனத்ஞ இர்த்ஞிவந்ஞாஶம், வ 

ைதனாை அண ளன்னித்ரம் 

ைஞைள் இன்ம் ைண்ஜஜப்ஜால் 

இவக்ைின்நன ஊன்ந டினக்ைிநன். 

ளப்ர வஜங்ைாைத் ஞாஜர்ந்ர 

சிைஞ தில் இமமணர ைஞை 

ிர்சைர்ைள் இன்ம் ிரிாை 

ஆணாில்தா ஊனத் 

ஞான்ம்பாைப் திஞ ாிைில் 

ஊஸஞி ைஞைள் ாசை ைனத்ரக் 

அஞிைம் ணில்த. இல்லாஞ ஊஸத்ஞில் 

ஆாைத் ஞன் ளத்ஞிணப் ஞிப்ணாை 

அநிப்ட்ஜர் த 

ணதாற்ப்லனஷைஹம், டாட்ஜாரி 

ாக்ைங்ைஹம் ஊஸஞிழள்ார். 

“ஞிர் வ டாஹ ணாத்ஞிரித 

நஞ்சாப்லத ந்ர டின்னா. ரிங்ை 

வ டதித இல்த. ைிிஞ்சி ைந்ஞதா 

ஞாங்ர. ஜம்லத ண லஸஞி. ணத்ஞம். 

ைி ைி அஸநா ஞஷத்ர ச்ச 

ணத. ஊன்னாப ூணி ஊன்னாப 

ூணின் ஈஶக்ைநன். வ ார்த்ஞ 

அாத ச ளபத. டா ைக்ைநஞ 

அ டஞ்க்ள் ாத. ூாட்ஜம் 

ஊன் ாண் ச்சிவந்ஞன். ஊந்ஞ 

ளண்ஜச்சி த்ஞ ஞஞதங்ைா டான் 

த்ஞ அல்தித்ஞண்ஜ ஆஸம் ாஸம் 
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அவ்ாம் சிவ்ாா ஆக்ைிட்ஜாங்ை. 

ஆஞணஷ இல்தாஞ சிக்ைி டா. ாவைிட்ஜ 

ாய் டாம் ைக்ைநர சால்ஶ. அந்ஞ 

னாணப்ந்ஞான் ஊல்தாத்ரக்ம் தி 

மக்ையம்”, ஊச்சிதக் ட்ப ிஸங்ம் 

ார அந்ஞ அம்ாின் ஞாண்ஜக்ி 

நி இநங்ைிர -(ற்ந ணம், 

ாம்க்ைாரி ஞாப்ல) 

“ஆசழம் அஞிர்ச்சிழம் ைதந்ர ின்ம் 

அன் ைண்ைில் னிந்ர ளத்ஞிட்ஜாள் 

அள். ஈஞநித் ஞள்ிிட்ம ஞன்ி 

சல்தப் ணணத்ஞ அன் ைைாம ஞன் 

ைைக் ைார்த்ர இஸத்ரத் 

ஞஸினாள்.ஞஸி டிதித 

லஞர்ைின் ஈட்ஞி டாக்ைி 

டஜந்ஞார்ைள். ைால்ைள் அச 

ப்ராத ைனத்ஞ ைத்ஞில் ஞணில் 

சாய்ந்ஞார்ைள்.ைாதைாதாை அன 

அநிந்ஞள்ாத இஜிஜால் 

திஞான ஈர்ச்சிைக் ைாட்பப் 

சினாள் அள். ந்ஞாள். 

ைாஞ்சிைாஞ்சிச் சிரித்ஞாள். ாநிாநி 

ளத்ஞிட்ஜாள். இஞிில் ஞன் ஈஜத 

அநிழம்ப சய்ஞாள். ஞசைஹம் 

டணம்லைஹம் ின்னிப்ிந்ஞ இந்ஞ 

ஈஜக்ள் ைாக்ைிஜக்ைாஞ ாவம் 

லஞதக் ைண்ஜ ஆனந்ஞளம் ணசளம் 

அன் ைண்ைில் அதாஞின” 

(ள்ம் சிைஞ) 

த ஈள்ர அணர ைஞைின் 

இவ லனஷ டஜ. ளநில் 

ைஞின் இல் ட்ப டிற். ன் 

ஈச்சைட்ஜ ஈர்ச்சி டிதில் டாஜை 

ஞவத்ஞக் ைாட்மம் சித்ஞரிப்ல. 

ற்நான், ிை டிஞானாைத் ஞன்ன 

நந்ர மம் இவ ஈிர்ைின் 

ைாட்சிப்ல. டிைழ்ச்சிை ிை ிரிாை 

ிரித்ர திஞான ஈர்ச்சிை 

ைஞின் ாக்ைில் ைாட்பச் சல்ர 

ாண்னின் ாி. வ 

ைஜத்ஞவா, இற்ைக்ைாட்சிா லந 

இஜத்ஞ ஸ்ஞாிப்ஞற்ைாை அர் அற்ந 

இப்ஞில்த. ாநாை, ைஞின் 

ஞீிணத்ஞக் ட்ஜஷம், ைஞாாத்ஞிணங்ைின் 

அை ஈர்ஷை ிணஞிதிக்ம் 

டாக்ைத்ரஜான லந ஈதை சித்ஞரிப்ல 

இல்ாை அந்ரிமைிநர. இஞனாத 

இல் ீநி ஞத்ரத்ஞிிப்ல அல்தர 

ஆன்ிை சித்ஞரிப் அங் டாம் 

ைாண்ஞில்த. இஞனாத த 

ைஞைில் ஈச்சைட்ஜ ளபச் ிைப்ரி 

ஞிவப்ங்ைாைா ாசைர்ைள் ஞங்ைள் 

னஞில் ஈவாக்ைி ளப 

ளஸராைப் ூர்த்ஞி சய்ராைா 

இவப்ஞில்த. ைஞாாத்ஞிணங்ைின் 

இல்ான க்ைப்ப டஜப்ஞ ைஞின் 

ளபாைஷம் இவந்ரிமைிநர. இர 

ாண்ன் ஈதைம் ஈவாக்ம் 

இல்ாம த்ரப்ாஞால் சிைஞின் 

டஜ த இஜங்ைில் ாணஸ்ம் 

ட்ஜால் டைர்ர ாதத் ஞான்ம். 

ாண்ன் சிைஞ டஜ அணர 

ஈஜனப ளன்னாபைான ஜாஞா, 

ஆஞன் ான்ந டீன ஊஸத்ஞார்ைின் 

சாத சாணாஞ ன். டீன லனஷ டஜ 

ஊம்ார டாம் அஞில் 

ஈஜனபத்ஞன்ழம், டிைழ்ஷைத் 

ஞாஷஞில் இவக்ம் ரரிஞத்ஞழம், 

வங்ைச் சால்ஶம் ாிழம் 

ிணஞானாைக் ைாைக் 

ைாள்தாம்.ாண்னின் ஈதைில் 
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இப்பப்ட்ஜ டீன லனஷ டஜ 

ிணிிவந்ஞாஶம் அண வ 

ஸ்ஜதிஸ்ஜாை ாசைர்ைள் ார்ப்ஞில்த. 

பக்ைை அர் சற்ைாைப் 

லத்ரஞில்த. னிஞ ாழ்ிதிவந்ர 

சந்ஞாஷம், ரணம், டிதா 

அம்சங்ை இல்ாைக் ைாட்மஞில் 

ைஞக்ைனாம சர்ந்ஞ டீன டஜ 

ஈவாைிிமைிநர. சிநி ாக்ைிங்ைில் 

வங்ைச் சால்தால் வ ளஸான 

சித்ஞிணத்ஞக் ைாட்ஜ ளல்ைிநார். ‘ற்ந 

ணம்‘ ைஞில் வம் ஞாய் ைஞ டமை 

லதம்ித் ஞீர்க்ைிநார். ஞிவம்த் ஞிவம் ண 

ான்நஞாவ ப்ாரி. ஆனாஶம் அஞ 

வங்ைச் சால்தி ாண்ன் 

ைஜப்ஞில்த. இல்ில் டம் 

ற்நிிவப்ாணர ஈள்ார்ந்ஞ ஈர்ச்சி 

வ்ாவ ளநழம் ார்த்ஞைில் 

ைாட்மைிநார். டீன ாிில் ட்பச் 

சல்ஶம் ழத்ஞிைில் னம் 

ஞாய்ந்ஞர்ைஹக் ாண்னின் இந்ஞ 

ைஞ ம் ாி ாசிப்த் ஞஜ 

சய்தாம். ைஞ ைாட்மம் ஈதக்ள் 

ாசைன் எணஷ ம் சய்ஞின்னண 

அனால் அஞாம ன்நளபைிநர. இஞ 

ஊஞிர்ந அம்சாைப் ார்க்ம் ிர்சைர்ைள் 

இவக்ைிநார்ைள். ாசைர்ைஹம் இவ்ிஞம் 

நப்மம் ைஞில் ாசிப்ின்ம் இல்த 

ஊனக்நக்மம். ஞிட்ஜட்ஜான 

ளபச்ைழம், ைாய்டைர்த்ஞல்ைழம் 

ைாண்பணார ாழ் அஞன் ாக்ைில் 

ஞிழம் ாிால் டம் ைற்னில் 

இவக்ம் ஈச்சைட்ஜத் ஞிவப்ங்ைள் 

ைஞில் இவக்ைார. இஞனால் ைாைப் 

க்ைங்ைள் ஞிவம்லம்பாை இல்தாஞ 

ைஞைள் சித இவக்ைதாம், ஆனால் 

டிச்சாை சரிணால் ான ைஞைள் ிைக் 

ந. 

ாண்ன் ஜப்ின் அைில் 

ாண்ன் ாழ்க்ைிதிவந்ர 

ைஞை ஊமக்ம் ைதர். அணர 

ைஞாாத்ஞிணங்ைில் ைஞசால்திைள் 

ிைஷம் நஷ. வம்ாதானர்ைள் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைாை ாழ்ர்ைள். 

அர்ைஹஜ ாழ்க்ைப் ற்நி ரி 

ைனஷைஹம், அஞீஞ ணாசழம் 

இல்தாஞர்ைள். வம்ான்ானர்ைள் 

ஞங்ைஹக் இஜப்ட்ஜ ாழ்க்ை அஞிை 

அதட்ஜல் இல்தால் ைிப்ர்ைள். 

இஞனாத இக்ைஞைள் ைாட்மம் ஞத்ர 

ஞரிசனங்ைள் ிப்ஜாை 

ிாஞிக்ைப்மஞில்த. ிைஷம் 

ஈர்ச்சிைணான னிஞர்ைாை 

வர்ைள்ஜ ஞங்ைள் ிஞி இரஞான் 

ஊன்நா, அல்தர ஞங்ைஹக் டிநஷ ஞவம் 

ாழ் ஊட்பப்ிபக்ை ஊண்ிபா 

ைாதத்ஞக் ைிப்ர்ைள். இஞனால் ைஞ 

பக்ம்ஞாம் ைஞாாத்ஞிணங்ைள் 

அனவம் ஞன்னிச்சாை ஈவாைி 

வைிநார்ைள். 

லணா  ஈவாக்ைங்ைிஶம், ிணஞ் 

ைாதனி ைாதக் ைஞைிஶம் ாண்ன் 

வ இக்ைான ளநக் 

ைைாள்ைிநார். ாிிஶம் அர் ஞனர 

இல்ான டைிழ்ஷத்ஞன் 

ைிமைிநார். ஈண்ான 

ைஞாாத்ஞிணங்ைப் ற்நி ைஞைில் 

அர் ஊல்த ீநார லனஷ 

சாத்ஞித்ஞக் ைாண்மம் ஊம் 

ஜாக்ைிணத்ஞன்ாம சல்மஞாை 
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ஞான்ைிநர. ாத்ஞிணங்ைின் 

ார்ப்ில் அஞீஞ ைனளம், ண்ஜ 

ைாத லந சித்ஞரிப்லை ாசைர்ைிஜம் 

ைஜப்ஞற்ைாை ாிில் ைாண்ஜ 

டர்த்ஞிழம் த டல்த ைாஞிரிை 

ஈவாக்ைிிமைிநர. ஈண் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைப் ற்நி அச்ிசைால் 

ஊஸரர சாதான ைாரிம் ட்மல்த. 

ஆசிரினின் லனஷ சாத்ஞிங்ைக் 

க்ைிிமம் அாளம் அஞில் ஈண்ம. 

ிணஞ்சனின் ணதாற் டால்ைள் வ 

ைி ட்ஜத்ஞ ிட்ம ி 

ணாஞஞற் இந்ஞ ைாணளம் 

ளக்ைிானர. அணர ஆனந்ஞணங்ைப் 

ிள், ப்ா ான்நர்ைப் 

ற்நி ணதாற் டால்ை இப்ார 

ாசிப்ர்ைள் இஞக் ைண்ஜநிதாம். இந்ஞ 

ஊல்தை ாண்ன் 

ஈஜத்ஞிவக்ைிநார். அஞற் அணர 

ைற்னழம், லனஷ ாிழம், இதக்ைி 

அநிஷம் அஞி ஈாைாை 

இவந்ஞிவக்ைிநர. 

ஊந்ஞாவ ைவத்ஞிதழம் சாணார 

ஊஸரஞால் ாண்னின் ைஞைில் 

ஆழ்னஞத் ஞாமம் அம்சங்ைள் 

டிணம்ிழள்ன. ாழ்க்ைச் சார்ந்ஞ 

அபப்ஜான ைள்ிை 

ஊஸப்ிக்ைாள்ஞ இணர ைஞைில் 

அஞிைம் ார்க்ை ளபார. ாழ்ாம 

ாணாமம் ைஞாாத்ஞிணங்ைின் 

அதச்சல்ைள் இவப்ஞால் ஊவ்ாவ 

ைவத்ஞிஶம் இக்ைள்ிைஹக் ஞிதாை 

அார ஊன்ர அணர ஆணம்ைட்ஜ 

ஜப்லைிதிவந்ர ைாண்ைிநாம். 

‘ாழ்க்ை வ ிசாண‘ டாதில் வம் 

ைாிின் அதக்ைிஷைஹக்ம் அஞீஞ 

ைிிணக்ைத்ரக்ளண்ஜான அனர 

ாழ்க்ைக்ம் ஞில் ஞப ஊந்ஞாவ 

ைவத்ஞிதழம் ஆசிரிர் 

சன்நஜில்த. ைஜஷள் சார்ந்ரம் 

சாணாரான ஊவ்ிஞான அப்லைழம் 

ஆசிரிணா ைஞாாத்ஞிணங்ைா சன் 

சர்ஞில்த. அ ாழ்க்ை ஊம் 

சர்ல்தின் ிஞிைஹக் ஈட்ட்ம 

டஜக்ம் ாணாட்ஜங்ைள் ட்ம. 

இஞனாத பங்ைஹம் அை 

எட்ஜங்ைஹம் ிைக் நாை 

ன்ட்பவக்ைின்நன. ாி சார்ந்ஞ 

றட்ங்ைள் ஞமம் ாசைர்ைஹக் 

ாண்ன் சிைஞ அைிதில் 

நக்பர அஞிைில்த. 

ாண்னின் சவ்ில் ைஞ ாி 

அன்நாஜ ஈத சார்ந்ஞ ிஸிங்ைழம், 

டீன னர அஜழம் சிக்ைல்ைழம் 

ஞாண்ப வ ினாக்ைழம், ாஜ 

ண்ாம ைஜந்ஞ இஜர்ைழம் 

சால்தளன்ந ைஞைள் ஊஸஞிணாை 

ாண்ன் ாராை 

அநிப்மஞில்த. அர் ஊஸஞி “ஸ 

தட்சம் ரிைள்” டர லணாத்ஞழம் 

ண்ாட்ஜழம்  ஆக்ைம் சய்ைிநர. 

“இன்ம் வ ைம்” , “ள்ம்” ான்ந 

ைஞைள் டர லணா ஞத்ர 

ிஸிங்ைின் ீர வ ஞஜதாை, 

ாண்ன் சால்ர ாத டீன 

ைள்ிைஹக்ைான ஞித  ணில் ராித் 

ஞமம் ைைாை சல்மம் ைஞைள். 

டீனத்ரக் ைஞைள் ஞனினிஞனின் 

ஞஜல்ை சைத்ஞின் அச்சாிாைக் 

ைவரம் ண்லஜர ஊன்நால் சவ்ில் 

ைஞைள் ாழ் வ ட்மாத்ஞத் 
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ஞாப்ாைக் ைாண்ைிநர. ரரிாஞனன் 

ைிவஷ் ம்ணத்ஞில் மம் 

ஞன ாம் ைத்ஞ வ 

ட்மாத்ஞ இஞிைாசத்ஞின் ீர ைிஸம் 

ஜாைக் ைாட்மம் லனஷக்ைஞ. 

“ைிவஷ்ின் ச்க்ைாற்ம் ிர் 

ளம் றைணக்ப டவக்ைத்ஞில் 

இவப்ாதத் ஞான்நின. ைாந்ஞாை 

இர்த்த்ன அண் ைண்ைள். ைாஞாணத்ஞில் 

அதந்ஞர ல்ைற்ந..ஊல்தா 

ஊஞிரித ைாண்ஞப்ாத ஞாற்நம் 

ஞந்ர நந்ஞன....அமத்ஞ ை வ 

ான ரம்ிக்ைால் த்ஞமத்ரப் 

ூிில் ீசிஞப் ாதத் ஞண ீர 

ிஸந்ஞான் ரரிாஞனன்” [ இன்ம் வ 

ைம்] 

டக்த் ஞரிந்ஞ ைஞ ஊன்நாஶம் 

பங்ைள் தம் வ இஞிைாச ஞவத்ஞ 

ஆத்ரக்ச் சஶத்ரைிநார். இக்ைஞப் 

பக்ம் ாசைர்ைள், ரரிாஞனன் 

ைிவஷ் ந்ஞிவந்ஞால் 

ைாாணஞம் டக்க் ைிஜத்ஞிவக்ைாஞா 

ஊன ஊண்த் ஞான்ம். ஆனால் 

ணதாம், லணாளம் அத்ஞன 

ஊிான ளபச்சில் இங்ம் 

தல்த ஊன்ஞ ாண்ன் ஞனர 

ைஞின் தம் லனாக்ைிநார். 

இப்பான ஊண்ற்ந ஞவங்ைால் 

டய்ப்ட்ஜ சிதந்ஞித ான்நர அர. 

அஞன் ாணம் வ்ாவ லள்ிிஶம் 

அந்ஞிவக்ைிநர. ைாாணஞக் ைஞை 

ளன்த்ர ஜாைன் ஊஸஞி 

சிைஞைள் இப்ண்ாட்ம ஞாப்ல 

ஊன்நால் ாண்ன் அணர சவ்ில் 

ைஞைள் தம் ண்ாட்ம சித்ஞிரிப்ின் 

த ை ாஞிரிை ஈவாக்ைிழள்ார். 

லத்ஞ ள்ிைில் ஞத்ரம் ிஶம் வ 

ிக்ின் அைச்சஞ்சதங்ைள் “ள்ம்” 

ைஞாைிநர. இப்பாை ஸ தட்சம் 

ரிைள் ஞாப்ல த ஞான் 

ஞரிசனங்ை  ஆக்ைாக்ைிழள்ர. 

இந்ஞ டணத்ஞில் சீத்ஞில் ஊஸஞப்ட்ம 

வம் ண்ளண டால் ரிசழஜன் வ 

ப்ீம சய்ர இவிஞ ாிை 

ாசைர்ைள் லரிந்ரைாள் ஈஞஷம். 

ாண்ன் ஞான்ங்ைின் 

க்ட்மத் ஞாற்நத்ஞ டம்ளன் 

ீண்மம் டிைழ்த்ஞிக் ைாட்மைிநார். ஆனால் 

அற்ந ைதத்ர ீண்மம் 

அமக்ஞில்த. அஞிஶள் 

ஞஜல்ைழம், சை ிஸிங்ைழம் 

 ரிசீதன சய்ஞில்த. ண்ளண 

ான்ந ண்ாட்மப் லனஷ ுல்ைில் 

ைாப்மம் ட்மாத்ஞ ஞாக்ம் 

ஞன் ாண்னின் இக்ைஞைில் 

ைிஜப்ஞில்த. அ டாநிந்ஞ 

ைஞை வ ித்ஞ டாக்ைி 

ைச்சிஞாை ஊமத்ரச் சல்தப்மம் ைஞைள். 

ஈஞாணத்ரக், ரரிாஞனம் 

ைர்ம் ைிவஷ் ம்ணத்ஞில் 

ங்ைமக்ம் சத்ஞில் இல்ாை ஊஸம் 

சித ண்ாட்மச் ல்ைஹக்ள் ைஞ 

சல்ஞில்த. சிைஞாைச் 

சால்தப்மஞால் அர வ த்ஞ 

டாக்ைி ைச்சிஞாைச் சன் ளபைிநர. 

அஞார லணாளம் ஞான்ளம் டம்ளன் 

ீண்மம் டிைழ்த்ஞப்மைின்நன. 

அக்ைஞின் ஞஜல் ிரிான சைம் 

ற்ம் ண்ாட்ம தின் ின்லதத்ஞில் 

டஜப்ஞில்த. 
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ாண்ன் ிணஞ் ஆண்மந்ஞ 

லரச்சரி ஞிை ாைக் ைாண்ம 

த ணதாற்ப் லனைஞை 

ஊஸஞிழள்ார். இக்ைஞைஹம் ிரிான 

சைத்ஞத்ஞில் த்ரப்சப்ஜால் 

இவந்ஞாஶம் ணதாற்ப்லனஷக்ைாை 

ைச்சிஞான ாி 

ஈவாக்ைித்ஞிவப்ஞாைத் 

ஞான்ைிநர. ிைச் சிநந்ஞ 

ஈஞாணக்ைஞைள் -“ைண்ைள்“, 

“ஞங்ைாத“, “ிணாம்“. 

ணதாற் டாைர்ைஹக் ைாதம் 

ஞாண்பிவக்ம் லைஸக்ைான ைாணங்ைள் 

அர்ைர சல்ைின் ஞன் ாவத்ர 

அர. ணதாற்நில் ஞிப்மம் 

அக்ைஞைள் டாைர்ைின் சஶக் 

ற்நார்ாத த பங்ைள் ஊமத்ரத் 

ஞான்ங்ைாை ாநிிமம். ணதாற்ந 

லனாக்ம்ார  

இத்ஞான்ங்ைிதிவந்ர ைஞைப் 

ிரிக்ம் ைத ிைளக்ைிான அம்சம். 

அத்ஞான்ங்ைழம்,ைஞைழம் 

அப்ப டிைழ்த்ஞிக்ைாட்மர 

சய்டர்த்ஞிழள் ைஞாைதாம் ஆனால் 

அஞில் ாசைன் சல்தக்ப ஆம் 

நாை இவக்ம். வ ஜப் 

ாசிக்ம்ஞாம் ாசைன் ஞன்னத் 

ஞாத்ரக்ைாள்ைிநான், ஞனர அந 

ஈர் ரிசீதன சய்ைிநான். 

ணதாற்க்ைஞில் ாசைன் அக்த் 

ஞரிந்ஞ லணாத்ஞாம அக்ைஞ 

அயைிநான் ஊம்ார 

ஞாத்ரக்ைாள்ஹம் இஜி 

அிக்ம் ைஞைள் அன ஆாை 

ாஞிக்ைின்நன. 

“ைண்ைள்” ைஞ ைிவஷ்ஞணாரின் 

ாழ்க்ை ணதாற் சம்த்ஞிதிவந்ர 

ஊஸஞப்ட்ஜர. ஆனால் ிை ஜாக்ைிணஞாை 

ஞான்த்ஞின் ாதக்ள் ீால் 

ாண்ன் அக்ைஞ ாழ்ின் 

ிசாணாை ாற்நிழள்ார். லரச்சரி 

ஆி ண்ஜத்ஞின் சரித்ஞிணம் 

அநிந்ஞர்ைஹக் அக்ைஞ வ ணாஜாின் 

அந ஈர்ப்ற்நி டாஜைீ 

ஞவாைக் ைாட்சிிக்ம். ஆனால் 

ஆிின் த்ஞ ான்னிப்லத் ஞப 

அதழம் டிம்ஞிற்ந னாை 

ஈவைப்மத்ஞிஞில் அக்ைஞ த 

ரிாங்ை அஜைிநர. 

ைண்ஜாிின் எசக் 

ைட்ம்ஞாம் னடிம்ஞி இக்ம் 

ஞி.ஜானைிணானின் ைஞப் ாத 

இக்ைஞில் தாப் ாசனழம், 

த்ஞழம் டாம் ைாண்ைிநாம். 

ைாதந்ஞாம் ாநிவம் அந 

ஈர்ஷைத் ஞனர ைண்ைால் சஞா 

அதஞாை அக்ம் ணாவக்க் ைாட்சி 

அிக்ைிநர. இந்ஞ த்ஞக் ைண்ைாை 

ாற்நி டாம் லரச்சரிின் ிணஞ் 

ைாதனிாஞிக்ைத்ஞழம் அதசளபழம், 

ஞ்சின் ளச [“ிணாம்“] 

னசாட்சிாை ணாப்ாண ரணத்ரம் 

ிசாைஷம் ைாள் ளபழம். 

“சத்ஞிணத்ஞில் ஞா எர் அநில் அஜத்ர 

க்ைப்ட்பவந்ஞ தாப்ங்ைின் ம் 

க்ைத் ரத்ஞர. ீக்ைம் ணால் 

லணண்ம ைாண்பவந்ஞ ணணாரின் னஞில் 

ஈஜனபாை ாங்ைழம் தாழம் 

நக்ைளபார ஊன்ந ஊண்ம் ஊஸந்ஞர” 

[ைண்ைள்] 
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ஹம்ி டைரிதிவந்ர ிம் ைிணார் 

ிஜடைர் சாம்ணாஜ்ஜித்ஞின் அிஷக்ைான 

ைாணத்ஞ லரச்சரிின் ஆி 

ண்ஜத்ஞின் அநப்ிில் 

ைண்மைாள்ைிநார். சாத்ஞின் டில் டீஹம் 

ீணத்ஞ ாணாஶம் ைிக்ைளபார. 

ைண்ைள் ைஞில் ஞாஜங்ம் இந்ஞ டில் 

ிணாம் ைஞில் ஞ்சின் ளசின் 

ச்சில் அஜங்ைிநர. ஞ்சின் ளச 

ாரீஸிதிவந்ர ர்னணாை 

ஊல்தப்ிள்ச்சாப வைிநார். 

அஞிைாணத்ஞின் ன்ளநக்ப் க்ைப்ட்ஜ 

க்ைஹக் இக்ைப்மம் அடீஞிக் 

ைண்மைாள் அவக் அஞிை டணம் 

ிபக்ைில்த. ிணஞ் 

ைாதனிாஞிக்ைத்ஞின் ைாமைச் 

இந்ஞ சிண்ில் ை அர் 

ஊமத்ரக்ைாள்ஹம் ம் இர. 

இந்ஞ இவ ைஞைிஶம் 

ஞான்ங்ைிதிவந்ர ஊமத்ஞாப்மம் 

லனஷ ஞவங்ைள் இல்த. 

சால்தப்ானால் அண அஞிைாணத்ஞின் 

ைச்சிஞான இ இவிஞ 

ஆட்சிார்ைின் ணதாற்நிதிவந்ர 

ஈவாக்ைிழள்ார். இப்பப்ட்ஜ 

ஆக்ைங்ைப் பக்ம்ார ிணஞ்சன் 

ஊஸஞி ணதாற்ப்லனஷைிதிவந்ர 

ணதாற் ஊஸத்ர ஊந்ஞஷ ாநிழள்ர 

ஊன்ஞ ாசைன் 

அநிந்ரைாள்ளபைிநர. ைம்னிஸ்ட் 

ப்ா, ாணஞிார், ர்னர் ீப், 

ராஷி ஆனந்ஞணங்ைப்ிள் ான்ந த 

ணதாற்ப் ாத்ஞிணங்ைக் ைாண்ம 

ணதாற்ப்லனஷை ஈவாக்ைி 

ிணஞ்சன் ைற்னில் சய்ாஞ 

ாய்ச்சல்ை இக்ைஞைில் டாம் 

ைாண்ைிநாம். அரட்மல்தார ிரிான 

சை/ ணதாற்ப் ின்னிில் 

அந்ரள்ஞால் ணதாற்நில் இல்தாஞ 

சாத்ஞிங்ை ாண்ன் ஞனர 

ைற்னினால் டிணப்ிழள்ஞப் 

ார்க்ைிநாம். வ ணதாற்ப் ாத்ஞிணத்ஞின் 

ீர பந்ர ாிவக்ம் 

ஞான்ங்ைழம் ீணக்ைஞைழம் 

ஞாண்ப னிஞ ாழ்ின் 

ிஸிங்ைழம், அபப்ஜ ஈர்ஷ 

டிதைழம் ஆணாய்ைிநார் ாண்ன். 

ிணஞ்சனின் ணதாற்ப்லஞினங்ைள் 

இத்ஞான்ங்ை ண்ப ட்மம் 

ிபத்ரக் ைாள்ஞால் ைஞாாத்ஞிணங்ைின் 

அை ஈர்ஷைஹக்ள் சல்ஞற்ப் 

வம் ஞஜாை அந்ரள்ர. 

“ைண்ீணால் ைாப்ாம்” -ிணஞ்சனின் 

ணதாற் டாதில் வம் .. ர், 

த்ஞானந்ஞாணஞி,ஞிவ.ி.ை ான்நாரின் 

சித்ஞிணத்ஞ பக்ம் ாசைன் ஞிழ் 

இதக்ைித்ஞில் ணதாற்நஸத்ஞின் இந்ஞ 

டைர்க் ைண்மைாள்ான். 

ாண்ன் ஈதைில் ண்யம் ணலம் 

ாண்னின் ைஞை வசணப் 

பப்ர்ைஹக் அர் னிஞனின் 

இல்ான டன்னஜத்ஞ ீர 

அஷக்ைஞிைான அிானம் 

ைாண்பவக்ைிநாணா ஊனத் ஞான்ம். அர 

எணஷக் ஈண்ழம் ஜ. 

ாண்னின் ண்ான ஜ 

ஆற்ைாட்மப்ஞி க்ைின்  எணஷ 

சிப்ான ிசா டிதளம், 

டைர்ப்லநத்ஞின் அண்ஜில் இவப்ஞால் 

ிழம் ர்த்ஞை 

ைாமக்ைல்ாங்ைல்ைஹம் அர்ைர 
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ாழ்ாம ிந்ஞிவக்ம் ன். 

ிஸப்லணம், ைஜெர், ஞிவண்ாத, 

சஞ்சி, லர இஜங்ைின் ான 

டிதப்ஞி இவந்ஞாஶம் டிதக்ைஜத, 

ிைாய், சம்ா ான்ந ிச்சல்ைால் 

வஜம் ளஸரம் ஞாஜர்ந்ஞ ைல் ஈள் 

டிதம். அஞிை டீணழம் ஊஞிர்ாணாஞஞால் 

நட்சி நாைக் ைாப்மம். 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ளன்னூ ஆண்மைாை 

ஞஶங் டாக்ைர்ைஹம், ஞஞ்ச 

ணாத்ஞிர்ைஹம், ல்ஞான்ைஹம் ஆண்ஜ 

டிதம் ஊன்ஞால் டித ஈஜார்ைில் 

தர் ற்ாிக்ைாணர்ைாைஷம், 

அவைிதிவக்ம் லர, சன்ன ான்ந 

இஜங்ைாம ர்த்ஞைத் ஞாஜர்ல 

ைாண்ஜர்ைாைஷம் இவப்ார்ைள். 

ாண்ன் ைஞைில் வம் 

வம்ான்ானர்ைள் சி 

டிதக்ைாணர்ைள் அல்தர 

டிதச்ாந்ஞார்ைஹக் ாட்ம தாஜம் 

அபப்ர, ஞாட்ஜத சய்ர ான்ந 

சித சய்ர்ைள். எணஷ டைணப்லந 

ானம் ஈள்ர்ைள் ஆனால் 

அச்ைங்ை ஊட்பப்ிபக்ை ளபாஞப 

அர்ைர வானம் அந்ஞிவக்ம். 

ச்சைரிப் ஞதளநைின் 

ர்ச்சிக் நிீஜாைப் ார்ப்ர்ைள். 

ாழ்க்ை வ ிசாண -டாதில் வம் 

பஶ ஞாத்ஞா, ஜ ஆற்ைாட்மப்ஞி 

ைஞ சால்திச் சல்ஶம்ார டிதம் 

ைாம் ளணப் ற்நிப் 

ைிநார்.ளன்னூ வஜங்ைாை 

ஞஶங், ணாத்ஞி ம் 

ளஞதாிைிஜிவந்ஞ டிதம், டித 

ஈச்சணம்ல சட்ஜத்ஞின்ப ல்த 

ைிணாங்ைில் த ார்த்ஞர்ைள் ைக் 

வைிநர. அங்ைிவந்ர லர ஞதளந 

ஆட்ைள் ர்த்ஞைத்ரக்ைாை லர, 

சன்ன, ைஜெர் சல்ைிநார்ைள். டித 

ஈரிார்ைஹக் அஞிைாணம் 

நழம்ார ற்மம் சிக்ைல்ைப் 

ம் ைஞைள் ]அஜக்ைதம்], ஜாஞி 

ீம் ைாஞல் ஞிவங்ைின் 

ைவக்ைாத ] ைனஷ ] ஊன ாி, 

ஜாஞி, சஞி ஊன ைஜந்ஞ ு 

வஜங்ைில் ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ஞதைீாை 

ாநி அஜாங்ை ஈஜ 

சைத்ஞிதிவந்ர வம் ைஞாாத்ஞிணங்ைள் 

டிணம்ி ைஞைள். 

“வஞணம் ட்ணாக்ப் ாய் ந்ஞன் 

ஊண் ஆஜந ிஷினப் ார்த்ஞிட்ம அர 

ாஞிரி இந்ஞ உர்தழம் ாய்க்ையம் 

அதஞ்சான். ிக்ைாவ, 

ைக்ப்லள்ார் ாணா ார்த்ர ஊல்தார் 

ாழம் த்ஞாத அஜச்சி ற்ைாத 

ரி அஷக் ாணம்ாக்த டதத்ஞ 

ச்சான் ைக்ைநங்ைஹக் ண்யம் 

சால்தத...ைஜசித ட்ணாஸிதர்ந்ர 

ிஷின் ந்ஞிச்..அன்னிதர்ந்ர 

சக்க்ைாணங்ை ாய்த ண்ய. வ சக் 

ணண்ம சக் ச்சிவந்ஞன்தாம் ரி 

ஷங்ைந ைாதம் தநிப்ூமச்சி. இ 

எட்ஜ ஆணம்ிச்சிட்ஜாங்ை. சாத்ர 

அப்ப ைாநிமச்” [ாழ்க்ை வ 

ிசாண] 

“டமணாத்ஞிரி ணக்ம் இவந்ஞ ஞல் 

ஞிஞ்சரக்ப்நா ஊமத்ர ிித 

ாட்ஜாங்ை. ஜம் இல்த. ைரிஞ்ச ைட்ஜ. 

ஈவட்பைின ந்ர ஞாப்லத வ 

ள்த்ஞத் ஞாண்ப ாஞச்சிட்ஜாங்ை. 

சாரப்வ ஞரிாஞ சனின 
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சனினன் அரம்த ரப்ி 

சவப்ாத ிஞிச்சாவ ஞாத்ஞா..” [ைனஷ] 

ைண்யக்ைஞிணாை ர்த்ஞைத்ஞிஶம், சை 

அஜாத்ஞிஶம் ஞிமன ஞிப்ப் 

ற்ந ஜாஞிப் ார்த்ர ற்மம் 

ாநா, டைணாக்ைத்ஞின் சஞிைப் 

ணதாைப் ந ளபாஞஞில் இவக்ம் 

க்ைம், ாழ்ந்ர ைட்ஜ மம்ங்ைின் 

தக்ைஞைள் தாை வ ிணாந்ஞித்ஞ 

அஜாப்மத்ரஞ ஞாஜர்ந்ர 

லனில் ஊஸஞிக்ைாட்பிவக்ைிநார். 

ட்ஜாணக் ைஞைள் ஊம்ார 

ஈதர்ந்ரான ாழ்ில் சி ைீற்நக் 

ைாட்மஞாம டில்தால் வ 

ஞன்னஸச்சி தம் ைஞாாத்ஞிணங்ைஹக் 

அைிமஞத அிக்ைஷம் சய்ைிநார் -

‘’ீண்மம் ீண்மம் ஞன்ன ளத்ஞிட்ஜப 

இவப்ரான்ந ஊண்ம் னஞில் 

ாங்ைிர. அள் ஞனல்தாம் 

அந்ஞ ளத்ஞம் அஸத்ஞித் 

ரஜத்ரிமஞப்ாத இவந்ஞர” -ஊன 

ஞன்னக் ைமத்ஞனழம் லவஷனின் 

ன்ளநழம் வ ஞட்பல் டித்ஞி 

ாம்க்ைாரி ஞற்ைாதிதிவந்ர 

ைாக்ைிநர. ிைத் ஞீிணாைச் சால்தப்ட்ஜ 

ாம்க்ைாரி ைஞ ாண்னின் 

லனஷ அைிஶக் வ ஈச்சத்ஞக் 

ைாமக்ம் ைஞ. அணர அைித 

ஞிட்ஜட்ஜாை டிஷம் ைஞாைஷம் 

ஈள்ர. 

ாண்னின் ைஞைில் இல்ாை 

பங்ைள் ஈவாைி வஞ ளன்னர் 

ார்த்ஞாம். ஜாைன் வ ைட்மணில் 

-வ ாசனில் னிஞணழம் அந்ஞ 

னிஞணச் சார்ந்ஞ ஈநஷைழம் 

லனஷக்ள் ைாண்ம ண ளபழம், ஊன 

ண்ஞாசன் லனஷ ற்நி 

ஞரிித்ஞிவப்ார். ாண்னின் 

ைஞைில் வம் னிஞர்ை டல்தர் 

ைட்ஜர் ஊனத் ஞணம் ிரித்ரப்ார்க்ை 

டக் அஞி இல்த. ைஞில் வம் 

னிஞர்ைஹம் அர்ைஹஜன் ட்மம் 

ஈநஷாை இவக்ம் ஞாஜர்லைஹம் இந்ஞ 

ாழ் ஞாை, ணாை, சாாைக் 

ைாள்ஹம் டிதிதிவந்ர ிமஜ 

ஊண்யர்ைள். ாழ்க்ை வ ிசாண 

டாதில் வம் ைாி, ைனஷ ைஞில் வம் 

ிஸ்டாஞன், ிணஞ் ராஷி ீட்பல் 

ஞிவஜச்சல்ஶம் ாம்ார்ாழம் 

ீணளத்ர அனவம் சந்ஞிக்ம் வ 

லள்ிாை இர இவக்ைிநர. ாண்னின் 

ாழ்க்ைப் ார்ில் அர்ைஹக்ைான 

ிமஞத டித ஊன்ர ைாமக்ைப்ட்ஜ 

ாழ் ாணாஜால் 

ற்க்ைாள்ஞித அந்ஞிவக்ைிநர. 

”நைள்” ைஞில் வம் ளஞிார் 

இல்தம் ாத இம்னிஞர்ைள் அஜ 

டினக்ம் இஜளம் இன்னாவ ண்ம 

ட்ம ஊன்ஞ ஈணால் 

இவப்ர்ைள். ாம்க்ைாரி ாத சல்த 

டினக்ம் இஜளம் ண்ஜ ஊம் 

ஞரிசனத்ஞ அஜந்ரிட்ஜால் ஞங்ைச் 

ற்நிிவக்ம் அதத்ஞிஶம் ிைீற்நக் 

ைண்மைாள்ார்ைள். 

ாண்ன் தஞணப்ட்ஜ ைஞை 

ஊஸஞி ைதனாை அஜாம் 

ைாப்ஜண்பர ிைஷம் அசிம். 

இக்ைட்மணில் அணர ஞிழ் லன 

ட்ம ிணஞானாை அதசிழள்ாம். 

ாிாக்ைத்ஞில் அணர சாஞனைள் 

இஞற்ச் சானான. ைன்னஜ 
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ாிாக்ைங்ைில் அர் சய்ஞ 

சாஞன அமத்ஞ ைட்ஜத்ரக் ஊமத்ரச் 

சல்ஶம் ஜப்ாிைள் இன்ம் 

ணில்த. ளநாை ைல்ிளநில் 

ிதால் ஞன்னிச்சாைக் 

ைற்க்ைாண்ஜ சவ்ில் ஆக்ைங்ைள் 

ஞாஜங்ைி ட்ஜாண ாிைக் 

ைாஹம் ஞதித் இதக்ைிம் ண அணால் 

ைன்னஜத்ஞிதிவந்ர ாிாக்ைம் 

சய்ளபைிநர. ாிாக்ைங்ைஹம் ஞிழ் 

லனஷைஹம் அண ாிிின் 

சாத்ஞிங்ை ளஸராைப் 

ன்மத்ஞிக்ைாள் ராை இவக்ைிநர 

ஊனதாம். ஞாஜர்ந்ர சிநார் டால்ைள், 

ைன்னஜ ைிஞ இதக்ைிம் ஊம் லர 

ஞிசைில் ம் சய்ழம் 

ாண்ன டினக்ம்ஞாம் தி 

எணங்ைில் ஊஞிர்ாணாஞ இஜிைில் 

ூக்ம் சபைள் டினஷக் வைின்நன. 

ாண்ன் சால்ர ாத, 

சண்ரின் சனங்ைில் வம் ரி -

ஊங்ைா ாணம். ஊங்ைா ில். 

ஊல்தாற்நழம் இப்ர ஊரா? 
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ஆீணம் ஞமம் ஈள்ங்ைள் - 

ாண்னின் சித ைஞைள் 

அஜய் ஆர் 

‘த‘  சிைஞ ஞாப்ில் 

ஈள் ‘ைாதம்‘ ைஞில் ந்ஞ ீ 

ீட்ஜ ிட்ம ி சல்தக் ஜார 

ஊன் அஞட்மம் ைஞசால்தி, அள் 

ளைத்ஞில் சாைம் ைிஞப் ார்க்ைிநார். 

10-15 டிிஜங்ைள் ைிந்ஞின் ார்த்ஞால் 

சாைம் ஊரஷம் இன்நி ாம்ைஹஜன் 

ிாபக் ைாண்பவக்ைிநாள்.  

‘ஞீ‘ ைஞில்,  - ஈர்ஷைப் லரிந்ர 

ைாள்ாஞ/ ைாள் ிவம்ாஞ அஶதை 

தஞிைாரிைின் ாக்ைினால், ான 

ன் ஆண்மைில்  30 டாட்ைஹக்ம் 

நாை னிழஜன் டணம் 

சதிட்பவக்ம் ைஞசால்தி ைாஞி 

டிதில்  ஈணஞிைாரி அபத்ர 

ிமைிநார். 

ஞன் சாைத்ஞ சித டிிஜங்ைில் நந்ர 

ஞனக்ைன் வ ஈதை 

ஈவாக்ைிக்ைாள்ஹம் ீின் 

ந்ஞ ஊன்ந  லள்ிில் 

இவந்ர, அந்ஞக் ந்ஞத் 

ஞாதத்ரிட்ம,   ‘ளஞிர்ந்ஞர்ைள்‘ ஊன்ந 

அஜாம் ற்நாஶம் ஞன்னித 

இத்ஞல் ஊன்ந லள்ி அஜழம் 

ணிதான  ைாதத்ஞினூஜான  

அத்ஞ  இந்ஞத் ஞாப்ில் ஈள் -

 சிநார்ைள்/ ளஞிணா இர்ைள்/ ஆண்ைள் 

- ாத்ஞிணங்ைள் ாிதாை டாளம் 

அஜைிநாம்.   

ைீழ் த்ஞி ஞண/  ஊன்ந ாவாஞாண 

அமக்ைில் ஈள்ர்ைள் இந்ஞக் 

ைஞைின்  ாத்ஞிணங்ைள். த 

ஆண்மைாை அஞ உரில் 

டஜாஞில் ரி ிற்ம் ணாசாிின் 

ைன் (‘ளத்ர‘ சிைஞ) ளத்ர ஞந்ஞின் 

ாிிதிவந்ர ிதைி,  இஜத்ஞில்/ 

 ிஞாை  ிாாணம் சய் 

ளல்ைிநான். ணாசாி அஞ ளஞதில் 

ஊஞிர்த்ஞாஶம் (ைன அஞற்ைாை அபக்ைஷம் 

சய்ைிநான்),  ளத்ர ஞான் ைற்ன 

சய்ஞிணாஞ அிற் ிற்ன சய்ஞஞ 

அநிந்ர டைிழ்ந்ர, ஞனக் ஈிக்ை 

வம் னிிஜம் “லள் சாப்ஜா 

ஊனக்ைரக்ைப சாப்ாம?... சம்ாரிச்ச 

லள்க்ைி ாஜா ைாஞ்ச ந்ரட்ஜ 

ஊங்ைிட்ஜ“ ஊன் (சல்தக்)  ைாம் 

ைாஞ்ம் இஜத்ஞில் ஞைப்னின் 

விஞத்ஞழம், மம் அஞிைாண 

அமக்ைில் ற்ட்மள் 

றட்ான இஜாற்நத்ஞழம் 

ஈணதாம்.  ளணஜனாை ளஞதில் 

ஞாற்நிக்ம் ணாசாி ஞன் ைன் 

ஞன்னத் ஞாண்பச் 

சல்ஞக் ஊஞிர்ைாள்ஹம் ிஞத்ஞழம்,  

‘ஞக்ைின் ீர டான் 

ைண்ைள்‘ ைஞில் ணன் ஞன்ன ளந்ஞி 

ிமானா ஊன் - னம் ைனிந்ஞிவக்ம் 

ஞில்- ணனின் ற்நி  ஞன் த்ஞ 

இக்ைச் சய்ஞாை ஈர்ந்ர 

ஞற்நஜழம்  ாிக்ைம் ஞாத்ஞாாம 

ப்ிட்ம  அற்நின் இஜ ஈள் 

ித்ஞிாசத்ஞிற்ைான  ைாணங்ைள் 

ஊன்னாை இவக்ம் ஊன்ம் ஆணாதாம். 

ாிணம் ாய் டன்ைாஜ ைாமத்ர 

ைன ள்ிில் சர்த்ர விஞம் 

http://wordsbeyondborders.blogspot.com/
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ைாள்ஹம் ைஞசால்தி (‘ம்‘ ) ள்ிப் 

வத்ஞில் டன்நாைப் பத்ஞர், ாட்ஜ 

ஆட்சிர் ஆம் ைனஷைள் 

ைாண்ஜர்.  அர் ப்ில், ஞினளம் 

ில்ண்பில் ந்ர, டஜந்ர சல்ஶம் 

சிர்/ சிிைப் ார்த்ர ைசத்ரச் 

சல்ஶம்,   

ாதினிழம்  பக்ைிநாள். லத்ஞிசாதி  

ான், க்ைாணப் ண் 

ஊன்நஷஜன், டட்ல/ ைாஞல் 

ஈவார  ஊன்ஞல்தாம் ாண்னின் 

ஈதைில் டஜப்ர இல்த, அத்ஞை 

ான ஆாசங்ை அர் 

ாசைக் அிப்ஞில்த. 

ஈண்ில், வ சம்ம் தம் 

ைஞசால்திக் அள் ீர 

ப் ற்மைிநர. ாதினிின் ம்ல 

இஞற் 

அபஞஞிட்ஜாஶம், அர்ைஹக்ைிஜ 

ஈள் சை/ ாவாஞாண 

இஜிழம், அஞற்ைற்நப்ப ஆசிரிர் 

அந்ஞச் சம்த்ஞில் வஞதப்ட்சாை 

டஜந்ர ைாள்ர (வம் 

க்ைாணரின், ைிணாத்ஞில் 

சல்ாக்ைானரின் ண், ஊன ஆசிரிவ

க்ம் அஞற்ைான ைாணங்ைள் 

ஞார்த்ஞத்ஞில் ஈள்ன) ளக்ைி 

ைாணாைின்நன.  அர் அவ்ா டஜந்ர  

ைாள்ால்  இவந்ஞிவந்ஞால்,  இவவம் 

எரிவ  டாட்ைில் டஜந்ஞஞ 

நந்ஞிவப்ார்ைள்,  ரிர் ிமஞற் 

ளன் வ டட்ல , ாதினிின்  

“ண்பப் த்ஞில் அள் 

ைசப்லக்ைள் ாவட்மத்ஞாஞ 

ூக்ைாய்..”  ஈஞிர்ந்ஞிவக்ைார. 

இந்ஞப்  ை  ிதைால், ஈச்சைட்ஜாை, 

ள்ிில் ளஞல் ஞிப்ண் ற் 

சான்நிஞழ் ாங்ைச் சல்ஶம்ார, அங் 

வம் ாதினிின் ஞந்ஞ ம் ாநா 

ஞரம்லம் சாற்ைள் அர் னஞில் 

டீங்ைா  மாை  ஞங்ைி ிமைின்நன.    

த பக்ை க்ை ளபாஞ மம்ச் 

தில், ைஞசால்திின் ஆட்சிர் 

ைனஷைள் ைதைின்நன, ரி 

ாணாட்ஜத்ஞிற்ப் ின், சிநி த 

ைிஜத்ர ஞங்ைக்த் ஞிவம், ிந 

ஞன்ஜ ஞிவம் /ந்ஞ ஊன 

வா ாழ்ில் ஞன்னப் ாவத்ஞிக் 

ைாள்ைிநார். ரி ள்ிில் சர்த்ஞ 

வ டீபத்ஞஞா ஊன்நால், அரஷம் 

இல்த. ைன ள்ிிதிவந்ர அத்ர 

வம்ார ைாரில் சல்ஶம் சை ாி 

ஞிதி டாக்ைி ைன் ைசப்ஞப் 

ார்த்ஞஷஜன் , ாதினிின் டினஷ ந்ர 

னஞக் ைீந  ைஞ ளபைிநர. 

ளஞற்ப் ார்ில் இர 

டைிழ்ச்சித் ீண்ஜ  திந்ர 

ஞிிக்ைப்ட்ஜ ளபாைத் ஞரிதாம்,  

ஆனால் ஞார்த்ஞம் இர ஞான். த 

ஆண்மைாதப் ாணாட்ஜத்ஞிற்ப் ின் 

ைஞசால்தி ஞன் ாழ்க்ைச் தில் 

ளன்னற்நம் அஜந்ஞாஶம், ாதினி/ 

ஞிதி சிக்ம் தின் - 

ில்ண்பில்/ ைாரில் வம் - த்ஞின் 

ிிம்ில் ஞான் இவக்ைிநார். சை 

ாிப் ார்த்ர  இப்ார 

ஈற்சாைாை 

ைசக்ம் ைஞசால்திின்   ைம், 

ஞந்ஞப் ாத வ டாள் 

இவவக்ிஜ ஈள் ைஜக்ை ளபாஞ 
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இஜி  ஈணதாம், ஈணதாஶம் 

ாைதாம். ைஞசால்திின் ணன் 

ஞதளநில் அர்ைஹம் த்ஞிற் 

ணக்மம் ஊன்ந டம்ிக்ை 

ஊஸந்ஞாஶம், அன்ம் அரின் தி 

ளற்நிஶம் டீங்ைார ஊன்ந ஈர்ஷம் 

டவபக்ைாண்ஜ இவக்ைிநர. 

ால்த்ஞின் டட்   

‘ட்ஜம்/சிஶ‘ ைஞைில் ார்க்ைிநாம்.  

‘ட்ஜம்’ ைஞில் ள்ிில் தணால் 

ைதிக்ள்ாக்ைப்மம்  ைஞசால்திின் 

ணட்சைனாை வம்  ஞிாைணாஜன் 

ைஞசால்தி உக்ைப்மத்ஞி,  

ஞன்னம்ிக்ை ைாள் 

க்ைிநான்.  சணாசரி ஞிப்ண் ற்ந 

வ்ாவ ப்ாைத் ஞாண்பச் 

சல்ஶம், ைதி சய்ப்மம் டணம் ஞிர்த்ர 

ிந சங்ைில் ிநர் ைண்ைஹக்த் 

ஞன்ஜாஞனாை ஈதஷம்   

ைஞசால்திக்ம், ிாட்பல் 

ஞன்ன ைணத்ரக் ைாள்ஹம்,  

அனரின் ைனத்ஞழம் இல்ாை 

ஞன்க்ைம் இர்க்ம்  ஞிாைணாஜக்ம் டட்ல 

ஈண்ஜாை ரி ளைாந்ஞிணம் ன்ம் 

இல்த.  சரி/ ஞ ஊன் 

ார்க்ைாஞ, ஞாங்ைள் சய்ழம் சல்ைின் 

ிஷைப் ாவட்மத்ஞாஞ 

ால்த்ஞின் டட்ிற் அர ஞழம் 

இல்த. ஊனஞான், ஞர்ில் 

ஞிாைணாஜக் ஈஞ  ளன் 

சிக்ைி, ிணம்ல ளநிழிற் 

ைஞசால்தி அப ாங்ைினாஶம்,  

ஞிாைணாஜன் ஞான இஞற் 

ைாணம் ஊன் ைஞசால்திக் ைாம் 

வஞில்த  ாநாை  ஞன்னால் ஞான் 

இவவம்  ாட்பக்ைாண்ஜாம்  ஊன் 

வந்ரைிநான்.   அர்ைள் டட்ில் ஊந்ஞ 

ிரிசஶம் ற்ஜால்,  ஞர்ில் 

ைஞசால்தி, ஞிாைணாஜக் 

ஈஞஷஞில் ற்நி ற்நால்  ரீட்ச 

ளபந்ஞின் ஞிாைணாஜன் சதில்  

ஞிணப்ஜம் ார்ப்ர,  

ற்ம்  ஈஷ ிமஞிில் ‘ிரிாி‘ ஈண்

ர ஊன்ந  ஞங்ைின்  ளந்ஞ ளப,  

இவவம் ாட்பக்ைாண்ம 

அபாங்ைினாஶம்  ீண்மம் ஈஞிப் 

மத்ஞிக்ைாள்ைிநார்ைள். ஆனால் இந்ஞ 

டட்ல ஞாஜணால், ஞிாைணாஜன் ஞற்ைாத 

சய்ரைாள்ைிநான். ிாட்ம 

ஞானத்ஞில் ைம்ீணாை தம் ந்ஞ 

ஞிாைணாஜக் ஞற்ைாத லரி  ஞர்ில் 

ஞாற்ிமாம் ஊன்ந ம் 

ட்ம ைாணாை இவக்ா 

அல்தர ஆப்ஞ டண்னிஜம் ஜ சால்த 

ளபாஞ ஊன்ன சிக்ைல் இவந்ஞிவக்ம்? 

‘சிஶ‘ ைஞில், சிஶின் ஞாஜர்   

ைாஞல் ஞால்ிைள் ற்நி 

ிணைள் ல்தி டைச்ாம 

இவந்ஞாஶம், டிதற்ந அதைிப்ாை 

ஈள் அன் ாழ்ில் ாநாஞ அம்சம் 

ைஞசால்திக்ம் அக்ம் ஈள் டட்ல 

ஞான்.  டல்த  ஈத்ஞிாைம் ஊன்ந லவஷ 

தட்சம்  இல்தாஞஞால் இணண்ம 

வஜங்ைஹக்ப்  ிந னித் 

ஞங்ைித் ஞங்ைி   

டவங்ைி அானப்மத்ஞப்ட்ம,  

ஞற்ைாதக் ளன் 

வத்ரனில் அஞிக்ைப்ட்மள் 

சிஶ இணில் ார்த்ரக்ைாள் 

அனவம் ஞங்ம் டிதில் 

ைஞசால்தி ட்ம  ளன்வைிநார். 

இதாின் ற்நஷர் 
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சால்ஶம் ‘ைணழம் 

ஈவங்ைள்‘ ைஞில் ‘... அக்ைா க்ைாந்ர 

த்ர வஷம் ஆச். ஞார ன் 

ைாநச்சிவக்ைனா?. ஆனாஶம் டீ 

ணாஷக்ைாணண்ஜா‘ ஊன் ாசத்ஞாம 

அக்ைா சால்ஶம்ார ஈஜன் ஈஜந்ர 

ிமம் 

சங்ைணன் ட்மல்த, னிின் ப்ி

ன் ம ட்ம, அள் ஞணப்ிஶம் டிாம் 

இவப்ஞ ஈர்ந்ஞஞால் அள் ீர 

ைாம் ைாள்ால்,   “ைாநித் ரப்ந 

ாஞிரி ைட்ஜன ாண்ஜாட்ப 

சிட்ஜப்நம்  டா ஊரக் ாம் 

சால்ஶஜா.” ஊன் ைஷம் சிஶின் 

அைம் ஜ இதாின் ற்ந 

ஈர்ில் ைணந்ர ைாண்ஜ ஞான் 

இவக்ைிநர.  

ஞன்னா , ஞன் டண்னா இந்ஞக் 

ைஞைில்ாசைன்  ைா 

க்மன்நாஶம்   அத்ரஜன் 

ாவத்ஞிப்  ார்த்ரக்ைாள் ளபழம் 

ைஞைாை ட்மம் இற்ந க்ைிக் 

ைாள் ளபார.   இந்ஞ டிைழ்ஷைள் 

ஊஞழம் ாசைன் ஊஞிர்ைாள்ில்த 

ஊன்நாஶம்,  இற்நினூஜாை ஞாக்ைி 

இவக்ம்,  வ ைட்ஜத்ஞில்  ாழ்    

ஊஞிர்ைாள்ஞில் ஈவாம் இதாின் 

ைங்ை   அனவம் ஊப்ாஞம்   

ஊஞிர்ைாண்பவப்ாம்.  

அந்ஞ ைில் ைஞை வ்ான்நாை 

ஈள்ாங்ர, அற்நின் டிைழ்ஷை/ 

ாத்ஞிணங்ை ிர்சிப்ர இற்நல்

தாம் ஞாண்ப அனவம் ஞாஜர்ல 

மத்ஞிக்ைாள்க்ப அம்சத்ஞ இ 

ைாண்பவக்ைின்நன. வ ாரப் 

ார்ாய்,  இந்ஞக் ைஞைில் 

வம்ாதானற்நில்   ாழ்ின் ாக்ைில் 

இந்ஞப் ாத்ஞிணங்ைள் - அணர் ல் 

ஈவாக்ம் ஞஜைின், ஞாஜக்ப ஊ

ல்தைின்,  ஞால்ிைின் ரர் -

 நித்ர  ற்மத்ஞிக்ைாள்ஹம் 

லரிந்ரர்ஷம்/ 

சைிப்லத்ஞன்ழம், அந்டணத்ஞில் 

ைிஜக்ம் அணப்ல ஈண்ஜாக்ம்  

ன டைிழ்ஷம் ிப்மைின்நன  ஊன் 

சால்ததாம். 

ாசைன  டைிச் சய்ழம் ிஞாை   

ஞிிக்ைப்ட்ஜ ( emotional 

manipulation)  

ஊன  ஊரஷம்   இக்ைஞைில் 

இல்த.   ாசைனப் ாத வ 

ார்ானாை  இந்ஞப் ாத்ஞிணங்ைாம 

ிக்ம்  ாண்ன் , வ 

ைட்ஜத்ஞில் -ளத்ர ரி ிாாரிாை 

ஈர்ான், ைஞசால்திின் ைன்  

‘த்ஞ‘ அஜான்  அல்தர சிஶ

ின் ாழ்ஷ ளஸரம் இனி ரணம் ஞான் - 

ான்நல்தாம் ாத்ஞிணங்ைின் ாழ்ின் 

அமத்ஞ ைட்ஜ  ாஞக்   

ைாட்ஜால்   ‘ளபஷ‘  ஊன் ாராை   

ணக்ைப்ட்ஜ 

ழ்டிதைில் ைஞைள் ளபக்ைால்,  

ாத்ஞிணங்ைஹஜனான 

ஞன்ஜ  (ாசைஜ) த்ஞ 

டித்ஞி ிமைிநார். ஆனால் அப்பச் 

சய்ர சமஞிில் ளபந்ஞ ஈர்த் 

ஞணால், ளபந்ர ான வ சிநி 

த்ஞின்  டினஷை அசாஜச் 

சய்ஞப் ால், ஊந்ஞ 

திழத்ஞல்ைஹம்  

இல்தாத ாசைனின் ஈர்ஷை ஞ
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ன்னில்ாைத் ஞிணண்ஜச் சய்ைின்நன.   

ஞாஜர் 

ன ாஞில் இந்ஞப் ாத்ஞிணங்ைள்   

இவந்ஞாஶம், ளற்நிஶம் ஞால்ி/ 

அடம்ிக்ை திழத்ரம் ைஞைள் 

அல்த இ. ைஜற்ைணில் ாங்ைி அஸம் 

சிஶ ச ிட்ம, ிஸந்ர 

ைாண்பவக்ம் ரினப் ார்த்ஞப  

ௌனாை சிைணட் ற்நக்ம் 

டண்ம், ஞிதிப் ார்த்ர 

ைசக்ம் ைன ஆீணத்ரஜன் 

அத்ரக்ைாள்ஹம் ஞந்ஞழம்,  

டம் ாணங்ைச் க்ை ஈஞஷம் இன்னாவ 

ஞாள் ைிஜக்ைக்மம் ஊன்ந 

டம்ிக்ை உட்மைிநார்ைள்.  
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தாண்ணின்  தம்  

ம். ன்லாதானலாபோன் 

லானச்சுடு வபிிடும் தாண்ன் 

சாறுலண வாகுப்தின்  னன்னுண 

உனலவாாலபின் லத்ாண இனக்லாங்லள் 

ாவுன் ணி உநவுலபின் ர்ங்லணபக் 

லணபவும் லண்டுவுன் 

ணனப்தடுலான்நண. ணி உநவுலபின் 

ஒபிாகு டிவங்லவபண ாய்ணனேம் 

லாலும் லபணனேம் திலாசாக்கும்ன்தாது 

அற்நான் றுதக்லாலக் லணனேம் 

துன்ாலனம் ன்னம் அச்சுறுத்துலான்நண. 

தன சங்லபில் ன்ன்ணலபின் 

னலப்னச்சுடன் சாறுணலன்ப 

ன்லான்னாச்சுலான்நண. ணிணின் ணம் 

ற்கும் தாணணலள் தனவும் 

னன்னுாங்லள் அற்நண. 

ணித்துாணண. அச்சத்ணனேம் 

தங்லத்ணனேம் ிணப்தண. உநவுலணப 

அது அணுகும் ிம் குத்ாட இனா 

சாக்லல்லணபக் வலாண்டது. ணி ணான் 

இபபினூன்ட ப்ன்தாதும் திக்கும் லணன 

லண்டணட ிணது, அந் இபபில் 

ங்ன்லனும் னணந்ாபக்கும் ஒபிின் சாறு 

துலணபன். அக்லாணிக் குஞ்சுன்தான ீச்சாறு 

உப வலாண்டன்தாதும் அவ்வாபின் 

இபணபப் ன்தாக்லல்னது. லபண னும் 

அவ்வாபின் ணிணணப் திந 

உிர்லபின்று ணித்துப்தடுத்துலாநது. 

ாடி திணக் லண்டன்தாவல்னாம் 

ாடின்ணன் ன்ந ள்பனாரின் ஆன்ால 

ஞாணம் அவ்வாபிினாபந்து திநந்ன். 

„ாதும் ஊன் ாபம் ன்லபிர்‟ ன்ந ாழ் 

வய்ில் அானாபந்து ணபத்ன். 

உனவலங்லாலும் உள்ப ங்லளும் 

ார்க்லங்லளும் ஞாணிலளும் 

ஆன்ாலாாலளும் ணி ாழ்ின் 

உய்ிற்கு ாால உதன்சாத்ாபப்தது 

லபணின் தல்ன்று ிாண 

தாணலணபன். அத்ணல லபணின் 

ஒபிவலாண்டு உபாண உநவுலபின் 

சாத்ாங்லன்ப தாண்ணின் சாறுலண 

உனலம். 

*** 

1980லபில் ன்ணனின்ண ன்தது ஒப 

சனெல அணடாபாலன் இபந்து. னல் 

ணனனணந தட்டாரிலள் தனபம் 

ன்ணனின்ணின் வதாபட்டு இடம்வத 

ன்ர்ந்து. குடும்தத்ணப் திரிது ன்தது 

அதுணிலும் ன்ாசாத்ாா ஒன்று. 

ஆம்தக்லல்ி னன்ன ிடுாலபில் 

குந்ணலணப ஒப்தணடத்துிடும் 

இன்ணந ாலரிலம் வாடங்லாிா 

லானம் அது. தசான்ாடும் றுணன்ாடும் 

https://www.facebook.com/%E0%AE%8E%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF-991088174270619/
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ன்தாாடி, தடித்து, வதபம் ன்தாாட்டத்துக்குப் 

தின் லாணடத் ன்ணனில் ன்சர்ந்து ணல 

ாணந சம்தபம் ாங்கும் சந்ர்ப்தத்ால் 

ஆபாக்லா அப்தாவும் அம்ாவும் 

அபலானாபக்ல ாட்டார்லள். வாா 

அநாா ஊரில் னலம் வரிார்லன்பாடு 

தலார்ந்துவலாள்ளும் அணநின் ணிணில் 

ணம் ாபம்தத் ாபம்த ஊணனேம் 

உநவுலணபனேன் ாடின்ாடும். 

இன் லானலட்டத்ால்ான் ாழ் 

இனக்லாத்ால் சாறுதத்ாரிக்ணலலபின் 

ளச்சானேம் ாலழ்ந்து. ீதம், லணாா 

வாடங்லா ாபாண சாறுதத்ாரிக்ணலலள் 

அங்லங்ன்ல ன்ான்நா ணநந்தடின் 

இபந்ண. இங்ன்ல இணி, ாலழ், ீட்சா ண 

ீண்ட தட்டில் உண்டு. ாழ்ச் 

சாறுலணாபர்லபின் ரிணசில் னா 

வதர்லள் தனவும் இடம்வதநத் 

வாடங்லாதும் இப்தத்ாரிக்ணலலபின் 

ாாலன். தம்தாினாபந்து 

ாஞ்சால் ாடனும் ணைாதாத்ானாபந்து 

சுப்தாாினும் வதங்லளூரினாபந்து 

தாண்னும் ளத்ான் ான் 

வாணனணனேம் இந் ணிர்லணபனேம் 

ீட்ல னணணந்ார்லள். திநந்து பர்ந் 

ஊபம் அன் ணிர்லளும் சூல்லளும் 

ாசணணன்ாடும் ாநங்லன்பாடும் 

அர்லபின் லணலபாலாண. ன்நாடத்ால் 

ன்ற்று ணிர்லபின் டுில் இபந்து 

இந்துன்தாண உநவுலணப ாணணவுலணப 

ளத்ான் ாால ீட்வடடுக்ல 

னணணந்ணர். ில்ன் ஸ்ன்டன், 

ஆனம், ரிக்லண, ன்னங்லாடு, 

வன்ணந்ன்ாப்ன ண லாாத்ால் ஓடிாடிக் 

குதூலனாத் இடங்லளும் சுக்குக்லாப்திக்லார், 

ஆப்தக்லாக் லாி, குாணண்டித் ாத்ா, 

ன்ாட்டக்லாப் வதரிர், ஆசாரிர்லள், 

அசால்ாாலள், லாாத்துப் வதரி 

ணிர்லள், பிர்லள், ணலள் ன்று 

தல்ன்று ப்தட்ட ணிர்லளும் ாழ்ில் 

ாம் லண்டு, அனுதித் அாணங்லள், 

க்லங்லள், ாற்நங்லள், றுண, 

அலங்லாம், வதாநாண, ின்ாம், 

டுாற்நம், ிப்ன ண உர்வுலளும் 

ன்வனளந்து லணனேனணல ாணநத்ாபந்ண. 

*** 

தாண்ணின் னல் சாறுலண ீதம் 

இால்  1982ஆம் ஆண்டில் வபிாணது. 

ந்த் வாகுப்திலும் ன்சர்க்லப்தடா 

அக்லணின் திாகூட இப்ன்தாது ணலசம் 

இல்ணன. 1987ஆம் ஆண்டில் னல் 

சாறுலணத் வாகுப்ன “ன்ர்லள் 

வாணனில் இபக்லான்நண” லாவ்ா 

வபிடீால திசும் வதற்நது. அபணட 

தாணாநாம் சாறுலணத் வாகுப்தாண 

„தாக்குத் ன்ாட்டம்‟ 2014ஆம் ஆண்டில் 
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வபிாலானேள்பது. 33 ஆண்டுலான ீண்ட 

சாறுலணப் தத்ால் தாண்ன் 

ளானேள்ப லணலபின் ண்ிக்ணல 184. 

ன்ன்னாட்டாலப் தார்த்ால் இத்வாகுப்ன 

தாண்ணின் 33 ஆண்டுலான சாறுலணப் 

தத்ான் ன்ர்ந்வடுக்லப்தட்ட 

பங்லள் ன்ன்ந வதாபள்வலாள்ப 

னடினேம். உண்ணில் இது ஒப 

ணனனணநின் தம். சாக்லல்லளும் 

னார்லளும் ாம்தி உநவுலபினூடால 

ாலழ்ந்ாபக்கும் லடுனடாண தம். 

இன் தாணில் வாடர்ந்து பம்ன்தாது 

தாண்ணின் தத்ண னென்று 

ாணனலபால குத்துிட னடினேம். ஒன்று, 

இற்ணலக்கும் ணினுக்குாண உநவு. 

து ாழ்ின் அானக்லாாண 

ணாலா இந் உநினாபந்து ணின் 

த்ணண ினலா ந்ாபக்லாநான் 

ன்தணன் இன்ணந இற்ணலச் 

சீாவுலளும் னிில் ாற்நங்லளும் 

வாடர்ந்து ச்சரித்து பலான்நண. 

இற்ணலனேடணாண ணிணின் உநவு 

இல்தாணது. ன்ணிச்ணசாணது. 

பிணாணதும்கூட. அன்நாடம் ாம் 

லாணும் ங்லள், வசடிலள், னக்லள், 

தநணலள், ினங்குலள், ாணத்ான் 

ாநங்லள், லாற்நான் ிங்லள் ன்று 

அணணத்துன் அந் உநின் 

வபிப்தாடுலன்ப. இன்று ம் ாணணில் 

ட்டுன் ஞ்சா ாற்கும் ங்லபின், 

தநணலபின், னக்லபின் ண்ிக்ணலண 

ன்ாசாத்துப் தார்த்ான்ன இன்ணந ாழ்வு 

இற்ணலினாபந்து த்ணண வாணனவு 

ினலா ந்துள்பது ன்று ம்ால் 

னரிந்துவலாள்ப னடினேம். ணினுக்கும் 

இற்ணலக்கும் இணடினாண உநவு ன்தது 

ாழ்ின் ஒப அம்சால இபந்து 

ன்தணன் தாண்ணின் லணலள் 

அளத்ாலச் சுட்டி ாற்லான்நண. அது 

லணலபில் இடம்வதறும் ானாலட்டும் 

தநணலபாலட்டும் ாங்லபாலட்டும் 

அணணத்துன் சூல்லணப ாறுவுன்ாடு 

ான்றுிடாது லாதாத்ாங்லபின் 

ணன்ாட்டத்ன்ாடு ன்சர்த்து 

அணடாபப்தடுத்துபவுக்கு 

னக்லாத்தும் வலாண்டுள்பண. அது 

லணலள் தனற்நான் ணனப்னலளுன் இண 

அணடாபப்தடுத்துலான்நண (ஒற்ணந ம், 

இண்டு ங்லள், வல்னாத்ன்ாப்ன, வசடி, 

ணிம்) ண்ின் ீாண தற்றுலும் 

ணிர்லபின்தானாண தந்னம் 

இற்ணலனேடணாண ணி உநின் 

ீட்சான். 

தாண்ணின் சாறுலண உனலான் அடுத் 

தடிாணன ணினுக்கும் ணினுக்கும் 

இணடினாண உநவு. லாா அணப்ன 
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ன்தன் ஒபர் ற்வநாபணச் சார்ந்து 

அல்னது அனுசரித்து ாளம் ஒப 

னணநண குத்ாபந்து. ணிர்லளுக்கு 

இணடன்ாண உநவு இன்நாணா 

ஒன்நால இபந்து. இானாபந்ன் 

சனெலத்ான் தன ாப்தடீுலள் லாணபத்ண. 

சனெலத்ான் பி ணிர்லணபக் 

லரிசணணனேடன் லாணும் தார்ண இத்ணல 

உநின் ஊற்நானாபந்ன் உபாலாநது. 

இற்ணலனேடணாண உநினாபந்து ினலா 

ந்துிட்டது ன்தானன் இன்று சல 

ணினுடணாண உநினாபந்தும் ாம் 

வல்னவல்ன ினலா ம்ண ாம் 

ணிணப்தடுத்ாக் வலாண்ன்டாம். 

„தசாக்குதுப்தா‟ ன்று உடல் ணபத்துச் 

வலஞ்சலுடன் ாசாத்து ாற்கும் 

னொட்டிணன்ா சாறுாணன்ா சாநாதும் 

வதாபட்தடுத்ாது சாக்ணல் ிபக்லால் 

லண்ணத்துக் லாத்ாபக்கும் சுணற்ந 

ன்ணண ாம் அணடந்துிட்ன்டாம். 

ணி உநவுலள் ஒவ்வான்றும் ணித்தும் 

வலாண்டண. ீா ர்ங்லணபனேம் 

ாணலப்னட்டும் சசங்லணபனேம் உனலான் 

ாபதிக்லப்தட்ட சன்தாடுலளுக்குள் சாக்லா 

ின்ாங்லணபனேம் வாடர்ந்து 

னன்ணத்தடின் இபப்தண. 

தாண்ணின் தன லணலளும் உநின் 

சாக்லல்லணபனேம் சாடுக்குலணபனேம் 

உள்படீாலக் வலாண்டண (தனா, 

ணலவளத்து, ரிணச, ண, அடுக்கு 

ாபிணல, உநவு, னள், கூட்டாபிலள், ம், 

லானலம்) ிசானாண தார்ணனேம் 

ஈாண அணுகுனணநனேன் னநவுனலான் 

ஒவ்வாப அணசணனேம் 

அர்த்ப்தடுத்துதணால இபக்லனடினேம். 

னன்னடிவுலள் இல்னா, ர்வதாபட்டும் 

சாய்ற்ந தார்ணணக் வலாண்டு 

அணுகும்ன்தான் உநவுலபின் 

தரிாங்லணப அற்நான் ல்னா 

சாத்ாங்லளுடனும் லண்டணட னடினேம். 

லாதாத்ாங்லள் ஒவ்வான்றுக்கும் 

ம்பினாண ாாங்லணப 

னளணால னன்ணப்தன் னெனன் 

னாண னரிணன அணடனடினேம். 

அடுத்ர் ீாண லரிசணத்ண ணத்ன் 

அன்நாட தாடுலளுக்லால ணிர்லள் ற்கும் 

தாங்லணப ம்ால் னரிந்துவலாள்பனடினேம். 

பி ணிர்லள் ஒவ்வாப வதாளதுக்கும் 

ாழ்ணக் லடத் ன்ற்வலாள்ளும் 

தித்ணங்லள் வசால்னா ாபாண. 

அணடக்லனம், வபின்ற்நம், ண்டி, 

தம், சாா, ா, வாண்டிப் தநணலள், 

ணதடும் ாணங்லள், சாலுண, ீா, சாட்சா, 

லீணக்லாரி, சட்ணட, னடிில்ணன, தாம்ன, 

வபப்ன ணபங்லள் உள்பிட்ட 

லணலபின் ான் அவ்ாநாண சான 
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அட்டண 

 

அனர்ாண சாத்ாங்லணபப் தாண்ன் 

தட்தாலக் லாட்சாப்தடுத்ானேள்பார். 

வறுன்ண ன்டிக்ணல தார்ப்தணின் 

சாத்ரிப்தால ான்றுிடால் அர்லபது 

னாணனேம் இபப்ணதனேம் உள்பார்ந் 

அக்லணநனேடன் னரிந்துவலாள்ளும் னணணப்ன 

இக்லணலணபச் வசநாாக்லாத் ந்துள்பண. 

னென்நாது ாணன இற்ணலனேடணாண 

உநினாபந்தும் ணிர்லளுடணாண 

உநினாபந்தும் ன்ணணத் 

துண்டித்துக்வலாண்டு ணிணிணால 

ட்டுன் சுபக்லாக்வலாண்டிபக்கும் ாணன. 

ம்ணச் சுற்நா ாம் லாணும் 

வதபம்தான்ண ாழ்வு ணிணிணண 

ணப்தடுத்ான். ன்ணணச் சுற்நா ாலளம் 

உனணலக் லணிக்லத் ன்ணனோல்ணன, 

வதாளதுால்ணன. ாப்தடீுலணபனேம் 

ிளாங்லணபனேம் வாணனத்துிட்டு 

சுனத்துடன் இன்நால் இப்வதாளால் 

ட்டுன் „இபந்து‟வலாண்டிபக்கும் ணீ 

ாழ்ின் அசச் சாத்ாங்லபாய் 

அணந் லணலள் அணடாபம், தாதுலாப்ன, 

அணடக்லனம், ீா, லானத்ான் ிபிம்தில் 

ன்தான்நண. 

அடுத்ர் ீாண அக்லணநில்னா 

ாழ்வு ன்தது அணணரின் ீதும் இன்று 

ார்ப்தந்ாக்லப்தட்ட ஒன்று. ணீ வாால் 

தட்த சாலளும் அணணத்துத் ணி 

அணடாபங்லணபனேம் வதாது 

அணடாபங்லளுக்குள் லணத்துிடும் 

உனலபாி ன்தாக்கும் ம்ண அப்தடி 

ா ாபப்னலான்நண. இபப்தினும் சானர் 

ணித்துத்துடன் உனலான் அணணத்துப் 

ன்தாக்குலளுக்கு டுிலும் க்லாண 

கும் ாநால் இபக்லன் 

வசய்லாநார்லள். அத்ணலன்ார் 

அனர்ாணர்லள். திாம், கூடு, 

ணாக்லாம் ன்தான்ந லணலபில் ாம் 

சந்ாக்கும் ஒவ்வாபபம் அப்தடிப்தட்ட 

ணித்துங்லளுடன் உனலப் வதாது 

ாாினாபந்து ம்ண ினக்லாக்வலாண்ட 

ணிர்லள். இப்தடிப்தட்டர்லணப ம்ால் 

ஒபலம் ிப்னடன் தார்க்லவும் ம்ால் 

இப்தடிவல்னாம் இபக்ல னடிாதுப்தா 

ன்று அசாய் ினலாிடவுன் 

னடிலாநது. 

வபில் கூடிிணபாட னடிா ஒப 

ணனனணநான் அடுத் டீ்டுக்லாணணப் 

தற்நா குணநந்தட்ச அக்லணநில்னால் 

ான், ன் சுலம் ன்று ஓடிக்வலாண்ன்ட 

இபக்லாநது. ிணபாட்டும் ன்டிக்ணலனேம் 

துள்பலும் ாக்ல சாறுர்லபின் உனலம் ால 

பிணாணது. ஒப்தணணலபற்நது. 

அன்நாடங்லபின் வபக்லடிலபினாபந்தும் 

அஸ்ணலபினாபந்தும் ம்ண ாம் 
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அட்டண 

 

ஆசுாசப்தடுத்ாக்வலாள்து சாறுது 

ாணணவுலபின் ால்லபின்னன். உப்ன, 

கூண்டு, சான்ணம், ாஜண்ா, 

வபின்ற்நப்தட்ட குாண ன்தான்ந 

லணலபில் ன்லானா, தம்தம், லாட்டிப்னள், 

சடுகுடு, ாம், சுங்லணக்லாய், ாங்லாய், 

தல்னாங்குா ன்தான்ந ண்ற்ந  சாறுது 

ிணபாட்டுக்லள் தனற்ணநனேம் 

ாணணவுதடுத்துலான்நண. இன்ணந 

சாறுர்லபின் உனலம் இந்துிட்ட 

னநவுனலான் அகுலணப, ன்ாணின் 

ஆங்லணப இக்லணலள் க்லத்துடன் சுட்டி 

ாற்லான்நண. 

இந் னென்று ாணனலணபனேம் லடந்து 

ாற்கும்ன்தாது ற்லணன் ாறுப்தட்டுள்ப 

ாப்தடீுலணபனேம் னணநணலணபனேம் 

றுதரிசீனணணக்கு 

உட்தடுத்ன்ண்டினேள்பது. இந் 

ாப்தடீுலளுக்கும் அநங்லளுக்கும் 

உாாலக் லாட்டப்தடும் லாி 

ாந்ர்லணப, சரித்ாச் சம்தங்லணபப் 

னா ன்லாத்ால் அணுலா 

ிர்சாக்லன்ண்டி ன்ணனேம் 

உபாலாநது. லடந் லானம் ீள்தார்ணக்கு 

உட்தடுலாநது. ாம் ன்லநாந் னா 

ாந்ர்லணபனேம் இாலாச ாலழ்வுலணபனேம் 

இன்ணந தார்ணில் அணுகும்ன்தாது 

னா ாநப்னலளும் னரில்லளும் 

சாத்ாாலான்நண. அன்ணண, லண்லள், 

வள்பம், ங்ல ாணன, ாண, னார், 

ாபின் இண்டாம் னடிவு, ளனட்சம் 

ரிலள், அல்னா, ம், சுல், ாசத்ண, 

னற்றுணல ஆலா லணலபின் ாால 

தாண்ன் லாட்டும் சரித்ா ாலழ்வுலள் 

னா ன்லள்ிலளுடன் னன் ாற்லான்நண. 

லாிங்லளும் இாலாசங்லளும் ப்ன்தாதும் 

னா ாசாப்னக்கும் வதாபள்தடுத்லுக்கும் 

ிர்சணங்லளுக்கும் ிரிாண அபில் 

இடம் பதண. லானம் ாண்டினேம் 

ம்பில் அண வலாண்டிபக்கும் 

வசநாவும் இணடவபிலளுன் அத்ணல 

தார்ணண சாத்ாப்தடுத்துலான்நண. 

சனெலத்ான் ஓர் அங்லால இபந் ணின் 

அணணத்ானாபந்தும் ன்ணணத் 

துண்டித்துக்வலாண்டு ணித்ணால, 

ணக்லாண உனலத்ால் ான் ட்டுன் 

இபக்கும்ன்தாது அன் ீது 

இண்டுிாண அளத்ங்லள் 

உபாலான்நண. ணது லடந் லானம் 

அனுள் உபாக்லா ணத்துள்ப 

ாழ்க்ணல சார்ந் தார்ணண, 

ாப்தடீுலணப அணால் னற்நாலும் 

உநாிட னடிில்ணன. அன்சத்ால் 

இன்ணந ணீ ாழ்ின் 

ார்ப்தந்ங்லளுக்ன்லற்த ணனேம் 

வதாபட்தடுத்ாணால ன்ணண 
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அட்டண 

 

ாறுிக்வலாள்ப ன்ண்டி ன்ணக்கும் 

ஆட்தட்டிபக்லாநான். இந் இண்டுக்கும் 

டுில் சரிலளும் றுலளும் இடம் ாநா 

குப்தாண ஒபாணனக்குத் 

ள்பப்தடுலாநான். இந் அளத்ம் அணண 

ன்ாய்ணில் வலாண்டு ள்ளுலாநது. 

ணீ பத்துத்ான் பர்ச்சாக்கும் 

சாணணலளுக்கும் இணால அன் 

அசுத்ணனம் ன்ாய்லபின் வதபக்லனம் 

வதபம் சால் ிடுத்தடின்ான் உள்பண. 

த்ண வல்லும் னணணப்னம், 

னடிான்தாது அண ஒத்ாப்ன்தாடும் 

னற்சானேன் பத்துத்ான் சாத்ாம். 

ல்னாற்ணநனேம் ாண்டி ிணடலா 

னடிா னாவண ம் தன னா 

ன்ாய்லபின் ாாலத் ன்ணணப் னா 

டிில் வபிப்தடுத்ா ண்ன் 

உள்பது. னணணக்குட்டி, ாத்ா, அணப்ன 

உள்பிட்ட லணலபில் லாணும் 

ன்ாய்ணின் ின்ாங்லள் ணீ 

ாழ்ணக் குநாத் ன்லள்ிலணப 

ளப்னலான்நண. 

*** 

தாண்ணின் ஆம்தலானக் லணலள் 

தனவும் உநவுலள், சலணிர்லள், ண்தர்லள், 

அன்நாட ாழ்ின் சுணலள் அன் 

னாலள் ன்று அன்ணந லானலட்டத்ான் 

லறுப்ன வள்ணபப் தடங்லபால 

அணந்துள்பண. வசாந்ங்லணப வசாந் 

ண்ண ீங்லா ணம் அற்நான் 

ஒவ்வாப அங்லத்ணனேம் ண 

அடுக்லானாபந்து ஒவ்வான்நாய்த் 

வாட்வடடுத்து ீட்டிப் தார்க்கும் 

ன்தனுதன் லணலபாலானேள்பண. ன்ர்லள் 

வாணனில் இபக்லான்நண, வபின்ற்நம், 

ன்ற்று ாழ்ந்ர்லள் ன்று ணனப்னலன்ப 

தும் சுந்து ாற்லான்நண. ஆணால் லானம் 

வல்ன வல்ன இந்ப் தார்ணண 

னன்ணலர்த்துலாநது. வாணனந்துன்தாண 

அல்னது வாணனவும் ன்நாடனம் திரித்து 

ணத்ாபக்கும் உநவுலணப 

அபலானாபக்கும் ணிர்லபிடம் லண்டணட 

னணணலாநது ணம். உநவுலபிடம் ணபத் 

துடிக்கும் ணம் தற்றுன்லால் ன்டி 

அணனந்து ல்னா உநவும் துநன் னும் 

ன்தனுதத்ண அணடலாநது. ணீ 

ாழ்க்ணல க்குள் ற்தடுத்ா 

ாற்நங்லணப அன் ிணபவுலணபக் 

லாட்சாப்தடுத்த் வாடங்குலாநது. உநவுலள் 

சார்ந்தும் ாப்தடீுலள் சார்ந்தும் ாழ்ின் 

தார்ண ாற்நம் வதறுலாநது. 

உணடதடும் உநவுலள், சீர்வலட்ட ாப்தடீுலள், 

ல்ணனலள் குத் திரிவுலள், 

இற்ணலினாபந்து னற்நாலுால ினலா 

இந்ாாண ாழ்வு ண 
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அட்டண 

 

த்ணணன்ா சங்லடங்லளும் 

சந்ர்ப்தங்லளும் ல்னாற்ணநனேம் லடந்து 

ஓடிக்வலாண்ன்ட ிபக்லான்நண. ஆணால் 

இத்ணணக்கும் டுில் ம்திக்ணலனேடன் 

ஒன்று ட்டும் ீித்துடன் அார்ந்தடின் 

உள்பது. இப்தம் னளக்ல அது ன் 

னாணண இக்லில்ணன. டம் 

ாநில்ணன; டுாநவுால்ணன. சல 

ணிர்லபின் ீாண அக்லணநனேம் 

இற்ணலின் ீாண லரிசணனம் கூடி 

ஆன்ாலன் அது. அந்ப் தின்ச 

ல்ணனலணபனேம், வாா 

ன்ற்றுணலணபனேம் இண ன்தங்லணபனேம் 

லடந் அந் ஆன்ாலத்ான் குல் 

தாண்ணின் லண உனலம் னளக்லத் 

வாடர்ந்து ஒனாத்துக்வலாண்டிபக்லாநது. 

இத்ணண இாவுலளுக்கும் அாவுலளுக்கும் 

திநகும் இவ்வுனலம் ாத்குந்ால 

அணனேம், அற்லாண சாத்ாங்லள் ணி 

ணத்ால் குடிவலாண்டிபக்லான்நண ன்ந 

தனத் ம்திக்ணலண ணினுக்குள் 

ணிணண ட்டுன் லாணும் தூ 

ஆன்ாலத்ான் ாால தாண்ணின் 

லணலள் அளத்ாலப் தணநசாற்நாதடின் 

உள்பண. 

ன்லாண, ம்.ன்லாதானலாபோன் 

10.08.2015 
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ஞிண் ]ாண்னின் லஞி சிைஞ[ 

ா.ண்ன் 

ஆநார ப்ல பக்ைிந ிள்ைள் 

ட்ம ைதப்ாவள் சய்ழம் 

ாட்பில் ைதந்ரைாள்தாம் ஊன்ர 

ள்ிக்ஜத்ஞின்  ிஞிைில் ன். 

ஆஸ்ஸ்ஜாஸ் ணிட்ஜ வ ஜீர 

டஜக்ம் அந்ஞப் ாட்ப ிந 

ப்லைில் பக்ம் ிள்ைஹம் 

ஆசிரிர்ைஹம் ற்நி டின் பக்ை 

ார்ப்ார்ைள். ளஞல் ப்ல பக்ைிந 

ைாதத்ஞிதிவந்ஞ ளத்ரசாிக் அந்ஞப் 

ாட்பீர வ இர்ப்ல இவந்ஞர. 

ஈண்ித ஆநார ப்லக்ச் 

சன்ந ிந அன் னம் ரபக்ைாஞ டா 

இல்த.  ரபப்ல ஆிணம் ஜங்ைாைப் 

வைிிட்ஜர. 

ாட்பில் அன் அைான வ ீம 

சய் ிவம்ினான். இவலநளம் ிரிந்ஞ 

நின் இநக்ைைள்ான்ந  

ணத் ஞாங்ைிப ட்ஜபான 

ர்ைக் ைாண்ஜ ீட்ஜ த ளந 

அன் ைனஷைில் ைதத்ரக்ைதத்ரக் 

ைட்பனான். ன்நார ப்ில் இவந்ஞ 

அஜ ஞம்ி ைந்ஞசாி “இங்ை வ 

ஜன்னல் ச்சா டல்தா இவக்ம், அங்ை வ 

ைஞஷ ச்சா அவா இவக்ம்” ஊன் 

லரலரசாை ஊஞார சால்தி, அன் 

ைற்னத் ீண்பப இவந்ஞான்.  

ள்ிக்ஜம் இல்தாஞ டாட்ைில் 

ஞிண்ில் ீம ைட்ப 

ிாமரஞான் இணண்ம வக்ம் 

ிபத்ஞான ாஸராக். ைந்ஞசாிக் 

தரக்ைத் ஞிண். ளத்ரசாிக் 

இஜரக்ைத் ஞிண். வடாள் ைல்ீம. 

இன்னாவடாள் ண்ீம. ற்நாவ டாள் 

அட்ஜீம. ஞைம, எம, இத, ைம்ிைள், 

ச்சிைள் ஊன ைக் ஊர ைிஜத்ஞாஶம் 

அஞில் ீம சய்ரிமார்ைள்.  

அர அர்ைஹஜ ரி அத்ஞ 

ீட்மத் ஞிண். ன் அத்ஞைஹக் 

அந்ஞ ீம ஊன்ம் க்ைத்ஞிதிவந்ஞ 

ைாதின அர்ைஹஜ அப்ாஷக் 

ஊன்ம் ஞாத்ஞாின் ைாதத்ரக்ப் ிந 

ாைப்ிரிின சய்ப்ட்ஜார, ற்ந 

அத்ஞார்ைஹக் ங்ப்த்ஞக் 

ைாமத்ரிட்ம, ரி அத்ஞ ளஸ 

ீட்ஜழம் ஞன் வக் ஊஸஞி 

ாங்ைிக்ைாண்ஜார். அத்ஞக் 

ைஞிர்ைாத்ஞில் நாவ  ீம இவந்ஞஞால், 

அஞப் ூட்ம ாட்ம த்ஞிவந்ஞார். 

ஆள்டஜாட்ஜம் இல்தாஞ ஞிண் 

ளத்ரசாிக்ம் ைந்ஞசாிக்ம் 

ிாட்மக் ைாை ாநிர. 

ைாதினில் அர்ைள் அப்ா ாாண்ப 

ைட்ப சிநி ண ீட்பல் ஞிண் 

இல்த ஊன்ர ளக்ைிான ைாணம். 

ைில் ஊர ைிஜத்ஞாஶம் அஞ 

த்ரம் டிிர்த்ஞிழம் ஊப்பார வ 

ீஜாை ாற்நிிமம் ஞிநழம் ைளம் 

ளத்ரசாிிஜம் இற்ைாை 

பிவந்ஞர.  இனில் ன்ஜ 

ன்ஜார ஊன் அன் அம்ா 

ஆண்ஜாள் ீக்ைி ீசி வ  

ைாய்ைநிக்ஜ ைிழ்த்ரப்ாட்ம 

அைான வ ீஜாை அணி டணத்ஞில் 

ாற்நிிட்ஜான் அன். ைத்ஞரிக்ைாதால் 

ைச்சிஞாை ட்ப அன் ஈவாக்ைி 

ைஞஷ அவாை இவந்ஞர.  சின்ன 

http://puthu.thinnai.com/?author=56
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ரண்மத்ரிால் அந்ஞக் ைஞஷக் வ 

ஞிணச் சய்ர ாட்பனான். டீத 

டிநத்ஞில் அந்ஞத் ஞிண ைாற்நில் அசர 

சீைணாை இவந்ஞர. வ ணப்ாச்சி 

ஞணில் ைிழ்த்ர, அர உர்ந்ர உர்ந்ர 

ீட்மக்ள் சல்ராத ஞம்ிிஜம் 

சய்ர ைாட்பச் சிரித்ஞான். “ாதனத்ரத 

இப்ிபஞான்ஜா உட்மக்ள் 

ாாங்ைாம். ச்சர் சான்னாங்ை”  ஊன் 

சிரித்ஞான். “அண் அண், டாம் 

வ ஞணம் சஞ்சி ாக்ைநண்” ஊன் 

ணப்ாச்சிக் ைட்ம ாங்ைினான் 

ைந்ஞசாி. ைிழ்த்ரப்ாட்ம ஞள்ஹம்ார 

ஆர்த்ஞின் ைாணாை அம் ஞணில் 

மத்ரக்ைாண்ஜான். ளவங்ை 

ணத்ஞிதிவந்ர ைீண நித்ரக்ைாண்ம 

ஞிவம்ி ஆண்ஜாள் “ஊன்னஜா சய்நிங்ை?” 

ஊன் அஞட்பனாள். “இங்ை ந்ர ாவம்ா. 

அண்ன் ாதன ீம ைட்பவக்ைான்” 

ஊன் ஊஸந்ர ஞித்ஞான் ைந்ஞசாி. “அர 

சரி, டா இவக்ைந டதித 

ாதனத்ரதழம் மைாட்மதழம்ஞான் 

உம ைட்ஜயம்” ஊன் ளனைிக்ைாண்ஜ 

ஞிவம்ினாள் ஆண்ஜாள்.  

ைாற் ைத்ஞில் ளவங்ை ணத்ஞிதிவந்ர 

ஞா ிஸம் சத்ஞம் ைட்ம ஊல்தாவம் 

ஞிவம்ிப் ார்த்ஞார்ைள். ச்சிைாஶம் 

சத்ஞைாஶம் ின்னப்ட்ஜ வ ம. 

ளத்ரசாிழம் ைந்ஞசாிழம் 

ஞிண்ிதிவந்ர இநங்ைி  ஊன் 

ைத்ஞிக்ைாண்ம அஞடாக்ைி எபனார்ைள். 

“ஜய் ஞாஜாஞிங்ைஜா சங்ைா” ஊன்நப 

ின்னாத எப ஆண்ஜாள் அந்ஞக் 

ட்பல் ைிண் ஈண்ஜைள்ாத 

இணண்ம ைாக்ைக்ஞ்ைள் இவப்ஞப் 

ார்த்ஞரம் ஈச்க் ைாட்பனாள். 

ஞீக்ச்சித்ரண்ம ான்ந சின்ன 

அதைள். ைவிக் ைண்ைள். ீஞிில் 

அ ஊஸப்ி ணல் டஞ்சப் 

ிசந்ஞர. ைாை ீட்மக்ள் சன்ந 

ஆண்ஜாள் வ ளநத்ஞ ஊமத்ர ந்ர, 

அஞில் ணாம்ஷம் ைனாை ட்ஜத் 

ீக்ைித்ஞாள். ”ஊரக்ா ாநத்ரத 

ஊமக்ைந?” ஊன் அஞற்ள் த்ர ளந 

ைட்மிட்ஜான் ைந்ஞசாி. 

“ஞாஞாக்ைா சித்ஞ டணம் இவஜா” 

ஊன அன அஜக்ைிிட்ம 

ீட்மக்ணீர சான வ இஜம் 

ார்த்ர ளநத்ஞ த்ரிட்ம ஞிவம்ிப் 

ார்த்ஞாள். ிந ிள்ைிஜம் ”ஊட்ஜ 

ாய் டில்ஶங்ைஜா. அப்ஞான் அம்ா 

ைாக்ைா ந்ர அரங்ை ீக்ைிட்ம ாஷம்” 

ஊன் அஞட்பனாள். அமத்ஞ ை 

ைந்ஞசாி, “அம்ா ைாக்ைா ந்ர ஊமத்ரப் 

ாதன்னா, ஞ்ங்ை டா 

க்ைதாாம்ா?” ஊன் லஜ 

ளந்ஞானப் ிபத்ரக்ைாண்ம 

ஆசாம ைட்ஜான். ஆண்ஜாள் ஞில் 

சால்தால் அன ஞிவம்ிப் ார்த்ர 

ளநத்ஞாள். “அம்ா சால்ஶம்ா, டா 

க்ைதாாம்ா?” ஊன் பழம் 

ைஞ்சினான் ைந்ஞசாி. “சரி, க்ைதாம். 

ா” ஊன் அந்ஞ இஜத்ஞிதிவந்ர 

அர்ை ிணட்பனாள் ஆண்ஜாள். 

வடாள் ாத க்ைம்ாத ீம ைட்மம் 

ிாட்பல் ழ்ைிிவந்ஞான் ளத்ரசாி. 

ஈதர்ந்ஞ ச்சிைள் ீர ஞங்ைாய் எமை 

ரிசாை அமக்ைி ண 

ைட்பஸப்லம் சித்ஞிணம் அன் னத்ஞில் 

இவந்ஞர. சாக்ப்ில் 

சித்ரத்ஞிவந்ஞ எமை 

வ்ான்நாை ஊமத்ர ஊமத்ரக் 
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ைாமத்ஞான் ைந்ஞசாி. வ ஜீப் ைாை 

ந்ர டின்ந சத்ஞம் ைட்ம இணண்ம வம் 

ஞிவம்ிப் ார்த்ஞார்ைள். ஆநஸ ர்ைள் 

ண்பிதிவந்ர இநங்ைினார்ைள். அந்ஞக் 

ட்ஜத்ஞில் இணண்ம ாதீஸ்ைாணர்ைஹம் 

ைவப்ல ைாட் அிந்ஞ வ க்ைீஶம் 

இவந்ஞார்ைள். ட்ஜத்ஞில் இவந்ஞ 

சந்ஞனப்ாட்மக்ைாணணப் ார்த்ரிட்ம 

ணாம சாய்ந்ர மத்ஞிவந்ஞ ாாண்ப 

எபந்ர ைைக் ைட்பக்ைாண்ம 

ஊஞா சால்தத் ஞாஜங்ைினான்.  

சந்ஞனப்ாட்மக்ைாணர் வ சிைணட்ஜ 

ஊமத்ரப் ற்நத்ர உஞிப 

ாாண்பப் ார்த்ர  “ன் ஞ்சப்ாட்ம 

ஊரஷம் ஊனக் ாம் ாாண்ப. 

ஊனக் ஊன் ம்ஞான் யம். ந 

ஊஞழம் ைக்ைநரக் டான் ஞாணா இல்த. 

ஊன்ைிட்ஜ இன்னிக் டீ சால்நஞல்தாம் 

அன்னிக் அந்ஞ சாணங்ைாிக் ஜாீன் 

ைஸத்ர ாட்ப, அப் 

ாசிச்சிவக்ையம். இப் ாண்ஜாட்ப 

ைாட்ப ஊன்ன ிணாஜனம்? லள் ைாட்ப 

ஊன்ன ிணாஜனம்? அன் 

சத்ஞஞதவந்ர டாஶ ாசா டாம் டஜா 

டஜக்ைநன். வ ிழம் ண்ாட்ஜந டீ. 

அஞான் ைார்ட் ஆர்ஜணாஜ ந்ரட்ஜன். 

இனி டீாச்சி, அஷங்ைாச்சி” ஊன்நார். 

ிந க்ைத்ஞில் டின்நிவந்ஞ 

ாதீஸ்ைாணர்ைப் ார்த்ர ைண்ை 

அசத்ஞார். அர்ைள் ஞம்ாம ந்ஞ 

ஆட்ைப் ார்க்ை, அர்ைள் ண 

டாபில் ைாை ீட்மக்ள் லந்ர 

சாான்ைல்தாம் ஊமத்ரந்ர 

ி ாட்ஜார்ைள். ஆண்ஜாள் ார்ில் 

அபத்ரக்ைாண்ம ாா ஊன் 

அதநி அஸஞாள். ளத்ரசாிழம் 

ைந்ஞசாிழம் ஞிண்ிதிவந்ர இநங்ைி 

எபந்ர ஆண்ஜாள் ின்னால் 

டின்ைாண்ம அஸஞார்ைள். த்ர 

டிிஜங்ைில் ஊல்தாப் ாவட்ைழம் 

ாரி ி ாட்மிட்ம, ைஞ 

இஸத்ரப் ூட்பனார்ைள். “ா, ா” ஊன் 

ாாண்பழம் ஆண்ஜாஹம் அஸர அஸர 

ண்பஞற் ஊந்ஞப் ம் இல்த. 

அர்ைள் டவங்ைிிஜாஞப சட்ஜன் 

ிதைிச் சன்ந சந்ஞனப்ாட்மக்ைாணர் ஜீப் 

ைஞத் ஞிநந்ர நி ஈள் 

ஈட்ைார்ந்ரைாண்ஜார். ற்நர்ைஹம் 

வ்ாவணாை ஜீப்லக்ள் நினார்ைள். 

வ ாதீஸ்ைாணன் ஞன் தத்ஞித்ஞபால் 

ஞிண்ில் ளத்ரசாி ைட்பிவந்ஞ 

எட்ம ீட்ஜக் த்ஞி இபத்ரத் 

ஞள்ினான். ிந சிரித்ஞப ண்பில் 

நினான். 

இவள் ைிழம் ணக்ம் ஊரஷம் சால் 

ளவங்ை ணத்ஞபில் ாட்பவந்ஞ ைல்ீர 

ஞதனிந்ஞப ஈட்ைார்ந்ஞிவந்ஞான் 

ாாண்ப. ைண்ீர் ிி ஆண்ஜாள் 

அன ைண்ஜனிக்த் ஞிட்பனாள். 

அள் ைண்ைில் ைாம் டவப்ப்ாத 

ஊரிந்ஞர. இவண்ஜ ிந, சிஞநிக் ைிஜந்ஞ 

சாான்ைல்தாம் னாை ஊமத்ர 

ந்ர ஞிண்ில் அமக்ைி த்ஞான் 

ாாண்ப. அஸர அஜங்ைி ஆண்ஜாள் 

சங்ைற்ை அமக்ைி அமப்ல ட்ப ைஞ்சி 

ைாய்ச்சினாள். ஆஹக் இணண்ம ஞம்ர் 

பத்ரிட்ம ற்நாவ ஞிண்ில் 

மத்ரிட்ஜார்ைள்.  

ஞிண்ை இவப்ிஜாை ாநி ிந 

ிாமஞற் இஜில்தால் 

ளத்ரசாிழம் ைந்ஞசாிழம் ஞிாய்த் 
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ஞித்ஞார்ைள். ளவங்ைணத்ஞின் க்ைம் 

டித இவப்ஞில்த. சாங்ைால் 

ணில் அங்ை ித டிநந்ஞிவந்ஞர. 

ீங்ஞ்சி ணத்ஞபில் ஞாணாாை டில் 

இவந்ஞர. ஆனால் அந்ஞ இஜம் 

ாத்ஞத்ஞழம் ஆக்ைிணித்ர 

ட்ஜாத்ரக்ைாணர் தாரிதாரிாை 

சங்ைற்ைழம் ஜல்திழம் 

ண்ழம் ைாண்ம ந்ர 

ைாட்பிவந்ஞார். ைாில் ாசதில் 

ஆமர  ஆண்ஜாஹக் த்ஞாை 

ிபக்ைாஞ ைாரிம். ஞப்ித்ஞநி அள் 

ார்ில் ட்ஜால் ளரத்ஞால் 

ஈரிந்ரிமம்ப அபத்ரிமாள். 

ளைத்ஞில் சாைம் ஜண ாசதில் 

ஈட்ைார்ந்ரைாண்ம இவவம் ஞவ 

பக்ை ார்த்ஞார்ைள்.  

க்ைஜில் ததாய் ஞாங்ம் 

ாத்ஞார்ை பக்ை ார்த்ஞப 

ள்ிக்ஜத்ஞிதிவந்ர ீட்மக்த் 

ஞிவம்ி டாான்நில் “அண் 

அண், டம் ஞிண்க் ளன்னால் 

வ ஆட்ஜா டிக்ர” ஊன் ட்பக் 

ைாட்பனான் ைந்ஞசாி. வைம் ஈற்ப் 

ார்த்ஞ ளத்ரசாி, “டம் உம இல்தஜா 

அர. க்ைத்ர உமஜா” ஊன் 

சால்திிட்ம ாத்ஞார்ைள்ீர 

ார் பழம் ஞிவப்ினான். சித 

ைங்ைஹக்ப் ிந “இல்தண், டம் 

உமஞாண். அம்ா ஜ க்ைத்ரத 

டிக்ைநாங்ை. டல்தா ாவ” ஊன்நான் 

ைந்ஞசாி. சதிப்ாம ீண்மம் அந்ஞத் 

ஞிசில் ஈற்ப் ார்த்ஞன் வ ைம் 

ஞிைப்ில் ஈநந்ரிட்ம ை 

“ாஜா, ைா ாி ாக்ைதாம்” ஊன் 

எபனான். ைந்ஞசாிழம் ஞாில் ஞாங்ைி 

ள்ிக்ஜப்  இக்ைாைப் 

ிபத்ஞப இநக்ை இநக்ை எபனான். 

ஆட்ஜாஷக் அவைில் ரி அத்ஞ 

டின்நிவந்ஞார். வ ைாில் ீண்ான்ந 

ஈஞிான ஈவம். அரிஜம் ாாண்ப 

ஊன்னா ஞில் 

சால்திக்ைாண்பவந்ஞான். ஆண்ஜாள் ஞம் 

ைண்ைிதிவந்ர ைண்ீர் சரிந்ர 

ிஸந்ரிஜாஞப ஈஞமை இக்ைாை 

ைபத்ரக்ைாண்ம க்ைாட்பல் இவந்ஞ 

ளவங்ைணத்ஞப் ார்த்ஞப 

டின்நிவந்ஞார். இணண்ம விைள் 

டிதைாள்ால் ைிைிாைத் 

ஞாிப இவந்ஞன. ஆட்ஜாஷக் 

அவைில் அர்ைள் சன் டின்நஞ ரி 

அத்ஞ ைனிக்ை இல்த. 

அவவப்ான ாவஹக் அவைில் 

டிற்ராத ளைத்ஞச் ித்ஞப 

ாாண்ப ாய்க் ந்ஞப ஞிட்பனார் 

அர்.  

“ ைட்ஜஞனா டீ சஞ்ச ைாரித்ரக் 

டான் ஊன்னஜா சய் ளபழம், சால்ஶ. 

ஊன்னக்ைார த்ர ா சத்ர ச்சி 

வ ாவ டீ ாங்ைிிவந்ஞாஞான அந்ஞப் 

ாவஹஜ அவ னக் ஞரிழம். 

அஞ் ைஸஞ சாஷர. இன்ம் னக் 

லத்ஞி ணதன்னா ாவ ஊன்ன 

சய்ளபழம்?” ஞன் டற்நிில் 

அபத்ரக்ைாண்ஜார் அத்ஞ. 

“டீ வ ார்த்ஞ அந்ஞ 

சந்ஞனப்ாட்மக்ைாவைிட்ஜ சனா 

ைட்ஜாஶம் ைப்ாவக்ைா...” ஊன் 

இஸத்ஞான் ாாண்ப. 
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“ைட்ம ைிிச்சிமாவ ா. ஊல்தாம் ன் 

டனப்லஞான் ாப் ைமக்ர. 

ைார்ட்மக் ந்ர டீ ைட்ஜண்ப 

த்ஞ ஊன்ன ைட்மன் சால்ாவ. 

ைட்ஜ சால்நிா?”  

ாாண்ப வ ஞிஶம் சால்தால் 

அத்ஞின் ளைத்ஞ ார்த்ஞப 

டின்நான்.  

“சத்ரப்ான டாய்க் ண்பத டாப்ர 

வ ட்ஜாி இவக்ம்ார, அரத 

ன்ன ஞப ந்ர ைஸத்ர ாமன் 

ன்ஜா சால்நான் வத்ஞன்? 

ைாஞ்சாச்சிம் ாசிச்சிாஜா டீ? லத்ஞி 

இல்தாஞ ஜனா டீ? ன்ைிட்ஜ 

ட்மம்ஞான் சாத்ரன் ன் 

இவக்ர. டா ின்ன அன் 

மக்ைதன்னாஶம் ன்ைிட்ஜ 

லமங்ைிஜதாம்ன் இஸத்ர ஈட்மட்ஜான். 

அப் ரி ஞர்ப்ிணாட்ஜம் ைஸத்ர 

ாட்மட்ம ந்ர இப் டமத்ஞவஷத 

டிக்ைந.” 

“அவ்ா ிணம்தாம் ஞரிாரக்ைா 

ஊனக்” ிிைிதிவந்ர ஈவண்ஜ 

ைண்ீண ாாண்ப ஞன் ை 

ஈர்த்ஞித் ரஜத்ரக்ைாண்ஜான். 

“ஊன்னா அசணத்ரக் ஊல்தா 

சாானழம் ஞிண்ித ைாண்ஜாந்ர 

ாட்மைினரதாம் சரிஜா ாாண்ப. 

சீக்ைிணா ந ஊங்ைனாச்சிம் ாஜைக் 

ைீஜைக் ஊஜம் ார்த்ரட்ம ைம்ி 

ாந ி ாவ. டாதஞ்சி ார்ட்பங்ை 

இப்ஞான் டல்த தா சால்த 

ஆணம்ிச்சிவக்ைாங்ை. சரிா பாஞான் 

ஞள்ித்ஞள்ி ாஷர. வஞணம் ஊஜத்ஞ 

ார்க்ையம்ன் சான்னாங்ைன்னா, 

ார்ட்ப ப்ஜாந்ர ைாட்ஜயில்த? 

ஞிண் இந்ஞ ைாதத்ரத ச்சிவந்ஞா 

ண ஆஹங்ை ணாம் ைதம்ன் ஊன் 

ஞ்சிித ரப்ிட்மஞான் ாாங்ை. 

ஊவ்ா சீக்ைிணம் ளபழஞா, அவ்ா 

சீக்ைிணா ந ஊஜம் ாத்ரைி ாிம. 

அப்ஞான் இரக் வ த டல்தபா 

பழம்.” 

”டான் ஊங்ைக்ைா ான்? ஊனக் 

வத்ஞணழம் ஞரிாரக்ைா.....” 

“ாநக்ம்ார ஊல்தாவம் ஊல்தாத்ஞழம் 

ஞரிஞ்சிைிட்ஜாஜா ாநக்ைநாங்ை.  ளட்ப 

ாஞி ஞரிஞ்சிக்ை ண்பரஞான்.....” 

“ா அக்ைா” 

“ஜய், அக்ைாஷம் இல்த, சாக்ைாஷம் இல்த. 

ஸங்ைா சால்நஞ ைஹ. ாஷம்ார 

ளஸசா த்ஞம் ண்ிட்ம ா. ப் 

த்ஞல்தாம் ாட்ஜர ாட்ஜப 

ாிஜாஞ.” 

அத்ஞ ிணத ஆட்பப் சிிட்ம 

ஆட்ஜாில் நிக்ைாண்ம ாய்ிட்ஜார். 

அர் ான ஞிசப் ார்த்ஞப 

ஞதில் ைத்ரக்ைாண்ம 

ாசதித ஈட்ைார்ந்ரிட்ஜான் 

ாாண்ப. சத்ஞம் ைாட்ஜால் லத்ஞைப் 

ை ஞிண்ில் த்ரிட்ம 

ளத்ரசாிழம் ைந்ஞசாிழம் லஞவக் 

அவைில் எமம் அில்ை பக்ை 

ார்க்ைச் சன்ிட்ஜார்ைள். 
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அத்ஞ சான்ன ளஸக்ை டாஜைம் 

ஊன்  ைஞ்சி பக்ம் சத்ஞில் 

சான்னாள் ஆண்ஜாள். மம்த்ஞ 

ஞிண்ிதிவந்ர ிற்ஞற்ைாை 

அள் ாமம் ஞிட்ஜம் ஊன்நாள். 

ைஞிர்ைாத்ஞில் ன் ீமைஹம் இணண்ம 

னைஹம் த்ஞிவப்வக்  இந்ஞ 

ீட்ஜ ிற்ம் அஷக் ளஜ 

ஊரஷம் இல்த. ஞிக்ைில்தாஞர்ைாை டாம் 

ஞவில் இநங்ை இநங்ை, அஞப் 

ார்க்ம்ார ைிஜக்ைக்ப 

ைிழ்ச்சித்ஞான் அர்ைள் 

ஊஞிர்ார்க்ைிநார்ைள் ஊன்நாள். அஞற்ப் 

ிந ஆண்ஜாள் சஷம் இல்த, வ 

ாய் ைஞ்சிழம் பக்ைில்த. டணம் 

அஸஞப இவந்ஞாள்.  

“அாஞ ஆண்ஜாஹ, ம்ா இவ 

ஆண்ஜாஹ, ஊல்தாத்ஞழம் அந்ஞ 

ஆண்ஜன் ார்த்ரக்ான். ஈம” ஊன் 

ாாண்ப ஞங்ைித்ஞங்ைி சான்னான். 

இஞிில் வச் ாங்ைிப, “ஊல்தாம் 

ஊன்னாதஞான். ஊல்தாணழம் டல்தங்ைன் 

டனச்சரக்ைாை, ஊல்தா ஊன் ஞதித 

பஞ்சிட்மர. இந்ஞ ண்யத டான் 

ஊப்ிப ஞத ீக்ைி இனித டஜக்ைப் 

ாநனா ஞரித” ஊன் ஞமாநித் 

ஞமாநிச் சால்திிட்ம ைக் 

ைஸினான். ஆண்ஜாள் அப்ாரம் 

அஸஞப இவந்ஞாள். ைாபில் இவந்ஞ 

ரண்ஜ ஈவி ாத் ரஜத்ஞ ிந 

“டாக்ைி சாங்ைாதா ைாத்ஞங்ைண 

க்ைா, ணஸ்ில் ஸ்ஜார் ம் க்ைா 

ஊங்ைனா ாநம்ாக்த ஊஜம் 

ைஜக்ஞான் ார்த்ரட்ம ணன் 

ஆண்ஜாஹ. இவந்ஞா வ பச 

ாட்மக்ைதாம்” ஊன் சால்திிட்ம 

ஊஸந்ஞான். 

டாள் ள்ிில் டீண்ஜ ைாதாை 

ஊஞிர்ார்த்ரந்ஞ ைதப்ாட்பைள் ற்நி 

அநிிப்ல ிணார்த்ஞன அணங்ைத்ஞில் 

பக்ைப்ட்ஜர. அஞக் ைட்ம ைிழ்ச்சிில் 

ரள்ினான் ளத்ரசாி. அந்ஞப் ாட்பில் 

ன் ஜில் நி ரி ம் ைனஷ 

அக்ைத்ஞித  அன் னத்ஞில் 

ஈஞித்ரிட்ஜர. ’ளஞல் ரி ம் 

ான் ா.ளத்ரசாி, ஆநாம் ப்ல அ 

ிரிஷ’ ஊன்ம் அநிிப்லக்ணல் அன் 

அபடஞ்சில் சன்னாை திக்ைிநர. அன் 

னத்ஞில் ஈவாக்ைி ீட்ஜ 

அஜ ப்ில் பக்ம் 

ார்ைஹம் ாிைஹம் ைண்ிரி 

ஆச்சரித்ரஜன் ார்த்ர ைஞட்மைிநார்ைள். 

வ்ாவவம் அனவைில் டின் 

ை ாங்ைிக் ஶக்ைிநார்ைள். 

ாஞி ச்சர் அன் ஞத வப 

ளப ைதத்ரிட்ம ைன்னத்ஞில் 

ஞாட்மக் ைிள்ி சிரிக்ைிநார். சை 

அநிில் ணாதிங்ைம் சார் 

“ஜப்ான்ைாணன்தாம் ங்ைிட்ஜ ிச்ச 

ாங்ையம் ளத்ரசாி ” ஊன் சிரிக்ைிநார். 

ஊல்தாவம் ாய் ிந்ஞப ார்த்ஞிவக்ை 

சிநப்ல ிவந்ஞினர் அன 

ஊஞிர்ைாதக்ைதன் ஊன் சால்தி 

ாணாட்மைிநார். ைனஷைில் ிஞந்ஞப 

இவந்ஞஞால் அன் சிழம் ஞாக்த்ஞழம் 

ஈணாஞனாை இவந்ஞான். 

ாாண்ப ட்ஜ ீக்ம் த 

ைதாம ளபத்ரக்ைாண்ம உவக் 

ி லநம்ாக்ப்ஞிைில் பச 

ைட்மஞற் ஊங்ைார இஜம் ைிஜக்ா 
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ஊன் ஞபக்ைாண்ம ானான். ஊந்ஞ 

இஜத்ஞிஶம் டாதப இஜம் ஜ இல்த. 

ாந்ஞாப்த் ஞாண்ப வ ரி ப் 

ம இவந்ஞர. டவக்ைளபாஞ அஷக் 

ைட்ஜ ாஜ ீசிர. அந்ஞ ட்ஜச் 

ற்நி ளப்ர டாற்ர ீமைள் இவந்ஞன. 

இணண்ஜப இஜம் ஜ இல்த. 

ாற்நத்ஞாம ஞிவம்ி சத்ஞில் “ஊங்ை 

ந்ஞீங்ைண், ன் 

ைம்ிட்பங்ண்?” ஊன்ந ணல் ைட்ம 

ஞிைத்ரத் ஞிவம்ிார வ பசின் 

ாசதில் ாணசாி ைசப்ஞப் 

ார்த்ஞான். “டல்தா இவக்ைிாஜா?” ஊன் 

ைட்ஜப அன் க்ைாைச் சன்நான். 

ிந ஞங்ைித்ஞங்ைி ஞன் ஞ 

ளன்த்ஞான்.  

”ஊன்னங்ண் இர? ங்ைஹக் ாி 

இப்ிப டஜக்ைதாாண். டல்தரக் 

ைாத இல்தா ாச்சிண்” ஊன்நப 

டற்நிில் அபத்ரக்ைாண்ஜான் 

ாணசாி. ிந வ வச்சாம 

“இங்ை ஊல்தா ாநம்ாக்ஞாண். 

அந்ஞ ைல்ா ண்ஜத்ரக்ைாணன் இர 

த ணாம் டாா ைண்ய 

ச்சிவக்ைாண். ைாதிண் சால்தி 

அன் ஆஹங்ை அபக்ைப ந்ர 

ணட்பைின இவக்ைநாங்ை. 

ாஞாைாநக்ைி லரசா ந்ஞ 

ஞாசில்ஞாணழம் ட்ஜத்ரக்ள் 

ச்சிலட்ஜாங்ை. டாஶ டாக்ைி 

ளன்னாதஜ ஆஹங்ை ந்ர 

ஸங்ரிாஞா ஊல்தாத்ஞழம் அள்ிைி 

எப ாிமங்ைஜா, லல்ஜஷசர் ந்ர 

அள்ிச்சின் , வ ண்யம் 

ைஜக்ைார. அப்நம் ங்ை இஷ்ஜம் 

ணட்பட்ம ானாங்ை. ஊன்னா 

ஆஷா ஞரிதண்” ஊன் 

ைை ிரித்ஞான். “சரிஜா, ந 

ஊங்ைனாச்சிம் ஊஜம் இவக்ைந ஞைல் 

ஞரிஞ்சா சால்ஶஜா” ஊன்நப ாாண்ப 

ஞிவம்ினான். அப்ார “ங்ைஹக் டா 

வ ளப்ர ா ஞணயம்ண். உண 

ஈட்ம ாநரக் ஞந்ரஜநண்” 

ஊன் இஸத்ஞான் ாணசாி. “டான் 

ன்ம் அரக் ணதஜா, ா” ஊன் 

ஞத அசத்ஞப டஜந்ஞான் 

ாாண்ப.  

அமத்ஞ டாள் ில்தினூர் க்ைம் சன் 

அதந்ரிட்மத் ஞிவம்ினான். அஞற்ம் 

டாள் தத்ஞச் ற்நிப் ார்த்ஞான். 

ண வ அப ண் ஜ ஊங்ம் இல்த. 

ஊல்தா இஜங்ைிஶம் அஜசதாை 

சின்னச்சின்ன பசைள் ன்நான் 

ட்பப இவந்ஞன. ண்ைள் ிாஸ்பக் 

ஜங்ைில் ஞண்ீர் ந்ர டஜந்ர 

சன்நார்ைள். டஜாஞக் டமில் 

ச்சிை டிற்ைத்ரிட்ம த்ர 

ன்னிணண்ம ிள்ைள் ைிரிக்ைட் 

ிாபனார்ைள். வ பசக்ப் 

க்ைத்ஞில் இணண்ம ஊவைள் 

ண்ஞாட்பில் ஞிம ைணத்ஞ 

ஞண்ீண அவந்ஞிப டின்நிவந்ஞன. 

அ ைஸத்ஞ அசக்ம்ாஞல்தாம் 

அற்நின் ைஸத்ர ிைள் அசந்ர 

எசிட்ஜன. அன் டின்டின் 

ார்ப்ஞப் ார்த்ஞ வ ஞாட்ப “ஊன்ன 

ஞம்ி? ாவ எயம்? ாண ஞஜந?” ஊன் 

ைட்ஜாள். அன் ஞத அசத்ஞப 

“பச ாஜ ஊங்ைன ஊஜம் 

ைஜக்ான் ாக்ைநன்ம்ா” ஊன்நப 

ிணம் சான்னான். ”, இங்ை ஊஜளம் 
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இல்த ஜளம் இல்த. ஞிவம்ி ாக்ைா 

ாிைின இவ” ஊன்நாள் அள். 

வடாள் இணில் ைழ்ண ாில் சய்ஞ 

அஜ ஆண்ஜாள் ஊல்தாவக்ம் 

சாப்ிமஞற் த்ஞாள். ஊரிழம் 

ண்ண்ய் ிக்ை டமில் 

த்ரிட்ம, அஞச் ற்நி ஊல்தாவம் 

ஈட்ைார்ந்ஞிவந்ஞார்ைள். இஜம் ஞமம் 

தில் இநங்ைி ிந ாாண்பின் 

ச் ளற்நிஶம் நந்ரிட்ஜர. 

ஞிவம்த்ஞிவம் ஞால்ிக்ைஞைச் 

சால்ஶம்ார ஞன்னப்ற்நி வ 

ைசப்லர்ஷ ஞன்னநிால் உஞ 

ஈர்ந்ஞ ிந அன் ச்சக் 

நத்ரக்ைாண்ஜான். அன் ஞட்ம 

ைாதிானஞப் ார்த்ரிட்ம ஆண்ஜாள், 

“இன்ம் வ ரண்ம சாப்ிஜநிா?” ஊன் 

ஊமத்ர க்ைப் ானாள். “ாம் 

ாம்” ஊன்நப அன் ஞட்ஜ 

ின்னால் இஸத்ரக்ைாண்ஜான். அஞ 

ைாஞித ாங்ைிக்ைாள்ால் “ஊன்ன 

சாப்ாம சாப்லஜந டீ? இப்ிப அணழம் 

ைாநழா சாப்ட்ஜா சத்ர ஊங்ைவந்ர 

வம் னக்? வ ட்ஜ ீக்ைந 

சக் ஜம்லத ஶ ாா?” 

ஊன் சத்ஞம் ாட்ஜாள் ஆண்ஜாள். 

”னத ஶ இவந்ஞா ஜம்லத ஞானா ஶ 

வம், ா” ஊன் சிரித்ஞான் அன். அந்ஞ 

டணத்ஞில் “அண் அண்” ஊன் 

ாசதில் ாணா ப்ிமம் ணல் ைட்ஜர. 

ஞட்ம த்ஞிவந்ஞ ைாம ஊஸந்ர 

சாக்ப்மஞா ிதக்ைிிட்ம ி 

ார்த்ஞான் ாாண்ப. ாணசாிழம் அன் 

னிழம் டான் ிள்ைஹம் 

இவட்பல் டின்நிவந்ஞார்ைள். ஞிைப்லஜன் 

ஞிண் ிட்ம இநங்ைி ாாண்ப 

ைாை ாசஶக்ப் ானான். 

ஆண்ஜாஹம் ிள்ைஹம் ஊஸந்ர ந்ர 

ின்னால் டின்நார்ைள். 

“ஊன்னஜா ாணசாி, மம்த்ஞாஜ ஊங்ை 

ைம்ிட்ஜ? ஞாச்ம் ைாில் ா?” 

ஊன் ைட்ஜான் ாாண்ப. 

“ைாிஶம் இல்த, ைாளம் இல்தண். 

சாய்ங்ைாதம் அந்ஞ ைல்ாண்ஜத்ர 

ஆஹங்ை லல்ஜஷசண ைாண்ஜாந்ர 

டித்ஞிட்ஜாங்ண். ஸங் ரிாஞா 

ைாதி ண்யங்ை. இல்தன்னா அஷங்ைஷங்ை 

அக்ைா ஞங்ைச்சிங்ை ஊனக் ட்ப 

மங்ைண்ய ணாம் அசிங்ைா 

சிட்ஜாண். ஞமத்ர ச வ 

டாஞிில்தண். அனாஞா 

ாிட்ஜம்ண். இனி இந்ஞ ஞவ 

ஊரக்? உவ ஊரக்? அஞான் 

ைம்ிட்ஜம்ண்”  

க்ைத்ஞில் ந்ர அன் ைை ாங்ைி 

ஞன் ைைஹக்ள் த்ரக்ைாண்ம 

அஸத்ஞிக்ைாமத்ஞான் ாாண்ப.  

“இப் ானா ங்ைளூவ ணித 

லபச்சிணதாம்ண். அங்ை ஊங்ைனா 

ைல்ஶசட்ப ண்யசட்ப ீக்ைி 

ாச்சிக்ம்ண்” ஊன்நான்.  

ைனக்ம் னத்ரஜன் அன் ளைத்ஞ 

னளஜன் ார்த்ஞான் ாாண்ப. 

“னக் வ ளப்ர ா ணாம் டாா 

ாக்ைிா இவக்ரண். இனி 

ாத்ரக்ா இல்தா, மத்ரட்ம 

ாதாம்ன் ந்ஞண்” ஊன்நப 

ாய்த்ஞா ஊமத்ர அனிஜம் 

டீட்பனான் ாணசாி. அஞக் ைட்ம வ 
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அப ின்ாங்ைி ாாண்ப, “ஊன் த்ஞ 

மன் ங்ைிட்ஜ டா ைட்ஜனா? 

அஞல்தாம் ன்ம் ாம் ா. ாி 

லள்ங்ைஹக் ஊஞாச்சிம் ாங்ைி ம” 

ஊன்நான். ிந ஊஞா 

டினத்ரக்ைாண்ஜனாை “சரி, வ ைம்ல 

அஜ சாப்ிஜநிாஜா?” ஊன் ைட்மிட்ம 

ஆண்ஜாப் ார்த்ஞான். “ாம்ன், 

சாப்ட்மட்மஞான் ைம்ம்” ஊன்நான் 

ாணசாி. அன் னிிம் 

ிள்ைஹம் அவைில் சிதாத னிந்ஞ 

ஞத டிிணால் டின்நிவந்ஞார்ைள். 

ஞவிக்ைின் ிச்சம் வ ைாஜாை 

ாணசாிின் ளைத்ஞில் ிஸந்ஞர. அன் 

ைண்ைில் இணம் ின்னிர. 

ார்ாத ிஜற்க்ைாண்ம 

அன் டஜக்ை, அன் ின்னால் ஊல்தாவம் 

ானார்ைள். 

லநம்ாக்ைில் இஜம் ஞமஞ 

டித்ஞிிட்ம, ாஜைக் ீம ஞப 

ஞவத்ஞவாை அதந்ஞான் ாாண்ப. 

ஆிணம் ாய் ஊன்ஞ வ ஊல்தாை 

த்ரக்ைாண்ம அநிிப்லப்தை 

ஞாங்ம் ீமை அயைி சிிட்மத் 

ஞிவம்ினான்.  த இஜங்ைில் ாஜை 

அஜ ஊல்தக் ல் இவந்ஞர. 

அன் ஊல்தக் ஈட்ட்ஜ இஜங்ைில் 

ஆிணம் ைாணம் சால்தி ஞட்பக் ைித்ர 

ஞிவப்ிப்ினார்ைள். க்ைளள் 

ீட்மத் ஞணைர் வர் தாை ஊமத்ஞ 

ளற்சிைஹம் ஞால்ிித ளபந்ஞன.  

வத்ஞத்ரஜன் ீட்மக் ஞிவம்லம் 

சத்ஞில் ாாண்பக் சின்ன அக்ைா 

ாைளம் டம அக்ைா ாைளம் ந்ஞர. 

டம அக்ைா ஞங்ைாஞிட்பஶம் சின்ன அக்ைா 

டாாங்ப்த்ஞிஶம் பிவந்ஞார்ைள். 

அர்ைள் ிாை ஞார ாஜை ீம 

அக்மம் ஊன்ைிந ஊண்த்ஞில் 

ஞிவம்ி ஜஷன்ஸ் ிபத்ர அர்ைப் 

ார்க்ைச் சன்நான். ஸ்ஸில் அதந்ஞ 

அதச்சல்ஞான் ிச்சம். டினத்ஞர ஊரஷம் 

டஜக்ைில்த.  

”இவந்ஞ சாத்ஞ நிமத்ரட்ம இப்ிப 

அரிச்சந்ஞிண ணாஜாாட்ஜம் ந்ர டிக்ைநி, 

க்ைில்தா?. ா, ஊங்ைனா 

மைாட்மக் ாி ஊஜத்ஞ ாவ” ஊன்நாள் 

டம அக்ைா. “இந்ஞ ரிா ளஸக்ை சாந்ஞ 

உட்மத இவக்ைநங்ைஞான்ஜா. 

ாஜைக்ைிதாம் இங்ை ஊரஷம் 

ைஜக்ைார. ஊங்ைனா ைஜக்ைந ஊஜா 

ாத்ர ாஜா” ஊன் அப்ித்ஞாள் 

சின்ன அக்ைா.  

ஆண்ஜாள் அன் இணஷ  ஊல்தாவக்ம் 

டாய்க்ைஞ்சி த்ஞிவந்ஞாள். 

ாட்மக்ைஜதழம் ைாய்ந்ஞ ிைாழம் 

ாட்ம அணத்ஞ சட்னித் 

ஞாட்மக்ைாண்ம ஊல்தாவம் 

சாப்ிட்ஜார்ைள். ாஜைக் ீம ஞபச் 

சன்ந இஜங்ைில் டஜந்ஞஞல்தாம் 

ஈர்ச்சிற்ந ணதில் வ்ான்நாைச் 

சான்னான் ாாண்ப. இஞிாை 

வச் ாங்ைிப “டா ஊன்ன 

இஷங்ைைிட்ஜ ிச்சா ைட்ஜன்? ந ஊஜம் 

ாவ ந ஊஜம் ாவன் சால்நரக். 

ாஜைக் ீம யம்ன் 

ைக்ைநரஜ வ த்ஞா ஆண்ஜாஹ?” 

ஊன் சால்திிட்ம ஞதக் 

னிந்ரைாண்ஜான். சித டிிஜங்ைஹக்ப் 

ிந ீண்மம் ஊஞா சால்த ாய் 
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ஞிநந்ரிட்ம, ிந னக்ள் 

ிஸங்ைிக்ைாண்ஜான். 

ாட்பக்ைான டாள் டவங்ைடவங்ை 

ளத்ரசாிக் னம் நந்ஞர. அஜ 

ீம ைட்மம் ஞிந அன் ப்ில் 

பக்ம் ார்ைஹம் ாிைஹம் 

ஞரிந்ரைாண்ஜார்ைள். வ ைப் 

டிந ச்சிை ைாண்மந்ர 

ைாமத்ர ஞனக்ைாவ ீட்ஜக் ைட்பக் 

ைாமக்ம்ப ைட்மக்ைாண்ஜாள் 

சீஞாதட்ி. ைவம்லக்ையில் 

ட்பிவக்ம் ிஞளத்ரான்ந 

அஹஜ ஞத்ரப்ல் அைாை 

இவந்ஞர. ைால் ி டணத்ஞில் அன் 

ைட்பஸப்ி ீட்ஜ வ 

ைாட்ஜப்ாத ைண்ிக்ைால் 

ார்த்ரக்ைாண்ஜ இவந்ஞாள் அள். 

ப்லப்ிள்ைள் ஊல்தாரிஜளம் அந்ஞ 

ீட்ஜக் ைாட்ப ைிழ்ச்சிஜந்ஞாள். 

ைதப்ாவள் ாட்பில் 

அக்த்ஞான் ளஞல் ரி 

ைாத்ஞிவக்ைிநர ஊன் ஊல்தாவம் 

ிப்ஜாை சிக்ைாண்ஜார்ைள். 

அஞல்தாம் ைட்ைக்ைட்ை 

ளத்ரசாிக் ஆைாத்ஞில் டீந்ஞிப் 

ாராத இவந்ஞர.  

ள்ிக்ஜம் ிட்ம ஞிவம்லம்ார 

ைந்ஞசாி அனிஜம் ‘டீ ஜிச்சா னக் 

டநா ம் மப்ாங்ைா?” ஊன் 

ைட்ஜான். 

“ம்தாம் மக்ைாட்ஜாங்ைஜா. ஞாச்சிம் 

ாவள்ஞான் மப்ாங்ை. ஞட்ம, ஞம்ர், 

ைிண்ம், சாம்ல. சாப்லஜப்ா அந்ஞ 

ாஞிரி ன்” 

“ணண்ம ஞட்ம மத்ஞா ஊனக் ன் 

ஞவிா?” ஊன் க்ைத்ரஜன் ைட்ஜான் 

ைந்ஞசாி. 

“னக் ஊரக்ஜா ஞட்ம?” 

“ஊன் ஞட்மத எட்ஜ ஈஸந்ரட்மர. அம்ா 

உத்ஞந ைஞ்சிித ஞண்ி 

டிக்ைாட்மர. ைீ ஞணஞணன் ஸி 

எபமர.” 

ளத்ரசாி அன் ளரைில் ஆஞணாம 

ஞட்பக்ைாமத்ஞான். “அரக்தாாஜா 

ைதப்ம? ணண்ம மத்ஞாஶம் டீ 

ச்சிக்ை. ன் மத்ஞாஶம் டீ ச்சிக்ை. 

ாரா?” ஊன்நான். அஞக் ைட்ம 

லன்னைழஜன் ைாை ஞத 

ஆட்பக்ைாண்ம டஜந்ஞான் ைந்ஞசாி. 

ீட்ஜ டவங்ம்ார ரி அத்ஞ 

ாசதில் டின்நப அம்ாிஜம் ரம் 

அம்ா னிந்ஞ ஞத டிிணால் 

ைட்மக்ைாள்ரம் ஞரிந்ஞர. ீம 

டவங்ஞற்ள் அத்ஞ 

அத்ரக்ைாண்ம ஆட்ஜா 

ாய்ிட்ஜர.  

இணில் ஆண்ஜாள் ைிண்ப ஜான 

ைம்ங்ைி ளத்ரசாிழம் ைந்ஞசாிழம் 

ிவம்ிச் சாப்ிட்ஜார்ைள். 

ஞாட்மக்ைாள்ஞற்ைாை ட்ஜ டத்ஞிதிக் 

ைவாம அளஞாை இவந்ஞர. ைிின் 

வசிப்ற்நி சிக்ைாண்ஜ இணண்ம 

வம் ஞிண்ில் சாக்ை ிரித்ர 

எணாை மத்ரக்ைாண்ஜார்ைள்.  

ானத்ஞில் ைங்ைக் ைஜந்ர சல்ஶம் 

டிதஷ ஞரிந்ஞர. அஞப் ார்த்ஞ ைத்ஞில் 

அமக்ைமக்ைாை டிதஷக்ைஞை 
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ஈவாக்ைி ைந்ஞசாிக்ச் சான்னான் 

ளத்ரசாி. இன்ம் இன்ம் ஊன் 

ைஞைஹக்ைாை அனத் 

ீண்பக்ைாண்ஜ இவந்ஞான் ைந்ஞசாி. 

டிதாில் ைாற் இல்த. ண வ அப 

ஊமத்ரக்ை அணி டணாம். 

டிதாில் டஜப்ர நப்ராத இவக்ம் 

ஊன் மத்ஞாக்ைில் டிந்ரடிந்ர 

ைாட்பனான். ைந்ஞசாி ைஞட்ப 

ிஸந்ரிஸந்ர சிரித்ஞான். ஊப்ார 

ீங்ைினாம் ஊன் ஞரிாத 

இணண்ம வம் ீங்ை 

ஆணம்ித்ரிட்ஜார்ைள்.  

ிக்ை சிநிஞாை அஜக்ைிிட்ம 

ஆண்ஜாஹம் ாாண்பழம் டணம் 

அஜங்ைி ணதில் சிக்ைாண்ஜ 

இவந்ஞார்ைள். னம் ாங்ைி ஆண்ஜாள் 

ிிைில் ைண்ீர் ஞஹம்லம்ார 

ாாண்ப ஆஞல் சான்னான். சார்ின் 

ாணம் ஞாால் ிணக்ஞிில் ாாண்ப 

னாைிிமம் ஞவத்ஞில் ஆண்ஜாள் 

அன ஞாாம 

அத்ரக்ைாண்ஜாள்.  

டள்ிணக் ைஜந்ஞ டணம். டிதா 

ஈச்சிானத்ஞத் ஞாட்மிட்ம 

லநத்ஞில் சரித் ஞாஜங்ைிிவந்ஞர.  

“ளத்ரசாி ைந்ஞசாி, ந்ஞிவங்ைப்ா” ஊன்ந 

அப்க் ைட்ம ராைப் லணண்ம 

ைண்ிித்ஞான் ளத்ரசாி.  அன் 

னத்ஞில் எபக்ைாண்பவந்ஞ 

ைனிதிவந்ர அன் ளற்நிஶம் 

ிணாஞனாை இவந்ஞான். 

ைண்த் ஞிநந்ர ார்த்ரிட்ம 

பழம் ஈவ ஆணம்ித்ஞான் ைந்ஞசாி.  

‘ஜய் சங்ைா, ந்ரவங்ைஜா”  

ளத்ரசாி சட்ஜன் ஊஸந்ர 

ஈட்ைார்ந்ஞான். ாட்ப, ீம, ரி ஊன் 

ரண்மரண்ஜாை ார்த்ஞைள் 

ஞன்னிச்சாை அன் ாிதிவந்ர 

ிப்ட்ஜஞ, ை அன் 

ஞிைத்ர டித்ஞிக்ைாண்ஜான். 

அப்ாரஞான் அம்ாஷம் அப்ாஷம் 

ஊங்ைா ைிம்லஞற்த் ஞாணாைி 

டிற்ராத டிற்ஞப் ார்த்ரக் 

ம்ினான். மக்ைப் ாைிந ைம் ண 

டிைழ்ந்ஞற்நல்தாம் அன் னம் 

ைைாை வைம் 

ஞாத்ரக்ைாண்ஜர.  

“ளத்ரசாி, ஞம்ி சீக்ைிணம் ஊஸப்லப்ா, 

ைம்யம்ஜா” 

“ஊங்ைம்ா?” ஊன் ஞக்ைத்ரஜன் 

ஆண்ஜாின் ளைத்ஞப் ார்த்ஞான் 

ளத்ரசாி. 

“ங்ைளூவக்ஜா. ாணசாி சித்ஞப்ா 

ானாங்ை இல்த. அராரி டாஹம் அங்ை 

ாிஜதாம்”  

ஞிண்ிதிவந்ர இணண்ம 

ட்ஜை ட்மம் இநக்ைி ாசல்க்ைம் 

த்ரிட்மத் ஞிவம்ினான் ாாண்ப. 

ஆண்ஜாஹம் ாாண்பழம் அஜங்ைி 

ணதில் சிநிர டணம் சிக்ைாண்ஜார்ைள். 

“ஊல்தாத்ஞழம் அங்ை ாி ார்த்ரக்ைதாம்” 

ஊன் ஞிவப்ித்ஞிவப்ிச் சான்னான் 

ாாண்ப.  

ைண்ைக் ைசக்ைிப ஊஸந்ஞ ைந்ஞசாி 

“ஊன்னஜா?” ஊன் ைட்ஜ ஞவத்ஞில் ஞன் 



91 
 

அட்டண 

 

அம்ாஷம் அப்ாஷம் ஊஞிரில் டிற்ம் 

ஞாற்நம் ார்ில் ட்ஜ ிந 

சட்ஜன் அஞிானான். 

ஞிணன டினஷக் ந்ஞனாை 

ஆண்ஜாின் க்ைம் ஞிவம்ி ளத்ரசாி, 

“அம்ா, டாக்ைி ஸ்ல்த ைதப்ாவள் 

ாட்பம்ா” ஊன் சால்திிட்ம 

ஞிைத்ர டின்நான். வைம் அன் 

ஈஜல் ீக்ைிாரிப் ாட்ஜ ாஞிரி அஞிர்ந்ர 

அஜங்ைிர. ஞில் ஊரஷம் சால் 

ஆண்ஜாள் அன வைம் 

ரிஞாாைப் ார்த்ரிட்ம, ிந 

இவட்ஜான ஞிண்ின் க்ைம் 

ளைத்ஞத் ஞிவப்ிக்ைாண்ஜாள். 

மத்ஞிவந்ஞ ார்ை பத்ரச் 

வட்ப க்ள் ப்ஞில் ளம்ளணாை 

இவந்ஞான் ாாண்ப. அக்ைத்ஞில் 

ளத்ரசாிின் ீக்ைம் ளஸக்ை 

ைதந்ரிட்ஜர.  

ஊல்தாவம் ஞிண்ிதிவந்ர இநங்ைி 

ாசஶக் ந்ஞார்ைள். ஆண்ஜாள் 

ரான ணதில் “சின்ன ட்ஜ டீ 

ீக் ளத்ரசாி. ரி ட்ஜ அப்ா 

ீக்ைிக்ாவ” ஊன்நப ைப் 

ீக்ைி இமப்ில் த்ரக்ைாண்ம 

ஞவில் இநங்ைி டஜந்ஞாள். “டான் ஊரஷம் 

ீக்ை ாாம்ா?” ஊன் ை 

ிரித்ரக்ைாண்ம ைட்ஜப ஆண்ஜாள் 

ின்னால் எபனான் ைந்ஞசாி. ”ாம்ஜா. 

டீ அண்ன் ை ைட்பா லபச்சிைி 

ா. ாரம்” ஊன்நாள் ஆண்ஜாள். அன் 

ரள்ிக்ைாண்ம சன் ளத்ரசாிின் 

ைிணதப் ிபத்ரக்ைாண்ஜான். அமத்ஞ 

ை ைண்ில் ஞரிந்ஞ 

ின்ினிப்ூச்சிப் ற்நிழம் 

ிக்க்ைம்த்ரக் அவைில் ஈநங்ம் 

டாய்க்ட்பப் ற்நிழம் சத் 

ஞாஜங்ைிிட்ஜான். ஞா வ ஞவத்ஞில் 

ானத்ஞப் ார்த்ரிட்ம, ”டிதா ஜ 

டம்ஜ வர” ஊன் சால்திிட்ம 

சிரித்ஞான். 
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ைஜல் ைாள்ஹம் ைாில் - ாண்னின் 

‘ிற்நப்ட்ஜ சிைஞ’ 

ஞாப் ளன்த்ர 

டணாா 

ாண்ன் ஞிில் த ஆண்மைாை 

இங்ைி வம் ளக்ைி இதக்ைி ஆஹ. 

ைிஞில் ரங்ைி, சிைஞ, டால், 

டால், ாிாக்ைம், ிர்சனம், 

அ ைட்மண ஊன ஊஸத்ஞின் ஊல்தா 

ைப்ாமைிஶம் ைிசாை ஊஸஞிர். 

ாண்ன் சிைஞைள் ாழ்ின் 

ல் ஞங்ைில் ஊஸைின்நன. 

அவஜ ஸ தட்சம் ரிைள் ஞாப் 

வ ஈஞாணாை ைாள்தாம். டாநிந்ஞ 

ாண்ன் அல்த அர் ஊன ஞான்ந 

சய்ழம் அஷக் ஞான்ங்ைழம் 

டாட்ஜார் ைஞைழம் ைாண்பவப்ார். 

னம் ற்நி ர்ான அஞானங்ை 

சால்ஶம் ஈில் ைஞைழம் ஊஸஞி 

இவக்ைிநார். அவஜ சிைஞழதைம் 

ிைஷம் ணந்ஞஞாை இவக்ைிநர.  

அைணம் ிிட்ஜ ிற்நப்ட்ஜ 

ஞிண ஞாப்ில் ஈள் ன்ர 

சிைஞை ைாண்ம ாண்னின் 

ஜப்லதை டவங்ஞற்ைான 

ளற்சி இக்ைட்மண.  

அவஜ ‘ிற்நப்ட்ஜ ஞிண’ 

ைஞ ஞிசாநி ஜந்ர ீணனின் 

ாழ் சால்ைிநர. ணாஜசைணன் அன் 

ிணின் ைாணாை ஞிண ஊன 

அக்ைமைிநான். அஜ 

அசாத்ஞி ஞிந அாண ற்நிை 

சாஞனை இட்ப ஞவைிநர. அணசில் 

ைாணங்ைால் ஞசி அிில் 

ரக்ைமைிநான். ிணக்ஞிில் ர டாஜ 

ஸங் டஜபக்ைின் ைாணாை 

ஊத்ஞன ிணாை ஈச்சம் அஜந்ஞானா 

அஞிஜ ிணாை ாஞாத்ஞில் 

ீழ்ைிநான். அன் ீர அக்ைநைாண்ஜ 

ஞிாைணாஜனின் ிாை ஞன்மம் 

ிைீற்ந ற்நி ீண்மம் ந ளல்ைிநான். 

ணாஜசைணனின் ள்ிைாத ிற்சிார் 

ஞங்ைணாஜ் “எமஜா எம..ஞிண ாஞிரி 

எஜயம்” ஊன்ைிநார். ிாட்ஜ ஞிண 

ரம் ஞரிாஞஞ ஊண்ி வந்ரைிநான். 

ந்ஞ ஞிணைள் ாட்பில் எமஞ 

ஞிண நரம் அநிாஞ. னிஞர்ைள் 

ந்ஞ ஞிணைாை ஞார்மத்ஞ 

மைின்நனர். ைஞில் ;ணம்; ற்ாவ 

நிீஜாை வைிநர. ைாிஶக்ைவை 

ற்ந ணங்ைள் ட்ஜப்ட்ம ஞிான 

ண்ஜம் ஊஸப்மஞ அநிைிநான். 

ஞிாைணாஜம் ாக்ணத்ரக் 

இஜநாை இவக்ம் ணத்ஞ 

ட்ஜத்ஞான ண்மம் ஊன நாவ 

ஈணாஜதில் ஞார்த்ஞாை சால்ைிநார். 

ைஞின் இஞிில் அன் ஞன்ன 

ளபத்ர ைாள்ஞற் ளன் ைாிதில் 

ட்ஜப்ட்ஜ ணங்ை டினத்ர 

ைாள்ைிநான். எபக்ைாண்ஜ இவக்ம் 

ஞிண - டின் இஜ சய்ழம் ணம் 

ஊம் இணண்ம பங்ைஹக் உஜாை 

ிக்ைிநர ைஞ. ஞிணாை ஞன்ன 

ஈர்ந்ஞன் இஞிில் ஞன்ன 

இஜ சய்ழம் ணாை ைாண்ைிநான். 

ஆை ஞாம் அப்லநமத்ஞப்ஜ 

ண்மம் ஊம் ளபஷக் 

ந்ரிமைிநான். ஞிண ஞன்ன ஞான 

ிற்நி ைாண்ஜர. ரின் இர்ப் 

ிரித்ஞல், இற்ை டாக்ைி ைப்ி 

ங்ம் ைாலணம் ான்ந ிணைள் 

http://narobathewriter.blogspot.in/
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ைஞக் ஶ சர்க்ைிநர. ணாஜசைணக்ம் 

னிக்ான ஈநஷ, அன் ைாள்ஹம் 

ற்ந ஈர்ஷ, ைஹக்ம் அக்ான 

சிடைம், ரக்ைத்ஞில் இக்ைாை இவக்ம் 

னி இஞிில் அன 

ற்ைாள்ஹம் னடிதக் வர 

ஆைி அைாை ஞிாைிநர. 

சாக்ைஜாை ஞன்ன அன் 

ைவஞிக்ைாள்ஹம் னாணாட்ஜங்ைள் 

உசதாட்ஜங்ைள் ைஞ ஶம் 

டவக்ைாை ஈண சய்ைிநர. 

ணத்ஞிற் ளன்னர் ீண்மம் அன் 

அந்ஞ ணத்ஞ ஊண்ிைாள்ர ைஞ 

வ ாற் நத்ர ிமைிநர ஊன 

ஞான்நிர. ‘இந்ஞ பம் இஞற்ைாைத்ஞான்’ 

ஊன சவைி த்ஞ ஈர் ற்மத்ஞி 

ிமைிநர.  

இந்ஞ ணம் ஊம் பம் இஞ ஞாப்ில் 

ஈள்  இணண்ம ைஞைிஶம் 

ன்மத்ஞமைிநர. ‘வ ளபஷக் ிந’ 

ைஞில் ாதஞிழம் ணாைம் வவஜ 

ாழ்க்ை ைசந்ர னளந்ர ிரி 

ஊண்யைிநார்ைள். அஞ அநிிக்ை 

ட்ஜப்ட்ஜ ிவந்ஞில் ாதஞிக் 

சிஞில் ைள்ிப்ட்ஜ ைஞ 

டினஷக் வைிநர.  

ண்ாவத்ஞி வ ந்ஞிணம் தம் 

ணாம் ணம் ைிநாள். ணாைி ூத்ர 

ஶங்ைி ூக்ை சைரித்ஞ ின்னர் 

ீண்மம் ண்ாைி ிமைிநாள். 

இஞநிந்ர அள் ீர ல் ைாண்ம 

னம் லரிைிநான் வன். இந்ஞ ஈவாற்நம் 

அன ைிநங்ைபக்ை சய்ைிநர. வ 

அக்ைநற்ந ஞவத்ஞில் ைனின் 

அதட்சிம் ைாணாை ணாை ஈநந்ர 

ிமைிநாள். ன்நந்ர ைாற்நில் ைதந்ர 

அன் ணத்ஞிஜம் ன்நாமைிநான். இந்ஞ 

ைஞில் வம் ணாை ாதஞி ஞன்ன 

ஈர்ைிநாள். ஈர்சிைற் ஈநந்ஞ ணம்.  

ற்நாவ ைஞான ‘ணம்’ ஞந்ஞின் 

ஈக்ைிணான டினஷை அணர 

ன்த்ஞ சால்ைிநர. சல்தாை ர்ந்ஞ 

ைள் ைாஞல் ஞிவம் லரிந்ரைாண்ஜஞ 

ஞாங்ை ளபால் ரணத்ஞி ரணத்ஞி அர்ை 

அிக்ை ளஶம் ன்த்ஞ ந்ஞதந்ர 

ித்ஞநி அிைிநார். ைனின் ார்ில் 

சால்தப்மம் ைஞ ஞந்ஞிஜம் ஞான் 

ட்ம அநிந்ஞ ணைசித்ஞ ற்நி ைட்ை 

ரிாஞர நித்ர ற்ந ஈர்ஷ 

ைாள்ஞாம ளபைிநர. “ைாற்நின் 

ிசில் டாஶ ஞிசைிஶம் ைிைள் 

இஸட்ம ஆபக்ைாண்பவந்ஞாஶம் ஈஞி 

தால் டின்நிவந்ஞர ணம். 

ைண்யக்த் ஞரிாஞ வ ழத்ஞத்ஞ அர 

ைாற்நாம டிைழ்ரஞப்ாத இவந்ஞர. 

ைாற்நின் ஞந்ஞிணம் ைிக்ப் லரிில்த. 

ைிைின் ஈஞி ைாற்க்ப் 

லரிில்த. ளன்ம் ின்ாை 

அதைிக்ைட்ஜாஶம் ஆாசில்தால் 

உக்ைத்ரஜன் அசந்ர ைாண்பவந்ஞன 

ைிைள்.  

ணம்- ைாற் ஞக்ைத்ஞழம் டைிழ்ழம் 

சால்தி சல்ைிநர. ற்நாவ ஊல்தில் 

டிதத்ஞதழம் அதைிப்ழம் 

ட்மைிநர. ண பத்ஞின் டர்ந 

ஊஞிர்ந ன்ாமை வ 

ஞாப்ித ைண்ஜஜர 

ாணசிான அாை இவக்ைிநர.  

சினிா இக்ை ண்மம் ஊன ஞிய 

ஆண்மைாை ைனஷ ைாண்பவப்ம் 



94 
 

அட்டண 

 

வ ஊல்..சி உிக்ம் இஜிதான 

ஈணாஜல் ஞான் இந்ஞக்ைஞ. 

ைாதிலணத்ஞில் ானில்தின் 

ின்லதத்ஞில் ைஞ ரங்ைிநர. 

இக்னணாை ளற்சி சய்ழம் தசைர் 

ஆணளஜன் ைிநான். ாஶ ைள்ிை 

ைட்ைிநார். சினிா ீர ஊப்ப ஆர்ம் 

ந்ஞர? அன் ட்ஜ ரணங்ைள் ஊன 

ஈணாஜல் ிரிைிநர. அஜ 

ஞிணக்ைஞை வக்ைாை சால்ைிநான். 

ிவரைள் ற்ந ின்னர் அிக்ை 

ண்ப டர்ைால் ணழம் ாசித்ர 

த்ஞிவக்ைிநான். ஞிணக்ைஞைள் 

ாணசிான. இந்ஞ ைஞ அன் 

ம் ாழ்க்ை டிைழ்ஷைழம் 

ஞிணக்ைஞைழம் சர்த்ர ாசிக்ை 

ண்மம் ஊன ஞான்நிர.  

இவரின் ாட்ஜ ின்லதங்ைள், 

ணசனைள் ாழ்க்ை ஆைி நத்ஞா 

ஊஞிணஞிர் லள்ிைில் டிற்ைின்நான. 

ாத்ஞிணங்ை ஊஞிணஞிர் ரவங்ைாை 

அந்ரள்ன. ாராை 

ாண்னின் ைஞைில் 

ரவங்ைஹக் இஜிதான உஜாட்ஜம் 

இவப்ஞாை ஞான்நிர. ற்நாவ 

ைஞான ‘ஞிில்’ இர றட்ாை 

ிப்மைிநர. ிணஞான ைஞ ாந்ஞர் 

ணாஞாிற்ம் ஜந்ஞிக்ம் இஜிதான 

ற்ழம் ிதைஶம் லதப்மைிநர. இந்ஞ 

ஞாப்ின் ிை சிநந்ஞ ைஞைில் ன். 

ஞிவாைி சித ாஞங்ைில் ைர்ிி 

னி ிட்மிட்ம த 

ிஷாை ிடாம சன்ந ைன். 

ஞனிில் ாமம் னி ஞனர ஞர்ஷ 

சரிஞானா ஊன ஊண்ி ம்லரம், ஞனர 

ளந்ஞ ைாஞதனின் டினஷைால் 

அதைிரம் ஊன டீன ாழ்ின் ிை 

ளக்ைிான சிக்ைதான்ந ச 

ளல்ைிநர ைஞ. ணாஞா அைாதத்ஞில் 

ஊஸந்ர ைனாம ைிநாள். ைி 

ைாத  ாழ்ின் ஞவங்ை அன் 

ஞினளம் ீண்மம் ீண்மம் ீட்மைிநான். 

அஜ டினாற்நல் ணாஞாிற் 

ஆச்சரித்ஞ அிக்ைிநர. ிணட்சி ஜ 

அிக்ைதாம். வைில் இவ்ஷநின் 

ீஞான ைனின், ளந்ஞ 

ஈநிதிவந்ர ூணாை ீாஞரம் ஜ 

ைாணாை ைாள்தாம். ணாஞாின் ஞாி 

ஜந்ஞிழம் ைர்ிி ஞான். அர 

ைவம் ிடாட்பல் ஞான் ாழ்ைிநான். 

ஆனால் ஜந்ஞி ஞனிில் இல்த. 

அஹஜன் அர ாிாவம் 

ானாவம் ாழ்ைிநார்ைள். ூங்ைா 

டஜிற்சிின் ார அற்லஞாை 

ாஜல்ைள் ாமம் சிிைஹக் ள்ி 

ைட்ஜத்ஞிற் ஞக்ைின்நி ணாஞாால் 

ு ாய் அிக்ை ளபைிநர. 

ஜந்ஞிக் அிக்ை னிவந்ஞாஶம் ‘அர 

ன்ம் அஹஜ ம் அல்த’ ஊன்ர 

சால்தட்பவக்ைிநர. ைல்ி ைற் 

தில் இவப்ள் ணாஞா. ிள் 

சிைப்ாை ிநக்ை ண்மம் ஊன லந்ஞ 

ீட்ஜாரின் டிர்ந்ஞத்ஞ ஊண்ி வஹம் 

ஜந்ஞி ஊன இவரின் ாஞிசளம் 

ைஞின் ளபச்க் ஶ சர்க்ைிநர. ணாஞா 

சந்ஞானத்ஞ ஊண்ி ம்லைிநாள். 

இசாை அன் டினஷைள் அஹள் 

ஊஸந்ர அ ைாந்ஞிக்ை சய்ைிநர. 

ஜந்ஞி ஞன்ன டசித்ஞ ணாைன 

ஞிவம் சய்ர ைாண்பவந்ஞால் 

வ டிம்ஞிாை இவந்ஞிவக்ைதாா 

ஊன ிப்ஜாை வந்ரைிநாள். 

ைவக்ைிவட்பல் ணாஞா அதைித்ஞ 
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ிதாசைள் லதர்ந்ஞ ின் ைாால் 

ாய்ிமைின்நன. “ஊஞிஶம் ஞிஷ 

ண்மம்” ப்ிக்ைாள் ண்ஜாம் 

ஊன ஜந்ஞிக் ஆதாசன 

ங்ைிிட்ம லன்னைத்ர ீண்மம் 

‘ஞிஷ ண்மம்’ ஊன ஞனக்ை 

சால்திைாள்ைிநாள். டாழம் 

ைவைிவட்ம வம், அஞன் ின்னர் ிபஶம் 

வம். அிழ்க்ை ளபாஞ ளபச்ை 

ாட்ஜபழம் அஞற்ைாை ங்ைிபழம் 

ஞான் ாழ்ந்ஞாை ண்மம். ீண்மம் 

ீண்மம் அடம்ிக்ைைழம், 

அை ஊஞிர்ைாள்ஹம் 

சால்ஜாப்லைழம் 

ஈவாக்ைிக்ைாள்த்ஞான் ண்மம்.     

இந்ஞ ஞாப்ில் இஜம் ற்ள் ‘டித்ா’ 

டணபான ஊி ைஞ. ஆனால் அஞன் 

சித்ஞரிப்ின் திாஶம், அர அிக்ம் 

ரணத்ஞாஶம் னஞ ிைஷம் ஞாந்ஞிணஷ 

சய்ழம் ைஞழம் அர. வ அனாஞ 

இல்தத்ஞில் வம் ந்ஞ ீர அங் 

வம் ஞம்ஞிினர் ைாள்ஹம் ரி 

சால்ைிநர. ணமக்ைில் இவக்ம் 

டித்ாழம் அஹஜ டண்ர்ைழம் 

ைாதிலணம் அத்ர சல்ைிநான் ணி. 

இந்ஞ ஞாப்ில் இஜம்ற்ள் இணண்ம 

ைஞைில் ைாதிலணம் வ பாை 

ரதங்ைிநர. “ஊட்ம ஞிணக்ைஞைஹம் 

வ டர்ைாஶம்” ைஞில் தசைர் 

ஊஸரம் ஞிணக்ைஞைில் ன்நில் 

ைாதிலணத்ஞ ற்நி நிப்ிவக்ைிநர 

“இந்ஞக் ைணித த ைாில்ை 

ைட்ஜனான் ல்த ன்னன். ைஜஶக் 

ஞா ாவல். அைங்ைாணம். ஞனக் 

டவக்ைா டிக்ைநரக் இரக் ஊன்ன 

ஞஞின் டனக்ைந ாஞிரி. 

ைாதங்ைாதா இந்ஞ ைாிதை ாத்ர 

ாவிைிட்ஜ இவக்ர. ஈன்ன 

ிஜாட்ஜன் ைாிதை ாத்ர 

வ்ாவ டிிஷளம் ாஞ்சிைிட்ஜ 

இவக்ர. ுற்நாண்ம ைக்ைா ஞாஜவர 

இந்ஞ ாய்ச்சல். வ்ாவ ைாிதா 

ிஸங்ைி சிரிச்ைிட்ஜ இவக்ர ைஜல். 

இன்ம் டீஞான் ாக்ைி சத்ஞா வ 

அைங்ைாணச் சிரிப்ல ைட்மைிட்ஜ இவக்ர. 

அிப் ாநஞ த்ஞி ஊந்ஞ ைதழம் 

இல்த, இவக்நணக்ம் ஊப்ப 

இவக்நன்ங்ைநரஞான் ளக்ைிம் 

ஈஞிா டிக்ர ைாில்.” ஊன்ைிநார்.  

டாழற்நிவக்ம் டித்ா ீண்மம் ீண்மம் 

ைாதிலண ைாித ைஜல் ைாண்ம 

சன்ிமம் ஊன அஞ்ைிநாள். இப்ார 

ாய் ார்த்ஞாஶம் ஜ ஊன்நம் 

வடாள் அர ைஜதால் ைாண்ம 

சல்தப்மம் ஊன அஞ்ைிநாள். ணி 

“ழ்ரம் ழ்ைாஞரம் ந 

ிணச்சன..டாம் சன் ாத்ர ணதாம்” 

ஊன்ைிநான். ஞன்ன அக்ைாில் இஜத்ஞில் 

த்ர ார்க்ம் டித்ா அள் அஞ்ம் 

ஆற்நதால் ைாண்ம சல்த மைிநாள். வ 

ந்ஞ ணத்ஞ ஊப்ப 

ஊஞிர்ைாள்ைிநர? அஹக் ஊத்ஞன 

ப்ாை இவக்ம். ைாண ைாரிங்ை 

ிக்ைி ைாள்ஹம் டிதில் அில்த.  

‘ணத்ஞம்’ ஞந்ஞ - ைள் ஈந ிை 

றட்ாை ஞிஷ சய்ைிநர. ஞாழானனாை 

ஞன் ைனழம் ைழம் ர்க்ம் 

ஞந்ஞ அைாத ணஜைிநார். அஞ 

அவஜன டவக்ைாை ர்ந்ஞ 

ைால் ற்ைாள் ளபில்த. ஞன் 

வஞிில் அர் இவக்ைிநார் ஊன ைீநி 
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ைாண்ித்ஞப இவக்ைிநாள். ணத்ஞ 

ஈநஷள் ைன் ஞந்ஞின் இஜத்ஞ 

டிணப் ளபழம் சாத்ஞித்ஞ சால்தி 

ளபைிநர ைஞ. ‘ணத்ஞம்’ ைஞில்  

வைான ஞந்ஞ - ைள் ஈந 

ைாட்மம் ாண்ன் டணஞிணாை 

அைங்ைாணளம் ன்ளம் ிாங்ம் 

நிழம் டிநந்ஞ ஞந்ஞ - ைள் ஈந 

“ணம்’ ைஞில் ைாள்ைிநார். ணத்ஞம் 

டைணத்ர டீன ஞந்ஞழம் ணம் 

டிதிணலத்ர ைிணாத்ர ஞந்ஞழம் 

சித்ஞரிக்ைிநர ஊன்ஞழம் ைனிக்ை 

ண்மம்.  

‘ணத்ஞம்’ விஞ ஈசிக்ைத சித்ஞரிக்ைிநர 

ஊனில் ‘அப்ல’ ிஞ சிக்ைத 

றட்ாை சித்ஞரிக்ைிநர. ன்நண ர 

ந்ஞின் ணத்ஞ ஞாங்ை ளபால் 

லத்ஞி ஞதிக்ைிநாள் அந்ஞ அன்ன. 

அனாஞ இல்தத்ஞில் வம் அள் 

பத்ர அஜந்ஞ த இக்ைிநாள். 

ஆனால் ிில் இவப்ஞாை ைற்ன 

சய்ர ைாள்ைிநாள். ாிதில் அ 

அத்ர சல்த ண்ப டிற்ஞாை 

வ்ாவ டாஹம் ஊண்யைிநாள். 

அஹக் ட்ம திக்ம் 

அப்லி அ ஈப்லைிநர. அள் 

அஞ டாக்ைி சன்நப இவக்ைிநாள். 

இஞிில் ீ ளபாஞ ஞாதஷக் 

சன் ிமைிநாள். இந்ஞ ைஞ 

னிநழ்சி அச்சட்மம் அிற் 

றட்ாை சித்ஞரித்ர ாழ்ின் ிைக் 

ணான ஊல்தில் சன் ளபைிநர. 

ார்’ ைஞழம் வ ‘இல்தத்ஞ’ ைாை 

ைாண்ஜர. ார்ற்ந வ ண் 

ார்ஜ ைாள்ஹம் ஞமாற்நத்ஞ 

ஞிஷ சய்ைிநர. ார்ஜந்ஞ வ 

ஞாிழம் அஹஜன் இவக்ைிநாள். 

ார்ற்ந ண் ஊஸரம் ைிஞைில் 

ஆச்சரிாை ண்ங்ைஹம் 

ஈவங்ைஹம் டிநந்ஞிவக்ைின்நன 

ஊன்நாவ அஞானத்ஞ க்ைிநார். 

ைாதிலணம் - ைஜல், ணம் - ைாற், ஆைி 

இந்ஞ இவ பங்ைஹம் ண ைள்ிின் 

இவ பங்ைாை இவப்ஞாை ஊனக் 

ஞான்ைிநர. அதைி டித 

நஷம் டிதற்ந ஞங்ைி டிற்ைால் 

இவக்ைஷம் ிைின்நன.  

அவஜ ைஞ ாந்ஞர்ைள் 

ரிஷள்ர்ைள். ணாஜசைணம் சரி, 

அக் ஈஞஷம் ஞிாைணாஜம் சரி, 

ாஶஷம், தசைவம், ணிழம், சித்ணாஷம், 

ணார்த்ஞிழம் ைவ ணக்ைிநார்ைள். 

டித்ா, ார், அப்ல ஆைி ன் 

ைஞைிஶம் ‘இல்தங்ைள்’ வைின்நன. 

அ டல்தர்ைால் டஜத்ஞமைின்நன. 

டல்தர்ை ஈவாக்ைஷம் 

சய்ைின்நன. இந்ஞ ஞாப்ில் ஈள் 

ாண்னின் ைஞைின் அபடாஞாை 

டான் இஞ ைாண்ைிநன். அண 

ீண்மம் ீண்மம் வ ைள்ி ஊஸைிநர. 

ன் டன் ீழ்ைிநர? ீழ்ச்சி 

ஞிர்க்ைிதாஞர ஊன்ந ீண்மம் 

ீண்மம் அர்ைள் ாழ்ந்ர ைாட்ப 

சால்ைிநார்ைா? ‘ன்’ ஊம் ற்ந 

ைள்ி, வ ன்நாஜல் இக்ைஞைின் 

ிாை டம்ளள் ஊஸைிநர. க்ைம் 

ீழ்ச்சி ஞிர்க்ைிதாஞர ஞான் ஆனால் 

அஞற்ைாை அஞ அஞ்ச ண்பஞில்த, 

அஞ்சி மங்ை ண்பஞில்த. இவக்ம் 

ண ாழ்க்ை அைாக்ைிைாள்ஷம் 
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அர்த்ஞாக்ைிைாள்ஷம் ளபாஞா? ஊன 

ைட்ைிநர.     

இந்ஞ ைஞைள் வம்ாஶம் அஞன் ைம் 

சார்ாை, ாவள் ைாணாைா 

அல்தர ாிின் ிாைா, 

விஞ ஞிணக்ைஞ அம்சம் 

ைாண்மள்ஞாை ஞான்நிர. ‘சினிாபக்’ 

ஆை இவப்ர ஊஞிர்நான ிஷா 

ஊன்நால் இல்த. ஆனால் அர ைஞ 

வ ணநக்ள் ைட்பிமைிநர. 

நிப்ிட்ஜ வ ஞிசில் ிக்ை ாசை 

னம் திழத்ஞமைிநர. றட்ான 

ிணைஹம் ைளம் ைாண்ஜ 

ைஞைஹம் ஜ இஞிில் இத்ஞிசில் 

ஞர்ர வ தீனம் ஊன்ந 

ஊண்யைிநன்.  

ட்மாத்ஞாை ன்ர ைஞைள் 

ைாண்ஜ இத்ஞாப்ில் 

‘ிற்நப்ட்ஜ ஞிண’, ‘டித்ா’, 

‘அப்ல’, ‘ணம்’ ஆைி ைஞைள் 

ஈக்ைிணான இப்லை ரணங்ை 

ைின்நன. ‘வ ளபஷக் அப்ால்’, 

‘ார்’, ‘ஊட்ம ஞிணக்ைஞைஹம் வ 

டர்ைாஶம்’, ‘ணத்ஞம்’ ஆைி ைஞைள் 

டம்ிக்ைழஜன் ளபைிநர. 

இத்ஞாப்ிஜ ளன்ண 

ளக்ைிானர. வ  ைாதத்ஞில் 

சாணத்ஞவை அர்ந்ர ஞவில் 

வக்ைமத்ர எமம் டீண ார்க்ைிநார். 

அங்ைிவந்ர அவஜ ைன் இஞில் 

ைப்ல்ிட்ஜ அம் டினஷக் 

வைிநர. ைாைிஞ ைப்ல்ைள் சற் ீணம் 

டீரில் ித்ர ழ்ைிிமைிநர அல்தர 

ைணில் ஞணஞட்ப டின்ிமைிநர. 

அங்ைிவந்ர அவஜ னம் டஞிில் 

எமம் எஜத்ஞிற் ஞாஷைிநர. டஞிி 

ம், ஊஞிர்ி ம் ஊன இவ 

ாய்ப்லைள் ஈண்ம. ஊர ாரைாப்ானர 

ஊம் ைள்ி ஊஸப்லைிநார்? ‘ஊந்ஞப் 

த்ஞிஶம் ாரைாப்லக்ம் 

ாரைாப்ின்க்ம் ச அஷ 

ாய்ப்ிவப்ஞாை ஞான்நிர.’ ஊன 

ஊஸரைிநார்.  

வ ஞாப் ட்மம் த்ரக்ைாண்ம 

ட்மாத்ஞாை ாண்ன 

த்ரிஜ ளபார ஊன்நாஶம் 

அவஜ ஜப்லதைின் சித 

அக்ைநை ைனிக்ை ளபழம் ஊன்ந 

ஊண்யைிநன். ாண்ன 

ைாதைிணம்ாை ைாதந்ஞாம் அவஜ 

ஜப்லதைில் ற்ட்பவக்ம் ாற்நங்ை 

ாசிக்ம் ார அவஜ 

ளக்ைித்ரம் லதப்ஜமம்.  
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ாண்ன் - ஞாஜர்ச்சிின் மைள் 

ஸ்ரீஞர் டாணான்  

‘ஈத ைிர்ந்ஞன்ன ஈவைஸ ங்ைம்’ 

ஊன் வஞன் இடாைனாரின் ாஜல் 

(ாதத்ஞிில்) ன் இவக்ைிநர. 

ட்மாத்ஞ ஈதம் ைிர்ந்ர ஊஸந்ர வ 

ைப்தில் நிக் ைாண்ஜர ான்நஞாவ 

சித்ஞிணம். ிிதித்ஞில் வம் டாாின் 

ைப்ல் ாத. ஈண்ில் அப்பான் 

சாத்ஞிா ஊன் டக்த் ஞரிார. 

ஆனால் ார்க்ம் ிஷங்ைள், 

சம்ங்ை ஊல்தாற்நழம் ஊஸத்ஞில் 

ற்நி வம் ஜப்லதை டிர்ாிக்ம் 

சக்ஞி ஜப்ாிக் ஈண்ம. அஞ 

ாய்ிரித்ஞாமம் ைப்ல் ாத ாசை 

ணப்ிஜ ஞாஜர்ந்ர ஊஸஞிச் சல்ஶம் 

ஞிநன் எர் ஊஸத்ஞாக்ைான சீைணம். 

ம் ப்ாம ைஜந்ர ாம் 

ாசிப்ல ாணசித்ஞிற்ைாை ஊஸஞப்ஜால், 

வ ஞாஜர்ச்சிின் மை ஞிஷ 

சய்ழம் அக்ைநாம 

ஊஸஞப்மரஞான் ாண்னின் 

ஊஸத்ரதைம். வ ைாதத்ஞின் ஞாஜர்ச்சி, 

வ ைதாச்சாணத்ஞின் ஞாஜர்ச்சி, வ 

ஞதளநின் ஞாஜர்ச்சி, ாிின் 

ஞாஜர்ச்சி ஆணாணில்தாஞ டஜில் 

ஞிந்ர ைாண்ம ாைிநார் ாண்ன். 

ந்ஞா வஜங்ைள் ளன்னர் சிங்ைப்ூரிதா 

நங்ைா வ ஞிர் ட்ஜப்ல 

டிைழ்ச்சி டஜத்ஞிக் ைாண்பவந்ஞர. 

அப்ார வ த்ஞிரிை ஆசிரிர் ‘இந்ஞ 

டிைழ்ச்சிக் ஞிழ்டாம சார்ா ாண்ன் 

இஜம்ற்நிவக்ை ண்மம். அணாவ 

ாித் ீரர்’ ஊன் ஞனிப்ச்சில் 

நிப்ிட்ஜார். ளற்நிஶம் ஈண். 

ாண்ன் ஊன்ம் ாஸ்ைர், இஞில் 

ிடிித்ஞாை ைர்டாஜைத்ஞிற் 

லதம்ண ண்பிவந்ஞர. அஞன் ிந 

ைன்னஜம் ைற்க்ைாண்ம, 

வளற்ச்சிழஜன் த ைன்னஜ 

ஆக்ைங்ை, டால்ை, ஞதித் 

ஊஸத்ரை, டீன இதக்ைி ளற்சிை, 

ைிஞத் ஞாஞிை, ஞிஸக் 

ைாண்ம ந்ஞிவக்ைிநார். ைிரீஷ் ைர்னாட் 

ற்ம் ஹச் ஊஸ் சிப்ிணைாஷ் 

ான்நாரின் த டாஜைங்ைஹம் ஞிில் 

ாசிக்ைக் ைிஜத்ஞற் ாண்ன் 

ளக்ைிக் ைாணம். 

சிக்ிஜத்ர ாிின் இதக்ைி 

ணப் இவ்ஷ ிரிாை ஞாய்ாிக் 

ைாண்ம வர தம் அர் இணண்ம 

ாிைஹக்ம் ஆற்நி ஞாண்ம 

அப்ரிர. அஞற் ஜம் த்ஞர 

ாத ணப்ாின் ‘வம்’ டாதின் 

ாிர்ப்ிற் சாைித் அைஞி 

ிவர அந்ஞர. இந்ஞக் ைாதக்ைட்ஜத்ஞில் 

அர் ஞிிஶம் ஞீிணாை லனஷைள் 

ற்ம் ைட்மணைள் ஊஸஞிக் 

ைாண்ஜஞான் இவந்ஞிவக்ைிநார். 

ஊஸரர ஞிண நந்ஞ ிம்ணளம் 

இல்தால் இவக்ைிநார். ஞன்ஜ 

‘ணாட்பைின் டைணம்’ ஊன்ந ைிஞில், 

ாவற்ந ார்த்ஞைஹம் ச்சந்ஞவம் 

ஷைஹம் ஊப்ப வ டைணத்ஞின் 

ஞன் ாற்நி ிமைின்நன ஊன் 

நிிவப்ார். ஞன்னச் ற்நிஶம் 

இவக்ம் டைணம் ளஸராை வ 

ணாட்பாை ாநிக் ைாண்பவப்ஞப் 

ார்க்ம் ரணம் அக்ைிஞில் ஞரிழம். 

அந்ஞப் ாவற்ந ார்த்ஞைள் 

அந்ஞக் ச்சந்ஞவம் ஷைள் 

http://www.sridharblogs.com/
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அந்ஞப் ச்சான ளைஸ்ரஞிைள் 

டாக்த் ஞாங்ை ாதாட்பக் ழம் 

டாய்ாத டிற்ைிநர வ்ாவ ஊஸத்ரம் 

ல்த ல்த இந்ைண 

வ ணாட்ப ாத ாநிக் 

ைாண்பவக்ைிநர 

அஞ சற் ிரித்ர, ‘ணாட்ப 

சாக்ைதிங்ைாை’ ிைஜனில் சிைஞாை 

ஊஸஞிிவந்ஞார். ைண்க் த்ரம் 

ாவற்ந ணாட்பைிஜ, 

சைத்ஞிற் சஞி சால்ஶம் ரிப்ா 

சாக்ைதிங்ைத்ஞழம் ாண்னின் 

ஜப்லக் ைண்ைள் ஞநிஜில்த. ண 

சதின் இவப்க்ைத்ஞழம் அணால் ஞன் 

ஊஸத்ஞில் ைாண்ம ண ளபைிநர. 

‘ணாட்ப’ சிைஞில் எரிஜத்ஞில் 

சாக்ைதிங்ைம் ஞன்ன வ டஜாமம் 

ணாட்பாை ாற்நிக் ைாண்ம 

ைஜற்ைணில் ாதிஞீன் ைள் ிற்ஞ 

ஞமக்ை ாமமார். அந்ஞ சாத்ீைான 

ாணாட்ஜத்ஞ, ைஜற்ைண ைஜ 

ளஞதாிைள்க் ட்ஜம் ளஞதில் 

ைதிாஶம், ிந லநக்ைிப்ாஶம், அஞன் 

ிந ன்ளநாஶம் ஊஞிர்ைாண்ம, 

ிந ஞாற்ப்ாார்ைள். வ ஊஞிர்ாணா 

ஞவத்ஞில் இநந்ரிட்ஜ ணாட்ப 

சாக்ைதிங்ைத்ஞ, ின்ானத்ஞிற் 

ைாண்ம சன், ஞான 

ைாள்ித்ரிட்ம ீம ஞிவம்லார் 

ைஞசால்தி. ஞிவம்லம் ிில், 

டைணங்ைிஶம் ைாயம் ாஸ்ஜர்ைில் 

ஊல்தாம் ைஞசால்திக்,, 

சாக்ைதிங்ைத்ஞின் ளைம்ஞான் ிணைாசாைத் 

ஞரிழம். இத்ஞசத்ஞில் ைாந்ஞி சிந்ஞன 

ஊன் ங்ைார ஞாஜர்ச்சிாை ிணைாசித்ரக் 

ைாண்பவக்ம் ஊன்ஞ ஞிஷ சய்ழம் 

ஜப்ல அர. 

ைாந்ஞிின் ஞாக்ைத்ஞ ாண்னின் 

ஊஸத்ஞில் த இஜங்ைில் ார்க்ைதாம். 

‘ாய்ணக் ைப்தில்’ ளத்ரசாி ைஷண்ஜனின் 

அண்ன் ைன் ைாந்ஞிாஞிாை 

ஈவமக்ைிநார். இத்ஞனக்ம் அஞ 

ளத்ரசாிக் ைஷண்ஜனின் சைாஞணன் வ 

டாப ஈர்ச்சி ைத்ஞில் ஈற்நாணக் 

ைான் ாட்ம ஜிஶக் 

ாஞாைஷம் வ சம்ம் 

இஜம்ற்நிவக்ம். இணண்ம 

ளனைஹக்ம் இஜஞான் இந்ஞ 

டிதத்ஞின் ைாஞைள் தரம் 

ஊஸஞப்ட்பவக்ைின்நன. அந்ஞக் ைாண 

சம்த்ஞில் னி னித 

இந்ஞரம் டாாம்ப்ா 

‘டமீட்மத்ஞாதி’ழஜன் ம் 

ைாள்ைிநார் ளத்ரசாி. லணாைிஞன் 

ைஷண்ஜன் ந்ர ஞிவம் டஜத்ஞி 

க்ம் லரச்சரி ைஷண்ஜர் சை 

க்ை ஆங்ைாங்ை ஞரிந்ர ைாள் 

ாய்க்ைிநர. ிணான்சின் ைாதனிாஞிக்ை 

ஊச்சத்ஞினால் ஆட்ட்ம ஃப்ணஞ் 

ணாயத்ஞில் சர்ந்ர ாரிஸுக்ப் ாம் 

ளசாிழம், இந்ஞ உரித 

ஆன்ிைத்ஞில் ஞாதந்ந்ர ாம் 

ணங்ைசாிழம் லரச்சரி டிதத்ஞின் 

ணதாற்ந சற் ைாபட்ம 

ைாட்மைின்நார்ைள். 

ைஞின் ஞாஜக்ைத்ஞில், ைார்க்ைாட்ம 

அாசக் ைிவம், ளத்ரசாிக் ைிவம் 

ைஜந்ஞ ைாதத்ஞ ற்நி ிைஷம் ஆரணாைப் 

சிக் ைாண்பவப்ார்ைள். ைஞ 

ளபழம்ார ைிர் ஞத்ரப்ணனான 
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ிச்சாண்பழஜன் சர்ந்ர டிதத்ஞின் ீஞான 

ஞன் டம்ிக்ை ீட்ஜமக்ைிநார். டான் 

ஞதளநைஹக் இஜான சை 

ணதாற்ந ளன்-ின்னாை சால்திச் 

சல்ைிநர. வ லணா ைாதத்ர ீணனாை 

ாழ்ந்ர, டாப மங்ைி ிஸந்ரிட்ஜ 

ளத்ரசாிக் அந்ஞ டிதத்ஞின் ீஞான 

டசம்ஞான் ஈிண ட்ஜ த்ர 

ைாண்பவக்ைிநர. ளஞதில் ணட்பைால் 

டிதம் ிமங்ைப்மம்ாரம், ிந 

ார்த்ஞசாணஞி ரிஜம் த்ஞைக்ைாை 

ைிஜந்ர ஞிக்ம்ாரம் அஞ டிதத்ஞின் 

ீஞான் ைாஞல்ஞான் ளத்ரசாி டித 

டித்ரைிநர. ஞிவக்நில் ‘இஜனநிஞல்’ 

அஞிைாணத்ஞில் வ நள் வம். ைஜதாமம் 

டாாழம், டிதத்ஞில் எமம் டமந்ஞர்ப் 

ற்நிழம் ப்ிட்மச் சால்ஶம் நள் அர. 

ளத்ரசாி டிதம் ீஞான ம், 

ாய்ணக்ைப்ல் ாத ாி ஆஞிக்ைம், சாஞி 

ஆஞிக்ைம், அணசில் ஆஞிக்ைம் ஊன் 

அதக்ைிக்ைப்ட்ம சன் 

ைாண்பவந்ஞர ஊன் ாசிக்ம்ார 

அந்ஞக் நள்ஞான் டினிற் ந்ஞர. 

இஜநிந்ர சதாற்ந ண்மம் ஊன்ம் 

ள்ஹ ற்ந சற் ாற்நி, இஜம் ாற்நி 

சதாற்ஞன் தம்ஞான் வன் 

ணதாற்நில் டிதப்ந ளபழம் 

ஊனக்ம் டால் ாய்ணக்ைப்ல். 

ஞாஜர் இக்ைம் ி ட்மம் வ 

ஜப்ாி ாழ்ந்ர ைாண்பவக்ை 

ளபழம். அர சாானிப்ட்ஜஞல்த. 

வ்ாவ ளநழம் ரீட்சிக்ைப்மம் 

ஊஸத்ஞ ைாமத்ரக் ைாண்ஜிவக்ை 

ண்மம். ஞன்னச் ற்நிிவக்ம் 

லநஷதைின் ாஞிப்லைஹக் ஞன்னத் 

ஞாஜர்ந்ர ப்லக் ைாமத்ரக் 

ைாண்பவக்ம் வணால்ஞான், அஞ 

அர்ச்சிாமம் சை 

அக்ைநாமம் ீட்ஜமத்ர டக் 

அிக்ை ளபழம். ாண்னின் 

சாற்ைில் சால்த ண்மன்நால் 

‘ைிற்க்ள் ிஸந்ர ைிஜக்ம் ணப்ாச்சி 

ாம்ைள் ாத டினஷைள் 

அவள் உநிக் 

ைாண்ஜிவக்ைின்நன’. 

னூரில் இவக்ம் ரிப் ற்நி வ 

ைட்மணில் ிரிாை ஞிைிநார். 

ஞன்ண் ஆ டிணம்ிரம் 

னூர் ரிக் டீர் ணத்ஞாஜங்ைி 

ிமைிநர. வளந டிணம்ினால் ஆ 

ாஞஙஹக் டீர் ஞரம்ிப இவக்ம். 

சிர்ைின் ைக்ைில் ைாதாண்ம 

ஞர்ஷக் டிணம்த் ஞாஜங்ம் ரி ளஸ 

ஆண்மத் ஞர்ஷ சம் ண 

டிணம்ிபத்ஞான் இவக்ம். ரிில் 

லணஹம் லரள்த்ஞாம ாட்பப் 

ாமம் சிர்ைள் ற்நி ிணைள் 

டம் அக்ைாதத்ஞிற்ை இட்மச் 

சல்ைின்நன. ரண தக் ைண்ாில் 

டண்ர்ைஹஜன் டான் ாட்ஜ 

ஞிாட்ஜங்ைளூம், ைதடைர் க்ைம் 

ட்பட்பல் ிசாக் ைிற்நில் 

ஞித்ஞாப அங்ைழம் 

ப்லடாக்ைி ார்த்ர ைிழ்ந்ஞ ண்ம் 

ாசித்ரக் ைாண்ம ந்ஞன். டம 

அவஜ ள்ித்ஞாி சணஸ்ஞி ‘டீ 

ிக்ைப் ாைதிா? ஈனக் டீச்சல் 

ஞரிாஞா? ஈனக் டான் டீச்சல் ைத்ரக் 

ைாமக்ைா?’ ஊன்நல்தாம் ிஜால் 

ைட்மக் ைாண்பவக்ைிநாள். இவக் 

ிவப்ம் இல்தாஞஞால், ாற்நத்ஞால் 

ங்ைிப் ாய், ஞிவம்ிப் ாய்ிமம் 
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சணஸ்ஞிழஜன் இவஜ டீச்சல் ைற்க் 

ைாள்ஹம் ாய்ப்லம் ாய்ிமைிநர. 

சணஸ்ஞிிஜம் டீச்சல் ைற்க் 

ைாண்பவந்ஞால் ாண்னிஜிவந்ர 

இன்னாவ டால் ைிஜத்ஞிவக்ைதாம். 

ஆனால் அஞற் ஞிதாை அவஜ 

டண்ன் டிின் ஞம்ி சைர் அந்ஞ 

ரிில் ழ்ைிப் இநந்ர ாய்ிஜ அந்ஞ 

ரிின் அஞி அாஷ்ாை 

ாைிநர. 

‘ரங்ைத்ஞிண ைட்மணைில்’ அஞ ரி 

நண்ம ாய் ைிஜக்ம் அதத்ஞழம் 

ஞிஷ சய்ைிநார். அணச் ற்நி இவக்ம் 

டிதங்ைஹம், டீர் டிதைஹம், டஞிைஹம் 

ஞங்ைஹக்ள் வஞிாை அணக் 

ைாண்பவக்ைிநர ஊன்ர இப்பான 

ஞாஜர் ஞிஷைில் ஞரிைிநர. 

ற்நிப்ாிவக்ம் ரிப் ற்நி 

நிப்ிட்ஜ ‘ாழ்க்ை ஊம் ’ 

ைட்மண ண்ைின் ாழ்க்ைப் 

ாணாட்ஜங்ைள் ற்நி ிரிாைப் ைிநர. 

இஞ லள்ித் ஞாட்ம ‘ஞீணாடஞி’ 

ட்பில் ‘சீஞின் ரணம்ஞான 

ணாாம், ைண்ைிின் ரணம்ஞான 

சிதப்ஞிைாணம், ந்ஞி, ஞிணாஞ, த்ஞிண 

ஊன்ந ன் ஞதளநப் ண்ைின் 

ரணம்ஞான ைாாணஞம்’ ஊன் 

நிப்ிமைிநார். இந்ஞ ரிான ார் 

அவஜ ஜப்ங்ம் ஞாஜர்ந்ர 

ைா ளபைிநர. ‘ாழ்க்ைில் வ டாள்’ 

ஊம் சிைஞில் சண்ளைதன் 

ஞாஜர்ந்ர ைாந்ஞிக்ம் 

னடிதழஜன இவக்ைிநான். அக் 

ாய்த்ஞிவக்ம் ஞனித்ர ணல்ளம், 

அஞன் ஷம் அஞன் னப்லம் ற்நி 

தவம் சிதாைிக்ை ஊப்பார சினிாில் 

சர்ந்ர லைழ் ற்ிஜ ண்மம் ஊம் 

ஞிாஞ ஆர்ம். அஞற்ைான ஞாஜர் 

ளற்சிைள் ஞால்ிில் 

ளபழம்ாஞல்தாம் அக் ஆற்நா 

தாங்ைிநர. அக் ணாை 

ாய்த்ஞ ணல் அன 

ைாந்ஞிப்ிஶம், ஆற்நாிஶம் ஆழ்த்ஞி 

ிமைின்நன. இந்ஞ ளபில்தாஞ 

திதிவந்ர சண்ளைதன் ிமஞத 

ம் இஜம், ாசிக்ம் டம்ழம் 

ஆட்ைாண்ம ிமஞத ற்த்ஞவைிநர. 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ளப்ர ளப்த்ஞந்ர வஜ 

ஞாஜர் இங்ஞஶக் அப்லநளம் 

ாண்னின் ஜப்லைள் ற்நி ைனம் 

ஞந்ர ம் ஞணப்லைள் அஞிைில்த. 

ஆனால் அர் அப்ப ஞன்ன ஞங்ைச் 

சய்ரைாள்ால் அமத்ஞ 

ஞதளநின் சல்ாட்ஜழம் ர்ந்ர 

ைனித்ஞபஞான் இவக்ைிநார். அர் ஊஸஞத் 

ஞாஜங்ைிார ிநந்ஞிணாஞ சித 

லஞிர்ை அர்ைின் ஆணம் 

டிதித ைனித்ர உக்ைப்மத்ரம் 

ிக் ைாண்ஜணாை இவக்ைிநார். 

‘ஞிண்’ இஞத்ஞில், ‘ஊனக்ப் 

ிபத்ஞ ைஞைள்’ ஊன்ம் ஞதப்ில் 

இணண்ஜாண்மைள் ஞாஜர்ந்ர ஊஸஞிக் 

ைாண்ம ந்ஞார். ஞிழ் இதக்ைிம் பக்ை 

வம் லஞி ாசைக் வ ாசதாை 

அந்ஞ ைட்மணத் ஞாப்ல இவக்ை 

ண்மம் ஊன ிவப்ப்ட்ம ஊஸஞினார். 

சீத்ஞில் ஊஸத்ஞார் ‘சார்ாைன்’ 

நந்ஞார அணப் ற்நி ிைச்சித 

ஞிஷைில் ளக்ைிானஞாை 

ாண்னின் ைட்மணஞான் 

அந்ஞிவந்ஞர. லஞிர்ைஹக்ைான 

அநிளைளம், ர்ைஹக்ைான 
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அஜாளாை இந்ஞ இதக்ைி 

ஞாஜர்ச்சி டிைழ்த்ஞிக் ைாண்பவப்ர் 

ாண்ன். 

அணசில் சாய்ஷைள் இல்தாஞ 

சர்ச்சைஹக் ிைாதாஞஞாவ 

டிச்சதனான ஊஸத்ர இங் அவ்ாை 

ஆர்ம் ற்மத்ரஞில்த. ஊந்ஞ 

ரநைிஶம் இப்பானஞாவ ஞாஜர் 

ஈப்ல ிநரிஜம் வ ரிாஞார 

ற்மத்ரம். ஆனால் ஞிில் ஞாஜர்ந்ர 

ஊஸரைிநர்ைின் டித . இன்ந 

ணந்ர ிரிந்ஞ சை தத்ஞத்ஞில், 

சினிா ங்ைிப்ல, அணசில் டிதப்ாம, 

சல்ாக்த் ஞிநன் ான்ந ைாணிைால் 

ட்ம ஊஸத்ர ஊஜாஜப்மைிநர. 

ஞீிண ாசிப்ற்ந, இதக்ைி ஈதைின் 

ாக்ைப் ற்நி அபப்ஜப் லரிஞல் 

இல்தாஞ, ஞிவைல் ார்ழஜன் ஆதாஞி 

ட்மம் ஸ அணசில்ைால் 

டிநந்ஞிவக்ம் தில், எணஷக் டல் 

ாசிப்ப் ஞங்ைள் ஈள் அஜைாத்ர 

வம் சித டல்த டண்ர்ைஹம் 

இவக்ைத்ஞான் சய்ைிநார்ைள். இர ான்ந 

த சிநப்ிஞழ் ளற்சிைள் த்ஞ 

ஜப்ாிைழம், அர்ை ாற்ம் 

அமத்ஞ ஞதளநக்ம் உக்ைாை 

அ ண்மம். 

ாண்னின் ாய்ணக்ைப்ல், 

ைதப்ஜில்தாஞ ஜப்ூக்ைம் ஊன்ம் 

ைாற்ந சக்ஞிாைக் ைாண்ம, ஊன்நன்ம் 

ைஜதாபக் ைாண்பவக்ை ாழ்த்ரைள். 
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ாண்ன் ஜப்ில் ண் 

அைஈர்ின் ிப்ாம 

ரிஞா  

ாண்ஜர்ைள் னாசத்ஞில் இவந்ஞார, 

வ ளனிவக்ச் சாந்ஞான 

ணத்ஞிதிவந்ர, த வஜங்ைஹக் 

வளந ட்ம அஞில் ைனிழம் 

 த்ஞப் நித்ர ிமைிநார்ைள். 

 அக்ைனி ஈண்ஞற் ளன்ல ித்ர 

ணச் சன்நிவந்ஞ ளனிரின் சாத்ரக் 

ந்ர ஊன்ன சய்ர ஊன் அநிால் 

அர்ைள் ஞிைத்ஞிவந்ஞார, ைண்ன் 

வ ஈாம் சால்ைிநான். வ்ாவவம் 

ஞம் னஞில் இரணில் ாவக்ம் 

ஞரிால் நத்ர த்ஞிவந்ஞ வ 

ஈண்ச் சால்த ண்மம், அப்பச் 

சால்ர ஈண்ன்நால் அந்ஞக் ைனி 

ணத்ஞின் ைிக்ை பழம் ாய்ச் 

சர்ந்ரிமம் ஊன்ைிநார். ாண்ஜர்ைஹம் 

வ்ாவணாைத் ஞங்ைள் னஞில் 

ணைசிாை நத்ர த்ஞிவந்ஞ 

 ஈண்ச் சால்தச் சால்த, அந்ஞப் 

ம் ைாஞ்சம் ைாஞ்சாை த 

சல்ைிநர. ணத்ஞின் ைி அவை 

இவக்ம் அில் த சன் 

ிமைிநர. ைஜசிில் ஞிணௌஞி ட்ம 

ஞனர னஞில் இவக்ம் ணைசி 

ஈண்ச் சால்த ண்மம். 

அனவம் அப் ார்க்ைின்நனர். 

ைண்ன் ம்லப் லன்னைழஜன் 

ஞீர்க்ைாை அப் ார்க்ைிநான். 

அப்ார ஞிணௌஞி ஞான் ைர்ன 

டசிப்ஞாைச் சான்னரம் அந்ஞக் ைனி 

த சன் ணத்ஞின் ைிில் ாய் 

ட்பக்ைாள்ஹம்.  

ஊன்நிதிவந்ஞா ாய்ிாைத் ஞாஜர்ந்ர 

சால்தப்ட்மக் ைாண்பவக்ம் 

தைஞைில் வ ைஞ இர. இந்ஞக் 

ைஞக் நிப்ிட்ம, ந்ர 

ைன்ார்ைஹஜன் ாஸம் ஞிணௌஞிக் 

அர்ைின் அண்ன் ைர்ன் ஊன்ர 

ஞரிாத இந்ஞ ஈர்ஷ 

ஊஸந்ரள்ர ஊன்ம், ஆநாஞாை 

வன அள் ஊப்ப ிவம்தாம் 

ஊன்ம் இரான் இன்ம் சித, த 

ைள்ிைஹம் ஆங்ைாங்ை ைட்ைப்மரம் 

ஈண்ம. 

வ ண்ின் னஞில் ைன் 

அல்தாஞ இன்னாவ ஆின் டினஷ 

இவ்ிஞம் ஊஸர சரிா ஞநா ஊன்ஞக் 

ைஜந்ர, அைச் சிக்ைத ஈில் ரீஞிாை 

இப்ப ிரிாைப் ார்க்ம் ைஞைள் 

ஞிில் இல்த ஊன்ந சால்ததாம். இவ 

ஞாண னம், அல்தர அந்டி ஆயஜனான 

ஈநஷ ான்நற்நப் ம் சித 

ஜப்லைள் ண்ின் ாதில் சார்ந்ஞ 

ஞனி னிஞ ஸக்ைம் ீநிஞாைப் 

ஜக்ைப்ட்ம இவந்ஞாஶம், அந்ஞ 

நாவ ஆின் டினஷ வ 

ண்யக் ன் ஆஞல் அிக்ம் 

ிஞாை இவக்ை ளபழம் ஊன்ம் ஈர்ஷ 

சார்ந்ர டணபாைா நளைாைா 

ிப்ட்ஜ ஈில் சார்ந்ஞ ைஞைள் 

ிணில்த ஊன்ந சால்ததாம். 

வ ண் வ ஆ ிவம் 

ண்மன்நால், அஞற்ைாை அள் 

ைட்மப்ட்பவக்ம் ைில், இந்ஞ ஈதைம் 

ளஸக்ை, ல் டாமைில் ல் 

ிஞங்ைில் த சட்ஜ ஞிட்ஜங்ைள் 

ைட்ஜக்ைப்ட்பவக்ைின்நன. அஞற் 

http://madhumithaa.blogspot.in/
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ஈட்ட்ஜ அள் ாழ்ந்ஞாை ண்மம். 

அவ்ைில் அள் ணத்ஞளம் சஞழான 

ஈிணாை அன்நி வ ாவாைா, 

இந்ஞிணாைா ஞான் ைவஞப்மம் 

னடித நக்ந அனரின் 

னங்ைிஶம் ஞிப்ட்பவக்ைிநர. 

ஆஞிில் ைற்ைாதத்ஞில் ை னிஞர்ைாை 

ாழ்ந்ஞ சத்ஞில் இந்ஞ டித 

ண்யக் இல்த. ஞான் ிவம்லம் 

ஆத் ஞர்ந்ஞமக்ம் ஈரி 

அஹக் இவந்ஞர.  

ைற்ைாத ாதில் ஞந்ஞிணத்ரக் சற்ந 

இானர ஊன்ர ான்ந, திிங் 

மைஞர் ாழ்க்ை ஊன் ஞிவத்ரக் 

ளன் ஆயம் ண்யம் இந்ர 

ாஸம் ைதாசாணம் இந்ஞிாில் 

ஞிழ்டாட்பஶம் இப்ார ஆணம்ித்ர 

ிட்ஜர ஊன்நாஶம், அப்ப இப்பன் 

ாதில் ரீஞிான ஞாஜர்லைள் ஆங்ைாங்ை 

ஞன்ட்ஜாஶம், ைனக் ைஜந்ர  

ஆ டினப்ர ஞீங் ஊன் ஊன்ம் 

ண்ைள் இன்ம் இவக்ை 

சய்ைிநார்ைள். ண்யள்த்ஞின் ஆழ்ன 

ிப்ாமைள் இன்ம் ஞிஷ சய்ப்ஜ 

ண்ப ிைள் அஞிைம் ஈள்ன. 

’தில் இவந்ர ைாண்ம 

ிதங்ைஹக் ந்ஞால் ஊப்ப அய்ா 

சந்ஞில் இவந்ர ைாண்ம இணச்சஶக் 

ந்ஞால் ஊப்ப அய்ா’ 

அக்ைைாஞிின் இந்ஞப் ாஜத 

ாண்ன் அர்ைின் ைட்மணில் 

ாசித்ஞ ின் அக்ைைாஞிப் ற்நி 

ஶம் அநிழம் ஆர்ம் ஊஸந்ர இன்ம் 

இன்ம் ிந்ஞர. அர 

அக்ைைாஞிப் ற்நி அநிழம் 

ஞஜதாைஷம் அந்ஞர. அின் சன்ன 

ல்திைார்ஜுனனின் ீஞான ஊல்தற்ந 

ைாஞல் ஈள்த்ஞ ஆக்ைிணித்ஞர. 

இர ிந்ஞ ’டஞிின் ைணில்’, 

’ரங்ைத்ஞிண’ இணண்ம ுல்ைப் 

ற்நிழம் ஊஸஞ ஆணம்ிக்ைில் ணங்ைள், 

நைள், இற்ை, னிஞம் ஊன் த 

அற்லஞ ஞரிசனங்ைழம் ைாதாம் 

ஊன்ஞால் இன்னாவ ைட்மணில் அஞ 

ிரிாைப் ார்க்ைதாம். டஜப்ிற்சி 

ஈஜஶக்ம் னரக்ம் அிக்ம் 

இன்த்ரஜன், அப்ார ைா டவம் 

னிஞ ைஞாாத்ஞிணங்ைின் சித்ஞிணங்ைள் 

ஜப்ாை ஊஸம் ைாத்ஞிணம் ிக்ை. 

இஞப் ான்ந ஈண் டிைழ் 

ாண்ன் லனாக்ைிக் ைாட்பஞாை 

இப்ஜப்லைள் இவக்ம். அப்லத்ஞைத்ஞ 

ாசித்ஞ ைாதத்ஞில், ஊந்ஞப் லத்ஞைம் 

ாங்ைதாம் ஊன் ஊன்னிஜம் ைட்ஜ 

அனரிஜளம் அவ்ிவ லத்ஞைங்ைக் 

நித்ஞ சிக் ைாண்பவந்ஞன். அப்ப 

ழ்ைி ஆழ்ந்ர ான அந்ஞப் 

லத்ஞைங்ைக் நித்ர ிரிாை இங்ை 

இப்ார ஊஸஞில்த. அரின் 

ாிர்ப்ான ணப்ாின் வம் 

ைஜந்ர, ைிரிஷ்ைர்னாட் டாஜைங்ைள் ஊன த 

ாிர்ப்லைஹம் சிநப்ான.  

அந்ஞப் லத்ஞைங்ைள் ஊன்ன 

ஜப்ாிாை ிப்மத்ஞக் 

ைாணாிவந்ஞ ைட்மண ட்மம் 

ஊமத்ரக் ைாண்பவக்ைிநன். 
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அக்ைைாஞி சனங்ைள் லத்ஞைம் 

ிணக் ைாணாிவந்ஞ இந்ஞப் ாஜல் 

இப்லத்ஞைத்ஞில்ஞான் இஜம் ற்நிவந்ஞர. 

அக்ைைாஞி ைனழம் அணசழம் 

ரநந்ர, சினாம் 

சன்னல்திைார்ஜுனனத் ஞப 

ைஞதினம் வைிநாள். 

ஆண்ஜாள், ீணா, ைாணக்ைால் அம்ார் 

ான் ஆண் ைஜஷ டசித்ஞர்ைள் 

லனிஞப் ண்ாைப் ார்க்ைப்ட்ஜார்ை 

ஞிண, ஆ டசித்ஞர்ைள் ஊங்ம் 

ாற்நப்ஜில்த. அக்ைைாஞி 

ீணாப் ான் ைனத் ரநந்ர 

ைஜஷ அஜ ிவம்ிர். 

இர்ைப் ாற்ர்ைள் ஞார்த்ஞத்ஞில் 

வ ண் இன்னாவ ஆ 

டினப்ஞ ற்நாைக் ைவரைின்நனர். 

’வ சால், வ ில், வ இல்’ 

ைாண்ஜன் ஊன் ாற்நப்மம் ணான், 

சீஞக் ‘இப்ிநிில் இவ ாஞண 

சிந்ஞாஶம் ஞாஜன்’ ஊன் 

ாக்ைித்ஞன்.  

ண்ைஹம், அஞ ாத னஞாஶம் 

ைனத் ஞிண இன்னாவ 

ஆண்ைன ஊண்க்ஜார ஊன்ம் 

சிந்ஞித ர்க்ைப்மைிநார்ைள். 

ாண்ன் இன்ந ஞிழ் 

ஜப்ாிைில் ண்ின் ஆழ்னஞின் 

ரிாத்ஞ ண்னஞின் 

ிப்ாஜாை ிப்மத்ரஞில் 

ற்நி ற்நணாை இவக்ைிநார்.  

இரின் ஜப்லைில் இர் ஈாைிக்ம் 

ஈைள் ஞனித்ரான. 

ஈஞாணத்ரக் சிதற்ந ட்மம் இங்ை 

ார்க்ைதாம். 

ைல்ாத்ரக் சாநாக்ைிப் ணப்ி த்ஞ 

ாஞிரி அம்ாணாய் இவந்ஞன ல்திை 

அவம்லைள்.  (ர்ைள் ஞாதில் 

இவக்ைின்நன ஞாப்ில், பைால்) 

ைார அஜத்ஞள் ைிந ாஞிரி 

சின்னச்சின்ன ார்த்ஞைாய் ிஸைிந 

அள் ச் ஈஜந்ர ான 

லல்தாங்தில் வைிந ல்தி எச 

ாஞிரி இவக்ம். (ர்ைள் ஞாதில் 

இவக்ைின்நன ஞாப்ில், ீணா ற்நி சித 

நிப்லைள்) 

ஞணான வ ணசிைக்த் ஞன் 

எிங்ைின் றயக்ைத்ஞச் சால்ைிந 

சித்ஞிணக்ைாணன் ாஞிரி ஞனர 

அைல்தாம் ஞவ ஞிநந்ர ைாட்பர. 

(ர்ைள் ஞாதில் இவக்ைின்நன 

ஞாப்ில், மைள் ள்ங்ைள்) 

இவஜ ைஞின் ஆணம் ரிைில் 

ைஞக் ஈள் இஸத்ரச் சல்ஶம் 

றயக்ைத்ஞக் ைாதாம். 

ா ா ஊன் ைிிப்ிள்க்ச் 

சால்ைிந ாஞிரி சால்தி அப்ிார 

ணில் ஸ்ஜஷக்ப் க்ைத்ஞில் 

டால்ம் ாக்ைஷம், ைஜதாணம் 

ஆட்ஜம் ாஜஷம் ாணஸ்த்ஞாம எஜத் 

ஞாஜங்ைிரஞான் ளஞல் ஞப்ல.. 

(ர்ைள் ஞாதில் இவக்ைின்நன 

ஞாப்ில், ர்ைள் ஞாதில் 

இவக்ைின்நன) 
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ஆழ்ைனச் சிைிச்சப்ிரிஷ ாைத்ஞத் 

ஞப ஈள் சன்ந இணண்ம ன் 

டிிஜங்ைஹக்ள்ாை ஞிவம்ி 

பக்ைட்மைில் இநங்ைி வஞ டம் 

ளபால் ஆச்சர்த்ஞாம ார்த்ஞான் சிா.  

(ாம்க்ைாரி ஞாப்ில், ற்ந ணம் 

சிைஞ) 

ைால் டிதச் சந்ஞிப்ில் ண்பத் 

ஞிவப்லம்ாஞ ார்த்ரிட்ஜன். ாசதில் 

ளவங்ை ணத்ஞபில் வ ரி ஞட்ம 

டிநச் சாற்ந த்ரக்ைாண்ம 

அம்ா டின்நிவந்ஞாள்.  

(ாம்க்ைாரி ஞாப்ில், அம்ா 

சிைஞ)  

ஞிழ்ச் சாற்ை இல்ாை ஈவாக்ைி 

அநிளைப் மத்ரைிநார். ஈஞாணாை ICU -

ஆழ்ைன சிைிச்சப் ிரிஷ 

ஈைஹம், ைஞின் ஞாஜக்ைங்ைஹம் 

ிரிாை இன்ம் ஞனிாை ைட்மணைள் 

ஊஸரம் அில் இவக்ைின்நன ஊன்ஞால், 

ாண்னின் ர்ைள் ஞாதில் 

இவக்ைின்நன, ாம்க்ைாரி இணண்ம 

சிைஞத் ஞாப்லைிஶம் இவக்ம் 

இன்ம் சித ிஷங்ை ட்மம் இங்ை 

ார்க்ைதாம்.  

“ஞிழ்ச் சிைஞ அணுற்நாண்ம ஞ 

ஈஜர. ஈதை இதக்ைிம் 

ாவட்மத்ஞத் ஞக்ை சிைஞை ஞிழ் 

அித்ரள்ர ஊன்ஞழம் டாம் 

அநிாம். ஆனால், சிைஞ ான், 

இன்ந ஞிழ் த்ஞிரிைைில் 

ாஞந்ஞாம் ிிஜப்மம் ார் 

ஆிணம் ாரீசக் ைஞைில், அசல் ைஞைள் 

டாதந்ர ஞா ஊன்ர 

சந்ஞைத்ரக்ரிர. ஆிணத்ஞில் ன் 

ஞம் ஊனிம், அ ஈஜக்ஜன் 

ஞாஞிாை வம் சாத்ஞிம் நஷ. இர 

ைஞ ஆசிரிரின் ரணஞிவஷ்ஜம். அன் 

ிப்மம்ார ட்மம் 

அங்ைீைரிக்ைப்மனாை இவக்ைிநான்.  

ாண்க் இந்ஞ டல்த ாய்ப்ல ஞக்ை 

ஞவத்ஞில் ாய்த்ஞிவக்ைிநர. டல்த 

ைஞைள், ஈஜனபாைப் லத்ஞை ஈவம் 

ர நித்ர ஊனக் ிை ைிழ்ச்சிாை 

இவக்ைிநர.... “ 

ஊன் ஊஸத்ஞார் ிணஞ்சன் ர்ைள் 

ஞாதில் இவக்ைின்நன ஞாப்ில், 

ஞன்ஜ ஈணாைக் ைாமத்ரள்ார்.  

ாண்ன் அர்ைின் இத்ஞன 

வஜங்ைாை அர் ஊஸஞி 

சிைஞைின் ளஸான ஞாப்ல 

ிவம் டாஹக்ைாைக் ைாத்ஞிவக்ைிநாம். 

’ர்ைள் ஞாதில் இவக்ைின்நன’ 

ஞாப்ில் ’ீணா ற்நி சித நிப்லைள்’ 

ைஞில் திப்ல டாில் ீணா மம் 

அஸ்ஞைள், அஞனால் ஈில் 

ரீஞிாைத் ஞிவாைாஞ வ ண்ின் 

னதி ஆாைப் ஞிஷ 

சய்ப்ட்பவக்ைிநர. ’ாம்க்ைாரி’ 

ஞாப்ிதா ’ூனக்ட்ப’ ைஞில் 

ஞைிச் சல்தம் மம் ஞன 

ைன்னங்ைிஶம் ைாஞாணங்ைிஶம் 

ைைிஶம் ைால்ைிஶம் ைரிக்ைாம 

இஸத்ஞரால் லலன் அஜர்ந்ர 

ர்ந்ஞ ளபச்வால், அள் ஈஜன் 



107 
 

அட்டண 

 

பக்ம் ந்ஞைிஜிவந்ர 

ரக்ைப்ட்ம ஞனிாை இவப்ரம், 

ற்நாரின் ைதழம் ிைச் சிநப்ாை 

சால்தப்ட்பவக்ம். இந்ஞ ை டாய் 

நித்ர ஞிழ் இதக்ைித்ஞில் வ ஜப்ல 

வரம் இர ளஞன் ளநாை 

ஈள்ர. ைைிதா ைால்ைிதா தசாை 

இல்ாை இவக்ம் ளபக்ஜ அ 

டிதங்ைஹக்ச் சன் னிக்ர் 

பக்க்ர் ஊன் அமத்ஞிக் ைாண்ம 

இங்ம் ைாதைட்ஜத்ஞில் இந்ஞப் ஜப்ல 

ஈில் சார்ந்ர அஞிளக்ைித்ரம் 

ைிநர. ர சிைஞ 

ஞிவாைாஞ ஆ அல்த ஞிவ 

ண்ஜத்ஞில் ப்ண் டான் 

வஜங்ைாைக் ைாஞதித்ஞ ைாஞதஜன் 

ைாால் ாய்ிஜ, ைின் 

ஞங்ை ைாக்ைப்ட்ம ஞிவம் 

சய்ர க்ைப்ட்ம, அஹம் ாய்ிஜ 

அந்ஞ ஆண் ைஞிின் ஈள்ச்சார்ஷம் 

திழம் அந்ஞ டாின அன் 

ஊஞிர்ைாள்ஹம் ிஞளம் அப்ப 

ைாட்சிப்மத்ஞப் ட்பவக்ம். ைஞி 

ஊன்ந ண இஞற்ைாை அந்ஞ 

ைஞாாத்ஞிணத்ரக் த்ஞாணா ஊன்னா. 

ள்ம் சிைஞா லத்ஞ ரநி 

ணலத்ஞிணன் நித்ஞர. ணஞத்ஞனிஜம் 

ஞாரிி ஈணாமரம் ிாஞிப்ரம் 

இவவம் ஈர்ஷப் ிம்ாம் டிதில் 

ைாஞதின் ைாத்ஞின் ஜரில் னிஞ 

தத்ஞின் னப்ிநழ்ஷடித ரல்திாை 

ிப்ட்மள்ர. 

வ்ாவ ைஞழம் ைஞாாத்ஞிணளம் 

ஞன்னில் ஞனித்ராை 

சித்ஞரிக்ைப்ட்பவந்ஞாஶம் ாம்க்ைாரி 

ைஞின ட்மம் இங்ை ார்க்ைதாம். 

இன்ம் ிரிாைப் ார்க்ை ண்ப த 

ைள்  அக்ைஞில் ஈள்ன. 

ாம்க்ைாணன் ாரிின் னி 

ள்ி. அஞனால் அள் ாம்க்ைாரி 

ஊன்ந அக்ைப்மைிநாள். ஞிவம் 

சய்ர ைாண்ஜ ண ைாணத்ஞால் அள் 

ாழ்க்ை அக்ைன 

அர்ப்ித்ஞிவப்ஞாை அள் 

ஊண்ிக்ைாண்பவக்ை, ஞன் ாழ்க்ை 

அள் ைக்ைாைத் 

ஞாதத்ஞிவப்ஞக் ைாளபைிநர. 

அக்ைன அள்  அனத்ஞழம் 

சய்ழம்ார, வ்ாவ தழம் 

அக் அின் அன்ா 

அக்ைாை சய்ழம் ிிஜைா 

வாஸரம் டினஷமத்ஞில்த. டான் 

ஆண் ஊன்ந இல்ான ஞிிவஜன் அ 

ஊப்ாரம் ைாள்ைிநான். அத்ஞஷஜன் 

எபப்ாய் அவைில் டின் சால்ஶம் 

தைச் சய் ண்மம். ாய் 

ஞிநந்ர ஊரஷம் சான்னாஶம் ாய்க் 

ணக்ஜாஞ ைார ைாமத்ர ைட்ை ளபாஞ 

ஞிட்மம் அப ஈஞழம் ைிஜக்ம். அன் 

அஹஜன் ைாள்ஹம் ஈநஷம் ஜ 

ிதங்ைினங்ைள் லர்ர ான்ந 

ைாட்சிப்மத்ஞப்மைிநர. ஈநங் 

ஊஸப்ி அ டவங்ன் ைட்ஜ 

ார்த்ஞில் ஞிட்பக்ைாண்ஜ ஈநஷ 

ைாள்ைிநான். இத்ஞனக்ப் ிநம் 

பில் அப ஈஞ ஊன் 

ாங்ைிக்ைாண்மம் அள் அக்ைாை 

த சய்ர ைாண்ம ஊந்ஞ ஈர்ஷம் 

இன்நி இவக்ைிநாள்.  
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ள்ி அக் அனத்ரானாை 

இவக்ைிநாள். அந்ஞ அவ 

அநிாஞனாை ஞனக்ைான அபாை 

அக் ைவஞிக்ைாண்ம அன் 

இவக்ைிநான். 

ிரில் வ ிா. ிாஷக் வம் 

ட்ஜத்ஞில் ிற்ைதாம் ஊன் அங்ை 

ாம்க்ைஜ ாஜச் சல்ைில், 

ாம் ாங்ை ந்ஞரால், 

ள்ிப் ார்த்ரப் ம் சித 

இர்ைின் ஜாஜப் ச்சில் ாரி 

ைாப்ட்மிஜ அர்ைஹம் ாரிழம் 

ைைதப்ில் இநங்ைின்நனர். அர்ைள் 

டால்ர்.. இவந்ரம் ாரி னிக்ைாை 

அர்ை அபக்ை அர்ைள் இன 

அபக்ை, ைாத்ரஜன் ாம் ண்ப 

ிட்ம ிட்ம இவவம் ஞப்ித்ர 

எமைின்நனர். ைாட்பன் நில் வ 

இஜத்ஞில் நந்ர ைாள்ைின்நனர். 

ைாத்ஞின் திின் ஞீிணத்ஞால் அனால் 

டஜக்ைளபால் இவக்ை, ஞண்ீர் 

ஞாைத்ஞில் ஞிக்ம் அக் ள்ி 

ஞண்ீர் ஊமக்ை சல்ைில், டால்ரில் 

வனான வள்ளபக்ைாணன் அப் 

ிபத்ர, ஞன்ஜன் ஈநஷ ைாள் 

சம்ஞித்ஞால், அஹஜ ைன 

ற்நர்ைஹக்க் ைாட்பக் ைாமக்ைால் 

ிட்ம ிமஞாைஷம், இல்தனில் 

ைான்ிஜப் ாஞாைஷம் ிணட்மைிநான். 

ைனின் ஈிணக் ைாக்ை அள் 

ச்சற் ை டிதில் ைிஜக்ைிநாள். 

அனா அின் அை ர்ித்ஞப 

ளத்ஞிட்ம ளத்ஞிட்ம அ 

அஜைிநான்.  

ாக்ைித்ஞஞப் ாத ற்நர்ைிஜம், 

இங்ை அர்ைள் இவவம் இல்த ஊன் 

சால்தி  க்ைாை அத்ரப் ாய் 

ிமைிநான். ள்ி ாரி ராை 

ீட்மக் அத்ரப் ாய்ிமைிநாள். 

அங்ை அன் ஜழம் ணில் 

அக் ிிஜ சய்ைிநாள். 

அப்ாரம் அன் அ அபத்ரம் 

ஞிட்பழம் ரன்லத்ரைிநான். வ டாள் 

அள் த்ஞில் ிக்ைச் சல்ைில், 

ாணார வார்ைா ஊன் 

அஞ்ைிநாள்.  

ஊந்ஞ ஈநஷ ைட்ஜாத்ஞின் ரில் அின் 

அஞிின்நி ைனின் ஈிர் 

ாை க்ைப்ட்ம டிைழ்ந்ஞஞா, ஊந்ஞ 

ஈந அள் த்ஞாதா, ஊந்ஞ ஈந 

டினஷ ண அஞ்சினாா, அந்ஞ 

டின அஹக் ஆஞல் அிக்ை 

ளபழா? ண்ின் அைனச் சிக்ைல் 

ஊத்ஞன ர் ளபச்ைஹஜன் இவக்ம் 

ைில் இச்சைம் ைட்ஜத்ஞிவக்ைிநர. 

அப்ார வள்ளபக்ைாணனின் ாைம் 

வம் ைாட்சி இணண்ஜண க்ைங்ைஹக் 

ைாட்சிப்மத்ஞப்ட்ஜ ிஞம் 

ஜப்ாக்ைத்ஞின் ஈச்சம்.  

‘ரி இஸத்ர ார்லக்க் க்ைில் 

ளபச்சிட்ஜப அள் ஊஸந்ர த்ஞின் 

த்ஞ டாக்ைி ராை டஜந்ஞாள். 

ஞன்ன இக்ம் சக்ஞி ப்ா ஞிா 

ஊன் லரிாத ஆநஸ அப 

டைர்ந்ஞின் ைஸத்ஞச் ற்நி ஞண்ீர் 

ாஞி ைத்ஞில் அள் ைால்ைள் 

ஞானாை டின்நன. ீண்மம் ீண்மம் 

ஞன்ன ளத்ஞிட்ஜப இவப்ர ான்ந 
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ஊண்ம் னஞில் ாங்ைிர. அள் 

ஞனை ல்தாம் அந்ஞ ளத்ஞம் 

அஸத்ஞித் ரஜத்ர ிமஞப் ாத 

இவந்ஞர. அந்ஞ ஆஞத அள் னம் 

ிவப்த்ஞாம ற்க்ைாள்ஞ 

ஆச்சர்ாை ஈர்ந்ஞாள். டின் இவள் 

ழ்ந்ஞ த்ஞழம் னணங்ைழம் 

அசில்தால் டணத்ரக் 

ார்த்ஞப இவந்ஞாள். ை ஞிவம்ி 

ஊரஷ டஜக்ைாஞஞப் ால் ைண 

டாக்ைி டஜந்ஞாள்.“ 

ைஜசி ரி இப்ப ளபைில் 

ைர்ைால் ாம்ப் ாத 

டஜத்ஞப்ட்ம, அப ஈஞைள் அித்ர, 

ிதங்ைினப் ாத லவம் டிதக்த் 

ஞள்ப்ட்பவக்ம் ாத்ஞ ண்ைின் 

ிணஞிடிஞிாை ள்ி ைாட்சிப்மத்ஞப் 

ட்பவக்ைிநாள் ஊன்ஞ ஈண ளபைிநர.  

சால்தால் சால்தப்ட்ஜ ிஷம் ஊன்ன 

அஸத்ஞான ஆான ஈர்ின 

ைச்சிஞான அஞிர்ாை னஞில் ஊஸப்லைிநர. 

வ ண் இரணில் ஞிஷ சய்ாஞ 

ஈர்ினத், ஞான ண்ாை, 

ண்ின் ஈர்ின ஈள்ாங்ைி 

ஜத்ஞ ாண்னின் ஜப்ாற்நல் 

இந்ஞக் ைஞழஜன் ட்மம் 

டின்ிஜில்த. ற்ந ைஞைின் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைிஶம் வ் ிஞான 

ஈர்ஸச்சிழம் ைாட்சிைின் ி 

வ் ைாங்ைில் ஈர்ின் 

ிப்ாட்ஜழம் ஞிஷ சய்ஞிவக்ைிநார். 

அம்ா சிைஞ ஊஸப்லம் ஈர்ஸச்சி 

அப்ப்ா... ான ஞதளநின் 

ஞானிக்ம் ணந்ஞ ிரிான னக்ம் 

இன்ந ஞதளநின் ைி 

சிக்ைனான னக்ான ஞிர்க்ை 

ளபாஞ இஜிப் ார்க்ை 

ளபைிநர. டசிக்ம் ஈிர்ைஹக்ைல்தாம் 

ஈித்ர ஈதக்ை ஞாாை ிவம்லம் 

அம்ாின் னடித ஊந்ஞ அில் 

ாஞிக்ைப்ட்ம சிதக் ஈிப்ஞாை 

ளபழம் ைஞில் ைனின் னஞ ஈஶக்ைி 

ஊமக்ைிநர. 

வ ைாட்சிக்ள் ஊஸத்ஞான் 

ாழ்க்ைப் பப்ர ஊப்ப? த ிைள் 

அஞற் ஈண்ம. ைாட்சி டிைஸம் ைத்ஞில் 

அன் னம் ஞா எர் ஊண்த்ஞ 

ஆத்ஞிதிவந்ர ீட்ஜமக்ைிநர. ம் 

ஊண்ம் ட்மம் அல்த அர. வ 

ாழ்க்ைத் ரயக். அஞ அன் 

ைண்ைள் ஞன் ளன் டிைஸம் ைாட்சிழஜன் 

இக்ைிநர. அப்ார ஊஸம் லஞி 

ஜரின் அசில் அன் லத்ஞம் லஞி 

ன்நக் ைண்ஜஜைிநான். 

ைண்மிபக்ம் அத்ரக்ைாைஷம் 

அஞில் ஞிக்ம் ணசத்ரக்ைாைஷம் 

அன் லரப்லரக் ைாட்சிை டாக்ைித் 

ஞாிக்ைாண்ஜ இவக்ைிநான்.... 

... ஊல்தா ைாட்சிின் ிாைஷம் அன் 

அநி ிர ாழ்க்ைின் ாஜம்.  

. அைிரிசாிின் சிைஞைள் ளஸத் 

ஞாப்ின் ளன்ணில் ாண்ன் 

இவ்ா ஊஸஞி இவப்ார். 

இந்ஞ இவ ஞாப்லைிஶம் ஜ இஞ 

ிசைால் அப்ப ைாதாம். 
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ாண்ன் அர்ைின் சிைஞைின் 

ளஸான ஞாப்ல ண ண்மம். 

அஞிஶம் அரின் ைஞாாத்ஞிணங்ைின் ஜர் 

ிமம் சித்ஞிணாை ிரிழம் லரப்லர 

ைாட்சிைாை இவ்ாந டாம் ைண்ம 

ஈர்ந்ர ாழ்க்ைின் ாஜத்ஞ அநி 

ிதாம்.. ணசிக்ைதாம். 
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தாய்க்லப்தல் -ிசா ழீ்ச்சாின் தும்  

சுன்ோ லண்ன் 

ஞாை -ாண்ன் சிநப்ிஞிற்ைாை 

ைிரிஞணன் ணாஜைாாதன் 

ஊன்னத் ஞாஜர்ல ைாண்ம ைட்மண 

ைட்ஜ ார ாண்ன் ஊன்ைிந 

ஊஸத்ஞார் நித்ர ஊனக்ள் ஊந்ஞ 

ாஞிரிான சித்ஞிணம் ஞான்ைிநர ஊன் 

சற் டணம் சிந்ஞித்ரப் ார்த்ஞன். 

ாண்னின் ஊஸத்ரக்ை அச்சிஶம் 

இத்ஞிஶம் த ஆண்மைாை 

ஞாஜர்ந்ர ாசித்ர ந்ஞிவந்ஞ ாஞிஶம் 

டான ட்ைளம் ற்நஷர்ஷம் ைாள்ைிந 

ாஞிரி அர் ற்நி ஊந்ஞாவ சித்ஞிணளம்  

ஊனக்ள் ஞான்நில்த. எர் 

ஊஸத்ஞாரின் ஜப்லை ஞாஜர்ந்ர 

ாசிக்ம் ாஞ அ ற்நி 

னப்ஞிஷை ஞாஜர்ந்ர ஞிஷ சய்ர 

த்ரக் ைாள்ஞ  சிநந்ஞ ாசைனின் 

சதாை இவக்ம் ஊன் ஞான்ைிநர.  

அந்ஞ ஜப்லை ீள்டினஷம் 

ாசிப்லம் சய்ழம் ார அஞன் தம் 

ஊஸத்ஞாரின் ஈத்ஞசான ளஸ 

சித்ஞிணத்ஞ டாம் ஊட்பிஜக்மம். 

இன்னளம் அமத்ஞப டிதில் வ 

ிர்சைனாை அந்ஞ ஊஸத்ஞாரின் 

ஜப்லதை ரல்திாை சித்ஞரிக்ம் 

ளற்சிிஶம் இமமஞற்ைான 

சாத்ஞித்ஞ அர ஞணக்மம். 

ஊஸத்ஞார் ஜாைன் டீன 

ஞிிதக்ைி ஊஸத்ஞார்ைள் ற்நி 

ுல்ைில் ஞாஜர்லள் ஊஸத்ஞார்ைின் 

ட்மாத்ஞ ஜப்லதை அஞற்ரி 

ாவத்ஞான ற்ைாள்ைஹஜன் 

நத்ஞா ைச்சிஞாைஷம் ரல்திாைஷம் 

ஞம்ளஜ அற்லஞான ஞர்க்ை ாிின் 

தம் டிி ிமார்.. வ ைநாணான 

ிர்சைன் ஊட்ஜ ண்ப இஜம் இர 

ஊன் ஞான்ைிநர. 

ாண்ன் ஊஸத்ரக்ைள் நித்ர டான் 

இரண ாசித்ஞற்ந ல்த 

டினஷப்மத்ஞிப் ார்த்ஞன். ஞிண் 

இ இஞில் ‘ஊனக்ப் ிபத்ஞ 

சிைஞைள்’ ஊன ஞிை, இந்ஞி, அல் 

ஊஸத்ஞார்ைின் ு சிைஞை 

ிைச்சிநப்ாை அநிளைப்மத்ஞி அர் 

ஊஸஞி ஞாஜர் ாை டினில் 

ந்ஞர. ஞர ாழ்ில் அங்ைாம 

வ்ாவ சிைஞழம் றட்ாைப் 

ாவத்ஞி அர் ஊஸஞி ிஞம் 

அற்லஞானஞாை இவந்ஞர. ஞாம் ாசிக்ம் 

ுற்ைப் ற்நி 

அங்ைல்தாம் ஞம்ாஜ 

த்ரக் ைாள்ால் அஞ ிநவக்ம் 

ாணசிாை அநிளைப்மத்ரர ிை 

ளக்ைிான இதக்ைிப் ி ாத்ஞிணல்த, 

அபப்ஜானரம் ஆம். ிை நிப்ாை 

ஞம்ளஜ ாிாக்ைப் ிின் தம் 

ைன்னஜ ாிிதிவந்ர ஞிிற் அர் 

அநிளைப்மத்ஞிிவக்ம் த ஊஸத்ரக்ைள் 

ளக்ைிான. 

இதக்ைிப்ூசல்ைின் தளம் 

சர்ச்சைின் தளம் ஞன் இவப் 

டிதடித்ஞிக் ைாள்ஹம் ஊந்ஞாவ 

தினான ளற்சிிஶம் இமஜால் ஊர 

ற்நிழம் ாணப் ற்நிழம் ைதப்ஜால் 

ஊஞிர்ார்க்ைால் வ ஞிந்ஞ டீணாஜ 

ாத அர் இத்ஞன ஆண்மைாை 

ஞாஜர்ந்ர இங்ைி வம் அணர டீண்ஜ 

ைாத இதக்ைிச் சற்ாமை 

http://pitchaipathiram.blogspot.in/
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டினஷர்ந்ஞால் ிணிப்ாை இவக்ைிநர. 

ஊஸத்ஞார், ிர்சைர், ாிர்ப்ார், 

சிர்ைஹக்ைான ஊஸத்ர ல் 

ரிாங்ைக் ைாண்ஜ ஊஸத்ர 

அவஜர. ன் டால்ைள், 

சிைஞத் ஞாஞிைள், ைட்மணத் 

ஞாஞிைள் ஊன ிை டீண்ஜ ட்பதக் 

ைாண்ஜர அணர ஜப்லதைம். 

சீத்ஞி ஞீணாடஞிில், நந்ஞ 

ங்ைட்ாிடாஞன் ற்நி அர் ஊஸரம் 

அஞ்சதிக் ைட்மண ஜ, ாசைனின் ஞாள் 

ீர ைாட்ம ஈணாமம் அரின் 

க்ைான சிடைான ஞானி 

இன்னளம் ைிஜாதிவக்ைிநர. 

*** 

அணர லஞினங்ைஹள் 1995-ம் ஆண்பன் 

இதக்ைிச் சிந்ஞனப் ரி ற்ந 

லஞினான ‘ாய்ணக்ைப்ல் ிை 

ளக்ைிானர. தில் நித்ஞ ந்ஞ 

ஞிழ் லஞினங்ைின் ளன்னாபான 

ஜப்லைில் இரான். 

ஈதைில் ிசாத்ஞ வஷ 

சல்மத்ரம் டாமைஹள் ன் இந்ஞிா. 

அஞற்ைான டிதப்ணப்லம் இற்ைச் 

சல்ங்ைஹம் இங்ள்ன. ஈஷப் 

ாவட்ை ிிப்ஞில் ஞன்னிநஷ 

ற்நஞாம ஈரிச் சல்த்ஞ ிந 

டாமைஹக் ற்ஞி சய்ர அந்டிச் 

சதாி இட்பத் ஞவம் ளக்ைிான 

ைாணிைில் ன்நாை ஈள்ர ிசாம். 

ஆனால் இந்ஞப் வ இந்ஞிா 

ைஜந்ர சல்ஶம் ைனஷ ாத ல்த 

ல்த இந்ர வைிநர. 

ிடிதங்ைின் இஜங்ைள் நிக்ைப்ட்ம 

அந்ஞ இஜத்ஞில் ஞாிற்சாதைஹம் 

ீமைஹம் இஜம்ைின்நன. ன்னாட்ம 

டினங்ைின் இந்ஞ டித அணசிஶக் 

அஞிைாண ட்ஜங்ைள் ஞங்ைின் 

ஆஞாத்ஞிற்ைாை இந்ஞ அிிற் 

ஈஜந்ஞாை இவக்ைின்நன. அந்டி 

டாமைள் ஞங்ைின் ிைத் ஞந்ஞிணங்ைின் 

தம் அஞிை சாபக் ஆசைாட்ப 

ிற்ம் ூச்சிக்ைால்தி வந்ரைள் 

ைாதப்ாக்ைில் ிடிதங்ை 

தட்மத்ஞன்ாக்ைி ிமைின்நன. 

வலநம் ைஜன்ைினாஶம் இன்னாவலநம் 

இஜத்ஞணைர்ைள் அபக்ம் ைாள் 

தாம் தம் ஞங்ைின் 

ிப்ாவட்ைஹக்ைான டிாான 

வாய் ைிஜக்ைாஞ ரணங்ைினாஶம் 

ிசாிைள் ஞற்ைாத சய்ழம் அதம் 

ஆண்மக் ஆண்ம டீபத்ரக் ைாண்ஜ 

ாைிநர. ாண் டிதங்ைஹம் ைாமைஹம் 

அிக்ைப்ட்மக் ைாண்ஜ ாரம் 

டாைரிை ாற்நங்ைினால் ற்ட்பவக்ம் 

றைர்ஷ ைதாச்சாணளம் ற்ச் த 

வஷ டாசம் சய்ைின்நன. 

ஞம்ளஜ சைாதத்ஞில் சைத்ஞில் 

ற்மம் ஊஞிர்நான ாற்நங்ை, 

அிஷை ஞிஷ சய்ர ஞாதடாக்ப் 

ார்ாம ட்பக்ைாட்ப ஊச்சரிப்ர 

வ்ாவ ஊஸத்ஞாரின், ஜப்ாிின் 

ஞார்ீை ைஜாம். இந்ஞ டாக்ைில் 

ஞிில் ஊஸஞப்ட்ஜ லஞினங்ைில், 

திதில் ற்மம் ஆத்ஞப் ற்நி அர 

ற்நி அஞிைாை ஈணாஜப்ஜாஞ 

ைாதத்ஞித றட்ாைஷம் 

ைதஞிழஜம் ஊஸஞப்ட்ஜ ளஞல் 

லஞினாை 1969-ல் ிந்ஞ  

சா.ைந்ஞசாிின் ‘சாானத்ஞச்’ 
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சால்ததாம். ஞஞ்சப் ஞிிஶள் வ 

னம் ல்த ல்த அிந்ர ாஞப் 

ற்நி ைத ஞன்ஜ ாை 

ஞிஷ சய்ஞர அந்ஞப் லஞினம். 

ிந 1990-ல் ிந்ஞ ஜாைனின் 

‘ணப்ர்’ லஞினம், ணப்ர் ஊன்ைிந ப்ிர் 

ஊவ்ா ற்ந ஆஞாணான ஈஷப் 

ிர்ை அித்ர ஈநிஞ்சி 

ிணம்ாண்ஜான ஞாிதாை ர்ந்ர 

டிற்ைிநர ஊன்ஞ வ மம்த்ஞின் 

ீழ்ச்சிாம இத்ர ஈணாமைிநர 

அந்ஞ டால். இந்ஞ ரிசில் 

ாண்னிி்ன் ‘ாய்ணக்ைப்ல்‘ 

லஞினத்ஞழம் த்ரப் ார்க்ைதாம். 

*** 

ைாசாம்லக் ைஷண்ஜரின் 

ிசாக்மம்ானர ல்த ல்த 

அமத்ஞமத்ஞ ஞதளநைில் 

ீழ்ச்சிஜந்ர ிசாத்ஞிதிவந்ர ிதைி 

ைஜசிில் சாணாக்ைஜ ஞிநப்ிற்ம் 

ஆஞா அணசிஶக்ம் சன் சவம் 

சாைத்ஞ இந்ஞப் லஞினம் பப்பாை 

சால்திச் சல்ைிநர. ரணசாி 

சாணாக்ைஜ ஞிநப்ஞற்ைான 

ளன்னற்ாமைச் சய்ழம் ணணப்ாம 

ரங்ைிநர டால். அமத்ஞ 

அத்ஞிாத்ஞில் அனர ஞாத்ஞா 

ளத்ரசாி ைஷண்ஜணப் ற்நி 

அநிளைளம் ைார்க்ைாட்பதிவந்ர 

னூவக் ந்ஞ அணப் ற்நி 

ின்னி ிணங்ைஹம் ல்த 

ரதக்ைாைின்நன. இப்பாை 

சைாதத்ஞிற்ம் ைஜந்ஞ ைாதத்ஞிற்ம் ாநி 

ாநி டால் ிக்ைிநர.  

மம்த்ஞைநாரில் ளத்ரசாிின் சைாஞணர் 

நிைாண்ம வம்ாதான மம் 

ஈப்ினர்ை ட்பப் ாஜ ஞன் 

னி னிதழம் அஞில் இக்ைிநார் 

ளத்ரசாி. ாவந்ஞாஞ ஞிவத்ஞில் 

ைனிஜிவந்ஞ ிதைி டாாம்ா 

இணண்ஜாஞாை ந்ர ைாள்ைிநார். 

ட்ஜாத்ஞிற் சன் சர்ஞற்ைாை 

ிணான்ஸ் சல்த ிவம்லம் ைன் 

ளசாிின் ைாரிக்ைழம் அர 

சார்ந்ஞ ிபாஞத்ஞழம் ளத்ரசாிால் 

ஞிர்க்ை ளபில்த. இன்னாவ ைன் 

ணங்ைசாி சாிாணாைப் ாய் ிமைிநான். 

ிசாத்ஞில் ஈஞிக் ைாண்பவந்ஞ 

ஆளைம் பப்க்ைத்ஞின் ித்ஞால் 

க்ைாஞம் ந்ர ளஜங்ைிப் ாைிநான். 

இப்பாை ளத்ரசாிக்ப் ிந 

ிசாத்ஞத் ஞாஜண ஊவில்தாஞஞால் 

அணசிதில் இமமம் ணன் ரணசாிின் 

ளணட்மத்ஞனத்ஞனான ிபாஞத்ஞாஶம் 

அர சார்ந்ஞ சச்சணஷைாஶம் டிதத்ஞ ரில் 

ஊஸ்ஜட்ைாணர்ைஹக் ிற்ை டர்ைிநர. 

டிதம் ஞன்ன ிட்மப் ான அந்ஞக் 

ைத்ஞிதிவந்ஞ ஞன்ன டஜப்ிாை 

ஈணத் ரங்ைிநார் ளத்ரசாி.  

ைாதனிாஞிக்ைத்ஞில் இவக்ம் 

லரச்சரிின் ைாதக்ைட்ஜம். ிணஞ்க்ைாண 

ரணைிஜம் ிாசத்ஞக் ைாட்பல் 

உரில் சல்ாக்ைாம இவக்ம் சீத்ஞாண 

ணட்பிஜம் ஞந்ஞ ைாசாம்ல  ாங்ைி 

ைஜக்ைாை டிதங்ை ணட்பிஜம் 

இக்ைிநார் ளத்ரசாி. ஞன் சல்ாக்ைப் 

ன்மத்ஞி ளத்ரசாி ிணட்ப 

டிதங்ைப் நித்ர ிமைிநான் ணட்ப. 

ைார்க்ைாபதிவந்ர ஞிழ்டாட்பன் 

னூவக் லதம்வம் ளத்ரசாி, 
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ரிஜிவந்ர த்ஞை ஊமத்ர ிசாம் 

சய்த் ரங்ைிநார். இர சார்ந்ஞ 

ணதாற்ப் ின்லதத்ஞாம அத்ஞிாங்ைள் 

ைஜக்ைின்நன. 

*** 

இன்னாவ லநம் சைாதத்ஞில் ணன் 

ரணசாிின் அணசில் சற்ாமைஹம் 

அஞிைாணத்ஞின் பக்ைட்மைில் ல்த 

ல்த அன் ர்க்ைாம ளன்னம் 

ஈத்ைங்ைஹம் ாண்னின் 

ஞிநான சாற்ைில் ிரிைின்நன. 

ஞாத்ஞா ளத்ரசாிாம அன் ைாள்ஹம் 

ைழம் ஞன் னி ல்திைாின் ீர 

அன் சஶத்ரம் ஆஞிக்ைளம் மம் 

ன்ளநழம் இல்ான ஞானிில் 

ஆனால் அஞன் ஈக்ைிணம் நால் 

ிப்மைின்நன. 

ைாங்ைிணஸ் ஞிாைிான ைாத்ஞணான் 

ைஷண்ஜவக் ‘ஞிாைி‘ ட்ஜம் தம் 

ைிஜத்ஞ வ ைாி டிதத்ஞ 

த்ஞைாைப் ற் ிசாம் சய்ைிநார் 

ளத்ரசாி. ைாந்ஞி இநந்ஞ சய்ஞிக் 

ைட்ஜ அஞிர்ச்சிில் ணஜழம் 

ைாத்ஞணாக்ப் ிந அணர டிதத்ஞ 

ைனான சத்ஞிசீதக் ைாற்ந 

ளபில்த. சினிாில் டபப்ஞற்ைான 

ஆர்ம் ளற்நி ிசாத்ஞ ஞாஜண 

ிவம்ால் அன் சன்னில் ஞிரிந்ர 

ைாண்பவக்ைிநான். ஊன அந்ஞ 

டிதத்ஞ  ிின்நி ளத்ரசாி 

ம் ைாமத்ர ாங்ைிக் ைாள்ைிநார்.   

ிசாத் ஞதளநைிதிவந்ர 

ைிக்ம் ாரிைள் அணசிதாஶம் 

சினிா ாைத்ஞினாஶம் பினாஶம் 

ஞம்ளஜ ஆஞாண ஞாிதான 

ிசாத்ஞ அமத்ஞமத்ஞ 

ஞதளநைில் ஞாஜணால்  ைிட்மப் 

ாம் ஞார்த்ஞான சாைத்ஞ அஞன் 

சைப் ின்னிைஹஜன் ‘ாய்ணக்ைப்ல்‘ 

அபடாஞாை ிரிக்ைிநர.  

வ ிசாக் மம்ம் ல்த ல்த 

ஞமாநி ஞன்ன டிதடித்ஞிக் 

ைாள்ஹம் சிணங்ைள் அனத்ரம் 

அமத்ஞமத்ஞ ஞதளநின் 

ஈஞாசீனங்ைள்  தளம் ிதைதின் தளம் 

ஊவ்ா சிஞநிப் ாைிநர ஊன்ஞ ன் 

ஞதளநின் ைாதக்ைட்ஜ ணதாற்நின் 

தம் ஞிஷ சய்ைிநார் ாண்ன். 

ிணஞ் அண ின்னிில் லரச்சரிின் 

ைாதக்ைட்ஜளம் அரசார்ந்ஞ அணசிஶம் 

ின்னிில் வ ல்திி் ைாஜாை 

ஞிாைிிவக்ைிநர. டாதில் ஈதஷம் 

ாத்ஞிணங்ைின் ஈநஷை லரிந்ர ைாள் 

சற் சிணாை இவந்ஞாஶம் ீள்ாசிப்ின் 

ார ஊத்ஞன ைனாைஷம் றட்ாைஷம் 

இந்ஞ டாதின் ைட்மானத்ஞ 

ாண்ன்  ஞிட்ஜிட்ம அஞ 

சதாற்நிிவக்ைிநார் ஊன்ஞ ஈண 

ிணிப்ாை இவக்ைிநர. டிதங்ை இந்ஞ 

ிணக்ஞிாமம் ரணத்ஞாமம் அஞிப்மம் 

ளத்ரசாி இஞிில் ஞன் மம் 

ஈப்ினர்ை அத்ர டமங்ம் 

ைணங்ைால் லஞி ணக்ைன்ை ீட்மக் 

ைாண்ஜ ைிழ்ச்சிாம டமம் 

ஞவத்ஞாம டால் டிநைிநர. சைளம் 

னிஞர்ைஹம் ஊத்ஞன அடம்ிக்ைைில் 

ழ்ைிப் ானாஶம் ரண்ம ாைால் 

அஞன் ீர டம்ிக்ை ற்மத்ஞ ண்ப 

ைஜ வ ஜப்ாிக் இவக்ைிநர. 
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அந்ஞ ைஜ ாண்ன் ஞன்ஜ 

லஞினத்ஞில் ைச்சிஞாை 

டிநற்நிிவக்ைிநார். 

லல் ைாற்நில் சிக்ைித் ஞமாநி ிக்ம் 

வ ாய்ணக்ைப்தப் ாத சைத்ஞின் 

ிை ஆஞாணாைஷம் ஞாஜர்ச்சிாைஷம் 

இங்ை ண்ப ிசாம் ஊம் இக்ைம் 

ல் சைக் ைாணங்ைால்  ஞட்மத் 

ஞமாம் ஈவைத்ஞ டாதின் ஞதப்ல 

ஈர்த்ரைிநர ஊனக் ைாள்தாம். 

தில் சார்ந்ர ஞிில் ிந்ஞ வ 

நிப்ிஜத்ஞந்ஞ ஜப்ாை 

‘ாய்ணக்ைப்ல்‘ லஞினத்ஞ டிச்சம் 

நிப்ிஜதாம். 
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ஆனந்ஞ அவிின் இனி இச - 
ாண்னின் ைிஞத் ஞாப்ல  
ை. டாைணாசன்  

உவம் சரிழம், ைர்ன்ன்ட் ிணான் 

ஆைி ாிர்ப்லைத் ஞாஜர்ந்ர 

ிபல் ஞிப்ைத்ஞின் ிீஜாை 

ாண்னின் ‘ந்ஞப் 

ின்ஞாஜவம் ைாதம்’ ைிஞத்ஞாஞி 

ிந்ஞ சம்ம் ஊனக் டன்நாை 

டினில் இவக்ைிநர. அப்ாரஞான் 

டான் ைிஞைள் ிாை இதக்ைி ஈதைில் 

அபமத்ர த்ஞிவந்ஞன்.  அந்ஞச் 

சத்ஞில்ஞான் டிதானஞாவ ிில் 

டான் அர்ந்ஞிவந்ஞன். ாண்னின் 

ளஞல் சிைஞத் ஞாஞி 1987 ஆம் 

ஆண்பல் ிந்ஞர. ஆனால் 

அவஜ ளஞல் ைிஞத் ஞாஞி 

ிவஞற் ஶம் த்ஞாண்மைள் 

1997 ணக்ம் ைாத்ஞிவக்ை 

ண்பிவந்ஞர.  

‘ந்ஞப் ின்ஞாஜவம் ைாதம்’ 

ஞாஞிில் த ைிஞைள் இன்ம் ஊன் 

டினில் ஞிந்ஞிவக்ைின்நன. 

அத்ஞாஞிின் ளஞல் ைிஞ 

ாண்ன் ஞன் அம்ாப்ற்நி 

ஊஸஞிிவக்ம் ைிஞ. ைிட்ஜத்ஞட்ஜ 

சரிஞின் சால் ஈள் ைிஞ. 

‘அன்லஞான் ளஞல்பப்ல, அரக்ைப்லநம்ஞான் 

ட்ஜப்பப்ல’ ஊன ளபஜழம் 

அக்ைிஞ த ளந ஞிவம்த்ஞிவம் 

பத்ஞிவக்ைிநன். அந்ஞ ரிைள் வ ஆப்ஞ 

ாக்ைிம்ாத னத்ஞில் அப்ப 

ஞிந்ரிட்ஜர.  

இன்னாவ ைிஞழம் டினில் 

இவக்ைிநர. வ ட்பக்ைஜில் 

ைஜக்ைாணர் திவக்ைில்தாம் த்ர 

டல்த டல்த ாட்மை த்ர திக்ை 

த்ஞப இவப்ார். ாபக்ைார்ைள் 

வார்ைள், ாார்ைள். அந்ஞக் ைஜக் 

அவைில்ஞான் வந்ர டிதம் இவக்ம். 

த வந்ரைள் ந்ர ிை 

இநக்ைிிட்மச் சல்ஶம். டிந 

னிஞர்ைின் டஜாட்ஜம். இணச்சல். 

நாவ க்ைம் ஈஷ ிமஞிைில் 

சாப்ிட்மிட்ம ி வம் க்ைின் 

ச்ச்சத்ஞம். ண்பக்ைஜைள். 

ிஞிண்பில் இடீர்க்தைச் 

சாய்த்ரத்ரக் ைாண்ம ிாாணம் 

சய்ழம் இன். அங்ிங்ம் டஜக்ம் 

ண்ைள். ைந்ஞித் ஞிரிழம் 

ிச்சக்ைாணர்ைள். ணாானர்ைள் 

டஜாமைிநார்ைள். அர்ைில் ாவக்ம் 

அந்ஞப் ாட்ஜ ைாரைாமத்ரக் ைட்ம் 

ாா, ிவப்ா, டணா 

இல்த. ைஜந்ர சன்ைாண்ஜ 

இவப்ார்ைள். ைஜக்ைாணர் அஞப் 

ற்நில்தாம் டினத்ரச் சார்ஜஞ 

இல்த. ாஜல்ை ாற்நிாற்நி 

த்ஞப இவப்ார்.  

ளஞல் ாசிப்ித ஊனக் அந்ஞச் 

சித்ஞிணம் ிபட்மிட்ஜர. அச்அசதாை 

ஊங்ைள் ைிணாத்ஞின் வந்ர டித்ஞத்ஞின் 

சித்ஞிணம் அர. அந்ஞ டித்ஞத்ஞில் டாம் 

டின்நிவக்ைிநன். அந்ஞப் ாட்ஜ டாம் 

ைட்பவக்ைிநன். அஞ 

டினத்ரடினத்ர ைிழ்ந்ஞன். சித 

டாட்ைஹக்ப் ிந, அத்ஞாஞி 

பழம் ாசித்ஞாரஞான், அர ம் 

ைிணாத்ரச்சித்ஞிணம் ட்மல்த ஊன்ர 

லரிந்ஞர. ஞன் ாட்ஜ வவம் 

ைாரைாமத்ரக் ைட்ைில்த 
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ஊன்நாரம் ஞன் ைஜன் ிசய்ர 

ைிஜப்ஞ ஊன்ராத, அன் ஞன் 

ாக்ைில் ாஜல்ை ாஜத்ஞப 

இவக்ைிநான் ஊன நாவ ைாத்ஞில் 

லரிந்ரைாண்ஜன். அந்ஞ ிச்சம் 

ைிஜத்ஞ ிந ஊனக் அந்ஞக் ைிஞ 

னக் ிைஷம் டவக்ைாைிிட்ஜர. 

ளஞல் ைிஞில் ஞன் அம்ாின் 

சித்ஞிணத்ஞத் ஞீட்ப ாண்ன், 

அமத்ஞமத்ஞ ைிஞைில் ஞன் 

சித்ஞிணத்ஞ ஞான 

ஞீட்பத்ஞிவக்ைிநாணா ஊன டினக்ைத் 

ஞான்நிர. ன் ைிஞத்ஞாஞிைள், 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ு ைிஞைின் 

ிணணத்ரக்ப் ிநம்ஜ ட்பக்ைஜப் 

ாஜல்ைள்ாத ாண்னின் ைிஞைள் 

ைனம் நாத ாிவப்ஞப் 

ார்க்ை வத்ஞாைத்ஞான் இவக்ைிநர. 

த ைிஞைில் ஞன் ைண்ைால் ைா 

டர்ந்ஞ ைாட்சிை ாண்ன் 

ைிஞாக்ைிநார். ைாட்சி 

ளஞற்ாவாைஷம் ஞிணக்ப் ின்னால் 

நாவ அம்சத்ஞ நாவாைஷம் 

இத்ர அர் டய்ஞிவக்ம் ிஞம் 

சீைணாை இவக்ைிநர.  அஜில் 

ரங்ை இஜம் ைிஜக்ைால், டனழம் ஞன் 

ந்ஞின் ஞத ளந்ஞானால் 

நக்ம் ிச்சக்ைாரி, ைஜதில் அைப்ட்ஜ 

ீன்ை திதிவந்ர ஈஞம் 

ீனர்ைள், ிப்ஞற்ைாை லஞி உவக் 

ஞிவட்ம ணில் நிவம் லஞின சந்ஞை 

க்ைில் அள்ிப் ாட்மக்ைாண்ம 

சல்ஶம் ைால் ாைனம், னப்ாஜச் 

சய்ழ ப்ிக்ைாஞ ாிக் ளட்பப் 

ாமம் ஞண்ஜனக் ைாமக்ம் 

ஆசிரி, அந்ஞ ஆசிரி அமத்ஞ 

ிநிில் ைஸஞாைா டாாைா 

ிநந்ர ஞவத்ஞவாை அதந்ர ஞிரி 

ண்மம் ஊன னத்ரக்ள் சாிமம் 

ாி, ைாம் ைாண்ஜ அந்ஞ 

ாி அஞிப்மத்ஞிப 

ஞில்ல் எமம் அில், ஆதண ிஸஞில் 

உஞ்சதில் ஆபக்ைாண்பவக்ம் 

இம்ண், ம ைட்மஞற்ைாை 

ைவ்ிச்சன்ந ச்சி ஞநிமம் ைாைம், 

ஆடாட்ைள் ஞாஜர்ால் 

அதங்ைாதாம் டைணம், ஈர்ந்ஞ ணத்ஞின் 

ஈதர்ந்ஞ ைிில் ஈட்ைார்ந்ர 

ஞிணாட்மம் ள்ி ாக்ம் சிி, 

ற்நக்ைால் ந்ஞதன டிற்ம் ப்ணம், 

ிண்ழம் ண்ழம் ஞாட்ஜப 

ிஸ்மக்ம் ற்நாதத்ரத் 

ஞனவி, டைணத்ஞவக்ைில் இணஷ 

ைில் டாய்ைள் ஈநங்ம் அ, 

னாரின் ாிதிவந்ர ணத்ரக்ம் 

ணத்ஞிதிவந்ர ாஹக்ம் ாநிாநிப் 

ித்ர டிதைாள்ால் ஞிக்ம் 

மைாட்மக் வி, டஜப்ிற்சிில் 

டாத் ஞாதக்ம் ளஞிர், 

ைாக்ைக் த்ஞ ஜல் சாநன 

ைாட்சிிக்ம் அவிில் ாண்ஜனின் 

ஈஜல் ஊன ாண்ன் ைிஞழதைில் 

ணாான ைாட்சிைள். அற்ந ீண்மம் 

ீண்மம் னத்ரக்ள் ீட்பீட்ப 

நாவக் ைண்ஜநிந்ர 

க்ம்ார ைிஞை ிைஷம் 

டவக்ைாை ஈணளபைிநர.  

ைண்ளன் ிரிழம் ைாட்சிை ைிரின் 

னம் லைப்ஜங்ைாைச் 

சித்ரக்ைாள்ைிநர. னத்ரக்ள் 

அற்ந அசாமைிநர. ரல்திான 

அஞானிப்லம், ைாட்சிைள் ஈள்த்ஞில் 
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ற்மத்ரம் சதனங்ைஹம் ஞங்ஞஜற்ந 

ாிின் ஆற்நாஸக்ம் சால்தால் 

சான்னப ிதைிாமம் நாவஹம் 

ைிஞ எிங்ைாை ிரிைின்நன ஊன 

ாண்னின் ைிஞைின் த்ஞிணாை 

ாராைச் சால்ததாம் ஊன் 

ஞான்ைிநர. அஞ சத்ஞில் இந்ஞ ஊி 

த்ஞிணத்ஞில் அவஜ ஊல்தாக் 

ைிஞைழம் அஜக்ைிிஜளபார 

ஊன்ஞழம் ஈணளபைிநர. 

ஊமத்ரக்ைாட்ஜாை ‘அில்’ ைிஞ. அஞன் 

ப்ாவள் ணம். ணம் 

அஞிர்ச்சிஜைிநர. ைாணம், ாழ்க்ை 

ஞன்ன ைிட்ஜ அஞிர்ச்சி.  

ாழ்க்ைின் ளைத்ஞில் ரிர்த்ஞிவக்ைிநர 

ணம் ீி ிஞ 

ஈநக்ைத்ஞில் ஞார 

வ ாசல் ி றந்ர 

ஞார வ ாசல் ி 

ிைிநர ணம் 

டஜந்ரசல்ஶம் ாஜக்ட்ஜத்ஞின் 

ாஞங்ைஹக்க் ைீ 

டில்ாத ட்பக்ைிஜக்ைிநர ணம் 

 

ைித்ரம் ாய்ந்ஞ இஞி ரிைள் 

ிைளக்ைிான: ணம் 

ிாபக்ைாண்ஜ இவக்ைிநர / 

ங்ைள் ஞாங்ம் / ைிக்க் ைி 

டைவம் அில்ாத. அில் 

ணத்ஞிற்ைான ிை இல்ான பாை 

ந்ரள்ர. ாண்னின் ிைச்சிநந்ஞ 

ைிஞைில் ன்நாை ‘அில்’ 

ைிஞச் சால்தளபழம். 

ாண்னின் ைிஞைில் சிிைஹம் 

ண்ைஹம் ந்ரைாண்ஜ 

இவக்ைிநார்ைள். ‘ூ’ ைிஞில் வம் சிி 

ஞன் ைனில் ூ ிஸைிநர ஊன் 

சால்ைிநாள். ஆனால், அமத்ஞர் 

ைனிஶம் ூ ிஸைிநர ஊன் சான்னால் 

அர ைனாை இவக்ைார, ஞம் 

ைஞின் டினாை இவக்ைதாம் ஊன 

ைன்னத்ஞக் ைிள்ிிட்ம எப ிமைிநாள். 

’லன்னைின் ிச்சம்’ ைிஞில் வ 

சிி இஜம்ற்நிவக்ைிநாள். அஹக் 

இநாத்ர தில் ைழஜந்ஞ 

ணப்ாச்சிப் ாம்ான் 

ைிஜக்ைிநர. அஞக் ைஸித் 

ரஜக்ைிநாள். ஆனந்ஞச் சிரிப்ாமம் 

அற்ந ஆசைாமம் 

ாட்மத்ரயக்ைாமம் ரிைாசப் 

ச்ைாமம் எர் உஞ்சல் அசைிநர. 

ரினப் ற்ம் ிவப்ாம 

ிண்த் ஞாஜ உஞ்சல் ைாற்நில் 

நக்ைிநர. தாஜ, ாஜ, 

ட்ஜப்ாாஜ சணசணக்ை, இன்னாவ 

சிி உஞ்சதாமைிநாள். அிதிவந்ர 

ஆிணக்ைக்ைான சிிைள் 

ஞான்நிக்ைாண்ஜ இவக்ைிநார்ைள். 

அர்ைள் அனவம் ஆச்சரித்ஞில் 

ஈநந்ர டிற்ிஜம் வ லன்னைப் 

ரிசாை அிக்ைிநார்ைள். இவண்ஜ 

சதநின் தில் ஞன் 

ிச்சத்ஞப் ஜணிட்ஜர அந்ஞப் 

லன்னை. ைாபந்ஞ ணப்ாச்சிப் 

ாம் டிநநாஞ ைனஷைக் 

ைாண்ஜ சிிைஹக்ப் பார 

ிைச்சிநப்ானர. சதந த 

அர்ைஹஜ லன்னை 

ிச்சட்மர நிீட்மத் ஞன் 

ாய்ந்ஞர. இன்னாவ ண்ந்ஞ 

‘ிாம’ ைிஞில் வைிநாள். 

ந்ஞழம் ஞய்ளம் இழம் 
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லள்ி சாஞாண ரிைின்தம் 

அசாஞாண ைித்ரத்ஞ ாண்ன் 

ிப்மத்ரைிநார். ைவநக் 

ாற்ாஞம் ைாட்ப/ சட்ஜன் ிஸந்ர 

சிரிக்ைிநர ந்ஞ. 

சிிைள் அபக்ைப வராத 

ைிஞைில் அவிைஹம் அபக்ைப 

இஜம்ைின்நன.  ீண்மம் ீண்மம் 

வைிநர. (நந்ஞட்சாை ஞினந்ர 

ைிஞைள்) த ைிஞைில் ட்ஜங்ைள் 

நக்ைின்நன. தர்ைள் தர்ைின்நன. டாய்ைள் 

ஈதஷைின்நன. ைாக்ைைள் ைணைின்நன. 

ைனஷைள் ீண்மம் ீண்மம் ிரிைின்நன. 

இப்ப ஞிவம்த் ஞிவம் ந்ஞாஶம்ஜ 

அ ற்நப்ாவ 

ஈர்த்ரஞில்த. வ் ைைில் 

பாைா, ஈவைாைா, 

நிீஜாைா ாநிாநி ரிைஹக் 

திட்மைின்நன. 

‘ம்’ ைிஞ டல்தஞாவ 

சிைஞாத ஈள்ர. ‘இ’ 

ைிஞின் இஞிப்ஞிில் ஈள் 

ஆநஸ ரிைள் அஞிைப்பாை 

டீட்ஜப்ட்ஜாை ஈள்ன. ைிஞ, 

அவ்ரிைஹக் ளன் 

ளபஜந்ரிட்ஜராத இவக்ைிநர. 

ாராை ாண்னின் ைிஞைள் 

அில் சிநி. ஆனால், 

‘ஆஞிக்ைாஞதிின் அஸணல்’ (டான் 

க்ைங்ைள்) ‘ஈிரின் இச’(த்ர க்ைங்ைள்) 

இணண்மம் ிை டீண்ஜாை ஈள்ன. 

ஊனிம் சற்ம் டவஜால் இல்ாை வ 

டஞிாட்ஜம்ாத ிரிந்ர சல்ைின்நன.  

ஊி சாற்ைள், டணபான வனைள், 

வ ஞத்ஞிதிவந்ர சட்ஜன் அமத்ஞ 

ஞத்ரக் ஞாஷம் ஞன், சாஞாண 

ஈவில் இஜம்ம் அசாஞாணான 

பங்ைள், ளத்ஞாய்ப்ான  ஈச்சம், 

ைாட்சிை பப்ர் னத்ஞில் ஆிாை 

அநழம் சித்ஞரிப்ல ஊன ாண்னின் 

ைிஞைில் ஞனித்ரம் ிிர்ைிநர. 

வைில் அவஜ சிைஞ ற்ம் 

லனஷ ஊஸத்ரைின் டீட்சி 

அவஜ ைிஞைள் ஊன் சால்ததாம். 

ைிஞைள் டீன பில் இவந்ஞாஶம் 

இணண்ஜாிணாண்ம ஞிழ்க்ைிஞைின் 

ஞாஜர்ச்சிாை அற்நக் ைவஞத் 

ஞான்ைிநர. ிஸிங்ைஹம் 

ைவப்ாவட்ைஹம் ஊமத்ரணக்ம் 

ிஞளம் வ ைாணங்ைாை 

இவக்ைக்மம். டீன இதக்ைிச்தில் 

ாண்ன் வ ைிணாை ிஞிழம் 

அஜாம் ைாப்ஜாஞர ன் ஊன்ர 

லரிாஞ லஞிணாை ஈள்ர. 

இந்ஞக் ைட்மண ஊஸரஞற்ைாை ைஜந்ஞ 

சித டாட்ைாை டான் பத்ஞ 

ாண்னின் ட்மாத்ஞக் 

ைிஞைழம் டினத்ரக்ைாள்ஹம் 

இத்ஞவத்ஞில் (அர் ைிஞைில் 

அபக்ைப இஜம்ம்) அவிைஹம் 

இசழம் ஊன் டஞ்சில் ஊஸைின்நன. அர் 

ாிித சான்னால் ஆனந்ஞ அவி 

ற்ம் இனி இச. வைில் , இ 

இணண்ம ாண்னின் 

ைிஞைஹக் ஈவைங்ைாை 

ைாள்த்ஞக்ை இவ ாமாவட்ைள். 

‘இவள்’ ஊன்நாவ  ைிஞ. டஜாஞில் 

ஞன் ந்ர ந்ஞைாம ஈநங்ம் 

ிச்சக்ைாரிின் ீக்ைத்ஞக்ஜ 
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ைதக்ைால் இவள் ிக்ைிநர. இவள் 

ஊத்ஞன ைவாம இவக்ைிநர!  

ஆஞணற்நர்ைஹக்க்ஜ அர 

ஆஞணிக்ைிநர. னனில் அர 

ாண்ன் ஜக்ம் இவள். 

ைவாமஞான் இவக்ம். 

இனித்ஞான் ைாமக்ம்.  

‘டிநஞல்’ ஊன்ம் ாண்னின் 

ைிஞாம இந்ஞக் ைட்மண ளபக்ை 

ிவம்லைிநன். 

ாி லரிாஞ ைஜற்ைண உரில் 

ஞன்னந்ஞாப்ாணம் டஜந்ர சல்ைிநன் 

ைாட்ஜாங்ச்சி த்ஞ 

ச்சிால் ஞட்பப 

ைாற்நில் ஞித்ஞிவக்ைிநாள் ண வ 

சிி 

அள் ஞதக்ந்ஞல் அைாை டிைிநர 

ஆனந்ஞம் ைாப்ிக்ைிநர அள் 

ைண்ைில் 

அவைில் டிற்ஞ ஈணால் 

அர ிணல் ச்சி இக்ைிநர 

அள் ஞாத்ரக்க் ைட்மப்ட்ம 

ணங்க்ட்பைள் ாத 

ஈவண்மம் லணண்மம் 

ஊம்ிழம் ஞழ்ந்ரம் 

டாஜைாமைின்நன அதைள் 

ைீற்ைின் ைத்ஞட்ஜல் எச 

ைிைிக்ை க்ைின்நன அற்ந 

ஈச்சத்ஞ டாக்ைித் ஞாஷைிநர ஆட்ஜம் 

ஞற்சதாை ஞிவம்லைிநர சிிின் 

ார் 

ஞத்ரப்ல் ைாட்பச் சிரிக்ைிநாள் 

ஞாஜவம்ப அிஜம் சை 

ைாட்மைிநன் 

ைணங்ம் ணி 

டிநைிநர  இச 

** 
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ஊஸத்ர , ாழ்க்ை நல்த... 

ஜஸ்ரீ ணணான் 

டாம், ணஷம் ாசிக்ம் க்ைம் 

ஈள்ர்ைள். ண ஞான் ாசிப்ஞ 

ணசனழஜன் ைிர்ந்ரைாள்ஞில் சர்த்ஞர். 

ைாிில் ாண்ன் ஊஸஞி ைஞ 

ன்ந (சிதம்ம் சால்தித்ஞவம் ஆசிரிர் 

ற்நிர) ிைஷம் ணசனாம ாசித்ரக் 

ைாண்ித்ஞார். “இர் இந்ஞப் க்ைம் 

னூர்க்ைாணணாைத்ஞான் இவப்ார்ாத” 

ஊன் சால்தி ணசித்ர ணசித்ர ாசித்ஞாம். 

அஞன் ிந ாண்னின் சிைஞத் 

ஞாஞிை ாங்ை ஆணம்ித்ஞாம். 

‘அமக் ாிை’ ஊன்ந ைஞப் 

பத்ரிட்ம டைிழ்ந்ராய் டாம், 

ணஷம் ைண்ீர் ைசி சிநிர டணம் 

அர்ந்ஞிவந்ஞாம். அக்ைஞ ஊங்ைள் 

ந்ஞைஹக்ம் (சிர்ைாய் 

இவந்ஞார்ைள் இவவம்) ாசித்ரக் 

ைாண்ித்ஞாம்; அர்ைஹக்ம் அஸை 

ந்ரிட்ட்ர. ாசிப்ின் த டாங்ைள் 

அநிந்ஞ ாண்ன டரில் சந்ஞிப்ாம்; 

டண்ர்ைாாம் ஊன் அப்ாஞல்தாம் 

டினத்ரப் ார்த்ஞஞில்த. 

ைஜெரில் ‘இதக்ைிச் சாத’ ஊன்ந 

அப் டஜத்ஞிவம் ஊஸத்ஞார் . 

ரணன், ‘ாண்னின் ஜப்லதைம்’ 

ற்நி 28/10/2000 அன் வ ளஸடாள் 

டிைழ்ச்சி ற்ாம சய்ஞிவந்ஞார். 

அந்டிைழ்ச்சிின்ாரஞான் 

ாண்னப் ார்த்ஞாம். அர் ஞன் 

ற்லண ங்ம் டணத்ஞிற்த்ஞான் 

ஊன்னால் ாை ளபந்ஞர. ’ஊஸத்ஞார்ைள் 

ஊன்நால் டவங்ை ளபாஞர்ைாை 

இவப்ார்ைள்; டாம் ச ளபழா?’ 

ஊன்நல்தாம் னத்ஞில் அச்சளம், 

ஞாழ்ஷர்ச்சிழம் ஞான்நின. ஆனால், அர் 

ற்லணத் ஞாஜங்ைி ிஞ 

அவஜ ஊிான, டைிழ்ச்சிான 

னஞக் ைாட்பிட்ட்ர. அப்ாஞ 

ைிட்ஜத்ஞட்ஜ 20 ஆண்மைள் ஆைிிவந்ஞன; 

த சிைஞத் ஞாப்லைள், ைட்மணத் 

ஞாஞிைள், ாிர்ப்லைள் ஊன 

அவஜ  லத்ஞைங்ைள் ஊத்ஞனா 

ிந்ஞிவந்ஞன. அஞனால்ஞான அர் 

ஜப்லதைத்ஞிற்ைான ிா ற்ாம 

சய்ப்ட்பவந்ஞர? ஆனால் னஞில் 

அப்பல்தாம் ரி த்ஞ 

ற்மத்ஞால், ‘இப்பழம் வ னிஞணா?’ 

ஊன்ந ஆச்சரி னஞில் டின்நர. 

அவக்ைான அந்டிைழ்ச்சிழம், 

ற்லணின்ார அர் ணல் டைிழ்ந்ர, 

ைண்ைள் னித்ஞ ைாட்சிழ னஞில் 

ஈநந்ரிட்ஜன. அந்ஞ அசாஜதின் 

ிாை டாங்ைள் வ ைபஞம் 

ஊஸஞினாம். டம் ளபாஞப, அமத்ஞ 

ந்ஞாம் டாள் ஞில் ைபஞம் ந்ரிட்ஜர. 

அஞன் ிந ஊத்ஞனா ைபஞங்ைள், 

சந்ஞிப்லைள். ஊல்தாற்நிஶம் இதக்ைிம் 

ட்மல்தார, வ ஞாின் ரிஷஜனான 

அன்ல, ைரிசனம், ாழ்க்ை ற்நி 

ிைாட்மஞல்ைள் (ஊவ்ிஞ அநிஷணத் 

ஞானிழம் இன்நி) ஊன ஊல்தா இவக்ம். 

ஊப்ாஞல்தாம் ைபஞம் ஊஸரைிநாா, 

அப்ாஞல்தாம் ஈஜன ஞில் வம்; 

ஆச்சரிாை இவக்ம். வ க்ைம் 

அஶதைப் ி; க்ைம் ஊஸத்ர, 

ாசிப்ல; இன்னாவ க்ைம் சாந்ஞ 

ந்ஞங்ைள் ஊன் மம் ாழ்க்ை. இ 

ஊஞழ அர் ன்க்ைாை ற்நான்ந 

ிட்மக்ைாமத்ஞஞ இல்த. 
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’ஊல்தாற்நிற்ம் ஊப்ப இவக் டணம் 

ைிஜக்ைிநர?’ ஊன ஆச்சரிப்ஜ க்ம் 

அணர ிைள். 

லத்ஞைங்ைப் பத்ஞால் ிர்சனம் ஊஸஞ 

ண்மம் ஊன்ந ஆர்ம் அரிஜிவந்ஞ 

ஊனக் ந்ஞர ஊனச் சால்ததாம். 2003ல் 

அவஜ ‘ஊனக்ப் ிபத்ஞ ைஞைள்’ 

ஊன்ந ஞாப்ல ிந்ஞர. ஞனக்ப் 

ிபத்ஞ ைஞைாை டல்த சிைஞை 

அஜாப்மத்ஞிர், ைஞைின் 

றட்ான ிஷங்ை ஊமத்ரக் 

நிிவப்ர சிைஞை டாம் ஊப்பப் 

லரிந்ர ைாள் ண்மம் ஊன்ந லரிஞதத் 

ஞந்ஞர. 2004ல் ிந்ஞ ‘ஆத்ஞ 

அநிழம் ம்’ ஞாப்ின் தம் ஊன் 

ான்ந ாசை டண்ர்ைஹக்ப் ரிச்ச 

இல்தாஞ ம்வம் ஞிழ்ப் 

ஜப்ாிைழம், லதம் ர்ந்ஞ ஞிழ்ப் 

ஜப்ாிைழம், அல்ாி 

ஊஸத்ஞார்ைின் ைஞைழம் 

அநிளைப்மத்ஞிர் ாண்ன. 

இப்லத்ஞைத்ஞின் ிீட்ம ிா 

னூரில் டஜற்நார, அப்லத்ஞைம் 

ற்நிப் ச ாய்ப்ித்ர, ஊனக்ம் 

லத்ஞைங்ைள் நித்ரப் ச வம் ஊன்ம் 

ஞன்னம்ிக்ை உட்பர் இண. த 

வஜங்ைள் ைித்ர அந்டிைழ்ச்சிின் 

ீபா ஞிப் ார்க்ம்ார, டான் 

ம்ார ஊவ்ஷ ஞற்நாை 

இவந்ஞன், ஊன் ஞாண்ஜக்ி 

ஊவ்ஷ ஈவண்ஜர ஊன் ஞான்ம். 

’இப்பிவந்ஞ ஊன்னத் 

ஞன்னம்ிக்ைட்ப ர்த்ஞர் 

ாண்ன் அல்தா?’ ஊம் டினப்ல, 

ைண்ாணம் டீர் ரிர்க்ை க்ைிநர. 

”’வ ஜப் ஊவ்ா அயர?’ 

ஊன்ைிந ைள்ிக்ைான ிஜில் இம் 

ாசைர்ைள் எணார 

ஞிஷள்ர்ைாை இவப்ர டல்தர; 

இப்ிற்சி, ள்ிைிஶம், ைல்ெரிைிஶம் 

ைிட்மைிந ாய்ப்லைள் ிைக் நாை 

ஈள் டிதில் த்ஞ ாசைர்ைின் 

அப் ைிர்ஷை இம் ாசைர்ைள் 

டம்ி, டாப ண ண்பிவக்ைிநர. ைட்மத் 

ஞரிந்ர ைாள்ஞில் ஊவ்ிஞப் 

ிழில்த; சால்திச் சல்ஞில் 

த்ஞர்ைஹக் ஊவ்ிஞ இப்லில்த. 

ஈண்ில் இஞ வ ைஜாை 

த்ஞ ாசைர்ைள் சய்ர டல்தர” 

ஊன் ஞன்ஜ ‘ிப்ாக்ைன் 

ைண்ஜ ானம்’ ஊன்ந ைட்மணத் 

ஞாஞிில் ாண்ன் நிப்ிட்மள் 

ரிைள். இவ்ரிை அர் ஞாஜர்ந்ர 

ைஜப்ிபத்ர வைிநார் ஊன்ந சால்த 

ண்மம். 

2004ல் ிந்ஞ ‘ஊஸத்ஞம் 

டிதபில்’ ஊன்ந ைட்மணத் ஞாப்ல, 

ளரவம் ஊஸத்ஞார்ை அர்ைின் 

ஜப்லைின் ி இம் 

ாசைர்ைஹக் அநிளைப்மத்ரம் ன். 

‘ஆிணம் ணங்ைள்; ஆிணம் ாஜல்ைள்’ ஊன்ந 

லத்ஞைம் (2004) ைன்னஜ இதக்ைி ஈதை 

ாசைர்ைஹக் அநிளைப்மத்ரம் 

டாக்ைாம அந்ஞஞ. 

ுதைத்ஞிற்ைா, லத்ஞைக் ைண்ைாட்சிக்ைா 

சல்ஶம் ளன், ாசிக்ை ண்ப 

லத்ஞைங்ைள் ற்நிக் ைட்ஜால் ஊப்ார 

ஞாணாை வ ளஸடீப் ட்பத ஞவார். 

ஜ ஞிநந்ஞ ள்ன ஞன் 

ாைத்ஞிதிவந்ஞ சால்ஶம் அணர 



123 
 

அட்டண 

 

ஞிநனக் ைண்ம டான் ிக்ைாஞ 

டாில்த. 

டல்த ைஞ, டல்த ைிஞ, டல்த டால், 

டல்த சினிா ஊன ஊல்தாற்நிஶம் டல்த 

ை ஊமத்ரச் சால்ஞில் அவக் 

டிைர் அணஞான். ைபஞங்ைஹக் 

ஈஜனபாைப் ஞில் ஊஸரஞப் ாத, 

ஞான் பக்ைின்ந டல்த லத்ஞைங்ைஹக் 

ஈஜனபாை ிர்சனம் ஊஸஞி, 

அமத்ஞர்ைஹம் அப்லத்ஞைங்ைத் ஞபப் 

பக்ைத் ீண்மணாய் இவக்ைிநார். 

ஞார வ லத்ஞைத்ஞ ாசித்ர 

ளபத்ஞின் அரிஜம் அர நித்ரப் 

சினால், “ஈஜன வ 

ைட்மணாக்ங்ைன்” ஊன் 

சால்திக்ைாண்ஜ இவப்ார். அவஜ 

ஜப் ச்க்ைள் ஜ ஊப்ாரம் 

ைட்மண பித ஊஸஞப்ட்பவக்ம். 

”டான் இர ற்நிப் சப் ாைிநன்” ஊன் 

அரிஜம் ாராை ஊஞம் ற்நிக் 

நினால், “அப்ப வ ைட்மண 

ஆக்ைிமங்ை” ஊன் அர் சால்தத் 

ஞநிஞில்த; ஞஞில்த. 

சங்ை இதக்ைிங்ைள், லணா இஞிைாசங்ைள் 

ஊன ஊஞப் ற்நிச் சந்ஞைங்ைள் ைட்ஜாஶம் 

அரிஜிவந்ர ஈஜனபாைப் ஞில் வம். 

அவஜ ாை சக்ஞி ைண்ம டான் 

தளந ஆச்சரித்ஞில் ழ்ைிப் 

ாிவக்ைிநன். சித சம் ஞார வ 

ிஷம் ற்நிக் ைட்ஜஷஜன் ஞில் சால்த 

ளபாிட்ஜால்ஜ அஞத் ஞபப்ிபத்ர, 

அர சம்ந்ஞாை டா நந்ஞிவந்ஞாஶம், 

“அன்னக்க் ைட்ங்ை இல்தா?” 

ஊன் ஆணம்ித்ரப் ம் அவஜ 

டர்ழம், இமாமம் ிக்ை 

த்ஞிவக்ைிநர. அவக்த் ஞரிாஞ 

வ ிஷாிவந்ஞால், “ஊனக் அர 

ைனில்தம்ா” ஊன் சால்தக்ப 

டர்ழம் அரிஜம் ிைஷம் ிபத்ஞ 

ம். 

ாண்ன் ைாமத்ர, ’சிணா 

ைாணந்த்’ஞின் சித டால்ைப் பத்ஞாம். 

ஊங்ைள் ீட்பல் இவந்ஞ ாட்ப ‘ண்யம் 

னிஞவம்’ ஊம் டாதப் பத்ரிட்மப் 

ாண்னிஜம் அரற்நிப் 

ம்ாஞல்தாம் அஞ ிந்ஞ 

ைிழ்ச்சிாம ைட்மக்ைாண்பவப்ார். 

டாம், ணஷம் ைஞைள், டால்ைள், சினிா 

ஊன் ஊஞார ம்ாஞல்தாம் 

ஊங்ைால் ஊவ்ிஞத் ஞக்ைளின்நி 

ாண்ஜன் ச ளபழம். னனில், 

‘டம்க் நத்ர ஞிப்ிட்ம ிமாணா’ 

ஊன்ந ஞக்ைம் அவஜன் ம்ார 

இவப்ஞ இல்த. ‘ச... இரஜ 

ஈங்ைஹக்ச் சரிாப் லரித’ ஊன்ந 

ஞானிில் அர் ஊப்ாரம் ச 

ாட்ஜார். ஞன்ஜ ைவத்ரக்ைழம் 

சால்தி, “இர வ ைாம்; அர வ 

ைாம்” ஊன்ார் அைாை. அர் சான்ன 

ிந டக்ச் சரிான லரிஞல் வம். 

ாண்ஜன் டட்ான ிந, டாங்ைள் 

ஜப்லை அயஞற் டிந 

ைற்க் ைாண்பவக்ைிநாம் ஊன்ந சால்த 

ண்மம்.  

ஊங்ைஹக் அமத்ஞர ஊங்ைஹஜ 20 

ர ைன் ஞன்ஜ தப்ஞிஷை 

அரிஜம் ைிர்ந்ர ைாள்ைிநான். 

அக்ம் ஞன் ிர்சனங்ைழம், 

ஈற்சாைத்ஞழம் ைாமத்ரக் 

ைாண்ஜிவக்ைிநார். சங்ை இதக்ைிளம் 
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அணால் ச ளபைிநர; ைிரிக்ைட்மம் ச 

ளபைிநர. 

ஊங்ைள் டண்ர் வர், ஞன் ைன் 

ாண்னின் ைஞ ன்நப் பத்ர 

ணசித்ஞான் ஊன் அரிஜம் ைிர்ந்ர 

ைாண்பவக்ைிநார்; ஈஜன அந்ஞப் 

னத் ஞாஜர்ல ைாண்ம அனாம 

சிிவக்ைிநார் ாண்ன். இங் 

இஞச் சால்ஞற்ைான ைாணம், 

ஞதளந ித்ஞிாசில்தால் 

ாண்னால் அனரிஜளம் 

ஊிாைப் ைஷம், சஷம் ளபழம். 

அவஜ ணதித அன்ல 

ிந்ஞாமம். 

சால்தப்ானால், இதக்ைித்ஞில் னிஞ 

ாழ்க்ைத் ஞமர் அர். இதக்ைிம் 

டம்ப் ண்மத்ரம் ஊன்ந அசாஞ 

டம்ிக்ை ைாண்பவப்ர்; அஞ 

ஊல்தாவக்ம் சால்ர். அன்லம், 

அஞனப் ைிர்ஞஶம், ிட்மக் 

ைாமத்ஞஶ ாழ்க்ை ஊன்ஞக் 

ைஜிபப்ர்; அஞ ஞன் 

ஜப்லைின் தளம், ாழ்க்ைின் 

ிாைஷம் சால்தி வர். ஊஸத்ரக்ம், 

டஜளந ாழ்க்ைக்ம் 

ித்ஞிாசின்நி ாஸம், 

அன்லம் ஊிழம் இந்ஞிவக்ம் 

வ ஆஹ டண்ணாய் டாங்ைள் 

ற்நிவக்ைிநாம் ஊன்ஞ டினந்ர, 

டினந்ர விஞம் ைாள்ைிநாம். 
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ாண்ன் - எர் ஆச்சர்ம் 

ணணான் 

ஆம்...! ாண்ன் எர் ஆச்சர்ான 

னிஞர்ஞான். ளன்னித் ஞிழ் 

ஊஸத்ஞார்ைள் தர் ஞா வ ைில் 

த ாசைர்ைஹக்த் ஞரிந்ஞிவக்ம் 

ாய்ப்லைள் அஞிைம். ஊஸத்ரக்ைள் ிாை 

ட்ம ாண்ன அநிந்ர, டண்ணாய் 

ஆன ிந அர் எர் ஆச்சர்ம் ஊன ாசை 

டண்ர்ைால் ஈண ளபழம். 

இவத்ஞந்ஞிதிவந்ர ளப்ர 

ஆண்மைஹக்ள்ான இதக்ைி 

ாழ்க்ைில் இவரக்ம் ற்ட்ஜ 

சிைஞத் ஞாப்லைழம், ன் 

ைிஞத் ஞாப்லைழம், இவரக்ம் 

ற்ட்ஜ ைட்மணத் ஞாஞிைழம், 

இணண்ம டால்ைழம், இணண்ம 

ந்ஞப்ாஜல் ஞாஞிைழம் 

இதக்ைி ஈதைத்ஞிற்த் ஞந்ஞிவக்ைிநார். 

சாந்ஞப்ஜப்லைள் ட்மல்தார, 

ைன்னஜத்ஞிதிவந்ர ிை ளக்ைிான 

ஜப்லைத் ஞிில் 

ாிர்த்ஞிவக்ைிநார். ’இஞில் 

ஆச்சர்ப்ஜ ஊன்ன இவக்ைிநர?’ ஊன் 

தர் ஊண்தாம். ாசைணாய் இவந்ர 

டண்ணாய் ஆன ஊன்னால், அந்ஞ 

ஆச்சர்த்ஞிதிவந்ர ிண 

ளபில்த. 

அவஜ அஶதை தைள், 

அற்க்ை ஈரித்ஞான ைமிபைள் ஊன 

அத்ஞனழம் ஞாண்ப இவ்ஷ 

ஜப்லை ஊப்ப அணால் ைாமக்ை 

ளபைிநர ஊன்ர ஆச்சரிம்ஞான? வ 

ைபஞம் ஊஸரஞற்ைா, வ ின்னஞ்சல் 

அப்லஞற்ைா ஜ டணில்த ஊன் 

சால்ர்ைஹக் த்ஞிில், ஞன்ஜ 

அஶதைப் ி, மம் ிைள் ஊஞழம் 

சணசம் சய்ர ைாள்ால் ஊஸத்ரப் 

ிிஶம் நற்ச் சதாற்ர் 

வை ஆச்சரிம்ஞான? 

ாண்னின் ஜப்லைில் ஊர 

ிபக்ம் ஊன ஊன்ன டான ைட்மக் 

ைாண்ஜார ைிஜத்ஞ ரிச 

ைட்மணைள், ாிர்ப்லைள், லணாப் 

ின்னிில் லனஷ சய்ப்ட்ஜ 

சிைஞைள், ைிஞைள் ஊன்ஞாம். 

’ஞினி’ டாிஞில் இவஜ 

ைட்மணைப் பத்ஞர்ைஹக்த் 

ஞரிழம், வ சிநி டிைழ் ஊப்ப அர் 

அைான ைட்மணாக்ைிநார் ஊன். 

அல்டாட்பல் டஜந்ஞ ைிரிக்ைட் ஆட்ஜம் 

ன்நில் இந்ஞி அி ற்நி ற்நர. 

ாண்னின் ைனத்ஞக் ைர்ந்ஞர 

அம்ஞானத்ஞில் இவந்ஞ வ ணம். அஞ 

த்ரப் , ணம் ர்த்ஞல் ஊன அர் 

ஊஸஞி அக்ைட்மண நக்ை ளபாஞர. 

லத்ஞை ிர்சனக் ைட்மணைஹம் 

நிப்ிஜத்ஞந்ஞ. ாண்ன் 

ிர்சனம் ஊஸஞினாதா, அநிளைம் 

சய்ஞாதா அப்லத்ஞைத்ஞ டிச்சம் 

பக்ைதாம் ஊன்ந ஞான்ம். அவஜ 

ைட்மணத் ஞாஞிைப் ற்நி இங்ை 

நிப்ிட்ஜ ஆை ண்மம். 

இதக்ைிங்ைள் டணபாைப் னா, 

ாஞனா அிப்ர அல்த 

ஊன்ம், லத்ஞைங்ைில் ாழ்க்ைக்ைான 

ஞா ன், ாசிப்ரின் அைத்ஞத் 

ீண்மஞாய் ிந்ர ைிஜக்ைிநர ஊன்ம் 
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ட்பக் ைாட்மர்; ாசிப்லம், அஞில் 

ஞாய்ஞஶம் வ ிஞத்ஞில் ாழ்க்ைின் 

ஞஜல் ஊன் சால்ர்; ஊந்ஞ வ 

ைஞழம், டாதழம், இதக்ைித்ஞின் 

ஊந்ஞ பத்ஞழம் ாழ்ில் 

அங்ைாமம், சை 

ாழ்க்ைாமம் ாவத்ஞிப் ார்த்ர 

ிஜைா ளற்சிப்ர்.ஞான் 

சந்ஞிக்ைின்ந னிஞர்ைள், டிைழ்ஷைள் 

ான்ந னத்ஞில் ஊஸப்லம் 

ைள்ிை, ஞன் னத்ஞில் 

அர்ைள்/அ ற்மத்ஞி ஞாக்ைத்ஞ 

ஊவ்ிஞ ஆர்ப்ாட்ஜளம், ஆணாணளம் இன்நி, 

ஞத்ரக் ைாட்ாமைாைா, ஆத் 

ிசாணாைா ஞிஷ சய்ால், 

சாஞாணாை ஊி ளநில் ஞிஷ 

சய்ஞிவப்ார். ஞன்ஜ ‘ஞீணாஞ சி 

ைாண்ஜ ிதங்’ ஊன்ந ஞாப்ில். 

இத்ஞாப்ில் இஜம்ற்நிவப் 

ைட்மணைள் ாதத் ஞான்நினாஶம், 

அனத்ர சிைஞைள் 

ற்மத்ரம் ஞாக்ைத்ஞ ற்மத்ர. 

‘ஞணக் இஸக்ம் அஞிர்ச்சி’ ஊன்ந 

ைட்மண டஞ்ச ஈஶக்ைக் பர. ஞன் 

ஞந்ஞக்க் ைாள்ி க்ைத் 

ஞீச்சட்பழஜன் டிற்ம் சின், ிநந்ர சித 

டாட்ை ஆன ந்ஞின் ித்ஞச் 

ந்ர சல்ஶம் ஞந்ஞ, ைாசடாில் 

னி இந்ஞ ைன், 

ணஞட்சிக் ைாமால் ீக் 

ாட்பத் ஞற்ைாத சய்ரைாள்ஹம் 

அணர ைள் ஊன ணத்ஞின் த 

பங்ைப் ம் இக்ைட்மண 

டஞ்சக் ைனக்ை க்ம். ‘இதட்சத்ஞில் 

வத்ஞி’, ‘வ ஞாின் ைஞ’ ான்ந 

ைட்மணைள் ைண்ீர் ணக்ம். 

’ஊனக்ப் ிபத்ஞ ைஞைள்’ ஊன்ந 

ைட்மணத் ஞாப்ில் அர் ாழ்க்ைில் 

டஜந்ஞ டிைழ்ஷை ளஞல் ஞிாைஷம், 

அர் சால்த வம் சிைஞப் ற்நி 

இணண்ஜாம் ஞிிஶம் சால்திிவப்ார். 

இத்ஞாஞிப் பத்ஞ ிந 

அக்ைஞைத் ஞபப் பத்ஞிவக்ைிநன். 

இஞப்ாத நிப்ிட்மச் சால்த 

ண்ப ‘ஆத்ஞ அநிழம் ம்’, 

‘ிப்ாக்ைன் ைண்ஜ ானம்’, ‘தவம் 

ளம் ஞப’ ஆைி லத்ஞைங்ைள். ‘தவம் 

ளம் ஞப’ ஞாப்ில் ஞல்ஸ்ஞாய், 

ஞஸ்ஞாவ்ஸ்ைி ான்நாரின் ஊண்ி 

க்ை டால்ை இணண்ம அல்தர ன்ந 

க்ைங்ைில் ிரித்ஞிவப்ார். அர் 

ைட்மணைில் ஞவம் சித ிக்ைங்ைள் 

அவஜ ஜப்ல ற்ம் பப்லத் ஞர்ஷ 

ஊன்ன ஊன்ஞ ஈர்த்ஞிிமம். ஊன் னம் 

ைர்ந்ஞ ரிைள் சித இங்ை: 

 ‘இப்பல்தாம் இவக்ை 

ண்மன் திழத்ரர 

இதக்ைம்; அப்ப இவக்ை 

ளபால் ாஞன் 

அஸ்ஞைப் ர 

இதக்ைிம்’ 

 ’ன்னிப்ப் ாஞிக்ைிநர 

சீர்ஞிவத்ஞம்; ன்னிக்ை இதாஞ 

னச்சீற்நங்ைழம், ன்னிப்ப் 

ந இதாஞ ற்ந 

ஈர்ச்சிைழம் ஜம் ிபக்ைிநர 

இதக்ைிம்’ 

 ‘ானான ஞில்ைஹஜன் 

ைிஜத்ஞ ஆனந்ஞத்ஞில் 

ஞிக்ைிநர ஞினசரி ாழ்க்ை; 

அசதான ஞில் ஈநந்ஞிவக்ம் 
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லள்ி டாக்ைி இவஜர்ந்ஞ 

னக்ைில் த்ஞத் 

ஞாஜங்ைிநர இதக்ைிம்’ 

வ ளன்னி ஜப்ாிாை இவக்ம் 

அஞ டணத்ஞில் இத்ஞன லத்ஞைங்ைப் 

பத்ர, அற்நின் அ, ம், ப 

அ, அற்நின் தம், தீனம் 

ஊல்தாற்நழம் ஊவ்ிஞச் சாஜல் 

ஞானிழம், ஞாித்ஞனளின்நி 

டிஞானாய் ஊமத்ரச் சால்தஷம் ளபைிநர 

ஊன்ர ஊப்ார ஊனக் 

ஆச்சர்ம்ஞான். 

ைன்னஜத்ஞிதிவந்ர ளக்ைிான 

ஜப்லைத் ஞிஸக்க் ைாண்ம ந்ஞ 

வ ாண்க்ண்ம. ாராை 

இணர ஜப்லைள் அன்ப் ற்நிப் 

ஞாைஷம், ாழ்ின் ிிம்ல டித 

க்ைப் ற்நிப் ஞாைஷம் 

அந்ஞிவக்ம். சை அக்ைந ைாண்ஜ 

இர் சித்ஞதிங்ைாின் ‘உவம் சரிழம்’, 

அணிந்ஞ ாைத்ஞிின் ‘ைர்ண்ட் 

ிணான்’ ஆைி சரிஞைழம், 

‘லஞந்ஞ ைாற்’ ஊன்ந ஞாப்ழம் 

ாிர்த்ரள்ார். ைிரீஷ் ைர்னாபன் 

சிநந்ஞ டாஜைங்ைான ‘அக்னிழம், ழம்’, 

‘திீஜம்’, ‘டாைண்ஜதம்’ ான்நற்ந 

ாிர்த்ரள்ார். ைன்னஜத்ஞின் சிநந்ஞ 

சிைஞை ‘ுற்க் ைாட்ஜ’ 

ஊன்ைிந ஞாப்ாைஷம், ‘ு ணங்ைள், 

ு ாஜல்ைள்’ ஊன்ந ைன்னஜ சன 

ைிஞத் ஞாப்ழம், ‘ஜ ைன்னஜ 

டாட்மப்லநக் ைஞைள்’ ஊன்ந டாட்மப்லநக் 

ைஞத் ஞாப்ழம் 

ைாண்மந்ரள்ார். ஊல்தாற்நிற்ம் 

ிஜம் ட்பர ாத 

ஊஸ்.ஊல்.ணப்ாின் ‘ர்ா’ ஊன்ந ைன்னஜ 

டாதப் ‘வம்’ ஊன்ந ரில் 

ாிர்த்ஞர ிைப்ரி ிஷம் 

ஊன்ந சால்ததாம். இஞற்ைாை சாைித் 

அைாஞி ிவர ற்நார். ஞனர சாந்ஞப் 

ஜப்லைாம இத்ஞன 

ாிர்ப்லைழம் 

ற்ைாண்பவக்ைிநார் ஊன ஊண்யம் 

ாஞல்தாம் ஆச்சரித்ஞின் ஈச்சத்ஞிற்ை 

டான் சல்ைிநன். 

அவஜ ஞான்ங்ைப் 

லனஷைாக்ம்ை தக் ைண்ம 

ஊப்ார ஆச்சர்ப்ட்மப் 

ாய்ிமைிநன். அச்சிைஞைின் 

டஜழம், ாிழ அதாஞி ைம். 

‘ார்க்ைம்’, ’லஞிர்’, ‘ாசஞத்ஞ’, 

‘ாணனம்’, ‘ிரிஷ’, ‘அல்தி’, ‘அன்ன’, 

‘சாம்’, ‘ல்’, ’இன்ம் வ ைம்’ ஊன 

அமக்ைிக்ைாண்ஜ ாைதாம். 

ைிஞைில் இர் ைாட்மம் பங்ைஹம், 

ஈைஹம், ஈணடஜ இதக்ைித்ஞில் 

சிநந்ஞணாய் இவக்ம் இணால் ஊப்ப 

ைிஞைிஶம் ரிிக்ை ளபைிநர 

ஊன்ர வ ரி ஆச்சரிம்! 

இத்ஞன ஊஸத்ரக்ைஹக்ம் 

சாந்ஞக்ைாணணாை இவக்ம்ாஞிஶம், 

ஊப்ாரம் டட்ல  நால் சிப் 

ர ாண்க் ட்ம ஈரிர 

ஊம் ஆச்சரித்ஞ அவஜன் டட்ல 

ாணாட்மம் வ்ாவவம் ஈண ளபழம். 

அவஜ ஈர்ஷ ஊரா டம்ால் அஞ 

ஊட்ஜ ளபார ஊன் ஊப்ார டான் 

ஞதழர்த்ஞிப் ார்க்ம் எர் ஊிின் 

பான ஆச்சர்ம் ாண்ன்! 
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ா ண்ம்... 

ணன் ைிவஷ்ன் 

சித ஜப்ாிைின் லனப்ர்ைள், 

அர்ைின் ஆக்ைங்ைின் ி டாம் 

அம் அஜழம்ாஸர, ஜன்னதாண 

ங்ைில் ணங்ைின் இஜில் 

ஞான்நி நழம் ரினின் ைஞிர் ாத 

அவ்ப்ாஸர டம் ஞாஜர்ந்ர 

ஞாட்மக் ைாண்ஜ இவக்ம். 

“ாண்ன்” ஊன்ரம் அத்ஞை வ 

ண...”(ப்)ா...” ஊன்ர இப்ாஞ 

ஞதளநக் வ சீ ைாத 

ஞிணப்ஜத்ஞில் டாைன் ஈச்சரித்ர 

ஈச்சரித்ர ிணதஜந்ஞ ார்த்ஞ ஊன் 

ட்ம அநிழம் அித ஞிழ் 

ஞள்ாபக் ைாண்பவக்ைில், “ா” 

ஊன்நால் ாட்ம அல்தர சய்ழள் ை 

ஊன்ம் ாவழம் ஞாண்ப 

வசிக்ைத்ஞக்ை அர்த்ஞங்ை டினப்ில் 

க்ைா சய்க்பர.”ாண்ன்” 

ஈள் இவக்ம் “ா”. 

இணர ஜப்லை ாசித்ர ைி ின், 

இப்ர் நித்ர வம்ாஶம் ஊனக் 

இணண்ம ஈவைங்ைள் னஞில் 

ஞான்ரண்ம. 

டசில் “ாஷ” ஊன்ஞ “ா” ஊன்ார்ைள். 

ாண்ன் டய்ழம் ாித்ஞநிைில் 

எமம் “ாஷ”,  டம் ஊண்ங்ைில் 

இக்ம் அன்நாஜ ாழ்ில் 

அங்ைின் ண்க் ைத ிை 

சீைணானர. 

“ா” ஊன்ஞற் “டில்” ஊன்நாவ அர்த்ஞம் 

இவப்ஞாை சால்தக் ைட்பவக்ைிநன். 

“டிஶக் ண்ம் ஞவர்” ஊன் 

ாசித்ரப் ாவங்ைள்... னஞின் டில் 

ஊன்ர ஊண்ம் ஞான ஊன்ந டினப்ல 

டக்ள் ந்ர ஈட்ைார்ந்ர ிமம். ின் 

அரின் ஜப்லை ாசிப்ல 

சய்ஞால், அரின் ஆக்ைங்ைள் ஊங்ம் 

டிநந்ஞிவப்ர டர டிதாைஷம் அஞற் 

அர் ூம் ண்ங்ைாைஷம் டக்த் 

ஞரிக் மம்... 

“ஜப்ாி” ஊன்ஞன் ாவள் நித்ர 

இர் சால்ர ]“வ சிற்ம் எர் எிம் 

வ ைிஞ“] இரின் ஜப்லைஹக்ை 

வ அநிளைம் ஞவர ாதஷம், ாசிப்ல 

அம் டக் ங்ைப் ார ஊன்ன 

ஊன் ஞிஷ சய்ர ாதஷம் ஈள்ர. 

“இந்ஞ ஈதைம் ற்க் ைாள்ஞ சால்த 

ண்மம் அல்தர இந்ஞ ஈதைத்ஞ ண 

வ அங்தார ளன்னைர்த்ஞி க்ை 

ண்மம் ஊன்ைிந ஊண்ங்ைின் 

அபப்ஜில் ஊந்ஞாவ ஜப்ாிழம் 

இங்ர இல்த. ஞால்ிின் 

ஞவங்ைழம் ரக்ைங்ைின் 

ஞவங்ைழம் ளன்க்ைின்ந 

ஜப்லைின் ின்னிில் ஈள் ன 

ஊஸச்சி ாவக்ம் ற்ந ஈர்ச்சி 

உட்மஞில்த. இரஷம் இற்ை 

ஊன்ந ஊி ஈண் 

ஈர்த்ரஞாம். ஊல்தாற்நழம் ைஜந்ர 

ந்ஞ ஈதைில் இரஷம் ைஜந்ர ாம் 

ஊன்ைிந ிச்சத்ஞ ங்ம் ஞா 

ஈர் ட்ம அர 

ிப்மத்ரைிநர” ஊன்ந இரின் 

ஊண்ம் இர் ஜப்லைள் ளஸஞிஶம் 

ிணஞிதிப்ஞ டாம் ைா ளபழம். 

http://solvanam.com/?author_name=kumarankrishnan
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ாண்னின் ைங்ைள் அனத்ர 

வ றட்ான லரிஞதின் ர் டாக்ைி 

டம் இட்மச் சல்ைின்நன. டாம் 

ஊத்ஞை ளனப்லஜன் வ ஞவத்ஞின் 

ீஞநி டிற்ை ிந்ஞாஶம் 

அத்ஞவத்ஞின் ார்ானாை 

ட்ம டம் ஆக்ைி பக்ை ார்க்ம் 

ல்த ைாதத்ஞிற் ஈண்ம ஊன்ஞழம், 

டம் சிந்ஞன, சல், டினப்ல, ளஞிர்ச்சி 

அல்தர ளஞிச்சிின் அனத்ரம் 

அத்ஞவங்ைின் ஞ ஊன்ஞழம், 

அவ்ா ற்ந அத்ஞின் ாிதாை 

டாம் ஊஜ ாஜக்ப டிா 

அடிாங்ைஹம் ஞர் அஞர்ங்ைஹம் ஜ 

ற்நாவ ஞவத்ஞிற் டம் அத்ரச் 

சல்த ைாதம் க்ம் ழக்ஞிா 

ஊன்நாவ சிந்ஞனழம் ீண்மம் ீண்மம் 

ல் ைாங்ைில் டக்ள் 

ஞிைின்நன. 

ற்நி “லரிஞதின் ர்” இணண்ம 

ஞங்ைில் இங்ம் அற்லஞான 

ஈஞாணம் “ள்ம்“. ல் ஞம், 

ணஞத்ஞன் ஊன்ம் வ இம் ிக்ின் 

னம் ஞன் “ாஞ”ிதிவந்ர ிதம் 

ஞள்ாட்ஜத்ஞழம் அத்ஞள்ாட்ஜத்ஞின் 

ஞவங்ைழம் ிரிஷமத்ரைிநர. 

ஊத்ஞன றட்ாை ஊன்நால், அப்பாவ 

டித ணப்ாைிநர ஊன்ஞன் ஞவம், 

இணல்தாம் சைரித்ஞ டீர்த்ரி 

ைாதில் இக்ம் இதின் வ 

டாபத்ரி தாை தைாதம் வன் 

சைரிக்ம் அநிா அத்ஞா 

ாழ்ில் ாஞா வ ஞவம் 

இக்ைச் சய்ழம் ஊன்ம் பம் 

ைாட்சிப்மத்ஞப்மைிநர. ஞள்ாட்ஜம் 

ளபந்ஞ ின் அன் ஞன்ன “ைாயம்” 

ஞவத்ஞழம் ின்னர் அன் ன 

சால்ஶம் ஞன்னித ிக்ைத்ஞின் 

தாை, லத்ஞண ைண்ப ஞிானிக்ம் 

ாஸஞில் அன் ின் டினத்ஞ 

டாப சரின் டினக்ம் 

ஞவாை ிக்ின் ஈள்ிநங்ைி 

ிர்ஞாை ளபைிநர ைஞ. அஞார 

ைஞின் ல்ஞம். 

இம்ளபிற்ள் டம் றக்ம் 

ைிஶம், இக்ைஞின் ைவிற் 

ட்மில்தால், ஊத்ஞை “ஞவங்ைின் 

அதக்ைிப்ல”க்ம் ாவந்ரம் ண்ம் 

வ ாரத்ஞன் லத்ரம் ைிஶம் 

லத்ஞரின் டான் ாக்ைிங்ை ன்நன் 

ின் ன்நாை ைட்ஜப்ஞன் ிாை 

ைஞின் ளப சாத்ஞிப்மத்ரர 

ைனிக்ைத்ஞக்ைர. “வ னிஞனின் 

ிைப்ரி சல்ம் ஞன்னம்ிக்ை”, 

“ைில் சிநந்ஞ  சத்ஞிம்”, 

“ய்ான அநத்ஞின் ி அநிஞ 

சத்ஞிம்”, “சத்ஞி ாழ்ஞற் சிநந்ஞ 

ி” ஊன்ஞன் ிாை “அபத்ஞத்ஞின்” 

அநிளைம் டஜக்ைிநர. இந்ஞ டான் 

ைண்ிைின் இப்ிதா அல்தர 

இக்ை ளபாஞஞன் இதாிதா 

ஞாங்ைிக் ைாண்பவப் ஞான டம் 

ாழ்க்ைின் ஞவங்ைள்? 

அபத்ஞத்ஞிற் சல்ஞற்ைான சாி, 

ைஞ ாசிக்ம் னரக்ள் 

இவக்ைிநர. அஞக்ைாண்ம 

அபத்ஞத்ஞ ஞிநப்ஞற்ைான ஞவம், 

அரண னரக்ள் ைாட்பக்ைிஜக்ம் 

ஞவங்ைின் ஞில் ஈவாஞ...! 

ஊன இக்ைஞின் அபத்ஞம் அணர் 

னஞின் ஞ. 
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ைஞின் ாத்ஞிணங்ைள், ின்லதன்ைள், 

இச்சைள் அனத்ரம் அபத்ஞத்ஞில் 

நிீமை... 

வ ஞவத்ஞ ிதக்ை ிழம் னர. 

அத்ஞை ிதக்ஞல் ற்நி ி 

னம் ைற்ித்ரக் ைாண்ஜ ஞவங்ைள் 

ிாை ஊஞ ிதக்ை டினத்ஞஞா 

அஞன் ிாை ம் ாம் 

அல்தர ாை க்ைப்மம் ஞவங்ைள் 

டம் அனரின் ாழ்ிஶம் ஈண்ம. அஞன் 

ஈள்ீமை அமத்ஞ ஞவத்ஞ டாக்ைி 

டம் டைர்த்ரைின்நன. இர அபத்ஞ 

அம். ஞற்ைாத ஈதைம் டக்க் 

ைாட்மம் ாழ்ில் ைிழ்ச்சிக்ைான 

ஞவங்ைில் டாம் சிக்ர இவப்ின் 

டிஞி ஊன்நாைி ிட்ஜாஶம் டம் 

வ்ாவவக்ள்ஹம் இவக்ம் ிக் 

அத்ஞவங்ைில் ஞிர்க்ை ிஞ 

டம் டா ர்ந்ர டாக்ைினால் ஈண 

ளபழம் ஞான? 

ைற்நல் ஊன்ர அம் ஊன்நால் ைற்நல் 

டவம் இஜளம் டாபழம் டக்த் ஞவர 

ணானந்ஞ அம் ஊனதாம். 

ாண்ன் அத்ஞை இஜங்ைழம் 

டாபைழம் டக் அநிளைப்மத்ஞிக் 

ைாண்ஜ இவக்ைிநார். ைஞா 

ைட்மணா, அர டிைஸம் ரிைள் 

அப்ஜப்லக்ம் இல்ாய் அஞ ீநி 

டம் ிணத்ை சிந்ஞனக்ம் ிவந்ஞாய் 

ாவந்ரர ாசிப்வக் ிந்ஞ 

ஈை உட்மஞாம். “ைஜல் ார்ப்ர 

டல்த ிஷம்...” ஊன் ரங்ைி “ைஜல் 

ைஜஷாஜ ன” ஊன் ளபக்ம் 

“அஜக்ைதம்” ஆைட்மம், “ாரிஜளம் 

டவங்ைிக் ைிக்ை ளபா ாஸரைள்” 

ஊன்ம் ார்த்ஞ ிணாைத்ஞின் ி 

டக்ள் இநங்ம் ]“ூனக்ட்ப“] 

அஜர்த்ஞிாைட்மம், “ைாட்ஜ ாணாஶம் 

ளஸசா த்ஞ ளபார...அப்ப்ா 

ைாஞ்சம் ைாஞ்சம் ார்த்ரக்ைதாம்” ஊன் 

சால்ஶம் “வி ஜம்” ஆைட்மம் 

ரிைின் ி னஞில் ரிரிாய் 

ஞிந்ர ாம் ைற்நல் அங்ைள்...! 

ாண்னின் ஜப்லைள் டக்ள் 

ஈர்ஷச் ன ஈற்த்ஞி சய்ழம் 

உக்ைிாை ஞிைழ். அத்ஞை 

ஈர்ஷச் னில் இவந்ர ிந்ஞாமம் 

ரிைள் ாம் ிங்ம் ிட்மச் 

சல்ஶம் இணத்ஞின் ிிப்ில் ட்பக் 

ைாண்பவக்ம் னிஞத்ஞின் வசி 

அதாஞிானர. இணம் ஊன்நாத 

டினப்லஞான? ண்ின் இணம் ின் 

டினப்ல; னஞின் இணம் டினப் ற்நி 

டினப்ல. அரின் வம்ான் 

ைஞைஹம் ைட்மணைஹம் டினப் 

ற்நி டினின் ாிதாை ஈர் 

உட்மைின்நன. ைஜந்ஞ ைாதத்ரக்ரி 

ைஜ டிைழ்ைாத ஞர்ாை டினக்ம் 

“அப்ல“, வ ஞதளந ண்க் 

க்ைப்ட்ஜ ஈர்ஷ சார்ந்ஞ 

ப்ீமைின் டினப் அமத்ஞ 

ஞதளநக் ைஜத்ரம் “ணாக்ைிம்“, 

டினப்ில் அல்தாப ிப் 

ைமத்ரக் ைாள்ஹம் “அட்ஜ“, ைஜந்ஞஞன் 

டினப் ஞன் டிைழ்ைாதாை 

ட்மின்நி டிணந்ஞண ைாதாை ஆக்ைிக் 

ைாண்ஜ “அம்ா“, “நத்ஞல்” நித்ஞ 

ணங்ை னரக்ள் ீிக் 

ைாண்ஜ ாம் “வ நின் ஜம்“, 

வ ைாத டண டஜ ஜ ைாதத்ஞின் 

ப்ிக்ள் அஜக்ை ஈஞஷம் ைவிான 
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நைள் டிணம்ி ணம் ஞாங்ைி ீட்பன் 

டினப்ச் சால்ஶம் “தச ாைாஞ 

ந“, டக்ள் நந்ர ான 

ஊத்ஞனா ளைங்ை ீட்ஜமக்ம் 

“நக்ை ளபாஞ ளைம்“, டம் ஆசிரிர் 

வணம் டினக்ை க்ம் 

“ைாபில் வர்“, சாதில் ார்க் 

ஊந்ஞாவ ிாாரிின் ளைத்ஞிஶம் 

அரின் டஞிதம் ஊப்பிவக்ா ஊன் 

ஊண் க்ம் “ைிஷன் ாட்ாி” 

ான்ந ைட்மணைள் ஊன் சால்திக் 

ைாண்ஜ ாைதாம்... 

ாண்ன ாசித்ஞ ின், வந்ர 

டித்ஞங்ைில் அர்ந்ஞிவக்ம் 

ஞாட்பை ார்க்ை டர்ந்ஞால் 

“ந்ஞழம் ஞய்ளம்” ி னர 

ழம்...ன ர்ச்சி ன்நிர்ைள் 

ஊன்ந ைவஞப்மர்ை ைாண்ைில் 

ஊர ன ர்ச்சி ஊன்ந “ிஜ ஞரிாஞ 

ைள்ி“ில் னம் ிழம்...சிப்ிஜம் 

ரின்நி ஞவாணம் “ாழ்த் ஞப” 

வர்ைிஜம் டம் ார் ஞிழம்...”ைீழ் 

ஞட்ம” ஊன் சால்தப்மம் 

ைண்மைாள்ப்ஜால் இவக்ம் சை 

ஞத்ஞிதிவந்ர வம் சிர்ைின் 

டஜபக்ைைில் “டான் ஊஸத்ரக்ைள்” 

ாய்ந்ஞால் ாற்நம் ாணாஞா ஊன்ந ஊன்ந 

ஊண்ம் ஸம்... 

ாண்ன் அர்ைின் ஊஸத்ரக்ைள்  

டக்ள் இநங்ை த்ஞாதா, சற்ந 

அந்டிாைத் ஞான்நினாதா, டம் 

அற்ஜன் அஜாப்மத்ஞ ளபால் 

இவப்ர ால் ஞரிந்ஞாதா, டாம் 

ஞவில் இநங்ைி டஜந்ர டாட்ைள் 

ஆைி ிட்ஜன ஊன் ாவள். இன்ந 

சைம் ளன்னித்ரம் எட்ஜத்ஞில் டாம் 

ஊப்லநளம் ார்க்ைால் ஞங்ை ண்பல் 

ம் சய்ர ைாண்பவக்ைிநாம் 

ஊன்ம் ாவள். ண்ஜ ிட்பநங்ைி 

ானம் ார்க்ம் ாய்ப் 

ங்ைின்நன ாண்னின் 

ஆக்ைங்ைள். 
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ி டிதளம் ணப ண்யம்: 

ாண்னின் ஜப்ாஹ 

ஞிவானசம்ந்ஞம் 

ல்ிைில் ஞங்ைி டிற்ம் ஞண்ீர் 

ணப்ல அற்லஞாை ைாட்சி  ஞவம் எிம் 

ான்நர. வ்ாவ ைளம் ரினின் 

ட்ஜத்ஞிற்ைற் ஞன் ண்த்ஞழம் 

அைழம் ாற்நி ாற்நி ைாட்சி ஞவம். 

சற்நின் ற்ணப்ில் ண்லஸக்ைள் 

ித்ஞ ைாமைள் ந்ரம் டிந்ரம் 

ஈவாக்ம் ைாட்ஜாிங்ைள் 

தங்ம்  டிணம்ிிவக்ம்.  

த ஆண்மைஹக்ப் ிந 

சன்னழம் ற்ந ைஜதாணப் 

ஞிழம் ஞிவப்ிப் ாட்ஜ அஜர்வம் 

அஜின் எஞாை ஊங்ைள் ைிணாப் 

ஞிிஶம் ச்ற்ந ய்ஞஞால் டல் டஜஷ 

இந்ஞ ாைத்ஞில் சாத்ஞிாிற். டல் 

ல் னிஞ னம் ான்ந  ிசாதானர. 

ஆிணாிணம் இணைசி ிஞைத் 

ஞன்ள் ாஞிந்ர  த்ஞிவக்ம். அர 

ிணாம சர்த்ர ைழம் 

ர்த்ஞமக்ம். அஞற் ிவம் ைழம் 

ன்ந. ாணட்சம் ார்க்ைாஞர. ல் ஞாய். 

ஞாய்க் ஞன் ிள்ைில் ஞம் ார்க்ைத் 

ஞரிார. ஊல்தாப் ிள்க்ம் ன்ந   

ால்  ஞன் ளத ணக்ம்.  

ல்ஞான் டம் ஞாய். ாிஞான் டாம் 

வம் ல். டம் ர்க்ம் ல். 

ஊன டம் ாிழம் டக்த் ஞாாைிநாள். 

ஊஸத்ஞார் ாண்னின் ஜப்லைள், 

ஞிின் டீன இதக்ைி ல்ி 

ணப்ின் ஊல்தா ஞிசைிஶம் 

ஜர்ந்ஞிவக்ைிநர. ாண்னின் 

ஜப்லைள் ஞிழ்டாட்பன் ஜ 

ாட்ஜ/ாண்பச்சரி ண்ில் 

ர்ிட்ம, ைர்டாஜை டிதப்ணப்ின் ர்ச்சி 

ற்ம் ாழ் டிதை ஞன் அறத்ஞில் 

ஈள்ாங்ைி, ட்ம ாத்ஞ இந்ஞி ணின் 

ைதாசாண ிண்னி ஈள்ஜக்ைி 

ஊஸத்ஞாை ரிாம் ற்நிவக்ைிநர. அர் 

தில் ஊல்தாளம் ிழம். டல் 

ட்மல்த, ஊள்ஹம், ைாள்ஹம், லல்ஶம் 

வம். வ்ாவ ஜப்லம் ஞிஸக் 

அஜஞான்.  

ைாதத்ஞின் ைாதபச் மைில், அன்நாஜ 

ாழ்ின் அர்த்ஞங்ைள் ட்மல்த 

அர்த்ஞின்ின் ஊச்சங்ைஹம் ஞாஜர்ந்ர 

ிக்ைின்நன. த்ஞின் வ்ாவ 

சி ைத்ஞழம், அஞன் ஆைச் சிநந்ஞ 

னப்லைின், திைின் அறப் 

ஞிஷைழம் சரக்ைிப ைஞ, டால், 

ைட்மண, ிர்சனம், ைிஞ ஊன் 

ஊல்தாத் ஞங்ைிஶம் ஞாஜர்ந்ர ஊஸஞிக் 

ைாண்பவக்ைிநார். 

ஊல்தா ைஞைிஶம் அர் இவக்ைிநார். 

அப்ாின் அபக் ந்ஞ சினாை, 

ம் ைவங்ைல் ஞாட்பாை ாம் 

ாத்ஞ ைண்ம அஞிசிக்ம் ள்ிக் 

ஜம் ாம் னாை, பசத் ஞீில் 

ஞன் ற்நாணழம் ைனஷைழம் நி 

ைாமத்ர அடாஞாை டிற்ம் ஞிக்ைற்ந 

இனாை, ாக்த்ஞாட்ஜத்ஞழம் 

ஞந்ஞழம் இந்ர மம் ாணம் 

க்ம் ட்சைான ஹக்ஜாை, 

ரிம்ாாை, ஞாாை ிள்ாை, 

எினாை, சாிாை, சபாை, 

ஞாப்ாை…. இவக்ைிநார். ைாதத்ஞின் 

https://www.facebook.com/thirugnana.sambandam.796
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ளன்ம் ின்ாை ம ிட்ம ம 

ாய்ந்ர, ஞன் அறங்ை ளன் க்ம் 

ைஞைள். 

ைஞைில் வம் ாத்ஞிணப் ஜப்லைள் 

லனப்ட்ஜ  ஊன்நாஶம், டம்ளஜன் 

ாஸம் ஊி னிஞர்ைள். ஊங்ைார வ 

எணத்ஞில் சி அன்ிற்ைாைஷம், 

ஆஞணஷக்ைாைஷம் அணப்லக்ைாைஷம் 

ங்ம் ஈிர்ைள். வம்ாஶம் அர்ைின் 

க்ைம் டிநைிநர. ாணார 

ைைாமத்ர ீக்ைி ிமைிநார்ைள். 

ளபாஞ ார அர்ைஹக்ைாை ைண்ீர் 

ிமைிநார்ைள். அர்ைின் ைண்ீர் 

ஈண்ானர. ாழ்ின் ீஞான 

அடம்ிக்ை ஞைர்த்ர டம்ிக்ைின் 

ரிர்ை ளைிழ்க்ைச் சய்ைிநர. 

ைாாணஞத்ஞின் ாந்ஞர்ை ைஞப் 

ாவாைக் ைாண்ம ஊஸஞாஞ 

ஊஸத்ஞார்ை இந்ஞிாில் இல்த  

ஊனதாம். த ு ைஞை த ு 

ஊஸத்ஞார்ைள் ீண்மம் ீண்மம் ஊஸஞிப் 

ார்த்ஞிவக்ைிநார்ைள். ாண்னின் 

ாிாக்ைத்ஞில் ந்ஞ 

ஊஸ்.ஊல்.ணப்ாின் வம் ஊன்ந 

ைாாணஞ டால் ஞிில் டிைழ்ந்ஞ வ 

ைத்ஞான ளற்சி. இஞன் 

ின்னிில்,2001-ல் ிான ஸ 

தட்சம் ரிைள் ஊன்ந ஞாப்ல, 

லணாத்ஞின் அபப்ஜக் ைஞைின் 

சிசி ளபச்ை ளன்த்ர ஊஸஞப் 

ட்ஜ ைஞைள். அந்ஞக் ைஞைில், 

ாீர்ர்ைள், சக்ணர்த்ஞிைள், ைாி 

டாைர்ைள், ாளனிர்ைள், 

வங்ைிர்ைள் டம்ளஜன் ந்ர 

ைிநார்ைள். ஞாங்ை ளபாஞ திைின் 

ணங்ை டம்ாம ைிர்ந்ர 

ைாள்ைிநார்ைள். 

ாட்ர் ிந்ஞ ன திாம 

அணசிதிவந்ர ஞிவம்ி ைாட்பல் 

இவக்ம் ஞன் பஶக் வைிநார். சாச 

ாிில் ஊஸஞப்ட்ஜ ளஞல் ாவம் 

ைாிம். ணத்ஞத்ஞால் ஊஸஞப்ட்ஜர. இ 

இணண்ம ஞீட்மைள். ற்ை ளபார. 

ஞத்ர சாஸ்ஞிணப்ப ைாித்ஞ 

அணங்ைற்ந ளபார ஊன் ளபாைச் 

சால்தி ிட்ஜார்ைள். இரண ாணாஶம் 

சய் ளபாஞ ாவம் சாஞன. ஸ 

தட்சம் ரிைள். ஞன் ணத்ஞத் ரிைத் 

ஞாட்மத் ஞாட்ம ஊஸத்ஞாிால் 

பைில் ஊஸஞி ளபத்ஞ. சஸ்ைிவஞம் 

திக்ம் அில், சாச ாிக் 

ைாிம் ஞீண்ஜத்ஞைாஞ ாிாை 

ரக்ைப்மைிநர. 

ைாித் ஞீட்ம. ற்ந ார்த்ஞால் வ 

ாிழம் க்ைழம் ஊப்ப ஞள்ி 

க்ை ளபைிநர? இணல்தாம் ஊண்ி 

ஊண்ி ஞிக்ைிநார். சீஜர்ைள் னம் 

ைிநார்ைள். ைாிம் ஜத்ஞ அஞி 

ஈன்னஞ, ஆனந்ஞ ித்ர டிதின னம் 

ீண்மம் அச ாமைிநர. சாச 

ாிின் க்ைத் ஞன் ைண் ளன்  டிற்ை 

த்ர ார்க்ைிநார். அர்ைின் ைஜற்ந 

ளைளம் சிரிப்லம் அசந்ஞாஜ இணில், 

டிதில் பத ிட்ம ி ந்ர 

ானத்ஞில் ின்ம் டட்சத்ஞிணங்ை 

ார்த்ஞப ைண்ீர்  பக்ைிநார். ஞீட்ம 

ஊன்ந வ சால் அண ாட்மைிநர. 

அப்ார ீணத்ஞில் ாஞி இணில் ஊஸந்ஞ 

ஞன் ந்ஞத் ீங்ை க்ை வ ஞாய் 

சாச ாிில் ாமம் ஞாதாட்ம 
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ைட்ைிநர. ாிின் இசழம் ஞாின் 

அன்லம் ாட்ரின் னஞ ாங்ை 

க்ைிநர. 

இவ்ஷ அற்லஞான ாி 

ஞீட்ஜன்ம் சாம் ூசித் ஞள்ஹைிநார்ை 

ஊன்ைிந சாைம் னத்ஞில் ஞத்ஞர.  

ல்த இவட்மத் ஞிண ிதைத்  

ஞாஜங்ைிர.ிச்சம் ஜண ஆணம்ித்ஞர. 

ஞிமன ாட்வக் னம் ாங்ைி, 

இக்ைாித்ஞ அணங்ைற்ந ண்ப 

இஜம் இந்ஞக் ைாமஞான் ஊன்ம், இந்ஞ 

டணம் ஞான் ஊன் ஞான்நி ைம் அர் 

னத்ஞில் வம் ிமஞதழர்ஷ  

ஞான்நிர. அவைிவக்ம் த்ஞில் 

ழ்ைி ஊஸந்ர பத அஜந்ர இணத் 

ஞாதாஜழஜன் அக்ைினி ண்ஜத்ஞின் 

ளன் ஈட்ைார்ந்ஞார்.  

டவப்லக் ஞீட்ம இல்த. ஞன் 

ைாித்ஞின் ளஞல் ப ஊமத்ர 

ாசித்ஞார். ைாி எசில் ைாஜ 

ஸ்ஞம்ித்ஞர. ைாட்ம ிதங்ைள் அண 

டாக்ைி ந்ஞன. நைள் நக்ை நந்ஞன. 

க்ைள் ட்ஜம் அணச் ற்நி டின்நனர். 

ாசித்ர ளபத்ஞரம் டவப்லக் 

அிசாக்ைினார். அணசர் ந்ர அர் 

ைாதபில் ீழ்ந்ர ன்னிப்ல 

ைாவஞற்ள் ஆ தட்சம் ரிைள் 

டவப்லக் இணாின. அர்  ஞன் 

ைாித்ஞ ஊரிக்ைில்த. க்ை, 

க்ைின் ாி ரக்ைி ஆத் 

ஞீட்ஜ ஊரித்ஞார். அைங்ைாண அநிாத் 

ஞீட்ஜ ஊரித்ஞார். இன்ம் டாம் ஊரிக்ை 

ண்ப ஞீட்மக்ைள் ீஞிவக்ைின்நன. 

ார்க்ைம் ஊன் வ ைஞ. ாற்ைஜதக் 

ைஜந்ர அளஞமக்ம் த. 

ஞர்ைஹக்ம் அணர்ைஹக்ம் இஜ 

ச ஈப்ல, ச ங் ப்ந்ஞம். 

ஊல்தாவக்ம் ”அணர்” ஆைத் ரபக்ம் 

ணால். அளஞக் ைதசம் ைசப்ட்ஜரம் 

ங்ைீட்பல் ப்ம். ாைினி சம் 

ாட்ம ட்ம ாத்ஞ அணர் தத்ஞிற்ை 

ரணாைம் இத்ஞனின் ம் ஈதைநிந்ஞ 

ைஞ. ஊத்ஞன ப்ந்ஞம் ஊஸஞினாஶம், 

அஞச் சட்ஜாை இற்நினாஶம், ஊத்ஞன 

ட்பதிட்ம ங் ைாமப்ஞாை 

டபத்ஞாஶம் ரணாைம் இன் ண 

ஞாஜர்ைிநர. ஈண் வாரம் 

அிஞில்த. ஆனால் அஞ ஞிட்ஜிட்ம 

ுற்நாண்மைாை நக்ை ளபழம் 

ஊன்ஞ டாம் ார்த்ரக் 

ைாண்பவக்ைிநாம். 

ாண்னின்இதக்ைி ரிா 

ர்ச்சிில், னிஞ ாழ்ின் அனத்ர 

ஈர்ஷைழம், அர  டிைஸம் தழம் 

ஞாஜர்ந்ர ஞிஷ சய்ஞிவக்ைிநார். அரின் 

ஜப்லைஹம், ஜப்ாம இந்ஞ 

ஜப்ூக்ைச் சல்ாமைஹம் லஞிஞாை 

ஊஸஞ வர்ைஹக்ம், ாசைர்ைஹக்ம் 

ஊப்ாரம் ஞாஜர்ந்ர ஈற்சாைத்ஞழம் 

டவக்ைத்ஞழம் ைாமப்ஞாை 

அந்ஞிவக்ைிநர. அரின் 

ஜப்ாஹ ஞிழ் ம் க்ைஹக் 

ி டிதாைஷம், ாிக் ணப 

ண்ாைஷம் இவக்ம் ஊன்ர ஊன் 

ஞிஜான டம்ிக்ை. டம் ஞாய்ண் டம் 

வாரம் ைிஜார. 
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டல்தார் ாவட்ம - ாக்த்ஞாட்ஜம் 

சிைஞத் ஞாப்ல ார் 

சிநில் 

தண்ஜனில் னிட்ஜம் டிநந்ஞ டாள் 

ன்நில் மம்த்ரஜன் ஆதத்ரக்ச் 

சன்ைாண்பவந்ஞன். டாற்ஞப 

ஞாதஷக் ல் இவந்ஞ ஊல்தா 

னித்ஞிணால் நக்ைப்ட்பவந்ஞன. 

‘னி ட்ஜத்ஞில் அவைிதிவப் ட்மம் 

டம் ைண்யக்த் ஞரிரம் ஞாதில் 

ஈள் ஞரிாஞரம் ன்’ ஊன ஊன் 

ைன் ைட்ஜான். க்ைம் ாத ஊன் 

ைஹம் அந்ஞக் ைள்ி ஞனஞாக்ைி 

‘ஆா ன்?’ ஊன்நாள். னிட்ஜத்ஞ 

தைள் ான்ந ஞிணச் சீதைஹக் 

ப்ிட்ம ிக்ைினன். ன்நா 

இணண்ஜா ல்தி ஞிணச்சீதைள் டம் 

ார் அஞிைம் நப்ஞில்த. 

ஆனால் ீணம் சல்தச் சல்த த ஞிணச் 

சீதைள் ன்நன்ின் ன்நாய் 

ாஜப்ட்பவக்ம்ார அ 

தாத ராணங்ைள் ஈள்ாய் 

இவந்ஞாஶம் த அமக்ைாய் 

இவக்ம்ார ார் நக்ை 

ஆணம்ிக்ைின்நன. 

னிஞக் ட்ஜம் டிநந்ஞ இஜங்ைஹக் 

நிப்ாை ல் ைான க்ைஹம் 

மம் இஜங்ைைஹக்ச் சல்ஶம் ாரம் 

அந்ஞத்ஞிணில் ஊத்ஞன னிஞ 

ாழ்க்ைைள் டிைழ்ந்ர 

ைாண்பவக்ைின்நன ஊம் ஊண்ம் 

டக் ந்ராம். அங்ைிவக்ம் 

வ்ாவ னிஞக்ம் ல்தாிணம் 

அங்ைள் ி டிைழ்ந்ர 

ைாண்பவக்ம் வ ாழ்க்ை ஈள்ர. 

டம் அவை இவக்ம் ாழ்க்ை டாம் 

டணபாை ைனிக்ைிநாம். ஞாதில் 

ஈள்ற்ந ஞிணச் சீதைள் அல்தர 

னிட்ஜங்ைள் நக்ைின்நன. டா 

டம்ளன் இட்மக்ைாள்ஹம் ஞிணச் 

சீதைள். அணர் ஞங்ைச் ற்நி 

ாட்மக்ைாள்ஹம் ஞிணச்சீதைள்.  

ைவத்ரக்ைள், டம்ிக்ைைள், ைாதம், ீணம் 

ஊம் னிட்ஜங்ைள் டம் ைண்ைஹக் 

ிநரின் ாழ்ை நத்ரக்ைாண்ஜ 

இவக்ைின்நன. ஞனர “ாக்த்ஞாட்ஜம்” 

சிைஞத் ஞாப்ில் த்ர 

சிைஞைின் ி னிட்ஜம் ல்த 

ிதம்ார ைிஜக்ம் ைாட்சிைாை 

த்ர ாழ்ைை, அற்நின் சித 

ைங்ை டக்க் ைாத்ஞவைிநார் 

ாண்ன். 

சக்ைிில் ஜைட்ப ைாி ிற்ரின் 

ைன், ால் ிாாரிின் மம்ம், 

ைல்தக் ஜந்ர ஞாட்ப சய்ர், 

ஞிவக்ந ஞிவந்ஞச் சால்ஶம் வ 

இஸ்ஞிரிக்ைாணர், அணச இதில் ஜம் 

ணந்ர ஞவில் ிற்ம் ைதர், 

ஜ டாஜைத்ரக் ிப்ல சய்ர் 

ஊன  ல் ாழ்ைை 

ாக்த்ஞாட்ஜம் ஞாப்ில் 

ைாளபைிநர. வ ஞர்ந்ஞ லைப்ஜக் 

ைதரின் லைப்ஜத் ஞாப் ஞிநந்ர 

ளைங்ை, டிதக்ைாட்சிை, த 

ைாண்ஞப் ாத ாக்த்ஞாட்ஜம் ஞவம் 

அம் அந்ரள்ர. 

இந்ஞத் ஞாப்ின் ளஞல் ைஞ ‘சக்ைிள்‘. 

ளஞல் ாசிப்ில் ஊிஞாைத் ஞான்ம் 

ைஞ. சக்ைிில் ஜ த்ர 

ைாிை ஊமத்ரச் சன் 

http://cyrilalex.com/
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ிற்ர்ைின் சித்ஞிணம் ஊத்ஞன 

ானஞாய் இன் ஞான்ைிநர? 

அர வ நந்ஞ ான ைாதத்ஞின் 

சித்ஞிணம். அடைாய் இவர 

வஜங்ைஹக் ளந்ஞஞாய் இவக்ைதாம். 

ைாி ிற்ரின் ைக்ம் 

சக்ைிஹக்ம் வ ஈநஷ அல்தர ை 

ஈள்ர. அனால் சக்ைிள் 

ைற்க்ைாள் ளபில்த. அன் 

ஞந்ஞ ற்லத்ரைிநார், ஞவில் ாட்ம 

அபக்ைிநார். அர் ஞந்ஞின் டண்ர் 

‘அப்ரல்தா ாா’ அன்ாை சால்தித் 

ஞவைிநார். ஆனாஶம் சக்ைிள் 

ைற்க்ைாள்ஞில் வ ிணத்ாைான 

சிணம் அக் இவக்ைிநர. பப்ில் 

ைட்பக்ைாணன் அன். அனர ஞந்ஞ டம் 

ைதாச்சாணத்ஞின் ஞய்க்ைான ாப்ற்ந 

பைாண எமைாதி. ைஞின் இஞிில் 

அப்ா எபப்ாைிநார். சக்ைி ிற் 

அன் பப்லக் ம் ைட்ஜ ஈஞஷைிநார் 

அப்ரல்தா ாா. அக் ிநர் சக்ைிள் 

எட்மம்ாஞல்தாம் வ க்ைம் 

ஞான்ைிநர. ைஞின் ளபில் 

ஞவில் சக்ைிில் வர் ிபத்ரச் 

சல்ஶம்ார அன் ளைம் ாைிநர. 

இங்ைிவந்ர ைஞ ீள்ாசிப்லசய்ஞால் 

சக்ைிள் வ நிீஜாை ாநிிமைிநர. 

அர அன் ாழ்க்ைில் இவந்ஞரம் 

இல்தாஞரான ஞந்ஞச் ட்மம் 

ன்நாைிநர. அனர ைனஷைஹக் 

ஊஞிணான ன்ந ட்மம் ன்நாைிநர. 

வன் ைாி ிாாரி ஆஞற்ம் 

பத்ர ட்ஜம் ஞற்ம் இஜான 

அசாஞாணான ல்தி ித்ஞிாசத்ஞ 

சக்ைிள் ட்பக்ைாட்மைிநர. 

இணண்ஜார ைஞ ‘ைல்ஞாட்ப‘  ால் 

ிாாரி வரின் ைன் சால்ஶம் ைஞ. 

அன் ீட்பல் அம் அன் ஞந்ஞழம் 

ஞிண அனவம் ண்ைள். இணண்ம 

அத்ஞைள், ஆா ற்ம் அம்ா. 

ாமை ணாரிப்ரம் ால்ைநந்ர 

ப்ரம் ண்ைின் த. அஞ 

ாத்ஞாைஷம் சில்தநாைஷம் ிாாணம் 

சய்ர அன் ஞந்ஞின் ஞாில். 

ைஞசால்ஶம் சிக் ால் 

ைக்ைஸரம் த. அன் ஞந்ஞ 

ைண்பப்ான னிஞர்.  உவக் ஞ்சம் 

ிக்ை ந்ஞ வர் ைஞில் றைிநார். 

அர் ளன்ல தக் இவந்ஞ 

ண்ாரின் ிள்ைள்  

ிற்ிட்ம ஸ்ஸ ாங்ைி எட்பஞால் 

அவக் த இல்தால் ாய்ிட்ஜர. 

ைல்தக் ஜந்ர ஞாட்ப சய்ர 

அணர த. ைஞின் ரக்ைத்ஞித 

ைன்க்ட்ப ண்ஞாட்ப 

ஈஜத்ரிட்ஜஞால் ைல்ஞாட்பின் 

ஞ இன்நிாஞஞாைிநர. 

ைஞசால்திின் ஞந்ஞ ஞக்ைத்ரஜன் 

ப்லக்ைாள் அந்ஞ னிஞர் அந்ஞ ீட்பன் 

ின்க்ைத்ஞில் ஞங்ைி ைல்ஞாட்ப சய்ழம் 

தில் இமமைிநார். இைிக் 

ைமாைி னற் ைிஜக்ம் வ ைல் 

ல்த ல்த ஈஜந்ர டாம் அன்நாஜம் 

ன்மத்ரம் ாவாை, ஞாட்பாை 

ாநி வஞ அந்ஞக் மம் 

பக்ைழஜன் ார்க்ைிநர. ல்த ல்த 

ைல்ஞாட்ப ஈவாைி வம்ாஞ சின்னச் 

சின்ன ஈணாஜல்ைள் ி 

ைஞசால்தி சிக்ம் ைல்ஞாட்ப 

சய்வக்ம் டட்ல ர்ைிநர. அர் 

ஞனக் ைாமக்ைப்ட்ஜ தக்ம் 

த சன் அந்ஞச் சின் 
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‘ள்க்ைாண ரணைப்ாத’ 

ிப்ஞற் வ ில் ஞாட்பழம் 

சய்ர ைாமக்ைிநார். ஆங்ைிதத்ஞில் ‘ஃீல் 

ட்’ ஊன அக்ைப்மம் இஞான 

ைஞின் ளபில் அந்ஞத் ஞாிதாி 

ஞிணன சல் சய்ப்ட்ம 

ிற்நப்மைில் அந்ஞ ீஜ 

ஈநந்ர டிற்ைிநர. சட்ஜன வ சாைம் 

டம்ழம் ஞாற்நிக்ைாள்ைிநர. 

‘ைல்ஞாட்ப’  இந்ஞத்ஞாப்ில் ஊன்ன 

ிைஷம் ைர்ந்ஞ ைஞ. அஞன் 

ாத்ஞிணங்ைின் ஊி ிப்லக்ரிர . 

ைஞ ளபைில் ற்மம் சாைம் 

ிரிின்ாதா அல்தர ழ்ின்ாதா 

ஊன்ர ாசைண ைண்ஜஜ ண்பர. 

‘ாக்த்ஞாட்ஜம்‘ ஊம் ஞதப்லஜ 

ைஞ ைர்டாஜை ாணம்ரி டிைழ்த்ர 

ைதான ட்சைானத்ஞ ணசிக்ம் 

ரின் ைஞ. ைஞ சால்தி, அணர சை 

உிர் ற்ம் ைிணாத்ரச் சின். 

இம்ணழம் இக்ம் லள்ி 

ட்சைானம். அர ைஞாைாதட்சம் 

ான்நஞாவ ைத. ாணார வவக் 

ட்ம ிமப்ல அஞி ஊன தார் 

சால்த. ைஞசால்தி ஞன் 

ைிணாத்ரக்ச் சன் ட்சைானம் ைா 

ாய்ப்ிக்ைிநார் சை உிர். ைஞசால்தி 

ைிணாத்ரக்ச் சன் டண்ரின் 

ீட்பத ஞங்ைி ட்சைானம் ைாண்ைிநார். 

அங்ை ைிணாத்ரச் சிர்ைள் 

ாஸராக்ைாய் ட்சைானத்ஞ 

ஞக் ைாண்ைிநார். அஞில் ிை 

ஞத்ாை டபத்ஞ ஞதச் சினாம 

ஈணாமைிநார். அப்ார அன் 

‘ாக்த்ஞாட்ஜத்ஞின்’ ைஞ வங்ைச் 

சால்ைிநான். அன் ச் சின். 

அன் ழ்க்க் ைாணம் 

ாக்த்ஞாட்ஜம். அஞழம் ிந 

சாத்ரக்ைழம் அனர ஞாஞ 

வர் ஞாட்ஜத்ஞில் இந்ரிமைிநார். 

வ மம்த்ஞின் ழ் இன்னாவ ரின் 

சல்ம். அந்ஞ இன்னாவர் ஞன் சை 

உிர் ஊன அநிழம்ார 

ைஞசால்திின் னம் ஞிமக்ைிமைிநர. 

ிாின் ைஜசி டிைழ்ஷ ஞிணௌஞி 

ஸ்ஞிணாணம். அர ைஞசால்தி 

ிந்ஞ சங்ைஜத்ரக்ள்ாக்ைிநர. த 

ுற்நாண்மைாை டம்ிஜ 

சால்தப்மம் வ ைஞ இன்ம் 

டம்ிஜ ைாக் ைிஜக்ைிநர. அந்ஞ 

ாாணஞக் ைஞின் ாந்ஞர்ை ஞன் 

ைண்ளன் டணபாைக் ைாண்ைிநார். 

ட்சைானம் ைாதத்ஞின் ஜில் 

டிைழ்ந்ரைாண்ஜ இவக்ைிநர அஞில் 

அவம் வ ாத்ஞிணம் ஊன ஈர்ைிநார். 

ாக்த்ஞாட்ஜம் ஞாப்ில் வம் 

ைஞாாத்ஞிணங்ைள் ஊிானர்ைள்.  

ாத்ஞிணங்ைள் ஊல்தா ஞாாவ 

ஞிக்ைற்ந டிதில் இவப்ர்ைள் ஶம் 

அர்ைஹக் னளந்ர ஈஞி லரிழம் 

டல்தர்ைள் அல்தர அர்ைள் ீர ரிஷ 

ைாட்மர்ைள். அப்ரல்தா ாாில் 

ரங்ைி இங்ைதீஷ் சார் ணக்ம் 

ஆஞணற்நர்ைஹக் ஞன்னதம் ாணால் 

ஈஞஷர்ைின் ைஞை 

இத்ஞாப்ிஶள்ன. அர்ைள் 

ாவட்ஜ இக்ைஞைஹம் 

ஊஸஞப்ட்பவக்ைின்நன ஊனதாம். னிஞ 

னங்ைின் அதங்ைழம் இவண்ஜ 

க்ைங்ைழம் ஞார்த்ஞ ாழ்ின் 

ைாாணங்ைழம் ட்ம உஜைங்ைள் 

ிச்சம் ைாட்மம் இந்டாட்ைில் இந்ஞக் 
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ைஞை ாசிக்ம்ார அற்நின் 

டம்ைத்ஞன் நித்ஞ அடம்ிக்ை ிை 

இல்ாை ஊஸைிநர. ஈண்ித 

இன்ம் ஞன்னதம் ாணால் ிநவக்ைாை 

னக்ைமர்ைள் இவக்ைிநார்ைா? ஆம் 

ஊன்ர ாண்னின் ஞிதாை 

இவக்ம். த்ஞில் ஊட்ம ைஞைள் ாஜம் 

ீர டம்ிக்ைட்மம் ைில் 

அந்ரள்ன. ிை ஊிஞாை சாஞாண 

‘டல்தாஸக்ைக்’ ைஞைள் ஊன 

ைப்மத்ஞப்ஜ ஞஞிான இந்ஞக் 

ைஞை ாத்ஞிணப் ஜப்ின் தளம், 

ைாட்சி ிரிப்ின் தளம் ாண்ன் 

இதக்ைிாை ாற்நிழள்ார். 

ாக்த்ஞாட்ஜத்ஞித டாஜைத்ஞனாை 

ஞான்நி ைஞ ‘ரிம்ா‘. இஞிஶம் 

ஆஞணற்நர்ைள் அர்ைஹக் 

ஈஞஷர்ைள் ஊன் ைஞ சன்நாஶம் 

ளஸக்ை ளஸக்ை னிஞனின் 

டன்த்ஞனத்ஞ ட்ம ைாண்ம 

ைஞைள் ஊஸஞப்மம்ார அ 

சிக்ைதற்நாை, ாசிக்ை 

ாணஸ்ற்நாை ாநிிமம் சாத்ஞிம் 

ஈள்ர.  ிந்ஞ ிழம் 

வஜாக்ரஞான். 

ாக்த்ஞாட்ஜம் ஞாப்ில் டான் ற்நர 

த ண் ாழ்ைைின் சித்ஞிணங்ைள். 

அற்நின் டிஞர்சன சிக்ைல்ைள்.  னம் 

சார்ந்ர ைிஜப்மம் சித னிஞர்ைின் 

ாழ்ைில் வ ிபைி ைிட்மம் 

ஞவங்ைின் ிரிப்லைள். இதக்ைிம் 

ஊன்ர ைா ணாஞ ஞங்ை 

ட்மல்த அன்ழம், ஞன்னதற்ந 

சல்ைழம்  ச ளபழம் ஊன்ஞற்ைான 

ஆஞாணங்ைள் இந்ஞக் ைஞைள். ஞமன் 

ைண்ஜஜான் ஊம் டம்ிக்ை 

ிஞக்ம் ைஞைள். 

அரிக்ை அப்ாச்ச சவ்ிந்ஞிர்ைின் 

பத்ஞதர்ைில் ிணசித்ஞி ற்நணாைி 

ஜணாிா ள்ர்ைள் வ 

ினாஞ ைண்ைாட்சிக் அத்ரச் 

சல்ைிநார்ைள். அங்ை அவம் வ 

ைாட்சிப்ாவள் ஊன்ர நாவ 

ாணஸ்ம் ஊன்நாஶம் அர் அங்ை இவ 

ரவக்ைிர்ைள் ாள் சண்ஜிமஞக் 

ைண்ம ிக்ைிநார். ஞன் ாழ்டாள் ளஸக்ை 

ஞீிண சண்ஜை இட்ம த ுணக் 

ைான்ந ஜணாிாிற் அந்ஞச் 

சண்ஜக் ைாட்சி ிப்ூட்மஞாை 

இவப்ஞற்க் ைாணம் அந்ஞ ாள் ீணர்ைள் 

வர் இன்னாவண 

ைாப்மத்ரஞில்த. அர்ைின் இதக் 

ற்நரின் ஞத ஞன் ாால் 

ஞாமர ட்ம. ஜணாிாிற் 

இணத்ஞில்தாஞ ாள் சண்ஜ ிை 

ினாஞானரம் 

ஆச்சர்ட்மராழள்ர. அஞ 

ஈர் ாக்த்ஞாட்ஜம் ஞாப்ல 

ஊனக்ைித்ஞர. ாண்ன் இணத்ஞின்நி 

ாழ்ற்நத் ஞரிந்ஞ ீணர். 
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ஊிில் ிிவம் ைதன் 

ணஷ் ைல்ாண் 

ாண்னின் ைஞைள் 

அனவக்ானர. அனணப் 

ற்நிழானர. அணர ைஞாந்ஞர்ைள் 

சாஞாணானர்ைள். ஊிர்ைள். அணர 

ைஞைள் டம் ஞாில் ைாட்ஜப சிச் 

சல். அற்ந ாசிப்ஞில் டாம் 

ைாள்ஹம் டிநஷக்ம், டவக்ைத்ரக்ம் 

ளக்ைிான ைாணங்ைில், அர் வ ிை 

டல்த, ஞர்ந்ஞ ாசைர் ஊன்ந 

ைாணத்ஞத்ஞான் ளஞதாஞாை 

ைவரைிநன். டன்நாை வசித்ர சாப்ிஜத் 

ஞரிந்ஞ வணால்ஞான் டன்நாை 

சக்ைஷம் ளபழம். 

அவஜ ளன்ணைள், ைட்மணைள் 

ான்நற்நில் அர் ஞன் ாசிப்ல 

அத்ஞ டக்ைானஞாை ிரித்ரப் 

ைிர்ஞக் ைா ளபழம். ைடா-ின் 

ாய்த்ஞஷ டாஶக் அர் 

ஊஸஞிிவக்ம் ளன்ண இஞன் சாட்சி. 

சிைஞ, டால், டால், ைிஞ, 

ைட்மண ஊன் அனத்ஞிஶம் ங்ைிப்ல 

சய்ஞிவக்ம் ஞிின் ளக்ைிான 

ஊஸத்ரக் ைதர்ைில் வர். ஞன் 

அங்ை, ஞன் ார்ில் 

ைண்ஜற்ந, ைண்ஜஜந்ஞற்ந - 

ைதாூர்ாை ஞிஷசய்ர ைாண்ஜ 

ாைிநார். பங்ை ஊஸத்ரக்ைள் 

ஞீர்ானித்ரக்ைாள்ைின்நன. 

“லஞதத் ஞப“ ஊன்ந ுல் அர் பத்ஞ 

லத்ஞைங்ைப் ற்நி ைட்மணைின் 

ஞாப்ல. லத்ஞைங்ை ாசிப்ான 

ைட்மண தாை அநிளைப்மத்ரம் ை 

ஊஸத்ரைின் ளன்னாபைில் இர் 

ளக்ைிானர். லத்ஞைத்ஞ ஞபப் 

பப்ஞில் ாண்னின் ஞீிண 

ஆர்த்ரக் வ சா ஞம், “வ 

லஞதத் ஞப“ ஊன்ைிந அணர 

ைட்மண.  

ைடாின், ஞிழ் ாசைன் பக்ை ண்ப 

லத்ஞைங்ைள், ஊன்ந ட்பதப் பத்ர, 

வ்ான்நாை சன் ஞபத்ஞப 

இணண்ஜாண்மைில் அனத்ஞழம் 

பத்ர ிமைிநார். ஆனால் ணாஜன் ஊஸஞி 

“டினஷ அதைள்“ ஊன்ைிந லத்ஞைம் 

ட்மம் ைிஜக்ைில்த. ாணக் 

ைட்ஜாஶம். ஊந்ஞ ுதைம் ானாஶம் 

ைிஜக்ைால் ாைிநர. ிந அந்ஞ 

ாற்நத்ரஜன ளப்ர ஆண்மைள் 

ைிைிநர. ஈப்லச் சத்ஞிாக்ைிணைம் ற்நி 

நிப்லக்ைாை லத்ஞைங்ை ஞமைில் 

வ ைட்மணில் “ஞிாைிைள் ணாஜன் 

ீட்பதிவந்ர ைிம்ினார்ைள்“ ஊன் வ 

ரி வைிநர.  ஆனால் இந்ஞ ணாஜன் அந்ஞ 

ணாஜன்ஞானா ஊன் ஞரிால் ஞிக்ைிநார். 

ிந அசாைித்ஞிணன் வ ைட்மணில் 

ணாஜனப் ற்நி ஊஸஞிிவப்ஞ 

ார்த்ரிட்ம “அர் இர்“ஞான் ஊன் 

டிம்ஞிஜைிநார். ிந ளைம்ர ழஸ் 

ஊஸஞி ர்ா நிப்லைள் லத்ஞைத்ஞித 

ணாஜன் வ வத்ரர் ஊன்ம் ரிாஞக் 

நால் னம் ாப ர்ா ிட்ம 

ிிநினார் ஊன்ஞழம் பக்ம்ார 

ாண்க் ஆல் அஞிைாைிநர. 

ப ஞமைிநார். வ டாள் ங்ைஹர் 

ஞிழ்ச்சங்ைத்ஞித  லத்ஞை 

ப்ைப் லணட்மைில் லஸஞிபந்ஞ 

அட்ஜழஜன் “டினஷ அதைள்“ 

ைிஜக்ைிநர. லஞல் ைிஜத்ரிட்ஜர 

http://solvanam.com/?author_name=ramesh_kalyan
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ஊன் ஈஜன ுதைரிஜம் சன் “டான் 

ஊமத்ஞ லத்ஞைத்ரக் ஞிதாை இஞ 

ாற்நித்ஞ ஞாவங்ைள்“ ஊன்ைிநார். ுதைர் 

அர ளபார. அஞற் இன்ம் ஞிஷஊண் 

ாஜப்ஜில்த. ஊண்ைள் இட்ம 

அமக்ைிின் ிந ந்ர ஊமத்ரக் 

ைாள்தாம் ஊன் சால்திிமைிநார். 

ப அஞ ஞபச் சல்ஶம்ார லஞி 

அமக்ைள் ஈள்ன. ஆனால் அஞக் 

ைாில்த. ிந சித ாஞம் ைிந்ர 

டண்ரிஜம் ளப்ர ஆண்மைாை 

ஞாஜவம் இந்ஞ ாற்நத்ஞப் ற்நி 

சால்ஶைில் அர் ைதப்ஜாஞீர்ைள். 

லர அச்சில் ஞாணாைிநர ஊன் சால்தி 

ிந்ஞஷஜன் இரிஜம் ஞவைிநார். இர் 

பத்ர ளபக்ைிநார். ஊப்பிவக்ைிநர 

அவஜ ஞபதின் இந்ஞ வ சாற்ப் 

ஞம்! 

இர் வ ைிர் ஜ. அஞற்ம் அணர 

ணசனழம் ாசை இமாம ைாணம். 

அணர ‘னம் ணந்ஞ எிம்‘ 

ஞாப்ில், டீன ைிஞைள் தற்ந 

அநிளைம் சய்ர ம் ைட்மணைள் 

தளம் டாம் இஞ அநி ளபைிநர. 

அவஜ ைஞைில் அர் ைஞச் 

தில் ஞன்னக் ைணத்ரக் ைாண்ம,  

அப்ப இவந்ரம் அஞற்ள் இவந்ஞப 

சற் ிதைி டின் ார்த்ர அஞச் 

சால்ஶம் ார் ன் இவப்ஞழம் 

ைா ளபழம்.  இர வ ித்ாசான 

ஆணாக்ான ார்ழம் ஈத்ஞிழம் ஜ. 

இஞனால், டம் அத்ஞின் ஞா வ 

ரி அணர ைஞைில் டாம் 

அஜாம் ைா ளபழம் அல்தர 

டவக்ைாை ஈண ளபழம். வ 

லைப்ஜத்ஞில் ைாற்நில் ஞச்சாை 

ஞனிாை ிரிந்ர அசழம் ந்ஞல் ிரி, 

ளைத்ஞின் ல் ிஸம் டில் ி ைத, 

லைப்ஜத்ஞ வ ிணத்ை அைில் 

டிதக் ைாண்மாம் ஞச்ச 

ாத -  டாம் ைா ளபழம் சை 

னிஞர்ைில் இல்ில் ஞா ன் 

ஞனிாை ைனப்மத்ஞ ளபழம் ப 

அத்ர ைஞ அைிஶக் அவை 

ைாண்ம ாய் ிமம் ஊஸத்ர தம் 

இரிஜம் ைாளபைிநர. 

அத்ஞ ைட்மணாக்ைதாம். 

ைஞாக்ைதாம். ைிஞாக்ைதாம். ஆனால் 

அஞனஞன் பங்ை டிர்ிப்ஞா, 

அஞற்ைான அதரிசில் சால்ஞா 

சாதானஞாவ ிஷம். ைாஞ்சம் 

சக்ைினாஶம் ன் நான் ாத 

டஸிிமம். ஆனால் அப்ப ஆைால் 

அஞ அஞாை ஞவரஞான் 

ஊஸத்ஞாஹ. அசாைித்ஞிணனிஜம் இந்ஞ 

ன்றட்த்ஞக் ைாளபழம். 

ாண்னிஜளம் இஞக் ைாளபழம்.  

ஈஞாணத்ஞிற்  “ார்த்ஞ“ இஞில் இர் 

ஊஸஞி “ரிின் அஞி“ ஊன்ந ைட்மண. 

ஞாம் ார்த்ரப் ணசித்ஞ ரிக் ைண்ம, 

அஞன் அசின் வ ணத்ஞ 

டினேட்ப அச்சப்ஜ க்ம் டாப 

அஞில் ைாட்ப இவக்ம் டல்த ஜப்ல அர. 

ரி வ டீர் டிதாை டம்ளஜன 

ாழ்ைிநர. அஞன் அசஷைள் அஞற் வ 

ஈிர்ப் உட்பப  இவக்ைின்நன. 

ஆனால் டீரில் ழ்ைி டண்னின் ணம் 

ன்ந ைண்ஜிந அஞன் ிர்ச்சி 

ிந்ஞ ளைம் அச்சட்மஞாய் டிழம். “ 

ளைத்ஞில் அபக்ை ைைால் டீண 
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அள்ஹம்ார ரிப்ார்த்ஞன். 

ஊல்தாம்  ஞரிந்ரம் ஊரஷம் ஞரிாஞ 

ானில் அச இல்தாதிவந்ஞர 

ரி. அஞிான அஞன் ளைத்ஞ 

ளஞன்ளஞதாை அச்சத்ரஜன் ார்த்ஞன்“ 

ஊன்ர ைஜசி த்ஞி. “அஞி“ - “அச்சம்“ 

ஊன்ந இவரவங்ை ண ாக்ைித்ஞில் 

த்ர அஞன் இஜி ஞவம் 

அத்ஞ டம்ிஜம் ஞந்ரிட்மப் 

ாய்ிமஞப் ாவங்ைள்.  சீ 

சன்ன ள்த்ஞில் டீரின் வக்ை 

ைண்ஜார - ந்ஞைள் ாய் ஞண்ீர் 

வஞ ைண்மம் ஜ அச்சப்மம் 

டித ஊன் ஞிஷைப் பத்ஞார 

ாண்னின் இந்ஞ ரி ஊனக் 

டினஷக் ந்ஞர. 

அவஜ டல்த சிைஞைில் ன் 

ிைஜனில் ந்ஞிவந்ஞ  ‘ைாிக்ை‘. 

இசின் ின்னி இல்தால் சனங்ைள் 

இல்தால் ாழ்ில் அன்ப் ற்நி 

ம்ஜம் ன்நின் ஈச்சக் ைாட்சி 

த்ஞிவக்ம் இந்ஞ ைஞின் இஞிப் 

ஞி. ஞிவம் ஞிவம் ஊன்னப் 

பக்ைத்ஞ ைஞ இர. அஞில் ைாட்மப் 

ஞிில் டஜக்ம்ார அவ்ப்ார 

ிக்ைாண்ம ைிைள் ஞாிப 

ஜ வம் ில் ஜ வ ாத்ஞிணம். 

ஆனால் அர ாசைன் ைண்ைில் ஜார.  

இந்ஞ ைட்மண ானால் ாைிநர - அந்ஞ 

ைஞ ஈங்ைஹக் சால்தி 

ஆைண்மம். 

னார் ைாில் ளப இநக்ைி ைாிக்ை 

சஶத்ரஞற் ைசன் ஞன் னி 

ற்ம் ைஹஜன் இநந்ரான ஞன் 

அம்ாின் டினஷை 

ந்ஞப.ைாிஶக் ந்ர ாைிநான். 

 டினஷைஹம், சிிணா 

ஞவங்ைஹம், அம்ாின் ணளம், 

ஞற்ார வைிழள் மம் டினஷாை 

ன்நான் ஞஸிப சல்ஶம் 

சிைஞ.  ாங்ைல் அமப்ல ஊரிந்ர 

ைாண்பவக்ை ம்க்ைாணஜன் ந்ர ண 

டிதில் எய்மத்ர ிந ஞதளபில் 

டீர் ஞிக்ம்ார “னாணப்ன 

டினச்சிக்ைப்ா” ஊன் டாிஞன் 

சால்ஶம்ார அக் அம்ாின் 

டினஷ வைிநர. இந்ஞ வ ரிில் அர் 

அம்ா ஊந்ஞ இஜத்ஞில் த்ஞிவக்ைிநார் 

ஊன் சால்திிமைிநார். ிக்ைப்ட்ம 

ளபக்ைற்நைள் ிஸம்ார அம்ாின் 

டினஷ. ஊஞற்ைமத்ஞாஶம்  ஊன் 

ந்ஞ ஈஜல் டதம் டன்நாை 

ஆக்ைிிம அய்னாணப்ா.. ஜல் 

க்ைிநன்  ஊன் ஞ்சள் ரிில் 

டாத்ஞ ைாிக்ை ளபந்ர  

ண்பக்ைாள்ஹம் அன்ல டிந 

ஞரம்லம் அம்ா அள்.  

அம்ாஷஜனான் ஞன் சிிணா டினஷ 

வைிநர. ஊந்ஞ சின்ன ந்ஞ 

ைண்ஜாஶம் ைன்னத்ஞ ைிள்ி ளத்ஞிமம் 

அம்ாிஜம் “ஈன் ிணத டீ ளத்ஞம் 

ைாமத்ரக் ைாள்ைிநா“..ஊன் 

ைட்ம்ார “ஈங்ை அப்க்ம் 

ஈனக்ம் டான் ஊன்ன சய்நன் 

ைனிக்ைநஞ தா ாச்“ ஊன் 

சல்தாய் ிணட்மாள் அம்ா. “ஊனக்ம் 

அப்ப ளத்ஞம் ைாம “ ஊன் 

சினாிவந்ஞ ஞான் ைட்ம்ார 

“நக் ைட்ஜாத அபப்ன். ாய் 

பக்ைந த ாவ“ ஊன் ரணத்ராள். 
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அஜம் ிபக்ம் ைனிஜம் “ஊரக்ஜா 

இப்ிப ட்ஜாணம் லபக்ைிந“ ஊன் 

ைட்மிட்ம ைன்னம் ைிள்ி ளத்ஞம் 

ைாமத்ரிட்மப் ாாள். இந்ஞ டினஷ 

டிதாப ளபழம்ார ளப ிப்லம் 

ளபந்ரிமைிநர. “அய் அப்ா. ீச 

இல்தா டல்த இல்த. ஊப்ப ஆீஸ் 

ா” ஊன் ைிண்ஜல் சய்ைிநாள் ைள். 

சதழம் ூஜப் ாவழம் 

ஊமத்ரக் ைாண்ம ைாித டாக்ைி 

டஜக்ைிநார்ைள்.  டாில் ிஸந்ர 

ஈஜதல்தாம் ாழம் வந்ராை அம்ா 

ஞீிண சிைிச்ச தன் இன்நி இநந்ர 

ானர டினஷக் வைிநர. அப்ார 

வ ில் ஷைிநர. அர அம்ாின் 

ணல் ஊன் டம்ி அஞத் ஞமைிநான். 

ைள் ிணல் ைாட்மம் ஞிசில் ார்க்ைிநான். 

ில் ஞரிில்த. ணல் ட்ம 

ைட்ைிநர. டஜந்ர வைில் இந்ஞ 

ைாிக்ை சஶத்ரஞற்ைான ைாணத்ஞ 

னிழஜன் சய்ஞ ஈணாஜத னம் 

அசாமைிநர.  

அம்ா இநந்ஞ ிந வ டாள் 

னிிஜம் சிக்ைாண்பவக்ைிநான். 

அம்ாஷக் ஈஜல் டதம் ாசாம்ார  

அள் ஞனர ை ிபத்ரக் 

ைாள்ஹம்ார இன் னம் டைி 

அய்னார் ைாிதில் ந்ர இள் 

ித்ரிட்ஜால் ளப ைாிக்ை 

ஞவஞாை ண்பக் ைாண்ஜஞ 

னிிஜம் சால்ைிநான். “இஞில் ஊல்தாம் 

ஈங்ைஹக் டம்ிக்ை இல்த“ ஊன் 

அள் ஆச்சரிாை ைட்ம்ார 

“இப்ாரம் ஜ இல்தஞான். ஆனால் 

அந்ஞ சம் அப்ப ஞான்நிிட்ஜர“ 

ஊன்ைிநான். ாழ்ின் ைத்ஞான வ 

ஈண் ிை ஊிஞான வ 

ஈணாஜதில் சால்திிமம் அற்லஞம் 

இங் டிைழ்ஞ ைனிழங்ைள். இஞற் 

சிைணம் க்ம் ரி அமத்ர வைிநர. 

ஆனாஶம் அம்ா இநந்ர ிட்ஜாள் 

அல்தா. ஆை ஊஞற்ைாை ைாிக்ை 

சஶத்ஞண்மம் ஊன் ைட்ம்ார 

னி சால்ைிநாள் இர ஊன்ன 

ிாாணா. ைாிக்ை ஊன்நால் 

சஶத்ஞிிஜ ண்பரஞான் ளந 

ஊன்ைிநாள். அஞனால் இன் ைாிஶக் 

ந்ஞிவக்ைிநார்ைள் ஊன்ஞ 

டினத்ரக்ைாள்ைிநான்.  

னார் ைாிஶக் ாம் ி ஊங்ம் 

ிதின் ணல் ைிைள் இஜ ிட்ம 

ிட்ம ைட்ைிநர. அனால் வ ளநழம் 

அஞ ைண்ால் ைா இஶஞில்த. 

அர அம்ாின் ணல் ஊன்ஞ அன் 

ட்மல்த ாசைன டம்த் ஞாஜங்ைி 

ிமைிநான். ூசாரி ஜ “அம்ா 

ணதா?“ ஊன் ைட்ம ிந வந்ஞி 

ைணாசி ஊன் ாழ்த்ஞி இஞல்தாம் டம் 

ைில் இல்த ஊன் சாஞானித்ர ூஜ 

சய்ைிநான். ிந ி ந்ர “இஞா 

ாவப்ா” ஊன் ைள் ித 

ைாட்மைிநாள் அப்ாரம் இன் 

ைண்யக் ஞரிில்த. “அப்ா 

ஞரிாஞர ால் டபக்ைிநார்“ ஊன் ைள் 

ைிண்ஜல் சய்ைிநாள்.  

அப்ார னி ‘அண அப்ப 

சால்தாஞ. அர் அப்பான ஆள் 

இல்த“ ஊன் சால்தி “டான் சால்நர 

சரிஞான“ ஊன் அனப் 

ார்த்ரக்ைாண்ஜ ைட்ைிநாள். இக் 

அம்ாின் டினஷ ாங்ைிப 
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இவக்ம்ார, சிக்ைாண்பவந்ஞ 

னி சட்ஜன வ டாபில் அனர 

ைன்னத்ஞ ைிள்ி ிணல் ளத்ஞம் 

ைாமக்ைிநாள். ஈஜல் சிதிர்க்ை னி 

லஞிஞாை ார்க்ைிநான். அம்ாின் அன்ல 

ஊன்ர னிின் ை தம் இஜம் 

ாம் ணசாஞத்ஞ டிைழ்த்ரம் அற்லஞான 

ைம் இர. ைாரில் நிின் அனர 

ைத் ஞன் ைக்ள் ாத்ஞிக் 

ைாள்ைிநாள் ஊன் ைஞ ளபைிநர.  

ம் அம்ா சண்பண்ட் ைஞாை 

இல்தால் அன்ல, டம்ிக்ை, ஈநஷ, 

டைிழ்ச்சி ஊன் ன்ளைத்ஞ சால்திப் 

ாம் ஊி இணர வம் தம். 

அசாைித்ஞிணன ற்நி சால்ஶம்ார 

அணர ஊி டம் ாற்நி 

ிஜக்பர ஊன் ஜாைன் 

சால்ார். அஞ ாண்க்ம் 

ாவத்ஞதாம்.  

சீாை ிைஜனில் ிந்ஞ ைஞில் 

ைாி ிற்ம் சக்ைிள்ைாணன் ற்நி 

சித்ஞிணத்ஞ அயக்ைாை சால்தி 

இவப்ார்.  இவாட்சி இதக்ைி இஞில் 

“ிட்ஜம்“ ஊன்ந சிைஞில் ஜ 

டாஜைத்ரக் ிப்ல சய்ழம் 

வரின் ாழ்க்ைழம் அஞில் அர் 

ணளம் ற்நி சால்தி இவப்ார். அஞ 

ாத ‘ஞம்‘  இதக்ைிச் சிற்நிஞில் 

‘ைண்ைாிப்ல ைாலணம்“ ஊன்ந சிைஞில் 

வ ைாட்பன் ைண்ைாிப்ல ைாலணத்ஞில் 

ைால் ஞனிில் தசய்ழம் அஜய் 

சிங்ைா ஊன்ந சிப்ாய் ற்நி சித்ஞிணத்ஞ 

ஞந்ஞிவப்ார். சிதிரிில் த 

சய்ஞன். தஞிைாரிின் ைாதி 

ரஜக்ை த்ஞஞால் ைீழ்ப்ப த்ஞன் 

ஊன் சால்தி ஞண்ஜனாை இங் 

அப்ிிட்ஜஞச் சால்திிவப்ார். 

பப்ஞற் சய்ஞித்ஞாள் ஜ இல்தால் 

இவக்ம் அந்ஞக் ைாட்பல் இவக்ம் 

சிங்ைாஷக்  ப்ர் ைஜக் 

சன் த்ரைிதா இந்ஞி 

சய்ஞித்ஞாட்ை அப்ி ப்ஞாை 

இவக்ம் இஜம் ஞண்ஜனத் ஞனிின் 

ஈக்ைிணத்ஞ சால்ஶம். டம்ளஜ 

ார்ில் ட்ம லத்ஞிக்ள் றாஞ சித 

ிஷங்ை இர் ைஞக்ைன் 

ஆக்ைிிமர இரிஜம் ஈள் ிசஷம். 

இவஜ டஞிின் ைணில் ைட்மண 

ன்நில் ரி அஸ்ஞனத்ஞ 

ார்ப்ஞற்ைாை ற்தாப் ிைள் வம் 

ைர்டாஜை தப் ஞிான ஆம் ில் 

டஜந்ஞ ன்ந சால்தி இவப்ார். தவம் 

ாத  டவங்ைி ஆனால் இவள் 

ஜவம் ளன் அந்ஞ தப்ஞிக் 

சன் ரின் ற்ைில் ிஸம் அை 

ைா ிணார்ைள். ைாட்மப் ஞிழம் 

நந்ஞ டஜாட்ஜளம் ஈள் ாதில் 

ஞான் வம் ண்பித வ இம் 

ஜாபைள் ஈல்தாசாை சிரித்ர வம் 

இ ணைசி டவக்ைத்ஞ சால்ார். 

அஸ்ஞனம் ார்க்ம் ட்ஜத்ஞப் ற்நி 

சால்ார். தில் இவந்ர ிஸந்ர 

ஞற்ைாத சய்ர ைாண்மிமர்ை 

ஞபக் ைண்ம ிபப்ஞ வ ஞாிதாை 

இவக்ம் வ ஆப் ற்நி நிப்ிட்ம, 

ஞான் இவர டிிஜத்ரற் ளன்ல ார்த்ஞ 

அந்ஞ ஜாபை ஞப அந்ஞ ஆள் 

லநப்மஞாை  சால்திிவப்ார். “வ 

னிஞவம் சித வஷங்ைஹம்“ டாதில் 

ணங்ைசாி டாய்க்ைர் ாத்ஞிணத்ஞப் 
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பக்ைில், ளஞல்ரிாஞ சிாஜி 

இஞிதிவந்ர ந்ஞணா ஊன் ஞான்ம். 

சங்ைத் ஞிழ், டீனம், டாஜைம், டீன 

ைிஞ, ணாப்ி ற்ைத்ஞி இதக்ைிம், 

ைன்னஜ இதக்ைிம் ஈட்ஜ ல்ை 

இதக்ைிங்ை ாசித்ர வசித்ஞர். அஞ 

ிை ாணசிாை ைிர்ந்ரைாள்க் 

பர்.  

டீன சிைஞ பங்ைில் ைஞின் 

ஈள்ஜக்ைம் ஊப்ப ஞன்ன ிரித்ரக் 

ைாள்ைிநர ஊன்ஞில் ஈள் றட்ளம், அர 

ாசைன ஈள்ிஸத்ரக் ைாள்ஹம் 

ிசழம், தில் ிஸம் டீர் ஈள்ளூநி 

அஞன் இணம் ஈள்ஹக்ள் இவப்ர ான்ந 

ாசை னடித ஈண்ஜாக்ரம் 

ளக்ைிான. அவ்ைில் அத்ஞ 

டிந இவஜ த ைஞைள் 

ஞவைின்நன. 

அணப் ாத அர் ஊஸத்ஞா, அர் 

ஊஸத்ஞப்ாத அணா ஊம்பக் 

அணர ஈதைம் டட்லஜன் இந்ஞ 

ஊிானர. அணர ஜப்லைப் 

பத்ரிட்ம அண டரில் சந்ஞித்ஞார 

ஞிைக்ை க்ைக்ப ஊிாை அர் 

இவந்ஞார். ஊவ்ஷ ீணத்ஞழம் 

சிக்ைாண்ஜ, டஜந்ஞ 

ைஜந்ரிஜக்பர். ஆாைஷம், 

டிஞானாைஷம் ாசித்ர அித்ர 

ஊஸஞஷம் சஷம் பர். பாண்ப் 

ித் ஞர்ிற் ளன்நர் 

ஊன்ஞிதிவந்ஞ இணர அர்ப்ிப்ல 

ஈர்ஷ ஞரிவம்.  ட்மின்நி, 

ஞிணான இர் ங்ைஹர் ந்ஞிந 

ைன்னஜத்ஞ ஆர்த்ஞின் ைாணாை 

ைற்க்ைாண்ம, இதக்ைிங்ைப் பத்ர 

அற்நின் சாணங்ை ஞிஸக் 

ஜாற்நிக் ைாமத்ரக் 

ைாண்பவக்ம் ளக்ைிான ஆஹ. 

தப்ஜப்ாிாை இவந்ரைாண்மம், 

ஞாம் பத்ஞற்ந ைட்மணைாை 

ஊஸரஞில் சதிமம் டணத்ஞ 

ைக்ைிட்ஜால், இர் சய்ழம் ிின் 

ளக்ைித்ரத்ஞ ஈணதாம். அர் ஞனர 

ஜப்லை இக்ைான 

டணத்ஞைஹக் இஜில் சய்ர 

ைாண்பவந்ஞாஶம் டல்த லத்ஞைத்ஞ 

பத்ஞ ஈஜன் அர ற்நி ைிர்ந்ர 

ைாள்ஹம் ஆல் ஞிக்ைப்ஜ ண்பர.  

ஈஞாணத்ஞிற் ஈப்லதி ற்நி இர் 

ஊஸஞி ஈஜனபக்ைட்மண. இப்ப 

தற்ந சால்ததாம்.  

டிைழ் இதக்ைி சைத்ஞில் அர்ீர 

ஜண்ப டிாான ிச்சம் 

இன்ம் ளஸாைப் ஜில்த 

 ஊன்ந ஊனக்ைிவக்ம் க்ைம் தவக்ம் 

இவக்ம் ஊன்ந டம்லைிநன்.  அரநித்ர 

ற்நற்ந அல்தர ஞாந்ஞ னடித ன் 

அவக் ாய்த்ஞிவக்ைக் மம். ஆனால் 

டாம் அணர ஊஸத்ரைக் நித்ர ம் 

ாய்ப்லை இவ்ைப் ஞாைைள் தம் 

ஈர்த்ஞிப் ிபக்ைண்மம். அர வ 

இதக்ைி ாசை ைம்.  

(இந்ஞ ைட்மண ஊஸஞி ளபத்ஞ ின் 

ாண்க் இதக்ைித் ஞிவிா 

ிவர ைிஜத்ஞிவப்ஞாை சய்ஞி 

ைிஜத்ஞர. டன்டிித்ஞத் ரக்ைாை 

ைாள்ாம். அணப் ாணாட்மாம். ) 
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ஈவாம் அன்லம் ஈநின் ன்ளநழம்: 

ாம்க்ைாரி ஞாப் ளன்த்ர 

சிார் 

ாண்னின் 16 சிைஞைக் 

ைாண்ஜ ஞாஞிஞான் ”ாம்க்ைாரி”.  

2009, 2010, 2011 ஆைி ன் 

ஆண்மைில் ல் இஞழ்ைில் 

ிான சிைஞைள் இஞில் ஞாத்ரத் 

ஞணப்ட்மள்ன.  இந்ஞக் ைஞை 

இஞழ்ைில் ிானாஞ 

ாசித்ஞிவக்ைிநன்.  அந்ஞ ாசிப்ல 

அத்ரக்ம் பக்ம் ார 

ைிஜக்ம் ாசிப்ல அத்ரக்ம் 

டிச்சம் ித்ஞிாசம் இவக்ைிநர. 

ஞாப்ாை ாசிக்ம் ார ைஞைஹக் 

இஜிதான வ ைஞாஜல் ாசிப்ில் 

ஈவாைின்நர.  ப்ீம சய்ஞல் ாசை 

டஜபக்ைாை ாநிிமைின்நர.  

ைஞக்ைவ, ைஞாந்ஞர்ைள், சம்ங்ைள் 

ஊன இவ்ா தற்ந ப்ிட்மப் ார்க்ை 

டரிட்ம ிமைிநர.  ஊன 

சிைஞைத் ஞாப்ாை ாசிப்ர 

ஞா வ ைில் ஞிப்ீட்மச் 

சதாை அந்ர ிமைின்நர.  

அஞஜன் ஞாத்ரப் ார்த்ஞஶம் 

டிைழ்ைின்நர. 

இத்ஞாப்ில் ஈள் வம்ாதான 

ைஞைள் ண்ைின் ிணச்சனைப் 

ைின்நன. அஞிஶம் ஆண்ைஹஜனான 

ண்ைின் ஈநில் ற்மம் சிக்ைல்ைள், 

டவக்ைபைள் ஆாை 

ளன்க்ைப்மைின்நன.  

சாத்ஞிாைக்ப அனத்ர ண்-

ஆண் ஈநஷைஹம் இக்ைஞைில் 

சப்மைின்நன.  ாதில் சார்ந்ஞ ண்-

ஆண் ஈநஷ நித்ஞ ைஞைள் 

ளக்ைிானாை இவக்ைின்நன.  இந்ஞப் 

ாதில் ஈநில் ன்ளநழம் ஞ்சைளம் 

இந்ர இவப்ர றட்ாை 

ிப்மைிநர. எரிணண்ம ைஞைத் 

ஞிண ிந ைஞைள் அனத்ஞிஶம் ண் 

ாத்ஞிணானர ாைஷம் 

அப்ண்ின் ஈநஷ ைஞாஜதின் 

ளபச்சாைஷம் ஈள்ர. 

ஞாப்லக்ப் ணாை ஈள் 

”ாம்க்ைாரி” ைஞில் ள்ி-ாரி 

இவவம் ட்ம வஷாை ஞம்ஞிணாை 

ாழ்ந்ர வைின்நனர்.  இவவம் ாம் 

ிாாணம் சய்ர்ைள்.  அனிஜம் 

அபட்ம அபட்ம அள் 

ாம்ாை ாநிிட்ஜாள்.  

ஞதப்லக் இப்ார த அர்த்ஞங்ைள் 

ிரிைின்நன.  ாம் ிற்ள், ாம் 

ான் ஈவாநி ிட்ஜள், ிணதசில் 

ஆமம் ாம் ஊன அர்த்ஞங்ைள் 

அமக்ைாை ாம்ார ைஞக்  

ரிாம் ைிஜக்ைிநர.  ள்ி-ாரி ஈநஷ 

ஊன்ர ன்ளநானஞாை ஈள்ர.  

ஈஜஶநஷ ஊன்ர ள்ிக் ற்நாவ 

ஈஜல்ரீஞிான ஞண்ஜனாம்.  ”சைித்ரக் 

ைாள்ஹஞல்” தம் அள் ஈநத் 

ஞாஜணச் சய்ர வைின்நாள்.  இவவம் 

ாம் ிற்ை சந்ஞத் ஞாப்லக்ப் 

ாைின்நார்ைள்.  ஞினஸ 

ாத்ரக்ைாணர்ைள் சர்ந்ர டஜத்ரம் 

ரி சந்ஞ இர.  சந்ஞர்ப்ம் ைிஜக்ம் 

ாஞல்தாம், ன் சந்ஞர்ப்த்ஞ 

ஈவாக்ைிக் ைாண்மம் ள்ி 

ார்த்ஞைால் சிஞப்ரஞான் ாரிின் 

க்ைம்.  ாம் ாங்ஞாை ான 

சய்ர ைாண்ம டாதந்ர இர்ைள் 
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ள்ிக்ப் ாதில் ஞாந்ஞணஷ 

ஞவைின்நனர். ாரிின் ஊஞிர்ப்ால் ைதணம் 

ள்ைின்நர. ாரி ஞாக்ைப்மைிநான்.  

ள்ிப் தந்ஞப்மத்ஞ 

ளனைின்நனர்.  ாரிழம் ள்ிழம் 

ஞப்ித்ர எமைின்நனர்.  இர்ைள் 

ரணத்ரைின்நனர்.  அபப்ட்பவந்ஞ ாரி லஞர் 

நில் ஞண்ீவக்ைாைத் 

ஞிக்ைின்நான்.  ஞண்ீர் ஞப சல்ஶம் 

ள்ி இர்ைில் வன் 

ற்நர்ைஹக்த் ஞரிால் 

ிணட்மைின்நான். சதற் அள் ைிஜக்ை 

அன் ன்லர்ச்சி ைாள்ைின்நான்.  

ாரிழம் ள்ிழம் ஈிணாத்ஞில் இவந்ர 

ஞப்ித்ர இவப்ிஜம் சர்ைின்நனர்.  ாரி 

ஈஜல் ஞநி வைின்நான்.  டஜந்ஞ 

சம்த்ஞிஜ ைாணாை ாரி 

ைள்ிைால் ள்ி ஶம் 

சின்னாின்னாக்ைிநான். 

”ஊட்ஜப்சங்ைஹக் ன் த 

ைண்யப.  ச்சிஜதாம்  ார்த்ஞாங்ை.  

அஞான்”. 

”ஸ வஷா ன்ன ஊல்தா 

இஜங்ைஹக்ம் இஸத்ர அதஞ்சி சா 

ாஜநஞல்தாம் ைண்ஜன்ைிட்ஜ ட்பக் 

மத்ரட்ம பக்ை ாக்ைநரக்ைா?” 

”சால்ஶப டா, ஊன்ன ஈட்மட்ம 

எபணதாம் ஊன்னக்ைார ஞாயா?” 

இந்ஞக் ைள்ிை, சாற்ை ாரிின் 

ஊண்ப்ாக்ை ிப்மத்ஞி 

ிமைின்நன.  னித் ஞக்ை த்ரக் 

ைாள்ஹஞல்ஞான் ைக்ைான 

ைம்ீணாை/ைஜாை ஈள்ர.  

னிப் ிநர் ைர்ஞல் ஊன்ர 

ைனின் ைாதாைத்ஞனாைி 

ிமைின்நர.  ஊன அச்த்ஞல் 

தாை னி ைன் 

ஞனக்க் ைீழ் அபி த்ர ஈநத் 

ஞாஜர்ைின்நான்.  ஆிணம் ஆிணம் 

ஆண்மைாைத் ஞாஜவம் ைவத்ஞில் 

இப்பான ஆண், ண் ஈவாக்ைி 

ஈந ைட்ஜத்ரத் ஞக்ைத்ர 

வைின்நர. 

ாரிின் ைள்ிைள் னஞக் ஜந்ர 

ைாண்ம இவக்ை ள்ி ிப்ஞற்ைாை 

த்ரக்ச் சல்ைின்நாள். ஞிணன் 

ஞன்ன ல்ஶநஷ ைாண்ஜனின் 

ளைளம் ளத்ஞளம் அின் ாைத்ரக் 

வைின்நர. அபட்ஜார திக்ைாஞ அப 

அக்ைத்ஞில் திக்ைிநர.  அஹக்ள் 

ப்ம்.  ல்ஶநின் ிஷைக் 

நித்ர ைத.  ஞற்ைாத 

சய்ரைாள் த்ஞின் த்ஞ 

டாக்ைி டைர்ைிநாள்.  ைஸத்ஞஷ ழ்ந்ஞ 

ஞண்ீர் அள் ைன்னத்ஞில் ாஞ அர 

ளத்ஞாை அஹக்த் ஞான்ைிநர.  

இந்ஞத் ஞண்ீரின் ளத்ஞம் அின் 

ஞன அஸத்ஞித் ரஜப்ர 

ான் ஈர்ைின்நாள்.  ஞிவம்ி ைண நி 

ிமைின்நாள்.  ைஞ ளபைிநர. 

இக்ைஞ த அமக்ைக் 

ைாண்மள்ர.  ண்-ஆண் ஈநின் 

ைஜளம் ன்ளநழம் ிப்மைின்நர.  

அஜக்ஞிஶம் அன்ல இல்த.  அஜங்ைிப் 

ாஞிஶம் அன்ல இல்த.  ஈந 

ஞக்ைத்ர டீட்மரஞான் ாழ்ின் 

நிக்ைாாை இவக்ைிநர.  ைனான 

ாரிின் ன்லர்ஷம் இனின் 
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ன்லர்ஷம் ன்மம் ஞவத்ஞ 

னஞில் ஈவம் ார அஞிர்ச்சி 

ற்மைின்நர.  ைண ம் ள்ி ீண்மம் 

ாரிிஜம் சால்தபழம் ஈஜதபழம் 

மாா? அல்தர  ஞார ளபஷ 

அிஜம் இவக்ைிநஞா? ாவக்த் 

ஞரிழம்.  ாழ்க்ை அஞன் ாக்ைில் 

ாைத்ஞான் சய்ைிநர. 

இந்ஞக் ைஞக் ஊஞிர்டிதில் சல்மம் 

ைஞ ”ணாக்ைிம்”.  ைஞசால்திான 

ண் வ ”அம்ா”ச் சந்ஞித்ர அணர 

ாழ்க்ை டிைழ்ஷைத் ஞரிந்ர ைாள் 

சல்ைின்நாள்.  அந்ஞ அம்ாின் ைஞ 

ஞினளம் சத்ரப் ித்ஞ ைஞஞான்.  

ஞினளம் அச் சாைபப்ர 

ைன்ஞான்.  அப, ஈஞ, ஞிட்ம.  

அஞனாம ிவப்ில்தாஞ ன்லர்ச்சி!. 

இவர. இவத்ஞந்ர வஜம் ாழ்க்ை 

எபிட்ஜர.  வ டாள் டான் ண் 

ிள்ைள் ிித்ஞிவக்ை அப ஈஞழஜன் 

க்ை க்ை ன்லர்ச்சிக் 

ஆாைிநாள் அம்ா.  அமத்ஞ டாள் இணஷ 

. ிவைாை அன் அப் 

லர்ைிநான்.  ித்ர ிபத்ஞாற் ான் 

அள் ஆைிநாள்.  ணல் ைீற்ை 

ஞமத்ர ப்ஞற்ைாை த்ஞிவந்ஞ ரி 

ைல் ற்ைன சரிந்ர ிஸந்ர இவக்ைிநர.  

அந்ஞக் ைல்தத் ீக்ைி அம்ா ண 

ாஜாை ைன் ஞதீர ாட்ம 

ிமைிநாள்.  ஆன்ந சத்ஞத்ரஜன் அன் 

ஈிண ிமைிநான்.  ிபந்ஞ ிந ச்சல் 

ாட்ம அம்ா, ”ண ைல்ஶ ஈவண்ம 

ிஸந்ர ிட்ஜர” ஊனக் ைிநாள்.  

வத்ரனக் ஊமத்ரச் சன்நார 

அன் ற்ைன இநந்ரிட்ஜஞாை 

அநிித்ர ிமைிநார்ைள்.  ாிார்ைாரி இர 

ைாத ஊன சதஷ சய்ர டிித்ர 

அம்ா ஜிஶக் அப்ி த்ர 

ிமைிநாள்.  ானார்ஞான் வ வஷம் 

சன் ஜாீனில் ஊமக்ைிநார்.  அர்ஞான் 

ளஞதித ணல் இவந்ர ைல்ஞான் 

ிஸந்ஞர ஊன ஆணம்த்ஞில் இவந்ஞ சாட்சி 

சால்தி வர்.      

ரி ைள் ஞர்ஷ ஊஸஞி ல்பப்லக் 

சிங்ைப்ூர் சன் ிந தில் சர்ந்ர 

ன் ஞங்ைைழம் அங்ை 

அத்ரக் ைாள் ற்ாம சய்ைிநாள்.  

ஜ அம்ாஷம் சல்த ற்ாம.  

ட்ம வஜம் ைஸ் இஸத்ர ைாத 

டிிக்ைப்ஜில்த ஊன ஞள்ஹபாைி 

ிமைிநர.  இவ்ஷ ைாதாை ஞான் சய்ஞ 

ைாத அஹக்ள் ஈத்ஞிக்ைாண்ஜ 

இவக்ைிநர.  சிங்ைப்ூர் ைிம்லம் டாில் 

ானாரிஜம் அம்ா ஞான் சய்ஞ 

ைாதச் சால்தி ிமைின்நார்.  

ானார் ”ஞான் சான்னஞ இந்ஞ 

ஈதைத்ரக் ஈண்ாை இவக்ைட்மம்” 

(ண ைல் ிஸந்ர ணம்) ஊனச் 

சால்திிமைின்நார். 

இந்ஞக் ைஞழம் த அமக் 

அர்த்ஞங்ைக் ைாண்மள் ைஞஞான்.  

ாைிந ாக்ைில் சித சாற்ைள் தம் 

ஆான அர்த்ஞங்ைள் ிப்மைின்நன.  

ைனக் ைல்தப் ாட்ம 

ைான்நஞச் சான்ன ிந அம்ா 

இவ்ா ைிநார்: ”அந்ஞ டணம் ஊன் 

னத டிம்ஞி ஞிண ந ஊரஷ 

இல்த.  ைால்த ட்பிவந்ஞஞ ைஸி 

ஞாஜச்ச ாஞிரி”.  ைாதின் தம் 

ைன் இவப் இன்ாக்ர 

தத்ஞ ைஸி ிமர ாதத்ஞான் 
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ஊன்ைிநார் அம்ா.  அஞிர்ச்சிில் இவந்ர 

ீண்ம ாசிப்த் ஞாஜவம்ார ஶம் 

த அர்த்ஞங்ைள் ிரிைின்நன.  ைாதில் 

ட்மம் தத்ஞ ஈஜனபாைத் ஞண்ீர் 

ஞப ைஸி ிட்மத்ஞான் த 

ார்ப்ாம்.  ஆனால் தாைி ைன 

ைஸ இவர இவத்ஞந்ர ஆண்மைள் 

ஆைிிட்ஜன.  இத்ஞன ஆண்மைள் தம் 

ட்ப ைாதக் ைஸ ண்மம் ஊன்ந 

ஈத்ைத்ரஜன் ஆனால் ைஸ ளபாஞ 

இதாழஜன் அம்ா இவக்ைிநார்.  

ாம்க்ைாரி ைஞின் ள்ிழம் இந்ஞக் 

ைஞின் ”அம்ா”ஷம் ன்ஞான் 

ைாமக்ம் ைனின் 

ன்லர்ஷக்ம் ஆாைின்நார்ைள்.  

ஆனால் இவவம் ித்ஞிாசானர்ைள்.  

அம்ாஷக் சய்ஞ ைாத னஞ 

அரிக்ைின்நர; ள்ிக் இனின் 

ன்லர்ச்சி னஞ அதக்ைிக்ைின்நர.  

ளபஷைள் ட்ஜ. 

இத்ஞக் ைஞில் ைஞசால்திான ண் 

இன்ந ைாதைட்ஜத்ஞின் ிணஞிடிஞி; அம்ா 

ளந்ஞ ஞதளநின் ிணஞிடிஞி.  

ைஞசால்திப் ண் ஞிவாைி 

ிாைணத்ர ற்நள்.  அஞார சட்ஜம் 

தம் ைனிஜம் இவந்ர ிமஞத 

ற்நள்.  அம்ா ைனக் ைாத 

சய்ர அனிஜம் இவந்ர ிமஞத 

ற்நள்.  ைஞாஜல் ளஸரம் இந்ஞ 

இவ ண்ைஹம் சாைப் 

ாிக்ைப்மைின்நார்ைள். ”லவஷன் 

ஞாஞான் ஷத்ஞாாை 

இவக்ையம் ைட்ஜாம் ஊரஷம் 

இல்த” ஊன அத்ஞக் ைட்ைதாம் 

ஊன ஊஸந்ஞ ார்த்ஞை 

ஊனக்ள்ாை சால்திக் ைாண்ஜன்,” 

ஊனக் ைஞ ளபைின்நர.  சால்தின் 

அர்த்ஞங்ைிஜ சால்தாஞ அர்த்ஞங்ைள் 

லதப்மைின்நன.  இந்ஞக் ைஞில் 

”அம்ா”ஷக்ப் ரில்த.  இள் 

ைாிழம் சாஞழம் ைதந்ஞ ிநப்ல. 

இந்ஞக் ைஞைப் பக்ம்ார த 

ைள்ிைள் ஊஸைின்நன.  

இக்ைள்ிைஹக்ப் ஞில்ைள் ைஞைில் 

இல்த.  ாழ்ில் ஞபப் ார்க்ைதாம்.  

ஆனால் இரஞான் ிஜ ஊன் 

ஈஞிாைச் சால்த ளபாஞ ைள்ிைள் 

இ.  அஞனாத இ 

ளக்ைிானஞாைின்நன.  ”ப்ல” ஊன்ந 

ைஞில் ப்ல ஊன்ந ண் ஸத 

எட்மடணக் ைாஞதிக்ைிநாள்.  ைாஞல் 

க்ைத்ஞால் அள் ைர்ப்ாைின்நாள்.  

ளஞதில் இல்ாை ைர்ப்த்ஞ 

ஊஞிர்ைாள்ஹம் ஸத ிந அ 

ிள் ற் ஞாதத்ரிட்ம வா 

ைிநான்.  அப்ப ந்ஞால் ஞிவம் 

சய்ர ைாள்தாம் ஊன்ைிநான்.  இந்ஞக் 

ைாந்ஞ ானா ஊன்ன, இன்னாவ 

ைாந்ஞ த்ரக்ை ளபாஞா? 

ஊன்ைிநான்.  ப்லஷம் ந்ஞ 

ற்நமத்ர ிந ஞினந்ஞாம் டாள் 

அக்ந்ஞ ஞிட்ஜிட்ம 

ஞாதத்ரிட்ம ஸதிஜம் 

வைின்நாள்.  ைன்னிப் ண்ாை ா, 

ைல்ா ிஷம் சதாம் சான்ன, 

ந்ஞிவக்ைிநன் ஊன்ைிநாள்.  ஆனால் 

ஸதா ாா ண் ஞினந்ர 

டாட்ைஹக் ளன் ஞிவம் சய்ர 

ைாண்ம ிட்ஜான்.  அஞிர்ச்சி அஜைிநாள் 

ப்ல.  இத்ரஜன் ைஞ டின்ிமைிநர.  

ப்ல இனி ஊன்ன சய்ாள் ஊன்ர 

சிந்ஞனின் அமத்ஞ ைட்ஜம்.  ஆனால் 
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ைஞக்ள் ஊஸம் ைள்ி: ”ஊந்ஞ 

டம்ிக்ைின் அபப்ஜில் ப்ல 

ந்ஞத் ஞாதத்ரிட்ம 

அனிஜம் வைின்நாள்?” ஊன்ரஞான். 

இஞான் ”அட்ஜ” ைஞில் ைாாஶ 

ஊன்ந ஞிவாைாஞ இன் 

ஞிவான டீதா ச்சர் ல் ைாஞல் 

ைாள்ைின்நான்.  இந்ஞக் ைாஞஶக் 

அபப்ஜ ஊன்ன? ன் ைாாஶ 

டீதாக் ைாஞதிக்ைிநான்? “அப்ல“ 

ஊன்ந ைஞில் ஞனர னி 

சிாா ீநிஞான் சர்த்ரக் ைாண்ஜ 

ரி ணாஞாப் ாய் 

சாக்ைதிங்ைத்ஞால் ன் ார்க்ை ளபால் 

ாைின்நர.  ”ி“ ைஞில் ாதில் 

ஞாிதாிான அஞ்சத ஞிவம் 

சய்ர ைாண்ஜ ணங்ைசாி ிந அ 

அத்ரிஜச் சான்ன ாரம் ளபால் 

ன் ஞிக்ைிநான்? “அஜக்ைதம்“ ைஞில் 

இபந்ஞ ைாட்ஜில் ந்ர ிஜப்மம் 

ளஞிர்ைஹக் அந்ஞ இன் ன் 

ஞாஜர்ந்ர ஈஞி சய்ைின்நான்?“ 

“ிணாம்“ ைஞில் ிணஞ் அஞிைாரி 

ஞ்சின் ளச ட்மம் ன் இவ்ஷ 

டல்தணாை இவக்ைிநார்?  இப்பான 

ைள்ிைள் ாசிக்ம் ார னஞில் 

ஊஸரஞான் இக்ைஞைின் ற்நிாைத் 

ஞான்ைின்நர. 

“ர“ ஊன்ந ைஞ ட்மம் 

ிணச்சனக்ரி ைஞாை இவக்ைிநர.  

ிந ைஞைில் ண் ாத்ஞிணங்ைள் ீஞான 

ைரிசனளம் ைனளம் நிப்ிஜத்ஞக்ைஞாை 

ஈள்ன.  ீநா ீா ளபாஞ 

ண்ைாிம் அர்ைின் இவப்ல 

ைஞாஜதில் ைனத்ரக்ள்ானர.  

ஆனால் “ர“ ைஞில் இர ளற்நிஶம் 

ஊஞிணானஞாை ஈள்ர.  ைஞி ஊன்ந 

ஞிவாைாஞ 42 ர ஆயக் 

ஞிவ ற்ாம.  ளர்த்ஞத்ரக் வ 

ி டணத்ஞிற் ளன்ல ப்ண் 

டான் ஆண்மைாை ணைசிாைக் 

ைாஞதித்ஞனாம எபப்ாய் ிட்ஜாள்.  

ப்ண்ின் ஞங்ை அமத்ஞ 

ப்ண்ாக்ைி ஞிவளம் 

ளபைின்நர.  ண்ின் ீட்மக் 

அன்ந ைஞி ீம ிசஷத்ரக்ச் 

சல்ைின்நான்.  சிநிர டணத்ஞித 

ஞாதிைட்ப னி ைபஞம் ஊஸஞி 

த்ரிட்ம எபிமைிநாள்.  அஞிர்ச்சி 

ல் அஞிர்ச்சி ைஞிக்.  அஜ 

னஞனழம் அனர மம்த்ஞாரின் 

ஊஞிர்ினழம் ப்ரீத்ஞி டாின் சஶம்ஞான் 

ைஞ.  இப்ப அபட்ஜ. அானப்ட்ஜ 

வ ஆின் ரணத்ஞப் சதாம்ஞான்.  

ஆனால் சால்ஶம் ளநில், 

ைஞாஜதில் இனின் ரணத்ஞிற்க் 

ைாணான அந்ஞ இணண்ம ண்ைஹம் 

ற்நாிைள் ாத ஆக்ைப்மர ஊன்ன 

டிாம்? த ாத்ஞிணங்ைின் உஜாை 

ஈவாம் இணண்ம ப்ண்ைின் 

சித்ஞிணளம் ில்திைள் ாத ஈவப்ர 

ஞிர்க்ைப்ட்ம இவக்ை ண்மம். 

சைத்ஞில் ண்ைஹக் ஊஞிணான 

ைாமைள் அஞிைரித்ர வைின்நன.  

“மம்ம்“ ஊன்ஞ ன்ளநப் ிஶம் 

ைாை டிற்ைின்நர.  ைவக் ைாத, 

ளஞிர் ஞனித்ர ிஜப்மஞல், 

ண்ைஹக் ஊஞிணான மம் ன்ளந/ 

ன்லர்ச்சி, பப்க்ைம் ளஞதான 

சைக் ைாமை இக்ைஞைள் 

ைின்நன.  ஆனால் ஊந்ஞக் ைஞிஶம் 
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இந்ஞக் ைவத்ரக்ைள் ிணச்சாணாை 

ாநில்த.  ைஞின் ாக்ைில், 

ைஞாஜதில் இந்ஞக் ைவத்ரக்ைள் 

ாசைணச் சிந்ஞிக்ை க்ைின்நன.  

வ்ாவ ைஞழம்   ஞத்ஞில் 

இங்ைின்நன.  ாத்ஞிணங்ைஹம் தை 

ாஞிரிைச் சர்ந்ஞர்ைள்.  

ாவள்ைஹம் ைஞக் ைஞ 

ித்ஞிாசப்மைின்நன.  ஆனால் 

சால்ைின்ந ளநழம் டஜழம் ாிழம் 

ஊல்தாக் ைஞைஹக்ம் ன் ாத 

ஞான்ைின்நன.  இந்ஞப் ஞினா 

ைஞைஹம் வ டாதின் ஞினா 

அத்ஞிாங்ைள் ஊன்ந ஈர்ஷ 

ற்மைின்நர. 

ாண்ன் இரண ஊஸஞிழள் 

சிைஞைில் இவந்ர ஆைச்சிநந்ஞ 10 

சிைஞைத் ஞர்ந்ஞால் அஞில் இணண்ம 

அல்தர ன் சிைஞைள் 

இத்ஞாப்ில் ஈள்ாை இவக்ம் 

ஊன்ஞ க்ை ளபார. 

”ாம்க்ைாரி“, ாண்ன், சந்ஞிா 

ஞிப்ைம், சன்ன-83, 2011  
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ஞாிம் சாதப்ரிந்ர - ாண்னின் 

ட்ஜைம் ைட்ஜ இச ைட்மண ஞாஞி - 

ாசைனின் ரிந்ரண 

ஞன்ணாஜ் ி 

டிிஜத்ஞிற் ு அ ஞிஷைள் 

ளைுதிஶம், தப்ூக்ைிஶம் ி 

வம் இந்டாட்ைில் ,அ ஞிஷ வ்ை 

ஊஸத்ரக்ை ாசிக்ம் ஊண் வ 

னச்சார் ஊனக்ைிக்ைிநர.  

ஆனால் இர ாண்னின் அ 

ைட்மணைள். சாற்ைின் டசஷ ைணப் 

ற்நர் ஞன் அங்ை ஊஸஞிஞ 

ாசிக்ம் ாஸஞ இவ்ை 

ஊஸத்ரக்ை ஊவ்ஷ 

ஜப்ூக்ைத்ரஜன் ஊஸஞ ளபழம் ஊன்ஞ 

ஈண ளபைிநர. ஞன் அங்ை 

ஞிஷைாய் தற்நிக் ைாண்பவக்ம் 

அனவக்ம் இத்ஞாப்  அ 

ஊப்ப ஊஸஞப்ஜ ண்மம் ஊன்ஞற் 

ிைாட்ப ுதாை ைாள் 

ரிந்ரணக்ைிநன். 

வ டைண ாழ்க்ை சார்ந்ஞ அங்ைள், 

ஞன் த டிித்ஞம் அர் சல்ஶம் 

இஜங்ைில் அண ாஞித்ஞ ிஷங்ைள் 

இ த ைட்மணைஹக்ைான 

ைவப்ாவள்.  

டாம் அன்நாஜம் ைண்மம் ைாால் ைஜந்ர 

ாம் சை அதங்ைள்  லநக்ைிக்ம் 

ஞார்த்ஞங்ைள் ,  ைண் ளன்னால் ைணந்ர 

நழம் ாழ்க்ை ளந இ 

இக்ைட்மணைின்  ாவள்.   

வ சிைஞாய் ஞான் ஊஸஞளபால் 

ான அங்ை ைட்மணாக்ைி 

இவப்ஞாை ளன்ணில் ாண்ன் 

சால்ைிநார். இர் ஞர்ந்ஞ 

ைஞசால்திாைஷம் இவப்ஞால் 

அனத்ர ைட்மணைஹம் வ சிைஞ 

ாசித்ஞ அத்ஞ ைாமக்ைிநர. 

வ ைில் அ ைட்மண 

ஊஸத்ஞார் ஞன் அங்ைஹஜன் சர்த்ர 

ஞன்னழம் ாசைர் ளன் க்ைிநார். 

சிதவக் ாாை னிஞரின் 

டற்ண்லைள் ட்ம ைண்ில் மம்,  சை 

ஜீணாசிைள் மம் அல்தல்ைஹம். 

ாண்ன் அர்ைில் வர். 

வ லதம் ர் ிஹாரிக் ஈஞி லரிஞல், 

சைத்ஞின் ஆைக்ைஜசி இமக்ைில் சிக்ைி 

ஞிநிக் ைாண்பவக்ம் சிர்ைஹக் 

ஞிழ் சால்தி ைாமத்ஞல், ந்ஞ 

ஞாதத்ர ிட்ம ஞபக்ைாண்பவக்ம் 

ஞாின் ரண ஞாம் அஜஞல் ஊன 

ாண்ன் ஊம் னிஞரின் 

டல்தில்லைள் இக்ைட்மணைின் 

ாவழம் ஞாண்ப 

ிப்மைின்நன.  

சை ாப்லர்ாம , ிநவக்ைன 

ஊந்ஞ ிணஞி தம் ஊஞிர்ார்க்ைால்  டணம் 

சதிப்ர்ைழம் ைாண்ர ிை ிை 

அரிஞாைிிட்ஜ ைாதைட்ஜத்ஞில் டாம் ாழ்ந்ர 

ைாண்பவக்ைிநாம். இச்திஶம் 

ாண்ன் ான்நார் னிஞளம் , 

அன்லம் , டைிழ்ஷாய் ாழ்ந்ர ைாண்ம 

இவக்ைின்நனர் ஊன்ஞ வம் 

ஆாசிக்ைிநர.  

டக்ைஶம் , டாண்பழம் , திந்ர 

ணக்ைப்ட்ஜ டைச்ழம் இல்தாஞ 

http://solvanam.com/?author_name=dhanraj_mani
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அ ைட்மணை டான் பத்ர த 

ைாதங்ைள் ஆிற். இ ஊரஷ 

இக்ைட்மணைில் இல்த ஊன்ர ஊனக் 

வை அித்ஞர.  

இக்ைட்மண ஞாப் ாசித்ர 

ளபத்ஞஷஜன் வ டவங்ைி டண்ரிஜம் 

டீண்ஜ டணம் ஈணாப டிநஷ. ிஜ 

ம்ார ிரி னஞ இல்தால், 

ஶக்ைி ைை ிஜால் ிபத்ரக் 

ைாண்ம சிக் ைாண்பவக்ம் 

டண்ர்ைள் ஈங்ைஹக் இவந்ஞால் , 

அர்ைின் ிரிம் ஈங்ை டைிச் 

சய்ஞால், இந்ஞ ைட்மணைள் ஈங்ைஹக் 

ிபக்ம்.  
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ாண்ன் ஜப்லதைம்: வ ார் 

ை.ஜ.அசாக்ார் 

ூண்ன் ஊன்ந சிர் ஊஸத்ஞார் 

வர் இவந்ஞார். இப்ாரம் ஊஸரைிநார். 

ஊன் சிஞில் சிர் லத்ஞைங்ைில் அர் 

ைஞைப் பத்ஞிவக்ைிநன். வ ர 

ஞாண்பரம் அணர ைஞைப் 

பப்ஞ டித்ஞிிட்ஜன். ற்ந 

டால்ைள் பத்ர ஜாஞா ஞாண்ப 

ந்ஞணணாசாி, ஜாைன் ஊன் பக்ை 

ஆணம்ித்ஞாரம் டான் ாண்னப் 

ற்நி அநிந்ஞிவக்ைில்த. அல்தர அப்ப 

வ ர் ஊன் னஞில் ூண்னாை 

தித்ர ரங்ைி ாய்ிட்ஜஞாை 

டினக்ைிநன். அல்தர இவவம் ண 

ாஞிரிான ந்ஞ ஊஸத்ஞார்ைள் ஊன் 

டினத்ஞிவக்ைதாம். வ சம் 

இத்ஞில் ஞா வ ஈந்ரஞதில் 

ஷம் ஊன்ம் சிைஞ பத்ஞார 

இர்  வர் ஊன் டினக்ை 

த்ஞர. 

ஷம் ிை ஊி வ லத்ஞை ிீட்ஜ 

ற்நி ைஞ. ைஞ ஆணம்த்ஞில் வ 

பட்பி அஶதைத்ஞில் டஜக்ம். அந்ஞ 

அஶதைத்ஞ டஜத்ரவக்ம் அஞில் 

தச் சய்வக்ம் இஜ டஜக்ம் 

சின்ன ஈணாஜல்ைஹம், அஞிைாண 

ஞாணனைஹம் ைாை ளபக்ை 

ண்மம் ஊன்ைிந அசணளம் ைாண்ஜ 

ழ்டிதை ிக். ஆனால் 

ஊஞிர்ார்த்ஞரால் க்ைங்ை அபத்ர 

ளபார. ின்சாணளம் ாய்ிமைிநர. 

ஆனால் அஞன் ஆசிரிர் வ அணசில்ாஞி 

ஞாஞாக்ை ிவப்ில்த. அத்ஞாம 

ைாத ுல்ிீட்ம ிா .  

ிில்தால் ம் ைாைிஞங்ை 

த்ர ிண்ட் சய்ப்ட்ஜ 

லத்ஞைத்ஞ ைாண்ம ிிமார்ைள். 

அஞில் ஈச்சம் ஊன்ன ன்நால் ஊல்தாவம் 

அஞ பத்ஞரால் அஞன் ஈள்ஜக்ைம் 

ற்நி ஜில் ரம் ஆசத்ரஜன் 

அஞப்ற்நி ிில் சால்ரஞான். 

அஞ ஞட்ஜச் சய்ஞ ைஞச்சால்திழம் 

அர் ளஞதாிழம் அஞக் நித்ர 

ம்ார இஞற் வைில் 

டாளம்ஞான் ாப்ல ஊன ஈர்ைிநார்ைள். 

டான் அப்ார பத்ஞ ைஞைிதிவந்ர 

இந்ஞ ைஞ ளற்நிஶம் லஞி ைம் இவந்ஞர. 

அஞன் ம்ாவள் வ லணட்சிைண 

சிந்ஞன ைாண்பவப்ர 

ாதிவந்ஞாஶம் ிை ஞார்த்ஞ 

ஞத்ஞஞான் ைிநர. ஆம் இரஞான் 

ாண்ன். ிை ஊி னிஞர்ைின் 

டிதில் டின் சைத்ஞில் டஜக்ம் 

அசங்ைழம் அர்ைள் ீஞான 

ஞாக்ஞல்ைழம் ஊந்ஞ ஊஞிர்ினழம் 

இல்தால் ல்தி லன்னைழஜன் ஞிஷ 

சய்ைிநர அவஜ ைஞைள். 

ளள் ஊன்நாவ சிைஞ. அஞில் ைஞின் 

டாைன் அரின் அஶதை டண்ண 

அபக்ைப ைா அர் ீட்பற் சல்ர். 

அர்ைின் ந்ஞைள் அரின் ல் 

இவக்ம் அன்ால் அண சித்ஞப்ா 

ஊன்ஞான் அப்ார்ைள். வளந 

ஆப்ரிக்ைாிதிவந்ர அந்ஞ ந்ஞைின் 

டிஜான சித்ஞப்ா மம்த்ரஜன் 

ந்ஞிவக்ம்ார அங் சன்நிவப்ார். 

ஆப்ரிக்ை சித்ஞப்ாின் ந்ஞைள் 

அவஜன் ிாமஞ ிவம்ாஞ 

சித்ஞி அர் ந்ஞை அபத்ர ன் 
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ைண்ஜர்ைிஜம் சாக்தட் ாங்ைிநாய் 

ஊன் ீக்ைி ஊநி அர அர் ைாதபில் 

ந்ர ிஸம். னாை ஊஸந்ர ி 

வார் அப்ார அரின் டண்ர் ஊர 

சால்தாஞர அவக் ஶம் ரன்த்ஞ 

அித்ரிமம். ஞிழ் சிைஞைில் 

ளக்ைிான சிைஞ ஊன் ஊல்தாணாஶம் 

சால்தப்ட்பவக்ைிநர இக்ைஞ. வர் 

ஊன்னஞான் சித்ஞப்ா ஊன் 

சால்தப்ட்ஜாஶம் டிஜ சித்ஞப்ாின் ளன் 

அர் ம் டர் அல்தர டண்ர்ஞான், 

அஞ ஊல்தா சை அப்லைஹம் 

ஈர்த்ரஞ வர் அநிழம் இஜம் இந்ஞ 

ளள் ைஞ. 

ாராை ாண்னின் ைஞைின் 

ஊல்தா னிஞர்ைஹம் டல்தர்ைள் ஊன் 

ஞான் சித்ஞரிக்ைப்ட்பவக்ம். ைட்ஜர்ைள் 

அர்ைின் ங்ைள் ஊன் ரிஞாை 

ஊஞழம் அர் ஊஸரஞில்த. 

ிஞிசத்ஞால் சிதர் அப்ப டஜந்ரக் 

ைாள்ைிநார்ைள் ஊன்ரால்ஞான் 

சால்தப்ட்பவக்ம். இர அர் 

ஊஸத்ரைின் சிநப்ல ஊன்ம் சால்ததாம். 

ாழ்க்ை வ ிசாண, சிஞநல்ைள், 

ாய்ணக்ைப்ல் ஊன்ந ன் டால்ை 

ஊஸஞிிவக்ைிநார். ன் டால்ைஹம் 

வ் ைஞைாை 

ைாண்பவப்ைள். அஞில் 

ஊல்தாவம் ைஞாாந்ஞர்ைஹம் டல்தர்ைள். 

ளஞல் டால் ஜஞிைத்ஞின் ஊி 

க்ைின் ாழ்க்ை ிரிக்ைிநர. 

அர்ைின் ஆசைள், ைனஷைள், அர 

டிநநால் ாம் ஞவங்ைள் ஊன் 

அர்ைின் ாழ்க்ை அர்ைள் ம் 

ைாச்ச ச்ை ஞிஷ சய்ஞப 

சால்தப்ட்பவைிநர. 

சிஞநல்ைள் டால் வ ஆத 

ளஜப்மம்ார அஞில் த சய்ஞ 

க்ைின் அதங்ை ஞினப்ப ாழ்க்ை 

ிணச்சனைப் ற்நி ைிநர. வ 

ஆத ஜப்ட்ஜரம் அஞன் ஆத 

ளஞதாிைள் ிை இல்ாை ஞங்ைள் 

ாழ் ார்க்ை ாய்ிமைிநார்ைள். 

ஆனால் அஞன் ஞாிதாிைள், அர்ைள் 

ாழ்ில் அமத்ஞமத்ர டஜக்ைண்ப 

ஞவங்ைள் அப்ப டின் ிமைின்நன. 

அர்ைள் டினத்ஞிவக்ம் ஞங்ைள் 

ிள்ைின் ஞிவங்ைள், 

ைாரிங்ைள், ஊன் ஊல்தா 

டின்ிமஞால் ிைப்ரி டவக்ைபக் 

ஈள்ாைிநார்ைள். ஞங்ை டிதடித்ஞிக் 

ைாள் ஞினப்ப சதஷை 

ஊஞிர்க்ைாள்ன் ஈஷை 

நத்ர, ஞினக்திக் சன், ஞன் 

ீட்ம ிள்ை தக் அப்ி, 

ட்பக் ம் ற் ஊன் 

தைிஶம் அல்தல்மைிநார்ைள். 

ஆனால் னிஞர்ைள் ஊந்ஞ லைார்ைள் 

இல்தால் ஞங்ை ட்ம ந நி 

ாழ்ைிநார்ைள். 

ன்நாஞான ாய்ணக்ைப்ல் டால் 

ன் ஞதளந னிஞர்ைின் ாழ்க்ை 

அப்ா–ைன்–ணன் ஊன்ைிந ன் 

னிஞர்ை ாை ைிநர. 

அப்ாின் வ சால்தழம் ஊஞிர்ைால் 

அர் சான்னற்ந சய்ர 

ாழ்ைிநான் ைன். ஆனால் அணசில் 

சைாசத்ஞால் ணன் ஞன் அப்ா, 

ஞாத்ஞாின் ச்ச ைட்ைால் அர்ைின் 
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சாற்ைஹக் ஊஞிணாை ாழ்ைிநான். 

அர்ைஹக்ள் டஜக்ம் னிப்ாரில் 

ைன் வ ைட்ஜத்ஞில் இநந்ரிஜ ஞாத்ஞா 

ணன் ஊன சண்ஜைள் டஜக்ைின்நன. 

டணான ிைில் ஊஞிஶம் சல்தால் 

க்ிில் ட்ம சல்ஶம் ணன 

டினத்ர ஞனமைிநார் ஞாத்ஞா. ஆம் 

ைிணாங்ைில் இன்ம் அணசிதின் 

ஆஞிக்ைத்ஞால் அஞிைாணத்ஞால் 

சில்தநஞனங்ை ஊந்ஞ லைாவம் 

இல்தால் ஊி ளன்ப்ல தம் 

ாய்ணக் ைப்தாை ாழ்க்ை சல்ஞ 

ைிநார். 

சீத்ஞில் ாண்ன் ஞாப்ாை 

ந்ஞிவக்ம் ாக் ஞாட்ஜம் சிைஞ 

ஞாப்ல ிை சிநப்ான ஞாப்ாை 

இவக்ைிநர. அஞில் இவக்ம் ைஞைில் 

ாழ்ில் வ டாள், ைல்ஞாட்ப, ாக் 

ஞாட்ஜம் ான்நைள் ளக்ைிான 

ைஞைள். ஸ தட்சம் ரிைள், ைஜதாண ீம 

சர்ந்ஞ ாத்ஞம் 17 ஞாஞி 

சிைஞை ிிட்பவக்ைிநார். 

ினிஞத்ஞன் ினப்ான், 

உம் சரிழம், ைர்ண்ட் ிணான், 

சித்ஞர்ைள், வம், எம் டா, ஞர் ஊன் 

த ளக்ைி ாிாக்ைங்ை 

ைன்னஜத்ஞிதிவந்ர சய்ஞிவக்ைிநார். 

ஞாஜர்ந்ர ஞிழ் இதக்ைித்ஞிற்ைாை 

ிலரிர் ாண்ன். அவஜ 

ளஸான சிைஞ ற்ம் 

ைட்மணைின் ஞாப்ல ணண்மம். 

அப்ாரஞான் அணர இரணான 

வம் ங்ைிப் டாம் சரிாை லரிந்ரக் 

ைாள் ஈஞஷம். 

  



156 
 

அட்டண 

 

இந்ஞிணம் ]சிைஞ[ 
ாதார் ிஜணான் 

அதசிில் ம் ாஞ ப்ன 

ிர்த்ர ிட்ஜர. ஈதைின் ட்ம ாத்ஞ 

இக்ைளம் வ டாப டின் ானர 

ாத ஞான்நிர. னி ைவஷற்நர 

ஈஞிான டாில் இவந்ர, இந்ஞ 

டாஹக்ைாைத்ஞான் ைாத்ஞிவந்த்ஞான். சரிாை 

இப்ார ார்த்ர இப்பான ழ்டித 

அந்ர ிட்ஜஞ ஊன் ஈள்ஹக்ள் 

ந்ர ைாண்பவந்ஞான். ஊவ்ஷ 

சாஞாணாை இவக்ை ளன்ம், 

ஞற்நத்ஞக் ைட்மப்மத்ஞ ளபில்த. 

டற் ைாத ரிசாஞனக்ச் சல்ஶம் 

ார ஜ ஸ்ைன் சய்ர ார்த்ர ிட்ம, 

ந்ஞ ஞத இன்ம் ஞிவம்ில்த, 

இன்ம் த்ர டாட்ைார ஆம் ஊன் 

ஞான் வத்ரர் நிிவந்ஞார். டீர்ச்சத்ர 

ட்மம் சற் நாை இவப்ஞால், இன் 

ைாத ந்ர வ உசி ாட்மக் ைாள்ச் 

சால்திிவந்ஞார்ைள். 

இன்ம் த்ர டாட்ைஹக் 

அஶதத்ஞிற் ிமப்ல. ஊங்ம் ி 

ஜ சல்தப் ாஞில்த , னி 

அவைித இவக்ை ண்மம் ஊன் 

டற் ாத ஞான் டினத்ரக் 

ைாண்ஜான். டினத்ஞ சற் 

டணத்ஞிற்ைல்தாம், அஶதைத்ஞின் 

ஞதைத்ஞிதிவந்ர அஞிளக்ைிான 

அசண அப்ல. ஹஞணாாத்ஞில் ஞா 

ர் ஞரிாஞ உரின் ஆணற்ந 

டமஞ்சாதில் ஸஞாைிக் ைிஜக்ம் 

இந்ஞிணத்ஞ இணண்ம டாட்ைஹக்ள் சரி 

சய்ஞால் ஞான் ஆச் ஊன் ைட்ஜ. 

த்ரக் ைஞ்சி அத்ஞன 

ஞில்ைஹக்ம், ைட்ஜாம் சல்தண்மம், 

 ிில்த ஊன்ந ற்ந ைட்ஜ 

ட்ம ீண்மம் ீண்மம் ந்ஞர. சரி, 

த்ர டாள் இவக்ைிநஞ ஊன்ந ஞரித்ஞில், 

க்ைத்ர ீட்ம அக்ைா ரக் 

இவக்ைச் சால்தி ிட்ம  ிின்நி 

டற் இணஷ ஞான் இணிதநினான். 

இணண்ம டாள் த ஞான் ஊன்நாஶம் 

ைிம்லம் ாஞ சி ஈத்ஞல் இவந்ர 

ைாண்ஜ இவந்ஞர. ன்ம் ஆைார 

ஊன் னஞ சாஞானம் சய்ர ைாண்ம 

ைிம்ி ந்ஞால், இன் சரிாை ைாத 

த்ர ிக் அதசி அப்ல ந்ர 

ிட்ஜர. 

“ஊன்னங்ை, டீர்ச்சத்ர ணாம் ைம்ிா 

இவக்ைாம், இன்னிக்ை சிசரின் 

சய்ம் ஜாக்ஜர் சால்நாங்ை!” 

“ஊன்னப்ா சால்ந, டத்ர ஞான ஊல்தாம் 

டார்தா இவக் சான்னாங்ை?” 

“ஆாங்ை, இன்னிக் பழம் வ 

ஸ்ைன் சஞ் ார்த்ஞாங்ை. ி ளஸ 

ர்ச்சி ந்ஞிவச். டீர்ச்சத்ர 

ைம்ிாிட்ஜா ச் ளட்ஜ ஆணம்ிச்வம். 

ரிஸ்க் ாம் இன்னிக்ை 

ஊமத்ரநதாம் சால்நாங்ை” 

“சரி, ஜாக்ஜர் ஊன்ன சால்நாங்ைா, அர 

ாஞிரி சய்ழங்ை. டீ ன்ம் 

ஞட்ஜப்ஜாஞ. ஊல்தாம் டல்தபா 

டஜக்ம். அக்ைாட்ஜ ஃான ம” 

“அக்ைா, ன்ம் ஜன்ஷன் ஆைாஞீங்ை. 

டான் ஊவ்ா சீக்ைிணம் ைிம்ி ண 

ளபழா  அவ்ா சீக்ைிணம் 

ணப்ாக்நன். ஜாக்ஜணம்ாட்ஜ ஞிா 

http://thendhisai.blogspot.co.uk/


157 
 

அட்டண 

 

ைஹங்ை. ைண்பப்ா சிசரின் ஞான் 

ண்ம், அரஷம் ிட் ண் 

ளபார… இன்னிக்ை ண்ம் 

சான்னாங்ைன்னா, சரின் 

சால்தீவங்ை… ந ஊன்ன சய்.. ?” 

க்ைாய், ஊஞிர்ாணாஞ டணத்ஞில் அபக்ைப 

ிர் சல்த ண்ப த ஞான் 

ஊன்நாஶம், ைண்பப்ாை ிணச டணத்ஞில் 

ஈஜன் இவக்ை ண்மம் ஊன் 

ஈஞிாைத் ஞான் இவந்ஞான். அஞற்ைாை 

இந்ஞ வ ாஞத்ஞிற் ஊந்ஞ ிர் 

தழம் இல்தாஞா அட்ஜ 

ஊல்தாம் அத்ர த்ஞிவந்ஞான். 

ாஞாக்நக் தாரிஜளம் அசண 

த ஊரஷம் ைாமக்ை ண்ஜாம் 

ஊன்ம் ண்ஜாஞ நாய் சால்தி 

த்ஞிவந்ஞான். வன் ஊஞப்ற்நி 

அஞிை அக்ைந ஊமத்ரக் ைாள்ைிநானா, 

அஞில் சாஞப் ப்ர ஞான் ிஞிின் 

ிாட்ம.  

“ணண்ம டாள் த ஞான், ணாம் 

ளக்ைிான ிணாஜட். இங்ைிவந்ர ான 

ஷின்த ஞா ிணச்சன, அஞ சரி 

சய் ாட்ஜா ாத்ஞ ார்க்ம் 

அப்ப டின் ாய் ைிஜக். டீ 

ாய்ிட்ம ந்ரவ, ஊன்ன?” ஊன் ிஞி 

ளஞதாி ணதில் ம் ார உினின் 

ப்ல்தாம் ஊமஜா ாைிநர? இன் 

ஞன் ளஞல் ந்ஞின் ணஷக்ைாை 

வத்ரனின் ணாண்ஜாக்ைில் 

க்ம் க்ாை ை ிசந்ஞப 

டஜந்ர ைாண்பவக்ை ண்பன், 

ஆிணம் ைிதாீட்ஜர்ைள் ஞள்ி ைனணை 

ாைனங்ைள் லஸஞி இணத்ரச் சல்ஶம் 

இந்ஞ ாடித டமஞ்சாதின் ணாரிப்லப் 

ிக்ைாை ஞாவம், சஶம் ைதந்ஞ 

ாசனாம ச் ிட்மக் ைாண்ம 

டிற்ம் இந்ஞ ணாட்சச இந்ஞிணத்ஞ 

ஈிர்ப்ிக்ைப் ாணாபக் 

ைாண்பவக்ைின்நான். 

இணண்ம ி டண இஜிில் 

னி அதசிில் அத்ஞான் 

“ஊன்னப்ா, ஜாக்ஜர் ஊன்ன சால்நாங்ை?” 

“ஊத்ஞன ிக் ஆப்ணஷன் 

ச்க்ைதாம் ைட்ஜாங்ை” 

“இஞன்ன, டம்ட்ஜ ைக்நாங்ை. 

அங்ைஹக்த் ஞரிாஞாா?” 

“இல்தங்ை டல்த டணம் ார்த்ர சால்தச் 

சான்னாங்ை” 

“ஊல்தா டணளம் டல்த டணம் ஞான், 

ந்ஞக் ச் ளட்மம் சால்நாங்ை, 

ார்த்ர சீக்ைிணா ண்ச் சால்ஶங்ை” 

“ம்ம்ம்… டீங்ை ஜ இவந்ஞா ைாஞ்சம் 

ஞரிா இவக்ம், டீங்ை ஊங்ைா ாய் 

ஈட்ைார்ந்ஞிவக்ைீங்ை!” 

“ஊன்ன ெத்ஞனா ந, டான் ஊன்ன 

யம்னா ந்ர ிாட்ப 

இவக்ைன்… ம்ா ஜன்ஷனக் 

ைிப்ாஞ…  சரி டான் ஃான 

க்நன். சார்ஜ் ந ைம்ிா இவக்” 

வனின் ஆற்நா ஞான் 

ைமஞ்சாற்ை ஈற்த்ஞி சய்ைிநர. 

ஆஞதாய் இணண்ம ார்த்ஞ 

ஞற்ைாை அதசி ஊமத்ஞன், 
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ைஜசிில் அள் னம் லண்மம்ப ச 

டர்ந்ர ிட்ஜஞ ஊன் அதசி 

த்ஞ ின் அக்த் ஞான்நிர. 

ீண்மம் அ அக்ைத் ஞான்நி 

ஊண்ம் த ஹில் ின்க்ச் 

சன்நர. 

சாஞாண த ஊன் சால்தி ளஞதாி 

அப்ி த்ர ிட்ஜார். இங் ந்ஞ 

ார்த்ஞ ிந ஞான் ஞாண்ஜத் ஞாண்ஜ 

ூஞம் ாத ைிம்ி ந்ர ைாண்பவப்ர 

ஞரிந்ஞர. ைிட்ஜத்ஞட்ஜ ளஸ 

இந்ஞிணத்ஞழம் ைற்நி சீணப்ல 

சய்ர ாட்ஜ ண்ப த. இந்ஞிணம் 

ஸஞாைி டிற்ம் டமஞ்சாதின் ற் 

ட்ஜாணத்ஞில் வந்ரக்க் ஜ வ ைஜ 

ைண்ி இல்த. உற்நி ிழம் 

ிர்ழம், ைிரீஸ் ிிப்லம், ஞார் 

ாசளம், அவ்ப்ாஸர அபக்ம் லஸஞிக் 

ைாற்ம், ைாதிதிவந்ர ஊரஷம் 

சாப்ிஜாஞ சிழம் சார்ஷம் சர்ந்ர 

த இன்ம் ைமாக்ைிக் 

ைாண்பவந்ஞர. ஆனாஶம் ஜ 

த சீக்ைிணம் ளபத்ர ிட்மக் ைிம் 

ண்மம் ஊன்ந ஆர்ம், ி 

ரரிஞப்மத்ஞிக் ைாண்ஜ இவந்ஞர. அந்ஞ 

இந்ஞிணத்ஞாம ஈன் ைாண்பவந்ஞ 

த்ர ி டணளம், னர னப்ாஜம் 

சய்ஞ சய்ழ ப்ிப்ர ாத, “ைன் 

டல்தபாைப் ிநக்ைட்மம், ைன் 

டல்தபாைப் ிநக்ைட்மம்” ஊன் 

ிணார்த்ஞன சய்ர ைாண்ஜ இவந்ஞர. 

இத்ஞன டாஹம் ைன் னிக்ள் 

ைனா, ைா ஊன் வ ரி ாட்ப 

டஜந்ர ந்ஞர. இன் ஊப்ாரம் 

ஞங்ைஹக் ைள் ஞான் ிநக்ம் ஊன் 

ஈஞிாய் டம்ிக் ைாண்பவந்ஞான். 

அா,“ஊன் ித்ரத இவக்ை ிள் 

ஊனக்த் ஞரிாஞா, டிச்சம் ன் 

ஞான்” ஊன் ாஞிமாள் 

“ன், ன் சால்திட்ம இவக்ை, 

ைஜசீத ாண்ய ிநக்நப் ாந்ர 

ாிஜாஞ” ஊன் அ ம்ிஸப்ாள் 

”அஞல்தாம் இல்த, ன் ஞான் 

ிநப்ான். டீங்ை ார்க்ைத்ஞான ாநீங்ை!” 

ஊன் அஹம் ிஜால் அஜம் ிபப்ாள் 

”ாவ, ார ாச ஸ்ைன்த ன்ம் 

சால்ததல்த, அப் ாண் ஞான், 

ன்னா டர்ஸ்ார்ை நிப்ாத 

சால்திவப்ாங்ை” 

“டீங்ை ஊன்ன ண்ா சால்ஶங்ை ஊன் 

ன ஊனக்த் ஞரிாஞா!”  

“சரி, ஊந்ஞக்ந்ஞன்னா ஊன்ன, 

டல்தபா ிநந்ஞா சரி ஞான்” ஊன் இன் 

ஞான் ைஜசிில் இநங்ைிப் ாான்.  

இன் ைாதில் இவந்ர அனழம் 

அநிால் னம் “ைன் டல்தபாைப் 

ிநக்ைட்மம்” ஊன் ண்மர னன் 

அக்ம் லரிில்த. இணண்ம டாட்ைள் 

ிபக்ம் த ளஸச்சாய் த்ர 

ி டணத்ஞில் சரி சய்ர ிட்ஜான். வ 

ிாய் த ளபத்ர இந்ஞிணத்ஞ 

ளஸத்ஞிநனில் இக்ை ிட்ம சாஞித்ஞஞில் 

ளஸ ஞிவப்ஞி. தாண அத்ர 

ஞைத சால்தி ிட்மக் ைிம்தாம் 

ஊன் அதசிில் ஊமத்ஞால் சிக்னல் 

த்ஞாை இல்த. ிந சிநிர ீணம் 

டஜந்ர அதசி ீக்ைிப் ிபத்ரப் 
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ார்க்ம் ார ற்நக் ைாம ந்ஞர. 

அசணாய் தாண அத்ர த 

ளபந்ஞ ிஷத்ஞ சால்தி ிட்ம 

க்ம் ார ட்ஜரி 1 சஞீஞத்ஞில் 

இவந்ஞர. இன்ம் வ அப்லத் ஞாங்ம் 

ஊன் டினத்ஞனாய் னிக் 

அத்ஞான். ஞிதில்த. ீண்மம் 

ளற்சித்ஞான். அப்ாஸரம் ஞிதில்த. 

சரி, ஈஜனிவக்ம் அக்ைா 

அக்ைதான அர்ைள் ஊண்யக் 

அபத்ஞான். டீண்ஜ ைாத்ஞிவத்ஞஶக்ப் 

ிந, “ஊவ்ா டணாப்ா, ஈன் டம்வக் 

ட்ண ண்நர. அ இப்ா ஞான் 

ஆப்ணஷ்ன் ஞிட்ஜவக்க் ட்பட்மப் 

ாநாங்ை. அரக் ளன்னாப அ 

ஈன்ைிட்ஜ வ ார்த்ஞ சம் 

ளற்சி சஞ்ட்ஜ இவந்ஞா… ஈன் 

ஃான் டாட் ரீச்சிா இவந்ஞர…” 

ஊன் சால்திக்ைாண்பவக்ம் ாஞ 

அதசி ஈிண ிட்ம ிட்ஜர. 

சித ஞவங்ைள் அப்பத்ஞான் அந்ர 

ிமைிநர. ஊஸஞி த்ர டிைழ்ச்சி டிணல் ப 

டஜக்ந ிஷல்தாம் ாழ்க்ைில் 

ஊஞிர்ார்க்ை ளபழா ஊன்ன? ற் 

ர்த்ஞ அம்ா அப்ா ிட்ம ிட்ம 

ஊந்ஞ டம்ிக்ைில் ஞன்னாம ந்ஞாா 

அஞன இன்நஷ இம்ி ிசைார 

ைாப்ாற்நி வஞாைத் ஞான் டம்லைிநான். 

இவந்ரம் இப்ப வ ழ்டித இன் 

அந்ர ிட்ஜர. ஞான் ஈஜதில் 

அள் அவைில் இல்தாிட்ஜாஶம் ஜ 

ஞனர டினஷ ளஸரம் அச் ற்நிக் 

ைாண்பவப்ஞ அஹம் இந்டணம் 

ஈர்ந்ர ைாண்ம ஞான் இவப்ாள் ஊன 

ளஸஞாை டம்ினான். அத்ஞை லரிஞல் 

இல்தால் ஊன்ன ஞாம்த்ம்!.  ளன்ம் 

ின்ாை டினஷைள் ளந்ஞிபக்ை 

ஸ்ஞம்ித்ஞனாய்ச் சிநிர டணம் அசற் 

டின்நான். 

ின் ஞாரித்ரக் ைாண்ஜன் னஞில், சரி, 

அ சிைிச்ச ளப ஊப்பழம் வ 

ி டணம் ஆம். அஞற்ள் டைண 

ஊல்த அஜந்ர ிட்ஜால், 

அங்ைிவந்ர ஞாதசி சய்ர ஞைத 

ஞரிந்ர ைாள்தாம், அஞற் ளன் 

இங்ைிவந்ர ஈஜன ைிம்ல, ஈஜன 

ைிம்ல, ஊன ணணக்ைத் ரங்ைிர. 

டமஞ்சாதில் ிணந்ர ைாண்பவந்ஞ 

ைனணை ாைனங்ைஹக் சை ைாட்ப 

டித்ஞ ளற்சித்ஞான். டான்ைந்ர 

ண்பைள் டிற்ைால் சல்த, ின் ந்ர 

டின்ந தாரி ன்நில் ஞாற்நிக் ைாண்ஜான். 

டைணத்ஞிற்ள் சன்நரம், அங்ைிவந்ர 

ஞம் ாஜை உர்ஞிா, அல்தர 

திஃப்ஜா ைட்ம அண ி டணத்ஞில் 

இணில் டிதத்ஞ அஜந்ர ிட்ஜால் 

ஊப்பழம் டள்ிணஷ ிணண்ம ி 

இணித ிபத்ர ிஜதாம். அப்பானால் 

டா இணஷக்ள் உவக்ச் சன் 

ாண்ஜாட்பழம், ிள்ழம் 

ார்த்ர ிஜதாம். டினத்ரக் ைாண்ஜ 

ந்ஞக் ைண்ைில் இவந்ர டீர் ஞாண 

ஞாணாய் ிந்ர ைாண்பவந்ஞர. “ைன் 

டல்தபாைப் ிநக்ைட்மம், ைன் 

டல்தபாைப் ிநக்ைட்மம்” ஊன்ந 

ிணார்த்ஞன ஶத்ரக் ைாண்ஜ ந்ஞர. 
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ைந்ஞாாழம் ஜஜூரிழம் ற்நி 

ளப்த்ஞா நிப்லைள்: அவண் 

ைாதாட்ைரின் ஜஜூரி ளன்த்ர 

யைாால் ஞாடிஞி 

1. தசாிின் ஆங்ைிதப் ிஞற்நல்ைள் 

“A great age of literature, is perhaps 

always a great age of translations; or 

follows it“ 

-Ezra Pound, 1917 

ைல்ெரி டாட்ைில் ஆங்ைிதத்ரநின் 

சைணத்ஞிதிவந்ர ஞட்ஜச்ப்ிணஞிாை 

ாசித்ஞிவந்ஞ ஷ்ந்த்ணாவ், ூசாரி, ைிி, 

ஞாழ்ந்ஞ ைாில் ஆைி ைிஞைள் 

ல்தி ைாட்மவம் ாத  டினில் 

இவந்ஞன. ஜஜூரிின் ைிஞைள் ற்நி 

வ ஆங்ைிதப் ணாசிரிர் ஊஸஞிிவந்ஞ 

ைட்மண ன்நழம் ாசித்ஞடினஷ.  

ஆனால் சீத்ஞில் ீண்மம் ாசிக்ம் 

ண இக்ைிஞை ிஜஷம் 

ைாதாட்ைரின் ண ஊன் டினில் 

டித்ஞிிவந்ஞர ஞாாவ ஆங்ைித 

இஞிதா டாட்பதா ார்த்ஞிவந்ஞ 

அரின் லைப்ஜம் ஊன்ர ஆச்சரிம்.   

ிரிானஞாவ ாசப்ிணாிப்ாத 

ைிசான இஜத்ஞ ஈரிழஜன் 

ஊமத்ரக்ைாண்ம, டான் ிக்ம் சற் 

ஞாண்ப ிட்ஜ டணத்ஞ   

ைாட்பக்ைாண்பவக்ம் லணாஞன 

இங்ைிதாந்ஞ டினஷத்ரம் 

ாிிதான ர்க்ைபைாணம். ஞனக் 

இக்ைான ன்நில் ஆான 

சந்ஞைத்ஞ ைண்ஜநிந்ஞின் அஞன் 

ைாணத்ஞ ரிசீதன சய்ணப்ாத, 

ஞா வ ைாணத்ஞால் அஞ 

ிப்மத்ஞ ளன்ணளபாஞணப் 

ாத, ைை ைார்த்ரக் ைாண்மம், 

ஞக்ைான ார்ழஜம், ைரி 

ஆஜில் ன்க்ம் ற்ட்ஜ ஞடீர் 

ைாப்ைள் ழ்ந்ஞ சில் அர் 

அந்ஞிவக்ம் ஜம்.  

ற்ைத்ஞி ாிின் டீனம், ைநாநான 

ரல்திம், ஊஞற்ம் ிட்மக்ைாமக்ைாஞ 

சணசின், அப்ப வ ைாள்ை 

டிதப்ாட்ஜழம், அப்ப வ ைாள்ை 

டிதப்ாட்பற்ைான அசித்ஞழம் 

திழத்ஞிக் ைாண்பவக்ம் ஊி. 

வைில் அந்ஞ ைபைாணத்ஞ வ 

நீீஜாக்ைி இஞப் ான்நரஞான் ஞன் 

ஆஹ ஊன ஊஞிர்ைாதத்ரக் 

டினஷத்ஞ அர் ஊண்ிிவப்ாணா, 

ஊன் டினக்ைத் ீண்மம்பான ஜம். 

ளம் ைாதா ைாஜாின் சட்இன் 

ஈைத்ஞில் 1995ஆம் ஆண்பல் 

ஊமக்ைப்ட்ஜர ஊன் ிநிஞாவ டாில் 

அநி டர்ந்ஞர.  

இந்ஞிர்ைள் ஆங்ைிதத்ஞில் ைிஞைள் 

லன ஆணம்ித்ர ுற்நாண்மைஹக்ம் 

தாைிிட்ஜர. ஊன்நாஶம் இந்ஞி 

ஆங்ைிதக் ைிஞைின் பங்ைள் ஞிில் 

அடைாை இல்த ஊன்ஞான் சால்தத் 

ஞான்ைிநர.  

ஞாரின் ைீஞாஞ்சதி டால் ரி ற் 

ு ஆண்மைள் ஆைிிட்ஜ டிதில் 

இன்ம் ஜ அஞ ஞிழ்க்ைிஞைின் 

ீர ஆஞிக்ைம் சஶத்ரைிந அல்தர 

ஆஞிக்ைம் சஶத்ஞி வ ஜப்ாை 

சால்த ளபழா ஊன்ர சந்ஞை. 

http://solvanam.com/?author_name=venugopald
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ற் ாிப்ஜப்லைஹள் 

நிப்ிமம்ப ஞர்ச்சிழஜ ஊன் 

ஞதளந ாசைர்ைஹள் 

வம்ாதானார் ைீஞாஞ்சதி 

ாசித்ர்ைள் அல்த ஊன்ர ட்மல்த. 

ஷக்ஸ்ிர், ார்ட்ஸ்ார்த், ஷல்தி, 

ணார்ட் ிணவ்னிங் ஸில்ிா ிாத் 

அஷக்க்ஜ சைாத ஞிழ் இதக்ைி 

ஈதக்ள் ஞார் ிணதாைாஞர, 

ாசிக்ைப்ஜாஞர ன் ஊன்ரம் 

ஆய்ஷக்ரிர (ைீஞாஞ்சதிின் இதக்ைி 

இஜம் ஊன்ன ஊன்ர அஞனில் 

நாவ ஞனி ிாஞம்). 

இந்டிதில், ணாத்ஞி ைிர் ைாதாட்ைர் 

ற்நி ஞிில் ஊஸஞப்ட்ஜர ிைஷம் 

சாற் ஊன்ர ஆச்சரிான 

ிஷல்த. னிிஸம் பசம்ர் ாத 

ன்நில், ஞில்திின் இந்ஞிா 

இண்ஜர்டஷனல் சண்ஜரில் சந்ஞித்ஞர 

ற்நி ைிர் ாணன் ஊஸஞிழள் 

ைட்மண, ஆ ஆண்மைஹக் ளந்ஞ 

இணண்மிடண சந்ஞிப் ாைக் 

ைாண்ம ைரி ணாம்டாணன் ஊஸஞி 

ைவப்லக் ஞிண டாஜைம் ார்த்ஞஞப்ற்நி 

இணா. ளவைன் ஞிண்ில் 

ஊஸஞிரான ைட்மண. ஊன் ட்ம ாத்ஞ 

ாசிப்ிற் ஊட்பண ஞிில் 

ைிஜப், இ ட்ம.  

ப்ீனின் திட்ஜணரி ார்ட்ஜரிில் 1954 

ஆம் ஆண்ம ிாைி ணதாை ைனம் 

ற்நர ஜஜூரி. ணலக்ைிஞின் 

சம்ிணஞாான அதங்ைாணங்ை 

டிணாைரித்ரம், ிரித்ரச் சால்ஶம்ப 

சிநப்ான ணைசிங்ைள் ரற்ம், 

டணபான டஜில் ஊஸஞப்ட்ஜ 

ிப்ஜான ைிஞைள் ஊன்ந 

அபப்ஜிஶம், ஆங்ைித ஈதைில் 

ணதாை ிாஞிக்ைட்ஜ ஜப்ல 

ஊன்நைிஶம், இைப்ற்நி 

லஞிஞாை சால்த அடைாை ரில்த. 

ஊஸ். ை. ஞசாய், அக்சய் ஞாத், ணீந்ண 

ைிம்ஹ்ன, ஊம்.ை. டாக், ாதச்சந்ண 

டஜ, ங்ைி ணாய்ைர், அம்ணஜீட் டாக், 

ூர்ிா, ார்த்ஞசாணஞி ஞாஜங்ைி லஸ் 

ைிங், ஊம்ா  ர்ட்,   அஞ்சதி டர்தைர்,  

தட்பஷிா ஜக்ைினி ணிதான 

ஆய்ார்ைள் தவம் ஊஸஞிழள் 

ிாஞங்ைள் ஜஜுரிின் அ ப்ிஜ 

த ஜங்ைள் அஞிைம், ஊன்ஞஜ இஞன் 

ஆைிவஞிக் வ சான். 

சித ளன்ளபஷைாமஞான் 

இக்ைட்மண ஊஸஞ ஆணம்ித்ஞன். 

 ாத அபக்நிப்லைள், ின் 

இப்லைள், ுற்ட்பல்ைள் ஆைி 

இல்தால் ஊஸஞண்மம் ஊன்ர 

அற்ள் ளக்ைிானர. ிணான்ஸிதிவந்ர 

இந்ஞிாஷக் ந்ர ைாதாட்ைரின் 

ற்நத்ரஜன் ஞங்ைிிவந்ர ஈணாப 

அரின் ட்மாத்ஞ ைிஞைள், 

ைபஞங்ைள், டாட்நிப்லைள், ைப்ிணஞிைள் 

ஆைிற்ந ிரிாை ஆணாய்ந்ர 

தட்பஷிா ஜக்ைீனி ஊஸஞி 

டீனத்ரத்ஞ ணதாற்ப்மத்ரஞல், 

அவண் ைாதாட்ைவம் இந்ஞிாின் 

இதக்ைி டீனத்ரளம் (Bloomsbury 

publishers, London), ாங்ைி ணாய்க்ைர் 

ஞாத்ஞ ஜஜூரி– ிர்சனளம் 

ார்ைஹம் (Prachet Publications, 

Pune) ஆைி இவுல்ை ட்மம் இங் 

நிப்ிமைிநன். 
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2. அ சில் ல்தாந்ஞிவக்ம் 

ைின் 

ஞான் ிநந்ர ர்ந்ஞ ண், ல், அஞன் 

ைஜஷள், ைாில், ஞீைங்ைள், 

சம்ிணஞாான சஜங்ைள் இற்நிதிவந்ர 

ிதைி அந்டிாைி டிற்ர ைாதாட்ைரின் 

ணல். ஞன்ஜஞ ஊட்மக்ை அம்ன் 

பைாண்மள் ஞாழ்ந்ஞ ைாிதின் 

ூசாரிக் ைித்ரிட்ஜபால் ஞன் 

சைாஞணர் ைணந்ஞிஜம் ஞீப்ட்ப இணல் 

ாங்ைிக்ைாண்ம, ைாிஶக் ி 

சன் சார்ினார் சிைணட்ஜ ற்ந 

ப்ர ாத இல்ானர இந்ஞ ிதைல். 

லனிஞப் ாை, ிணார்த்ஞன 

சய்ணாை அல்தால் ம்ா ற்நிப் 

ார்ப்ணாை ஞன்ன டித்ஞிக்ைாள்ஹம் 

ைிர், ைாட்சிைழம் டிைழ்ஷைழம் 

வ ஊி அஞானாை ற்க்ைாண்ம, 

அிக்ை ிப்ாத 

டிஞானத்ரஜன் லன்னைத்ஞப 

ைஜந்ரசல்ைிநார்.  

ஞர்க்ைம், த்ஞநிஷ ஆைி ிசைின் ி 

இங்ம் இஞன் ைித்ரம் அஞன் 

இல்ான ைவிைாை ூஜைான 

அங்ைஞம், சற் ைசப்நி 

ிப்ஜான ைதி, றட் 

ர்னைள் ஆைிற்ந 

ஊமத்ரக்ைாண்மள்ர. தாட்ஜாைப் 

ார்க்ைில் ஞீிணான த்ஞநிஷழம், 

டாத்ஞிை ாஞத்ஞழம் ளன்னமப்ர 

ான்ந ஞானி ஞன்ட்ஜாஶம் 

இக்ைிஞை ஆாை லரிந்ரைாள், 

இற்ந ஊஸஞி ைாதைட்ஜத்ஞில் இஞன் 

ைின் ஊஞிர்ைாண்பவந்ஞ இவத்ஞதில் 

டவக்ைபைழம் ைாந்ஞிப்ான 

ாழ்க்ைின் ின்ிழம் 

அநிந்ரைாள்ர அசிானர. 

ஞன் ஞந்ஞாரின் ஊஞிர்ப்லக்ம் 

வத்ஞத்ஞிற்ம் ஊஞிணாை ஜ.ஜ 

எிக்ைல்ெரிின் பப் ைிட்ம ஞன் 

எித் ஞிந ட்ம தஞனாை 

த்ர, ைதக்ைாை ாழ்க்ை ஞஸஷம் 

ாஹீி தட்சிாஞத்ரஜன் ாழ்க்ை 

டஜத்ஞ ளன்ந ைாதாட்ைர், டீன 

எிங்ைஹக் ஆஞணார்ைா 

சந்ஞா இல்தாஞ டிதில் 

ாழ்ாஞாணத்ஞின் ஞை இமைட்ஜ 

ளபால் 1953ஆம் ஆண்ம ாக்ைில் 

ைமான டவக்ைபைஹக் ஆானார். 

டண்ர்ைஹஜன் ைிர்ந்ரைாண்ஜ 

ீமைிஶம் ாஜைக் ஊமத்ஞ ற்ந 

அநைிஶம் அர் அணப்ட்பனிில் 

டாள்ைக் ைஜத்ஞிக்ைாண்பவந்ஞ ைாதம் 

அர.  

வம்ாஶம் ளம்ின் லநடைர் 

ஞிைில் ாழ்ந்ஞாஶம் இணண்ம 

ஆண்மைள் சன்னிஶம் பிவந்ஞார். 

அஶதை ிானாைஷம், ஞந்ஞி 

அஶதை ஈஞிாணாைஷம்,  ணத்ஞாதான 

ிாட்ம சான்ைள், ைிண் 

த்ஞிணங்ைஹக் ண்ம் ஞீட்மணாைஷம் 

ல் சிநி ஈத்ஞிாைங்ை ற்க் 

ைாள்ணாைஷம் இவந்ஞார்.  

சய்ஞித்ஞாள்ை சைரித்ர ிற் அஞ 

த்ர ஞிணணங்ைஹக் சல்ஞ 

அரின் ளக்ைி ாஸராக்ைாை 

இவந்ஞர.  இந்ஞிதில் ளம் ிட்ம 

ிநி அம்ாஞாஸ் ஊன்ந எி 

டண்வஜன் ற் ைாணாஷ்பணாில் 

அதந்ர ஞிரிந்ர இணண்ம ாஞ 
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டஜப்ம் ற்ைாண்ம ஞன் 

ஞனிாழ்க்ை ாக்ைி அர் 

ஊஸஞி க்ைிஞைஹள் ன்நான, 

ைல்ாண் டக்ஞற் 

வ ல்தக்ைட்ப ைாமத்ஞர 

அவி ைாண்ஜ ரில்தா 

ைிணாம் ன் 

ஊன் ார் ாங்ைிக்ைாண்ம 

ம் ஞண்ீரில் ிவந்ஞித்ஞர 

ின் அணசித பந்ஞ ற்ைாம 

டாசிக் ந்ஞஜந்ர 

ணாட்பழம் ைாத்ரக்ைநிழம் ாங்ை 

ஊன் ரக்ைாணா ிற் ிட்ஜன். 

-(ந்ஞரம் ானரம், ரக்ைாணாம்) 

ற்ம் ற்ைத்ஞி இச ைற்க்ைாண்ம 

அண இற்நிப் ாப ’டான் வ , 

ின் உரிதிவந்ர வைிநன்’ ஊன்ந 

ஆங்ைிதப்ாஜல், ஆைிற்நின் ி 

ைிின் ஆஹ  ைற்ன சய் 

ளஶம்ார, இங்ைிதாந்ஞ 

டினஷத்ரம் ாிிதான ைபைணத்ஞின் 

ளன் அர்ந்ஞிவக்ம் ைாதட்ைரின் 

ஈவத்ரஜன், ஞா வ ரணச் 

சம்த்ஞின் ைசப் ஊண்ிக்ைாண்ம, 

அஞற் ாப்ாிாை ஊஞிண டிற்ண 

அஜாங்ைண்ம ிட்ஜர ான்ந 

ார்ழஜன் லணாஞான ைட்பஜம் ன்நின் 

ஈணத்ஞில் அர்ந்ஞிவக்ம் 

ிக்ைிணாஞித்னின் சாஶம் பந்ரிஜ, 

வ ைில் ஊனக்ம் ஊன் 

தஞய்த்ஞிற்ான க் ஊன்ந 

ஞதப்ல ஜ இத்ஞாஞிக் 

ாவந்ரைிநஞா ஊன்ம் ஊண்த் 

ஞான்ைிநர. 

ஜ, ிக்ைிணாஞித்னின் ைீழ்க்ைண்ஜ 

ரிைஹம் டினஷக் வைின்நன:  

ாிசம் ஞின்னால் 

வட்மப் ிபக்ைால் 

ட்ஜ பக்ைால் 

ஜல் ைட்ைால் 

ஈக்ணம் ைாண்ம 

சன்னஞம் ந்ஞாமம் 

ரபான ைவப்சாி 

இஜில் டமங்ைாதம் 

ைாஜணாஞர ாநால் 

ஞினட்ஜாம்ப ிட்பநங்ைி 

உர்உணாைச் ற்நிதந்ர 

னிஞவம் ாழ்க்ைழம் 

ஈதைளம் ைண்ம ஞநி 

அஞி ைி 

ஞிவம்ி ந்ஞவம். 

*** 

ள்ிில் ஆங்ைிதம் ைற்நாஶம் ிைஷம் 

ஆச்சாணான மம்த்ஞில் ணாத்ஞி ட்ம 

சி ர்ந்ர ஞினா ரக் ல் 

ஞான் ளநாை ஆங்ைிதத்ஞில் ஊஸஞ 

ஆணம்ித்ஞார் ைாதாட்ைர். ஆை அஞற் 

ளந்ஞ இம் ிணாத்ஞில் அர் 

ாசிப்ின் ின்லதம் ஊவ்ிஞாை 

இவந்ஞிவக்ம் ஊன்நநி டான் ஆர்ம் 

ைாண்ஜரண்ம. 

ி டிித்ஞாை இங்ைிதாந்ர சன் 

ஞிவம்லம்ார ஞன் ஞைப்னார் ஞாத்ா 

ைாதாட்ைர் ைாண்ம ந்ஞிவந்ஞ 

லத்ஞைங்ைஹள்,  ஆக்ஸ்ார்ட் 

டீனக்ைிஞைள் ஞாப் (The 

Oxford Book of Modern Verse) 
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நிப்ிமம் ைாதாட்ைர் 

இப்பச்சால்ைிநார்.   

அவ்ப்ார அப்ாின் அதாரிில் 

இவந்ர ஊமத்ர ீஞட்ப ீண்மம் 

அதாரிில் க்ம் த லத்ஞைங்ைஹள் 

ன்நாை அர இவந்ஞர.  நக்ந 

ீட்பதிவந்ஞ ைஜஷள் ிக்ைிணங்ைஹக் 

டஜக்ம் சஜங்ைப்ான்நர அர. ஊனக் 

ிைஷம் ிபத்ஞான அப்லத்ஞைம் ிந 

ிமம் லத்ஞைாைஷம் ஆனர. அஞில் 

W.H. ஆஜன், W.B. ட்ஸ், T.S. ஊதிட், 

G.M. ஹாப்ைின்ஸ் ஆைிாரின் ைிஞைள் 

இவந்ஞன. அஞல்தாம் ைிஞைள் ஊன்ஞ 

ஊனக்த் ஞரிார. ஆனால் அ ிஷம் 

ான்ந. டான் ார்ஞற்நித வ 

க்ைத்ஞிற் ிைச்சித சாற்ை 

அச்சிஜப்ட்ஜ லத்ஞைம் அர ட்மந்ஞான். 

ஆை அச்சாற்ைள் ிைஷம் 

ளக்ைிானாை இவக்ைண்மம் 

ஊன்ர ஊனக்ை ஜ (அந்ஞ ஞில்) 

ஞரிந்ஞிவந்ஞர.  

ணாத்ஞிிஶம் ஆங்ைிதத்ஞிஶம் ஞாஜர்ந்ர 

ஊஸஞிரஜன் ஊஸரைின் ற்ைத்ஞி 

ணாக் அன் ணால் ை இசின் ீரம் 

ீட்பல்ஸ், ஊல்ிஸ் ிணஸ்தி ஆைிாரின் 

இசில் ிவப்ம் ைாண்ஜணாைஷம் ஆைி 

நக்ந ாப் பதனா அல்தர 

ிணான்ங்க் ஸாப்ாா த்ஞ ஞாற்நம் 

ைாண்ஜணாை ாநிிவந்ஞார். 1977 ஆம் 

ஆண்பல் ஜானார் த்ஞிரிக்ைில் 

அண ட்ப ைண்ஜ ஜரில் ப‘ ாண்ஜ 

ைாதாட்ைணப்ற்நி ைில்: ணட்ஜ 

ஞதழஜம் ளணட்ம ைாட்மஜம் 

ந்ஞிவந்ஞ அணப்ார்க்ை த்ஞிரிைில் 

ந்ஞ ைட்மணக் ஊஞிர்ப்ல ஞரிிக்ை ந்ஞ 

லணட்சிாணப்ாத இவந்ஞார். அண 

ணாத்ஞிிஶம் ஆங்ைிதத்ஞிஶம் 

டிிக்ைாண்ஜ ைிர் ஊன் சால்ர 

சிணம். டீான ஞாபழஜம் ஞாங் 

ீசிஶம் ார்க்ை ைதிார்னிாின் வ 

ெத்ஞனான டமர ஹிப்ிாத 

இவந்ஞர –ஊன்ைிநார். 

ிம்ணத்ரநில் டீண்ஜ அம் 

ைாண்ஜர் ஊன்நாஶம் க்ைள் ட்ஜத்ஞின் 

ளன் டின் ர ற்நி அவக் 

இவக்ம் அசௌைர்ளம், சம்ிணஞாான 

மைைள், அணங்ைங்ைள் ீர 

அவக்ைிவந்ஞ ிதக்ைளம் அர் 

ைிஞின் ணஶக் டவக்ைான.  

1989ஆம் ஆண்ம ாாதில் டஜந்ஞ ஈதை 

ைிஞ ிாில் ஆங்ைித ைிவம் 

ாிர்ப்ாவான ஜனில் 

ய்ஸ்ாரின் ண்மைா டிணாைரித்ர, 

இதக்ைிம் ற்நி சிவம்ாஞ ஞன் 

இதா ீண்மம் ீண்மம் 

திழத்ஞிின், ைிஞக் நிப்லைள் 

அநிளைம் அல்தர ஊவ்ைான 

ிக்ைளம் ஞண த்ர, ‘ஊன் த 

ஊஸரர ட்ம, ூசி ஸர அல்த’ 

ஊன்நார். ைள்ிைஹக் ஞிதிக்ை த்ர, 

ஶம் இணண்ம ைிஞைள் ாசிக்ைிநன் 

அல்தர  ாணார ஞிதிக்ை 

சால்ைிநன் ஊன் ஊஞிர்ினாற்நினார். 

ஊனக்த்ஞரிந்ஞ ண ஞில் சால்ஶம் 

ளந ைிஞ ஊஸரர ட்ம. 

ஊன்னப்ான்ந ஊஞழம் சால்த 

ப்ர்ைள் ஞப்மம் ைவத்ஞணங்ைள் 

ஊங்ைார டிச்சம் இவக்ம், ஊன் ஞன் 

டாட்நிப்ிஶம் ஊஸரைிநார்.  
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அரின் ஞனிாழ்க்ைின் ின்னிில் 

த்ரப்ார்த்ஞால் ’ஊன் ண் ிட்ம 

ிநின், டான் ஞசில்தா 

பைன்’ ஊன்ந ரக்ைாணாில் வம் 

ரிை அரின் ிணைஜனாை 

ஊமத்ரக்ைாள்தாம் ஊன் ஞான்ைிநர. 

அந்டிாஞத ாமாவாைக் ைாண்ஜ 

ைிஞைில் ிந்ர வம் ஈர்ச்சிக் 

ைாந்ஞிப்லைா ஆசா, திா 

ஞனா ஆற்நாா ரணா 

ைாக்ைிஜப்ஞில்த ஊன்ர 

இக்ைிஞை ஞனிப்மத்ஞிக் ைாட்மர. 

ிற்ைாதத்ஞில் ளம்ின் ஈர் 

டமத்ஞணப்ல ாழ்க்ைில் 

இவந்ஞாரம் ஞாதசி ஜ 

த்ரக்ைாள்ண்ஜாம் ஊன் 

ளபமத்ரிட்ஜ ஞனி ிவம்ி ஊன் 

அணப்ற்நி ாசித்ஞார ஆச்சரிம் 

ரம் ற்ஜில்த. இக்ைிஞைில் 

உஜாப டிற்ம் ைஞசால்திின் 

னடித அரஞான? 

*** 

ைிி ஊன்ந ஞதப்ிதான ைீழ்க்ைண்ஜ 

ைிஞ இத்ஞாஞிில் எமம் 

இாமம் ஈர்ஷ டிதின்  

உற்நாை சால்ததாம்.  

ைிிாவத்ஞி 

ஈங்ைள் சட்ஜ ிபத்ரக்ைாண்ம 

ஜ வைிநாள். 

ம்ர சா ைாமத்ஞால் 

ஞிணதாஜ ைாிஶக் 

ட்பப்ான் ஊன்ைிநாள். 

டீங்ைள் ற்ைன ார்த்ஞரஞான் 

ஊன்நாஶம் 

இஜநிக்ைாண்ம 

ிப இக்ைி 

ஜ வைிநாள். 

ைதிக்த்ஞ டித்ஞ 

அ ஊஞிர்ைாள்ஹைில், 

ஊன்னப் ான்ந ைிிாவத்ஞி, 

இந்ஞப்ாஸம் தக்ைாட்பல்,  

ஊன்னஞான் சய்ளபழம்? ஊன் ஞாைி 

ைிிானர ட்மம்ஞான் ஞன் ிணச்சின, 

ஊன்ஞப்ாத அள் ைட்ம் இஜம் 

றட்ானர. இந்ஞக் ைள்ி ின் 

ஞாஜர்ந்ர சல்ர ஜப்ாிின் 

னாஞர்த்ஞ லரிந்ர ைாள் 

அசிானர.  

அள் ைிிாை இல்தால் இவந்ஞார 

ளணி ஊன அக்ைப்மம் ைாிதின் 

ஞஞாசிாைஷம் ிச்சாரிாைஷம் 

இவந்ஞிவப்ஞற்ைான ளைாந்ஞிணத்ஞ 

ைித்ர, அ இர ாத டிதக் 

ஆாக்ைி ைிட்மிட்ஜ சை 

ற்லஜைள், ஆச்சாணங்ைள், லணாஞான 

டம்ிக்ைஹக் ஊஞிணாை ண்ஜஸம் 

ைின், ஞா வ ைில் ஞன்னழம் 

ற்நாிாை ஈணவம் ைத்ஞின் 

இதாில் ைிிின் ைள்ிக் 

ஞிதிக்ை ஞிணாிில்தஞனாை 

டிற்ைிநான். ற்நார்ைால் ைந்ஞாாின் 

ைாிஶக் டர்ந்ர ிஜப்ட்ஜ ஆாை 

இவந்ஞிவந்ஞால், ’லதி’ ஊன்நக்ைப்ட்ம 

(ாக்ா ஊம் சால்ஶக் ணாத்ஞிில் 

அப்பழம் வ ாவள் ஈண்ம) 

ைந்ஞாாின் ிாட்மக் 

அத்ஞிாசிான ஞ்சள்ாப 

லதித்ஞாதால் சய்ப்ட்ஜ ில் 

த்ரக்ைாண்ம ைாிஶக்ைாை 
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ஊண் ாசைம் 

ைட்மக்ைாண்பவந்ஞிவப்ான்.  

அள் ளைத்ஞில் ஞான்நி 

டணம்லைத் ஞாண்ப 

ஈஜதங்ம் எமம் 

ிரிசல்ை ார்க்ைில் 

தைள் சரிைின்நன 

ைாில்ைள் சரிைின்நன 

ான இநங்ைி வைிநர 

ஞனித்ர டிற்ம் னிின் 

ஈஜாஞ ஈஞிில் 

ைண்ாபத் ஞட்ஜப்ாத 

ைதைதத்ர 

இஞிில் 

அள் ைில் க்ைப்மம் 

வ சி டாாை 

வங்ைி ிமைிநீர்ைள். 

ஊன்ந ைாட்சிில் ைிிின் ஞட்பல் 

ைிக்ைப்மம் சி டாாை 

வங்ைிிமர ைின் ட்மல்த. 

ைிிின் டிதக் ஞா வ ைில் 

ைாணான சை ற்லஜைள், 

ஆச்சாணங்ைள், லணாஞான டம்ிக்ைைள் 

ஆைிழம்ஞான் ஊன்ஞ 

லரிந்ரைாண்ஜால், இஞன் ை 

டிதில் ைின் ைாள்ஹம் 

ஆற்நாழம் அஞ ிப்மத்ஞ 

அன் ைண்ஜஜழம் அங்ைஞத்ஞழம் 

றண்ி ைசப்ழம் லரிந்ரைாள் 

ளபழம். ஜஜூரிின் ஞீைங்ைள் ீர 

ைிள் ற்ட்ஜ ைசப்ல டாண்பாை 

ாநி, ைாித ிட்ம, ஜஜூரி டைணழம் 

ஞாண்ப ணில் டிதத்ரக் ந்ஞ ின்ம் 

டீபத்ர, 

லனிஞப் ாத்ஞிணங்ைக் ைஸஷம் 

ஞிவப்ிக் ஞிவம்லைிநான் 

ைாப் ஞட்மக்ை ைஸஷஞல் 

இற்ஜன் ஞாஜர்லஜ 

இன்ன ிந சஜங்ை 

ஞாஜர்ந்ஞப. 

ைபைாணத்ஞின் ளன் 

வ ைிஜா ட்ஜதாம் 

ஞண்ஜாத்ஞின் ல் 

ஞங்ைாய் ஈஜக்ைதாம் 

ைைாட்பக் சதின் இணத்ஞம் 

ஜக்ைதாம் 

ஸ்ஜஷன் ாஸ்ஜவக் ாதாிஷைளம் 

ளன்ஞிஷ சய்ழம் 

ாஸ்ஞாஷக் 

ஞங்ைத்ஞில் வ ணில் சிதழம் ஞண 

சத்ஞிம் சய்தாம் 

ஊன் ஞடீர் டிதத்ர 

ைத்ரக்ட்பழம் ணில் டிதத்ஞழம் 

ர்ிக்ம்ார ஜ அள் ஊஞ்சி 

டின் ிமஞழம் ைாதாம். 

சிஞிதஜந்ஞ ைாில், சரிந்ஞ ணின் 

ைவேதம், ண்ஜல் ண் ட்ம 

ைாண்ஜ டீர்த்ஞக்ைம், டீரின்நி ணண்ஜ 

படீர்க் ாய், இம் ஞில் 

ைந்ஞாாின் ைாிஶக் டர்ந்ர 

ிஜப்ட்ம ரந்ஞின் ிச்சாரிாை 

ாம் ைாிதின் ண் ஞாசிைள் (ளர்ி) 

ாசைர்ைாை ாம் ஆண் சைர்ைள் 

(ாக்ா), ஊன ாமாவள்ைள் 

ஊல்தாற்நின் ீரம் தாத ின்னி 

இக்ைிஞைள் அனத்ஞழம் 

ைார்க்ம் றண்ி இாைஷம் 

சல்மர ைினின் இந்ஞ றண்ி 

ைசப்லஞான். ைஜந்ர, ானாைிாை டின் 

சஜங்ைழம் ிாமைழம் சற் 
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ஊைத்ஞாத்ரஜன் ார்க்ம் ளஞிர்ந்ஞ வ 

ஞாந்ஞிின் ைதிழம் ஜத்ஞான் அர.  

திஞ ஊண்ங்ைாஶம் 

அதக்ைிக்ைப்ட்ம ஆாசத்ரஜம் 

ப்த்ரஜம் ைனில் டஜப்ஞப்ாத 

ைாித ிட்ம ிநி வம்ார 

ணான டம்ிக்ைக்ம் ளற்ாக் 

ஊண்ங்ைஹக்ம் இஜில் அைப்ட்ம 

டிற்ம் டித, 

ஜஜூரி வலநம் 

ணில் டிதம் லநம் 

ிில் இணண்மக்ம் டம ந்ஞின் 

ைனில் இவப்ர ாத. 

சய்ஞநிார 

டிற்ை ண்பரஞான். 

இவலநளம் ஞட்மைள் சடிதப்ட்ஜின் 

ஊன்ைிநார். இவக்ைளம் ஞட்மைள் 

சடிதப்ட்ஜின், ற்ைஷம் இக்ைஷம் 

ளபால், அசால் டிற்ம் ளள்ாைி 

ஊன ைிர் இங் நிப்ிமர 

ஈண்ில் ஊர?  அர் நிப்ிமம் இவ 

ஞட்மைள் ஊன்னன்ன? வ ஞங்ைாய், 

ாக்ைட்பல் ூசாரி வரின் ளைரி 

அட்ஜ, ற்ம் ஞதக்ள் இபக்ம் சித 

ைள்ிைஹஜம் டிற்ம் உசதாட்ஜத்ஞ, 

ப்த்ஞ அஞ்சித்ஞான், ணில் டிதம் 

வம் ிில் ஞானிம் ஊமத்ஞ அதஜன் 

ைாிைஹம் சல்ைஹம் ஆமம் 

டஜனத்ஞ ார்த்ரக்ைாண்ம டிற்ம்ப 

ைினின் னம் ஞன்னத்ஞான ஜ 

ாற்நிக் ைாள்ைிநஞா?  

ஈிக்ைாண்ம சரிழம் சாத, 

ூனப்ாத/ லன்னைத்ர/ 

ாத்ரீைன/ ஈிணாம ஈண்யம் 

ற்ைஹஜன், ஆைி ரிைில் இஜம் ாநி 

ர்னாை ட்ஜப்ம் வந்ஞழம் 

ூசாரிழம் ாத, ைண்ாபின் 

ஜாபில் ிக்ைப்ட்ஜ ளைம் ஊன்ந 

ரிில் நிப்ிஜப்மம் ிஷ ைிரின் 

ஞத்ர டிதப்ாட்பன் ிஷம்ஞான் 

ஊன்ம், இணண்ம ஞதைாண்ஜ டித 

அஞிைாரி, ைஜஷள் ஊர/ ைல் ஊர/ ஊன் 

ிரிக்ம் ைாம/ ிைஷம் ல்திர –

ஆைி ிணாைங்ைள் இஜம் ாநி 

ர்னைள் ஊன்ம் ன் 

சால்தக்ஜார? 

ற்ைத்ஞி டாைரிைத்ஞின் ி சிந்ஞிக்ைின்ந 

ஆனால் டாத்ஞிைன் ஊன் ளற்நிஶம் 

ணத்ரிஜ ளபாஞ ளற்ாக் 

டைணாசிின் னடிதக்ம், 

ாணம்ரிான ணின் டம்ிக்ைக்ம் 

இஜான ஈணாஜதாைஷம் 

இத்ஞாஞி ந இஶம். க்ஞிக்ம் 

த்ஞநிஷக்ம் இஜ ைப்ல ள் 

ஊன அஞிிட்ம ணத்ர சால்த 

ளபாஞபக் இவந்ஞிவக்ை ளபழம் 

ஊன்ஞான் ைிரின் னடித 

சால்தத் ஞான்ைிநர. இந்ஞின் 

திட்ஜணரி ரிவ் டர்ளைத்ஞின் ார (1978) 

டீங்ைள் ைஜஷ டம்லணா? ஊன்ந 

ைள்ிக், டான் அந்ஞக்ைள்ி 

ஊனக்ள் ைட்மக்ைாள்ஞில்த. ைஜஷள் 

டம்ிக்ை ற்நி இந்ஞப்க்ைா 

அந்ஞப்க்ைா டிதப்ாம ஊமக்ை 

ண்பஞன் ைட்ஜாம் ஊனக் இல்த, 

ஊன்ந ைிரின் ஞிஶ ஜ 

இக்ற்க் ஶம் ஶச் சர்ப்ர. 

3. பைத்ஞின் டீணாட்ஜம்  
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”ைிஞ ாசிப்ர ஊன்ர ைண்ைால் 

ைட்ர; 

ைிஞ ைட்ர ஊன்ர ைாரைால் 

ைாண்ர” (ஆக்ஜாிா ாஸ், 1967) 

ளன்னாபக் ைிணான ி, ார்த்ஞக்ைர் 

ாத ணாத்ஞிின் ளக்ைிானணாை 

ைவஞப்மர் ைாதாட்ைர். ஆனால் 

அரணிதான அரின் ணாத்ஞிக் 

ைிஞைள் அப்பான்ம் 

ிணாஞான அல்த. ப.ஊஸ். 

ஊதிட்மக் ாழ் டிதத்ஞப்ாத 

ைாதாட்ைவக் ஜஜுரி, ஊன் 

த்ரக்ைாண்ஜால் ாழ் டிதத்ஞின் 

ளந்ஞ ைிஞைின் ைாளபழம் 

அஞன் சாத்ஞித்ஞப்ாத ைாதாட்ைரின் 

ணாத்ஞிக் ைிஞைிஶம் ஜஜூரிின் 

சாத்ஞிங்ை ைா ளபழம் ஊன் ஊஸ். 

ை ஞசாய் வ ைட்மணில் 

நிப்ிமைிநார். 

ளஞல் ளநாை ைாதாட்ைர் ஜஜுரிக் 

சன்ர 1963 ஆம் ஆண்பல், ஞன் டண்வம் 

ணாட்ப டாதாசிரிவான னாைர் எக், 

சைாஞணர் ைணந்ஞ ைாதாட்ைர் 

ஆைிாவஜன். இர்ைள் இவரின் 

ர்ைிஶம் ஞதா வ ைிஞழம் 

இத்ஞாப்ில் இஜம்ைிநர. ஊன்நாஶம் 

ுதின் ாை இவப்ர ைாதாட்ைரின் 

ஊண்ன எட்ஜம் ட்ம. டிைஸம் இஜத்ஞின் 

அபப்ஜில் இக்ைிஞை 

ைீழ்க்ைண்ஜா க்ைதாம்.  

 ஜஜூரி டாக்ைி ளம், 

சன்நஜஞஶம் (ைிஞைள் ஊண் 1 

&2 ), 

 ைார்ஹ ஞார் ஊன்ந 10 ஆம் 

ுற்நாண்ம ான 

க்ைாில், ஞாழ்ந்ஞ ைாில், 

ஞிணதாஜ ைாில் ஆைிற்ந 

ைாயஞல் (ைிஞைள் ஊண் 3 – 13), 

 தப்ாஞின் ி 3 ைி.ீ 

ஞாதஷ டஜந்ர ைீிநங்ைிச் 

சன் ஷாாக்ைள் ைட்ப 

டீர்த்ஞக்ைத்ஞ ஞாண்ப 11ஆம் 

ுற்நாண்ம ைாித ைாயஞல் 

(ைிஞைள் ஊண் 14 – 23), 

 ாைத்ஞித இ 14, 15 ஆம் 

ுற்நாண்ம டிர்ாிக்ைப்ட்ஜ 

இன்னாவ ைாிதழம் 

அவள்ி ஷ்ந்த்ணாவ் 

பைாண்மள் 

ற்ப்ிணைாணத்ஞழம் ார்ிஜல் 

(ைிஞ ஊண் 24 – 28), 

 இன்ம் ைீிநங்ைி தின் 

அபாணத்ஞில் ஈள் ஜஜூரி டைர் 

அஜந்ர அஞன் ி சல்தல் 

(ைிஞ ஊண் 29 -30),  

 ஜஜூரி டைண ிட்ம ிநி 

உர்க்ைாபில் ஈள் லைண்ப 

டிதத்ஞ அஜஞல் (ைிஞ 

ஊண் 31), 

 ணில் டிதத்ர அங்ைள் 

(ைிஞைள் 32 -36) –ஊன,  

ஞார்ப்ாய் ஜல்ைள் ைீிநக்ைப்ட்ஜ ாடித 

ாக்ணத்ரக்ைை வந்ஞில் 

அஞிைாதில் ஜஜூரிக் லநப்மர 

ளஞல் ாதில் ணில் டிதத்ஞ 

அஜர ணிதான அங்ைள் 

த்ஞின் ரிசக் ைிணத்ஞித 

ைிஞைாை வைின்நன.  



169 
 

அட்டண 

 

வ சிற்க் ஜத்ஞில் 

ல்ைல் ன் 

ான் ார்த்ரக் ைாட்பற் 

டாற்ஞன் – ஊன் ானக்த்ஞனப் 

ாத 

அர ாசல்ப அல்த 

க்ைாட்பல் ைிஜக்ம் ீண். 

ஆம் ீண்ஞான் அர. 

ஊன ஞன் இவப் ாவத்ஞற்ந தின் 

நிீஜாய்ைண்ம ஊஞிர்ைாதில்த, இநந்ஞ 

ைாதத்ரஜன், இப்ல ரில்த, 

இஃஞாவ, டிைழ்ைாதச் சிதஜ ஊன் 

ட்ஜாம்ூச்சிில் வஞப்ாத ைஜந்ஞ 

ைாதத்ஞிதிவந்ரம் அஞன் அநிிதிவந்ரம் 

ளற்நிஶாை ிமித்ரக்ைாண்ம, வ 

ரி ஞ்சள்அவ்ஷஞான் ஊன் 

சால்ஶம்ப ஞன் இவப் ஊிாக்ைி 

க்ைிக்ைாண்ம டணபாைஷம் 

ிப்ஜாைஷம் ஈணாம 

இக்ைிஞைள். (ன்நப்லரிந்ரைாள் 

அஞஜன் ா ண்மம், 

ஈற்டாக்ைண்மம், ைற்க்ைாள்ஹஞல் 

ஊன்ர றண்ாை ஈர்ஞல்.  

ைஜந்ஞைாதத்ஞிதிவந்ர டீள்ஞப்ாத 

ற்ைன வ ைவத்ர இவக்ம் டிதில் 

ன்ந றண்ாை ஈணளபார –

ஊன்ந ைிவஷ்ர்த்ஞிின் 

ிணைஜனத்ஞிற் ைட்மப்ட்ஜர ாத 

இக்ைிஞைள் அந்ரள்ன ஊன்ந 

அஞானம் ற்ைன சால்தப்ட்ஜ 

ன்). 

ஊந்டிதிஶம் னிஞனா அல்தர 

ைஜஷின் அஞாணா ஊன்ஞ ட்மம் 

ைண்ம அநிழம் அஷக் தர ிி 

ட்மம் ஞிநந்ரார்க்ம் ளஞிர்ந்ஞ 

அதட்பக்ைாள்ாஞ டிஞானம், அர 

ாசல்ப அல்த, க்ைாட்பல் ைிஜக்ம் 

ீண், ஆம் ீண்ஞான் அர ஊன் சால்த 

ளபைிந ஞன்னம்ிக்ை.  

ண டணத்ஞில் ானிழம் 

ாணனாத, ஊநரஷம்  இல்த 

ுற்நாண்ம ைாத ண்ஜல் ஞிண –ஊன் 

சால்த ளபைிந சாற்சிக்ைனம், ஞி 

ய்ிதில் ஆஞணற் டிற்ம் 

ஊஶம்லக்ம ாத திந்ஞ ைிி 

ய்ில் டணத்ஞில் சந்ஞிக்ை டர்ந்ஞஞ, 

ைண்ைஹக் ஞில் ரப்ாக்ைிால் ட்ஜர 

ான்ந ிைள் ஊன்ம், (சாதாணத்ஞில் 

டிற்ைில்) சாதின் ிில் ளட்ப 

ாஞி தாஜதாஜத்ர ஈிின் 

ைண்ைில் டீத ண்த்ஞ 

ாய்ச்சிக்ைாண்ம ஞாண்பச்சன்ந வந்ர 

ஊன்ம், ார்த்ஞைில் 

லைப்ஜமக்ம் ைாட்சித்ஞன்ின் 

ரல்திம். 

இபந்ஞ ஆஞ்சடரின் ைாிதில் 

ஞன்ட்பைஹஜன் ா  

ளபமத்ரிட்ஜ ஞவடாய்;  ஞன் 

ஊல்தத் ஞாண்பச்  சன்ிட்ஜ 

ைவப்ல டிநக் ைாரைள் ைாண்ஜ அஞன்  

டாய்க்ட்ப,  ஞிரிதத்ஞின் டீண்ஜ 

டமப்ிில் வண்ஜ ாத 

டிிர்த்ஞிக்ைாண்ம  ாங்ைி ிழம் 

ைவடிநக் வஞி ாத  இநங்ைி வம் 

ைாில் ஊதி,  ைாப தை ஞன் 

சிநைஹக்ள் ைாண்ம 

ினாபப்ாத இணட்பத்ர 

ஞன்ஜத ைீதாக்ைி டிைழ்ைாதச் 

சிதஜாை பத்ஞிநக்ம் ண்த்ரப் 
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ூச்சி; ைாில் ாத ஞாற்நிக்ம் 

ாட்மத்ஞாஸத்ஞில் அைன்ந ைண்ைள் 

ைாண்ம ஞிவம்ிப் ார்க்ம் ைன்க்ட்ப; 

இைின் ி ிந்ஞாமம் ாழ்க்ை, 

அஞன் ஈிர்த்ரபப்ின் டர்த்ஞி 

ிைக்நந்ஞ சாற்ைின் ி பக்ை 

ளபந்ஞ டர்த்ஞிின் ஊி. 

ீழவட்ப ண்மம், ஞன் ட்பைஹஜன் 

ஈள் ஞவடாழம் ாிஜாை 

ற்க்ைாண்ஜ ிாட்மக் ிில்தாஞ 

இஜம்ஞான் ஊன்நாஶம் இங்ை ைஜஷள் 

பிவக்ைில்த ஊன் சால்த 

ளபாஞல்தா? ஊன் அத்ஞ டாக்ைில் 

சாஞானம் ைாள்ைிந ஞாந்ஞிின் 

னடித. 

டீ ாணாை இவந்ஞாஶம் சரி ண்/ ிணாின், 

சதக்ைாணன், அல்தர/ ஊன்னாை 

இவந்ஞாஶம்/ ித்ஞிாசம் ரில்த, 

ஊன் இன்னாவ ைிஞில் 

சால்ஞப்ாத. ூசாரிழம் 

ூசாரிின் ைனழம், 

ீழவட்பண்ஜழம், ைாில் ஊதிழம் 

ணில் டித டாழம், 

சாக்ைால்தில் ஞானிம் ஊமத்ஞ 

அதஜன் ஞன் டான் ஜங் ஈணத்ஞிற் 

ஞிக்ம் சதழம் ைாிழம், 

ைாிதின் ைன்க்ட்பழம் 

ைந்ஞாடாஞவக் சற்ம் நாஞ 

சத்ரத்ரஜன் த்ரப்ார்க்ை ளபைிந 

சத்ரத்ஞின் ிரிஷ, ான்ந அம்சங்ை 

இத்ஞாஞிின் ளக்ைிான எட்ஜங்ைாை 

நதாம்.  

ஞிில் டீனத்ர ைிஞை 

ஈவாக்ைி ளன்னார்ைான ை.டா.,  

ானக்த்ஞன் ஆைிாரின் 

ைிஞைஹஜன் ஜஜூரி 

ப்லப்மத்ஞி டீனத்ர ைிஞின் 

அபப்ஜக் ைள் ஊன் ம்பான 

ஆஞாணான வை ஆணாய்ந்ஞால்,  

ஈதைம் ஈய் 

அநிர்ைள் ானம் ந 

எாஞ டஜனம் ஆப 

இன் எய்ந்ரிட்ஜான் 

டஜணாஜன். 

இப்ார அன் 

ஆமர 

ண்மக் ைா ிணட்ஜ (ை.டா.) 

ரண ீனாஷிின் 

ைன்னி ைிழம் ார 

அைத்ஞின் ற்ை வான் (ை.டா.) 

டீதடிநக் ஞிணில் 

ள்த்ஞாக்ை 

ண ஞிில் ஞாண்பக் ஞித்ஞார் 

ைந்ஞா டாஞர் (ஞிணதாஜக் ைாில்) 

ாைனம் ீக்ைிக் ைாண்ம 

ஞீட்ப ிபத்ரக்ைாண்ம 

ாத்ஞிம் இசத்ரக்ைாண்ம 

ென்ைள் ிற்க்ைாண்ம 

ஞவக்ைாணர் உர்தத்ஞில் 

இவப்ஞால் டஷ்ஜப்ட்ஜார் 

ஊங்ைளூர் அணங்ைடாஞர் (ானக்த்ஞன்) 

டவக்ைிபத்ரக் ைாண்ம 

அமக்ைமக்ைாை அதாரி ளஸக்ை 

டிநந்ஞிவக்ைிநார்ைள் 

ஞங்ைடிநக் ைஜஷர்ைள் 

ட்ஜப்ட்ஜ ஞதங்ைங்ைள் 

டித்ஞி ாதி ாக்ஞிைின் 
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ின்னால் இவந்ஞப 

ஊட்பப்ார்க்ைிநார்ைள் 

ங்ச்சந்ஞ டிதண 

த்ஞிைஹக் அப்ாஶம் 

ார்க்ைதாம் டீங்ைள் 

ஞங்ைடிந ைஜஷர்ை (அதாரி, 

ைாதாட்ைர்) 

ஊமத்ஞ ாற்ாஞத்ஞின் அவை 

ைஸத்ர டீண்ஜ ஊண்ய்ப் லட்பத் 

ஞநிழம் இஜநி ிஜால் 

ஆபக் ைாண்பவக்ைிநார் 

ச டஜணாசர் (ானக்த்ஞன்) 

ஊன் ஞனினிஞன, அன் 

டம்ிக்ைை, ஆஹ ட்மல்த. 

வ சைத்ஞின் ிாட்ம ாை 

ீற்ள் இநழ டைாப 

ைதிப்ாவாக்ஞல்,  

டாஶ ஞதக்ைாணன் 

அற்லஞ டாக்க்ைாணன் 

டாஶ ஞதக்ள்ஹம் 

டாக்ைள் டான்ைிவக்ம் 

டாக்ைள் ன்க்ள் 

டல்தஞாய்ப் ூிவக்ம் (ானக்த்ஞன்) 

வீட்பன் த 

இஜதாய் ாற்நிச்சன் 

ஞன் ஞஜத்ஞில் 

அசால் டின்நின் 

ிவட்ஜன 

நிச்சல்ைிநர 

ல்டாக்ைி. 

ணாம ட்ப டின் 

இணட்பத்ர 

ீண்மம் ளக்ைித் ஞிவம்ி 

டித்ஞத்ஞிற் வைிநர 

ஞிணன. (டீர் ங்ைல், ைாதாட்ைர்) 

ஊன் ணஜத்ஞப்ாத ைாட்சி 

றட்த்ஞின் சித்ஞிணத்ஞ டிஷஞல்,  

 

ய 

 

ரி 

ச 

க் 

டிற்ை (ை.டா.) 

 

(ஜஜூரிக்ம் ணில் டிதத்ஞிற்ம் 

இஜ) 

ஞாஜர்ந்ர ி 

ந்ர ஞா 

ஜர்ந்ர ா 

ாதத் 

ரத் ரண் 

மரண் 

மரண் 

மரண் 

ஜாக்ைிக் ைி 

ள 

நித்ரப் ூ 

சிஞநி இ 

த சிஞநி (ானக்த்ஞன்) 

ஊன் சாற்ைால் ிரிக்ை ளன், 

அ ட்மம் அர்த்ஞங்ைின் 

டிநின்ில் ீண்ஜல் ற், 

ாிின் ஆஞாண ிஞிைழம் 

ஞாண்பச்சன், சாற்ைின் ூஞ 
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ஈஜதிஶம் ைாட்சிின் ஸங்ைின் 

ற்நித்ர ிமஞல் (இந்ஞ ஈத்ஞி ிற்ாம, 

பில் இநங்ைினாள், நங்ைினாள், ங்ைினாள், 

ைினாள், னாள், ள் –ஊன் ிை 

இஞழ்ைஹக்ம் ந்ர சர்ந்ஞர).  

வ ைாதத்ஞில் ணங்ைள் டம்ப் 

ாத 

சின ஊன் டம்ப் மைின்நர. 

(ானக்த்ஞன்) 

ஜஜூரிின் ைற்ைள் 

ஞிணாட்சப்ாத இனி 

ஊன்ந சஞன்ா 

வ ைல்த 

ஞன் ாிதிட்ம 

ைஜஷள்ைாை 

ஈிழ்ந்ஞான். (சஞன்ா, ைாதாட்ைர்) 

‘அப்பா, அஞிர்ச்சிான சய்ஞி! 

ன் ளன் சால்தில்தஊன்னிஜம்? 

ஞாணாங்ைள் ிவந்ரக். 

அந்ஞ ைால் டாய்க் 

ாைம் இவக்ம்ப 

ாஜம் ைற்ிக்ைிநன் டான்’ 

ஊன்நார் லதிணாஜா. (அஜாிதன் 

லதிைஹம், ைாதாட்ைர்) 

ஊன் ைற்னில் ட்ம டஜக்ை 

ளபைிந சம்ங்ை ன்மத்ஞி 

ிலனாக்ைி ைாட்ஜல், ஊன் த 

ாரான ளநை 

ரிசப்மத்ஞதாம் ஊன்நாஶம் அக்ைினிக் 

ஞ்சான் ைண்ஜன், அஞ அங்ைாவ 

ைாட்பதார் ாந்ஞிஜ த்ஞன், ந்ர 

ஞிந்ஞர ைாம –ஊன் ைாதத்ஞால் 

ைாதாட்ைவக்ம் ளந்ஞி ஞாஞின் 

டீனக்ைிஞ ஈஞாணம் ஞிில் ஈண்ம. 

4. ிணக்ின் ூஞக்ைண்ாப 

ாமாவிதிவந்ர ளபந்ஞண ஞன்ன 

ிதக்ைி, ஈர்ஸச்சிின் ள்த்ஞில் 

இநங்ைிிஜால் ைணில் ஞன்ன 

டித்ஞிக்ைாண்ம, ர்ப்மத்ஞி 

வக்ைிக்ைாண்ஜ ிணக்ின் 

ூஞக்ைண்ாப ி வ ஆய்ானின் 

டிஞானத்ஞாம ாமாவ 

அயம்ார ைசப்மம் ஜப்ில் 

டீனத்ரத்ஞின் (Modernism) ைள் 

தாங்ைின்நன. லநம், 

டணபத்ஞன், ைநாநான ப டர்த்ஞி, 

ிப்ஜத்ஞன், ஆைிற்ந 

ஆைப்வம் சாத்ஞிங்ைாக்ைாண்ம 

இங்ர இஞன் அைில். ஞன்ன 

ஊஸத்ஞிதிவந்ர ரண்பத்ரக்ைாண்ஜ 

னடிதின் ஞாஜர்ின், ிணக் 

ளஸராை ஊரிிட்ம அஞன் ிில் 

ஊண்ங்ைின் எட்ஜத்ஞ டர்த்ஞிாை 

ைார்த்ரக்ைாள்ஹம் ைனம் ஆைி 

இஞன் இங் ிசைள்.  

ைட்ஜான திஷைள், ஆஜம்ணான 

ஆணங்ைள் ஞரித்ர ைம்ீணாை அணங்ைநி 

டிற்ம் ிக்ஜாரி ங்ைிஞைஹக் 

ைி ஆங்ைித ாசைர், டீனக்ைிஞின் 

ீச்ம் ழம் ரிச்சில்தாஞ டிதில், 

சம்ிணஞாான அதங்ைாணங்ை ளற்நாை 

ரநந்ரிட்ம ச்க்ைின் 

ஈணடஜக் அவைில் வம் ஊிின் 

ஈவாைி, ஊவ்ிஞ ஆணாணளின்நி 

ணத்ஞபில் அர்ந்ஞிவக்ம் ைிட்மத் 

ரநிப்ான்ந இத்ஞாஞிக்ள் 
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டணபாை ந்ரசவம்ார, இ 

ஈண்ித ைிஞஞானா? ஊன் 

அஞிர்ச்சிஜரம், இவ்ரிை 

ைிஞக்ர ஊர? ஊன் ஞமாற்நம் 

ைாள்ரம் சாத்ஞி. 

டர்ாநாை, ஞன் ைிஞை ஊவ்ஷ 

ீணம் ஞீர்ானான, ளஸான, 

ாற்நங்ைஹக் அப்ாற்ட்ஜ ஊன் 

ைாதாட்ைர் ைவஞினார் ஊன்ர 

ஆச்சரிிப்ர. ைிஞில் சணசங்ைள் 

சய்ண்ப வா ஊன அஞ்சி 

ஈிணாபவந்ஞணிஶம் ஆக்ஸ்ார்ட் 

ல்ைத ிணணம், ங்ின் ிணணம் 

ான்ந வம் டினங்ைிஜிவந்ர 

ஞப ந்ஞ ாய்ப்லை ளற்நாை 

த்ஞிவக்ைிநார்.  

ஜஜூரி ஆங்ைிதத்ஞில் ிிட்ஜ 

ைாதாட்ைரின் டவங்ைி டண்வம் 

ஞிப்ாவாணான அசாக் ஷஹானின் 

ைிிரிங் ஹஷஸ் ஞிப்ைம் அஞ 

ாணாத்ஞிில் ிிட்ஜர 2010ஆம் 

ஆண்பல். ஞாய் ாிாை இல்தாஞ 

டிதில் ஆங்ைிதத்ஞில் ஊஸரர, 

ஞன்ன ஞன் ஊஸத்ஞிதிவந்ர 

அந்டிப்மத்ஞிக்ைாள்ஹம் ிதைத 

ஊிப்மத்ரரஜன் லநத்ஞன் 

பவம் இல்ான தாைத்ஞழம் 

ைிக்ைிநர ஊன்ஞால் இஞப்ான்ந 

வ ஞாஞி ஊஸஞ அர் ஆங்ைிதத்ஞ 

ஞர்ந்ஞமத்ஞர இல்ானஞ. ஆனால், 

ணாத்ஞிக்ைிரின் இந்ுத ணாத்ஞிில் 

ாிர்த்ர ிிஜ 30ஆண்மைள் 

ஞப்ட்ஜன ஊன்ர ஆச்சரி. 

ஊி, ம்லத்ஞனம், ஈர்ச்சி 

அஞிைம் ிக்ைாட்ஜா ஊன அித் 

சரரி ர்ிக்ம் ைாதாட்ைரின் 

ஆஹ அரின் ைிஞைஹக்ம் 

ாவத்ஞி சால்தளபழம். வ்ாவ 

ைிஞிஶம் இாமம் 

ரமக்த்ஞனான ர்ைஹம் 

ஞ்சப்லைழ்ச்சிான ஈர்ச்சிை 

ிக்ைாட்ஜாஞ சித்ஞரிப்லைஹம் 

லைப்ஜமப்ர ாத ைாட்சி டம் 

ைண்ளன் டித்ரைின்நன. ளநாை 

எிம் ின் ிவரைள் ற்ந 

ஞாில்ளந ணஜ ைதணாைஷம் 

எிணாைஷம் ிாற்நி ைாதாட்ைரின் 

ின்லதம் இந்ஞ றண்ின் ஞி 

அஜஞற் ஈஞிிவக்ா?  

ாழ்க்ைிதிவந்ர ிதைி ஞன்ீர 

த்ஞிைாண்ஜ அந்டித்ஞன், ஞன் 

சைத்ஞின் ைவத்ஞிதில் இவந்ர 

ரண்பத்ரக்ைாண்ம ஞன்ன 

ிற்நிக்ைாண்ஜ னடித, 

ஆைி ஜ டீனத்ரத்ஞின் 

அைில் சாய்ஷள் டிதைள்ஞான. 

இம்னடித, இத்ஞாஞி ஊஸஞ 

ஞப்ட்ஜ அைித அவக்ம் 

இல்ாை ைணப்ம் ன்நாை 

ஆக்ைிிவக்ா?  

இக்ைிஞைில் சாத்ஞிாைிிவக்ம் 

ைாட்சி அத்ஞின் டர்த்ஞிழம் 

ைிரின் ின்னிழம் ற்நி 

ாசிக்ைில் ாசைவக்ள் 

இக்ைள்ிைள் ஊஸர இல்ானஞ.  

*** 
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சை ற்லை ஊள்ி டைாப, அ 

ஞாங்ைி டிற்ம் ணதாற்நழம் 

டம்ிக்ைைழம்  லநக்ைித்ர 

டிணாைரித்ர, ாணம்ரி டம்ிக்ைைஹக் 

ஊஞிணாை டிற்ம் சாணின் 

இஞன் வம் நாம ஊன இதக்ைி 

ஆய்ார்ைள் சிதண ஊண்ச்சய்ர 

ஜஜுரிின் இன்னாவ ளைம்.  

1976ஆம் ஆண்ம ிாைி 

ணற்ைப்ட்ஜ இத்ஞாஞி ைமான 

ிர்சனங்ைழம் ஊஞிர்ைாண்ஜர. 

ைாதாப்ூரில் ிநந்ர ணாத்ஞி ாி ைற்ந 

ணாத்ஞி ைிர் ஊஞற்ைாை ஆங்ைிதத்ஞில் 

ஊஸஞண்மம்? ஊன் ணாத்ஞிின் 

ளன்னி ஊஸத்ஞாணான ாதச்சந்த்ண 

டிாஜ அன்ந ைாத்ரஜன் ஊஸஞினார். 

அல் ாிில் டிற்ை ண்மம் 

ஊன்ஞற்ைாை ஞாய் ண்ின் 

டிஞர்சனங்ை ரநந்ர ிட்ஜஞாை 

ைாதாட்ைர் ற்நம் சாட்ஜப்ட்ஜார். 

“ைாதாட்ைரின் ஜஜூரிில் இவப்ரம் 

இஞப்ான்ந ஜத்ஞன. 

ளம்ிதிவந்ர ாண ிமளநில் வம் 

ற்தாப்ிப்ால்,  

ாத்ரீைர்ைள், ிச்சக்ைாணர்ைள், ூசாரிைள் 

ற்ம் ைாிதின் சந்ஞாஷாைத் ஞிரிழம் 

ந்ஞைள் அனர் ீரம் 

ைவின்நி, வ ாந 

ணண்பனாஶம் லணாம் ைிம்லம் ஊன் 

ஊஸரைிநார். ஊல்தாற்நழம் ாநைில் 

சித்ர ப்ஞப்ாதத்ஞான் லணாஞான 

ைதாச்சாணம் அர் ன்மத்ரம் 

ஆங்ைிதத்ஞழம் சித்ர க்ைிநர. 

ஜஜூரிின் ாத்ரீைம் ன்ம் ஜு 

ைஜற்ைணின் ர ிவந்ஞப்ாத 

ைதானஞல்த ஊன்ஞ அர் 

லரிந்ரைாள்ண்மம். ணாத்ஞிில் 

இஞப்ான்ந ைீழ்த்ஞணான 

சால்தாஜல்ை ைாளபார. 

னன்நால் ாணாத்ஞி ாிில் 

சைணாைி ணதா ைந்ஞாாின் 

ாத்ரீைர் லை ட்ம சய்ைிநர. 

ாிில் ஈர்ஷக் அபப்ஜாைஷம் 

அஞன் ஸ்ஞிணத்ஞன்க் ஆஞாணாைஷம் 

இவப்ர ைதாச்சாண ஈர்ஷ. இந்ஞி 

ஆங்ைித ஊஸத்ஞார்ைள் அர்ைின் ளஞல் 

ைதாச்சாணத்ஞால் பக்ைப்ட்ஜர்ைள் 

அல்த, அஞிஜஷம் நாை 

அர்ைின் ளஞல் ாிால் 

பக்ைப்ட்பவக்ைிநார்ைள் ஊன்ர 

அர்ைின் ாிில் ைதாச்சாண 

ஞாஜர்லத்ஞல்ை 

நழள்ஞாக்ைிநர.  அந்டி ாி 

லனஷ ஊஸத்ரக் ன்மத்ரம்ார 

டம் ைதாச்சாண ந இன்ம் 

ைீிநக்ைிநாம். இஞப்ான்ந 

ஊஸத்ரளந ஆங்ைித ஈதைிற் 

இந்ஞித்ஞன் சர்க்ா ஊன்ஞ 

த்ஞிற்ரிர, “-ஊன் ாதச்சந்ண 

டிாஜ ாைக்ைாள்ர 

ஜஜூரிின் ீஞான ிர்சனத்ஞின் 

ளஞதார ைாம்.  

ஞீைங்ைஹக்ம் ண்ஜ 

டம்ிக்ைைஹக்ம் சை ற்லக்ைஹக்ம் 

ஊஞிணாை டிதப்ாம ஊமத்ரக்ைாண்ஜ 

ைாதாட்ைரின் ணத, ’ளற்ாக்ைின் 

அநிார்ந்ஞ ாஞம் ற்ம் சந்ஞைம் 

ஆைிற்நின் ிசைால் 

ஸங்ைபக்ைப்ட்ஜ, ணின் ணார்ந்ஞ 

ைதாச்சாணத்ஞின் ர்ை ைாத்ஞநி 

ைினின் இதா’ ஊன் அக்ஷய் 
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ஞாத் ர்ிப்ராத ைப்மத்ஞிக் 

ைாள்ர அஞன் வ ஞணப்ல. 

ஆங்ைிதம் டம் ண 

ஞிரிஜச்சய்ரிட்ஜர. ஆனால் 

ஆங்ைிதம் டம் ண டா ைாஷம் ி 

சய்ரள்ர. ஆங்ைித டம் க்ைம். 

அஞன் ிாை றந்ர டாம் ீண்மம் டம் 

ணலக்ை ந்ரிட்ஜாம் ஊன்ந .ை. 

ணாாஜனின் ரிைின் ிாைச் 

சல்ர, அஞன் இணண்ஜார ைாம்.  

ஜஜூரிின் இதக்ைி இஜம் 

டிதைாள்ர இந்ஞ இவ 

ைாங்ைஹம் சந்ஞிக்ம் றட்ானஞாவ 

லள்ிில். ைாதாட்ைரின் ாிில் 

சால்ஞானால், ஞீர்க்ைஞரிசனங்ைப் 

ால் டீஹம் ஞண்ஜாங்ைள் 

சந்ஞிப்ராதத் ஞான்ம் 

அபானத்ஞின் வ லள்ிில். 
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ாண்ன் ஜப்லைள் - ட்பல் 

(இர ிக்ைிிபாிதிவந்ர ஊமக்ைப்ட்ஜ 

ட்பல்) 

ைிஞைள் 

1. ந்ஞப் ின்ஞாஜவம் ைாதம் 

)1997 ிபல் ஞிப்ைம்( 

2. ைனில் ந்ஞ சிி )2006 அைணம் 

ஞிப்ைம்( 

3. லன்னைின் ிச்சம் )2007 

சந்ஞிா ஞிப்ைம்( 

சாறுலணலள் 

1. ர்ைள் ஞாதில் இவக்ைின்நன 

)1987    ைாவ்ா ஞிப்ைம்(  

2. ாண்ன் ைஞைள் )1990 

அன்னம் ஞிப்ைம்( 

3. ிச்சம் )1990 ீனாட்சி 

ஞிப்ைம்( 

4. ிற்நம் )1991 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

5. டற் ாழ்ந்ஞர்ைள் )1992 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

6. த )1996 ஞாைம் ஞிப்ைம்( 

7. அமக் ாிை )1998 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

8. டல்தித் ஞாப்ல )1998 ஸ்டைா 

ஞிப்ைம்( 

9. ஸதட்சம் ரிைள் )2001 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

10. ாின் இணண்ஜார ளபஷ 

)2002 ஞிினி ஞிப்ைம்( 

11. ைஜதாண ீம )2004 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

12. ிற்நப்ட்ஜ ஞிண )2006 

அைணம் ஞிப்ைம்( 

13. இணண்ம ணங்ைள் )2008 

லரித்ஞன் ஞிப்ைம்( 

14. ாம்க்ைாரி )2011 சந்ஞிா 

ஞிப்ைம்( 

15. ச்சக்ைிிைள் )2014 சந்ஞிா 

ஞிப்ைம்( 

16. ாக்த்ஞாட்ஜம்  )2014, ஈிர் 

ஞிப்ைம் ( 

டால்ைள் 

1. ாழ்க்ை வ ிசாண )1987 

லத்ஞைப்ூங்ைா( 

2. சிஞநல்ைள் )1990 ஞாைம் ஞிப்ைம்( 

3. ாய்ணக்ைப்ல் )1995 ைாவ்ா 

ஞிப்ைம்( 

டால்ைள் 

1. இர ாழ்க்ைில்த )1989, 2005 

அைணம் ஞிப்ைம்( 

2. வ னிஞவம் சித வஷங்ைஹம் 

)1989 சணாஶ ஞிப்ைம்( 

ைட்மணைள் 

1. ஊட்மத்ஞிசங்ம் ஞப )2002 

அைணம் ஞிப்ைம்( 

2. ஊனக்ப் ிபத்ஞ ைஞைள் )2003 

ைாதச்ம ஞிப்ைம்( 

3. ஆத்ஞ அநிழம் ம் )2004 

ைாதச்ம ஞிப்ைம்( 

4. ஞீணாஞ சிைாண்ஜ ிதங் )2004 

சந்ஞிா ஞிப்ைம்( 

5. ிப்ாக்ைன் ைண்ஜ ானம் )2005 

அைணம் ஞிப்ைம்( 
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